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شركت حس��ن روحاني، 
 رييس جمه��وري در 
مجمع عمومي س��االنه 
سازمان ملل در نيويورك 
در ش��رايط دوقطب��ي 
ايجاد شده توسط دولت 
ترامپ ،اي��ن روزها بحث 
داغ محاف��ل رس��انه اي 
و غير رس��انه اي است .از س��ويي خصومت دولت 
ترامپ علي��ه منافع ملي اي��ران در قالب خروج از 
برجام و بازگشت تحريم هاي يكجانبه امريكا بروز 
يافته و از سوي ديگر ،رييس دولت امريكا طي دو 
ماهه اخير بارها و بارها ،پنهان و آشكار از مقام هاي 

ايران براي مذاكره دعوت كرده...  

آيا روسا و معاونان بازنشسته سازمان صدا و سيما 
با اجراي قانون من��ع به كارگيري بازنشس��تگان 
ب��ا صندلي ه��اي خ��ود خداحافظ��ي مي كنند؟ 
سخنگوي ش��وراي نگهبان كه در اين باره موضع 
س��كوت گرفته؛ اما نمايندگان مجلس مي گويند 
تنها رييس سازمان صدا و سيما را كه مقام معظم 
رهبري منص��وب مي كند، از اين قانون مس��تثنا 
است؛ اما روس��ا و معاونان اين سازمان نمي توانند 
بازنشسته باشند. ديروز عباس��علي كدخدايي در 
نشس��تي خبري بيش از همه درباره نحوه اجراي 
قانون منبع به كارگيري بازنشستگان مورد سوال 
قرار گرفت. قانوني كه چهارش��نبه هفته گذشته 
از س��وي ش��وراي نگهبان تاييد ش��د تا بر اساس 
متن قانون، تا دو ماه آينده مديران بازنشس��ته از 
دستگاه هاي دولتي و حاكميتي خداحافظي كرده 
و جاي خود را به جوان تر ها بدهن��د. اگرچه متن 
قانون پس از اصالحات انجام شده توسط مجلس، 
شفاف شده است؛ اما همچنان ابهاماتي در اين باره 

وجود دارد ...
 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در آخرين 
جلس��ه خود، ش��يوه جديدي را براي محاسبه 
تعرفه پهناي باند اينترنت مصوب كرد كه شركت 
ارتباطات زيرس��اخت مكلف ش��د اي��ن مصوبه 
را از اول ش��هريورماه اجرايي كند. در اين راس��تا 
اين ش��ركت اعالم كرد كه با اجراي اين مصوبه و 
با توجه به تغيي��ر روش محاس��به تعرفه پهناي 
باند اينترنت، هزين��ه واگذاري اي��ن خدمات به 
اپراتورهاي ارتباطي تا ۲۰ درصد كاهش مي يابد. 
از اين رو اين سوال پيش مي آيد كه با كاهش نرخ 
پهناي باند عمده، آيا قيمت اينترنتي كه به كاربر 
نهايي مي رسد نيز كاهش خواهد يافت يا خير. در 
اين خصوص معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه 
مصوبه جديد تغيير روش محاس��به پهناي باند، 

تاثيري در قيمت اينترنت ...

كاظم پور اردبيلي امكان صفرشدن 
صادرات ايران را كم ارزيابي كرد

پيش بيني اندروني نفت 
از واكنش به تحريم ايران

  در جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی تصويب شد
 تنوع روش های 

عرضه و فروش نفت 
اعضای ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه 
ديروز، ضمن بررسی تحوالت بازار ارز، ضرورت مقابله 
با عمليات جنگ روانی و جوس��ازی های کاذب عليه 
مصالح اقتصادی کش��ور را مورد تاکيد قرار دادند. در 
اين جلسه همچنين اعضای شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی پيش��نهادهاي وزارت نف��ت در مورد تنوع 
روش های عرضه و ف��روش نفت را  مورد بررس��ی و 
تصويب قرار دادن��د به گزارش پايگاه اطالع رس��انی 
 دولت، اين جلس��ه که با حض��ور اعضا و به رياس��ت 
حج��ت االسالم والمس��لمين دکتر حس��ن روحانی 
تش��کيل ش��د؛ با توجه به اقدام��ات خصمانه دولت 
آمريکا برای کاهش فروش نفت ايران و کارشکنی در 
مناسبات بانکی خارجی، از همه دستگاه ها خواسته 
ش��د که در جهت حماي��ت از ابت��کارات وزارت نفت 
و تقويت بانک مرک��زی اقدام نمايند. ش��ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی در اين جلس��ه پس از  گزارش 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه در خص��وص اعتبارات 
وزارت بهداش��ت و درم��ان ، بر ض��رورت حمايت از 
توليدکنندگان داخل��ی دارو و تجهيزات پزش��کی، 
تأکيد کرد و طرح تسريع در پرداخت بدهی واحدهای 
درمانی را مورد تصويب قرار داد. اعضای شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی همچنين پيشنهادهاي وزارت 
نفت در مورد تنوع روش های عرضه و فروش نفت را  

مورد بررسی و تصويب قرار دادند.  

۱۷۳ قلم كاال از پرداخت 
مابه التفاوت ارز معاف شدند

وزير صنعت، معدن و تجارت از معافيت ۱۷۳ قلم 
كاال براي پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز فهرس��ت 
دوم اقالم وارداتي از ردي��ف ۳48۰ تا ۳65۲ خبر 
داد. به گزارش خبرگ��زاري فارس، در نامه محمد 
ش��ريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت به 
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي آمده 
است: »پيرو نامه مورخ 4 شهريور 9۷ و در اجراي 
تصويب نامه هيات وزيران به شماره ۷۰۲۲۰ ت/ 
556۳۳ه� بدين وسيله با هدف سهولت و سرعت 
در ترخيص اقالم وارداتي از گمركات كشور ۱۷۳ 
رديف ديگر شامل كدهاي هشت رقمي تعرفه هاي 
مشمول معافيت از پرداخت مابه التفاوت به شرح 
پيوست ايفاد مي گردد.« ش��ريعتمداري در ادامه 
نوشت: دستور فرماييد مراتب به كليه  بانك هاي 
عامل ابالغ گردد. بديهي اس��ت كليه تعرفه هاي 
گمركي ديگر ج��ز مواردي كه از س��وي س��اير 
دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط اعالم خواهد شد 

مشمول پرداخت مابه التفات خواهند بود. 

اقتصادخبر

   دبير ستاد مركزي اربعين
هزينه ويزاي اربعين بر اساس نرخ 

ارز در سامانه نيما محاسبه مي شود
دبير ستاد مركزي اربعين با اشاره به اينكه 
تالش م��ا كاه��ش هزينه زائ��ران اربعين 
اس��ت، گفت: قيمت ويزاي اربعين با نرخ 
ارز تعادلي كه سامانه نيما اعالم مي كند، 

مشخص مي شود.
ش��هريار حيدري دبي��ر س��تاد مركزي 
اربعي��ن در گفت وگو ب��ا فارس با اش��اره 
به جلس��ه اخير س��تاد مرك��زي اربعين 
و برنامه ري��زي ب��راي برپاي��ي باش��كوه 
پياده روي اربعين حسيني، اظهار داشت: 
ما آمادگ��ي كاملي براي برپايي باش��كوه 
پياده روي اربعين ب��ه ميزباني مردم عراق 

داريم.
وي با بي��ان اينكه هزينه ويزا ب��ا توجه به 
افزايش قيم��ت ارز در ماه هاي اخير مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت، اف��زود: با وجود 
تالش هاي ما ام��كان حذف ويزاي اربعين 
براي زائران وجود ن��دارد و تمامي زائران 
بايد براي اين س��فر معنوي ويزا دريافت 

كنند.
حيدري با اشاره به اينكه زائران پياده روي 
اربعي��ن ب��راي ورود به خاك ع��راق بايد 
ه��ر س��ال 4۱ دالر پرداخ��ت مي كردند، 
خاطرنشان كرد: امس��ال بر اساس حذف 
دالر از مبادالت ارزي ايران و عراق، هزينه 
ويزا معادل دينار يا يورو محاس��به خواهد 
ش��د و زائران اين مبلغ را ب��ر مبناي ريال 

پرداخت مي كنند.
مديركل دفتر امور مرزي وزارت كشور با 
بيان اينكه تالش ما كاهش هزينه زائران 
اربعين است، گفت: قرار بود هزينه ويزاي 
اربعين ب��ا ارز آزاد محاس��به ش��ود كه با 
توافقاتي ك��ه صورت گرفته اس��ت، مقرر 
ش��د تا قيمت ويزاي اربعين با ارز تعادلي 
كه س��امانه نيما اعالم مي كند، مشخص 
ش��ود كه در نهايت زائران ب��ا ثبت نام در 
سامانه س��ماح مي توانند مبلغ نهايي آن 
را كه نوس��اناتي ني��ز دارد، پ��س از اعالم 
سازمان حج و زيارت مشاهده و پرداخت 

كنند.
به گزارش فارس، س��ال گذش��ته بيش از 
۲ ميليون نفر از كش��ورمان در پياده روي 
ميليوني عاشقان حسيني در ايام اربعين 
شركت كردند كه امس��ال بر اساس اعالم 
س��ازمان ح��ج و زي��ارت تمام��ي زائران 
اربعين بايد در سامانه س��ماح نام نويسي 

كنند.

خبرخبر

مجيد اعزازي|
دبير گروه مسكن و شهرسازي|

ش��ركت حس��ن روحاني  ،رييس جمهوري در 
مجمع عمومي ساالنه سازمان ملل در نيويورك 
در ش��رايط دوقطبي ايجاد ش��ده توسط دولت 
ترامپ ،اين روزها بحث داغ محافل رس��انه اي و 

غير رسانه اي است.
 از س��ويي خصومت دولت ترام��پ عليه منافع 
ملي ايران در قالب خروج از برجام و بازگش��ت 
تحريم هاي يكجانبه امريكا بروز يافته و از سوي 
ديگر ،رييس دولت امريكا طي دو ماه اخير بارها 
و بارها ،پنهان و آش��كار از مقام هاي ايران براي 

مذاكره دعوت كرده است. 
اما دولت ايران به رياست حسن روحاني بر اين 
باور اس��ت كه خروج ترامپ از برجام به معناي 
خراب كردن پل ارتباطي ميان دو كش��ور بوده 
اس��ت و اگر تمايلي هم ب��راي مذاك��ره وجود 
دارد باي��د اين پل دوباره احداث ش��ود و امريكا 
به برجام باز گ��ردد .از آنجا كه ترام��پ و تيم او 
به صراحت ،دليل ايجاد اي��ن دوقطبي را تغيير 
رفتار ايران اعالم كرده اند ،هم دولت و هم ساير 
نيروهاي سياسي موثر در كش��ور بر اين باورند 
كه در ش��رايط كنوني مذاكره با امريكا عقالني 

نيست و نبايد صورت گيرد. 
بر مبناي همين اس��تدالل هم هست كه برخي 
از گروه هاي سياسي استدالل مي كنند روحاني 
نبايد ب��ه س��ازمان ملل و ب��ه ويژه به ش��وراي 
امنيتي كه احتماال ترامپ رياست آن را به عهده 
خواهد گرفت  ،برود .در مقابل هم عده اي دليل 
مي آورند ك��ه رييس جمهور بهتر اس��ت براي 
دفاع از منافع ملي كشور و اس��تفاده از فرصت 
و تريبون سازمان ملل و استفاده از رايزني هاي 
جانبي با هيات هاي ديپلماتيك ساير كشورها و 

به وي ژه اروپايي ها و ...به نيويورك برود. 
در عين حال  ،به نظر مي رس��د  ،اساسا اين بحث 
اصالت ن��دارد و رفتن و نرفت��ن رييس جمهور 
نباي��د موضوع بحث رس��انه ها و مس��اله اصلي 
تبادل آرا باش��د؛ بلكه بهتر اس��ت بحث بر سر 
اين مس��اله باش��د كه تيم ديپلماتي��ك ايران 
به رياست حسن روحاني چه اس��تراتژي و چه 
تاكتيك هايي را با هدف تامين منافع ايران بايد 

در نيويورك اجرا كند. 
بي گمان ،نماينده كش��وري كه خطايي نكرده، 
چرا خود را بايد پنهان ك��رده و فرصت دفاع از 
منافع كشور خود را از دست دهد؟ آيا اين خود 

تحريمي در شرايط تحريم نيست؟ 
طي دو هفته گذش��ته ،ترامپ به ش��دت تحت 
فش��ار افش��اگري هاي متفاوتي بوده است .دو 
هفته پي��ش ،مقاله اي ب��دون نام و عن��وان در 

روزنامه نيوي��ورك تايم��ز ،متماي��ل به حزب 
جمهوري خ��واه امريكا ،با عنوان» من بخش��ي 
از گروه مقاومت خام��وش درون دولت ترامپ 
هستم «منتشر شد .مفاد افشاكننده اين مقاله، 
هفته پيش ،با انتش��ار كتاب» ترس :ترامپ در 
كاخ س��فيد «اثر تازه باب وودوارد ،روزنامه نگار 
افش��اگر نقش ريچاردنيكسون ،سي و هفتمين 
رييس جمه��ور امري��كا در ماج��راي واترگيت 

تقويت شد. 
همزمان كتاب جديد جان ك��ري ،وزير خارجه 
س��ابق امريكا و مذاكره كننده ارشد اين كشور 
در مذاكرات هسته اي با ايران با عنوان» هر روز 
موهبتي ديگر است «و همچنين مصاحبه هاي 
پي در پي“ كري “ با رس��انه ها درب��اره كتابش، 
ش��رايط را براي ترامپ س��خت تر كرد .چرا كه 
اين كتاب در فصل مربوط به ايران  ،تالش هاي 
گس��ترده تيم هاي مذاكره كننده كش��ورهاي 
ايران و۱ + 5را با توصيف لحظه به لحظه تصوير 
كرده اس��ت .تالش هايي كه ترامپ با يك امضا 
تالش كرد آنها را بي اثر كند .همچنين كري در 
گفت وگوهاي خود با رس��انه ها ،اف��زون بر وارد 
كردن انتقادات فراوان به دول��ت ترامپ تاكيد 
كرده كه برج��ام قويترين توافق هس��ته اي در 

سياره زمين است. 
در چني��ن ش��رايطي كه بن��ا به نوش��ته مقاله 
نيوي��ورك تايمز ،برخ��ي از اعض��اي كابينه به 
انحاي مختلف از دس��تورات ترامپ س��رپيچي 
مي كنن��د و هر لحظه ممكن اس��ت ،روش هاي 
قانوني ب��راي بركن��اري او را دنب��ال كنند و از 
س��وي ديگر ،ارتباط اطرافيان ترامپ با روسيه 
به عنوان دش��من قديمي امريكا هنوز از سوي 
مراكز قضاي��ي و قانونگذاري امري��كا پيگيري 
مي شود و احتمال استيضاح او نيز در اين رابطه 
وجود دارد   ،عرص��ه بيش از پيش ب��راي تداوم 
سياست هاي ش��تاب زده و بدون برنامه داخلي 
و خارجي رييس دولت كنوني امريكا تنگ شده 

است. 
در چنين ش��رايطي  ،هيات ديپلماتيك ايران به 
رياست حسن روحاني مي تواند با تضعيف بيش 
از پيش موقعي��ت متزلزل ترام��پ به صراحت 
درباره پيامدهاي منف��ي رفتارهاي غيرقانوني، 
غيرديپلماتيك و غيردمكراتيك ترامپ هشدار 

دهد. 
در واقع تي��م ايران مي تواند با ه��دف قراردادن 
ش��خص ترام��پ ،موض��ع مخالف��ان داخلي و 
خارجي ترام��پ را تقوي��ت كن��د و همزمان با 
رايزني با هيات هاي ديپلماتيك س��اير كشورها 
درب��اره برج��ام و سياس��ت خارج��ي كش��ور 

روشنگري و يارگيري كند. 

براس��اس اعالم وزارت اطالعات س��ربازان گمنام 
امام زمان از خروج غيرقانوني ارز از كش��ور توسط 

شبكه هرمي فايننشيال جلوگيري كردند.
به گ��زارش ايس��نا، در اطالعي��ه وزارت اطالعات 
آمده است: با تالش گس��ترده سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در ادارات كل اطالعات اس��تان فارس 
و هرمزگان و در راس��تاي صيانت از سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي و جلوگيري از هرگونه اخالل در 
نظام اقتصادي كش��ور، تعداد ۱8 نف��ر از ليدرها و 
اعضاي فعال دسيسه هرمي و كالهبردارانه جديد 
با نام فايننشيال )financial(، دستگير و پرونده 

تخلفات آنها به مراجع قضايي ارجاع گرديد. 
 اين افراد با استفاده از روش هاي اغواگرايانه اقدام 
به جذب س��رمايه اف��راد و كالهب��رداري از آنها و 
همچنين راه اندازي چندين هرم و زنجيره انساني 
نموده و مبالغ قابل توجهي ارز از كش��ور از طريق 

صرافي هاي غيرمجاز يا ب��ه صورت فيزيكي خارج 
نكرده بودند.

 ضمن تش��كر از هوش��ياري و اقدام ب��ه موقع در 
اطالع رس��اني اخب��ار به س��تادهاي خب��ري، از 
مردم ش��ريف و واليتمدار درخواس��ت مي گردد 
ب��ا عنايت ب��ه ش��كل گيري مجدد دسيس��ه هاي 
هرمي ب��ا ترفندهاي جديد و كالهب��رداري آنها و 
احتمال مال باخته ش��دن افراد، پي��ش از هرگونه 
س��رمايه گذاري در طرح هاي��ي از اي��ن قبي��ل، 
اطالعات الزم را كسب نموده و در صورت مشاهده 
هر گونه موارد مش��كوك مراتب را به شماره ۱۱۳ 

اعالم نمايند. 
 ضمنًا به افراد س��ودجو نيز هش��دار داده مي شود 
كه فعاليت هاي آنها مورد رصد اس��ت و در صورت 
انجام اقدامات غيرقانوني، ب��ا آنها قاطعانه برخورد 

خواهد شد.

رفتن يا نرفتن، مساله اين نيست!

سرمقاله

خبر

رييس س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور با اش��اره به 
تأييد »طرح اصالح قان��ون ممنوعيت به كارگيري 
بازنشس��تگان« از س��وي ش��وراي نگهبان، گفت: 
دستگاه هاي مش��مول مكلفند ظرف مدت 6۰ روز 
از تاريخ ابالغ اين قانون، افراد مشمول را از خدمت 
منتزع و با آنان تسويه حس��اب كنند و با متخلفان 

برخورد قانوني خواهد شد.
به گزارش ايس��نا به نقل از روابط عمومي سازمان 
بازرسي كل كش��ور، قاضي ناصر س��راج با اشاره به 
تأييد »طرح اصالح قان��ون ممنوعيت به كارگيري 
بازنشس��تگان« در ش��وراي نگهبان اظهار داشت: 
از تاريخ ابالغ اين قانون، به كارگيري بازنشستگان 
يا بازخريد شده ها در دس��تگاه هاي دولتي و كليه 
دس��تگاه هايي كه به هر نح��وي از بودجه عمومي 
كل كشور استفاده مي كنند،  جز مقامات مصرح در 

قانون مذكور ممنوع است.
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه دس��تگاه هاي مش��مول 
مكلفند ظ��رف م��دت 6۰ روز از تاري��خ ابالغ اين 

قانون، افرادي را كه مش��مول اين قانون مي شوند، 
از خدمت منتزع و با آنان تس��ويه حس��اب كنند، 
تصريح ك��رد: اف��راد مش��مول اي��ن قان��ون نيز 
مي بايس��ت در مهلت قانوني مقرر، سمت و پست 
خود را ترك كنند. پرداخ��ت هرگونه وجهي پس 
از اين مهل��ت از هر مح��ل و تحت ه��ر عنوان در 
حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي اس��ت و با 

متخلفان برخورد قانوني خواهد شد.
رييس سازمان بازرسي كل كش��ور ضمن اشاره به 
تكليف قانوني بازرسان سازمان مبني بر نظارت بر 
اجراي قانون مذكور گفت: از دستگاه هاي مشمول 
انتظار م��ي رود ضمن رعاي��ت دقيق قان��ون منع 
به كارگيري بازنشستگان، افراد مش��مول را به اين 

سازمان معرفي نمايند.
ط��رح اص��الح قان��ون ممنوعي��ت به كارگي��ري 
بازنشس��تگان در جلس��ه علني دوم مرداد ماه 9۷ 
در مجلس شوراي اس��المي، به تصويب رسيد و در 

تاريخ ۲۱ شهريور در شوراي نگهبان تأييد شد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور هشدار داد

وزارت اطالعات اعالم كرد

بازنشستگان شاغل فقط ۶۰ روز براي ترك 
پست دولتي فرصت دارند

جلوگيري از خروج غيرقانوني ارز 
از كشور توسط شبكه هرمي »فايننشيال«

گزارش

مجيد اعزازي



تسليت رهبر معظم انقالب
به مناسبت درگذشت 

حجت االسالم والمسلمين اشرفي
رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي درگذشت 
عالم جليل حجت االسللالم والمسلمين آقاي 
حاج شيخ مرتضي اشرفي شاهرودي را تسليت 

گفتند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري؛ متن پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي به 

اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذشللت عالللم جليللل جناب مسللتطاب 
حجت االسللالم والمسلللمين آقاي حاج شيخ 
مرتضي اشرفي شللاهرودي رحمت اهلل عليه را 
به خاندان مكرم و بازماندگان معّزز به ويژه اخوي 
معظم ايشان و نيز به ارادتمندان و شاگردان آن 
مرحوم و به همه مردم مومن و انقالبي شاهرود 
تسليت عرض مي كنم و رحمت و مغفرت الهي 

و علّو درجات ايشان را مسألت مي نمايم.
سيدعليخامنهاي

۲۴شهريورماه۱۳۹۷

ايران۲

»تعادل«ازوضعيتقانونمنعبهكارگيريبازنشستگاندرصداوسيماگزارشميدهد

خداحافظي مديران بازنشسته از تلويزيون
گروهايران

آيا روسللا و معاونين بازنشسته سللازمان صدا و سيما 
با اجللراي قانون منللع به كارگيري بازنشسللتگان با 
صندلي هاي خود خداحافظي مي كنند؟ سللخنگوي 
شوراي نگهبان كه در اين باره موضع سكوت گرفته؛ اما 
نمايندگان مجلس مي گويند تنها رييس سازمان صدا و 
سيما را كه مقام معظم رهبري منصوب مي كند، از اين 
قانون مستثني است؛ اما روسا و معاونين اين سازمان 
نمي توانند بازنشسته باشند. ديروز عباسعلي كدخدايي 
در نشستي خبري بيش از همه درباره نحوه اجراي قانون 
منبع به كارگيري بازنشستگان مورد سوال قرار گرفت. 
قانوني كه چهارشنبه هفته گذشللته از سوي شوراي 
نگهبان تاييد شد تا بر اساس متن قانون، تا دو ماه آينده 
مديران بازنشسته از دستگاه هاي دولتي و حاكميتي 
خداحافظي كرده و جاي خود را به جوان تر ها بدهند. 
اگرچه متن قانون پس از اصالحات انجام شده توسط 
مجلس، شفاف شده است؛ اما همچنان ابهاماتي در اين 
باره وجود دارد. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به 
سوالي در اين رابطه گفت كه وارد مصاديق نمي شود و 
اين موضوع به دسللتگاه هاي اجرايي مربوط است. اما 
ديروز يكي از نمايندگان مجلس در گفت وگويي تاكيد 
كرد كه اين قانون شامل تمام دستگاه ها، اعم از دولتي 

و حاكميتي مي شود. 

   وضعي�ت ص�دا و س�يما در قان�ون من�ع 
به كارگيري بازنشستگان

زهرا ساعي كه با خانه ملت گفت وگو مي كرد، توضيح 
داد: »در اين قانون تنها افراد يا روساي نهادهايي كه با 
اذن مقام معظم رهبري انتخاب مي شللوند، مستثني 
شللده اند و به غير از آنها هيچ استثنايي وجود ندارد.« 
بر اين اساس، در قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
تنها رييس سللازمان صدا و سيما استثناء شده است، 
اما معاونانش و ساير مديران اين سازمان مشمول اين 
قانون قرار مي گيرنللد.  برخي گزارش ها از تعداد باالي 
مديران بازنشسته در صدا و سيما خبر مي دهد. هر چند 

يكي از معاونين علي عسللگري چندي پيش اين خبر 
را تكذيب كرده بود؛ در عين حللال عددي كه او اعالم 
كرد، از كناره گيري چند ده مدير ارشد در صدا و سيما 
خبر مي داد. لطف اهلل سياهكالي مرادي در واكنش به 
جابه جايي سللريالي در صدا و سلليما، پس از تصويب 
قانون منع به كارگيري بازنشسللتگان، گفته بود كه » 
تعداد مديران ارشد بازنشسته سازمان صداوسيما به 36 
نفر نمي رسد و اين توديع و معارفه سريالي هم اغراقي 
بيش نيست، چون كل كاركنان و مديران مياني به 80 
نفر نمي رسللند.« اگرچه سياهكالي در مصاحبه خود 
كوشلليده رقم جابه جايي در صدا و سيما را كم جلوه 
دهد؛ اما رقم اعالمللي او تاييد كننده اظهارات رييس 
كميسيون فرهنگي مجلس است كه خبر از تحول جدي 
در مجموعه مديريتي صدا و سلليما داده بود. به گفته 
پژمانفر با اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان، 

بايد منتظر تحول جدي در صداوسيما بود. 
با اين حال همچنان نگراني هللا درباره دور زدن قانون 
از سوي برخي افراد وجود دارد. كدخدايي در نشست 
ديروز در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران مبني 
بر اينكه به نظر مي رسللد با توجه به استثنائات در نظر 
گرفته شللده در قانون منع به كارگيري بازنشستگان، 
سوءاستفاده هايي انجام مي شود، گفت:  نسبت به هر 
قانوني ممكن است تخلفاتي صورت گيرد، اينكه وقتي 
قانوني تصويب مي شود آيا انحرافي از اجراي آن قانون 
انجام مي شللود يا نه، همه اين مباحث در نظام اداري 
وجود دارد. طبيعتاً  نسللبت به ايللن قانون هم چنين 
مسائلي ممكن است وجود داشته باشد، اين وضعيت و 
اين آسيب نسبت به اين قانون هم شايد وجود دارد اما 
راهكار آن اين است كه ما بايد قوانين را شفاف تصويب 
كنيم. در مللورد مصاديق، بنللده ورود نمي كنم و اين 

موضوع بر عهده دستگاه هاي اجرايي است.
به گفته سللخنگوي شللوراي نگهبان، قانون منع به 
كارگيري بازنشستگان به كساني كه بازنشسته شده اند و 
مي خواهند اعاده به خدمت شوند، مربوط مي شود اما اگر 
كسي هنوز بازنشسته نشده و به صندوق بازنشستگي 

نرفته و با محل كار قطع ارتباط نكرده، شللامل حال او 
نمي شود.

   واكنش كدخدايي به انتقادات دو نماينده
بررسللي اليحه مبارزه با پولشللويي و انتقللاد دو تن از 
نمايندگان از نظارت استصوابي شوراي نگهبان ديگر 
موضوعاتي بود كه در نشست خبري ديروز مطرح شد. 
سخنگوي شللوراي نگهبان در رابطه با اليحه اصالح 
مبارزه با پولشويي گفت كه در مرحله اول قانون مبارزه 
با پولشللويي با ايراداتي مواجه شد و اين ايرادات كه در 

4 بند بوده، براي مجلس ارسال شده است.  كدخدايي 
همچنين درباره انتقادات برخي گروه هاي سياسللي 
از عملكرد شللوراي نگهبان، بطور مشللخص يكي از 
نمايندگان مجلس كه در صحبت هاي خود گفته بود 
به دليل نظارت استصوابي شوراي نگهبان مردم مجبور 
به انتخاب ما نمايندگاني هستند كه شايد صالحيت 
نداريم، گفت: شوراي نگهبان از نقد و انتقاد و نصيحت 
به خير نه ضرر كرده و نه از آنها ناراحت مي شود هميشه 
هم اعالم مي كنيم كه اگر به عملكرد ما ايرادي وجود 
دارد آن را بيان كننللد. او افزود: نقدي كه ما داريم اين 

است كه نظرات صحيح باشد نه خالف واقع زيرا اعتبار 
گوينده را زير سوال مي برد. اگر كسي خود را شايسته 
نمي بيند كناره گيري كند. چرا خود را در معرض انتخاب 
قرار مي دهد؟ سخنگوي شوراي نگهبان درباره پيشنهاد 
يكللي از نمايندگان مجلس مبني بر نظارت شللوراي 
نگهبان بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا گفت: شوراي 
نگهبان نه ادعايي نسبت به شوراهاي شهر و روستا دارد 
و نه امكانللات الزم را براي نظارت بر اين انتخابات دارد 
فلذا امكان نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراهاي 

اسالمي شهر و روستا منتفي است.

دادستانتهرانعنوانكرد

اتمام حجت با خودروسازان و قطعه سازان داخلی
ايران|

در روزهايي كه روايت هاي مختلفي درباره سرويس دهي 
و خدمت رساني خودروسللازان در فضاي عمومي كشور 
مطرح مي شود و انتقادات زيادي در خصوص نحوه مواجهه 
خودروسازان داخلي با شهروندان مطرح مي شود؛ دادستان 
تهران مي گويد: شرکت های قطعه  و خودروساز با اقدامات 
خود انحصاری ايجاد نکنند که منجر به کمبود کاال و توقف 

توليد خودرو شود.
به گزارش ميزان  ؛ عباس جعفری دولت آبادی دادسللتان 
تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در رابطه با پرونده های اخير اقتصادی از برگزاری دو جلسه 
در روز شنبه در رابطه با شعب ويژه و همچنين خودروسازان 
خبر داد و اظهار کرد: در اين جلسه خودروسازان در رابطه 
با مشکالت تامين ارز با توجه به افزايش قيمت ارز، تامين 
قطعات با توجه به اينکه برخی شللرکت های قطعه سازی 
قطعللات را تحويل نمی دهنللد، انبار کللردن خودرو های 
مختلف که مکررا از رسللانه ها پخش شده بود و همچنين 
قيمت خودرو مسائلی را بيان کردند.او با بيان اينکه بخش 
تحريم به حوزه های بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصادی 
بر می گردد که دادسللتانی در اين بخش کاری نمی تواند 
انجام دهد، اما پيغام آن ها را به اين دستگاه ها خواهد برد، به 
مشکالت مطرح شده مبنی بر تامين قطعات خودرو اشاره و 
تصريح کرد: برخی از شرکت های قطعه سازی در دادستانی 

پرونده دارند که اين پرونده ها مفتوح است.
دادستان تهران افزود: اين شرکت ها در گذشته سعی کردند 
با انحصار در توليد برخی از قطعات، امللروز از اين انحصار 
استفاده کنند که الزم اسللت تاکيد کنم که شرکت های 
قطعه سللازی و خودروسللازی حق ندارند کاری کنند که 
اوال انحصار ايجاد شللود و ثانيا اين انحصار منجر به کمبود 

کاال و توقف توليد خودرو شللود.جعفری دولللت آبادی از 
وزارتخانه های مرتبط با اين دستگاه ها خواست که به اين 
بخش کمک کنند و خاطرنشللان کرد: بخش قضايی اين 
مسئله حتما رسيدگی خواهد شللد و اجازه نخواهيم داد 
که اين شللرکت های متخلف بخواهند روی خودروساز ها 

اثر بگذارند.

   دپوي خودروهاي ساخته شده
دادستان تهران در رابطه با بحث نگهداری و دپوی خودرو ها 
نيز اظهار کرد: چندين گزارش از رسللانه ها در اين زمينه 
پخش شد و همچنين بر اسللاس گزارش پليس مبنی بر 
شناسايی دو انبار بزرگ نگهداری خودرو، روز چهارشنبه 
گذشللته يکی از معاونان خود را به اين انبار ها اعزام کردم و 

مطابق بررسی ها مشخص شد که در هر دو انبار خودرو هايی 
که قطعات آن ها ناقص است، نگهداری می شود.

او از رسانه ها و همه دستگاه ها خواست که به اعتماد مردم 
در اين بخش آسيب نرسللانند و ادامه داد: در جلسه امروز 
تاکيد شد که خودروسللازان حق ندارند خودروهايشان را 
انبار کنند، به دليل اينکه امروز مردم از رسانه ها می شنوند 

که اين خودرو ها در انبار ها برای گرانفروشی دپو می شود.
جعفللری دولت آبللادی تصريللح کللرد: توضيحاتی که 
خودروسازان امروز ارائه کردند تا حدی قانع کننده بود، اما 
قطعا اگر گزارشی مبنی بر دپوی بی مبنای خودرو و بدون 
عرضه به دادستانی ارجاع شود، حتما در اين بخش ورود و 
اقدام خواهيم کرد.دادستان تهران در رابطه با توضيحات 
خودروسازان در مورد گران کردن خودرو نيز افزود: در اين 

جلسه تاکيد شللد که در زمانی که تحريم و جنگ امريكا 
عليه انقالب اسالمی است، نبايد مردم که پشتيبان انقالب 
هسللتند را با گرانی نابهنگام و چندباره مأ يوس کنيم.او با 
اشللاره به توجيهات خودروسللازان در اين زمينه مبنی بر 
اينکه بخش داللی است که به افزايش قيمت خودرو ها دامن 
می زند، از وزير صنعت و سازمان حمايت از مصرف کنندگان 
خواست که به اين موضوع ورود کنند.جعفری دولت آبادی 
گفت: دولت همان طور که وظيفه حمايت از توليد کننده و 
خودروساز را برعهده دارد، بايد از مصرف کننده نيز حمايت 
کند تا بين حمايت از توليد کننده و حمايت از مصرف کننده 
تعادل برقرار شود و به گونه ای نباشد که مصرف کننده در 
برابر غول گرانی بی پناه باشد و از سوی ديگر اعالم شود که 
از توليد کننده حمايت می کنيم.وی به مسووالن دولتی و 
خودروسازان توصيه کرد که بين حمايت از مصرف کننده 
و توليد کننده تعادل برقرار کنند و گفت: در شللرايطی که 
مردم بايد در اين جنگ اقتصادی حضور داشته باشند و از 
آرمان های انقالب حمايت کنند، نمی شود با گران کردن 

ناگهانی و شوک به بازار، آن ها را مأيوس کرد.

   شعب ويژه اقتصادي
جعفری دولت آبادی در ادامه به مباحث مطروحه در بخش 
اول جلسه در مورد شعب ويژه اشاره کرد و گفت: در بخش 
اول جلسه گزارشی از دستگاه های ضابطين در حوزه های 

مختلف از جمله ارز و کاغذ ارائه شد.
او با اشاره به کشللف انبار کاغذ در اطراف تهران و تشکيل 
پرونده در اين زمينه، افزود: اخيرا يکی از متهمان اين پرونده 
دستگير شد. دادسللتان تهران خاطرنشان کرد: سه نفر از 
مقامات دستگاه های دولتی در ارتباط با پرونده های شعب 
ويژه، اخيرا و ظرف چند روز گذشللته دستگير شدند که با 

تکميل تحقيقات در هفته های آينده اطالع رسانی بيشتر 
صورت خواهد گرفت و اين افراد بيشتر به حوزه ارز و مسائل 
مرتبط با کاال هايی که در پرونده  های شرکت ها مطرح است، 
مربوط می شللوند.جعفری دولت آبادی ادامه داد: يکی از 
آن ها نيز مرتبط با بانک مرکللزی بود که بعد از تحقيقات 
توضيح خواهيم داد.او در  خصوص اطالع رسانی در حوزه 
پرونده های قاچاق کاال نيز گفت: در حوزه قاچاق کاال متهمی 
حدود سه هفته پيش دستگير شللد که کاالی زيادی از او 
کشف شده است که به لحاظ اينکه تحقيقات از بين نرود 
مشخصات وی را اعالم نمی کنيم، اما به محض اينکه موانع 
رفع تحقيقات برطرف شود نام اين فرد را اعالم خواهيم کرد.

دادستان تهران افزود: به چندين استان در مورد اين متهم 
نيابت داديللم و اميدواريم اين پرونده همان طور که خوب 
پيش می رود پيشرفت خوبی نيز داشته باشد و حدود ۱۱ 
مورد اعتراف به رشللوه در اين پرونده شده است.دادستان 
تهران ادامه داد: در بخش حوزه ارز گزارش هايی ارائه و تاکيد 
شد که بانک مرکزی بايد بر ارز هايی که به شرکت ها برای 
واردات کاال اعم از اساسللی و غيراساسی می دهد، نظارت 
داشته باشد و چنانچه در مهلت مقرر به تکليفشان عمل 
نکردند گزارش شود تا دادسللتانی و تعزيرات ورود کنند.

جعفری دولت آبادی در مورد صرافی ها نيز خاطرنشان کرد: 
از آنجايی که امروز دست صرافی ها برای ورود ارز باز شده و 
طرف حساب شرکت هايي که ارز گرفتند، هستند، لذا حق 
ندارند ارز های 4۲00 تومانی را بخرند و در بازار آزاد بفروشند.

دادستان تهران خطاب به شللرکت های کااليی که برای 
واردات کاال ارز گرفته اند نيز گفت: اين شللرکت ها مکلف 
هستند کاال وارد کنند و اگر نمی توانند به تعهداتشان عمل 
کنند بايد ارزهايشان را پس دهند وگرنه دادستانی و تعزيرات 

حتما در اين مورد ورود خواهند کرد.

ايراندرعراق
فقطيكرايزناقتصاديدارد

رييس كميسلليون امنيت 
ملللي و سياسللت خارجي 
مجلس با بيان اينكه »رشد 
سللرمايه گذاري تركيه در 
عراق نسبت به ايران پيشي 
گرفته است«، گفت: تركيه 
در عراق ۲۲ رايزن اقتصادي 
دارد كه در مقابل ايران تنها يك رايزن اقتصادي را در عراق 
دارد. موضوع رايزن هاي اقتصادي را ما در كميسلليون 

امنيت ملي به صورت جدي پيگيري مي كنيم.
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: طبق قانون برنامه ششم، رايزن هاي اقتصادي 
در سفارتخانه ها حضور پيدا مي كنند كه اين افراد 
بايد سابقه، تحصيالت و تجربيات مرتبط با موضوع 
اقتصادي و بازرگاني را داشللته باشللند. در چنين 
شللرايطي برخي از فعاالن اقتصادي از انتخاب اين 
افراد در برخي از كشورها ناراضي هستند. به خصوص 
كشورهايي كه تعامل ما با آنها خوب است. او افزود: 
در اين رابطه قرار شللد كه كميتلله روابط خارجي 
كميسلليون، اين موضوع را مورد بررسي قرار داده 
و جلساتي را با رايزن هاي اقتصادي برگزار كنند تا 
توجه ويژه اي به اين بحث صورت گيرد. ما همچنين 
حاضريم در اين رابطه نظر كميسيون هاي ديگر را 

هم داشته باشيم. 

اروپابايدتحريمهاي
امريكاراجبرانكند

محمدجواد ظريف گفت: 
اروپا بايد تحريم هاي امريكا 
را جبللران كند. اگللر بعد از 
خللروج امريللكا از برجام، 
اتحاديه اروپللا همچنان به 
صللورت منفعالنلله به اين 
مساله واكنش نشان دهد، 
بايد منتظر عواقب اين موضع گيري خود از طرف ايران 
باشد.او در مصاحبه با هفته نامه آلماني اشپيگل افزود: اگر 
تعادل بده و بستان ها در توافق هسته اي از بين برود ايران 
واكنش نشان خواهد داد.وزير خارجه ايران گفت: ايران 
از هيچ تنشي حمايت نمي كند ما با حسن نيت درباره 
توافقي صحبت كرديم كه به نفع تمامي كشللور هاي 
جهان از جمله امريكاست.او افزود: ۱۲ گزارش آژانس 
بين المللي انرژي اتمي كه دو مورد از آنها پس از خروج 
امريكا از توافق هسته اي اعالم شده اند نشان مي دهند 
كه ايران به تعهدات خود پايبند بوده است. ما مي خواهيم 
ادامه دهيم به اين منظور امريكا هم بايد رفتاري عادي 
داشته باشد و به مسللووليت هاي خود احترام بگذارد.

وزير خارجه ايللران در ادامه گفت كه اولويت براي اين 
كشور اين است كه فروش نفت در سطح معقولي ادامه 
داشته باشللد و درآمد آن به ايران باز گردد ضمن اينكه 
سللرمايه گذاري و همكاري در سطوح مختلف وجود 

داشته باشد، اما معيار در اين زمينه نفت و بانك است.

دولتدرخطمقدم
مبارزهبافساداست

نللي  لما ر پا ن  و معللا  
رييس جمهللوري گفللت: 
دولت در خط مقدم مبارزه 
با فسللاد قللرار دارد و همه 
دسللتگاه هاي كشور نيز در 
اين شرايط حسللاس بايد 
به دولت در زمينه مبارزه با 
فساد كمك كنند. حسينعلي اميري در گفت وگو با ايرنا 
درباره مبارزه دولت با فسللاد، افزود: دولت از هر طرح و 
برنامه قابل اجرا در زمينه مبارزه با فساد با قاطعيت حمايت 
مي كند و معتقد است كه براي موفقيت در اين عرصه بايد 
از سازمان هاي موازي كه فقط به ناكارآمدي و طوالني 
شدن روند مبارزه با فساد منجر مي شود، پرهيز كرد.او با 
ابراز تاسف از متهم كردن دولت به مخالفت با طرح هاي 
مبارزه با فساد و رانت خواري توسط يكي از نمايندگان 
مجلس، اظهارداشت: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعا 
از هر طرحي كه معطوف به مبارزه عملي با فساد باشد، 
حمايت كرده و با آن موافق است.اميري به تشريح دليل 
مخالفت دولت با طرح مذكور در مجلس پرداخت و تاكيد 
كرد: طرحي كه توسط تعدادي از نمايندگان مجلس تهيه 
شد، تاسيس يك تشكيالت جديد با در اختيار گرفتن 
وظايف ذاتي برخي از دسللتگا ه هاي ديگر مانند وزارت 
اطالعات و نيروي انتظامي بود كه با اساسنامه اين نهادها 

تناقض و تعارض داشت. 

ماجرايفيلتربرخيسايتهاي
غيرمجازفروشبليتهواپيما
معاون دادستان كل كشور 
در امور فضاي مجازي در 
مطلبي نوشت: درخواست 
فيلتللر سللايت هاي فاقد 
مجللوز از ناحيه سللازمان 
هواپيمايي كشللوري در 
چارچوب وظايف قانوني 
آن سازمان به عمل آمده است. به گزارش ايسنا، متن 
يادداشت عبدالصمد خرم آبادي درباره فيلتر برخي 
از سايت هاي غير مجاز فروش بليت هواپيما در يكي 
از پيام رسان هاي داخلي به شرح زير است: سازمان 
هواپيمايي كشوري يكي از علل باال رفتن قيمت بليت 
هواپيما و برخي ديگر از نابساماني هاي مربوط به حوزه 
فروش بليت را فعاليت سايت هاي غيرمجاز مربوط به 
خدمات مسافرتي اعالم كرده و با ارايه فهرست برخي 
از اين سايت ها از دستگاه قضايي درخواست كرده به 
منظور جلوگيري از اجحاف به مسللافران و ممانعت 
از اخالل در شللبكه فروش بليت از ادامه فعاليت آنها 
جلوگيري كنللد.او در ادامه آورده اسللت: به موجب 
تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسللعه صنعت ايرانگردي و 
جهانگللردي، وزارت راه مرجع صدور و تمديد مجوز 
دفاتر خدمات مسللافرتي است و به موجب تبصره ۲ 
ماده مذكور فعاليت دفاتر مسافرتي فاقد مجوز، جرم 

است و بايد از ادامه فعاليت آنها جلوگيري شود.

معرفيمتخلفانشوراها
بهمراجعرسيدگي

رت  ا ز و سللخنگوي   
كشللور گفت: ۲83 نفر 
عضو متخلف شوراها به 
پيشنهاد اسللتانداران و 
نظارت مجموعه وزارت 
كشور و ساير دستگاه ها 
بلله مراجللع رسلليدگي 
معرفي و به سلللب عضويت محكوم شدند، كه در 
حقيقت اين اقدام بايد از سوي شوراهاي فرادستي 

انجام مي شد.
به گزارش وزارت كشور، »سيد سلمان ساماني« 
در پاسخ به اين سللوال كه اخيراً مرتضي الويري 
رييس شوراي عالي اسللتان ها در سخناني گفته 
بود كه سلب عضويت ۲83 نفر از اعضاي شوراهاي 
شهر كه جنابعالي آن را عنوان كرده ايد مربوط به 
5 سال است نه يك سال و ارايه اين آمار از برخورد 
با متخلفان را تضعيف نهاد شللوراها قلمداد كرده 
بود، اظهار داشت: در مصاحبه قبلي تاكيد كردم 
كه اين آمللار مربوط به عملكللرد نظارتي وزارت 
كشور در دولت تدبير و اميد است و البته مشخص 
اسللت كه دولت تدبير و اميد حدود 5 سال است 
كه مسووليت امور را برعهده دارد، اما در اين ميان 
مساله مهم تري وجود دارد و آن سازوكار قانوني 

نظارت بر عملكرد شوراها و اثربخشي آن است.
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ارزيابيس�فيراي�راندرمس�كوازمانور
اخيرچينوروس�يه؛تعادل| سفير ايران در 
مسكو، تاكيد كرد: برگزاري مانور بزرگ و مشترك 
روسلليه و چين از يكسللو و چاره جويي اروپا براي 
كاهش وابسللتگي به امريكا از سوي ديگر، گوياي 
شللكل گيري نظام چند قطبي در عرصه جهاني 
است. مهدي سنايي در صفحه توييتر خود نوشت: 
برگزاري مانور بزرگ و مشللترك روسيه و چين از 
يكسللو و چاره جويي اروپا براي كاهش وابستگي 
به امريكا از سللوي ديگر، گوياي شكل گيري نظام 
چند قطبي در عرصه جهاني است. در اين شرايط 
توازن در سياست خارجي، سياست نگاه به شرق و 
منطقه گرايي در برنامه ريزي بلندمدت، از اولويت 

برخوردار است.

توضيحوزارتخارجهدربارهخبربازداشت
دانش�جويايران�يدراس�تراليا؛باش�گاه
خبرنگاران| سخنگوي وزارت خارجه در خصوص 
انتشللار اخباري مبني بر بازداشت يك دانشجوي 
ايراني دانشللگاه كوئينزلند استراليا به اتهام ارسال 
تجهيزات نظامي امريكايي به ايران گفت: تاكنون 
جز اخبار برخي رسانه ها در فضاي مجازي از هيچ 
كانال رسمي و مقامات استراليايي چنين خبري را 
دريافت نكرده ايم. بهرام قاسمي ادامه داد: به سفارت 
ايران در كانبرا دسللتور داده شد تا سريعا موضوع را 
از طريق مقامات استراليايي پيگيري كنند و پس از 

حصول نتيجه اطالع رساني خواهد شد. 

فدراس�يونهاوتيمهايورزش�يدولتي
مشمولقانونجديدبازنشستگانميشوند؛
ايسنا| نايب رييس فراكسلليون ورزش مجلس 
شوراي اسالمي گفت  كه فدراسيون ها و تيم هاي 
ورزشي دولتي مشللمول قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان مي شللوند. علي اصغر يوسف نژاد با 
بيان اينكه كليه دستگاه هاي اجرايي كه به نحوي از 
بودجه عمومي ارتزاق مي كنند مشمول اين قانون 
مي شللوند، تصريح كرد: حتي اگر بودجه اندكي از 
دولت دريافت كنند مشللمول اين قانون خواهند 
شد. بر همين اساس فدراسيون ها، تيم هاي ورزشي 
دولتي و معاونين وزارت ورزش و جوانان مشمول 
اين قانون هستند. يوسف نژاد با بيان اينكه نهادهاي 
عمومي غير دولتي مثل شهرداري ها نيز مشمول 
اين قانون هستند، درباره برخي تالش ها براي تغيير 
درصد جانبازي جهت معافيت از اين قانون، اظهار 
كرد: ما حتما موضوع را به دقت رصد مي كنيم و آن 
چه مالك اسللت پيش از ابالغ قانون است و بعد از 

آن تغييرات به حساب نمي آيد.

گزارشكميسيونعمرانمجلسدربارهحل
مشكالتكاميونداران؛تسنيم| سيد ابوالفضل 
موسللوي بيوكي نايب رييس كميسلليون عمران 
مجلللس با بيان اينكلله برخي از كميسلليون هاي 
تخصصي مجلس مانند اجتماعي و امنيت ملي در 
پي حل مشكل كاميون داران بودند، گفت: در نهايت 
قرار شد تا مشكالت اين قشر با محوريت كميسيون 
عمران به عنوان كميسيون تخصصي بررسي و حل 
شود. او افزود: مي توان گفت تقريبا تمامي مطالبات 
كاميونداران به غير از ۲ مورد، تعيين تكليف شللده 
است؛ اعضاي كميسيون پيگير اين چند مورد نيز 

هستند تا اندك موارد باقي مانده نيز حل شود.

ضمانتهايبانكيچگونهبرايابربدهكار
بانكيصادرميشد؟؛باشگاهخبرنگاران|
نهمين جلسه رسيدگي به پرونده حميد باقري 
درمنللي در شللعبه ۱5 دادگاه انقللالب برگزار 
شد.نماينده دادسللتان با حضور در جايگاه متن 
اتهامات را تشللريح كرد و در ادامه باقري درمني 
در دفاع آخر از خود گفللت: من كاري نكردم كه 
مجرمانه باشد و در رابطه با شركت نفت جي فقط 
به قانون عمل كردم. در انتها قاضي صلواتي ختم 
جلسه را اعالم كرد و گفت: دادگاه در زمان مقرر 
براي متهم رديف اول پرونده حكم صادر مي كند.

درزمين�هامني�تمليباكس�يتعارف
نداريم؛تس�نيم|سردار سللالمي با اشاره به 
اقتدار دفاعي ايران گفت: در زمينه امنيت ملي با 
هيچ كس تعارف و شوخي نداريم. سردار حسين 
سللالمي در حاشلليه يادواره سللرداران و ۲30 
شهيد مهدي شهر با اشللاره به پاسخ قاطع سپاه 
به گروهك هاي تروريسللتي اظهار داشت: اين 
پاسخ يك پيام روشن دارد و آن اين  است كه ما در 
مقابل دشمن هيچ عملي را بي پاسخ نمي گذاريم. 
هر عملي كه دشمنان انجام دهند؛ با واكنشي به 

مراتب بزرگ تر مواجه مي شود.

روي موج خبر



 علت توقف صادرات 
به افغانستان مشخص نيست

اخذ ضمانتنامه بانكي براي 
ترخيص كاالها ابالغ شد

افزايش حقوق ها 
تورم زا نيست

فارس|مديركل دفتر صادرات گمرك ايران گفت: 
هنوز علت توقف صادرات كاال به افغانستان از مرز 
فراه مشخص نيست و احتماال از ديگر مرزهاي دو 

كشور امكان صادرات وجود دارد.
علي اكبر ش��اماني در مورد عل��ت توقف يكجانبه 
صادرات ايران به افغانستان در پي نامه مسووالن اين 
كشور، اظهار كرد: اطالعي از اين موضوع به دست 
ما رسيده، اما هنوز مستندات توقف صادرات كاالي 
ما به افغانستان مشخص نيست و گفته اند، فقط از 

ورود كاالهاي ايراني خودداري شود. 
مديركل دفتر صادرات گمرك ايران با تاكيد بر اينكه 
مستنداتي نداريم تا در دس��تور كار و بررسي قرار 
گيرد، تصريح كرد: اينگونه مسائل مربوط به روابط 
بين الملل و دوجانبه كشور بازمي گردد و معموال از 

طريق سفارتخانه اطالع رساني صورت مي گيرد. 
وي يادآور ش��د: صادرات ايران به افغانستان جزو 
5 مقصد اصلي كاالهاي م��ا بوده، بنابراين براي ما 
نيز اين موضوع اهميت دارد. شاماني يادآور شد: 
طب��ق نامه موجود ص��ادرات كااله��اي ايراني در 
گمرك فراه افغانستان پذيرش نمي شود و كاالهاي 
صادراتي به سمت ديگر مرزهاي دو كشور خواهند 

رفت چون مرزهاي ديگري نيز داريم. 

مهر|اخذ ضمانتنامه بانكي به منظور تس��هيل 
و تس��ريع در ترخيص كاالهاي اساسي و جبران 
كمبود نقدينگي بخش توليد و بازرگاني كش��ور 

در راستاي ماده ۶ قانون امور گمركي ابالغ شد.
ف��رود عس��گري، ريي��س كل گمرك اي��ران در 
بخشنامه اي اخذ ضمانتنامه بانكي براي حمايت از 
توليد و صادرات غير نفتي در راستاي ماده ۶ قانون 

امور گمركي را ابالغ كرد.
در اين بخش��نامه آمده است: در راستاي حمايت 
از توليد و بهب��و فضاي كس��ب و كار و با توجه به 
بند )ت( ماده )۳۸( قانون رفع موانع توليد رقابت 
پذير و به اس��تناد ماده )۶( قانون امور گمركي به 
منظور تس��هيل و تس��ريع در ترخيص كاالهاي 
اساس��ي و جبران كمبود نقدينگ��ي بخش توليد 
و بازرگاني كش��ور اج��ازه داده مي ش��ود از تاريخ 
صدور اين بخشنامه ضمن رعايت دقيق قوانين و 
مقررات بر اساس شرايط ذيل، بابت حقوق ورودي 
كاالي مربوطه حس��ب درخواس��ت صاحب كاال، 
اظهاركننده يا نماينده قانوني ايش��ان ضمانتنامه 
بانكي معتبر و مطابق با فرم م��ورد قبول گمرك 

جمهوري اسالمي ايران اخذ نمايند: 
الف( اخذ ضمانتنامه بانك��ي معتبر براي مواد 
اوليه واحده��اي توليدي، ماش��ين آالت خط 
توليد، قطعات منفصله )CKD( و قطعات يدكي 
مورد نياز كارخانجات توليدي و ش��ركت هاي 
دانش بنيان و فع��االن مجاز اقتص��ادي، انواع 
دارو و م��واد اولي��ه دارويي، ل��وازم و تجهيزات 
پزشكي، آزمايشگاهي، بيمارستاني، توانبخشي، 
تجهيزات كارگاه��ي، معدني و همچنين براي 
كاالهاي اساسي )شامل گندم، برنج، شكر، جو، 
كنجاله، ذرات دامي، روغن و كره، گوشت، انواع 
دانه هاي روغني، سبوس، انواع روغن خام و انواع 
تفاله( نهاده هاي توليد بخش كشاورزي مانند 
انواع كود شيميايي، انواع س��موم كشاورزي و 
انواع بذرهاي كش��اورزي و محصوالت شيالتي 
ش��امل ماهيان تجاري )خوراكي( و همچنين 
ماهيان صنعتي )مشمول ش��ماره تعرفه هاي 
 ،۰۳۰۳۴۳۰۰ ،۰۳۰۳۴۲۰۰ ،۰۳۰۳۴۱۰۰
۰۳۰۳۴۴۰۰، ۰۳۰۳۴۹۰۰( ب��ا سررس��يد 

حداكثر ۹۷.۱.۱5 تعيين مي شود.
تبصره: آن دس��ته از شركت هايي كه تحت عنوان 
فعاالن مجاز اقتصادي )AEO( شناخته مي شوند، 
مي توانند در هر موقع از س��ال نس��بت ب��ه ارايه 
ضمانتنامه بانكي با سررس��يد حداكثر يك ساله 
بابت حق��وق ورودي كاالهاي موض��وع بند الف 

اقدام نمايند.
فهرس��ت فعاالن مجاز اقتصادي هر ساله توسط 
گمرك جمهوري اسالمي ايران منتشر خواهد شد.

ايسنا|يك اقتصاددان با حمايت از طرح دولت براي 
افزايش دوباره حقوق ها در سال جاري اين مساله را به 
دليل اينكه تورم از سمت عرضه و نه تقاضا ايجاد شده 

است، موجب تشديد تورم ارزيابي نكرد.
قدرت اله ام��ام وردي، عضو هيات علمي دانش��گاه 
آزاد، با اش��اره به زمزمه هاي افزايش دوباره حقوق ها 
در س��ال جاري به برخي اظهارنظرها مبني بر تورم 
زا بودن اين اقدام اش��اره كرد و گف��ت: بايد ببينيم 
ريش��ه تورم در س��مت عرضه اس��ت يا تقاضا؟ در 
اقتصاد ما افزايش تورم به س��بب گران ش��دن مواد 
اوليه و واسطه اي مورد اس��تفاده در توليد و واردات 
 اس��ت كه باعث مي شود قيمت ها افزايش پيدا كند.
وي با بيان اينكه افزايش قيمتها در انتهاي سال شدت 
بيشتري خواهد گرفت، اظهار كرد: در چنين شرايطي 
كه قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده است و تورم 
هم از س��مت تقاضاي آنان براي خريد نيست بلكه 
از س��مت افزايش قيمت محصوالت است، بنابراين 
دولت باي��د افزايش حقوق ها را ت��ا جايي كه بتواند 
 قدرت خريد ش��هروندان را ترميم كند، ادامه دهد.

او در ادام��ه با تاكيد بر اينكه دولت بايد بتواند قدرت 
خريد مردم را در ش��رايط فعلي تقويت كند، گفت: 
اقش��اري مانند كارمن��دان و كارگ��ران كه حقوق 
بگيران ثابت هس��تند، به دليل اينك��ه نمي توانند 
درآمد خ��ود را مطابق با ت��ورم در اقتصاد باال ببرند، 
متحمل بيش��ترين آس��يب ها مي ش��وند كه الزم 
 است دولت به شكل دس��توري از آنها حمايت كند.

اخبار كالن 3 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داد 

سازمان برنامه و بودجه با وزارت كار و معاونت علمي رياست جمهوري تفاهم نامه ايجاد اشتغال امضا كرد

تهرانناامنتريناستانبرايسرمايهگذاري

گام ديگر دولت براي جلوگيري از اضمحالل فرصت هاي شغلي

گروه اقتصاد كالن     
تهران و البرز در ميان اس��تان هاي كش��ور بدترين 
وضعيت امنيت سرمايه گذاري را داشته اند، حال آنكه 
استان نسبتا نابرخوردار خراسان جنوبي در بررسي 
اخير مركز پژوهش ها مناس��ب ترين وضعيت براي 
س��رمايه گذاري را در ميان تمام استان هاي كشور 
به خود اختصاص داده اس��ت. ميانگين نمره امنيت 
سرمايه گذاري در كشور 5.۹۸ از ۱۰ است كه نمره 
چندان مناس��بي محسوب نمي شود ولي با توجه به 
اينكه ارقام فوق به زمستان سال گذشته بر مي گردد 
و از سال گذشته تاكنون به دليل نوسان قيمت ارز و 
خروج امريكا از برجام، وضعيت اقتصادي به مراتب 
بدتر شده و انتظار مي رود محاسبات امسال نمره اي 
كمتر را براي كش��ور را به هم��راه آورد. با تمام اين 
تفاس��ير، نارضايتي فعاالن اقتصادي در استان هاي 
بزرگي چون تهران و البرز بيشتر از استان هاي ديگر 
است و با وجود اينكه اين دو استان جزو صنعتي ترين 
و تجاري ترين استان هاي كشور محسوب مي شوند، 
عمال از راضي نگه داشتن فعاالن خود ناكام ماندند. 
اينكه ميان ذهنيت و وضعيت واقعي كش��ور تفاوت 
وج��ود دارد و احتماال انتظار فع��االن اقتصادي در 
تهران بيشتر از شرايطي است كه اقتصاد كشور در آن 
قرار دارد، است. با اين همه در شرايطي كه بخش هاي 
مختلف كشور از آغاز سال دچار تكانه بودند، رضايت 
از عملكرد دولت باز هم تحت الشعاع قرار مي گيرد. 
در بررسي زمستان گذش��ته هر چند بدترين نمره 
را در ميانه مولفه هاي مختلف پايبندي مس��ووالن 
به عمل ك��ردن وعده هاي خود بود ام��ا در كنار ان 
رضايت از مجموعه عملكرد دولت به ويژه در مقابل 

تحريم هاي خارجي مناسب و باال بود.
به گ��زارش تعادل، مركز پژوهش ه��اي مجلس در 
گزارش��ي با عنوان پاي��ش امنيت س��رمايه گذاري 
در زمس��تان ۱۳۹۶ مي گويد: گزارش حاضر اولين 
ارزيابي فصلي فعاالن اقتصادي كل كشور از شاخص 
امنيت س��رمايه گذاري در ايران اس��ت. براس��اس 
تعريف اين تحقيق امنيت سرمايه گذاري بطور كامل 
برقرار مي ش��ود كه متغيرهاي اقتصاد كالن با ثبات 
يا قابل پيش بيني باش��د، قوانين و مقررات و رويه ها 
و تصميم��ات اجرايي باثبات، براي همه ش��فاف دو 
مفهوم و بطور سهل و موثري اجرا شوند و در صورت 
ضرورت تغيير، تغييراتشان در زمان معقولي پيش از 
اجرا به اطالع ذي نفعان برسد، سالمت اداري برقرار 
باش��د و اطالعات موثر بر فعاليت ها اقتصادي بطور 
شفاف و برقرار باشد و اطالعات موثر بر فعاليت هاي 
اقتص��ادي بطور ش��فاف و برابر در دس��ترس همه 
شهروندان باش��د، جان و مال همه از تعرض مصون 
باش��د، حقوق مالكيت براي همه تعريف و تضمين 
شده باشد، نهادهاي قضايي و انتظامي چنان مجهز 
و سالم و كارآمد باشند كه هرگونه استفاده خودسرانه 
و بدون اجازه از دارايي فيزيك��ي يا معنوي ديگران 

مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند 
با مراجعه به نهادهاي مربوطه مال از دست رفته خود 

را به همراه خسارت دريافت كنند.
 در اين گزارش، شاخص كل امنيت سرمايه گذاري 
در ايران براي زمستان س��ال گذشته عدد 5.۹۸ از 
۱۰ اس��ت. ۱۰ بدترين حال ارزيابي شده محسوب 
مي ش��ود ولي اين ارقام به تنهاي��ي معناي چنداني 
نمي دهند مگر آنكه در مقايس��ه با فصل هاي آينده 
كه رون��د بهبود يا وخامت اوضاع را نش��ان خواهند 
داد. اين ميان جالب توجه است كه فعاالن اقتصادي 
اس��تان هاي البرز، ته��ران و چهارمحال و بختياري 
بدتري��ن ارزيابي و اس��تان هاي اردبي��ل، مركزي و 
ي��زد بهترين ارزياب��ي را از امنيت س��رمايه  گذاري 
در اس��تان هاي خود اراي��ه كردند. پ��س از تلفيق 
داده ه��اي آم��اري و يافته هاي پيمايش��ي در اين 
تحقيق، استان هاي خراسان جنوبي، بوشهر، زنجان، 
هرمزگان و اردبيل مناسب ترين و استان هاي تهران، 
البرز، چهارمح��ال و بختي��اري و كهگيلويه و بوير 
احمد نامناس��ب ترين وضعيت را در شاخص امنيت 

سرمايه گذاري كسب كرده اند. 
در مي��ان بخش ها نيز، فع��االن اقتصادي در بخش 
صنعت، ساختمان و معدن بدترين ارزيابي و فعاالن 
بخش نفت خ��ام و گاز طبيعي و بخ��ش تامين آب 
و ب��رق و گاز بهترين ارزياب��ي را از وضعيت امنيت 

سرمايه گذاري خود داشته اند. 
س��رمايه گذاري يك��ي از مولفه هاي اصلي در رش��د 
اقتصاد كشورهاست. افزايش سرمايه گذاري، معموال 
به رش��د رقابت پذيري و بهره وري، افزايش صادرات، 
تشكيل سرمايه انس��اني و خلق فناوري كمك كند. 
اما سرمايه گذار به آينده و افق بلندمدت نظر دارد و به 
همين دليل سرمايه گذاري در هر فضا و بستري اتفاق 
نمي افتد و نيازمند زمينه ه��اي گوناگون اقتصادي، 
سياسي و قانوني است. نظريه پردازان رشد و توسعه 
اقتص��اد ان��واع متغيره��اي كلي��دي و تاثيرگذار بر 
س��رمايه گذاري را مشخص كرده اند كه اغلب آنها در 
ايجاد محيط امن خالصه مي شود. نوسان بسيار شديد 
سرمايه گذاري از توليد ملي در ايران و نيز ميزان پايين 
سرمايه گذاري بخش خصوصي طي دهه هاي اخير و 
فرار سرمايه هاي مادي و انساني به خارج از كشور نشان 
مي دهد عوامل موثر برسرمايه گذاري ايران احتماال 

اختالالتي وجود دارد. 

  تهران در قعر جدول و خراس�ان جنوبي 
در صدر

مركز پژوهش ه��اي مجلس بعد از نظرخواهي كه از 
فعاالن اقتصادي سراسر كشور به شكل پرسشنامه 
انجام داد، مولفه هاي گوناگون امنيت سرمايه گذاري 
در ايران به تفكيك استان ها را محاسبه كرد. بر اين 
اس��اس، ميانگين كشوري امنيت س��رمايه گذاري 
5.۹۸ از ۱۰ اعالم شد. اين ميان استان هاي خراسان 

جنوبي، بوش��هر، زنجان، هرم��زگان، اردبيل و يزد 
باالترين نمرات ش��اخص را به ترتيب با 5.۶، 5.۶۱، 
5.۷۱، 5.۷۴، 5.۷۴ و 5.۷۶ ب��ه دس��ت آوردن��د. 
بدترين وضعيت نيز به ترتيب به استان هاي تهران، 
البرز، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه بوير احمد 
اختص��اص يافت. تهران به عنوان پايتخت كش��ور، 
بخش مهمي از اقتصاد كشور را در خود دارد اما نمره 
امنيت شاخص سرمايه گذاري اين استان ۶.۶ اعالم 
ش��د و پس از آن نيز همس��ايه تهران، يعني البرز با 

نمره ۶.۴۱ قرار دارد. 
در ميان نماگرهاي ش��اخص امني��ت اقتصادي در 
زمستان ۹۶، نماگرهاي ثبات اقتصاد كالن و تعريف و 
تضمين حقوق مالكيت بدترين وضعيت و نماگرهاي 
مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض و عملكرد 
دولت بهتر از بقيه بخش هاي ارزيابي شده اند نماگر 
عملكرد دولت كه حاوي مولفه اختالل در كس��ب و 
كار بر اثر تحريم هاي خارجي اس��ت كه در زمستان 
سال گذشته بهترين ارزيابي را در ميان ساير مولفه ها 
داشته است و بار اصلي خوب بودن ارزيابي از عملكرد 

دولت در اين دوره را به دوش كشيده است. 
عالوه بر اين يك اتفاق يا رخداد در هر استان مي تواند 
رتبه آن استان را در شاخص امنيت سرمايه گذاري تغيير 
دهد. به عنوان مثال الزم است براي همه ساكنان استان 

روشن شود، بي احتياطي در رانندگي و تصادف منجر به 
فوت يا جرح يا نزاع منجر به ضرب و شتم يا بدعهدي يا 
حتي تغيير مسووالن استاني، باعث كاهش رتبه استان 
مي ش��ود. اعالم و جلب توجه عمومي به اين شاخص 
مي تواند به رقابت هاي مثبت استان هاي منجر شود و 
به همكاري مردم و فعاالن اقتصادي و مسووالن استاني 
براي بهتر ش��دن رتبه و پيش��ي گرفتن از استان هاي 

رقيب بينجامد. 
در رتبه بندي استان ها براساس داده هاي آمار شاهد 
نوعي پراكندگي استان هاي برخوردار و نابرخوردار 
در پايين و باالي فهرست هستيم. مثال تهران در كنار 
دو استان نابرخوردار در پايين فهرست قرار دارد. به 
عبارتي تهران در كنار دو استان نابرخوردار كهگيلويه 
و بوير احمد و چهار محال و بختياري قرار گرفته كه 
اين مي تواند به دلي��ل پراكندگي و تنوع مولفه هاي 

آماري شاخص امنيت و سرمايه گذاري باشد.
نظرات اخذ ش��ده فعاالن استان سيستان و بلوچستان 
حاوي نكاتي جالب اس��ت. براي مثال اين اس��تان در 
نماگر تعريف و تضمين حقوق مالكيت بدترين استان 
و در نماگ��ر فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درس��تي 
بهترين استان كشور ارزيابي ش��د. جالب توجه اينكه 
بدترين نتايج را در نماگر فرهنگ وفاي به عهد و صداقت 
و درس��تي به دو استان تهران و البرز تعلق گرفته است. 

در نماگر مصوني��ت جان و مال ش��هروندان از تعرض 
استان هاي تهران، همدان، البرز، ايالم و خراسان رضوي 
بدترين و استان هاي بوشهر، خراسان جنوبي، سمنان 
و هرمزگان در جايگاه بهترين قرار گرفته اند كه با توجه 
به اينكه مولفه هاي اين نماگر بيشتر آماري هستند، اين 

پراكندگي مي تواند معنادار باشد.
دو مولفه عمل مسووالن استاني و محلي به وعده هاي 
اقتصادي و عمل مس��ووالن ملي به وعده هاي داده 
ش��ده بدترين ارزيابي را در ميان هم��ه مولفه ها به 
خ��ود اختصاص داده ان��د. اين امر بي��ش از هر چيز 
مي تواند به س��رمايه اجتماعي لطم��ه بزند. با توجه 
به شرايط حساس كشور در س��ال جاري و آينده و 
افزايش فشارها از سوي كاخ سفيد بر اقتصاد ايران، 
دولتمردان براي آنكه بتوانند سياست هاي خود را به 
شكل موفق اجرا كنند، نياز به ميزان بيشتر اعتماد 
عمومي دارن��د. چندي پيش حيدر مس��تخدمين 
حسيني، معاون سابق وزير اقتصاد در گفت وگويي 
كه با تعادل داش��ت، نبود اعتماد اجتماعي كافي را 
مهم ترين مانع كش��ور در ش��رايط فعلي دانست. به 
باور او اين مش��كل راهكاري غي��ر اقتصادي دارد و 
دولتمردان بايد در زمان باقي مانده نسبت به احياي 
اعتب��ار اجتماعي خ��ود و افزايش اعتم��اد عمومي 

تالش كنند. 

روز گذشته مراسم امضاي دو تفاهم نامه ميان سازمان 
برنامه با وزارت تعاون و معاونت علم رياست جمهوري 
برگزار شد در اين مراسم، محمد باقر نوبخت، رييس 
سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: در حال تدوين برنامه 
جامع مقابله با تحريم شامل 5 بسته اجرايي هستيم 
كه درقالب يكي از بس��ته ها، يك ميليارد دالر اعتبار 

براي حفظ اشتغال موجود اختصاص خواهد يافت.
به گزارش تعادل، روز گذشته سازمان برنامه و بودجه 
با حضور محمد باقر نوبخت، رييس س��ازمان برنامه 
ميزبان برنامه اي بود كه در آن مرتضي ش��هيدزاده، 
رييس صندوق توسعه ملي، س��ورنا ستاري، معاون 
علمي رييس جمهوري و محسني بندپي، سرپرست 
وزارت كار، تعاون و رف��اه اجتماعي به منظور انعقاد 

تفاهم نامه اي براي ايجاد اشتغال حضور داشتند.
در ابتداي اين نشس��ت نوبخت چنين اظهار كرد: در 
برنامه شش��م توس��عه پيش بيني كرده ايم كه بطور 
متوس��ط س��االنه بين ۷۰۰ تا ۷5۰ هزار نفر نيروي 
كار جديد وارد بازار كار ش��وند. با ادامه روال گذشته 
حداكثر همين تعداد را بتوانيم اشتغال زايي كنيم در 
حالي كه ما بيش از ۳ميلي��ون و ۲۰۰ هزار نفر بيكار 
داريم اينكه تالش كنيم نس��بت به گذشته كه ۲۰۰ 
هزار نفر وارد بازار كار مي ش��دند و االن ۷۰ هزار نفر 
وارد بازار كار مي شوند، فرصت شغلي ايجاد كنيم پس 
تكليف بيكاران قبلي چه مي شود؟ بنابراين تصميم 
بر ايجاد بيش از يك ميليون ش��غل به صورت ساالنه 

گرفته شده است.
وي ادامه داد: بطور مش��خص در بهار امس��ال ۷۱۱ 
هزار نفر وارد بازار كار ش��دند و تالش كرديم با انواع 
اقدامات همچون استمرار طرح هاي عمراني كه ۲5 
هزار ميليارد تومان پول باب��ت اين طرح ها پرداخت 
كرديم كه بيش از 5 برابر افزايش اعتبار داشته است، 
نتيجه اين ش��د كه از اين ۷۱۱ هزار نفر حدود ۷5۶ 
هزار نفر مشغول به كار شدند يعني بيشتر از ظرفيت 
پيش بيني شده. اما ۴۰ هزار نفر در برابر ۳ ميليون و 
۲۰۰ هزار نفر چندان به چش��م نمي آيد. از اين رو در 
تبصره ۱۸ امسال براي ايجاد يك ميليون و ۳۳ هزار 
فرصت ش��غلي برنامه ريزي كرديم و اين برنامه ها در 

۱۴ بسته منتشر شده است.
نوبخت با اشاره به تامين اعتبار اين برنامه اشتغالزايي، 
گف��ت: براي ايجاد ي��ك ميلي��ون و ۳۳ هزار فرصت 
ش��غلي، تصميم بر اين شد كه ۲۰ درصد از اعتبارات 

طرح هاي عمران��ي يعني ۱۲ ه��زار و ۳۰۰ ميليارد 
تومان، ۱۲ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه 
ملي و ۳۰۰ ميليارد توم��ان از منابع بانكي برخوردار 
شويم. براي خنثي سازي تحريم ها و به حداقل رساندن 
اثرات س��وء آن متفق القول هس��تيم. اتاق فكري در 
خارج تش��كيل شده كه اقدامات ما را رصد مي كند تا 
آنها را خنثي كند. با اين حال ما روحيه خود را از دست 

نمي دهيم و اين تحريم ها را دور مي زنيم. 
وي با مطرح كردن اين موضوع كه در ش��رايط جديد 
طراحي برنام��ه اي جديد ضرورت دارد، گفت: برنامه 
ششم يك برنامه عادي است اما برنامه جامع تحريم 
از تيرماه آماده ش��ده و آنچه ب��راي مقابله با تحريم و 
تنظيم برخي از بازارها مثل بازار ارز ضروريس��ت در 
اين بسته گنجانده شده است. نمي توانيم دست روي 
دست بگذاريم كه بانك مركزي بازار ارز را ساماندهي 
كند؛ ما بايد بسته مقابله با تحريم داشته باشيم تحريم 
لطم��ه اي به بخش هاي مختل��ف همچون صنعت و 
كش��اورزي وارد مي كند كه بايد با اقدامات جبراني، 

اين اثرات را از بين ببريم.
وي ادام��ه داد: بنابراين 5 بس��ته جبراني و حمايتي 
تهيه كرديم كه در آينده نزديك، اين برنامه ها را اعالم 
خواهيم كرد و مرتبا در جلسات مختلف با كارآفرينان 
و دانشگاهيان و مسووالن وستاد اقتصادي دولت اين 

موضوعات را پيگيري مي كنيم.
اختصاص يك ميليارد دالر براي حفظ اشتغال موجود

نوبخت در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه يكي از 
بسته هاي جديد دولت بسته حمايت از توليد است، گفت: 
براي حمايت از واحدهاي توليدي كه در تهديد هستند، 
دو كار بايد انجام دهيم ابتدا دنبال كردن ايجاد فرصت 
شغلي جديد و جلوگيري از ريزش نيروي كار فعلي. اين 
كار ني��از به منابع دارد كه با مجوز از ش��واي هماهنگي 
سران سه قوه، مي توانيم يك ميلياد دالر ويژه براي حفظ 
اش��تغال موجود و براي تالش در جهت اجراي بخشي 
از تبصره ۱۸ استفاده كنيم. امروز يك اقدام براي مقابله 
با تحريم و حمايت از واحده��اي توليدي در نظر داريم 
كه منابع اين مساله را نيز به صورت نقد در دست داريم.

وي با بيان اينكه يكي از ابزار هاي سازمان برنامه براي 
پيش��برد اهداف، صندوق توس��عه ملي است، گفت: 
س��ازمان برنامه تنها برنامه ها را ارايه مي دهد و رصد 
مي كند و اين دس��تگاه هاي اجرايي هستند كه بايد 
وارد عرصه عمل ش��وند. بنابراين عالوه بر طي كردن 
روال عادي برنامه ششم و تبصره ۱۸، از امكانات ويژه 

هم برخوردار خواهيم بود.

   تدوين بسته ارزي براي دوران تحريم
 محمدباق��ر نوبخ��ت همچنين در حاش��يه امضاي 
تفاهم نامه ب��ا وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي و 
معاون��ت علمي و فن��اوري رييس جمه��ور در جمع 
خبرنگاران در خصوص بازار ارز اظهار كرد: ۱۲ برنامه 
در يك مجموعه برنامه جامع مقابله با تحريم تنظيم 

كرده اي��م كه يكي از اين برنامه ها مرب��وط به بازار ارز 
 اس��ت. مس��ووليت اين كار با بانك مركزي اس��ت.

رييس س��ازمان برنامه و بودجه از تالش دولت براي 
ايجاد ثبات در بازار ارز س��خن گفت و افزود: در واقع 
نه تنها در جهت ايجاد نوعي ثبات در بازارهاي ديگر 
فعاليت مي كنيم، بلكه وظيفه داريم تا با ثبات شدن 
بازار ارز، روش هاي جبراني نيز داشته باشيم. سازمان 
برنامه و بودجه موظف اس��ت در كنار انجام اقدامات 
براي افزايش ثبات، روش هاي جبراني نيز داشته باشد 
كه يكي از اين روش هاي جبراني مي تواند ايجاد بازار 

كار براي توليد و اشتغال باشد.
وي همچنين اظهار كرد: در حال حاضر در شرايط حاد 
اقتصادي هستيم و همه مي دانند كه حجم نقدينگي 
بسيار باالست، از اين رو همه سياست ها بايد به شكلي 
باشد كه از اين حجم نقدينگي، افزايش تقاضايي كه 

نتوانيم با عرضه متناسب كنيم، ايجاد نشود.
نوبخت در پاس��خ به اينكه چه زماني بس��ته افزايش 
حقوق به مرحل��ه اجرا درخواهد آم��د؟ توضيح داد: 
بس��ته هاي مد نظر دولت و نحوه اجراي آن در حال 
بررسي است. اقدامات بايد سنجيده و درست باشد، 
چرا كه در غير اين صورت، آثار سوئي را با خود به همراه 
خواهد داشت. در اين حالت ما زماني كه مي خواهيم 
يك بخش را ترميم كنيم ممكن اس��ت آس��يبي به 
بخش هاي ديگر وارد شود كه جبران آن بسيار سخت 
اس��ت. ما تمامي بس��ته هاي حمايتي دولت در حال 
بررس��ي بوده و ب��ه محض نهايي ش��دن در مورد آن 

اطالع رساني خواهد شد. 
در اين نشست سيدحميد پورمحمدي، معاون سازمان 
برنامه و بودجه هم حضور داشت و با تاكيد بر اينكه از 
مجموع ۱۲ برنامه سازمان برنامه براي اشتغال زايي، 
در حوزه وزارت كار ۶ برنامه قرار دارد كه با هدف ايجاد 
اش��تغال براي ۳۳۸ هزار نفر طرح ريزي ش��ده است 
گفت: براي اين ۶ برنامه ۲۰۲۰ ميليارد تومان اعتبار 
در نظر گرفته شده، همچنين ۶ برنامه در حوزه معاونت 
علمي و فناوري رييس جمهور با هدف ايجاد اشتغال 

براي ۶۴ هزار و ۲۰۰ نفر طرح ريزي شده است. 
محسني بندپي سرپرس��ت وزارت تعاون كار و رفاه 
اجتماعي هم كه دراين نشست حضور داشت گفت: 
در ايران ساالنه 5۰۰ هزار فارغ التحصيل دانشگاهي 
وارد بازار كار مي شود. از پاييز ۹۳ تا زمستان ۹۶ سه 
ميليون نفر به جمعيت فعال كشور اضافه شد. در اين 

۷ فصل دول��ت تقريبًا دو ميليون و ۱۰۰ هزار فرصت 
شغلي ايجاد كرده است. به اين معنا كه براي ۷۰ درصد 

جمعيت فعال، زمينه اشتغال را فراهم كرده است.
بندپي با اشاره به برنامه هاي دولت در سال ۹۷ گفت: 
براي س��ال جاري بايد بتوانيم ب��راي ۹5۰ هزار نفر 
اش��تغال ايجاد كنيم. در اين راس��تا در كنار اشتغال 
فراگيري كه در نظر گرفته ايم، تا امروز بيش از 5 هزار 
ميليارد توم��ان براي ۳۳ هزار طرح ق��رارداد منعقد 

كرده ايم.
وي همچنين تثبيت اش��تغال را از ديگر برنامه هاي 
وزارت كار عن��وان ك��رد و افزود: با توجه به ش��رايط 
موجود، حفظ اش��تغال ب��راي جلوگي��ري از ركود 
بنگاه هاي اقتصادي، كارساز خواهد بود. در واقع عالوه 
بر ايجاد اش��تغال جديد، به رفع مش��كل بنگاه هاي 
اقتصادي و تثبيت مشاغل موجود خواهيم پرداخت.

  اختصاص ۸۸۸ ميليون دالر براي افزايش 
سرمايه صندوق شكوفايي و نوآوري

ش��هيدزاده، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي 
ه��م از ميهمانان اين نشس��ت بود و در اين مراس��م 
اظهارك��رد: تخصيص يك و نيم ميلي��ارد دالر براي 
اشتغال روستايي كه با دستور دولت و تصويب مجلس 
انجام شد، نشان از اجراي سياست هاي راهبردي مقام 
معظم رهبري و پش��تيباني صندوق توس��عه ملي از 
شركت هاي دانش بنيان دارد. تاكنون ۸۸۸ ميليون 
دالر براي افزايش سرمايه صندوق شكوفايي و نوآوري 

تخصيص داده ايم. 
او به ظرفيت شركت هاي دانش بنيان هم اشاره كرد و 
گفت: اين شركت ها يك ثروت ملي هستند و هر اندازه 
كه براي اين شركت ها سرمايه گذاري كنيم، بهره هاي 

بيشتري خواهيم برد.
همچنين سورنا ستاري هم كه از ديگر مهمانان بود، 
در اين مراسم گفت: سال گذشته شركت هاي دانش 
بنيان ۶۰ هزار ميليارد تومان فروش داشته اند. بايد در 
راستاي تسهيل براي محيط كسب و كار هم اقدامات 
الزم انجام ش��ود، البته تاكنون اقدامات خوبي انجام 

شده اما هنوز تا اهداف مورد نظر فاصله داريم.
س��تاري ادامه داد: بايد محيط كسب و كار مناسبي 
براي جوانان ايجاد كنيم و با رفع بروكراسي هاي اداري 
زمينه را براي اينكه جوانان به راحتي بتوانند كار كنند، 

فراهم كنيم.
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بانك و بيمه4يادداشت
بار سنگين نظام نظارتي حاكم 

بر نرخ سود علي الحساب
رامين مجاب| 

اصالح ساختارها در ايران ارزان و سريع نيست. چند 
دهه تحوالت اقتصادي جاي ش��ك زيادي در اين 

موضوع باقي نگذاشته است.
در اين يادداش��ت و با تمركز ب��ر روند تغيير حجم 
نقدينگي و مش��كالت و چالش هايي ك��ه در دوره 
اخير به وجود آورده اس��ت، اش��اره اي كوتاه به يك 
راه��كار احتمالي براي جلوگي��ري از تكرار چنين 
پديده هايي مي شود. در ابتدا توضيح داده مي شود 
كه علت بنيادين فاصله گرفتن نرخ س��ود اسمي از 
تورم، شكس��ت نظام نظارتي حاكم بر راهكار فعلي 
ماده ۵ قانون عمليات بانكي ب��دون ربا يعني »نرخ 
سود علي الحساب« اس��ت. با اين فرض كه اصالح 
نظام نظارتي مذكور ساده نيست، ظرفيت احتمالي 
ماده ۴ قانون عمليات بانكي بدون ربا براي تقويت يا 

جايگزيني راهكار فعلي معرفي مي شود.
آمارها نشان مي دهند كه افزايش حجم نقدينگي 
در سال هاي اخير تفاوت چنداني با روند بلندمدت 
خود نداشته است. با اين حال، دو تفاوت مهم در اين 
دوره وجود دارد. اواًل تورم در اين دوره بسيار پايين تر 
از روند بلندمدت خود بوده و ثانيا، عامل مس��لط در 
افزايش حجم نقدينگي ش��به پول است. به عبارت 
ديگر، اين انتظار وجود داشت كه نرخ رشد حجم پول 
در اين دوره از ارزش هاي گزارش شده كمتر باشد. در 
اين دوره تورم نسبت به روند بلندمدت خود بسيار 
پايين تر و فشار مخارج جاري دولت و كسري بودجه 
ناشي از آن بر منابع پايه پولي كم بود. مانع اصلي در 
تحقق انتظار مذكور، نرخ سود حقيقي نسبتا باال بود. 
در واقع نرخ س��ود باال همان عاملي اس��ت كه جزو 

شبه پول در نقدينگي را تحريك كرده است.
چرا نرخ سود حقيقي در چند سال اخير باال بود و آيا 
اصوال اين نرخ بايد همراه با تورم كاهش مي يافت؟ 
سوال هاي اينچنيني پاس��خ هاي شناخته شده اي 
دارند. اصوال در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون 
ربا به دليل ارتباط محكمي كه اين قانون بين نظام 

بانكي و فعاليت هاي حقيقي وضع مي كند. 
نرخ سود حقيقي نبايد چندان با نرخ رشد حقيقي 
اقتصاد تفاوت داشته باشد )بس��ته به نوع قرارداد، 
متوسط نرخ رش��د بخش هاي اقتصادي را مي توان 

مالك قرار داد و خطاي داوري را كاهش داد( .
مي دانيم كه انحراف هاي��ي از قانون مذكور در نظام 
بانكي ايران وجود دارد. نكته مهم آن اس��ت كه اين 
انحراف ها به سمت يك سيستم بانكداري متعارف 
نبوده اس��ت، زيرا اصوال نرخ بهره حقيقي در چنان 
سيستمي نيز نمي تواند براي دوره هاي طوالني فاصله 
زيادي از نرخ رشد حقيقي اقتصاد بگيرد. الزم به ذكر 
اس��ت كه درك هم حركتي بازدهي سپرده گذاري 
و نرخ رش��د اقتصادي چندان س��خت نيست. چه 
در ي��ك نظام متعارف و چ��ه در چارچوب عمليات 
بانكي بدون ربا، بانك ها تقريبًا نقش واسطه دارند و 
اينگونه نيست كه آنها به اطالعات يا تكنولوژي هايي 
دسترسي داشته باشند كه بتواند براي مدتي طوالني 
بازدهي هاي��ي به مراتب باالتر از متوس��ط بازدهي 

فعاليت هاي اقتصادي داشته باشد.
سوالي كه پيشتر مطرح ش��د به يك سوال مهم تر 
مي رسد: چرا قوانين حاكم بر رفتار نرخ سود سپرده 
نتوانست ارتباط منسجمي ميان فعاليت هاي بخش 
حقيقي و واس��طه گرهاي مالي ايجاد كند؟ پاسخ 
را بايد در پيچيدگي »نرخ س��ود علي الحساب« به 
عنوان راهكاري براي عملياتي كردن ماده ۵ قانون 
عمليات بانكي بدون ربا جست وجو كرد. نظام نظارتي 
مشخصي براي تضمين سازگاري اين راهكار با قانون 

مذكور پيش بيني شده است.
ديوار كج درنهايت به جاذبه زمين تس��ليم مي شود 
و ف��رو مي ريزد. همين طور، نظام ه��اي نظارتي كه 
بطورپيوسته در تقابل با نيروهاي بازار قرار مي گيرند، 
محكوم به شكست هستند. تجربه اخير نشان داد كه 
نظام نظارتي نرخ سود علي الحساب نيز از اين قاعده 

مستثني نبوده است.
عاملي كه به عنوان كاتاليزور در شكست راهكار نرخ 
سود علي الحساب عمل كرد، درونزا نشدن هزينه هاي 
مرتبط با نقش »آخرين ملجا  قرض دهندگي« بانك 
مركزي اس��ت. در چنين چارچوبي سطح ريسك 
موسسات مالي باالتر از سطح بهينه و قابل قبول در 
اقتصاد قرار مي گيرد، رقابت قيمتي را شروع كرده و 

به آن دامن مي زند.
در ماده ۴ قانون عمليات بانكي بدون ربا اجازه تعهد 
يا بيمه اصل وجوه س��پرده گذاران داده مي ش��ود: 
»بانك ها مكلف به بازپرداخت اصل س��پرده هاي 
قرض الحس��نه ) پس ان��داز و جاري( مي باش��ند و 
مي توانند اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار  را 
تعهد و يا بيمه نمايند. « در ماده ۵ قانون مذكور عنوان 
مي شود كه منافع حاصل از عمليات بانكي بدون ربا 
)تحت مكانيسمي مشخص( بين سپرده گذار و بانك 
تقسيم مي شود. تعهد يا بيمه كردن اصل يك سپرده 
به آن معني است كه نرخ سود »قطعًا« باالتر از صفر 
درصد اس��ت. آيا اين بدان معناست كه با استفاده 
از اص��ول حاكم بر م��اده ۴ و فرايند بيمه و تجميع 
ريسك، سيستم بانكي مي تواند »يك نرخ« را قطعا 
پرداخت كند!؟ آيا مي ت��وان اصولي كه به انتخاب 
نرخ »صفر درصد« به عنوان نرخ تضميني سيستم 
بانكي ختم شده است، به انتخاب عددهاي ديگري 
توسط سيستم بانكي بيانجامد؟ اصوال عدد »صفر« 
از كجا آمده اس��ت؟ و سوال هايي مشابه.وجود يك 
نرخ تضميني كه با توجه به تحوالت بخش حقيقي 
و بدون تكيه بر منابع و حمايت هاي بانك مركزي 
محاسبه مي ش��ود، نمي تواند فاصله پايدار زيادي 
از نرخ رشد حقيقي اقتصاد بگيرد. بطور مشخص، 
چنين نرخي به عنوان معياري براي ارزيابي سطح 
ريسك نرخ هاي سود علي الحساب بانك هاي مختلف 
قلمداد مي ش��ود و بر پايه آن مي توان حق بيمه را 
تنظيم كرد.اصالح ساختارها در ايران ارزان و سريع 
نيس��ت. چند دهه تحوالت اقتصادي جاي ش��ك 

زيادي در اين موضوع باقي نگذاشته است.

بدهي دولت به بانك ها، زمينه ساز مطالبات معوق 148 هزار ميلياردي و اضافه برداشت 147 هزار ميلياردي است 

دور و تسلسل نقدينگي و تورم از دولت تا بدهي بانك ها
اضافه برداشت بانك ها حاصل رشد بدهي دولت و مطالبات معوق 

کاهش جرایم مالی با رمز یک بارمصرف

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري| 
در هفته گذش��ته، يكي از انتقادهاي مطرح در بازار پول 
و بانكداري كشور، رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي يا 
اضافه برداشت بانك ها بوده كه به بيش از 1۴7 هزار ميليارد 
تومان در تيرماه 97 رس��يده است و بسياري از مسووالن 
بانكي و اقتصادي كشور از جمله رييس كل بانك مركزي، 
و برخي مديران دولتي به آن پرداخته اند. اما واقعيت اين 
است كه اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي كه يكي از 
عوامل رشد پايه پولي، رشد نقدينگي 20 درصدي و تورم 
است، خود محصول زنجيره اي از اقدامات و مخارج دولت، 
رشد بدهي دولت به بانك ها و پيمانكاران و بخش خصوصي 
است. به عبارت ديگر، بانك ها به خاطر تنگناي مالي و قفل 
شدن منابع خود كه حاصل از رشد بدهي دولت به بانك ها، 
مطالبات معوق، سپرده قانوني، تسهيالت تكليفي و... است 
ناگزير به جبران كمبود مالي خود از طريق اضافه برداشت 
از منابع بانك مركزي شده و اين موضوع باعث رشد پايه 

پولي، نقدينگي و تورم مي شود. 
به گ��زارش تعادل، در س��ال هاي اخير متاث��ر از كاهش 
درآمدهاي دول��ت، تحريم، ركود، كاهش درآمد نفت و... 
و همچنين افزايش مخارج دولت، يارانه نقدي و كسري 
بودجه، دولت مجبور شده كه بخشي از كارها را از طريق 
تسهيالت تكليفي روي دوش بانك ها بگذارد. همچنين 
بدهي دولت به بخش خصوصي و بخش دولتي نيز افزايش 
يافته و همه اين موارد، باعث رش��د بدهي هاي دولت به 
پيمانكاران، سازمان هاي مختلف و بانك ها در سا ل هاي 
اخير شده كه برخي آن را معادل بيش از 800 هزار ميليارد 

تومان برآورد كرده اند.

  بدهي 215 هزار ميلياردي دولت 
 رقم بدهي دولت به بانك ها نيز در سال هاي اخير افزايش 
يافته و به تنهايي به بيش از 21۵هزار ميليارد تومان رسيده 
است. از سوي ديگر، به دليل تنگناي مالي و محدوديت ها 
و فش��ارهايي كه برمنابع بانك ها وارد ش��ده و همچنين 
مشكالت پيمانكاران و بخش خصوصي به خاطر طلبي كه 
از دولت دارند، مشكل در پرداخت بدهي بخش خصوصي 
به بانك ها افزايش يافت��ه و ميزان مطالبات معوق بانكي 
نيز رشد كرده است و مطالبات معوق، خريد دين و اموال 
معامالت در تيرم��اه 97 به رقم 1۴8 هزار ميليارد تومان 

رسيده است. 
متاثر از اين زنجيره مخارج سنگين و كاهش درآمد دولت 
كه باعث قفل ش��دن منابع و دارايي بانك ها شده، شبكه 
بانكي چاره اي جز قرض گرفتن از منابع س��اير بانك ها از 
س��اير بانك ها و بانك مركزي نداش��ته و درنتيجه اضافه 
برداشت بانك ها از بانك مركزي به رقم 1۴7 هزار ميليارد 

تومان رسيده است. 
آمارها نشان مي دهد كه رقم بدهي بانك ها به بانك مركزي 
يا اضافه برداش��ت كه در تيرماه 97 به 1۴7 هزار ميليارد 
تومان رسيده در يكس��ال- تير96 تا تيرماه 97 -معادل 
36 درصد رش��د كرده كه رشد بااليي محسوب مي شود. 
در چهارماه اول سال 97 نيز اضافه برداشت بانك ها معادل 
11.۴ درصد رش��د كرده است كه نشان دهنده ادامه اين 
روند در سال جاري اس��ت و اين موضوع باعث رشد پايه 
پولي و نقدينگي و تورم خواهد شد و همين امر باعث ايجاد 

نگراني در بين مديران دولتي و كارشناسان شده است. 
اما از سوي ديگر، نگاهي به آمار بدهي دولت به بانك ها كه 
در يكسال 29 درصد و در چهارماه 6.7 درصد رشد كرده و 
مطالبات معوق كه در چهارماه اول 97 به ميزان بيش از 1۵ 
درصد رشد كرده، نشان مي دهد كه اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي نيز متاثر از اين دو شاخص عمده است كه 
باعث قفل شدن منابع بانك ها شده و بانك ها را ناگزير به 
استفاده از منابع ساير بانك ها و بانك مركزي كرده است. 

  مطالبات معوق 148 هزار ميلياردي
نكته قابل توجه اين است كه بخش عمده بدهي دولت به 
بانك ها متعلق به بانك هاي خصوصي و خصوصي ش��ده 
است از جمله بدهي دولت به بانك هاي خصوصي درتيرماه 
97 رقم 102 هزار ميليارد تومان را نشان مي دهد كه رشد 
۴0 درصدي در يكس��ال منتهي به تيرماه 97 و رشد 11 
درصدي در چهارماه اول سال 97 داشته است. همچنين 
از رقم 1۴8 هزار ميلي��ارد توماني مطالبات معوق، اموال 
معامالت و خريد دي��ن در تيرماه 97 به ميزان 102 هزار 
ميليارد تومان آن يعني 70 درصد مطالبات معوق متعلق 
به بانك هاي خصوصي اس��ت كه رش��د 1۵ درصدي در 
چهارماه اول س��ال 97 داشته اس��ت و نشان مي دهد كه 
بيشترين فش��ارها چه از نظر مطالبات معوق و رشد آن و 
چه از نظر مي��زان بدهي دولت روي بانك هاي خصوصي 

سنگيني مي كند. 
به عبارت ديگر، در شرايطي كه معادل 20۴ هزار ميليارد 
تومان از بدهي دولت به بانك ها و مطالبات معوق بانك ها 
متعلق به بانك هاي خصوصي و خصوصي شده است،  در 
نتيجه بانك هاي خصوصي و خصوصي ش��ده با تنگناي 

مالي بسياري مواجه هستند. همين موضوع باعث شده 
كه بخش عمده اي از اضافه برداش��ت بانك ها متعلق به 

بانك هاي خصوصي و خصوصي شده باشد. 
نگاهي به آمارها نش��ان مي دهد كه از 1۴7 هزار ميليارد 
تومان بدهي بانك ها به بانك مرك��زي، معادل 97 هزار 
ميليارد تومان مربوط به بانك هاي خصوصي است كه در 
يكسال رشد 96 درصدي و در چهارماه اول 97 رشد 20 
درصدي داشته اس��ت. به عبارت ديگر، وضعيت كسري 
منابع و اضافه برداشت بانك هاي غيردولتي در وضعيت 
نامناسبي است كه دليل عمده آن مشكالت اين بانك ها و 
فشار شديدي است كه روي دوش آنها سنگيني مي كند 
و بسياري از تسهيالت تكليفي، س��اماندهي موسسات 
غيرمجاز، خريد تضميني و امورات بسياري را دولت روي 

دوش بانك هاي خصوصي گذاشته است. 
اين در حالي اس��ت كه طب��ق آمارها از رق��م 1۴7 هزار 
ميليارد توماني بدهي بانك ها ب��ه بانك مركزي، معادل 
۴۵ هزار ميليارد تومان مرب��وط به بانك هاي تخصصي 
اس��ت كه عمده آن متعلق به طرح مسكن مهر است كه 
از س��ال هاي قبل باقي مانده است در نتيجه مانده بدهي 
بانك هاي تخصصي در يكسال معادل 10-  درصد كاهش 
داشته است. همچنين بدهي بانك هاي تجاري به بانك 
مركزي تنها ۴620 ميليارد تومان اس��ت كه نه تنها رقم 
اندكي اس��ت بلك��ه ۴1-  درصد نيز دريكس��ال كاهش 
داشته است. اين نكات نشان دهنده اين واقعيت است كه 
بانك هاي دولتي و تخصصي به دلي��ل مازاد منابعي كه 
دارند و همچنين مطالب معوق كمتر و طلب كمتري كه 
از دولت دارند و همچنين بار هزينه اي موسسات غيرمجاز 
به آنها تحميل نشده، در وضعيت بهتري هستند. درحال 
حاضر بانك هاي تخصصي معادل ۵۵ هزار ميليارد تومان 
و بانك هاي دولتي تجاري ۵7 هزار ميليارد تومان از دولت 
طلب دارندك��ه روي هم معادل 112 هزار ميليارد تومان 
است و نزديك به رقم بدهي دولت به بانك هاي غير دولتي 
به ميزان 102 هزار ميليارد تومان است. اما نكته مهم اين 
اس��ت كه ميزان مطالبات مع��وق بانك هاي تخصصي و 
دولتي روي هم معادل ۴6 هزار ميليارد تومان است كه از 
رقم 102 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق بانك هاي 
خصوصي كمتر است. آمارهاي معامالت بازار بين بانكي 
نيز نشان مي دهد كه در س��ال 96 كه حدود 6۴00 هزار 
ميليارد توماني تسهيالت بانكي عمدتا از سوي بانك هاي 
تخصصي و دولتي به سمت بانك هاي خصوصي انجام شده، 
بار هزينه اي قابل توجهي روي دوش بانك هاي غيردولتي، 
خصوصي و خصوصي ش��ده گذاشته و هزينه بانك هاي 

خصوصي افزايش داشته است. 

 رش�د 96 درصدي در بانك ه�اي خصوصي 
در مقایسه با كاهش در بانك هاي دولتي

در چنين شرايطي، فشار هزينه اي دولت روي بانك هاي 
خصوصي از جهت تسهيالت تكليفي، موسسات غيرمجاز 
ني��ز بي��ش از بانك هاي دولت��ي و تخصصي ب��وده و در 
نتيجه طبيعي است كه ميزان اضافه برداشت بانك هاي 
خصوصي از بانك مركزي نيز بي��ش از بانك هاي دولتي 
و خصوصي باش��د و همين موضوع باعث شده كه اضافه 
برداشت بانك هاي خصوصي رش��د 96 درصدي داشته 
باشد در حالي كه بانك هاي دولتي با ۴1- درصد كاهش و 
بانك هاي تخصصي با 10- درصد كاهش در ميزان اضافه 
برداشت خود در يكسال منتهي به تيرماه 97 مواجه باشند. 
اين موضوع نشان مي دهد كه دولت و بانك مركزي نه تنها 
بايد در فشارها و هزينه هايي كه به بانك هاي خصوصي وارد 
مي كنند بايد تجديد نظر كنند و نرخ خط اعتباري و اضافه 
برداشت را با اصالحاتي همراه كنند، بلكه بايد بدهي دولت 
به بانك هاي خصوصي پرداخت ش��ود، ميزان مطالبات 
معوق آنها از طريق تهاتر با اضافه برداشت تنظيم شود و 
هزينه هاي بانك هاي خصوصي كه سهامدار خصوصي و 

سپرده گذار خصوصي دارند، كاهش يابد. 
رقم 102 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك هاي 
خصوصي، مطالبات مع��وق 102 هزار ميليارد توماني 
بانك هاي خصوصي و اضافه برداشت97 هزار ميليارد 
توماني بانك هاي خصوصي از بانك مركزي كه ارقامي 
به شدت نزديك به هم است اين واقعيت را نشان مي دهد 
كه وضعيت بانك هاي خصوصي از جهت رش��د اضافه 
برداشت، رش��د پايه پولي ونقدينگي متاثر از عملكرد 
خود دولت است و بانك مركزي و دولت نبايد توپ را به 
زمين بانك ها و به خصوص بانك هاي خصوصي انداخته 
و با ابراز نگراني از آثار رشد نقدينگي و پايه پولي و تورم، 
تنها نام بانك ها را مطرح كنند. ضمن اينكه بسياري از 
كارشناس��ان معتقدند كه رشد نقدينگي و پايه پولي از 
طريق اضافه برداشت بانك ها به مراتب موثرتر و مفيد تر 
از رش��د بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي اس��ت 
زيرا خلق پول يا ضريب تكاثر پولي در بازار بين بانكي و 
معامالت بين بانك ها عمال نياز به نقدينگي اقتصاد را با 
رقم كمتري از رش��د پايه پولي تامين مي كند و اگر اين 

روش استفاده نمي شد در حال حاضر رشد پايه پولي و 
نقدينگي و آثار تورمي آن ب��ه مراتب مخرب تر از وضع 

موجود مي شد. 

  رشد بدهي دولت 
آمارها نش��ان مي ده��د كه رقم بدهي بخ��ش دولتي به 
سيس��تم بانكي نيز در تيرماه 97 ب��ه 283 هزار ميليارد 
تومان رسيده، كه 1۴7 هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت 
به بانك هاي كشور است كه در يكسال تير 96 تا تيرماه 97 
معادل 36 درصد رشد كرده است و در چهارماه اول سال 

97 نيز معادل 11.۴ درصد رشد داشته است. 
همچنين حجم نقدينگي در كشور در پايان تير ماه امسال 
به 1602 هزار ميليارد تومان رس��يده كه نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل 20.1 درصد رشد كرده است. براساس آمار 
متغير هاي پولي و بانكي بانك مركزي، حجم نقدينگي در 
پايان تير ماه امسال به 1602 هزار و 2۵0 ميليارد تومان 
رس��يده كه در مقايسه با مرداد ماه س��ال گذشته 20.1 
درصد و نس��بت به پايان سال گذش��ته ۴.7 درصد رشد 
داشته است.حجم شبه پول 1387 هزار و 3۴0 ميليارد 
تومان و سهم پول 21۴ هزار و 910 ميليارد تومان است. 
در يك سال منتهي به تير ماه سال جاري شبه پول 18.1 
درصد و ميزان پول 3۴.7 درصد رشد داشته است.ميزان 
اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در 12 ماه منتهي به 
تير ماه امسال با 21.7 درصد ۴1 هزار و ۵60 ميليارد تومان 
محاسبه شده است. در ۴ ماه نخست امسال 9600 ميليارد 
تومان از حجم سپرده هاي بلندمدت كاسته و در مقابل به 
حجم سپرده هاي كوتاه مدت ۵7 هزار و 180 ميليارد و به 
سپرده هاي ديداري 22 هزار و 9۵0 ميليارد تومان افزوده 
شد. به نظر مي رسد تحوالت بازار ارز در چند ماه گذشته 
تا حدي بر تركيب سپرده هاي بانكي اثرگذار بوده است.

ارقام سپرده هاي بانكي نشان مي دهد، نسبت سپرده هاي 
بلندمدت به كل س��پرده ها در تير ماه امس��ال نسبت به 
پايان اس��فند ماه سال گذش��ته از ۵3.6 درصد به ۵0.۵ 

درصد كاهش يافته است.از طرف ديگر نسبت سپرده هاي 
كوتاه م��دت از ۵2.1 درصد به 27.۴ درصد افزايش يافته 
است. همچنين حجم سپرده هاي ديداري از 9.6 درصد 
به 10.۵ درصد رشد كرده است.به عبارت ديگر در ۴ ماهه 
امسال از حجم سپرده هاي بلندمدت 9600 ميليارد تومان 
كاسته شده و در مقابل به حجم سپرده هاي كوتاه مدت ۵7 
هزار و 180 ميليارد تومان افزوده شده است. همچنين به 
س��پرده هاي ديداري 22 هزار و 9۵0 ميليارد تومان و به 
ساير س��پرده هاي غيرديداري 6970 تومان اضافه شده 
است. به نظر مي رسد تحوالت بازار دارايي ها تا حدودي بر 

تركيب سپرده هاي بانكي تاثيرگذار بوده است.

 كاهش سپرده بلندمدت 
سپرده بلندمدت از ۵06هزار ميليارد تومان در تير96 به 
8۴0 در اس��فند 96 و 830 در تير 97 رسيده است. اين 
در حالي است كه دليل اصلي رشد بلندمدت سود سپرده 
20 درص��دي در 11 روز اول ش��هريور 96 ب��ود كه تمام 
قراردادها را با نرخ قبلي تمديد كردند و در اس��فندماه با 
سياست كنترل بازار ارز 230 هزار ميليارد تومان اوراق با 
سود 20 درصدي جذب بانك ها شده است اما اين موضوع 
زماني رخ داده كه هنوز ن��رخ دالر زير ۵ هزار تومان بود و 
التهاب ماه هاي سال 97 را نداشت. اما در چهارماه اول سال 
97 به دليل التهاب شديد بازار ارز، سياست هاي كنترل 
بازار ارز اثرگذار نبود و سپرده گذاران ترجيح دادند كه به 
جاي افزايش س��پرده بلندمدت، پول خود را در حساب 
كوتاه مدت و جاري و قرض الحس��نه و... نگهداري كنند. 
اين موضوع باعث شد، كه در مقايسه با رشد نقدينگي ۴.7 
درصدي در چهار ماه اول سال 97 كه رقم آن از 1۵30 به 
1602 هزار ميليارد تومان رسيده و 72 هزار ميليارد تومان 
زياد شده، سپرده بلندمدت نه تنها زياد نشده بلكه كاهش 

10 هزار ميليارد توماني يا 1.1- درصدي داشته است.
در نتيجه افزايش 72 هزار ميليارد توماني نقدينگي جذب 
سپرده كوتاه مدت و جاري شده است. بطوري كه سپرده 

كوتاه مدت از 393 به ۴۵0 هزار ميليارد تومان رسيد و ۵7 
هزار ميليارد تومان افزايش يافت. سپرده جاري نيز از 123 
به 1۴0 هزار ميليارد تومان در اين چهارماه افزايش يافته 

و17 هزار ميليارد تومان بيشتر شد. 
به عبارت ديگر، مردم ترجيح داده اند كه رشد نقدينگي 
72 هزار ميليارد توماني را جذب پول و حساب كوتاه مدت 
كنند تا به محض قصد خريد داشتن و تصميم گيري براي 
خريد بتوانند از حساب هاي خود برداشت كنند. نسبت 
سپرده هاي بلندمدت به كل سپرده ها در تير ماه امسال 
نسبت به پايان اسفند ماه سال گذشته از ۵3.6 درصد به 
۵0.۵ درصد كاهش يافته اس��ت. از طرف ديگر نس��بت 
س��پرده هاي كوتاه مدت از ۵2.1 درصد به 27.۴ درصد 
افزايش يافته است. همچنين حجم سپرده هاي ديداري 

از 9.6 درصد به 10.۵ درصد رشد كرده است.
به عبارت ديگر در ۴ ماهه امس��ال از حجم س��پرده هاي 
بلندمدت 9600 ميليارد تومان كاس��ته شده و در مقابل 
به حجم سپرده هاي كوتاه مدت ۵7 هزار و 180 ميليارد 
تومان افزوده شده است. همچنين به سپرده هاي ديداري 
22 ه��زار و 9۵0 ميليارد تومان و به س��اير س��پرده هاي 
غيرديداري 6970 تومان اضافه شده است.به نظر مي رسد 
تحوالت بازار دارايي ها تا حدودي بر تركيب سپرده هاي 

بانكي تاثيرگذار بوده است.
 اين موضوع نش��ان مي دهد كه سياست نرخ سود بانكي

20 درصدي واقداماتي كه به ظاهر براي جذب س��پرده 
در س��ال 96 موفق بوده، در چهارماه اول سال 97 نه تنها 
بي اثر بوده بلكه اثر معكوس داشته و عمال از حجم سپرده 
بلندمدت كاسته ش��ده اس��ت. به عبارت ديگر، دولت و 
بان��ك مركزي نمي تواند با تكيه بر س��ود 20 درصدي يا 
سياس��ت هاي فعلي، به مهار نقدينگي و رش��د سپرده 
بلندمدت بپردازد و در اين شرايط كه التهاب بازار ارز و طال 
و سكه و به دنبال آن رشد نقدينگي و احتماال تورم باال در 
آينده خواهيم داشت، مردم ترجيح مي دهند كه افزايش 
نقدينگي را در حساب كوتاه مدت و جاري نگهداري كنند. 

اس��تفاده از رمزه��ای يک بارمص��رف در پرداخت های 
اينترنتی بهترين راهکار برای مقابله با برداشت غيرمجاز از 
حساب های بانکی از طريق کيالگرها است و جرايم در اين 
بخش را در سطح گسترده ای کاهش می دهد. به گزارش 
ايِبنا، کيالگر يا ضبط کننده کليدها به دو شکل نرم افزار 
يا س��خت افزار مورداستفاده سودجويان قرار می گيرند و 
با نصب روی رايانه ها، تمامی اطالعات واردش��ده توسط 
صفحه کليد را ثبت و در يک فايل نگهداری می کنند. افراد 
سودجو از کيالگرها، معموال برای ذخيره کردن رمزهای 
ورود به شبکه های اجتماعی، اطالعات کارت های بانکی 
ازجمله شماره 16 رقمی کارت، رمز دوم، CVV2 و تاريخ 
انقضاي کارت در هنگام خريد اينترنتی ذخيره می کند و از 

اين اطالعات برای برداشت غيرمجاز از حساب های بانکی 
افراد بهره می برد. کيالگر به دو شکل نرم و سخت افزاری 
مورد استفاده قرار می گيرند. نوع نرم افزاری کيالگر مانند 
يک وي��روس  به سيس��تم قربانی نفوذ ک��رده و در قالب 
يک نرم افزار می تواند روی سيس��تم نصب شود و سپس 
کليدها را ضبط کند. همچنين امکان سوءاستفاده توسط 
کيالگرهای نرم افزاری به دلي��ل راحتی درروش انتقال 
و نصب آن، بيش��تر است و اطالعات حس��اب و کارت را 

به صورت دسته بندی برای افراد سودجو ذخيره می کند.
کيالگرهای س��خت افزاری ني��ز همانند ل��وازم جانبی 
مورداس��تفاده قرار می گيرد. يک کيالگر سخت افزاری 
به اندازه يک فلش مموری يا کوچک تر از آن اس��ت که در 

قسمت پش��ت سيس��تم رايانه و در ورودی USB نصب 
می شود و بيشتر در اماکن عمومی ازجمله کافی نت ها برای 
سودجويی به نصب آن اقدام می شود. اما با بهره گيری از 
تکنولوژی رمزهای يک بارمصرف )OTP( اگرچه نمی توان 
جلوی سرقت اطالعات کارت های بانکی از سوی کيالگرها 
را گرفت اما در اين روند وقتی از رمزهای يک بارمصرف در 
پرداخت های اينترنتی استفاده می ش��ود رمز دوم ثابت 
کارت های بانکی به اين روش در اختيار سودجويان قرار 
نمی گيرد و تنها رمز يک بارمصرفی که قابليت استفاده در 
يک بار ورود به سيس��تم را دارد و بعدازآن باطل می شود 
به س��رقت می رود و در اي��ن روند برداش��ت غيرمجاز از 

حساب های بانکی افراد غيرممکن می شود.
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بهره برداري از 112 طرح با تسهيالت بانك صنعت
با تسهيالت شعب بانك صنعت و معدن بهره برداري از 
112 طرح صنعتي كوچك و متوس��ط از ابتداي سال 

1396 تا پايان مرداد ماه سال جاري انجام گرفت.
 به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن، 
از ابتداي س��ال 1396 تا پايان مرداد ماه س��ال جاري 
112 طرح صنعتي كوچك و متوسط با تسهيالت شعب 
بانك صنعت و معدن به بهره برداري رس��يده كه براي 
2303 نفر اشتغال مستقيم ايجاد كرده . براي راه اندازي 
طرح هاي ياد شده مبلغ 220 ميليارد و 700 ميليون 

تومان تسهيالت پرداخت شده است.
بر اس��اس اين گ��زارش، در س��ال 1396 تع��داد 99 
طرح صنعت��ي كوچك و متوس��ط ب��ا 179 ميليارد 

توم��ان تس��هيالت ش��عب بانك ب��ه بهره ب��رداري 
 رس��يده و ب��راي 19۵0 نف��ر اش��تغال ايج��اد 
شده است. تعداد طرح هاي صنعتي كوچك و متوسط 
ب��ه بهره برداري رس��يده با تس��هيالت ش��عب بانك 
 صنعت و معدن در پنج ماه نخس��ت سال جاري نيز به
 13 طرح مي رسد كه براي راه اندازي آنها مبلغي معادل

 ۴1 ميلي��ارد و 700 ميليون تومان تس��هيالت ريالي 
پرداخت ش��د و براي 3۵3 نفر اشتغال مستقيم ايجاد 

كرده است. 
 گفتني است، طرح هاي صنعتي بسياري با بهره مندي

از تسهيالت بانك صنعت و معدن در سال هاي اخير در 
كشورمان به بهره برداري رسيده است.

رشد چهارماه - درصدرشد يكساله - درصدرقم - هزار ميليارد تومانشاخص

1473611بدهي بانك ها به بانك مركزي

979620بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي

3-10-45بدهي بانك هاي تخصصي به بانك مركزي

412-4بدهي بانك هاي دولتي به بانك مركزي

1024011بدهي دولت به بانك هاي خصوصي

55122بدهي دولت به بانك هاي تخصصي

57292بدهي دولت به بانك هاي دولتي

-14815مطالبات معوق و خريد دين واموال معامالت بانك ها

-10215مطالبات معوق و خريد دين واموال معامالت بانك هاي خصوصي

-2823مطالبات معوق و خريد دين واموال معامالت بانك هاي تخصصي

-188مطالبات معوق و خريد دين واموال معامالت بانك هاي دولتي

-28322بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي

-351.2بدهي دولت به بانك مركزي

ارقام به ميليارد تومان - درصد



ديدگاه

روي خط شركت ها 

5 بازار سرمايه
 دالر 14 هزار توماني
به صرفه است يا سهام؟

بسياري از كارشناسان معتقدند كه با توجه به تورم 
باالي سال جاري، قيمت بنيادين دالر حول و حوش 
۷۵۰۰ تومان اس��ت و قيمت هاي بيش از اين رقم، 
تنها ناشي از واكنش هيجاني افراد براي حفظ ارزش 
پول شان اس��ت و در صورت رفع شدن بي اعتمادي 
به ارزش ريال و گشايش در روابط بين المللي و گره 
تحريم ها، قيم��ت ارز به ارزش ه��اي بنيادين خود 
برخواهد گشت. با فرض حفظ ارزش دالري ابتداي 
س��ال، در حال حاضر بازار سهام با دالر حدود ۷ هزار 
تومان قيمت گذاري شده است لذا امكان رشد بيشتر 
براي بازار سهام وجود دارد تا حداقل بخشي از كاهش 
ارزش دالري بازار س��هام جبران ش��ود. مديرعامل 
شركت تامين س��رمايه نوين، با بيان اين مطلب به 
سنا گفت: با وجود ريسك هاي سياسي و اقتصادي 
بسياري كه بازار س��رمايه را تهديد مي كند، حال و 
هواي اين روزهاي بازار سهام در واقع بيانگر واكنش 
شديد فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران به كاهش 
گسترده ارزش پول ملي است.ولي نادي قمي افزود: 
نقدينگي موجود در اقتصاد به دليل سود بي حساب و 
كتاب بانك ها افزايش قابل مالحظه اي داشته است و 
رشد كميت هاي پولي اثر خود را بر قيمت دارايي ها و 
كاالها و خدمات نمايان كرده است.اين كارشناس بازار 
سرمايه ادامه داد: وقتي ثروت سپرده گذاران بانكي و 
سرمايه گذاران در اوراق بدهي طي چهار سال گذشته 
صرفا به دليل سپرده گذاري در بانك ها افزايش يافته 
است )نه به سبب كار با ارزش افزوده اقتصادي( مي شد 
حدس زد كه عاقبت اينگونه سياست اقتصادي، عدم 
تعادل و تالطم هاي شديد اقتصادي در قالب سيال 
شدن نقدينگي در بخش هاي مختلف اقتصاد و ايجاد 
تورم اس��ت.وي اظهار كرد: در چند س��ال گذشته، 
بسياري از فعاالن اقتصادي حاضر بودند كه بخشي 
از سهام كارخانجات خود را واگذار كنند و در عوض 
سپرده نزد بانك ها داشته باشند. اين موضوع بسيار 
دردآور اس��ت كه سياس��ت هاي اقتصادي به جاي 
تشويق سخت كوشي و كار، به اقدامات غيراقتصادي 
و دالل بازي پاداش مي دهد.نادي قمي خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر نرخ ارز در بازار آزاد بيش از ۱۴ هزار 
تومان است و با اين نرخ ارز، با وجود رشد ۵۰ درصدي 
ارزش ريالي بازار س��رمايه )ارزش ب��ازار فرابورس و 
بورس( نسبت به ابتداي سال، ارزش دالري بازار سهام 
نصف شده است.وي با بيان اينكه ارزش دالري بازار 
سرمايه در ابتداي سال جاري ۱۰۸ ميليارد دالر بوده 
اس��ت )دالر ۴۹۰۰ توماني( و در حال حاضر حدود 
۵۶ ميليارد دالر برآورد مي شود، افزود: با فرض حفظ 
ارزش دالري ابتداي سال، در حال حاضر بازار سهام با 
دالر حدود ۷ هزار تومان قيمت گذاري شده است لذا 
امكان رشد بيشتر براي بازار سهام وجود دارد تا حداقل 
بخشي از كاهش ارزش دالري بازار سهام جبران شود.

مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين ادامه داد: از 
طرف ديگر با بررسي قيمت هاي طبقات مختلف از 
دارايي هاي موجود در اقتصاد ش��امل مسكن، طال و 
حتي اتومبيل كه طبعا مصرفي است، به اين نتيجه 
مي رسيم كه بازار سهام ارزان است چرا كه قيمت ها 
در بازارهاي رقيب بازار س��هام، بر اساس ارز ۱۴ هزار 
تومان رقم خورده است. البته به جز بازار مسكن كه به 
نظر مي رسد قيمت ها در آن با ارز حدود ۹ هزار تومان 
تعيين شده است.نادي قمي در عين حال تاكيد كرد: 
بسياري از كارشناسان معتقدند كه با توجه به تورم 
باالي سال جاري، قيمت بنيادين دالر حول و حوش 
۷۵۰۰ تومان اس��ت و قيمت هاي بيش از اين رقم، 
تنها ناشي از واكنش هيجاني افراد براي حفظ ارزش 
پول شان اس��ت و در صورت رفع شدن بي اعتمادي 
به ارزش ريال و گشايش در روابط بين المللي و گره 
تحريم ها، قيم��ت ارز به ارزش ه��اي بنيادين خود 
برخواهد گشت.اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: 
در اين صورت شاهد رشد مجدد بازار سهام خواهيم 
بود و محرك اصلي بازار سهام توسعه روابط بين المللي 
و گسترش بازار فروش شركت ها و كاهش هزينه هاي 

معامالتي خواهد بود.

  رش�د قيمت فروش براي »شوينده«: بنظر 
مي رسد افزايش قيمت سهام »شوينده«، ناشي از 
اخذ مجوز افزايش نرخ گروه محصوالت شركت هاي 
ش��وينده كه در ادامه توضيح داده شده و همچنين 
انتظارات فعاالن بازار س��رمايه در م��ورد تغييرات 
آتي در عمليات ش��ركت است. ش��ركت مديريت 
صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر پس از نوسان 
قيمت سهام اعالم داشت از تاريخ گزارشگري قبلي 
)صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت دوره 
مالي منتهي به پايان خرداد س��ال جاري( تا مقطع 
فعلي تغيير با اهميتي در وضعيت مالي يا عملكرد 
ش��ركت رخ نداده اس��ت. به گزارش س��نا، شركت 
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر در 
اطالعيه شفاف سازي خود اعالم كرده است، به نظر 
مي رسد افزايش قيمت سهام ناش��ي از اخذ مجوز 
افزايش نرخ گروه محصوالت شركت هاي شوينده 
كه در ادامه توضيح داده شده و همچنين انتظارات 
فعاالن بازار سرمايه در مورد تغييرات آتي در عمليات 
شركت است. »ش��وينده« در ارتباط با افزايش نرخ 
فروش اعالم كرده است، همان گونه كه در نامه سه 
شركت زير مجموعه فرعي اين هلدينگ )پاكسان، 
گلتاش و س��اينا( اطالع رساني شده است بر اساس 
مجوز اخذ ش��ده از انجمن صنايع شوينده، آرايشي 
و بهداشتي شركت هاي گروه شوينده مجاز خواهند 
 بود نرخ فروش محصوالت نهاي��ي خود را به ميزان 
١٨ تا ٢٠ درصد افزايش دهند . با توجه به افزايش نرخ 
تامين ارز مورد نياز جهت واردات مواد اوليه و ادوات 
بسته بندي وارداتي از بازار ثانويه و همچنين افزايش 
نرخ مواد اوليه و ادوات بسته بندي داخلي، اين افزايش 
نرخ عمدتا از هفته آخر ش��هريور م��اه ١٣٩٧ روي 

محصوالت نهايي توليد اعمال خواهد شد.

»تعادل«تاثيرتصميمديرهنگاموزارتصمترابرمعامالتبازارسرمايهبررسيميكند

احتمال مديريت سود شركت  ها توسط دولت
گروه بورس| مسعود كريمي|

 آزادس��ازي س��قف رقاب��ت در عرض��ه محصوالت 
پتروش��يمي خبري ب��ود كه محمد ش��ريعتمداري 
وزيرصنعت، معدن و تجارت پس از ماه ها انتظار فعاالن 
بازار سرمايه، باالخره به صورت رسمي اعالم كرد. اين 
در حالي اس��ت كه به اعتقاد كارشناسان بازار سرمايه 
اتخاذ چنين تصميمي هر چند دير هنگام از س��مت 
وزارت صمت، اما بطور كلي مثبت ارزيابي مي شود چرا 
كه با چنين رويكردي از ايجاد رانت  هاي بيشتر به نوعي 
جلوگيري به عمل خواهد آمد. به هر روي، با توجه به 
شنيده ها پيش بيني مي ش��ود كه اين دستورالعمل 
نهايتا تا پايان هفته جاري به بورس كاالي ايران ابالغ و 
اجرايي شود. از سويي ديگر، با نگاهي به داد و ستد سهام 
شركت هاي بورسي در تاالر شيشه اي حافظ مشاهده 
مي شود كه سهامداران اين بازار چند روزي است كه 
به اس��تقبال چنين بخشنامه اي در فرآيند معامالتي 
خود رفته اند و به نوعي در حال حاضر انعكاس حذف 
سقف رقابت در عرضه محصوالت پتروشيمي در قيمت 
سهام اين شركت ها و پرتفوي سرمايه گذاران تا حدودي 
قابل مشاهده است. به هر حال، با توجه به عقب نشيني 
سياست گذار و رهايي صنايع بورسي از قيمت گذاري 
دستوري پيش بيني مي شود كه سود اين شركت هايي 
از جمله، فوالدي، پتروش��يمي و فلزات دس��تخوش 
تغييرات قابل توجهي شود كه در اين ميان با نگاهي به 
دستورالعمل تنظيم بازار محصوالت فوالدي كه جعفر 
سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني به بورس 
كاالي ايران ارسال كرده است مشاهده مي شود كه در 
يكي از بند هاي آن آمده است؛ مقام عالي وزارت جهت 
استحضار ضمنا اگر قيمت هاي محصوالت فوالدي در 
بورس كاال باالتر از 2۰ درصد باش��د سازوكار افزايش 
قيمت مواد اوليه و انرژي متناس��با پيشنهاد خواهد 
شد. بر اين اساس، برخي از صاحب نظران بازار سرمايه 
معتقدند كه چنين بندي صرفا به دليل كنترل سود هاي 
زياد شركت هاي بورس��ي مذكور در نظر گرفته شده 
است و بايد نحوه عملكرد قانون گذار از اكنون به صورت 
شفاف اعالم شود . به هر حال، معامالت سهام روز شنبه 
بورس تهران همچنان افزايش��ي دنبال شد اما اينكه 
وضعيت داخلي و شرايط صنايع صادرات  محور با توجه 
به تحريم آبان ماه دستخوش  تغيير مي شود يا خير، از 
طرفي شركت ها مي توانند همچنان فروش مناسب 
داشته باشند نيز در ادامه مورد بررسي قرار گرفته است.

  ابهام در بخشنامه 
در همين رابطه، امين ناطقي راد مديرعامل ش��ركت 
انديشه نگر پاسارگاد در خصوص ابالغيه جديد وزارت 
صمت مبني بر آزادس��ازي س��قف رقاب��ت در عرضه 
محصوالت پتروش��يمي و تاثير آن در روند معامالتي 
بازار سهام در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: همانطور 

كه براي شركت هاي فوالدي و فلزات چنين موضوعي 
عملياتي شد بطور قطع براي صنعت پتروشيمي نيز اين 
رويكرد مثبت ارزيابي مي شود چرا كه حذف واسطه ها و 
رانت ايجاد شده را در پي خواهد داشت. وي خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر مش��اهده مي شود كه تا حدودي 
بازار در محاسبات خود نرخ هاي آزاد را لحاظ و به نوعي 
موضوعات پيرامون آزادس��ازي را در س��ود شركت ها 
مورد بررسي قرار داده است، از طرفي چنين موضوعي 
در قيمت س��هام ش��ركت ها منعكس و نمي توان اين 
مهم را براي ب��ازار موضوعي جديد در نظر گرفت. اين 
كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه انرژي مثبتي 
بطور قطع همزمان با اجراي اين دستورالعمل وارد بازار 
سرمايه خواهد ش��د اما اين نكته را هم مي بايست در 
نظر گرفت كه تا حدود زيادي انعكاس اين ابالغيه در 
قيمت ها تا كنون با ارقامي از جمله نرخ   هاي سامانه بانك 
مركزي لحاظ شد ه اند. مديرعامل شركت انديشه نگر 
پاسارگاد درخصوص بخش��نامه وزارت صمت و ذكر 
اين موضوع كه اگر قيمت محصوالت فوالدي در بورس 
كاال باالتر از 2۰ درصد باشد، افزايش قيمت مواد اوليه و 
انرژي متناسبا اعالم خواهد شد نيز گفت: انرژي عمدتا 
با قيمت يارانه اي ارايه مي ش��ود و بار اين موضوع را به 
نوعي دولت متحمل خواهد شد اما بطور كلي احتمال 
مديريت سود شركت  ها توسط دولت وجود دارد. وي 
افزود: در گذشته در صنعت فوالد و سنگ  آهن حقوق 
دولتي كه مدلي متفاوت داش��ت، زماني كه رشد سود 
شركتي رخ داد سريعا حقوق دولتي تغيير پيدا كرد و در 
پي آن هزينه هاي جديدي براي شركت ها ايجاد شد. 
 اين در حالي است كه، در گروه پتروشيمي نرخ خوراك
3 سنت بود و به يك باره به رقم ۱3 سنتي افزايش پيدا كرد. 
امين ناطقي راد با اشاره به مفهموم اين بند از بخشنامه 
 نيز تاكيد كرد: در صورتي كه سود شركت ها با افزايش 
قابل توجهي همراه ش��ود دولت اقدام به حذف برخي 
از يارانه ه��ا خواهد ك��رد. اين تحليلگر بازار س��رمايه 
اذعان داش��ت: در حال حاضر در خصوص قيمت  گاز 
پتروشيمي ها موضوع خاصي مطرح نيست و در مورد 
فوالدي ه��ا احتمال تغيير در نرخ برق وج��ود دارد. از 
طرفي، صنعت توليد برق و نيروگا ه هاي داخلي فشار 
زيادي را متحمل شده اند چرا كه تمام هزينه ها با رشد 
همراه ش��ده  است اما اين صنعت نتوانسته متناسب با 
چنين رشدي گام بردارد. بر اين اساس، احتمال اينكه 
دولت بخشي از يارانه ها را حذف و سود شركت ها را به 

نوعي مديريت كند وجود خواهد داشت.
مديرعامل شركت انديشه نگر پاسارگاد گفت: صرفا 
از ديد يك سهامدار به هر ميزاني كه بهاي تمام  شده 
شركت پايين تر و فروش باالتر باشد وضعيت شركت 
بهت��ر خواهد بود. اما با ديد متوازن به صنايع كش��ور 
در مي يابيم كه نبايد در بخش��ي از صنعت رشد زياد 
و بخش ديگر دچار ورشكس��تگي شود. وي تصريح 

ك��رد: بطور كلي اين مهم به عن��وان يك ابهام جديد 
در بخش��نامه تلقي مي شود. از س��ويي اتخاذ چنين 
تصميمات��ي بايد به ص��ورت خيلي ش��فاف و در پي 
نشست هاي همه جانبه از طرف دولت،  وزارتخانه ها و 
ساير تصميم گيرندگان صورت بگيرد تا هر روز شاهد 
تغيير در دستورالعمل ها همانند بخشنامه هاي مكرر 
فوالدي ها نباش��يم چرا كه اين مهم به عنوان آفت در 
بازار محسوب خواهد شد. اين كارشناس بازار سرمايه 
گفت: تمام اع��داد و ارقام بايد در ي��ك روز خاص به 
صورت رس��مي اعالم ش��ود و هر روز شاهد تغييرات 
لحظه اي در قوانين نباش��يم در غير اين صورت ابهام 
نكته اي منفي در اين دست از بخشنامه ها خواهد بود.

امين ناطقي راد درباره قيمت محصوالت پتروشيمي 
در بورس كاال باالتر از 2۰ و احتمال افزايش قيمت 
مواد اوليه و ان��رژي نيز اظهار داش��ت: وزارت نفت 
درباره تغيير نرخ ۱3سنتي تاكنون برنامه اي را اعالم 
نكرده اس��ت. اما تنها نكته اين موض��وع اعالم نرخ 
منطقي قيمت دالري خوراك به واس��طه وزير نفت 
است. به گفته وي، در صورتي كه سود شركت هاي 
پتروش��يمي افزايش  زيادي را تجربه كند احتمال 
مديريت س��ود در اي��ن صنعت هم وج��ود خواهد 
داشت. اين تحليلگر بازار سرمايه معتقد است اغلب 
فعاالني كه در گروه هاي فوالد، پتروشيمي و پااليشي 

معامالت انجام داده  اند در وضعيت س��ود قرار دارند 
و عمدتا س��هامداران در چنين گروه هايي متحمل 
زيان نش��ده اند. بنابراين، زماني كه جهت نقدينگي 
در بازار به سمت مش��خصي حركت مي كند برخي 
از افراد اقدام به شناسايي سود مي كنند. مديرعامل 
ش��ركت انديشه نگر پاس��ارگاد با اش��اره به صنعت 
خودرو عنوان كرد: قيمت سهام صنعت خودرو طي 
2 سال گذش��ته نه تنها با افزايش همراه نشده است 
بلكه متحمل زيان هم ش��دند. در حال حاضر سقف 
قيمتي خودرو يي ها طي س��ال گذشته و مقايسه با 
شرايط فعلي نشان دهنده رقم    هاي ناچيز فعلي است. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه پيش بيني كرد: برخي 
از س��هامداران با ورود به گروه هايي از جمله فوالد، 
فلزات،  پتروش��يمي و پااليش��ي اقدام به شناسايي 
سود مي كنند و پس از آن در سهم هايي كه حد ضرر 
پاييني دارند ش��روع به فعاليت و استفاده از چنين 
فضايي خواهند كرد. امين ناطقي راد با ارزيابي كلي 
بازار گفت: در صنايع فوالدي، پتروش��يمي و فلزات 
جاي نگراني وجود ندارد و چنين شركت هايي سود   ها 
با توجه به قيمت هاي آنها متعادل ارزيابي مي شود. از 
طرفي فروش اعتباري ها با توجه به اينكه در روز هاي 
پاياني قرار دارد هم مي تواند در روند معامالتي بازار 

سهام تاثيرگذار باشد.

  سوددهي مثبت شركت ها
از س��ويي ديگر، رضا مناجاتي مدير كااليي كارگزاري 
بانك صنعت و معدن درخصوص رويكرد جديد وزارت 
صم��ت در گفت وگو ب��ا »تعادل« بيان كرد: بخش��ي 
از تفاوت قيم��ت بازار و محص��والت در بورس كاال به 
دالالني كه با قيم��ت پايين تر از بورس كاال خريد و در 
بازار اقدام به فروش مي كردند، رسيد. اما با حذف سقف 
رقابتي ش��ركت هاي پتروش��يمي، بطور قطع منتفع 
خواهند ش��د و محصوالت با قيمت باالتري به فروش 
مي رود. در همين حال، چنين موضوعي در سود دهي 
شركت هاي پتروش��يمي تاثير گذاري مثبتي دارد. از 
طرفي، اين موضوع تناسب افزايش قيمت سهام را در پي 
خواهد داشت. اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص 
بخشنامه وزارت صمت و ذكر اين موضوع كه اگر قيمت 
محصوالت فوالدي در ب��ورس كاال باالتر از 2۰ درصد 
باشد، افزايش قيمت مواد اوليه و انرژي متناسبا اعالم 
خواهد شد نيز گفت: اگر روي قيمتي كه اعالم مي شود 
رقابت بيش از 2۰ درصد روي محصوالت صورت بگيرد، 
دستورالعملي متناسب با افزايش قيمت ها در مواد اوليه 
اعالم مي شود. اين مهم به دليل اينكه قيمت مواد اوليه 
نبايد قيمتي پايين تر از فروش محصوالت داشته باشد 
در نتيجه مثبت ارزيابي خواهد ش��د اما چنين رقمي 

مي بايست سريعا به بازار اعالم شود.

شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار 
تهران در پايان معامالت روز گذشته با افزايش 3۰۵۸ 
واحدي به رقم ۱۵۸ هزار و ۱۱۹ واحد رسيد. شاخص 
كل هم  وزن نيز با افزايش ۶3۴ واحدي عدد 2۵ هزار 

و ۹۷۶ واحد را به نمايش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور هم با افزايش 2۱۶3 واحدي 

به رقم ۱۶۸ هزار و ۴۰۹ واحد دست يافت.
بر اس��اس اين گزارش، در اين روز معامالت سهام در 
نماد معامالتي ش��ركت هاي هلدينگ پتروش��يمي 
خليج فارس با ۵۱۸ واحد، پتروشيمي پارس با 2۶۷ 
واحد و پتروشيمي جم با ۱۹۹ واحدافزايش بيشترين 
تأثيرمثبت را بر برآورد شاخص كل بورس به نام خود 

ثبت كردند.
به گزارش فارس در مقابل، معامالت س��هام در نماد 
معامالتي شركت هاي ملي صنايع مس ايران با 2۱2 
واحد، فوالد خوزستان با ۱۶3 واحد و فوالد مباركه با 

۹۴ واحد كاهش، بيشترين تاثيرمنفي را در محاسبه 
اين نماگر به دوش كشيدند.

ارزش كل معامالت دي��روز بورس تهران در حالي به 
بيش از ۹۹۵ ميلي��ارد و ۶۴3 ميليون تومان نمايش 
داده شد كه ناش��ي از دست به دست شدن بيش از 3 
ميليارد و ۴۸2 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 

طي 2۰۰ و ۸۰۷ نوبت داد و ستد بود.
در بازار 2 بورس تهران كه به معامالت درون گروهي 
سهامداران عمده اختصاص دارد ۱۶.۵ ميليون سهم 
كارخانجات صنعتي تبرك به ارزش كمتر از ۴ ميليارد 
تومان به كدهاي درون گروهي سهامدار عمده انتقال 
ياف��ت، در عين حال بي��ش از ۱3.۵ ميليون س��هم 
پتروشيمي دهدش��ت به ارزش كمتر از 2.۵ ميليارد 
تومان معامالت انتقالي را تجربه كرد. در عين حال ۱۱ 
ميليون سهم صنايع كاغذ پارس به ارزش كمتر از ۷ 

ميليارد تومان كد به كد شد.

هرچند كه موعد تسويه معامالتي كارگزاري ها نيز در 
فراهم شدن فضاي معامالت اين روزها بي تأثير نخواهد 
بود، اما روند معامالت حاكي از اقبال خريداران اغلب 

حقيقي در جمع آوري سهام دارد.

  شاخص كل فرابورس 34 واحد رشد كرد
در نخستين روز از آخرين هفته معامالتي فرابورس 
ايران در شهريورماه ۱3۹۷، شاخص كل تحت تاثير 
معامالت مثبت و رش��د قيمت در برخي نمادهاي 
پتروشيمي و فلزات اساسي تا 3۴ واحد رشد كرد و 
معامله گران در مجموع بازارهاي نه گانه فرابورسي 
يك ميليارد و ۵2۶ ميليون ورقه به ارزش بيش از ۹ 
هزار و ۵۶3 ميليارد ريال را ميان خود دست به دست 
كردند كه نسبت به آخرين روز كاري در هفته قبل 
از رش��د 3۷ درصدي حجم و ۹ درصدي ارزش اين 
معامالت حكايت داشت.در دادوستدهاي روز شنبه 

2۴ ش��هريورماه آيفكس كه در ابتداي معامالت تا 
بيش از ۵۰ واحد رش��د كرده ب��ود، در پايان بازار به 
رشد 3۴ واحدي معادل ۱.۹ درصد بسنده كرد و در 
باالتر از س��طح يك هزار و ۸۰۵ واحدي قرار گرفت. 
بدين ترتيب براي نهمين روز متوالي ش��اخص كل 
فرابورس با رش��د مواجه ش��د و در باالترين سطح 
تاريخي خود ايس��تاد. روند رو به رشد اين نماگر در 
دور جديد از دوشنبه ۱2 شهريورماه جاري آغاز شده 
كه از آن تاريخ تاكنون اين نماگر بيش از 2۹۸ واحد 

رشد كرده است.
در حال��ي ك��ه نماده��اي »م��ارون«، »زاگرس«، 
»ميدكو« و »ذوب« تا س��طح حداكث��ر 2۰ واحد 
تاثير مثبت بر اين نماگر داش��تند، در سمت مقابل 
نمادهاي »هرمز«، »ارفع« و »شراز« تا سطح ۸ واحد 
تاثير منفي بر آيفكس به جا گذاش��ته و مانع از رشد 

بيشتر آن شدند.
در سمت ديگر بازار، سهامداران در بازار اول و دوم به 
ترتيب ۷۶ و ۵۰۰ ميليون سهم را به ارزش ۱۶۴ و 2 
هزار و ۴۶ ميليارد ريال معامله كردندكه در مجموع 
معامالت 3 تابل��و بازار پايه اين ارقام به نقل و انتقال 

۹23 ميليون سهم به ارزش 2 هزار و ۹۱ ميليارد ريال 
انجاميد. در مي��ان دو بازار اول و دوم نماد ذوب آهن 
باالترين ميزان معامالت را در نتيجه خريد و فروش 
2۴۰ ميليون س��هم به ارزش ۶۱۶ ميليارد ريال در 
اختيار گرفت. نزديك به ۸۵ درصد از حقيقي ها در 
سمت فروش اين نماد مشاركت كردند و در سمت 
خريد »ذوب« اين دسته از س��هامداران مشاركت 
۹۷.۵ درص��دي را به نمايش گذاش��تند. اين نماد 
همچنين در صدر نمادهاي پربازديد فرابورسي قرار 
گرفت و پس از آن، نمادهاي »شغدير« و »شاوان« و 
»چكاپا« پربيننده ترين نمادهاي حاضر در بازار شنبه 

فرابورس شناخته شدند.
در همين حال در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس 
شاهد معامله ۵ ميليون ورقه بدهي به ارزش ۴ هزار 
و 23 ميليارد ريال بوديم و اسناد خزانه اسالمي در 
نماد »اخزا۷۰۵« بيشترين حجم و ارزش معامالت 
را در اين بازار به دست آورد. در حال حاضر نرخ موثر 
بازده تا سررسيد )YTM( تمامي اسناد خزانه مورد 
معامله در بازار فراب��ورس در بازه 2۵.۷۶ تا 2۹.۱۵ 

درصد قرار دارد. 
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اطمينان،تاثيرگذارترينعنصربازارسرمايه
 هم��واره عنصر اطمين��ان تاثيرگذارترين عام��ل از ديد 
تحليل گران بازار است. اما در شرايطي كه سرمايه گذاران 
يا هم��ان بازيگران اقتصادي اطمينان خود را نس��بت به 
تصميمات نهادهاي نظارتي و دولتي از دست بدهند، دولت 
با هيچ خبر و تحليلي نمي تواند انتظار واكنش��ي خاص از 

طرف سرمايه گذاران باشد.
احمد پويانفر، عضو هيات مديره فراب��ورس درباره تاثير 
سياس��ت هاي ارزي بر بازار س��رمايه گفت: طي دو دهه 
گذشته هم به صورت تجربي و هم به صورت تئوريك اثبات 
شده كه همواره درآمدها و سودآوري برخي شركت ها متاثر 
از تغييرات نرخ ارز بوده اس��ت و تغيير در روند سودآوري 

شركت ها نوسان قيمت سهام آنها را در پي دارد.
پويانفر به سنا گفت: در شرايط تغيير سودآوري شركت ها، 
 سرمايه گذاران به س��مت صنعت يا صنايعي مي روند كه

P /E آنها كمتر است، تا بتوانند سودآوري مورد نظر خود را 
در كمترين زمان ممكن تجربه كنند.

پويانفر ادام��ه داد: در اين ميان تحلي��ل گران به تحليل 
ب��ازار و گروه ه��اي آن و س��رمايه گذاران نيز بر اس��اس 
آن ب��ه تصميم گي��ري مي پردازند. اما زمان��ي كه درگير 
تصميم گيري ه��اي مقطعي درب��اره ن��رخ دالر و اغلب 
فاكتورهاي تاثيرگذار بر صنايع بورس��ي هس��تيم، بازار 
و س��رمايه گذار دچ��ار نوع��ي س��ردرگمي در تحليل و 

تصميم گيري مي شود.
عضو هيات مديره فراب��ورس درباره تاثير پذيري بورس از 

افزايش نرخ دالر خاطرنشان كرد: با وجود صادراتي بودن 
اغلب سهام، در شرايطي كه دالر در ابتداي صعود خود قرار 

گرفته بود، بازار روزهاي رو به كاهشي را تجربه كرد.
وي با اش��اره به داليل اي��ن امر ادامه داد: در اين ش��رايط 
س��ودآوري بازارهاي موازي مثل ارز، طال و سكه جذابيت 
بيشتري نسبت به P/Eهر صنعتي در بورس داشت و باعث 
ايجاد فشار فروش و خروج نقدينگي از بازار سرمايه شد و اين 
روند به مرور تغيير كرد.پويانفر با اشاره به رويه تصميم گيري 
سرمايه گذاران تاكيد كرد: تحليل رفتار سرمايه گذار تنها 
بر اساس يك خبر چندان درست از آب در نمي آيد، چون 
ه��ر خبر تاثير خود را بر بازار دارد و س��رمايه گذار ناچار به 
نتيجه گيري و تصميم گيري نهايي بر اساس همه اخبار 
است. بنابراين اگر در هر مقطعي بخواهيم بورس را تحليل 
كني��م بايد بدانيم كه فقط يك خبر مش��خص روي بازار 
تاثيرگذار نيس��ت.يعني لزوما افزايش نرخ ارز باعث رشد 
بازار سرمايه نمي ش��ود و تاثير كاهشي اين خبر بر بازار به 
معني تناقض در بورس نيست. بلكه به اين معنا است كه در 
ميان اخبار، تاثير خبر قوي تر بر ساير اخبار مثبت كوچك تر، 
غالب شده است.وي عدم تعيين تكليف ارز پتروشيمي ها و 
نرخ خوراك و محصوالت با توجه به سهم عمده اين صنايع 
در بازار را عامل ديگ��ري براي تحقق نيافتن تحليل هاي 
بازار دانست و افزود: مثال كالسيك آن قيمت آربيتراژي 
سهام خرد بين دو بورس آلمان و امريكا طي ۷۰ سال بود 
كه همه هم مي دانستند كه قيمت اين دو بايد با تبديل نرخ 

ارز يكسان باشد. اما همواره اين قيمت داراي تفاوت 2۰ تا 
3۰ درصدي بود.

پويانفر تداوم رفتار س��هام داران غيرعقاليي را دليل اين 
تفاوت قيمت در آن ُبرهه عنوان كرد و گفت: با وجود رفتار 
عقاليي اكثريت سرمايه گذاران، در مقاطعي بازار بر اساس 
رفتار س��رمايه گذاران غير عقاليي تغيير مي كند. چون 
ت��داوم رفتار آنها تاثير قوي ت��ري دارد و اجازه نمي دهد تا 
سرمايه گذاران عقاليي در بازار رفتار درستي داشته باشند. 
حتي فرصت آربيتراژي در بازار مي تواند براي بلندمدت هم 

وجود داشته باشد.
وي كاهش اعتماد سرمايه گذاران به سياست هاي ارزي را 
آسيبي جدي دانست و يادآور شد: همواره عنصر اطمينان 
تاثيرگذارترين عامل از ديد تحليل گران بازار است. اما در 
شرايطي كه س��رمايه گذاران يا همان بازيگران اقتصادي 
اطمينان خود را نسبت به تصميمات نهادهاي نظارتي و 
دولتي از دست بدهند، دولت با هيچ خبر و تحليلي نمي تواند 

انتظار واكنشي خاص از طرف سرمايه گذاران باشد.
اين فعال بازار س��رمايه تصميم براي در اختيار گرفتن ارز 
پتروشيمي ها توسط بانك مركزي را فاقد تاثيري خاص بر 
بازار خواند و تصريح كرد: وقتي درباره اين موضوع صحبت 
به ميان مي آيد، شب هاتي نيز مطرح مي شود. اول اينكه 
آيا بانك مركزي مي تواند اين كار را انجام دهد يا خير؟ اگر 
بتواند آيا اصال كار درستي است يا خير؟ اگر اين تصميم هم 

درست باشد، آيا مي تواند آن را درست انجام دهد يا خير؟

بدهيمانعواگذاريشركتهاي»شستا«شد
بدهي ماليات��ي و بيمه اي ش��ركت هاي تابعه ش��ركت 
سرمايه گذاري س��ازمان تامين اجتماعي )شستا( سبب 
شده تا به گفته مديرعامل اين شركت، امكان واگذاري اين 
شركت ها در بازار سرمايه فراهم نباشد.به گزارش ايرنا، علي 
ربيعي وزير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعي سال گذشته 
وعده داد كه ۱۵۰ شركت وابسته به شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري به بخش 
خصوصي واگذار شود؛ وي تيرماه امسال نيز اعالم كرد كه تا 
پايان امسال ۶۰ شركت وابسته به شستا واگذار خواهد شد.
با اين حال مرتضي لطفي مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
س��ازمان تامين اجتماعي گفت: تاييد نشدن صالحيت 
بسياري از شركت هاي شستا در فرابورس، مانع واگذاري 
 آنها شده اس��ت. به گفته وي، شس��تا عمليات خروج از 
بنگاه داري و س��هامداري را از سال گذش��ته آغاز و ۱۰۶ 
بنگاه را براي واگذاري شناس��ايي كرد و به دنبال آن دي 
ماه پارسال عمليات قيمت گذاري اين شركت ها آغاز شد.

مديرعامل شركت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي 
تصريح كرد: پس از آنكه قيمت فروش ۴۰ شركت انجام 
شد، عرضه عمومي اين ش��ركت ها در سه نوبت از طريق 
جرايد عمومي كليد خورد، ضمن آنكه در پنج نوبت عرضه 
سهام اين شركت ها در پنج اس��تان توسط استانداران و 

اتاق هاي بازرگاني استان ها و فعاالن اقتصادي انجام شد.
لطفي تصريح ك��رد: قانون »اح��راز صالحيت« كه جزو 
قوانين فرابورس است، در عرضه سهام شركت هاي قابل 

واگذاري شستا براي ما مشكالتي پيش آورد تا جايي كه 
بسياري از شركت هاي شستا كه در تابلوي بورس قيمت 

آنها اعالم شده بود، از تابلو پايين كشيده شدند.
مديرعامل ش��ركت س��رمايه گذاري تامي��ن اجتماعي 
خاطرنشان س��اخت: با توجه به قانون فرابورس بسياري 
از ش��ركت هاي آماده واگذاري شس��تا به دليل بدهي به 
س��ازمان تامين اجتماعي و س��ازمان امور مالياتي احراز 
صالحيت نشده اند و همين مساله مانع عرضه سهام آنها در 
فرابورس شده است.لطفي آذرماه پارسال در نشست خبري 
 اعالم كرده بود كه خروج شستا از بنگاه داري با واگذاري
۱3۰ شركت آغاز مي ش��ود و بر اساس برنامه ريزي هاي 
انجام شده، تا سال ١٣٩٨ اين شركت ها واگذار خواهند شد. 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( شركت 
هلدينگ سرمايه گذاري متعلق به سازمان تامين اجتماعي 
ايران است كه در زمينه مديريت سرمايه گذاري، تجارت 
و بازرگاني، مديريت دارايي و مبادالت س��هام شركت ها، 
فعاليت مي كند؛ شستا داراي 3۰ شركت زيرمجموعه و 
هفت شركت هلدينگ است كه در حوزه هاي مختلفي از 
جمله داروسازي، صنايع نفت، پتروشيمي و انرژي، حوزه 
معادن به ويژه س��يمان، مس و فوالد، حمل و نقل و امور 
بانكي فعال هستند.بر اساس برنامه خروج از بنگاه داري 
 شستا، قرار است تعداد هلدينگ هاي تامين اجتماعي از

۹ به ۵ هلدينگ شامل نفت و گاز، دارو، بانك، بيمه و فناوري 
نوين كاهش يابد.



تشكلها6اخبار
وقت كشي براي حذف دالالن

دست خالي صنعت چرم
از مواد اوليه

توليدكننده ها دست به دامن 
»اژه اي« شدند

اتاق مشترك بازرگاني ايران 
و بلژيك دوباره فعال مي شود

ايس�نا| دبير انجمن توليدكنن��دگان آب هاي 
معدني و آش��اميدني گفت: با وجود گذشت يك 
ماه از پيشنهاد حذف مرحله خريد توليدكنندگان 
پريفورم از بورس، كماكان تصميمي در اين رابطه 
اتخاذ نشده است؛ راهكاري كه مي تواند عاملي براي 
حذف دالالن و دسترسي مستقيم توليدكنندگان 
به مواد اوليه بطري و ثبات قيمت ها باشد. پيمان 
فروهر با اشاره به اينكه در اين پيشنهاد قرار است 
به جاي حضور توليدكنندگان پريفورم در بورس، 
توليدكنندگان نهايي وارد بورس شوند و مواد اوليه 
خود را از اين محل خري��داري كنند، اظهار كرد: 
عالوه بر اين قرار اس��ت در ازاي عق��د قراردادها، 
اجرتي در اختيار توليدكنندگان پريفورم بگذارند 
تا آنها مواد اوليه توليد بطري را به پريفورم تبديل 
كرده و در اختيار توليدكنندگان صنايع مربوطه 
قرار دهند.  او ادامه داد: با توجه به مسائل مختلفي 
ك��ه در ارتباط با قيمت محصوالت پتروش��يمي 
به وجود آمده، نوس��ان قيمت ارز موجب شده تا 
توليدكنندگاني كه به مواد اوليه بطري به عنوان 
مبناي كار خود نياز دارند، با مشكالت عديده اي 
روبرو شوند كه كمبود و گراني ماحصل آن است. 

خبرگزاري صدا و سيما| رييس اتحاديه چرم 
طبيعي، مصنوع��ي و لوازم كفش گفت: نه مواد 
اوليه داخلي براي توليد چس��ب در كشور پيدا 
مي ش��ود و نه مواد اوليه خارجي اجازه واردات 
دارد. س��عيد حياتي ضمن تاكيد بر مشكالت 
اقتصادي چند ماهه اخير در كشور كه منجر به 
افزايش قيمت ها در حوزه مواد اوليه اين صنف 
شده اس��ت، افزود: با توجه به تغييرات نرخ ارز 
در چند ماهه اخير، توليد كننده ها در صنف ما 
دچار مشكل براي خريد مواد اوليه و توليد كاال 
ش��ده اند. او گفت: در صنف ما دو نوع مواد اوليه 
براي ادامه كار توليدكننده ها وجود دارد بخش 
اول موادي است مثل حالل ها كه از پتروشيمي 
اصفهان تامين مي شود و بخش ديگر گرانول ها 
هستند كه بايد از خارج وارد شود. رييس اتحاديه 
چرم طبيعي، مصنوعي و لوازم كفش افزود: اما 
متاسفانه پتروشيمي اصفهان محصوالت خود 
را در بورس ارايه مي كند و با دالل بازي هايي كه 
اين روزها در بورس به وجود آمده است اين مواد 
يا به دست توليد كنندگان صنعت چرم نمي رسد 
يا اگر هم برسد با قيمتي بيش از دو برابر ابتداي 

سال بايد خريداري شود.

تس�نيم| رييس هيات مديره انجمن صنايع 
سلولزي و بهداش��تي ايران در نامه اي به معاون 
اول ق��وه قضاييه موضوع اخالل از يك ش��ركت 
تركيه اي در بازار پوشك و دستمال كاغذي كشور 
و بي توجهي وزارت صنعت به اين موضوع را مطرح 
كرد.  در بخشي از اين نامه آمده است: متاسفانه 
در ش��رايط كنوني با وجود دريافت ارز دولتي با 
نرخ 4200 تومان و واردات مواد اوليه توسط اين 
ش��ركت، هم در بازار پوشك و همچنين در بازار 
تيشو شاهد بروز التهاب در بازار هستيم؛ به گونه اي 
كه در چند ماهه اخير، قيمت محصوالت فوق با 
رشد سرسام آور روبرو بوده اس��ت. عالوه بر اين 
به دليل عدم عرضه تيشو به واحدهاي توليدكننده 
دس��تمال كاغذي، قيمت مواد اوليه محصوالت 
س��لولزي س��ه برابر افزايش يافته و ادامه چنين 
روندي مي تواند باعث اختالل در بازار دستمال 

كاغذي گردد.
ب��ه گفت��ه فصي��ح خوش��گرد، پيگيري هاي 
مك��رر اعضاي انجمن س��لولزي و بهداش��تي و 
نامه نگاري هاي زياد واحدهاي توليدي به مراجع 
ذي ربط به خص��وص در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت پيرامون جلوگيري از رفتار بي ثبات كننده 
شركت ترك، بي نتيجه بوده است. در ادامه اين 
نامه آمده است: خواهشمند است دستور فرماييد 
براي جلوگيري از ب��روز التهاب در بازار داخلي و 
ورشكستگي توليدكنندگان و بيكاري كارگران، 
سريعتر اقدام مقتضي به عمل آمده و از ادامه تنش 

و اخالل اين شركت جلوگيري به عمل آورند.

معاونت امور بين الملل اتاق ايران از برنامه ريزي 
براي فعال س��ازي دوباره اتاق مش��ترك ايران و 
بلژيك خبر داد و از اعضاي قديمي و فعلي اين اتاق 
خواست براي تمديد عضويت خود اقدام كنند. 
به گزارش پايگاه خب��ري اتاق ايران، طبق اعالم 
اين معاونت، برگزاري انتخابات هيات مديره اين 
اتاق مشترك در دستور كار قرار گرفته است و بر 
همين اساس از اعضاي فعلي و قديمي اين اتاق 
درخواست مي شود نس��بت به تمديد عضويت 

خود اقدام كنند.
در متن اطالعيه معاونت امور بين الملل اتاق ايران 
آمده است: »به اطالع اعضاء محترم اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و بلژيك مي رس��اند، اتاق ايران 
در حال برنامه ري��زي جهت برگزاري انتخابات 
هيات مديره و زمينه س��ازي جهت فعال سازي 
اين اتاق مشترك است. لذا بدين وسيله از كليه 
اعضاء قديمي و فعلي اين اتاق مشترك، دعوت 
مي شود تا جهت مش��اركت در مجمع عمومي 
و انتخابات هيات مدي��ره، عضويت خود در اين 
اتاق مشترك را تمديد نمايند. خواهشمند است 
جهت اطالع از فرآيند تمديد عضويت، با شماره 
تلفن هاي 85732377 و 85732356 تماس 

حاصل فرمايند.«

»تعادل« افزايش قيمت نوشت افزار در بازار را بررسي مي كند 

فعاالن بخش خصوصي حذف دالر تجاري را بررسي مي كنند

بازار فعلي بهشت خودروسازان است

گراني لوازم التحرير به وقت مهر

زواياي توافق ارزي جديد سه جانبه 

گروه تعادل | مجتبي عبدي|
هرسال با نزديك ش��دن به مهرماه و بازگشايي مدارس 
كش��ور )آغاز س��ال تحصيلي جديد(، تكاپ��وي مردم 
براي خريد لوازم التحرير بيش��تر مي ش��ود، اما در سال 
جاري ش��رايط به گونه اي ديگر اس��ت؛ گراني ناشي از 
ش��رايط نابسامان اقتصادي كش��ور هم اكنون، گريبان 
گير بازار لوازم التحرير ش��ده اس��ت. در اين شرايط كه 
قيمت لوازم التحرير بيش از ٦٠ درصد افزايش داش��ته، 
فروش��ندگان مي گويند كه مردم برخالف س��ال هاي 
گذش��ته دور لوازم التحرير فانتزي را خط كش��يده اند و 
فقط لوازم ضروري را مي خرند؛ چون قدرت خريد مردم 
كاهش يافته است. با اين وجود فعاالن صنف نوشت افزار، 
افزايش قيمت ها را پله اي دانسته و بيم آن مي دهند كه 
امكان هست كه اين رشد قيمت ادامه يابد. در عين حال 
گردش مالي 6 هزار ميليارد توماني كه در بازار نوشت افزار 
كشور وجود دارد، عاملي شده تا سوداگران بعد از افزايش 
نرخ ارز به اين بازار ورود كرده و ايجاد اخالل كنند. در اين 
شرايط مردم ضمن گاليه از وضعيت موجود، خريد خود 

را انجام مي دهند؛ زيرا معتقدند چاره اي جز اين ندارند.
    

هر سال با فرا رسيدن شهريورماه و در آستانه آغاز سال 
تحصيلي، بازار خريد و فروش لوازم التحرير داغ است. 
توليدكنندگان نوشت افزار نيز به تبع آن، از ماه ها قبل در 
تالشند تا كاالهاي خود را به بازار عرضه كنند. اما با توجه 
به شرايط بين المللي، مشكالت پيش آمده در بازار ارز 
كشور و عدم ترخيص كاال از گمرك، نظم هر ساله صنف 
نوشت افزار را بر هم زده؛ بطوري كه برخي از مشكالت 
تامين مواد اوليه براي توليدكنندگان مي گويند و برخي 
ديگر از افزايش قيمت لوازم التحرير به دليل وابستگي 
شديد اين حوزه به واردات. با اين حال در صورت عدم 
تدبير مسووالن، اين امكان وجود دارد كه در ماه هاي 

آينده شاهد كاهش كاال در بازار باشيم.
در همين رابطه رييس اتحاديه فروشندگان نوشت افزار 
و لوازم مهندسي درباره وضعيت اين بازار به »تعادل« 
گفت: كارخانه هاي توليدي در گذش��ته مش��كلي در 
تامين مواد اوليه نداشتند اما پس از آزادسازي نرخ ارز، 
توليدكنندگان از افزايش قيمت مواد پتروش��يمي كه 
در توليد لوله خودكار و نوارچس��ب استفاده مي شوند 
گل��ه دارند. توقف كاال در گمركات كش��ور نيز از ديگر 
دغدغه هاي اين صنف است. به گفته موسي فرزانيان، 
يكسري كاالها در گمرك مانده و ترخيص نمي شود و با 
وجود اينكه بخشنامه هايي در اين زمينه ابالغ مي شود اما 
در عمل اقدامي در اين زمينه انجام نشده است. او گفت: 
لوازم التحرير جزو دس��ته سوم گروه هاي كااليي است 

و 90 درص��د كاالهاي اين حوزه ناچار به تامين ارز آزاد 
هستند و از افزايش قيمت ارز تاثير مي پذيرند. فرزانيان 
درباره افزايش قيمت هم گفت: افزايش قيمت ها پله اي 
بوده و از 40 درصد ش��روع ش��ده و امروز به 60 درصد 
نيز رسيده است و اگر پشتوانه اي نباشد اين رشد ادامه 
خواهد داشت. او يادآور شد: امروز اين جنس هايي كه در 
بازار وجود دارد با ارز 4200 توماني تهيه شده و هنوز بار 
جديد با ارز 9 هزار توماني وارد كشور نشده كه بطور حتم 
در سري جديد كاالها بيش از دو برابر قيمت ها، افزايش 
خواهيم داش��ت. از سويي ديگر، اما برخي كارشناسان 
از وابستگي شديد توليد نوش��ت افزار كشور به واردات 
مي گويند. درحال حاضر ٦٠ درصد ني��از بازار از محل 
واردات و ٤٠ درصد ديگر از محل توليدات داخلي تأمين 
مي شود. اين در حالي است كه هيچ نوشت افزاري نيست 
كه توليد صفر تا صد آن در داخل انجام شود. به عنوان 
مثال نوك خ��ودكار يا چوب مداد و كاغذ دفتر وارداتي 
است و هرگونه تغيير نرخ ارز قيمت آنها را متاثر مي كند. 
واردات اين محصوالت نيز عمدتا از كشورهاي»چين، 
هند، اندونزي، كره جنوبي و مالزي« صورت مي گيرد. 
به گفته رييس اتحاديه نوش��ت افزار استان البرز، ما در 
ايران توانايي توليد حتي يك مداد بطور كامل را نداريم 
و تمامي اقالم موجود به جز دفتر همگي وارداتي است. 
بهرام آجرلو در گفت وگو با ايسنا عنوان كرد: عمال ايران 
در نوشت افزار هيچگونه توليد داخلي ندارد و محصوالت 

نوشت افزار و لوازم التحرير عمدتا وارداتي است.

    خريدار سردرگم، فروشنده نگران
عالوه براين، هرچند برخي فعاالن معتقدند كه مساله اي 
به عنوان عرضه نش��دن نوش��ت افزار و كمبود كاال در 
فروشگاه ها وجود ندارد، اما اين كاالها از افزايش نرخ ارز 
نيز بي تاثير نمانده  اند. يكي از فروشندگان لوازم التحرير 
كه از افزايش لحظه اي قيمت ها گله داشت، به »تعادل« 
گفت: بازار وابسته به نرخ ارز بوده و قيمت ها دايما در حال 
تغيير است؛ بطوري كه صبح يك دفتر را به يك قيمت 
ميخريم و بعد از ظهر همان روز مجبور هستيم همان 
دفتر را به قيمت گران تر خريداري كنيم. اين روند باعث 
نگراني فروشنده در خريد و فروش شده است. به گفته 
ابوالفضل قاسمي، در حال حاضر، همه چيز را با قيمت 
دالر مي سنجند. اين شرايط بازار اصال عادالنه و منطقي 
نيست و باعث سردرگمي مردم شده و نمي دانند با اين 

تفاوت قيمت ها در لوازم التحرير چه كار كنند. 
هم اكن��ون بازار لوازم التحرير تحت تاثير نوس��ان نرخ ارز، 
نسبت به سال گذشته افزايش قيمت بسياري را تجربه كرده، 
به طوري كه اين اختالف قيمت را تا 100 درصد هم برآورد 

مي كنند. اين فروشنده لوازم التحرير در مورد مقايسه قيمتها 
با سال گذشته توضيح داد: ما سال قبل با 20 ميليون تومان 
مغازه را پر ازجنس مي كرديم، اما امسال با 20 ميليون فقط 
چند كارتن جنس مي توانيم بخريم. اين گراني ها به هيچ وجه 
قابل قبول نيست. به گفته او، براي مثال دفتر طرح دار كه 
تا اسفند ماه سال گذش��ته 12 هزار تومان قيمت داشت، 
هم اكنون 25 هزار تومان قيمت گذاري مي شود يا خودكار 
خارجي اي كه 900 تومان مي فروختيم، امروز قيمت آن 2 
هزار تومان شده است. اما اين افزايش قيمت ها از جيب چه 
كسي پرداخت مي شود؛ به جز والديني كه براي تحصيل 

فرزندشان به اين بازار مي آيند؟
قاسمي با اظهار تاس��ف گفت: در اين بازار اگر والدين 
بخواهند مايحتاج لوازم تحرير و لباس فرم فرزندشان را 
تهيه كنند بايد رقمي حداقل در حدود 400 هزار تومان 
در نظر بگيرند. حال اگر اين خانواده چند فرزند محصل 

داشته باشد، وضعيت برايش سخت تر مي شود. 

    قيمت ها در بازار
ام��ا افزايش قيمتها، تاثير خود را گذاش��ته؛ بطوريكه 

هم اكنون مي��زان مصرف  به حداقل رس��يده و كامال 
مشخص است كه مردم ميزان مصرف خود را مديريت 
مي كنند. اين كاهش قدرت خريد مردم، باعث كم رونقي 
بازار نوشت افزار نسبت به سال هاي گذشته شده است. 
با اين حال، گش��ت و گذار در مغازه هاي لوازم التحرير 
م��ا را متوجه آن مي كند كه قيم��ت اين محصول نيز 
افزايش يافته اس��ت. در حال حاض��ر قيمت ها بطور 
متوس��ط براي دفتر 40 برگ 4000تومان، دفتر 50 
برگ 4500تومان، براي دفتر 60 برگ 5000تومان، 
براي دفت��ر 80 برگ 5500تومان و ب��راي دفتر 100 
برگ 6000 تا 8000 تومان است. قيمت هر عدد مداد 
نيز هزار تومان بود و اين درحالي اس��ت كه قيمت هر 
مداد سياه سال گذشته 750 تومان بوده است. از آنسو 
اما، قيمت لوازم التحرير خارجي كمي فراتر رفته بود. 
بطور متوسط قيمت هر پاك كن خارجي 4هزارتومان، 
مدادنوك��ي حدود35هزارتوم��ان و مدادرنگي هاي 
36رنگ به 75هزار تومان مي رس��يد ك��ه البته مدل 
ايران��ي آن 25هزار تومان بود. دو نوع خودكار خارجي 
نيز در مغازه هاي سطح شهر به ترتيب 2000و1500 

تومان فروخته مي شود. البته ساير برند ها قيمت هايي 
بيش از اين داشتند.

ام��ا قيمت ها در فروش��گاه هاي اينترنت��ي با وجود 
تخفيف هاي 70 و 80 درصدي كه به مشتريان خود 
مي دهند، بسيار فراتر از قيمت هاي موجود در بازار 
است. به عنوان مثال قيمت يك بسته دوتايي يك نوع 
پاك كن خارجي كه در حقيقت دانه اي 2000تومان 
است، 15هزارتومان بود كه با تخفيف 55درصدي 
به 6700تومان رسيده بود. هرچند كه فروشنده ها 
مي گويند با نوس��انات دالر، قيم��ت اقالم خارجي 
2برابر شده، اما اين تفاوت قيمت در بازار هاي داخلي 
را هيچ نرخ دالري توجيه نمي كند. نوشت افزار براي 
دانش آم��وز يك ابزار مهم انتقال فرهنگ اس��ت كه 
به دليل انس گرفتن دانش آموز ب��ا آن، تاثير رواني 
بس��ياري بر او مي گ��ذارد. با وج��ود اهميت توليد 
نوشت افزار در داخل كش��ور از نظر صرفه اقتصادي 
و وجه پررنگ تر آن، يعني مقابل��ه با مانور توليدات 
خارجي فقط در چند س��ال گذشته توليدكنندگان 

به اين عرصه ورود جدي كرده  اند.

به اعتقاد بسياري از تحليلگران توافق ارزي اخير ميان ايران، 
روسيه و تركيه مي تواند راهگشاي مبادالت تجاري باشد 
اما به ش��رطي كه سازوكار اجرايي آن بطور شفاف از سوي 
دولت هاي هر 3 كشور تعيين شود. سومين نشست سران 
ايران، روسيه و تركيه با محوريت »جنگ سوريه« جمعه 
16 ش��هريور در تهران برگزار ش��د. به اعتقاد تحليلگران، 
در شرايطي كه هر س��ه اين كشور ها با تحريم هاي امريكا 
مواجه شده اند، همكاري  آنها پيام معناداري براي امريكا و 
واكنش به يك جانبه گرايي اين كشور در دنياست. مهم ترين 
دستاوردهاي اقتصادي نشست تهران، توافق براي حذف 
دالر از مبادالت تجاري ميان ايران، تركيه و روس��يه بود؛ 
توافقي كه با حضور سران سه كشور و پس از برگزاري جلسات 
متعدد اعالم شد. اما فعاالن بخش خصوصي خواستار توجه 
دولت به نظر بخش خصوصي در چگونگي اجراي اين توافق 
هستند. بر اساس مذاكرات صورت گرفته مقرر شد تا فروش 
نفت، خريد كاالهاي اساسي و مبادالت بانكي ميان 3 كشور با 
استفاده از پول هاي ملي انجام شود. در اين روش، نيازي به ارز 
ثالث مانند دالر امريكا و يورو براي تسويه مبادالت ارزي وجود 
ن��دارد؛ ضمن اينكه با به كارگيري اين روش، خريد، نقل و 
انتقاالت و تبادالت مالي به نظام بانكي هدايت شده و ريسك 
عمليات تجار 2 كشور به حداقل خواهد رسيد. پيش از اين در 
دهه نخست قرن بيستم كشورهاي آسياي جنوب شرقي در 
قالب پيمان منطقه اي موسوم به »آ.سه. آن« بر اساس طرح 
»چيانگ ماي« كه آغازگر پيمان هاي دوجانبه ارزي در جهان 
به ش��مار مي رود، باهدف كاهش اثرات پول هاي پرقدرت 
جهاني در اقتصاد اين كشورها، مبادالت تجاري خود را به 
اين روش آغاز كردند. اجراي چنين توافقي بر فعاليت تجاري 

بخش خصوصي هر 3 كشور اثرگذار خواهد بود. 

    توافق جديد، محرك اقتصادي
در همين رابطه، رييس اتاق ايران و روسيه در گفت وگو با 

»پايگاه خبري اتاق ايران« تأكيد مي كند توافق ارزي صورت 
گرفته محرك صادراتي خوبي براي فعاالن اقتصادي هر سه 
كشور است. هادي تيزهوش تابان با اشاره به توافقنامه اوراسيا 
ميان كشورهاي روسيه، بالروس، قزاقستان و قرقيزستان 
معتقد است توافق ارزي ايران، تركيه و روسيه راه ورود ايران 
به بازارهاي اوراسيا را كه با تعرفه پايين تجارت براي فعاالن 

اقتصادي كشور همراه است، هموار مي كند.
در شرايطي كه سه كشور ايران، تركيه و روسيه تصميم به 
تشكيل مثلث ارزي ميان خود گرفته اند، فعاالن اقتصادي 
معتقدند بايد سازوكار اجرايي اين توافق به درستي انديشيده 
شود. رييس اتاق ايران و چين معتقد است: اقتصاد ايران، 
تركيه و روس��يه ارتباط تنگاتنگي با دالر و اس��تفاده از آن 
در مب��ادالت تج��اري دارد؛ اما به اين معني نيس��ت كه 
دالر از مبادالت اقتصادي حذف ش��دني نيس��ت. اسداهلل 
عس��گراوالدي در عين حال معتقد اس��ت: بايد سازوكار 

اجرايي اين توافق به درستي اتخاذ شود. او تأكيد كرد: زماني 
كه دولت ها در منطقه تصميم مي گيرند دالر را از مبادالت 
تجاري خود حذف كنند، بايد به اين سوال پاسخ دهند كه از 
اين به بعد قرار است مبادالت چگونه صورت بگيرد. او افزود: 
اين »چگونه« انجام شدن خيلي مهم است. ما هم اكنون با 
افغانستان يا روس��يه مبادله تهاتري داريم. طبيعتًا در اين 
بده و بس��تان ها وقتي مابه التفاوتي براي پرداخت نباشد، 
مشكلي پيش نخواهد آمد؛ اما وقتي به فرض در اين شيوه 
مبادله طرفين مكلف به پرداخت مابه التفاوت هستند، اين 
مابه التفاوت قرار است بر چه مبنايي و بر اساس كدام واحد 

پولي محاسبه شود؟

    جاي خالي چين در توافق ارزي
عضو هيات رييس��ه اتاق ايران و روسيه و رييس اتاق ايران 
و گرجس��تان با تأكيد بر توافق صورت گرفته، عنوان كرد: 

شكي نيست كه توافق هاي جمعي هميشه به نفع اقتصاد 
كشورها خواهد بود و توافق ارزي ميان ايران، تركيه و روسيه 
در منطقه، براي هر 3 كشور منافع اقتصادي به همراه دارد. 
به اعتقاد سيده فاطمه مقيمي، توافق صورت گرفته فارغ از 
بحث اقتصادي، فرصت خوبي براي قدرت نمايي ايران در 

سطح منطقه در زمينه توانايي اجماع سازي است.
او تأكيد كرد: در شرايطي كه 3 كشور ايران، تركيه و روسيه 
به دليل اعمال تحريم ها از سوي امريكا شرايط اقتصادي 
سختي را در پيش رو دارند، اين توافق ارزي 3 جانبه مي تواند 
نقش حائز اهميتي در مواجهه با تحريم هاي امريكا و دور 
زدن اين تحريم ها ايفا كند. به اين شرط كه آنچه ميان سران 
كشورها توافق مي شود، اجرايي شود. ما قبال  هم مشابه اين 
توافقات را داشتيم. حدود 1 سال پيش با تشكيل كميسيون 
اقتصادي ميان ايران و تركيه باهدف رفع موانع تجاري، همين 
پيشنهاد داده شد تا به جاي استفاده از دالر يا يورو، ريال و لير 

در مبادالت اقتصادي دو كشور جايگزين شود.
ديگر عضو هيات رييس��ه اتاق ايران و روسيه و رييس اتاق 
مازندران، معتقد است: در شرايط فعلي، چاره اي جز انجام 
اين توافق نبود. عبداهلل مهاج��ر دارابي مي گويد: هرچند 
فعاالن بخش خصوصي از آينده روابط اقتصادي با همتايان 
خود در روسيه و تركيه مطمئن نيستند، اما باور دارند كه اين 
توافق ارزي و تشكيل مثلت 3 گانه ارزي از هيچ بهتر است. به 
اعتقاد او، هرچند نمي توان با اطمينان گفت اين توافق ارزي 
تأثير تحريم هاي امريكا عليه 3 كشور را به كلي خنثي خواهد 
كرد، اما انتظار مي رود در شرايطي كه اين كشورها با بحران 
اقتصادي مواجه هستند، فشارهاي اقتصادي كمرنگ تر 
شود. مهاجر دارابي پيشنهادي هم دارد. او با اشاره به حجم 
مبادالت اقتصادي ميان ايران و چين مي گويد: دو كشور 40 
سال پيش حجم تجاري 118 ميليون دالري داشتند كه اين 
رقم در سال 2017 به بيش از 37ميليارد دالر رسيده است. 
بنابراين با توجه به ارزش مبادالت دو طرف، درصورتي كه 

چين هم به توافق ارزي اخير ميان ايران، روس��يه و تركيه 
بپيوندد، مي توانيم شاهد تغيير تعادل قدرت در منطقه و 

بي اثر شدن  تحريم ها باشيم.
دبيركل اتاق ايران و تركيه و مدير مركز مطالعات ايران و 
تركيه هم معتقد است: مثلث ارزي ايران، روسيه و تركيه 
بايد با اضافه شدن چين به مربعي تبديل شود تا مبادالت 
به صورت متقابل بين اين چهاركشور در منطقه انجام شود. 
جالل ابراهيمي گفت: توافق صورت گرفته، تفاهم نامه 
جديدي نيست و از سال2014 دولت ها تالش مي كنند 
ت��ا دالر را از مب��ادالت اقتصادي خود ح��ذف كنند. اما 
زيرساخت هاي اجرايي براي توسعه اين روابط در شرايط 
فعلي بايد به درستي انديشيده شود. ابراهيمي توضيح داد: 
در حال حاضر اتحاديه اروپا نگران اقتصاد تركيه است كه 
هرگونه نوساني در اين كشور از بابت تفاضل قيمت بين لير 
با يورو يا دالر اتفاق بيفتند، منجر به آشفتگي اقتصادي در 
اروپا شود. دليل هم روشن است. در حال حاضر بيشترين 
خري��د تركيه از اروپا با يورو انجام مي ش��ود اما پرداخت 
اين كشور به بانك جهاني به  صورت دالر است. از طرفي 
پرداختي هاي خريد نفت و گاز هم توسط اين كشور به 
دالر است. او افزود: تفاضل قيمتي ميان ريال و دالر از يك 
طرف و لير و دالر از طرف ديگر به يك اندازه نيس��ت كه 
اگر بود مي توانستيم مطمئن باشيم مشكلي در مبادالت 

اقتصادي به وجود نخواهد آمد.
ابراهيمي در همين زمينه پيشنهاد داد تا دولت ها با ايجاد 
يك مركز مشترك، تفاضل قيمتي كه بين پول هاي ملي 
وجود دارد را رصد كنند. منظ��ور او از ايجاد اين مركز نه 
تأسيس بانك مشترك، بلكه ايجاد سوئيفتي مستقل است 
كه مبادالت تجاري بين كشورها را پيگيري و با اعالم پايه 
قيمتي براي مبادالت اقتصادي، فعاالن بتوانند ساز و كار 
فعاليت خود را بر اس��اس آن پيش ببرند و به عنوان مبنا، 

قيمت نهايي را روزانه اعالم كند.

ريي��س هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودروس��ازي 
كش��ور، گفت: دخال��ت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
به مس��اله قيمت گذاري كاال از طريق سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داراي تعارض منافع با 
مسووليت هاست. محمدرضا نجفي در گفت وگو با ايسنا، 
افزود: عزم ش��وراي هماهنگي اقتصادي سران قوا و همت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت براي مديريت بازار مصرف 
به ويژه مديريت بازار خودرو بسيار ممدوح است، اما اين عزم 
و همت ضرورتا بايد براساس ساختارها و واقعيتهاي موجود 
با دقت نظر كارشناس��ي، ترسيم و تعريف شود در غير اين 
صورت كاركرد مورد انتظار را نخواهد داش��ت. او ادامه داد: 
شركت ها و واحدهاي اقتصادي زيادي زير مجموعه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هستند كه به عنوان توليد كننده 

و عرضه كننده كاال به ب��ازار، ايفاي نقش مي كنند. وزارت 
صنعت و س��ازمان زير مجموعه اين وزارتخانه از يك سو 
مالحظات كاري، س��ازماني و نهادي خود را به عنوان يك 
توليد كننده دارن��د و از طرف ديگر در نقش مصرف كننده 
ايفاي مسووليت مي كنند هر چند كه ممكن است با درايت 
و رفتارهاي ايماني و اخالقي گاها موفق شوند بر اين تعارض 
ساختاري منافع و مسووليت ها غلبه كنند اما از حيث نظري 

و ساختاري چنين تعارضي وجود دارد.
رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشور 
تصريح كرد: اگر اين وزارتخانه بخواهد نظام قيمت گذاري كاال 
به ويژه نظام قيمت گذاري خودرو را از شوراي رقابت سلب 
و از طريق سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده 
انجام دهد بايد تدبيري براي اين تعارض ساختاري بينديشد. 

ريي��س هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودروس��ازي 
كش��ور، اظهار كرد: مصوبه ش��وراي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا درباره سلب اختيار قيمت گذاري خودرو قاعدتا 
يك استثناء هم دارد و آن استثناء درباره كاالهايي است كه 
مثل خودرو به صورت انحصاري توليد مي شود. كاالهاي 
انحصاري كماكان مش��مول قيمت گذاري توسط مراجع 
تخصصي از جمله ش��وراي رقابت هس��تند. زماني امكان 
اجراي اين مفاد مصوبه ش��وراي رقابت فراهم مي شود كه 
خودرو از ليست كاالهاي انحصاري خارج شود اما تا زماني 
كه در شمار كاالهاي انحصاري باشد به گمانم به همان دليل 
تعارض ساختاري، دچار مساله شده و شايد اجراي مصوبات 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي 
خودرو و س��اير كاالهاي انحصاري ام��كان اجرا پيدا نكند 

به بيان ديگر براي اجراي مصوبات قيمت گذاري سازمان 
حمايت از مصرف كننده و توليدكننده مقدماتي نياز است 

كه بايد براي آن تدبير شود.
نجفي ادامه داد: حال كه شوراي هماهنگي اقتصادي 
س��ران قوا به وزارت صنعت، مع��دن و تجارت اختيار 
قيمت گ��ذاري كاال را داده بايد مش��خص ش��ود كه 
قيمت گذاري اين وزارتخانه از طريق سازمان حمايت 
از مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان از جاي��گاه 
توليدكنندگي اين وزارتخانه است يا از ناحيه تنظيم 
ب��ازار و حفظ حقوق مصرف كننده. اين دو مس��اله در 

هم خلط است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
اگر فرض اين باشد كه تغيير مرجع قيمت گذاري كاال براي 

افزايش قيمت به نفع توليدكننده است با آن مخالفم چون 
فضاي موجود بايد، بهش��ت خودروسازان باشد. در عرصه 
جهاني در اختيار گرفتن بازار فروش و رسوخ در بازار همواره 
از آرزوهاي شركت هاي خودروساز است پس همانطور كه 
اين روزها در اخبار گفته مي شود براي ثبت نام چند ده هزار 
خودرو، چند صد هزار نفر ثبت نام مي كنند. مفهوم اين اتفاق 
اين است كه خودروساز هيچ زحمت و مشكلي براي جذب 
مشتري ندارد و از اين بابت خيالش آسوده است. عالوه بر آن 
گلوگاه دوم هر توليدكننده اي مساله نقدينگي است. وقتي 
براي هر دس��تگاه خودرو صف كشيده مي شود و چند ده 
بلكه چند صد نفر ثبت نام مي كنند و پول اوليه را به حساب 
شركت خودروساز واريز مي كنند، يعني شركت خودروساز 

از ناحيه تامين نقدينگي هم آسوده خاطر است.

 Sun. Sep 16 .    يك شنبه  25 شهريور 1397   6  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1199  2018 



7 جهان

يكپيروزيديگربرايبازرستحقيقات»روسيهگيت«

وزرايگروه20درآرژانتينمطرحكردند

همكاري»پلمانافورت«با»رابرتمولر«
متحد سابق ترامپ در هم شكست

فوريت اصالحات در سازمان تجارت جهاني

گروه جهان|
 رييس س��ابق تيم انتخاباتي دونال��د ترامپ اتهاماتش 
را پذيرفته و اعالم ك��رده ك��ه در ازاي كاهش اتهامات 
خود با رابرت مولر بازرس ويژه تحقيقات درباره دخالت 
احتمالي روسيه در انتخابات امريكا همكاري تام خواهد 
داشت، خبري كه مي تواند كابوس��ي تمام عيار را براي 
رييس جمهوري امريكا رقم برند. پل مانافورت كه پيش 
از اين به اتهام كالهبرداري مالياتي و بانكي محكوم شده 
بود، اتهاماتي ديگر از جمله توطئه عليه امريكا را پذيرفته 
است. او در دادگاهي كه در آن محاكمه مي شد بيانيه اي را 

در مورد همكاري  با مولر امضا كرده است. 
به گزارش دويچه وله، بر اساس اين بيانيه، مانافورت آماده 
همكاري با ماموران تحقيق درباره دخالت احتمالي روسيه 
در انتخابات رياست جمهوري امريكا است. او در اين رابطه 
با رابرت مولر صحبت خواهد كرد. مانافورت در دو مورد 
اتهامات وارد شده به خود را پذيرفته است: توطئه حقه بازي 
و تقلب عليه اياالت متح��ده و توطئه براي جلوگيري از 
تحقيقات دادگس��تري. در اين ميان كاخ س��فيد اعالم 
كرده آنچه مانافورت به آن اعتراف كرده هيچ ارتباطي با 
ترامپ و كارزار انتخاباتي او ندارد. اتهامات عليه مانافورت 
بسيار سنگين اند، اما اتهاماتي كه او بدان اعتراف كرده به 
دوره پيش از همكاري اش با تيم ترامپ مربوط مي شود. 
دادستاني از پولشويي، اظهارات نادرست و توطئه سخن 
مي گويد. اتهامي كه بر پايه تحقيقات تيم مولر تنظيم 
شده از جمله مي گويد كه مانافورت بدون رعايت اصول 
و دادن اطالع به مقامات مسوول، براي ويكتور يانوكوويچ 
رييس جمهور سابق اوكراين كه حامي روسيه بود، كار 

كرده است.
در اعالم جرم عليه مانافورت گفته ش��ده او پول حاصل 
از كار براي ياناكوويچ را ك��ه چندين ميليون دالر بوده، 
از طريق چندين شركت در داخل و خارج امريكا شسته 
است. ممكن است كه او بدين دليل به بيش از 10 سال 
حبس محكوم شود. مانافورت در نخستين دور دادگاه به 
اتهام كالهبرداري مالياتي و بانكي محكوم شده بود. هنوز 
مجازات او در رابطه با اين محكوميت اعالم نشده است. 
همراه با مانافورت، متهم ديگر پرونده »ريك گيتس« كه 
مشاور سياسي است هم محاكمه مي شود. در ابتدا هر دو 
متهم اعالم كرده بودند كه بيگناه هستند اما سپس گيتس 

سخناني را ايراد كرد كه به ضرر مانافورت بود و در ضمن و بر 
وزن اتهامات عليه خودش هم مي افزود. از آنجا كه اكنون 
مانافورت حاضر به همكاري شده، ديگر الزم نيست در 
دادگاه ديگري كه قرار بود هفته آينده شروع  شود، حضور 
يابد. البته اين دادگاه بايد نخس��ت قرار ميان دادستاني 
و مانافورت را به رسميت بشناس��د. مانافورت از ژوئن تا 
اوت ۲01۶ رييس ستاد انتخاباتي ترامپ بود. او مسوول 
مهم ترين اجالس حزب جمهوري خ��واه بود كه در آن 
ترامپ توانست از نامزدي براي اين حزب اطمينان حاصل 
كند. ترامپ گرچه بارها اعالم كرده هيچ قراري با روسيه در 
رابطه با حمله هكرها عليه كلينتون )رقيب انتخاباتي اش( 
نداشته اما اتهام حمايت روسيه از او در انتخابات امريكا 

باري سنگين براي رياست جمهوري ترامپ بوده است.

    هراس از خيانت متحد سابق 
پايگاه خبري تحليلي وكس نوش��ته، اين پنج كلمه بايد 
ترامپ را به ش��دت بتراس��ند: »مانافورت موافقت كرده 
همكاري كند.« اين كلمات براي ترامپ ترس��ناكند چرا 
كه مي تواند به يك فاجعه سياسي براي ترامپ ختم شود. 
اندرو پروكوپ كارشناس حقوقي مي گويد: »هدف اصلي 
مولر از ايراد اتهام مالي عليه مانافورت اين بود كه متحد سابق 
ترامپ را تحت فشار بگذارد و حاال او قبول كرده كه همكاري 
كرده و اطالعات الزم را درباره ارتباط ستاد انتخاباتي ترامپ 
با روس ها در اختيار بازرس ويژه قرار دهد. مانافورت حداقل 
در يك مورد مي تواند اطالعات بسيار مهمي را در اختيار 
مولر قرار دهد؛ جزييات ديدار ژوئن ۲01۶ ميان پسر دونالد 
ترامپ و جرد كوش��نر )داماد ترامپ( با وكيل روسي كه 

مدعي شده بود مي تواند اطالعاتي را عليه هيالري كلينتون 
در اختيار ستاد انتخاباتي ترامپ قرار دهد. از آنجايي كه 
مانافورت در آن نشست حضور داشته مي تواند اطالعات 
دست اولي را در اختيار رابرت مولر قرار دهد كه دقيقا آن 
روز پشت درهاي بسته چه اتفاقي افتاد. اما اين فقط نوك قله 
يخ است. مانافورت در جريان رقابت هاي انتخاباتي با اولگ 
دريپاسكا و كنستانتين كيلمنيك دو اوليگارش روس رابطه 
نزديكي  داشته است. دريپاسكا زماني مشتري مانافورت 
بوده است و كيلمنيك كه هم مدت ها با مانافورت مراودات 
تجاري داشته، با سازمان اطالعات روسيه روابط نزديكي 
دارد. با توجه به اين شرايط، ترامپ چقدر بايد نگران باشد؟

وكس به نقل از ليزا كرن گريفن پروفسور حقوق دانشگاه 
دوك نوشته: »توافق همكاري با مانافورت در اين مرحله، 

گام بس��يار بزرگي براي مولر و تيم حقوقي اوست. درباره 
جزييات توافق چيزي نمي دانيم اما قطعا مانافورت نشان 
داده كه اطالعات ارزش��مند و مهمي دارد كه مي تواند در 
ازاي كاستن از اتهاماتش در اختيار مولر قرار دهد و اين خبر 

خوبي براي ترامپ نيست.« 
ميريام بائر پروفسور حقوق دانشگاه بروكلين، نيز در اين 
باره مي گويد: »دادس��تان ها مي توانند به چند طريق از 
همكاري متهمان استفاده كنند. سنتي ترين شكل آن، 
اس��تفاده از متهمان در جايگاه شهود است، دقيقا همان 
كاري كه تيم حقوقي مولر با ريك گيتس و عليه مانافورت 
در دادگاه انجام داد. اما يكي ديگر از روش ها تاييد اسناد و 
مداركي است كه جمع آوري شده اما مانند يك پازل ناتمام 
قطعات گمشده اي دارد. مانافورت به عنوان مثال در پرونده 
روسيه گيت مي تواند اين قطعات گمشده را پر كند.« جد 
شوگرمن استاد حقوق دانشگاه فوردهام، نيز مي گويد مهم 
است كه مولر اطمينان كسب كند كه عفو رياست جمهوري 
نمي تواند مانافورت را از اتهاماتش برهاند. گرچه ترامپ براي 
جلوگيري از همكاري احتمالي مانافورت با مولر گفته بود كه 
وي را مشمول عفو رياست جمهوري مي كند اما واقعيت اين 
است كه حجم اتهامات و گستردگي اتهامات مانافورت به 
حدي است كه او با احتساب عفو رياست جمهوري احتماال 
دسترسي اش به ثروت و دارايي هايش را از دست خواهد 
داد اما احتماال در قرارداد توافق همكاري با مولر اين مورد 

را در نظر گرفته است. 
نيويورك تايمز در واكنش ب��ه خبر همكاري مانافورت و 
ترامپ نوشته: »بار ديگر وزنه درخواست اجراي عدالت در 
مقابل درخواست رييس جمهور براي وفاداري سنگيني 
كرد. ما را ببخش��يد اما همين س��ه هفته پيش نبود كه 
آقاي رييس جمهور با عرض ارادت به رييس سابق ستاد 
انتخابات��ي اش، او را كه از همكاري با بازرس ويژه س��ر باز 
زده بود مردي شجاع خواند؟ ترامپ در آن زمان با تمجيد 
از مانافورت، در واقع به مايكل كوهن وكيل س��ابقش كه 
پذيرفته با مولر همكاري كند، طعنه زد. اما اين ستايش 
زيادي از حد ب��ود زيرا تصور ترامپ مبني بر اينكه دزدان 
چيزي به اسم ش��رافت دارند خيلي زود نقش بر آب شد. 
مانافورت در هم شكس��ت و پذيرفت كه ب��ا بازرس ويژه 
همكاري تام و تمام داشته باشد. احتماال آقاي ترامپ االن 

حال خوشي ندارد...« 

گروه جهان|طال تسليمي|
وزراي دارايي و بازرگاني گروه بيس��ت كه در آرژانتين 
گردهم آمده اند، از »نياز فوري« سازمان تجارت جهاني 
به اصالحات سخن گفتند و اين در حالي است كه دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا، تهدي��د كرده اياالت 
متحده را از اين سازمان خارج مي كند. اگرچه در بيانيه 
مش��ترك وزرا از جزييات برنامه اصالحات سخني به 
ميان نيامده، اما وزرا ايجاد تغيير و تحوالت در سازمان 
را براي ارتقاء و بهبود عملكرد آن به ويژه در ميانه جنگ 
تعرفه هاي رييس جمهوري امريكا، ضروري دانستند. 
بيانيه وزراي گروه بيست در پايان نشست در آرژانتين 
تصديق تاكتيكي اين مساله بود كه انتقادهاي ترامپ 
از سازمان تجارت جهاني و اقداماتش در زمينه اعمال 
تعرفه ها به ش��دت نظام تجارت بين المللي را تضعيف 

كرده است.
به گزارش رويت��رز، در حالي كه ترام��پ خود را براي 
اعمال تعرفه هاي مازاد بر كاالهاي چيني به ارزش ۲00 
ميليارد آماده مي كند، وزراي دارايي و بازرگاني گروه 
بيس��ت گفتند مذاكراتي را در رسيدگي به مناقشات 
تجاري بين المللي آغاز كرده اند. دولت ترامپ از چين 
خواسته است كه از مازاد تجاري 375 ميليارد دالري 
خود با اياالت متحده بكاهد، به سياس��ت گذاري ها با 
هدف دستيابي به فناوري اياالت متحده و نقض مالكيت 

معنوي خاتمه ده��د و از تخصيص كمك  هزينه هاي 
دولتي به صنايع فناوري پيشرفته دست بكشد.

در بيانيه مزبور به روند پيش��روي مذاكرات يا چگونگي 
شدت بخشيدن به آنها اشاره اي نشد كه اين مساله بازتاب 
چگونگي تغيير شرايط از زمان روي كار آمدن ترامپ در 
امريكا محسوب مي ش��ود. در بيانيه پاياني وزراي دارايي 
و بازرگاني گروه ۲0 در قياس با بيانيه اين گروه در س��ال 
۲01۶ در شانگهاي چندان به جزييات پرداخته نشد. در 
آن زمان، وزرا بر سر »فعاليت در جهت آزادسازي و تسهيل 
بيشتر تجارت« توافق كردند؛ اما در بيانيه روز جمعه نمي شد 
چنين لحني را ديد. دانته سيكا وزير كار و توليدات آرژانتين 
در كنفرانس خبري در پايان اين نشست يك روزه گفت: 
»واضح است كه تدابير در جهت اعمال تعرفه هاي جديد 
مثبت نيستند. اما الزم است كه روند تغيير و تحوالت را 

زيرنظر بگيريم.«
اليور ويتكه معاون وزير اقتصاد آلمان هم با پيوس��تن به 
اين بيانيه پيام واضحي را درباره اهميت تقويت سازمان 
تجارت جهاني به ويژه در زم��ان »اول امريكا« و افزايش 
»حمايت گرايي جهاني« ارسال كرد. درباره اقدامات بعدي 
در زمان ديدار رهبران گروه بيست در آرژانتين در اواخر 
ماه نوامبر تصميم گيري مي شود. ويتكه در بيانيه اي كه 
در پايان اجالس توسط وزارت اقتصاد آلمان منتشر شد، 
گفت: »بايد از اين فرصت به دست آمده استفاده كنيم.« 

ترامپ گفته در نشست سران گروه بيست كه 30 نوامبر 
در بوينس آيرس برگزار مي شود، شركت خواهد كرد.

در مقاب��ل س��الن كنفران��س در ش��هر »مار دل پالتا« 
تظاهركنن��دگان پرچم امريكا را به آتش كش��يدند و در 
اعتراض به ارتدوكس��ي تج��ارت آزاد و حمايت ترامپ از 
مائوريسيو ماكري رييس جمهوري آرژانتين شعار دادند. 
مخالفان آرژانتيني از سياست هاي ماكري رضايت ندارند و 
او را مسوول مشكالت اقتصادي كنوني كشورشان مي دانند 
و معتقدند درخواست كمك او از صندوق بين المللي پول 
در ازاي سياست هاي رياضتي بيش از همه طبقه كارگر را 
تحت فشار مي گذارد. مارالين كورنيل يك تظاهركننده 30 
ساله گفت: »در همين جا، همبستگي خود را با كارگران 
امريكاي اعالم مي كنيم. وقتي اين سياستمداران در خواب 
و رويا به سر مي برند، جوامع به دليل سياست هاي تجاري و 
اصالحات آنها در گرسنگي به سر مي برند؛ اين سياست ها به 

آسيب پذيرترين قشر جامعه آسيب مي زند.«
آرژانتين كه امس��ال رياست دوره اي گروه بيست را بر 
عه��ده دارد، در حال مذاكره با كمك هاي 50 ميليارد 
دالري صندوق بين المللي پول است كه پرداخت آن 
به دليل ناتواني آرژانتين در عمل به وعده بازپرداخت، 
به حالت تعليق درآمده است. آرژانتين براي دريافت اين 
كمك مالي اهداف كسري مالي تعيين كرده و قرار است 
براي كسب اطمينان از توانايي بازپرداخت بدهي هاي 

بين المللي، هزينه ها را به شدت كاهش دهد.
به نوشته نيويورك تايمز، اتحاديه اروپا و اياالت متحده بر 
سر اين مساله كه سازمان تجارت جهاني ناكارآمد است، 
هم عقيده هستند، اما بر سر چگونگي اصالح آن با يكديگر 
اختالف نظر دارند. ترامپ به خارج كردن امريكا از سازمان 
تجارت جهاني تهديد كرده است و مانع از انتصاب قاضي ها 
در هيات مناقش��ه آميز رسيدگي به مناقشات مي شود. 
اما آنطور كه كميسيون اروپايي در بيانيه اي اشاره كرده 
است، اتحاديه اروپا و بسياري از شركا اميدوارند حمايت 
سياسي گروه بيس��ت را در تقويت مذاكرات سازمان 
تجارت جهاني براي نظارت و حل مناقش��ات، شاهد 
باش��ند. اين در حالي است كه چين هم از اين سازمان 
انجام اصالحاتي را در جهت تبديل نظام تجارت جهاني 

به نظامي عادالنه تر و موثرتر، خواستار شده است.
سازمان تجارت جهاني كه گروه با سابقه اي ۲3 ساله است 
بر مبناي اجماع فعاليت مي كند كه به اين معني است كه 
هر يك از 1۶4 عضو آن داراي حق وتوي موثر هس��تند. 
بدين ترتيب، توافق بر سر هر تغييري در اين سازمان تقريبا 

غيرممكن به نظر مي رسد.
سيكا همچنين گفت كه مذاكرات درباره توافق تجارت 
آزاد بين اتحاديه اروپا و بلوك تجاري مركوسور كه گروهي 
متش��كل از آرژانتين، برزيل، پاراگوئه و اروگوئه اس��ت، 
احتماال تا پيش از پايان سال جاري ميالدي با يك توافق به 
نتيجه مي رسد. او افزود: »ما در مراحل نهايي رسيدگي به 
ظريف ترين جنبه هاي توافق بين اتحاديه اروپا و مركوسور 
هستيم و روي جزييات سياسي و فني توافق كار مي كنيم.«

دريچه

كوتاه از منطقه

 مرگبارترين جنگ جهان
در افغانستان 

گروه جهان|  از آغاز جنگ در افغانستان 17 سال 
مي گذرد و تحليل گران مي گويند تلفات ناش��ي از 
خش��ونت ها در س��ال ۲01۸ در اين كشور ممكن 
است از جنگ سوريه هم بيشتر بش��ود. به گزارش 
يورونيوز، با آنكه فرماندهان ناتو مستقر در افغانستان 
به برقراري ثبات در اين كش��ور بدبين نيستند، اما 
واقعيتي كه در اين كشور جنگ زده در جريان است 
جاي چنداني براي خوش بيني باقي نگذاشته است. 
سياست دونالد ترامپ در مورد افغانستان در مقايسه 
با روس��اي جمهوري پي��ش از او موفقيتي به همراه 
نداشته اس��ت.جاني والش كارشناس افغانستان در 
موسس��ه صلح امريكا، مي گويد: »با باال رفتن شمار 
كشتگان و مجروحان در حمالت پي در پي افغانستان 
و احتمال پايان جنگ در سوريه، ممكن است جنگ 
افغانستان به مرگبارترين جنگ جهان بدل شود. در 
سال هاي گذشته از اين نظر وضعيت در افغانستان هر 
س��ال بدتر از سال قبل بوده است.« يكي از مشاوران 
»گروه بين المللي بحران« گفته جنگ سوريه يك 
دهه پس از جنگ افغانستان ش��روع شد و به گفته 
ناظران حقوق بش��ر س��وريه از ابتداي سال ۲01۸ 
تاكنون، 15 هزار كش��ته بر جاي گذاشته است. اين 
در حالي است كه بر اساس برخي برآوردها در همين 
بازه زماني در افغانستان بيش از ۲0 هزار كشته اعم 
از نظامي و غيرنظامي بر جاي گذاش��ته است. گرام 
اسميت، مش��اور گروه بين المللي بحران مي گويد: 
»آمار كشتگان افغانستان از قربانيان هر جنگ ديگري 
در جهان بيشتر شده و بعيد نيست كه آمار كلي آن از 
جنگ سوريه بيشتر شود.« بر اساس برآوردي كه نهاد 
ديگري به نام »برنامه داده هاي درگيري ها« درباره 
افغانس��تان انجام داده، جنگ در اين كشور تاكنون 
ركورد قربانيان ساالنه را شكسته است. در اين بر آورد 
شمار كشتگان جنگ افغانستان در سال ۲017 به 1۹ 
هزار و ۶۹4 تن رسيد كه يك ركورد جهاني محسوب 
مي شود. جنگ افغانس��تان از نظر شمار كشتگان 
غيرنظامي نيز ركورددار است بطوري كه تنها در شش 
ماه نخست سال ۲01۸ ميالدي، دست كم 1۶۹۲ 
شهروند غيرنظامي اين كش��ور در درگيري هاي 
خشونت بار و حمالت و انفجارهاي اين كشور جان 
خود را از دست داده اند. نصرت رحيمي، سخنگوي 
وزارت كشور افغانستان اخيرا گفته بطور ميانگين 
هر هفته بين 300 تا 400 نفر از مبارزان دشمن در 
اين كشور كشته مي شوند. اين مقام افغان در عين 
حال آمار رسمي از قربانيان تلفات نيروهاي دولتي 

و شهروندان عادي نداده است.

 شكايت »قطر« از»امارات«
به ديوان بين المللي دادگستري 

دادستان كل قطر اعالم كرده هك خبرگزاري اين 
كشور به پرونده شكايت دوحه از امارات در ديوان 
بين المللي دادگستري اضافه مي شود. به گزارش 
قدس عربي، دادستان كل قطر گفته پس از اثبات 
با داليل و شواهد درخصوص دست داشتن امارات 
و عربستان در هك خبرگزاري قطر، اين مساله به 
پرونده شكايت ها از امارات در ديوان بين المللي 
دادگستري اضافه مي ش��ود. عربستان، امارات، 
بحرين و مصر به اتهام حمايت از تروريس��م قطر 
را تحريم كرده و روابط خود را با اين كشور بطور 

كامل قطع كرده اند. 

 حذف نام ترامپ از
زيرگذر مترويي در استانبول

شوراي ش��هر اس��تانبول نام دونالد ترامپ را از 
زيرگذر مترو منطقه مجيديه كوي اس��تانبول 
به دليل اظهارات ضدمسلمانان رييس جمهوري 
امري��كا حذف ك��رد. به گ��زارش آناتول��ي، اين 
پيشنهاد توسط اعضاي حزب اپوزيسيون مردم 
جمهوري خواه به شوراي شهر استانبول داده شد، 
كه با حمايت اعضاي حزب حاكم قرار گرفت. اين 
اسم به دليل نزديكي اين خط از مترو استانبول 
به برج هاي ترامپ در استانبول انتخاب شده بود. 

سفر وزير خارجه جديد 
پاكستان به كابل

وزير خارجه دولت جديد پاكستان شنبه به كابل 
رفت تا با مقام هاي ارشد اين كشور درباره روابط 
دوجانبه و ديگر مسائل مورد عالقه گفت وگو كند. 
به گزارش ايرنا، شاه محمود قريشي در رأس هياتي 
بلندپايه با دعوت همتاي افغان خود به كابل رفته 
و با اشرف غني رييس جمهوري، و عبداهلل عبداهلل 
رييس اجرايي دولت وح��دت ملي، ديدار كرده 
است. قريشي به عنوان وزير خارجه دولت جديد 
پاكستان اولين سفرش را با كابل شروع كرد كه 
اين اقدام مي تواند بيانگر تصميم اسالم آباد براي 

كاهش تنش در عرصه بين المللي باشد.

»گوترش« به عربستان مي رود
دبيركل س��ازمان ملل متحد به عربستان سعودي 
مي رود تا در مراس��م امض��اي توافقنامه صلح ميان 
رهبران اتيوپ��ي و اريتره حضور يابد. به گزارش ايرنا، 
سخنگوي آنتونيو گوترش گفته اين سفر به دعوت 
سلمان بن عبدالعزيز پادش��اه سعودي، يك شنبه 
)امروز( انجام خواهد ش��د. اريتره تا س��ال 1۹۹3 به 
عنوان كشوري مستقل وجود خارجي نداشت و عمال 
بخشي از خاك اتيوپي بود اما پس از آن استقالل يافت 
. در سال 1۹۹۸ ميان دو كشور جنگي حدودا دو ساله 
به دليل اختالفات مرزي روي داد كه حدود ۸0 هزار 
كشته برجاي گذاشت و سرانجام در فوريه ۲001 دو 
طرف در الجزاير توافقنامه آشتي و آتش بس را امضا 
كردند، اگر چه پس از آن نيز به دليل عدم اجراي كامل 

اين توافقنامه روابط دو كشور متشنج بود.

حزبكارگرهمعليه
برگزيت»ترزامي«رايميدهد
گروه جهان|قانونگذار ارش��د حزب كارگر بريتانيا از 
تمايل اين حزب اپوزيسيون به مخالفت با هرگونه توافق 
برگزيت مدنظر ترزا مي خبر داد و تاكيد كرد، عدم خروج 
ماندگار از اتحاديه اروپا نخس��ت وزير را مجبور خواهد 
كرد تا پيش از كريسمس از مقامش كناره گيري كند. به 
گزارش رويترز، گرچه بريتانيا قصد دارد تا ۲۹ مارس از 
اتحاديه اروپا خارج شود اما هنوز خط مشي آن مشخص 
نيست. تا بدين لحظه، توافق خروج كامل منعقد نشده 
است و برخي از شورشيان حزب محافظه كار ترزا مي، 
نخست وزير بريتانيا تهديد كرده اند چنانچه او توافقي 
را در اي��ن زمينه تاييد كند آنها راي منفي خواهند داد. 
در صورتي كه شورشيان حزب ترزا مي عليه يك توافق 
راي بدهند، سرنوشت دولت ترزا مي و كل روند خروج به 
آراي حزب كارگر بستگي خواهد داشت چرا كه حزب 
مي3۲0 كرسي الزم براي پيشبرد طرحش در پارلمان 
را در اختيار ندارد. اميلي تورنبري، وزير خارجه دولت سايه 
بريتانيا گفته: »قرار نيست تحت حكمراني ترزا مي به 
توافق كارآمدي برس��يم.« حزب كارگر بريتانيا شش 
معيار براي حمايت از هرگونه توافق برگزيت مدنظر 
دارد اما به گفته تورنبري، احتمال اندكي وجود دارد 
كه توافق مورد قبول ترزا مي بتواند آنها را راضي كند. 
وزير خارجه دولت سايه در پارلمان بريتانيا تاكيد كرده، 
با توجه به احتمال شكست نخست وزير در راي گيري 
حياتي روي هرگونه توافق برگزيت، برگزاري انتخابات 

پارلماني ظرف چند ماه آتي دور از انتظار نيست. 

تقاضايجلسهاضطراري
شورايامنيتدربارهكرهشمالي
گروه جهان|دولت امريكا از عملكرد كشورهاي ديگر 
در رابطه با تحريم هاي كره ش��مالي ناخشنود است. 
از اين رو، امريكا خواس��تار برگزاري جلسه اضطراري 
شوراي امنيت س��ازمان ملل درباره كره شمالي شده 
است. انتقادها عمدتا متوجه روسيه است.به گزارش 
دويچه وله، نيكي هيلي نماينده امريكا در سازمان ملل، 
اعالم كرده برخي از كشورهاي عضو سازمان ملل در 
ارتباط با تحريم هاي كره شمالي كارشكني مي كنند. 
هيئت نمايندگي امريكا در س��ازمان ملل گفته اين 
كشورها يا مانع از اجراي تحريم ها مي شوند يا به شكلي 
اين تحريم ها را دور مي زنند. به سخن ديگر، امريكا از 
پيشبرد سياست تحريم كره شمالي از سوي كشورهاي 
ديگر ناراضي بوده و از اين  رو خواستار برگزاري جلسه 
اضطراري ش��وراي امنيت شده اس��ت. نمايندگان 
دولت امريكا در س��ازمان ملل مدعي شده اند روسيه 
با اعمال فش��ار در تنظيم گزارش سازمان ملل درباره 
پيشبرد سياست تحريم كره ش��مالي مداخله كرده 
و از اين طريق موارد حاكي از نقض تحريم ها توس��ط 
شركت هاي روسي را الپوشاني كرده است. نيكي هيلي 
مدعي شده بر اساس گزارش اصلي مربوط به اجراي 
سياست تحريم هاي كره شمالي، اين كشور همچنان به 
فعاليت هاي موشكي خود ادامه داده است. افزون بر آن 
موضوع تحريم تسليحاتي و همچنين تحريم هاي مالي 
كره شمالي نيز نقض شده و نقل و انتقال زغال سنگ نيز 
خالف مصوبه سازمان ملل همچنان ادامه يافته است. 

توافقچينوونزوئال
برارتقاءهمكارياستراتژيك

گروه جه�ان| رييس جمه��وري چي��ن و همتاي 
ونزوئاليي او در مذاكرات در پكن بر سر ارتقاي مشاركت 
استراتژيك جامع توافق كردند. به گزارش شينهوا، شي 
جين پينگ رييس جمهوري چين، با استقبال از سفر 
نيكالس مادورو  رييس جمهوري ونزوئال، به پكن حمايت 
خود را از همكاري هاي دو كشور و ارتقاي روابط دو جانبه 
اعالم كرد. شي گفته: »دو كشور بايد اعتماد دوجانبه و 
روابط دوستانه را تعميق كنند، همكاري هاي دوجانبه 
منفعت زا را ارتقا دهند و به توسعه مشترك بپردازند.« 
رييس جمهوري چين اف��زوده: »دو طرف بايد اعتماد 
دوجانبه سياسي را ارتقا دهند و به تبادالت در سطوح 
عالي بپردازند.« او در ادامه از دولت ونزوئال به خاطر درك 
و حمايتش از مسائل نگران كننده و حساس براي چين، 
قدرداني كرده و گفته: »پكن از حمايت هاي دولت ونزوئال 
براي توسعه پايدار حمايت مي كند و تقويت تبادالت و 
مذاكرات در حوزه حكومت داري را خواستار است. پكن 
و كاراكاس بايد همكاري عملي را گس��ترش دهند.« 
مادورو هم گفته گسترش روابط دوجانبه را خواستار 
است و مي خواهد از تجربيات موفقيت آميز چين در 
اصالحات و حكومت داري استفاده كند. او افزود ونزوئال 
همه تالش خ��ود را براي تقويت همكاري هاي چين 
و امريكاي التين انجام مي دهد. در اين س��فر برخي 
سندهاي همكاري مشترك از جمله يادداشت تفاهم 
»ابتكارعمل جاده و كمربند« امضا شد. ونزوئال از امضاي 
۲۸ توافقنامه با چين در جريان اين سفر خبر داده است. 

ابرتوفان»منگهوت«
فيليپينرادرهمكوبيد

گروه جهان|ابر توفاني كه سرعت تندبادهاي آن 
به 330 كيلومتر در ساعت مي رسد مناطق وسيعي 
از فيليپين را در هم كوبيده است. به گزارش ايسنا، ابر 
توفان منگهوت كرانه هاي شمالي فيليپين را هدف 
قرار داده و حدود پنج ميليون نفري كه در مسيرش 
زندگي مي كنند را با خطر جدي مواجه كرده است. از 
منگهوت تحت عنوان قوي ترين توفان امسال ياد شده 
و عالوه بر تندبادهاي شديد باران هاي موسمي هم 
خطر جاري شدن سيل را باال برده است. امدادگران 
هزاران نفر را از مناطق ساحلي و حوالي رودخانه ها 
تخليه كرده اند چرا كه پيش بيني ش��ده منگهوت 
ممكن است س��طح آب را تا ش��ش متر باال بياورد.

توفان فلورانس نيز كه به سواحل كاروليناي جنوبي 
و شمالي در امريكا رسيده دست كم 5 كشته برجاي 
گذاشته است. يورونيوز نوشته، از جمله قربانيان اين 
توفان يك مادر و كودك بودند كه سقوط يك درخت 
روي خانه شان در شهر ويلمينگتون در كاروليناي 
شمالي باعث مرگ آنها شد. بيش از يك ونيم ميليون 
نفر از س��اكنان كاروليناي جنوبي و شمالي مجبور 
شدند خانه هايشان را ترك كنند. فلورانس از جمله 
توفان هاي درجه سه در مقياس پنج درجه اي است، 
اما با رسيدن به خشكي قدرت آن به يك درجه كاهش 
يافته اس��ت. به گفته مقامات اداره هواشناسي، اين 
تندباد تا دو روز آينده نيز قدرت كافي براي تخريب 
دارد و احتمال بارش باران هاي شديد بسيار زياد است.

شرطوشروط۷كشور
برايآيندهسياسيسوريه

گ�روه جهان|كارگ��روه كوچك هفت كش��ور در 
اعالميه اي خطاب به اس��تفان دي ميستورا فرستاده 
سازمان ملل به سوريه، شروط را براي دولت سوريه در 
نظر گرفت كه از جمله آنها قطع كامل روابط دمش��ق 
با ته��ران بود. به گزارش ش��بكه الميادين، سلس��له 
نشست هاي بين المللي با محوريت تشكيل كميته قانون 
اساسي س��وريه به ميزباني دي ميستورا با كشورهاي 
عضو »كارگ��روه كوچك« بدون دس��تيابي به توافق 
نهايي خاتمه يافت؛ اما امريكا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، 
عربستان، اردن و مصر كه اعضاي اين كارگروه هستند 
در اعالميه خود شروطي را براي دولت سوريه در نظر 
گرفتند. از جمله اين ش��روط قطع كامل روابط دولت 
سوريه با ايران و نيز منوط كردن ارايه هرگونه كمك به 
روند بازسازي سوريه در مناطق تحت كنترل دولت در 
صورت وقوع تغيير واقعي است. از ديگر معيارها مطرح 
شده براي روند سياسي سوريه، اعطاي اختياراتي كامل 
به نخس��ت وزيري است بطوري كه رييس جمهوري 
اختياري در تعيين نخس��ت وزير ي��ا وزراي كابينه 
نداشته باشد. تشكيل كميته قانون اساسي هم گامي 
مهم در مناقشه اصالحات قانون اساسي خوانده شده 
كه بايد تحت نظارت سازمان ملل باشد. اين گروه در 
۲5 ژانويه ۲01۸ نيز سندي را به استفان دي ميستورا 
ارايه كرده كه شامل طرح نقشه راهي براي حل بحران 
سوريه بود، اما در آن زمان از قطع كامل روابط ايران و 

سوريه سخني به ميان نيامده بود.
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پرونده8اخبار
 طلب گندمكاران 

اين هفته پرداخت مي شود
مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران اعالم 
كرد: از ابتداي فصل برداش��ت تاكنون، 83 هزار 
و 680 ميليارد ريال مع��ادل 67 درصد از طلب 
گندمكاران پرداخت شده اس��ت كه اين رقم تا 

پايان هفته جاري به 75 درصد مي رسد.
به گزارش ايرنا، »يزدان س��يف« روز گذش��ته 
در نشس��ت خبري در جمع خبرنگاران گفت: 
تاكنون 9 ميليون و 500 هزار تن گندم به ارزش 
124ه��زار و 640 ميليارد ريال از كش��اورزان 
خريداري و 10 درصد از مطالبات كش��اورزاني 
كه گندم خود را تا ابتداي تيرماه تحويل داده اند، 

پرداخت شده است.
وي ابراز امي��دواري كرد كه با انتش��ار 15 هزار 
ميلي��ارد ريال اوراق خزانه و ف��روش آن در بازار 
س��رمايه، ميزان پرداختي دولت به گندمكاران 
افزايش يابد. س��يف طرح خريد گندم را موفق 
دانس��ت و گفت: با وجود كاه��ش بارندگي 26 
درصدي در كشور، امسال نزديك يك ميليون 
تن افزايش خريد گندم نسبت به سال گذشته 
داشتيم كه پيش بيني مي ش��ود، رشد توليد و 
خريد در مناطق سردسير تا اواسط مهرماه ادامه 
يابد. وي تصريح كرد: با توجه به افزايش خريد در 
سال جاري، به نظر مي رسد بالغ بر 11 ميليون 
تن گندم در سال زراعي جاري توليد شده باشد.

س��يف گفت: امس��ال بهاي خريد تضميني هر 
كيلوگرم گندم 13 هزار و 270 ريال اس��ت در 
حالي كه سال گذشته هر كيلوگرم گندم 13 هزار 

و 680 ريال خريداري شده بود.
وي افزود: ميانگين دريافتي كشاورزان گندمكار 
امسال به ٢٢٧ ميليون ريال رسيده در حالي كه 
سال گذشته ٢٢٢ ميليون ريال بود كه ١٧ درصد 
افزايش درآمد كشاورزان را در پي داشته است. 

به گفت��ه مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي 
ايران، س��رانه گندم تحويلي هر كشاورز ١٧ تن 
افزايش يافته است.  وي ادامه داد: امسال تعداد 
مراكز خريد يك هزار و 150 مورد است در حالي 
كه س��ال گذش��ته يك هزار و 112 مركز گندم 
كشاورزان را خريداري مي كرد. سيف اضافه كرد: 
امسال خريد گندم در مراكز خريد موقت كاهش 
يافته اس��ت بطوري كه امسال ميزان خريد اين 
مراكز به ٣ ميليون و ٢٠٠ هزارتن رس��يد؛ سال 
گذشته اين رقم 4 ميليون و 600 هزار تن بود كه 

امسال 20درصد كاهش يافته است.
اين مسوول در وزارت جهاد كشاورزي تاكيد كرد: 
با وجود كاهش ميزان خريد، امسال شرايط وزني 
و پروتئيني گندم تحويلي كش��اورزان افزايش 
يافته است. معاون وزير جهادكشاورزي گفت: به 
دليل سياست هاي فعلي كشور، صادرات آرد از 
محل توليد داخل ممنوع است اما صادرات آرد 
از محل ورود موقت گندم همچنان برقرار است. 
سيف اظهارداشت: با توجه به شرايط تحريم ها 
ذخاير اس��تراتژيك گندم، برنج، ش��كر و روغن 
خوراكي كشور بيش از نياز مصرفي تامين است 

و مشكلي در اين خصوص نداريم. 
معاون وزير جهادكشاورزي درباره تنظيم بازار 
روغن نيز گفت: مواد اوليه مورد نياز كارخانه هاي 
روغ��ن به وي��ژه روغن س��رخ كردن��ي در حال 
ترخي��ص از گمرك اس��ت و ب��ه زودي بازار آن 
متعادل مي ش��ود و مش��كلي از اين بابت وجود 

نخواهد داشت.
سيف گفت: امس��ال 60 هزارتن كاالي اساسي 
توس��ط بخش دولتي و خصوصي براي تنظيم 
بازار هيات هاي مذهبي تامين است كه ٣٠ هزار 
تن آن توسط ش��ركت بازرگاني دولتي ايران و 
٣٠ هزارتن توسط واردكنندگاني كه ارز 4200 

توماني دريافت كرده اند، تامين خواهد شد. 
وي اف��زود: ب��راي هيات هاي مذهبي ش��ركت 
بازرگاني قيمت هر كيلوگرم برنج هندي ١١٢١ 
را هفت هزار تومان و برن��ج تايلندي را 5 هزار و 

200تومان اعالم كرده است. 

 افزايش راندمان آبياري 
در بخش كشاورزي 

 معاون وزير كش��اورزي ضمن اش��اره به اينكه 
مناب��ع آبي كش��ور وضعي��ت خوبي ن��دارد، 
گفت: راندم��ان آبياري در بخش كش��اورزي 
به 44درصد رس��يده اس��ت. به گزارش ايسنا، 
علي مراد اكبري در جلسه س��تاد آبياري تحت 
فشار استان زنجان، اظهار كرد: متوسط بارندگي 
ساالنه كشور 166 ميلي متر برآورد شده و اين در 
حالي است كه مديريت مصرف آب و بهره وري، 
نقش 34 درصدي در توليد محصوالت كشاورزي 
داشته و 66 درصد مابقي به عواملي همچون كود، 

بذر و مديريت مزرعه بستگي دارد. 
وي با اش��اره به خودكفايي در توليد ش��كر براي 
نخستين بار در كشور افزود: در توليد گندم براي 
سه سال متوالي به خودكفايي رسيده ايم. پارسال 
نيز با تخصي��ص 9000 ميليارد تومان اعتبار به 
حوزه آب و خاك، حدود 280 هزار هكتار از اراضي 

كشور به آبياري تحت فشار تجهيز شد.
اكبري با اشاره به اينكه ضريب نفوذ آبياري تحت 
فشار در كشور از 14 درصد به 22 درصد افزايش 
پيدا كرده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 
ضريب بهره وري آب به عنوان يكي از شاخص هاي 
مهم در بخش آب از 0.9 كيلوگرم بر متر مكعب به 

1.32 رسانده شده است.
مع��اون وزي��ر جهاد كش��اورزي تصري��ح كرد: 
هم اكنون توس��عه و افزايش سطح زير كشت در 
كشور ممنوع بوده و صرفا روي ارتقاي بهره وري 

آب تمركز شده است.
استان زنجان سال گذشته در اجراي آبياري هاي 
نوين در سطح مزارع و باغات ركورددار بوده است و 
جايگاه چهارم در توسعه سامانه هاي نوين آبياري 

در كشور را از آن خود كرده است.

از كابل تا سيسيل: روايت خالد حسيني از مهاجران سرگردان

اياالت متحده مذاكرات نفتي عليه ايران را از سر گرفت

اميِدكشتيشكسته

امريكا و ماموريت غيرممكن

مولف:  خالد حسيني|مترجم:  آرش رضاپور |
گاردين | مهم ترين دليلي كه براي نشانه گذاري مزار 
درگذشتگانمان داريم اين اس��ت كه بار باستاني ترين 
و اصلي ترين س��ردرگمي هايمان را به دوش مي كشيم، 
يعني هرچند اشتياِق زندگي ازلي داريم، اما روزهايمان 
را در سايه بي رحِم زوال به شب مي رسانيم. گورستان ها 
تالشي جمعي هس��تند براي مقابله با فراموش شدن؛ 
سنگ نوشته هايي كه بر قبرها حك مي شوند مي  خواهند 
ناگزيري م��رگ را به تعويق بيندازن��د و، دربرابر يورِش 
گسيختگي، در گوش ما زمزمه كنند: در اينجا زندگي اي 
آرميده است كه پيش از اين وجود داشته، كه پيش از اين 

مهم بوده. ما آن را به ياد داريم و ارج مي نهيم.
صبح خنكي از ماه ژوئن اس��ت و من، اينجا در كاتانيا 
در ساحل ش��رقي سيس��يل، به همراه امام جماعت 
مسجدي در همين حوالي، از قبرستاني كوچك بازديد 
مي كنيم. كمي آن س��وتر گورس��تان ديگري است، 
اما پاكيزه، محصور، با س��نگ  قبرهاي بلند گرانيت، 
و جوي هايي پرآب كه پاي بوته هاي مرتب نس��ترن 
جاري ان��د. در اين س��وي حص��ار، مرده هايي بي نام 
خفته اند. هيچ جمله دلنشيني بر مرمِر مزار آنها حك 
نشده است؛ نه ُگلي در كار اس��ت و نه نگهباني، تنها 
قبرهايي بي نشان، كه با چمن هاي پژمرده، پشته هاي 
خاك و زباله و خاشاك بادآورده احاطه شده اند. از كنار 
بطري هاي آفتاب س��وخته، پاكت هاي مچاله ش��ده 
سيگار و الش��ه كبوتري كه بر س��ينه قبرستان، زير 
آفتاب، تجزيه مي ش��ود عب��ور مي كني��م؛ زنبورها 

ديوانه وار در حفره باِز سينه كبوتر در هم مي لولند.
در زي��ر اين زمي��ِن آش��فته، بقاياي پناهن��دگان و 
مهاجراني دفن شده كه جانش��ان را، در تالش براي 
رسيدن به اروپا، در آب هاي مديترانه از دست داده اند. 
امام جماعت مي گويد بس��ياري از اجس��اد آنچنان 
متالشي ش��ده بودند كه امكان انگشت نگاري وجود 
نداشت. دريا نام و تاريخچه و نفس ها و روياهايي كه 
زماني داشتند را يكجا بلعيد. در زير پاهاي من پسران، 
پدران، م��ادران و نوادگاني آرميده اند كه اكنون تنها 
به يك پالك، عددي در دفتر شهرداري و حرفي براي 
مش��خص كردن جنسيتشان، فروكاس��ته شده اند. 
ازآنجايي كه امكان تعيين دين آنها وجود نداش��ت، 
فقط دو نفر در مراس��م تدفينش��ان حضور داشتند؛ 
امام جماعت مسجد و كشيشي كاتوليك كه هركدام 

آياتي از كتاب مقدس خود را مي خواندند.
ام��ام به آرامي مي گوي��د: »آن ها درجس��ت وجوي 
زندگ��ي موّقرانه تري ب��ه اينجا آمدند، ام��ا ما حتي 
 نتوانس��تيم تدفين��ي موقران��ه برايش��ان بگيريم«.

هنگام ترك گورس��تان، چي��زي روي يكي از قبرها 
توج��ه ام را جل��ب مي كند. خم مي ش��وم ت��ا بهتر 
ببينم. ظرف س��راميكي كوچك و غبارآلودي است، 
تخم مرغي شكل و به اندازه يك زيرليواني. بر زمينه اش 
پس��ربچه اي لپ گلي با موهاي روش��ن و چشم هاي 
درش��ت قهوه اي لبخند مي زند. چهره پسرك مظهر 
بي گناهي اس��ت. با خود فكر مي كنم چه كسي اين 
ظرف را اينجا گذاش��ته؟ آيا واقعًا قطعه شماره 2 قبر 
3900 01 قبر پسربچه است، يا اينكه او در زير يكي 
ديگر از اين پشته هاي خاك خفته؟ اسمش چه بوده؟ 
نمي دانم. با اين حال اس��مي كه چهره اش، و پيرهن 
قرم��ز پوليور تن اش، ب��ه ذهن من متب��ادر مي كند 
همان اسمي است كه زماني احساسات ميليون ها نفر 
را جريحه دار كرد: ايالن كردي. او پس��ربچه س��وري 
سه ساله اي بود كه در سپتامبر 2015 آب جنازه اش 
را به سواحل تركيه رساند و مرگش تبديل به نمادي 
گزنده ش��د. نمادي كه نه تنها نش��انگر ددمنشي در 
جنگ سوريه، بلكه همچنين نماينده نااميدي بيكراني 
ش��د كه هنوز ه��م خانواده ها را وام��ي دارد به همان 
 آب هايي بزنند كه او را بلعيد و بعد به بيرون تف كرد.

من پدر دو فرزند هستم. زماني كه براي نخستين بار 
تصوير بدن بي جان ايالن را ديدم، كه باصورت بر لبه 
ساحل افتاده  بود، هرچه با خودم كلنجار رفتم نتوانستم 
پي به عمق تشويش پدر او ببرم كه در همان روز همسر 
و پسر ديگرش را هم از دست داده بود. چگونه ممكن 
اس��ت كس��ي چنين ضايعه اي را تاب آورد؟ چگونه 
مي تواند صبح روز بعد از خواب بيدار ش��ود و تك تك 
 لحظه ه��اي روزها و روزه��اي بع��د را زندگي كند؟

داس��تان هايي كه از زبان آورگان مي ش��نوم كمك  
مي كن��د، از عمق وج��ودم، پيوندي ناگسس��تني با 

 گوين��ده آن برقرار كن��م، پيوندي ميان دو انس��ان.
تعداد افرادي كه از راه آب خود را به اروپا مي رسانند، 
بعد از مرگ ايالن كردي، كاهش��ي چشمگير داشته 
است. در س��ال 2016، اين تعداد به يك ميليون نفر 
مي رس��يد، اما بنابر گزارش ش��وراي عالي آوارگان 
سازمان ملل اين آمار در سال جاري در حدود 47هزار 
نفر بوده اس��ت. بااين حال بحث هاي عمومي در اين 
مورد در اروپ��ا افزايش يافته و به ش��كل قابل تأملي 
ب��ه اختالف نظرها دامن زده اس��ت. خاط��ره پايان 
غم انگيز ايالن در اين س��روصداها گم مي شود و آن 
خش��م عمومي اي را هم، كه پخش گسترده تصوير 
بدن بي جان او در جه��ان برانگيخت، با خود مي برد. 
در 29 ژوئن، هم��ان روزي كه اتحادي��ه اروپا اخبار 
معاهده جديد خود را درباره آوارگان و مهاجران اعالم 
كرد، يك قايق ديگِر مهاجران غيرقانوني در سواحل 
ليبي واژگون ش��د. بيش از صد نفر، كه س��ه تايشان 
كودكان كم سن تر از ايالن كردي بودند، غرق شدند. 
دوباره تصاوير م��رگ نابهنگام آنه��ا فضاي مجازي 
را درنوردي��د؛ يك��ي از آنها ش��لواري خال خالي به پا 
داش��ت، يكي ديگر كتاني پوشيده بود. گارد ساحلي 
ليبي جنازه هاي وارفته آنها را با احترام بيرون كشيد، 
 ام��ا اين بار واكنش ه��اي جهاني به آن ش��دت نبود.

ممكن اس��ت كس��ي س��وال كن��د چه باليي س��ر 
غليان احساس��ات م��ا آمده؟ آيا داريم احساس��مان 
را ب��ه زندگي انس��ان ها از دس��ت مي دهيم؟ ش��ايد 
ه��م باي��د آمار ه��ا را مقص��ر بدانيم. بعيد نيس��ت 
تراژدي هاي منفرْد ما را به جنبش واداش��ته باش��د 
ام��ا، به ش��كلي متناقض، رنج كش��يدن انس��ان ها 
 درس��طح گس��ترده تر برايمان انتزاع��ي جلوه كند.

بااين ح��ال، در خ��الل ي��ك هفت��ه دل آزار، و اغلب 
اميدبخش كه ابتدا در لبنان و س��پس در سيسيل به 
صحبت با آوارگان گذراندم، اين فكِر ناخودآگاه از سرم 
بيرون نمي رفت كه اي كاش دنيا مي توانست چيزي را 

بشنود كه من مي شنوم. 
قصه ها بهترين نوشدارو دربرابر انسانيت زاديي ناشي 
از آمار هستند، چراكه همدلي را به ما باز مي گردانند. 
داس��تان هايي كه از زبان آوارگان مي ش��نوم كمك  
مي كنند از عمق وجودم پيوندي ناگسستني با گوينده 
آن برقرار كنم، پيوندي ميان دو انسان. در هر قصه اي 
كه مي ش��نوم، خودم و تمامي آنهاي��ي را كه حاضرم 

زندگي ام را برايشان بدهم بازمي يابم.

داس��تان خديجه مثال خوبي اس��ت. او زن 31ساله 
افغاني است كه در شهر كوچكي در سيسيل ديدمش. 
يك ماهي بود كه آنجا، در يك مركز پذيرش آوارگان، 
به هم��راه مادر پير و دو پس��رش، منتظ��ر دريافت 
پناهندگي بود. زماني كه در كابل بود طالبان به دليل 
اينكه باش��گاهي مختلط را اداره مي ك��رد او را آزار و 
اذيت مي كرد؛ س��رانجام وقتي ب��ه خانه اش هجوم 
آوردند و پدرش را زير مش��ت و لگد كشتند، مجبور 

شد به تركيه فرار كند. 
پس از دو تالش ناموفق براي رسيدن به ايتاليا از راه 
مديترانه، به اميد اينكه به خانواده اش در س��وييس 
ملحق شود، درنهايت چهارنفري سوار قايق كوچك 
و شلوغي ش��دند كه در آن به غير از آنها 23نفر ديگر 

هم حضور داشتند و آب و غذا بسيار كم بود. 
اي��ن تصميم را درحال��ي گرفته بود كه مي دانس��ت 
 بايد بيش��تِر پس انداز ش را خرِج س��فر كند و، از آن 
گذشته، قاچاقچي ها به او هشدار داده بودند احتمال 

زنده ماندن ش��ان زياد نيس��ت. وقتي آن هشت روز 
جهنمي بر دريا را توصيف مي كند، اشك در چشمانش 
حلق��ه مي زند و صداي��ش مي لرزد. او ب��ه زبان دري 
مي گويد: »دريا! تصور كن چقدر وحشت زده بودم!« 
من به  خوب��ي منظ��ورش را مي فهمم؛ افغانس��تان 
كش��وري محصور در خشكي اس��ت؛ اغلب افغان ها، 
 مانند خديجه و خانواده اش، ش��ناكردن نمي دانند.

او كه صحبت مي كرد، من به نااميدي اي مي انديشيدم 
كه، وقتي دچارش باشي، مجبور مي شوي عزيزانت را 
با قايقي زهواردررفته به دست درياي بي پايان بسپري، 
وقتي مي داني پيش از تو هزاران نفر در همين مسير از 
بين رفته اند. ظلماِت شبي بي مهتاب را تصور مي كنم: 
موج هايي به بلنداي ديوار دور و برم، دريا بر پوس��تم 
تازيانه مي زند، مادرم دع��ا مي خواند، كودكانم غرق 
در هراس اند، زندگي شان در دستان قاچاقچي هايي 
 است كه كسب وكار شان بر بيچارگي انسان ها بنا شده.

در پاچينو، ش��هر خواب آل��وده باغ ها و كش��تزارها 
در اس��تان س��يراكيوِز سيس��يل، با پس��ر 18ساله 
كاريزماتيكي، اهل ليبري��ا، صحبت مي كنم كه پاي 
راس��تش مي لنگد. او در اقامتگاهي گروهي زندگي 
مي كند كه محلي ه��ا، س��خاوتمندانه، برپاكرده اند 
تا پذيراي كودكاني باش��د كه به تنهاي��ي از راه دريا 
به سيس��يل آمده اند. بس��ياري از آنها اه��ل اريتره، 
گامبيا، س��احل عاج يا س��نگال اند، و تمامي ش��ان 
جان به درُب��ردگان از يك عمر خش��ونت و تقال. من و 
ابراهيم زير س��ايه باني مي نش��ينيم و، همچنان كه 
او داستان دلخراش��ش را مي گويد، كاري نمي توانم 
بكنم جز آنكه پسر 17س��اله ام، هريس، را كه كنارم 
نشس��ته و گوش مي كند، در هيئت قهرمان داستان 
تصور كنم. وقتي ابراهيم تعري��ف مي كند چگونه از 
دس��ت نامادري سوءاس��تفاده گرش فرار كرده و راه 
خودش را پيش گرفته و اينك��ه چگونه پاي پياده از 
س��نگال، بوركينافاسو و نيجر گذش��ته؛ پسر خودم 
را مي بينم كه، تنها و ترس��يده، خسته و گرسنه، آن 
راه هاي خاك��ي را درمي ن��وردد و در افق زندگي اش 
چيزي جز غروب نمي گنجد. وقتي داستان ابراهيم به 
آنجا مي رسد كه دوبار به دست نظامياِن اطراف شهر 
زاويه در ليبي دزديده شده، مي بينم پسرم را به درون 
اتاقك دم كرده و مملو از آدمي مي اندازند كه ابراهيم 
توصيف مي كند؛ به غل و زنجير مي كشندش؛ پسرم 
ترسيده، گرسنه اس��ت، تحقير شده، كتكش زده اند 
و مجبورش كرده اند ادرار خودش را بنوش��د، مجبور 
اس��ت جنازه هاي متعفن دور و برش را تحمل كند. 
آنكه يك ش��ب موقع فرار پاي راستش تير مي خورد 
پس��ر خودم است، و باز هم پس��ر من است كه لرزان 
كف قايِق ممل��و از آدم خوابي��ده و، درحالي كه ران  
پايش خونريزي دارد و با ح��ركات قايق باال و پايين 
 م��ي رود، از خدا مي خواهد ب��ه جواني اش رحم كند.

در ش��مال لبنان، نزديك تريپولي، در يك مرغداري 

قديمي، جايي كه با اس��تفاده از تيرك هاي چوبي و 
پارچه هاي برزنتي اقامتگاهي غيررسمي برپا شده، با 
نورا صحبت مي كنم. او زني سوري است كه دو فرزند 
دارد و همسرش، محمد، دو سال پيش از راه تركيه به 
برلين رفته است. از آن زمان به بعد نورا در برزخ زندگي 
مي كند: خانواده اش از هم متالشي شده، روزها يش را 
با روياپردازي درباره دوباره گردهم آمدن مي گذراند، 
و اميدوار است دولت آلمان با درخواست آنها موافقت 
كند. براي بس��ياري از آوارگان اين كورسوي اميدي 
 است، و روشي ايمن براي گذشتن از درياي مرگ بار.

نورا مي گويد پسر پنج سال هاش، زياد، »حاضر نيست 
تلفني با پدرش صحبت كند«. اين در حالي است كه 
آن دو، قباًل آنقدر به هم وصل بودند كه نمي توانستي 
از يكديگر جدايش��ان كني. او مي گويد زياد عصباني 
اس��ت، چرا كه فكر مي كند پدر ترك��ش كرده و به او 

خيانت شده. 
او كوچك ت��ر از آن اس��ت كه بفهمد پ��ِس تصميم 
محمد براي ترك س��وريه چه درد و رنجي نهفته، و 
او چگونه همه چي��ز ش را به خط��ر انداخته تا براي 
 زياد و خواهرش احتم��ال آينده اي بهتر را رقم بزند.

وقتي خ��ودم را جاي پدر زياد مي گ��ذارم، مي بينم 
من هم ممكن اس��ت زندگي ام را ب��ه خطر بيندازم 
 ت��ا آين��ده اي بهتر ب��راي خان��واده ام فراه��م كنم.

آغوش باز لبنان براي آوارگان سوري شايسته تقدير 
است، امروزه جمعيت آوارگان س��وري در لبنان به 
بيش از يك ميليون نفر مي رسد، اما بيش از 70درصد 
آواره ها در اينجا ب��ا روزي كمتر از چهار دالر زندگي 
مي كنند، و اجاره بهاي  س��نگيني پرداخت مي كنند 
تا بتوانند در گاراژهاي قديم��ي و انبارهاي متروك 
زندگي كنند، حت��ي در س��اختمان هاي نيمه كاره 
رهاش��ده مراكز خريد كه بوي فاض��الب مي دهند. 
آوارگان اينج��ا تح��رك زيادي ندارن��د، چراكه اگر 
مداركش��ان كامل نباش��د در ايس��ت هاي بازرسي 

توقيفشان مي كنند. 
بس��ياري از كودكان، مانند زياد، به مدرسه يا حتي 
كالس هاي غيررس��مي ك��ه به آنها م��درك بدهد 
نمي رون��د. كار، حتي به ش��كل موقت، كم اس��ت و 
اغلب به كارهاي خدماتي، كشاورزي و ساخت وساز 
محدود مي شود. وانگهي، كارفرمايان گاهي آوارگان 

را استثمار مي كنند. 
هزينه هاي درماني، حتي براي بسياري از لبناني ها، 
به شكل سرسام آوري باالست. براي من غيرقابل تصور 
است، اما يك آواره سوري، كه به سرطان مبتال است، 
ممكن است تصميم بگيرد براي شيمي درماني دوباره 
از مرز رد شود و به س��وريه بازگردد، بعد هم اميدوار 
باشد آنقدر توان برايش بماند كه راه بازگشت را تاب 
 آورد، البته به ش��رطي كه بازداش��ت يا كشته نشود.

آواره بودن يعني زيستِن يك زندگي سخت و مجازاتگر، 
با كمترين اميد و پايين ترين جايگاه. وقتي خودم را 

جاي پدر زي��اد مي گذارم، مي بين��م من هم ممكن 
اس��ت به قاچاقچي ها پناه ببرم و زندگي ام را به خطر 
 بيندازم تا آينده اي بهتر براي خانواده ام فراهم كنم.

هيچ كس به خوبي ناخداي كش��تي لوييجي داتيلو 
مخاط��رات گذش��تن از مديترانه را نمي شناس��د. 
اين كش��تي دومين كش��تي بزرگ گارد س��احلي 
ايتالياست، و ناخداي آن به قدري كاركشته است كه 
در بيش از 100 عمليات جس��ت وجو و نجات نقش 
داش��ته، كه منجر به نجات 40ه��زار مهاجر و آواره 
شده اس��ت. او ويديويي از صحنه هاي عمليات هاي 
نجات گوناگون نش��انم مي دهد كه نفس را در سينه 
حبس مي كند: قايق هاي توقيف ش��ده، جليقه هاي 
نجات س��رگردان ب��ر آب، دس��ت و پاهايي كه روي 
امواج ش��ناورند، دهان هاي كف آورده و چشم هايي 
كه از وحش��ت از حدق��ه بيرون زده ان��د. چهره هاي 
مبه��وت ك��ودكان را مي بينم؛ پاهايش��ان، از تابش 
خورشيد و مخلوِط س��وخت و آب دريا كه تا قوزك 
 در ك��ف قايق انباش��ته، بدجوري س��وخته اس��ت.

همانطوركه در كش��تي مي گرديم، ح��رف را به جوِّ 
متش��نجي مي كش��انم كه درحال حاض��ر پيرامون 

موضوع مهاجران و آوارگان اروپا را فراگرفته. 
او نگاه��ي معن��ادار ب��ه م��ن مي افكن��د؛ نگاهش 
تأيي��دي غيركالم��ي اس��ت ب��ر ش��كاف موجود 
بي��ن ادبي��ات سياس��تمداران، درك عموم��ي، و 
 واقعيت��ي كه او ب��ا هر ماموري��ت در دري��ا مي يابد.

چون چيز ديگ��ري نمي توانم بگويم، مي گويم: »كار 
سختي داريد«. 

لبخن��د گرمي مي زن��د و جواب مي ده��د: »زندگي 
آدم ها ارزشمند است. هر روز صبح كه بيدار مي شوم 
فك��ر مي كنم ش��ايد بتوانم چند نف��ر را نجات دهم، 
 بنابراين مي بيني كه زيباترين ش��غل دنيا را دارم«.

در گورستان، درست باالي جاده، بناي يادبودي است 
كه به ياد هفده نفر كه در آوري��ل 2015 در دريا گم 
شدند بنا شده است. نامش اميِد كشتي شكسته است 
و از گدازه هاي كوه اتنا ساخته شده، آتش فشاني كه 
شبحش را مي تواني در سراسر كاتانيا ببيني. دورتادور 
بنا هفده لوح وجود دارد كه روي هر كدام قطعه اي از 
شعر »كوچ« اثر ُول س��ويينكا، نويسنده نيجريه اي، 
نوشته شده است. همچنان كه من و هريس لوح ها را 
يكي يكي در سكوت مي خوانيم، به تمام آن فرزنداني 
فكر مي كنم كه از دس��ت رفته اند، و ي��اد تمامي آن 
پدرهاي��ي مي افت��م كه در زي��ر مهتاب ب��ر لب دريا 
مي ايستند و به آب هايي چش��م مي دوزند كه ميان 
آنها و روياهاي س��اده و معمولي شان فاصله انداخته: 
ريگ هاي روان گام هايم را دنبال مي كنند؛ ريگ بيابان 
و كوه هاكفن بزرگي است درياچراكه عده اي پيش از 
 پاس��خ به آب، رفته اند؛ آنجا آفتاب است، يا مي بارد؟

ما به خليج روياها رسيده ايم.
منبع: ترجمان

سفر اخير وزير انرژي امريكا به مسكو و رياض با هدف 
همراه ساختن بزرگ ترين توليدكنندگان نفت جهان 
با سياست هاي تحريمي واشنگتن عليه تهران صورت 
گرفت؛ سياستي كه ترديدهايي جدي بر كارآمدي 

آن مطرح است.
ايرنا با بيان اين مطلب در گزارش��ي تحليلي افزود: 
»ريك پري« وزير انرژي اياالت متحده پنجش��نبه 
هفته گذشته در مس��كو با همتاي روس خود ديدار 
كرد. چن��د روز قبل نيز اين مق��ام امريكايي با وزير 
انرژي عربستان س��عودي ديدارهايي را انجام داده 
بود. گفته مي ش��ود وي قرار اس��ت تا قبل از چهارم 
نوامبر )زمان آغاز تحريم نفتي عليه ايران( بار ديگر 
با مقام هاي عربس��تاني مذاكراتي داشته باشد. پري 
در گفت وگوهاي خود با مقامات مسكو و رياض از آنها 

خواسته حجم توليد نفت را باال نگاه دارند.
كاخ س��فيد به صفر رس��اندن صادرات نفت ايران تا 
اواس��ط آبان ماه را هدفگذاري كرده ولي با اين حال 
برخي كش��ورها همچون چين، هند و تركيه اعالم 
كرده اند به خريد نفت از ايران ادامه مي دهند. از اين 

رو خبرگزاري »رويترز« ماموريت وزير انرژي امريكا 
در ديدار با »الكساندر نواك« و »خالد الفالح« وزيران 
انرژي روسيه و عربستان را جبران كمبود نفت ناشي 

از قطع صادرات ايران در بازار برشمرد. 
يكي از مهم ترين نگراني هاي كاخ سفيد آن است كه 
با كاهش عرضه در بازار و فزوني يافتن تقاضا، قيمت 
نفت و مش��تقات آن افزايش پيدا كند. در واقع اين 
مقام امريكايي با وزراي دو كشور بزرگ توليدكننده 
نفت در داخل و خارج اوپك ديدار كرد تا اهدافي فراتر 

از اقتصاد و انرژي را پيگيري كند. 
افزايش به��اي نفت و بنزي��ن در جه��ان و به ويژه 
در اي��االت متحده در آس��تانه برگ��زاري انتخابات 
ميان��دوره اي كنگ��ره از دي��د بس��ياري از ناظران، 
فاجع��ه اي براي جمهوريخواهان به ش��مار مي آيد. 
به همي��ن دليل موض��وع تحريم اي��ران و احتمال 
افزايش بهاي نفت به يك چالش سياسي در امريكا 
تبديل ش��ده اس��ت زيرا مي تواند بر تصميم گيري 
راي دهندگان و نوع ن��گاه آنها به »دونالد ترامپ« و 

حزب حامي وي تاثير منفي داشته باشد. 

رس��انه هاي غربي اين ديدار را درست در زماني كه 
روابط مسكو - واشنگتن با چالش هاي عميقي روبرو 
اس��ت قابل توجه و ش��گفت آور مي دانند. چند روز 
قبل ترامپ تحريم ها عليه روسيه را بار ديگر تمديد 
كرد، از س��وي ديگر موضوع حمله به يك جاسوس 
روسي در بريتانيا نيز وارد مرحله تازه اي شده است. 
همچنين تنش ميان دو طرف در مورد حمله به ادلب 

سوريه نيز به قوت خود باقي است. 
به نوش��ته برخي رسانه ها، مس��كو تا پيش از اين با 
درخواس��ت كاخ س��فيد براي افزاي��ش توليد نفت 
مخالفت ك��رده بود اما رياض اعالم داش��ته كه اين 

تقاضاي ترامپ را برآورده مي كند. 
نكته ديگر اينك��ه امريكا پس از 10 س��ال در حال 
پشت سرگذاشتن روسيه و كسب عنوان بزرگ ترين 
توليدكنن��ده نفت اس��ت. براس��اس آم��ار وزارت 
انرژي امريكا، اين كش��ور در ماه گذش��ته ميالدي 
10.9ميليون بش��كه در روز نفت تولي��د كرده كه 
حدود 100 هزار بش��كه بيش��تر از توليد روسيه در 
همين بازه زماني اس��ت. البته توليد نفت مسكو به 

همراه ميعانات گازي تا بيش از 11 ميليون بش��كه 
افزايش مي يابد.  به نوشته رويترز اگرچه كاخ سفيد 
كشورهاي جهان را تهديد كرده كه بايد خريد نفت 
از ايران را به صفر برسانند اما اين احتمال وجود دارد 
كه مجبور شود تخفيف هايي را براي برخي كشورها 
در نظر بگيرد.  »واشنگتن پست« در اين باره نوشته 
است: حتي با تش��ديد تحريم ايران از سوي ترامپ، 
چين به خريدهاي نفتي از تهران ادامه مي دهد. چين 
بازار ان��رژي مهم و بزرگي براي ايران اس��ت و تهران 
مي تواند در كنار انرژي به معامله هاي تجاري خود با 
پكن ادامه دهد.  به نوش��ته اين روزنامه اگرچه چين 
هم در اين روابط منافع خ��ود را دنبال خواهد كرد 
اما پكن فرصت ه��اي خوبي را به ايران در جهت كم 
كردن از فشار تحريم ها عرضه خواهد داشت. برخي 
تحليلگران بازار ان��رژي اعتقاد دارند در اين صورت 
چين به مشتري انحصاري نفت ايران تبديل مي شود. 
از طرف ديگر نش��ريه »عصر آسيايي« نيز از تحكيم 
روابط و ادامه تجارت نفتي هند با ايران خبر مي دهد. 
اين نشريه مي نويس��د: هند حدود 23 درصد از نياز 

خود به نف��ت را از طري��ق ايران تامي��ن مي كند و 
پيداكردن نفت مناس��ب براي پااليشگاه هاي خود 
را سخت مي داند. از طرف ديگر تقويت روابط ايران 
و هند در زمينه همكاري در بندر چابهار نيز مطرح 
اس��ت و حتي به تازگي ديدارهاي دوجانبه اي براي 
تعيين ساختاري تازه جهت ادامه تجارت حتي پس 

از تحريم هاي امريكا صورت گرفته است. 
به نوش��ته اين روزنامه هندي، دهلي نو هم بارها به 
واشنگتن اعالم كرده است كه به تجارت خود با ايران 

به ويژه در حوزه انرژي ادامه مي دهد. 
تحليلگران بر اين باورند كه ش��رايط بين المللي به 
كاخ س��فيد اجازه نمي دهد تا به هدف خود يعني به 
صفر رساندن صادرات نفتي ايران دست پيدا كند. در 
بدبينانه ترين حالت پيش بيني مي شود كه تحريم ها 
ش��ايد صادرات نفت ايران را به 1.5 ميليون بش��كه 
نزديك كند. در اين راس��تا حتي فشار و تهديدهاي 
امريكا و هماهنگي هاي بيش��تر با توليدكننده هاي 
ب��زرگ نفتي نمي توان��د اوضاع را ب��ه دوره پيش از 

امضاي برجام باز گرداند. 

  خال�د حس�يني، رمان نوي�س موف�ق 
افغانستاني، يك هفته عجيب و تكان دهنده 
را پاي صحبت آوارگان سوري و افغان گذراند. 
پايان آن چند روز، آرزو مي كرد اي كاش تمام 
عالم جمع شوند و حرف هايي را بشنوند كه 
او از زبان مهاجران شنيده. مي گويد »اعداد 
بي روحي كه دايم از اخباِر كشته ش�دگان به 
گوشمان مي خورد، ما را به تكه سنگ هايي 
بي احساس مسخ كرده اند. قصه اي كه زبان 
مهاجري درمانده تعريف مي كند سنگدلي 
اي�ن روزهايمان را ش�فا مي ده�د. عجيب 
اس�ت: انگار، در اين قصه ها، خودمان و تمام 

عزيزانمان آواره مي شويم
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يادداشت 9 بانك و بيمه
يك باور غلط درباره تورم
سعيد مسگري| كارشناس بانك|

»ت��ورم مس��تمر و ب��اال در ايران باعث ش��ده 
حساس��يت باالي��ي نس��بت به اين ش��اخص 
اقتصادي در كشور وجود داشته باشد، اما عدم 
شناخت دقيق و صحيح آن باعث بروز تناقض ها 
و سوء برداشت هايي در بين مردم شده است.«

اقتصاد ايران در نيم قرن اخير همواره تورم هاي 
باال را تجربه كرده اس��ت بطوري كه ميانگين 
تورم پنجاه سال اخير حدود بيست درصد بوده 
است. اين تورم باال سبب شده است مردم نسبت 
به تورم و نرخ اعالمي براي آن حس��اس باشند. 
توجه مردم به نرخ تورم با وجود عدم ش��ناخت 
دقيق از اين شاخص سبب شده است باورهاي 
غلطي درباره آن ش��كل گيرد. در اينجا تالش 
مي كنيم به بيان نحوه محاسبه شاخص تورم و 
يكي از باورهاي نادرست پيرامون آن بپردازيم.

براي ش��روع بحث به اين س��وال توجه كنيد. 
دوازده عدد در اختي��ار داريم و ميانگين آنها را 
محاسبه مي كنيم. س��پس يكي از اين اعداد را 
دو برابر مي كنيم و ميانگين را مجددا محاسبه 
مي كنيم. ميانگين جدي��د چند برابر ميانگين 
قبلي خواهد شد؟ جواب ساده است. اگر از بين 
دوازده عدد يك عدد را دو برابر كنيم ميانگين 
دوازده عدد، تنها به اندازه يك دوازدهم عددي 
كه دو برابر شده افزايش خواهد يافت. يك باور 
غلطي كه در اكثر مردم و حتي اقتصادخوانده ها 
وجود دارد اين اس��ت كه افزايش تورم بايد به 
همان اندازه افزايش قيمت ها باش��د. مثال اگر 
قيمت ها دو برابر شود تورم نيز بايد صد درصد 
ش��ود. وقتي اين باور محقق نمي شود و مردم 
مشاهده مي كنند تورم اعالمي افزايش شديدي 
نداشته است آمار اعالمي را زير سوال مي برند 

و آن را نادرست و ساختگي قلمداد مي كنند.
ظاهرا اس��تدالل اين افراد درس��ت است. زيرا 
افزاي��ش قيمت هايي كه آنه��ا حس مي كنند 
متناس��ب با تورم اعالمي نيس��ت. يعني تورم 
رس��مي تنها نش��ان دهنده بخش كوچكي از 
افزايش قيمت هايي اس��ت كه مردم در زندگي 
خود حس مي كنند. دليل اين مشكل و تناقض 
برداش��ت نادرستي اس��ت كه از شاخص تورم 
وجود دارد و شناخت صحيحي از آن در جامعه 
وجود ندارد. تورمي كه به صورت رسمي اعالم 
مي شود همان تورم دوازده ماهه )ساالنه( است 
كه نشان دهنده ميزان افزايش ميانگين دوازده 
ماهه ش��اخص قيمت ها نس��بت ب��ه ميانگين 
دوازده ماه قبل ش��اخص قيمت ها است. يعني 
تورم اعالمي ميانگين دوازده ماه اخير قيمت ها 
را در نظر مي گيرد و رشد آن را نشان مي دهد و 

نه صرفا قيمت هاي اخير را.
وقت��ي به يك ب��اره قيمت ها باال م��ي رود تنها 
ش��اخص قيمت ماه اخير افزايش پيدا مي كند 
و شاخص قيمت ها در يازده ماه قبل ثابت باقي 
مي ماند. دقيقا همان اتفاقي كه در سوال ابتدايي 
پرسيده شد رخ مي دهد. يعني اگر تمام كاالها 
هم قيمتشان دو برابر شود ميانگين دوازده ماهه 
تنها به اندازه يك دوازدهم شاخص قيمت هاي 
م��اه آخر افزايش پيدا مي كن��د. بنابراين نبايد 
انتظار داشته باشيم با دو برابر شدن قيمت همه 
كاالها، تورم بالفاصله صد درصد شود. يك سال 
طول خواهد كشيد تا ش��اخص همه ماه ها دو 
برابر شود و تورم يك ساله به صد درصد برسد. 
البته تورم صد درصدي و دوبرابر ش��دن همه 
كاالها را براي مثال و فهم بهتر موضوع گفتيم 
و درحقيقت هم��ه كاالها دو برابر نش��ده اند و 

نخواهند شد.
در جمع بندي مي توان گفت با توجه به ماهيت 
شاخص تورم، افزايش قيمت ها بصورت سريع 
در آن نمود پيدا نمي كنند و اگر جهش قيمت ها 
رخ دهد يك سال طول خواهد كشيد تا اثر اين 
جهش بطور كامل بر ت��ورم اعالمي نمود پيدا 
كند. لذا نبايد انظار داشت تورمي كه ما احساس 
مي كنيم برابر يا متناسب با تورمي باشد كه اعالم 
مي ش��ود و تناقض اين دو به معناي نادرس��ت 
بودن تورم رسمي نيست بلكه به دليل ماهيت 
شاخص تورم ساالنه و نحوه محاسبه آن است. 
البته افزايش قيمت ها اثر سريع خود را بر تورم 
نقطه به نقطه مي گذارد و بوسيله اين نوع تورم 
مي توان افزاي��ش قيمت ها را بصورت لحظه اي 
رص��د كرد. زيرا ت��ورم نقطه به نقط��ه افزايش 
قيمت ها در ماه اخير را نس��بت به ماه مش��ابه 
قبل نش��ان مي دهد و مي توانيم بررسي كنيم 
س��طح عمومي قيمت ها نسبت به زمان مشابه 
سال قبل چقدر تغيير كرده است. اين نوع تورم 
برخالف تورم س��االنه كه مورد توجه همه قرار 
دارد، افزايش قيمت ها را كند و با تاخير نش��ان 

نمي دهد.
در كش��ور ما ش��اخص ديگري براي تورم نيز 
محاسبه مي ش��ود كه تورم ماهانه نام دارد. در 
تورم ماهانه افزايش قيمت ها در هر ماه نسبت 
به ماه قبل محاسبه مي شود. يعني تورم ماهانه 
نش��ان مي دهد كه در هر ماه نسبت به يك ماه 
قبل چقدر قيمت ها افزايش يافته اس��ت. اين 
ش��اخص نيز مي تواند بصورت دقيقي افزايش 
لحظه اي قيمت ها را نش��ان ده��د. بايد توجه 
داشت كه شاخص اصلي تورم همان تورم ساالنه 

)دوازده ماهه( است. 
تورم نقطه به نقط��ه و ماهانه از ابداعات داخلي 
ما اس��ت و در ساير كش��ورها محاسبه و اعالم 
نمي شود. تورم ساالنه نيز داراي ماهيت خاصي 
اس��ت كه ميانگين دوازده ماه از سال را در نظر 
مي گيرد و نمي تواند افزايش دفعي قيمت ها را 
به سرعت انعكاس دهد. براي انكه از شاص تورم 
درست استفاده كنيم و درباره آن دچار ترديد 
و سوء برداشت نش��ويم بايد به ماهيت و نحوه 

محاسبه آن توجه داشته باشيم.

»تعادل«ازتازهترينتحوالتبازارهاگزارشميدهد
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سپرده گذاران در سه راهي  بازار ارز، سكه و بانك

گروه بانك وبيمه|  احسان شمشيري|
در حالي ك��ه انتظار مي رفت به دنب��ال افزايش 150 
توماني نرخ دالر در روز شنبه 24 شهريور 97، قيمت 
سكه نيز افزايش يابد، اما كارشناسان با اشاره به ماليات 
بر تعداد خريد سكه كه اخيرا اجرايي شده، معتقدند كه 
برخي فع��االن بازار كه با هدف حفظ ارزش پول خود، 
سكه خريداري مي كنند، پس از اعالم سياست جديد 

مالياتي، تمايل به خريد سكه را كاهش داده اند. 
به گزارش تعادل، روز ش��نبه 24 شهريور ماه در بازار 
تهران دالر نيز ب��ا 150 تومان افزايش ب��ه 13 هزار و 
820 توم��ان و يورو نيز با 100 افزاي��ش به 16 هزار و 
100 تومان رسيد اما قيمت طال و سكه كاهش يافت و 
نرخ سكه تمام بهار آزادي به كمتر از 4 ميليون و 400 
هزار تومان رسيد. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد امامي با 66 هزار تومان افت نسبت به پنجشنبه 
گذشته با رقم 4 ميليون و 392 هزار تومان به فروش 
رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم با 4 هزار تومان كاهش نسبت به روز پنجشنبه 

به ارزش 4 ميليون و 51 هزار تومان داد و ستد شد.
از س��وي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم س��كه بهار 
آزادي با 12 هزار تومان كاهش نسبت به مدت مشابه 2 
ميليون و 91 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 
7 هزار تومان افت به ارزش يك ميليون و 96 هزار تومان 
معامله شد.هر قطعه سكه گرمي با 6 هزار تومان كاهش 
نسبت به روز پنج شنبه به قيمت 626 هزار تومان معامله 
شد و هر گرم طالي 18 عيار نيز با 2 هزار و 240 تومان 

افت به ارزش 375 هزار تومان فروخته شد.
بر اساس آمار سامانه سنا، هر يورو در اين سامانه 9 هزار 
و 772 تومان و هر پوند 17 هزار و 585 تومان به فروش 
رسيد، دالر امريكا 13 هزار و 237 تومان داد و ستد شد 
و هر يوان چين نيز يك هزار و 213 تومان قيمت خورد.

     دغدغه دوباره با طرح جديد مالياتي سكه 
از سوي ديگر، طرح ماليات بر تعداد سكه، با انتقادهايي 
همراه بوده و بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين 
كار باعث عالمت دهي به بازار و نقدينگي مي شود كه 
به سمت ديگري از جمله بازار خودرو و خريد و فروش 

كاال حركت كند.
رييس سازمان امور مالياتي طرح جديد اين سازمان 
براي گرفتن ماليات از س��كه را مطرح كرده است. در 
اين بين دوباره صاحبان سكه هاي پيش فروش كه در 
جريان تحويل آن قرار دارند، نگرانند كه شايد اين طرح 
شامل آنها نيز شود. گر چه پاسخ كامال مشخصي براي 
اين دغدغه وجود ندارد؛ اما بعيد است كه قرار باشد از 

سكه هاي پيش فروش، مالياتي دريافت شود.
تقوي نژاد -رييس س��ازمان امور مالياتي- اعالم كرده 
است كه خريداران تا 25 سكه از ماليات معاف خواهند 
ش��د، اما بيش از آن با توجه به جدول رده بندي كه در 
نظر گرفته ش��ده بايد ماليات بپردازند به گونه اي كه 
كساني كه حدود 1000 سكه دارند تا 35 درصد ماليات 
پرداخت خواهند كرد. بعد از اعالم اين خبر با توجه به 
اينكه بطور ش��فاف اعالم نش��ده بود كه كدام سكه ها 
مشمول پرداخت ماليات مي شوند و از چه زماني خواهد 
بود، بار ديگر افرادي كه س��كه هاي پيش فروش را در 
فاصله پايان سال قبل تا فروردين ماه امسال خريداري 
كرده و برخي تعداد سكه هاي ثبت نامي آنها به حدود 
هزار سكه هم مي رسد، نگران اين شدند كه شايد اين 

طرح آنها را هم در بر گيرد.
برخي فعاالن بازار ارز و سكه مي گويند كه دولت بايد 
قبل از پيش فروش سكه اين سياست را اعالم مي كرد 
نه اينكه بع��د از خريد مردم، اعالم مي ش��ود كه قرار 
است ماليات بگيرند. سياست ارزي و طال و سكه بايد 
از ابتدا روشن باشد. زيرا اگر مردم مطلع مي شدند كه 
از سكه ماليات گرفته مي شد، قطعا به تعداد زياد خريد 

نمي كردند. 
در همه جاي دنيا، ماليات سياس��ت كنترل مصرف، 

تش��ويق به توليد و كار مولد و س��رمايه گذاري است 
و اين سياس��ت مالياتي ابتدا اعالم مي شود تا به بازار 
و عوام��ل توليد و س��رمايه، عالمت بده��د كه به چه 
س��متي بروند. و لذا نبايد در وس��ط اجراي يك طرح 
مثل پيش فروش س��كه، اعالم ش��ود كه ماليات نيز 
اضافه شده اس��ت. اينگونه سياست ها مي تواند مانند 
ماليات بر ارزش افزوده و س��ود خريد مصنوعات طال 
و كارم��زد توليد، اي��ن صنعت و س��اير فعاليت ها را با 
ركود شديد مواجه كرده و نقدينگي را به سمت ساير 
بازارها و حتي فعاليت ه��اي زيرزميني هدايت كند. 

     انتقاد از دريافت ماليات برسكه
در اين رابطه نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
مي گويد در ش��رايط فعلي دريافت ماليات از سكه يا 
عايدي سرمايه در واقع پياده كردن اقتصاد غارتگري 

است.
معصومه آقاپورعليشاهي در گفت وگو با خانه ملت، با 
اشاره به بخش��نامه جديد بانك مركزي براي دريافت 
ماليات از خريداران بيش از 25 سكه اظهار داشت: در 
شرايط فعلي دريافت ماليات از سكه مناسب نيست، 
مشكل كنوني كشور افزايش حجم نقدينگي است، هر 
چقدر مردم را براي خريد تحت فشار قرار دهيم باعث 
مي شود حجم نقدينگي از سكه به سمت بازار ارز برود، 
اگر ارز را محدود كنيم نقدينگي به سمت خودرو سرازير 
مي شود و بعد از آن به سمت مسكن مي رود، دريافت 

ماليات راه حل هدايت حجم نقدينگي نيست.
عضو هيات رييس��ه كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
ادامه داد: مهم ترين راه حل هماهنگي و كنترل حجم 
نقدينگي در مرحله اول اين است كه به بخش خصوصي 
اعتماد كنيم و دست از سخت گيري ها برداريم، محيط 
كس��ب و كار را راحت كنيم، ترخيص كاالها تسهيل 

شود.
وي بيان داش��ت: بايد فضا باز شود تا فعاالن اقتصادي 
بتوانند فعاليت كنند، از سيل بيكاري عبور كرده ايم 
پيش بيني مي كنم آخر مهر ماه سونامي بيكاري ايجاد 
مي ش��ود، آنقدر به واحد تولي��دي در ابعاد مختلف از 
جمله تهيه مواد اوليه سخت گرفته ايم كه چرخه توليد 

با مشكل مواجه شده است. 
اين نماينده مجلس در خصوص احتكار گفت: اگر ارز 
دولتي به كاالي ضروري به افراد محدود داده ش��ود و 
باقي فعاالن به ارز آزاد و بدون محدوديت دس��ت پيدا 

كنند احتكاري شكل نمي گيرد.
اي��ن نمايند مجلس با بيان اينكه ماليات بر س��كه در 
شرايط فعلي به صالح نيس��ت بيان داشت: با اين كار 
حجم نقدينگي به سمت بازارهاي ديگر مي رود، در حال 
حاضر قدرت كنترل بازارها ديگر را نداريم. با اين كارها 
به جاي اقتصاد اس��المي اقتصادي غارت گري پياده 
مي شود، هر چقدر محدوديت ايجاد كنيم به اقتصاد 
غارتگري نزديك مي شود اين اصطالح در قاره آفريقا 

استفاده مي شود.
عضو هيات رييس��ه كميس��يون اقتصادي مجلس با 
انتق��اد از دريافت ماليات بر عايدي س��رمايه گفت: با 
دريافت ماليات بر عايدي سرمايه دست به خراب كاري 
مي زنيم چرا كه اگر از عايدي مسكن ماليات دريافت 
شود انبوه سازان سرمايه خود را خارج مي كنند و ديگر 
خانه اي نيست و سرمايه آنها يا از كشور خارج مي شود 

يا به بازار سكه و ارز مي ريزد.

     س�پرده گذاران در س�ه راهي ب�ازار ارز، 
سكه  و  بانك

گرچه نگراني از هجوم س��پرده هاي بانكي سررسيده 
ش��ده به س��مت بازار ارز، بانك ها را وادار به باالبردن 
نرخ س��ود و تحميل زيان ناشي از آن، براي نگه داشت 
منابع كرد؛ اما در همين بي��ن و در زماني كه مردم در 
ترديد ب��راي ورود به بازار پر ريس��ك ارز يا ماندن در 
بانك ها بودند، برخي نشانه ها و خبرها تصميم گيري 

آنها را آسان تر كرده و تا حدي بازار ارز را به سود بانكي 
ترجيح دادند.

در آستانه سررسيد حساب هاي سپرده اي كه بانك ها در 
شهريورماه سال گذشته و قبل از كاهش دستوري نرخ 
سود بانكي )حداكثر 15 درصد( با سودهاي باال باز كرده 
بودند، بانك مركزي به آنها اعالم كرد كه مي توانند اين 
سپرده ها را تا يك ماه ديگر تمديد كنند. دليل هم اين 
بود كه در جريان التهابات بازار ارز و در زماني كه تمايل 
براي ورود منابع به اين بازار باال بود، شبكه بانكي بتواند با 
جذب و نگهداري سپرده ها مانع از خروج پول و حركت 
به سمت بازار ارز و سكه و تشديد نوسان شود؛ از اين رو 
بانك ها نرخ سود در حساب هاي سپرده را در فاصله دوم 
ش��هريورماه به بعد افزايش داده و حتي سپرده هاي با 

سود 23 درصدي افتتاح كردند
گر چ��ه اين نرخ س��ود تا پن��ج درصد باالتر از س��ود 
تس��هيالت 18 درصدي فعلي بوده و زيان بااليي را به 
بانك ها تحميل مي كند، ولي ظاهرا ترجيح بر اين بود 
كه به هر ترتيبي شده سپرده ها در شبكه بانكي مانده 
و كمتر وارد بازارهاي ديگر ش��ود. اما در همين زمان 
بود كه برخي خبرها و نش��انه ها بار ديگر هيجان براي 
تقاضاي دالر را افزايش داد و بازار را دستخوش نوسان 

تندي كرد.
 ظاهرا بار ديگر س��پرده هاي بانكي به سمت بازار ارز 
حركت كرده و مردم ترجيح داده اند س��رمايه گذاري 
را براي دالر انجام دهند. اين در حالي اس��ت كه حتي 

مشاهدات ميداني از بازار ارز در روزهاي اخير نيز از اين 
حكايت داشت كه مردمي كه براي خريد آمده بودند، 
اغلب چك ه��اي بين بانكي به همراه داش��ته و حتي 
اظهار مي كردند كه بخش��ي از س��پرده بانكي را براي 

خريد ارز آورده اند.
 تا حدود دو هفته اخير قيمت دالر براي مدتي بين 10 
هزار تا 10 هزار و 500 تومان در حال معامله بود، ولي 
بعد از برخي اع��الم نظرها و نرخ گذاري ها جريان بازار 
معكوس شد. به اعتقاد تحليلگران بازار، واكنش هاي 
برخي مسووالن از جمله بانك مركزي تاثيرگذار بوده 
و به بازار پيام خطر داده اس��ت. اين در حالي است كه 
گفت وگو با برخي مديران بانكي براي پيگيري جريان 
تغيير س��پرده ها در مدت اخير و اثر آن ب��ر بازار ارز با 
توضيحاتي از س��وي آنها همراه بود؛ بطوري كه اظهار 
مي كنند كه هر چند به نظر نمي رسيده است تا تمامي 
سپرده گذاران مايل به تمديد حساب هاي خود حتي 
با سودهاي باالتر باش��ند، اما اين انتظار وجود داشت 
كه تا حدي مانع از التهاب بازار ارز شوند كه در ابتدا تا 
حدي هم اينگونه پيش رفت و با وجود اينكه حساب ها 
در خود بانك ها ثابت نماند و بين بانك ها جابه جا شد، 
ولي تا حدي در شبكه بانكي ماندگار بود؛ اما در ادامه 
زماني كه بانك مركزي به صراحت اعالم كرد كه قرار 
نيس��ت ارزي به بازار تزريق ش��ود، اين نشانه اي براي 
مردم و فعاالن بازار ارز بود كه ممكن است با كمبود ارز 
مواجه شده و بايد نياز خود را به سرعت تامين كنند. از 

سوي ديگر اين انتظار وجود داشت كه با كاهش عرضه، 
قيمت ها باالتر برود؛ از اين رو تقاضا براي خريد در بازار 
با خارج كردن منابع از حساب هاي سپرده باال رفت و 
در كنار آن برخي خبرهاي هيجاني ديگر موجب شد تا 
دالر تا مرز 15 هزار تومان در هفته گذشته افزايش يابد.

همچنين بع��د از آنكه بازار تا حدي تعديل و تا ابتداي 
هفته قيمت ها تا 12 هزار و 500 تومان كاهش يافته بود، 
بار ديگر شاهد به هم ريختگي بازار و رشد قيمت دالر تا 
14 هزار و 900 تومان نيز بوديم. دليل اين موضوع نيز از 
نگاه برخي مديران بانكي و البته تحليلگران بازار تا حدي 
به پيام بانك مركزي در هفته گذشته براي بازار ارز بر 
مي گردد؛ بطوري كه در ابتداي هفته با شروع توزيع ارز 
مسافرتي در بانك ها بانك مركزي قيمت پايه را براي 
دالر ح��دود 12 هزار و 600 تومان اعالم كرد. اين نرخ 
هم س��طح بازار آزاد بود و به مخاطبان بازار اين پيام را 
ميداد كه 12 هزار تومان مي تواند كف قيمتي دالر باشد؛ 
از اين رو بار ديگر هيجان در بازار باال رفت و قيمت ها از 
همان روز صعودي شد و تاكنون هم قيمت به كمتر از 
13 هزار تومان نرسيده و عمدتا بين 13 هزار و 500 تا 

14 هزار و 500 تومان در نوسان است.

     نوسان سكه طال در شش ماه اول سال 
بررس��ي آمار و ارقام معامالت س��كه در 6 ماه نخست 
امسال نشان مي دهد نوسان  قيمت سكه طرح جديد و 
حتي نيم سكه به فاصله چند روز به يك ميليون تومان 

هم رسيده است.
به گزارش فارس، از ابتداي سال جاري تاكنون قيمت 
س��كه به تبع رش��د قيمت ارز و تالطم هاي اين بازار، 
نوسان هاي ش��ديد داشته اس��ت.قيمت سكه طرح 
جديد در اي��ن مدت از يك ميليون و 620 هزار تومان 
به 4 ميليون و 400 هزار تومان در پايان معامالت هفته 
گذشته رس��يد. بررس��ي آمار و ارقام معامالت نشان 
مي دهد نوس��ان هاي قيمت سكه طرح جديد و حتي 
نيم سكه به فاصله چند روز به يك ميليون تومان هم 

رسيده است.
البته با توجه به فاصله گرفتن قيمت معامالتي سكه با 
ارزش واقعي آنكه برگرفته از قيمت سكه و اونس جهاني 
است، به نظر مي رسد بخش عمده اين نوسان ها ناشي 
از رشد و تغيير قيمت ارز نيست و وجود تقاضاي اضافي 
و س��فته بازي در اين بازار، نقش عمده در نوسان هاي 

قيمت سكه داشت است.

گروه بانك و بيمه |بانك مركزي در بخشنامه اي با 
هدف مس��اعدت به بنگاه هاي اقتصادي داراي بدهي 
غيرجاري و تسهيل تسويه مطالبات بانك ها، توضيحاتي 
را درخصوص حكم قانوني بند »و« تبصره )16( بودجه 
سال 1397كل كشور، به شبكه بانكي كشور ابالغ كرد.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، پيش از اين و 
در بند »و« تبصره )16( قانون بودجه سال 1397 كل 
كشور مقرر شده بود: »به منظور تشويق توليدكنندگان 
و تسويه مطالبات بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال 
1396 سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان 
ش��هريورماه 1397 تسويه كنند، بانك ها و موسسات 
مالي و اعتب��اري مكلفند اصل و س��ود خود را مطابق 
قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه 

كنند.«
الزم به ذكر اس��ت، پس از آنكه حك��م قانوني فوق  
طي بخشنامه 18 ارديبهش��ت 97 به شبكه بانكي 
كشور ابالغ شد، سئواالت و اس��تعالمات متعددي 
درخصوص مفاد آن به اين بانك ارس��ال شد. براين 
اساس از آنجايي كه به استناد اصل 73 قانون اساسي، 
مرجع تفسير قوانين عادي، مجلس شوراي اسالمي 
است، بانك مركزي ضمن پاسخگويي به استعالمات 
مورد اش��اره، مكاتب��ات مختلفي نيز ب��ا هدف رفع 
ابهامات و مشكالت با مراجع ذي ربط از جمله مجلس 

شوراي اسالمي و دولت انجام داد.

از اين رو و باتوجه به تصميم اخذ ش��ده در جلس��ه 
مورخ 27 مرداد 1397 كميسيون فرعي كميسيون 
اقتصاد دفتر هيأت دولت و به استناد نظريه تفسيري 
10 خرداد 1376 ش��وراي نگهب��ان و همچنين با 
هدف مساعدت به بنگاه هاي اقتصادي داراي بدهي 
غيرجاري به شبكه بانكي كشور و نيز تسهيل تسويه 
مطالبات بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي، 
عبارت جريمه در حكم قانوني فوق اطالق بر »مازاد     / 
مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ 
س��ود قرارداد )براس��اس مقررات فعلي به ميزان 6 

درصد( « دارد. 
 همچني��ن مش��موالن حكم قانون��ي مورد اش��اره 
توليدكنندگان هس��تند، لذا بدهي سررس��يد شده 
توليدكنندگان )هر ميزان اقس��اط سررس��يد شده( 
مشمول اين بند قانوني است. منظور از عبارت »تسويه« 
در بند مورد اشاره، تسويه بخش سررسيدشده است. به 
عبارت ديگر براي برخورداري از مزاياي قانوني مذكور 

تسويه اقساط سررسيد نشده ضرورتي ندارد.
از سوي ديگر، قراردادهايي كه قبل از سال 1396 تعيين 
تكليف شده اند و سررسيد آن سال 1397 و بعد از آن 
است، مشمول حكم قانوني مورد اشاره نيست. نظر به 
مختومه شدن قراردادهاي قبلي با انعقاد قرارداد جديد، 
قرارداد جاري )نافذ در پايان سال 1396( مبناي عمل 
محاسبات خواهد بود. نظر به سئواالت متعدد در ارتباط 
با عبارت »بدهي معوق« در بند يادشده، هرگونه بدهي 

سررسيد  /حال شده پرداخت نشده در پايان سال 1396 
مشمول حكم مورد اشاره است. 

همچنين تسهيالت اعطايي بدون تعيين ميزان حجم 
بدهي مورد نظر اس��ت. لذا توليدكنندگان داراي هر 
ميزان بدهي سررسيد ش��ده پرداخت نشده در پايان 
س��ال 1396 مي توانن��د از مزاياي بن��د قانوني فوق 

بهره مند شدند.
 ش��رط برخورداري از مزاياي بند قانوني فوق، داشتن 
بدهي سررس��يد شده پرداخت نش��ده در پايان سال 
1396 و همچنين تس��ويه آن تا پايان ش��هريور سال 
1397 است، از اين رو چنانچه توليدكنندگان از ابتداي 
سال 1397 و تا قبل از اجرايي شدن قانون جديد، بدهي 
خود را بازپرداخت و يا نس��بت به امهال آن اقدام كرده 
باشند، مي توانند در صورت درخواست، از مزاياي بند 
قانوني مورد اشاره برخوردار شوند. در اين حالت بانك 
مي تواند مبالغ پرداختي از سوي مشتري را به حساب 

تسويه در حالت جديد منظور كند. 
اصالح و تمديد مهلت زمان اجراي حكم قانوني مذكور، 
در دستور كار مجلس شوراي اسالمي قرار دارد و ضمن 
تأكيد مجدد بر مسووليت بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي در حس��ن اجراي حكم قانوني ياد ش��ده، 
ضروري اس��ت مراتب به قيد تس��ريع و با لحاظ مفاد 
بخشنامه 16 مرداد 96 به تمام واحدهاي ذي ربط آن 
بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي ابالغ شده و بر حسن 

اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.  

گروه بانك و بيمه |بانك مركزي در بخشنامه اي بانك ها 
را به فراهم كردن بسترهاي الزم به منظور توسعه تعامالت و 
همكاري هاي مشترك با نهادهاي انتظامي و مراجع قضايي 
در زمينه رسيدگي به رخدادهاي امنيت اطالعات بانكي از 

طريق »سامانه تعاملي كاشف« مكلف كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، با توجه به تفاهم نامه 
سه جانبه منعقدش��ده بين بانك مركزي، دادستاني كل 
كشور و شركت مديريت امن الكترونيكي كاشف با موضوع 
ساماندهي تعامالت الكترونيكي ميان نظام بانكي و مراجع 
قضايي از طري��ق ايجاد درگاه تعاملي واحد و همچنين در 
اجراي بند هش��تم ماده دوم مقررات ناظر بر مركز كاشف، 
كاركردهاي جديدي براي نيل به اهداف زير در بستر »سامانه 

تعاملي كاشف« به شرح زير توسعه يافته اند: 
- انتظام تعامالت الكترونيك��ي في مابين مراجع قضايي 
و نقش آفرينان ش��بكه بانكي و پرداخت كشور - تسريع و 
تسهيل تعامالت در فرآيند دادرسي و رسيدگي به جرايم 
رايانه اي مرتبط با خدمات بانك��ي و پرداخت - به حداقل 
رس��اندن ديوان س��االري نظام بانكي با مراجع قضايي و 
نهادهاي انتظام��ي - صيانت از حق��وق ارايه دهندگان و 
اس��تفاده كنندگان از خدمات بانكي و پرداخت در مقابل 
فعاليت ه��اي مجرمانه و غيرمجاز از جمل��ه كاركردهاي 
جديدي كه در حال حاضر در بستر مورداشاره در دسترس 
است مي توان به دريافت دستورات قضايي، ارايه پاسخ به 
دستورات صادرش��ده و همچنين امكان مراوده با مراجع 
صادركننده دستورات قضايي اشاره كرد. الزم به ذكر است به 

منظور مطلع كردن نمايندگان بانك ها و موسسات اعتباري 
و پاسخگويي به هنگام آنها، به محض ثبت دستور قضايي 

جديد، نماينده از طريق پيامك مطلع مي شود.
با توجه به توضيحات اش��اره ش��ده و ضمن اعالم لزوم 
پاس��خگويي بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي به 
دستورات قضايي ثبت شده در سامانه تعاملي كاشف از 
طريق همين سامانه، ضروري است تعيين و معرفي نقطه 
تماس و نمايندگان مرتبط با رس��يدگي به دس��تورات 
قضايي مطابق ب��ا برنامه زماني تعيين ش��ده، پايش و 
پاسخگويي به دس��تورات قضايي ثبت شده در سامانه، 
مطابق با فرصت هاي پاس��خگويي، حصول اطمينان از 
آمادگي نيروي انس��اني در اس��تفاده از سامانه و اجراي 

دستورات قضايي ثبت شده در آن.
از س��وي ديگر، تنظيم و صدور دستورالعمل هاي داخلي 
موردنياز به منظور ايجاد هماهنگي در بين واحدهاي مختلف 
و مرتبط در بانك  براي پاسخ گويي به هنگام به دستورات 
قضايي ثبت شده در سامانه، نظارت دقيق بر حسن اجراي 
مفاد اين بخش��نامه الزم به ذكر است به موجب ماده 655 
قانون آيين دادرسي كيفري )بخش دادرسي الكترونيكي( 
صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي دستورات قضايي 
به اندازه  نسخه كاغذي اين دستورات »كافي« و »معتبر« 
مي باشند، لذا دستورات قضايي ابالغ شده از طريق سامانه 
تعاملي كاشف معتبر و قانوني بوده و هرگونه استنكاف يا 
تأخير در اجراي اين دستورات موجب مسووليت براي بانك /

موسسه اعتباري غير بانكي متبوع است.
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دانش و فن10اخبار
۳۶۰ هزار كرم به ايستگاه 

فضايي مي روند

 امكان جست وجو در گوگل
با شماره تلفن 

كيف دوربين با قابليت شارژ 
تلفن همراه

آيفون هاي دو سيم كارته فقط 
در ۱۰ كشور پشتيباني مي شوند

ديلي ميل| قرار است كپسول دراگون اسپيس 
ايكس در ماه نوامبر ۳۶۰ هزار كرم يك ميليمتري 
را به فضا ببرد تا فرآيند تحليل ماهيچه هاي انسان 

در ايستگاه فضايي بين المللي بررسي شود.
قرار اس��ت براي تحقيق درباره تحليل عضالت، 
تعدادي كرم به ايس��تگاه فضاي��ي بين المللي 

ارسال شوند. 
در همين راس��تا بيش از ۳۶۰ هزار كرم كوچك 
يك ميليمت��ري در يك محفظه به اندازه قوطي 
كبريت به فضا فرستاده خواهند شد. اين آزمايش 
كه نخستين بار توسط سازمان فضايي انگليس 
ابداع شده، ميزان تحليل ماهيچه ها به دليل سفر 

به فضا را مي سنجد.
محيط نامساعد فضا به تغييراتي منفي در سالمت 
انسان منجر مي شود و فضانوردان حدود ۴۰ درصد 
از حجم ماهيچه هاي خود را از دست مي دهند.به 
هرحال ب��راي اي��ن آزمايش از گون��ه كرم هاي 
Caenorhabditis elegans ميكروسكوپي 

انتخاب شده است. اين گونه بسياري از ويژگي هاي 
بيولوژيكي مشابه انسان دارد. 

در حقيق��ت ۸۰ درص��د ژن ه��اي انس��ان و 
Caenorhabditis elegans يكس��ان 
هس��تند. به هرحال اين كرم ها اكنون به امريكا 
فرستاده ش��ده اند و در ماه نوامبر همراه كپسول 
دراگون )متعلق به شركت اسپيس ايكس( به فضا 
ارسال مي شوند. اين ماموريت بخشي از آزمايش 

Molecular Muscle است.

ورج| گوگل مش��غول ابداع خدمتي است كه 
جست وجوي كاربر در اينترنت را با شماره تماس 

او مرتبط مي كند.
گوگل مشغول ساخت يك نمونه سيستمي است 
كه جست وجوهاي كاربران چيني در گوگل را به 
شماره تلفن هاي شخصي آنان مرتبط مي كند. 
اين بخشي از خدمت جديد جست وجو است كه 

با ملزومات دولت چين همخواني دارد.
به نوشته وب س��ايت Intercept، اپليكيشن 
اندرويد Dragonfly يك پروژه مخفي اس��ت 
كه با ش��ماره تلفن فرد مرتبط مي شود و به اين 
ترتيب راحت تر مي توان جس��ت وجوهاي كاربر 
را رديابي كرد.اين اپليكيش��ن ع��الوه بررديابي 
جست وجوهاي كاربر، برخي كلمات جست وجو 
مانند »جايزه نوب��ل« را رديابي مي كند. گوگل 
هن��وز وج��ود Dragonfly را تايي��د نكرده و 
احتماال درب��اره گزارش هاي وج��ود اين پروژه 
اظهارنظر نمي كند. اين شركت قبال اعالم كرده 
بود مش��غول فعاليت هاي اكتشافي در خدمات 
جس��ت وجو در چين اس��ت.اين اخبار به ايجاد 
موضع گيري هايي در داخل و خارج از گوگل منجر 
شد. حدود ۱۴۰۰ كارمند گوگل با امضاي نامه اي 
خواستار اطالعات بيشتر درباره اين پروژه شدند. 

ديجيتال ترندز| يك شركت آلماني، نوعي كيف 
دوربين ابداع كرده كه قابليت شارژ تلفن همراه كاربر 
را دارد. شركت آلماني »كاسي اسپيد « ، نوعي كيف 
ابداع ك��رده تا به افرادي كه براي عكاس��ي از تلفن 
همراه استفاده مي كنند، كمك كند. اين كيف طوري 
طراحي شده كه مي تواند امكان شارژ تلفن همراه و 
حمل وسايل جانبي دوربين از جمله لنز را براي كاربر 
فراهم كند. بيشتر كيف هاي دوربين، لوازم جانبي 
بزرگ تري را ش��امل مي ش��وند اما به گفته شركت 
سازنده، اين محصول، نخستين نمونه از كيفي است 
كه بطور خاص براي افرادي كه با تلفن همراه عكس 
مي گيرند، ابداع ش��ده اس��ت. همه گزينه هاي اين 
مجموعه جديد، روي يك كمربند قرار مي گيرند. اين 
مجموعه، يك سيستم انتقال انرژي بي سيم دارد كه 

تلفن همراه را درون كيف شارژ مي كند. 

ورج| گفته مي ش��ود قابليت دو سيم كارته بودن 
گوش��ي هاي آيفون ۱۰ اس و آيفون ۱۰ اس مكس 

تنها در ۱۰ كشور پشتيباني مي شود.
اپل چند روز پيش در جريان رويدادي از محصوالت 
جديدش از جمله آيفون هاي جدي��د مدل ۲۰۱۸ 
رونمايي كرد و طبق پيش بيني هاي انجام شده، دو 
مدل پرچمدار اپل يعني آيفون ه��اي ۱۰ اس و ۱۰ 
اس مكس از قابليت دو سيم كارته بودن بهره مي برند.

حاال گزارش هاي زيادي در فضاي مجازي منتشر 
ش��ده كه نش��ان مي دهد اين دو م��دل آيفون با 
بهره گيري از قابليت دو س��يم كارته از نوع اي سيم 
)eSIM( تنها در ۹ كش��ور پشتيباني خواهد شد. 
البته ش��نيده ها حاكي است كه نسخه مخصوص 
بازار چين از اين دو مدل گوشي آيفون همانند ساير 
گوشي هاي دو سيم كارته معمولي است اما در نسخه 
ساير كشورها به نظر مي رسد كه از يك سيم كارت 
فيزيك��ي و يك اي س��يم )eSIM( به��ره خواهد 
گرفت. اس��تفاده از س��يم كارت اي سيم مستلزم 
پشتيباني اپراتورها از اين نوع سيم كارت است كه 
در حال حاضر تنها در ۹ كش��ور جه��ان امكانات 
و زيرس��اخت هاي الزم آن وج��ود دارد. هم اكنون 
كشورهايي كه از اين قابليت سيم كارت هاي اي سيم 
پشتيباني مي كنند، شامل اتريش، كانادا، كرواسي، 
جمهوري چك، آلمان، مجارستان، هند، اسپانيا، 
انگليس و اياالت متحده امريكا مي شوند و به نظر 
مي رسد كه تنها كاربران ساكن در كشورهاي مذكور 
قادر خواهند بود از اين نس��خه هاي دو سيم كارته 

گوشي هاي آيفون ۲۰۱۸ بهره مند شوند.

واگذاري تعيين سقف مصرف منصفانه به اپراتورها 

اينترنتارزاننميشود
گروه دانش و فن   

 كميس��يون تنظيم مقررات ارتباط��ات در آخرين 
جلسه خود، ش��يوه جديدي را براي محاسبه تعرفه 
پهناي باند اينترنت مصوب كرد كه شركت ارتباطات 
زيرساخت مكلف شد اين مصوبه را از اول شهريورماه 

اجرايي كند.
در اين راس��تا اين ش��ركت اعالم كرد ك��ه با اجراي 
اين مصوبه و با توجه به تغيير روش محاس��به تعرفه 
پهناي باند اينترنت، هزينه واگذاري اين خدمات به 
اپراتورهاي ارتباطي تا ۲۰ درصد كاهش مي يابد. از 
اين رو اين سوال پيش مي آيد كه با كاهش نرخ پهناي 
باند عمده، آي��ا قيمت اينترنتي كه ب��ه كاربر نهايي 

مي رسد نيز كاهش خواهد يافت يا خير.
در اين خصوص مع��اون وزير ارتباطات با بيان اينكه 
مصوب��ه جديد تغيير روش محاس��به پهن��اي باند، 
تاثي��ري در قيم��ت اينترنت مصرف كنن��ده نهايي 
ندارد، گفت: تعيين آستانه مصرف منصفانه اينترنت 
را به اپراتورها واگذار كرديم.حسين فالح جوشقاني 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، در پاس��خ 
به اين سوال، گفت: اين طور كه گفته شده كه مصوبه 
كميس��يون تنظيم مقررات ارتباط��ات، نرخ پهناي 
باند مصرفي اپراتورها را ۲۰ درصد كاهش مي دهد، 
درست نبوده است. چرا كه در اين مصوبه، فقط روش 
محاس��به پهناي باند اينترنت را تغيي��ر داده و براي 
آن مدل اس��تاندارد تعريف كرديم.وي با بيان اينكه 
در اين مصوبه، بحث ارزان ش��دن ن��رخ پهناي باند 
مصرفي مدنظر نبوده بلكه روش محاسبه استاندارد 
شده اس��ت، ادامه داد: نرخ پهناي باندي كه از سوي 
شركت ارتباطات زيرساخت به اپراتورهاي اينترنت 
ارايه مي ش��ود برمبناي ميزان مصرف است و در اين 
زمينه در دنيا نيز يك روش استاندارد براي محاسبه 

اين ميزان مصرف وجود دارد.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
افزود: در روش اس��تاندارد، براي اندازه گيري ميزان 

مصرف پهناي باند، ۵ درصد پيك ترافيك غيرمتعارف 
را حذف مي كنند. اين درحالي اس��ت كه قبال روال 
محاسبه پهناي باند توسط زيرساخت، بدون درنظر 
گرفت��ن پيك غيرمتع��ارف بود.فالح جوش��قاني با 
بي��ان اينكه در اين روش حتي اگ��ر حمله اي )اتك( 
روي ش��بكه اتفاق بيافتد و مصرف اپراتور به صورت 
غيرمتعارف باال رود، زيرس��اخت پي��ك ترافيك را 
محاس��به مي كرد، تاكيد كرد: ام��ا در روش جديد 
كه از اول ش��هريورماه اجرايي ش��ده است، ۵ درصد 
غيرمتعارف پيك مصرف پهناي باند حذف ش��ده و 
مابقي آن محاس��به مي ش��ود. اين موضوع درصدي 
از درآم��د ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت را كاهش 

خواهد داد.

 مدل محاسبه توزيع پهناي باند تغيير كرد
معاون وزير ارتباطات به مهر، گفت: از س��وي ديگر، 
تاكن��ون مدل محاس��به پهن��اي باند توزيع ش��ده 
زيرس��اخت براس��اس ميزان مصرف در هر منطقه 
)هاب( - محاسبه پلكاني- بود و هرچه ميزان مصرف 
پايين تر مي آمد، واحد مصرف )قيمت( هم پايين تر 
مي آمد. اما هم اكنون مطاب��ق با مصوبه جديد، بايد 
به جاي ه��ر هاب، مجموع مص��رف در همه هاب ها 
- محاس��به تجميعي - محاسبه ش��ود. اين مساله 
نيز ۵ درصد روي كاهش درآمد ش��ركت ارتباطات 
زيرساخت تاثير دارد و به همين علت گفته شده است 
كه نرخ پهناي باند كاهش يافته است.وي ادامه داد: 
واقعيت اين اس��ت كه در اين ش��رايط ارزي كه اكثر 
تجهيزات ICT هم وابسته به نرخ ارز است، اپراتورها 
اگر بتوانند قيمت ها را به همين نحو حفظ كنند، ما از 
آن استقبال مي كنيم. مضاف براينكه هم اكنون نيز 
نرخ اينترنت ثابتي كه توسط اپراتورها ارايه مي شود، 
به دليل بازار رقابتي و تعرفه هاي تشويقي، پايين تر 

از تعرفه هاي مصوب است.
فالح جوشقاني درباره طرحي كه قرار بود براي تعيين 

نرخ اينترنت كاربران كم مصرف ADSL مصوب شود، 
نيز گفت: ما تعيين ميزان آس��تانه مصرف منصفانه 
)FUP( را به اپراتورها واگ��ذار كرديم. به اين معني 
كه اپراتورها براساس تعرفه مي توانند سقف مصرف 
منصفانه متفاوتي براي كاربران درنظر بگيرند. پيش 
از اين به دليل آنك��ه مصوبه اينترنت غيرحجمي جا 

بيفتد، به اپراتورها اين اجازه داده نشده بود.
رييس رگوالتوري افزود: اما هم اكنون طبق ارس��ال 
ابالغيه ب��ه اپراتورهاي اينترنت، آنه��ا مي توانند در 

ش��رايط رقابتي، مشتريان خود را دسته بندي كرده 
و س��طح آس��تانه مصرف متفاوتي براي مشتركان 

پرمصرف و كم مصرف درنظر بگيرند.
وي با بيان اينكه كاهش درآمد اپراتورها ارتباطي با 
تعرفه مصوب كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات 
)مصوبه ۲۶۶( ندارد، خاطرنشان كرد: از آنجايي كه 
كيفيت اينترنت در موبايل بهتر از ADSL اس��ت و 
اين انتقاد وارد است كه توسعه مناسبي در اين بخش 
در كش��ور صورت نگرفته است، بخشي از كاربران به 

سمت استفاده از اينترنت موبايل سوق پيدا كرده اند 
و اين مساله كاهش درامد اپراتورهاي اينترنت را به 

همراه داشته است.
معاون وزير ارتباطات با اشاره به اينكه حداكثر سرعت 
اينترنت با ADSL، حدود ۸ مگابيت برثانيه است و 
اين درحالي است كه با سيم كارت، كاربر به اينترنت 
۲۰ مگابيتي دسترس��ي دارد، گفت: تحليل ها نشان 
مي دهد كه مصوب��ه ۲۶۶ در كاهش درآمد اپراتورها 

اثري نداشته است.

بيزينس اينسايدر| يك سازمان هلندي، سيستم 
جديدي مبتني بر هوش مصنوعي ارايه داده است كه 
تصاوير طراحي شده را به شكل نقاشي هاي عجيبي 

از رنگ روغن درمي آورد.
ش��ايد بتوان از هوش مصنوعي در ه��ر زمينه اي از 
جمله ران��دن خودرو و درمان بيماري ها اس��تفاده 
 كرد اما اين فناوري، در م��ورد تغيير تصاوير، نتايج 

كابوس واري ارايه مي دهد.
يك س��ازمان پخش برنامه هاي تلويزيوني در هلند 
موسوم به »NPO «، نوعي سيستم هوش مصنوعي 
ابداع كرده كه طراحي ها را به ش��كل يك نقاش��ي 

ترسناك با رنگ روغن در مي آورد.
در اين سيستم موس��وم به »Pix2Pix «، گاهي 
طراحي ها بطور قابل توجهي واقعي به نظر مي رسند 

اما اغلب، كامال در هم ريخته و عجيب هستند.
در آزمايش اين سيستم، ايجاد هزاران تصوير گربه 

به هوش مصنوعي آموزش داده شد و سيستم بايد 
آنها را از طراحي خطي به يك تصوير واقعي تبديل 
مي كرد اما در بررس��ي جديد، اس��تفاده از تصاوير 

انسان، به سيستم آموزش داده شد.
Pix2Pix، براي ايجاد تصوير چهره، از يك شبكه 
عصبي استفاده مي كند. در بيش��تر موارد، تصاوير 
نهايي، عجيب هستند و حتي شبيه به يك هيوالي 

خوك مانند به نظر مي رسند.

شركت ادوب )Adobe( در به روزرساني هاي امنيتي 
خود، ۱۰ آس��يب پذيري را در محصوالت فلش پلير 
)Flash Player( و ColdFusion برطرف كرد.

يك��ي از آس��يب پذيري هاي مهم، آس��يب پذيري 
 )CVE-2018-15967( افزايش سطح دسترسي
 در نس��خه هاي ۳۰,۰.۰.۱۵۴ و قبل ت��ر محص��ول

 ،macOS ،براي ويندوز Adobe Flash Player
لينوكس و Chrome OS است.

بهره برداري مناسب از اين آس��يب پذيري منجر به 
افشاي اطالعات خواهد شد.

 ColdFusion ۹ آس��يب پذيري ديگر مربوط ب��ه
هس��تند كه ۶ مورد آن بحراني هس��تند كه شامل 
۴ مورد در خارج كردن از حالت س��ريال ش��ده براي 
داده هاي غيرقابل اعتماد، ۱ م��ورد بارگذاري فايل 
ب��دون محدوديت و ۱ م��ورد مرتبط با اس��تفاده از 
مولفه اي كه داراي يك آسيب پذيري شناخته شده 

است، مي شود.
اين نقص هاي امنيتي نسخه هاي ۱۱، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ 
محصول ColdFusion را تحت تاثير قرار مي دهند. 
نقص ه��اي بحراني منجر ب��ه اجراي ك��د دلخواه و 
بازنويس��ي فايل دلخواه مي ش��وند. همچنين، باگ 
بارگذاري نامحدود فايل منجر به اجراي كد مي شود.

دو نق��ص ديگ��ر در ColdFusion ب��ا درجه مهم 
ارزيابي ش��ده اند و مهاجم ب��ا سوءاس��تفاده از آنها 
مي تواند پوش��ه هاي دلخ��واه ايجاد كند يا ليس��ت 

پوشه هاي موجود را به دست آورد.
همچني��ن يك آس��يب پذيري افش��ا اطالع��ات با 
درجه حساسيت متوس��ط نيز در يكي از مولفه هاي 

ColdFusion برطرف شده است.

ديلي ميل| ش��ركت »ب.ام .و« به تازگي توانس��ت 
موتورسيكلت خودران خود را با موفقيت آزمايش كند.

ش��ركت »ب.ام .و« ، از يك موتورس��يكلت خودران 
رونماي��ي كرده اس��ت ك��ه مي تواند ب��دون حضور 
سرنشين، با سرعت حركت كند و حتي از عهده پارك 

كردن برآيد.
اين وسيله نقليه، مبتني بر يك نرم افزار هوشمند است 
كه امكان دور زدن، حركت س��ريع، متمايل شدن به 
گوش��ه ها و ترمز ك��ردن را ب��راي آن فراهم مي كند. 
شركت ب.ام .و اميدوار است استفاده از هوش مصنوعي 
بتواند با فراهم كردن امكان حركت و ترمز خودكار، به 

حفظ ايمني سرنشين موتور كمك كند.
اين ش��ركت در يك ويدئو، قابليت هاي موتور جديد 
خود موسوم به »R1200GS « را به نمايش گذاشته 
است. اين موتورسيكلت كه ابداع آن دو سال زمان برده، 
به تنهايي موتور خود را روشن مي كند و مي تواند پيش 
از توقف كامل، با سرعت در پيست مسابقه حركت  كند. 
طراحي موتور به گونه اي است كه از عهده كنترل خود 

در تقاطع و پيچ هاي تند برمي آيد.
به گفته شركت ب.ام .و، اين محصول براي محافظت 
از سرنشينان بي دقت ابداع شده و در شرايط ضروري، 
پايداري بيشتري دارد.  »استفان هانس « ، مهندس 
بخش موتور سيكلت ب.ام.و در اين ويدئو گفت: ابداع 
موتور خودران مي تواند به درك م��ا در مورد پويايي 
اين وسيله نقليه كمك كند.فناوري مورد استفاده در 
ابداع اين موتور، هنوز مشخص نيست اما احتماال مانند 
خودروهاي خودران در س��اخت آن، از دوربين هاي 
حس��اس به حركت، فناوري ليدار و هوش مصنوعي 

استفاده شده است.

هكرنيوز| به تازگي گروهي از متخصصان امنيتي دريافته 
و اعالم كرده اند كه هكرها قادر خواهند بود با هك سيستم 
امنيتي خودروهاي برقي تسال، خودروهاي موردنظر خود 
را به س��رقت ببرند. با توجه به افزايش روزافزون حمالت 
سايبري و هك سيستم هاي مختلف اعم از رايانه، گوشي 
هوشمند، سيستم هاي هوش��مند خانگي و پايگاه هاي 
داده شركت هاي بزرگ، متخصصان و كارشناسان فعال 
در حوزه امنيت سايبري اين روزها بيش از پيش به دنبال 
يافتن آسيب پذيري و ضعف هاي امنيتي هستند كه هكرها 
مي توانند با سواستفاده از آن به حريم خصوصي كاربران 
نفوذ پيدا كرده و اطالعات يا دستگاه هاي موردنظر خود 
را به سرقت ببرند. به تازگي پژوهشگران امنيتي فعال در 
 Computer Security and Industrial موسسه
Cryptography بلژي��ك، به صاحب��ان خودروهاي 
برقي و الكتريكي تسال اس ساخت شركت خودروسازي 
تسالموتورز امريكا هشدار داده اند كه مجرمان سايبري 
قادر خواهند بود ب��ا نفوذ از طريق يك آس��يب پذيري، 
سيستم امنيتي فوق پيشرفته  نصب شده بر اين خودروها 
 را هك ك��رده و خودروي مذكور را تنه��ا در عرض مدت

۲ ثانيه روشن كرده و به سرقت ببرند. لنرت ووترز يكي از 
اين محققان امنيتي در اين خصوص مي گويد: اين روزها 
هكرها و مجرمان سايبري چنان دانش پيشرفته اي دارند 
كه مي توانند حتي يكي از پيش��رفته ترين سيستم هاي 
امنيتي خودروهاي تسال را نيز فريب داده و به آن دسترسي 
پيدا كنند.به نظر مي رسد كه انتش��ار اين خبر هم براي 
دارندگان اين خودروها و هم براي ش��ركت تسالموتورز 
بسيار ناخوشايند باش��د و انتظار مي رود كه مقامات اين 
خودروساز امريكايي در روزهاي آتي بيانيه اي منتشر كرده و 

به دنبال برطرف كردن اين آسيب پذيري باشند.

ساينس| محققان دانشگاه صنعتي »دلفت « هلند 
ربات پرنده اي توليد كرده اند كه در هر ثانيه ۱۷ بار پر 

مي زند و بسيار سريع است.
محققان اين پروژه اساس كار خود را بر اساس حركات 
مگ��س ميوه بنيان  نهادند و مدعي ش��دند كه اختراع 
آنها مي تواند يافته هاي انس��ان راجع به پرواز حشرات 

را متحول كند.
محققان دانشگاه صنعتي »دلفت « هلند اين پرنده را 
س��اختند و اظهار كردند كه پرنده ساخت آنها قادر به 

پرواز درجا و حركت سريع به چپ و راست است.
 »ماتج كاراسك« طراح اصلي پروژه گفت: ربات ما قادر 
به انجام مانورهاي تهاجمي مانند چرخش سريع ۳۶۰ 

درجه است.
ربات ۳۳ س��انتي متر طول و ۲۹ گ��رم وزن دارد. توان 
باالي مصرفي اين ربات، آن را قادر به پرواز بيش از يك 

كيلومتري با شارژ باتري كامل كرده است.
يك مغز »هوش مصنوعي« )AI( در ربات تعريف شده 

است تا بتواند حركات مگس ميوه را شبيه سازي كند.
جالب است كه اين ربات با داشتن اندازه اي ۵۵ مرتبه 
بزرگ تر از »مگس ميوه«  قادر به پرواز در هر نقطه است.

ساخت ربات كم هزينه بوده و مي تواند در دنياي واقعي 
مورد اس��تفاده قرار گيرد. رهبر اين پروژه اعالم كرده 
است كه ساخت پهپادهايي كه در توليد آنها از پرنده ها 
الهام گرفته  شده است، پتانسيل بااليي در استفاده در 
برنامه هاي كاربردي جديد دارند. وي ادامه داد: استفاده 
از ربات هاي پروازي تاكنون زياد مرس��وم نبوده است؛ 
زيرا به اندازه كافي سريع نبودند و فرآيند توليدي آنها 
بسيار پيچيده بود. اين در حالي است كه ربات ساخت 

ما فرآيند توليدي آساني دارد.

ديلي ميل| كالج جراحان انگليس هشدار داده گجت ها 
و اپليكيشن هاي سالمتي سبب مي شوند افراد بي دليل 

روانه مطب پزشكان و واحدهاي اورژانس شوند.
 فناوري هاي بهداشتي و س��المتي به سيستم خدمات 
بهداشت ملي )NHS( فشار مي آورد، زيرا سبب مي شود 
افراد نگران سالمتي خود بي دليل روانه مطب پزشكان و 

بيمارستان ها شوند.
طبق بيانيه رويال كالج جراح��ان انگليس، گجت هاي 
نوين مانند فيت بيت براي رصد ورزش كاربر، تست هاي 
شخصي سازي شده دي ان اي و اپليكيشن هاي پيچيده 
سالمتي كاربران خود را در انبوهي از اطالعات بهداشتي 

غرق مي كنند.
اين حجم عظيم از اطالعات سبب مي شود افراد ناخواسته 
نگران شوند و در نتيجه مراجعات غير ملزوم به واحدهاي 

اورژانس و مطب پزشكان عمومي بيشتر شود.
اين انتقاد يكي ازچالش هاي مهمي است كه مت هنكاك 
وزير بهداشت انگليس با آن بايد دست و پنجه نرم كند. 
زيرا اين وزير گس��ترش فناوري را يك��ي از اهداف خود 
اعالم كرده است. اما ريچارد كر مدير رويال كالج جراحان 
انگليس معتقد است خدمات NHS نيازمند تغييراتي 
هس��تند تا از بيماراني پش��تيباني كنند كه با انبوهي از 
اطالعات فناوري هاي تازه مواجه مي شوند.  به گفته او قرار 
است در سال جاري گزارشي درهمين خصوص منتشر 
شود. در اين گزارش هشدار داده شده هرچند فناوري هاي 
نوين فرصت هاي بهتري براي تشخيص و درمان بيماران 
فراهم مي كند، اما از سوي ديگر بدون دليل آنها را نگران 
مي كند. درهمين راس��تا افراد بيش��تري به واحدهاي 
اورژانس و مطب پزشكان عمومي مراجعه مي كنند و نگران 

معني اطالعاتي هستند كه براي آنها ارسال شده است.

ديلي ميل| شايد شما نيز جزو آن دسته از كاربراني 
باشيد كه تجربه خروج ناگهاني و بدون دليل اپليكيشن 
اينستاگرام و قطع شدن دسترسي كاربر به آن را داشته  

و نمي دانستيد بايد چگونه دوباره وارد آن شويد.
اينس��تاگرام ب��ه عن��وان يك��ي از محبوب تري��ن و 
پرطرفدارترين شبكه هاي اجتماعي، در ماه سپتامبر 
سال گذشته ۲۰۱۷ ميالدي به ركوردي بي سابقه در 
ميان شبكه هاي اجتماعي دست يافت و آن هم جاي 

دادن بيش از ۸۰۰ ميليون كاربر فعال در ماه بود. 
كارشناسان و متخصصان فعال در حوزه فناوري و رايانه 
به اين دس��ته از كاربران شبكه اجتماعي اينستاگرام 
پيشنهاد كرده اند كه درصورت تجربه و مواجهه با چنين 
مشكلي، بايد در وهله نخست، چند ساعت صبر كرده 
 )Restart( و گوشي خود را يك بار خاموش و روشن
كنند و سپس وارد اپليكيشن اينستاگرام شوند. اگر باز 
هم مشكل مذكور وجود داشت، سپس مي توانند دو 

كار انجام دهند: يكي آنكه اپليكيشن اينستاگرام خود 
را حذف كرده و بار ديگر به دانلود و نصب آن اقدام كنند. 
يكي ديگر آنكه كاربر با مراجعه به قسمت تنظيمات 
گوشي هوشمند خود، به بخش اپليكيشن ها رفته و با 
يافتن برنامه اينستاگرام، برروي آن كليك كرده و در 
قسمت حافظه )storage( آن به حذف حافظه نهاني 
اين شبكه اجتماعي )Clear Cache( اقدام كند.به 
باور آنها، اين مشكل معموال در مواقعي پيش مي آيد 

كه مدت زمان زيادي از اس��تفاده آنها از اينستاگرام و 
همچنين دانلود حجم زيادي از فايل و اطالعات اضافي 
 )cache( و ناخواسته گذشته اس��ت و حافظه نهاني
مربوط به اينستاگرام در گوش��ي پر شده است. البته 
كاربران حتما به اين مس��اله توجه ويژه داشته باشند 
كه قبل از پاك كردن اپليكيشن اينستاگرام يا حذف 
حافظه پنهاني، گ��ذرواژه و آدرس كاربري خود را در 
اينس��تاگرام به ياد داشته باش��ند چراكه بعد از انجام 
اين اقدامات، اينس��تاگرام از تمامي اكانت هاي فعال 
و باز كاربران خارج مي ش��ود و آنها دوباره بايد با ورود 
و تايپ نام كاربري و گذرواژه، باري ديگر وارد حساب 
كاربري خود شوند. اينستاگرام يكي از محبوب ترين 
ش��بكه هاي اجتماع��ي در مي��ان كارب��ران فضاي 
 مجازي به ش��مار مي رود كه در اين ميان، نسل جوان 
و نوجوان از آن اس��تقبال بيش��تري نس��بت به ساير 

رده هاي سني كرده اند.

تبديل تصوير چهره به هيوال توسط هوش مصنوعي

 رفع آسيب پذيري
محصوالت »فلش پلير«

موتور سيكلت خودران ب.ام .و 
آزمايش شد

سرقت خودروهاي برقي تسال 
در ۲ثانيه

ربات پرنده اي كه در هر ثانيه 
۱۷ مرتبه پر مي زند 

گجت هاي سالمتي، افراد را 
روانه اورژانس مي كند

راه حل مشكل خروج ناگهاني اينستاگرام از دسترس كاربران
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اخبارشهرستانها 11 بنگاهها
 محرم و رسم ديرينه سقايي

در همدان

همدان|يك��ي از كهن ترين نوع ع��زاداري در 
اس��تان همدان كه به مدد مردان سياهپوش در 
عباسيه ها و حسينيه هاي اين شهر برپا مي شود، 
آيين سقايي است. مردم استان همدان همانند 
ساير استان هاي ايران اس��امي با آيين ديرينه 
سقايي كه در روز سوم عاش��ورا برگزار مي شود، 
جلوه هاي وي��ژه اي از اين ايام ح��زن و اندوه را به 
نمايش مي گذارند. اولين هيات سقا هاي همداني 
به همت مرحوم س��يداحمد روح بخش در سال 
۱۲۷۷ در همدان تاسيس شد. مرحوم سيداحمد 
روح بخش با كمك مرحوم كربايي ابوالقاسم سقا، 
هيات سقايي عباس��يه جوالن را كه اولين هيات 
سقايي در همدان است پايه گذاري كردند. منقول 
اس��ت در روز عاش��ورا در كربا آوردن آب براي 
 حرم امام حس��ين )ع( و يارانش برعهده حضرت
ابالفضل العباس)ع( گذاش��ته شده بود به همين 
دليل مردان سقا پوش همداني در شيوه سقايي 
خود را پيرو و مريد ابالفضل العباس)ع( مي دانند. 
سقايان از معدود دسته هاي عزا هستند كه هنوز 

لباس آييني به تن مي كنند.

اهواز|مديرعامل س��تاد ديه خوزستان معتقد 
اس��ت: با توجه به افزايش قيمت س��كه و سخت 
شدن آزادسازي زندانيان مهريه، درصدد هستيم 
با رايزني با شكات، سكه ها را برحسب مبلغ ريالي 

دريافت كنند.
حجت االسام و المسلمين قدرت هاشم نيا با اشاره 
به افزايش قيمت سكه و تأثير آن بر زندانيان مهريه، 
اظهار كرد: افزايش قيمت سكه، در افزايش تعداد 
»ورودي« زندانيان مهريه خوزستان تأثير زيادي 
نداشته است اما موجب سخت شدن آزادي اين 
زندانيان شده است. او افزود: با افزايش قيمت سكه، 
آزادي زندانيان مهريه سخت شده است. در گذشته 
شايد براي پرداخت پنج سكه، ۱0 ميليون تومان 
پرداخت مي كرديم اما در حال حاضر بايد بابت پنج 
سكه ۲5 ميليون پول پرداخت شود تا بتوانيم يك 

زنداني را آزاد كنيم.

بندرعباس| فرمانده مرزباني استان هرمزگان از 
كشف ۶0 هزار ليتر گازوئيل قاچاق در شهرستان 

بندرعباس خبر داد.
سرهنگ علي اصغرخرم روي گفت: ۶0 هزار ليتر 
گازوئيل قاچاق از يك فروند لندينگ كرافت در 
شهرستان بندرعباس كشف ش��د. مرزبانان در 
بازرسي از اين ش��ناور موفق شدند ۶0 هزار ليتر 
فرآورده هاي نفتي از نوع گازوئيل كش��ف و ۳ نفر 

متهم را دستگير كنند. 

كرمانش�اه|مديرعامل ش��ركت شهرك هاي 
صنعتي استان كرمانشاه از تكميل زيرساخت هاي 
ناحيه كارگاهي مبلمان كرمانشاه تا پايان امسال 
خب��ر داد و گفت: س��ال 98 ش��اهد رونق ناحيه 

كارگاهي مبلمان كرمانشاه خواهيم بود.
بيژن كردستاني با اشاره به ناحيه كارگاهي مبلمان 
كرمانشاه كه سال گذش��ته در شهرك صنعتي 
بيستون كلنگ زني ش��د، اظهار كرد: اين ناحيه 
اكنون در مرحله تكميل زيرس��اخت ها اس��ت و 
حدود 50 درصد كار انجام ش��ده اس��ت. مابقي 
زيرس��اخت ها نيز تا پايان س��ال تكميل خواهد 
ش��د و زمين هاي اين منطقه ب��راي واگذاري به 

سرمايه گذاران آماده خواهد بود.

بندرعباس| رييس اتحاديه مرغداران ميناب 
گفت: گرماي زياد و رطوبت باالي هوا موجب تلف 
شدن بيش از ۱5 هزار و 500 قطعه مرغ گوشتي 

در 9 مرغداري شهرستان ميناب شد.
مصطفي ذاكري گفت: خسارت اين تلفات حدود 
دو ميليارد ريال است كه علت آن گرماي ۴۱ درجه 
سانتي گراد ورطوبت هواي 89 درصد در شهرستان 
ميناب است. دماي مناسب هر سالن مرغداري بايد 
بين ۲۴ تا ۲8 درجه باشد كه دماي كمتر يا بيشتر 

از اين درجه ها، باعث تلف شدن مرغ ها مي شود.

اردبيل|رييس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني 
اردبيل گفت: وزراي گردشگري و بهداشت كشورهاي 
عض��و اكو ب��ه منظور حض��ور در دومي��ن همايش 

بين المللي گردشگري سامت به اردبيل مي آيند.
جعفر بذري در جلسه هماهنگي برنامه هاي همايش 
بين المللي گردشگري سامت اكو افزود: اين همايش 
۱۶ تا ۱8 مهرماه به ميزباني اردبيل و سرعين برگزار 
خواهد شد. قرار است در همايش بين المللي گردشگري 
س��امت كش��ورهاي عضو اكو وزراي گردشگري و 
بهداش��ت و درمان، سفرا و روساي اتاق هاي بازرگاني 
به همراه فعاالن و دست اندركاران حوزه گردشگري 

سامت كشورهاي عضو اكو حضور يابند.

قيمت سكه، آزادي زندانيان 
مهريه را  سخت كرده است

كشف ۶۰ هزار ليتر گازوئيل 
قاچاق در بندرعباس

ناحيه كارگاهي »مبلمان« 
كرمانشاه رونق مي گيرد

تلف شدن بيش از ۱۵ هزار قطعه 
مرغ گوشتي در هرمزگان

وزراي گردشگري و بهداشت 
اكو به اردبيل مي آيند

گزارشاستانيتعادلازبازارلوازمالتحرير

هشدارمديرعاملنفتپاسارگاد:

ادامهوضعيتفعليبهزياناقتصادكشوراست

قلم،دفترو8ميليوندانشآموز

در بازار قير سياه چه مي گذرد؟ 

بنگاه ها|
در روزهاي منتهي به آغاز سال تحصيلي شهرهاي مختلف 
كشورمان رنگ و بوي مهر به خود مي گيرند؛ روزهايي كه 
با ورود 8 ميليون دانش آموز به مدارس، بازار خريد و فروش 
لوازم التحرير و اقام مورد نياز دانش آموزان داغ است و همه 
خانواده هاي��ي كه فرزند محصل دارند با توجه به وضعيت 
اقتصادي در حال خريد لوازم التحرير هستند، ولي در كنار 
اين شور و اشتياق افزايش سرسام آور قيمت لوازم التحرير 
و كتاب براي بيشترخانواده ها به يك دغدغه تبديل شده 
است. اما دغدغه ديگري كه در بازار رنگارنگ لوازم التحرير به 
چشم مي خورد قبضه شدن اين بازار توسط اجناس خارجي 
با كيفيت هاي متفاوت، طرح و رنگ هاي متنوع و برگرفته از 
فرهنگ غربي است كه مجالي براي نفس كشيدن توليدات 
داخلي نمي دهند. بازاري كه براي آگاهي از زير پوست آن 
بايد پاي صحبت خانواده هايي نشست كه هر سال با تب 

تند قيمت ها مواجهند.

  فروش لوازم التحرير بي كيفيت با قيمت باال
مهناز ايماني مادر يك دانش آموز دختر مقطع ابتدايي كه 
براي خريد لوازم التحرير مورد نياز فرزندش راهي بازاري 
در كرج شده است با بيان اينكه محصوالت عرضه شده در 
بازار اغلب از كيفيت پاييني برخوردار هستندو قيمت هاي 
غيرمنطقي و بااليي دارند افزود:هرچند قيمت لوازم التحرير 
هر س��اله در حال افزايش است اما امسال نوسانات ارزي و 
قيمت دالر هم بهانه اي به دست فروشندگان داده تا به هر 
قيمتي كه دوست دارند اجناس شان عرضه كنند. البته اگر 
اين اقام كيفيت خوبي داشته باشند خانواده ها نسبت به 
قيمت ش��ان اعتراضي نمي كنند اما زماني كه جنس را با 
قيمت هاي باال مي خريم اما كيفيت بس��يار پاييني دارند 
آزار دهنده است. اين شهروند كرجي در ادامه گفت: قيمت 
بعضي از اجناس مورد نياز نسبت به سال گذشته كه براي 
فرزند بزرگ ت��رم خريد كرده بودم افزاي��ش پيدا كرده و 
همچنان شاهد خودنمايي لوازم خارجي و وارداتي در اين 
بازار هستيم. او اضافه كرد: اغلب بچه ها در نسل هاي مختلف 
اجناسي را خريداري مي كنند كه قبا نمونه هاي تبليغاتي 
آن را در انيميشن هاي هاليوودي ديده باشند موضوعي كه 
نشان دهنده اهميت كارهاي تبليغاتي در ذهن بچه هاست؛ 
اما در ايران اساسا نمادهايي براي عرضه وجود ندارد؛ بنابراين 
چاره اي نداريم جز اينكه به مطالبات بچه هايمان احترام 

بگذاريم و كاالي مورنيازشان را بخريم. اما كيلومترها دورتر 
از كرج در شهر اروميه حسين توكلي كتابفروش از منظر 
ديگري به موضوع نگاه مي كند و در گفت وگو با ايس��نا، با 
اشاره به اينكه نزديك ۲0 سال است مغازه كتاب فروشي 
و لوازم التحرير دارد، تصريح مي كند: امسال افزايش قيمت 
چش��مگيري در قيمت لوازم التحري��ر داريم بطوري كه 
۲0 درصد در قيم��ت لوازم التحرير داخلي و50 درصد در 
قيم��ت لوازم التحرير خارجي افزاي��ش قيمت داريم.اين 
كتابفروش با اشاره به اينكه هيچ نظارتي بر قيمت گذاري 
محصوالت وجود ندارد، خاطرنشان كرد: از اول شهريور كه 
بازار لوازم التحرير داغ است با كاهش۲0 درصدي خريدار 
نسبت به سال گذشته مواجه هستيم.او با تاكيد بر اينكه 
اكثر مردم تمايل به خريد محصوالت خارجي دارند اظهار 
كرد: كيفيت خوب محصوالت خارجي در سال هاي گذشته 

باعث شده مردم به خريد اين وسايل راغب شده و حمايتي 
از لوازم التحرير باكيفيت داخلي نداشته باشند. بايد براي 
رونق فروش محصوالت داخلي برنامه ريزي و فرهنگ سازي 
كنيم.او درخص��وص گراني اين روزهاي قيمت كتاب نيز 
افزود: افزايش قيمت كاغذ باعث افزايش قيمت ۲0 درصدي 
كتاب شده و در نتيجه باعث كاهش خريدار و كتاب خوان 

در جامعه خواهد شد.

  مشكل نظارت در عرضه لوازم
پيام يكي ديگر از فروش��ندگان كتاب و لوازم التحرير در 
آذربايجان بااشاره به اينكه نظارت كافي برعرضه و فروش 
لوازم التحرير وجود ندارد اظهاركرد: افزايش 50درصدي 
قيمت لوازم التحرير باعث شده خريد عمده كتابفروشي ها 
كاهش يافته و در نتيجه فروش شان نيز كاهش يابد.پيام 

با اشاره به اينكه كاهش واردات كاغذ دليل اصلي افزايش 
قيمت كتاب و محصوالت كاغذي اس��ت تصريح كرد: در 
سال جاري شاهد كاهش چشمگير خريداران كتاب بوديم 
و بيشتر اس��تادان و مدرسان درسي براي صرفه جويي در 
هزينه ها كتاب هاي پي دي اف به دانشجويان ارايه مي دهند 
كه اين ضربه بزرگي به فرهنگ كتاب خواني كشور خواهد 
زد.اين فروشنده كتاب و لوازم التحرير ادامه داد: تبليغات 
كافي و مناسبي درخصوص تبليغ محصوالت باكيفيت 
ايراني صورت نمي گيرد و نمايشگاه هاي عرضه لوازم التحرير 

بيشتر بازار فروش لوازم التحرير خارجي است.

 رابطه تحريم ها و افزايش قيمت
فرهاد عزيزي يكي از فروشندگان باسابقه تحريم ها و 
سودجويي را علت افزايش قيمت كاغذ دانست و ياد 

آورشد: برخي س��ودجويان تحريم و افزايش قيمت 
ارز را دست مايه اي براي احتكار كاغذ قرار داده اند تا 
قيمت كاغذ افزايش يافته و به س��ود برسند. احتكار 
كاال باعث كميابي كاغذ در بازار و در نتيجه افزايش 
قيم��ت كتاب در بازار و كاهش ق��درت خريد مردم 
شده است.او درخصوص تمايل مردم به خريد جنس 
خارجي نيز گفت: در چندس��ال اخير لوازم التحرير 
باكيفي��ت ايراني درب��ازار فراوان وج��ود دارد ولي 
متاسفانه فرهنگ سازي و تبليغات خوبي براي آنها 
وجود ندارد.اين فروشنده كتاب تصريح كرد: از عمده 
مشكات كتابفروش��ان اروميه دراين روزها، بساط 
كردن دستفروش ها در مركز ش��هر است كه بدون 

هيچ نظارتي بساط كرده اند.

 ۹۲ درصد از لوازم التحرير وارداتي است!
در شرايطي كه اغلب خانواده ها از افزايش بي رويه اقام 
مورد نياز دانش آموزان شكايت مي كنند رييس اتحاديه 
لوازم التحرير اس��تان قزوين مي گوي��د: در حال حاضر 
9۲ درص��د از لوازم التحرير كش��ور وارداتي بوده و تنها 
نمادهاي معتبر وارداتي توس��ط اتحاديه قابل كنترل و 
قيمت گذاري هستند و طبيعي اس��ت كه با گراني ارز 
قيمت اين اقام هم افزايش يابد.اين مسوول بيان كرد: 
بيش از ۷0 درصد از محصوالت موجود در نمايش��گاه 
اقام وارداتي از چين و هند اس��ت بنابراين كيفيت ها و 
قيمت هاي متفاوت باعث سردرگمي خريداران مي شود.

فردوس نيا تشريح كرد: توليد لوازم التحرير در ايران به 
علت باالبودن قيمت تمام شده از رونق كمي برخوردار 
اس��ت و نياز ب��ه حماي��ت دارد. به عنوان مث��ال توليد 
مدادهاي روزنامه اي كه با كيفيت و ابتكار توليدكنندگان 
ايران��ي بود به علت مش��كات در رون��د توليد متوقف 
شد.اين مسوول اضافه كرد: همچنين نوشت افزارهاي 
ايراني بايد طرح ها و انيميشن هاي مناسب سن كودكان 
را داشته باش��ند زيرا در سال هاي گذشته شاهد بوديم 
كه توليدكنندگان به علت عدم رعايت اين امر، متضرر 
شده اند.او با اش��اره به توليدات سال جاري توضيح داد: 
ماه گذشته از س��وي نهادهاي ذي ربط در زمينه توليد 
طرح هاي ايراني اسامي پيشنهاداتي صورت گرفت در 
حالي كه كارخانجات نيز محصوالت خود را از يك سال 

پيش براي عرضه به بازار آماده كرده اند.

مديرعامل نفت پاس��ارگاد مي گويد: ما موظف هستيم 
تمام ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما عرضه كنيم 
و مجاز نيس��تيم خارج از اين سازوكار اقدام به عرضه ارز 
در بازار كنيم. تمام فعاليت هاي مالي شركت حسابرسي 
مي شود و حس��ابرس ما سازمان حسابرس��ي است، اما 
برخي شركت هاي كوچك مقياس الزامي به رعايت اين 
موضوع ندارند و تفاوت قيمتي ارز سامانه نيما و بازار آزاد 

هم مشخص است. 
در روزهاي اخير بازار س��رمايه وضعيت خوبي داشته و 
ش��اخص در حال رشد اس��ت. يكي از شركت هاي مورد 
توجه بازار در روزهاي اخير شركت نفت پاسارگاد است كه 
با آزادسازي سقف رقابت قيمت وكيوم باتوم، مدتي است 
به دليل نامشخص بودن قيمت ماده اوليه خود، اقدام به 

عرضه ننموده است.
مسعود جبراييلي مديرعامل شركت نفت پاسارگاد درباره 
علل عدم عرضه قير در بورس كاال و تبعات نحوه رقابت در 
وكيوم باتوم به بورس ۲۴ گفت: قطعا عرضه خواهيم كرد 
و ني��از بازار را تامين مي كنيم. از طرفي وظيفه ما توليد و 
فروش است و علت وقفه پيش آمده هم شرايط ايجاد شده 
در خصوص قيمت گذاري وكيوم باتوم بود. با اتفاقي كه 

افتاده نرخ وكيوم باتوم رشد داشته و رقابت هاي سنگيني 
را در قيمت اين محصول شاهد هستيم.او ادامه داد: اين 
افزايش قيمت هاي غيرمنطقي منجر مي شود تا پروژه هاي 

ملي و عرضه هاي تهاتري با مشكاتي روبرو شود.
جبراييلي در خصوص زمان عرضه هاي داخلي شركت 
گفت: عرضه داخلي را از هفته آينده شروع خواهيم كرد 
اما موردي كه ناديده گرفته شده، نحوه رقابت شركت هاي 
كوچك مقياس با شركت هاي توليدكننده اصلي قير مانند 
نفت پاسارگاد و نفت جي است چرا كه با توجه به افزايش 
قيمت ارز اين شركت ها سود سرش��اري را نصيب خود 
مي كنند اما ما موظف هستيم تمام ارز حاصل از صادرات 
را در سامانه نيما عرضه كنيم و مجاز نيستيم خارج از اين 
سازوكار اقدام به عرضه ارز در بازار نماييم. تمام فعاليت هاي 
مالي شركت حسابرسي مي شود و حسابرس ما سازمان 
حسابرسي است، اما برخي شركت هاي كوچك مقياس 
الزامي به رعايت اي��ن موضوع ندارند و تفاوت قيمتي ارز 
سامانه نيما و بازار آزاد هم مشخص است. اتفاقاتي كه در 
حال حاضر رخ مي دهد دليلي است بر افزايش رقابت در 
وكيوم باتوم و رانت هاي زيادي هم از اين بابت ايجاد خواهد 
كرد.مديرعامل نفت پاسارگاد درباره قيمتي كه قرار است 

قير عرضه شود گفت: در مورد قيمت پايه بايد محاسباتي 
انجام دهيم و براي هفته آينده عرضه خواهيم داش��ت. 
با توجه به قيمت هاي وكيوم باتوم بايد بررس��ي كنيم و 
قيمت را اعام كنيم اما قيمت باالتر از قبل خواهد بود چرا 
كه قيمت فعلي وكيوم با توجه به رقابت هايي كه صورت 

مي گيرد بيش از سه برابر قيمت هاي قبلي شده است.
او درباره عل��ت صف خريد هم گفت: اتف��اق خاصي در 
عملكرد شركت رخ نداده است و شرايط همان است كه 
بود. فقط به منظور شفافيت بيشتر عرضه هاي صادراتي 
را از طري��ق مزايده انجام مي دهيم و مش��تري هم براي 

عرضه هاي صادراتي داريم.
جبراييلي در خصوص اين موضوع كه تغييرات قيمتي 
محصوالت شركت چه اثري بر وضعيت مالي دارد گفت: 
بايد عرضه هاي جدي��د اتفاق بيفتد و پس از آن مي توان 

شرايط را بررسي كرد.
او در پايان به دو مساله چالش برانگيز در صنعت اشاره كرد 
و گفت: با توجه به تغييرات رخ داده در تعيين قيمت وكيوم 
باتوم مشكات جدي در صنعت و براي مصرف كنندگان 
فرآورده ه��ا ايجاد مي ش��ود. از طرف��ي ارزش گمركي 
محصوالت قير موضوع ديگري است كه بايد مورد بازنگري 

قرار گيرد، چرا كه در گمرك قير فله با نرخ ۱۶0 دالر اظهار 
مي شود در صورتي كه قيمت صادراتي خيلي بيش از اين 
رقم است و رانت زيادي را ايجاد كرده است. همچنين يكي 
از داليل رقابت شديد در وكيوم باتوم همين موضوع است. 
تفاوت ارزش گمركي صادراتي قير حاشيه سود جذابي را 
براي توليدكنندگان خرد ايجاد مي كند، بنابراين حاضرند 

با هر قيمتي اقدام به خريد وكيوم باتوم كنند.
جبراييلي ادامه داد: در حال حاضر با توجه به حذف اشتباه 
سقف رقابتي در عرضه بورس و تفاوت هاي فاحش در تعهد 
ارزي ارزش صادراتي قير در گمرك و س��ودهاي حاصله 
از محل نرخ تفاوت فروش واقعي ارزي مش��كات جدي 
در معامات وكيوم باتوم ايجاد شده است وشركت هاي 

معتبر و داراي حسابرسان مستقل توان رقابت را از ساير 
توليدكنندگان خرد از دست داده اند. با حذف سقف رقابتي 
رانت كاني براي داللي و س��ودهاي بي حساب و كتاب 
ايجاد شده اس��ت و با تداوم اين وضعيت به زودي شاهد 
توقف توليد كارخانه هاي بزرگ و معتبر و معضات بعدي 

آن خواهيم بود.
او گفت: وزارت صمت بايد هرچه زودتر با اتخاذ تصميم 
منطقي و تعيين س��قف رقابت و نيز اصاح فوري ارزش 
گمركي صادرات و واقعي نمودن قيمت، كانال رانت ايجاد 
شده را مس��دود كند. تداوم اين وضعيت در اين شرايط 
اقتصادي اصا به نفع كشور و منافع ملي و بازار داخلي و 

پروژه هاي ملي نيست.

خشكشدنبيشاز
450چشمهعشايري

كهگيلويه و بويراحمد|
مديركل امور عشاير استان 
كهگيلوي��ه و بويراحم��د 
مي گوي��د: بي��ش از ۴50 
چش��مه عش��ايري اي��ن 
استان كاما خشك شده و 
متاسفانه اكثر منابع آب يا 

خشك شده اند و يا در حداقل بهره دهي هستند.
مجيد علي پور در گفت وگو با ايس��نا، اف��زود: گرچه با 
توجه به خشكسالي و كم آبي كمبود علوفه در مناطق 
عشايري استان داريم اما شرايط سختي در اين مناطق 
وجود ندارد. او اظهار كرد: امسال به علت خشكسالي، 
كوچ عشاير اس��تان با تاخير انجام شد. هر ساله در اين 
موقع بخش زيادي از عشاير كوچ كرده بودند و يا در ميان 
بندهاي عشايري بوده اند اما امسال به علت نبود علوفه در 
مناطق قشاقي تقريبا ۱00درصد عشاير استان هنوز 

كوچ نكرده اند.
مديركل امور عش��اير اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 
خاطرنش��ان كرد: ۳0 دستگاه ماش��ين آالت بخش 
خصوصي و پيمانكاري از جمله تانكر، تراكتور و وانت 
كار آبرس��اني سيار به مناطق مختلف عشايري استان 
را انجام مي دهند. حدود ۳00 تانكر چرخدار به عشاير 
واگذار شده، طي سال هاي گذشته ۱800 تانكر ۱000 
ليتري تاشو تحويل عشاير شده و بيش از ۲500 منبع 
ذخيره آب در مناطق عشايري داريم كه آب سيار به اين 

منابع انتقال داده مي شود.

پايلنگواگنهايايراني
درآسيايميانه

خراسان رضوي|
رييس اتحاديه صادركنندگان 
خراس��ان رضوي گفت: در 
حال حاضر يكي از مشكات 
اساس��ي ما اين اس��ت كه 
واگن هاي ايراني نمي توانند 
در مسير كشورهاي آسياي 
ميانه حركت كنند. محمدحسين روشنك در خصوص 
كمبود واگن براي صادرات سيمان اظهار كرد: مشكلي 
كه قرار بوده س��ال ها قبل براي واگن رفع شود تا در هر 
سال براي صادرات دچار مش��كل نشويم، همچنان به 
قوت خود باقي است، اين مشكل را مي توانيم اينگونه حل 
كنيم كه راه آهن جمهوري اسامي با راه آهن كشورهاي 
آس��ياي ميانه يك قراردادي را منعقد كنند بر اين مبنا 
كه تردد واگن هاي ايراني را در راه آهن هاي كش��ورهاي 
آسياي ميانه مجاز اعام كنند كه تاكنون اين عمل انجام 
نشده و بطور جدي مورد پيگيري واقع نشده است.رييس 
اتحاديه صادركننده خراسان رضوي افزود: در حال حاضر 
يكي از مشكات اساسي ما اين است كه واگن هاي ايراني 
نمي توانند در مسير كشورهاي آسياي ميانه حركت كنند 
و اين مشكلي است كه سال هاي سال بين راه آهن كشور 
ما و راه آهن تركمنستان وجود دارد. او اضافه كرد: اين دو 
مشكل سبب ش��ده كه در حال حاضر درخواست واگن 
براي صادرات داشته باشيم و از سوي ديگر مشكل ما در 
اين زمينه حل نشده است، لذا ۱800 واگن كمبود داريم 

و بايد آن را مورد بررسي قرار دهيم. 

بودجهايبرايتفريحوشادي
مردمنماندهاست

آذربايجان شرقي|
عضو كميسيون فرهنگي 
مجلس دهم معتقد است: 
وقتي تنه��ا ۷ دهم درصد 
از كل بودج��ه كش��ور را به 
مسائل فرهنگي اختصاص 
مي دهند معلوم اس��ت كه 
درصد ناچيزي از همين مبلغ براي تفريح و شادي مردم 
مي ماند. به گزارش ايلنا، محمد اسماعيل سعيدي ديروز 
با بيان اينكه جامعه بيش از قبل به نشاط اجتماعي نياز 
دارد، ابراز داشت: در شرايط فعلي براي افزايش نشاط 
عمومي، قبل از هر كاري باي��د اين مقوله را باز تعريف 
كرد، بدين معنا كه ابتدا مشخص شود تعريف ما از نشاط 
و شادابي در جامعه چيست و اين ش��ادابي داراي چه 
مولفه ها، شاخص ها و چارچوب هايي است، ضمن آنكه 
بايد وظايف دستگاه ها در اين بين شفاف سازي شود و تا 
زماني كه اين مسائل مشخص نشود نمي توان تغييري 
در شرايط فعلي ايجاد كرد. نماينده مردم تبريز، آذرشهر 
و اسكو در مجلس دهم استفاده از ظرفيت هاي مردمي 
براي توسعه نش��اط و عدم برخورد قهري با آنها را مهم 
خواند و افزود: بايد اين ظرفيت ها را هدايت كرد نه آنكه 
با آنها مقابله شود.او  يادآور شد: در طول ۴0 سال گذشته 
ثابت شده رفتارها و تصميمات جزيره اي با موازي كاري 
راه به جايي نمي برد بنابراين دستگاه ها بايد به انسجام 
و هماهنگي و زبان مصالحه برسند تا شادي و نشاط در 

جامعه گسترش يابد.

بوش�هر|نماينده مردم 
دش��تي و تنگس��تان در 
مجلس دهم ب��ا تاكيد بر 
چاره انديش��ي براي رونق 
فعاليت لنج داران تجاري 
گف��ت: تغييرات ن��رخ ارز 
تامين س��وخت لنج هاي 
تجاري فعاليت آنان را با مشكل مواجه كرده كه بايد 
راهكاري براي حل مشكات و تامين معيشت آنان 
ارايه شود.به گزارش تسنيم سيدكمال الدين شهرياري 
ديروز در نشست با مس��ووالن دستگاه هاي اجرايي 
استان بوش��هر پارس جنوبي را بزرگ ترين منطقه  
صنعتي و توليدي كشور نام برد و افزود: منطقه پارس 
جنوبي به عنوان پايتخت انرژي ايران معرفي شده كه 
در منظر مسووالن عاليرتبه كشور، جايگاه مهمي در 

تامين منابع ملي دارد.
او گفت: مسووالن عاليرتبه كشوري بر توجه به توسعه 
منطقه اي پارس جنوبي تاكيد دارند ولي تاكنون اين مهم 

عملي نشده و تنها به منافع ملي آن توجه شده است.
 ش��هرياري از ن��رخ بيكاري ب��اال در شهرس��تان هاي 
هم جوار پارس جنوبي خبر داد و بيان كرد: پارس جنوبي 
با اين همه عظمت ولي شهرس��تان هاي استان از نرخ 
باالي بيكاري رن��ج مي برند به گونه اي كه نرخ بيكاري 
در تنگس��تان ۱8.۱ درصد، دشتي ۱5.۲ درصد، ديلم 
وضعيت قابل قبولي ندارد و ديگر شهرهاي اين استان از 

اين وضعيت در عذاب هستند.

يزد|ريي��س س��ازمان 
بس��يج اصناف كش��ور از 
آغاز طرح »يك كاس��ب، 
يك دانش آموز« در استان 

يزد خبر داد .
ب��ه گ��زارش ايس��نا، 
»غامرضا حسن پور« در 
رزمايش اقتدار عاشورايي بسيج اصناف كه با عنوان 
»يك كاس��ب، يك دانش آموز« در بازار يزد برگزار 
شد، اظهار كرد: پش��تيباني مالي اصناف، بازاريان 
و فعاالن اقتص��ادي از دانش آم��وزان بي بضاعت و 
دانش آموزان بازمان��ده از تحصيل مهم ترين هدف 
برگزاري طرح يك كاسب يك دانش آموز در استان 

يزد و كشور است.
او اف��زود: اگر هر كاس��ب يك دانش آم��وز را تحت 
پوشش خود قرار دهد بسياري از مشكات خانواده ها 
و دانش آموزان محروم و مستضعف برطرف مي شود .

رييس سازمان بسيج اصناف كشور،  گفت: در سال 
اول اجراي اين طرح كه س��ال گذش��ته بوده يك 
ميليارد و ۲00 ميليون تومان جمع آوري شده است.

حسن پور با بيان اينكه براي سال تحصيلي جديد در 
مرحله اول اين طرح صد هزار دانش آموز را صد هزار 
كسبه به صورت مس��تقيم تحت پوشش خود قرار 
مي دهند، تصريح كرد: اين ارتباط مستقيم است و 
بدون واسطه انجام مي گيرد كه بتواند در طول سال 

مستمر باشد .
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اقتصاد اجتماعي12اخبار
»هر نظامي يك امدادگر« 

مي شود 

 سرايت تاثير منفي كنكور 
به مقطع دبستان

مدرسه »معين« تغيير نام داد 

معاون آمادگي و مقابله س��ازمان مديريت بحران 
كشور از برنامه ريزي براي ارايه آموزش به نظاميان 
در راستاي اجراي طرح »هر نظامي يك امدادگر« 

خبر داد.
مرتضي اكبرپور درب��اره اجراي اي��ن طرح گفت: 
نيروهاي نظامي با توجه ب��ه توان و ظرفيت بااليي 
كه در سراسر كشور دارند همواره از جمله نخستين 
نيروهايي هس��تند ك��ه در زمان وق��وع حوادث و 
بحران ه��ا در محل حاض��ر مي ش��وند. كما اينكه 
در زمين لرزه كرمانش��اه نيز ديدي��م كه نيروهاي 
نظامي چطور به مردم و زلزله زدگان خدمات ارايه 
مي كردند. اكبرپور اضافه كرد: در همين راستا و به 
منظور افزايش هماهنگي ميان نيروهاي نظامي و 
دستگاه ها و سازمان هاي امدادي طرحي در مرحله 
تدوين است كه بر اساس آن فعاليت هاي امدادي و 
اقدامات نيروهاي مسلح در زمان بحران ها ساماندهي 
ش��ده و در همين راستا نيز اقدام به ارايه آموزش به 
نيروهاي نظامي اعم از سربازان و نيروهاي كادري 
خواهد شد. معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت 
بحران كش��ور با بيان اينكه هماهنگي هايي نيز در 
اين خصوص با ستاد كل نيروهاي مسلح انجام شده 
به ايسنا گفت: در اجراي اين طرح، هم به نيروهاي 
نظامي رسمي و هم به سربازان آموزش هايي داده 
خواهد ش��د تا بتوان در هنگام بحران ها و حوادث 
اس��تفاده بهتري از ظرفيت و پتانسيل اين افراد در 

راستاي خدمت به حادثه ديده استفاده كرد. 

دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پ��رورش با بيان 
اينكه انتخاب منابع كنكور بر اساس قانون مجلس، 
در اختيار شوراي سنجش و پذيرش دانشجوست 
گفت: اما اينكه امتحان كدام دروس به صورت نهايي 
برگزار ش��ود؟ به ش��وراي عالي آموزش و پرورش 

واگذار شده است.
مهدي نويد ادهم با اشاره به چالش هاي تربيت ديني 
در مدارس اظهار كرد: بخش قابل توجهي از س��ند 
تحول به تببين ش��اخص هاي تربيت ديني اشاره 
دارد. يكي از اين شاخص ها، عقالنيت است و تربيت 
ديني عقل مدار است. ما تالش كرديم عقالنيت را 

در برنامه ريزي ها پررنگ كنيم.
او افزود: تربيت ديني بايد با مراحل رشد دانش آموزان 
تناس��ب داش��ته باش��د. همچني��ن اقتضائ��ات 
دانش آموزان دختر و پسر بايد مورد توجه قرار بگيرد.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با بيان اينكه 
محاسن اخالقي ديگر شاخصه تربيت ديني است، 
درباره اينكه چه كسي تصميم گرفته دروسي مانند 
دين و زندگي منبع كنكور باش��ند؟ گفت: كنكور، 
براي آموزش و پرورش امروز ما سمي مهلك است كه 
همچون سدي مانع اجراي سند تحول بنيادين شده 
است. انتخاب منابع كنكور بر اساس قانون مجلس 
در اختيار شوراي سنجش و پذيرش دانشجو است، 
اما اينكه امتحان كدام دروس به صورت نهايي برگزار 
شود ؟ به شوراي عالي آموزش و پرورش واگذار شده 
اس��ت. نويد ادهم افزود: تاثير منفي كنكور به دوره 
دبستان هم سرايت كرده است. متاسفانه هر درسي 
را از كنكور حذف كني��م، دانش آموزان آن را جدي 
نمي گيرند و هم و غم خود را براي دروسي مي گذارند 
كه ضريب باال دارد. برخي كارشناس��ان معتقدند 
دروسي مانند دين و زندگي بايد جزو منابع كنكور 
باشد تا دانش آموزان آن را جدي بگيرند كه نقظه نظر 

مقابل آن هم وجود دارد.

رييس اداره اطالع رساني و روابط عمومي آموزش و 
پرورش شهر تهران توضيحاتي درباره تغيير تابلوي 
مدرس��ه »معين« و نحوه ادامه فعاليتش در سال 

تحصيلي جديد ارايه كرد.
مسعود ثقفي به ارايه توضيحاتي پيرامون انتقادات 
مطرح شده مبني بر تغيير تابلوي مدرسه »معين« 
و ادامه فعاليتش با نام جديد پرداخت و اظهار كرد: 
موافقت اصولي مجتمع آموزش��ي پس��رانه دكتر 
معين بعد از اتفاقات رخ داده چند ماه گذش��ته، از 
سوي شوراي نظارت بر مدارس غيردولتي لغو شد.
او افزود: با توجه به اينكه مشكل و تخلف رخ داده 
در مدرسه متوسطه اول اين مجتمع رخ داده بوده 
و به دليل حفظ امنيت رواني جامعه، اين دوره به 
كل از مجموعه مجتمع حذف ش��د. رييس اداره 
اطالع رس��اني و روابط عمومي آموزش و پرورش 
ش��هر تهران با بيان اينكه به لحاظ حقوقي مجوز 
نماينده حقوقي مدرس��ه دكتر معين لغو ش��ده 
اس��ت، اما سهام داران موسسه حق دارند در ملك 
احداثي با كاربري آموزشي مدرسه فعاليت داشته 
باشند گفت: لذا طبق قانون آنها مي توانند با معرفي 
نماين��ده حقوقي و نام جديد در س��اير دوره هاي 
تحصيلي )جز دوره اول متوسطه( به فعاليت خود 

ادامه دهند.
ثقفي تاكيد كرد: صحيح است كه نام مجتمع تغيير 
كرده است، اما براي دبيرستان متوسطه دوره اول 
به علت حفظ امني��ت رواني خانواده ها مجوز داده 
نشده اس��ت. به اين ترتيب همانطور كه گفته شد 
تغيير نام مدرسه معين در چارچوب قانون صورت 
گرفته و دوره اول متوسطه بطور كامل حذف شده 
اس��ت و اين مجتمع اكنون دانش آم��وز در دوره 
ابتدايي و متوس��طه دوم ج��ذب مي كند. كمك 
كرديم دانش آم��وزان متوس��طه اول در مدارس 
ديگري جايابي و ثبت نام ش��وند. او با بيان اينكه 
كادر مدرسه تغيير كرده و نيرويي از آن مدرسه در 
مجتمع فعاليت نمي كنند، گفت: يك مدرسه در 
مجتمع مرتكب تخلف شده بود و در مدرسه ابتدايي 
و متوسطه دوم تخلفي صورت نگرفته بود و چون 
اسم مدرسه ش��ائبه ايجاد مي كرد، مجوز جديد با 
عنوان جديد صادر و مدرسه فعاليت قانوني خود را 

شروع كرده است.

110 هزار نيرو با قرارداد موقت در بيمارستان كار مي كنند 

كاركنان بيمارستان ها اميدوارند با پايان خدمت نيروهاي رسمي، استخدام شوند 

سنگيني بار قراردادي ها روي دوش بيمارستان ها 

داغ سكه بر »مهريه« زنان

تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي، يكي از عواملي است 
كه چندين وزارتخانه و دس��تگاه دولتي را با مشكل رو به 
رو كرده و بار مالي بس��ياري را به اين سازمان ها تحميل 
مي كند. اين ميان چندين سال است كه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي از آمار 110 هزار نيروي قراردادي 
خبر مي دهد كه سال هاست در انتظار تعيين تكليف خود 
مانده اند اما خبري از استخدام رسمي آنها در ميان نيست 
در حالي كه به گفته وزير بهداشت اگر تكليف استخدام اين 
110 هزار نفر معلوم شود، ساالنه 3 هزار ميليارد تومان در 
هزينه هاي اين وزارتخانه، صرفه جويي مي شود. از طرف 
ديگر با توجه به كمبود نيرو در وزارت بهداشت، نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي، بر اين موضوع تاكيد دارند كه با 
اجراي قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان، دولت هر 
چه س��ريع تر اين 110 هزار نفر را جايگزين نيروي هاي 

بازنشسته وزارت بهداشت،  كند. 

  چهار سال ابراز اميدواري بي نتيجه
تعيين تكليف نيروهاي قراردادي و شركتي دستگاه هاي 
اجرايي يكي از مهم ترين بندهاي برنامه مديريت خدمات 
كشوري است كه ش��هريور ماه 1395، اجراي آزمايشي 
آن پاي��ان يافت، اما در قانون برنامه بودجه س��ال 1396 
موضوع تمديد اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات 
كشوري براي يك سال تمديد شد. بنابراين شهريور ماه 
96 مهلت يك س��اله براي دايمي كردن برنامه مديريت 
خدمات كشوري به پايان رسيد. با اين همه، هنوز تغييري 
در وضع اجراي اين برنامه صورت نگرفته اس��ت. اين در 
حالي است كه 28 فروردين 96، سلمان خدادادي، عضو 
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي اعالم كرده 
بود همه كارمندان قراردادي و شركتي تا مرداد ماه سال 
گذشته، رسمي مي ش��وند كه اين اتفاق رخ نداد. حاال با 
گذشت يكسال از اين موضوع هنوز 110 هزار نيروي قرار 
دادي در وزارت بهداش��ت وجود دارد كه از سال 1394، 
حسن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي نسبت به تعيين تكليف آنها موضع گيري هاي 
متفاوتي داشت. بهمن ماه 94، قاضي زاده هاشمي، درباره 
اين موضوع بيان كرد: » در وزارت بهداش��ت 100 هزار 
نفر نيروي قراردادي وجود دارد كه در حال حاضر وزارت 
حقوق آنها را پرداخت مي كند و اگر در اعتبارات بودجه 
سال آينده وزارت بهداش��ت ديده شود ما موافق تبديل 
وضعيت اين نيروها هس��تيم.« اما يكسال بعد در تاريخ 
12 اس��فند 95، وزير بهداشت اعالم كرد تعيين تكليف 
وضعيت اين نيروها در حيطه اختي��ارات اين وزارتخانه 

نيس��ت، او بيان كرد: تنها در اس��تان ايالم از اول دولت 
يازدهم تاكنون 430 پرسنل درماني بازنشسته شده اند 
اما مجوز استخدام حتي يك نفر را هم نداشته ايم. تعداد 
افراد قراردادي و تبصره 3 و 4 در وزارت بهداش��ت، 110 
هزار نفر است كه وزارت بهداشت بايد از محل درآمدهاي 
خود، حقوق اين افراد را پرداخت كند با وجود اين وضعيت، 
ما بيش��تر از اين نيروها، به استخدام ش��دن آنها عالقه 
داريم زيرا در اين صورت، س��االنه 3 هزار ميليارد تومان 
صرفه جويي مي ش��ود و دولت حقوق آنه��ا را پرداخت 
مي كند. در طول 3.5 سال گذشته در كشور 30 هزار نفر 
از پرستاران كه شغل آنها حياتي و مهم است، بازنشسته 
شده اند اما نتوانسته ايم هيچ نيروي جايگزيني براي آنها 
استخدام كنيم.« اما يكسال بعد از اين اظهارات هم مجوز 
استخدام و رسمي ش��دن اين نيروها به وزارت بهداشت 
داده نشد و هنوز هم بالتكليفي سرنوشت شغلي اين 110 
هزار نفر را در بر گرفته و بار مالي را به وزارت بهداش��ت و 
بيمارستان هاي تابع آن تحميل مي كند. آخرين اظهارات 
وزير بهداشت درباره اين موضوع مرداد ماه امسال مطرح 
شد كه همچنان در حد ابراز اميدواري و تمايل باقي مانده 
است. قاضي زاده هاشمي، 19 مرداد امسال در آيين افتتاح 
كلينك تخصصي بيمارستان امام خميني )ره( مهاباد، 
درباره اين موضوع گفت : »وزارت بهداشت تمام تالش خود 
را در زمينه رضايت كاركنان مي كند، گفت: » اميدواريم در 
آينده نزديك تمامي نيروهاي قراردادي به صورت رسمي 
استخدام شده و مشغول كار شوند. از كمبود نيرو در برخي 
مراكز درماني اطالع داريم ولي اين جذب بايد با مجوز از 
سازمان استخدامي كشور صورت پذيرد اما بايد توجه كرد 
كه تامين نيرو و همچنين تجهيز بيمارس��تان هاي تازه 

تاسيس شده در اولويت كاري دولت قرار دارد.«
اظهارات وزير بهداشت، در حالي است كه مرداد ماه سال 
گذشته اعالم ش��د با توجه به پايان يافتن مهلت اجراي 
قانون برنامه پنجم توسعه از ابتداي سال ١٣٩6 و تعيين 
نشدن س��ازوكار خاص براي تبديل وضعيت استخدامي 
كاركنان پيماني دستگاه هاي اجرايي به رسمي در مشاغل 
حاكميتي در برنامه ششم توسعه، دولت در حال تدوين 
راهكار قانوني الزم براي تبديل وضع استخدامي كاركنان 
پيماني واجد شرايط به رسمي است. سلمان خدادادي، 
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي، آن 
زمان درباره اين موضوع بيان كرد: » تعيين تكليف نيروهاي 
قراردادي و ش��ركتي دستگاه هاي اجرايي دولت از سوي 
مجلس، در برنامه مديريت خدمات كشوري در حال نهايي 

شدن و دولت موظف به اجراي آن است.« 

 نيروهاي قراردادي جايگزين بازنشسته ها شوند
س��رانجام آذر ماه 96، طرح »عقد قرارداد مس��تقيم 
با نيروهاي خدماتي توس��ط دس��تگاه هاي اجرايي و 
حذف شركت هاي پيمانكار« در كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي تصويب ش��د. اين طرح يك 
فوريت��ي در اج��راي بند 1 م��اده 7 قان��ون كار و بند 
4 اصل 43 قانون اساس��ي با هدف امضاي مس��تقيم 
قرارداد يكساله با نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي 
غيردولتي و خودداري از واگ��ذاري نيروهاي قرارداد 
معين به ش��ركت هاي پيمانكار سامان يافت تا مطابق 
مت��ن آن »نارضايتي كارگران از ق��رارداد موقت كار و 
عواقب منفي بر زندگي آنان به حداقل و بازدهي كار به 
حداكثر برسد و امنيت شغلي براي آنان بازگردد.« اما 
روز گذش��ته، احمد همتي، عضو كميسيون بهداشت 
ودرمان مجلس شوراي اسالمي، درباره تعيين تكليف 
110 هزار نيروي قراردادي وزارت بهداش��ت، با تاكيد 
براينكه دولت طبق قانون مي تواند نيروهاي قراردادي 

را جايگزين افراد بازنشس��ته و آنها را استخدام قطعي 
كند، بيان كرد: » اين نيروها بايد هرچه سريع تر تعيين 
تكليف شوند، زيرا درحال حاضر حقوق و دستمزد اين 
افراد توسط دولت پرداخت نشده و از اعتبارات و منابع 
بيمارستان ها براي حقوق كاركنان استفاده مي شود؛ 
بنابراين همين مس��اله بارمالي بس��ياري براي مراكز 
درماني به وجودآورده است. ساالنه تعدادي از كاركنان 
دستگاه ها ازجمله وزارت بهداشت به سن بازنشستگي 
مي رسند، لذا دولت مي تواند درتعيين تكليف نيروهاي 
قراردادي وزارت بهداش��ت راحتر عمل كرده و هرچه 
سريعتر اين افراد را تبديل وضعيت كند، زيرا افراد پس 
از بازنشستگي از صندوق هاي بيمه اي حقوق و دستمزد 
خ��ود را دريافت مي كنند؛ هم اكن��ون افراد قراردادي 
بسياري در وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت 
ودرمان مش��غول به فعاليت هس��تند كه براي تبديل 

وضعيت آنها تدابير ويژه بايد اتخاذ شود.«
او اف��زود: » مراك��ز درماني در ش��رايط فعلي درتامين 

اعتبارات مورد نياز خود بامش��كالت بس��ياري روبه رو 
هستند، لذا اينكه بخواهند حقوق كاركنان را هم تامين 
كنند؛ تنها سبب افزايش فشارمالي شده و ارايه خدمات 
بهداشتي و درماني را هم شايد دچار مشكل كند، ضمن 
اينكه با توجه به مراجعات مردمي به بيمارس��تان هاي 
دولتي و اش��غال تخت ها هزينه هاي درماني بسيار باال 
است. افزايش نرخ خدمات بيمارستاني نسبت به تورم 
ايجاد شده درجامعه قابل مقايسه نيست. با تعيين تكليف 
نيروهاي قراردادي دربيمارس��تان ها مي توان حداقل 
بخشي از فشارمالي تحميل ش��ده به مراكز درماني را 
كاهش داد، بطورحتم بايد هر مشكلي كه احتمال كاهش 
ارايه خدمات به بيماران را مي دهد به هر طريق ممكن 
رفع كرد. با توجه به شاخص ها و استانداردهاي بين المللي 
نيرو به ميزان كافي دربخش درماني وجود نداش��ته و 
نبايد در جذب نيرو موانع ايجاد كرد، اما دربخش اداري 
و ستادي حوزه سالمت بايد نسبت به جذب نيرو دقت 

بيشتري داشت.«

درحالي كه رييس مركز آمار و اطالعات قوه قضاييه هفته 
گذشته از »مطالبه مهريه« به عنوان پنجمين خواسته 
قضايي در كشور خبر داده، برخي از نمايندگان مجلس 
نيز به موضوع افزايش قيمت سكه و تاثير آن بر پرداخت 
مهريه پرداختند. حاال مثل قديمي »چه كسي آن را داده 
و چه كس��ي آن را گرفته است؟« درباره مهريه، تبديل 
به موضوع جدال حفظ حق��وق زنان، در مقابل افزايش 
تعداد مردان زنداني ناتوان از پرداخت مهريه شده است.

در حال حاضر موضوع افزايش قيمت س��كه دس��ت به 
گريبان مرداني شده است كه پيش از اين بنا به تشخيص 
دادگاه مهريه زنان را به شكل قسطي پرداخت مي كردند 
اما حاال بس��ياري از آنان با تغييرات شديد قيمت سكه 
ديگر توان پرداخت آن را ندارند بطوريكه فاطمه ذوالقدر، 
نماينده مجلس ش��وراي اسالمي، 18 ش��هريور ماه از 
پيش��نهاد »پرداخت س��كه مهريه به نرخ روز عقد« در 
كميسيون اجتماعي مجلس خبر داده و گفته كه در پي 
باال رفتن قيمت س��كه در ماه هاي اخير آمار محكومان 
مهريه افزايش يافته است. همچنين به گفته اين نماينده 
مجلس عده اي به دليل فرار از پرداحت مهريه به دنبال 

خروج از كشور هستند.
بيش از اين نيز پيش��نهاد كاهش سقف مهريه از 110 
س��كه به 50 س��كه به عنوان راه حلي براي اين موضوع 
مطرح ش��د بطوريكه همين نماينده مجلس از بررسي 
اين پيش��نهاد در كميس��يون اجتماعي خبر داده بود. 
اين درحالي است كه ش��هناز سجادي، دستيار حقوق 
شهروندي رييس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد 

است مشكل افزايش قيمت سكه در بازار به زنان ربطي 
ندارد و يك بحث اقتصادي اس��ت و قرار نيست زنان با 
حقوق خودش��ان تاوان مش��كالت اقتصادي جامعه را 
بدهند. او ب��ا بيان اينكه چالش »مهريه« در كش��ور از 
زماني مطرح ش��د كه وصول مهريه تا 110 سكه مورد 
حماي��ت كيفري ق��رار گرفت و مش��مول قانون نحوه 
اجراي محكوميت هاي مالي ش��د به ايس��نا مي گويد: 
به نظر مي رس��د بحث مهريه از همان زمان براي زنان 
دچار چالش شده است. با توجه به تجربه اي كه تاكنون 
در ارتباط با پرونده هاي زنان داش��ته ام، در واقع مهريه 

اهرمي دست زنان است تا زمانيكه قانون از آنها حمايت 
نمي كند، از آن استفاده كنند.

اين وكيل دادگس��تري با بيان اينكه براس��اس قانون 
مدني تمامي حقوق خانواده به عنوان “رييس خانواده 
“ در اختي��ار مرد قرار دارد، مي افزاي��د: براي مثال حق 
خروج از كشور، سكونت، اشتغال، طالق در اختيار مرد 
است. مهريه در اين حالت عاملي است كه صرف نظر از 
جنبه م��ادي، حقوق زن را با حقوق مطلق مرد متعادل 
كند. قضاتي كه در دادگاه خانواده هستند نيز مي دانند 
معموال جايي كه مرد خواسته است از حقوقش عليه زن 

استفاده كند، زن نيز مهريه اش را به اجرا گذاشته است 
و اينطور نبوده كه زني در زندگي مشكلي نداشته و در 
آرامش كامل باشد و حقوقش رعايت شود اما مهريه اش 

را اجرا بگذارد.
او با تاكيد بر اينكه مهريه به محض عقد در مالكيت زن 
قرار مي گيرد و از لحاظ شرعي و قانوني به محض اينكه 
عقد نكاح جاري مي ش��ود زن مالك مهريه مي ش��ود، 
توضيح مي دهد: اين مساله مطابق احكام فقهي و قانوني 
است، اما در سند نكاحيه عند المطالبه درج شده است؛ 
اين درحالي اس��ت كه هنگامي كه عق��د نكاح صورت 
مي گيرد بايد مهريه زن پرداخت ش��ود. در كشورهاي 
اسالمي بر اساس آموزه هاي ديني نيز به اين شكل است.

سجادي با بيان اينكه مهريه در عرف غالب عندالمطالبه 
اس��ت يعني زن هر وقت بخواهد مي تواند آن را مطالبه 
 كن��د، تصريح مي كند: اما بايد پرس��يد زن��ان عرفا چه 
زماني مهريه شان را مطالبه مي كنند؟ پاسخ اين است 
كه معموال زمانيكه زن در خانواده مورد خش��ونت قرار 
بگيرد، حقش تضييع و حقوقش محدود شود يا شوهر 
به تكاليف قانوني اش عمل نكند، زن نيز از اهرم مهريه 
اس��تفاده مي كند تا به حقوقش برس��د. در واقع مهريه 

بيشتر براي زنان وسيله گرفتن حق است.
دستيار حقوق شهروندي رييس جمهور در امور زنان و 
خانواده در ادامه مي گويد: حاال اگر فرض كنيم در عرصه 
قانون گذاري مهريه حذف شود اين مساله تعادل حقوقي 
زن و مرد را به هم مي زن��د و مهريه به عنوان مهم ترين 
حق زن ني��ز از بين مي رود. پرونده هاي��ي داريم كه در 

آنها زنان مهريه پاييني دارند ش��وهر به راحتي تصميم 
به طالق مي گي��رد، چون مانعي براي طالق ندارد. ولي 
ديده شده است زناني كه مهريه بااليي دارند شوهرانشان 
نيز ب��ه راحتي ح��رف از طالق نمي زنن��د، چراكه بايد 
مهريه پرداخت كنند. سجادي مي افزايد: به هرحال اگر 
بخواهند مهريه زنان را به دليل شرايط اقتصادي بردارند 
يا كاهش دهند، تعادل حقوقي بين زنان و مردان به هم 
مي خورد و زنان از نظر حقوقي تضعيف مي شوند. بنابراين 
زماني خوب است مهريه حذف شود يا كاهش يابد كه از 
طرف ديگر حقوق مرد محدود به شرايطي شود؛ يعني 
حق طالقش مشروط ش��ود، حق سكونت با جلب نظر 
زن باش��د يا حتي حق ممنوع الخروج كردن از اختيار 
مردان خارج شود. به عبارت ديگر يعني اين موارد را بايد 
همزمان انجام دهيم، نه اينكه تنها حق مهريه را از زنان 
سلب كنيم.او مي افزايد: زنان بايد در مقابل اين مساله 
واكنش نشان دهند. اگر مي خواهند مهريه را حذف كنند 
يا به حداقل كاهش دهند در مقابل بايد به زنان حقوق 
مدني مثل حق واليت فرزند، محدود كردن حق طالق 

شوهر، يا حق خروج از كشور يا حق اشتغال را بدهند.
اگرچه نرخ س��كه در پايان خرداد م��اه رقمي در حدود 
2.5 ميليون تومان را نشان مي داد و طي كمتر از 3 ماه 
با افزايش دو برابري رو به رو ش��د، اما به نظر مي رس��د 
تصميم گيري براي حل مشكل پرداخت مهريه نيازمند 
صرف زمان بيشتر، براي بررسي ابعاد مختلف حقوقي، 
اقتص��ادي و اجتماعي براي پيش��گيري از بروز تبعات 

منفي ديگر است.

»منع خشونت عليه زنان« در انتظار نظر قوه قضاييه داروخانه »آنالين« نداريم؛ تبليغ دارو خالف است
سخنگوي س��ازمان غذا و دارو با تشريح نحوه تعيين 
اصالت دارو و مكمل ها، درب��اره فروش اينترنتي دارو، 
گفت: گاهي دارو و مكمل هايي از طريق س��ايت هايي 
تحت عن��وان “داروخانه آنالين “ عرضه مي ش��ود، اما 

بايد توجه كرد كه داروخانه هاي آنالين مجاز نيستند.
كيانوش جهانپور با تاكيد ب��ر ممنوعيت تبليغ دارو، 
گفت: طبق قان��ون “تبليغ دارو “ خالف اس��ت و اگر 
دارويي در جايي تبليغ ش��ود، قطعا اين دارو غيرمجاز 
و قاچاق بوده اس��ت. از طرفي بايد توجه كرد كه تنها 
محل مجاز عرضه دارو و مكمل داروخانه ها هس��تند. 
حال گاهي مي بينيم كه داروها و مكمل هايي از طريق 
فضاي مجازي و س��ايت هايي تحت عن��وان داروخانه 
آنالين عرضه مي ش��وند، اما بايد توجه كرد كه اغلب 
اينه��ا داروخانه هاي آنالين مجاز نيس��تند. او با بيان 
اينكه سخت گيري بيشتري روي ممنوعيت تبليغ دارو 
نسبت به مكمل ها وجود دارد، به ايسنا گفت: البته بايد 
توجه كرد كه مكمل ها هم فقط مي توانند در نشريات 
تخصصي به جامعه پزشكي معرفي شوند و اجازه تبليغ 

ندارند. بطور كلي تبليغ دارو هم ممنوع است.
جهانپور با اش��اره به تبليغ يا فروش دارو يا مكمل ها 

در فضاي مجازي و س��ايت هاي اينترنت��ي با عنوان 
داروخانه ه��اي آنالي��ن، گفت: ما چي��زي به عنوان 
داروخانه آنالين ِصرف نداريم. داروخانه آنالين زماني 
مي تواند به صورت مجاز باش��د كه داروخانه فيزيكي 
آن هم موجود باشد. يعني داروخانه هايي كه در سطح 
شهر هس��تند، مي توانند مجوز سايت را هم دريافت 
كنند كه در اين صورت مجوز وزارت صنعت، معدن و 
تجارت را هم دارند. بنابراين هيچ داروخانه اي نداريم 

كه فقط يك سايت باشد.
او تاكيد كرد: نكته مهم اين است كه همان داروخانه هاي 

مجازي كه س��ايت دارند هم اصال حق ف��روش دارو را 
به صورت اينترنتي ندارند و فق��ط مي توانند مكمل، 
فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي را بفروشند. سخنگوي 
سازمان غذا و دارو در ادامه درباره نحوه تشخيص اصالت 
و مجاز بودن داروها و مكمل ها، گفت: مردم بايد بدانند 
كه يكي از راهبردهاي تعيين اصالت و مجاز بودن دارو 
و مكمل ها داشتن برچسب اصالت است. در نتيجه دارو 
يا مكملي كه برچسب اصالت نداشته باشد، غير مجاز 
است. براي شناسايي اصالت دارو و مكمل مي توان كد 
برچس��ب اصالت كاالي مورد نظر را كه روي كاال درج 
شده، به سامانه 20008822 پيامك كرد. اين سامانه 
بعد از چند دقيقه تاريخ توليد، محل توليد، تاريخ انقضا 
و قيمت كاالي مورد نظر را براي فرد ارس��ال مي كند و 

مجاز يا غيرمجاز بودن دارو و فرآورده را اعالم مي كند.
 TTAC جهانپ��ور ادام��ه داد: در عين حال نرم اف��زار 
هم به منظور استعالم تشخيص اصالت كاالهاي سالمت 
محور راه اندازي شده است. بر اين اساس مي توان اين 
نرم افزار را روي گوشي هاي تلفن همراه اندرويد نصب 
و از اين طريق اصالت كاالهاي سالمت محور از جمله 

دارو و مكمل را شناسايي كرد.

مع��اون رييس جمهور در ام��ور زنان و خان��واده در 
خصوص اليح��ه منع خش��ونت عليه زن��ان گفت: 
بطور مجدد از قوه قضاييه خواس��تيم تا در اعالم نظر 
نهايي شان تسريع كنند و اميد است كه اين اليحه به 

مجلس برود.
معصوم��ه ابتكار با اش��اره به فعاليت ه��اي اورژانس 
اجتماعي در كش��ور اظهار ك��رد: اورژانس اجتماعي 
در ش��هرهاي باالي 50 ه��زار نفر جمعي��ت ايجاد 
ش��ده و داراي بيش از 400 مركز در كش��ور و شش 
مركز در چهارمحال و بختياري اس��ت. او افزود: نكته 
مهم اين اس��ت كه بايد در زمينه اورژانس اجتماعي 
اطالع رساني شود تا مردم بدانند كه خدماتي به عنوان 
 اورژانس اجتماعي وجود دارد و هركجا همسرآزاري، 
كودك آزاري يا مس��ائلي همچون خودكشي صورت 
گرفت به آن مراجعه كنند. ابتكار ادامه داد: افرادي كه 
در جريان اين وقايع قرار مي گيرند مس��ووليت دارند 
آن را به اورژانس اجتماع��ي اطالع دهند كه اگر اين 
اقدام را انجام ندهند ممكن اس��ت به نوعي ش��ريك 

جرم تلقي شوند.
او اظهار كرد: اورژانس اجتماعي 123 نوعي مداخله 

موث��ر در پيش��گيري از اي��ن وقاي��ع اس��ت. معاون 
رييس جمه��ور در خصوص اقدام��ات دولت در اين 
زمينه، تاكيد كرد: بط��ور خاص در برنامه ها حمايت 
از اورژانس اجتماعي 123 در سراس��ر كش��ور وجود 
دارد و برنامه ه��ا و حمايت هاي خاص��ي با همكاري 
سازمان بهزيستي در سال گذشته داشتيم و امسال 

نيز خواهيم داشت.
او گفت: در آسيب هاي اجتماعي نيز دولت برنامه هاي 
كالن دارد و در موضوعات��ي همچون اعتياد و س��اير 
موضوعاتي كه در كش��ور وجود دارد فعاليت هايي به 
ويژه در بحث اشتغال در حال انجام است. ابتكار اضافه 
كرد: مهم ترين مساله جدي در بحث خانواده و زنان 
مساله اشتغال پايدار و نياز به كار دختران جوان است 

كه تالش هايي در حال انجام است.
او افزود: در مس��ائل حقوقي خشونت و ابعاد مختلف 
كه يكي از مهم ترين آنان مس��ائل اشتغال است براي 
خانواده و زنان اقداماتي در حال انجام است. ابتكار در 
مورد اليحه منع خشونت عليه زنان گفت: بطور مجدد 
از قوه قضاييه خواس��تيم تا در اعالم نظر نهاييش��ان 
تسريع كنند و اميد است كه اين اليحه به مجلس برود.
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
تحريم يك شركت تايلندي به 

اتهام ارتباط با ايرالين ايراني 

 واكنش به تبديل 
ميدان قيصر امين پور به چهارراه

درخواست شورا براي افزايش 
سهم زنان در برنامه سوم توسعه

وزير خزان��ه داري آمريكا در بياني��ه اي اعالم كرد: 
تحريم هاي جديدي عليه يك كمپاني تايلندي به 
جرم ارتباط با شركت هوايي ماهان ايران وضع شده 
كه بايد به منزله هشداري درمورد جديت آمريكا در 
قطع روابط با اين ايرالين ايراني در نظر گرفته شود. 
 به گزارش ايلنا به نقل از »وال استريت ژورنال«، دفتر 
كنترل دارايي هاي خارجي در وزارت خزانه داري 
آمريكا با انتشار يك اعالميه، تحريم هاي جديدي را 
عليه يك شركت هوانوردي تايلندي به اتهام كار با 

شركت هواپيمايي ماهان ايران، وضع كرد.
اس��تيو منوچي��ن، وزي��ر خزان��ه داري آمريكا در 
بيانيه اي اعالم كرد: »ماهان اير به دليل جابه جايي 
اقالم و سرباز براي بش��ار اسد و سرويس رساني به 
فعاليت هاي تروريس��تي در سراسر جهان، تحت 
تحريم اين وزارت خانه است.« در ادامه اين بيانيه 
گفته شد: »اين ش��ركت تايلندي به هشدارهاي 
مكرر آمريكا كه به طور علني و به طور خصوصي و 
دوجانبه به دولت تايلند درباره قطع روابط با ماهان 
داده ش��ده بود، بي توجهي كرده اس��ت.  براساس 
گفته هاي وزيرخزانه داري آمريكا،  اين اقدام )تحريم 
شركت تايلندي( بايد به منزله يك هشدار در نظر 
گرفته شود؛ اينكه آمريكا تمايل دارد از توقف تامين 
خدمات و منافع صنايع هوانوردي براي اين ايرالين 
مرتبط با تروريسم اطمينان داشته باشد.« شركت 
»ماي اوييش��ن« به جرم اقدام به عنوان »كارگزار 
خدم��ات عمومي« ماهان در تايلند تحريم ش��ده 
است. اين كمپاني براي ش��ركت ماهان، خدمات 
حمل بار انجام مي داده و گفته مي شود اين شركت 
تايلندي رابط بين شركت هاي محلي انتقال هوايي 
بار با كشتي هاي باري كه با پروازهاي منظم ماهان 

به تهران در ارتباط هستند، بوده است.

احمد مس��جدجامعي، رييس كميته  فرهنگي 
شوراي اسالمي شهر تهران در واكنش به حذف 
ناگهاني ميدان قيصر امين پ��ور و تبديل آن به 
چهار راه، بيان  كرد: نامگذاري ميداني به نام قيصر 
امين پور يك اتفاق خاص بود، چرا كه اولين بار بود 
كه به غير از نام شهدا، يك نام ديگر بر خيابان هاي 
شهر تهران گذاشته شده بود. به گزارش ايسنا، 
وي با بيان اينكه نامگذاري ميدان قيصر امين پور 
به سادگي اتفاق نيافتاده است اما به راحتي آن 
را حذف كرده ان��د، اظهار كرد: من نگران مابقي 
ميدان هاي ش��هر هس��تم كه مبادا با بهانه هاي 
واهي حذف شود. هر چند كه حذف اين ميدان 
نشان داد كه هنوز هم خودرو محوري در تهران 
حرف اول را مي زند و برايم جاي سوال است كه 
مسووالن شهرداري منطقه دو اعالم كرده اند كه 
آن را جبران مي كنند؟! مگر نامگذاري به راحتي 
اتفاق افتاد؟ نامگذاري ها در كميسيون و صحن 
شورا تصويب مي ش��ود و نمي توان به يك دفعه 
يك فضاي شهري همچون ميدان را حذف كرد. 
مگر شهر قاعده مند نيست كه اين كارها صورت 
مي گيرد؟ وي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با اشاره به اينكه حتما موضوع حذف ميدان 
قيص��ر امين پور رس��يدگي مي ش��ود، در مورد 
سرانجام تملك خانه هاي تاريخي در پايتخت، 
خاطرنشان كرد: در همين منطقه 11 خانه اي به 
نام خانه مينايي وجود دارد كه شهرداري تهران 
آن را ش��ش ميليارد تومان تملك كرده است و 
پيشنهاد داديم كه اين خانه تبديل به خانه موزه 
وليعصر )عج( شود و به شناسنامه خيابان وليعصر 
)عج( بدل شود كه گويا شهرداري منطقه برايش 

نقشه دارد. 

عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر تهران گفت: 
18 عضو شورا در نامه اي از مديريت اجرايي شهرداري 
تهران درخواست كردند تا در برنامه سوم توسعه سهم 

زنان در عرصه مديريت بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش فارس، زهرا نژادبهرام با بيان اينكه مشكالت 
زنان سرپرست خانوار در جامعه نيازمند عزم جدي تر 
است، افزود: هر قدمي كه در راستاي كمك به اقتصاد 
خانوار برداشته مي شود، مي تواند فرصت خوبي براي 
كاهش مش��كالت اين افراد باش��د. وي اضافه كرد: 
نمي توان گفت كه همه مشكالت جامعه و زناني كه 
مسووليت خانوار را برعهده دارند با برپايي نمايشگاه ها 
مرتفع مي ش��ود، اما معتقدم برپايي نمايشگاه ها و 
غرفه هاي مختلف خود اشتغالي و كارآفريني مي تواند 
در كاهش مشكالت اين بانوان تاثيرگذار باشد. وي 
گفت: 18 عضو شوراي شهر تهران، ري و تجريش در 
نامه اي از مديريت اجرايي شهرداري تهران درخواست 
كردند تا در برنامه س��وم توسعه سهم زنان در عرصه 

مديريت بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

»تعادل«پيامدهايبازنشستگياحتماليافشانيرابررسيميكند

افزايش هزينه هاي شهري با تغيير شهردار تهران
گروه راه و شهرسازي     آزاده كاري 

از همان روزهاي نخس��تين كه بحث منع به كارگيري 
بازنشستگان در سازمان ها، نهادهاي دولتي و عمومي در 
مجلس مطرح شد، عده اي به دنبال تغيير شهردار تهران 
بودند و هر روز بر رفتن محمد علي افشاني از شهرداري 
تاكيد مي كردند، اين در حالي بود كه هنوز اين قانون در 
مجلس در دست بررسي و اصالح بود، تا جايي كه يك 
بار محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران خطاب 
به خبرنگاران صدا و س��يما كه اين موض��وع را دنبال 
مي كردند، گفت با تصويب اين قانون رييس سازمان صدا 
و سيما هم تغيير مي كند، چرا خبري در اين مورد كار 
نمي كنيد؟ بعد از تصويب نهايي اين قانون اما فشارها بر 
شهردار بيشتر شده است و به همين دليل اعضاي شوراي 
شهر تهران در حالي كه معتقدند اين قانون شامل حال 
افشاني نمي شود، بنا دارند از طريق استفساريه تكليف 

شهردار تهران را مشخص كنند.
به گفته عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان 
قانون منع به كارگيري  يا پايان همكاري بازنشستگان تا 
2 ماه آينده الزم االجراست، طي بندهاي الف، ب، ج اين 
مصوبه، به كارگيري بازنشستگان دولتي در جايگاه هاي 
روساي سه قوه، معاون اول رييس جمهور، نواب رييس 
مجلس، اعضاي ش��وراي نگهب��ان، وزرا، نمايندگان و 
معاونين رييس جمهور بالمانع اعالم شده است.به گفته 
كدخدايي، ش��وراي نگهبان طرح اص��الح قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان را مغاير قانون اساسي ندانسته 
و بندهاي )د( و )ه( ماده 71 قانون مديريت كشوري كه 
شامل استانداران و سفرا و معاونين وزراء است، مشمول 
ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مي شود. البته در 
اين مصوبه استثنائاتي براي جانبازان باالي 50 درصد، 
آزادگان باالي 3 سال و فرزندان شهدا ديده شده است.

او با اشاره به استثنائات ديگري در برخي دستگاه ها گفت: 
نيروهاي مسلح تابع قوانين ديگري هستند. سخنگوي 
شوراي نگهبان همچنين تصريح كرد: رويه اجراي اين 
مصوبه مشمول فرصتي 2ماهه است. سازمان ها و ارگان 
هايي  كه اين قانون برايش��ان صادق است ظرف 2 ماه 
بايد در خصوص اجراي آن اقدام كنند و ضمانت اجراي 
اين قانون مانند ديگر قوانين، جرم انگاري  يا انفصال از 

خدمت خواهد بود.
ثب��ات مديريتي يكي از اركان كارآمدي س��ازمان ها و 
نهادها ارزيابي مي شود. اين در حالي است كه طي يك 
سال گذش��ته تهران دو سرپرست و دو شهردار به خود 
ديده است. در اين شرايط اگر بار ديگر،  شهردار پايتخت 
تغيير كند،  هزينه هاي پي��دا و پنهان ديگر روي دوش 

شهروندان تهراني قرار خواهد گرفت. به گفته بسياري 
كارشناسان، تغيير مديريت شهري در شرايط كنوني به 
ضرر شهر تهران است.زماني كه محمدعلي نجفي با راي 
اعضاي شورا به عنوان شهردار انتخاب شد، برنامه خود 
را با عنوان »تهران، ش��هر اميد، مشاركت و شكوفايي« 
ارايه كرد اما بيشتر از 8 ماه نتوانست بر مسند شهرداري 
تهران بنش��يند و برنامه هايش نيمه تمام ماند. بعد از 
ماجراي اس��تعفاي نجفي، اعضاي شوراي شهر تهران 
روز 23 ارديبهش��ت سال جاري محمد علي افشاني را 
جايگزين وي كردند. افش��اني با برنامه »شهر زيست 
پذير، شهروند مش��اركت پذير« روي كار آمد و اكنون 
بعد از گذشت 5 ماه دوباره اعضاي شوراي شهر بايد براي 

ماندن وي تالش كنند.

  تغييري پر هزينه
سعيدس��ادات نيا، كارشناس ش��هري در گفت وگو با 
»تعادل« به پيامدهاي منفي تغيير مديريت ش��هري 
طي يكس��ال اخير اش��اره كرد و گفت: متاسفانه بايد 
بگويم چنانچه اين تغيير انجام ش��ود براي سيستم ما 
بسيار پر هزينه خواهد بود. در كشورهاي پيشرفته اين 
گونه نيست كه فعاليت يك مدير تاثير عميق و مهمي بر 
عملكرد يك سيستم داشته باشد. در واقع تغييرات در 
سطح مديريت كالن منجر به تغييرات در سطح پايين 
نمي ش��ود. در اين كش��ورها مديريت ارشد بين 2 تا 5 
درصد در سيستم نقش دارد و درصورت تغييردر سطح 
كالن، 95 درصد بقيه كار خود را انجام مي دهند.حتي 
با تغيير وزير و معاون وزير نيز شاهد تغييرات گسترده 
در اين مجموعه ها نخواهيم بود.در اين كشورها مديران 
جديد بايد خود را با برنامه هاي سازمان وفق دهند و به 
آن متعهد باشند. در نتيجه در روند عادي كار مشكلي 

به وجود نمي آيد.
اين كارشناس شهري ادامه داد: اما در كشور ما، برنامه ها 
به شدت وابسته به مديريت هاس��ت و تاثير مديران بر 
برنامه ها بسيار زيادتر از روند عادي است. دليل آن هم 
اين است كه برنامه هاي منسجم و سازمان يافته نداريم 

كه در مجموع كار را پر هزينه مي كند.
وي با بيان اينكه بايد به س��مت برنامه هاي س��ازمان 
يافته و م��دون پيش برويم، تاكيد ك��رد: نوع برنامه ها 
بايد به گونه اي باش��د كه تغيير در سطوح كالن نتواند 
مانعي در پيشبرد آنها به وجود بياورد. اين يك ضرورت 
اجتناب ناپذير اس��ت كه حتما بايداتفاق بيفتد. همان 
طور كه شاهد هس��تيم بعد از دوران مديريت قاليباف 
هنوز مديريت ش��هري ثابتي نداريم و تغييرات زيادي 

در ش��هرداري رخ داده است.بس��ياري از كارهايي كه 
در دوران قاليب��اف رخ داد به دلي��ل مديريت طوالني 
وي برش��هر تهران بود و اين عامل باعث شد تا روند كار 
پيوستگي خودش را داشته باشد.البته درباره درستي 
و اش��تباهي تصميم ها صحبت نمي كنم، بس��ياري از 
تصميم هاي اشتباه نيز در اين دوران گرفته شد. اما در 
مجموع مي خواهم بگويم تا زماني كه مدير جديد بخواهد 
به اصطالح جا بيفتد، نياز به زمان زيادي خواهد داشت.
سادات نيا در پاسخ به اينكه با تغيير پيايي مديريت كدام 
بخش ها بيشتر آسيب مي بينند، اظهار كرد: در مديريت 
دو دوره قبل بخ��ش بزرگي از كارها دس��ت يك عده 
نيروهاي خاص بود و از طريق اين نيروها توزيع كار انجام 
مي شد، حتي خصوصي سازي هايي كه انجام شد نيز در 
قالب همين روند بود و براي نمونه فروشگاه شهروند را 
به نهاد خاصي واگذار كردند.حتي در سال پاياني فعاليت 
قاليباف هم 13 هزار نفر به نيروهاي شهرداري اضافه شد. 
اين پرسنل بر مبناي برنامه كاري استخدام نشدند بلكه 
كامال مبناي به كارگيري آنها رابطه بود. مديران بعدي 

تصميم داشتند و دارند كه اين وضعيت را اصالح كنند 
اما تغيير پي در پي مديريت اين اجازه را به آنها نمي دهد.

در مجموع چنانچه باز هم شاهد تغيير مديريت شهري 
باشيم مشكالت عديده اي گريبان شهر را خواهد گرفت و 
سردرگمي، بهم ريختگي برنامه ها و مسائلي از اين دست 

هر روز بيشتر از قبل مي شود.

  استفساريه از مجلس
همچنين محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران 
شوراي ش��هر نيز با اش��اره به اينكه افشاني در صورت 
شامل شدن قانون منع به كارگيري بازنشستگان براي 
رفتن 2 ماه فرصت دارد تا تغييرات ايجاد ش��ود، گفت: 
اين امر مش��كالت را بيشتر مي كند و بايد كمك كنيم 
ظرفيت هاي قانون��ي موجود عملي ش��ود و خيلي از 

مشكالت به اين روش قابل حل است.
وي با بيان اينكه شورا اس��تدالل قانوني دارد و با توجه 
به قوانين معتقد اس��ت ك��ه قانون من��ع به كارگيري 
بازنشستگان مشمول حال ش��هردار نمي شود، گفت: 

مرجع تفسير قانون مجلس است، بايد صبر كنيم ببينيم 
قانون چه مي گويد و درنهايت استفساريه مي گيريم.وزير 
كشور حكم شهردار تهران را زده است اين مساله را هم 
بررسي مي كند اگر شامل شهردار شود اعالم مي كند 
اگر هم نشود هم اعالم مي كند ما منتظر هستيم قانون 

ابالغ شود.
محسن هاشمي رفسنجاني رييس شوراي شهر تهران 
نيز پيش از تصويب قانون اشاره ش��ده توس��ط شوراي 
نگهب��ان در 10 مرداد م��اه اظهار كرد: اي��ن قانون در 
مجلس شوراي اسالمي تصويب شده است و براي تأييد 

به شوراي نگهبان ارسال شده است.
رييس شوراي شهر تهران با ابراز اينكه اگر شبه هاي در 
خصوص اجراي قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان 
و حضور افشاني در ش��هرداري تهران باشد قطعًا شورا 
استفس��اريه از مراجع مرتبط خواهد گرفت، گفت: در 
قانون قبلي منع به كارگيري بازنشستگان، شهردار تهران 
هم تراز وزير ديده شده است، كه در قانون فعلي ظاهراً 

اين بخش را اصالح كرده اند.

باوجوداصراروزارتراهوشهرسازيمدیرکلاموربندریسازمانبنادرمطرحكرد

دالیلافزایشرسوبکاالدربنادر

نرخكرایهتاكسيهايفرودگاهمهرآباداصالحشودراهاندازي۲خطاتوبوسبرقيدرتهران

الیحهحمایتازمستأجرانبهدربستهخورد
مديرکل امور بندری س��ازمان بنادر با تشريح علل 
افزايش رس��وب کاال در بنادر،از بخشنامه ای جديد 
برای تس��ريع در ترخي��ص کاال خب��ر داد و گفت: 
کاالي��ی که بي��ش از 2 ماه در بن��در بماند، متروکه 

تلقی خواهد شد.
روانبخ��ش بهزاديان در گفت وگو با مهر اظهار کرد: 
در س��ال 9۶ برای حدود 108 ميلي��ون تن کاالی 
غيرنفتی مش��تمل بر 3 ميليون کانتين��ر در بنادر 
کش��ور عمليات بندری و ترخيص کاال انجام ش��ده 
اس��ت و در حال حاضر ترکيب موجودی 139 هزار 
کانتينر دپو شده در بنادر کشور بدين صورت است 
که 50 درصد از آنها مربوط به قبل از سال 97 و 50 

درصد ديگر مربوط به ۶ ماه اخير است.
او ادامه داد: به طور متوس��ط ميزان رسوب کانتينر 
نس��بت به کل عمليات کانتينری بين 5 تا 7 درصد 
اس��ت که رس��وب کاال و کانتينرهای س��نواتی در 
فرآيند متروکه برابر ضوابط و قوانين مربوطه در حال 

پيگيری و اقدام هستند.
مديرکل امور بندری س��ازمان بن��ادر و دريانوردی 
تصريح کرد: از سوی ديگر رويه درخواستی صاحبان 
کاال برای کانتينرهای موجود عبارتند از ۶0 درصد 
ب��رای واردات، 20 درصد ب��رای ترانزيت خارجی و 
مابقی به قصد مصرف در منطقه اقتصادی و ترانشيپ 

در بنادر نگهداری می شود.
بهزاديان يادآور شد: رس��وب کاالهايی که به قصد 
واردات به سرزمين اصلی در بنادر نگهداری می شوند 
داليل متعددی دارد که مهم ترين آن مسائل بانکی، 
عدم صدور کد رهگيری و ع��دم تخصيص به موقع 
ارزش بانکی اس��ت چرا که فروش��نده به دليل عدم 
دريافت وجه کاالی فروخته شده، اجازه انتقال کاال 

و واگذاری اسناد حمل را صادر نمی کند.
به گفته اين مقام مسئول در نتيجه خريدار که همان 

واردکنن��ده ايرانی اس��ت، امکان آزادس��ازی کاال و 
متعاقبا، ترخيص آن را ندارد. الزم اس��ت تا بانک ها 
نيز در اي��ن رابطه اقدامات عاجلی ب��ه عمل آورند يا 
اولويت بندی های کااليی، مورد تجديد نظر قرار گيرد.

بهزاديان از جمله ديگر داليل رس��وب کاال در بنادر 
را نگران��ی صاحبان کاال از عواقب بعد از ترخيص در 
زمينه اعمال مقررات احتکار دانست و گفت: صاحبان 
کاال به همين دليل ترجيح می دهند تا ايجاد تثبيت 
قيمت ها و ايجاد آرامش در فضای کس��ب و کار، از 
ترخيص کاال خ��ودداری کنند؛ از اي��ن رو به بنادر 
کشور اعالم ش��د که مهلت توقف کاال را حداکثر دو 
ماه تعيين کنند تا صاحبان کاال مجبور به ترخيص 

کاالهای موجود شوند. 
به گفته اين مقام مس��ئول، تخفيفات تشويقی هم 
ب��رای آنهاي��ی که ظرف چن��د روز آين��ده اقدام به 

ترخيص کاال کنند اعطا خواهد شد.
او عل��ت ديگر رس��وب کاال در بن��ادر را بحث ثبت 
س��فارش برخی از اين کاالها که انجام نمی ش��ود 
عنوان و اظهار ک��رد: برخی کاالها ام��کان اظهار و 
ترخيص کاال را ندارند؛ بعضی ديگر از کاالها مشکل 
تعهد پرداخت ماب��ه التفاوت نرخ ارز را دارند چراکه 
صاحبان اين کاالها به هر دليلی مايل به تعهد دادن 
نيس��تند و درنتيج��ه اجازه ترخيص آنها از س��وی 

بانک ها صادر نمی شود.
بهزاديان ابراز اميدواری کرد: در 2 ماه آينده ش��اهد 
بهبود کامل رون��د و جريان تجاری خ��روج کاال از 

گمرکات خواهيم بود.

  روند صعودی رسوب کاال 
براساس گزارش مديرکل امور بندری سازمان بنادر 
و دريانوردی، رسوب کاالی غيرکانتينری و کاالهای 

اساسی در بنادر کشور در حال افزايش است. 
در پايش سازمان بنادر، کاالها به سه گروه: کاالهای 
کانتين��ری، کااله��ای غيرکانتين��ری، و کاالهای 

اساسی تقسيم می شوند.
براس��اس آمار ارائه شده، ميزان رس��وب کاالهای 
کانتينری در ۴ شهريور ماه 1۴2هزار و 99 کانتينر 
ب��وده که در 12 ش��هريور ماه به 1۴۶ ه��زار و 1۶3 
کانتين��ر افزايش يافته اما اين رقم در 19 ش��هريور 
ماه به 139 هزار و 571 کانتينر کاهش يافته است.

در مورد کاالهای غيرکانتينری هم، گزارش سازمان 
بنادر حكايت از آن دارد كه ميزان رسوب اين کاالها 
در ۴ ش��هريور ماه ۶ ميليون و 713هزار و ۶89 تن 
بوده که در 12 شهريور ماه به ۶ ميليون و ۶73هزار 
و 75۶ ت��ن کاهش يافته و در 19 ش��هريورماه به ۶ 
ميليون و 893 هزار و ۶90 تن افزايش يافته است. 

در مورد کاالهای اساس��ی نيز، اي��ن گزارش حاكي 
ازآن است که ميزان رسوب اين گروه از کاالها در ۴ 
شهريور ماه 1ميليون و 910هزار و 2۶0 تن بوده که 
در 12 شهريور ماه به 2 ميليون و 188 هزار و 229 
تن افزايش يافته و در 19 شهريورماه به 2ميليون و 
392هزار و 5۶5 تن افزايش يافته است بنابراين روند 
رسوب کاالهای اساسی کامال افزايشی بوده است و 
اين می تواند به منزله زنگ هش��دار برای مسئوالن 

تنظيم بازار داخلی باشد.

مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني تهران و حومه از 
راه اندازي دو خط اتوبوس برقي از مبدا ميدان خراسان به 
ميدان راه آهن و ترمينال جنوب خبر داد. به گزارش مهر، 
پيمان س��نندجي ضمن بيان اين مطلب گفت: با اجراي 
طرح پياده راه س��ازي خيابان 17 شهريور در سال 90، به 
روز كردن تكنولوژي قديمي اتوبوس هاي برقي نيز انجام 
شد. البته اتوبوس هاي برقي بايد تست هاي مخصوصي را 
پشت سر بگذارند كه يكي از آنها تست »270 هزار« است، 
به اين معني كه اتوبوس بعد از پيمايش 270 هزار كيلومتر 
بايد در معرض انواع تست ها قرار بگيرد كه تمامي اين موارد 
انجام شد. وي با اشاره به قدمت اتوبوس هاي برقي در تهران 
ادامه داد: قدمت اين اتوبوس ها در تهران به 2۴ سال قبل 
بازمي گردد؛ آن زمان كه اتوبوس هاي برقي در خط خيابان 
شهدا به سمت انتهاي اين خيابان سرويس دهي مي كردند. 

وي از راه اندازي دو خط اتوبوس برقي ديگر خبر داد و گفت: 
يكي از اين خطوط از ميدان خراس��ان تا ميدان راه آهن و 
ديگري از ميدان خراس��ان به ترمينال جنوب راه اندازي 
مي ش��ود.به گفته سنندجي؛ ش��ركت واحد اتوبوسراني 
شهرداري تهران ۶3 دستگاه اتوبوس برقي در اختيار دارد 
كه 10 دستگاه آن در خط ميدان شهدا در مدار بهره برداري 
است و 53 دستگاه اتوبوس نيز وارد دو خط ديگر خواهند 
شد. مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 
بهره برداري از خطوط جديد اتوبوس برقي را منوط به اجراي 
عمليات عمراني دانست و گفت: قرار بود اين خطوط سال 
گذشته راه اندازي شوند، اما به دليل اجراي برخي از اقدامات 
عمراني كه بر عهده منطقه 12 است، اين امر به تاخير افتاد. 
با اين وجود به محض راه اندازي خطوط برقي، اين دوخط 

آماده سرويس دهي خواهند بود.

مديركل فرودگاه مهرآباد گف��ت: بايد كيفيت، فرهنگ 
رفتاري رانندگان و نرخ كرايه تاكسي هاي فرودگاه مهرآباد 
اصالح ش��ود.  به گزارش مهر به نق��ل از فرودگاه مهرآباد، 
ميرسعيد صفي نيا در ديدار با مديرعامل شركت تاكسيراني 
با اش��اره به برنامه ري��زي اين فرودگاه براي پياده س��ازي 
كامل سامانه نوبت دهي و همچنين نوسازي خودروهاي 
تاكسيراني فرودگاه گفت: بي شك اگر بخواهيم مسافران 
فرودگاهي از سيستم هاي غيرمجاز حمل و نقل در فرودگاه 
استفاده نكنند، بايد كيفيت خودروهاي تاكسي، فرهنگ 
رفتار رانن��دگان و نرخ كرايه ها را تصحيح كنيم تا با ايجاد 
مزيت رقابتي و حفظ شأن مسافران موجب افزايش استقبال 

از تاكسي هاي فرودگاهي شويم.
وي با تاكيد بر لزوم آسيب شناسي معضالت تاكسيراني و 
ارايه راهكارهاي مناسب گفت: ما در اين حوزه نياز به تحول 

داريم و بايد در كنار اصالح طرح مكانيزه وهوشمندسازي 
خدم��ات، از مدل هاي جدي��د ارايه خدم��ات به صورت 

هوشمند و مكانيزه استفاده كنيم.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر 
تهران نيز در مورد برنامه هاي آينده اين سازمان براي رفع 
معضالت تاكسيراني در فرودگاه مهرآباد گفت: برنامه ريزي 
براي نصب س��امانه نرخ گذاري و نرخ آنالين تاكس��ي ها، 
نوس��ازي خودروها، برگزاري يك انتخاب��ات براي ايجاد 
كميته همفكري وهمچنين تهيه منشور اخالقي رانندگان 
از جمله برنامه هاي آينده ما هستند.به موضوع تسهيالت 
نوسازي خودروهاي فرودگاه مهرآباد نگاه ويژه اي داريم زيرا 
با توجه به وجود حمل و نقل چند وجهي عمومي در فرودگاه 
مهرآباد، تاكسي بايد بتواند به عنوان يك وسيله مناسب 

مشتريان خود را جذب كند.

در حالی که اليحه حمايت از مس��تأجران از سوی 
وزارت راه و شهرسازی تهيه و بايد از سوی کميسيون 
اقتصادی دولت بررس��ی و تصويب شود،شنيده ها 
حاکی از اين اس��ت که برخی اعضای کميس��يون 
اصلی اقتصادی دول��ت آن را در کنترل اجاره بها بی 

اثر می دانند. 
رشد بيش از حد قيمت مسکن و سپس نرخ اجاره بها 
در س��ال جاری موجب ش��د تا معاونت وزارت راه و 
شهرس��ازی اليحه ای را برای تصويب به دولت ارائه 
کند تا پس از تصويب به مجلس ارائه شود. براساس 
اليحه ای که از س��وی وزارت راه و شهرسازی تهيه 
شده،مدت اجاره واحدهای مسکونی از يک سال به 
دو سال افزايش و سقف حداکثر 10 درصد افزايش 
قيمت اجاره در قراردادها ديده ش��ده اس��ت. حامد 
مظاهريان معاون مس��کن و س��اختمان وزير راه و 
شهرسازی که حامی و از تهيه کنندگان اين اليحه 
است درباره داليل ارائه چنين طرحي گفت: در فصل 
اول سال جاری شاهد افزايش ۴0 درصدی اجاره بها 
در ش��هر تهران ناشی از تغيير ش��اخص های کالن 
اقتصادی بوديم و اين در حالی اس��ت که 35 درصد 
مردم اجاره نشين هس��تند و معموال مستاجران از 

قشر ضعيف تر جامعه محسوب می شوند. 
او اف��زود: تالط��م در بازاره��ای خ��ارج از بخ��ش 
مسکن،س��بب بروز يک مشکل حاد در بازار مسکن 
ش��د و بازار رهن و اج��اره را در زمان��ی کوتاه تحت 
تاثير ق��رار داد و از تع��ادل خارج ک��رد. به گزارش 
فارس،اين اظهارات در حالی مطرح می شود که اکثر 
کارشناس��ان بر اين باور هستند که تعزيراتی کردن 
نرخ اجاره بها و قيمت مس��کن ب��ه هيچ وجه جواب 
نداده و اتفاقا بر عکس موجب بروز برخی مشکالت 

و افزايش قيمت می شود. 
يکی از اش��کاالت س��اختاری که محدود به قرارداد 

اجاره هم نيست،اين است که اصوال قراردادها کوتاه 
مدت منعقد می ش��وند،البته اي��ن موضوع که خود 
ناشی ازعدم ثبات اقتصادی است به چرخه بی ثباتی 
کمک می کند،از اين رو هدف وزارت راه وشهرسازی 
اين است که بتواند زمان قراردادهای اجاره مسکن 

را به دو سال افزايش دهد.

  تعيين زمان اجاره منطقی نيست 
در نقطه مقاب��ل اظهارات و دفاع مع��اون وزيرراه و 
شهرسازي،حس��ام عقبايی،نايب رئي��س اتحاديه 
مشاوران امالک گفت: براس��اس قوانين اسالمی و 
حقوق��ی مردم بر اموال و امالک خود تس��لط دارند 
و اينکه دولت بخواه��د در قيمت گذاری اموال غير 
منقول ب��رای مردم زم��ان و قيمت تعيي��ن کند،با 
قاعده فقهی تس��ليط همخوانی ندارد. او در پاس��خ 
به اين سئوال که پس اگر مجلس هم با اين موضوع 
موافقت کند ش��ورای نگهبان نيز به لحاظ ش��رعی 
با اي��ن مصوبه مخالفت می کند؟ اظه��ار كرد: بنده 
نمی توانم از سوی شورای نگهبان اظهارنظر کنم،اما 
در هر ص��ورت ش��ورای نگهبان باي��د مغايرت اين 
موضوع را با شرع مشخص و مطابقت دهد. عقبايی با 
اشاره به اينکه افزايش مدت اجاره بها جلوی تالطم 
نامتعارف بازار مسکن را نخواهد گرفت افزود: اساس 
تعيين زمان مقوله ای منطقی و درس��ت نيس��ت؛ 
اوال دول��ت نمی تواند مالکان را مجبور کند که واحد 
مسکونی خود را دوس��اله اجاره دهند؛ ضمن اينکه 
شايد برخی از مردم بعد از يکسال قصد می کنند در 
واحد مسکونی خود مستقر شوند. او در پاسخ به اين 
سئوال که ظاهرا برخی اعضای کميسيون اقتصادی 
دولت با اين برنامه مخالف هستند،تاکيد کرد: شايد 
اين طور باش��د و احتماال اين برنامه دو س��اله شدن 

زمان قرارداد اجاره به در بسته خورده است. 
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قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان ايالم

آگه�ي موضوع م�اده 3 قان�ون و م�اده 13 آئين نامه قان�ون تعيين تكلي�ف وضعيت ثبت�ي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

قطعه يك ايالم
برابر رأي ش�ماره 139760315001001069 م�ورخ 1397/04/24 هيأت اول/هي�أت دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س�اختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم كبري خاني، فرزند نورمحمد، به كد ملي 5349786504 )ششدانگ( 
يك باب ساختمان، به مساحت 143/30 مترمربع، پالك شماره 191 فرعي از 1477 اصلي، واقع در ايالم 
– محله آشوري – ميدان امام حسين- كوچه اميد خريداري شده از كرم اله آگيش و منتسب به مالكيت 
عبدالصاحب و عزت اله و عليرضا و محمدرضا شهرت همگي رئيسي.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ي 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 97/06/10
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم: 97/06/25
صفري ، رئيس اداره ثبت اسناد، امالك شهرستان ايالم



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
چرايي توقف صادرات 

كاالهاي ايران به افغانستان

نامه نگاري جديد 
شريعتمداري با جهانگيري

واردات پوشك آزاد شد

فارس | سخنگوي والي واليت فراه افغانستان گفت: 
به دستور رييس جمهور افغانستان، ورود كاالهايي 
مانند »سيمان، آهن آالت، كاشي و سراميك« به فراه 
از ايران ممنوع شد. »ناصر مهري« سخنگوي والي فراه 
در گفت وگو با خبرنگار سايت افغانستان خبرگزاري 
فارس با اشاره به منع واردات برخي از كاالها از ايران 
به فراه گفت: به دستور رييس جمهور افغانستان ورود 
كاالهايي مانند سيمان، آهن آالت، كاشي و سراميك 
به فراه از ايران، تا پايان سال جاري ممنوع شده است.

او با بيان اينكه با كس��اني كه مبادرت به واردات اين 
كاالها كنند برخورد جدي صورت مي گيرد، افزود: 
علت اصلي صدور اين دستور از سوي رييس جمهور، 
وجود فساد گسترده در گمرگ فراه، فرار مالياتي از 
س��وي واردكنندگان، قاچاق و فعاليت مافيا و ورود 
غيرقانوني كاال بوده است. سخنگوي والي فراه اين 
اقدام را باعث كاهش فساد گسترده در گمرك فراه 
دانست و يادآور شد: با وجود اين بعد از ابالغ اين قانون 
از سوي رياست جمهوري، مشكالت بسياري براي 

بازرگانان به وجود آمده است.
به گفته او، همچنين اين دستور باعث افزايش قيمت 
كاال در فراه شده و س��اخت و ساز ساختمان در اين 
واليت متوقف شد. سخنگوي والي فراه ادامه داد: با 
اعتراض بازرگانان گزارشي از مشكالت پيش آمده 
به دولت مركزي ارايه شده و منتظر تصميم در اين 
مورد هس��تيم. برخي از رسانه هاي خبري با انتشار 
نامه اي از رييس گمرك فراه از منع ورود كاال از ايران 
به اين واليت خبر داده بودند، موضوعي كه مسووالن 
ايران در مورد آن اظهار بي اطالعي كردند. »علي اكبر 
شاماني« مديركل صادرات گمرك ايران در اين رابطه 
گفت: در مورد علت توقف يكجانبه صادرات ايران به 
افغانستان در پي نامه مس��ووالن اين كشور، اظهار 
داشت: اطالعي از اين موضوع به دست ما رسيده، اما 
هنوز مستندات توقف صادرات كاالي ما به افغانستان 
مشخص نيس��ت و گفته اند، فقط از ورود كاالهاي 

ايراني خودداري شود.

وزير صنعت از جهانگيري درخواس��ت كرد ترتيبي 
فراهم كندتا تسويه حس��اب ارزي توليدكنندگاني 
كه از يوزانس۶ ماهه و يك س��اله اس��تفاده كرده  و 
كاالي خود را با نرخ قبل به فروش رسانده اند، با نرخ 
دولتي انجام شود .محمد شريعتمداري، وزير صنعت، 
معدن و تجارت در نامه اي به اسحاق جهانگيري، از 
معاون اول رييس جمهور درخواست كرد تا در مورد 
آن دس��ته از واحدهاي توليدي كه كاالهاي خود را 
به قيمت قبل از نوسانات ارزي به فروش رسانده اند، 
تسويه حس��اب ارزي با نرخ رسمي ارز صورت گيرد. 
در متن نامه شريعتمداري به جهانگيري آمده است: 
» احتراما همان گونه كه مستحضر مي باشيد بر اساس 
دس��تورالعمل بانك مركزي بس��ياري از واحدهاي 
توليدي در س��نوات قبل نسبت به تامين مواد اوليه 
و قطعات خطوط تولي��د به صورت يوزانس ۶ماهه و 
يكس��اله اقدام و بخش كمي از وجه گشايش اعتبار 
اس��نادي را در همان زمان به نرخ رس��مي پرداخت 
كرده اند و در حال حاضر با سررسيد شدن اعتبارات 
اس��نادي فوق و تامين ارز اختصاصي امكان تسويه 
حساب با بانك عامل به نرخ رسمي امكان پذير نيست. 
اما با توجه ب��ه اينكه واحدهاي توليدي نس��بت به 
ترخيص و استفاده از كاالهاي مذكور در توليدات خود 
اقدام و كاالهاي مربوط را با قيمت هاي قبلي به فروش 
رسانده اند، ضرورت دارد تسويه حساب ارزي اينگونه 
واحدها به نرخ رسمي امكان پذير شود. با عنايت به 
مراتب فوق خواهشمند است دستور فرماييد موضوع 
در ستاد اقتصادي دولت مطرح و رويه الزم جمع بندي 

و ابالغ گردد.«

شاتا | ستاد تنظيم بازار در آخرين نشست خود به 
منظور تنظيم بازار محصوالت سلولزي و بهداشتي 
تصويب كرد كه ارز تخصيصي براي واردات مواد اوليه 
كاغذ و روزنامه با قيمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اوليه مورد 
نياز در صنايع سلولزي و بهداش��تي با ارز بازار ثانويه 
تامين شود. همچنين پوش��ك آماده با قيد فوريت 
از محل واردات برندهاي معتبر در دس��ترس تامين 
خواهد شد. اين ستاد با برگزاري نشست هم انديشي 
با انجمن ها و تشكل ها و واحدهاي فعال در اين حوزه 
و رصد وضعيت اين صنعت مصوب كرد كه تسهيالت 
الزم براي واردات ماده اوليه مورد نياز اين كارخانجات 
در نظر گرفته ش��ود. از آنجاكه ماده اوليه مصرفي در 
توليد محصوالت سلولزي و بهداشتي و كاغذ تحرير و 
روزنامه يكي است، مشكالتي در اين حوزه ايجاد شد. 
ارز تخصيصي براي واردات مواد اوليه كاغذ و روزنامه 
با قيمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اوليه مورد نياز در صنايع 
سلولزي و بهداشتي با ارز بازار ثانويه تامين مي شود. از 
اين رو مقرر شد در سامانه جامع تجارت پيش بيني الزم 
براي ايجاد شرايط ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط 
سپردن تعهدات مربوطه، در بازه زماني حداقلي صورت 
گيرد. در اين نشست همچنين اعضاي ستاد تنظيم 
بازار با تاكيد ب��ر واردات ۱۰۰ هزار تن خمير كاغذ در 
نيمه اول سال جاري، تاكيد كردند كه اين رقم واردات، 
نه تنها كاهشي نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان 
نمي دهد بلكه افزايشي محسوس را تجربه كرده است؛ 
از اين رو مقرر شد فهرست دريافت كنندگان ارز براي 
واردات اين كاال و فهرست ترخيص از گمركات، توسط 

سازمان حمايت احصا شود.
اين اقدام به منظور رصد و پايش فروش ماده اوليه به نرخ 
مصوب و رسيدن اين كاال به دست مصرف كنندگان 
واقعي صورت مي گيرد. براي رفع مش��كل افزايش 
تقاضاي ناشي از فضاي رواني حاكم نيز مصوب شد 
بخشي از نياز داخلي به ماده اوليه »تيشو« كه از خمير 
كاغذ به دست مي آيد و پوشك آماده با قيد فوريت از 
محل واردات برندهاي معتبر در دسترس تامين شود. 

رييس اتاق تهران در نشست شوراي گفت وگوي استان تهران تشريح كرد 

وزير صنعت خبر داد 

نمايندگان مجلس در نامه اي به وزير صنعت خواستار شدندمعاون وزير صنعت اظهار كرد

مسير مشروط جهش صادرات

واگذاري ٢٠٠محدوده معدني به بخش خصوصي

بازنگري در محدوديت  فروشگاه هاي زنجيره ايارزآوري ۷۰۰ ميليون دالري صنعت شيريني و شكالت

تعادل     
تأمين ارز مورد نياز براي واردات، همچنان مهم ترين 
دغدغه تج��ار و توليدكنندگان اس��ت و گويا قرار هم 
نيست به اين زودي از فهرست نگراني هاي اين دو گروه 
خارج شود. بطوريكه نشست اخير گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي استان تهران هم زير سايه نگراني هاي 
ارزي برگزار ش��د. از نگاه بخش خصوصي، اعالم نرخ 
۴۲۰۰ توماني و وعده دولت به تخصيص اين ارز به همه 
متقاضيان از ابتدا تصميم اشتباهي بود كه دولت اتخاذ 
كرد. چراكه شرايط به گونه اي است كه قاچاق سوخت 
به دليل قيمت پايين آن افزاي��ش يافت. بطوريكه به 
گفته رييس اتاق تهران، هر فردي دو گالن بنزين به آن 
سوي مرز ببرد و بفروشد، حدود 8۰۰ هزار تومان سود 
مي برد؛ موضوعي كه حتي در مورد دارو نيز در حال رخ 
دادن است. اين در شرايطي است كه دولت بايد با واقعي 
كردن نرخ ها، دست سوءاستفاده گران را كوتاه كند. اما 
موضوع ديگري كه مورد اشاره خوانساري در اين نشست 
قرار گرفت، اين بود كه دريافت مابه التفاوت ارزي يكي 
از اصلي ترين عوام��ل ايجاد كمبود نقدينگي در ميان 
فعاالن اقتصادي است، نگراني كه البته در كالم ديگر 
اعضاي نشست هم نمود داشت. اما در عين حال، رييس 
اتاق تهران، بر اين باور بود كه تهديدات ارزي را بايد به 
فرصت تبديل كرد، فرصتي كه مي تواند منجر به توسعه 
صادرات باشد. زيرا بنابه اظهارات او، با افزايش نرخ ارز 
مي توان صادرات به كشورهايي نظير »عراق، تركيه و 
افغانستان« را رونق بخشيد، اما مشروط بر آنكه توليد و 
صادرات تسهيل شود. دومين بخش از اين نشست اما به 
بيان نگراني ها و گاليه هاي فعاالن صنعت دارو اختصاص 
داشت، صنفي كه مهم ترين گاليه اش، عدم پرداخت 
مطالبات سه ساله اش از سوي دولت است. فعاالن اين 
بخش عالوه بر اين معتقدند دولت نمي تواند هم در مقام 
خريدار داروهاي توليدي و هم در مقام تنظيم كننده بازار 
نقش آفريني كند، آن هم در شرايطي كه در ازاي بدهي 
خود به اين صنعت، اوراقي به توليدكنندگان دارو داده 
كه نرخ تنزيل 3۰ درصدي آن از س��وي سازمان امور 

مالياتي كشور پذيرفته نمي شود.

  تسهيل روند ترخيص كاال
چهل و نهمين نشس��ت ش��وراي گفت وگوي استان 
تهران با محوريت بررس��ي مشكالت ناش��ي از بند 5 
تصويب نامه هيات وزيران در مورد سياست هاي ارزي 
در اتاق بازرگاني تهران برگزار ش��د. در اين نشست كه 
با حضور اس��تاندار تهران و رييس ات��اق تهران برگزار 
 ش��د، نماينده گروهي از فعاالن اقتصادي كه چندي 
پيش در اعتراض ب��ه بند 5 در مقابل اتاق تجمع كرده 
بودند نيز چالش هاي ناشي از اين مصوبه را تشريح كرد. 
اعضاي شوراي گفت وگوي استان تهران در اين نشست 
همچنين به بحث و بررسي تنگناهاي توليد، واردات و 
تامين دارو و تجهيزات پزشكي نيز پرداختند. در ابتداي 
اين جلسه، مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران و دبير 
شوراي گفت وگوي استان، مشكالت ارزي و اثر آن بر 
ساير امور تجاري را به عنوان مشكالت اساسي بخش 
خصوصي عنوان كرد و گفت: ظرف چند ماه گذشته به 
دليل صدور دس��تورالعمل هاي متعدد، مشكالتي در 
رابطه با واردات كاال به وجود آمد كه منجر به تاخير در 
فرآيند ترخيص كاال شد. گمرك كه مجري مصوبات 
ديگر نهادهاي دولتي است، در اين ميان تالش زيادي 
داشت تا از ظرفيت هاي قانوني خود براي بهبود اين وضع 
استفاده كند و پيشنهاداتي نيز براي تسريع و تسهيل 
فرآيند ترخيص به دولت ارايه كرد. خوشبختانه پس از 
اين اقدامات گمرك و نقد سازنده بخش خصوصي و اتاق 

تهران، اخبار رسيده حاكي از آن است كه ترخيص كاال 
از گمركات به شرايط عادي برگشته است و كارخانه ها 
از نظر دسترسي به مواد اوليه و شهروندان از نظر تامين 
كاالهاي عمومي و اساس��ي مي توانند آس��وده خاطر 

باشند.
خوانساري همچنين با اشاره به بند 5 بخشنامه ارزي كه 
برابر آن فعاالن اقتصادي بايد مابه التفاوت نرخ ارز براي 
واردات كاال را بپردازند، گفت: پرداخت اين مابه التفاوت ، 
قراردادهايي را كه فعاالن اقتصادي پيش از اين منعقد 
كرده اند فاقد توجيه اقتصادي مي كند. بسياري از آنان 
كاالي وارداتي خود را پيش فروش كرده و در عين حال 
دچار كمبود نقدينگي هستند. در واقع، شرايطي پديد 
آمده كه اغلب آنها امكان ترخيص كاالهايشان را ندارند. 
البته در مورد بخشي از فعاالن اقتصادي مقرر شده كه 
اين مابه التفاوت به صورت اقس��اط پرداخت شود اما 
بروكراس��ي اين فرآيند نيز، آنان را دچار س��ردرگمي 
كرده است. با اين حال آنچه ضروري به نظر مي رسد، 
مشورت و نظرخواهي دولت پيش از ابالغ مصوبات از 

بخش خصوصي و اتاق بازرگاني است.

  وقتي توليد پول ندارد
رييس اتاق بازرگاني تهران در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به مشكالت ارزي ايجاد شده در ماه هاي 
اخير، گفت: البته مي توان اين تهديد را به فرصت تبديل 
كرد و اين فرصت مي تواند توس��عه صادرات باشد. در 
واقع با افزايش نرخ ارز مي توان صادرات به كشورهايي 
نظير عراق، تركيه و افغانستان را رونق بخشيد، مشروط 
بر آنكه توليد و صادرات تس��هيل ش��ود. خوانساري از 
آمادگي ات��اق تهران براي كمك به دولت و س��اير قوا 
براي حل مسائل كنوني س��خن گفت و افزود: دولت 
نيز بايد تصميمات را با پشتوانه كار كارشناسي اتخاذ 
كند. تحريم ها بر اقتصاد كشور اثر دارد اما بي تدبيري، 

مشكالت بيشتري را پديد خواهد آورد.
در ادامه اين جلس��ه، هومن حاجي پور، معاون كسب 
و كار اتاق تهران با اش��اره به مش��كالتي كه صاحبان 
كسب و كار با آن دست به گريبان هستند گفت: صدور 
بخش��نامه هاي متعدد، متناق��ض و البته مبهم طي 
ماه هاي گذشته، مش��كالت عديده اي را در برابر تجار 
قرار داده است. مشكالت ناش��ي از كمبود نقدينگي، 
توجيه اقتصادي قراردادهاي مناقصه اي، مزايده اي و 
پيش فروش را براي فعاالن اقتصادي به شدت كاهش 
داده است و ش��ركت هاي پيمانكاري كه كاالهايي را 
براي به كارگيري در پروژه هاي دولتي وارد كرده بودند 
با مشكل مواجه شده اند. حاجي پور با بيان اينكه مطالبه 
مابه التفاوت، قيمت تمام ش��ده محصوالت را افزايش 
مي دهد، ادامه داد: نتيجه آن خواهد ش��د كه افزايش 
قيمت ها به انتهاي زنجيره و به مصرف كنندگان نهايي 

منتقل خواهد شد.
در ادامه اين نشست، اميرحسين فرج وند به نمايندگي 
از فعاالن اقتصادي معترض به بند 5 بسته سياست هاي 
ارزي دولت كه هفته گذشته در برابر اتاق تهران تجمع 
كرده بودند، طي سخناني به اين نكته اشاره كرد كه اين 
بند از لحاظ قانوني و حقوقي نيز داراي مش��كل بوده و 
عطف به ماسبق شده است. او گفت: فعاالن اقتصادي 
به مثابه سربازان جنگ اقتصادي هستند و دولت بايد 
به اين سربازان مهمات بدهد، نه اينكه در اين شرايط 

پشت آنان را خالي كند.
فرج وند ادامه داد: دولت در شرايطي از فعاالن اقتصادي 
مابه التفاوت مطالبه مي كند كه اغلب آنها كاالي خود 
را پيش فروش كرده اند. در عين حال، اگر در گذش��ته 
بانك ها از فعال اقتصادي وثيقه 35 درصدي دريافت 

مي كردند اكنون تا 7۰ درصد وثيقه مطالبه مي كنند. او با 
بيان اينكه دولت به فعاالن اقتصادي دالر پرداخت نكرده 
است، افزود: به ما ارزهايي نظير يوآن، آن هم در بانكي در 
چين پرداخته اند كه براي تبديل آن نيز هزينه متحمل 
شده ايم. اين فعال اقتصادي افزود: فارغ از اين مصوبه، 
مشكالت ثبت سفارش كاالها، اختالالت در ترخيص 
كاال و موانعي كه س��ازمان استاندارد مي تراشد نيز در 
برابر فعاالن اقتصادي وجود دارد. البته هنوز به فعاالن 
بخش خصوصي به عنوان افراد منفعت طلب نگريسته 
مي شود. اين نگرش در مورد بازرگانان بايد تغيير كند.

رييس اتاق تهران در ادامه جلسه گفت: عمده تمركز ما، 
رفع مش��كالت توليدكنندگان واقعي است كه در اين 
شرايط به شدت از كمبود نقدينگي رنج مي برند. اعالم 
نرخ ۴۲۰۰ توماني و وعده دولت به تخصيص اين ارز به 
همه متقاضيان از ابتدا اشتباه بود. خوانساري همچنين 
با اشاره به اينكه قاچاق سوخت به دليل قيمت پايين آن 
افزايش يافته است گفت: هر كسي كه دو گالن بنزين 
به آن سوي مرز ببرد و بفروشد، حدود 8۰۰ هزار تومان 
سود مي برد. همين اتفاق در مورد دارو نيز رخ داده است. 
در حالي كه دولت بايد با واقعي كردن نرخ ها از اين دست 
سوءاس��تفاده ها جلوگيري كند و يارانه ها را به صورت 
هدفمند تخصيص دهد. اگر اين آزادسازي صورت گيرد، 

قيمت ها نيز كاهش پيدا مي كند. 

  گاليه هاي صنف داروساز
در ادام��ه اين جلس��ه، محمود نجفي ع��رب، رييس 
كميسيون اقتصاد س��المت اتاق تهران به مختصات 
صنعت دارو در كش��ور اشاره كرد و گفت: تامين دارو و 
تجهيزات پزشكي براي كشور حدود 3.8 ميليارد دالر 
هزينه دارد كه ۲ ميليارد دالر آن به دارو و ۱.8 ميليارد 
دالر به تجهيزات پزشكي اختصاص دارد. در اين ميان، 
داروهاي س��اخته شده، 97 درصد نياز كشور را تامين 
مي كند ك��ه ارز اين 97 درصد به 75۰ تا 8۰۰ ميليون 
دالر مي رس��د. او با بيان اينكه شركت هاي داروسازي 
مواد اوليه مورد نياز خ��ود را عمدتا از چين و هند وارد 
مي كنن��د، ادام��ه داد: حدود ۱۴۰ الي ۱5۰ ش��ركت 

داروسازي در كشور وجود دارد كه اين كارخانجات از 
گذشته درگير مشكالت ناشي از نظام قيمت گذاري 
دولتي بودند. در واقع هم نظام قيمت گذاري در دست 
دولت اس��ت، هم دولت خريدار اصلي اين داروهاست. 
ضم��ن اينكه دولت خ��ود نقش رگوالت��ور را هم ايفا 

مي كند.
رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران در ادامه 
با اش��اره به مش��كالت اين صنعت گفت: فعاالن اين 
صنعت از دو تا سه سال گذشته، با مشكل عدم پرداخت 
مطالبات خود از سوي دولت مواجه هستند. دولت در 
ازاي بدهي هاي خود به شركت ها اوراق مي دهد كه نرخ 
تنزيل اين اوراق حدود 3۰ درصد است اما سازمان امور 
مالياتي هزينه اين 3۰ درص��د را نمي پذيرد. او با بيان 
اينكه وزارت بهداشت، اجازه تعديل قيمت ها همزمان 
با افزايش نرخ ارز را نداد، افزود: نتيجه اين رويه، آن بود 
كه اكنون به دليل مشكالت مالياتي، حساب تعدادي 
از ش��ركت هاي پخش دارو مسدود ش��ده است؛ چرا 
كه دول��ت در ازاي بدهي هاي خود به اين ش��ركت ها 
اوراق ارايه كرده و اين ش��ركت ها نمي توانند اين اوراق 

را نقد كند.
نجفي عرب همچنين به مشكالت واردات مواد اوليه دارو 
نيز اش��اره كرد و گفت: اكنون بخش هايي از مواد اوليه 
داروها در گروه يك كااليي و بخش هايي از آن در گروه 
دو قرار گرفته اس��ت. در حالي كه اگر تركيبات داروها 
كامل نباشد، توليدكننده قادر به توليد دارو ها نخواهد 
بود. او گفت: پيش��نهاد ما اين است كه دارو از فهرست 
تخصيصي هاي ارز دولتي خارج ش��ود و ارز موردنياز 
اين صنعت را بانك مركزي پرداخت كند و تامين نياز 
توليدكنندگان دارو به بازار ثانويه و سامانه نيما حواله 
نشود. در اين صورت دولت مي تواند با استفاده از ظرفيت 
بيمه ها از افزايش قيمت دارو براي مصرف كننده نهايي 
جلوگيري كند. ضمن آنكه قاچاق دارو نيز توجيه خود 

را از دست خواهد داد.
حسن شكوهي، رييس اتحاديه مكمل هاي دارويي نيز 
از ضرورت هماهنگي ارگان ها در صدور بخش��نامه ها 
س��خن گفت. همچني��ن ناصر رياح��ي، عضو هيات 

نمايندگان اتاق تهران و رييس اتحاديه واردكنندگان 
دارو، به يكي از مصوبه هاي سازمان غذا و دارو اشاره كرد 
كه واردكنندگان اقالم غيردارويي، بهداشتي و آرايشي 
ملزم شده اند به ازاي هر قلم كاالي وارداتي، يك قلم را در 
كشور توليد كنند. او گفت كه اين الزام مشكالت بسياري 

براي واردكنندگان پديد آورده است.

  خيز خصولتي ها ب�راي واردات تجهيزات 
پزشكي

رامين فالح از انجمن شركت هاي مهندسي پزشكي 
از عدم پايبندي دولت به مشورت با بخش خصوصي 
انتقاد كرد و خواستار عملگرايي دولت در اين زمينه 
ش��د. او افزود: عدم هماهنگي ميان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان و همچنين 
بانك مركزي بر س��ر تجهيزات پزش��كي مش��مول 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ي، واردكنندگان اي��ن بخش را با 
سردرگمي مواجه كرده و اكنون كه بازار دچار كمبود 
شده است، شركت هاي خصولتي براي واردات اين 
تجهيزات يا مواد اوليه آن اعالم موجوديت كرده اند. 
اين مس��اله صنعت تجهيزات پزشكي را تحت فشار 
قرار داده است. در انتهاي اين نشست، استاندار تهران 
با اش��اره به اينكه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به 
مشكالت توليدكنندگان رسيدگي مي كند، گفت: 
فعاالن عرصه توليد مي توانند در جلسات اين ستاد 
كه هفته اي يك بار برگزار مي شود حضور پيدا كرده و 
مشكالت خود را طرح كنند. در عين حال، استانداري 
هر هفته از واحدهاي توليدي شهرستان هاي استان 
بازدي��د مي كن��د و در اين بازديد ها نيز مش��كالت 
واحده��اي توليدي مورد بررس��ي ق��رار مي گيرد، 
بنابراين توليدكنندگان از اين ظرفيت نيز مي توانند 
بهره كس��ب كنند. استانداري تهران تالش مي كند 
ك��ه در اين ش��رايط در كنار توليدكنندگان باش��د 
ك��ه تامين كنن��ده نيازهاي ش��هروندان هس��تند. 
محمدحس��ين مقيمي همچنين گفت: م��ا تنها از 
طريق همدلي، همكاري و اجماع ملي مي توانيم در 

جنگ اقتصادي موفق شويم.

وزير صنعت، معدن وتجارت از واگذاري ۲۰۰ محدود 
اميدبخش معدني از امروز به بخش خصوصي خبرداد و 
گفت: تالش داريم تا از حقوق دولتي براي توسعه معادن 
استفاده كنيم و ريسك سرمايه گذاري دراين حوزه را 
كاهش دهيم. به گزارش شاتا، محمد شريعتمداري در 
مجمع سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
اظهار كرد: در حوزه معدني معموال رشد ارزش افزوده 
اندك اس��ت اما در صنايع معدني ارزش افزوده باالتر 
است و بايد گفت صنايع معدني پيشتاز اقتصاد مقاومتي 
هستند. شريعتمداري عنوان كرد كه نقشه راه مناسبي 
براي توسعه معادن و صنايع معدني تدوين و ابالغ شده 
كه براساس آن ۲۰۰ محدوده اميدبخش جديد را اعالم 
كرديم. او افزود: اين عالوه بر ۴۰۰ محدوده اميدبخشي 
بود كه قبال اعالم كرديم. بر اين اساس از امروز اين ۲۰۰ 
محدوده را اعالم مي كنيم كه بخش خصوصي مي تواند 
آنها را انتخاب كرده و  روي آن كار كند و اين محدوده ها 

آزاد مي شوند.
وزير صنعت، معدن وتجارت، در ادامه س��خنان خود 
تصريح كرد: جذب مش��اركت بخ��ش خصوصي در 
توليد محصوالت معدن��ي و حضور در مناطق محروم 
و كمتر توسعه يافته در فعاليت هاي اكتشافي به اقبال 
بستگي نداشت بلكه مديريت است. او افزود: ايران در 
زمينه اكتشاف وضعيت خوبي دارد و در مساله فوالد 
مكران كه در سال ٩٥راه اندازي شد و توسعه يافت  نيز 
بسيار مهم است كه نش��ان مي دهد رقم قابل توجهي 

سرمايه گذاري شده است. 
بنابه اظهارات ش��ريعتمداري، صادرات معدني كشور 
افزايش يافته است و اين موضوع مي تواند سلطه برخي 
كشورها را كاهش دهد. ما حتما در توليد ۱۰ تن طال 
ركوردشكني خواهيم كرد و در سنگ آهن نيز ركورد 
جديدي ثبت خواهيم كرد. شريعتمداري همچنين با 
اشاره به آمارها، عنوان كرد كه ٩٦٠٠ميليارد تومان طرح 

در سال گذشته عمل شده كه اميدواريم امسال به ۱۱ 
هزار ميليارد تومان برسيم. شريعتمداري با بيان اينكه 
تالش داريم تا از حقوق دولتي معادن در توسعه معادن 
استفاده كنيم، گفت: ريسك سرمايه گذاران را در حوزه 

معدن و صنايع معدني كاهش خواهيم داد.
وزير صنعت، معدن وتج��ارت همچنين تصريح كرد: 
جذب س��رمايه 85۰۰ ميليارد تومان��ي در طرح هاي 
جديد، راه اندازي ۲.۲ ميليارد دالر طرح در سال گذشته 
و رش��د فعاليت هاي اكتشافي از جمله اقداماتي است 
كه سبب ش��ده ايميدرو به عنوان سازماني پيشتاز در 
جشنواره ش��هيد رجايي انتخاب شود. به گفته او، 8۰ 
درصد از برنامه ها و اقدامات اكتشافي ايميدرو در مناطق 
كم برخوردار انجام شده كه اين امر زمينه مناسبي براي 

رشد اشتغال و رشد را در آن مناطق ايجاد كرده است.
او يادآور شد: ايميدرو با همكاري سازمان زمين شناسي 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمليات اكتشافي را 

انجام داده اند كه در تاريخ فعاليت هاي اكتشافي كشور 
بي سابقه است و ركوردي بي سابقه محسوب مي شود.

وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت با بي��ان اينكه چنين 
اقداماتي ايميدرو را پيش��تاز تمام س��ازمان هاي ملي 
كشور قرار داد، گفت: اين س��ازمان تحوالتي اساسي 
طي كرده كه آثار رشد توليد، سرمايه گذاري و صادرات 
نمايان شده و نتايج بخش هايي همچون اكتشاف در 
سال هاي آتي بيش از پيش نصيب حوزه معدن و صنايع 

معدني مي شود.
او ادام��ه داد: باي��د اذعان ك��رد كه ايمي��درو يكي از 
سازمان هاي پيشتاز در اقتصاد مقاومتي است بطوري 
كه ايران مي تواند در شرايط سخت بدان تكيه كند. به 
گفته شريعتمداري، فعاليت هاي ايميدرو در حوزه هاي 
راهبري، توسعه و توانمندسازي بخش خصوصي طي 
ساليان اخير رشد بسزايي يافته و با وجود اينكه هدف 
آن سازمان سودآوري نيست اما توانسته حقوق صاحبان 

سهام را افزايش دهد. شريعتمداري همچنين با تاكيد 
بر اينكه بدون نقشه راه نمي توان در اين مسير حركت 
كرد، گفت: ايميدرو بازوي كمكي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در توسعه است و اخيرا نيز با نهايي كردن نقشه 
راه معدن و صنايع معدني ايران، مسير حركت و توسعه 
در اين بخش را مشخص كرده است. او همچنين تصريح 
كرد: در شرايطي كه كشور تحت فشارهاي نظام سلطه 
قرار دارد، توانسته رشد توليد و صادرات محصوالت اين 
بخش را عملي كند و پيش بيني مي شود تا پايان سال 
جاري به ظرفيت تولي��د ۱۰ تن طال و 9۰ ميليون تن 
سنگ آهن دست يابيم. وزير صنعت، معدن و تجارت 
با تاكيد بر اينكه امسال رش��د توليد در صنايع مس و 
آلومينيوم نيز به ثمر خواهد نشس��ت، افزود: از ابتداي 
سال تاكنون ۱۴۰۰ ميليارد تومان پروژه در بخش هاي 
مختلف راه اندازي شده و تا پايان سال جاري نيز شاهد 
راه اندازي ۱۱ هزار ميليارد توماني طرح ها خواهيم بود. 

معاون وزير صنعت، معدن و تج��ارت گفت: ارزآوري 
صنعت شيريني و شكالت به حدود 7۰۰ ميليون دالر 
مي رسد و مي توان اين صنعت را جزو صنايع ارزآور به 
حساب آورد كه در حوزه اش��تغال زايي همواره نقش 

آفريني مي كند. 
به گ��زارش مه��ر، مجتبي خس��روتاج، در حاش��يه 
هفدمين نمايش��گاه بين المللي ش��يريني و شكالت 
درب��اره تاثير تحريم ه��اي امريكا عليه اي��ران در اين 
صنعت اظه��ار كرد: ام��روز جامعه جهان��ي برخالف 
رفتاري كه امريكا نش��ان مي دهد، همراه ايران است 

و دولت ترامپ را مورد س��رزنش قرار مي دهد، چراكه 
 اي��االت متح��ده حركت��ي غيرقانون��ي و غيراخالقي 

انجام مي دهد.
او افزود: بنابراين امروز عالوه بر بازار كشورهاي همسايه 
ما شانس بسيار زيادي براي صادرات محصوالتمان به 
س��اير بازارها داريم. با اين حال الزم است شركت ها با 
ساز وكار جديد تبليغات، بازاريابي و فروش آشنا شوند 

و در ارزآوري كشور آن را به كار گيرند. 
رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه در صنعت 
شيريني و شكالت بيش از ساير صنايع نوآوري احساس 

مي ش��ود، افزود: فعاالن اين صنايع مي توانند با تغيير 
مداوم طعم، مزه و بسته بندي محصوالت خود انگيزه 
مصرف كنندگان را افزايش دهند. به همين دليل كسي 
امروز نمي تواند نقش نمايشگاه بين المللي ماشين آالت 
و مواد اوليه بيسكويت، شيريني و شكالت را در توسعه، 

رقابت پذيري و بازاريابي اين صنعت ناديده  بگيرد. 
به همين دليل براي فعاالن صنعت شيريني و شكالت، 
سازندگان ماش��ين آالت و توليدكنندگان مواد اوليه 
فرصتي فراهم ش��ده اس��ت تا درباره صنعت خود به 

مذاكره و گفت وگو بنشينند.
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جمعي از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در نامه اي با 
موضوع حمايت از فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي، خواستار 
بازنگري در محدوديت هاي ايجادش��ده براي اين بخش از 
سيستم عرضه كشور ش��دند. به گزارش مهر، نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي طي نامه اي به وزير صنعت، معدن و 
تجارت اذعان داشتند: فروشگاه هاي زنجيره اي عالوه بر ايجاد 
امكان دسترسي به كاالهاي مرغوب، متنوع و باقيمت هاي 
مناسب براي عامه شهروندان، با توزيع كاالهاي طرح تنظيم 
بازار جهت رفاه حال اقشار كم درآمد جامعه گام برمي دارند، 
ضمن اينكه زمينه هاي ايجاد اشتغال پايدار را براي جوانان در 

بخش هاي مختلف و متنوع اين فعاليت به وجود مي آورند. 
نمايندگان مجلس شوراي اس��المي در اين نامه خواستار 
بازنگري و اصالح مفاد نامه 7 بندي شريعتمداري شدندكه به 
موجب آن محدوديت هايي در فعاليت هاي حاضر و برنامه هاي 
توسعه اي فعالين فروشگاه هاي زنجيره اي شد و باعث از بين 
رفتن حمايت از توليدات داخل و ارايه آن به مراجعه كنندگان 
و نيز حذف امكان اشتغال زايي پويا براي جوانان كشور شده 
است. پيش تر محمد شريعتمداري به عنوان رييس هيات 
عالي نظ��ارت، در نامه اي با 7 بن��د محدوديت هايي را براي 

فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي ابالغ كرده بود .



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
 از سرگيري گازرساني

به نيروگاه چابهار

 وضعيت نگران كننده 
آب هاي سطحي

تجهيز عسلويه به سامانه 
اندازه گيري متان

 مصرف برق
در مدار 45 هزار مگاوات

شانا| مدير گازرساني شركت ملي گاز، پيمانكار 
بخش خصوص��ي را ك��ه متولي گازرس��اني با 
سي ان جي به نيروگاه چابهار است، مسوول تاخير 
چند ماهه در گازرساني به اين نيروگاه اعالم كرد 
و گفت: ادامه طرح گازرساني به نيروگاه چابهار با 
رفع موانع از سر گرفته شده است.سعيد مومني، 
درباره علت تاخير در گازرساني به نيروگاه چابهار 
گفت: قرار بود تا زماني كه خط انتقال گاز ايرانشهر 
به چابهار به اين منطقه برسد از طريق سي ان جي 
گاز ني��روگاه را تامين كنيم، اما ش��ركتي كه به 
عنوان س��رمايه گذار، اجراي گازرساني از طريق 
سي ان جي به نيروگاه چابهار را به عهده گرفته بود 
دستخوش اختالف هايي با سرمايه گذار خارجي 
خود ش��د كه اين موضوع تاخير در فعاليت اين 
شركت را به همراه داشت.وي افزود: اكنون ادامه 
كار از سر گرفته شده و بخش عمده اي از تجهيزات 
مورد نياز براي اجراي طرح تامين ش��ده است، 
همچنين زيرساخت هاي محل احداث تجهيزات 
نيز در حال تكميل است كه اميدواريم بزودي اين 
طرح اجرايي شود.به گفته مدير گازرساني شركت 
ملي گاز، قرارداد ميان ش��ركت ملي گاز و بخش 
خصوصي براي اجراي طرح گازرساني از طريق 
س��ي ان جي به نيروگاه چابه��ار در قالب قرارداد 
BOO )ساخت و بهره برداري( است كه تا زمان 
اجرايي شدن اين طرح، نيروگاه چابهار همچنان 

از سوخت مايع استفاده مي كند.

ايس�نا| مديرعامل ش��ركت مديريت منابع آب 
ايران گفت: درحال حاضر وضعيت سدهاي ايران 
بحراني است و بايد دعا كرد كه بارندگي خوبي در 
فصل پاييز داشته باشيم تا بتوانيم اين وضعيت را 

سروسامان دهيم.
محمد حاج رسولي ها با بيان اينكه نسبت به متوسط 
درازمدت شاهد ۳۱ درصد كاهش بارندگي هستيم، 
اظهار كرد: متاس��فانه در حوزه منابع آبي شرايط 

خوبي پيش روي كشور قرار ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه تا آذرم��اه كه ورودي مخازن 
سدها كمتر از مصرف است به ناچار از ذخاير سدها 
استفاده مي كنيم، اظهار كرد: همين مساله موجب 

شده كه سدها شرايط خوبي را نداشته باشند.
به گفته حاج رسولي ها، براساس آمار، امسال نسبت 
به سال قبل ورودي آب به سدها ۳۳ درصد كاهش 

داشته كه اين عدد قابل قبول نيست.
حاج  رسولي ها با بيان اينكه ايران چندين سال است 
كه با بحران آب دس��ت و پنچه نرم مي كند، ادامه 
داد: براي اين مس��اله تدابيري انديشيده و از سوي 
دولت در نظر گرفته ش��ده ك��ه اميدواريم بتوانيم 
چالش هاي را در اين حوزه پش��ت سر بگذرانيم.بر 
اساس آخرين اطالعات، سال گذشته حجم آب هاي 
سطحي كشور ۳۲ ميليارد مترمكعب بود اما امسال 
حجم اين آب ها به ۲۵ ميليارد مترمكعب رسيده 
اس��ت؛ يعني حجم آب هاي سطحي كشور حدود 
۳۵ درصد كاهش يافته است. اين عدد در دهه ۷۰، 

حدود ۸۰ ميليارد مترمكعب بوده است.

ايلنا| مدير تعميرات شركت مجتمع گاز پارس 
جنوبي گفت: پس از پايان تعميرات اساسي سال 
جاري در مهرماه، تمام پااليش��گاه هاي مجتمع 
گاز پارس جنوبي از تجهي��زات اندازه گيري اتان 
بهره مند خواهند ش��د.محمود بالنده بيان كرد: با 
توجه به ارزش باالي اتان توليدي پااليشگاه هاي 
گازي و به منظور اندازه گيري دقيق كمي و كيفي 
اين محصول با ارزش، نصب س��امانه الكترونيكي 
ميترينگ براي افزايش دقت بسيار ضروري است.
وي در ادام��ه اظهار ك��رد: اين اقدام در راس��تاي 
صيانت از حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
فرآورده هاي گازي محقق ش��ده اس��ت و يكي از 
بزرگ ترين اقدامات ص��ورت گرفته در تعميرات 
اساسي سال جاري اس��ت.با اين اقدام، فراورده با 
اطمينان بيشتري در اختيار مصرف كنندگان قرار 
مي گيرد و اطالعات كمي و كيفي گاز اتان خروجي 
به اتاق كنترل و ستاد مركزي )ديسپاچينگ( ارسال 
مي شود.به گفته بالنده ارتقاي روش هاي محاسباتي 
مهندسي نيز از جمله مزاياي مهم استفاده از روش 
الكترونيكي اس��ت.تجهيزات الكترونيكي دقيق 
و پيشرفته جديد نصب ش��ده داراي دقت بسيار 
باالتري نسبت به فلوميترهاي اريفسي قبلي است 
كه همين موضوع باعث خواهد شد، ميزان توليد 
دقيق اتان پااليشگاه ها مشخص و در واقع افزايش 

يابد و باعث سود مناسبي در فروش اتان گردد.

باشگاه خبرنگاران| پيك مصرف برق كشور در 
روز جمعه در م��دار 4۵ هزار مگاوات قرار گرفت كه 
نسبت به سال گذشته در همين زمان، حدود ۲ هزار 

مگاوات كاهش داشته است.
بر اساس گزارش شركت مديريت شبكه برق ايران، با 
كاهش نسبي دما در اكثر نقاط كشور، پيك مصرف 
برق در روز جمعه بيست و سوم شهريورماه، 4۵ هزار 
و ۱۳6 مگاوات بود كه در مقايسه با زمان مشابه سال 

گذشته حدود ۲ هزار مگاوات كاهش داشته است.
همچنين ميزان مص��رف برق صنايع در روز جمعه 
4 ه��زار و 6۸۸ مگاوات و مي��زان ذخيره نيروگاه ها 
نيز ۲ هزار و ۵۲ مگاوات بوده است. گفتني است كه 
توليد روزانه انرژي هاي تجديدپذير در كشور شامل 
نيروگاه هاي برق آبي، بادي و خورش��يدي براي روز 

گذشته چهار هزار و 9۳4 مگاوات بوده است.

نماينده ايران در اوپك امكان صفرشدن صادرات ايران را كم ارزيابي كرد

پيش بيني اندروني نفت از واكنش به تحريم ايران 

ماجراي قاچاق بنزين و كارت سوخت 

گروه انرژي|عليرضا كياني|
صفر شدن يا نشدن صادرات نفت ايران؛ مساله اين است. 
از مدت ها پيش مقامات نفتي يا ديپلماتيك درباره امكان 
ناچيز توقف صادرات نفت خام ايران اظهارنظر كرده اند. 
حال با نزديك ش��دن به زمان ش��روع تحريم هاي نفتي 
اياالت متحده عليه ايران، گفته ها بيشتر به واقعيات ميل 
مي كنند. يكي از صداهاي بلند در اين عرصه از آن ديپلمات 
كهن��ه كار و نماينده كنوني اي��ران در هيات عامل اوپك 
 است. او در س��ال ۱۳6۰ در قامت وزير بازرگاني، يكي از 
ج��ان  ب��ه  در ب��ردگان حادث��ه بمب گ��ذاري در دفتر 
جمهوري اس��المي بود كه پس از آن نزديك به 4۰ سال 
مناصب اجرايي و ديپلماتيك متعددي را در اختيار داشته 
و س��رد و گرم ديپلماسي را از زمان جنگ تا زمان تحريم 
چشيد. حسين كاظم  پوراردبيلي كه سال ها نماينده ايران 
در هيات عامل اوپك بوده و با روي كار آمدن بيژن زنگنه 
در دولت يازدهم باز به اين سمت بازگشت در گفت وگويي 
با شانا امكان عملياتي تحريم  ايران را كم ارزيابي كرده اما 
معتقد است كه توس��ل مصرف كنندگان بزرگ نفت و 
عربستان به ذخاير نفتي شان ممكن است معادالت را تغيير 
دهد. همچنين، او به نقش برخي اعضاي اوپك و غيراوپك 
در ضربه زدن به جايگاه ايران در بازار نفت و ماهي گرفتن 
از آب گل آلود  تحريم ها اشاره مي كند. هر چند نمي توان 
مشخصا عنوان كرد كه آيا اظهارات كاظم پور اردبيلي كه 
به جز دوره اي در دولت نهم، سال ها نماينده ايران در هيات 
عامل اوپك بوده است »موضع رسمي« وزارت نفت ايران 
است يا صرفا تحليل هاي اين ديپلمات كهنه كار؟ مشروح 

اين اظهارات را در ادامه مي خوانيد. 
 در اين روزهاي نفت خام، تقاضا تابعي از »جنگ تجاري 
ميان اياالت متحده و چين«، »بحران مالي در بازارهاي 
نوظهور« و »نگراني ها درباره رشد اقتصاد جهاني« است. 
طرف »عرضه« اما، براي ماه هاس��ت كه تحت الش��عاع 
اما و اگرهاي صادرات نفت ايران بعد از شروع تحريم هاي 
نفتي عليه اين كشور قرار گرفته است. تحريم ها كه زماني 
دور به نظر مي رسيدند، حاال تنها 6 هفته با صنعت نفت 
ايران فاصله دارند. اين روزها، زمان مناسبي براي افكندن 
نگاهي دوباره به بسياري از تحليل هاي داخلي و بين المللي 
است كه به صفر رساندن صادرات نفت ايران را غيرممكن 

مي پنداشتند. 
نماينده ايران در اوپك همچنان معتقد است كه به صفر 
رساندن صادرات ايران تا ماه بعد صد در صد امكان پذير 
نيس��ت. او در اين باره مي گويد: »معتقدم در ش��رايط 
كنوني به صفر رساندن صادرات نفت ايران تا ماه نوامبر 
حتي با حداكثرسازي توليد از سوي كشورهايي مانند 
عربستان و روسيه، عملياتي نيست«. كاظم پور اردبيلي 
تصميم اتحاديه اروپا و عربستان به توسل به ذخاير خود 
را در ميزان كاهش صادرات ايران تعيين كننده مي خواند 
و در ادامه مي گويد: »تا زماني كه توليد نفت كشورهايي 
مانند عربستان و روس��يه افزايش نيابد، روند صعودي 
قيمت نفت حفظ شود و برداشت از ذخيره سازي هاي 
راهبردي امريكا )SPR( تداوم نيابد، امريكا مجبور است 
 )Waiver( به برخي خريداران نفت اي��ران معافيت
دهد«. با اين همه، ديپلمات ارشد وزارت نفت، اعطاي 
معافيت به كشورها را به نفع ايران نمي داد چراكه اين 
معافيت ها »به دليل محدوديت هاي بانكي براي ايران، 
بيشتر به نفع عربستان و روس��يه است تا در شرايطي 
ك��ه قيمت نفت در محدوده ۸۰ دالر ق��رار دارد درآمد 

بيشتري كس��ب كنند«.تمامي گزارش هاي رسيده از 
كاخ سفيد نشان مي دهد كه عزم دولت ترامپ براي اجراي 
تحريم هاي نفتي حتي باوجود تنگناي كنوني در عرضه 
نفت، جزم اس��ت. در همين راستا هم وزير انرژي امريكا 
به تازگي ديداري با محور ايران با وزيران انرژي عربستان و 
روسيه داشته و اين موضوع بحث توان عربستان و روسيه 
براي پر كردن جاي خالي ايران در بازار بعد از 4 نوامبر را 
مطرح مي سازد. اردبيلي اعتقاد دارد كه در شرايط حال، 
افزايش توليد نفت به ميزاني قابل توجه در توان عربستان 
و روسيه نيست، هرچند كه او فكر مي كند اين دو كشور 
مي توانند »ظرف 6 ماه تا يك س��ال آين��ده در مجموع 
تولي��د خود را ۸۰۰ ه��زار تا يك ميليون بش��كه در روز 

افزايش دهند«.
 از نگاه نماينده ايران در اوپك، دو سنگين وزن بازار نفت 
به تنهايي نمي توانند جاي خالي ايران در بازار را پر كنند؛ 
او مي  گويد: »ع��راق و ليبي )در صورت برقراري آرامش( 
تنها كشورهايي هستند كه در بهترين حالت مي توانند به 
ترتيب ۱۵۰ هزار و ۲۰۰ هزار بشكه در روز به توليد نفت  
خود بيفزايند«. اما جمع تمامي اين بشكه هاي نفتي باز 
هم براي حفظ وضع موجود عرضه كافي نيست. استدالل 
كاظم  پور اين است كه با وجود افزايش توليد در كشورهاي 
عضو يا غير عضو اوپك، بازهم »عربستان و امريكا بايد براي 
ايجاد توازن در بازار از ذخايرشان برداشت كنند، حتي اروپا 
در صورت رسيدن قيمت نفت به 9۰ دالر براي هر بشكه 

مجبور به اين كار خواهد شد«. 

  اوپك عليه اوپك
نماينده ايران در س��ازمان كشورهاي توليد كننده نفت، 
رفتار برخي اعض��ا براي تحريم دو عض��و بنيانگذار اين 
سازمان را مايه »بي اعتباري« اوپك مي داند. از نگاه اين 
نماين��ده كهنه كار ايران، اينكه كميت��ه نظارتي وزارتي 
مشترك )JMMC( در نشس��ت صد و هفتاد و چهارم، 
به كشورهاي روسيه، امارات و كويت اجازه افزايش توليد 
داد، اين يك تخلف آشكار چرا كه »JMMC   اجازه توزيع 
مازاد پايبندي ها يا افزايش توليد كشورها را ندارد و تنها 
يك نهاد نظارتي است«. كاظم پور تصويري پيچيده تر را 
از بازار ترسيم كرده و مي گويد: » هم اكنون همه كشورها 
تقريبًا در افزايش توليد آزاد هستند، به گونه اي كه توليد 
نف��ت خام ليبي در ماه اوت به 9۲6 هزار بش��كه در روز و 
نيجريه به يك ميليون و ۷۲6 هزار بشكه در روز رسيده 
است و عراق هم بدون توجه به ميزان تعهد خود، دايم در 

حال افزايش توليد است«. 
اين حج��م از افزايش تولي��د، آن همزماني ك��ه به گواه 
گزارش  جديد اوپك، صادرات ايران كاهش چشمگيري 
را تجربه نمي كند، عجيب است.آقاي نماينده اعتقاد دارد 
ك��ه افزايش توليد نفت اين كش��ورها به معناي افزايش 
ذخيره سازي هاي نفت خام كشورهاي عضو OECD و 
آمادگي براي جايگزيني كاهش صادرات نفت خام ايران 
است. كاظم  پور به تناقض هاي دروني اين رفتار كشورهاي 
اوپك و غيراوپك و توافق  سال هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ اشاره 
كرده و عنوان مي دارد: »با توجه به افزايش خيره كننده 
توليد نفت غيراوپك به وي��ژه امريكا در صورت ادامه اين 
روند توليد از س��وي برخي از اعضاي اوپك، بدون ترديد 
بار ديگر به ذخيره س��ازي هاي تجاري نفت كشورهاي 
عضو OECD افزوده مي ش��ود و قيم��ت نفت بار ديگر 
روند كاهشي خواهد داشت. اين درحالي است كه كاهش 

 OECD ذخيره س��ازي هاي نفت خام كشورهاي عضو
مهم ترين هدف توافق اوپك و غيراوپك در پايان س��ال 

۲۰۱6 بوده است«.

  چشم مدعيان به جاي خالي ايران 
انگيزه هاي اقتصادي براي اعضاي اوپك و روسيه، باعث 
شده ماده ۲ اساس��نامه اوپك كه بر حمايت از منافع هر 
يك يا همه كشورهاي عضو تأكيد مي كند، به فراموشي 
سپرده شود. اين امر كه به ناراحتي عميق ايران از اوپك 
دامن زده، در البه الي صحبت هاي كاظم پور مشهود است: 
»مسووليت اوپك ايجاد توازن در بازار نفت است، نه اينكه 
يك يا دو  عضو بنيانگذار آن را تحريم كنند و اين سازمان 

خود را متعهد به برقراري توازن در بازار بداند«.
كاظم پور با اش��اره به همكاري بعضي از اعضاي اوپك با 
امريكا براي ضربه زدن به برخي بنيانگذاران اين سازمان، 
گفت: »روس��يه و عربس��تان به بهانه متوازن سازي بازار 
جهان��ي نفت به دنبال تصاحب بخش��ي از س��هم ايران 
هستند«. وي ادامه داد: »در واقع تالش آقاي ترامپ براي 
ممانع��ت از حضور ايران در بازاره��اي جهاني نفت خام 
سبب گروگان گيري بازار از سوي روسيه و عربستان كه 
تمايل زيادي هم به قيمت هاي پايين نفت ندارند، شده 
است«. از نگاه اردبيلي، دود اين تحركات به صورت افزايش 
قيمت، به چشم مصرف كنندگان خواهد رفت.  گزارش ماه 

سپتامبر اوپك بر اساس منابع ثانويه نشان مي دهد توليد 
نفت عربس��تان به ۱۰ ميليون و 4۰۱ هزار بشكه در روز 
رس��يده كه ۳4۳ هزار بشكه بيشتر از تعهد اين كشور بر 
مبناي تصميم گيري نشست صد و هفتاد و يكم )نوامبر 
۲۰۱6( اين سازمان است. اما از اين مقدار توليد تا ميزان 
الزم براي پر كردن جاي خالي ايران فاصله كم نيست. به 
عقيده نماينده ايران در اوپك براي اينكه ببينيم آيا توليد 
عربستان به ۱۲ ميليون بشكه در روز مي رسد يا نه، بايد 
صبر كرد. با اين همه، وي متذكر مي ش��ود كه در سوابق 
عملكرد توليد نفت خام عربس��تان »هيچ��گاه رقم ۱۱ 

ميليون بشكه در روز« ثبت نشده است. 
كاظم پور مدعي مي شود كه اگر عربستان بخواهد توليد 
خود را به رقم ۱۲ ميليون بشكه در روز افزايش دهد بايد 
از سطح ذخيره س��ازي هاي نفت خام استفاده كند. وي 
اين امر را مسبوق به سابقه مي داند و مي گويد: »عربستان 
پيش از اين در زمان اشغال كويت توسط عراق و همچنين 
بركناري صدام حس��ين آن را انجام داده بود«. نماينده 
ايران درباره توان عربستان در رسيدن به سطوح باالتر نيز 
مي افزايد: »عربستان با استفاده از ظرفيت مازاد توليد خود 
مي تواند توليد نفت خام خود را به تدريج و كمتر از 9۰ روز 
به ۱۱ ميليون بشكه در روز برساند كه البته اين كار سبب 
كاهش ظرفيت مازاد عرضه اين كشور نيز خواهد شد و بر 

قيمت هاي نفت تأثير افزايشي خواهد داشت«.

كاظم پور اردبيلي به س��فر هياتي امريكايي به عربستان 
در ماه ژوئن نيز اش��اره كرده و مي گويد كه اين هيات از 
عربس��تان قول گرفته اند كه اين كش��ور توليد خود را از 
ماه اكتبر، يعني يك ماه پيش از شروع تحريم هاي ايران، 
افزايش دهد. با اين وجود او اضافه مي كند كه »حداكثر 
توان توليد عربستان همان ميزاني است كه در ماه ژوئن و 

ژوئيه توليد كرده است«.

 در جست وجوي زمان از دست رفته
 ح��ال كه تحريم ه��اي نفتي اياالت متح��ده نزديك 
مي شوند، بس��ياري از تحليل گران به دنبال پاسخ به 
اين سوال مي گردند كه »براي مقابله با تحريم چه بايد 
مي شد كه نشد؟«. پاسخ كاظم زاده به اين پرسش اين 
اس��ت كه بهترين كاري كه مي شد انجام داد، »پرهيز 
از خ��ود تحريمي« بود. وي برجام را يك گام درس��ت 
مي خواند كه »اگرچه دير، اما نهايتا برداش��ته شد«. از 
نگاه نماينده ايران در اوپك، رس��اندن ظرفيت توليد 
نفت ايران به 6 ميليون بش��كه در روز مي توانست يك 
اقدام مفيد ديگر باشد. اما از نگاه اين ديپلمات كاركشته، 
»دستيابي به اين رقم بدون همراهي مسووالن ارشد 
كشور، امكان پذير نبود و نيست چرا كه افزايش متناسب 
با ذخاير نفت ايران نياز به سرمايه، فناوري و بازار دارد كه 

اين فناوري نزد مصرف كنندگان بزرگ است«. 

 گ�روه ان�رژي| در حال��ي ك��ه موض��وع احياي
كارت س��وخت دوباره بر س��ر زبان ها افتاده اس��ت، 
حميدرضا ش��كوهي روزنامه نگار در يادداش��تي به 
نكاتي قابل توجه در وداع و بازگشت اين كارت ها به 
ميان مردم پرداخته است. شكوهي در اين يادداشت 
مي نويسد: اين روزها خبرهاي بيشتري درباره قاچاق 
 بنزين در رسانه ها منتشر ش��ده كه آمار آن را حتي

۲۰ ميلي��ون ليتر در روز نيز ذكر كرده اس��ت. البته 
نمي توان آمارهاي ارايه شده را تاييد يا تكذيب كرد. 
چراكه قاچاق س��وخت، به معناي خ��روج مخفيانه 
سوخت است كه طبيعتا قابل سنجش نيست؛ كه اگر 

قابل سنجش بود، اسمش را قاچاق نمي گذاشتند! 
اما نكته اساس��ي، پيوند زدن موضوع قاچاق بنزين 
با تك نرخي بودن بنزين اس��ت. برخي اصرار دارند 
س��هميه بندي س��وخت را تنها راه مقابله با قاچاق 
سوخت معرفي كنند و براي تاييد ادعاي خود، دوران 
س��هميه بندي بنزين در دولت محمود احمدي نژاد 
را مث��ال مي زنند. در حالي كه بخش��ي از واقعيت را 

ناگفته مي گذارند. 
واقعيت آن اس��ت كه س��هميه بندي بنزين تنها در 
مقطع ابتدايي كه بنزين دونرخي عرضه نمي ش��د، 
موجب كاهش مصرف شد. چراكه هر خودرويي حتي 
اگر نياز ضروري پيدا مي كرد، بيش از سهميه مشخص 
شده نمي توانس��ت بنزين دريافت كند. طبيعتا اين 
محدوديت، نقش مهمي در كاهش مصرف داشت اما 

اينكه در كشوري با منابع عظيم نفت، ميزان عرضه 
بنزين را محدود كنيم، نشانه موفقيت است يا نشانه 
ناكام��ي در مديريت و روي آوردن ب��ه اجبار، بحث 

ديگري است كه از آن مي گذرم.
در مقطع بعدي، بنزين دونرخي ش��د و حتما به ياد 
داريد كه قيمت بنزين آزاد در آن دوران، در يك مقطع 
زماني چهار برابر شد. در واقع آنچه در كنترل مصرف 
بنزين نقشي به مراتب مهم تر از دونرخي كردن بنزين 
داش��ت، ابتدا عدم عرضه بنزين آزاد و س��پس چهار 

برابر شدن قيمت بنزين آزاد بود. فرض كنيد همين 
 حاال قيم��ت بنزين چهار برابر ش��ود و خبري هم از 
كارت سوخت نباشد. آيا اين افزايش قيمت، نمي تواند 

در كاهش مصرف تاثيرگذار باشد؟
دونرخي ك��ردن بنزين حداقل دو مش��كل عمده 
داشت. نخست ايجاد دردسر براي مردم و طوالني 
كردن زم��ان س��وختگيري در جايگاه هاي عرضه 
بنزين به دليل استفاده از كارت هوشمند سوخت؛ و 
دوم، ايجاد فساد حاصل از دونرخي شدن كه موجب 

مي ش��د برخي، بنزين مشخص شده در سهميه را 
حق بديهي خود از پول نفت بدانند و آن را با قيمت 
بيشتري به فروش برسانند و به همين دليل كمتر 
شاهد ذخيره ماندن بنزين در كارت سوخت بوديم. 
اين، جدا از ايجاد كاس��بي توسط برخي دارندگان 
س��هميه هاي خاص همچون تاكسي ها و ... بود كه 
بخش��ي از درآمد خود را از فروش س��هميه بنزين 
خود به دست مي آوردند. تك نرخي كردن بنزين، 
مهم ترين گام در مس��ير حذف اين مشكالت بود.

اما آيا افزايش مصرف بنزين در س��ال هاي اخير، به 
دليل تك نرخي بودن آن اس��ت؟ اگر قيمت بنزين 
تك نرخي اما گرانتر از ميزان فعلي بود، آيا مصرف 
بنزين تا اين حد لجام گسيخته افزايش نمي يافت؟ 
دقت كنيد كه اين روزها يك بطري نيم ليتري آب 
معدني، حدود ۱۲۰۰ تومان قيمت دارد اما هر ليتر 

بنزين ۱۰۰۰ تومان عرضه مي شود! 
اين كه اكنون گفته مي ش��ود دولت كم كم در حال 
حركت مجدد به سمت دونرخي كردن بنزين است، 
نه به معناي اعتراف به معجزه دونرخي كردن سوخت 
در كاهش مصرف، بلكه از روي ناچاري است. وضعيت 
اقتصادي جامعه به حدي ناگوار و نگران كننده است 
كه هر گونه افزايش قيمت بنزين، حتي اگر با مانعي 
از سوي مجلس مواجه نشود، اثر رواني بر روي جامعه 
دارد و دول��ت نمي تواند اين ريس��ك را بپذيرد. پس 
ناچار، به گزينه دو نرخي كردن بنزين مي انديشد كه 

قطعا اولين مخالف آن بيژن زنگنه وزير نفت بوده كه 
بارها و بارها بر فسادآور بودن دونرخي كردن بنزين 
تاكيد كرده اس��ت. طبيعتا تصمي��م درباره افزايش 
قيمت بنزين يا دونرخي كردن س��وخت، در دولت و 
سپس مجلس اتخاذ مي شود و وزارت نفت در اينجا 
تنها نقش مجري را دارد و وزير هم صرفا مي تواند نظر 
خود را در اين زمينه در جلسات هيات دولت بدهد كه 
البته من از جزييات اين جلسات بي خبرم. اما آنچه 
مشخص است، اين است كه مجموعه دولت از روي 
ناچاري به سمت دونرخي كردن بنزين پيش مي رود 
و اگر ام��كان افزايش مثال دوبراب��ري قيمت بنزين 
وجود داشت، دليلي براي بازگرداندن طرح پرزحمت 

سهميه بندي نبود. 
طرفداران س��هميه بندي بنزين، اگر كمي فساد در 
سهميه بندي گازوئيل را مورد بررسي قرار مي دادند، 
يا به ج��اي اصرار ب��ر بازگرداندن كارت هوش��مند 
سوخت، روي بهبود كيفيت خودروها و مصرف باالي 
سوخت آنها در بازار انحصاري خودروي ايران تاكيد 
مي كردند كه مثال چگونه است ميزان مصرف بنزين 
در كشورهايي با تعداد خودروهايي برابر با خودروهاي 
كشور ما، به مراتب كمتر از كشور ماست كه مملو از 
خودروهاي بي كيفيت و پرمصرف ساخت داخل شده، 
قطعا روي نظرات خود اندكي تجديدنظر مي كردند 
و آنگاه به نتايج پايدارتري در كاهش مصرف سوخت 

مي رسيديم.
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احتمال بررسي نرخ جديد پتروشيمي بعد از تعطيالت بهارستان 
گروه انرژي|احتماال بعد از پايان يافتن تعطيالت 
مجلس شوراي اس��المي به موضوع تغيير قيمت 
پتروشيمي ها پرداخته مي ش��ود. حميد گرمابي، 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين 
موضوع به »پتروتحليل« گفت: دالالن و واسطه ها 
در بازار باعث شده اند كه مواد اوليه كافي به  صنعت 
و توليدكننده اصلي  به مقدار كافي نرسد و در نتيجه 
برخي از صنايع ما دچار كمبود مواد اوليه شده است. 
وي افزود: در حال حاضر مواد اوليه مورد نياز صنايع 

در بورس كاال با قيمت دولتي 4 هزار و ۲۰۰ توماني 
با رقابت ۵ درصدي فروخته مي شود و متاسفانه از 
طرق هاي مختلفي اين مواد با قيمت هاي بس��يار 

باالتري در بازار آزاد فروخته مي شود.
وي گفت: عده قابل توجهي در بورس كاال هستند 
كه پروانه توليد ب��راي دريافت م��واد اوليه را دارا 
هستند ولي بيش��تر از ظرفيت، مواد اوليه دريافت 
مي كنند و  بالفاصله بعد از خريد اين مواد را در بازار 

آزاد با نرخ هاي باال به فروش مي رسانند.

مهندس گرمابي در م��ورد تغيير قيمت هاي پايه 
بورس كاال نيز افزود: جلس��ات بسيار متعددي در 
رابطه با اين موضوع برگزار ش��ده است، ولي هنوز 
به جمع بندي نهايي نرس��يده  ايم، زيرا نبايد اين 
تصميم باع��ث ايجاد تورم در مصرف كننده نهايي 
بشود و از طرفي نيز رانت موجود برداشته شود در 
نهايت چند سناريو در مقابل داريم كه احتماال بعد 
از تعطي��الت مجلس تصميم گي��ري نهايي انجام 

مي شود. 

وي در مورد تحريم هاي پيش رو صنعت پتروشيمي 
نيز گفت: در حال حاضر نيز تحريم هاي پتروشيمي 
آغاز ش��ده اس��ت و هر كدام نيز راه حلي براي دور 
زدن تحريم ها به كار بس��ته اند ول��ي در اين دوره 
تحريم صنعت پتروشيمي و همچنين دور زدن آن 

سخت تر شده است. 
وي در پاسخ به سوالي مبني بر صادرات محصوالت 
پتروشيمي توس��ط برخي از افراد خاص نيز گفت: 
اين  ادعا  ت��ا زماني كه مدركي نباش��د قابل اثبات 

نيس��ت و صادرات فقط بايد توسط پتروشيمي ها 
انجام شود.گفتني است به دنبال رونمايي از بسته 
جديد ارزي، پتروش��يمي ها ارز خ��ود را كه تا آن 
زمان با نرخ 4۲۰۰ به فروش مي رساندند در سامانه 
نيما وارد كردند. اين اتفاق باعث شد ديگر تبادالت 
پتروشيمي ها با دولت و صنايع تكميلي نيز نيازمند 
نرخ جديد ارز شود. اين نرخ هم براي خوراك گازي 
و هم براي محصوالت عرضه شونده در بورس كاال 

هنوز مشخص نشده است. 

  نماين�ده ايران در اوپ�ك اعتقاد دارد كه افزاي�ش توليد نفت اين 
كشورها به معناي افزايش ذخيره سازي هاي نفت خام كشورهاي عضو 
OECD و آمادگي براي جايگزيني كاهش ص�ادرات نفت خام ايران 
اس�ت.  كاظم  پور به تناقض هاي دروني اين رفتار كش�ورهاي اوپك و 
غيراوپك و توافق  سال هاي 2017 و 2018 اشاره كرده و عنوان مي دارد: 
»با توج�ه به افزايش خيره كننده توليد نفت غيراوپك به ويژه امريكا 

در صورت ادامه اين روند توليد از سوي برخي از اعضاي اوپك، بدون 
ترديد بار ديگر به ذخيره س�ازي هاي تجاري نفت كش�ورهاي عضو 
OECD افزوده مي ش�ود و قيمت نفت بار ديگ�ر روند كاهش خواهد 
داش�ت. اين درحالي اس�ت كه كاه�ش ذخيره س�ازي هاي نفت خام 
كشورهاي عضو OECD مهم ترين هدف توافق اوپك و غيراوپك در 

پايان سال 201۶ بوده است«.

برش
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عكسروز

چهرهروز

۲ هزار حضور جهاني فيلم هاي كوتاه ايراني در سال 97
مديرعامل انجمن سينماي جوانان از ثبت ركورد ۲ هزار حضور جهاني نمايندگان سينماي كوتاه ايران در سال ۹۶ خبر داد. صادق موسوي با 
اشاره به افتخارات نمايندگان سينماي كوتاه ايران در عرصه هاي جهاني گفت: همانطور كه در جريان هستيد امسال و سال گذشته، سال هاي 
بسيار پرافتخاري براي انجمن سينماي جوانان و خانواده سينماي كوتاه ايران بوده و خوشحاليم كه اعالم كنيم تنها در سال ۹۶ فيلم هاي كوتاه 
ايراني، بيش از ۲ هزار حضور در رويدادهاي جهاني داشته اند و اين آماري افتخارآميز است. او تاكيد كرد: اين آمار كه داده هاي آن به صورت 
مستند موجود است و به زودي در قالب كتابي مدون منتشر خواهد شد، به خوبي نشان از اعتبار جهاني سينماي كوتاه ايران دارد. مديرعامل 
انجمن سينماي جوانان ايران ادامه داد: از اين آمار بيش از ۳۷۰ حضور بين المللي منتهي به اخذ جايزه از رويدادهاي معتبر جهاني شده  است. 

ايستگاه

برنده »شير طالي« ونيز نماينده مكزيك شد
كشور مكزيك با برنده شير طالي 
ونيز و تايوان با »ب��وداي بزرگ+« 
راهي اسكار مي ش��وند. به گزارش 
ورايت��ي، كش��ور مكزي��ك درام 
خانوادگي »رما« كه به تازگي جايزه 
معتبر ش��ير طالي ونيز را به دست 
آورده است به عنوان نماينده خود 

 در ن��ود و يكمين دوره اس��كار انتخاب ك��رد. »رما« توس��ط كمپاني هاي
 Esperanto Filmoj و Participant Media تهي��ه ش��ده اس��ت و 
نتفليكس نيز قرار است پخش جهاني آن را در تاريخ ۱۴ دسامبر انجام دهد. 
اين فيلم با الهام از خودزيستنامه آلفونس��و كوارون به صورت سياه و سفيد 
فيلمبرداري شده و در آن وقايع يك سال از زندگي يك خانواده متوسط ساكن 

مكزيكو سيتي در اوايل دهه ۱۹۷۰ ميالدي به تصوير كشيده شده است.
»رما« همچنين به عنوان يك رقيب قدرتمند براي نامزدي اسكار در بخش 
بهترين فيلم س��ال نيز در نظر گرفته مي ش��ود. در ۲۰ سال اخير فيلم هاي 
»زندگي زيباست«، »ببر خيزان، اژدهاي پنهان«، »نامه هايي از ايووجيما«، 
»بابل« و »عشق« فيلم هاي خارجي بوده اند كه نامزد اسكار بهترين فيلم شدند. 
كوارون فيلم »رما« را به دنبال موفقيت فيلم »جاذبه« )۲۰۱۳( كه جوايز اسكار 
بهترين فيلم و بهترين تدوين را به دست آورد ساخته است. فيلم »جاذبه« در 

سطح جهان به فروش ۷۲۳ ميليون دالر دست يافت.
نخستين نمايش »رما« در جش��نواره ونيز در تاريخ ۳۰ آگوست بود. اين 
فيلم توانست شيرطالي جشنواره ونيز را از آن خود كند. »رما« همچنين 
در جش��نواره هاي تلورايد و تورنتو به نمايش گذاش��ته شد و قرار است در 
جشنواره نيويورك نيز نمايش داده ش��ود. در نقد فيلم اوون گيلبرمن در 
ورايتي اداي احترام كوارون به مكزيك جايي كه در آن بزرگ شده است را 

بي نظير توصيف كرده است. 

بازارهنر

»دنگشو«دركاناداكنسرتميدهد

هوتنشكيبادر»موجافام،رديف۴۸«

يكهفتهمهلتبرايشركتدرجشنواره»سينماحقيقت«

 گروه موسيقي »دنگ شو« اواخر مهر ماه
سال جاري تازه ترين كنسرت خود را با 
اجراي قطعات منتخب در شهر ونكوور 
كانادا برگزار مي كند. گروه موس��يقي 
»دنگ ش��و« روز جمع��ه ۲۷ مهر ماه 
سال جاري تازه ترين كنسرت خود را با 
اجراي قطعات منتخب در شهر ونكوور 
كانادا برگزار مي كند. بليت فروش��ي 

كنسرت پيش رو از هم اكنون آغاز شده و هم وطنان 
خارج از كشور مي توانند با مراجعه به سامانه فروش 

بليت اين كنسرت، براي تهيه بليت اقدام كنند.
گروه »دنگ ش��و« بنا بود تا پايان سال يك آلبوم 
»اي پي« منتشر كند اما از آنجايي كه چهار قطعه 
جديد در اين مدت تهيه و توليد كرده، اين اثر در 
قالب يك آلبوم كامل به مخاطبان ارايه مي شود. 

اين آلبوم هم اكنون در مرحله صدور 
مجوز اس��ت كه در ص��ورت دريافت 
مجوزهاي الزم، اثر بعد از ايام محرم 
و صفر در دسترس عالقه مندان قرار 

مي گيرد. 
البته آلب��وم ديگري از اين گروه با نام 
»ش��يراز...« مدتي است آماده شده و 
طي ماه هاي آينده توس��ط انتشارات 
»رهگذر هفت اقليم« منتشر مي شود.»مدوناي« 
آلبوم جديد گروه »دنگ ش��و« شامل ۱۰ قطعه 
ب��ه نام هاي »ب��اد گناه��كار«، »خط��ا كردم«، 
»خطا نيس��ت«، »عطار«، »چيزي«، »به شط«، 
»خليج«، »حباب«، »خورشيد مي شوم« و »آخر 
قصه…« بود كه شهريور ماه سال ۹۶ در دسترس 

عالقه مندان قرار گرفت. 

 فيلم سينمايي »موج اف ام، رديف ۴۸«
به كارگرداني و تهيه كنندگي كيارش 
اسدي زاده در سكوت خبري ساخته 

شده، مراحل فني را سپري مي كند.
فيلمنامه »م��وج اف ام، رديف ۴۸« 
بط��ور مش��ترك توس��ط كي��ارش 
اس��دي زاده و توف��ان مهرداديان به 
ن��گارش درآمده اس��ت و در خالصه 

داس��تان آن آمده: روي م��وج اف ام، رديف ۴۸ 
اتفاقاتي در حال وقوع است.

بازيگران اين فيلم سينمايي به ترتيب حروف الفبا 
عبارتند از: مرتضي آقا حسيني، مجيد آقا كريمي، 
ش��يوا ابراهيمي، ستاره اس��كندري، رضا بهبودي، 
س��تاره پس��ياني، امير جناني، نيما رييسي، كاظم 
سياحي، نوال شريفي، هوتن شكيبا، بانيپال شومون، 
آرزو عالي، علي فروتن، معصومه قاسمي پور، الهام 
كردا، توفان مهرداديان، حس��ام نوراني و با معرفي: 
وحيد بقراط پور، ديبا خاتمي، برهانه رجبي، ميالد 

شجره، كاوه عابدين و سجاد گودرزي.

»موج اف ام، رديف ۴۸«، س��ومين 
فيل��م كي��ارش اس��دي زاده بعد از 

فيلم هاي گس و شكاف است. 
ديگ��ر عوامل اين فيلم س��ينمايي 
عبارتن��د از: مدي��ر فيلمب��رداري: 
مرتض��ي قي��دي، تدوين: س��پيده 
عبدالوه��اب، طراح��ي و تركي��ب 
صدا: امير حس��ين قاس��مي، مدير 
صداب��رداري: باب��ك اردالن، ط��راح صحنه و 
لباس: سارا سميعي، طراح گريم: ياسمن محب 
اهري، موس��يقي: ابوذر صفاريان، فيلمبردار: 
ابراهي��م جعف��ري، برنامه ريز و دس��تيار اول 
كارگردان: هانيه بس��اتيني، منش��ي صحنه: 
نائل��ه ش��ريفي، ع��كاس: حبي��ب مجيدي، 
 مدي��ر جلوه هاي وي��ژه بصري: مه��دي قزلو، 
مدير توليد: س��عيد شعش��عه، مج��ري طرح: 
موسس��ه فرهنگي هنري نقش نقره اي خيال، 
مش��اور رس��انه اي: آيدا اورنگ و تهيه كننده: 

كيارش اسدي زاده.

تهيه كنن��دگان و مستندس��ازان 
سينماي ايران براي شركت در بخش 
مس��ابقه ملي و جايزه ش��هيد آويني 
دوازدهمين دوره جشنواره بين المللي 
فيلم مستند ايران »سينماحقيقت« 

تا ۳۱ شهريور ماه فرصت دارند.
ش��هنام صفاجو مدير روابط عمومي 
جشنواره بين المللي سينماحقيقت 

با اع��الم اين موض��وع، اظهار ك��رد: متقاضيان 
ضمن مطالعه آيين نامه  جش��نواره تا پايان وقت 
اداري روز شنبه ۳۱ ش��هريورماه ۱۳۹۷ فرصت 
دارند كه مش��خصات جديدترين آثار مس��تند 
 خ��ود را روي وب س��ايت جش��نواره به نش��اني

www.irandocfest.ir ثبت كنند. صفاجو 
افزود: روز اول مهرماه گزينه  ثبت نام روي سايت 
جشنواره غيرفعال مي شود و مستندسازاني كه 
مشخصات اثر مس��تند خود را به ثبت رسانده و 
كد رهگيري گرفته ان��د، حداكثر تا دهم مهرماه 
فرصت دارند كه نسخه نهايي فيلم خود را جهت 
بازبيني هيات انتخاب به دبيرخانه جش��نواره به 
نشاني تهران، خيابان سهروردي شمالي، ميدان 
شهيد قندي، شماره ۱۵، مركز گسترش سينماي 
مس��تند و تجربي، طبقه اول ارايه كنند كه اين 

مهلت تمديد نخواهد شد.
او تاكيد كرد: مهلت ش��ركت در بخش مس��ابقه 
بين الملل جشنواره نيز به اتمام رسيده و به زودي 
هيات انتخاب اين بخش، كار خود را براي انتخاب 
بهترين آثار مستند خارجي متقاضي حضور در 
»س��ينماحقيقت« آغاز خواهد كرد. مدير روابط 

عمومي جشنواره »سينما حقيقت« 
افزود: زمان و سال توليد آثار ارسالي 
به بخش مس��ابقه فيلم هاي مستند 
معدن و صنايع معدني ايران آزاد بوده 
و متقاضي��ان ش��ركت در اين بخش 
ويژه هم ت��ا ۱۰ مهرماه فرصت دارند 
كه آثار موضوعي خود را در دبيرخانه 
جش��نواره ثبت كنند. صفاجو يادآور 
ش��د: اس��امي فيلم هاي منتخب بخش مسابقه 
ملي جش��نواره »س��ينماحقيقت« در سه گروه 
مس��تندهاي كوتاه تا ۴۰ دقيقه، نيمه بلند ۴۰ تا 
۷۰ دقيقه و بلند ب��االي ۷۰ دقيقه در نيمه دوم 

آبان ماه ۹۷ اعالم خواهد شد.
به گفته او، بخش هاي اصلي اين دوره از جشنواره 
بين المللي سينماحقيقت عبارتند از مسابقه ملي 
)مس��تندهاي كوتاه/ نيمه بلند/ بلند(، مس��ابقه 
بين الملل )مس��تندهاي كوتاه/ نيمه بلند/ بلند(، 
جايزه ش��هيد آويني )فيلم هاي مس��تند حوزه  
مقاومت، انقالب اسالمي و دفاع مقدس(، مسابقه 
فيلم هاي مس��تند معدن و صنايع معدني ايران، 
نمايش ويژه  مستندهاي برگزيده  انقالب اسالمي، 
بخش هاي جنبي ملي و بين المللي، كارگاه هاي 
پژوهش��ي و بازار فيلم مس��تند. مركز گسترش 
سينماي مستند و تجربي سازمان امور سينمايي، 
دوازدهمي��ن دوره جش��نواره بين المللي فيلم 
مستند ايران »س��ينماحقيقت« را طي روزهاي 
۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷، با شعار »حقيقت بهترين 
راهنماس��ت« كه از فرمايشات حضرت علي)ع( 

است، در شهر تهران برگزار خواهد كرد.

میراث

شما چه نمره اي به اين بازديدكنندگان مي دهيد؟
يك فعال ميراث فرهنگي اس��تان 
فارس، عدد »صفر« را براي فرهنگ 
عمومي بازديدكنندگاِن »آتشكده 
ساساني جهرم« هم زيادي مي داند 
و مي گويد: اين عدد، بي توجهي تام 
مسووالن فرهنگي در اين منطقه  
تاريخي در استان فارس را هم شامل 

مي ش��ود. تصاويري كه محمود اكسيري فرد از اين بناي تاريخي ثبت كرده 
خود گواه ادعايش است. ونداليسم فرهنگي روي ديوارهاي سفيد آتشكده، 
زباله هاي س��رگردان در فضاه��اي داخلي و بيروني اي��ن محوطه تاريخي، 
نم گرفتگي ديوارها، ته مانده هاي سيگارها و نشانه دود سياه روي بدنه آتشكده 
به خوبي اين وضعي��ت را تصوير مي كنند. تصويري كه در كنار تابلوي ثبت 
ملي اين بناي تاريخي در ناحيه جنوبي شهر جهرم و دامنه شمالي رشته كوه 
زاگرس جنوبي بيشتر غمگين تان مي كند تا اينكه اگر ثبت نشده بود، مي شد 
دل خوش داشت به اينكه ميراث فرهنگي هنوز اين بنا را نشناخته تا از نظر 
فيزيكي و حفاظتي، حمايتش كند.آتشكده باقي مانده از دوره ساساني كه 
مردم محلي آن را با نام »قدمگاه« مي شناسند و حتي يكي از »معابد آناهيتا« 
ناميده مي ش��ود كه به نيايش زنان اختصاص داشته و آنقدر اهميت داشته 
كه دهم ش��هريور ۱۳۵۵ با شماره ۱۳۱۹ در فهرس��ت آثار ملي ايران ثبت 
كنند.اكسيري فرد در مورد وضعيت اين بناي تاريخي به ايسنا مي گويد: در 
سال هاي اخير متاسفانه بي توجهي سازمان ميراث فرهنگي و ساير نهادها به 
اين اثر تاريخي در ش��هر جهرم به وضوح ديده مي شود. تا كنون هيچ تالش 
چشمگيري براي مرمت، بازسازي يا نگهداري اين اثر صورت نگرفته است. 
بخش هايي از اين بنا با بي دقتي و سهل انگاري بازسازي شده به گونه اي كه 
بافت تاريخي اش را مخدوش كرده است و بخش هاي زيادي از اين بنا كه نياز 

به بازسازي دارند، هنوز بازسازي نشده و رو به تخريب اند.

تاريخنگاري

استعفاي رضاشاه و آغاز سلطنت محمدرضا
بيست و پنجم شهريور ۱۳۲۰، پس از تهاجم ارتش سرخ 
شوروي از شمال و ارتش انگليس از غرب و جنوب به ايران و 
اشغال نظامي كشور در جريان جنگ جهاني دوم، رضاخان 
پس از ۱۶ سال حكومت مجبور به استعفا شد و فرزند وي 

محمدرضا پهلوي به سلطنت رسيد. 
دوم ش��هريور ۱۳۲۰ نيروهاي ارتش انگلس��تان و اتحاد 
جماهير ش��وروي خاك ايران را اش��غال كردند. هشتم 
شهريور ايران را نيروهاي انگليس و روسيه به سه بخش 
تقسيم كردند. بخش شمالي در قلمرو روس ها بود. بخش 
جنوبي كه منطقه نفتي ايران را نيز شامل مي شد زير قدرت 
نيروهاي انگليس درآمد. تنها منطقه مياني ايران يعني 
تهران و اطراف آن براي ايران باقي ماند. ۲۳ شهريور ۱۳۲۰ 
س��فيرهاي انگليس و روس به رضا شاه اولتيماتوم دادند 
كه تا ۲۶ شهريور ساعت دوازده نيم روز بايد استعفا دهد و 
اگر استعفا ندهد، تهران اشغال خواهد شد، سلطنت از بين 
خواهد رفت و يك دولت اشغالي از روس و انگليس به وجود 
خواهد آمد. صبح زود روز ۲۵ شهريور ۱۳۲۰، رضا شاه از 

سلطنت به نفع وليعهد بيست و يك ساله اش محمدرضا 
پهلوي كناره گرفت. ساعت نه و سي دقيقه، مجلس شوراي 
ملي اس��تعفاي رضاش��اه را پذيرفت. براي جلوگيري از 
دستگير شدن وليعهد محمدرضا به وسيله نيروهاي روس 
و انگليس، وليعهد محمدرضا پهلوي را با لباس شخصي 
در يك اتومبيل كرايسلر قديمي بين صندلي جلو و عقب 
روي كف خودرو پنهان كردن��د و از در خدمه مجلس به 
داخل مجلس آوردند. ساعت ۱۶:۴۵ بعد از ظهر، وليعهد 
محمدرضا پهلوي در برابر مجلس شورا و نمايندگان به قرآن 

سوگند خورد و پادشاه ايران شد. 
با اينكه رضا شاه استعفا داد در ۲۶ شهريور ۱۳۲۰ ارتش 
روس��يه و انگليس تهران را اشغال كردند و حكومت را به 
كنترل خويش درآوردند. در ۵ آبان سفيران روس و انگليس 
به آگاهي محمدرضا پهلوي رساندند كه قدرت در دست 
ماس��ت. پس از س��ه ماه در ۶ بهمن ۱۳۲۰ مجلس شورا 
قانون قرارداد سه قوا در ايران را تصويب كرد. اين قانون به 
امضاي نخست وزير محمدعلي فروغي و سفيران اتحاد 

جماهير شوروي و انگليس براي تاييد نهايي رسيد. اين 
قرارداد تماميت ارضي ايران را تضمين كرد و هم چنين كه 
نيروهاي روس و انگليس در پايان جنگ جهاني دوم ايران 

را تخليه خواهند كرد.

كیوسك

فلورانس به كارولينا رسيد 
 نيويورك تايمز )چاپ اروپا(: 

توفان فلورانس با وزش 
باد ب��ه س��رعت ۱۵۰ 
كيلومتر در ساعت، به 
سواحل ش��رقي امريكا 

رسيد.
 به گزارش نيويورك تايمز،

توف��ان فلورن��س از 
اقيان��وس اطل��س به 

مناطق ساحلي ايالت كاروليناي امريكا حركت 
كرده اس��ت. به گفته كارشناس��ان، اين توفان 
س��همگين، خطرناك ترين و قوي ترين توفان 
چند دهه اخير در كاروليناست. در بسياري از 
گزارش ها گفته شده كه اين قوي ترين توفان از 
زمان وقوع توفان هوگو است كه در سال ۱۹۸۹ 
ايال��ت كارولين��ا را در نورديد و ده ها كش��ته و 
خسارات مالي زيادي را بر جاي گذاشت. پيش 
از اين، با نزديك شدن توفان فلورنس به سواحل 
ش��رقي امريكا در اواس��ط هفته اخير، بيش از 
يك ميليون نفر مجبور ش��دند مناطق ساحلي 
را تخليه كنند. اگر چه ش��دت اين توفان كمتر 
از آن اس��ت كه پيش بيني شده بود با اين حال 
بارندگي هاي سيل آسا و امواج توفاني شديدي 
به همراه آورده كه بسياري از مناطق را با سيل 
زدگي مواجه كرده است. همچنين، رسانه هاي 
محلي همچنين از كش��ته ش��دن پنج نفر در 
كارولينا خب��ر داده اند. بيش از ۷۵۰ هزار خانه 
مسكوني و ساختمان تجاري به دليل توفان با 
قطعي برق مواجه شده و نزديك به ۲۱۰۰ پرواز 
روز شنبه لغو شده است. در مجموع ۱۱ ميليون 
نفر در مناطق توفان زده كه تحت هشدارهاي 
س��رويس ملي هواشناس��ي امريكا قرار دارند، 

زندگي مي كنند.

  نيويورك تايمز )چاپ امريكا(:
اي��ن روزنام��ه نيز، در 
صفح��ه اول خ��ود، 
ضمن اش��اره به توفان 
فلوران��س، گزارش��ي 
از اع��الم هم��كاري 
مانافورت براي بررسي 
روس��يه گيت منتشر 
كرد. طبق اين گزارش، 

رييس س��ابق تيم انتخابات��ي دونالد ترامپ، 
برخي اتهامات را پذيرفت. به گزارش نيويورك 
تايمز مانافورت حاضر ش��ده ب��ا بازرس ويژه 
جهت بررس��ي مداخله روس��يه در انتخابات 
۲۰۱۶ رياس��ت جمهوري امري��كا، همكاري 
كن��د. آنطور كه گفته ش��ده، پ��ل مانافورت، 
رييس سابق س��تاد انتخاباتي دونالد ترامپ 
كه پيش از اين به اتهام كالهبرداري مالياتي 
و بانك��ي محكوم ش��ده ب��ود، اتهاماتي ديگر 
عليه خود را پذيرف��ت. او در دادگاه بيانيه اي 
 را در مورد هم��كاري  امضا ك��رد. مانافورت،
۱۴ دس��امبر اتهامات��ي مانن��د توطئه عليه 
امري��كا، تقل��ب در انتخاب��ات و جلوگيري از 
 تحقيقات دادگستري را پذيرفت. در اين ميان 
كاخ سفيد نيز اعالم كرد كه آنچه مانافورت به 
آن اعتراف كرده است، هيچ ارتباطي با دونالد 
ترامپ و كارزار انتخاباتي او ندارد. اتهامي كه 
بر پايه تحقيقات تيم مولر تنظيم شده از جمله 
مي گويد كه مانافورت ب��دون رعايت اصول و 
دادن اطالع به مقامات مسوول، براي ويكتور 
يانوكوويچ، رييس جمهور س��ابق اوكراين كه 
طرفدار روسيه بود، كار كرده است. از آنجا كه 
اكنون مانافورت حاضر به همكاري شده، ديگر 
الزم نيست در دادگاه ديگري كه قرار بود هفته 
آينده شروع  شود، حضور يابد. البته اين دادگاه 
بايد نخست قرار ميان دادستاني و مانافورت را 

به رسميت بشناسد. 

بررسينگاهكشورهابهنقشزناندرجامعهوخانواده

در س��ال هاي اخير، مطالعات بس��ياري 
توسط سازمان هاي جهاني در مورد تحليل 
موقعيت زنان صورت گرفته؛ اين تحليل ها 
در مورد جايگاه زنان در س��طح ملي، ميزان اش��تغال 
آنها، عواملي كه مانع فعاليت زنان مي ش��ود، نگرش و 
تمايالت زنان و همچنين نقش زنان در توس��عه كشور 
 بوده است. ازآنجايي كه در بررسي عوامل موثر بر توسعه 
اقتصادي- اجتماعي كشورها، توجه به نيروي انساني 
و تخصص مطرح اس��ت، سخن از اش��تغال زن و رابطه 
آن با توس��عه نيز امري ضروري است. بنابر اين، تمركز 
اين مطالعات بر آماده س��ازي اف��كار عمومي ملت ها و 
سياست گذاران براي پذيرش تاثير زنان در توسعه كشور 
صورت گرفته است. اين در حالي است كه بسيار تالش 

شده كه به نقش زن در خانواده نيز آسيبي وارد نشود. 
در تازه ترين گزارش به دس��ت آمده، جاي��گاه زنان در 
نگاه جامعه مورد بررسي قرار گرفته است؛ زنان در امور 
اجتماعي و دولتي موفق تر هستند يا در نقش همسر و 

فرزندداري؟ 
آنطور كه اين گزارش نشان مي دهد، روسيه نگاه مثبتي 
به مشاركت زنان در امور اجتماعي ندارد. تنها ۳۴ درصد 
از مردم روسيه تاييد مي كنند كه زنان در امور اجتماعي 
 و دولت��ي مش��اركت خوب��ي دارند. در مقاب��ل حدود

۶۹ درصد از اف��راد، زنان روس را مادران و همس��ران 
خوبي مي دانند. بسياري از گزارش ها، روسيه را كشوري 
مردساالر معرفي مي كند، هرچند كه گفته شده شايد 
به دليل افزايش استقالل مالي زنان، مردساالري در اين 
كشور كمرنگ تر شده باشد. مطالعات نشان داده زنان 
روس، سختكوش و اهل كار هستند اما باز با اين حال، 
مردم روسيه نگاه تاييدكننده اي به مشاركت زنان در 

امور اجتماعي ندارند. 
هند از جمله كش��ورهايي اس��ت كه اخبار بسياري از 
بي عدالتي عليه زنان و مردس��االري به گوش مي رسد. 
با اين ح��ال در اين گزارش، اكث��ر هندي ها نقش زنان 
در جامعه و خان��واده را به يك اندازه مي دانند. به عقيده 
آنها، زنان هن��دي هم مي توانند مدي��ران و كارمندان 
موفقي باش��ند و هم مادران و همسران خوبي هستند. 
آنطور كه آمار نش��ان مي ده��د ۷۹ درصد از هندي ها، 
زنان را مهره هاي مناس��بي براي مشاركت  اجتماعي و 
اقتصادي مي دانند و ۶۴ درصد، نقش همسري و مادري 
آنها را تاييد مي كنند. در تركيه نيز بر خالف نگاه سنتي 
و مردساالرانه اي كه در اين كشور حاكم است، مردم به 
توانايي هاي زنان نگاه مناسبي دارند. در اين كشور، در 
حدود ۷۲ درصد از شهروندان، مشاركت زنان در جامعه 

را مفيد مي دانند و به عقيده  آنها، زنان در نقش اجتماعي 
خود، بسيار خوب ظاهر شده اند. در مقابل نقش زنان در 
جايگاه همس��ر و فرزندداري، در اين كشور آنقدر مورد 
تاييد نيست. تنها نزديك به ۴۷ درصد از تركيه اي ها زنان 
كشورشان را مادران و همسران خوبي معرفي مي كنند. 
در برزيل نيز، بس��ياري از شهروندان، توانايي زنان را در 
مشاركت اجتماعي تاييد مي كنند. طبق آمار به دست 
آم��ده، نقش زنان در جامعه نزديك ب��ه ۶۹ درصد و در 

جايگاه مادري ۴۳ درصد تاييد شده است. 
 آنطور كه در اين گزارش به دس��ت آمده، نزديك به

 ۵۷ درص��د از امريكايي ها، از تواناي��ي زنان در امور 
اجتماعي راضي هس��تند. هرچند كه س��هم زنان 
امريكايي در مشاركت اجتماعي و سياسي پايين تر 
از س��اير كشورها گزارش ش��ده، اما بيش از نيمي از 
امريكايي ها، عملكرد زنان را به عنوان مدير، كارفرما، 
 كارمند و ... خوب ارزياب��ي مي كنند. در مقابل تنها

۴۱ درص��د از امريكايي ه��ا اعتقاد دارن��د كه زنان 
كشورشان مادران و همسران خوبي هستند. 

در ميان اين كشورها، آلماني ها عملكرد زنان را در جامعه 
و خانه چندان مناسب ارزيابي نمي كنند. در گزارش به 
دست آمده، اين سوال كه آيا زنان گزينه هاي مناسبي 
براي فعاليت هاي اجتماعي هس��تند، ۴۷ درصد پاسخ 
مثبت دريافت كرده است. همچنين تنها ۴۱ درصد از 
آلماني ها، زنان كشورشان را مادران و همسران خوبي 

مي دانند. 
در بسياري از گزارش هايي كه اخيرا به دست آمده، زنان 
افريقايي مشاركت بااليي در بازار كار دارند. هرچند اين 

نرخ مشاركت لزوما به معناي بهبود جايگاه اجتماعي 
زنان نيس��ت؛ چرا كه به گفته بسياري از كارشناسان، 
دليل افزايش نرخ مشاركت زنان در اين كشورها نوع 
 كار و وضعيت معيش��تي آنهاس��ت. با اين حال، مردم 
آفريقاي جنوبي، عملكرد زنان را در فعاليت هاي اجتماعي 
خوب ارزيابي مي كنن��د. نزديك به ۷۰ درصد از آنها، به 
موفقيت زنان در جايگاه هاي اجتماعي راي مثبت داده اند. 
در مقابل، ظاهرا نارضايتي بس��ياري از نقش همسري 
 و مادري زنان افريقايي وج��ود دارد، چراكه تنها حدود

۳۹ درصد از مردم اين كشور، موفقيت زنان را به عنوان 
مادر و همسر خوب تاييد كرده اند. 

در كره جنوبي و ژاپن نيز، مردم نگاه مثبتي به موفقيت 
زنان در خان��ه و جامعه ندارند. به عقي��ده ۶۵ درصد 
ژاپني ها، زنان نمي توانند مادران و همس��ران خوبي 
باش��ند و تنه��ا ۴۳ درصد از آن��ان زن��ان را مديران و 
كارمندان موفقي مي دانند. آنطور كه در ادامه گزارش 
آمده، استراليا، كانادا، فرانسه، بريتانيا، اسپانيا و سوئد، 
بر اين باورند كه زنان كشورش��ان نمي توانند مادران و 
همسران خوبي باشند. در اين كشورها، موفقيت زنان 
در جايگاه اجتماعي بيش��تر مورد تايي��د قرار گرفته 
اس��ت. يكي از مهم ترين معيارها براي سنجش درجه 
توسعه يافتگي كشورها، ميزان اهميت و اعتباري است 
كه زنان در آن كشور دارند. با اينكه در سال هاي اخير 
نگاه جهان بيشتر به سمت توانايي هاي اجتماعي زنان 
معطوف شده، اما آن طور كه در اين گزارش آمده، هنوز 
بسياري از كش��ورها، توانايي زنان را در خانه و جامعه 

باال نمي دانند. 

زنان؛ مادران بهتر يا مديران موفق  
آمارنامه
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