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اواس��ط هفته گذشته–  
يعني روز سه ش��نبه – و 
در آخرين روزهاي كاري 
ش��هريور ماه  ،مركز آمار 
اي��ران گ��زارش فصلي 
رش��د اقتصادي كش��ور 
را منتش��ر كرد(گزارش 
اين مركز را مي توانيد در 
صفحه 3 امروز« تعادل« بخوانيد . )بنا بر گزارش 
اين مركز رشد اقتصادي كش��ور در سه ماهه اول 
امسال1.7 درصد بوده است . تفاوت گزارش مركز 
آمار ايران با گ��زارش بانك مركزي ك��ه در اوايل 
هفته گذشته منتشر ش��د فقط يك دهم درصد 
است(بانك مركزي رشد اقتصادي را 1.8 درصد 
اعالم كرده است).گزارش هر دو نهاد آماري كشور 

واقعيت اسفناكي... 

بررسي آمارهاي سامانه اطالعات بازار امالك ايران 
درباره تعداد قراردادهای خريد و فروش مس��کن 
در ش��هر تهران طي 25 روز ابتدايي ش��هريور ماه 
سال جاري نشان مي دهد که 7538 قرارداد خريد 
و فروش امالک امضا ش��ده كه نسبت به شهريور 
سال گذش��ته، ۴5 درصد کاهش داشته است. در 
عين حال،  از سويي با توجه به اين كه آمار معامالت 
در سامانه يادش��ده گاهي با چند روز تاخير ثبت 
مي شود و از سوي ديگر، روزهاي پاياني شهريورماه 
مقارن با ايام سوگواري تاسوعا و عاشورا بود،  انتظار 
نمي رود كه آم��ار معامالت مل��ك در تهران طي 
ش��هريورماه از 9 هزار فقره فزوني گيرد. براساس 
آمار بانك مركزي تع��داد معامالت آپارتمان های 
مسکونی پايتخت در شهريورماه سال1396، 15 
هزار و 500 واحد مس��کونی بوده که نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 9.2 درصد افزايش داشته است، 
يعني درحالي كه معامالت مسكن در شهريور ماه 
سال گذشته شرايط بهتري را نسبت به ماه مشابه 

سال 95 داشته است...

شيوه هاي تسويه حس��اب بدهي ارزي صاحبان 
بنگاه هاي توليدي كوچك، بزرگ و متوسط اعالم 
شد. وزير صنعت، معدن وتجارت در مكاتبه اي با 
سرپرست وزارت اقتصاد در راستاي اصالح ماده 
20 قانون رفع موانع توليد، عن��وان كرد كه براي 
حمايت از واحدهاي توليدي بخش خصوصي در 
سال جاري، با نحوه تس��ويه حساب با واحدهاي 
مختلف توليد موافقت ش��د. اين ش��رايط براي 
تعيين تكليف تسهيالت ارزي اعطايي از حساب 
ذخيره ارزي واحدهاي توليدي بخش خصوصي 
است كه نسبت به واردات ماشين آالت، تجهيزات 
و مواد اولي��ه اق��دام كرده اند. طبق اع��الم وزير 

صنعت، معدن و تجارت ...

عظيم ترين رسوايي  پول شويي  جهان

   سخنگوي وزارت امور خارجه: 
امريكايي ها براي خالصي از آثار 

اقدامات خود فرافكني مي كنند
س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه در واكنش به 
ادعاهاي همتاي امريكايي اش عليه ايران گفت: 
مقامات واش��نگتن براي خالصي از آثار اقدامات 
مذموم و ناش��يانه خود دس��ت به فرافكني هاي 

تكراري، مضحك و مشكوك مي زنند.
»بهرام قاس��مي« روز جمعه در پاسخ به خبرنگار 
سياس��ي ايرنا در مورد اظهارات »ه��در نائورت« 
سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا و ادعاي وي 
درباره مسوول ش��ناختن ايران در حمله به مراكز 
امريكايي در عراق گفت: ظاهرا مقامات امريكايي 
نمي توانن��د از عادات تك��راري و بي��ان اتهامات 
و س��خنان بي اس��اس خود در م��ورد جمهوري 
اسالمي خالصي يابند و همچنان به تكرار سخنان 
بي پايه و اساس و اصوال سياس��ت فرار رو به جلو 
ادامه مي دهند. سخنگوي دس��تگاه ديپلماسي 
خاطرنش��ان كرد: بع��د از حمله اخي��ر عناصر و 
گروه هاي مزدور وابسته به آنان به سركنسولگري 
جمهوري اس��المي ايران در بصره كه در شرايط 
خاص داخل��ي و در فرايند انتخ��اب دولت جديد 
در بغداد صورت پذيرفت، تمامي ش��واهد از يك 
طراحي پيچيده براي تخريب روابط تهران - بغداد 
و دو ملت همس��ايه حكايت مي كند و در چنين 
شرايطي شاهد اتهام زني مقامات امريكايي عليه 
جمهوري اسالمي ايران هستيم. به گزارش ايرنا، 
»هدر نائورت« سخنگوي وزارت امور خارجه روز 
پنج شنبه بار ديگر ايران را متهم كرد كه مسوول 
حمالت اخير به مراكز امريكايي در عراق اس��ت 
و هش��دار داد كه اگر خطري متوجه ش��هروندان 
امريكايي در عراق بش��ود، ايران را مقصر خواهد 
دانس��ت. وي تصريح كرد: مقام��ات امريكايي با 
تكرار اظه��ارات خالي از س��ند و م��درك، و وارد 
كردن اتهامات و ايجاد جنگ رواني در مورد اماكن 
ديپلماتي��ك خود در كش��ور ع��راق، اينك براي 
خالصي از آث��ار اقدامات مذموم و ناش��يانه خود 
دست به اينگونه تبليغات و فرافكني هاي مضحك 
و مشكوك مي زنند. قاس��مي افزود: ملت بزرگ 
عراق و تمامي گروه هاي سياسي آن كشور از نقش 
سازنده ايران در كمك و مساعدت براي مبارزه با 
تروريسم و خشونت طلبان مزدور طي سال هايي 
كه اين كشور درگير تروريس��ت هاي افراط گراي 
س��اخته و پرداخته قدرت ه��اي فرامنطقه اي و 
كانون هاي مشخص منطقه اي بود، آگاهي كامل 
دارند و اينگونه فضا س��ازي هاي بي رب��ط را باور 
نخواهند كرد. سخنگوي وزارت امور خارجه ادامه 
داد: من ناچ��ارم در اينجا با س��خنان اخير آقاي 
ترامپ تا حدي موافق باش��م كه اياالت متحده با 
ورود نامشروع خود به اين منطقه از دهه هاي پيش 

دچار يك خطاي راهبردي شده است.

خبرخبر

 ايمن سازي بلندمرتبه ها 
در برابرحريق

رييس كميته ايمني شوراي شهر تهران با هشدار 
درباره تخلف برخي س��اختمان هاي بلندمرتبه 
در پايتخت ،از شناسايي ساختمان هاي ناايمن 
و غيراستاندارد با همكاري سازمان آتش نشاني 
خبر داد .به گزارش مه��ر ،زهرا صدراعظم نوري 
با اش��اره ب��ه ض��رورت ايمني س��اختمان هاي 
بلندمرتبه در پايتخت براي مقابله با حريق اظهار 
كرد :س��اختمان هاي بلند يكي از واقعيت هاي 
ش��هر تهران اس��ت كه وقتي براي اح��داث آن 
متقاضي وجود دارد ،بايد ساز وكارهاي الزم براي 
ايمن بودن و اس��تاندارد بودن ساختمان ها نيز 

فراهم شود.
رييس كميته ايمني شوراي شهر تهران با اشاره 
به حريق هايي كه به تازگ��ي در برخي برج هاي 
تهران صورت گرفته است ،گفت :در حريق هايي 
كه اتفاق افتاده است ،ساختمان هايي بوده است 
كه اس��تاندارد الزم را نداش��ته  و چون پايان كار 
نگرفته ان��د الزام هاي ش��هرداري در آنها رعايت 
نشده است چرا كه زماني پايان كار داده مي شود 
كه آن ساختمان تاييديه سازمان آتش نشاني را 

داشته باشد.
وي اف��زود :البت��ه زماني ك��ه نقش��ه ها ارايه 
مي ش��ود حتما بايد آتش نش��اني تاييد كند و 
پس از پايان كار نيز بايد ايمني س��اختمان از 
سوي آتش نشاني تاييد شود .ساختمان هايي 
كه اس��تاندارد را رعايت نمي كنند براي اينكه 
س��ريع تر ملك خود را به فروش برسانند همه 
استاندارد را رعايت نمي كنند و رعايت نكردن 
اس��تانداردها باعث ايجاد حوادث مي شود كه 

خساراتي به همراه دارد.
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران اضاف��ه كرد :در 
كميته ايمني شوراي ش��هر با همكاري سازمان 
آتش نشاني موارد مربوطه را بررسي مي كنيم تا 
بتوانيم ساختمان هاي غيراستاندارد را شناسايي 

كنيم و به آنها اخطار بدهيم.
صدراعظ��م نوري در پاس��خ ب��ه اينكه برخي 
ساختمان هاي مس��كوني براي دريافت پايان 
كار خ��ود الزام ه��اي ايمني از جمل��ه احداث 
درب شيش��ه اي براي ورود و خروج را رعايت 
مي كنند اما به محض اينكه پايان كار دريافت 
كردن��د درب ه��ا را برمي دارن��د ،آي��ا در اين 
فرايند كميته ايمني ش��ورا و س��ازمان آتش 
نش��اني نظارتي دارد؟ توضيح داد :س��ازمان 
آتش نشاني بر ساختمان هاي اداري و تجاري 
نظارت مي كن��د و س��اختمان هاي ناايمن را 
شناسايي مي كند و در بازديدهايي كه دارد به 
ساختمان هاي ناايمن اخطار مي دهد و در يك 
بازه زماني مشخص ،كنترل هاي الزم را انجام 

مي دهد.

خبرخبر

منصور بيطرف|
سردبير|

اواس��ط هفته گذش��ته – يعني روز سه ش��نبه – و در 
آخرين روزهاي كاري ش��هريور ماه  ،مرك��ز آمار ايران 
 گزارش فصلي رش��د اقتصادي كش��ور را منتشر كرد
(گزارش اي��ن مرك��ز را مي توانيد در صفح��ه 3 امروز 
«تع��ادل« بخوانيد . )بنا ب��ر گزارش اين مركز رش��د 
اقتصادي كشور در س��ه ماهه اول امس��ال1.7 درصد 
بوده اس��ت . تفاوت گزارش مركز آمار ايران با گزارش 
بانك مركزي كه در اوايل هفته گذشته منتشر شد فقط 
يك دهم درصد اس��ت(بانك مركزي رش��د اقتصادي 
را 1.8 درصد اعالم ك��رده اس��ت).گزارش هر دو نهاد 
آماري كش��ور واقعيت اس��فناكي را بروز مي دهد و آن 
وابستگي ش��ديد اقتصاد كشور به ارز اس��ت . درست 
اس��ت كه ديگر اقتصاد هر كش��وري درونگرا نيست و 
ارتباطات جهاني اين امكان را نمي دهد كه درونگراي 
صد در صد باش��د اما اينگونه هم نيس��ت كه با يك باد 
 –نه توفان – همه چيز آن از هم بگس��لد  .واقعيت هاي 
آماري بانك مركزي و مركز آمار ايران متاسفانه از اين 
واقعيت دردناك پرده برمي دارد كه بخش هاي مختلف 
اقتصاد كشور در برابر فشارهاي بيروني چقدر شكننده 
و آس��يب پذير هس��تند .جدا از بخش كش��اورزي كه 
مي توان منفي بودن ارزش افزوده آن را به خشكسالي 
نسبت داد ،اين آمارها نش��ان مي دهند كه  بخش هاي 
ديگر اقتص��اد اعم از صنع��ت و خدمات نتوانس��ته اند 
كوچك ترين مقاومت سازي در برابر فشارهاي بيروني 
داش��ته باش��ند .اگر بخش هاي زير مجموعه صنعت 
كشور اعم از صنعت ،معدن و ساختمان كه تقريبا23  
درصد حجم توليد ناخال��ص داخلي را در بر مي گيرند، 

اندكي به توليد با كيفيت و بهره وري مي انديش��يدند 
و مي توانس��تند صادرات مهندس��ي و خدمات داشته 
باش��ند آيا يك تحريم دالري و امريكايي مي توانست 
سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي را نه تنها 
صفر بلكه حتي منفي هم بكند؟ اگ��ر مديران ما طي 
شش سال گذش��ته به جاي آنكه تمام همّ و غم خود را 
روي چگونه نوش��تن قراردادهاي نفتي با شركت هاي 
خارج��ي متمركز كردن��د – موضوعي كه متاس��فانه 
سايه سياست بر آن بس��يار سنگين بود  - بخشي از آن 
را به توس��عه و س��اخت نيروگاه هاي گازي اختصاص 
مي دادند – كه س��ايه سياس��ت بر آنها خيلي سنگين 
نيس��ت– عالوه بر تامين برق مورد نياز كشور اقدام به 
صادرات برق مي كردند آيا آن موق��ع تحريم صادرات 
برق امكان پذير مي ب��ود ؟ آيا آن موقع كش��وري اين 
جسارت را به خرج مي داد كه بگويد ما برق نمي خواهيم 
و پول آن را نمي دهيم ؟  بدبختانه در سال هاي گذشته، 
 س��ال هايي كه اقتصاد كشور مي توانس��ت از نيروهاي 
تكنوكرات و مجرب در سطوح مديريتي استفاده كند، 
 سال هايي كه مي توانستيم از مزيت هاي پنهان اقتصاد 
بهره هاي وافي و كافي ببريم ،فرصت را از دست داديم 
و مديريت اقتصاد كشور را در دست مديراني گذاشتيم 
كه نه بهره اي از رشد و توان ملي داش��تند و دارند و نه 
مي گذارند ك��ه نيروهاي جوان و با انگي��زه وارد جرگه 
تصميم سازي و تصميم گيري شوند.حال مجبوريم نه 
تنها خسارت آن فرصت هاي از دس��ت رفته را بدهيم 
بلكه توان رقابتي – اگر داش��ته بوديم - اقتصاد كشور 
را هم به تدريج مضمحل س��ازيم  . بدون ش��ك رش��د 
اقتصادي سه ماهه اول امسال ،گوشه اي از رخدادهاي 

فصل هاي بعدي است كه بايد انتظار آن را بكشيم. 

اگر مي توانستيم...

سرمقاله

بيش از يك ماه از اجراي بس��ته جديد ارزي توسط 
بانك مرك��زي مي گ��ذرد. بر اس��اس اين بس��ته، 
ش��ركت هاي پتروش��يمي موظفن��د ارز حاصل از 
صادرات خود را در سامانه نيما عرضه كنند. با وجود 
صدور بخش��نامه هاي متعدد مبني بر مكلف كردن 
ش��ركت هاي پتروش��يمي به عرضه ارز خود به اين 
سامانه، شركت هاي پتروشيمي همچنان از اجراي 
دس��تورالعمل ها تخطي مي كنند و بر خالف تعهد 
خود، ارز حاصل از صادرات را به سامانه نيما تحويل 
نمي دهند. طبق گفته حسن روحاني، رييس جمهور، 
ميزان صادرات غيرنفتي حدود ۴0 ميليارد دالر در 
سال است كه با توجه به گذش��ت حدود شش ماه از 
سال بايد 20 ميليارد دالر به بانك مركزي و سامانه 
نيما تحويل داده مي شد كه اين اتفاق نيفتاده است. 
روحاني طي س��خناني در جش��نواره شهيد رجايي 
كساني كه ارز صادراتي خود را در اختيار سامانه نيما 

قرار نمي دهند، خائنان كشور تلقي كرد.
مجتبي خس��روتاج معاون وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت و رييس سازمان توس��عه تجارت هم گفته 
است با توجه به آمارهاي موجود از صادرات غيرنفتي 
ماهانه حداق��ل بايد 1.5 ميليارد دالر ارز به س��امانه 
نيما برمي گشت و طي چهار ماهه گذشته به حدود 
6 ميليارد دالر مي رسيد كه اين موضوع اتفاق نيفتاده 
اس��ت. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، بر همين 
اس��اس رضا نوروززاده، معاون وزير نفت در نشست 
خبري اعالم كرد پتروشيمي ها بايد تا پايان سال 6.9 
ميليارد دالر ارز به بازار عرضه كنند. موضوعي كه به 
اعتقاد علي شمس اردكاني رييس كميسيون انرژي، 
صنايع پااليشي و پتروشيمي اتاق ايران شدني نيست 
و اين سوال مطرح است كه با توجه به موانع موجود 
در مسير حمل و نقل و تبادالت بانكي كه با همكاري 
امريكا براي تحت فشار قرار دادن اقتصاد كشور ايجاد 
شده، ارز آوري براي فعاالن صنعت پتروشيمي قرار 

است به چه شكل صورت بگيرد؟
او مي گويد: شركت  هاي پتروشيمي از ظرفيت هاي 
صادراتي بس��يار خوبي برخوردار هس��تند و در اين 
نكته هيچ ش��كي وجود ندارد، اما تحريم هاي ثانويه 
مانع از تداوم ارزآوري توسط شركت هاي پتروشيمي 
مي شود. به گفته شمس اردكاني، انتقال پول و حمل 
و نقل در ش��رايط فعلي براي فعاليت پتروشيمي ها 
بس��يار مهم هس��تند. اما اين دو ح��وزه تحت تاثير 
تحريم هاي ثانويه، ب��ه مانعي براي ت��داوم فعاليت 

شركت هاي پتروشيمي تبديل شده اند.
او در ادامه افزود: قاچاق محصوالت پتروش��يمي از 
ديگر چالش هاي فعاالن اين عرصه است كه صادرات 
را دچار مشكل كرده است. در بيشتر موارد شاهديم 

كه حتي به جاي پول مجدد كاالي قاچاق به كش��ور 
وارد مي شود. شمس اردكاني مشكل را در چگونگي 
وارد كردن ارز به كشور مي داند و مي گويد: معتقدم 
بيش از اينكه از سوي مسووالن به روش هاي مختلف 
تأكيد مي شود تا پتروشيمي ها ارز حاصل از صادرات 
خود را به بازار عرضه كنند، بايد تدابيري انديش��يده 
شود كه فعاالن اين صنعت بتوانند اصال ارز حاصل از 

صادرات را به دست بياورند.
ريي��س كميس��يون ان��رژي، صناي��ع پااليش��ي و 
پتروش��يمي اتاق ايران در پاس��خ به اين س��وال كه 
مهم ترين دليلي كه شركت هاي پتروشيمي از عرضه 
ارز حاصل از صادرات خود به بازار ممانعت مي كنند 
چيس��ت گفت: بر اس��اس قانون تجارت شركت ها 
موظف به حفظ مصلحت ش��ركت خود هس��تند و 
براي حفظ اين مصلحت مجازند تا هر بخشنامه اي 
را كه در تضاد با منفعت و مصلحت ش��ركت اس��ت، 
رعايت نكنند. مصلحت ش��ركت هم در اين  نيست 
كه وقتي ارزش كاال يا خدمات��ي در بازار براي نمونه 
12 هزارتومان است، به قيمت ۴ هزار تومان بفروشد. 
در صورتي كه ش��ركتي اقدام به چنين كاري كند، 
س��هامداران مي توانند با استناد به خيانت  در امانت، 
مديران ش��ركت را محاكمه كنند. شمس اردكاني 
تأكيد كرد: متأسفانه گاهي افرادي بر سركار هستند 
كه از قانون تجارت اطالع درستي ندارند و به اين نكته 
توجه نمي كنند كه اساس فعاليت شركت ها بر قانون 
تجارت مبتني است نه بخشنامه اي كه يكي پس از 

ديگري صادر مي شود.
از ديگر س��و، ب��ه اعتقاد ش��مس اردكان��ي صنعت 
پتروش��يمي به نظام رگوالت��وري ني��از دارد و اين 
نظام به عنوان تنظيم مناس��بات بين ش��ركت هاي 
پتروش��يمي و ش��ركت هايي كه در زنجي��ره ارزش 
افزوده قرار مي گيرند، بايد برقرار ش��ود. او با اشاره به 
الزامات اقتص��اد فعال گفت: مزيت نس��بي ايران در 
صنعت پتروشيمي و در مقايسه با ديگر كشورهاي 
منطقه بسيار باالست. به ش��رطي كه اين صنعت را 
قبول داشته باشيم و دس��ت از خود آزاري برداريم . 
صنعت برق كش��ور هم از مزيت ه��اي قابل توجهي 
برخوردار است و اين فرصت فراهم است تا برق كشور 
را با كش��ورهاي منطقه تبادل كنيم. اما تحقق همه 
اينها در گروي ايجاد يك نظام رگوالتوري اس��ت تا 
جلوي تشتت آرا در حوزه هاي مختلف گرفته شود. 
به اعتقاد شمس اردكاني همانطور كه در قانون بهبود 
مستمر محيط كسب و كار هم تاكيد شده، دولت بايد 
تالش كند از طريق انجمن ه��اي صنفي، حرفه اي و 
كارفرمايي تخصصي در پتروشيمي وارد اصالح امور 

اين حوزه شود.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از كالهبرداري 22 
ميليارد توماني شركت هاي ارزش افزوده خبر داد و 
اعالم كرد: اين هزينه ها به مردم بازگردانده مي شود. 
به گزارش ايس��نا، خدمات قابل ارايه در بستر تلفن 
 VAS همراه، خدم��ات ارزش افزوده يا ب��ه اختصار
ناميده مي ش��وند. اما پيامك هاي ارزش افزوده كه 
ممكن اس��ت براي كاربر هزينه هاي زيادي داشته 
باشد، در برهه اي از زمان موجب نارضايتي كاربران 
شده بود. به همين دليل محمدجواد آذري جهرمي 
پيش از اين در واكنش به اي��ن نارضايتي ها عنوان 
كرده بود كه به يك پرونده ب��زرگ تخلف در ارزش 
افزوده رسيده ايم. براي ما شفاف است كه تخلفاتي 

ص��ورت گرفت��ه و وقت��ي كل پرونده به س��رانجام 
رس��يد اعالم مي كنيم. يك بان��دي در حوزه ارزش 
افزوده وجود دارد كه اختاپوس��ي اس��ت و گزارش 
آن را به م��ردم مي دهيم. در اين راس��تا جهرمي در 
صفحه توييتر خود اعالم كرد: بررس��ي پرونده يك 
كالهبرداري پيامكي ارزش افزوده به پايان رس��يد. 
وي  درباره كالهبرداري ه��اي صورت گرفته، اظهار 
كرد: برخي از ش��ركت هاي ارزش افزوده در پنج ماه 
اخير حدود 22 ميليارد تومان از مردم كالهبرداري 
كرده اند كه خواس��ته ام وجوه اخاذي  شده را ظرف 
10 روز به مشتركين بازگردانند و پرونده براي سير 

قضايي به دادستاني ارسال شود.

رييس كميسيون انرژي، صنايع پااليشي و پتروشيمي اتاق ايران مطرح كرد

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم كرد

داليل امتناع پتروشيمي ها از تزريق ارز به بازار

كالهبرداري ۲۲ ميلياردي شركت هاي ارزش افزوده

اتاقايران

آيتي

منصور بيطرف



  برگزاري مراسم عزاداري عاشوراي حسيني 
با حضور مقام معظم رهبري؛ ايس�نا| مراسم 
عزاداري ش��ب عاشوراي حس��يني با حضور رهبر 
معظ��م انقاب اس��امي، جمع��ي از مس��ووالن و 
هزاران نفر از مردم دلداده اهل بيت عليهم السام در 
حسينيه امام خميني)ره( برگزار شد. در اين مراسم، 
حجت االسام والمسلمين عالي با اشاره به عظمت 
حادثه كربا، گفت: ايمان و يقين حضرت سيدالشهدا 
عليه السام به گونه اي بود كه ايشان آرام ترين شخص 
در روز عاشورا بودند و اين حادثه بزرگ، ذره اي ايشان 
را مضطرب و پريشان نكرد. وي افزود: در نگاه توحيدي 
شكست و نااميدي وجود ندارد و همچنان كه در دفاع 
مقدس، رزمندگان با توكل و تضرع به درگاه خداوند 
نهايت ت��اش و مجاهدت خود را براي جلب نصرت 
الهي به كار مي گرفتند، امروز نيز رمز عبور از مشكات 
اقتصادي و پيروزي بر مكر دشمنان همين اعتقاد و 

رويكرد است.

  برنام�ه كاري روحان�ي در نيوي�ورك؛ برنا| 
رييس جمهور كش��ورمان براي سخنراني و تبيين 
مواضع كش��ورمان در خص��وص آخرين تحوالت 
منطقه اي و بين المللي در هفتاد و سومين اجاس 
مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد، يكشنبه اول 
مهر ماه به نيويورك سفر مي كند. معاون ارتباطات 
و اطاع رس��اني دفتر رييس جمه��ور، ضمن اعام 
اين خبر افزود: حجت االس��ام والمسلمين حسن 
روحاني در اين س��فر عاوه بر سخنراني در مجمع 
عمومي، سخنراني ديگري نيز در اجاس صلح براي 
بزرگداشت نلسون ماندال در صحن عمومي سازمان 
ملل خواهد داشت. پرويز اسماعيلي جلسه با مديران 
ارشد و نخبگان رسانه اي حاضر در نيويورك، نشست 
با جمعي از نخبگان سياس��ت خارجي و نيز ديدار با 
تعدادي از رهبران جوامع اسامي در امريكا را از ديگر 
برنامه هاي رييس جمهور در اين سفر اعام كرد. وي 
همچنين از مصاحبه با برخي رسانه هاي بين المللي و 
نيز برگزاري كنفرانس خبري عمومي در انتهاي سفر 
خبر داد و افزود: روحاني طي سفر به مقر سازمان ملل 
با تعدادي از سران كشورهاي حاضر در مجمع عمومي، 
دبيركل سازمان ملل و نيز برخي روساي سازمان هاي 
بين المللي ديدار و گفت وگو خواهد داشت. به گفته 
معاون ارتباطات و اطاع رساني دفتر رييس جمهور، 
بر اس��اس برنامه ريزي هاي صورت گرفته روحاني 
عصر چهارشنبه 4 مهر ماه نيويورك را به سوي ميهن 

اسامي ترك خواهد كرد.

  دستور جهانگيري براي جلوگيري از تكرار 
ح�وادث جاده اي؛ تعادل| اس��حاق جهانگيري 
مع��اون اول رييس جمهور با ص��دور پيامي ضمن 
تسليت كشته و مجروح شدن جمعي از هموطنان 
در حادثه تصادف اتوبوس مسافربري با تانكر حامل 
س��وخت كه شب گذش��ته رخ داد، از مسووالن ذي 
ربط به ويژه وزارت راه و شهرسازي و نيروي انتظامي 
خواست ضمن بررسي همه جوانب، تمهيدات الزم 
براي جلوگيري از وقوع چنين حوادث ناخوشايندي 

را به كار بندند.

  تابعيت مضاعف به خودي خود جرم يا نقض 
قانون نيس�ت؛ تعادل| س��فير ايران در لندن در 
صفحه توئيت شخصي خود نوشت: مقام هاي ايران 
مكرر اطمينان داده اند كه تابعيت مضاعف به خودي 
خود جرم يا نقض قانون محسوب نمي شود و كسي به 
اين دليل مورد پيگرد قرار نمي گيرد. حميد بعيدي نژاد 
در اين توئيت تاكيد كرد: هر روزه صدها ايراني مقيم 
انگليس شامل دارندگان تابعيت مضاعف در امنيت به 
ايران سفر مي كنند. بعيدي نژاد افزود: »سياسي كردن 
سفر ايرانيان به ميهن خود محكوم به شكست است.« 
وزارت امورخارجه انگليس روز چهارشنبه نسبت به 
سفر شهروندان دو تابعيتي ايراني - انگليسي به ايران 
هش��دار داد و تأكيد كرد تنها در شرايط ضروري به 
اين سفر اقدام كنند. در بيانيه وزارت خارجه انگليس 
همچنين آمده است كه تمام اتباع اين كشور بايستي 

خطر سفر به ايران را مدنظر قرار دهند.

  جلسه ارزي فراكسيون مستقالن با رييس 
كل بانك مركزي؛  ميزان| مهرداد بائوج الهوتي 
از جلسه مش��ترك اعضاي فراكسيون مستقلين با 
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي خبر داد. 
وي افزود: قرار است اين جلسه يكشنبه )۱ مهر( در 
محل فراكسيون مستقان واليي برگزار شود. الهوتي 
تاكيد كرد: در اين جلسه قرار است رييس كل بانك 
مركزي گزارشي از اقدامات و برنامه هاي بانك مركزي 
در رابطه با سياست هاي ارزي به اعضاي فراكسيون 
ارايه دهد. همچنين بررسي داليل نوسانات اخير در 
بازار طا و سكه و همچنين آخرين وضعيت بازار ثانويه 

ارز از جمله ديگر محور هاي اين جلسه خواهد بود.

  درخواس�تي براي مالقات ب�ا ترامپ مطرح 
نشده است؛ ايرنا| سخنگوي وزارت امور خارجه 
خبر درخواس��ت ايران ب��راي ماقات ب��ا ترامپ را 
خبرسازي رس��انه اي با اهداف مشخص عنوان كرد 
و تاكيد كرد: از سوي جمهوري اسامي ايران هرگز 
درخواست ماقاتي با آقاي ترامپ مطرح نشده است. 
»بهرام قاسمي« خبر منتشر ش��ده از سوي يكي از 
خبرگزاري هاي خارجي به نقل از نيكي هيلي نماينده 
امريكا در سازمان ملل متحد مبني بر درخواستي از 
سوي طرف ايراني براي ماقات با رييس جمهوري 
امريكا در حاشيه نشس��ت مجمع عمومي سازمان 
ملل متح��د را مضحك و در جهت ايجاد يك فضاي 
رواني با اهداف مش��خص خواند و آن را تكذيب كرد. 
قاسمي افزود: اينگونه اظهارات يا خبرسازي ها طراحي 
رسانه اي - رواني و نعل وارونه زدن هاي محافل خاصي 
است كه ناش��يانه به قلب واقعيات مي پردازند؛ اين 
روش ها كاما براي ما شناخته شده است و آرشيو ما 
مشحون از اين دست خبرسازي هاست.سخنگوي 
دستگاه ديپلماس��ي گفت: مجددا تاكيد مي كنم از 
س��وي جمهوري اس��امي ايران هرگز درخواست 

ماقاتي با آقاي ترامپ مطرح نشده است.

ايران2روي موج خبر

پروندهبررسيلوايح4گانهبهزوديبستهميشود

لوايح مالي در انتهاي راه
گروه  ايران    

آن زمان كه به نظر مي رس��يد داستان لوايح 4 گانه 
در مجلس و ديگر نهادها به بن بست رسيده، برخي 
تحليلگران سياسي معتقد بودند اين لوايح كه كليد 
خروج ايران از ليست س��ياه FATF است سرانجام 
تصويب مي ش��ود؛ آن ه��م در دقاي��ق پاياني. حال 
 )FATF( ك��ه تا پايان مهلت گروه ويژه اق��دام مالي
به ايران، كمتر از يك ماه مان��ده، مواضع مقامات از 
دولت گرفته تا مجلس و نهادهاي حاكميتي، نشان 
مي دهد پرونده لوايح 4 گانه مالي به همين زودي ها 

بسته مي شود. 
اين را مي شود از موضع گيري صريح مقامات دولتي 
در حمايت از FATF، همسويي اكثريت نمايندگان با 
تصميم گيري سريع درباره تنها اليحه باقي مانده در 
مجلس و اصاح دو اليحه بازگشته از شوراي نگهبان 
فهميد. چنانكه هفته گذش��ته محمد جواد ظريف 
كه كمتر در حمايت از لوايح مالي س��خن گفته بود، 

صريحا خواهان تصويب و تاييد آن شد. 
وزير امور خارجه كش��ورمان در جم��ع خبرنگاران 
درباره تصويب سه اليحه باقي مانده از FATF گفت: 
س��ه اليحه اي كه باقي مانده براي منافع كش��ور و 
شفاف سازي و مقابله با ايران هراسي هاي دروغين 

در دنيا است. 
او با طرح اين موضوع كه اين لوايح در تمامي سطوح 
از جمل��ه دبيرخانه ش��وراي امنيت مل��ي بطور ريز 
بررسي ش��ود، افزود كه »منافع آن براي ايران قابل 
توجه اس��ت و يكي از مهم ترين بهانه هاي دشمنان 
اي��ران را براي مقابل��ه با م��ا در عملي��ات بانكي و 
همكاري ها خواهد گرفت.« هر چند ظريف اين نگاه 
كه گمان ش��ود با تصويب اين لوايح همه مشكات 
حل خواهد ش��د را تصور اش��تباه دانست؛ اما تاكيد 
كرد كه با تصويب اين لوايح يكي از بهانه هاي مهم از 
غرب گرفته مي شود. دو اليحه اصاح قانون مبارزه 
با پولشويي و پيوس��تن ايران به كنوانسيون پالرمو 
بين شوراي نگهبان و مجلس در رفت و آمد است، در 
اين بين اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه 
ب��ا تامين مالي تروريس��م )CFT( ه��م در مجلس 

مسكوت مانده. آنطور كه هيات رييسه مجلس گفته 
اين هفته، پس از پايان تعطيات دو هفته اي مجلس 
بررس��ي اليحه در صحن مطرح مي شود. سخنگوي 
كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس ه��م از ادامه 
بررسي اليحه پيوس��تن ايران به كنوانسيون پالرمو 
در جلسات اين هفته اين كميسيون خبر داد. آنطور 
كه حسن نوروزي گفته، ايرادات شكلي و محتوايي 
ش��وراي نگهبان نس��بت به اليحه پالرم��و پيش از 
اين در كميسيون اصاح شده اس��ت اما با توجه به 
نامه اي كه از كميس��يون نظارت مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام به دبير ش��وراي نگهبان نوشته شده، 
اين كميس��يون تصميم گرفته مجدداً اين اليحه را 
بررسي كند. اشاره نوروزي به نامه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به ش��وراي نگهبان است كه تعدادي 
از بندهاي اليح��ه پالرمو را مغاير با سياس��ت هاي 
كلي نظام تش��خيص داده بود. مجمع تشخيص در 
اين نامه چندين ايراد به اليحه پالرمو گرفته بود كه 
مهم ترينش بس��ته شدن راه هاي دور زدن تحريم با 
پيوستن ايران به اين كنوانس��يون و كمك مالي به 
گروه هاي مبارز اس��ت. اما برخي كارشناس��ان اين 
ايرادها را وارد ندانسته و عدم تصويب اين قوانين را به 
خود تحريمي تعبير مي كنند. در همين ارتباط اتاق 
بازرگاني ايران در بيانيه پاياني نشست مردادماه خود 
تاكيد كرد كه با علم به اين موضوع كه قرار نگرفتن 
در فهرست كشورهاي مورد قبول FATF يك مشكل 
انكارناپذير اس��ت و به كاهش قاب��ل توجه مراودات 
مالي با ايران منجر مي شود، با توجه به نظرات بخش 
خصوص��ي مي خواهد كه ايران ب��ه توصيه هاي اين 

گروه عمل كند.
با وجود نامه نگاري مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و مخالفت برخي از نمايندگان مجلس كه عموما از 
مخالفان دولت هس��تند، به نظر مي رس��د به زودي 
لوايح مالي تعيين تكليف خواهد ش��د. محمد جواد 
ظريف هم آن را تاييد كرده اس��ت. فاحت پيش��ه 
ريي��س كميس��يون امنيت ملي مجل��س هم كه از 
اصولگرايان ميانه رو اس��ت گفته اس��ت كه »بعد از 
چندب��ار رد و بدل ش��دن نامه با دفت��ر مقام معظم 

رهبري در رابطه با FATF نهايتا ايشان اعام كردند 
كه خود دول��ت و مجلس تصميم بگيرند، يعني اين 

اختيار را به مجلس و دولت دادند.«
او با اشاره به استناد مخالفان تصويب قوانين مرتبط 
با FATF به س��خنان رهبري، افزود: »اينكه برخي 
نماينده ها و بعضي افراد مي خواهند دوباره موضوع 
را به زمين دفتر مقام معظم رهبري بيندازند ظلم به 

خود رهبري است.«
اشاره فاحت پيشه به آن دسته از نمايندگان است 
كه پ��س از س��خنان رهبري در جم��ع نمايندگان 
مجلس درباره لوايح مالي، مدعي شده بودند ايشان 

با اين لوايح مخالف هستند.
 اين در حالي است كه پيش از برگزاري اين نشست، 
علي الريجاني رييس مجلس تاكيد كرده بود »رهبر 
معظم انقاب در اين رابطه نظري نداشته و معتقدند 
مجلس و دولت خود تصميم گيرنده باشند.« اواسط 
مهرماه مهلت ايران ب��راي اجراي توصيه هاي گروه 
ويژه اقدام مالي پايان مي يابد و تا آن زمان بايد تكليف 
اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين 
مالي تروريسم، اصاح قانون پولشويي و پيوستن به 
كنوانسيون پالرمو مشخص شود. برخي عدم تصويب 
اين لواي��ح را به معناي خود تحريمي مي دانند كه با 

توجه به آغاز اجراي تحريم هاي بانكي و نفتي امريكا 
از آب��ان ماه، اقتص��اد ايران با فش��ار مضاعفي روبرو 

خواهد شد. 
در اين بين چندي پيش يكي از رس��انه هاي غربي 
مدعي شد در مذاكرات تيم ايراني با ۱+4 به منظور 
حفظ برجام، اروپايي ها يكي از پيش ش��رط ها براي 
تامي��ن خواس��ته هاي ايران را اج��راي توصيه هاي 
FATF عن��وان ك��رده بودند. هرچن��د چندي بعد 
مقامات اروپايي اين خب��ر را تكذيب كرده و گفتند 
تنها به اي��ران براي جلوگيري از اعمال فش��ارهاي 

بيشتر چنين توصيه اي كرده اند.

وزيراطالعاتدرمراسمعزاداريوسوگواريحضرتاباعبداهللالحسين)ع(عنوانكرد

هشدارعلويبهمدعيانواليتمداري
وزير اطاعات با تاكيد بر اينكه »واليتمداري زماني 
خود را نش��ان مي دهد كه در جايي كه نظر من با نظر 
ولي فقيه متفاوت است، نظر ولي فقيه خود را بپذيرم«، 
اظهار كرد: وقتي مقام معظم رهبري حركت عده اي 
را در هو كش��يدن يادگار امام )ره( در حرم امام )ره( 
و پرتاب كردن كفش و مهر را در قم به س��مت رييس 
مجلس را تقبيح و محك��وم كردند، اگر آن حركت را 
تكرار نكرديم، امتحان خود را پس داده ايم و اال اينكه 
مقام معظم رهبري عملي را تقبيح كنند اما ما حركت 
زشت خود را توجيه كنيم و بگوييم كه تكليف رهبري 
آن است كه آن صحبت ها را بزنند و تكليف ما نيز اين 
است كه اينگونه عمل كنيم، اين واليت مداري نيست.

به گ��زارش ايس��نا، حجت االس��ام والمس��لمين 
محمود علوي، وزير اطاعات در مراس��م عزاداري و 
سوگواري حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( كه در حرم 
امام خميني)ره( برگزار شد، با اشاره به واقعه كربا و 
خلف وعده كوفيان در برابر حضرت سيدالشهدا )ع(، 
گفت: ح��دود ۱۲ هزار نفر از مردم كوفه در نامه اي به 
حضرت سيدالشهدا )ع( اعام كردند كه يزيد را اليق 
رهبري امت اس��ام نمي دانند و افراد زيادي آمادگي 
دارند كه حضرت رهبري امت اسام را برعهده بگيرند 
تا آينده اسام آينده اي روشن باشد اما زماني كه امام 

به كوفه رفت، خبري از ۱۲ هزار تن نبود.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه اين پيش��امد موج��ب تعجب 

امام حس��ين )ع( نش��د، اظهار كرد: ادعاي با حسين 
)ع( و انقابي بودن كار راحتي اس��ت و ش��عار دادن 
كار سختي نيس��ت و نه تنها هزينه ندارد بلكه درآمد 
و كاس��بي هم دارد. بنابراين بايد امتحان كرد كه آيا 

عمل مان با شعارمان منطبق است يا نه.
وزير اطاعات ب��ا تاكيد بر اينكه از نظ��ر قرآن كريم 
زندگ��ي عرصه امتحان پس دادن و آزمايش اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: در امتحان معلوم مي شود كه آدم 

چند مرده حاج است. پيامبران نيز امتحان دادند و 
اين امتحان حتي سخت تر از مردم عادي بوده. همه 
اعم از عالم و غير عالم و روحان��ي و غير روحاني بايد 
امتحان بدهند و چه بسا كه امتحان روحانيون مانند 

انبيا سخت تر از امتحان ديگران است.
علوي با بيان اينكه ادعاي انقابي بودن، واليت مداري 
و عاشورايي بودن بايد در عمل اثبات شود، افزود: وقتي 
دس��ت ما به قدرت رس��يد، بايد امتح��ان دهيم كه آيا 

قدرت را براي خدمت به مردم به كار مي گيريم يا براي 
زدن به س��ر مردم؛ آيا مايه آرامش مردم مي ش��ويم يا 
اينكه باعث دل نگراني آنها مي شويم؛ آيا گره گشايي از 
گرفتاري مردم مي كنيم يا باعث گره افتادن در كار مردم 
مي ش��ويم؟ اين امتحان ها كه در خوشي با مال و ثروت 
و قدرت انجام مي شود، بسيار سخت تر از امتحان هايي 

است كه در فشار و سختي انجام مي شود.
وي گفت: وقتي افراد مقام و موقعيتي پيدا مي كنند، 
اگر غرور و تكبر آنها را فرا نگرفت و با مردم درنده خويي 
نكردن��د، در امتحان با مال و مق��ام و موقعيت موفق 
ش��ده اند؛ وگرنه اگر آنها را غرور بگي��رد، در امتحان 

بازنده شده اند.
وزي��ر اطاعات در ادام��ه با تاكيد بر ل��زوم حمايت از 
مس��ووالن براي حل مش��كات و تقويت وحدت در 
جامع��ه، اظهار كرد: وقتي ش��عار »اس��تقال« و »نه 
ش��رقي و نه غربي« س��ر مي دهيم و بر دهن امريكا و 
قدرت هاي اس��تكبار مي زنيم، طبيعي است آنها نيز 
بيكار نمي نشينند بلكه تهديد مي كنند، فشار مي آورند، 
كار را براي مس��ووالن در اداره كشور سخت مي كنند، 
جنگ رواني عليه م��ا راه مي اندازند و م��ا را به جنگ 
نظامي و حمله تهديد مي كنند. اگر در برابر اين اقدامات 
با بردباري ثبات قدم و تحمل مش��كات گام برداريم و 
پش��ت مس��ووالن نظام قرار بگيريم و آنها را دلگرم به 
حل مشكات كنيم، امتحان خود را خوب پس داده ايم 

اما اگر در سر هم بزنيم و وحدت ملي را به هم بريزيم، 
تقصير مشكات را به جاي دشمن، بر گردن هم اندازيم 
و در جنگ رواني در زمين دشمن بازي كنيم و به تعبير 
مقام پش��ت دولت و مس��ووالن را خالي و همديگر را 

تضعيف كنيم، امتحان بدي پس داده ايم.
علوي با بيان اينكه قيام سيدالشهدا )ع( امتحاني بود 
كه عده كمي در آن قبول و جمع بسياري در آن مردود 
شدند، خاطرنشان كرد: امروز هم در معرض امتحان 
هس��تيم و بايد در عرصه ه��اي مختلف امتحان پس 
بدهيم. مهم ترين عرصه امتحان امروز، عرصه واليت 
و تبعيت از رهبري است. شعار به واليت دادن راحت 
اس��ت اما عمل به آن دشوار اس��ت. واليت مداري در 
عمل ارزش دارد و در احساس��ات، شعار و شلوغ بازي 

ارزش خود را نشان نمي دهد.
وي ادام��ه داد: واليت م��داري زماني خود را نش��ان 
مي دهد ك��ه در جايي كه نظر من با نظ��ر ولي فقيه 
متفاوت اس��ت، من نظر خود را زير پا بگذارم و به نظر 
رهبرم عمل كنم. ممكن اس��ت در جايي نيز نظر من 
و رهبرم ش��بيه هم باش��د اما من مطابق نظر خودم 
عمل مي كنم ولي هزينه آن را پاي رهبرم مي نويسم 
و منت آن را بر س��ر رهبرم مي گذارم. در اين شرايط 
باي��د بدانيم كه در جايي كه نظ��ر رهبرمان را بر نظر 
خودمان ارجحيت دادي��م، در امتحان واليت مداري 

سربلند شده ايم.

منطقعمليعاشورابايد
تكراروعمليشود

حجت االسام ابوترابي فرد 
با بيان اينكه منطق عملي 
عاش��ورا در منط��ق عملي 
دفاع مقدس تكرار شد، بيان 
داشت: امروز منطق عملي 
عاش��ورا بايد بار ديگر تكرار 
و عملي شود. خطيب نماز 
جمعه تهران با بي��ان اينكه رزمندگان ن��ه به مال فكر 
مي كنند و نه به منال، گفت: آقاي ترامپ تو با اين ملت رو به 
رو هستي و تجربه و كارنامه چهار دهه او در لبيك به امام و 
مقتداي خودش، پيش روي تو و جامعه جهاني است. امروز 
اين ملت مبدل به ملت اسام شده است. حجت االسام 
ابوترابي فرد بيان داش��ت: فلس��فه اخير رفتار ترامپ و 
نتانياهو و بن س��لمان اين اس��ت كه اگر جلوي حركت 
اسام را نگيرند، خاورميانه از دستشان مي رود در حاليكه 
اين اتفاق افتاده اس��ت و حرف نتانياهو اين است كه اگر 
جلوي حركت كوبنده اسام را نگيرند بايد با رژيم اشغالگر 
ق��دس خداحافظي كنند. خطيب نم��از جمعه تهران 
اظهارداشت: آقاي نتانياهو، سرويس هاي اطاعاتي شما 
مي دانند كه زمان خداحافظي فرارسيده است. اسراييلي ها 
خوب مي دانند كه امروز مقاومت اس��امي )حزب اهلل( 
و يا مردم غزه و فلس��طين بر چه جايگاهي از قدرت قرار 
دارند. حجت االسام ابوترابي فرد با بيان اينكه در تمام 
برگ هاي زرين نهضت حسيني جز عقانيت، معرفت و 
اخاق نمي بينيم، خاطرنشان كرد: به همين دليل است 
كه پيروان اين نهضت استوار، ثابت قدم و پيروز مي شوند .

واكنشدستيارالريجانيبه
اظهارنظررييسمجلسعراق
دستيار ويژه رييس مجلس 
در ام��ور بي��ن الملل گفت: 
روابط تهران و بغداد راهبردي 
است و اعمال فشار هاي كاخ 
س��فيد به مقامات سياسي 
و پارلمان��ي عراق نمي تواند 
اي��ن روابط مس��تحكم را 
تخريب كند.  به گزارش خبرگزاري خانه ملت، حسين 
اميرعبداللهيان، دس��تيار ويژه رييس مجلس شوراي 
اس��امي و مديركل امور بين الملل در پاسخ به سوالي 
در مورد تكذيب بخشي از مكالمه تلفني رييس پارلمان 
عراق با علي الريجاني، از سوي محمد ريكان الحلبوسي 
و در جريان تماس تلفني وي با همتاي امريكايي گفت: 
روابط تهران و بغداد راهبردي است و اعمال فشارهاي كاخ 
سفيد به مقامات سياسي و پارلماني عراق نمي تواند اين 
روابط مستحكم را تخريب كند. وي گفت: اظهارات صريح 
و روشن رييس مجلس ملي عراق در تماس تلفني اخير 
همتاي ايراني ايشان در راستاي سياست اصولي و شناخته 
شده عراق در قبال جمهوري اسامي ايران است، البته 
تكذيب بخشي از محتواي اين گفت وگو از سوي رييس 
مجلس عراق در جريان تماس با همتاي امريكايي ايشان 
كامًا قابل درك است . اميرعبداللهيان افزود: در صورت 
لزوم مستندات اين تماس تلفني، موجود و قابل انتشار 
است و اجازه داده نخواهد شد دشمنان روابط ايران و عراق 
و مناسبات سازنده و مثبت دوجانبه را تحت تاثير اهداف 

سوءخود قرار دهند.

اطالعاتصرافيهابههيچوجه
دراختيارFATFقرارنميگيرد

نايب رييس كميس��يون 
اقتص��ادي مجلس، گفت: 
 FATF ايران با پيوستن به
كارمزد نق��ل و انتقال پول 
خود را كه اكنون توسط يك 
كش��ور ۱۱ درصد دريافت 

مي شود به ۰.۵ مي رساند.
معصومه آقاپور عليشاهي در گفت وگو با خانه ملت، در 
واكنش به انتشار خبري مبني بر ارايه اطاعات صرافي ها 
به FATF، گفت: FATF مرب��وط به روابط بانكي بين 
كشورها و موسسات مالي آنها است و ربطي به صرافي ها 
ندارد. وي با اش��اره به اينكه FATF در واقع در موضوع 
اصاح ساختار بانكي و روابط بانكي بين بانك هاي جهان 
 FATF :و بهبود روابط مالي آنها اقدام مي كند، ادامه داد
سازمان پولي و مالي بين المللي است و در حوزه روابط 
بانك ها و موسس��ات مالي فعاليت مي كند و اطاعات 
صرافي ها ب��ه هيچ عنوان در اختيار اين س��ازمان قرار 
نمي گيرد. وي  با بيان اينكه كارمزد هزينه هاي جابه جايي 
پول در برخي موارد بسيار زياد است، اظهار داشت: يك 
كشور از ايران براي نقل و انتقال پول ۱۱ درصد كارمزد 
مي گيرد، در حال��ي كه اگر ايران ب��ه FATF بپيوندد 
براساس قوانين جهاني اين هزينه نيم درصد مي شودكه 
قابل مقايس��ه با ۱۱ درصد نيس��ت. وي افزود: تفاوت 
كارمزد ۱۱ درص��دي و ۰.۵ درصدي در ارقام ميليارد 
دالري و ميليون دالري رقم بس��يار بااليي است كه در 
حال حاضر ايران اين هزينه اقتصادي را پرداخت مي كند. 

بايدازهرفرصتيبرايبيان
منطقخودبهدنيااستفادهكنيم
رييس شوراي فرهنگي نهاد 
رياست جمهوري گفت: از 
هر تريب��ون و فرصتي بايد 
استفاده كنيم و منطق خود 
را به دنيا بگوييم. چه سازمان 
ملل و شوراي امنيت باشد و 
چه اروپا و روسيه. البته بايد 
حكمت و مصلحت و عزت را رعايت كنيم. سيدرضا اكرمي 
در سخنراني در شام غريبان سرور و ساالر شهيدان امام 
حسين )ع( در حرم امام خميني )ره( ما بايد تاريخ را نه 
فقط به نقل بلكه همراه با نقد و نتيجه بررسي كنيم. قران 
مجيد به ما مي گويد سرگذشت را بايد گفت تا خلق اهلل 
به تحليل و نقد بپردازند و به نتيجه برسند. نقل و نقد و 
نتيجه تاريخ اهميت دارد. ما بگوييم حادثه اي كه ۱۳۷۹ 
سال قمري از آن مي گذرد و استثنايي ترين حادثه تاريخ 
دليلش چيست؟ و چرا هر سال شور عاشورا و شعار عاشورا 
و شعور عاشورا و نقل و نقد و نتيجه عاشورا افزوده مي شود.  
اكرمي افزود: دركش��ور هاي اروپايي و شوروي سابق و 
مسكو عاشورايي كه امرور برگزار مي شود قابل مقايسه 
با گذشته نيست. به دليل اينكه كه عاشورا حق و عدل و 
دين و امانت و عاطفه و احساس و حماسه و تصوير است. 
عاشورا به گونه اي طراحي شده كه نمي شود يك بعدي 
آن را ديد. اين عاشورا حداقل پنج ماه برايش وقت گذاشته 
شد. امام پنج ماه براي آن وقت گذاشت و در اين پنج ماه 
گفتني ها را گفت و نوشتني ها را نوشت و به افراد پيام داد 

و اين كار را از باب ارشاد جاهل انجام داد. 

تكذيبيكادعادربارههزينه
سفررييسجمهوربهنيويورك
پي��رو اظهارنظر نماينده 
ق��م در مجلس ش��وراي 
اس��امي در خص��وص 
هزين��ه ۲ ميليون دالري 
سفر رياست جمهوري به 
نيويورك براي ش��ركت 
در مجمع ساليانه سازمان 
ملل متح��د و همراهي ۱۰۰ نف��ر در هيات همراه 
رييس جمهور، بهمن حسين پور معاون تشريفات 
رييس جمهور ب��ا تكذيب اين خبر گفت: همانطور 
كه قبا بارها اعام شده است رياست جمهوري در 
صرفه جويي هزينه هاي سفرهاي داخلي و خارجي 
اعض��اي دولت و به خصوص س��فرهاي مربوط به 
شخص ايشان مصر بوده و با جديت اين موضوع را 

دنبال مي كند.
به گزارش ايس��نا، معاون تشريفات رييس جمهور 
ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: در سفر امسال 
نيز هيات رس��مي همراه رييس جمهور 6 نفر بوده 
و همراهان ايشان ش��امل تيم حفاظت، تشريفات 
و رس��انه اي به ميزان كمتر از يك چهارم همراهان 

رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم است.
وي ادامه داد: هزينه ۲ ميليون دالري اعام شده از 
سوي نماينده قم در مجلس كاما كذب و غير واقعي 
است و بنا بر رويه هر ساله طبق دستور مواكد رياست 
محترم جمهور هزينه هاي سفر در پايين ترين ميزان 

و با حداكثر صرفه جويي صورت مي پذيرد.
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اخبار كالن

شبه دولتي ها مشمول قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان

فارس|همت علي ش��اه نظري با اش��اره به اجراي 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان در دستگاه هاي 
اجرايي اظهار كرد: طبق قانون مشموالن اين بخش 
مشخص هستند و دستگاه هاي اجرايي طبق ماده ۵ 
قانون مديريت خدمات كشوري تشريح شده است.

بر اين اساس تمامي وزارتخانه ها، موسسات دولتي، 
موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت هاي 
دولتي و ساير دستگاه هاي مشمول ماده ۵ قانون به 

وضوح مشخص است.
رييس امور مديريت مش��اغل و دبيرخانه شوراهاي 
سازمان اداري و اس��تخدامي كشور در پاسخ به اين 
سوال كه آيا شركت شستا كه زيرمجموعه سازمان 
تأمين اجتماعي است مش��مول قانون خواهد شد، 
عنوان كرد: براساس قانون، سازمان تأمين اجتماعي 
يك مجموعه عمومي غيردولتي و شركت شستا نيز 
احتماالً تابع اين قانون است و بايد براساس اساسنامه 
آن اقدام كرد. اگر ابهامي در مورد شركت يا موسسه اي 
وج��ود دارد كه مش��مول قانون منع ب��ه كارگيري 
بازنشستگان است يا خير بايد براساس اساسنامه آنها 
اقدام صورت بگيرد و مشخص شود به موجب كدام 
قوانين ش��كل گرفته اند. شاه نظري با اشاره به اينكه 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان براي دو دسته 
الزم االجراست، تصريح كرد: اول تمامي دستگاه ها و 
نهادهاي مشمول قانون ۵ مديريت خدمات كشوري 
و دوم آنهايي ك��ه از بودجه عمومي ارتزاق مي كنند 
مشمول اين قانون هستند. دس��تگاه هاي نظارتي 
به ان��دازه كافي نظارت مي كنند و نيازي به پيگيري 
رسانه اي نيس��ت. قانون شفاف اس��ت و اما و اگري 
ندارد.  وي در مورد شركت هاي دولتي نيز كه بودجه 
اختصاصي دارند، يادآور ش��د: منابع اين شركت ها 
متعلق به دولت است و مشمول قانون مي شوند. شبه 
دولتي ها نيز بنا به ميزان سهمي كه دولت از مديريت 
اين بنگاه ها دارد و اينكه چقدر آن مربوط به س��هام 
عدالت و يا واگذاري هاي اصل ۴۴ اس��ت مش��خص 
خواهد ش��د. تعيين اينكه اين شركت ها عمومي يا 
خصوصي هستند بر عهده وزارت اقتصاد است. وي 
در مورد جانبازان باالي ۵۰ درصد نيز گفت: آماري 
از تعداد جانبازاني كه در س��طوح مديريتي مشغول 
فعاليت هستند نداريم. مسوول اين كار بنياد شهيد 
اس��ت كه مي تواند تعيين تكليف كند.  شاه نظري 
ادامه داد: مديران بازنشسته كه مشغول فعاليت در 
دستگاه ها هستند خيلي كم است. الزم به تاكيد است 
كه شهرداري ها نيز موسسه عمومي غير دولتي بوده و 

مشمول اين قانون مي شوند.

توقيف ۳۵ كيلو گرم شمش 
طالي قاچاق در مرز تركيه

ماموران گمرك مقدار ۳۵ كيلوگرم ش��مش طالي 
قاچاق به ارزش ۱۴۰ ميلي��ارد ريال را هنگام خروج 
از كش��ور توقيف كردند. ماموران گم��رك رازي در 
شهرس��تان خوي آذربايجان غربي، طي بازرسي از 
خودروهاي سواري خروجي به تركيه با رصد اطالعات 
محموله ها به يك دستگاه خودروي سواري شاسي 
بلند كابوتاژ شده مشكوك شدند كه در حال خروج از 
كشور بود. تيم بازرسي گمرك رازي اقدام به بازرسي 
از قسمت هاي مختلف خودرو مي كنند و در جريان 
بازرسي ها اين تيم به سپر خودرو مشكوك مي شود. 
ماموران گمرك در ادامه اين عمليات اقدام به بازرسي 
محتواي داخل سپر خودرو مي كنند و موفق مي شوند 
۳۵ كيلو گرم شمش طالي آب شده قاچاق را از اين 
خودرو كشف و ضبط كنند. ارزش اين مقدار طالي 
توقيف شده كه به طرز ماهرانه اي در سپر خودروي 
لند كروز جاسازي ش��ده بود، بيش از ۱۴۰ ميليارد 
ريال اس��ت.  در حال حاضر خروج طال و زيورآالت از 
كشور به مقدار بيش از ۱۵۰ گرم ممنوع است اما ورود 
اسكناس ارز، طالي ساخته شده و طالي خام به كشور 

بدون محدوديت امكان پذير است.

تشكيل ۴۵ پرونده تخلف براي 
كارمندان مالياتي در سال ۹۷

فارس|محمد حسن بازيار، مديركل ارزيابي عملكرد 
و رس��يدگي به هيئت هاي تخلفات اداري سازمان 
امور مالياتي كشور در پاس��خ به اين سوال كه اخيراً 
نامه اي منتشر شد مبني بر اينكه روابطي ميان برخي 
كارمندان سازمان مالياتي و موديان در قالب مشاوره 
يا استخدام براي تنظيم دفاتر و اظهارنامه حاكم است 
و نسبت به آن هشدار داديد، آيا طرح جامع مالياتي 
توانسته منجر به كاهش روابط فيزيكي كارمندان و 
موديان در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي شود، اظهار 
كرد: متصديان طرح جامع مالياتي بايد نسبت به اين 
موضوع آمار دهند. نامه اي كه منتش��ر شد براساس 
دستورالعمل ابالغي سال ۸۲ در رابطه با مشاوره و يا 
استخدام كارمندان توسط موديان بود كه كارمندان 
ضمن خدمت از هرگونه مش��اوره و پذيرفتن دفتر 
نويسي ممنوع بوده و براي تأكيد و يادآوري مجدداً آن 
را ابالغ كرديم. مديركل ارزيابي عملكرد و رسيدگي به 
هيئت هاي تخلفات اداري سازمان امور مالياتي كشور 
در پاس��خ به اين س��وال كه يادآوري مجدد احتمااًل 
حكايت از افزايش آمار تخلف��ات دارد، تصريح كرد: 
هيأت رسيدگي س��ازمان مالياتي از تاريخ ۹۵.۷.۱ 
تشكيل شده و س��ابقه ميزان تخلفات را در اختيار 
نداريم كه بتوان مقايسه كرد و قباًل در دستگاه ديگري 
بود. تأكيدمان بر اين است كه دريافت هرگونه وجه از 
سوي كاركنان سازمان مالياتي تخلف و ممنوع بوده 
و به آن رسيدگي مي شود. پرونده هايي كه در هيأت 
تخلفات داريم حداكث��ر ظرف ۳ ماه منجر به صدور 
حكم مي شود. مديركل ارزيابي عملكرد و رسيدگي به 
هيئت هاي تخلفات اداري سازمان امور مالياتي كشور 
در مورد آنكه باالترين رأي صادر شده در اين هيأت 
چه بوده است، گفت: باالترين حكم صادره تاكنون 
انفصال دايم از خدمات دولتي و اخراج نيز داشتيم. در 
سال هاي ۹۵ و ۹۶ حدود ۹۰ پرونده منجر به رأي شده 

كه در آنها اخراج و انفصال از خدمت نيز وجود دارد.
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مشاور رييس سازمان خصوصي سازي درگفت وگو با »تعادل «تشريح كرد

مركز آمار نرخ رشد بهار را نزديك نرخ رشد بانك مركزي اعالم كرد

داليل بزرگ ترين واگذاري امسال

بهار ۹۷ با 1.۷ درصد رشد اقتصادي

همكاري با FATF به رفع تحريم ها كمك نمي كند

اميرعباسآذرموند|
ح�وزهاثرگذاريقيم�تارزدراقتص�ادايرانبا
توجهبهنوسانشديدآن،بسيارگستردهاست.
نوسانشديدقيمتارزنهتنهاقيمتبخشزيادي
ازكااله�ايمصرفيوتوليداتديگ�رراافزايش
ميدهدبلك�هفاصلهطبقاتي،رف�اهاجتماعي،
اشتغالوسرانهمصرفراهممتاثرميكند.اكنون
آنطوريكهرييسكلسازمانخصوصيسازي
ميگويد،روندخصوصيسازيدرايرانرانيزمتاثر
كردهاست.دوعاملقيمتماشيناالتوتجهيزات
دركنارارزشمحصوالتتوليدشدهسببشدهتا
قيمتگذاريبرايبنگاههاييكهدرصفواگذار
هستندسختترشود.باوجوداينمعاونرييس
سازمانخصوصيسازيدرگفتوگوبا»تعادل«
ميزانخصوصيسازياينسازماندرنيمهنخست
س�الجاريرادوهزارو200ميلياردتوماناعالم
كردكهنسبتبهرقمكلسالگذشتهافزايشي
معنادارداشتهاست.بااينهمهميتوانادعاكرد
هرچندخصوصيسازيوسازمانمتوليآنبراي
قيمتگذاريدرس�الجاريبامشكالتيمواجه
بوده،امادرساليكهاقتصادايرانراشگفتزده
كردهومش�كالتفراوانيايجادشده،عملكرد
اينسازمانرشديچشمگيرداشتهاست.يكي
ازمسووالنسازمانخصوصيسازيدرگفتوگو
باتعادلازتداومروندنيمهنخستسالجاريدر

ششماههدومخبردادهاست.
به گزارش »تع��ادل« در روزهاي گذش��ته، رييس كل 
سازمان خصوصي سازي با اشاره به نوسان قيمت ارزهاي 
خارجي گفته كه يكي از مش��كالت اصلي در خصوص 
واگذاري س��هام دولتي نوسان نرخ ارز اس��ت. از ابتداي 
سال ۱۳۹۷ قيمت ارز با نوسان هاي زيادي رو به رو شد 
همچنين بعد از مطرح ش��دن دالر ۴۲۰۰ توماني اين 
نوسانات ادامه داشت و رانت هايي نيز از اين محل به وجود 
آمد. در اين زمينه علي اشرف عبداهلل پوري حسيني درباره 
نوسان قيمت نرخ ارز معتقد است كه يكي از مشكالت 
اصلي در خصوص واگذاري سهام دولتي نوسانات نرخ ارز 
در شركت هايي است كه ماشين آالت آنها خارجي است 
و بر اين اساس نمي توان برآورد درستي از قيمت پايه اين 

شركت ها براي واگذاري داشت.
رييس كل سازمان خصوصي سازي افزود: به همين دليل 
بايد منتظر بمانيم تا با ايجاد تعادل در بازار ارز بتوان برآورد 
درستي از قيمت شركت ها داشت. از ابتداي امسال تا كنون 
در مدت ۵ ماه ۷۴ شركت را عرضه كرده ايم كه خوشبختانه 
موفق به فروش حدود ۴۵ درصد از آنها شده ايم كه از اين 

نظر كارنامه قابل قبول و قابل دفاعي داريم.
رييس كل سازمان خصوصي سازي گفت: در اين ميان 

واگذاري سهام شركت كش��ت و صنعت مغان به ارزش 
۱۸۵۰ ميليارد تومان يكي از موفقيت هاي امسال سازمان 
خصوصي سازي است كه با كل واگذاري هاي سال ۹۶ اين 
سازمان برابري مي كند. واگذاري كشت و صنعت مغان با 
انتقاداتي نيز همراه بود. برخي از كارشناسان مي گفتند 
قيمت مصوب اين بنگاه ب��راي مزايده پنجم كه رقمي 
حدود هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان ب��ود، ارزان تر از ارزش 
واقعي اين بنگاه بود. از طرف ديگر مس��ووالن سازمان 
دليل كاهش قيمت در مزايده پنجم را نبود مشتري در 
چهار مزايده اول و سپس كارشناسي دوباره كارشناسان 
دادگستري و كم شدن سهم ۴۰ درصدي از اين بنگاه از 
مالكيت كشت و صنعت پارس آباد، سبب كاهش قيمت 
شد. مسووالن س��ازمان خصوصي سازي كشور ضمن 
اينكه روند واگذاري كش��ت و صنعت مغان را ش��فاف و 
رسمي مي دانند، مساله قيمت گذاري بر بنگاه ها را خارج 
از حيطه اختيار خود ارزيابي مي كنند. در همين رابطه 
معاون سازمان خصوصي سازي، ضمن رد انتقادات برخي 
از كارشناسان مي گويد مسير تاكنوني سازمان خصوصي 
در روزهاي نيمه دوم سال هم ادامه خواهد يافت و تالش 
سازمان همچون گذشته بر واگذاري دارايي ها به بخش 

خصوصي واقعي خواهد بود.

   تا پايان س�ال براي خصوصي س�ازي بيش�تر 
برنامه داريم

در همين رابطه جعفر سبحاني معاون سازمان خصوصي 
كشور، درگفت وگو با تعادل با اشاره به صحبت هاي پوري 
حسيني گفت: نكته اولي كه در رابطه با صحبت هاي پوري 
حسيني مدنظر داشته باشيد، اين است كه وي به هيچ 
عنوان ادعا نكرده است كه واگذاري هاي سازمان متوقف 
شده، بلكه تنها با اشاره به نوسانات قيمت ارز، مشكالتي 
كه از اين رهگذر براي سازمان خصوصي سازي به وجود 
آمده را بيان كرده اش��ت. اينكه نوسانات قيمت ارز چه 
زماني به پايان مي رس��د را ما نمي دانيم و بايد مسووالن 
بانك مركزي در اين مورد صحبت كنند اما آن چه به ما 
مربوط است، تداوم واگذري ها حتي در شرايطي سخت 

مانند امروز است. 
او افزود: نوسان قيمت ارز بيشتر از هر چيزي قيمت گذاري 
بنگاه ها را سخت كرده است. دقت داشته باشيد بعضي از 
بنگاه هاي كشور محصوالتي توليد مي كنند كه قيمت آنها 
با توجه به افزايش قيمت ارز تغيير كرده است، درنتيجه 
ارزش اين بنگاه ها براي واگذاري هم به شكل روزمره در 
حال تغيير اس��ت. بطور مثال با توجه به اينكه كشت و 
صنعت مغان محصوالتي را توليد مي كند كه عمدتا در 

كشور به فروش مي روند، كار براي واگذاري ساده تر بود.
سبحاني در مورد عملكرد س��ازمان خصوصي سازي تا 
پايان سال گفت: از نظر من سازمان تا همين جاي كار هم 

عملكردي فراتر از انتظارات داشته است. مويد اين نكته هم 
واگذاري حدود دو هزار و ۲۰۰ ميليارد توماني بنگاه ها در ۶ 
ماهه نخست سال جاري بود كه از نظر حجم بزرگ تر از كل 
واگذاري هاي سال گذشته است. براي نيمه دوم سال هم ما 
تالش داريم چون نيمه نخست عمل كنيم و بنگاه هايي كه 
در صف واگذاري قرار دارند را به مرور به بخش خصوصي 
واقعي واگذار كنيم. بنگاه هايي كه بيشتر در بخش هايي 
چون توسعه و تجهيز اماكن ورزشي يا شركت هاي فعال 
در حوزه سوخت و كش��اورزي از اصلي ترين بنگاه هاي 
بزرگي هستند كه در صف واگذاري قرار دارند. درنتيجه ما 
براي نيمه دوم سال توقع عملكردي مشابه با نيمه نخست 
سال از خود داريم و فكر مي كنيم اگر تمركز و برنامه ريزي 
كافي وجود داشته باشد، مي توان در نيمه دوم هم كارهاي 

بزرگي را انجام داد.
معاون سازمان خصوصي سازي كشور در رابطه با واگذاري 
كش��ت و صنعت مغان گفت: واگ��ذاري بنگاهي چون 
كشت و صنعت مغان جزو موفقيت هاي امسال سازمان 
خصوصي سازي بود. براي شركت مغان چهار نوبت آگهي 
به روزنامه هاي كثير االنتشار داده ش��د و هر بار مزايده 
هم برگزار شد اما هيچ متقاضي و مشتري براي آن پيدا 
نشد. بررسي ها نشان داد كه قيمت مصوب براي كشت و 

صنعت مغان باالتر بود و حتي برخي از كارشناسان زبده 
كشاورزي كه به داليلي اسم آنها را نمي آورم، مدعي بودند 
قيمت اين بنگاه  نهايت هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان است. اما 
تيم كارشناسي دادگستري پس از بررسي هاي گوناگون 
قيمت كافي را هزار و ۷۶۰ ميليارد تومان اعالم كردند. پس 
از اينكه اين قيمت به تصويب رسيد، دوباره آگهي مزايده 
منتشر شده و نهايتا پس از يك ماه با حضور نهادهاي متولي 
و ناظر، اين مزايده برگزار ش��د و از ميان چهار متقاضي، 
نهايتا قيمت هزار و ۸۵۰ ميليارد تومان براي آن به توافق 

رسيد و واگذاري با موفقيت به پايان رسيد.
او در رابطه با بحث ها و انتقاداتي كه در رابطه با واگذاري 
مغان مطرح شد، پاس��خ داد: ما چهار بار مزايده كشت و 
صنعت مغان را برگزار كرديم و همانطوري كه گفتم هيچ 
مشتري براي آن پيدا نشد. با توجه به اينكه يكي از اهداف 
سازمان خصوصي تالش براي واگذاري بنگاه ها به بخش 
خصوصي واقعي است، قيمت گذاري هم بايد در اين مسير 
باشد تا بخش خصوصي امكان رشد داشته باشد. از قضا اين 
مهم تبديل به عاملي شد كه ما در خصوصي سازي بنگاه ها 
مدنظر قرار داديم. دقت كنيد بار اول نيز آن قدر قيمت باال 
بود كه هيچكس عالقه مند به خريد اين بنگاه نشد و عمال 
روند خصوصي سازي متوقف شد. پافشاري بر قيمت هاي 

باال نشان دهنده موفقيت نيست بلكه بايد توجه كنيم حتما 
آن بنگاه در اختيار كساني باشد كه توانايي الزم را دارند. 
به هر حال همانطور كه قبال هم گفتم ما در قيمت گذاري 
نقشي نداشتيم و كارشناسان دادگستري نقش اصلي را ايفا 
كردند. همچنين بايد توجه داشت در قيمت گذاري دوم 
سهم ۴۰ درصدي كشت و صنعت مغان از كشت و صنعت 
پارس آباد كه قبال جزو اموال اين بنگاه بود، را تغيير داديم 
و س��هام ۴۰ درصدي پارس آباد بعدا واگذار خواهد شد. 
درنتيجه بخشي از كاهش قيمت در قيمت گذاري دوباره 
مربوط به اين عامل مي شود. به هر حال با تعيين يك رقم 

معتدل، فروش صورت گرفت.
او در رابط��ه با منتقداني كه بر ارزان فروش��ي س��ازمان 
خصوصي سازي تاكيد داش��تند، گفت: به نظر من اين 
گفته ها شعاري هستند و زمينه علمي ندارند. در هر حال 
اگر اين بنگاه ها آنقدر ارزان فروخته شدند بهتر بود دوستان 
منتقد خود اقدام به خريد اين بنگاه ها مي كردند و آنها را 
توسعه مي داند. اگر قيمت مغان واقعي نبود، هيچ وقت 
مشتري آن را نهايتا ۱۰۰ ميليارد تومان گران تر نمي خريد. 
به بيان ديگر در دور دوم معلوم شد قيمت گذاري  احساسي 
كه مبناي علمي و عملي در اقتصاد ندارند، نهايتا سبب 

موفقيت نخواهند شد.

گروهاقتصادكالن|
محاسبات مركز آمار نشان مي دهد كه محصول ناخالص 
داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه نخست 
سال جاري به رقم ۱۸۲ هزار و ۸۴۴ ميليارد تومان رسيده 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان ١,٧ درصد 
رشد كرده است. رقم هاي مربوط به جزييات اين رشد 
نش��ان مي دهد كه گروه خدمات اصلي ترين نقش در 
مثبت شدن آن دارد. بررسي ها حاكي از اين است كه با 
افزايش نرخ ارز بخش هاي مولد و واقعي توليدي با افت 
شديد مواجه شده اند، در حالي كه بسياري از بخش هاي 
خام فروشي و مالي همچنان رشد خود را مثبت نگهداري 
كرده اند. افت ركورددار بخش كشاورزي در ۶ سال گذشته 
يكي ديگر از موضوعات قابل اهميت در اين آمارها است.

به گزارش »تعادل« محاسبات فصلي در مركز آمار ايران 
در قالب ١٨ بخش اصلي متش��كل از ٤٢ رشته فعاليت 
انجام مي شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير 
بخش هاي زراعت و باغداري، دام��داري، جنگل داري و 
ماهيگيري، گروه صنعت شامل زير بخش هاي استخراج 
نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، 
تأمين آب، برق و گاز طبيعي و س��اختمان است و گروه 
خدمات ش��امل زير بخش هاي عمده و خرده فروشي، 
فعاليت  هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل و 
نقل، انبارداري، پست، اطالعات و ارتباطات، فعاليت هاي 
مالي و بيمه، مس��تغالت، كرايه و خدمات كسب و كار و 
دامپزشكي، اداره امور عمومي و خدمات شهري، آموزش، 
فعاليت هاي مربوط به سالمت انسان و مددكاري اجتماعي 
و ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي است.

نتايج محاسبات مركز آمار حاكي از آن است كه در بهار 
سال جاري رش��ته فعاليت هاي گروه كشاورزي ٠,٨-، 
گروه صنع��ت ٠.٤ و گروه خدمات ٣,٢ درصد نس��بت 
به دوره مشابه س��ال قبل، رشد داشته است. اين آمارها 
نش��ان مي دهد كه رشد مثبت بهار امسال به مدد گروه 
فعاليت هاي خدمات ايجاد شده است. گروه هاي خدماتي 

هر چند بيشترين سهم را در اشتغال كشور دارد اما با اين 
حال بسياري از اين فعاليت ها غيرمولد و ناپايدار هستند. 
در واقع اقتصادي كه بخش توليد )صنعت و كشاورزي( آن 
در ابتداي زنجيره توليد ارزش رونق داشته باشد و متناسب 
با آن با بخش هاي تجاري و خدماتي فعالي توزيع شود، 
مي تواند اشتغال پايداري داشته باشد اما زماني كه بخش 
خدمات بدون زيربناي توليدي پايدار رشد كند، بسياري 
از افراد جامعه بطور ناگزير به سمت مشاغل ناقص و كاذب 
مي روند. از همين رو نگاهي به نرخ هاي رشد در جزييات و 
زيرگروه ها مي تواند خطوط كلي وضعيت اقتصاد كشور 

واضح تر نشان دهد.

    رشد منفي كشاورزي
در تقس��يم بندي مركز آمار بخش كشاورزي شامل دو 
زير گروه كش��اورزي و ماهيگيري مي شود كه هر كدام 
به ترتيب ۱- و ۵,۸ درصد رش��د داش��ته اند. از آنجايي 
كه زيرگروه كشاورزي از نظر ارزش توليدي در اقتصاد 

ايران بسيار وس��يع تر از ماهيگيري است و بالطبع وزن 
و اهميت بيش��تري در اين گروه بن��دي دارند، لذا تاثير 
۱- درصد در كل گروه بس��يار بيشتر از ۵,۸ درصد بوده 
و توانس��ته نرخ ارزش افزوده اين گروه را به ۰,۸- درصد 
برساند. اقتصاد كشور از سال ۹۱ به اين سو چنين افتي 
در بخش كشاورزي به خود نديده است. در فصل چهارم 
سال ۹۱ نرخ رشد كشاورزي ۲,۴- درصد شد، اما از اين 
زمان تاكنون تنها سه فصل با تجربه رشد منفي داشته ايم 
كه باالترين آنها ۰,۶- درصد بوده كه در فصل تابستان 
سال ۹۶ رخ داده است. در واقع نرخ منفي رشد كشاورزي 
در فصل بهار در اقتصاد كشور با توجه به موسم برداشت 

محصوالت كمتر اتفاق مي افتد. 
در گروه صنعت، به عنوان يكي از اصلي ترين بخش هاي 
مولد اقتصاد هم ش��اهد كاهش تدريج��ي توليد كاال 
هستيم. در زيرمجموعه هاي اين گروه، معدن و استخراج 
نفت و گاز هر كدام ۱ درصد، س��اير معادن ۲,۵، صنعت 
۱,۱- درصد، تامين آب، برق و گاز طبيعي ۱,۴ درصد و 

ساختمان ۱- درصد رشد داشته اند. همانطور كه مشاهده 
مي شود دو بخش مهم و اشتغالزاي اين گروه يعني صنعت 

و ساختمان هر دو منفي هستند. 
گفتني اس��ت زيرگروه صنعت در تمام فصول سال هاي 
۹۵ و ۹۶ رشدهاي مثبت نسبتا بااليي به دست آورده بود 
بطوري كه برآيند رش��د اين بخش در سال ۹۵ رقم ۶,۵ 
درصد و در سال گذشته ۳,۶ درصد بوده است، از همين رو 
محاسبات نشان مي دهد رشد منفي بعد از دقيقا ۸ فصل 
اتفاق افتاده است.نشانه هاي برگشت بنگاه هاي صنعتي 
كشور به دوره ركود س��ال هاي پيش از ۹۵ در فصل بهار 
در حالي بروز كرده كه در آن زمان هنوز بحث تحريم هاي 
يكجانبه امريكا هم مطرح نش��ده بود. اما با اين حال در 
اين فصل اقتصاد با ش��وك هاي ارزي و باال رفتن قيمت 
پول هاي خارجي و طال مواجه شد؛ موضوعي كه بسياري از 
اقتصاددانان از آن به عنوان عاملي هشداردهنده در تعطيلي 
بنگاه هاي توليدي نام مي برند. اين در حالي است كه برخي 
از رسانه هاي مبلغ افزايش نرخ ارز مي گفتند كه افزايش نرخ 
ارز از كانال رقابتي كردن توليدات داخلي در بازار جهاني 
باعث رونق توليد خواهد ش��د. اما آمارهاي عيني نشان 
مي دهد كه نه تنها اين اتفاق نيفتاده است، بلكه توليدات 

صنعتي واقعي كشور متاثر از افزايش نرخ ارز بوده اند. 

    سلطه بخش مالي بر صنعت و كشاورزي
گزارش مركز آمار نشان مي دهد در مجموعه فعاليت هاي 
خدماتي بخش »فعاليت هاي مالي و بيمه« بيشترين 
نرخ رش��د در اين و حتي ساير گروه ها داشته است. اين 
بخش در فصل بهار به ميزان ۵ درصد رشد كرده است. 
در مراتب بعدي بخش »حمل و نقل، انبارداري، پست، 
اطالعات و ارتباطات« با ۴,۹ درصد و سپس »اداره امور 
عمومي و خدمات شهري، آموزش، فعاليت هاي مربوط 
به سالمت انسان و مددكاري اجتماعي « با نرخ رشد ۴,۳ 
درصدي پيش��روترين گروه ها در افزايش ارزش افزوده 
هستند. همچنين در اين مجموعه فعاليت هاي »عمده 

و خرده فروشي، فعاليت هاي خدماتي مربوط به تأمين 
جا و غ��ذا« ۰,۱ درصد، » مس��تغالت، كرايه و خدمات 
كسب و كار و دامپزشكي« ۳,۷ درصد و » ساير خدمات 
عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي« ۱,۹ درصد رشد 
داش��ته اند. در مجموع گروه خدمات در فصل بهار ۳,۲ 
درصد افزايش رشد نس��بت به فصل مشابه سال قبل 
داشته است. همانطور كه مشاهده مي شود فعاليت هاي 
مالي در اين فصل مانند فصل هاي گذشته عامل اصلي 
باال رفتن رقم توليد ناخالص داخلي كش��ور بوده است. 
از نظر كارشناسان رشد اين گروه كه بيشتر ماحصل به 
سودهاي بانكي و اوراق و بيمه ها است، نشان دهنده غلبه 
سرمايه هاي مالي در اقتصاد كشور است. حسين راغفر، 
عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در اين زمينه گفته بود از 
اصلي ترين داليل ناكامي هاي اقتصادي ايران بايد به نقش 
سرمايه هاي تجاري و مالي، سلطه آنها و حضور صاحبان 
يا نمايندگان آنها در كانون هاي اصلي تصميم گيري هاي 
اساسي اقتصاد كشور اشاره كرد. مادامي كه به اين مساله 
پاسخ درستي داده نشود و هيچ اقدامي براي صنعتي شدن 
كشور صورت نگيرد، رشد اقتصادي كشور مبتني بر توليد 

صنعتي حاصل نخواهد شد.«
آمارها نش��ان مي دهد اگر اقتصاد ايران را به سه بخش 
كشاورزي، صنعت و خدمات تقس��يم بندي كنيم، از 
س��ال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ كه آمار كم��ي اين بخش ها در 
دسترس است، سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 
ايران در بخش كش��اورزي ۵ درصد، در بخش صنعت 
بي��ن ۲۰ تا ۲۵ درصد و در بخش خدمات بين ۶۵ تا ۷۰ 
درصد است. از طرفي، عمده  سرمايه گذاري ها در بخش 
خدمات نيز در حوزه هاي غيرمولدي همچون تجارت، 
واردات و مستغالت يعني خريد و فروش مسكن و خريد 
و فروش زمين صورت گرفته است. سهم تشكيل سرمايه 
در بخش كش��اورزي نش��ان مي دهد كه اين بخش، به 
دليل سرمايه گذاري بسيار نازل، بخش بسيار ضعيفي 

در ايران است. 

يك كارش��ناس اقتصادي در مورد ق��درت نظارتي يا 
تنبيهي »اف اي تي اف« گفت: اين سازمان هيچ موقع 
توان تحري��م ندارد فقط زير س��اخت اطالعات ايجاد 
مي كند از طرفي اجراكردن يا نكردن »اف اي تي اف« 
در حاكميت و اختيار ايران است و ارتباطي به كشورهاي 
خارجي ن��دارد. چنانچه اي��ران »اف اي تي اف« را هم 
بپذيرد باز هم از تحريم بيرون نخواهيم آمد. به گزارش 
ايلنا ، مجيد شاكري، اقتصاد دان گفت: FATF يك نهاد 
ناظر است و با سازماني ورزشي مانند فيفا فرق مي كند 

كه در صورت اجرا نكردن قوانين جديد فوتبال تيم هاي 
ش��ركت كننده را جريمه كند. اين كارشناس مسائل 
اقتصادي در نقد پيوستن يا نپيوستن به FATF گفت: 
»اف اي ت��ي اف« هيچ ارتباطي با برجام )برنامه جامع 
اقدام مش��ترك( ندارد و ايران را از حالت تحريم خارج 
نمي كند. FATF يا » گروه ويژه اقدام مالي« يك قرارداد 

نيست بلكه يك سازمان بين دولتي است.
ش��اكري به بيان سابقه ايجاد اين س��ازمان مالي بين 
دولتي گفت: اين س��ازمان براي بررس��ي هايي درباره 

وضعي��ت قوانين مبارزه ب��ا پول ش��ويي در بازارهاي 
مختلف مالي به وجود آمده است و نتيجه فعاليت آن 
در جلسات هر چهار ماه يك بار خود به اطالع كشورهاي 
عضو »جي ۷« برس��اند تا اين كشورها بتوانند ريسك 
سرمايه گذاري در بازارهاي مالي هدف را بررسي و در 
مورد س��رمايه گذاراني كه به »كشورهاي مشكوك« 
مي روند احتياط كنند. ش��اكري با بيان اينكه مخالف 
FATF درايران مخالف تمام قوانين آن نيس��ت افزود: 
ما با مبارزه با پولش��ويي مخالف نيستيم اما حتي اگر 
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ايران FATF را بپذيرد از ليست سياه خارج نمي شود.
او افزود: مش��كل اتحاديه اروپا يا هر كشور ديگري در 
ارتب��اط با مبادالت اقتصادي با ايران FATF نيس��ت. 
شاكري افزود: » گروه ويژه اقدام مالي« يا همان »اف اي 
تي اف« سياسي نيس��ت بلكه كامال اقتصادي و فني 
اس��ت. او گفت: اف اي تي اف در مورد پول ش��ويي ۴۰ 
توصيه و در مورد تامين مالي تروريسم ۹ توصيه دارد كه 
بر اساس آنها كشورهاي مختلف را بررسي و رده بندي 
مي كند و كشور ها مختارند توصيه هاي اين نهاد از طريق 
وضع قوانين داخل��ي را به اجرا دربياورند و زمينه هاي 

پول شويي و تامين مالي تروريسم را كاهش دهد.
شاكري گفت: ايران، در سال هاي گذشته تالش كرده 

است با تصويب قوانين جديد، هم نظارت بر پرداخت 
ماليات ها را بيشتر كند، هم فضاي كسب و كار را بهبود 
بخشد و هم شبهه ها در مورد تامين مالي تروريسم از 

طريق بازارهاي غيرشفاف مالي را كاهش دهد.
كارشناس اقتصادي در مورد قدرت نظارتي يا تنبيهي 
»اف اي ت��ي اف« گفت: اين س��ازمان هيچ موقع توان 
تحريم ندارد فقط زير ساخت اطالعات ايجاد مي كند 
از طرف��ي اجراكردن يا نك��ردن »اف اي ت��ي اف« در 
حاكميت و اختيار ايران است و ارتباطي به كشورهاي 

خارجي ندارد.
چنانچه ايران »اف اي ت��ي اف« را هم بپذيرد باز هم از 

حالت تعليق يا تحريم بيرون نخواهيم آمد.



يادداشت

خبر

بانك و بيمه4
الزامات اصالح چرخه اعتباري 

معيوب در نظام بانكي ايران

 تقويت بخش خصوصي 
 برنامه  جدي بيمه مركزي است

رس�ول خوانس�اري| كاهش معوقات بانكي و 
افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه هاي 
بزرگ، از جمله الزام��ات اصالح چرخه اعتباري در 
ايران است. دسترسي آسان به تسهيالت بانكي يكي 
از دغدغه هاي مشتريان به ويژه افراد و كسب وكارهاي 
كوچك و متوسط بوده است. اين امر زماني امكان پذير 
خواهد بود كه چرخه اعتباري نظام بانكي، سالم باشد 

و نقش خود را به خوبي ايفا كند. 
يكي از موانع اصلي اصالح چرخه اعتباري، باال بودن 
حجم معوقات يا به اصطالح دارايي هاي س��مي در 
نظام بانكي كشور است. تا زماني كه نسبت معوقات 
در مقايسه با استانداردهاي بين المللي بسيار باالتر 
باشد، مشكل تنگناي اعتباري وجود خواهد داشت 
و بانك ها نمي توانند با به گ��ردش در آوردن منابع، 
تسهيالت كافي را در اختيار مشتريان خود قرار دهند. 
در مقام تمثيل مي توان دارايي هاي بانكي را همانند 
آبي در نظر گرفت كه در حالت انجماد )معوق شدن( 

نمي توان آن را نوشيد.
 از اين رو در درجه اول الزم اس��ت مشكل معوقات 
در نظام بانكي حل شود. بخش��ي از اين كار مربوط 
به معوقات فعلي است كه با اقداماتي از قبيل اصالح 
ساختار ترازنامه بانك ها، تشكيل شركت مديريت 
دارايي و مانند آن قابل انجام است. ولي بخش مهم تر 
ناظر به جلوگيري از افزايش معوقات است تا به تدريج 
نس��بت دارايي هاي بي كيفيت بانكي كاهش يابد و 

ساختار مالي سالم تري در آنها پديد آيد. 
در اين راس��تا اقدامات��ي همچون توج��ه جدي و 
پاي بندي به اعتبارس��نجي در اعطاي تسهيالت، 
اجراي دقيق استانداردهاي بين المللي گزارشگري 
مالي )IFRS(، تقويت سرمايه بانك ها وسخت گيري 
در نظارت و حسابرسي بانك ها از سوي بانك مركزي 
ض��رورت دارد. يكي از محرك ه��اي اصلي افزايش 
معوقات بانكي، تسهيالت تكليفي است كه عمدتًا از 
سوي دستگاه ها و شخصيت هاي دولتي بر بانك ها 
تحميل مي ش��ود و نقش مهمي در تخريب چرخه 
اعتب��اري دارد. از جمله راهكارهاي��ي كه براي رفع 
مشكل تس��هيالت تكليفي مطرح شده و در برخي 
كشورها نيز نتيجه داده است، ارايه تضامين الزم از 
سوي دستگاه يا مسوول معرفي كننده مشتري است. 
همچنين استفاده از اعتبارسنجي چه در تسهيالت 
تكليفي و چه در غي��ر آن مي تواند نقش موثري در 

كاهش معوقات داشته باشد. 
زماني كه چرخ��ه اعتباري در نظ��ام بانكي اصالح 
شود، اعتبارسنجي به عنوان يكي از اركان مهم اين 
چرخه، تبديل به يك فرهنگ ضروري خواهد شد 
و نه تنها مشتريان از افش��اي اطالعات خود در اين 
سامانه امتناع نخواهند كرد، بلكه با ارايه تسهيالت در 
قالب هاي متنوعي همچون كارت اعتباري، مشتريان 
به صورت داوطلبانه و به منظور كسب امتياز باالتر، 
مايل به ارايه اطالعات مالي خود خواهند بود. البته 
الزمه اين امر يكپارچه كردن سامانه هاي اطالعاتي 
مربوط به مشتريان و مالك قرار گرفتن امتياز افراد در 

تصميمات اعتباري مربوط به آنها است.
از آنجا كه در چرخه اعتباري معيوب، عمده تسهيالت 
به مشتريان كالن يعني بنگاه هاي اقتصادي بزرگ 
اختصاص مي ياب��د، براي اصالح اي��ن چرخه بايد 
س��ازوكار جايگزين تامين مالي اين بنگاه ها فراهم 
باش��د. از اين رو الزم است با ايجاد شرايط مناسب، 
زمينه س��وق دادن بنگاه هاي بزرگ به تامين مالي 
طريق بازار سرمايه و اتكاي كمتر به تسهيالت بانكي 
ايجاد شود. استفاده از ظرفيت موسسات رتبه بندي 
براي اعتبارسنجي بنگاه ها و تامين مالي متناسب با 
ريسك آنها، جهت گيري سياست هاي بانك مركزي 
به س��مت تقويت تامين مالي خرد به جاي تامين 
مالي كالن و متنوع سازي ابزارها و نهادهاي مالي در 
راستاي تامين مالي بنگاه هاي بزرگ از جمله اقدامات 
الزم براي افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي 

مشتريان كالن بانكي است.
 ب��راي نمونه يكي از نهادهاي مال��ي كه مي تواند به 
اصالح چرخه اعتباري كمك كند، شركت هاي تامين 
مالي است. زيرا برخي از اين نهادها با هدف تامين مالي 
خريد محصوالت يك شركت خاص تشكيل مي شوند 
و در نتيجه موجب مي شوند تا آن شركت نياز كمتري 
به دريافت تس��هيالت بانكي پيدا كند و در نتيجه 
ظرفيت اعطاي تسهيالت بانكي به مشتريان خرد 
بيشتر شود. تالش براي جذب سپرده هاي كالن از 
شركت ها توسط بانك ها به جاي تمركز بر سپرده هاي 
خرد، استفاده از ابزارهاي نوين همانند صكوك براي 
تامين مالي بانك ها و الزام جدي به افشاي اطالعات 
در زمينه تجهيز و تخصيص منابع توسط بانك ها از 
جمله اقدامات ديگري است كه مي تواند به اصالح 

چرخه اعتباري در نظام بانكي كمك كند.

براساس برنامه ششم توسعه، قرار است بخش هايي از 
مسووليت هاي حاكميتي به بدنه خصوصي صنعت 

بيمه واگذار شود.
به گزارش »تعادل«، غالمرضا سليماني، رييس كل 
بيمه مركزي حفظ اعتبار و ارزش برند شركت هاي 
بيمه را در گرو افزايش س��طح توانگري دانس��ت و 
تصريح ك��رد: نقدينگي در صنع��ت بيمه، اهميت 
ويژه اي دارد و اگر دارايي هاي شركت هاي بيمه به 
نقدينگي مبدل ش��ود و به گونه اي سرمايه گذاري 
شوند كه خاصيت نقدش��وندگي داشته باشند. در 
اين صورت اطمينان داشته باشيد كه اين صنعت 
به ميزان كافي س��ودآوري دارد.س��ليماني افزود: 
س��رمايه ها و نقدينگي صنعت بيمه بايد در همين 
صنعت سرمايه گذاري شود و من اعتقاد دارم بخش 
اعظمي از ظرفيت هاي صنعت بيمه بايد فعال شود.

نقدينگي در سه شوك ارزي عامل اصلي افزايش نرخ دالر نبوده است

»تعادل« از آخرين تحوالت بازار ارز و سكه گزارش مي دهد

اثر كاهش درآمد نفت بر بازار ارز موثرتر از نقدينگي است

رشد نرخ دالر وابسته به درآمدارزي حاصل از نفت است نه نقدينگي

ادامه وضعيت آربيتراژي در بازار ارز و سكه 

گروه بانك و بيمه |
آيا افزايش نقدينگي سبب افزايش نرخ ارز مي شود و عامل 
اصلي موثر بر رشد نرخ ارز است يا حجم نقدينگي مي تواند 
يكي از عوامل ثانويه بر شوك بازار ارز باشد و خود از افزايش 
نرخ ارز اثر مي پذيرد. اصوال چه رابطه  اي بين نقدينگي و نرخ 
ارز وجود دارد و در دوره هاي مختلف افزايش شديد نرخ ارز يا 
شوك ارزي، نقدينگي چه رفتاري در حاشيه بازار ارز داشته 

و تا چه حد در اين وضعيت موثر بوده است؟
پرويز خسروشاهي كارشناس اقتصادي با اشاره به اين نكته 
كه در تمام دوره هاي شوك هاي ارزي از جمله سه شوك 
ارزي س��ال هاي 74- 1373، 91- 1390 و 97- 1396، 
نقدينگي عامل اصلي ش��وك ارزي نب��وده و تحت تاثير 
رش��د تقاضا و تورم، و تحريم هاي اقتص��ادي، نرخ ارز باال 
رفته مي گويد: دارايي هاي اشخاص را مي توان به دو دسته 
كلي تقسيم كرد: دارايي هاي پولي و دارايي هاي غير پولي. 
دارايي هاي پولي عبارت است از پول نقد در دست اشخاص، 

سپرده هاي مردم نزد بانك ها و اوراق بدهي
وي افزود: مجموع دارايي هاي پولي اشخاص به استثناي 
اوراق بده��ي را نقدينگي مي  نامند. پس نقدينگي بخش 
بزرگي از دارايي هاي پولي اش��خاص است. الزم به گفتن 
 اس��ت در اينجا منظ��ور از پول، پول ق��راردادي يا قانوني

)fiat money( اس��ت يعني پولي كه ارزش ذاتي ندارد 
و صرفا به اعتبار امضاي بانك مرك��زي مورد قبول مردم 
قرار مي گيرد. همچنين دارايي هاي غير پولي شامل بقيه 
دارايي هاي مردم يعني ساختمان، زمين، كاالهاي بادوام، 

خودرو، طال، ارز، سهام و ساير كاالهاست. 
وي ادام��ه داد: نقدينگي كل جامع��ه از دو طريق افزايش 
مي يابد: 1( افزايش پايه پولي توس��ط بانك مركزي )يا به 
اصطالح عام��ه چاپ پول جديد توس��ط بانك مركزي( . 
۲( خلق پول توسط سيستم بانكي. نقدينگي همزاد پول 
قانوني و تورم )افزايش مس��تمر سطح عمومي قيمت ها( 
همزاد نقدينگي است. بنابراين تاثير رشد نقدينگي )و نه 
خود نقدينگي( بر تورم، قطعي است اما اينكه اين تاثير كي 

و چگونه اتفاق مي افتد محل بحث است.
 وي تصريح كرد: مطالعات متعددي كه درباره بسياري از 
كشورهاي دنيا صورت گرفته نشان مي دهد رشد نقدينگي 
ممكن است در كوتاه مدت به داليل گوناگون نظير وجود 
ظرفيت هاي خالي توليد همراه با فضاي كسب و كار مناسب، 
بازده باالي دارايي هايي پولي، انتظارات تورمي منفي، باال 

بودن مصنوعي ارزش پول ملي و ...، تاثير قابل توجهي بر 
تورم نداش��ته باشد. اما هر قدر از مقطع افزايش نقدينگي 
فاصله گرفته شود تأثير آن بر تورم بيشتر شده و به استناد 
قريب به اتفاق مطالعات، در بلندمدت رشد سطح عمومي 
قيمت ها و رشد نقدينگي تقريبا متناسب خواهد بود. با اين 
وجود نمي توان به محض مشاهده افزايش سطح عمومي 
قيمت ها يا افزايش قيمت در بازارهاي مهم چون بازار ارز، 
آن را به رشد نقدينگي نسبت داد. مردم روزانه ميليون ها 
معامله انجام مي دهند كه در جريان آن دارايي هاي پولي 
اشخاص به دارايي هاي غير پولي يا بالعكس تبديل مي شود 

و بازار دارايي ها هم در تعادل است. 
وي اظهار داش��ت: ام��ا اگر به هر دليلي بخ��ش بزرگي از 
دارندگان دارايي هاي پولي به اين جمع بندي برس��ند كه 
در آينده مثال قيمت يا بازده دارايي هاي غير پولي )قيمت 
ارز، قيمت سكه، قيمت مسكن، قيمت خودرو، ...( افزايش 
خواهد يافت، در اين صورت آنها در هر سطحي از نقدينگي 
 اقدام ب��ه تبديل دارايي ه��اي پولي خود ب��ه دارايي هاي 
 غير پولي خواهند ك��رد و بدين ترتيب قيمت دارايي هاي 
غير پولي افزاي��ش پيدا خواهد كرد حت��ي قبل از اينكه 
افزايش قيمت احتمالي كه آنان انتظارش را داشتند هم 

به واقع اتفاق بيفتد. 
خسروشاهي گفت: البته اگر حجم نقدينگي در مقايسه با 
اندازه بازار دارايي هاي غير پولي در اقتصاد بسيار كوچك 
باشد تبديل دارايي هاي پولي به غير پولي نمي تواند تاثير 
معني داري بر قيمت دارايي هاي غير پولي بگذارد. ظاهر امر 
اين است كه با تبديل نقدينگي به دارايي هاي غير پولي، 
قيمت ها در بازارهاي دارايي  غير پولي افزايش يافته است 
اما بايد توجه داشت كه نقش نقدينگي در اينجا فقط يك 
نقش واسط است و عامل افزايش قيمت داراي هايي غير 
پولي، انتظارات دارندگان نقدينگي است نه خود نقدينگي.
وي افزود: اگ��ر در يك حادثه رانندگ��ي فردي فوت كرد 
نمي توان آن را به وسيله نقليه مستقل از بقيه عوامل نسبت 
داد. البته ممكن است در يك حالت افراطي كسي معتقد 
باشد كه بايد صدمات جاني ناشي از حوادث رانندگي را حتي 
به قيمت كنار گذاشتن خودرو از زندگي مردم حذف كرد. به 
همين ترتيب شايد كسي معتقد باشد كه با حذف نقدينگي 
از زندگي اقتصادي مردم بايد مانع افزايش قيمت دارايي هاي 
غير پولي شد اما بايد توجه داشت كه با حذف نقدينگي از 
اقتصاد، هزينه هاي معامالتي شديدا باال رفته و سبب نزول 

شديد ميزان رشد و توسعه اقتصادي شده و منجر به سقوط 
آزاد سطح رفاه اجتماعي مي شود.

وي تصريح كرد »در سه دهه اخير ما شاهد سه شوك عمده 
ارزي در اقتصاد ايران بوديم. يكي شوك ارزي سال هاي 73 
و 74، ديگري شوك ارزي سال هاي 90 و 91 و آخري هم 
شوك ارزي س��ال هاي 96 و 97. در جريان هر سه شوك 
ارزي مذكور، شاهد تبديل بخش بزرگي از دارايي هاي پولي 
به غير پولي در اقتصاد كشور بوديم كه سبب تالطم گسترده 
در بازار ارز شد. شوك ارزي س��ال هاي 73 و 74 به دنبال 
كاهش قيمت نفت و بروز مشكل در بازپرداخت بدهي هاي 

خارجي كشور اتفاق افتاد. 
وي افزود: در نتيجه اين ش��وك ارزي حتي نقدينگي هم 
رش��د قابل مالحظه اي كرد. در سال هاي 73 و 74 نسبت 
نقدينگي به توليد ناخالص داخلي نزديك 4۵ درصد و نسبت 

نقدينگي به كل موجودي سرمايه كشور نزديك 10 درصد 
بود. شوك ارزي سال هاي 90 و 91 بدنبال كاهش صادرات 
نفت و محدود شدن دسترسي به درآمدهاي نفتي در نتيجه 
تحريم ها اتفاق افتاد. در اين سال ها نسبت نقدينگي به توليد 
ناخالص داخلي حدود 60 درصد و نسبت نقدينگي به كل 
موجودي سرمايه كشور حدود 16 درصد بود. شوك ارزي 
سال هاي 96 و 97 هم در پي اعالم خروج امريكا از برجام 
اتفاق افتاد. نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در سال 

96 حدود 100 درصد بود .
وي نتيجه گرفته همانطور كه مشاهده مي شود ما در سه 
مقطع زماني كامال متفاوت از منظر نس��بت نقدينگي به 
اندازه اقتصاد كشور، شاهد سه شوك ارزي با ابعاد مشابه 
بوديم. پس به نظر مي رس��د عامل اصلي اين شوك هاي 
ارزي نقدينگي نبوده است. آنچه در اصل بازار ارز در ايران را 

هر از چند گاهي دچار تالطم مي كند نقدينگي نيست بلكه 
وابستگي شديد بازار ارز به درآمدهاي نفتي است. در واقع 
به جهت نقش عمده ارز حاصل از صادرات نفت در بازار ارز 
ايران، شوك هاي مقداري، قيمتي و سياسي به صادرات نفت 

ايران همواره منجر به شوك ارزي شده است. 
خسروشاهي افزود: نكته آخر اينكه نبايد با مشاهده رابطه 
مستقيم بين نقدينگي و قيمت ارز چنين نتيجه گيري كرد 
كه عامل افزايش قيمت ارز، لزوما نقدينگي اس��ت چون 
ممكن است رشد قيمت ارز خود منجر به رشد نقدينگي 
شده باشد چون كه اگر بانك مركزي ارز بيشتري بفروشد 
در ش��رايط عادي قيمت ارز كاهش مي يابد اما در پي آن 
نقدينگي هم كاهش مي يابد و اگر بانك مركزي ارز بيشتري 
بخرد قيم��ت ارز معموال افزايش مي ياب��د اما همراه با آن 

نقدينگي نيز افزايش پيدا مي كند.

گروه بانك وبيمه|احسان شمشيري| 
بازار ارز در هفته گذشته به خاطر تعطيالت محرم با نوسان 
مختلفي همراه بود بطوريكه روز سه ش��نبه و در آخرين 
روز كاري شاهد افزايش قيمت ها بود و در بازار آزاد، دالر 
تا 14 هزار و 900 و يورو تا 17 هزار تومان قيمت گذاري 
شد كه به عقيده فعاالن بازار همچنان با احتمال نوسان و 

افزايش همراه است. 
به گزارش »تعادل«، فعاالن بازار ارز مي گويند در ايام قبل 
از تعطيالت بازار، قيمت ها در بازار افزايشي شده و بار ديگر 
تقاضا براي خريد باال رفته است؛ آن هم در شرايطي كه 
فروش��نده چنداني در بازار نيست و همين موجب شده 
تا قيمت ها باالتر برود. اما ممكن اس��ت با افزايش تعداد 
فروشنده ها و عرضه و باز گشايي بازار، نرخ ها تاحدودي 

كاهش يابد.
فعاالن بازار معتقدند كه پيش بيني و انتظار دارندگان دالر 
براي افزايش بيشتر قيمت و از سويي عدم توانايي براي 
خريد مجدد در قيمت هاي باال، موجب شده تا فروش دالر 
كم ش��ود. با اين حال خريدار در بازار وجود دارد و هر آن 
ممكن است اين عدم تعادل عرضه و تقاضا شرايط را براي 

نوسان بيشتر فراهم كند.
قيمت دالر در شرايطي در آستانه ورود به كانال 1۵ هزار و 
نرخ هاي باالي 14 هزار تومان قرار گرفته كه در روز شنبه 
تا سه شنبه هفته قبل قيمت بين 13 هزار و ۵00 تا 14 

هزار و 900 تومان در نوسان بوده است.
در بازار سنا نيز دالر با نرخ خريد 13874 تومان و فروش 
11749 تومان همراه بوده است. پوند نيز با قيمت خريد 
1804۲ و فروش 18۲3۵ تومان مواجه شده است. اين 
نكته نشان مي دهد كه قيمت خريد باالتر از قيمت فروش 
براي دالر بوده و اين موضوع به معناي كاهش عرضه ارز 
در بازار در ايام تعطيالت و ايجاد نرخ آربيترا ژ و همچنين 
تمايل به افزايش نرخ هاست. حال بايد ديد كه از روز شنبه 

وضعيت بازار به چه سمتي سوق خواهد يافت. 
 در بازار طال نيز در حالي كه اونس جهاني به 1۲0۵ دالر 
افزايش يافته، س��كه و طال نيز در اوايل هفته گذش��ته 
تاحدودي افزايشي بوده و در تعطيالت ايام محرم نيز از 
دوشنبه ۲6 شهريور 97 تا يكشنبه يكم مهرماه به مدت 

يك هفته در تعطيالت است. 
روند ش��هريور ماه نيز نشان مي دهد كه سكه امامي طي 
يك ماه اخير رشد نزديك به 18 درصدي را تجربه كرده و 
از 3 ميليون و 838 هزار تومان به 4 ميليون و ۵4۵ تومان 
رسيده است. قيمت سكه در مردادماه با فراز و فرودهايي در 
كانال سه ميليون تومان به فروش رسيد اما با آغاز شهريور 
ماه فصل جديدي در اين بازار آغاز شد به گونه اي در ابتداي 
ماه سكه با قيمت 3 ميليون و 838 هزار توماني به گفته 

كارشناسان با حباب 900 هزار توماني، داد و ستد شد.
اما با پيش روي به س��مت اواسط ماه، قيمت ها افزايشي 
و ب��ه كانال 4 ميليون توماني وارد ش��د به گونه اي كه در 
1۵ شهريور ماه س��كه امامي به قيمت 4 ميليون و 380 
هزار تومان در بازار داد و ستد شد و كارشناسان اين بازار، 
تغييرات نرخ ارز و افزايش تقاضا را دليل نوسانات بازار سكه 
عنوان كردند.اما با اقدامات و سياست هاي ارزي اخير بانك 

مركزي و همچنين نزديكي به ماه محرم شاهد كاهش 
تقاضا و آرامش در بازار بوديم به گونه اي كه س��كه امامي 
طي يك ماه از 3 ميليون و 838 هزار تومان به 4 ميليون 
و ۵4۵ هزار تومان رس��يد و طي مدت افزايش 707 هزار 
توماني و رشد نزديك به 18 درصد را تجربه كرد.محمد 
كشتي آراي، رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر از 
افت داد و ستدها در بازار كه نشان از كاهش تقاضا و خريد 
در بازار دارد، خبر داد و افزود: قيمت سكه در بازار در حال 
كاهش اس��ت و حباب س��كه امامي و نيم سكه به شدت 

كاهش داشته است.

  خروج دالرها از صندوق خانه ها
 همچنين عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس مي گويد بيشترين واردات ارز از كشور افغانستان 
صورت مي گيرد ك��ه مي تواند در كاه��ش التهاب بازار 

اثرگذار باشد.
به گزارش خانه ملت، عزت اهلل يوس��فيان مال با اشاره به 
بخشنامه بانك مركزي براي واردات ارز، اظهار داشت: افراد 
بسياري در خارج كشور مشغول كار هستند و درآمد ارزي 
دارند كه بايد به دست خانواده هايشان در ايران برسانند. 
در گذشته اين امر به سختي صورت مي گرفت اما اكنون 

مي توانند به راحتي ارز را وارد كشور كنند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
از س��وي ديگر ش��اهد بوديم فردي 10 هزار دالر براي 
درمان از كشور خارج مي كرد اما پس از بازگشت به كشور 
نمي توانست ارز را همراه داشته باشد و از اين رو مشكالتي 
ايجاد مي شد كه با بخشنامه بانك مركزي بسياري از اين 

مشكالت برطرف شده است.
نماينده مردم آمل در مجلس دهم شوراي اسالمي ادامه 
داد: از سوي ديگر در بسياري از معامالت كه در داخل 
يا خارج از كشور صورت مي گرفت به دليل تبادل ارز با 
ريال و به دليل محدوديت ورود ارز به كشور تاثيري در 
شرايط اقتصادي ايجاد نمي شد، معامالت در خارج از 
كشور انجام مي شد اما با آزاد شدن واردات ارز به كشور 

اقتصاد با منفعت روبرو مي شود.

 دالر ها از بالش به بانك ها برود
وي اظهار داش��ت: برخي نماين��دگان به دنبال تصويب 
طرحي هستند تا دالرها از بالشت و صندوق خانه ها خارج 
و در بانك ها سپرده گذاري شود. يوسفيان مال تاكيد كرد: 
آزادس��ازي واردات ارز به كش��ور باعث مي شود خريد و 
فروش ديگر پشت پرده انجام نشود، در اين بين اعتقاد دارم 
كه بايد با خارج كردن دالر از كشور برخورد شود و در اين 

زمينه سخت گيري هاي الزم صورت گيرد.
اين نماينده مجلس گفت: بس��ياري از كشور افغانستان 
واردات ارز به كشور را انجام مي دهند و اين كار هيچ ايرادي 
ندارد. هر چه دالر به كشور وارد شود در بازار تاثير مستقيم 

دارد چرا كه مي توان پاسخگوي تقاضاها بود.
وي بيان داشت: از آنجايي كه واردات ارز به تازگي انجام 
مي شود آمار دقيقي از اين كار وجود ندارد، با اين حال بايد 
اذعان كرد كه دستور معاون اول رييس جمهور براي دالر 
4 هزار و ۲00 توماني مناسب بود و اگر از همه راهكارهاي 
ارايه شده اجرايي مي شد، امروز با مشكالت ارزي مواجه 
نمي شديم.عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس اظهار داشت: اگر چنين دستوري صادر نمي شد 
بالتكليفي در بازار ارز وضع را بدتر مي كرد، امروز الزم است 
براي واردات ارز غيرنفتي افراد را تشويق كرد چون اين كار 

به نفع اقتصاد كشور است.

 گراني طال در پي افت دالر
قيمت طال در معامالت روز جمعه بازار آسيا بدنبال كاهش 
واهمه سرمايه گذاران از جنگ تجاري امريكا و چين كه 
به عقب نشيني دالر منجر شد، افزايش يافت و به باالترين 

حد در يك هفته اخير رسيد.
در بازار امريكا، هر اونس طال براي تحويل در دسامبر با 0.1 

درصد افزايش، در 1۲1۲.70 دالر ايستاد.
بارناباس گان، تحليلگر بانك OCBC در اين باره اظهار 
كرد: قيمت هاي باالتر طال به دليل اين حقيقت است كه 
تنش هاي تجاري ميان چين و امريكا تا حدودي از ميان 
رفته است. در حال حاضر در بازار طال احتياط زيادي وجود 
دارد، زيرا هر گونه تشديد تنش هاي تجاري منفي خواهد 

بود. تعرفه هاي تجاري امريكا تراز تجاري اين كش��ور را 
بهبود خواهد بخشيد و از ارزش دالر پشتيباني مي كند 

كه باعث كاهش قيمت طال مي شود.
با وجود اينكه طال عموما يك دارايي مطمئن به ش��مار 
مي رود اما ماه ها جنگ تجاري ميان واش��نگتن و پكن، 
باعث شده سرمايه گذاران با اين اعتقاد كه امريكا در اين 
جنگ زيان كمتري خواهد ديد دالر خريداري كنند. در 
نتيجه قيمت طال در بحبوحه تشديد تنش هاي تجاري 
و دورنم��اي باالتر رفتن نرخ هاي بهره امريكا، از باالترين 
ركورد امسال كه در آوريل به ثبت رسانده بود، 11.6 درصد 
سقوط كرده است.شاخص دالر در برابر سبدي از شش 
ارز بزرگ نزديك به پايين ترين ركورد خود در 10 هفته 
گذشته ايستاد.بر اساس گزارش رويترز، سرمايه گذاران 
منتظر نشست هفته آينده بانك مركزي امريكا هستند. 
انتظار مي رود در اين نشست سومين دور افزايش نرخ هاي 
بهره در سال ميالدي جاري تصويب شود.طال به افزايش 
نرخ هاي بهره امريكا فوق العاده حساس است، زيرا نرخ هاي 
بهره باالتر، هزينه نگهداري طال را كه بازدهي ندارد افزايش 

مي دهد و ارزش دالر را تقويت مي كند.

 مالباختگي هرمي عبرت نمي شود
اين روزها در حالي مال باختگي برخي هموطنان به دليل 
 س��رمايه گذاري در خريد و فروش آنالين »سكه ثامن« 
خبرساز شده كه گويا قرار نيس��ت برخي از مردم از اين 
پديده كه هر از چند گاه��ي در اقتصاد ايران خودنمايي 

مي كند، درس عبرت بگيرند.
در دو دهه اخير بارها موج سرمايه گذاري در رشته هايي 
كه به مدد تبليغات اغواكننده به راه افتاده، عده اي با آن 
همنوا ش��ده اند و در كوتاه مدت برخي سودهاي آني به 
جيب زده اند و در بلندمدت بس��ياري اندوخته ش��ان بر 

باد رفته است.
ب��ه راه افت��ادن ش��ركت هاي هرم��ي در دهه هش��تاد 
خورشيدي به ويژه گلدكوئست نمونه اي بارز از اين نوع 
سرمايه گذاري هاس��ت كه با بهره گيري از غفلت قانون و 
عطش برخي براي رسيدن به درآمدهاي باال در كوتاه مدت 
كسب و كار پر س��ودي براي عده اي خاص به هم زد و در 

نهايت بسياري سرمايه خود را در اين راه از دست دادند.
پس از آن نوبت به موسس��ات غيرمج��از در نظام پولي 
كش��ور رس��يد و حدود س��ه ميليون نفر از هموطنان با 
وعده سودهاي باال، پس اندازهاي چند ميليوني و حتي 
ميلي��اردي را به مي��دان آوردند و در نهاي��ت وقتي اين 
موسس��ات ديگر از ايفاي تعهداتش��ان باز ماندند، بانك 
مركزي مجبور شد حداقل ۲0 هزار ميليارد تومان خط 
 اعتباري براي جلوگيري از تشديد بحران و حل مشكل 
مال باختگان اختصاص دهد كه منجر به افزايش پايه پولي 

و نقدينگي در كشور شد.
سرانجام ۲7 شهريور ماه و در آستانه تعطيالت ماه محرم 
ابراهيم محمدولي ريي��س اتحاديه طال و جواهر از ابالغ 
دستور پلمب سكه ثامن از سوي اتحاديه طال و جواهر به 
اداره اماكن نيروي انتظامي خبر داد و اعالم كرد: از حدود 
دو ماه قبل طي اخطارهايي از سوي اتحاديه طال و جواهر 

درباره قطع فعاليت اين شركت تذكرهايي داده شد و از راه 
قانوني نيز براي پلمب اين واحد اقدام شد زيرا عملكرد و 
شيوه فعاليت اين شركت مطابق قوانين و چارچوب هاي 
اتحاديه طال و جواهر نبود. به گفته وي، از نظر اتحاديه اين 
ش��ركت از ابتدا هيچگونه مجوزي براي فعاليت نداشته 

است و اكنون نيز اجازه اي براي فعاليت ندارد.
بر اساس اطالعيه اي كه عصر همان روز منتشر شد، سكه 
ثامن اعالم ورشكس��تگي كرد و از كاربران خود خواست 
پول هاي خود را بدون دريافت سودهاي غير متعارف ثبت 
كنند و تنها همان روز مهل��ت دارند موجودي خود را به 
فروش رسانده و درخواست واريز كنند.تخطي از قوانين و 
بي توجهي به مرجع صدور مجوز را مي توان خطاي اصلي 
سكه ثامن برشمرد؛ اگرچه اين شركت خود را داراي پروانه 
كسب الكترونيكي واحد صنفي و نماد اعتماد الكترونيكي 
۲ س��تاره )اي نماد( از سازمان صنعت و معدن و تجارت 
معرفي كرده بود و حتي از خدمات شبكه شتاب و شاپرك 
براي پرداخت هاي كاربران بهره مي برد.با اينكه اين شركت 
مدعي داراي مجوز از اتحاديه سكه، طال و جواهر معرفي 
كرده اما رييس اتحاديه طال و جواهر به ايرنا مي گويد كه 
هيچ مجوزي براي آن صادر نشده است.سرمايه شخصيت 
حقوقي اين شركت در زمان تاسيس ۵ ميليارد ريال بوده 
كه سهم فرانك روشني اصل ۲۵0 ميليون ريال و فرهاد 
زاهدي فر 4 ميليارد و 7۵0 ميليون ريال اعالم شده است. 

 چرا مردم فريب مي خورند
وقوع پديده س��ريالي مال باختگي آن هم هر بار به يك 
شكل، اين پرسش را در ذهن تداعي مي كند كه اشكال 
كار كجاست و مردم چرا هر بار فريب مي خورند؛ در زمان 
بروز بحران موسسات غيرمجاز، برخي سپرده گذاران به 
ايرنا مي گفتند كه تبليغات آن را در س��طح شهر و حتي 
شبكه هاي تلويزيوني ديده بودند و همين امر هم سبب 

شده بود تا به اين موسسات اعتماد كنند.
اين بار نيز برخي كاربران س��كه ثامن درفضاي مجازي 
عنوان كرده اند كه تبليغ اين شركت را در برخي پايگاه هاي 

خبري ديده اند و مطمئن بودند كه مجوز دارد.
عباس عبدي، جامعه ش��ناس و فعال سياس��ي تيرماه 
امسال در گفت وگو با ايرنا در تشريح چرايي بروز مشكل 
در موسسات غيرمجاز پولي هش��دار داده بود كه بحران 
بازارهاي غيرمتش��كل پولي قابل تكرار است زيرا مردم 
به سرعت، گذش��ته را فراموش مي كنند كه البته امري 

طبيعي است. 
به عقيده وي، »هميشه عده  اي پيدا مي شوند كه ريسك 
س��ودهاي باال را مي پذيرند و در موسس��ات نامطمئن 
س��پرده گذاري مي كنند، اما وقتي ريس��ك آنها به ضرر 

منتهي شد، مسووليت را به دوش دولت مي اندازند.«
با اين اوصاف هرچند به نظر مي رس��د پرونده موسسات 
غيرمجاز پارسال براي هميش��ه در كشور بسته شد اما 
بانك مركزي در س��اماندهي بازار پولي كش��ور هنوز راه 
بلندي پيش رو دارد زيرا هم بايد از شكل گيري و رويش 
موسس��ه هاي جديد بدون مج��وز جلوگيري كند و هم 

مراقب شگردهاي جديد كالهبرداران باشد.
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5 بازار سرمايه

خبر 

صدور مجوز انتشار 500 ميليارد 
ريال »صكوك« مرابحه

اين اوراق دو ساله، با نام و با نرخ سود 16 درصد است 
كه اقساط مربوطه هر سه ماه يك بار توسط شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به 
عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان اوراق واريز 
مي ش��ود. مجوز تامين مالي شركت پديده شيمي 
قرن )سهامي خاص(، از طريق انتشار صكوك مرابحه 
به مبلغ 500 ميليارد ريال از س��وي سازمان بورس 
و اوراق بهادار صادر ش��د. به گزارش س��نا، غالمرضا 
ابوترابي، مدير عامل ش��ركت داراي��ي مركزي بازار 
س��رمايه با اعالم اين خبر فوق افزود: با صدور مجوز 
سازمان بورس و اوراق بهادار، صكوك مرابحه شركت 
پديده شيمي قرن )سهامي خاص( از طريق شركت 
فرابورس ايران پذيره نويسي مي شود. ابوترابي توضيح 
داد: اين اوراق دو س��اله، با نام و با نرخ سود 16 درصد 
است كه اقساط مربوطه هر س��ه ماه يك بار توسط 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه به عنوان عامل پرداخت به حس��اب دارندگان 
اوراق واريز مي شود. وي افزود: ناشر اين اوراق، شركت 
واس��ط مالي تير چهارم )با مسووليت محدود( بوده 
و عرضه آن در هفته آتي از طريق ش��ركت فرابورس 
ايران به مدت س��ه روز كاري صورت خواهد گرفت. 
ابوترابي در خصوص ديگر اركان انتش��ار اين اوراق 
اظهار داشت: ضامن اين اوراق، بانك ملت )سهامي 
عام( است. مسووليت پذيره نويس��ي و بازارگرداني 
اين اوراق بر عهده شركت  تامين سرمايه بانك ملت 
)سهامي خاص( و عامليت فروش آن بر عهده شركت 
كارگزاري بانك ملت )س��هامي خاص( اس��ت. وي 
تصريح كرد: در اين اوراق، ش��ركت واسط مالي تير 
چهارم )ناش��ر( به وكالت از طرف خريداران اوراق، با 
منابع حاصل از انتش��ار صكوك مرابحه، مواد اوليه 
مورد نياز شركت پديده شيمي قرن را نقدا از طريق 
حق العمل كاران )شركت هاي سپهر پالستيك پديده، 
پديده شيمي غرب و پديده شيمي جم( از فروشندگان 
خري��داري خواهد كرد و س��پس اين م��واد اوليه را 
به صورت اقس��اطي به باني خواهد فروخت. به اين 
ترتيب، باني متعهد مي شود كه در سررسيدهاي سه 
ماهه، اقساط اوراق را از طريق شركت ناشر و شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به 

دارندگان اوراق پرداخت كند.

بين الملل 

 ركوردشكني بورس
»وال استريت«

در معامالت ديروز بورس نيويورك، ش��اخص هاي 
»اس اند پي 500« و »داوجونز« ركوردهاي جديدي 
را به ثبت رس��اندند. به گزارش يو اس اي تودي، در 
شرايطي كه جنگ تجاري بين چين و امريكا به اوج 
خود رسيده و چين با اعمال تعرفه بر 60 ميليارد دالر 
از كاالهاي وارداتي امريكا ب��ه اقدام دونالد ترامپ - 
رييس جمهور امريكا - در وضع تعرفه 10 درصدي بر 
۲00 ميليارد دالر از كاالهاي وارداتي چين پاسخ داده 
است، بورس وال استريت بر خالف دالر، كمتر تحت 
تاثير اين جنگ تجاري بوده است. به لطف عملكرد 
مثبت اقتصاد امريكا و صورت هاي درآمد شركت هاي 
امريكايي، صعود شاخص هاي بورس نيويورك ادامه 
دارد. در آخرين معامالت، ش��اخص داوجونز با يك 
درصد افزايش به ۲6656.۹۸ واحد رسيد و شاخص 
اس اند پي، كار خود را با رسيدن به سطح ۲۹۳0.۷5 
واحد خاتمه داد. امسال شاخص اس اند پي 10 درصد 

و شاخص داوجونز هشت درصد رشد داشته اند. 

اعضاي كميسيون صنايع و معادن تشريح كردند

نماينده مجلس شورای اسالمی بيان كردمديرعامل بورس انرژی خبر داد

تقويت قوانين بورس كاال در دستور كار مجلس

عزم دولت برای تشکيل بورس نفت جزييات عرضه نفت خام در بورس

ب��ورس كاالي ايران ب��ه عنوان يك نه��اد ناظر و پل 
ارتباط��ي بين توليدكننده و مص��رف كننده كاالها، 
بايد از اقتدار و اختيار بااليي در كشور برخوردار باشد 
و ب��ه همين دليل باي��د برخي قواني��ن موجود براي 
قدرتمند كردن اين بازار ش��فاف، اصالح و بازنگري 
ش��ود تا همه فعاالن اقتص��ادي و بنگاه هاي توليدي 
مقيد به عرضه كاالي توليدي خود در بورس باشند. 
به گزارش كاالخبر، عضو كميسيون صنايع و معادن 
كش��ور ضمن بيان اين مطلب اظهار داش��ت: بورس 
كاال يكي از اركان بازار سرمايه و يك نهاد در راستاي 
توسعه اقتصادي كش��ور است، از اين رو اين بورس به 
عنوان يك نهاد نظارتي و بستر معامالتي بايد از قدرت 
بااليي برخوردار بوده و ضمانت هاي اجرايي الزم را در 
اختيار داشته باشد. محسن كوهكن افزود: اگر بورس 
كاال با در اختيار داش��تن همه لوازم و س��ازوكارهاي 
مربوطه اش فعالي��ت كند، بطور طبيع��ي با كارايي 
حداكثري در اقتصاد عمل خواهد كرد؛ گرچه در كشور 
م��ا واقعيت هاي موجود و برخ��ي قوانين بعضا اجازه 
اثرگذاري صددرصدي را به بورس كاال نمي دهند كه 
ما در مجلس بايد اين موانع را حذف كنيم. وي تاكيد 
كرد: قوانيني كه در ارتب��اط با بورس كاال وجود دارد 
نياز به اصالحاتي دارد تا به عنوان يك حلقه واس��ط 
و نهاد ناظ��ر قدرتمند بتواند ايفاي نق��ش كند تا به 
كمك ضمانت هاي اجرايي الزم همه مقيد به عرضه 
محصوالت خود در بورس شوند. اين عضو كميسيون 
صنايع و معادن كشور با بيان اينكه عرضه محصوالت 
در كل زنجيره تولي��د بايد در بورس كاال رقم بخورد، 
اف��زود: وقتي به هم��ه اصناف و واحده��اي توليدي 
مي گوييم بايد مواد اوليه م��ورد نياز خود را از بورس 
تامين كنند، در حوزه عرضه نيز بايد كل محصوالت 
در زنجي��ره روي تابلوي بورس قرار گيرند تا ش��اهد 
شفافيت كل زنجيره توليد باشيم؛ با تحقق اين اتفاق، 
ديگر شاهد رفتارهاي سفته بازانه در بازارهاي خارج 
از بورس و نرخ هاي غير منطقي در بازارها نخواهيم بود 
چراكه همه فعاالن صنايع در بورس و براساس عوامل 
واقعي بازار اقدام به معامله و كشف قيمت مي كنند. 

    بورس، راه تعادل بازار
كوهكن تاكيد كرد: در اصل نكته مهم اين اس��ت كه 
ارايه هر نوع كاال در بورس اقدام مثبتي است و مي توان 
گفت تنها راه ممكن ب��راي ايجاد تعادل در بازارهاي 
مختلف عرضه در بورس اس��ت. در اي��ن رابطه تنها 

اقدامي كه الزم اس��ت اصالح برخي قوانين دولتي و 
بازنگري در آيين نامه ها و دستورالعمل هايي است كه 
از سوي برخي وزراتخانه ها اعالم مي شود. ضمن اينكه 
چنانچه قوانيني در كشور وجود دارد كه ممنوعيتي 
ب��راي تقويت ب��ورس ايجاد مي كند بايد رفع ش��ود. 
وي با بيان اينكه بايد به بورس نگاهي ملي داش��ت و 
برهمين اساس بايد قوانيني در نظر گرفت كه با دارا 
بودن ضمانت هاي اجرايي الزم، بورس را قدرتمندتر 
كند. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي در خصوص 
افزايش قيمت هاي اخير كاالها گفت: اگر در جامعه 
به اين باور برسيم كه افزايش قيمت ها در اقتصاد رخ 
مي دهد، به افزايش تقاضا دامن زده ايم و بس��ياري از 
افراد به دنبال منافع ش��خصي خود و خريد مي روند. 
اما فرهنگي كه در كشورهاي پيشرفته حاكم است، 
تضاد منافعي براي اش��خاص و عموم وجود ندارد. از 
اين رو انتظارات تورمي از اصلي ترين داليل افزايش 
قيمت هاي اخير بود. كوهكن بر لزوم ايجاد شفافيت 
در اقتص��اد تاكيد كرد و گفت: م��ا معتقديم كه بايد 

همراهي مردم را در اداره بهتر كشور داشته باشيم تا 
وقتي مي گوييم كاال به اندازه كافي در دسترس است، 
مردم نيز اعتماد كنند و بي جه��ت تقاضا را افزايش 
ندهند. اگر بخواهيم چنين اعتمادي را از سوي مردم 
شاهد باشيم، بايد تمام بخش هاي مختلف اقتصادي 
شفاف باش��د، چراكه ابهام و عدم شفافيت مترادف با 
بروز جوس��ازي و سوءاستفاده هاي احتمالي است. از 
اين رو بايد اصل شفافيت را در اصول اقتصاد بپذيريم 
و بورس كاال مي تواند با ارايه اطالعات و آمار دقيق از 
معام��الت و قيمت انواع كاال در ايجاد اين ش��فافيت 

بس��يار نقش آفرين باش��د ت��ا به كمك آن م��ردم از 
قيمت هاي واقعي و گران فروش��ي هاي احتمالي در 

بازار مطلع شوند.

    شفافيت بخش فوالد و پتروشيمي
از س��ويي ديگر، دو عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس معتقدند كه باي��د زمينه حضور همه فعاالن 
صناي��ع و كل زنجي��ره توليد در ب��ورس كاال فراهم 
شود تا شاهد ش��فافيت آماري در بازار كاالي كشور 
به خص��وص در حوزه فوالد و پتروش��يمي باش��يم. 
به گ��زارش كاالخبر، رضا انصاري عضو كميس��يون 
صنايع و معادن مجلس به شرايط اقتصادي كشور به 
خصوص در حوزه بازار كاالي كشور اشاره كرد و گفت: 
در طول سال هاي اخير بارها تبعات اعمال روش هايي 
همچون سركوب قيمت ها به بهانه حمايت از مصرف 
كنن��ده را تجربه كرده ايم كه پس از مدتي از مس��ير 
اشتباه رفته، بازگش��ته و در الين مكانيسم بازار قرار 
گرفته ايم. انصاري ابراز داش��ت: در چندماه اخير نيز 

براي مدتي شاهد سركوب قيمت ها بوديم، اما عمال 
قيمت كاالهايي كه به دس��ت مردم رس��يد از روش 
دولت در راستاي كنترل اجباري قيمت تبعيت نكرد 
و نرخ ها در بازار افزايش يافت. اين عضو كميس��يون 
صنايع و معادن مجل��س به نقش بورس كاالي ايران 
در واقعي سازي بازار كاالي كشور اشاره كرد و گفت: 
بورس كاال براي اين در اقتصاد كش��ور متولد شد كه 
ش��فافيت و مكانيس��م عرضه و تقاضا بر بازار كاالي 
كشور س��ايه بيندازد كه كارنامه اين بورس در حوزه 
فلزات و پتروش��يمي قابل قبول بوده است. دليل اين 
ادعا وضعيت و رش��د توليد در صنايع پايين دستي و 
همچنين اعالم شرايط بازار فوالد و پتروشيمي قبل 
و بعد از تاس��يس بورس كاالس��ت. به گفته انصاري، 
پس از عرضه كاالها در ب��ورس كاال، معامالت بدون 
ضابطه و غير شفاف به بستري شفاف و قانوني انتقال 
يافته است بطوريكه همه آمارهاي معامالت از ميزان 
عرضه، خريد، قيمت ها و ... همگي بطور ش��فاف در 

دسترس است. 

    ضرورت حضور همه جانبه فعاالن 
افزون بر اي��ن، رضا عليزاده ديگر عضو كميس��يون 
صنايع و معادن مجلس نيز گفت: در پي نوسانات ارزي 
اخير، دولت تصميم گرفت ك��ه با حمايت از صنعت 
فوالد و پتروشيمي و احتساب نرخ دالر ۴۲00 توماني 
در اين بازار، از واحدهاي توليدي اين بخش ها حمايت 
كن��د اما روش مناس��بي براي حمايت اتخاذ نش��د. 
عليزاده عنوان كرد: اينكه به فع��االن يك بازار براي 
توليد فالن محصول تخفيف دهيم و اما اين تخفيف 
در انتها به مصرف كننده نرس��يد نشان مي دهد كه 
شيوه حمايت بايد تغيير كند كه البته امروز مسيرها 
اصالح ش��ده و س��ود واقعي از فروش محصوالت به 
توليدكنندگان مي رس��د. عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس در خصوص بورس كاال نيز گفت: بورس 
كاال يك بازار براي حضور عرضه كنندگان و متقاضيان 
و كشف قيمت هاي واقعي اس��ت، از اين رو توجه هر 
چه بيش��تر به اين بازار به معناي حمايت درس��ت از 
توليدكننده و مصرف كننده است. وي اظهار داشت: 
از اين رو اگر موانعي بر سر راه فعاليت بورس كاال وجود 
دارد، مجلس آماده برداشتن اين موانع و تقويت بورس 
كاالست چراكه هر چه فعاالن صنايع براي حضور در 
بورس كاال تشويق شوند در مسير شفافيت اقتصادي، 

امكان تنظيم بهتر بازارها را فراهم كرده ايم.

روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف 
متنوع سازی روش های فروش نفت، طرح عرضه نفت 
خام در رينگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به 

صورت ارزی را تصويب کرد.
براس��اس اين طرح، وزارت نفت می تواند با استفاده از 
ظرفيت بخش خصوصی برای ص��ادرات، نفت خام و 
فرآورده های نفتی را به قيمت رقابتی، در بورس داخل 

کشور به فروش برساند.
البته موضوع عرضه نفت خام در بورس انرژي،  موضوعي 
است كه از ابتداي سال جاري و به خصوص پس از اعالم 
بازگشت تحريم ها از سوي ترامپ، بارها اعالم شد اما 
هنوز عملياتي نشده اس��ت. در خصوص اين موضوع 
برخي از كارشناس��ان معتقد بودند كه زيرساخت ها 
آماده نيست، اما اين موضوع از س��وي بورس انرژي و 
سازمان بورس رد شده و بارها اعالم كردند كه آمادگي 
كامل براي معامالت ارزي و ريالي نفت خام در بورس 

انرژي را دارند. 
در همين راستا،  سيدعلي حسيني،  مدير عامل بورس 

انرژی با اش��اره به تصويب عرضه نف��ت خام در رينگ 
صادراتی تاالر سبز از سوی دولت گفت: به نظر می رسد 
عرضه نفت خام بر مبنای قيمت پايه و در حدی تعيين 
شود که امکان مانور امور بين الملل شرکت ملی نفت 

برای تخفيف فراهم شود.
حسينی در گفت و گو با فارس، از مصوبه مهم شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی دولت برای عرضه نفت خام 
در رين��گ صادراتی بورس انرژی خب��ر داد و گفت: بر 
اساس مصوبه ای که منتشر شده، وزارت نفت می تواند با 
استفاده از ظرفيت بخش خصوصی برای صادرات، نفت 
خام و فرآورده های نفتی را به قيمت رقابتی، در بورس 

انرژی به فروش برساند.
مدير عامل بورس انرژی ايران با بيان اينکه برای اعالم 
س��ازوکار اجرايی اين طرح بايد منتظ��ر ابالغيه آن از 
سوی وزارت نفت به سازمان بورس و بورس انرژی بود، 
افزود:هنوز هيچ يک از گمانه زنی ها در خصوص حجم 
عرضه نفت خام و يا ارز مورد اس��تفاده در بازار قطعی 
نيست و قدر مسلم آنچه در بورس نفت معامله خواهد 

شد شامل نفت خام و فرآورده های نفتی خواهد بود.
وی با بيان اينکه سازوکار قيمت گذاری در بورس نفت 
بطور رقابتی خواهد بود، هر گونه رقابت معکوس قيمتی 
در اين بازار را منتفی دانست و گفت: صرفا برای عرضه 
نفت خام انتظار می رود رقابت بر اساس تعيين قيمت 
پايه و يا تعيين حد مشخصی به منظور مانور اداره امور 
بين الملل ش��رکت ملی نفت ايران برای ارائه تخفيف 

پايين تر از قيمت پايه وضع شود.
حس��ينی با منتفی دانس��تن معامالت بورس نفت بر 
اساس ريال ايران مبنای معامالت در اين بازار را ارزی 
عنوان کرد و افزود: مقرر شده روی جزييات اين مصوبه 
در کارگروه های ويژه بررسی و کارشناسی صورت گيرد.

مدير عامل بورس انرژی مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی دولت برای عرضه نفت خام در بورس انرژی 
را گامی مهم در اس��تفاده از ظرفيت های بازار سرمايه 
کش��ور عنوان کرد و افزود: تالش می ش��ود با کمک 
رسانه ها ابعاد مختلف اين تصميم با اهميت تا قبل از 
اجرای تحريم های غير قانوني آمريکا اطالع رسانی شود.

به گفته عضو كميس��يون انرژي مجلس،  با توجه به در 
پيش رو بودن تحريم های نفتی، از طريق بورس و به دور 

از فساد مالی و رانت می توان نفت کشور را صادر کرد.
رييس کميته نفت کميس��يون انرژی مجلس، گفت: 
دولت اخيرا برای تشکيل بورس نفت مصوباتی داشته 
که به نظر می رسد الزامات خوبی در اين حوزه مصوب 

شده و مشکلی برای عدم اجرا وجود ندارد.
به گزارش خانه ملت، حس��ن بهرام نيا با تاکيد بر لزوم 
راه اندازی بورس نفت، گفت: دولت اخيرا برای تشکيل 
بورس نفت مصوباتی داش��ته است، که به نظر می رسد 
الزامات خوبی در اين حوزه مصوب شده و مشکلی برای 
عدم اجرا وجود ندارد.رييس کميته نفت کميس��يون 
انرژی مجلس شورای اسالمی، با بيان اينکه بايد از طريق 
بورس نفت به فروش طالی سياه در روان تحريم ها ورود 
کرد، افزود: فروش و ارائه نفت از طريق بورس در دوران 
تحريم ها  سبب می شود نفت با قيمت بهتری صادر  و 
رانت ها نيز کاهش يابد. وی ادامه داد: برای صادرات نفت 
در دوران تحريم ها ابتدا در  داخل و به مشتريان حقيقی و 

حقوقی نفت فروخته شود و سپس خريداران می توانند 
نفت خود را صادر  يا در داخل کشور برای مصارف داخلی 
از آن اس��تفاده کنند. نماينده مردم نهاوند در مجلس 
شورای اسالمی، با بيان اينکه سرمايه های سرگردان را 
می توان به بورس نفت سوق داد، اظهار داشت: سرمايه 
گذاران به جای اينکه پول های خود را در مسيرهای ديگر 
هدايت کنند و سبب افزايش نقدينگی شوند،  می توانند 
در اين مس��ير فعاليت و اشتغال نيز ايجاد کنند و با اين 

اقدام  نقدينگی نيز کاهش و  ارز به کشور وارد می شود.
وی افزود: يکی از راهکارهای اساسی برای کاهش اثرات 
ناشی از اعمال تحريم های آمريکايی ها در اقتصاد کشور، 
استقبال از صنعت بورس است که دولت بايد برای تقويت 
اين صنعت برنامه های مدون و  عملياتی  ارائه کند.رييس 
کميته نفت کميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی، 
از ورود کميسيون متبوعش به موضوع تشکيل بورس 
نفت خبر داد و گفت: با توجه به در پيش رو بودن تحريم 
های نفتی، از طريق بورس و به دور از فساد مالی و رانت 

می توان نفت کشور را صادر کرد.
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گروه بورس|
در پايان معامالت هفته منتهي به ۲۷ ش��هريور ماه 
۹۷ شاخص كل نسبت به هفته ماقبل با 5 / 1 درصد 
افزايش همراه ش��د. اين در حالي است كه به اعتقاد 
كارشناسان بازار سرمايه دستورالعمل هاي گشايشي 
در بورس كاالي ايران از داليل اساسي صعود نماگر 
بازار سهام طي يك هفته گذشته بود. بر اين اساس، 
در پايان معامالت هفته گذشته، شاخص كل با ۲۲6۸ 
افزايش نس��بت به هفته ماقبل، ب��ه رقم 15۷۳۲۸ 

واحد رسيد.
بر اين اساس، شاخص بازار اول با ۲65 واحد افزايش 
به رقم 1161۸5 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 
11۲6۹ واحد افزايش عدد ۳11۹۹۲ واحد را تجربه 
كرد و به اين ترتيب شاخص بازار اول با ۲ / 0 و شاخص 
بازار دوم با ۷ / ۳ درصد افزايش نسبت به هفته ماقبل 
مواجه ش��دند. عالوه بر اي��ن، در ۴ روز كاري هفته 
گذشته، ارزش كل معامالت اوراق بهادار به 5۲۴1۴ 
ميليارد ريال بالغ ش��د كه نس��بت ب��ه هفته ماقبل 
۹ درصد افزايش يافته اس��ت. گفتني اس��ت، تعداد 
1۸۳1۷ ميليون ان��واع اوراق بهادار در بيش از ۹5۹ 
هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت. در اين هفته حجم 
معامالت با ۸ درصد افزايش رو به رو شد اين در حالي 
است كه دفعات معامالت با 6 درصد كاهش را نسبت 
به هفته ماقبل همراه شد. اين درحالي است كه تعداد 
۸6 ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله در بورس تهران ب��ه ارزش كل بيش از ۸۸6 

ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب هر 
دو پارامتر با 5۲ درصد كاهش نسبت به هفته ماقبل 

همراه شدند.

    سقف  شكني آيفكس
از سويي ديگر، شاخص كل فرابورس ايران كه هفته 
ماقبل را با ثبت ارتفاع 1۷۷1 واحدي به پايان رسانده 
بود در هفته منتهي به ۳0 شهريور ماه ۹۷ با ۸۷ واحد 
افزايش ضمن رقم زدن رشد هفتگي 5 درصدي به پله 
1۸5۸ واحدي رسيد تا بازده نزديك به ۷0 درصدي 
را از ابتداي س��ال تجربه كرده باش��د. بر اين اساس، 
در چهار روز معامالتي هفته گذش��ته ۴ هزار و ۷۲۹ 
ميليون ورقه بهادار به ارزش ۲۹ هزار و 5۳۳ ميليارد 
ريال در مجموع بازار هاي فرابورس ميان معامله گران 
دست به دس��ت ش��د كه به دليل كم شدن يك روز 
كاري نس��بت به هفته ماقبل كاهش ۹ و 5 درصدي 
را در حجم و ارزش معامالت نشان مي دهد. افزون بر 
اين، دو بازار سهام اصلي فرابورس در مجموع چهار 
روز كاري هفته گذشته ميزبان داد و ستد ۲ هزار و ۴۹ 
ميليون س��هم به ارزش ۷ هزار و 10۳ ميليارد ريال 
بودند كه بيانگر كاهش حداقل ۴ درصدي و حداكثر 
۳6 درصدي اين متغير ها نس��بت ب��ه هفته ماقبل 
بود. عالوه بر اين در س��ه تابلو بازار پايه نيز ۲ هزار و 
5۹5 ميليون س��هم به ارزش 5 هزار و ۷۴6 ميليارد 
ريال ميان خريداران و فروش��ندگان دست به دست 
ش��د. همچنين در بازار ابزار  هاي نوين مالي )شامل 

 )ETF معامالت اوراق تسهيالت مسكن، اوراق بدهي و
ش��اهد معامله ۸۴ ميليون ورقه به ارزش 16 هزار و 
6۷۷ ميليارد ريال بودي��م كه ارزش اين معامالت با 
رشد ۳ درصدي نسبت به هفته ماقبل همراه بود. بر 
اساس اين گزارش، نگاهي به حجم و ارزش معامالت 
به تفكيك ابزار هاي مالي حاكي از آن است كه اوراق 
بدهي با حجم معامالت ب��ه ميزان 1۹ ميليون ورقه 
به ارزش 15 ه��زار و ۳0۳ ميليارد ريال بيش��ترين 
ارزش معامالت��ي و اوراق متعل��ق ب��ه صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( با حجم معامالت 
ب��ه ميزان 65 ميليون ورقه به ارزش يك هزار و 166 
ميليارد ريال بيش��ترين حجم معامالتي را در ميان 
س��اير ابزار هاي ب��ازار ابزار  هاي نوي��ن مالي به خود 
اختصاص داده ان��د؛ اين در حالي اس��ت كه معامله 
0.۳۲ ميليون ورقه ب��ه ارزش ۲0۸ ميليارد ريال در 
قالب معامالت تسه در هفته منتهي به ۳0 شهريور 
ثبت شده است كه به معني افت حدود ۲5 درصدي 
اين متغير ها اس��ت. عالوه بر اي��ن، ارزش معامالت 
خرد بازار سهام و اختيار سهام شامل بازار هاي اول و 
 SMEدوم، بازار پايه، اختيار معامله خريد و فروش و
به تفكيك گروه هاي صنعت در اين هفته معادل 1۲ 
هزار و ۷05 ميليارد ريال و نشان دهنده صدرنشيني 
گروه فلزات اساس��ي و محصوالت شيميايي از نظر 
ارزش معامالت خرد است؛ اين دو گروه به ترتيب ۲1 
و 10 درصد از ارزش معامالت ُخرد را در اين هفته به 

خود اختصاص دادند.

    رويداد هاي هفتگي
افزون بر اين، در هفته اي كه گذشت معاون پذيرش 
و ناش��ران فرابورس از درج نماد ش��ركت كش��ت و 
صنعت و دامپروري و مرغداري دش��ت خرمدره در 
نماد معامالتي »زدش��ت« از تاريخ ۲۴ شهريور ۹۷ 
به عنوان يكصد و هش��تاد و دومين نماد معامالتي 
)يكصد و سومين ش��ركت در بازار دوم( در فهرست 
نرخ ه��اي فرابورس اي��ران خبر داد. گفتني اس��ت 
نماد اين ش��ركت در گروه زراعت و خدمات وابسته 
زيرگروه كش��اورزي، دامپروري و خدمات وابس��ته 
قرار دارد و اين ش��ركت در تاريخ ۲5 آذر ۹6 در بازار 

دوم پذيرش شد.
از ديگر رويداد هاي مهم هفته گذش��ته مي توان به 
انتش��ار بيانيه عرضه يكجاي سهام كنترلي شركت 
توسعه صنايع پتروش��يمي كوروش قبل از مرحله 

بهر ه برداري در بازار سوم فرابورس ايران اشاره كرد. 
بدين ترتيب شركت سرمايه گذاري بانك كارآفرين 
كه يكي از س��هامداران عمده اين ش��ركت فعال در 
زمينه تهيه، توليد و توزيع مواد شيميايي و اسيد ها 
و پليمر هاي صنعتي و.. )توسعه صنايع پتروشيمي 
كوروش( محس��وب مي ش��ود، قصد دارد از طريق 
شركت كارگزاري بانك كارآفرين تعداد ۸۳ ميليون 
و ۴۹0 هزار و ۹۹۷ س��هم مع��ادل ۹۲.۷6 درصد از 
سهام شركت توسعه صنايع پتروشيمي كوروش را 
بطور يكجا و ش��رايطي به صورت نقد يا نقد و اقساط 
به فروش برساند. اين تعداد از سهام با قيمت پايه هر 
س��هم 10 هزار و ۲1 ريال در تاريخ چهارشنبه ۲5 
مهرماه ۹۷ در بازار سوم فرابورس عرضه خواهد شد 
و قيمت پايه كل معادل ۸۳6 ميليارد 66۳ و ميليون 

۲۸0 هزار و ۹۳۷ ريال خواهد بود.

اقبال بلند بورس
مروري بر آمار معامالت هفتگي نشان مي دهد

بورس انرژي

معرفي كتاب 

الفباي بورس 
كتاب »الفباي بورس«، 
كتابي است كه مفاهيم 
و كليات بازار سرمايه را با 
بيان ساده، به مخاطبان 
آم��وزش مي ده��د. 
سعيد مستشار، مولف 
اين كتاب در خصوص 
ضرورت نياز به كتابي 

با متون ساده در خصوص اصول اوليه بازار مي گويد: 
يكي از خالهاي جدي ب��ازار، اين بود كه تنها متون 
آموزشي موجود، متون تخصصي بود كه باعث مي شد 
در حوزه فرهنگسازي خأل احساس شود . بنابراين اين 
كتاب را با ديد جامع به بازار در نهايت سادگي به رشته 

تحرير در آوردم. 
كتاب الفباي بورس، شامل ۴0 گفتار است كه با نظام  
بخشيدن به متون اين برنامه پديد آمده و اميدوارم 
بتواند عالقه مندان به سرمايه گذاري در بورس را در 
آش��نايي هرچه بيشتر با اين بازار ش��فاف، قانوني و 
نظام مند، ياري رس��اند. همچنين تالش شده است 
تا چيدمان و نحوه نگارش گفتارهاي كتاب به گونه اي 
باش��د كه ضمن رعايت اولويت ه��ا در ارايه مطالب، 
انسجام و يكپارچگي مباحث نيز رعايت شود، گرچه 
بدون شك ارايه رهنمودهاي ارزشمند صاحب نظران 
و خوانندگان، مي تواند در اثربخشي هرچه بيشتر اين 
كتاب راهگشا شود. نگارش اين كتاب، براي آنكه بتواند 
براي قشرهاي مختلف جامعه كه اغلب شناخت اندكي 
از بورس دارند ، جذاب و آموزشي باشد، مستلزم آن بود 
كه اوال  از سبك توليد جذاب و منحصربه فرد در عرصه 
محصوالت رسانه اي برخوردار بوده و ثانيا، با بهره گيري 
از متن س��اده و به  دور از اصطالحات پيچيده، بتواند 
مفاهيم تخصصي بورس را به   ش��يوه اي سهل براي 
عموم مردم بازگو كند. اينگونه بود كه نگارش متون 
مجموعه برنامه الفباي بورس را با بهره گيري از آثار 
پديدآمده در اين عرصه و تالش براي رفع كاستي هاي 

موج�ود، آغاز شد.
  در چندماه اخير نيز براي مدتي ش�اهد 
س�ركوب قيمت ها بوديم، اما عمال قيمت 
كاالهايي كه به دست مردم رسيد از روش 
دولت در راس�تاي كنت�رل اجباري قيمت 

تبعيت نكرد و نرخ ها در بازار افزايش يافت

برش



تشكلها6اخبار
ممنوعيت صادرات كيوي 

كارشناسي نيست

 خروج روزانه كاالي ايراني
از مرزها، قيمت ها را باال برد

كمبود مواد اوليه براي توليد 
كفش دست دوز

رضا نوراني ريي��س اتحاديه مل��ي محصوالت 
كشاورزي با انتقاد از ممنوعيت صادرات كيوي تا 
اول آبان اظهار كرد: هر از گاهي در بحث صادرات 
محصوالت كشاورزي تصميماتي اتخاذ مي شود 
كه متأسفانه اين تصميمات كارشناسي نيست.

به گفته وي، ممنوعيت يك باره صادرات كيوي 
تا قبل از اول آبان، مش��كالت متع��ددي براي 
صادركنن��دگان ايجاد مي كن��د و اين درحالي 
است كه كسي پاسخگوي اين مشكالت نيست.

نوراني ادامه داد: اگرچه اتحاديه با صادرات كيوي 
در مرداد و ش��هريور مخالف اس��ت، اما تعيين 
تكليف يك شبه براي صادركننده به دور از برنامه 

تجاري بين المللي است.
اين مقام مس��وول ادامه داد: اگرچه بارها اعالم 
نظر كرده بوديم كه صادرات كيوي بايد از مهرماه 
آزاد باشد، اما ممنوعيت يك باره موجب شده تا 
شركت هاي صادركننده نتوانند به تعهدات خود 
عمل كنند چرا كه گمرك گواهي قرنطينه اي به 
صادركننده نمي ده��د و از آنجا كه اين موضوع 
از قبل به صادركننده اطالع داده نش��ده است؛ 
كاالهاي زيادي پ��س از ورود به گمرك مجددا 

مرجوع مي شود.
به گفته وي، در دو س��ال گذش��ته سرما و برف 
زودهن��گام در آبان هم��ه را غافلگي��ر كرد كه 
بنابر هش��دارهاي هواشناسي مبني بر سرماي 
زودهنگام در س��ال جاري، چه كسي جوابگوي 

توليدكنندگان و صادركنندگان خواهد بود؟
نوراني با اش��اره به ضرورت ممنوعيت صادرات 
كي��وي در مرداد و ش��هريور گفت: ب��ا توجه به 
آنكه قند محصول بايد به حدي برس��د كه براي 
مصرف كنن��دگان خارجي قابل قبول باش��د؛ 
بنابراين سيستم ما و وزارت جهاد كشاورزي در 
گمركات بايد مسلط باشد تا تحت هيچ شرايطي 

كيوي در مرداد و شهريور صادر نشود.
ريي��س اتحاديه مل��ي محصوالت كش��اورزي 
در پاي��ان تصريح ك��رد: مس��ووالن ذي ربط با 
تش��كل هاي صادراتي بايد وارد مذاكره ش��وند 
 تا اين مش��كالت مربوط به ممنوعيت صادرات 
يك ش��به رخ ندهد و از طرفي بايد بررسي شود 
كه آيا صادركنندگاني كه تاكنون كيوي با قند 
كمتر از 6.2 به بازارهاي هدف صادر مي كردند، 

مرجوعي داشتند يا خير؟ 

محمد آقاطاهر رييس اتحادي��ه بنكداران مواد 
غذاي��ي درباره آخري��ن وضعي��ت توزيع اقالم 
اساسي، اظهار كرد: از ابتداي ايام محرم تاكنون 
قيمت اقالمي نظير حبوبات، برنج، قند و شكر، 
چاي و ... افزايش��ي نداشته اس��ت و تنها قيمت 
روغن به سبب كمبود دانه هاي روغني و عرضه با 

نوساناتي در بازار روبرو شد.
وي با اش��اره به اينكه روغن به اندازه كافي براي 
هيات ها و تكاياي مذهب��ي وجود دارد، افزود: با 
توجه به اختصاص ارز ۴2۰۰ توماني به واردات، 
تا ۱۰ روز آينده مقدار زيادي روغن در بازار عرضه 
مي شود و وضعيت به روال عادي باز خواهد گشت 

و جاي هيچ گونه نگراني نيست.
آقاطاهر ادامه داد: جو رواني نوسان نرخ دالر باعث 
شد قيمت برخي اقالم حبوبات در ماه هاي اخير 
۱۰ تا ۱۵ درصد در بازار افزايش يابد كه باوجود 
آغاز فصل برداشت تا پايان ايام محرم كمبودي در 
بازار نخواهيم داشت.وي در پاسخ به اين سوال كه 
آيا احتكار خانگي در افزايش قيمت اقالم اساسي 
تاثيرگذار بوده است، بيان كرد: اين موضوع تاثير 
چنداني در افزايش قيمت اقالم نداشته است و 
تنها جو رواني نوسان نرخ ارز و همچنين ماندن 
برخي مواد اوليه در انبارها قيمت را افزايش داده 
اس��ت.رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي در 
پايان با انتق��اد از خروج كاالهاي ايراني از مرزها 
تصريح كرد: با توجه به نوسان نرخ ارز، كاالهاي 
ايراني براي كشورهاي همسايه توجيه اقتصادي 
دارد به گونه اي تاجران عراق از مرز نخجوان و... 
نخود، برنج و ديگر محصوالت خود را به صورت 
روزانه خريداري مي كنند كه همين موضوع در 
افزايش قيمت تاثيرگذار بوده اس��ت.به همين 
خاطر از مسووالن ذي ربط انتظار مي رود از خروج 
اينگونه كاالهاي ايراني از مرزها جلوگيري كنند.

رسول شجري رييس اتحاديه كفاشان دست دوز 
اظهار كرد: قيمت كفش هاي دست دوز در بازار به 
دليل افزايش قيمت مواد اوليه و دستمزد بيش از 

2۰ درصد افزايش قيمت يافته است.
شجري، با اش��اره به اينكه گراني در واحد هاي 
توزيع ورود نكرده و بيش��تر بخ��ش توليد را در 
برگرفته اس��ت، تصريح كرد: با توج��ه به آنكه 
برخي مواد اوليه تحت تأثير تحريم قرار گرفته اند 
ركود بازار را اش��باع كرده است.وي، تأكيد كرد: 
البته در شرايط كنوني بازار توانسته ايم مايحتاج 
مردم را تأمين كنيم، اما بايد برخي از مشكالت 
در اين صنعت حل شود.رييس اتحاديه كفاشان 
دست دوز، با بيان اينكه توقف واردات مواد اوليه 
ساخت كفش مشكالتي را براي توليدكننده به 
وجود آورده است، اظهار كرد: توليدكننده كفش 
در اين بازار همچنان با مشكالتي دست به گريبان 
است و مش��كالت در اين صنف نسبت به سال 
گذشته افزايش يافته اس��ت.اين مقام مسوول، 
گف��ت: اميدواريم دول��ت با رفع موان��ع توليد، 
تأمين مواد اوليه و ارايه تسهيالت بانكي هرچه 
سريعترمشكل توليدكنندگان كفش دست دوز 

را مرتفع كند.

انتخاباتخانهصنعت،معدنوتجارتجوانانبرگزارميشود

نايبرييساتاقايرانوچيناعالمكرد

آيا انتخابات اتاق بازرگاني توسط جوانان كليد خواهد خورد؟

سايه سنگين بخشنامه هاي متعدد بر سر كاالهاي دپو شده در گمرك

9 مهر ماه ش��اهد برگ��زاري انتخابات خانه صنعت، 
معدن و تجارت جوانان استان تهران هستيم. هرچند 
خان��ه صنعت جوانان فعاليتي ۱6 س��اله دارد اما به 
نظر مي رس��د تأكيد اين دوره گروه هاي مختلف در 
انتخابات اتاق تهران بر روي جوانان باعث حساسيت 
بيشتر انتخابات خانه صنعت جوان تهران شده است. 
رنگ و بوي انتخاباتي تشكيل انجمن جوانان استان 
تهران در ابتداي س��ال و اختالفات زيادي كه در آن 
وجود داشت باعث شد كه توجه اكثر گروه ها به سمت 
جوانان جلب ش��ود بطوري كه ش��اهد شكل گيري 
كميسيون ها، كميته ها و هم انديشي هاي مختلف در 
رابطه با جوانان باشيم. با اين وجود عمال هيچ گروهي 
نتوانست از اين پتانسيل به شكل صحيحي استفاده 
كند و انجمن جوانان تهران هم در اوج اختالف به سر 
مي برد. تعداد زياد كارت ه��اي عضويت و بازرگاني 
افراد زير ۴۰ س��ال باعث ش��ده اس��ت كه بسياري 
معتقد باشند كه حضور جوانان نتيجه انتخابات اتاق 
بازرگاني تهران در زمستان 97 را رقم خواهد زد. در 
شهرس��تان ها هم خبر از فعاليت در زمينه جوانان 
كامال شنيده مي ش��ود و همه اين موارد باعث شده 
است كه انتخابات قديمي ترين نهاد تشكلي جوانان 

اين دوره از فضاي متفاوتي برخوردار باشد.

  نگاهي به خانه جوانان
اوايل دهه 8۰ بحث استفاده از جوانان و نيروهاي جديد 
در اتاق بازرگاني بس��يار مطرح مي شد و بسيار از اين 
موضوع به عنوان شعار انتخاباتي استفاده مي كردند. اما 
جو غالب بر اتاق به گونه اي بود كه امكان شكل گيري 
اتاق جوانان وجود نداشت. ريش سفيدهاي اتاق داليل 
خود را براي به تعويق انداختن حضور جوانان در قالب 
يك تش��كل داش��تند و اين بحث با وجود شعارهاي 
انتخاباتي ف��راوان به جايي نرس��يد.  در همان زمان 
خانه هاي صنعت در حال استفاده از فضاهايي بودند 
كه اتاق بازرگاني در آنها ضعف داشت. آنها كه طبيعتا 
قدرت مالي و نفوذ قانوني اتاق را نداشتند توسعه خود 
را در همي��ن فضاهايي مي ديدند كه ات��اق به داليل 
مختلف حاضر به ورود به آنها نيست. در همين دوران 
بود كه خانه صنعت جوانان ش��كل گرفت.در شانزده 
سال گذشته نقاط مثبت و منفي مختلفي را مي توان 
در خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ديد اما شايد 
مهم ترين حسن اين تشكل اين بود كه بدون حاشيه و 
به صورت مستمر به كارهاي خود ادامه داده، مساله اي 

كه در اكثر تشكل ها مشاهده نمي شود. 

  خانه هاي صنعت جوانان استاني
انتخاب��ات 9 مهر براي خانه صنع��ت جوانان تهران 
است اما به نظر مي رسد خانه صنعت جوانان ايران 

مسير متفاوتي را طي خواهد كرد. در ابتدا گفته شد 
ك��ه در روز 9 مهر انتخابات خان��ه جوانان ايران نيز 
برگزار خواهد شد اما بعد اعالم شد كه اين انتخابات 
به دليل ش��كل گيري خانه هاي صنعت جوانان در 
اس��تان هاي مختلف به تعويق افتاده است. ماجرا از 
اين قرار است كه خانه صنعت، معدن و تجارت ايران 
با خانه صنعت جوانان اخيرا يك تفاهم نامه همكاري 
به امضا رسانده اند. در اين تفاهم نامه همكاري هاي 
مختلفي مي��ان خانه صنعت اي��ران و خانه صنعت 
جوانان ايران ديده ش��ده اس��ت. حال خانه صنعت 
اي��ران ت��الش دارد خانه هاي جوانان اس��تان هاي 
مختلف را ش��كل دهد و بر همين اساس انتخابات 
خانه جوانان ايران به تعويق افتاده است تا سپس با 
حضور اين تش��كل هاي استاني جديد هيات مديره 
دوره آينده خانه صنعت جوانان ايران ش��كل گيرد. 
در حقيقت خانه جوانان ايران در حال بازسازي خود 

براي شكل گرفتن يك الگوي جديد است.

   سال انتخابات
در حالت عادي ش��ايد اص��وال اي��ن انتخابات ها و 
فعاليت هاي تش��كلي به جز براي جوانان از اهميت 
خاصي برخوردار نب��ود و جامعه اقتص��ادي به آن 
توجهي نمي كرد اما مس��اله اساس��ي اين است كه 
اي��ن انتخابات چند ماه قبل از انتخابات سراس��ري 

اتاق هاي بازرگاني برگزار خواهد شد. 
اي��ن دوره انتخابات اتاق ه��اي بازرگاني هنوز آغاز 
نشده است و بر خالف دوره هاي قبل بسيار دير تب 
و تاب انتخابات آغاز مي شود. دليل اين موضوع هم 
روشن است. فضاي اقتصادي و شرايط كلي كشور به 
گونه اي است كه اكثر فعاالن اقتصادي درگير مسائل 
بنگاه هاي خود هستند و فضا براي كار تشكلي مهيا 
نيست. در اتاق تهران به عنوان مهم ترين اتاق استاني 
يك گروه كه در دوره قبل برنده شد انسجام خود را 
حفظ كرده است و گروه هاي ديگر اصوال سازماندهي 
انجام نداده اند پس عمال رقابتي وجود ندارد. دولت 
نيز ب��ه عنوان يكي از مهم تري��ن عوامل اثرگذار در 
انتخابات ه��اي اتاق هاي بازرگان��ي هنوز وضعيت 
مشخصي ندارد. احتماال اكثر معاونين وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت به دلي��ل بازنشس��تگي در زمان 
انتخابات بر مس��ند نيستند و حتي بحث استيضاح 

وزير صنعت به صورت جدي مطرح مي شود.
با اي��ن وجود تنور انتخابات ممكن اس��ت توس��ط 
جوانان گرم شود. جوانان معموال نااميدي قديمي ها 
را ندارند و حتي اگر احتمال باخت را زياد بدانند از 
ريسك كردن براي باخت نمي ترسند. در عين حال 
به دليل اينكه ريسك پذيري بااليي دارند گاهي به 
روش هايي متوسل مي شوند كه قاعده بازي را به هم 

مي زنند. به همين دليل شايد انتخابات 9 مهر بتواند 
آغازي براي ماجراهاي انتخابات زمستان 97 باشد.

   از انجمن جوانان چه خبر؟
بحث حضور جوانان در انتخابات اين دوره از ماجراي 
انتخابات انجمن جوانان اس��تان تهران آغاز ش��د. 
ش��كل گيري انجمن جوانان تهران با حاش��يه هاي 
فراواني همراه بود. حضور بس��يار گسترده جوانان 
براي ش��كل گيري يك تشكل، ش��كل گيري گروه 
بندي ها و در عين حال دخال��ت برخي چهره هاي 
مطرح اتاق در اين انتخابات باعث شد كه حاشيه هاي 
فراواني در اين انجمن ش��كل گي��رد. بعضي از اين 
حاش��يه ها پيش از شكل گيري و در زمان انتخابات 
بود و تصور مي شد با برگزاري انتخابات اين حاشيه ها 
پايان يابد اما وقايع بعدي نش��ان داد كه قرار نيست 
مشكالت دست از سر اين تشكل نوپا بردارد. اختالف 
در هيات مدي��ره انجمن جوانان باعث ش��د كه بعد 
از انتخاب هيات مديره در فاصل��ه چند روز رييس 
انتخابي تغيي��ر كند اما باز هم اين هيات مديره يك 
دست نش��د و اكنون زمزمه هايي از فازهاي جديد 
اين اختالفات به گوش مي رس��د.در حقيقت از روز 
اولي كه بحث تشكيل انجمن جوانان تهران مطرح 

بود بس��ياري اين حركت را انتخاباتي و در راستاي 
انتخابات 97 مي دانس��تند اما واقعيت اين اس��ت 
كه با چنين اختالفاتي درون اين تش��كل مطمئنا 
اين انجمن نمي تواند بر مس��ائل زمس��تان 97 اثر 

محسوسي بگذارد. 
با اين وجود اين ايده در ذهن بسياري كاشته شد كه 
مي توانند از كارت جوانان براي حضور در انتخابات 

استفاده كنند.

   بازي با كارت جوانان
نگاه انتخاباتي به جوانان داليلي منطقي دارد. تعداد 
كارت فعاالن اقتصادي زير ۴۰ سال بسيار بيشتر از 
آن چيزي است كه تصور مي ش��ود. تنها در تهران 
نزديك به 6 ه��زار كارت متعلق به جوانان اس��ت. 
از س��وي ديگر س��ازماندهي جوانان به نسبت كار 
ساده تري اس��ت. جوانان بهتر از مسن ترها اخبار را 
پيگيري مي كنند و حضور پررنگ تري در شبكه هاي 
اجتماعي دارند. همچنين برخالف افرادي كه سن 
و تجربه بيش��تري دارند به نتاي��ج انتخابات بدبين 
نيس��تند و حاضر هس��تند براي كارهاي متفاوت 
ريسك كنند. طبيعتا زماني كه چنين نيرويي دور 
يك گروه جمع ش��وند آن گروه از پتانسيل زيادي 

براي موفقيت برخوردار مي ش��ود و همين مس��اله 
باعث شده كه بسيار در تهران و حتي شهرستان ها 
به فكر اس��تفاده از اين پتانسيل بيفتند. هرچند به 
بازي گرفتن جوانان مس��اله درس��تي است اما اگر 
اين حس در جوانان ش��كل گيرد كه صرفا بازيچه 
انتخاباتي شده اند نمي توان اثرات اين دلسردي را به 

سادگي از ميان برد.
مش��كل از آنجايي آغاز مي شود كه اكثر تشكل ها و 
گروه ها بحث انتخاباتي را به بحث هاي مش��كالت 
جوانان ارج��ح مي دانند. جوانان داراي مش��كالت 
فراواني به ويژه در اين شرايط اقتصادي هستند كه 
طبيعتا نمي تواند ب��ا مدل هاي فعلي دولت برطرف 
ش��ود. به همين دليل وجود تشكل هايي براي حل 
مش��كالت جوانان و تس��هيل راه براي ورود آنها به 
اقتصاد و كسب و كار كامال احساس مي شود. نقش 
خانه هاي صنعت جوان��ان مطمئنا بايد پررنگ تر از 
چيزي كه هست شود و انجمن جوانان براي بقا نياز 
به بازسازي اساسي و نهادن صحيح خشت از ابتداي 
كار دارد. شايد در برهه كنوني بحث انتخاباتي بسيار 
براي جوانان جذاب به نظر آيد اما مس��اله اين است 
كه تقويت تش��كل ها براي حل مشكالت جوانان از 

انتخاب اتاق نيز اهميت بيشتري دارد.

بخشنامه پرداخت مابه التفاوت ارزي توسط ۴ نهاد 
)وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و 
دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور وبانك مركزي( 
در تاريخ ۱۰ مرداد ماه سال جاري تصويب و بالفاصله 

ابالغ شد.
 تامين مواد اوليه براي فعاالن اقتصادي به مساله اي 
طاق��ت فرس��ا تبديل ش��ده اس��ت؛ تع��دد صدور 
بخشنامه ها، تناقض دس��تور العمل ها و ترديد بانك 
مركزي سبب متضرر شدن بسياري از واردكنندگان 
كاالهاي اساسي شده است. موارد فوق زمينه را براي 

دپو شدن كاال ها در گمرك فراهم كرده است.
 ع��دم ترخي��ص ب��ه موق��ع كاال از گمرك س��بب 
جيره بندي، گران فروش��ي، س��ودجويي و احتكار 
بس��ياري از كاالهاي اساس��ي از جمل��ه دارو، مواد 
بهداشتي و مواد اوليه مورد نياز صنف هاي گوناگون 
و در نهايت به هم ريختگي بازار ش��د.در اين راس��تا 
مجيدرضا حريري نايب رييس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و چي��ن درباره ترخيص كااله��اي موجود در 
گمرك اظهار كرد: سال هاست كه تجار كاالهايشان 
را در گمرك يا مناطق آزاد تخليه و س��پس مراحل 

ثبت س��فارش طي مي كردند اما از 2۱ فروردين ماه 
اجراي اين روند متوقف شد از اينرو برخي از كاالهاي 
تجار در گمرك، برخي در مناطق آزاد و برخي ديگر 
بر روي آب ها ماند. اين ش��رايط در حالي رخ داد كه 
تجار، ارزي از سيستم بانكي دريافت نكرده و خواستار 
واردات كااله��اي خود بدون انتق��ال ارز بودند اما بر 
اساس بخشنامه هاي اوليه امكان تحقق اين خواسته 

وجود نداشت.
نايب رئيس اتاق مش��ترك بازرگان��ي ايران و چين 
درب��اره پرداخت مابه التفاوت ارزي بيان كرد: برخي 
كااله��ا كه از 2۱ فروردين تا مرداد ماه س��ال جاري 
همزمان با اعالم بسته دوم و سوم ارزي و با ارز ۴2۰۰ 
توماني وارد گمركات شده بود براي ترخيص نيازمند 

پرداخت مابه التفاوت 7 هزار تومان هستند.
حريري ضم��ن انتقاد از لغو پرداخ��ت مابه التفاوت 
ارزي ب��راي برخ��ي اق��الم، گف��ت: معتق��دم بايد 
دريافت كنندگان ارز ۴2۰۰ توماني مشخص شوند.

بايد ش��فاف ش��ود كه واردكنندگان چه كاالهايي 
را وارد ك��رده و با چه قيمت��ي آن را به مصرف كننده 
مي فروشند.همچنين بايد فهرست كاالهاي موجود 

در انبارهاي گمرك معين ش��ود.به هر حال عالمت 
قيمتي كاالها از بازار آزاد گرفته مي شود يعني قيمت 
كاالها به ازاي هر دالر و بسته به نوع و جنس آن باالي 

۱۱ تا ۱۴ هزار تومان است.

  ما به التفاوت ارزي رانت خواري ها 
را كاهش مي دهد

حريري با اشاره به وجود برخي رانت ها براي دريافت 
ارز۴2۰۰ توماني تشريح كرد: پرداخت ما به التفاوت 
اجناس مي توانس��ت، مقداري از فشار رانت خواران 
را كاهش دهد اما متاس��فانه اين امر ممكن نشد؛ هر 
مواد اوليه اي كه با ارز ۴2۰۰ توماني وارد ش��ده پس 
از تبديل شدن به كاالي نهايي به قيمت بازار آزاد به 

فروش مي رسد.
وي تاكيد كرد: براي مثال قطعات منفصله خودرو كه 
با ارز ۴2۰۰ توماني ترخيص ش��ده اند پس از مونتاژ 
به قيمت بازار آزاد به فروش مي رسند. ايران خودرو 
و س��ايپا نيز به ظاه��ر قيمت ها را كنت��رل مي كنند 
همچنين نظارتي بر قيمت خودرو هاي چيني وجود 
ندارد و با توجه به اينكه قطعاتشان با دالر ۴2۰۰ وارد 

مي ش��ود با قيمت هاي بازار آزاد به فروش مي رسد.
نايب رييس اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و چين 
درب��اره آثار ترخي��ص كاال هاي موج��ود در گمرك 
گفت: با ترخيص كاال ها و افزايش عرضه، آرامش به 

بازار بر مي گردد.

 دستور العمل هاي متناقض، عامل سردرگمي
حريري افزود: در ۱۵۰ روز باالي ۵۰ دس��تور العمل 
و بخشنامه از س��مت دولت براي صادرات و واردات 
صادر شده است به عبارت ديگر هر 3 روز يك بار يك 
بخشنامه صادر شده و اين سياست گذاري هاي مكرر 
و متناقض سبب سردرگمي بازار و فراهم شدن زمينه 
سودجويي مي ش��ود.وي در پايان به كمبود كاال در 
بازار اش��اره و تصريح كرد: با توجه به كمبود كاال در 
بازار مي توان به واردات كاال بدون انتقال ارز روي آورد 
يعني تجار ارز خود را از سيستم بانكي دريافت نكنند.

 تك نرخي شدن ارز راه بازگشت آرامش 
با توجه به گفته هاي واردكنندگان تك نرخي شدن 
ارز تنها راه بازگش��ت آرامش به بازار اس��ت در اين 

خصوص محمدرضا نجفي منش رييس كميسيون 
تس��هيل كس��ب و كار اتاق تهران در چهل و دومين 
نشس��ت هيات نماين��دگان اتاق بازرگان��ي تهران 
گفت: حدود دو ماه است كه تهيه مواد اوليه به دليل 
پيچيده شدن فرآيندهاي واردات، مشكل  ساز شده 
است.نجفي منش ادامه داد: نظارت و كنترل از ناحيه 
دولت الزم است اما منشأ همه مشكالت، چند نرخي 

بودن ارز است.
 در حال حاضر ضرورت تك  نرخي شدن ارز، بيش از 
پيش احساس مي شود. دولت ارز را تك  نرخي كند و 
اگر مي خواهد به گروه يا اقشاري كمك كند، يارانه را 
در مرحله آخر به مصرف  كننده نهايي تخصيص دهد. 
يعني اين حمايت ها به جاي آنكه در مبدا باش��د در 
انتهاي زنجيره توليد تا مصرف باشد.نجفي  منش با 
تاكيد بر اينكه دولت مي تواند از تش��كل  ها به عنوان 
بازوي اجرايي كمك بگيرد، ادامه داد: س��ازمان هاي 
استاني و تشكل  ها در ساير استان ها نيز مي توانند به 
كار گرفته شوند تا از اين هجوم به سازمان هاي دولتي 
در پايتخ��ت كه هم واحد هاي صنعتي و هم دولت را 

آزار مي دهد، كاسته شود.
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كاغذ از نمونه اقالمي به شمار مي رود كه در دوران معاصر 
به يكي از نيازهاي اساسي و اجتناب ناپذير انسان مبدل 

شده است.
طرح اين موضوع به معناي نوظهور بودن اين نياز نيست 
و بدون ترديد از ديرباز، مصرف كاغذ در ميان انسان ها و 
جوامع بشري وجود داشته، اما در دوران معاصر به موازات 
تح��والت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي در 
اقصي نقاط جهان، نياز به اين محصول خاص، دو چندان 
شده است و در آستانه سال تحصيلي جديد، تأمين اين 
 نياز بيش از پيش در مي��ان خانوارهاي ايراني ملموس و 

اجتناب ناپذير شده است.
البته با توجه به ماده اوليه كاغذ كه به واس��طه فرآوري 
چوب درختان تهيه مي ش��ود، هر آنچ��ه براي كاهش 
مصرف اين محصول تالش شود، قطعا خدمت بيشتري 
به حيات درختان و طبيعت ش��ده اما به صفر رساندن 
مصرف كاغذ، حداقل در دوران كنوني امري محال است، 
مگر اينگه پيشرفت بشري در دهه ها و قرن هاي آينده 
اين نياز را به صفر برساند كه تقريبا نايل شدن به چنين 
امري را بايد آرماني تلقي كرد.بنابر آمار و ارقام منعكس 
شده از سوي رس��انه ها، ميزان مصرف كاغذ در جهان، 
حدود23۰ ميليون تن در سال برآُورد مي شود و كشور 
ايران با برخورداري از يك درصِد جمعيت دنيا يك درصد 
از كاغذ موجود و توليد ش��ده در جهان را مورد استفاده 

قرار مي دهد كه در نوع خود عدد و رقمي قابل توجه به 
نظر مي رسد.به واقع هر ايراني در سال، به صورت متوسط 
حدود ۱3 كيلوگرم كاغذ مص��رف مي كند و به صورت 
تخميني بيش از 9۰۰ ميليون كيلوگرم كاغذ در ايران )در 
طول مدت زمان يكسال(، مورد استفاده قرار مي گيرد.

البته اش��اره به عدد و رقم ۱3 كيلوگرم ب��راي هر نفر، 
به صورت ميانگين و تقريبي است زيرا ممكن است فردي 
به اقتضاي شغل خود به مراتب مصرف بيشتري داشته 
باشد و يا بالعكس فرد ديگري بنا بر شرايط شغلي خويش، 
از كاغذ كمتري استفاده كند، بنابراين با همه اين تفاسير، 
معدل مصرف كاغذ در كشورمان باال است.آنچنان كه 
ارزيابي ها و اخبار واصله نشان مي دهد در سال ۱۵ ميليون 
رأس درخت با هدف تأمين كاغذ قطع مي شود كه در نوع 
خود عدد و رقم خيره كننده اي به نظر مي رسد.يكي از 
حوزه هايي كه ارتباط مستقيمي با كاغذ دارد به عرصه 
مطبوعات و جرايد معطوف مي شود و به صورت طبيعي 
افزايش افسارگسيخته قيمت كاغذ مي تواند به تعطيلي 
روزنامه ها و بيكار ش��دن عده اي از فع��االن اين عرصه 
منتهي شود.از سوي ديگر، گراني كاغذ موجب ظهور و 
بروز مشكالت عديده اي در حوزه نشر مي شود و تمامي 
اين موارد به تدريج فرهنگ جامعه و مولفه هاي تأثيرگذار 
در آن همچون س��رانه مطالعه )به دليل افزايش قيمت 

كتاب( و غيره را تحت الشعاع قرار مي دهد.

در پ��ي معافي��ت ۱73 ردي��ف كاال از پرداخ��ت 
مابه التفاوت ارزي، نايب رييس اتاق اصناف گفت: با 
ترخيص كاالها، بازار آرام مي گيرد و قيمت ها خواهد 
شكس��ت. همچنين با توجه ب��ه اينكه هنوز اجناس 
انبار محتكران وارد بازار نشده، عرضه اين اجناس نيز 

مي تواند قيمت ها را متعادل كند.
به گزارش ايس��نا، طبق بس��ته ارزي اول كه در پي 
افزايش نرخ ارز تا 6۰۰۰ توم��ان در اواخر فروردين 
اجرايي شد، دولت اعالم كرد كه ديگر نرخ هاي موجود 
در بازار آزاد و معامالت آن را به رسميت نمي شناسد و 
دالر از اين پس براي تمامي واردات و نيازها با ۴2۰۰ 
تومان تامين خواهد ش��د. نتيجه اين بسته، افزايش 
تقاضاي كاذب و درپي آن افزايش نرخ ارز در بازار آزاد 
تا حدود ۱2 هزار تومان بود. اين اختالف قيمتي كه 
بين دالر رس��مي و آزاد وجود داشت، موجب ايجاد 
رانت و فس��اد ش��د تا جايي كه دولت نسبت به ارايه 

بسته ارزي جديد اقدام كرد.
در بس��ته دوم ارزي، دالر ۴2۰۰ توماني فقط براي 
واردات كاالهاي اساس��ي در نظر گرفته شد كه اين 
موضوع نيز باعث شد عده اي كه طبق بسته اول با ارز 
۴2۰۰ توماني محصوالتشان را وارد كرده اند، آنها را 
با نرخ ارز آزاد بفروشند در نتيجه دولت تصميم گرفت 
از گروه هايي كه در ابتدا ارز ۴2۰۰ دريافت كرده اند 

اما اقالم وارداتي آنها جزو كاالهاي اساس��ي نيست، 
مابه التفاوت نرخ دولتي تا نرخ نيمايي را دريافت كند.

البته شكايات واردكنندگان باعث شد دولت براي آنها 
تسهيالتي در نظر بگيرد و در نهايت نيز هفته اخير، 
وزير صنعت، مع��دن و تجارت طي نامه اي به رييس 
كل بانك مركزي خواستار سرعت در ترخيص اقالم 
وارداتي از گمركات كش��ور شامل ۱73 رديف كاال با 

معافيت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شد.
در اين باره محمود هاشمي - نايب رييس اتاق اصناف 
ايران - با تاكيد بر اينكه اقدام دولت مبني بر ترخيص 
كاال بدون مابه التفاوت ارزي بايد زودتر انجام مي شد، 
اظهار كرد: با ترخيص كاالها، ب��ازار آرام مي گيرد و 
قيمت ها خواهد شكس��ت، چراكه فروشندگان حق 
ندارند كااليي را باالتر از قيمت درج ش��ده روي آن 

عرضه كنند.
وي افزود: در حال حاضر از بازار عقب هستيم. اما اگر 
ترخيص كاال شروع شود و در پي آن روزي چند هزار 
كاال ترخيص ش��ود و از طرف ديگر نيز اجازه واردات 
داده ش��ود، كمب��ودي در بازار نخواهيم داش��ت اما 

افزايش قيمت به هر حال ايجاد مي شود.
هاش��مي با بيان اينكه با تغيير سياست  هاي دولت، 
مردم بايد باور كنند كه نگهداري دالر و سكه نه تنها 
اثري ندارد، بلكه زيان  بار اس��ت، اظهار كرد: اتفاقاتي 

كه در بهم��ن ماه رخ داد، كش��ور را غافلگير كرد اما 
همانطور كه بيماري ناگهاني اتفاق مي افتد، درمان 
آن طوالني اس��ت و كش��ور نيز بايد ب��ا آرامي از اين 

غافلگيري خارج شود.
ناي��ب رييس اتاق اصن��اف ايران با بي��ان اينكه بايد 
انب��ارداري را از احتكار تفكيك كني��م، گفت: هنوز 
در توزيع كاالهاي احتكار ش��ده فشاري وارد نشده 
كه عرضه آنها بتواند قيمت ها را بش��كند، اما اين كار 

بايد انجام شود.
وي ب��ا بيان اينك��ه اگه نمونه هاي انب��اري در مغازه 
انباردار به فروش مي رس��د و آن مغازه ورود و خروج 
دارد پس انبار فروشنده، انبار احتكار نيست، گفت: در 
گذشته احتكار فقط مربوط به مواد مصرفي و خوراكي 
بود اما حاال حتي براي ماشين هم استفاده مي  شود؛ 
بنابراين متوجه ش��ديم هر كااليي را كه نگه داريم تا 

گران تر بفروشيم احتكار محسوب مي  شود.
هاشمي افزود: اطالع رساني درباره تعداد انبارهايي كه 
با قصد و غرض محصوالت را ذخيره كرده باشند نبايد 

حاد شود كه آرامش جامعه را به هم بريزد.
نايب رييس اتاق اصناف ايران همچنين اظهار كرد: 
به جاي فش��ار در توزيع كااله��ا، بايد بخش توليد را 
فعال كنيم، چراكه گسترش توليد باعث مي  شود دپو 

ديگر اتفاق نيفتد.

گرانيكاغذ،معضليكهنيازمندچارهانديشياست اجناسمحتكرانهنوزواردبازارنشدهاست
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رسوايي پول شويي 200 ميليارد دالري »دانسكه« بانك 

محروميت برخي نظاميان چيني از دسترسي به نظام مالي امريكا

مشكل بانكداري اتحاديه اروپا همچنان باقي است

خط و نشان پكن و مسكو براي اياالت متحده 

گروه جهان|   طال تسليمي |
اول بانك »اچ اس بي س��ي« بريتانيا، بع��د از آن بانك 
»آي ان جي« هلن��د و حاال هم نوبت به »دانس��كه«، 
بزرگ ترين بانك دانمارك رس��يده است كه از كشف 
موارد گسترده پولشويي در سطح باال خبر بدهند. بانك 
دانسكه اذعان داش��ته كه تحقيقات داخلي به كشف 
چندين حساب و تبادالت مش��كوك مالي در شعبه 
استوني منجر شده اس��ت. اين رسوايي 200ميليارد 
دالري كه يكي از بزرگ ترين پولشويي ها در تاريخ به 
شمار مي رود، سبب ش��د مديرعامل دانسكه بانك از 
سمتش كناره گيري كند و آژانس جرايم ملي بريتانيا 
هم تحقيقاتي را درباره يك نهاد بريتانيايي مرتبط با 

دانسكه بانك آغاز كرده است.
به نوشته س��ي ان ان، دفتر مركزي بانك در دانمارك 
اعالم كرده ش��عبه دانسكه در اس��توني در سال هاي 
2007 ت��ا 2015 حدود 200 ميليارد ي��ورو )برابر با 
235 ميليارد دالر( را براي حدود 15 هزار مشتري كه 
برخ��ي از آنها روس بوده اند، نگهداري و جابه جا كرده 
است كه طبق تحقيقات 6200 نفر از اين مشتري ها 
»مشكوك« بوده اند. توماس بورگن مديرعامل بانك 
دانسكه اعالم كرده به محض انتخاب جايگزيني براي 
او، از سمتش كناره گيري خواهد كرد، اما مشكل با كنار 

رفتن يك مديرعامل حل نخواهد شد.
علت اين رس��وايي هاي اخير اين نيس��ت كه قوانين 
اتحاديه اروپا در مبارزه با پولش��ويي ضعيف هستند، 
بلكه مشكل در اجراي اين قوانين است. اچ اس بي سي 
در سال 2012 موافقت كرد براي حل و فصل اتهامات 
پولش��ويي با بازرس��ان امريكايي، 1.92 ميليارد دالر 
بپردازد. مقامات آگاه گفته اند كه اچ اس بي سي امكان 
پولش��ويي ميلياردها دالر را براي برخي از مهم ترين 
كارتل هاي مواد مخدر بين المللي فراهم آورده است. 
پرونده اتهامات پولشويي به اچ اس بي سي يك سري 
مبارزات عليه پولشويي و اصالحات گسترده در سراسر 

جهان از جمله در اتحاديه اروپا را در پي داشت.
اما پ��س از اچ  اس بي س��ي، پرونده ه��اي ديگري هم 
افشا شدند. بانك آي ان جي اوايل ماه جاري ميالدي 

)س��پتامبر( بعد از اذعان به كنترل ضعيف كه امكان 
اس��تفاده جنايت كاران از حساب هاي اين بانك براي 
پولش��ويي را فراه��م آورده، موافقت ك��رد كه براي 
حل و فصل اتهامات با بازرسان هلندي، 775 ميليون 

يورو )900 ميليون دالر( بپردازد.

  مشكل قوانين منفصل و متناقض
لور بريلو متخصص پولش��ويي در س��ازمان غيرانتفاعي 
»شفافيت بين المللي« در آلمان، گفت: »در برخي از كشورها 
تحريم هاي بسيار محدودي اعمال شدد و نهاد هاي نظارتي 
در سطح كشوري كار خود را بطور منظم انجام نمي دهند.«

مش��كل اصلي اروپا اين است كه هيچ نهاد مشخصي 
براي رسيدگي به اين مشكل و ريشه كن كردن جرايم 
بانكي وجود ندارد. س��ه نهاد نظارت مالي اروپايي در 
مجموع تنه��ا دو نفر را براي رس��يدگي تمام وقت به 
ممانعت از پولش��ويي دارند. بدين ترتيب، مسووليت 
اصلي نظارت و رسيدگي به اين مساله برعهده ناظران 
مال��ي اس��ت و برخي كار خ��ود را به درس��تي انجام 
نمي دهند. ورا يورووا يك مقام ارشد ديوان دادگستري 
اروپا، گفت: »پرونده هاي اخير در بخش بانكي نشان 
دادند كه اين بخش تحت نظارت هميش��گي نيست 
و اس��تانداردهاي باال در سراس��ر اتحادي��ه اروپا اجرا 

نمي ش��ود. ارتباطات در نظام بانك��ي در پايين ترين 
سطح ممكن است.«

به دليل شيوه عملكرد اتحاديه اروپا، وقتي كه پولي وارد 
نظام بانكي يكي از 28 كش��ور عضو اتحاديه مي شود، 
جابه جايي آن به ش��دت ساده خواهد بود. كميسيون 
اروپايي به قواني��ن س��خت گيرانه تري را در رابطه با 
عملكرد ناظران بانكي در هر يك از كش��ورهاي عضو 
توصيه كرده است. كميس��يون اروپايي از كشورهاي 
عضو اتحاديه مي خواهد كه اطالعات بيش��تري را به 
اشتراك بگذارند و ناظران و بانك ها بيشتر به مذاكره 

بنشينند.

  هشدارهايي كه ناديده گرفته شدند
بريلو گفت در نظر گرفت��ن تدابير تنبيهي براي آن 
دسته از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه به درستي 
در جه��ت ممانعت از پولش��ويي اق��دام نمي كنند، 
مي توان��د به نظ��ارت بهت��ر بينجامد و اي��ن گامي 
است كه كميس��يون اروپايي هنوز برنداشته است. 
ناظ��ران در اروپ��ا و امريكا همچني��ن بانك ها را به 
كسب اطالعات بيشتر درباره مشتريانشان و منابع 
ث��روت آنها ترغيب مي كنند. جانات��ان پدي يكي از 
شركاي شركت حقوقي بيكر و مك كنزي، گفت كه 
بانك ها براي اعمال كنترل هاي تاثيرگذار در رابطه 
با ممانعت از پولش��ويي به ويژه در رابطه با مشتريان 
خارجي مشكالتي دارند: »همه مي دانند كه قانون 
چه مي گويد و همه مي دانند كه در رابطه با مخاطرات 
بايد چه اقدامات��ي را در پيش بگيرن��د. اما عمل به 
انتظارات همواره براي آنها كار دشواري بوده است. 

دانسكه بانك پنج شنبه اذعان كرد كه مديريت بانك 
در اقدام در چندين مورد مش��كوك و هش��دارهاي 
اعالم ش��ده از سوي بانك مركزي روسيه و بازرسان 
در دانمارك و اس��توني در طي س��ال هاي گذشته 
شكست خورده است. در پي اين رسوايي پولشويي 
200 ميليارد يورويي، آژان��س جرايم ملي بريتانيا 
از آغاز تحقيقاتي مس��تقل درباره نهادي در بريتانيا 
كه با ش��عبه استوني دانس��كه بانك در ارتباط بوده 
است، خبر داد. به نوشته فايننشال تايمز، اين اولين 
تحقيقات مقامات بريتانيايي حول محور بزرگ ترين 
بانك وام دهنده دانمارك محس��وب مي ش��ود. اين 
پرونده به يك شركت با مسووليت محدود ثبت شده 
در بريتانيا محسوب مي شود. از بين 15 هزار مشتري 
خارجي شعبه دانسكه بانك در استوني، بريتانيايي ها 
بعد از روس ها بيشترين حساب هاي بانكي را دارند. 
يك افش��اگر در شعبه دانس��كه بانك در اواخر سال 
2013 نامه اي به شعبه مركزي نوشته و درباره اين 
مساله هشدار داده بود كه شركت بريتانيايي »ابزار 

ارجح« براي انتقال پول مشتريان خارجي است. 
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 دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، كه در سال جاري 
250 ميليارد دالر تعرفه بر كاالهاي چيني اعمال كرده، 
قصد دارد با اعمال تحريم  دست پكن را در همكاري هاي 
نظامي با روسيه ببندد. واشنگتن در همين راستا اعالم 
كرده كه واحد تجهيزات ارتش چي��ن را به دليل خريد 
جنگنده و پدافند هوايي از روس��يه تحريم كرده است. 
بدين ترتي��ب اين واحد و مدير آن از دسترس��ي به نظام 
مالي امريكا محروم مي شوند. اين نخستين بار است كه 
دولت امريكا يك خريدار تس��ليحات نظامي روس��يه را 

تحريم مي كند. 
به گزارش رويت��رز، وزارت خارجه امريكا اعالم كرده اين 
تحريم ها عليه اداره توسعه تجهيزات ارتش جمهوري خلق 
چين و به دليل نقض تحريم هاي امريكا و خريد سامانه هاي 
پدافند موشكي و جنگنده از روسيه اعمال شده است. گفته 
شده، »لي شانگفو« مدير اين نهاد نظامي چيني نيز تحريم 
شده است. وزارت خارجه امريكا گفته، اين تحريم ها در 
خصوص خريد 10 جنگنده هاي س��وخو 35 در س��ال 
2017 و همچنين سامانه پدافند موشكي اس-۴00 در 
سال 2018 از روسيه است. وزارت خارجه امريكا همچنين 
اعالم كرده، وزارت خزانه داري اياالت متحده اداره توسعه 
تجهيزات ارتش چين و لي شانگفو را در فهرست نهادهايي 
كه امريكايي ها نبايد ب��ا آنها معامله كنند، قرار مي دهد. 
تحريم هاي تازه بر اس��اس قانوني موس��وم به »كاتسا« 
اعمال شده اند. كاتسا به دليل اتهام هاي وارد شده به مسكو 
در مورد الحاق شبه جزيره كريمه اوكراين، دخالت ها در 
سوريه و دخالت ها در انتخابات امريكا تصويب شده  است. 

دولت امريكا همچنين 33 موسسه و اشخاص حقيقي و 
حقوقي مرتبط با نهادهاي نظامي و اطالعاتي روسيه را 
براساس قانون كاتسا تحريم كرده است. يك مقام ارشد 
امريكا گفته، هركس با نهادها و افرادي كه در فهرس��ت 
خزانه داري امريكا قرار دارند معامله كند، مانند اين نهاد 
چيني مورد تحريم قرار خواهد گرفت؛ هم اكنون 77نفر 
در اين فهرس��ت قرار دارند. اين تحريم ه��ا، دارايي ها و 
اموال اين افراد و ش��ركت ها در امريكا را مسدود خواهد 
كرد و ش��هروندان امريكايي نيز اجازه همكاري و معامله 
تجاري با آنها را ندارند. گفته شده، ترامپ پنج شنبه يك 
فرمان اجرايي امضا كرد كه اجراي تحريم ها عليه روسيه 
را تس��هيل مي كند. انتقاد هاي امريكا به روسيه در چند 
وقت اخير به دليل احتمال دخالت روس��يه در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا و همچنين مداخله اش در جنگ 

سوريه شدت گرفته است. 

  هشدار مسكو و پكن 
در پ��ي اعالم تحريم ه��اي جديدي از س��وي امريكا، 
پكن و مس��كو به اين اقدام واكنش نش��ان داده و آن را 
ش��ديدا محكوم كردند. به گزارش اسپوتنيك، وزارت 
خارجه چين اعالم ك��رده قويا از امريكا مي خواهد كه 
اي��ن تحريم ها عليه ارتش چين را ب��ردارد در غير اين 
صورت عواقب آن را بپذيرد. سخنگوي وزارت خارجه 
چين با اع��الم اينكه پكن با تحريم ها مخالف اس��ت، 
گفته: »اقدام��ات طرف امريكايي نق��ض اصول اوليه 
روابط بين المللي است. اقدامات طرف امريكايي روابط 
ميان نيروهاي مسلح چين و امريكا را تضعيف مي كند. 

همكاري روسيه و چين از جمله در حوزه هاي دفاعي 
نقض قوانين بين المللي و عليه كشور ثالثي نيست به 
همي��ن دليل پكن به ارتقاي روابط با مس��كو با وجود 

تحريم هاي امريكا ادامه مي دهد.« 
س��رگئي ريابكوف مع��اون وزير خارجه روس��يه، نيز 
هش��دار داده اين كار بازي كردن ب��ا آتش و يك اقدام 
احمقانه و خطرناك است. ريابكوف گفته: »ما به عامالن 
اين ماش��ين تحريم ها در واشنگتن توصيه مي كنيم 
دست كم به صورت ظاهري تاريخ ما را خوانده و دست 
از اينگون��ه اقدامات بيهوده بردارند. ب��راي آنها خوب 
است كه مفهوم ثبات جهاني را به خاطر داشته باشند، 
ثبات جهاني كه كه با اين دس��ت تش��ديد تنش هاي 

غيرمحتاطانه متزلزل مي شوند.«

  تعرفه هاي جديد و هشدار »آي ام اف «
امريكا در ش��رايطي روس��يه و چين را تحريم كرده كه 
هفت��ه پيش ني��ز )17 س��پتامبر( از وض��ع تعرفه هاي 
جديدي ب��ر كاالهاي چيني خبر داده بود. دونالد ترامپ 
در پايان نشس��ت افتتاحيه شوراي ملي كارگران امريكا 
گفت: »قرار اس��ت كه پ��ول زي��ادي وارد خزانه اياالت 
متحده امريكا شود.« رويترز نوشته، بنا بر تصميم جديد 
امريكا تعرفه هايي به ارزش تقريب��ي200 ميليارد دالر 
به طيف گس��ترده اي از كاالهاي وارداتي چيني شامل 
6هزار محصول مختلف از جمله تجهيزات الكترونيك، 
تجهيزات اينترنت و اتصال به واي -فاي، دس��تگاه هاي 
دريافت و انتقال داده هاي صوتي و تصويري، محصوالت 
مصرفي از مبلمان گرفته تا كيف هاي دستي و لوازم خانگي 

برقي، محصوالت ساختماني و توليدات كشاورزي وضع 
مي ش��ود. چين به دنبال وضع اين تعرفه ها، فهرستي از 
كاالهاي امريكايي به ارزش 60 ميليارد دالر را مشمول 
تعرفه اضافي كرد. تعرفه هاي اضافي هر دو كش��ور عليه 
يكديگر از 2۴ سپتامبر )دوشنبه( اجرا خواهد شد. البته 
چين از اين اقدام امريكا در سازمان تجارت جهاني شكايت 
كرده اس��ت؛ ضمن اينكه ترامپ، پكن را تهديد به وضع 
تعرفه 267 ميليارد دالري ديگر در صورت مقابله به مثل 

چين در برابر تعرفه هاي واشنگتن كرده است
اين در حالي است كه صندوق بين المللي پول )آي ام اف( 
نسبت به هزينه س��نگين جنگ تعرفه اي دو كشور بر 
اقتصاد جهاني به شدت هش��دار داده است. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، گري رايس مقام ارش��د صندوق 
بين المللي پول گفته: »اين صندوق همچنان در حال 
بررسي تاثير تعرفه هاي چين-امريكا است؛ اما هزينه هاي 

اقتصادي به زودي به آن اضافه خواهد ش��د. با توجه به 
تش��ديد اعمال تعرفه ها، اين موض��وع مي تواند هزينه 
اقتص��ادي قابل توج��ه اي بر جاي بگ��ذارد.« صندوق 
بين المللي پول ماه جوالي نيز به ترامپ هشدار داده بود 
كه جنگ تجاري مي تواند به اقتصاد جهان ۴30ميليارد 
دالر هزينه وارد كند و امريكا آسيب پذير مي شود. اياالت 
متحده در 2017ميالدي 376ميليارد دالر كس��ري 
تجاري با چين داشت. بس��ياري از كاالهاي وارداتي از 
شركت هاي امريكايي هستند كه مواد اوليه آن به دليل 
هزينه ارزان كارگر به چين فرستاده مي شود. دولت ترامپ 
بر اين باور اس��ت كه تعرفه ها براي امنيت ملي و حقوق 
معنوي كسب و كار امريكا ضروري هستند؛ ضمن اينكه 
به كاهش كسري تراز تجاري با امريكا كمك مي كند. پكن 
بارها اعالم كرده كه مخالف جنگ تجاري است؛ اما براي 

حفاظت از اقتصاد خود تالفي مي كند.

دريچه

كوتاه از منطقه

كره جنوبي نامه جديد »اون« 
را به »ترامپ« مي رساند

گروه جهان| رييس جمهوري كره جنوبي پس از 
پايان سفرش به كره ش��مالي، مذاكرات با رهبر اين 
كش��ور را گامي در جهت پيش��برد مذاكرات خلع 
سالح هسته اي پيونگ يانگ توصيف كرده و گفته 
حامل نامه اي دس��ت نويس از جان��ب كيم جونگ 
اون ب��راي دونالد ترامپ اس��ت و احتم��اال آن را در 
حاشيه نشس��ت هاي مجمع عمومي سازمان ملل 
به رييس جمهوري آمريك تحويل خواهد داد. سفر 
»مون جائه اين« به پيونگ يانگ س��ومين نشست 
رييس جمهوري كره جنوبي و رهبر كره ش��مالي در 
ميانه مناقش��ات ديپلماتيك بر سر شبه جزيره كره 
محسوب مي شود. كيم در مذاكرات اخير به امحاي 
يك سايت آزمايش موتور موش��ك در كره شمالي 
متعهد ش��ده اس��ت. مقامات دو كره همچنين به 
چندين توافق در حوزه هاي نظامي ش��امل خاتمه 
رزمايش هاي توپخانه اي و توقف پرواز جنگنده ها در 
نزديكي منطقه غيرنظامي بين دو كشور دست يافتند. 
به گزارش اسپوتنيك، مون جائه اين رييس جموري 
كره جنوبي در كنفرانس خبري در بازگشت از سفر 
دو روزه خود به كره شمالي گفت پيونگ يانگ به خلع 
سالح كامل هسته اي در سريع ترين زمان ممكن و 
پرداختن به مسائل اقتصادي پايبند است. او گفته: 
»رهبر كره شمالي منتظر است تا مايك پامپئو وزير 
امور خارجه امريكا به كره شمالي برود و زمان نشست 
دوم ميان رهبران دو كش��ور تعيين ش��ود.« اين در 
حالي اس��ت كه ترامپ هم احتمال ديدارش با كيم 
جونگ اون در آينده نزديك را تاييد كرده است. مون 
جائه اين گفته مذاكراتش با رهبر كره شمالي فراتر از 
بيانيه رسمي منتشر شده بوده و بنا دارد جزئيات اين 
ديدار را در سفر به نيويورك به اطالع ترامپ برساند. 
روابط كره شمالي با اياالت متحده امريكا كه از متحدان 
ديرينه كره جنوبي است، اندكي بهبود يافته است. كيم 
و ترامپ ماه ژوئن به ميزباني سنگاپور نشستي تاريخي 
برگزار كردند و به خلع س��الح هسته اي كامل شبه 
جزيره كره متعهد شدند. با اين حال تنش ها همچنان 
ادامه دارد و واش��نگتن و پيونگ يانگ در روند خلع 
سالح هسته اي پيشرفتي نداشته اند. رييس جمهوري 
كره جنوبي در جمع  خبرن��گاران همچنين درباره 
احتمال پايان رس��مي جنگ كره تا پي��ش از پايان 
سال جاري ميالدي سخن گفت. مون جائه اين تاكيد 
كرده: »هدف، امضاي اعالميه پايان جنگ در همين 

سال جاري است. «

همكاري 10ميليارد دالري 
پاكستان و عربستان

اعالم برنامه ميان مدت 
اقتصادي تركيه

هشدار ترامپ به متحدان 
خاورميانه اي امريكا 

رشد خيره كننده اقتصاد عمان

درحالي نخست وزير پاكس��تان هفته جاري به 
عربس��تان سعودي س��فر كرد كه اعضاي ارشد 
حزب تحريك انصاف از بسته 10 ميليارد دالري 
همكاري دوجانبه و درخواس��ت از رياض براي 
س��رمايه گذاري در طرح س��ي-پك ب��ه عنوان 
دس��تاورد اين س��فر ياد مي كنند. عمران خان 
سه شنبه گذشته وارد عربستان شد و با سلمان بن 
عبدالعزيز پادشاه و محمدبن سلمان وليعهد اين 

كشور به صورت جداگانه ديدار و گفت وگو كرد.

برات آلبايراك وزير دارايي و خزانه داري تركيه، 
برنامه جديد ميان مدت اقتصادي اين كش��ور را 
با محوريت افزايش رشد اقتصادي، كاهش نرخ 
تورم و بيكاري اعالم كرد. به گزارش ايرنا، برنامه 
ميان مدت و چهار ساله تركيه كه شامل اهداف 
س��ال 2018 و نيز س��ال هاي 2019، 2020 و 
2021 نيز مي ش��ود، مطابق ب��ا نظام حكومتي 
رياستي اين كشور كه پس از انتخابات سوم تيرماه 
رياست جمهوري و مجلس اين كشور قرار شده، 
تنظيم شده است. آلبايراك در برنامه اعالم شده، 
نرخ تورم براي سال جاري را 20.8 درصدي اعالم 
كرد اين در حالي اس��ت كه اين نرخ پيش از اين 
13.۴ درصد اعالم شده بود و در ماه هاي اخير به 

حدود 18 درصد رسيد. 

رييس جمهوري امريكا با اش��اره به هم پيمانان 
اياالت متحده در خاورميانه گفته بدون واشنگتن 
امنيت نخواهند داشت. به گزارش رويترز، دونالد 
ترام��پ در توييتي نوش��ت: »ما از كش��ورهاي 
خاورميانه محافظت مي كنيم. امنيت آنها بدون 
ما مدت زيادي دوام نخواهد آورد. اما آنها به تالش 
براي باالتر و باالتر بردن بهاي نفت ادامه مي دهند. 
اين را به خاطر خواهيم سپرد. اوپك بايد همين 
حاال قيمت ها را پايين بي��اورد.« اين توييت در 
حالي است كه نشست كميته مشترك وزارتي 
نظارت بر توافق كاهش عرضه نفت اوپك و غير 
اوپك يك شنبه )فردا( در الجزاير برگزار مي شود.

اقتصاد عمان در سه ماهه نخست 2018 موفق شد 
به لطف افزايش قيمت نفت رشد 6.5 درصدي را به 
ثبت برساند. به گزارش خبرگزاري عمان، اقتصاد 
عمان كه در ۴ سال اخير يكي از آسيب ديده ترين 
اقتصادهاي نفتي منطقه ب��ود به لطف افزايش 
حدود ۴0درصدي بهاي نفت و رسيدن آن به 78 
دالر در هر بشكه بر شرايط سخت خود غلبه كرد. 
عالوه بر افزايش بهاي نفت كه به دولت اين كشور 
كمك كرد كسري بودجه خود را كاهش دهد، از 
طرح افزايش نرخ مالياتي به عنوان يكي ديگر از 

عوامل موثر بر اين رشد نام برده مي شود.

بريتانيا براي برگزيت 
بدون توافق آماده مي شود

گروه جهان| ترزا مي نخست وزير بريتانيا اعالم كرد 
كش��ورش براي ترك اتحاديه اروپا بدون دستيابي به 
توافق با 27 كشور ديگر عضو اين اتحاديه، آماده مي شود. 
به گزارش يورونيوز، نخست وزير بريتانيا گفته لندن تنها 
در صورت دريافت پيشنهادي »قابل قبول« از سوي 
بروكسل، براي توافق بر سر خروج از اتحاديه اروپا تالش 
خواهد كرد، اما تاكنون پيشنهاد جديدي دريافت نكرده 
است. او افزود تنها پيشنهادي كه اكنون لندن و بروكسل 
در دست بررسي دارند، پيشنهاد دولت ترزا مي موسوم 

به طرح چكرز است.
اتحاديه اروپا و بريتانيا پيشتر بر سر بسياري از موضوعات 
مورد مناقشه به توافق رسيده اند، اما اختالف ها بر سر 
مرز ايرلند و روابط تجاري آتي همچنان باقي اس��ت. 
نشست غيررسمي سران اتحاديه اروپا در سالزبورگ 
نيز بر برگزيت تمركز داش��ت. دونالد تاس��ك رييس 
كميسيون اروپا روز پنج شنبه گفت نشست بعدي سران 
اتحاديه در ماه اكتبر، »لحظه اي سرنوشت ساز براي 
مذاكرات برگزيت« خواهد بود. تاسك افزود: »اگرچه 
همه توافق داشتند كه جنبه هاي مثبتي در طرح ارايه 
شده توسط كابينه خانم مي وجود دارد، اما چارچوب در 
نظر گرفته شده براي همكاري هاي اقتصادي به داليل 
متعدد از جمله مخاطرات آن براي بازار واحد اروپايي، 
عملي نخواهد بود.« امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانسه برنامه پيش��نهادي بريتانيا را به دليل »عدم 
احترام به قواعد بازار واحد اروپا« غيرقابل قبول دانست.

 اروپا به دنبال تفاهم تازه
 با آفريقا درباره پناهجويان

گروه جهان| آنگال مركل صدراعظ��م آلمان، اعالم 
كرده اتحاديه اروپا مي كوشد با كشورهاي شمال آفريقا 
به تفاهمي چون تفاهم با تركيه در ارتباط با پناهجويان 
برس��د. به گزارش دويچه وله، نشس��ت دو روزه سران 
اتحادي��ه اروپا در زالتس��بورگ اتريش پنج ش��نبه به 
پايان رسيد. بيشترين بحث ها بر سر رسيدن به تفاهم 
با كشورهاي ش��مال آفريقا درباره پناهندگان بود. اما 
رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در ارتباط با موضوع 
پناهندگي نتوانستند به نتيجه مشخصي برسند. اتحاديه 
اروپا، از جمله با روي كار آمدن دولت جديد ايتاليا، زير 
فشار است. ايتاليا كه مرزهاي دريايي خود را به شدت 
به روي پناهجويان بسته خواس��تار آن شده كه همه 
كشورهاي عضو اتحاديه تقسيم عادالنه پناهجويان را 
بپذيرند. در چنين شرايطي كشورهاي اروپاي شرقي 
عضو اتحاديه چون مجارس��تان و لهس��تان به شدت 
مخالف پذيرش پناهجويان هس��تند. اتحاديه اروپا از 
2016 به اين موضوع پرداخته كه آيا راهي ديگر براي 
كمك و همبستگي كشورهاي شرق اروپا با اتحاديه جز 
قبول پناهجو وجود دارد يا خير. راه هايي چون حمايت 
اين كشورها از مرزهاي اتحاديه اروپا با ارسال ماموران 
مرزي يا كمك هاي مالي اين كشورها براي سامان دادن 
به امور پناهجويان از جمله پيشنهادهاي موجود در اين 
امر هستند. در اين نشست   نخست وزير لوكزامبورگ، به 
همراه تاسك   توضيح دادند كه از 2016 تاكنون در عمل 
هيچ پناهجويي از اين كشور به اتحاديه اروپا نيامده  است. 

»شينزو آبه« براي سومين بار 
نخست وزير ژاپن مي شود

گروه جهان| نخست وزير ژاپن بار ديگر به عنوان رهبر 
حزب ليبرال دموكرات، ح��زب حاكم بر ژاپن انتخاب 
ش��د؛ بدين ترتيب او مي تواند براي سه سال آينده نيز 
نخس��ت وزير باش��د. به گزارش ان اچ كي، در انتخابات 
حزب ليبرال دموكرات ژاپن كه پنج ش��نبه برگزار شد 
از مجموع 810 راي، آب��ه 553 راي را از آن خود كرد در 
حالي كه شيگرو ايشيبا قانون گذار با تجربه حزب ليبرال 
دموكرات و تنها رقيب وي 25۴ راي به دست آورد. آبه 
پس از اعالم نتايج در ديدار با قانون گذاران حزب ليبرال 
دموكرات گفت: »در حالي كه همه مسائل دوره پس از 
جنگ را مورد رس��يدگي قرار مي دهم، صلح و ثبات در 
اين كشور را مستحكم خواهم كرد.« آبه با 61 سال سن 
تصريح كرد مصمم است در جهت اصالح قانون اساسي 
سخت تالش كند. نخست وزير ژاپن گفت: »مي خواهم 
چالش ايجاد “ژاپن نو “ را به كار گيرم و همراه با كساني 
كه مثل من فكر مي كنند نهايت تالشم را خواهم كرد 
تا كشوري سرش��ار از اميد و غرور را به نسل هاي آينده 
تحويل دهيم.« آبه در اين انتخابات توانست پشتيباني 
بيش از 80 درصد نمايندگان حزب ليبرال دموكرات و 
حدود 55 درصد از اعضاي غير از نمايندگان مجلس اين 
حزب در سراس��ر ژاپن را به دست آورد. آبه در انتخابات 
2015 هم براي دومين بار به عنوان نخست وزير ژاپن 
انتخاب شده بود. بسياري بر اين باورند كه پيروزي آبه 
در انتخابات حزبي، براي او كه قصد دارد قانون اساسي را 

اصالح كند ، اهميت زيادي دارد.

سفر فرمانده نيروي هوايي 
اسراييل به روسيه 

گروه جهان|  تل آويو براي كاهش خشم روسيه بابت 
سرنگوني يك هواپيماي نظامي اين كشور در سوريه، 
فرمانده نيروي هوايي خود را راهي مسكو كرده است. 
كرملين اما اعالم كرده والديمير پوتين قرار نيس��ت 
با اين ژنرال ارش��د اسراييلي ديدار كند. به خبرگزاري 
فرانسه، تل آويو اعالم كرده هيئت اسراييلي مستنداتي 
را با خود به مس��كو برده تا نشان دهد اسراييل مقصر 
سرنگوني اين جنگنده كه توسط پدافند هوايي سوريه 
رخ داد، نبوده اس��ت. اين در حالي است كه الميادين 
گزارش داده، مس��كو گزارش هيئت نظامي اسراييل 
درباره علت سقوط هواپيماي خود را رد كرده و خواسته 
تحقيقات جديدي انجام ش��ود. طبق گزارش هيئت 
نظامي اسراييل، روسيه و سوريه هر دو مسوول سقوط 
هواپيماي مذكور هستند. براساس اين گزارش طرف 
روسي دستورهاي نادرستي صادر كرده و در نتيجه آن 
هواپيماي »ايل 20« در معرض پدافند موشكي سوريه 
قرار گرفته است. ش��امگاه دوشنبه و در جريان حمله 
هوايي اسراييل به الذقيه يك هواپيماي نظامي روسيه 
نيز با 15 سرنشين سرنگون شد كه بعدها مشخص شد 
اين اقدام با برنامه ريزي خلبان هاي اسراييلي رخ داده 
است. بنيامين نتانياهو نخست وزير اسراييل، در تالش 
براي توجيه اين اقدام خصمانه گفته: »حفظ روابط و 
همكاري هاي امنيتي ميان اسراييل و سوريه بسيار مهم 
است و به همين دليل فرمانده نيروي هوايي را به روسيه 

فرستاديم تا اين همكاري امنيت تداوم داشته باشد.«

كانادا: جنايت عليه 
روهينگيايي ها نسل كشي است 
گ�روه جهان|پارلمان كانادا به اتف��اق آرا اليحه اي را 
تصويب كرده كه براس��اس آن، جناي��ات عليه اقليت 
مس��لمان روهينگيا در ميانمار نسل كشي اعالم شد. 
بريتانيا هم اعالم كرده از ارجاع اتهام نسل كش��ي عليه 
نظاميان ميانمار به دادگاه كيفري بين المللي حمايت 
مي كند. به گزارش آسوشيتدپرس، نمايندگان پارلمان 
كانادا ب��ا اعالم اينك��ه جنايات علي��ه روهينگيايي ها 
نسل كشي است، از شوراي امنيت سازمان ملل خواستند 
اين موضوع را به ديوان كيفري بين المللي ارجاع دهد. در 
اين قطعنامه همچنين از شوراي امنيت خواسته شده 
درباره مقامات بلندپايه ارتش ميانمار تحقيق كند و آنها را 
به جرم نسل كشي تحت تعقيب قرار دهد. پارلمان كانادا 
به موجب اين قطعنامه يافته هاي هيات حقيقت ياب 
س��ازمان ملل را كه به شرح نحوه ارتكاب جنايت عليه 
بشريت در اقدامات ارتش ميانمار عليه اقليت روهينگيا 
و اقليت هاي ديگر پرداخته، تاييد  كرده اس��ت. جرمي 
هانت وزير خارجه بريتانيا، هم كه براي ديداري دو روزه 
به ميانمار سفر كرده پس از مالقات با آنگ سان  سوچي 
رهبر دولت آن كشور تاكيد كرد: »اگر قرار نيست اصل 
پاسخگويي و عدالت در برمه اجرا شود، جامعه بين المللي 
بايد گزينه هاي ديگر از جمله ارجاع اين مساله به دادگاه 
كيفري بين المللي را مد نظر قرار دهد.«  در ماه هاي اوت 
تا دسامبر 2017 بيش از 700 هزار روهينگيايي به دنبال 
حمله ارتش ميانمار به بنگالدش گريختند. در اين حمله، 
روهينگيايي ها با آزار و اذيت، تجاوز و اعدام مواجه شدند.
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ايران8گزارش
شهرهای هر کشور درباره 

اقتصاد ملی اش چه می گویند؟
مولف :  نیکالس برگروئن   

مترجم  :     علیرضا شفیعی نسب    
 واشنگتن پس�ت  در يک بازار گاوي، سهام ها با 
هم افزايش مي يابد، چرا که ج��زر و مد يک اقتصاد 
شکوفا قايق هاي زيادي را با هم باال مي برد. بالعکس 
در بازاري راکد، تعداد سهامي که سود مي آورند کمتر 
وکمتر مي شود، چون داشتن اقتصاد و بازاري سالم 
نيازمند چيزي بيشتر از چند شرکت غول آساي موفق 
همچون گوگل، آمازون و اپل است. بايد طيف وسيعي 
از کسب وکارهاي شکوفا هم وجود داشته باشند که 
راه را براي آينده اي متنوع هموار کنند.همين الگو در 
شهرهاي يک کشور هم رخ مي دهد. در کشوري که 
اقتصاد و سياست سالم باشند، تقريبًا هميشه تعداد 
قابل توجهي شهِر ش��کوفا وجود دارد، شهرهايي با 
رهبري در صنايع مختلف، با صحنه هاي فرهنگي مجزا 
و همبستگي اجتماعي. اما وقتي کشوري رو به افول 
مي رود، معموالً تعداد شهرهاي سالم کاهش مي يابد. 
حتي اگر يک شهر درجه يک رونق داشته باشد، باز هم 
وقتي شهرهاي درجه دو و سه شروع به رکود کنند، 
نشانه اي بد است. يونان باستان را درنظر بگيريد، مهد 
دموکراسي، فلسفه، پزشکي و رياضيات در غرب. در 
دوران کالسيک، آتن را گل سرسبد شهرهاي يونان 
به  حساب مي آورند، اما چندين دولت شهر شکوفاي 
ديگ��ر هم در منطق��ه وجود داش��ت. از کانون هاي 
شبه جزيره اي مي توان به اسپارت، رقيب مشهور آتن 
اشاره کرد، اما دلفي، تبس و کورينت هم مکان هايي 
با نوآوري فرهنگ��ي و فکري باال بودند. ش��هرهاي 
دوردست تري نظير رودز، پرگامون در آسياي صغير 
و سيراکيوز در سيس��يل هم به همين شکل بودند. 
ويژگي ش��اخص افول يونان کالس��يک کم شدن 
سرزندگي بسياري از اين شهرها بود، به خصوص پس 
از اينکه س��وال، ژنرال رومي، شورش آن ها را در سال 
88 ق. م. درهم شکست. در دوران اوج صنعت آمريکا، 
شهرهاي مختلف در حال شکوفايي بودند: از بوستون 
تا بالتيمور در کرانه شرقي دريا تا مناطق مرکزِي بزرگ 
آمريکاي شمالي. در ايالت اهايو، مي توان به کليولند 
در شمال، سينس��يناتي در جنوب و تولدو، آکرون، 
کلمبوس و ديتن اش��اره کرد. در اوايل قرن بيستم، 
هريک از اين ش��هرها ميزبان کسب وکارهاي پويا با 
دامنه اي ملي يا جهاني بود. همين امر درباره شهرهاي 
واقع در ايالت هاي صنعتي غيرساحلي، از ديترويت و 
ايندياناپليس تا لوئيويل و سنت لوئيس تا ميلواکي و 
کانزاس سيتي هم صدق مي کرد. در سال هاي پس 
از جنگ، شهرهاي واقع در کمربند آفتاب از جکسون 
ويل تا هيوستن و فينيکس هم رونق يافتند. اما به مرور 
زمان که رشد کشورها و امپراتوري ها توقف مي يابد، 
انرژي فرهنگي و اقتصادي در شهرهاي کمتر و کمتري 
متمرکز مي ش��ود، به طوري که سرانجام فقط چند 
يا حتي يک شهر شکوفا باقي مي ماند. در آمريکاي 
امروز، شکاف مشهور ميان »اياالت آبي« و »اياالت 
قرمز« گاهي به صورت ش��کاف ميان شهر و روستا 
جلوه داده مي شود تا از اهميت آن چشم پوشي شود، 
اما درواقع اين شکاف ميان انگشت شماري شهرهاي 
شکوفا و بي شمار شهرهايي است که درجا مي زنند، 
به خصوص ش��هرها و ش��هرک هاي کوچک غرب 
ميانه و جنوب.همين الگو در بسياري از کشورهاي 
صنعتي غرب ه��م درحال رخ دادن اس��ت. مثاًل در 
فرانس��ه و بريتانيا مقدار زيادي از پويايي فرهنگي، 
اقتص��ادي و سياس��ي جذب پاريس و لندن ش��ده 
است، درحالي که شهرهاي کوچک تر رو به تحليل 
و افول مي روند. بخش بزرگي از رأي هاي برکسيت 
از رأي دهندگان ناراضي در شهرهاي کمربند زنگار 
ميدلندز و شمال به صندوق ريخته شد، در حالي که 
لندن رأي به ماندن داد.به موازات آنکه در آمريکاي 
ش��مالي و اروپا، پويايي به اين ش��کل در شهرهاي 
کمتر و کمتري متمرکز مي شود، در سمت مقابل، 
يعني در چين و آسياي جنوبي، مراکز شهري بسيار 
کارآفرينانه اي در حال ظهور هس��تند. گرچه غرب 
توجه زيادي به ظهور کالن شهرهاي چين همچون 
پکن و ش��انگهاي و منطقه گوانگ ژو-دنگ گوان-

شنژن-هنگ کنگ نشان  داده است -شهرهايي که 
امروزه به اندازه بسياري از شهرهاي غربي ثروتمند 
و تکنولوژيک هس��تند- اما شايد شگفت انگيزتر از 
آن، ظهور ش��هرها و مناطق به اصطالح درجه دو و 
سه باشد. شهرهاي درجه دوم چين همچون ووهان، 
شنيانگ، نانجينگ، هاربين، چنگ دو، چونگ چين و 
شيان همگي بيش از 5 ميليون نفر در مناطق شهري 
خود دارند و ميزب��ان بخش هاي تخصصي پررونق، 
دانشگاه هاي به سرعت روبه پيشرفت و صحنه هاي 
فرهنگي جذاب هستند. شهرهاي درجه سوم مانند 
پوتيان )در استان فوجيان(، سوچيان و ليانيونگانگ 
)در استان جيانگسو( و چينگ دائو و يانتاي )در استان 
شاندونگ( هم همگي انتظار مي رود طي چندسال 
آينده شاهد رشد حداقل 30درصدي توليد ناخالص 
داخلي خود باشند. دولت چين کمر همت بسته تا 
تدابيري تشويقي براي بهبود اوضاع اين شهرها فراهم 
نمايد. همين امر درباره هند هم صدق مي کند. شاخص 
شهرهاي جهاني دانشگاه الفبورو درحال حاضر تنها 
به دوشهر جنوب آس��يا وضعيت »آلفا« داده است: 
بمبئي و دهلي نو. اما چهار شهر »بتا« هم در کنار آن ها 
هستند. ش��هرهايي نظير بنگلور، چناي، حيدرآباد 
و نيز پونه، سورات، پاتنا و لکهنو همگي صحنه هاي 
فرهنگي پررونق و کارخانه هاي صنعتي تخصصي در 
سطح جهاني دارند. آنچه دانش پژوه هندي، کانکانتي 
چاندراشکار اسميتا، آن را شهرنشيني کارآفرينانه 
هند مي نامد به پيشرفت پيوسته هند به عنوان يکي از 
قدرت هاي بزرگ اقتصادي و سياسي قرن بيست و يکم 
ارجاع دارد. به طور خالصه، پويايي شهري مقياسي 
براي انرژي هاي حياتي يک منطقه يا کش��ور است. 
يک کشور سالم براي اين که به طور کامل استوار باشد 
به چيزي بيشتر از تعداد انگشت شماري شهرهاي 
پررونق نياز دارد. کش��ورهايي که بيش��ترين تعداد 
شهرهاي سالم را توسعه و تعادل مي دهند برندگان 

صحنه روزگار خواهند بود. 

يوسف مواليي ، كارشناس حقوق بين الملل ، در گفت وگويي تشريح كرد

اهميت سفر روحاني، سرنوشت برجام، FATF و پرونده دادگاه الهه

راهكارهاي مهار سونامي نقدینگي كدامند

رييس جمه��وري قراراس��ت اين هفت��ه در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل حض��ور يافته و به تش��ريح 
مواضع ايران در ارتباط با موضوعات جهاني به ويژه 
كارشكني هاي اخير امريكا در مسير اجراي معاهده 
بين المللي برجام پرداخته و در حاشيه اين اجالس 

نيز ديدارهايي را با مقامات كشورها داشته باشد.
خروج امريكا از برجام و سنگ اندازي هاي واشنگتن 
در مس��ير اجراي اي��ن معاهده و تعهد كش��ورهاي 
اروپايي به تداوم برجام و لزوم منتفع شدن جمهوري 
اس��المي ايران از منافع موجود در آن، از محورهاي 
مذاكرات جمهوري اسالمي ايران در حاشيه مجمع 

عمومي سازمان ملل متحد خواهد بود.
عالوه بر سفر رييس جمهوري به نيويورك، موضوع 
سرنوش��ت برجام و عملياتي س��ازي حمايت هاي 
اروپا از برجام، موضوع بررس��ي ها درباره پيوس��تن 
ايران به گروه ويژه اقدام مالي )FATF( و ش��كايت 
جمهوري اس��المي اي��ران از امريكا ب��ه ديوان بين 
المللي دادگستري الهه در زمينه كارشكني هاي كاخ 
سفيد در مسير اجراي برجام و اعمال فشار و تحريم 
غيرقانوني بر ايران از موضوعاتي است كه اين روزها 
حرف و حديث هاي بس��ياري درباره آنها در محافل 

حقوقي داخلي و بين المللي وجود دارد.
دكتر يوس��ف مواليي كارش��ناس برجسته حقوق 
بين المل��ل در گفت وگوي��ي تفصيلي به س��واالت 
خبرنگار ايرنا درباره اين موضوعات مهم بين المللي 
پرداخت و با ارايه نظرات كارشناسي بر محور حقوق 

بين الملل به تشريح هر كدام پرداخت.

    سفر به نيویورك 
حاشيه هایي برجسته تر از متن

وي س��فر رييس جمهوري به نيويورك براي حضور 
در مجمع عمومي سازمان ملل را نوعي انتخاب براي 
بهره برداري هاي سياسي و تامين منافع حداكثري 
دانست و گفت: بايد ارزيابي دقيقي صورت گيرد كه 
اين موضوع چگونه مي تواند در جهت حل موانع بين 
المللي و ايجاد گشايش در سطح مناسبات با برخي از 
كشورها مهم باشد و بطور قطع ديدارهاي حاشيه اي 
آن با مقامات و سران كش��ورها از اهميت بيشتري 

نسبت به خود مجمع برخوردار خواهد بود.
موالي��ي خاطرنش��ان كرد: ب��راي بهره ب��رداري از 
اينگون��ه حضوره��ا نيازمند برنامه ريزي هس��تيم، 
البته برخي ني��ز اين ذهنيت را دارند كه موضوعاتي 
ك��ه در مجم��ع عمومي مط��رح مي ش��ود تكراري 
و روي��ه اي اس��ت و تاثي��ر اجراي��ي نداش��ته و در 
 تغيي��ر مواضع كش��ورها اث��ري نخواهد داش��ت.

اين كارشناس حقوق بين الملل در عين حال گفت: 
مالقات هاي حاشيه اي اين نشست مي تواند امكان 
خوبي فراهم كند البته در صورتي كه با برنامه ريزي 
در اي��ن نشس��ت ها حضور يابي��م. از س��ويي نبايد 
انتظارات از رييس جمهوري در اين سفر را به گونه اي 
افزايش دهيم كه عده اي نسبت به دستاوردهاي آن 

انتقادهايي را مطرح كنند.
وي با اشاره به اينكه امريكا حضوري تعيين كننده در 
مجامع بين المللي دارد و ما نيز تنش هايي با امريكا 
داريم، اظهارداشت: سياس��ت هاي ما در مقابل اين 
نظم غيرعادالنه بين المللي ق��رار دارد و امريكا نيز 
تالش مي كند كه دايره نفوذ خود را در اين سازمان ها 
گس��ترش دهد و ما بايد ببينيم چگونه مي توانيم با 
اين حقاي��ق و در اين محيط منافع م��ردم ايران را 

تامين كنيم. 

    تامين منافع حداكثري
از شرایط موجود جهاني

مواليي با اش��اره به اينكه بايد مش��خص كنيم كه 
مي خواهيم اين نظ��م غيرعادالنه جهاني را تغيير 
دهيم ي��ا در همين فضا منافع حداكثري كس��ب 
كنيم، گفت: بايد بازخورد حضورهايي پيش��ين را 

 بررسي كرده و نقاط قوت و ضعف را شناسايي كنيم.
در دوران آق��اي احمدي ن��ژاد وضعيت به گونه اي 
شد كه نه تنها مشكالت حل نش��د، بلكه افزايش 
 يافت و دنيا پس از سخنان او با ما مهربان تر نشد. 

وي با تاكيد بر اينكه با برجام فضاي نسبتا مساعدي 
ايج��اد و اثرگذاري هايي را داش��ت، در عين حال 
گفت: بررس��ي درب��اره مي��زان اثرگذاري ها بايد 
بطور دقيق و س��نجيده صورت گيرد تا به گونه اي 
عمل كنيم كه بيش��ترين منافع را كس��ب كنيم. 
در مقابل بايد انتظارات از اين س��فر تبيين ش��ود، 
بايد به گونه اي عم��ل كنيم كه راهي براي كاهش 
تحريم ها بيابيم و در مقابل مراقب فعال تر ش��دن 
جبهه مخالفان ايران با شرايط موجود در سازمان 

ملل باشيم.
اين كارش��ناس حقوق بين الملل با اشاره به اينكه 
در زم��ان احمدي نژاد اين س��فرها بيش��تر جنبه 
تفريحي و س��ياحتي داش��ت و گاه همراه با اقوام 
صورت مي گرفت تا با رويكرد ملي، گفت: بطور قطع 
برنامه ريزي دقيق و گسترده خواهيم داشت، حتي 
در ارتباط با مالقات هاي رييس جمهوري تا بتوانيم 

بهره برداري هايي از اين حضور داشته باشيم.

    برجام و شناخت   ظرفيت هاي اروپا
موالي��ي در ادامه درخص��وص پرداختن به موضوع 
برجام، بدعه��دي امريكا در خ��روج از اين معاهده 
و ظرفيت ه��اي اروپا ب��راي ادامه برج��ام نيز گفت: 
بايد ظرفيت هاي اروپايي ها را بشناسيم و بر اساس 
توانمندي ه��اي آن��ان برنامه ريزي كني��م كه اين 
 اقدام نيز بايد در س��طح كارشناسي صورت گيرد. 

وي ادام��ه داد: اروپ��ا اراده سياس��ي ب��راي حفظ 
برج��ام دارد اما باي��د از لحاظ كارشناس��ي و فني 
براي ايج��اد يك سيس��تم مالي مس��تقل ب��ا اين 
اتحادي��ه كار كني��م، آنها ني��ز بايد راه ه��اي ارايه 
تضمين ه��اي الزم ب��ه ايران را بيابند ك��ه همه اين 
 اتفاقات در نشست هاي كارشناسي تحقق مي يابد.

وي ادامه داد: پرداختن به مش��كالت اساسي بسيار 
مهم است و ش��ايد مالقات هاي رييس جمهوري در 
حاشيه مجمع عمومي س��ازمان ملل بتواند فضاي 
دوس��تي بيش��تري ايجاد كند، تا راه هاي باز شدن 

گره هاي اقتصادي را بيابيم.

    اروپا هم منافع خود را جست وجو  مي كند
اين كارش��ناس حقوق بين المل��ل در ادامه گفت: 
جامعه جهاني متشكل از دولت هايي است كه داراي 
حاكميت هس��تند و هر دولتي تامين منافع خود را 
دنبال مي كند. اروپا هم منافعي در مناس��بات بين 
المللي دارد، كشورهاي اتحاديه اروپا مي خواهند در 
رقابت با امريكا و چين از بازار ايران منتفع شوند و بر 
اين اساس بيش��ترين مذاكرات را با ايران داشته اند، 
براي آنها هم مهم است كه برجام بماند و منافع آنها 

در باقي بودن برجام تامين مي شود.
مواليي ادامه داد: امروز اعتمادسازي صورت گرفته 
و ايران با شفاف س��ازي صلح آميز بودن برنامه هاي 

هسته اي خود را به اثبات رسانده است، بايد بپذيريم 
اروپا اراده واقعي دارد، اما مهم اين اس��ت كه ببينيم 
كشورهاي اروپايي تا چه حدي مي توانند براي تحقق 

اين اراده هزينه بپردازند. 
آنها ت��الش مي كنند براي ش��ركت هاي كوچك و 
متوسط خود ش��رايط باقي ماندن در ايران را فراهم 
كنند، ام��ا نمي توانند روابط خود ب��ا امريكا را قطع 
كنند، ما و دس��تگاه ديپلماس��ي ما بايد واقع بينانه 
با اين موضوع رفتار كني��م، بايد بدانيم كه اروپا چه 
اقدامات��ي مي تواند براي حفظ برج��ام انجام دهد و 
مذاكرات نيز ب��راي تامين حداكث��ري آنها صورت 

گيرد. 
وي با تاكيد بر اينكه بايد س��قف همكاري هاي اروپا 
را بشناسيم در غير اين صورت نمي توانيم انتظاري 
داشته باشيم، گفت: در مسائل بانكي، بيمه و انتقال 
فناوري بايد ت��ا كنون كارهاي فني و كارشناس��ي 
انجام شده باشد و تحرك اينگونه بحث ها را افزايش 
دهيم، مسائل ريز فني مهم است، ضرورت دارد كه 
مذاكرات سازنده كارشناس��ي با اروپا داشته باشيم 
 ك��ه منطبق با واقعيت ها و ظرفيت هاي آنها باش��د.

    پيگيري   راهبرد تامين منافع حداكثري
اين كارش��ناس حقوق بين الملل همچنين تمركز 
راهبرد اي��ران بر ادامه همكاري ب��ا اروپا در زمينه 
برج��ام مبتني بر محورهاي فني و كارشناس��ي را 
الزم دانس��ت و گفت: درباره مس��ائلي نظير بيمه و 
اينكه تا چه سقف و چه نرخي بيمه صورت مي گيرد 
و اينكه ظرفيت هاي ش��ركت هاي بيمه آنان به چه 
ميزان خواهد بود و سيستم هاي صنعتي و اقتصادي 
اروپا تا چه ميزان مي تواند با توجه به تحريم ها با ما 
همكاري كنند، از نكاتي اس��ت كه بايد بطور دقيق 

روشن باشد.
موالي��ي با تاكيد ب��ر اينكه راهبرد م��ا بايد دريافت 
حداكث��ري منافع از برجام باش��د، گف��ت: با توجه 
ب��ه توان و ظرفي��ت اروپا بايد حداكث��ر امتيازات را 
از اين كش��ورها درياف��ت كنيم، ام��ا در عين حال 
باي��د نگاه واق��ع بينانه نس��بت ب��ه توانمندي هاي 
 اروپا داش��ته باش��يم و ن��گاه صفر و يا صد نباش��د.

وي با اشاره به ضرورت شناس��ايي دقيق امتيازاتي 
كه اروپا مي تواند به ايران بدهد، گفت: نبايد توقعات 
را باال ببريم و انتظار داش��ته باش��يم ك��ه اروپا همه 

مشكالتي كه امريكا ايجاد كرده را حل كند. 

   روسيه، چين و تركيه  را نيز باید در نظر گرفت
اين كارش��ناس حقوق بين المل��ل همچنين گفت: 
مناسبات بين المللي اشكال متعددي دارد كه برخي 
از آنها منطقه اي اس��ت و بايد بهره الزم را از آن برد. در 
مناس��بات ايران بايد وزن الزم را به كشورهايي نظير 
روسيه، چين و تركيه بدهيم، البته در منطقه نيز بايد 
منافع خود و كس��ب امتياز از كش��ورها را واقع بينانه 
ببينيم. مواليي اف��زود: روس ه��ا در منطقه منافعي 
دارند كه با منافع ما هم پوشاني دارد، اما برخي مواقع 
منافع متفاوت نيز تعريف مي شوند. بايد مصاديق منافع 
مشترك را تعريف كرده و بر اس��اس آنها مناسبات را 
شكل دهيم، اينكه هر دو كشور در تحريم امريكا هستند 
و نگراني هايي درباره نفوذ امريكا دارند و قصد دارند با 
زياده خواهي هاي امريكامقابله كنند، اما امكان دارد در 
جايي هم راهمان جدا شود كه بايد خود را براي آن هم 

آماده كنيم.
وي خاطرنش��ان كرد: بايد بتوانيم تضاد منافع را در 
مناس��بات با كش��ورها مديريت كنيم تا جاي پاي 
امريكا در منطقه محكم نش��ود و بر اس��اس منافع 

مشترك گام هايي مشترك برداريم.

    ضرورت هاي عضویت
 FATF در كارگروه بين المللي

اين كارش��ناس حقوق بين الملل ب��ا تاكيد بر اينكه 
نمي تواني��م با نگاه هاي بس��ته بازيگر جامعه جهاني 
باشيم، گفت: بايد استانداردهاي موجود در جهان را 
بشناسيم و آنها را رعايت كنيم. مانند اينكه پروازهايي 
كه از كش��ورها صورت مي گيرد اس��تانداردهايي در 
جهان دارد كه همه كش��ورها موظف به رعايت آنها 
هستند، ما نمي توانيم بگوييم كه استانداردهاي پرواز 

را رعايت نمي كنيم.
وي ادام��ه داد: نمي توانيم در فضاي جهاني عمليات 
مالي انجام دهيم، اما استانداردهاي تعريف را ناديده 
بگيريم. FATF يك گروه اقدام است، معاهده و حتي 
كنوانس��يون نيس��ت. اين گروه قصد اجرايي كردن 
موضوع ش��فافيت مالي را دارد و بسياري از كشورها 
براي تسهيل در مناسبات مالي جهاني عضو آن هستند 
و در صورتي كه عضو آن نباش��يم دچار مشكالت در 
زمينه فعاليت هاي مالي ش��ده و در بين كش��ورهاي 
پرخطر قرار مي گيريم و راه مناس��بات مالي ما س��د 
مي شود كه در نتيجه بايد هزينه سنگيني بپردازيم. 
مواليي افزود: براي حفظ استقالل گاهي كاري انجام 

مي دهيم كه استقالل ما بيشتر به خطر مي افتد. چون 
ناگزيريم كه فعاليت مالي بين المللي داشته باشيم بايد 
استانداردهاي آن را نيز بپذيريم و محدود كردن اين 

فعاليت ها بر همه مردم فشار وارد مي سازد.

    شكایت ایران از امریكا به دیوان الهه
مواليي با اشاره به اينكه ارايه شكايت از امريكا به ديوان 
الهه يك انتخاب سياسي است، گفت: كارشناسان ما 
مي دانند كه چه مقدار مي توان روي اين ديوان حساب 
باز كرد. وي تصريح كرد: امريكا تحريم هاي تعليق شده 
ناشي از برجام را دوباره فعال كرده و با اين اقدام قوانين 
بين المللي و حقوق جهاني را زيرپا گذاشته است و ما 
ناگزير بوديم كه كاري كنيم. از طريق سازمان ملل كه 
بطور قطع نتيجه اي نمي گرفتيم و مكانيسم ديگري 
براي حل اختالف پيش بيني نش��ده بود، مجامع بين 
المللي نيز قابليت هاي الزم براي مقابله با نقض برجام 
از سوي امريكا را ندارند، تنها راهي كه كارشناسان به 
آن رسيدند طرح دعواي حقوقي در ديوان دادگستري 

الهه بود.
اين كارشناس حقوق بين الملل همچنين گفت: بايد به 
كنوانس��يوني كه ايران و امريكا هر دو در آن عضو بودند 
اس��تناد و عليه امريكا طرح دعوي مي ش��د. بر اساس 
عهدنام��ه م��ودت 1955 ميالدي و 1334 شمس��ي 
مي توانستيم نس��بت به اين موضوع اقدام كنيم، پيش 
از اين امريكايي ها در موضوع گروگان ها و ما نيز درباره 
حمله به ايرباس به اين عهدنامه استناد كرديم. بر اساس 
اين عهدنامه طرفين نبايد در مس��ير مسائل حقيقي و 
حقوق��ي و مراودات اقتصادي و تج��اري يكديگر خلل 
ايجاد كنند. وي با تاكيد بر اينكه نتيجه گرفتن از طرح 
اين دعوا چند سالي طول مي كشد، گفت: اگر رايي هم 
صادر ش��ود نمي تواند امريكا را مجبور به تبعيت كند. 
ايران درخواس��ت توقف موقت تحري��م را داده تا زمان 
صدور نهايي اين اقدام صورت گيرد، تحريم هاي امريكا 
خسارت هايي را به ما وارد مي كند و ديوان بايد راي موقت 

توقف آنها را صادر كند. 
اين كارشناس حقوق بين الملل همچنين تاكيد كرد: از 
طرح اين دعوي دنبال يك ديپلماسي جهاني هستيم 
كه بر اساس معيارهاي بين المللي حقانيت خود را اثبات 
كنيم و در اين خصوص پروسه شرمنده سازي امريكا را 
در پيش گرفته ايم. در ص��ورت صدور راي به نفع ايران 
در اين ديوان اروپا نيز ش��رايط بهتري براي همكاري با 

ما خواهد داشت.

نقدينگي نزديك به 1600 هزار میلیارد توماني 
كه ام�روز به عن�وان متهم ردي�ف اول خروج 
بازاره�ا از تع�ادل مط�رح مي ش�ود، مي تواند 
در سیس�تم بانكي، صنايع مول�د و پروژه هاي 
عمراني نیمه تمام سرمايه گذاري شود اما تحقق 
اين سیاس�ت به ثبات اقتصادي و جلب اعتماد 
مردم نی�از دارد. افزايش ن�رخ دالر هر چند از 
زمس�تان س�ال گذش�ته كلید خورد اما هنوز 
خستگي س�فرهاي نوروزي از تن در نرفته بود 
كه به يك باره قیمت دالر باال رفت. فروردين به 
ارديبهشت نرس�یده بود كه رشد قیمت سكه 
ش�روع شد و گراني به س�اير ارزها هم سرايت 
كرد. ارديبهش�ت به میانه نرس�یده ب�ود كه با 
خ�روج امريكا از برجام ش�یب گراني ها تندتر 
ش�د و همه بازارها را در برگرفت. در چش�م به 
هم زدني مسكن 40درصد گران شد، ارز )دالر( 
افزايش 92 درصدي پیدا كرد و قیمت سكه 108 

درصد باالتر رفت. 

اين جنون ناگهاني بازار كه به گفته كارشناسان يك 
دليل عمده داش��ت آن هم سيل نقدينگي به بازارها 
پس از ايجاد نگراني در مردم نسبت به آينده اقتصاد 
بود كه البته سوداگران و سودجويان هم به آن شدت 
بخش��يدند. در حالي كه قدرت خريد مردم تغييري 
نكرده بود، قيمت ها به يك باره افزايش قيمت شديدي 
پيدا كردند و تورم را افزايش دادند. حال اينكه مهم ترين 
 عامل افزايش قيمت ها نقدينگي سرگردان بوده است. 
پس از اينكه حجم قابل توجهي نقدينگي از موسسات 

مالي غير مجاز آزاد ش��د و با كاهش س��ود سپرده ها 
تمايل به س��پرده گذاري در بانك ه��ا كاهش يافت، 
عده اي نسبت به انباش��ت نقدينگي و رها سازي آن 
در بازارها هش��دار مي دادند اما در فرصت باقي مانده 
دولت نتواس��ت جريان نقدينگي را به مسير درست 
هدايت كند.  طبق گزارش هاي رسمي، نقدينگي كل 
كشور در ابتداي دولت يازدهم )مرداد 92( حدود 496 
هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم اس��فند ماه سال 
گذش��ته به يك تريليون و 530 هزار ميليارد تومان 
رسيد؛ به اين معنا كه در پنج سال گذشته نقدينگي 
كشور حدود 3 برابر شد و با عبور از يك تريليون و500 
هزار ميليارد تومان، نقدينگي كشور از توليد ناخالص 

داخلي هم بيشتر شد. 
قاعده اقتص��اد مي گويد تنها راه كنت��رل نقدينگي، 
هدايت آن به سمت توليد و عمران است. موضوعي كه 
هر چند همواره در دستور كار دولت ها قرار داشته اما 
هنوز نتوانسته اند اعتماد مردم را براي سرمايه گذاري 

در بنگاه هاي مولد جلب كنند. 

     نقدینگي را بخش واقعي اقتصاد مدیریت كند 
»ه��ادي حق ش��ناس« كارش��ناس اقتص��ادي در 
گفت وگو ب��ا پژوهش گر ايرنا با اش��اره به راهكار مهار 
نقدينگ��ي و جلوگي��ري از آس��يب آن در اقتص��اد، 
گف��ت: مهم ت��ر از هداي��ت نقدينگ��ي، جلوگيري از 
رش��د نقدينگي اس��ت و دولت بايد به دنبال اجراي 
 راهكاره��اي پيش��گيري از رش��د نقدينگي باش��د. 
وي ادامه داد: در دولت هاي گذشته در دهه 70 و اوايل 
دهه 90 شاهد آن بوديم كه خروج بازارها از تعادل در 

ابتدا از بازار ارز ش��روع مي ش��ود و بعد به ساير بازارها 
سرايت مي كند. آزادسازي تورم انباشت شده خود را 
در بازار ارز نشان مي دهد و دالر اولين شاخصي است 

كه تحت تاثير شرايط قرار مي گيرد. 
اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينك��ه علت اصلي 
افزاي��ش قيمت دالر افزايش حجم نقدينگي اس��ت، 
گف��ت: همزمان با افزايش نرخ دالر س��اير بازارها هم 
دچار نوسان قيمت مي شوند.  حق شناس با تاكيد بر 
اينكه افزايش فيزيك پول و شبه پول مانند سپرده ها 
از مهم ترين عواملي هستند كه منجر به رشد نقدينگي 
مي شوند، اظهار داش��ت: زماني كه پايه پولي در سال 
گذش��ته نزديك به 20 درصد افزايش يافت، شرايط 
اقتصاد ام��روز قابل پيش بيني بود چرا كه س��اختار 
اقتصاد به گونه اي است كه چاپ پول چند برابر توليد 

است كه اين منجر به افزايش تورم مي شود. 
وي با تاكيد بر اينكه مهم ترين راهكار كنترل نقدينگي 
هدايت س��رمايه ها به سمت توليد اس��ت، ادامه داد: 
مهم ترين منش��أ تورم در اقتصاد ايران، افزايش رشد 
نقدينگي است. حال اگر رشد اقتصادي متاثر از بخش 
واقعي اقتصاد از جمله بخش س��اختمان، مس��كن، 
كش��اورزي و خدمات باش��د، بطور قطع مي تواند در 
كاهش و ماندگاري نرخ تورم تك رقمي موثر باش��د، 
در غير اين صورت طبيعي اس��ت كه با افزايش تورم و 

خروج بازارها از تعادل باشيم.

    سدسازي  روي نقدینگي 
»س��يد بهاءالدين حسيني هاش��مي«، كارشناس 
اقتصادي نيز در گفت وگو با پژوهش��گر ايرنا درباره 

يكي از راهكارهاي كنترل نقدينگي و پيشگيري از 
س��رازيري آن به بازارها گفت: دول��ت هر چقدر كه 
بتواند در بين سپرده گذاران خرد اعتماد سازي كند 
و اعتماد اين قشر را به دست بياورد راحت تر مي تواند 

بازار را مديريت كند. 
وي با بيان اينكه اگر دولت مقدار جزيي نرخ س��ود 
سپرده بانكي را ترميم كند، نقدينگي تا حدي كنترل 
خواهد ش��د، افزود: نزولي ش��دن نرخ ارز و افزايش 
نرخ سپرده هاي بانكي مي تواند به كنترل نقدينگي 
كمك كند. از اين طريق دارندگان سپرده هاي خرد 
و متوس��ط ترغيب مي شوند كه سرمايه خود را وارد 

سيستم بانكي كنند.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كد: شهريور ماه سر 
رسيد سپرده هاي 20درصد اس��ت و قرارداد با اين 
نرخ بهره به اتمام مي رس��د بنابر اين احتمال اينكه 
اين س��پرده ها هم از سيس��تم بانكي خارج ش��ود، 
وج��ود دارد بنابراي��ن دولت بايد در سياس��ت هاي 
 پول��ي و بانكي خ��ود يك بازنگري داش��ته باش��د.

وي ادامه داد: اگر نرخ سود سپرده هاي بلندمدت را 
به 20درصد افزايش دهند، تثبيت منابع سپرده هاي 
بانكي را خواهيم داش��ت و جلوي ورود اين حجم از 
نقدينگي به ب��ازار را خواهيم گرفت كه اين موضوع 
به تثبيت و آرامش ب��ازار كمك خواهد كرد. خروج 
س��پرده هاي بانكي باعث مي شود كه اين نقدينگي 
دوباره وارد بازارهاي واس��طه اي از جمله ارز، طال و 
مسكن شود اين درحالي است كه در سيستم بانكي 
تثبيت ش��ود مي تواند در چرخه ارايه تسهيالت به 

توليدكنندگان منجر به رونق صنايع مولد شود. 

    غفلت از پروژه هاي عمراني نيمه كاره 
براي جذب نقدینگي  

وقتي نقطه آغ��از به خروش آمدن نقدينگي را بررس��ي 
مي كنيم، درمي يابيم در كنار عامل تورم انباش��ته شده، 
موض��وع مهمي كه باعث ش��د تا نقدينگ��ي يك باره در 
بازارها به جريان دربيايد، ترس از آينده اقتصاد كش��ور با 
تهديدهاي رييس دولت امري��كا و در نهايت خروج اين 
كش��ور از تفاهمنامه برجام ب��ود. در حالي كه ارزش پول 
كشور در حال افت بود مردم به سرعت نقدينگي و فيزيك 
پ��ول را به دارايي هايي چون مس��كن، ط��ال و ارز تبديل 
كردند تا ارزش سرمايه خود را از دست ندهند.  بطور قطع 
پول و سرمايه به سمتي جريان مي يابد كه امن و سودآور 
باش��د. حال اينك در ش��رايطي كه پروژه هاي نيمه كاره 
عمراني مي توانست جاي بازارهايي مانند مسكن و ارز و 
طال را براي جذب نقدينگي بگيرند اما از آنجايي كه اميد 
و اعتمادي به آينده اقتصادي اين پروژه ها وجود نداشت 
عده اي از سرمايه گذاران حتي ترجيح دادند سرمايه خود 
 را از كش��ور خارج كنند ت��ا ارزش آن كاهش پيدا نكند. 
هر چند كه اخيرا مس��ووالن در س��طح عال��ي از جمله 
معاون اول رييس جمهوري درباره سرمايه گذاري مردم 
در پروژه هاي عمراني از طريق انتش��ار اوراق مش��اركت 
حرف مي زنند و به دنبال ايجاد تمايل در بين مردم براي 
سرمايه گذاري در بخش عمران كشور هستند اما تاكنون 
هيچ بستري براي تحقق اين سياست فراهم نشده و مردم 
هم به دليل نبود اطالعات جامع از اين نوع سرمايه گذاري 
روي خوش به آن نش��ان نداده اند. اين در حالي است كه 
پروژه هاي عمراني مي توانست محلي امن و سودآور براي 

هدايت نقدينگي مردم باشد. 
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  امريكا تحريم هاي تعلیق ش�ده ناش�ي 
از برجام را دوباره فعال ك�رده و با اين اقدام 
قوانین بین الملل�ي و حقوق جهاني را زيرپا 
گذاش�ته اس�ت و ما ناگزير بوديم كه كاري 
كنیم. از طريق س�ازمان ملل كه بطور قطع 
نتیجه اي نمي گرفتیم و مكانیس�م ديگري 
براي حل اخت�الف پیش بیني نش�ده بود، 
مجامع بین المللي نیز قابلیت هاي الزم براي 
مقابله با نقض برجام از سوي امريكا را ندارند، 
تنها راهي كه كارشناس�ان به آن رس�یدند 
طرح دعواي حقوقي در ديوان دادگستري 

الهه بود.

برش
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موشكهاييكهاسراييلراهدفگرفتهاند

10 آموزه استراتژيك از سخنراني سيد حسن نصراهلل 
سيد حس��ن نصراهلل در مراس��م عزاداري عاشورا 
گفت: اگر اس��راييل در جنگ در لبن��ان مداخله 
كند، با چنان ضربه اي مواجه خواهد شد كه حتي 
تصورش را هم نمي كند. چ��را كه حزب اهلل اكنون 
موشك هاي دقيق و هدايت شونده در اختيار دارد.

سرفصل هاي س��خنراني سيد حس��ن نصراهلل در 
روز عاشورا اين بود: مهم نيس��ت كه اسراييل چه 
مي كند و چگونه تالش دارد مسيرهاي مواصالتي 
و پشتيباني ما را قطع كند چرا كه حزب اهلل اكنون 
موشك هاي دقيق و هدايت شونده در اختيار دارد. 
رهبر حزب اهلل لبنان، ادعاي اسراييل را كه گفته بود 
تاسيسات س��اخت و انتقال موشك هاي هوشمند 

ايران در الذقيه را منهدم كرده تكذيب كرد. 
او گفت: اس��راييل در حقيقت قصد دارد سوريه را 
از دس��تبابي به دانش و فناوري موشكي باز دارد؛ 
آن هم با اي��ن نيت كه ت��وازن در منطقه را به نفع 
قدرت ترور خود تضمين كند.سيد حسن نصراهلل، 
رهبر حزب اهلل لبنان با اش��اره به اي��ن نكته كه با 
وجود حمالت مكرر اس��راييل با ه��دف ممانعت 
از دس��تيابي اين گروه به ادوات سنگين و مدرن، 
حزب اهلل اكنون موش��ك هاي هوشمند در اختيار 
دارد افزود: اين جنبش مجهز به موشك نقطه  زن 
شده است و اگر رژيم صهيونيستي جنگ جديدي 
تحميل كند، با سرنوشتي روبرو مي شود كه هرگز 

انتظارش را ندارد.
وي اع��الم ك��رد ما بر الت��زام ايمان��ي و جهادي و 
عقيدتي خود به مس��اله فلس��طين و قدس تاكيد 
مي كنيم. به گفت��ه نصراهلل، يكي از مس��ائل مهم 
تشخيص دشمن است و شناخت دشمن بهترين 
موضوع است. ما در لبنان و منطقه موضوع امريكا 
را داري��م. وي گفت: من از م��ردم امريكا صحبت 
نمي كنم بلكه از دولت امريكا صحبت مي كنم كه 
براي جنگ ها و تحريم ه��ا تصميم گيري مي كند. 
 كس��اني در منطقه به امريكا به عنوان دوس��ت و 
هم پيمان نگاه مي كنند و از اين منظر با آن برخورد 
مي كنند اما بخش ديگري هستند كه طور ديگري 
فك��ر مي كنند و امريكا را دش��من م��ردم منطقه 
مي دانند. از لبناني هايي كه نقطه نظر مخالف ما در 
قبال دولت امريكا دارند مي خواهم دليل بر صداقت 
امريكا ارايه دهند. سيد حسن نصراهلل گفت: وقتي 
از هم پيمان و همدس��ت صحبت مي شود منظور 
اين است كه در كنارش باشد و از منافع خودش و 
هم پيمانش دف��اع كند، آيا در زمينه دولت امريكا 
اينطوري اس��ت. حمايت امريكا از اسراييل مطلق 
اس��ت. از ه��م پيمان��ان امريكا در منطقه س��وال 
مي كن��م كه آيا تقويت اس��راييل به نفع ملت هاي 
منطقه اس��ت. آيا حمايت از اسراييل براي جنايت 
بيشتر به نفع ملت هاي منطقه است؟ اين حمايت 
برخ��الف همه منافع ملت هاي منطقه اس��ت؟ آيا 
امريكا دوس��ت ملت فلسطين اس��ت؟ امريكايي 
كه از دس��تيابي به ملت فلسطين به كمترين حد 
دولت فلس��طيني جلوگيري مي كن��د. آيا به نفع 
ملت فلس��طين و خصوصا لبنان اس��ت كه دولت 
ترامپ بيايد و حق بازگشت پناهندگان فلسطيني 
را ناديده بگيرد . آيا به نفع ملت فلسطين است كه 
ترامپ قدس را به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي 
به رس��ميت بشناس��د؟ وي افزود: آيا هم پيمانان 
امريكا در منطقه مي توانند بدون اجازه امريكا از اين 
گروه هاي تكفيري حمايت كنند؟ امريكا داعش را 
آورد و همه هم پيمانان امريكا از آن حمايت كردند 
چرا كه امريكا مي خواست با داعش وضعيت موجود 
در ع��راق را برهم بزند زيرا ملت ع��راق امريكا را از 
عراق بيرون كرد.آيا اين امريكا نيست كه گروهاي 
تكفيري را به منطقه آورد.  دبير كل حزب اهلل افزود: 
حاكم واقعي در برخي كشورهاي عربي و اسالمي، 
س��فير امريكا اس��ت. دشمن و مش��كل واقعي در 
منطقه امريكا است. اسراييل ابزار طرح امريكا است.  
سيد حس��ن نصراهلل تصريح كرد: اين امريكا است 
كه ملت هاي منطقه را با اعم��ال تحريم ها تهديد 
مي كند. اين امريكا است كه بدنبال اسكان دايمي 
پناهندگان فلسطيني در لبنان در راستاي خدمت 
به اسراييل است. وي خطاب به اتحاديه عرب گفت: 

امريكا در امور داخلي شما دخالت مي كند اما كسي 
از شما جرات مي كند كه بيانيه اي در محكوميت آن 
صادر كند؟  دبي��ر كل حزب اهلل لبنان تصريح كرد: 
ملت عراق توانس��ت با وجود تهديدها و فش��ارها، 

ديكته هاي امريكا را رد كند.
دبيركل ح��زب اهلل گفت: بار ديگر بر ايس��تادگي 
خ��ود در كنار ملت فلس��طين براي دس��تيابي به 
حقوق مشروع خويش در چارچوب مقابله با طرح 

امريكايي موسوم به معامله قرن تاكيد مي كنيم.
از همه اعراب و مس��لمانان مي خواهم كه سكوت 
خود در قبال تجاوزگري عربستان عليه ملت يمن 
را بش��كنند.وي افزود: از همگان روز قيامت سوال 
خواهد ش��د كه چرا در برابر جنايت��كاران قاتل و 
 اقدامات وحشيانه آنها عليه ملت يمن سكوت كرديد.
دبيركل حزب اهلل درباره ايران گفت: واجب است كه 
در كنار ايران بايستيم، چند هفته بعد تحريم هاي 
امريكا ضد ايران اجرا مي شود. همه ما مي دانيم كه 
دولت امريكا پيگيرانه تالش مي كند تا كشورهاي 
ديگر را از خريد نفت ايران منصرف كنند، مي دانيم 
كه ايران ازجانب امريكا به يك دليل روشن تحريم 

مي شود. 
وي ادام��ه داد: اول اينك��ه ايران ملت��زم به دين، 
جمهوريت، اس��تقالل، حاكمي��ت و آزادگي اش 
است. چون ايران در سطح رهبر، دولت، مسووالن 
و مردم هرگز نمي پذيرد كه بنده امريكا شود و كسي 
استقالل در تصميم گيري اش را مصادره كند. ايران 
مي خواهد كشوري مس��تقل و آقا و آزاد و كريم و 
عزيز باشد اما محاصره و تحريم مي شود. چون ايران 
در كنار كشورهاي منطقه مي ايستد و از حقوق آنان 
دفاع مي كند و در مقابل طرح هاي س��لطه جويانه 

تكفيري مي ايستد، هدف قرار گرفته است .
نصراهلل تأكيد كرد ايران در كنار فلسطين و مقابل 
اسراييل و طرح آن ايستاده است، همانطور كه در 
كنار لبنان ايس��تاده است تا خاك و سرزمين هاي 
عربي آزاد شود. ايران اولين كشوري بود كه به نداي 
عراقي ها پاسخ داد وقتي كه داعش تكفيري حمله 
كرد و مقدس��ات در خطر بود. جمهوري اسالمي 
ايران به مس��ائل مس��تضعفين پايبند است و اين 
 حق ايران بر گردن ماس��ت كه در كنارش باشيم.
دبيركل حزب اهلل درباره رژيم صهيونيستي گفت 
دشمن مي داند كه نقاط ضعفش بر ما معلوم است 
همانطور كه نقاط قوت ما را مي داند. چند روز پيش 
وزير جنگ اس��راييل به مناسبت س��الروز جنگ 
)جنگ 1973 ميان كش��ورهاي عربي و اسراييل 
كه شش روز به طول انجاميد( گفت، در خاورميانه 
دو تغيير راهبردي رخ داده اس��ت. اول، دشمنانان 
ما، يعني ما )حزب اهلل و مقاومت(، موش��ك هايي 

دارند كه نمي ت��وان جلوي آن را گرفت. دوم اينكه 
جبهه داخلي اس��راييل به جبهه اصلي جنگ آتي 
تبديل ش��ده اس��ت. در جنگ 1973 در اسراييل 
مي نشستند و قهوه مي خوردند و اخبار را از روزنامه 
مي خواندند اما امروز اين مساله تغيير كرده است.

دبيركل حزب اهلل افزود: در خصوص موش��ك هاي 
نقط��ه زن و دقيق، اع��الم مي كنيم ك��ه آنان هم 
بدانند. آنچه بايد انجام مي شده، انجام شده است. 
مقاومت امروز موشك هاي نقطه زن و غيرنقطه زن 
و امكانات و تسليحات الزم را در اختيار دارد و اگر 
اسراييل جنگي بر لبنان تحميل كند با سرنوشتي 
روبرو خواهد ش��د كه در هي��چ روزي انتظار آن را 

نداشته است.
وي ادام��ه داد: آنها مي دانند تنه��ا اين تكنولوژي 
نيست كه سرنوشت نبرد را مشخص مي كند بلكه 
عنصر انس��اني نيز بسيار مهم اس��ت. قبل از سال 
1982 آنها به اش��غال بيروت تهديد مي كردند اما 
از سال 2006 تا كنون آيا روزي شده كه اسراييل 
به اش��غال بيروت تهديد كند؟ اين موضوع نياز به 

نيروي زميني دارد نه نيروي هوايي يا موشك.
وي گفت: به نقطه مهمي رسيده ايم، ما در موضع 
ق��درت، پي��روزي و بازدارندگ��ي ق��رار داريم، ما 
روحيه، اراده و حماس��ه همه اينها را از اتفاقات در 
اين روز )عاش��ورا( در بيش از 1380 س��ال پيش 
وام گرفته ايم، ب��ار ديگر بر سرس��پردگي خود به 
خط پي��روزي خون بر شمش��ير تأكيد مي كنيم و 
مي گوييم با هر خطري در آين��ده مقابله خواهيم 
كرد، ما وارد امتحاني شده ايم كه به خانم »زينب« 
سالم اهلل عليها متصل است، از روز اول گفتيم »كلنا 
عباس��ك يا زينب« و طي سال هاي گذشته اين را 

ثابت كرديم كه »كلنا عباسك يا زينب«

 واكنش نتانياهو
اين س��خنان دبير كل ح��زب اهلل موجب واكنش 
نتانياهو ش��د وي به حزب اهلل لبنان توصيه كرد تا 
پيش از رويارويي با رژيم اسراييل »20 بار« در اين 
باره فكر كن��د. وي همچنين به مقاومت حزب اهلل 
لبنان هش��دار داد كه درگيري با اسراييل موجب 

»صدمه مرگبار غيرقابل تصوري« خواهد شد.
ده راهبرد استراتژيك استخراج شده از سخنراني 
سيد حسن نصراهلل درتشريح و تحليل سياست هاي 
ترامپ و هرج ومرج كنوني جهان عرب: باتوجه به 
صحبت هاي سيد حسن نصراهلل مهم ترين فرازهاي 
كه به آن توجه شده است ونشان دهنده راهبردهاي 
حزب اهلل لبنان درقبال مسائل مختلف است به اين 

شرح است: 
1- اين بيانات و اعالم داشتن موشك هاي هوشمند 

ونقط��ه زن موجب تقويت محور مقاومت به لحاظ 
نظامي و روحي مي شود و حزب اهلل به لحاظ روحي 
و حماسي در وضع بهتري قرار مي گيرد و موجبات 
افزايش آمادگي روحيه جنگي، باال رفتن روحيه؛ 
افزايش ميزان و سطح شجاعت، مردانگي و تمايل 

نيروهاي حزب اهلل براي ايثار مي شود. 
2-به چالش كش��يدن اسراييل و تذليل و تضعيف 
وتحقير اين رژيم و واكنش نتانياهو جزو پيامدهاي 
اين س��خنراني اس��ت واين جمله كليدي كه اگر 
رژيم صهيونيستي جنگ جديدي تحميل كند، با 
 سرنوشتي روبرو مي شود كه هرگز انتظارش را ندارد

3-دش��من شناس��ي و آگاه��ي بخش��ي درباره 
سياس��ت هاي امري��كا و تبعات آن ب��راي منطقه 
خاورميانه و انتقاد از وابس��تگي كامل حكام عربي 
به امريكا، واينكه هرج و مرج كنوني در خاورميانه 
را محصول سياس��ت هاي خصمانه ترامپ مي داند 
از محورهاي مهم اين س��خنراني اس��ت. در واقع، 
سيد حسن نصراهلل با سخنراني شب گذشته خود 
»درگيري هاي درون تمدني« در جهان اس��الم و 
در منطقه خاورميانه را نتيجه سياست هاي امريكا 
براي كشورهاي اسالمي مي داند. دبيركل حزب اهلل 
لبنان درگيري هاي درون تمدني را ماحصل وابسته 
شدن حكام كشورهاي عربي به واشنگتن مي داند 
و عن��وان مي كند كه: »حاكم واقع��ي در برخي از 
كشورهاي عربي و اسالمي، س��فير امريكاست.« 
در واقع، بقاي اغلب حكام عربي به حمايت امريكا 
وابس��ته اس��ت و در حالي كه به امري��كا به عنوان 
دوست و هم پيمان نگاه مي كنند، اختياري از خود 
ندارند. سيد حسن نصراهلل، دبير كل حزب اهلل تأكيد 
كرد كه »ما به دولت امريكا به عنوان يك دش��من 

نگاه مي كنيم..«
4-گروه هاي تروريس��تي به خص��وص داعش كه 
طي يك دهه اخير يكي از اضالع خش��ونت ساز در 
خاورميانه را تشكيل مي دهند، ساخته دست امريكا 

معرفي مي كند.
5- حمايت از حقوق مش��روع فلسطين ومحكوم 
كردن الگوي رفتاري رژيم اسراييل: اسراييل ضمن 
اينكه جنگ هاي متعددي را بر فلسطين، لبنان و 
طي س��ال هاي اخير نيز بر س��وريه تحميل كرده 
است، با پيگيري سياست هايي نظير شهرك سازي 
و اشغال سرزمين فلسطيني ها و كوچاندن اجباري 
آنها از محل زندگي شان در گسترش خشونت در 

خاروميانه نقش بارزي دارد.
6- توطئه جديد امريكا در سوريه؛ تمركز بر ايجاد 
نظام فدرالي: كردهاي س��وريه يكي از گروه هايي 
است كه واشنگتن بر آنها تمركز كرده است. دولت 
امريكا ت��الش دارد با تحريك كردهاي س��وري، 

الگوي كردس��تان عراق را در س��وريه نيز پياده و 
نظام فدرالي را بر اين كش��ور ب��ا محوريت كردها 
تحميل كند. با اين حال، دبير كل حزب اهلل ضمن 
درخواست از كردهاي س��وريه براي عدم تكيه بر 
واشنگتن، خطاب به آنان اظهار داشت: »واشنگتن 
 در هر ب��ازاري احتمااًل ش��ما را خواهد فروخت.«
7-»جنگ رواني« عليه ح��زب اهلل وضربه زدن از 
داخل: امريكا پس از شكس��ت نظامي از مقاومت 
در منطق��ه، »جنگ رواني« علي��ه حزب اهلل به راه 
انداخته اس��ت و ت��الش مي كن��د »از داخل« به 

حزب اهلل ضربه بزند.
8- وجوب ايس��تادن دركنارايران: چند هفته بعد 
تحريم هاي امريكا ضد ايران اجرا مي ش��ود. همه 
ما مي داني��م كه دول��ت امري��كا پيگيرانه تالش 
مي كند ت��ا كش��ورهاي ديگ��ر را از خري��د نفت 
ايران منصرف كنند، مي دانيم ك��ه ايران ازجانب 
 امري��كا به ي��ك دليل روش��ن تحريم مي ش��ود. 

اول اينك��ه اي��ران ملتزم ب��ه دي��ن، جمهوريت، 
استقالل، حاكميت و آزادگي اش است. چون ايران 
در س��طح رهبر، دولت، مس��ووالن و مردم هرگز 
نمي پذيرد كه بنده امريكا شود و كسي استقالل در 
تصميم گيري اش را مصادره كند. ايران مي خواهد 
كشوري مس��تقل و آقا و آزاد و كريم و عزيز باشد 
اما محاصره و تحريم مي شود. چون ايران در كنار 
كشورهاي منطقه مي ايستد و از حقوق آنان دفاع 
مي كند و در مقابل طرح هاي سلطه جويانه تكفيري 
مي ايس��تد، هدف قرار گرفته است . ايران در كنار 
فلس��طين و مقابل اس��راييل و طرح آن ايس��تاده 
اس��ت، همانطور كه در كنار لبنان ايستاده است تا 
خاك و سرزمين هاي عربي آزاد شود. ايران اولين 
كش��وري بود كه به نداي عراقي ها پاسخ داد وقتي 
كه داعش تكفيري حمله كرد و مقدسات در خطر 
بود. جمهوري اسالمي ايران به مسائل مستضعفين 
پايبند اس��ت و اين حق ايران بر گردن ماست كه 

در كنارش باشيم.
9-عدم سكوت درباره تجاوزات عربستان در يمن: 
از همه اعراب و مس��لمانان مي خواهم كه سكوت 
خود در قبال تجاوزگري عربستان عليه ملت يمن 
را بش��كند.وي افزود: از همگان روز قيامت سوال 
خواهد ش��د كه چرا در برابر جنايت��كاران قاتل و 
اقدامات وحش��يانه آنها عليه ملت يمن س��كوت 

كرديد.
10-دو تغيي��ر راهب��ردي در منطق��ه: دبي��ركل 
حزب اهلل درباره رژيم صهيونيس��تي گفت دشمن 
مي داند كه نقاط ضعفش بر ما معلوم است همانطور 
كه نق��اط قوت ما را مي داند. چن��د روز پيش وزير 
جنگ اس��راييل به مناسبت سالروز جنگ )جنگ 
1973 ميان كشورهاي عربي و اسراييل كه شش 
روز به طول انجاميد( گفت، در خاورميانه دو تغيير 

راهبردي رخ داده است. 
اول، دش��منان ما، يعني ما )حزب اهلل و مقاومت(، 
موشك هايي دارند كه نمي توان جلوي آن را گرفت. 
دوم اينكه جبهه داخلي اس��راييل به جبهه اصلي 
جنگ آتي تبديل ش��ده است. در جنگ 1973 در 
اسراييل مي نشستند و قهوه مي خوردند و اخبار را 
از روزنامه مي خواندند اما امروز اين مس��اله تغيير 

كرده است.
دبيركل حزب اهلل افزود: در خصوص موش��ك هاي 
نقط��ه زن و دقيق، اع��الم مي كنيم ك��ه آنان هم 
بدانند. آنچه بايد انجام مي شده، انجام شده است. 
مقاومت امروز موشك هاي نقطه زن و غيرنقطه زن 
و امكانات و تسليحات الزم را در اختيار دارد و اگر 
اسراييل جنگي بر لبنان تحميل كند با سرنوشتي 
روبرو خواهد ش��د كه در هي��چ روزي انتظار آن را 

نداشته است.
وي ادام��ه داد: آنها مي دانند تنه��ا اين تكنولوژي 
نيست كه سرنوشت نبرد را مشخص مي كند بلكه 
عنصر انس��اني نيز بسيار مهم اس��ت. قبل از سال 
1982 آنها به اش��غال بيروت تهديد مي كردند اما 
از سال 2006 تا كنون آيا روزي شده كه اسراييل 
به اش��غال بيروت تهديد كند؟ اين موضوع نياز به 

نيروي زميني دارد نه نيروي هوايي يا موشك.

توافق سوچي فرصت كوتاهي براي اردوغان است
توافق روس��اي جمهوري روس��يه و تركيه، فرصت 
كوتاهي براي رجب طيب اردوغان بود تا دستاوردي 
مختصر از ميدان سوريه كسب كند. روزنامه الوطن 
چاپ مسقط نوش��ته، با پايان يافتن نبردهاي ارتش 
سوريه در جبهه هاي مختلف، رجب طيب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه متوجه شد كه مقصد بعدي 
ارتش و به عبارت ديگر مقصد روسيه، ايران و سوريه 
استان ادلب است كه به صورتي ساختار آن چيده شده 
اس��ت كه پيروزي در آن از همه پيروزي هاي محور 

مقاومت بزرگ تر باشد.
رجب طيب اردوغان براي رس��اندن نظرات خود به 
سوريه، دس��ت به س��وي والديمير پوتين دراز كرد 
به ويژه اينكه تصميم مقدماتي در اجتماع سه جانبه 
حسن روحاني، پوتين و اردوغان در تهران گرفته شد 
و اردوغان مي داند كه نظام سوريه در هيچ شرايطي 
نمي پذيرد كه اس��تان ادلب س��وريه خارج از تسلط 
و سيطره آن باش��د هرچند كه نبرد در آن به خاطر 
شرايط و داليلي به تاخير افتاده است. در نشست سه 
جانبه تهران، رجب اردوغان تنها بازنده بود زيرا به  طور 
غير مستقيم به وي اعالم ش��د كه برنامه آزادسازي 
اس��تان ادلب با هماهنگي روس��يه، ايران و سوريه و 
ديگر طرف ها گرفته شده و قطعي است. به اين ترتيب 

اردوغان در نشست تهران بزرگ ترين بازنده اي بود كه 
نياز به نج��ات يا حداقل فرصتي براي يافتن راه حلي 

آرام در دوره ضعف نقش آفريني خود بود.
در بدترين صورت اينكه او نياز به فرصتي براي تقويت 
جبهه ها در استان ادلب داشت تا بتواند به دستاوردي 
همس��نگ ديگر طرف هاي صاحب نفوذ در س��وريه 

دس��ت يابد. قطعا اين اردوغان است كه درخواست 
فرصتي كرده است تا پيش��نهادهايي كه هرچند به 
صورت موقت به وي شده است را بررسي كند. سوريه 
براي پايان دادن به پرونده ادلب به بهاي هر فداكاري 
و براي خالص ش��دن از اين تعداد تروريست عجله 
دارد، همان تروريست هايي كه غير از كشته يا تسليم 

شدن و يا فرار به سوي تركيه راه ديگري ندارند.اكنون 
توافقي ميان سوريه، روسيه و ايران انجام شده است و 
از نشست تهران كامال اين توافق آشكار بود ولي توافق 
دوجانبه سوچي ميان پوتين و اردوغان فقط به خاطر 
تركيه است و آخرين فرصت براي اردوغان به شمار 
مي رود و نه راه حل نهايي كه مورد رضايت روس��يه و 
ايران و در وهله نخست سوريه باشد. اطالعات موجود 
نيز نشان مي دهد كه افسران و نيروهاي مسلح سوريه 
از اين توافق دوجانبه راضي نيس��تند بلكه براي آغاز 
عمليات در ادلب عجل��ه دارند و درحال برنامه ريزي 
 ب��راي پاي��ان دادن به وج��ود تروريس��ت ها در اين 

منطقه هستند.
رجب طي��ب اردوغان فرصتي ديگر به دس��ت آورد 
ولي اين فرصت چندان طوالني نيست به ويژه اينكه 
شرايط وي در داخل از وضعيت لير ارزش پول تركيه، 
تا ديگر موارد چندان مناس��ب نيست و روابط آنكارا 
با واشنگتن نيز به گونه اي نيست كه بتواند در آينده 

متغير ادلب روي آن حساب كند.
به گزارش ايرنا، كمتر از دو هفته پيش، سران ايران، 
روس��يه و تركيه در نشست سه جانبه خود در تهران 
در خصوص سوريه و ادلب گفت وگو كردند اما رجب 
طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه بر س��ر حمله 

نظامي ارتش س��وريه به پش��توانه متحدان خود به 
ادلب مخالف بود و خواستار دادن فرصت به افرادي 
ش��د كه از نگاه دولت قانوني س��وريه و متحدان آن 
تروريست هاي تكفيري هستند و تركيه برخي از آنان 

را مخالفان ميانه رو مي خواند.
از اين رو اردوغان دو شنبه با والديمير پوتين همتاي 
روسي در س��وچي ديدار و در اين سفر تالش كرد تا 
موافقت رييس جمهوري روسيه را در توقف حمله به 
شهر ادلب به عنوان آخرين پايگاه مهم تروريست ها در 
سوريه جلب كند. پس از پايان نشست، پوتين از توافق 
با تركيه خبر داد و اع��الم كرد كه تصميم گرفتيم تا 
روز 15 ماه اكتبر )23 مهر( در امتداد خطوط حائل 
بين معارضان مسلح سوري و ارتش سوريه )در ادلب( 
محدوده غيرنظامي به عمق 15-20 كيلومتر ايجاد 
كنيم و اين محدوده را واحدهاي گشت سيار ارتش 
تركيه و پليس نظامي روس��يه كنترل خواهند كرد. 
روساي جمهوري روس��يه و تركيه در سوچي توافق 
كردند كه عمليات نظامي در ادلب براي حفظ جان 
غير نظاميان انجام نشود و يك منطقه غيرنظامي در 
اين استان ايجاد شود تا بتوان بدون آسيب رساندن 
به مردم، آخرين منطقه از خاك س��وريه را از وجود 

تروريست ها، پاكسازي كرد.

گزارش

توجيه هيلي براي عقب نشيني 
امريكادر شوراي امنيت

نماين��ده داي��م امريكا در س��ازمان مل��ل متحد 
عقب نش��يني از موضوع نشست شوراي امنيت كه 
پيش از اين درباره ايران اعالم ش��ده بود را اينگونه 
توجيه كرد كه »خواستيم مسائل متعدد و بيشتري 

مطرح شود.«
نيكي هيلي درباره چرايي تغيير موضوع ش��وراي 
امنيت كه چهارم مهر با حضور ترامپ برگزار مي شود، 
افزود: تالش ما بر اين است كه موضوعات مختلفي 
كه در جهان با آن مواجه هستيم را مطرح كنيم. وي 
مدعي شد: ايران همچنان يك مشكل در هر نقطه 

خطرناكي در جهان است.
هيلي ادامه داد: به نظر مي رسد در همه اين مناطق 
رد ايران ديده مي شود، بنابراين وقتي درباره ايران 
صحبت مي كنند، درباره گروه هاي نيابتي و كارهايي 
كه براي بي ثباتي در خاورميانه انجام مي دهند هم 

صحبت مي شود و يقينا در راس مسائل قرار دارد.
 درحالي كه ترام��پ بارها تقاض��اي مذاكره بدون 
پيش ش��رط با ايران را مطرح كرده است، هيلي در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا رييس جمهوري روحاني 
و ترامپ در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
ديدار خواهند كرد يا نه؟ در اظهاراتي متناقض گفت: 
اگر رييس جمهوري ايران درخواستي براي ديدار با 
رييس جمهوري امريكا بدهد، اين ترامپ خواهد بود 

كه براي انجام آن مي تواند تصميم بگيرد.
اظهارات هيلي در حالي است كه ترامپ با خروج از 
توافق هس��ته اي و بازگرداندن تحريم ها راه را براي 
هر گفت وگويي بس��ته است. پيشنهاد امريكا براي 
مذاكره با تحريم ها و تهديدهاي آن كشور عليه ايران 
توام شده كه ناش��ي از دوگانگي و تناقض در رفتار 

مقام هاي واشنگتن است.
ترامپ بارها خواس��تار مذاكره با ايران شده و حتي 
اوايل مرداد در كنفرانس خبري مشترك با »جوزپه 
كونته« نخست وزير ايتاليا گفت كه »در هر زمان« و 
»بدون هرگونه پيش شرطي« حاضر به گفت وگو با 

مقام هاي ايراني است.
هيلي همچنين به كره شمالي هم اشاره كرد و گفت: 
ما مي توانيم در مورد آن احساس خوبي داشته باشيم 
اما راه طوالني را براي اطمينان يافتن از رسيدن به 

جايي كه بايد باشيم در پيش داريم.
نماينده امريكا با اشاره به مساله ادلب در سوريه اظهار 
كرد: مس��اله اي كه در شوراي امنيت مجبور بوديم 
دنبال كنيم جلوگيري از يك رويداد بود، شواهدي 
نشان مي داد كه تهديد استفاده از سالح شيميايي 

وجود دارد.
هيلي گفت: همه اين مس��ائل نشان مي دهد كه ما 
بايد درباره موضوعات متعدد زيادي گفت وگو كنيم. 
اين خيلي مهم است كه رييس جمهوري مي خواهد 
با ساير سران جهاني در يك نشست عمومي درباره 
اين مسائل گفت وگو كند. وي درباره سوالي درباره 
نشس��ت ويژه مربوط به عدم گسترش سالح هاي 
كشتار جمعي و علت تغيير تمركز بر ايران به تمركز 
به ساير موضوعات اظهار كرد: من خيلي روشن كردم. 
ما در سپتامبر ديديم كه موضوعات مهم زيادي وجود 
دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرند. نماينده امريكا كه 
اظهاراتش گوياي بي تجربگي در اعالم برنامه شوراي 
امنيت در ماه س��پتامبر اس��ت، ادامه داد: مقامات 
امريكا به اين نتيجه رسيدند كه گسترش موضوع 
مي تواند ارزشمند باشد، من فكر مي كنم كه اين ايده 
خوبي بود كه به جاي اينكه فقط درباره يك موضوع 
صحبت كنيم درباره چندين مساله گفت وگو كنيم. 
هيلي اضافه كرد: اين براي همه سران حاضر در اين 
نشست هم بهتر است، همانطور كه رييس جمهوري 
هم مي خواست درباره اين موضوعات صحبت كند. ما 
نمي خواستيم محدود شويم اما ايران همچنان بخش 
اصلي همه اين گفت وگوها درباره همه سالح هاي 
كش��تار جمعي خواهد بود. نماينده امريكا به اين 
سوال كه آيا تغيير موضوع نشست نظر خودت بوده 
يا رييس جمهوري چنين نظري داشته است، پاسخ 
نداد. نماينده امريكا در پاسخ به سوالي درباره احتمال 
ديدار وزير خارجه كشورش با همتاي كره شمالي 
در حاشيه مجمع عمومي هم گفت: هنوز اين مساله 
تاييد نشده است و ممكن اس��ت در هفته آينده يا 
پس از آن انجام شود اما مي دانم اگر چنين مساله اي 
باشد، پمپئو به من خواهد گفت. نماينده امريكا در 
بخش ديگري از اين نشست خبري به رياست خود 
بر ش��وراي امنيت در ماه سپتامبر هم اشاره كرده و 
گفت: س��پتامبر پركار و پرحادثه اي را گذرانديم. با 
اينكه پر از مفاد و موضوعات بود، اما به آنچه كه انجام 
داديم افتخ��ار مي كنيم. هيلي افزود: ما براي توجه 
هرچه بيشتر جامعه بين الملل، زنگ خطر را در مورد 
ونزوئال و نيكاراگوئه به صدا درآورديم؛ ما براي اولين 

در شوراي امنيت موضوع فساد را مطرح كرديم.
وي مدعي شد كه »آنها روي موضوعاتي كار مي كنند 
به صلح جهاني تمركز دارد« در حالي كه موضوعات 
مطرح شده توسط برخي اعضا بي ارتباط با صلح و 
امنيت بين الملل دانسته شد و با قرار گرفتن آن در 

دستور كار شوراي امنيت مخالف بودند.
نماينده امريكا در سازمان ملل بار ديگر به مساله 
سوريه اشاره كرد و توافق ايجاد شده براي ايجاد 
منطقه امن در ادلب را ناشي از » جلسات متعدد 
براي فشار بر روي بحران ادلب« دانست و اظهار 
اميدواري كرد »تشديد پيدا نكند و از فاجعه هاي 
انساني جلوگيري شود«. هيلي با يادآوري اينكه 
قرار اس��ت نشستي درباره كره ش��مالي كه قرار 
است به رياس��ت مايكل پمپئو در 27 سپتامبر 
برگزار شود، گفت ما جلس��اتي در مورد اجراي 
تحريم هايي كه بر كره شمالي وضع شده است، 
داش��تيم و به اعضاي شورا تعهدشان را در تداوم 
فش��ار حداكثري و اعمال كامل تحريم ها تذكر 
داديم. وي افزود: ما براي ميزباني مجمع عمومي 
آماده مي شويم و من آماده هستم تا در هفته پيش 
رو مشعل كارها را به دست رييس جمهوري امريكا 
بسپارم تا مواضعي كه براي اياالت متحده و مردم 

امريكا مهم هستند را بيان كنند.
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شكاف طبقاتي تا كجا عمق دارد

چالش بازار ارز،  بهانه دست واردكنندگان داد

ندارها در مورد چگونگي كسب داشته هاي داراها قانع نشده اند

بيگانگي دارا و ندار در جامعه امروز

رسول حسيني   منبع : شمس 
جامعه امروز ايران از فقدان احس��اس تعلق ملي و 
شكاف داراها و ندارها در رنج است. اين مرزبندي 
هويتي، دوگانه پنداري اجتماعي را پرورانده است. 
اين دوگانگ��ي و مرزبن��دي به آس��تانه بيگانگي 
رس��يده اس��ت و طولي نمي كش��د كه به عداوتي 

خانمان برانداز تبديل شود.
دوگانگي دارا و ندار كه در ايران امروز به آشكارگي 
رسيده است، بسيار خطرناك است، زيرا مي تواند 
پيامدهاي��ي كامال ناش��ناخته و پيش بيني ناپذير 
داش��ته باش��د. ش��رايط اقتصادي امروز، زيست 
بي س��روصداي ندارها را بر هم زده است. زيستن 
آنها طاقت فرسا شده اس��ت و زندگي روزمره آنها 
را به مس��اله تبديل كرده است. زيستن، اولين نياز 
بشر است كه امروزه براي بخش عظيمي از جامعه 
ايران به سختي ساري و جاري است. در واقع دست 
بردن در زيست آنها، زندگي معمولي آنها را بر هم 
زده، عادت واره هاي زندگ��ي آنها را زيرورو كرده و 
س��كوت آنها را درهم شكسته است. اگر تاكنون به 
نداشتن حق انتخاب يا نداشتن قدرت انتخاب خو 
گرفته بودند و محكوم به زيس��تني بودند كه از آن 
سربرآوردني وجود نداشت، اما هنوز زيستن وجود 
داش��ت، نفس زيس��تن بر مدار خود مي چرخيد، 
اكنون تداوم همان زيستن از آنها سلب شده است.

تم��ام هم وغم و تم��ام معناي زندگ��ي ندارها، به 
تعبير شكس��پير، در بودن و نبودن اس��ت و داراها 
در داش��تن و نداش��تن. فرق و فاصله زيادي ميان 
اين دو مفهوم اس��ت. معناي زندگي ميان اين دو 
متفاوت است. س��نخيت و مشابهتي ندارند، با هم 
بيگانه اند. داراها بر ميزان داشتن ها و نداشتن ها با 
هم رقابت مي كنن��د و ندارها براي بودن يا نبودن؛ 
به همين علت چش��م انداز و افق در زندگي ندارها 
به دقيقه، س��اعت و به س��ختي به روز مي رس��د و 
داراه��ا براي نس��ل هاي آينده ش��ان برنامه ريزي 
مي كنند. تنوع و تفاوت معنايي اين دو با هم فاصله 
بسيار دارد و انتظار وحدت ميان آنها انتظار خامي 
است، زيرا وجه مش��ترك معنايي ميان آنها وجود 
ندارد. ندارها در مورد چگونگي كسب داشته هاي 
داراها قانع نشده اند، آنها را مسبب حال و روز خود 
مي دانند، آنها را بيگانه با هويت خود مي دانند، مرز 
ميان خودشان و آنها را س��ترگ مي پندارند. آنها 
هيچ زماني به ديالوگي فراخوانده نشده اند. كسي 
تاكنون از درد آنها پرسش��ي نداش��ته است. تنها 
آنها به سكوت و باز هم سكوت فراخوانده شده اند. 
اكنون آنه��ا در مورد چه چيز مش��تركي با هم به 

گفت وگو بنشينند.
در مورد وحدت، در مورد كشور و آينده آن، در مورد 
ثبات و نظم، در مورد استقالل و سياست خارجي 
يا در مورد تحريم هاي ظالمان��ه. تمام معناي اين 
واژه ها در نزد ندارها ب��ا داراها فرق دارد. آنها خود 
را در ش��مول اين واژه ها نمي پندارند. معناي اين 
واژه ها براي آنها نامانوس اس��ت. اما داراها حرف و 
س��خن همديگر، كنش و حتي اشارات همديگر را 
خوب مي فهمند. مي توان اي��ن موضوع را در بازار 
سكه، ارز، خودرو، مس��كن، سهام و غيره به خوبي 
مش��اهده كرد. انگار بصورت آنالين همه اطالعات 
بي��ن آنها با س��رعت زياد رد و بدل مي ش��ود. آدم 
حيرت مي كند كه چقدر اين سيس��تم هوشمند و 
برخط اس��ت. اما ندارها خيلي با اين مسائل كاري 
ندارن��د آنها ش��ب متوجه مي ش��وند زماني كه به 
س��وپر ماركت محله براي خريد شب ش��ان سري 
بزنند. آن زمان با تمام وجودش��ان اين ندا را درك 
مي كنند. قب��ل از صداي آن، دردش را مي فهمند، 
زيرا درد از جنس زبان نيس��ت، بلكه حس اس��ت. 

سرعت بيش��تري از صدا دارد. درك احساس درد، 
نيازي به زبان و فلسفه ندارد، فهمش براي اهلش 
ساده اس��ت. فقط بايد اهلش باشيد تا عمق وجود 
آن را درك كنيد. البته اين يك روي سكه است در 
روي ديگرش؛ داراها هم حرف و سخن و چگونگي 
زيست فقرا را نمي فهمند. آنها هم با چگونه زيستن، 
زندگي روزمره، فهم، سخن، كنش و معناي زندگي 
آنه��ا بيگانه اند. اي��ن تنها فقرا نيس��تند كه حرف 
آنه��ا را نمي فهمند؛ اين بيگانگي كه ايجاد ش��ده 
است دو س��ويه اس��ت. اين تقابلي كه ايجاد شده 
اس��ت و اين تضادي كه كاشته شده است به مثابه 
اختالف عميقي است كه دو سوي آن، همديگر را 
نمي فهمند. ندا و صداي دوطرف در ساحت انديشه 
و ش��ناخت طرف ديگر بازتابي ندارد، رنگي ندارد، 
اثري بر جاي نمي گذارد. تنها پيوند و ارتباط دهنده 
بين اين دو، قوه قهريه و زور اس��ت. اجبار و قدرت 
اس��ت كه هر دو طرف آن را خوب مي فهمند. گويا 
تنها زبان مش��ترك آنها همين قدرت است. يكي 
را در مت��ن ج��اي مي دهد و ديگ��ري را به كناري 
مي رهاند، تا مبادا در قدرتش سهيم شود، تا مبادا 
در سرنوش��تش دخالت كند. سرنوش��ت او در نزد 

قدرتمندان ترسيم شده و تعيين يافته است.
 او محك��وم به پذيرش اس��ت. اما ش��ايد با تبديل 
زندگي روزمره فقرا به مس��اله، ديگر اين زبان هم 
براي آنها كارس��از نباش��د. وقتي قرار اس��ت تنها 
بين بودن و نبودن يكي انتخاب ش��ود، همدردها 
همديگر را پيدا مي كنند و با هم همنوا مي ش��وند. 
با همديگر خ��و مي گيرند. صداي هم نوع خود را از 
فرسنگ ها دور مي ش��نوند اما صداي پرطمطراق 
قدرتمن��دان را از نزديك ترين جاها نمي ش��وند. 
انگار پرده اي بر گوش آنها كش��يده شده است كه 
آن صداهاي نامانوس و نامحرم را نشنوند. اينگونه 
است كه تمام مسووالن، مديران، سياستمداران، 
صاحبان بخش خصوصي و بازرگانان در نزد ندارها 
در يك دس��ته بندي به نام داراها جاي مي گيرند. 
به نام كس��اني دسته بندي مي ش��وند كه مسوول 
شرايط امروز آنهاست. مرزبندي آنها شفاف است، 
هركس غير خ��ود در طرف ديگر قرار دارد و با آنها 

بيگانه است.
كنش آنها برگرفته از احساس استيفاي حقي است، 
كه حس مي كنند قدرتمندان از آنها گرفته اند. آنها 
ديگر در مورد حق شان نمي انديشند، بلكه با تمام 
وج��ود درك مي كنند كه در جاي ديگري اس��ت 
كه از آنها دور نگه داش��ته شده است. اين احساس 
براي آنها به آس��تانه عينيت رس��يده اس��ت. آنها 
مي بينند كه مرزي ميان آنها و حقش��ان كش��يده 
شده است كه مش��روعيت وجودي خود را تنها از 
سايه زور و اجبار گرفته است. آنها سال هاست كه 
با اين وضعيت نابرابر خو گرفته بودند و در مورد آن 
نمي انديشيدند، اما اكنون با برهم خوردن زيستن 
خود، به فكر چاره افتاده اند. به مسيري مي انديشند 
كه اين توازن را برهم بزنند. اين تصميم برخواسته 
از زيس��ت-جهاني اس��ت كه تفكر و تعقل و بلكه 
همه فهم و درك آنها در درون آن شكل مي گيرد و 
سپس به تقال تبديل مي شود. آنها حتي معناهاي 
زندگي امروز خ��ود را با معناه��اي زندگي ديروز 
خود بيگانه مي يابن��د. تمام معناها و ايده هايي كه 
تاكنون با آنها زيس��ته اند، آنها را به انزوا سوق داده 
است، اما امروز آنها مي خواهند صدا داشته باشند، 
پس به دنبال معنايي ديگر مي گردند. معنايي كه 
به آنها حركت كردن را ديكته كند. تا به آنها جرات 
و جسارت پذيرفتن مس��ووليت سرنوشت بدهد، 
تا آنها را متماي��ز كند. متمايز از تمام داراها و تمام 
كساني كه س��ال ها آنها را دگر خوانده بودند. آنها 

براي كنش، انگيزه مي خواهند و انگيزه خود را در 
بيگانگي با داراها جست وجو مي كنند. در تمايز از 
كس��اني كه به هر نحوي حتي با مقررات، قوانين، 
مصوبات، نرم ها و هنجارها، آنها را به كناري نهاده 
بودند. آنها را ناديده گرفت��ه بودند. موتور محركه 
خود را در تضادي جس��ت وجو مي كنند كه لزوما 
خود در كاش��تن و آبياري آن نقشي نداشته است. 
تض��ادي كه رنگ و بوي خصوم��ت و عصبانيت به 
خود گرفته اس��ت. در تعامل هميشگي و ناميمون 
مي��ان اميد و يأس زيس��تن، منجر ب��ه اضطرابي 
مي شود كه درجست وجوي ساختن مسببي براي 
دردهاس��ت، نياز به دگري براي خالي كردن تمام 
نداشته هاي خود بر سر آن است. نياز به جهتي براي 

حركت و عقده گشايي است.
از اين روس��ت كه پيكان تيز حمله آنها تنها داراها 
را نشانه نرفته اس��ت. آنها همه چيز و همه كس را 
عليه خود مي پندارند زيرا خ��ود را در پايين ترين 
نقط��ه وضعيت مي بينن��د. كنش آنه��ا ويرانگر و 
مخرب خواهد بود. توفاني اس��ت ك��ه همه چيز را 
در مي نوردد. چه زود همه چيز به تناسب چگونگي 
شرايط زيستن، تغيير ش��كل و معنا پيدا مي كند. 
شرايط زيس��تن، همه چيز و حتي مستحكم ترين 
داش��ته هاي فكري را بر هم مي ري��زد و پندارهاي 
نويني را جايگزين آن مي س��ازد. چه ساختارهاي 
فكري و عقيده اي كه در كوران هاي زندگي تغيير 
جهت و ماهيت مي دهند. در چنين شرايطي است 
كه معنا و كاركرد بديهي ترين واژه ها مثل؛ دولت، 
حاكمان، مس��ووالن، مق��ررات، قواني��ن، بخش 
خصوصي، كشور و حتي مذهب و غيره همگي در 
ذهن و جان ندارها عوض شده است. اين بيگانگي 
كي و كجا مي تواند دوب��اره به الفت و وحدت ملي 
تبديل ش��ود؟ چه باي��د كرد؟ چگون��ه بايد از اين 
شرايط گذر كرد؟ اين شكاف عميق در جامعه امروز 
ايران بزرگ ترين تهديد هويت ملي و امنيت ملي 
است. مهم ترين مساله امروز برساختن انسجامي 
در سطح ملي براي اتخاذ تصميمي كارساز است. 
اين موضوع امروزه بيش از هر تصميمي نياز جامعه 
امروز است. تصميمي به منظور دميدن روحي در 
كالبد ملي. پروراندن مفهومي حقيقي براي آفريدن 

اميدي در دل ه��اي غبارگرفته يك ملت اس��ت. 
بازفراخواندن هويت ملي به طريقي است تا ندارها 
بتوانند با آن همنوا ش��وند. دميدن ندايي است تا 
ندارها آن را خودي قلمداد كنند. اقدام و فعاليتي 

است تا دوباره اميدي حقيقي در دل آنها بتاباند.
هوي��ت مل��ي چگونه تقوي��ت مي ش��ود و چگونه 
فرو مي ريزد؟ اين سوال بنيادي پيش روي جامعه 
امروز ايران اس��ت. هويت ملي، چش��مه جوشاني 
است كه هميش��ه زاينده است، جوش��ش دارد و 
همواره در ح��ال آفرينندگي و بازآفريدن اس��ت. 
حس جمعي مشتركي است كه تك تك افراد يك 
ملت نسبت به آن تعلق و احساس دلبستگي دارند. 
بدون آن هيچ ملتي مس��تدام نخواهد بود. داشتن 
احس��اس هويت ملي به مثابه اميدي است كه در 
پس هر فرودي ملتي را آماده فرازي مي كند و اين 
چش��مه رونده را به پيش مي برد. تداوم احس��اس 
هوي��ت ملي در توزيع تم��ام مواهب ميان همگان 
و مش��اركت جويي همگان در ق��درت و مديريت 
جامعه است. دست قدرتمندي خارج از اراده ملي 
نمي تواند سرنوشت يك ملت را رقم بزند. هر قدرت 
فائقه اي الجرم عده اي را كنار خواهد گذاش��ت و 
دس��ت عده اي را از مواهب ملي كوتاه خواهد كرد، 
به جز قدرتي كه مش��تق از اراده ملي باشد. قدرت 
ملي ب��دون مش��اركت قانونمند همگاني ش��كل 
نخواهد گرفت و قانوني بدون رضايت و خواس��ت 
همگاني مشروعيت نخواهد داشت. در يك چنين 
فرايندي است كه منافع ملي بر منافع مادون ملي 
ترجيح داده خواهد ش��د و هيچ گروهي را از حقي 
به جز به حكم قانون مح��روم نخواهد كرد. اولين 
كنار گذاش��تن در قالبي غير از قانون مش��روع، به 
معناي بي اعتنايي به هويت جمعي و ملي اس��ت. 
يعني كانون هويت ملي برهم مي خورد و زان پس 
 داعي��ه هويت ملي از س��وي هيچ ك��س پذيرفته

 نخواهد بود.
جامعه امروز ايران از فقدان احساس تعلق ملي رنج 
مي برد. وضعيت نابسامان اقتصادي كه در پس خود 
ناشي از همه سوءمديريت ها، تصميمات ناصواب و 
عدم استفاده از پتانسيل هاي ملي و البته فضاهاي 
ناهموار خارجي بوده اس��ت، سرنوشت اجتماعي 

كش��ور را به گونه اي رقم مي زند ك��ه اگر چاره اي 
انديشيده نشود همگان متضرر خواهند شد. جامعه 
امروز ايران از ش��كاف داراها و ندارها در رنج است. 
اين مرزبندي هويت��ي، دوگانه پنداري اجتماعي 
را پرورانده اس��ت. اي��ن دوگانگ��ي و مرزبندي به 
آستانه بيگانگي رسيده اس��ت و طولي نمي كشد 
كه ب��ه عداوت��ي خانمان برانداز تبديل ش��ود. در 
س��امان اجتماعي، اميد آخرين سرمايه است كه 
از بين م��ي رود و خصومت اولين پيامد اس��ت كه 
س��ر بر مي آورد. دوگانگي اي كه س��ال ها در ذهن 
و جان ايرانيان كاش��ته شده است، ميوه ناميموني 
اس��ت كه از كاش��تن درخت ناديده گرفته شدن 
روييده است. اين شكاف بدون فراخواندن ندارها، 

بدون دعوت از آنها عميق تر خواهد شد. 
تهديدات ريز و درشت، اميد و آينده را نشانه رفته 
اس��ت. اراده به ديدن آنها اولين قدم است. تالشي 
براي هم ذات پنداري واقعي با ندارهاس��ت. سرك 
كش��يدن در زيس��ت-جهان آنها و ت��الش براي 
هم فهمي با آنهاس��ت. گام دوم ش��نيدن بي پرده 
صداي آنهاست. مي بايست با آنها به چاره نشست 
و البته قب��ل از آن رو در روي آنها بدون هيچ گونه 
اس��تفاده از زوري بر س��ر ي��ك ميز نشس��ت، تا 
گفت وگويي برابر شكل گيرد، تا حس برابري دوباره 
در آنها ايجاد گردد، تا آنها خود را در دايره مشترك 
و سرنوشت مشترك ببينند. بدون طي اين طريق 
هرگونه حفظ نظم و وضع موجود براي آنها ناهضم و 
نامفهوم است. آنها خود را صاحب وضعي نمي دانند 
تا براي حفظ آن بكوشند. آنها نتوانسته اند تجانسي 
ميان خود و غيرخود برقرار سازند. تمامي وضع را 
ب��راي داراها مي پندارند. آنها ب��ه اين وضع تعلقي 
ندارند و خيلي زود با هر كوششي براي بر هم زدن 
آن هم نوا مي ش��وند. بار ديگر بايد گفت؛ شنيدن 
بي ترس، بي پيامد، بي هيچ واسطه الزم است، شايد 
در پس اين شنيدن باشد كه شمه اي از شرايط آنها 
را بتوان به مقام فهم رس��اند و لحظه اي با همذات 
پن��داري، درد و حس آنه��ا را درك ك��رد، وگرنه 
انتظار فهم شرايط آنها از راه گزارش ها و بولتن ها، 
انتظاري نيست كه برآورده شود و مسيري نيست 

كه منتج به راه حلي گردد.

درحالي كه متولي حوزه توليد به ش��دت تاكيد دارد 
كه كشور نيازي به واردات شيرخشك ندارد و هرگونه 
واردات خس��ارت چش��مگيري به توليد داخل وارد 
مي كند، عده اي همچنان بر طبل واردات مي كوبند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتي اس��ت بحث كمبود 
ش��يرخام و شيرخشك در كش��ور مطرح شده و هر 
روز اين مساله جدي تر مي ش��ود تا جايي كه اخيرا 
دبير انجمن لبني كش��ور در نامه اي به وزير صنعت، 
معدن و تجارت خواستار واردات شيرخشك به كشور 
ش��ده اين در حالي است كه وزارت جهاد كشاورزي 
همچن��ان ب��ه ممنوعيت صادرات شيرخش��ك كه 
چن��دي قبل از س��وي وزارت صنعت اعمال ش��د، 
معترض است و لغو اين ممنوعيت را دنبال مي كند. 
گفته مي شود محمد ش��ريعتمداري، وزير صنعت، 
معدن و تجارت خواس��تار لغ��و ممنوعيت واردات 
شيرخش��ك به كش��ور، كاهش تعرفه واردات آن و 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني براي اين منظور ش��ده 
است، مس��اله اي كه با مخالفت شديد وزارت جهاد 
كش��اورزي به عن��وان متولي توليد و تش��كل هاي 

توليدي مواجه شده است. 

    واردات ب�ا ارز آزاد براي واردكنندگان 
صرفه اقتصادي ندارد

در همين زمينه سيد احمد مقدسي، رييس انجمن 
صنف��ي گاوداران كش��ور در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
مهر افزود: آقاي ش��ريعتمداري طرحي را به هيات 
وزيران برده كه براساس آن واردات شيرخشك آزاد 

ش��ود، تعرفه واردات اين محصول از ۴۰ درصد به ۶ 
درص��د كاهش ياب��د و ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات 
آن اختص��اص يابد. اين پيش��نهاد در هيات وزيران 
در دست بررسي اس��ت.  به گفته مقدسي، واردات 
شيرخش��ك با ارز آزاد براي واردكنن��دگان صرفه 
اقتصادي ندارد.  رييس هيات مديره انجمن صنفي 
گاوداران كشور با بيان اينكه توليدكنندگان از وزير 
جهاد كشاورزي خواس��ته اند مانع اجراي اين طرح 
شود، اضافه كرد: گفته مي شود وزير جهاد كشاورزي 
نيز با پيش��نهاد وزارت صنعت مخالف است و تالش 

مي كند تا مانع تصويب آن شود. 
از س��وي ديگر، وزارت جهاد كش��اورزي به عنوان 
متولي توليد معتقد اس��ت نه تنها هيچ كمبودي در 
زمينه شيرخام و شيرخشك وجود ندارد بلكه با مازاد 
محصول مواجه هستيم و صادرات شيرخشك بايد 
از سرگرفته شود. مسووالن اين وزارتخانه معتقدند 
واردات شيرخش��ك با ارز دولتي منج��ر به نابودي 
توليد داخل مي شود و توليدكنندگان را با چالش هاي 
جدي مواجه مي كن��د. در همين زمينه مختار علي 
عباس��ي، مديركل مركزاص��الح ن��ژاددام وبهبود 
توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با 
خبرنگار مهر در واكنش به پيشنهاد وزير صنعت براي 
آزاد كردن واردات شيرخشك به كشور، اظهارداشت: 
ما با دس��تگاه هاي مس��وول در اين زمينه از جمله 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان حمايت 
مكاتب��ات الزم را در اين زمينه انج��ام داده ايم و در 

حال پيگيري آن هستيم.

    وزارت جهاد: نيازي به واردات شيرخشك 
نداريم 

وي افزود: وزارت جهاد كشاورزي در جواب نامه اي 
كه دولت نظر اي��ن وزارتخانه را درباره كمبود و نياز 
به واردات شيرخشك استعالم كرده بود، اعالم كرده 

كه چنين مساله اي صحت ندارد.
مديركل مركزاصالح نژاددام وبهبود توليدات دامي 
وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: عالوه بر اين ما 
همچنان پيگير لغو ممنوعيت صادرات شيرخشك 

هستيم و اين مساله را دنبال مي كنيم.
عباس��ي در واكنش به مباحث مطرح ش��ده مبني 
بر كمبود ش��يرخام در كش��ور، افزود: ما كمبودي 
در اي��ن زمينه نداريم، تا دوم��اه قبل به دليل وجود 
مازاد شيرخام، سازمان مركزي تعاون روستايي اين 
محصول را به صورت توافقي از دامداران خريداري 

مي كرد.
وي با بيان اينكه تا همين چندماه قبل كارخانجات 
لبني از اجراي مصوبه س��ال ۱۳۹۳ و قيمت ۱۴۴۰ 
توماني شيرخام خودداري مي كردند، اظهارداشت: 
هيچ اتفاق خاصي نيفتاده كه توليد شيرخام كاهش 
يابد اما مس��اله اين است كه قيمت اين كاال هميشه 
كمتر از نرخ تمام ش��ده توليد آن بوده و مدتي است 

به ميزان واقعي نزديك شده است.
اين مق��ام مس��وول در وزارت جهاد كش��اورزي با 
اش��اره به اينكه س��تاد تنظيم ب��ازار قيمت ۱۵۷۰ 
تومان را براي ش��يرخام در سال جاري تعيين كرده 
اس��ت، گفت: به تبع اي��ن امر، ب��ه كارخانجات نيز 

اجازه داده ش��د قيمت فرآورده هاي شان را افزايش 
دهند اما نكته اينجاس��ت كه همين قيمت ۱۵۷۰ 
 تومان هم به اندازه نرخ تمام ش��ده توليد ش��يرخام

 نيست.
عباس��ي ميزان توليد ش��يرخام را در سال گذشته 
حدود ۱۰ ميليون و ۲۰۰ هزارتن و در س��ال جاري 
نزديك ب��ه ۱۰ ميليون و ۵۵۰ تا ۱۰ ميليون و ۶۵۰ 

هزارتن اعالم كرد.

    واردات شيرخشك برخالف
سياست هاي اقتصاد مقاومتي

وي ب��ا تاكيد بر اينكه بنابراي��ن هيچ گونه كمبودي 
در اين زمين��ه نداريم، گفت: واردات شيرخش��ك 
كامال برخالف سياست هاي اقتصاد مقاومتي است، 
به توليد ش��ير كشور آس��يب جدي وارد مي كند و 
بس��ياري از واحدهاي خرده پا و دامپروري هاي ما 

را از بين مي برد.
اين مقام مس��وول در وزارت جهاد كشاورزي تاكيد 
كرد: واردات شيرخش��ك ب��ا ارز دولتي، ب��ازار اين 
محص��ول را ب��ه ه��م مي زن��د و تولي��دگان را از پا 

در مي آورد.
عباسي با بيان اينكه بازار هم اكنون در شرايط تعادل 
خود به س��ر مي برد، افزود: وزارت جهاد كشاورزي 

به شدت با واردات اين محصول مخالف است.
مديركل مركزاصالح نژاددام وبهبود توليدات دامي 
وزارت جهاد كشاورزي در بخش ديگري از سخنان 
خود اضافه كرد: براس��اس بررس��ي هاي انجام شده 

توليد شيرخام در سال جاري نسبت به سال گذشته 
۵ تا ۶ درصد رشد داشته است.

عباسي افزود: همچنين بررسي ۷۰ واحد گاوداري 
توس��ط همكاران ما نشان مي دهد كه ۱۱ درصد در 

اين زمينه افزايش توليد داشته ايم.
وي با اش��اره به اينكه تا پايان تيرم��اه ۹۷ صادرات 
شيرخش��ك صنعت��ي ۷۳۹۰ ت��ن و شيرخش��ك 
غيرصنعتي ۳۵۸۰ تن بوده است، گفت: اگر كمبودي 
در زمينه شيرخام داشتيم نمي توانستيم شيرخشك 

توليد و صادر كنيم.

    ۲۵ هزارتن شيرخشك مازاد داريم 
عباس��ي درباره اينكه گفته مي ش��ود همين تبديل 
ش��يرخام به شيرخش��ك و صادرات آن باعث شده 
كمبود شير حاصل ش��ود، افزود: حتي اگر اينگونه 
بوده باش��د به دليل آن اس��ت كه كارخانجات شير 
را به قيمت مصوب و واقع��ي از دامداران خريداري 
نمي كنن��د. مديركل مركزاصالح ن��ژاد دام و بهبود 
توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي درباره ميزان 
توليد شيرخش��ك در كشور نيز با بيان اينكه حدود 
يك ميليون تن شير مازاد داريم، اضافه كرد: ظرفيت 
توليد شيرخشك در كشور حدود ۸۵ هزارتن و ميزان 

توليد تقريبا ۶۵ هزار تن است.
عباسي ميزان نياز كشور به شيرخشك را بين ۴۰ تا 
۴۵ هزارتن عنوان كرد و افزود: بنابراين ما مي توانيم 
حدود ۲۵ هزارتن شيرخشك در كشور صادر كنيم 

و مشكلي در اين زمينه نداريم.

اخبار

نگراني هندي ها
از كاهش صادرات برنج

صادرات برنج باسماتي هند پس از ثبت رشد چشمگير 
در سال مالي گذشته و جاري، به دليل تحوالت منفي 

در بازارهاي خارجي، با ابهاماتي مواجه شده است.
به گزارش ايس��نا و به نقل از بيزنس استاندارد، آمار 
س��ازمان توس��عه صادرات محصوالت كشاورزي و 
غذايي فراوري ش��ده نش��ان مي دهد صادرات برنج 
باسماتي هند در سال مالي ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۲۶.۸۷ 
ميليارد روپيه رسيد كه ۳۲ درصد در مقايسه با ۲۱.۵۱ 
ميليارد روپيه در سال مالي پيش از آن رشد داشت. 
با اين حال از نظر حجمي، رش��د صادرات اندك و به 
ميزان ۴.۰۶ ميليون تن در سال مالي ۲۰۱۷-۲۰۱۸ 
در مقايس��ه با ۳.۹۸ ميليون تن در سال مالي پيش 
از آن بود.ب��ا اين حال انتظار م��ي رود صادرات برنج 
باسماتي هند پس از رش��د قوي در فاصله آوريل تا 
ژوييه س��ال ۲۰۱۸، در سال مالي جاري كمتر شود. 
صادركنندگان هندي ش��اهد پنج ميلي��ارد روپيه 
پرداخت پول در كشورهايي مانند ايران بودند.صادرات 
برنج باسماتي هند ۱۴ درصد در فاصله آوريل تا ژوييه 
امسال رشد كرد و به ۱۱.۵۸ ميليارد روپيه در مقايسه 
با ۱۰.۱۵ ميليارد روپيه در مدت مشابه سال ۲۰۱۷ 
رسيد. با اين حال از نظر حجمي، ميزان صادرات در 
چهار ماه نخست امس��ال تغيير چنداني نداشت و 
۱.۵۷ ميليون تن در مقايسه با ۱.۵۶ ميليون تن در 
مدت مشابه سال گذش��ته بود.در اين بين، مقررات 
س��خت گيرانه اتحاديه اروپا در خصوص استفاده از 
آفت كش ها به افت چشمگير صادرات به اين منطقه 
)۵۸ درصد از نظر حجمي و ۴۰ درصد از نظر ارزش( 
منجر شده است. منابع بازرگاني انتظار دارند هند به 
تدريج كل بازار اتحاديه اروپ��ا را كه به ۴۰۰ هزار تن 
مي رسد، از دست بدهد.افت صادرات به اتحاديه اروپا 
با خريد باال از ايران جبران شده بود اما صادركنندگان 
برنج باسماتي هند اخيرا با مشكالت پرداخت از سوي 
واردكنندگان ايراني روبرو شده اند. تحريم هاي تجاري 
امريكا عليه ايران كه در نوامبر به اجرا درمي آيد ممكن 
اس��ت مانع تجارت ميان هند و ايران شود.اگرچه در 
س��ال مالي جاري نگراني ها نسبت به زيان عمده به 
دليل تحريم ها با حجم باالي تج��ارت در چهار ماه 
نخست كه معادل ۷۲ درصد از كل واردات سال مالي 
گذشته بوده، تا حدودي خنثي شده اما ميزان صادرات 
به ايران مشخص نيست و به تحوالت آينده مشروط 
است. نگراني ديگر دنبال كردن اقدام اتحاديه اروپا از 
سوي عربس��تان سعودي و سختگيري فزاينده اين 
كشور در قبال مساله آفت كش هاست. با اين حال هنوز 

هيچ ابالغ رسمي در اين باره صورت نگرفته است.
عربستان س��عودي و ايران به اتفاق مقصد ۶۰ تا ۷۰ 
درصد از صادرات برنج باسماتي هند هستند و بنابراين 

تاثير قابل توجهي روي صنعت اين كشور دارند.

در تصويب قيمت گندم
تورم را حساب كنيد

رييس بنياد توانمندسازي گندم گفت: وزارت جهاد 
كش��اورزي با توجه به عقب افتادگي هاي دوساله 
و تورم موجود اگر قيم��ت محصوالت را ۲۵ درصد 
افزايش دهد مش��كل توليد حل خواهد شد اما در 
غير اين ص��ورت بايد به فكر يك كميته امداد براي 

كشاورزان باشيم.
علي قلي ايماني رييس بنياد توانمندسازي گندم در 
گفت وگو با ايلنا، در خصوص قيمت مصوب خريد 
تضميني گندم اظهار كرد: با احتساب هزينه هاي 
توليد براي كشاورزان، قيمت بنياد و اتحاديه هاي 
مربوطه ۱۶۰۰ تومان براي قيمت تمام ش��ده يك 
كيلو گندم اس��ت. وزارت جهاد كشاورزي ۱۵۸۷ 
تومان را پيش��نهاد داده كه ميانگين كل كش��ور، 
عملكرد و هزينه توليد را محاس��به مي كنند و يك 

قيمت ميانگيني را در نظر مي گيرند.
وي افزود: بين اين دو عدد تفاوت بااليي نيس��ت و 
اگر تصويب ش��ود ما نظر وزارت جهاد كشاورزي را 
قبول داريم به اين دليل ك��ه اين وزارتخانه متولي 
توليد است و تمام توليد و هزينه ها را رصد مي كند و 
نظرش كارشناسي و علمي است اما اين رقم بايد به 
تصويب شوراي اقتصاد برسد كه متاسفانه وزير جهاد 
كشاورزي دراين شورا با وجود عضو بودن،  متولي امر 
بودن و نظر كارشناسي داشتن اما تنها يك راي دارد. 
درحالي كه ممكن است باقي اعضا هيچ شناختي از 
كشاورزي نداشته باشند اما آنها به عنوان اقتصاددان 
ح��ق راي دارند و مي توانند با قيمت پيش��نهادي 
موافقت نكنند. ايمان��ي در ادامه تصريح كرد: ما به 
عنوان توليدكننده بخش كشاورزي انتظاراتي داريم. 
همه محصوالت اعم از خودرو، كاالهاي اساس��ي، 
لبنيات، حمل و نقل و كرايه تاكسي همه گران شده 
اس��ت. از طرف ديگر هزينه هاي توليد هم افزايش 
يافته اس��ت. سموم كش��اورزي با چندبرابر قيمت 
عرضه مي شود. شايد دولت بگويد من با ارز دولتي 
وارد كرده ام اما زماني كه نظارت نيس��ت، سمي كه 
قرار بود با ۳۰۰ هزار تومان به دست كشاورز برسد با 

قيمت يك ميليون توماني مي رسد.
وي افزود: قيمت تراكتور و ادوات بخش كشاورزي در 
هفته گذشته حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد افزايش قيمت 
داشته است. برق و گاز و حمل و نقل افزايش يافته و 
به تبع آن هزينه هاي خانوار هم افزايش داشته است. 
انتظار ما اين است كه مسووالن در بخش كشاورزي 
با توجه به اينكه در اين دو س��ال در حق كشاورزان 
بي مهري شده كمي به فكر اين قشر باشند. با وجود 
پيشنهادات وزارت جهاد كشاورزي به دولت جهت 
افزايش قيمت توليد كش��اورزان اما در اين دو سال 

اين پيشنهاد رد شده است.
رييس بنياد توانمند سازي گندم با اشاره به اينكه 
دولت افزايش نرخ تورم را در افزايش قيمت ها لحاظ 
نمي كند، خاطرنشان كرد: عمل نكردن به نرخ تورم 
به معني تضعيف بنيه  مالي كشاورز است؛ كشاورزي 
كه تنها براي معيشت كار مي كند اگر ما تورم را هم 
روي دوش او بگذاريم، نابود مي شود؛ كشاورزي كه 
توان اقتصادي نداشته باشد توليد را تحت تاثير قرار 

مي دهد و ما در اين زمينه سابقه هم داريم.



اخبار شهرستان ها  11 بنگاهها
 آيين چند هزار ساله 
»ِگل مالي« در لرستان

بهرام سبحاني رييس انجمن 
فوالد شد

خبر درگيري در مرز ميرجاوه 
تكذيب شد

قطعي برق 84 روستاي استان 
گلستان برطرف شد

 كشف 8۰ قطعه شاهين 
و باالبان از قاچاقچيان

مساله تحريم اقتصادي دشمن 
داللت بر ضعف و زبوني آنها دارد

خرمآباد| هر ساله آيين هاي گل مالي و چمرانه 
هم زمان با عاش��وراي حسيني در خرم آباد برگزار 
مي شود و مردم اين شهر اوج عزاي خود در شهادت 
امام حسين )ع( را با اجراي اين آيين ها به نمايش 
مي گذارند. سنت گل مالي به عنوان ميراث معنوي 
مردم لرستان كه اوج غم و اندوه اين ديار را در روز 
تاسوعا و عاشوراي حسيني به نمايش مي گذارد، 
آييني به يادگار مانده از پيشينيان قوم لُ��ر است. 
براي برگزاري آيين گل مالي مردم عزادار خرم آباد 
هم زمان با عصر تاسوعا، حوضچه هاي بزرگ سه تا 
۶ متري را آماده كرده و خاك رس نرم را در ميان اين 
حوضچه به صورت گنبدي جمع آوري مي كنند. دور 
تا دور اين حوضچه را با گالب تزيين كرده و مردم 
عزادار نيز شمع استغفار و طلب حاجت خود را با فرا 
رسيدن شب، در اطراف حوضچه روشن مي كنند. 
جوانان هيئت هاي عزادار نيز پيش از طلوع آفتاب 
با پوشيدن لباس مشكي در كنار حوضچه حاضر 
مي شوند و به نوبت در اين حوضچه غلتيده و سر و 

صورت را با گل مي پوشانند.

اصفه�ان| اولي��ن جلس��ه اعض��اي جدي��د 
هيات مديره انجمن توليدكنندگان فوالد ايران 
برگزار شد و بهرام س��بحاني با راي تمام اعضا به 
عنوان رييس جديد انجمن انتخاب ش��د. بهادر 
احراميان به عنوان نايب رييس انجمن و اسداله 
فرشاد، خزانه دار جديد انجمن شدند. سيد رسول 
خليفه س��لطاني نيز با موافق��ت تمامي اعضاي 

هيات مديره در سمت دبير انجمن ابقا شد.

زاهدان| روابط عمومي ق��رارگاه قدس جنوب 
ش��رق نيروي زميني سپاه با صدور بيانيه اي خبر 
درگيري در مرز ميرجاوه را تكذيب كرد. به گزارش 
روابط عمومي قرارگاه قدس جنوب شرق نيروي 
زميني س��پاه، خبري در برخي رسانه ها مبني بر 
درگيري تروريست ها با مرزبانان در هنگ مرزي 
ميرجاوه منتشر ش��د كه روابط عمومي قرارگاه 
قدس نيروي زميني سپاه با صدور بيانيه اي هرگونه 
درگيري در مرزهاي اس��تان را از پايه بي اس��اس 
خوان��د و تكذيب كرد. در اين بيانيه آمده اس��ت: 
مرزهاي اس��تان به ويژه مرز ميرجاوه بطور كامل 
تحت اش��راف اطالعاتي و پوشش امنيتي است و 
هيچ گونه درگيري در آن منطقه رخ نداده است. 
اين بيانيه مي افزايد: رسانه ها نيز الزم است تا از نشر 
اخبار خالف واقع خودداري كرده و قبل از انتشار، از 

صحت آن از مراجع ذي صالح مطلع شوند.

گ�رگان| مديركل دفتر مديريت بح��ران وزارت 
نيرو از رفع مش��كل قطعي برق 84 روستاي استان 
گلستان پس از وقوع توفان شديد خبر داد و گفت: 
گروه هاي عملياتي در حال رفع مشكل سه روستاي 
باقي مانده هستند. بارش شديد باران و وزش تندباد 
عصر روز چهارشنبه گلستان، موجب شكسته شدن 
درختان و وارد شدن خسارت به تاسيسات زيربنايي 
و چند خودرو شد.  براساس اعالم وزارت نيرو، »ميثم 
جعفرزاده« مدي��ركل دفتر مديري��ت بحران اين 
وزارتخانه عصر پنجشنبه اعالم كرد: در ابتداي وقوع 
اين توفان برق حدود 87 روستا قطع شده بود كه در 
كمتر از دو ساعت 53 روستاي منطقه برقدار شدند.

بوش�هر| با همت محيط بانان س��ازمان حفاظت 
محيط زيست، 8۰ قطعه پرندگان شاهين و باالبان از 
قاچاقچيان در استان بوشهر كشف و ضبط شد. باالبان 
و شاهين، از گونه هاي بسيار گرانقيمت پرندگان ايراني 
هستند و قاچاقچيان به طمع سود سرشار از فروش 
اين پرندگان به كشورهاي عربي، آنها را صيد و قاچاق 
مي كنند. محموله بزرگ پرندگان شكاري به تعداد 
٨٢ بهله از گونه شاهين و بحري و باالبان با همكاري 
محيط بانان سازمان حفاظت محيط زيست كشف شد. 
اين محموله را اداره اطالعات و پليس آگاهي فرماندهي 
انتظامي كنگان )استان بوشهر( به ارزش چهار ميليارد 

و ۹۲۰ ميليون تومان كشف و ضبط كرد.

مشهد| امام جمعه مشهد گفت: كار هايي كه 
دشمن در مساله تحريم اقتصادي انجام مي دهد 
داللت بر ضعف و زبوني دش��من ما دارد. آيت اهلل 
سيد احمد علم الهدي در خطبه هاي نماز جمعه 
مشهد با بيان اينكه برخي فكر مي كنند مشكالت 
اقتصادي ما نشانه قدرت دشمن و ضعف ماست 
گفت: حساسيت شرايط و موقعيت امروز به خاطر 
مش��كالت اقتصادي و معيش��ت مردم نيست، 
به خاطر موقعيت نظام است. وي افزود: دشمني كه 
ناوگان نظامي اش درياي مديترانه را مي شكافد، 
در مقابل مل��ت ما جز با توطئ��ه و نيرنگ، توان 

مقابله ندارد.

»تعادل«عملكرددولتدرحوزهاشتغالزاييروستاييرابررسيميكند

بينسازمانبرنامهووزارتكشاورزيمنعقدشدمعاونروابطكاروزارتتعاون،كارورفاهاجتماعي:

 تامين اعتبار مشكل  طرح مهارت افزايي بانوان 

تفاهمنامه اي براي مديريت آبآمار بنگاه هاي مشكل دار كاهش يافت

گروهبنگاهها|
 از امروز رسما نيمي از سال ۹7 به پايان رسيده است؛ 
سالي كه دولت از ابتدا اعالم كرده بود كه تالش مي كند 
به ركورد بيش از 1ميليون شغل دست پيدا كند. شايد 
بد نباشد نوري به ابعاد پنهان تالش هاي اجرايي كشور 
طي ۶ماه گذشته انداخته ش��ود تا تصويري از مسير 
دولت طي ۶ماه آينده به دست آيد. دولت در شرايطي 
سال ۹7 را آغاز كرد كه موضوع اشتغالزايي و متعاقب 
آن بهبود شاخص هاي معيشتي و مقابله با فقر مطلق 
به عنوان مهم ترين اهداف اقتصادي و اجتماعي دولت 
مطرح و برنامه هاي اجرايي براي دس��تيابي به آن در 
دستور كار قرار گرفت؛ برنامه اي كه دولت براي توسعه 
شاخص هاي اشتغالزايي دنبال مي كرد از يك طرف از 
طريق احياي بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوس��ط 
براي افزايش دامنه هاي اشتغالزايي و از طرف ديگر از 
طريق راهبردهاي مهارت افزايي و كارورزي در شهرها 
و روس��تاهابود كه دولت تالش مي كرد ت��ا به ركورد 
1ميليون شغل در سال۹7 دست يابد. اين فرآيند در 
شهرها وروستاها بر اساس برنامه اعالم شده آغاز شد؛ 
اما در شرايطي كه نيمي از سال پشت سر گذاشته شده 
نشانه ها حاكي از آن است كه مشكالت فراواني بر سر 
راه اجراي طرح هاي اش��تغالزايي در روس��تاها وجود 
دارد كه تداوم اين مشكالت رسيدن به اهداف از پيش 
تعيين شده را تقريبا غير ممكن مي كند. سنگ اندازي 
ساختار بانكي كشور بر س��ر راه طرح هاي اشتغالزايي 
روستايي از يك طرف و نبود بودجه كافي براي اجراي 
طرح كارورزي بانوان در روستاها به عنوان حلقه اصلي 
اشتغالزايي، مشكالت دوگانه اي است كه در صورت حل 
نشدن آنها تمام تالش ها و اعتبارات تخصيص داده شده 
تا به امروز را بي اثر و بالاستفاده خواهد كرد. معادل هاي 
ك��ه در جريان اين گزارش تالش ش��ده نوري به ابعاد 

گوناگون آن تابانده شود. 

  در انتظار تامين اعتبارات
مش��اور امور بانوان و خانواده س��ازمان مركزي تعاون 
روس��تايي ايران و رييس اداره تعاوني هاي روس��تايي 
زنان، با اعالم تصويب اجراي ط��رح آموزش و مهارت 
افزايي تعاوني روستايي بانوان گفت: اين طرح همچنان 

در انتظار تامين اعتبار است.
ميترا نجفي اف��زود: براي تحقق اه��داف تعاوني هاي 
روس��تايي بانوان، طرحي با عنوان » آموزش و مهارت 
افزايي تعاوني روس��تايي بانوان« به ص��ورت جامع و 
شامل 18 زير پروژه تدوين شده كه رديف اعتباري از 
سازمان مركزي تعاون روستايي دريافت كرده است. 
اين طرح تمام س��طوح دولتي و غيردولتي، حمايتي، 
هدايتي و نظارتي سازمان مركزي تعاون روستايي براي 

تعاوني هاي روستايي زنان را دربرمي گيرد.

او اين س��طوح حمايتي، هدايتي و نظارتي را از تربيت 
كارشناسان مرتبط با تعاوني هاي زنان، آموزش اعضا، 
آموزش هاي فني و حرفه اي، ايجاد اشتغال، حمايت از 
پروژه هاي مدون اشتغالزايي تعاوني ها و طرح هاي ديگر 
عنوان كرد و گفت: اين طرح به سازمان برنامه و بودجه 
كشور ارايه داده شده است كه مورد تصويب قرار گرفت 
اما با وجود تصويب، تاكن��ون ريالي براي اجراي طرح 
دريافت نكرده ايم. نجفي توضيح داد: حدود يك ميليارد 
و 4۰۰ ميليون تومان اعتبار ب��راي اين طرح تصويب 
شده اما هنوز تخصيص داده نشده است كه اميدواريم با 
درايت مسووالن و توجه بيشتر به حوزه تعاون روستايي 
بانوان، عالوه بر اقدامات جدي در اين زمينه در راستاي 

حمايت از بانوان گام هاي بهتري برداشته شود.
مش��اور امور بانوان و خانواده س��ازمان مركزي تعاون 
روس��تايي ايران تاكي��د كرد: در بخ��ش تعاوني زنان 
روس��تايي پروژه هاي متعددي وج��ود دارد كه مورد 
حمايت ق��رار نمي گيرد و اعتبار ب��راي حمايت از اين 
پروژه ه��ا وجود ندارد درحالي كه ما خواهان داش��تن 

زمينه بازاريابي براي اين طرح ها هستيم.
نجفي اضافه كرد: بانوان فعاليت هاي متنوع زيادي در 
مناطق روستايي دارند. نظارت و درخواست تسهيالت 
آنها به صورت جمعي است. ما اين مشكل را داريم كه 
درخواست و تامين تسهيالت به حدي سختي است كه 
هيچ انگيزه اي براي دريافت آن براي بانوان وجود ندارد.

وي خاطرنشان كرد: اگر امكان توسعه فعاليت هاي اين 
گروه هاي كوچك در قالب پروژه هاي توليدي باش��د، 
مي توانند به ميزان زيادي مساله بيكاري و عدم اشتغال 
را در روستاها حل كنند؛ زيرا تعاوني هاي روستايي زنان 
مراكزي مانند كانون متمركز توسعه روستايي را دارند و 
مي توانند آموزش خانواده هاي روستايي و ارتقاي سطح 

كشاورزي خانوادگي را به عهده داشته باشند.
نجفي ادامه داد: از آنجايي كه در اين طرح روستاها به 
زنان سپرده شده اس��ت و در اثر گسترش بيكاري در 
روستاها مردان روستاها را ترك مي كنند، زنان مي توانند 
زمينه ساز مهاجرت معكوس شوند البته اگر زمينه توجه 

و حمايت بيشتر از بانوان صورت گيرد.
رييس اداره تعاوني هاي روستايي زنان گفت: همچنين 
به دليل اينكه تعاوني هاي بانوان در قالب كوچك مقياس 
و محلي است، موسسات يا نهادهاي دولتي يا غيردولتي 
ك��ه مي توانند تعاوني هاي زنان را م��ورد حمايت قرار 
دهند، انتظار زيادي از اين تعاوني ها ندارند اما اگر مورد 
حمايت قرار گيرند، مي توانند بطور كامل مساله بيكاري 
را در روس��تاها حل و مهاجرت معكوس ايجاد كنند و 

زمينه بازگشت مردان به روستاها را نيز فراهم كنند.
وي تصريح كرد: همچنين مي توانند كشاورزي خانگي را 
تقويت كنند به عنوان مثال حدود ۲۰ سال در خراسان 
جنوبي خشكسالي وجود دارد كه زنان باهمت و توانمند 

بيرجند و روستاهاي اطراف، صنعت دستي پارچه بافي 
را احيا كردند كه باعث ش��د زنان روستايي كه كامال از 
كشاورزي و كشت زرشك و زعفران نااميد شده بودند، 
پارچه بافي را جايگزين كنند و روستاها را نجات دهند. 
با وجود اينكه س��اليان سال اين صنعت منسوخ شده 
بود، دوباره احيا شد و اكنون منطقه رونق يافته و باعث 

مهاجرت معكوس هم شده است.
نجفي اضافه كرد: اگرچه تعداد تعاوني هاي بانوان بسيار 
كم است اما مورد حمايت س��ازمان برنامه و بودجه و 
معاونت امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري است 
و اميدواريم با همت و تالش اين دس��تگاه ها در حوزه 
فعاليت هاي اجرايي هم از اين تعاوني ها حمايت شود 
تا طرح هاي بانوان عملياتي شود. به گفته وي، حدود 
33۰ تعاوني روس��تايي زنان تحت پوش��ش سازمان 
مركزي تعاون روستايي است كه ۶۲ هزار نفر از بانوان 
در مناطق روس��تايي در اين تعاوني ه��ا فعاليت هاي 
فصلي و چندمنظوره دارند. نجفي ادامه داد: تعاوني هاي 
روستايي زنان جزو تشكل هايي است كه فعاليت هاي 
آنها چندمنظوره و بر اساس مخاطب است. البته فعاليت 
اصلي زنان روستايي در حوزه كش��اورزي و دامداري 
است اما برخي فعاليت ها مانند صنايع دستي و توليد 
و فرآوري محصوالت كشاورزي را دارند كه قبال فردي 
بوده و اكنون به صورت جمعي انجام مي شود. رييس 

اداره تعاوني هاي روستايي زنان با بيان اينكه تعاوني هاي 
حوزه زنان كوچك مقياس و كم س��رمايه و زود بازده 
هستند، اظهار داش��ت: عمده فعاليت هاي مشاركتي 
اين تعاوني ها در گروه هاي كوچك تر انجام مي شود كه 

عمدتا به گروه هاي خوديار معروف هستند.

  اجراي طرح كارورزي 
و طرح روستاي تعاون 

روس��تاهاي خرمش��هر در استان خوزس��تان يكي از 
مناطقي اس��ت كه در آن برنامه هاي دامنه داري براي 
توسعه اشتغالزايي روستايي تدارك ديده شد. بنابراين 
با ارزيابي مسير اين طرح ها مي توان از مشكالت مردم 

براي راه اندازي مشاغل روستايي آگاه شد. 
غالمعب��اس بهرامي ريي��س اداره تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي خرمش��هر به اج��راي ط��رح كارورزي در 
خرمش��هر اش��اره كرد و گفت: 11 كارفرما در سامانه 
تعريف ش��ده براي به كارگيري كارورزان كه متشكل 
از فارغ التحصيالن س��ه مقطع كارداني، كارشناس��ي 
و كارشناسي ارش��د هس��تند، اقدام كرده اند. اجراي 
اين طرح، تعهدي را ب��ر كارفرمايان تحميل نخواهد 
ك��رد و به كارآموزان هم ب��ه فراخور مدرك تحصيلي 
كمك هزينه اي تعلق خواه��د گرفت كه پرداخت اين 
هزينه بر عهده كارفرما نخواهد بود. طرح كارورزي براي 

كارآموزان 15 تا ۲3 ساله جنبه آموزشي دارد و براي ۲3 
تا 31 سال حالت اشتغال توأم با آموزش دارد.

وي با بيان اينكه به كارگيري كارآموزان براي كارفرما 
الزامي براي اس��تخدام فراهم نمي كن��د، افزود: با اين 
حال اگر كارفرما بعد از پايان كارآموزي نسبت به جذب 
كارفرما اقدام كند از امتيازاتي همچون معافيت هاي 

بيمه اي و مالياتي برخوردار خواهد شد.
رييس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي با اشاره به مشكل 
بيكاري در روس��تاها گفت: جلس��اتي با فرمانداري، 
بخشداري ها و دهياران برگزار شود تا نسبت به شناسايي 

بيكاران و توزيع بيكاري در روستاها اقدام شود.
وي از طرح روس��تاي تعاون به عنوان يكي از طرح ها 
براي ايجاد اشتغال در روستاهاي خرمشهر ياد كرد و 
گفت: قرار بر اين بود تا با اجراي اين طرح در هر روستا 
به فراخور امكانات و پتانس��يل، افراد بيكار آن روس��تا 
تعاوني تشكيل مي شود تا از تسهيالت در نظر گرفته 
شده بهره مند شوند. اما بر س��ر راه اجراي اين طرح ها 
مشكالت وجود دارد كه بايد برطرف شود. او از شرايط 
بانك ها براي اعطاي تسهيالت انتقاد كرد و گفت: فراهم 
كردن دو ضامن كه يكي از اين دو كارمند رسمي بوده و 
در بانك وام دهنده حساب داشته باشد شرايط دريافت 
تسهيالت را براي اين قشر خاص جامعه دشوار و گاهي 

غيرممكن مي كند.

سرپرس��ت وزارت كار مدتي قبل بر لزوم شناس��ايي 
بنگاه هاي اقتصادي مش��كل دار و دچار بحران تاكيد 
كرده و گفت��ه بود تثبيت و حفظ اش��تغال موجود به 
منظور جلوگيري از ركود بنگاه هاي اقتصادي در كنار 
سياست ايجاد اشتغال جديد در اولويت و دستور كار اين 
وزارتخانه قرار دارد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
راستاي شناسايي و حل مشكالت بنگاه هاي توليدي، 
كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد را در استان ها 

راه اندازي كرده است.
در همين خصوص روز گذشته، معاون روابط كار وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي از كاهش تعداد بنگاه هاي 
مشكل دار به 135۰ بنگاه خبر داد و با اشاره به تشكيل 
كارگروه رف��ع موانع توليد گفت: فعاليت اين كارگروه 

موجب صيانت بيش از 4۲۰ هزار شغل شده است.
احمد مشيريان درباره شناسايي بنگاه هاي مشكل دار، 
گفت: به منظور شناس��ايي بهت��ر و دقيق تر كارگاه ها 

و بنگاه هاي داراي مش��كل، كارگروه رفع موانع توليد 
را در سطح اس��تاني و ملي تشكيل داديم و هر سه ماه 
آماره��ا را ب��ه روز مي كنيم وگ��زارش آن را در اختيار 
رييس جمهوري و وزارتخانه هاي مربوطه قرار مي دهيم.

او تعداد بنگاه هاي مش��كل دار تا پايان سال گذشته را 
143۰ بنگاه ذكر كرد و گفت: آخرين آمار ما تا اسفند 

سال گذش��ته 143۰ بنگاه بوده كه در حال حاضر به 
135۰ بن��گاه كاهش يافته اس��ت. البته اين به معني 
تثبيت وضعيت همه بنگاه ها نيست. يكسري از بنگاه ها 
مشكالتشان حل شده و برخي ديگر در حال شناسايي 

و تحليل اطالعاتشان هستيم.
مع��اون روابط كار وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
خاطرنش��ان كرد: با توجه به دستور سرپرست وزارت 
كار به ستاد صيانت از اشتغال براي ارتقاي كارگروه رفع 
موانع توليد توانسته ايم با فعاليت اين كارگروه از بيش 

از 4۲۰ هزار شغل صيانت كنيم.
مشيريان همچنين درباره عمده  مشكالت كارگاه ها 
و بنگاه هاي راكد، گفت: در بررس��ي ها مش��خص شد 
بيشترين مشكالت ناش��ي از كمبود نقدينگي، وجود 
بدهي هاي معوق، فرسودگي دستگاه ها و ماشين آالت، 
سوء مديريت، مطالبات انباش��ته كارگران، ضعف در 
بازاريابي و عدم قدرت رقابت پذيري در بازار بوده است.

 با توجه به اهميت توسعه طرح هاي مرتبط با آب و مديريت 
بر بخش هاي مختلف آب، سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
جهاد كشاورزي تفاهمنامه اي را براي ساماندهي مسائل 
آب، ورزش هاي آبي و گردش��گري در استان هاي شمالي 
امضا كردند.  به گزارش تارنماي س��ازمان برنامه و بودجه، 
برنامه بهسازي آب بندان ها با هدف رفع مشكل كم آبي در 
استان هاي شمالي، تامين آب مطمئن بخش كشاورزي، مهار 
و كنترل سيالب، تغذيه آب هاي زيرزميني و افزايش توليد 
آبزي پروري به مدت ۲ سال از ديگر اهداف اين تفاهمنامه 

عنوان شده است.
در اين تفاهمنامه براي هر يك از دستگاه هاي مرتبط وظايفي 
مشخص شد كه يكي از وظايف اصلي سازمان برنامه و بودجه، 
تامين س��هم اعتبارات ملي در قالب تفاهمنامه به ميزان 
5۰درصد از اعتبار مورد نياز در اليحه بودجه سنواتي است.

در اين آيين رييس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، وزير 
جهاد كشاورزي، استانداران مازندران و گيالن و همچنين 

معاون عمراني استانداري گلستان حضور داشتند. آب بندان 
گونه اي تاالب است كه به دست انسان ساخته شده باشد. 
آب بندان ها بيشتر به پرورش ماهيان گرم آبزي، ذخيره آب در 
فصول باراني براي كشت برنج و آب شرب تخصيص مي يابد.

ذخاير آب بندان هاي استان هاي شمالي ساليانه براي آبياري 
81 هزار هكتار شاليزار استفاده مي شود.

ارادتاهلسنتبهامامحسين)ع(
»واقعيوقلبي«است

كردستان| در روزهايي كه 
ايرانيان يكصدا نام حسين را 
بر زبان مي آورند؛ ش��نيدن 
اين خبر كه اهل تسنن هم 
ارادتي قلبي و واقعي نسبت 
به فرزند رسول اهلل احساس 
مي كنند، براي بس��ياري از 
ايرانيان جالب اس��ت.  امام جمعه سنندج با بيان اينكه 
ارادت اهل س��نت به اهل بيت )ع( واقعي و قلبي اس��ت 
گفت: حضور يكدالنه كردستاني ها در عزاداري عاشوراي 
حسيني پيام مهمي براي دشمنان نظام داشت. ماموستا 
عبدالرحمن خدايي در گفت وگو با تسنيم، با تسليت ماه 
محرم و ايام سوگواري حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( و 
ياران باوفايش اظهار داشت: محبت و ارادت اهل سنت 
به ويژه ش��افعي مذهب به امام حس��ين )ع( و خاندان 
اهل بيت)ع( ثابت، واقعي، قلبي و آشكار است و هيچ شكي 
در آن نيست. او گفت: مردم استان كردستان و اهل سنت 
شافعي مذهب بي نهايت به حضرت امام حسين )ع( و 
اهل بيت )ع( ارادت خالصانه دارند و همه اهل سنت براي 
واقعه كربال ناراحت و غم بار هستند. امام جمعه سنندج 
گفت: مردم استان كردستان مقلد امام شافعي هستند و 
امام شافعي نيز درباره عظمت حضرت امام حسين )ع( 

بيت هاي فراواني فرموده است.

جنگاقتصادينبايدفقط
بردوشمردمباشد

خوزس�تان| امام جمعه 
موقت اهواز با اشاره به جنگ 
اقتصادي به راه افتاده از سوي 
دشمن بر عليه ملت ايران، 
تصريح كرد: رييس جمهور 
اعالم كرد كه بايد در اين برهه 
با كار و تالش شبانه روزي به 
مقابله با اين جنگ اقتصادي بپردازيم، آيا اين انجام شده؟ 
جنگ اقتصادي نبايد فقط بر دوش مردم باشد بايد در 

درجه اول اين جنگ اقتصادي متوجه مسووالن باشد. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، حجت االس��الم والمس��لمين 
سيدابوالحسن حسن زاده در خطبه هاي نماز جمعه اين 
هفته اهواز با اشاره به واقعه كربال گفت: امام حسين)ع( 
در قيام كربال هدفي داش��ت و براي رس��يدن به آن هم 
برنامه داشت؛ احياي دين جدش و امر به معروف و نهي از 
منكر اين هدف بود. وي ادامه داد: راه حل مقابله با جنگ 
رسانه اي، آگاهي و هوشياري است. خيلي ها در مساجد 
و پايگاه ه��اي فرهنگي دارند به خوبي از فضاي مجازي 
استفاده مي كنند اما بايد گسترش يابد. مسووالن بايد 
از اين فعاليت ها حمايت مالي كنند و فضاي مجازي را 
به فعاليت هاي خودمان اضافه كنيم. از ارشاد خوزستان 
مي خواهيم كه با رعايت موازين شرعي برنامه هاي هنري 
برگزار شود اما كانون فرهنگي مساجد را هم تقويت كنند.

تدبيرمناسببرايحلبحران
آبآشاميدنيدربوشهروايالم

بوش�هر| نماينده مردم 
استان بوش��هر در شوراي 
عالي اس��تان ها با اشاره به 
كمبود آب در سطح استان  
بوشهر براي ش��رب گفت: 
شهرها و روستاهاي استان 
بوشهر با كمبود شديد آب 
آشاميدني مواجه هستند. اين استان از محروميت هاي 
بسياري برخوردار اس��ت و در حال حاضر 4۰ درصد از 
واحدهاي صنعتي آن غيرفعال شده اند. به گزارش ايسنا، 
سيدعلي اكبر فاطمي در نهمين اجالس عمومي شوراي 
عالي استان ها گفت: استان بوشهر يكي از جنوبي ترين 
استان هاي كشور است كه ۶۲5 كيلومتر مرز آبي دارد و 
طوالني ترين همسايگي را با آب هاي نيلگون خليج فارس 
ايجاد كرده اس��ت. اين اس��تان با 1۰ شهرستان داراي 
منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي ذخاير عظيم نفت 
و گاز است و به عنوان پايتخت انرژي ايران و خاورميانه 
محسوب مي شود. وي افزود: اين استان بر گنج نشسته 
ولي در حقيقت بر رنج است. مزيت هايي مانند شيالت، 
گمرك، صنايع دستي، صنايع دريايي، 11 بندر تجاري، 
استقرار بزرگ ترين صنايع، توليد 7۰ درصد نفت فالت، 
۹5 درصد نفت خام كشور به عنوان ثروتمندترين استان 

كشور معرفي مي شود.

مشاركتيكميلياردو500
ميليونتومانيخيرانزنجاني
زنج�ان| م��ردم خي��ر 
ونيكوكار زنجان براي كمك 
به دانش آموزان نيازمند در 
مرحله اول جشن عاطفه ها 
بيش از يك ميليارد و 5۰۰ 
ميليون تومان مش��اركت 
كردند. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران، صفري مدير كل كميته امداد استان زنجان 
ضمن قدرداني از مردم خير ونيك انديش استان، گفت: 
رويكرد و راهبرد اصلي كميته امداد توانمند سازي فكري 

وفرهنگي واقتصادي مددجويان تحت حمايت است.
وي با اش��اره به حضور مردم در جشن عاطفه ها گفت: 
خوشبختانه مردم شريف ونيك انديش پايتخت شور 
وشعور حسيني در امر خير وكمك به امور محرومين 
هميشه پيشقدم بوده كه با همين رويكرد در مرحله اول 
جشن عاطفه ها كه 15و1۶شهريور ماه برگزار شد بيش 

از يك ميليارد و 5۰۰ميليون تومان مشاركت كردند.
صفري ب��ه برگزاري مرحله دوم جش��ن عاطفه ها در 
11مهر ماه اش��اره كرد وافزود: به دليل تقارن جشن 
عاطفه با ايام سوگواري سرور وساالر شهيدان حضرت 
امام حسين )ع( اين مراسم ملي ومعنوي در بيش از ۲ 
هزار مدارس استان زنجان با عنوان »شور عاطفه ها« 

برگزار مي شود.

مرزخسروياربعينبهروي
زائرانحسينيبازميشود

كرمانش�اه|  فرمان��دار 
قصرش��يرين از قطع��ي 
ش��دن بازگش��ايي مرز 
رسمي خس��روي در اين 
شهرس��تان ب��راي تردد 
زائران اربعين حسيني در 
س��ال جاري خبر داد. به 
گزارش ايرنا، مرادعلي تاتار در جلس��ه هماهنگي 
ايجاد زيرساخت هاي س��تاد اربعين قصرشيرين، 
افزود: مرز خسروي با قدمت بسيار زياد از ديرباز محل 
تردد زائران به عتبات عاليات بوده است و با توجه به 
خبرهاي اميدوار كننده از مقامات بلندپايه كشور 
امسال ش��اهد تردد قطعي زائران اربعين از اين مرز 
خواهيم بود. وي اظهار داشت: اكنون مرز خسروي 
از زيرس��اخت مطلوب و مناسب ش��امل آب، برق، 
مخابرات و فيبر نوري، بهداشت و درمان برخوردار 
اس��ت و در زمان باقي مانده تا ايام اربعين نيز ديگر 
نيازمندي هاي الزم براي تردد زائ��ران در اين مرز 
انجام مي شود. نماينده عالي دولت در قصرشيرين در 
ادامه گفت: عمليات اجرايي رفع نواقص و كمبودها 
در زمينه زيرساخت هاي اربعين از امروز بطور رسمي 
شروع مي شود و همه دستگاه ها موظف به انجام دادن 

مسووليت هاي خود هستند.
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اقتصاد اجتماعي12اخبار
تمهيدات پليس راهور 

براي بازگشايي مدرسه ها
رييس پلي��س راهنمايي و رانندگ��ي تهران بزرگ 
ضمن تشريح برخي اقدامات پليس براي بازگشايي 
مدارس از رونمايي از برچسب هاي سال ۹۷ سرويس 

مدارس خبر داد.
محمدرضا مهماندار در اين باره گفت: چند روزپيش 
از برچس��ب هاي ويژه س��رويس مدارس براي سال 
تحصيلي ۹۸-۹۷ رونمايي ش��د و به تعدادي از اين 
خودروها نيز برچسب هاي جديد تعلق گرفت. او با 
بيان اينكه مابقي برچسب ها تا آغاز سال تحصيلي 
جديد ميان سرويس هاي مجاز مدارس كه مورد تاييد 
پليس راهور، آموزش و پرورش و ... قرار گرفته باشند، 
توزيع مي شود، به ايس��نا گفت: تنها برچسب هاي 
امسال سرويس مدارس معتبر بوده و برچسب هاي 
سال هاي قبل مربوط به همان سال هاست. رييس 
پليس راهنمايي و رانندگي ته��ران بزرگ از والدين 
خواست كه براي جابه جايي فرزندانشان به مدارس 
حتما از سرويس هاي مجاز مدارس كه داراي برچسب 
است، استفاده كنند و به هيچ عنوان از افراد ناشناس و 
خودروهاي غيرمجاز براي اين كار استفاده نكنند چرا 
كه آمارهاي پليس در سال هاي اخير نشان مي دهد 
كه سرويس هاي مجاز مدارس امن ترين وسيله براي 
حمل و نقل دانش آموزان و كم تصادف ترين وسيله 
براي جابه جايي و حمل و نقل دانش آموزان بوده است.

مهماندار با اش��اره به آموزش سرويس هاي مدارس 
اظهار كرد: يكسري شرايط كلي براي سرويس هاي 
مدارس وجود داش��ته و ما نيز در تالشيم تا هر سال 
اين استانداردها را ارتقاء دهيم؛ عالوه بر آن رانندگان 
سرويس هاي مدارس تحت آموزش از سوي پليس 
ق��رار مي گيرند چرا كه اين رانن��دگان الگويي براي 

دانش آموزان هستند و بايد درست رانندگي كنند.
رييس پلي��س راهنمايي و رانندگ��ي تهران بزرگ 
همچني��ن ب��ه اقدامات پلي��س براي بازگش��ايي 
مدارس اش��اره كرد و گفت: از ماه ها قبل جلسات و 
هماهنگي هاي الزم براي بازگشايي مدارس در دستور 
كار قرار گرفته و خوشبختانه با كمك و همراهي تمامي 
دستگاه ها اقدامات خوبي در اين زمينه صورت گرفت. 

استخدام ۳۰۰ محيط بان بومي 
استان ها در سال جاري

معاون يگان حفاظت سازمان حفاظت از محيط 
زيس��ت بااعالم كمبود حدود ۴۰۰۰ نفر نيروي 
محيط باني، گفت: امسال قرار است ۳۰۰ محيط 

بان بومي استان استخدام كنيم.
مهندس فالحي افزود: در حال حاضر جمعيت 
كل نيروهايي كه در سطح مناطق حفاظت شده 
محيط زيست كار مي كنند ۳۰۰۰ نفر است. اين 
جمعيت با توجه به شرايط كاري هميشه بر سر 

كار نيستند و شيفتي كار مي كنند.
او گفت: طبق استاندارد جهاني به ازاي هر هزار 
هكتار بايد يك محيط بان وجود داشته باشد. اما 
با توجه به وسعت مناطق تحت مديريت سازمان 
محيط زيست كه به ۱۷ ميليون هكتار مي رسد به 
ازاي هر ۸۵۰۰ هكتار يك محيط بان وجود دارد 
و اين به معناي ۸,۵ برابر اس��تانداردهاي جهاني 
اس��ت. معاون يگان حفاظت س��ازمان حفاظت 
از محي��ط زيس��ت گفت: طبق چ��ارت مصوب 
سازمان محيط زيست، بايد ۷۳۴۰ نفر در مناطق 
چهارگانه باشند كه در حال حاضر ۵۰ درصد نيرو 

كمبود داريم كه به علت كمبود بودجه است.
به گفت��ه او، محيط بانان م��ا در مناطق آزاد نيز 
فعاليت دارند و تمام قوانين در خصوص برخورد با 
متخلفان شكار و صيد در مناطق حفاظت شده در 
مناطق آزاد نيز اجرا مي شود و شكارچيان بدون 

پروانه حق شكار را ندارند.
معاون يگان حفاظت سازمان حفاظت از محيط 
زيس��ت ادامه داد: نيروهاي ما بر اس��اس قانون 
خدمات كشوري موظف به ۱۷۶ ساعت خدمت 
در ماه هس��تند درصورتيكه با شيفت كاري آنها 
اين ميزان به ۴۳۲ ساعت مي رسد. به عبارت ديگر 
محيط بانان ما ۲۵۶ ساعت مازاد بر قانون خدمات 

كشوري فعاليت مي كنند. 

بارش باران در ۵ استان
مديركل پيش بيني و هش��دار سريع سازمان 
هواشناس��ي با اش��اره به روند فعاليت سامانه 
بارش��ي در نق��اط مختل��ف كش��ور و اع��الم 
اس��تان هاي پربارش، از احتمال گرد و غبار در 
تهران و ش��ش اس��تان ديگر در روز يك شنبه 
)اول مهرماه( خبر داد. احد وظيفه اظهار كرد: 
بر اساس تحليل آخرين نقشه هاي پيش يابي 
هواشناسي، امروز ش��نبه ۳۱ شهريور، با عبور 
موج تراز مياني جو از غرب و شمال غرب كشور 
و به تدريج دامنه ه��اي زاگرس مركزي، غرب 
س��واحل درياي خزر و دامنه هاي غربي البرز، 
رگبار ب��اران، همراه با وزش ب��اد و رعد و برق 

پيش بيني مي شود.
وظيفه با اش��اره به اينكه بارش امروز ش��نبه 
در نيمه شمالي اس��تان هاي آذربايجان غربي 
و آذربايجان ش��رقي شدت بيش��تري خواهد 
داش��ت، افزود: شنبه و يك ش��نبه در ساعات 
بعدازظهر و اوايل شب، رشد ابر، رگبار و رعد و 
برق و وزش باد ش��ديد موقتي در شرق فارس، 
غ��رب و جنوب كرم��ان و ش��مال هرمزگان و 
ارتفاعات البرز شرقي پيش بيني مي شود. اين 
كارشناس سازمان هواشناسي تاكيد كرد: روز 
يكش��نبه اول مهر، با حركت سامانه بارشي به 
سمت مركز كشور، از شدت ناپايداري در غرب و 
شمال غرب كشور كاسته خواهد شد و بارش ها 
در اس��تان هاي واقع در مركز، تهران و سواحل 
جنوبي درياي خزر گاهي با رعد و برق و وزش 
باد رخ خواهد داد. او ادامه داد: در روز يك شنبه 
در اس��تان هاي اصفهان، تهران، البرز، قزوين، 
مركزي، س��منان و قم وزش باد شديد موقتي 
گاهي همراه با گرد و غبار پيش بيني مي شود. 

سالتحصيليجديدبا83هزارمدرسهناامندركشورآغازميشود

سقف لرزان مدارس فرسوده

خطر گسترش كانون گرد و غبار در حاشيه درياچه اروميه

گروه اقتصاد اجتماعي|
وجود هزار كالس درس خش��ت و گلي، فرس��ودگي 
۳۰درصد مدارس و كمبود ۴۰ ميليون متر مربع فضاي 
آموزشي در كشور، حكايت از آن دارد كه سقف آموزش 
بر س��ر دانش آموزان لرزان است. سقفي كه هر لحظه 
امكان دارد بر سرشان خراب شده و فاجعه بيافريند چرا 
كه ۸۳ هزار مدرسه نا امن  در كشور وجود دارد كه براي 
مقاوم سازي آنها ۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار مورد 
نياز است با اين وجود مدارس فرسوده هنوز در چرخه 
نظام آموزشي باقي مانده اند و در تدوين اليحه بودجه 
سال ۹۷، هم فرسودگي مدارس آنطور كه بايد به چشم 
نيامد چرا كه اعتبارات عمراني اين وزارتخانه نسبت به 
سال قبل، ۳۵ درصد كاهش يافت و به اين ترتيب كمبود 
بودجه براي رسيدگي به وضعيت مدارس ناامن، به جاي 
آنكه حل شود، بدتر ش��د. اين وضعيت در حالي است 
كه اگر اجراي بند ۳ ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه كه بر 
اساس آن بايد ۳ ميليارد دالر از محل اعتبارات حساب 
ذخيره ارزي به نوس��ازي مدارس اختصاص داده شود 
در دستور كار قرار گيرد به راحتي مي توان ۳۰ درصد 
مدارس را بازسازي كرد به گونه اي كه حتي يك مدرسه 

فرسوده در كشور نداشته باشيم.

  11 استان زير خط ميانگين فضاي آموزشي
مهراهلل رخشاني مهر، رييس سازمان نوسازي، توسعه و 
تجهيز مدارس كش��ور، معتقد است عالوه بر فرسودگي 
۳۰ درصد مدارس كش��ور، س��رانه فضاي آموزشي هم 
از حد استاندارد كمتر اس��ت. او درباره اين موضوع بيان 
ك��رد: » در ح��ال حاضر س��رانه فضاي آموزش��ي براي 
دانش آموزان كش��ور، ۵,۲ درصد اما فضاي اس��تاندارد 
۸,۴ درصد است كه نش��ان مي دهد ۳۰ درصد مدارس 
كشور فرس��وده اس��ت. از اين تعداد مدرسه فرسوده در 
كشور، ۱۲ درصد تخريبي هستند و ۱۸ درصد بايد مقاوم 
س��ازي شوند. در مجموع ۱۱ اس��تان زير خط ميانگين 
كش��وري از نظر فضاي آموزشي هس��تند. استان هاي 
تهران، خراسان رضوي، گيالن و سيستان و بلوچستان 
بيش��ترين استان هاي نيازمند نوس��ازي و مقاوم سازي 
هس��تند و از طرف ديگر به دليل مهاجرت به حاش��يه 
 ش��هرها، ناچار به س��اخت مدارس جديد هس��تيم.«

او اف��زود: » در س��ال ۱۳۹۵ رديف ه��اي بودجه اي ۱۰ 
درصد اختصاص يافته است كه اين رقم در سال گذشته 

اعتبارات خيران ۱۰۰درصد و اعتبارات تخريب و بازسازي 
۵۰ درصد تخصيص يافته است. در برنامه پنجم توسعه 
چهار ميليارد دالر معادل چهار هزار ميليارد تومان براي 
تخريب و بازسازي از حساب ذخيره ارزي اختصاص داده 
شد كه تعداد زيادي از مدارس كشور تخريب و بازسازي 
ش��د. از زمان شروع طرح مقاوم س��ازي تنها ۳۵ درصد 
مدارس نيازمند مقاوم سازي و ۳۳ درصد نيازمند تخريب 
و بازسازي بود يعني حدود ۷۰درصد نيازمند مقاوم سازي، 
تخريب و بازسازي بودند كه اكنون اين آمار برعكس شده 
البته اكنون ميزان مطالبات مردم افزايش يافته اس��ت. 
امسال تعهد خيران مدرسه ساز هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان 
است در حالي كه اعتبارات ما هزار ميليارد تومان است. در 
برنامه ششم توسعه نيز سه ميليارد دالر براي مقاوم سازي 
مدارس برآورد شده است اما تاكنون به عنوان يك تكليف 

قانوني اين رقم تخصيص داده نشده است.«
آنطور كه رخشاني مهر مي گويد، هنوز اعتبار مورد نياز 
براي مقاوم س��ازي مدارس در س��ال ۹۷ برآورد نشده 
است. او درباره اين موضوع گفت: » ۷۰ درصد مدارس 
مقاوم س��ازي ش��ده اند با وجود اين ۳۰ درصد مدارس 
كشور نيازمند تخريب، بازسازي و مقاوم سازي هستند 
كه براي مدارس تخريبي به ۱۳ ه��زار ميليارد تومان 
اعتبار و براي مقاوم سازي ۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان 
اعتبار نياز اس��ت؛ البته اين ميزان اعتبار براي تا پايان 
س��ال ۹۶ برآورد ش��ده و براي س��ال ۹۷ هنوز برآورد 
نشده اس��ت. هر لحظه امكان ريزش مدارس خشتي و 
گلي بر سر دانش آموزان وجود دارد، چرا كه نزديك به 
يك هزار كالس خشتي و گلي در كشور وجود دارد كه 
براي تخريب و نوس��ازي آنها يك هزار و ۷۰۰ ميليارد 
ريال اعتبار نياز است و البته انتظار مي رود تا پايان سال 
تحصيلي ۹۷-۹۸ تمامي كالس هاي خش��تي و گلي 

جمع آوري شوند.«
او افزود: » بي ش��ك اگر اجراي بند ۳ م��اده ۶۳ برنامه 
ششم توس��عه كه بر اس��اس آن بايد ۳ ميليارد دالر از 
محل اعتبارات حساب ذخيره ارزي به نوسازي مدارس 
اختصاص داده شود در دستور كار قرار گيرد به راحتي 
مي توان ۳۰ درصد مدارس را بازسازي كرد به گونه اي 
كه حتي يك مدرسه فرسوده در كشور نداشته باشيم.«
اظهارات رييس س��ازمان نوس��ازي، توسعه و تجهيز 
مدارس كشور، در حالي اس��ت كه پيش از اين معاون 
توس��عه مديريت، پشتيباني و مش��اركت هاي مردم 

سازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس با اشاره به 
اينكه يك س��وم از مدارس كش��ور نيازمند نوسازي و 
مقاوم سازي است، اعالم كرده بود، ۱۸۰ هزار ميليارد 
ريال اعتبار براي بازس��ازي و مقاوم سازي اين مدارس 
نياز است. علي شهري درباره اين موضوع گفت: »براي 
نخستين بار با كمك دولت، مجلس و همراهي سازمان 
برنامه و بودجه در قانون بودجه سال۹۷ دولت متعهد شد 
معادل كمك تحقق يافته خيران به مدارس كمك كند 
كه پيش بيني مي شود اين اعتبار به ۴هزار و ۵۰۰ميليارد 
ريال برس��د. تاكنون ۶۵ هزار كالس درس تاكنون زير 
پوش��ش طرح ملي تخريب و بازس��ازي قرار گرفته و 
نوسازي شده است كه اعتبار آن ۶۰ هزار ميليارد ريال 
است. اين در حالي است كه ۲۵ هزار خير مدرسه ساز در 
سطح كشور همكاري دارند كه تاكنون ۴۰ هزار ميليارد 

ريال كمك كرده اند.«

  مدارس خالي تبديل به احسن شوند
اگرچه مسووالن وزارت آموزش و پرورش، اقداماتي 
ك��ه تاكنون ب��راي حل معض��ل م��دارس نيازمند 
تخريب و بازس��ازي، انجام شده است را، قابل قبول 
ارزيابي كرده و معتقدند جز كمبود بودجه، مشكل 
جدي براي باز شدن گره اين موضوع نيست، برخي 
نماين��دگان نمايندگان مجلس، همچنان نس��بت 
به اين وضع منتقد هس��تند، ه��ادي بهادري، عضو 
كميسيون عمران مجلس ش��وراي اسالمي معتقد 
اس��ت ۴۰ ميليون متر مربع كمبود فضاي آموزشي 
در كشور وجود دارد كه براي ساخت آن به ۴۰ هزار 
ميليارد تومان بودجه نياز است كه خيرين، آموزش و 
پرورش و بنياد علوي و بركت بايد نسبت به تامين آن 
اقدام كنند. او درباره اين موضوع بيان كرد: » مدارس 
فرس��وده يكي از بزرگ ترين معضل كالن شهرهاي 

كشور محس��وب مي ش��ود، در كنار بحران كمبود 
فضاهاي آموزش��ي در برخي كالن ش��هرها به ويژه 
تهران در برخي مناطق ب��ه دليل افزايش مهاجرت 
با م��دارس خال��ي از دانش آموز روبرو هس��تيم كه 
نياز اس��ت با فروش، تبديل به احسن كردن و تغيير 
كاربري آنها منابع حاصله را در مسير تجهيز، توسعه 

و ساخت مدارس هزينه كرد.«
او با بي��ان اينكه با بودجه ان��دك آموزش و پرورش 
تجهيز و س��اخت مدارس محقق نمي ش��ود، افزود: 
» با وجود اينكه س��هم ۵۰ درصدي خيرين مدرسه 
ساز كه سبب شده بار بزرگي از دوش دولت برداشته 
شود، متاسفانه براي ساخت مدارس متولي مشخصي 
وجود ندارد و در واقع ش��هرداري اي��ن مهم را جزو 
اولويت ه��اي خ��ود نمي داند و از س��ويي آموزش و 

پرورش نيز بودجه الزم را در اختيار ندارد.«

طرح  تثبيت كانون هاي گرد و غبار در حاش��يه درياچه 
اروميه و طرح تصفيه فاضالب هاي شهري و انتقال پساب 
آن به درياچه اروميه، از آن دست پروژه هايي است كه از 
ابتداي شروع كار ستاد احياي درياچه اروميه در اولويت 
قرار گرفته و گرچه تاكن��ون در اجراي اين برنامه هاي 
مصوب، موفقيت هايي حاصل ش��ده، اما هنوز ستاد به 
دليل نبود اعتبارات كافي نتوانسته است به وعده هاي 
خ��ود بطور كامل عمل كند. هفته گذش��ته تعدادي از 
خبرنگاران حوزه محيط زيس��ت با حضور در اس��تان 
آذربايجان غربي، ضمن بررس��ي آخرين وضعيت آبي 
درياچه اروميه از طرح هاي در دست اقدام دستگاه هاي 
مختلف در راس��تاي حفظ اكوسيستم درياچه اروميه 
بازديد كردند. تثبيت كانون هاي گرد و غبار در حاشيه 
درياچه اروميه از جمله طرح هايي است كه به دليل آثار 
مخرب آن بر سالمت ساكنان اس��تان هاي آذربايجان 
غربي و ش��رقي، همچنين لطمات جبران ناپذير آن بر 
زمين هاي كشاورزي مورد توجه ستاد احياي درياچه 
اروميه از زمان شكل گيري اين نهاد نظارتي قرار گرفته 
اس��ت. يكي از مهم ترين كانون هاي گرد و غبار نمكي 
در حاش��يه درياچه اروميه در روستاي »جبل كندي« 
است كه زماني جزو پيكره درياچه اروميه بود اما امروز به 
بيابان و برهوتي هولناك تبديل شده است. هنگام ورود 
به منطقه جبل كندي واضح ترين و شايد تكراري ترين 
جمله اي كه به ذهن هر بازديدكنن��ده اي مي آيد، اين 
است كه اين منطقه نمي تواند متعلق به استان آذربايجان 
غربي باشد چون همه آذربايجان غربي را به عنوان يكي 
از پربارش ترين استان هاي كشور مي شناسند؛ استاني 
كه نسبت به متوسط كشوري، بارش هاي خوبي دريافت 
مي كند اما اي��ن واقعيت تلخ وج��ود دارد كه مديريت 
نامناسب آب و توسعه ناپايدار كشاورزي در حوضه آبريز 
درياچه اروميه تا حدي پيش رفته كه درياچه ديروز را به 
بيابان امروز تبديل كرده است؛ بياباني كه به گفته فرهاد 

س��رخوش - مدير دفتر ستاد احياي درياچه اروميه در 
استان آذربايجان غربي -در سال ۱۳۷۴ بطور كامل زير 
آب بود اما طي سال هاي گذشته به دليل عقب نشيني 
آب درياچه به تدريج به چنين شرايطي دچار شد تا اينكه 
در طول ۲۰ سال گذشته به دليل كاهش ۴۰ سانتي متر 
از درياچه اروميه در هر س��ال به ي��ك بيابان تمام عيار 

تبديل شد.
اين مسوول استاني ستاد احياي درياچه اروميه كه در 
بازديد از منطقه جبل كندي همراه خبرنگاران اس��ت، 
مي گويد: وس��عت درياچه اروميه در سال ۷۴، ۵۰۰۰ 
كيلومتر مربع بود، درحالي كه در شرايط حاضر به ۱۷۰۰ 
كيلومتر مربع تقليل يافته است. بقيه مساحت درياچه 
اروميه طي سال هاي گذش��ته تبديل به حاشيه شده 
است. بر اساس نقشه راه تعريف ش��ده در ستاد احياي 
درياچه اروميه، تراز اكولوژيك درياچه ۱۳۷۴ متر است 
كه در اين صورت ۴۰۰۰ كيلومتر مربع از درياچه زير آب 
خواهد رفت. سرخوش با بيان اينكه از منطقه جبل كندي 

تا درياچه اروميه ۱۳ كيلومتر فاصله است، اظهارمي كند: 
جبل كندي در ۴۰ كيلومتري شمال شهر اروميه واقع 
شده است و از روس��تاهاي مشرف به درياچه اروميه به 
حساب مي آيد. در حال حاضر نيز حدود ۷۴۰۰ هكتار 
از زمين ها به شنزارهاي روان مبدل شده و روز به روز بر 
وسعت تپه هاي آن افزوده مي شود كه تهديدي جدي 
براي ۳۰ روس��تاي اطراف اين منطقه، باغات و اراضي 
كشاورزي به شمار مي رود حتي روستاي »مقاتل« در 
حاش��يه كانون هاي گرد و غبار جبل كندي از سال ۹۳ 
بر اثر توفان هاي نمكي به تدري��ج مجبور به مهاجرت 
ش��دند و در حال حاضر اين روستا بطور كامل خالي از 

سكنه شده است.
مجيد موس��ي زاده، مدير پ��روژه تثبي��ت كانون هاي 
گرد وغبار جبل كندي، مي گويد: قبل از عمليات تثبيت 
گرد و غبار در كانون هاي غبار خيز جبل كندي به دليل 
ش��دت توفان ها به هيچ وجه امكان اين نبود كه در اين 
عرصه بايستيم و صحبت كنيم حتي بارها اين توفان هاي 

مخرب باعث شكس��ته ش��دن دوربين هاي عكاسي و 
فيلمبرداري شد.

او در مورد نحوه ورود منابع طبيعي به درياچه اروميه به 
ايسنا مي گويد: به دنبال دريافت گزارش هاي متعدد از 
مردم محلي مبني بر وجود مش��كالت زيست محيطي 
در اطراف درياچه اروميه، دانش��گاه صنعتي ش��ريف، 
مطالع��ه اي در اين زمينه انجام داد ك��ه نتايج آن ثابت 
مي كرد در اين منطقه عالوه بر خش��ك شدن درياچه 
اروميه مشكل ديگري هم وجود دارد كه گرد و غبار ناشي 
از خشكي درياچه است. در همين مقطع بود كه سازمان 
جنگل ها از سوي ستاد احياي درياچه اروميه احضار و از 

آن خواسته شد كه تثبيت گرد و غبار را برعهده بگيرد.

  مرگ سرزمين بر اثر توفان هاي نمكي
مدير پروژه تثبيت كانون هاي گرد و غبار با اش��اره به 
اينكه از بهمن ماه سال ۹۳ عمليات تثبيت گرد و غبار 
در چهار كانون بحراني آذربايجان غربي بدون تخصيص 
بودجه شروع شد و تاكنون بيش از ۹۵ درصد كانون هاي 
تحت مديريت منابع طبيعي مهار شده است، در مورد 
كانون گ��رد و غبار جبل كندي توضي��ح مي دهد: در 
جبل كندي، ماسه هاي روان به سمت روستاها حركت 
مي كرد و گرد و غبار ناشي از آن تا حدود ۴۰ كيلومتر را 
تحت تاثير مستقيم قرار مي داد حتي تا ۵۰۰ كيلومتر 
هم قابليت حركت داشت. گرد و غبارهايي كه حاوي 
نمك و عناصر سنگين و به شدت خطرناك است و وقتي 

روي اراضي مي نشيند باعث مرگ سرزمين مي شود.
موسي زاده با اش��اره به اينكه ۷۳۰۰ هكتار كانون گرد 
و غبار در منطقه جبل كندي شناس��ايي شده است، 
در مورد جزييات عمليات تثبيت گرد و غبار مي گويد: 
۸۳۰ هكتار قرق و ۴۸۰ هكتار عمليات كاش��ت انجام 
شده است. دو گونه بومي براي مهار گرد و غبار انتخاب 
ش��ده كه هر دو بومي منطقه است. يكي نهال شورگز 

 )Nitraria( و ديگ��ري بوته ق��ره داغ )Tamarix(
است. درختچه قره داغ گونه اي است كه به شدت با ماسه 
مقابله مي كند، بطوري كه هر اندازه ماسه بيشتر شود، 
رشد اينگونه نيز بيشتر مي شود. به اين شكل كه ماسه را 
بغل مي كند و ارتفاع مي گيرد. اينگونه مي تواند تا چهار 
متر ارتفاع بگيرد و تا از طريق جذب انرژي جنبش��ي 
باد، سرعت آن را بگيرد و مانع حركت ماسه ها مي شود. 
اينگونه هر ۱۲ روز يك بار تا ۱۰ نوبت، به اندازه ۳۰ ليتر 

آبياري مي شود.
ميرصمد سيدموس��وي - مديركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري استان آذربايجان غربي- نيز با حضور در كانون 
غبارخيز جبل كندي با اشاره به تكليف منابع طبيعي 
براي تثيبت گرد وغبار ناش��ي از خشكيدگي درياچه 
اروميه مي گويد: عالوه بر كاشت بوته  و نهال  در منطقه 
جبل كندي، با هدف كاهش سرعت باد در اين منطقه 
۱۳۰ كيلومتر بادشكن غير زنده از چوب هاي هرس شده 
درخت گز يا شاخه هاي خشك اين درخت ايجاد كرده ايم 
كه به دليل طرح شطرنجي، نقش زيادي در خنثي كردن 
بادهاي ديوانه اين منطقه دارند كه هر بار از يك منطقه 
مي وزد. اين بادشكن با همكاري با معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري و تامين بخشي از اعتبارات توسط اين 

نهاد اجرايي شد.
او مي افزايد: منابع طبيعي در مجموع در شهرستان هاي 
س��لماس، اروميه و مياندوآب، پروژه هاي بيولوژيك و 
بيومكانيك براي مهار گرد و غبار اجرا كرده است. از سال 
۹۳ تا ۹۶، حدود ۲۵ ميليارد تومان براي نهال كاري و 
بوته كاري در ۲۳۰۰ هكتار و تثبيت كانون هاي بحراني 
در ۸۳۰۰ هكتار از اراضي اين سه شهرستان انجام شده 
است. احداث بادشكن غير زنده، استقرار ايستگاه هاي 
پايش و سنجش گرد و غبار، اصالح و پرورش گززارهاي 
طبيعي، قرق و س��اماندهي »چ��را« از ديگر اقدامات 

انجام شده در اين مناطق است.

باسوادانبيكار3برابربيسوادانبيكاراميدواريبهتاييدسريعتراليحهحمايتازكودكان
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با اش��اره 
به اينكه در حال برنامه ريزي هس��تيم تا ۳۰ درصد از 
پست هاي مديريتي در اختيار زنان قرار گيرد، گفت: 
بان��وان نيز بايد تجربه و كفايت الزم براي يك پس��ت 
مديريتي داشته باش��ند، اما مهم اين است كه نگرش 
در حال تغيير است و اين فرصت هاي جديد بسياري 
را فراهم مي كند تا خانم ها احس��اس نكنند به خاطر 

جنسيت خود ديده نشدند و كنار گذاشته شدند.
معصومه ابتكار با اشاره به سير صعودي حضور زنان در 
عرصه هاي علمي، اظهار كرد: اميد است بتوانيم در زمينه 
فراهم سازي زيرساخت هاي دولتي به منظور پذيرش 
شغل مناسب براي زنان در س��طوح مديريتي تالش 
الزم را داش��ته باشيم. او افزود: در بخش دولت در حال 
برنامه ريزي هستيم تا ۳۰ درصد از پست هاي مديريتي 
در اختيار زنان قرار گيرد و بخشي از مشكل حل شود. 
ابتكار اظهار كرد: اين امر با دستور رييس جمهور ابالغ 
ش��ده و مي تواند فرصت هاي جديدي ب��راي زنان به 
وجود آورد و زمينه را براي حضور خانم ها در تصميمات 
مديريتي فراهم كند كه موضوع مهمي است. او فراهم 

كردن تسهيالت اشتغال زا همانند تسهيالت فراگير، 
پايدار و اجراي طرح كارا را از زمينه هايي برش��مرد كه 
مي تواند به دختران فارغ التحصيل جوياي كار در كشور 
براي يافتن شغل مناسب كمك كند. ابتكار در پاسخ به 
اين سوال كه آيا در دولت ساختار الزم براي حضور بانوان 
در سطوح مديريتي آماده است يا نه؟ به ايسنا گفت: كار 
در حال انجام است زيرا اين امر مساله اي تدريجي است 
و آمار رش��د پست هاي مديريتي طي چهار سال براي 
بانوان در استانداري و بخشداري ها، در برخي استان ها 
مطلوب نيس��ت و در برخي مطلوب و در بعضي ديگر، 

بسيار مناسب پيش رفته است كه اين نشان مي دهد 
زمينه براي حضور خانم ها در حال فراهم شدن است.

او ادامه داد: بانوان نيز بايد تجربه و كفايت الزم براي 
يك پست مديريتي را داشته باشند اما مهم اين است 
كه نگرش در حال تغيير است و اين فرصت هاي جديد 
بس��ياري را فراهم مي كند تا خانم ها احساس نكنند 
به خاطر جنس��يت خود ديده نشدند و كنار گذاشته 
ش��ده اند يا آنگونه كه بايد به آنان فرصت داده نشده 
است و براي دولت نيز فرصتي است تا از اين سرمايه 
اس��تفاده كند. ابتكار در خصوص دختران فراري نيز 
گفت: آماري از اينكه تعداد دختران فراري در كشور 
رو به افزايش است يا نه؟، ندارم اما راهكار براي مقابله 
با اين موضوع، آموزش خود مراقبتي و حقوق خود و 
توان افزايي است. معاون رييس جمهور در امور زنان و 
خانواده در ادامه بيان كرد: اليحه حمايت از كودكان 
و نوجوانان در مجلس تصويب ش��ده و اميد است كه 
شوراي نگهبان نيز زودتر آن را تصويب كند . ما براي 
اج��راي اليحه آماده اي��م كه به موض��وع حمايت از 

كودكان و نوجوانان بسيار كمك مي كند.

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس گف��ت: اعتماد به 
دولتمردان و مش��اهده رفتار صادقانه آنها بدون شك 
در كاهش استرس، نا اميدي، پرخاشگري و در نهايت 
كاهش نزاع خياباني بسيار موثر است. رسول خضري در 
رابطه با افزايش نزاع و خشونت هاي خياباني در كشور 
گفت: افزايش نزاع، خش��ونت، استرس و افسردگي در 
جامع��ه داليل مختلفي دارد كه يكي از آنها احس��اس 
امنيت شغلي، اقتصادي و روحي رواني است. او با اشاره 
به آمار ۳۵ هزار پرونده پزشكي قانوني كه تنها در چهار 
ماه نخس��ت سال ۹۷ تشكيل شده اس��ت، اظهار كرد: 
بيش از هر چيزي ما نياز به احساس امنيت جامعه داريم 
احس��اس امنيت از خود امنيت مهم تر است، احساس 
امنيت يك لفظ عمومي است كه بايد در بين مردم ديده 
شود، احساس امنيت شغلي، اقتصادي، روحي و رواني. 
الفباي توس��عه با الف امنيت است و در همه جاي دنيا 
مثل عدد يك مي ماند كه اگر صفر جلو آن بگذاريم باال 
مي رود ولي اگر آن الف امنيت و احساس امنيت نباشد 
هرچقدر هم صفر بگذاريم بي معني اس��ت. خضري با 
اشاره به اينكه بيكاري آس��تانه تحمل مردم جامعه را 

كم كرده اس��ت، به خانه ملت گفت: فردي كه امنيت 
شغلي ندارد دچار استرس و نهايتا پرخاشگري مي شود، 
بيشترين آمار بيكاري تاريخ كشور در اين دوره است، 
متاسفانه، ۴۲درصد فارغ التحصيالن دانشگاهي بيكار 
هستند، ميزان بيكاران باسواد ۳برابر بيكاران بي سواد 
و ۱۳ميليون جوان ايراني از س��ن ازدواجشان گذشته 
اس��ت كه خروجي آن اس��ترس، عصبانيت، خشونت، 
خودكشي، نااميدي، افسردگي و در نهايت مهاجرت و 

فرار از كشور خواهد بود.
او اظهار كرد: اگر مشكالتمان را صادقانه با مردم مطرح 
كنيم، مانند هشت س��ال دفاع مقدس كه مردم بدون 
هيچ چش��م داشتي جوان خودش��ان را فرستادند و با 
افتخار وجود مبارك و مقدس شهدايش��ان را نه تنها با 
اشك بلكه با لبخند تش��ييع كردند چرا كه به صداقت 
دولتمردان ايمان و اعتقاد داشتند. در هشت سال دفاع 
مقدس ما تحريم هاي ظالمانه را داش��تيم و همچنين 
همه دنيا در مقابل ما بسيج شده بود، ولي سربلند بيرون 
آمديم و تا اين ميزان گراني، عدم احساس امنيت شغلي، 

عدم امنيت اقتصادي و كاري به وجود نيامد. 
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
تعديل تقاضاي سكونت در 
تهران با قطارهاي حومه اي

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه افزايش قطارهاي 
حومه اي براي تهران و حومه امري ضروري به شمار 
مي رود، گفت: راه حل برون رفت تهران از مشكالت 
كنوني، توسعه قطارهاي حومه اي است و براي تحقق 

اين هدف نياز به سرمايه  گذاري بسيار زيادي داريم.
 عباس آخوندي  بيان كرد: در حال حاضر گزارش تهيه 
و احداث شركت قطارهاي حومه اي را به دولت ارسال 
كرده و پيگير تصويب هرچه سريع تر آن هستيم كه 
امي��د داريم در نهايت بحث قطار حومه اي به مقصد 
تهران و همچنين در همه كالن شهرها  به يك دستور 
كار اصلي تبديل شود. به گزارش  پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازي، آخوندي درب��اره قيمت هريك از 
ترنس��ت هاي قطارهاي حومه اي بيان كرد: قيمت 
هر يك از اين ترنس��ت هاي قط��ار حدود ۴ ميليون 
يورو است كه رقم بسيار زيادي براي كشور محسوب 
مي شود اما بايد به اين نكته توجه داشت كه درصورت 
افزايش قطارهاي حومه اي و تس��هيل دسترسي به 
كالن شهر تهران، بسياري از تقاضاها براي سكونت 
و تمركز در اين شهر، كاهش خواهد يافت. وزير راه و 
شهرسازي با بيان اينكه تهران ديگر توان پاسخگويي 
به افزايش ظرفيت بيش از اين را ندارد، گفت: تا چه 
ميزان مي خواهيم تهران را بزرگ كنيم؟ قطعا امكان 
بيش از اين حد وجود ندارد و بايد در نهايت وضعيت 
پيرامون تهران را ارتقا بخشيده و رفاه و آسايش مردم 
را در اين نواحي باال ببريم. او با تأكيد براينكه در حال 
حاضر وضعيت شهرهاي جديدي چون پرند، هشتگرد 
و انديشه كه در اطراف تهران واقع شده اند تا حد زيادي 
ارتقا يافته است، گفت:   توسعه شبكه ريلي در حومه 
يكي از بهترين روش ها در گسترش سيستم حمل و 
نقل عمومي بين كالن شهر و محيط پيراموني است 
كه در همه دنيا تجربه شده است. آخوندي اظهار كرد: 
 هم اكنون قيمت بليت قطار  تهران - پرند حدود ۱۵۰۰ 
تومان است كه براي مسافران تقريبا شبه مجاني است.

 ساعت حركت قطارها
و هواپيماها تغيير نمي كند

باتوجه به اينكه ساعت رس��مي كشور از ساعت ٢٤ 
جمعه 3۰ شهريور يك ساعت به عقب كشيده شد، 
ش��ركت راه آهن درباره ساعت حركت قطارها پس 
از تغيير ساعت رسمي كش��ور اعالم كرد كه ساعت 
حركت قطارها طبق ساعت رسمي كشور است.  به 
عبارت ديگر مس��افران ضمن تنظيم ساعت خود با 
ساعت رسمي كش��ور، برنامه هاي خود را بر اساس 
زمان درج ش��ده در بليت هاي خود انجام دهند و در 
راه آه��ن حضور يابند. به گزارش ايس��نا، همچنين 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي هم اعالم 
كرد كه ساعت حركت اتوبوس ها و ناوگان بين شهري 
نيز طبق ساعت رسمي كشور است و تغيير ساعت 
رسمي تاثيري در زمان حركت ناوگان جاده اي ندارد. 
در اين ميان، س��ازمان هواپيمايي كشوري هم بيان 
كرد كه با تغيير ساعت رسمي كشور، ساعت پروازها 
تغيير نمي كند و پروازها طبق برنامه و زمان درج شده 
در بليت ها انجام مي شود. سازمان هواپيمايي كشور 
اعالم كرد، مسافران پروازهاي داخلي و خارجي ضمن 
تنظيم ساعت خود با ساعت رسمي كشور، برنامه هاي 
خود را بر اساس زمان درج شده در بليت هاي هواپيما 
انجام دهند و در فرودگاه ها حضور يابند. طبق قانون 
تغيير ساعت رس��مي كشور مصوب ۱3۸۶ مجلس 
ش��وراي اسالمي ساعت رسمي كش��ور هر سال در 
ساعت ۲۴ روز اول فروردين يك ساعت به جلو كشيده 
مي شود و در ساعت ۲۴ روز 3۰ شهريور به حال سابق 

برگردانده مي شود.

چاره جويي براي جلوگيري از 
برخورد اتوبوس با تانكر

دبير كميسيون ايمني راه ها با اشاره به حادثه برخورد 
تانكر س��وخت با يك دس��تگاه اتوبوس مسافربري 
تهران-كرمان در ش��امگاه دوشنبه ۲۶ شهريورماه، 
اظهار كرد: كميسيون ايمني راه هاي كشور بر اساس 
گزارش ارايه شده از سوي كارشناس خود، تصميمات 
الزم را اتخاذ مي كند تا از بروز هرگونه حادثه مش��ابه 
جلوگيري كند. به گزارش پايگاه خب��ري وزارت راه 
و شهرس��ازي،  مهرداد تقي زاده از برگزاري جلس��ه 
فوق العاده كميسيون ايمني راه هاي كشور در تاريخ 
دوشنبه دوم مهرماه خبر داد و گفت: نتيجه نهايي بعد 
از پايان جلسه به اطالع عموم مردم خواهد رسيد. او 
ادامه داد: بر اساس اطالعات به دست آمده تا اين لحظه، 
اتوبوس مسافربري متعلق به يك شركت مجاز بوده كه 
حركت خود را از پايانه جنوب تهران آغاز كرده و راننده 
آن هم نمره منفي نداش��ته است، همچنين سرعت 
حركت اتوبوس ۱۰3 كيلومتر در ساعت برآورد شده 
است كه مجاز محسوب مي ش��ود، بنابر اين از طرف 
اتوبوس مش��كلي وجود نداشته است. او  افزود: طبق 
اخبار واصله تا اين لحظه، اتوبوس از پشت با كاميون 
حام��ل تانكر نفت گاز برخورد ك��رده كه البته طبق 
اظهارات پليس راهور ناجا، انحراف به چپ هم داشته 
اس��ت؛ اما مادامي كه گزارش كارشناس كميسيون 
ايمني راه هاي كشور ارايه نشود، نمي توان نظر در مورد 
آن ارايه كرد. تقي زاده افزود: بر اساس مطالب ارايه شده 
در جلسات كميس��يون ايمني راه ها، كاميون هاي 
حامل تانكر سوخت حق تردد هنگام شب را ندارند، 
مگر اينكه از تجهيزات الزم مانند مسيرياب برخوردار 
باش��ند، بر همين اس��اس نماينده شركت پخش و 
پااليش فرآورده هاي نفتي با حضور در جلسه فوق العاده 
كميسيون ايمني راه ها توضيحات الزم در خصوص اين 
موارد را ارايه خواهد كرد. تقي زاده با طرح اين سوال كه 
چرا بايد در جاده هاي كش��ور تانكر سوخت 3۰ هزار 
ليتري تردد داشته باشد درحالي كه راه آهن سه سال از 
درخواست خريد واگن هايي كه بخشي از آنها مخزن دار 
هس��تند مي گذرد؟ گفت: اين واگن ه��ا هيچ گونه 
هزينه  اي براي دولت نداش��ته و بخش خصوصي از 
طريق سير و بهره برداري واگن ها، هزينه هاي خريد 

آن را بازمي گرداند كه سه سال به تعويق افتاده است.

»تعادل« كاهش 45 درصدي تعداد معامالت مسكن تهران را بررسي مي كند

افت معنادار معامالت ملك در شهريور

راه اندازی ۲۲ خط »اتوبوس مدرسه« برای اولين بار
در تهران صورت مي گيرد

گروه راه و شهرسازي|
بررسي آمارهاي س�امانه اطالعات بازار امالك 
ایران درباره تع�داد قراردادهای خرید و فروش 
مس�کن در ش�هر تهران ط�ي 25 روز ابتدایي 
ش�هریور ماه س�ال جاري نش�ان م�ي دهد که 
۷53۸ قرارداد خرید و فروش امالک امضا شده 
كه نسبت به شهریور س�ال گذشته، ۴5 درصد 
کاهش داش�ته اس�ت. در عين حال،  از سویي با 
توجه به این كه آمار معامالت در سامانه یادشده 
گاهي با چند روز تاخير ثبت مي شود و از سوي 
دیگر، روزهاي پایاني ش�هریورماه مقارن با ایام 
سوگواري تاسوعا و عاشورا بود،  انتظار نمي رود 
كه آمار معامالت ملك در تهران طي شهریورماه 
از 9 هزار فقره فزوني گيرد. براس�اس آمار بانك 
مركزي تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
پایتخت در شهریورماه س�ال1396، 15 هزار و 
500 واحد مسکونی بوده که نسبت به ماه مشابه 
س�ال قبل 9.2 درصد افزایش داش�ته اس�ت، 
یعني درحالي كه معامالت مس�كن در شهریور 
ماه سال گذشته شرایط بهتري را نسبت به ماه 
مشابه س�ال 95 داشته اس�ت، در شهریور ماه 
سال جاري، حجم معامالت نسبت به ماه مشابه 
س�ال قبل نزدیك به 50 درصد كاهش داش�ته 
اس�ت. همچنين ميانگين قيمت یک مترمربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهریور 
سال 96، ۴.۷6 ميليون تومان بود که نسبت به 
ماه قبل و ماه مش�ابه س�ال قبل از آن به ترتيب 
1.9 درصد و 9.۷ درصد افزایش داشته است. این 
در حالي است كه بر اس�اس تازه ترین آمارهاي 
بانك مركزي، متوسط قيمت هر متر مربع واحد 
مس�كوني در تهران طي مردادماه س�ال جاري 
۷.۴ ميليون تومان بود. نگاهي به آمار معامالت 
مسكن در شهریورماه سال 1395 هم مي تواند 
به تحليل بهتر وضعيت بازار مسكن در شهریور 
ماه س�ال جاري كمك كند. آمار منتشر شده از 
بانك مركزي درباره تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مسکوني شهر تهران در آخرین ماه تابستان سال 
95 حكای�ت از آن دارد كه تع�داد قراردادهاي 
خرید و فروش مسكن 1۴.3 هزار واحد مسکوني 
بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.9 
درصد افزایش داشته است. ضمن اینكه در ماه 
مورد گزارش، متوسط قيمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربناي واحد مسکوني معامله شده 
از طریق بنگاه هاي معامالت ملکي شهر تهران 

۴.2۷ ميليون تومان بوده اس�ت که نس�بت به 
ماه مشابه س�ال قبل 2.3 درصد افزایش نشان 

می دهد.

    زنگ آغاز ركود؟
درواقع بررسي آمار معامالت مسكن در شهريور سال9۵، 
9۶ و 97 نش��ان مي دهد كه حجم قراردادهاي خريد و 
فروش در شهريور سال9۵ و 9۶ نسبت به ماه مشابه سال 
قبل آن روند صعودي داش��ته است اما در شهريور 97، 
حجم معامالت نسبت به ماه مشابه سال قبل آن،  كاهش 
داش��ته اس��ت كه اين موضوع مي تواند زنگ هشداري 
براي بازگش��ت ركود به بازار مسكن باشد اگرچه حجم 
معامالت تنها يكي از فاكتورهاي مورد نظر براي بررسي 
ركود يا رونق بازار است و قيمت مسكن، حجم پروانه هاي 
صادرشده و ... هم نقش مهمي در تعيين وضعيت مسكن 
بازي مي كنند، اما با توجه به كاهش چشمگير معامالت 
مسكن، اين موضوع نمي تواند چشم انداز خوبي براي اين 

بازار در ماه هاي آتي ترسيم كند.
البته در آمار مربوط به حجم معامالت مسكن در شهريور 
ماه سال جاري، قراردادهاي خريد و فروش امضا شده در 
يك هفته پاياني شهريور ماه در نظرگرفته نشده است 
چون اطالعات مربوط به ۲۵ روز ابتدايي اين ماه است اما 
با توجه به اينكه ممكن است برخي از معامالت انجام شده 
در اين مدت هنوز در سامانه امالك و مستغالت به ثبت 
نرسيده باشد، ممكن است شاهد افزايش ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ 
معامله تا پايان شهريور ماه باشيم اگرچه بايد اين موضوع 
را هم درنظر بگيريم كه روزهاي پاياني شهريور با روزهاي 
نخست ماه محرم همزمان بود و همين موضوع مي تواند 

يكي از عوامل كاهش در حجم معامالت به شمار رود.

    روند معامالت نزولي تر شد
كاهش حجم معامالت در شهريور ماه سال جاري نسبت 
به شهريور سال هاي 9۶ و 9۵ در حالي رخ داده است كه 
مقايسه آمار معامالت مسكن در مردادماه امسال نسبت 
به مشابه سال قبل تنها 33 درصد كاهش يافته است و 
افت معامالت در شهريور ماه بسيار چشمگيرتر از مرداد 

بوده است.
به عبارت ديگر، اگرچه كاهش حجم معامالت مسكن 
نسبت به ماه مشابه سال قبل كه از خرداد ماه امسال آغاز 
شده بود نه تنها ادامه دارد بلكه هر ماه اين آمار كاهشي 
رشد بيشتري را تجربه مي كند، اين در شرايطي است كه 
حجم معامالت از نيمه دوم سال گذشته سيرصعودي به 
خود گرفته بود و آمار قراردادهاي خريد و فروش مسكن 
در ماه هاي مهر، آبان و ... نسبت به نيمه نخست سال 9۶ 

و همچنين نيمه دوم سال 9۵ افزايش يافته بود.
حجم معامالت مسكن از نيمه دوم سال گذشته آغاز 
شد و با رشد قراردادهاي خريد وفروش، قيمت ها هم 
تاحدودي رش��د كرد، اين ش��رايط تا بهمن ماه ادامه 
داش��ت،  حجم معامالت در دو ماه پاياني سال گذشته 
ثابت ماند اگرچه قيمت ها همچنان رشد كرد. وضعيت 
بازار مسكن در فروردين ماه سالجاري هم تغييري را در 
قيمت و حجم معامالت ثبت نكرد اما از ارديبهشت ماه، 
در بخش مسكن چرخش قابل مالحظه اي رقم خورد و 
همزمان با افزايش قراردادهاي خريد وفروش، قيمت ها 

هم رشد كرد.
در خرداد ماه روند حجم معامالت نسبت به ارديبهشت 
ماه كاهش يافت اما قيمت ها افزايش داشت، قراردادهاي 
خريد و فروش در تير هم نس��بت به خرداد افت كرد اما 
قيمت ها رشد كرد، ش��رايط در مرداد ماه تغيير كرد و 
درحالي ك��ه روند نزولي حجم معامالت ادامه داش��ت 
قيمت ها ثابت ماند،  وضعيت حجم معامالت در شهريور 
ماه نسبت به مرداد ماه كاهش يافت و به نظر مي رسد كه 

قيمت ها همان روند مرداد ماه را ادامه داده است.

    داليل ورود به ركود
براساس آمار ثبت شده در سامانه  امالك و مستغالت، 
در ۲۵ روز ابتدای شهريورماه ۱397 به طور ميانگين، 
روزانه 3۰۱ قرارداد خريد و فروش به امضا رسيده است 
كه اين رقم در شهريورماه س��ال گذشته، روزانه ۴3۸ 

مورد بوده است.
درواقع به نظر مي رسد كه بازار مسكن در نيمه ابتدايي 
سال جاري روزهاي خوبي را سپري نمي كند و معامالت 
مسكن در حال كاهش چشمگير است و ثبت اين آمار به 
علت جهش قيمت مسكن از ارديبهشت ماه امسال است 
جهشي كه در برخي مناطق تهران از جمله مناطق ۲، ۴ 
و ۵، رشد 7۰ درصدي قيمت ها را رقم زد.  با رشد قيمت 
مسكن، توان خانوارها براي خريد مسكن كاهش يافت 
و همين موضوع موجب شد كه تعداد قراردادهاي خريد 
و فروش از ارديبهش��ت ماه روندي نزولي را طي كند و 
ثبت ۱9 هزار قرارداد خريد و فروش به 7۵۰۰ قرارداد 

در شهريور ماه برسد.
كارشناسان اعالم كردند كه در نيمه نخست سال جاري 
قيمت ها در شهر تهران دچار رشد ۶۲ درصدي شد و 

از سوی ديگر معامالت 33 درصد کاهش يافت، البته 
سرعت رشد ماهيانه قيمت ها که به صورت صعودي 
درحال افزايش بود، در مردادماه کاهش يافت و رش��د 
ماهيانه  قيمت در تيرماه  97 معادل 7.۱ درصد بود و در 

مردادماه به ۶.۱ درصد رسيد. 
در مردادماه س��ال جاري متوسط قيمت هر متر مربع 
زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران حدود 7 ميليون و ۴۰۰ هزار 
تومان بود که نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل ۶۲.۱ درصد رشد داشت.
بيشترين رشد متوس��ط قيمت مربوط به منطقه ۵ با 
۸۱.۸ و کمترين ميزان ب��ه منطقه ۱۲ با ۲۵.3 درصد 

نسبت به مردادماه سال گذشته اختصاص دارد. 
در اين ميان خروج سفته بازان، رکود معامالت و عدم 
توان ط��رف تقاضا حكاي��ت از آن دارد که در ماه های 
پيش رو ش��اهد افت معامالت و کاهش س��رعت رشد 
قيمت خواهيم بود اگرچه پيش بيني مي شود كه قيمت 
ها كاهش چنداني را تجربه نكنند و به تبع آن معامالت 

هم افزايش چنداني نداشته باشند.

مديرعامل ش��رکت واحد اتوبوسراني شهرداري تهران 
از راه اندازي ۲۲ خط »اتوبوس مدرس��ه« در ۲۲ منطقه 
شهر تهران خبر داد و گفت: اين اتوبوس ها از اول مهر به 

دانش آموزان سرويس دهي مي كنند.
 پيمان سنندجي با اشاره به ويژگي هاي خاص سرويس 
مدارس در دنيا، اظهار كرد: س��رويس م��دارس در دنيا 
دماغه دار بوده، داخل آن مكاني براي قرار دادن كتب و كيف 
دانش آموزان در نظر گرفته شده و تمام مشخصات ايمني را 
دارند كه ضمن تعريف مسيرهاي مشخص، مبدا آن درب 
منزل دانش آموزان نيست، بلكه مسيرهايي مشخص شده 
است تا ضمن صرفه جويي در هزينه ها، فرهنگ استفاده 
از حمل و نقل عمومي به دانش آموزان، آموزش داده شود. 
به گزارش مهر، وي افزود: امسال به پيشنهاد معاون حمل 
و نقل و ترافيك شهرداري تهران براي اولين بار ۲۲ خط 
 school( »از خطوط اتوبوسراني به سبك »اسكول باس
bus( به دانش آموزان تهراني خدمت رساني خواهد كرد. 
براي هر ي��ك از مناطق ۲۲ گانه، ي��ك خط اتوبوس كه 
بيشترين مدرسه در مسير آن قرار دارد با پالكارد »اتوبوس 
مدرسه« و تابلوهاي ويژه مدارس ديده شده است كه در 
س��ه وعده صبح، ظهر و عصر به دانش آموزان س��رويس 
دهي خواهد كرد.  به گفته س��نندجي، ۶ نيم راه، شامل 
3 نيم راه رفت و 3 نيم راه برگشت و بطور كلي روزانه ۱۸ 
نيم راه با سرفاصله ۱۵ دقيقه براي اتوبوس مدارس ديده 
ش��ده اس��ت. كارت هايي با ۵۰ درصد تخفيف نيز براي 
استفاده اين اتوبوس ها پيش بيني شده است و از اول مهر 
به دانش آموزان مناطق ۲۲گانه س��رويس دهي خواهد 
كرد.  مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني اظهار كرد: 
اگرچه اين اتوبوس ها دماغه دار نيست، اما راه اندازي اين 
سرويس با تفكر »اتوبوس مدرسه« كار بزرگي است كه 
اميدواريم با تامين ناوگان آن در سال هاي آينده، خطوط آن 
افزايش يافته و اين ناوگان به معناي واقعي با هدف كاهش 
هزينه ها و ترويج فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومي، 

خدمت رساني كند.

    تمهيدات پليس راهور براي مدرسه ها
با توجه به بازگش��ايي مدارس از روز يكش��نبه رييس 
پليس راهنمايي و رانندگي ته��ران بزرگ از رونمايي 

از برچسب هاي سال 97 سرويس مدارس خبر داد.
به گزارش ايسنا، سردار محمدرضا مهماندار گفت: چند 
روزپيش از برچسب هاي ويژه سرويس مدارس براي 
سال تحصيلي 9۸-97 رونمايي شد و به تعدادي از اين 

خودروها نيز برچسب هاي جديد تعلق گرفت.
وي با بيان اينكه مابقي برچسب ها تا آغاز سال تحصيلي 
جديد ميان سرويس هاي مجاز مدارس كه مورد تاييد 
پليس راهور، آموزش و پرورش و ... قرار گرفته باشند، 
توزيع مي شود، گفت: تنها برچسب هاي امسال سرويس 
مدارس معتبر بوده و برچس��ب هاي س��ال هاي قبل 

مربوط به همان سال هاست.
رييس پلي��س راهنمايي و رانندگي ته��ران بزرگ از 
والدين خواس��ت كه براي جابه جايي فرزندانشان به 
مدارس حتما از سرويس هاي مجاز مدارس كه داراي 

برچسب اس��ت، استفاده كنند و به هيچ عنوان از افراد 
ناشناس و خودروهاي غيرمجاز براي اين كار استفاده 
نكنند، چرا كه آمارهاي پليس در سال هاي اخير نشان 
مي دهد كه سرويس هاي مجاز مدارس امن ترين وسيله 
براي حمل و نقل دانش آموزان و كم تصادف ترين وسيله 
براي جابه جايي و حمل و نقل دانش آموزان بوده است.

مهماندار با اش��اره به آموزش س��رويس هاي مدارس 
اظهار كرد: يكسري ش��رايط كلي براي سرويس هاي 
مدارس وجود داش��ته و ما نيز در تالش��يم تا هر سال 
اين استانداردها را ارتقاء دهيم؛ عالوه بر آن رانندگان 
س��رويس هاي مدارس تحت آموزش از سوي پليس 
ق��رار مي گيرند چرا ك��ه اين رانن��دگان الگويي براي 
دانش آموزان هستند و بايد درس��ت رانندگي كنند. 
وي با بيان اينكه ارتكاب يكسري از تخلفات سبب لغو 
صالحيت راننده سرويس مدارس خواهد شد، گفت: 
رانندگان جديد تحت يكس��ري آموزش قرار گرفته و 
رانندگاني كه قبل تر نيز به عنوان س��رويس مدرس��ه 

فعاليت داشتند، برخي از آموزش هايشان تجديد شده 
و بر آنها نظارت وجود دارد.

رييس پلي��س راهنماي��ي و رانندگي ته��ران بزرگ 
همچنين به اقدامات پليس براي بازگش��ايي مدارس 
اشاره كرد و گفت: از ماه ها قبل جلسات و هماهنگي هاي 
الزم براي بازگشايي مدارس در دستور كار قرار گرفته 
و خوش��بختانه با كمك و همراهي تمامي دستگاه ها 

اقدامات خوبي در اين زمينه صورت گرفت.
مهماندار با بيان اينكه همزمان با آغاز سال تحصيلي در 
اول مهرماه ماموران پليس در آماده باش خواهند بود، 
خاطرنشان كرد: ماموران پليس راهور با حداكثر توان 
خود در معابر اس��تقرار خواهند داشت و به آنان تاكيد 
شده كه به دانش آموزان و والدين آنها به ويژه در اطراف 
مدارس كمك كنند. بطوري كه يكي از وظايف كلي در 
روزهاي آغازين مهرماه همراهي دانش آموزان از محل 

پياده شدن از سرويس ها در ورودي مدرسه است.
وي بر ضرورت همكاري والدين دانش آموزان تاكيد 
كرد و گفت: متاسفانه در موارد متعددي در سال هاي 
گذشته شاهد آن بوده ايم كه توقف دوبله يا غيرمجاز 
والدين در اطراف در مدارس و افزايش حجم ترافيك 
در خيابان ها و معابر شده اس��ت كه در همين راستا 
از والدين درخواس��ت مي كنم كه از توقف غيرمجاز 
در اط��راف مدارس خودداري ك��رده و در درجه اول 
س��رويس مدرس��ه را براي جابه جايي فرزندانش��ان 

انتخاب كنند.
وي با اش��اره به ترافيك اول مهرم��اه نيز گفت: توزيع 
زمان سفر به ويژه در ساعات آغازين روز نقش مهمي در 
كاهش حجم سنگين ترافيك دارد از اين رو توصيه ما به 
شهروندان اين است كه از ابتداي مهرماه ضمن پرهيز از 
تردد غيرضروري از وسايل حمل و نقل عمومي به ويژه 
مترو و اتوبوس استفاده كرده و اگر مجبور به استفاده از 
خودرو هستند، زمان سفر خود را مديريت كرده تا دچار 

ترافيك هاي سنگين نشويم.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با اشاره 
به برخي از ممنوعيت مقطعي به منظور روان س��ازي 
ترافيك در اين ايام گفت: به عنوان مثال از ساعت ۶ تا 
9 صبح كاميونت ها و وانت هاي توزيع مواد غذايي و بار 
اجازه تردد در معابر شهر را ندارند چرا كه اين كاميون ها 
مقابل س��وپرماركت ها و مغازه ها توقف كرده و هنگام 

تخليه بار سبب ايجاد ترافيك مي شوند.

    حذف پرايدهاي 10 ساله 
همچنين مديرعامل س��ازمان تاكسيراني شهرداري 
ته��ران از حذف خ��ودروي پرايد از چرخه سيس��تم 
س��رويس مدارس خبر داد. عليرضا قنادان با اشاره به 
تمهيدات تاكسيراني براي پوشش سرويس مدارس با 
بيان اينكه ۱۵هزار راننده براي سرويس مدرسه تقاضا 
دادند گفت: تاكنون حدود ۱۵ هزار نفر براي سرويس 
مدرسه، تقاضا داده و صالحيت آنها در مراحل مختلف 

در دست بررسي قرار دارد.
وي با بيان اينكه از اين ميان حدود ۲۰۰۰ نفر رانندگان 
جديد در بحث سرويس مدارس هستند گفت: برهمين 
اس��اس اين افراد ۴ ساعت دوره آموزشي ديده اند تا در 
مورد قوانين و مقررات خاص سرويس مدارس، نوع رفتار 

با دانش آموزان و... مورد آموزش قرار گيرند.
مديرعامل سازمان تاكسيراني در مورد سرانجام حذف 
پرايد از سيستم سرويس مدرسه نيز گفت: نمي توانيم 
به يك باره خدمات اين خ��ودرو را حذف كنيم چراكه 
در سال هاي گذش��ته مبناي ارايه  خدمات بوده است 
به همين دليل طب��ق توافقاتي كه اداره كل با آموزش 
و پرورش داشتيم مقرر شد كه طي فرآيندي دو تا سه 
ساله حذف پرايد از سرويس مدارس را در دستور كار قرار 

دهيم تا نهايتا از ناوگان سرويس مدارس حذف شود.
وي افزود: براس��اس همين توافقات در سال تحصيلي 
جدي پيش رو )9۸ - 97( پرايد باالي ۱۰ سال از چرخه 

سرويس مدارس حذف شد.

اسكن خيابان هاي پايتخت براي شناسايي حفره هاپيشنهاد ايجاد »خانه خبرنگار« در قالب اليحه تهران 1400
عضو ش��وراي شهر با بيان اينكه ش��هرداري در حال 
آماده سازي طرح تهران ۱۴۰۰ است، از پيشنهاد ايجاد 

خانه خبرنگار در قالب اين طرح خبر داد.
به گزارش ايلنا، ناهيد خداكرمي عضو ش��وراي شهر 
تهران، گفت: در حال حاضر ط��رح تهران ۱۴۰۰ در 
شورا به تصويب رسيده و ش��هرداري مشغول آماده 
كردن اين اليحه است. براساس اين اليحه مي توانيم 
پروژه هاي فراواني در قالب برندسازي پتانسيل هاي 
مختلف شهر تهران تعريف كنيم و يكي از پيشنهادات 
طرح خانه خبرنگاران بود و من به اين فكر افتادم كه 
مي ت��وان اين پروژه را در قالب اليح��ه تهران ۱۴۰۰ 

تهيه كرد.
وي با اش��اره به نمونه هاي مش��ابهي كه وجود دارد، 

گفت: در حال حاضر مكان هاي��ي تحت عنوان خانه 
معلم، خانه هنرمندان و ... وجود دارد. خانه خبرنگاران 
نيز مي تواند محلي براي گفت وگو در خصوص مسائل 
خبرنگاري، همانند اس��تقرار تش��كل هاي صنفي و 
سازماني خبرنگاري و غيره باشد. همچنين اين خانه 
مي تواند تبديل به يك آكادمي براي آموزش و مهارت 
آموزش��ي و تبادل تجربيات حرفه خبرنگاري باشد 
تا خبرن��گاران را در حوزه هاي مختلف توانمند كنند 
و حتى قابليت موزه مش��اهير خبرنگار ومركز اسناد 

خبرنگاري را نيز دارا خواهد بود.
خداكرمي با تاكي��د بر اينكه اين ط��رح كماكان در 
مرحله ايده است، افزود: خود خبرنگاران و اهالي رسانه 
مي توانند روي اين طرح كار كنند تا شايد بتوانيم در 

قالب يك پروژه مديريت شهري آن را به ثمر برسانيم.
عضو شوراي ش��هر در پاس��خ به اين كه آيا جزئيات 
آن مشخص اس��ت يا خير، افزود: خود خبرنگاران و 
انجمن هاي صنفي باي��د روي اين موضوع كار كنند. 
يك��ي از پروژه هاي رويداد ۱۴۰۰ را در حوزه رس��انه 
مي تواند خانه خبرنگار باشد. با افتتاح خانه خبرنگار 
مي توانيم يكي از اهداف ش��ورا را در حوزه رس��انه به 

ثمر برسانيم.
وي ادام��ه داد: ش��ايد ش��ورا و ش��هرداري بتوانند با 
اختصاص مكانى ب��راي خانه خبرنگار كمك كنند تا 
مركزى با طرح جامع و استاندارد در اختيار خبرنگاران 
و جامعه خبري قرار گيرد ت��ا بتواند كاري ماندگار از 

شوراي پنجم براي خبرنگاران باشد.

معاون نظارت شوراي شهر تهران گفت: احتمال دارد 
هر لحظه بخش��ي از تهران فرونشست كند، اما هنوز 
دستگاه هاي متحرك اسكن خريداري نشده است. به 
گزارش مهر، افشين حبيب زاده با بيان اينكه تنها چاره 
شناسايي حفره هاي زير زمين در تهران اسكن مستمر 
خيابان هاي اصلي و فرعي تهران اس��ت، گفت: اكنون 
دستگاه هاي ثابت اسكن در شهر تهران وجود دارد اما 
اين دس��تگاه ها نياز ما را برطرف نمي كند، زيرا بايد به 
وسيله اسكن متحرك نقاط بحراني و خطرآفرين شهر 
به صورت مستمر پايش شود.متاسفانه دستگاه هاي 
متحرك براي اسكن شهر تهران وجود ندارد و از ماه ها 
پيش براي خريد اين دس��تگاه ها اقدام شده اما هنوز 
خريداري نشده است و بارها هم در اين باره تذكر داده ايم. 

وي تأكيد كرد: تا زماني كه اين دس��تگاه ها خريداري 
نشود همچنان مشكل فرونشس��ت زمين براي شهر 
تهران وجود دارد و احتمال دارد كه هر لحظه بخشي از 
زمين فرونشست كند كه اين موضوع براي شهر تهران 
خطرناك است. افش��ين حبيب زاده چندي پيش در 
هفتاد و هش��تمين جلسه علني شوراي اسالمي شهر 
تهران در تذكري به معاون فني و عمراني ش��هرداري 
تهران گفت: ش��هر ته��ران به صورت ج��دي با خطر 
فرونشست زمين و ايجاد فروچاله ها مواجه است و هر 
چند وقت يك بار نمونه اي از اين مساله در نقطه اي از 
شهر از جمله در اتوبان ها و معابر اصلي شهر رخ مي دهد. 
فرونشس��ت زمين و فروچاله ها امكان تبديل شدن به 

بحران را دارند.
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار
آغاز شفاف سازي عمومي 

معامالت

 صادرات ايران به عراق
چقدر است؟

»نيما« مشكل ساز شد

فارس|براس��اس اطالعي��ه مرك��ز توس��عه 
تج��ارت الكترونيكي در اقدامي پيش��گامانه، 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در راس��تاي 
شفاف س��ازي عمومي معامالت و دسترس��ي 
آزاد مردم ب��ه اطالعات معام��الت، اطالعات 
معام��الت خ��ود را منتش��ر ك��رد. در اجراي 
اطالعيه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درخصوص شفاف س��ازي عم��وي معامالت، 
اين وزارتخانه به عنوان پيش��گام شفاف سازي 
معام��الت و ارايه اطالع��ات مربوطه به عموم 
مردم و نيز متولي طراحي و راه اندازي س��امانه 
تداركات الكترونيكي دولت، شفافيت معامالت 
دس��تگاه هاي اجرايي را از خود شروع كرده و 
هم اكنون تمامي معامالت باالتر از 10 درصد 
حدنصاب معامالت كوچك )بيش از 25 ميليون 
ري��ال( را در س��امانه ت��داركات الكترونيكي 
دولت منتشر كرده كه به تدريج شامل تمامي 
دستگاه هاي اجرايي نيز خواهد شد. هم اكنون 
اطالع��ات معام��الت وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت و دس��تگاه هاي تابع��ه آن از طريق 
 س��امانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس
 https: //setadiran.ir در دسترس عموم است.

تسنيم|رييس اتاق بازرگاني ايران وعراق گفت: 
به صورت رسمي ۸ ميليارد دالر صادرات به كشور 
عراق داريم كه اگر ص��ادرات چمداني را نيز اضافه 
كنيم، ح��دود 12 ميليارد دالر ب��ه عراق صادرات 
داريم. يحي آل اسحاق با بيان اينكه از قديم تاكنون 
خاورميانه قل��ب تحوالت در جهان ب��وده، گفت: 
خاورميانه به دليل موقعيت هاي مختلفي كه دارد، 
يك جايگاه حساس در روابط بين الملل جهاني در 
اختي��ار دارد. در اين منطقه، روابط ايران و عراق به 
عنوان دو كش��ور اثرگذار در سرنوشت منطقه، در 
همه حوزه ها داراي اهميت بس��يار زيادي است و 
روابط اين دو كشور كامال توس��ط بازيگران ديگر 
منطقه اي، رصد مي شود. او افزود: امريكا و بعضي از 
كشورهاي عربي منطقه، حساسيت ويژه اي نسبت 
به ايران دارند و هرگونه استحكام روابط بين ايران 
و عراق به ضرر اهداف و برنامه هاي استراتژيك آنها 
اس��ت. روابط ايران و عراق مربوط به ديروز و امروز 
نيست بلكه يك رابطه استراتژيك جامعي است كه 
قسمت زيادي از مسائل كش��ور به يكديگر پيوند 
خورده است. بي ترديد مسائل سياسي و اقتصادي 

هر دو كشور براي يكديگر اثرگذار است.
او تصريح كرد: مسووالن هر دو كشور در دوره هاي 
مختلف بر ارتباط اثرگذار دو كش��ور توجه دارند و 
س��عي مي كنند از تمام گذرهاي تاريخي استفاده 
مناس��ب كنند. رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق 
به مس��ائل اقتصادي اش��اره كرد و گفت: از زماني 
كه حزب بعث به س��ر كار آمد، وضعيت اقتصادي 
به گون��ه اي بود كه ب��ا وجود امكان��ات مالي زياد، 
اما اين كش��ور مش��كالت اقتصادي زياد دارد اما 
ب��ا وجود اين ع��راق در ح��ال برنامه ري��زي براي 
صادرات حدود 10ميليون بشكه در روز نفت است. 
درحاليكه جمعيت آن نصف ايران است و اين نشان 
مي دهد عراق كشور فقيري نيست. او افزود: عراق 
با برنامه ريزي هايي كه كرده است تا 20 سال ديگر 
بزرگ ترين كش��ور س��رمايه گذاري در حوزه هاي 
مختلف زيربنايي و تجاري خواهد بود. عراق مزيت 
اقتصادي فراواني براي ايران به دليل همسايگي و 
نوع روابط تاريخي و فرهنگي دارد و همچنين ايران 

نيز مي تواند يك يار خوب براي كشور عراق باشد.

فارس|رييس اتاق مش��ترك ايران و روس��يه 
گفت: با الزام ارايه ارز حاصل از صادرات به سامانه 
نيما مش��كالتي براي صادركنندگان محصوالت 
كشاورزي به روس��يه به وجود آمده است. هادي 
تيزهوش تاب��ان در مورد وضعيت تجارت ايران و 
روسيه گفت: روابط تجاري ايران و روسيه ساالنه 
حدود 2 ميليارد دالر اس��ت كه از اين رقم س��ال 
گذش��ته ميزان صادرات ايران به كش��ور روسيه 
ح��دود 392 ميليون دالر بوده اس��ت. او با بيان 
اينكه تراز تجاري روس ها نسبت به ايران مثبت 
است، گفت: س��االنه بيش از يك ميليارد و 600 
ميلي��ون دالر هم روس ه��ا به اي��ران كاال صادر 
مي كنند. رييس اتاق مش��ترك ايران و روسيه با 
اشاره به مشكالتي كه الزام بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به س��امانه نيما براي صادرات به روسيه 
به خصوص در بخش محصوالت كش��اورزي به 
وجود آورده اس��ت، گفت: با توجه به نوسان ارز، 
خريداران كاالهاي ايران��ي از جمله محصوالت 
كشاورزي از كشورهايي مانند روسيه و عراق وارد 
ايران مي شوند و كاالهاي خود را به صورت ريالي 

از فروشندگان ايراني مي خرند. 
تيزهوش اظهار كرد: اي��ن خريداران خارجي 
دالر را وارد ايران مي كنند و دالر را در صرافي ها 
به ريال تبدي��ل مي كنند و پ��ول خريد كاال و 
محصوالت كش��اورزي خود را به صورت ريال 
مي پردازند. رييس اتاق مشترك ايران و روسيه 
اظهار كرد: در مقابل هم فروشنده محصوالت 
كش��اورزي كه به عنوان صادركننده شناخته 
مي ش��ود به طرف روس��ي بايد كاالي خود را 
به گمرك اظهار كند تا از آن طريق به دس��ت 
خريداري كه كاال را در ايران خريداري كرده و 
پول آن را هم به صورت ريال پرداخت كرده، در 
روسيه برسد. او افزود: بدين ترتيب صادركننده 
ايراني عمال ارزي براي ارايه در سامانه نيما ندارد 
و ملزم شدن صادركنندگان به ارايه ارز حاصل 
از صادرات در سامانه نيما مشكالتي را در بخش 
صادرات محصوالت كش��اورزي به روس��يه به 

وجود آورده است.

وزير صنعت طي نامه اي به سرپرست وزارت اقتصاد پيشنهاد داد 

بر اساس گزارش اتاق بازرگاني تهران بررسي شد

فرمول تسويه بدهي ارزي توليد

مدل توسعه تجاري ويتنام

تعادل | گروه صنعت| 
ش�يوه هاي تس�ويه حس�اب بده�ي ارزي 
صاحبان بنگاه ه�اي توليدي كوچك، بزرگ 
و متوس�ط اعالم ش�د. وزير صنعت، معدن 
وتجارت در مكاتبه اي با سرپرس�ت وزارت 
اقتصاد در راس�تاي اصالح م�اده 20 قانون 
رفع موانع توليد، عنوان كرد كه براي حمايت 
از واحده�اي تولي�دي بخ�ش خصوصي در 
س�ال ج�اري، با نح�وه تس�ويه حس�اب با 
واحدهاي مختلف توليد موافقت ش�د. اين 
شرايط براي تعيين تكليف تسهيالت ارزي 
اعطايي از حس�اب ذخي�ره ارزي واحدهاي 
توليدي بخش خصوصي اس�ت كه نسبت به 
واردات ماشين آالت، تجهيزات و مواد اوليه 
اق�دام كرده ان�د. طبق اعالم وزي�ر صنعت، 
مع�دن و تجارت، با دو ش�يوه براي تس�ويه 
بده�ي ارزي واحده�اي تولي�دي »بزرگ و 
كوچك ومتوس�ط« موافقت شده است، كه 
براساس شيوه نخست؛ نحوه تسويه حساب 
بنگاه هاي بزرگ توليدي به اين شكل خواهد 
بود كه اص�ل بدهي ارزي بيش از 30 ميليون 
يورو با احتساب نرخ س�ود ارزي به نرخ روز 
گش�ايش اعتبار، ب�ه ريال تبدي�ل و پس از 
تقسيط 5 س�اله با س�ود 15 درصد دريافت 
مي ش�ود. اما دومين ش�يوه كه براي تسويه 
حس�اب ارزي بنگاه هاي تولي�دي كوچك 
ومتوس�ط در نظر گرفته ش�ده، به اين نحو 
است كه اصل بدهي ارزي بيش از 30 ميليون 
يورو بدون احتس�اب نرخ سود ارزي به نرخ 
روز گشايش اعتبار، به ريال تبديل مي شود 
و پس از تنفس 2 ساله بدون سود، با اقساط 

5 ساله با سود 15 درصد دريافت مي شود.

  ماجراي بدهكاران ارزي؟
اواخ��ر دولت هش��تم بود ك��ه دول��ت تصميم به 
نوسازي صنايع براي تقويت توليد صادرات محور 
گرف��ت؛ از اين رو با اعطاي تس��هيالت از صندوق 
ذخيره ارزي، س��رمايه گذاران و توليد كنندگان را 

مورد حمايت قرار داد. 
در عي��ن ح��ال در دول��ت نه��م و دهم و ب��ا قرار 
گرفتن اي��ران در وضعيت تحريم و حاكم ش��دن 
ركود بر اقتص��اد ايران بس��ياري از كارخانه ها رو 
ب��ه تعطيلي رفت��ه و توليد به حداقل رس��يد. اين 
در حال��ي بود ك��ه قيمت ارز با جهش روبرو ش��د 
و در اي��ن زمان س��رمايه گذاراني كه تس��هيالت 
ارزي از دول��ت درياف��ت ك��رده بودند، ق��ادر به 
بازپرداخت مبلغ دريافتي به دولت نبودند. از اين 

رو، نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي ضوابط 
تعيين تكليف بدهي هاي ارزي را مشخص كردند. 
بهارستان نش��ين ها با اصالح ماده 20 قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، 
يك تبصره ب��ه ماده واحده اليح��ه بودجه اضافه 
كردن��د كه بر اس��اس اين مصوب��ه دولت موظف 
شد نسبت به تعيين تكليف فرآيند تسويه بدهي 
ارزي از محل حس��اب ذخيره ارزي به دولت پس 
از تصويب اين اصالحيه اقدام كند. با اين حال در 
تبصره 3 ماده 20 اين قانون آمده اس��ت كه دولت 
متولي تدوين آيين نام��ه اجرايي اين ماده قانوني 
خواه��د ب��ود و 3 ارگان دولتي »بان��ك مركزي، 
س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد« متولي 
اجراي اين م��اده قانوني خواهند بود. متاس��فانه 
آيين نام��ه اجراي��ي پ��س از چندين ب��ار اصالح 
نتوانست نظر مس��اعد صنعتگران را تامين كند و 
صنعتگران همچنان گرفتار مش��كل بازپرداخت 
تسهيالت ارزي هس��تند. از اين رو برخي فعاالن 
اقتصادي با انتقاد از اين وضعيت معتقد بودندكه 
اين امر بر روند توليد تاثير منفي خواهد گذاش��ت 
و توليدكنندگان توان مالي بازپرداخت تسهيالت 
را ب��ه دولت نخواهند داش��ت. ام��ا در اين ميان، 
تعارض��ي بين صدر م��اده 20 قانون رف��ع موانع 
تولي��د رقابت پذير و تبصره يك اي��ن ماده قانوني 
نيز وجود داش��ت. چراكه بر اس��اس توضيح صدر 
ماده 20، تعيين ن��رخ بازپرداخت بدهي ارزي بر 
عه��ده دولت بود اما طبق تبصره يك همين ماده، 
بازپرداخت بدهي ارزي با نرخ ارز در زمان گشايش 

تعيين شده بود. 
اين تع��ارض باعث ايج��اد مش��كالتي در تعيين 
تكليف بدهكاران ارزي شد. به گفته كارشناسان، 
اخت��الف موجود بين اي��ن دو بخش باعث ش��د 
كه در مورد تس��هيالت تا تاريخ ۴ مه��ر 91، اگر 
توليدكننده اي نمي توانس��ت بدهي خود را يكجا 
تس��ويه كند، بايد مانده بدهي را بر اساس نرخ ارز 
مرجع محاسبه و بازپرداخت كند و براي بدهي هاي 
بعد از اين تاريخ نيز تسهيالت ارزي به تسهيالت 
ريالي با نرخ س��ود 20 درصدي تبديل مي ش��د. 
اين در حال��ي بود كه تعدادي از دريافت كنندگان 
تس��هيالت ارزي، در سال هاي گذش��ته يورو را با 
قيمت زي��ر هزار تومان دريافت ك��رده بودند و به 
همين دليل تعيين بدهي بر مبناي نرخ ارز مرجع 
با نرخ روز گشايش اختالف قابل توجهي را ايجاد 
مي كرد. بروز چنين مشكالتي موجب شد تا برخي 
واحدهاي توليدي در شرايط ركود نتوانند بدهي 
خود را به بانك ها بپردازند و در اين شرايط بانك ها 
نيز با اس��تناد به صدر ماده 20 قان��ون رفع موانع 

توليد، وظيفه تعيين نرخ بازپرداخت ارز را بر عهده 
دولت مي دانس��تند. اما بعد از ك��ش وقوس هاي 
فراوان��ي كه پيرام��ون اين ماده قانون��ي، وجود د 
اشت، روش هاي جديدي براي بازپرداخت بدهي 
ارزي بنگاه ها در دس��تور كار قرار گرفته تا بخشي 
از مش��كالت توليدكنندگان بخ��ش خصوصي را 

التيام ببخشد. 

  تسويه بدهي ارزي به شيوه وزير صنعت 
بر همين اس��اس وزير صنعت، معدن وتجارت به 
تازگي ب��راي حل معضل بدهكاران ارزي دس��ت 
به كار ش��د و از ش��يوه هاي جديد تس��ويه بدهي 
ارزي براي صاحب��ان بنگاه ها رونماي��ي كرد. در 
همين رابطه، محمد ش��ريعتمداري در نامه اي به 
سيد رحمت اهلل اكرمي سرپرست وزارت اقتصاد، 
شرايط تس��ويه بدهي ارزي واحدهاي توليدي در 
مبالغ بيش و كمتر از 30 ميليون يورو را اعالم كرد. 
در نامه محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و 
تجارت به سيد رحمت اهلل اكرمي سرپرست وزارت 
امور اقتصادي و دارايي آمده اس��ت: پيرو جلسات 
متعدد در آن وزارتخان��ه و با حضور وزير مربوطه، 
بانك مركزي، ساير بانك ها و... در مود اصالح آيين 

نام��ه اجرايي ماده 20 قانون رف��ع موانع توليد به 
آگاهي مي رساند پيشنهادات زير با هدف حمايت 
از واحده��اي توليدي بخش خصوصي در س��ال 
حمايت از كاالي ايراني در جلسات مذكور ارايه و 
مورد موافقت قرار گرفت: 1. نحوه تسويه حساب 
با واحدهاي بزرگ: اصل بدهي ارزي بيشتر از 30 
ميليون يورو با احتساب نرخ سود ارزي مندرج در 
قرارداد به نرخ روز گشايش اعتبار، تبديل به ريال 
شده و در اقساط 5 ساله با سود مستقل 15 درصد 
محاسبه و دريافت گردد. 2. نحوه تسويه حساب با 
واحدهاي كوچك و متوس��ط: اصل بدهي ارزي تا 
سقف 30 ميليون يورو با احتساب نرخ سود ارزي 
مندرج در ق��رارداد به نرخ روز گش��ايش اعتبار، 
تبديل به ريال ش��ده، پس از تنفس دوساله بدون 
سود، در اقساط 5 ساله با سود مستقل 15 درصد 
محاس��به و دريافت گردد. پيشنهادات فوق براي 
تعيين تكليف تس��هيالت ارزي اعطايي از حساب 
ذخيره ارزي آن دسته از واحدهاي توليدي بخش 
خصوصي است كه نسبت به واردات ماشين آالت، 
تجهيزات و مواد اوليه اق��دام كرده اند. همچنين 
پيشنهاد مي شود شرايط مذكور به ساير تسهيالت 

اعتباري ارزي نيز تسري يابد. 

  درخواست مهلت سه ماهه 
از س��وي ديگر، اواي��ل فروردين ماه س��ال جاري 
)1397( بود كه هيات دولت در مصوبه اي، آخرين 
مهلت تس��ويه بدهي ارزي واحدهاي توليدي را از 
اسفند 96 به پايان تابستان 97 تغيير داده بود. مفاد 
م��اده )20( قانون رفع موانع تولي��د رقابت پذير و 
ارتقاي نظام مالي كشور در ارتباط با بدهكاران ارزي 
از محل حس��اب ذخيره ارزي بوده و بر همين مبنا 
آيين نامه اجرايي مربوطه و اصالحيه هاي آن تهيه 
و تدوين و به تصويب هيات وزيران رس��يده است. 
اما همراستا با اقدام وزير صنعت، رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي نيز در راستاي 
تدوين آيين نام��ه مربوط به م��اده 20 قانون رفع 
موانع توليد، خواستار تمديد مهلت تسويه حساب 
بدهي ارزي واحد هاي توليدي تا پايان آذر97 شد. 
از اين رو، محمد رضا پورابراهيمي، در مكاتبه اي با 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور با اشاره 
به تعيين پايان ش��هريورماه به عنوان پايان مهلت 
اجراي ماده 20 قانون رفع موانع توليد، تاكيد كرد، 
با توجه به شرايط موجود كشور و عدم وجود فرصت 
كافي براي تدوين ايين نامه ماده مذكور، اين مهلت 

تا آذر ماه امسال تمديد شود.

تعادل|
ويتنام يك�ي از اقتصادهاي موف�ق در جهان به 
شمار مي رود كه توانس�ته طي 30 سال اخير از 
يكي از فقيرترين كشورهاي جهان، به كشوري 
رو به رشد با درآمد متوسط تبديل شود. سرانه 
تولي�د ناخال�ص داخلي ويتن�ام از س�ال 2000 
ميالدي تا كنون ح�دود 6 براب�ر افزايش يافته 
و جايگاه اين كش�ور در رتبه بندي هاي جهاني 
نيز دس�تخوش بهبود شده است. افزون بر اين، 
ميزان صادرات در اين كشور به قدري باال است 
كه ميزان صادرات با ميزان توليد ناخالص داخلي 
تقريبًا مس�اوي است. اما چه اتفاقي موجب شد 
كش�وري به اين اندازه فقير كه جنگي طوالني و 
سخت با امريكا را نيز از سر گذرانده بود، رشدي 
اين چنيني را تجربه كند؟ بر اساس گزارش اتاق 
بازرگان�ي، صنايع، معادن و كش�اورزي تهران، 
تحليل گران بانك جهاني و اتاق فكر بروكينگز 
نشان دهنده آن است كه، رشد اقتصادي ويتنام 
با سه عامل كليدي »پذيرش تمام عيار آزادسازي 
تجاري«، »تلفيق آزادسازي خارجي با اصالحات 
داخلي« و »س�رمايه گذاري گسترده در نيروي 

انساني و سرمايه فيزيكي« قابل توضيح است.

زماني كه جنگ 20 ساله ويتنام با اياالت متحده امريكا 
در س��ال 1975 پايان يافت، ويتنام يكي از فقيرترين 
اقتصادها در سطح جهان بود و رشد اقتصادي آن تحت 
برنامه هاي مركزي پنج س��اله حكومت بسيار ضعيف 
بود. تا اواس��ط دهه 19۸0 مي��الدي، توليد ناخالص 
داخلي سرانه اين كش��ور بين 200 دالر تا 300 دالر 

بود؛ اما پس از آن تغييراتي اتفاق افتاد. در سال 19۸6، 
دولت مجموعه اي از اصالحات سياسي و اقتصادي را 
معرفي كرد و كشور را به سمت تبديل شدن به »اقتصاد 

بازارسوسيال گرا« هدايت كرد.
امروزه ويتنام يكي از ستاره هاي در حال ظهور جهان 
است. رش��د اقتصادي بين 6 تا 7 درصد اين كشور در 
رقابت با چين قرار دارد و صادرات آن نيز تقريبًا معادل 
توليد ناخالص داخلي اين كشور است. هر محصولي از 
جمله پوشاك ورزش��ي »نايكي« تا گوشي هاي تلفن 
همراه هوشمند »سامسونگ«، در اين كشور عضو »آسه 

آن« توليد مي شود. 
رش��د اقتصادي ويتنام در بازه زماني سال هاي 2000 
تا 2017 ميالدي هيچگاه از 5 درصد كمتر نبوده و به 

غير از س��ال هايي كه جهان با بحران مالي گسترده اي 
رو به رو بوده، در ساير سال ها نيز رشد اقتصادي ساالنه 
اين كشور از 6 درصد كمتر نبوده است. اين روند به ويژه 
پس از سال 2012 كه رشد اقتصادي آن با شيب تندي 
مسير صعودي را طي كرد، همواره تداوم داشته است. 
همچنين طبق پيش بيني ه��اي صندوق بين المللي 
پول، انتظار مي رود رشد اقتصادي ويتنام تا سال 2023 
نيز از 6 درصد پايين تر نرود. اين معجزه رش��د چگونه 
رخ داده است؟ به گفته تحليل گران »بانك جهاني« و 
»اتاق فكر بروكينگز«، رش��د اقتصادي ويتنام را با سه 
عامل كليدي مي توان توضيح داد. نخست، اين كشور 
با آغوش باز، آزادسازي تجاري را پذيرفته است. عالوه 
بر اين، از طري��ق رفع محدوديت و كاهش هزينه هاي 

انجام كسب و كار، آزادس��ازي خارجي را با اصالحات 
داخلي تكميل كرده است. در نهايت، ويتنام در نيروي 
انساني و س��رمايه فيزيكي، سرمايه گذاري بسياري را 
انجام داده كه عمده آنها از طريق سرمايه گذاري هاي 
عمومي بوده است. در رابطه با عامل اول، تحليل گران به 
قراردادهاي تجارت آزاد مختلفي كه ويتنام در 20 سال 
اخير امضا كرده است، اشاره مي كنند. در سال 1995، 
ويتنام به تجارت آزاد منطقه »آس��ه آن« پيوست. در 
سال 2000، اين كشور قرارداد تجارت آزادي را با امريكا 
امضا كرد و در س��ال 2007 به سازمان تجارت جهاني 
پيوس��ت. از آن پس، توافقنامه هاي بيش��تري ميان 
»آسه آن« با چين، هند، ژاپن و كره جنوبي ادامه يافت 
و در اين س��ال اصالحات »شراكت ترانسپاسيفيك«، 
حتي بدون حضور اي��االت متحده امريكا اجرا ش��د. 
تاثير تجمعي تمامي اي��ن قراردادها منجر به كاهش 
تدريجي تعرفه هاي بخش واردات به ويتنام و صادرات 

از آن شده است.
تالش هاي ويتن��ام در بهبود موقعيت اين كش��ور در 
رتبه بندي هاي بين المللي نيز بي اثر نبوده اس��ت. در 
گزارش رقابت پذيري جهاني »مجمع جهاني اقتصاد«، 
ويتنام از جايگاه 77 در س��ال 2006 به جايگاه 55 در 
س��ال 2017 ارتقاء يافته است. در عين حال، در رتبه 
بندي سهولت انجام كسب و كار بانك جهاني، ويتنام 
از رتبه 10۴ در سال 2007 به رتبه 6۸ در سال 2017 
رسيده اس��ت. سال گذش��ته بانك جهاني اعالم كرد 
جايگاه ويتن��ام در همه زير ش��اخص هاي مربوط به 
سهولت كسب و كار از »اجراي قراردادها« تا »افزايش 
دسترس��ي به اعتب��ار و برق«، »پرداخ��ت ماليات« و 

»تجارت فرامرزي« بهبود يافته است.

در نهاي��ت، ويتنام س��رمايه گذاري هاي بس��ياري را 
در س��رمايه انساني و زيرس��اخت ها انجام داده است. 
در مواجهه با جمعيت در حال رش��د س��ريع، ويتنام 
س��رمايه گذاري هاي عموم��ي بزرگ��ي را در زمين��ه 
گس��ترش تحصيالت ابتدايي انجام داده است. امروزه 
جمعيت ويتنام معادل 95 ميليون نفر است كه نيمي از 
آنها در سن زير 35 سال هستند كه در مقايسه با رقم 60 
ميليون سال 19۸6 افزايش قابل توجهي داشته است. 
اين كش��ور در زمينه رشد توليد ناخالص داخلي نيز 
موفق عمل كرده اس��ت. در سال 2010، رشد توليد 
ناخالص داخلي ويتنام 5 درصد بود كه در سال 2017 
به رقم 6.۸ درصد رسيد. با اين رشد اقتصادي سريع 
ويتنام، اين كش��ور از يكي از فقيرترين كش��ورهاي 
جهان به كشور با درآمد متوسط تبديل شد. بر اساس 
نرخ براب��ري قدرت خريد، س��رانه تولي��د ناخالص 
داخلي ويتنام در س��ال 2017 مع��ادل 6913 دالر 
بوده كه 3.3 برابر رقم س��ال 2000 است. مهم تر از 
همه اين موارد، رشد اقتصادي ويتنام، نسبتًا فراگير 
بود. براساس شاخص توسعه فراگير »مجمع جهاني 
اقتصاد«، ويتنام بخشي از يك گروه اقتصادي است كه 
بطور خاص در ايجاد فرآيند رشد اقتصادي فراگيرتر 
و پايدارتر موفق بوده اس��ت. در رابطه با افزايش نرخ 
مشاركت زنان نيز ويتنام موفقيت هايي كسب كرده 
و براساس برآوردهاي س��ازمان جهاني كار، نسبت 
نرخ مشاركت زنان به نرخ مش��اركت مردان در اين 
كشور در سال 2017 حدود ۸۸ درصد است. تعداد 
خانوارهاي تحت سرپرس��تي زنان فقير نيز كمتر از 
خانوارهاي تحت سرپرستي مردان فقير است، اگرچه 

همچنان نابرابري ها ادامه دارد.
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سفير كره جنوبي در ديدار با معاون امور بين الملل اتاق 
تهران تاكيد كرد كه شركت هاي كره اي روابط تجاري 
و اقتصادي خود را با وجود مشكل سخت تحريم ها، با 
بنگاه هاي ايراني قطع نكرده اند. به گزارش پايگاه خبري 
اتاق تهران، »يو جانگ هيان«، سفير كره جنوبي با اشاره 
به مسائلي كه اخيراً در رابطه با همكاري هاي تجاري و 
اقتصادي دو كشور مطرح شده است، گفت: واقعيت اين 
است كه شركت هاي كره اي عالقه مند به كار در ايران 
هستند و مي خواهند به روابط تجاري و اقتصادي خود 
با ايران ادامه دهند، البته مشكل تحريم هاي يكجانبه 
امريكا وجود دارد ام��ا اخباري كه اخيراً مبني بر قطع 
روابط تجاري شركت هاي كره اي با ايران در رسانه ها به 

چشم مي خورد بي اساس و جعلي است زيرا شركت هاي 
كره اي همچنان به همكاري تجاري خود ادامه مي دهند. 
او ادامه داد: بس��ياري از ش��ركت هاي كره اي به نفت 
ايران وابس��ته هستند، همين طور صنايع شيميايي و 
پتروشيمي كره از كمبود نفت ايران متضرر مي شوند. ما 
در حال مذاكره با امريكا هستيم كه بتوانيم معافيت هاي 

الزم را براي ادامه خريد نفت از ايران كسب كنيم.
در ادامه اين نشست معاون امور بين الملل اتاق تهران نيز 
با اشاره به شايعات مربوط به توقف همكاري شركت هاي 
كره اي با بنگاه هاي ايراني، گفت: البته ما اطالع داريم 
تعدادي از ش��ركت هاي كره اي روابط خود را با ايران 
كاهش داده اند اما همچنان در پي حفظ روابط هستند. 

وزير صنعت از در نظر گرفتن 32 هزار ميليارد تومان 
منابع براي پرداخت يارانه سود تسهيالت اعطايي به 
نوسازي صنايع در كش��ور خبر داد و گفت: سازمان 
گس��ترش بايد براي اجراي طرح ها، اوراق صكوك 
منتش��ر كند. به گزارش شاتا، محمد شريعتمداري 
در مجمع س��االنه س��ازمان گس��ترش و نوسازي 
صنايع ايران اظهار كرد: در تبصره 1۸ بودجه س��ال 
97 كل كش��ور، 32 هزار ميليارد توم��ان منابع به 
منظور پرداخت يارانه س��ود تس��هيالت اعطايي به 
فعاليت نوس��ازي صنايع اختصاص داده ش��ده كه 
ايدرو )سازمان گس��ترش و نوسازي صنايع( بايد از 
آن بهره گيرد. او گف��ت: در 50 هزار ميليارد تومان 

س��رمايه گذاري در حال اجراي سازمان گسترش، 
30 هزار ميليارد تومان در قالب پيمانكاري عمومي 
است اما پيمانكاري بايد سهم بيشتري داشته باشد. 
به گفته ش��ريعتمداري، در حال حاضر 2۴ طرح در 
حال اجرا، 20 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري را 
در بر مي گيرد. شريعتمداري خواستار انتشار اوراق 
»صكوك« براي طرح هاي نوس��ازي صنايع ش��د و 
گفت: اكنون اين ظرفي��ت در قانون بودجه در نظر 
گرفته ش��ده و ايدرو بايد از آن استفاده كند، ضمن 
اينكه اين سازمان مي تواند تا سقف ۴9 درصد از نياز 
هر طرح توس��عه اي، از منابع صندوق توس��عه ملي 

بهره مند شود.

ريي��س هيات عامل ايدرو نيز در اين جلس��ه گفت: 
مطاب��ق اصل ۴۴ قانون اساس��ي مبال��غ مربوط به 
واگذاري ها بايد از طريق سازمان خصوصي سازي به 
ايدرو واگذار شود كه تاكنون 7۸0 ميليارد تومان آن 
سر رسيد شده است. منصور معظمي افزود: مطابق 
قانون، 70 درصد عوارض حاصل از واگذاري ها بايد 
به دستگاه ها داده شود كه براي ايدرو به بيش از يك 
هزار و 700 ميليارد تومان رس��يده است. او با اشاره 
به موضوع تامين منابع مالي گفت: امس��ال افتتاح 
حساب نزد بانك ها توسط قانونگذار ممنوع شده كه 
در نتيجه بخش قابل توجهي از منابع ايدرو منجمد 

شده است. 

كره اي ها به همكاري با ايران ادامه مي دهند ۳۲ هزار ميليارد تومان يارانه براي صنعت



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
 دليل عدم حضور زنگنه 

در الجزيره 

 بخش خصوصي 
مجاز به صادرات برق 

 پرداخت  بهاي نفت ايران
 به روپيه

ش�انا| بيژن زنگنه، وزير نفت در نشس��ت كميته 
نظارتي وزارتي نظارت بر توافق اوپك و غيراوپك كه 
روز يكشنبه )۲۳ سپتامبر، يكم مهرماه( در الجزاير 
برگزار مي شود، شركت نخواهد كرد و حسين كاظم پور 
اردبيلي، نماينده ايران در هيات عامل اوپك، رياست 
تيم ايراني را به عهده خواهد داشت. زنگنه به تازگي در 
گفت وگويي با موسسه خبري پالتس و خبرگزاري 
بلومبرگ درباره موضع ايران در اين نشست گفته است 
كه اعتقاد داريم كه كميته مشترك وزارتي نظارت 
بر توافق كاهش عرضه نف��ت اوپك و غيراوپك حق 
تصميم گيري ندارد. اين كميته اختيار قانوني ندارد 
و از نظر حقوقي داراي صالحيت نيس��ت كه درباره 
هيچ مساله اي به تصميم برسد و نظارت  آن هم تعيين 
كننده نيست. وزير نفت اعالم كرد كه هر تصميم اوپك 

كه به ضرر منافع ملي ايران باشد را وتو خواهد كرد.
توليدكنندگان نفت عضو و غيرعضو اوپك سال ۲۰۱۶ 
توافق كردند توليد نفت خام خود را در مجموع حدود 
يك ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه در روز كاهش دهند 
اين توافق تا پايان ماه دس��امبر ۲۰۱۸ معتبر است. 
نشست هاي عادي وزيران نفت و انرژي اوپك هر سال 
۲ بار در تابستان و زمستان برگزار مي شود، دومين 
نشست امسال وزيران اوپك يعني نشست ۱۷۵ اين 
سازمان سوم دسامبر )۱۲ آذرماه( در مقر دايمي اوپك 

واقع در وين اتريش برگزار مي شود.

ايس�نا| رييس س��ازمان انرژي هاي تجديد پذير 
و به��ره وري انرژي برق با اش��اره به اينكه حدود يك 
ماه پيش وزير نيرو دس��تورالعمل عقد قراردادهاي 
تضميني براي صادرات برق از انرژي هاي تجديدپذير 
را اب��الغ كرد، اف��زود: با توجه به اين مس��اله اكنون 
مي توانيم به بخش خصوصي مجوزهاي الزم را براي 
انجام صادرات برق بدهيم و شبكه را در اختيار آنها قرار 
دهيم. وي ادامه  داد: سرمايه گذاران نيز مي توانند در 
بيابان هايي كه استعداد توليد برق از انرژي خورشيد 
و باد وجود دارد، سرمايه گذاري كنند و برق توليدي 
خود را به صورت كامل به كشورهاي همسايه صادر 
كنند. سيد محمد صادق زاده با تاكيد بر اين مساله 
كه بخش خصوصي خودش قراردادها را با كشورهاي 
خارجي منعق��د و صورت حس��اب ها را نيز وصول 
مي كند، تصريح كرد: در اين بين س��هم ملي كه ۱۵ 
درصد از قيمت فروش برق است، دريافت مي شود. 
وي با تاكيد بر اين مس��اله كه بناي توس��عه انرژي 
تجديد پذير در كشور توسعه سرمايه گذاري است، 
ادامه  داد: هر فردي كه بخواهد در حوزه تجديدپذيرها 
سرمايه گذاري كند راه براي آن باز است و ما قطعا به 
آن فرد خوش آمد مي گويم و در اين حوزه هيچ تفاوتي 
بين سرمايه گذار داخلي و خارجي وجود ندارد. رييس 
سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق 
گفت: با توجه به برنامه ٠٩٨ معادل ٢٠ هزار ميليارد 
تومان براي توسعه تجديدپذيرها و گذر از پيك سال 

آينده در نظر گرفته شد.

ايرنا| مقامات آگاه هندي اعالم كردند پااليشگاه هاي 
اين كشور پس از آغاز تحريم هاي امريكا عليه ايران 
در تاري��خ 4 نوامبر )۱۳ آبان(، بهاي نف��ت ايران را با 
استفاده از بانك »يوكو« و »آي دي بي آي« به روپيه 
پرداخت خواهند كرد. به گزارش روزنامه اكونوميك 
تايمز، كارشناس��ان مي گويند بدون معافيت هاي 
امريكا، ادامه تجارت نفت با ايران خطر مسدود شدن 
دسترسي هند به سيستم مالي امريكا را به دنبال دارد. 
پيش از آغاز تحريم ها بسياري از كشورها واردات نفت 
خود از اي��ران را كاهش داده اند كه اين امر به كاهش 
توليد نفت تهران منجر شده است. شركت هاي نفت 
هند، پتروشيمي منگلور و نارايا انرژي اسار  از جمله 
بزرگ ترين مشتريان هندي نفت ايران هستند. نفت 
ايران در مقايسه با ساير كشورها ارزان تر است و مدت 
زمان بيشتري )۶۰ روز( براي پرداخت بهاي اين نفت 
وجود دارد. پااليشگاه هاي هند قصد دارند در ماه هاي 
سپتامبر )شهريور( و اكتبر )مهر( از ايران نفت بيشتري 
خريداري كنند و بايد بهاي اي��ن نفت را پس از آغاز 

تحريم هاي امريكا پرداخت كنند.

گزارش »تعادل« از روند ساخت وساز در حريم جاجرود پس از سيل خردادماه 

جاجرود، حكايت كاسبي روي آب 
گروه انرژي|فرداد احمدي | 

دوم خردادماه امسال بود كه در اوشان فشم رگبار 
تندي درگرفت و س�بب س�يل رودبار قص�ران در 
نزديكي روستاي رودك شد و خساراتي به خانه ها 
و رستوران هاي مجاور بستر رودخانه جاجرود وارد 
كرد. روزنام�ه تعادل در گزارش ميداني مفصلي كه 
در 21 خردادماه منتش�ر ش�د روايت هاي مختلف 
ذي نفعان، اعم از رستوران داران، صاحبان خانه هاي 
خس�ارت ديده، س�ازمان آب منطق�ه اي تهران و 
شاهدان عيني س�يل را انعكاس داد. اكنون پس از 
گذش�ت چند ماه دوباره به منطقه سيل زده رجوع 
كرديم تا س�ير تحول منطقه و س�رعت پيشرفت 
ساخت وس�ازهاي مج�اور رودخان�ه را از نزديك 
مورد بررس�ي ق�رار دهيم؛ ساخت وس�ازهايي در 
حريم رودخانه كه ممكن اس�ت در طغيان آتي رود 
باز هم دستخوش خس�ارت هايي به خود و ديگران 
ش�وند. گزارش پيش رو به خوبي نمايانگر س�يكل 
معيوبي اس�ت كه ساخت و س�ازهاي غيرمجاز در 
حاشيه جاجرود به دنبال هر سيالب دنبال مي كنند، 
جان هايي كه گرفته مي ش�ود، تخت ها و اسباب و 
اثاثيه اي كه زير خاك دفن مي شود و معضلي كه هنوز 

هيچ نهادي نقطه پاياني بر آن نگذاشته است. 
    

حجم سنگالخ و آوار س��اختماني در حاشيه رود جاجرود 
در محل��ه رودبار قصران، كمي پايين ت��ر از جايي كه چند 
رستوران قرار دارند بسيار زياد است. درختان مجاور رودخانه 
از سنگيني آوار سيل س��ر خم كرده اند و تعدادي خشك 
ش��ده اند. خاك و س��نگي كه از كوه به پايين سرازير شده 
است به همراه پش��تي و زيرانداز و بتون و آجر و كابل برق 
و اقالمي از اين دست، ارتفاع بستر رود را تا چند متر باالتر 
برده و پس از گذشت بيش از سه ماه از حادثه سيل ۲ خرداد 
۱۳9۷ همچنان به همان صورت باقي مانده است. چند ويال 
در ضلع ش��رقي رودخانه تا كمر در گل و الي فرو رفته اند 
و پنجره هاي شكسته و ديوارهاي فروريخته شان همانند 
۳ ماه پيش دس��ت نخورده باقي است. روبروي ويالها و در 
ضلع غربي رودخانه، نزديك به ۱۵ رستوران قرار دارد كه در 
زمان سيل خسارت هاي زيادي را متحمل شدند و برخي از 
آنان بطور ۱۰۰ درصدي ويران يا مدفون شدند، اما اكنون 
همگي بازسازي و يا به كل از نو ساخته شده اند و مثل هميشه 
از مشتريانشان پذيرايي مي كنند.  با وجود آسيب فراواني 
كه سيل به اين رستوران  هاي واقع در حريم رودخانه وارد 
كرده، باز هم برخي از صاحبان ساخت وساز رستوران خود را 
تا منطقه غيرمجاز حريم رودخانه ادامه داده اند. يكي از اهالي 
منطقه مي گويد: »چند روز پيش سازمان آب حكم تخريب 
ساخت وس��ازهاي غيرمجاز را به اجرا درآورد و با بولدوزر و 
بيل مكانيكي به جان رستوران ها افتاد. بولدوزرها تخت ها را 
از بستر رود كنار زدند و بخش هايي از رستوران ها كه به حريم 
رود تجاوز كرده بودند را تخريب كردند.« حاال اما با افتادن 
دوباره آب ها از آس��ياب همين رستوران ها در داخل بستر 

رود تخت هايي براي پذيرايي از مشتريان تعبيه كرده اند. 
صاحب يكي از رس��توران هاي رودبار قص��ران در اين باره 
مي گويد: »سازمان آب دوباره آمد و رستوران ها را تخريب 
كرد. رستوران ها در حاشيه رودخانه تخت گذاشته بودند 
و در حريم رودخانه ساخت و س��از كرده بودند و س��ازمان 
آب يك ش��به حكم گرفت و آمد نزديك به ۱۵ رستوران 
را تخريب كرد. يعني بخش هايي از رستوران ها كه حريم 
رودخانه را رعايت نكرده بودند را تخريب كردند.« از مجيد 
درباره وضعيت مالكيت و مجوز رستوران ها، امالك تازه ساز 
و امالكي كه در دس��ت ساخت هس��تند مي پرسم، پاسخ 
مي دهد: »همه رس��توران ها بيش از ۲۰ س��ال است كه 
مشغول به فعاليت هستند و مجوز دارند. ساخت وسازهاي 
جديدي ه��م كه دارد در منطقه انجام مي ش��ود، با مجوز 
ص��ورت مي گيرد و ش��هرداري به آنها مجوز داده اس��ت. 
شهرداري و سازمان آب بايد آنها را تعطيل مي كردند و جلوي 
ساخت وسازشان را مي گرفتند. ويالهايي كه در آن طرف رود 
و در دره سيلخيز قرار دارند همگي به تازگي ساخته شده اند و 
حداكثر ۵ سال قدمت دارند. از نظر قانوني حضور رستوران ها 
در منطقه هيچ مش��كلي ندارد، اما بايد حريم بستر رود را 
رعايت كنند كه بعضا اين كار را انجام نمي دهند و سازمان 

آب با آنان برخورد مي كند.«

  تكرار سه باره يك اشتباه
در بازدي��د دوباره ام از منطقه س��يل زده رودبار قصران، 
ويالهاي نيمه جاني كه روبروي رستوران ها در حاشيه 
رود قرار داش��تند توجهم را بيش از هر چيز ديگري به 
خود معطوف كرد. زيرا اتفاق نظري بين اهالي منطقه و 
صاحبان رستوران ها وجود دارد كه عامل اصلي خسارات 
به بار آمده در سيل خردادماه، همين ويالها بودند كه با 
ساخته شدن در دهانه دره سيلخيز، باعث تجمع و تخليه 
ناگهاني سنگالخ به بستر رود و مسدود شدن مسير آب 
شده و خسارات سيل را به چندين برابر افزايش دادند. در 
بازديد قبلي از منطقه سيل زده رودبار قصران، پيرمردي 
از اهالي آنجا كه درختان باغش به خاطر سيل در آب غرق 
شده بودند در رابطه با نقش ويالها در خسارات به بار آمده 
به روزنامه تعادل گفته بود: »در دهانه دره چند تهراني 
آمدند و ويال ساختند. ما هم چند بار به آنها تذكر داديم كه 
جلوي مسير آب را نگيرند، اما گوش نكردند. زماني كه 
رگبار باريد، ويالي آنها سد معبر كرد و در قسمتي كه يك 
پل سنگين ماشين رو قرار داشت، شن و ماسه هاي دره به 
يك باره فروريخت و در نتيجه پل سقوط كرد و آب رود باال 
آمد. يكي از رستوران ها به نام آريانا كامال غرق شد و آب به 
خيابان ورود كرد.« در نگاه اول به نظر مي رسد كه برعكس 
رستوران ها، ويال ها بازسازي نش��ده اند. از مجيد رودكي، 
صاحب يكي از رستوران ها علت را جويا مي شوم، مي گويد: 
» صاحبان اين ويالها نمي توانند به تعمير كردن ملك خود 
مبادرت بورزند چرا كه سازمان آب مجوز ساخت هيچ گونه 
پلي را اعم از ماشين رو و پياده رو بر روي رودخانه نمي دهد و 

آنها نمي توانند به ويالهايشان تردد كنند.« 
ام��ا حضور يك ج��وان افغانس��تاني در محوط��ه يكي از 
ويالها توجهم را جلب مي كند و كنجكاو مي ش��وم كه آيا 
واقعا صاحبان ويالها قصد بازسازي دوباره ويالهايشان را 
ندارن��د؟ در آن طرف رودخانه جواني كه به نظر مي رس��د 
اهل افغانستان اس��ت در محوطه يك ويال ديده مي شود، 
وياليي كه سيل ۲ خرداد ماه جان سرايدارش كه او هم اهل 
افغانستان بود گرفت و چند سال پيش نيز جان صاحب ملك 

و كارگري ديگر اهل افغانستان را گرفته بود. 
 به گفته اهالي منطقه اين ويال عامل اصلي سد راه سيالب 
بود و با جمع كردن خاك و سنگ پايين آمده از دره در پشت 
ديوارهايش و تخليه دفعي آوار س��يل به بستر رودخانه در 
زمان تخريب ديوارها، باعث بسته ش��دن مسير رود شد. 

حاال اما آيا آن ويال با وجود آنكه دو مرتبه به دليل وقوع سيل 
جان انسان هايي را گرفته اس��ت، براي بار سوم قرار است 

مرمت شود؟ 
ابوالفضل اسماعيلي ولي، يكي از مغازه داران خوار و بار فروشي 
رودبار قصران مي گويد كه برخي از صاحبان ويالها دست 
به كار بازسازي شده اند. او و بسياري ديگر از ساكنان منطقه 
معتقدند كه اكثر صاحبان رستوران ها از ساكنان قديمي 
اوشان فشم و ميگون هستند، اما صاحبان ويال ها بومي نبوده 
و ساكنان تهران هستند: او مي گويد: »صاحب وياليي كه 
در زمان وقوع سيل خرداد ماه، يك جوان افغانستاني در آن 
كشته شد باز هم قصد بازسازي ويالي خود را دارد. اكنون آب 
و گاز ويالهاي آن طرف رود را قطع كرده اند و برقشان را هم 
قصد دارند قطع كنند، اما برخي از ويالها همچنان در حال 
بازسازي ملك خود هستند.« ابوالفضل نمي داندكه با توجه 
به ساخت غير اصولي ويالها در دهانه دره ، آنها در گذشته 

چطور انشعاب آب و برق درياف كرده بودند؟ 
ابوالفضل برادر مصيب، از اهالي بومي رودبار قصران است 
كه سيل خرداد آس��يب ش��ديدي به خانه اش وارد كرد. 
خانه قديمي مصيب در ضلع غربي رودخانه و در مجاورت 
رستوران ها قرار دارد كه در زمان وقوع سيل تا باالي سقف 
طبقه اول خانه به زير آب فرو رفت و تمامي وس��ايل داخل 
خانه از بين رفت. با توجه به آنكه مصيب سابقه رياست بر 
شوراي محله روس��تاي رودك را نيز در كارنامه خود دارد، 
از او درباره وضعيت ساخت وسازهاي منطقه مي پرسم. او 
اعتقاد دارد: »مقابله با ساخت و س��ازهاي غيرمجاز فراتر از 
قدرت شوراي محله رودك بوده است و آنها نتوانستند كار 
زيادي در رابطه با اين موضوع انجام دهند.« مصيب مي گويد 
به دليل اينكه خانه وي در بافت قديمي رودبار قصران بوده 
اس��ت، قول هايي براي پرداخت كمك مالي براي جبران 
خسارت س��يل به خانه اش گرفته است، اما ويالهاي ضلع 
شرقي رود نمي توانند از هيچگونه كمك مالي بهره مند شوند 
و اگر صاحبانشان بخواهند ويالهايشان را بازسازي كنند 
بايد شخصا هزينه آن را بپردازند. به گفته مصيب اداره منابع 
طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست مسوول برخورد با 
ساخت و ساز ضلع شرقي رود است و چنانچه صاحبان ويالها 
قصد بازسازي ملك خود را داشته باشند، اداره منابع طبيعي 

مي تواند و بايد با آنان برخورد كند.
ديدن جوان افغانستاني در يكي از ويالها، ترغيبم مي كند 
كه به سوي ديگر رود بروم. از آنجا كه سيل تمامي پل هاي 

مسير تردد را خراب كرده است، دسترسي به ضلع شرقي 
رود ظاهرا مقدور نيس��ت، اما يك الوار داربستي در ناحيه 
باريك تر رود به شكلي نامطمئن تعبيه شده و اگر ريسك قدم 
گذاشتن بر روي آن الوار را بپذيريد مي توانيد به طرف ديگر 
برويد.   از تپه سنگالخي باال مي روم و به ويالهاي خسارت 
ديده مي رسم. اولين ويال كه چسبيده به رودخانه است همان 
»ويالي قاتل« اس��ت كه طي چند سال اخير جان ۳ نفر را 
گرفته است. در داخل طبقه سوم ساختمان اين ويال بيش 
از ۱ متر و نيم گل و الي س��يل نشست كرده و ستون ها و 
ديوارها را به انحناء درآورده است. جوان افغانستاني در حال 
صاف كردن ورودي پاركينگ ويال و سيمان كاري زمين آن 
است. از داخل ويال نيز صداي فرزكاري و چكش كاري شنيده 
مي شود. نشانه ها از اين حكايت دارند كه اين ويال در حال 
بازسازي است. ويالي اول را دور مي زنم و قدم در مسير دره 
مي گذارم. آثاري از چند ويالي ديگر ديده مي شود. سقف 
شيرواني زردرنگ يكي از ويالها، تنها بخشي از آن است كه 
از خاك بيرون مانده و ويالي ديگري كه تقريبا ۱ طبقه از آن 
در خاك مدفون اس��ت، ديوار ضلع جنوبي خود را از دست 
داده و لوازم موجود در خود را در معرض ديد عموم قرار داده 
است. از شيب محيط و موضع كوه هاي باالدستي هويداست 
كه اين دره سيلخيز بوده و ويالها دقيقا در مسير سيالب هاي 

احتمالي آتي ساخته شده اند.

  باغ گيالسي كه ديگر نيست
عرض جاده اوشان فشم را كه طي كنيد به تپه هاي خاكي 
بزرگي خواهيد رسيد و در باال و اطراف تپه ها باز هم ويال 
خواهيد ديد كه برخي پيشتر ساخته شده  و بعضي ديگر 
در دس��ت ساخت هستند و تالش ها براي جلوگيري از 
ويالسازي ها به جايي نرسيده اس��ت. ابوالفضل درباره 
زمين هاي ضلع غربي جاده اوشان فشم مي گويد: »در 
آن طرف جاده، باغ گيالسي قرار داشت كه گيالس هاي 
بسيار درشت و مرغوبي هم به بار مي آورد و صاحب باغ، 
از آب رودخانه به باغ خود آب مي داد. چند س��ال پيش 
صاحب باغ آن را به چند قسمت تقسيم كرد و فروخت. 
صاحبان جديد به درختان آب ندادند و درختان خشك 
شدند و پس از آن اقدام به ويالسازي در زمين باغ گيالس 
كردند. اكنون يك عدد درخت گيالس هم باقي نمانده 
است.« حجم گل و الي آورده شده توسط سيل آنقدر زياد 
بود كه برخي از رستوران ها را بطور كامل در خود فرو برد و 

اكنون در مكاني كه رستوران هاي جديد ساخته شده اند، 
چند متر پايين تر از سطح زمين، ساختمان هايي با وسايل 

كامل پذيرايي و پخت و پز خفته اند. 
مانند شهرها و تمدن هايي كه زير خاك مدفون شده اند، در 
عمق يك متري زميني كه يكي از رستوران ها روي آن بنا 
شده است، تخت ها و لوازم رستوران قبلي مدفون شده است. 
يكي از كاركنان شاخه شكسته درختي در محوطه رستوران 
را نشان مي دهد و مي گويدكه شاخه مذكور نوك يك درخت 
است كه در آوار سيل دفن شده است. در گوشه و كنار آثاري 
از ديوار ها و سقف هاي نوساز با قسمت هايي تخريب شده 
ديده مي شود كه يادگاري از بازديد چند روز پيش ماموران 

سازمان آب از حريم رودخانه جاجرود است.

  حادثه گاهي هم خبر مي كند
اواخر خردادماه بود كه هياتي از س��ازمان ملل )هيئت 
بين الدولي تغيي��رات اقليم، IPCC( به اي��ران آمدند 
و در نشس��تي كه در سازمان هواشناس��ي برگزار شد، 
نگراني ه��اي خود درباره تأثي��رات تغييرات اقليمي بر 
جغرافياي ايران ابراز كردند. در اين نشست، بر اساس آنچه 
از سوي اعضاي هيات بين الدولي تغييرات اقليم سازمان 
ملل و نيز مسووالن و كارشناسان مرتبط ايران )رييس 
سازمان هواشناس��ي، نماينده وزارت راه و شهرسازي، 
كارشناسان و روزنامه نگاران محيط زيست( مطرح شد، 
تغييرات اقليمي در ايران به صورت خشكس��الي خود 
را نشان مي دهد و كاهش ش��ديد بارش ها در سالي كه 
گذشت به مثابه زنگ شروع تأثيرات تغييرات اقليمي 
در ايران قلمداد ش��ده است. يكي از رخدادهاي متأثر از 
تغيرات اقليمي مورد انتظار براي ايران، تغيير در شكل 
بارش ها اس��ت. بدين ش��رح كه پيش بيني مي ش��ود 
بارش ها در ايران، كمتر شوند، دفعي شوند و بارش هاي 
برفي به سمت باران چرخش پيدا كنند. از گزاره هايي كه 
بيان شد اين پيش بيني منطقي حاصل مي شود كه در 
آينده جغرافياي ايران، دفعات وقوع سيل افزايش يابد 
و سيالب ها تخريب گرتر شوند. بنابراين، طبعا مناطق 
سيل خيز و حاش��يه رودخانه ها در صف اول مخاطرات 
سيل قرار دارند و در اطراف تهران، ساختمان هاي اطراف 
رود جاجرود كه بطور ميانگين هر ۱۰ س��ال بر اثر وقوع 
سيل متحمل آسيب هايي شده اند، احتماال حادثه آتي 

را خيلي زودتر و شايد سهمگين تر تجربه خواهند كرد.

ترامپ در توييتر خود  بار ديگر براي اوپك خط و نشان كشيد

سايه ترامپ روي نشست الجزاير
گروه انرژي|

روز جمع��ه، قيمت طالي س��ياه تح��ت تاثير توئيت 
رييس جمهور اياالت متحده قرار گرفت. دونالد ترامپ، 
پيش از نشس��ت ش��وراي نظارتي اوپك در پايتخت 
الجزاير، از اعضاي س��ازمان كش��ورهاي توليد كننده 
نفت خواس��ته تا قيمت نفت خام را كاهش دهند.  در 
روز پاياني هفته كاري، شاخص بين المللي نفت، برنت 
تحويل ماه نوامبر ۵ س��نت افزايش يافت و در ساعت 
4:۲4 صبح به وقت گرينويچ بش��كه اي ۷۸ دالر و ۷۵ 
سنت به فروش رسيد. قيمت ديگر شاخص نفت جهان 
يعن��ي وس��ت تگزاس انيترمدييت ب��راي تحويل ماه 
اكتبر ۸ س��نت كاهش يافت و به بش��كه اي ۷۰ دالر و 

۲4 سنت رسيد. 
ترامپ در توئيت خود از كشورهاي عضو اوپك خواسته بود 
كه از قيمت نفت بكاهند. وي در حساب خود در اين شبكه 
اجتماعي نوشته بود: »آن ها )كشورهاي اوپك( بدون ما 
مدت زيادي روي آرامش را نمي بينند؛ با اين همه، قيمت 

را بطور مداوم افزايش مي دهند«.
اوپك و متحدانش قرار اس��ت تا روز يك شنبه در الجزاير 
نشستي داشته باشند تا درباره تخصيص ميزان افزايش 
توليد اوپك تصميم گيري كنن��د. اوپك در ماه ژوئن و در 
نشست ۱۷4ام خود در وين تصميم گرفت براي كاهش 

تنگن��ا در طرف عرضه بازار نفت، توليد خود را به س��طح 
تواف��ق ۲۰۱۷ برگرداند و كاهش توليد كلي س��ازمان و 
متحدانش را در حد ۱ ميليون ۸۰۰ هزار بشكه در روز نگه 
دارد. اين به معناي افزايش توليد روزانه ۱ ميليون بشكه 
نفت است. حال كه تنها ۶ هفته تا شروع تحريم هاي نفتي 
اياالت متحده عليه ايران باقيست، به ادعاي سي ان بي سي، 
نشست كميته ناظر در نظر دارد تا با رويكرد جبران كاهش 
توليد ايران، به مساله تقسيم سهم ها ميان توليد كنندگان 

رسيدگي كند. 
اس��تفان اينس، مدير بخش آسيا پاسيفيك در شركت 
مبادالت ارز اونادا در اين باره به سي ان بي س��ي گفت كه 
توئيت ترامپ آن هم چند روز مانده به نشس��ت اوپك، 
توجه ه��ا را به »تاثي��رات احتمال��ي تحريم هاي نفتي 
اياالت متحده عليه ايران« معطوف ساخت. وي در ادامه 
گفت: »تحليلگران و فعاالن بازار پيش تر تصور مي كردند 
كه اوپك تمايل دارد هر بشكه نفت برنت بين ۷۰ تا ۸۰ 
دالر قيمت گذاري شود اما حال، اين نقل در حال گردش 
ميان تحليلگران است كه عربستان سعودي با برنت ۸۰ 

دالري يا حتي بيشتر نيز مشكلي ندارد«.
قيمت برنت در چند وقت اخير نيز به پشتوانه نگراني ها 
درب��اره كاهش توليد نف��ت ايران به دلي��ل تحريم هاي 
اياالت متحده در ماه نوامبر، در حوالي قيمت ۸۰ دالر در هر 
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بشكه، معامله مي شد.  در گزارشي از بانك اي ان زي در اين 
باره كه به دست سي ان بي سي افتاده آمده است: »كاهش 
صادرات نفت خام ايران در زماني اتفاق مي افتد كه تفاضاي 
فصلي براي نفت باالس��ت. از همين رو، با در نظر گفتن 
كاهش ش��ديد حجم ذخاير، بازار در معرض شوك هاي 

قيمتي ناشي از تحوالت طرف عرضه قرار دارد«. 
با وجود اينكه نگراني ها درباره عرضه قيمت نفت را افزايش 
داده اما منابع نزديك به سازمان كشورهاي توليد كننده نفت 
به سي ان بي سي گفته اند كه بعيد است اوپك و متحدانش 
بتوانند در نشست پيش رو در مورد افزايش توليد نفت خام 

به توافقي برسند.
تاييدي بر اين ادعاي سي ان بي سي را مي توان در اظهارات 
دبير اوپك نيز يافت. محمد باركيندو اخيرا در مصاحبه اي 
با بلومبرگ گفته ب��ود: »تقاضاي قوي براي نفت با وجود 
موانعي كه نتيجه عواملي اس��ت كه ما روي آنها كنترل 
نداريم، ضعيف شده است. اوپك به دنبال ادامه همكاري با 
شركاي غيراوپك خود نه تنها براي ادامه تعادل ميان عرضه 
و تقاضا، بلكه به منظور اطمينان از مطلوب بودن اين تعادل 
براي مصرف كنندگان است. هدف نهايي ما به عنوان يك 
گروه توليدكننده اين است كه نفت براي يك آينده قابل 
پيش بيني، منبع انرژي منتخب باشد«. باركيندو درباره 
آينده توافق كاهش توليد ميان اوپ��ك و غيراوپك كه از 
ژانويه سال ۲۰۱۷ آغاز شد، عنوان كرده بود: »هيچ گزينه 
مناسب ديگري به جز نهادينه كردن اين همكاري و دايمي 
كردن آن ميان كشورهاي اوپك و غيراوپك وجود ندارد. 
صنعت نفت به اين همكاري نياز دارد و ما شاهد بازگشت 

ثبات آن هستيم«.

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
با ارزيابي كيفي 

نوبت دوم
شماره مجوز: 1397/2811

شركت نفت مناطق مركزي اريان

رب  شركت بهره ربداري نفت و گاز غ

)سهامي خاص(
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  پيش پرداخت: به ميزان ۲۵ درصد مبلغ اوليه قرارداد در مقابل ارائه تضمين معتبر.
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 پس از پايان مهلت دريافت درخواست ها، فرم استعالم ارزيابي كيفي حداكثر سه روز پس از پايان مهلت اعالم آمادگي از طريق پست الكترونيك در اختيار متقاضيان حضور در مناقصه قرار خواهد گرفت. متعاقبا اسناد مناقصه از همان طريق 
به آدرس الكترونيك مناقصه گراني كه امتياز ارزيابي كيفي الزم را كسب نموده  اند ارسال مي گردد. مهلت تحويل و تاريخ گشايش پاكات فني و مالي متعاقبا طي دعوتنامه شركت در مناقصه به اطالع خواهد رسيد.
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عكسروز

چهرهروز

هزاران سال بي توجهي به وجه جسماني فرهنگ ايراني
جسمانيت در ادب و فرهنگ ايران خيلي كم مطرح شده و هزاران سال است كه درباره روح صحبت مي كنيم و جسمانيت و تن و بدن با وجود 
اهميتي چندان، جايي در ادبيات و هنر ما ندارد.جواد مجابي، نويسنده، شاعر و پژوهشگر هنري، درباره آخرين كتاب ها و آثارش به ايلنا گفت: 
يك رمان جديد هم در شرف گرفتن مجاز انتشار است كه »در اين تيمارخانه« نام دارد و قرار است توسط نشر ققنوس زير چاپ برود. اين كتاب را 
سال ۹۲ نوشته ام و خودم خيلي به اين رمان اميد دارم. اين رمان مساله جسمانيت را شايد براي نخستين بار و خيلي مفصل از جنبه هاي مختلف 
مطرح مي كند. واقعيت اين است كه جسمانيت در ادب و فرهنگ ايران خيلي كم مطرح شده و هزاران سال است كه درباره روح صحبت مي كنيم 

و جسمانيت و تن و بدن با وجود اهميتي چندان، جايي در ادبيات و هنر ما ندارد. 

ايستگاه

»جيمز باند« كارگردان تازه اش را يافت
كري جوجي فوكوناگا قرار اس��ت 
پشت دوربين كارگرداني قسمت 
تازه مجموعه سينمايي جيمز باند 

بايستد.
به گزارش اس��كرين ديلي، كري 
فوكوناگا كارگردان امريكايي جيمز 
باند بيس��ت و پنجم را كارگرداني 

مي كند. ديروز تهيه كنندگان جيمز باند با اعالم اين خبر افزودند كار توليد 
قسمت بعدي از اين مجموعه در پاينوود استوديوز بريتانيا از ۴ مارس ۲۰۱۹ 
شروع مي شود و اكران جهاني آن ۱۴ فوريه ۲۰۲۰ خواهد بود. اين فيلم پيش 
از اكران جهاني اش از ۲۵ اكتبر ۲۰۱۹ در بريتانيا به نمايش درمي آيد. اين 

خبر از طريق توييتر جيمز باند منتشر شد.
كري فوكوناگا ۴۱ س��اله نويسنده و كارگردان امريكايي است كه با ساخت 
فيلم »بي نام« در س��ال ۲۰۰۹ به ش��هرت رس��يد و موفق به كسب جايزه 
كارگرداني از جشنواره فيلم ساندنس شد. وي كارگرداني سريال »كارآگاه 
حقيقي«، محصول شبكه اچ بي او را نيز انجام داده و ۸ قسمت فصل اول اين 
سريال را كارگرداني كرده است. فوكوناگا متولد شهر اوكلند از پدري ژاپني 
و مادري سوئدي است و در كشورهاي ديگري چون فرانسه و ژاپن نيز ساكن 
بوده اس��ت. تعيين كارگردان جيمز باند اين بار با تغييرات چندباره همراه 
بود و در حالي كه دني بويل در نهايت به عنوان كارگردان انتخاب و معرفي 
ش��د، يك ماه پيش از اين پروژه كنار رفت. تهيه كنندگان جيمز باند يعني 
مايكل ويلسون و باربارا بروكولي انتخاب فوكوناگا را انتخابي عالي خواندند.

بازارهنر

»سربازشالبلند«ازانتظارميگويد
كارگردان نمايش »س��رباز ش��ال بلن��د« عنوان 
ك��رد اين اث��ر نمايش��ي از خانواده هايي مي گويد 
كه سال هاس��ت چشم انتظار بازگش��ت سربازان 
برومندش��ان هس��تند. عليرضا حنيفي نويسنده 
و كارگردان نمايش »س��رباز ش��ال بلند« درباره 
اجراي اين اثر نمايشي كه در تماشاخانه ماه حوزه 
هنري روي صحنه است گفت: »سرباز شال بلند« 
از ۲۰ شهريور ماه اجراي عمومي خود را آغاز كرده 
اس��ت. با وجود ايام محرم و ترجيح بيشتر مردم به 
حضور در مراسم هاي عزاداري تا امروز استقبال از 
نمايش بد نبوده اما آن طور هم كه انتظار داشتيم 

راضي كننده نيست. 
متاسفانه به جز حوزه هنري كه قرار است چند ماه 
آينده كمك هزينه اي در اختيار ما قرار دهد هيچ 
ارگاني اين نمايش را كه مضموني دفاع مقدس��ي 
دارد تحت پوش��ش قرار نداده است و تا امروز همه 

هزينه ها به صورت شخصي پرداخت شده است.
او درباره داس��تان نمايش توضيح داد: اين نمايش 
روايت زندگي مادر يك س��رباز اس��ت. اين سرباز 
روزي به مادرش زنگ مي زند و به دليل سرد بودن 
هوا از او مي خواهد تا برايش يك شال گردن ببافد. 
مادر ش��روع مي كند به بافتن ش��ال و بعد متوجه 
مي شويم كه بيش از ۲۰ سال است كه از اين تلفن 
گذش��ته و نه پسر به مرخصي آمده و يا خبري از او 
شده است و نه اين شال براي او فرستاده شده است. 
مادر همچنان در تخيالت خودش دارد اين شال را 
مي بافد و االن كل ساختمان را شال فراگرفته است. 
مادر معتقد اس��ت كه اين ش��ال بايد آنقدر بلند 

باش��د كه عالوه بر پوش��اندن پس��رش بتواند در 
اختيار دش��من ه��م ق��رار گيرد چ��ون آنها هم 
سردشان اس��ت و بايد گرم شوند. حنيفي به مهر 
گف��ت: در اين نمايش ش��ال نماد صلح اس��ت و 
مادر نيز در صحنه اي اعتراض مي كند كه چرا به 
جاي كاله خود و ادوات جنگي، ش��ال در اختيار 
س��ربازها قرار نمي دهن��د چون آنه��ا در جبهه 
سردشان مي ش��ود و فرقي بين دوست و دشمن 
نبايد گذاش��ت. در پايان نمايش شاهد بازگشت 
سرباز به همراه جنازه خودش هستيم اما مفهوم 
انتظار هنوز به پايان نرس��يده و خواهر سرباز كه 
در انتظار ديدن او كور ش��ده اس��ت جاي مادر را 
مي گي��رد و نماد يك مادر ديگر مي ش��ود كه در 
انتظار س��ربازهاي ديگري است كه هنوز به خانه 
باز نگشته اند. اين هنرمند تئاتر ادامه داد: بن مايه 
اصلي نمايش مساله انتظار است و اينكه هميشه 
خانواده هاي��ي هس��تند كه در انتظار بازگش��ت 
سربازهايشان به س��ر مي برند و اميدوارم دنيا به 

سمتي برود كه اين انتظارها پايان يابد.

كاتيوشادرچندقدمي3ميليارديشدن
»كاتيوشا« آخرين ساخته علي عطشاني در ميان 
آثار كمدي سال ۱3۹7 آمار خوبي را براي خود به 
ثبت نرسانده اس��ت. اين فيلم در حال حاضر رتبه 

پانزدهم جدول فروش را در اختيار دارد.
كاتيوشا در هشت هفته ۲,۲۲۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان 
فروخته اس��ت با اين وجود فيلم جديد عطش��اني 
را نمي توان اثري موفق در گيش��ه دانست، زيرا در 
مقابله با آثاري همچون »هزارپا« و همچنين فيلم 
عروس��كي »خاله قورباغه« در اولين هفته از اكران 
نتوانس��ت صدرنش��ين شود. مش��كل اصلي فيلم 
»كاتيوشا« سر در گمي در ميان ژانر است. اين فيلم 
نمي داند اثري اجتماعي است يا مي خواهد الگوي 
س��ينماي كمدي نقادانه را ارايه دهد. در اين ميان 
فيلم در بسياري مواقع به كمدي سطحي نزديك 
مي شود، اما تمام سعي خود را مي كند تا به ابتذال 

كشيده نشود.
فيلم جديد علي عطش��اني از عنصر داستان گويي 
بهره مي برد و كمدي خود را در محيطي منعطف به 
درامي اجتماعي پيوند مي زند. عطشاني به هيچ وجه 
نمي خواهد ب��ه هر قيمتي مخاط��ب را بخنداند و 
همين از همان لحظه اول كاتيوشا را فيلمي هر چند 
متوسط، اما شريف اعالم مي كند. به گزارش ميزان، 
مشكلي ديگري كه باعث شده كاتيوشا روايتي سر 
در گم پيدا كند نبود داستان منسجم ابتدايي و به 
همين منوال نبود شخصيت پردازي درست است. 
اين فيلم مي خواهد بين شخصيت ها رابطه برقرار 
كند، اما متاسفانه خود شخصيت ها از لحاظ ساختار 
ش��كل نگرفته اند و به همين دليل رابطه ميان آنها 

شكل نمي گيرد.
ه��ادي حجازي فر به ش��دت از لحاظ ش��خصيتي 
نزديك به ش��خصيت هاي��ش در دو فيلم ماجراي 
نيمروز و التاري است و همين باعث شده تا كار براي 

كارگردان و بازيگر بسيار سخت تر باشد.
در خالصه داس��تان فيلم س��ينمايي »كاتيوشا« 
آمده است: من اگر بخوام توي زندگيم موفق باشم 
حتما نبايد اونجوري به زندگي نگاه كنم كه تو نگاه 
مي كني. هادي حجازي فر و احمد مهرانفر بازيگران 
اصلي اين فيلم سينمايي را تشكيل مي دهند. اين 

دو پيش از اين در فيلم سينمايي »ماجراي نيمروز« 
تجربه بسيار موفقي را با يكديگر تجربه كرده اند.

اي��ن دو بازيگر س��ينما به ش��دت تيپ هس��تند. 
تيپ هايي تك��راري كه كارگردان ه��ر چه تالش 
مي كن��د نمي تواند ب��ا حضور آنها پيش��بردي در 
روايت رقم بزند. همين تيپ گرايي و تكراري بودن 
شخصيت ها براي دو شخصيت اصلي ضعفي است 
كه تا پايان همراه اثر است. فيلمساز با همان روايت 
تكراري پسر پولدار و مرد فقير سراغ داستان رفته 
است و اتفاقًا اين تكرار به شدت در ديالوگ ها ديده 
مي شود. عطشاني مي خواهد در اين فيلم به شكاف 
طبقاتي بپردازد، اما اين مساله را آنقدر غلو شده و 
بزرگ ارايه مي دهد كه به هيچ وجه قابل باور نيست 

و شعارزدگي آن دل مخاطب را مي زند.
عالوه ب��ر حجازي فر و مهرانف��ر، ميترا حجار، ليال 
اوت��ادي، ارژن��گ اميرفضلي، بيژن بنفش��ه خواه، 
نيما شاهرخ شاهي، قاس��م زارع، خشايار راد ساير 
بازيگراني هس��تند كه در كمدي »كاتيوش��ا« به 
ايفاي نقش پرداخته اند. ساير شخصيت ها نيز بدون 
گذشته وارد داستان مي شوند و رابطه شان با يكديگر 
شكل نمي گيرد. فيلمنامه و كارگرداني مي خواهند 
با فشار شخصيت ها را داخل داستان تزريق كرده و 
به خورد مخاطب دهند. شخصيت هايي كه بي فايده 

وارد و بي تاثير خارج مي شوند.
فيلم سينمايي»كاتيوشا«  تالش تازه عطشاني فيلم 
متوسطي است كه نمي توان ژانر درستي براي آن 
انتخاب كرد. عطش��اني مي خواهد در اين فيلم نيز 
طنز تلخ »دموكراسي در روز روشن« را اعمال كند، 

اما متاسفانه چندان موفق نبوده است.

میراثنامه

كشف ۶ محوطه نوسنگي در كرمانشاه
بررس��ي هاي باستان ش��ناختي دره 
رودخانه »رازآور« اس��تان كرمانشاه 
توس��ط باستان شناس��ان ايران��ي و 
دانماركي به شناسايي ۶ محوطه دوره 
نوسنگي منجر شد. شكوه خسروي 
- سرپرس��ت هي��ات بررس��ي هاي 
باستان شناختي »دره رودخانه رازآور« 

- با اعالم اين خبر گفت: طرح بررسي باستان شناختي در محدوده دره رودخانه 
با هدف كش��ف و شناسايي محوطه هاي دوره هاي فراپارينه سنگي و نوسنگي و 
همچنين درك و تحليل الگوهاي بهره برداري از محيط زيست و در نهايت با هدف 
ارزيابي وضعيت دره هاي شمالي منطقه زاگرس مركزي در اين دوران انجام شد. او 
گفت: اين پژوهش در راستاي طرح پژوهشي »رديابي تغييرات محيطي و فرهنگي 
زاگرس مركزي در دوره هاي فراپارينه سنگي و نوسنگي« به انجام رسيد و بر اين 
اساس هياتي متش��كل از باستان شناسان ايراني با همكاري باستان شناساني از 
دانشگاه كپنهاگ با هدف كشف و شناسايي محوطه هاي اين دوران در دره رازآور 
به اين مناطق اعزام شد. خس��روي در ادامه افزود: با توجه به اهميت اين ناحيه و 
كمبود اطالعات باستان شناختي در منطقه، بررسي و شناسايي دقيق محوطه هاي 
اين دره كه در چشم انداز منطقه پراكنده هستند، در دستور كار قرار گرفت. اين 
باستان شناس گفت: منابع آب، تراس هاي قديمي رودخانه، غارها و پناهگاه هاي 
صخره اي، دشت حاصلخيز با خاك مرغوب و منابع سنگ چخماق پراكنده در 
دامنه هاي شمالي ارتفاعات واقع در جنوب دره رازآور اين محدوده را به مكاني 

ايده آل براي پيگيري موضوع مورد نظر اين پژوهش بدل كرده است.

تاريخنگاري

آغاز جنگ تحميلي ايران و عراق
سي و يكم شهريور ۱3۵۹، جنگ تحميلي عراق عليه 
ايران با هجوم و تجاوز رژيم بعث به مرزهاي غرب و 

جنوب كشور به مدت هشت سال آغاز شد. 
ارتش عراق به رهبري صدام حسين حمله به ايران 
را آغاز كرد. نيروهاي عراقي به گونه اي برنامه ريزي 
كرده بودند كه نواح��ي بزرگي از جنوب غرب ايران 

را اشغال كنند.
در نخس��تين روزهاي حمله ارتش عراق به خاك 
ايران، حدود سي هزار كيلومتر مربع از خاك ايران 
به اش��غال ارتش عراق درآمد. طي دو روز نخس��ت 
حمله، نيروهاي عراقي به هيچ يگان نظامي ايراني 
كه در حد تيپ باش��د، برنخوردند. در واقع آن زمان 
ايران فقط دو لش��كر از نيروهاي مسلح و دو لشكر 
موتوريزه پياده نظام در غرب كش��ور داشت كه آنها 
هم همگي از مرزها فاصله گرفته بودند. در اين روزها، 
واحدهاي گوناگون نيروي زميني ايران به دليل از 
هم پاشيدگي با تأخير توانس��تند خود را به جبهه 

جنوب برسانند. 
نيروي زميني عراق از س��ه جبه��ه و در هر جبهه 
با يك س��پاه يورش زميني خود را آغاز كرد. سپاه 
اول از جبهه شمالي حدود ۲۵ كيلومتر در اطراف 
قصر ش��يرين پيشروي كرد و س��پاه دوم از جبهه 
ميان��ي و در اطراف مهران، هردو پ��س از برخورد 
به مناطق كوهس��تاني متوقف شدند. اين حمالت 
براي پشتيباني از حمله اصلي در خوزستان انجام 
ش��د. صدام تصور مي كرد كه مورد استقبال مردم 

خوزستان كه بخشي از آنان عرب يا عرب زبان بودند 
قرار خواهد گرفت. هدف اوليه بخش جنوبي ارتش 
عراق، تصرف برق آس��اي ش��هر مرزي خرمشهر و 
پس از آن آبادان، اهواز، دزفول و سوس��نگرد بود. 
عراق كس��ب اين هدف را يك پيروزي استراتژيك 
براي خود تلقي مي كرد. پس از تصرف خرمش��هر، 
ارتش عراق موفق شد در اواخر آبان شهر آبادان را 
بطور كامل محاص��ره كند. عراقي ها كه بر حمايت 
عرب هاي خوزس��تان از ارتش خود، دست كم در 
شمال خوزس��تان حساب كرده بودند، بازهم ناكام 

ماندند. حمالت پياپي عراق براي تصرف شهرهاي 
سوسنگرد و اهواز عقيم ماند و ارتش عراق شانس 
غافلگيري را به خاطر مقاوم��ت يك گروه كوچك 
مردمي از دس��ت داد. حداكثر پيشروي نيروهاي 
عراق��ي در جبه��ه جنوبي ك��ه در اث��ر غافلگيري 
نيروهاي ايراني صورت گرف��ت، تا ۱۵ كيلومتري 
شهر اهواز بود.  نقشه اوليه صدام، يك پيروزي سريع 
در حداكثر چند هفته بود. بسياري هرگز پيش بيني 
شكست عراق در دستيابي به اين اهداف و آغاز يك 

جنگ فرسايشي طوالني را نمي كردند.

كیوسك

مرگ اجباري در يمن 
  لوموند: 

صفحه اول اين روزنامه، 
گزارش��ي از ش��رايط 
بحراني در يمن منتشر 
كرد. طبق اين گزارش، 
بيشتر از درگيري هاي 
نظامي در يمن، قحطي 
و مرگ جان يمني ها را 
تهديد مي كن��د. آنطور 

كه در اين روزنامه فرانسوي گفته شده، ۵ ميليون 
كودك يمني ب��ه خاطر درگيري هاي نظامي در 
اين كشور با خطر گرسنگي شديد و مرگ روبرو 
ش��ده اند. همچنين گفته شده كه جنگ در اين 
كش��ور، مصرف س��وخت را افزايش داده و اين 
موضوع يمن را با بحران هاي بيشتري روبرو كرده 
است. همچنين، سازمان هاي فعال حقوق بشر 
در اين كشور اعالم كرده اند كه اختالل در تامين 
و توزيع منابع غذايي و سوختي كه به دليل تحت 
فشار قرار گرفتن بندر حديده در درياي سرخ به 
وجود آمده، مي تواند باعث عواقبي فاجعه بار براي 

افراد آسيب پذير باشد.

  وال استريت ژورنال: 
مقامات كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا در نشست 
زالس��بورگ اتريش، به 
مهاجرت و روند خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا 
پرداختن��د. آنطور كه 
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خود نوشته، »آنگال 

مركل«، صدراعظم آلم��ان، اعالم كرد اتحاديه 
اروپا مي كوش��د با كش��ورهاي ش��مال آفريقا 
به تفاهمي چ��ون تفاهم با تركي��ه در ارتباط با 
پناهجوي��ان برس��د. همچنين گفته ش��ده كه 
رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نتوانستد در 
ارتباط با موضوع پناهندگي به نتيجه مشخصي 
برسند. اتحاديه اروپا، از جمله با روي كار آمدن 
دولت جديد ايتاليا، زير فش��ار است. به گزارش 
وال اس��تريت ژورنال، ترزا مي، در كنفرانس��ي 
خبري پس از ديدار با رهبران اروپايي اعالم كرد 
در صورتي كه بر س��ر شرايط خروج كشورش از 
اتحاديه اروپا توافقي حاصل نشود، بريتانيا آماده 

ترك اين اتحاديه است.
  تايمز: 

اين روزنامه نيز، ضمن 
انتشار عكس از نشست 
رهب��ران اروپاي��ي در 
اتري��ش، گزارش��ي از 
هزينه دفاع��ي بريتانيا 
در مقاب��ل حم��الت 
سايبري روسيه منتشر 
كرد. طبق اين گزارش، 

بريتانيا قصد دارد براي مقابله با روسيه، ارتشي 
س��ايبري متش��كل از حدود ۲۰۰۰كارشناس 
تش��كيل دهد. طبق گزارش تايمز، بودجه اين 
ارتش سايبري حداقل ۲۵۰ميليون پوند است. 
اعض��اي اتحاديه اروپا در اج��الس ماه جوالي 
در بروكس��ل توافق كردند كه نات��و در صورت 
»جنگ تركيبي« مي تواند  بر اساس بند پنجم 
اس��اس نامه اين پيمان عمل كن��د. طبق اين 
اساس نامه، هر گونه تجاوز يا حمله مسلحانه به 
يكي از كشور هاي عضو ناتو به معناي تجاوز به 
همه كشور هاي عضو اين پيمان تلقي مي شود و 
براساس آن ناتو سيستم دفاع مشترك خود را به 
حالت اجرا در خواهد آورد. آنطور كه گفته شده، 
سازمان فدرال امنيت روسيه نيز روز ۱۱ سپتامبر 
اعالم كرد ساختار جديدي براي مقابله با حمالت 
سايبري به تاسيسات كليدي اين كشور تشكيل 

خواهد شد.

بررسيتوزيعجمعيتجامعهعلمياتحاديهاروپا

گ�روهگوناگ�ون| اي��ن روزه��ا در 
بريتانيا، برگزيت به مهم ترين دغدغه 
ش��هروندان و مقامات سياس��ي اين 
كشور تبديل شده اس��ت. پيش از اين، بسياري از 
بريتانيايي ها، به خروج كشورش��ان از اتحاديه اروپا 
راي داده بودند؛ تصميمي كه نه تنها باعث نگراني 
مقامات سياس��ي و اقتصادي اين كشور شد، بلكه 
چالش هاي بس��ياري را نيز س��ر راه جامعه علمي 
بريتانيا و اتحاديه اروپا قرار داد. در مورد بحث هاي 
سياسي و اقتصادي، بسياري از تحليل گران به راحتي 
مي توانند يكي از طرفين )بريتانيا يا اتحاديه اروپا( 
را بازن��ده برگزيت معرفي كنند، ام��ا در بحث علم 
و فناوري، بريتاني��ا و اتحاديه اروپا، ب��ه يك اندازه 
به يكديگر نيازمندند. تازه ترين آمارهاي منتش��ر 
شده از س��وي يورواستات، نش��ان مي دهد كه در 
سال ۲۰۱7، در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، 
بريتانيا بيشترين تعداد دانش��مندان و مهندسان 
را به خود اختصاص داده اس��ت. بر اين اس��اس، در 
صورتي كه بريتاني��ا از اتحاديه اروپا خارج ش��ود، 
تغيي��ر قابل توجهي در جمعيت دانش��مندان اين 
اتحادي��ه ايجاد مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه 
طبق بسياري از گزارش هاي منتشر شده، بريتانيا 
تاكنون هزينه بسياري از فعاليت هاي علمي خود را 
از بودجه اتحاديه اروپا تامين مي كند و خروج از اين 
كشور ممكن است تاثير قابل توجهي بر اين موضوع 

داشته باشد. 
طبق آمار منتش��ر ش��ده از س��وي يورواستات در 
س��ال ۲۰۱7، بريتانيا حدود ۱3 درصد از مجموع 
جمعيت اتحاديه اروپا را تشكيل داده و دانشمندان 
و مهندس��ان اين كش��ور، س��هم ۱۹ درصدي در 
جمعيت علمي اتحاديه اروپا دارند. به گفته بسياري 
از تحليل گران، از ابداع و كش��ف گرفته تا تحقيق و 
تجاري سازي، همچنين ورود محصوالت جديد به 
بازار و توليد ثروت از راه توسعه علم در اتحاديه اروپا، 
به شكل منفي تحت تاثير برگزيت قرار گرفته است. 
آلمان نيز، دومين كشوري است كه بيشترين تعداد 
مهندسان و دانش��مندان اتحاديه اروپا را به خود 
اختصاص داده است. آنطور كه گفته شده، بودجه 

بس��ياري از سوي اتحاديه اروپا، صرف تحقيقات و 
افزايش ايده ها در حوزه علوم و تكنولوژي در آلمان 
مي شود. طبق گزارش يورواستات، آلمان به عنوان 
يكي از پرجمعيت ترين كشورهاي اتحاديه اروپا، 
حدود ۱۶ درصد از جمعيت اين اتحاديه را به خود 
اختصاص داده، همچنين جامعه علمي و مهندسي 
آلمان، حدود ۱۹ درصد از مجموع دانش��مندان و 

مهندسان اروپايي را تشكيل مي دهند. 
در بسياري از گزارش ها نيز گفته شده كه آلمان و 
فرانسه، از تاثيرگذارترين كشورهاي اتحاديه اروپا 
به ش��مار مي روند. در تاريخ فرانسه نيز گفته شده 
كه اين كشور در زمينه هايي مانند فرهنگ، علوم 
بنيادي، صنعت و فناوري، هنر، اقتصاد و سياست 
يكي از مهم ترين كش��ورهاي جهان معرفي شده 
اس��ت. آمار يورواستات نيز نش��ان مي دهد كه در 
سال ۲۰۱7، فرانسه سهم ۱۰ درصدي در مجموع 
دانشمندان و مهندسان اتحاديه اروپا داشت. اين 
آمار در حالي ارايه شد كه فرانسوي ها، حدود ۱3 
درصد از جمعيت اتحاديه اروپا را تشكيل مي دهند. 
اس��پانيا نيز، از لحاظ وس��عت، يكي از بزرگ ترين 
كش��ورهاي اتحاديه اروپا محس��وب مي شود كه 
ح��دود ۹ درصد از جمعي��ت اين اتحادي��ه را در 

خود جاي داده اس��ت. اين در حالي است كه طبق 
گزارش يورواستات، دانش��مندان اسپانيا، حدود 
۸ درصد از مجموع جامع��ه علمي اتحاديه اروپا را 
تش��كيل داده اند. اين آمار در لهستان به 7 درصد 
مي رسد. در اين كشور، پس از جنگ جهاني دوم، 
تغييرات قابل توجهي در نظام سياسي، اجتماعي 
و علمي اين كشور ايجاد شد كه در نهايت، آكادمي 
علوم لهس��تان- به عنوان مهم تري��ن نهاد علمي 
اين كش��ور- به موسس��ه اي دولتي تبديل شد و 
فعاليت هاي خود را در راس��تاي انجام تحقيقات 
علمي با تكيه بر پيشرفت دانش، اقتصاد و فرهنگ 

لهستان ادامه داد. 
ايتاليا نيز، از جمله كشورهاي اروپايي است كه سهم 
قابل توجهي در توسعه علم و تعداد دانشمندان در 
اتحاديه اروپا را به خود اختصاص داده اس��ت. طبق 
آمار ۲۰۱7 يورواستات، حدود ۱۲ درصد جمعيت 
اتحاديه اروپا، ساكن ايتاليا هستند و دانشمندان و 
مهندسان اين كشور، حدود ۶ درصد از جامعه علمي 

اتحاديه اروپا را تشكيل مي دهند. 
آنطور كه در بس��ياري از گزارش ها گفته شده، در 
س��ال هاي اخير حدود ۶۰ درصد از دانش��مندان 
اروپايي را مردان و ۴۰ درصد را زنان تشكيل داده اند. 

خاستگاه دانشمندان اروپايي 
آمارنامه
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