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سرنوشت مبهم اجاره اجباري 
خانه هاي خالي

دانش و فن

سرمقاله

ديروز قيمت دالر امريكا  
در بازار غيررسمي تكان 
ديگري خ��ورد و به مرز 
16 ه��زار تومان رس��يد 
اس��ت  درحال��ي  اي��ن 
و  رييس جمه��ور  ك��ه 
مسووالن كش��ور، بارها 
بر وعده تامين معيشت 
و كاالهاي اساس��ي و همچني��ن كنترل قيمت 
كاالهاي اساس��ي تاكيد كرده اند . در همين حال 
برخي مس��ووالن، ب��دون توجه به بروكراس��ي 
پيچيده ترخيص كاال از گمركات كش��ور دستور 
س��ريع براي تخليه انبارهاي گم��رك داده اند تا 

بازارها را از كاال پر كنند...

گروه راه و شهرسازي|  شهال روشني|
به تازگي ش��ماري از نمايندگان مجلس شوراي 
اس��امي ب��راي ال��زام مالكان ب��ه اج��اره دادن 
واحده��اي مس��كوني خال��ي طرح��ي را تهيه 
كردند كه به زودي در مجلس بررس��ي مي شود. 
بر اساس اين طرح مقررش��ده مالكان در فرصت 
يك ماهه خانه هاي خال��ي را اجاره دهند، در غير 
اين صورت، س��اير افراد مي توانند در س��امانه اي 
ك��ه طراحي ش��ده، اطاع رس��اني كنن��د كدام 
خانه يا آپارتمان در اطرافش��ان خالي است و در 
پي اين اطاع رس��اني، دادگاه ب��راي اجاره ملك 
يادشده ورود پيدا مي كند و راسا واحد مسكوني 
مورد نظر را اجاره مي دهد.به گفته كارشناس��ان 
صنعت ساخت وس��از، اين طرح طي س��ال هاي 
اخير مكرراً اعام شده است، اما متأسفانه به دليل 
نبود زيرس��اخت هاي اجرايي، ش��رعي و قانوني 
كاركرد و عملكرد مطلوبي براي بخش مس��كن و 

به خصوص براي مستأجران نخواهد داشت.

 وزير ارتباطات 29 مردادماه امس��ال در جلسه اي با 
مديران اپراتورهاي تلف��ن همراه مهلت دو هفته اي 
براي س��اماندهي وضعيت خدم��ات ارزش افزوده 
داد. اما پس از س��پري ش��دن اين مهلت همچنان 
بازار پرس��ود خدمات ارزش اف��زوده به دليل اينكه 
اين مساله شامل سهامداري اپراتور در يك شركت 
تا راه اندازي شركت هاي متعدد و سوق دادن بازار به 
سمت سوددهي بيشتر است، به كار خود ادامه داد و 
تخلف ها نيز دامنه دار شد. آذري جهرمي در واكنش 
به اين نارضايت��ي مردم از اي��ن تخلف ها، هجدهم 
ش��هريورماه در يك برنامه تلويزيوني از تش��كيل 

پرونده اي در اين باره در مرجع قضايي خبر داد...

روند فرو نشست ها در تهران 
كند شده است

گ�روه راه و شهرس�ازي| فرونشس��ت زمين 
در ايران و به وي��ژه در تهران يك��ي از موضوعات و 
مشكات نگران كننده اي اس��ت كه كارشناسان 
همواره نسبت به آن هشدار داده اند .بر اساس اعام 
مجامع بين المللي فرو نشست ساالنه 4 ميلي متر از 
زمين بحران محسوب مي شود .اين درحالي است 
كه دشت ورامين در جنوب تهران ساالنه36 ميلي 
متر نشس��ت دارد .ميزان فرونشس��ت نه فقط در 
تهران بلكه در سراسر كشور باالست به گونه اي كه 
حد فاصل بين دشت فسا و جهرم شاهد فرونشست 
زمين تا 54 س��انتي متر يعني چيزي حدود140  
برابر حد بحران اس��ت .اما در تهران دشت شهريار 
بيشترين سرعت فرو نشس��ت را تجربه كرده كه 
ش��امل بخش هايي از مناطق 16 تا 20تهران را در 
برگرفته و در معرض ريس��ك باال قرار داده اس��ت. 
طبق بررس��ي ها ،مناط��ق 19 ،18 ،17 ،16 و20  
شهرداري تهران و ش��هرهاي اسامشهر ،شهريار، 
چهاردانگه ،نسيم شهر ،صباشهر و كهريزك تحت 
تاثير فرونشست دشت تهران قرار دارند  .در همين 
حال اسماعيل نجار ،رييس سازمان مديريت بحران 
كشور روز گذش��ته گزارش��ي از فعاليت هاي اين 
سازمان براي كاهش خس��ارت هاي ناشي از وقوع 
فرو نشس��ت ارايه كرد و گفت :ايمن سازي تجهيز 
مخازن آب ،ايمن سازي خطوط انتقال آب ،افزايش 
تاب آوري شهر ،مقاوم سازي پست هاي فرسوده برق 
و مخابرات ،احداث پس��ت ها و ايستگاه هاي مقاوم 
براي امداد و نجات در هنگام حوادث و ...در دستور 
كار قرار گرفت .مطالعه درباره ش��رايط اضطراري 
آب در 374 نقطه از تهران و نصب ش��يرهاي قطع 
و وصل اضط��راري روي 116 مخ��زن بتوني آب با 
 2.5ميليون مترمكعب از جمل��ه اقدام هاي انجام 
شده به شمار مي رود .به گفته نجار در همين رابطه 
وزارتخانه هاي نيرو ،شركت آب و فاضاب ،شركت 
مخابرات و ديگر دس��تگاه هاي اجرايي گزارشي از 
اقدام هاي خود را ارايه كردند .در اين بين مشكات 
مربوط به بودجه و كمبود آب وجود داشت و تصميم 
بر اين ش��د تا تدابيري در اين خصوص اتخاذ شود. 
وي با بيان اينك��ه طبق گزارش ه��اي واصله روند 
فرونشست زمين در تهران كند شده است ،تصريح 
كرد :در برخي از مناطق تهران فرونشست ساالنه 
حدود 22 سانتي متر نيز گزارش شده است .بنابراين 
تصميم بر اين شد تا جايي كه امكان دارد از برداشت 
آب از سفره هاي زيرزميني به ويژه به شكل غيرمجاز 
جلوگيري شود .همچنين مي توان نسبت به تأمين 
و باال آوردن سطح آب هاي زيرزميني نيز اقداماتي 
را انجام داد .وي با بيان اينكه بيشترين فرونشست 
زمين در مح��دوده جنوب غرب تهران ق��رار دارد، 
گفت :البته اين منطقه در حوزه 22 گانه شهرداري 

نيست و در خارج از آن قرار دارد.

خبرخبر

۱۶ پرسش و پاسخ در خصوص 
FATF تعامل ايران و

مركز ديپلماسي عمومي و رس��انه اي وزارت امور 
خارجه به 16 پرسش و پاس��خ در خصوص تعامل 
ايران و FATF پاسخ داد. وزارت خارجه اين پرسش 
كه آيا ش��وراي امنيت ملل متحد هم توصيه هاي 
گروه ويژه اقدام مالي را الزام آور ساخته است پاسخ 
مي دهد: از سال 2005 و با قطعنامه 1617 شوراي 
امنيت، دولت ها مطابق فصل هفتم منش��ور ملل 
متحد ملزم به رعايت اين استانداردها شده اند. اين 
مساله در ساير قطعنامه هاي الزام آور شوراي امنيت 
هم مستمرا تكرار شده است از جمله به تفصيل در 
قطعنامه 2368 شوراي امنيت در سال 2017 . در 
مورد تامين مالي تروريسم، تعهدات ذيل قطعنامه 
1373 شوراي امنيت در س��ال 2001 كه موجب 
ش��كل گيري يك رژيم مقابله با تروريسم در ملل 
متحد شده است، مشابه الزامات »گروه ويژه اقدام 

مالي«  در اين زمينه هستند. 
مركز ديپلماسي عمومي وزارت خارجه همچنين 
درباره چرايي لزوم تعامل جمهوري اسامي ايران 
با »گروه ويژه اقدام مالي« توضيح مي دهد: تقريبا 
همه دولت ها براي حفظ ارتباط��ات بانكي و مالي 
خود با محيط بين المللي با اي��ن نهاد تعامل دارند 
و هيچ طرفي خود را بي ني��از از تعامل در خصوص 
الزامات مبارزه با جرايم مالي ذيل اين نهاد نمي داند. 
جمهوري اسامي ايران همواره يكي از كشورهاي 
فعال در نهادهاي منطقه اي و بين المللي در همه 
موضوعات مهم بوده اس��ت. الزمه تعامل بانكي و 
تبادالت مالي بين المللي، رعاي��ت الزامات »گروه 
ويژه اقدام مالي« اس��ت و هيچ محدوديتي در اين 
خصوص پذيرفته نيس��ت. از س��وي ديگر شوراي 
عالي مبارزه با پولش��وئي متش��كل از نمايندگان 
س��ازمان هاي سياس��ت گذاري مالي و نظارتي و 
همه نهادهايي كه مس��ووليت مبارزه با فس��اد را 
دارند، معتقد اس��ت كه رعايت الزامات اين نهاد در 
چارچوب قوانين داخلي، يك اب��زار ضروري براي 
مبارزه با فس��اد و جرايم مالي اس��ت. از بانك هاي 
كشورهاي همسايه گرفته تا بانك هاي كشورهاي 
طرف اصلي تج��اري مانند چين و هند و روس��يه 
در روابط با بانك ه��اي ايراني ابت��دا از پايبندي به 
استانداردهاي اين نهاد به عنوان پيش شرط اوليه 

همكاري سوال مي كنند.
وزارت خارجه درباره اين پرسش كه آيا ممكن است 
در نتيجه همكاري ايران در اجراي استانداردهاي 
»گروه ويژه اق��دام مالي«، اطاع��ات بانكي افراد و 
نهاده��اي ايران��ي در اختيار طرف ه��اي خارجي 
قرار گيرد و منجر به سوءاس��تفاده شود؟ مي آورد: 
»گروه ويژه اقدام مالي« نهادي است كه با مشاركت 
دولت ها استانداردس��ازي مي كند و آنها را در قالب 

توصيه و اصول راهنما منتشر مي كند. 
ادامه در صفحه 2

گزارشخبر

محسن شمشيري   دبير گروه بانك و بيمه   
 ديروز قيمت دالر امريكا در بازار غيررس��مي تكان 
ديگري خورد و به م��رز 16 هزار تومان رس��يد اين 
درحالي اس��ت كه رييس جمهور و مسووالن كشور، 
بارها بر وعده تامين معيش��ت و كاالهاي اساس��ي و 
همچني��ن كنترل قيم��ت كاالهاي اساس��ي تاكيد 
كرده اند . در همي��ن حال برخي مس��ووالن، بدون 
توجه به بروكراسي پيچيده ترخيص كاال از گمركات 
كشور دس��تور س��ريع براي تخليه انبارهاي گمرك 
داده اند تا بازاره��ا را از كاال پر كنند، در حالي كه اين 
اقدام عما بدون بروكراس��ي پيچي��ده امكان پذير 
نيس��ت و مش��كات نرخ ارز و... بر تاخي��ر در خالي 

شدن انبارها افزوده است. 
همچنين بايد تس��ويه حس��اب با بانك ك��ه قبل از 
ترخيص، صاح��ب كاال ش��ناخته مي ش��ود، اعام 
موافق��ت س��ازمان هاي همج��وار گم��رك يعن��ي 
استاندارد، بهداش��ت، س��امانه نيما و تسويه معادل 
ريال��ي و تامين ارز و... انجام ش��ود ك��ه كاري زمان 
بر اس��ت و نوس��ان ارزي عما بر زمان ماندگاري در 
انبارها افزوده است. اما در اين ميان برخي مسووالن 
هم با ابراز ش��ادماني، آمار افزايش صادرات را اعام 
مي كنند، اما آن طور كه عبدالناصر همتي رييس كل 
بانك مركزي اعام كرده از ح��دود 23 ميليارد دالر 
صادرات غير نفتي تا پايان ش��هريور، تنها نزديك به 
4 ميليارد دالر به س��امانه نيما عرضه شده و همين 
موضوع نيز يكي از داليل عمده افزايش نرخ ارز بوده 
است. يعني بخش عمده اي از شركت ها و بخش هاي 
مهم صادراتي كش��ور از جمله پتروش��يمي، فوالد، 
معادن، ميعان��ات گازي و... كه س��ال ها از رانت هاي 
مختلف سياس��ي، مديريت��ي، ارزي و نفتي و انرژي 
بهره برده اند و همين حاال از خوراك پااليشگاه هاي 
كشور بهره مند هستند، حاضر نيستند كه بافاصله 
ارز خود را به بازار س��رازير كنند و همچنان مقاومت 
قابل توجهي ب��راي عرضه ارز به بازار ثانويه كش��ور 

وجود دارد .
از سوي ديگر، مجلس و رس��انه ها، وزراي اقتصادي 
را پاسخ گو مي دانند، سيف ممنوع الخروج مي شود، 
وزيرصمت اس��تعفا مي دهد، وزير اقتصاد استيضاح 
مي ش��ود، و نماين��دگان مجل��س ب��راي پيگيري 

مطالبات مردم راهي جز استيضاح و سوال در اختيار 
ندارند. چرا باي��د اينچنين باش��د؟ ب��راي مثال در 
سال گذشته و در ش��رايطي كه رشد شتابان نرخ ارز 
ش��كل گرفت و به باالي 5 هزارتومان رسيد و دولت 
با ت��ك نرخي ش��دن دالر 4200 توماني ب��ه دنبال 
كنترل نرخ ها بود، رييس كل بانك مركزي و وزراي 
اقتصادي چه اقدامي بايد انجام مي دادند كه بتوانند 
از ايجاد رانت جلوگيري كنند؟ در ش��رايط امروز كه 
دو وزارتخانه مهم بدون وزير هس��تند و رييس كل 
ت��ازه وارد بانك مرك��زي نيز با افزايش ن��رخ مواجه 
است، عاوه بر پاس��خ گويي وزرا، رييس جمهور و... 
بايد از ساير مديران و مسووالني كه سال ها مديريت 
ش��ركت هاي ب��زرگ و صادركنن��ده را عه��ده دار 
بوده ان��د و از امكان��ات كش��ور، انرژي و خ��وراك و 
حمايت مديريتي برخوردار بوده اند، س��وال شود كه 
به چه دلي��ل از عرضه ارز به س��امانه نيما خودداري 
مي كنند؟ و از مبلغ 23 ميليارد دالر ارز صادرات غير 
نفتي چرا فقط 4 ميليارد دالر به نيما عرضه ش��ده و 
بقيه 19 ميليارد دالر كجا وچگونه خرج شده يا پس 

انداز شده است؟
به هر حال افراد و شركت هايي كه اقدام به صادرات 
كرده اند بايد وف��اداري خود را با عرض��ه امكانات از 
جمله ارز ص��ادرات غيرنفتي به اثبات برس��انند و از 
امكان��ات و فرصت هايي كه متعلق به كش��وربوده و 
اس��تفاده كرده اند، براي حفظ معيشت مردم خرج 

كنند. 
نهادهاي نظارتي ني��ز بايد بدون تعارف از يك س��و 
موض��وع ارز صادرات غيرنفتي و منابع ارزي كش��ور 
را جست وجو كنند و برنامه اي تدريجي براي عرضه 
ارز اجرا كنند و از س��وي ديگر، از صادرات بي رويه و 
بي حساب و كتاب كاالهاي اساسي از گوشت، مرغ، 
آرد گرفت��ه تا مي��وه و گوجه فرنگ��ي و... جلوگيري 

كنند. 
كاهش ش��ديد ارزش پ��ول ملي نبايد باع��ث ايجاد 
كمبود كاالهاي اساس��ي و گراني بيش از حد براي 
م��ردم ايران ش��ود. اين كااله��ا كه صادر مي ش��ود 
حاصل منابع و تاش كارگران اين كش��ور اس��ت و 
نبايد به قيمت نازل خريداري و صادر شود و عده اي 

را با رانت و سود بادآورده ارزي فربه تر از قبل كند.

سوء مديريت از عرضه ارز  تا صادرات كاالهاي اساسي

سرمقاله

در حالي دومين نشس��ت وزيران خارجه اي��ران و 4+1 
برگزار شد كه دورنماي روشني از اقدامات اين گروه براي 
بي اثر كردن تحريم هاي واش��نگتن عليه تهران وجود 
ندارد. آلمان، فرانس��ه و بريتانيا در كنار چين و روسيه 
تاش مي كنند تضمين دهند بخشي از منافع ايران بر 
اساس توافق هسته اي حفظ مي شود. اما گويي كاري از 
دست آنان برنمي آيد يا دست كم تاش هاي آنان كافي 
نيست. اين را مي ش��ود از تاثير اقدامات آنها در دور اول 
تحريم ها فهمي��د؛ آنجا كه در مردادم��اه براي مقابله با 
دور اول تحريم هاي امريكا كه ف��روش فلزات گرانبها و 
هواپيما، خودروس��ازي، فعاليت كشتيراني و... را نشانه 
رفته بود، اروپا مقررات بازدارنده را به اج��را در آورد، اما 
ايران اثري از اجراي اين قان��ون نديد. اين مقررات براي 
مقابله با تحريم هاي ثانويه امريكا طراحي ش��ده است. 
هدف از آن مهار تاثير تحريم هاي فراسرزميني اياالت 
متحده بر شركت هاي اروپايي و پشتيباني از ادامه امكان 
تجارت ميان ايران و اتحاديه اروپا اس��ت. اين قانون هم 
در سال 1996 به تصويب رس��يد. در آن سال اتحاديه 
اروپا تصميم گرفت براي مقابله ب��ا تحريم هاي امريكا 
عليه كوبا و همچنين تحريم هاي علي��ه ايران و ليبي 
موسوم به »داماتو« يك سلسله مقررات بازدارنده وضع 
كند تا كش��ورهاي اروپايي بدون ت��رس از تحريم هاي 
ثانويه بتوانند با اين كش��ورها تجارت كنند. بر اس��اس 
اين مقررات، » افراد اتحاديه اروپا را از تبعيت از اقدامات 
تحريم ساز امريكا منع مي كنند«، »از افراد اتحاديه اروپا 
مي خواهد هرگون��ه تاثير تحريم هاي امري��كا را بر اين 
اتحاديه به كميسيون اروپا گزارش دهند«، »از تاييد و 
به رسميت شناختن حكم هرگونه مرجع قضايي خارج 
از قلمرو اتحاديه اروپا كه در راس��تاي تقويت و اجرايي 
شدن تحريم ها اس��ت ممانعت  كنند« و همچنين»به 
افراد اتحاديه اروپا اج��ازه مي دهند بابت ضرر حاصل از 
اجرايي ش��دن تحريم ها خس��ارت دريافت كنند.« اما 
دست كم در دور اول تحريم هاي امريكا كه شركت هاي 
اروپايي اعتنايي به اين قانون نكردن��د و تعداد زيادي از 
آنان اعام كردند براي ف��رار از مجازات اياالت متحده از 
ايران خارج مي شوند. اروپا از همان روز خروج امريكا از 
برجام، قول ارايه بسته اي داد كه منافع اقتصادي ايران 
را تامين كند. منافعي كه اصلي ترين آن را مقامات ايراني 
در همان ابتدا به صراحت اعام كردند: ايران بتواند نفت 
بفروش��د و ارز آن را به داخل بياورد. در كنارش، اروپا از 
سرمايه گذاري در ايران حمايت كند. اما هر چه زمان به 
جلو مي رود اميد به تامين اين خواسته ها از اروپايي ها 
بيش��تر رنگ مي بازد. چنانكه ديگر ايران به اروپايي ها 
پايان مهلت براي ارايه بسته را گوش��زد نمي كند و در 
رايزني ها هم به س��وي دوستان ش��رقي خود متمايل 
شده است. از سوي ديگر ايران هنوز تصميم خود را براي 
ادامه برجام يا پايان دادن به آن اعام نكرده اس��ت. هر 

از چندگاهي برخي مقامات از احتمال خروج از توافق 
هسته اي يا دست كم عدم اجراي بخش��ي از آن خبر 
مي دهند. محمد جواد ظري��ف در اين رابطه مي گويد 
كه پايبندي به توافق  هسته اي تنها گزينه ايران نيست 
و به طرف مقابل گوشزد مي كند كه »اگر هدف حفظ 
برجام است، هيچ گريزي جز شهامت اجراي تعهدات و 
عادي سازي روابط اقتصادي ايران به جاي زياده خواهي 
وجود ن��دارد. نه در كلمات، بلكه در عم��ل هم بايد )به 
تعهد( پايبند بود.«اما با آغاز تحريم ها نفتي و بانكي و 
ناتواني اتحاديه اروپا در بي اثر سازي تحريم هاي امريكا، 
ايران چه سياس��تي در پيش خواهد گرفت؟ پاس��خ 
روشني به اين سوال ديده نمي شود؛ اما از ميان مواضع 
و سياست هاي دولت مي توان دريافت كه جمهوري 
اسامي، فشارهاي امريكا را مقطعي مي داند كه بايد 
با سياستي تنش زدا در ديپلماسي و رياضت اقتصادي 
از آن عبور كرد. چنانكه برخي فشارهاي امروز امريكا را 
نه از سياست هاي بنيادين اين كشور كه نتيجه رويكرد 
دولت ترامپ مي دانند. دولتي كه از توافقات بين المللي 
خارج مي ش��ود، نظم ليبرال حاك��م را بر هم مي زند 
و با هم پيمانان خود وارد جنگ تجاري مي ش��ود. از 
اين رو، برخي اميدوارند تغيي��ر رنگ كنگره امريكا و 
قدرت گرفتن مخالفان دموكرات ترامپ در انتخابات 
آبان ماه، به مانند غل و زنجير در برابر سياست هاي او 
عمل كند يا حتي منجر به استيضاح ترامپ پر سر و 
صدا شود. اين گمانه تا آنجا پيش رفت كه پس از اعام 
جان كري وزير خارجه اسبق اياالت متحده مبني بر 
ديدار چندباره او با ظري��ف، برخي آن را توصيه كري 
به دولت ايران دانس��تند. توصيه اي كه مي گويد كه 
بايد تا پايان دوره رياست جمهوري ترامپ صبر كرد؛ 
چراكه او رييس جمهور يك دوره اي است.  با اين حال 
اروپا همچنان نقش تعيين كنن��ده اي براي ايران در 
عبور از اين بجران دارد. اگرچه تحليلگران آنچنان به 
تضمين هاي اقتصادي 1+4 به ايران اميدوار نيستند؛ 
ام��ا حمايت هاي سياس��ي اي��ن 5 كش��ور از توافق 
هسته اي را نقطه مثبتي در ديپلماسي ايران مي دانند 
كه نمي توان به اين سادگي ها از آن چشم پوشي كرد. 
از اين رو، برگزاري نشست وزير خارجه ايران با 4+1 
در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل و اعام بيانيه 
در حمايت از برجام- كه امريكا آن را زير پاگذاشته- 
را به عنوان راهي براي كاهش اثر فش��ار ها و مواضع 
ضد ايراني ترامپ مي شناسند. چنانكه رييس جمهور 
امريكا در س��خنراني هاي خود مواض��ع تندي عليه 
ايران مي گيرد و برخي احتمال مي دهند او به دنبال 
تغيير ساختار در ايران باشد. هدفي كه احتماال براي 
اجراي آن نيازمند همسويي همپيمانان اروپايي خود 
است. اما تا به امروز كه سياس��ت خارجي ايران اين 

برنامه اياالت متحده را خنثي كرده است.

برجام

وزير نفت در حاشيه نمايشگاه »ايران پالست« خبر داد

3 قوه، موافق عرضه نفت در بورس
 صفحه 15 

صفحه 2

برگزاري نشست وزيران خارجه ايران و 1+4 در نيويورك
تهران از تروئيكاي اروپايي چه مي خواهد؟

محسن شمشيري

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

رهبر معظم انقالب اسالمی:
سختی به عوامل بزدل حادثه تلخ اهواز خواهيم داد



    تخلف�ات امريكا از تعه�دات بين المللي 
را تبيين خواهيم كرد؛ پاد| رييس جمهوري 
در بدو ورود به نيويورك تاكيد كرد: مجمع عمومي 
امسال فرصت اس��ت براي اينكه برخي از تخلفات و 
پشت كردن ها به تعهدات بين المللي بهتر تبيين شود. 
روحاني در جمع خبرنگاران با بيان اينكه »امريكايي ها 
از بسياري از تعهدات بين المللي از جمله از تعهدات 
خود از برجام سر باز زدند«، اظهار كرد: مجمع عمومي 
امسال فرصت اس��ت براي اينكه برخي از تخلفات و 
پشت كردن ها به تعهدات بين المللي بهتر تبيين شود. 
او با اش��اره به جزييات برنامه هاي خود در نيويورك، 
خاطرنشان كرد: همچون سال هاي گذشته در اين 
سفر در مجمع عمومي سازمان ملل متحد شركت و با 
سران برخي كشورهاي مختلف مالقات هايي خواهم 
داشت. هدف ما اين است كه در مجامعي كه پيش رو 
داريم، سياست هاي جمهوري اسالمي ايران نسبت به 

منطقه و جهان را تشريح كنيم.

 تروريس�ت هاي وابس�ته نمي توانن�د 
يكپارچگي كش�ور را از بين ببرند؛ ايس�نا| 
معاون حقوقي رييس جمهور در پيامي به مناسبت 
حادثه تروريستي اهواز گفت: تروريست هاي وابسته 
و مزدوران وطن فروش نمي توانند يكپارچگي كشور 
و وحدت بي مانند مردمانش را كه ميراث پيوندهاي 
چندين هزار ساله ميان آنهاست، تحمل كنند.  لعيا 
جنيدي در ادامه اين پيام آورده: اين پيوندها نه در پهنه 
خاك ايران به تنهايي كه در جان و دل ايرانيان ريشه 
دارد، اين مردم نجيب اين بار نيز در كنار هم ايستاده اند 
و چنين اقدامي هرگز يكدلي و اتح��اد آنها را از بين 

نمي برد بلكه آنها را در اين راه ثابت قدم تر مي سازد.

      تروريست ها منتظر دست انتقام ملت ايران 
باشند؛ ايرنا| وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
در مراسم تشييع پيكر ش��هداي حادثه تروريستي 
اهواز تاكيد كرد: تروريس��ت ها منتظر دست انتقام 
ملت ايران باشند. امير سرتيپ امير حاتمي كه ديروز 
به همراه وزير اطالعات، وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، شهردار تهران و وزير دادگستري به نمايندگي 
از دولت در مراسم تشييع شهداي حمله تروريستي 
اهواز حضور يافت. با عرض تسليت مجدد به شهادت 
رسيدن و مجروح و آسيب ديدن جمعي از هموطنان 
بي دفاع كشورمان گفت: اين قبيل اقدامات كور و فاقد 
ارزش و غيرانساني خللي در عزم ملت ايران در تحقق 

اهداف متعالي انقالب نخواهد داشت.

روي موج خبر

۱۶ پرسش و پاسخ درخصوص 
FATF تعامل ايران و

اين نهاد مرجع بين المللي فوق دولتي نيست و ابدا 
چنين ظرفيتي ب��راي در اختيار گرفتن اطالعات 
عمليات مالي كش��ورها را ندارد و صرفا يك مرجع 
مش��ورتي براي تدوري��ن اس��تانداردها و ارزيابي 
اجراي آنهاست. اين گروه اصوال دبيرخانه متمركز و 
گسترده نداشته و صرفا تعداد معدودي كارشناس 
)17 نفر( وظيفه تنظيم و برگزاري جلسات فصلي 
اين نهاد عمدتا در پاريس و نيز ساير كشورهاي عضو 
را عهده دار هستند. دولت ها بر اساس مالحظات و 
منطبق بر قوانين و مق��ررات داخلي خود اقدام به 
انعقاد يادداشت تفاهم همكاري بين مراكز اطالعات 
مالي خود مي نمايند تا در صورت لزوم در خصوص 
موارد مرتب��ط اقدام به همكاري و مبادله اطالعات 
به منظ��ور مقابله با جرايم مال��ي نمايند. دولت ها 
همچنين مي توانن��د در قال��ب ابزارهاي حقوقي 
چندجانبه مانند كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه 

با فساد با يكديگر همكاري نمايند. 
دستگاه ديپلماسي كش��ورمان همچنين درباره 
س��ازوكار ش��ناخت مصاديق تروريس��م از سوي 
كش��ورها مي نويسد: هر كش��ور يك ليست ملي 
تروريس��تي دارد و س��االنه و ماهانه اسامي افراد و 
گروه هايي را كه به عنوان تروريست ميشناسد، را 
اعالم و به روز مي كند. ايران هم بايد مطابق قانون و با 
نظر شوراي عالي امنيت ملي، ليست مورد نظر خود 
را تعيين و اعالم كن��د كه كارهاي مقدماتي آن در 
حال انجام است. يك فهرست اجماعي بين المللي 
وجود دارد كه در آنجا مصداق ها مش��خص است و 
شامل سه دسته اصلي از تروريست ها است: طالبان، 
القاعده و داعش و وابس��تگان به اين گروه ها. همه 
كشورها طبق قطعنامه فصل هفتمي شوراي امنيت 
ملل متحد، ملزم به رعايت همين فهرست هستند. 
رعايت تحريم هاي فهرست ملي ديگر كشورها امر 
حاكميتي اس��ت كه بسته به نظر كشور مربوطه و 
س��ازوكارهاي همكاري بين كشورهاست. از نظر 
جمهوري اسالمي ايران، سياست امريكا و معدودي 
از متحدين آن در زدن برچس��ب تروريس��تي به 
جريان مقاومت فاقد ارزش حقوقي است. جمهوري 
اس��المي ايران همواره معترض حمايت امريكا و 
متحدين آن كش��ور از افراد و گروه هاي تروريست 

معاند و مخالف ملت ايران بوده است. 
وزارت خارجه نتيجه عدم اجراي توصيه هاي اين 
س��ازمان را اينطور توضيح مي ده��د: از هم اكنون 
و ب��ا اطالع از ش��رايط و بحث هاي داخل كش��ور، 
مقامات دولت امريكا تالش بس��ياري مي نمايند 
كه نش��ان دهند جمهوري اس��المي ايران اصوال 
ارادهاي ب��راي تكميل اقدامات خود ن��دارد و لذا 
بايد اقدامات مقابله اي كه بيش از دو س��ال اس��ت 
تعليق ش��ده اند، دوباره عليه ايران وضع ش��وند. از 
سوي ديگر دولت هايي كه بيشترين تعامل تجاري 
و اقتصادي را با كش��ورمان دارند به انحاء مختلف 
تالش مي كنند كه از بروز اين وضعيت پيشگيري 
كنند. عادي س��ازي روابط بانكي هدفي است كه 
دولت و همه دس��تگاه هاي مرتب��ط و تخصصي با 
رعايت قواعد و مصالح عاليه كشور دنبال مي نمايند 
و  اميد مي رود كه با همكاري خوب قوه مقننه اين 

هدف محقق شود.

ادامه از صفحه اول

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مدال آوران ایران در بازی های آسیایی:

گوشمالی سختی به عوامل بزدل حادثه تلخ اهواز خواهیم داد
جمعی از ورزشکاران مدال آور و غرورآفرين کشورمان 
در بازی های آسيايی ۲۰1۸ جاکارتا )اندونزی( ظهر 
ديروز )دوشنبه( با رهبر معظم انقالب اسالمی ديدار 

و گفت وگو کردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري 
حضرت آيت اهلل خامن��ه ای در اين ديدار قبل از بيان 
نکاتی خطاب به ورزش��کاران، حضور گرم و پر ش��ور 
ملت ايران در مراس��م عزاداری حضرت سيدالشهدا 
عليه الس��الم را پر معنا و با عظمت تر از سالهای قبل 
خواندند و با اش��اره به حادثه تروريستی دو روز قبل 
در اهواز، گفتند: اين حادثه تلخ بار ديگر نشان داد که 
ملت ايران در راه پر افتخار پيشرفت و اعتال، دشمنان 

زيادی دارد.
ايشان حمله به افراد بی دفاع را کاری بزدالنه خواندند 
و خاطرنش��ان کردند: کار ش��جاعانه از آِن جوانان 
برومند کشور است که در ميدانهای علمی، دفاعی و 

ورزشی افتخارآفرين هستند.
ايش��ان افزودند: بر اساس گزارش ها اين کار بزدالنه 
کار همان افرادی اس��ت که هر جا در سوريه و عراق 
گرفتار می ش��وند، امريکايی ها نجاتشان می دهند و 

دستشان در جيب سعودی و امارات عربی است.
رهبرمعظم انقالب اس��المی تأکيد کردند: مطمئنًا 

گوشمالی سختی به عوامل اين اقدام خواهيم داد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای بخش بعدی سخنانشان 
را ب��ه تأکيد بر ارزش کار بزرگ مدال آوران و توصيه 

چند نکته به آنان اختصاص دادند.
ايشان خطاب به ورزش��کاران گفتند: مدال واقعی 
شماييد، زيرا باالترين ارزش برای يک کشور و الزمه 
پيش��رفت آن، وجود نيروی انسانی کارآمد، مؤمن، 

جدی، با هوش و پر تالش است.
رهب��ر معظ��م انق��الب، افتخارآفرين��ی دختران و 
پسران مدال آور ايران در مسابقات جهانی را موجب 
خرسندی ملت های آزاده و در عين حال عصبانيت 
جبهه اس��تکبار دانس��تند و افزودند: مستکبران از 
پي��روزی ملت اي��ران در هر عرصه ای خش��مگين 
می شوند، بنابراين پيروزی شما در واقع پيروزی ملت 

و شکست جبهه وسيع دشمنان ايران است، به همين 
دليل حقيقتًا به شما افتخار می کنم و پيام های تشکر 
من به شما به معنای واقعی کلمه، برآمده از دل است.

ايشان با اشاره به تالش مستمر دشمنان برای پنهان 
کردن موفقيت های بزرگ ملت ايران در عرصه های 
مختلف، گفتند: البته افتخارآفرينی شما ورزشکاران 
عزيز در مقابل چش��م صدها ميليون انسان در دنيا، 
غيرقابل انکار اس��ت که اين امتياز، ارزش کارتان را 

مضاعف می کند.
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه ای، َخل��ق صحنه های 
ماندگاری همچون دعا و سجده به درگاه پروردگار 
پس از پيروزی، وقار و حجاب اسالمی بانوان ورزشکار 
کش��ورمان در مس��ابقات و اهداء مدال به شهيدان 
سرافراز را نش��ان دهنده هويت و شخصيت ايرانی، 
اسالمی و انقالبی ورزشکاران غيور ايران برشمردند 
و تأکيد کردند: قهرمانان اجاره ای برخی کش��ورها 
از نش��ان دادن هوي��ت آن ملت ناتوان هس��تند اما 
قهرمانان اصيل ما چني��ن افتخارآميز، هويت ملت 
ايران را نمايندگی می کنند و کار شما با هيچ محاسبه 

مادی، قابل ارزش گذاری نيست.
رهبرمعظم انقالب اسالمی از همين زاويه به موضوع 
تهديد ورزشکاران کشورمان از جانب برخی مراکز 
خارجی پرداختند و گفتند: خاضع و خاش��ع شدن 
در مقابل هنجارهای اس��تکبار مايه افتخار نيست، 
بنابراين در مقابل تهديد به اينکه اگر فالن مس��ابقه 
را ندهيد يا کاری را انجام ندهيد، فالن فدراس��يون 
از ش��ما ناراضی می شود، نبايد تس��ليم تهديدها و 

هنجارهای غلط و تحميلی شويد.
ايشان با تأکيد بر اينکه ميدان ورزش، ميدان ترس 
و مالحظه نيست بلکه ميدان شجاعت و پيش رفتن 
است، گفتند: ارزش ها و اصالت ها را نمی توان و نبايد 
زير پا گذاشت، البته مخالفان ارزش های ملت ايران 
نيز نمی توانند کاری بکنند همچنان که س��ال قبل 
پس از آنکه عليرضا کريمی عزيز، شکس��ت را برای 
هدف مهم تری قبول کرد، او و فدراس��يون کش��تی 
را تهديد کردند اما در مس��ابقات امسال، اين جواِن 

افتخارآفرين حاضر و قهرمان شد.
حضرت آيت اهلل خامن��ه ای در تبيين علت مخالفت 
با مس��ابقه دادن با نمايندگان رژيم صهيونيس��تی، 
خاطرنش��ان کردن��د: جمهوری اس��المی از ابتدای 
انقالب، رژيم صهيونيستی و رژيم نژادپرست آفريقای 
جنوبی را به رسميت نش��ناخت، البته رژيم آپارتايد 
آفريقای جنوبی س��قوط کرد و رژيم غاصب، کّذاب و 

نژادپرست صهيونيستی نيز ساقط خواهد شد.
رهبرمعظم انقالب اسالمی تأکيد کردند: جمهوری 
اسالمی ايران در مسابقات ورزشی با نمايندگان رژيم 

غاصب شرکت نخواهد کرد و معتقديم خود اين کار 
که سال گذشته عليرضا کريمی نمونه ای از آن را انجام 

داد، يک قهرمانی واقعی است.
ايشان با اشاره به توجه ويژه مردم به جوانان قهرمان 
به آنان توصيه کردند: در عين قهرمانی، »متواضع، 
متدّين، انقالبِی پيشرو و خانواده دوست« باشيد تا در 
چشم مردم الگوی »صالح، نجابت و طهارت« شويد.

رهبر معظم انقالب اس��المی ديدار با افتخارآفرينان 
کاروان ورزش��ی ايران را بس��يار ش��يرين و اين روز 
را روزی به ياد ماندنی برش��مردند و گفتند: ورزش 

قهرمانی باي��د همچون قله ای همه مردم را به انجام 
ورزش تش��ويق و ورزش را در چشم همگان شيرين 
کند. در اين ديدار که در فضايی صميمی و پر نشاط 
برگزار ش��د، هر يک از ورزش��کاران قهرمان خود را 
معرفی و نکاتی درباره افتخارات و سوابقش��ان بيان 

کردند.
در اين ديدار که وزي��ر ورزش و جوانان، دبير کميته 
ملی المپيک و رؤسای برخی فدراسيون ها نيز حضور 
داشتند، مدال آوران بازی های آسيايی نماز ظهر و عصر 

را به امامت رهبرمعظم انقالب اسالمی اقامه کردند.

معاون اول رییس جمهوري:

دولت در هر شرايطي كاال هاي اساسي را تامين مي كند
گروه ايران|

حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه راهبردي است كه 
از منظر معاون اول رييس جمهوري در شرايط حساس 
فعلي به عنوان دستور كار اصلي دولت در پيش گرفته 
شده است؛ راهبردي كه جهانگيري از آن دفاع مي كند 
و با اطمينان بخشي به طبقات مختلف جامعه ايران 
اعالم مي كند كه هيچ نگراني از بابت تامين مايحتاج 
ضروري نداشته باشند. در كنار اين موضوع جهانگيري 
با پيش بيني ش��رايطي كه اقتصاد ايران در سال 9۸ 
با آن روبه رو خواهد ش��د اعالم ك��رد كه درآمدهاي 
دولت در س��ال آينده كاهش پيدا مي كند و ضروري 
اس��ت كه براي اين ش��رايط آماده باشيم. معاون اول 
رييس جمهوري با اشاره به اين واقعيت كه ايران بايد 
به دنبال راهكاري باشد كه هم فروش نفت را داشته 
باشد و هم روابط بانكي خود را با ساير كشورها متعادل 
نگه دارد گفت كه دولت براي اين شرايط آماده است. 
معاون اول رييس جمهوري مي گويد: دولت در شرايط 
دشوار پيش رو از اقشار ضعيف جامعه صيانت كرده و 
اعتبارات مناسبي را براي حمايت از آنها در نظر گرفته 
اس��ت و مردم اطمينان داشته باش��ند كه كاالهاي 
اساس��ي و نيازهاي مرتبط ب��ا دارو و درم��ان در هر 
شرايطي تامين مي شود. به گزارش پاد، جلسه شوراي 
اقتصاد ظهر ديروز به رياس��ت اس��حاق جهانگيري، 

معاون اول رييس جمهوري برگزار شد؛ جلسه اي كه 
در جريان آن پيش نويس بخشنامه بودجه سال 139۸ 

كل كشور به تصويب رسيد.
جهانگيري با تبيين برخي دس��تاوردهاي اقتصادي 
دول��ت در پنج س��ال گذش��ته نظير ايج��اد ثبات و 
آرامش در اقتصاد كشور، بهبود تعامالت بين المللي 
و ش��كل گيري توافقنامه برجام، افزايش درآمدهاي 

غيرنفتي دولت، افزايش رشد اقتصادي، كاهش تورم 
و ركود، س��اماندهي موسس��ات اعتباري غيرمجاز و 
افزايش حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه، تصريح 
كرد: فضاي بين المللي نقش موثري در اقتصاد كشور 
ايف��ا مي كند كه با خ��روج امريكا از برج��ام و اعمال 
تحريم هاي يك جانبه اين كش��ور عليه كش��ورمان، 
شرايط جديدي براي كشور ايجاد شده است كه بايد 

در تعيين جهت گيري هاي اليحه بودجه به اين شرايط 
ويژه توجه بيشتري شود.

   پيش بيني اقتصاد كشور در سال98
جهانگيري با اشاره به اينكه براساس پيش بيني ها در 
سال 9۸ اقتصاد كشور شرايط ويژه اي نسبت به سال 
جاري تجربه خواهد كرد، خاطرنشان كرد: فروش نفت 
و نظام بانكي در سال آينده با فشارهاي زيادي مواجه 
خواهند بود كه بايد با تصميمات راهگشا تالش كنيم 
هم بتوانيم نفت بفروش��يم و هم نگذاريم روابط بانكي 

كشور با محدوديت جدي تر مواجه شود.
مع��اون اول رييس جمهوري اف��زود: براي جلوگيري 
از اعمال فشارهاي بيش��تر بر نظام بانكي كشور، الزم 
است در تدوين بخشنامه بودجه سال 139۸ كل كشور 
موضوع تصويب لوايح مرتبط با FATF نيز مورد بررسي 

قرار گرفته و در اين خصوص تعيين تكليف شود.
وي ادامه داد: همچنين بايد در تعيين جهت گيري هاي 
اليحه بودجه سال 9۸ صيانت از معيشت مردم مورد 
توجه قرار گيرد و نحوه مقابله با تحريم هاي امريكا در 
اليحه بودجه بطور روش��ن و شفاف تشريح و تدابير و 

راهكارهاي عملي در اين زمينه انديشيده شود.
جهانگيري ب��ا بيان اينكه براس��اس پي��ش بيني ها 
درآمدهاي دولت در س��ال 9۸ كاهش خواهد يافت، 

افزود: براي حمايت از توليد و صيانت از اشتغال موجود 
نيازمن��د افزايش ص��ادرات غيرنفتي و ني��ز حضور و 

مشاركت جدي بخش خصوصي هستيم.
معاون اول رييس جمهوري از سازمان برنامه و بودجه 
خواس��ت در تعيين جهت گيري هاي بودجه سال 9۸ 
س��ناريوهاي مختلف را در نظ��ر گرفته و ضمن تالش 
براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت نظير افزايش 
درآمدهاي مالياتي از طريق جلوگيري از فرار مالياتي، 
برنامه ريزي الزم را متناسب با هر گونه رويداد انجام دهد.

در اين جلس��ه ك��ه وزراي جه��اد كش��اورزي، نيرو، 
سرپرس��تان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور، رييس اتاق بازرگاني ايران و نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي عضو شورا نيز حضور داشتند، 
نماينده دبيرخانه شوراي اقتصاد گزارشي از پيش نويس 
بخشنامه بودجه سال 9۸ كل كشور و اهم خط مشي ها 
و سياس��ت هاي تنظي��م اليحه بودجه س��ال 139۸ 
كل كش��ور ارايه ك��رد و به تش��ريح جهت گيري ها و 
سياست هاي بودجه اي اين بخشنامه پرداخت كه پس 
از بحث و تب��ادل نظر در خصوص بخش هاي مختلف 
آن، مقرر ش��د دبيرخانه شورا پس از اعمال اصالحات 
الزم در پيش نويس مذكور آن را براي دس��تگاه هاي 

اجرايي ابالغ نمايد.

 شناسایي  عوامل مرتبط
 با حادثه تروریستي اهواز

وزي��ر اطالعات گف��ت: تا 
آخرين نف��ر از جنايتكاران 
حادث��ه تروريس��تي اهواز 
شناسايي مي شوند و اكنون 
ني��ز بخش��ي از اي��ن افراد 
دستگير شده اند. به گزارش 
تسنيم؛ سيد محمود علوي 
ديروز در مراسم تشييع پيكر شهداي حادثه تروريستي 
اهواز در سخناني با بيان اينكه شهادت و به خون ريختن 
عزيزان خوزستاني براي خوزس��تاني ها امري تازه اي 
نيست، اظهار داشت: تاريخ خوزستان با شهادت درهم 
آميخته شده  است. مقاومت خوزستاني ها در برابر نيروي 
متجاوز استعمارگر انگليسي و مقاومت شان در برابر رژيم 

بعث در تمام صحنه ها مثال زدني است.
وزير اطالعات با اشاره به آيه »وكأين ِمن نِبي قاتل معُه 
ِربِّيون كثي��ٌر فما وهنوا ِلما أصابُهم في س��بيلِ اهلل وما 
ضُعفوا وما اس��تكانوا  واهلُل يِح��بُّ الّصابِرين« بيان كرد: 
مردم خوزستان مصداق اين آيه شريفه هستند. مردم 
خوزستان راه خود را در مسير انبيا و در ذيل پرچم ولي امر 
مسلمين ادامه خواهند داد. علوي با تاكيد براينكه دشمن 
بداند اين جنايت نه بر وحدت اقوام خوزستان و نه بر اراده 
آنان اثري نخواهد گذاشت خاطرنشان كرد: جنايتكاراني 
كه دست به اين جنايت هولناك زدند، بدانند فرزندان 
ايران اسالمي در برابر اين جنايت سكوت نخواهند كرد. 
جنايت كشتن فرزند شش ساله و شليك به سوي زنان، 
جنايتي نيست كه دستگاه هاي امنيتي ايران از آن بگذرد.

وزير اطالعات ادامه داد: تروريست هايي كه اقدام كردند 
به هالكت رسيدند و عقبه آنها به وسيله ساير نيروهاي 

امنيتي تا آخرين نفر شناسايي خواهند شد.

تعزیرات در روزهاي تعطیل هم 
به پرونده ها رسیدگي مي كند

وزير دادگس��تري مطرح 
كرد: اگر كس��ي اعتراضي 
به سيستم تعزيرات داشته 
باشد بايد رسيدگي كنيم 
و البته نقده��اي وارده هم 
بايد مستند باشد و معموال 
ش��خصا اي��ن مس��ائل را 
پيگيري مي كنم. سيدعليرضا آوايي در گفت وگو با ايلنا، 
درخصوص نقدهايي كه به سازمان تعزيرات حكومتي 
وارد است، گفت: من هم منكر نقدهايي كه به سازمان 
وارد است نمي شوم. كار سازمان تعزيرات شباهت به قوه 
قضاييه دارد و از جهاتي هم با آن متفاوت است. او با بيان 
اينكه سازمان تعزيرات به علت رسالتي كه دارد در معرض 
نقد است، اظهار داشت: سازمان تعزيرات وظيفه برخورد 
و مجازات دارد و حتما سازماني كه اصالتي اينچنين دارد 
در معرض نقد قرار دارد و افرادي از آن ناراضي هستند. او 
تصريح كرد: تا جايي كه ناراضي بودن ها با منطق باشد آنها 
را پيگيري مي كنم. يعني اگر كسي اعتراضي به سيستم 
تعزيرات داشته باشد، بايد رسيدگي كنيم و البته نقدهاي 
وارده هم بايد مستند باشد و معموال شخصا اين مسائل را 
پيگيري مي كنيم. وزير دادگستري ادامه داد: فكر مي كنم 
مسير فعلي تعزيرات منطقي است چراكه هم برخوردها 
صورت مي گيرد و همزمان رسيدگي به پرونده به شكل 
صحيح ادامه پيدا مي كند. آوايي تاكيد كرد: نظارت ها در 
سازمان تعزيرات با توجه به شرايط فعلي كشور افزايش 
يافته است و از همه ظرفيت ها استفاده مي كنيم. به غالب 
پرونده هايي كه در خصوص احتكار و گرانفروشي پيش 
آمده رسيدگي شده و سخنگوي سازمان تعزيرات هر روز 

در حال ارايه گزارش است. 

خطر تروریسم تمام منطقه را 
با بحران مواجه كرده است

 دبير ش��وراي عالي امنيت 
ملي گفت: خطر تروريسم 
و ريش��ه هاي آن از جمل��ه 
انديشه تكفيري كه توسط 
برخ��ي كش��ورها تروي��ج 
مي ش��ود تمام منطقه را با 
بحران مواجه ساخته و مانعي 
بزرگ در مسير رشد و پيشرفت كشورهاي اسالمي است.
به گزارش دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت ملي، »علي 
ش��مخاني« در ديدار »راميل اس��وب اف« وزير كشور 
جمهوري آذربايج��ان و هيات همراه بر شناس��ايي و 
پيگيري ريشه هاي خارجي عمليات تروريستي اخير 
در شهر اهواز تاكيد كرد. او با تقبيح سياست هاي امريكا 
و رژيم صهيونيستي براي ايجاد اختالف ميان كشورهاي 
همسايه، خاطرنشان كرد: الزم است با حفظ هوشياري 
و افزايش تعامالت و گفت وگوهاي سازنده، تالش هاي 
مخرب بدخواهان ب��راي ايجاد بدبيني و اختالف ميان 
كشورهاي منطقه خنثي شود. دبير شوراي عالي امنيت 
ملي به اش��تراكات فرهنگي، تاريخي و تمدني و وجود 
فرصت ها و منافع گسترده دو كشور اشاره كرد و اظهار 
داشت: سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در مسير توسعه 

روابط موجب پيشرفت و امنيت متقابل مي شود.
. راميل اوسوب اف وزير كشور جمهوري آذربايجان هم در 
اين ديدار با محكوم كردن اقدام تروريستي در اهواز و اظهار 
تاسف از شهادت جمعي از شهروندان ايراني در اين واقعه 
با دولت و مل��ت ايران ابراز همدري كرد. وي با اثربخش 
خواندن گفت وگوهاي صورت گرفته با مقامات جمهوري 
اسالمي ايران گفت: جمهوري آذربايجان مايل به افزايش 

تعامالت و همكاري هاي همه جانبه با ايران است.

امریكا نمي تواند 
دم از انسانیت بزند

نايب رييس مجلس با اشاره 
به تحريم هاي امريكا گفت 
كه وقتي به دلي��ل تحريم 
همه راه ها براي تامين دارو 
بسته شود همه گروه هاي 
م��ردم آس��يب مي بينند 
بنابراين امريكا حق ندارد دم 
از انسانيت بزند. به گزارش ايلنا مسعود پزشكيان تاكيد 
كرد: وظيفه دانشگاه ها و صنعت اين است كه از اين تهديد 
و فرصت استفاده و روي پاي خود ايستادن را تمرين كنند 
ما توان توليد كردن را نداشتيم و تحريم هاي اوليه به ما ياد 
داد توليد كنيم تحريم هاي بعدي هم بايد به ما ياد بدهند 
تمرين كنيم تا نيازي به ديگران نداشته باشيم ديگراني 

كه بويي از انسانيت نبرده اند.
پزشكيان افزود: امريكا اگر در جنگ ها پايگاه هاي نظامي 
را بمباران مي كند حاال با تحريم مردم بي گناه را بمباران 
كرده است. نبايد درد مردم را با سياست پاسخ داد و درد 
آنها را نبايد سياسي كرد. وظيفه دولت دانشگاه و صنايع 
اس��ت كه در اين شرايط گام بردارند. در اين بحران بايد 
نيازهاي اساسي را ببينيم و كمك كنيم شركت هاي ما با 

قدرت توليد كنند. ما هم پشت آنها هستيم.
وي ادامه داد: االن زماني است كه همه ارگان ها بايد در 
خصوص بهداشت و درمان پاسخگوي نياز مردم باشند. 

اين ظالمانه است كه به مردم به اين جهت فشار بيايد.
پزش��كيان در پايان تاكيد كرد: ما در مجلس حاضريم 
وقت و بي وقت كمك كنيم و نگذاريم صنعت ما با مشكل 
مواجه شود. اگر اين مشكل پيش بيايد مردم در اين ميان 
قرباني مي شوند كه هيچ گناهي ندارند. دارو و غذاي مردم 

نبايد تحريم شود زيرا مردم هيچ تقصيري ندارند.

مواضع حكیمانه ایران
 باعث عقب نشیني ترامپ شد
ي��ك عض��و كميس��يون 
امني��ت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس تاكيد كرد: 
مواضع حكيمانه و عاقالنه 
جمهوري اس��المي ايران 
باعث عقب نش��يني دولت 
ترامپ از طرح موضوع ايران 
در شوراي امنيت شد. محمدابراهيم رضايي در گفت وگو 
با ايس��نا با اش��اره به جلس��ه مجمع عمومي سازمان 
ملل و رياس��ت دوره اي امريكا بر شوراي امنيت گفت: 
امريكايي ها با توسل به هر دستاويزي مي خواستند فضا 
و جوي عليه ايران به وج��ود آورند. آنها به دنبال ايجاد 
اجماع جهاني عليه كشورمان در سايه امكانات و ابزار بين 
المللي بودند اما تاكنون اقدامات شان منتهي به تحميل 
ضرر به آنها شده است. اين نشان مي دهد سياست ها و 
موضع گيري هاي دولتمردان امريكا بسيار ناپخته و غير 
كارشناسي است. كما اينكه بعد از اعالم موضع دو روز 
بعد آن را تغيير مي دهند. وي افزود: اين ها همه نشان 
از نداش��تن ثبات در برنامه و بيان مواضع كارشناسي 
در دولت امريكا دارد. به صورت واضح تر اين وضعيت را 
مي توان در صحبت هاي رييس جمهور امريكا ديد كه با 
تكبر و خودخواهي خود را همچون خان زاده اي مي داند 
كه دنيا زير س��لطه اش اس��ت و هر حرفي مي زند بايد 
ديگران بپذيرند. اما با گذشت زمان نه تنها ترامپ وجاهت 
خود را از دست داده كه به مرور پايان سلطه امريكا را در 
دنيا مشهود مي كند. رضايي يادآور شد: رييس جمهور 
امري��كا فكر مي كرد كه مي تواند از فرصت رياس��ت بر 
شوراي امنيت سازمان ملل براي انجام اقداماتي عليه 

ايران استفاده كند كه شرايط برايش مهيا نشد. 
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 تهيه بودجه 98 
براي سخت ترين شرايط

ثبت سفارش واردات پالپ 
پرتقال و پرك نارنگي باز شد

تنها راه احياي قدرت خريد 
مردم حذف بازار ثانويه است

رييس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: دو بسته 
معيش��تي براي آحاد مردم و اقشار آسيب پذير 
فراهم شده است. اين دو بسته معيشتي تدوين 
شده و رييس جمهور نيز قبل از سفر خود تأكيد 
داشت كه هرچه سريع تر به اجرا برسد. تا زماني 
كه مردم آثار مثبت برنامه هايي را كه دولت براي 
شرايط بدبينانه تدوين كرده، ببينند اين دو بسته 

معيشتي حمايتي براي آنها اجرا خواهد شد.
محمدباقر نوبخت درباره اشتغال و توليد گفت: 
نوسان در بازار ارز و دسترسي به آن و تعديل قيمت 
ارز براي واحده��اي توليدي محدوديت هايي را 
ايجاد مي كند و سياست هاي دولت در جهت فعال 
نگه داشتن اين واحدهاي توليدي است.بايد براي 
بدترين شرايط آماده باشيم و ما در سازمان برنامه 
و بودجه برنامه اي براي اين شرايط بدبينانه تدوين 
كرديم تا در ش��رايطي كه دريافتي ها به حداقل 

برسد چطور بايد هزينه ها را مديريت كنيم.
وي گفت: باي��د براي ش��رايط خوش بينانه هم 
اميدوار باش��يم و براي اين ش��رايط هم سازمان 
برنامه و بودجه برنامه هايي را در نظر دارد. موضوع 
ديگري كه بايد به آن توجه شود آثار سوء تحريم ها 
در زندگي مردم است و ما بايد مشكالت معيشتي 

مردم را از آنها دور كنيم يا به حداقل برسانيم.
او با اشاره به بسته حمايتي از توليد گفت: ما بسته 
حمايتي از پيمانكاران و همكاران خود را نيز در 
نظر داريم كه اين همكاران ما دو دسته هستند؛ 
افرادي كه با ما قرارداد دايمي دارند و افرادي كه 
كار سازندگي مي كنند و در كارگاه ها كار مي كنند: 
پرداختي ها به طرح هاي عمراني در سال جاري 
چندين برابر س��ال قبل اس��ت و امسال تاكنون 

25هزار ميليارد تومان است.
 رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه سال 
آينده با توجه به شرايط بين المللي و تحريم هاي 
احتمالي براي بدترين شرايط آماده خواهد شد، 
ضمن اينكه شرايط مطلوب را هم در نظر خواهيم 
گرفت. بودجه س��ال 1398 را با توجه به شرايط 
پي��ِش رو و تحريم هاي احتمالي براي ش��رايط 
سخت از لحاظ درآمدهاي نفتي و ساير درآمدها 
تدوين مي كنيم تا بتوانيم پاس��خگوي هزينه ها 
به وي��ژه هزينه هاي اجتناب ناپذير ب��وده و آن را 
مديريت كنيم، در عين حال كه شرايط مناسب 
و خوش بينانه را هم مد نظر داشته و در مورد آن 

برنامه ريزي مي كنيم.

مديركل دفتر مركز واردات و مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي گمرك ايران در بخشنامه هاي گمركات 
اجرايي اعالم كرد، ثبت س��فارش پالپ پرتقال و 

پرك نارنگي باز شد.
در بخش��نامه عل��ي معقولي آمده اس��ت: پيرو 
بخش��نامه ش��ماره 77/97/311034 م��ورخ 
97/3/20 ب��ه پيوست تصويرنامه ش��ماره 
60/151200 م��ورخ 97/6/7 دفت��ر مق��ررات 
صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت ايران 
منضم به نام��ه ش��ماره 97/501/3000 مورخ 
5/ 6/ 97 وزارت جهاد كش��اورزي در مورد رفع 
ممنوعيت ثبت س��فارش پالپ پرتقال و پرك 
نارنگي به ش��ماره تعرفه )20083000( ارسال 
مي شود. خواهشمند است دستور فرماييد وفق 
مفاد نامه فوق و رعايت س��اير مقررات اقدام الزم 

معمول فرمايند.

ايسنا|حس��ين صمصامي، سرپرس��ت اسبق 
وزارت اقتصاد، با اش��اره به افزايش نرخ ارز و تورم 
ايجاد ش��ده ناش��ي از آن، اظهار كرد: دولت در 
چنين ش��رايطي طرح بسته هاي امنيت غذايي 
همگاني را مطرح كرده، اما واقعيت اين است كه 
دولت زماني مي تواند اقشاري را كه بابت اين تورم 
متضرر شده اند تقويت كند كه اطالعات و توان آن 
را داشته باشد، در حالي كه به نظر نمي رسد دولت 

فعال توان انجام اين كار را داشته باشد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به افزايش 
قيمت دالر از 3800 تومان به 8 و 14 هزار تومان 
در سامانه نيما و بازار آزاد اظهار كرد: اين افزايش 
نرخ ارز اثر خود را روي قيمت تمام شده كاالها در 
كش��ور مي گذارد. در حالي كه دولت عمال توان 

جبران اين افزايش هزينه ها را ندارد.
وي با بيان اينكه صادركنندگان از افزايش قيمت 
ارز ح��دود 160 هزار ميلي��ارد تومان منفعت 
مي برند، گفت: اي��ن منفعت به صورت افزايش 
هزينه از جيب مردم م��ي رود. ما در حدود 19 
هزار ميليارد دالر صادرات غيرنفتي داشته ايم 
ك��ه تنها مبلغ خيلي كمي از ارز حاصل از آن به 
سامانه نيما روانه شده است.صمصامي به طرح 
افزايش مجدد حقوق ها در سال جاري هم اشاره 
كرد و گفت ك��ه مقدار هزينه اي ك��ه به مردم 
تحميل شده بسيار بيش��تر از افزايش حقوقي 
است كه داده شده است؛ دولت حتي اگر بتواند 
با دادن بس��ته هاي كااليي، مواد غذايي اقشار 
ضعيف را تامين كند باز هم نمي تواند هزينه هاي 
مربوط ب��ه افزايش اجاره خانه ه��ا و هزينه هاي 
جانبي ديگر را جبران كند.سرپرس��ت اس��بق 
وزارت اقتصاد در ادامه راه حل مساله را در اعطاي 
ارز يارانه اي به واردكنندگان دانس��ت و گفت: 
سياس��ت اعطاي دالر 4200 توماني سياست 
درستي بود، اما دولت به بدترين شكل ممكن آن 
را اجرا كرد. يكسري از كاالها نبايد ارز يارانه اي 
مي گرفتند و از سوي ديگر براي يكسري ايجاد 
رانت شده بود، اما مگر حاال در سامانه نيما براي 

عده اي ايجاد رانت نشده است؟

اخبار كالن 3 كالن

سازمان برنامه و بودجه از رشد 450 درصدي پرداخت هاي عمراني در پنج ماهه امسال خبر داد

مركز پژوهش هاي مجلس بروكراسي اداري در كشور را مورد تحليل قرار داد

 تالش براي كاهش بدهي دولت به پيمانكاران

شكست الكترونيك سازي به دليل نقص قوانين

س�ازمان برنام�ه و بودجه اعالم كرده اس�ت 
ك�ه وضعي�ت پرداخت�ي طرح ه�اي تملك 
دارايي هاي س�رمايه اي در پنج ماه اول سال 
۱3۹۷، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
۴۵۰ درصد رش�د داش�ته و پنج و ني�م برابر 
ش�ده اس�ت. به عبارت ديگر در 6 ماهه اول 
امس�ال به ميزان 2۵ ه�زار ميلي�ارد تومان 
صرف سرمايه گذاري در اقتصاد كشور شده 
اس�ت، در حالي كه در مدت مشابه سال قبل 
تنه�ا ۴.6 هزار ميليارد توم�ان در اين زمينه 
هزينه ش�ده بود. س�رمايه گذاري دولتي در 
اقتص�اد يك�ي از عنوان يك�ي از اصلي ترين 
راه هاي افزايش مص�رف و به تبع آن افزايش 
رش�د و اشتغال كشور محس�وب مي شود. با 
اي�ن حال بررس�ي هاي تع�ادل و گفت وگو با 
كارشناسان نش�ان مي دهد كه اين هزينه ها 
نمي تواند به عنوان س�رمايه گذاري جديدي 
در اقتص�اد كش�ور قلمداد ش�ود. در واقع از 
نظر كارشناس�ان آنچه در آمارهاي سازمان 
برنامه و بودجه كش�ور تحت عن�وان تملك 
دارايي ه�اي س�رمايه اي يا بودج�ه عمراني 
تلقي مي ش�ود، تجميعي از ارق�ام مربوط به 
پرداخت هاي عمران�ي و پرداخت بدهي هاي 
قبلي پيمانكاران اس�ت، در حالي كه به گفته 
كارشناس�ان بدهي قبلي پيمان�كاران نبايد 
تحت عنوان بودج�ه عمراني در جداول قرار 
گيرد. محمدتقي فياضي مي گويد بيشتر ارقام 
مربوط به تملك سرمايه هاي عمراني مربوط 
امس�ال همان بدهي هاي قبل�ي پيمانكاران 
بوده كه از طريق اسناد خزانه اسالمي تسويه 

شده است.

به گزارش »تعادل« سازمان برنامه و بودجه كشور 
در گزارشي اعالم كرد: وضعيت پرداختي طرح هاي 
تملك دارايي هاي سرمايه اي در پنج ماه اول سال 
1397، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 450 

درصد رشد داشته وپنج و نيم برابر شده است.
اعتبار تملك دارايي هاي س��رمايه اي پرداختي به 
دس��تگاه هاي اجرايي در پنج ماه اول سال 1397 
بالغ بر 255 هزار ميليارد ريال بوده كه نس��بت به 
اعتبار مصوب اين دوره )258 هزار ميليارد ريال(، 
99 درصد و نسبت به كل اعتبار مصوب سال جاري 
)620 هزار ميليارد ريال(، بيش از 41 درصد تحقق 
را نشان مي دهد. به موجب همين گزارش، وضعيت 

پرداختي اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه اي 
دوره مذكور )255 هزار ميليارد ريال(، نس��بت به 
دوره مش��ابه در س��ال گذش��ته )46 هزار ميليارد 
ريال( بيش از 450 درصد رش��د داش��ته و به5.5 

برابر رسيده است.
گزارش هاي بانك مرك��زي از وضعيت هزينه كرد 
بودجه كش��ور در اين 6 ماه نشان مي دهد كه منبع 
اصلي اين پرداخت ها از طريق واگذاري دارايي هاي 

مالي )فروش اوراق( تامين شده است. 
البته بايد گفت اينكه يك سرمايه گذاري واقعي در 
اقتصاد صورت گيرد، منبع تامين مالي آن نمي تواند 
جاي بحثي باق��ي بگذارد، بدي��ن معني كه محل 
تامين اين سرمايه گذاري ها چه فروش سرمايه هايي 
مانند نفت باش��د و چه فروش اوراق باشد، به دليل 
اينكه يك سرمايه گذاري درآمدزا صورت مي گيرد 
مي توان��د جايگزيني براي س��رمايه ف��روش رفته 
قبلي باش��د. اما در اين امر ش��ك و شبهه اي وجود 
دارد. محمدتق��ي فياضي، كارش��ناس اقتصادي 
در اين زمين��ه به تعادل گفت: س��رمايه گذاري به 
معني اين است كه امسال سرمايه را نسبت به سال 
قبل افزون تر كرد، اما اي��ن چيزي كه دولت تحت 
عنوان پرداخت ه��اي عمراني يا تملك دارايي هاي 
سرمايه اي تلقي مي كند، سرمايه گذاري محسوب 
نمي ش��ود. چرا ك��ه از نظر من منابع��ي كه دولت 
از طري��ق ف��روش اوراق قرضه يا ف��روش نفت به 
عنوان بودجه عمراني اختص��اص مي دهد، صرف 
بدهي هايي مي ش��ود كه پيمانكاران از س��ال هاي 
قبل طلب داشته اند. يعني پيمانكاران از سال هاي 
قب��ل پروژه هايي را انجام داده ان��د كه دولت هنوز 
بده��ي آنه��ا را پرداخت نكرده اس��ت. ب��ر همين 
اساس دولت در سال جاري از طريق فروش اسناد 
خزانه اسالمي طلب آنها را پرداخت كرده است. از 
همين رو كاري يا به طور دقيق تر س��رمايه گذاري 
جدي��دي ص��ورت نگرفته اس��ت ك��ه آن را جزو 
تمل��ك دارايي هاي س��رمايه اي به حس��اب آورد. 
در ادبي��ات بودجه ريزي اينگون��ه پرداخت ها جزو 
تملك دارايي هاي مالي در نظر گرفته مي شود. در 
طبقه بندي بودجه ريزي در قس��مت منابع سه نوع 
منبع درآمدي شامل درآمدها، واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي داريم و در 
مقابل در قس��مت مصارف هم اعتبارات هزينه اي، 
تملك دارايي هاي سرمايه اي و تملك دارايي هاي 

مالي قرار دارد. 
وقت��ي دولت بدهي ه��اي قبلي خ��ود را پرداخت 

مي كن��د نمي تواند به اين دليل ك��ه طلب مربوط 
به پيمانكاران اس��ت به عن��وان تملك دارايي هاي 
سرمايه اي تلقي شود. بنابراين اين موضوع هم از نظر 
حسابداري و بودجه ريزي اشتباه است و هم اينكه 
از نظر اقتصادي نمي تواند به عنوان سرمايه گذاري 

جديد تلقي شود و تاثيري در اقتصاد داشته باشد.
اين كارش��ناس اقتصادي اظهار ك��رد: آن چيزي 
كه س��ازمان برنامه به عنوان آماره��اي مربوط به 
پرداخت هاي عمراني اعالم مي كند، در طرح هاي 
اس��تاني ديده نمي شود. از س��وي ديگر مي بينيم 
همه منابع دولت��ي منهاي اوراق صرف هزينه هاي 
جاري مي ش��ود. آمارهاي اس��ناد خزانه هم نشان 
مي دهد كه معادل رقم واگذاري اين اسناد، صرف 
بودجه عمراني شده است. به بيان ديگر از يك سو 
طرح هاي استاني به همان شكل باقي مانده اند و از 
سوي ديگر رقم تملك دارايي هاي ما تقريبا به اندازه 
رقم واگذاري اسناد خزانه اس��ت، بنابراين نتيجه 
گرفته مي شود كه اين منابع حاصل از فروش اوراق 
عمدتا صرف پرداخت بدهي پيمانكاران شده است. 

فياضي گفت: دولت سال هاس��ت ب��ه اين صورت 
پرداخت بدهي ب��ه پيمانكاران را به اش��تباه جزو 
اعتبار تملك دارايي هاي خود طبقه بندي مي كند. 
اين اشتباهي است كه دولت عمدي يا سهوي انجام 

مي دهد.
اين كارش��ناس اقتص��ادي درباره مناب��ع تامين 
پرداخت هاي عمراني در س��ال ج��اري نيز گفت: 
وقت��ي وضعيت بودجه را ن��گاه مي كنيم مي بينيم 
ك��ه منابع مربوط به ماليات ه��ا و فروش نفت خود 
را به اعتبارات هزينه اي خود اختصاص داده است. 
بنابراين تنه��ا راهي كه براي تامين بودجه عمراني 
باقي مي ماند فروش اسناد خزانه است. اسناد خزانه 
را نمي توان تنها براي حقوق و دستمزد استفاده كرد 
و بر اساس قانون گفته ش��ده كه اين اسناد بايد به 
منظور پرداخت مطالبات پيمانكاران فروخته شود. 
فياضي معتقد است كه اوراق ماهيتا به اينگونه است 
كه از منابع آينده براي پرداخت بدهي خود استفاده 
مي كند، بدين معني كه همانطور كه نفت منابع بين 
نسلي طوالني مدت محس��وب مي شود، اوراق نيز 

گونه اي منابع آينده اس��ت با اين تفاوت كه در يك 
بازه كوتاه مدت تر پرداخت مي شود. بنابراين منطقا 
اين اوراق بايد به منظور س��رمايه گذاري استفاده 
شود.هرچند كه دولت ها در برخي مواقع از آن براي 
پرداخت هزينه هاي جاري هم استفاده مي كند اما 
اين ش��كل مصرف اوراق وضعيت مالي دولت را با 
چالش مواجه مي شود. در اين زمينه مي شود مثال 
يك خانواده را زد كه استقراض مي كند و منابع آن 
را صرف هزينه هاي جاري مانند خوراك و پوشاك 
كند. اين وضعيت آينده مال��ي خانواده را با بحران 
روبه رو مي كند. در حالي ك��ه اگر اين اوراق صرف 
سرمايه گذاري مي شد مي توانست درآمدهاي آينده 
حاص��ل از اين س��رمايه گذاري بدهي هاي قبلي را 

پرداخت كند. 
به گفته فياضي دولت با فروش اوراق و از طرف ديگر 
نفت كه سرمايه هاي بين نسلي محسوب مي شوند 
وهزينه كردن آنها به جاي سرمايه گذاري جايگزين، 
وضعيتي پيش مي آورند كه آينده را درگير چالش 

بدهكاري مزمن مي كند. 

در سال هاي گذشته تالش ها براي الكترونيك 
كردن پروسه مبادالت اقتصادي به شكست 
انجاميده. يكي از اي�ن پروژه ها طرح پنجره 
واحد تجارت فرامرزي است. مهم ترين دليل 
چنين شكس�تي وج�ود قواني�ن و مقررات 
متعدد و پراكنده راجع به موضوع مورد بحث 
اس�ت. اين حجم از مفاد قانون�ي متفاوت در 
يك موضوع نش�انگر آن است كه قانون گذار 
در تصويب قانون به مفاد قانوني پيش�ين در 
همان موضوع توجه نمي كند يا آنها را ناديده 
مي گي�رد. اي�ن امر منج�ر به از مي�ان رفتن 
شفافيت، تمركز و هماهنگي نهادي الزم براي 
ايجاد و بهره برداري مطلوب فعاالن اقتصادي 

از اين دست سامانه ها شده است. 
به گزارش »تعادل«، مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
در گزارش��ي با عنوان »چگونه بروكراسي ناكارآمد 
مانع اجراي قانون مي شود؟« به بررسي علل ضعف 
ساختار اداري در كش��ور مي پردازد. ادعايي كه در 
اين گزارش براي تبيين آن تالش ش��ده اين است 
كه بروكراسي در ايران فاقد ويژگي هاي الزم و طبعا 
ظرفيت مناسب براي اجراي احكام قانوني ناظر بر 
اصالح قانوني ناظر بر اصالح نهادي است. درواقع به 
نظر مي رسد هدف قانون گذار از تصويب گونه اي از 
قوانين كه ب��ه منظور اصالح »نهادها« و بطور كلي 
»نظام نهادي« به تصويب مي رسند، به دليل ناتواني 

دستگاه بروكراسي به سرانجام نمي رسد. 
مركز پژوهش ه��اي مجلس با ش��رح ويژگي هاي 
بروكراسي، اين ادعا كه عدم برخورداري بروكراسي 
از ويژگي هايي ضروري، يك��ي از موانع اصلي عدم 
اج��راي قانون و بالطب��ع عدم اس��تقرار حاكميت 
قانون در ايران مي شود را مطرح مي كند. مهم ترين 
ويژگي هاي يك بروكراس��ي توانمند براي اجراي 
قانون داش��تن يكپارچگي و انسجام در بروكراسي 
اس��ت. اين مهم ضامن كارآمدي و عملكرد س��الم 
آن اس��ت و كاركرد بهينه نظام اداري تنها با حفظ 
يكپارگي آن ميس��ر اس��ت. تمركز نهادي، يكي از 
مولفه هاي اساسي براي برقراري يا حفظ يكپارچگي 

بروكراسي محسوب مي شود. 
عالوه بر اين قابليت انتقال اثر سياس��ت هاي كالن 
 به س��طوح خرد كه به آن رس��انايي مي گويند نيز 
حائز اهميت اس��ت. اگر به داليلي در مس��يرهاي 
ارتباط��ي ميان سياس��ت گذاران يا س��طوح خرد 
اختالل ايجاد ش��ود، يكي از اولي��ن پيامدهاي آن 
عدم اجراي قانون اس��ت. از س��وي ديگ��ر اجراي 
قانون نيازمند وجود بروكراس��ي هماهنگ است، 
به اين معنا ك��ه تصميم گيري و اقدامات هر يك از 
بخش هاي دولت كه اجراي قانون به نحوي منوط 
ب��ه تصميمات و اقدام��ات آنها اس��ت، مي تواند بر 

تصميمات و اقدامات ديگر اجزاي مربوط به اجراي 
قان��ون و در نهايت، اصل اجراي قان��ون تاثيرگذار 

باشد. 
عدم پاسخگويي و مس��ووليت پذيري، تاثيري سو 
بر فرايند اجراي قواني��ن نهادي برجاي مي گذارد. 
در بروكراسي هاي فير پاسخگو، عدم اجراي قانون 
چنان گسترده است كه به تدريج به امري معمول 
و نه چندان دور از انتظار تبديل مي شود و مقامات 
اجراي��ي ض��رورت چنداني حتي ب��راي توضيح يا 
توجيه داليل ع��دم اجرا نيز احس��اس نمي كنند. 
يكي از نمونه هاي قابل توجه كه از يكس��و نشانگر 
ناكامي سياست گذاري و قانون گذاران در تنظيم و 
تمشيت امور از طريق قانون گذاري و از سوي ديگر، 
ناتواني نظام عريض و طويل بروكراس��ي در اجراي 
قانون است، فرايند س��اماندهي، تسهيل و سرعت 
بخشيدن به تجارت فرامرزي، از طريق الكترونيكي 

كردن فراينده به ويژه تعبيه پنجره واحد است.
مرك��ز پژوهش ه��ا در گ��زارش خ��ود نمونه هاي 
گوناگ��ون ديگري ني��ز در ض��رورت برخورداري 
بروكراس��ي از ويژگي هاي برش��مرده براي اجراي 
بايسته قانون طرح شده اس��ت؛ از جمله موانع در 
مسير اجراي طرح جامع مالياتي، ناكامي در تنظيم 
فرايندهاي واردات كاال و سياست هاي متناقض و 
قوانين ناكارآم��د در جهت حمايت از توليد ملي. با 
توجه به آموزه ها و ش��واهد گوناگ��ون، ضروري به 
نظر مي رسد كه سياست گذاران و قانون گذاران در 
تدوين و تصويب سياس��ت ها و قوانين به ظرفيت 
بروكراسي كش��ور در اجرا نيز توجه داشته باشند 
و قواني��ن را واق��ع گرايان��ه و با مالحظ��ه ظرفيت 
بروكراس��ي به تصويب برس��انند. به عبارت ديگر 
الزم است سياست گذاران و قانون گذاران، به جاي 
آنكه انبوه��ي از تكاليف س��نگين و البته به همان 

اندازه دش��وار در اجرا را برعهده دولت بگذارند، در 
خصوص ساختار بروكراسي در دولت تامل كنند و 
چاره اي براي انسجام و هماهنگي  بيشتر بروكراسي 

بينديشند.

 نقش منفي بروكراسي در اذهان ايرانيان
مفهوم بروكراس��ي را ب��راي اولين ب��ار ماكس وبر 
صورت بن��دي ك��رد. وي بروكراس��ي را ب��ه نوعي 
مجموعه اي از نهادها، مولفه ها و ساختارها مي داند 
كه »برتري تكنيكي نس��بت به هر شكل سازماني 
ديگر« دارد. از نظر وي برخورداري از بروكراس��ي، 
الزمه كارآمدي و نظام مندي س��ازماني اس��ت. در 
جهان سوم نگاه عمومي مردم به بروكراسي منفي 
اس��ت چرا كه بروكراسي به مثابه قوانين و مقررات 
دس��ت و پا گير تلقي مي شود كه نه فقط كمكي به 
حل مس��ائل و پيش��برد امور نمي كند، بلكه صرفا 
سبب كندي و پيچيدگي امور اداري است. اين تلقي 
منفي تقريبا فراگير است بطوري كه انواع و اقسام 
 لطايف و ضرب المثل ه��ا در فرهنگ هاي مختلف 
در خصوص اين طرز تلقي شكل گرفته است. جدا 
از اين طرز تلقي عمومي، به نظر مي رسد بروكراسي 
نيز همچون واژگاني ديگر از اين دست، خالي از بار 
ارزش��ي اس��ت. برخورداري يا عدم برخورداري از 
ويژگي هايي است كه آن را متصف به بدي يا خوبي 
مي سازد. به اين ترتيب مي توان از بروكراسي خوب 
يا بد س��خن گفت. همچنان كه در ادبيات سياسي 
و حقوقي از قانون گذاري خوب يا حكمراني خوب، 
در مقاب��ل قانون گذاري بد يا حكمراني بد س��خن 

گفته مي شود.
از س��وي ديگر قدرت بروكراتيك يكي از مهم ترين 
ويژگي هاي دولت توسعه گرا  از نظر لفت ويچ دانسته 
شده است. از نظر وي دولت توسعه گرا دولتي است 

كه در آن عرصه سياست به گونه اي است كه دستگاه 
سياسي در مركز از عزم، قدرت، استقالل، توانايي و 
مشروعيت كافي براي شكل دهي ترغيب و تشويق 

دستيابي به اهداف توسعه اي برخوردار است. 
ظرفيت دول��ت مفهومي كلي اس��ت ك��ه طيفي 
گسترده از آموزه ها و مفاهيم را در خصوص دولت 
در خود جاي داده است. به دليل همين گستردگي 
برداش��ت ها و معاني از مفهوم ظرفيت دولت است 
كه صاحب نظران گوناگون از نظرگاه هاي متعدد به 
تبيين و توضيح اين مفهوم پرداخته اند. در مفهومي 
وسعت داده ش��ده، ظرفيت دولت به توانايي براي 
انجام كارها و بطور كلي اعمال قدرت تعريف شده 
است. به عبارت ديگر فرض بر اين است كه ظرفيت 
دولت، توانايي براي اجبار و متقاعد ساختن اعضاي 

جامعه، مطابق با قوانين و مقررات دولتي است. 

  آسيب قوانين متعدد
همانطور ك��ه در اول گزارش به آن اش��اره ش��د، 
يك بروكراس��ي ايده آل، از چهار ويژگي برخوردار 
است. با اين همه اولويت اصالحات بروكراتيك در 
كشورهايي با شرايط مش��ابه همين چهار ويژگي 
هس��تند. زيرا حت��ي اگر قانون گ��ذار مترقي ترين 
قوانين را نيز به تصويب رس��اند، نظام اداري ناتوان 
از اج��راي آن، فاي��ده و ثمري را از ص��رف قانون، 
نصيب كش��ور و ش��هروندان نخواهد كرد. چنانكه 
فوكوياما مي نويسد: از نظر بسياري از مردم جهان، 
مساله اصلي سياس��ت معاصر آن است كه چگونه 
حكومت هاي مستبد محدود ش��وند. درنتيجه در 
س��ال هاي اخير اغلب بحث هاي توسعه سياسي بر 
نهادهاي محدودكننده ق��درت حكومت متمركز 
شده است. اما حكومت ها پيش از آن محدود و مقيد 
شوند، بايد بتوانند قدرت الزم را براي انجام برخي 
كارها به دست آورند. به عبارت ديگر دولت ها بايد 
توان حكومت كردن داشته باشد. بي ترديد ظرفيت 
دولت در ايران براي اج��راي قانون با چالش هايي 
مواجه است. مركز پژوهش ها براي بيان مصاديقي 
از يك بروكراس��ي ناكارآمد به م��ورد پنجره واحد 
تج��ارت فرامرزي پرداخته و داليل شكس��ت اين 
طرح را مورد مطالعه قرار داد. در پرتو ويژگي هاي 
بروكراس��ي توانمند براي اجراي قان��ون، يكي از 
نمونه هاي قابل توجه كه از يكس��و نشانگر ناكامي 
سياست گذاران و قانون گذاران در تنظيم و تمشيت 
امور از طريق قانون گذاري و از سوي ديگر ناتواني 
نظام عريض و طويل بروكراس��ي در اجراي قانون 
محسوب مي شود. يكي از علل شكست طرح پنجره 
واحد تج��ارت فرامرزي، وج��ود قوانين و مقررات 
متعدد و پراكن��ده راجع به موض��وع مورد بحث، 
حاكي از عالقه قانون گ��ذار و پي بردن به ضرورت 

ايجاد اين سيستم در كش��ور است. همچنين اين 
حجم از مفاد قانوني متفاوت در يك موضوع نشانگر 
آن اس��ت كه قانون گذار در تصويب قانون به مفاد 
قانوني پيشين در همان موضوع توجه نمي كند يا 
آنه��ا را ناديده مي گيرد. اين ام��ر منجر به از ميان 
رفتن ش��فافيت، تمركز و هماهنگ��ي نهادي الزم 
براي ايجاد و بهره برداري مطلوب فعاالن اقتصادي 
از اين دس��ت سامانه ها شده اس��ت. در موارد عدم 
اجراي يك قانون نيز رويك��رد قانون گذار به جاي 
نظارت و پيگيري موثر براي اجراي قانون تصويب 
دوباره قانون در همان موضوع است.از سوي ديگر و 
مشابه با قوانين بخش هاي ديگر، تعدد، ناهماهنگي 
و همپوشاني به چش��م مي خورد. درواقع با فرض 
وجود قوانين نامناست و تعارض در اين حوزه نبايد 
سهم مقررات متعدد را در ناكارآمدي و نابساماني 
دس��تكم گرفت. حجم مقررات متعدد متعارض و 
همپوش��ان، با حجم قوانين اين حوزه قابل قياس 
است؛ اين در حالي اس��ت كه اختيارات دولت در 
قانون گذاري مي تواند نقش بي بديلي در انسجام و 
هماهنگي نهادي در جهت اجراي قانون ايفا كند، 
حتي اگر قانون نقص هايي داش��ته باشد.چنانچه 
بر روي تجارت فرامرزي تمركز شود، سامانه هاي 
متع��دد مربوط به تجارت فرام��رزي، به داليلي از 
جمله عدم انسجام و هماهنگي در ممانعت از فساد 

اداري نيز ناكام بوده اند. 
تخلفي كه اخيرا رس��انه اي ش��د، ثبت س��فارش 
تعدادي خودروي لوكس در تيرماه سال گذشته، 
يعني مق��ارن با ب��ازه زماني ممنوعي��ت واردات 
خودرو و بسته بودن سامانه ثبت سفارش واردات 
خودرو ب��ود. هدف از طرح اين قضيه، تاكيد بر اين 
نكته اس��ت كه با وجود تعبيه سامانه هاي متعدد 
ب��راي الكترونيكي ك��ردن تج��ارت فرامرزي در 
اي��ران و همچنين وجود مراج��ع متعدد نظارتي، 

سوءاستفاده ها و تخلفات همچنان رخ مي دهد. 
بخش��ي از اين ناكارايي ها، به وجود س��امانه هاي 
متع��دد و موازي كاري هاي موجود ب��از مي گردد 
كه خود س��بب از ميان رفتن انس��جام شده است.

ضروري است سياس��ت گذاران و قانون گذاران در 
تدوين و تصويب سياس��ت ها و قوانين به ظرفيت 

بوروركراسي در كشور نيز توجه داشته باشند.
 به ويژه آن جا كه غرض از تصويب قانون اصالحات 
نهادي است، عطف توجه به اين دغدغه صد چندان 
ضرورت دارد. چه بس��ا الزم است سياست گذاران 
و قانون گ��ذاران به جاي آنكه انبوه��ي از تكاليف 
س��نگين و البته به هم��ان اندازه دش��وار در اجرا 
را بر عه��ده دولت بگذارند، در خصوص س��اختار 
بروكراسي دولت تامل كنند و چاره اي براي انسجام 

و هماهنگي بيشتر بروكراسي بينديشند.
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بانك و بيمه4اخبار
بهره برداري از دهمين مدرسه 

»ُاميد آينده« در استان تهران

ضرورت تاسيس صندوق 
حمايت از شركت هاي بيمه

همزمان با شروع به كار مدارس در سراسر كشور 
و اول مهرماه س��ال ۱۳۹۷، دهمين مدرس��ه از 
مجموعه مدارس »اُميد آينده«، به بهره برداري 

رسيد.
 ب��ا حض��ور مدي��ركل آم��وزش و پ��رورش 
شهرس��تان هاي اس��تان تهران، رييس مجمع 
خيري��ن مدرسه س��از، مس��ووالن و مدي��ران 
چهاردانگه اسالمش��هر، خانواده محترم شهدا، 
اعض��اي هيأت مديره، معاون��ان و مديران بانك 
آينده و همچنين با حضور دانش آموزان، مجتمع 
آموزشي »اُميد آينده«، در چهاردانگه اسالمشهر، 

افتتاح و به بهره برداري رسيد.
مدرس��ه »اُميد آينده« چهاردانگه، در زميني به 
مساحت ۳۰۴۰ مترمربع شامل: زيربناي آموزشي 
با ۲۱ كالس درس، كارگاه هاي آموزش فيزيك، 
ش��يمي، كامپيوتر و ... با ۲۹۲۹ مترمربع، ۱۱۳ 
مترمربع سرويس بهداش��تي، ۱۹۰۰ مترمربع 
محوطه س��ازي، ۲۲۴ مترمرب��ع نمازخانه، ۵۶ 
مترمربع سرايداري، ۵۰ مترمربع بوفه، آب خوري 
و نگهباني و با زيربناي كل ۳۳۷۴ مترمربع، است 
كه در آبان ماه س��ال ۱۳۹۶ ساخت آن آغاز و در 
شهريورماه س��ال ۱۳۹۷، به اتمام رسيد. شايان 
ذكر است؛ سازه ساختمان اين مدرسه، ضدزلزله 

و با رعايت آخرين استانداردهاي موجود است.
دكت��ر عبدالرض��ا فوالدوند مدي��ركل آموزش 
و پرورش شهرس��تان هاي اس��تان ته��ران، در 
اين مراس��م ضمن تبري��ك فرا رس��يدن آغاز 
سال تحصيلي، از اين اقدام ارزشمند بانك آينده 
ِخير،  در ام��ر مدرسه س��ازي به عنوان ي��ك كار ِ
خداپس��ندانه و مردمي نام ب��رد و از فعاليت اين 
بانك در امر مدرسه س��ازي تقدير و تشكر كرد و 
اين فعاليت ارزشمند را حركتي ماندگار دانست.

احمد مرآت نيا مش��اور عال��ي مديرعامل بانك 
آينده نيز با تبريك آغاز سال نو تحصيلي، ساخت، 
افتت��اح و بهره برداري از م��دارس »اُميد آينده« 
در يك سال گذش��ته را در راستاي ايفاي نقش 
مس��ووليت اجتماعي و كمك به تحقق اهداف 
عالي آموزشي و فرهنگي فرزندان اين مرز و بوم كه 
عمدتًا در مناطق كم برخوردار كشور بوده است، 
برشمرد. ايش��ان با اظهار اميدواري براي تحقق 
»زندگي آينده براي آينده واحد«، خاطرنش��ان 
كرد: بانك آينده، در سايه خرد و دانش و راهبرد 
عم��ل به مس��ووليت اجتماعي خ��ود، عالوه بر 
كمك و نقش آفريني در رشد و توسعه اقتصادي 
كش��ور و كارآفريني، رش��د و توسعه فرهنگي و 
اجتماعي را نيز مدنظر دارد كه در همين راس��تا 
در سال گذش��ته، يك ميليون و هشتصدهزار، 
و در س��ال جاري نيز، دو ميلي��ون و پانصدهزار 
بسته آموزشي و لوازم التحرير در سراسر كشور، 
توزيع شد تا دانش آموزان كشور عزيزمان ايران، 
با امكانات بيشتر و بهتر، سال تحصيلي جديد را 

آغاز نمايند.
ش��ايان ذكر اس��ت؛ زنگ آغاز سال تحصيلي در 
مدرسه »اُميد آينده« چهاردانگه، با نواختن آن 
توسط مديركل آموزش و پرورش شهرستان هاي 
استان تهران و مديران بانك آينده، به صدا درآمد 
و دانش آم��وزان با اس��تقبال مدي��ران و اهداي 
بسته هاي آموزش��ي بانك آينده، در كالس هاي 
درس، حضور يافتند. گفتني است؛ بانك آينده 
در راستاي مسووليت هاي اجتماعي خود، سال 
گذش��ته، ۹ مدرس��ه »اُميد آينده« ديگر را، در 
مناطق كم برخوردار استان هاي: كرمان، خراسان 
جنوبي، كردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، 
هرمزگان، كهگيلويه و بوير اح�مد، فارس و ايالم 

پس از ساخت، افتتاح و به  بهره برداري رساند .

گروه بان�ك و بيمه | رييس كل بيمه مركزي 
تاسيس صندوق حمايت از شركت ها و موسسات 
بيمه اي را از نيازهاي جدي صنعت بيمه دانست.

به گزارش تعادل، غالمرضا سليماني كه در ديدار 
با رييس و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي س��خن مي گفت، با اعالم اين 
مطلب افزود: صنعت بيمه با تكيه بر توان بخش 
خصوصي، توانگري مالي و همچنين سرمايه هاي 
انس��اني خود مي تواند در اقتصاد كالن كش��ور 

نقش هاي ارزنده تري نيز ايفا كند.
وي افزود: صنعت بيمه در هنگام تحريم ها بايد 
در بازار سرمايه و بورس، حضور جدي تري داشته 
باشد تا بتواند ريسك ها را در داخل كشور نگهداري 
و كنترل كند. رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر 
ضرورت ايجاد جذابيت هاي بيشتر براي ترغيب 
س��رمايه گذاري در صنعت بيم��ه، تصريح كرد: 
تشويق مردم براي خريد بيمه نامه به خصوص در 
رشته بيمه هاي زندگي يك ضرورت آشكار است 
و ما به گونه اي برنامه ريزي كرده ايم كه بيمه هاي 

زندگي را به سطح همگاني برسانيم.
وي حضور ُپررنگ ش��ركت بيمه ايران را در بازار 
بيمه به دلي��ل الزامات قانوني ارزياب��ي كرد و از 
تصميم براي كاهش سهم بيمه هاي دولتي از بازار 
خبر داد. ريي��س كل بيمه مركزي از برنامه هاي 
بيمه مركزي براي انتشار اوراق ريسك و عرضه آن 
در بازار بورس خبر داد و گفت: براي توانمندسازي 
صنعت بيمه هيچ راهي غير از بازارسازي و حضور 
ُپررنگ تر صنعت بيمه در بازار سرمايه وجود ندارد.

رييس كل بيمه مركزي تاسيس صندوق حمايت 
از ش��ركت ها و موسس��ات بيمه اي را از نيازهاي 
جدي صنعت بيمه دانست و افزود: بيمه مركزي 
به تمامي تهعدات نظارتي خود عمل كرده و ميزان 
ذخيره گيري ش��ركت ها را بطور مرتب كنترل 
مي كند اما راه اندازي اين صندوق براي مقابله با 
ريسك هاي پيش بيني نشده و مشكالت احتمالي 

ضرورت دارد.

مركز پژوهش هاي مجلس با بررسي سيستم نظارت بانكي از طريق قوانين بانكداري پيشنهاد كرد

همتي: بازگشت دالر به نيما متناسب با صادرات نيست 

نظارت بر بانك ها با سازماني مستقل زير نظر بانك مركزي

قيمت سكه از ۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان گذشت

گروه بانك وبيمه |
پس از وقوع بحران گسترده مالي در دهه اول قرن بيست 
ويكم، نظارت مالي بر موسسات و سيستم مالي از جهات 
مختلف مورد توجه ويژه اي قرار گرفت و تحوالت عمده اي 
در قوانين و ساختارهاي نظارت بانكي و مالي بسياري از 
كشورهاي جهان ايجاد شد. با توجه به ارايه طرح و اليحه 
اصالح قوانين بانكي توسط مجلس و دولت بررسي تحوالت 
سيستم نظارت مالي و بانكي با تأكيد بر قوانين بانكداري 
برخي از كش��ورهاي جه��ان و بهره گي��ري از تجربيات 
دنيا، ضروري به نظر مي رس��د. به گزارش » تعادل«، در 
پژوهشي كه به تازگي توسط مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي صورت گرفته مطالعاتي پيرامون سيستم 
نظارت بانكي كشورهاي آلمان، ژاپن، انگلستان و امريكا 
از كشورهاي توسعه يافته و سه كشور بلغارستان، مالزي 
و افغانس��تان از ساير كش��ورها، انجام شده است. قوانين 
بانكداري و خدم��ات مالي در اين كش��ورها تفاوت هاي 
فراواني با هم دارند. قانون برخي كشورها، طريقه برخورد 
بانك مركزي با بانك ها را به طور جزئي و مفصل مشخص 
مي كند، مثل امريكا، مالزي و افغانستان، اما قانون برخي 
ديگر از كشورها نظير ژاپن و بلغارستان، وظايف و اختيارات 
بانك مركزي و ي��ا بانك ها را به طور كلي معين مي كند و 
وارد جزييات نحوه رفتار بانك مركزي با بانك ها نمي شود

بررسي ها نشان مي دهد كه قوانين انگلستان، ساختار و 
اهداف سازمان نظارتي را بطور دقيق مشخص مي كند و 
كمتر وارد جزييات عملكرد آن مي شود. درحالي كه قوانين 
آلمان توجه ويژه اي به روش هاي نظارت مثل آزمون بحران 
و انواع نسبت هاي احتياطي دارد. ازنظر نهاد نظارتي نيز، 
وظيفه نظارت بانكي در بلغارس��تان، مالزي و افغانستان 
برعهده بانك مركزي است. اما در كشورهاي آلمان، ژاپن، 
انگلستان و امريكا كه سيستم مالي آنها پيچيده تر است، 
وظيفه نظارت بانكي برعهده بانك مركزي و يك يا چند 
سازمان مستقل اس��ت. درمجموع توجه به ساختارهاي 
گوناگون نظ��ارت بانكي در اين كش��ورها و تحليل مواد 
قوانين بانكداري و خدمات مالي آنها در طراحي سيستم 
نظارت بانكي كشور و تنظيم قوانين مربوط به آن مي تواند 
سودمند باشد.با وقوع بحران هاي مالي در دهه هاي اخير، 
توجه ويژه اي به نظارت مالي هم در ُبعد نظري و هم در ُبعد 
عملي در سطح جهان صورت گرفت و همزمان با ايجاد و 
گسترش سازوكارها و هماهنگي هاي بين المللي در زمينه 
نظارت بر بخش مالي، به تدريج در بس��ياري از كشورها، 
قوانين و سيستمهاي نظارتي در بخش مالي تكامل پيدا 
ك��رد. در اين ميان، يك��ي از مهم ترين عرصه هاي تحول 
مربوط به قوانين بانكداري و خدمات مالي كشورها است.

    نظارت بانكي در ايران
در س��ال هاي اخير موضوع اصالح قواني��ن حوزه پولي و 
بانكي كشور مورد توجه مجلس شوراي اسالمي و دولت 
جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته و طرح ها و لوايحي در 
اين راستا ارايه ش��ده است. براساس آسيب شناسي هاي 
صورت گرفته، بخش نظارت يكي از مهم ترين بخش هاي 
ضروري براي اصالح قوانين بانكي در ايران است. با توجه به 
لزوم بهره گيري از تجربه كشورهاي ديگر در اصالح قوانين 
و مقررات، در اين گزارش به بررسي سيستم نظارت بانكي 
و قوانين بانكداري برخي از كشورهاي جهان پرداخته شده 
و در برخي موارد، سير تاريخي تحوالت سيستم نظارت 
مالي هم مورد بررسي قرار گرفته است. اين كشورها طوري 
انتخاب شده كه در آنها هم كشورهاي توسعه يافته و هم 
كشورهاي درحال توسعه وجود دارد و پيچيدگي سيستم 

نظارتي در آنها متفاوت است.
 در كش��ورهاي گوناگون، با توجه به سير تاريخي تحول 

نهادهاي آن كش��ور و وقايع گوناگون، قوانين و سيستم 
نظارتي به صورت متفاوتي ش��كل گرفته اس��ت. ازنظر 
سيستم نظارت بانكي مي توان كشورهاي مورد بررسي 
در اين گزارش را ازنظر تعداد س��ازمان هاي نظارتي به دو 

دسته تقسيم كرد. 
دسته اول كشورهايي هس��تند كه نظارت بانكي در آنها 
برعهده بانك مركزي است. كشورهايي نظير بلغارستان، 
مالزي و افغانستان جزو اين گروه از كشورها هستند. دسته 
دوم كشورهايي كه سيستم نظارتي آنها پيچيده تر بوده و 
وظيفه نظارت بانكي در آنها برعهده بانك مركزي و يك يا 
چند سازمان مستقل است كه اين كشورها شامل آلمان، 

ژاپن، انگلستان و امريكا هستند.
با توجه به اينكه نظام بانكي و بطور كلي بخش مالي در ايران 
از پيچيدگي چنداني برخوردار نيست، به نظر مي رسد كه 
بانك مركزي بتواند همانند كشورهايي نظير بلغارستان، 
وظيفه نظارت بانكي را به خوبي انجام دهد. البته با توجه به 
اينكه سپردن وظيفه نظارت بانكي به بانك مركزي مي تواند 
با اشكاالتي همراه باش��د و از طرفي با توجه به گسترش 
بخش بانكي و مالي در كشور، بهتر است اين وظيفه برعهده 
يك سازمان مستقل زير نظر بانك مركزي گذاشته شود كه 

با همكاري بانك مركزي اين كار را انجام دهد.
در قوانين بانكداري كشورهايي نظير امريكا و انگلستان 
بر اهميت هدف كارآيي و رش��د اقتصادي به عنوان يكي 
از اهداف نظارت بانكي تأكيد شده است. به عنوان نمونه 
در انگلستان براساس مواد فصل اول قانون خدمات مالي 
و بازاره��ا مصوب س��ال ۲۰۰۰، س��ازمان FCA در كنار 
وظيفه ايجاد س��المت و ثبات سيستم مالي، مسووليت 
ارتق��اي كارآيي نظام مالي و حفاظ��ت از حقوق و منافع 
مصرف كنن��دگان خدمات مالي را نيز برعه��ده دارد.به 
عنوان نمونه ديگر مي توان به شوراي نظارت بر ثبات مالي 
امريكا اش��اره كرد. براساس ماده ۱۲۳ قانون داد - فرانك 
رييس شوراي نظارت بر ثبات مالي موظف است حداقل 
هر پنج س��ال يك بار مطالعه اي در مورد تأثير اقتصادي 
محدوديت هاي نظارتي بر ارايه خدمات مالي انجام دهد. 
اين مطالعه بايد شامل توصيه هايي در مورد ساختار بهينه 
محدوديت هاي نظارتي باشد كه حداكثركننده كارآيي 
و حداقل كننده تأثير اقتصادي آنهاست، به عبارت ديگر 
سيستم نظارت بانكي و مالي نبايد در تعقيب هدف ثبات 
مالي به اندازه اي افراط كند كه موجب كاهش رونق نظام 
بانكي و مالي ش��ود و همين طور مي تواند با قائل ش��دن 
امتيازاتي ب��راي بانك ها، فعاليت هاي آنها را به س��متي 
هدايت كند كه رونق و رش��د اقتصادي بيش��تري ايجاد 
شود. اگرچه هدف اصلي نظارت بانكي، ايمني و سالمتي 
نظام بانكي قلمداد مي شود، ولي در كنار اين هدف، بايد 
به اهداف ديگري نظير حفاظت از حقوق و منافع سپرده 
گذاران، تسهيل عملكرد و رونق نظام بانكي، افزايش نقش 
نظام بانكي در رشد اقتصادي و حتي عدالت اقتصادي هم 
توجه كرد و تصريح اين اهداف در قانون بانكداري مي تواند 
چارچوب كلي عملكرد سازمان نظارتي را مشخص نمايد. 
البته بايد توجه شود كه فلسفه وجود سيستم نظارت مالي 
ايجاد اطمينان در مورد ثبات مالي است، ولي اين سيستم را 
مي توان به گونه اي با نهادهاي متولي برنامه هاي اقتصادي 
هماهنگ كرد كه اهداف ديگري نظير رش��د اقتصادي 
را هم در كنار هدف ثبات مالي در سياس��ت هاي نظارت 
مالي دنبال كند. به عنوان نمونه، كميته سياست مالي در 

انگلستان چنين كاركردي دارد.
 براس��اس بند ۹C  ماده ۴ بخش اول قانون خدمات مالي 
سال ۲۰۱۲ انگلستان، كميته سياست مالي زير نظر بانك 
مركزي داراي دو هدف ثبات مالي حمايت از سياس��ت 

اقتصادي دولت در مورد رش��د و اشتغال است و براساس 
بند ۹D  همين ماده از قانون، وزارت خزانه داري، سياست 

اقتصادي دولت را به اين كميته اعالم مي كند.

    انگلستان 
ويژگي چارچوب نظارت بانكي انگلس��تان، اين است كه 
بانك انگلس��تان در حوزه نظارت احتياطي خرد و كالن 
نقش اساسي و محوري در آن دارد. يك نقطه قوت سيستم 
نظارت بانكي انگلستان اين است كه در آن به ابعاد مختلف 
نظارت ش��امل نظارت احتياطي خرد، نظارت احتياطي 
كالن و نظارت كسب وكار توجه شده و مسووليت هريك 
از آنها به طور جداگانه مش��خص شده است. اداره نظارت 
احتياطي وظيفه نظارت احتياطي خرد بر بنگاه هايي كه از 
لحاظ سيستمي مهم هستند را برعهده دارد و اداره هدايت 
مالي مسووليت نظارت احتياطي بر بنگاه هايي كه چندان 
ازنظر سيس��تمي اهميت ندارند و همين طور مسووليت 
نظارت كس��ب وكار را برعهده دارد و مس��ووليت نظارت 
احتياطي كالن برعهده كميته سياست مالي است. البته 
به دليل تعدد سازمان هاي متولي نظارت و روابط پيچيده 
ميان آنها، نمي توان چنين سيستم پيچيده اي را به عنوان 
الگوي سيستم نظارتي كش��ور قرار داد. نكته قابل تأمل 
در قوانين نظارت بانكي انگلستان، اهدافي است كه براي 
نظارت بانكي تعيين شده است. برخالف ديدگاه رايج در 
ادبيات نظارت بانكي كه هدف اصلي نظارت بانكي را ثبات 
سيستم از طريق كنترل ريسك معرفي مي كند، در قوانين 
انگلستان اهدافي نظير محافظت از مصرف كننده، رقابت، 
رشد و اشتغال همتراز هدف ثبات مالي و حتي در مواردي 
مقدم بر آن در نظر گرفته شده است. نتيجه اينكه در تدوين 
قانون نظارت بانكي كشور بايد اهداف نظارت و مواردي كه 
بر آن نظارت مي شود، متناسب با اهداف كل نظام اقتصادي 

مشخص و تصريح شود.

    امريكا 
سيستم نظارت بانكي در امريكا پيچيده بوده و هريك از 

بانك ها براساس ملي يا ايالتي بودن و شرايط ديگر، تحت 
نظارت يكي از نهادهاي اداره مميزي پولي، هيات مديره 
فدرال رزرو يا شركت ضمانت سپرده فدرال قرار مي گيرند. 
برنامه ها و فرآيندهاي نظارت بانكي براس��اس مقررات و 
دستورالعمل هاي دقيق و جزئي انجام مي شود كه توسط 
نهادهاي نظارتي تعيين مي ش��ود. عالوه بر اين، شوراي 
نظارت بر ثبات مالي وظيف��ه هماهنگي ميان نهادهاي 
نامبرده ب��راي مواجهه با تهديدات پيش روي سيس��تم 
مالي، شناسايي و كنترل ريس��ك هاي به وجود آمده در 
كل سيستم مالي را برعهده دارد.يك نكته جالب در قانون 
داد-فرانك اين اس��ت كه به هدف نهايي نظارت بانكي و 
پيشگيري از اثر منفي آن بر رشد اقتصادي توجه ويژه اي 
شده است. بنابراين، تعريف اهداف نظارت در قانون بانكي 
يك كش��ور به صورت جامع و ملزم كردن سازمان ناظر 
براي حركت در جهت تمامي آن اهداف بسيار مهم است.

    ژاپن
مسوول نظارت بانكي در ژاپن، آژانس خدمات مالي است 
كه با همكاري بانك مركزي امور مربوط به نظارت بانكي 
را انجام مي ده��د. اختيارات و نحوه نظ��ارت بر بانك ها، 
موسسات مالي، شركتهاي هلدينگ و سهامداران عمده 
آنها بطور مجزا در قانون بانكداري ژاپن مشخص شده است. 
همكاري مشترك آژانس خدمات مالي و بانك مركزي در 
نظارت مستمر بانكي، موجب شده كه نظارت بانكي در اين 

كشور به صورت مطلوب و موثري انجام شود.

    آلمان 
نظارت بانكي در آلمان با همكاري يك سازمان مستقل 
با عنوان بافين و بانك مركزي اين كش��ور انجام مي شود. 
تقسيم وظايف نظارت بانكي به اين صورت است كه بانك 
مركزي مسوول انجام فعاليتهاي عملياتي نظارت است و 
تصميم گيري نهايي در مورد نتيجه اين فعاليتها برعهده 
بافين ميباشد. در قانون بانكداري آلمان، عالوه بر مشخص 
كردن وظايف و اختيارات بافين و بانك مركزي، به برخي 

از روش هاي نظارت مثل آزمون بحران و همين طور نحوه 
تعيين انواع نسبتهاي احتياطي نيز اشاره شده است.

    بلغارستان 
نظارت بانكي در بلغارستان برعهده معاونت نظارت بانكي 
بانك مركزي اين كش��ور مي باش��د. اگر چ��ه بانك ملي 
بلغارستان از يك روش ريسك محور براي نظارت استفاده 
كرده و با به كار گرفتن برنامه وس��يع بازرسي، و توجه به 
نظارت احتياطي كالن سطح نس��بتا مطلوبي از نظارت 
بانكي را ايجاد كرده است، اما واگذار كردن بخش عمده اي از 
اختيارات نظارت به معاونت نظارت بانكي، عملكرد نظارت 

بانكي را با ريسك هايي مواجه كرده است.

    مالزي
بانك مركزي مالزي وظيفه نظارت بانكي و محافظت از 
ثبات مالي در مالزي را برعهده دارد و عالوه بر آن وزارت 
مالي هم نقش فعالي در سيس��تم نظارت��ي مالزي ايفا 
مي كند. به عنوان نمونه موافقت با اعطاي مجوز به بانك ها 
و قرار دادن شرايطي براي اين مجوزها و همين طور لغو 
مجوزها و هدايت س��رمايه گذاري ها به م��وارد معين از 
اختيارات وزارت مالي اس��ت. همچني��ن صدور مجوز و 
نظارت بر فعاليتهاي بانكي كه ب��ا ارزهايي جز رينگيت 
مالزي انجام مي شود، توس��ط اداره نظارت مالي لبوآن 
صورت مي گيرد. بانك مركزي يك رژيم مقرراتي و نظارتي 
توسعه يافته ريس��ك محور را به كار مي گيرد كه شامل 
برنامه هاي جامع نظارت محلي و نظارت خارج از محل در 

سطوح خرد و كالن است.

    افغانستان
نظارت بانكي در افغانستان برعهده بانك مركزي اين كشور 
است. نظارت بانكي به صورت سازمان يافته در سال ۱۳۹۴ 
شمسي با تصويب قانون بانكداري افغانستان محقق شد. 
در اين قانون به صورت جزئي و دقيق به بسياري از مسائل 

بانك ها و نحوه نظارت بر آنها پرداخته شده است.

گروه بانك وبيمه | احسان شمشيري|
ب��ه دنبال رون��د افزايش نرخ اونس جهان��ي در بازار 
جهان��ي و همچنين افزايش ن��رخ دالر در بازار آزاد، 
قيمت س��كه تمام بهار آزادي روز دوشنبه دوم مهر 
ماه ۹۷ در بازار تهران به ۴ ميليون و ۷۲۱ هزار تومان 
رسيد و دالر با افزايش۳۰۰ توماني به ۱۵ هزار و ۵۵۰ 
تومان و همچنين يورو با افزايش ۴۰۰ توماني به ۱8 

هزار و ۴۰۰ تومان رسيد .
به گزارش تعادل، هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزادي 
ط��رح جديد امامي در بازار ب��ا افزايش بيش از ۱۰۰ 
هزار تومان، به ۴ ميليون و ۷۲۱ هزار تومان به فروش 
رس��يد. همچنين هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي 
طرح قدي��م به ارزش ۴ ميلي��ون و ۳۶۰ هزار تومان 
داد و ستد ش��د. از سوي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه 
نيم س��كه بهار آزادي ۲ ميليون و ۳۰۳ هزار تومان و 
هر قطعه ربع بهار آزادي نيز يك ميليون و ۲۳۲ هزار 

تومان معامله شد. 
هر قطعه س��كه گرمي ۶۶۲ هزار تومان معامله شد و 
هر گرم ط��الي ۱8 عيار نيز ۴۳8 هزار و ۵۰۰ تومان 

فروخته شد. 
 همچنين در س��امانه نيما و س��نا، قيم��ت خريد و 
فروش در س��امانه نيما هر يورو ۱۰۳۴۳ و ۱۰۳8۶ 
تومان، يوآن ۲۰۲۳ و ۱۵۰ توم��ان، درهم ۳۰8۶ و 
۲۶۷۵ تومان، اعالم شده اس��ت. در سامانه سنا نيز 
نرخ خريد و ف��روش دالر ۱۴۳۲۴ و ۱۴۳۱۰ تومان، 
هر پوند ۱8۳۷۲ و ۱8۵۰۳ تومان، لير تركيه ۲۲8۹ 
و ۲۲8۱ تومان اعالم شده اس��ت.  رييس كل بانك 
مركزي گفت: مس��اله مهم اين است كه عمده منبع 
تامين كننده بازار ثانويه و س��امانه نيما ارز صادرات 
غيرنفتي است؛ تا روز ۲۳ شهريور حدود ۲۲.۷ ميليارد 
غيرنفتي داشته ايم كه اين رقم بايد به چرخه اقتصاد 
كشور بازگردد. وي تاكيد كرد كه صادركنندگان يا 
خود بايد اقدام به واردات كاال كنند يا بايد ارز خود را 

در اختيار سامانه نيما قرار دهند. همتي با بيان اينكه 
متاس��فانه تاكنون ارز كمتري وارد چرخه اقتصادي 
شده اس��ت، افزود: از اول س��ال حدود ۳.8 ميليارد 
دالر ارز در سامانه نيما عرضه شده كه عمدتا مربوط 
به شركت هاي پتروش��يمي مي شود. رييس شوراي 
پول و اعتبار خاطرنشان كرد كه انتظار اين است كه 
صادركنندگان با در نظر گرفتن ش��رايط اقتصادي 
كشور ارز حاصل از صادرات خود را وارد كشور كنند. 
عبدالناصر همتي در حاش��يه نشست با نمايندگان 
عضو كميس��يون برنامه و بودج��ه مجلس در جمع 
خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داش��ت: در اين 
جلسه س��واالت متعدد، منطقي و مهمي مطرح شد 
كه بخشي از آنها را توانستيم پاسخ دهيم و بخشي را 
در جلسه آينده مورد بحث قرار خواهيم داد. رييس 
شوراي پول و اعتبار مهم ترين بحث هاي مطرح شده 
در ديدار با نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه 
را تامي��ن ارز مورد نياز واردكنن��دگان، كارخانجات 

و توليدكنن��دگان، مواد اوليه و تجهيزات و س��امانه 
نيما و مشكالت آن عنوان كرد. وي با اشاره به اينكه 
بخشنامه اي براي اخذ تعهد از صادركنندگان ابالغ 
ش��د، افزود: تمام تالش دولت اين است كه با وجود 
فش��اري كه دولت امريكا براي محدود كردن منابع 
درآمدي كش��ور اعمال مي كند، راه هاي مختلفي از 
س��وي وزارت نفت و بانك مركزي پيگيري ش��ود تا 
تاثيري در درآمدهاي ارزي ايجاد نشود. رييس كل 
بانك مركزي با بيان اينكه ذخاير ارزي كشور خوب 
است و همچنان تقويت مي شود، افزود: ظرف دو ماه 
گذشته نيز تقويت ذخاير ارزي كشور افزايش يافته 
و سعي شده از طريق بانك ها و صرافي ها منابع مورد 
لزوم مردم كه بيشتر نيازهاي واقعي آنها بوده تامين 
ش��ود و با كمك مجلس و دو كميسيون اقتصادي و 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بتوان برنامه هاي 

اصالحي را در زمينه ارزي پيش برد.
وي ادامه داد: در كنار سياست هاي ارزي و حل مسائل 

ارزي كشور، كاالهاي اساس��ي، ضروري، مواد اوليه و 
تجهيزات مورد نياز كارخانه ها تامين مي شود و بانك 
مركزي درصدد اجراي برخي سياست هاي پولي است 
تا بتواند بازار پول را ساماندهي كند و از آن غافل نشده  
است. همتي با بيان اينكه بازار ثانويه براي كشور بسيار 
مهم است چرا كه بخش تجاري كش��ور در قالب اين 
بازار تامين مي شود، تاكيد كرد: بازار ثانويه بايد تقويت 
شود، البته گزارش هايي درباره حواشي اين بازار به بانك 
مركزي ارايه شده كه در حال بررسي و پيگيري هستيم.

وي با تاكيد بر اينكه اگر ظرف همين هفته تصميمات 
جديد ارزي در بازار ثانويه در دولت نهايي شود درباره 
آن اطالع رساني مي شود تا اين بازار با شفافيت بيشتري 
كار خود را ادامه دهد، اف��زود: دولت براي كنترل بازار 
تامين كاالهاي اساس��ي و ض��روري ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومان اختصاص در اين بخش مصمم بوده و تاكنون ۱۳ 
ميليارد تومان تخصيص داده اس��ت. همتي ادامه داد: 
حتي اخيرا در جلس��ه شوراي اقتصادي قواي سه گانه 
مصوب شد كه از صندوق توسعه ملي نيز منابعي براي 
كنترل بازار اختصاص يابد. رييس كل بانك مركزي با 
بيان اينكه دولت مصمم است كه نرخ كاالهاي اساسي، 
ض��روري و دارو براي مردم افزايش نيابد، تصريح كرد: 
در خصوص مابقي كاالها اگر بر اساس خريدهاي اوليه 
انجام شده نرخ هاي اين كاالها نيز بايد بر اساس همين 
خريدها باشد، البته كاالهاي اساسي و ضروري مردم به 
اندازه كافي وارد شده و ذخاير كافي براي بيش از يك 
سال در كشور وجود دارد و با توجه به اينكه مشكلي در 
بازار اين كاالها به هيچ وجه وجود ندارد، مردم به تدريج 

نياز خود را خريداري كنند.

    بررسي مسائل ارزي در مجلس 
 اين در حالي اس��ت ك��ه ريي��س كل بانك مركزي 
با حضور در كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس به 

س��واالت آنان درب��اره سياس��ت هاي ارزي و ادغام 
بانك هاي نيروهاي مس��لح پاسخ داد. در اين جلسه 
ابتدا اعضاي كميس��يون به طرح موضوعات مبتالبه 
اين روزهاي كش��ور پرداختند. حس��ينعلي حاجي 
دليگاني نماينده شاهين شهر در سخنان خود با اشاره 
به حقوق هاي معوقه كارگران و سختي معيشت آنان 
گفت: بايد راهكاري اتخاذ شود كه كسي كه ۵ دستگاه 
خودرو در كالنشهرها دارد و از بنزين يارانه اي استفاده 
مي كند و روس��تايياني كه فاقد حتي يك دس��تگاه 
موتورسيكلت هس��تند در حالت برابر از بيت المال 
استفاده كنند و در اين چارچوب مي توان قدرت خريد 

مردم كمتر برخوردار را افزايش داد.
محمد فيضي نماينده اردبيل نيز گفت:با وجود آنچه 
به عنوان ساماندهي بازار ارز اعالم مي شود همچنان 
نرخ دالر در بازار غيررسمي افزايش مي يابد به گونه اي 
كه ديروز هر دالر از ۱۴ هزار و ۲۱۰ تومان به ۱۵ هزار 

و ۲۱۰ تومان رسيد.
وي تعيي��ن تكلي��ف نرخ س��ود بانك��ي همين طور 
تخصي��ص ارز دانش��جويي را در ديگ��ر بخش هاي 
س��خنان خود اعالم ك��رد و خواس��تار برنامه ريزي 
دقيق تر براي اين حوزه ها شد. قوامي نماينده اسفراين 
نيز كاهش عرض��ه ارز و تقاضاي بيش��تر باتوجه به 
نقدينگي كش��ور را موجب خروج سرمايه و افزايش 
قاچاق دانست و گفت: الزامات بازار ثانويه بايد فعال 
ش��ود و به نيازهاي واقعي بنگاه هاي توليدي پاسخ 
داده شود. وي خواس��تار حذف سه صفر از پول ملي 
شد و افزود: به نظر مي رسد بايد در چارچوب افزايش 
ارزش پول ملي ريال به تومان تبديل شود. قوامي در 
عين حال با انتقاد از عملكرد شركت هاي پتروشيمي 
گفت: آنها مواد اوليه را با ارزان ترين قيمت مي گيرند 
اما حاضر نيس��تند درآمدهاي صادرات��ي خود را به 
چرخه اقتصاد بازگردانند كه بايد در اين باره با جديت 

بيشتري برخورد كرد.
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آموزش  5 بازار سرمايه
 شناخت سواد مالي سيال 

در گذر زمان
بهنام بهزادفر | كارشناس بازار سرمايه|

ام��روزه آگاهي در خصوص ابزاره��اي مالي، يكي از 
اركان الينفك زندگي بشر و پيشنياز رشد اقتصادي 
در هر كشوري است. تحقيقات نشان مي دهد هرچه 
سطح سواد مالي افراد يك جامعه بيشتر باشد، رونق 
مبادالت مالي و سطح رفاه افراد آن جامعه نيز افزايش 
پيدا مي كند، به تبع آن در بحران هاي اقتصادي نيز 
رفتار جامعه كشور را به سمت و سوي ثبات خواهد 
برد. واقعيت اين است كه اهميت يافتن سواد مالي به 
رشد و توسعه بخش مالي اقتصاد مربوط بوده و از اين رو 
نگاهي كوتاه به علل توسعه بخش هاي مالي براي درك 

اهميت موضوع سواد مالي موثر خواهد بود.
به همين خاطر در دهه اخير اقدامات قابل توجهي 
توسط افراد و ارگان هاي داراي صالحيت هاي علمي 
معتبر نظير بانك جهاني در راستاي معرفي، ارزيابي و 
شيوه هاي بهبود سواد مالي افراد ارايه شده است. قطعا 
بدون مشاركت عمومي و باالي مردم در  بخش هاي 
مختلف اقتصادي كش��ور چرخ اقتص��اد به گردش 
درنخواهد آمد و اگر اين حضور، آگاهانه و مبتني بر 
دانش باش��د آنگاه مردم راه حل مشكالت اقتصادي 
خواهند بود و نه جزئي از آن. بديهي است در صورت 
وحدت رويه و هماهنگي دستگاه هاي مختلف اجرايي 
و س��ازمان هاي ذي ربط در ايج��اد »جنبش عظيم 
ارتقاي سواد مالي« كشور، بستري در فضاي عمومي 
جامعه فراهم خواهد ش��د. متعاقبا تقويت سيستم 
اقتصادي كشور و دستيابي به سياست ها و شعارهاي 

اقتصاد مقاومتي مقدور و تسهيل خواهد شد.

    تعريف سواد مالي
سازمان ها و موسسات معتبر زيادي تعاريف مختلفي 
از س��واد مالي ارايه دادند كه برخي از آنها به ش��رح 

ذيل است: 
:) OECD ( سازمان همكاري و توسعه اقتصادي

سواد مالي، توانايي قضاوت آگاهانه و تصميمگيري 
موثر درباره استفاده و مديريت پول است.

ديگر تعريفي ك��ه اين س��ازمان ارايه داده اس��ت، 
بي��ان مي كند كه س��واد مالي تركيب��ي از آگاهي، 
دانش، مهارت ها، گرايش و رفتارهاي مالي الزم براي 
تصميم گيري صحيح مالي و سرانجام دستيابي به 

وضعيت مساعد مالي فردي است.
شوراي ملي مدرسين مالي )NFEC(: داشتن مهارت 
و دانش در مسائل مالي جهت اخذ موثرترين رفتاري 
كه ب��ه باالترين اهداف ف��ردي، خانوادگي و جهاني 

دست يافت.
مركز ملي آموزش و اقتصاد: سواد مالي يعني آشنايي 
با اصول اساسي اقتصادي، دانش درباره اقتصاد و درك 

برخي اصالحات اقتصادي كليدي .

    س�ازمان بين الملل�ي كميس�يون هاي 
اوراق بهادار

اين سازمان تعريفي از سواد مالي ارايه نداده اما تعريف 
آن از »سواد سرمايه گذاران « مي تواند مفيد باشد: 

شناخت س��رمايه گذاران عادي از اصول اوليه بازار، 
ابزارها، سازمان ها و مقررات مرتبط.

همچنين پژوهشگران مختلف تعاريف متفاوتي از 
سواد مالي به شرح ذيل ارايه دادند: 

مور در س��ال 2003 در خصوص س��واد مالي بيان 
مي كند كه افرادي به لحاظ مالي با سواد تشخيص داده 
مي شوند كه بتوانند كاربرد دانش مالي آموخته خود 
را به نمايش بگذارند. سواد مالي به صورت مستقيم 
قاب��ل اندازه گيري نيس��ت و بايد از پراكس��ي هايي 
استفاده شود. سواد را مي توان از طريق تجربه عملي و 
يكپارچه سازي فعاالنه دانش اندازه گيري كرد. هر چه 
مردم با سواد تر مي شوند، به افزاي مالي بيشتري دست 
پيدا مي كنند و اين ممكن است چنين برداشت شود 

كه كارآمدي آنها نيز بيشتر مي شود.
همچنين فاركس،  بارتولوما و لي طي تعريفي در سال 
2005 گفته اند كه س��واد مالي نشان دهنده درك و 
دانش فرد از مفاهيم مالي بوده و براي تصميم گيري 

موثر مالي مصرف كننده، حياتي است.
در همين س��ال ويت تعريف ديگ��ري ارايه كرده و 
مي گويد: سواد مالي شخصي يعني قابليت خواندن، 
تحليل، مديريت و نوشتن درباره شرايط مالي شخصي 
كه بر س��المت مادي اثر گذار هس��تند و ش��اخص 
قابليت تمييز دادن انتخاب هاي مالي، بحث درباره 
پول و مسائل مالي، برنامه ريزي براي آينده و واكنش 
نشان دادن فعاالنه به رخدادهايي از زندگي )شامل 
رخدادهاي اقتصاد عمومي( كه بر تصميمات مالي 

روزانه اثر گذار هستند.
لوزاردي در س��ال 2009 س��واد مالي را در تعريفي 
خالصه اينطور بيان مي كند كه س��واد مالي يعني 
تمركز بر بدهي، در همان سال تعريف ديگري از سوي 
راب و ش��ارپ ارايه شد كه بيان مي كند دانش مالي 
به صورت درك ف��رد از مفاهيم مهم مرتبط با ماليه 

شخصي تعريف شده است .
گاتر، گاريسون و كوپور در سال 2010 جامعه پذيري 
مالي )در معني س��واد مالي( را به اين صورت تعريف 
مي كنند كه شامل ابعاد مختلفي از سروكار داشتن 
با پول مانند كسب، خرج، پس انداز، قرض گرفتن و 
سهيم شدن مي شود. هستينگز، مادريان و سكيمي 
هورن نيز در سال 2012 سواد مالي را اينگونه تعريف 
مي كنند كه مطابق با آنچه در ادبيات دانش��گاهي 
عملياتي شده، سواد مالي داراي معاني مختلفي است. 
سواد مالي به دانش محصوالت مالي، دانش مفاهيم 
مالي، داش��تن مهارت هاي رياضياتي در محاسبات 
ض��روري براي تصميم گيري هاي مالي مناس��ب و 
نيز درگير ش��دن در فعاليت هاي مش��خصي چون 
برنامه ريزي مالي گفته مي شود. در سال 2015 نيز 
فراكزك و كليمونتويكز سواد مالي از نظر مفهومي 
را شامل تعاريف جامدي چون دانش مفاهيم مالي، 
قابليت تبادل اطالعات مالي، استعداد مديريت ماليه 
شخصي، مهارت در اتخاذ تصميمات مالي مناسب و 
اعتماد به نفس در برنامه ريزي موثر براي نيازهاي مالي 

آتي بيان مي كنند .

»تعادل«تاثيرتحققسناريوهايمختلفبانكمركزيبربازارسرمايهرابررسيميكند

موسويانتازهترينمصوباتكميتهفقهيسازمانبورسراتشريحكرد

بانك ها به مصاف بورس مي آيند؟ 

از صكوك وكالت تا اوراق بيمه اتكايي

گروه بورس     مسعود كريمي 
مهلت سر رسيد سود تمديد شده 20 درصدي سپرده 
بانكي حدود 6 روز كاري ديگ��ر در يازدهم مهر  ماه به 
پايان خواهد رسيد. در همين حال، پس از پايان موعد 
رسمي يازدهم ش��هريور و تمديد يك ماهه سود هاي 
ساالنه به واسطه بانك مركزي مشاهده مي شود كه اين 
نهاد طي يك ماه اخير دستورالعمل يا بخشنامه اي را در 
راستاي ايجاد شفافيت يا تعيين، تكليف اين موضوع 
صادر نكرده است. بر اين اس��اس، در صورتي كه نهاد 
تصميم گير يا قانونگذار در هر كش��وري سياست هاي 
مالي خود را به صورت ش��فاف و قابل دس��ترس براي 
عموم قبل از اجرا اعالم كند بطور قطع به افزايش اعتماد 
قشر سرمايه گذار داخلي و خارجي منجر خواهد شد 
چرا كه در چنين ش��رايطي تصميم گيري به راحتي و 
بر اساس واقعيات صورت خواهد پذيرفت. به هر حال، 
با بررسي سناريو هاي مختلف در حوزه بانكي مشاهده 
مي شود كه بطور كلي ماهيت سرمايه هايي كه در نظام 
بانكي كشور وجود دارد به نوعي ريسك گريز هستند و 
تحت هر شرايطي سود تضيمن شده هر چند اندك را 
فداي بازدهي بيشتر ساير بازار هاي مالي نمي كنند. بر 
همين اساس، با توجه به افزايش  هاي چند وقت اخير 
شاخص كل بورس تهران كه از ابتداي تير ماه تا پايان 
روز معامالتي گذشته )حدود 54.8 درصد( رشد پيدا 
كرده است پيش بيني مي شود در صورت افزايش نرخ 
سود سپرده بانكي عالوه بر ايجاد تورم در كليت فضاي 
اقتصادي بطور قطع بخشي از سرمايه، از بخش مولد 
اقتصاد خارج شده و به سمت بازار غير مولد بانك سوق 
پيدا خواهد كرد. در نقط��ه مقابل، كاهش اين نرخ در 
سيستم بانكي نيز مي تواند پيامد هاي منفي از جمله 
سرازير شدن بخش��ي از نقدينگي به سمت بازار  هاي 
سوداگرانه از جمله ارز، طال و سكه را در پي داشته باشد 
چرا كه به عقيده برخي  كارشناس��ان هنوز بازار هدف 
مشخصي براي اين ميزان از نقدينگي وجود ندارد. به هر 
روي، در شرايط فعلي كه گفته مي شود بانك ها با افزايش 
نرخ سود سپرده به مصاف بورس مي آيند سياست كلي 
بانك مركزي در خصوص نرخ ها همچنان در يك ابهام 
تمام عيار قرار گرفته است. از همين رو، نهاد ناظر بورس 
بايد  با تسهيل شرايط پذيرش شركت ها و افزايش تعداد 
عرضه هاي اوليه عالوه بر افزايش سودآوري شركت ها، 
تعميق معامالت بازار س��هام را نيز در دستور كار خود 

قرار دهد. 

  سه محور كلي
ارشك مسائلي اقتصاددان و كارشناس بازار سرمايه در 
خصوص سر رسيد نرخ  سود   20 درصدي سپرده هاي 

بانكي در يازدهم مهر م��اه و تاثير تصميم گيري اين 
حوزه در معامالت بازار سهام در گفت وگو با »تعادل« 
عنوان كرد: كليت سپرده هايي كه تا يازدهم مهر ماه 
مورد تمديد ق��رار گرفتند رقمي ح��دود 240 هزار 
ميليارد تومان برآورد مي شود. در همين حال، سال 
گذشته برخي افرادي كه س��پرده هاي مازادي را در 
ساير بازار ها داشتند نيز به صورت سپرده نزد بانك ها 
گذاش��تند. اين تحليلگر بازار سرمايه معتقد است با 
افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي نقدينگي در قفس 
بانك ها نگهداري خواهد شد و به عبارتي در صورتي 
كه چنين نقدينگي  آزاد نشود بطور قطع اثرات تورمي 
اين موضوع در بازار موازي بانك ايجاد خواهد شد. از 
طرفي، با افزايش نرخ س��ود با توجه به اينكه بانك ها 
موظف هستند س��ود بانكي را براي س��پرده گذاران 
خود مهيا كنند، ممكن اس��ت بانك ها اقدام به ورود 
در بازار  هاي س��وداگري كنند كه در چنين شرايطي 
ش��اهد افزايش ت��ورم خواهيم بود. اي��ن اقتصاددان 
تصريح كرد: در شرايطي كه تثبيت ارقام فعلي براي 
سود سپرده گذاران در نظر گرفته شود بهترين حالت 
ارزيابي خواهد ش��د، در همين حال، حس��اب زيان 
بانك ها هم بيش از مقدار فعلي دچار تالطم نمي شود. 
ارشك مسائلي با اش��اره به كاهش نرخ سود سپرده 
بانكي نيز ابراز داشت: پيش بيني مي شود كاهش اين 
نرخ در شرايط فعلي جزو سياست هاي سياستگذاران 
نباش��د چرا كه بازاري وجود ندارد اين نقدينگي را به 
سمت توليد سوق دهد. بر اين اساس، بازار سوداگري 

گزينه نخست در نظر گرفته مي شود.
وي با اشاره به 2 سناريوي ديگر نيز بيان كرد: نخست 
با توجه به افزايش سودآروي بازار هاي موازي همانند 
بازار س��هام، ارز، طال، مس��كن، خودرو و... طي يك 
س��ال اخير پيش بيني مي ش��ود افرادي كه ريسك 
پذيرند در ش��رايط فعلي، نگه داش��ت پول خود را به 
دليل كاهش قدرت خريدي كه به وجود آمده اس��ت 
از بازار  هاي بانكي خارج كنند. به عبارتي نقدينگي به 
س��مت بازار هايي كه عايدي بيشتري از سود سپرده 
بانكي دارند حركت خواهد كرد. از سويي ديگر، افراد 
ريسك گريز همانند خانواده هاي بازنشسته كه منابعي 
را براي مشكالتي از قبيل بيماري و هزينه هاي پزشكي 
در آينده نياز خواهند داشت با توجه به گذر عمر حاضر 
به پذيرش ريسك نيستند و فرآيند ورود به بازار   هاي 
موازي را انجام نمي دهند. به گفته اين كارشناس بازار 
سرمايه در حال حاضر با يك بازاري مواجه هستيم كه 
بخشي از مردم تمايل به خروج منابع از بانك دارند. از 
طرفي افراد ديگري كه ريسك گريز هستند با تغيير 
نرخ ها )كاهش يا افزايش( بطور كلي نقدينگي خود را 

در بانك نگهداري خواهند كرد.
ارشك مس��ائلي درباره وظايف نهاد ناظر بورس در 
ش��رايطي كه احتمال حرك��ت نقدينگي از بانك ها 
به سمت س��هام وجود دارد نيز گفت:  4 بورس اعم 
از بورس اوراق بهادار،  فرابورس، بورس كاال و بورس 
انرژي زيرنظر سازمان بورس فعاليت مي كنند. بر اين 
اساس، به نظر مي رسد با توجه به شرايط فعلي ورود 
سرمايه ها به سمت فرابورس، اوراق خزانه يا مواردي 
ك��ه بتوانند در حوزه تامين مالي و س��رمايه گذاري 
فعاليت كنند، مثبت ارزيابي خواهد شد. در صورتي 
كه اوراق خزانه ها و مش��اركت  ها در فرابورس فعال 
شوند بطور قطع منابع نقدينگي آزاد شده از بانك ها 
در اين سمت، هم نقدينگي را به صورت كلي كاهش 
مي ده��د و هم بخ��ش توليد منتفع مي ش��ود. اين 
اقتصاددان در خصوص چشم انداز معامالتي بورس 
تهران نيز عنوان كرد: در بازار سهام با توجه به فرآيند 
به وجود آمده از جمله افزايش نرخ ارز، روند حركتي 
اغلب ش��ركت  هاي صادرات محور مثبت شده است 
و پيش بيني مي شود كه ساير صنايع نيز تحت تاثير 

اين مهم قرار گيرند.

  شمشير دو لبه
 از س��ويي ديگر، مهدي افضليان مدير آموزش و توسعه 
كارگزاري آگاه درباره تاثير كاهش يا افزايش نرخ س��ود 
س��پرده بانكي در معامالت بازار س��رمايه در گفت وگو با 
»تعادل« بيان كرد: بطور كلي بازار پول، بازار س��رمايه و 
ساير بازار  هاي موازي را جهت دهي مي كند. بر اين اساس، 
در صورتي كه سياست دولت سياست پولي انقباضي به 
معني جمع آوري پول از بازار و حركت آن به سمت بانك 
باشد بطور قطع ركودي در ساير بازار  ها ايجاد خواهد شد. 
بنابر چنين اس��تراتژي، ايجاد ركود در بازار ها و در مقابل 
افزايش نرخ س��ود بانكي نقدينگي موجود در كش��ور به 
سمت سيستم بانكي هدايت خواهد شد. وي خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر حجم نقدينگي كه در كشور وجود دارد 
حدود 17000 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود و بخش 
عمده اي از اين نقدينگي به صورت سرگردان در بازار هايي 
اعم از طال، ارز و مقداري هم در بازار سرمايه وارد شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است در صورتي كه 
بانك مركزي نرخ سود س��پرده بانكي را افزايش دهد 
بطور قطع اين نرخ سود به صورت شمشير دولبه عمل 
خواهد كرد. بر اين اس��اس، زماني كه نرخ سود سپرده 

افزايش پيدا كند، بانك بايد يك هزينه خيلي سنگين 
بابت پولي كه مي گيرد به سپرده گذاراني كه در بانك ها 
حساب باز كردند پرداخت كند. در مقابل در صورتي كه 
نرخ س��ود افزايش پيدا نكند همچنان نقدينگي وجود 
خواهد داشت و ممكن است به هر بازاري وارد شود و آن 
را به شكل حباب سنگين تبديل كند. مهدي افضليان 
تاكيد كرد: در صورتي كه اس��تراتژي بدين گونه باشد 
كه سياس��ت پولي به صورت انبس��اطي در نظر گرفته 
ش��ود به اين معني كه نرخ سود بانكي با كاهش همراه 
شود بطور قطع مقدار سپرده هاي موجود در بانك و سر 
رسيد شده با كاهش مواجه مي شود. بنابراين اگر سود 
سپرده  كاهشي شود، سپرده ها مي توانند از بانك خارج 
و وارد ساير بازار  ها از جمله بورس، طال و سكه شوند. از 
طرفي، با افزايش نرخ سود بانكي پرداخت هزينه پول 
مردم با مشكل مواجه خواهد شد. به گفته مدير آموزش 
و توسعه كارگزاري آگاه هيچگاه به سمت كاهش نرخ 
سود بانكي نخواهيم رفت و دوباره افزايش نرخ سود را 
در اين حوزه تجربه مي كنيم اما اين بار به صورت مرحله 
به مرحله اس��ت تا اثرات منفي اي��ن موضوع تا حدي 

كاهش پيدا كند.

نايب رييس كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
آخرين مصوبات كميته فقهي اين سازمان را تشريح كرد.

سيد عباس موسويان به سنا گفت: يكي از مباحثي كه اخيرا 
در كميته فقهي سازمان بورس به جمع بندي رسيد و نهايي 

شد، انتشار اوراق وكالت يا صكوك وكالت بود.
وي افزود: صكوك وكالت بر پايه ق��رارداد وكالت طراحي 
مي شود و ويژگي اصلي اين اوراق در انعطاف پذيري آن است 
كه دست باني در به كارگيري و تخصيص منابع حاصل از 

انتشار اوراق باز است. 
موسويان با بيان اينكه در اوراق وكالت مي توان به باني وكالت 
داد كه وج��وه حاص��ل از اوراق در فعاليت ها يا چند پروژه 
مختلف به كار گرفته شود، توضيح داد: اين در حالي است 
كه در اوراق ديگري همچون اوراق مش��اركت، استصناع و 
مرابحه، وجوه حاصل از اوراق بايد در همان پروژه مشخص و 
تعيين شده به كار گرفته شود و انعطاف پذيري الزم را ندارد.
نايب رييس كميته فقهي سازمان بورس، سپس با اشاره به 
س��ه كاربرد اصلي اوراق وكالت اظهار داشت: اولين كاربرد 
اين اوراق در شركت هاي هلدينگ است كه خود چندين 

ش��ركت زيرمجموعه دارند و گاه تفاوت هايي با هم دارند. 
گاهي هم شركت هلدينگ مي خواهد تامين مالي كند و 
براي جمع آوري وجوه، اوراقي منتشر مي كند، اما مي خواهد 
در پروژه هاي مختلف با رويكردهاي متفاوت به كار گيرد. 
اينجا بهترين گزينه، اوراق وكالت است كه شركت هلدينگ 
مي تواند اين اوراق را براي زيرمجموعه هاي خود منتشر كند.

وي ادامه داد: البته ممكن است اين تامين مالي براي احداث 
پروژه يا براي خريد تاسيسات باشد. گاهي هم ممكن است 
براي اجاره دارايي ها يا پيش فروش محصول و امثال اينها 
به كار گرفته شود.  موس��ويان، مصرف دوم اوراق وكالت را 
»كالن پروژه ها« دانس��ت و گفت: شركت پروژه مي تواند 
اوراق وكالت منتشر كند و وجوه جمع آوري شده را به تناسب 
در بخش هاي مختلف پروژه يا فعاليت هاي آن به كار گيرد.

نايب رييس كميته فقهي سازمان بورس با اشاره به سومين 
كاربرد اوراق وكالت گفت: شركت هاي تامين سرمايه از ديگر 
مصرف كنندگان اين اوراق هستند؛ گاهي اين شركت ها 
مي خواهند شركت هاي مختلفي را تامين مالي كنند كه 
متصديان تامين مالي اين شركت ها تناسبي با هم ندارند يا 

به لحاظ فيزيكي و حقوقي مرتبط با يكديگر نيستند. اينجا 
شركت تامين سرمايه مي تواند اوراق وكالت منتشر كند و با 
جمع آوري وجوه، شركت هاي مختلف را تامين مالي كند و 

به آنها تخصيص منابع دهد.
به گفته موس��ويان، اين موضوع در كميته فقهي سازمان 
بورس طي چند جلسه بحث شد و در نهايت كميته فقهي 
با اصل انتشار اوراق موافقت كرد؛ البته با اين شرط كه براي 
ضابطه مند شدن و حسابرسي و حسابداري، بايد آن شركت 
هلدينگ تعريف شود و معلوم باشد كه وجوه را مي خواهد 

كجا مصرف كند.
نايب رييس كميته فقهي س��ازمان بورس اف��زود: با اين 
احتساب، اين مساله كه بتوان اين اوراق را با سود علي الحساب 
يا بدون س��ود علي الحس��اب در مدل هاي مختلف به كار 

گرفت، مورد موافقت كميته فقهي سازمان قرار گرفت.
وي ادامه داد: موضوع ديگري كه در جلسه گذشته كميته 
فقهي سازمان بورس بحث شد، انتشار اوراق بيمه اتكايي بود. 
به اين معنا كه شركت هاي بيمه براي حوادث خيلي سنگين 
و بزرگ كه احتمال وقوع آن كم اس��ت اما در صورت وقوع 

خسارت زيادي به بار مي آورد و معموال شركت هاي بيمه توان 
پرداخت آن خسارت را ندارند، از بيمه هاي اتكايي استفاده 
مي كنند؛ يعني خود ش��ركت هاي بيمه نزد يك شركت 

بيمه اي بزرگ مي روند و خود را بيمه اتكايي مي كنند.
به گفته موسويان، با توجه به تحريم هايي كه در سطح بين 
المللي براي ايران وجود دارد و همچنين مزيتي كه اين اوراق 
در دنيا پيدا كرده، بيمه مركزي به اين فكر افتاده است كه به 

جاي بيمه اتكايي از اوراق بيمه اتكايي استفاده كند.
وي افزود: بر اين اساس، بيمه مركزي طرحي را براي كميته 
فقهي آورد كه پس از بررسي كليات مورد موافقت قرار گرفت. 
مفاد اصلي طرح اين است كه در اوراق بيمه اي اوراق بهاداري 
منتشر مي ش��ود و وجوه افرادي كه قصد سرمايه گذاري 
دارند جمع آوري مي ش��ود ت��ا در فعاليت هاي اقتصادي 

سرمايه گذاري شود .
موسويان توضيح داد: در اين طرح به سرمايه گذاران گفته 
مي شود كه عالوه بر بحث سرمايه گذاري، قراردادي هم با 
شركت هاي بيمه مي بنديد؛ از طرف ديگر شركت هاي بيمه، 
بخشي از حق بيمه هاي دريافتي خود را به صاحبان اوراق 

مي دهند تا به سرمايه گذاري هاي اين افراد و در نتيجه به سود 
سرمايه گذاري آنها اضافه شود .

وي ادامه داد: در مقابل، صاحبان اوراق قبول مي كنند كه 
اگر احيانا خسارت خاصي رخ دهد، بخشي از سود يا اصل 
دارايي آنها براي جبران خسارت احتمالي به كار گرفته شود؛ 
لذا صاحبان اوراق با اين روش، شركت هاي بيمه را يك نوع 

بيمه اتكايي مي كنند .
نايب رييس كميته فقهي س��ازمان بورس با برش��مردن 
مزيت ه��اي اين طرح گفت: اوراق بيم��ه اتكايي از جهات 
مختلف، آثار و منافع خوبي براي اقتصاد كالن كشور دارد 
و خالءهاي موجود در اين بخش را به خوبي پرخواهد كرد. 
موسويان در پايان افزود: ويژگي هاي مثبت اوراق بيمه اتكايي 
باعث مي شود كه اوال سود صاحبان اوراق افزايش پيدا كند، 
چون موارد وقوع بيمه هاي اتكايي خيلي نادر است. از طرف 
ديگر نيازمند بيمه هاي اتكايي خارج از كشور نيستيم و حق 
بيمه هايي كه معموال شركت هاي بيمه براي بيمه هاي اتكايي 
خارج از كشور مي پردازند، در داخل كشور مصرف مي شود 

و به دست هموطنان مي رسد.

گروه بورس|
شاخص كل بورس تهران در پايان معامالت روزدوشنبه 
دوم مهرماه 97 با افزايش 3552 واحدي به رقم 168 هزار 
و 624 واحد رسيد. شاخص كل هم  وزن نيز با افزايش 623 
واحدي عدد 29 هزار و 347 واحد را به نمايش گذاشت. 
در اين بازار شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 3910 

واحدي به رقم 179 هزار و 820 واحد دست يافت.
در اين روز معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي 
فوالد مباركه با 412 واحد، توسعه معادن و فلزات با 277 
واحد و ملي صنايع مس ايران با 231واحدافزايش بيشترين 
تأثيرمثبت را بر برآورد ش��اخص كل ب��ورس به نام خود 
ثبت كردند. در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي 
شركت هاي پتروش��يمي فجر با 46 واحد، پااليش نفت 
بندرعباس با 43 واحد و گسترش نفت و گاز پارسيان با 40 
واحد كاهش، بيشترين تاثيرمنفي را در محاسبه اين نماگر 
به دوش كشيدند. ارزش كل معامالت بورس تهران در روز 
گذشته در حالي به بيش از يك هزارو 166 ميليارد تومان 
نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست شدن بيش از 3 
ميليارد و 891 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 
250 هزار و 5 نوبت داد و ستد بود. همچنين 506 هزار و 

662 برگ حق تقدم اس��تفاده نشده بازرگاني و توليدي 
مرجان كار براي مدت 9 روز كاري آغاز شد. 

  رشد 154 واحدي آيفكس طي 5 روز كاري
رشد پي در پي شاخص كل فرابورس ايران كه از يكشنبه 
25 ش��هريورماه آغاز شده است روز قبل با افزايش بيش 
از 47 واحدي اين نماگر ادامه يافت تا براي پنجمين روز 
متوالي شاهد سپزپوشي و صعود 154 واحدي آيفكس 
در اين 5 روز كاري باشيم. نماگر بازار فرابورس در روز دوم 
مهرماه تحت تاثي��ر معامالت مثبت در برخي نمادهاي 
فلزات اساس��ي و پتروشيمي 2.5 درصد افزايش يافت و 
باالتر از ارتفاع يك هزار و 949 واحدي ايستاد. نمادهاي 
ميدكو، ذوب و هرمز از گروه فلزات اساسي تا سطح حداكثر 
17 واحد و نماد زاگرس از صنعت شيميايي ها تا 5 واحد 

باالترين تاثير مثبت را بر اين نماگر به جا گذاشتند. 
در مي��ان نمادهاي م��ورد معامله در تمام��ي بازارهاي 
فرابورس نماد شركت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 
با دادوستد نزديك به 75 ميليون سهم به ارزش بيش از 
395 ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش معامالتي را به 
خود اختصاص داد و در صدر ايستاد. اين نماد كه با رشد 

قيمت نزديك به 3 درصدي نيز معامالت را به پايان رساند، 
شاهد مشاركت 52 درصدي حقيقي ها در سمت فروش و 
98 درصدي اين دسته از سهامداران در سمت خريد بود. 
در مجموع بازارهاي اول، دوم و پايه نيز سهامداران اقدام 
به جابه جايي يك هزار و 257 ميليون س��هم به ارزش 4 
هزار و 393 ميليارد ريال كردند كه حاكي از رقم خوردن 
بيش از 58 درصد از ارزش كل معامالت فرابورس ايران 
در مجموع اين س��ه بازار است.  از س��وي ديگر در پايان 
معامالت روز قبل در بازار ابزارهاي نوين مالي 21 ميليون 
ورقه به ارزش 3هزار و 83 ميليارد ريال دست به دست شد. 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله هم ميزبان تغيير 
مالكيت 7 ميليون ورقه به ارزش بيش از 132 ميليارد ريال 
قرار گرفتند و اوراق بدهي در بازار ابزارهاي نوين مالي به 
حجم حدود 3 ميليون ورقه به ارزش 2 هزار و 527 ميليارد 
ريال دادوستد شدند. در نهايت در پايان معامالت دوشنبه 
دوم مهرماه در مجموع بازارهاي  گانه فرابورس يك ميليارد 
و 278 ميليون ورقه به ارزش 7 هزار و 477 ميليارد ريال 
ميان معامله گران و س��هامداران خريد و فروش شد كه 
نسبت به روز كاري قبل از رشد حجم و ارزش معامالت 

حكايت داشت.

ارزشروزپرتفويسهامعدالتبيشترشدركوردشكنيجديدشاخصها
تحتتاثيررشدقيمتهادربازارسهاموضعيتآماريمعامالتبورسوفرابورسبررسيشد

Tue. Sep25. 2018    سه شنبه    3 مهر 1397   15  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1205 

ارزش روز 49 شركت حاضر در پرتفوي سهام عدالت با 
توجه به رشدهاي اخير شاخص و نمادهاي معامالتي 
در بازار سهام، در حال حاضر 877 هزار و 10ميليارد 

ريال برآورد مي شود.
به گزارش ايِبنا، بر اساس آمار تعداد شركت هاي حاضر 
در پرتفوي سهام عدالت 49 شركت هستند كه ارزش 
مقطع واگذاري آنها 266 ه��زار و 363 ميليارد ريال 
اس��ت كه با توجه به رشدهاي اخير شاخص بورس و 
افزايش قيمت سهام شركت ها در بازار سرمايه ارزش 
روز پرتفوي بيش از 49 ميليون مشمول سهام عدالت 

877 هزار و 10ميليارد ريال برآورد مي شود.
همچني��ن نگاهي به پرتفوي س��هام عدالت نش��ان 
مي ده��د از 49 ش��ركت حاضر در اين س��بد تعداد 
35شركت بورسي هستند كه ارزش مقطع واگذاري 
آنها 227 ه��زار و 825 ميليارد ريال و ارزش روز آنها 

800 هزار و 363 ميليارد ريال حساب شده است.
بعالوه اينكه در اين پرتفوي، 14 شركت غيربورسي نيز 
حضور دارند ك��ه ارزش مقطع واگذاري آنها 38 هزار 
و 538 ميليارد ريال و ارزش روز آنها 76 هزار و 647 

ميليارد ريال است.

اين گزارش مي افزايد: با توجه به افزايش قيمتي كه 
نمادهاي مختلف در بازار سهام در هفته هاي گذشته 
تجربه كرده اند از يك سو و نيز افزايش حدود 4 برابري 
ارزش مجموع پرتفوي س��هام عدالت بنظر مي رسد 
در حال حاضر ارزش سهام عدالت هر يك مشموالن 
بين 3 تا 4 برابر افزايش يافته اس��ت. گفتني اس��ت 
مش��موليني كه تاكنون اقدام به ثبت شماره شباي 
حساب بانكي خود در  سامانه سهام عدالت را نكرده اند 
تا پايان مهرماه سال جاري فرصت دارند شماره شباي 
حس��اب بانكي خود را ثبت كنند در غير اين صورت 
سود اين دس��ته از مشمولين با تصميم شوراي عالي 

اصل 44  سرمايه گذاري خواهد شد.

نگاه



تشكلها6اخبار
بسته هاي مواد غذايي 

كوچك شد!

كمبود كاال نداريم، مردم را 
نترسانيد 

۵۰ هزار گواهي اسقاط 
خودرو   بي مشتري ماند

ايس�نا| رييس كانون صنايع غذايي ايران گفت: 
برخي توليدكنن��دگان با توجه ب��ه كاهش قدرت 
خريد ضمن ثابت نگه داشتن قيمت، مواد غذايي را 
در وزن كمتر و بس��ته هاي كوچك عرضه مي كنند 
كه گرانفروش��ي يا كم فروشي نيس��ت. محمدرضا 
مرتضوي در ارتباط با مس��ائل مختلفي كه در مورد 
گرانفروشي يا كم فروشي برخي از محصوالت غذايي 
صورت مي گيرد، اظهار ك��رد: در ابتداي امر بايد به 
مقوله افزايش قيمت ها كه ناشي از وضعيت اقتصادي 
پيش آمده است توجه داشته باشيم. پس از آن بايد 
بدانيم كه در زمان افزايش قيمت ها دو اقدام جهت 

هماهنگي با قدرت خريد مردم وجود دارد.
او ادامه داد: اقدام اول توليد بسته هاي كوچك غذايي 
در زمان افزايش قيمت ها و كم ش��دن قدرت خريد 
مردم است به همين دليل توليدكنندگان با كوچك تر 
كردن بسته هاي غذايي قيمت را ثابت نگه مي دارند، 
اما مكلف هستند تا وزن واقعي محصوالت را روي آن 
درج كنند و بايد بدانيم اين اقدام تخلف نيست و در 
راستاي افزايش قيمت ها و هماهنگي با قدرت خريد 
مردم است. اقدام دوم نيز بزرگ تر كردن بسته هاي 
غذايي اس��ت كه بنده به شخصه با اين روش موافق 
هس��تم، چرا كه در نهايت هزينه هاي بسته بندي را 
براي مشتري كاهش مي دهد و براي مصرف كنندگان 
به صرفه تر است. رييس كانون صنايع غذايي ايران در 
ادامه با تاكيد بر اينكه اگر توليد كننده اي وزن واقعي 
محصول را روي آن درج نكند در خوداظهاري خدعه 
كرده است، اظهار كرد: اين موضوع تخلفي بزرگ است 
و به هيچ وجه نبايد كيفيت محصول كاهش يابد و يا 

وزن آن بدون اطالع به مشتري حذف شود.

تسنيم| نايب رييس اتاق اصناف ايران ضمن اعالم 
اينكه ذخاير و عرضه كاالهاي اساسي مشكلي ندارد، 
گفت: نبايد با جوسازي، مردم را به خريد بيش از نياز 
كاالها دعوت كنيم. متاس��فانه در مدت اخير برخي 
رس��انه ها با تمركز روي بازار ي��ك كاال عامل ايجاد 
وحشت از قحطي شدند. محمود هاشمي گفت: براي 
مثال مساله پوشك تيتر اخبار شد و همه كساني را كه 
شايد حتي نيازي به اين كاال نداشتند را نيز نگران كرد. 
اما اين كار درست نيست و جو بايد آرام نگه داشته شود 

تا مردم از نظر رواني آرامش داشته باشند. 
او در ادام��ه با تاكيد بر اينك��ه از نظر ذخاير كاالهاي 
اساسي در استان ها مشكلي نداريم، اظهار كرد: تاكنون 
هيچ موردي مبني بر اينكه متقاضي به فروشگاه برود و 
كاالي مورد نيازش را پيدا نكند، وجود نداشته است؛ 
بنابر اين با توج��ه به اينكه فعال در ذخاير و در عرضه 
كاالهاي اساسي مش��كلي نداريم، نبايد مردم را به 
خريد بيش از نيازش��ان تحريك كنيم. نايب رييس 
اتاق اصناف ايران با اش��اره به اينكه اتفاقات مريوان 
باعث شد دولت و ملت هوشيار شوند و اجازه ندهند 
هر محصولي از كشور خارج شود، گفت: بايد صادرات 
كاالهاي اساس��ي را متوقف كني��م و اجازه ندهيم 
اجناس مان را مفت ببرند. هاش��مي افزود: گراني ارز 
باعث ش��ده صادرات اجناس در بنادر آزاد و مرزها به 

نفع همسايگان شود.

ايسنا|عضو هيات مديره انجمن صنفي مراكز اسقاط 
و بازيافت خودروي فرسوده گفت: در پي ممنوعيت 
واردات خودرو حدود ۵۰ هزار گواهي اسقاط خودروي 
فرسوده توليدي در مراكز اسقاط، بدون مشتري مانده 
و باعث ضرر و زيان اين واحدها شده است. مصطفي 
جودي اظهار كرد: از ابتداي تير ماه كه دولت واردات 
خودرو را ممنوع كرد، گواهي هاي اس��قاط توليدي 
در مراكز اسقاط خودرو نيز بي مشتري مانده است. 
او با بيان اينكه در گذشته روال كار به اين صورت بود 
كه واردكنندگان خودرو به ازاي واردات هر دستگاه 
خودرو، چهار تا هش��ت دس��تگاه خودروي سواري 
فرسوده را از رده خارج مي كردند، خاطرنشان كرد: در 
اين فرايند مراكز اسقاط، خودروهاي سواري فرسوده 
را از مردم خريداري و اسقاط مي كردند و گواهي اسقاط 

آن را به واردكنندگان خودرو مي فروختند.
عضو هي��ات مديره انجمن صنفي مراكز اس��قاط و 
بازيافت خودروي فرس��وده ادامه داد: در اين شرايط 
اتفاقي كه افتاده آن است كه از ابتداي تير ماه به دليل 
توقف واردات خودرو، گواهي هاي اسقاط توليدي در 
مراكز اسقاط خودروهاي فرسوده نيز بي مشتري مانده 
است. او افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ هزار گواهي 
اسقاط بدون استفاده در مراكز اسقاط خودرو وجود 
دارد كه با توجه به نرخ دولتي دو ميليون و ۵۰۰ هزار 
توماني هر گواهي، حدود ۱۲۵ ميليارد تومان سرمايه 
مراكز اسقاط بلوكه ش��ده و بالاستفاده مانده است. 
جودي با بيان اينكه از ابتدا نيز اين روال كه اس��قاط 
خودروهاي فرسوده به واردات خودرو گره زده شود 
كار درستي نبود، تصريح كرد: در اين شرايط مسووالن 
مربوطه بايد تصميم گيري كنند كه آيا معتقد به حفظ 
و بقاي واحدهاي اسقاط خودروهاي فرسوده هستند 
يا نه. به گفته مصطفي جودي، در حال حاضر تمامي 
مراكز اسقاط خودروهاي فرسوده در حالت تعطيل 
به سر مي برند و هيچ فعاليتي در آنها صورت نمي گيرد. 
اين در حالي اس��ت كه اين واحدها متعلق به بخش 
خصوصي هستند و مالكان آن نمي توانند بيش از اين 
ضرر و زيان را تحمل كنند. او  گفت: در چنين شرايطي 
دولت بايد منابع مستقل و پايداري براي اسقاط و از 
رده خ��ارج كردن خودروهاي فرس��وده پيش بيني 
كند. طبق استانداردهاي جهاني ما بايد بيش از تعداد 
خودروهايي كه هر ساله شماره گذاري و وارد چرخه 
حمل و نقل مي شوند، اسقاط خودروهاي فرسوده را 
داشته باشيم در حالي كه در عمل چند ماهي است كه 

اسقاط خودرو كامال متوقف شده است.

۱۹۰۰طرحنيمهتمامدرسطحملي،بهبخشخصوصيواگذارميشود
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گروهتشكلها |  
فعاالنبخ�شخصوصيروزگذش�تهميزبان
نمايندگانمجلسشوراياسالميومعاونين
سازمانبرنامهوبودجهبودندتاپيراموننحوه
واگ�ذاريطرحهاينيمهتم�امتحتمالكيت
دولتبح�ثواظهارنظ�ركنن�د.نمايندگان
بخ�شخصوصيكهازديربازبرس�رواگذاري
طرحهاينيمهتمامگاليهمن�دبودند،دراين
نشس�تفرصتيافتندت�ادغدغههايخود
رابانمايندگاندول�تدرميانبگذارند.البته
آنهاانتقادهايينيزبهمسيرواگذاريطرحها
توسطدولتودس�تگاههاياجراييداشتند
امامهمترينانتقاداتفعاالنبخشخصوصي
بهروندواگذاريطرحه�اينيمهتماموطفره
رفتندستگاههاياجراييازاعالمپروژههابود.
ايناظهاراتدرحاليمطرحشدكهپروژههاي
نيمهتمام،بخشعظيميازمنابعمليرابلوكه
كردهوبخشخصوصيرانيزدرگيرركودكرده
است.ازسويديگرامافعاالنبخشخصوصي
پيشنهادهايينيزبرايتسريعروندواگذاري
ورفعمش�كالتقبليدرمس�يرواگذاريها
داش�تند.بهگفتهآنها،اكن�ون70هزارپروژه
اس�تانيو7هزارپروژهمليآم�ادهواگذاري
اس�تاماكثرتطرحه�اوپروژهه�ايآماده
واگ�ذاري،باعثايجادخل�لنظارتيدرروند
واگذاريهاميش�ود؛بنابراينبايد200مورد
ازاينطرحهارامش�خصورويواگذاريآنها
متمركزكرد.ازس�ويديگر،بهمنظورتسريع
وتسهيلفرآيندهايشناساييطرحهايملي
واستاني،كارگروههايتس�هيلفرآيندهاي
اجراييب�اعضويتات�اقتعاوناي�ران،اتاق
بازرگانيوتشكلهايصنفيواجراييتشكيل

شدهاست.

همايش »واگذاري طرح هاي نيمه تمام« روز گذشته 
با حضور فعاالن بخش خصوصي و معاونين سازمان 
برنامه و بودجه برگزار ش��د. در اين نشست، فعاالن 
بخش خصوصي از تعلل دولت در واگذاري طرح هاي 
نيمه تمام و وجود موانع مختلف دولتي در مسير اين 
واگذاري ها انتقاد كردند. به گفته آنها، در حال حاضر 
پروژه هاي نيمه تمام، منابع ملي را بلوكه كرده اما يكي 
از اشكاالتي كه در راه واگذاري طرح هاي نيمه تمام 
وجود دارد، طفره رفتن دستگاه هاي اجرايي از اعالم 

پروژه ها است.
محسن چمن آرا، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، با 
بيان اينكه بر اساس تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ 
طرح هاي نيمه تمام دولتي بايد به بخش خصوصي 
واگذار شود گفت: در ساليان گذشته منابع در اختيار 
دولت ها قرار داشته و آنها بودجه هاي عمراني را توزيع 

مي كردند بنابراين نگاهي از ب��اال به پايين به بخش 
خصوصي داش��تند اما اكنون به دليل تغيير شرايط 
مالي كشور، دولت مي خواهد بخشي از وظايف خود 
در امور زيرساختي را به بخش خصوصي واگذار كند. 
او افزود: درباره تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ مجلس 
قانون خوبي تصويب كرده و نظرات بخش خصوصي 
هم در نظر گرفته شده است، سازمان برنامه و بودجه 
نيز همراهي مناسبي داشته و كار در بحث آيين نامه ها 
به خوبي پيش رفته اما مش��كل اصلي دستگاه هاي 
اجرايي هستند كه پروژه هاي نيمه تمام خود را اعالم 
نمي كنند و دولت بايد آنها را موظف كند تا پروژه ها 
نهايي شوند. عالوه بر اين، به نظر مي رسد بخش هاي 
مختلف بخ��ش خصوصي در انج��ام پروژه هايي كه 

تاكنون داشته به بهترين نحو عمل كرده اند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در رابطه با 
كارگروه تشكيل شده براي اجراي طرح ها ادامه داد: 
تا به امروز كارگروهي را تش��كيل شده تا طرح هاي 
ملي و استاني را شناس��ايي كنيم. به منظور تسريع 
و تس��هيل فرآيندهاي اين آيين نامه، كارگروه هاي 
تس��هيل فرآيندهاي اجرايي با عضويت اتاق تعاون 
ايران، اتاق بازرگاني و تش��كل هاي صنفي و اجرايي 
تشكيل ش��ده اس��ت. چمن آرا با بيان اينكه دولت 
نبايد در مورد واگذاري ها نگراني داشته باشد افزود: 
واگذاري ها براساس فراخوان است و بخش خصوصي 
خود در رقابت، قيمت، زمان اجرا و س��اير مسائل را 
مشخص خواهد كرد. بنابراين با شفاف سازي طرح ها 
هيچكس ض��رر نخواهد كرد و باي��د همه اطالعات 
طرح ها در اختيار مردم قرار گيرد. چمن آرا در ادامه 
گفت: بخش تعاون در قالب بخش خصوصي در كنار 
ما اس��ت. براي اين كارگروه تصميمات خوبي انجام 
ش��ده كه يكي از آنها كار اطالع رساني بوده است. ما 
اطالع رس��اني كرده ايم اما نياز به همكاري بيشتري 
داريم. او اف��زود: از بخش هاي دولت��ي مي خواهيم 
اطالع��ات را كامل در اختيار بخ��ش خصوصي قرار 
دهند تا بتوانيم پيشنهادات خود را ارايه دهيم. عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در محور ديگر 
سخنان خود با اش��اره به مزيت هاي واگذاري گفت: 
ايجاد مزيت ب��راي واگذاري از ديگر موارد كار بخش 
خصوصي است. دولت بايد به راحتي طرح ها را واگذار 
كند و اين واگ��ذاري ايجاد رانت نخواهد كرد چراكه 
از طريق فراخوان صورت مي گيرد. با اين روش هيچ 
ناعدالتي در كار نخواهد بود. او گفت: طرح هايي كه به 
بهره برداري نرسيده براي دولت و كشور زيان بيشتري 
نسبت به فروش طرح ها خواهد داشت. دولت بايد در 
واگذاري سريع تر عمل كند تا مشكالت حل شود. در 
قانون هم آمده كه براي ايجاد مزيت و امتياز كاربري ها 
را تغيير دهيم. اگر طرح ها در سايت قرار بگيرند بخش 
خصوصي طرح ها را بررس��ي و اجرايي خواهد كرد و 

مشكالت حل خواهد شد.

  ناتمامي طرح هاي نيمه تمام
فعاالن بخ��ش خصوصي همچنين از تعلل دولت در 
واگذاري طرح هاي نيمه تمام و وجود موانع مختلف 
دولتي در راه اي��ن واگذاري ها انتقاد كردند. به گفته 
محمد اميرزاده، رييس كميسيون احداث و خدمات 
فني و مهندسي اتاق ايران، حدود 6۰۰ هزار ميليارد 
تومان طرح نيمه تمام در كش��ور وجود دارد كه اگر 
تكميل ش��ود مي تواند در ايجاد اش��تغال و مصرف 
تولي��دات داخلي نق��ش مهمي را ايفا كن��د. اين در 
حالي اس��ت كه پروژه هاي نيمه تمام، منابع ملي را 
بلوكه كرده است. در عين حال، واگذاري پروژه هاي 
نيمه تمام از پيچيدگي هاي ويژه اي برخوردارند اما 
واگذاري پروژه هاي جديد و بهره برداري شده ساده 
هستند. به عقيده فعاالن بخش خصوصي، اكنون ۷۰ 
هزار پروژه استاني و ۷ هزار پروژه ملي آماده واگذاري 
است و همه اين پروژه ها نبايد همزمان واگذار شوند، 
بلكه بايد به عنوان نمونه ۲۰۰ پروژه را انتخاب و همه 
طرف هاي ذي ربط براي رفع مسائل آن تالش كنند. 
عالوه بر اين، پيش بيني ها نشان مي دهد با واگذاري 
۲۰۰ پروژه و كس��ب تجربه الزم در اين واگذاري ها، 
راهكاره��اي تكميل ديگر پروژه ه��اي نيمه تمام به 

دست آيد.

  واگذاري ۱۹۰۰ط�رح نيمه تمام به بخش 
خصوصي 

محسن رجايي، نماينده س��ازمان برنامه و بودجه و 
رييس گروه توسعه مش��اركت عمومي- خصوصي 
س��ازمان برنامه و بودج��ه در ادامه اين نشس��ت با 
اش��اره به واگذاري حدود ۱۹۰۰ طرح نيمه تمام در 
اس��تان ها به بخش خصوصي گفت: س��ال گذشته، 
س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تكليف كرد كه 3 
هزار طرح نيمه تمام ش��امل ۲3۰۰ طرح نيمه تمام 
استاني و ۷۰۰ طرح نيمه تمام ملي به بخش خصوصي 
واگذار شود كه موفق شديم در اين باره ۱۹۰۰ طرح 
نيمه تمام استاني و 6۵ طرح نيمه تمام ملي را به بخش 
خصوصي واگذار كنيم. ضمن اينكه براي هزار و ۲6۵ 
طرح نيمه تمام، واگذاري مديريت انجام ش��د كه در 
حال بهره برداري بوده اند و نياز به تجهيز داشتند. از 
اين رو بهره برداري آنها به بخش خصوصي واگذار شد. 
او اضافه كرد: براساس مطالعات انجام شده ۷۰ هزار 
طرح نيمه تمام استاني و 6 هزار نيمه تمام ملي داريم 
كه از اين تعداد ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح استاني و ۲ هزار 

طرح ملي قابليت واگذاري دارند.
رجايي گفت: اين سازمان در سال ۹۷ تعداد طرح هاي 
نيمه تم��ام را ب��راي واگذاري ها، مالك ق��رار نداد 

بلكه به ميزان س��رمايه گذاري و مشاركت نسبت به 
اعتبارات مصوب مالك عمل ق��رار گرفت. او با بيان 
اينكه طرح هاي نيم��ه تمام داراي توجيه اجتماعي، 
جغرافيايي و نيازس��نجي بوده و برخي از آنها توجيه 
اقتصادي ندارد، افزود: بايد راه حلي براي ورود بخش 
خصوصي و سودآوري از اين طرح ها پيدا مي كرديم 
كه به دستگاه ها ابالغ كرديم گزارش توجيهي براي 
اين طرح ها تهيه كنند. رجايي با تاكيد بر اينكه نگاه 
از فروش طرح ها بايد به سمت مشاركت تغيير كند، 
اضافه كرد: موانعي در فروش برخي از طرح ها وجود 
دارد كه براي مثال بسياري از طرح ها مانند آزادراه ها 
و مراك��ز فرهنگي قابليت ف��روش ندارند و يا عرصه 
تعدادي از طرح ها در اختيار دستگاه اجرايي نيست.

او همچنين از راه اندازي س��امانه ب��ازار الكترونيك 
طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري زيرساختي خبر 
داد. رييس گروه توسعه مشاركت عمومي- خصوصي 
س��ازمان برنامه و بودجه گفت: در اين س��امانه هم 
اكن��ون ۱۰۰ ط��رح بارگذاري ش��ده كه بن��ا داريم 
طرح هاي بارگذاري شده در اين سامانه را به هزاران 
ط��رح افزايش دهيم تا بخش خصوصي با مراجعه به 
س��امانه بتواند اين طرح ها را در استان هاي مختلف 

انتخاب و براي تكميل آن سرمايه گذاري كنند.

نخستينجلسهدورههفتماتاقاصنافايران،
روزگذش�تهدرته�رانبرگ�زارش�د.دراين
نشست،رييسمركزاموراصنافوبازرگانان
گزارش�يازبرگزاريانتخاباتاتاقاصنافو
ش�رايطچهرههايصنفيش�ركتكنندهدر
آنارايهكرد.معاوناموراقتصاديوبازرگاني
وزارتصنعت،معدنوتج�ارتنيزبهعنوان
ديگرس�خنرانايننشس�ت،بااش�ارهبهدو
برابرشدندرآمدحاصلازتجارتالكترونيك
دركش�ور،)165هزارميلياردتوماندرسال
1396،درمقاب�ل95هزارميلي�اردتوماندر
سال1395(ازاصنافخواستنگاهخودرابه
تجارتالكترونيكتغيي�ردهندتاازروندرو
بهرشددرآمدزاييدراينحوزهعقبنمانند.
درايننشستهمچنيننمايندهاتاقاصناف
ايراندرهياتاجراييانتخاباتهياترييسه

اتاقانتخابشد.

ريي��س مركز امور اصن��اف و بازرگانان در مراس��م 
نخس��تين جلس��ه دوره هفتم اتاق اصن��اف ايران، 
گفت: فلس��فه تشكيل اين جلس��ه بر اساس قانون 

نظام صنفي اين است كه در نخستين دوره اجالس 
نمايندگان اتاق اصناف ايران هيات اجرايي ناظر بر 
انتخابات هيات رييس��ه اتاق اصن��اف ايران انتخاب 
ش��وند. س��يدجواد احمدي ادامه داد: افرادي كه به 
عنوان ناظر بر انتخابات هيات رييس��ه اتاق اصناف 
ايران انتخاب مي شوند، از سوي دبيرخانه هيات عالي 
نظارت مورد تاييد هستند و بر روند انتخابات اصناف 

نظارت خواهند كرد. 
احمدي افزود: افرادي كه داوطلب نماينده اجرايي 
اجالس هستند بايد بدانند كه جلسات هيات اجرايي 
از همين هفته آغاز خواهد ش��د و بر اس��اس فرايند 
اجرايي هفته اي ۲ تا ۴ جلس��ه خواهيم داشت و اين 
افراد بايد بطور مستمر در اين جلسات داشته باشند. 
دبير هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي افزود: 
در ارديبهشت ماه سال جاري در ۲۵۵ شهر انتخابات 
اتاق هاي اصناف كش��ور را به صورت الكترونيكي از 
۲۴ لغايت 3۱ ارديبهش��ت ماه برگزار كرديم و اين 
انتخابات براي شهرهايي بود كه موعد انتخاباتشان 

فرا رسيده بود. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق اصن��اف ايران، 
او افزود: در مجموع در ۲۵۵ ش��هر كش��ور ۲۷۸۱ نفر 

داوطلب حض��ور در انتخابات بودند ك��ه از اين تعداد 
۱۴۹۸ از صن��وف توزيعي و خدمات فن��ي و ۱۲۸3 از 
صن��وف توليدي و خدم��ات فني حضور داش��تند كه 
درنهايت ۱3۱ نفر انتخاب شدند. احمدي گفت: از تعداد 
افرادي كه به عنوان نماينده اتاق اصناف ايران انتخاب 
ش��دند ۴.۵ درصد داراي مدرك زير ديپلم و س��يكل 
هستند و ۵۹ درصد با مدرك ديپلم، ۱۲ درصد با مدرك 
فوق ديپلم ۱۰.۵ درصد با مدرك ليسانس ۱۲.۲درصد 
با مدرك فوق ليسانس و ۱.۵درصد مدرك دكترا دارند.

  اصناف، سنگربانان اقتصاد اجتماعي
 در اي��ن نشس��ت همچنين معاون ام��ور اقتصادي 

و بازرگان��ي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
اصناف نخستين سنگربانان اقتصاد اجتماعي هستند 
و زماني به اقتصاد توسعه يافته مي رسيم كه از اقتصاد 
اجتماعي برخوردار باشيم. حسن يونس سينكي با 
بيان اينكه وجود ۴۹۰ هزار واحد صنفي توليدي در 
كشور سرمايه بسيار بزرگي است، ادامه داد: دشمن 
ت��وان تحريم واحدهاي تولي��دي كوچك را ندارد و 
در هيچ كجاي دنيا نمي توانن��د واحدهاي توليدي 
كوچك را تحريم كنند. س��ينكي گفت: براي حفظ 
آرامش در جامعه بايد از تجربه شكست تحريم هاي 
دوره ه��اي قبل و همچني��ن تج��ارب دوران دفاع 
مقدس بهره بگيريم و در شرايط موجود، تهديدها را 
به فرصت تبديل كنيم. راهبرد ديگر متقاعدسازي 
اس��ت كه بايد آن را بپذيريم و بدانيم كه اس��تقالل 
هزينه دارد و بايد سختي ها را تحمل و براي آن هزينه 
كنيم. او با بيان اينكه پيام اجتماعي در شرايط فعلي 
رسيدن به آرامش اجتماعي است، ادامه داد: تبديل 
نقدينگي به كاالهاي س��رمايه اي، فرار سرمايه ها از 
كش��ور و افزايش تورم از جمله اهداف دش��من در 

شرايط كنوني است. 
س��ينكي در خصوص اهميت تج��ارت الكترونيك 

نيز گف��ت: در س��ال ۹6 درآمد حاص��ل از تجارت 
الكترونيك ۱6۵ هزار ميليارد تومان و در س��ال ۹۵ 
حدود ۹۵ هزار ميليارد بود كه به واقع دو برابر شده 
اس��ت لذا بايد براي از بين نرفتن صنوف س��نتي به 
اهمي��ت تجارت الكتروني��ك در معامالت پي برد و 
اصناف را به اين سمت سوق داد. او همچنين گفت: 
اصناف بايد حركت به سمت نوين گرايي و نوگرايي را 
جدي بگيرند چون نوين سازي سرمايه اصناف است.

در اين نشس��ت همچني��ن نماينده ات��اق اصناف 
ايران در هيات اجرايي انتخابات هيات رييس��ه اتاق 
انتخاب شد. بهروز كرمي از خرمدره )استان زنجان( 
با بيشترين راي نمايندگان اصناف به عنوان نماينده 
اجالس در هي��ات اجرايي انتخابات هيات رييس��ه 
برگزيده ش��د. انتخاب نماينده ات��اق اصناف ايران 
درهيات اجرايي انتخابات هيات رييسه اتاق با نظارت 
مركز امور اصناف و بازرگانان و دبيرخانه هيات عالي 
نظارت مطابق با بند »ج« ماده »ه« آيين نامه اجرايي 
تبص��ره ۲ ماده ۴3 قانون نظ��ام صنفي و تبصره آن 
انجام شد. همچنين عليرضا رضايي از قزوين و تورج 
عليزاده از تهران ۲۸راي و يونس حواس��يان از ايالم 

۷ راي كسب كردند.

اين روزها توليدكنندگان ظروف آلومينيوم از احتكار 
و افزايش ۱۵۰ برابري قيمت شمش هاي آلومينيومي 
اعتراض دارند، مشكلي كه دبير سنديكاي آلومينيوم 
راه حل آن را در توزيع مستمر و مشخص شمش ها بين 
توليدكنندگان مي داند. ابوالفضل رضايي در گفت وگو 
با ايرنا، درخصوص مش��كالت توليدكنندگان ظروف 
آلومينيوم، گفت: از سه سال گذشته تا كنون مصوبات 
ستاد تنظيم بازار در رابطه با روش و ميزان عرضه مواد 
اوليه توسط شركت هاي عرضه كننده رعايت نشده و 
اين مساله موجب افزايش قيمت مواد اوليه در بازار شده 
است. او افزود: بسياري از واحدهاي توليدي از گردونه 
توليد خارج شدند و در سراشيبي تعطيلي قرار گرفتند 
و با ادامه اين روند شاهد بحران كارگري عظيم در صنعت 
آلومينيوم خواهيم بود. رضايي بيان كرد: متاس��فانه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام قابل توجهي در 

اين خصوص انجام نداده است. 
به گفته او، اكنون ش��ركت هاي المه��دي، هرمزان و 
ايرالكو توزيع مواد اوليه را برعهده دارند. دبير سنديكاي 

آلومينيوم افزود: ش��ركت المهدي و هرمزان از ۲ سال 
پيش هيچ گونه عرضه اي در بورس كاال نداشته و اين 
شركت كه از امكانات دولت استفاده مي كند چه دليلي 
وجود دارد مواد اوليه مورد نياز صنايع پايين دستي را 
صادر مي كند و چرا اجازه مي دهند مواد اوليه كه مورد 
نياز كشور اس��ت بايد صادر ش��ود. او ادامه داد: پس از 
خصوصي س��ازي سهام ش��ركت ها ۴۵ روز هيچ مواد 
اوليه اي عرضه نش��د و سپس 6 هزار تن توزيع شد كه 
چهار هزار تن آن توس��ط شركت ايرالكو، يك هزار تن 
توس��ط ايميدرو بابت مطالبات سال هاي ۹3 شركت 
المهدي و يك هزار نيز توسط آلوميناي جاجرم عرضه 

شد و دوباره عرضه قطع شد. 
رضايي درخصوص عرضه نش��دن مواد اوليه داليل 
مختلفي را بي��ان كرد و گفت: اين ش��ركت ها اعالم 
مي كنند كه قيمت تمام شده باالست در حالي كه اين 
موضوع سنديت ندارد و شركت ها امكانات و تجهيزات 
دولتي استفاده مي كنند و براي تامين مواد اوليه ۴۰ 
درصد ارز دولتي در اختيار آنها قرار گرفته اس��ت. او 

ادامه داد: موضوع ديگري كه ش��ركت ها براي توقف 
توزيع اعالم مي كنند سهميه بندي خريداران است، 
بدين ترتيب كه با خروج افرادي كه س��هميه خود را 
دريافت كرده اند تقاضا كاه��ش مي يابد و به تبع آن 
رقابت نيز كم مي ش��ود و اين به سود توزيع كنندگان 
نيس��ت و نمي توانن��د كاال را ب��ا قيمت ب��اال عرضه 
كنند، بنابراين تعهد خودساخته اي براي خود ايجاد 
مي كنند.  دبير سنديكاي آلومينيوم گفت: صادرات 
مواداوليه براي تامين مواد بهانه ديگر ش��ركت هاي 
توزيع كننده اس��ت. در حالي كه براساس محاسبات 
براي تحقق اين موضوع بايد يكصد هزار تن ش��مش 
آلومينيوم صادر مي شد، آمار دو ماهه نخست بيانگر 
اين اس��ت كه ۱۲6 هزار تن شمش صادر كرده اند. او 
تاكيد كرد: در ش��رايطي كه در تحريم اقتصادي قرار 
داريم بنابراين عرضه شركت ها بايد به صورت مستمر، 
مداوم و مشخص انجام شود و دولت نيز بر اين موضوع 
نظارت كند اگر قرار است شركت ها به تعهدات خود 

عمل نكنند امكانات آنها حذف شود. 

عضو اتحاديه توليد كنندگان و صادر كنندگان نساجي 
و پوشاك، ضرب االجل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مبني بر شناسه دار كردن توليدات داخلي آن هم در حالي 
كه قاچاق پوشاك به راحتي در كشور صورت مي گيرد 
و حجم عم��ده اي از توليدات به صورت زيرپله اي انجام 
مي شود را عاملي براي آسيب به وضعيت توليد كنندگان 

داخلي دانست.
سعيد حس��ين زاده در گفت وگو با ايس��نا، در ارتباط 
ب��ا ضرب االج��ل وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
مبني بر ملزم ك��ردن واردكنندگان، توليدكنندگان، 
 توزيع كنن��دگان و فروش��ندگان كفش در راس��تاي 
شناس��ه دار و تعيين تكلي��ف كردن كااله��اي فاقد 
شناس��نامه طي دو ماه آينده اظهار ك��رد: اجراي اين 
تصميم نيازمند تامين زيرساخت هاست و ما چندين 
جلس��ه با مس��ووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برگزار كرديم و به آنها اعالم نموديم كه بخش عمده اي 
از توليدات صنعت پوش��اك زيرپله اي اس��ت و بخش 
ديگري به صورت قاچاق وارد كشور مي شود، بنابراين 

هنوز صنعت كشور در اين بخش آماده نيست و اجراي 
چنين تصميمي توليدكنندگان را با مشكالت اساسي 

روبرو خواهد كرد.
او ادامه داد: زماني كه بخش عمده اي از توليدات به صورت 
زيرپله اي روانه بازار شود و بخش ديگر به صورت قاچاق 
و در س��طح خرده فروش��ي عرضه گردد، به شناسه دار 
كردن كاال به توليدكننده داخلي لطمه خواهد زد. بايد در 
ابتداي امر از ورود كاالي قاچاق به كشور جلوگيري شود 
و تصميمات الزم براي جلوگيري از توليدات زيرپله اي در 

دستور كار قرار گيرد.
اين عضو اتحادي��ه توليد كنن��دگان و صادر كنندگان 
نس��اجي و پوشاك با بيان اينكه در بخش توليد داخلي 
صنايع پوشاك، توليدكنندگان با مشكل تامين مواد اوليه 
روبرو هستند، اظهار كرد: شناسه دار كردن كاال نيازمند 
زيرساخت هاي الزم است. در ابتداي امر بايد توليد فعال 
شود و پس از آن با كاالي قاچاق و زيرپله اي مبارزه شود. 
پس از آن مي توانيم در راس��تاي شناسه دار كردن كاال 

گام برداريم.
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7 جهان

تقابل تجاری واشنگتن و پكن وارد مرحله تازه ای شد

ارزش لير بار ديگر در برابر دالر كاهش يافت

ترامپ تهديد عليه چين را عملي كرد 

چشم انداز دشوار اقتصادي پيش روي تركيه

گروه جهان     
آخرین تعرفه های گمرکی آمریکا بر کاالهای چینی از 
دوشنبه به طور رسمي به اجرا درآمد. این مالیات های 
گمرکی تازه ۱۰ درص��د از حجم ۲۰۰ میلیارد دالری 
صادرات چین به ایاالت متحده را دربر می گیرد. اما آنچه 
بازارها را شدیدا نگران كرده این است كه هیچ نشانه ای 
از سازش در رفتار ابرقدرت هاي اقتصادي جهان در برابر 
یکدیگر مشاهده نمی شود. از همین رو تصمیم چین 
برای لغو مذاکرات تجاری و نظامي با آمریکا وحش��ت 
سرمایه گذاران از ادامه دار شدن این جنگ تجاری را در 

پي داشت و باعث شد سهام آسیایی افت کنند.
به گزارش رویت��رز، تعرفه هاي جدی��د دولت آمریكا 
محصوالتی چون دس��تکش بیسبال، ادویه  و قطعات 
ماشین آالت صنعتی را دربرمی گیرد. ارزش کاالهای 
چینی مشمول تعرفه آمریکا بیش از ۲۵۰ میلیارد دالر، 
معادل حدود ارزش نیمی از کل کاالهای صادراتی چین 
به آمریکا در سال گذشته است. این در حالي است كه 
دونالد ترامپ تهدید کرده بر ۲۶۷ میلیارد دالر کاالهای 

دیگر چینی نیز مالیات خواهد بست.
نخستین دور اعمال تعرفه های دولت ترامپ بر کاالهای 
چینی، محصوالت صنعتی را دربرمی گرفت و دور قبلی 
آن،  کاالهایی چون مبلمان و محصوالت الکتریکی را 
شامل می ش��د. این تعرفه ها از آن رو اعمال می شود تا 
آن طور که دولت ترامپ می گوید چین مجبور شود از 
سیاست های تجاری غیرمنصفانه خود بر شرکت های 
خارجی دست بردارد. شرکت های خارجی متعددی 
به ویژه در ایاالت متحده از چین به دلیل سرقت فناوری یا 
فشار به شرکت ها برای انتقال فناوری شکایت کرده اند. 
چین ب��ا رد اتهامات آمریکا، این کش��ور را به قلدری و 

استفاده از سیاست های محافظتی متهم می کند. 

  اعتراض به باج خواهی اقتصادي  
چین در واکنش��ی فوری به اقدام دولت آمریكا با وضع 
مالیات های پن��ج تا ۱۰درصدی ب��ر ۶۰ میلیارد دالر 
کاالهای آمریکایی از جمله گوش��ت، مواد شیمیایی، 
پوش��اک و قطعات خودرو، به اقدام آمریکا پاسخ داد. 

پكن همچنین اعالم كرده ت��ا زماني كه دولت آمریكا 
روند اعمال تعرفه بر كاالهاي چیني را متوقف نكند با 
واشنگتن مذاكره اي نخواهد داشت. این در حالي است 
كه چین در اعتراض به تحریم هاي آمریکا علیه ارتش 
خود اعالم كرده دومی��ن دور گفت وگوهاي نظامي با 

ایاالت متحده را هم لغو کرده است. 
در همین حال دفتر مطبوعاتی ش��ورای دولتی چین 
کتاب  س��فید درباره واقعیت تقابل تج��اری چین و 
آمریكا را منتش��ر كرده اس��ت؛ س��ندي كه هدف از 
انتشار آن تش��ریح واقعیات روابط اقتصادی و تجاری 
و سیاست و موضع چین در مقابله اقتصادی و تجاری 

دو طرف و یاری به حل منطقی این بحران عنوان شده 
است. به گزارش شینهوا، این سند به ۶ بخش تقسیم 
می شود که عبارتند از منافع متقابل ناشی از همکاری 
اقتصادی و تجاری چین و آمریکا، واقعیات درباره روابط 
اقتصادی و تجاری چین و آمریکا، عملکردهای دولت 
آمریکا در راس��تای حمایت گرایی تجاری، زورگویی 
دولت آمریکا در مسئله تجاری، تأثیرات منفی ناشی 
از عملکرد نامناس��ب دولت آمریکا در توسعه اقتصاد 
جهان��ی و موضع چین. در این س��ند آم��ده: »چین 
بزرگ ترین کش��ور در حال توس��عه جهان و آمریکا 
کشوری توسعه یافته است. روابط اقتصادی و تجاری دو 

طرف نه تنها برای دو کشور حائز اهمیت زیادی است، 
بلکه تأثیرات مهم و بزرگی در ثبات و توسعه اقتصاد دو 
کشور داشته است. پیدایش تقابل اقتصادی و تجاری 
در شرایط قرار داشتن دو کش��ور در مراحل متفاوت 
توسعه و فرق نظام اقتصادی دو کشور عادی است. اما 
مهم تر آن اس��ت که دو کشور همکاریشان را افزایش 
دهند و اختالفات را مهار کنند. دولت های دو کش��ور 
زمان زیادي در گذشته حرکات همسو و سازوکارهای 
رایزنی و هماهنگی از جمله کمیته مشترک بازرگانی و 
تجاری، گفت وگوی راهبردی و اقتصادی و گفت وگوی 
همه جانبه اقتصادی را برقرار کرده اند و هر دو طرف در 

این راستا تالش وافری داشته اند. دولت جدید آمریکا 
پس از روی کار آمدن در ۲۰۱۷، با شعار "اول آمریکا"، 
معیار اساس��ی مبادالت بین المللی مبنی بر احترام 
متقابل و رایزنی برابر را کنار گذاشته و یکجانبه گرایی، 
حمایت گرایی و اس��تیالجویی اقتص��ادی در پیش 
گرفته و از بس��یاری کش��ورها و مناطق به ویژه چین 
انتقاد بی پایه می کند. با توجه به این شرایط، چین از 
لحاظ دفاع از منافع مشترک دو کشور و نظم تجاری 
جهان، ضمن پایبندی بر اصول اساسی حل مناقشه ها 
از طریق رایزنی، با بیشترین صبر و حوصله و صداقت 
به آمریکا واکنش نشان داده است. با این حال، آمریکا 
با عهدش��کنی همواره درصدد ایجاد تنش است؛ این 
باعث می شود اصطکاک اقتصادی و تجاری دو طرف در 
کوتاه مدت تشدید شده و مناسبات اقتصادی و تجاری 
سال ها براي ایجادشان زمان صرف شده آسیب ببیند 
و نظام تج��ارت چند جانبه و اصول تجارت آزادانه نیز 

به طور جدی تهدید شود.« 

  وحشت بازارهاي آسيايي 
بازاره��ا هم به تنش تج��اري بزرگ ترین اقتصادهاي 
جهان واكنش نش��ان داده اند. رویترز نوشته، دوشنبه 
و در ش��رایطي كه به عل��ت تعطیلی برخ��ی بازارها 
حجم معامالت کمتر بود باز هم س��هام آس��یایی در 
ش��روع معامالت هفتگی بازارها افت ک��رد به طوري 
كه گس��ترده ترین ش��اخص سهام آس��یا اقیانوسیه 
»ام اس س��ی ای« در خ��ارج از ژاپ��ن ۰.۸درصد افت 
کرد. س��هام هنگ کنگ نیز بدترین عملکرد را داشته 
و شاخص هانگ سنگ ۱.۳ درصد سقوط کرده است. 
بیشتر تحرکات محدود بازارهای دوشنبه در بازار ارز 
اتفاق افتاد، چراکه بازارهای س��هام چین، کره جنوبی 
و ژاپن، به علت تعطیالت رسمی بسته بودند. بنا براین 
گزارش، یورواستاک۶۰۰ دوشنبه ۰.۱ درصد افت کرد، 
درحالی که داکس آلمان که حساسیت باالیی نسبت 
به تجارت دارد، ۰.۳ درصد از ارزش خود را از دست داد. 
بخش خودرو و معدن بیش از همه آس��یب دیدند و به 

ترتیب ۰.۸ درصد و ۰.۹ درصد افت کردند. 

گروه جهان| طال تسليمي| 
ارزش لی��ر تركیه در معامالت دوش��نبه در برابر دالر 
كاه��ش یافت و این در حالي بود ك��ه لیر تركیه هفته 
پیش ه��م در پي افزایش ناامیدي س��رمایه گذاران از 
برنامه اقتصادي س��ه س��اله اعالم ش��ده توسط برات 
آلبایراك وزیر دارایي تركی��ه، میزاني از ارزش خود را 
از دست داده بود. نگراني سرمایه گذاران از این مساله 
اس��ت كه اگرچه اظهارات آلبایراك از آمادگي تركیه 
براي اتخاذ تدابیر دش��وار در مقابله با نرخ تورم و افت 
ارزش لی��ر حكایت دارد، اما برنامه اي مش��خص براي 
نجات بانك ها از چالش وام هاي بد را شامل نمي شود. در 
همین حال، خبرهاي منتشر شده از دستیابي آكبانك، 
یكي از بزرگ ترین وام دهندگان در تریكه، به قرارداد 
وام سندیكایي حكایت داشت كه به عقیده كارشناسان، 
مي تواند فضایي مثبت در بازار سهام ایجاد و شاید حتي 

به عنوان كاتالیزور در بازار عمل كند.
به گزارش رویترز، ارزش لیر تركیه از ۶.۲ در برابر دالر 
امریكا در معامالت جمعه، در معامالت دوشنبه به ۶.۳ 
كاهش یافت. لیر از آغاز س��ال جاري میالدي تاكنون 
در پ��ي نگراني ها درب��اره نفوذ رجب طی��ب اردوغان 
رییس جمهوري تركیه بر سیاست گذاري هاي پولي و 
مناقشات دیپلماتیك بین آنكارا و واشنگتن، 4۰ درصد 
از ارزش خود را در برابر ارز ایاالت متحده از دست داده 

است. نرخ برابري لیر با دالر كه در ماه اوت به كم ترین 
میزان در تاریخ )۷.۲( رسید، پس از یك سري تدابیر 
براي نجات این ارز از جمله اقدام بانك مركزي تركیه در 

جهت افزایش نرخ بهره، اندكي بهبود یافت.
هفته گذش��ته كه قرار ب��ود آلبای��راك برنامه جدید 
اقتصادي دولت را اعالم كند، س��رمایه گذاران امیدوار 
بودند كه یك برنامه گس��ترده براي كمك به بانك ها 
باش��د؛ اما چنین اتفاقي رخ نداد. آلبایراك پیش بیني 
رشد اقتصادي در سال هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را نسبت 
به پیش بیني هاي قبلي به ش��دت كاهش و به درآمد 
۱۲میلیارد دالري جدید در سال ۲۰۱۹ وعده داد، اما 
نتوانست سرمایه گذاران را كه منتظر اقدام سریع آنكارا 
براي ریش��ه كن كردن نگراني ه��ا درباره بخش بانكي 
بودند، راضي كند. طب��ق پیش بیني آلبایراك، تركیه 
كه از افزایش ش��دید نرخ تورم رنج مي برد، در س��ال 
۲۰۱۸ رشد اقتصادي ۳.۸ درصدي و در سال ۲۰۱۹ 
رشدي ۲.۳ درصدي خواهد داشت و این در حالي است 
كه پیش بیني هاي قبلي از رش��د ۵.۵ درصدي براي 
هر دو سال حكایت داش��تند. تحلیل گران مي گویند 
كه این نشانه اي مثبت اس��ت كه از تمایل آنكارا براي 
اتخاذ تدابیر شدیداللحن در جهت كاهش نرخ تورم و 
حمایت از لیر حكای��ت دارد. اما این برنامه براي ایجاد 

حس اطمینان در میان سرمایه گذاران كافي نبود.

بانك مرك��زي تركیه دوش��نبه آماره��اي مربوط به 
اطمینان به ظرفیت بهره برداري و تولید در ماه سپتامبر 
را منتشر كرد. طبق آمارهاي اخیر، اعتماد اقتصادي و 
اعتماد مصرف كنندگان به ش��دت كاه��ش یافته و به 

كم ترین سطح از سال ۲۰۰۹ تاكنون رسیده است.
فایننش��ال تایمز در مطلب��ي درباره ط��رح اقتصادي 
آلبایراك نوش��ت، تحلیل گران از این نبود استراتژي 
مناسب در حمایت از بانك هاي تركیه ناامید شده اند. 
بانك هاي تركیه با چال��ش افزایش وام هاي بد مواجه 
هستند، چرا كه بس��یاري از وام ها به دالر گرفته شده 
و اكن��ون وام گیرندگان ب��راي بازپرداخت بدهي هاي 
خود كه در پي س��قوط لیر افزایش یافته، به مش��كل 
برخورده اند. به عنوان یكي از راهكارهاي رسیدگي به 
این مشكل، تامین مالي مجدد بانك هاي وام دهنده )از 
طریق وام هاي جدید با بهره هاي كمتر( از اوایل ماه اوت 
به اجرا گذاشته شد اما در پي بحران شدید مالي تركیه و 
شكست تالش بانك ها براي تامین مالي مجدد وام هاي 
س��ندیكایي به ارزش كلي ۶.4میلیارد دالر تا پیش از 

سال جاري میالدي، به تعویق افتاد. 
اما به نوشته بلومبرگ، آكبانك تركیه كه بزرگ ترین 
وام دهن��ده این كش��ور از نظ��ر ارزش س��هام در بازار 
محس��وب مي ش��ود، روز پنج ش��نبه قرارداد یك وام 
س��ندیكایي را به امضا مي رساند. این اولین استقراض 

بانكي از زمان سقوط ارزش لیر تاكنون به شمار مي آید. 
در پي انتش��ار این خبر، ارزش سهام آكبانك افزایش 
یافت. این وام س��ندیكایي )وامي ك��ه معموال وجه با 
همكاري دو یا چندین بانك تامین مي ش��ود( مهلت 
بازپرداخت وامي كه در س��ال ۲۰۱۷ بر سر آن توافق 
شده بود را افزایش مي دهد. آكبانك در آن زمان برابر 
۹4۵ میلیون دالر براي یك سال و ۲۰۵ میلیون دالر 
دیگر را براي دو سال استقراض كرده بود. حجم بسته 
كنوني كه قرار است روز پنج شنبه بر سر آن توافق شود 

هنوز مشخص نیست.
آكبانك مجبور ش��ده براي افزایش مهلت بازپرداخت 
این وام ها، وثیقه اي بیش��تر از س��ال گذشته بپردازد. 
این بانك همچنین در تالش براي مواجهه با مشكالت 

استقراض خود، حاشیه بهره وام ها را نسبت به دو ماه 
پیش ۷۵ واحد و هزینه وام ده��ي را به حدودا دو برابر 
افزایش داده اس��ت. قرارداد وام سندیكایي آكبانك با 
خوش بیني ب��ه توانایي این بانك در تامین س��همش 
از تامی��ن  مجدد مالي بدهي ش��ش میلی��ارد دالري 
بانك هاي تركیه تا پیش از پایان سال جاري میالدي 
همراه شد. ارزش سهام آكبانك پس از انتشار این خبر 

۳.۸ درصد افزایش یافت.
س��رتان كارگین ریی��س بخش تحقیق��ات »گلوبال 
سكیوریتیز« در استانبول گفت: »دستیابي آكبانك به 
توافق وام سندیكایي در شرایط كنوني، اتفاق مثبتي 
است. این توافق فضایي مثبت در بازار سهام ایجاد كرده 

و مي تواند به صورت یك كاتالیزور عمل كند.

دريچه

كوتاه از منطقه

كاخ سفيد مبارزه  با 
سازمان ملل را از سر مي گيرد

گروه جه�ان| ح��دود ۱۲۰ رهبر و مقام ارش��د 
جهان براي نشست ساالنه مجمع عمومي سازمان 
ملل در نیوی��ورك گردهم آمده ان��د. دونالد ترامپ 
رییس جمهوري امریكا، توجه بسیاري را به خود جلب 
كرده است، چرا كه انتظار مي رود همانند همیشه یك 
سخنراني نامتعارف در مجمع عمومي سازمان ملل 
داشته باشد و چهارشنبه )فردا( هم ریاست جلسه  ویژه 
شوراي امنیت سازمان ملل را بر عهده خواهد داشت.

واشنگتن پست مي نویس��د، ترامپ سال گذشته از 
فرصت س��خنراني خود براي مط��رح كردن برنامه 
مش��هور به »اول امریكا« اس��تفاده كرد و در مقابل 
دیپلمات ها و سران دیگر كشورها از ظهور سیاست 
خارج��ه حمایت گرا و ملي گرا خب��ر داد. از آن زمان 
تاكنون، ترامپ و مقامات دولت او در جهت تضعیف 
سازمان ملل گام برداش��تند و حتي ایاالت متحده 
از حقوق بشر س��ازمان ملل و یونسكو خارج شد. در 
اوایل ماه جاري میالدي هم كاخ سفید دیوان كیفري 
بین الملل را به تحریم و تدابیر تنبیهي اي تهدید كرد 
كه معموال در واكنش به دیكتاتورها و كش��ورهاي 
سركش از آنها استفاده مي كند.  ترامپ عالوه بر اینكه 
به جناح راست در واشنگتن اجازه داده تا شكایت ها 
و گله هاي دیرینه خود را مطرح و به آنها رس��یدگي 
كنند، نظم غالب بین المللي را نیز بر هم زده اس��ت. 
او همه تضمین ها و تعهدات پیشین ایاالت متحده 
به متحدان غربي را به چالش كش��یده، دستورات و 
فرمان هاي بین المللي را كه مورد حمایت دولت هاي 
جمهوري خواه و دموكرات پیشین بوده، كنار گذاشته 
و جنگ هاي تجاري آسیب رساني را آغاز كرده است. 
سخنراني امسال ترامپ توسط استفن میلر، یكي از 
مشاوران كاخ سفید كه به دلیل مواضع شدیداللحن در 
برابر مهاجران و نهادهاي بین المللي از جمله سازمان 
ملل معروف است، نوشته شده است. ترامپ همچنین 
جان بولت��ون را به عنوان مش��اور امنیت ملي خود 
استخدام كرده كه یكي از صریح ترین منتقدان سازمان 
ملل در كاخ سفید به شمار مي رود. نیكي هیلي، سفیر 
امریكا در سازمان ملل، در رابطه با سخنراني امسال 
ترامپ گفت: »قرار است این سخنراني خواسته ها و 
تمایالت مردم امریكا را مطرح كند، نه خواسته هاي 
جامعه بین الملل را.« اما بسیاري از ناظران خارجي از 
جمله شماري از رهبران جهاني كه در هفته جاري در 
نیویورك حضور خواهند داشت، این سخنراني ترامپ 

را لفاظي هاي یك قلدر ستیزه جو مي دانند.

»اشرف غني« سفر به 
نيويورك را لغو كرد

عمران خان: پاكستان از هيچ 
ابرقدرتي نمي ترسد

توافق آمريكا و كويت براي 
پايان بحران قطر

متهم شدن احزاب حاكم 
كردستان عراق به ديكتاتوري 

برخ��ي مناب��ع داخل��ي گفته ان��د اش��رف غني 
رییس جمهور افغانستان، به دلیل رفتار ناخوشایند 
دونالد ترامپ سفر خود به نیویورك را لغو كرده است. 
به گزارش پژواك، با توجه به آنكه ترامپ درخواست 
اشرف غني براي دیدار با وي را نپذیرفته، اشرف غني 
از حضور در مجمع عمومي س��ازمان ملل و سفر به 
نیویورك خودداري كرد. تاكنون برخي از مقامات 
افغان خبر لغو سفر اشرف غني را تكذیب كرده و حتي 
عبداهلل عبداهلل رهبر ائتالف ملي افغانستان پیش از 
این كابل را به مقصد نیویورك ترك كرده اس��ت. 
ترامپ سه شنبه )امروز( در نخستین روز از سخنراني 

سران كشورهاي جهان سخنراني خواهد كرد. 

نخست وزیر پاكستان گفته دیگر تهدیدها علیه 
پاكس��تان اثرگذار نیس��ت و این كش��ور از هیچ 
ابرقدرتي نمي ترسد. به گزارش رویترز، عمران خان 
از بوروكرات ها خواس��ته بدون هیچ گونه ترس و 
نگراني از اصل شایسته س��االري پیروي كرده و 
تدابیر سختگیرانه اي در قبال فساد اتخاذ كنند. 
نخس��ت وزیر پاكس��تان تاكیده دولت تحریك 
انصاف هرگز كسي را تحت فشار قرار نخواهد داد 
كه كار اشتباهي انجام دهد. او در ادامه اظهاراتش 
از دولتمردان خواسته شایسته ساالري و عدالت را 

در سرلوحه كار خود قرار دهند.

یك مقام آمریكایي فاش ك��رده رییس جمهوري 
آمریكا و امیر كویت براي پایان دادن به بحران میان 
چند كشور عرب حوزه خلیج فارس توافق كرده اند. 
به گزارش اسپوتنیك، سفیر آمریكا در كویت گفته 
صباح االحمد الصباح امی��ر كویت، و ترامپ درباره 
ض��رورت حل و فصل هر چه س��ریع تر بحران قطر 
با عربس��تان، امارات، بحرین و مصر توافق كردند. 
عربستان، امارات، بحرین و مصر از پنج ژوئن ۲۰۱۷ 
روابط دیپلماتیك و اقتصادي خود با قطر را به ادعاي 

حمایت این كشور از تروریسم قطع كردند. 

در آس��تانه برگزاري انتخابات محل��ي در اقلیم 
كردستان عراق یك حزب كردي نسبت به تالش 
احزاب حاكم براي كس��ب اكثریت كرس��ي هاي 
پارلمان این منطقه و اعمال سیستم دیكتاتوري 
بر اقلیم هشدار داد. به گزارش ایرنا، سعید هركي 
عضو كمیته رهبري جماعت اسالمي كردستان 
ع��راق گفته: »احزاب حاكم به هر ش��كل ممكن 
تالش مي كنند اكثریت را براي تشكیل دولت به 
دست آورده و یك سیستم دیكتاتوري كامل بر این 

منطقه حاكم كنند.«

دومين اتهام سو رفتار عليه 
قاضي پيشنهادي ترامپ

گروه جهان| برت كاوانا  نامزد پیشنهادي دونالد 
ترامپ رییس جمه��وري امریكا براي عضویت در 
دیوان عالي ایاالت متحده دیگر بار به سوء رفتار 
متهم ش��د. دبورا رامیرز، زني كه در دانشگاه ییل 
با كاوانا هم كالس ب��وده در گفت وگو با نیویوركر 
گفته از س��وي وي مورد بدرفتاري جنس��ي قرار 
گرفته اس��ت. س��ه نفر دیگر درب��اره گفته هاي 
رامیرز با شبكه خبري ان بي سي صحبت كرده اند. 
او كه هم س��ن كاوانا اس��ت ۵۳ س��ال دارد و در 
۱۹۸۷ همزم��ان با ب��رت كاوانا از دانش��گاه ییل 
فارغ التحصیل شده است. این در حالي است كه به 
خاطر اتهامي مشابه، كمیته قضایي سناي امریكا 
مراسم تحلیف برت كاوانا به عنوان قاضي دیوان 
عالي امریكا را به تعویق انداخته بود. مراسمي كه 
بناست پنج شنبه این هفته انجام شود. كریستین 
بیلي ف��ورد، زن دیگري كه در دوره دبیرس��تان 
ب��ا كاوانا همكالس ب��وده پیش از ای��ن وي را به 
بدرفتاري جنس��ي متهم كرده بود. وي موافقت 
كرده پنج ش��نبه در برابر كمیته قضایي سنا علیه 
برت كاوانا شهادت دهد. كاوانا در بیانیه اي از خود 
دفاع كرده و گفته است: »آنها كه مرا مي شناسند 
مي دانند ك��ه چنین چیزي اتفاق نیفتاده و اعالم 
هم كرده اند. این تهمت است، صاف و پوست كنده. 
من منتظرم تا پنج شنبه به حقیقت شهادت بدهم 
و از آبروي خودم دفاع كنم.« كاخ سفید به فاصله 
چند دقیقه پس از خبر منتش��ر ش��ده از س��وي 

نیویوركر با انتشار دو بیانیه این ادعا را رد كرد. 

۸ ميليون يمني در آستانه 
قحطي بزرگ هستند

گروه جه�ان| بیش از هش��ت میلی��ون یمني 
در آس��تانه قحطي ب��زرگ قرار دارن��د. به گزارش 
ایندیپندنت، سازمان امدادي اینترنشنال هشدار داده 
براساس برآوردهاي خود و آمار سازمان بین المللي 
غذا، ذخایر غذایي یمن جوابگوي نیازهاي شهروندان 
یمني براي مدت طوالني نیست و این ذخایر به زودي 
و طي دو یا س��ه ماه تمام خواهد شد. این سازمان از 
جامعه بین المللي خواسته تمام تالش خود را براي 
بازگشایي بندر حدیده یمن به كار  گیرد؛ چراكه این 
بندر گذرگاه اصل��ي ورود كمك هاي غذایي به این 
كشور است. گفته شده، در صورت بسته ماندن بندر 
حدیده با چندین میلیون یمني مواجه خواهیم شد 
كه هیچ غذایي براي خوردن پیدا نمي كنند. در این 
گزارش همچنین آمده كه بیش از هش��ت میلیون 
یمني در آس��تانه یك قحطي بزرگ قرار دارند كه 
سازمان ملل بارها آن را بدترین فاجعه انساني پس از 

جنگ جهاني دوم توصیف كرده است.
بی��ش از ۷۰ درص��د ص��ادرات یم��ن از جمل��ه 
موادغذایي، س��وخت و دارو از طریق بندر حدیده 
وارد مي ش��ود. حتي پیش از جنگ هم ۹۰درصد 
غذاي یمن وارداتي بود. ائتالف عربستان سعودي 
سه سال است كه این بندر را محاصره كرده است. 
نیرو هاي ائتالف در ح��ال حاضر تالش مي كنند 
ت��ا كنترل این منطقه را به دس��ت بگیرند. این در 
حالي است كه سازمان هاي زیادي درباره  افزایش 
حم��الت به بندر و كنترل مس��یر هاي مواصالتي 

توسط ائتالف هشدار داده اند. 

 تمايل نخست وزير ژاپن 
به ديدار با كيم جونگ اون

گ�روه جهان|  شینزو آبه نخس��ت وزیر ژاپن بعد 
از دی��دار با دونالد ترام��پ رییس جمهوري امریكا 
در نیوی��ورك گفت اقدام بع��دي او مالقات با كیم 
جونگ اون رهبر كره ش��مالي با هدف حل مس��اله 
ربوده شدگان ژاپني خواهد بود. به گزارش تلویزیون 
ژاپن، ش��ینزو آبه كه به منظور ش��ركت در مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد در امریكا به سر مي برد، 
در برج ترام��پ در نیویورك دیداري دو س��اعته با 
رییس جمهوري امریكا داش��ت. نخست وزیر ژاپن 
بعد از این دیدار به خبرنگاران گفت پیش از عزیمت 
به امریكا، او به درخواست هاي صادقانه خانواده هاي 
اتباع ژاپني كه توسط كره ش��مالي ربوده شده اند، 
گوش داده و پیام آنها را به ترامپ رس��انده اس��ت. 
ش��ینزو آبه با اش��اره به اینكه با ترام��پ همكاري 
نزدیكي براي غیرهسته اي كردن شبه جزیره كره 
داشته است، تاكید كرد كه دو طرف موافقت كردند 
تا شتابي كه پس از نشست تاریخي رهبران امریكا 

و كره شمالي ایجاد شده بود، را مجددا بازگردانند.
نخس��ت وزی��ر ژاپن همچنی��ن گف��ت مذاكرات 
سازنده اي بر سر تجارت و سرمایه گذاري دوجانبه 
با ترامپ داشته است. شینزو آبه افزود توشیمیتسو 
موتگي وزیر احیاي اقتص��ادي ژاپن و رابرت الیتزر 
نماینده تجاري امریكا بعدتر درباره این مساله مذاكره 

خواهند كرد.
دولت ترامپ پیش��تر عالقه مندي خ��ود را به آغاز 
گفت وگوها با ژاپن بر سر یك توافقنامه تجارت آزاد در 
جهت كاهش كسري تراز تجاري، ابراز داشته است.

بريتانيا در راه انتخابات 
پارلماني يا همه پرسي مجدد 
گروه جهان|  با توجه به روند مذاكرات بین اتحادیه 
اروپا و بریتانی��ا درباره برگزیت ظاهرا نخس��ت وزیر 
بریتانیا و حزب كارگر این كشور درباره انجام انتخابات 
زودرس پارلماني مي اندیشند. همچنین ممكن است 

حزب كارگر درخواست همه پرسي جدید كند.
دویچه وله نوشته، سرنوشت برگزیت را احتمال دارد 
عملكرد حزب كارگ��ر بریتانیا تعیین كند، البته اگر 
بداند چه مي خواهد بكند. در حالي كه مذاكرات میان 
بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره برگزیت هنوز به نتیجه 
نرسیده، بسیاري از اعضاي حزب كارگر فكر مي كنند 
كه این حزب اپوزیسیون چپ میانه قدرت و نیز وظیفه 
دارد كه خواستار برگزاري یك همه پرسي جدید بشود 
و نتیجه  یك چنین همه پرسي انصراف بریتانیا از ترك 
اتحادیه اروپا باشد. یورونیوز نوشته، حزب كارگر اعالم 
كرده اگر طرح ترزا مي براي چگونگي خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا به به تصویب پارلمان این كشور نرسد در 
هفته جاري برگزاري همه پرسي مجدد درباره برگزیت 
را به رأي خواهد گذاشت. گرچه جرمي كوربین رییس 
حزب كارگر در پارلمان بریتانیا، با در نظر گرفتن امكان 
برگزاري همه پرسي مجدد موافق نبود اما یك شنبه 
و پس از ۵ ساعت بحث فشرده درون حزبي، سرانجام 
توافق ش��د كه این امكان در نظر گرفته شود چرا كه 
باعث اتحاد بیشتر میان اعضاي حزب مي شود. بیشتر 
نمایندگان حزب كارگر و نیز بسیاري از جوانان حامي 
این حزب طرف��دار ماندن بریتانی��ا در اتحادیه اروپا 
هستند. اما در برابر، بسیاري از رأي دهندگان به این 

حزب خواستار برگزیت هستند. 

پوتين: سامانه هاي دفاعي 
سوريه را تقويت مي كنيم

گروه جهان| رییس جمهوري روسیه در تماس تلفني 
با همتاي سوري خود تاكید كرد كه سامانه دفاع هوایي 
سوریه را تقویت مي كند و سامانه دفاع موشكي »اس 
۳۰۰« را به این كشور تحویل مي دهد. به گزارش پایگاه 
اطالع رساني ریاست جمهوري سوریه، والدیمیر پوتین 
در گفت وگوي تلفني با بشار اسد، اسراییل را مسوول 
س��قوط هواپیماي روسي در الذقیه دانست و اسد نیز 
سقوط هواپیماي روسي را كه به كشته شدن سرنشینان 
آن منجر شد، به پوتین تسلیت گفت. دو طرف در این 
گفت وگو جدیدترین تحوالت سیاسي سوریه و توافق 

بر سر »ادلب« و چگونگي اجراي آن را بررسي كردند.
هفته گذش��ته جنگنده هاي رژیم صهیونیس��تي در 
اقدامي تعمدي با پوشش هواپیماي باري روسیه، وارد 
آسمان الذقیه در شمال غرب سوریه شدند و واكنش 
دفاع هوایي این كش��ور نس��بت به این تجاوز، منجر 
به سقوط هواپیماي روسي ش��د. وزارت دفاع روسیه 
رژیم صهیونیستي را مسوول سقوط هواپیماي باري 

خود معرفي كرد.
وزیر دفاع روس��یه هم اعالم كرده كشورش ظرف دو 
هفته آتي ارتش س��وریه را به سامانه  دفاع هوایي اس 
۳۰۰ مس��لح مي كند. سرگئي شویگو افزود: »روسیه 
مصمم است كه تدابیر الزم براي تامین امنیت نیروهاي 
خود در سوریه را اتخاذ كند و ساختار سامانه هاي دفاع 
هوایي سوریه با رادارها و ادوات مراقبتي روسیه تجهیز 
مي شوند.« سفارت اسراییل در مسكو از هرگونه اعمال 
نظر درباره مجهز ش��دن سوریه به س��امانه اس ۳۰۰ 

اجتناب كرده است.
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دريچه8گزارش
قرارگرفتن در موقعيت هاي 

اضطراب آور فايده هم دارد
مولف:پائوالديويسالك|

مترجم:عليبرزگر|
 س�ايكالوژيتودي-امروزه استرس موضوعي 
شايع اس��ت، اما اين واقعيت كه ش��ما مي توانيد 
به شيوه هاي مختلفي به استرس پاسخ دهيد اغلب 
كمتر بيان مي شود. فهم سبك پاسخ شما به استرس 
مهم اس��ت، زيرا تحقيقات نش��ان مي دهد شيوه 
واكنش تان به عوامل استرس زاي روزمره پيامدهاي 
بلندمدتي براي سالمت جسمي و رواني شما دارد. 
نحوه برخورد ش��ما با يك همكار مزاحم، ترافيك، 
صف هاي طوالني در فروشگاه، و ديررسيدن براي 
آوردن فرزندتان از مهدكودك به خانه شايد درلحظْه 
تأثير چنداني بر سالمت ذهني تان نداشته باشد، اما 
تحقيقات نشان مي دهد حساسيت پايدار به استرس 
و فقدان انعطاف پذيري دربرابر اس��ترس سالمت 
رواني آينده را تعيين مي كند، حتي تا ده سال پس 

از وقوع رويداد.
پنج شيوه رايج براي پاسخ به استرس وجود دارد: 

پاسختس�ليم: ممكن است فلج شويد، درمانده 
 شويد يا احس��اس هوش��ياري بيش از حد كنيد.

پاسخمبارزه:نوعي حس رقابت جويي، خشونت 
يا دفاع از خود احساس مي كنيد. بدنتان خودش را 
 براي »مبارزه« در چارچوب موقعيت آماده مي كند.

پاس�خگري�ز: در اي��ن پاس��خ ك��ه اغل��ب در 
ارتب��اط ب��ا »مب��ارزه« ذك��ر مي ش��ود، در پ��ي 
 گري��ز، اجتن��اب ي��ا عقب نش��يني هس��تيد.

پاسخچالش:چگونگي تفكر شما درباره استرس 
اهميت فوق العاده اي در كيفيت عملكردتان در مقابله 
با آن دارد. برخي استرس را نوعي تهديد مي بينند، 
در حالي كه برخي ديگر مي توانند آن را نوعي چالش 
ببينند. در پاسخ چالش، انرژي اضافي مي گيريد، 
ضربان قلبتان افزايش مي يابد و سطح آدرنالين خون 
باال م��ي رود، اما از چند جنبه مهم با مبارزه يا گريز 
متفاوت است: الف. به جاي احساس ترس، احساس 
تمركز مي كنيد؛ ب. نسبت متفاوتي از هورمون هاي 
استرس را آزاد مي كنيد؛ و ج. راحت تر مي توانيد به 
منابع جسمي و رواني تان دسترسي داشته باشيد. 
نتيجه اين ها عبارت است از تمركز بيشتر، عملكرد 
بيشينه، و خودباوري بيش��تر. در واقع، كساني كه 
مي توانند درباره استرس بيشتر همچون يك چالش 
و كمتر همچون يك تهديد فكر كنند، افسردگي و 
اضطراب كمتر، سطوح باالتر انرژي، عملكرد كاري 
و رضايت از زندگي را گزارش مي كنند. پرسش هاي 
زير به شما كمك مي كند تا استرس را به مثابه چالش 

در نظر بگيريد: 
الف. در اين موقعيت كجا كنترل/تأثير/نفوذ دارم؟

ب. چه كنش خاصي مي توانم انجام دهم؟
ج. چه توانايي هايي دارم؟

د. چه منابعي دارم؟
ه�. چ��ه چيزي به من امكان مي ده��د تا بدانم كه 

مي توانم از پس اين موقعيت برآيم؟
پاس�خمراقبتودوس�تيابي: اين نوع پاسخ 
ش��جاعت را افزايش مي دهد، مراقبت از ديگران را 
ترغيب مي كند، و روابط اجتماعي را مس��تحكم 
مي سازد. شايد وسوسه انگيز باشد كه در موقعيتي 
پراس��ترس فكر كنيم: »به تنهايي مي توانم از پس 
اين برآيم«، اما در واقعيت، پاسخ به استرس عماًل 
شما را وامي دارد تا از ديگران كمك بخواهيد و بيشتر 
اجتماعي باشيد. من هرگز برخوردم با همكارم را در 
چند سال پيش، قبل از آنكه گفت وگوهايي طوالني 
با هم داشته باشيم، فراموش نمي كنم. او شتاب زده 
پيش من آمد و گفت: »خيلي عصبي ام«. به او گفتم 
كه من نيز همين احساس را دارم، و ما گفت وگويي 
جالب درباره راهبردهاي مختلفي داشتيم كه از آنها 
براي آرام كردن اعصابمان قبل از هر »كار« بزرگي 
استفاده مي كنيم. آن عمل كوچك آسيب پذيري 
از طرف او باعث ش��د تا هر دِو ما حالمان بهتر شود 
و خودباوري بيشتري احساس كنيم. من طرفدار 
سرسخت س��بك پاس��خ مراقبت و دوست يابي 
هس��تم، زيرا توانايي برقراري ارتباط با دوس��تان 
نزديك، هم��كاران، و اعضاي خانواده عنصر اصلي 
انعطاف پذيري، شكوفايي، سالمتي، خوشبختي، 

و هر شاخص مثبت ديگري از كاركرد انسان است.
درحالي كه در ابتدا تصور مي شد كه سبك پاسخ به 
استرِس مراقبت و دوست يابي در ميان زنان شايع 
است، تحقيقات نشان داده است كه مردان نيز اين 
سبك پاسخ را به كار مي برند. در يكي از اين مطالعات، 
فرضيه محققان اين بود كه گروهي از مرداِن تحت 
استرِس شديد، به احتمال زياد، از سبك پاسخ به 
استرس مبارزه يا گريز اس��تفاده خواهند كرد، اما 
عكس اين امر اتفاق افتاد. آنها دريافتند كه مرداني كه 
به تازگي تجربه اي پراسترس را پشت سر گذاشته اند 
با احتمال بيشتري به يك غريبه اعتماد مي كنند و 
با احتمال بيشتري بطور كلي قابل اعتماد در نظر 
گرفته مي شوند؛ استرس اين گروه از مردان را بيشتر 

اجتماعي كرده بود.
اينتمري�نخودشناس�يراامتحانكنيد: 
فهرست سبك هاي پاسخ را مرور كنيد و دور يك يا 
چند سبك خط بكشيد كه با پاسخ معمول شما به 
استرس يا چالش مطابقت دارد. چه الگوها، تجارب 
زندگي، و روابطي بر س��بك پاسخ به استرس شما 
تأثير گذاشته اند؟ چه چيزي درباره نحوه پاسختان 
به استرس را دوست داريد؟ چه چيزي را مي توانيد 
بهبود دهيد؟ آيا شيوه پاسخ متفاوتي به چالش هاي 
زندگي يا كار وجود دارد كه براي شما سودمندتر يا 
ثمربخش تر باشد؟ صرف آگاهي از اينكه شيوه هاي 
مختلفي براي پاسخ به استرس وجود دارد براي من 
در ارتباط با تفكر درباره سبك پاسخ به استرس خودم 
فوق العاده كمك كننده بود. واقعاً در كيفيت عملكرد 
شما در مقابله با استرس تفاوت ايجاد مي شود، اگر 
بتوانيد مشكالت را به مثابه چالش )نه تهديد( در نظر 
بگيريد و بدانيد پاسخ به استرس شما درواقع بايد 

به شما كمك كند تا با ديگران ارتباط برقرار كنيد.
منبع:ترجمان

ريشه هاي پوپوليسم از نگاه »فارين افرز«

اجتماعي باشيد!

بحران مالي چگونه مي تواند موجب قدرت گرفتن پوپوليست ها شود؟

فوايد پنهان دوستي هاي تصادفي

موج پوپوليس��م طي ده��ه اخير سراس��ر جهان را 
فراگرفت��ه و موجب تقوي��ت راس��تگرايان افراطي 
ش��ده و اداره امور كشورها را س��خت تر كرده است. 
بحران هاي مالي معموال منجر به چند قطبي سياسي 
و پوپوليسم مي شود ولي افزايش اخير موج پوپوليسم 
در سراس��ر جهان بيشتر از س��اير بحران ها به طول 

انجاميده و خسارات بيشتري را وارد كرده است.
نشريه فارين افرز، چاپ ش��وراي روابط خارجي در 
امريكا كه نشريه اي تخصصي در حوزه علوم سياسي 
و روابط بين الملل اس��ت، در آخرين شماره خود به 
بررسي ابعاد پوپوليس��م جهاني و ريشه هاي آن در 

سراسر دنيا پرداخته است.
در اي��ن گ��زارش مي خوانيم: بح��ران مالي ۲۰۰۸ 
ميالدي اقتصاد جهاني را به ش��دت تكان داد. اينكه 
اقتصاد جهاني چگونه با اين تكان ش��ديد روبرو شد 
چيزي است كه اقتصاددانان هنوز در حال استدالل 
و بح��ث درب��اره آن هس��تند. اف��زودن هزينه هاي 
مربوط به نج��ات بانك ها، يك دهه از دس��ت رفته 
براي رش��د اقتصادي، افزايش بدهي هاي عمومي، 
اتخاذ سياس��ت هاي رياضتي و افزاي��ش نابرابري و 
بي عدالتي مسائلي اس��ت كه به راحتي نمي توان از 

كنار آنها گذشت.
ولي بزرگ ترين هزينه اين بحران ش��ايد اقتصادي 
نبوده بلكه سياس��ي بوده است: موج پوپوليسم طي 
دهه اخير سراسر جهان را فراگرفته و موجب تقويت 
راس��تگرايان افراطي ش��ده و اداره امور كش��ورها 
را س��خت تر كرده اس��ت. بحران هاي مالي معموال 
منجر به چند قطبي سياس��ي و پوپوليسم مي شود 
ولي افزايش اخير موج پوپوليس��م در سراسر جهان 
بيشتر از ساير بحران ها به طول انجاميده و خسارات 

بيشتري را وارد كرده است.
بحران مالي و اقتصادي ۲۰۰۸ و بحران بدهي منطقه 
يورو يك چالش بزرگ و عمده براي سيس��تم هاي 
سياسي غرب به شمار مي رود. مقابله با بحران به يك 
حالت عادي تبديل شده است. دو سيستم سياسي 
كه مدت زمان زيادي در فرانس��ه قدرت را در دست 
داش��تند، كنار رفتند. نيروهاي راستگراي افراطي 
پوپوليس��ت قدرت مجددي پيدا ك��رده و به برخي 

پيروزي هاي بزرگ انتخاباتي دست يافتند.
در سال ۲۰۱۵ تحقيق و مطالعه اي را منتشر كرديم 
كه اطالعات و آمارهايي را از حدود ۱۰۰ بحران مالي 
و بيش از ۸۰۰ انتخابات ملي در ۲۰ دموكراس��ي از 
۱۸۷۰ ميالدي ش��امل مي ش��د. ما به اين نكته پي 
برديم كه احزاب راستگراي افراطي بيشترين منافع 
را از س��قوط هاي مالي كس��ب كرده اند. پس از هر 
بحراني سهم آراء احزاب راس��تگراي افراطي بيش 
از ۳۰ درصد افزايش يافته اس��ت. اين تاثيرات پس 

از بحران هاي مالي به خوبي احساس شده است.
ولي چرا بحران هاي مالي ت��ا اين حد مختل كننده 
هستند؟ در آغاز بايد گفت، اين بحران ها فاجعه هاي 
ناش��ي از اقدامات بش��ري هس��تند. مردم نخبگان 
سياسي و اقتصادي را به خاطر ناكامي در جلوگيري 

از اين بحران ها سرزنش مي كنند. غالبا كار سختي 
نيست كه شكس��ت هاي سياس��ي را در بين طبقه 
ثروتمن��د و قدرتمند پي��دا كرد بنا براي��ن اعتماد 
نسبت به سيستم سياسي از بين مي رود. اين مساله 
فضاي الزم را براي تازه كاران سياسي فراهم مي كند 
كه س��عي دارند مردم را در مقابل طبقه حاكم قرار 
دهند. تمايل براي سرزنش كردن نخبگان سياسي 
و اقتصادي پس از بحران هاي مالي نشان مي دهد كه 
احزاب چپگرا نيز شايد به اندازه احزاب راستگرا نفع 
مي برند. ولي چنين چيزي اتفاق نمي افتد. تحقيقات 
ما نشان مي دهد كه سهم احزاب چپگرا در انتخابات 
پس از وقوع بحران هاي مالي تغيير چنداني نداشته 
است. به نظر مي رسد زماني كه گروه هاي اجتماعي 
نگران از دست دادن ثروت و سرمايه خود هستند، به 
سوي احزاب راستگرا تمايل بيشتري پيدا مي كنند، 

احزابي كه وعده برقراري ثبات و نظم را داده اند.
در دهه ۱۹۳۰ به عنوان مثال، اين بورژوازي آلماني 
بود كه موجب به قدرت رس��يدن هيتلر شد. همين 
طور انتخاب دونالد ترام��پ در امريكا نيز تصميمي 
بود كه از سوي طبقه متوسط و كارگر امريكا گرفته 

شد.
پوپوليس��ت هاي راس��تگراي افراطي بيشتر مايل 
هس��تند تا از اختالف��ات فرهنگي بهره ب��رداري و 
سوءاستفاده كنند و خارجي ها را به خاطر مشكالت 
اقتص��ادي س��رزنش نماين��د. همانطور ك��ه ترزا 
مي نخس��ت وزير انگليس سال گذشته در سخناني 
گفت: اگر اعتقاد داريد كه ش��ما يك شهروند جهان 

هستيد، شما شهروند جايي نيستيد.
احزاب چپگ��را در مقابل يك چش��م انداز و ديدگاه 
بين المللي دارند و معم��وال از طرح اظهارات خام و 
نس��نجيده درباره خارجي ه��ا و اقليت ها خودداري 

مي كنند.
اطالع��ات و داده ه��اي تاريخي ما نش��ان مي دهد 
ك��ه اكثر اصالح��ات و تغيي��رات سياس��ي پس از 
بحران هاي مالي موقت و زودگذر بوده است. پس از 
۵ س��ال الگوهاي انتخاباتي معموال به وضعيت قبل 
از بحران هاي مالي بازگش��ته اند. دسته بندي هاي 
سياسي در بين پارلمان ها كاهش يافته و راستگراها 

جايگاه خود را از دست داده اند.
شرايط تغيير كرده اس��ت. با گذشت ۱۰ سال هنوز 
دسته بندي، چند قطبي و راي به احزاب راستگراي 
افراطي زنده اس��ت. سيستم سياس��ي پايه گذاري 
شده همچنان به روند پيشرفت خود ادامه مي دهد. 
حتي كشورهايي كه تا همين اواخر از سياست هاي 

راست افراطي در امان بودند، به تدريج اثرپذيري از 
اين سياست ها را آغاز كرده اند.

در عين حال در كش��ورهايي كه پوپوليس��م راست 
افراط��ي پيش از اين ني��ز قوي و مس��تحكم بوده، 
س��هم راي آن با افزايش بيشتري روبرو شده است و 
به احزاب پوپوليس��ت اجازه داده است تا وارد دولت 
ش��وند. در س��ال ۲۰۱۴ ميالدي، حزب ملي گراي 
باهاريتا جاناتا در انتخابات هند به پيروزي رس��يد. 
در س��ال ۲۰۱۵ ميالدي، حزب راستگراي قانوني و 
عدالت در لهس��تان پيروز ش��د. در ۲۰۱۶ ميالدي 
رودريگ��و دوترت��ه در انتخابات رياس��ت جمهوري 
فيليپين پيروز ش��د و ترامپ نيز در انتخابات امريكا 
به پيروزي رسيد. امس��ال نيز رجب طيب اردوغان 
رييس جمهور تركيه در انتخابات رياست جمهوري 
پيروز ش��د و ويكتور اوربان نيز براي س��ومين بار به 
عنوان نخس��ت وزير مجارس��تان انتخاب ش��د. در 
اتريش نيز حزب راستگراي افراطي آزادي به دولت 

ائتالفي پيوست. همين اتفاق براي حزب پوپوليست 
ليگ شمالي ايتاليا رخ داده است. پيش از اين هرگز 
تا اين حد زياد پوپوليست ها قدرت را در يك شرايط 

مشابه در دست نداشته اند.
چرا شرايط سياسي به حالت عادي بازنگشته است؟ 
بخشي از علت آن است كه شايد پوپوليست ها ديگر 
درس گرفته اند. بيش از هر زمان ديگري پوپوليسم 
به يك راهبرد سياس��ي آزموده ش��ده تبديل شده 
و سياس��تمداران پوپوليس��ت تجربه هاي زيادي را 
كس��ب كرده اند. رهبران پوپوليس��ت ياد گرفته اند 
كه چگونه از تلويزيون و ش��بكه هاي اجتماعي براي 
ايج��اد اختالف و چن��د قطبي اس��تفاده كنند. اين 
مساله بس��يار مهم اس��ت چرا كه يك جامعه چند 
قطبي براي موفقيت پوپوليسم اهميت زيادي دارد. 
آنها بر ملي گرايي تاكيد مي كنند و به راي دهندگان 

ناراضي حس هويت مي دهند.
پوپوليس��ت ها در حف��ظ و نگه��داري از قدرت نيز 
عملكرد بهتري داشته اند. بسياري از پوپوليست ها 
چندين بار در انتخابات پيروز شده اند. سياستمداران 
پوپوليست به تدريج برنامه ها و اهداف خود را به نام 

مردم پيش مي برند.
آنها انطباق سياس��ت هاي اقتصادي ارتودوكس را 
آغاز كرده ان��د. بر خالف پوپوليس��ت هاي قبلي كه 
سياس��ت آزاد هزينه را در پيش گرفته بودند، اكثر 
پوپوليس��ت ها اكنون سياست هاي حامي تجارت و 
بازرگاني را اتخاذ كرده اند كه موجب افزايش رش��د 
اقتصادي شده و مانع از تورم هاي شديدي مي شود 
كه در نهايت مي تواند ادامه حيات و بقاي پوپوليسم 
را به خطر بيندازد. البته در اين بين برخي استثنائات 
نيز وجود دارد مثل نيكوالس مادورو رييس جمهور 

ونزوئال.
مهم تري��ن عام��ل پي��روزي و موفقي��ت ادامه دار 
پوپوليست ها احتماال ساختاري است. بحران مالي 
۲۰۰۸ ميالدي يك ش��وك بزرگ بود و بيش��تر از 
ه��ر بحران مالي ديگ��ري تاثيرات منف��ي آن ادامه 
يافت. اين سقوط مالي و اقتصادي يكي از مهم ترين 
اختالالت ايجاد ش��ده در سطح جهان طي ۱۰ سال 
گذش��ته ب��وده اس��ت. سياس��تمداران از حمالت 
تروريستي و موج فزاينده مهاجرت استفاده كردند 
تا اختالفات فرهنگي را تعميق كنند. چين و روسيه 
اكنون سيستم هاي سياسي اقتداگرايانه را به عنوان 
جايگزيني مناسب براي الگو و مدل جامعه آزاد و باز 

و بازار آزاد غرب مطرح مي كنند.
ميانگين درآمد در جهان غرب رو به كاهش و شكاف 
درآمدي و نابرابري به ش��دت رو به افزايش اس��ت. 
عملكرد ضعيف اقتصادي در بسياري از كشورها به 
اين معناست كه اعتماد سياسي كه بحران مالي آن را 
از بين برده بود، هنوز احيا نشده است. خيلي سخت 
است بگوييم كه بي ثباتي سياسي فعلي تا چه زماني 
ادامه خواهد داشت چرا كه هنوز چيز زيادي درباره 

عملكرد پوپوليست ها نمي دانيم.
منبع:اقتصادايراني

مترجم:اميررضاقطبي|
 مي دانيم كه روابط نزديك با خانواده و دوستان براي 
سالمتي و تندرس��تي ما مهم هستند. اما افرادي كه 
شبكه اجتماعي گس��ترده تر ما را تشكيل مي دهند 
چه؟ والديني كه بچه هاي خود را دم مدرس��ه پياده 
مي كنند، همسايه س��ر كوچه يا آن همكاري كه در 
بخش ديگر كار مي كند و هميش��ه خنده شما را در 

مي آورد؟ 
 در حالي كه بيش��تر تحقيقات در مورد ارتباط هاي 
اجتماعي ب��ر اهميت »ارتباط هاي ق��وي« يا روابط 
صميمي با خانوانده و دوستان نزديك تمركز كرده اند، 
تحقيقات روز افزوني نيز فوايد اشنايي هاي تصادفي را 
روشن مي سازند. جالب است كه اين »روابط ضعيف« 
)مثال آن همكار خن��ده دار( مي توانند كاربرد مهمي 
داشته باشند از جمله افزايش سالمت  جسمي و روحي 

و جلوگيري از استرس و تنهايي. 
 روابط ضعيف مي توانند اشنايي هاي اينترنتي باشند 
مانند دوستان فيسبوك. همينطور مي توانند كساني 
باش��ند كه مرتب مي بينيد اما خوب نمي شناس��يد 
- دوس��ت باشگاه ورزشي، عضو كليس��ا يا كنيسه يا 

شخصي كه در يك فعاليت داوطلبانه مي بينيد. 
 به گفته كرن فينگرمن، استاد توسعه انساني و علوم 
خانوادگي دانش��گاه تگزاس در اس��تين كه ۲۰ سال 
اس��ت تاثير اين روابط »ثانوي��ه« را مطالعه مي كند: 
»بيشتر آدم ها به خاطر زمان و سرمايه گذاري كه الزم 
دارند فقط مي توانند چند ارتباط قوي داشته باشند، 
اما ممكن است صدها روابط ضعيف داشته باشند«. 

 تحقيقات دهه هاي اخير نشان مي دهد كه يك شبكه 
متنوع روابط قوي و ضعيف جس��م و روح را سالم نگه 
مي دارد. ايف��ا نقش هاي گوناگ��ون اجتماعي مانند 
همسر، دوست صميمي، همكار يا مثال عضو باشگاه 
دوچرخه سواري يا انجمن اولياء و مربيان بودن باعث 
كاركرد بهتر ذهني، سالمتي بهتر روحي و جسمي و 

كاهش ريسك مرگ در سنين باال مي شود. 
 اف��رادي كه مي��زان باال انچ��ه روانشناس��ان ادغام 
اجتماعي مي نامند دارند - آنهايي كه انواع گسترده 
رواب��ط صميمي و ضعيف دارند - معموال س��الم تر و 
خوشحال تر هستند. به گفته فينگرمن ما نمي دانيم 
چرا شبكه هاي گسترده اين همه فوايد دارند اما داليل 
گوناگوني پيشنهاد ش��ده اند: كمك به پيشگيري از 
استرس، تاثير آرام بخش و تشويق رفتار هاي مثبت و 

سالم. در مراحل خاص زندگي اطالعات جديدي نيز 
به ما مي دهند كه ممكن است باعث اشتغال يا مراجعه 

سريع تر به پزشك شود. 
 تحقيقات جديد يك طريقي كه ش��بكه هاي متنوع 
مي توانند روي س��المتي جس��مي تاثير بگذارند را 
نش��ان مي دهد. در يك مطالعه اي كه اخيرا در مجله 
»س��المتي رواني« منتش��ر شده اس��ت، محققان 
اطالعات بي��ش از ۴۰۰۰ نفر بين ۵۲ تا ۹۴ س��ال را 

بررسي كرده اند.
 اين محققان به دنبال ارتباط بين ميزان باالي ادغام 
اجتماعي و كاهش كاركرد ريه در سنين باال بودند - 
يك عالئم مهم سالمتي و عمر طوالني )كاهش كاركرد 
ريه، مرگ و نتايج بيماري هاي��ي چون بيماري هاي 
قلبي، آس��م و بيماري هاي ديگر ري��ه را پيش بيني 

مي كند( . 
 كاركرد ريه ش��ركت كنندگان در ش��روع تحقيق و 
سپس ۴ سال بعد بررسي ش��د. به عالوه محققان از 
شركت كنندگان خواس��تند كه نقش هاي مختلف 
اجتماعي خود را كه حداقل ي��ك تعامل در ماه الزم 
داشتند، گزارش دهند )حداكثر هشت نقش( . پس از 
كنترل سن، تحصيالت، جنسيت، وزن و قد محققان 
به اين نتيجه رسيدند كه هر چه افراد نقش اجتماعي 
بيشتري داشته باش��ند كاركرد ريه آنها بعد از چهار 

سال بهتر خواهد بود. 
 نويسنده مشترك اين تحقيق شلدون كوهن، استاد 
روانشناسي و مدير ازمايشگاه مطالعات استرس، ايمني 
و بيماري دانشگاه كارنيگي ملون، مي گويد: »ما متوجه 
شديم كه ادغام اجتماعي تاثير تدريجي دارد، بطوري 
كه هر نقش اجتماعي اضافه، به مراتب شما را بيشتر 
محافظت مي كند«. او ادامه مي دهد: »بطور شگفت 
اور مطالعات ما نيز نتيجه مي گيرد كه نقش هاي كمتر 
صميمي )مثال داوطلب يا عضو باشگاه بودن( به اندازه 
نقش هاي صميمي )مثال همسر يا والدين بودن( در 
حفظ كاركرد ريه تاثير دارند و اين نشان دهنده تاثير 
بزرگ يك شبكه اجتماعي گسترده بر سالمت است«. 
 كوهن توضيح مي دهد كه عضوي��ت در تمامي اين 
ش��بكه ها معموال آدم ها را تش��ويق به س��الم ماندن 
مي كند تا بتوانند به وظايف خود نسبت به افراد زندگي 
عمل كنند. و افراد داخل يك شبكه گسترده معموال 

هم ديگر را تشويق به رفتارهاي سالم مي كنند. 
 كوهن مي گويد: »به اين خاطر افراد ادغام شده معموال 

كمتر س��يگار مي كشند، بيش��تر ورزش مي كنند و 
احس��اس مثبت آنها بيشتر از احس��اس منفي شان 

است«. 
 جيليان سنداستروم، استاديار روانشناسي دانشگاه 
اس��يكس انگلس��تان ك��ه ده ه��ا مطالع��ه در مورد 
ارتباط ه��اي ضعيف انجام داده اس��ت، مي گويد كه 
از نظر س��المتي رواني، روابط س��طحي نمي توانند 
جايگزيني براي روابط صميمي باشند اما تحقيقات 
نشان مي دهد كه ارتباط هاي ضعيف مي توانند بطور 
معني دار به تندرستي كمك كنند – اگر براي درگير 

شدن با انها وقت بگذاريم. 
 در يك تحقيق دو بخشي كه در سال ۲۰۱۴ منتشر 
شد، سنداستروم از ۵۸ دانشجو سال اول ليسانس و 
۵۳ عضو ديگر جامعه )۲۵ س��ال به باال( دعوت كرد 
تا ببيند ايا تندرس��تي و خوشحالي افراد در روزهايي 
كه تعامل بيش��تري با ارتبط هاي ضعيف خود دارند، 

افزايش مي يابد؟ 
 به شركت كنندگان دكمه هاي مكانيكي داده شد تا 
در طي ش��ش روز تعامل ارتباط قوي )مثال با »كسي 
كه خيلي صميمي هستيد«( و ارتباط ضعيف )مثال 
»كس��ي كه خوب نمي شناس��يد«( انها دنبال شود. 
محققان ش��خصيت، خوشحالي و تندرستي دروني، 
تنهايي و حس تعلق داش��تن شركت كنندگان را نيز 

بررسي كردند. 
 دانشجوياني كه بطور ميانگين تعامل روزانه ارتباط 
ضعيف بيش��تر يا بيش از حد داشتند، خوشحال تر و 
حس تعلق داشتن آنها زيادتر بود. نتيجه مشابه اي بين 
اعضاي ديگر جامعه مشاهده شد: تعامل ارتباط ضعيف 

بيشتر حس تعلق داشتن آنها را نيز افزايش مي داد.
 سنداستروم ادامه مي دهد: »و اين فقط برون گرايان 
نبودند كه از گفت وگو بيش��تر بهره مي بردند. قدرت 
اين تعامل روزانه ارتباط ضعيف حتا با در نظر گرفتن 

تفاوت هاي برون گرايي، احساس مي شد«. 
 به گفته اين محققان: »همانطور كه يك پرونده متنوع 
مالي اس��يب پذيري افراد را به تغييرات بازار كاهش 
مي دهد، يك پرونده متنوع اجتماعي ممكن اس��ت 
آسيب پذيري افراد را به تغييرات شبكه اجتماعي شان 
كاهش دهد«. انها توضيح مي دهند كه روابط حداقلي 
هم مي توانند در »تحقق يافتن نياز اساس��ي انساني 

براي تعلق داشتن« نقش داشته باشند. 
 در ي��ك تحقيق كوچ��ك ديگر، سنداس��تروم يك 

آزمايش ميداني در قهوه خانه شلوغي در شهر انجام 
داده اس��ت. محققان ۶۰ داوطلب را دعوت كردند و 
نصف آنها را به يك وضعيت »اجتماعي« واگذار كردند 
و ازآنها خواستند كه »بحث كوچك، ارتباط چشمي... 
و س��پس گفت وگو كوتاهي« با صندوق دار داش��ته 
باشند. از نصف ديگر خواسته شد كه »كارامد« باشند 

و »از هرگونه گفت وگو غير ضروري پرهيز كنند«. 
 داوطلباني كه گفت وگو كوتاه كرده بودند خوشحال تر 
و حس تعلق داش��تن بيشتري نس��بت به داوطلبان 
ديگر داشتند. سنداستروم مي گويد كه تعامل كردن 
با غريبه ها مطابق يك ارتباط ضعيف حتا براي چند 
لحظ��ه مي تواند منبع اضافه خوش��حالي در زندگي 

روزمره ما باشد و »به ما كمك كند تا احساس تنهايي 
كمتري داشته باشيم«. 

 به گفته روانشناسان، وقتي كه شبكه هاي اجتماعي ما 
در آسيب پذيرترين نقطه خود هستند )مثال در مراحل 
جديد زندگي، طالق و جابه جايي( ارتباط هاي ضعيف 
مي توانند يك ضمانت روحي باش��ند و در مديريت 
اس��ترس و حس تنهايي به ما كم��ك كنند و حتا در 

زمان تنهايي به ما روحيه دهند. 
 ۱۰ س��ال پيش جن اس��كروتن و خانواده اش از يك 
ده روس��تايي در انگلس��تان به منطقه بندري سان 
فرانسيس��كو مهاجرت كردند. به گفته او اين تغيير 
سخت بود. حتا موارد جزئي مانند يادگيري استفاده 
از فروشگاه هاي بزرگ امريكايي منبع استرس بودند. 
 باالخ��ره اس��كروتن فروش��گاهي را پي��دا كرد كه 
كارمندان��ش با او دوس��ت ش��دند. او مي گويد: »به 
تدريج با بچه هاي من آش��نا ش��دند، وقتي به تماشا 
مسابقه اي مي رفتيم، مي فهميدند؛ وقتي از انگلستان 
مهمان مي آمد، مي دانستند؛ پدرم كه مي رفت سوال 
مي كردند كي بر مي گردد وقتي پسرم از من بلند قد تر 

شد، فرياد خوشحالي سر دادند. «
 در چند ماه اول بعد از مهاج��رت، اين رفت و آمدها به 
فروشگاه به او »احساس خانگي، عضو يك جامعه بودن« 
مي داد. اسكروتن ادامه مي دهد: »بدون آنكه آنها متوجه 

شوند، زمان هايي بود كه من را نجات دادند«. 
منبع:واشنگتنپست

درحاليكهبيش�ترتحقيقاتدرمورد
ارتباطهاياجتماعيبراهميت»ارتباطهاي
قوي«ي�ارواب�طصميم�يب�اخانواندهو
دوستاننزديكتمركزكردهاند،تحقيقات
روزافزونينيزفوايداشناييهايتصادفي
راروشنميس�ازند.جالباس�تكهاين
»روابطضعيف«)مثالآنهمكارخندهدار(
ميتوانندكاربردمهميداش�تهباش�نداز
جملهافزايشسالمتجس�ميوروحيو

جلوگيريازاسترسوتنهايي.
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يادداشت 9 مسكن
اجاره دستوري ملك؟!

ليال درخشان|  به تازگي يكي از نمايندگان مجلس از 
تدوين طرحي در مجلس خبر داده است كه به موجب 
آن پس از شناسايي خانه هاي خالي توسط مردم، يك 
ماه به صاحب خانه مهلت داده مي ش��ود تا آن خانه را 
اجاره دهد، در غير اين صورت، كارش��ناس رس��مي 
دادگستري با حكم دادس��تان، از خانه بازديد كرده 
و پس ازآن خانه را اج��اره مي دهد و مبلغ دريافتي را 
به حس��اب دادگس��تري واريز مي كند. اين نماينده 
مجلس براي اثبات به روز بودن اين طرح و براي اينكه 
ثابت كند اين الگو در كشورهاي پيشرفته هم وجود 
دارد، به ضوابط س��خت گيرانه در كشورهايي نظير 
فرانسه، انگليس و اسپانيا اشاره كرده است و گفته در اين 
كشورها در شهرهاي باالي 200 هزار نفر، خانه خالي ها 
به بي خانمان ها اجاره داده مي شود. او همچنين تأكيد 
كرده اس��ت كه در اوايل انقالب اعضاي شوراي عالي 
انقالب نيز به دنبال چنين اقدامي بودند، اما درنهايت 
اجرايي نش��د. ابوترابي درباره موضوعات مطرح شده 
درباره مغايرت طرح اجباري ش��دن اجاره خانه هاي 
خالي با حقوق مالكيت شخصي، افزود: اين طرح هيچ 
مغايرتي با مساله مالكيت شخصي ندارد، زيرا در شرايط 
كنوني هم افرادي كه اجناس خود را احتكار مي كنند، 
با حكم دادستاني، اموال و اجناس مذكور ضبط و افراد 
جريمه مي شوند و خانه هاي خالي نيز مانند اجناس 

احتكار شده است.
فارغ از اينكه اين طرح نمايندگان مجلس تا چه حد از 
منطق كارشناسي برخوردار است، در ابتدا بايد پذيرفت 
كه اساساً وجود خانه هاي خالي در بازار مسكن كشور 
يكي از مسائلي به چالش تبديل شده است، ساليان سال 
است تا موضوع معضل الينحل مسكن مطرح مي شود، 
در كنار مش��كالت جورواجور بازار مس��كن، معضل 
خانه هاي خالي نيز پايش به ميان مي كشد. در اين ميان 
طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي منطقي ترين روشي 
است كه از سوي كارشناسان به عنوان راهكاري الزام آور 
براي روانه كردن خانه هاي خالي به بازار مطرح مي شود. 
در دولت ده��م براي اولين بار موض��وع اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي مطرح ش��د؛ اما نتيجه اين شد كه 
بسياري از مردم با صحنه سازي ها و ترفندهاي خالقانه، 
نظير نصب پرده، پهن كردن سجاده در وسط اتاق و يا 
باز كردن شير آب در برخي از ساعت روز براي افزايش 
مصرف آب، خانه هاي خود را از رديف خانه خالي خارج 
كردند و تلفني هم كه وزارت راه براي معرفي خانه هاي 
خالي ها به مردم معرفي كرد، بدون اينكه زنگ خور 
بااليي داشته باشد به فراموشي سپرده شد. بعدترها 
بازهم بحث خانه هاي خالي به ميان آمد و نمايندگان 
از تدوين طرح ممنوع الخروجي صاحبان خانه خالي 
خبر دادند كه البته اجراي اين طرح هم عملياتي نشد 
و باز هم نقشه هايي براي روانه كردن خانه هاي خالي 
ناكام ماند. درباره موضوع خانه هاي خالي هميشه دو 
ديدگاه مطرح اس��ت، عده اي معتقدند كه مالكان با 
احتكار اين واحده��ا و فرار از پرداخت ماليات، تعادل 
بازار مسكن را به هم مي زنند و معادالت بازار را به ضرر 
اقشار ضعيف و متوسط جامعه به هم مي زنند چراكه 
آنها با احتكار مسكن و كم فروشي زمينه افزايش مسكن 
را فراهم مي كنند، اين در حالي اس��ت كه فروش اين 
واحدها و يا اجاره آنها مي تواند كمك شاياني به تعادل 
بخشي بازار نابسامان مسكن كند. در برابر اين ديدگاه 
هم گروهي از كارشناسان شديداً مخالف اين رويكردها 
هستند و بر اين باورند است كه خانه هاي خالي حكم 
ذخيره و پس اندازي براي بازار مسكن را دارد و در همه 
كشورها نيز تعدادي خانه تحت اين عنوان وجود دارد. 
درعين حال آنها بر اين باورند كه نگهداري خانه چون 
خطر استهالك را براي صاحبان دارد و درعين حال 
سبب حبس سرمايه صاحبان آن مي شود هيچ لطفي 
ندارد و بسياري از اين واحدها از سر بي خريداري و به 
دليل كساد و همچنين عدم توجيه كسب سود روي 
دست صاحبانشان مانده است؛ اما با همه اين احوال 
اوضاع نابسامان مسكن طي سال جاري باعث شده 
است كه نمايندگان مجلس همه اين حرف ها را كنار 
بگذارند و به فكر طرحي بگير ببندي بيفتند تا مالكان 
اين واحدها نتوانند اين واحدها را خالي نگه دارند؛ اما 
اين طرح از هم اكنون با مخالفت هاي بسياري از سوي 
محافل كارشناسي مواجه شده است و آنها بر اين باورند 
كه اين طرح به حدي خام و غير كارشناسي است كه 
اصاًل محلي از اعراب براي بررسي كارشناسي ندارد و 
الزم نيست كه فرصت ها و تهديدهاي آن موردبررسي 
قرار بگيرد! چون اصل طرح با رويكردهاي كارشناسي 
در مغايرت آشكاري است. درعين حال دفاعياتي كه 
طراحان اين طرح مطرح كردن��د و قياس مع الفارق 
آنها با كشورهاي پيشرفته از لحاظ اجراي اين طرح 
نيز از سوي كارشناس��ان فاقد توجيه منطقي است 
چراكه به گفته آنها اساسًا بازار مسكن در كشور ما با 
كشورهاي پيشرفته تفاوت فاحشي است و طرحي كه 
در يك كشور اجرايي و حتي با توفيق همراه مي شود 
به هيچ وجه دليل محكمه پسندي براي اجراي آن در 
كشور ما  نيست. اين نمايندگان همچنين ديگر دليل 
منطقي بودن طرح خود را موضوع برخورد دادستاني 
با اموال و اجناس مطرح كرده اند. اين در حالي است 
كه اين قياس نيز بسيار غيرمنطقي است چراكه اساسًا 
ام��وال و اجناس قابل مصرف و منقول به هيچ وجه به 
حوزه مسكن قابل قياس نيست و اين دو كاال از لحاظ 
ماهيت و كاركرد با يكديگر اختالف فاحشي دارند و 
بنابراين بدون شك نمايندگان مجلس نبايد تصور 
كنند كه اگر دولت در شرايط كنوني محتكر كننده 
كااليي نظير پوشك بچه را كه با ارز دولتي اجناس را 
خريداري كرده و از عرضه آن به بازار خودداري مي كند 
را مي تواند با توليدكننده مسكن يكي بداند. به هرحال 
تجربه ثابت كرده است كه اساساً اين طرح هايي از اين 
دست به هيچ وجه نمي تواند كمكي به بازار مسكن كند 
و فقط سبب بدتر شدن اوضاع بازار مسكن مي شود. اين 
در حالي است كه در شرايط كنوني اساساً بازار مسكن 
نياز به طرح هاي تشويقي دارد و دولت و مجلس بايد 
به صورت توأمان به دنبال طرح هاي تشويقي باشند 
كه سازندگان مسكن را راغب به افزايش توليد مسكن 
كنند تا از رهگذر ايج��اد توازن بين عرضه و تقاضاي 

مسكن درنهايت تعادلي در اين بازار ايجاد شود.

»تعادل«چالشهاوچشماندازهايپيشنهادنمايندگانمجلسبرايبازاراجارهرابررسيميكند

سرنوشت مبهم اجاره اجباري خانه هاي خالي
گروه راه و شهرسازي|  شهال روشني|

به تازگي شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي براي 
الزام مالكان به اجاره دادن واحدهاي مسكوني خالي طرحي 
را تهيه كردند كه به زودي در مجلس بررس��ي مي شود. بر 
اس��اس اين طرح مقررش��ده مالكان در فرصت يك ماهه 
خانه هاي خالي را اجاره دهند، در غير اين صورت، س��اير 
افراد مي توانند در سامانه اي كه طراحي شده، اطالع رساني 
كنند كدام خانه يا آپارتمان در اطرافش��ان خالي است و 
در پي اين اطالع رساني، دادگاه براي اجاره ملك يادشده 
ورود پيدا مي كند و راسا واحد مسكوني مورد نظر را اجاره 
مي دهد.به گفته كارشناس��ان صنعت ساخت وساز، اين 
طرح در طي س��ال هاي اخير مكرراً اعالم ش��ده است، اما 
متأسفانه به دليل نبود زيرساخت هاي اجرايي، شرعي و 
قانوني كاركرد و عملكرد مطلوبي براي بخش مس��كن و 
به خصوص براي مس��تأجران نخواهد داشت. از اين رو، به 
اعتقاد اين دسته از كارشناسان، نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي به جاي پي ريزي و تبيين طرح هاي س��وخته و 
غيرعملياتي بايد به دنبال تصويب كاهش بوروكراسي ها و 
هزينه هاي ساخت وساز هدفمند براي خانه دار كردن اقشار 

كم درآمد باشند.

    چالش هاي اجاره اجباري 
 در همين رابطه، منصور غيبي، كارشناس اقتصاد مسكن 
بابيان اينكه به وضوح مشخص است نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي هيچ بررسي كارشناسي در خصوص اين 
طرح نداشته اند، گفت: بايد نمايندگان محترم پاسخ دهند 
چه س��طح از كار كارشناسي پش��ت اين پيشنهاد بوده و 
بر اس��اس كدام مطالعات تحقيقي و ميداني اين راهكار را 

اجرايي و منجر به نتيجه مي دانند.
غيبي افزود: آنچه بديهي اس��ت ب��راي تحقق يك هدف 
ابتدا بايد نظ��ام مطالعاتي ط��رح و در مرحله بعد فرايند 
آسيب شناس��ي هدف و بعد آن اجرا و نظارت و در مرحله 
نهاي��ي تعريف پ��روژه بهب��ود آن عملياتي ش��ود؛ اما با 
پيشنهادهاي خام و ساده انگارانه مشخص شده اين طرح 
پيشنهادي بدون پشتوانه علمي و منطقي بوده و صد در صد 

بعد احساسي طرح بر بعد عقالني آن مي چربد.
وي با اش��اره به اينكه اجراي اين طرح در صورت عملياتي 
ش��دن داراي نقاط كور و عوامل بازدارنده متعدد اس��ت، 
گفت: چرا كه فرآيند اين طرح به واسطه چند گزينه رصد، 
ورود به نظام كارشناس��ي و ورود به فرآيند قضايي و طي 
مراحل قانوني براي اجاره به مس��تأجر طوالني بوده و در 
خوش بينانه ترين حالت 3 ماه طول خواهد كشيد. بنابراين 
صرف هزينه، وقت دادگاه و پاس��گاه را گرفتن و ... خود از 
عوامل بازدارنده اين طرح پيش��نهادي مجلس است.وي 
گفت: البته موردپذيرش واقع شدن ملك مورد اجاره بعد 
از فرآين��د طوالني دادگاه و عدم رضايت مالك نكات مهم 
بعدي است. به هرروي به نظر مي رسد اين طرح پيشنهادي 
مجلس در صورت تصويب با مقاومت هاي جدي در بخش 

شناسايي و اجرا روبه رو شود.

    عين دموكراسي است
در همي��ن رابطه، حميدرضا قاضي زاهدي، كارش��ناس 
ساخت وساز با ارايه ديدگاهي متفاوت، اين طرح را كاماًل 
عقالن��ي و مطابق با اصل دموكراس��ي دانس��ت و در اين 
خصوص گفت: قانون مقابله با احتكار خانه هاي خالي تنها 
منحصر به ايران نيست. در حال حاضر در تمام كشورهاي 
توسعه يافته مانند فرانسه، انگليس، آمريكا و حتي اسپانيا 
قوانين سخت گيرانه و ماليات هاي سنگيني براي خانه هاي 
خالي اعمال مي ش��ود.قاضي زاهدي گفت: البته به نظر 
مي رسد طرح پيش��نهادي مجلس اندكي خام و نپخته 
باش��د كه در اين خصوص بايد مش��ورت هاي مطلوبي با 
كارشناس��ان و فعاالن اين عرصه صورت بگيرد. به عقيده 
بنده مبارزه با انباشت خانه هاي خالي در زماني كه مسكن 
به يك دغدغه بزرگ روحي و حتي مان��ع ازدواج جوانان 
مبدل شده عين دموكراس��ي است.وي بابيان اينكه طي 
كردن فرآيند شناس��ايي و صدور حكم دادگاه، در صورت 
وجود سيستم اداري سالم و فاقد فساد سيستماتيك سهل 
و كوتاه مدت است، گفت: اجراي اين طرح بازيچه اماواگرها 
شده و اگر عزم جدي براي اجراي آن در كشور نهادينه شود 
مشكلي براي عملياتي شدن نخواهد داشت.قاضي زاهدي 
گفت: در اوايل انقالب اعضاي شوراي عالي انقالب نيز به 

دنبال اجراي چنين اقدامي بودن��د، اما درنهايت اجرايي 
نشد و دليل عدم اجرايي شدن آن را مي توان در نبود عزم 
جدي، مخالفت هاي سوداگران و دالالن در سايه جست.

اين كارشناس ساخت  و ساز با بيان اينكه يكي از داليل نفي 
اين طرح مربوط به مسائل شرعي و حقوق مالكيت شخصي 
است، گفت: زماني كه كشور در بحران اقتصادي و اجتماعي 
قرار دارد، اين مسائل بايد به شكل صحيح تري در جامعه 
تبيين شود.وي گفت: همواره مطالب و سخنان مغاير بودن 
طرح اجباري شدن اجاره خانه هاي خالي با حقوق مالكيت 
شخصي از سوي مشاوران امالك، سوداگران و دالالن ابراز 
مي شود كه خود آتش بيار معركه افزايش تعداد مستأجران 
و قيمت ها هستند.وي درنهايت گفت: اگر حقوق مالكيت در 
خصوص خانه هاي خالي از اعتبار و سنديت بااليي برخوردار 
است، پس نبايد سيستم قضايي در دوران بحران اقتصادي با 
احتكار كنندگان غذا، پوشك و حتي ارز و سكه مبارزه كند 
چراكه اين افراد نيز با اموال خود محصول مورد نياز مردم 

را احتكار كرده اند.

    با خانه هاي خالي چه كنيم؟
همچنين مه��دي موذن، رييس س��ابق س��ازمان نظام 
كارداني س��اختمان اس��تان تهران بابي��ان اينكه طبق 
آخرين آمار سرشماري نفوس و مسكن سال 95 حدود 2 
ميليون و 600 هزار واحد خالي از س��كنه در كشور وجود 
دارد كه حدود 500 هزار واحد آن در تهران اس��ت، گفت: 
اگر زيربناي هر واحد 100 مترمربع باش��د بنابراين 260 
ميليون مترمربع خانه خالي از سكنه در كشور وجود دارد.
مهدي موذن افزود: همچنين اگر ريال احداث هر مترمربع 
خانه را فقط دو ميليون تومان محاس��به كنيم هم اكنون 
سرمايه راكد و محبوس ش��ده در ساختمان هاي مذكور 
بالغ بر 520 ميليارد تومان است كه شامل منابع بانكي به 
كار گرفته شده و مستهلك نشده و با سرمايه انبوه سازان و 

سرمايه گذران است.
وي گفت: ميزان اين س��رمايه به قدري است كه چنانچه 
مجدداً به چرخه ساخت وس��از برگردد، مي تواند تا چند 
سال حوزه ساختمان سازي را رونق داده و نقش آلترناتيو 
در گردش س��الم اقتصادي و توليدي كش��ور را ايفا كند 
و ميليون ها ش��غل براي ش��اغالن صنعت ساختمان كه 
سال ها است دست روي دست گذاشته اند به وجود بياورد 
و همچنين مشوقي براي انفعال ساير صنايع كشور باشد.

موذن افزود: به هرروي خوب است بدانيم اكثر واحدهاي 
مذكور به خصوص در تهران ش��امل واحدهاي لوكس و 
گران بوده و بخش��ي از آنها به خصوص در شهرستان هاي 
ش��امل واحدهاي مسكن مهر است كه جهت ناكارآمدي 
مديران ذي ربط در زمان تعيين شده به اتمام نرسيده و با 
تأخير قابل تأمل و با هزينه هاي بااليي به اتمام رسيد و از اين 
رو، از جرگه مسكن مهر كه فلسفه آن قيمت تمام شده و 
ارزان قيمت بوده خارج شده است. اين فعال ساخت وساز با 
بيان اينكه يكي از داليلي كه سرمايه گذاران حاضر نيستند 
تا ساختمان هاي مذكور را به بازار عرضه كنند، انتظار سود 
بيش  ازحد و چند درصدي است كه سال هاي قبل به آن 
عادت كرده اند، گفت: از اين رو، اين عده رضايتي براي سود 
متعارف 30 درصدي ندارند و آن را ضرر قلمداد مي كنند 
كه اين مورد نيازمند كار فرهنگي خاص اس��ت تا بخش 
سرمايه داران حوزه مسكن بدانند كه در قبال هم وطنان 
و هم ميهنان خود وظايف و تعهداتي دارند و لذت صاحب 
س��رپناه كردن مردم كمتر از به دس��ت آوردن سودهاي 
نجومي نيس��ت.موذن گفت: در چنين شرايطي است كه 
نمايندگان مجلس در پي يافتن راه حلي براي عرضه اين 
واحدها به بازار هستند. البته قباًل قانون ماليات بر خانه هاي 
خالي را تصويب كرده اند كه عملياتي نشد و هم اينك نيز 
به دنبال تصويب اجباري و پليسي اين واحدهاي هستند، 
اما بايد بدانند ك��ه راه هاي مطلوب تري براي ايجاد انگيزه 
فروش اين واحدها وجود دارد.رييس مس��تعفي سازمان 
نظام كارداني س��اختمان استان تهران بابيان اينكه چند 
راهكار حياتي براي ايج��اد انگيزه براي احتكار كنندگان 
مسكن مي توان ارايه داد، گفت: در ابتداي امر بايد پيگيري 
شود چرا قانون ماليات بر خانه هاي خالي اجرايي نشده و 
به زبان س��اده تر گلوگاه عدم اجراي اين طرح چه بود؟ كه 
بود؟ و كجا بود؟وي گفت: در گام بعدي بايد به شبكه بانكي 
فشار وارد شود كه چرا براي استرداد تسهيالت پرداختي 
)به خصوص تسهيالت ويژه( به اين واحدها اقدام اساسي 

صورت نمي دهند. و چرا صرفًا به انباشت جريمه و تأخير 
وام دل خوش كرده اند. چراكه بخشي از سرمايه هاي به كار 
گرفته شده براي احداث بخشي از واحدهاي از همان منابع 

حوزه بنگاه داري بانك ها پرداخت شده است.
موذن افزود: ايجاد تس��هيالت وي��ژه و ارزان براي افرادي 
كه خانه هاي با س��ند اول را خريداري كرده اند. همچنين 
ايجاد مشوق هاي فرهنگي و اجتماعي براي عادت دادن 
سرمايه داران به سود كم و درنهايت ملزم كردن وزارت راه و 
شهرسازي به انجام وظايف قانوني خود شامل بررسي و ارايه 
پيشنهادهاي كاربردي براي برون رفت از وضعيت ناهنجار 

بازار مسكن و ركود ساخت وساز.

    در نطفه خفه مي شود
در همين زمينه محمدعلي مهري، كارش��ناس ارش��د 
شهرسازي گفت: چند روز پيش طرحي با عنوان اجبار كردن 
مالكان خانه هاي خالي براي اجاره دادن واحدهاي مسكوني 
آنها از سوي تني چند از نمايندگان مجلس مطرح شد، اما 
اين طرح نمي تواند با موفقيت به اجرا برس��د.وي افزود: از 
آنجا كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي بايد به 
اصل اسالمي محترم شمردن مالكيت توجه داشته باشند، 
پيگيري اين طرح با قوانين موجود و اصول 46 و 47 قانون 
اساس��ي منافات دارد و عماًل نمي توانند براي اين موضوع 

اجباري تعيين كنند.
مهري گفت: در اكثر شهرها خصوصاً كالن شهرها مسكن با 
مالكيت خصوصي متعلق به افرادي با ديدگاه هاي مختلف 
وجود دارند. برخي متعلق به افرادي هس��تند كه صرفًا به 
عنوان سرپناه از آن استفاده مي كنند و حاضر نيستند تحت 
هر شرايط و با هيچ قيمتي آن را بفروشند. برخي متعلق به 
افرادي است كه نگاه سرمايه اي به آن دارند و در هر زمان كه 
ملكشان افزايش قيمتي در پي داشته باشد مي فروشند و يا 
به احسن تبديل مي كنند. خيلي از آنها هم متعلق به عشاير 
و روستايياني است كه عالوه بر ارزش افزوده ساليانه آن، با 
دريافت اجاره ماهانه نيز از آن منتفع مي گردند. درواقع اين 
قشر تأمين كننده حجم قابل توجهي از خانه هاي استيجاري 

براي شهرنشينان هستند.

    اسالم مالكيت را محترم مي شمارد
 وي افزود: به هرحال گروه هاي مذكور مالكان مسكن شهري 
هستند و از ديدگاه اسالم و قانون اساسي مالكيت براي آنها 
محترم شمرده خواهد شد و اين رابطه براي آنها محفوظ 
مي ماند به گونه اي كه منع ديگران را از انتفاع موجب شده 
است. اين كارشناس مسكن عنوان كرد: هم اكنون اتفاق نظر 
بر اين است كه با همين خانه هاي موجود با توزيع عادالنه 
نسخه شفابخش مسكن پيچيده شود. براي تمام شهروندان 
متناس��ب با درآمد يا ساير شاخص هاي ديگر خانه وجود 
دارد هرچند كه ممكن است براي قشر مستأجر در تأمين 
اجاره ماهيانه فشارها و مشكالتي همراه باشد؛ اما بايد اين 
نسخه طوري باشد كه اصول و چهارچوب منطقي، معقول و 
مقبولي داشته باشد.وي همچنين گفت: عده اي از خانه هاي 
خالي در سطح شهر به علت لوكس بودن و عدم اطمينان از 
مستأجر در نگهداري از آن، كرايه داده نمي شوند و يا اگر قرار 
است كرايه داده شوند در اين بازار كنوني اجاره بهاي كالني 
بر روي آنها گذاش��ته مي شود كه پرداخت آن از توان قشر 
مستأجر خارج است. برخي هم به علت نداشتن امكانات 
كافي يا زيرساختي و دوري از ساير امكانات شهري خالي 
مانده اند مثل واحدهاي برخي از مجتمع هاي مسكن مهر. 
فارغ از دو گروه مذكور برخي از خانه ها هم متعلق به عده اي 
است كه با نگاه صرفًا كاالي سرمايه اي خريداري شده اند. 
اين فعال صنعت ساخت وس��از عنوان ك��رد: مالكان آنها 
منتظر هستند در ش��رايط مناسب به قيمت هاي دلخواه 
خود،  امالك خود را بفروش��ند و اعتنايي به اجاره ماهيانه 
به عنوان سود حاصله ندارند و خود را به عقد قرارداد اجاره 
كه معمواًل يك ساله است مقيد نمي كنند و هرلحظه كه 
مشتري داشته باش��ند مي توانند ملك خود را در معرض 
بازديد و متعاق��ب آن فروش قرار دهند. هرچند كه وجود 
خانه هاي خالي و به عبارتي ذخيره يا اضافه تا قبل از گراني 
چند ماه اخير تا حدودي نقش تعادل بخش��ي به عرضه و 
تقاضا در بازار را به عهده داشت، به نحوي به عنوان عاملي 

بازدارنده در افزايش بيش ازحد قيمت ها براي فروشندگان و 
اجاره دهندگان ايفاي نقش كند. ولي متأسفانه توفان گراني 

اين عامل را هم درنورديد.

    طرح موفقي نخواهد بود
وي اظهار كرد: حال كه دولت و نمايندگان به فكر جراحي 
و يا پانسمان اين زخم افتاده اند، مناسب است طرح هايي 
باقابليت هاي اجرايي و مناسب تري در اين مسير تصويب 
كنند و اثرات حقوق��ي طرح هايي مثل قرارداد اجاره دو يا 
چندساله و همين موضوع اجبار براي اجاره خانه هاي خالي 
را كارشناسي تر بررسي كنند و در فضايي بين كارشناسان 
و متخصصان موضوعي به صورت تضارب آرا بررسي كند تا 
براي تحقق اصل 31 قانون اصول 46 و 47 نقض نشود. اگر 
دولت يا مجلس حتي بتواند مالكان آن دسته از خانه هاي 
خالي كه مطلوب رهن و اجاره هم هستند مجاب كند كه 
خانه خود را اجاره دهند آن وقت چه مبلغ رهن و اجاره اي 
براي آن در نظر مي گيرد؟با توجه به اينكه مبلغ رهن و اجاره 
بها  به استثناي امالك متعلق به ادارات و ارگان ها كه از سوي 
كارشناس دادگستري تعيين مي شود در ساير امالك اين 
قيمت ها به صورت كاماًل توافقي صورت مي گيرد. وي گفت: 
قانون و اشخاص حقوقي هيچ نقشي در اين ميان ندارند. 
مطمئنًا اين طرح هم نمي تواند اثربخش باشد و مشكالت 
فراواني در اين مسير وجود دارد؛ و بدون ترديد اين طرح در 

نطفه خفه خواهد شد.
 مهري گفت: اگر دولت و نمايندگان محترم بخواهند در 
مسير كم كردن مشكالت مردم در مبحث مسكن چاره اي 
اساسي بينديشند، افزايش تسهيالت مسكن با بازپرداخت 
طوالني تر و سود كمتر يا ارايه تسهيالت مضاربه اي يك ساله 
با كمترين سود به عنوان رهن براي مستأجران و يا پرداخت 
يارانه ها، تكميل واحدهاي ساخته ش��ده مس��كن مهر و 
تأمين زيرساخت ها و ساير امكانات رفاهي و خدماتي براي 
اين زيس��تگاه ها و ورود جدي به طرح بازآفريني شهري 
راهكارهاي مناسب تري هستند. عملي ساختن اين موارد 

مي تواند در ساختار تأمين مسكن اقدامي اساسي باشد. 

در ش��رايط بحران��ی، تامين 
نيازهای اوليه و اساس��ی افراد 
جامعه در اولويت دولت ها قرار 
می گيرد. تامي��ن اين نيازها 
بسته به نوع و ش��رايط تهيه، 
می تواند با روش های مختلف 
برای مصرف کنند گان فراهم 

شود.
مس��کن بدون ش��ک يکی از 
مهم تري��ن و ض��روری ترين 
نيازهای افراد هر جامعه است. تامين ساير نيازها و فراهم 
کردن آنها همگی به نوعی در اولويت هاي بعد از مسکن 
قرار می گيرد. بدون داشتن سرپناه، تامين شغل، آموزش 
و ازدواج معنايی ندارد. تامين مسکن اوليه و در ادامه تغيير 
مسکن متناسب با تغيير جمعيت خانوار و شرايط مالی، 
تقريبا دغدغه ای اس��ت که بخش اعظمی از عمر افراد 
جامعه را همراهی می کند. تهيه و تامين مسکن عليرغم 
اينکه عمدتا توس��ط بخش خصوصی و با آورده عمده 
اشخاص انجام می شود، اما نقش دولت در بخش مسکن 
شامل مواردی از قبيل: تهيه و تنظيم قوانين و مقررات 
ساخت، تبيين و نظارت بر اجرای استانداردهای مختلف 
ساختمان، تعيين و اجرای سياست های بخش مسکن، 
تعيين و تخصيص تسهيالت مرتبط با بخش ساخت و 

خريد مسکن و ... است.
بخش مس��کن به نوعی خصوصی ترين بخش اقتصاد 
اس��ت که حدود 20 درصد از حجم آن را تشکيل داده 
است. تهيه مسکن با توجه به حجم باالی نياز به نقدينگی 
و زمانبر بودن تهيه آن، بدون دخالت بخش خصوصی 
تقريبا امکان ادامه حيات را ندارد. اين بخش در شرايط 
عادی و بدون تنش، تقريبا مطابق با سياست های دولت 
و شرايط اقتصادی روز اقدام به تامين مسکن می کند. اما 
در شرايط بحرانی و تنش های پيش بينی نشده، متاسفانه 
به جهت حفظ سرمايه موجود و نگه داشت ارزش اصل 
سرمايه، نمی توان انتظار مديريت توليد و مصرف مسکن 

را از اين بخش داشت.
در کشور ما به دليل رکود عميق و دراز مدتی که بخش 
مس��کن را درگير خود کرده، کش��ش الزم برای جذب 
سرمايه گذاران حقيقی را از دست داده است. همان گونه 
که اشاره ش��د، ورود و سرمايه گذاری در بخش مسکن 
– مخصوصا انبوه سازی- نيازمند نقدينگی باال است و 
مدت زمان س��اخت و ورود مس��کن به بازار نيز از ديگر 
عوامل استهالک س��رمايه گذارای در اين بخش است. 
برای عرضه مسکن ساخته شده به بازار مصرف عوامل 
متعددی در سمت خريدار و فروشنده وجود دارد مانند 
سليقه و توان مالی خريدار، متراژ و موقعيت ملک، تورم، 
هزينه تمام شده و نياز فروشنده و ... که از جمله عوامل 

موثر برعرضه مسکن هستند.
در شريط بحران که تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن 
برهم می خورد، دولت نه توان مالی و نه زمان الزم برای 
تهيه و عرضه مسکن به بازار را دارد و بخش خصوصی نيز 
تمايلی به مديريت شرايط ندارد. در اين شرايط، دولت 
با وضع قوانين تشويقی و استفاده از راهکارهای قانونی 

اقدام به توزيع مسکن انباشته می کند.
در کش��ورهای مختل��ف روش ه��ای گوناگونی برای 
ايجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای مس��کن استفاده 
می ش��ود. از جمله معروف ترين روش ها اخذ ماليات از 
ساختمان های خالی از س��کنه اما قابل سکونت اعم از 
مسکونی و تجاری است. روش ديگر وجود يک نهاد ناظر 
برای قيمت گذاری عادالنه ب��رای اجاره، رهن و فروش 

مالک است.
در کش��ور ما هم مدت ها اس��ت طرح اخ��ذ ماليات از 
خانه ه��ای خالی بين نهادهای قانون گ��ذار و متوليان 
امر مسکن دست به دست می ش��ود. در ماه های اخير 
پيشنهاداتی مبنی بر دو ساله شدن قرارداد های اجاره 
و نظارت بر نرخ گذاری نيز مطرح شد که تا به حال هيچ 
يک از اين طرح ها و پيشنهادات به مرحله قانونگذاری و 

اجرا نرسيده است.
در روز های اخير پيشنهادی مبنی بر اجاره دادن اجباری 
خانه های خالی توسط جمعی از نمايندگان مجلس در حال 

پيگيری اس��ت که در نوع خود کم نظير است. به نظر می 
رسد نمايندگان بدون در نظر گرفتن مسکوت ماندن طرح 
های قبلی در مورد اخذ ماليات و ساير روش ها، يکسره به 
سراغ تهديد و مجازات مالکان امالک خالی رفته اند. البته 
اين طرح تا زمانی که جزئيات آن منتشر نشود نمی تواند 
بطور دقيق مورد تحليل ق��رار بگيرد اما با توجه به قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران می توان برای قبول يا رد 
آن به چند اصل آن استناد کرد. مالکيت افراد بر اموال خود 
اشکال گوناگونی دارد. اما بطور کلی احترام و مشروعيت 
مالکيت اشخاص در قانون اساسی و قانون موضوعه مورد 
احترام واقع ش��ده است به عنوان مثال در اصل 47 قانون 
اساسی بيان شده است، مالکيت شخصی که از راه مشروع 
باشد محترم اس��ت و ضوابط آن را قانون معين می کند. 
همچنين مطلق بودن حق مالکيت بدين معناس��ت که 
مالک اختيار و حق هرگونه بهره برداری و انتفاع را از مال 
خود دارد؛ که در حقوق از آن به عنوان اصل تس��ليط )در 
لغت به معنای مسلط کردن( ياد می شود و در راستای آن، 
ماده  30 قانون مدنی عنوان می دارد که »هر مالکی نسبت 
به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر 
در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.« همان گونه که 
از فحوای ماده  قانونی مشخص اس��ت، با اينکه مالک در 
اس��تفاده از مال خود مختار است اما برای استفاده از اين 

حق محدوديت های قانونی هم وجود دارد.

در مورد اجاره امالک که در بحث استفاده از حق انتفاع 
برای مالک است، بايد توجه داشت که اين حق مالكيت 
انحصاری است و همان گونه که از نام آن پيداست، به 
موجب اين حق، مال يا ش��یء به صورت انحصاری در 
اختيار فرد است و کسی نمی تواند آن را تصاحب کند؛ 
البته اين حق همانند ساير حقوق، يک سری اختيارات 
و محدوديت هايی به ف��رد خواهد داد. مالک می تواند 
مق��داری از حق خود را به موجب قراردادی خصوصی 
به ديگری انتقال دهد، يعنی بطور جزئی بخشی از حق 
مالکيت را از خود س��لب کند. قرارداد اجاره و اعطای 
حق انتفاع و ارتفاق چند نوع از اختيارات قانونی مالک 
نس��بت به ديگران اس��ت. به موجب م��اده  40 قانون 
مدنی: »حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب 
آن ش��خص می تواند از مالی که عين آن ملک ديگری 

است يا مالک خاصی ندارد استفاده کند«.
طبق قوانين موضوعه و قانون اساسی بعيد به نظر می رسد 
بتوان ب��رای دولت حقی مبنی بر اجبار مالکان به اجاره 
دادن ام��الک از نظر قوانين متصور ش��د. مگر در موارد 
خاصی که مالکيت امالک حالت احتکار و يا قصد اضرار 
داشته باشد. در ساير موارد دولت و نمايندگان می توانند 
به استفاده از قوانينی که به صورت غير مستقيم مالکان 
را به س��مت اجاره امالک سوق می دهد استفاده کنند 

که مدت هاست در انتظار تصويب و اجرا به سر می برد.
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ایمان رفيعی
کارشناس

ساخت وساز

مغايرت پيشنهاد نمايندگان با قانون اساسي 

آنگونه كه خبرگزاري خانه ملت گزارش داده است، طرحي براي اجاره دادن 
اجباري خانه هاي خالي در مجلس ب�ه امضاي حدود ۳۰ نفر از نمایندگان 
رس�يده و به تازگي به هيأت ریيس�ه مجلس ارایه ش�ده است و احتماال 
مهرماه س�ال جاري اعالم وصول خواهد شد.ابوالفضل ابوترابي، نماینده 
مجلس گفت: بر اس�اس طرح مذكور، سامانه اي ایجاد خواهد شد و مردم 
طبق قانون، خانه هاي خالي را گزارش و معرفي مي كنند، پس از آن با حكم 
دادستاني، یك ماه به صاحب خانه مهلت داده مي شود تا آن خانه را اجاره 
دهد، در غير این صورت كارشناس رسمي دادگستري با حكم دادستان، 

از خانه بازدید كرده و پس از آن خانه را اجاره مي دهد و مبلغ دریافتي را به 
حساب دادگستري مي ریزد.او افزود: قانون مقابله با احتكار خانه هاي خالي 
تنها منحصر به ایران نيست، بلكه در برخي كشور ها مانند فرانسه، انگليس 
و اسپانيا قوانين سختگيرانه تري در این حوزه مصوب و اجرایي شده است. 
در كشوري مانند فرانسه؛ اگر شهري جمعيتي باالي ۲۰۰ هزار نفر داشته 
باشد، خانه هاي خالي و احتكار شده به مردم بي خانمان داده مي شود، در 
اوایل انقالب اعضاي شوراي عالي انقالب نيز به دنبال چنين اقدامي بودند، 

اما در نهایت اجرایي نشد.

بهانه خبري
پيشنهاد ۳۰ نماينده مجلس براي اجاره خانه هاي خالي



دانش و فن10اخبار
فيلتر تلگرام وزير را راهي 

مجلس مي كند 
ايسنا| يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي از طرح سوال خود از وزير ارتباطات 
درباره عدم پاسخگويي درخصوص نارضايتي هاي 
به وجود آمده پس از فيلترين��گ تلگرام و فعاليت 
هاتگرام و تلگ��رام طاليي خبر داد. س��يده حميد 
زرآب��ادي اظهار ك��رد: با توجه به غيرفعال ش��دن 
اپليكيشن تلگرام كه منجر به تعطيلي برخي از كسب 
و كارهاي مجازي، كاهش كيفيت س��رويس هاي 
اينترنتي و نارضايتي هاي اجتماعي ش��ده، از وزير 
ارتباطات خواستم به  اين سوال كه تجهيزات مربوط 
به فيلترينگ و شنود شبكه هاي موجود در كشور از 
محل چه بودجه اي و توسط چه سازماني خريداري 
و در كجا و توس��ط چه كس��اني نصب، نگهداري و 
بهره برداري مي شود، با توجه به فعاليت سرورهاي 
هاتگرام و تلگرام طاليي كه متصل به شبكه تلگرام 
بوده و امكان كنترل و رويت اطالعات كاربران خود 
را فراهم مي سازد، به صورت شفاف و مشخص پاسخ 
دهند. در حال حاضر سرورهاي اين دو اپليكيشن از 
نظر فيزيكي كجا نصب ش��ده و توسط چه سازمان 
يا س��ازمان هايي بهره برداري و نگهداري مي شود؟ 
همچنين اين سوال كه ضمن توضيح در خصوص 
پروژه پيام رسان هاي داخلي از نظر موفقيت عملكرد، 
نسبت به ميزان كاربران فعلي آنها مبلغ وام و امكانات 
سخت افزاري، فيزيكي و مجوزهاي اعطا شده به آنها 
شفاف سازي و گزارش نتايج حمايت همه جانبه از آنها 
را ارايه دهيد و با توجه به زمزمه فيلترشدن اينستاگرام 
و تاثير آن بر كاهش ميزان اشتغال در فضاي مجازي 
نسبت به اعالم نظر وزارتخانه و اقدامات در راستاي 
ممانعت از اين تاثير منفي، ارايه گزارش كنند؟ را پاسخ 
دهند . به گفته زرآبادي اين سوال از آذري جهرمي 

تقديم هيات رييسه مجلس شده است.

۲۲ هزار نفر قرباني كالهبرداري 
سايبري در انگليس 

اسكاي نيوز| كالهبرداران سايبري در انگليس با 
ارسال پيامك يا ايميل به كاربران و ادعاي اختاللي 
در رايانه يا ارتباط اينترنتي شان بيش از ۲۱ ميليون 
پوند از ۲۲ هزار نفر كالهبرداري كرده اند. كالهبرداران 
در انگليس با ارايه خدمات مربوط به حل مشكالت 
تقلبي رايانه بيش از ۲۱ ميليون پوند از ۲۲ هزار نفر 
كالهبرداري كرده اند.  Action Fraud، سازمان 
گزارش دهي جرايم سايبري در انگليس اين گزارش 
را منتشر كرده اس��ت. در همين راستا اين سازمان 
برنامه اي براي آموزش م��ردم درباره »كالهبرداري 
خدمات نرم افزار رايانه اي« را ارايه مي كند.  به هرحال 
اين نوع كالهبرداري با يك تماس تلفني ايميل يا يك 
پيام »پاپ آپ« در رايانه فرد آغاز مي ش��ود. اين پيام 
به كاربر هشدار مي دهد اختاللي در رايانه يا ارتباط 
اينترنتي او وجود دارد كه بايد حل ش��ود. در مرحله 
بعد كالهبرداران از كاربر تقاضاي مبلغي مي كنند تا 
مشكل را حل كنند. در موارد ديگر آنها قربانيان شان را 
فريب مي دهند تا نرم افزاري  روي دستگاه شان نصب 
كنند. با كمك اين نرم افزار كالهبرداران به اطالعات 
 Action  .شخصي و مالي كاربر دسترسي مي يابند
Fraud گزارش داده تاكنون بيش از ۲۲۶۰۹ گزارش 
كالهبرداري دريافت كرده و مبلغ كالهبرداري شده از 
كاربران به ۲۱۳۶۵۳۶۰ ميليون پوند در سال گذشته 
مالي مي رس��د. طبق اطالعات زنان و مردان به يك 
اندازه هدف اين كالهبرداري بوده اند و متوسط سني 

قربانيان نيز ۶۳ سال است.

چراغي كه با فرمان صوتي 
روشن مي شود

ديلي ميل| تصاويري از يك تبديل دوشاخه برق 
هوشمند با قيمت ۱۲۵ دالر منتشر شده است. اين 
دس��تگاه قابليت هاي دستيار صوتي الكسا را فراهم 
مي كند و مي تواند با دستور صوتي چراغ را روشن كند.

تصاويري از يك »تبديل دو ش��اخه برق هوشمند« 
)Smart Plug( متعلق به آمازون منتشر شده است.
اين دستگاه بطور مستقيم به پريز ديوار متصل مي شود 
و قابليت كنترل دستگاه متصل شده به آن را دارد. اين 
دستگاه كوچك قابليت كنترل صوتي الكسا را براي 
تمام گجت ها فراهم مي كند.  همچنين گزارش هاي 
مختلف حاكي از آن است كه اين »تبديل دوشاخه 
برق هوشمند« به كاربران اجازه مي دهد با يك دستور 
صوتي ساده چراغ را روشن كنند.تصاوير اين دستگاه 
در وبالگ Pocket-lint منتشر شده است.  آمازون 
نيز در وب س��ايت خود قيمت اين گج��ت را ۱۲۵ 
دالر اعالم كرده است. به اين ترتيب دستگاه مذكور 
گرانقيمت ترين دوش��اخه برق هوشمند مجهز به 

دستيار صوتي در بازار خواهد بود.

گوگل دستكاري نتايج 
جست وجو را تكذيب كرد

رويترز| مديرعامل گ��وگل گزارش هاي مبني بر 
تالش اين شركت در دستكاري نتايج جست وجوي 

كاربران را تكذيب كرده است.
اخيرا گزارش هاي زيادي در فضاي مجازي منتشر 
شده بود كه نشان مي داد موتور جست وجوي گوگل 
بسياري از نتايج جست وجوي كاربران را سانسور 

كرده يا محتواي آنها را دستكاري مي كرده است.
وال اس��تريت ژورنال چندي پيش گزارش داد كه 
كاركنان و كارشناس��ان فعال در شركت گوگل بر 
سر تغيير و دستكاري نتايج جست وجوي كاربران 
به مباحثه و گفت وگو پرداخته اند ولي هنوز گوگل 

ايده هاي مطرح شده را اعمال نكرده است.
س��اندار پيچ��ار - مديرعامل گ��وگل - به تازگي 
خاطرنش��ان كرده اس��ت كه اين ادع��اي مبني 
بر تالش اين ش��ركت براي دس��تكاري در نتايج 
جس��ت وجوي كاربران در موتور جس��ت وجوي 
گ��وگل كاال نادرس��ت و كذب اس��ت و نمي تواند 

صحت داشته باشد. 

وزير ارتباطات خبر داد

بازگشت ۲۲ ميليارد توماني كالهبرداري  پيامكي
گروه دانش و فن   

وزير ارتباطات ۲۹ مردادماه امس��ال در جلس��ه اي با 
مديران اپراتورهاي تلفن همراه مهلت دو هفته اي براي 
ساماندهي وضعيت خدمات ارزش افزوده داد. اما پس از 
سپري شدن اين مهلت همچنان بازار پرسود خدمات 
ارزش افزوده به دليل اينكه اين مساله شامل سهامداري 
اپراتور در يك شركت تا راه اندازي شركت هاي متعدد و 
سوق دادن بازار به سمت سوددهي بيشتر است، به كار 

خود ادامه داد و تخلف ها نيز دامنه دار شد.
آذري جهرمي در واكنش به اين نارضايتي مردم از اين 
تخلف ها، هجدهم شهريورماه در يك برنامه تلويزيوني 
از تشكيل پرونده اي در اين باره در مرجع قضايي خبر 
داد كه به پرون��ده اي بزرگ تر در پيامك ارزش افزوده 
رس��يده اس��ت. وزيرارتباطات قول داد كه به محض 

تكميل پرونده، درباره آن اطالع رساني شود.
به نوش��ته برخي رسانه ها، در س��ال هاي گذشته كه 
تخلف هاي بازار خدمات ارزش افزوده در زمان هايي به 
عنوان چالش از آن نام برده شده، فقط با »واسطه گري و 
كدخدامنشي اهالي باال و پايين اين بازار« كه سهم هاي 
متعددي از اين بازار دارند، چشم پوشي و حل شده است 
و در عمل، شواهد بيانگر امكان پذير نبودن كنترل اين 

بازار با يكي بودن كارفرما و پيمانكار است.
براي س��اماندهي خدمات ارزش افزوده كه نارضايتي 
مردمي را به همراه داش��ته، تاكنون س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي اقداماتي همچون »ايجاد 
طرح ارزيابي مي��زان رضايت مندي م��ردم، ارزيابي 
و رتبه بندي ارايه دهندگان س��رويس هاي ارتباطي 
و فناوري اطالعات و افزايش س��رعت عمل س��امانه 
پاسخ گويي و رسيدگي به ش��كايت ها« را انجام داده 
است؛ با اين حال منفعت هاي سرشار اين بازار سبب 
ش��ده تا راهكاري پيش بيني ش��ده در مقابل آن، به 
سرانجام نرسد. براين اساس وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات ش��خصا وارد موضوع ش��د تا بتوان��د آن را 

ساماندهي كند.
آذري جهرمي سي ام شهريورماه در صفحه شخصي 
خود در ش��بكه اجتماعي نوش��ت: »بررسي پرونده 
يك كالهب��رداري پيامك��ي ارزش اف��زوده به پايان 

رس��يد. برخي از شركت هاي ارزش افزوده در پنج ماه 
اخير حدود ۲۲ ميلي��ارد تومان از مردم كالهبرداري 

كرده اند«.
وي ادامه داد: »خواسته ام تا وجوه اخاذي شده را ظرف 
۱۰ روز به مش��تركان بازگردانند و پرونده براي سير 

قضايي به دادستاني ارسال گردد«.
آذري جهرمي پيش از اين ني��ز در اين باره از برخورد 
جدي با كالهبرداري ها نوش��ت و تاكي��د كرد: مردم 
همواره مي خواهند با پيامك ه��اي مزاحم تبليغاتي 
و فريبكاري ه��ا و كالهبرداري هايي كه در اين زمينه 

گاهي صورت مي گيرد، مقابله جدي شود.
»وزارت ارتباطات با تاكيد بر تس��هيل مسير تجارت 
مج��از و حمايت از آن، ب��ا مصاديق كالهب��رداري و 
سوءاس��تفاده هاي اينچنين��ي با قاطعي��ت برخورد 

خواهد كرد.«
وي گفت: شكايت هاي زيادي به دست ما رسيده بود 
از اينكه افراد بدون اينكه درخواست داده بوده باشند، 
عضو س��رويس هاي ارزش افزوده شده اند و مبالغي از 

حسابشان كسر شده است. 
جهرمي افزود: تخلف ۶ شركت محرز شده است و آنها 
با سوءاستفاده از زيرساخت هاي فني كه در اختيارشان 
بود حدود ۲۲ ميليارد تومان به صورت از حساب مردم 

برداشت كرده اند.
وزير ارتباطات تاكيد كرد: افراد و مبالغ كس��ر شده از 
حساب آنها مشخص است و قرار شده پول ها به حساب 
مردم برگردانند شود؛ همچنين پرونده براي رسيدگي 

بيشتر به دادستاني كل كشور ارسال مي شود.
جهرمي تاكيد كرد: گزارش كامل اينكه اين شركت ها 
چه كس��اني بودند، مي��زان جرايمش��ان چقدر بوده 
و چگونه سوءاس��تفاده كرده اند را به زودي منتش��ر 

خواهيم كرد.
اكنون كه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات عزم خود 
را براي س��اماندهي اين بازار پرسود جزم كرده است، 
انتظار مي رود دستگاه قضايي نيز با سرعت بخشي به 
رسيدگي اين پرونده ها، با متخلفان برخورد جدي كند 
تا زمينه براي حضور شركت هايي قانونمند فراهم شود.

پس از افش��ا گري هاي وزي��ر ارتباط��ات و مهلت به 

ش��ركت هايي كه اين ارقام را بي خب��ر و بدون اطالع 
كاربران دريافت كرده اند، خبر رس��يد كه بازگش��ت 
۲۲ميليارد تومان پول كالهبرداري ش��ده از مردم در 

حوزه خدمات ارزش افزوده آغاز شده است .
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات با تاكيد بر 
وجود عزم راسخ براي برخورد با سوءاستفاده از ناآگاهي 
مردم در بخش ارزش افزوده، گفت: در ميان كاربران  دو 
نارضايتي عمده وجود دارد كه يكي از آنها كالهبرداري 
در حوزه خدمات ارزش افزوده است كه رقم ۲۲ ميليارد 

تومان را شامل مي شود.
وي با اعالم اينكه بازگشت پول مردم در اين پرونده از 
ديروز آغاز شده است، افزود: پرونده هاي ديگري نيز در 

دست بررسي است كه به محض تكميل آنها مردم را 
در جريان جزييات آن قرار مي دهيم. 

آذري جهرمي همچنين با اشاره به افزايش تعرفه هاي 
مكالمه از س��وي اپراتورهاي تلفن همراه، اظهار كرد: 
ظاهرا اين افزايش تعرفه ه��ا در چارچوب قانون بوده 
است و كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات در حال 

بررسي و رسيدگي به موضوع است.
وزير ارتباطات از اراي��ه گزارش افزايش تعرفه ها خبر 
داد و گفت: سازمان تنظيم مقررات افزايش تعرفه هاي 
پهن باند را بررسي مي كند. پيامك هاي ارزش افزوده 
يا VAS از جمله كالهبرداري هاي نهان اما پرسودده 
برخي از ش��ركت هايي اس��ت كه روزانه مبالغي را از 

كاربران در ازاي ارايه خدم��ات ارزش افزوده دريافت 
مي كنن��د. خيل عظيمي از كاربران��ي كه به عضويت 
يكي از سرويس هاي ارزش افزوده پيامكي درآمده اند، 
به صورت خودخواس��ته عضو چنين س��رويس هايي 
نش��ده اند؛ كه همي��ن موضوع نش��ان از به كارگيري 

روش هاي غيرمتعارف براي عضويت كاربران دارد. 
بهترين روش  براي آگاهي از اينكه آيا عضو سرويس هاي 
پيامكي ارزش افزوده هستيد يا خير، استفاده از دستور 
#۸۰۰* اس��ت. با ش��ماره گيري اين كد دستوري 
در تمام��ي اپراتوره��اي هم��راه مي تواني��د از تعداد 
سرويس هاي ارزش افزوده اي كه در آنها عضويت داريد 
آگاه شده و در صورت لزوم، عضويت خود را لغو كنيد. 
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تسنيم|  در حالي گوشي هاي تازه معرفي شده آيفون 
توس��ط مس��افران به بازار كش��ور راه يافته كه ركورد 
باالترين گوش��ي ميليوني را زده است. كمپاني اپل به 
تازگي سه آيفون جديد خود را رونمايي و مشخصات 
آنها را معرفي كرد ك��ه از آيفون هاي ۱۰ اس و ۱۰ اس 
مكس مي توان به عنوان دو پرچمدار جديد و از آيفون 
XR به عنوان جايگزيني براي آيف��ون ۸ نام برد كه از 
ويژگي فيس آي دي و نمايشگر بدون حاشيه پشتيباني 
مي كند. iPhone XS در سه مدل با ظرفيت هاي ۶4، 
۲۵۶ و ۵۱۲ گيگابايت عرضه مي شود و قيمت اين سه 
مدل به ترتيب ۹۹۹، ۱۱4۹ و ۱۳4۹ دالر است اما اگر 
 iPhone XS Max خواس��تار مدل بزرگ تر يعني
باشيد، بايد براي مدل هاي ۶4، ۲۵۶ و ۵۱۲ گيگابايتي 

به ترتيب ۱۰۹۹، ۱۲4۹ و ۱44۹ دالر بپردازيد.
براس��اس اطالعاتي ك��ه اپل در ش��ب رونمايي از اين 
محصوالت ارايه داد، سفارش اوليه آيفون ۱۰ اس بايد 
از روز ۲۳ شهريورماه شروع و ۳۰ شهريور )۲۱ سپتامبر( 
نيز به بازار عرضه مي ش��د؛ هم زمان با عرضه اوليه اين 
گوشي، پاي آن نيز به بازار كشور و البته با قيمت فضايي 
باز شد. با وجود افزايش بي رويه قيمت دالر در كشور، 
اما ظاهرا هنوز بسياري از عالقه مندان اين برند حاضر 
به هزينه كرد بيش از ۳۰ ميليون توماني براي خريد اين 

گوشي هستند.
نخستين قيمت ها در بازار كامپيوتر پايتخت طي چند 
روز گذش��ته براي آيفون XS Max ۵۱۲ گيگابايتي 
حدود ۳7 ميليون تومان بود كه اكنون به مرز ۳۹ ميليون 

تومان رسيده است.

فست كمپاني| به نظر مي رس��د كه شركت امريكايي 
آمازون به منظور توسعه بازارهاي جهاني خود فعاليت رسمي 

خود را در تركيه آغاز كرده است.
آمازون كه يكي شركت هاي بزرگ فعال در حوزه تجارت 
الكترونيك و خرده فروش��ي آنالين در جهان محس��وب 
مي ش��ود، به تازگي مي خواهد س��هم خود را از بازارهاي 
جهاني گسترش و توسعه دهد. بدين ترتيب تصميم گرفته 
است فعاليت خود را در تركيه آغاز و ۱۵ گروه كااليي را براي 
كاربران اين كش��ور عرضه و ارايه كند. سم نيكولز - مدير 
وب س��ايت Amazon.com.tr - در بيانيه اي گفته كه 
ما مي خواهيم كس��ب و كار خود را در تركيه رشد و رونق 
دهيم تا در ماه ها و سال هاي آينده بتوانيم كاالهاي موردنياز 

كاربرانمان را انتخاب و ارسال كنيم.
وي خاطرنشان كرده كه آمازون طيف گسترده اي از كاالها 
و محصوالت با برندهاي تركيه و ساير برندهاي بين المللي 
را عرضه و ارايه خواهد كرد تا كاربران و مش��تريان بتوانند 
با بهره گيري از مزايايي هم چون قيمت پايين و مناسب و 
همچنين فرايند قابل اعتماد ارسال كاال براي سفارش هاي 
گران ت��ر از ۵۰ لي��ره، محصوالت موردنظر خ��ود را تهيه 
و خري��داري كنند. اي��ن ۱۵ گروه كااليي ش��امل كتاب، 
محصوالت الكترونيكي، لوازم خانگي، لوازم ورزشي، كاالهاي 

كوهنوردي و ابزارآالت، اسباب بازي و كودكان مي شود.
وي تاكيد كرده اس��ت كه آم��ازون مي خواهد به برترين و 
برجسته ترين شركت تجارت الكترونيكي در جهان تبديل 
شود كه محوريت آن كاربران و مشتريان است و آنها با قيمتي 
مناسب قادر خواهند بود محصوالت موردنظر خود را تهيه 

و خريداري كنند.

تك رادار|  گوگل دو هفته قبل نسخه ۶۹ مرورگر كروم 
را عرضه كرده كه يكي از ويژگي هاي جالب آن به اشتراك 
گذاري تاريخچه اس��تفاده از مرورگر با گوگل در زمان 

استفاده از جيميل است.
البته براي اينكه چنين اتفاقي بيفتد كاربر بايد با استفاده 
از مرورگر يادشده وارد حس��اب كاربري جيميل خود 
شود. اين كار مزايايي هم دارد كه از جمله آنها مي توان 
به همگام ش��دن بوك مارك ها و كلم��ات عبور و غيره 
اشاره كرد. گوگل همچنين مدعي است در نسخه تازه 
مرورگر خود توجه بيش��تري به حفظ حريم شخصي 
كاربران به عمل آورده است. البته كاربران مرورگر كروم 
جديد بايد در زمان استفاده از اين مرورگر در مكان هاي 
عمومي احتياط بيش��تري كنند تا مطمئن ش��وند در 
زمان ترك رايانه حتما از حساب كاربري جيميل خود 
خارج شده باشند. كارشناسان مي گويند هدف گوگل 
از اي��ن كار كمرنگ ك��ردن مرزها ميان ن��رم افزارها و 
خدمات اين شركت اس��ت و البته بسياري از كاربران از 
اين اقدام گوگل نگران هس��تند و بيم دارند كه اين كار 
باعث از دست رفتن اطالعات شخصي آنها شود. مرورگر 
جديد گوگل از راب��ط كاربري جديدي بهره مي برد كه 
تغييرات متعددي نسبت به نس��خه  قبل دارد. در اين 
رابط كاربري به رنگ س��فيد توجه زيادي شده است و 
اين بار تب هاي مرورگر، به جاي گوش��ه هاي زاويه دار، 
گوشه هاي گردي دارند. يكي از جذاب ترين ويژگي هاي 
 اضافه ش��ده كه از لحاظ امنيتي اهمي��ت بااليي دارد،

 Random Password Generator )توليدكننده  
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فارس|  معاون رگوالتوري در پيگيري از مبناي قانوني 
افزايش تعرفه بسته هاي اينترنت همراه و افزايش نرخ 
مكالمه موبايل، گفت: اپراتورها هنوز از حد مجاز تعرفه 
خارج نشده اند اما تعرفه هاي فعلي تقريبا در سقف است 
و نمي تواند بيشتر گران  شود. مجيد حقي، معاون نظارت 
و اعمال مقررات س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
درباره افزايش تعرفه بسته هاي اينترنت موبايل و اخيراً 
افزاي��ش نرخ مكالمه اپراتوره��اي اول و دوم كه آيا در 
چارچوب قانون است، گفت: در شرايط فعلي اپراتورهاي 
موبايل هنوز در چارچوب مصوبات كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات عمل مي كنن��د و از حدود مقررات 
خارج نشده اند.  وي در پاسخ به اين سوال كه مشتركان 
تلفن همراه از باالبودن تعرفه بسته هاي اينترنت موبايل 
و شركت هاي ارايه دهنده اينترنت ثابت از پايين بودن 
تعرفه اينترنت موبايل اپراتورهاي موبايل انتقاد دارند، 
گفت: تعرفه ها كف و سقف دارد و اپراتورها در بازه مجاز 
مي توانند تعرفه تعريف كنند. معاون نظارت و اعمال 
مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در 
پاسخ به اين سوال كه برخي اپراتورهاي اينترنت ثابت 
معتقدند كه اپراتور ه��اي موبايل كف تعرفه را رعايت 
نمي كنند و به اصطالح زير فروشي مي كنند كه اين كار 
بازار اينترنت ثابت را به هم زده اس��ت، گفت: اپراتورها 
موظف اند در چارچوب مقررات تعرفه تعريف كنند و 
در صورت خروج از سقف يا كف تعرفه تذكر مي دهيم و 
با آنها برخورد مي كنيم؛ اما در مواردي نيز شاهد بوديم 
كه اپراتورهاي موبايل كف را رعايت نكردند كه به آنها 

تذكر داديم.

فوربس|  در روزهاي اخي��ر آيفون هاي جديد اپل و از 
جمله آيفون ايكس اس و آيفون ايكس اس مكس براي 
فروش عرضه ش��ده اند و برخي متخصصان از شناسايي 
قابليتي جذاب در آنها خبر داده اند. بررسي اين دو گوشي 
اپل نشان مي دهد كه در هر دو مدل از يك آنتن اضافي 
استفاده شده است كه نه تنها پشتيباني از شبكه هاي نسل 
چهارم ال تي اي را ارتقا مي بخشد، بلكه باعث مي شود در 
برخي نقاط كه پوش��ش مخابراتي و كيفيت آنتن دهي 
چندان مطلوب نيست، آيفون كماكان براي گفت وگو با 
سايرين قابل استفاده باشد. به نظر مي رسد اين قابليت 
مخفي كه اپل نيز در زمان رونماي��ي از آيفون هاي تازه 
خود به آن اشاره نكرده بود، باعث برتري محسوس اين 
گوش��ي هاي جديد در مقايسه با رقبا شود. زيرا كيفيت 
بهتر آنتن دهي به دسترسي مناسب تر به خدمات ديتا 
نيز منجر مي شود. استفاده از آنتن اضافه باعث مي شود 
كه آيفون هاي تازه در زمينه دسترسي به خدمات ديتا 
در مقايسه با آيفون ايكس كه سال قبل عرضه شده بود، 
سرعتي دو تا سه برابر بيشتر داشته باشند. به عنوان مثال 
آزمايش گوشي آيفون ايكس در شبكه مخابراتي اي تي اند 
تي نشان مي دهد سرعت بارگذاري اينترنتي با اين گوشي 
از ۱4.۸۸ مگابيت در ثانيه فراتر نمي رود، اما در صورت 
استفاده از آيفون هاي ايكس اس و ايكس اس مكس اين 
سرعت به رقم 7۲.۲4 مگابيت در ثانيه افزايش مي يابد. 
اين سرعت در مورد گوشي هاي مذكور در شبكه مخابراتي 
تي - موبايل به ترتيب ۱۹.۳۵و ۵۹.۹۲ مگابيت در ثانيه 
و در شبكه مخابراتي وريزون به ترتيب ۱۶.۱۰ و ۶۲.۲۰ 

مگابيت در ثانيه بوده است.

جديدترين محصول اپل
 با قيمت 39 ميليون تومان در بازار 

فعاليت رسمي آمازون در تركيه 
كليد خورد

كروم جديد تاريخچه وبگردي 
را با گوگل به اشتراك مي گذارد

اپراتورها  تعرفه را 
تا حدود سقف مجاز باال بردند

كشف يك قابليت جذاب مخفي 
در آيفون هاي جديد

فراسو

انگجت|  ۱۰ سال قبل سيس��تم عامل اندرويد براي 
نخستين بار در يك موبايل رونمايي شد.

۱۰ س��ال از زماني كه گوگل از G۱، نخستين موبايل 
اندروي��د رونمايي كرد، مي گ��ذرد. از آن زمان تاكنون 
اندرويد از يك سيس��تم عامل پر از مشكالت و باگ به 
محبوب ترين پلتفرم رايانشي در جهان تبديل شده است.

اندرويد هنگام رونمايي مش��كالت فراواني داشت، به 
عنوان مثال قابلي��ت نمايش ويدئو خ��ارج از يوتيوب 
را نداش��ت. از س��وي ديگر چند اپليكيشن محدود در 
»اندرويد ماركت« )نس��خه قبلي گ��وگل پلي( وجود 
داشتند. اين سيستم عامل حتي كيبورد مجازي نداشت.  
اما ايده اصلي آن مشخص بود. گوگل اندرويد را به عنوان 
يك سيس��تم عامل OS باز و اينترنت محور ارايه كرد 
كه خدمات آن مخصوص موبايل اس��ت. در اين مسير، 
باسرعت گرفتن به روزرساني نرم افزارها و همچنين توليد 
موبايل هاي پرچمدار، اندرويد به سيستم عاملي پرطرفدار 

تبديل شد. به هرحال امروز اندرويد نرم افزار پيش فرض 
تمام موبايل هاي غير آيفون است. همچنين در ۲۰۱7 
ميالدي تخمين زده شد تعداد كاربران فعال آن از مرز 
۲ ميليارد نفر گذشته است. همچنين در دهه گذشته 
اندرويد به سيستم عاملي براي تبلت، موبايل هوشمند و 
تلويزيون، هدست هاي واقعيت مجازي و حتي اجاق گاز 

نيز تبديل شده است.

اس�كاي نيوز|  انگليس��ي ها موفق ب��ه ايجاد يك 
سيس��تم مبتني بر ه��وش مصنوعي براي اس��كن 

ميدان هاي جنگ شدند.
ارتش بريتانيا هوش مصنوعي كه ميدان هاي جنگ 
را براي شناس��ايي و نظارت بر تحرك دشمن اسكن 

مي كند، مورد آزمايش قرار داده است.
اين فن��اوري كه “SAPIENT “ ن��ام دارد مي تواند 
خطراتي را كه ممكن اس��ت براي س��ربازان در يك 

ميدان جنگ وجود داشته باشد شناسايي كند.
وزارت دف��اع انگلس��تان گفت: اين فناوري س��بب 
مي شود تا س��ربازان براي شناسايي تحرك دشمن 
ديگر به تلويزيون هاي مدار بس��ته نيازي نداش��ته 
باش��ند. همچنين با اس��تفاده از اين فناوري ميزان 

خطاهاي انساني نيز كاهش مي يابد.
اين سيس��تم در كنار س��اير فناوري هاي نظامي، از 
جمله لباس هاي رباتيك اس��كلتي، ديد در ش��ب و 

سيستم هاي نظارتي در يك ميدان جنگ شهري در 
مونترال مورد آزمايش قرار گرفت.  “استوارت اندرو “ 
)Stuart Andrew(، وزير تداركات دفاعي گفت: 
اين سيستم مي تواند همانند چشم هايي خودگردان 

در يك ميدان جنگ شهري عمل كند. 
اي��ن فناوري هرگونه جنبش دش��من در خيابان ها 
را اس��كن مي كند تا س��ربازان با داش��تن اطالعات 

بيش��تر بتوانند در مقابل دش��من، آماده ش��وند. با 
س��رمايه گذاري ميليوني كه در توسعه اين فناوري 
صورت گرفته اس��ت ما مي تواني��م در نبردها پيروز 
ش��ويم. اين آزمايش در راستاي برنامه سه هفته اي 
 »آزمايش��ات مناط��ق ش��هري داراي درگي��ري« 
 Contested Urban Environment(
experiments( توس��ط س��ربازان پنج كش��ور 
متحد موسوم به “پنج چشم “ )Five Eyes( شامل 
انگليس، اس��تراليا، نيوزيلند، كانادا و اياالت متحده 
انجام شد.  “پنج چشم “ اتحاديه اي اطالعاتي شامل 
پنج كشور نيوزلند، اياالت متحده امريكا، استراليا، 
بريتانيا و كانادا اس��ت. س��ربازان كشورهاي مذكور 
آخرين فناوري هاي نظامي را در اين برنامه آزمايش 

كردند. 
انگلس��تان نيز قص��د دارد يك تمرين مش��ابه اين 

آزمايش را در سال ۲۰۲۰ داشته باشد. 

اندرويد ۱۰ ساله شد اسكن ميادين جنگي توسط  هوش مصنوعي
دريچه رويداد



ويژه 11 بنگاهها
   مديرعامل شركت نفت ايرانول خبر داد
افزايش 40 درصدي فروش 

روغن موتورهاي ايرانول

مديرعامل شركت نفت ايرانول از افزايش 40 درصدي 
فروش انواع روغن موتورهاي اين ش��ركت در شش 

ماهه نخست امسال خبر داد .
ب��ه گزارش »تع��ادل« به نق��ل از رواب��ط عمومي 
ايرانول، عيسي اسحاقي گفت: توليد و فروش انواع 
روغن موتور در شركت نفت ايرانول در شش ماهه 
نخست س��ال جاري نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل حدود 40درصد افزايش يافته اس��ت.او ضمن 
تكذيب ش��ايعه 40 درصدي افزايش قيمت روغن 
موتور، گفت: چهار ش��ركت عم��ده توليد كننده 
روغن در كش��ور با هماهنگي س��ازمان حمايت از 
مصرف كننده و توليدكننده با وجود افزايش قيمت 
خوراك، ملزومات و در كل بهاي تمام ش��ده تنها 9 
درصد قيمت روغن هاي موتوري را افزايش داده اند.

مديرعامل ش��ركت نف��ت ايرانول گفت: ش��ركت 
نفت ايرانول براي نخس��تين بار در راستاي افزايش 
كيفيت، چهار محصول با باالترين س��طح كيفي و 
مورد تاييد بنز و رنو )سنتيوم با سطح كيفي SN و 
گرانروي5W30، سوپر رونيا با سطح كيفي SN و 
گريد5W30، سوپر رونيا هيبريدي سطح كيفي 
SN و گرانروي 0W20 و سوپر رويال سطح كيفي 
SM و گريد 5W40( را در سال جاري رونمايي و 
به بازار عرضه كرد.او افزود: توسعه همه جانبه اي را در 
5 سال گذشته سرلوحه برنامه هاي خود قرار داديم 
و توانستيم ركورد سود، توليد، فروش، صادرات و به 
خصوص صادرات محصول نهايي را بشكنيم و خام 
فروشي روغن پايه را به صورت چشمگيري كاهش 
دهيم.  اسحاقي با تاكيد بر اينكه براساس استراتژي 
تدوين ش��ده 1404 افزايش سهم بازار روغن موتور 
و صادرات آن جزو سياس��ت هاي اين شركت است، 
تصريح كرد: طي چهار سال گذشته سهم بازار ايرانول 
از فروش انواع روغن موتور از 19 درصد به حدود 27 

درصد در پايان سال 96 افزايش يافت.
مديرعامل شركت نفت ايرانول افتتاح پايانه صادراتي 
ايرانول با ظرفيت مخازن 25 هزار تن در ماهشهر در 
ماه گذشته را از طرح هاي مهم اين شركت ذكر كرد 
وگفت: با راه اندازي اين پايانه ذخيره سازي محصوالت 

صادراتي ايرانول به 2 و نيم برابر افزايش يافت.

اخبار شهرستانها

    بازدي�د بيش از 1200 گردش�گر خارجي از 
آيين هاي ع�زاداري يزدي ها-يزد| مدير كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
يزد از رش��د 35 درصدي گردشگران خارجي اين 
استان در س��ال جاري خبر داد و گفت: در دهه اول 
محرم امس��ال يك هزار و 235 گردشگر خارجي از 

مراسم هاي سوگواري در استان بازديد كردند.
س��يد مصطفي فاطمي افزود: اين گردشگران از 22 
مليت مختلف شامل فرانسه، آلمان، بلژيك، چين، 
تركيه، روسه، هلند، برزيل، سوييس، ايتاليا، نيوزيلند، 
اسپانيا، انگليس، چك، مجارستان، اسلووني، ژاپن، 
تايوان، هنگ كنگ، روماني، استراليا و تايلند بوده و 

از خدمات گردشگري معنوي يزد بهره مند شدند .
 

    ماليات بر ارزش افزوده ميل به خريد طال را 
كاهش داده است-همدان| 

رييس اتحاديه ط��ا و جواهر همدان با بيان اينكه 
افزايش مالي��ات ارزش افزوده باعث ش��ده ميل به 
خريد طا در مردم كاهش يابد، گفت: در بازار طا و 
جواهر با ركود بي سابقه اي مواجهيم كه در سال هاي 
اخير بي سابقه بوده است.مهدي غامي عنوان كرد: 
افزايش ماليات بر ارزش افزوده باعث ش��ده ميل به 
خريد طا در مردم كاهش يابد و برخاف آنچه مردم 

تصور مي كنند بازار طا با ركود همراه شود.
او با اشاره به اينكه تمايل بيشتر مردم به خريد سكه 
است تا طا، تصريح كرد: مردم براي حفظ ارزش پول 
خود ترجيح مي دهند سكه بخرند يا براي خريد آن 
ثبت نام كنند چرا كه سكه از ارزش افزوده مستثني 
است و ارزش افزوده به آن تعلق نمي گيرد به همين 
علت كس��اني كه پول در بانك  دارند با هدف حفظ 
ارزش پول خود مبادرت به خريد سكه مي كنند اما 
به اين نحو نيست كه طافروشان فقط سكه خريد 
و فروش كنند بلكه اين مردم هس��تند كه مايل به 

خريد سكه اند.

    خبر خوش براي شاليكاران برنج-رشت|
مدير تعاون روس��تايي گيان گفت: امسال 500 
تن برنج از ش��اليكاران به صورت توافقي خريداري 
مي شود. رامين گيانشاهي مدير تعاون روستايي 
گيان گف��ت: بر اس��اس برنامه ريزي قرار اس��ت 
امسال 500 تن برنج به صورت توافقي از شاليكاران 
خريداري ش��ود و تاكنون 119 تن برنج با كيفيت 
توسط تعاوني هاي روستايي از كشاورزان گياني 
خريداري ش��ده اس��ت.او ارزش اين ميزان از برنج 
خريداري شده را 13 ميليارد ريال اعام كرد و افزود: 
در تاش��يم باخريد توافقي محصوالت كشاورزي 
ضمن حمايت از كشاورزان، همچنين به تنظيم بازار 

نيز بيش از پيش كمك كنيم.
مدير تعاون روس��تايي گيان از ورود طرح خريد 
توافق��ي پي��از، خرما، م��رغ و گوش��ت منجمد از 
اس��تان هاي جنوبي كش��ور به اس��تان خبر داد و 
گفت: تاكنون 25 تن پي��از، 27 تن مرغ منجمد و 
3 تن گوشت منجمد از طريق خريد تضميني وارد 

استان شده است.

»تعادل« از دستاوردهاي ستاد اجرايي فرمان امام )ره( در استان بوشهر گزارش مي كند

تالشبراياشتغالزاييومحروميتزدايي
گروه بنگاه ها| 

مي گويند بنياد و ريشه هر حركت خيري از يك ايده مركزي 
آغاز مي شود كه روزي، روزگاري در ذهني شكل مي گيرد و 
چنانچه بر اساس نيت درست و چشم انداز روشني آغاز شده 
باشد؛ اين ايده خير در ادامه متكثر مي شود، رشد مي كند و 
مي بالد و در نهاي��ت ارزش افزوده واقعي مي آفريند. ارزش 
افزوده اي كه جماعت كثيري از آن بهره مند مي شوند و روزي 
و روزگار خود را از آن برداشت مي كنند تا از هر دانه اي كه با 

اين نيت كاشته مي شوند؛ هزاران دانه تازه برآيد .
 اين فرآيند در خصوص بنياد بركت كه بازوي اجرايي ستاد 
فرمان امام )ره( محسوب مي شود از سال 86 و با رهنمودهاي 
مستقيم رهبر معظم انقاب آغاز شده است؛ آنجا كه مقام 
معظم رهبري خطاب به محمد مخبر رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام )ره( فرمودند: »در ذهنم حل مشكات محرومين 
و نيازمندان بوده است. مثا مشكل هزار روستا كامل حل 
شود. چقدر خوب است هزار نقطه آباد شود يا هزار مدرسه 
در نقاط محروم كشور ساخته ش��ود؛ اين دستگاه را براي 
اين كار آماده كنيد.«بر اساس اين چشم انداز روشن بود كه 
بنياد بركت 20آذر 86 فعاليت هايش را آغاز كرد تا به عنوان 
مجموعه اي براي توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي، انجام 
امور عام المنفعه در مناطق محروم و كمتر برخوردار فعاليت 
كند. با گذشت بيش از يك دهه از عمر فعاليت هاي اين بنياد 
و با نگاهي به فعاليت هايي كه بنياد بركت در مناطق محروم 
به انجام رسانده امروز مي توان دستاوردهاي بنياد بركت را به 
عنوان يك دستاورد ارزشمند در فضاي اقتصادي و اجتماعي 
كشورمان تحليل كرد كه مي توان از آن به عنوان يك الگوي 

اجرايي موثر در ساير بخش ها نير استفاده كرد. 
با اين مقدمات خبرنگار تعادل در جريان تور رسانه اي بنياد 
بركت به شهرستان دير از توابع استان بوشهر تاش كرده 
تا نوري به ابعاد پنه��ان تاش هايي بتاباند كه بنياد بركت 
در مناطق محروم با همكاري مردم بومي و محلي منطقه 
ترتيب داده تا گرهي از هزار توي مشكات مردمي باز شود 
كه هرچند سال ها با محروميت ها و كاستي ها سر كرده اند 
اما همچنان با س��رافرازي و افتخ��ار روزگار مي گذرانند. 
تاش هايي كه گاهي در قالب احياي واحدهاي توليدي و 
صنعتي مناطق محروم و بهبود شاخص هاي اشتغالزايي 
اس��ت و زمان ديگري در قالب ساخت واحدهاي آموزشي 
براي ارايه خدمات آموزشي بهتر به فرزندان اين مرز و بوم؛ 
زماني در راستاي تامين جهيزيه براي خانواده هاي كمتر 
برخوردار است و گاهي در حوزه بهبود شاخص هاي درماني 
و بهداشتي و... شكل مي گيرد؛ روايت هايي جذاب كه مي تواند 
براي بسياري از جويندگان راه حقيقت الهام بخش و اثرگذار 

باشد. كساني كه مي گويند خدا بركت....

    برداش�ت اول: هم�ه راه ه�ا به اش�تغال ختم 
مي شود 

هنوز خورشيد سحرگاهي آخرين روزهاي تابستان 97 در 
آسمان خودنمايي نكرده كه براي آغاز سفر استاني به بوشهر 
)عسلويه( راهي فرودگاه مهر آباد مي شوم . پيش از اين براي 
افتتاح برخي پروژه هاي پتروشيمي و فازهاي مختلف پارس 
جنوبي راهي عسلويه شده بودم، اما اين بار قرار بود تا به صورت 
ميداني نه از صنايع ب��زرگ و كارتل هاي عظيم اقتصادي 
بازديد كنيم؛ بلكه ديدار از يكي از واحدهاي توليدي و صنعتي 
شهرستان دير از توابع استان بوشهر به عنوان اولين برنامه در 
كنداكتور ديدارهاي خبرنگاران گنجانده شده بود. »شركت 

الزك دير« توليد كننده انواع آبزيان دريايي كه با مشاركت 
49درصدي بنياد بركت روزگار مي گذراند اولين برنامه اي بود 
كه براي خبرنگاران در اين سفر ترتيب داده شده بود. در مسير 
فرودگاه عسلويه تا رسيدن به »دير« بزرگ ترين بندر صيادي 
جنوب كشور فرصتي دست داد تا با شهرام جعفر زاده معاون 
اقتصادي دارويي و غذايي بنياد بركت درباره چشم اندازي كه 
بنياد بركت بر اساس آن فعاليت هاي اقتصادي اش را سامان 

مي دهد، صحبت كنم. 
جعفرزاده كه فارغ التحصيل رش��ته اقتصاد از دانش��گاه 
بهشتي است در جريان گفت وگو با خبرنگار تعادل مي گويد: 
»توانمندسازي اقتصادي؛ اشتغالزايي و محروميت زدايي 
«سه ضلع اصلي مثلثي است كه بنياد بركت تاش مي كند 
پروژه هاي خود را بر اساس آنها شكل دهد. به عبارت روشن تر 
اغلب پروژه هايي كه بنياد بركت به نوعي در آنها مشاركت 
مي كند بايد يكي از ويژگي هاي ياد شده را دارا باشند تا در 
دايره فعاليت هاي اجرايي بنياد بركت به عنوان بازوي اجرايي 

ستاد فرمان امام )ره( قرار بگيرند. «
او در ادامه مي گويد: »زماني كه قرار شد همكاري با شركت 
الزك در بوش��هر را آغاز كنيم به دليل مشكات فعاليت 
اقتصادي در اي��ن مناطق و آماده نبودن بس��ترهاي الزم 
مي دانستيم كه با چه كار دشواري روبه رو هستيم اما از آنجا 
كه به ظرفيت هاي مردم بومي اين مناطق و استعدادهايشان 
ايمان داشتيم فرآيند احياي اين واحد را در دستور كار قرار 
داديم. خوشبختانه امروز نه تنها يك واحد توليدي كه در 
آستانه تعطيلي قرار داش��ت به فضاي توليدي و صنعتي 
كشورمان بازگشته بلكه بيش از 143 نفر از ساكنان بومي 
اين مناطق نيز در اين  واحد مشغول به كار شده اند. افرادي 
كه اغلب از طبقات كمتر برخودار جامعه هستند و اكثريت 
از طريق نهادهاي حمايتي و كميته ام��داد به اين كارگاه 

معرفي شده اند.« 

    برداش�ت دوم؛ زمان�ي ب�راي افزايش نش�اط 
اجتماعي

از جعفرزاده درباره نحوه ورود بنياد بركت به پروژه هاي 
اقتصادي س��وال مي پرسم كه در پاس��خ به اين سوال 
مي گويد: »اصل اساسي در فعاليت هاي بنياد حمايتي 
است؛ آن دسته از بنگاه هاي اقتصادي كه ظرفيت رشد 
دارند اما به دليل مش��كات مال��ي و اداري و مديريتي 
دچار اشكال شده اند در دايره فعاليت هاي بنياد بركت 
قرار مي گيرند؛ بنياد تنها مالك 49 درصد سهام واحدها 
مي ش��ود و بعد از رسيدن به سوددهي و حل مشكات 
بنياد تمام سهم را به مالك اصلي واگذار مي كند و پروژه 
ديگري را در دس��ت مي گيرد و دوباره اين چرخه تكرار 
مي ش��ود. اين فرآيند باعث شده تا انعطاف بيشتري در 

مسير فعاليت هاي بنياد ايجاد شود.«
او در ادامه تاكيد مي كن��د: »مثا در اردبيل با حمايت ها و 
راهنمايي هاي بنياد، زنان قاليباف جمع ش��دند شركتي 
تاس��يس كردند و امروز 400بانوي اردبيلي اين شركت را 
مي گردانند . در برخي استان ها هم مشاغل خرد و خانگي 
مورد حمايت بنياد قرار مي گيرن��د. موضوع مهم ديگري 
كه بنياد بركت به عنوان بازوي اجرايي ستاد اجرايي فرمان 
امام )ره( دنبال مي كند تزريق نش��اط و شادابي در جامعه 
است. يكي از بساترهاي اصلي نشاط اجتماعي هم بهبود 
شاخص هاي معيشتي در جامعه است؛ فردي كه صاحب 
شغل باشد مي تواند براي آينده اش چشم انداز داشته باشد 
و بدون ترديد از نظر روحي و رواني شرايط بهتري را خواهد 

داشت.« 
جعفرزاده در حالي كه نگاهش را به جايي در دوردست ها 
دوخته، صحبت هايش را اينطور ادامه مي دهد: »هدف اصلي 
ما مناطق محروم است و مكان هايي كه قبا سرمايه گذاري 
خاصي براي اش��تغال پايدار در آنها انجام نش��ده و بنياد با 

هدف استخراج ظرفيت هاي منطقه و به كارگيري آنها در 
راستاي منافع مردم در اين مناطق حاضر مي شود. در واقع 
فرآيند اشتغالزايي منطقه اي بر اساس ظرفيت هاي بنيادين 
اين منطقه ها انجام مي شود تا اكوسيستم كسب و كار اين 

مناطق به هم نخورد.«
جعفرازده در ادامه در خصوص چگونگي ورود بنياد به پروژه 
الزك مي گويد: »سال 95 براي بازديد از اين منطقه حاضر 
شديم. الزك يكي از بزرگ ترين منطقه هاي صيادي است و با 
بررسي دقيق فرآيند مشاركت آغاز شد. از سال 96 اين واحد 
توليدات را بر اساس پيش بيني ها ادامه داد. در ابتداي امر 
بيش از 86 نفر در اين واحد فعاليت مي كردند كه اين ميزان 
تا امروز به بيش از 140 نفر افزايش پيدا كرده است. اولويت 
اصلي ما اشتغالزايي است و به همين دليل حاضر نشديم به 

بهانه ورود تكنولوژي اقدام به تعديل كاركنان كنيم.«

    برداشت سوم؛ زماني براي ايستادن دوباره 
سيد صفي اهلل حسيني مديرعامل الزك در جريان گفت وگو 
با »تع��ادل« درباره ايده هايش از فضاي كس��ب و كار دير 
مي گويد: »يك روز با آقاي حجتي وزير كشاورزي صحبت 
مي كردم به ايش��ان گفتم اي كاش دولت مي دانست چه 
ظرفيت هاي اقتصادي مطلوبي در مناطق ساحلي وجود 
دارد. در ش��رايطي كه مشكات زيادي بر سر فعاليت هاي 
اقتصادي ما وجود داشت با بنياد بركت مرتبط شديم. قبا 
بين 2ماه تا 45 روز در سال كار مي كرديم كه قرار شد اين 
ظرفيت ها افزايش پيدا كند كه خوشبختانه اين اتفاق افتادو 
امروز 90 تا 95 درصد محصوالت فرآوري شده صادر مي شود 
كه با توجه به شرايط حساس فعلي مساله بسيار مهمي است. 
تازه ما مشتريان خود را انتخاب مي كنيم و براي آنها ناز هم 
مي كنيم چرا كه محصول بي همتايي را براي عرضه داريم. اگر 
همه بخش هاي اقتصادي كشورمان كيفيت را در توليد مورد 

توجه قرار دهند شك نكنيد كه اوضاع صادرات و اشتغال به 
نحو چشمگيري افزايش مي يابد. با حمايت بنياد بركت در 
طول 1سال توانستيم شركتي بدون دغدغه و مساله داشته 
باشيم و فكر و ذكرمان را معطوف بهبود كيفيت و بازارهاي 
صادراتي كنيم. خوشبختانه در سال 96 به عنوان صادر كننده 
نمونه معرفي ش��ديم و در حال حاضر 3شيفت كارگر در 
شركت در حال فعاليت هستند . اين منطقه واقعا محروم 
است و داشتن شغل در اين مناطق به نوعي ادامه زندگي را 

تضمين مي كند. «
از آقاي حس��يني درباره چشم اندازهاي آينده اين شركت 
مي پرسم كه مي گويد: در طرح توسعه را در نظر داريم كه 
نيازمند انتقال تكنولوژي خاصي است كه ميگو را تبديل به 
محصوالت با كيفيت تري مي كند.ضمن اينكه براي يافتن 
بازارهاي جديد صادراتي در اروپاي ش��رقي و كشورهاي 

جنوب شرقي آسيا برنامه هايي را تدارك ديده ايم. « 
آقاي حسيني زماني كه صحبت درباره مشكات گذشته 
مي ش��ود؛ غم پنهاني در چش��م هايش موج مي زند؛ انگار 
دوس��ت ندارد آن روزهاي تلخ را به ي��اد آورد. اما زماني كه 
درباره توفيق هاي امروز شركت تحت امرش صحبت مي كند؛ 
چشمانش برقي مي زند و لبخند غرور آميزي روي لبانش 

شكل مي گيرد. 

    برداشت چهارم: فردا روز ديگري است
سيد حسن و سيد حسين دو پسر آقاي حسيني هستند كه 
مديريت شركت الزك را در زمان نبود پدر بر عهده دارند. 
يكي 18 سالش تازه تمام ش��ده و ديگري 19 ساله است؛ 
جواناني كه توانسته اند به خوبي شركت را مديريت كنند. 
صبح براي خريد ميگو به ب��ازار بروند؛ خريد كنند؛ رتق و 
فتق امور كارگاه را به سرانجام برسانند و نيازهاي كارگران را 
برطرف سازند. مديريت جوانان كه يادآور اين واقعيت روشن 
است كه هركجا كه ردپاي جواني و تجربه در كنار هم به كار 
گرفته ش��ده  در ادامه نتايج درخشاني حاصل شده است. 
روايت ديدني هاي س��فر به شهرستان دير در قالب 1800 
كلمه امكان پذير نيست و فرصت هاي بيشتري بايد براي 
اين منظور اختصاص داده شود. اولين بخش از گزارش سفر 
به استان بوشهر در اين گزارش آماده شد تا در فرصت هاي 
بعدي كه تكه هاي ديگري از دس��تاوردهاي اين س��فر و... 

تدارك ديده شود. 

    برداشت آخر: شاهدان هميشگي ماجرا
بعد از بازديد از شركت الزك برنامه افتتاح مدرسه اي در يكي 
ديگر از شهرستان هاي استان برنامه ريزي شد. مدرسه اي كه 
با مشاركت بنياد بركت در يكي از محروم ترين نقاط بوشهر 
عملياتي شده است. مدرسه اي 12كاسه و هوشمند كه روي 
ميز و صندلي هاي آن قرار است آينده سازان اين كشور درس 
بخوانند. ساعات و دقايق به سرعت برق و باد گذشت و ماه 
يك بار ديگر در آسمان شهر بوشهر خودنمايي كرد. در پايان 
سفر و در حالي كه دستاوردهاي فراواني از اين سفر در ذهن 
داشتيم راهي فرودگاه شديم تا به تهران بازگرديم. هواپيما 
كه از زمين بلند شد خلبان دورتا دور شهر را يك بار چرخيد؛ 
ش��هري كه در برخي مناطق آن ردپاي محروميت هنوز 
پيداست و نيازمند قدم هايي است كه مردم اين سرزمين 
آفتاب خورده را به سمت پيش��رفت هدايت كند و ماه كه 
شاهد هميشگي اين ماجراهاست مي گويد كه اين روزگار 

هم خواهد گذشت....

ايران ميزبان سيزدهمين اجالس منطقه اي تعاون
اي��ران ميزبان س��يزدهمين اجاس منطقه آس��يا و 
اقيانوس��يه اتحاديه جهاني تعاون بوده و قرار است اين 
اجاس از 29-26 نوامبر امس��ال )9-5آذر( با حضور 
كشورهاي آسيايي، استراليا و نيوزيلند در تهران برگزار 
ش��ود.به گزارش پايگاه اطاع رساني اتاق تعاون ايران، 
اين اجاس منطقه اي مي تواند در توسعه بخش تعاون 
نق��ش مهمي ايفا كند. هيات هاي مختلف با ش��ركت 
در كارگاه هاي آموزش��ي، ارايه مقاالت و نشست هاي 
گوناگون آخرين تجربيات و دستاوردهاي اين بخش را به 
اشتراك مي گذارند.تعداد اعضاي منطقه اي اين اتحاديه 
حدود 80 س��ازمان از بيش از 30 كش��ور هستند كه 
جلسات دوره اي آنها هر 2سال برگزار مي شود.ارتقا و دفاع 

از ارزش هاي تعاوني ها و اصول منطقه اي، ارايه برنامه ها 
و بودجه هاي س��االنه، ارجاع طرح هاي اس��تراتژيك 
منطقه اي و برنام��ه كاري منطقه اي، ايجاد منابع براي 
انجام فعاليت هاي فني و ارتقايي، انجام فعاليت هايي كه 
مورد درخواست دبيركل اتحاديه جهاني تعاون است، از 
جمله اهداف و وظايف اين دفتر منطقه اي عنوان شده 
است.برگزاري نشست منطقه اي اين اتحاديه عاوه بر 
ارتقاء جايگاه ايران در بخش تعاون، همچنين مي تواند 
فرصت مناسبي براي معرفي ظرفيت هاي مختلف ايران 
در بخش هاي ديگري از جمله گردشگري، صنعت، انرژي 
و فرهنگي باشد.به گفته بهمن عبداللهي رييس اتاق 
تعاون ايران، از آنجايي كه مجمع جهاني تعاون بخش 

آسيا و اقيانوسيه، باالترين مرجع بخش تعاون در جهان 
است و به دليل ارتباطاتي كه اين مجمع با سازمان ملل 
در زير شاخه UNDPبرنامه عمران سازمان ملل متحدو 
ILO سازمان جهاني كار دارد، برگزاري اجاس آن براي 
ايران، امري بسيار مهم به شمار مي آيد. رييس اتاق تعاون 
ايران با بيان اين مطلب ابراز داشت: برگزاري اين اجاس 
در تهران فرصت مناس��بي براي بخش تعاون است كه 
براي اولين بار صورت گرفته اس��ت.عبداللهي رييس 
اتاق تعاون ايران، برگزاري اين مجمع را از نظر جايگاه 
  ICA GLOBAL بين المللي به دليل حضور نماينده
)مجمع جهاني تعاون( و ساير اعضاي هيات مديره بسيار 
مهم دانست.وي خاطرنشان كرد: يكي از استراتژي هاي 

كشورها براي داش��تن نفوذ پايدار و مستمر در فضاي 
بين المللي، ميزبان شدن در مجامع است كه خوشبختانه 

اين امر با رايزني ه��اي صحيح و مذاكره با اعضاي موثر 
ICA مناسب براي اولين بار براي ايران مهيا شد.

ميزان كاالهاي ذخيره شده براي 
تأمين نياز مردم كافي است

ش�مالي|  خراس�ان 
مدي��ركل ام��ور اقتصادي 
استانداري خراسان شمالي 
از افزاي��ش دو براب��ري 
گزارش ه��اي مردم��ي از 
تخلف��ات احتمالي اصناف 
طي پنج ماه نخست امسال 
در مقايس��ه با مدت مش��ابه خبر داد.به گزارش روابط 
عمومي اداره كل استان؛ محمدرضا موفق، با اشاره به اينكه 
طي مدت مذكور در مدت مشابه 1078 گزارش مردمي از 
اصناف انجام شده است، گفت: اين در حالي است كه اين 
تعداد در مدت مذكور امسال به 2060 فقره رسيده است. 
از سوي ديگر در پنج ماه نخست امسال شمار گشت هاي 
انجام شده توسط ناظران صنعت، معدن و تجارت 737 
فقره بوده اين در حالي اس��ت كه اين تع��داد در مدت 
مشابه سال گذشته 244 فقره بوده است.موفق با تأكيد 
بر اينكه در اين استان 62 هزار صنف مجاز وجود دارد كه 
نمي توان 62 هزار ناظر را براي هر يك از آنها به كار گرفت، 
خاطرنشان كرد: مهم ترين ناظر كه مي توانند نظارت هاي 
الزم را بر فعاليت هاي اصناف داشته باشند خود مردم و 

گزارش هاي مردمي است.

تامين ارز دولتي
براي واردات كاغذ

اردبيل| معاون حقوقي و 
امور مجلس وزارت فرهنگ 
و ارش��اد گفت: با مشاركت 
وزارت صم��ت قرار ش��ده 
است ارز دولتي براي واردات 
كاغذ و تامين نياز ناش��ران 
و همچني��ن روزنامه ه��ا و 
نش��ريات تامين ش��ود.  به گزارش ايس��نا،  سيدهادي 
حسيني در ايين گشايش دوازدهمين نمايشگاه كتاب 
در اردبي��ل اظهار كرد: با توجه ب��ه اينكه هموطنان در 
شهرهاي مختلف امكان حضور در نمايشگاه بين الملي 
كتاب تهران را نداشتند تصميم بر اين شد تا در استان ها 
نمايشگاه هاي كتاب به صورت دوره اي برگزار شود. وي 
خاطرنشان كرد: در نيمه دوم امسال تاش مي كنيم تا در 
همه 31 استان كشور نمايشگاه كتاب برپا شود كه هفته 
گذشته در اروميه، اين هفته در اردبيل و هفته آينده در 
زنجان نمايشگاه برگزار خواهد شد.  معاون حقوقي و امور 
مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد گفت: كتاب از ماندگاري 
بيشتر نسبت به ساير آثار فرهنگي برخوردار است بطوري 
كه از بين پيامبران صاحب كتاب از ماندگاري و ارزش 
بيشتري برخوردار هستند و جايگاه آنها قابل دفاع است.

چرا گوجه فرنگي
گران شده است؟

اصفهان|رييس اتحاديه 
ميادي��ن مي��وه و تره ب��ار 
اصفهان با اش��اره به اينكه 
قيمت ميوه هاي پاييزه هنوز 
تثبيت نشده است، گفت: 
رشد بي رويه صادرات موجب 
افزايش نرخ سيب زميني، 
گوجه در اصفهان ش��ده است. ناصر اطرج در گفت وگو 
با ايس��نا، در خص��وص افزايش بي رويه نرخ س��بزي و 
صيفي جات، اظهار كرد: طي چند هفته گذشته بارها 
افزايش ن��رخ صيفي جات را به دلي��ل افزايش بي رويه 
ص��ادرات اين محصوالت پيش بيني ك��رده بودم و اگر 
در اين خصوص تدبيري نشود، وضعيت بازار آشفته تر 
خواهد شد. او با هشدار نسبت به اينكه اگر صادرات بي رويه 
محصوالت كشاورزي ادامه يابد، شاهد افزايش نرخ اين 
محصوالت خواهيم بود، گفت: در حال حاضر ش��اهد 
افزايش صادرات س��يب زميني، پياز و گوجه از ايران به 
عراق، افغانستان و روسيه هستيم. به عنوان مثال كاميون 
عراقي ها در استان فارس سر زمين كشاورزي، گوجه را 
با نرخ 5500 تومان خريداري مي كنند، در اين شرايط 

جذب بار با نرخ 4500 تومان به بازار سخت خواهد بود.

ثبت نام صدور كارت مرزنشيني 
تا آخر پاييز در هرمزگان

هرمزگان|معاون بازرگاني 
و توس��عه تجارت سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
هرمزگان گف��ت: ثبت نام 
كارت مرزنش��يني از ديروز 
آغاز ش��ده و تا پايان آذر ماه 
ادامه دارد. به گزارش ايلنا، 
محمدعباسي گفت: مرزنشينان مي توانند با مراجعه 
به دفاتر پيش��خوان دولت و ثبت نام براي صدور كارت، 
با اخذ نامه احراز محل سكونت مرزنشين كه بايد توسط 
فرمانداري و يا بخشداري محل سكونت تاييد شده باشد، 
اقدام كنند. معاون بازرگاني و توس��عه تجارت سازمان 
صنعت معدن و تجارت هرم��زگان گفت: اين كارت ها 
با اعتبار 3 س��ال براي سرپرست خانوار حداكثر 5 نفره 
مرزنشين صادر مي شود. او ادامه داد: دارندگان كارت ها 
مي توانند به صورت مستقل اقدام به مبادله مرزي كرده و 
يا با واگذاري كارت به شركت هاي تعاوني محل عضويت 
از سود تعاوني بهره مند شوند. سهميه ارزي در مناطق 
عادي 90 دالر و در مناطق محروم 180 دالر براي هر نفر 
است كه در صورت بهره گيري از ظرفيت واقعي رقم قابل 

توجهي در اختيار تعاوني ها قرار مي گيرد.

از مشكالت حوزه پتروشيمي قم 
تامين مواد اوليه صنايع است

قم| رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان قم 
گف��ت: ب��ا واحدهايي كه 
احتكار يا ع��دم عرضه مواد 
اوليه صنايع پتروش��يمي 
داش��ته اند برخورد ش��ده 
و س��هميه آنها براي توزيع 
مواد اوليه قطع و پرونده هاي تخلف آنها نيز به تعزيرات 
حكومتي ارسال مي شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ 
محمود سيجاني با اش��اره به برخي از مشكات حوزه 
پتروشيمي استان گفت: تأمين مواد اوليه يكي از نيازهاي 
اساسي واحدهاي پتروشيمي قم است. رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به مشكل استان 
در تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي عنوان كرد: 
استان در تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي دچار 
مشكل بوده كه اين مساله فقط شامل قم نيست و در تمام 
كشور اين كمبود وجود دارد. حقيقت اين بوده كه استان 
قم در مبحث پتروشيمي وابسته و نيازمند به مواد اوليه 
براي ادامه فعاليت و پويايي اقتصادي است و كمبود اين 
مواد مي تواند بخشي از فعاليت هاي واحدهاي پتروشيمي 

موجود در استان را با خلل روبه كند.
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اقتصاد اجتماعي12اخبار
تاثير تورم بر معيشت كارگران 

نبايد مغفول بماند

سازمان  مبارزه  با جرايم 
اطفال تشكيل شود

عضو كميسيون اجتماعي مجلس، با تاكيد بر اينكه 
تامين معيشت كارگران همزمان با افزايش نرخ تورم 
نبايد ناديده گرفته شود، افزايش نرخ ارز را عاملي در 

جهت امكان افزايش دستمزد اين قشر دانست.
عبدالرضا عزيزي در مورد اظهارنظر رييس فراكسيون 
كارگري شوراي شهر مبني بر اينكه با توجه به تورم 
بسيار ش��ديدي كه با آن روبرو هستيم و فشاري كه 
اين ت��ورم به بخش هاي آس��يب پذير وارد مي كند، 
نمي توانيم در خص��وص حداقل بگيرها بيش از اين 
بي تفاوت باشيم، گفت: هم اكنون با افزايش نرخ تورم 
مواجه هستيم كه در پي آن اجناس بسيار گران شده 
است، بنابراين بايد حتما به وضعيت مالي كارمندان 
و كارگران توجه كنيم و در اين رابطه تفاوتي هم بين 
كارمندان رس��مي، پيماني و قرار دادي وجود ندارد. 
نماينده مردم شيروان در مجلس شوراي اسالمي، با 
اشاره به اينكه كارگران در پي اين افزايش نرخ تورم 
بيشترين آس��يب را مي بينند، به خانه ملت گفت: 
دستمزد كارگران بايد افزايش پيدا كند، چرا كه ارزش 
پول ملي كشور پايين آمده و در پي آن قدرت خريد 
مردم نيز كاهش پيدا كرده است و چون نمي توانيم 
نرخ ارز را في البداهه كاهش دهيم يا به سرعت تورم 
را پايين آوريم، بنابراين الزم است ميزان دستمزد آنها 
را افزايش دهيم. اين نماينده مردم در مجلس دهم، 
يادآور ش��د: ما در قانون بودجه 97 نرخ ارز را 3850 
تومان تعيين كرديم و براي هر بشكه نفت نيز نرخ 55 
دالر در نظر گرفته شد كه در شرايط كنوني به 76 دالر 
رسيده اس��ت و در اين زمينه اختالف ارز ايجاد شده 
است كه چنانچه به ريال تبديل شود نشان مي دهد 
كه سود بيشتري را به همراه دارد.  او تاكيد كرد: اگر نرخ 
ارز را بر اساس سامانه نيما در نظر بگيريم تنها از محل 
فروش نفت مبلغ 515هزار ميليارد تومان به دست 
مي آيد كه چنانچه مبلغ 200 هزار ميليارد تومان به 
دستمزد كارمندان اختصاص داده و 48 هزار ميليارد 
تومان نيز به يارانه ها اختصاص داده شود، مقدار زيادي 

پول اضافه خواهيم آمد . 

نايب رييس كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس، 
گفت: تصوي��ب قانون به تنهاي��ي دركاهش جرايم 
كودكان و نوجوانان موثر نخواهد بود. محمد كاظمي 
با اش��اره به اينكه در جامعه بيمار اف��راد ضعيف به 
ويژه كودكان و نوجوانان دچار آسيب هاي بيشتري 
مي ش��وند، گفت: كودكان و نوجوان در اين جامعه 
بيشتر درمعرض آسيب قرار داشته و به دور از انتظار 
نيست كه ميزان جرايم درميان آنها افزايش پيدا كند، 
لذا در حال حاضر اگر رش��د جرايم درساير سنين به 
ميزان 20 درصد است؛ ميزان جرايم درميان اطفال 
تا 50 درصد رشد داشته است؛ البته با تصويب قوانين 
هم نمي توان ميزان جرايم را كاهش داد. او با بيان اينكه 
تصويب قوانين درحمايت از كودكان و نوجوانان هم 
تاثيري دركاهش وقوع جراي��م ندارد، به خانه ملت 
گفت: ريشه بسياري از جرايم حتي درحوزه كودكان 
مسائل اقتصادي اس��ت، بايد در اين بخش به دنبال 
راه حل كاهش جرايم بود؛ متاسفانه علت بيش از 90 
درصد جرايم مشكالت و معضالت اقتصادي است، 
لذا اگر اصالحاتي در اين حوزه صورت نگيرد، ميزان 
جرايم درتمامي بخش ها افزايش پيدا مي كند.  او با   
تصريح كرد: متاسفانه سازمان هاي متصدي در حوزه 
كودكان فعال نبوده و تشكيالتي عمل نمي كنند، يعني 
كاركرد انضباطي ندارند؛ به عبارتي متوليان بخش 
اطفال درجامعه متعدد بوده و درخصوص مس��ائل 
مختلف ازجمله افزايش جرايم اطفال مشخص نيست 
كه ازكدام دستگاه و نهاد بايد پيگيري هاي الزم انجام 
ش��ود، به عنوان مثال قوه قضاييه، نيروي انتظامي، 
بهزيستي و كدام نهاد درباره علت افزايش جرم ميان 
كودكان بايد جوابگو باشد. او با بيان اينكه سازماني 
فراگير با تمام اختيارات همانند س��ازمان مبارزه با 
مفاس��د اقتصادي براي كودكان بايد تشكيل شود، 
افزود: اگر بتوان براي اطفال چنين سازمان مشخصي 
را ب��ا وظايف و اختيارات ويژه تش��كيل داد، حداقل 
مي توان مي��زان وقوع جرايم را درحدي مش��خص 
ثابت نگه داشت؛ متاسفانه كودكان قرباني وضعيت 
فعلي جامعه بوده و در اتفاقات اجتماعي و بسياري از 

معضالت كودكان اولين قرباني هستند.

زنانخانهدارمشمولمقرراتبيمهصاحبانحرفومشاغلآزادميشوند

بيمه به خانه دارها روي خوش نشان نداد

»بيمه مهريه« مرد را از پرداخت مهريه نجات مي دهد؟

بيمه زنان خانه دار، از آن دسته خدمات بيمه است كه 
از زمان مطرح ش��دن تا امروز فراز و نشيب بسياري را 
پشت سر گذاش��ت. اگرچه بيمه زنان خانه دار طرحي 
بود كه با اس��تقبال بس��ياري از س��وي زنان رو به رو 
ش��د و تاكنون 136 هزار زن خانه دار، تحت پوش��ش 
اين بيمه قرار گرفته اند، اما كمب��ود بودجه دولت هر 
بار به اين طرح ش��كل تازه اي بخش��يد. در نهايت روز 
گذشته س��ازمان تامين اجتماعي، ش��رايط تازه اي را 
پي��ش روي زنان خان��ه دار براي برخ��ورداري از بيمه 
گذاشت و در راس��تاي اج��راي مصوبه هيات مديره 
س��ازمان تامين اجتماع��ي، تمامي زن��ان خانه دار 
سراس��ركش��ور براساس اح��راز ش��رايط مرب��وط 
در زمره مش��موالن مقررات بيم��ه صاحبان حرف و 

مشاغل آزاد ق��رار مي گيرند.

      راه پرفراز و نشيب بيمه زنان خانه دار
بيمه زنان خانه دار، از س��ال 1387 مطرح ش��د اما با 
گذش��ت 10 سال از نخس��تين زمزمه ها براي اجراي 
اين طرح، هنوز هم س��از و كار آن به درس��تي معلوم 
نيس��ت. اين طرح نخست بر اس��اس اصول 20، 21 و 
29 قانون اساسي در هيات دولت مطرح شد و سپس 
در سال 1380 در قالب صندوق تامين اجتماعي زنان 
و در نهايت در بودجه ساالنه سال 1381 به مسووليت 
سازمان بهزيستي مورد توجه قرار گرفت اما در نهايت 
به دليل تحميل بار مالي به دولت وقت، متوقف شد تا 
اينكه در اواخر دولت دهم، در راستاي سر و سامان دادن 
به اين طرح اعالم ش��د،  200 هزار زن خانه دار در سال 
1392 بيمه مي شوند و بعد از آن در ارديبهشت همان 
سال، خبر تصويب بيمه زنان خانه دار در هيأت دولت 
منتشر شد. با اين وجود اگرچه قرار بود تا پايان برنامه 
پنجم توسعه تمام زنان خانه دار تحت پوشش بيمه  قرار 
بگيرند اما اين موضوع در برنامه ششم توسعه تغيير كرد 
و مطابق آنچه در اين برنامه و همچنين در اليحه بودجه 
97 به آن اشاره شد، زنان خانه داري كه داراي سه فرزند 
باش��ند مي توانند تحت پوشش اين بيمه قرار بگيرند. 
زهرا ساعي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي 
اسالمي، اوايل امسال درباره اين موضوع بيان كرد: »به 
علت ش��رايط اقتصادي كنوني كشور و منابع موجود 
تنها مي توان تعداد محدودي از زنان خانه دار را تحت 
پوشش بيمه قرار داد كه اين ميان زنان خانه داري كه 
داراي سه فرزند باشند مي توانند بر اساس قانون برنامه 

ششم توسعه، تحت پوشش اين بيمه قرار بگيرند. ما به 
دنبال اين بوديم كه همچون كشورهاي توسعه يافته كه 
براي تمام زنان خانه دار حقوقي تعريف كرده اند و آنها را 
تحت پوشش بيمه قرار داده اند، اقدام كنيم، اما با وجود 
مشكالت اقتصادي كشور اجراي آن امكانپذير نبود و 
به دليل اينكه مشمول اصل 75 شده و براي دولت بار 
مال��ي اضافي ايجاد مي كرد، از اج��راي آن ممانعت به 

عمل آمد.« 
سرانجام كمبود بودجه دولت براي اجراي طرح بيمه 
زنان خانه دار، به آنجا رسيد كه چندي پيش، مدير كل 
امور فني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي، اعالم 
كرد، اين سازمان، زنان خانه دار را بر اساس مقررات بيمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش بيمه تامين 
اجتماعي قرار داده است تا اين گروه از جامعه، بتوانند 
با انعقاد ق��رارداد و پرداخت حق بيمه مقرر از تعهدات 
قانوني مربوطه بهره مند ش��وند. منصور آتشي درباره 
شرايط بيمه زنان خانه دار گفت: » زنان خانه داري كه 
كمتر از ٥٠ س��ال تمام سن دارند، مي توانند نسبت به 
ارايه تقاضا و انعقاد قرارداد بيمه اقدام كنند و چنانچه 
س��ن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيش از ٥٠ س��ال 
باشد، پذيرش درخواست وي منوط به دارا بودن سابقه 
پرداخت حق بيمه قبلي معادل مدت مازاد سني مقرر 
خواهد بود. زنان خانه داري كه حداقل داراي ١٠ سال 
سابقه پرداخت حق بيمه هستند نيز مي توانند بدون 
لحاظ شرط سني، نسبت به ارايه تقاضا و انعقاد قرارداد 

بيمه اقدام كنند.«

      آخرين جزييات بيمه براي خانه  دارها
اگرچه بيمه زنان خانه دار از ابتدا تا امروز فراز و نشيب 
بس��ياري را تحمل كرد اما تاپايان سال گذشته، 136 
هزار و 286 زن در سراس��ر كش��ور تحت عنوان بيمه 
زنان خانه دار تحت پوش��ش سازمان تامين اجتماعي 
قرار گرفتند و زنان گيالني با تعداد 19 هزار و 650 نفر 
در اين زمينه پيش��تاز هستند. اما حاال بر اساس آنچه 
روز گذشته، س��ازمان تامين اجتماعي اعالم كرد، به 
منظور گس��ترش بيمه به افراد جامعه و در راس��تاي 
اج��راي مصوب��ه هيأت مدي��ره س����ازمان تامين 
اجتماع��ي، كلي��ه زن��ان خانه دار سراس��ركش��ور 
براساس اح��راز ش��رايط مرب��وط در زمره مشموالن 
مقررات بيم��ه صاحبان حرف و مش��اغل آزاد ق��رار 
مي گيرند و مي توانند به نزديك ترين ش��عبه تامين 

اجتماعي محل س��كونت خود مراجعه كنند و با ارايه 
درخواست به صورت خوداظهاري به عنوان زنان خانه دار 
و با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه مقرر از تعه��دات 
قانوني مقرر بهره مند ش��وند. ش��رايط س��ني براي 
پذيرش درخواست و انعقاد قرارداد بيمه زنان خانه دار 
حداكثر 50 س����ال اس��ت؛ در غي��ر اين ص��ورت 
متقاضي بايد مع��ادل مازاد س��ني مقرر داراي سابقه 

پرداخت حق بيمه قبلي نزد اين سازمان باشد. 
 فرد متقاضي مي توان��د با انتخاب يك��ي از نرخ هاي 
اعالم ش��ده از حمايت هاي بيمه اي مربوطه بهره مند 
ش��ود و در صورتي كه خواستار بهره مندي از مزاياي 
بيمه بازنشس��تگي و فوت بعداز بازنشس��تگي باشد، 
14 درصد دس��تمزد مبناي پرداخت حق بيمه )12 
درصد س����هم بيمه ش��ده و 2 درصد س��هم دولت( 
پرداخ��ت كند. همچنين ب��راي اينكه بتواند از مزاياي 
بيمه بازنشس��تگي و فوت قبل و بعد از بازنشس��تگي 

برخوردار شود، بايد 16 درصد دستمزد مبناي پرداخت 
حق بيمه( )14 درصد س��هم بيمه ش��ده و 2 درصد 
س��هم دولت( و بازنشس��تگي، فوت و ازكارافتادگي 
20 درصد دس��تمزد مبناي پرداخ��ت حق بيمه )18 
درصد س����هم بيمه ش����ده و 2 درصد سهم دولت( 

پرداخت شود.
حتي زنان ش��اغل در كارگاه و موسس��ات مش��مول 
قانون تأمي����ن اجتماعي كه تح��ت عن��وان بيمه 
اجباري زيرپوش��ش مقررات تأمي��ن اجتماعي قرار 
دارن��د، درصورت قطع ارتباط اس��تخدامي با كارفرما 
مي توانندمابق��ي بيمه پ��ردازي خود را از طري��ق بيمه 
زنان خانه دار ادامه دهند و از مزايايي كه به آن اش��اره 

شد، بهره مند شوند.
در صورتي كه فرد متقاضي بخواهداز مزاياي درماني اين 
بيمه نيز استفاده كند، بايدبه ازاي هر نفر ماهيانه حق 
سرانه درمان كه هر س��ال ب��ه تصويب هي��أت وزيران 

مي رس��د، براي خود و افراد تحت تكفل پرداخت كند 
اما از آنجايي كه زن��ان خانه دار تحت تكفل همس��ران 
خود ب��وده و از نظ��ر درماني نيز تحت پوشش همسر 
خود هس��تند، ملزم ب��ه پرداخت حق س��رانه درمان 

نخواهند بود.
 اگر پدر خانواده فاقد پوشش بيمه اي باشد، متقاضي 
بيمه زنان خانه دار مي تواند با پرداخت حق سرانه درمان 
مصوب فرزندان خود را بيمه درماني كند. زن��ان خانه دار 
و افراد تحت تكفل آنها مي توانند باپرداخت حق سرانه 
درمان مصوب هيات وزيران با دريافت دفترچه درماني 
از تمامي امكانات مراكز درماني سازمان تأمين اجتماعي 
در سراسر كشور و نيز امكانات مراكز تشخيصي، درماني 
و دارويي طرف قرارداد اين سازمان استفاده كنند. ميزان 
سهم بيمه ش��ده از هزين��ه درمان كه فرانش��يز ناميده 
مي شود، براي خدمات پزش��كي سرپايي 30 درصد و 

براي خدمات درماني بستري 10 درصد است.

»بيمه مهريه« پيشنهادي بود كه ابتداي دهه 90 به عنوان 
راه حلي براي پرداخت مهريه از س��وي برخي مس��ووالن 
حوزه زنان و همراهي يكي از شركت هاي بيمه اي مطرح 
شد؛ پيشنهادي كه اگرچه هيچ وقت عملي نشد اما با سير 
صعودي قيمت سكه و ناتواني مردان براي پرداخت مهريه، 
بار ديگر قوت گرفته است. درحالي كه همزمان با نوسان 
قيمت سكه پيشنهادات متفاوتي از پرداخت سكه مهريه به 
قيمت روز عقد تا سقف پرداخت 50 سكه براي حل مشكل 
پرداخت مهريه مطرح شده است، شهناز سجادي، دستيار 
حقوق ش��هروندي معاون رييس جمه��ور در امور زنان و 
خانواده از طرح دوباره پيشنهاد »بيمه مهريه« به عنوان يكي 
از راه هاي پيش رو از سوي معاونت امور زنان صحبت كرد، 
راه حلي كه از سوي برخي از كارشناس عملياتي شدنش با 

اما و اگرهاي فراواني روبرو است.

      بيمه مهريه؛ پيشنهادي كه مسكوت مانده
پيش��نهاد »بيمه مهريه« براي اولين از س��وي معاونت 
رييس جمهوردر امور زنان و خانواده مطرح شد. زمانيكه 
زهره سادات الجوردي، مدير وقت سياسي فرهنگي مركز 
امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري، مرداد ماه سال 
91 درتشريح پيشنهاد “بيمه شدن مهريه زنان “ از سوي 
مركز زنان، گفته بود: براساس اين پيشنهاد، مرد با توجه به 
وسع و توان مالي خود از ابتداي ازدواج، مبالغي را به صورت 
تدريجي به عنوان بخش��ي از مهريه ب��راي زن پس انداز 
مي كند. به گفته او بر اس��اس اين پيش��نهاد با همكاري 

شركت هاي بيمه، شوهر مبلغي را براي زن به عنوان مهريه 
كنار مي گذارد تا بدين ترتيب هم زن به مهريه خود مي رسد 
و هم به مرد در پرداخت مهريه فشار نمي آيد كه الزم است 

در اين زمينه با صندوق هاي بيمه مذاكراتي انجام شود.
اوايل سال 92 نيز الجوردي مديرسياسي - فرهنگي مركز 
امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري نيز گفته بود كه 
مسووالن نسبت به عملياتي شدن پيشنهاد »بيمه مهريه« 
نظر مساعد دارند. با اين حال منتظر تأمين اعتبار »بيمه 
مهريه« هستيم. جلسات متعددي با رييس ستاد »ديه« 
داشته ايم و در اين راس��تا كارگروهي با حضور مسووالن 
سازمان زندان ها، قوه قضاييه، روانشناسان و جامعه شناسان 
تش��كيل داده ايم. به گفته وي قرار بوده تا اعتبارالزم براي 
بيمه كردن مهريه به صورت پلكاني تخصيص يابد و ابتدا 
مهريه هايي كه رقم خيلي بااليي ندارند مانند 14 س��كه، 
بيمه ش��وند. اين درحالي اس��ت كه پس از مدتي تامين 
نشدن اعتبار مالي و تغيير دولت، پيشنهاد »بيمه مهريه« 
بي نتيجه ماند؛ با اين وجود مس��ووالن از آن به عنوان يك 
راه حل استقبال كردند و حتي بيمه ايران پيشنهاداتي در 

زمينه بيمه مهريه ارايه داد.

      بحران سكه و مهريه در گير و دار نوسان ارزي
اگرچه س��ال ها از مطرح شدن پيش��نهاد »بيمه مهريه« 
گذشته است اما رشد حدود دو برابري قيمت سكه از خرداد 
تا شهريورماه سال جاري معاونت رييس جمهور در امور زنان 
و خانواده را بنا داشته است تا بار ديگر اين روش را به عنوان 

راه حل مشكل پرداخت مهريه زنان مطرح كند.بر همين 
اساس شهناز س��جادي دستيار حقوق شهروندي معاون 
رييس جمهور در امور زنان و خانواده در واكنش به اظهارات 
فاطمه ذوالقدر، نماينده مجلس شوراي اسالمي كه چندي 
پيش مطرح شدن پيشنهاد »پرداخت سكه مهريه به نرخ 
روز عقد« در كميسيون اجتماعي مجلس را خبر داده بود، 
گفت كه مشكل افزايش قيمت سكه در بازار به زنان ربطي 
ندارد و يك بحث اقتصادي است و قرار نيست زنان با حقوق 

خودشان تاوان مشكالت اقتصادي جامعه را بدهند.
اين پيشنهاد زماني مطرح شد كه به گفته ذوالقدر در پي باال 
رفتن قيمت سكه در ماه هاي اخير، آمار محكومان مهريه 
افزايش يافته، همچنين ع��ده اي به دليل فرار از پرداخت 

مهريه به دنبال خروج از كشور هستند.
پيش از اين نيز پيش��نهاد كاهش سقف مهريه از 110 به 
50 س��كه به عنوان راه حلي براي اين موضوع مطرح شد 
بطوريكه همين نماينده مجلس از بررسي اين پيشنهاد در 
كميسيون اجتماعي نيز خبر داده بود. سجادي، دستيار 
حقوق ش��هروندي معاون رييس جمه��ور در امور زنان و 
خانواده درباره حذف يا تغيير نحوه پرداخت مهريه براساس 
پيشنهادات مطرح شده در مجلس گفته بود كه اگر بخواهند 
مهريه زنان را به دليل شرايط اقتصادي بردارند يا كاهش 
دهند، تعادل حقوقي بين زنان و مردان به هم مي خورد و 
زنان از نظر حقوقي تضعيف مي شوند. بنابراين زماني خوب 
است مهريه حذف ش��ود يا كاهش يابد كه از طرف ديگر 
حقوق مرد محدود به شرايطي شود؛ يعني حق طالقش 

مشروط شود، حق سكونت با جلب نظر زن باشد يا حتي 
حق ممنوع الخروج كردن از اختيار مردان خارج شود. به 
عبارت ديگر يعني اين موارد را بايد همزمان انجام دهيم، نه 

اينكه تنها حق مهريه را از زنان سلب كنيم.
سجادي نيز از مطرح شدن دوباره پيشنهاد »بيمه مهريه« 
در اين معاونت براي حل مشكل پرداخت مهريه خبر داده 
و گفته بود كه در معاونت زنان هم شوراي مشورتي فقهي و 
حقوقي زنان نگران اين مساله است كه در حقوق و اراده زنان 
در عرصه قانونگذاري دخالت شود اما راه كاري كه مدت ها 
پيش نيز مطرح بوده اس��ت، بحث »بيمه مهريه« است تا 
چه زوج و چه زوجه مهريه خودشان را بيمه كنند. اين كار 
مي تواند حداقل مشكالت مالي زنان را رفع كند و مردي كه 
زن را به راحتي طالق مي دهد دست كم پشتوانه مالي براي 

زن باقي بماند تا بتواند خودش را سرپرستي و اداره كند.
اين درحالي اس��ت كه مرضيه محبي رييس كانون زنان 
حقوقدان سورا اس��تفاده از »بيمه مهريه« براي حل اين 
مشكل را امكان پذير نمي داند و معتقد است: ممكن است 
فردي بدهي اش را بيمه كرده و اقساط يا مبلغ نقدي را براي 
اين موضوع پرداخت كند، بطوريكه در صورت فوت يا طالق 
مبلغي به همسرش پرداخت شود، اما سوال اين است كه آيا 
بيمه مهريه، مرد را از پرداخت مهريه بري الذمه مي كند؟ 

پاسخ اين سوال منفي است.
اين حق��وق دان مطرح كردن »بيمه مهري��ه« را در طرح 
دعاوي مهريه بي تاثير مي داند و به ايس��نا مي گويد: زمان 
پرداخت اين بيمه بين بيمه گر و بيمه گذار و رابطه بين آن 

دو تعيين مي شود و زن به عنوان شخص ثالث در شرايط عقد 
بيمه دخالتي ندارد. بيمه هايي كه تا كنون ديده ام نيز بحث 
پرداخت مهريه را در صورت طالق و يا فوت مطرح كرده اند. 
همچنين در حالت س��وم نيز اگر مرد بخواهد سرمايه اي 
كه در اختيار شركت بيمه گذاشته است را مستردد كند، 
مي تواند پول سرمايه گذاري شده را بردارد، ولي اينكه زن 
بتواند هر زماني به اين سرمايه دسترسي پيدا كند، امكان 
پذير نيست. به گفته او امكان سوءاستفاده هاي نظير انجام 
طالق توافقي نيز از جمله پيامدهاي احتمالي اين پيشنهاد 
خواهد بود. بيمه ايران تا كنون چنين چيزي را مطرح كرده 
اما اين طرح ربطي به دعاوي مهريه ندارد بلكه براي مثال اگر 
مردي به ناگاه فوت كند زن او مي تواند به مهريه اش برسد.

او در ادامه با تاكيد بر اهميت فرهنگ سازي در اين حوزه 
معتقد است: به نظر مي رسد فعال بايد قانون گذاري در حوزه 
را كنار بگذاريم و به جاي آن فرهنگ سازي كنيم و بر شروط 
ضمن عقد متمركز شويم. يعني زوجين جوان را در معرض 
دو انتخاب قرار دهيم كه يكي انتخاب قانون مدني مبني بر 
اينكه خانواده سنتي همان حقوق ناشي از قانون مدني را 
بپذيرد است. يعني زن در تمكين شوهر باشد، بدون اجازه از 
كشور خارج نشود، اشتغال و تحصيلش تحت رياست شوهر 
باشد و در مقابل نيز به هر ميزان كه مورد توافق است تعيين 
شود  يا اينكه يك سري شروط ضمن عقد، مثل اشتغال، 
تحصيل، خروج از كشور، محل سكونت، حضانت فرزند، 
طالق و ...در سند ازدواج درج شود و در مقابل نيز يا زن مهريه 

ناچيزي داشته باشد يا اصال نداشته باشد.

روند»استخداممعلوالن«تغييركرد
رييس دبيرخانه اشتغال و كارآفريني سازمان بهزيستي 
كش��ور از تغيير روند »س��هميه اس��تخدامي« براي 
معلوالن از س��ال جاري خب��ر داد و گفت: معلوالن در 
صورت دريافت نمره قبولي در آزمون ها، براي حضور در 
مصاحبه هاي تخصصي دعوت مي شوند؛ در همين راستا 
كارشناسان بهزيستي در جلسات مصاحبه ها حضور 
مي يابند تا انطباق ش��غل را با نوع معلوليت متقاضي 

استخدام سنجيده و اينگونه مانع از رد افراد مي شوند.
مهناز كاش��ي افزود: باتوجه به اينكه در زمان فراخوان 
استخدام دس��تگاه ها، سازمان بهزيس��تي به جامعه 
معلوالن اطالع رساني كرده و افراد متناسب با رشته هاي 
فراخوان و س��هميه هاي لحاظ ش��ده در هر استان به 
شركت در آزمون ها اقدام مي كنند و در صورت دريافت 
حد نصاب نمره قبولي در آزمون به مصاحبه تخصصي 
دعوت مي شوند. در همين راستا كارشناسان بهزيستي 
در جلس��ات مصاحبه هاي تخصصي حضور مي يابند 
تا انطباق ش��غل را با نوع معلوليت متقاضي استخدام 
سنجيده و مانع از رد افراد در مصاحبه ها شوند. به گفته 
او، در موضوع سه درصد سهميه استخدامي معلوالن، 
بهزيس��تي به عنوان دستگاه وظيفه، پيگير استخدام 
و مشكالت قبول ش��دگان آزمون هاي استخدامي در 

دستگاه هاي متولي است.
كاش��ي در ادامه با اش��اره به اصالح قان��ون حمايت از 
حق��وق معلوالن خاطرنش��ان كرد: بر اس��اس قانون 
قبلي دس��تگاه ها تنها مجاز به اختصاص س��ه درصد 

سهميه هاي استخدامي خود به معلوالن بودند و تكليفي 
و الزامي در قانون لحاظ نشده بود اما با توجه به اصالحيه 
اين قانون دستگاه ها درحال حاضر مكلف به اختصاص 
سه درصد از سهميه استخدامي خود به معلوالن هستند 
كه در صورت رعايت نكردن تكاليف، سازمان بهزيستي 
به عنوان متولي حقوق معلوالن وارد عمل شده و احقاق 
حق مي كند. رييس دبيرخانه اش��تغال و كارآفريني 
سازمان بهزيستي كشور همچنين از پيگيري سازمان 
بهزيستي در جهت اصالح فراخوان هاي سازمان اداري 
و استخدامي به منظور حمايت از حقوق معلوالن خبر 
داد و به ايس��نا گفت: در چند روز گذش��ته به منظور 
بررسي و رفع مشكالت استخدامي معلوالن در ششمين 
آزمون استخدامي پيش رو، سازمان جلسه اي با رييس 
مركز آمار و برنامه ريزي تامين نيروي انساني سازمان 
استخدامي كشور برگزار كرد كه يكي از اين مشكالت 
نامعلوم بودن رديف هاي استخدامي سهميه دار براي 
معلوالن بود و بهزيستي در اين جلسه خواستار مشخص 
شدن اين رديف ها شد. كاشي با اشاره به ماده 42 و 127 
قانون مديريت خدمات كشوري كه اشاره به سالمت 
رواني و جس��ماني افراد براي استخدام در دولت دارد، 
اين ماده را در تناقض با قانون حمايت از حقوق معلوالن 
دانست و گفت: يكي ديگر از خواسته هاي اين سازمان 
اين است كه در فراخوان ها بحث “داشتن معلوليت به 
معناي عدم سالمت جسماني نيست “ و “ در انتخاب فرد 
معلول تنها توانايي انجام كار مربوطه “ مدنظر قرار گيرد. 

او با ابراز اميدواري براي اعمال نظرات سازمان بهزيستي 
در بحث استخدام براي حمايت از حقوق معلوالن گفت: 
اين سازمان هم اعتقاد دارد كه فراخوان هاي سازمان 
استخدامي در تطابق با قانون حمايت از حقوق معلوالن 
نبوده و با توجه به اينكه قانون حمايت از حقوق معلولين 
قانوني اس��ت كه بعد از مديريت خدمات كشوري به 
تصويب رسيده بنابراين به احتمال زياد اين مشكالت 
برطرف و خواسته هاي ما اعمال خواهد شد. او در ادامه از 
تدوين آيين نامه جديد حق بيمه سهم خويش فرمايي و 
كارفرمايي معلوالن و يارانه ارتقاي كارايي معلوالن خبر 
داد و افزود: مشوق هاي حمايتي سازمان بهزيستي براي 
معلوليني كه وارد بخش دولتي نمي شوند، در دستور كار 
قرار دارد كه با توجه به قانون اخير، سهم بيمه كارفرمايي 
و خويش فرمايي معلوالن رايگان شده و دولت مكلف 
است سهم بيمه كارفرمايي را به ازاي به كارگيري هر 

فرد معلول به كارفرما پرداخت كند. 
رييس دبيرخانه اشتغال و كارآفريني سازمان بهزيستي 
كش��ور افزود: اين آيي��ن نامه در حال تدوي��ن بوده و 
در صورتي كه هيات وزي��ران پيش نويس هايي كه با 
همكاري وزارتخانه تهيه ش��ده را تصويب و منابع آن 
تامين شود، عملياتي خواهد شد. كاشي از تسهيل گري 
اشتغال 56 هزار و 677 نفر در سال گذشته توسط اين 
سازمان خبر داد و گفت: تعهد اين سازمان در سال جاري 
تسهيل گري اشتغال براي 50 هزار و 477 نفر است كه 

تاكنون براي 19 هزار نفر انجام شده است.
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اخبار 13 راهوشهرسازي
امضاي تفاهم نامه  حمل ونقلي 

بين ايران وايتاليا 
تفاهم نامه همكاري هاي حمل و نقل بين المللي 
جاده اي ميان جمهوري اسللامي ايران و ايتاليا با 
حضور مسووالن حمل و نقلي و ترانزيتي دو كشور 
امضاء شللد. مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل 
بين المللي اين سللازمان راهللداري و حمل ونقل 
جاده اي گفت: در سومين نشست كارگروه مشترك 
حمل ونقل بين المللي جاده اي ايران و ايتاليا، موارد 
متعددي در زمينه تردد رانندگان، ناوگان ترانزيتي 
و تعداد پروانه هاي مورد مبادله ساالنه، عوارض بين 
دو كشور، مشكات گمركي، ماحظات بارگيري 

به كشور ثالث و... توافقاتي كسب شد.
به گللزارش روابللط عمومي سللازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي، نفيسللي اظهار كرد: در اين 
جلسلله درخصوص برگزاري نشست مشتركي 
بين سللفارت ايتاليللا در تهران، با هللدف يافتن 
راه حل هاي مناسللب در ارتباط با صللدور رواديد 
رانندگان كاميون هاي بين المللي عازم به قلمرو 
ايتاليا، توافق هاي الزم انجام شود. مديركل دفتر 
ترانريت و حمل و نقل بين المللي گفت: در ارتباط با 
گسترش حوزه همكاري به ديگر زمينه هاي مرتبط 
با حمل ونقل جاده اي و راهداري از جمله سامانه هاي 
حمل ونقل هوشللمند )ITS(، ايمنللي جاده اي، 
راهداري، برنامه هاي آموزشي و ديگر حوزه هاي 
حمل ونقللل و ارايه تجارب موفللق بين المللي در 
زمينه هاي ذي ربط پيشللنهادهاي الزم از سوي 
طرف ايراني و به همراه طرح  همكاري پيشنهادي به 
طرف ايتاليايي تحويل شد. نفيسي ادامه داد: طرف 
ايراني براي توسعه مسيرهاي اتوبوسراني موردي 
بين دو كشور اعام آمادگي كرد و همچنين طرفين 
با تاكيد بر ضرورت ارتقاي همكاري هاي گردشگري 
زميني، درخصوص جزئيات مسائل حمل ونقلي 
ذي ربط، ايجاد يك بنيان مناسب براي تسهيل تردد 

ناوگان تبادل نظر كردند.

ممنوعيت تردد خودروهای 
حمل کاال در دهه اول مهر 

شورای حمل و نقل و ترافيک شهر تهران از اعمال 
محدوديت تردد در عبور و مرور خودروهای حمل 

کاال از ابتدای مهر ماه به مدت 11 روز خبر داد.
به گزارش ايسللنا، در مصوبه اخير اين شورا آمده 
است؛ با توجه به فرارسيدن سال جديد تحصيلی 
و لزوم مديريت تقاضای سفر و کاهش زمان تأخير 
ناشی از ترافيک سللنگين ابتدای مهرماه، بدين 
وسيله اعام می دارد تردد انواع ناوگان پخش کاال 
در شهر تهران از اول لغايت يازدهم مهرماه 97 به 
غير از روزهای پنج شنبه و جمعه، از ساعت 6 تا 9 
صبح ممنوع است.در ادامه مصوبه شورای حمل 
و نقل و ترافيک شللهر تهران نيز اعام شده است 
که اين محدوديت توسللط دوربين های نظارت 
تصويری و عوامل پليس راهور تهران بزرگ کنترل 
و درصللورت تخلف جريملله ورود ممنوع اعمال 

خواهد شد.
در پايان ايللن مصوبه نيز از ناوگان حمل و پخش 
کاال خواسته شده اسللت تا ترتيبی اتخاذ کنند 
ضمن همکاری و مساعدت در اجرای هرچه بهتر 
مصوبه اباغی و تسهيل در مديريت ترافيک آغاز 
سال تحصيلی، نسبت به اطاع رسانی و نظارت بر 

اجرای اين مصوبه اقدامات الزم انجام شود.

نتيجه يك تحليل رسمي از وضعيت بازار امالك

مسكن ديگر كشش رشد قيمت ندارد

مجوز انتشار ۶۰۰ ميليارد اوراق مشارکت صادر شد
شهردار تهران:

گروه راه و شهرسازي|
با وجود كاهش چش��مگير حجم معامالت مس��كن از 
خرداد ماه سال جاري، مسووالن بخش مسكن از جمله 
ريي��س اتحاديه امالك، مديركل دفت��ر برنامه ريزي و 
اقتص��اد مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي و... چندان 
با بازگش��ت ركود به بخش مس��كن موافق نيستند و 
در اظهاراتش��ان اعالم مي كنند كه بازار مس��كن تنها 
كساد شده اس��ت و در دوران ركود به سر نمي برد، اين 
درحالي اس��ت كه نگاهي به آمار رسمي منتشر شده، 
خالف اين ادعا را ثابت مي كن��د به عنوان نمونه تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش مس��كن در مردادماه سال 
جاري نس��بت به ماه مش��ابه آن در س��ال گذشته 33 
 درصد كاهش يافته و به 12 هزار معامله در شهر تهران

رسيده است.
كاهش 33 درصدي معامالت به معناي افت محسوس 
و غيرقاب��ل انكارقراردادهاي خريد و فروش مس��كن 
اس��ت، موضوعي كه مس��ووالن اين بخ��ش حاضر به 
پذيرش آن نيستند و با اعالم آمارهاي عجيب بر ادعاي 
خود پافشاري مي كنند، در همين رابطه، علي چگني، 
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه 
و شهرس��ازي درباره حجم قراردادهاي خريد و فروش 
مس��كن طي ماه هاي گذش��ته مي گويد: ت��ا حدودي 
ميزان معامالت كاهش يافته اس��ت، اما اينكه بگوييم 
اين كاهش معامالت يعني ورود بخش مسكن به ركود 

درست نيست.
به گفته او، باالترين حجم معامالت در يك ماه در تهران 
22 هزار و كمترين تع��داد معامالت ۵ هزار بود، اما در 
حال حاضر تع��داد معامالت در عدد 1۴ هزار نش��ان 

مي دهد كه مسكن در ركود قرار ندارد. 
اظهارات علي چگني درباره 1۴ هزار معامله ثبت شده 
در پايتخت درحالي است كه براساس اطالعات كسب 
شده در س��امانه امالك تا 2۵ شهريور ماه سال جاري، 
حدود 7 هزار و ۵00 قرارداد به امضا بوده است و تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش طي مرداد ماه هم 12 هزار 

مورد بوده است.
او كه در نشس��ت خبري همايش سياست هاي توسعه 
مس��كن س��خنراني مي كرد، اعالم مي كند: وضعيت 
موج��ود دربازار مس��كن مث��ل س��ال هاي ۹2 تا ۹۵ 

نخواهد شد.

  رشد قيمت متوقف مي شود؟ 
همگام با كاهش حجم معامالت مس��كن طي ۴، ۵ ماه 
گذش��ته، قيمت ها به ش��دت افزايش يافته و اين سير 
صعودي تا مرداد ماه س��ال جاري ادامه داشته است به 
گونه اي كه دراين ماه ش��اهد رشد 61 درصدي قيمت 
نسبت به ماه مش��ابه سال قبل بوديم، اما موضوعي كه 
اغلب كارشناس��ان هم به آن اشاره مي كنند اين است 
كه ديگر بازار شرايط افزايش قيمت را ندارد، موضوعي 
كه مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرس��ازي هم به آن اش��اره مي كند و مي گويد: 
پيش بيني مي ش��ود با توجه به اينكه بخش مس��كن 
افزايش قيمت خود را در حد باالي خود داش��ته است، 
پس كشش قيمت ديگر وجود ندارد، مگر اينكه اتفاقات 

عجيب و غريبي در اقتصاد رخ دهد. 
او اظهار مي كند: بخش مس��كن و بازار مس��كن بخش 
تأثيرپذيري از مس��ائل اقتصاد ُخرد و كالن است، پس 

اگر نگاهي به پنج سال گذشته بيندازيم، مي بينيم كه 
قيمت مسكن ثبات داشته و 30 درصد كاهش يافته بود. 
چگني مي افزايد: اين ثبات قيمت و كاهش تا نيمه سال 
۹6 ادامه يافت و در سال ۹6 وقتي نهادهاي مسكن رشد 
قيمت داش��ت، اقتصاد در س��ال ۹6 در تمام بخش ها 
دچار تغييرات اساسي ش��د و مسكن هم تا حدودي از 

اين تحوالت تأثير گرفت و دچار افزايش قيمت شد. 
او با اشاره به اينكه رشد قيمت مسكن از نيمه دوم سال 
۹6 آغاز و حتي تا چند ماه گذش��ته هم ادامه داش��ت، 
مي گويد:  متوسط رشد قيمت مسكن در تهران براساس 
معامالت صورت گرفته 60 درصد بود، پس اين تغييرات 
ناش��ي از تغييرات اقتصاد كالن، مسائل بين المللي و 

برجام و دالر رخ داده بود. 
اين مقام مسوول تأكيد مي كند: وقتي نهاد ه هاي توليد 
مس��كن مثل فوالد، آهن و س��اير مصالح ساختماني 
رشد پيدا مي كند، نمي توان گفت قيمت مسكن نبايد 
افزايش يابد، چرا كه در اين صورت مسكن كه با رونق 
خود مي تواند اشتغال زيادي ايجاد كند دچار ركود در 
بخش توليد مي شود، پس افزايش قيمت كه براساس 
شرايط اقتصادي كشور رخ داده بود يك امر طبيعي بود. 
چگني با تأكيد بر اينكه اگر قيمت مس��كن رشد نكند 
توليد مس��كن هم متوقف خواهد شد، اضافه مي كند: 
رش��د قيمت در يك سال گذش��ته موجب شد تعداد 
صدور پروانه هاي ساختماني رشد كند و ارزش افزوده 
بخش مسكن كه چندين سال منفي بود، مثبت شود. 

  تعويق آغاز به كار سامانه امالك  
درحالي كه راه اندازي س��امانه امالك و مس��تغالت با 
تاخيري سه ساله مواجه شده است و مسووالن وزارت 
راه و شهرسازي بارها از اجرايي شدن آن طي اين مدت 
خبر داده اند و در آخرين اظه��ار نظر به راه اندازي اين 
س��امانه در سال آينده اشاره ش��ده است، اما نگاهي به 
اظهارات مدي��ركل دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي حكايت از آن دارد كه راه اندازي اين سامانه 

به سال آينده هم نمي رسد.
چگني با بي��ان اينكه چون راه اندازي س��امانه امالك 
و اس��كان كش��ور يك اقدام فرادولتي و نيازمند ورود 
اطالعات از تمام بخش ها اس��ت، هن��وز به جمع بندي 
نهايي نرسيده است، مي گويد: در خصوص اين سامانه 
بحث هاي مختلف��ي از زبان وزارتخانه عنوان ش��ده و 
تاكنون 70 جلسه براي بررسي و راه اندازي اين سامانه 

برگزار شده است.
به گزارش فارس، علي چگني مي افزايد: تمام اطالعات 
در وزارت راه و شهرسازي وجود ندارد، چرا كه اطالعات 
اين س��امانه، فرادولتي است و تمام بخش هاي دولتي، 
خصوصي، عمومي و حتي قوه قضاييه هم بايد اطالعات 
خود را وارد اين سامانه كنند، پس راه اندازي اين سامانه 

فراتر از دولت است. 
چگن��ي ادامه مي ده��د: وزارت راه و شهرس��ازي كار 
خ��ود را رها نكرده و جلس��ات مختلفي حت��ي با نهاد 
رياس��ت جمهوري و تمام دستگاه هاي ذي ربط برگزار 
كرده اس��ت، پس بايد اطالعات به طور كامل وارد اين 
سامانه ش��ود تا خروجي نهايي را اس��تخراج كنيم، به 
همين دليل هنوز به جمع بندي نهايي و به مرحله قابل 

بهره برداري نرسيده ايم.
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه 

و شهرسازي يادآور مي شود: كميته اي در سازمان ملي 
زمين و مس��كن در حال پيگيري و راه اندازي س��امانه 
امالك تشكيل ش��ده و در وزارت راه و شهرسازي هم 
كميته كاربري به وجود آمده تا اين س��امانه راه اندازي 

شود. 
او تصريح مي كند: پيش��نهادي در كنار پيشنهادهاي 
نه گانه وزارت راه و شهرسازي به دولت داده شده است 
كه در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده، اما هنوز 

در دولت تصويب نشده است. 
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و 
شهرسازي اضافه مي كند: در اين پيشنهاد عنوان شده 
است چون تمام اطالعات در شهرداري ها موجود است، 
راه اندازي اين س��امانه امالك به ش��هرداري ها محول 
شود، پس اگر اين موضوع به قانون تبديل شد چه بهتر 
و اگر تصويب آن منتفي ش��د، وزارت راه و شهرسازي 

كار خود را انجام خواهد داد.
چگني همچنين درباره رابطه اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي از سكنه و سامانه امالك مي گويد: دريافت ماليات 
از خانه هاي خالي از س��كنه يك مساله كوچك در اين 
سامانه اس��ت، چرا كه معتقديم دريافت ماليات از اين 
خانه ها نمي تواند به آن شكل در بازار مسكن اثرگذاري 

زيادي داشته باشد. 

او تأكيد مي كند: با راه اندازي س��امانه امالك و اسكان، 
مشخص مي شود كه چه تعداد مسكن در كشور وجود 
دارد، چ��ه ميزان گ��روه كم درآمد و بي خان��ه داريم و 
حتي اين س��امانه مي تواند ب��ه وزارت رفاه كمك كند 
افراد با توان مالي باال را شناس��ايي كند و به آنها يارانه 

پرداخت نكند. 

  ناتواني در تامين منابع مسكن اجتماعي 
طرح مس��كن اجتماعي هم از ديگ��ر مباحثي بود كه 
مديركل دفت��ر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن وزارت 
راه و شهرسازي به آن اشاره كرد، اجراي طرح مسكن 
اجتماعي كه سال ها از تصويب آن مي گذرد همچنان در 
هاله اي از ابهام است، درحالي كه اوايل سال جاري حامد 
مظاهريان، معاون وزيرراه وشهرس��ازي از آغاز اجراي 
اين طرح به صورت مرحله اي از سال ۹6 خبرداده بود.

چگني درباره طرح مسكن اجتماعي مي گويد: همواره 
دولت ه��ا بحث هايي براي گروه ه��اي كم درآمد اعالم 
مي كنند، مس��كن اجتماعي هم مصوبه دولت اس��ت، 
پس وزارت راه و شهرس��ازي برحس��ب ت��وان خود و 
محدوديت ه��اي مالي اقداماتي مث��ل تأمين زمين را 
انجام داده و سازمان ملي زمين و مسكن نيز پيگير آن 
است.  او ادامه مي دهد: محدوديت هاي مالي در دولت 
موجب شده منابع و اعتبار كافي براي مسكن اجتماعي 
اختصاص نيابد، پس بنابراين مسكن اجتماعي هنوز در 
صفحه اول قرار دارد.  به گفته اين مقام مسوول، دولت 
معتقد است در حوزه بازآفريني شهري مي توان مسكن 

اجتماعي را ادامه داد.

  تكذيب افزايش 300 ميليون توماني وام
پرداخت وام 300 ميليون توماني براي خريد مس��كن 

از آن دست خبرهايي بود كه طي ماه هاي اخير از زبان 
مردم كوچه و بازار شنيده شد اما به گفته مديركل دفتر 
برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرسازي 
برنامه اي براي پرداخت اين وام وجود ندارد و اين خبر، 
ش��ايعه بوده اس��ت، چگني در اين باره اظهار مي كند: 
دولت برنامه هايي براي افزايش قدرت خريد متقاضيان 
مسكن مثل افزايش سقف تسهيالت مسكن در دست 

برنامه دارد.
اين مقام مسوول درباره جزئيات پيشنهادهاي وزارت 
راه و شهرس��ازي و بانك مس��كن براي تغيير شرايط 
تس��هيالت خريد خانه ادامه مي دهد: تا زماني كه اين 
پيشنهادها مصوب نشود نمي توانيم درباره جزئيات آن 

صحبت كنيم.
او مي افزايد: يكي از نمايندگان مجلس درباره وام 300 
ميليون توماني خريد مس��كن صحبت ك��رده بود كه 

چنين طرحي در بانك مسكن وجود ندارد.

  كنترل بازار اجاره قابل اجرا است
دوساله ش��دن قراردادهاي اجاره هم يكي از بندهاي 
۹ گان��ه پيش��نهادي وزارت راه وشهرس��ازي بود كه 
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه 
و شهرس��ازي از جزييات آن دفاع مي كند و مي گويد: 
وزارت راه و شهرسازي براي كنترل بازار اجاره مسكن 
برنامه اي براي دو ساله كردن قراردادها به دولت ارايه 
كرده است و دو ساله شدن قرارداد اجاره در كميسيون 
اقتصادي دولت تصويب شده است، اما بايد براي تبديل 

به قانون شدن، اين موضوع در دولت تصويب شود. 
چگني مي افزايد: قصد وزارت راه و شهرسازي دخالت 
نابجا در بازار اجاره نيست، بلكه مي خواهيم با اهرم هاي 

اقتصادي، بازار اجاره را كنترل كنيم.

شهردار تهران با بيان اينکه مجوز انتشار 6۰۰ ميليارد 
اوراق مشارکت صادر شده است، گفت: مشکل اصلی ما 
اين است که ميزان بدهی شهرداری به بانک ها باالست 

و بايد بدهی ها را تعيين تکليف کنيم.
به گزارش فارس محمدعلی افشانی، در پاسخ به اين 
پرسش که شهرداری تهران تا 31 شهريور ماه مهلت 
برای انتشللار 13۰۰ ميليارد تومان اوراق مشللارکت 
داشت، گفت: سال گذشته به شهرداری تهران اجازه 
داده شد تا 2 هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت منتشر 
کند و شللهرداری توانست 7۰۰ ميليارد تومان اوراق 

مشارکت را به فروش برساند.
وی ادامه داد: شللهرداری تهران تا اسفند ماه مهلت 

داشللت بانک عامل را برای فروش اوراق مشللارکت 
مشللخص کند اما بلله دليل بدهی بللاال )بيش از 23 
هزار ميليارد تومان( بانک های مختلف حاضر نشدند 

عامليت را بپذيرند. 
شللهردار تهران گفت: نهايتًا با پيگيری انجام شده و 
همکاری ديوان محاسبات قرار شد قدری اين موضوع 
تمديد شد و گفتند در صورتی که بانک عامل باشد 
می توانيم اوراق مشللارکت را منتشر کنيم. به گفته 
افشانی، از 13۰۰ ميليارد اوراق مشارکت باقی مانده 
برای 6۰۰ ميليارد تومان بانک عامل مشخص شد. 
3۰۰ ميليارد تومللان بانک صادرات و 3۰۰ ميليارد 
تومان بانک پارسيان عامليت انتشار اوراق مشارکت 

را بر عهده گرفت. وی ادامه داد: بانک مرکزی مجوز 
را صادر کرد و در حال پيگيری هستيم اما موضوعی 
کلله بانک ها مطللرح می کنند اين اسللت کلله بايد 
بدهی های قبل تعيين تکليف شللود تا ما اين اوراق 

را منتشر کنيم.
افشللانی در پاسخ به اين پرسللش که مهلت به اتمام 
رسيده است،  گفت: چون مجوز را بانک مرکزی صادر 
کرده و به بانک ها داده اسللت احتمال زياد می دهيم 
موضوع حل شود اما مشکل اصلی ما بدهی شهرداری 
تهران است. شللهردار تهران در پاسخ به اين پرسش 
که می توانيم مشکل بدهی ها را برطرف کنيم گفت: 

بايد دنبال کنيم. 
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نوبت دومآگهي مناقصه عمومي 
ري و حمل و نقل جاده اي  اداره كل راهدا

استان مازندران

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران

دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابري و با رعايت سقف ارجاع كار از سازمان برنامه و بودجه )معاونت برنامه ريزي سابق( الزامي مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا ساعت 14 مورخ 97/7/9

مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه ستاد: ساعت 14 مورخ 97/7/21
زمان بازگشايي پيشنهادات: ساعت 8/30 صبح مورخ 97/7/22 در دفتر مديركل

آدرس ساري خيابان انقالب مقابل استانداري- اداره پيمان و رسيدگي   تلفن 011-33326002
اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg. ir نيز درج گرديده است.

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل مناقصه از طريق دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايي از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

دوره تضمينمدت اجراي كارمبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار مبلغ برآورد )ريال(موضوعشماره مناقصه ستادرديف

24 ماه6 ماه2/984/435/778149/221/789بهسازي و تعريض محور ساري- قائمشهر )محدوده عبور پاشاكا( )تجديد اول(12۰۰973489۰۰۰۰7۰

24 ماه6 ماه6/962/283/528348/114/176اجراي دوربرگردان سورك- دسترسي فرودگاه )تجديد اول(22۰۰973489۰۰۰۰71

24 ماه6 ماه7/965/946/274398/297/314اجراي دوربرگردان رستم كا بهشهر )تجديد اول(32۰۰973489۰۰۰۰72

24 ماه12 ماه35/579/۰14/6671/778/95۰/733بهسازي محور احمدچاله پي )تجديد دوم(42۰۰973489۰۰۰۰73

نوبت دومآگهي فراخوان مناقصه 97-10

وزارت راه و شهرسازي
اداره كل راه و شهرسازي استان ايالم 

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان ايالم 

مهلت و محل دريافت اس�ناد: از تاريخ 97/7/3 لغايت 97/7/9 پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir و سامانه تداركات 
 www.setadiran.ir الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس

مهلت و محل تحويل پيشنهاد قيمت: 97/7/21- اداره كل راه و شهرسازي استان ايالم 
اعتبار پروژه ها از محل اعتبارات مصوب و اوراق خزانه اسالمي مي باشد. 

پيمانكار مي بايست توان مالي كافي براي ادامه عمليات اجرايي پروژه تا زمان ابالغ تخصيص نقدي يا غيرنقدي داشته باشد به طوري كه روند اجراي پروژه 
بدون وقفه و طبق برنامه زمان بندي اجرا گردد. 

با توجه به اعالم مناقصات و دريافت پيشنهادات از طريق سامانه الكترونيكي دولت به نشاني www.setadiran.ir ، الزم است كليه پيمانكاران با مراجعه 
به شركت هاي مربوطه نسبت به ثبت نام در سايت فوق الذكر و دريافت شناسه كاربري و رمز عبور و امضا الكترونيكي )token( جهت ارائه پيشنهاد قيمت 

اقدام نمايند. 
الزم به توضيح است كه پاكت هاي پيمانكاراني كه در سامانه مذكور ثبت نام نكرده و از طريق سامانه پيشنهاد قيمت ارسال نكنند، باز نخواهد شد. 

پيش پرداخت پرداخت نمي شود. 
هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه ها مي باشد. 

رشته مورد نياز مبلغ  تضمين )ريال(مبلغ برآورد )ريال(عنوان پروژهرديف 

راه و ترابري 13/607/842/431681/000/000تكميل واريانت سرتنگ- لومار1

راه و ترابري 19/767/475/664989/000/000اصالح مسير ايالم- دره شهر )مقطع ريزشي چشمه شيرين(2

ساختمان 14/224/511/4287/120/000/000تكميل عمليات اجرايي مسجدجامع شهرستان دره شهر3

ساختمان 14/264/450/3717/140/000/000تكميل عمليات اجرايي مسجدجامع شهرستان ايوان 4

ساختمان 6/168/505/851309/000/000تكميل پروژه ساختمان اداري محيط زيست سيروان5

   علي چگني: با توجه به اينكه بخش مسكن 
افزايش قيمت خ�ود را در حد ب�االي خود 
داشته است، پس كشش قيمت در ماه هاي 
آتي وجود ندارد، مگر اينكه اتفاقات عجيب 

و غريبي در اقتصاد رخ دهد

برش



صنعت،معدن و تجارت14 اخبار
 موانع پيمان پولي دوجانبه 

با چين و تركيه 

 راه اندازي دفتر مقابله 
با تحريم ها

قيمت آهن به زير ۴هزار 
تومان مي رسد

تسنيم| رييس اتاق مشترك ايران و چين گفت: 
بانك مركزي استقالل الزم را براي اجراي مبادالت 
دوجانبه پولي با كشورهاي آسيايي و اروپايي ندارد و 
همين امر موجب شده نتوانيم با تركيه، چين و هند 
مبادالت ارزي با پول محلي داش��ته باشيم. اسداهلل 
عسگر اوالدي، رييس اتاق مشترك ايران و چين، در 
مصاحبه با راديو در خصوص حذف دالر از سيستم 
مالي ايران، اظهار كرد: پ��س از جنگ جهاني دوم و 
از سال 1946 دالر وارد صحنه بين المللي و مسائل 
مالي شد و به تدريج نفوذش را در اين عرصه گسترش 
داد. او اف��زود: در مرحل��ه اول در اوپك و فروش نفت 
در جهان با دالر صورت پذيرف��ت در مرحله بعدي 
سيستم سرمايه گذاري و وام دهي بانك ها همه با دالر 
انجام مي شد و اين امر همچنان ادامه دارد و موجب 
ش��ده دالر به يك ارز قدرتمند در سطح بين الملل 

تبديل شود.
رييس اتاق مشترك ايران و چين گفت: با وجود اينكه 
در حال حاضر بدهي كشور امريكا به طرز سرسام آوري 
رشد كرده است اما هنوز به عنوان يك معتمد در سطح 
جهان مطرح بوده كه سرمايه گذاري هاي عمده اي در 
آن انجام مي شود. عس��گراوالدي ادامه داد: چين با 
وجود اينكه در مسائل اقتصادي با امريكا درگيري هايي 
دارد اما حدود 300 تا 350 ميليارد دالر ذخيره ارزي 
دالري در امريكا دارد، لذا شكستن اين مرز و كمرنگ 
كردن نقش دالر چندان آسان نيست، اما هر كشوري 
به نوبه خودش بايد در اين مسير ايفاي نقش كند. او با 
اشاره به اينكه كشور ما براي جداشدن از مسير اقتصاد 
دالري چند راه پي��ش رو دارد، بيان كرد: در مرحله 
اول بايد با كشورهاي منطقه با ارزهاي محلي مبادله 
انجام دهيم به عنوان مثال با چين و روسيه با يوان و 
روبل و همچنين ديگر كشورها مبادالت تجاريمان 

را انجام دهيم. 
رييس اتاق مشترك ايران و چين توضيح داد: اگر از 
دالر فاصله نگيريم متاسفانه زير سلطه كشور امريكا 
قرار مي گيريم كه اين كشور روش خوبي را در مبادالت 
ريالي و دالري با ما نخواهد داشت و نمي توان به اين 
كشور اعتماد كرد. عسگراوالدي تصريح كرد: بانك 
مركزي استقالل الزم براي اجراي مبادالت دوجانبه 
پولي با كشورهاي آسيايي و اروپايي را ندارد و همين 
امر موجب شده نتوانيم با كشورهايي از جمله تركيه، 
چين و هند مبادالت ارزي با پول محلي داشته باشيم. 
او تاكيد كرد: در كشور ما به بخش خصوصي فرصت 
داده نمي شود كه بتوانند در اقتصاد نقشي را ايفا كنند 
و از دولت مي خواهيم كه كوچك سازي را انجام دهد 
در غير اين صورت با اقتصاد دولتي به سرمنزل مقصود 

نخواهيم رسيد.

ش�اتا| رييس مركز امور اصناف و بازرگانان از 
راه اندازي دفتر پيش��گيري و مقابله با تحريم ها 
خبر داد. س��يد ج��واد احمدي، با اع��الم اين 
مطلب اف��زود: اين اقدام با نظ��ر وزير صنعت و 
براي نظم بخش��ي به ارتباطات و تعامالت بدنه 
وزارتخانه با اصناف در دستور كار قرار گرفت. او 
گفت: باتوجه به شرايطي كه به دليل فشارهاي 
ظالمانه نظام س��لطه و استكبار جهاني در سال 
جاري با آن مواجه هس��تيم تالش شده است تا 
با ارتباط و تعامل نزديك با اصناف، سازمان هاي 
صنفي و متولي��ان آنها اعم از هيئت  مديره هاي 
اتحاديه صنفي و هيات رييسه اتاق هاي اصناف، 
مشكالت مبتال به آنها احصاء، بررسي، پيگيري 

و حتي االمكان حل و فصل شود.
دبير هي��ات عالي نظ��ارت درب��اره مهم ترين 
مشكالت كنوني نيز توضيح داد: عمده مشكالتي 
كه در حال حاضر دامن گير جامعه صنفي كشور 
است ناشي از  ثبات نداشتن  در مولفه هاي اصلي 
اقتصادي، نوس��انات نرخ ارز، ع��دم تامين مواد 
اوليه، افزايش قيم��ت عوامل توليد و كاالهايي 
است كه در شبكه توزيع صنفي، قرار مي گيرد. او 
ادامه داد: در چنين شرايطي تسهيل امور مرتبط 
با اصناف از طريق مكاني��زه كردن فرايندهاي 
مختلف از جمله صدور پروانه كسب، برگزاري 
انتخابات اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف، تسهيم 
وجوه حاصل از صدور پروانه، كسب و... مواردي 
است كه در مركز امور اصناف و بازرگانان مورد 

توجه قرار گرفته و عملياتي شده است. 

تسنيم| رييس اتحاديه آهن فروشان با بيان اينكه 
در حال حاضر قيمت آهن در ب��ازار 4هزار و ۲00 
تومان به ازاي هر كيلوگرم است، گفت: قرار است با 
استمرار عرضه محصوالت فوالدي در بورس كاال 
اين رقم به زير 4هزار تومان برس��د. محمد آزاد با 
اشاره به اينكه عرضه محصوالت فوالدي در بورس 
كاال با لغو س��قف معامالت آغاز شده است، اظهار 
كرد: برداشته شدن سقف معامالت عاملي شده 
تا قيمت پايه محصوالت فوالدي ۲0 تا ۲۲ درصد 
افزايش پيدا كند. او با بيان اينك��ه رقابت در بازار 
نيز عاملي ش��ده تا اين سقف افزايش محصوالت 
فوالدي به 38 درصد برس��د تصريح كرد: قرار بود 
با افزايش عرضه محصوالت فوالدي در بورس كاال 
كاالي ارزان را راهي بازار كنيم كه متأس��فانه اين 
موضوع انجام نشد. اما خوشبختانه هدف ديگر ما كه 
همان از بين بردن بازار كاذب معامالت محصوالت 
فوالدي بود محقق شده و ديگر بازار شاهد قيمتهاي 
6هزار توماني براي آهن نيس��ت. رييس اتحاديه 
آهن فروشان اضافه كرد: در حال حاضر قيمت آهن 
در بازار 4هزار و ۲00 تومان اس��ت كه قرار است با 
استمرار عرضه محصوالت فوالدي در بورس كاال 

اين رقم به زير 4هزار تومان برسد.

»تعادل«وضعيتاحتماليصنعتكشوردرنيمهدومسالجاريرابررسيميكند
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چرابايدوزارتصنعت،معدنوتجارتتفكيكشود؟

صنعت در فصل سرد

پيشنهاد حذف سامانه »نيما«

ادغامحاللمشكالتنيست

تعادل     
بررسي وضعيت كنوني صنعت در ايران و سناريوهاي 
احتمالي آن در نيمه دوم سال جاري، نشان دهنده 
تداوم احتمالي روند افول شاخص هاي صنعتي است. 
در سطح كالن، پيش بيني هاي مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس�المي نش�ان مي دهد كه رشد 
اقتصادي كش�ور در انتهاي س�ال 1397، به دليل 
افت فروش نف�ت و نيز كاهش تولي�دات صنعتي، 
احتم�ااًل از 0.5 ت�ا 2 درصد منفي خواه�د بود. اين 
در حالي اس�ت كه توليد در صنعت خودروسازي و 
برخي فلزات اساسي به  مثابه موتور توسعه صنعتي، 
در نيم�ه دوم س�ال 1397 به روزهاي س�خت تري 
مي رس�د و احتمال كاهش بيشتر رش�د توليدات 
صنعتي هم وجود دارد. در س�طح خرد نيز شاخص 
بهاي توليدكننده )PPI( در طول سال هاي گذشته 
به ش�كلي دايمي رو به افزايش بوده اس�ت و حتي 
مقايس�ه تحريم هاي كنوني با تحريم هاي ابتداي 
دهه 1390، نشان مي دهد كه افزايش شاخص بهاي 
توليدكننده، فارغ از اثرگ�ذاري تحريم ها، روندي 
تقريبًا عمومي در اقتصاد ايران است. اين در حالي 
است كه پيشنهاد سياس�ت هاي مبتني بر شوك 
درماني و تحريك برخي رش�ته فعاليت هاي خاص 
صنعتي، مانن�د »كاني هاي غيرفل�زي« و »فلزات 
اساسي«، از طريق پيگيري سياست تحريك بخش 
مسكن؛ تحريك تقاضاي داخلي از طريق ارايه اعتبار 
خريدار براي بخش هايي مانند »پوشاك«، »مبلمان« 
و »محصوالت الكترونيك داخلي« و بهره برداري از 
تقاضاي بازارهاي منطقه اي در صنايع صادراتي مانند 
»كاني هاي غيرفلزي«، »فلزات«، »صنايع غذايي«، 
»مبلمان« و »توليد ماشين آالت برق و دستگاه هاي 
برقي« و نيز صنايع داراي بازارهاي صادراتي جهاني 
مانند »محصوالت شيميايي، الستيكي، پالستيكي 
و دارويي« مي تواند اثرات مثبتي را به همراه داشته 

باشد و چرخ صنعت را در گردش نگهدارد.

  زخم دوم بر زخمي كه هنوز باز است
دور اول تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران از مرداد ماه 
سال جاري آغاز شده و بسياري از صنايع ايران را هدف گرفته 
است، تحريم هاي كه البته تاكنون اثرات منفي كم سابقه اي را 
هم به دنبال داشته اند. تحريم ها افزون بر اين به كاهش تقاضا 
در بازار داخل به داليلي مانند كاهش قدرت خريد خانوارها، 
كاهش مخارج دولت و كاهش مخارج سرمايه گذاري )ناشي از 
 افزايش نرخ ارز و افزايش تورم( منجر شده اند كه به نوبه خود، 
مي توانند به كاهش تقاضا براي محصوالت توليدي بخش 
صنعت ختم ش��وند. با اين وجود، نگاه��ي به تحريم هاي 
گذشته كه در سال هاي 1390 تا 139۲ به اوج خود رسيد، 
نشان دهنده مسير احتمالي صنعت در نيمه دوم سال جاري 
خواهد بود. در اين زمينه، اعمال محدوديت هاي بين المللي 
مانند تحريم بخش نفت و صادرات غيرنفتي، محدوديت هاي 
نقل وانتقال مالي، تحريم صنعت خودرو و كشتيراني و... در 
ابتداي دهه 1390 عليه ايران پيامدهايي ش��امل كاهش 
جريان ورودي درآمدهاي ارزي به كشور، افزايش هزينه هاي 
مبادالتي تجاري- توليد و بي ثباتي و نوسان شديد در بازار 

ارز را به همراه داشت.

اين در حالي اس��ت كه چندي پيش، اسحاق جهانگيري، 
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه كشور در شرايط 
دش��وار و خطيري قرار دارد گفت: تحريم ها »تاثير بسيار 
زيادي« بر اقتصاد كشور به جا گذاشته اند. به گفته او، بخش 
مهمي از اين اثرات سوء بر صنايع كشور بوده و كاهش رشد 
صنعتي را به دنبال داشته است. اين در حالي است كه اعمال 
تحريم هاي جديد بطور مس��تقيم صنايع خودروسازي، 
پتروشيمي و بطور غيرمستقيم ساير صنايع را به لحاظ سطح 
توليد تحت تاثير قرار داده اند. نكته مهم در اعمال تحريم هاي 
كنوني اما اين است كه بخش توليد در ايران، هنوز نتوانسته 
بطور كامل آثار تحريم هاي پيشين در اوايل دهه 1390 را 
از سر باز كند. در دوران تحريم هاي گذشته، به عنوان نمونه 
شاخص توليد »صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و 
نيم تريلر« در س��ال هاي 1390 تا 1395 به ترتيب 100، 
55، 43، 66، 56 و 77 گزارش ش��ده كه از يك سو نشانگر 
افت شديد توليد به ويژه در سال 139۲ است و از ديگر سو، 
روندي صعودي را از سال 1395 بدين سو نشان مي دهد كه 

ممكن است در گزارش بعدي با افتي ناگهاني مواجه شود.

  وقتي پيكان ها رو به پايين مي روند
از ديگر س��و، بانك مركزي نرخ رش��د اقتصادي كشور در 
سه ماهه نخست س��ال جاري را 1.8 درصد اعالم كرده كه 
1.1 درصد آن به مدد اثرگذاري بخش نفت بوده اس��ت. بر 
اساس آمارهاي بانك مركزي، در فصل بهار صنعت با رشد 
منفي 1.5 درصدي ترمز رشد را كشيده و بخش عمده رشد 
0.7 درصدي بخش غيرنفتي اقتصادي از فعاليت بخش هاي 
معدن و حمل ونقل حاصل شده است. نكته قابل توجه در 
آمارهاي رشد اقتصادي بهار، رشد منفي 1.5 درصدي بخش 
صنعت است كه از داليل عمده آن مي توان عدم بهبود فضاي 
كسب وكار و همچنين تشديد فشارهاي اقتصادي به حوزه 
توليد را ذكر كرد. رشد اين بخش در بهار سال گذشته 5.4 
درصد بوده و پايين ترين رشد تجربه شده آن 4.4 درصد در 
پاييز 96 محاسبه شده است. همچنين در اين فصل عالوه بر 
بخش صنعت، رشد بخش هاي خدمات بازرگاني، رستوران 
و هتلداري، خدمات عمومي و خدمات اجتماعي نيز منفي 
بوده است. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در همين رابطه 
معتقد است كه آمارهاي رسمي نشان از آن دارند كه توليد 
صنعتي روندي كاهنده را تجربه كرده است، به گونه اي كه 
رشدهاي ناچيز در توليد برخي رشته هاي صنعتي و كاهش 
در برخي حوزه هاي ديگر اتفاق افتاده است. به گزارش پايگاه 
خبري اتاق ايران، حسين سالح ورزي مي گويد: واقعيت اين 
است 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. او مي گويد: اين بي ثباتي 
در متغيره��اي كالن به ويژه س��رمايه گذاري و همچنين 
تجارت خارجي و تا اندازه اي مصرف كل )ش��امل مصرف 
خصوصي و مصرف دولتي( سال ها است كه در صنعت ايران 
ديده مي شود.  عالوه بر اين، توقف فعاليت و كاهش اشتغال 
صنعتي يكي ديگر از اثرات سوء تحريم ها است، روندي كه 
مي تواند به افزايش هزينه هاي توليد و افزايش هزينه هاي 
مبادالتي منجر شده و توقف و تعطيلي برخي فعاليت هاي 
صنعتي به ويژه در صنايع كوچك و متوس��ط را به دنبال 
داشته باشد. شاخص بهاي توليدكننده )PPI(، به عنوان 
نموداري از هزينه هاي بخش توليد، معيار مناسبي است كه 

مي تواند نشان دهنده تداوم وضعيت قرمز در صنايع باشد. 
اين در حالي اس��ت كه داده هاي مربوط به شاخص بهاي 
توليد كننده نش��ان دهنده آن است كه هزينه هاي توليد، 
حتي در زمان توقف تحريم ها نيز در حال افزايش بوده است. 
بر اين اس��اس، در سال هاي 1391 و 139۲ شاخص بهاي 
توليدكننده به ترتيب 3۲.4 و 34.5 درصد رشد پيدا كرد. از 
سوي ديگر تحريم ها به كاهش ميزان تقاضا در بازار داخل به 
داليلي مانند كاهش قدرت خريد خانوارها، كاهش مخارج 
دولت و كاهش مخارج سرمايه گذاري )ناشي از افزايش نرخ 
ارز و افزايش تورم( انجاميده كه به نوبه خود، منجر به كاهش 

تقاضا براي محصوالت توليدي بخش صنعت خواهد شد.

  شوك درماني به مثابه تسكين موقت
در اين ميان نوسان شديد نرخ ارز نيز دست انداز بزرگي براي 
توليد داخلي است. نرخ ارز از اواخر پاييز سال 1396، وارد 
كانال صعودي ش��د و اين روند صعودي در فصل زمستان 
شتاب بيشتري گرفت. تداوم نگراني هاي از برآيند فضاي 
عمومي كش��ور در كنار اوج گيري نابساماني ها در برخي 
بخش هاي اقتصادي اما منجر به خروج سرمايه از بخش هاي 
مولد اقتصاد به سمت بخش هاي غير مولد، همچون بازار 
طال، ارز، خودرو و مسكن شد. تشديد اين روند همين حاال 
هم به بحران سرمايه در گردش در برخي صنايع انجاميده و 
البته تداوم آن )در كنار كاهش تقاضا( مي تواند شاخص هاي 
حيات بخش صنعت در كشور را بيش از پيش بحراني كند. 
حس��ين پيرموذن، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اين خصوص مي گويد: 
شرايط كنوني به گونه اي است كه توليدكنندگان نه اجازه 
افزايش شديد قيمت محصوالت را دارند و نه طرف تقاضا توان 
قبول اين قيمت ها را دارد. در اين وضعيت، توليدكنندگان 
ايراني كه با كوهي از مشكالت مواجه شده اند نمي دانند كه 

قيمت توليدات خود را با كدام يك از نرخ هاي دالر تعيين 
كنند تا آسيب به آنها نرسد و با سازمان هاي نظارتي هم به 

چالش نرسند.
ام��ا آيا مي ت��وان با تحريك رش��ته فعاليت ه��اي خاص 
صنعت��ي، زنجيره صنعت كش��ور را به حرك��ت در آورد؟ 
برخي كارشناسان معتقدند اقداماتي مانند تحريك تقاضا 
در برخي رش��ته فعاليت هاي صنعتي، مانند »كاني هاي 
غيرفلزي« و »فلزات اساسي«، از طريق پيگيري سياست 
تحريك بخش مسكن؛ تحريك تقاضاي داخلي از طريق ارايه 
اعتبار خريدار براي بخش هايي مانند »پوشاك«، »مبلمان« 
و »محصوالت الكترونيك داخلي« و بهره برداري از تقاضاي 
بازارهاي منطقه اي در صنايع صادراتي مانند »كاني هاي 
غيرفلزي«، »فلزات«، »صنايع غذايي«، »مبلمان« و »توليد 
ماشين آالت برق و دستگاه هاي برقي« و نيز صنايع داراي 
بازارهاي صادراتي جهاني مانند »محصوالت ش��يميايي، 
الستيكي، پالستيكي و دارويي« مي تواند اثرات مثبتي را 
به همراه داشته باشد و چرخ صنعت را در گردش نگهدارد. 
همچنين ارايه اعتبار براي نوسازي ماشين آالت و تجهيزات 
با تاكيد برماشين آالت داخلي با هدف ايجاد تحرك در صنايع 
»تعمير و نصب ماش��ين آالت«، »محصوالت رايانه اي«، 
»ماش��ين آالت برق« و »توليد ماشين آالت طبقه بندي 
نشده«؛ از ديگر اقداماتي است كه اثرات مثبتي را به همراه 
دارد.  از ديگر سو، تحريم ها محدوديت هاي بين المللي از 
كانال كاهش توليد )افزايش ظرفيت هاي بال اس��تفاده(، 
كاهش سرمايه گذاري و كاهش بهره وري بر عملكرد بخش 
صنعت طي س��ال هاي اخير اثر گذار بوده اس��ت و اين به 
معني آن است كه طي سال هاي اخير بر ظرفيت هاي بال 
استفاده بخش صنعت افزوده شده و به دليل رشدهاي منفي 
سرمايه گذاري، ظرفيت هاي جديدي براي رشد و توسعه 

سال هاي آتي اين بخش ايجاد نشده است.

در نهايت اما، ثمره اين وضعيت در شاخص رشد اقتصادي 
كشور در س��ال 1397 و 1398 نمايان خواهد شد. برخي 
از مطالع��ات كالن انجام ش��ده به ويژه مطالع��ات مركز 
پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد رشد اقتصادي ايران 
در پايان سال 1397 احتماالً از 0.5 تا ۲ درصد منفي خواهد 
شد. اين رشد منفي از كاهش فروش و صادرات نفت ازيك  
سو و كاهش توليد صنعتي از طرف ديگر خواهد بود. اين در 
حالي است كه به گفته رييس كميسيون صنعت و معدن 
اتاق تهران، توليد در صنعت خودروس��ازي و برخي فلزات 
اساس��ي به  مثابه موتور توسعه صنعتي، در نيمه دوم سال 
1397 به روزهاي س��خت تري مي رسد و احتمال كاهش 
رشد توليدات صنعتي وجود دارد. مهدي پورقاضي چندي 
قبل در اين خصوص گفته بود: آثار كاهش رشد توليدات 
صنعتي عالوه بر اينكه به رشد پايين و منفي توليد ناخالص 
داخلي منجر مي شود، مي تواند به بيكاري احتمالي كارگران 
شاغل به دليل برخي تعديل نيروي كار به صورت اجباري 
منجر شود. او ادامه داد: عالوه بر اين مي توان به خالي ماندن 
ظرفيت توليد صنعتي اش��اره كرد كه خود اين موضوع به 
افزايش قيمت تمام ش��ده منجر مي ش��ود و قدرت رقابت 
ايران با توليدات مشابه خارجي را كاهش مي دهد كه خود 
آثار منفي دارد و مي تواند بر حذف كلي برخي فعاليت هاي 
صنعتي منجر شود. به گفته پور قاضي، در صورت ادامه وضع 
موجود ممكن است برخي صاحبان صنايع به فكر خروج از 
صنعت و سرمايه گذاري در بخش هاي خدماتي بيفتند و بنيه 
صنعتي كشور در يك دوره ميان مدت بازهم بيشتر تضعيف 
شود. اين در حالي است كه شرايط نامساعد توليد صنعتي 
راه را براي ورود سرمايه هاي خارجي ناهموارتر خواهد كرد 
و آثار منفي اين كاهش تمايل به سرمايه گذاري صنعتي در 
ايران از طرف خارجي ها، فاصله تكنولوژيك ايران با جهان را 

باز هم بيشتر خواهد كرد.

فعاالن اقتصادي هنوز هم نتوانسته اند با نظام ارزي كشور، 
كه پس از اعمال تحريم هاي امريكا پيچيده تر از هميشه 
شده كنار بيايند و حاال، نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران، پيشنهاد كرده دولت سامانه نيما 
را كنار بگ��ذارد تا فرآيند 16 مرحله اي تأمين ارز وارداتي 
ساده تر شود. اين سخن مسعود خوانساري البته بخشي 
از منظومه فكري اقتصاد آزاد است، منظومه اي كه ديگر 
بخش هاي آن در سخنان ديگر اعضاي هيات رييسه اتاق 
ايران نمود داشت. به عنوان نمونه، غالمحسين شافعي، 
خواستار حذف كامل پيمان سپاري ارزي شد و تأكيد كرد 
اگر قرار نباشد تعهد ارزي داده شود، صادركننده مي تواند 
خيلي راحت تر ارز را به كش��ور برگرداند. پدرام سلطاني 
نيز پيش��نهاد كرد تخصيص ارز 4۲00 توماني حتي به 
كاالهاي اساسي و خوراك پتروشيمي ها نيز متوقف شود 
و ما به التفاوت اين آزادسازي ارزي، به اقشار آسيب پذير 

داده شود.
هيات رييسه اتاق ايران طي نشستي فوري با نماينده بانك 
مركزي، رييس سازمان توسعه تجارت، رييس كميسيون 

اقتصاد مجلس و رييس كل گمرك، ضمن انتقاد از رويكرد 
دولت در مورد دخالت در تعيين قيمت ارز پتروشيمي ها 
در بازار ثانويه، خواستار حذف قيمت 4۲00 توماني شدند 
و تأكيد كردند دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار 
حاكم شده و قيمت واقعي ارز به دست آيد. به باور اعضاي 
هيات رييسه اتاق ايران زماني كه قيمت ارز آزاد شود، دولت 
مي تواند مابه التفاوت ارز 4۲00 تومان تا قيمت واقعي را 
به شكل يارانه در اختيار اقشار آسيب پذير بگذارد. بخشي 
از آن را هم به بدهي دولت به پيمانكاران، سازمان تأمين 
اجتماعي و غيره اختصاص دهد تا فشاري به جامعه وارد 
نشود. در اين راستا قرار شد بخش خصوصي پيشنهادهايي 
كه براي بهبود اوضاع اقتصادي دارد در قالب نامه اي براي 
معاون اول رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي و وزير 

صنعت، معدن و تجارت ارسال كند.

  امتناع دولت از پذيرش آزادسازي ارزي
در اين جلسه اميرحسين شكوهي، مشاور بانك مركزي 
تأكيد داشت كه سامانه نيما هيچ محدوديتي براي عرضه 

و تقاضاي ارز قائل نيس��ت و هر ك��س مي تواند ارز خود 
را با هر قيمتي در اين س��امانه عرضه كند. بر اين اساس 
مشخص شد كه دولت براي كنترل تورم اجازه نمي دهد 
ارز پتروش��يمي ها از يك قيمت باالتر برود و حتي تقاضا 
در اين بازار نيز كنترل مي ش��ود. البته به اعتقاد شكوهي 
آنچه موجب محدوديت در بازار مي شود، نپذيرفتن اصل 
آزادس��ازي در قيمت ارز است و وجود سامانه نيما در اين 
محدودس��ازي تأثيري ندارد. در اي��ن رابطه محمدرضا 
پورابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصاد مجلس نيز از 
دولت خواس��ت كه اجازه دهد قيم��ت ارز در بازار ثانويه 
حركت كند و اينگون��ه قيمت ارز آزاد ب��ا ارز نيما به هم 
نزديك شوند. هر چه اين دو به هم نزديك تر شوند، ميزان 
فساد و رانت خواري نيز در بازار كاهش پيدا مي كند. فرود 
عس��گري، رييس كل گمرك نيز با انتق��اد از روند ابالغ 
بخشنامه هاي متعدد طي مدت كوتاه كه همگي مانعي در 
برابر تجارت هستند، تصريح كرد: تا به امروز 14 دستور از 
سوي سازمان توسعه تجارت در خصوص صادرات ابالغ 
شده كه همگي به نوعي روند صادرات را مختل كرده است. 

در هفته جاري طرح تفكي��ك وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از س��وي نمايندگان مردم در مجلس رد ش��د. 
مجلس��ي ها معتقدند در مقطع كنوني بايد مس��ائل و 
موضوعات مهم از جمله وضعيت معيشت مردم رسيدگي 
ش��ود، اولويت اول تفكيك وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت نيس��ت. به همين دليل نمايندگان با اين طرح 
مخالفت كردند و اين طرح رد شد. اما چرا در همين مقطع 
حساس بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت تفكيك شود؟ 
روابط عمومي فدراسيون واردات ايران يكي از مهم ترين 
داليل را عدم تحقق اهداف پيش بيني شده ادغام مطرح 
مي كند. در حقيقت ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نه تنها دستاوردي براي دولت، تجار و صنعتگر نداشت 
بلكه موجب تخريب همه بخش ها، به ويژه حوزه تجارت 
شده اس��ت. هومن حاجي پور، معاون كسب و كار اتاق 
تهران در اين ب��اره گفت: ادغ��ام وزارتخانه هاي متولي 

صنعت و بازرگاني در ايران، بدون رعايت پيش نيازهاي 
الزم صورت گرفت و به همين دليل، در عمل به تجربه اي 
ناموفق تبديل ش��د. او افزود: اين ادغام ق��رار بود كه به 
كوچك ش��دن دولت منجر ش��ود ولي با توجه به اينكه 
مديران ارشد وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت 
مانند همه ديگر ديوانس��االران ، تمايلي به كناره گيري 
از مداخله هاي مستمر در امور نداشتند، ساختار اداري 
وزارت جديد هم ب��ه لحاظ بدن��ه اداري و هم به لحاظ 
رويه هاي كاري، همچنان بزرگ ماند. معاون كس��ب و 
كار اتاق تهران تاكيد كرد: اين تغيير باعث ش��د به جاي 
دستيابي به هدف مطرح شده در ادغام، يك صندلي در 
كابينه كم شود و در عمل وزيري كه متصدي مديريت 
بازرگاني است، همان اختيار و روش كاري را صرفا با عنوان 
قائم مقام وزير دنبال كند و معاونان وي در گروه معاونان 

درجه دوم وزير صمت فعاليت كنند.

او ادامه داد: در بس��ياري از كشورها، صنعت و بازرگاني 
توسط يك وزارتخانه هدايت مي شود و هدف از اين مساله 
نيز، تدوين سياست هاي واحد براي هر دو بخش است. اما 
در ايران به دو دليل، اين روش كارآمدي مشابه نظام اداري 
كشورهاي توسعه يافته را ندارد. حاجي پور ادامه داد: دليل 
نخست اينكه فقر سرمايه  انساني كشور در حوزه مديران 
ارشد دولتي كه نتيجه تنگ نظري هاي غير فني است، 
كه به اس��تعدادهاي ملي امكان بروز و ظهور نمي دهد و 
در نتيجه افراد صاحب صالحيت در اين حوزه نداريم كه 
توان فكري الزم براي مديريت بر وزارتخانه عريض و طويل 
صمت را داشته باشد. دوم اينكه چون همراهي و تبادل 
نظر براي دستيابي به سياست هاي واحد و با ثبات وجود 
ندارد، آنچه پيش از اين در قالب ناهماهنگي دو وزير رخ 
مي داد، اكنون به جدال معاونان يك وزير تبديل شده و 

همچنان الينحل باقي مانده است. 
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او در مورد خواب طوالني مدت كاالها در گمرك به دليل 
تغيير سياست هاي تجاري و اقتصادي كشور از برگزاري 
نشست هايي براي حل وفصل اين مساله خبر داد و افزود: 
در اين رابطه تمهيداتي انديشيده شده كه به زودي اعالم 
و اجرايي مي شود. كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق 
ايران، آمار و اطالعات موجود در مورد ارزش صادرات را نيز 
اشتباه خواند و تأكيد كرد: در گذشته به هر دليلي، ارزش 
پايه صادراتي محصوالت بيش از آنچه بود، اعالم مي شد، 
بنابراين ميزان صادرات از آن حدي كه بود بيشتر به نظر 
مي رس��يد. در حال حاضر بايد ارزش اي��ن كاالها واقعي 
شده تا دولت فكر نكند ارز صادراتي به كشور برنمي گردد. 

  ارز و همچنان ارز
پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق ايران در ادامه تأكيد كرد: 
براي اينكه وضعيت ارز در كشور به سامان برسد بايد در ابتدا 
كليه كاالهاي اساس��ي نيز در بازار ثانويه برود و ارز 4۲00 
تومان بطور كلي حذف ش��ود. آنگاه مي توان مابه التفاوت 
حاصل از قيمت ارز را به اقش��ار آسيب پذير پرداخت كرد. 
او ادام��ه داد: همچنين باي��د معافيت ماليات��ي در حوزه 
پتروشيمي ها بطور كامل حذف ش��ود و در كنار آن ديگر 
خوراك پتروشيمي ها با ارز 3800 تومان فروخته نشود و اين 
بخش هم بر اساس ارز بازار ثانويه محاسبه شود. همچنين 
مسعود خوانساري، نايب رييس اتاق ايران پيشنهاد داد كه 

سامانه نيما حذف شود تا اين پروس��ه 16 پله اي كه براي 
تجارت در نظر گرفته اند و حدود 3 ماه زمان مي برد نيز منحل 
شود. از س��ويي دولت اجازه دهد صرافي ها زير نظر بانك 
مركزي فعاليت كنند.  در نهايت مجتبي خسروتاج، رييس 
سازمان توسعه تجارت از اتاق خواست نظرات و پيشنهادهاي 
خود را به صورت مكتوب در اختيار معاون اول رييس جمهور، 
وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس كل بانك مركزي قرار 
دهد. او ادام��ه داد: اتاق همچنين بايد نظر خود را در مورد 
چگونگي تأمين ارز الزم براي كاالهاي غيراساسي اعالم كند؛ 
ميزان ارز حاصل از فروش نفت تنها براي تأمين ارز كاالهاي 
اساسي كفاف خواهد كرد. غالمحسين شافعي، رييس اتاق 
ايران نيز در جمع بندي اين نشس��ت از لزوم حذف كامل 
پيمان سپاري ارزي سخن گفت و تأكيد كرد: اگر قرار نباشد 
تعهد ارزي داده شود، صادركننده مي تواند خيلي راحت تر 
ارز را به كشور برگرداند. صادركننده واقعي براي تداوم روند 
توليد و صادرات به ارز نياز دارد و بايد آن را به چرخه برگرداند. 
او همچنين به اين مساله اشاره كرد كه ارز 4۲00 تومان كه 
يارانه اي براي اقشار آسيب پذير است بيش از آنكه به دست 
اين افراد برسد براي اقشار ثروتمند قابل استفاده است. شافعي 
درخواست ديگري هم داشت. او از دولت درخواست كرد بين 
اعالم تا اجراي بخشنامه ها زماني 10 روزه تا ۲0 روزه در نظر 
بگيرند. در هر صورت بخش خصوصي بايد براي هر تغييري 

آماده باشد و برنامه ريزي كند

اين موضوع را سيامك پيربابايي، عضو هيات نمايندگان 
ات��اق ايران نيز تايي��د مي كند. اين عض��و هيات مديره 
فدراسيون واردات ايران معتقد است: تاخيري كه صورت 
گرفته هم جايز نبوده و باعث خسران بخش تجارت شده 
است. به گفته او، دولت و مجلس نبايد نگران بزرگ شدن 
دولت باش��ند چون در واقع با ادغام هيچ كوچك سازي 
صورت نگرفته ب��ود كه امروز برعكس آن رخ بدهد. يك 
نفر وزير كم ش��ده بود كه احتماال آن هم قابل چش��م 
پوشي هس��ت. پيربابايي ادامه داد: در طرح ادغام عمال 
تصميم گيري ب��راي بخش تجارت خارج��ي به عهده 
صنعت گذاشته شده بود كه هم داراي تضاد منافع بوده و 
هم موضوع تخصص مرتبط مطرح مي شود. او همچنين 
ضمن تاكيد بر موضوع ادغام گفت: در اهداف وزارت جديد 
حتما توسعه صادرات با اجتناب از خام فروشي تاكيد شود 
و نام وزارت جديد را بهتر است وزارت بازرگاني يا وزارت 

تجارت باشد.
فرهاد آگاهي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران و عضو هي��ات مديره فدراس��يون واردات ايران 
نيز ضمن تاكيد ب��ر موضوع تفكي��ك گفت: ترجيح 

مي دهم براي شفاف ش��دن موضوع به عدم  مديريت 
جهادكشاورزي در زمينه تنظيم بازار كاالهاي اساسي 
اش��اره كنم. در چهار س��الي كه ادغام رخ داده اس��ت 
مسووليت تنظيم بازار محصوالت كشاورزي به عهده 
وزارت جهاد كش��اورزي قرار گرفت؛ كه متاسفانه در 
اين زمينه اين وزارتخانه به ندرت سازوكاري منطقي و 
صحيحي ترسيم مي كرد. او افزود: در حقيقت در دوره 
ادغام ما در حوزه محصوالت اساس��ي ش��اهد تنظيم 
درس��ت بازار اين كاال نبوديم؛ چون اجراي اين برنامه 
در توان فني وزارت جهادكشاورزي نبود براين اساس 
نيز شركت پش��تيباني امور دام اين وزارتخانه كارنامه 
مثبتي در اين مدت نداشت. آگاهي توضيح داد: اگر در 
كالن به مباحث حوزه تجارت نيز نگاه كنيم، مي بينيم 
تصميم��ات عجيب و غريب در ح��وزه واردات و حتي 
صادرات ناش��ي از همين عدم تصميم گيري درس��ت 
پيرامون ح��وزه بازرگاني اس��ت. بنابراين تا زماني كه 
تصميم سازي، تصميم گيري و مديريت حوزه بازرگاني 
در اختيار صاحبان دانش و تجربه اين بخش نباشد؛ ما 

شاهد كاهش مشكالت نخواهيم بود.



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
مدیرعامل جدید شرکت 

توانیر معرفی شد

چین؛ به فکر کاهش واردات 
نفت از ایران

طالی سیاه در کانال 80 دالر

 تجارت نفت آرامکو
در آستانه صعود

پاون|رضا اردکانیان در جلسه عصر دیروز شورای 
معاونین وزارت نیرو ضمن تقدی��ر از خدمات آرش 
کردی، مدیرعامل پیش��ین توانیر، با صدور حکمی 
محمدحس��ن متولی زاده را به عن��وان مدیرعامل 
 جدید ش��رکت مادر تخصصی توانیر منصوب کرد.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو در این نشس��ت با قدردانی 
از عملک��رد و دس��تاوردهای ش��رکت توانیر گفت: 
در دوره جدی��د فعالی��ت توانیر باید ب��ا بهره گیری 
از تجربی��ات پیش��ین، تالش ش��ود ت��ا باالترین 
 بهره وری را از ظرفیت های مجموعه ش��اهد باشیم.
همچنی��ن در ای��ن نشس��ت همای��ون حائ��ری، 
مع��اون وزیر نی��رو در امور ب��رق و ان��رژی با صدور 
حکم��ی آرش ک��ردی را به عن��وان مش��اور خود 
 در ام��ور ب��رق بخش خصوص��ی منص��وب کرد. 

محمدحس��ن متولی زاده پیش از این مدیرعاملی 
شرکت برق منطقه ای خراسان را بر عهده داشت.

ایسنا|ش��رکت یونی پک چین اعالم کرد چین به 
دلیل تحریم های امریكا علیه تهران که از نوامبر آغاز 

می شود، واردات نفت ایران را کاهش خواهد داد.
به گ��زارش رویترز، چ��ن بو، ریی��س یونی پک، در 
س��ی و چهارمین کنفرانس نفت آسیا اقیانوسیه در 
سنگاپور با بیان مطلب فوق، گفت: هنوز درباره میزان 
کاهش واردات تصمیمی گرفته نش��ده اس��ت.وی 
همچنین گفت: تقاضای جهانی برای نفت با فناوریهای 
جدیدی و بهره وری در مصرف انرژی از جمله ظهور 
تجدیدپذیرها که مصرف نف��ت را به تدریج کاهش 
می دهند، در اواس��ط دهه ۲۰۳۰ به ۱۰۴.۴ میلیون 
بشکه در روز خواهد رسید که تنها اندکی باالتر از ۱۰۰ 
میلیون بشکه در روز فعلی است. این تحوالت به معنای 
آن خواهد بود که رش��د تقاضای جهان برای نفت در 
سالهای آینده آهسته خواهد شد و در سال ۲۰۳۵ به 
اوج خود می رسد.با وجود تنشهای تجاری میان چین 
و امریكا، این مقام چینی اظهار کرد: عرضه نفت امریكا 

منبع جدید مهمی برای پاالیشگاه های چینی است.

تس�نیم|قیمت جهانی نفت در معامالت در روز 
دوشنبه برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ به 8۰ دالر و 
9 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت در روز گذشته 
نسبت به روز قبل ۱ دالر و 8۵ سنت افزایش داشته 
است. قیمت نفت سبک امریكا نیز با افزایش ۱ دالر و 
۱9 سنتی به 7۱ دالر و 97 سنت در هر بشکه رسیده 
است. قیمت جهانی نفت در معامالت دیروز پس از آن 
افزایش یافته که روسیه و عربستان درخواست رییس 
جمهور امریكا را برای افزایش تولید نفت رد کردند 
هرچند به عقیده تحلیلگران این کشورها هم اکنون 
با حداکثر توان خود در حال تولید نفت هستند و قادر 
به افزایش پایدار تولید نفت برای پرکردن جای خالی 
نفت صادراتی ایران نیستند.سیاست تحریم نفتی 
امریكا که از اوایل نوامبر به اجرا گذاشته می شود عامل 
اصلی رشد قیمت نفت طی هفته های اخیر بوده است 
و در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره برای ترامپ 

نتیجه عکس داشته است.

 )ATC( ایسنا|شرکت بازرگانی آرامکوی عربستان
انتظار دارد حجم تجارت نفتش در س��ال ۲۰۲۰ به 
شش میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند که ۵۰ 

درصد باالتر از سطح فعلی خواهد بود.
به گزارش رویت��رز، ابراهیم البوعینی��ن، رییس و 
مدیرعامل این ش��رکت در کنفرانس نفت آس��یا 
اقیانوسیه )APPEC( اظهار کرد:حجم تجارت نفت 
ما در حال حاضر ۴ میلیون بش��که در روز است و با 
توسعه انجام گرفته، هدف ما ۶ میلیون بشکه در روز 
است. وی همچنین گفت: این شرکت بدنبال ایجاد 
ظرفیت برای تجارت گاز طبیعی مایع با استفاده از 
دفتر خود در س��نگاپور به عنوان یک قطب تجاری 
است. شرکت ATC قصد دارد دفتر اروپایی خود را 
در ژنو یا لندن افتتاح کند و همچنین قصد دارد در 
فجیره نیز دفتر برای مدیریت ذخایر نفت داشته باشد.

وزير نفت در حاشيه نمايشگاه ايران پالست خبر داد

هشدار »سيتي گروپ« به مشتريانش

3 قوه، موافق عرضه نفت در بورس

احتمال سه رقمي شدن قيمت نفت را ناديده نگيريد

گروه انرژي| فرداد احمدي| 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللي ایران پالست صبح 
دیروز با شعار رونق كسب وكار جهاني صنعت پالستیك 
افتتاح ش��د و بیژن زنگنه، وزیر نفت و رضا نوروززاده، 
مدیرعامل ش��ركت ملي صنایع پتروشیمي و مرضیه 
شاهدایي، قائم مقام وزیر نفت براي آیین گشایش آن 
شركت كردند. وزیر نفت در صحبت هاي كوتاه خود در 
حاشیه این مراسم از توافق سران ۳ قوه براي عرضه نفت 
در بورس خبر داد. زنگنه همچنین تاكید كرد كه قیمت 
خوراك پتروشیمي ها تغییر خواهد كرد و سقف رقابت 
در بورس كاال نیز كامال برداش��ته خواهد شد. مشروح 

گزارش تعادل از این مراسم را در ادامه مي خوانید. 
نمایشگاه ایران پالس��ت دیروز و با حضور بیژن زنگنه 
آغاز به كار كرد. در حاشیه این مراسم، بیژن زنگنه، وزیر 
نفت در پاسخ به سواالت خبرنگاران درباره كمبود مواد 
اولیه پتروشیمي بیان كرد: »هیچ مشكلي در تهیه مواد 
اولیه پتروشیمي ها وجود ندارد. تنها برخي محصوالت 

با كاهش تولید در داخل مواجه شده اند.«
زنگنه با بیان اینكه در یك تا دو ماه اخیر بورس تقریبأ 
عرصه فعالیت تعدادي دالل بوده و كاال و مواد اولیه به 
دست تولیدكننده واقعي نمي رسید، افزود: »پارسال 
٢٥٠ هزار تن مواد اولیه در بورس عرضه كردیم و بازار 
هم تعادل داشت. امسال هم همان مقدار عرضه كردیم، 
اما باالي یك میلیون تن تقاضا براي آن وجود داش��ت 
كه نشان دهنده تقاضاي رانتي است كه به منظور تولید 

نبوده و سامانه هم نمي تواند آن را شناسایي كند.«
 موضوع وجود تقاضاي كاذب و به نوعي داللي در بازار 
پلیمر چن��دي پیش در گزارش مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس نیز مورد بحث قرار گرفته بود. در این گزارش 
آمده ب��ود: »در حالي كه تقاضاي محصوالت پلیمري 
در ۵ ماه نخس��ت سال 97 نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایشي ۳ برابري را تجربه كرده است، آمارها 
نشان مي دهد ۶۰ درصد این محصوالت احتكار شده یا 

به صورت غیر رسمي صادر شده است.«
وزیر نفت دیروز تاكید كرد: »قرار شده است كه از نظر 
قیمتي دیگر س��قفي براي رقابت در بورس نباش��د تا 
فعالیت ها عادالنه تر انجام ش��ود و در این صورت فكر 
مي كنم قیمت نهایي براي مصرف كننده پایین بیاید.«

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده است كه در 
حالي تقاضا براي محصوالت پلیمري در نیمه نخست 
سال ۳ برابر شده اس��ت كه پروانه بهره برداري صادره 
صنایع پایین دس��ت پتروشیمي منتخب در سه ماهه 
اول سال ۱۳97 نسبت به س��ه ماهه اول سال ۱۳9۶ 
رشد منفي داشته است. بنابراین افزایش تقاضاي سه 
برابري در بورس كاال نمي تواند ناشي از ایجاد ظرفیت 
تولید در سال ۱۳97 باشد. عالوه بر این بنا به اظهارات 
موجود نس��بت بهره برداري واحدهاي موجود صنایع 
پایین دستي پتروشیمي حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است. 
این بدان معناست كه حدود ۴۰درصد تقاضاي موجود 

در بازار صرف تولید داخلي مي شود.
البته برخي از تولیدكنندگان حاضر در نمایشگاه ایران 

پالس��ت كه تمایل نداشتند نامشان فاش شود مقابله 
دولت با انبارهاي احتكاري محصوالت پلیمري را نوعي 
»مانع« بر س��ر راه آنها براي دریافت محصول توصیف 
كردند. این دسته بر نبود محصول اولیه در بورس كاال 
و نبود چاره اي جز تامین مواد اولیه از طریق واسطه ها 
تاكید كرده و معتق��د بودند در نبود راهكار جایگزین، 
مقابله با این واسطه گرها به نفع تولید كننده تكمیلي 

تمام نشده است.

 نوید تغییر در قیمت ها
وزیر نفت همچنین دیروز بیان كرد كه قرار است قیمت 
خوراك واحدهاي پتروشیمي متناسب با تغییراتي كه 

در نرخ ارز حاصل شده، مقداري تغییر كند.
وي با بیان اینكه شركت هاي پتروشیمي براي عرضه 
محصوالت خود در ب��ورس ابالغیه دریافت مي كنند 
كه قیمت آنها هم مش��خص اس��ت، گفت: »به تازگي 
هم امكاناتي فراهم ش��ده است كه رقابت بهتري بین 

آنها باشد.«
زماني كه سیاست هاي جدید ارزي در اردیبهشت ماه 
توس��ط دولت معرفي شد، ش��ركت هاي پتروشیمي 
موظف شدند ارز صادراتي خود را در سامانه نیما عرضه 
كنند. این تصمیم موجب برانگیختن اعتراضات این 
شركت ها شد زیرا عقیده داش��تند باعث ایجاد رانت 
و فساد مي ش��ود. با رونمایي از بس��ته جدید ارزي ارز 

صادراتي پتروشیمي ها در بازار ثانویه معامله شد.
از آن زمان تاكنون موضوع نرخ خوراك پتروشیمي ها 

البته محل سوال بوده است. دولت پیش از این تصمیم 
خوراك را با دالر ۳8۰۰ توماني در اختیار این واحدها 
قرار مي داد. پس از آن مقرر شد كه نرخي جدید براي 

این خوراك در نظر گرفته شود. 
در همین راستا، فریبرز كریمایي، قائم مقام انجمن 
صنفي كارفرمایي صنعت پتروشیمي هفته گذشته 
اظه��ار كرد كه بع��د از تغییر سیاس��ت هاي ارزي و 
تش��كیل بازار ثانویه در نیمه مردادماه هنوز صورت 
حس��اب خوراك براي واحدهاي پترش��یمي صادر 
نشده است. كریمیایي در ادامه اضافه كرد: »آخرین 
صورت حس��ابي كه براي خ��وراك گاز و همچنین 
خوراك اتان صادرشده مربوط به سه ماه قبل است و 
باید منتظر ماند و دید وزارت نفت در صورت حساب 
جدید خود چه نرخي را براي خوراك پتروشیمي ها 

منظور خواهد كرد.« 
البته در حالي ك��ه تاكنون پتروش��یمي ها صراحتا 
عن��وان مي كردند به دلی��ل معافی��ت از ارایه درآمد 
ارزي خود با ن��رخ ۴۲۰۰ توماني، انتظار افزایش نرخ 
ارز در قیم��ت خوراك گازي تحویل��ي از وزارت نفت 
را دارند، كریمایي نكاتي تاكنون مس��كوت را مطرح 
ك��رده و گفته اس��ت: »البته باید به ای��ن نكته توجه 
كرد كه همچنان واحدهاي پتروش��یمي محصوالت 
خود را در بازار داخلي با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني عرضه 
مي كنند واگر قرار باش��د تغیی��ري در نرخ خوراك 
منظور شود، باید خوراك تعهدات داخلي شركت ها از 

قیمت گذاري هاي جدید مستثنا شوند.«

  عرضه آزمایشي نفت خام در بورس
اما شاید مهم ترین قسمت از اظهارات كوتاه وزیر نفت 
در حاشیه نمایشگاه روز گذشته را باید به صحبت هاي 
تقریب��ا صری��ح او در خصوص عرضه نف��ت در بورس 
اختصاص داد. وزیر نفت در پاس��خ به س��وال یكي از 
خبرنگاران درباره عرضه نفت خام در بورس بیان كرد: 
»س��ران س��ه قوه با عرضه نفت خام در بورس موافق 
هستند، اما هیات دولت هنوز تصمیمي در این رابطه 

نگرفته است.«
وي ادامه داد: »به دلیل حساس��یت هاي این موضوع 
اعالم ش��د كه ٢٠ درصد ریالي و ٨٠ درصد ارزي بطور 

آزمایشي و محدود نفت در بورس عرضه شود.« 
زنگنه در ادامه توضیح داد: »مي توانیم حدود ۴۰ هزار 
بشكه در روز عرضه داشته باشیم. اما بطور كلي عرضه 

به صورت خرد و آزمایشي است.«
به گزارش »تعادل« ایده عرضه نفت در بورس از اوایل دهه 
8۰ مطرح شد. در فاز نخست براي محقق شدن این ایده، 
مبادالت فرآورده هاي نفت و پتروشیمي در بازار سرمایه 
از اواخر بهمن ۱۳8۶ آغاز ش��د. در اوایل س��ال ۱۳9۰ 
تالش هایي براي ورود نفت و سایر حامل هاي انرژي به 
بازار س��رمایه انجام گرفت كه در نهایت به شكل گیري 
بورس انرژي به منظور عرضه محصوالت و مشتقات نفتي، 
برق، گاز طبیعي، زغال سنگ و سایر حامل هاي انرژي 
در خردادماه سال ۱۳9۰ ختم ش��د. در روزهاي پایاني 
س��ال ۱۳9۲ خبرهایي از قطعي شدن عرضه نفت خام 
در اوایل سال جدید در بورس انرژي مطرح شد تا اینكه 

۱7 فروردین ماه سال ۱۳9۳ براي نخستین بار در تاریخ 
صنعت نفت، نفت خام در بورس انرژي عرضه شد.  در واقع 
مساله عرضه نفت در بورس همیشه مطرح بوده است، اما 
به نظر مي رسد اجماع میان سه قوه كه بیژن زنگنه دیروز 

به آن اشاره كرد هیچ گاه صورت نگرفته بود. 

  خواب امریكا تعبیر نخواهد شد
در حال��ي كه تنها یك روز از نشس��ت وزرا و نمایندگان 
گروه اوپك پالس در الجزیره و حواشي پیش آمده در این 
نشست پیرامون جایگزیني نفت ایران با تولیدات نفت 
دیگر كشورهامي گذرد وزیر نفت در حاشیه نمایشگاه 
ایران پالست در پاس��خ به سوال دیگري درباره تصمیم 
امریكا براي به صفر رساندن صادرات ایران و اینكه آیا خأل 
نفت ایران در بلندمدت جبران پذیر خواهد بود، اظهار كرد: 
»حذف نفت ایران در میان مدت و بلندمدت امكان پذیر 
نیست، اما در كوتاه مدت امریكایي ها مسائلي در ذهن شان 
هس��ت تا اگر شده حتي براي یك ماه به صورت نمادین 
صادرات نف��ت ایران را به صفر برس��انند، اما این خواب 

هیچگاه تعبیر نمي شود.«
وي در مورد نشست كمیته نظارتي روز یكشنبه اوپك، 
تصریح كرد: »بیانیه این نشس��ت را دیدم كه در آن بر 
رعایت پایبندي به س��همیه ها تاكید ش��ده بود. نكته 
دیگري گفته نشده و این سازوكاري بود كه ما به دنبال 
آن بودیم.« وزیر نفت در مورد پیام نتیجه نشست روز 
یكش��نبه اعضاي اوپك و غیراوپك، گفت: »قبل از این 
نشس��ت هم صحبت كردیم و اع��الم كردیم كه اوپك 
یك س��ازمان مستقل است و یك ش��اخه اي از وزارت 
انرژي امریكا نیست. روز یكش��نبه هم اعالم كردم كه 
صحبت هاي آقاي ترامپ مبني بر اینكه گفته اس��ت 
امنیت كشورهاي منطقه خلیج فارس را امریكا تامین 
مي كند و بقاء آنها بستگي به حمایت و تالش امریكا دارد 
بزرگ ترین توهین به كشورهاي دوست امریكا در منطقه 
است و امیدوارم با اقداماتي كه در اوپك انجام مي شود 

نشان داده شود كه اوپك چقدر مستقل است.«
زنگنه ادامه داد: »در نشست روز گذشته آنچه كه حاصل 
ش��د این بود كه هیچ كس به صحبت هاي آقاي ترامپ 
پاسخ مثبت نداد و تقریبا اوپك و غیراوپك اعالم كردند 
در حال حاضر نیازي به افزایش تولید نیست و اگر نگوییم 
این شكست س��ختي براي امریكا بود، هیچ دستاوردي 
براي ترامپ نداشت.« وي در ادامه با بیان اینكه برخي از 
كشورها واردات نفت از ایران را كاهش داده اند، گفت: »به 
غیر از كره جنوبي كه سه ماه كامل است واردات از ایران 
را متوقف كرده هیچ كشور دیگري واردات نفت را متوقف 
نكرده و برخي از آنها این میزان را كاهش داده اند.« وزیر 
نفت در پایان از احتمال احیاي كارت سوخت به منظور 
جلوگیري از قاچاق خبر داد و همچنین درباره انتقادها 
به برگزاري نمایشگاه ایران پالست اظهار كرد: »انتقادها 
ارتباطي به برگزاري نمایش��گاه ن��دارد و اگر فردي هم 
گله داشته باشد بیشتر مربوط به فعالیت هاي بازرگاني 
پایین دستي پتروش��یمي اس��ت كه چندان ربطي به 

شركت هاي پتروشیمي ندارد.«

بلومبرگ در گزارشي از شایعه نفت ۱۰۰ دالري در بین 
تجار نفتي صحبت كرد و نوش��ت: تاجران عمده نفت 
پیش بیني مي كنند كه نفت خام به دوران ۱۰۰ دالري 
خود در ابتداي سال ۲۰۱۴ باز خواهد گشت؛ چراكه 
اوپك و متحدانش با خس��ارت ناش��ي از تحریم هاي 

امریكا علیه ایران مواجه هستند.
این رسانه امریكایي در ادامه به فشار ترامپ روي اوپك 
براي افزایش تولید اش��اره كرد و نوش��ت: این كارتل 
نفتي و متحدانش در نشست الجزایر نشان دادند كه 
قرار نیست به تقاضاي امریكا جامه عمل بپوشانند و با 
افزایش سریع تولید و كاهش قیمت ها مخالفت كردند. 
تردید اوپك و تركیب آن و كاهش توزیع نفت از سوي 
ایران وضعیت بدي را در نشس��ت ساالنه صنایع نفت 
آسیا بین تجار، پاالیشگاه ها و بانكداران كه در سنگاپور 
برگزار مي شود ایجاد كرده است.دانیل جاگي موسس 
ش��ركت انرژي مركوري در كنفرانس جهاني نفت در 
سنگاپور گفت: بازار، ظرفیت الزم براي جبران نبود ۲ 
میلیون بشكه نفت در روز در فصل پایاني سال ۲۰۱8 
را ندارد. به نظر من افزایش قیمت به ۱۰۰ دالر در هر 

بشكه قابل پیش بیني است.
بن لوكاك رییس گروه تج��اري ترافیگورا هم در این 
نشست اعالم كرد: ذخایر نفتي بطور قابل مالحظه اي 
كمتر از آن چیزي خواهد بود كه هنگام اعالم تحریم ها 

انتظار داشتیم؛ بنابراین قیمت نفت باالتر خواهد بود.
ش��ركت س��یتي گروپ هم احتمال سه رقمي شدن 

قیمت نفت را نادیده نگرفت.
تحلیلگر ارش��د این كمپاني در این خصوص تصریح 
كرد: در حالي كه سیتي گروپ قیمت نفت خام برنت 
را 8۰ دالر در فصل پایاني س��ال تخمین زده اس��ت 
ولي ثباتي وجود ندارد و كمبود ذخایر اس��تراتژیك، 
قیمت نفت خام را به بی��ش از 9۰ دالر یا حتي ۱۰۰ 

دالر مي رساند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، با فشارهاي وارده بر توزیع 
نفت جهاني، كش��ورهاي تولیدكننده نفت، رویكرد 
عقب نشیني و انتظار را در آستانه نشست روز گذشته 
اوپك در پیش گرفته بودند.عربستان، روسیه و امارات 

كه بر توانایي شان براي جبران نفت كسر شده از بازار 
و ظرفیت ذخایرش��ان تاكید داشتند هم در نشست 
الجزیره اعالم كردند نمي توانند بي محابا شیر نفت شان 
را باز كنند.خالد الفالح وزیر نفت عربستان اعالم كرد 
برنامه ما توجه به تقاضاس��ت. دلیل اینكه عربستان 
تولید خود را افزایش نمي دهد، این است كه مشتریان 
م��ا مي توانند نفتي كه مي خواهن��د را دریافت كنند. 
عربستان قرار نیست در ماه سپتامبر و اكتبر تولید نفت 

خود را افزایش دهد.
فرانسیسكو بالنچ رییس بخش تحقیقات بازار در بانك 
امریكا در روز دوشنبه طي یادداشتي به مشتریان خود 
گفت: نشست اوپك به این معنا بود كه احتماال قیمت 
نفت افزایش یافته و ش��اهد س��ناریویي مشابه سال 
۲۰۰8 خواهیم بود. یك دهه پیش نفت خام در عرض 
چند ماه به ۱۵۰ دالر در هر بشكه رسید. این بار تعمیق 
جنگ تجاري میان چین و امریكا مي تواند تاثیر افزایش 
قیمت ها بر رش��د تقاضاي جهان��ي را چند برابر كند. 
سناریوي بانك امریكا این است كه سال آینده قیمت 
هر بشكه نفت به 8۰ دالر خواهد رسید اما خطر باالتر 
رفتن قیمت هم وجود دارد. اد مورس، تحلیل گر بازار 
در یادداشتي كه توسط بانك امریكا منتشر شده گفت: 
فقدان ظرفیت مازاد مي تواند رشد قیمت ها را تا 9۰ یا 

۱۰۰ دالر در هر بشكه تضمین كند.
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 نماينده ايران در هيات عامل اوپك در مصاحبه با شبكه امريكايي مطرح كرد

ترامپ؛ عامل افزایش قیمت  نفت
 CNBC نماینده ایران در اوپك در گفت وگو با شبكه
امریكا اظهار كرد: ع��ادت توییت كردن دونالد ترامپ 
قیمت هاي نفت را باال برده و رییس جمهور امریكا باید 
براي جلوگیري از افزایش قیمت هاي نفت، دس��ت از 

توییت كردن بردارد.
حس��ین كاظم پور اردبیلي، نماینده ایران در اوپك در 
حاشیه نشست كمیته نظارتي مشترك وزیران اوپك 
و غیراوپك در الجزایر به شبكه CNBC گفت: دولت 
ترامپ سیاست را به مسائل اوپك كشانده و قصد دارد 
با اعمال نفوذ میان اعضاي اوپك، منافع خود را تامین 

كرده و قیمت ها را پایین بیاورد.
اوپك به همراه گروهي از تولید كنندگان خارج از این 
سازمان ش��امل روس��یه با هدف حذف مازاد عرضه و 
تقویت قیمت ها كه ش��ركت هاي انرژي امریكایي را 

ورشكسته كرده و كشورهاي صادركننده را با نارضایتي 
عمومي روبرو كرده بود، از ژانویه سال ۲۰۱7 محدودیت 

عرضه به میزان ۱.8 میلیون بشكه در روز را آغاز كرد.
ترامپ بارها از این گروه بابت آنچه وي مدعي اس��ت 
دس��تكاري قیمت هاي نفت بوده، انتقاد كرده است. 
رییس جمهور امریكا اوپك را یك انحصارطلب خوانده 
و از این گروه خواسته است كه قیمت ها را فورا پایین 
بیاورد. اوپك ادعاي ترامپ را رد كرده و استدالل كرده 
كه هدف اصل��ي این گروه متعادل ك��ردن و تثبیت 

بازار است.
كاظم پور گفت: تصور مي كن��م آنچه كه امریكایي ها 
انج��ام مي دهند در واقع ب��ه باالرفتن قیمت ها منجر 
شده، زیرا عوامل عرضه و تقاضا چنین سطح قیمتي را 
تایید نمي كنند. اگر آنها ساكت باشند، قیمت ها ارزان تر 

خواهد شد و من نسبت به این موضوع مطمئن هستم. 
من به ترامپ مي گویم ساكت باش؛ هیچ پیامي ارسال 

نكن و سپس قیمت هاي بهتري خواهي داشت.
اوپك براي افزایش تولید در بحبوحه محدودیت شدید 
عرضه در میان برخ��ي از بزرگ ترین صادركنندگان 
این گ��روه، تحت فش��ار فزاینده ق��رار دارد. به عنوان 
نمونه ونزوئال به دلیل بحران اقتصادي وخیم و تهدید 
تحریم هاي امریكا، با سقوط شدید تولید خود مواجه 
شده است. ایران نیز هدف تحریم هاي جدید امریكا قرار 

گرفته كه صنعت نفت این كشور را نشانه رفته است.
نماینده ایران در اوپك گفت: از نظر وي فشار سیاسي 
فزاینده واشنگتن روي ایران و اوپك موضوعي است كه 

پذیرفتني نمي تواند باشد.
وي گفت: تصور مي كنم در وهله نخس��ت آنها تالش 

نمي كنند ایران را بش��كند. آنها تالش مي كنند رفتار 
ایران را در مس��ائلي تغییر دهند كه به نفت ارتباطي 
ندارد و استفاده از نفت به عنوان اهرمي علیه تمایالت 

سیاسي اعضاي اوپك و همچنین اشخاص، مساله اي 
 اس��ت كه نمي تواند ن��ه از س��وي ایران نه از س��وي 

سایرین پذیرفته شود.
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عكسروز

چهرهروز

زندگيدوگانهسلبريتيها
خشايار الوند درباره عملكرد صحيح سلبريتي ها در فضاي مجازي، با تاكيد بر اينكه هر بازيگري حق اظهارنظر دارد، در عين حال مي گويد، اشكال 
كار جايي مشخص مي شود كه هر كسي كه صفحه آن فرد مشهور را دنبال مي كند، چشم و گوش بسته نظرات او را قبول و مي خواهد مدل آن فرد 
زندگي كند. نويسنده سريال هاي »شب هاي برره« و »مسافران« درباره فعاليت بازيگران در فضاي مجازي به ايسنا گفت: ما زندگي دوگانه اي داريم؛ 
در جامعه، محل كار و عرصه عمومي به يك شكل لباس مي پوشيم و مسائلي را رعايت مي كنيم اما در فضاي مجازي زندگي پنهاني خود را به نمايش 
مي گذاريم و وجه پنهان جامعه را به تصوير مي كشيم. براي مثال ريحانه پارسا، بازيگر »پدر« بعد از اينكه پخش اين سريال تمام شد، عكس هاي 
خود در سريال پدر را از ميان ديگر عكس هاي اينستاگرام پاك كرد و در عين سادگي كه واقعي هم بود گفت كه چهره واقعي من اين شكلي است. 

ايستگاه

شانس»اورسونولز«براينامزدشدندراسكار
اورس��ن مي تواند اولين كارگردان 
تاريخ لقب بگي��رد كه پس از مرگ 
هم نامزد جايزه اس��كار مي ش��ود. 
به گ��زارش گلددربي، اورس��ن ولز 
هنرمند افس��انه اي سينما در طول 
دوران باشكوه فعاليت سينمايي اش 
تنها س��ه بار نامزد جايزه اسكار شد 

كه هر س��ه جايزه نيز براي نخس��تين فيلم بلندش »همش��هري كين« بود؛ 
فيلمي كه به اعتقاد اكثر صاحب نظران س��ينما يكي از بزرگ ترين فيلم هاي 

تاريخ سينماست.
ولز براي »همش��هري كين« جايزه اسكار بهترين فيلمنامه اصلي را به همراه 
جوزف ال منكيه ويچ به دست آورد و البته ۲ جايزه بهترين بازيگر نقش اول مرد 
و بهترين كارگردان را نيز به رقباي خود واگذار كرد. جالب است بدانيد نزديك 
به سه دهه بعد از آن، اورسن ولز جايزه افتخاري اسكار را براي مساعدتش به 
س��ينما از آن خود كرد. حال با وجود اينكه ولز در سال ۱۹۸۵ چشم از جهان 
فروبست اين فيلمساز نامدار شانس اين را دارد تا پس از مرگ با آخرين فيلمش 

به نام »روي ديگر باد« در فصل جوايز امسال حضور يابد.
»روي ديگر باد« كه مراحل س��اختش در دهه ۷۰ به دليل تغيير بازيگران و 
فيلمنامه و همچنين مس��ائل مالي ۶ سال به طول انجاميد و بعدها به عنوان 
يك فيلم گم شده از آن ياد مي شد س��رانجام چندي پيش در جشنواره ونيز 

براي نخستين بار به نمايش در آمد.

بازارهنر

شاهكار»جيمزجويس«بهايرانميرسد؟

آغازاكران5فيلمجديددرسينماهاازچهارشنبه

»خردهنان«بهتئاترشهرميآيد

يك مترجم ايراني از ترجمه ش��اهكار 
جيمز جويس به فارس��ي خبر داد، اما 
سرنوش��ت انتش��ار اين كتاب در ايران 

مشخص نيست.
نزديك ب��ه صد س��ال از چ��اپ رمان 
»يولس��يز« )اولي��س( جيمز جويس 
مي گذرد؛ اثري ك��ه مقصود جويس از 
نوش��تن آن، تغيير سرنوش��ت ادبيات 

معاص��ر بوده، اما تا امروز ترجمه اي از آن به دس��ت 
خواننده فارس��ي زبان نرسيده است، به جز ترجمه 
منوچهر بديعي از بخش��ي كوتاه از اين اثر كه او نيز 
نس��خه كامل آن را تا كنون منتشر نكرده است. به 
اعتقاد منتق��دان، رمان »اوليس« يا »يولس��يز« با 
برخ��ورداري از تكنيك هاي چندصداي��ي روايي، 
س��يال ذهن و درون تك گويي هاي شخصيت هاي 
اصل��ي، راوي ه��اي خارق الع��اده، پيچيدگي هاي 
زباني، زم��ان غيرخطي و ش��ناور، پس زمينه هاي 
تاريخي، اشاره هايش به »اوديسه «ي هومر و ده ها اثر 
ماندگار جهان و بسياري ويژگي هاي ديگر، از معدود 
نمونه هاي تاريخ ادبيات است كه با نثري عجيب  و 
غريب به عرصه هايي نو در رمان نويسي پا گذاشته 
كه تا كنون كمتر نويس��نده اي موفق به ورود به آن 
قلمروها شده است. شايد ديگر زمان آن رسيده باشد 
كه خوانندگان فارسي زبان نيز به دنياي اين كتاب 
وارد ش��وند. دكتر اكرم پدرام نيا چند س��الي است 
مشغول ترجمه اين اثر جويس بوده و جلد اول آن را 

نيز آماده  انتشار كرده است. 
او به ايسنا گفته است: مطالعه و تحقيق جدي درباره 
اين اثر را از زمس��تان ۱۳۹۱، پ��س از ترجمه رمان 
»لوليتا«، شروع كردم. البته از آغاز دهه ۸۰، به شكل 
پراكن��ده، درباره آن تحقيق و مطالعه مي كردم و به 
دليل وفور جمالت ايتاليايي و فرانسوي، هم زمان به 

آموختن اين دو زبان نيز مشغول شدم. 
ترجمه آن را از ش��هريور ۱۳۹۳ شروع 
كردم و از همان زمان تا امروز، روزي ۱۰ 
و گاه تا ۱۴ ساعت روي آن كار مي كنم.

پدرام نيا توضي��ح داد: براي ترجمه اثر، 
عالوه بر مطالعه بي شمار آثار بزرگان و 
استادان جويس شناس جهان و استفاده 
از تعابير و تفاسير متفاوت و مشابه آنها، 
هر كلمه را با ترجمه هاي جديد فرانسوي و ايتاليايي 
»يولسيز« تطبيق مي دهم، به اين دليل كه ترجمه 
اوليه فرانسوي اش با نظارت خود جويس انجام شده 
اس��ت. براي بيش��تر واژه ها يا عبارت هاي مبهم يا 
اشاره هايي كه بطور آشكار يا تلويحي به رويدادهاي 
تاريخ��ي و متون ادبي ديگ��ر دارد، ب��ا ذكر منابع، 
پي نوشت آورده ام. ميزان پي نوشت ها در اين ترجمه 
بسيار بيشتر از حجم خود داستان است. ناگفته نماند 
كه در اين راه، با پروفسورهاي يولسيزشناس معاصر و 
مترجمان »يولسيز« در زبان هاي ديگر ارتباط برقرار 
كرده ام و نشست هاي حضوري يا مكاتبه اي داشته و 
دارم و در سمپوزيوم ها و سمينارهاي جويس شناسي، 
از جمله سمپوزيوم دانشگاه تورنتو، دانشگاه انتورپ، 
بنياد جيمز جويس و گردهمايي س��االنه دانشگاه 

تريسته ايتاليا هم فعاالنه شركت كرده ام.
او تاكيد كرد: هم من و هم اعضاي بنياد جيمز جويس 
اميدواريم كه تا س��ال ۲۰۲۲، يعني در صدسالگي 
انتشار نخستين نسخه »يولس��يز«، ترجمه كامل 
فارسي آن هم منتشر شود. خوشبختانه راه انتشار 
اين ترجمه در انتشاراتي هاي خارج از ايران باز و فراهم 
است و مصمم هستم كه به شكل كامال امانتدارانه 
و بدون دس��تبرد و سانس��ور و در كوتاه ترين زمان 
ممكن، ترجمه فارس��ي اين رمان را به اهل ادبيات 

فارسي زبان برسانم.

پنج فيلم جدي��د از چهارم مهرماه وارد 
چرخ��ه اك��ران فيلم هاي س��ينمايي 
مي شوند. غالمرضا فرجي، سخنگوي 
كارگروه اكران، درباره جلسه دوم مهر 
اين كارگروه و مصوباتش به ايسنا گفت: 
فيلم  »مغزهاي كوچ��ك زنگ زده« به 
كارگرداني هومن سيدي از چهارشنبه 
چهارم مهر در سرگروه آزادي، »سوفي 

و ديوان��ه« مهدي كرم پ��ور در س��رگروه كورش و 
»هشتگ« به كارگرداني رحيم بهبودي فر در گروه 
»زندگي« از همين تاريخ اكران خود را آغاز مي كنند. 

او اف��زود: همچني��ن فيلم هاي »عرق 
س��رد« س��هيل بيرق��ي و »ج��اده 
قدي��م« منيژه حكمت ب��ه ترتيب در 
س��رگروه هاي »باغ كتاب« و »ايران« 
از چهارش��نبه اك��ران مي ش��وند. به 
گفته فرج��ي در اين جلس��ه، قرارداد 
فيلم س��ينمايي »ميليونر ميامي« به 
كارگردان��ي مصطفي احم��دي براي 
اكران در پرديس »زندگي« بع��د از فيلم »آهوي 
پيشوني سفيد ۲« ثبت شد و اكران ديگر فيلم هاي 

روي پرده نيز همچنان ادامه دارد. 

كوروش س��ليماني از اج��راي نمايش 
»خرده نان« از نيمه آذر ماه در س��الن 
سايه مجموعه تئاتر شهر خبر داد. بازيگر 
و كارگردان تئاتر به مهر گفت: قصد دارم 
نمايشنامه فرانسوي »خرده نان« نوشته 
لويي كاالفرت را با ترجمه شهال حائري 
در تاالر س��ايه مجموعه تئاتر ش��هر به 
صحنه ببرم. اين اثر كه در سال ۱۹۷۸ 

برنده جايزه ايبسن ش��ده است چند سال است كه 
ذهن من را به خود مشغول كرده است. 

كارگردان »فالو مي« يادآور شد: نمايش هاي قبلي 
كه اجرا كرده بودم همگي متن هايي كمدي داشتند 
اما اين نمايش��نامه متاثر از فضاي آثار ابزورد است 
البته خود اثر اصال ابزورد نيس��ت اما فضايي كه در 
آن ۲ شخصيت نمايش زندگي مي كنند و رفتارها 
و ديالوگ هايشان متاثر از آثار يونسكو، ادوارد آلبي 
و حتي  هارولد پينتر است. اين اثر در ظاهر نمايشي 
كمدي نيست اما شيوه اجرايي كه براي آن برگزيدم 
فانتزي اس��ت و در البه الي ديالوگ هاي زن و مرد 

ميانسال نمايش لحظات شوخ و طنزي 
وجود دارد كه باعث تنوع فضا مي شود.

او درباره داستان نمايش توضيح داد: 
»خ��رده ن��ان« زندگ��ي زن و مردي 
ميانس��ال را به تصوير مي كش��د كه 
روزمرگي ه��اي زندگي خود را دارند؛ 
مساله اي كه در زندگي هاي آپارتماني 
ما ملموس است. زندگي هاي به عادت 
تبديل ش��ده فاقد ش��ور و امي��د. اما اي��ن زن و 
مرد ب��ا اتفاق��ات عجيبي در همس��ايگي ش��ان 
مواجه مي ش��وند كه هيجان را به زندگي ش��ان 
باز مي گرداند. س��ليماني در پايان صحبت هايش 
متذكر ش��د: اين اثر نمايشي از نيمه آذر تا اواسط 
دي ماه در س��الن س��ايه مجموعه تئاتر شهر به 
صحنه مي رود. تجربياتي كه در طول اين سال ها 
از اجراي آثار نمايشي به دس��ت آورده ايم و نظر 
مثبت مردم و منتقدان نس��بت به اين آثار، گروه 
تئاتر بيستون را تشويق كرده است كه راهمان را 

با تكيه بر ۲ اصل انديشه و زيبايي ادامه دهيم.

میراثنامه

مومياييهلنديهابهتهرانرسيد
»۳۳۱ ش��يء تاريخ��ي م��وزه 
درنتس براي ۶ ماه در قالب برپايي 
نمايشگاه »باستان شناسي و هنر 
س��رزمين هلند به رواي��ت موزه 
درنت��س« به م��وزه مل��ي ايران 
رسيد.« مدير كل موزه ملي ايران 
جبرئيل نوكنده خب��ر داد: ۳۳۱ 

ش��يء تاريخي از موزه درنتس هلند يكش��نبه يك مهر به از كشور هلند 
همراه با كارشناسان موزه درنتس به فرودگاه امام خميني)ره( وارد و تحت 
حفاظت ويژه به موزه ملي ايران منتقل ش��د، تا با چيدمان آثار نمايشگاه 
مجموعه آثار نمايش��گاه »باستان شناسي و هنر سرزمين هلند به روايت 

موزه درنتس« گشايش يابد.
او با بيان اينكه پس از پايان چيدمان آثار نمايشگاه آن سه شنبه ۱۰ مهر با 
حضور مقامات عاليرتبه دو كشور افتتاح مي شود، افزود: آثاِر اين نمايشگاه 
شامل ۳۳۱ ظرف سفالين و فلزي، ابزار سنگي، زيورآالت، موميايي طبيعي 
انسان، تابلو نقاشي و س��فال قرون نوزده و بيست و آثار ديگر است كه در 
س��ه بخش باستان شناسي، سفال و نقاشي هاي قرن نوزده و بيست هلند 

به نمايش درمي آيد.
پيش از اين ايران در قالب نمايشگاه »ايران: مهد تمدن« از بيست و ششم 
خرداد ۱۹۶ شيء تاريخي از موزه ملي ايران از ۶۰ مكان باستاني كشور را 

به مدت پنج ماه به هلند فرستاده بود. 

تاريخنگاري

شكستنيروهايدولتيازمشروطهخواهانتبريزي
س��وم مهر ۱۲۸۷، مشروطه طلبان مس��لح تبريز به نيروهاي دولتي شكست 

سختي وارد كردند.
پس از حمله به مجلس و پخش خبر آن، در شهرهاي ديگر ايران شورش هايي 
برخاس��ت. مردم تبريز با ش��نيدن خبرهاي تهران به هواداري از مشروطه و 
مخالفت با محمدعلي شاه برخاستند. انجمن تبريز عماًل جايگزين مجلس ملي 
شده بود. شاه نيروهاي دولتي را براي سركوب فرستاد. علي مسيو، ستارخان، 
باقرخان و حيدرخان عمواوغلي درتبريز به بسيج مردم و سازمان دهي نيروي 
مسلح )مجاهدين مشروطه( براي مقابله با نيروهاي دولتي كمك مي كردند. در 
مدت يازده ماه يعني از ۲۰ جمادي االول ۱۳۲۶ ق تا هشتم ربيع الثاني ۱۳۲۷ 
ق مردم تبريز به سركردگي ستارخان در مقابل بيش از سي هزار نيروي مهاجم 
به فرماندهي عين الدوله و صمد ش��جاع الدوله و شجاع نظام مرندي مقاومت 
كرد. گروهي از ايرانيان قفقاز نيز به مردم تبريز پيوستند و به مجاهدان قفقاز 
معروف شدند. علي مس��يو از ياران حيدرخان عمواوغلي و يارانش هم دسته 

مجاهدان تبريز را تشكيل دادند. 
هوارد باسكرويل، معلم امريكايي مدرسه مموريال تبريز كه در جريان محاصره 

تبريز كشته شد.
محمدعليش��اه از تزار روسيه نيكالي دوم درخواس��ت كمك كرد و تبريز به 
محاصره نيروه��اي روس و نيروه��اي دولتي درآمد. س��ردار يارمحمدخان 
كرمانش��اهي كه از فعاالن مشروطه بود به ياري ستارخان و باقرخان شتافت. 
وي بعداً به وس��يله عبدالحس��ين ميرزا فرمانفرما حاكم كرمانش��اه و عامل 
حكومت مرك��زي در ۱۳ مهر ۱۲۹۱ ه .ش به قتل رس��يد. در آذربايجان، در 
پي بس��ته ش��دن راه تبريز - جلفا، و محاصره كامل تبريز از طرف قواي شاه، 
گرسنگي و قحطي هولناكي بر مردم روي آورد و كار بر آزادي خواهان سخت 
ش��د. پس از حدود ۱۰ ماه محاصره و در ش��رايطي كه آذوقه ش��هر به پايان 
رسيده و بسياري از مردم از گرس��نگي جان مي باختند، با همت حدود ۱۵۰ 
نفر از جوانان ش��هر كه بيشترشان از دانش آموزان مدرسه مموريال بودند، به 

رهبري هوارد باس��كرويل كه يكي از معلم هاي امريكايي همان مدرسه بود، 
گروهفوج نجات تشكيل شد. در س��حرگاه روز ۳۰ فروردين ۱۲۸۸ )۱۳۲۷ 
ه ق( با حمله به لش��كر محاصره كنندگان، هوارد باسكرويل فرمانده گروه به 
 ضرب گلوله كش��ته ش��د. عده ديگري از آنها نيز كشته شده و پيشروي كمي 

حاصل شد. 
در اوايل ربيع الثاني سال ۱۳۲۷ ه .ق )ارديبهشت ۱۲۸۸ ه . خ( دولتين روس و 
انگليس موافقت كردند كه قشون روس به بهانه شكستن خط محاصره و حمايت 
از اتباع بيگانه، و رساندن خواربار به آنان وارد تبريز شود. با ورود سپاهيان روس 
محاصره تبريز شكست و نيروهاي شاه از شهر دور شدند. اما خاتمه كار تبريز به 
 معني پيروزي ارتجاع نبود و كوشش آزاديخواهان در نقاط ديگر ايران همچنان

ادامه يافت.

كیوسك

تابوتهاييبرايقايقرانان

نیويوركتايمز:
تابوت برخي از قربانيان 
حادثه درياچ��ه تانزانيا 
در مراس��مي در جزيره 
اوكارا، به خاك سپرده 
ش��د. طب��ق گ��زارش 
صفحه اول اين روزنامه، 
در حاليك��ه ۳ روز از 

حادثه درياچه تانزانيا مي گذرد، تا كنون جسد 
بي��ش از ۲۰۰ نفر از سرنش��ينان اين كش��تي 
از درياچه ويكتوريا بيرون آورده ش��ده اس��ت. 
طبق گزارش ها، در روزهاي گذشته، يك قايق 
مسافربري در درياچه ويكتوريا در تانزانيا واژگون 
شد. به گفته مقامات تانزانيا، آخرين آمار تلفات 
اين حادثه حدود ۲۲۴ نفر بوده و افرادي نيز براي 
بازجويي درمورد علل اين حادثه دستگير شدند. 
آمار دقيقي از سرنش��ينان اين لنج مش��خص 
نيس��ت چرا كه به گزارش خبرگزاري ها، فردي 
كه بليت به مسافران فروخته خود هم در ميان 
ناپديدشدگان است و دستگاه فروش بليت هم 
با او به قعر آب  رفته اس��ت. پي��ش از اين نيز در 
سال ۱۹۹۶ با واژگون شدن يك كشتي در اين 

درياچه، ۸۰۰ نفر كشته شدند. 

والاستريتژورنال:
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي از 
آشكار ش��دن اختالف 
امريكا و اروپ��ا در مورد 
ايران منتشر كرد. طبق 
اين گزارش، نشس��ت 
اين هفته سازمان ملل، 
محل��ي ب��راي نمايش 

اختالف رييس جمه��وري امري��كا و همتايان 
اروپايي او بر سر مسائل سياسي اصلي، از جمله 
توافق هس��ته اي ايران خواهد بود. آنطور كه در 
وال استريت ژورنال گفته شده، اين نشست، اولين 
مذاكرات پس از خروج امريكا از برجام خواهد بود. 
طبق اين گزارش، ترامپ و مقامات ارشد امريكا 
درنظر دارند از تريبون سازمان ملل استفاده كرده 
و با جلب حمايت بين المللي، اي��ران را از طريق 
تحريم ها منزوي كنند. آنطور كه گفته ش��ده، با 
وجود تالش هاي امريكا اما مقامات اروپايي در نظر 
دارند تا از مواضع ايران در مقابل امريكا دفاع كنند. 
اتحاديه اروپا اعالم كرده است كه مشغول بررسي 
راه  هايي اس��ت تا پيامدهاي تحريم هاي امريكا 
عليه ايران را براي صنايع اروپا به حداقل برساند 

و از توقف معامالت اروپا با ايران جلوگيري كند.

واشنگتنپست:
نامزد پيشنهادي دونالد 
ترامپ ب��راي عضويت 
در دي��وان عالي اياالت 
متح��ده ديگ��ر ب��ار به 
س��وء رفت��ار جنس��ي 
متهم شد. طبق گزارش 
صفحه اول اين روزنامه، 
دبورا راميرز، زني كه در 

دانشگاه ييل با كاوانا هم كالس بوده در گفت وگو 
با رسانه ها اعالم كرد از سوي او مورد آزار و اذيت 
قرار گرفته اس��ت. اين اعت��راف در حالي اعالم 
ش��ده كه به دليل اتهامي مشابه، كميته قضايي 
سناي امريكا راي گيري براي انتخاب برت كاوانا 
به عنوان قاضي ديوان عال��ي امريكا را به تعويق 
انداخته است. با اين حال، رييس جمهوري امريكا 
نظر خود را درباره ب��رت كاوانا تغيير نداده و كاخ 
س��فيد اعالم كرده است هيچ برنامه اي ندارد كه 
نامزدي او را براي مقام قض��اوت در ديوان عالي 

كشور پس بگيرد.

بررسيافزايشزمينهايتحتكشتكوكايين

الههباقري| 
در تازه تري��ن گزارش س��ازمان ملل 
متحد، خبر از افزايش بي سابقه كشت 
كوكايي��ن در كلمبيا منتش��ر ش��ده 
است. آن طور كه گفته شده، در سال ۲۰۱۷، توليد 
كوكايين در كلمبيا به بيش��ترين ميزان در تاريخ 
اين سرزمين رسيده كه اين موضوع، نگراني هاي 
بس��ياري در جوامع جهاني به همراه داشته است. 
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل نيز، 
در هفته گذشته با انتش��ار بيانيه اي اعالم كرد كه 
مناطق تحت كش��ت كوكايين در كلمبيا از سال 
۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، افزايش��ي ۱۷ درصدي داش��ته 
است. اين در حالي اس��ت كه مناطق تحت كشت 
كوكايين در كلمبيا از سال ۲۰۱۲، افزايشي بيش 
از ۲ برابر را شاهد بود. نگراني جوامع مختلف جهاني 
از افزايش كشت كوكايين در كلمبيا، زماني شدت 
يافت ك��ه دفتر مقابل��ه با مواد مخ��در اعالم كرد 
كه توليد اين ماده مي تواند قاچاقچيان مس��لح و 
فس��اد را افزايش داده، همچنين تاثير تالش هاي 

صلح طلبانه را نيز از بين ببرد. 
آن طور كه در بس��ياري از گزارش ها گفته ش��ده، 
بخش قابل توجهي از توليد جهاني كوكايين، بطور 
انحصاري تنها در ۳ كش��ور متمركز ش��ده  است؛ 
بولي��وي، كلميبا و پرو. همچنين، گفته ش��ده كه 
بخش قابل توجهي از كوكايي��ن جهاني به مقصد 
اروپا حمل مي ش��ود. در تازه تري��ن گزارش هاي 
منتشر شده از سوي سازمان ملل، در سال ۲۰۱۰، 
مس��احت زمين ه��اي تحت كش��ت كوكايين در 
كلمبيا حدود ۶۲ هزار هكتار بود. گفته ش��ده كه 
در آن س��ال، تعداد كاربران كوكايين در اروپا، در 
مقايس��ه با س��ال ۱۹۹۸، بيش از دو برابر افزايش 
يافته بود. بر اين اساس، از آنجا كه اروپا مهم ترين 
متقاض��ي كوكايين كلمبيا بود، كش��ت اين ماده 
مخدر در اين كش��ور افزايش يافت و مزارع آن در 

سال ۲۰۱۱ به بيش از ۶۳ هزار هكتار رسيد. 
در س��ال ۲۰۱۲، مساحت زمين هاي تحت كشت 
كوكايين در كلمبيا ب��ا كاهش قابل توجهي روبرو 

بوده و به كمتر از ۴۸ هزار هكتار رس��يد. آنطور كه 
در اخبار مربوط به اين س��ال منتشر شد، در سال 
۲۰۱۲، بزرگ ترين واردكننده كوكايين در جهان 
دستگير شد، گفته ش��ده كه او تنها فردي بود كه 
قادر ب��ه خريد و فروش محموله هاي بيش از ۳ تن 
بود. بر اين اس��اس، به نظر مي رسد كاهش كشت 
كوكايي��ن در كلمبي��ا در س��ال ۲۰۱۲، به دليل 
حذف اي��ن واردكننده از چرخ��ه خريد و فروش 

كوكايين بود.
 اين كاهش كشت در سال ۲۰۱۳ نيز ادامه داشت 
و مساحت زمين هاي تحت كشت كوكايين، تنها 
به اندكي بيش از ۴۸ هزار هكتار رسيد. اين ميزان 
كش��ت كوكايين در س��ال ۲۰۱۴، دوباره به روال 
عادي خود بازگشت و بيش از ۶۹ هزار هكتار زمين 
در كلمبيا، تحت كش��ت كوكايين قرار گرفتند. به 
گزارش سازمان ملل، طي دو سال سطح زير كشت 
كوكايين در كلمبيا دو برابر شده و توليد اين ماده 
مخدر از ۴۰۰ تن در سال ۲۰۱۴، به بيش از ۶۵۶ 
تن تا پايان س��ال ۲۰۱۵ رس��يد. طبق آمار اعالم 

شده، اين حجم كوكايين، بيش از ۹۶ هزار هكتار 
زمين را در كلمبيا در اختيار داشت. 

طبق بسياري از گزارش ها، توليد جهاني كوكايين 
در س��ال ۲۰۱۶، با افزايش ۲۵ درصدي نسبت به 
س��ال ۲۰۱۵ همراه بود. همچنين گفته ش��د كه 
مس��احت مورد مصرف كشت كوكايين به بيش از 
۲۰۰ هزار هكتار در جهان رس��يد كه ۶۹ درصد از 
آن، در كلمبيا قرار داش��ت. بر اساس آمار منتشر 
ش��ده، در س��ال ۲۰۱۶ بيش از ۱۴۶ هزار هكتار 
زمين در كلمبيا تحت كشت كوكايين بود كه اين 
مساحت در سال ۲۰۱۷ به بيش از ۱۷۱ هزار هكتار 
رس��يد. آنطور كه در گزارش ها گفته ش��د، توليد 
جهاني كوكايين در سال ۲۰۱۶ با حدود ۱۴۱۰ تن 
به باالترين سطحي در مقايسه با سال هاي گذشته 
رسيد. هرچند كه گفته شده بيشترين سهم توليد 
كوكايين در جهان به كلمبي��ا اختصاص دارد اما 
در س��ال هاي اخير، آفريقا و آسيا به عنوان مراكز 
قاچاق و مصرف كوكايين معرفي و به رقيبي براي 

قاچاقچيان اروپايي تبديل شده اند. 
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