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 امتناع بانك ها از 
تسويه بدهي توليدكنندگان

تشكل ها

سرمقاله

همين صفحه

آيا دول��ت روحان��ي در 
براب��ر بحران ه��اي اخير 
منفع��ل  اقتص��ادي 
اس��ت ؟ البته اين سوال 
را م��ردم ب��ه گون��ه اي 
ديگ��ر مي پرس��ند. آنها 
مي پرس��ند چ��را دولت 
براي اين گراني ها كاري 
نمي كند؟ اين سوالي اس��ت كه در همه سطوح و 
طبقات مردمي كشور مطرح است. كارشناساني 
مي گويند كه دول��ت روحاني »دن��ده را خالص 
ك��رده« و برخي ديگ��ر مي گويند ك��ه »اگر اين 
اختي��ارات به چوب خش��ك هم داده ش��ده بود 
مي توانست كاري بكند«. طبقه آسيب پذير منتظر 
راه حل دولت براي جلوگيري از فش��ار بيش��تر و 

شايد منتظر بازگشت كوپن ...

تعادل | سيد مهدي حاتمي |
»بانك هاي كشور حاضر نيستند با توليدكنندگان 
همكاري كنند.« اين ترجمان س��اده عدم اجراي 
قانوني اس��ت كه براس��اس آن، بانك ه��ا نه فقط 
بدهي هاي معوق مانده خود را تس��ويه مي كنند 
كه خيال توليدكننده را از پرداخت »سود مركب« 
راحت مي كنند. ماجرا از اين قرار اس��ت كه قانون 
بخش��ودگي جراي��م ديرك��رد دريافت كنندگان 
تس��هيالت بانكي كه به بانك ه��ا تكليف مي كرد 
دريافت سود مركب از تسهيالت معوق شده خود 
را متوقف كنند، ب��ه علت عدم اجرا ت��ا بهمن ماه 
سال جاري تمديد ش��د. اما اين قانون كه در قالب 
الحاقيه اي به بودجه س��ال 1397 كل كش��ور، در 
زمستان سال گذشته به تصويب رسيده بود، قرار 
بود تا پايان شهريور ماه س��ال جاري اجرايي شود. 
با اين همه، به نظر مي رس��د دليل امتناع بانك ها 
از اج��راي اين قانون، نگراني از ناترازي بيش��تر در 
ترازنامه هاي شان باشد، ناترازي اي كه ناشي از ثبت 

سود مركب ...

نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در نشست 
علني چهارش��نبه، 7 شهريور ماه س��ال جاري 
با تقاض��اي تحقي��ق و تفحص از بررس��ي علل 
ناكارآمدي ش��ركت هاي خودروس��از داخلي در 
حوزه ه��اي كيفيت، قيم��ت، محيط زيس��ت، 
طراحي و فن��اوري، ف��روش و خدم��ات پس از 
فروش با 153 رأي مواف��ق، 13 رأي مخالف و 2 
رأي ممتنع )از مجم��وع 194 نماينده حاضر در 
جلس��ه( موافقت كردند. اين در ش��رايطي است 
كه بسياري نگران هستند مانند دفعات قبل اين 
طرح ابتر باقي بماند و صرفا به شكل صوري مساله 
تحقيق و تفحص از خودروسازان بررسي شود. در 

هفته هاي اخير بحث...

جالليدرديداربامعاونپارلماناروپا:
 اروپا در صيانت از برجام 

تصميمي جدي و عملي اتخاذ كند
رييس گروه روابط پارلمان ايران با اروپا خواس��تار 
اتخ��اذ تصميمي ج��دي و عمل��ي در قبال حفظ 
برجام از جانب اتحاديه اروپا ش��د و گفت: اتحاديه 
اروپا با صيانت از برجام وزن خود را در حل و فصل 

منازعات بين المللي اثبات خواهد كرد.
به گ��زارش خبرگزاري خانه مل��ت، كاظم جاللي 
رييس و اعضاي گروه رواب��ط پارلماني جمهوري 
اسالمي ايران با پارلمان اروپا كه به منظور ديدار و 
گفت وگو با مقامات سياس��ي و مسووالن پارلمان 
اروپا عازم بروكسل شده اند با هايدي هاتاال معاون 

پارلمان اروپا ديدار و گفت وگو كردند.
كاظم جاللي رييس مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
ش��وراي اس��المي و رييس گروه روابط پارلماني 
جمهوري اس��المي ايران با پارلمان اروپا به روابط 
ايران و پارلمان اروپا اشاره كرد و گفت: خوشبختانه 
هيأت هاي روابط پارلماني ايران و اروپا در سفرهاي 
جداگانه نشست ها و گفت وگوهاي خوبي داشته اند 
و كه اين مهم نش��انگر عزم جدي دو پارلمان براي 
شناخت بيشتر يكديگر و گسترش روابط فيمابين 
است . وي يكي از بهترين مولفه هاي ارتقاي سطح 
روابط ميان جمهوري اسالمي ايران و اروپا را روابط 
پارلماني دانس��ت و ضمن قدرداني از مواضع واقع 
بينانه در خص��وص برجام اين اقدام��ات را ناكافي 
دانست و خواستار اتخاذ تصميمي جدي و عملي در 

قبال حفظ برجام از جانب اتحاديه اروپا شد.
وي اظه��ار داش��ت: گفت وگوه��اي جمه��وري 
اسالمي ايران در برجام ابتدا با اروپا آغاز شد و پس 
از آن چين و روس��يه و در انتها امريكايي ها به اين 
گفت وگوها پيوس��تند،  از همين رو ام��روز اروپا در 
برابر خ��روج امريكا از برجام بايد ب��راي حفظ وزن 
سياس��ي خود از برجام حمايت كند. نايب رييس 
اتحاديه بين المجالس جهاني تصريح كرد: برجام 
بزرگ ترين دس��تاورد سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپاس��ت و طبعا اتحاديه اروپا وزن خود را در حل 
و فصل منازع��ات بين المللي با صيان��ت از برجام 
اثبات خواه��د كرد. دكت��ر جاللي در پاي��ان ابراز 
اميدواري كرد كه س��فر هيات هاي پارلماني ميان 
ايران و پارلمان اروپا زمينه ساز شناخت متقابل و 
ارتباطات قوي تر شده و به برقراري صلح و امنيت 
جهاني كمك كند. هايدي هات��اال معاون پارلمان 
اروپا نيز در اين نشست با اشاره به تاريخچه روابط 
جمهوري اسالمي ايران و اتحاديه و ابراز اميدواري 
در خصوص ارتقاي س��طح آتي اين روابط، اظهار 
داشت: معتقديم كه برجام گام بزرگي در راستاي 
ترويج صلح و ثبات در جهان اس��ت و همچنان بر 
خالف سياست هاي دولت جديد امريكا و وضعيت 
حساس خاورميانه به مسير خود ادامه خواهيم داد.

خبرخبر

دولت بايد باور كند
منصور بيطرف|

سردبير|
ايا دولت روحاني در برابر بحران هاي اخير اقتصادي 
منفعل است ؟ البته اين س��وال را مردم به گونه اي 
ديگر مي پرسند. آنها مي پرسند چرا دولت براي اين 
گراني ها كاري نمي كند؟ اين س��والي است كه در 
همه سطوح و طبقات مردمي كشور مطرح است. 
كارشناس��اني مي گويند كه دولت روحاني »دنده 
را خالص كرده« و برخي ديگر مي گويند كه »اگر 
اين اختيارات به چوب خش��ك هم داده شده بود 
مي توانست كاري بكند«. طبقه آسيب پذير منتظر 
راه حل دولت براي جلوگيري از فشار بيشتر و شايد 
منتظر بازگش��ت كوپن، طبقه متوسط حيران در 
برابر اين گراني ه��ا و نگران كه ه��ر روز ارزش پول 
آنها كاسته مي شود. طبقات مرفه به دنبال خروج از 
كش��ور. گراني هاي اخير كه ناشي از كاهش ارزش 
پول ملي و تحريم امريكا است به نظر مي آيد بدنه 
دول��ت را آنچنان غافلگير كرده اس��ت مثل فردي 
كه وارد خانه اش مي ش��ود ناگهان مي بيند كه دزد 
خانه اش را خالي كرده. اين فرد براي مدتي متحير 
است و نمي داند چه بايد بكند. از نگاه من اين رفتار 
دولت در برخورد با بحران اس��ت. هنوز براي دولت 
باوركردني نيست كه دس��تاوردهاي برجامش كه 
آرامش،  تورم تك رقمي، جهش رش��د اقتصادي و 
جذب سرمايه خارجي به كشور و به سمت كشور 
س��رازير كرده بود اينگونه برباد مي رود. هنوز براي 
دولت باور كردني نيست كه بحران اخير اقتصادي 
دو وزير مهم كابينه اش را بيرون كرده است. هنوز 
براي دولت باور كردني نيس��ت كه بنا بر گزارش ها 
صدور نفت كش��ور روز به روز دارد كاهش مي يابد 
و مهم ترين منبع درآمدي اش هر روز كم مي شود؛ 
هنوز براي دول��ت باور كردني نيس��ت كه كاهش 
ارزش پول ملي كش��ور در اين دولت و ظرف شش 
ماه حدود 4 برابر كاهش داشته است، سريع ترين 
كاهش ارزش پول در يك قرن اخير. عدم برخورد 
دولت با اتفاق��ات اخير اي��ن گمانه ه��ا را به ذهن 
متبادر مي س��ازد كه »دولت هنوز بح��ران را باور 
ندارد« هر چند كه در سخنراني هاي خود آن را بر 
زبان مي آورد. اين باور در فكر و انديشه او ننشسته 
اس��ت زيرا اگر باور مي كرد حتما براي آن چاره اي 
مي انديشيد. مگر مي شود آتشي كه بر خانه افتاده 
است را فقط نگاه كرد و منفعل ايس��تاد و چاره اي 
براي آن نينديشيد؟ فقط يك فرد متحير مي ايستد 
و نگاه مي كند،  فردي كه باور ندارد. چشمان سرش 
مي بيند اما چشمان عقلش خير. دولت بايد بحران 
اخير را ب��اور كن��د. او از مدت ها قب��ل بايد حرف 
ترامپ و كارشناسان را مي شنيد و براي آن چاره اي 
مي انديش��يد كما اينكه اگر امروز هم ب��راي فردا 
چاره اي نينديش��د فردايي به مراتب بدتر از امروز 

خواهيم داشت. 

سرمقالهخبر

گروه ايران| آن روز كه ايران، تركيه و روس��يه به ائتالف 
براي پايان دادن به جنگ در سوريه دست يافتند، از دمشق 
تا ديرالزور و حلب در آتش جنگ مي س��وخت. اما ديروز، با 
گذشت كمتر از يكسال از ائتالف سه گانه، سخن بر سر تنها 
منطقه باقي مانده در دست مخالفان اسد و تروريست ها بود. 
»ادلب« كه در كنار دس��ت كم 3 ميليون سوري، چندين 
هزار تروريس��ت را هم در خود جاي داده است و اين روزها 
محور تحوالت در بحران سوريه شده است. رييس جمهوري 
ايران هم در نشست ديروز سران سه كشور، از موضع پايان 
دادن هر چه زودتر به حضور تروريست ها در ادلب دفاع كرد؛ 
اما با شرط و ش��روطي. رئيس جمهوري ايران در پايان اين 
نشست اظهار داش��ت: در اين اجالس همچنين  تسريع در 
روند تدوين و نهايی شدن قانون اساس��ی مورد تأکيد قرار 

گرفت.

 كشمكش بر سر ادلب
روحاني مبارزه با تروريسم در ادلب را بخشي اجتناب ناپذير 
از ماموريت اعاده صلح و ثبات به سوريه خواند؛ اما تاكيد كرد 
كه نبايد اين مبارزه به غيرنظاميان آس��يب رسانده و منجر 
به اعمال سياست سرزمين سوخته ش��ود. چراكه به گفته 
او ما براي صلح مي جنگيم و جنگ ب��راي جنگ راه غلطي 
است كه گروه ها و رژيم هاي تروريستي در پيش گرفته اند. 
با اين حال، روحاني مستقيما به موضع ايران درباره حمايت 
يا مخالفت با حمله به ادلب اش��اره اي نكرد. والدمير پوتين 
رييس جمه��وري روس��يه هم پ��س از روحان��ي، از تالش 
تروريس��ت هاي باقي مانده در ادلب سخن گفت كه تالش 
مي كنند وضعيت آتش بس در اي��ن منطقه را به هم بزنند. 
به گفته پوتين، آنها دست به اقدامات تحريك آميزي براي 
اس��تفاده از س��الح هاي ش��يميايي زده اند. اما در اين بين 
موضع اردوغان متفاوت ب��ود و او صراحتا با حمله نظامي به 
ادلب مخالفت كرد و خواه��ان تدبيري غير از حمله نظامي 
ش��د. تفاوت موضعي كه طبيعي بود؛ چراكه اين شهر هم 
مرز با خاك تركيه اس��ت، در عين حال كه همچنان رابطه 
آنكارا و دولت قانوني دمشق تيره و تار است. رييس جمهور 
تركيه در س��خنان خود پس از روحان��ي و پوتين بر همين 
نكته تاكيد كرد. او با اش��اره ب��ه اينكه ادلب ب��راي امنيت 
ملي تركيه مهم اس��ت، گف��ت كه »تركي��ه تضمين كرده 
اس��ت در اين نقاط امنيت جاني مردم به ويژه امنيت مردم 
در ادلب تامين ش��ود.« اردوغان كمي هم به دولت سوريه 
تاخت و گفت كه به رژيم اس��د كه به اعتقاد او، سابقه قتل 
عام مردم خ��ودش را دارد نمي تواند اعتماد كن��د؛ از اين رو 
به نظر او »هر گونه حمله به ادلب ب��ه تراژدي بزرگي منجر 
مي شود.« اردوغان در ادامه به 4 و نيم ميليون مهاجر سوري 
در تركيه اش��اره كرد كه با حمله به ادلب اي��ن آمار افزايش 
مي يابد؛ در حال��ي كه تركيه ظرفيتي بيش��تر از اين تعداد 
مهاجر ندارد. رييس جمهور تركيه در عين حال تاكيد كرد 

كه نگراني هاي امنيتي ايران و روسيه از حضور برخي عناصر 
در ادلب را درك مي كند؛ اما انتظار دارد اين دو كشور نيز به 
حساسيت هاي آنكارا اهميت بدهند. زماني هم كه روحاني 
به عنوان رياست نشست، از اردوغان و پوتين درباره موافقت 
با بيانيه پاياني پرسيد، رييس جمهور تركيه پيشنهاد كرد 
كه كلمه آتش بس در ارتباط با موضوع ادلب به بيانيه اضافه 
شود. موضعي كه با واكنش پوتين همراه شد و رييس جمهور 
روسيه تلويحا اين پيش��نهاد را رد كرد؛ چراكه به اعتقاد او 
»در نشست تهران گروه هاي تروريس��تي نماينده ندارند و 
بنابراين نمي توان از طرف آنها براي آتش بس توافق كرد.« 
روحاني هم پس از آنكه اردوغان گفت منظورش درخواست 
از تروريستها براي گذاشتن سالح بر زمين است، تاكيد كرد 
»حتما هر سه كشور با درخواست از تروريست ها براي زمين 
گذاش��تن سالح هايش��ان موافقند.« دقايقي پس از پايان 
نشست هم محمد جواد ظريف با طعنه به تحقير دولت هاي 
همپيمان با امريكا از سوي ترامپ، گفت كه »توافق كرده ايم 
تا براي پايان دادن به تروريسم و جلوگيري از رنج مردم در 
ادلب همكاري كنيم.« هرچند وزير امور خارجه كشورمان 

توضيح بيشتري در اين باره نداد. 

  واكنش ايران به اشغالگري اسراييل و امريكا
در اين بين، اگرچه نشس��ت تهران- همانط��ور كه از قبل 
پيش بين��ي مي ش��د- تحت تاثي��ر حمله نظام��ي دولت 
سوريه و روس��يه به ادلب و راندن تروريس��ت ها از اين شهر 
بود؛ اما محورهاي ديگري هم داش��ت كه بيش��تر از سوي 
رييس جمهوري اي��ران مطرح ش��د. » حض��ور و مداخله 
غيرقانوني امريكا« و »حمالت رژيم صهيونيستي به خاك 
س��وريه« دو نگراني بود ك��ه روحاني در نشس��ت ديروز بر 
آن تاكيد كرد. او با بيان اينكه »هيچ طرح��ي براي مبارزه 
با تروريس��م نمي تواند بدون توجه به ريش��ه هاي پيدايش 
آن، طرح كاملي باش��د«، گفت: بانيان و مس��ببان اشغال، 
تروريس��م، تجاوز، مداخل��ه خارجي و تبعي��ض همچون 
اياالت متح��ده امريكا و رژيم صهيونيس��تي و برخي ديگر 
از حاميان تروريس��م، نمي توانن��د با اته��ام پراكني و غوغا 
 س��االري جايگاه خ��ود را از متهم به مدع��ي تغيير دهند.
روحاني افزود: رژيم صهيونيستي به عنوان رژيمي اشغالگر 
و مبتني بر تبعيض قومي و ديني كه موجوديتش با اشغال، 
تجاوز و بي ثباتي ش��كل گرفت��ه اس��ت، نمي تواند مدعي 
مبارزه با تروريسم باشد و خروج فوري اين رژيم اشغالگر از 
سرزمين هاي اشغالي سوريه، خواسته مشترك همه آحاد 
مردم سوريه و منطبق بر مصوبات بين المللي است. به گفته 
رييس جمهوري ايران، دخالت ه��اي غيرقانوني امريكا در 
سوريه با هيچ يك از قواعد بين المللي س��ازگار نيست و بر 
مشكالت موجود در آن كشور مي افزايد و روند دستيابي به 

صلح پايدار در سوريه را با چالش جدي مواجه مي كند. 
ادامه در صفحه 2

ايران

نماينده ويژه دبيرکل س��ازمان مل��ل متحد در امور 
س��وريه بر حفاظ��ت از ش��هروندان غيرنظامی در 
ادلب تاکيد ک��رد و گفت: همچنان ب��رای يافتن راه 
حل سياس��ی بحران و پس از جنگ س��وريه تالش 
می کنيم. به گزارش ايرنااز نيويورك، اس��تفان دی 
ميستورا روز جمعه در نشس��ت شورای امنيت که با 
موضوع اوضاع انسانی در سوريه به ويژه ادلب برگزار 
ش��د، به صورت تله کنفرانس حضور يافت و افزود: 
روزهای گذشته همه به شدت نگران بوديم، در ادلب 

واقعا يک توفان فاجعه انسانی وجود دارد.
وی ادام��ه داد: گ��زارش ه��ای نهادهای مس��تقل 
س��ازمان ملل می گويند حدود 3 ميليون نفر اعم از 
يک ميليون کودک در ادلب حضور دارند، همچنين 
گروه های تروريستی شناس��ايی شده سازمان ملل، 
گروه های غير س��وری، تروريس��ت های خارجی و 
جبهه النصره ني��ز حاضرند که ش��رايط را در خيلی 
از مناطق بحران��ی کرده اند. نماين��ده ويژه دبيرکل 
سازمان ملل متحد اضافه کرد: آن ها در اين مناطق 
حضور دارن��د و نيروهای مخالف رژيم ه��م در آنجا 
هستند که گروه تروريستی نيس��تند و در نشست 
های سه جانبه نيز حضور داش��ته اند. دی ميستورا 
با بيان اينک��ه 98 درصد م��ردم ادلب ش��هروندان 
غير نظامی هس��تند، اظهار ک��رد: رئيس جمهوری 
اس��د تاکيد دارد که حفظ تماميت ارضی و مبارزه با 
تروريسم همچنان اولويت اصلی دولت سوريه خواهد 
بود. مقامات ارشد دولت هم تاکيد کرده اند که ادلب 
هدف بعدی است. وی يادآور شد: مقامات ارشد ايران 
و روسيه هم در ش��ديدترين حالت صحبت کرده اند 
که با تروريست ها در ادلب مقابله خواهند کرد. همه 
بايد توجه داشته باشند که از سرگيری مذاکرات بر 
عمليات نظامی ارحج است. نماينده دبيرکل سازمان 
ملل متحد در امور س��وريه افزود: روس��يه و ترکيه 
متفقند که س��وريه در مقابل ترکيه قرار نگيرد. اين 
در بيانيه های مقامات سوريه هم ديده می شود که 
اخيرا آن را ثبت کرده ام. روسيه بر گفت وگو با ترکيه 
تمرکز دارد به ويژه اينکه همه م��ی دانند که پس از 
نشست امروز سران ايران، روسيه و ترکيه در تهران 
چه پيش خواهد آمد. دی ميس��تورا تاکيد کرد: در 
عين حال گزارش ها نش��ان می دهد که گس��ترش 
نيروهای دولت و نيروهای وابسته و تجهيزات آنها در 
نزديکی های ادلب افزايش يافته است اما بسياری از 
گروه های مخالف که تروريست نيستند، به موازات 
کش��ورهای ضامن آس��تانه تاکيد دارند که راه حل 

نظامی برای بحران سوريه وجود ندارد.
وی با بيان اينکه ترکيه گروه های هيات تحرير الشام 
و جبهه النصره را تروريس��تی می داند، نس��بت به 
هرگونه استفاده از سالح شيميايی در ادلب هشدار 

داد و گفت: استفاده از اين سالح، تنش در منطقه را 
افزايش می دهد و شهروندان زيادی را قربانی می کند 
که اين مس��اله می تواند درگيری مي��ان بازيگران 

منطقه ای و بين المللی را افزايش دهد.
نماينده دبيرکل سازمان ملل متحد تصريح کرد: در 
اين صورت ديگر ادلب، ادلب پيش از آن نخواهد بود.  
در تالش برای مبارزه با تروريس��م نبايد قوانين بين 
المللی به خصوص قوانين بين المللی بشر دوستانه 
و همچنين جان شهروندان غير نظامی ناديده گرفته 
شود. دی ميستورا با اشاره به بيانيه مشترک روحانی، 
پوتين واردوغان که گفته اند همکاری ها بر اس��اس 
فرمت آستانه ادامه خواهد داش��ت، گفت: جزئيات 
بيشتری در اين زمينه وجود ندارد. آنها ضامن مناطق 
امن هستند و مستقيما موثر و مسئول هستند تا اين 
ش��رايط را حل کنند. وی افزود: همچنين بازيگران 
کلي��دی همچ��ون کش��ورهای خليج )ف��ارس( و 
کشورهای بسيار ديگری هم هستند که بر گروه های 
غير تروريس��تی مخالف دولت نفوذ دارند، نگاه می 
کنم که آنها چه کار می توانند انجام دهند تا نخست 

شهروندان را از جبهه النصره جدا کنند.
نماينده ويژه دبيرکل س��ازمان ملل متح��د در امور 
سوريه با اعالم آمادگی خود و همکارانش برای ياری 
رس��اندن به ش��هروندان غير نظامی گفت: دبيرکل 
س��ازمان ملل هرگونه استفاده از س��الح شيميايی 
را پذيرفته نمی داند و تاکيد کرد که اين مس��اله تنها 
تنش در منطقه را افزايش خواهد داد. دی ميس��تورا 
همچنين خواستار بازگش��ت آوارگان به کشورشان 
ش��د و گفت: مردم بايد بتوانند امن تر از گذش��ته به 
کش��ور و خانه هايش��ان بازگردند. م��ن و همکارانم 
تمام تالش خ��ود را ب��رای يافتن راه حل سياس��ی 
پايان درگي��ری ها و همچنين پ��س از جنگ به کار 
گرفته ايم. وی يادآور ش��د: ايران، ترکيه و روسيه در 
دوشنبه و پنج ش��نبه آينده در ژنو خواهند بود و روز 
جمعه هم آلمان، اردن، عربستان سعودی، انگليس 
و آمريکا نشست خواهند داشت که اين، نشان دهنده 
تالش برای يافتن راه حل سياس��ی اس��ت. نماينده 
ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد بار ديگر بر بازگشت 
آوارگان به کشور و خانه هايشان تاکيد کرد و گفت در 
زمان مبارزه با تروريس��ت ها هم بايد امنيت و ايمنی 
شهروندان غير نظامی تامين شود. تروريست ها بايد 
از ديگران جدا شوند و مردم حفاظت شوند در غير اين 
صورت، هرگونه ايده و برنامه برای اين استان می تواند 
فاجعه غمبار انس��انی را رقم بزند. روسای جمهوری 
ايران، روس��يه و ترکيه روز جمعه در ته��ران درباره 
سوريه گرد هم آمدند. کشورهای غربی از روز گذشته 
برای کاهش تاثير اين نشس��ت، موضوعات مختلف 

سوريه را در دستور کار شورای امنيت قرار داده اند.

رييسانجمهورايران،روسيهوتركيه
درنشستتهرانبامحوريت»ادلب«تاكيدكردند

نمايندهويژهدبيرکلسازمانمللمتحددرامورسوريه:

تدوينقانوناساسيسوريه
تالشمايافتنراهحلسياسیبحرانسوريهاست

گزارش

منصور بيطرف

رييسانجمهورايران،روسيهوتركيه
درنشستتهرانبامحوريت»ادلب«تاكيدكردند

تدوين قانون اساسي سوريه



     روحان�ي انتخ�اب رييس جمه�ور جدي�د 
پاكستان را تبريك گفت-پاد| رييس جمهور 
در پيامي با تبريك انتخاب »عارف الرحمن علوي« 
به عنوان رييس جمهوري اسالمي پاكستان، تاكيد 
كرد كه در پرتو اراده رهبران عالي دو كش��ور، شاهد 
افزايش همكاري ه��اي نزديك و تعميق پيوندهاي 
مردمانمان خواهيم بود.در بخش��ي از پيام روحاني 
آمده است: » اطمينان دارم كه در پرتو اراده رهبران 
عالي دو كشور، شاهد افزايش همكاري هاي نزديك و 
تعميق پيوندهاي مردمانمان خواهيم بود. جمهوري 
اسالمي ايران مانند هميشه و به ويژه در دوران جديد، 
آمادگي خود را براي گسترش مناسبات و همكاري ها 

با جمهوري اسالمي پاكستان اعالم مي كند.«.

     توضيح�ات وزي�ر علوم درباره س�تاره دار 
ش�دن تعدادي از داوطلبان -ايلنا| وزير علوم، 
تحقيقات و فناوري تاكيد ك��رد: متولي تكميل در 
حوزه سازمان سنجش، همكاران سازمان سنجش 
هستند. اگر برخي از مدارك به موقع دست آنها نرسد، 
آنه��ا نمي توانند پرونده را تكمي��ل و نتيجه را اعالم 
كنند لذا مشكل از وزارت علوم نيست.منصور غالمي 
درخصوص س��تاره دار ش��دن تعدادي از داوطلبان 
تحصيالت تكميلي گفت: در سطح تحصيالت تكميلي 
طبق قانوني كه وجود دارد، افراد داوطلب مورد بررسي 
س��وابق قرار مي گيرند لذا بحث اينكه مجددا عنوان 
ستاره دار را ادامه بدهيم، نه درست است و نه به صالح.

     تروريست ها پيش از هرگونه اقدامي مورد 
ضربه قرار گرفتند-فارس| با اقدامات اطالعاتي 
و عملياتي س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره 
كل اطالعات استان كرمانش��اه و كردستان دو تيم 
تروريستي وابسته به كشورهاي متخاصم در غرب 
كشور مورد ضربه قرار گرفتند.به دنبال ترور سرگرد 
حسن ملكي فرمانده راهنمايي و رانندگي شهرستان 
روانس��ر س��ربازان گمنام اداره كل اطالعات استان 
كرمانش��اه 12 نفر از عوامل و مرتبطان به اين اقدام 
تروريستي را شناسايي و در بيست و پنجم مرداد ماه 
دستگير كردند.در اقدام ديگر در تاريخ سوم شهريور 
ماه سال جاري تيم نظامي وارداتي گروهك تروريستي 
كه با هدف انجام اقدامات خرابكارانه وارد كشور شده 
بود شناس��ايي و پيش از هرگونه اقدامي مورد ضربه 

قرار گرفت.

     جن�گ علي�ه اي�ران به هيچ وج�ه نتيجه 
نمي دهد-تسنيم|معاون هماهنگ كننده سپاه 
پاسداران با بيان اينكه جنگ عليه ايران به هيچ وجه 
نتيجه نمي دهد، گفت: امريكايي ها از قدرت دفاعي 
 ايران آگاهي دارند.سردار سرتيپ علي فدوي با بيان 
اينكه امريكا توانايي انجام اقدامي  عليه ايران را ندارد، 
گفت: س��ردمداران امريكا با تم��ام توانمندي هاي 
ظاهري كه به لحاظ رسانه اي و تصويرسازي در اختيار 

دارند قادر به انجام اقدامي عليه اسالم نخواهند بود.

     ريي�س دفت�ر رييس جمه�ور مصاحب�ه 
خود را اصالح كند؛مه�ر| دفتر رييس مجلس 
خبرگان رهبري در واكنش به اظهارنظر رييس دفتر 
رييس جمهور جوابيه اي صادر كرد.در بخشي از اين 
جوابيه آمده اس��ت: »اظهارات شتابزده رييس دفتر 
رييس جمهور در انعكاس خالف واقع بيانات رييس 
محترم مجلس خبرگان رهب��ري موجب تعجب و 
حيرت ش��د. آيت اهلل جنتي فرمودند: ترامپ هم به 
دنبال شيطنت هايي اس��ت كه در حاشيه اجالس 
سازمان ملل با روحاني ديدار كند، در حالي كه رهبري 
هم گفته اند كه هيچ مقامي حق ندارد با دولت امريكا 
مذاك��ره كند. از رييس دفت��ر رييس جمهور انتظار 
مي رود ضمن عذرخواهي و تصحيح مصاحبه خويش، 
ادب و متانت را در موضع گيري هاي سياسي رعايت 
كرده و حرمت اش��خاص و نهادهاي قانوني كشور را 

رعايت نمايد.«

     الريجاني خواستار افزايش مبادالت تجاري 
ايران و بالروس شد- ايرنا| رييس مجلس شوراي 
اسالمي در ديدار با رييس جمهوري بالروس خواستار 
افزايش سطح مبادالت تجاري ميان تهران و مينسك 
شد. علي الريجاني در ديدار با »الكساندر لوكاشينكو« 
كه در كاخ اس��تقالل برگزار شد با بيان اين مطلب از 
آمادگي ايران براي افزايش صادرات و واردات بين دو 
كشور خبر داد و آن را اقدامي الزم و ضروري ميان دو 
كشور دوست دانست. رييس جمهوري بالروس نيز 
ضمن اعالم آمادگي كشورش براي گسترش روابط 
تجاري، صنعتي و كشاورزي خواستار افزايش صادرات 
و واردات ميان دو كشور ش��د. فروش گوشت قرمز، 
گندم، چوب، كاغذ، خمير كاغذ و همچنين كاميون، 
تراكتور و ماشين هاي سنگين معدني از سوي بالروس 
به ايران و در مقابل خريد نفت، توليدات پتروشيمي، 
دارو، خشكبار، ميوه و س��بزيجات از ايران از جمله 

محورهاي گفت وگوي الريجاني با لوكاشنكو بود.

     نشس�ت ويژه ارزي كميسيون اقتصادي با 
همتي- تسنيم| شهاب نادري عضو هيات رييسه 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي از جلسه 
ويژه اعضاي اين كميس��يون ب��ا عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي خبر داد و گفت: براس��اس 
برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است اين جلسه شنبه 

17 شهريور برگزار شود. 

     ديدار چاووش اوغل�و با ظريف در تهران- 
تع�ادل| مولود چاووش اوغلو، وزي��ر امور خارجه 
تركيه با انتشار پيامي در حساب توييتر خود اعالم 
كرد كه ب��ا محمد جواد ظريف، همتاي ايراني خود 
در تهران ديدار و گفت وگو كرده است. خبرگزاري 
آناتولي تركيه اعالم كرد كه چاووش اوغلو در توييتر 
خود در اين ارتباط نوشته است: به منظور شركت 
در اجالس س��ران تركيه، روسيه و ايران با موضوع 
سوريه با حضور رجب طيب اردوغان، رييس جمهور 
كش��ورمان در تهران حضور داريم، و با محمدجواد 

ظريف، همتاي خود ديدار و گفت وگو كرده ام .

ايران2روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رييس و نمايندگان مجلس خبرگان: 

ايجاد تشكيالت موازي با دولت راه اصالح نيست
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي صبح 
روز پنج شنبه در ديدار رييس و نمايندگان مجلس خبرگان، 
مهم ترين وظيفه مردم و نخبگان را در شرايط خطير كنوني، 
حركت در جهت حفظ و تعميق انسجام مردم با دستگاه هاي 
دولتي و پرهيز از ايجاد فضاي يأس و نااميدي و احس��اس 
بن بست دانستند و گفتند: بدخواهان ملت ايران به موازات 
جنگ اقتصادي، جنگ رسانه اي و تبليغاتي را نيز در دستور 
كار خود قرار داده اند، بنابراين انتقادها بايد با هدف اصالح و 

خيرخواهانه باشند.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري؛ 
رهبر معظم انقالب اسالمي در ابتداي سخنانشان با اشاره به 
ايام پر بركت و مهم نيمه دوم ماه ذي الحجه و مناسبت هاي 
تاريخي روز مباهله و روز نزول سوره دهر خاطرنشان كردند: 
مباهله در واقع مظهر اقتدار ايماني و تكيه بر حقانيت است 
و ما همواره نيازمند اقتدار ايماني و تكيه بر حقانيت نظام 
اسالمي در مقابل استكبار هستيم و در شرايط كنوني نيز 
برآيند گرايش هاي افكار عمومي، اطمينان نسبت به بر حق 

بودن حركت و مسير نظام اسالمي است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس با تشكر از گزارش هاي بيان 
شده در جلسه، به اهميت و ضرورت وحدت و انسجام ملي و 
شكل دهي افكار عمومي در اين جهت اشاره كردند و افزودند: 
شرايط امروز ما، شرايط حساسي است اما اين حساسيت به 
دليل تعداد زياد دشمنان يا قدرت باالي آنها نيست زيرا اين 
دشمنان از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي همواره بوده اند 
و حتي در آن زمان قدرت بيشتري نيز داشته اند اما با وجود 
همه اقدامات خصمانه از جمله حمله نظامي طبس، تحميل 
جنگ هشت ساله، سرنگوني هواپيماي مسافري و محاصره 
اقتصادي، هيچ كاري از پيش نبرده اند و اكنون نظام اسالمي 
همچون شجره طيبه اي است كه با پايه هاي مستحكم، در 

حال گسترش و ثمردهي است.
ايشان تاكيد كردند: حساسيت شرايط از اين جهت است كه 
نظام اسالمي با قدم گذاشتن در يك راه نو و طرح ديدگاه ها 
و نظريات متفاوت، در چهل سال گذشته، برخالف جريان 
كلي استكبار و نظام سلطه حركت كرده است و در چنين 
شرايطي، در جنگل پر از تعارض سياست بين المللي، شرايط 
و اقتضائات گوناگوني به وجود مي آيد كه بايد در هر شرايطي 

به تناسب آن و با دقت كامل عمل كرد.
رهبر معظم انقالب اس��المي افزودند: اگ��ر در هر اوضاع و 
اقتضايي، آحاد مردم به ويژه نخبگان، نس��بت به شرايط و 

جايگاه نظام غفلت كنند، قطعاً ضربه خواهيم خورد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه به تبيين شرايط فعلي و 
اقتضائات آن پرداختند و گفتند: امروز نظام اسالمي با يك 
جنگ همه جانبه اقتصادي مواجه است كه از يك اتاق جنگ 
و با دقت و اهتمام كامل هدايت مي شود اما در كنار اين جنگ، 
يك جنگ مهم رسانه اي و تبليغاتي نيز در جريان است كه 
بيشتر اوقات از آن غفلت مي شود. ايشان با تأكيد بر اينكه اين 
جنگ رسانه اي، از قبل هم وجود داشته ولي اكنون شدت آن 
بيشتر شده است، افزودند: براساس اطالعاتي كه در اختيار 
داريم، دستگاه هاي جاسوسي امريكا و رژيم صهيونيستي با 
حمايت مالي قارون هاي منطقه اطراف كشور ما، تشكيالتي 

را براي اين جنگ رسانه اي راه اندازي كرده اند و بطور جدي در 
حال برنامه ريزي و تالش براي آلوده كردن فضاي تبليغاتي و 

فكري جامعه هستند.
رهبر معظم انقالب اسالمي تأكيد كردند: اهداف اين جنگ 
رسانه اي، ايجاد اضطراب، يأس، نااميدي و احساس بن بست و 
بدبين كردن مردم نسبت به يكديگر و نسبت به دستگاه هاي 
مسوول و همچنين بيشتر و بزرگ تر نشان دادن مشكالت 

اقتصادي در ذهن جامعه است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي به يك نمونه اشاره كردند و گفتند: 
در همين مسائل مربوط به سكه و ارز و كاهش ارزش پول 
ملي، جنگ رسانه اي و فضاسازي هاي تبليغاتي بدخواهان، 
تأثيرگذار بوده اس��ت كه البته از دشمن توقعي جز رذالت 
نيست اما بايد مراقب باشيم، ما به اين فضاسازي ها براي آلوده 

كردن ذهن مردم، كمك نكنيم.
ايش��ان با تأكيد بر اينكه گاهي اوقات در بيان مشكالت يا 
انتقادها مبالغه مي شود، خاطرنش��ان كردند: اين مبالغه 
موجب تشديد اضطراب افكار عمومي و همچنين موجب 

گسترش »ويروس بدبيني« در جامعه خواهد شد.
رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به اينكه همواره از ابتداي 
مسووليت رهبري، به دولت ها در زمينه هاي گوناگون انتقاد 
يا اعتراض داشته اند كه در برخي موارد هم تند بوده است، 
گفتند: بنده خودم اهل انتقادم و اهل مسامحه در برخورد 
با مشكالت و دستگاه هاي مسوول نيستم اما تأكيد دارم كه 
نحوه گفتن و نحوه اقدام كردن نبايد به گونه اي باشد كه مردم 

دچار بيماري بدبيني شوند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: نبايد فضاي 
عمومي كشور به گونه اي شود كه اقدامات و تبليغات مثبت 
قابل باور نباشند اما سخن دروغ دشمن قابل باور شود زيرا 

اين وضعيت بسيار خطرناك است.
ايش��ان با تأكيد بر اينكه ويروس بدبيني نسبت به دولت، 
مجلس، قوه قضاييه و نهادهاي انقالبي، بد است، در عين 
حال، انتقاد خيرخواهانه را براي اصالح امور الزم دانستند و 
گفتند: گاهي اوقات انتقاد بايد عمومي باشد و نبايد هميشه 
در گوشي باشد اما اينكه به گونه اي صحبت كنيم كه بنِد دِل 
شنونده پاره شود و همه چيز را از دست رفته تلقي كند، كار 

صحيحي نيست.
رهبر انقالب اس��المي افزودند: ما برخ��ي اوقات در نحوه 
انتقاد اشتباه مي كنيم زيرا دستگاه هايي كه مورد انتقاد قرار 
مي گيرند، كارهاي خوب هم دارند كه بايد آنها هم ديده و 

گفته شوند.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با تأكيد مجدد ب��ر لزوم ديده 
شدن نكات مثبت و منفي دولت و ديگر دستگاه ها در كنار 
يكديگر، گفتند: بيان عمل صالح در كنار عمل سيئه موجب 
مي ش��ود كه مردم بدانند كارها و اقدامات خوب هم وجود 

دارد و نااميد نشوند.
ايشان با تأكيد بر اينكه با وجود همه فضاسازي هاي تبليغاتي 
بدخواهان و همه مشكالت، انقالب و كشور در حال پيشرفت 
است، افزودند: بيان اين موضوع به عنوان رجزخواني نيست 
بلكه با اطالع دقيق مي گوييم كه كشور در حال حركت به 
سمت مفاهيم و آرمانها و حقايق انقالبي است، اگرچه ممكن 

است سرعت حركت، آنگونه كه انتظار مي رود نباشد اما نظام 
در زمينه هاي گوناگون علمي، صنعتي، عزت سياسي، رشد 
فكري و معنوي، حركت رو به جلو دارد و پيشرفت هاي خوبي 

روي داده است.
رهبر انقالب اس��المي، گراي��ش روز افزون به معنويت 
در ميان جوانان با وج��ود مطالب و تبليغات پرحجم و 
گمراه كننده در فضاي مجازي را يكي از نمونه هاي بارز 
برشمردند و گفتند: حضور گسترده جوانان در راهپيمايي 
اربعين، اعتكاف، نماز جماعات دانشگاه ها و جلسات ماه 
رمضان، نشان دهنده پيش��رفت در زمينه هاي معنوي 
است. چرا اين نكات مثبت و پيشرفت ها را نبينيم؟ اين 
حقايق بايد ديده، تحليل و گفته شوند به ويژه از جانب 

كساني كه مخاطبان زيادي دارند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس به يك نكته مهم در شرايط 
فعلي كشور يعني »انسجام مردم و دستگاه هاي مديريتي 
كشور« پرداختند و گفتند: بخش مهمي از اعتمادسازي و 
جلب اعتماد در گرو اقدامات دستگاه هاي مختلف است البته 

تريبون داران نيز بايد به اين كار كمك كنند.
رهبر معظم معظم انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه هيچ 
دولتي بدون كمك و پشتيباني مردم قادر به فعاليت نيست 
و نبايد اعتماد مردم از دستگاه هاي دولتي، قضايي و نيروهاي 
مسلح سلب شود، افزودند: راه عالج مشكالت كشور، خالي 
كردن پش��ت دولت و ابراز برائت از فعاليت دس��تگاه هاي 
مسوول نيست، بلكه راه عالج، ايجاد رابطه سالم بين افكار 
عمومي و دستگاه هاي مسوول، سخن گفتن و انتقاد كردن 

و در عين حال كمك فكري و عملي كردن است.
ايشان مس��ووالن دولتي را به اس��تفاده از نظرات مردم و 
راه حل هاي متخصصان اقتصادي از جمله در مساله ارزش 
پول ملي و هدايت نقدينگي توصيه كردند و گفتند: وظيفه 
دولتي ها، استفاده از نظرات كارشناسان و تحرك براي حل 

مشكالت است.
رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به نگراني بجاي برخي ها 
در قبال گره هاي فكري افكار عمومي نسبت به كارآمدي و 
خوشبين بودن به حل مشكالت افزودند: وظيفه ما، هدايت 
دولتي ها به سمت اس��تفاده از ديدگاه هاي كارشناسان و 
حل مشكالت و خوشبين كردن مردم نسبت به تالشهاي 
آنها است كه در چنين صورتي، گره هاي افكار عمومي باز 

مي شوند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پاسخ به برخي اظهارنظرها 
گفتند: جلسات خصوصي بنده با مسووالن دولتي، قضايي 
و نظامي ده برابر جلسات عمومي و رسانه اي است و در اين 
جلسات مسائل مختلفي بحث مي ش��ود كه عموم از آن 

جلسات مطلع نيستند.
رهبر معظم انقالب اس��المي تأكيد كردند: دعوا كردن راه 
اصالح نيست، همچنانكه ايجاد تشكيالت و كار موازي با 
دولت نيز به صالح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت كرده 
است كار بايد به وسيله مس��ووالن آن، در مجاري قانوني 

انجام بگيرد.
ايشان افزودند: مس��ووالن بايد كار را جهادي انجام دهند، 
البته در موارد خاص همچون نامه اخير رييس قوه قضاييه 

كه ممكن است قانون جوابگو نباشد و احتياج به اجازه رهبري 
باشد، يقيناً همراهي و كمك خواهيم كرد.

حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي در پايان ب��ه نمونه اي از 
پيشرفت نظام اسالمي در عرصه معنويت و شرح حال 
يكي از شهيدان مدافع حرم اشاره و با استناد به آياتي از 
قرآن كريم تأكيد كردند: اگر در مقابل دشمنان بايستيم، 
مجبور به عقب نش��يني خواهند بود و به توفيق الهي 
استكبار را به زانو در خواهيم آورد و اين الگو را به همه دنيا 
نشان خواهيم داد كه اگر طرفداران اسالم آماده دفاع و 

مجاهدت باشند، قطعًا پيروز خواهند شد.
پيش از سخنان رهبر معظم انقالب اسالمي، آيت اهلل جنتي 
رييس مجلس خبرگان به تشكيل هيات انديشه ورز در اين 
مجلس اشاره كرد و گفت: عالوه بر تدوين آيين نامه اجرايي 
هيات هاي انديشه ورز، كارگروه هايي نيز با موضوعات دين 
و فرهنگ، اقتصادي، اجتماعي- سياسي، علم و فناوري و 

حقوقي- قضايي تشكيل شده و در حال فعاليت هستند.
رييس مجلس خبرگان مس��اله اصلي كش��ور را اقتصاد، 
نابساماني هاي بازار ارز و گراني ها خواند و خاطرنشان كرد: در 
شرايط فعلي با توجه به گرفتاري هاي مردم، نيازمند حركت 

انقالبي و جهادي براي عبور از مشكالت هستيم.
همچنين آيت اهلل موح��دي كرماني نايب رييس مجلس 
خبرگان با برشمردن محورهاي سخنان نمايندگان خبرگان 
در اجالسيه اخير گفت: به دليل مشكالت اقتصادي مردم، 
موضوع اجالس اخير مجلس خبرگان به مسائل اقتصادي و 
ميزان موفقيت قواي سه گانه در حل آنها اختصاص داده شد.

رييسان جمهور ايران، روسيه و تركيه در نشست تهران با محوريت »ادلب« تاكيد كردند

تدوين قانون اساسي سوريه
ادامه از صفحه اول|

   تاكيد بر تماميت ارضي سوريه
در بيانيه پاياني نيز س��ران سه كشور بر ادامه همكاري ها 
بر اساس فرمت نشست آستانه، مبارزه با تروريسم، حفظ 
تماميت ارضي س��وريه، تاكيد بر طي فرايند سياسي به 
جاي رويكرد نظامي و ايجاد زمينه مناسب براي بازگشت 
آوارگان سوري تاكيد كردند. در بخشي از اين بيانيه آمده 
است: بر پايبندي مستحكم و مستمر خود به حاكميت، 
استقالل، وحدت و تماميت ارضي جمهوري عربي سوريه 
و همچنين اهداف و اصول منش��ور مل��ل متحد تأكيد 

ورزيده و تصريح نمودند كه اين اصول از س��وي همگان 
بايد محترم شمرده شود. روساي جمهور تصديق نمودند 
كه هيچ اقدامي، فارغ از عامل/عام��الن آن، اين اصول را 
نبايد تضعيف نمايد. آنها تمامي تالش ها به منظور ايجاد 
واقعيات جديد در صحنه ميداني به بهانه مبارزه با تروريسم 
را مردود شمرده و اراده خود براي ايستادگي در برابر مقاصد 
تجزيه طلبانه با هدف تضعيف حاكميت و تماميت ارضي 
سوريه و همچنين امنيت ملي كشورهاي همسايه را ابراز 
نمودند. در ادامه بيانيه، درباره وضعيت استان ادلب كه در 
جلسه ديروز، سران روس��يه و تركيه درباره آن اختالف 

نظر داشتند، تاكيد ش��ده است: وضعيت ميداني كنوني 
را مورد بحث قرار داده، ب��ه ارزيابي از تحوالت جمهوري 
عربي سوريه پس از آخرين نشست خود در تاريخ 4 آوريل 
2018 در آنكارا پرداخته و موافقت نمودند همكاري هاي 
سه جانبه را در تطابق با توافق هاي خود استمرار بخشند. 
در اين ارتباط، آنها وضعيت منطقه كاهش تنش ادلب را 
دنبال كرده و تصميم گرفتند تا همسو با اصول فوق الذكر 
و روح همكاري كه در فرمت آستانه شكل گرفته است، به 

اين موضوع بپردازند.
 سه كشور تاكيد كردند: بر عزم خود مبني بر ادامه همكاري 

براي نابودي نهاي��ي داعش، جبهةالنصره و تمامي ديگر 
افراد، گروه ها، تشكل ها و موجوديت هاي وابسته به القاعده 
يا داعش در سوريه كه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل 
شناسايي شده اند، تصريح كردند. روساي جمهور تاكيد 
نمودند در جنگ عليه تروريسم، جداسازي بين گروه هاي 
تروريستي مذكور و گروه هاي معارض مسلح كه به رژيم 
آتش بس پيوسته اند يا خواهند پيوست، از جمله با توجه به 
جلوگيري از تلقات غيرنظامي، بسيار حائز اهميت خواهد 
بود. سران درباره وضعيت آوارگان نيز آوردند: بر ضرورت 
ايجاد ش��رايط الزم به منظور بازگشت ايمن و داوطلبانه 

آوارگان و اشخاص بي خانمان شده داخلي به اقامتگاه هاي 
اصلي خود در سوريه تاكيد كردند. بدين منظور، روساي 
جمهور بر ضرورت هماهنگي مي��ان تمامي طرف هاي 
ذيربط از جمله دفتر كميسارياي عالي پناهندگان سازمان 
ملل متحد و ديگر آژانس هاي تخصصي بين المللي تاكيد 
ورزيدند. روساي جمهور موافقت كردند تا ايده برگزاري 
يك كنفرانس بين المللي در خصوص مهاجران و اشخاص 

بي خانمان شده داخلي سوري را بررسي نمايند.
در خاتمه بيانيه تاكيد ش��د كه نشست بعدي سران سه 

كشور در روسيه برگزار خواهد شد. 

دستگاه قضا عزم خود را در 
مبارزه با فساد جزم كرده است
مع��اون اول ق��وه قضاييه 
گف��ت: بنده باي��د بگويم 
ش��بانه روزي  ت��الش 
مديران عالي و بسياري از 
مديران ديگر قوه قضاييه 
مبارزه با مفس��دان است 
كه با همه ت��وان در مقابل 
همه مفس��دين و به خصوص به قول امروزي ها دانه 
درشت ها، صاحب مقام ها و صاحب ثروت ها بايستند 
و عزم خود را براي مقابله با مفسدين جزم كرده است..

به گزارش ميزان، غالمحسين محس��ني اژه اي در 
سخنراني پيش از آغاز نماز جمعه با بيان اينكه يكي 
از علل مشكالت ما بدون ترديد تحريم است، افزود: 
از داليل ديگر مشكالت اقتصادي ما عالوه بر تحريم 
عمليات رواني و فضاسازي رسانه اي دشمن است كه 
احساس مش��كالت و بزرگنمايي مشكالت و دادن 
آدرس غل��ط در خصوص درد و درمان اس��ت. اما آيا 
همه مشكالت از ناحيه دش��من و تحريم است كه 
پاسخ آن منفي است. علت ديگر مشكالت سوء تدبير 
و سوءمديريت است. علت ديگر مشكالت فساد است. 
فساد اقتصادي از جايگاه هاي مختلف و افراد مختلف 
ديده مي شود. عامل ديگر مشكالت خيانت است كه 
ممكن است اين دو با يكديگر همپوشاني داشته باشد 
يعني هم فساد و هم خيانت با هم وجود داشته باشد 
اما ممكن است فساد وجود داشته باشد و نتوان اسم 

آن را خيانت گذاشت يا خيانت باشد اما فساد نباشد.

اگر توليد ضربه بخورد 
دين ضربه مي خورد

آيت اهلل امامي كاش��اني با 
اشاره به اينكه قرآن به دنبال 
ايجاد اميد در جامعه است، 
گفت: خداون��د در قرآن به 
افرادي كه قصور و خالفي 
انج��ام مي دهند مي گويد 
كه اميد به بخشش خداوند 
داشته باشند. چرا كه به دنبال ايجاد اميد در جامعه است.

به گزارش ايسنا، آيت اهلل امامي كاشاني در خطبه  دوم 
نماز جمعه اين هفته تهران به تاكيد مقام معظم رهبري 
مبني بر جلوگيري از اشاعه ويروس بدبيني در جامعه 
اشاره كرد و گفت: رسانه ها با حمالتشان به قوه مجريه، 
قوه قضاييه و مجلس مردم را از سه قوه دور مي كنند 
و اين همان جنگ رسانه اي است كه دشمنان نيز به 
دنبال آن هس��تند تا از طريق سرمايه گذاري روي آن 
نظام را از بين ببرند. در حالي كه هر سه قوه كشورمان 
كارها و اقدامات بسيار خوبي هم دارند كه مي توان به 
آنها پرداخت گرچه در مواردي مش��كالتي هم وجود 
دارد كه حتما بايد با تالش شبانه روزي و مديريت قوي 

برطرف شود.
او با اشاره به اينكه دشمنان به دنبال از بين بردن دين از 
طريق از بين بردن توليد هستند، توضيح داد: دين براي 
زندگي و ادامه حيات مادي جامعه در جهت رسيدن به 
تعالي الهي است و رسيدن به كمال بدون زندگي مادي 
محقق نمي شود. پس اگر توليد ضربه بخورد دين ضربه 

مي خورد. يعني مردم دين را رها مي كنند.

روابط دفاعي ايران با چين 
ديرينه و راهبردي است

وزير دفاع كشورمان گفت: 
رهبران دو كشور بر مشاركت 
راهب��ردي دو جانبه تاكيد 
ف��راوان دارند ك��ه تحقق 
اين مه��م به مش��اركت و 
رايزني هاي متعدد نياز دارد.

به گ��زارش تس��نيم، امير 
س��رتيپ حاتمي كه به دعوت همتاي چيني خود و در 
راس يك هيات بلندپايه دفاعي به چين سفر كرده در بدو 
ورود به فرودگاه پكن در جمع خبرنگاران روابط دفاعي 
ايران با چين را ديرينه و راهبردي دانست و اظهار داشت: 
رهبران دو كشور بر مشاركت راهبردي دو جانبه تاكيد 
فراوان دارند كه تحقق اين مهم به مشاركت و رايزني هاي 
متعدد نياز دارد.امير سرتيپ حاتمي بخش قابل توجهي 
از روابط راهبردي دو كشور را در حوزه دفاعي اعالم كرد 
و افزود: ايران روابط دفاعي ديرينه اي از ابتداي انقالب با 

چين داشته و اين روابط اكنون نيز ادامه دارد.
وزير دفاع در پاس��خ به سوالي درباره هدف از سفر چين 
تصريح كرد: در اين سفر عالوه بر ديدار با وزير دفاع اين 
كشور، ديدارهايي هم با س��اير مقامات نظامي چين و 
بازديدهايي از مراكز نظامي و صنعتي اين كشور خواهيم 
داشت.او توسعه موافقتنامه وزيران دفاع دو كشور كه در 
سال 95 امضا ش��ده را يكي ديگر از اهداف سفر خود به 
چين عنوان كرد و ادامه داد: مسائل منطقه اي و بين المللي 
ايجاب مي كند كه در اين شرايط رايزني ها ميان دو كشور 

از نزديك انجام شود.

مراقب ستون پنجم
تحريم ها باشيم

رييس كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اسالمي 
گفت: بايد مراقب س��تون 
پنجم تحريم باشيم؛ ستون 
پنجم تحري��م آن چيزي 
است كه جنگ رواني را در 

داخل كشور عملياتي مي كند. 
به گزارش ايسنا، حشمت اهلل فالحت پيشه اظهار كرد: 
به عقيده من، نبايد نگاه امنيتي به اقتصاد داشت، طبق 
قانون بودجه بايد جذب ۶۳ ميليارد تومان س��رمايه 
خارج��ي داش��ته باش��يم. در وزارت خارجه معاونت 
اقتصادي وجود دارد و همچنين در كميسيون امنيت 
ملي نيز كميته امنيت اقتصادي ايجاد شده است. ما در 
موقعيتي قرار گرفته ايم كه كشور مسير خود را بحق به 

سمت اقتصاد مقاومتي پيش برده است.
رييس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: در موضوع برجام، 
دولت ما به گونه اي عمل كرد كه وارد افراطي گري نشود 
اما طرف ما ناجوانمرد از آب درآمد كه سياست آن اين 

است كه با تحريم ها به جنگ مقابله با ايران بپردازد.
وي افزود: جمهوري اسالمي ايران بنايي بر تصاعد 
و گسترش بحران ندارد. در واقع خوشحال هستم 
كه چنين عزمي در سياس��ت خارجي كشور خود 
نمي بيني��م كه حت��ي وارد فضاي جن��گ و تقابل 

ديپلماتيك شود.

نظارت نماينده بر نماينده 
شدني نيست

رييس هيات نظارت بر رفتار 
نمايندگان با بي��ان اينكه 
قانون هيات نظارت بررفتار 
نمايندگان جامع نيس��ت، 
گفت: مناف��ع نمايندگان 
قض��اوت را در اي��ن هيات 
سخت كرده است. مسعود 
پزشكيان با بيان اينكه در علم بحثي داريم كه »مي گويد 
كس��ي كه منفعتي دارد نمي تواند خودش را محاكمه 
كند« ادام��ه داد: س��اختار در هيات نظ��ارت بر رفتار 
نمايندگان، نظارت نماينده بر نماينده اس��ت و از نظر 
علمي اين شدني نيست و علت اينكه خيلي از مشكالت 
حل نمي شود اين است، مثاًل ما پزشكيم و مي خواهيم 
براي خودمان تصميم بگيريم، معلوم است كه كاري انجام 
نمي دهيم كه خودمان زياد خراب ش��ويم.نايب رييس 
مجلس تصريح كرد: اگر بخواهيم درست تصميم بگيريم، 
بايد گروه مستقلي بر نمايندگاني نظارت و ارزيابي داشته 
باشد تا شائبه هايي پيش نيايد. او با بيان اينكه تا زماني كه 
قرار است بطور مثال بنده از نمايندگان براي انتخاب هيات 
رييسه پارلمان راي بگيرم، نمي توانم كاري انجام بدهم و 
چنين كاري نمي كنم و اگر چنين كاري انجام دادم، دوره 
ديگر در هيات رييسه پارلمان نخواهم بود.پزشكيان با 
بيان اينكه قانون هيات نظارت بر رفتار نمايندگان جامع 
نيست، اظهار داشت: در اين هيات ابزار نيز كامل نيست 
به دليل برخي منافع نمايندگان در اين هيات قضاوت 

بي طرفانه در اين هيات تقريباً كار سختي است.
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اخبار كالن

ديدگاه

ابالغ برنامه جامع 
اصالح نظام اداري

ص�دا و س�يما|معاون رييس جمهورگفت: 
ارتقاي پاس��خگويي و مقابله با فساد از جمله 
بند هاي برنامه جامع اصالح نظام اداري است.

جمش��يد انص��اري مع��اون رييس جمهور و 
رييس سازمان اداري و استخدامي گفت: اين 
دس��تورالعمل 10 برنامه اي، دو برنامه جديد 
دارد كه ش��امل ارتقاي پاسخگويي، شفافيت 
و مقابله با فس��اد در نظ��ام اداري و نيز ارتقاي 
بهره وري در نظام اداري و اقتصادي با توجه به 

شرايط فعلي كشور است.
جمش��يد انصاري افزود: از سال 94 تا ابتداي 
امسال در مجموع 120 هزار نفر از بدنه دولت 
كم شده، ولي با وجود اين كوچك سازي دولت، 
براي رفاه حال م��ردم و افزايش خدمات دهي 
به آنها، به نيروهاي وزارت آموزش و پرورش و 

وزارت بهداشت اضافه شده است.
وي همچنين با اش��اره به برخي خبرها درباره 
حقوق و مزاي��اي كارمندان گف��ت: كاركنان 
دولت ش��رايط بودجه اي را مي دانند و با وجود 
اينكه دولت محدودي��ت بودجه اي دارد، ولي 
اين نبايد بهانه اي باشد كه به حقوق و مزاياي 
 كارمن��دان و مدي��ران خ��ود بي توجهي كند.

وي ب��ا بي��ان اينكه تكميل طرح ه��اي نيمه 
تم��ام زيرس��اختي و عمراني دول��ت نيازمند 
حدود ش��ش هزار ميليارد ري��ال منابع مالي 
اس��ت، افزود: تكميل طرح ه��اي نيمه تمام و 
زيرس��اختي كش��ور در صورت تخصيص 10 
درصد كل اعتبارات به بخش عمران، 13 سال 

طول مي كشد.
رييس س��ازمان اداري و اس��تخدامي كشور با 
اش��اره به اينكه دولت الكترونيك فساد اداري 
و تماس مردم با كاركن��ان را كاهش مي دهد، 
به عزم دولت در مقابله با فساد در نظام اداري 
اشاره و تصريح كرد: تا پايان دولت دوازدهم 2 
هزار و 200 خدمت دولت��ي، الكترونيك ارايه 
مي ش��ود تا با قطع ارتباط مردم ب��ا كاركنان، 

سالمت اداري در كشور افزايش يابد.

 نابرابري هاي ناموجه
زير سايه فساد

ايلنا|فرش��اد مومني اظهار كرد: بس��ط اميد 
واقع بينانه در باالترين سطح به اصالح رابطه مردم 
و حكومت برمي گردد. اگ��ر جنبه هاي مختلف 
حيات جمعي را تفكي��ك مي كنيم، بايد بدانيم 
قراردادي اس��ت. همه اي��ن تفكيك ها يك چيز 
است به همين دليل امكان ندارد اوضاع اقتصاد 
خراب باش��د و در فرهنگ ش��رايط خوب باشد. 
رابط��ه حكومت و مردم بايد اصالح ش��ود. براي 
اينكه چنين اصالحي ص��ورت بگيرد، مبنا بايد 
شفافيت و علم باش��د. اوضاع فعلي ايران نشان 
مي دهد كارهايي كه بايد انجام شود، در دستور 
كار نيست. اس��اس بقا، مناس��بات رانتي، عدم 

شفافيت و دستكاري واقعيت امروز وجود دارد.
مومني تصريح كرد: در كلي ترين حالت، غفلت 
نابخشودني از افزايش نظام وار نابرابري ناموجه، از 
اساسي ترين مشكالت ايران امروز است. در سال 
200۶ كه قرار بود پديده بحران آب مورد بررسي 
قرار گيرد، معلوم ش��د هيچ عنصري ب��ه اندازه 
نابرابري ناموجه قدرت توضيح ندارد. نابرابري در 

ايران بايد خيلي بيشتر مورد توجه باشد.
اين فعال اقتص��ادي گفت: اس��اس نابرابري در 
ايران به توليد مربوط نيس��ت، ب��ه رانت مربوط 
است. بنابراين نابرابري شدت مي گيرد. نابرابري 
در يك اقتصاد رانتي مهم ترين نيروي تش��ديد 
وابستگي هاي ذلت آور به دنياي خارج است كه 
بايد مورد توجه باشد. چرا آنهايي كه در ساخت 
قدرت نيس��تند هم س��هل انگاري نابخشودني 
دارند؟ نابرابري هاي ناموجه به گسترش فساد گره 
خورده است. اميدوارم همه كساني كه دل در گرو 
ايران و اسالم دارند، كليد اصلي را فراموش نكنند. 
چون در ساخت سياست رانتي قرار داريم، هرقدر 
مناسبات مبتني بر حذف افزايش يابد، به جاي 
همكاري، بحران ها شدت مي گيرد. راهكارهاي ما 
امروز را به فردا منتهي مي كند. به اعتبار شرايط 
وي��ژه منطقه اي اگر به دنبال چاره باش��يم، بايد 
به رابطه بين نابرابري و گسترش بين وابستگي 

ذلت آور توجه كنيم. 

نحوه محاسبه جريمه درآمد 
كتمان شده اظهارنامه

نحوه محاسبه جرايم درآمدهاي كتمان شده 
در اظهارنامه ه��اي تس��ليمي ي��ا هزينه هاي 
غيرواقعي از س��وي رييس كل س��ازمان امور 

مالياتي تعيين شد.
در بخشنامه تقوي نژاد به ادارات مالياتي آمده 
است: با توجه به سواالت و ابهامات مطرح شده 
در مورد حكم قسمت اخير ماده 192 اصالحي 
مص��وب 31/ 4/ 1394 قان��ون ماليات ه��اي 
مس��تقيم راجع به جريمه درآمدهاي كتمان 
ش��ده در اظهارنامه تس��ليمي و با هزينه هاي 

غيرواقعي بدين وسيله اعالم مي دارد: 
جريم��ه غيرقابل بخش��ودگي موض��وع اين 
م��اده در م��ورد درآمدهاي كتمان ش��ده در 
اظهارنامه هاي تسليمي و هزينه هاي غيرواقعي 
اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل، معادل 30 
درصد ماليات متعلق به موارد مذكور و در مورد 
درآمدهاي كتمان شده در اظهارنامه تسليمي 
ساير موديان، معادل 10 درصد ماليات متعلق 

به درآمدهاي فوق است.
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جزئيات 5 بسته حمايتي دولت براي مهار آسيب هاي اقتصادي

نقش خنثي بهره وري در رشد

در س��فري كه رييس س��ازمان برنامه و بودجه به استان 
خراس��ان رضوي، داشت از پنج بسته حمايتي دولت پرده 
برداش��ت كه به عن��وان برنامه جامع مقابله ب��ا تحريم در 
حال بررس��ي است. اين بس��ته ها براي پنج بخش تامين 
كاالهاي اساسي و دارو، بسته حمايتي از اقشار كم درآمد، 
حقوق بگيران، توليدكنندگان و پيمان كاران است و آن طور 
كه از صحبت هاي نوبخت ب��ر مي آيد، دولتمردان اميدوار 
هس��تند تا با اجراي اين بسته بتوانند در مقابل مشكالت 
جامعه را مقاوم تر كنند.  محمدباقر نوبخت براي شركت در 
جلسه برنامه ريزي و توسعه استان خراسان رضوي حاضر 
شد و در سخنراني خود، اظهار كرد: نخستين بسته مرتبط 
مي شود با تأمين كاالهاي اساسي و داروي مردم كه بطور 
كلي مي توان همه كاالهاي روزمره و ني��از مردم را در اين 
بخش دسته بندي كنيم. در جلسه فوق العاده ستاد اقتصادي 
دولت كه با مسووليت رييس جمهور تشكيل شد، به صورت 
نهايي اين بس��ته تأييد ش��د كه 13 ميليارد دالر براي 2۵ 
قلم كاالهاي اساسي و مورد نياز مردم تا پايان سال جاري 

اختصاص داده شود.
وي افزود: در اين راس��تا دارو و نهاده هاي كشاورزي در اين 
مجموعه قرار مي گيرند درنتيجه در سراسر كشور تمامي 
هم وطنان ما مي توانند از اين 2۵ قلم كااليي كه اعالم خواهد 
شد، بهره مند شوند. از سويي ديگر نرخ اين كاالها نيز براساس 
4200 تومان محاسبه مي شود و از سوي مسووالن دولتي 
متناسب با ماموريت دستگاه هاي مربوط كنترل و نظارت 
صورت خواهد گرفت و در اختيار همه مردم قرار مي گيرد. 

نوبخت ادامه داد: بس��ته ديگر دولت براي اقشار كم درآمد 
اس��ت كه بحث و بررس��ي آن ناتمام ماند و اميد است در 
روزهاي آينده قطعي ش��ده و اطالع رس��اني شود. بسته 
ديگري نيز براي حقوق بگي��ران درنظر گرفته ايم. درواقع 
دولت وظيفه دارد از اين قش��ر از جامعه در برابر نوس��انات 
نرخ ارز حمايت كند. دولت در روزهاي گذشته وعده داده 
تا افزايش دوباره حقوق كارمندان خود را مدنظر قرار دهد. 
از سوي ديگر كارگران نيز از طريق نمايندگان شوراي عالي 
كار درخواست ترميم سفره معيشتي خود را مطرح كردند 
كه البته هنوز اين تالش ها پاسخي نگرفته است ولي چنانچه 
دولت عزم خود را براي اين تغيير جزم كرده باشد، احتماال 
وقوع اين مهم چند برابر مي شود. رييس سازمان برنامه و 
بودجه خاطرنشان كرد: بسته ديگر مربوط به توليدكنندگان 
كشور مي شود كه امروز با توجه به نوسانات نرخ ارز در بازار 
نيازمند توجه ويژه اي هستند. همچنين بسته اي ديگر در 
راستاي پشتيباني از پيمان كاراني است كه قيمت مصالح 
ساختماني در قراردادهايش��ان افزايش پيدا كرده است و 
دولت بايد اقداماتي جبراني براي اين دس��ته از افراد را نيز 
درنظر بگيرد. اين پنج بسته در دستور كار ستاد اقتصادي 
دولت قرار گرفته است. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 
اضافه كرد: همگي اين بسته هاي حمايتي به عنوان بخشي 
از برنامه جام��ع مقابله با تحريم در حال بحث و بررس��ي 
است. بخش��ي از اين برنامه هاي سياستي در شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سه قوه مطرح شد و براي اينكه بتوانيم 
به شكل مناسبي آثار ناشي از تحريم ها به حداقل برسانيم 
مصوباتي وجود داشت كه رهبر محترم نيز براي مصوبات اين 
شوراي عالي ضمانت اجرا قائل شدند و الزم االجرا براي همه 

دستگاه ها اعالم كردند. 

وي در رابطه با افزايش حقوق كارمندان اظهار كرد: در اين 
رابطه در مدت زمان مناسب بسته حمايتي از سوي دولت 
تهيه كرديم، به نتيجه رس��يده و به فرجام برسد، در زمان 
مناسب اطالع رساني خواهد شد. نكته ديگر اين است كه در 
ستاد بودجه سال 139۷ چندين جلسه تشكيل شده است 
براي اينكه تا پانزدهم آذرماه سال جاري اليحه بودجه سال 

139۸ را به مجلس ارايه دهيم. 

 ۱۳ ميليارد دالر بودجه اختصاصي 
براي تأمين كاالهاي  اساسي

  نوبخت اظهار كرد: براس��اس گزارش هاي رسمي در پنج 
ماه نخست سال جاري همچنان كشور داراي شاخص هاي 
مطلوب و رضايت بخش است، اما روند كار به سمتي درحال 
حركت است كه بايد خود را با وضعيت جديد انطباق دهيم. 
وي افزود: پرسش��ي كه در اين زمينه مطرح مي شود اين 
است كه براي انطباق با وضع ايجاد شده توسط تحريم ها 
نسبت به آينده چه پيش بيني هايي داشته باشيم؟ وظيفه 
اين دسته از پيش بيني ها برعهده سازمان برنامه و بودجه 
است. براس��اس دو مورد تحريم هايي كه بر كشور اعمال 
ش��ده از جمله تحريم 90 روزه و تحري��م 120 روزه بايد 
برنامه ريزي هاي��ي صورت بگيرد.  نوبخت خاطرنش��ان 
كرد: در اين راس��تا متناسب با مشخصه هاي تحريم بايد 
درنظر بگيريم كه اعمال اين دسته از تحريم ها چه تأثيري 
بر اقتصاد دارد. براس��اس پيش بيني هاي انجام شده در 
سازمان برنامه و بودجه به اين نتيجه دست يافتيم كه در 
فرايند تحريم كدام دستگاه هاي كشوري آسيب بيشتري 
مي بينند و براي رفع آن برنامه ريزي هايي صورت گرفت. 
نوبخت ادامه داد: حدودا براي 14 دستگاه پيش بيني هاي 
الزم انجام گرفته است. يكي از نقاط آسيب دولت در بخش 
فرابخش ما بودجه است، اگر قرار باشد تحريم ها عملي شود، 
در برخي از موارد چون صادرات نفتي دچار محدوديت و 
مشكالتي خواهيم شد. پيش بيني  شده است كه در زمينه 
صادرات نفت 2 ميليون و 410 هزار بشكه صادر شود با نرخ 
۵۵ دالر و هر دالر معادل با 3۵00 تومان باشد. اين درحالي 
است كه در پنج ماه نخست سال جاري صادرات نفت ايران 
بطور متوسط 2 ميليون 4۵۷ هزار بشكه با نرخ هر بشكه 
۷۷ دالر بوده است. رييس بودجه و برنامه كشور ادامه داد: 
در اين راستا دريافتي هاي كشور 4۷ درصد بيشتر از رقمي 
بود كه در سال گذشته در مدت زمان مشابه داشته ايم. نكته 
مهم اينجاست كه فروش نفت ايران در ماه سپتامبر به يك 
ميليون و 11۸ هزار بشكه تقليل پيدا كرده است. در زمينه 
ميزان پولي كه از نتيجه فروش نفت به دست آمده، درآمد 
كشور در دوره هاي گوناگون 24 ميليارد دالر، 19 ميليارد 
دالر و 12.1 ميليارد دالر بوده است اين درحالي است كه 
براس��اس پيش بيني ها بايد درآمد حاصل از فروش نفت 
2۵ ميليون دالر باشد. وي با بيان اينكه يكي از نخستين 
اقدامات سازمان برنامه و بودجه، پيش بيني بودجه كشوري 
بود تصريح كرد: بايد تعيين كنيم با وجود مشكالت ناشي 
از تحريم ها، طرح عمراني كه داراي بيش از ۷۶ هزار پروژه 
است چه خواهد شد، حمل و نقل هوايي، صنعت و ... دچار 
چه مشكالتي خواهند شد. در اين راستا 12 بسته از يك 
برنامه جامع تدوين شده است كه در مجموع 3۵۶ صفحه 
برنامه در نظر گرفته شده كه متأسفانه نمايندگان مجلس 

شوراي اسالمي نس��بت به اين برنامه ها اطالعي كسب 
نكرده اند. با توجه به سازوكارهاي جديد اين برنامه به سه 

قوه ارايه خواهد شد. 

 تأمين كاالهاي اساسي
 از فوريت هاي دولت است

نوبخت خاطرنشان كرد: دو برنامه در رأس اين طرح وجود 
دارد كه يكي تأمين كاالهاي اساسي مردم است و ديگري 
برنامه كاهش فقرا در پنج بسته در نظر گرفته شده است. 
در اين راستا بسته نخست برنامه قطعي شده و 13 ميليارد 
دالر با قيمت ثابت 3200 تومان براي كاالهاي اساس��ي و 
روزمره مردم درنظر گرفته شده است. درواقع امروز اقشار 
آسيب پذير كشور با درآمدهاي پايين به شدت تحت تأثير 
مشكالت قرار گرفته اند. سازمان برنامه و بودجه متناسب با 
درصد دهك ها مطالعات گسترده اي را انجام داده و به سران 
سه قوه منعكس كرده است.  رييس سازمان برنامه و بودجه 
كشور با اشاره به ايجاد گزارشي محرمانه به مجلس شوراي 
اسالمي افزود: در هفته گذشته گزارشي با نام برنامه مقابله 
با تحريم با هفت پيوست به صورت سّري و سريع به مجلس 
شوراي اسالمي فرستاده شد تا توسط نمايندگان مطالعه 
ش��ود و بدانند كه دولت در اين زمينه برنامه هاي جامعي 
دارد. قرار نيس��ت هر كدام از قوا به صورت جداگانه كشور 
را مديريت كنند بلكه بناست كه كشور با همكاري سه قوا 
و راهنمايي هاي رهبري اداره و مديريت شود. نوبخت بيان 
كرد: بخشي از نتيجه تحريم هاي كشور روي قيمت كاالها 
تأثيرگذار بوده كه با برنامه هاي خود توانسته ايم اين افزايش 
قيمت را كنترل كنيم. بخش ديگر تأثير تحريم ها بر بودجه 
كشور است. تا مدت زمان 2۵ مردادماه سال جاري وضعيت 

منابع كشوري 11۸ هزار ميلياردتومان بوده كه نسبت به 
مدت زمان مشابه در سال گذشته 4۸ درصد افزايش داشته 
است. خوشبختانه تا امروز اين رقم به دو امر جاري و عمراني 
اختصاص داده شده است. اعتبارات هزينه اي نسبت به سال 
گذشته 21 درصد افزايش داشته است. بودجه اختصاصي 
به طرح عمراني 24 هزار و 3۸۸ ميليارد تومان بوده است. در 
پنج ماه نخست سال جاري بخشي از اين بودجه به صورت 
نقدي، بخشي به صورت بند »ز« و بخشي ديگر به صورت 
اوراق ارايه شده است. درمجموع كل تعهدات دولتي در اين 

راستا 22۵0 ميليارد تومان است. 
با توجه به افزايش قيمت دالر، با وجود كاهش فروش نفت 
كش��ور بازهم درآمدهاي نفتي به ري��ال به مراتب بيش از 
گذشته است و به همين دليل چندان تعجب برانگيز نيست 

كه تاكنون فشار افزايش قيمت دالر بر بودجه نيامده است.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور توضيح داد: يكي از 
نكات مهم، توجه به ظرفيت تبصره هاي 1۸ و 19 اس��ت. 
درواقع سه تبصره داراي اهميت خاصي است ازجمله تبصره 
14 كه بحث هدفمندي يارانه ها را مطرح كرده است. مجلس 
شوراي اسالمي در زمينه تبصره 14 طي همكاري هايي كه با 
سازمان برنامه و بودجه داشته بررسي نحوه وصول درآمدها 
بوده است. براساس توافق هاي انجام شده با مجلس در مرحله 
نخست 100 هزار ميليارد تومان در حساب هدفمندي خزانه 
در ابتداي كار قرار بگيرد. خوشبختانه در سال جاري حتي 
يك ريال از خزانه كشور براي هدفمندي يارانه ها برداشت 
نشده، اين درحالي است كه در سال گذشته 13 هزار ميليارد 

تومان براي هدفمندي يارانه ها از خزانه برداشت شد.

گروه اقتصاد كالن  
ش��اخص هاي بهره وري روز گذشته از سوي سازمان ملي 
بهره وري منتشر شد. ارزيابي آن نشان مي دهد موجودي 
سرمايه كل اقتصاد طي دوره سال هاي ۸4 تا 9۵ مورد داراي 
متوسط رشد ساالنه 3.1 درصدي بوده، در حالي كه رشد 
ساالنه استهالك در همين دوره برابر با 4.3 درصد بوده است. 
اين موضوع نشان مي دهد كه طي اين سال ها اقتصاد شاهد 
نوعي سرمايه زدايي بوده است. اين آمارها مويد وضعيت نه 
چندان مساعد بهره وري در اقتصاد ايران است، همانطور كه 
رشد س��االنه بهره وري طي دوره سال هاي 13۸4-139۵ 
پايدار نبوده اس��ت. متوس��ط نرخ رشد س��االنه شاخص 
بهره وري كل عوامل توليد نزديك به صفر بوده كه اين گوياي 
نقش خنثي بهره وري در رشد اقتصادي است. اين درحالي 
است كه در برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور پيش بيني 
شده بود سهم قابل توجهي از رشد اقتصادي )به ترتيب سهم 
33.1 و 33.3 درصد( از محل ارتقاي بهره وري تأمين شود. 
طي سال هاي برنامه چهارم توسعه، بهره وري بطور متوسط 
ساالنه سهم 1۵.۷ درصدي از رشد ي اقتصادي را به خود 
اختصاص داد كه نش��ان دهنده عدم تحقق اهداف برنامه 
در زمينه بهره وري است. بررسي برنامه پنجم توسعه هم 
نشان مي دهد كه اوضاع بهره وري در اين برنامه نيز چندان 
مناسب نيست. بطوري كه با منفي بودن متوسط رشد ساالنه 
شاخص بهره وري كل عوامل توليد طي اين برنامه، تأثير آن 
روي رش��د اقتصادي هم منفي بوده است. عدم دستيابي 
به اهداف پيش بيني شده در رابطه با رشد اقتصادي بدون 
نفت و تغييرات شاخص هاي بهره وري آ ن نيز قابل مشاهده 
است. در بين فعاليت هاي اقتصادي نيز مشاهده مي شود كه 
فعاليت هاي ارتباطات و معدن از باالترين و باثبات ترين نرخ 
رشد هاي بهره وري و فعاليت هاي ساختمان و حمل و نقل 
و انبارداري ضعيف ترين عملكرد از لحاظ ش��اخص هاي 

بهره وري داشته اند. 

   بهره وري صفر نيروي كار در برنامه پنجم
به گ��زارش »تعادل« بهره وري در س��طح كالن اقتصاد را 
مي توان بطور عمده با ش��اخص هاي بهره وري نيروي كار، 
بهره وري سرمايه، بهره وري مصارف واسطه و بهره وري كل 
عوامل توليد براساس ارزش افزوده، تعداد شاغل، موجودي 
سرمايه مورد ارزيابي قرار داد. س��ازمان ملي بهره وري در 
جديدترين گزارش خود آمارهاي بهره وري عوامل توليد و 

بخش هاي مهم اقتصادي در دورة 139۶-13۸4 را براساس 
سال پايه 1390 محاسبه كرده است.

به��ره وري نيروي كار رايج ترين ش��اخصي اس��ت كه در 
بررس��ي يك اقتصاد، صنعت و يا يك واحد توليدي به كار 
برده مي شود. از داليل اين امر مي توان به سهم نسبتًا زياد 
هزينه نيروي كار در ارزش بسياري از توليدات و نيز موجود 
بودن اطالعات مربوط به نهاده نيروي كار در مقايسه با آمار و 
اطالعات مربوط به نهاده هاي ديگر مانند سرمايه اشاره كرد. 
تغييرات شاخص بهره وري نيروي كار به داليل مختلفي 
نظير تغيير س��طح كيفي نيروي كار به واس��طه آموزش، 
كسب تجربه و تخصص در كار، تغيير شرايط كار، مهارت در 
مديريت، تغيير در تكنولوژي مورد استفاده و... رخ مي دهد. 
شناسايي علت يا علل تغيير بهره وري نيروي كار از اهميت 
خاصي برخوردار اس��ت، زيرا از اين طري��ق مي توان روي 

شاخص بهره وري نيروي كار تأثير گذاشت .
براساس گزارش يادشده شاخص بهره وري نيروي كار طي 
سال هاي برنامه چهارم توس��عه داراي متوسط رشد 4.3 

درصدي است.
با توجه به آمارهاي منتشرشده توسط مركز آمار ايران، تعداد 
كل شاغالن در اقتصاد ايران در سال 9۶ برابر با 23 ميليون 
و 3۷۸ هزار و ۶13 نفر بوده كه نسبت به سال 13۸4 رشد 
13.4درصدي داشته است. با توجه به اينكه متوسط رشد 
ساالنه تعداد شاغالن طي دوره 1391-13۸4 تقريبًا صفر 
بوده است، در نتيجه تمام رشد 13.۶ درصدي تعداد شاغالن 
طي دورة 91 تا 9۶ رخ داده است. با وجود رشد تعداد شاغالن 
در اين دوره، رشد شاخص بهره وري نيروي كار طي برنامه 
پنجم توسعه تقريبًا صفر بوده كه نشان مي دهد متناسب 
با افزايش نيروي كار، توليد ناخال��ص داخلي نيز افزايش 

داشته است. 
به بيان دقيق تر، متوسط رشد ساالنه تعداد شاغالن و توليد 
ناخال��ص داخلي طي اين دوره 1.۵ درصد بوده اس��ت. در 
سال هاي اخير سهم نيروي كار از توليد ناخالص داخلي 44 
درصد بوده است كه نشان مي دهد توجه به افزايش بهره وري 
نيروي كار براي ارتقا ي شاخص بهره وري كل عوامل توليد 

بسيار مهم بوده است.

   ۱0 سال بهره وري منفي سرمايه
موجودي سرمايه كل اقتصاد طي دورة مورد مطالعه در اين 
گزارش داراي متوسط رشد ساالنه 3.1 درصدي بوده، كه 

اين نرخ طي سال هاي برنامه پنجم توسعه )2.2۵( حدود 
نصف نرخ رشد موجودي سرمايه طي سال هاي برنامه چهارم 
توسعه )4.۵۷( بوده است. متوسط رشد شاخص بهره وري 
سرمايه طي سال هاي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه و 
كل دوره مورد مطالعه در اين گزارش، به ترتيب 1-، 0.۷ -و 
0.9- درصد است . بايد توجه داشت كه متوسط رشد ساالنه 
استهالك طي دورة 139۵-13۸4 برابر با 4.3 درصد بوده 
است كه اين عدد بيش از متوسط رشد موجودي سرمايه 

در اين دوره است.
مصارف واسطه سهمي حدود يك سوم از ارزش ستانده را 
به خود اختصاص داده است، در نتيجه افزايش بهره وري آن 
همانند افزايش بهره وري نيروي كار و سرمايه داراي اهميت 
است. مصرف واسطه به ارزش كليه كاالها و خدماتي كه در 
فرايند توليد، به عنوان نهاده، مورد استفاده قرار گرفته و به 
مصرف رسيده يا تغيير ش��كل مي دهند، اطالق مي شود. 
بنابراين، دارايي هاي ثابت كه مصرف آنها به عنوان مصرف 
سرمايه ثابت به ثبت مي رس��د، در محدوده مفهوم مورد 
بررس��ي قرار نمي گيرد.بر اس��اس اين گزارش ش��اخص 
بهره وري مصارف واسطه طي دورة مورد مطالعه بطور كلي 
نزولي و داراي متوسط رشد ساليانه 0.۷- درصد بوده كه البته 
اين رشد منفي پس از حذف فعاليت نفت كمي تعديل شده 

و معادل د 0.3- رصد شده است.
بيش��ترين كاهش بهره وري مصارف واس��طه مربوط به 
سال هاي 13۸4 تا 13۸۸ است. شاخص بهره وري مصارف 
واسطه طي س��ال هاي 13۸۸ تا 139۵ تقريبًا ثابت بوده و 
بطور متوسط تغييرات آن ناچيز بوده است. مصارف واسطه 
كل اقتصاد )براساس سال پايه 1390( طي سال هاي 13۸4 
تا 4۶ داراي رشد 139۵ درصدي است كه نشان از متوسط 
رشد ساالنه 3.۵ درصدي دارد. بخش اعظم اين رشد طي 
برنامه چهارم توس��عه رخ داده كه نتيجه آن متوسط رشد 

ساالنه ۶.9 درصد براي مصارف واسطه بوده است.

GDP سهم ناچيز بهره وري در   
مطابق گزارش منتشرشده شاخص بهره وري كل عوامل 
توليد طي س��ال هاي 139۶-13۸4 داراي متوسط رشد 
س��االنه 0.1 درصد بوده است. اين درحالي است كه توليد 
ناخالص داخلي طي همين دوره رشد ساالنه 2.۵ درصدي 
را تجربه كرده است كه نشان مي دهد بهره وري سهم قابل 
توجهي در رش��د اقتصادي نداشته اس��ت. متوسط رشد 

ش��اخص بهره وري كل عوامل توليد طي سال هاي برنامه 
چهارم توسعه 0.۵ درصد و طي سال هاي برنامه پنجم توسعه 
0.۵- درصد بوده اس��ت. سهم بهره وري در توليد ناخالص 
داخلي بدون نفت وضعيت بهتري دارد، بطوري كه حدود 
2۵ درصد از رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت از محل 
بهره وري تأمين شده است. تغييرات شاخص بهره وري با 
وجود رشد نسبتاً يكنواخت و مثبت شاخص تلفيقي نهاده ها 
)كار و سرمايه( در همه سال هاي 139۶-13۸4 دوره متأثر 
از تغييرات رشد توليد ناخالص داخلي بوده است. اين الگو 
در مورد تغييرات توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز بطور 
مشابه وجود دارد . به بيان ديگر، با وجود رشد مثبت عوامل 
توليد در همه سال ها، رشد توليد ناخالص داخلي و به تبع آن 
رشد بهره وري كل عوامل توليد از يك الگوي پايدار تبعيت 

نكرده و داراي نوسان بوده است. 

   بهره وري 9 بخش  اصلي اقتصاد
بهره وري فعاليت هاي اقتصادي در محاسبات انجام شده، 
اقتصاد به 9 فعاليت عمده تقسيم شده است. در اين بخش 
تغييرات ش��اخص بهره وري هر ي��ك از اين فعاليت هاي 
اقتصادي به تفكيك طي 13۸4-139۵دورة مورد بررسي 

قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش بهره وري بخش كشاورزي در دوره هاي 
بلندمدت )در هر يك از برنامه هاي توسعه و كل دورة مورد 
مطالعه( بطور متوسط از رشد مثبت برخوردار بوده است. 
رشد شاخص بهره وري كل عوامل توليد فعاليت كشاورزي 
در سال 139۵ برابر با 3 درصد بوده و طي دورة ۸4 تا 9۵ به 

جز سال 13۸۷، در همه سال ها رشد مثبت داشته است.
متوسط رشد ساالنه شاخص بهره وري كل عوامل توليد در 
فعاليت نفت و گاز طي دورة 13۸4-139۵ برابر با 2 درصد 
بوده است، ولي متوسط رشد آن طي دورة با 1394-13۸4 
برابر با 3- درصد بوده اس��ت كه نش��ان مي دهد بهره وري 
كل عوامل توليد اين فعاليت بطور كلي كاهش داشته و از 

وضعيت خوبي برخوردار نيست.
شاخص بهره وري كل عوامل توليد معدن فارغ از تغيير 
در وضعيت تحريم ها افزايش يافته است. متوسط رشد 
شاخص بهره وري كل عوامل توليد فعاليت معدن طي 
سال هاي برنامه چهارم توس��عه بيش از ۷ درصد و طي 
سال هاي برنامه پنجم توس��عه 1.9 درصد بوده است. از 
اين منظر، اين فعاليت با متوسط رشد ساالنه 2.4 درصدي 

شاخص بهره وري كل عوامل توليد طي دورة مورد مطالعه، 
يكي از فعاليت هاي موفق در ارتقاي بهره وري است.

فعاليت صنعت در بين 9 فعاليت اقتصادي مورد بررسي، 
داراي كمترين نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده )بطور 
متوسط 3۶ درصد( است كه مي تواند نشان دهندة ضعف 
زنجيرة ارزش در فعاليت صنعت باشد. سهم فعاليت صنعت 
در توليد ناخالص داخلي بدون نفت 1۶ درصد است، از اين 
رو بهبود بهره وري در اين فعاليت مي تواند تأثير زيادي بر 
افزايش توليد ناخالص داخلي داش��ته باشد. رشد ساالنه 
ش��اخص بهره وري كل عوامل تولي��د فعاليت صنعت در 
س��ال 139۵ بيش از 4.9 درصد بوده و متوس��ط رشد آن 
طي سال هاي برنامه چهارم توسعه كشور 4 درصد و طي 
سال هاي برنامه پنجم توسعه كشور 0.۵ درصد بوده است. 
رشد ساالنه ش��اخص بهرهوري كل عوامل توليد فعاليت 
صنعت ط��ي دورة 139۵-13۸4 به مي��زان 2.1 درصد 
برآورد شده است. همچنين شاخص بهره وري كل عوامل 
توليد فعاليت آب، برق و گاز از ۸۶ در س��ال 13۸4 به 114 
در سال 139۵ افزايش يافته كه اين به معناي متوسط رشد 
ساالنه ۶/2 درصدي اين شاخص است.همچنين ساختمان 
از 111در سال 13۸4به ۷2در سال 139۵كاهش يافته و 
متوسط رشد ساالنه شاخص بهره وري كل عوامل توليد آن 
طي دوره هاي ۸4 تا 9۵ برابر با 3.۶- بوده است. گفته شده كه 
پايين بودن بهره وري نيروي كار فعاليت ساختمان مي تواند 
به دليل ساختار سنتي توليد در اين فعاليت باشد.متوسط 
رشد ساالنه شاخص بهره وري كل عوامل توليد فعاليت حمل 
و نقل و انبارداري نيز در دوره مورد بررسي 0.4- درصد بوده 
است.بر اساس اين گزارش فعاليت ارتباطات با 13.4 درصد 
متوسط رشد ساالنه شاخص بهره وري كل عوامل توليد طي 
دورة مورد مطالعه، باالترين رشد بهره روي را در بين تمام 
فعاليت هاي اقتصادي به خود اختصاص داده است.آخرين 
گروه بررس��ي ش��ده در اين گزارش خدمات است بيش از 
نيمي از توليد ناخالص داخلي بدون نفت، بيش از دوسوم كل 
موجودي سرمايه و بيش از 3۷ درصد از تعداد كل شاغالن 
را به خود اختصاص داده است، از اين جهت توسعه در اين 
گروه تأثير مستقيمي در بهبود شاخص هاي كالن اقتصاد 
خواهد داشت. تغييرات شاخص هاي بهره وري گروه ساير 
خدمات طي دورة 139۵-13۸4 هرچند با نوسان همراه 
بوده، ولي در بلندمدت دامنه آن 1درصد يا كمتر )مثبت يا 

منفي( بوده است.
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جزئياتمرحلههدف

تأمين كاالهاي 
اساسي و دارو

 مورد تاييد رييس جمهوري
قرار گرفت

 ۱3 ميليارد دالر ۲۵ قلم كاال
تا پايان سال اختصاص مي يابد

حمايت از اقشار 
كم درآمد

 از طريق سبدهاي كااليي يا احتماالبه زودي نهايي مي شود.
روش هاي ديگر مانند كوپن

بسته حمايتي 
حقوق بگيران

 حفظ قدرت خريد آنها در مقابلدر مرحله بحث و بررسي است
نوسانات ارزي

 حمايت از توان توليدي و مقابله بادر مرحله بحث و بررسي استتوليدكنندگان
نوسانات ارزي

اقدامات جبراني پس از افزايش قيمت مصالحدر مرحله بحث و بررسي استپيمان كاران



بانك و بيمه4يادداشت
علل و آثار مخرب نقدينگي

 امين دليري|
آمار و ارقام رش��د نقدينگي طي س��ال هاي 
گذشته نش��ان از يك بي ثباتي در برنامه هاي 

توسعه اي دولت ها دارد.
اقتصاد ايران طي س��ال هاي گذش��ته شاهد 
تحوالت شگرفي از بابت رشد حجم نقدينگي 
ب��وده وبس��ياري از برنامه ه��اي دولت ه��ا را 
دراصالح س��اختار اقتصادي دچار مش��كل 
كرده است. با مش��اهده روند رشد نقدينگي 
 از س��ال ۱۳۷۷ ال��ي ۱۳۹۳ )در ي��ك دوره
۱۶ ساله( بيش از ۴۱۲۰ درصد رشد را تجربه 
كرده است. يعني حجم نقدينگي دراين دوره 
بيش از ۴۱ برابر افزايش يافته و از ۱۶٫۲ هزار 
ميليارد تومان درس��ال ۷۷ ب��ه ۶۸۳٫۷ هزار 
ميليارد تومان در س��ال ۹۳ رسيده است. اين 
مس��اله با توجه به همبستگي مستقيم حجم 
نقدينگ��ي با نرخ ت��ورم عماًل دولت ه��ا را در 
مهار تورم و اصالح س��اختاري ناموفق نشان 
داده است. اگر ديده مي ش��ود افزايش حجم 
نقدينگي با ضريب ثابت��ي روي نرخ تورم اثر 
نگذاشته است، علت گسست اثرگذاري رابطه 
مستقيم ضريب همبستگي آن با نرخ تورم، به 
لحاظ افزايش واردات در دوره هاي گذشته به 
ويژه درسال هاي ۸۶ الي ۹۱ باتوجه به افزايش 
درآمدهاي ارزي در سال هاي مورد نظر بوده 
اس��ت. در دوره مزبور بيش��ترين رشد حجم 
نقدينگي مربوط به س��ال ۸۵ با ۳۹٫۴ درصد 
و كمترين رشد آن متعلق به سال ۹۳ با ۱۴/۹ 

درصد بوده است.
در دوره بعد يعني از س��ال ۹۴ الي خرداد ماه 
۹۷ حج��م نقدينگي همواره با رش��د مواجه 

بوده است. 
طب��ق آمار منتش��ر ش��ده از بان��ك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران ميزان حجم نقدينگي 
درمرداد ۹۵ حدود ۸۵۰ هزار ميليارد تومان 
بود اما در پايان مرداد س��ال ۹۶ به رقم ۱۳۶۶ 
هزار ميليارد تومان افزايش يافت. از اين مقدار 
۱۲۰۰ ه��زار ميليارد تومان آن ش��به پول و 
۱۶۵ هزار ميليارد تومان مربوط به پايه پولي 
و اجزاي آن بوده اس��ت. اين روند افزايش��ي 
همچنان ادامه دارد. بطوريكه در پايان اسفند 
ماه ۹۶ حجم نقدينگي به ۱۵۲۹ هزار ميليارد 
تومان رس��يد و در پايان خرداد ماه سال ۹۷ 
حجم نقدينگي به ع��دد ۱۶۰۰هزار ميليارد 
تومان نزديك شد. با مالحظه روند رشد حجم 
نقدينگي از س��ال ۹۳ الي پايان خ��رداد ماه 
۱۳۹۷ مي توان نتيجه گرفت كه كشور شاهد 
رشد حجم نقدينگي به ميزان ۱۳۴درصد در 

دوره اخير بوده است.
بطور كلي افزايش نقدينگي طي س��ال هاي 
گذشته، عمدتًا ناش��ي از افزايش »پايه پولي 
وضريب فزاينده )تكاثري( پولي« بوده است. 
اق��الم عم��ده نقدينگ��ي را پول وش��به پول 
)عمدتًا سپرده هاي بانكي( تشكيل مي دهد. 
بطور مثال وزن س��پرده هاي بانكي در حجم 
نقدينگي س��ال ۹۶ بالغ بر ۸۷٫۸ درصد بود 
و ميزان پايه پولي )اس��كناس، مس��كوكات و 
سپرده هاي ديداري( فقط ۱۲٫۲ درصد بود. 
بنابراين مس��اله خلق پول توسط بانك ها به 

واسطه وام دهي بيشتر، حائز اهميت است.
نكته مه��م و قاب��ل تأم��ل در افزايش حجم 
نقدينگي درس��ال هاي گذشته به مثابه غول 
خفته زنجير ش��ده دريك قفس آهنين بود. 
از بهمن ماه س��ال ۹۶ تا ۴ ماهه اول سال ۹۷ 
اتفاقات ناخوشايند و دور از منطق اقتصادي و 

عقلي در اقتصاد كشور روي داد.
 ابتدا با دس��تكاري سياس��ت هاي نامتوازن 
تعرفه اي بر واردت خودروه��ا و پيش فروش 
عرضه س��كه هاي دولت��ي در جهت و تعقيب 
افزاي��ش قيم��ت س��كه در ب��ازار و باالخره 
اج��راي بس��ته سياس��ت هاي ارزي بان��ك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران و در نهايت 
آثار روان��ي خ��روج امريكا از برج��ام و وضع 
تحريم ه��اي يكجانبه از س��وي آن كش��ور و 
تأثيرپذيري شركت ها و بانك هاي خارجي از 
سياست هاي تحريمي امريكا، دست در دست 
 هم گذاش��تند تا اين غول خفته نقدينگي را 

بيدار كنند.
آمار و ارقام رش��د نقدينگي طي س��ال هاي 
گذشته نش��ان از يك بي ثباتي در برنامه هاي 
توس��عه اي دولت ها دارد. اصواًل بطور طبيعي 
دولت ه��ا نمي خواهن��د در برنامه ه��اي 
كوتاه م��دت، ميان مدت و بلندم��دت دوران 
تص��دي خود ب��ا مش��كالت و مزاحمت هاي 
حجم نقدينگي زياد روبرو گردند و اما عواملي 
كه ريش��ه درساختار اقتصاد كش��ور دارد، به 
ناچار آنه��ا را با اتخاذ سياس��ت هاي انفعالي 
روبرو مي كند. چه بس��ا با چاره انديشي هاي 
آني و مس��كن وار دركوتاه مدت، سرانجام در 
ميان مدت و بلندمدت اقتصاد را با مش��كالت 
حاد و پيچيده تري مواج��ه مي نمايد. عرضه 
س��كه و ارز در مواقعي براي كنترل نقدينگي 
وكس��ب درآمده��اي س��هل الوصول نه تنها 
مش��كالت مزمن اقتص��ادي را كاهش نداده، 
بلك��ه دام ه��اي بزرگ ت��ري را درس��ر راه 
برنامه ريزان اقتصادي دولت قرار داده است كه 
بسيار خطرناك تر از دسترسي به درآمدهاي 
آني است. مشكالتي نظير افزايش هزينه هاي 
دولت و كاهش ارزش پول ملي آثار زيان باري 
در اقتصاد ملي بجا گذاشته است كه از نظر حل 
مشكل، به پيچيدگي هاي مساله افزوده است. 
مثلي است معروف: »هميشه آسان ترين راه 
بهترين راه نيست«. اما متأسفانه دولت ها در 
گذشته بسيار از اين روش براي جبران كسري 
بودجه. ديگر مشكالت كوتاه مدت خودشان 

استفاده كرده اند.

تعادلازهفتهايپرنوساندربازارسكهوارزگزارشميدهد

بررسيچراييايجادسامانهتعامليكاشف

ريزشدستهجمعيقيمتانواعسكهدربازارآزاد

فروش يك ماهه ارز صادراتي براي واردات يك ميليارد يورو

 مقابله با جرايم مالي سرعت گرفت

گروه بانك وبيمه | احسان شمشيري|
 بازار سكه و ارز هفته اي پر نوسان را پشت سر گذاشت 
بطوري كه با اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر 
حفظ ذخاير ارزي، قيمت دالر و ديگرارزها با رشد همراه 
شد و به دنبال آن شاهد افزايش قيمت انواع سكه بوديم 
تا جايي كه نرخ سكه تا ۴.۷ ميليون تومان و نرخ دالر 

آزاد تا ۱۴۳۰۰ تومان افزايش داد. 
به گزارش تعادل، اما پس از ابالغ دستورالعمل خريد و 
فروش اسكناس دالر در صرافي ها و تامين اسكناس از 
سامانه نيما و فروش در صرافي ها براي مخارج مسافرت 
و دانشجويان و... قيمت ها تاحدودي با كاهش مواجه 
شد بطوري كه نرخ دالر آزاد از ۱۵ هزار تومان تا ۱۴۳۰۰ 

تومان كاهش يافت. 
به گزارش تعادل، بازار س��كه و ارز نس��بت به روزهاي 
ابتداي هفته گذش��ته آرامشي نس��بي را تجربه كرد 
بطوريكه بازار س��كه كه در هفته گذش��ته نوس��انات 
شديدي داشته و حتي در برخي روزها شاهد افزايش 
قيمت ساعت به ساعت بود، كمي آرام گرفت و قيمت 
سكه در روز چهارش��نبه و پنجشنبه روندي كاهشي 
داشت.قيمت انواع س��كه روز پنج شنبه ۱۵ شهريور 
ماه ۹۷ در بازار تهران در آخرين روز معامالتي هفته با 
ريزش همراه شد. بطوري كه هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد امامي در ب��ازار تهران با ۲۳۵ هزار 
تومان كاهش با رقم ۴ ميلي��ون و ۵۱۵ هزار تومان به 
فروش رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم ب��ا ۵۰ هزار تومان كاهش نس��بت به روز 
چهارشنبه به ارزش ۴ ميليون و ۲۰۶ هزار تومان داد و 
ستد شد. از سوي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه 
بهار آزادي با ۵۰ هزار تومان كاهش در مدت مشابه ۲ 
ميلي��ون و ۲۰۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي 
نيز با ۲۰ هزار تومان افت به ارزش يك ميليون و ۱۵۳ 

هزار تومان معامله شد.
بر اساس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي با ۱۰ هزار 
تومان افزايش نس��بت به روز چهارش��نبه به قيمت 
۶۲۲هزار تومان معامله ش��د و هر گرم طالي ۱۸ عيار 
نيز با ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان كاهش به ارزش ۳۶۵ هزار 
تومان فروخته شد.همچنين براساس آمار سامانه سنا، 
هر يورو در اين سامانه ۹ هزار و ۲۴۲ تومان و هر پوند ۱۶ 
هزار و ۴۵۹ تومان به فروش رسيد، دالر امريكا ۱۳ هزار 
و ۸۱ تومان داد و ستد شد و هر يوآن چين نيز به قيمت 

يك هزار و ۲۲۶ تومان قيمت خورد.
بنابر گ��زارش روابط عمومي بان��ك مركزي؛ مجموع 
فروش ارز حاصل از ص��ادرات از تاريخ ١٦ مرداد تا ١٥ 
شهريور به يك ميليارد و هشتاد و دو ميليون يورو رسيد. 
همچنين مجموع تامين ارز براي واردات از تاريخ ١٦ 
مرداد تا ١٥ شهريور به يك ميليارد و هشت ميليون يورو 
رسيد. از سوي ديگر، نرخ يورو روز پنج شنبه در سامانه 
نيما به ازاء هر يورو حدود ٨٩٠٩ تومان بوده است. نرخ 
سنا كه برآيند نرخ نقدي اسكناس در صرافي ها و سامانه 

نيما است به ازاء هر يورو ٩٢٨٢ تومان شد.

  ريشه نوسانات اخير بازار ارز و سكه
همچنين آيت محمدولي در گفت وگو با ايلنا در مورد 
تاثير بخشنامه جديد بانك مركزي مبني بر مجاز بود 
صرافي ها براي خريد ارز از سامانه نيما گف�ت: هر اقدام 
و حركتي از س��وي بانك مركزي جه��ت كنترل بازار 
بايد داراي شرايط ايده آل با لحاظ كردن زمان و مقدار 

مناسب و البته بدون پيش شرط باشد تا در ميان مدت 
بازار را در كنترل داشته باشد.

محمدولي گفت: بنده كه سال ها در زمينه طال وسكه 
فعاليت داش��ته ام اصال نگران تحريم ه��ا، تهديد ها و 
عربده كشي هاي خارجي نيستم، بلكه بيشتر نگراني 
بنده معطوف به درون است. متاسفانه ما در سال هاي 
اخير زيرساخت هاي الزم را ايجاد نكرده ايم تا در شرايط 

الزم از آن بهره برداري كنيم.
وي ادامه داد: نوسانات اخير بازار ارز و سكه نشان دهنده 
عدم كنترل بازار است و براي اين منظور بايد برنامه هايي 
اجراء ش��ود كه از نظر مقدار و تيراژ، پش��تيباني كافي 
ص��ورت بگي��رد. البت��ه اين تزري��ق بايد ب��ه صورت 
كنترل ش��ده و با درياف��ت بانك اطالعات��ي جامع از 

درخواست كنندگان باشد.
رييس كميسيون طال و جواهر تهران با تاكيد بر واقعيت 
بازار گفت: رفتارهاي ما بايد به گونه اي باشد كه مردم 
اين س��يگنال را دريافت كنند كه تصميمات براساس 
واقعيات اس��ت، در آن صورت بازار نمي تواند در برابر 
سياست ها و طرح ها واكنش نشان دهد. اگر مشاهده 
مي كنيم كه در ماه هاي اخير بازار نسبت به برنامه هاي 
اعالمي واكنش نش��ان داده به اين دليل بوده كه اين 

سياست ها فاكتورهاي الزم را نداشته است.
وي اضافه كرد: بايد رفتار ما با بازار براساس منطق باشد، 
هنوز ما آمار مناسبي از فعالين بازار در اختيار نداريم، 
كنش��گران حوزه طال و سكه به درستي سازمان دهي 
نش��ده اند و ش��رايط الزم براي فروش��ندگان سكه يا 
صرافي ها لحاظ نمي شود.محمدولي با اشاره به تاثير 
تحريم هاي امريكا بر بازار س��كه وطال گفت: بنده كه 
سال ها در زمينه طال وسكه فعاليت داشته ام اصال نگران 
تحريم ها، تهديد ها و عربده كشي هاي خارجي نيستم، 
بلكه بيشتر نگراني بنده معطوف به درون است. متاسفانه 
ما در س��ال هاي اخير زيرس��اخت هاي الزم را ايجاد 

نكرده ايم تا در شرايط الزم از آن بهره برداري كنيم.

  مردم با سپرده هاي ارزي به دولت كمك كنند
همچنين رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
مردم با آوردن ارزهاي خود در قالب سپرده هاي ارزي 
مي توانند به كشور كمك كنند؛ همچنين با اعتماد به 

بانك و سپرده گذاري مي توان دولت را حمايت كرد.
محمدرضا پور ابراهيمي با اشاره به تضمين سپرده هاي 
ارزي از س��وي بانك مركزي، اظهار داش��ت: پيش از 
بانك ها سپرده هاي ارزي را تضمين مي كردند اما چون 
عملكرد بانك ها در زمان دول��ت احمدي نژاد بد بود و 

تخلف كردند عدم اعتماد به بانك ها ايجاد شد.

  تضمين سپرده هاي ارزي موثر است
رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س تاكيد كرد: 
از اين جهت تصور مي ش��ود تضمي��ن بانك مركزي 
براي سپرده هاي ارزي قطعا مي تواند تضمين بااليي 
محسوب شود و موثر باش��د. نماينده مردم كرمان و 
راور در مجلس دهم ش��وراي اسالمي بيان داشت: با 
توجه به اينكه بانك مركزي بازپرداخت سپرده هاي 
ارزي را با همان ارز تضمين كرده است، مردم ارزهاي 
خود را به بانك ها بياورند، البته اين امر تازه ابالغ شده 
و آماري از ميزان س��پرده ها در دس��ت نداريم با اين 
حال تا ۱۰ روز ديگر آماري دراين زمينه از مسووالن 

ذيربط دريافت مي كنيم.

  پيشنهاد كميسيون اقتصادي به بانك مركزي
وي با بيان اينكه كميسيون اقتصادي نيز از روز اول براي 
سپرده هاي ارزي چنين پيشنهادي داشت، ادامه داد: 
پيشنهاد ما اين بود كه سپرده هاي ارزي از سوي بانك 
مركزي تضمين شود اما تيم قبلي بانك مركزي به دنبال 
چيز ديگري رفتند با اين حال اكنون كه بانك مركزي 
س��پرده هر نوع ارزي را ضمانت مي كند تا حد زيادي 

مردم تشويق به سپرده گذاري مي شوند.

  مردم براي كمك به دولت پاي كار بيايند
پورابراهيمي با تاكيد براينكه مردم نبايد تنها از مسووالن 
براي بهبود امور توقع داش��ته باش��ند، گفت: مردم نيز با 
آوردن ارزهاي خ��ود مي توانند به كش��ور كمك كنند، 
مانند زمان جنگ كه هركس��ي به اندازه وسع خود عمل 
كرد، چطور مردم تركيه با حساسيت بر روي كشورشان 
دالره��اي امريكايي را آتش زدن��د، در ايران نيز با اعتماد 

به بانك و سپرده گذاري مي توان دولت را حمايت كرد.

 سود ۴درصد تشويقي است
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه 
س��پرده ارزي مي تواند تغيير اساس��ي ايجاد كند، 
در خصوص س��ودهاي اين س��پرده ها گفت: سود 
س��پرده هاي ارزي در دنيا تقريبا يك تا ۱.۵ درصد 
اس��ت، ش��خصا قبول دارم كه س��ود ۴ درصد براي 
س��پرده هاي ارزي زياد اس��ت اما احتماال اين سود 
با نگاه تش��ويقي در نظر گرفته شده كه مي تواند اثر 

مثبتي داشته باشد.

  دس�تگيري دالل با ۲۰۰ س�كه به�ار آزادي 
در بازار تهران

همچنين فرمان��ده يگان امداد پلي��س پايتخت از 
دستگيري دالل سكه با ۲۰۰ قطعه سكه بهار آزادي 
در بازار تهران خبر داد.س��ردار مس��عود مصدق در 
تش��ريح جزييات اين خبر گف��ت: در اجراي طرح 
برخورد با دالالن س��كه و ارز و همچنين اخاللگران 

اين ب��ازار، مام��وران يگان ام��داد پلي��س اقدام به 
گشت زني در محدوده بازار تهران و محل هاي خريد 
و ف��روش س��كه و ارز كردند.وي اف��زود: در جريان 
اين گش��ت زني ها ماموران در محدوده سبز ميدان 
به رفتار مردي كه يك عدد دس��تگاه كارتخوان در 
دست داشت مشكوك ش��ده و براي بررسي بيشتر 
موضوع، به وي نزديك شدند؛ اما اين فرد به محض 
مشاهده ماموران، پا به فرار گذاشت.مصدق با بيان 
اينكه در تعقيب و گريز ميان ماموران و اين مرد، اين 
فرد دستگير و در بازرس��ي بدني از وي ۲۰۰ قطعه 
سكه تمام بهار آزادي كشف و ضبط شد، اظهاركرد: 
همچنين مقاديري پول و دس��تگاه كارتخوان نيز از 
متهم اخذ و ضميمه پرونده شد.فرمانده يگان امداد 
پليس پايتخت با بيان اينكه اين فرد در بازجويي هاي 
خود به خريد و فروش غير قانوني سكه معترف شد، 
گفت: براي متهم پرونده اي تشكيل شده و براي ادامه 

روند رسيدگي به جرم، روانه دستگاه قضايي شد.

گروه بانك وبيمه|
سامانه تعاملي كاش��ف با هدف افزايش توان نظام 
بانكي در مقابله با جرايم مالي و سرعت پاسخگويي 
و ساماندهي تعامالت الكترونيكي بانك ها و شبكه 
پرداخت با مراجع قضايي و تسهيل فرآيند دادرسي 

جرايم مالي ايجاد شد.
به گزارش تعادل، سامانه تعاملي كاشف با هدف به 
كارگيري درگاهي واحد براي تعامالت الكترونيكي 
بين بانك مركزي و دادستاني كل كشور با همكاري 
ش��ركت مديريت الكترونيكي امن كاش��ف براي 
گردآوري و اش��تراك گذاري بهن��گام اطالعات و 
رخدادهاي امنيتي و افزايش س��رعت پاسخگويي 

ايجاد شده است.
س��امانه تعاملي كاش��ف امكان صدور دس��تورات 
قضايي و ارسال خودكار دستورات صادر شده براي 
نهاده��اي عامل فعال در ش��بكه بانكي و پرداخت 
كشور، پاس��خگويي به دس��تورات قضايي توسط 
نهاده��اي عضو ش��بكه بانكي و پرداخت كش��ور، 
مديري��ت فرصت هاي زماني براي پاس��خگويي به 
دس��تورات قضايي و پيگيري دس��تورات قضايي 
صادرشده در حوزه مقابله با جرايم رايانه اي در نظام 
بانكي و پرداخت را براي قضات دادستاني كل كشور 

فراهم آورده است.
رشد سريع فناوري در ارايه خدمات بانكداري نوين 
از جمله اينترنت بان��ك، موبايل بانك و پايانه هاي 
ف��روش و درگاه هاي پرداخت تا به حال متناس��ب 
با رشد سيس��تم هاي امنيتي در كشور نبوده است 
كه اين مهم منجرب��ه ضعف در مواجه��ه با موارد 
سوءاستفاده و كالهبرداري از مشتريان نظام بانكي 
و يا استفاده از ابزار پرداخت در فعاليت هاي مجرمانه 

و خالف شده است.
بر اس��اس آمار پليس فتا از جراي��م مالي در فضاي 

مجازي از س��ال ۹۲ تا ۴ ماهه اول سال ۹۷ بيانگر 
رش��د ۴.۵ برابري اين جرايم اس��ت ك��ه از ۱۰۰۰ 
پرونده در سال ۹۲ به ۴۵۰۰ پرونده در پايان سال 
۹۶ و ۳۰۰۰ پرونده در ۴ ماه اول س��ال ۹۷ رسيده 
كه اين روند، ضرورت تقويت قابليت پاس��خگويي 
در نظام بانكي و نهادهاي ذيربط را الزامي مي كند.

بانك مركزي به منظور افزايش سرعت پاسخگويي 
به جراي��م مالي در فضاي س��ايبري تفاهمنامه اي 
مشترك بين حوزه معاونت قضايي دادستاني كل 
كش��ور، معاونت فناوري هاي نوين بانك مركزي و 
ش��ركت مديريت امن الكترونيكي كاشف، منعقد 

كرده است.
ايجاد يك درگاه تعاملي واحد براي مقابله با جرايم 

مالي در فضاي مجازي
رگوالتور ش��بكه بانكي و پرداخت براي ساماندهي 
تعام��الت الكترونيكي از طريق ايج��اد يك درگاه 
تعاملي واحد به منظور رسيدگي و مقابله با جرايم 
مالي در فضاي س��ايبري س��امانه تعاملي كاشف 

راه اندازي و اجرايي كرده است.
شايان ذكر است، سامانه تعاملي كاشف در راستاي 
اي��ن تفاهمنامه و با همكاري ش��ركت كاش��ف به 
عنوان بازوي اجراي بانك مركزي از س��ال گذشته 
راه اندازي و از يك ماه پيش به صورت رس��مي آغاز 
ب��ه كار كرده و قرار اس��ت اثربخش��ي قابليت هاي 
پاس��خگويي در جراي��م مالي فضاي س��ايبري را 
افزايش و تعامالت تصويب و تسهيل شده بين شبكه 
بانكي و مقامات قضايي براي همكاري مشترك را 

فراهم كند.

 اهداف بانك مركزي در ايجاد سامانه
اين س��امانه با هدف به كارگيري درگاه واحد براي 
تعامالت الكترونيكي بي��ن طرف هاي تفاهمنامه، 

تس��ريع و تس��هيل معامالت در فرآيند رسيدگي 
به جراي��م رايانه اي مرتبط با خدم��ات بانكداري و 
پرداخت، تس��ريع و تس��هيل به اش��تراك گذاري 
تجارب و اطالع��ات مورد نياز براي پيش��گيري و 
مقابله بهنگام ب��ا جرايم رايانه اي مرتبط با خدمات 
بانكداري و پرداخت؛ ارتقاء حفاظت از حقوق ارايه 
و اس��تفاده كنندگان از خدمات بانكي و پرداخت 
كشور در مقابل جرايم رايانه اي؛ به حداقل رساندن 
ديوانس��االري بين س��ازماني و انتظ��ام تعامالت 
الكترونيكي في مابين مراجع قضايي و نظام بانكي 

كشور ايجاد شده است.

 اقداماتي كه در كاشف انجام مي شود
اقداماتي كه قرار اس��ت با راه اندازي سامانه تعاملي 
كاشف انجام ش��ود، عبارت اس��ت از: تالش براي 
ترويج اس��تفاده بهينه از س��امانه تعاملي به عنوان 
درگاه تعامل��ي واحد در تعام��الت بين طرف هاي 
تفاهم، تالش براي شناس��ايي فرصت هاي بهبود 
در س��امانه تعاملي، ارتقاء عملكرد سامانه تعاملي 
به منظور پوش��ش نيازمندي هاي جديد شناساي 
شده، تعيين و كنترل سطح خدمات مورد نياز براي 
س��امانه تعاملي و انواع عملي��ات مرتبط با موضوع 
تفاهمنامه، به كارگيري ظرفيت هاي ايجادش��ده 
در اي��ن تفاهمنامه به منظور شناس��ايي و تحليل 
نيازمندي هاي مرتبط با محافظت از ارايه دهندگان 
و اس��تفاده كنندگان از خدمات بانكي و پرداخت 
در براب��ر جرايم رايانه اي مرتبط، تش��كيل كميته 
راهبري با معرفي نمايندگان تام االختيار با دبيري 
شركت كاش��ف به منظور تهيه دستورالعمل هاي 
اجرايي اين تفاهمنامه، تالش براي حل مشكالت 
اجرايي و تس��ريع در فرآينده��اي اداري مرتبط با 
اهداف تعيين ش��ده در تفاهمنام��ه، تالش مداوم 

جهت گسترش همكاري ها در جهت اهداف تبيين 
شده در تفاهمنامه و ابالغ مصوبات كميته راهبري 

تفاهمنامه و نظارت بر ُحسن اجراي آنها است.

 وظايف بانك ها در سامانه تعاملي كاشف
ب��ا ايجاد س��امانه تعاملي كاش��ف از بانك ها انتظار 
مي رود، پايش و پاس��خگويي به دس��تورات قضايي 
ثبت شده در سامانه در زمان هاي تعيين شده صورت 
گيرد، از آمادگي نيروي انساني در استفاده از سامانه 
و اجراي دستورات قضايي ثبت شده در آن اطمينان 
حاصل كنند، دستورالعمل هاي داخلي موردنياز به 
منظور ايجاد هماهنگي در بين واحدهاي مختلف و 
مرتبط در بانك و موسسه اعتباري غير بانكي براي 
پاس��خگويي بهنگام به دستورات قضايي ثبت شده 
در سامانه را تنظيم و صادر كنند و همچنين مديران 
هر بانك و موسسه اعتباري نظارت دقيقي بر ُحسن 
اجراي تعهدات در اين سامانه داشته باشند.مشخص 
است كه مس��ووليت قانوني اعم از كيفري و حقوقي 
عدم اقدام نس��بت به دستورات قضايي منتشرشده 
در سامانه تعاملي كاش��ف به عهده بانك و موسسه 
اعتباري غير بانكي متبوع بوده و مسووليت جبران 
هرگونه خسارت وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي 
به دليل عدم اجراي اين دستورات قضايي مطابق با 
شرايط زماني تعيين شده نيز بر عهده بانك و موسسه 
اعتباري غير بانكي است كه در صورت تخلف از مفاد 
اين بخش نامه، بانك مركزي حسب مورد، اقدامات 
 مقتضي را بر اساس مفاد مقررات ناظر بر مركز كاشف 

به عمل مي آورد.

 سه حوزه طبقه بندي شده در كاشف
دستورات قضايي در اين سامانه براي بانك ها در 
سه حوزه حساب بانكي، كارت بانكي و اطالعات 

تكميل��ي، دنبال مي ش��ود كه اين دس��تورات 
در ح��وزه حس��اب بانكي به غير قبل برداش��ت 
كردن حس��اب، غير قابل واريز كردن به حساب 
و مسدودي حس��اب و رفع اين مواردف محدود 
مي ش��ود و فرصت پاس��خگويي از زمان ارجاع 
دستور به بانك يك س��اعت در نظر گرفته شده 

است.
درح��وزه كارت ه��اي بانك��ي دس��تور ابطال، 
مسدودس��ازي و رفع مسدود سازي و تغيير رمز 
دوم كارت بانكي مطرح اس��ت كه فرصت براي 
فرآيند رس��يدگي يك ساعت اس��ت. همچنين 
در بخش اراي��ه اطالعات تكميلي س��ه موضوع 
دريافت مانده موجودي، دريافت صورتحساب و 
دريافت مشخصات صاحب حساب و كارت است 
كه بانك ها ۲۴ ساعات زمان براي پاسخگويي در 

اين خصوص در اختيار دارند.

 زمانبندي اجراي الزامات  سامانه
 همچنين زمانبندي براي اج��راي اين الزامات 
بر اس��اس تعامالت با بانك ها و اجراي آزمايشي 
اي��ن س��امانه از زمان اب��الغ بخش نام��ه آن به 
 ش��بكه بانكي، به اين صورت اس��ت كه از تاريخ
۱۷ شهريور ماه پاسخگويي در تمام ايام هفته از 
۷ و ۳۰ دقيقه صبح تا س��اعت ۱۷ مطابق سطح 

خدمات تعيين شده است.
 همچني��ن پاس��خگويي در اي��ام تعطي��ل و 
س��اعات غير اداري به اس��تثناي م��واردي كه 
مربوط ب��ه اطالعات تكميلي مي ش��ود، مطابق 
زمان بندي يك س��اعت در نظر گرفته شده و از 
۱۷ آذرماه پاس��خگويي در تم��ام روزهاي هفته 
 به صورت ش��بانه روزي و بر اس��اس زمانبندي 

سامانه است.

Sat. Sep8. 2018   شنبه  17 شهريور 1397   27  ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره   1192 

جدول نرخ ارز و سكه در بازار و سنا  قيمت ها به تومان
پنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهيكشنبهشنبهنوع سكه و ارز

۴۰۴۰۰۰۰۴۴۱۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۰۴۷۵۰۰۰۰۴.۵۱۵.۰۰۰سكه امامي
۳۶۲۶۰۰۰۳۸۵۶۰۰۰۴۰۱۶۰۰۰۴۲۰۶۰۰۰۴۲۵۶۰۰۰۴.۲۰۶.۰۰۰سكه بهار آزادي

۱۸۳۴۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰۲۱۲۴۰۰۰۲۲۲۴۰۰۰۲۲۵۴۰۰۰۲.۲۰۴.۰۰۰نيم سكه
۹۸۳۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۱۰۷۳۰۰۰۱۱۵۳۰۰۰۱۱۷۳۰۰۰۱.۱۵۳.۰۰۰ربع سكه

۵۳۲۰۰۰۵۵۲۰۰۰۵۷۲۰۰۰۶۱۲۰۰۰۶۱۲۰۰۰۶۲۲.۰۰۰سكه گرمي
۳۰۸۲۰۰۳۳۱۷۵۰۳۴۳۰۰۰۳۸۹۵۰۰۳۷۷۹۰۰۳۶۵.۰۰۰طالي ۱۸ عيار

۹۲۸۶۹۱۲۴۹۳۴۷۹۰۴۶۹۴۲۳۹.۱۴۷يورو
۱۳۶۶۰۱۳۶۹۹۱۴۲۱۸۱۴۳۶۷۱۵۹۴۱۱۷.۱۶۳پوند
۱۱۲۲۱۱۴۸۱۱۶۰۱۱۵۸۱۱۳۶۱.۱۴۱ يوآن
۱۰۰۲۵۱۰۹۵۰۹۸۲۹۱۰۵۸۸۹۷۶۶۸.۸۵۲دالر



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه
   عرضه سهام »ومعادن« در دستور كار: 1.26 
درصد از سهام سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 
توسط شركت توس��عه معدني و صنعتي صبانور 
روانه ميز فروش مي ش��ود.  ش��ركت بورس تهران 
در اطالعيه اي عرضه بلوكي سهام »ومعادن« خبر 
داد. برهمين اساس، سرمايه گذاري توسعه معادن 
و فلزات كه با س��رمايه 3.4 هزار ميليارد توماني در 
بورس تهران حضور دارد با عرضه بلوكي سهام توسط 
سهامداران عمده )شركت توسعه معدني وصنعتي 
صبانور( به فروش مي رس��د. عرضه بلوكي س��هام 
 كه ش��امل بيش از 431 ميليون و 881 هزار سهم 
»و معادن« است، چهارشنبه آينده 21 شهريور به 
قيمت هر سهم 290 تومان توسط كارگزاري حافظ 
انجام مي شود. براساس اين گزارش، 19 ارديبهشت 
س��ال گذش��ته نيز بانك رفاه به وكالت از صندوق 
كاركنان فوالد اقدام به عرضه 16.1 درصد از سهام 
»ومعادن« كرد كه بعد از رقابت دو متقاضي، توسط 
فوالد مباركه به صورت نقد و به ارزش 702 ميليارد 
تومان خريداري شد تا مالكيت بزرگ ترين شركت 
بورس از »ومعادن« 3.1 هزار ميليارد توماني به بيش 
از 37 درصد و هم اكنون به بيش از 40 درصد برسد.

 »شوينده« ۱۹ ريال سود محقق كرد: شركت 
»شوينده« در گزارش 6 ماهه، مبلغ 19 ريال سود 
براي هر سهم محقق كرده كه نسبت به مدت مشابه 
8۵ درصد كاهش داش��ته است. شركت مديريت 
صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر در گزارش 
6 ماهه حسابرسي ش��ده منتهي به 31 خردادماه 
97 مبل��غ 19 ريال س��ود براي هر س��هم محقق 
كرده كه نسبت به مدت مشابه 8۵ درصد كاهش 

داشته است.
 بررس��ي صورت هاي مالي اين ش��ركت نش��ان 
مي دهد طي 6 ماه نخس��ت سال مالي »شوينده« 
مبلغ 47ميليارد ريال درآمد عملياتي داش��ته كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 67 درصد كاهش 

داشته است.
اين شركت در 6 ماه منتهي به 31 خردادماه سال 
96 مبلغ 12۵ ريال س��ود براي هر س��هم محقق 
كرده بود. اين شركت در بخش هزينه ها با رشد ۵8 
درصدي همراه شده و در 6 ماه نخست سال جاري 
مبلغ ۵8ميليارد ريال هزينه داشته است. مديريت 
صنعت ش��وينده در نهايت مبلغ 18 ميليارد ريال 
س��ود عملياتي در مدت مشابه شناسايي كرده كه 
افت 8۵ درصدي نس��بت به مدت مش��ابه نشان 
مي دهد. سود خالص شوينده نيز 18 ميليارد ريال 
محقق شده كه 8۵ درصد كاهش نسبت به مدت 

مشابه داشته است.
  افزايش سرمايه 5۰ درصدي براي »ارفع«: 
ش��ركت آهن و فوالد ارفع با انتشار اطالعيه اي در 
ش��بكه كدال از برنامه افزايش سرمايه اين شركت 
خبر داد. ش��ركت آهن و فوالد ارفع تصميم دارد تا 
سرمايه خود را از مبلغ 4هزار ميليارد ريال به مبلغ 
6هزار ميلي��ارد ريال افزايش دهد. بر اس��اس اين 
اطالعيه افزايش س��رمايه مزبور از محل مطالبات 
حال شده س��هامداران و آورده نقدي سهامداران 
است و به منظور بازپرداخت تسهيالت ارزي و اصالح 
ساختار مالي انجام مي گيرد. »ارفع« همچنين اعالم 
كرده است، انجام برنامه افزايش سرمايه منوط به 
موافقت س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و تصويب 
مجمع عمومي فوق العاده است. الزم به ذكر است، 
آهن و فوالد ارفع در دوره يك ماهه منتهي به پايان 
مردادماه، از محل ف��روش محصوالت خود مبلغ 
2هزار ميليارد ريال درآمد داشته است. اين شركت 
براساس عملكرد ۵ ماهه مبلغ 9هزار و 3۵ ميليارد 
ريال درآمد داشته كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 90 درصد رشد داشته است.
 25 درصد افزايش درآمد براي صنعتي بهپاك: 
شركت صنعتي بهپاك گزارش ميان دوره اي 6 ماهه 
حسابرسي شده خود را منتشر كرد. شركت صنعتي 
بهپاك در 6 ماه منتهي ب��ه 31 خردادماه 97 مبلغ 
423 ريال سود براي هر سهم محقق كرد، كه نسبت 
به مدت مشابه رشد 84 درصدي دارد. براساس اين 
گزارش، »بهپ��اك« در دوره 6 ماهه 3ه��زار و 92۵ 
ميليارد ريال درآمد كس��ب كرد كه نسبت به دوره 
مشابه 2۵ درصد افزايش داشته است. همچنين سود 
ناخالص شركت در دوره 6 ماهه بالغ بر 436 ميليارد 
ريال شد كه نس��بت به دوره قبل رشد 49 درصدي 
نش��ان مي دهد. از س��وي ديگر هزينه هاي فروش 
ش��ركت 67 درصد رشد داشته اس��ت، با اين وجود 
ش��ركت در كنترل سايرهزينه هاي عملياتي موفق 
بوده و توانس��ته ۵7 درصد آن را كاهش دهد.  سود 
عملياتي شركت در دوره 6 ماهه مبلغ 344ميليارد 
ريال حاصل شده است كه 91 درصد نسبت به مدت 
مشابه رشد نشان مي دهد.  شركت صنعتي بهپاك 
اعالم كرده اس��ت نرخ فروش روغن خام كلزا، روغن 
سويا، روغن خام آفتابگردان، دانه ذرت،  دانه جو،  اسيد 
چرب نسبت به دوره قبل رشد قابل توجهي داشته 
اس��ت.  در نهايت »بهپاك« به سود خالصي بالغ بر 
13۵ميليارد ريال رسيده كه رشد 84 درصدي نسبت 

به دوره مشابه داشته است.
  »سيالم« در مسير افزايش سرمايه: شركت 
س��يمان ايالم با انتشار اطالعيه اي در شبكه كدال 
از برنامه افزايش س��رمايه از محل تجديد ارزيابي 
خبر داده است. هيات مديره شركت سيمان ايالم 
افزايش س��رمايه ١٨٠ درصدي اين ش��ركت را از 
محل تجديد ارزيابي دارايي ها تصويب كرد. به گفته 
هيات مديره، افزايش سرمايه »سيالم« به منظور 
خروج از ماده 141 قانون تجارت انجام مي شود. به 
اين ترتيب با افزايش سرمايه مذكور، سرمايه شركت 
از رقم 41 هزار و 300 ميليارد تومان به 11۵ هزار 
و ۵00 ميليارد تومان افزايش مي يابد. اين شركت 
در گزارش فعاليت يك ماه مرداد اعالم كرد از محل 
فروش محصوالت خود مبلغ 108ميليارد و 3۵0 
ميليون ريال درآمد داش��ته است. يادآور مي شود 
شركت سيمان ايالم بر اساس عملكرد هفت ماهه 
مبلغ ۵07ميليارد و 4۵6 ميليون ريال درآمد داشته 
كه معادل 42درصد فروش پيش بيني شده سال 

مالي منتهي به پايان دي ماه است.

كارشناسانتنظيمبازارفوالدوپتروشيميبررسيميكنند

كارشناسبازارسرمايهمطرحكرد

شكست سنگين مدافعان قيمت گذاري دولتي

انتظار افزايش سود آوري شركت ها در نيمه دوم سال

برنامه مناظره ش��بكه يك س��يما روز جمعه با موضوع 
دستورالعمل تنظيم بازار فوالد و پتروشيمي و نقش دولت 
در نظارت و خواسته تشكل هاي اقتصادي بخش خصوصي 
از دولت با حضور س��يد مصطفي صف��اري اقتصاددان و 
عضو ش��وراي رقابت، رضا محتش��مي پور رييس دفتر 
توسعه صنايع تكميلي پتروش��يمي به عنوان مخالفان 
قيمت گذاري دولت و مويد حسيني صدر مشاور وزير نفت 
در امور پتروشيمي و امير حسين كاوه دبير سنديكاي لوله 

و پروفيل به عنوان موافقان برگزار شد.

  حلقه نظارت تعطيل است
در ابت��داي اين مناظره مويد حس��يني ص��در به عنوان 
مخالف اقتصاد بازار و مدافع قيمت گذاري دولتي عنوان 
كرد: اگر بتوانيم نظارت كنيم كه كاالها با نرخ صحيح به 
دست مصرف كننده برسد اين يك اتفاق ايده آل است اما 
امروز اين روي��داد رخ نمي دهد. وي افزود: در حال حاضر 
دول��ت يارانه مي دهد تا قيمت ها با نرخ پايين به دس��ت 
مصرف كننده برس��د، اما بايد قبول كنيم سيستم هاي 
نظارتي فعال در استان ها و شهرستان ها نداريم و درست 
عمل نكرده ايم. حسيني صدر گفت: وقتي توليدكننده گاز 
مصرفي، خوراك و س��اير امكانات خود را ارزان مي گيرد، 
نبايد با دالر آزاد محصوالت��ش را عرضه كند. اكنون 24 
ميليون تن فوالد توليد مي كنيم و حداكثر 1۵ ميليون تن 
مصرف داريم. بر اين اساس، چرا قيمت ميلگرد سه برابر 
مي ش��ود، مگر برق مصرفي و مواد اوليه چه مقدار گران 
شده است؟ پس به اين نتيجه مي رسيم كه حلقه نظارتي 

و شبكه نظارت كار نداريم. 

  تخفيف دولت به مردم نمي رسد
در اين مناظره محتشمي پور به عنوان مدافع واقعي شدن 
قيمت ها گفت: ناديده گرفتن دالر در موضوع تامين مواد 
صنعت داخلي، به هيچ عنوان محل دفاع نيس��ت چراكه 
رويدادهاي همين چند ماه اخير به وضوح نشان مي دهد 
تخفيفي ك��ه دولت مي خواهد با احتس��اب دالر 4200 
توماني در قيمت فوالد و پتروش��يمي به مصرف كننده 
نهايي و مردم برساند، به هيچ عنوان به آنها نرسيده و مواد 
به دالر بازار آزاد در بازار واقعي فروخته ش��ده و مردم نيز 
طعم رشد قيمت ها را چشيده اند. وي اظهار داشت: دولت 
گمان مي كند كه اگر خوراك پتروشيمي ها ارزان است، 
بايد قيمت كاالهاي توليدي آنها نيز ارزان باشد اما بخش 
قابل توجهي از خوراك از س��وي دولت به پتروشيمي ها 
داده نمي ش��ود و پااليش��گاه ها و توليدكننده ه��اي هم 
سطح پتروشيمي ها عمده اين خوراك را براي آنها تامين 
مي كنند. پس بياييد به جاي ارايه تخفيف نادرست آن هم 
از مح��ل بيت المال، قيمت ها را در اقتصاد واقعي كنيم تا 

دست واسطه ها از اين سودهاي كالن كوتاه شود.

  بازار تاير و بطري، اثبات اشتباه وزارت صمت 
به گفته محتش��مي پور، نمونه حمايت ه��اي دولت در 
خصوص بازار تاير و بطري هاي آب معدني را مردم به وضوح 
لمس مي كنند در جايي كه توليدكنندگان باالدستي اين 
دو محصول، م��واد خود را با دالر 4200 توماني در بورس 

كاال عرضه مي كنند، اما بازهم ب��ا قيمت هاي واقعي كه 
هدف دولت اس��ت، محصول به دس��ت مردم نمي رسد. 
اين به معناي آن است، وقتي اختالف قيمت ها را در بازار 
ايجاد كردي��م، نمي توانيم نظارت دقيق��ي بر اين توزيع 
تخفيف هاي نادرست داشته باش��يم و تنها راه حل براي 
ايجاد تعادل و ثبات در بازار، ثبت قيمت هاي واقعي در بازار 
است. محتشمي پور با ارايه آماري در خصوص مواد اوليه 
بطري، گفت: سال گذشته 1۵ درصد مواد اوليه بطري را 
صادر كرديم و 8۵ درصد نيز كل بازار داخل را تامين كرد. 
اما امروز چه اتفاقي افتاده اس��ت كه با قطع صادرات مواد 
اوليه بطري و عرضه همه جانب��ه در بورس كاال، تقاضاي 
خريد اين مواد ۵ برابر كل عرضه كشور بوده است؛ پاسخ 
مشخص اس��ت وجود اختالف قيمت يا به عبارتي اصرار 
دولت در عرضه كاالها با قيمت مصنوعي ارزان تنها عامل 
اين التهاب ها بوده اس��ت كه نتيجه آن نيز دوبرابر شدن 
قيمت بطري آب معدني در چند ماه اخير بوده است. وي 
ادامه داد: وقتي دستورالعمل نادرست وزارت صمت باعث 
مي ش��ود تا حواله خريد يك محصول پتروشيمي 300 
ميليون تومان در بازار به فروش رود، با هيچ سيستم نظارتي 
نمي توان مانع رسيدن اين سودهاي كالن به واسطه ها شد 
و تاكيد مي كنم، بهترين كار، واقعي كردن قيمت ها و حذف 

خودجوش واسطه ها از بازار است. 

  مهر تاييد وزارت صمت بر تك تك خريداران
رييس دفتر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي در پاسخ به 
ادعاهاي كاوه، دبير سنديكاي لوله و پروفيل كه واسطه ها 
در بورس كاال مواد را مي خرند، عنوان كرد: با صداي بلند 
و شلوغ كاري نمي توانيد سخنان غير كارشناسي خود را 
مدام به مردم القا كنيد چراكه ت��ك تك خريداران مواد 
اوليه پتروش��يمي و در حوزه فوالد از سوي وزارت صمت 
به بورس كاال معرفي مي شوند و شما با فرافكني سعي در 
گمراه كردن اذهان داريد. محتشمي پور با تاكيد بر لزوم 
باور داشتن مولفه هاي اقتصادي و درس گرفتن از مداخله 
قيمتي در سال 91 بر عرضه محصوالت با قيمت واقعي در 
بورس كاال تاكيد كرد و گفت: در سال 91 تجربيات تلخي 
از قيمت گذاري دستوري داشتيم، اما چرا نمي خواهيد 
قبول كنيد كه قيمت گذاري دستوري و دادن تخفيف به 
عده اي خاص، تنها مردم را متضرر مي كند و تاكيد مي كنم 
كه ما، موافق گراني محصوالت نيس��تيم بلكه با رسيدن 
سود اختالف قيمت ها به افرادي خاص مخالفيم؛ اكنون 
مردم با رشد قيمت ها مواجه هس��تند پس چه اصراري 
بر لزوم درج قيمت هاي غي��ر واقعي و تثبيتي كه نتيجه 

نداشته است داريد. 

  به اقتصاد ايمان بياوريم
طي اين برنامه، صفاري نيز به عنوان مدافع واقعي شدن 
قيمت ها با بيان اينكه بايد اقتصاد را باور داشته باشيم، به 
تاثير نوس��انات ارزي بر قيمت كاالها اشاره كرد و گفت: 
به دليل تاكي��د دولت بر قيمت گذاري محصوالت، 300 
ميليارد تومان در هر حواله به صنايع پايين دس��ت رانت 
توزيع ش��ده اس��ت. وي با تاكيد بر لزوم ع��دم دخالت و 
ناكارآمدي دولت در فرآيندهاي اجرايي گفت: در اقتصاد 

مي گوييم اگر ش��ن زار را به دولت دهي��م، بعد از مدتي با 
كمبود شن مواجه مي ش��ويم؛ از اين رو بايد اجازه دهيم 
مكانيس��م هاي واقعي بازار تعيين كننده قيمت باشد و 
دخالت دولت اوضاع را بدتر مي كند. وي با ارايه آماري در 
خصوص رشد حجم عرضه كاالها گفت: طبق آمار شفاف 
بورس حجم معامالت پتروشيمي 24 درصد رشد داشته؛ 
اما به دليل قيمت گذاري با دالر 4200 تومان اين مواد اوليه 
به دست توليدكننده نمي رسد. ضمن اينكه با وجود رشد 
حجم عرضه و معامالت، قيمت ها به دليل اشتباه وزارت 
صمت در قيمت گذاري تا 160 درصد افزايش يافته است. 
چراكه دولت با اين ش��يوه قيمت گذاري با دالر دولتي به 
عده اي خاص رانت اختصاص داده است. وي با بيان اينكه 
ما مخالف نظارت دولت در روند ها نيستيم، افزود: دولت 
بايد براي ايجاد تعادل در بازارها مي تواند به صورت بازاري 
به مديريت عرضه و تقاضا بپ��ردازد و قيمت گذاري را به 

مكانيسم آزاد بازار بسپارد.

  نتيجه مثبت برداشتن سقف رقابت 
وي در خصوص اثربخشي آزادسازي فرآيند سقف رقابت و 
قيمت ها براي دو محصول مس و آلومينيوم گفت: با اقدام 
مثبت وزارت صمت در برداشتن سقف قيمت دو محصول 
مس و آلومينيوم، شاهد بوديم كه مس برمبناي دالر 6۵00 
تومان و آلومينيوم برمبناي دالر حدود 8000 تومان در 
بورس معامله شدند و به شدت تقاضا در بازار كاهش يافت؛ 
تقاضايي كه به دليل قيمت گذاري با دالر دولتي و به صورت 
كاذب باال رفته بود. اما جالب اس��ت كه با برداشتن سقف 
قيمت ها تقاضا به يك چهارم قبل كاهش يافته است و هر 
كسي خريدار واقعي بود مي توانست از بورس كاال خريداري 

كند و با اين شيوه دالالن حذف شدند. وي به محصوالت 
پتروشيمي نيز اشاره كرد و گفت: با احتساب قيمت ها با 
دالر دولتي ميزان تقاضا در اين بخش نس��بت به پارسال 
حدود 7 برابر شده؛ در صورتي كه محصول با همين قيمت 
ارز به دست مصرف كننده نمي رسد؛ از همين رو بايد اجازه 

دهيم بازار راه خود را برود.

  تجارت برخي پروفيل سازان
اين اقتصاددان با بيان اينكه ۵ ماهه امسال ۵80 هزار تن 
ورق براي صنف لوله و پروفيل عرضه ش��ده است، گفت: 
توليدكنندگان لوله و پروفيل در حالي ۵80 هزار تن ورق 
از بورس خريده اند كه در مقابل تنها 2130 تن محصول در 
بورس فروخته اند. به اين ترتيب با سودهاي بادآورده اي كه 
برخي دالالن و صنايع پايين دستي از آن بهره مي برند ولي 
كاالي نهايي با قيمت دالر دولتي، به دست مردم نرسيده 
است. اين نماينده شوراي رقابت در خصوص انحصار در 
بازار ورق گفت: شوراي رقابت سال گذشته به اين موضوع 
ورود كرد و مصوب��ه اي در خصوص عرضه ورق در بورس 
كاال اعالم داشت كه طبق آمارها توليد و عرضه ورق افزايش 
يافته، اما در حوزه پروفيل رش��د توليدي اتفاقي نيفتاده 
است؛ پس اين ورق هاي خريداري شده چه شده اند؟ وي 
افزود: ميزان عرضه تمام محصوالت در بورس نس��بت به 
سال گذشته افزايشي بوده، اما نكته اينجاست كه ميزان 
تقاضا سه برابر شده است. طبق اساس علم اقتصاد وقتي 
تقاضاي مازاد در بازار وجود داش��ته باشد بازار به سمت 

داللي پيش مي رود.
وي با بيان اينكه اقتصاد با »بگير و ببند« درست نمي شود، 
ضمن طرح اين پرسش كه وقتي سيستم كلي اقتصاد نرخ 

ارز بازار ثانويه را قبول مي كند، چرا برخي گروه هاي خاص 
آن را قبول ندارند، گفت: همه خريداران مواد اوليه فوالد 
از سمت وزارت صمت و با تاييد پروانه بهره برداري اعالم 
مي شود. تك تك خريداران محصوالت پتروشيمي هم 
توسط اين وزارتخانه مجوز مي گيرند. پس اگر رشد تقاضا 
به دليل حضور دالالن است، اين دالالن را وزارت صمت 
تاييد كرده است. كاوه نيز در اين مناظره عنوان كرد: مبناي 
قيمت ها نبايد به دالر باشد و وقتي منابع كشور ريال است، 
همه محصوالت هم بايد براساس ريال معامله شود. وي در 
پاسخ به اين پرسش كه قيمت لوله و پروفيل در بازار آزاد با 
وجود ورق فوالد 3000 توماني چقدر است؟ افزود: در بازار 
پروفيل هم بازار سياه درست شده اما در بورس قيمت ها 

3200 تومان قيمت مي خورد.

  جمع بندي
در ن��گاه كلي و همانطور كه مرتض��ي حيدري، مجري و 
كارشناس برنامه در اواسط و همچنين پايان اين مناظره 
اعالم و جمع بندي كرد، »عملكرد دولت در شيوه تنظيم 
بازار فوالد و پتروشيمي مطلقا قابل قبول نيست. در علم 
مديريت مي گويند مادامي كه فرآيند ها ثابت بماند نتايج 
تغيير نمي كند. پس با قيمت گذاري دس��توري، با فشار 
قيمتي و مداخله در قيمت هاي بورس در عرضه و تقاضا 
هيچ جاي دنيا به نتيجه نرسيده و ما هم نخواهيم رسيد. 
اميدواريم همه ما به عقل و تجرب��ه جهان و دانش و علم 
اقتصاد برگرديم و اوضاع را سامان دهيم و به بهانه شرايط 
ويژه هم استفاده از روش هاي غير معمول استفاده نكنيم 
و حتي در ش��رايط ويژه هم تاكيد بر استفاده روش هاي 

عقاليي و علمي حتما بهترين كار است«.

وجود بازارگردان عالوه بر باال بردن نقدينگي سهم و منطقي 
كردن روند حركتي آن مي توان��د رفتار هيجاني در بازار را 
تعديل كند و در روندهاي نزولي در كنار حقوقي هاي بازار به 
حمايت از سهم هاي ارزنده بپردازد؛ بطوري كه اين امر باعث 
كاهش اثر رفتار توده وار در بازار مي شود و در نهايت ريسك 

سرمايه گذاري در بازار را كاهش مي دهد.
نيمه دوم سال جاري نكات مثبت و منفي خود را دارد، اما 
يك بررسي كلي نشان مي دهد كفه ترازو در سمت مثبت 
سنگين تر بوده و انتظار افزايش سود آوري شركت ها، بيش 
از نيمه اول سال وجود دارد. علي حاجي كرم، تحليلگر بازار 
سرمايه با بيان مطلب فوق به سنا گفت: انتظار مي رود بعد از 
يك اصالح كوتاه مدت و همچنين پايان يافتن دوره تسويه 
اعتباري ها بار ديگر حركت صعودي در بازار را شاهد باشيم.

 حاجي كرم در پاسخ به اين سوال كه با توجه به رشد مقداري 
فروش، روند صنايع كوچك و بزرگ را در آس��تانه انتشار 
گزارش هاي 6 ماهه ابتداي سال چگونه ارزيابي مي كنيد، 
گفت: در نظر گرفتن افزايش مقدار فروش به خودي خود 
شايد به نوعي نگاه تك بعدي به قضيه باشد؛ زيرا همزمان با 

افزايش مقدار فروش، بهاي تمام شده هم متعاقبا افزايش 
خواهد يافت؛ آنچه در اين بين حائز اهميت است، نرخ هاي 

فروش و خريد مواد اوليه است.
وي توضيح داد: همانطور كه در گزارش س��ه ماهه ديديم 
افزايش نرخ ها در بس��ياري از شركت هاي صادرات محور 
همچون فوالدي ها )كه برخي از مواد اوليه خود مانند الكترو 
گرافيتي را از خارج از كش��ور تهيه مي كنند( از آنجايي كه 
فروش شركت بر بهاي تمام شده آن پيشي دارد، به نفع آنها 
تمام مي ش��ود. حاجي كرم ادامه داد: هر چند در اين بين 
بايد به ميزان صادراتي بودن محصوالت شركت و همچنين 
ميزان تامين مواد اوليه آنها از بازارهاي خارجي هم توجه ويژه 
كرد؛ چرا كه اين امر مي تواند تاثير كامال عكس بر شركت ها 
داشته باشد )با فرض اينكه نرخ هاي داخلي بر مبناي 4200 

تومان نرخ گذاري شود( .
اين تحليلگر بازار س��رمايه افزود: از سوي ديگر با توجه به 
بحث تسعير ارز فروش هاي صادراتي با نرخ هاي بازار ثانويه 
از اواس��ط مرداد ماه و در برخي موارد عدم تغيير نرخ هاي 
مواد اولي��ه مانند گاز مصرفي پتروش��يمي ها يا نرخ هاي 

فروش محصوالت در ب��ورس كاال كه خود ماده اوليه براي 
ساير شركت ها همچون روانكارها است، مي توان انتظار رشد 
چشمگير سود در گزارش هاي 6 ماهه شركت ها به خصوص 
شركت هاي بزرگ را داشت. حاجي كرم با اشاره به وضعيت 
شركت هاي كوچك اظهار داش��ت: در مورد شركت هاي 
كوچك همانند غذايي ها يا سيماني ها شايد شاهد افزايش 
سود به نسبت كمتري باشيم، زيرا تقريبا نرخ مواد اوليه و 
نرخ فروش آنها به يك اندازه رشد كرده و آن فاصله اي را كه 
در شركت هاي بزرگ شاهد بوديم در اين شركت ها شاهد 
نباشيم و در نتيجه افزايش سود در اين شركت ها كمتر باشد. 
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه باتوجه 
به جذابيت ويژه سهام در شرايط فعلي و وجود ريسك هاي 
اندك اين بازار، وضعيت آتي شركت ها را چگونه مي بينيد، 
اظهار كرد: اينكه بگوييم ريسك هاي اندكي وجود دارد شايد 
خيلي دقيق نباشد؛ به عنوان مثال چند روز پيش در خبرها 
آمد كه پي وي سي سازها به دليل حمل مشكل كاتاليست 
از امارات در حال متوقف كردن توليد خود هستند بطوري كه 
اگر كاتاليست مورد نياز پتروشيمي بندر امام و پتروشيمي 

اروند تامين نشود احتمال توقف خط توليد اين شركت ها در 
طي دو تا سه هفته آينده وجود دارد.

حاجي كرم در تحليل عوامل موثر ب��ر فروش و در نهايت 
سودآوري ش��ركت ها افزود: عالوه بر تامين مواد اوليه بايد 
فروش و دريافت ارز حاصل از فروش را در ش��ش ماهه دوم 
سال جاري در محاسبات خود قرار دهيم كه تمامي اين موارد 
مي تواند بر فروش و در نهايت سودآوري شركت ها تاثيرگذار 
باش��د. وي ادامه داد: از سوي ديگر نرخ دالر را نبايد ناديده 
گرفت؛ بطوري كه با تثبيت نرخ دالر در قيمت هاي فعلي 
)گرچه انتظار مي رود در ادامه سال شاهد افزايش نرخ دالر 
باشيم( حتي با كاهش مقدار فروش در نهايت مي توان حتي 

انتظار افزايش سود آوري در شركت ها را داشت.
اين تحليلگر بازار سرمايه همچنين اظهار كرد: يكي ديگر از 
بحث هاي حائز اهميت كه خبرهاي ضد و نقيضي تاكنون 
در مورد آن شنيده شده، مربوط به نرخ گذاري محصوالت 
بورس كاال و نرخ گذاري خوراك مصرفي شركت ها است كه با 
آزاد سازي اين نرخ ها بازهم مي توان انتظار افزايش سودآوري 

در شركت ها را داشت.

حاجي كرمي س��پس با اش��اره به ضرورت پرهيز از رفتار 
هيجان��ي در ش��رايط فعلي و نقش حمايت��ي حقوقي ها 
براي حفظ تعادل بازار گف��ت: حقوقي ها به عنوان يكي از 
تاثيرگذارترين عوامل در ش��كل گيري يا برهم زدن روند 
معامالت در بازار هستند بطوري كه نمي توان نقش آنها را 

ناديده گرفت.
وي افزود: در اين بين با توجه به احتمال اينكه در نيمه دوم 
سال شاهد اخبار منفي چه در حوزه بين الملل )مانند خروج 
بيش از پيش ش��ركت هاي غربي از ايران يا عقب نشيني 
اروپايي ها در حمايت از برجام( و چه در حوزه داخلي )مانند 
افزايش نرخ سود سپرده بانكي و يا تصميمات خلق الساعه 
دولتمردان( باش��يم،  انتظار م��ي رود حقوقي هايي كه در 
روزهاي صعودي بازار از فروشندگان بزرگ بازار بودند و با 
عرضه هاي سنگين خود روند صعودي سهم را متوقف كردند، 
نقش حمايتي خود را به درستي ايفا كنند و در روزهاي نزولي 
بازار با حمايت خود رفتار هيجاني سهامداران خرد را كنترل 
كنند نه اينكه خود به عنوان فروشنده ظاهر شوند و روند 

نزولي سهم را تشديد كنند.

در پايان معامالت هفته منتهي به 14 ش��هريور ماه 97، 
ش��اخص كل با 242 واحد افزايش نسبت به هفته قبل، 
به رقم 137714 واحد رسيد. در اين هفته، شاخص بازار 
اول با 26 واحد افزايش به رقم 101318 واحد بالغ شد و 
شاخص بازار دوم با 1211 واحد افزايش عدد 274937 
واحد را تجربه كرد. به اين ترتيب شاخص بازار اول بدون 
تغيير و شاخص بازار دوم با 44 / 0 درصد افزايش نسبت به 
هفته قبل مواجه شدند. در ۵ روز كاري هفته قبل، ارزش 
كل معامالت اوراق بهادار به 3060۵ ميليارد ريال بالغ شد 

كه نسبت به هفته قبل 12 درصد كاهش يافته است.
در ضمن تعداد 13322 ميليون انواع اوراق بهادار در بيش 
از 731 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 14 
درصد افزايش و 3 درصد كاهش را نسبت به هفته گذشته 
تجربه كردند. اين درحالي است كه تعداد 93 ميليون واحد 

از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران 
به ارزش كل بيش از 980 ميليارد ريال مورد معامله قرار 
گرفت و به ترتيب با 13 درصد و 11 درصد افزايش نسبت 

به هفته گذشته همراه شدند.

   چهارشنبه  طاليي فرابورس
معامالت فرابورس ايران در هفته معامالتي گذش��ته با 
افزايش متغيره��اي ارزش بازار، حج��م كل معامالت و 
شاخص كل فرابورس به پايان رسيد و در مجموع بازارها 
4 هزار و 22 ميليون ورقه به ارزش 20 هزار و 1۵3 ميليارد 
ريال دادوستد شد كه اين ميزان معامالت در 427 هزار 
دفعه صورت گرفت. در هفته منتهي به 1۵ شهريور 1397 
شاخص كل با 1.۵ درصد رشد، در آخرين روز كاري هفته 
در نزديكي سطح يك هزار و ۵80 واحدي ايستاد و ميزان 

افزايش خود از ابتدال سال جاري را به 44 درصد رساند. 
همزمان ارزش بازار فرابورس نيز با 2 درصد رشد در هفته 
قبل، افزايش 26 درصدي اين متغير را از ابتداي سال رقم 
زد. رصد معامالت روزانه در فرابورس ايران نشان مي دهد 
بيشترين حجم معامالت به دادوستدهاي چهارشنبه با 
نقل و انتقال 976 ميليون ورقه و باالترين ارزش معامالت 
به تغيير مالكيت 6 هزار و ۵80 ميليارد ريال اوراق بهادار در 

جريان بازار دوشنبه اختصاص داشته است.
در مجموع بازارهاي فرابورس نيز همان گونه كه اشاره شد 
شاهد جابه جايي 4 هزار و 22 ميليون ورقه به ارزش 20 
هزار و 1۵3 ميليارد ريال بوديم كه در مقايسه با هفته پيش 
از آن از رشد ۵ درصدي حجم و عدم تغيير محسوس در 

ارزش و تعداد دفعات معامالت حكايت داشت.
در اين ميان نگاهي به دادوستد بازارهاي فرابورسي نشان 

مي دهد در حالي كه هفته گذش��ته بازار پايه و ابزارهاي 
نوين مالي با افزايش حجم و ارزش معامالت روبرو شدند 
در س��مت مقابل دو ب��ازار اول و دوم افت اين متغيرها را 

تجربه كردند.

هفته گذش��ته همچنين ارزش كل معامالت در صنايع 
فرابورس��ي به 8 ه��زار و 961 ميليارد ريال رس��يد كه 
دادوستدهاي گروه فلزات اساسي 18 درصد از اين رقم را 

به ميزان يك هزار و 62۵ ميليارد ريال در اختيار گرفت. 

شاخص ها آهسته و پيوسته حركت كردند
نگاهيبهوضعيتبورسوفرابورسدرهفتهدومشهريور
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تشكلها6اخبار

باز هم تحقيق و تفحص از خودروسازان

آياخودرووجهالمصالحهاستيضاحميشود
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در نشست علني 
چهارش��نبه، 7 ش��هريور ماه س��ال جاري با تقاضاي 
تحقيق و تفحص از بررسي علل ناكارآمدي شركت هاي 
خودروساز داخلي در حوزه هاي كيفيت، قيمت، محيط 
زيس��ت، طراحي و فناوري، ف��روش و خدمات پس از 
ف��روش با 153 رأي مواف��ق، 13 رأي مخالف و 2 رأي 
ممتن��ع )از مجموع 194 نماينده حاضر در جلس��ه( 
موافقت كردند. اين در ش��رايطي اس��ت كه بسياري 
نگران هس��تند مانند دفعات قبل اين طرح ابتر باقي 
بماند و صرفا به شكل صوري مساله تحقيق و تفحص 
از خودروسازان بررسي شود. در هفته هاي اخير بحث 
درباره عملكرد خودروس��ازان بسيار مورد بحث بود و 
بسياري از كارشناسان معتقد هستند وضعيت خودرو 
سرنوشت اس��تيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت را 

روشن خواهد كرد.

  كميته تحقيق و تفحص خودرو 
به شايعات پايان دهد

دراين رابطه آرمان خالق��ي دبير خانه صنعت، معدن 
و تجارت ته��ران اظهار كرد: اگر قرار اس��ت همچون 
گذشته و در قالب يك حركت شعارگونه كميته تحقيق 
و تفحصي در مجلس ش��وراي اس��المي براي بررسي 
مشكالت و تخلفات خودروسازان تشكيل شود، بطور 
حتم هيچ نتيجه اي در پي نخواهد داشت و نمي تواند 

نقشي در اقتصاد كشور داشته باشد.
وي تأكيد كرد: در صورتي كه چنين كميته اي تشكيل 
ش��ود، بايد گزارش تطبيقي از نح��وه قيمت گذاري، 
مقايسه كيفي و قيمتي با خودروهاي مشابه خارجي و 
همچنين شكايات مربوط به عدم رضايت مشتريان از 
زمان تحويل تا مسائل ديگر مورد بررسي كارشناسانه 
قرار بگيرد. دبي��ر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران 
تصريح كرد: زماني كه مردم ب��راي خودرويي هزينه 
مي كنن��د، توقع دارند كه مطابق پولش��ان از امكانات 
خودرو برخوردار ش��وند. خالقي افزود: كميته تحقيق 
و تفحص مجلس شوراي اسالمي بايد كار كارشناسي 
زيربنايي انجام دهد تا به ش��ايعه هايي كه س��ال ها در 
مورد گران تر بودن قيمت خودرو در ايران از كشورهاي 

همچون عراق مطرح مي شود، پاسخ دهد.
وي ادام��ه داد: اگر واقعا قيمت خودروهاي صادراتي از 
خودروهاي موجود در بازار داخلي كمتر باشد، در حق 

مردم و خريداران داخلي اجحاف صورت گرفته است.
دبير خانه صنعت، مع��دن و تجارت تهران اذعان كرد: 

حمايت از خودروس��ازان بايس��تي برنامه ريزي شده، 
هدفمند و با مدت زمان مش��خص ص��ورت گيرد.اگر 
حمايت ها تنها براي حفظ اشتغال كارگران در اين حوزه 
باشد، موجب غير رقابتي شدن و پايين آمدن كيفيت 

محصوالت خودروسازان داخلي خواهد شد.
خالقي ب��ا تأكيد ب��ر اين موض��وع كه باي��د فعاليت 
كميته تحقيق و تفحص مجلس ش��وراي اسالمي از 
خودروسازان نتيجه شفافي داشته باشد، گفت: تاكنون 
چندبار كميته تحقيق و تفحص از خودروسازان تشكيل 
شده اما متأسفانه گزارش عملي و موثري توسط مجلس 

شوراي اسالمي در اين رابطه منتشر نشده است.
وي يادآوري كرد: از آنجايي كه مديران خودروسازي  از 
طرف دولت انتخاب مي شوند و حتي گاهي انتخاب آنها 
ساز و كار سياسي دارد، در نتيجه زماني كه مي خواهيم 
به اين مديران فش��اري وارد آوريم، جناح سياسي آنها 

عكس العمل نشان مي دهد.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت تهران افزود: مجلس 
شوراي اسالمي مي بايس��ت با تعيين افراد كارشناس 
و صالح براي تحقي��ق و تفحص از خودروس��ازان، به 
شفاف س��ازي و اعالم تخلفات اين بخش براي مردم و 
قوه قضاييه بپردازد. خالقي با اشاره به وظايف نظارتي 
مجلس شوراي اسالمي، گفت: متخلفان شناسايي شده 
در حوزه خودروس��ازي بايستي به قوه قضاييه معرفي 

شوند تا مورد بازخواست قرار گيرند.

  تحقيق و تفحص در اين مقطع زماني 
تأثير چنداني ندارد

از سوي ديگر ولي ملكي عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: طرح تشكيل كميته 
تحقيق و تفحص از خودروس��ازان در مجلس شوراي 
اسالمي رأي آورده است اما هنوز اين كميته تشكيل 
نش��ده و اعضا مشخص نيس��تند. وي در پاسخ به اين 
پرسش كه ضرورت تشكيل اين كميته چه بوده است، 
گفت: ما به دنبال دليل نمي گرديم و زماني كه مساله اي 
به تصويب نمايندگان برسد، ملزم به اجراي آن خواهيم 
بود. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي در خصوص تأثيرات اين كميته بر شفاف سازي 
مشكالت خودروسازان، گفت: به نظر نمي آيد تحقيق و 
تفحص در اين مقطع زماني تأثير چنداني داشته باشد 
همانطور كه كميته هايي كه در گذش��ته تشكيل شد 
نتوانست به صورت كامل شفاف سازي كرده و مشكالت 
در اين حوزه را حل كند. سخنگوي كميسيون صنايع 

و معادن مجلس ش��وراي اس��المي در قرائت گزارش 
تقاضاي تحقيق و تفحص از بررس��ي علل ناكارآمدي 
شركت هاي خودروساز داخلي در حوزه هاي كيفيت، 
قيمت، محيط زيس��ت، طراحي و فن��اوري، فروش و 
خدمات پس از فروش گفت: بررس��ي علل زيان دهي 
شركت هاي خودروس��از اصلي داخلي و شركت هاي 
تابعه با توجه به تعداد باالي توليد و اس��تفاده ناكافي 
از ظرفيت هاي موجود، بررس��ي برنامه خودروسازان 
براي طراحي و توليد محصوالت با كيفيت باال و قيمت 
مناسب براي قشرهاي متوسط به پايين جامعه از جمله 

محورهاي تحقيق و تفحص است.

  عملكرد خودرو بايد شفاف شود
از طرفي محمدرضا نجفي، ريي��س هيئت تحقيق و 
تفحص از صنعت خودروسازي كشور، در كنار اعالم خبر 
تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسالمي از خودروسازان 
بر لزوم شفافيت عملكرد صنعت خودروسازي در طول 

فرآيند تأمين، توليد و فروش خودرو با توجه به افزايش 
نارضايتي و ش��كايت هاي مردم��ي در قالب تحقيق و 
تفحص از صنعت خودروسازي كشور تأكيد كرد و گفت 
كه جمع بندي واقعي و عميق از وضعيت جاري صنعت 
خودروسازي كش��ور، عارضه يابي صنعت خودرويي، 
ايجاد تحول در اين صنعت و خروج آن از انحصار از ديگر 
اهداف تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي است.

نجفي گفت: در گذشته نيز اين كميته در چند مرحله 
از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي تشكيل شده و به 

بررسي روند كاري خودروسازان پرداخته بود.
وي درباره اثرات اين تحقيق و تفحص در مجلس نهم 
گفت: آثار تحقيقات اين كميته بر خودروسازها اين بود 
كه در يك س��ري زمينه هايي كه بسيار ضعيف بودند 
موجب تقويت آنها شد، دقت مديران خودروسازي در 
بحث هاي ساختاري و مالي بيشتر شد و حاشيه امن آن 
مافيايي كه در اين عرصه وجود داش��ت را بطورجدي 

بر هم زد.

  قيمت پرايد صوري است
در هفته هاي اخير بحث قيمت خ��ودرو داخلي مورد 
انتقاد بسياري واقع شده است. احمد نعمت بخش دبير 
انجمن خودروسازان ايران در خصوص داليل افزايش 
غيرمنطقي قيمت ان��واع خودروهاي داخلي از جمله 
پرايد كه از مرز 40 ميليون تومان نيز گذش��ته اس��ت 
گفت: به اعتقاد من اين قيمت ها صوري است، عده اي 
پول هاي سرگردان را راهي بازار خودرو كرده و با انتشار 
تبليغات مختلف درصدد افزايش قيمت خودرو هستند.

وي چاره كار بازار س��رگردان خودرو را فروش خودرو 
در حاش��يه بازار دانس��ت و گفت: با اين روش دس��ت 
سودجويان از بازار خودرو قطع و با كاهش خريداران، 
قيمت خ��ودرو تعديل خواهد ش��د. به نح��وي كه با 
اين روش خريداران واقعي با بازش��دن سايت فروش 
خودروسازان موفق به ثبت نام خودرو در پيش فروش ها 
خواهند شد. تجربه موفق به دست آمده در دهه 70براي 

بازار خودرو گواه صادق اين ادعاست.
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اغلب اعض��اي اتاق بازرگان��ي و اقتصاددانان معتقدند كه 
تغيير»فرد« گره گشاي اقتصاد نيست اما يكي از اين فعاالن 
مي گويد هدف از تغيير وزيران، به كار گرفتن افرادي است 
كه بتوانند كشور را در زمان بحران مديريت كنند. فقط در 
اين ميان دولت بايد ش��فاف كند كه استراتژي اقتصادي، 
تدافعي اس��ت يا تهاجمي؟ به گزارش ايس��نا، با بركناري 
برخي وزيران از جمله ربيعي و كرباسيان از وزارتخانه هاي 
كار و اقتصاد، صحبت ها بر اين اس��اس است كه با تعويض 
مسوول، آيا مشكالت برطرف خواهند شد يا خير؟ در اين 
باره اغلب فعاالن اقتصادي و اعض��اي اتاق بازرگاني ايران 
معتقدند كه تغيير يك ش��خص كارساز نيست و مشكلي 
را برطرف نمي كند، بلكه بايد س��اختارها اصالح شوند. از 
آنجايي كه اقتصاد ما بيمار است، تعويض وزيران راهگشا 
نيست، چراكه اقتصادي كه بر مبناي يارانه است و فقط با 
چاپ اسكناس تورم سر مردم آوار مي كند،  اقشار زيادي را به 
زير خط متوسط مي برد. در اين ميان جمشيد عدالتيان از 
جمله اعضاي اتاق بازرگاني ايران است كه اعتقاد دارد تغيير 
افراد، تاثيري بر درآمدها و نيازهاي ارزي نداشته و تصميم ها 
بيشتر سياسي است، چراكه مجلس بايد جوابگوي موكالن 
و مردم باشد؛ درصورتيكه اوضاع اقتصادي نشان مي دهد 
كه مش��كالت، فقط داخلي و مديريتي نيست. عدالتيان 
در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اين تغييرات تاثير اساسي 
نداشته و سليقه اي است. وزيران هميشه تغيير مي كنند تا 

سليقه ها اعمال شود، اما اثرات عمده بر اقتصاد نخواهد 
داشت؛ چراكه عوامل پيچيده اي در جامعه وجود دارد كه 
بعيد است با تغيير فرد تفاوتي حاصل شود و به قول معروف 
»بزرگ ترين اقتصاددان دنيا كه برنده جايزه نوبل است هم 
بيايد، كار خاصي از دستش برنمي آيد.« وي با بيان اينكه 
نظام بانكي، مالياتي، تامين اجتماعي و... بيماري هاي مزمن و 
كهنه اي هستند كه در شش ماه اخير نيز مواردي به آن اضافه 
شده است، اظهار كرد: بطور واقع و با تاكيد رييس جمهور 
مش��كالت متاثر از تحريم ها نيز بوده و تا زماني كه بتوان 
راه حل هايي براي مقابله با آن پيدا كرد، بايد مشكالت را از 

سر گذراند تا دوران بحران  تمام شود.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به 
تاكيد رييس جمهور براي به كار نبردن »بحران« تصريح 
كرد: واقعيت اين است كه ساير وزيران از جنگ اقتصادي 
صحبت مي كنند؛ بنابراين اگر جنگ اقتصادي وجود دارد، 
پس بحراني هم در كنار خ��ود دارد. وضعيت فعلي عادي 
نبوده و بحراني است و اگر اقداماتي صورت نگيرد مشكالت 
“فاجعه “ ايجاد مي كنند. مساله واضح اين است كه اكنون 
خانواده هاي متوس��ط، كم درآمد، بنگاه هاي اقتصادي و 
توليدي دچار مشكل هستند؛ لذا بايد بپذيريم كه بحران 
وجود دارد اما نبايد به فاجعه تبديل ش��ود بلكه بايس��تي 
بحران كنترل و ش��رايط به نظم عادي برگردد. عدالتيان 
اظهار كرد: مشكالت ساختاري از قديم بوده و سال هاست 

كه منتظر تحول اداري هستيم كه اتفاق بيفتد. دولت ها بايد 
كوچك و غيروابسته به نفت شوند و سيستم هاي مالياتي 
نيز عوض شوند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران اولوي��ت كاري فرد جديد در جاي��گاه وزير اقتصاد و 
دارايي را اعالم استراتژي فعال در جامعه اعالم كرد و گفت: 
آيا اس��تراتژي خاصي وجود دارد؟ وي ادامه داد: استراتژي 
دولت »تدافعي« به معناي حفظ آنچه   دارد، است و سعي 
در حفظ منابع ارزي دارد تا جامع��ه با كمبود ارز مواجه 
نشود. با توجه به صحبت هاي اخير رييس جمهور مي توان 
فهميد استراتژي اقتصادي فعلي ايران، تدافعي است. عالوه بر 
آن، جلوگيري از بروز تورم هايي همچون تورم يك ميليوني 
ونزوئال است تا بتوان جامعه را اداره كرد. عدالتيان تصريح 
كرد: به نظر مي رسد اين اس��تراتژي تا حدي منطقي و از 
حدي به بعد غيرمنطقي است و تضادها در آن ديده مي شود. 
الزم است در برخي از مقاطع، استراتژي “تهاجمي “ به كار 
گرفته شود. البته برخي به دنبال استراتژي تهاجمي و برخي 
تدافعي هستند كه س��ردرگمي و بالتكليفي براي فعاالن 
اقتصادي به وجود آورده است. اين عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تاكيد كرد: اگر استراتژي دولت تدافعي است، 
بايد وزيران جديد، وزراي دوران بحران باشند. وزيري كه 
مي تواند در حالت عادي وزارتخانه را اداره كند كافي نيست؛ 
لذا مجلس با تغيير وزير اميدوار است كه فرد جديد بتواند 
همچون زمان جنگ، كشور را در وضعيت بحران اداره كند. 

نايب رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد قيمت آجيل و خشكبار سربه فلك كشيد  

استراتژي اقتصادي ما تدافعي است يا تهاجميراهكار مهار افزايش نرخ پسته و گردو چيست
اين روزها با نوس��ان نرخ ارز، حباب افزايش قيمت در بازار 
آجيل و خشكبار به حدي چشمگير است كه به نظر مي رسد 
بسياري از خانوارها آن را از جيره غذايي خود حذف خواهند 
كرد.   با وجود افزايش بي حساب و كتاب قيمت انواع آجيل 
و خشكبار و س��ودجويي دالالن از اين بازار، مسووالن بايد 
تمهيداتي را بينديشند تا در پي افزايش سرسام آور قيمت ها 
و حقوق هاي ناچيز كارمندي و كارگري اين اقالم به عنوان 
خوراكي لوكس در سبد خانوار قرار نگيرد و قشرهاي ضعيف 

جامعه بتوانند براحتي اين پروتئين با ارزش را تهيه كنند. 
مصطفي احمدي رييس اتحاديه آجيل و خشكبار درباره 
آخرين وضعيت بازار آجيل و خشكبار اظهار كرد: قيمت 
آجيل و خشكبار تابع عواملي نظير توليد ساالنه محصول، 
نرخ ارز و عرضه و تقاضا در بازار اس��ت. وي با اشاره به اينكه 
پسته محصول صادراتي بين المللي به شمار مي رود، افزود: 
قيمت پسته در بازارهاي جهاني بسته به كيفيت از ۸ تا 15 
دالر است و بديهي است كه با نوسان نرخ ارز، قيمت آن در 
بازارهاي داخلي و خارجي دس��تخوش تغيير و تحوالت 
مي شود. احمدي ادامه داد: در سال جاري بخشي از توليد 
پسته و گردو به سبب سرمازگي شديد از بين رفت. به گفته 
اين مقام مسوول توليد پسته، بادام و گردو در مقايسه با مدت 
مشابه س��ال قبل ۶0 تا 70 درصد كاهش يافته است. وي 
بازار آجيل و خشكبار در روزهاي آتي را پيش بيني كرد و 
افزود: اگر كاهش توليد مغز بادام و گردو را نتوانيم از طريق 

واردات قانوني جبران كنيم، در تامين بازار داخل با مشكالتي 
روبرو خواهيم شد. رييس اتحاديه آجيل و خشكبار ادامه 
داد: دولت با به كارگي��ري برخي تمهيدات در بحث دالر و 
ارز مي تواند قيمت ها را در س��طح پايين نگ��ه دارد در غير 
اين صورت احتمال افزايش مجدد قيم��ت در بازار دور از 
انتظار نيست. وي در پايان با بيان اينكه قيمت تابع عرضه و 
تقاضا و نوسان نرخ ارز است، تصريح كرد: با توجه به افزايش 
چشمگير قيمت و كاهش تقاضا در بازار پيش بيني مي شود 
كه روند كنوني قيمت در بازار ادامه يابد. همچنين مسعود 
اسدي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز   با اشاره به اينكه 
سرمازدگي و مشكالت كنوني پسته كاران بحراني واقعي و 
جدي است، اظهار كرد: اين موضوع در كاهش ميزان توليد 
و افزايش قيمت تاثير بسزايي دارد.وي با اشاره به اينكه پسته 
كاران از افزايش كنوني قيمت رضايت ندارند، افزود: با توجه 
به آنكه پسته محصولي است كه بازار خريد آن احتياج به 
توانايي و قدرت خريد خانوار دارد؛ بنابراين در شرايط كنوني 
اقتصاد بسياري از افراد به سبب نوسان شديد قيمت چاره اي 
جز حذف اين محصول از س��بد خود ندارند.  وي افزود: اگر 
باغات كش��اورزان به معناي واقعي تحت پوشش صندوق 
بيمه محصوالت كشاورزي قرار بگيرد بطوريكه در صورت 
خسارت وارده، غرامت كشاورزان پرداخت شود، تا حدودي بر 
كنترل بازار تاثيرگذار خواهد بود، اما پرداخت غرامت كنوني 

صندوق بيمه به يك شوخي بيشتر شباهت دارد. 

در نشست معاون اتاق ايران و فعاالن بخش خصوصي مالزي مطرح شد

مالزي، پل ارتباط اقتصاد ايران و كشورهاي حوزه »آسه آن«
هياتي تجاري از فعاالن بخش خصوصي مالزي به سرپرستي 
رييس صنايع كوچك و متوسط اين كش��ور، بعد از ظهر 
پنج شنبه با محمدرضا كرباسي معاون امور بين الملل اتاق 
ايران و جمعي از نمايندگان تشكل هاي بخش خصوصي 

ايران، ديدار كردند.
 محمدرضا كرباس��ي در اين نشس��ت تأكي��د كرد: طي 
سال هاي گذشته ايران و مالزي به دليل مشتركات فرهنگي 
و مذهبي روابط بس��يار خوبي با يكديگر برقرار كردند؛ اما 
متأس��فانه با وج��ود ظرفيت هاي اقتصادي ك��ه ميان دو 
كشور وجود دارد سطح روابط اقتصادي با انتظارات موجود 

همخواني ندارد.
معاون امور بين الملل اتاق ايران گفت: ايران و مالزي دوران 
طاليي روابط اقتصادي خود را پشت سر گذاشته اند و اين 
موضوع كه مالزي بخواهد از تحريم كشورهاي ثالث پيروي 

كند، اصال براي ايران قانع كننده نيست.
به اعتقاد معاون امور بين الملل اتاق ايران در شرايط فعلي 
كه كشورهاي اروپايي و آسيايي براي توسعه روابط تجاري 
خود با ايران اعالم آمادگي كرده اند، مالزي بايد س��ريعًا به 
ترميم روابط اقتصادي خود با ايران اقدام كند و موانع موجود 

را برطرف نمايد.
بر اساس آمار ارايه شده از سوي معاون امور بين الملل اتاق 
ايران، در سال 2017، سهم ايران از بازار 1۸۸ ميليارد دالري 
مالزي تنها 293 ميليون دالر بود . همچنين در همين سال 

از بازار 70 ميليارد دالري ايران، 7۶3 ميليون دالر به روابط 
تجاري با مالزي اختصاص پيدا كرده كه با در نظر گرفتن 
حجم اقتصاد و همچنين پيشينه روابط ايران و مالزي، ارقام 

ذكرشده به هيچ وجه متناسب نيست.
به گفته معاون امور بين الملل اتاق ايران، سياست راهبردي و 
استراتژيك جمهوري اسالمي ايران در شرايط فعلي متمركز 
بر ش��رق است كه با قوت اين سياست هم از سوي مقامات 
دولتي و هم فعاالن بخش خصوصي دنبال مي شود. به دليل 
عضويت مالزي در اتحاديه آسه آن، اين كشور براي برقراري 
روابط تج��اري با ايران اهميت زيادي دارد و محقق كننده 

سياست راهبردي ايران در رابطه با شرق است.
او تصريح كرد: عضويت مالزي در اتحاديه آسه آن اين فرصت 
مناس��بي اس��ت تا كاالهاي ايراني از طريق مالزي به اين 
اتحاديه صادر شوند. از طرفي موقعيت امن ايران در منطقه 
مسير همواري به سوي كش��ورهاي حوزه CIS است كه 

سرمايه گذاري مشترك با مالزي را توجيه مي كند.
به اعتقاد كرباس��ي صنايعي چون دارو، آهن، فوالد، مس، 
ماشين آالت صنعتي، فناوري  هاي نوين، توسعه  بازارهاي 
منطقه اي، همكاري هاي علمي و دانشگاهي صنايع غذايي، 
گردشگري، صنعت حالل، انرژي، حمل ونقل، تجهيزات 
س��المت، با برخورداري از مزيت هاي نس��بي اقتصادي، 
مي توانند موردتوجه فعاالن بخش خصوصي دو كشور مالزي 

و ايران قرار بگيرند.

او در ادامه تأكيد كرد: با توجه به فرصت هاي مناس��بي كه 
دو كش��ور در صنعت گردش��گري دارند، اما از اين بخش 
آنگونه كه بايد به خوبي بهره برداري نشده است. در همين 
زمينه تأسيس دفاتر گردشگري در ايران و مالزي، تبليغات 
گردش��گري ايران در كش��ور مالزي، جذب سرمايه گذار 
گردشگري، برگزاري تورهاي تركيبي و همچنين برگزاري 
نمايشگاه هاي تخصصي گردش��گري مي تواند به عنوان 

راهكار موردتوجه طرفين قرار بگيرد.
مع��اون امور بين الملل اتاق ايران پ��س از ارايه توضيحات 
مفصل در خصوص موسسه جهاني حالل ايران )ايكريك(، 
از آمادگي اين موسس��ه براي همكاري با صنايع مالزي و 

كشورهاي حوزه آسه آن خبر داد.
او همچنين تاكيد كرد: در بحث تجارت، به ويژه همكاري 
با بنگاه هاي كوچك و متوسط بايد سياست كوتاه مدت را 
به سياست بلندمدت تغيير داد با تثبيت اين نگاه در بخش 
خصوصي، حتما دولت ها تسهيل گر همكاري ميان فعاالن 

اقتصادي خواهند بود.

  فهم مشترك؛ الزمه توسعه روابط ايران و مالزي
رييس صنايع كوچك و متوسط مالزي ضمن قدرداني از 
برگزاري اين نشست، الزمه توسعه روابط ايران و مالزي را 
دستيابي به يك »فهم مشترك« دانست و از سفر ماهاتير 
محمد نخست وزير مالزي در ماه هاي آينده به ايران خبر داد.

به اعتقاد او با س��فر نخس��ت وزير مالزي به ايران، فرصت 
مناسبي براي رايزني مقامات دو كشور براي بهبود روابط 
تجاري و حل مش��كالت تجاري به خصوص موانع بانكي 

فراهم خواهد شد.
رييس صناي��ع كوچك و متوس��ط مالزي ب��ر همكاري 
ش��ركت هاي مالزي و ايران به خصوص در سطح استاني 
تاكيد ك��رد. او با تأكيد بر توازن تجاري ميان ايران و مالزي 
افزود: در حال حاضر 10 درصد از نفت مالزي به وسيله ايران 
تأمين مي شود و ما اميدواريم تا با توسعه روابط اقتصادي دو 
كشور، محصوالت و نفت بيشتري از ايران به مالزي صادر 
ش��ود و از طرفي زمينه هاي همكاري شركت هاي مالزي 
در ايران تسهيل شود. به گفته رييس بنگاه هاي كوچك و 
متوسط مالزي، اين كشور و همچنين كشورهاي حوزه آسه 
آن از برقراري هرگونه همكاري  اقتصادي با ايران حمايت 
خواهند كرد. به اعتقاد اين فع��ال اقتصادي براي برقراري 
روابط تجاري، دو كشور نبايد تنها به كسب وكارهاي سنتي 
مانند نفت اكتفا كنند. همكاري بنگاه هاي كوچك و متوسط 
يكي از مهم ترين موضوعاتي است كه فعاالن اقتصادي دو 

كشور بايد بطور جد به آن بپردازند.
او همچنين بر تبادل هيات هاي تجاري با هدف بهبود روابط 
اقتصادي دو كشور ايران و مالزي تاكيد و عنوان كرد: يكي 
از چالش هاي محصوالت ايراني در بازار مالزي، عدم اطالع 
و شناخت كافي مالزيايي ها از اين محصوالت و بطور كلي 

كشور ايران است كه به نظر مي رسد با تبليغ و بهره گيري از 
راهكارهاي بازاريابي مي توان اين مشكل را حل و فصل كرد.

  اقتصاد ايران و مالزي مكمل يكديگرند
اس��ماعيل تكيه س��ادات، رايزن بازرگاني ايران در مالزي 
نيز در سخناني، با اشاره به تالش هاي صورت گرفته براي 
توس��عه تعامالت مالي و اقتصادي با كشور مالزي، عنوان 
كرد: تفاهم نامه اي به همين منظور ميان بانك  هاي مركزي 
دو كشور به امضا رسيده است. البته محدوديت هايي در اين 

حوزه وجود دارد كه متاثر از عوامل بين المللي است.
به گفته او مالزي در حوزه هاي بازاريابي، سرمايه گذاري و 
لجستيكي بسيار خوب عمل كرده است. دو كشور با توجه به 
توان تجاري و منابعي كه در اختيار دارند مي توانند به عنوان 

دو مكمل اقتصادي توانمند با يكديگر تعامل داشته باشند.
تكيه سادات ظرفيت هاي دو كشور در زمينه صنايع غذايي 
به ويژه صنعت حالل را قابل توجه دانست و گفت: برگزاري 
نمايشگاه هاي تخصصي با هدف معرفي پتانسيل هاي دو 

كشور در صنايع مختلف بايد مورد توجه قرار بگيرد.
در ادامه اين نشس��ت فعاالن اقتصادي دو كشور مالزي و 
ايران در صنايع غذايي، فناوري اطالعات، آي تي، اي س��ي 
تي، پوشاك، حمل ونقل، حالل، واردات، صادرات، انرژي، 
اپتيكال، ساخت و ساز پس از معرفي ظرفيت هاي خود، در 

جلسات جداگانه اي با يكديگر ديدار كردند.

ضرورت تغيير ديپلماسي 
اقتصادي با عراق

رييس اتاق مشترك ايران و عراق با تصريح براينكه 
دولت جمهوري اسالمي ايران سعي دارد، تا هرگونه 
امكان فعاليت اقتصادي و ش��رايط خدماتي را براي 
جذب توريس��م اقتصادي، درماني و گردشي فراهم 
كند، اظهار داشت: بازار ايران براي عراقي ها از لحاظ 
شاخص هاي اقتصادي، قيمت، فاصله جغرافيايي، 
سابقه فرهنگي، سطح تكنولوژي، بازار بسيار خوبي 
اس��ت. آل اس��حاق با بيان اينكه اي��ران بايد از نظر 
اقتصادي ح��رف اول را در منطقه بزند، عنوان كرد: 
صادرات ما به كش��ور عراق در 5 ماه اول سال نسبت 
به مدت زمان مشابه س��ال گذشته 31 درصد رشد 
كرده است اما احساس خطر مي كنيم زيرا تا كنون 
هزينه هايي كه براي حض��ور داعش در اين منطقه 
از س��وي كش��ورهاي خاص انجام مي ش��د اكنون 
به حوزه هاي اقتصادي وارد ش��ده اس��ت كه در اين 
ش��رايط بايد ديپلماس��ي اقتصادي مان را در عراق 
براي حفظ بازارهاي موجود و توسعه آن متناسب با 
شرايط كنوني تعريف و عملياتي كنيم. وي با اشاره 
به صادرات 13 ميليارد دالري كاال طي س��ال هاي 
گذشته، اظهارداش��ت: ظرفيت هاي موجود در بازار 
عراق اين اميدواري را ايجاد كرده است كه صادرات 
به اين كش��ور در آينده به 20 ميليارد دالر افزايش 
پيدا كند. زيرا با توجه به شرايط سياسي، اقتصادي، 
امنيتي و منطقه اي دوكشور به لحاظ بازار اقتصادي 
به يكديگر نيازمند هستند. آل اسحاق با بيان اينكه 
قرار نيس��ت يك طرفه فكر كنيم و ب��ه دنبال بازار و 
رابطه پايدار هستيم كه منافع طرفين در آن لحاظ 
ش��ود، يادآورش��د: عراق اولين بازار خدمات فني و 
مهندسي ما محسوب مي شود، بطوري كه ۸0 درصد 
از صادرات خدمات فني و مهندس��ي ما در جهان به 
عراق بر مي گردد. رييس اتاق مشترك ايران و عراق 
ابراز داشت: بازار عراق بازار مناسب و خوبي براي ايران 
است و مهم ترين نكته در روابط تجاري با اين كشور 
شناسايي ظرفيت هاي تجاري و نيازهاي اقتصادي 
است تا با برنامه ريزي بلندمدت حضور باثبات تري در 

اين بازار داشته باشيم.

 دولت بايد پاسخگوي 
دليل افزايش نرخ ارز باشد

مجيدرضا حريري،  عضو اتاق بازرگاني تهران، درباره 
تحوالت اخير ارزي اظهار كرد: اگر كسي مي دانست 
كه چنين اتفاقاتي خواهد افتاد، هفته گذشته دالر 
10 ه��زار توماني را مي خري��د و االن بابت هر دالر 
5000 تومان س��ود مي كرد. به هر حال مشخص 
است كه دولت با در اختيار داشتن 90 درصد منابع 
ارزي، عرضه كننده عمده بوده و همه چيز دس��ت 
دولت اس��ت. 50 درصد منابع دالري كه حاصل از 
نفت است، كامل در اختيار دولت بوده و از 50 درصد 
بقيه نيز كه غير نفتي هس��تند، 40درصد آن در 
اختيار دولت اس��ت. وي با اش��اره به صحبت هاي 
رييس جمه��ور در چند ماه پي��ش مبني بر اينكه 
۸0 درصد ارز وارد سامانه نيما و 20 درصد ديگر از 
سامانه خارج شود، تصريح كرد: بنابراين 90درصد 
از كل منابع ارزي كشور در دست دولت است. يعني 
ارز پتروش��يمي ها، معدن هاي ب��زرگ و غيره كه 
مديران آنها بطور مستقيم يا غيرمستقيم توسط 
دولت انتخاب مي شود. نايب رييس اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و چين افزود: به عبارتي قيمت ها را 
عرضه كننده انحصاري يعني دولت تعيين مي كند؛ 
حال 5000 تومان باشد يا 15 هزار تومان.  اين عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در پاسخ به اينكه چرا 
دالر 15 هزار تومان شده است؟ گفت: اين سوال را 
بايد از دولت و بانك مركزي پرسيد، چراكه هيچ كس 
جز دولت در اين موضوع تاثير عمده ندارد. البته حتما 
گروه هاي پرقدرت سياسي و اقتصادي هم از تالطم 
بازار نهايت استفاده را مي برند، اما ايجاد كننده موج 

اول خود دولت و بانك مركزي است.
وي ادامه داد: هرموقع كه بازار دچار چنين تنش هايي 
مي شود، زماني است كه يكي از مقامات رسمي در 
دولت كه در قبال ارز مس��ووليت دارد، سخنراني 
مي كند.  نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر 
اينكه اصوال كسي كه بيشترين ارز را در اختيار دارد، 
بيشترين منفعت را خواهد برد، تصريح كرد: دولت 
بيشترين منفعت را از اين آشفته بازار خواهد برد، 

چراكه عمده ارز را در دست دارد.
حريري افزود: در اين مي��ان فقط مردم و به ويژه 
حقوق بگيران ثابت، دست مزدبگيران، كارمندان 
و كارگران، كس��به خرد، پيش��ه وران و دهقانان 
كه بيش از ۸0 درصد جمعيت كش��ور را تشكيل 
مي دهند، كمرشان زير بار اين تالطم ها شكسته 
مي شود كه قطعا تبعات بدي براي كشور به همراه 

خواهد داشت. 

هشدار داديم؛ جدي نگرفتند
امير عاب��دي، رييس ات��اق مش��ترك بازرگاني 
ايران و قطر درباره تغيير وزراي اقتصادي توسط 
مجلس بر اين باور است كه تغيير افراد در بهبود 
اوض��اع اقتصادي تاثيرگذار نيس��ت، چراكه اين 
افراد مي آيند و مي روند و خودش��ان معلول نبود 
سياست ها و استراژي اقتصادي در كشور هستند. 
اين افراد فقط روي كار آمده و چند حركت مقطعي 
انجام مي دهند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران با تاكيد بر لزوم تغيير سياست ها و 
تدوين استراتژي اظهار كرد: بخشي از مشكالت 
بر اثر مديريت هاي نادرست ايجاد شده كه تاثير 
منفي گذاشته است. به گفته وي، بخش خصوصي 
در اتاق بازرگاني ايران مي تواند كمك ها و نقدهاي 
كارشناسي مناسبي ارايه دهد كه به برون رفت از 
مشكالت كمك ويژه اي خواهد كرد. ضمن اينكه 
قبال اين مشورت ها صورت مي گرفت. وي افزود: 
رخدادهاي اقتصادي كه امروز شاهدش هستيم 
توسط فعاالن اين حوزه پيش بيني و هشدارهاي 
الزم داده ش��ده بود اما افس��وس ك��ه توجه الزم 

صورت نگرفت.



7 جهان

مشكالت حل نشده در نظام مالي 

دولت امريكا درگير بحران قانون اساسي است

درسي كه جهان از بحران اقتصادي نياموخت

آتشنيويوركتايمزدركاخسفيد

گروه جهان     طال تسليمي
بحران مالي جهاني عوامل مختلفي داش��ت و عواقب آن 
هم گسترده بود؛ بس��ياري از آمارهاي اقتصادي اكنون از 
بازگشت كشورها به رش��د خبر مي دهند. اگرچه بانك ها 
در وضعيت ايمن تري نس��بت به زمان آغاز بحران به س��ر 
مي برند، اما بسياري از كارشناس اقتصادي معتقدند آنچه 
در سال 2008 به بحران مالي در جهان انجاميد، مي تواند 

مجددا اتفاق بيفتد.
به نوشته اكونوميس��ت، مورخان معتقدند جهان در اوايل 
قرن بيست و يكم شاهد دو شوك بزرگ بود: اولي، حمالت 
تروريستي 11 س��پتامبر 2001 بود و دومي بحران مالي 
جهاني كه بيش از ده س��ال پيش در جريان ورشكستگي 
شركت بانكداري سرمايه گذاري »برادران ليمان« آغاز شد. 
11 سپتامبر به جنگ انجاميد و ورشكستگي ليمان به بحران 
اقتصادي و سياسي. درست همان طور كه جنگ هنوز پايان 

نيافته، بحران اقتصادي هم همچنان ادامه دارد.
شركت ليمان به دليل از دست دادن پول در وام هاي سمي 
و اوراق بهادار مرتبط به بازار امالك امريكا، ورشكسته شد. 
ورشكستگي اين شركت به هرج و مرج انجاميد. تجارت در 
همه كشورهايي كه تحت نظارت سازمان تجارت جهاني 
بودند، س��قوط كرد. تامين اعتبار اقتص��اد تنها در امريكا 
ح��دود دو هزار ميليارد دالر كاهش ياف��ت. دولت ها براي 
محدودسازي سطح بدهي هاي خود به رياضت اقتصادي 
روي آوردند. بانك هاي مركزي پس از كاهش نرخ بهره به 
كمترين ميزان، به سياست نامتعارف تسهيل كمي )خريد 
اوراق قرضه به منظور سرازير كردن پول در بازار( روي آوردند.

بحران مالي به همان اندازه كه از علت هاي متعددي نشات 
گرفته بود، عواقب گسترده اي هم داشت. ظهور پوپوليسم 
را تسريع كرد، سوال هايي را درباره عدم توازن در درآمدها 
در پي داشت و عدم امنيت شغي به بار آورد. اما در عين حال، 
نظام مالي را نيز به كلي تغيير داد. اكنون اين سوال مطرح 

است كه اين تغيير به اندازه كافي موثر بوده است يا خير.
تصور اينكه بحران مالي پايان يافته، تصور و قضاوت اشتباهي 
است. فروپاشي نظام مند بانكداري يك خصيصه تاريخ بشر 
اس��ت. صندوق بين المللي پول 124 مورد از بحران هاي 
اينچنيني را در سال هاي 1970 تا 2007 به ثبت رسانده 
است. هيچ شكي نيست كه چنين اتفاقي مجدد رخ مي دهد 

و اولين علت هم مي تواند اين باشد كه دوران خوب نارضايتي 
به همراه مي آورد. براي نمونه هم مي توان به اقدامات دولت 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در تغيير قوانين نظام 

مالي در ميانه رونق اقتصادي اشاره كرد.
مساله ديگر زماني است كه مي توان احتمال وقوع و اندازه 
بحران ها را كاهش داد. در اين زمينه، هم خبر خوب هست 
و هم بد. خب��ر خوب اينكه بانك ها بايس��تي تامين مالي 
خود را از طريق وام هاي كمتر و س��هام بيشتر پيش ببرند. 
وابستگي ها به تجارت براي درآمدزايي و وام هاي كوتاه مدت 
براي تامين مالي فعاليت هاي بانكي كاهش مي يابد. حتي 
در اروپاهم زماني كه شمار كمي از بانك ها سود زيادي كسب 
مي كنند، سيستم بانكي به صورت كلي تقويت مي شود. 
ناظران در هر دو سوي اقيانوس اطلس به ويژه به نهادهاي 

بزرگ تر كه شكست ناپذير به نظر مي رسند، توجه بيشتري 
نشان مي دهند و اين بانك ها را هدف آزمون هاي سنجش 
فشار قرار مي دهند. سياست هاي بازپرداخت هم به شيوه اي 
در نظر گرفته ش��ده اند كه از تك��رار بي عدالتي بانكدارها 
در دريافت پول دولتي جلوگيري كنند؛ در س��ال 2009 
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ميليارد دالر پول به جيب زده بودند.
ام��ا هنوز هم بس��ياري از درس ه��اي مربوط ب��ه بحران 
مال��ي جهاني آموخته نش��ده و نمونه آن هم اش��تباهات 
سياس��ت گذاران پس از بحران است. اياالت متحده هيچ 
چاره اي غير از حمايت از بانك هاي در حال ورشكس��تگي 
نداشت، اما بر مبناي قضاوتي اشتباه تصميم گرفت همه 
بانك هاي درگي��ر در وام  دهي در بخش امالك را رها كند. 

در نتيجه اين تصميم، حدود 9 ميليون امريكايي در ركود 
اقتصادي خانه هاي خود را از دست دادند؛ نرخ بيكاري حدود 
8 ميليون نفر بيشتر شد  و خانوارها آنقدر درگير بدهي شدند 

كه هزينه مصرف كنندگان به شدت كاهش يافت.
ده سال تمام طول كش��يد تا محرك هاي اقتصادي براي 
بازگرداندن اقتصاد امريكا به س��المت، موثر واقع ش��وند. 
بسياري از اقتصادهاي اروپايي هنوز از نبود يا ضعف در تقاضا 
رنج مي برند. سياست مالي و پولي مي توانست خيلي زودتر 
و سريع تر از اينها براي بهبود شرايط اقتصادي به كار گرفته 
شود؛ اما نگراني هاي بيجا درباره بدهي دولت و نرخ تورم مانع 
از اجراي آنها شد. اين واقعيت كه اين شكست عمدتا ناديده 
گرفته مي شود، از احتمال واكنش هاي نامناسب تر در صورت 

وقوع بحران بعدي خبر مي دهد.

ركود اقتصادي ناگزير به گرايش به پوپوليس��م دامن زد. 
عوام گرايي با تالش براي يافت��ن يك مقصر، در اصل يك 
قرباني كه تقصيرها را به گردن بگيرد  و ارايه راه حل هاي ساده 
براي مجازات آن، مواجهه با مشكالت حقيقي و بلندمدتي 
را كه به بحران انجاميده بودند، دش��وار ساخت. سه نمونه 
برجسته اين رويكرد را مي توان در بخش امالك، تامين مالي 

خارجي از طريق دالر و يورو مشاهده كرد.
شكل دقيق بحران مالي بعدي مشخص نيست كه اگر بود، 
مي شد از آن اجتناب كرد. اما به هر جهت، انتظار مي رود كه 
اين بحران با مستغالت در ارتباط باشد. به مثابه اواسط دهه 
2000، دولت هاي جهان ثروتمند هيچ گاه به تمايل براي 
افزايش مالكيت امالك و افزايش شديد اعتباردهي در اين 
بخش، رسيدگي نكردند. عدم تمايل به مقابله با اين مساله در 
امريكا به اين معنا بود كه 70 درصد از وام هاي بخش امالك 
در اختيار ماليات دهندگان قرار گرفته است. مخاطره تنها 
با اصالحات اساسي همچون كاهش هزينه وام هاي بخش 
امالك از طريق تقسيم مخاطره از بين مي رود و متاسفانه به 
نظر مي رسد پوپوليست ها قصد برخورد با خانوارها را ندارند.

مساله ديگر دالر اس��ت. بحران مالي به اين دليل به وراي 
مرزهاي اياالت متحده كشيده شد كه بانك هاي اروپايي 
ذخاير دالر خود را كه براي بازپرداخت بدهي ها الزم داشتند، 
از دس��ت دادند. از آن زمان تاكنون بدهي هاي خارجي به 
دالر تقريبا دو برابر شده است. يافتن راه هايي براي كسب 
اطمينان از تامي��ن مالي خارجي به دالر به همكاري هاي 
بين المللي نياز دارد كه با توجه به سياس��ت هاي ترامپ و 
تفكرات او درباره نهاده��اي چندجانبه چندان عملي به 

نظر نمي رسد.
ملي گرايي در اروپا هم اين قاره را از حل مشكالت ساختاري 
يورو بازمي دارد. بحران مالي جهاني نشان داد كه بانك هاي 
كشورهاي اروپايي و دولت ها در هم تنيده شده اند: دولت 
براي حمايت از بانك مركزي درصدد استقراض برمي آمد و 
همين مساله به كاهش ارزش اوراق قرضه دولتي مي انجاميد. 
اين »چرخه نفرين« همچنان وجود دارد و تا زماني كه اروپا 
براي تقس��يم مخاطرات فرامرزي تالش نكند، نگراني ها 
درباره ارز مش��ترك از بين نمي رود. و فروپاشي يورو خود 
مي تواند جرقه بحراني باشد كه بحران مالي 2008 در مقابل 

آن ناچيز است.
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انتش��ار مقال��ه اي از ي��ك منب��ع ناش��ناس در روزنامه 
نيويورك تايمز به بحران ت��ازه اي در دولت امريكا تبديل 
شده است. نيويورك تايمز به نقل از يك مقام ارشد دولت 
دونالد ترامپ كه نخواسته نامش فاش شود گفته او بخشي از 
نيرويي در دولت است كه سعي دارد در برابر بدترين تمايالت 
رييس جمهور از امريكا محافظت كند. اين فرد كه خود را 
عضو گروه مقاومت خوانده، گفته ترامپ فاقد اصول اخالقي 
و دمدمي مزاج است؛ وضعيتي كه به تصميم هاي نادرست و 

بي خردانه منجر مي شود. 
دونالد ترامپ ضمن ابراز ترديد نسبت به وجود چنين مقامي 
در دولت از نيويورك تايمز خواسته نويسنده را معرفي كند. 
او در عين حال نويسنده اين مطلب را »بي جربزه« و مقاله 
نيويورك تايمز را بي مايه خوانده است. اين مقاله در فضاي 
سياسي واشنگتن هم واكنش هاي گسترده اي داشته است. 
از يك س��وي برخي از وزرا و دس��ت اندكاران دولت ترامپ 
ضمن انتقاد ش��ديد از نويسنده، نوش��تن يادداشت براي 
نيويورك تايمز را انكار كرده اند و از سوي ديگر سياستمداراني 
چون جان كري وزير خارجه پيش��ين، هشدار داده اند كه 
دولت درگير يك بحران جدي و واقعي قانون اساسي است. 
به گزارش يورونيوز، مقاله مقام ناشناس در صفحه ستون آزاد 
نيويورك تايمز و يك روز پس از آن منتشر شد كه بخش هايي 
از كتاب باب وودوارد درباره كاخ سفيد تحت رياست ترامپ 
منتشر ش��د. كتاب باب وودوارد از روزنامه نگاران رسوايي 
واترگيت، مي گويد مقام هاي ارش��د دول��ت ترامپ براي 

حفاظت از مردم در برابر رييس جمهور امريكا به يك كودتاي 
اداري دست زده اند. اين از جمله شامل برداشتن اسناد مهم 
از روي ميز كار او پيش از آن است كه ترامپ فرصت امضاي 
آنها را پيدا كند. در اين كتاب كه قرار اس��ت هفته آينده به 
بازار بيايد، وودوارد به نقل از مصاحبه شوندگان نوشته وزرا 
و مديران دولتي بارها رييس جمه��ور را احمق و دروغ گو 

خوانده اند. 
به اين ترتيب مقاله تازه در نيويورك تايمز اذعاني مستقيم به 
در جريان بودن چنين كودتايي است. نويسنده مي گويد كه او 
عامل ليبرال ها نيست و در زمينه سياست گذاري با بسياري از 
تصميم هاي دولت هم نظر است اما اين تصميم ها نه به خاطر 
ترامپ بلكه خالف نظر او گرفته مي شود. او گفته: »اعتقاد 
داريم كه وظيفه اول ما خدمت به كشور است و رييس جمهور 
به رفتاري ادامه مي دهد كه براي سالمت جمهوري ما زيانبار 
است. براي همين بسياري از منصوبان ترامپ قول داده اند 
آنچه در توان دارند براي حفاظت از نهادهاي دموكراتيك و 
در عين حال خنثي كردن هوس هاي ناگهاني و غلط ترامپ 

انجام دهند.«
اين مقام ناشناس نوشته: »همه كساني كه با رييس جمهور 
امريكا كار كرده اند مي دانند كه او به هيچ اصول اوليه ملموسي 
كه تصميماتش را هدايت كند پايبند نيست. ترامپ حتي به 
آرمان هاي ديرينه حزب جمهوري خواه مثل آزادي انديشه، 
بازار آزاد و آزادي اجتماعي وابستگي نشان نمي دهد. سياست 
خارجي را در نظر بگيريد: رييس جمهور ترامپ چه در انظار 
عمومي و چه بطور خصوصي به مس��تبدين و ديكتاتورها 

تمايل نشان مي دهد، مثل والديمير پوتين رييس جمهور 
روسيه، و كيم جونگ اون رهبر كره شمالي.«

اين مقام مي گويد بسياري از تحريم ها و اقدامات عليه روسيه 
خالف خواسته رييس جمهور اعمال شده است. او در نهايت 
نسبت به سقوط ارزش هاي امريكا ابراز نگراني كرده و نوشته 
اس��ت: »نگراني بزرگ تر كاري نيس��ت كه ترامپ با مقام 
رياست جمهوري كرده بلكه كاري است كه ما به عنوان يك 
ملت اجازه داده ايم او با ما بكند. ما هم با او سقوط كرده ايم 
و اجازه داده ايم گفت وگوي ما از ادب و نزاكت خارج ش��ود. 

ترامپ گفت كه اين مقاله واقعا مايه ننگ است.«

واكنشهابهمقاله
اين موضوع كه مقام هاي ارشد در كاخ سفيد در تالش براي 
كارشكني در سياست هاي يك رييس جمهوري منتخب در 
امريكا هستند نگراني هاي زيادي را حتي خارج از كاخ سفيد 
ايجاد كرده است. ديويد فروم كارشناس جمهوري خواه كه 
از منتقدان جدي ترامپ است اين موضوع را بحران قانون 
اساسي خوانده است. او در نشريه آتالنتيك نوشته نويسنده 
با اين كار دولت امريكا را به بحران خطرناك تري دچار كرده 
و با شعله ورتر كردن آتش پارانويا در رييس جمهوري او را 

بي پرواتر كرده است. 
ترامپ خود در نخس��تين واكنش خود، در توييتر نوشت: 
»خيانت!« او سپس گفت كه همه رسانه هاي ساختگي پس 
از پايان كار او به عنوان رييس جمهور تعطيل خواهند شد 
چون ديگر چيزي براي نوشتن ندارند. سارا هاكبي سندرز 

سخنگوي كاخ سفيد، نيز در واكنش تندي گفته: »كسي كه 
اين مقاله را نوشته فريبكاري را بر حمايت از رييس جمهور 
منتخب اياالت متحده ترجيح داده است. او خود را باالتر از 
كشور و غرورش را باالتر از اراده مردم امريكا قرار داده است.«

مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، ضمن اعالم اينكه نويسنده 
مقاله نيست، از نويسنده ناشناس انتقاد كرده، او را عاملي 
فريبكار و شاكي خوانده و گفته تنها راه پيش روي اين فرد 
ترك كاخ سفيد است. بي بي سي پيشتر نوشته بود: »از آنجا 
كه تمركز اين مقاله بيشتر نحوه انجام امور خارجي است، 
احتماال سوءظن ها به تيم سياست خارجي ترامپ معطوف 
خواهد ش��د، مثال در وزارت خارجه، شوراي امنيت ملي و 

وزارت دفاع.«
سخنگوي استيو منوچين وزير دارايي امريكا، هم اين مقاله 
را غيرمسووالنه خوانده است. سخنگوي وزير امنيت داخلي 
امريكا نيز گفته است اينگونه حمالت سياسي دون شأن وزير 

و ماموريت اين وزارتخانه است.
جان برنان رييس سابق سيا، اما اين مقاله را سرپيچي فعاالنه 
خوانده و گفته عامل آن وفاداري به امريكا بوده است. برنان از 
منتقدان سرسخت ترامپ به شمار مي رود. جان كري وزير 
خارجه سابق امريكا، هم هش��دار داده دولت در ميان يك 
بحران قانون اساسي واقعي است. به گزارش سي ان ان، جان 
كري گفته زمزمه هايي از استيضاح وجود دارد اما هيچ كس 
نمي خواهد وقوع يك بحران قانون اساسي را تسريع كند. 
كري گفته: »يك رياس��ت جمهوري داريم كه از مس��ير 
منحرف شده است.... ما رييس جمهوري داريم كه قادر به 
انجام كارش نيست، كسي كه اوقات تلخي دمدمي مزاجانه 
دارد، اطالعات كافي در م��ورد خيلي از اين تصميم هايي 
كه مي گيرد، ندارد. همچنين مي بينيم كه افرادي اقدام به 
سرقت اسناد رياست جمهوري از روي ميز او مي كنند... اين 

يك بحران قانون اساسي واقعي است.«

دريچه

ركوددراقتصادآفريقايجنوبي
پساز۱۰سالرونق
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حمل  و نقل و خرده فروشي باعث شد پس از نزديك 
به يك دهه رشد اقتصادي، آفريقاي جنوبي به ركود 

اقتصادي دچار شود.
به گزارش رويترز، اين ضربه اي بزرگ به برنامه جنجالي 
اصالحات ارضي رييس جمهوري راماپوسا است چرا 
كه افت غير منتظره و ش��ديد توليدات كش��اورزي 
بالفاصله پس از تهديد دولت به مصادره زمين ها رخ 
داده است. توليد ناخالص ملي در سه ماهه دوم سال 
جاري ميالدي نسبت به س��ه ماهه اول 0.7 درصد 
كاهش داشته است. روند كاهش ارزش راند، پول ملي 
آفريقا جنوبي در برابر دالر امريكا نيز همچنان ادامه 
دارد و ران��د تاكنون بيش از دو درصد از ارزش خود را 
در برابر دالر از دست داده است. اگرچه توئيت دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا مبني بر احتمال اعمال 
تحريم ها عليه آفريقاي جنوبي هم در كاهش ارزش 
راند بي تاثير نبود. ترامپ در توييتي از مايك پمپئو 
وزير خارجه اياالت  متحده خواست كه با دقت مصادره 
زمين هاي كشاورزي و ديگر اراضي در آفريقاي جنوبي 
را بررسي كند. كاهش ارزش پول ملي همچنين به 

سقوط ارزش اوراق قرضه دولتي منجر شد.
رسنگا ملولهكه وزير آمار آفريقاي جنوبي در واكنش 
به گزارشات حاكي از كاهش رشد اقتصادي اين كشور 
در ش��ش ماهه اول امسال اعالم كرد: »ما در ركود به 
سر مي بريم.« طبق آمار، توليدات كشاورزي آفريقاي 
جنوبي 29.2 درصد افت داش��ته  است و بخش هاي 
حمل ونقل، ارتباطات و ذخيره سازي هم حدود 4.9 
درصد افت كردند. اما در همي��ن بازه زماني، بخش 
معدن 4.9 درص��د و بخش مالي 1.9 درصد رش��د 
داشتند. ارزش ارز ملي آفريقاي جنوبي تحت فشار 
بحران ارزي اقتصادهاي نوظه��ور همانند تركيه و 
آرژانتين، افت كرده است و به نظر مي رسد در شرايط 
كنوني كه سرمايه گذاران عميقا نگران فشارهاي دولت 
براي پيشبرد برنامه اصالحات ارضي هستند، شرايط 
براي پول ملي آفريقاي جنوبي وخيم تر خواهد شد. 
بسياري از كارشناسان و سرمايه گذاران معتقدند كه 
برنامه مناقشه آميز اصالحات ارضي عواقب اقتصادي 
فراگيري داشته باش��د. پيش نويس اليحه مصادر 
زمين ها با مالكيت سفيدپوستان و توزيع مجدد زمين 
براي اصالح نابرابري هاي نژادي، بطور موقت و تا زمان 
مطالعات بيشتر، تعليق شده است. با اين حال، كنگره 
ملي آفريقاي جنوبي دوباره التزام خود به اين طرح را 

تاييد كرده است. 

كوتاه از منطقه

سفرغيرمنتظره»متيس«بهكابل

لغومقرراتمنعآمدوشد
دربصره

آرزويتاجرشدنيك
تروريست

عمرانخان:درگيرجنگ
نيابتينميشويم

 احتمال ورود كره شمالي
 به بازارهاي اروپايي 

گروه جهان|
مدير كل آژانس ارتقاي تجارت-سرمايه گذاري سفارت 
كره جنوب��ي اعالم كرد، كره ش��مالي احتماال به لطف 
همكاري با مس��كو بتواند وارد بازارهاي اروپايي شود و 
اين از نظر سئول گام خوبي است. به گزارش اسپوتنيك، 
كيم جونگ كيونگ مدي��ر كل آژانس ارتقاي تجارت-

سرمايه گذاري سفارت كره جنوبي گفت: »كره شمالي 
فرصت ورود به بازاره��اي اروپايي از طريق همكاري با 
روسيه را خواهد داشت و اين خيلي خوب خواهد بود. اما 
اين مساله اي سياسي است و نمي توانم بگويم كه ظرف 
چه مدتي حل خواهد شد.« اين مقام با تاكيد بر اينكه 
روابط دو كره شاهد تغييرات چشمگيري شده، افزود: 
»كره شمالي تغييرات مرتبطي را در سياستش ايجاد 
مي كند و اين با نشست اخير كيم جونگ اون و دونالد 
ترامپ قابل اثبات است.«  اما كره شمالي همچنان تحت 
تحريم هاي س��ازمان ملل است و به نوعي دچار انزواي 
اقتصادي است. چنانچه پروژه هاي مشترك اجازه انتقال 
گاز روسيه به كره جنوبي از طريق كره شمالي را فراهم 
كنند، اين مساله به صورت چشمگيري همكاري ميان 
اين سه كشور را درعرصه تجاري و ساير زمينه ها تقويت 
مي كند. به گفته اين مقام، چنانچه دو كره به توافق هاي 
مرتبطي دس��ت يابن��د و تامي��ن گاز از طريق اراضي 
كره شمالي آغاز شود، مسكو و سئول مي توانند اجراي 
طرح هاي مون جائه اين، براي افزايش تجارت دوجانبه 

به ۳0 ميليارد دالر تا 2020 را آغاز كنند. 

چين: تعرفه هاي احتمالي 
امريكا را تالفي مي كنيم

گروه جهان|
س��خنگوي وزارت بازرگاني چين گفته بي ترديد اگر 
امريكا در راستاي اعمال تعرفه هاي جديد روي كاالهاي 
چيني حركت كند، اين كشور نيز تالفي خواهد كرد و 
ساكت نخواهد نشس��ت. به گزارش ايرنا، گائو فنگ با 
اش��اره به تهديدهاي دونالد ترامپ براي اعمال تعرفه 
بر كاالهاي چيني تصريح كرده كشورش هر كاري كه 
بتواند براي رويارويي تجاري با امريكا انجام خواهد داد. 
او با اشاره به برنامه امريكا براي اعمال تعرفه روي 200 
ميليارد دالر از كااله��اي وارداتي چين گفت: »تصور 
دولت ترامپ مبني بر اينكه اعمال فش��ارهاي بيشتر 
باعث تسليم پكن تسليم مي ش��ود كامال غلط است 
و هرگز چنين چيزي نخواهد ش��د.« گائو تاكيد كرد 
چين براي مقابله با امريكا تدابير الزم را اتخاذ مي كند و 
هشدار مي دهد كه افزايش تعرفه ها روي كاالهاي ديگر 
و اقدامات تعرفه اي جديد امريكا مشكلي را حل نخواهد 
كرد. احتمال م��ي رود در روزهاي آينده دولت امريكا 
برنامه اعمال تعرفه 25درصدي روي 200 ميليارد دالر 
از كاالهاي چين را اعالم كند همزمان دولت چين نيز 
هش��دار داد اين اقدامات به روابط اقتصادي و تجاري 
طرفين لطمات جدي تري وارد خواهد كرد. مسووالن 
سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان ملل و سازمان 
تجارت جهان��ي، جنگ تجاري دامنه دار و گس��ترده 
امريكا و چي��ن را براي اقتصاد جه��ان خطري بزرگ 

توصيف كرده اند. 

 افزايش قيمت 
محصوالت كشاورزي در اروپا 

گروه جهان|
تابس��تان س��ال 2018 يكي از گرم ترين تابستان ها در 
اتحاديه اروپا بود و كشاورزان از جمله گروهي بودند كه 
بيش از ديگران از اين گرما متضرر شدند. خشكسالي و 
كمبود علوفه براي دام ها باعث شد بسياري از كشاورزان 

گله هاي گاو خود را به كشتارگاه ها بفرستند. 
به گزارش يورونيوز، آخرين خشكسالي جدي پيش از 
اين در 197۶روي داده است. اين خشكسالي پس از يك 
زمستان سخت روي داد؛ به همين دليل منابع تامين 
خوراك دام بسيار محدود و ذخيره  سازي علوفه بسيار 
سخت است. همچنين از آنجا كه پيش بيني وضعيت 
زمس��تان آينده از هم اكنون آسان نيست، كشاورزان 
ترجيح مي دهند با توجه به ش��رايط موجود بخشي از 
ذخيره اي كه در حال حاضر در اختيار دارند را استفاده 
نكرده و براي زمستان نگه دارند يا ذخيرۀ علوفه بيشتري 
را با قيمتي گزاف بخرند. در آلمان نيز وضعيتي مشابه 
بريتانيا حاكم است. خوراك دام بطور چشمگيري كم 
است و امسال در آلمان كمترين محصول قرن برداشت 
ش��ده است. كميس��يون اتحاديه اروپا اعالم كرده اين 
خشكسالي  عالوه بر آلمان و بريتانيا و لهستان، در ديگر 
كشورهاي اين اتحاديه از جمله فرانسه، ايتاليا، ايرلند، 
مجارس��تان و روماني نيز ديده شده اس��ت. به اعتقاد 
ناظران، اولين تاثير اين گرماي ش��ديد و خشكسالي 
بر مصرف كنندگان اروپايي، افزايش قيمت كاالها در 

فروشگاه ها خواهد بود. 

 كاهش 93 درصدي ارزش 
لير تركيه در برابر دالر

گروه جهان|
بررسي نرخ ارز در بازار تركيه نشان مي دهد كه لير در 
12 ماه گذشته بيش از 9۳ درصد از ارزش خود را در 
برابر دالر از دست داده است. به گزارش ايرنا، نرخ دالر 
در معامالت روز پنجشنبه در برابر ۶.58 لير خريد و 
فروش شد. نرخ برابري لير به دالر در زمان مشابه در 

سال گذشته ميالدي ۳.41 بود.
ارزش لي��ر در برابر اكثر ارزه��اي خارجي كاهش 
داشته و اين واحد پولي در سال گذشته 87 درصد 
ارزش خود را در برابر يورو از دست داده است. يورو 
در اوايل سپتامبر سال گذش��ته در برابر 4.09 لير 
معامله مي شد و ارزش آن اكنون به 7.۶5 لير رسيده 
است. به ادعاي مقامات آنكارا، افزايش قيمت ارزهاي 
خارجي و افت ش��ديد لير پ��س از انتخابات اخير 
رياست جمهوري و مجلس اين كشور، دسيسه اي از 
سوي غرب به ويژه امريكا بوده است، اما بسياري از 
كارشناسان سياسي � اقتصادي ترك، افزايش نرخ 
ارز را ناش��ي از سياست هاي اشتباه حزب حاكم در 
سال هاي گذشته مي دانند و به باور آنها، ثابت ماندن 
نرخ ارز پيش از انتخابات به دليل كنترل شديد دولت 
بوده تا از انتخابات به سالمت خارج شود. رشد قيمت 
ارزهاي خارجي در ب��ازار تركيه به ويژه پس از بروز 
تنش در روابط آنكارا و واش��نگتن بر سر سرنوشت 
كشيش اندرو برانسون امريكايي تشديد شد كه در 

تركيه در حبس خانگي است. 

 هند و امريكا توافقنامه 
همكاري نظامي امضا كردند

گروه جهان|
هند و اياالت متحده توافقنامه ارتباطات نظامي امضا 
كردند كه به گفته هر دو طرف نقطه عطفي در روابط 
اس��ت و مس��ير را براي فروش ادوات نظامي حساس 
امريكا به هند باز مي كند. به گزارش رويترز، اين بسته 
پس از ديدار جيمز ماتي��س وزير دفاع و مايك پمپئو 
وزير امور خارجه امريكا با سوشما س��واراج وزير امور 
خارجه و نيرماال س��يتارامان وزير دف��اع هند به امضا 
رسيدند. نشست 2+2 براي مذاكرات در راستاي تعميق 
ارتباطات سياس��ي و امنيتي دو كشور برگزار شد. دو 
كشور كه در سال هاي اخير روابط نزديك تري داشته اند، 
مي خواهند با گسترش نفوذ چين در آسيا خصوصا در 
پاكستان، جنوب شرق آسيا و اقيانوس هند مقابله كنند. 
به گفته مقامات آگاه، اين توافق اجازه مي دهد امريكا 
تجهيزات پيشرفته شامل پهپادهاي شناسايي مسلح را 
به هند منتقل كند. دهلي نو به اين پهپادها براي نظارت 
بر اقيان��وس هند، جايي كه چين در س��ال هاي اخير 
مكررا قدرت نمايي كرده ، نياز دارد. دولت هند اعالم 
كرد: »دهلي نو و واشنگتن همچنين براي بازگشايي 
يك خط تلفن مستقيم ميان سران وزارت خارجه و 
همچنين برگزاري مانور مش��تركي با حضور نيروي 
هوايي، دريايي و ارتش دو طرف در س��واحل شرقي 
هند در س��ال 2019 توافق كردند.«  حجم معامالت 
دو كشور در اين زمينه در يك دهه گذشته به حدود 

15 ميليارد دالر مي رسد.
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وزير دفاع امريكا در چارچوب سفري غيرمنتظره 
جمعه به كاب��ل رفت. به گ��زارش رويترز، جيمز 
متيس وزير دفاع امريكا، به همراه ژوزف دانفورد 
رييس س��تاد مشترك ارتش اين كش��ور، راهي 
افغانستان شده است. گفت وگو درباره مذاكرات 
صلح ب��ا طالبان ني��ز از جمله ديگ��ر محورهاي 
س��فر متيس به افغانستان اس��ت كه پيش تر در 
گفت وگويي ابراز اميدواري كرده بود اين مذاكرات 

منتج به نتيجه مطلوب شود.

دقايقي پس از اعالم فرماندهي عمليات بصره مبني 
بر اجراي مقررات منع آمد و شد مقام هاي عراقي از 
لغو اين مقررات خبر دادند. به گزارش اسكاي نيوز، 
فرماندهي عمليات بصره گفته بود از س��اعت سه 
بعدازظهر پنجش��نبه تا اطالع ثانوي منع رفت و 
آمد را در مركز و شهرستان هاي بصره اجرا مي شود. 
اما مقام هاي عراقي دقايقي بعد اعالم كردند اين 
مقررات اجرا نخواهد شد. از آغاز تظاهرات استان 
بصره در 8 جوالي كه در اعتراض به كمبود شديد 
در ارايه خدمات عمومي و ب��ه ويژه در بخش آب 
و برق، بيكاري حاد برگزار ش��د دست كم 21 تن 

كشته شده اند. 

يكي از سركردگان گروه تروريستي جبهه نصرت 
200 ميليون دالر از بودجه اين گروه را در برخي 
كشورها س��رمايه گذاري كرده است. به گزارش 
الميادين، صالح الحموي از رهبران س��ابق جبهه 
نصرت گفته ابومحم��د الجوالني رهبر اين گروه، 
آرزوي تاجر ش��دن را در س��ر مي پروراند. وي در 
پيامي توييتري در پاس��خ به اين پرس��ش كه در 
صورت دستيابي تركيه به تضمين هايي براي عدم 
حمله به ادلب اين گروه بطور كامل منحل خواهد 
شد، نوشته هدف از وضع قوانين توسط تركيه براي 
اين گروه و بلوكه كردن س��رمايه هاي آن در اين 
كشور تحت فشار گذاشتن اين گروه براي منحل 

كردن خود است.

نخست وزير پاكستان با تاكيد بر اجراي دقيق قانون 
در دولت جديد اين كشور، گفته اسالم آباد ديگر در 
هيچ جنگ نيابتي يا جنگ عليه تروريسم شركت 
نخواهد ك��رد. به گزارش ايرن��ا، عمران خان گفته: 
»پاكستان در جنگ ديگري دخالت نخواهد كرد و 
هرگز نمي خواهد در جنگ عليه تروريسم به رهبري 
امريكا ش��ركت كند. حزب عمران خان زماني كه 
عربستان اسالم آباد را براي پيوستن به جنگ يمن 
تحت فش��ار قرار داده بود، ش��ديدا به اين موضوع 
اعتراض كرده و به دول��ت وقت اعالم كرد كه تنها، 
پارلمان حق تصميم گيري در اين خصوص را دارد.



پرونده8اخبار
 روسيه رقيب جديد امريكا

در بازار گندم
انجمن توليد كنندگان گندم امريكا اعالم كرد، دفتر 
اين انجمن در مسكو پس از 36 سال فعاليت در روسيه، 

اول اكتبر تعطيل مي كند.
به گزارش خبرنگار فارس به نقل از راشاتودي، انجمن 
گندم امريكا اعالم كرد، به دليل تقاضاي پايين گندم 
امريكا در روس��يه، دفتر خود را در مسكو از روز يكم 
اكتبر تعطيل مي كند. مارك فولر، معاون انجمن توليد 
كنندگان گندم امريكا، در اين باره گفت: با توجه به 
افزايش آگاهي عمومي نسبت به سطح توليد گندم 
روسيه، ما به اين نتيجه رسيديم كه در شرايط كنوني 
فعاليت خود را در بازار روسيه متوقف كرده و به سمت 
مناطقي برويم كه شاهد رشد صادرات در آنها هستيم. 
بنا به گفته اين مقام امريكايي، در حال حاضر گندم 
روسيه در بس��ياري از بازارها از رقابت پذيري بااليي 
برخوردار است، اما من بايد بگويم كه دفاتر فروش ما 
در هلند و مراكش به تالش خود براي صادرات هر چه 
بيشتر گندم به خاورميانه و شمال آفريقا ادامه خواهند 
داد.  انجمن گندم امريكا در سال 1982 دفتر خود در 
مسكو را تأسيس كرده و توانسته است، طي 10 سال 
گذشته 400 هزار تن گندم به روسيه صادر كند. بنا 
به بيانيه منتشر شده توسط اين انجمن، روسيه طي 
سال هاي اخير به سمت بازار توليد داخل خود گرايش 
پيدا كرده است. در اين بيانيه آمده است، روسيه از يك 
وارد كننده محض گندم به بزرگ ترين توليد كننده 
گندم در جهان تبديل ش��ده اس��ت. در حال حاضر 
روسيه بيش از نيمي از بازار صادرات گندم در جهان 

را در اختيار دارد.

 دو كشتي بار روغن
در راه ايران است

رييس اتحاديه بنك��داران، برنج و حبوبات گفت: دو 
كش��تي بار روغن در راه ايران و روي آب هاي كشور 
است بنابراين تا قبل از شروع ماه محرم مشكل روغن 
در بازار حل خواهد شد. محمد آقاطاهر رييس اتحاديه 
بنكداران، برنج و حبوبات در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، 
در خصوص مشكالت پيش آمده براي تامين روغن 
در كشور اظهار كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
اتحاديه ها قول چند روزه داده اند كه مشكل روغن را 
حل كنند. وي افزود: يكي از كارخانه هاي اصلي كشور 
به صورت قطره چكاني روغن را وارد بازار مي كند اما 
كارخانه هاي ديگر تاجايي كه بتوانند در حال تامين 
روغن بازار هستند. آقاطاهر گفت: كم شدن روغن در 
بازار صحت دارد كه ما در حال پيگيري و رفع مشكل 
هستيم. رييس اتحاديه بنكداران، برنج و حبوبات در 
ادامه تصريح كرد: دو كشتي بار روغن در راه ايران و بر 
روي آب هاي كشور است لذا تا قبل از شروع ماه محرم 
مش��كل روغن در بازار حل خواهد شد. آقاطاهر در 
رابطه با موضوع احتكار روغن تشريح كرد: كارخانجات 
نمي توانند دست به احتكار بزنند و دليل توزيع قطره 
چكاني روغن نبود مواد اوليه براي تامين كارخانه ها و 
مشكالت توليد است كه اين مشكل در همين چند 

روز آينده حل خواهد شد.

 اتخاذ تدابير الزم براي
تنظيم بازار محرم 

معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه تدابير الزم 
براي تامين محصوالت پروتئيني مردم در ماه محرم 
انديشيده شده اس��ت، گفت: نه تنها براي ماه محرم 
بلكه براي تمام سال پيش بيني توليد انجام شده است.

به گزارش  مهر مرتضي رضايي در جمع خبرنگاران 
با بيان اينكه سرانه مصرف مرغ در كشور بيش از 29 
كيلوگرم اس��ت، اظهارداشت: ايران هفتمين توليد 
كننده گوشت مرغ در جهان است و در توليد تخم مرغ 
رتبه يازده را دارد. وي با بيان اينكه نگراني براي تامين 
محصوالت پروتئيني مردم در ماه محرم نداريم، گفت: 
نه تنها براي ماه محرم بلكه براي تمام سال پيش بيني 
توليد انجام شده است. معاون وزير جهاد كشاورزي 
افزود: همين االن كه در ماه شهريور هستيم بيش از 
190 هزارتن گوشت مرغ توليد مي شود؛ نوساني كه 
طي روزهاي گذشته در قيمت ها وجود داشته بيشتر 
به دليل هيجانات بازار بوده تا اينكه به خاطر تغيير در 
ميزان عرضه و تقاضا يا توليد باشد. رضايي ادامه داد: 
در زمينه شير و محصوالت لبني نيز تغييراتي كه رخ 
داده تماما ناش��ي از شيرخام نيست و تنها بخشي از 
آن مربوط به شيرخام مي شود. وي اضافه كرد: همه 
اين محص��والت در حد كافي و برخي حتي به اندازه 
مازاد وجود دارد و امكان صادرات آنها فراهم اس��ت. 
رضايي با اشاره به اينكه براي ايام محرم ممكن است با 
محدوديت عرضه گوشت قرمز داخلي مواجه شويم، 
گفت: در همين راستا عرضه گوشت گوساله منجمد 
و گوشت گرم گوسفندي وارداتي در كنار محصوالت 
داخلي انجام مي ش��ود ضمن اينكه گوشت گوساله 
منجمد وارداتي كيلويي 29 هزارتومان و گوش��ت 
گوسفندي وارداتي شقه يا نيم شقه 3۵ هزارتومان 
اس��ت. به گفته وي ب��راي كنترل ب��ازار داخل فعال 
صادرات دام پرواري كه توليدكننده گوش��ت است، 
ممنوع شده البته اين سياست كالن دولت نيست و 
براي ثبات قيمت ها اين كار انجام شده اما صادرات گاو 
شيري و دام هاي ديگر برقرار است. معاون وزير جهاد 
كش��اورزي در بخش ديگري از سخنان خود درباره 
اقدام��ات دولت براي مقابله با تحريم هاي اقتصادي 
كشور، با بيان اينكه دولت به مقدار كافي ارز 4200 
توماني براي تامين نهاده ها و مواد اوليه توليد تدارك 
ديده است، گفت: شركت پشتيباني امور دام ذخاير 
خود را تامين كرده و به اندازه كافي اس��ت.  رضايي 
تصريح كرد: صنعت دام و طيور و محصوالت آن تابع 
عرضه و تقاضا است اما اين به معناي رهاسازي بازار 
نيست، اگر قيمت ها در دامنه منطقي باشد دولت و 
دستگاه هاي منطقي وارد نمي شوند، قيمت بايد به 
اندازه قيمت تمام شده توليد با احتساب ۵ تا 10 درصد 
سود براي توليد كننده )بسته به نوع محصول( باشد، 
اگر بيشتر از اين شود دولت و دستگاه هاي نظارتي به 

بازار ورود خواهند كرد. 

گفت وگوي »مايك بوالژفسكي« با »اسالوي ژيژك «

به من احترام نگذاريد، كتاب هايم را بخوانيد
مترجم: محمد باسط 

جي اس��تور ديلي- اس��الوي ژيژك فيلس��وف، منتقد 
فرهنگي و روانكاو لكاني اهل اس��لووني است. او سخنران 
و نويس��نده اي پ��ركار اس��ت و بي��ش از همه ب��ه بيان 
نكته هاي نغ��ز و تأمل برانگيز درباره سياس��ت و فرهنگ 
 معاصر شهره اس��ت، نكته هايي كه ظاهراً تمامي ندارند.

ژيژك آنقدر محبت داش��ت كه از خان��ه اش در ليوبليانا 
]پايتخت اسلووني[، به چندتايي از پرسش هاي من درباره 
شيوه درسِت فهم ايده هايش پاسخ دهد. با توجه به اينكه 
سبك او اين طور است كه به موضوعات مختلفي مي پردازد، 
در كنار حرف هايش فهميدم كه چرا عاش��ق جوك هاي 
ناجور است، چرا وظيفه فلسفه فاسدكردن جوانان است، و 
چرا مردي كه زماني »خطرناك ترين فيلسوف غرب« نام 

داشت حاال هدفي بسيار متعادل تر در پيش گرفته است.
بهترين متني كه مي توان براي فهميدن آثار شما 

مطالعه كرد چيست؟
با اينك��ه چند كتابي براي فهم اين زمينه فلس��في وجود 
دارد، ش��ايد اولين كتاِب دوست و همكارم النكا زوپانچيچ 
درب��اره لكان و كانت، ب��ا عنوان اخالقيات ام��ر واقعي، در 
صدر آنها قرار بگيرد. اما به اين هم بستگي دارد كه منظور 
ش��ما چه نوع نوشته اي باشد، چون روش��ن است كه من 
در حدود يك دهه گذش��ته دو نوع چيز نوش��ته ام: از يك 
طرف، كتاب هاي فلسفي تر هستند، معمواًل درباره هگل، 
انديشه پسا هگلي، هايدگر، رهيافت استعاليي به فلسفه، 
علوم مغزي، و غيره. از طرف ديگر، آثاري كه بيشتر درگير 
سياست هستند. در وهله اول، تصور مي كنم كه كتاب هاي 
فلسفي ام بس��يار بهتر هستند. نوش��ته هاي سياسي ترم 
مانند شجاعت نوميدي، عليه تهديد دوسويه و غيره، اينها 
چيزهايي هس��تند كه خودم به آنها اعتم��اد كامل ندارم. 
فكر مي كنم اينها را فقط براي گفتن چيزهايي مي نويسم 
ك��ه به نظرم ديگران بايد آنها را مي گفتند. راس��تش، چرا 
 ديگراني كه حرفه اي تر هس��تند اي��ن كار را نمي كنند؟

درباره كتاب هاي فلسفي، فكر مي كنم اينها دنباله كمتر از 
هيچ و پس روي مطلق باشند. به نظرم اينها بيان نهايي موضع 
فلسفي من تا به اينجاست. حاال دارم تالش مي كنم كه از 
آن گذر كنم، چون هميشه وسواس اين فكر را داشتم كه آن 
بينش اساسي از دستم گريخت، كه آن را فراچنگ نياوردم. 
هراس بزرگ من تمام ش��دن آن كت��اب حجيم كمتر از 
هيچ بود. اين كتاب بيشتر از 1000 صفحه است، اما ناگهان 
بعد از تمام ش��دنش اين ترس بر من غالب شد كه آن فكر 
اساسي را فراچنگ نياوردم، بنابراين تالش كردم درپس روي 

مطلق اين كار را انجام دهم. اما اين كتاب دشوارتر است.
به نظرتان در آثار ش�ما كدام مفهوم بيشتر از همه 
دچار سوء برداشت شده است؟ فكر مي كنيد چيزي 
هست كه ما خوانندگان نمي خواهيم آن را بفهميم؟

 به نظرم نه مفهوم بلكه حوزه هايي هستند كه درست فهم 
نشده اند. فكر مي كنم كتاب هاي فلسفي ام حتي آن قدر 
خوانده هم نمي شوند، و اغلب فهم درستي از آنها صورت 
نمي گيرد. هدف من به انجام رس��اندِن مداخله اي بسيار 
دقيق است. در يك لحظه فلسفي بسيار هيجان انگيز قرار 
داريم كه در آن رهيافت واسازانه، كه به شكل هاي مختلف 
در دو قرن پيش رايج بوده، به تدريج در حال ناپديدشدن 
است. بعد از آن ما -نامش را چه بگذارم- پوزيتيويسم جديد، 
علوم مغزي، حتي فيزيك كوانتومي را داريم: شيوه هايي 
علمي براي پاس��خ دادن به پرسش هاي فلسفي. استيون 
هاوكينگ در يكي از آخرين كتاب هايش مي گويد امروز 
فلسفه مرده است، علم دارد حتي به پرسش هاي فلسفي 
نيز وارد مي شود، و به معنايي حرفش درست بود. امروز، اگر 
شما بپرسيد، »جهان ما متناهي است يا نامتناهي؟ نفس 
ما جاودان است يا نه؟ صاحب اختيار هستيم يا نه؟« مردم 
براي يافتن پاسخ اين پرسش ها به زيست شناسي تكاملي، 
 علوم مغزي، و مكانيك كوانتومي رو مي كنند، نه به فلسفه.

با اين حساب، بين اين دو س��وي افراطي طيف، آيا جاي 
مناسبي براي فلس��فه وجود دارد؟ جايي كه نه صرفًا اين 
تأمل واس��اخت گرايانه و تاريخ باورانه باشد كه مي پرسد، 
»بافت اجتماعي يا بافت گفتماني يك اثر چيست«، و نه 
نوعي واقع گرايي خام. جايي ك��ه مي گويد اجازه بدهيد 
به واقعيت نگاه كنيم، و الي آخر. معمواًل اين نكته اساسي 
موجود در آثار من فهميده نمي شود. لذا، از نظر من، كاماًل 
خنده دار است كه اغلب به خاطر يك نوشته واحد از هر دو 
جناح مورد حمله قرار مي گيرم و موضع طرف مقابل را به 
من نسبت مي دهند. از ديد برخي از نظريه پردازان گفتمان 
كه پيرِو هابرماس هستند، من يك پوزيتيويست روانكاِو 
ساده لوح هستم. از نظر دانش��مندان مغز هم، هنوز يك 
متافيزيكدان اروپايي ساده لوح يا چنين چيز هايي به شمار 
مي روم. اما حاال به بخش جالب ماجرا مي رس��يم. ديده ام 
كه در نوش��ته هاي سياس��ي ام نيز همين اتفاق مي افتد. 
شايد به ياد بياوريد يا به گوشتان خورده باشد كه چند ماه 
پيش با جردن پترسون بحث و جدل مسخره اي داشتم. 
مي دانيد چه چيزي آنجا براي من خنده دار بود؟ از طرفي، 
نزاكِت سياسي دار هاي تراجنسيتي #من هم همينطور 
متهمم مي كردند كه –چه مي دانم- بي نزاكت سياسي، ضد 
هم جنس گرا، و حتي طرفدار ترامپ، راست افراطي و از اين 
جور چيزها هستم. بسياري از آنها –به ويژه بعد از نقد من بر 
برخي از وجوه #من هم همينطور و جنبش تراجنسيتي- به 
من به چشم دشمن نگاه مي كنند. اما اكثريت طرفداران 
جردن پترس��ون كه به دو متن كوتاه من واكنش نش��ان 
داده اند مي گويند من مثاِل ناِب واساخت گرايي، ماركسيسم 
فرهنگي، و از اين قبيل چيزها هستم. چيز واقعاً جالبي كه 
در واكنش ها به آثارم وجود دارد اين است كه براي يك متِن 
واحد اغلب از هر دو جناح مورد حمله قرار مي گيرم. كتاب 
سياسي قديمي من، به بيابان واقعيت خوش آمديد، به نظرم 
خيلي بامزه است ... دوستان عرب من مرا متهم كردند كه 
بيش از حد با صهيونيسم همدلي دارم و برخي از دروغ هاي 
صهيونيستي را در آن اشاعه مي دهم و الي آخر. يك دوست 
مصري به من گفت در االش��رم، مهم ترين روزنامه مصر، 
تقريبًا دو ده��ه پيش، به من به عنوان يكي از كثيف ترين 
تبليغاتچي هاي صهيونيسم حمله شده است. از طرف ديگر، 
اورشليم پست، مهم ترين روزنامه دست راستي در اسراييل، 

به من با اين عنوان كه خطرناك ترين روايت از يهودستيزي 
جديد را ارايه مي كنم حمله كرده است. از اين جهت، اين 
چيزي است كه به نظرم در واكنش ها به آثار من جالب است. 
به گمانم اين نشانه اي ناراحت كننده است از اينكه مردم واقعًا 
آنها را نمي خوانند و خط استداللي مرا دنبال نمي كنند، 
فقط دنبال تكه هاي كوتاه و نقل قول هايي مي گردند كه 
بتوانند آن طور كه مي خواهند آنها را بخوانند. اما از اين بابت 
آدم بدبيني نيستم. اينجا از ژان  پل سارتر پيروي مي كنم، 
كه مي گفت اگر، به خاطر يك متن واحد، از هر دو جناح به 
شما حمله شد، به احتمال زياد، اين يكي از اندك شواهد 

قابل اعتمادي است كه نشان مي دهد شما برحق هستيد.
مش�كلي در اين وضعيت نمي بينيد؟ منظورم اين 
اس�ت كه اين دو طرف، طرفداراِن صهيونيس�م و 
مخالفان آن، تالش مي كنند ت�ا اجزاي گفتمان يا 
مختصات بحث را سفت و سخت كنند. اينكه در يك 
سطحي طرفدار هر كدام از طرفين باشيد مشكلي 
ندارد، اما اتخاذ موضعي سوم كاري بسيار ويرانگر يا 
مجادله انگيز به حساب مي آيد. آيا در اين بحث ها 

اسير شده ايم؟
 بله، اين بحث ها اشتباه اند، اين تز من است. براي مثال، به 
نزاكت سياسي تراجنسيتي ها و #من هم همينطور نگاه 
كنيد. به اين نتيجه خواهيد رسيد كه تنها انتخابتان اين 
است كه يا دست به نقدي اخالقًا محافظه كار و مبتني بر 
عقل سليم از »افراط هاي« تراجنسيتي هاي نزاكت سياسي 
بزنيد يا كاماًل از تراجنسيت گرايي حمايت كنيد. موضع 
من در اين بحث مسلمًا نقد #من هم همينطور يا موضع 
تراجنسيتي از منظر دست راستي يا محافظه كارانه نيست، 
بلكه نقدي در مس��ير پيشرفت است. ايراد من به جنبش 
#من هم همينطور اين نيست كه آنها به جنوني بيش ازحد 
رسيده اند، يا زيادي معلم اخالق شده اند، نه! ايرادم اين است 
كه تعصب و پاك اييني اخالقي آنه��ا واقعًا به اندازه كافي 
ريشه اي نيس��ت. به نظر من، اساس كار طرفداران نزاكت 
سياسي بدون شك درست است. زنان سركوب شده اند، 
نژادپرستي وجود دارد، و الي آخر. اما راهي كه براي ورود به 

اين مساله انتخاب كرده اند جواب نمي دهد. 
از يك فضاي سوم براي سازش و مصالحه دفاع نمي كنم. 

مي گويم راهي كه براي ورود به اين مسائل انتخاب شده، 
در مجموع، هر دو سويش اشتباه است. اجازه دهيد مثالي 
براي شما بزنم كه اغلب مساله ساز تلقي مي شود. در حال 
حاضر بحثي جدي وجود دارد كه كاماًل هم موجه است: بعد 
از #من هم همينطور شما چطور قرار عاشقانه مي گذاريد و 

دِل طرفتان را مي بريد؟ قواعد جديد چيست؟
همانطور كه احتمااًل ه��م بدانيد، من در اين باره مطلبي 
نوشته ام. نكته من اين نيست كه گاهي اوقات نه به معناي 
نه نيست. نه هميشه يعني نه. فقط مي گويم رابطه جنسي 
قلمرويي پيچيده با ابهام ها و معاني ضمني است. نمي توانيد 
آن را به يك مشت قاعده تبديل كنيد. و ايراد اصلي من به 
قرائتي كه از پيش��نهادهاي آنها دارم همين است. قواعد 
جديد اغواگري در #من هم همينطور دقيقاً گرفتاِر طلسِم 
قانون پرستي هستند. آنها فكر مي كنند راه حل اين است كه 
قوانين روشن تر شوند. اما مساله را نمي توان در اين سطح 

حل كرد. كل چيزي كه مي خواستم بگويم همين است.
من خشونت را دس��ت كم نمي گيرم. وسواس من، و فكر 
كنم اين يكي از ميراث هاي بزرگ نقد ايدئولوژي در قرن 
گذشته است، اين است كه چطور يك قاعده، شعار يا رويه 
كه به نظر مي رس��د فضا را براي آزادي و رهايي بيشتر باز 
مي كند، درعين حال مي تواند مورد سوءاستفاده قرار بگيرد 
يا بطور بالقوه پيامدهاي خطرناك داشته باشد. همانطور كه 
در جايي ديگر گفته ام، من پاسخ هاي روشن براي كسي 
نمي آورم؛ عالقه دارم چيزها را بغرنج و پيچيده كنم. مردم 
اغلب مي گويند وقتي شما گيج و سردرگم هستيد فيلسوف 
باي��د ذهن تان را روش��ن كند. من مي گويم ن��ه! ما تصور 
مي كنيم چيزها را در زندگي روزمره خيلي شفاف و روشن 
 مي بينيم؛ من آرزويم اين اس��ت كه چيزها را بغرنج كنم.

از جردن پترسون نام برديد، و او تحت تأثير كارل يونگ است. 
توضيحي راجع به روانكاوي بطور كلي داريد؟ چون حداقل 
در اياالت متحده، ما شايد ابتدائًا تحت تأثير روان شناسي 
اگوي آنا فرويد باش��يم؟ كارل يون��گ هم يك جورهايي 
 تأثيرگذار است، تا حدي به واسطه جنبش عصر جديد ...

تأثير يونگ را دس��ت كم نگيريد. در اكثر كشورها، درباره 
فرويد خيلي جدي بحث مي شود، ولي بيشتر در نقد ادبي، 
شايد هم در روان شناسي، فلسفه، و حلقه هاي نظري. اما 
آثار يونگ عامه پسندتر هستند. كتاب هايش پرفروش اند. 
براي مثال، بعد از سقوط كمونيسم در روسيه، اتحاد شوروي 
سابق، در حالي كه كسي فرويد را به ياد نداشت، شنيدم كه 
آثار يونگ صدها هزار نسخه فروش كرده، حتي ميليون ها 
نسخه، و از اين قسم. و مسلماً، در اين مورد، قبول، ما وقت 
نداريم كه وارد جزييات ش��ويم، ولي اذعان مي كنم كه در 
اين مورد من يك استالينيست كهنه پسند هستم. يونگ 
بيراهه است. يونگ نوعي بازنويسي تاريك انديشانه عصر 
جديدي از فرويد است. اما، مي دانيد كه، در بحثم با جردن 
پترسون، وجه يونگي را كاماًل كنار نهاده بودم. آنجايي كه 
خيلي عصباني شدم )آن طور كه مي گويند( دليلش اين بود 
كه پترسون ناگهان از نقد #من هم همينطور و سياست هاي 

تراجنسيتي به طرزي كاماًل نامشروع به هراس وسواس گونه 
خودش از ماركسيسم فرهنگي پريد. خيلي ناگهاني يكي از 
موضوعات ايدئولوژيكي مورد عالقه محافظه كاران جديد در 
اروپا را پيش كشيد، بدين شرح كه بعد از سقوط استالين، بعد 
از شكست انقالب در اروپاي غربي در دهه 1920، يك مركز 
كمونيستي مرموز به اين نتيجه رسيد كه ما نمي توانيم غرب 
را مستقيماً نابود كنيم، بايد اول آن را از نظر اخالقي به تباهي 
بكشيم، يعني مبادي اخالقي مسيحي اش را نشانه بگيريم، 
لذا از طريق مكتب فرانكفورت و غيره، اينها چپ فرهنگي را 
درست كردند. و اينها كل اين پديده ها -فمينيسم افراطي، 
تراجنسيت گرايي، و غيره- را پيامدهاي نهايي ماركسيسِم 
به اصطالح فرهنگي مي دانند و اينكه قول داده كه غرب را 
نابود كند. به نظر من، اين حرف مطلقاً مهمل است و حتي با 
نگاه واقع گرايانه هم دقيق نيست. خواندن دوباره متن هاي 
هوركهايمر، آدورنو، و ديگر نام هاي بزرگ مكتب فرانكفورت 
در وضعيت فعلي جالب اس��ت. مثاًل ام��روز بايد آن متن 
اواخر دهه 1930 هوركهايمر با عنوان »اقتدار و خانواده« 
را بخوانيم ك��ه در آن اصاًل خانواده پدرس��االر را محكوم 
نمي كند، بلكه تأكيدش اين است كه در جامعه سرمايه داري 
زمانه خودش، جامعه پدرس��االر دچار ابهامات بسياري 
است. بله، پدرساالر يك الگوي سركوب است و غيره، ولي 
درعين حال بدون اقتدار پدرس��االرانه، كودك نمي تواند 
جايگاه اخالقي خودمختاري پيدا كند كه به او امكان دهد 
نوعي خودمختاري اخالقي را ب��راي مخالفت انتقادي با 
جامعه به دس��ت آورد. لذا، براي هوركهايم��ر و آدورنوي 
متأخر، مسائل روشن اند. جامعه اي بدون اقتدار پدرساالرانه 
جامعه اي است از دس��ته هاي جوانان خالفكار، جواناني 
كه ارزش هاي همقطاران خودش��ان را بس��ط مي دهند، 
كساني كه نمي توانند موضعي انتقادي نسبت به جامعه 
بگيرند، و غيره. بي دقتي نهفته در اين بازنمايي، كه هراس 
 از ماركسيسم فرهنگي را ترسيم مي كند، خنده دار است.

ديدگاه من در اين مورد كاماًل برعكس اس��ت. چيزي كه 
كساني مثل جردن پترسون به آن ماركسيسم فرهنگي 
مي گويند دقيقاً، چنان كه با اندكي پرخاش نيز آن را بيان 
كرده ام، يك��ي از آخرين دفاعيه هاي ب��ورژوازي در برابر 
ماركسيسم اس��ت. راديكال اس��ت، اما به طرزي اشتباه. 
نمي گويم برني سندرز ماركسيست است. با استانداردهاي 
نيم قرن قبل او فقط يك ميانه رِو نسبي است، اما احتمااًل 
اولين امريكايي سوس��يال دموكرات جدي در چند دهه 
گذشته است. اما توجه كرديد كه چطور بالفاصله كارش 
با افراد تراجنسيتي و #من هم همينطور به منازعه كشيد؟ 
يك بار او در بيانيه اي مشهور گفت -من هم به همين دليل او 
را دوست دارم- كه براي يك زن كافي نيست كه بگويد »من 
التين تبارم، به من رأي بدهيد.« ما بايد درعين حال بپرسيم 
»خب، خيلي عالي است، اما برنامه شما چيست؟« فقط به 
خاطر گفتن همين جمله او را متهم كردند كه طرفدار برتري 
نژادي سفيدپوستان اس��ت. به همين دليل است كه من 
فكر مي كنم اين چِپ به اصطالح فرهنگي يكي از مقصران 
اصلي شكست دموكراسي است، هزينه اي كه چپ هاي 
ليبرال براي وسواس ش��ان به اين امور فرهنگي پرداخت 
كرده اند. خداي من، يك سال و نيم پيش را به ياد مي آوريد، 
اگر نيويورك تايمز را باز مي كرديد، تصور مي كرديد مشكل 
اصلي اين است كه چه جور توالتي بايد داشته باشيم. بعد 

ترامپ نصيب مان شد.
ممكن اس�ت راجع به س�بك خودتان توضيحي 
بدهيد؟ از جاهاي مختلف شنيده ام كه خيلي راحت 
نيستيد كه مثل يك روشنفكر مرجع با شما برخورد 
شود، يك نوع شخصيت پدرگونه. جوك هاي ناجور 
را داريم، و اينكه گفته ايد عنوان هاي رس�مي مثل 

»استاد ژيژك« را دوست نداريد.
ولي من كارم را جدي مي گيرم. نمي خواهم با من با احترام 
برخورد شود، چون فكر مي كنم هميشه يك نوع پرخاش 
در احترام نهفته است. دست كم در جهان من -البته شايد 
من در جهان اش��تباهي زندگي مي كنم- اين نوع احترام 
هميش��ه با نوعي ظرافت گوياي اين است كه شما كار آن 
طرف را اصاًل جدي نمي گيريد. نمي خواهم به عنوان يك 
فرد به من احترام بگذارند. براي من مهم نيست كه من را 
چطور صدا مي كنيد، اسالوي يا رواني، يا هر چيز ديگري. 
من مي خواه��م روي آثارم تمركز كنيد. اينجا يك حالت 
دوگانه اي وج��ود دارد. مي دانيد كجا مي توانيد مچ من را 
بگيريد؟ از يك طرف، حرفم اين است كه مي خواهم روي 
آثار من متمركز ش��ويد. اما در آثار من و احتمااًل حتي در 
سخنراني ها، آشكارا نوعي وس��واس و اجبار دارم كه كارم 
سرگرم كننده باشد و توجهات را جلب كند. پس بله، من يك 
مشكلي دارم. به همين دليل است كه نوشتن را بسيار بيشتر 

از سخنراني و گفت وگو دوست دارم. چون در نوشتن، شما 
مي توانيد روي آنچه نوشته راجع به آن است تمركز كنيد. 
و يك حرفي بزنم كه تعجب كنيد. بهترين درس��ي كه در 
دهه هاي گذشته گرفته ام اين است كه كتاب هاي فلسفي ام، 
كه تصور مي شود خوانده نمي شوند، و زيادي طوالني اند، و 
زيادي دشوارند، اغلب بهتر از كتاب هاي سياسي ام فروش 
مي كنند. جالب نيست؟ درسي كه بايد بگيريم اين است 
كه مردم را دست كم نگيريم. مهم نيست كه يك مشت آدم 
بدبين چه مي گويند، اينكه مردم احمق اند، بايد كتاب هاي 
كوتاه بنويسي، فقط گزارش كن يا پيشنهاد عملي بده؛ نه. 
هنوز هم يك عامه اهل فكر جدي دور و بر ما حضور دارد. 

اين چيزي است كه به من اميد مي دهد.
هميشه انتظار داريم روشنفكران وقتي در بين مردم 
ظاهر مي ش�وند يك جور جديت داشته باشند، و 
مسلمًا در شما از اين چيزها خبري نيست، و شايد 
حتي اين تصوير را خراب كنيد. آيا اين تأثيرگذاري 

شما را محدود نمي كند؟
 بله، با شما موافقم. نكته جالبي است. تا حدي مي توانيد 
بگوييد آنچه بعضي ها شهرت من به حساب مي آورند در 
واقع استدالل ظريفي عليه خود من است. مردم مي گويند، 
»بامزه است، برو به حرف هايش گوش بده، اما خيلي او را 
جدي نگير.« و اين گاهي ناراحتم مي كند، چون مردم خيلي 
وقت ها توجه ندارند كه چه مي خواهم بگويم. براي مثال، در 
اين مورد واقعاً به حد جنون رسيدم، منظورم نقِد جان گري 
درباره كمتر از هيچ در نيويورك ريويو آو بوكز است، شايد 
آن را ديده باشيد. كمتر از هيچ يك كتاب پيچيده درباره 
هگل است. اين را با برخي از دوستانم كه فقط نقد گري را 
خوانده بودند امتحان كردم. از آنها پرسيدم چه برداشتي از 
كتاب داريد؟ پرسيدم ادعاي من در آن كتاب چيست؟ هيچ 
ايده اي نداشتند. آن نقد فقط روي برخي جزييات دست 
گذاشته بود كه از نظر سياسي مساله برانگيز و راديكال بودند. 
اما خدايا، من يك كتاب راجع به هگل نوشته ام. حرفم در آن 
چيست؟ اصاًل كسي به اين توجه نكرده بود. اما از طرف ديگر، 
فكر مي كنم نبايد اينجا زياد گاليه كنم، چون، مي دانيد كه، 
اين اتفاق براي فيلسوفان مي افتد. براي هايدگر اين اتفاق 

افتاد، براي مكتب فرانكفورت، براي لكان، و غيره.
فقط بايد اين واقعيت را پذيرفت و گذشت. فيلسوفان اصاًل 

براي اين وجود دارند كه در اغلب موارد بد فهميده شوند.
آيا وجه تاريك آثار شما در فيلم هايتان بيشتر جاري 

نيست، راهنماي منحرفان به ...؟
هيچ وق��ت راجع به اين فكر نكرده ب��ودم، اما مي توانم راز 
ديگري را براي ش��ما بازگو كنم؟ سوفي فينس بسيار به 
من محب��ت دارد و ما اين دو فيلم را ب��ا هم كار كرديم، اما 
آيا مي دانيد كه من از ساختن آنها نفرت داشتم؟ براي من 
اجراكردن جلوي دوربين مثل كابوس اس��ت، به ويژه كه 
مثل يك بازيگر با من برخورد ش��ود. مثاًل يك بار داشتم 
في البداهه 20 دقيقه حرف مي زدم و بعد سوفي فينس به 
من گفت، »عالي بود اسالوي، اما صدا مشكل داشت. ممكن 
اس��ت دوباره اجرايش كني؟« سوفي دوست من است اما 
در آن لحظه آماده بودم كه گردنش را بزنم! مي داني، آخر 
اين صداي لعنتي چه اهميتي دارد، خدايا. با موفقيت يك 
خط فكري را بسط داده بودم؛ داشتم بداهه مي گفتم؛ بازي 
نمي كردم كه از روي متن بخوانم، و حاال بيا برگرد عقب و 

دوباره اجرايش كن؟ كابوس بود.
اما همان لح�ن در فيلم ها جري�ان دارد. انگار اين 

فيلم ها بدشگون باشند.
درست مي گوييد، و مي دانيد نكته مهم اينجا چيست؟ اين 
ش��ايد به قول امروزي ها يكي از قمارهاي وجودي آثار من 
باشد. براي اينكه يك چپ راديكال باشي، الزم نيست مثل 

يك خوش بين احمق به نظر برسي، مثاًل بگويي اگر به خاطر 
س��رمايه داري و سركوب نبود، مردم ش��اد بودند، و ما يك 
جامعه جديد مي س��اختيم، و از اين حرف ها. نه! در آخرين 
كتاب نظري ام، »هرزگي امر تهي«، صراحتاً سراغ اين مي روم 
كه چطور در سطوح مختلف اگر چيزي شبيه به كمونيسم 
وجود مي داشت، احتماالً مردم خيلي ناشادتر بودند. زندگي 
خيلي بيشتر تراژيك مي ش��د. به نظرم نبايد شادي و اين 
مقوالت رواني را با سياس��ت ترقي خواه اشتباه بگيريم. در 
مجله اينترنتي فيلوسوفيكال سالون مطلبي در نقد مطالعات 
شادي منتشر كرده ام، و در آنجا تا آخر ماجرا رفته ام. گفته ام 
كه ش��ادي مقوله اي اخالقي نيست؛ مقوله اي سازشگرانه 
است. براي اينكه شاد باشيد بايد متظاهر و احمق باشيد. در 

اين مورد ديدگاهم دايماً در حال منفي تر شدن است.
تصور مي كنم -اگر بتوانم از اين مقوله گزافه گويانه 
استفاده كنم- خالقيت چيزي است كه شما را شاد 

نخواهد كرد.
خالقيت بسيار هراس��ناك و دردآور است. در مورد عشق 
نيز همين طور است: هيچ عشق شادمانه اي وجود ندارد، نه 
به اين معنا كه عشق هميشه اشتباه از آب درمي آيد، بلكه 
اگر فقط به ياد آوريد كه با چه شور و احساسي گرفتار عشق 
مي ش��ويد، خدايا، آرامش كل زندگي شما نابود مي شود؛ 
همه چيز از تعادل خارج مي ش��ود، و اين شدت است كه 

اهميت دارد. هيچ چيِز شادي در آن نيست.
شما در هرزگي امر تهي نوشته ايد: »تنها هيستري 
دانش جدي�د ايجاد مي كند، بر خ�الف درس هاي 
دانشگاه، كه صرفاً دانش را بازتوليد مي كنند.« با نظر 
به آنچه شما در آثارتان تالش مي كنيد بدان برسيد، 

چطور بايد اين جمله را بفهميم؟
اين البته حرف جديدي نيست كه من گفته باشم. من صرفًا 
حرف لكان را در آنجا بازگو كرده ام، و البته فرويد را. آنجا، اگر 
درست به خاطر داشته باشيد، هدف حمله به انحراف است. 
خصومت قديمي من با مي 68، جايي كه ايده اين اس��ت 
كه منحرفان راديكال هستند. آنها حتي از فرويد نقل قول 
مي كنند، كسي كه نوشته است هيستريك ها مبهم هستند، 
چون فقط ارباب را با يك دعوت مخفيانه از اربابي جديد و 
اصيل تر برمي انگيزند، در حالي كه منحرفان تا آخر ماجرا 
پيش مي رون��د. و در اينجا فكر كنم بايد كاماًل مختصات 
را تغيير دهيم. نه! منحرفان سازندگان قدرت هستند. هر 
قدرتي نياز به يك منحرِف مخفي زيرزميني و محرمانه دارد.
 اما حاال ترامپ را داريم، و ترامپ در سمت انحراف 
قرار دارد، ن�ه؟ انگار از در هم شكس�تن هنجارها 

لذت مي برد.
تا حدي بله. به نظر من چه كس��ي نشان بيماري ترامپ 
است؟ استيو بنن. اگر به پيش��نهادهاي اقتصادي او نگاه 
كنيد، چيزي مي گويد كه معمواًل به چپ ها نس��بت داده 
مي شود و هيچ سوسيال دموكراسي اي امروز جرئت انجام 
دادن آن را ندارد: ماليات ها را تا ۵0 درصد براي ثروتمندان، 
تأسيس��ات دولتي بزرگ، و غيره باال ببريد. و اين تراژدي 
كلي زمانه ماست، اينكه چپ هاي ميانه رو به چپ فرهنگي 
تبديل شده اند و راست هاي پوپوليست حتي بر بسياري 
از بن مايه هاي سوسيال دموكراسي قديم نيز تسلط پيدا 
كرده اند. سوس��يال دموكراسي دشر اروپا، حتي بيشتر از 
اياالت متحده، در حال از ميان رفتن اس��ت. به اين دليل 
 است كه فكر مي كنم كساني مثل برني سندرز مهم هستند.

همانطور كه برخي مش��اهده گران اهل فكر نوش��ته اند، 
سندرز توانست افراد زيادي را به سمت چپ بسيج كند كه 
در نبود او به ترامپ رأي مي دادند. اما از طرف ديگر، وقتي 
در مورد ترامپ به عنوان يك منحرف سوال مي كنيد، بله، 
با ش��ما موافقم، به ويژه در اين معنا -در اين مورد من يك 
اخالق گراي كالسيك هستم. از نظر من شعار جديد چپ ها 
بايد اين مي شد: »ما اكثريِت اخالق مدار هستيم.« منظورم 
اين است: به سخنراني هاي ترامپ نگاه كنيد و اينكه چطور 
سطح گفتمان عمومي تنزل پيدا كرده است. چيزهايي كه 
او در فضاي عمومي مي گويد دو يا سه دهه قبل قابل تصور 
هم نبودند. و فقط هم در اياالت متحده اين طور نيست. ما 
در اروپا هم وضع بهتري نداريم. واقعاً فكر مي كنم در زمانه اي 
زندگي مي كنيم كه بايد به آن دوران پسرفت ايدئولوژيك 
گفت. تاريخ هميشه پيشرفت نمي كند. اين كاري است 
كه هيتلر با فاشيسم انجام داد. چيزهايي كه پيش از اين 
هم بخش��ي از فضاي عمومي بودند اما به گفت وگوهاي 
احمقانه در كافه ترياهاي كوچك محدود مي شدند كه در 
آنها فقط از چيزهاي زشت و قبيح حرف زده مي شد، حاال 
بخشي از گفتمان عمومي شده اند. مجدداً در اروپا نيز وضع 

همين است
منبع: ترجمان

   اگر بگوييد »ماست سفيد است« ژيژك 
يك كتاب پانص�د صفحه اي غيرقابل فهم 
مي نويس�د تا با حرفتان مخالفت كند. اما 
از آن طرف هم، اگر ژيژك بگويد »ماس�ت 
س�فيد اس�ت« مطبوعات پر مي ش�ود از 
مخالفِت چپ ها و راست ها، محافظه كارها 
و ليبرال ه�ا و تقريب�ًا همه و هم�ه. ژيژك 
جنجالي ترين فيلس�وف زنده دنياس�ت 
و ب�ا اين ح�ال ادع�ا مي كن�د هيچ چي�ز 
نمي گويد جز چيزهاي خيلي معمولي. در 
اين گفت وگو او درب�اره كتاب ها، ايده ها و 

زندگي اش حرف مي زند

برش

   اي�ن تراژدي كلي زمانه ماس�ت، اينكه 
چپ هاي ميان�ه رو به چپ فرهنگي تبديل 
شده اند و راس�ت هاي پوپوليست حتي بر 
بسياري از بن مايه هاي سوسيال دموكراسي 
قديم نيز تس�لط پيدا كرده اند. سوس�يال 
دموكراسي در اروپا، حتي بيشتر از اياالت 

متحده، در حال از ميان رفتن است

    به س�خنراني هاي ترام�پ نگاه كنيد و 
اينكه چطور س�طح گفتمان عمومي تنزل 
پيدا كرده اس�ت. چيزهايي كه او در فضاي 
عمومي مي گويد دو يا س�ه دهه قبل قابل 

تصور هم نبودند

برش
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اخبار 9 پرونده
 مردم نگران سالمت

در مصرف مرغ نباشند

 ۲.۱  ميليون هكتار 
به سامانه نوين آبياري مجهز شد

معاون بهداشت و پيشگيري سازمان دامپزشكي 
گفت: فرآورده هاي مرغي كه در داخل كش��ور به 
صورت بهداش��تي و قانوني تهيه و توزيع مي شود، 

مخاطره اي براي بهداشت عمومي ندارد.
به گزارش صداوس��يما، علي صفر ماكنعلي اظهار 
داش��ت: گاهي در فضاي مجازي مطالبي منتشر 
مي ش��ود كه هيچ پايه علمي ندارد و بطور مثال به 
مردم توصيه مي شود كه به خاطر استفاده از هورمون 
در صنع��ت طيور، مردم از مص��رف بخش هايي از 
مرغ نظير بال، گ��ردن و پاي مرغ خودداري كنند؛ 
درحاليكه اين قسمت ها كامال قابليت مصرف براي 
انسان را دارد و استفاده از آن هيچ مخاطره اي ندارد.

وي يادآور ش��د: اساس��ا اس��تفاده از موادي نظير 
هورمون در صنعت طيور امكان پذير نيست و اين 
حرف ها كه نشات گرفته از حرف هاي بدون مبناي 
علمي اس��ت كه دانسته يا نادانس��ته براي آسيب 
رساندن به بخشي در زنجيره توليد صنعت طيور 
منتشر مي شود و مردم نبايد به اين صحبت ها توجه 
كنند. ماكنعلي همچنين با اش��اره به برنامه هاي 
سازمان دامپزشكي براي مقابله با بيماري آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان گفت: از آبان سال گذشته كه اين 
بيماري در بخش هاي وسيعي از كشور ايجاد شد، 
برنامه هاي عملياتي خود را در ۵ محور شامل رصد 
و پايش، تشخيص، معيارهاي كنترلي، آموزش و 
ارزيابي مراقبت با مشورت مجامع ذي صالح به روز 
كرديم و ضمن آموزش بيش از سه هزار نفر از فعاالن 
اين صنعت، سامانه هاي تشخيصي را در ۱۴ استان 
كش��ور نهادينه كرده و با تمهيدات الزم انديشيده 
شده كه اميدواريم در موج سال ۹8-۹7 بحراني به 

نام آنفلوآنزاي پرندگان نداشته باشيم.
وي اف��زود: با اين وج��ود ممكن اس��ت ۱۰ تا ۲۰ 
درصد تلفات سال قبل در س��ال جاري هم تكرار 
ش��ود؛ اما پيش بيني ما اين اس��ت كه با توجه به 
شناس��ايي ويروس ه��اي در گ��ردش، هدفمند 
كردن واكسيناس��يون در مناطق خاص، هدايت 
مرغداري هاي مناطق پرخطر به كم خطر و برخورد 
با مرغداري هاي غيرمجاز اين بيماري كنترل شود 
و موج ۹۹-۹8 ديگر با اين بيماري كه هزينه زيادي 
به ما تحميل كرد به عنوان موضوع عادي و غيرحاد 
برخورد شود. معاون س��ازمان دامپزشكي كشور 
همچنين با بيان اينكه امس��ال شرايط شيوع اين 
بيماري عادي است و تعداد كانون هاي آلوده امسال 
نسبت به سال قبل ۹۵ درصد كاهش يافته است، 
ادامه داد: خس��ارت تم��ام مرغداراني كه توليدات 
شان در قالب سيستم رصد و پايش معدوم شده بود، 
بطور كامل تا پايان سال قبل توسط شركت هاي بيمه 
پرداخت شده است و جمعيت مرغ تخم گذار امسال 

نسبت به سال قبل 8 درصد افزايش يافته است.

وزير جهاد كش��اورزي گفت: تاكنون ۲.۱ ميليون 
هكتار از اراضي كش��اورزي تاكنون به سامانه هاي 
نوين آبياري تجهيز شده كه بيش از 8۰۰ هزار هكتار 

آن در دولت تدبير و اميد انجام يافته است.
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني وزارت جهاد 
كشاورزي، محمود حجتي در حاشيه بازديد از باغ 
پسته الگويي با رقم كشت بافت »يو.سي.بي وان« 
در شهرستان دامغان در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اينكه افزاي��ش بهره وري آب از سياس��ت هاي 
راهبردي وزارت جهاد كشاورزي در دولت تدبير و 
اميد است، اعالم كرد: از ابتداي اجراي طرح تاكنون 
۲.۱ ميليون هكتار از اراضي كشاورزي به سامانه هاي 
نوين آبياري تجهيز شده كه بيش از 8۰۰ هزار هكتار 
آن در دولت هاي يازدهم و دوازدهم انجام يافته است.

وي ادامه داد: تا پايان امسال ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار هكتار 
از اراضي كشور به سيستم هاي نوين آبياري مجهز 
مي شوند. حجتي با بيان اينكه توسعه كمي و كيفي 
سامانه هاي نوين آبياري در دستور كار وزارت جهاد 
كشاورزي قرار دارد، خاطرنش��ان كرد: به منظور 
افزايش بهره وري آب، سيستم هاي نوين آبياري از 
قطره اي به زيرسطحي و همچنين هوشمندسازي 
سيستم ها در حال تغيير است. وزير جهاد كشاورزي، 
توسعه كش��ت نش��ايي به جاي بذركاري، انتقال 
فصل كشت از بهار به پاييز به منظور استفاده از آب 
س��بز )باران( و همچنين كاهش سطح زير كشت 
محصوالت آب بر همچون ذرت را از ديگر برنامه هاي 
اين وزارت براي افزايش بهره وري آب برش��مرد و 
افزود: نياز كشور به محصوالت آب بر مانند ذرت از 
طريق واردات تامين و در اين فرآيند مقدار زيادي 
آب مجازي به كش��ور وارد مي ش��ود. وي، توسعه 
گلخانه ها را از اولويت هاي وزارت جهاد كشاورزي در 
برنامه هاي مصوب اقتصاد مقاومتي عنوان و تصريح 
كرد: در كش��ت هاي گلخانه اي مص��رف آب تا ۹۰ 
درصد كاهش و ميزان توليد محصوالت كشاورزي 
تا ۱۰ برابر افزايش مي يابد. حجتي با اشاره به شرايط 
اقليمي استان سمنان بر ضرورت توسعه گلخانه ها 
در اين استان تاكيد كرد و گفت كه در زمينه گسترش 
كشت هاي گلخانه اي در استان سمنان بايد اهتمام 
بيشتري ش��ود. وزير جهاد كش��اورزي در بخش 
ديگري از س��خنانش در خصوص قيمت لبنيات 
اظهار داشت: از سال ۹۳ قيمت ۱۴۴۰ تومان براي 
خريد هر كيلوگرم شيرخام از دامداران تصويب شد 
ولي هيچگاه شير با اين قيمت از دامداران خريداري 
نش��د. وي با بيان اينكه قيمت خريد ش��يرخام از 
دامداران در حال حاضر حدود ۱7۰۰ تومان است، 
گفت كه با توجه به افزايش قيمت جهاني نهاده ها 
و همچنين تغيير نرخ ارز تخصيصي براي نهاده ها 
از ۳8۰۰ توم��ان به ۴۲۰۰توم��ان، قيمت تعيين 
شده براي خريد شير خام منطقي و متعادل است. 
وزير جهاد كش��اورزي تصريح كرد: براي پايداري 
توليد و حفظ وفاق ملي بايد همه به قيمت تعيين 
شده از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 

توليدكنندگان پايبند باشند.

در ميزگرد امكان سنجي صفر شدن صدور نفت ايرنا مطرح شد

ذبح فرصت برجام در جنگ هاي آماتوري
برجام ي�ا همان برنام�ه جامع اقدام مش�ترك كه 
بين ايران و كش�ورهاي 1+5 به امضا رسيد، فضا را 
براي اقتص�اد ايران كه در آس�تانه معضالت جدي 
قرار داش�ت باز كرد، ام�ا در داخل كش�ور به جاي 
استفاده از دس�تاوردهاي اين فضا، با مخالفت هاي 
پي درپ�ي و بهانه جويي ه�اي ف�راوان، فرص�ت 
اس�تفاده از آن س�لب ش�د، تا اكنون كه امريكا به 
دنب�ال تحميل تحريم هاي يك جانب�ه عليه ايران 
 اس�ت با دريغ و حس�رت به آن دوران نگاه ش�ود.
اي�ن موض�وع در كن�ار س�اير م�واردي ك�ه در 
دو نوب�ت گذش�ته منتش�ر ش�د، ط�ي ميزگ�رد 
امكان س�نجي صفر ش�دن ص�دور نفت اي�ران با 
حضور س�يدمهدي حس�يني، معاون اسبق امور 
بين الملل وزير نفت و اسداهلل قره خاني، سخنگوي 
 كميس�يون اقتص�ادي مجل�س مط�رح ش�د. 
حسيني مي گويد بايد به دولت هاي اروپايي راه نشان 
دهيم. براي اتحاديه اروپا سخت نيست كه شركت  ها 
و بانك هايي درست كند كه هيچ سرمايه اي در امريكا 
نداشته باش�ند كه نگران تحريم ها شوند. اين كار 
دشواري نيس�ت تا چند بانك خاص براي معامله با 
ايران و پرداخت پول نفت اين كشور ايجاد كنند و دالر 
از معامالت بطور كامل حذف شده و يورو جايگزين 
شود. در ادامه گفت و گوي اين ميزگرد را مي خوانيد.

   با افزايش احتمال بازگشت يك جانبه تحريم ها از 
س�وي امريكا، موضوع فروش نفت ايران به روسيه 
قدرت گرفته اس�ت. آيا خريد نفت ايران توس�ط 
روسيه مي تواند كمكي به ايران براي صادرات نفت 
در زمان تحريم باشد و اينكه روسيه با چه توجيهي 

اين كار را انجام مي دهد؟ 
حس�يني:  باوجود آنكه ما با روسيه روابط سياسي بسيار 
خوبي داريم، اما رقيب بزرگ ما در بازار نفت است و دوست 
دارد جاي م��ا را در بازارهاي بين الملل��ي بگيرد، چنانكه 
اين كار را پي��ش از اين نيز انجام داده اس��ت. از همين رو، 
اعتقاد من بر اين اس��ت كه چه در بحث سرمايه گذاري و 
چه در بحث بازاريابي فروش نفت، نبايد با رقباي خود كار 
كنيم، بلكه بايد مصرف كننده ها را مورد توجه قرار دهيم. 
از همي��ن رو، بايد با اروپا، چين، كره جنوب��ي و ژاپن كه به 
نفت ما نياز دارند كار را جلو ببريم. اما در ش��رايط اضطرار 
هر كاري كه منطق داش��ته باشد را انجام مي دهيم. اينكه 
تصور كنيم روس ها مي توانند حالل مش��كالت ما باشند 
از نظر من درس��ت نيس��ت. اگر قرار باشد بحث نامناسب 
نفت در برابر كاال را دنبال كنيم، توجه به اين نكته ضروري 
اس��ت كه عموم صنايع ما صنايع غربي اس��ت و كاالها و 
 لوازم يدكي مورد ني��از را روس ها نمي توانند تامين كنند.

در خصوص مواد غذايي و پوشاك و... نيز بايد صنايع داخلي را 
توسعه دهيم و نياز به روس ها نداريم. همچنين اينكه روس ها 
بخواهند براي ايران نفت بفروشند، براي ايران هزينه هاي 
زيادي به دنبال دارد و بايد بررسي شود كه آيا صرفه اقتصادي 

دارد؟  انرژي قابل تحريم نيست.
   به نظر شما كشورهاي ديگر توان جايگزيني نفت 

ايران در بازارهاي بين المللي را دارند؟
قره خاني:  در اين مورد بهترين تحليل را وزير نفت داشتند. 
به گفت��ه وي  اي كاش صادرات ما بي��ش از مقدار فعلي و 
بطور مثال ۴ ميليون بشكه بود، زيرا اين مقدار را نمي توانند 
به راحتي تامين كنند و  بطور حتم شوكي در بازار نفت ايجاد 
مي شد كه فشارها از ناحيه كشورها به امريكا افزايش پيدا 
مي كرد و مجبور به عقب نشيني مي شد. اينكه يك ميليون 
بش��كه از صادرات نفت ايران را كاهش دهند از سوي ساير 
كشورها قابل جبران است، اما آن مقدار زياد را نمي توانستند 
جبران كنند. در گذشته نيز اين تجربه وجود داشته و با اينكه 
روسيه را تحريم كردند و همه كشورهاي اروپايي و امريكا بر 
سر موضوع كريمه و اوكراين با اين كشور مشكل داشتند، 
اما در قسمت انرژي توان تحريم نداشتند، زيرا احتياج مردم 
يك كشور چيزي نيست كه بتوان آن را به بازي گرفت. چون 
در صورت به وجود آمدن بحران اجتماعي، خسارت هايي 
كه ترامپ مي خواهد براي ش��ركت ها ايجاد كند در برابر 

تنش هاي اجتماعي ناچيز خواهدبود.
اكنون توليد ايران همين ميزان است. بنابراين مي توانند 
مش��كل ايجاد كرده و هزينه هاي ما را باال ببرند، اما در اين 
صورت نيز مشكالت در كوتاه مدت خواهد بود و در درازمدت 
تقاضاهاي قبلي وج��ود دارد و تقاضاهاي جديدي اتفاق 
خواهد افتاد كه بازار نفت را مجبور به عقب نشيني مي كند. از 
سوي ديگر، با تحريم ها كشورهايي مانند ايتاليا،  كره جنوبي 
و ژاپن، امتيازاتي را به جهت سرمايه گذاري در بازار نفت و 
بخش هاي توسعه اي ايران از دست مي دهند. همچنين، 
فارغ از بحث نفت، كشورهاي جهان مراوداتي با ايران دارند، 
بنابراين اگر رو در روي ملت ايران بايس��تند و با اتاق جنگ 
وزارت خزانه داري امريكا همسو شده و به عنوان سربازان 
حلقه به گوش آنها باشند، حتما ايران عكس العملي را در 
قبال تصميم آنها خواهد داشت. در اين صورت، آنها منافع 

دوطرفه را از دست مي دهند و خسارت همه جانبه مي بينند. 
ايران كش��ور بزرگ و اثرگذاري در منطقه است، بنابراين 
بعيد مي بينم حتي اگر در كوتاه مدت موفق شوند، اين امر 
نمي تواند استمرار داشته باشد. زيرا راهكارهاي ديگري پيدا 
خواهد شد و مسيرهاي ديگري باز مي شود كه مي توانيم از 

اين مسيرها به اهداف مان برسيم.
  با اين وجود ممكن اس�ت امريكا با فشار و تهديد 
بتواند صادرات نفت ايران را به ش�دت كاهش دهد. 

اهرم هاي ايران در اين رابطه چه خواهد بود؟ 
قره خان�ي:  در همي��ن م��ورد مي توان ب��ه صحبت هاي 
رييس جمهوري ايران در اروپا اش��اره كرد. مسووالن نظام 
تصميمي گرفتند و رييس جمهوري موضوعي را در اروپا مطرح 
كرد كه مورد پش��تيباني همه كارگزاران حكومتي از مقام 
معظم رهبري تا مجلس و ساير نهادها قرار گرفت. اين موضوع 
بيشتر باز شد و سبب شد تا ش��ك، ترديد، دلهره و نگراني 
 در بازار انرژي در خصوص تامين نفت جهان ايجاد  ش��ود.

زيرا بازار انرژي و مصرف دنيا وابسته به خاورميانه است و اين 
را نمي توان ناديده گرفت. ايران نيز اجازه  نمي دهد كشورهاي 
ديگر نفت خود را بفروشند و گلوگاه اقتصادي ايران را مورد 
 تهديد قرار دهند و كش��ور را با مشكل جدي مواجه كنند.

زماني كه امريكا مي گويد مي خواهم صادرات نفت ايران  را  به 
صفر برسانم،  مبادالت بانكي ايران را كال كور و شركت هاي 
بيمه اي را ممنوع كن��م و در اين راه از همه اهرم هاي خودم 
استفاده مي كنم به معناي بستن گلوگاه اقتصادي ايران است. 

   بستن گلوگاه اقتصادي
مصداق كشتار جمعي است

بستن گلوگاه اقتصادي يعني شيرخشك بچه شيرخوار 
مورد تهديد اس��ت، يعني داروي بيمار س��رطاني تامين 
نمي شود، يعني حاضرم در ايران از نوزاد تا پيرمرد 8۰ ساله 
مورد خطر جدي قرار گيرد، كه اين همان بمب اتم است، 
 اين همان كشتار جمعي از طريق سالح شيميايي است.

بنابراين اگر ش��رايط به اين نقطه برس��د و امريكا از همه 
اهرم ها و ظرفيت ه��اي خود در زمين��ه علمي،  نظامي، 
اقتصادي، نفوذ بر س��ازمان هاي بين المللي و... استفاده 
كرده و تالش كند تا همه گلوگاه ها را ببندد، ما نيز نظاره گر 
نخواهيم بود و حتما از پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود 
استفاده مي كنيم. البته اين امر زمان خاص خود را داشته 
و شيوه خاص خود را طلب مي كند. همان گونه كه امريكا 
مي گويد همه گزينه ها روي ميز است، ما نيز ظرفيت هايي 
داريم و در آن زمان بايد از همه ظرفيت هاي خود استفاده 
كنيم و اينجاس��ت كه بايد بگويم امريكا موفق نمي شود 
كه اين هدف و آرزوي خود را محقق كند. درس��ت است 
كه مي تواند نگراني و التهاباتي ايجاد كرده و مش��تريان 
سنتي ما را تحت الشعاع قرار دهد، اما شرايط از نوع جنگ 
اقتصادي اس��ت كه ما حتما راهكارهاي خاص خود را در 
پيش مي گيريم تا كمترين آسيب را در اين زمينه ببينيم. 

   تجربه تحريم گران قيمت بود
حسيني:  بايد دنبال راه حل باشيم، زيرا جنگ اقتصادي 
اس��ت و آنها در تالش هس��تند اين كار را انج��ام دهند و 
مهم نيس��ت قانوني، خالف قانون يا خالف كنوانسيون ها 
باش��د.  در اينجا توجه به دو نكته اهميت دارد: اول اينكه 
چه كار باي��د انجام دهي��م و نكته ديگر اين اس��ت كه در 
گذش��ته چه كارهايي را انجام ندادي��م و اكنون بايد مورد 
توج��ه قرار دهي��م. اولين چي��زي كه به ذهن مي رس��د 
اين اس��ت كه از هر مس��يري كه مي توانيم نف��ت خود را 
بفروش��يم. معتقدم آنچه در تحريم قبل��ي تجربه كرديم 
گران قيمت بود. گرفتاري هايي پيدا كرديم، فس��اد ايجاد 
شد،  زنجاني ها به وجود آمدند و... بنابراين بايد از آن درس 
 بگيريم و فرمول ديگري براي مقابله با تحريم ها بنويسيم.

بطور مثال، در جري��ان قراردادهاي باي بك  براي مقابله با 
تحريم ها از اختالف منافع بين اروپا و آسيا با امريكا حداكثر 
استفاده را كرديم، بطوري كه ظرف دو تا سه سال ۲۰ قرارداد 
به ارزش حدود ۵۰ ميليارد دالر بستيم كه نتيجه آن توسعه 
پارس جنوبي و ظرفيت سازي يك ميليون بشكه اي نفت 
و... ش��د.   در آن زمان امريكا هم نتوانست كسي را تحريم 
كند و حتي اي��ن تضاد منافع در داخل امريكا نيز ش��كل 
گرفت، بطوري كه شركت هاي نفتي امريكايي اعالم كردند 
تحريم هاي شما درواقع عليه شركت هاي نفتي امريكاست، 
زيرا ايران قراردادهاي خ��ود را مي بندد و كار خود را انجام 
مي ده��د و در اين بين ما س��هم خود را از اين ب��ازار انرژي 

خوب )ايران واقعا جاذبه دارد و از نظر زمين شناس��ي اين 
كش��ور يكي از بهترين هاي دنياست و شركت هاي نفتي 
 عاشق زمين شناس��ي ايران هس��تند( محروم كرده ايد.

نتيجه آن شد كه در داخل امريكا ائتالفي با مشاركت ۴7۰ 
شركت، موسسات پولي، بانك و... در سال ۲۰۰۰ ميالدي 
ايجاد شد و اين ائتالف به دولت امريكا براي برداشتن تحريم ها 
از روي شركت هاي امريكايي فشار مي آوردند. اين  فشارها 
بر دولت امريكا آنقدر زياد ش��د كه يقين دارم اگر ماجراي 
۱۱ سپتامبر پيش نمي آمد تا فضاي كل دنيا را تحت تاثير 
 قرار دهد،  تحريم هاي ايران در همان زمان برداشته مي شد.

همچني��ن در س��خنراني ديك چن��ي در كنگره جهاني 
نف��ت در كلگري كانادا در س��ال ۲۰۰۰ ميالدي به عنوان 
نماينده اي��ران حضور داش��تم. وي درب��اره تحريم هاي 
صنعت نف��ت ايران گف��ت تحريم يعني چه؟ كه نش��ان 
 م��ي داد دولت امريكا از اين بابت تحت فش��ار ق��رار دارد. 

از همي��ن رو بايد تضاد منافع را ش��ناخته و از آن حداكثر 
اس��تفاده را كنيم. اين تضاد منافع امروز بين اروپا و آس��يا 
با امريكا به حداكثر خود رس��يده اس��ت و بايد بيشترين 

بهره برداري را از آن داشته باشيم.
   چگونه مي توان اين تضاد منافع را مديريت كرد تا 

بيشترين بهره نصيب ايران شود؟ 
حسيني:  به عقيده من راه اول آن است كه روي اروپايي ها 
فشار بياوريم كه اكنون اين كار در حال انجام است. ايران از 
اروپا مي خواهد بسته حمايتي از برجام تدوين كنند. ما بايد 
به اروپا و آسيا كه مي خواهند برجام باقي بماند راه حل نشان 
دهيم. امروز دو گروه وجود دارند. يك گروه دولت هاي اروپا و 
آسيا هستند كه به شدت از امريكا آزرده هستند و مي خواهند 
در مقابل تصميم اين كشور بايستند. تدوين بسته حمايتي 
از برجام ني��ز از همين رو تدوين مي ش��ود و ما بايد تالش 
 كنيم تا بسته به جاي ميليوني،  ارقام ميلياردي داشته باشد.

در مقابل، بخش خصوصي كشورها قرار دارند كه آنها محور 
كار هس��تند تا به ايران خدمات بفروشند، سرمايه گذاري 
كنند و... كه دولت ها با انجام فعاليت هاي حمايتي مي توانند 
 بخش خصوص��ي را به ادام��ه كار با اي��ران ترغيب كنند.

مهم تر اين است كه به دولت هاي اروپايي راه نشان دهيم. بطور 
مثال، اگر بسته حمايتي مي خواهند درست كنند راهكار آن 
را به آنها بگوييم. در ابتدا بايد با اتحاديه اروپا يك ديپلماسي 
قوي كه نه تنها با حضور آقاي ظريف و تيم سياسي، همچنين 
در زمينه اقتصاد و انرژي نيز فعال شود. براي اتحاديه اروپا 
سخت نيست كه شركت  ها و بانك هايي درست كند كه هيچ 
 سرمايه اي در امريكا نداشته باشند كه نگران تحريم ها شوند.

اي��ن كار دش��واري نيس��ت ت��ا چن��د بان��ك خ��اص 
ب��راي معامله ب��ا اي��ران و پرداخت پول نفت اين كش��ور 
ايج��اد كنن��د و دالر از معام��الت به ط��ور كام��ل حذف 
 ش��ده و يورو جايگزين ش��ود. جذابيت ب��ازار نفت ايران

از آنجا كه بازار نف��ت ايران داراي جذابيت اس��ت اين كار 
عملي اس��ت. اين امر البته دو بعد خواهد داشت. يك بعد 
اقتصادي و نيازهاي نفتي است و بعد دوم بعد سياسي است 

كه مي خواهد جلوي امريكا بايستد. البته كارشناسان ديگر 
ممكن است راه حل هاي بهتري داشته باشند كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد.اگر اين كارها انجام ش��ود، آن زمان امريكا 
مجبور مي شود به شركت هاي خصوصي كه نگران تحريم ها 
هستند مجوز دهد، چنانچه در تحريم هاي قبلي نيز اين اتفاق 
افتاد. درواقع كشوري مي تواند آسيب پذير بوده و تحريم شود 
كه اقتصادش با اقتصاد دنيا در ارتباط نباشد. ما اقتصاد خود 
را از اقتصاد دنيا بريديم، جماعتي در داخل كشور اين كار را 
انجام دادند. روزي كه برجام اجرا شد، هيات هاي اقتصادي 
از كش��ورهاي مختلف به وزارت نفت مي آمدند و تقاضاي 
امضاي قرارداد داش��تند. اينها فرصت هاي تاريخي است 
كه پيش مي آيد، ام��ا اين فرصت ها را در جنگ و دعواهاي 
آماتوري ذبح كردي��م. در اين خصوص به مذاكرات بعد از 
برجام با ژاپني ها مي توان اشاره كرد. به معاون وزير اين كشور 
اعالم كرديم كه اگر مي خواهيد توسعه ميدان آزادگان را به 
شما بدهيم بايد دو كار انجام دهيد.يكي اينكه نفت بيشتري 
از ايران بخريد، زيرا در آن زمان ما به دنبال بازيابي بازارهاي 
نفت خود بودي��م و دوم اينكه به ما پول دهيد. بار قبل ۴.۲ 
ميليارد دالر پرداخت كرديد و اكنون نياز ما بيشتر است و بايد 
مبلغ بيشتري بپردازيد.هيات ژاپني اعالم كرد كه ۱۰ميليارد 
دالر فاينانس براي ايران در نظر گرفته ايم. با اين حال، اعالم 
كرديم مقوله فاينانس جداست و براي بخش نفت به تنهايي 
بايد 8-7 ميلي��ارد دالر در نظر بگيريد. چند وقت بعد كه 
گرفتاري هاي داخلي بر سر موضوع قراردادها به وجود آمد، 
 مشاور نخست وزير ژاپن در سفر به ايران و در جلسه مالقات 
با وزير نفت عنوان كرد كه در زمينه قراردادهاي جديد نفتي 
كار خيلي خوبي انجام شده و شركت هاي نفتي ژاپني بسيار 
راضي هستند، اما امروز خبردار شديم كه گروه هايي در ايران 
اجازه كار نمي دهند. از آن نقطه كه ما براي بستن قرارداد 
شرط مي گذاشتيم به جايي رسيديم كه به دليل كارهاي 
آماتوري، نگران تعارضات داخلي ايران بودند. اينها مواردي 

است كه بايد از آن درس گرفت. 
    وزي�ر نفت ماه گذش�ته اع�الم كرده ب�ود كه اگر 
قراردادهاي بيش�تري با ش�ركت هاي بزرگ نفتي 
دنيا مي بستيم به آساني تحريم نمي شديم. به نظر 

شما قراردادهاي بيشتر خطر تحريم را كم مي كرد؟
حسيني:  اگر مي توانستيم از فرصت برجام استفاده كرده 
و چندين قرارداد با شركت هايي بزرگ از انگليس، فرانسه، 
آسيا و... مي بس��تيم دوباره داستان قراردادهاي باي بك 
تكرار مي شد و امريكا نمي دانست و نمي توانست با كدام 
شركت برخورد كرده و جريمه كند و شايد امروز اينجايي 
كه نشسته ايم نبوديم.  همچنين اگر توانسته بوديم ثابت 
كنيم تا دو سال آينده توليد خود را به 6-۵ ميليون بشكه 
مي رس��انيم،  رييس جمهور امريكا نمي توانس��ت بگويد 
صادرات نفت ايران را صفر مي كنيم.البته عده اي در داخل 
مي گفتند اين كار نمي ش��ود. چرا نمي شود؟ كل ذخاير 
روسيه ۱۰۰ ميليارد بشكه است و روزانه ۱۱ ميليون بشكه 
توليد مي كند. ذخاير ايران با ضريب بازيافت فعلي ۱۵7 

ميليارد بشكه اس��ت، پس چرا نمي توانيم نفت بيشتري 
توليد كنيم. قطعا آنهايي كه مي گفتند نمي توانيم و اجازه 
ندادند كار به پيش رود و جلوي آن را گرفتند، اگر اين دنيا 
 هم كسي از آنها سوال نكند در آخرت بايد پاسخگو باشند.

سايه مباحث اقتصادي بر تصميمات بزرگ دنيا
قره خاني: در حال حاض��ر، تصميم گيرنده در كل دنيا، 
بحث اقتصادي است. اگر رييس جمهوري امريكا معاهده 
پاريس را پاره مي كند، نگاهش به مس��اله زغال س��نگ 
امريكاس��ت و نمي خواهد درآمد و شغل را از دست دهد 
و در مقاب��ل انرژي مورد نياز را از خارج از امريكا وارد كند. 
بنابراين، معاهده را نمي پذيرد يا اگر تعرفه با چين و اروپا 
را ناديده مي گيرد اين امر سياسي نيست، بلكه مي خواهد 
اين قرارداد دوباره نوشته شده تا منافع اقتصادي بيشتري 
را به دس��ت آورد. اگر در خاورميانه نيز ش��رايط به شكل 
كنوني است، اين خواسته عربستان است كه ايران را دچار 
مش��كل كرده و توان اقتصادي و مانور ايران را در منطقه 
بگيرد. امريكا به نفت ايران كه اساس اقتصاد كشور به شمار 
مي رود فشار مي آورد، زيرا در مقابل مي تواند ميلياردها دالر 

از عربستان بگيرد.
   حال اگر ما با شركت هاي بزرگي از ايتاليا،  آلمان، 
 فرانسه، چين،  ژاپن، كره جنوبي و... قرارداد داشتيم 
و قراردادهاي بلندمدتي امضا مي كرديم، آيا منافع 
اين كش�ورها اجازه مي داد بازار ايران را به راحتي 

ترك كنند؟ 
 افزايش س��رمايه گذاري با منافع بلندم��دت اقتصادي

يكي از مزيت هاي قراردادهاي جدي نفتي )آي پي سي( 
بلندمدت بودن قرارداد در مقايسه با باي بك است. البته 
نه قرارداد درازمدتي كه مخ��زن را در اختيار خارجي ها 
قرار دهيم، بلكه ش��ركت هاي  خارجي س��رمايه گذاري 
مس��تمر انج��ام مي دهن��د و تكنول��وژي روز را آورده و 
مخزن را به توليد مي رس��انند و ايران نيز عمده انتفاع را 
 مي ب��رد و آنها نيز منفعت درازمدت به دس��ت مي آورند.

از همين رو، به واس��طه اين منفعت طوالن��ي مدت، زير 
بار تحريم ها و خ��روج از بازار نفت اي��ران نمي رفتند، اما 
منفعت ه��اي كوتاه مدت مي توان��د بالفاصله جايگزين 
شوند. كش��ورهاي جهان اعتبار خود را از ش��ركت هاي 
بزرگ شان به دس��ت مي آورند. آلمان را به زيمنس و بنز 
و... مي شناسند. همچنين نخس��ت وزير ژاپن در ابتدا  بر 
مناسبات اقتصادي تأكيد دارد نه مسائل سياسي.بنابراين 
مي توان نتيج��ه گرفت مباحث اقتصادي ح��رف اول را 
مي زند. اگر مباحث اقتصادي درازمدت اين كش��ورها با 
توسعه ايران به ويژه در نفت و گاز گره بخورد، اين كشورها 
نيز به آساني دست خود را در مقابل امريكا باال نمي برند و 
مس��يري را پيدا مي كنند كه امريكا ديگر نمي تواند ادعا 
كند كه صادرات نفت ايران را به صفر مي رساند. برداشت 
من بر اين است كه در آينده بايد به اين سمت و سو برويم 
و نمي توانيم از روابط بين المللي و اقتصاد دنيا خودمان را 

منزوي كنيم.

يكي از عارضه هاي اقتصادي ايران، به راحت طلبي معطوف 
مي ش��ود، چالش��ي كه نقطه مقابل سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با مطالعه 
سير توسعه كشورهاي پيشرفته، به اين واقعيت پي خواهيم 
برد كه تالش، كوش��ش و ممارست و پشتكار، اصلي ترين 

عنصر موفقيت چنين كشورهايي محسوب مي شود.
به تعبير ديگر محال ممكن است يك جامعه تن آسا و تن پرور 
از حيث اقتصادي به توسعه و پيشرفت مطلوب و پايدار نائل 
شود و در نقطه مقابل، دستيابي به توسعه و پيشرفت براي 
يك جامعه س��ختكوش و تالش گر، امري قطعي خواهد 
بود و با ارزيابي اين معادله س��اده اين امر خطير ملموس و 
مبرهن مي شود كه در شرايط فعلي اقتصادي كشور تالش 
و ممارس��ت عنصر و اصلي ضروري و اجتناب ناپذير براي 
توسعه هر چه بيشتر محسوب مي شود. اگرچه اطالق عنوان 

تن پروري به تمامي آحاد جامعه، قضاوتي ناصحيح و دور 
از واقعيت است اما نبايد اين واقعيت را ناديده انگاشت كه 
با وجود تالش و كوشش بخش قابل توجهي از جامعه، كم 
نيستند افراد و گروه هايي كه تن آسايي و تن پروري با گوشت 
و پوست آنها عجين شده است. در فضا و شرايطي كه در حال 
حاضر يكي از جدي ترين مشكالت اقتصادي و اجتماعي 
كشور به عارضه بيكاري معطوف مي شود متاسفانه هستند 
افرادي كه به دليل برخي مشقت ها و سختي هاي كار، از كار و 
تالش و اشتغال سر باز مي زنند و به بهانه هاي گوناگون، براي 
قصور و كم كاري خود بهانه تراشي مي كنند. البته اصلي ترين 
معضل افزايش بيكاري در كش��ور، به عارضه تن پروري و 
تن آسايي گره نخورده، اما كش��ور و جامعه اي كه درصدد 
توسعه اقتصادي است )آن هم در شرايط جنگ اقتصادي 
معاندان با جمهوري اسالمي ايران اسالمي( قطعا و يقينا بايد 

با يك عزم ملي و فراگير تالش و كوشش و سختكوشي در 
اولويت تمامي افراد جامعه )اعم از مردم و مس��ووالن( قرار 
گيرد. اين ادعايي است كه با مطالعه روند توسعه كشورهايي 
همچون كره جنوبي، آلمان، ژاپن و غيره قابل اثبات خواهد 
بود، كشورهايي كه تقريبا از هيچ به همه چيز دست يافتند 
و امروز نقش بس��زايي را در تحوالت اقتصادي جهان ايفا 
مي كنند. با نيم نگاهي به وضعيت فرهنگي و اجتماعي كشور 
در دوران معاصر، به اين واقعيت پي مي بريم كه ريشه بخشي 
از اين نقيصه ها، درمنابع زيرزميني ارزنده اي گره خورده كه 
سال ها با فروش آن، برخي از مردم و بخشي از مسووالن را 
به تن آسايي عادت داده اس��ت. يقينا خانواده و آموزش و 
پرورش دو نهاد كليدي در تربيت، آموزش و پرورش افراد 
و گروه هاي اجتماعي به عنوان نيروي انس��اني و سرمايه 
اجتماعي و اقتصادي هر كشوري به شمار مي رود. در جوامع 

توسعه يافته اين دو نهاد به نحو مطلوبي در نهادينه ساختن 
فرهنگ و روحيه تالش، كوشش و مجاهدت نقش آفريني 
كرده اند. فاطمه خدري زاده جامعه ش��ناس، ؛ با اش��اره به 
مطلب فوق اظهار كرد: به واقع روحيه مس��ووليت پذيري 
در افراد و گروه هاي اجتماعي، به واسطه فعاليت و كاركرد 
مثبت و صحيح اين دو نهاد حاصل مي شود. به اعتقاد وي 
در كشوري مثل ژاپن در سايه فعاليت صحيح اين دو نهاد 
به اين درجه از پيشرفت نائل شده اند و امروز شاهد هستيم 
از حيث مس��ووليت پذيري در باالترين درج��ه، در ميان 
كشورهاي جهان قرار دارند. خدري زاده مي گويد: تقسيم 
وظايف و روحيه سختكوشي از سنين كودكي و نوجواني در 
ذهن و انديشه فرزندان جامعه نهادينه مي شود و هر آنچه 
در اين حوزه بيشتر فعاليت و برنامه ريزي شود، روند توسعه، 
پيشرفت و شكوفايي كشور با رشد و سرعت هرچه بيشتري 

همراه خواهد شد. حسين گروسي  عضو سابق كميسيون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي؛ با اشاره به ضرورت 
تربيت، آموزش و پرورش صحيح براي دستيابي به توسعه 
و پيش��رفت پايدار تصريح ك��رد: بارها و باره��ا در محافل 
برخي خانواده ها و در توصي��ه والدين به فرزندان خويش، 
براي تش��ويق آنها به درس خواندن و تحصيل اين جمله و 
عبارت شنيده ش��ده كه »درس بخوان، در غير اين صورت 
بايد كاركني....« و متاسفانه اين عبارت در برخي از مدارس 
و كالس هاي درس از س��وي معلمان به دانش آموزان نيز 
ديكته مي شود كه اين موضوع جاي تاسف دارد )البته در 
ساليان اخير با برنامه ريزي هاي انجام شده تالش هاي قابل 
توجهي در راس��تاي تقويت فرهنگ كار و تالش در قالب 
مدارس فني و حرفه اي و كار و دانش عملياتي شده كه قابل 

ستايش است.( 
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  بس�تن گلوگاه اقتصادي يعني شيرخش�ك بچه ش�يرخوار مورد تهديد اس�ت، يعني داروي بيمار سرطاني تامين نمي ش�ود، يعني حاضرم در 
 ايران از نوزاد تا پيرمرد 80 س�اله مورد خطر جدي قرار گيرد، كه اين همان بمب اتم اس�ت، اين همان كش�تار جمعي از طريق سالح شيميايي است.
بنابراين اگر شرايط به اين نقطه برسد و امريكا از همه اهرم ها و ظرفيت هاي خود در زمينه علمي،  نظامي، اقتصادي، نفوذ بر سازمان هاي بين المللي و... 
استفاده كرده و تالش كند تا همه گلوگاه ها را ببندد، ما نيز نظاره گر نخواهيم بود و حتما از پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود استفاده مي كنيم. البته اين 

امر زمان خاص خود را داشته و شيوه خاص خود را طلب مي كند.

برش

  كش�ورهاي جه�ان اعتب�ار خ�ود را از 
شركت هاي بزرگ شان به دست مي آورند.   
مباحث اقتصادي ح�رف اول را مي زند. اگر 
مباحث اقتصادي درازمدت اين كش�ورها 
با توس�عه ايران به ويژه در نف�ت و گاز گره 
بخورد، اين كشورها نيز به آساني دست خود 

را در مقابل امريكا باال نمي برند

برش

راحت طلبي؛ عارضه اي كه اقتصاد كشور را به زانو در مي آورد



دانش و فن10اخبار
هاتگرام و تلگرام طاليي

تا پايان آذر مهلت گرفتند

آينه اي كه در خانه
با شما ورزش مي كند

ربات هاي هوش مصنوعي 
تعصب مي آموزند

استفاده از چربي مصنوعي 
براي محافظت از غواصان

فارس| يك منبع آگاه در پيگيري وضعيت ادامه 
يا توقف فعاليت هاتگ��رام و تلگرام طاليي از 15 
شهريور، گفت: به اين دو نسخه فارسي تلگرام تا 

پايان آذر مهلت جديد داده شده است.
وي گف��ت: مدي��ران تلگرام طالي��ي و هاتگرام 
مي گويند در حال مستقل شدن از تلگرام و تبديل 
شدن به پيام رسان كامال بومي هستند و از اين رو 
در جلسه اي با رييس قوه قضاييه مقرر شد فرصت 
دوباره اي براي اتمام اقدامات فني به اين دو نسخه 

فارسي تلگرام داده شود.

مش�بل تك| به تازگي آينه اي ساخته شده كه 
مي تواند كالس هاي ورزشي را در خانه براي كاربر 

فراهم كند و به واي فاي و بلوتوث متصل مي شود.
اين  آينه هوش��مند به افراد كمك مي كند ورزش 
كنند. اين گجت كه Mirror نام دارد يك نمايشگر 
ال س��ي دي با دو بلندگو اس��تريو، يك دوربين و 
چند نرم افزار مجهز به پردازش��گر چهار هسته اي 
اس��ت.بلوتوث و واي فاي به كارب��ر اجازه مي دهد 
دستگاه هاي رصد كننده را به گجت متصل كنند 
Mirrorو در خانه خ��ود از كالس هاي ورزش��ي

استفاده كنند. كالس هاي اين گجت شامل يوگا، 
ورزش ه��اي كارديو، ورزش ه��اي قدرتي، بوكس 
و پيالتس در س��طوح مختلف اس��ت.قيمت اين 
نمايشگر مجهز به اينترنت 1۴۹5 دالر است و كاربر 
براي استفاده از هر كالس بايد ماهانه ۳۹ دالر اضافي 
بپردازد. اين آين��ه 5۲ اينچي را مي توان روي ديوار 
نصب كرد يا روي يك پايه فلزي قرار داد. همچنين 
گجت به وسيله يك اپليكيشن iOS كنترل مي شود 
و كاربر مي تواند مانند بقيه كالس هاي ورزشي آن را 

شخصي سازي كند. 

انگجت| يك تحقيق جديد نش��ان داد ربات هاي 
هوش مصنوعي با يادگيري و كپي كردن از يكديگر، 

در رفتار خود تعصب و جانبداري را بروز مي دهند.
 محققان روانشناس��ي و علوم رايانه اي دانش��گاه 
كارديف و MIT متوجه شده اند ربات هاي هوش 
مصنوعي با يادگيري از يكديگر متعصب مي شوند.

بيش��تر اوقات هوش مصنوعي رابطه اي پيچيده 
ب��ا نژاد پرس��تي دارد و در تحقيقات پيش��ين نيز 
نمونه هايي از وجود تعص��ب در اين فناوري ديده 
شد. تحقيق جديد نشان داد هوش مصنوعي خود 
به تنهايي نيز دچار نوعي تعصب مي شود. محققان 
در اين باره نوشته اند: گروهي از ماشين هاي خودكار 
با شناسايي، كپي كردن و يادگيري تعصب در رفتار 
ديگري، آن را بروز مي دهند.در اين تحقيق بازي 
شبيه سازي ش��د تا ربات هاي هوش مصنوعي به 
دو گروه كمك كنند. اين تقس��يم بندي براساس 
ش��هرت هر ربات و اس��تراتژي هاي كمك انجام 
مي شد. درهرحال محققان متوجه شدند ربات ها به 
طرز قابل توجهي به يك گروه بيش از ديگري توجه 
مي كنند. ربات ها در بيش از هزاران ش��بيه سازي 
استراتژي هاي مختلفي را با كپي كردن از يكديگر 
در گروه خود يا در كل آموخته اند.اين تحقيق نشان 
مي دهد ربات ها استراتژي هايي انتخاب كردند كه در 

كوتاه مدت ثمر دهد. 
 راجر ويتاكر يكي از مولفان ارشد تحقيق در اين باره 
مي گويد: شبيه سازي هاي ما نش��ان داد تعصب يا 
جانبداري يكي از نيروهاي قدرتمند است و مي توان 

انگيزه آن را در جمعيت مجازي ايجاد كرد.

گيزمگ| پژوهش��گران امريكايي، لباس ش��ناي 
جديدي طراحي كرده اند كه مي تواند مقاوت در برابر 

سرما را تا سه برابر افزايش دهد.
 “اداره پژوهش ه��اي درياي��ي امري��كا  )ONR( با 
همكاري دانش��گاه هاي ام.آي.ت��ي  )MIT( و جرج 
ميسون » )GMU(، يك لباس شنا حاوي گازهاي 
بي اثر ابداع كرده اند كه مي تواند مقاومت غواصان را در 

برابر سرمازدگي افزايش دهد. 
با وجود ابداع تجهيزات بس��يار براي غواصي، واضح 
است كه انس��ان نمي تواند كامال با شرايط اقيانوس 
سازگار باشد و اين مشكل، تنها با استفاده از مخزن هاي 

هوا حل نمي شود.
غواصان براي محافظت از خود در برابر سرمازدگي، 
لباس هاي متفاوتي مي پوشند كه به ميزان سرماي آب 
بستگي دارد. متداول ترين مدل اين لباس، تركيبي از 
»نئوپرن« منبسط و اليه نازكي از آب است كه بدن 

كاربر، آن را گرم نگه مي دارد.
لباس هاي ش��نا، سيستم س��اده و موفقي هستند 
اما محدودي��ت زمان��ي و مكاني دارن��د؛ در نتيجه 
پژوهش��گران، روش س��اده اي براي محافظت بهتر 
بدن ارايه دادند كه تحمل سرما را تا سه برابر افزايش 

مي دهد.
آنها در اين لباس شنا از هواي محبوس شده در فوم 
»نئوپرن « استفاده كردند كه به همراه گازهاي بي اثر، 
يك عايق گرمايي فراهم مي كند كه عملكرد آن مانند 
يك بافت چربي است. براي اين كار، لباس نئوپرن در 
يك مخزن فشار و در ميان گازهاي بي اثر قرار گرفت. 
پس از چند ساعت، گاز به داخل لباس نفوذ كرد و هواي 

محبوس شده را بيرون فرستاد.
به گفته پژوهشگران، اين كار موجب شد كه لباس، 
به جاي چند دقيقه، براي س��اعت ها موثر باشد. اين 
شرايط ثابت نيست زيرا گازها بيش از ۲0 ساعت نشت 
مي كنند اما پژوهشگران باور دارند اين زمان، از زماني 

كه غواصان زير آب سپري مي كنند، بيشتر است.

وزير ارتباطات مطرح كرد

چراگوشيهايمنتظرعرضه،تعيينتكليفنميشوند
گروه دانش و فن   

بازار گوشي تلفن همراه روزهاي بي ثباتي را طي مي كند 
و خري��داران در مراجعه به اين بازار با قيمت هاي نجومي و 
چندين ميليوني گوشي ها مواجه مي شوند. به نحوي كه 
گوش��يهاي پرچم دار برندهاي مختلف كه تا پيش از اين 
حدود ۳ تا 5 ميليون تومان قيمت داشتند بيش از 1۶ ميليون 
تومان در بازار قيمت داده مي شوند. از سوي ديگر بسياري 
از فروش��ندگان در فروش گوشي دس��ت نگه داشته اند و 

مي گويند كه كاال در بازار براي فروش وجود ندارد.
كانال اطالع رساني طرح ثبت تلفن همراه )همتا(، با انتشار 
آمار واردات گوشي موبايل به كشور و ركود بي سابقه در اين 
بازار، از مسووالن خواست تا با اتخاذ تصميمات كارشناسي 
و تدابير مناسب، زمينه ورود هرچه سريع تر كاال به بازارهاي 

تلفن همراه را فراهم كنند.
بر اساس بررس��ي هاي صورت گرفته، نياز تلفن همراه در 
كشور، بيش از ۲0 ميليون دستگاه در سال برآورد شده كه 
ارزشي معادل ۳ ميليارد دالر در سال خواهد داشت. بنابراين 
از ابتداي سال ۹۷ تاكنون جهت تنظيم بازار بايد حدود 10 

ميليون دستگاه تلفن همراه وارد بازار مي شد.
با اين حال طبق اطالعات به دس��ت آمده از سامانه همتا، 
تعداد گوشي وارد شده از مبادي قانوني به كشور از ابتداي 
سال جاري تاكنون تنها ۲ ميليون و ۶۲0 هزار دستگاه تلفن 
همراه بوده است. همچنين از ابتداي سال جاري مجموعا 
۲ ميليون دستگاه تلفن همراه )كه بخشي از آن مربوط به 

واردات قبل از سال ۹۷ است( به فروش رفته است.
با توجه به آمار ارايه ش��ده، اختالف شديدي بين عرضه و 
تقاضاي بازار تلفن همراه وجود دارد و بازار ركود سنگيني 
را به دليل كاهش بي س��ابقه موجودي تجربه مي كند. از 
اين رو ادامه وضع موجود ممكن است منجر به بروز برخي 

آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي شود.
از مسووالن كش��ور كه در اين حوزه تصميم گير هستند 
انتظ��ار مي رود باتوجه به معضالت به وج��ود آمده پس از 
نوسانات ارزي اخير براي بازار تلفن همراه، با اتخاذ تصميمات 
كارشناسي و تدابير مناس��ب، زمينه ورود هرچه سريع تر 
كاال به بازارهاي تلفن همراه و موجبات ساماندهي بازار را 

فراهم كنند.
از سوي ديگر وزير ارتباطات و فناوري اطالعات مي گويدبا 
خودم فكر كردم كه چرا مدت هاست گوشي هاي منتظر 

عرضه به بازار تعيين تكليف نمي شوند؟
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات  
در توئيتي نوشته است: »در بازار چارسو جواني با صداي بلند 
به من مي گفت: در برخي ادارات به ما مي گويند، از ما مجوز 
براي مواد مخدر بخواه اما براي گوشي نه. كاري مي كنيم كه 
اين بچه نتيجه شفاف سازي را بفهمد. با خودم فكر كردم كه 
چرا مدت هاست گوشي هاي منتظر عرضه به بازار تعيين 

تكليف نمي شوند.«

وزير ارتباطات س��وم مردادماه از تالش براي عرضه 100 
هزار گوشي توقيف شده به بازار تا پايان هفته خبر داده بود.

او در پاس��خ به چرايي آشفتگي ادامه دار بازار موبايل گفته 
بود كه هنوز نه آن 100 هزار گوش��ي كه ق��رار بود به بازار 
عرضه شود، عرضه ش��ده و نه هنوز درباره ارز، تثبيتي رخ 
داده است؛ بنابراين درباره گوشي هاي موبايل هم تثبيتي 
محقق نشده است. اين حرف درست و مطالبه اي است كه 

بايد پيگيري شود.
آذري جهرمي گفته بود كه در هيات دولت در اين خصوص 
با وزير صنعت، معدن و تجارت صحبت كرده كه اين موضوع 
مقداري تسريع شود و تالش مي كند كه همين هفته حداقل 

مشكل عرضه اين 100 هزار گوشي حل شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به مشكل نرخ ارز به 
عنوان ديگر فاكتور اثرگذار در افزايش قيمت گوشي نيز اظهار 
كرد: بخش دوم مربوط به تثبيت نرخ ارز اس��ت كه رييس  
جديد بانك مركزي با سياست هايي كه دارد، سريع تر آرامش 
به بازار ارز برگردد و تثبيت شود، به نوعي بازار در كنترل قرار 

گيرد و شرايط مناسبي فراهم شود.
قيمت گوش��ي در ماه هاي اخير با افزايش نرخ ارز، روندي 
صعودي را در پيش گرفت و در حالي كه حتي زمان عرضه 
ارز دولتي به واردكنندگان گوشي هم شاهد افزايش قيمت 
گوش��ي بوديم، به نظر نمي رسد حتي عرضه گوشي هاي 

توقيف شده هم كمكي به كاهش قيمت ها كند.
اما وزير ارتباطات اخيرا هم با اشاره به حضور ميداني در بازار 
موبايل براي بررسي باال رفتن قيمت گوشي تلفن اظهار كرده 
بود كه دو دليل براي باال رفتن قيمت وجود دارد، يك بخش 
به دليل باال رفتن قيمت ارز است كه اجتناب ناپذير است، 

بخش ديگر به دليل كمبود گوشي در بازار است.
وي گفته بود در بازار موبايل سه دسته مشكالت را به دست 
آورديم؛ يك دليل اين است كه واردكنندگاني كه جنس را 
وارد مي كردند با توجه به مشكلي كه برايشان پيش آمده، 
فرايند واردات را درست انجام نمي دهند كه قرار است وزارت 
صمت اين فرايند را با ديد بازتري اصالح كند. بحث دوم اين 
است كه گوشي االن در گمرك موجود است اما كساني كه 
گوشي را آورده اند، طبق مقررات چون ارز غيرتخصيصي 
است، گمرك آنها را ترخيص نمي كند كه بانك مركزي قرار 
است مشكل آنها را حل كند. علت سوم توقيف 1۲0 هزار 
گوش��ي وارداتي با ارز ۴۲00 توماني است كه براي تعيين 

تكليف آنها با دادستان تهران مكاتبه كرده ام.
با اين حال به گفته وزير ارتباطات اگر اين ۷00 هزار گوشي 
آزاد شود، علت كمبود گوش��ي كه باعث گراني شده حل 
مي شود اما واقعيت اين است كه قيمت گوشي به حالت قبل 

برنمي گردد زيرا ارز گران شده است.

   جاي خالي ۸ ميليون گوشي در بازار موبايل
طبق آمار ارايه شده از سامانه طرح ثبت تلفن همراه، از ابتداي 

سال ۹۷ تاكنون بايد حدود 10 ميليون دستگاه گوشي براي 
تنظيم بازار موبايل، وارد كشور مي شد اما آمار واردات حدود 

۲ ميليون گوشي است.
هرچند كه با گران شدن نرخ ارز، برخي معتقدند كه ارزان 
شدن گوشي ديگر امكانپذير نيست، اما مشكل ديگر، كمبود 
اين كاالست كه عالوه بر بازار، در فروشگاه هاي آنالين هم 
نم��ود دارد و اكنون ويترين اين فروش��گاه ها همچنان از 

برندهاي پرمصرف خالي است.
به گزارش ايسنا، قيمت گوشي در ماه هاي اخير با افزايش نرخ 
ارز، روند صعودي را در پيش گرفت، اما پس از انتشار فهرست 
واردكنندگان كاال با ارز دولتي، اكنون عالوه بر افزايش نرخ 
ارز، به نظر مي رسد موضوع كمبود گوشي، قيمت ها را باال 
برده است و از طرفي برخي از تامين كنندگان هم از عرضه 
گوشي خودداري مي كنند. اين موضوع باعث شده عالوه 
بر كمبود گوشي در بازار، فروشگاه هاي آنالين هم از عرضه  

برخي از اين كاال در وب سايت خود خودداري كنند.
اگرچه پس از اجرايي شدن طرح رجيستري و در حالي كه 
برخي از سودجويان به اين بهانه، قيمت گوشي ها را باال برده 
بودند، فروشگاه هاي آنالين با تسهيل فرآيند فروش به كمك 
اف��راد آمده بودند و درصد زيادي از فروش قانوني را به خود 
اختصاص داده بودند، اما با ارايه ليست واردات ۴۲00 توماني، 

آنها ابتدا گوشي ها را با قيمت ارز آزاد عرضه كردند و پس از 
آن از ارايه كاال دست برداشتند و اين روند تا امروز هم ادامه 
داشته و فروشگاه هاي آنالين همچنان خالي از گوشي هاي 
پرمصرف هستند و تنها چند مدل گوشي را عرضه مي كنند.

پيش از اين مسووالن يكي از اين فروشگاه هاي اينترنتي كه 
علت ناموجود بودن گوشي در وب سايت خود را عدم عرضه 
توس��ط تامين كنندگان و واردكنندگان اعالم كرده بود، 
پيشنهاد كرده بود براي جلوگيري از ايجاد رانت هايي مانند 
دريافت ارز دولتي براي واردات كاال و فروش همان كاالها با 
قيمت ارز آزاد، بايد به سمت عرضه محصوالت به صورت 
الكترونيكي رفت و در اين رابطه بخش خصوصي مي تواند در 
اين مسير به شفاف سازي و كنترل قيمت ها در بازار و حمايت 

از مصرف كنندگان كمك كند.

   فروش چند گوشي محدود به صورت آنالين
اما در شرايطي كه س��ابقه فروشگاه هاي آنالين در فروش 
گوشي با قيمت متعارف حتي در شرايطي كه برخي با توجيه 
رجيستري قيمت هاي گوشي را باال برده بودند، اين انتظار 
را ايجاد كرده بود كه اين روند ادامه يابد، اكنون كه با افزايش 
نرخ ارز و عدم تخصيص ارز دولتي به گوشي، قيمت ها باال 
رفته است، ويترين فروش��گاه هاي آنالين نيز همچنان از 

گوشي هاي پرمصرف خالي است و تنها چند برند محدود 
در اين وب سايت ها ديده مي شود.

اين درحالي است كه تقاضاي تلفن همراه در كشور ساالنه 
حدود 10 تا 1۲ ميليون دستگاه است و اين يعني ماهيانه 
حدود ۸00 تا يك ميليون گوشي مورد نياز است. در كنار 
افزايش نرخ ارز كه افزايش قيمت گوشي ها را موجب شده، 
كمبود گوشي در بازار و فروشگاه ها نيز يكي ديگر از داليل 
افزايش قيمت ذكر شد. البته محمدجواد آذري جهرمي - 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- يكي از راهكارهاي مقابله 
با اين موضوع را تزريق گوشي هاي ترخيص نشده از گمرك 
و گوشي هاي توقيف شده از محتكران اعالم كرد؛ هرچند 
همين موضوع هم به اعتقاد كارشناسان تنها مي تواند به 
عنوان مسكن مقطعي عمل كند و پس از يك دوره كوتاه باز 

هم قيمت گوشي گران خواهد شد.
در نهايت به نظر مي رس��د مشكل فروش��گاه هاي آنالين 
همچنان به قوت خود باقي است. مسووالن اين فروشگاه ها 
علت عدم عرضه گوشي در سايت خود را عدم عرضه توسط 
تامين كنندگان گوشي ابراز مي كنند، زيرا درصورت عدم ارايه 
فاكتور، سازمان تعزيرات فروشگاه آنالين را مقصر باال بودن 
قيمت گوشي مي داند؛ حتي اگر اين فروشگاه ها گوشي  را با 

همين قيمت از تامين كننده خريداري كرده باشند.
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انگجت| گوگل اعالم كرد آخرين نمونه از گوشي هاي 
هوشمند خود موسوم به پيكسل  )Pixel( را يك ماه 
ديگر رونمايي خواهد كرد.گوگل تاييد كرده اس��ت 
كه رويداد س��خت افزاري خود را در تاريخ ۹ اكتبر در 
شهر نيويورك برگزار خواهد كرد و ساعت 11 صبح 
به وقت محلي از جديدترين گوش��ي هوشمند خود 
رونمايي خواهد كرد.اين ش��ركت احتم��اال در اين 
 XL ۳ Pixel ۳ و Pixel رويداد، گوشي هاي هوشمند
را معرفي مي كند.موارد متعددي از شايعات نزديك 
به حقيقت و نش��ت اطالعات به ما يك تصوير نسبتا 
كامل در م��ورد آنچه كه گوگل براي پرچمدار جديد 
اندرويدي خود در نظر گرفته، مي دهد. اين حدس ها 

 )notch( نشان مي دهند كه صفحه نمايش يك ناچ
يا بريدگي عميق دارد و گوشي احتماال داراي شارژر 
بي س��يم Qi و طراحي تمام شيش��ه اي بدنه خواهد 
بود.ساير اطالعات نش��ان مي دهد كه Pixel ۳ يك 
صفحه نمايش 5.5 اينچي با وضوح 10۸0x۲1۶0 و 
نسبت تصوير ۲: 1 دارد.با وجود شايعاتي كه طي چند 
ماه گذشته مطرح شده اند، نبايد انتظار داشت ساعت 
هوش��مند گوگل در اين رويداد رونمايي ش��ود، زيرا 
گوگل اعالم كرده است كه هيچ برنامه اي براي انتشار 
ساعت هوش��مند در سال جاري ندارد. اكنون گوگل 
طي هفته اخير، دعوت نامه هاي خود را براي شركت 

در اين رويداد فرستاده است.

ايس�نا| محققان ميزان نگراني والدين نسبت به ارتباط 
كودكان با دنياي مجازي را بررسي كردند.

نظرسنجي هاي انجام شده نشان مي دهد كه اكثر والدين 
احساس مي كنند كه بهترين راه براي دور كردن كودكان 
از دنياي فناوري هاي مدرن و مجازي، خارج شدن از منزل 
است. همچنين ممنوعيت استفاده از وسايل الكترونيكي در 
مدارس را هم مورد حمايت قرار مي دهند.در اين بررسي، 
بيش از ۴۳00 بزرگس��ال بريتانيايي شركت داشتند. دو 
سوم پدر و مادرها تصور مي كردند كه كودكان مدت زمان 
زيادي را در دنياي فناوري مدرن صرف مي كنند و اين در 
حالي است كه 11 درصد كودكان طي يك هفته، هيچگاه 
در فضاي باز فعاليت نداشته اند.نتايج اين تحقيق همچنين 

نشان داد كه 5۸ درصد كودكان انگليسي بطور ميانگين 
به مدت ۲.۲۶ ساعت در روز، به جز مدت زمان استفاده در 
مدرسه، به اينترنت دسترسي دارند.نظرسنجي ديگري در 
اين بررسي نشان داد كه ۷0 درصد از بزرگساالن ايتاليايي 
از ايده ممنوعيت تلفن همراه در مدارس حمايت مي كنند. 
اين نظرسنجي در واكنش به تصميم دولت فرانسه درباره 
ممنوعيت استفاده از گوشي هاي هوشمند و نگراني هاي 
مرتبط با آن انجام شده است. يافته هاي اين بررسي نشان داد 
كه حدود يك چهارم والدين احساس مي كنند كه فرزندشان 
در زمان حضور در مدرس��ه در ارتباط با تهديدات آنالين 
ايمن نيست، همچنين والدين اظهار كردند اگر فرزندشان از 
دسترسي به تلفن همراه در مدرسه محروم باشد، احساس 

نگراني و اضطراب مي كنند.شايد مهم ترين نتيجه بعد از 
ممنوعيت استفاده از تلفن همراه در مدارس اين باشد كه 
كودكان در خانه بيشتر به فضاي مجازي پناه ببرند و كمتر از 
خانه خارج شوند.محققان عنوان كردند شكي نيست كه اگر 
كودكان از منزل خارج شوند، دنياي واقعي را كشف مي كنند 
و سالمتي آنها در درازمدت بهبود پيدا مي كند و در خلق وخو، 
توانايي تمركز و يادگيري آنها نيز تاثير بسياري دارد.نتايج 
اين مطالعه نشان داد كه افزايش قرارگيري در معرض فضاي 
سبز با كاهش افسردگي و اضطراب همراه است.يكي ديگر از 
نتايج اين مطالعه آن است كه كودكان نسبت به بزرگساالن 
به فضاي مجازي بيشتر حساس هستند و اين موضوع در 

آينده آنها تاثير بسياري دارد.

رونمايي از جديدترين گوشي هوشمند گوگل، تا يك ماه ديگر  افزايش نگراني والدين نسبت به ارتباط كودكان با دنياي مجازي
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خداحافظي اپل با حسگر اثر 
انگشت در گوشي هاي آيفون 

مك فايو| يك تحليلگر فعال در حوزه فناوري مدعي 
شده است كه اپل برنامه اي براي بازگشت فناوري احراز 

هويت با اثر انگشت موسوم به تاچ آيدي به آيفون ندارد.
مينگ چي كو – تحليلگر ارش��د محصوالت اپل – كه 
تاكنون درباره بسياري از قابليت هاي احتمالي آيفون 
پيش بيني كرده است، حاال اعتقاد دارد كه اپل به احتمال 
زياد قصد ندارد به گوشي هاي آيفون مدل ۲01۸ و بعد از 

آن حسگر اثر انگشت موسوم به تاچ آيدي را اضافه كند.
وي دليل اين تصميم اپل را استقبال بي نظير از فناوري 
تشخيص چهره هوشمند يا فيس آيدي در گوشي هاي 
آيفون دانسته و اظهار كرده اس��ت كه با وجود مزاياي 
زيادي كه تاچ آيدي نسبت به فيس آيدي دارد، به نظر 
مي رسد كه اپل مي خواهد با آن براي هميشه خداحافظي 
كند و از زنجيره تامين و خط توليد گوشي هاي آيفون آن 
را حذف كند.او همچنين برآورد كرده است كه استفاده 
از حسگر اثر انگشت يكپارچه با نمايشگر در سال ۲01۹ 
با يك رشد و افزايش 500 درصدي مواجه خواهد شد 
چراكه توليدكنندگان گوشي هاي اندرويدي نيز همچنان 

مي خواهند از آن بهره بگيرند.

افزوده شدن قابليت ضبط 
مكالمات به اسكايپ 

ورج | قابليت ضبط مكالمات به نس��خه به روزرساني 
شده اپليكيش��ن پيام رسان اس��كايپ اضافه شد.تيم 
توسعه دهندگان اپليكيشن پيامرسان اسكايپ به تازگي 
اعالم كردند كه در نسخه جديد و به روزرساني شده آن 
ويژگي ضبط تماس ها و مكالمات كاربران اضافه شده 
است.كاربران به منظور ضبط مكالمات و تماس هاي خود 
در اسكايپ بايد بر روي عالمت + در پايين صفحه كليك 
كرده و س��پس گزينه  Start Recording را انتخاب 
كنند. پس از انتخاب اين گزينه، تمام افرادي كه در تماس 
تلفني شما حضور و شركت دارند، از طريق يك اعالن 
متوجه ضبط مكالمات توسط شما مي شوند كه اين امر 
براي حفاظت از حريم شخصي آنها صورت گرفته است. 
الزم به ذكر اس��ت كه اين قابليت تنها براي تماس هاي 
صوتي نيس��ت و كاربران قادر خواهند بود تماس هاي 
ويديويي خود را نيز از اين پس در اسكايپ ضبط كنند. 

به گفته اين اپليكيشن، فرايند ضبط مكالمات در فضاي 
ابري صورت مي پذيرد و براي تمامي مخاطبان و افراد 
حاضر در مكالمه در دسترس قرار مي گيرد تا در صورت 
تمايل آن را دانلود كرده و يا به اشتراك با سايرين بگذارند. 

فاش شدن اطالعات ميليون ها 
كاربر بايك نرم افزار جاسوسي

انگج�ت| يك ن��رم افزار جاسوس��ي اطالعات 
ميليون ها كاربر خود از جمله پس��ورد، فهرست 
تماس، پيام ه��اي فيس بوك و واتس آپ را فاش 
 Krebs on Security كرده است.وب سايت
اعالم كرده mSpy اطالعات ميليون ها كاربر خود 
را فاش كرده اس��ت. اين اطالعات شامل پسورد، 
فهرست تماس، پيامك، شماره تلفن ها، يادداشت، 
اطالعات موقعيت مكاني و حتي نام كاربري اپل 

iCloud و رمزهاي احراز هويت مي شود.
 mSpy يك نرم افزار است كه روي دستگاه نصب 
مي شود و افراد با كمك آن مي توانند از كودك يا 

همسر خود و افراد ديگر جاسوسي كنند.
يت  س��ا ش��ته  نو طب��ق  ل  ح��ا هر ب��ه 
Krebs on Security، اطالعات افراد به راحتي 
قابل دسترسي است و نيازمند هيچ گونه فرايند 
احراز هويتي نيس��ت. حجم اطالعات فاش شده 
بس��يار وسيع است و از پس��وردهاي ايمن تا نام، 
آدرس ايميل و پيام هاي فيس بوك و واتس آپ را 

نيز شامل مي شود.

قابليت حذف پيام هاي ارسالي 
به پيام رسان كره اي آمد

زد دي نت| كاربران اپليكيشن پيام رسان كاكائو تاك 
بزودي از قابليت حذف پيام هاي ارسال و مشاهده شده 
بهره مند خواهند شد.  اپليكيشن پيام رسان كاكائو تاك 
)Kakao Talk( ك��ه محبوب ترين و پرطرفدارترين 
پيام رسان در كره جنوبي است، به تازگي اعالم كرده كه 
در نس��خه به روزرساني شده خود )نسخه ۸.0( قابليت 
جديدي را افزوده اس��ت تا بدين وسيله كاربران بتوانند 
پيام هاي ارسال شده خود را پس از انتشار و مشاهده هم 
حذف كنند، به گونه اي كه هيچ اثري از آثار آن در پلت فرم 
باقي نماند. چنين قابليت مشابهي در تلگرام و الين نيز 
وجود دارد كه از سوي بسياري از كاربران كاكائو تاك نيز 
درخواست داده شده بود و حاال به نظر مي رسد كه اين 
پيام رسان كره اي نيز در پاسخ به درخواست هاي مكرر 
كاربرانش اين قابليت را به پلت فرم خود افزوده است. اين 
قابليت از بسياري از سوءتفاهم هاي احتمالي جلوگيري 
بعمل مي آورد و كار خيل عظيمي از كاربران اينترنتي را 
تسهيل كرده است. اين پيام رسان تنها در كره جنوبي 
حدود ۳0 ميليون نفر كاربر و در كل كشورهاي جهان 

نيز در مجموع ۶0 ميليون نفر كاربر دارد.

كشف احساسات انسان با 
حركات چشم

وي تري| دانشمندان موفق به ابداع سيستمي شده اند 
كه با بررس��ي و رصد حركات چش��م به رايانه ها امكان 
مي دهد به سرعت و با دقت احساسات افراد را تشخيص 
دهند. اين سيستم پس از ردگيري حركات چشم افراد در 
زماني كه آنها در حال مشاهده تصاوير مختلف هستند پي 
خواهد برد كه اشخاص نسبت به تصاوير يادشده احساس 
مثبت داشته اند يا منفي.سيستم يادشده مبتني بر دو 
فناوري پيش رفته ردگيري چشم و الكترو-انسفالوگرافي 
است و در دانشگاه آكسفورد ابداع شده است. ابزار يادشده 
براي پي بردن به احساس��ات افراد نقاطي از تصوير كه 
چشم بر روي آنها تمركز مي كند را در نظر گرفته و سپس 
فعاليت الكتريكي مغز را برآورد مي كند تا مشخص شود 
آيا مشاهده بخش هاي مذكور فرد را راضي كرده يا موجب 
حس نارضايتي در وي شده است.استفاده از اين فناوري 
دس��ته بندي تصاوير را بر مبناي احساس��ات انسان ها 
تسهيل مي كند. محققان دقت اين سيستم در مقايسه 
با سيستم هاي مشابه را بسيار بيش��تر برآورد كرده اند. 
سيستم يادشده مي تواند در رشته هاي مختلف پزشكي 

و روانشناسي كاركردهاي گسترده اي داشته باشد.

رويداد



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها
 كاهش قيمت سكه تمام  و

نيم سكه در بازار رشت

رش�ت|اتحاديه طال و س��كه رش��ت اعالم كرد: 
تمام سكه و نيم سكه در بازار رشت ارزان و ربع سكه 

گران شد.
اتحاديه طال و سكه رشت اعالم كرد: سكه تمام بهار 
آزادي ۴۵ ميليون و ۶۶۰ هزار ريال معامله شد كه 
نسبت به روز گذشته ۱۵۰ هزار ريال كاهش داشته 
است. نيم سكه بهار آزادي با كاهش۳۰۰ هزار ريالي 
به ۲۲ ميليون و ۱۰۰ هزار ريال رسيد.ربع سكه بهار 
آزادي ۱۱ ميليون و ۷۰۰ هزار ريال معامله شد كه 
رشد ۲۰۰ هزار ريالي را نشان مي دهد.هر گرم طالي 
۱۸ عيار هم ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار ريال كه نسبت 
به روز گذشته ۲۰۰ هزار ريال افزايش داشته است.

يكي از بخشداران مرودشت 
دستگير شد

بناهاي اضطراري در اولويت 
بازسازي قرار مي گيرند

 توزيع گوشت، مرغ و شكر 
با نرخ دولتي در خوزستان

 190روز بدون باران 
در چابهار

دستگيري كاركنان شهرداري زابل 
به اتهام اخاذي و دريافت رشوه

شيراز|يكي از بخش��داران شهرستان مردوشت 
به همراه ۲ نفر ديگر روز ۵ ش��نبه ۱۵ ش��هريورماه 

بازداشت شدند.
روابط عمومي دادگس��تري اس��تان فارس تاييد 
كرده كه يكي ازبخش��داران مرودشت به همراه ۲ 
نفر ديگر كه ظاهرا از كارمندان بخشداري باشند، 
ديروز دس��تگير ش��ده اند.ابعاد اين پرونده و علت 
دس��تگيري اين افراد هنور مش��خص نيس��ت اما 
احتمال دستگيري افراد ديگر يا فراخواني ساير افراد 

در ارتباط با اين پرونده وجود دارد.

مشهد|مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري خراسان رضوي گفت: بناهاي اضطراري 

استان در اولويت بازسازي قرار مي گيرند.
ابوالفضل مكرمي فر كه در نشس��ت هم انديش��ي 
مديران تاسيسات گردشگري استان در محل هتل 
پرديس��ان مشهد س��خن مي گفت در ادامه اظهار 
كرد: ح��دود پنجاه هزار اثر در خراس��ان داريم كه 
هنوز شناسايي و بررسي نشده اند، از آنجايي كه آثار 
تاريخي شناسنامه و هويت ما را تشكيل مي دهند، 
س��ازمان ميراث فرهنگ��ي به تنهاي��ي نمي تواند 
 حاف��ظ تمام اين آثار باش��د بلكه سياس��ت گذار و 
تعيين كننده راه كارهاست و اصولي كه تعيين شده 

را به دستگاه هاي اجرايي ابالغ مي كند. 

اهواز|رييس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت 
خوزس��تان گفت: در راس��تاي تنظيم بازار استان 
خوزستان، كاالهاي اساسي از جمله گوشت قرمز و 
مرغ با قيمت و ارز دولتي در بين مردم توزيع مي شود.

نوراهلل حس��ن زاده اظهار كرد: در ستاد تنظيم بازار 
اس��تان خوزس��تان بر فراواني كاالهاي اساسي با 
ارز دولت��ي در بازار از س��وي مس��ووالن اقتصادي 
تاكيد ش��ده و به همين دليل سعي بر اين است كه 
كاالهاي اساسي با قيمت مناس��ب و ارز دولتي به 
مقدار نياز مردم و بازار توزيع شود.او افزود: گوشت 
گرم گوسفندي وارداتي كه در راستاي تنظيم بازار 
مدتي است توزيع آن در استان شروع شده، اكنون 
به محموله س��يزدهم خود رسيده اس��ت و در اين 
نوبت واردات اين محموله از استراليا صورت گرفت.

زاهدان|ريي��س اداره تحقيق��ات هواشناس��ي 
سيستان و بلوچس��تان گفت: در ۱9۰ روز گذشته 
هي��چ باراني در چابه��ار نباريده و اين ش��هر مانند 
بس��ياري از شهرهاي اس��تان با خشكسالي جدي 

مواجه است .
  اهلل بخش ريگي اظهار كرد: بيش��تر مناطق استان 
با كاهش بارندگي و خشكس��الي مواجه هس��تند 
به طوري كه در برخي مناطق نظير چابهار ۱9۰ روز 
است كه باران نمي بارد. همچنين شهر زاهدان در 
حدود ۱۴۵ روز اخير بارندگي نداشته است .او با بيان 
اينكه شهرهاي زابل، نصرت آباد، ايرانشهر و زهك نيز 
بيش از ۱۰۰ روز بدون بارندگي را سپري كرده اند، 
افزود: ح��دود ۱۵ روز ديگر به پايان س��ال زراعي 
 جاري باقي مانده اما همچنان سيستان و بلوچستان
كم بارش ترين نقطه ايران است و در ۳۵۰ روز اخير 

فقط ۲9.۴ ميلي متر باران دريافت كرده است .

زاهدان|دو نفر از نيرو هاي اجراييات شهرداري زابل 
به اتهام اخاذي و دريافت رشوه دستگير شدند.مسوول 
روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب شهرستان 
زابل گفت: دو نفر از نيرو هاي اجراييات شهرداري زابل 
كه با اخذ رشوه و اخاذي از مردم و با عنوان كردن داشتن 
مجوز قضايي جهت اقدامات غير قانوني خود موجبات 
تضييع حقوق شهروندان را فراهم مي كردند، دستگير 
و جهت تكميل سير مراحل دادرسي به يكي از شعب 
بازپرسي دادسراي زابل معرفي شدند.سعيد غفاري 
در اين خصوص بيان داشت: با توجه به دستگيري اين 
افراد در صورتي كه شهروندان شكايتي در اين خصوص 
دارند و احيانا مورد سوءاستفاده اين پرسنل يا برخي از 
كارمندان ساير ادارات كه اقدام مشابه داشته اند، قرار 
گرفته اند مي توانند با مراجعه به دادسراي عمومي و 

انقالب زابل پيگير شكايت خود شوند.

دبيركانون صرافان ايران: 

وزير صنعت، معدن و تجارت در بازديد از ايران خودرو تبريز: 

هدايت نقدينگي به سمت توليد ضروري است

وجود تعداد معدودي خودروناقص در پاركينگ خودروسازها به منزله احتكار نيست 

گروهبنگاهها|
از گذش��ته هاي دور تا به امروز بر اساس ضرورت هاي 
تجاري و صادراتي، صرافان پلي ميان بازرگانان و تجار 
از يك ط��رف و بازار هاي مصرفي و وارداتي از س��وي 
ديگر بوده اند و همين رابطه باعث شد تا فعاليت هاي 
صرافي در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه به عنوان 
يك ضرورت غير قابل انكار شكل بگيرد؛ در ايران هم 
بس��ياري از فعاالن اقتصادي كوچك و متوسط براي 
فعل و انفعال مالي و اعتباري خود از صرافي هاي مجاز 
استفاده مي كنند و از اين دريچه نيازها و مطالبات ارزي 
خود را ساماندهي مي كنند. اما پس از بروز نوسان هاي 
ارزي از زمستان سال گذشته كه بالفاصله پس از اعالم 
خروج ترامپ از برجام نش��انه هاي آن نمايان شد، در 
چند نوبت شاهد دستگيري صرافان، خرده فروشان 
و دالالن بازار ارز بوديم كه نخستين جلسه رسيدگي 
به اتهامات ۱9 متهم ارزي ششم شهريورماه در شعبه 
۲ ويژه دادگاه انقالب اس��المي برگزار شد. جلساتي 
كه برگزاري آن اظهارنظرهاي گوناگوني را در فضاي 
رسانه اي و كارشناسي كشور ايجاد كرد و پيشنهادهاي 
مختلفي براي عبور از چالش هاي اقتصادي پيش رو 

در مواجهه با متخلفان اقتصادي و ارزي مطرح شد. 
 در ميان اي��ن اظهارنظرهاي مختلف، ديروز دبيركل 
كانون صرافان ايران تحليلي از نوس��انات ارزي كشور 
ارايه كرد كه مبتني بر آن مي توان تصويري از مشكالت 
فع��االن بخش توليدي و صرافي ها نيز دس��ت يافت. 
تركاشوند با اشاره به اين واقعيت كه نقدينگي بايد به 
سمت توليد هدايت شود از دولت خواست كه راهبرد 
جهت گيري نقدينگي به سمت توليد را با استفاده از 

ديدگاه هاي كارشناسي طراحي و اجرا كند..
»رضا تركاش��وند« در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: 
براي دولتي ك��ه ۸۵ درصد اقتصاد را در اختيار دارد و 
بايد هزينه هاي باالي خود اعم از پرداخت دستمزد و 
امور عمراني را پوشش دهد و جز درآمد حاصل فروش 
نف��ت، واردات كاال و دريافت ماليات و عوارض عايدي 
ديگري ندارد، يكي از بهترين راه ها، كس��ب درآمد از 

محل تبديل ارز نفتي به ريال است.
او در ادامه افزود: همه مي دانيم كه هزينه هاي دولت 
روز به روز در حال افزايش است و حتي مسووليت ناشي 
از صندوق هاي بازنشستگي نيز به آن اضافه شده است. 
رويه همه دولت ها در سال هاي گذشته اين بوده كه نياز 

ب��ازار ارز را در داخل تامين مي كرده تا هم نياز خود به 
ريال را تامين كند و هم عرضه و تقاضا در بازار را متعادل 
نگه دارد. در همه اين سال ها شاهد بوديم كه با افزايش 
تقاضا در بازار، دولت نيز به عنوان بازارس��از، عرضه را 

بيشتر مي كرد تا تعادل در نرخ هاي ارز حفظ شود.
تركاش��وند با يادآوري اينكه دولت ها همواره در دوره 
اول رياس��ت جمهوري خود سعي مي كنند بازار ارز را 
متعادل نگه دارند، افزود: مشكل زماني پيش مي آيد كه 
دولت ها مي خواهند نسبت به هزينه هاي خود، افزايش 

درآمد داشته باشند.
دبيركل كانون صرافان ايران افزود: »هرچند نمي توان 
مس��ائل خارجي و سياس��ي اخي��ر را بر ب��ازار ارز و 
رويدادهاي چند ماه گذشته بي اثر دانست اما نكته اين 
اس��ت كه دولت مي خواهد نرخ ارز را به قيمت واقعي 
خود برس��انند يعني ديگر برنام��ه كنترل قيمت ها با 

عرضه بيشتر را كنار مي گذارند.«
تركاشوند اظهار داشت: انتظاري كه ما از دولت داريم، 
اين است كه با مردم صادقانه صحبت كنند و بگويند 
كه سياس��ت »غلبه عرضه بر تقاضا« ب��راي كنترل 
قيمت ها اش��تباه بوده و اكنون مي خواهيم قيمت ارز 

را واقعي كنيم.

 استفاده از ديدگاه هاي كارشناسي
اين كارشناس ارزي، خواستار استفاده از نظر نخبگان 
و كارشناسان دانشگاهي در تصميم گيري هاي ارزي 
دولت ش��د و گفت: همه مي دانند كه هر درگيري در 
صحنه بين الملل هزينه خود را دارد و بايد بپذيريم اين 
نوع زندگي هزينه هاي خود را دارد؛ پس بهتر است با 
مردم صادق باشيم و بگوييم قيمت ۴۲۰۰ توماني ارز 

واقعي نبود و الزم است نرخ ها تعديل شود.
تركاش��وند افزود: با اينكه جه��ش ارزي در دوره دوم 
همه دولت هاي پس از انقالب رخ داده، اما باز مي بينيم 
دولت ه��ا هدف خود كه تعديل نرخ ه��ا بوده را عملي 

كرده اند و مردم هزينه آن را داده اند.
دبيركل كان��ون صرافان اظه��ار داش��ت: »از دولت 
مي خواهيم شفاف عمل كند؛ هر جا هم كه الزم باشد 
در جهت منافع ملي به كمك آنها مي شتابيم و به دنبال 
آن نيس��تيم كه گروهي منافع خاص خود را ببرند و 

منافع ملي آسيب ببيند.«
تركاش��وند تاكيد كرد: تقاضاي من از قوه قضاييه اين 

است كه پيش از صدور راي، از كانون صرافان يا بانك 
مركزي بخواهد كه كارشناسان حقوقي ارزي را به آنها 

معرفي كنند تا حقي از كسي ضايع نشود.

 بازار هنوز با نرخ هاي جديد منطبق نشده
دبي��ركل كانون صراف��ان ايران در ارزياب��ي خود از 
وضعيت كنوني بازار ارز نيز اظهار داشت: بازار هنوز 
نتوانس��ته خود را با نرخ هاي جديد تطبيق دهد زيرا 
واردكنن��دگان نمي دانند با ارزي ك��ه از نيما تامين 
مي كنند، كاال را بايد با چه قيمتي به بازار عرضه كنند 

كه زيان نبينند.
تركاشوند افزود: به هر حال سياست ارزي كه تدوين 
ش��ده، پيامدهايي براي توليدكننده و مصرف كننده 
خواهد داشت؛ در هر صورت بهاي كاالها و مواد اوليه 
۲ برابر شده و اين به خودي خود هزينه توليدكننده و 

مصرف كننده را افزايش خواهد داد.او افزود: در چنين 
شرايطي به دليل كاهش تقاضا، از حجم توليد كاسته 
خواهد شد و اين وظيفه دولت است كه با ايجاد فضاي 
صادراتي، ظرفيت هاي خالي اقتصاد را پر كند تا صنايع 
بيشتر از اين وارد ركود نشوند. وقتي واردكننده ارز خود 
را از نيما تهيه مي كند، بايد در چارچوب مصوبه هاي 
دولت توليد و توزيع كند و از اين رو هنوز بازار نتوانسته 

خود را با نيما به روز كند.«

 نقدينگي بايد به سمت توليد هدايت شود
دبيركل كان��ون صرافان ايران درب��اره اينكه چطور 
مي توان جلوي ورود نقدينگي به بازارهايي چون ارز 
را گرفت، اظهار داشت: براي اين كار بايد توليد تقويت 
شود؛ دولت بايد سود سپرده ها را كاهش دهد تا براي 
توليدكننده بصرفد بجاي سپرده گذاري سرمايه در 

بانك، آن را به سمت بازار سرمايه و توليد هدايت كند.
وي تاكيد كرد: وقتي حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان 
خلق پول توسط بانك ها انجام مي شود، معلوم است 
كه اين رقم به سمت هر بازار برود، آن را دچار مشكل 

مي كند.
به عقيده اين كارش��ناس ارزي، بايد اين موانع رفع 
شود و نقدينگي به س��مت ارزش افزوده در توليد و 
خدمات هدايت ش��ود نه اينكه به بانك برود و بدون 
زحمت به جامعه برگردد ك��ه جز افزايش نقدينگي 

نتيجه اي ندارد.
تركاش��وند با انتقاد از نرخ باالي س��ود تس��هيالت 
در بانك ه��ا گفت: ب��راي گرفت��ن وام ۲۵ درصدي، 
توليدكننده بايد ۶۰ درصد سود در توليد كسب كند؛ 
بايد پرسيد اكنون كدام واحد توليدي چنين سودي 

به دست مي آورد؟

وزي��ر صنعت، معدن و تجارت در بازديد از ش��ركت 
ايران خودرو تبريز گفت: تمامي خودروهايي كه در 
پاركينگ اين ش��ركت وجود دارد به فروش رسيده 
اس��ت و خودروهاي پيش فروش شده بايد در اسرع 
وقت، رفع نقص شده و به مالكين تحويل داده شود. 

 به گزارش »تعادل« به نق��ل از روابط عمومي ايران 
خودرو تبري��ز، محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، 
معدن و تج��ارت در بازديد از اين مجموعه، عملكرد 
ايران خودرو تبريز را بس��يار خ��وب و مثبت ارزيابي 
كرد و گفت: مطرح كردن بحث ظن به احتكار خودرو 
در اين شركت غير كارشناسي و غير حرفه اي است. 
در بح��ث خودروهاي پرتيراژ هيچ مش��كل خاصي 
وجود نداش��ته اس��ت و وقفه در تحوي��ل خودرو ها 
بيش��تر به دليل عدم تامين قطعات مربوط به موارد 

ايمني و الكترونيكي خودرو ها بود كه عمدتا وارداتي 
هستند. به زودي اين قطعات تامين و تحويل و عرضه 

خودرو ها آغاز خواهد شد.
او ادام��ه داد: اميدواريم با تس��ريع در روند قضايي و 
تامين قطعات مورد نياز به زودي روزانه ۵۰۰ خودرو 

توليدي اين شركت تحويل مشتريان عزيز شود.
شريعتمداري گفت: ايران خودرو تبريز از جمله مراكز 
خودروساز مطرح در سطح كشور و استان آذربايجان 
شرقي است و از پتانسيل و ظرفيت هاي بسيار خوبي 

براي توليد خودروهاي روز داخلي برخوردار است.
او اف��زود: صنايع بزرگي همچون اي��ن مجموعه كه 
زمينه توليد، اش��تغال و كارآفريني را فراهم ساخته 
و باعث رونق اقتصادي مي ش��وند بايد مورد حمايت 
مس��ووالن قرار گيرد.وزير صنعت با اش��اره به اينكه 

زيرساخت هاي الزم جهت ايجاد سالن رنگ و بدنه در 
اين شركت وجود دارد ابراز اميدواري كرد: ان شااهلل 
با راه اندازي خط رنگ و بدنه شاهد شكوفايي صنعت 

خودرو شمال غرب كشور خواهيم بود.
ش��ريعتمداري تصريح كرد: با توجه به روند كاهش 
قيمت خودرو در بازار، با عرضه اين خودروها، شاهد 

تثبيت قيمت ها در بازار خواهيم بود.
او در پايان با اشاره به اينكه توليد بالغ بر يك ميليون 
و ۵۰۰ ه��زار خودرو در كش��وركه بخ��ش اعظم آن 
در ايران خودرو توليد مي ش��ود گف��ت: وجود تعداد 
معدودي خودرو ناقص در پاركينگ خودروس��ازها 
به منزله احتكار نيست و نبايد صنايع كه زمينه ساز 
 تولي��د و اش��تغال و كارآفرين��ي هس��تند را مورد 

بي مهري قرار داد.

اصفهان مي تواند به مركز 
جشنواره ها تبديل شود

اصفهان|وزي��ر فرهنگ 
وارشاد اسالمي بيان كرد: 
خوش��حاليم كه بار ديگر 
بين الملل��ي  جش��نواره 
فيلم ه��اي ك��ودكان و 
نوجوان��ان در اصفه��ان، 
س��رزمين هن��ر برگ��زار 
مي شود، منطقه اي كه در گستره و تنوع محصوالت و 
سابق هنري و هم در دانش و مكتب هنري اگر نگوييم 

بي نظير، حتما در جهان كم نظير است.
به گزارش »تعادل« از س��تاد اطالع رساني جشنواره، 
سيدعباس صالحي در مراسم اختتاميه جشنواره افزود: 
سينماي كودك و نوجوان بعد از انقالب دوران خوبي 
را سپري كرده است. در حال حاضر بيش از ۲۰۰ فيلم 
بعد از اين دوران ساخته شده است. اين يعني قدم هاي 
مهمي در اين حوزه برداشته ايم كه البته كافي نيست. 
در يكسال گذشته اتفاقات خوبي در اين سينما رخ داده 
اس��ت. فروش فيلم هاي كودك و نوجوان از نيمه دوم 
سال گذشته تا امروز ارقام خوبي را نشان مي دهد و تعداد 

اين فيلم ها نيز بيشتر شده است.
 وزير ارشاد خاطرنشان كرد: در حوزه اقتصاد سينماي 
كودك و نوجوان نيز اينكه در هر دوره اكران يك فيلم 
متعلق به اين س��ينما وجود دارد، اتفاق خوبي است. 
اينكه در تفاهم نامه سازمان سينمايي با كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان قرار اس��ت همه سالن هاي 
كانون آماده سازي براي نمايش فيلم هاي كودك شوند، 
اتفاق خوبي است.صالحي با اشاره به اهميت نهادسازي 
در س��ينماي كودك و نوجوان بيان كرد: چند نهاد در 
حال ايجاد اس��ت. در حال حاضر تش��كل غير دولتي 
حمايت از س��ينماي كودك و نوجوان شكل گرفته و 
مراحل پاياني ثبت خود را طي مي كند. در زمينه پخش 
نيز شكل گيري نهادي تخصصي در آينده اي نزديك 
فرصتي ايجاد مي كند تا توزيع و پخش سينماي كودك 

و نوجوان ماهرانه تر باشد. 

پايش توانمندي دارندگان 
كارت بازرگاني

گيالن|رييس س��ازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان گي��الن گف��ت: 
توانمندي تجاري دارندگان 
كارت بازرگان��ي در گيالن 

پايش و رصد خواهد شد.
 ب��ه گ��زارش ايلن��ا فرهاد 
دلق پ��وش در كارگروه مش��ترك اين س��ازمان، اتاق 
بازرگاني و گمرك براي پايش كارت هاي بازرگاني صادره 
در استان گيالن، اظهار داشت: كارت بازرگاني در اصل 
هويت و شناسنامه اي براي شناسايي بازرگانان هنگام 
صادرات و واردات است، ولي با توجه به نوسانات ارزي، 
امكان سوءاستفاده از اين ابزار تجاري، محتمل است.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيالن با 
اشاره به صدور قريب به ۶۰۰ كارت بازرگاني در استان 
اعالم كرد: حسب مصوبه اين كارگروِه مشترك مقرر شد 
كه توانمندي تجاري و فعاليت هاي دارندگان كارت هاي 

بازرگاني و صالحيت آنها مجدداً رصد و استعالم شود.
دلق پوش ارزيابي كارت هاي بازرگاني و تسريِع در روند 
نظارت آنها را ب��راي كاهش تخلفات احتمالي ضروري 
دانست و گفت: كارت هاي موجود براي تمديد و ادامه 
 فعاليت بايد ش��رايط جديد را مدنظر داش��ته باشند و 
بر اساس اين مصوبه و تصميم نامه وزيران نسبت به تعليق 
يا ابطال كارت هاي بازرگاني غيرفعال اقدام خواهد شد. 
او عنوان كرد: رصد و پايش مستمر در امور اقتصادي به 
ويژه كارت هاي بازرگاني كه در مبادالت تجاري جايگاه 
ويژه اي دارند مي تواند بسياري از صدمات و آسيب هاي 
اقتصادي را كاهش دهد.متولي بخش صنعت، معدن و 
تجارت استان تاكيد كرد: البته بازرگاناني كه به حسن 
شهرت مشهور هستند مي توانند بدون محدوديت به 
تجارت خود ادامه دهند و فقط بر اس��اس اين مصوبه، 
كساني كه براي نخس��تين بار كارت بازرگاني دريافت 
مي كنند در سال اول تا سقف ۵۰۰ هزار دالر و در سال 

دوم حداكثر دو ميليون دالر مجاز به واردات هستند.

 ارايه خدمت در حوزه سالمت 
با باالترين كيفيت

خراسانرضوي|رييس 
دانش��گاه علوم پزش��كي 
مش��هد گف��ت: خدم��ت 
در ح��وزه س��المت بايد با 
باالتري��ن كيفيت به مردم 
ارايه شود و براي تحقق اين 
امر سازمان هاي بيمه گر و 
تمامي مسووالن و سازمان ها به شكل مستقيم و غير 

مستقيم در سالمت تاثير دارند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ محمد رضا دارابي در 
اجالس سراس��ري مديران س��ازمان بيمه سالمت با 
رويكرد پايش  و نظارت در اجراي برنامه نظام ارجاع و 
پرونده الكترونيك سالمت، گفت: در حال حاضر اين 
برنامه در سه شهرستان زير پوشش اين دانشگاه به اجرا 
در آمده است.دارابي با بيان اينكه با تاسي از بيانات مقام 
معظم رهبري برنامه تحول نظام سالمت شكل گرفت 
تا مردم دغدغه اي در حوزه سالمت نداشته باشند افزود: 
كاهش پرداخت از جيب مردم و ارجاع نشدن بيماران 
ب��راي هيچ اقدام درماني يا تهيه ملزومات پزش��كي و 
دارويي به خارج از بيمارستان از نخستين بسته هاي 
حمايتي اين برنامه به شمار مي رفت. تا پيش از اجراي 
اين برنام��ه ۴۰ تا ۵۰ درصد هزينه ه��ا از جيب مردم 
پرداخت مي شد و مردم براي دريافت خدمات سرگردان 
بودند؛ اين طرح موجب شد كه تمام ملزومات توسط 
بيمارستان ها تهيه شود اگر چه كه در اجراي اين برنامه 
نيز مشكالتي ايجاد ش��د، اما هدف عمده آن كاهش 
پرداخت از جيب مردم و جلوگيري از ارجاع بيماران به 

خارج از بيمارستان بود كه به آن دست يافتيم.
رييس دانش��گاه علوم پزشكي مش��هد افزود: ارتقاء 
خدمات هتلينگ در مراكز درمان��ي از ديگر اقدامات 
در قالب برنامه تحول نظام سالمت به شمار مي رود كه 
نوسازي۳۲۰ هزار متر مربع و بازسازي۳۳۰ هزار متر 
مربع از فضاي بيمارستان هاي زير پوشش دانشگاه علوم 

پزشكي مشهد از جمله اين اقدامات است.

صدور مجوز خريد تضميني آب 
از بخش خصوصي

هرم�زگان| مديرعامل 
آبفاي هرمزگان از صدور 
مج��وز خري��د تضميني 
ميلي��ون   ۱۵ س��االنه 
مترمكع��ب آب از بخش 
خصوصي براي اين استان 

خبر داد.
 به گزارش ايسنا ، امين قصمي با اشاره به صدور مجوز 
خريد تضميني ساالنه ۱۵ ميليون مترمكعب آب از 
بخش خصوصي گفت: با صدور اين مجوز از س��وي 
شركت مهندسي آب و فاضالب كشور، حجم خريد 
تضميني آب آبفاي استان از طريق ايجاد تاسيسات 
نمك زدايي )آب ش��يرين كن ها( ب��ه ۶۶ ميليون 

مترمكعب در سال افزايش يافت.
او ضمن قدرداني از پيگيري هاي مس��تمر استاندار 
و نماين��دگان مردم هرمزگان در مجلس ش��وراي 
اس��المي در اين خصوص، افزود: اين اقدام براساس 
استراتژي ش��ركت آب و فاضالب استان و با هدف 
تامين نياز آبي ش��هر بندرعب��اس از طريق بخش 
خصوصي و ايجاد تاسيس��ات نم��ك زدايي صورت 
گرفت.قصمي كمك به احياي دش��ت هاي ميناب 
و ش��ميل و نيان را از ديگر دالي��ل آبفاي هرمزگان 
براي پيگيري صدور مجوز خريد تضميني آب بيان 
كرد.مديرعامل آبفاي اس��تان در ادامه اظهار كرد: 
همچنين اين اتفاق در راس��تاي سياست هاي تنوع 
بخش��ي به منابع آبي استان و استفاده حداكثري از 
پتانسيل بخش خصوصي انجام شده و بدون ترديد 
كمك موثري در ايجاد منابع آبي پايدار اس��تان به 
ويژه كالن ش��هر بندرعباس خواهد ب��ود.او تصريح 
كرد: ب��ا در مدار ق��رار گرفت��ن ظرفيت هاي نمك 
زدايي. بيش از ٥٠ درصد ني��از آبي جمعيت تحت 
پوشش آبفاي اس��تان و بالغ بر ٦٠درصد از نياز ابي 
كالن ش��هر بندرعباس از طريق آب شيرين كن ها 

تامين خواهد شد.

 علوم پزشكي تبريز 
دانشگاه برتر شد

آذربايجانشرقي|طي 
روزهاي اخير و در نخستين 
جشنواره ملي تجارب موفق 
بيمارس��تاني در مديريت 
منابع و مصارف كه با حضور 
رييس مجلس دهم و وزير 
بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي برگزار ش��د از دانشگاه علوم پزشكي تبريز به 
عنوان دانشگاه برتر تقدير شد، همچنين در اين آيين 
طرح كاهش هزينه هاي بيمارستان شهيد مدني تبريز 
نيزطرح نمونه كشوري شد.معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشكي تبريز در اين خصوص گفت: طي سال هاي اخير 
بحث مديريت هزينه ها در اولويت برنامه هاي دانشگاه 
علوم پزشكي تبريز بوده است .پورفتحي افزود: در جلسه 
شوراي درمان كه در آذرگذشته تشكيل شد پيشنهاد 
مديريت منابع مطرح ش��د .او ادامه داد: بيمه سالمت 
مصوبه اي براي تعيين سقف هزينه در استان ها داشت 
كه محدوديت هايي را در ارايه خدمات به دنبال داشت 
. ولي ما بر اساس برنامه ريزي هايي كه در دانشگاه علوم 
پزشكي تبريز داش��تيم و اعمال مديريت هزينه ها در 
بدنه دانشگاه و بيمارستان ها توانستيم خدمات خود 
را بدون كاهش كميت و كيفي��ت ارايه كنيم .معاون 
 درمان دانشگاه علوم پزشكي تبريز تيم مديريت منابع و 
صرفه جويي تحت نظارت رييس دانشگاه علوم پزشكي 
و متشكل از معاونت درمان، معاونت غذا و دارو ومعاونت 
توسعه برنامه هاي بس��يار خوبي را در ۴ محور نيروي 
انساني، هزينه هاي جاري، تجهيزات پزشكي و پرداختي 
پزشكان تدوين ش��ده تا بدون اينكه در ارايه خدمات 
خدشه اي وارد ش��ود هزينه ها كاهش يابد.پورفتحي 
افزود: برآيند اين اقدامات و اعمال مديريت صحيح در 
هزينه و صرفه جويي هاي صورت گرفته منجر به معرفي 
دانشگاه علوم پزشكي به عنوان دانشگاه برتر درنخستين 
جشنواره ملي تجارب موفق بيمارستاني درمديريت 

منابع ومصارف شد.

 Sat. Sep 8 .   شنبه  17 شهريور 1397   27  ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره   1192  2018 



وزير بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي از 
اختص��اص ۳.۵ ميلي��ارد دالر ارز ب��راي حوزه 
پزشكي با دستور رييس جمهور خبر داد. حسن 
هاش��مي روز ۱۵ ش��هريورماه در حاشيه افتتاح 
پروژه هاي دانشگاه علوم پزشكي گناباد در جمع 
خبرنگاران اظهاركرد: اين مبلغ ويژه مراكز دولتي 
بوده كه با توجه به نوسانات ارزي با قيمت ۴۲۰۰ 
تومان به حوزه س��امت و درمان تخصيص داده 

شده است.
او ادامه داد: به صورت كلي در ش��رق كش��ور به 
خصوص اس��تان هاي خراسان رضوي، جنوبي و 
ش��مالي اقدامات خوبي در حوزه درمان صورت 
گرفته كه مورد رضايت مردم اس��ت. هاش��مي 
با بي��ان اينكه صرفه جويي اولوي��ت اول وزارت 
بهداش��ت اس��ت، تصريح كرد: س��عي كرده ايم 
هزينه ه��اي اضافي را كم كنيم با اين ش��رط كه 
خدمات كاهش پيدا نكند ك��ه در اين خصوص 

مردم شاهد اقدامات خوبي هستند.
وزي��ر بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي 
خاطرنش��ان كرد: برخي اقام و اقدامات كه در 

پوشش بيمه اضافه بودند و در صورت حذف براي 
مردم ايجاد مش��كل نمي كرد را حذف كرده ايم. 
وي اضافه كرد: هم پوش��اني بيمه ها نيز صورت 
گرفته و ام��روز هر نفر فقط ي��ك دفترچه بيمه 
دارد. وزير بهداش��ت تاكيد كرد: در هر شرايطي 
كه قرار بگيريم خدم��ات ما كاهش پيدا نخواهد 
كرد، چراكه ما اين شرايط سخت را پذيرفته ايم 

و براي مردم كم نخواهيم گذاشت.

اقتصاد اجتماعي12اخبار
ماجراي بستري نكردن 

كودكان بدون اذن پدر 
معاون امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري با 
اشاره به برخي اعتراضات در مورد عدم همكاري 
جراحي و بس��تري فرزندان در بيمارس��تان ها 
بدون اذن پدر گفت: وزير بهداشت معتقد است 
كه در مورد اين موضوع مش��كل و مساله جدي 
وجود ندارد و در بيشتر مواقع اين طرح به صورت 

سليقه اي در بيمارستان ها اجرا مي شود.
معصومه ابتكار با اش��اره به برخي اعتراضات در 
مورد عدم همكاري جراحي و بس��تري فرزندان 
در بيمارستان ها بدون اذن پدر افزود: اين مساله 
موضوعي است كه بايد بررسي شود،  وزير بهداشت 
در مورد اين مساله معتقد است كه در اين موضوع 
مشكل و مساله جدي وجود ندارد و  بيشتر مواقع 
اين طرح به صورت س��ليقه اي در بيمارستان ها 
اجرا مي شود. ابتكار افزود: بررسي هاي اوليه اين 
معاونت نشان از آن دارد كه بطور كلي مشكل در 
اين مس��اله جدي نبوده و در بيشتر مواقع نحوه 
اجراي قوانين فعلي، نگرش و ديدگاه سليقه اي 
برخي بيمارس��تان ها و متوليان اين امر در اين 

مساله دخيل بوده است. 
او در ادامه به طرح خروج زنان نخبه از كشور كه با 
برخي اعتراضات و مخالفت هايي مبني بر ايجاد 
تبعيض ميان زنان بوده اشاره  كرد و به ايسنا گفت: 
اين طرح بر اس��اس ضرورت هايي مطرح شده و 
مي توان گفت يك��ي از مطالبات حوزه زنان بوده 
است. ابتكار با اش��اره به برخي اعتراضات به اين 
طرح گفت: نياز است تا طرح خروج زنان از كشور 
به صورت گام به گام حركت كند به نظر مي آيد 
كه اين مساله قابل توجيه است و بايد ببينيم كه 
طرح خروج زنان نخبه از كشور در چه جايگاهي 
قرار دارد و در آين��ده به چه نحوي پيش خواهد 
رفت؟ او ادامه داد: اميدوار هس��تيم تا در مراحل 
بعدي اين مساله برطرف ش��ود، اگر بخواهيم تا 
در مرحله ابتدايي مساله »خروج زنان« از كشور 
برطرف شود اين موضوع در مرحله اول به شكل 

خروج زنان نخبه قابليت پيدا مي كند. 

اجباري شدن الكترونيكي 
بودن داده هاي بيمارستاني 

ريي��س س��ازمان بيمه س��امت اي��ران گفت: 
الكترونيكي شدن داده هاي بيمارستاني اجباري 
است. طاهر موهبتي اظهار كرد: مديران سازمان 
بايد برنامه عملياتي س��ازمان بيمه س��امت را 
جدي بگيرن��د. در واق��ع اين طرح ب��ه صورت 
گروهي برنامه ريزي ش��ده و همگ��ي بايد به آن 
پايبند باشند. يكي از موضوعات مهم ديگر، بحث 
س��ازمان الكترونيك است كه بايد جدي گرفته 
شود. درواقع تا پايان آبان ماه سال جاري، پايلوت 
الكترونيك كردن داده ها در شهر اصفهان به پايان 
خواهد رس��يد و پس از آن بايد در ديگر استان ها 

اجرايي شود. 
او ادامه داد: در واقع بايد خدمات از توليد خدمت تا 
صورت حساب ها الكترونيك شود. از سويي ديگر 
بحث استحقاق سنجي نيز بايد مورد توجه قرار 
گيرد. از سويي ديگر پايگاهي به صورت مجازي 
ش��كل گرفته و آنچه مدنظر قانون گ��ذار بوده تا 
حدودي عملي شده است. رييس سازمان بيمه 
سامت كشور خاطرنش��ان كرد: مديران استان 
بايد در حوزه كارگاه هاي باليني حضور فعال داشته 
باشند. نكته ديگر توجه به تماس ها با شماره تلفن 
۱۶۶۶ است. درواقع اين خط تماس، ابزار ما براي 
گفت وگو با مردم و استفاده از نظرات مردم است. 
او اظهار كرد: اطاع رس��اني ما به مردم مناسب 
نيست و متاسفانه مردم از حقوق شهروندي خود 
آگاهي ندارن��د، بنابراين مطالبه اي نيز نخواهند 
داشت و موجب مي شود هيچ كدام از اقداماتمان 
را به درس��تي انجام ندهيم. ما بايستي سازماني 
مشتري مدار و پاسخگويي باشيم و به شكايت هاي 
مردم رس��يدگي كنيم. موهبتي ب��ا بيان اينكه 
»ما مي توانيم يارانه را هدفمن��د كنيم«، افزود: 
كسي كه وضعيت مالي خوبي دارد نبايد از يارانه 
سامت استفاده كند؛ چراكه ظلم به ديگر اقشار 
جامعه است. بايد مديران سازمان با نمايندگان 
مجلس ارتباط مناسبي داشته باشند. براي نمونه 
زماني كه ۴ هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان اوراق براي 
سازمان بيمه سامت در نظر گرفته مي شود به 
دليل ارتباط مناس��ب ما ب��ا نمايندگان مجلس 
است. او گفت: بايس��تي ارتباط مديران سازمان 
با نمايندگان مجلس بس��يار نزديك تر باش��د تا 
نمايندگان مجل��س ما را به عنوان رفرنس قبول 
داشته باشند. همچنين ارتباط با خبرنگاران در 
اين زمينه بسيار حائز اهميت است؛ چراكه يك 

بازوي جدي در زمينه اطاع رساني ما هستند. 
رييس سازمان بيمه سامت كش��ور ادامه داد: 
مديران بايد نيروي انساني، شرايط رفاهي، آموزش 
و... را جدي بگيرند. درواق��ع پرداخت در زمينه 
نيروي انساني نوعي س��رمايه گذاري محسوب 
مي ش��ود. كارمند بايد بداند كه ديده مي ش��ود 
و براي وي ارزش قائل مي ش��ويم. از نكات مهم 
ديگر، بحث مشتري مداري است. بايد نسبت به 
مشتري دلسوز بود. درواقع مديران استان ها بايد 
در مراكز حضور يابند و از نزديك نسبت به شرايط 
مردم آگاهي كسب كنند. موهبتي افزود: نبايد 
مديران سازمان بيمه سامت هراسي در اجراي 
قانون داشته باشند. تا به امروز همه اقداماتي كه در 
سازمان سامت انجام شده مبتني بر قانون بوده و 
همگي در يك راستا حركت كرديم. او اظهار كرد: 
درواقع براي روند بهتر اقدامات، مدل پويا و نظام 
بيمه اي چند پايه س��امت، تدوين شده و براي 
چند تن از مديران فرستاده شده است تا در اين 
راس��تا ديدگاه هاي خود را مطرح كنند. ما اصرار 
بر مدل خاصي نداريم بلكه برنامه اي با مشورت 
افراد صاحب نظر ارايه خواهيم داد و پس از آن با 

بررسي هاي الزم به اجماع خواهيم رسيد.

فازدومرتبهبنديمعلمانازمهرماه97اجراميشود

اليحه رتبه بندي معلمان به دولت رسيد

احتمال توزيع سراسري كوپن براي تامين كاالي اساسي 

با گذشت دو س��ال از تاخير در اجراي مرحله دوم طرح 
رتبه بندي معلمان، روز گذشته وزير آموزش و پرورش از 
ارسال اليحه رتبه بندي معلمان به دولت خبر داد با وجود 
اين اگرچه طبق آمار ارايه ش��ده از سوي وزير آموزش و 
و پ��رورش تاكنون ۷۴۰ هزار معلم تحت پوش��ش اين 
طرح قرار گرفته اند، اما نمايندگان مجلس معتقدند نظام 
رتبه بندي كه مجلس و كميس��يون آموزش به دنبال 

اجراي آن بودند هنوز محقق نشده است.

 مهر 97، موعد تحقق فاز دوم 
طرح رتبه بندي معلم��ان از اواخر دولت دهم مطرح و 
از همان آغاز با چالش هايي جدي روبرو ش��د، چندين 
باراين ط��رح تغييراتي را به خود ديد ت��ا در نهايت به 
ش��كل فعلي خود درآمده است. از نيمه دوم  سال ٩٣ و 
به دستور علي اصغرفاني، وزير وقت آموزش و پرورش، 
تشكيل ش��وراي راهبري نظام سنجش صاحيت ها 
در مركز برنامه ري��زي آموزش منابع انس��اني وزارت 
آموزش و پرورش كليد خورد اما آنچه تحت عنوان نظام 
رتبه بندي معلمان اجرا شد با نظام رتبه بندي كه پيشتر 
از آن صحبت مي ش��د و در سند تحول بنيادين هم به 
آن اشاره شده بود، تفاوت بسياري داشت. در گام بعدي 
دولت يازدهم، در مهر 9۴ براي كاهش فاصله دريافتي 
معلمان با سايركاركنان دولت و ارتقاي عوامل انگيزشي 
و رفاهي معلمان »طرح رتبه بندي معلمان« را اجرايي 
كرد و قرار بر اين بود كه ط��رح رتبه بندي معلمان به 
صورت مرحله به مرحله در سه فاز طي سال هاي 9۴، 9۵ 
و 9۶ اجرا و باعث ترميم حقوق فرهنگيان شود اما اجراي 
فاز دوم رتبه بندي معلمان كه قرار بود در فروردين 9۵ 
اجرايي شود به بهانه عدم توانايي مالي دولت به سال 9۶ 
موكول شد و در سال 9۶ هم به دليل نبود برنامه ريزي 
درست و آمادگي نداشتن وزارتخانه آموزش و پرورش، 
اجراي طرح رتبه بندي متوقف شد. اين در حالي است 
كه اجراي رتبه بندي معلمان در سند تحول بنيادين و 
ماده ۶۳ قانون برنامه ششم به وضوح آمده است با اين 
وجود اگرچه طرح رتبه بندي معلمان دو سال از برنامه 
خود عقب افتاده، اما طبق آنچه پيش از اين مسووالن 
وزارت آموزش و پرورش اعام كردند، در حالي كه در 
اليحه بودجه 9۷، هي��چ بودجه براي اجراي اين طرح 

اختصاص داده نش��ده اس��ت، مرحله دوم اين طرح از 
مهر امسال اجرا مي شود. در همين راستا روز گذشته، 
سيد محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش از ارسال 
اليحه رتبه بندي معلمان به دولت خبر داد. او درباره اين 
موضوع بيان كرد: »اليحه پيش��نهادي را در راستاي 
رتبه بندي معلمان براي دولت فرستاده ايم كه اميدواريم 
بزودي در دس��تور كار قرار بگيرد و ب��ه مجلس برود، 
نمايندگان نيز با استقبالي كه از اين كار داشته اند يقين 
داريم كارهاي الزم را براي عملياتي شدن و اجراي طرح 
رتبه بندي انجام خواهند داد.« اظهارات روز گذش��ته 
بطحايي در حالي اس��ت كه او در فروردين امسال، هم 
قول اجراي فاز دوم اين طرح، همزمان با مهر 9۷ را داده 
بود. وزير آموزش و پرورش درباره اين موضوع بيان كرد: 
» طرحي را در قالب اليحه در اين زمينه به مجلس ارايه 
دهد و اين اليحه هم اكنون در دس��ت طراحي است. 
اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در سال جاري براي 
پرداخت هاي طرح رتبه بندي كفايت نمي كند. يعني 
اعتباراتي كه در بودجه 9۷ پيش بيني شده صرف نظر 
از اجراي طرح رتبه بندي است. با اين وجود اميدواريم 
براي مه��ر 9۷ با مديريت منابعي ك��ه صورت خواهد 

گرفت، بخشي از طرح را مورد اجرا قرار دهيم.«

 اختالف نظر دولت و مجلس
با اين حال اگرچه مهر امسال، زمان مقرري است كه از 
س��وي وزير آموزش و پرورش براي اجراي مرحله دوم 
نظام رتبه بندي معلم ها اعام شده اما نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي، معتقدند آنچه تاكنون تحت عنوان اين 
طرح اجرا شده، آن چيزي نيست كه مد نظر آنها بوده 
است اين موضوع در حالي است كه چندي پيش، ۱۵۷ 
نفر از نمايندگان،  در نامه اي خطاب به رييس جمهور، 
خواس��تار تس��ريع در ارايه اليحه نظ��ام رتبه بندي 
فرهنگيان شدند كه در نهايت روز گذشته وزير آموزش 
و پرورش خبر از ارايه آن به دولت داد. محمدباقر عبادي، 
عضو كميسيون آموزش مجلس شوراي اسامي، درباره 
اين اليحه بيان كرد: » نظ��ام رتبه بندي كه مجلس و 
كميسيون آموزش به دنبال اجراي آن بود هنوز محقق 
نش��ده؛ در واقع طرح نظام رتبه بندي معلمان با آنچه 
دولت به دنبال اجرايي شدن آن است، تفاوت دارد. در 

اجراي اين طرح رتبه هاي معلمان همانند دانش��گاه 
كه مربي، استاديار، دانش��يار و استاد تمام وجود دارد، 
بايد مشخص مي شد و حقوق و مزاياي معلمان نيز به 
نس��بت رتبه آنها افزايش پيدا مي كرد. اگرچه دولت 
مدعي است كه نظام رتبه بندي معلمان را اجرا مي كند 
اما آنچه انجام ش��ده با مواردي كه خواسته فرهنگيان 
است تفاوت بسيار دارد نظر نمايندگان در اجراي نظام 
رتبه بندي معلمان با نظر دولت متفاوت است و هر كدام 
بر موارد خاصي تاكيد مي كنند و ايده ها در اين زمينه با 

يكديگر فرق دارد.«
او با بيان اينكه حض��ور نيروهاي باكيفيت در آموزش 
و پرورش يكي از ضروريات اس��ت، خاطرنشان كرد: با 
اجراي نظام رتبه بندي معلمان مي ت��وان انگيزه آنها 

را براي عملك��رد بهتر افزايش داد از س��وي ديگر اين 
نظام براي نخبگان مشوقي مي شود تا جذب آموزش 
و پرورش شوند؛ در حال حاضر نيروهاي اين وزارتخانه 
تاش مي كنند به ساير سازمان ها منتقل شوند تا بتوانند 
حقوق و مزاياي مناس��ب به دست آورند اما بايد توجه 
داشت كه اجراي نظام رتبه بندي معلمان همانند اجراي 

سند تحول بنيادين به اعتباري بسياري نياز دارد.«
از ط��رف ديگر چون تاكنون كمب��ود بودجه، در راس 
داليل وزارت آموزش و پرورش براي اجرايي نشد اين 
طرح بوده است، برخي از نمايندگان مجلس خواستار 
آن شدند كه دولت با ارايه اليحه، بودجه الزم براي اجراي 
رتبه بندي معلمان را تامين كند. سيدحس��ين نقوي 
حسيني، عضو فراكسيون فرهنگيان مجلس، درباره 

اين موضوع بيان كرد: » در حال حاضر توجه به آموزش 
و پرورش كافي نيس��ت دولت و حتي مجلس با وجود 
تاش هايي كه در حمايت از فرهنگيان انجام مي دهند 
تاكنون نتوانسته اند كار چنداني براي بهبود وضعيت 
معيشت و منزلت معلمان انجام دهند. در رتبه بندي 
فرهنگيان فقط تقويت مسائل مالي موردنظر نيست 
بلكه به منزلت معلم نيز بايد توجه شود. شغل معلمان 
با س��اير كارمندان دولت متفاوت اس��ت زيرا معلمي 
يك فعاليت آموزشي و پژوهش��ي است بنابراين بايد 
فرهنگيان را عضوي از هيات علمي برشمرد نه كارمند 
دولت. در صورتي كه آموزش وپرورش اعتبارات الزم 
براي رتبه بندي معلمان را ندارد دولت بايد با ارايه اليحه 

بودجه الزم را تامين كند.«

سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي گفت: 
بررس��ي اعطاي كوپن الكترونيكي به آحاد جامعه با 
هدف تامين كاالهاي اساسي در دستور كار قرار دارد. 
انوشيروان محس��ني بندپي گفت: اين برنامه را براي 
هشت دهك يا تمامي افراد جامعه در دستور كار داريم .

او اف��زود: براي حمايت از خانواره��اي ايراني و تمامي 
دهك هاي درآمدي در اين ش��رايط وي��ژه اقتصادي، 
تدابي��ري را پيش بيني كرده اي��م و برنامه هاي آني را 
در دس��تور كار قرار داده ايم . وي گفت: در اين راستا تا 
پايان همين ماه به تمامي مددجويان تحت پوش��ش 
كميته امداد و بهزيس��تي، سبد كااليي اعطا مي شود 
و برنامه تامين كاالي اساس��ي براي هش��ت دهك يا 
تمامي افراد جامع��ه را با اعطاي كوپن الكترونيكي در 

دستور كار داريم .
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه اعطاي كوپن هنوز 
قطعي نشده است از اجراي حتمي برنامه هاي حمايتي 
خبر داد. سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
مي گويد با افزايش پوشش بيمه بيكاري از كارگراني كه 

بيكار مي شوند حمايت مي كنيم.
او همچنين با تاكيد بر لزوم لحاظ پيوست هاي اجتماعي 
در برنامه ريزي هاي كشور به آسيب هاي اجتماعي در 
منطقه عسلويه اشاره كرد و گفت: طبق تحقيقي كه در 
اين شهر انجام ش��ده است ۲۳ درصد جامعه كارگران 
دچار معضل اعتياد هستند و اين موضوع نشان از اين 
است كه بحث هاي پيوست هاي فرهنگي، اجتماعي و 
زيست محيطي را در پروژه هاي بزرگ توسعه زيربنايي 
كنار گذاشته ايم. انوشيروان محسني بندپي با اشاره به 
ايجاد شكاف در جامعه و افزايش روزافزون آسيب هاي 
اجتماعي اظهار كرد: تحوالت سريع در محيط زيست، 
صنعتي ش��دن زندگي و نگاهي كه به مسائل توسعه 

كشور داشته ايم، در اين عوامل موثر هستند.

 23 درصد كارگران عسلويه درگير اعتياد 
او افزود: با نگاه به برنامه هاي اول تا پنجم مي بينيم كه 
اقتصاددانان براي ما برنامه ريزي مي كردند و هيچ وقت 
از جامعه شناسان و كساني كه متخصص جامعه شناسي 
و علوم اجتماعي هستند، براي نگارش برنامه ريزي هاي 
مسائل اجتماعي دعوت نشده است. سرپرست وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي به آسيب هاي اجتماعي در 
منطقه عسلويه اشاره كرد و ادامه داد: طبق تحقيقي كه 
در اين شهر انجام شده است ۲۳ درصد جامعه كارگران 
دچار معضل اعتياد هستند و اين موضوع نشان از اين 
اس��ت كه بحث پيوس��ت هاي فرهنگي، اجتماعي و 
زيست محيطي را در پروژه هاي بزرگ توسعه زيربنايي 

كنار گذاشته ايم. 
محس��ني بندپي گفت: طبق تعريف سازمان جهاني 
بهداشت سامت در س��ال ۱9۴۷، سامت تنها نبود 

بيماري نيست بلكه آس��ايش روحي، رواني، سامت 
معنوي و اجتماعي را ش��امل مي شود كه اين موضوع 
را فراموش كرده ايم. شايد انواع واكسيناسيون را انجام 
داده ايم اما به سامت اجتماعي نگاه علمي نداشته ايم.

وي افزود: عدم نگاه علمي كارشناس��ي و دقيق، بروز 
و شيوع و رش��د آس��يب هاي اجتماعي را در اعتياد، 
طاق، مفاس��د اخاقي و اختال روح��ي و رواني و 
حاشيه نش��يني در بر داشته است. سرپرست وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اش��اره به رويكرد دولت 
دوازدهم در زمينه س��امت اجتماع��ي بيان كرد: از 
مهم تري��ن رويكردهاي اين دول��ت در كنار مجلس 
شوراي اسامي، بحث ايجاد سامت اجتماعي است 
و براي اولين بار در برنامه هاي توس��عه اي به سامت 
اجتماعي نگاه علمي و كارشناسي شده است. او با بيان 
اينكه آسيب هاي اجتماعي نيازمند پيشگيري است، 

اظهار كرد: يك دس��تگاه دولتي نمي تواند به تنهايي 
در بحث آسيب هاي اجتماعي عمل كند و پيشگيري 
از اين آسيب ها نيازمند هم افزايي بين دستگاه هاي 
دولت��ي و نگاه اجتماع محور از بيرون اس��ت و بايد از 
طريق س��ازمان هاي مردم نهاد، اجتماعي كردن اين 
آس��يب ها و كمك گرفتن از مردم حل شوند و دولت 
بايد سياست گذاري ها را انجام دهد. محسني بندپي 
با اشاره به اجراي طرح نماد جهت كاهش آسيب هاي 
اجتماعي بيان كرد: براي نخس��تين بار در طرح نماد 
براي تدوين و توليد بسته هاي مددكاري و بسته هاي 
روانشناسي 9 دستگاه در كنار يكديگر قرار گرفته اند.

او با بيان اينكه برخي از عوامل كاهش آس��يب هاي 
اجتماعي از جمله توانمندس��ازي بايد از سنين پايه 
انجام شود، گفت: اين طرح در حال ملي شدن است 
و براي اولين بار 9 وزارتخانه دور هم جمع ش��ده اند 
تا از س��نين پاي��ه در خصوص كاهش آس��يب هاي 
اجتماعي كار كنند. نتايج طرح نماد شايد ۱۰ تا ۱۵ 
سال ديگر نشان داده ش��ود اما اجراي آن از اكنون 
آغاز شده اس��ت. سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با اشاره به اقدامات انجام شده جهت مبارزه 
با مواد مخدر بيان كرد: در اين جهت اقدامات خوبي 
انجام شده است البته سه اس��تان در افغانستان كه 
با ايران هم مرز هس��تند، ۳۰۰ درصد س��طح توليد 
كش��ت مواد مخدر را افزايش داده اند و طبيعتا صف 
اول مقابل��ه با عرضه مواد مخدر ني��ز نيروهاي ناجا 
هس��تند. وي با تاكيد بر اصل قرار دادن پيشگيري 
در همه مسائل گفت: در زمينه مبارزه با مواد مخدر، 
۵۰۰۰ تيم سازمان بهزيس��تي در ۵۰۰۰ محله كه 
ريسك بااليي دارند استقرار يافته اند و در حال انجام 

پيشگيري هستند.
محسني بندپي اظهار كرد: كمپ ها در درمان اعتياد 

هيچ اثربخش��ي ندارند و بايد اي��ن موضوع را بپذيريم 
كه ديگر زمان آزمون و خطا س��پري ش��ده اس��ت. به 
همين دليل به س��مت درمان اجتم��اع مدار رفته ايم 
زيرا اثربخشي اين نوع درمان بيش از ۳۵ درصد است 
در حالي كه راندمان اثربخشي در كمپ ها پنج درصد 
اس��ت. سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
بيان كرد: در بحث درمان اعتياد به دو گروه سني زنان 
و كودكان توجه ويژه اي كرده ايم. نقش زنان در بحث 
اعتياد مي تواند تاثير زيادي داشته باشد؛ به طور مثال 
در تحقيقي كه در استان سيستان و بلوچستان انجام 
شد، در نظرسنجي در دو مركز بهبودپذيري و اقامتي 
كودكان، ب��االي ۵۰ درصد كودكاني كه در اين مراكز 

بودند مادر معتاد داشتند.
محس��ني بندپي گفت: در بحث درمان اعتياد حلقه 
مفقوده اي وجود دارد كه در آن زمينه غفلت كرده ايم. 
عدم توانمندس��ازي افرادي كه مراح��ل پاكي را طي 
مي كردند و كس��اني كه دچار ناراحت��ي خانوادگي و 
بيكاري و معضات ديگري هس��تند، موجب مي شود 
مجددا به اعتياد بازگردند. بايد بپذيريم در اين جهت 
سياست گذاري هاي ناقصي داشته ايم. در قانون برنامه 
ششم، راه اندازي مركز جامع توانمندسازي و صيانت از 
بهبود يافتگان مد نظر قرار گرفته است. وي بيان كرد: 
شهرداري يكي از س��ازمان هايي است كه بايد در اين 
زمينه اقدام كند و در اي��ن خصوص بايد ۱۷.۵ درصد 
بودجه شهرداري ها در مس��ائل فرهنگي و اجتماعي 

هزينه شود.
سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره 
به ت��اش جهت كاه��ش طاق گفت: س��امانه ثبت 
الكترونيكي طاق در كشور راه اندازي شده است كه آثار 
آن را مشاهده كرده ايم و يكي از راه هاي كاهش طاق 

اين موضوع بوده است.

اختصاص۳.۵ميليارددالرارزبرايحوزهدرمان۱۰۰ميليوندالربرايتوليد۲واكسن
رييس اداره بيولوژيك سازمان غذا و دارو  با بيان اينكه 
البته عاوه بر بحث هاي تامين واكسن، بحث منابع مالي 
آن هم مطرح هست، افزود: براي دو واكسن پنومكوك و 
روتاويروس، مجلس شوراي اسامي ۱۰۰ ميليون دالر 
اختصاص داده  تا اين واكسن ها در كشور توليد شوند و 
اين مبلغ براي توليد واكسن اختصاص داده شده است. 
در عين حال توصيه كميته ملي واكسيناسيون هم اين 
بود كه اين واكسن ها وارد طرح واكسيناسيون كشوري 
شوند. اما بايد ابتدا اين واكسن توليد و سپس وارد طرح 
شود. خوش��بختانه چندين ش��ركت براي توليد اين 
واكسن ها اعام آمادگي كرده اند. به عنوان مثال انستيتو 
پاس��تور خيلي جدي به دنبال اين كار است. البته در 
حال حاضر واكسن پنوموكوك به صورت محدود وارد 
كشور مي شود؛  بطوريكه ساالنه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار 
عدد از اين واكسن وارد كشور مي شود و با نظر پزشك 
در اختيار افراد حس��اس قرار مي گيرد. اما براي اينكه 
وارد طرح واكسيناسيون كشوري شود، حجم باالتري 
از واكسن ها را نياز داريم و منابع مالي بيشتري مي طلبد. 
در حال حاضر خود بيمار پول اين واكسن را پرداخت 
مي كند، اما وقتي كه در برنامه واكسيناسيون كشوري 

قرار گيرد، دولت بايد پولش را پرداخت كند و شرط اين 
موضوع اين اس��ت كه بتوانيم منابع مالي آن را تامين 
كنيم. به هر حال برخي ش��ركت ها ابراز تمايل كردند 
كه در اين حوزه وارد شوند و حتي اقداماتي را هم آغاز 
كرده اند و اميدواريم موفق بوده و بزودي اين واكسن ها 

وارد برنامه واكسيناسيون ملي شوند.
دكتر واش��قاني درب��اره نحوه انتخاب ش��ركت هاي 
توليدكننده واكسن، گفت: معموال تامين كنندگان 
واكسن هاي موجود در طرح واكسيناسيون كشوري 
را به صورت ساالنه دعوت مي كنيم و تامين كنندگان 
را بر اس��اس مناقصه تعيين مي كنيم. به اين ترتيب 
ليستي از توليدكنندگاني كه فرايند ثبت را به صورت 
كامل طي كرده اند، در اختيار داريم و آنها را فراخوان 
مي كنيم و مي گوييم ما اين واكس��ن ها را نياز داريم. 
تمام كس��اني كه كه فكر مي كنند مي توانند در اين 
حوزه اق��دام كنند، قيمت پيش��نهادي  و ميزاني كه 
مي توانند تامين كنند را ارئه مي دهند و در يك جلسه 
عمومي اين درخواس��ت ها بررسي مي شود. طبيعتا 
بايد واكسن هاي مورد تاييد و از منابع معتبر باشند و 
در آنجا تصميم گيري مي شود كه چه واكسني و با چه 

مبلغي بايد وارد كشور ش��ود. رييس اداره بيولوژيك 
سازمان غذا و دارو با بيان اينكه در عين حال بخشي 
از واكسن هاي ما واكس��ن هاي توليد داخل هستند، 
گفت: اگر واكس��ني توليد داخل باشد، سراغ واردات 
آن نمي رويم و اولويت مان با واكسن هاي توليد داخل 
است؛ چراكه واكس��ن از اقام استراتژيكي است كه 
سازمان بهداش��ت جهاني هم توصيه كرده كه بهتر 
است به صورت داخلي در كشورها توليد شود. از طرفي 
توليدات بين المللي هم كفاف نياز جهاني را نمي كند. 
بنابراين بخش زيادي از واكسن هايمان توليد داخل 
هستند و بخشي هم از كشورهاي اروپايي، هند، كره 
جنوبي و... و. تامين مي شوند. نكته مهم اين است كه 
شرط واردات واكس��ن ها اين است كه واكسن حتما 

كيفيت الزم را مطابق استانداردهاي ما دارا باشد.
او با اش��اره به فرآيند ثبت و تاييد س��امت واكسن ها 
و س��اير فرآورده هاي بيولوژيك در كش��ور، گفت: از 
ارديبهشت ماه س��ال 9۰ س��ازمان بهداشت جهاني 
تاييد كرد كه ما اثرگ��ذاري الزم براي نظارت در حوزه 
واكس��ن ها و داروهاي بيولوژيك را دارا هستيم و اين 

تاييديه همچنان به قوت خود باقي است.
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در شهر 13 راهوشهرسازي
 انتشار 1300 ميليارد تومان 

اوراق مشاركت براي توسعه مترو
ش��هرداري تهران و مديران بانك ها براي انتش��ار 
اوراق مشاركت 1300 ميليارد توماني براي توسعه 
مترو به توافقات اوليه رس��يده اند. به گزارش مهر، 
سيد محمدعلي افشاني، شهردار تهران در جلسه 
با مدي��ران بانكي گف��ت: همه ما در ش��هر تهران 
زندگي مي كنيم و از مش��كالت ترافيكي و آلودگي 
آن باخبريم، فارغ از اينكه در چه جايگاه هايي قرار 
داريم بايد دغدغه آسايش تهراني ها را داشته باشيم.

وي گفت: سال گذش��ته مدارس تهران ۲۲ روز به 
دليل آلودگي تعطيل بودند و اين شرايط نامطلوب 
آسيب زيادي به وضعيت تحصيلي دانش آموزان اين 
شهر تحميل كرد. به همين دليل بايد هر چه زودتر 
مشكل حمل و نقل و آلودگي شهر تهران را حل كنيم 

تا اين اتفاق امسال تكرار نشود.
ش��هردار تهران در حاشيه اين جلس��ه يادآور شد: 
س��هم ش��هرداري از ماليات بر ارزش افزوده از 33 
درصد ب��ه ۵0 درصد افزايش يافته اس��ت كه اين 
تحول نشان دهنده اراده دولت و مسووالن براي حل 

مشكالت شهرداري ها است.
 در انتهاي جلس��ه مديران بانك ها توافق كردند با 
تشكيل يك كنسرسيوم، اوراق مشاركت به ارزش 
1300 ميليارد تومان چ��اپ و براي فروش عرضه 
كنند. عالوه بر اين، بنا شد مسائل مالي شهرداري و 
بانك ها در جلسات آينده مورد بحث و بررسي قرار 
گيرد. زرير نگين تاجي، سرپرست معاونت مالي و 
اقتصاد شهري شهرداري تهران درباره جزييات اين 
توافق نيزگفت: سال گذشته دولت مجوز انتشار ۲ 
هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را به شهرداري 
تهران داد كه آن زمان انتشار اين اوراق ميسر نشد. 
با وجود اين، با رايزني شهرداري، دولت اين فرصت 
را براي ۶ ماه تمديد كرد. وي ادامه داد: با همكاري 
بانك ها در مردادم��اه ۷00 ميليارد توم��ان اوراق 
مشاركت منتشر كرديم و در جلسه امروز نيز تصميم 
بر آن شد، چند بانك در قالب كنسرسيوم، عامليت 
انتش��ار مابقي اوراق را بر عهده بگيرند. سرپرست 
معاونت مالي و اقتصاد ش��هري شهرداري تهران با 
اشاره به توافق اوليه براي انتشار 1300 ميليارد تومان 
اوراق مش��اركت گفت: پيش بيني مي كنيم هفته 
آينده توافق اوليه، نهايي و پس از آن با نرخ سود ۲0 

درصد عملياتي شود.

شناسايي ۶000 باغ در تهران
حدود ۶000 قطعه باغ در تهران شناسايي شده 
اس��ت، براي 3100 قطعه باغ شناس��نامه صادر 
ش��ده اما حدود 3000 ب��اغ در اختيار ارگان ها و 
دستگاه ها است كه اجازه ورود نمي دهند، هر چند 
كه ما درصدد ورود به اين باغات هس��تيم. پيروز 
حناچي معاون شهرسازي شهرداري تهران با بيان 
اين خبر درباره اليحه جديد جايگزين برج - باغ 
گفت: اليحه جديد كه تقديم شوراي شهر تهران 
شد تا در كميس��يون هاي مربوطه بررسي شود، 
با رويك��ردي كاهنده بوده اس��ت. در اين اليحه 
پيش بيني شده است تا حد امكان منافع صاحبان 
باغ لحاظ شود، اگر ما معتقديم كه باغات و درختان 
به ش��هر تهران كمك مي كنند بايد به صاحبان 
باغ در آبياري، نگهداري و ... كمك كنيم. معاون 
شهرسازي شهرداري تهران با بيان اينكه در اليحه 
جديد مزيت ها و محدوديت هايي براي صاحبان 
باغ در نظر گرفته شده است، گفت: در مقايسه با 
وضعيت سابق شايد در كوتاه  مدت پيشنهادات ما 
تشويق كننده نباشد؛ اما روش قبلي هم قابل ادامه 
نبود چرا كه بخش زيادي از باغات پايتخت از بين 
رفت. حناچي با بي��ان اينكه تاثير تخريب باغات 
در يك بازه 10 س��اله در بودجه تهران تنها يك 
درصد بوده است، گفت: وضعيت تخريب باغات 
در تهران به مانند آن ضرب المثل معروف است كه 
مي گويند به خاطر يك دستمال قيصريه را به آتش 
كشيدند و به مسووالن به جاي حفظ باغات اجازه 
دادند كه حجم زيادي از باغات تخريب شود.نگاه 
ما در اليحه جديد بازدارنده است، اما واقع بينانه 
خواهد بود، روش هاي جايگزين و تشويقي براي 

حفظ باغات در نظر گرفته شده اند.

جمعه آينده فرودگاه پيام 
رسما مسافري مي شود

مديركل عمليات فرودگاهي پيام استان البرز از آغاز 
فروش اينترنتي بليت نخس��تين پرواز هواپيماي 

مسافربري اين فرودگاه خبر داد.
علي كاملي در گفت وگو با ايرنا افزود: س��اعت 14 
روز جمعه ۲3 شهريور جاري نخستين هواپيماي 
مسافري با مبدا مشهد مقدس در فرودگاه بين المللي 

پيام به زمين خواهد نشست.
او ادامه داد: همچنين ساعت 1۶: 1۵ همان روز پرواز 

از مبدا كرج به سمت مشهد انجام مي شود.
مديركل عمليات فرودگاهي پيام استان البرز اضافه 
كرد: با راه اندازي بخش مسافربري فرودگاه پيام در 
مرحله نخست روزهاي چهارشنبه و جمعه هر هفته، 
پرواز از اين فرودگاه به س��مت مشهد و برگشت آن 

انجام خواهد شد.
كاملي گفت: همچنين مسيرهاي جديدي در حال 
برنامه ريزي اس��ت كه با تكميل شدن روند آنها، در 

آينده اطالع رساني مي شود.
ش��ركت خدمات هوايي پيام در س��ال 13۶9 با 
عنوان مركز خدمات هوايي ب��راي ارايه خدمات 
هوايي و حمل ونقل و توزيع بار كاالهاي پس��تي 
و ارايه خدمات بالگردي به نقاط س��خت گذر در 
ش��رايط جوي متفاوت و پش��تيباني از عمليات 
توس��عه و تايي��د و تجهي��ز و نگه��داري مراكز، 
دس��تگاه ها و امكانات مخابراتي و پستي كشور 
فعاليت خود را آغاز كرد.  ب��ا توجه به موقعيت و 
جايگاه اين شركت و همجواري آن با استان تهران 
طبق مصوبه تيرماه 138۲ هيات دولت، 3 هزار و 
۶00 هكتار از اراضي فرودگاه پيام به عنوان منطقه 

ويژه اقتصادي تعيين شد. 

مقام هاي تهران و دهلي نو توافق كردند

استقرار هندي ها در بندر چابهار از يك ماه ديگر 

آخرين وضع طرح تعارض منافع در شهرداري پايتخت

گروه راه و شهرسازي|
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي ايران در پي ديدار 
با همتاي هندي خود از استقرار هندي ها در بندر چابهار 
تا يك ماه ديگر خبر داد. س��فر وزير راه و شهرسازي به 
هند كه تقريبا با سفر وزير خارجه امريكا به اين كشور 
همزمان ب��ود، تحليل هاي متفاوتي را در پي داش��ت 
از جمله اينكه گفته ش��د، امريكا تمايل دارد تا هند را 
دست كم در كوتاه مدت از تحريم نفتي ايران مستثني 
كن��د و همچنين اجازه دهد كه هند در توس��عه بندر 
چابهار، به عنوان اهرمي در برابر فعاليت هاي اقتصادي 

چين در غرب آسيا، فعاالنه مشاركت كند.
درحالي كه سه سال از امضاي قرارداد ايران و هند براي 
توس��عه بندرچابهار مي گذرد، اما طي اين س��ال ها به 
داليل مختلف از جمله عدم همكاري بخش خصوصي 
هند با س��ازمان بنادر و دريانوردي ايران، فشار دولت 
ترامپ بر هندي ها براي فس��خ اين تفاهمنامه و ... اين 
قرارداد همچنان رنگ و روي اجرايي ش��دن را به خود 

نديده است. 
طي سه سال گذشته، بارها مسووالن ارشد حوزه حمل 
و نقل از آغاز همكاري ها با هند براي توسعه بندر چابهار 
خبر دادند و حتي حس��ن روحاني، رييس جمهوري 
اي��ران براي جدي تر ش��دن تصمي��م هندي ها براي 
همكاري با ايران به اين كشور سفر كرد و مذاكراتي را 
هم با نخس��ت وزير اين كشور انجام داد اما با اين وجود 

اين قراداد اجرايي نشد.
دراين ميان وزيرراه و شهرسازي بارها به عنوان مسوول 
اصلي اجراي قرارداد همكاري توسعه بندرچابهار طي 
سال هاي گذش��ته و براي جلب حمايت هندي ها به 
دهلي نو سفر كرده است كه به نظر مي رسد هيچ كدام 
از اين سفرها در گشودن گره همكاري تهران- دهلي نو 
موثر نبوده اس��ت، البته عباس آخوندي در تازه ترين 
س��فري كه آخر هفته به هند داش��ت، براي عملياتي 
شدن اين قرارداد با هندي ها رايزني كرد و پس از انجام 
مذاكرات در گفت وگويي اعالم كرد كه از ماه آينده شاهد 

آغاز به كار هندي ها در چابهار خواهيم بود .
ناگفته نماند كه در زمان حضور آخوندي در هند، مايك 
پمپئو، وزيرامورخارجه اياالت متحده امريكا هم در اين 
كشور حضور داشته و رايزني هايي را با هندي ها براي 
كاهش خريد نفت از ايران داش��ته است كه براساس 
گزارش ه��اي منتش��ره، هندي ها پاس��خ مثبتي به 
درخواست اين مقام ارشد امريكايي نداده اند و همين 
پالس مثبت هن��د به ايران مي توان��د احتمال اجراي 
قرارداد توسعه بندرچابهار در ماه آينده را افزايش دهد.

دراين ميان، نگاهي به فضاي حاكم بر مذاكرات آخوندي 
با نيتين گادكاري، وزير حمل و نقل و كشتيراني هند 
مي تواند در پيش بيني درباره اجرايي ش��دن يا نشدن 

قرارداد همكاري ايران و هند در ماه آينده راهگشا باشد.
به گزارش ايرنا، اين سفر به منظور تقويت همكاري هاي 
راهبردي مي��ان دو كش��ور در حوزه حم��ل و نقل و 
همچنين تقديم دعوت نامه رس��مي حسن روحاني 
رييس جمهوري ايران به نارندرا مودي نخست وزير هند 

براي شركت در نشست همكاري هاي آسيا انجام شد.
در دي��دار آخوندي ب��ا همتاي هندي خ��ود در مورد 
مهم ترين حوزه هاي همكاري از جمله ضرورت عملياتي 
كردن توافق هاي دو كش��ور در خصوص توسعه بندر 
چابهار و حل و فصل كليه مسائل و مشكالت تكنيكي 
آنها ظرف يك تا س��ه ماه آين��ده و همچنين ضرورت 
زمينه سازي توسعه همكاري هاي اقتصادي از طريق 
روان سازي روابط بانكي و ارايه طرح و مكانيسم هاي كار 

آسان با روپيه و ريال ميان دو كشور مذاكره شد.
همچنين قرار شد دو كشور در طول يك ماه تمام اين 
س��از و كارها را با يكديگر مبادل��ه كنند. طرف هندي 
متعهد ش��د تا با تم��ام نهادهاي تج��اري و اقتصادي 
هند مذاكراتي را انجام دهد و تمام مس��ائل تكنيكي 
ب��ه خصوص در حوزه بانكي را كه بر س��ر راه توس��عه 

همكاري ها و حمل و نقل قرار دارند، برطرف كند.

 دستيابي به توافق هاي دوجانبه
وزيرراه و شهرس��ازي پس از اين ديدار تاكيد كرد: دو 
طرف درخصوص پروژه هاي بس��يار زيادي گفت وگو 
كرده و به توافقات خوبي در زمينه همكاري دوجانبه 

درباره بندر چابهار دست يافتند.
آخوندي گفت: با توجه به اينكه قرار است هندي ها در 
فاز اول چابهار مستقر بشوند و در مساله احداث راه آهن 
چابهار به سمت ايرانشهر و يك پروژه ديگر براي توليد 
ريل با ذوب آهن اصفهان هم همكاري كنند، مس��اله 
تامين ۲۵0 لكوموتيو و همچنين س��وزن هايي كه در 
خطوط ريلي استفاده مي شود هم مورد بحث و گفت وگو 

قرار گرفت.
او با بيان اينكه با هدف پيگيري توافقات پيشين به هند 
س��فر كرده اس��ت، افزود: در حوزه چابهار، روابط هند 
و ايران يك روند تنظيم ش��ده دارد و توافقاتي هم در 

گذشته به امضا رسيده است.
به گفته اين مقام مسوول، در جريان گفت وگوهاي دو 
كشور در مورد ايجاد كانال بانكي براي سرمايه گذاري 
هندي ها در بندر چابهار توافقاتي انجام شده است و به 

زودي هندي ها در بندر چابهار مستقر خواهند شد.
آخوندي در توضيح اهداف سفر خود به هند اعالم كرد: 
در اين سفر در مورد بندر چابهار مذاكره كرديم و ايران 
اعالم كرد كه از سرمايه گذاري هندي ها در بندر چابهار 
اس��تقبال مي كند و در خصوص س��اير پروژه ها هم با 
طرف هندي مذاكراتي انجام شد و قرار شد اين پروژه ها 

هر چه زودتر عملياتي ش��وند. وزير راه و شهرس��ازي 
گفت: اميدواريم همكاري هاي جديدي در زمينه ريل 
و سرمايه گذاري در زيرساخت هاي ريلي و سيستم هاي 

نقاله و ريلي داشته باشيم.

 انجام مذاكرات تجاري با هندي ها 
وزير راه و شهرس��ازي درس��فر دوروزه خ��ود به هند، 
عالوه بر ديدار با وزير حمل و نقل و كش��تيراني هند، 
در كنفرانس��ي كه با موضوع ارتباط با مفهوم حركت 
و جابه جاي��ي با حض��ور نارندرا مودي نخس��ت وزير 

هند هم شركت كرد، ضمن اينكه مالقاتي هم با وزير 
بازرگاني هند داشت تا موارد تجاري ميان دو كشور را 

پيگيري كند.
آخوندي در ارتباط با حجم سرمايه گذاري هند در بندر 
چابهار گفت: س��رمايه گذاري هند در ايران دو مرحله 
است، اولين مرحله يك س��رمايه گذاري 8۵ ميليون 
دالري و يك خط اعتباري 1۵0 ميليون دالري است كه 
قرارداد هر دو سرمايه گذاري امضا شده است و مي تواند 

به زودي اجرايي شود.
او ادامه داد: در مورد اختص��اص يك خط اعتباري 

ديگر هم گفت وگو ش��ده اس��ت و كليات اين خط 
اعتباري در طول سفر رياست جمهوري به هند مورد 
تواف��ق قرار گرفت كه ارزش آن بي��ش از ۲ ميليارد 

دالر است.
وزير راه و شهر س��ازي ايران در م��ورد هياتي كه از 
ايران همراه او به هند سفر كرده اند، گفت: تعدادي 
از مقامات سازمان بنادر و دريانوردي در هند حضور 
دارند كه مساله چابهار را دنبال مي كنند، همچنين 
نمايندگان ش��ركت راه آه��ن، قرارداد هاي ريلي را 

پيگيري مي كنند.

رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي شهر 
تهران اظهار اميدواري كرد در اواخر شهريورماه طرح 
تعارض منافع در مرحله بررسي در صحن علني شورا 

قرار گيرد.
طرح تعارض منافع توس��ط تعدادي از اعضاي ش��ورا 
تهيه يك فوريت آن در صحن شورا به تصويب رسيد. 
اهداف طراحان اين طرح اتخاذ تدابير الزم اعم از اداري، 
نظارتي، قضايي و شبه قضايي براي پيشگيري از بروز 
تع��ارض منافع و به نوعي رف��ع و يا كاهش حداكثري 
تاثيرات س��وتعارض مناف��ع در ش��هرداري تهران و 
مديريت شهري اس��ت.براي مثال در يكي از بندهاي 
اين طرح آمده است، مديران ارشد شهرداري تهران كه 
بيش از يك چهارم سرمايه شركتي را سهامدار باشند 
و مس��ووليت مديرعاملي يا عضويت در هيات مديره 
شركت مزبور را داشته باشند يا در فرايند نظارت بر كار 
اين شركت و يا مشاوره حضور داشته باشند از معامله با 

شهرداري تهران منع مي شوند.
بهاره آروين در گفت وگو با مهر در خصوص س��رانجام 
طرح تعارض منافع گفت: طرح مديريت تعارض منافع 

در شهرداري تهران يك بار در كميسيون مشترك برنامه 
و بودجه و كميسيون حقوقي مورد بررسي قرار گرفت. 
نكاتي از طرف كارشناس��ان كميس��يون ها و سازمان 
بازرسي شهرداري تهران مطرح و همچنين پيشنهاداتي 
ارايه شد. مقرر شد كه كميته  شفافيت اين پيشنهادات را 
جمع بندي و متن اصالح شده را نهايي كند و پيش بيني 
مي كنيم در دومين جلسه  مشتركي كه ميان كميسيون 
برنامه و بودجه با كميسيون حقوقي برگزار خواهد شد، 
اين طرح مورد بررسي قرار بگيرد و نسخه  نهايي آن براي 
تصويب به صحن شورا ارايه شود و تا اواخر شهريور ديگر 
حتما طرح تعارض منافع در مرحله  بررسي در صحن 

علني شورا قرار مي گيرد.
وي در خصوص اينكه آيا كميته شفافيت به فعاليت هاي 
سازمان امالك و مستغالت ورود مي كند، گفت: جلسه 
كميته شفافيت چندي پيش در محل سازمان امالك 
و مستغالت برگزار شد و به دليل اينكه اين سازمان به 
بسياري از سامانه هاي مهم شهرداري در ثبت عمليات 
مالي )ازجمله سامانه  قراردادها و سامانه  مالي( متصل 
نبود، ما جلس��ه اي را برگزار كرديم تا ببينيم مس��اله 

چيست. معامالتي كه در سازمان امالك و مستغالت 
انجام مي ش��ود معامالت خاصي اس��ت و از معامالت 
معم��ول در ش��هرداري )كه معم��وال در قراردادهاي 
هزينه اي و درآمدي دس��ته بندي مي شود( متفاوت 
است و در قالب خريد و فروش امالك صورت مي گيرد. 
در جلس��ه با اين س��ازمان مقرر ش��د ك��ه راهبران 
س��امانه هاي مالي و قراردادها با نمايندگان سازمان 
امالك و كارشناسان كميته شفافيت جلساتي برگزار 
كنند تا راهكارهاي ايج��اد امكان ثبت معامالت اين 
س��ازمان در اين سامانه ها مورد بررس��ي قرار گيرد. 
بنابراين ما تا آخر شهريورماه، از فرآيند اتصال كامل 
سامانه امالك به سامانه مالي گزارش خواهيم داشت. 
اتفاقي كه در حال حاضر رخ مي دهد، اين اس��ت كه 
س��ازمان امالك اصطالحا در دو ج��ا اطالعات وارد 
مي كند و اين سبب مي شود خطاي انساني پيش بيايد. 
خود آنها هم از اين امر ناخشنود هستند و مي گويند 
مغايرت هايي كه بين دو سامانه هست، همواره براي 
حسابرس��ان مساله ساز ش��ده و از اينكه يك سامانه 

base  باشد، استقبال مي كنند.

 حاال ما يا به س��مت يكپارچگي مي رويم - به اين معنا 
كه اطالعات از روي سامانه  جامع امالك و سامانه مالي 
خاص مورد استفاده در سازمان امالك، بدون دخالت 
عامل انساني توسط سامانه هاي ديگر خوانده شود- و 
يا اينكه ما بطور كامل سامانه هاي مالي و قراردادهاي 
شهرداري تهران را براي معامالت سازمان امالك نيز 
مناسب سازي خواهيم كرد و كاركرد آن سامانه  مالي 
موازي بطور كلي از دستور خارج خواهد شد. در واقع قرار 
بر اين است كه گزارش كارشناسي تا آخر شهريورماه در 

اين مورد تهيه و يكي از اين دو راه انتخاب شود.
آروين در پاسخ به چرايي شفاف نبودن ميزان امالك 
ش��هرداري در س��ازمان امالك مس��تغالت گفت: 
شهرداري تهران س��امانه اي به نام »س��امانه  جامع 
امالك« دارد. در اين س��امانه فرض بر اين اس��ت كه 
بايد اطالعات تمام امالك شهرداري تهران ثبت شود. 
راهي كه ب��راي ثبت اطالعات در نظر گرفته ش��ده، 
اين است كه اين س��امانه به سيستم ارزيابي امالك 
وصل ش��ود. بر اين اس��اس زماني كه ي��ك ملك در 
شهرداري تهران بخواهد واگذار شود، اجاره داده شود 

يا خريداري شود، چون بايد مورد ارزيابي كارشناسي 
قرار گيرد، آن سيستم به سيستم جامع امالك وصل 
اس��ت و خودبه خود اطالعات مورد ني��از اينجا وارد 
مي شود. البته خيلي از امالك هم هستند كه ممكن 
است براي اجاره، واگذاري و فروش سراغ آنها نروند. 
درواقع بخش��نامه  مديريتي هم برايشان صادر شده، 
ولي ما هنوز راهي را براي ثبت سيستماتيك آنها پيدا 
نكرده ايم. چيزي كه در دس��توركارمان هست؛ اين 
است كه بتوانيم راهي براي ثبت اطالعات امالكي پيدا 
كنيم كه چون به سيستم ارزيابي كارشناسي ورودي 
نداشته اند، ممكن است اطالعاتشان ثبت نشده باشد.

وي افزود: حدود ۲0 هزار سندي كه به صورت كاغذي 
در بايگاني سازمان امالك بود به صورت سيستماتيك 
در همين دوره  جديد مديريت ش��هري در س��امانه 
جامع امالك ثبت شده و به نظر مي رسد اگر اين روند 
ادامه پيدا كند و سازمان امالك با جديت مساله  ثبت 
الكترونيكي اس��ناد و امالك را در دستوركارش قرار 
بدهد، ما يك بانك اطالعات جامع از امالك شهرداري 

تهران خواهيم داشت.

 Sat. Sep 8 .   شنبه  17 شهريور 1397   27  ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره   1192  2018 

اجراي تفاهم نامه ريلي ايران و هند
تفاهم نامه همكاري حمل و نقل ريلي بين ايران و هند، بين آخوندي و گادكاري، ۲۲ دي ماه سال گذشته در دهلي نو به ارزش ۲ ميليارد دالر به امضا رسيد.
اين تفاهم نامه شامل توسعه راه آهن چابهار به زاهدان به ارزش يك ميليارد دالر، توليد ۲۰۰ لكوموتيو براي قطارهاي باري ايران توسط هند و توليد 
مشترك ريل ميان دو كشور است. براساس توافق امضا شده ميان دو كشور در ارديبهشت ماه سال 13۹۵، هند با سرمايه گذاري ۸۵ ميليون دالري 
كنترل دو لنگر گاه در فاز اول بندر چابهار را به عهده دارد. چابهار به عنوان منطقه راهبردي و با موقعيت عالي جغرافيايي از ظرفيت هاي سرمايه گذاري، 

تجاري، اقتصادي، ترانزيتي، گردشگري و صنعتي بااليي برخوردار است.
اين بندر مي تواند زمينه دسترسي هند به افغانستان و آسياي ميانه بدون نياز به عبور از پاكستان را براي هندي ها فراهم كند.

برش

ايرانشهر                                                                                                                                                                                                                                                                           
 15 درصد پرسنل دريايي كشور

خارجي هستند
معاون  دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با تأكيد بر اينكه 
تقريبًا هيچ ليسانسه دريانوردي بيكاري در كشور نداريم، 
گف��ت: با كمبود دريان��ورد  مواجه هس��تيم و 1۵ درصد 
از پرسنل دو ناوگان ملي كش��ور )كشتيراني جمهوري 

اسالمي ايران و نفت كش( خارجي هستند.
 به گزارش روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي، هادي 
حق شناس  افزود: به دليل كمبود نيرو همچنان خارجي ها 
روي كشتي هاي ايراني حضور دارند، بنابراين نگاه اين است 
كه دانشكده هاي دريايي خود را تقويت كنيم و شركت هاي 
كش��تيراني هم پاي كار بيايند تا دانشكده هاي دريايي 

بتوانند دانشجويان دريانوردي را جذب كنند.
او ادام��ه داد: افرادي كه تحصيل در رش��ته دريانوردي را 
انتخاب مي كنند، بالفاصله توس��ط خطوط كشتيراني 
داخلي و خارجي جذب مي ش��وند. به گفته حق شناس، 
بيش از يك ميليون و ۶00 هزار نفر در دنيا  روي كشتي كار 
مي كنند و در ايران هم بيش از 1۲0 هزار دريانورد فعاليت 
دارند. معاون  دريايي س��ازمان بنادر و دريانوردي اضافه 
كرد: بازار كار حوزه دريايي، بين المللي اس��ت و بر اساس 
برآوردهاي بين المللي، در 10 سال آينده به وجود حداقل 
1۵0 هزار دريانورد نياز است. او اظهار كرد: افرادي كه به 
اين عرصه وارد مي شوند، در ابتداي امر جذب ناوگان هاي 
ملي خواهند ش��د و اگر اين اتفاق هم رخ ندهد، براي آنها 

بازار بين المللي فراهم است.
حق شناس همچنين بيان كرد: در بندر شهيد رجايي فاز 

سوم توسعه را شروع كرديم و به طول اسكله ها 1400 متر 
اضافه خواهد شد. اين مقام مس��وول ادامه داد: اين طرح 
توس��عه اي غير از بنادر جنوب در بنادر شمال كشور هم 
براي افزايش ظرفيت مدنظر بوده و در دست اقدام است تا 
در اين ميان ناوگان ملي و كشتي هايي كه با پرچم ايران در 
حال حركت هستند،  صادرات و واردات به را بهترين شكل 

در قالب حمل و نقل دريايي پيش ببرند.

 كمبود دوربين ثبت تخلفات رانندگي 
در پايتخت

رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ بر ضرورت 
نصب دوربين هاي ثبت تخلفات ورود خودروهاي فرسوده 
و بدون معاينه فني و ورود كاميون در مبادي ورودي شهر 
تهران تأكيد كرد. به گزارش ايس��نا، س��ردار محمدرضا 
مهماندار درباره فعاليت دوربين هاي كنترل تخلفات در 
تهران اظهاركرد: برابر كنترل هايي كه انجام داده ام تمام 
دوربين هاي كنترل مح��دوده زوج و فرد، طرح ترافيك، 
معاينه فني و ... در س��طح شهر تهران فعالند و نسبت به 
اعمال قان��ون و جريمه خودروهاي فاق��د معاينه فني و 
خودروهاي غيرمجازي كه وارد محدوده طرح ترافيك و 
زوج و فرد مي شوند، اقدام مي كنند. مهماندار درباره اينكه 
آيا اين تعداد دوربين براي تهران كافي است، گفت: كمبود 
دوربين زياد داريم و الزم اس��ت كه در ورودي هاي تهران 
دوربين نصب شود تا تخلفاتي مانند ورود كاميون، ورود 
خودروي فرسوده، ورود خودروهاي فاقد معاينه فني و... به 
تهران را از مبادي ورودي كنترل كرده و با تخلفات برخورد 

شود. رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با بيان 
اينكه پليس راهور طرح خود را به شهرداري تهران و ديگر 
دستگاه هاي مس��وول ارايه كرده است، گفت: اميدواريم 
كه دوس��تان حمايت كنند تا خيلي زود شاهد نصب اين 
دوربين ها در ورودي هاي شهر تهران نيز باشيم. البته در 
حال حاضر نيز هم��كاران من با حضور در اين محل ها به 

شكل دستي نسبت به ثبت تخلفات اقدام مي كنند.

 برداشت 450 ميليون متر مكعبي 
آب هاي زيرزميني درتهران

رييس كميته محيط زيست شوراي اسالمي شهر تهران 
با اشاره به برداش��ت 4۵0 ميليون مترمكعبي از آب هاي 
زيرزميني در شهر تهران گفت: بطور معمول ۷0 درصد 
آب شرب تهران از منابع پشت سدها و 30 درصد از محل 
منابع آب زيرزميني تأمين مي شود. به گزارش ايسنا، آرش 
حس��يني ميالني درباره بحران آب در شهر تهران گفت: 
آخرين نسخه طرح جامع آب مربوط به سال 138۵ است 
و پس از گذشت 1۲ سال، اين طرح ملي توسط وزارت نيرو 
به روز نشده است. در طرح جامع آب پس از بهنگام سازي 
اطالعات آب و جمعيت و محيط زيست، تصويري از نيازها، 
مصارف و راهكارهاي مديريت آب در هر حوضه درجه دوم 
تا افق معيني ترسيم مي ش��ود. اين چشم انداز آبي براي 
كسب آمادگي در برابر بحران آب بسيار راهگشا است و در 
مورد منطقه شهري تهران، اين مطالعه بايد هر ۵ سال به روز 
شود كه هنوز انجام نشده است. وي با تاكيد بر اينكه در حال 
حاضر وضعيت در حوضه آبخيز شهر تهران نرمال بوده و 

به اصطالح، چراغ شهر تهران سبز است و مشكلي ندارد، 
اظهار كرد: وضعيت سال آينده هم بستگي به بارش هايي 
دارد كه از مهرماه آغاز مي شود كه همواره بايد با توجه به 
تغييرات اقليمي انتظار كاهش بارش ها را داشت. فارغ از 
ميزان بارش و مصرف در ش��هري مثل تهران بايد سطح 

چمن كاري كاهش يابد.

 آب چشمه علي به داخل كانال مترو 
ريخته مي شود 

عضو ش��وراي ش��هر تهران، گفت: آبي كه بايد به داخل 
چشمه علي برود متأس��فانه به داخل كانال مترو ريخته 
مي شود و ماه هاست ۲0 پمپ، آب كانال مترو را به داخل 
فاضالب سرخه حصار تخليه مي كنند. به گزارش فارس، 
حس��ن خليل آبادي، درباره آخرين اقدامات انجام شده 
براي بازگش��ت آب به چشمه علي واقع در شهرري اظهار 
كرد: هنوز آب به چشمه علي بازنگشته است، چند وقت 
قبل مقداري آب به داخل چشمه ريخته شد كه البته در 
آن مقطع هم تأكيد كرديم اين آب قابل اعتماد نيست و در 
حال حاضر نيز اين چشمه خشك شده است. وي با اشاره 
به اينكه آب چش��مه علي به دليل احداث خط ۶ مترو در 
حال ريخته شدن در كانال مترو است، گفت: چند ماهي 
اس��ت كه ۲0 پمپ آب كانال مترو را تخليه و در فاضالب 
سرخه حصار مي ريزند. با توجه به اينكه پول پيمانكار داده 
نشده است، بنابر اين پيمانكار نيز آب بندي كانال مترو را 
انجام نداده و آب هنوز به چشمه علي بازنگشته و به مترو 
مي ريزد. در گذشته مديران مترو قول دادند كه تا 1۵ تيرماه 

آب به چشمه علي باز مي گردد، ولي همچنان خشك است. 
راهكارهاي موجود براي بازگشت آب به چشمه علي وجود 

دارد ولي هنوز در اين خصوص اتفاقي نيفتاده است.

 تصويب نرخ كرايه هاي سرويس مدارس 
در كميسيون عمران شورا

دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران از 
تصويب نرخ كرايه هاي سرويس مدارس در جلسه مشترك 
كميسيون هاي عمران، حمل و نقل و برنامه و بودجه خبر 
داد. به گزارش مهر، محمدعلي كروني با بيان اينكه در اين 
اليحه مكانيزم محاسبه هزينه خدمات سرويس مدارس 
تغيير كرده اس��ت، گفت: بررسي ها براي تغيير محاسبه 
هزينه س��رويس مدارس در كارگروه ماده 18 كه شامل 
نمايندگان فرمانداري، آموزش و پرورش و شهرداري است، 
انجام شده و كميس��يون تنها نرخ پيشنهادي شهرداري 
را مورد بررس��ي قرار داد كه در اين جلسه عينًا پيشنهاد 
ش��هرداري به تصويب رس��يد. وي ادامه داد: بر اس��اس 
پيشنهاد شهرداري، ۷۵ درصد هزينه اي كه بابت سرويس 

مدارس پرداخت مي شود سهم راننده خواهد بود.
كروني اضافه كرد: همچنين در اين جلس��ه تصويب شد 
دو درصد هزينه هايي كه بابت صدور پروانه هايي كه اين 
خدمت را ارايه مي كنند به سازمان تاكسيراني پرداخت 
شود. دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران تاكيد كرد: اين نرخ ها نهايي نشده و پس از طرح در 
صحن علني و تصويب اعضا و تاييد فرمانداري نرخ ها نهايي 

مي شود و از سوي شهرداري براي اجرا ابالغ خواهد شد.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
 جهش ۶ برابري تجارت

با امريكا 

كاهش قيمت آلومينيوم

كاهش قيمت لوازم 
خانگي در راه است؟

تس�نيم|تجارت ايران و امريكا پيش از بازگشت 
تحريم هاي غيرنفتي ۶ برابر شد و امريكا در جوالي 
۲۰۱۸ بالغ بر ۲۵ ميليون دالر كاال از ايران وارد كرد 
كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۵ برابر 
شده است. جديدترين آمار منتشر شده از سوي دفتر 
آمار امريكا نشان مي دهد كه مبادالت تجاري ايران و 
امريكا يك ماه قبل از بازگشت تحريم هاي غيرنفتي 
تغيير قابل توجهي داشته است. اين در حالي است 
كه دولت امريكا در پي خ��روج يك جانبه از برجام 
اعالم كرد از ۶ اوت تحريم هاي غيرنفتي مثل تحريم 
خودرو، طال وفرش و پسته ايران را از سر مي گيرد. بر 
اين اساس در ماه جوالي يعني پيش از بازگشت اين 
تحريم ها صادرات امريكا به ايران و واردات اين كشور 

از ايران رشد قابل توجهي داشته است.
از س��وي ديگر، صادرات امريكا به ايران در جوالي 
۲۰۱۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ برابر شده و 
به 3۵.۷ ميليون دالر رسيده است. امريكا در جوالي 
سال قبل تنها ۶.9 ميليون دالر كاال به ايران صادر 
كرده بود. واردات امريكا از اي��ران نيز در اين مدت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۵ برابر شده و به 
۲۵ ميليون دالر رسيده است. امريكا در جوالي سال 
۲۰۱۷ بالغ بر 3.3 ميليون دالر كاال از ايران وارد كرده 
بود. مجموع تجارت دو كشور در جوالي ۲۰۱۸ نيز 
بالغ بر ۶۰.۷ ميليون دالر بوده كه اين رقم نسبت به 
تجارت ۱۰.۲ ميليون دالري مدت مشابه سال قبل 
رشد حدود ۶ برابري داشته اس��ت. رشد ۶ برابري 
تجارت ايران و امريكا پيش از اجرايي شدن تحريم ها 
نشان دهنده مخالفت و عدم رضايت جامعه تجاري 
اين كشور هم از اقدام يك جانبه واشنگتن در خروج از 
توافق هسته اي است. خروج امريكا از توافق هسته اي 
با مخالفت هاي گسترده در سطح بين المللي مواجه 
شده است. بر اساس اين گزارش در ۷ ماهه نخست 
سال جاري ميالدي مجموع تجارت ايران و امريكا 
۱۵۵.۶ ميليون دالر بوده كه اين رقم نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل رش��د ۸۰ درصدي داشته است. 
صادرات امريكا به ايران در ۷ ماهه نخست امسال با 
رشد ۱۰۱ درصدي به 9۵.4 ميليون دالر و واردات 
از ايران با رش��د ۵4 درصدي به ۶۰.۲ ميليون دالر 

رسيده است.

ايسنا|دبير سنديكاي صنايع آلومينيوم از كاهش 
3۰۰۰ توماني قيمت هر كيلوگ��رم آلومينيوم در 
پي باز ش��دن س��قف رقابت قيمت در بورس كاال 
خبر داد و گفت: انتظار مي رود قيمت ها پايين تر نيز 
بيايد. ابوالفضل رضايي درباره اثر برداش��تن سقف 
قيمت ها از معامالت آلومينيوم در بورس كاال گفت: 
برداشتن س��قف قيمت ها در بورس كاال توانست 
قيمت هاي آلومينيوم را تا حدود زيادي به س��مت 
تعادل بكشاند. رضايي بر لزوم تعيين ضمانت هاي 
اجرايي براي عرضه مس��تمر آلومينيوم در بورس 
كاال طبق مصوبات شوراي رقابت تاكيد كرد و گفت: 
متقاضيان خريد از بورس كاال بايد نسبت به ادامه دار 
بودن عرضه ها اطمينان حاص��ل كنند؛ چراكه در 
حال حاضر نبود ضمانت هاي اجرايي موجب شده 
توليدكنندگان محصول خود را در بازار عرضه نكنند. 
او تاكيد كرد: برداشتن سقف قيمت ها اگرچه اقدام 
مثبتي ارزيابي مي ش��ود، اما درصورتي اثربخشي 
كامل خود را دارد كه ميزان عرضه ها نيز مشخص 
باش��د؛ چراكه به صورت هفتگي حدود ۵۰۰۰ تن 
شمش و ۲۰۰۰ تن بيلت آلومينيوم براي تامين نياز 
توليدكنندگان واقعي الزم است و اگر اين عرضه ها 
مس��تمر باش��د، بطور قطع به كمك ب��ورس كاال 
مي توان به تعادل در عرضه و تقاضا و ثبات قيمت ها 
دست يافت.رضايي با اشاره به عدم حضور مجتمع 
آلومينيوم الهمدي و هرمزال در عرضه هاي بورس 
و عرضه هاي نامنظم ايرالكو، اظهار كرد: اين شرايط 
در ماه هاي اخير موجب ش��د قيمت ها دستخوش 
نوسانات باشد و بازار در وضعيت نابسامان قرار گيرد. 
 او اظهار ك��رد: در هفته جاري بعد از حدود يك ماه

3 هزار تن شمش آلومينيوم در بازار عرضه شد. 

تس�نيم|رييس هيات مدي��ره توليدكنندگان 
 صوت و تصوير گف��ت: مواد اولي��ه كارخانه هاي 
توليد كنن��ده لوازم خانگي موجود اس��ت و هيچ 
كمبودي در اين ح��وزه نداريم. با توجه به واقعي 
ش��دن قيمت ه��ا توليدكنندگان تولي��د خود را 
افزاي��ش داده اند ك��ه به زودي منج��ر به كاهش 
بيشتر قيمت مي شود. سيد عليرضا موسوي مجد 
در خصوص وضعيت بازار و تاثير افزايش قيمت ها 
بر روند كاري توليد كنندگان لوازم خانگي گفت: 
با افزايش ۲۰ درص��دي قيمت ها توليدكنندگان 
براي افزايش توليد بيشتر تشويق شده اند و پيش 
بيني ما اين اس��ت كه به زودي ب��ازار روند عادي 
خ��ود را پيدا خواه��د كرد. رييس هي��ات مديره 
توليدكنندگان صوت و تصوير كشور تصريح كرد: 
معموال در ماه هاي ابتدايي سال فروش به حداقل 
مي رس��د و در واقع اص��ل بازار ل��وازم خانگي در 
ماه هاي منتهي به پايان س��ال است اما با توجه به 
تحوالت ارزي و شيطنت برخي از عرضه كنندگان 

در احتكار كاال بازار اين صنف دچار تالطم شد.
موسوي مجد گفت: توليد كنندگان به دليل حجم 
باالي كاال نمي توانن��د اصطالحا دپو كنند از طرف 
ديگر تعطيل��ي خط توليد و بي��كار ماندن موقتي 
كارگران اصال امرخوشايندي نيست و حاشيه هاي 
بسياري براي توليد كننده دارد پس اينكه بگوييم 
فالن برند كاالي خود را احتكار كرده درست نيست. 
موسوي مجد اظهار كرد: شرايط به وجود آمده در 
بازار ارز و تخلف برخي عرضه كنندگان س��بب شد 
كه مردم هراسان شوند و خريد ۶ ماه آينده خود را 

امروز انجام دهند.

»تعادل«چراييعدماجرايقانونبخشودگيجرايمديركرددريافتكنندگانتسهيالتبانكيرابررسيميكند

درنشستتوسعهروابطاقتصاديايرانوگرجستانمطرحشد

امتناع بانك ها از تسويه بدهي توليدكنندگان

مشاوره هاي اشتباه به فعاالن اقتصادي در گرجستان

تعادل | سيد مهدي حاتمي |
»بانك هاي كشور حاضر نيستند با توليدكنندگان همكاري 
كنند.« اين ترجمان س��اده عدم اجراي قانوني اس��ت كه 
براساس آن، بانك ها نه فقط بدهي هاي معوق مانده خود را 
تسويه مي كنند كه خيال توليدكننده را از پرداخت »سود 
مركب« راحت مي كنند. ماجرا از اين قرار اس��ت كه قانون 
بخش��ودگي جرايم ديركرد دريافت كنندگان تسهيالت 
بانكي كه به بانك ها تكليف مي كرد دريافت سود مركب از 
تسهيالت معوق شده خود را متوقف كنند، به علت عدم اجرا 
تا بهمن ماه سال جاري تمديد شد. اين قانون اما كه در قالب 
الحاقيه اي به بودجه سال ۱39۷ كل كشور، در زمستان سال 
گذشته به تصويب رسيده بود، قرار بود تا پايان شهريور ماه 
سال جاري اجرايي شود. با اين همه، به نظر مي رسد دليل 
امتناع بانك ها از اجراي اين قانون، نگراني از ناترازي بيشتر 
در ترازنامه هاي شان باشد، ناترازي اي كه ناشي از ثبت سود 
مركب، به عنوان »دارايي موهومي« در ترازنامه بانك ها است. 
در واقع، بانك ها كه پيش تر يك بار بدهي معوق، سود اين 
بدهي و نيز سود مركب تعويق اين بدهي را در ترازنامه خود 
در ستون »دارايي ها« آورده اند، حاال به سختي مي توانند از 
آن چشم پوشي كنند، ولو اين چشم پوشي به معني دريافت 

اصل بدهي و نيز سود آن باشد.

 معضلي به نام »سود مركب«
تنها حدود دو هفته ديگر تا موعد اجراي بخشودگي جريمه 
براي دريافت كنندگان تسهيالت توليد باقي مانده است، كه 
همچون صف طويلي از قوانين مشابه، به دليل عدم برآورد 
دقيق از واقعيت، رنگ اج��را به خود نمي بيند. در روزهاي 
پاياني دي ماه س��ال گذش��ته و در جريان بررسي اليحه 
بودجه سال ۱39۷ كل كشور در كميسيون تلفيق مجلس 
شوراي اسالمي، نمايندگان مردم در يك پيشنهاد الحاقي به 
بودجه، با تعيين يك موعد زماني، به بخشودگي جريمه براي 
دريافت كنندگان تسهيالت توليد رأي دادند. براين اساس، 
توليدكنندگاني كه در طول سال هاي گذشته تسهيالت 
توليد دريافت كرده و به دليل بروز شرايط ركودي در كشور 
از تسويه تسهيالت درياقتي خود ناتوان مانده اند، مي توانند به 
شرط تسويه اصل بدهي معوق و سود آن، از پرداخت »سود 

مركب« تسهيالت دريافتي معاف شوند. 
فاطمه حس��يني، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
اسالمي در زمان تصويب اين الحاقيه قانوني در زمستان سال 
گذشته، در مورد اين طرح گفته بود: بر مبناي اين پيشنهاد 
كه به منظور تش��ويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات 
بانك ها و موسسات مالي مطرح شد، چنانچه مشتريان بدهي 
معوق خود را از تاريخ سررسيد تا پايان شهريور ۱39۷ تسويه 
كنند، بانك ها و موسسات مالي و بانكي نيز مكلف اند اصل 
و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه 
دريافت و تسويه كنند. در واقع مدافعان اين بند، از آن منظر 
كه رقم مطالبات بانك ها از محل تسهيالت به اندازه اي است 
كه تزريق آن به بانك مي تواند تاثير قابل توجهي بر وضعيت 
بانك ها داشته باشد، موضوع بخشودگي جريمه را بر مبناي 

آنچه گفته شد مطرح كردند. به نظر مي رسد اجرايي شدن 
اين بند مي تواند به توان بانك ها در اعطاي تسهيالت بيشتر 
كمك كند. مركز پژوهش هاي مجلس با تحليل اين موضوع 
آورده اس��ت كه اين بند در وضع اضطراري كه بانك ها هم 
اكنون در آن قرار دارند، جوابگو نيست. با اين همه اما دولت 
مخالفت خود را با تصويب اين بند اعالم و تاكيد كرد كه اين 

موضوع مي تواند در حوزه اختيارات بانك ها باشد.
افزايش چش��مگير اخذ س��ود مركب از تسهيالت بانكي 
اما يكي از معضالت نگران كننده كلي��ت اقتصاد ايران در 
سال هاي اخير است كه البته تنها گريبان توليدكنندگان 
را هم نگرفته است. س��ود مركب تسهيالت بانكي به زبان 
ساده يعني سودي كه به سود تسهيالت دريافت شده در 
گذشته تعلق مي گيرد. در واقع، زماني كه دريافت كننده 
تس��هيالت از بازپرداخت اصل و س��ود بدهي خود ناتوان 
باشد، بايد نه فقط اصل تس��هيالت و سود آن، كه جريمه 
ديركرد هم بپردازد. در طول چند سال گذشته اما افزون بر 
توليدكنندگان، سازمان ها و نهادهاي عريض و طويلي مانند 
سازمان تأمين اجتماعي هم ناچار به پرداخت سود مركب 
شده اند، چراكه عدم توزان در منابع درآمدي آنها، موجب 
عدم توانايي در بازپرداخت بدهي هاي شان شده است. سود 
مركب يا جريمه ديركرد تسهيالت دريافت شده در گذشته 
اما به داليل مختلف براي توليدكنندگان به يك معضل بدل 
ش��ده است و اين در حالي است كه بروز شرايط ركودي در 

اقتصاد، تنها عامل اين موضوع نيست.
 كفه س��ودآوري در اقتصاد ايران در طول دس��ت كم يك 
دهه گذشته به سمت سرمايه گذاري هاي غير مولد سوق 
پيدا كرده و به دليل نبود ساز و كار پايش مناسب در مورد 
دريافت كنندگان تسهيالت بانكي، بسياري از تسهيالت 
تخصيص يافته، سر از بازار مسكن يا واسطه گري درآوردند 
و در مواردي نيز با گشايش پرونده هاي ورشكستگي صوري، 
دريافت كننده تس��هيالت موفق به »امهال« در پرداخت 
بدهي خود شد. شايد به همين دليل باشد كه اكنون صحبت 
از چيزي در حدود ۱۱۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت معوق 
بانكي به گوش مي رس��د، رقمي كه موجب شده توانايي 

تسهيالت دهي بانك ها عمال قفل شود.

نگراني از ناترازي بيشتر در ترازنامه هاي بانكي
اما آيا بانك ها هم به اندازه توليدكنندگان از اجرايي شدن 
اين قانون استقبال مي كنند؟ پاسخ قاعدتا بايد مثبت باشد؛ 
 چراكه با تش��ويق بدهكار به پرداخ��ت اصل بدهي خود و 
چشم پوشي از جريمه ديركرد آن، بانك ها عمالً  به بخش 
بزرگي از مطالبات معوق خود مي رس��ند. با اين همه، اين 
موضوع را هم نبايد فراموش كرد كه جرايم ديكرد، همين 
حاال ه��م در ترازنامه بانك ها به عن��وان »دارايي« به ثبت 
رسيده اند و با در نظر نگرفتن اين بخش از مطالبات معوق، 
ترازنامه بانك ها شايد ناترازتر از چيزي بشود كه همين حاال 
هم هست. شايد به همين دليل هم باشد كه بانك ها، انگيزه 
چنداني براي بخشش جرايم ديركرد تسهيالت توليد نداشته 
باشند، چراكه هر چند با بازگشت سرمايه مواجه مي شوند، اما 

ترازنامه آنها به دليل نگراني از »دارايي هاي موهومي« ناترازتر 
از گذشته ش��ده و آنها يك قدم به ورشكستگي نزديك تر 
مي شوند. از اين رو، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ايران 
هم همين دلي��ل را براي امتناع نظام بانكي از اجراي طرح 
مذكور كافي مي داند. به گفته بيژن پناهي زاده، در حالي كه 
زمان تسويه بدهي توليد كنندگان به بانك ها و موسسات 
مالي و اعتباري تا پايان شهريورماه سال جاري در نظر گرفته 
ش��ده بود اما به دليل امتناع نظام بانكي از اجراي آن، طرح 
مذكور تا پايان بهمن ماه سال ۱39۷ تمديد شده و در طرح 
اصالح قانون بودجه، مهلتي كه تا شهريور ماه در نظر گرفته 
شده بود، توسط نمايندگان تا پايان بهمن ماه تمديد شد تا 

مشكالت پيش آمده در اين راستا حل شود.
بنابه اظهارات پناهي زاده، قرار بر اين بود كه بر اساس بند 
»و« تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱39۷، بخشش جرايم 
تسهيالت توليدكنندگان و محاسبه سود بر اساس قرارداد 
اوليه تا پايان ش��هريورماه س��ال جاري مد نظر قرار گيرد 
كه متاسفانه بانك ها به دليل مبهم بودن قانون آن را اجرا 
نكردند و قابل تامل است كه چرا نبايد قانون اجرايي شود. او 
در گفت وگو با ايسنا همچنين گفته بود كه بانك ها با اين ادعا 
كه در قانون مربوطه شبهه وجود دارد، آن را اجرايي نكردند و 
در حال حاضر نمايندگان مجددا مهلت زماني اجراي طرح 
مذكور را تمديد كردند، اما مس��اله قابل تامل اين است كه 
كس��ي از اين قانون استفاده نكرده؛ چراكه بانك ها آن را به 
مرحله اجرا درنياوردند و بطور حتم اگر قرار باشد با چنين 

رويه اي كار را ادامه داد، تمديد آن نيز مثمرثمر نخواهد بود. 
سوال ما اين اس��ت كه به چه دليل بانك ها از اجراي قانون 

مربوطه امتناع كردند؟ 
از آن سو، بانك ها صورت هاي مالي خود را بر اساس جريمه اي 
كه از واحدهاي توليدي تنظيم كرده اند و اگر بخواهند چنين 
طرحي را اجرايي كنند، صورت هاي مالي چند ساله شان 
تحت تاثير قرار مي گيرد، بنابراين از اجراي اين طرح س��ر 
باز مي زنند. در همين رابطه معاون خانه صنعت، معدن و 
تجارت ايران، نيز با صحه گذاشتن بر اين موضوع مي گويد: 
بانك ها به دليل اينكه صورت هاي مالي و حساب هاي خود 
را بر اساس جريمه و سود مركب محاسبه كرده و تراز آنكه بر 
حسب »سود در سود« مد نظر قرار گرفته است، اگر بخواهند 
چنين طرحي را مد نظر قرار دهند، با كاهش سرمايه روبرو 
مي شوند. پناهي زاده همچنين بااشاره به اينكه شعب بانك ها 
به توليدكنندگان اعالم مي كنند كه س��ود بر اساس كدام 
قرارداد بايد محاسبه شود، گفت: اين در حالي است كه به 
صراحت مشخص شده كه بايد بر اساس قرارداد اوليه سود 
محاسبه شود. عالوه بر اين، آنها اعالم مي كنند كه منظور 
از حذف جرايم چيست؟ چرا كه سود بعد از سررسيد هم 
نوعي جريمه محسوب مي شود و آيا سود بعد از سررسيد 
هم حذف شده است؟ پاسخ اين است كه خير، سود تعلق 
مي گيرد اما بايد بر اساس قرارداد اوليه محاسبه شود. او با 
تاكيد بر اينكه حكم بودجه كامال مشهود است و علت اجرايي 
نشدن آن كم كاري بانك مركزي و عدم نظارت اين بانك بر 

 اجراي قانون است گفت: بطور حتم اجراي اين قانون مشكل 
توليدكنندگان را حل مي كند و بايد نظام بانكي در جهت 
اجراي قانون مصوب توسط نمايندگان گام بردارند. در غير 
اين صورت با رسيدن به پايان سال نيز شاهد اجراي تصميم 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي جهت كمك به حل 

مشكل توليد كنندگان نخواهيم بود.
نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران هم ب��ا تاكيد بر موضوع 
امتناع بانك ها از اجراي قانون بخش��ودگي جرايم ديركرد 
دريافت كنندگان تسهيالت بانكي، گفت: با توجه به شرايط 
نامناسب بنگاه هاي اقتصادي و نياز آنها به نقدينگي، انتظار 
مي رود فشار دس��تگاه هاي خدماتي بر آنها كمتر شود تا 
اولويت اول واحدهاي توليدي پرداخت حقوق كارگران و 
ادامه توليد باشد. حسين س��الح ورزي با انتقاد از اجرايي 
نش��دن بند )و( تبصره ۱۶ قانون بودج��ه 9۷، ادامه داد: از 
ابتداي سال كه قانون بودجه ابالغ شد تاكنون هرگز بانك ها 
نتوانسته اند اين بند را اجرايي كنند و اين در حالي است كه 
مكاتبات زيادي را با بانك مركزي داش��ته ايم اما متاسفانه 
اين قانون اجرايي نشده اس��ت. او افزود: بسياري از فعاالن 
اقتصادي تسهيالتي را از بانك ها دريافت كرده اند و اكنون 
با وجود پرداخت چند برابر اصل تس��هيالت اما همچنان 
بدهكارند. اين را هم بايد مد نظر داشت كه دشواري تأمين 
مالي از بانك ها، بي ثباتي قيمت و عدم تمكين طرف هاي 
قرارداد به عنوان بدترين مولفه ها در محيط كس��ب وكار 

كشور به شمار مي روند.

گروه تجارت |
دومين نشست »توسعه روابط اقتصادي ايران و گرجستان«، 
در راستاي بهبود فضاي اقتصادي بين دو كشور در محل 
اتاق بازرگاني ايران برگزار ش��د. در اين نشست جمعي از 
فعاالن اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني حضور داشتند كه 
به فرصت هاي سرمايه گذاري بين دو كشور پرداختند. به 
گفته فعاالن اقتصادي، ماليات صفر براي صادرات از سوي 
گرجس��تان، مي تواند فرصت خوبي براي صادركنندگان 
ايراني باشد كه بتوانند از اين طريق خود را به بازار اروپا وصل 
كنند. موانع پيش روي تجارت ميان دوكش��ور نيز از ديگر 
موضوعاتي بود كه در اين نشست مورد بحث قرار گرفت، 
كه »فقدان شعبه بانك هاي ايراني در گرجستان و معضل 
حمل و نقل بين دوكشور« را مي توان دو مساله اي عنوان كرد 
كه فعاالن اقتصادي با آن درگيرند و مراوده با اين كشور را با 

چالش جدي مواجه كرده است.
گرجستان از جمله كش��ورهاي آسياي ميانه است كه در 
چند سال اخير روابط اقتصادي خوبي با ايران داشته است. 
از اين رو نشست توسعه روابط اقتصادي ايران و گرجستان، 
با هم��ت اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و گرجس��تان در 
محل اتاق بازرگاني ايران برگزار ش��د كه فعاالن اقتصادي 
دو كش��ور به ارايه فرصت هاي اقتصاديشان پرداختند. در 
ابتداي اين نشست رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران 
و گرجستان با اش��اره به ويژگي هاي اقتصادي، سياسي و 
فرهنگي گرجستان، در مورد پتانسيل هاي اين كشور گفت: 
گرجستان از نظر كشاورزي، صنايع دستي و گردشگري در 
ساليان اخير رشد قابل توجهي داشته و در اين موارد ظرفيت 
بااليي در تجارت بين الملل دارد. سيده فاطمه مقيمي در 
ادامه با اشاره به بخش گردشگري اين كشور گفت: در ساليان 
اخير بخش گردشگري گرجس��تان رشد بسياري داشته 

است؛ بطوريكه در سال ۲۰۱۷، بيش از هفت ميليون نفر 
به اين كشور سفر كرده اند كه بيش از سه ميليون نفر آنها 
گردشگر بوده اند و بخش قابل توجهي از آنان ايراني بوده اند. او 
همچنين به مشكالت تجارت دو كشور از جمله فقدان شعبه 
بانك هاي ايراني در اين گرجستان و مشكالت حمل و نقل 

اشاره كرد كه بايد در آينده مرتفع شود. 

 سرمايه پذيري گرجستان
در ادامه اين نشست مدير كل دفتر روابط اقتصاد خارجي 
س��ازمان توس��عه س��رمايه گذاري به بي��ان فرصت هاي 
س��رمايه گذاري در رواب��ط اقتص��ادي دو كش��ور ايران و 
گرجس��تان پرداخت. ابوالفضل كوده اي، با بيان آمارهاي 
تجاري از كشور گرجس��تان گفت: آمارها نشان مي دهد 
كه گرجستان سرمايه پذيري بيشتري دارد تا آنكه كشور 
سرمايه فرستي باش��د. او افزود: حجم تجارت اين كشور با 
ايران در س��ال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱4۷ ميليون دالر بوده كه از 
اين رقم چيزي در حدود ۸4 ميليون دالر صادرات ايران به 
اين كشور بوده و واردات از اين كشور نيز بيش از ۶3 ميليون 
بوده كه نشان از تراز تجاري كشور ما دارد. او در ادامه به بيان 
معيارهاي سرمايه گذاري خارجي و چگونگي در نظر گرفتن 

نكاتي در اين زمينه براي فعاالن اقتصادي پرداخت.
در بخش ديگري از اين نشست، معاون امور بين الملل اتاق 
بازرگاني تهران به پيش��ينه تاريخي و سياسي گرجستان 
پرداخت و به چگونگي شكل گيري ارتباط ايران و گرجستان 
در چند دهه اخير اش��اره ك��رد. محمدرضا بختياري طي 
س��خنراني خود به فرصت هاي بازار گرجستان اشاره كرد 
كه در آن براي صادرات، ماليات صفر در نظر گرفته ش��ده 
است. به گفته او، اين موضوع مي تواند فرصت خوبي براي 
صادركنندگان كشورمان باش��د كه بتوانند از اين طريق 

خود را به بازار اروپا وصل كنند.بختياري در ادامه با اش��اره 
به مكاتبه  اي كه در س��ال 9۵ بين س��فارت ايران با آژانس 
سرمايه گذاري گرجستان انجام شده است، گفت: در پاسخ به 
اين مكاتبه فرصت هايي براي سرمايه گذاري در گرجستان 
بيان شده است. از جمله اين فرصت ها مي توان به گردشگري 
و هتل داري، انرژي، حوزه نساجي، مواد شوينده، داروسازي، 

مصالح ساختماني، حمل و نقل اشاره كرد.
عضو هيأت رييسه اتاق مشترك بازرگاني ايران و گرجستان، 
سخنران ديگر اين نشست بود كه به بيان فعاليت هاي اتاق 
مش��ترك بازرگاني ايران و گرجستان اش��اره كرد. مريم 
سلطاني گفت: در حال حاضر ما تصميم گرفتيم يك دفتر 
كارگزاري و نمايندگي را در تهران و تفليس تاسيس كنيم 
كه دفتر تهران تاسيس شده و دفتر تفليس در آينده نزديك 
افتتاح خواهد شد. او ادامه داد: هدف اين دفتر نمايندگي اين 
نيست كه سرمايه گذاران را به سرمايه گذاي در گرجستان 
تشويق كند. بلكه هدف ايجاد يك بستر شفاف براي ارايه 
مش��اوره هاي تخصصي به فعاالن اقتص��ادي و بازاريابي و 
بازارسنجي است. اين كار باعث خواهد شد تا از اتالف وقت و 

سردرگمي فعاالن اقتصادي كاسته شود.
او با اش��اره به اينكه در ساليان اخير مشاوره هاي اشتباهي 
به فعاالن اقتصادي ايراني در اين كش��ور داده شده و آنها را 
به اين سمت برده كه صرفا به دنبال خريدن ملك و گرفتن 
اقامت باش��ند، گفت: بايد بگويم از سپتامبر سال گذشته 
قوانين كشور گرجس��تان در اين زمينه كامال تغيير كرده 
و براي اتباع ايراني سخت گيرانه شده است. اما متاسانه ما 
همچنان ش��اهد تبليغات دروغين در اين زمينه هستيم. 
سلطاني ادامه داد: دولت گرجستان مدتي است كه متوجه 
شده بسياري از شركت هاي تاسيس ش��ده ايراني در اين 
كشور هيچ گونه فعاليت اقتصادي ندارند و حساب هاي بانكي 

آنها كار نمي كند. به همين دليل بود كه بسياري از ايراني ها 
نتوانستند اقامت خود را تمديد كنند. به گفته او، بهتر است 
فعاالن اقتصادي قبل از اينكه به اين كشور مهاجرت كنند، 
از مشاوره هاي تخصصي براي فعاليت در اين كشور بهره مند 

شوند تا دچار مشكل نشوند.

   مشوقات گرجي ها براي ايران
س��لطاني در محور ديگر سخنان خود، تسهيالتي كه اين 
كشور به سرمايه گذاران مي دهد را تصريح كرد و گفت: از 
جمله اين مش��وقات مي توان از »قانون ايجاد منطقه آزاد 
تجاري، تجارت آزاد ب��ا اروپا و تركيه، عدم دريافت ماليات 
ارزش افزوده از صادرات و انجام ثبت شركت در مدت بسيار 
كوتاه« نام برد. س��لطاني در ادامه گفت: دولت گرجستان 
سخت گيري بسيار ش��ديدي روي ماليات دارد. يعني اگر 
فرد ماليات خود را پرداخت نكند، عالوه بر آنكه مش��مول 
جريمه مي شود، بلكه جرم كيفري نيز محسوب مي شود. 
او با اشاره به انواع ماليات هاي اين كشور نيز گفت: يك نوع 
ماليات ارزش افزوده وجود دارد كه ۱۸ درصد بوده و از همه 
 كااله��ا و خدمات دريافت مي ش��ود. ماليات بر حقوق نيز

۲۰ درصد اس��ت. همچنين ماليات اجاره و ماليات درآمد 
نيز ۲۰ درصد است. 

از آن سو، رييس مركز توس��عه اقتصادي و سرمايه گذاري 
كشورهاي اسالمي به بيان برخي شاخص هاي اقتصادي 
كشور گرجستان پرداخت. به گفته مهدي كريمي، بطور 
كل كش��ورهاي آسياي ميانه پتانس��يل بسيار مساعدي 
 در حوزه اقتص��ادي دارند كه جمعيت آنه��ا نيز به حدود

4۰۰ تا 4۵۰ ميليون نفر مي رسد. او با اشاره به اشتباه برخي 
فعاالن اقتصادي براي سرمايه گذاري در گرجستان گفت: 
بسياري از افراد به دنبال خريدن ملك و گرفتن اقامت در 
اين كشور هستند. به نظرم ما بايد رويكرد خودمان را براي 
سرمايه گذاري در گرجستان تغيير بدهيم. كريمي ادامه 
داد: درست است كه گرجستان با جمعيت چهار ميليون 
نفري ب��ازار صادراتي چندان با ظرفيتي نيس��ت. او اظهار 
كرد: اين كش��ور براي ما مي تواند همانند يك بندر باشد. 
كشورهاي همسايه گرجستان مي توانند بازارهاي هدف 
ما باشند. به گفته او، فعاالن اقتصادي بايد از كارگزاري اتاق 
بازرگاني مش��ترك ايران و گرجستان در تفليس مشاوره 

تخصصي بگيرند.
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رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
گفت: س��ازمان امور مالياتي ب��ا كاهش پنج درصدي 
ماليات بخش صنعت موافقت كرده كه اميد است اين 
مهم به تصويب مجلس ش��وراي اسالمي نيز برسد. به 
گزارش ايرنا، غالمحسين شافعي، در نشست اعضاي 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي خراسان 
رضوي با اعضاي كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اس��المي افزود: توافقي ميان ما و سازمان امور 

مالياتي روي داد كه در اي��ن توافق ۵ درصد از ماليات 
واحدهاي صنعتي كاهش مي يابد اما اين امر نياز به اقدام 
فوري از سوي مجلس شوراي اسالمي دارد و دولت نيز 

مسائل مرتبط به اين حوزه را همچنان دنبال مي كند.
ش��افعي گف��ت: در بانك مرك��زي اقدامات��ي درباره 
موسسات مالي و اعتباري انجام شده كه بايد نمايندگان 
مجلس نسبت به آن واكنش نشان دهند، در واقع سوال 
اينجاس��ت كه با چه حقي كس��ري موسسات مالي و 

اعتباري بايد از جيب بانك مركزي داده ش��ود؟ اگر در 
خصوص مال مردم عادي است، مي توان حد و سقفي 
را معين كرد. او افزود: چرا كساني كه سرمايه هنگفتي 
را در اين موسسات مالي و اعتباري گذاشتند، بهره هاي 
چند برابري بسياري را دريافت كردند و حاال چرا بايد 
اين كس��ري را بانك مركزي پرداخت كند؟ با توجه به 
ش��رايطي كه در آن قرار داريم، منابع كش��ور در حال 

هدررفت است.

رييساتاقبازرگانيايرانخبرداد

موافقتباكاهشمالياتبخشصنعت



كوتاه از  دنياي انرژي 15 انرژي
 گسترش تونل هاي انرژي 

در تهران

 نصب دومين سكوي
فاز 14 پارس جنوبي

تعلل هند در سرمايه گذاري 
B ميدان فرزاد

فارس| مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران با 
اشاره به تالش ها براي توسعه شبكه برق، بيان كرد: 
به جهت اينكه براي انتقال برق از نظر خطوط هوايي و 
فني در شرايط خوبي نيستيم و مشكالتي در اين زمينه 
وجود دارد، به دنبال اين هستيم كه تونل هاي انرژي را 

در سطح تهران گسترش دهيم.
غالمرضا خوش خلق افزود: قرار است اين تونل  ها در 
ابعاد بزرگ تر و در جهات مختلف شمال، غرب، شرق 
و جنوب تهران انجام شود كه اين اتفاق مزاياي بسيار 
خوبي را به دنبال خواهد داشت.وي ادامه داد: اجراي 
تونل هاي انرژي در تهران همان بردن كابل شبكه هاي 
هوايي برق به زيرزمين اس��ت، بنابراين اين اقدام در 
تهران به دو صورت انجام خواهد شد و اگر شهرداري 
براي تونل انرژي همكاري كند، مي توانيم گسترده تر 
اقدام كنيم. خوش خلق با اش��اره به تونل هاي انرژي 
موج��ود در تهران، گفت: ته��ران در حال حاضر ۳۰ 
كيلومتر تونل انرژي دارد كه براي گسترش تونل انرژي 
نيازمند اعتبار بااليي اس��ت كه هم بايد شركت برق 
منطقه اي تهران، هم شهرداري و هم دستگاه هاي ديگر 
كه قصد سرمايه گذاري دارند اين اعتبار را تأمين شود.

وي اضافه كرد: اين تونل هاي انرژي موجب پايداري 
باالي شبكه سراسري برق نيز خواهد شد.

ايرنا| مجري طرح توس��عه فاز 14 پارس جنوبي، 
گفت: كار نصب سكوي اقماري 14c، دومين سكوي 
طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي پس از انجام مراحل 
س��اخت، بارگيري و انتقال با موفقيت در موقعيت 

مخزني خود انجام شد. 
حميدرضا مسعودي اظهار داشت: سكوي اقماري 
14c توسط ش��ناور FLB124 دهم شهريور از يارد 
صنعتي صدرا )بوشهر( روانه آب هاي خليج فارس 
شده بود.مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي 
يادآور شد: وزن اين س��ازه دريايي 22۰۰ تن است 
كه توسط كشتي نصاب HL5۰۰۰ پس از تكميل 

مراحل آماده سازي روي سه پايه خود قرار گرفت. 
مسعودي گفت: اين س��كو با ظرفيت توليد روزانه 
5۰۰ ميليون فوت مكعب معادل 14.1 ميليون متر 
مكعب به زودي وارد مدار توليد خواهد شد. پيش از 
اين س��كوي اصلي 14A، نخستين سكوي فاز 14، 
در ارديبهش��ت ماه امس��ال با ظرفيت توليد روزانه 
5۰۰ ميليون فوت مكعب آغاز به كار كرد. س��كوي 
14C سكوي اقماري آن و دومين سكوي فاز 14 به 
شمار مي آيد. با راه اندازي اين سكوي گازي، ظرفيت 
برداشت طرح توسعه فاز 14 از ميدان مشترك پارس 
جنوبي به يك ميلي��ارد فوت مكعب در روز افزايش 
مي يابد كه معادل توليد گاز يك فاز استاندارد است.

تس�نيم| مدير ش��ركت او ان ي سي ويدش 
هند گفت، اين ش��ركت در قبال سرمايه گذاري 
در ميدان گازي فرزاد ب ايران سياست »صبر و 

انتظار« را در پيش گرفته است.
به گزارش رويترز، شركت او ان جي سي ويدش 
هند طي ماه هاي منتهي به خروج امريكا از برجام 
در حال مذاكره فش��رده با ايران براي به دس��ت 

آوردن امتياز توسعه ميدان گازي فرزاد ب بود.
پيشتر رس��انه هاي هندي گزارش داده بودند، 
تصميم گيري ش��ركت او ان جي سي ويدش 
هند در م��ورد طرح هاي س��رمايه گذاري اش 
در ايران بس��تگي به نشس��ت مقامات ارش��د 
وزارتخانه ه��اي امور خارجه و دف��اع امريكا و 
هند دارد. اين در حالي است كه پيش از خروج 
ترامپ از برجام، شركت او ان جي سي ويدش به 
مراحل نهايي انعقاد موافقتنامه سرمايه گذاري 
4 ميلي��ارد دالري در مي��دان گازي فرزاد ب 
ايران رس��يده بود.يك مقام ارشد دولت هند در 
اين باره گفته بود: »با توجه به تحريم هاي جديد 
امريكا عليه ايران و پيام ديپلماتيك صريح دولت 
ترامپ به هند مبني بر توقف خريد نفت از ايران، 
تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري در ميدان 
فرزاد ب ديگر در دست ش��ركت او ان جي سي 

ويدش نيست.«

سرنوشت قيمت نفت در گرو جنگ تجاري ميان امريكا و چين و تحريم هاي نفتي ايران

طالي سياه زير سايه جنگ و تحريم

وزير نيرو  مطرح كرد

هزينه 10 هزار ميلياردي آب غرب كشور
چين در ماه ميالدي گذشته روزانه ۸۷۴ هزار بشكه از ايران نفت خريد

ركوردزني چين در واردات نفت ايران

گروه انرژي|
هنوز »جنگ تجاري« پربس��امدترين عبارت ادبيات 
تحليل گران اس��ت. روز گذشته نيز قيمت نفت تحت 
تأثير رويكرد خصمانه امريكا به ش��ركاي تجاري اش 
و كاهش ذخاير در اين كش��ور افزايشي ناچيز داشت. 
 در همي��ن حال پيش بيني مي ش��ود كه ت��ا كمتر از

1 ماه ديگر، بحث »تحريم  ايران« سكه رايج تحليل ها 
و سياس��ت گذاري در بازار نفت ش��ود. از همين حاال 
نش��انه هايي به س��مت بازار نفت فرس��تاده شده كه 
مهم ترين  آنها را مي توان س��فر وزراي خارجه و دفاع 
امريكا به دومين بازار نفت ايران يعني هند دانست. در 
ادامه ضمن بررسي اين س��فر به حال و هواي بازار در 

روزهاي پاياني هفته مي پردازيم. 
قيمت نفت روز جمعه تحت تاثير كاهش بي س��ابقه 
ذخاير نفت امريكا ك��ه تنش هاي تجاري ميان پكن و 

واشنگتن را تحت الشعاع قرار داد، ثابت ماند.
بهاي معامالت وست تگزاس اينترمديت امريكا تنها 1 
سنت نسبت به روز گذشته افزايش يافت و به 67 دالر 

و 78 سنت در هر بشكه رسيد.
به گزارش رويترز، بهاي معامالت نفت برنت با 8 سنت 
كاهش، به 76 دالر و 42 س��نت در هر بشكه رسيد. به 
گفته ويليام اوالگلين، تحليل گر س��رمايه گذاري در 
شركت ريوكين سكيوريتيز استراليا، آمار ذخاير نفت 
امريكا كه شب گذشته منتشر شد، كاهش بيشتر از حد 
انتظار ذخاير نفت را نشان داد. طبق آمار اداره اطالعات 
انرژي امريكا، ذخاير نفت تجاري در هفته منتهي به ۳1 
اوت، به ميزان 4 ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه كاهش يافت 
و به 4۰1 ميليون 49۰ هزار بشكه رسيد كه پايين ترين 
ميزان از فوريه سال 2۰15 به اين سو به حساب مي آيد.

با وجود اين تحليلگران اظهار كردند رشد قيمت ها به 
دلي��ل افزايش ذخاير فراورده هاي پااليش��ي و ضعف 
نس��بي مصرف س��وخت امريكا در فصل س��فرهاي 
تابس��تاني محدود ماند. ذخاير بنزين امريكا به ميزان 
1 ميليون8۰۰ هزار بش��كه افزايش ياف��ت در حالي 
كه ذخاي��ر ميعانات ش��امل دي��زل و نفت ك��وره به 
ميزان ۳ ميليلون و 1۰۰ هزار بش��كه رشد كرد. بانك 
سرمايه گذاري امريكايي جفريز روز جمعه در يادداشتي 
به مشتريانش اعالم كرد كه ذخاير بنزين امريكا اكنون 
باالي ميانگين پنج س��اله است. انتظار مي رفت كه در 
تابستان كه طبق معمول به دليل افزايش مسافرها تقاضا 
براي بنزين بيشتر شود اما تابستان امسال در اين كشور 

از اين منظر كم فروغ بود. 

  تب اقتصادهاي نو و لرز تقاضا 
ضعف بازارهاي نوظهور و همچني��ن احتمال اعمال 
تعرفه جديد امريكا روي كاالهاي چيني نيز بر فضاي 
بازار نفت س��نگيني مي كند. ي��ك روز پيش تر يعني 
پنج شنبه، قيمت نفت تحت تاثير مشكالت بازارهاي 
نوظه��ور و نزديك ش��دن زم��ان اج��راي دور جديد 
تعرفه هاي امريكا روي واردات 2۰۰ ميليارد دالر كاالي 

چيني كاهش يافت��ه بود. به گ��زارش رويترز، ضعف 
گسترده اي كه در بازارهاي نوظهور مشاهده مي شود، 

روي دورنماي رشد اقتصاد جهاني سنگيني مي كند. 
در اين بين، دوره نظرخواهي عمومي درباره تعرفه هاي 
امريكا روي واردات 2۰۰ ميليارد دالر كاالي چيني روز 
پنج شنبه به پايان رسيد و انتظار مي رود رييس جمهور 
امريكا تعرفه بيش��تري روي واردات اين ميزان كاالي 
چيني وض��ع كند. با در نظر گرفت��ن اين حقيقت كه 
بازارهاي نوظهور و چين در رش��د تقاض��ا براي نفت 
كليدي هستند، تحليل گران اظهار مي كنند كه قيمت 
نفت تحت فشار كاهش��ي قرار گرفته است.فواد رزاق 
زاده، تحليلگر بازار در شركت كارگزاري فاركس در اين 
باره به رويترز گفت: »چش��م انداز عرضه باالتر نفت از 
سوي اوپك و متحدانش و تقاضاي كمتر از سوي چين 
و ساير بازارهاي نوظهور ممكن است قيمت هاي نفت 
را با فش��ارهاي كاهشي بيش��تري روبرو كند يا دست 
كم پتانسيل صعودي قيمت ها را محدود كند. اين امر 
تا حدودي به دليل صع��ود ارزش دالر در برابر ارزهاي 
بازارهاي نوظهور از جمله يوان است كه هزينه كاالهايي 
كه به دالر قيمت گذاري شده اند را باال برده است«. با اين 
حال در حال حاضر تقاضا براي نفت باال مانده است. آمار 
موسسه امريكن پتروليوم در روز چهارشنبه نشان داد 
ذخاير نفت خام امريكا در هفته گذشته يعني زماني كه 
پااليشگاه ها توليدشان را باال بردند، كاهش يافت. طبق 
آمار اين موسس��ه، ذخاير نفت در هفته منتهي به ۳1 
اوت، 1 ميليون 17۰ هزار بشكه كاهش يافت و به 4۰4 
ميليون و 5۰۰ هزار بشكه رسيد در حالي كه فعاليت 
پااليشگاهي 198 هزار بشكه در روز افزايش داشت.بر 
اساس گزارش رويترز، اوپك روز چهارشنبه اعالم كرد 
كه انتظار دارد تقاضاي جهاني براي نفت امسال براي 
نخستين بار از مرز 1۰۰ ميليون بشكه در روز عبور كند.

  فشار تحريم  ايران بر طرف عرضه
در بخش عرضه، توليد نفت امريكا در هفته گذشته در 
ركورد 11 ميليون بش��كه در روز ماند. طبق يادداشت 
جفريز، پس از رشد يك س��ومي در دو سال گذشته، 
رشد توليد امريكا اكنون به ميزان قابل توجهي تا سه 
ماهه چهارم س��ال 2۰19 آهسته خواهد شد. خارج از 
امريكا، تحريم هاي واشنگتن عليه صادرات نفت ايران 
كه از نوامبر آغاز مي شود، به نگراني ها نسبت به كمبود 
عرضه در بازار دامن زده است. بر اساس گزارش رويترز، 
واشنگتن اعالم كرده ممكن است به متحدانش براي 
ادامه واردات نفت ايران معافيت از تحريم ها را اعطا كند.

اياالت متحده تحت رهبري ترامپ با وجود داش��تن 
روابط پرتنش با چين، س��عي كرده روابط حس��نه اي 
خود با هند را حفظ كند. هند نه تنها شريك استراتژيك 
امريكاست كه يكي از خريداران بزرگ نفت ايران نيز 
هس��ت. وادار كردن هند به توقف واردات نفت از ايران 
مي تواند رش��د يكي از مهم ترين كش��ورهاي درحال 
توس��عه را مختل كند. از همين رو و در راس��تاي سفر 

مايك پمپئ��و و جيمز ماتي��س وزراي خارجه و دفاع 
اياالت متحده، يك مقام ارشد وزارت امور خارجه امريكا 
به رويترز گفته كه واش��نگتن و دهل��ي  در حال انجام 
رايزني هاي بسيار جزيي در خصوص توقف كامل واردات 
نفت هند از ايران هستند. اين مقام وزارت خارجه امريكا 
ادام��ه داد: »امريكا و هند در حال انجام گفت وگوهاي 
بسيار جزيي و دقيق در خصوص درخواست واشنگتن 

براي توقف كامل واردات نفت هند از ايران هستند«.
اين مقام امريكايي كه نام او فاش نشده در ادامه اظهار 
كرد: »ما از تمام شركاي خود و نه فقط هند مي خواهيم 
تا واردات نفت از ايران را به صفر برسانند و من اطمينان 
دارم كه اين بخشي از رايزني هاي ما با هند خواهد بود«. 
وي ادامه داد: »هم اكن��ون گفت وگوهاي دقيق ميان 
امريكا و هند بر سر مسائل فني مرتبط با توقف كامل 
واردات نفت از ايران در جريان است و اين رايزني ها ادامه 

خواهد داشت«.
يك مقام هندي ماه گذش��ته ب��ه رويترز گفت: »هند 
واردات نف��ت از ايران را متوقف نخواهد كرد، اما پس از 
ديدارهاي بلندپايه خود با مايك پمپئو وزير امور خارجه 
و جيمز متيس وزير دفاع امريكا استراتژي نهايي خود 
در خصوص خريد نفت خام را مشخص خواهد كرد«. 

  تمايل هند به حفظ نفت ايران
يك نشانه ديگر از تمايل دهلي براي ادامه خريد نفت 
از ايران اين است كه رويترز در هفته گذشته گزارش 

داد كه هند به پااليشگاه هاي دولتي خود اجازه داده 
اس��ت تا از نفتكش هاي و بيمه ايراني استفاده كنند. 
آمارها نش��ان مي دهد واردات نفت هن��د از ايران در 
اوت 56 درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
افزايش داشته است. به گزارش رويترز، آمار رهگيري 
نفتكش ها نشان داد هند در ماه اوت حدود 52۳ هزار 
بش��كه در روز نفت از ايران وارد كرده اس��ت كه 56 
درصد نسبت به اوت سال 2۰17 رشد داشت، اما ۳2 

درصد نسبت به ژوييه كاهش نشان داد.
آمار به دست آمده از منابع بازرگاني نشان داد بخشي 
از اين محموله ها در ژوييه بارگيري ش��ده بودند و در 

اوت به مقصد رسيدند.
برنامه واردات س��االنه پااليش��گاه هاي دولتي هند 
براي س��ال مالي 2۰19-2۰18 پيش از تصميم ماه 
مه دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا براي خروج 
از برج��ام و وضع مجدد تحريم ها علي��ه ايران نهايي 

شده بود.
يك مقام دولتي هندي اظهار كرد: هند كه بزرگ ترين 
مش��تري نفت ايران پس از چين است، واردات نفت 
اي��ران را متوق��ف نخواهد كرد و اس��تراتژي خود در 
زمينه خريد نفت ايران را پس از ديدار روز پنج شنبه 

با مقامات امريكايي نهايي خواهد كرد.
در فاصله آوريل تا اوت كه پنج ماه نخست سال مالي 
2۰19-2۰18 هند است، واردات نفت اين كشور از 
ايران 4۳ درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

رشد كرد و به 646 هزار و 2۰۰ بشكه در روز رسيد.
ش��ركت ايندين اويل كه بزرگ ترين پااليشگاه هند 
اس��ت، حدود 4 ميليون بش��كه نفت ايران را در اوت 
وارد كرد كه معادل حدود 1۳4 هزار بشكه در روز بود. 
شركت “بهارات پتروليوم “ حدود 1۳1 هزار بشكه در 

روز نفت ايران را در اوت دريافت كرد.
ش��ركت هاي ريالينس اينداس��تريز و هندوس��تان 
پتروليوم در اوت نفت اي��ران را خريداري نكردند در 
حالي كه آمار ماهانه شركت پااليشگاه و پتروشيمي 
مانگالور و ناي��ارا انرژي تغيير چنداني نداش��ت و به 
ترتيب حدود 12۰ هزار و 1۳8 هزار بشكه در روز بود. 
بر اساس آمار رويترز كه از منابع ثانويه به دست آمده، 
واردات نفت هند از ايران در فاصله ژانويه تا اوت سال 
2۰18 به ميزان 21 درصد در مقايسه با مدت مشابه 
سال 2۰17 رشد داشت و به 6۰۰ هزار و 4۰۰ بشكه 

در روز رسيد.
با وجود اين، ماندن ايران در مدار صادركنندگان نفتي 
يك��ي از اقتصادهاي بزرگ جهان در گرو فش��ارهاي 
اياالت متحده به اين كش��ور اس��ت. در آينده اي نه 
چندان دور معلوم خواهد ش��د كه آيا اصرار دهلي نو، 
واشنگتن را به مماشات وادار خواهد كرد يا اينكه هند 
در برابر ش��ريك تجاري خود كوت��اه خواهد آمد. اگر 
حالت دوم درست باشد، افزايش واردات نفت از ايران 
را بايد به معناي استفاده از آخرين فرصت هاي پيش از 

اعمال تحريم هاي نفتي امريكا بايد دانست.

پاون|وزير نيرو در نشست با اس��تاندار، نمايندگان مردم 
كردس��تان در مجلس شوراي اسالمي و شوراي هماهنگي 
مديران صنعت آب و برق اس��تان كردستان  بر مهيا كردن 
زيرساخت هاي الزم براي افزايش سطح زيركشت آبي اين 
استان تاكيد كرد.  رضا اردكانيان در اين نشست در خصوص 
موضوع تخصيص آب به اس��تان كردستان گفت: گزارش 
تخصيص را آماده كرده و آن را در اختيار استاندار كردستان 
ق��رار خواهيم داد، اما يقينا تصميمي خواهيم گرفت كه در 
برخورد با مردم استان كردستان و مردم ساير استان ها قابل 
دفاع باشد. اردكانيان با تأكيد بر اينكه افزايش درصد سطح 
زيركشت آبي يك حقيقت است كه بايد اتفاق بيفتد، افزود: 
عقب ماندگي هاي چهل ساله اي وجود دارد كه به يك باره 
قابل جبران نيس��ت، اما تالش مي كنيم به س��مت اصالح 
اين وضعيت برويم.وي پروژه رينگ خطوط 4۰۰ كيلوولت 
آذربايجان تا خوزستان و پست هاي مربوطه را جزو طرح هاي 

بلندمدت برق عنوان كرد و گفت: اين طرح نيازمند بيش از 
2 هزار ميليارد تومان اعتبار است و به دنبال آن هستيم تا از 
طريق بانك توسعه صادرات اين مبلغ را تأمين كنيم. وزير 
نيرو با بيان اينكه بايستي رسانه ها در انعكاس خدمات صنعت 
آب و برق به مردم نقش اساسي داشته باشند گفت: 1۰ هزار 
ميليارد تومان براي حوزه آب در اين مناطق هزينه شده است 
كه اين هزينه از منابع عمومي كشور است و بايستي اينگونه 
اقدامات به افكار عمومي اطالع رساني شود. پاكروح ، معاون 
آبفاي كشور نيز در خصوص اجراي طرح هاي آبرساني در 2۰ 
شهر جديد اين استان گفت: 2۰ شهر قابليت اين را دارند كه 
از رديف اعتباري محل ماده 2۳ برخورددار شوند. وي يادآور 
شد: توسعه حاشينه نش��يني در اين استان باعث بروز عدم 
انطباق زيرساخت ها و خدمات ش��هري حوزه آب شده كه 
در اين خصوص افزايش حجم عمليات در مناطق حاش��يه 

نشين دنبال مي شود.

 Sat. Sep 8 .   شنبه  17 شهريور 1397   27  ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره   1192  2018 

آگهی مزايده اموال غيرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايی کالسه 9600485

مقدار ش��ش دانگ يک باب واحد تجاری واقع در طبقه همکف به مس��احت 11/89 مترمرب��ع بانضمام بالکن تجاری به 
مساحت6/6۰ مترمربع قطعه دوم تفکيکی پالک ثبتی 21422 فرعی از 47 اصلی مفروز از 1627 فرعی  واقع در ابراهيم آباد 
شهريار ذيل ثبت 2۰16۰6 صفحه 114 دفتر 1۳۳8 به نام ميثم قربانی ثبت و سند به سريال 17۳94۰ صادر شده است 
سپس برابر سند6299 مورخ 92/11/۳۰ دفترخانه 1۰ شهرقدس در رهن بانک شهر شعبه شهر قدس قرار گرفته است. 
حدود و مشخصات شماال: ديواريست اشتراکی به واحد اول تجاری شرقا در و ديواری است به محوطه مشاعی مسقف جنوبا 
ديواری است اشتراکی به واحد سوم تجاری غربا ديواری است به قطعه سی و نه تفکيکی که به علت عدم ايفای تعهد منجر 
به صدور اجراييه تحت شماره 96۰۰485 شده است و برابر نظريه مورخ 96/12/26 کارشناس رسمی دادگستری توصيف 
اجمالی مورد وثيقه عبارت است از: ملک فوق واقع در فاز يک انديشه- خ شاهد شرقی- جنب امالک کيميا- جنب پالک ۳9 
می باشد. ملک تجاری موصوف دارای سازه از نوع اسکلت بتنی، سقف تيرچه بلوک جزئی از يک ساختمان پنج طبقه )سه 
طبقه روی زيرزمين و همکف( به شرح ذيل بوده است: مغازه مورد نظر دارای کف سراميک و ديوار تا دومتر کاشی است و 
نيز دارای آب و گاز مشترک و برق مجزا می باشد که مغازه مزبور اکنون به صورت انباری ماهانه 2/۰۰۰/۰۰۰ ريال در اجاره 
آقای مجتبی انصاری می باشد که برابر نظريه کارشناس مربوطه به مبلغ 55۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شده است و جهت 
وصول طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز يکشنبه مورخ 97/۰7/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره 
ثبت شهريار واحد اجرا به نشانی شهرک اداری از طريق مزايده حضوری به فروش می رسد و مزايده از مبلغ 55۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال شروع و به باالترين قيمت که خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزايده برای عموم آزاد است 
و فروش کال نقدی است. چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان 
س��اعت و مکان تشکيل خواهد شد. طالبين و خريداران می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر در ساعات اداری به ثبت 
شهريار – اجرا به نشانی باال مراجعه و  جهت شرکت در مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شرکت نمايند. ضمنا بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز ، اعم از حق انشعاب و اشتراک و نيز بدهی مالياتی و عوارض شهرداری و غيره که رقم قطعی آنها برای 
اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موکول به ارائه مفاصاحساب های دارايی و شهرداری 

و ... خواهد بود. مورد مزايده بيمه نمی باشد. 
تاريخ انتشار آگهی مزايده: 97/۰6/17 

مسئول اجرای ثبت شهريار- صادق بيگی م الف /1750

آگهي مناقصه عمومی
دهياري قشالق اول در نظر دارد اجراي پروژه کفپوش ورودي روستا را ازطريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد. بدين وسيله از اشخاص حقوقي واجد 

شرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

مبلغ سپرده شركتمبلغ برآورد به ريالعنوان رديف 
شرايط متقاضينوبت مدت انجام  در مناقصه 

واجد شرايطدوم4 ماه2.117.4۰6.6551۰5.87۰.۳۳2پروژه كف پوش داخل روستا1

الف ( محل ارائه خدمت :شهرستان قرچک، باقرآباد، روستاي قشالق اول 
ب(شرايط متقاضي: به شرح جدول، ارائه شناسنامه ملي، کد اقتصادي و معرفي نامه ثبت شده در دبيرخانه دهياري جهت دريافت اسناد 

پ(حداقل گريد براي شرکت در مناقصه پايه 5  رشته ابنيه مي باشد.
ج(نحوه دريافت اسناد :واريزمبلغ ۳۰۰.۰۰۰ريال به حساب دهياري، به شماره حساب   ۰1۰66175۳2۰۰1 بانک ملي شعبه شهيد ستاري و ارائه فيش پرداختي به 

واحد مالي و امور قراردادها.
د(محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادات :دهياري روستاي قشالق اول، خيابان اصلي، روبروي بلوار شهداء، واحد مالي و امور قراردادها. شماره تماس :۰21۳61۰4۰9۰   
ه(ميزان سپرده شرکت در مناقصه و شماره حساب: مبلغ به شرح جدول و به حساب شماره ۰1۰66175۳2۰۰1بانک ملي شعبه شهيد ستاري به نام دهياري روستاي 

قشالق اول داخل پاکت )الف(و ارائه فيش پرداختي)نسخه صاحب حساب(به امور مالي تحويل گردد.
و(مهلت ارائه اسناد: ازتاريخ انتشار دومين نوبت آگهي به مدت 1۰روز کاري جهت دريافت، تکميل و تحويل اسناد فرصت مي باشد.

ز(هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
ح(بديهي است شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و دهياري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

  ضمنًا مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج مي باشد که شرکت کنندگان بايد مدارک را پس از اخذ و رويت با قيد قبولي امضاء نموده و در پاکت هاي الک و مهرشده 
تحويل نمايند.

  تاريخ و زمان گشايش پاکت ها در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

نوبت دوم

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند

 نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 

را با ذكر جزئيات به اين سامانه 
پيامك نمايند. 

به شماره  30005320  در دسترس شماست 

ايسنا|واردات نفت خام چين از ايران در ماه ميالدي 
گذشته به ركورد 874 هزار بشكه در روز صعود كرد.

بر پايه آمار اداره كل گمرك چين، آخرين ركورد باالي 
واردات نفت از ايران 8۰۳ هزار بش��كه در روز در آوريل 

سال 2۰14 بود.
واردات در م��اه اوت ش��امل بش��كه هاي نفتي بود كه 
مستقيما به چين ارسال شدند و يك محموله نفتكش 
VLCC كه در ميانمار تخليه شد و از طريق خط لوله 
چين-ميانمار به پااليش��گاهي در جنوب غربي چين 

ارسال شد.
 آمار رهگيري تجارت “اس اند پي گلوبال پالتس “ نشان 
داد با حساب محموله هاي ماه ميالدي گذشته، واردات 
نفت چين از ايران در فاصله ژانويه تا اوت به ۳۰4 ميليون 
و 5۰ هزار بشكه رسيد كه ۳2.2 درصد باالتر از مجموع 
واردات 229 ميليون و 99۰ هزار بشكه نفت ايران در 

كل سال 2۰17 بود.
يك تحليلگر مقيم هنگ كنگ گفت: بعيد است واردات 
نفت ايران در ادامه س��ال افزايش بيشتري پيدا كند و 
ركورد باالي واردات م��اه اوت احتماال به دليل تالش 
خريداران چيني براي خريد هر چه بيشتر نفت ايران در 
آستانه بازگشت تحريم هاي امريكا در نوامبر بوده است.

طبق آمار پالتس، خريداران چيني احتماال 17 ميليون 
و 42۰ هزار بشكه يا معادل 581 هزار بشكه در روز نفت 
ايران را در اوت براي تحويل در سپتامبر بارگيري كردند. 

حجم مذكور 14.1 درصد كمتر از ميانگين 676 هزار 
بشكه در روز ثبت شده در هشت ماهه امسال بوده است.

عمده نفت وارد ش��ده از ايران توس��ط پااليشگاه هاي 
چيني مصرف مي ش��ود. انتظار مي رود چين با وجود 
تحريم ه��ا، بزرگ ترين خريدار نفت اي��ران بماند زيرا 
پكن اع��الم كرده كه تجارت ميان دو كش��ور با وجود 
تحريم هاي امريكا به شكل عادي جريان خواهد داشت.

يكي از مديران سينوپك هفته گذشته اظهار كرده بود 
اگر واردات نفت از ايران متوقف شود، كسب و كار اين 
شركت آس��يب خواهد ديد و در ادامه اظهار كرده بود 
كه اين شركت با طرف هاي مربوط براي خنثي كردن 

ريسك ها سرگرم گفت وگو است.

سينوپك بزرگ ترين پااليش��گاه جهان از نظر ميزان 
ظرفيت و توليد است و حدود دو سوم از نفتي كه از ايران 
به چين وارد مي شود را دريافت مي كند. طبق اظهارنامه 
سينوپك نزد كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا، اين 
شركت حدود 149 ميليون و 8۳۰ هزار بشكه از نفت 
ايران را در سال 2۰17 خريداري كرد كه 8.6 درصد از 

كل ظرفيت نفت خام سينوپك بود.
اين مدير س��ينوپك اظهار كرده اس��ت: وابستگي 
سينوپك به نفت ايران طبيعي است زيرا بسياري از 
پااليشگاه ها به شكلي تجهيز شده اند تا نفت خام ايران 
را ف��رآوري كنند و ايران بطور مش��روع و براي مدت 

طوالني نياز اين پااليشگاه ها را تأمين كرده است.
ش��ركت دولت��ي “ژوه��اي ژنرانگ “ ي��ك خريدار 
قراردادي مهم ديگر نفت ايران به منظور تامين نياز 
پااليشگاه هاي چين است. شركت “پتروچاينا “ نيز 
حدود 21 ميليون و 99۰ هزار بش��كه در سال نفت 
ايران را خريداري مي كند كه اين حجم معادل حدود 

1۰ درصد از واردات به چين است.
اين پااليش��گاه در س��ال 2۰18 دو محموله نفت 
ايران را خريداري كرده كه در ماه هاي ژوئن و اوت 
از طريق خط لوله چين-ميانمار تحويل داده شدند. 
انتظار مي رود يك محموله سوم به ميزان حدود 1 
ميليون و 99۰ هزار بش��كه نيز اوايل س��پتامبر در 

ميانمار دريافت كند.
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عكسروز

چهرهروز

محسنوزیریمقدمدررمدفنمیشود
هامون وزیری مقدم از بیماری سرطان روده پدرش و همچنین تدفین پیکر این هنرمند پیشکسوت ایرانی در قبرستان هنرمندان شهر رم خبر 
داد. هامون وزیری مقدم فرزند محسن وزیری مقدم هنرمند نقاش و طراح و پژوهشگر که صبح دیروز ۱۶ شهریور در رم درگذشت، درباره فوت 
این هنرمند پیشکسوت گفت: پدرم حدود دو سال بود که سرطان روده داشت و از آنجایی که سرطان در سنین باال روند کندی دارد، مدام در 
حال جنگ با این بیماری بود اما از یک هفته پیش به دلیل برونشیت شدید تنفسی در بیمارستانی در رم بستری شده بود و درنهایت صبح ۱۶ 
شهریورماه در بیمارستان و در آرامش چشم از جهان فروبست. او در مورد تدفین پیکر استاد وزیری مقدم در رم یا ایران توضیح داد: تصمیم داریم 
پدرم را در قبرستانی که متعلق به هنرمندان ایتالیایی است، دفن کنیم چراکه جایی که محسن وزیری مقدم در هنر مدرن شکوفا شد، این شهر بود.

بازارهنر

خانه موزه موسيقي بتهوون افتتاح شد
خانه موزه بتهوون )چمن آرا( همزمان 
با سالروز تولد كریم چمن آرا بنیانگذار 
فروشگاه موس��یقي بتهوون به صورت 
رسمي افتتاح شد. در این مراسم محمد 
حق شناس عضو كمیسیون فرهنگي 
شوراي شهر تهران، محمدرضا دهداري 
پور ش��هردار منطقه ۶ ته��ران، دالور 
بزرگ نی��ا مدیر كل می��راث تهران به 

همراه دیگر مدیران قسمت هاي مختلف شهرداري 
و سازمان میراث فرهنگي و كارشناسان و هنرمندان 
دیگر ضمن بازدید از موزه بتهوون روي صفحه هاي 

۳۳ دور خام به رسم یادبود امضا كردند.
افتتاحیه موزه بتهوون به صورت نمادین با پخش 
صفحه قدیمي تولدت مبارك س��اخته انوشیروان 
روحاني از گرامافون قدیمي كه به وسیله حق شناس 
روشن شد، صورت گرفت. بابك چمن آرا مدیر مركز 
موس��یقي بتهوون در سخناني با اشاره به برگزاري 
مراسم افتتاحیه در این روز گفت: ما پانزدهم شهریور 
را براي افتتاحیه انتخاب كردیم به این دلیل كه تولد 

۹۵ سالگي بنیانگذار بتهوون كریم چمن آرا است.
او در مورد پخش صفحه تولد مبارك انوش��یروان 
روحان��ي گفت: صفح��ه تولد مبارك انوش��یروان 
روحاني اولین بار به سفارش ایران خودرو براي یك 
سالگي خودروي پیكان س��اخته شد. همان زمان 
این مراس��م از تلویزیون پخش ش��د و آنقدر از آن 

استقبال ش��د كه تا این لحظه هركس 
بطورمس��تقیم یا غیرمس��تقیم از آن 
خاطره دارد و از گوش دادن به آن لذت 
مي برد. چمن آرا به اس��نادي كه براي 
نمایش تاریخ نشر موس��یقي در ایران 
در اختیار دارد، اش��اره كرد و گفت: ما 
۲ هزار سند داریم كه دستچیني از این 
اسناد را براي افتتاحیه انتخاب كردیم. 
یك ماه است كه مشغول درست كردن شناسنامه از 

همه اسناد هستیم.
در ادامه دبیري نژاد كارش��ناس موزه اي مجموعه 
بتهوون در توضیح بیشتر گفت: این محل را مي توان 
مدلي از هایپرماركت هاي فرهنگي دانست كه در 
ضمن م��وزه بودن خدمات فرهنگ��ي دیگري هم 
دارند؛ در واقع یك مدل جدید از موزه تلقي مي شود 
به همین دلیل در اینج��ا محدودیت هاي موزه به 
مثابه موزه وجود ندارد، بلكه در كنار موزه بتهوون 
فروشگاه، كتاب فروشي، مركز موسیقي، گل فروشي 
و كافي شاپ نیز خدمات عرضه مي كنند و در كنار 
همه این برنامه ها ایونت هاي مختلف نیز مي تواند 
برگزار ش��ود. طبقه باال موزه موسیقي براي فروش 
صفحه و همچنین اتاق خدمات به پژوهشگران در 
نظر گرفته شده است كه كس��اني كه مي خواهند 
درباره تاریخ موسیقي كار كنند مي توانند در اینجا 

به اسناد مراجعه كنند.

آلبوم »ايران من« شجريان و پورناظري منتشر شد
آلب��وم »ای��ران من« به آهنگس��ازي 
سهراب پورناظري و خوانندگي همایون 
ش��جریان روز پنجش��نبه پانزده��م 
ش��هریور در دس��ترس عالقه مندان 

قرار گرفت.
آلب��وم »ای��ران من« به آهنگس��ازي 
سهراب پورناظري و خوانندگي همایون 
ش��جریان روز پنجش��نبه پانزده��م 

شهریور در دسترس عالقه مندان قرار گرفت. این 
در حالي اس��ت كه همراه با انتشار این آلبوم تمبر 
یادبودي نیز براي مخاطباني كه از طریق شركت 
پست نسبت به خرید این اثر اقدام كرده اند ارسال 
شده است. »ایران من«، آواِز »راه بي پایان«، »خوب 
شد«، »قالب«، »مرگ اس��فندیار«، »ابر بهار« و 
»اس��فند، نوروزخواني و نوروز« از جمله قطعاتي 
هس��تند كه در آلبوم »ایران م��ن« به خوانندگي 
همایون ش��جریان و همخواني اشكان كمانگري، 
مهرداد ناصحي، آیین مش��كاتیان گنجانده شده 
است. در تازه ترین اثر مشترك همایون شجریان و 
سهراب پورناظري از اشعاِر شاعراني چون فردوسي، 
سعدي ش��یرازي، خواجه ش��مس الدین محمد، 

اسحاق انور، پوریا سوري و اهورا ایمان 
بهره گرفته شده است.

در این اثر دل نیا آرام به عنوان خواننده  
س��وپرانو حض��ور دارد. ضم��ن اینكه 
تهمورس پور ناظ��ري نوازنده تار، آزاد 
میرزاپور نوازنده عود، حسین رضایي نیا 
نوازن��ده دف، مهیار طریح��ي نوازنده 
سنتور و بم س��نتور، آیین مشكاتیان 
نوازنده تمبك، ك��وزه، كاخن و ض��رب زورخانه، 
آرشاك ساهاكیان نوازنده دودوك و كالرینت، آتنا 
اشتیاقي نوازنده ویولن سل، پیام جواني نوازنده بم 
تار، س��هراب پورناظري نوازنده كمانچه، سه تار و 
دیوان گروه نوازندگان س��ازهاي ایراني را تشكیل 

مي دهند. 
اس��تفاني بیبو، س��ارا چازین، تین��گ نینگ هو 
نوازندگان ویولن اول، فیلیپ برزینا، كیتلین مك 
شري، كشي الیوت نوازندگان ویولن دوم، سمسون 
ون لون، جیمز جافه، گابریل بیستلین نوازندگان 
ویولن سل، رابرت مك كارتي نوازنده كنترباس و 
كاتلین اسمیت- فرانكلین نوازنده فرنچ هورن نیز 
گروه نوازندگان سازهاي غربي را تشكیل مي دهند. 

روياي شكسپير يك هفته اي به پايان مي رسد
كارگ��ردان نمای��ش »رویاي ش��ب 
تابستان« با اشاره به اینكه این نمایش 
تنها یك هفته در سالن اصلي مجموعه 
تئاتر شهر اجرا مي شود، اعالم كرد كه 
احتمال اجراي مجدد این اثر در نیمه 

دوم سال جاري وجود دارد.
مری��م كاظم��ي كارگ��ردان نمایش 
»رویاي ش��ب تابستان« كه این روزها 

در سالن اصلي مجموعه تئاتر شهر روي صحنه است 
درباره این اثر گفت: نمایش »رویاي شب تابستان« 
در اصل همان نمایش��نامه ویلیام شكسپیر است 
كه من موضوع، اسامي و شرایط صحنه ها را عوض 
نكرده ام اما مانند دیگر آثار خارجي كه اجرا مي كنم، 
در این اثر نیز از موس��یقي ایراني استفاده كرده ام. 
همچنین مانند تجربیات قبلي خود از اجراي آثار 
خارجي، س��عي ك��ردم در نمایش »رویاي ش��ب 

تابستان« نیز موقعیت ها و رویدادها را 
براي مخاطب ایراني قابل فهم كنم. او با 
اشاره به اینكه روز یكشنبه ۱۸ شهریور 
نمایش »رویاي شب تابستان« با یك 
هفته اجرا به كار خود در س��الن اصلي 
مجموعه تئاتر ش��هر پای��ان مي دهد، 
درباره دالیل اجراي یك هفته اي این 
اثر به مهر گفت: حدود یك سال پیش 
با هماهنگي با امیرحسین شفیعي رییس انجمن 
هنرهاي نمایشي اس��تان تهران ورك شاپي را در 
ش��هر ورامین برگزار كردم و قرار شد كه خروجي 
این ورك شاپ به یك اجرا ختم شود اما از آنجایي 
كه با یك ورك ش��اپ چند هفته اي نمي شد اثري 
را روي صحنه برد طي ماه هاي گذش��ته این ورك 
شاپ و تمرین نمایش »رویاي شب تابستان« ادامه 

پیدا كرد.

ايستگاه

جشنوارهفيلمتورنتوشروعشد
جشنواره بین المللي فیلم تورنتو 
۲۰۱۸ با نمایش دو فیلم »پادشاه 
یاغي« و فیلم مستند مایكل مور، 
كار خود را شروع كرد. به گزارش 
س��نتینل، نخس��تین اكران درام 
اس��كاتلندي نتفلیكس با عنوان 
»پادش��اه یاغي« و مستند جدید 

مایكل مور درباره دوران ترامپ، فیلم هایي بودند كه آغازگر چهل و سومین 
دوره جشنواره فیلم تورنتو شدند.

این جشنواره كه از پنجشنبه ۶ س��پتامبر شروع به كار كرد، به مدت ۱۰ 
روز ادامه خواهد داش��ت و از آغازگران رقابت هاي سینمایي در امریكاي 
شمالي محسوب مي شود. بازیگران »پادشاه یاغي« شامل كریس پاین و 
آرون تیلور جانس��ون و دیوید مكنزي كارگردان فیلم، دیشب روي فرش 
قرمز این فیلم رفتند تا این فیلم اكش��ن را كه در قرن چهاردهم مي گذرد 

معرفي كنند.
 Fahrenheit« مایكل مور فعال و مستندس��از نیز براي معرف��ي فیلم
۹/۱۱« در تورنتو حض��ور یافت. این فیلم درباره دالیل انتخاب ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوري ۲۰۱۶ است. امسال ۲۵۴ فیلم بلند و ۸۸ فیلم 

كوتاه در جشنواره تورنتو به نمایش درمي آید.
رابرت ردفورد ۸۲ ساله از جمله ستارگاني است كه براي معرفي فیلمش 

به این دوره جشنواره تورنتو مي آید.
اصغر فرهادي با بازیگران فیلم »همه مي دانند« نیز براي نمایش فیلمش 
راهي تورنتو مي ش��ود. جز »همه مي دانند« فرهادي، »س��ه رخ« جعفر 
پناهي، فیلم كوتاه »تاریكي« ساخته سعید جعفریان، »روزهاي نارنجي« 
س��اخته آرش الهوتي، »مرز« ساخته علي عباس��ي محصول دانمارك و 
سوئد، »باش��گاه افعي« ساخته مریم كش��اورز محصول امریكا و»ترقه« 
س��اخته جاس��مین مظفري محصول كانادا نیز در ای��ن دوره به نمایش 

درمي آیند.

میراث

وضعيتناگواراشكفتتاریخي»كلخوران«
اش��كفِت تاریخي روستاي »ویند 
كلُخوران« در شهر سرِعین استان 
اردبی��ل یا هم��ان گوردخمه هاي 
باس��تاني توس��ط قاچاقچی��ان 
ام��وال فرهنگ��ي – تاریخ��ي 
مورد دس��ت اندازي ق��رار گرفته و 
آسیب هاي برگشت ناپذیري به آنها 

وارد شده است. به گزارش سایت مهرگان، »اِشكفت )غار( تاریخي و بي همتاي 
روستاي ویند كلُخوران از بخش هاي شهر سرعین كه با گمان بسیار فراوان 
و با نشانه ها و ش��واهد موجود باید گوردخمه یا همان آرامگاه هاي صخره اي 
مردگان باشد به دست غارتگران آثار تاریخي به دلیل همیشگي یافتن گنج، 
مورد تعرضات بي شماري قرار گرفته و به تاراج رفته است. قاچاقچیان اموال 
تاریخي – فرهنگي با دس��تگاه هاي پیكور )چكش تخریب( و ِدریل به جان 
یادگارهاي نیاكاني افتاده و در اقدامي نابخردانه، گودال هایي نزدیك به یك 
متر و در چند جاي این گوردخمه ها به وجود آورده و ساختار این آثار را به هم 

ریخته و از هم گسسته اند.
كندوكاوهاي غیرمجازي كه نوعي شبیخون به یادمان هاي تاریخي به شمار 
مي آید و بیش��تر بخش ها و درون گوردخمه ها را شكس��ته و از میان برده و 
شواهد باستان شناختي آنها را براي همیشه نابود كرده است، یادگاري نویسي 
با رنگ و به جا گذاش��تن زباله هاي پالستیكي و شیشه اي گوناگون برخي از 
افراد بازدیدكننده در درون این یادمان تاریخي ارزش��مند است كه صحنه 
زشت و زننده اي را به نمایش گذاشته است.ِرخنه ُگل سنگ ها و گیاهان هرز 
در درون سنگ ها كه باعث ایجاد شكاف و ترك هاي فراوان در هر نقطه از اثر 
شده،  از دیگر مشكالت این اثر تاریخي است، اما شاید بدترین چیزي كه مایه 
آزار گردشگران و عالقه مندان به این نمونه از یادمان هاي تاریخي در هنگام 
ورود به درون گوردخمه ها را ایجاد مي كند، بوي بد و آزار دهنده ناشي از ریختن 
برخي از زباله ها و حتي مدفوع انس��اني است كه تحمل ماندن در آن فضاي 

تاریخي را مي گیرد.«

تاريخنگاري

واقعهخونين17شهریور
هفدهم ش��هریور ۱۳۵7، ده ها تن از معترضان به حكوم��ت پهلوي در جریان 
تیران��دازي ماموران حكومت نظامي به مردم در میدان ژاله )ش��هدا كنوني( به 

شهادت رسیدند. 
واقعه ۱7 شهریور مشهور به »جمعه سیاه« كه در منابع از آن با عنوان »كشتار 
۱7 شهریور« نیز یاد مي شود، واقعه اي در جریان اعتراضاتي بود كه در نهایت به 

وقوع انقالب ۱۳۵7 ایران انجامید. 
تظاهرات مردم و انقالبیون در محالت جنوبي، خیابان ژاله پیشین )مجاهدین 
اس��الم كنوني( و میدان ژاله )شهدا كنوني( در تهران، منجر به سركوب خونین 

تظاهركنندگان توسط نیروهاي نظامي ارتش شاهنشاهي ایران شد. 
تنها چندروز پس از واقعه آتش سوزي سینما ركس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵7، 
دولت جمش��ید آموزگار كه با شعار دولت فضاي باز سیاسي روي كار آمده  بود، 
مجبور به استعفا شد و در روز ۴ شهریور، محمدرضا پهلوي از جعفر شریف امامي 
كه فرزند روحاني و رییس مجلس سنا بود و به برخي مخالفت ها با دولت هویدا 

مشهور بود، دستور داد تا دولتي با شعار آشتي ملي تشكیل دهد. 
در مناطق جنوبي تهران براي متفرق كردن جمعیت از بالگردهاي نظامي استفاده 
ش��د. یك روزنامه اروپایي در این رابطه نوش��ت: این بالگردها »كوهي از اجساد 
متالش��ي شده« را بر جاي گذاردند. در میدان ژاله، تانك ها كه مردم را محاصره 
كرده بودند و از پراكنده كردنش��ان ناتوان بودند شروع به شلیك به سمت مردم 
كردند. بنا بر نوشته یك خبرنگار اروپایي، این صحنه به جوخه آتش شبیه بود كه 

در آن افراد مسلح به انقالبیون بي حركت شلیك مي كردند. این روز و این واقعه 
در میان وقایع سال آخر حكومت پهلوي از اهمیت فوق العاده اي برخوردار بود. 
در حقیقت با این كش��تار، راه مخالفین و مبارزین براي همیشه از حكومت جدا 
شد و امكان هرگونه آشتي میان حاكمیت و مردم سلب شد. احساسات عمومي 
نسبت به شاه بیش از پیش تحریك شد و موقعیت میانه روهایي كه به دنبال نوعي 

مصالحه و سازش بین انقالبیون و سلطنت طلبان بودند، تضعیف شد.

كیوسك

جادهابریشمجدید
بهآفریقارسيد

چاینادیلي:
این روزنام��ه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي از 
گس��ترش روابط چین 
و كش��ورهاي آفریقایي 
منتش��ر كرد. طبق این 
گ��زارش، ش��ي جی��ن 
پینگ، رییس جمهوري 
چی��ن، پ��س از پای��ان 
نشست س��ران مجمع 

همكاري چی��ن و آفریقا با چند مق��ام بلندپایه 
آفریقایي دی��دار و گفت وگو كرد. آنطور كه گفته 
ش��ده، در روزهاي گذش��ته، س��ران كشورهاي 
آفریقایي براي حضور در نشست مشترك همكاري 
آفریقا و چین وارد پكن ش��دند. به گزارش چاینا 
دیلي، مقامات آفریقایي از موفقیت بزرگ نشست 
سران پكن قدرداني كردند. همچنین شي جین 
پینگ نیز اعالم كرده كه برگزاري این نشست باعث 
تحكیم و غني تر شدن روابط همه جانبه راهبردي 
همكاري دو طرف شده و چین كمك هاي سازنده 

بیشتر در اختیار آفریقا خواهد گذاشت. 

فایننشالتایمز:
وزارت خزانه داري امریكا 
یك فرد و یك ش��ركت 
كره ش��مالي را ب��ه بهانه 
حمله سایبري به اهدافي 
در امریكا تحری��م كرد. 
ب��ه گزارش صفح��ه اول 
این روزنامه، خزانه داري 
امری��كا در بیانیه اي ادعا 
كرده ای��ن برنامه نویس و 

ش��ركتي كه او برایش كار مي كرده مسوول حمله 
س��ایبري با باج افزار »واناكراي« در سال ۲۰۱7 به 
اهدفي در سراسر جهان بوده است. طبق این گزارش، 
اشاره خزانه داري امریكا به یك حمله سایبري جهاني 
در سال ۲۰۱7 با »باج افزار واناكراي« بود كه ادعا شده 
هزاران رایانه را در ده ها كشور جهان آلوده كرده است. 
در بیانیه خزانه داري امریكا آمده است: »آنها به نیابت 
از دولت كره شمالي یا حزب كارگر كره شبكه ها و 
سیستم هاي رایانه اي را علیه اهدافي در خارج از كره 
شمالي به كار گرفته و فعالیت هاي قابل توجهي در 

زمینه تضعیف امنیت سایبري انجام داده اند.« 

الپایس:
پس از گذش��ت ماه ها از 
جدای��ي  همه پرس��ي 
كاتالونیا از اسپانیا، به نظر 
مي رس��د این داس��تان 
تمامي نداش��ته و هر روز، 
برگ جدیدي از آن گشوده 
مي شود. این روزنامه، در 
صفحه اول خ��ود، خبر از 
دیدار مقام��ات كاتالونیا و 

دولت مركزي اس��پانیا منتش��ر كرده است. طبق 
این گ��زارش، در روزهاي گذش��ته، نخس��ت وزیر 
اس��پانیا پیش��نهاد داد تا یك رفراندوم براي اعطاي 
حق خودمختاري بیشتر به كاتالونیا برگزار شود اما 
راي گیري براي استقالل را رد كرد. این در حالي است 
كه رهبر دولت منطقه اي كاتالونیا كمپیني را براي 
جدایي این منطقه از دولت مركزي اس��پانیا مجددا 
به راه انداخته و از دولت مركزي خواسته تا با برگزاري 
رفراندوم استقالل موافقت كرده و جلوي راي گیري 
را كه تنها خودمختاري بیشتري به منطقه مي دهد، 
بگیرد. رهبر دولت منطق��ه اي كاتالونیا همچنین 
تاكید كرد كه به دنبال یك راي گیري دیگر اس��ت 
اما گفت كه این بار این رفراندوم باید توس��ط دولت 

اسپانیا تایید شود.

نگاهي به تعداد ثروتمنداني با بيش از 30 ميليون دالر دارايي در جهان 

گروهگوناگون|
 ب��ا وج��ود بحران ه��اي اقتصادي و 
تنش هاي بس��یاري كه در بازارهاي 
مالي جهان ایجاد ش��ده، طبق آمار اعالم ش��ده، 
در چند سال اخیر، ثروت و تعداد میلیاردرها در 
سراسر دنیا رشد قابل توجهي داشته است. آنطور 
كه گفته شده، پیش بیني مي شود میزان دارایي 
ثروتمندان جهان در س��ال ۲۰۲۵ به رقم ۱۰۰ 
هزار میلیارد دالر خواهد رس��ید. از طرفي گفته 
شده، افزایش تعداد افراد فوق ثروتمند در آسیا )با 
دارایي به ارزشي بیش از ۳۰ میلیون دالر( بیش 
از سایر نقاط بوده و بسیاري از شهرهاي آسیایي، 
در ح��ال پیش��ي  گرفتن از ش��هرهاي اروپایي و 
امریكایي هس��تند. طبق آمار منتش��ر شده، در 
پایان س��ال ۲۰۱7، تعداد افراد ف��وق ثروتمند 
آس��یایي ۹ درصد افزایش داشته كه این درصد 
رشد، ۲ برابر رشد ثروتمندان در امریكاي شمالي 
بوده اس��ت. طبق گفته كارشناس��ان اقتصادي، 
افزایش چش��مگیر ثروتمندان در آسیا، به دلیل 
رشد س��طح ثروت در چین است. بر این اساس، 
هنگ كنگ، در س��ال گذشته میالدي، رتبه اول 
را در فهرس��ت ثروتمندترین هاي جهان به خود 
اختصاص داد؛ رتبه اي كه پیش از این، س��ال ها 
در اختیار نیویورك بود. طبق آمار منتشر شده، 
شمار ثروتمنداني با درآمدي باالتر از ۳۰ میلیون 
دالر در هنگ كن��گ، با افزایش��ي ۳۱ درصد به 
۱۰ هزار نفر رس��ید و نیویورك، با ۸ هزار و ۹۰۰ 
ثروتمند، جایگاه دوم را در فهرست میلیاردرهاي 
جهان به خود اختص��اص داد. این آمار در حالي 
اعالم ش��ده كه در س��ال هاي گذش��ته، رش��د 
اقتصادي در آسیا به ویژه چین با كاهش بسیاري 
روبرو بوده و بازارهاي س��هام این منطقه، شاهد 

سقوط بودند. 
در بس��یاري از گزارش های��ي كه پی��ش از این 
منتش��ر ش��ده بود، نیویورك و توكیو، به عنوان 
۲ ش��هر محب��وب میلیاردرها معرفي ش��ده اند. 
طبق تازه ترین آمار نیز، توكیو پس از نیویورك، 
رتبه سوم را در فهرست ش��هرهایي با بیشترین 

میلیاردر به خود اختصاص داده اس��ت. ش��مار 
ثروتمن��دان توكیو ك��ه درآمدي باالت��ر از ۳۰ 
میلیون دالر داش��تند حدود 7 ه��زار نفر اعالم 
ش��ده كه این تعداد در لس آنجل��س به ۵ هزار و 
۳۰۰نفر مي رس��د. بر اس��اس نتایج تحقیقات، 
پیش بیني مي شود در ۲۰ سال آینده، با افزایش 
سن میلیاردرها، مبلغ قابل توجهي به نسل هاي 
بع��دي منتقل ش��ود. آنطور كه گفته ش��ده، در 
سال هاي آینده، انتقال ثروت در اروپا و امریكا و 
میلیاردرهاي جهان افزایش مي یابد. همچنین، 
طبق آمار منتش��ر ش��ده، حدود ۴ ه��زار نفر در 
پاریس، ثروتي بیش از ۳۰ میلیون دالر دارند كه 
این تعداد در لندن به ۳ هزار و ۸۰۰ نفر مي رسد. 
در سال ۲۰۱۶، لندن به شهري معروف شده بوده 
ك��ه مانند آهن ربا، ثروتمن��دان جهان را به خود 
جلب مي كن��د اما پس از برگزی��ت، نگراني هاي 
بس��یاري ب��راي ثروتمندان لن��دن و بطور كلي 
بریتانی��ا ایجاد ش��د. از آن زمان، ع��الوه بر آنكه 
س��رمایه گذاري هاي خارج��ي در ای��ن كش��ور 
كاهش یافت، ش��ركت هاي بس��یاري نیز دفاتر 
خود را از لندن خارج كردند و به تبع آن، بسیاري 

از ثروتمندان بریتانیایي نیز س��رمایه  خود را به 
كش��ورهاي دیگر انتقال دادند. بر این اس��اس، 
لندن در س��ال ۲۰۱7، جایگاه ششم را در میان 

شهرهایي با بیشترین ثروتمند به دست آورد. 
همانط��ور كه گفته ش��د، امریكا در چند س��ال 
گذش��ته بیش��ترین آمار ثروتمندان جهان را به 
خود اختصاص داده ب��ود. در این گزارش نیز، ۵ 
شهر امریكا در فهرست ش��هرهایي با بیشترین 
ثروتمندان ق��رار گرفته اند. ع��الوه بر نیویورك 
و لس آنجل��س كه رتبه ه��اي دوم و چهارم را در 
این فهرست به خود اختصاص داده اند، شیكاگو، 
سان فرانسیسكو و واشنگتن نیز، با تعداد ۲ هزار 
و 7۰۰ ت��ا ۳ هزار و ۳۰۰ میلی��اردر، به ترتیب در 

جایگاه هاي هفتم تا نهم قرار دارند. 
آخرین شهر این فهرست نی ز، اوساكا، شهري در 
ژاپن است كه در پایان سال ۲۰۱7، حدود ۲ هزار 
و 7۰۰ ثروتمند با دارایي بیش��تر از ۳۰ میلیون 
دالر براي این ش��هر ثبت شده اس��ت. آنطور كه 
در بس��یاري از گزارش ها گفته شده، بیش از ۵۰ 
درصد از ثروتمندان آس��یا و اقیانوسیه در ژاپن 

زندگي مي كنند. 

ثروتمندان؛ازغرببهشرق

آمارنامه
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