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روز گذش��ته استيضاح 
كرباس��يان  مس��عود 
باالخره ص��ورت گرفت 
ت��ا وي ب��ا يك س��ال و 
وزارت،  هفت��ه  ي��ك 
دوران  كوتاه تري��ن 
تصدي اي��ن وزارتخانه 
پس از انق��اب را به نام 
خود ثبت كند. مرداد ماه س��ال گذشته زماني 
كه كرباس��يان براي تصدي اين پس��ت معرفي 
شد بس��ياري اين بحث را مطرح مي كردند كه 
وي مدير اجرايي اس��ت ول��ي نمي تواند فردي 
مناسب براي كنترل وزارتي باشد كه قرار است 
ريل گذاري اقتص��ادي انجام ده��د. 29 مرداد 
زماني ك��ه كرباس��يان از همين مجلس��ي كه 

ديروز وي را استيضاح كرد...

گروه بانك و بيمه      محسن شمشيري
آماره��اي اقتصادي تيرم��اه 97 كه ب��ه تازگي از 
سوي  بانك مركزي منتشر ش��ده نشان مي دهد 
كه ميانگين قيمت سكه طرح جديد 2 ميليون و 
889 هزار تومان اعام شده كه نسبت به نرخ يك 
ميليون و 573 هزار تومان اسفند ماه 96 به ميزان 
83.6 درصد در چهارماه اول سال رشد كرده است.

به گزارش »تعادل«، همچنين قيمت سكه طرح 
جديد نسبت به قيمت مشابه تيرماه سال 96 كه 
يك ميليون و 213 هزار تومان بوده به ميزان 138 
درصد رش��د داشته است.  از س��وي ديگر، قيمت 
سكه طرح جديد در تيرماه  نسبت به قيمت خرداد 
ماه 97 نيز نشان مي دهد كه معادل 27 درصد در 

يك ماه تير 97 رشد داشته است. 
نكت��ه قابل توج��ه اين اس��ت كه بان��ك مركزي 
ميانگين قيم��ت دالر و يورو و س��اير ارزه��ا را تا 
فروردين 97 اعام كرده اما  ستون ميانگين قيمت 
و ميزان رشد نرخ هاي ارز در ماه هاي ارديبهشت، 

خرداد و تيرماه 97  را خالي گذاشته ...

اولين جلس��ه رس��يدگي به اتهامات س��ه نفر از 
اخالگران اقتصادي روز گذش��ته در شعبه اول 
ويژه رس��يدگي به اتهامات اخالگ��ران در نظام 
اقتص��ادي در دادگاه انقاب اس��امي تهران به 
رياس��ت قاضي موحد برگزار ش��د. درجلسه روز 
گذش��ته دادگاه نماينده دادس��تان ب��ه قرائت 
كيفرخواس��ت در 5 بخ��ش اع��م از مقدم��ه و 
مشخصات متهمان و تش��ريح اقدامات مجرمانه 
و ادله اثبات جرم و مس��تندات قانوني پرداخت. 
وي در قرائت كيفرخواست گفت: نوسانات بازار ارز و 
تاثير منفي آن بر اقتصاد كشور موجب افزايش قيمت 
برخي از نيازهاي مردم ش��د. در همين راستا دولت 

براي اثبات برخي از كاالها ...

    سفير جديد كره جنوبي: 
سئول به خريد نفت از تهران ادامه مي دهد

سفير جديد كره جنوبي در تهران با اشاره به تداوم خريد نفت از ايران توسط اين 
كش��ور گفت: كره جنوبي با وجود خروج امريكا از برج��ام در چارچوب توافقات 

فيمابين به خريد نفت از ايران ادامه خواهد داد.
به گزارش ايرنا از مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسامي، »يو چانگ هيان« 
روز گذش��ته در ديدار »كاظم جالي« رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��امي افزود: س��فارت كره  جنوبي در تهران تاش خود را براي تقويت هرچه 

بيشتر روابط دو كشور به كار خواهد گرفت.
وي ادامه داد: توس��عه روابط با ايران براي كره  جنوبي از اهميت فراواني برخوردار 
است و ما از گس��ترش ارتباطات و همكاري ها با ايران در همه زمينه ها استقبال 
مي كنيم. سفير جديد كره جنوبي در تهران در ادامه با اشاره به تداوم خريد نفت 
از ايران توسط كشورش يادآور شد: كره جنوبي با وجود خروج امريكا از برجام در 

چارچوب توافقات فيمابين به خريد نفت از ايران ادامه خواهد داد.
چانگ هيان از برگزاري سمينار مراكز پژوهش پارلماني جهان در اين كشور خبر 
داد. وي با تقديم پيام همتاي جال��ي در كره جنوبي از رييس مركز پژوهش هاي 

مجلس شوراي اسامي براي شركت در اين اجاس دعوت كرد.
يو چانگ هون همچنين گزارشي از آخرين تحوالت و گفت وگوهاي دو كره ارايه 
كرد. كاظم جالي رييس مركز پژوهش هاي مجلس نيز در اين ديدار با اشاره به 
روابط تاريخي ايران و كره جنوبي، گفت: جمهوري اسامي ايران از توسعه و تقويت 

روابط خود با كره جنوبي در حوزه هاي مختلف استقبال مي كند.
وي با اش��اره به روابط خوب مراكز پژوهش پارلماني مجالس دو كشور و سفرها و 
ديدارهاي مس��تمر و مداوم مقامات اين دو مركز، بر ضرورت، حفظ و ارتقاي اين 
همكاري ها و تعامات دوجانبه تاكيد كرد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در ادامه تصريح كرد: نگاه دولت و مردم ايران نسبت به كره جنوبي 
همواره مثبت بوده اس��ت و اين رويكرد موجب ش��ده با وجود فراز و نشيب هاي 
سياسي به اصل و اساس مناس��بات دو كش��ور لطمه اي وارد نشود. رييس مركز 
پژوهش هاي مجلس با اشاره به گفت وگوهاي اخير سران دو كره، گفت: جمهوري 
اس��امي ايران همواره حامي و پش��تيبان اقدامات صلح جويانه در سراسر جهان 

است و در اين راستا از استقرار صلح و امنيت در شبه جزيره كره استقبال مي كند.

    اميرعبداللهيان: 
حفظ استقالل عراق مهم ترين دستاورد است

دستيار ويژه رييس مجلس شوراي اسامي و مديركل بين الملل مجلس با اشاره 
به جايگاه مهم و اس��تراتژيك عراق در منطقه گفت: حفظ اس��تقال و تماميت 
ارضي عراق مهم  ترين دستاورد اس��ت. جمعي از نمايندگان پارلمان جديد عراق 
روز گذشته با حسين اميرعبداللهيان ديدار و گفت وگو كردند. اميرعبداللهيان در 
آغاز شكست تروريسم در عراق و برگزاري موفقيت آميز انتخابات اخير پارلماني 
را تبريك و با اش��اره به تحوالت منطقه اي و بين المللي گفت: در سال هاي اخير 
جنگ هاي تحميل شده بر منطقه با هدف تأمين منافع اقتصادي امريكا و متحدين 
به وقوع پيوسته است.  وي خاطرنشان كرد: حفظ استقال، وحدت ملي و تماميت 
ارضي عراق برابر اشغالگران و پديده ش��وم تروريسم دستاورد مهمي براي مردم، 
مرجعيت، دولت و پارلمان عراق به ش��مار مي رود و بايد از اين دستاورد پاسداري 
شود.  اميرعبداللهيان ضمن اش��اره به جايگاه مهم و استراتژيك عراق در منطقه 

اظهار داشت: عراق نقش مهمي در تثبيت امنيت در منطقه دارد. 
وي افزود: بخش ديگر اهميت ع��راق به موقعيت ژئواكونومي��ك و اقتصادي آن 
مرتبط اس��ت. دس��تيار ويژه رييس مجلس در امور بين الملل با تأكيد بر اينكه 
ديپلماسي پارلماني از ابزارهاي مهم در تعامات بين الملل است، افزود: بازگشت 
عراق به جايگاه طبيع��ي و مهم خود در منطقه، نقش مهم��ي در ثبات، امنيت و 

توسعه منطقه دارد.

سرمقاله

پيام استيضاح
فراز جبلي|

مشاور سردبير|
روز گذشته استيضاح مسعود كرباس��يان باالخره صورت گرفت تا وي با يك 
س��ال و يك هفت��ه وزارت، كوتاه تري��ن دوران تصدي اي��ن وزارتخانه پس از 
انقاب را به نام خود ثبت كند. مرداد ماه س��ال گذش��ته زماني كه كرباسيان 
براي تصدي اين پست معرفي شد بس��ياري اين بحث را مطرح مي كردند كه 
وي مدير اجرايي است ولي نمي تواند فردي مناسب براي كنترل وزارتي باشد 
كه قرار است ريل گذاري اقتصادي انجام دهد. 29 مرداد زماني كه كرباسيان 
از همين مجلسي كه ديروز وي را استيضاح كرد راي اعتماد گرفت تنها چند 
س��اعت زمان الزم بود كه برنامه روحاني روشن ش��ود. رييس جمهور گزينه 
اصلي خود براي وزارت اقتصاد را با علم به اينكه وي شانسي در مجلس ندارد 

به معاونت اقتصادي خود منصوب كرد.
اما برنامه روحاني هيچگاه موفق نش��د. نه ساختار تقس��يم قوا در بخش هاي 
اقتصادي موفق بود، نه معاونت اقتصادي ش��أن رهبري تيم اقتصادي را پيدا 
كرد و نه هماهنگي الزم ميان تيم ش��كل گرفت. يك سال گذشته را بي شك 
دوران شكس��ت تيم اقتصادي دولت بايد نام نهاد اما مشكل جدي تر اين بود 
كه عملكرد دولت نااميدي از آين��ده تيم اقتصادي را نيز ب��ه ارمغان آورد. در 
استيضاح ديروز بسياري از نمايندگان با اين استدالل كه وزير اقتصاد قدرتي 
ندارد و ه��ر كس بياي��د كار بهتري نمي توان��د انجام دهد به اس��تيضاح راي 
مخالف دادند. به زبان س��اده حتي بعضي نمايندگان اصاح طلب نيز از آينده 
اقتصاد ايران به قدري نااميد هس��تند كه مي گويند تغيير وزير نيز ش��رايط را 

بهتر نمي كند.
پيام استيضاح ديروز بس��يار فراتر از “ نه “ به مسعود كرباسيان بود. پيام ديروز 
مجلس مخالفت با سياس��ت گذاري دولت در بخش اقتصادي كش��ور اس��ت. 
مدلي كه دولت براي اقتصاد در نظر گرفته اس��ت در مي��ان فعاالن اقتصادي، 
ميان مردم و در ميان نخبگان جامعه شكست خورده است. مشكل تغيير فرد 
نيس��ت بلكه س��اختار مديريت اقتصاد نياز به تغيي��ر دارد. روحاني دو راه در 
پي��ش روي دارد. راه اول ادامه روش فعلي با انتخاب يك��ي از معاونين وزارت 
اقتصاد ي��ا مديران مياني فعلي دولت به سرپرس��تي وزارت ام��ور اقتصادي و 

دارايي است و راه دوم تغيير كلي ساختار تيم اقتصادي است.  
اگر باالخره رييس جمهور پذيرفته باش��د كه خود نمي تواند تي��م اقتصادي را 
هدايت كند به يك وزير با شناخت كامل علم اقتصاد به ويژه بحث هاي كان و 
پولي كه سابقه مديريت در كشور را داشته باشد نياز است. شايد افراد با چنين 
مشخصاتي كم باشند اما مطمئنا در كش��ور افرادي با اين ويژگي وجود دارند. 
مشكل آنجايي اس��ت كه اكثر افراد با چنين ويژگي هايي حاضر به همكاري با 
دولت حداقل در س��اختار فعلي نيستند، س��اختاري كه در آن سازمان برنامه 
يك س��از مي زند، معاونت اقتصادي راه خود را مي رود ،  معاونت اول بنا به ذات 

خودش تاش دارد در تمامي وزارتخانه هاي اقتصادي دخالت كند .
واقعيت ها را بايد پذيرفت، تعدد تصميم گيران در دولت باعث ش��ده است كه 
تيم اقتصادي فاقد يك برنامه مش��خص باش��د و حتي تصميمات يكدس��تي 
كه در خصوص مس��ائلي همچون ميخ ك��وب ك��ردن ارز روي 4200 تومان 
گرفته ش��د به دليل فقدان دانش كارشناسي به شكست انجاميد. اگر روحاني 
متوجه اين مساله باشد كه استيضاح ديروز نه يك كار جناحي بلكه اخطاري 
به سياس��ت هاي اقتص��ادي وي ب��وده اس��ت مي تواند يك رج��ل اقتصادي 
قوي را براي احياي وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي برگزين��د. اين وزارتخانه 
مهم تري��ن نهاد اقتصادي اس��ت كه به نماين��دگان مردم پاسخگوس��ت و به 
اندازه اختياراتش مس��ووليت دارد. در يك سال گذش��ته اختيارات اقتصادي 
بيشتر به كس��اني محول ش��د كه در قبال نمايندگان مردم پاسخگو نبودند. 
مطمئنا اولين تصميم روحاني درباره سرپرست نشان خواهد داد كه پيام اين 

استيضاح توسط دولت درك شده است يا خير.

اخبارخبر

گروه راه و شهرسازي|
آزاده كاري| 

شهريور سال گذشته بود كه شوراي پنجم 
شهر تهران فعاليت خود را آغاز كرد و طي 
همين يك س��ال 2 ش��هردار) قاليباف و 
نجفي (و 2 سرپرست شهرداري) سليمي 
و مكارم حس��يني (آمدند و رفتن��د تا در 
نهايت محمدعلي افشاني سكان شهرداري 
تهران را به دس��ت گرفت .طبق قانون بعد 
از گذشت يك س��ال از عمر شوراي شهر 
 اعضاي هيات رييس��ه بايد ب��ا راي گيري 
مجددا انتخاب ش��وند كه روز گذشته اين 
انتخاب انجام گرفت و بع��د از راي گيري 
همه اعضاي هيات رييس��ه شوراي شهر 
در س��مت هاي خود ابقا شدند .به گزارش 
تعادل ،دي��روز اما در آس��تانه آغاز دومين 
سال شوراي پنجم تهران ،محسن هاشمي 
به عنوان تنه��ا كانديداي رياس��ت با21  
رأي ،سيد ابراهيم اميني نيز به عنوان تنها 
كانديداي نايب رييسي شوراي شهر تهران 
از ميان٢١ راي أخذ شده با 20 رأي مجددا 
انتخاب شدند .زهرا نژادبهرام و بهاره آروين 
نيز كانديداهاي منشي ش��ورا به ترتيب با 

٢٠و ١٩ رأي انتخاب شدند.
در ادامه محسن هاشمي خاصه اي از روند 
كاري ش��ورا بيان كرد و گفت :با توجه به 
تاش هاي مديريت شهري علي رغم اينكه 
در يك سال گذشته چهار شهردار مديريت 
ش��هر را بر عهده گرفتند اما در بخش هاي 
مهم��ي از ماموريت هاي ش��هري موفق 
عمل كرديم كه اين عملكرد جاي تشكر از 
پرسنل شورا و شهرداري دارد كه توانستند 
به وظايف خ��ود به خوبي عم��ل كنند و 
به رغم تغيير مديريت در مقابل 70 درصد 
مسووليت ها كه نگهداشت شهر بوده است 
به خوب��ي عمل كرده ان��د .وي تاكيد كرد: 
 30درصد مابقي وظايف ني��ز كه من آن 
را در حوزه س��رمايه گذاري شهر مي دانم 
مقداري ضعف وجود داش��ته ك��ه يكي از 
داليل اين ضعف عدم ثب��ات مديريت در 
شهر بوده اس��ت كه ثبات آن در حد توان 
ما نبود اما به سرعت به وظايف خود براي 
انتخاب مدير شهري عمل كرديم .رييس 
شوراي اسامي ش��هر تهران وجود ركود 
اقتصادي و تحريم هاي ناجوانمردانه عليه 
كش��ور را يكي ديگر از دالي��ل بروز ضعف 
در حوزه س��رمايه گذاري و عدم موفقيت 
در اين حوزه خواند و اف��زود :معاونت هاي 
شهرداري تهران نس��بت به آماده سازي 

خود با توجه به ش��رايط موجود ب��ا ارايه 
پكيج هاي اقتصادي فعاليت را آغاز كردند 
كه اميدواريم در س��ال دوم عمر ش��وراي 

شهر تهران اين تدابير به نتيجه برسد.
وي تاكيد ك��رد :وجود جمعي��ت زياد در 
ش��هر تهران كه بعضا در دنيا وجود چنين 
جمعيت��ي ب��ه عن��وان دو كش��ور فرض 
مي شود مي تواند مزيت اقتصادي همچون 
اقتصادي كردن سرمايه گذاري در شهر را 

به همراه داشته باشد. 

كارنامه يكساله شوراي شهر
هاشمي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود فعاليت ش��وراي اسامي شهر تهران 
در نخس��تين س��ال از دوره پنجم گفت: 
در طول اين يك س��ال 81 جلسه صحن 
علني 60 ،جلس��ه ه��م انديش��ي500 ، 
جلسه كميس��يون ها و هزاران ماقات و 
بازديد توسط 21 عضو شورا در سطح شهر 
تهران انجام و برگزار شده است كه همين 
موضوعات پاي��ه اي كارشناس��ي خواهد 
شد تا در س��ال دوم در حوزه عملكردي و 
نظارتي در سطح شهرداري تهران موثرتر 
عمل كنيم .وي افزود :طي يكسال گذشته، 
مصوبات زيادي داشتيم كه نشان مي دهد 
اعضاي شورا به وظايف خود به خوبي عمل 
كرده اند .در مورد باغ ها بيش از 55 مصوبه 
و در حوزه نامگذاري ها بيش از 42 مصوبه 
داشته ايم .اعضاي ش��وراي اسامي شهر 
تهران در تذكرات به شهرداري كه در قالب 
بعد نظارتي ش��ورا قلمداد مي شود ،بسيار 
جدي عمل كردند به شكلي كه 192 تذكر 
براي بهبود اوضاع مديريتي داده شده كه 
براي هر يك از آنها كارهاي كارشناس��ي 
عميقي انجام شده است .اميدوارم عملكرد 

بهتري را در سال دوم ارايه كنيم.
وي تاكيد كرد :همرنگ��ي و همصدايي در 
ميان اعضاي شورا ظرف يك سال گذشته 
ايجاد ش��د و من نيز به عنوان رييس شورا 
اولين تجربه مديريت چنين ش��ورايي را 
داشتم .بر همين اس��اس محافظه كارانه 
پي��ش مي رفت��م و ب��ه س��رعت تصميم 
نمي گرفتم تا تجربه به دست آورم .قطعا در 
سال دوم با سرعت و قدرت بيشتري كارها 
را به پيش خواهيم برد .نقدهايي بر هيات 
رييسه ش��ورا وارد مي ش��ود ،از همين رو، 
اميدواريم در سال دوم شاهد رفع ضعف ها 
باش��يم و با سرعت بيش��تري پاسخگوي 
انتظارات مردم باشيم .رييس شوراي شهر 

تهران خطاب به شهروندان تهراني گفت: 
از همه شهروندان عذرخواهي مي كنم .چرا 
كه آن طور كه ش��هروندان جامعه انتظار 
داش��تند با توجه به آن راي تاريخي كه به 
اعضاي ش��وراي پنجم دادند نتوانس��تيم 

پاسخگوي انتظارات آنها باشيم.

تصويب مشاركت شهرداري
 در مراسم اربعين 

ب��ه گزارش»تعادل«دي��روز همچني��ن 
اعضاي شوراي ش��هر تهران با يك فوريت 
طرح »ارايه مج��وز انجام هزين��ه كرد به 
ش��هرداري براي مش��اركت در برگزاري 

مراسم اربعين حسيني «موافقت كردند.
در جريان بررس��ي اليحه مج��وز انجام 
هزينه كرد به ش��هرداري براي مشاركت 
در برگزاري مراس��م اربعين حس��يني، 
ميرزايي معاون برنامه ريزي ش��هرداري 
تهران گفت :از س��ال گذشته توافق شده 
كه س��قف هزينه ه��ا و كمك ه��ا به طور 
دقيق مشخص شود .س��ال گذشته براي 
اين كار 10 ميليارد تومان در نظر گرفته 
شده بود و امس��ال نيز اين پيشنهاد ارايه 
شده اس��ت و اميدواريم كه با يك فوريت 
اين اليحه موافقت شود تا سهم شهرداري 
ته��ران و نوع مش��اركت آن به طور كامل 
مشخص ش��ود و ش��هرداري تهران نيز 
بتوان��د مس��ووليت هاي خود در س��تاد 
اربعين را اعام كند .مرتض��ي الويري به 
عنوان مخالف يك فوريت اين طرح گفت: 
با وجود اين ميزان از بدهي به پيمانكاران 
و اعتراض هر روزه آنها مقابل درب شوراي 
شهر انجام چنين هزينه اي خارج از شهر 
تهران ضرورت ن��دارد و من با آن مخالف 
هس��تم .در ادام��ه حق ش��ناس رييس 
كميس��يون فرهنگي ش��وراي اسامي 
شهر تهران نيز به عنوان مخالف تصويب 
يك فوريت اين اليحه گفت :اربعين يك 
برنامه ملي اس��ت كه رياست ستاد آن بر 
عهده وزير كشور است .س��تاد اربعين با 
 13كميته تشكيل مي شود كه شهرداري 
تهران مسووليت كميته خدمات شهري 
را بر عهده دارد .عاوه ب��ر وظايفي كه در 
اين كميته ب��ر عهده ش��هرداري تهران 
ق��رار مي گي��رد مس��ووليت هماهنگي 
كان ش��هرها نيز ب��ر عهده ش��هرداري 
تهران است .وي تاكيد كرد :از سه ميليون 
زائري كه به شهرهاي نجف و كربا براي 
راهپيماي��ي اربعين حس��يني عزيمت 

مي كنند يك ميليون نف��ر از آنها تهراني 
هستند .در ش��وراي ش��هر دوره چهارم 
مصوبه اي وجود داش��ت كه براي هزينه 
كرد ش��هرداري تهران 5 ميليارد تومان 
تخصيص داده ش��ده بود ك��ه بالغ بر10  
ميليارد تومان هزينه مي شد .سال گذشته 
برنامه راهپيمايي اربعين در دوره جديد 
مديريت شهري با نظارت آقايان ساالري و 
مسجدجامعي انجام و خوشبختانه شاهد 
كاهش هزينه ها بوديم .در نهايت اعضاي 
شوراي اسامي شهر تهران پس از بحث و 
بررسي در اين خصوص با 12 رأي موافق 
و 7 رأي مخالف ب��ه يك فوريت اين طرح 

رأي مثبت دادند.

بررسي اعتراض
 به طرح آبرساني اضطراري

در ادامه جلس��ه ،اعتراض فرمانداري به 
مصوبه شوراي شهر درباره طرح آبرساني 
اضط��راري روي ميز بررس��ي ش��وراي 
ش��هر قرار گرفت. زهرا صدر اعظم نوري 
رييس كميسيون محيط زيست سامت 
و خدمات ش��هري در تش��ريح اعتراض 
فرمان��داري گفت 33 :درصد س��هام آبفا 
متعلق به ش��هرداري تهران است كه در 
همين رابطه شهرداري و شورا مي توانند 
الزاماتي ب��راي اين ش��ركت ايجاد كنند.
اعتراض فرمانداري در حد حذف كلماتي 
همچ��ون« مكل��ف ،متعه��د و موظف 
مي شود »اس��ت و پيش��نهاد داده اند كه 
از كلماتي همچون« توصيه و پيش��نهاد 
مي ش��ود »اس��تفاده كنند .اس��تفاده از 
كلمات توصي��ه اي ،ال��زام اجرايي براي 
دس��تگاه ها ايجاد نمي كن��د و بر همين 
اساس نظر كميسيون سامت اين است 
كه بر هم��ان مصوبه قبلي م��ان با همان 

ادبيات قبلي تاكيد كنيم.
بعد از بحث و تبادل نظر اعضاي ش��وراي 
ش��هر تهران با 19 رأي بر مصوبه پيشين 
خود تاكيد كرده و اي��ن مصوبه براي حل 
اختاف��ات في مابي��ن هي��ات تطبيق و 
شوراي شهر به شوراي حل اختاف ارجاع 

داده مي شود.
همچنين در اين جلسه يك فوريت الحاق 
تبصره اي به ماده 4 تعيين نرخ عوارض كه 
درباره س��اماندهي وانت بارها و رانندگان 
آژانس اس��ت ،با كس��ب اكثري��ت آراء به 
تصويب رس��يد و براي بررس��ي بيشتر به 

كميسيون تخصصي ارجاع داده شد.

محسن هاشمي با 21 راي رييس شوراي شهر تهران باقي ماند

آغاز سال دوم شوراي پنجم با تثبيت هيات رييسه

البي ها بي نتيجه ماند

 راي عدم اعتماد 
به مديريت اقتصادي دولت

فراز جبلي

والدت حضرت امام هادي عليه السالم مبارك باد



 ابراز اميدواري وزير دفاع براي مش�اركت 
فعال در بازسازي سوريه

 رواب�ط عموم�ي وزارت دف�اع| وزي��ر دفاع 
كشورمان كه به سوريه سفر كرده است هدف از اين 
سفر را توس��عه همكاري هاي دو جانبه در شرايط 
جديد اعالم كرد و گفت: اميدواريم بتوانيم مشاركت 

فعالي در بازسازي سوريه داشته باشيم.
امير حاتمي با تبريك پيروزي هاي محور مقاومت بر 
تروريست ها، آن را نقطه عطف همكاري هاي منطقه 
دانس��ت. وزير دفاع ايران ديدار با مقامات عاليرتبه 
سياسي و نظامي و گفت وگو در خصوص موضوعات 
مورد عالقه را از ديگر برنامه هاي سفر خود برشمرد.

 شفاف سازي مهم ترين اقدام دولت در تحقق 
حقوق شهروندي است

ايرنا| دستيار ويژه رييس جمهوري در امور حقوق 
ش��هروندي گفت: اراده بيش از پيش براي شفاف 
سازي به عنوان وجه مميزه دولت دوازدهم مهم ترين 
اقدام حوزه حقوق ش��هروندي است. شهيندخت 
موالوردي با اشاره به انتشار نخستين گزارش ساليانه 
حقوق ش��هروندي، اظهار داش��ت: اساس ارزيابي 
و تحليل نخس��تين گزارش ساليانه پيشرفت ها و 
راهكارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي كه 
اخيرا در آس��تانه سالروز صدور فرمان مشروطيت 
منتشر شد، مبتني بر خوداظهاري و شفافيت است.

F-5  نقص فني يك فروند جنگنده   
تسنيم| روابط عمومي پايگاه هوايي دزفول طي 
بيانيه اي اعالم كرد: پيش از ظهر ديروز يك فروند 
هواپيماي F-5 پايگاه هواي��ي دزفول حين پرواز 
آموزشي و هنگام نشستن به علت نقص فني دچار 
سانحه شد كه با مهارت تحس��ين برانگيز يكي از 

خلبانان، در حاشيه باند پرواز به زمين نشست.
در اين سانحه كه منجر به شهادت يكي از خلبانان 
ش��د، هواپيما با مهارت خلبان ديگر تحت كنترل 
قرار گرفت و با كمترين آسيب در حاشيه باند پرواز 
متوقف شد.ش��ايان ذكر است علت سانحه توسط 
تيم بررسي در حال پيگيري است و نتيجه متعاقبا 

اعالم خواهد شد.

  طرح سپرده ارزي در بانك هاي عامل اعالم 
وصول شد

 ايرنا| احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيات رييسه 
در جلس��ه علني ديروز مجلس گفت: طرح الحاق 
يك بند به ماده 55 قانون مديريت خدمات كشوري 
و طرح سپرده ارزي در بانك هاي عامل اعالم وصول 
مي ش��ود. وي از ديگر موارد اعالم وصولي را سوال 
ملي نصراهلل پژمانفر از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
درخصوص ع��دم نظارت بر س��امانه هاي vod و 
عملكرد ضعيف بنياد ملي بازي هاي رايانه اي و سوال 
ملي ديگر نصراهلل پژمانفر از وزير كشور درخصوص 
تقلب در صدور ويزاي اربعين توسط چند شركت 

غيرقانوني عنوان كرد.

   به كارگيري بازنشستگان لشكري منوط به 
اجازه رهبر معظم انقالب شد

تسنيم|  احمد بيگدلي عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس گف��ت: طبق مصوب��ه اين كميس��يون 
به كارگيري بازنشستگان لشكري منوط به اجازه 
رهبر معظ��م انقالب ش��د. او با اش��اره به مصوبه 
مجلس درباره طرح اصالح قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان، اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس در 
اين طرح، مقرر شده بود كه بازنشستگان كشوري 
با حكم رهب��ر معظم انقالب فق��ط مي توانند در 
دستگاه هاي متبوع  خودشان به كار گرفته شوند كه 
شوراي نگهبان نيز نسبت به آن ايرادي وارد كرده 
بود كه با اصالحات انجام شده از سوي كميسيون، 
عبارت »تنها در دستگاه هاي متبوع شان« حذف 
 شد و بازنشس��تگان لش��كري مي توانند با حكم 

رهبر معظم انقالب به كارگيري شوند.

  هيچ پروتكل هم�كاري در زمينه هواپيما 
ميان ايران و عراق وجود ندارد

ايسنا|  يك منبع عراقي در واكنش به اظهارات 
يك��ي ازفرماندهان ه��وا فضاي س��پاه مبني بر 
همكاري ايران با عراق در زمينه هواپيما از جمله 
سوخوي ۲5 گفت: با ايران همكاري تسليحاتي 
داريم اما نه در زمينه هواپيما. به گزارش ش��فق 
نيوز، يك منبع عراقي كه گفته است نامي از آن 
ذكر نشود اعالم كرد: هيچ پروتكل همكاري در 
 زمينه هواپيماها از جمله هواپيماي س��وخوي

 ۲5 ميان ايران و عراق وجود ندارد. وي گفته است 
كه عراق در سال ۱۹۹۱ در جنگ خليج )فارس( 
۲ به منظور جلوگيري از ناب��ودي هواپيماهاي 

سوخوي ۲5 آنها را به تهران داده است.

   اصالح ايراد شوراي نگهبان در رابطه با تعيين 
دستورالعمل شوراي نظارت بر پولشويي

 فارس|  الهيار ملكشاهي نماينده مردم كوهدشت 
در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به نشست ديروز 
كميسيون قضايي مجلس گفت: در جلسه امروز 
)يكشنبه( اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي 
اعاده ش��ده از سوي شوراي نگهبان مورد بررسي 
قرار گرفت و يكي از ايرادات آن اصالح ش��د. وي 
افزود: پيش از اين كميسيون مصوب كرده بود كه 
شورايي متشكل از نمايندگان سه قوه كار نظارت 
بر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را بر 
عهده داشته باشند و بنا بود طبق مصوبه كميسيون 
دستورالعمل اين كار نيز توسط خود شورا تعيين 
شود كه تعيين دستور كار توسط شوراي نظارت 
را شوراي نگهبان مغاير با اصل ۶۰ قانون اساسي 
دانس��ت و در اصالح صورت گرفته مقرر ش��د تا 
دس��تورالعمل آن در مواردي كه به دولت مربوط 
است به هيات وزيران پيشنهاد و با تصويب هيات 
دولت طبق آن عمل كند و در مواردي هم كه نياز 
به تاييد رييس قوه قضاييه دارد، تاييد آن از رييس 

قوه قضاييه گرفته شود.

روي موج خبر
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حاشيه نگاري »تعادل« از جلسه استيضاح وزير اقتصاد

صحبت هاي سخنران مدرسه فيضيه عنوان مجرمانه ندارد

البي ها بي نتيجه ماند

 نام دو قاضي متخلف اعالم شد

صبح روز گذش��ته جلسه اس��تيضاح وزير اقتصاد در 
حالي آغاز شد كه با سوت و كوري صحن گمان مي رفت 
كرباسيان مي ماند. اما تنها سه ساعت زمان نياز بود تا 
روشن ش��ود اين گمانه اشتباه است؛ ۱37 نماينده به 
رفتن كرباس��يان راي دادند تا وزارت او در يك سالگي 
به پايان برسد. آن هم پس از يك ماه البي سنگين وزير 
و حمايت فراكس��يون چپ، راست و مستقل مجلس. 
ساعت 8 و ۱5 كه علي الريجاني زنگ آغاز جلسه علني 
مجلس را به ص��دا درآورد، جنب و جوش و نطق هاي 
نمايندگان آغاز شد؛ جنب و جوشي كم رمق كه نشان از 
موفقيت كم و بيش مخالفان استيضاح در همسو كردن 
ديگر نمايندگان، پيش از آغاز جلسه علني داشت. اين 
هم قابل پيش بيني بود؛ چنان كه يك ماه پيش طرح 
استيضاح وزير اقتصاد با ۹۰ امضا به هيات رييسه داده 
ش��د، اما هر چه گذشت با البي كرباسيان و معاونانش 
اسامي آب رفت تا در آخر طرح با 45 امضا اعالم وصول 
شود؛ 45 امضايي كه ۱۲ تاي آن در ساعات پاياني به زير 
برگه طرح استيضاح رفته بود. در اين فضا، با پافشاري 
33 نماينده اي كه از ابتدا نامش��ان زير برگه استيضاح 

بود، جلسه برگزار شد. 

  ابهام در تصميم 
جلس��ه اي كه در ميان��ه راه، با ابه��ام در جهت گيري 
نمايندگان و البي س��نگين س��ه تن از اعضاي س��ه 
فراكس��يون مجلس همراه شده بود. در حالي كه پس 
از نطق نمايندگان موافق اس��تيضاح، كرباس��يان در 
تريبون مجلس از خود دفاع مي كرد، كس��ي توجهي 
نداشت، چراكه داس��تان اصلي در راهروهاي مجلس 
و صندلي هاي نمايندگان جريان داش��ت. از مخالفان 
اس��تيضاح، بهروز نعمتي از فراكس��يون مستقلين، 
پورابراهيمي از اصولگرايان و تاجگردون از فراكسيون 

اميد در البي با ديگر نمايندگان در پي منصرف كردن 
آنان از تغيير كرباس��يان بودن��د. دور صندلي عارف و 
حاجي بابايي رييس دو فراكس��يون اميد و واليي هم 
ش��لوغ بود؛ تابش از كنار صندلي عارف كنار مي رفت، 
اصالح طلبي ديگر جاي او را مي گرفت، و در ديگر سو 
دور صندلي حاجي باباي��ي را هم مفتح، پورابراهيمي 
و ديگر نماين��دگان اصولگرا گرفته بودند. مدتي هم از 
جلسه گذشت كه خبر آمد هر سه فراكسيون سياسي 
مجلس با راي اكثريت اعضاي شان، با استيضاح مخالفت 
كرده ان��د. اما اين اع��الم موضع با همراه��ي موافقان 
استيضاح و مرددين همراه نشد. استارت همسويي با 
استيضاح آن زمان زده شد كه الياس حضرتي نماينده 
تهران به عنوان آخري��ن مخالف نطق كرد. او كه عضو 
فراكس��يون اميد اس��ت، دقايقي قبل از نطق خود از 
پافشاري به اس��تيضاح كرباسيان س��خن گفته بود؛ 
حتي اگر قرار باش��د از فراكسيون اميد استعفا دهد. او 
اين كار را كرد؛ از فراكسيون اميد استعفا داد و آخرين 
ناطق از موافقين اس��تيضاح پيش از سخنراني پاياني 
كرباسيان شد. نطقي كه حضرتي در آن نابساماني در 
تيم اقتصادي دولت را نشانه رفت، و تلويحا از همسويي 
اميدي ها با مخالفان استيضاح انتقاد كرد؛ آن چنان كه 
اين نماينده در گفته هايش از بيش از ۱۰۰ دوس��تي 
گفت كه براي منصرف كردنش از استيضاح با او رايزني 
كرده بودند. انتقاد از عدم پايبندي روحاني به وعده هاي 
خود، اس��تفاده از تعبير »له ش��دن« براي مردمي كه 
به گفته او گرفتار سياس��ت هاي غلط اقتصادي دولت 
شده اند و دست آخر تاكيد بر اينكه به جاي كرباسيان 
بايد روحاني، نوبخت، نهاونديان و ديگر چهره هاي اصلي 
دولت استيضاح مي شدند، وزن مخالفان وزير را بيشتر 
كرد؛ چنانكه احتماال اميدي هاي مردد را به سوي خود 
كشاند و اكثريت مخالفان دولت را در راي به استيضاح 

وزير همراه ساخت. آخرين ناطق هم كرباسيان بود كه 
با وجود 3۰ دقيقه زمان، در سخناني كوتاه از عملكرد 
خود دفاع كرد و خواستار راي اعتماد دوباره نمايندگان 

شد كه موثر نيفتاد.

  حضور پررنگ دولتي ها 
 اما در اين بين، حضور پررنگ وزرا و چهره هاي اصلي 
دولت در جلسه استيضاح بيش از همه به چشم آمد. 
مس��عود كرباس��يان را هنگام ورود به صحن؛ علي 
اكبر صالحي رييس س��ازمان انرژي اتمي، س��ورنا 
س��تاري معاون علم��ي و فن��اوري رييس جمهور، 
معصومه ابتكار معاون رييس جمهور در امور زنان و 
خانواده، محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات 

و بهروز كمالوندي س��خنگوي سازمان انرژي اتمي 
همراهي مي كردن��د. دقايقي نگذش��ته بود كه به 
اين ليست، اس��حاق جهانگيري معاون اول دولت 
و محم��ود واعظي رييس دفت��ر روحاني هم اضافه 
ش��دند. پس از آن نيز محمد جواد ظريف وزير امور 
خارج��ه، محمود عل��وي وزير اطالع��ات، محمود 
حجتي وزير جهادكش��اورزي و بيژن زنگنه نيز در 
صندلي هاي جلوي مجلس نشستند تا اين پرسش 
را پيش روي ناظران بگذارند ك��ه اين تعداد وزير و 
حضور چندس��اعته آنان براي حمايت از كرباسيان 
بود يا تغيير فضاي مجلس براي جلس��ه س��وال از 
رييس جمهور كه فردا برگزار مي ش��ود. اين گمانه 
زماني تقويت مي شود كه چند هفته پيش، در جلسه 

استيضاح علي ربيعي وزير پيشين كار، از وزرا تنها 
جهرمي او را همراهي مي كرد كه در ميانه، اسحاق 
جهانگيري به او اضافه ش��د. با اين حال، مس��عود 
كرباسيان، وزيري كه تعدادي از مخالفانش او را مرد 
روزهاي س��خت تحريم نمي دانستند، با ۱37 راي 
موافق، ۱۲۱ راي مخالف و ۲ راي ممتنع استيضاح 
شد تا دوره وزارتش كوتاه بماند. كرباسيان دومين 
وزير دولت روحاني است كه طي يكماه اخير، پس از 
نامه ۲۰۰ تن از نمايندگان مجلس در لزوم تغيير تيم 
اقتصادي دولت، با راي پارلماني ها از پاستور مي رود. 
ممكن اس��ت دومين��وي اس��تيضاح وزراي دولت 
روحاني، پ��س از تعلل او در تغيير وزرا و معاونين به 

زودي به ديگر وزراي اقتصادي هم برسد.

ايران|
در روزهايي ك��ه رفتارهاي افراطي برخ��ي حاضران در 
مراس��م مدرس��ه فيضيه بازتاب هاي وس��يعي در افكار 
عمومي، شبكه هاي اجتماعي و رس��انه ها داشته است، 
سخنگوي قوه قضاييه در واكنش به رفتارهاي حاشيه ساز 
اي��ن جماعت در قم مي گوي��د: » در رابطه با تجمع اخير 
برخ��ي روحانيون در قم، در دادس��راي وي��ژه روحانيت 
پرونده تشكيل شده است.« پرونده اي كه هرچند محسني 
اژه اي معتقد است رفتار مجرمانه اي در آن اتفاق نيفتاده 
اما پيگيري تحركات گروه ه��اي تندرو در حوادثي چون 
حمله به سفارت عربستان؛ توهين به رييس جمهوري رد 
راهپيمايي روز قدس و...نشان مي دهد كه چنانچه براي 
مقابله با اين رفتارهاي افراطي فكري نشود در ادامه قادر 
است آسيب هاي بيشتري را متوجه منافع ملي كشور كند. 
اما خبر مهم نشست روز گذشته مربوط به اعالم نام ۲نفر 
از قضات فاسد دادگستري تهران و اصفهان بود كه براي 
نخس��تين بار در تاريخ قضايي كشورمان تجربه مي شود. 
قضاتي كه بنا بر اظهارات اژه اي به دليل مشكالتي چون 
 فس��اد اخالقي و اخذ رش��وه و...متخلف شناخته شده و 

بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد. 
در كنار موضوع حواش��ي مدرس��ه فيضي��ه و قضات 

متخلف؛ موضوعات ديگري مانند برخورد با متخلفان 
اقتصادي، دادگاه مش��ايي، فايل صوتي احمدي نژاد، 
رفع حصر، اخبار حول و حوش بنياد تعاون ناجا، فوت 
آيت اهلل هاش��مي، دوتابعيتي ها و پرونده موسس��ات 
مالي غيرمجاز و...نيز از جمل��ه موضوعاتي بودند كه 
در نشست روز گذشته سخنگوي دستگاه قضا مطرح 
ش��دند و درباره آنها صحبت ش��د. محسني اژه اي در 
يكصد و سي امين نشس��ت خبري ضمن تبريك فرا 
رس��يدن عيد غدير گفت: اتفاقي در روزهاي گذشته 
در قم افتاد و در آنجا مطالبي گفته و ش��عارهايي داده 
شد و شعاري نوشته ش��د كه اين حرف محكوم و رد 
ش��د و قوه قضاييه هم اين موضوع را در دس��تور قرار 
داد و در دادسراي ويژه روحانيت پرونده تشكيل شد 
و دنبال موضوع اس��ت و سيستم اطالعاتي هم قضيه 

را دنبال مي كند.
وي افزود: همانطور كه باره��ا بنده و غيره گفتيم ما 
در دس��تگاه قضايي قضات زحم��ت كش و تعدادي 
كه در تهران و بعضا در شهرس��تان ها مي بينم داريم 
و از آنها خجالت مي كشم از سنگيني و استرسي كه 
آنها در كار دارند. اما افراد معدودي هستند كه دچار 
فس��اد مي ش��وند اعم از مالي و اخالقي و ... و كساني 

كه محكوم و س��لب صالحيت مي ش��وند را معرفي 
مي كنيم. البته مدتي هش��دار مي دهيم و اگر اصالح 
نشدند و حكمشان قطعي شد آنها را اعالم مي كنيم.

   قضات متخلف بركنار شدند
مهم ترين خبر نشست روز گذش��ته مربوط به اعالم نام 
قض��ات متخلف سيس��تم قضايي بود؛ محس��ني اژه اي 
تصريح كرد: يكي دو نفر حكمش��ان قطعي شد كه آنها را 
اعالم مي كنم. يكي رييس شعبه ۱۰5 دادگاه كيفري دو 
اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسينعلي به اتهام 
فساد اخالقي پرونده اش مطرح و به سلب صالحيت قضايي 
و انفصال دايم از شغل قضايي در تاريخ ۲۲ مرداد ۹7 قطعي 
شد. ديگري مجيد ش��كاري فرزند خسرو رييس شعبه 
۱۰۲4 دادگاه كيفري دو تهران به اتهام فساد مالي و اخذ 
رشوه در دادگاه عالي محكوم و حكم قطعي شد و به سلب 
صالحيت قضايي و بازخريدي محكوم شد و راي قطعي 
است. توصيه مي كنم كه قضات به وسوسه هاي شيطان 
حتما توجه نكنند.معاون اول قوه قضاييه گفت: 3۱۱ نفر 
در رابطه با فس��اد مالي به اعدام و حبس ابد و حبس هاي 
۲5 و ۲۰ و ۱۰ و 5 سال و كمتر محكوم شدند كه البته كل 
آمار محكومان اقتصادي ما نيست. اگر هم نياز به تفسيرش 

داشتيد آن را از دفتر ما بگيريد.

  توضيح دادگاه روز گذشته مشايي
محسني اژه اي در ادامه در رابطه با جلسه دادگاه روز شنبه 
مربوط به اسفنديار رحيم مشايي عنوان كرد: روز گذشته 

دادگاه معاون و مس��وول دفتر دولت اس��بق برگزار شد و 
اعالم ش��ده بود كه اين دادگاه علني اس��ت.او افزود: ابتدا 
گفتند علني نباشد نمي آييم. روز گذشته قرار بود ساعت 
۹ در دادگاه انقالب حضور پيدا كنن��د، اما گزارش دادند 
كه حاضر نيستيم در جلسه حاضر شويم. اول وقت صبح، 
كسي مراجعه مي كند و مي گويد وكيل است و به وكالت 
از دو وكي��ل قبلي اعالم مي كند كه در پرونده ثبت ش��ود 
وكالي سابق عزل شده اند.س��خنگوي قوه قضاييه ادامه 
داد: خود متهم نيز كه در جلس��ات قبل در دادگاه حضور 
داشته و مستندات آن موجود است رسما متني با اين عنوان 
مي نويسد و آن را امضاء مي كند كه »با سالم نظر به برگزاري 
غيرعلني دادگاه اينجانب و عدم شركت در جريان دادگاه 
قطع��ا حضور وكاليم آقايان عادت حي��دري و علي اصغر 
حسيني« موضوعيت ندارد، لذا آقايان مذكور را از وكالت 
در اين پرونده شعبه اول دادگاه انقالب عزل مي كنم. بديهي 
است وكالت نام بردگان در ساير موارد كماكان به قوت خود 
باقي است. در تاريخ ۹7.۶.3 وكيل جديد به دادگاه مراجعه 
مي كند و مي گويد وكال به ايشان وكالت دادند كه عزل آنها 

را به دادگاه اعالم كند تا در پرونده ثبت شود.

  مگر فشافويه چه ايرادي دارد؟
او در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره انتشار تصاويري از 
دستگيري دو وكيل دادگستري و انتقال آنها با دستبند و 
پابند به زندان فشافويه و آيا اين اقدام درست است؟ گفت: 

مگر زندان فشافويه چه ايرادي دارد.
خبرنگار مذكور گفت اگر اش��كال ندارد مرتضوي را آنجا 

بفرستيد، كه اژه اي در پاسخ گفت: اگر نياز باشد او را هم 
مي فرستيم و فرقي ندارد. 

او در رابط��ه با پرونده هاي اخير مربوط به ارز و س��كه نيز 
اظهار ك��رد: پرونده اي در اين هفته با ۱8 متهم با عناوين 
اتهامي از جمله افساد في االرض كه شامل سر شبكه هاي 
اصلي مي ش��ود منتهي به صدور قرار مجرميت شده و به 
دادگاه ارسال مي شود كه در صورت امكان در هفته آينده 
جلس��ه دادگاه مربوط به اين پرونده برگزار شود. يكي از 
متهم��ان اين پرونده وحيد مظلومي��ن فرزند حبيب اهلل 
است كه در سال ۱3۹۱ نيز با همين عنوان اتهامي برايش 
كيفرخواست صادر ش��ده، ولي بانك مركزي و حراست 
بانك گفته بودند كه اقدام��ات او با هماهنگي آنها انجام 
شده اس��ت. آن زمان دادگاه حكمي صادر نكرد تا اينكه 
نيروي انتظامي اين فرد را كه حدود ۲ تن سكه خريداري 
كرده بود را دستگير كرد كه البته در مورد ايشان بحث ارز 
اهميت دارد. او در پاس��خ به سوال ديگري مبني بر اينكه 
آيا در وضعيت ممنوع التصويري رييس دولت اصالحات 
)سيد محمد خاتمي( تغييري ايجاد شده است، ادامه داد: 

نه هيچ تغييري صورت نگرفته است.
محس��ني اژه اي در پاس��خ به س��وال خبرنگار ديگري 
در رابط��ه با اينكه آيا صحت دارد ع��ده اي از خانم هاي 
دستگير شده در حادثه ايرانشهر به عقد متهم در آمده اند 
و اينكه آيا براي متهمان اين پرونده حكمي صادر شده 
اس��ت يا نه، خاطرنش��ان كرد: در رابطه با قسمت اول 
اطالعي ندارم و در مورد قسمت دوم سوالتان، خير هنوز 

حكمي صادر نشده است.

 دعواي سياسي باعث
ياس و نااميدي شد

وزير امور خارجه كشورمان 
ب��ا بيان اينك��ه برجام يك 
پروژه اي بود كه در كش��ور 
در س��طح باال در ارتباط با 
آن توافق ش��ده بود، گفت: 
برجام يك س��ري امكانات 
را براي كشور فراهم كرده 
بود و ما مي توانستيم از اين امكانات استفاده كنيم ولي 
دعواي سياسي را انتخاب كرديم و اين دعواي سياسي 

باعث ياس و نااميدي شد.
محمد جواد ظريف كه در يك برنامه تلويزيوني حاضر 
شده بود، با اشاره به تفاوت ايران با برخي از كشورهاي 
منطقه تصريح كرد: برخي از كشورهاي منطقه از طريق 
خريد امنيت، خريد تسليحات و سالح هاي هسته اي 
مي خواهند خود را حفظ كنند ولي جمهوري اسالمي 
امنيت و پيشرفتش وابسته به مردم است. براي همين 
اس��ت كه چهل س��ال است دش��منان به مردم فشار 
مي آورند. وظيفه دولت و وزارت خارجه اين اس��ت كه 
فشارها را كم كند. ما همه چيزمان از مردم است. اميد 
مردم به آينده از هر چيزي مهم تر است. امريكايي ها در 
حال حاضر روي فشار رواني و ايجاد جنگ رواني عليه 
ايران و شركاي بين المللي ايران متمركز شده اند كه به 

اهداف خود دست پيدا كنند.
اي��ن ديپلم��ات عاليرتبه  كش��ورمان با بي��ان اينكه 
امريكايي ها مجبور شده اند كه هيات هاي مختلفي را 
به نقاط مختلف دنيا جهت اعمال فشار به اين كشورها 
در راستاي كاهش روابط شان با ايران بفرستند به اقدام 
اخي��ر اتحاديه اروپا در اختص��اص كمك ۱8 ميليون 
يورويي به ايران اشاره كرد و گفت: اين اقدام در راستاي 
حمايت از شركت هاي كوچك و متوسط صورت گرفته 
 اس��ت البته عده اي در داخل فكر كردند كه اين مبلغ 
در ازاي برجام پرداخت شده و در بوق نااميدي دميدند. 
در حالي كه اين ۱8 ميليون يورو روش هاي همكاري 
را تبيين مي كند و درراستاي حمايت از شركت هاي 

كوچك و متوسط است.

از توهين كنندگان به 
رييس جمهوري شكايت كرديم
ق��ي  حقو ن  و مع��ا
رييس جمهور مي گويد: از 
توهين كنن��دگان اخير به 
رييس جمهور به دليل جرم 
مشهود، شكايت شده است.
ب��ه گ��زارش ايس��نا، لعيا 
جنيدي ديروز در نشس��ت 
خبري با حضور خبرنگاران خبر داد به دليل متزلزل شدن 
احساس امنيت عمومي و جلوگيري از مايوس شدن مردم 
و محرز بودن جرم مشهود از هتاكان به رييس جمهور 
ش��كايت خواهيم كرد.او در پاس��خ به س��والي درباره 
حواشي تجمع حوزه علميه قم نيز اظهار كرد: شخص 
رييس جمهور در بسياري از مسائل ديدگاه انعطاف پذير 
دارند و انتقاداتي كه توسط رسانه ها، جرايد و اشخاص 
در مطبوعات، جلسات يا فضاي مجازي مطرح مي شود 
حتي اگر از نوع انتقاد سخت باشد نوعا انتقاد مي بينند؛ 
زيرا معتقدند رسانه ها به عنوان ركن چهارم دموكراسي 
بايد آزاد باشند.جنيدي ادامه داد: اما گاهي برخي اقدامات 
جرم است و تنها جنبه شخصي ندارد بلكه مضر به اعتماد 
و اميد عمومي است؛ بنابراين از جايي كه جرم عمومي 
مي شود و وجدان اجتماعي، احساس امنيت و اعتماد را 
متزلزل و اميد جامعه را تضعيف مي كند، نقطه اي است 
كه به منفعت عمومي لطمه مي زند.وي خاطرنشان كرد: 
اميد اجتماعي اراده ايجاد مي كند و در جايي كه احساس 
شود به فرد منتخب ملت توهين شده است، زيان عمومي 
بسيار گسترده اي به همراه دارد.معاون رييس جمهور در 
مورد اتفاق اخير، تصريح كرد: جرم بودن اين اتفاق براي 
كسي پوشيده نيست و به عنوان يك كارشناس حقوقي 
آن را از جنس جرم مشهود مي دانم و مقامات قضايي هم 
بايد پيگيري كنند چون روشن است.وي اظهارداشت: 
مقدمات شكايت در اين مورد فراهم شده است، استعالمي 
از مراج��ع امنيت��ي و اطالعاتي هم كرده اي��م و بايد با 
رييس جمهوري مش��ورت كنم كه با اطالعات موجود 
شكايت كنيم يا منتظر استعالم دستگاه هاي اطالعاتي 

امنيتي بمانيم يا تصميم ديگري اتخاذ شود.

با اقدامات تضعيف كننده مبارزه 
با مواد مخدر مخالفيم

س��فير و نماين��ده داي��م 
جمهوري اسالمي ايران نزد 
دفتر س��ازمان ملل و ساير 
س��ازمان هاي بين المللي 
مس��تقر در وين، در ديدار 
با با خانم آليسيا بوئنروستو 
ماسيو، رييس كميسيون 
مواد مخدر س��ازمان مل��ل متحد ب��ه وضعيت ويژه 
جغرافيايي جمهوري اسالمي ايران كه در همسايگي 
بزرگ ترين توليدكننده مواد مخ��در جهان قرار دارد 
اشاره كرد و گفت: با توجه به تبعات منفي متعدد ناشي 
از آن چه در عرصه داخل و چه براي كشورهاي مقصد، 
ايران خواهان توجه جدي به مواضع اصولي كشورهايي 

كه در خط اول مبارزه با مواد مخدر قرار دارند، است.
به گزارش ايسنا، كاظم غريب آبادي با اشاره به اينكه 
چنين وضعيتي در مقايس��ه با كشورهاي ديگري كه 
كيلومترها از كشورهاي مبداء مواد مخدر فاصله داشته 
و اين موضوع معض��ل چنداني براي آنها محس��وب 
نمي شود، بسيار متفاوت است، افزود: ايران هزينه هاي 
بسيار مالي و انساني براي مبارزه با مواد مخدر تاكنون 
پرداخته اس��ت كه بخش عمده آن براي جلوگيري از 

ترانزيت اين مواد به كشورهاي ديگر است.
نماين��ده دايم كش��ورمان تاكيد ك��رد: ضمن اينكه 
پيش��گيري و درمان دو س��تون عمده سياست ايران 
در مقابله با مواد مخدر هس��تند، اما مبارزه همچنان 
ستون اصلي را تشكيل مي دهد و از اين رو، با هر اقدامي 
در جهت تضعيف اصل مبارزه در اس��ناد بين المللي 
مربوطه، مخالفت جدي و اصول��ي دارد.غريب آبادي 
ضمن ضرورت همكاري بين الملل��ي در امر مبارزه با 
مواد مخدر، همچنين تاكيد كرد كه هرگونه رهيافتي 
درخصوص چگونگي برخورد با معضل مواد مخدر بايد 
متعادل و جامع باشد.خانم ماسيو نيز بر ضرورت اتخاذ 
يك رهيافت جامع درخصوص معضل موادمخدر كه 
نگراني هاي كشورهاي مختلف را دربر داشته باشد، در 

سياست هاي آتي بين المللي، تاكيد كرد.

همه به دنبال راه حل براي عبور 
از شرايط پيچيده كشور هستند
فرمانده كل س��پاه معتقد 
است: شرايط امروز كشور 
پيچيده و حساس و دغدغه 
بس��ياري از دوس��تداران 
انق��الب و نظ��ام اس��ت و 
در اي��ن وضعي��ت، همه به 
دنبال راه حل ب��راي عبور 
از اين ش��رايط كه ب��ه اعتقاد بنده ي��ك آزمون الهي 
اس��ت، هس��تند.به گزارش »تعادل« از س��پاه نيوز، 
سردارسرلشكر پاسدار محمدعلي جعفري در نشست 
س��االنه اتحاديه انجمن هاي اس��المي دانش��جويان 
مستقل دانشگاه هاي سراسر كش��ور كه در دانشكده 
ادبيات و علوم انساني رازي استان كرمانشاه برگزار شد، 
شرايط كنوني كشور را يك آزمون الهي توصيف كرد.

او با اش��اره به مهجوريت و غربت مديريت انقالبي 
و جهادي در كش��ور، گفت: با وج��ود توطئه هاي 
دش��من، ملت ايران پاي آرمان هاي انقالب و نظام 
ايستاده است.سرلشكر جعفري با تاكيد بر پاي كار 
بودن مردم بر اصول و آرمان هاي انقالب اسالمي، 
گفت: هر چند ممكن است افرادي توانايي ادامه راه 
را نداشته باش��ند، اما با وجود توطئه هاي دشمن، 
قاطبه مردم به راه امام راحل )ره( كه معرف اسالم 
حقيقي است، ايمان داشته، پاي كار انقالب و نظام 
ايس��تاده، به اين راه و مس��ير نوراني ايمان راسخ 
دارند و آن را طي چهل سال گذشته بارها به اثبات 
رس��انده اند.او افزود: همانند دوران باش��كوه دفاع 
مقدس كه ملت ايران توانست مقابل دنيا ايستادگي 
كند، امروز نيز اين ملت با ش��ور و بصيرت انقالبي 
براي پيش��برد انقالب و دفع توطئه هاي دشمنان 
در صحنه هس��تند.فرمانده كل س��پاه با اشاره به 
برنامه ها و تهديدات دشمن عليه انقالب اسالمي و 
ملت ايران، افزود: دشمنان تالش مي كنند با ايجاد 
ج��و نااميدي در ميان مردم، انقالب را به حاش��يه 
بكشند؛ چراكه بر اساس تجربه گذشته باور دارند كه 
با جنگ و حمله نظامي نمي توان كاري از پيش برد.

پيشنهاد تقويت همكاري هاي 
دريايي ايران و قطر

رييس جمه��ور در تماس 
تلفني با ش��يخ تميم بن 
حم��د آل ثان��ي، گف��ت: 
تقوي��ت همكاري ه��اي 
بن��دري و دريايي و ايجاد 
ي��ك خ��ط كش��تيراني 
مش��ترك مي توان��د ب��ه 
تجارت ايران و قطر كمك بسياري كند. به گزارش 
پاد، روحاني ديروز در تماس تلفني ش��يخ تميم بن 
حم��د آل ثاني ب��ا وي، ضمن تبريك عي��د قربان و 
آرزوي سربلندي و موفقيت براي همه مسلمانان به 
ويژه مردم قطر، افزود: زمينه ها و ظرفيت هاي بسيار 
فراواني براي توسعه همكاري ها در عرصه سياسي و 
اقتصادي ميان ايران و قطر وجود دارد و هيچ مانعي 
در مسير تقويت اين همكاري هاي مشترك نيست.

رييس جمهور تشويق و تالش براي تسهيل فعاليت 
بازرگانان و سرمايه گذاران دو كشور را ضروري خواند 
و گفت: تقوي��ت همكاري هاي بن��دري و دريايي و 
ايجاد يك خط كش��تيراني مش��ترك مي تواند به 

تجارت دو كشور بسيار كمك كند.
روحاني همچنين با اشاره به توانمندي شركت هاي 
ايراني براي اجراي پروژه هاي عمراني در عرصه هاي 
مختلف اظهارداشت: شركت هاي ايراني براي صدور 
خدمات فني و مهندسي به ويژه مشاركت در اجراي 
پروژه هاي عمراني قطر براي مسابقات جام جهاني 
فوتبال در سال ۲۰۲۲ ميالدي، كامال آمادگي دارند.

رييس جمهور ب��ا بي��ان اينكه ترديدي نيس��ت با 
اراده دو دولت، روابط دو كش��ور در مسير منافع دو 
 ملت بيش از پيش توس��عه و تعميق خواهد يافت، 

به قانون شكني امريكا و نقض برجام اشاره كرد.
روحاني مواضع سياس��ي كش��ورها به وي��ژه اروپا، 
روسيه، چين، تركيه و كشورهاي همسايه از جمله 
قط��ر در حماي��ت از برجام و مقابله ب��ا تحريم هاي 
غيرقانوني را قابل قدرداني دانست و تأكيد كرد اين 

مواضع بايد با اقدامات عملي تكميل شود.



اخبار

 وزارت اقتصاد 
صرفا خزانه دار نيست

ايسنا     معاون پيشين وزير اقتصاد با بيان اينكه 
تفكر اقتصادي حاك��م بر دولت بايد تغيير كند، 
گف��ت كه در غير اين ص��ورت و تنها با تغيير در 
مجموعه هاي اقتصادي دولت نمي توان انتظار 
تحول خاصي را داشت. همچنين وزارت اقتصاد 
ف��ردي را مي خواه��د كه نگاه خزان��ه اي به اين 

وزارتخانه نداشته باشد.
حيدر مستخدمين با بيان اينكه عملكرد ضعيف 
وزارت اقتصاد مس��اله اي ساختاري است گفت: 
اين ضعف س��اختاري باعث ضع��ف در كاركرد 
اين نهاد هم ش��ده است. در كشورهاي مختلف 
وزير اقتصاد بع��د از رييس جمهوري مهم ترين 
گزينه در كابينه است. به طوري كه حتي اگر يك 
رييس جمهوري بركنار يا استيضاح شود، اين وزير 
اقتصاد است كه سكان هدايت دولت را در دست 
مي گيرد و چه بسا به جاي رييس جمهوري قبلي 
تثبيت هم مي ش��ود. اين اقتصاددان به وظايف 
اصل��ي وزارت اقتص��اد در اقتصاد ه��م گريزي 
داش��ت و اظهار كرد: تدوي��ن ضوابط اقتصادي 
و همچنين تنظيم سياس��ت هاي پولي، مالي، 
بازرگان��ي، بودجه اي و همين ط��ور تعرفه هاي 
بازرگاني از وظايف اصلي وزير اقتصاد اس��ت كه 

بايد به آنها بپردازد.
وي در ادام��ه به نقش متفاوت وزارت اقتصاد در 
ساختار دولت در شرايط فعلي اشاره كرد و گفت: 
نقشي كه در دولت به وزير اقتصاد داده شده است، 
دقيقا تامين كنندگي منابع مالي دولت اس��ت 
كه اين نمي تواند نقطه قوتي براي دولت باش��د؛ 
چرا كه اساسا وزارت اقتصاد بايد تنظيم كننده 
سياست هاي مالي، مالياتي، بودجه اي و بازرگاني 
كشور باشد. مستخدمين حس��يني با تاكيد بر 
اينكه حاال نقش وزارت اقتصاد تامين پول براي 
دولت شده است، گفت: اگر اين تفكر كه وزارت 
اقتصاد نهادي موثر و تنظيم گر است، در دولت 
جا نيفتد هيچ وزير اقتصاد ديگري نمي تواند در 
اين ساختار كار خودش را به درستي انجام دهد. 
او همچنين با بيان اينكه وزارت اقتصاد نماينده 
بس��ياري از نهادهاي ديگر اقتص��ادي در دولت 
اس��ت، اظهار كرد: واقعيت اين اس��ت كه عدم 
كفايت بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه به 
حساب وزارت اقتصاد نوشته مي شود. به همين 
خاطر هم وزارت اقتصاد فردي را مي خواهد تا در 
چارچوب نظرات اقتصادي و علم اقتصاد حركت 
كند و نبايد نگاه خزانه اي به اين وزارت داش��ته 
باشد.  مستخدمين حسيني با بيان اينكه تغيير 
در وزارت اقتصاد نمي تواند به تنهايي مشكلي را 
حل كند، تاكيد كرد كه بايد در س��اختار وزارت 
اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تغييراتي صورت 
بگيرد ضمن اينكه اساس��ا تغيي��ر بايد در تفكر 

اقتصادي حاكم بر دولت صورت بگيرد.
اين اقتصاددان همچنين در پايان با بيان اينكه 
احتم��اال بعد از اس��تيضاح وزي��ر اقتصاد يكي 
از معاون��ان ايش��ان سرپرس��ت وزارت اقتصاد 
ش��ود، خاطرنش��ان كرد كه بر اس��اس قوانين 
رييس جمهوري تا س��ه ماه فرصت دارد تا وزير 

جديد را به مجلس معرفي كند.

بانك مركزي معافيت مالياتي 
را اعمال كند

يك كارشناس اقتصادي اظهار كرد: در تمامي دنيا 
بانك هاي مركزي در برخورد با بانك هاي مشكل دار 
اختيارات قانوني دارند ك��ه بايد اين اختيارات در 
مجلس مطرح شود و نمايندگان به جاي طرح هاي 
مقطعي، اين را مي توانند در مجلس تصويب كنند.

كامران ن��دري در گفت وگو ب��ا ايلنا درخصوص 
ضرورت حل مشكالت سيستم بانكي گفت: بايد در 
نظر داشت كه همه بانك ها موقعيت يكساني ندارد 
و بهتر است كه مساله بانك ها به صورت جداگانه 
و با توجه به ترازنامه و موقعيت مالي آن بانك مورد 
بررسي قرار گيرد. وي ادامه داد: همچنين احكام 
كلي براي سيستم بانكي نمي تواند زياد موثر باشد 
و اين كار را بايد به بانك مركزي محول كرد تا براي 
هر بانك به فراخور شرايط، يك برنامه داشته باشد 
تا براساس همين برنامه بانك مركزي اقدامات الزم 
را انجام دهد. اگر بانك مركزي تشخيص دهد كه 
معافيت مالياتي براي بانكي موجب بهبود وضعيت 
آن مي شود، وزارت اقتصاد و امور مالياتي مي تواند 
از دريافت ماليات خ��ودداري كند. ندري تصريح 
كرد: در تمامي دنيا بانك هاي مركزي در برخورد با 
بانك هاي مشكل دار اختيارات قانوني دارند كه بايد 
اين اختيارات در مجلس مطرح شود و نمايندگان به 
جاي طرح هاي مقطعي، اين را مي توانند در مجلس 
تصويب كنند. در برخي از كشورها وقتي بانك ها 
با مشكل روبرو مي شوند، س��ازمان ها و نهادهاي 
متفاوت از بانك مركزي به مشكالت آنها رسيدگي 
مي كنند كه در كش��ور ما اين مسووليت بر عهده 
بانك مركزي است. مثال در امريكا اين اختيارات 
به شركت ضمانت س��پرده واگذار شده است. اين 
كارشناس اقتصادي با اشاره به اليحه حل وفصل 
)Resolution( گفت: در كشورهاي ديگر دولت 
و بان��ك مركزي اجازه دارند ع��الوه بر تقبل زيان 
بانك ها اقدام به افزايش س��رمايه كنند البته اين 
اقدام بايد در چارچوب هاي خاص و در قالب اليحه 
گريز يا حل وفصل از س��وي بانك مركزي مطرح 
شود و ورود نمايندگان با وجود داشتن نيت خير 
مي تواند مشكل آفرين باشد. ندري افزود: با توجه 
به مشكالت موجود، تصويب اليحه گريز بايد به 
سرعت دنبال شود تا با اعطاي اختيارات قانوني به 
بانك مركزي، در قالب آن تصميم هاي مربوط به 
معافيت مالياتي گرفته شود. بنابراين بنده وجهي 
براي اين اليحه نمي بينم چون اين طرح ها با وجود 
اينكه خواهان حل مشكل هستند، منتها ارايه حكم 

كلي مشكالت ديگري را در پي دارد.
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كارت قرمز مجلس به وزير امور اقتصادي و دارايي

راي عدم اعتماد به مديريت اقتصادي دولت
گروه اقتصاد كالن   

روز گذش�ته 137 نف�ر از نماين�دگان مجلس 
به رفتن مسعود كرباس�يان از وزارت اقتصاد 
راي دادند. و به اين ترتيب مسعود كرباسيان 
كه فقط يك س�ال بود بر مسند وزارت اقتصاد 
تكيه زده بود عنوان اولي�ن وزير اقتصادي را 
كه بعد انقالب توس�ط مجلس اس�تيضاح و از 
وزارت عزل ش�د به نام خ�ود ثبت كرد. اغلب 
نطق نمايندگان موافق اس�تيضاح در جلس�ه 
روز گذش�ته به موضوعات�ي از قبيل افزايش 
تورم، افزايش نقدينگي،  برخي واگذاري ها به 
افراد ناموجه و... اختصاص يافت. هر چند دفاع 
بسياري از جمله شخص كرباسيان  اين بود كه 
وي لزوما نقش قابل توجه�ي در ايجاد چنين 
بحران هايي نداشته اس�ت ولي تنزل جايگاه 
وزارت اقتصاد و به حاشيه رفتن نقش وزير در 
سياست گذاري هاي مالي و پولي موضوعي بود 
كه خود كرباس�يان نيز توضيح قانع كننده اي 
حداق�ل براي مجلس�يان ارايه نك�رد. بعضي 
نماين�دگان مجلس معتقد بودند كرباس�يان 
نقش وزارت اقتصاد در سياس�ت گذاري ها را 
به حاشيه برد چون اقتصاددان نبود، موضعي 
كه احتماال منجر به نش�انه رفتن نوك پيكان 
انتقادات به سمت و سوي انتصاب وي به عنوان 

وزير اقتصاد خواهد شد.

به گزارش »تعادل«، بررس��ي طرح استيضاح مسعود 
كرباس��يان وزير امور اقتصادي و دارايي در دستور كار 
جلسه علني ديروز )يك شنبه( مجلس شوراي اسالمي 
قرار گرفت كه پس از اظه��ارات نمايندگان متقاضي 
اس��تيضاح و دفاعيات وزير، نمايندگان ب��ا ۱۳۷ راي 
موافق، ۱۲۱ راي مخال��ف و ۲ راي ممتنع از مجموع 
۲۶۰ نماينده با استيضاح وزير اقتصاد موافقت كردند. 
و به اين ترتيب كرباسيان يك سال پس از تكيه زدن بر 
كرسي وزارت اقتصاد،  ساختمان عريض و طويل خيابان 
باب همايون را ترك مي كند. وي اولين وزير اقتصاد بعد 
از انقالب است كه با استيضاح مجلس بركنار مي شود.

    نمايندگان موافق استيضاح چه گفتند؟
نمايندگان موافق استيضاح بيشتر بر افزايش تورم تاكيد 
داشتند و نقدينگي.. البته تاكيد آنها بر اين هم بود كه 
وزارت اقتصاد در يك سال اخير در سياست گذاري ها 

به حاشيه رفته است.
حاجي دليگاني كه از ابتداي طرح موضوع اس��تيضاح 
كرباس��يان عليه وزير اقتصاد اقدام به افشاگري كرده 
بود يك��ي از س��خنراناني بود كه موافق با اس��تيضاح 
كرباسيان س��خن گفت با اشاره به سخنان كرباسيان 
گفت: شما گفتيد ثبات نسبي در اقتصاد كشور حاكم 
شده است. اذعان كرديد تورم افسار گسيخته اي كه در 
برخي زمان ه��ا از مرز ۴۰ درصد عبور كرده بود پس از 
۲۶ سال در سال ۹۵ تك رقمي شده است. گفتيد تورم 
گروه خوراكي ها و آشاميدني ها از ۷/۴۱ درصد در سال 
۹۲ به ۲/۸ درصد در س��ال ۹۵ رس��يده است. گفتيد 
ضريب نرخ ارز به كمتر از پنج درصد در س��ال ۱۳۹۵ 
كاهش يافته اس��ت. در بيان دس��تاورد دولت يازدهم 
اعالم كرديد به گواه ارزيابان مس��تقل بين المللي در 
شاخص هايي مانند بهبود فصاي كسب و كار و نواوري و 
شادي و كيفيت زندگي بهبود داشته ايم. گفتيد جايگاه 
بين المللي كشور در شاخص آزادي اقتصادي ۱۳ پله 
و در فالكت اقتصادي ۱۵ رتبه بهبود يافته اس��ت. اما 
شما كه وزير شديد دالر ۳۸۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان 
رس��يد و متوسط قيمت يك متر مسكن با حداقل ۶۵ 
درصد افزايش به متري ۸ ميليون تومان رسيد. روزانه 
يك هزار ميليارد تومان به نقدينگي كش��ور افزوديد. 
باالترين ميزان نقدينگي كش��ور يعني ۶/۱ تريليون 
تومان را تجربه كرديم. رشد اقتصادي را به ۳ تا ۴ درصد 
كاهش داديد. نرخ تورم نقطه به نقطه نشان مي دهد در 
خردادماه به ۷/۱۳ رسيده است يعني ۹۵ درصد افزايش 
قيمت داشتيم. اين رشد در برخي زيربخش ها كه تاثير 
زيادي از تلقي مردم از تورم دارد بسيار قابل توجه است.

وي افزود: شاخص قيمت خوراكي ها و آشاميدني ها هر 
ماه حدود ۹ درصد رشد داشته است. در يك سالي كه 
شما وزير شديد رتبه بهبودي فضاي كسب و كار ايران 
چهار رتبه كاهش يافته است. در اين يك سال قيمت 
خودرو ۴۰ تا ۵۰ درصد افزايش يافته است. قيمت سكه 
از يك ميليون و دويست به باالي چهار ميليون رسيده 
اس��ت. قدرت خريد مردم را حداقل ۵۰ درصد كاهش 
داديد. نقش شما در تهيه و ابالغ بسته اول ارزي كشور 
چيست؟ اگر نقش داشتيد بر چه اساسي مفاد آن را تهيه 
كرديد. ۹ تا ۱۸ ميليارد دالر ارز كشور را به تاراج داديد 
و ۵۷ تن طال و سكه را از دست داديم. اگر نقش نداشتيد 
شما چه وزير اقتصادي هس��تيد كه در تيم اقتصادي 

دولت نقشي نداريد.

   لباس وزارتخانه اقتصاد به تن كرباسيان
سيد هادي بهادري، يكي ديگر از نمايندگان بود كه از 
اساس به انتصاب كرباسيان به عنوان وزير اقتصاد انتقاد 
كرد. وي كه در جايگاه موافقت با استيضاح وزير اقتصاد 
سخن مي گفت، اظهار كرد: گاليه اي از رييس جمهور 
دارم. شأن وزارت اقتصاد در كابينه به هماهنگ كننده 
چند اداره تقليل پيدا كرده است. ما انتظار داشتيم يك 
اقتص��اددان در راس وزارت اقتص��اد مي بود. به بحث 
تخصص در اين باره توجه نشده ما هر جا از متخصص 
استفاده نكرديم آس��يب ديديم. ما به اقتصاد به اندازه 
فوتبال بها نمي دهيم. آقاي رييس جمهور با وصله و پينه 
كابينه تشكيل نمي شود. اقتصاد كشور تئوري ندارد. 
وزير اقتصاد نمي تواند سياست هاي اقتصادي دولت را 
تبيين كند. آقاي كرباسيان شما چرا پيشنهاد رياست 
اين وزارتخانه را پذيرفتيد؟ ش��ما كه خودتان گفتيد 

اقتصاد كالن نمي دانيد، چرا اين جايگاه را پذيرفتيد؟ 
چرا در ارديبهشت ماه اس��تعفا نداديد؟ چرا حداقل از 

مردم عذرخواهي نكرديد؟
بهادري بيان كرد: مي دانيد مردم تحت فشار اقتصادي 
هستند؟ مي دانيد ريشه بيكاري و گراني در وزارتخانه 
شما است؟ مي دانيد واحدهاي توليدي و اصناف ما يا 
توسط بانك ها گرفتار ش��ده اند يا توسط اداره دارايي 
و ماليات ش��ما؟ آيا مي دانيد چه بروكراسي هايي در 
بانك هاي شما حاكم است؟ آيا مي دانيد گمرك شما 
موجب شده امروز بس��ياري از كاالهاي تلنبار شده 
در مبادي گمركي در حال فاس��د شدن هستند؟ آيا 
مي دانيد قاچاق از مبادي رسمي و گمركات در حال 
انجام است؟ آيا مي دانيد كس��اني كه ۴۰ هزار سكه 
خريده ان��د ماليات نمي دهند، ولي ي��ك بقال بايد از 

دارايي  خود ماليات بدهد؟

    وزارتخانه بي استراتژي اقتصاد
هدايت اهلل خادمي يكي ديگر از نمايندگان بود كه در 
جريان بررسي استيضاح وزير اقتصاد به عنوان يكي از 
متقاضيان استيضاح، سخن مي گفت و اظهار كرد: آيا 
وضع اقتصادي مردم را نمي بينيم و صداي مستضعفان 
را نمي ش��نويم؟ چه طور اس��ت كه در اي��ن اوضاع بد 
اقتصادي زندگي توده هاي مردم س��خت تر و زندگي 

برخي بهتر و شيرين تر مي شود؟
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينك��ه وزارت اقتصاد وظيفه خود براي تنظيم 
سياست هاي اقتصادي، مالي و هماهنگي آن را انجام 
نداده، يادآور شد: متاسفانه اين وزارتخانه نه استراتژي 
براي پيشبرد مسائل كشور داشته و نه براي سازمان هاي 

تابع برنامه اي ارايه كرده است.
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: دختر يكي از مسووالن خودروي ۳۵۰ ميليوني 
را با ۱۰۰ ميليون تخفيف به قيمت ۲۵۰ ميليون و با وام 
چهار درصد دريافت كرده، در حالي كه در اين مملكت 
فوق  ليسانس ها به دنبال نظافتچي بودن هستند. امروز 
اگر آقاي خاوري نيست اما روحيه اشرافيگري او در بدنه 
مديران اقتصاد جاري است. خادمي با طرح اين سوال 
كه فرزند بيست و چند ساله مشاور رييس جمهور در 
شركت زيرمجموعه وزارت اقتصاد چه مي كند، اظهار 
كرد: اختالس، قاچاق و تخلفات گس��ترده در گمرك 
بيداد  مي كند. در س��ال هايي كه آقاي كرباس��يان در 
گمرك بود چه گذش��ت كه بازرس��ي پرده از قاچاق 
سازمان يافته ۱۵ تريليون دالري برداشت و چرا بايگاني 

گمرك و اسناد سال ۹۲ و ۹۳ آتش گرفت.

    انتقاد از اقتصاددان نبودن كرباسيان
يكي ديگر از نمايندگان موافق اس��تيضاح كرباسيان 
جليل رحيمي جه��ان آبادي ب��ود.وي چنين گفت: 
ترامپ، روحاني و كرباسيان هيچ كدام مقصر نيستند، ما 
مقصريم كه پشت ديوارهاي سيماني صداي مردم ايران 
را نمي شنويم. ما مقصريم كه به جاي شنيدن صداي 
درد و رنج مردم كماكان چشم و گوش بسته از برخي 

وزرا حمايت مي كنيم.

نماينده مردم تربت ج��ام در مجلس، وزارت اقتصاد را 
در اداره اقتصاد كالن و گسترش فساد در گمرك مقصر 
دانست و ادامه داد: مجلسي كه توجيحات غيرعقالني 
و غير منطق��ي وزارت اقتص��اد در ناكارآمدي، ضعف 
مديريت، فس��اد گمرك، ناتواني مديريت ب��ازار ارز و 
كوچك تر شدن سفره مردم را مي شنود و با سكوت  آنها 

را تاييد مي كند.
وي ادامه داد: وزارت اقتصاد از مديريت اوضاع اقتصادي 
ناتوان است. كرباسيان مديري نيست كه اقتصاد كالن 
بلد باش��د و بتواند آن را اداره كند، ايشان توانايي اداره 
زير مجموعه خودش را هم ندارد. بيش از ۴۰ نماينده 
اس��تيضاح وزير اقتصاد را به اين دليل امضا كردند كه 
بفهمند مقصر فساد در سامانه هاي گمرك چه كسي 
اس��ت؟ بارها به رييس گمرك گفته ام ش��ركت هاي 
مرزنشينان تحت فشار هستند، در گمرك فساد است 
و مشكالت اقتصادي مردم را زمين گير كرده است اما 
هيچ تالشي در كرباسيان و گمرك براي رفع چالش ها 

نيست.
عب��اس پاپي زاده هم در جريان اس��تيضاح مس��عود 
كرباس��يان وزير اقتصاد به عنوان موافق اس��تيضاح 
گفت: برنامه اقتصادي دولت مبتني بر اقتصاد و اقتصاد 
مردم محور بود، اما دولت عملكردي خالف آن داشت 
بطوري كه سياس��ت پولي و مالي دولت و به خصوص 
عملك��رد وزير اقتصاد باعث كاه��ش ثروت عمومي و 

ارزش پول ملي شد.
وي افزود: در شرايطي كه مجلس قانون بهبود كسب 
و كار را تصويب كرد، دولت به جاي اينكه نقدينگي را 
براساس اين قانون به سمت توليد ببرد آن را به سمت 
پيش فروش س��كه برد نتيجه آن ش��د كه عده اي به 
ثروت هاي نجومي دست پيدا كنند و ارزش پول ملي 

كاهش پيدا كرد.
وي افزايش ۳.۳ درصدي نقدينگي، دو برابري پايه پولي 
و شكستن ركورد چاپ پول و استقراض مداوم را ناشي 
از سياست هاي وزير اقتصاد دانست و گفت: ناكارآمدي 
و بي برنامگي به هيچ كدام از تحريم ها ارتباطي ندارد. 
اين تصميمات اشتباه خساراتي را به مردم وارد كرده 
و باعث ش��ده افراد رانت خوار دس��ت به غ��ارت اموال 
عمومي بزنند و در مقابل بخشي از مردم به خاك سياه 
نشستند. بي ثباتي در سياست هاي پولي و مالي باعث 
كاهش ش��اخص بانك مركزي و عدم اطمينان مردم 
شد، چرا بانك مركزي كاري كرد كه نتيجه آن رويكرد 
بانك ها به سمت افزايش نرخ سود و به دنبال آن رشد 

نقدينگي شود؟
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از ندادن 
اطالعات ارزبگيران دولتي به دستگاه قضايي از سوي 
وزارت اقتصاد گفت: آقاي وزير شما عضو شوراي اقتصاد 
هستيد كه در آن به كش��اورزان ظلم كرديد. چرا اين 
شورا با افزايش قيمت  تضميني محصوالت كشاورزان 
مخالفت كرد، اما در مقابل آن موافقت كرد كه قيمت 
خودروهاي بي كيفيت داخلي افزايش پيدا كند؟ مردم 
ناچارند خودروي بي كيفيت پرايد را با ۳۶ ميليون تومان 

بخرند آيا اين عدالت است؟
پاپي زاده خطاب به كرباس��يان گفت: در شرايطي كه 
قيمت مواد غذايي ۱۰۰ درصد و خودروها ۳۰۰ درصد 
افزايش يافته چه طور نرخ تورم را هش��ت درصد اعالم 
مي كنيد؟ شما براي جذب س��رمايه گذاري خارجي 
چه كرديد؟ عملكرد ش��ما باعث شد كه تضامين الزم 
از س��رمايه گذاران دريافت نشده و شاهد خروج آنها از 

كشور باشيم.
حجت االسالم حسن نوروزي به عنوان سخنران ديگر 
موافق استيضاح حاضر ش��د و گفت: آقاي كرباسيان 
شما براي اجراي ماده سه برنامه ششم توسعه مبني بر 
رشد اقتصادي س��اليانه هشت درصد و ضريب جيني 
۳۴/۰درصد در سال پاياني برنامه چه كرديد؟. اگر انجام 
شده است دقيقا متوسط رشد ساليانه را اعالم كنيد و 

بگوييد وزارتخانه شما چه كار كرده است؟
وي در ادامه بيان كرد: شما يك سال است سكان دار اين 
وزارت خانه هستيد. سوال دوم من اين است كه مقدار 
نقدينگي در مقابل توليد ناخالص داخلي، كاال و خدمات 
چقدر است؟ در ابتداي دولت يازدهم نقدينگي ۳۵۰ 
هزار ميليارد تومان بود و در سال ۱۳۹۵ به ۱۵۰۰ هزار 
ميليارد تومان رسيد يعني ۵/۳ برابر شد و آخر سال ۹۶ 

به ۱۶۰۰هزار ميليارد تومان رسيد. يعني تقريبا ۴ برابر 
از توليد ناخالص بيشتر اس��ت. نقدينگي ما ۵/۴ برابر 
توليد و خدمات است. ابن امر يعني خالي شدن جيب 

مردم و افت سرمايه مردم.
نوروزي تصريح كرد: اين امر يعني ۱۰۰ هزار تومان به 
۲۵ هزار تومان تبديل شده است. وقتي اينگونه باشد 
سرمايه سرگردان به سمت مس��كن و سكه و خودرو 
مي رود و به تورم تبديل مي شود. شما براي مقابله با اين 

امر چه كار كرديد؟
وي اف��زود: در ماده ۲۱ قان��ون برنامه دولت موظف 
ش��ده در جهت توس��عه فعاليت هاي صنعت بيمه و 
بهبود فضاي كسب و كار و گسترش بخش غيردولتي 
بر اس��اس قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ 
قانون اساسي س��هام دولت در شركت هاي بيمه در 
دوس��ال اول اج��راي قانون برنام��ه از طريق عرضه 
سهام در بازار سرمايه و سازمان خصوصي سازي به 
بخش غير دولتي واگذار شود. اين در حالي كه طبق 
گزارش كميسيون ويژه ۲۰ درصد از اين قانون اجرا 
شده، ش��ما براي بهبود فصاي كسب و كار نسبت به 

واگذاري بنگاه هاي دولتي چه كار كرديد؟.
نوروزي خاطرنش��ان كرد: بزرگ ترين ش��كل مبارزه 
ب��ا قاچاق كاال ع��دم تمكين گمرك ب��ه قانون تبادل 
اطالعات صحيح به ساير دستگاه ها است. شما مسوول 
گمرك كشور هستيد اگر ۱۰ ميليارد دالر قاچاق وارد 
ش��ود ۳۰ ميليارد دالر به توليد ضربه مي زند. مشكل 
گمرك اين اس��ت كه طبق ماده شش قانون مبارزه با 
قاچاق تمامي دستگاه بايد از طريق سامانه جامع تبادل 

اطالعات كنند.

    كاش كرباسيان خود استعفا مي داد
صديف بدري يكي ديگر از نمايندگان مجلس بود كه در 
موافقت با استيضاح وزير اقتصاد گفت: آقاي كرباسيان 
يكي از مهم ترين وظايف ش��ما ترسيم سياست هاي 
اقتصادي و مالي كش��ور و ايجاد هماهنگي در اجراي 
آنهاست. با توجه به سياست هاي ضد و نقيض و عملكرد 
نامطلوب دولت در قب��ال بحران هاي اقتصادي پيش 
آمده در كش��ور،  ش��ما چه نمره اي به خودتان در اين 

زمينه مي دهيد؟ 

وي افزود: تح��والت اقتصادي و نوس��ان قيمتي به 
ويژه در بخش ارز، طال و سكه ثبات اقتصاد كشور را 
تهديد مي كند. عملكرد نامتناسب شما هم بر دامنه 
اين مشكالت افزون مي كند. بخش عمده مشكالت 
فعلي ناش��ي از ضعف مديريت بوده، تيم اقتصادي 
دولت به دليل ع��دم هماهنگي و عدم انجام وظيفه 
قانوني خود مقصر اس��ت. آقاي وزير ايجاد شفافيت 
اقتصادي در اتاق شيشه اي از برنامه هاي شما براي 

تصدي وزارت اقتصاد بود.
اين عضو كميس��يون عمران مجل��س تصريح كرد: 
آقاي كرباسيان اگر توان مديريت اين فضا را نداشتيد 
چه بهتر بود با مش��اهده اين همه س��وء مديريت و 
تعرض به حقوق مردم، خود شخصا استعفا مي داديد. 

    چوب حراج به ذخاير كشور
ش��ادمهر كاظم زاده، يكي ديگ��ر از نمايندگان موافق 
اس��تيضاح بود كه در جريان بررس��ي استيضاح وزير 
اقتصاد گفت: كشور ما در معرض يك جنگ اقتصادي 
تمام عيار قرار گرفته است. طراحان و سياست گذاران 

در امريكا نقشه هاي جديدي را طراحي مي كنند و ستاد 
اقدام به تحريم شكل مي دهند، اما در مقابل اتاق جنگ 
اقتصادي امريكا اتاق جنگ اقتصادي ما چه مي كند و 
پاتك هاي اقتصادي ما چه بوده اس��ت؟ آيا غير از اين 

است كه به ذخائر كشور چوب حراج زده شده است؟
وي با طرح اين سوال كه ذخائر ارزي چطور توزيع شده 
و كاهش دستوري نرخ سود بانكي و افزايش نقدينگي 
چه تاثيري بر اقتصاد داش��ته، اظهار كرد: اتاق جنگ 
اقتصادي نيازمند افراد متخصص، باهوش و كوشاست 

كه ساختارهاي جديد را بشناسند.
كاظم زاده با بيان اينكه افزايش فقر آسيب هاي اعتقادي 
را هم به دنبال دارد، ادامه داد: زماني كه آقاي كرباسيان 
وزارت را تحويل گرفتند برنامه خوبي ارايه كردند، اما در 
اين يك سال چه گذشت؟ آيا آنچه حاصل شد آرامش 
اقتصادي بود يا تالطم اقتصادي؟ من زبان مردم هستم. 

شما چه كرديد؟

    ثروتمندان پولدارتر و فقرا فقير تر شدند
همچنين سيد قاسم جاسمي در موافقت با استيضاح 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي مجلس بيان كرد: امروز 
ترامپ از برجام خارج ش��ده و تصميمات جديدي در 
دولت امريكا گرفتند. يك��ي از اين تصميمات جنگ 
اقتصادي عليه ايران بود. ما بايد بر اساس مقتضيات و 
برنامه ها خود را براي جنگ اقتصادي آماده مي كرديم. 
آيا با ش��رايطي كه االن خون مردم را در شيشه كرديم 
مي توانيم با امريكا بجنگيم. وي در ادامه گفت: خسارات 
جبران ناپديري به مردم وارد شده است. آقاي كرباسيان 
شما با اقداماتي كه انجام داديد و كار هايي كه در دستور 
كار خود ق��رار داديد ثروتمندان را پولدارتر و فقيران را 
فقيرتر كرديد. وضعيت معيش��ت مردم بسيار سخت 
و دشوار اس��ت. نماينده مردم كرمانشاه تصريح كرد: 
آمار دروغيني كه در دولت و سيستم هاي آماري است 
حاكي از نرخ تورم ۲۰ درصدي است كه هيچ آدم عاقلي 
آن را نمي پذيرد، ش��ايد نرخ تورم واقعي در كش��ور ما 
بيش از ۲۰۰ درصد باشد. نقش اقتصاد شما در مناطق 
زلزله زده چيس��ت؟ مردم در مناطق زلزله زده بسيار 
سختي مي كشند. با پولي كه شما در نظر گرفتيد مردم 

نمي توانند خانه هاي خود را بسازند.

    كرباسيان غايب بزرگ شوراي پول و اعتبار
علي س��اري با بيان اينكه وزير اقتص��اد فقط دو بار در 
جلسات شوراي پول و اعتبار شركت كرده است، اظهار 
كرد: شايد اين به دليل عدم تسلط براي اظهارنظر در 
حوزه هاي اقتص��ادي بوده يا اينكه آق��اي وزير دليل 

موجهي براي اين كار داشته اند.
وي با بي��ان اينكه وزي��ر اقتصاد بع��د از اعالم وصول 
اس��تيضاحش موضوع اقداماتش براي مبارزه با فساد 
را مطرح كرد، گفت: آقاي كرباس��يان آيا شما اطالعي 
از وضعيت بازار داريد؟ مي دانيد كه ش��بكه بانك هاي 
دولتي به ويژه بانك ملي چقدر اموال مازاد دارد و چقدر 
امالك مازاد را فروخته اند؟ ضرر و زيان بانك ها از رقم 
نجومي ۵۰۰ هزار ميليارد تومان به ۷۰۰ هزار ميليارد 
تومان اس��ت، ش��ما چه سياس��تي را اجرا كرديد كه 

وضعيت به اينجا رسيده است؟ 
وي گفت: ۱۱ شهريورماه موعد سررسيد سپرده هاي 
بلندم��دت ۱۵ درصدي دولت هس��ت. مي دانيد قرار 
است چه كاري كنيد؟ اكنون حجم نقدينگي به ۱۵۳۰ 
هزار ميليارد تومان رسيده يعني براي اولين بار از توليد 

ناخالص ملي بيشتر شده است.
س��اري در پايان گفت: ش��ما گفته ايد كه دالر ۴۲۰۰ 
توماني فراوان است. بايد توضيح دهيد اين ميزان براي 
چه كس��اني موجود است و مي خواهيد به چه كساني 

بدهيد؟
اما آخرين موافق استيضاح الياس حضرتي بود كه پشت 

تريبون رفت . 

    براي مردم چه كرديم؟
حضرتي كه از امضا كنندگان نامه استيضاح وزير اقتصاد 
بود، در سخناني كه در موافقت با استيضاح وزير اقتصاد 
بيان كرد، گفت: امروز روز سرنوشت ساز و مهمي براي 
بنده بود كه يكي از س��خت ترين تصميمات را گرفتم. 
من ۳۰ سال با آقاي كرباس��يان دوست و رفيق بودم. 
پس اس��تيضاح يك دوس��ت و رفيق فوق العاده برايم 

سخت بود.
وي به موضوع البي گري كرباس��يان اش��اره كرده و 
گفت: بابت البي قوي به كرباسيان تبريك مي گويم! 
آقاي كرباس��يان بايد به دليل داش��تن اين حجم از 
قدرت البي جاي آقاي ظريف مي نشستيد. ۱۰۰نفر 
از بهترين و عزيزترين دوس��تانم از داخل و خارج از 
مجل��س از اصالح طلب و غي��ر اصالح طلب به بنده 
رجوع كرده و برخي ب��راي اولين بار از من خواهش 

كردند كه امضايم را پس بگيرم. 
پاسخ منفي به آنها برايم فوق العاده سخت بود حتي 
بعضي از آنها گفتند كه اگر امضاي استيضاح را پس 
نگيرم تا ابد رابطه دوس��تي با م��ن را قطع مي كند. 
موضوع اس��تيضاح و ماموريت وزير و تيم اقتصادي 
دول��ت و برنامه اقتصادي دولت طوري ش��ده كه ما 
امروز ب��ا مردم مواجهيم. دهك ه��اي پايين جامعه 
نابود و بيچاره ش��دند. پوستش��ان را كنده و از بين 

رفته و له شدند. 
حضرتي اف��زود: اخيرا با ۲۵۰ نف��ر از مردم مالقات 
داشتم كه همه آنها از وضعيت اقتصادي و مشكالت 
مالي ناالن بودند. تورم در كش��ور ب��راي مردم قابل 
لمس اس��ت. مل��ت را بيچ��اره كردي��د. نمي توان 
مشكالت مردم را ناديده گرفت. چون مشكالت مردم 
چيزي نيست كه بشود با آن معامله كرد.تعدادي از 
همكاران به بنده مراجعه كرده و از من خواستند كه 
صحبت نكنم كه منم نپذيرفتم. همه تالشم آن است 
ادامه در صفحه 9 كه وظيفه ام را انجام دهم.   

برش
  نوروزي: ش�ما يك سال است سكان دار 
اين وزارت خانه هستيد. سوال دوم من اين 
اس�ت كه مقدار نقدينگي در مقابل توليد 
ناخالص داخلي، كاال و خدمات چقدر است؟ 
در ابتداي دولت يازدهم نقدينگي 3۵۰ هزار 
ميليارد تومان بود و در سال 139۵ به 1۵۰۰ 
هزار ميليارد تومان رسيد يعني ۵/3 برابر 
ش�د و آخر س�ال 9۶ به 1۶۰۰هزار ميليارد 
تومان رس�يد. يعني تقريبا ۴ برابر از توليد 
ناخالص بيشتر است. نقدينگي ما ۵/۴ برابر 
توليد و خدمات اس�ت. ابن امر يعني خالي 

شدن جيب مردم و افت سرمايه مردم.

برش
  حضرت�ي:  بابت البي قوي به كرباس�يان 
تبري�ك مي گويم! آقاي كرباس�يان بايد به 
دليل داش�تن اين حجم از قدرت البي جاي 
آقاي ظريف مي نشستيد. 1۰۰ نفر از بهترين 
و عزيزترين دوس�تانم از داخ�ل و خارج از 
مجلس از اصالح طلب و غير اصالح طلب به 
بنده رجوع كرده و برخي ب�راي اولين بار از 
من خواهش كردند كه امضايم را پس بگيرم. 
پاسخ منفي به آنها برايم فوق العاده سخت 
بود حتي بعضي از آنها گفتند كه اگر امضاي 
استيضاح را پس نگيرم تا ابد رابطه دوستي 
با من را قطع مي كند. موضوع اس�تيضاح و 
ماموريت وزير و تيم اقتصادي دولت و برنامه 
اقتصادي دولت طوري ش�ده كه ما امروز با 
مردم مواجهيم. دهك هاي پايين جامعه نابود 
و بيچاره شدند. پوستشان را كنده و از بين 

رفته و له شدند.
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قيمت سكه در يك ماهه تير 97 رشد 27 درصدي داشت

محاسبه سود پرداختي به سپرده هاي ارزي

جالي خالي نرخ ارز در آمارهاي اقتصادي

سود ساليانه 16 ميليون توماني هر 10 هزار دالر سپرده ارزي

گروه بانك و بيمه      محسن شمشيري
آمارهاي اقتصادي تيرماه 97 كه به تازگي از سوي  بانك 
مركزي منتشر شده نشان مي دهد كه ميانگين قيمت 
س��كه طرح جديد 2 ميليون و 889 هزار تومان اعالم 
شده كه نس��بت به نرخ 1 ميليون و 573 هزار تومان 
اس��فند ماه 96 به ميزان 83.6 درصد در چهارماه اول 

سال رشد كرده است.
به گزارش تعادل، همچنين قيمت سكه طرح جديد 
نسبت به قيمت مشابه تيرماه سال 96 كه 1 ميليون و 
213 هزار تومان بوده به ميزان 138 درصد رشد داشته 
است.  از سوي ديگر، قيمت سكه طرح جديد در تيرماه  
نس��بت به قيمت خرداد ماه 97 نيز نشان مي دهد كه 
معادل 27 درصد در يك ماه تير 97 رشد داشته است. 

   جاي خالي ميانگين نرخ ارز 
در تير، خرداد، ارديبهشت 97

نكته قابل توجه اين اس��ت كه بانك مركزي ميانگين 
قيمت دالر و يورو و ساير ارزها را تا فروردين 97 اعالم 
كرده اما  ستون ميانگين قيمت و ميزان رشد نرخ هاي 
ارز در ماه هاي ارديبهشت، خرداد و تيرماه 97  را خالي 
گذاشته و هيچ نرخي را به عنوان ميانگين نرخ ارز اعالم 
نكرده است. اين در حاليست كه در اين سه ماه اگرچه 
نرخ رس��مي 4200 توماني توس��ط دول��ت به عنوان 
سياست تك نرخي اعالم شده، اما در بازار آزاد، دالر از 
5  تا 11 هزار تومان در اين س��ه ماه رشد كرده است و 
دقيقا به همين دليل، سياست تك نرخي ارز شكست 
خورد و بانك مركزي را مجبور كرد كه بعد از يك ماه، به 
تدريج نرخ رسمي را افزايش دهد و به تدريج نرخ دالر 

را به باالي 4600 تومان افزايش داد .
از سوي ديگر، با تغيير رئيس كل بانك مركزي در مرداد 
97، سياست تك نرخي ارز 4200 توماني، رسما كنار 
گذاشته شد و دولت شكست سياست هاي خود را بعد 
از چند ماه پذيرفت و اكنون به سيستم چند نرخي براي 
كاالهاي اساسي، تجارت خارجي، رفع نياز داخلي و بازار 
آزاد روي آورده است و عمال چهار نرخ را پذيرفته است. 
از اي��ن رو،  بايد پذيرفت كه جاي خالي نرخ هاي اعالم 
نشده در آمارهاي اقتصادي را بايد با نرخ بازار آزاد در آن 
مقطع پر  كرده  و همان نرخ هاي 6 تا 11 هزار توماني 

براي اين سه ماه در نظر گرفته شود. 
اين موضوع نشان مي دهد كه به دنبال نوسان شديد 
ن��رخ ارز در ماه هاي فروردين تا تيرماه 97، با ش��روع 
تهديدهاي ترامپ  و اعالم خروج آمريكا از برجام، بازار 
ارز با التهاب هاي شديد مواجه شد و نرخ دالر تا 8 هزار 
تومان در ب��ازار آزاد افزايش يافت و به دنبال آن دولت 
تصميم گرفت كه با اجراي برنامه سياست تك نرخي 
ارز با دالر 4200 توماني، نرخ ارز را يكسان و تك نرخي 
اعالم كند و خريد و فروش و اعالم ساير نرخ ها قاچاق 
اعالم شد. اين سياست به صورت رسمي تا 15 مرداد 97 

و تغيير رئيس كل بانك مركزي ادامه يافت. 
اما پس از تغيير رئيس كل جديد بانك مركزي و انتخاب 
عبدالناصر همتي به عنوان رئيس كل جديد، سياست 
هاي جديد بانك مركزي در بسته جديد ارزي اعالم شد 
كه مهم ترين محورهاي آن، پذيرش خريد و فروش ارز 
به صورت آزاد در بازار و بازگشت صرافي ها به خريد و 
فروش ب��ازار و اعالم نرخ خريد و فروش داخلي در بازار 
سنا، خريد وفروش ارز صادرات و واردات در سامانه نيما 
و نرخ دالر 4200 توماني براي كاالهاي اساس��ي بوده 
است.  براين اساس بدون پذيرش نرخ آزاد ارز در بازار و 
تنها با تكيه بر تك نرخي 4200 توماني، بانك مركزي 
نرخ ميانگين ن��رخ ارز بازار در ماه هاي ارديبهش��ت، 

خرداد، تيرماه را اعالم نكرده است. 
اما انتظ��ار مي رود كه ب��ا توجه به پذي��رش فعاليت 
صرافي ها و سامانه سنا در مرداد ماه، ميانگين نرخ ارز 

در مرداد 97 اعالم شود.  
در نتيجه، نرخ ميانگين ارز در ماه هاي ارديبهش��ت، 
خ��رداد و تيرم��اه 97 را بايد از اخبار حاش��يه بازار ارز  
استخراج كرد كه بين 6 تا 11 هزار تومان در اين سه ماه 
نوسان داشته و نسبت به ميانگين نرخ 5 هزار توماني 
دالر در فروردين ماه معادل حداقل 100 تا 120 درصد 
در اين س��ه ماه رشد داشته است و به عبارتي نرخ دالر 
در اين سه ماه ارديبهشت، خرداد  و تيرماه و همزمان با 

خروج آمريكا از برجام 2.2 برابر شده است. 

   افزايش قيمت سكه در چهارم شهريور 
بازار ارز و طال و سكه در روز استيضاح  و بركناري وزير 
اقتصاد و دارايي، با افزايش قيمت سكه و طال مواجه 
ش��د و در ش��رايطي كه نرخ هر انس طال با 19 دالر 
افزايش به  1206 دالر رسيد  قيمت سکه امامی با 30 
هزار تومان افزايش به قيمت 3 ميليون و 840 هزار 
تومان معامله شد اما نرخ دالر و ساير ارزها در سامانه 
سنا با ثبات نسبي و كاهش قيمت مواجه شده اند و از 
ابتداي اجراي بسته جديد سياست ارزي، نرخ دالر از 
نزديك  10 هزار تومان به كانال 8 هزار تومان كاهش 
يافت و در روزهاي اخير با ثبات نس��بي همراه بوده 
است به طوري كه نرخ دالر روز يك شنبه 4 شهريور 

97 به  8436 تومان رسيده است. 
به گزارش تعادل، كارشناس��ان، دلي��ل اين وضعيت 
را برنامه جديد دولت براي تحوي��ل ارزهاي صادرات 
پتروش��يمي به بانك مركزي اعالم كرده اند كه باعث 
افزايش عرضه ارز از س��وي پتروش��يمي ها به بازار ارز 
خواهد شد. زيرا در ماه هاي اخير با وجود تاكيد دولت و 
بانك مركزي و همچنين با وجود افزايش نرخ ها براي 
عرضه ارز پتروشيمي ها از 4200 تومان به باالي 8 هزار 
تومان، بازهم تمايل زيادي از سوي پتروشيمي ها براي 
افزايش عرضه مشاهده نشده اس��ت. اما پس از اعالم 
سياس��ت دولت براي تحويل ارز پتروشيمي ها از روز 
ش��نبه 3 ش��هريور 97، نرخ ارز  روند كاهشي به خود 

گرفته است. 
همچنين هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قديم 
بدون تغيير نس��بت به روز شنبه به ارزش 3 ميليون و 
456 هزار تومان داد و ستد شد.هر قطعه نيم سکه بهار 
آزادی ب��ا 10 هزار تومان افت يک ميليون و 744 هزار 
تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نيز بدون تغيير به ارزش 

903 هزار تومان معامله شد.
هر قطعه سکه گرمی نيز بدون تغيير نسبت به شنبه 
به قيمت 502 هزار تومان معامله شد. هر گرم طالی 
18 عيار نيز با يک هزار و 800 تومان رشد به ارزش 
294 هزار و 800 تومان فروخته شد. بر اساس اعالم 
اتحاديه طال و جواهر، هر مثقال طالی 17 عيار يک 
ميليون و 277 ه��زار و 500 تومان فروخته ش��ده 
است و هر قطعه س��که گرمی هم 496 هزار تومان 

قيمت دارد.
همچنين براس��اس آمار سامانه س��نا، هر يورو در اين 
سامانه 9 هزار و 377 تومان و هر پوند 11 هزار و 800 
تومان نيز به فروش رسيد. دالر آمريکا نيز 8 هزار و 436 
تومان داد و ستد شد و هر يوآن چين نيز به قيمت يک 

هزار و 427 تومان در بازار قيمت خورد. 

  بازار ارز چند نرخي
از س��وي ديگر،  در شرايطي كه نرخ دالر4200 تومان 
بانك مركزي براي كاالهاي اساسي، نرخ باالي 8 هزار 
تومان در سامانه نيما براي واردات و تجارت خارجي، و 
نرخ دالر  8 هزار و 436 تومان در سامانه سنا براي خريد 
هاي داخلي اعالم شده و  نرخ دالر در بازار آزاد  نيز باالي 
10 هزار تومان است اما همچنان فعاالن و خريداران ارز 
اعالم مي كنند كه بامشكالت و چالش هايي در تامين 
ارز مواجه هستند  واگرچه از ثبات نرخ ها رضايت نسبي 
دارند اما در روش هاي تامين ارز همچنان مش��كالتي 
دارند.  برخي فع��االن ارزي معتقدند كه ب��ازار ارز در 
شرايط كنوني، چاره اي جز 4 نرخي ارز و رسيدگي به 
كاالهاي اساسي  و معيشت مردم و نظارت بر كيفيت 
آن و جلوگيري از ه��در دادن منابع ارزي ندارد و نبايد 
اجازه داد كه نيازهاي جامعه و مردم با مشكالت بيشتر 

همراه شود.    
  اقتصاد ايران در طول چند دهه گذشته، بارها و بارها اين 
تجربه را به روشنی تکرار کرده که چندگانه بودن نرخ ارز 
عالوه بر اينکه به شدت فضای کسب و کارها را مخدوش 
می سازد، زمينه س��از ايجاد فساد،  رانت و فعاليت های 

سوداگرانه ارزی نيز  می شود. 
برخي ديگر از كارشناسان معتقدند: نظام ارزی چندگانه 
با سرعت غيرقابل پيش بينی بنگاه های اقتصادی را به 
جای فعاليت مولد و ايجاد ارزش افزوده، به سمتی سوق 
می دهد که هزينه های خود و سود ساليانه پيش بينی 
شده برای بنگاه خود را از طريق مراودات ارزی تامين 
کنند و اين بزرگ ترين آس��يب به اقتصادی است که 

می خواهد مقاومت خود را در برابر فشارهای بين المللی 
افزايش دهد. شايد به صراحت بايد چندگانه بودن نرخ 
ارز را مصداق آشکاری از چندگانه بودن انضباط مالی 
دولت ها تعبير کرد که خواسته يا ناخواسته به فعاالن 

اقتصادی تحميل  می شود. 

  هزينه نگهداری سکه 
در بورس کاال ۲0 تومان شد

همچنين  قرار است هزينه نگهداری سکه در خزانه های 
پذيرش ش��ده نزد بورس کاال مبلغ 20 تومان برای هر 
سکه به طور روزانه تعيين  شود. مديريت توسعه بازار 
فيزيکی بورس کاال اعالم کرد از »دوشنبه 5 شهريور ماه 
97« هزينه های نگهداری سکه طالی تمام بهار آزادی 
طرح امام )ره( در تمامی خزانه های مورد پذيرش بورس 
کاال »رفاه، سامان و صادرات« مبلغ 20 تومان به ازای 

هر قطعه سکه به صورت روزانه خواهد بود.
در اين راستا اطالعات مربوط به خزانه های سکه طالی 
پذيرش شده در بورس کاال در قسمت انبارها، فهرست 
انبارهای پذيرش شده سکه در سايت بورس کاال برای 
عموم قابل مشاهده است. گفتنی است گواهی سپرده 
کااليی س��که طال حکم معامالت نقدی سکه را دارد، 
همچنين امکان ارسال سفارش خريد و فروش روی اين 
گواهی بر روی سامانه های معامالتی آنالين وجود دارد.

معامله گران بازار س��هام که معامالت خود را به  صورت 
برخط انجام می دهند، می توانند نسبت به ثبت سفارش 
معامالت نقدی سکه در سامانه معامالت برخط سهام 
اقدام کنند، همچنين می توانن��د در صورت تمايل به 
تحويل، سکه خود را از پرديس خزانه بانک رفاه دريافت 
کنند. در اين خصوص برای تحويل سکه به انبار يا دريافت 
سکه از انبار، حضور شخص خريدار يا نماينده قانونی وی 

)با مدارک شناسايی و وکالت نامه( الزامی است.
ب��ورس کاال در ادامه روند رو به رش��د روزانه، با صدور 
يک اطالعيه رس��می، وجه تضمين اوليه قراردادهای 
آتی س��که طال را باز هم افزايش داد.بورس کاال اعالم 
کرد: مطابق با بند 11 مشخصات قرارداد آتی سکه بهار 
آزادی طرح امام )ره( در خصوص تعيين وجه تضمين 
اوليه قرارداد آتی سکه طال و با توجه به افزايش قيمت 
تس��ويه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخير، از 
روز دوشنبه 5 شهريور ماه سال جاری پس از اتمام روز 
معامالتی وجه تضمين اوليه برابر مبلغ 85.000.000 
ريال »هش��تاد و پن��ج ميليون ريال« ب��ه همراه وجه 
تضمين اضافی، در مجم��وع 103.500.000 »103 

ميليون و 500 هزار ريال« تعيين می شود.

  بسته جديد حمايتی يوآن، دالر را زمين زد
 اين در حاليست كه ايجاد مکانيزم تعيين ارزش رسمی 
يوآن به صورت روزانه از سوی بانک مرکزی چين منجر 

به کاهش 1.3 درصدی ارزش دالر در برابر يوآن شد.
به گزارش وال استريت ژورنال، به دنبال اعالم واحد 
تجارت ارز در بانک مرکزی چين مبنی بر تنظيم ساز 
و کاری برای تعيين ارزش رس��می يوآن به صورت 
روزانه در جهت جلوگي��ری از کاهش ارزش يوآن، 
پول چين در برابر دالر آمريکا با رش��د قابل توجهی 

روبرو شد.
بر همين اساس در 24 ساعت گذشته هر 6.8097 يوآن 
به ازای يک دالر رسيد که حاکی از کاهش يک درصدی 
ارزش دالر آمريکا در برابر يوآن دارد و در بازار فراساحلی 
تجارت ارز هم دالر با کاهش ارزش 1.3 درصدی در برابر 

يوآن روبرو شد.
باب پارکر- از اعضای کميته س��رمايه گذاری موسسه 
“کيلوس��ت ولث منيجمنت" گفت: فکر می کنم دالر 
در برابر بسياری از ارزهای جهانی به بن بست رسيده 
است. وی که در حضور جروم پاول- رئيس بانک مرکزی 
آمريکا سخن می گفت با اشاره به سياست گذاری های 
بانک مرکزی گفت: کاری که آن ها می کنند اين است 
که نرخ بهره را 3 مرتبه ديگر افزايش دهند و پيش بينی 
خود را از رش��د اقتصادی آمريکا به 2.4 درصد افزايش 

دهند اما يک چيز اين وسط جور در نميايد.
به گزارش کيتکو نيوز ، تحليل گران موسسه اس اند پی 
گلوبال در گزارش ساليانه خود درباره وضعيت بازار طال 
اع��الم کردند که توليد اين فلز گرانبها در مناطق مهم 
و کليدی جهان به خصوص پرو و اس��تراليا با کاهش 

روبرو خواهد شد.
بر اساس اين گزارش گرچه پيش بينی می شود توليد 
طال در سال های 2019 و 2020 ميالدی به يک رکورد 
جديد دست يابد ولی از س��ال 2021 ميالدی به بعد 

توليد طال وارد يک مرحله نزولی خواهد شد.
توليد جهانی طال در س��ال 2017 ميالدی به بيش از 
106.5 ميليون اونس رسيده است. پيش بينی می شود 
بهره برداری از پروژه های جديد توليدی موجب شود 
که ميزان توليد جهانی طال در سال 2020 ميالدی به 

رکورد 111.7 ميليون اونس برسد.
ولی روند نزولی توليد جهانی طال از سال 2021 ميالدی 
به تدريج آغاز خواهد ش��د و توليد طال در سال 2022 
ميالدی با کاهش 15 درصدی روبرو می شود. استراليا 
و پرو با بيشترين کاهش توليد طال مواجه خواهند شد. 
توليد طالی استراليا احتماال در سال 2022 ميالدی 
به کمتر از 6.8 ميليون اونس خواهد رسيد که اين رقم 
نس��بت به 2019 ميالدی بيش از 33 درصد کاهش 

خواهد داشت.
به نظر می رس��د بدنبال آنچ��ه اقتصاددانان اظهارات 
خنثی يا منفی جروم پاول، رييس بانک مرکزی آمريکا 
درباره دورنمای افزايش نرخ های بهره توصيف می کنند، 
روند نزولی چهار ماهه طال متوقف شده است. طال هفته 

گذشته بزرگ ترين رشد هفتگی را از اواخر مارس داشت 
و به کاهش شش هفته ای خود پايان داد. بهای معامالت 
طال برای تحويل در دسامبر در بازار آمريکا آخرين بار 
1213.5 دالر معامله شد که بيش از دو درصد نسبت به 

هفته پيش از آن افزايش داشت.
به نظر می رس��د طال در ميان س��اير فلزات ارزشمند 
پيشتاز است در حالی که نقره همچنان ضعيف ترين 
عملکرد را از خود نش��ان داده و آخري��ن بار 14.795 
دالر معامله شد که بيش از يک درصد نسبت به هفته 

پيش باالتر بود.
بيل باروچ از ش��رکت “بلو الين فيوچ��رز" به افزايش 
قيمت طال خوش بين شده و انتظار دارد روند صعودی 
طال پيش از ضعيف شدن، تا مرز 1250 دالر ادامه پيدا 
کند. وی به مشتريان شرکتش توصيه کرده است که 
طال خريداری کنن��د و معامالت را ب��ه دقت زير نظر 

داشته باشند.
افزايش قيمت طال پس از اي��ن رخ داد که جروم پاول 
دستورالعمل جديدی درباره آينده سياست پولی ارايه 
نکرد. وی در حالی که گف��ت اقتصاد آمريکا به ميزان 
قابل توجهی قوی شده است، درباره روند سياست پولی 

نسبتا خنثی بود.
وی خاطرنش��ان کرد به نظر نمی رسد ريسک بااليی 

برای داغی بيش از حد اقتصاد وجود داشته باشد.
ديويد ميدن، استراتژيس��ت بازار در ش��رکت “سی 
ام سی مارکتس” معتقد است که سخنرانی رييس 
بانک مرکزی آمريکا ترمز انتظارات درباره سياست 
پولی را کشيد و اين پيام را داشت که همه چيز ثابت 
اس��ت و اين امر ممکن اس��ت برای طال خوب باشد 
در حالی که به دليل رش��د اقتصادی خوب، بازارها 
انتظار داشتند پاول لحن موافقی برای افزايش بيشتر 

نرخ های بهره داشته باشد.
 BNY به گفته س��يمون دري��ک، مديرکل ش��رکت
Mellon، اظهارات رييس بان��ک مرکزی به فضای 
ضعيفی که ب��رای دالر آمريکا وجود داش��ت، اضافه 

می شود.

  سرمايه گذاران منتظر جرقه 
برای افزايش قيمت طال

اوله هانسن، مدير اس��تراتژی کاال در ساکسو بانک 
به کيتکونيوز گفت: تغيير انتظارات در روند قيمت 
دالر آمريکا است که قيمت طال را باالتر خواهد برد. 
و زمان��ی که چني��ن اتفاقی روی ده��د هيچ مانعی 
نمی تواند باال رفتن قيمت اين فلز زرد را متوقف کند.

در حالی که برخی از سرمايه گذاران مقاومت جدی در 
مرز 1250 دالر برای روند صعود قيمت طال پيش بينی 
می کنند برخی ديگر انتظ��ار دارند صعود طال در مرز 

1236 دالر به مانع برخورد کند.

گروه بانك و بيمه|
با تضمي��ن بانك مركزي در ازاي س��پرده گذاري در 
بانك ها قرار است هم اصل سپرده و هم سود آن ارزي 
پرداخت شود. اجباري در سپرده گذاري ارزي كمتر 
از 10 هزار دالر در اختيار افراد در بانك ها نيست، اما 
ايجاد امنيت و همچنين پرداخت سود به اصل مي تواند 

عامل محركي براي سپرده گذاري ارزي باشد.
به گزارش تعادل، با هر 10 هزار دالر سپرده گذاري با 
نرخ سود 4 درصدي، معادل 15 ميليون و 750 هزار 
تومان سود ساالنه، 1.312.500 تومان سود ماهانه 
س��ود پرداخت خواهد ش��د. همچنين براي هر 10 
هزار يورو با سود 3 درصدي، 18 ميليون و 300 هزار 
تومان سود ساالنه و 1.525.000 تومان سود ماهانه 
تعلق خواهد گرفت و براي هر 10 هزار درهم با س��ود 
2 درصدي، 4ميليون و 200 هزار تومان سودساالنه 

و 350 هزار تومان سود ماهانه كسب خواهد شد. 
به گزارش ايس��نا، گر چه طي س��ال هاي گذشته نيز 
بانك ها نس��بت به دريافت س��پرده هاي ارزي اقدام 
مي كردند، اما در برخي موارد عملكردي داشتند كه 

مشتريان را به مرور از سپرده گذاري ارزي دلسرد كرد؛ 
چرا كه در زمان تحويل س��پرده هاي ارزي بانك ها به 
هر دليل��ي از پرداخت ارز خ��ودداري كرده و معادل 
ريالي آن را تحويل مي دادند. اما در س��ال هاي اخير 
به ويژه در يكي دو س��ال گذش��ته با التهاباتي كه در 
بازار ارز ايجاد شد، برخي عوامل به ويژه نوسان قيمت 
ارز عامل��ي براي حركت مردم به س��رمايه گذاري در 
حوزه ارزي بود و بخش زيادي ارز خريداري ش��ده و 
به خانه ها رفت به گونه اي كه تخمين زده مي ش��ود 
ميلياردها دالر اكنون در خانه ها نگهداري ش��ده و از 
گردش در چرخه اقتصادي بازمانده اس��ت. از اين رو 
با توجه به اهميت خروج اس��كناس ارز از خانه ها و از 
سوي ديگر تضمين امنيت آن در ماه هاي اخير بانك 
مركزي طي بخشنامه اي به بانك ها اعالم كرد كه بايد 
س��پرده گذاري ارزي را به گونه اي انجام دهند كه در 

زمان تحويل به مشتري حتما ارز داده شود.
اين بخشنامه در روزهاي اخير و با اجراي بسته جديد 
ارزي از اطمينان بيش��تري برخوردار شد و با مصوبه 
هيات دولت و تاكيد بانك مركزي قرار بر اين ش��د تا 

سپرده هاي ارزي از سوي اين بانك تضمين شده و با 
پرداخت س��ود ارزي و بازپرداخت ارز همراه باشد. بر 
اين اس��اس با ابالغيه اخير بانك مركزي، بانك ها به 
عنوان عامل از س��وي اين بانك، ب��ا دريافت ارز براي 
دوره يكساله، س��ود چهار درصدي به سپرده دالري، 
سه درصدي به يورو و دو درصدي براي درهم پرداخت 
خواهند كرد. دوره سپرده گذاري ارزي يك ساله است 
و اگر مش��تري تمايل داشته باش��د، با موافقت بانك 
مركزي دوره يك س��اله تمديد خواهد شد و سود ارز 

ماهانه واريز مي شود.
در اين بين بانك هاي عام��ل كه كانال بانك مركزي 
براي دريافت سپرده هاي ارزي هستند نيز كارمزدي 
حدود 0.3 درصد نسبت به حجم سپرده دريافتي در 
پايان دوره س��پرده گذاري ارزي يك س��اله دريافت 
مي كنند ك��ه ظاهرا اين رقم از س��وي بانك مركزي 

پرداخت شده و از سپرده گذار كسر نخواهد شد.
اما اينكه دارندگان ارز از س��پرده گذاري ارزي چقدر 
و چگونه س��ود دريافت مي كنند، موضوعي است كه 
مورد توجه متقاضيان اس��ت. با توجه به اينكه طبق 

قانون هر نفر نمي تواند بيش از 10 هزار دالر نزد خود 
نگه داشته و بيش از آن جرم محسوب مي شود و الزم 
است تا مازاد فروش رفته و يا در بانك ها سپرده گذاري 
ش��ود، تغييرات نرخ سود س��پرده گذاري ارزي براي 
حدود 10 هزار دالر و معادل آن در اين گزارش مورد 

بررسي قرار گرفته است.
اگر فردي حدود 10 هزار دالر در بانك سپرده گذاري 
ارزي كند در طول يك س��ال با س��ود چهار درصد، 
حدود 400 دالر دريافت خواهد كرد كه بطور ماهانه 
33 دالر به حس��اب ارزي وي واريز مي شود. اما اگر با 
نرخ فعلي دالر با حدود 10 هزار و 500 در بازار ارز اين 
سرمايه را به ريال تبديل كند، با نرخ سود 15 درصدي 
بانك ها بطور ماهانه 15 ميلي��ون و 750 هزار تومان 
دريافتي دارد كه در هر ماه به يك ميليون و 312 هزار 

تومان مي رسد.
همچنين در مورد يورو هر 10 هزار يورو براي يك سال 
با سود سه درصد حدود 300 يورو سود خواهد داشت 
كه ماهانه 25 يورو به حس��اب شخص واريز مي شود. 
اكنون هر ي��ورو حدود 12 هزار و 200 تومان در بازار 

اس��ت و در اين حالت س��رمايه ريالي حدود 10 هزار 
يورو، 120 ميليون تومان مي ش��ود كه سود سپرده 
ريالي آن براي يك سال حدود 18 ميليون و 300 هزار 
تومان و ماهانه تا يك ميليون و 525 تومان خواهد بود.

همچني��ن ارز س��ومي ك��ه بان��ك مرك��زي براي 
س��پرده گذاري تعيين كرده درهم است كه سود دو 
درصدي به آن تعلق مي گيرد. بر اين اساس براي هر 
10 هزار درهم در سال حدود 200 درهم سود تعلق 
مي گيرد كه ماهانه به 16 درهم مي رس��د. اكنون هر 
درهم در بازار آزاد حدود 2800 تومان اس��ت كه در 
اين حالت سود ريالي 10 هزار درهم 28 ميليون تومان 
خواهد بود كه سود ساالنه آن به چهارميليون و 200 

هزار تومان و ماهانه به 350 هزار تومان مي رسد.
بايد يادآور شد كه گر چه سود ارزي اختصاص يافته به 
سپرده هاي ارزي در قياس با سود ريالي مبلغ كمتري 
است، اما در اين ميان نوسان قيمت ارز در طول يكسال 
بر اصل ارز سپرده گذاري شده موثر بوده و مي تواند در 
يك دوره يك ساله ارزش آن براي سپرده گذار در كنار 

سود ارزي كه دريافت مي كند، افزايش يابد. 

 توزيع اسكناس نو
در شعب منتخب بانك ملت 

دو روي سكه  در سياست 
افزايش نرخ سود

ش��عب منتخب بانك ملت در اس��تان هاي تهران و 
البرز به مناسبت عيد سعيد غدير خم، به متقاضيان 
اسكناس نو ارايه مي دهند. به گزارش روابط عمومي 
بانك ملت، پيرو نامه بانك مركزي، تعداد 8 ش��عبه 
اين بانك در اس��تان هاي تهران و البرز جهت توزيع 
اسكناس نو به مناسبت عيد سعيد غدير خم انتخاب 
شدند. بر اساس اين گزارش، شعب منتخب بانك ملت 
از روز سوم تا هفتم شهريورماه سال جاري به مدت 5 
روز كاري از ساعت 9 تا 12 نسبت به توزيع اسكناس 
نو اقدام خواهند كرد. بر اين اس��اس، شعب مستقل 
مركزي، اسالمبول، جيحون، ميدان خزانه، شهرك راه 
آهن، چهارراه ولي عصر و ميدان ونك در تهران و شعبه 
شهر قدس در استان البرز، شعب بانك ملت هستند كه 
براي عرضه اسكناس نو به مشتريان، برگزيده شده اند.

سجاد ابراهيمي |ظاهر اجراي سياست افزايش 
نرخ سود مانند بسياري از سياست هاي خوب است. 
اما زماني كه به روي ديگر سكه نگاه كنيم كه هزينه 
اين افزايش در نرخ سود از كجا قرار است تامين شود، 

مساله كمي پيچيده مي شود.
زمزمه هاي افزايش نرخ سود سپرده بانكي براي جذاب 
نگه داشتن سپرده هاي بانكي در شرايطي مطرح است 
كه بانك مركزي در جديدتري��ن اقدام خود، امكان 
تمديد يك ماهه قراردادهاي سپرده سرمايه گذاري 
با نرخ هاي س��ود باال )مربوط به شهريور گذشته( را 
فراهم كرد. هم��واره ايده ها و نظرات مختلف و بعضا 
متض��ادي در خصوص چگونگي تغيير دس��توري 
نرخ سود بانكي وجود داشته است. اما در اين شرايط 
مي توان بي محابا از افزايش نرخ سود بانكي حمايت 

كرد و يا آن را رد كرد؟
بانك مركزي به عنوان سياس��ت گذار پولي اهداف 
متعددي دارد كه بايد در راستاي نيل به اين اهداف 
از ابزارهايي كه دراختيار دارد، استفاده كند. يكي از 
ابزارهايي كه بانك مركزي در اختيار دارد تعيين نرخ 
سود بانكي است )اگرچه نرخ گذاري مستقيم سياست 
صحيحي نيست و دولت بايد به صورت غيرمستقيم با 
ابزارهاي عمليات بازار باز بر روي نرخ ها اثرگذار باشد( . 
يعني بانك مركزي بايد براي دستيابي به اهداف خود 
بايد تجويز به افزايش يا كاهش نرخ سود بانكي كند. 
اما باتوجه به اهداف چندگانه اي كه بانك مركزي دارد 
بعضا حركت در راستاي يك هدف به منزله دورشدن از 
اهداف ديگر است و اين تضاد در تعيين نرخ سود بانكي 

به وضوح به چشم مي خورد.
اولين هدفي كه بانك مركزي دنبال مي كند كنترل 
تورم و ثبات قيمت ها است. در اين راستا هدف مياني 
مديريت و هدايت نقدينگي است. افزايش نرخ سود 
بانكي باعث خواهد شد كه سپرده هاي بيشتري در 
اختيار بانك ها بماند و همين امر باعث جلوگيري از 
افزايش بيشتر قيمت در بازارهاي موازي )ارز، طال، 
مس��كن و كاالهاي بادوام( مي ش��ود. به اين ترتيب 
مي توان اين سياست )افزايش نرخ سود( را در راستاي 
رسيدن به هدف اوليه بانك مركزي دانست. اما اين 
تنها يك روي سكه است. روي ديگر آن اين است كه 
چه بخشي بايد اين افزايش نرخ سود سپرده را بپردازد. 
س��ه حالت وجود دارد اول اينكه از قرض گيرنده كه 
بر اساس آمار عمدتا توليدكننده ها هستند، گرفته 
شود. يعني همانطور كه نرخ سود سپرده افزايش پيدا 
مي كند، نرخ س��ود تسهيالت هم افزايش پيدا كند. 
اين حالت با هدف ديگر بانك مركزي يعني حمايت از 
بخش توليدي در تناقض است چون نرخ تامين مالي 
را افزايش مي دهد و در شرايط ركودي هزينه بيشتري 
بر توليدكننده تحميل مي كند. البته در اين راس��تا 
اين استدالل ممكن است مطرح شود كه باتوجه به 
نرخ تورم نقطه به نقطه 20 درصدي شرايط تورمي 
با سال گذش��ته تغيير كرده و در اين شرايط تورمي 
توليدكننده قادر به پرداخت اين افزايش خواهد بود. 
اما به هر حال بايد توجه داشت كه اگر بانك مركزي 
بخواهد به هدف حمايت از توليد خود عمل كند در 
شرايط ركودي بايد نرخ سود را كاهش دهد نه افزايش. 
دوم اينكه افزايش نرخ سود سپرده به نرخ تسهيالت 
منتقل نشود و بانك مركزي به صورت غير مستقيم 
با خطوط اعتباري كه در اختيار بانك ها قرار مي دهد 
عمال هزينه اين افزايش در نرخ  سود را به عهده بگيرد. 
اين حالت با هدف كنترل تورم و ثبات قيمت هاي بانك 
مركزي در تناقض است چون منجر به افزايش پايه 
پولي از محل بدهي بانك ها به بانك مركزي مي شود 
و عمال بانك مركزي را وارد يك حلقه )loop( بدون 
انتها خواهد كرد. سوم اينكه نرخ سود سپرده به نرخ 
تسهيالت منتقل نشود و بانك مركزي نيز براي جبران 
گش��ايش اعتباري براي بانك ها ايجاد نكند و عمال 
خود بانك ها متحمل اين هزينه شوند. در اين حالت 
بانك مركزي كه متولي نظارت بر سالمت نظام بانكي 
است با اعمال اين سياست )يعني افزايش نرخ سود( 
سالمت بانكي را به شرايط نامطلوبي هدايت مي كند 
كه عواقب نامطلوبي براي كل اقتصاد دارد. بنابراين 
اينگونه مي توان گفت كه ظاهر اجراي سياست افزايش 
نرخ سود مانند بسياري از سياست هاي ديگر )مانند 
پرداخت يارانه نقدي، مسكن مهر، طرح تسهيالت 
به اشتغال زودبازده( خوب است اما زماني كه به روي 
ديگر س��كه نگاه كنيم كه هزينه اين افزايش در نرخ 
سود از كجا قرار است تامين شود، مساله كمي پيچيده 
مي ش��ود و بايد ببينيم كه هدف اوليه ارزش هزينه 
كردن دارد يا خير.  در مجموع، پيش نياز اوليه براي 
سياست گذاري صحيح در حوزه نرخ سود و تصميم در 
خصوص دو راهي افزايش دادن يا ندادن نرخ سود اين 
است كه بانك مركزي بايد اهدافي را كه دنبال مي كند 
را اولويت بندي كند و بر اساس اهداف  مهم تر، سياست 
خود را دنبال كند و هزينه هاي آن را نيز درنظر بگيرد. 
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منطق بازي متقاضي
گروه بورس     سميرا ابراهيمي 

 هفته آخر مرداد ماه، هفته نيمه تعطيل در بورس 
كاال ب��ود چرا كه ب��ا مصوبه ش��وراي عالي بورس، 
عرضه انواع كاالهاي فلزي، فوالدي و پتروش��يمي 
ممنوع ش��ده بود. دليل اين مصوبه هم آن بود كه 
هنوز وزارت صنعت، مع��دن و تجارت نرخ گذاري 
پايه اي اين محصوالت را با ارز 4200 توماني انجام 
مي داد. در اين ش��رايط كه بازار آزاد، نرخ گذاري با 
دالر بازار آزاد و نرخ هاي 10 هزار تومان و 11 هزار 
تومان انجام مي داد، متقاضيان زيادي وارد بورس 
كاال شدند و با ثبت سفارش خريد كاالهاي عرضه 
ش��ده، رقابتي ناس��الم را ايجاد كردند، رقابتي كه 
محصول را از اين بازار به قيمت ارز دولتي مي خريد 
و در ب��ازار آزاد به قيم��ت ارز آزاد مي فروخت. اين 
اتفاق عالوه بر آنكه داللي را توس��عه مي داد، باعث 
مي شد صنايع پايين دس��تي كه براي زنده ماندن 
چرخه توليد به مواد اوليه نياز دارند، از كاال با قيمت 
مناسب محروم مانده و مجبور به كوچ تقاضاي خود 

در بازار آزاد شوند. 
در اي��ن مدت تقاضا در ب��ورس كاال بيش از 3 برابر 
افزايش يافت در حالي ك��ه توليدكنندگان پايين 

دستي،  3 برابر افزايش توليد نداشتند. 
تصويب نامه اواسط مردادماه سال ۹۷ هيات وزيران 
مش��خص كرده كه چه كاالهايي بايد بر اساس نرخ 
ارز 4200 تومان قيمت گذاري شود اما در اين مدت، 
وزارت صمت اصرار بر اين نرخ داشت و از به كارگيري 
ن��رخ ارز ثانوي��ه اجتن��اب مي ك��رد. در نتيجه اين 
اجتناب، صف طوالني براي خريد محصوالت فلزي 
تشكيل شده )شبيه تقاضاهايي كه براي ارز 4200 
توماني ايجادش��ده بود( و خري��داران محصوالت 
فل��زي از ران��ت به وج��ود آمده خوش��حال بوده و 
شركت هاي توليدكننده و سهامداران اين شركت ها 
ناراضي بودند. اي��ن به هم ريختگي كه براي اجراي 
سياست هاي ارزي وجود دارد، بستر فساد را ايجاد 
مي كرد و آسيب جدي به اعتماد عمومي وارد كرده 
بود و باعث بدبيني افراد نس��بت به س��المت انجام 
كارها مي شد. البته از س��وي برخي از كارشناسان 
نيز موضوع مطرح مي ش��د كه اين برداشت حاصل 
نگاه اشتباه سياس��ت گذاران به مقوله بازار سرمايه 
و بورس اس��ت كه آن را مقوله لوكس مي دانند و به 
سازوكار كش��ف قيمت آن اعتمادي ندارند. عاقبت 
يك هفته توقف عرضه در بورس كاال، باز شدن قيمت 
در بورس كاال با دالر كشف شده در سامانه سنا بود.  

ميثم كريمي، مديرعامل كارگزاري بانك رفاه درباره 
به »تعادل« گفت: اكنون در بورس كاال قيمت ها به 
نزديكي قيمت بازار آزاد رس��يده است. با اين حال 
هن��وز هم هجوم تقاضا وج��ود دارد. به هر حال كم 
كردن رانت و اجازه دادن به بازار كه خودش مسير 
را پيدا كند و به تعادل برس��د، موضوع مهمي است 
كه اميد بازار به اهتمام ش��وراي عالي بورس در اين 

مقوله براي آزادسازي قيمت هاست. 
البت��ه آنطور كه روز گذش��ته قيمت گ��ذاري پايه 
محص��والت پليمري و ش��يميايي از س��وي دفتر 
توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي اعالم شد،  هنوز 
اين نرخ گذاري بر اساس قيمت هاي جهاني و نرخ 
دالر 4200 توم��ان براي مبادل��ه در بورس كاالي 
ايران اعالم مي ش��ود.  گفتني اس��ت معامالت اين 
محصوالت، س��قف رقابت حداكث��ر ۵ درصدي در 
بورس كاال دارد.  با توجه به اظهارات معامله گران و 

اين خبر، به نظر مي رس��د كه سكوت خبري و عدم 
اظهار صريح و شفاف،  مهم ترين موضوعي است كه 
اي��ن روزها، معامالت محصوالت ب��ورس كاال را به 

حاشيه مي برد. 

  10 درصد طاليي
يكي ديگ��ر از ابالغيه هايي كه در اي��ن جريان روز 
گذشته منتشر شد، ابالغيه وزارت صنعت بود كه بر 
اساس آن، سقف رقابت در معامالت بورس كاال براي 
فوالد 10 درصد و براي مس و آلومينيوم آزاد اعالم 
ش��د. الزم به ذكر است كه پيش از اين سقف نوسان 

براي محصوالت فوالدي ۵ درصد بود. 
بر اين اس��اس، س��تاد تنظي��م بازاردس��تورالعمل 
معام��الت ب��ورس كاال ب��راي محصوالت مس��ي، 
آلومينيومي و ف��والد، مصوبه كارگ��روه تخصصي 
را ب��راي اجرا ب��ه تمام��ي وزارتخانه ه��اي مرتبط، 

دس��تگاه هاي اجراي��ي و نظارت��ي، توليدكنندگان 
و روس��اي انجمن ها و اصناف كش��ور و بورس ابالغ 
كرد. براس��اس اين مصوبه، كلي��ه توليدكنندگان 
محصوالت مس��ي و آلومينيوم��ي جهت فروش در 
داخل ملزم هستند، محصوالت خود را با رعايت كف 
عرضه ابالغي در بورس كاال در هر مرحله به صورت 
هفتگي و مستمر با س��قف رقابت آزاد عرضه كنند. 
همچنين خ��روج هرگونه محصوالت مس��ي بدون 
مجوز معاونت مذكور در حكم قاچاق بوده و گمرك 
جمهوري اسالمي ايران و نيروي انتظامي بايد نسبت 
به كنترل و برخورد قانوني با تخلفات قاچاق خروجي 

اين كاالها اقدام نمايند.
بر اس��اس اين ابالغيه، در صورت تكرار عدم رعايت 
كف عرضه، جلوگيري از صادرات حداقل به مدت 6 
ماه برقرار خواهد گرديد. پيوست اين بند به اين دليل 
اس��ت كه در هفته هاي اخير به دليل تفاوت فاحش 

نرخ بورس كاال و بازار آزاد، عرضه كنندگان از عرضه 
محصول در بازار سر باز مي زدند. در حالي كه موظف 
به عرضه 120 درصدي نسبت به سال قبل هستند 
و احتماال در هفته ه��اي آتي بايد اين كمبود عرضه 

را جبران كنند. 
الزم ب��ه ذك��ر اس��ت، ش��ركت هاي توليدكنن��ده 
مي توانند نسبت به عرضه محصوالت خاص در قالب 
قراردادهاي بلندمدت )يك س��اله( با ش��ركت هاي 
واجد ش��رايط و با هماهنگي ب��ورس كاال، در قالب 
ضوابط��ي كه ب��ا پيش��نهاد معاون��ت امورمعادن و 
صنايع معدن��ي ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ اين 
دس��تورالعمل ارايه و به تصوي��ب كميته تخصصي 

تنظيم بازار مي رسد، اقدام نمايند.

  فرار احتمالي تقاضا از شفافيت
حس��نعلي بشارت احس��اني، مديرعامل كارگزاري 
شركت كارگزاري توسعه سرمايه دنيا در گفت وگو 
با »تعادل« گفت: به نظر مي رس��د از روز ش��نبه كه 
قيمت گذاري محصوالت در بورس كاال با ارز كشف 
شده در نرخ سنا، قيمت گذاري شده، بورس كاال در 

حال حركت به سمت بازاري آرام است. 
وي در خصوص به 10 درصد رسيدن نوسان قيمت 
محصوالت فلزي و فوالدي گفت: اين موضوع باعث 
مي شود كه نوس��انات افزايش پيدا كند. با توجه به 
اينكه انتظار اين است كه قيمت ها باال برود، افزايش 
حد نوسان باعث مي شود كه قيمت ها زودتر به قيمت 
تعادلي برس��د و تقاضاهاي كاذب از بازار مي رود. به 
گفته بشارت احساني، سابقا به دليل اينكه قيمت ها 
در بورس كاال، قيمت پايين تري نسبت به بازار آزاد 
داشت، باعث مي شد كه مش��تريان مجبور به ثبت 
سفارش با ارقام باال باشند و در تسهيم نسبت ها، تنها 
بخشي از كاالي مورد نياز خود را دريافت مي كردند. 
به هر حال اكنون قيمت ها بايد باال مي رفت و پايين 
نگه داشتن قيمت ها،  باعث ايجاد تقاضاي مصنوعي 

شده و توجيه اقتصادي را از بين مي برد. 
اين كارشناس بازار س��رمايه خاطرنشان كرد: البته 
اين موضوع كه قيمت بورس كاال به بازار آزاد نزديك 
شود، با توجه به اينكه اجبار عرضه وجود دارد، سمت 
عرضه را دچار مش��كل نمي كند. اما در سمت تقاضا 
با توجه به اينكه ميل به فرار از شفافيت وجود دارد، 
اين احتمال را متبادر مي كند كه از بازار خارج شوند. 
البته اگر در بازار آزاد عرضه به اندازه كافي نباش��د، 

مي تواند متقاضي را به بازار بورس كاال بياورد. 

پرداخت سود سرمايه گذاران
سرپرست امور تسويه وجوه معامالت اوراق بهادار 
و بورس كاال شركت س��پرده گذاري مركزي از 
پرداخت 13 هزار ميليارد ريال س��ود انواع اوراق 
در شهريور ماه جاري خبر داد. به گزارش سمات، 
هادي علي پور افزود: بيش از 13 هزار و 42ميليارد 
ريال سود انواع اوراق ماه جاري به سرمايه گذاران 
پرداخت مي شود. وي تصريح كرد: زمان سررسيد 
اوراق اجاره شركت هاي سايپا، هواپيمايي ماهان، 
خدمات ارتباطي رايتل، س��رمايه گذاري تامين 
اجتماع��ي، وزارت علوم، وزارت ام��ور اقتصاد و 
دارايي و فوالد كاوه جنوب كيش در شهريورماه 
است كه شركت سپرده گذاري مركزي سود اين 
اوراق را به سرمايه گذاران پرداخت مي كند. علي 
پور ادامه داد: س��ود اوراق مشاركت شركت هاي 
قطار ش��هري تبري��ز، ليزين��گ رايان س��ايپا، 
ليزينگ ايران و شرق، ش��ركت ملي نفت ايران 
و ش��هرداري هاي اصفهان، تهران در ماه جاري 
به حس��اب س��رمايه گذاران واريز خواهد ش��د. 
سرپرست امور تسويه وجوه معامالت اوراق بهادار 
و بورس كاال س��مات خاطرنشان كرد: سررسيد 
س��ود صكوك مرابحه خودرو، كرمان موتور، بنا 
گستر كرانه، و صندوق هاي امين يكم فردا، كمند، 
پاداش سهامداري توسعه يكم، پارند پايدار سپهر 
و گنجينه آينده روش��ن درشهريور ماه است كه 
شركت سپرده گذاري مركزي س��ود اين اوراق 
را نيز به س��رمايه گذاران پرداخت مي كند. وي با 
بيان اينكه هم اكنون در حدود 80 نوع انواع اوراق 
)اجاره، مرابحه، مشاركت، گواهي سپرده، اوراق 
رهني، اسناد خزانه و استصناع( دربازار سرمايه 
منتشر شده است، اظهار داشت: سود اين اوراق 
به صورت ماهانه يا سه ماه يك بار به سرمايه گذاران 

پرداخت مي شود.

  رش�د 47 درص�دي ف�روش »فخاس«: 
شركت فوالد خراسان در گزارشي در خصوص 
عملكرد اين شركت در مرداد و ۵ ماهه ابتدايي 
سال توضيحاتي ارايه داد. بر اين اساس، شركت 
در پن��ج ماهه منتهي ب��ه م��رداد ٩٧ از فروش 
محصوالت خ��ود ٩٧6 ميليارد توم��ان درآمد 
كسب كرده است. همچنين در مرداد ماه مبلغ 
فروش اين شركت به ١۵٧ ميليارد تومان رسيد. 
با اين وجود مبلغ ف��روش »فخاس« در مدت ۵ 
ماهه سال ٩٧ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
4٧ درصد رشد داش��ته است. پيش از اين، طي 
روزهاي گذشته »فخاس« اعالم كرد كه تعمير 
اساس��ي ترانس كوره واحد فوالد سازي شماره 
يك اين شركت به پايان رسيده و اين بخش آماده 
توليد شمش اس��ت. فوالد خراسان در بررسي 
سابقه معامالتي از ميانه هاي ارديبهشت تاكنون 
بازده بيش از 146 درصدي داشته و همواره مورد 
استقبال سهامداران بوده است. بر اساس آمارها 
اين شركت از ابتداي سال تاكنون به عنوان يكي 
از شركت هاي پرفروش فوالدي بوده و سوددهي 

بسيار مطلوبي داشته است.
  رشد ۱54 درصدي فروش »كچاد«: شركت 
معدني و صنعتي چادرملو در خصوص عملكرد 
۵ ماهه اخير و مردادماه اين شركت توضيحاتي 
ارايه داد. بر اين اساس، شركت عملكرد مردادماه 
خود را منتش��ر كرد و ب��ر اس��اس آن با فروش 
46۷0ميليارد ريالي در مردادماه توانس��ت طي 
۵ ماه به فروش 21842ميليارد ريالي دست يابد 
كه نسبت به مدت مشابه رش��د 1۵4 درصدي 
داشته است. بر همين اساس »كچاد« در پنج ماه 
نخست سال مالي ۹6 مبلغ 8۵۹4ميليارد ريال 
فروش داشت. همچنين نرخ فروش سنگ آهن 
خشك در فروردين ماه 2هزار و ۹00 ميليارد ريال 
بوده كه در پايان بهار به سه هزار و 16۵ ميليارد و 
313 ميليون ريال رسيده است. اما در تيرماه سه 
هزار و 13۷ ميليارد ريال و ميانه تابستان نرخ اين 
محصول به س��ه هزار و 8۵ ميليارد ريال كاهش 
يافته است. با توجه به مندرجات صورت هاي مالي، 
نرخ فروش سنگ آهن دانه بندي شده در مرداد 
نسبت به 4 ماهه قبل رشد داشته است. همچنين 
نرخ ف��روش گندله در فروردين م��اه چهارهزار 
و 128 ميلي��ارد ريال بوده ك��ه در خردادماه به 
چهار هزار و 224 ميليارد ريال رس��يده اس��ت. 
در تيرماه چهار هزار و 216 ميليارد ريال معامله 
شده كه تقريبا در مرداد هم همان نرخ حفظ شده 
است. افزون بر اين، نرخ فروش فوالد در شركت 
چادرملو، در مردادماه نسبت به فروردين با رشد 

40 درصدي همراه شده است.
  افزايش س�رمايه در دستور كار »فملي«: 
ش��ركت ملي مس ايران ديروز، از تصويب برنامه 
افزايش سرمايه اين شركت توسط هيئت مديره 
خبر داد. به گزارش سنا، هيات مديره شركت ملي 
مس ايران افزايش سرمايه 30 درصدي اين شركت 
از محل س��ود انباش��ته را تصويب كرد. بر همين 
اساس، »فملي« در نظر دارد سرمايه خود را از 6هزار 
ميليارد تومان به هفت هزار و 800ميليارد تومان 
برساند. همچنين، افزايش سرمايه 30 درصدي 
اين شركت از محل سود انباشته و به منظور جبران 
مخارج مربوط به سرمايه گذاري هاي انجام شده 
در سنوات گذشته در نظر گرفته شده است. افزون 
بر اين، شركت ملي مس ايران در سه ماهه ابتدايي 
سال جاري موفق شده با ثبت فروش ٣١٣ ميليارد 
ريال و بهاي تمام شده ١٢.٧٠٧ ميليارد ريال، سود 
خالص ١١.4٧٠ميليارد ريالي )به ازاي هر س��هم 
١٩١ ريال( دس��ت يابد. بر اس��اس اين گزارش، 
عمده تغيير مالكيت اين شركت از ابتداي مرداد تا 
كنون به نفع بازيگران حقيقي بوده است و ارزش 
س��هام طي مدت مزبور با رشد بيش از 44 درصد 

همراه بوده است.

 گروه بورس- ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران در معام��الت روز گذش��ته ب��ا افزايش 
2هزارو 23۹ واحدي همراه ش��د و توانست براي 
نخس��تين بار رقم 138 هزارو ۵82 واحدي را به 
خود اختصاص دهد. از همين رو، ش��اخص بازار 
اول با افزاي��ش 218۷ واحدي، رقم 102 هزار و 
۵10 واحد را تجربه كرد. همچنين، شاخص بازار 
دوم با رش��د 1880 واحدي رقم 2۷4 هزار و 11 
واحدي را به ثبت رس��اند. عالوه بر اين، شاخص 
كل هم  وزن با رشد 42۷واحد رقم 20 هزار و 864 

واحدي را تجربه كرد. 
در مقابل، ش��اخص سهام آزاد ش��ناور با افزايش 
2۹3۵ واح��د به رقم 14۷ ه��زار و 314 واحدي 
رس��يد. از س��ويي ديگر، دومي��ن روز معامالتي 
ش��هريور ماه ۹۷ در فرابورس ايران با افزايش 16 

واحدي شاخص كل و رسيدن آن به ارتفاع 1۵61 
واحدي به پايان رسيد. عالوه بر اين، آيفكس در 
حالي در سطح جديدي قرار گرفت كه نماد هايي 
از گروه ه��اي مختلف در رش��د يك درصدي آن 
س��هيم بودند. س��ه نماد »زاگرس«، »ذوب« و 
»ش��راز« كه به ترتيب ب��ه گروه هاي محصوالت 
شيميايي، فلزات اساس��ي و فرآورده هاي نفتي 
تعل��ق دارند روز يكش��نبه تا س��قف 4 واحد در 
ركورد شكني شاخص كل نقش داشتند. از طرف 
ديگر نماد هاي »وسبحان« و »ريشمك« شاهد 
بيش��ترين افزايش قيمت بودند و نماد  »شرانل« 
بيش��ترين كاهش قيمت را تجرب��ه كرد؛ اين در 
حالي بود كه س��ه نم��اد »ذوب«، »ش��غدير« و 
»س��مگا« پربيننده ترين نماد هاي معامالت روز 

گذشته شناخته شدند. 

واگذاري 34 ورزش��گاه  متعلق به وزارت ورزش 
در فهرس��ت واگذاري ه��اي امس��ال س��ازمان 
خصوصي س��ازي قرار گرفته اس��ت و براي لغو 
هر گونه واگ��ذاري مصوبه هيات وزي��ران نياز 
خواهد بود. به گزارش فارس، داوود خاني معاون 
س��ازمان خصوصي س��ازي پيرامون خبرهاي 
منتشر ش��ده مبني بر نامه نگاري وزير ورزش با 
وزير اقتصاد براي لغو واگذاري ۵ ورزشگاه مهم 
تهران از مجموع 34 بنگاه اقتصادي فهرس��ت 
شده در ليس��ت واگذاري هاي امس��ال، گفت: 
اين ورزش��گاه ها در برنامه واگذاري هاي امسال 
سازمان خصوصي س��ازي قرار داشته و تاكنون 
هيچ نامه اي مبني بر لغو واگذاري اين اماكن به 
دست هيات واگذاري يا سازمان خصوصي سازي 
نرس��يده اس��ت. وي افزود: بر اس��اس قوانين و 

دستورالعمل هاي موجود بايد براي لغو واگذاري 
هر گونه دارايي يا بنگاه اقتصادي مصوبه هيات 
وزيران اخذ ش��ود. اين در حالي است كه هيات 
واگذاري مي تواند بنا بر اختيارات خود بنگاه هاي 
فهرست  شده در ليس��ت واگذاري ها را با عنوان 

واگذاري هاي امسال اعالم نكند. 
اين مقام مس��وول ب��ا بي��ان اينك��ه بنگاه ها و 
ورزش��گاه هاي ورزشي اعالم ش��ده در فهرست 
واگذاري هاي مصوب هيات واگذاري براي سال 
جاري هستند، عنوان كرد: تنها در صورت ارايه 
پيشنهاد از سوي وزارت اقتصاد در هيات دولت 
و تصويب آن مي توان واگذاري هاي اعالم شده 

را لغو كرد. 
خاني با بيان اينكه س��ازمان خصوصي س��ازي 
براي هر يك از فرايندهاي واگذاري با آيين نامه 

و دس��تورالعمل هاي مختلف روبروست، عنوان 
كرد: سازمان خصوصي سازي بر اساس استنباط 
و يا سليقه شخصي به موضوع واگذاري ها ورود 
نمي كند چرا كه آيين نامه ها مشخص كرده كه 
واگذاري ها بايد چگونه انجام يا به تصويب هيات 

واگذاري برسد. 
معاون سازمان خصوصي سازي با اشاره به مطرح 
شدن واگذاري دوباره س��رخابي هاي تهران به 
بخ��ش خصوصي ، گف��ت: وزارت ورزش با ارايه 
پيشنهادي به هيات دولت خواستار لغو مصوبه 
قبلي در خص��وص عدم واگذاري باش��گاه هاي 
استقالل و پرس��پوليس را ارايه كرده و تا زماني 
كه منجر به صدور مصوبه از س��وي دولت نشود 
نمي ت��وان در خص��وص واگذاري س��رخابي ها 

حرفي را به ميان آورد. 

يك كارشناس، ريسك هاي سيستماتيك پيش روي 
بازار س��رمايه را تشريح كرد. مصطفي صفاري گفت: در 
خصوص بازارها دو بحث مطرح است. به عبارتي بازارها 
گذشته نگر يا آينده نگر هستند و معموال بازار سرمايه به 
آينده نگاه مي كند. بر اين اساس، زماني كه خبري منتشر 
مي ش��ود فعاالن بازار تاثير آتي خبر را بررسي مي كنند 
و بر اس��اس آن صف خريد و فروش ايجاد مي ش��ود. به 
گزارش س��نا، مديرعامل شركت س��بدگردان سرمايه 
ايرانيان عنوان ك��رد: يكي از مهم ترين بحث هاي فعلي 
بازار سرمايه موضوع بازگشت تحريم هاي اياالت متحده 
است و اين پرسش ها مطرح مي شود كه اگر فرضا 1۵ آبان 
تحريم اعمال شود اوال چقدر موفق خواهد بود؟ فروش دو 
ميليون و هشتصد هزار بشكه اي نفت ما را چقدر كاهش 
مي دهد؟ يا سواالتي از اين دست! وي ادامه داد: از آنجا كه 
بازار سرمايه، بخش آينده نگر اقتصاد محسوب مي شود، 
به نظر مي رس��د طي دو ماه گذش��ته تاثير تحريم خود 
را نش��ان داده و اعمال آن در آينده شوك قابل توجهي 
به اين ب��ازار وارد نمي كند. مصطفي صفاري با تاكيد بر 
اينكه اين تحريم در س��ريع ترين حالت يك سال ديگر 
روي اقتصاد ما اثر مي گذارد، افزود: زماني شوك سياسي 
تبديل به شوك اقتصادي مي شود كه واقعا درآمدهاي 
اقتصادي تحت تاثي��ر قرار بگيرد. با توجه به اينكه ايران 
رابطه خوبي با همسايه هاي خود دارد و همچنين عدم 
همراهي كشورهاي اروپايي با برنامه هاي امريكا، به نظر 
مي رسد اين تحريم ها اثر كمتري از آنچه اكنون همه 
تصور مي كنند، داشته باشد. وي ادامه داد: ممكن است 
از لحاظ ذهني و سياسي اعالم تحريم ها و زمان اعمال آن 
در كوتاه مدت روي بازار سرمايه اثر گذار باشد، اما ترس 
از تحريم تاثير جدي خود را بر بازار سرمايه گذاشته است 

و اكنون چگونگي مديريت اين تحريم ها بر اقتصاد حايز 
اهميت اس��ت كه اين موضوع با گذشت زمان مشخص 
مي ش��ود.  وي با اشاره به اينكه كشور ما سال ها است در 
فضاي تحريم به سر مي برد، گفت: ايران مقاوم ترين كشور 
در مقابل تحريم ها است و هيچ كشوري در دنيا به اندازه 
ما تحريم نبوده است. به همين علت راه مقابله با تحريم 
و ش��رايط مديريت آن را مي دانيم، براي مثال زماني كه 
شوراي امنيت س��ازمان ملل، ايران را تحريم كرد، كل 
كشورهاي دنيا از آن پيروي كرده و از ايران نفت نخريدند. 
همان زمان، ايران ابتدا 800 هزار بش��كه نفت خود را به 
فروش رس��اند و دقيقا دو ماه بعد به يك ميليون بشكه 
رسيد. اين درحالي است كه هم اكنون تنها چند كشور 
مانند امريكا، عربستان و امارات اين تحريم ها را پذيرفته اند 
كه با آنها روابط چنداني هم نداريم. وي ادامه داد: البته فقط 
امارات براي ما مهم است. فعال 30 درصد گردش تجاري 
ما از طريق امارات انجام مي ش��ود و ممكن است اقتصاد 
ما را تحت تاثير قرار مي دهد. اگر واقع بين باشيم به نظر 
مي رسد كه ايران توانايي مديريت تحريم را دارد. گرچه 
تحريم ها اثر كوتاه مدت خود را مي گذارد اما اينكه بگوييم 
در بلندمدت باعث مي شود بازار سرمايه مشكل پيدا كند 

جواب صحيحي نيست. 
اي��ن تحليلگر ب��ازار س��رمايه افزود:  اكن��ون تعيين 
سياست هاي داخلي مهم است. مشكل ما خود تحريم ها 
نيس��تند بلكه ترس داخلي از تحريم ها است. به عنوان 
مثال وزارت صنعت براي كنترل و جلوگيري از افزايش 
قيمت ها ارز پايه را 4200 توم��ان اعالم كرد. زماني كه 
آزادسازي قيمت صورت گرفته و عرضه كننده كاالي خود 
را با نرخ ۹ هزار تومان به فروش مي رس��اند، فروشنده در 
بورس كاال مجبور به عرضه با قيمت 4200 تومان است. 

وي تاكيد كرد: هرچند اين اقدام ب��ا هدف كنترل بازار 
صورت گرفته اما تداوم آن در بازار شايبه ايجاد مي كند. 
بايد آزادسازي قيمت ها را قبول كرد، هر چقدر كه به علم 
اقتصاد ايمان بياوريم آرامش اقتصادي بيشتري خواهيم 
داشت. مصطفي صفاري به چش��م انداز بازار سرمايه در 
ماه هاي آتي اشاره كرد و گفت: معتقدم روند بازار سرمايه 
از دو زاويه مثبت اس��ت. س��ال گذش��ته شركت هاي 
صادراتي با قيمت 3200 ص��ادرات را انجام مي دادند و 
ن��رخ ارز آزاد 3۷00 تومان بود. اكنون در اين س��ه ماهه 
شركت ها با حدود 8000 تا 8800 ارز خود را فروخته اند. 
طبيعي است با گذشت زمان اثر افزايش ارزش دالر روي 
سودآوري شركت ها مشخص مي شود. دومين موضوع 
كه در اقتصاد نسبت Q ناميده مي شود، ارزش جايگزيني 
شركت ها است كه هم اكنون به شدت باال رفته است. در 
حال حاضر هر كاري بخواهيد انجام دهيد با دالر ۹000 
توماني بايد باشد. شركتي كه با دالر حتي 3000 تومان 
دستگاه و مواد اوليه آورده اكنون ارزش جايگزيني آن باال 
رفته و شاهد رشد ارزش شركت ها هستيم. وي ادامه داد: 
در نيمه دوم امسال، به خصوص از آبان ماه به بعد، روزهاي 
خوبي در انتظار بازار سرمايه است. زماني كه اثر تحريم ها 
در اقتصاد مورد بررس��ي قرار بگيرد؛ بقيه موارد از جمله 
ارزش جايگزيني و سود آوري شركت هاي صادرات محور 
روند بازار را مثبت مي كند. البته به شرط آنكه آزادسازي 
قيمت ها را به رسميت بشناسيم و به علم اقتصاد ايمان 
بياوريم. اين كارش��ناس بازار افزود: آزادسازي قيمت ها 
تورم را در پي خواهد داشت و در اين شرايط نياز است كه 
همانند تجربه ساير كشورها، دولت سبدهاي حمايتي را 
از اقشار آسيب پذير افزايش دهد تا گپ افزايش هزينه ها 

براي طبقه محروم جبران شود.

بررس��ي عملكرد تي��م اقتصادي دول��ت دوازدهم 
در خصوص بازار س��رمايه موضوع مهمي به ش��مار 
مي رود. مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار ب��ه تصميمات مثبت دولت در جهت 
رون��ق بازار س��رمايه اش��اره كرد. به گزارش س��نا، 
محس��ن خدابخش با اشاره به حمايت هاي دولت از 
بازار سرمايه طي يك سال اخير بيان كرد: با آغاز به 
كار دولت دوازدهم بازنگ��ري در برخي قوانين بازار 
سرمايه در راستاي شفافيت و نقدشوندگي بيشتر، 
س��رعت پر ش��تابي به خود گرفت و همين موضوع 
توانس��ت در عملك��رد مطلوب بازار س��رمايه نقش 
بسزايي داشته باش��د. وي در ادامه به حمايت هاي 
دولت از بازار سرمايه و ترغيب مردم به سرمايه گذاري 
در بازاره��اي مولد محور اش��اره ك��رد و گفت: بازار 
س��رمايه مكاني براي كمك به رونق توليد به شمار 
م��ي رود. در همين زمينه س��رمايه گذاري و جذب 
وجوه از اين مس��ير، از سياس��ت هاي بسيار دقيق 
اقتصادي دولت در اين زمينه محس��وب مي ش��ود. 
مدير نظارت ب��ر بورس هاي س��ازمان بورس اوراق 
بهادار در تاييد حضور چش��مگير سرمايه گذاران در 
بازار سرمايه گفت: ارزش و حجم معامالت از ابتداي 
فعاليت دولت رشد قابل مالحظه اي داشته است. در 
همين رابطه رشد محسوس ميانگين ارزش معامالت 
در ماه هاي اخير نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران گواهي 
بر حضور سرمايه گذاران است. خدابخش در بخش 
ديگري از اظهاراتش با اش��اره ب��ه ابالغ مصوبه هاي 
اثرگذار از سوي دولت در بازار سهام بيان كرد: يكي 
از اقدامات مثب��ت وزارت اقتصاد ط��ي مدت اخير 

كاهش نرخ ماليات نقل و انتقال س��هام بود كه اين 
موضوع مي توان��د با كاهش هزينه ه��اي معامالتي 
به نقدش��وندگي و افزايش دفعات معامالت كمك 
ش��اياني كن��د. وي در ادامه بيان ك��رد: همچنين 
طي يكس��ال اخير با پيگيري هاي ص��ورت گرفته 
از س��وي تيم اقتص��ادي دولت و س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، كنترل و نظارت بر بازار بدهي و عرضه 
اوراق با جديت بيش��تري انجام ش��د. خدابخش در 
تشريح اين موضوع افزود: در اواخر سال ۹۵، عرضه 
و تقاضاهاي نامطلوب در ب��ازار بدهي و در خارج از 
بازار سرمايه شكل گرفت و باعث شد تعدادي از اين 
اوراق ب��ا نرخي به مراتب باالت��ر از نرخ اوراق بدهي 
موجود در بازار س��رمايه معامله شود. مدير نظارت 
بر بورس هاي س��ازمان بورس خاطرنشان كرد: در 
همين زمينه دولت دوازدهم با كمك مكانيزم هاي 
بازار س��رمايه اين موضوع را س��اماندهي كرد و در 
نهايت نرخ ها با توج��ه به عرضه و تقاضا در يك بازار 

نظام مند تعديل شدند.

پيچوخمواگذاريسرخابيهاثبتركوردتازه»تدپيكس«و»آيفكس«

روزهايخوبدرانتظاربازارسرمايه كاهشهزينهمعامالتي؛افزايشنقدشوندگي

معاونسازمانخصوصيسازيبيانكردمروريبرآمارمعامالتديروز

يككارشناسبازارسرمايهمطرحكرد مديرنظارتبربورسهايسازمانبورساوراقبهادارتشريحكرد

باتحليلگران



 اخبار
 Mon. August 27 . 2018  1183   تشكلها6 دوشنبه  5 شهريور 1397   15 ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره

موج شوك ارزي در مسير زنجيره مصرف

راه هاي مقابله با احتكار

نگاهي به مشكالت پروژه هاي عمراني

شرايط براي واگذاري طرح هاي نيمه تمام آسان شد؟

زماني كه يك شوك به اقتصاد كشوري وارد مي شود، 
اين ش��وك به مرور تمامي بخش هاي اقتصاد را تحت 
تأثير قرار مي دهد. اتفاقي كه در ب��ازار ارز در چند ماه 
گذشته رخ داد نيز به مرور تمام بخش ها را تحت تأثير 
قرار خواهد داد. به خاطر واكنش هاي حس��اب نشده 
دولت و بخش نامه ها پيش از اين تجارت خارجي تحت 
تأثير قرار گرفت اما به نظر مي رسد مسير معمول شوك 
ارزي امروز در حال طي شدن است. كاالهاي وارداتي 
در موج اول، كاالهاي توليد داخل با مواد اوليه خارجي 
در موج دوم و در نهايت كاالهاي جايگزين در موج سوم 
افزايش قيمت خواهند يافت. با وجود تمام تالش هاي 
دولت به شكل تعزيراتي كاالها خود را با قيمت هاي ارز 
آزاد وفق خواهند داد و در اين ميان طبيعي خواهد بود 
كه تا رخ ندادن كامل افزايش قيمت ها ش��اهد احتكار 
كاالها باشيم. اما سوال اين است كه دولت چه استراتژي 

در قبال مسير پيش رو به ويژه در 3 ماهه آتي دارد.

   به بازاري ها صدمه نزنيد
رييس ات��اق بازرگاني ايران معتقد اس��ت كه همه با 
برخورد جدي با محتكران موافق هستند و اتاق بازرگاني 
ايران نيز از آن استقبال مي كند اما اين فرآيند بايد به دور 
از فضاي امنيتي شكل بگيرد و مشكلي براي بازاريان 

به وجود نياورد.
طبق بسته جديد ارزي و همچنين مصوبه اخير دولت 
براي پرداخت مابه التفاوت ارزي از سوي واردكنندگاني 
كه كاالهايشان وارد شده اما در فهرست كاالهاي اساسي 
ق��رار ندارد ك��ه ارز ۴۲۰۰ توماني بگيرن��د، بايد براي 
ترخيص محموله خود ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ توماني تا 
بازار ثانويه را پرداخت كنند. در اين ميان اظهارنظرهاي 
فراواني صورت گرفت و انبارهاي بس��ياري به عنوان 

احتكار پلمب شد.
در اين باره غالمحسين شافعي - رييس اتاق بازرگاني 
ايران - اظهار كرد: ما نيز بارها اعالم كرده بوديم كه بايد 
مابه التفاوت ارزي براي واردات كاالهاي توليدي، مواد 

اوليه و ماشين آالت خط توليد برداشته شود.
وي درباره توقيف و پلمب انبارها نيز تاكيد كرد كه اين 
شيوه كه فضا را امنيتي كنيم، درست نيست. اما بايد با 

احتكار شديدا مبارزه كرد و متخلف را به اشد مجازات 
رساند. اما در اين ميان بنكداران سالمي كه كار مي كنند 

نبايد آسيب ببينند و تر و خشك كنار هم بسوزند.
رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: البته به اين معنا 
نيس��ت كه با مبارزه با احتكار و برخ��ورد با متخلفان 
مخالفيم، بلكه منظور اين است كه نبايد فضا امنيتي 
ش��ود و توليدكنندگان و بازاريان واقعي در اين ميان 
متضرر شوند. البته در هر جايي كه برخورد با محتكران 
را ببينيم ايستاده براي مسووالن دست مي زنيم و از آن 

استقبال مي كنيم.

   شكل گيري دادگاه هاي تخصصي
حسين محمودي اصل كارش��ناس اقتصادي درباره 
موضوع احتكار و راهكارهاي مبارزه با آن، اظهار كرد: 
بايد انگيزه ه��اي ايجاد رانت و احتكار در جامعه از بين 
رود در غير اينصورت تا زماني كه خالءهاي اقتصادي 
وجود دارد، نمي ت��وان از پدي��ده اي همچون احتكار 

جلوگيري كرد.
وي افزود: با توجه به گستردگي پخش كاالهاي احتكار 
شده در انبارهاي متعدد و در نقاط دور افتاده، نمي توان 

انتظار داشت كه اين كاالها به راحتي كشف شوند.
محم��ودي اصل با تأكي��د بر ض��رورت بهره گيري از 
تجربيات موجود در حوزه قاچاق، گفت: كشف و دپوي 
كاالهاي قاچاق در س��ال هاي گذشته موجب شد كه 
بسياري از اين اجناس در معرض فساد و تخريب قرار 

بگيرند و از سطح عرضه بازار خارج شوند.
اين كارش��ناس اقتص��ادي يادآوري كرد: در بيش��تر 
موارد، كش��ف كاالي رانتي موجب انتقال كاال از انبار 

احتكاركننده به انبار دولت خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به مقرون به صرفه بودن 
كاالهاي ايراني در برهه كنوني براي همسايگان خارجي، 
گفت: اكنون به دليل توليد كاال بر اس��اس مواد اوليه 
تهيه شده با ارز ارزان، داراي مزيت صادراتي شده ايم و 
از كشورهاي همسايه بسياري كاال از شهرهاي مرزي 
خريداري مي شود اما در صورتيكه بخواهيم اين كاال را با 

قيمت ارز جديد توليد كنيم، زيان خواهيم كرد.
محمودي اص��ل تصريح كرد: بهترين راه��كار براي از 

عرضه خارج نش��دن كاالهاي احتكار شده اين است 
كه قاضي با كمك كارشناس��ان اصناف براي كاالهاي 
احت��كاري قيمتي را تعيين ك��رده و آن كاال را به بازار 
عرضه كند. پول را به حس��اب صاحب كاال واريز كند و 

جريمه را از آن بكاهد.
وي تأكيد كرد: ورود پرونده هاي احتكاري به پيچ و خم 
طوالني دادگاه موجب خسران اقتصادي و ايجاد رانت 

مجدد خواهد شد.

   فقدان امنيت و رانت، احتكار مي آفريند
همچنين بهرام شهرياري كارشناس صنعت مي گويد 
احتكارهاي به وجود آمده در چند ماه اخير به دليل عدم 

امنيت و رانت هاي ايجاد شده در بازار است.
وي افزود: گردش مواد اوليه و كاالهاي مورد نياز توليد به 
دليل نوسانات قيمت ارز با كاهش روبرو بود و بسياري از 
افراد كاالهاي خود را در انبار دپو كرده و نمي فروشند تا 

قيمت ارز مشخص شود.

ش��هرياري تأكيد كرد: عامل اصلي اين موضوع خود 
دولت و سياست هاي اش��تباه اتخاذ شده در چند ماه 
اخير اس��ت كه موجب بي سر و ساماني در بازار ارز و در 

پي آن توليد ملي شد.
اين كارش��ناس صنعت تصريح كرد: ب��ه نظر من بايد 
ش��رايط براي اجراي اقتصاد آزاد فراهم ش��ود و تمام 
پول هايي كه از كشور خارج شده دوباره به كشور بازگردد 

تا بتوانيم اقتصاد سالمي داشته باشيم.

   حل مشكل از سرمنشأ
با وجود تمام اين بحث ها زمينه شكل گيري احتكار با 
توجه به وضعيت اقتصاد كامال بديهي است. نمي توان 
انتظار داش��ت كه سود نگهداري كاال زياد باشد و هيچ 
كس اقدام به تعويق ف��روش نكند. تالش هايي مانند 
معرفي انبارها مي تواند تا حدي كار احتكارگران را سخت 
كند اما به نظر مي رسد بايد از ابزارهاي دقيق تري براي 
اين كار استفاده كرد. ش��ايد بهترين روش قبول اين 

واقعيت باش��د كه با وجود تمام فشارها قيمت كاالها 
افزايش خواهد يافت پس با پذيرش اين افزايش مي توان 
جلوي شكل گيري رانت را گرفت. براي مثال در حال 
حاضر در بحث پتروشيمي ها فروش نهايي كاال توسط 
اس��تفاده كنندگان از محصوالت پتروشيمي افزايش 
داش��ته اما نرخ خوراك پتروشيمي كماكان با قيمت 
سابق است كه اين مساله رانتي را براي پتروشيمي ها 
شكل مي دهد. به هر روش��ي كه بخواهيم از اين رانت 
جلوگيري كنيم تا زماني كه ريشه رانت برطرف نشود 
محكوم به شكست هستيم. درباره احتكار هم تا زماني 
كه تالش كنيم واقعيت افزايش قيمت را با روش هاي 
تعزيرات انكار كنيم شاهد احتكار خواهيم بود و هر گاه 
تالش براي قيمت گذاري دستوري كنيم بازار سياه را 
ايجاد كرده ايم. در چنين شرايطي چاره اي جز پذيرش 
افزايش قيمت نداريم و به جاي آن سياست هايي براي 
جلوگيري از فش��ار مضاعف به مردم و كاهش قدرت 

خريد آنها بايد شكل گيرد.

محمد رضا انصاري ناي��ب رييس اتاق بازرگاني ايران و 
رييس هيئت اجرايي ش��وراي هماهنگي تشكل هاي 
مهندسي و حرفه اي كشور اظهار كرد: صنعت احداث 
كش��ور از س��ال هاي آغ��از آخري��ن دوره تحريم ها با 
چالش هاي گوناگوني روبرو شده و اين معضالت هنوز 
به نوعي ادامه دارد. طي 1۰ الي 1۲ سال اخير به سبب 
فشارهاي مختلف تحريم و كمبود نقدينگي، طرح هاي 
تملك دارايي  كه با بودجه عمراني دولت انجام مي شد به 

توقف كشيده شده است.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران از توقف حدود 76 هزار 
پروژه به ارزش 65۰ هزار ميليارد تومان در كشور خبر داد 
و گفت: اين حجم تخمين زده شده عدد بسيار سنگيني 
اس��ت و ۴۰ درصد از كل نقدينگي موجود در كشور را 
كه هزار و 6۰۰ هزار ميليارد تومان است شامل مي شود.

  توقف طرح هاي عمراني
 3 ميليون نفر را بيكار كرد

انصاري توقف پروژه هاي نيمه تمام عمراني را س��بب 
بيكاري 3 ميليون نفر در كشور دانست و بيان كرد: اين 
موضوع مس��ائل عمده اي را براي دولت، ملت و بخش 

سازنده كشور ايجاد كرده است.
رييس هيئت اجرايي ش��وراي هماهنگي تشكل هاي 
مهندسي و حرفه اي كش��ور درباره ديگر چالش هاي 
صنعت س��اخت و مهندس��ي كش��ور گفت: كمبود 

نقدينگي، كمبود اعتبارات بانكي و مس��ائل مربوط به 
تغيير نرخ ارز در برخ��ي از حوزه هاي صنعت احداث و 

سازندگي بار سنگيني را بر دوش ما گذاشته است.
وي تصريح كرد: بسياري از كارفرما ها به دليل نداشتن 
منابع مالي به اس��ناد خزانه كه س��ر رس��يد آنها چند 
ساله اس��ت روي مي آورند اين امر تنها منجر به تأمين 
نقدينگي 5۰ درصدي از اسناد خزانه براي آنها مي شود. 
كارفرمايان مي خواهند با 5 الي 6 درصد س��ود زندگي 
كنند در حالي كه با بهره مندي از اسناد خزانه يا اوراق 
مشاركت مجبور مي شوند براي نقد كردن آنها 5۰ درصد 

از صورت وضعيت ها را پرداخت كنند.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: دامنه بحراني كه 
از نظر اقتصادي كشور را در بر گرفته شايد بيشتر از همه 
قشر سازنده را كه با خيل عظيمي از كاركنان روبروست، 

به چالش كشيده است.

   ظرفيت 6 هزار ميليارد توماني
 براي سرمايه گذاري در طرح ها 

انصاري گف��ت: قانون واگ��ذاري طرح هاي نيمه تمام 
عمراني در سال 1393 در مجلس شوراي اسالمي در 
الحاق ۲ ماده ۲7 به تصويب رسيد. پيرو اين موضوع از 
دولت خواسته شد تا دستورالعمل اين واگذاري ها تدوين 

و در شوراي اقتصاد به تصويب برسد.
رييس هيئت اجرايي ش��وراي هماهنگي تشكل هاي 

مهندسي و حرفه اي كشور با اشاره به حضور مستمر و 
پررنگ بخش خصوصي در رفت و برگشت هاي متعدد 
اين دستورالعمل و نهايي شدن آن توسط دولت، افزود: 
باالخره در مرداد ماه سال گذشته و 3 سال بعد از تصويب 
قانون مذكور، دستورالعمل واگذاري طرح هاي نيمه تمام 

عمراني به تصويب شوراي اقتصاد رسيد.
وي اضافه كرد: بعد از نهايي شدن دستورالعمل، آيين نامه 
مربوط به واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني امسال 
در دولت به تصويب رس��يد و اكنون ما صاحب قانون، 
دستورالعمل و آيين نامه در زمينه واگذاري طرح هاي 

نيمه تمام عمراني به بخش خصوصي هستيم.
نايب رييس اتاق بازرگان��ي ايران تصريح كرد: با اينكه 
بستر قانوني فراهم ش��ده اما اين قانون باز هم قابليت 
اجرا ندارد. براي اينكه اين مهم به مرحله اجرايي برسد، 
سازمان برنامه و بودجه اقدام خوبي كرده است بطوري 
كه با لحاظ تبصره 19 در بودجه س��ال 97 يك امكان 
و ظرفيت مالي ايجاد ش��ده تا در راس��تاي آن 6 هزار و 
3۰۰ ميلي��ارد تومان به صورت اهرم ش��ده در اختيار 
عالقه مندان به سرمايه گذاري در تكميل طرح هاي نيمه 

تمام عمراني، قرار بگيرد.
انصاري تصريح كرد: از آنجايي كه طي 1۰ سال گذشته 
مش��اوران، پيمانكاران، سازندگان و تركيبي از آنها كه 
از حوصله، ظرفيت و توانمندي مديريتي قابل توجهي 
در به ثمر رس��اندن اين طرح ه��اي نيمه تمام عمراني 

برخوردارند، بودجه و منابع كافي در اختيار نداشته اند، 
ارزش تبصره 19 در بودجه س��ال 97 به منظور اتمام 

طرح هاي مذكور بسيار باال مي رود.

   تس�هيل در واگذاري طرح هاي نيمه تمام 
هنوز در حد حرف!

رييس هيئت اجرايي ش��وراي هماهنگي تشكل هاي 
مهندسي و حرفه اي كشور بيان كرد:  بر اين باوريم كه 
بتوانيم 6 هزار و 3۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده 
را از طريق دريافت تسهيالت به 15 هزار ميليارد تومان 
برسانيم، اين رقم كمك مي كند تا سازندگان با تامين 

الباقي هزينه، طرح نيمه تمام را به پايان برسانند.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: وعده هاي 
دولت براي تس��هيل در واگذاري طرح هاي نيمه تمام 
عمراني تا كنون عملياتي نشده اما بخش خصوصي به 
همراه سازمان برنامه و بودجه با جديت وارد صحنه شده 
است تا با تكميل بخش��ي از اين طرح ها 1۲۰ هزار نفر 

اشتغال جديد ايجاد شود.
انصاري گفت: اكنون 15 سال از عمر شوراي هماهنگي 
تشكل هاي مهندس��ي و حرفه اي كش��ور مي گذرد و 
اين نهاد تعامل به صورت ادواري با رياس��ت س��ازمان 
برنامه و بودجه و معاونانش جلس��اتي برگزار مي كند، 
در اين جلسات مشترك معضالت، چالش ها و اقدامات 
انجام ش��ده در حرفه مهندسي و ساخت كشور مطرح 

مي ش��ود و س��ازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده 
دول��ت موارد مورد نظر س��ازمان و دولت را با ش��وراي 
هماهنگي تشكل هاي مهندسي و حرفه اي كشور در 

ميان مي گذارد.
رييس هيئت اجرايي ش��وراي هماهنگي تشكل هاي 
مهندسي و حرفه اي كشور اضافه كرد: سعي مي كنيم 
تعامل را كه عن��وان اين نهاد ن��ام دارد در عمل هم به 
مرحله اجرا برسانيم.غرض اين است كه نقطه تماسي 
با دولت تعريف شده باش��د كه در اين فرايند از طريق 
سازمان برنامه و بودجه با مجموعه تشكل هاي مهندسي 
كش��ور، مش��كالت س��ر راه صنعت احداث كشور در 
اقس��ام پروژه هاي عمراني در جلسات ادواري مطرح و 
راهكارهاي پيش��نهادي از طريق اجماع نظر شوراي 
هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده 

دولت مشخص و مطرح مي شود.
گفتني است كه در حال حاضر 6 هزار پروژه ملي و 7۰ 
هزار پروژه استاني نيمه تمام در كشور وجود دارد، از سال 
گذشته تاكنون 7۲ پروژه ملي به ارزش 76۰۰ ميليارد 

تومان به بخش خصوصي واگذار شده است.
همچنين در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
س��ران قوا مصوب ش��د كه س��ازمان برنامه و بودجه، 
طرح هاي نيمه تمام دولتي را براي تكميل و بهره برداري 
با شرايط آسان در اختيار بخش غير دولتي و به ويژه بخش 

خصوصي قرار دهد.

كاهش كارمزد ارزيابي 
گواهي انطباق كاالهاي وارداتي

نايب رييس ات��اق ايران گفت: كارمزد صدور گواهي 
ارزيابي انطباق كاالهاي وارداتي به جاي اينكه مضربي 
از ارزش كاالهاي وارداتي باشد، صرفا بر مبناي تعرفه 
قيمت تمام شده خدمات سازمان استاندارد خواهد 
بود. حسين سالح ورزي در گفت وگو با اگزيم نيوز با 
تشريح جزئيات آخرين جلسه هيات مقررات زدايي 
و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار كه با حضور 
وزير اقتصاد و س��اير اعضاي اين هيات برگزار شده 
بود، گفت: بر اس��اس تصميم هيات مقررات زدايي، 
تغيير مبناي محاسبه كارمزد ارزيابي گواهي انطباق 
كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري تصويب 
و اعالم ش��د. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران افزود: 
در سال هاي گذشته، موسسه اس��تاندارد معادل ۸ 
در ه��زار ارزش گمركي كاالهاي وارداتي مش��مول 
استاندارد اجباري را به عنوان كارمزد گواهي ارزيابي 
انطباق محاسبه و دريافت مي كرد و اين موضوع، به 
دليل مغايرت با قان��ون و افزايش هزينه هاي قيمت 
تمام ش��ده كاالهاي وارداتي مورد اعتراض فعاالن 
اقتصادي بود. وي تصريح كرد: اين اعتراض در حالي 
صورت گرفت كه با وجود طرح آن در كميته ماده 1۲ و 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، موسسه 
استاندارد اقدام اصالحي الزمم را به عمل نياورده بود. 
به گفته اين عضو هيات مقررات زدايي، با طرح موضوع 
مذكور در شوراي عالي استاندارد و اصالح آيين نامه 
مربوط، از اين به بعد هزينه هاي كارمزد صدور گواهي 
ارزيابي انطباق كاالهاي وارداتي به جاي اينكه مضربي 
از ارزش كاالهاي وارداتي باشد صرفا بر مبناي تعرفه 
قيمت تمام شده خدمات ارايه شده از سوي موسسه 

استاندارد خواهد بود.

 برنامه ريزي اتاق ايران
براي توسعه تجارت خارجي

اولين نشست از سلسله جلسات تخصصي معاونت 
بين الملل اتاق اي��ران با فعاالن اقتص��ادي با هدف 
شناسايي مشكالت و بررسي راه هاي توسعه تجارت 
خارجي برگزار و در اين جلسه با حضور نمايندگان 
تش��كل هاي مختلف ش��امل نس��اجي، پوشاك، 
محصوالت پتروشيمي، ش��يميايي، حمل و نقل، 
گمرك و گردشگري س��طح روابط اقتصادي ايران 
با كشور تركيه بررسي ش��د. اتاق ايران در نظر دارد 
از طريق هم انديش��ي و رايزني با فعاالن اقتصادي به 
بهبود شرايط و تسهيل مشكالت و موانع ايجاد شده 
در مس��ير تجارت خارجي كمك كند. بدين ترتيب 
شناس��ايي مش��كالت و يافتن راه هاي برون رفت از 
آنها را در دستوركار خود قرار داده است. بر اين اساس 
نشس��ت هاي تخصصي ديگري ب��ا محوريت هاي 
كشورهايي چون روسيه، هند، چين و ... در اتاق ايران 

برگزار خواهد شد. 

نرخ پيشنهادي خريد تضميني 
گندم اعالم شد

محم��د ش��فيع مل��ك زاده رييس نظ��ام صنفي 
كشاورزي و منابع طبيعي كشور با اشاره به ضرورت 
اعالم به موق��ع نرخ خريد تضميني گن��دم، اظهار 
كرد: بي ترديد در س��الي كه از س��وي رهبر معظم 
انق��الب س��ال تولي��د و حماي��ت از كاالي ايراني 
نامگذاري ش��ده است، همه مس��ووالن در راستاي 
 س��ربلندي و عزت ايران اس��المي بايد گام بردارند.

وي افزود: براس��اس قانون افزايش بهره وري، وزارت 
جهاد كش��اورزي ت��ا پايان تيرماه هرس��ال موظف 
است، نرخ پيش��نهادي خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي را به دولت اعالم كند تا شوراي اقتصاد پس 
از بررسي هاي الزم نرخ خريد تضميني محصوالت 
 كش��اورزي را قبل از شروع س��ال زراعي اعالم كند.

مل��ك زاده با انتق��اد از تأخير دولت در س��ه س��ال 
گذش��ته در اعالم نرخ خريد تضميني گندم، گفت: 
در س��ال زراع��ي 97_96 متأس��فانه ن��رخ خريد 
تضميني گن��دم با تأخير بيش از 7 م��اه همزمان با 
برداشت گندم اعالم ش��د كه اين امر در كنار ثبات 
نرخ خريد تضميني گندم نس��بت به مدت مشابه 
 س��ال قبل ضربه سنگيني به كش��اورزان وارد كرد.
 اين مقام مس��وول با بيان اينكه برخي از كشاورزان 
محكوم به كاشت گندم هستند، افزود: متأسفانه برخي 
كشاورزان به سبب شرايط اقليمي و نبود تخصص در 
كش��ت ديگر محصوالت چاره اي جز كشت گندم 
ندارند و اين در حالي است كه دولت در سال هاي اخير 
به گندمكاران كم لطفي داشته است و همين موضوع 
موجب ش��ده تا برخي از توليدكنندگان به سمت و 
سوي كشت محصوالت آب بست و محصوالتي كه با 
مازاد توليد روبرو هستيم، روي آورند و اين در حالي 
است كه با اعالم نرخ به موقع محصوالت كشاورزي 
 شاهد تصميم گيري مطلوب كش��اورزان هستيم.
 ريي��س نظ��ام صنف��ي كش��اورزي ادام��ه داد: در 
س��ال زراع��ي ج��اري ب��ا وج��ود كاهش س��طح 
زير كش��ت، بهره وري در س��طح به س��بب عواملي 
همچ��ون اس��تفاده از تكنولوژي ه��اي روز، 
روش ه��اي نوي��ن آبي��اري، مكانيزاس��يون و نوع 
بذر مصرفي افزايش داش��ته اس��ت، بطوري كه در 
 برخي مناطق به 16 تن در هكتار رس��يده اس��ت.

 وي ب��ا انتق��اد از نب��ود بان��ك اطالعات��ي دقيق از 
بهره برداران در كشور، گفت: متأسفانه بانك اطالعاتي 
دقيق��ي از تعداد بهره برداران، ن��وع فعاليت و ميزان 
بهره برداري آنها در كشور نداريم و همين امر منجر 
 به سوءاس��تفاده برخي افراد و دالالن ش��ده است.

 مل��ك زاده در مورد ض��رورت افزايش ن��رخ خريد 
تضميني گندم متناسب با ميزان تورم در سال زراعي 
9۸_97 اظهار كرد: بر اساس آناليزهاي انجام شده 
ميانگين قيمتي كه امروز مي توان براي گندم اعالم 
كرد حداقل 1۸۰۰ تومان است، چرا كه هزينه هاي 
ماشين آالت با افزايش 3۰ تا ۴۰ درصدي و سموم 
و س��اير هزينه ها ۲ تا 3 برابر رشد داشته است كه 
اين موضوع تأثير مستقيمي در هزينه تمام شده 

توليد دارد.

عباسي نايب رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادر كنندگان مبلمان 
در خصوص مشكالت صنعت مبلمان كشور گفت: در كشورهاي توسعه 
يافته اهميت زيادي به صنعت مبلمان داده مي شود و در كشور ما حدود 

۸.5 درصد اشتغال از اين صنعت تامين مي شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر 5 درصد نياز كش��ور به مبلمان از طريق 

واردات تامين مي شود كه قبال بيشتر بود.
عباس��ي درباره مش��كالت پيش روي توليد كنندگان داخلي گفت: 
قيمت تمام شده در كشور ما خيلي باالست كه رقابت را از ما مي گيرد 
اما باوجود اين مش��كل، آمار واردات را كم ك��رده ايم. اين فعال حوزه 
مبلمان تصريح كرد: ما توانمندي در صادرات داريم اما حمايت الزم از 
اين بخش صورت نمي گيرد، نبود تسهيالت مناسب، موانع مالياتي و 
عوارض از جمله مشكالت اين حوزه است كه در نهايت سبب افزايش 
قيمت تمام شده كاال مي ش��ود و ما نمي توانيم در اين شرايط رقابت 
كنيم.بايد ش��رايطي فراهم شود كه قيمت تمام ش��ده كاهش يابد. 
عباس��ي تاكيد كرد: ما اكنون آمادگي براي صادرات داريم اما مشكل 
اصلي اين بخش، مواد اوليه است و يك سري از كارخانجات به همين 
دليل تعطيل ش��ده اند چراكه به دليل فعاليت ه��اي دالالن، قيمت 
مواد اوليه روز به روز باال مي رود. از سوي ديگر مقيمي معاون سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي در ادامه اظهار داشت: صنعت 
مبلمان اهميت ويژه اي در كشورهاي پيشرفته داردو يكي از مدل هاي 
توسعه اي خوشه اي است. وي ادامه داد: توسعه صنعت مبلمان يكي از 
الزامات اساسي براي كشورهايي است كه در اين صنعت مزيت دارند.

معاون س��ازمان صنايع كوچك در خصوص حمايت ه��اي دولت از 
اي��ن صنعت گفت: تس��هيالت در حوزه مبلمان ب��ه مصوبه مجلس 
مبني بر توسعه كس��ب و كارها در مناطق روستايي برمي گردد . وي 

اف��زود: در مناطق مرزي اين تس��هيالت با نرخ ۴ درص��د و در حريم 
شهرها و روس��تاها با نرخ 6 درصد ارايه مي شود و شهرهاي زير 3۰۰ 
 هزار نف��ر مي توانند با نرخ 1۰ درصد از تس��هيالت اس��تفاده كنند.

مقيمي ادامه داد: اما كساني كه در شهرهاي باالي ده هزار نفر هستند 
مي توانند از تسهيالت فراگير استفاده كنند و سازمان با همكاري وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي توافق كرده كه كمك هاي فني اعتباري ارايه 
شود. در سال 97 با استفاده از تاييديه بانك مركزي مي توانيم تسهيالت 
را به صنعتگران اعطا كنيم. معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي با بيان اينكه حمايت هاي دولت از اين بخش تنها به حمايت 
مالي محدود نمي شود، گفت: مدل خوشه اي براي توسعه اين صنعت 

ارايه شده كه يكي از مدل هاي اصلي توسعه در دنيا است.
وي ادامه داد: اكنون ۲5 خوشه در اين صنت در كل كشور شناسايي 

شده و 5 خوشه در چند استان تكميل شده است.
مقيمي افزود: در يك خوش��ه مجموعه اقدام��ات از تامين مواد اوليه 
تا فروش و صادرات انجام مي گيرد و كار براي توليد كننده تس��هيل 
مي شود. اين مقام مسوول تصريح كرد: در بعضي خوشه ها، شهرك هاي 
تخصصي ايجاد شده است و همچنين از باب حضور در نمايشگاه هاي 

ساير كشورها، از توليدكنندگان حمايت مي شود.
وي در خصوص مش��كل مواد اوليه مورد نياز صنعت مبلمان گفت: 
مهم ترين مشكل اين صنعت در بحث ماده اوليه به چوب بر مي گردد؛ 
ما در داخل كش��ور به دليل ممنوعيت برداشت چوب از جنگل ها با 
كمبود مواجه هس��تيم و بنابراين بخش زيادي از اي��ن ماده از خارج 

تامين مي شود.
مقيمي اف��زود: در حال حاضر تعرفه واردات چوب ۴ درصد اس��ت تا 

مشكلي در زمينه واردات براي توليدكنندگان وجود نداشته باشد.

نايب رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مبلمان مطرح كرد 

قيمت تمام شده باال مهم ترين چالش پيش  روي صنعت مبلمان
در نخستين نشس��ت كميته مش��ترك ايران و ژاپن ضمن بررسي 
وضعي��ت روابط تجاري ميان دو كش��ور، راه ه��اي افزايش مبادالت 

دوجانبه در شرايط تحريم مورد بحث قرار گرفت. 
محمدرضا كرباسي، معاون امور بين الملل اتاق ايران در اين نشست كه 
با حضور تمامي اعضاي كميته مشترك برگزار شد، با اشاره به دو سال 
تالش براي تأسيس اين كميته با وجود بي  رغبتي طرف ژاپني گفت: به 
اعتقاد اتاق ايران ظرفيت براي همكاري بيشتر بين دو كشور وجود دارد. 
طي سفري كه هياتي از اتاق ايران به همراه وزير امورخارجه به كشور 
ژاپن داشتيم، متوجه شديم كه ايران مي تواند در حوزه هاي متنوعي 
با اين كش��ور همكاري داشته باشد. بنابراين موضوع تأسيس كميته 

مشترك را با جديت دنبال كرديم.
وي ادامه داد: ش��ايد امروز به دليل تحريم هاي امريكا، ش��اهد خروج 
شركت هاي ژاپني از ايران باش��يم، اما نبايد نااميد بود چراكه در اين 
دوره از تحريم ها، شرايط با گذشته متفاوت بوده و با محدوديت هاي 

كمتري روبرو هستيم.
معاون امور بين الملل اتاق ايران در ادامه از حضور تعداد قابل توجهي 
از ايرانيان در ژاپن به عنوان يك ظرفيت مغفول مانده ياد كرد و افزود: 
البته چنين موضوعي در س��اير كش��ورها نيز به چشم مي خورد كه 
متأسفانه تاكنون برنامه اي براي استفاده از آن نداشتيم. جا دارد كميته 
مش��ترك ايران و ژاپن با برنامه ريزي و ارايه استراتژي مشخص از اين 

موقعيت استفاده كند.
بهرام ش��كوري، رييس كميته مش��ترك ايران و ژاپن نيز با اشاره به 
همكاري هاي گسترده دو كشور در حوزه معدن و صنايع معدني، سطح 
روابط را نسبت به پتانس��يل موجود اندك خواند و گفت: استفاده از 
ظرفيت تمام اعضا در اين برهه حساس، جزو اولويت هاي كميته است. 

از طرفي بايد عالوه بر برقراري ارتباط مستمر و مفيد با سفارتخانه ايران 
در ژاپن، از تجربيات سفراي قبلي ايران در ژاپن نيز استفاده كنيم.

به باور اين فعال اقتصادي، ژاپني ها عالقه اي به از دست دادن بازار خود 
در ايران ندارند هرچند به دليل روابط گس��ترده با امريكا تا حدودي 
محتاطانه تر از ديگر كشورها در ارتباط با ايران رفتار مي كنند. بنابراين 
الزم است به همت اعضاي كميته راهكارهاي مناسب براي تقويت و 
تداوم مناس��بات پيدا كرده و آنها را در اختيار طرف هاي خود در ژاپن 

قرار دهيم.
س��يد مجتبي موس��ويان، مديركل دفتر بازرگاني آسيا و اقيانوسيه 
سازمان توس��عه تجارت كه به نمايندگي از اين سازمان عضويت در 
كميته را به عهده دارد، سهم اندك ژاپن در صادرات و واردات ايران را 
ناشي از وابستگي گسترده اين كشور به تجارت خارجي و در رأس آن 
تجارت با امريكا عنوان و تصري��ح كرد: بيش از 9۰ درصد اقتصاد اين 
كشور به بازارهاي خارجي متكي است و در اين بين سهم امريكا از ديگر 

كشورها بيشتر است.
وي تش��ريح كرد: با اين وجود اين كشور هميش��ه براي حفظ روابط 
اقتصادي خود با همه كشورها تالش مي كند. همانطور كه در دوره قبل 
تحريم ها هم ش��اهد بوديم، هيچگاه اين كشور بطور كامل مناسبات 

خود را با ايران قطع نكرد.
بر اساس اظهارات موسويان، ژاپن در بهترين حالت تنها يك درصد از 
صادرات ايران را جذب كرده و 1.3 درصد از واردات كشورمان را تأمين 
كرده اس��ت. وي افزود: اين مساله بايد آسيب شناسي شود و بهترين 

محل براي اين كار، كميته مشترك ايران و ژاپن خواهد بود.
در ادامه اين نشس��ت اعضاي كميته، مش��كالت بانك��ي را به عنوان 

مهم ترين مانع در تداوم مناسبات اقتصادي با ژاپن مطرح كردند. 

معاون بين الملل اتاق ايران: 

كميته مشترك از ظرفيت ايرانيان مقيم ژاپن استفاده كند
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نگاهي به رقابت شركت هاي بزرگ با بانك هاي مركزي

استراتژي جديد آلمان براي تعامل با امريكا

آياَاَبرشركتهااقتصادراشكلميدهند؟

تقويت اروپا و تشكيل جبهه هاي چندمليتي

گروه جهان   
اََبرشركت ها مي توانند در اقتصاد خيلي چيزها را تغيير 
دهند از تورم گرفته تا دستمزدها؛ آنها مي توانند به اندازه 
بانك هاي مركزي قدرت داش��ته باشند. واقعيت هاي 
بزرگ اقتصادي چند دهه اخير اين است كه شركت هاي 
موفق و بزرگ بيش از هر زماني بر صنايع تس��لط پيدا 
كرده ان��د در حالي كه دس��تمزدها، تورم و نرخ رش��د 
تقريبا به همان كندي گذشته اس��ت. امروزه بسياري 
از قدرتمندترين سياست گذاران اقتصادي جهان بطور 
جدي اين مساله را در نظر مي گيرند كه عامل حقيقت 
اول )تسلط روزافزون شركت هاي بزرگ بر صنايع( عامل 
حقيقت دوم )افزايش آهسته دستمزد، تورم و نرخ رشد( 
است و اينكه تمركز روزافزون قدرت شركت هاي بزرگ 
باعث شده تا تالش بانك هاي مركزي براي حفظ اقتصاد 

سالم متزلزل شود. 
نيويورك  تايمز مي نويسد: بحث امروز اقتصاددان ها پاسخ 
به اين پرسش است كه آيا انحصارگرايي و قدرت بيش 
از اندازه چند كارفرما مي تواند بخشي از مشكل افزايش 
نيافتن دستمزدها باشد يا خير. اقتصاددان ها به دنبال 
اين هستند كه آيا ش��ركت هاي بزرگ كه در بسياري 
از صنايع پيشرو هستند، مس��وول كاهش هزينه هاي 
سرمايه گذاري هستند يا خير؟ آنها همچنين در حال 
بررسي اين مساله هستند كه آيا فرايند قيمت گذاري 
شركت هايي آناليني چون آمازون مي تواند تاثيري بر 

تغييرات تورمي داشته باشد يا خير. 
گرچه هنوز پاسخ اين پرسش ها كامال مشخص نشده اما 
نظريه هاي قابل توجهي در اين باره مطرح شده، ايده هايي 
كه درس��ت پيش از گردهمايي س��االنه روساي بانك 
مركزي در جكسون هول مورد بررسي قرار گرفته است. 
جيس��ون فورمن اقتصاددان دانشكده كندي دانشگاه 
هاروارد، مي گويد: »تا همين چند سال پيش نظريه هاي 
مربوط به انحصارگرايي چندان جدي گرفته نمي شد و 
حتي برخي طرح و مطالعه چنين نظرياتي را بدبينانه 
مي خوانند كه ارتباطي با سياست هاي كالن اقتصادي 
ندارد. اما در سال هاي اخير يك انفجار تحقيقاتي اتفاق 

افتاده و ديوارهاي گذشته را خراب كرده است.« 

نيويورك تايمز مي نويس��د: بانك ه��اي مركزي هيچ 
تمايلي ندارند كه اظهارات كارشناساني چون فورمن را 
تاييد كنند اما واقعيت اين است كه آنها نيز با اطالعات 
مربوط به چگونگي رقابت شركت هاي بزرگ با بانك هاي 
مركزي براي شكل دادن به اقتصاد موردنظر خود درگير 
هس��تند. در حالي كه اين مباحث بطور گس��ترده اي 
در نشس��ت هاي مربوط به سياست هاي ضدتراست يا 
چگونگي تنظيم بازار مطرح مي شود، اما مي تواند نتايج 
مثبت و كارآمدي براي بانك هاي مركزي داشته باشد. به 
عنوان مثال، اگر قدرت متمركز يك شركت باعث كاهش 
رشد دستمزدها شود، بانك مركزي اياالت متحده شايد 

بتواند نرخ بهره را براي زمان بيش��تري پايين نگهدارد، 
بدون اينكه تغييري در تورم ايجاد ش��ود. استر جورج 
رييس بانك مركزي كانزاس كه به دليل حمايت از كسب 
و كارهاي خرد و متوسط و كمك به بهبود اقتصادي در 
سال هاي اخير مورد تقدير قرار گرفته، در حال بررسي 
اين مساله هستند كه شايد اين بهبود شرايط كسب و 
كارهاي خرد نتيج��ه افزايش تمركز صنعت بانكداري 
بوده است. استر جورج در اين باره گفته: »مساله اصلي 
اينجا نگاه به اندازه و ردپاي ش��ركت ها نيس��ت بلكه به 
نظر مي رسد مسائل جدي وجود دارد كه بايد با جديت 
بيشتري مورد بررسي قرار گيرند.« براي مثال، بيشتر 

س��رمايه  شركت هاي مدرن به ش��كل ناملموس مانند 
نرم افزارهاست تا ماشين آالت و ساير كاالهاي فيزيكي. 
به گفته نيكالس كروزت و جانيس اريلي از دانشگاه نورث 
وسترن، شايد يكي از داليل سياست نرخ پايين بانك هاي 
مركزي در چند دهه گذشته باشد. در واقع نوع سرمايه 
شركت ها باعث شده كه بانك هاي مركزي هزينه كردن 

بيشتر سرمايه را تشويق نكنند. 
بانك ها اغلب تمايلي ندارند تا دارايي هاي معنوي يا ساير 
اقالم نامش��هود را به عنوان وثيقه در برابر وام بپذيرند و 
اين بدان معناس��ت كه نرخ بهره اي ك��ه بانك مركزي 
كاهش مي دهد قدرت كمتري براي توليد هزينه افزوده 

س��رمايه گذاري دارد. آلن كروگر اقتصاددان دانش��گاه 
پرينس��تون، ادعا مي ك��رده كه ق��درت انحصارگرايي 
احتماال بخش بزرگي از پازل داليل رشد اندك دستمزد 
است. با اين ارزيابي ها، دستمزدها بايد با توجه به سطح 
تورم و نرخ بيكاري يك تا 1.5 درصد س��ريع تر از آنچه 

امروز افزايش داشته، رشد مي داشت. 
كروگر مي گويد: زماني كه كارگران در انتخاب كارفرما 
گزينه هاي محدودي دارند، ق��درت كمتري نيز براي 
درخواست افزايش حقوق دارند و به همين دليل براي 
كارفرمايان راحت تر خواهد بود كه پرداخت ها را محدود 
كنند حال يا از طريق مخالفت آش��كار ي��ا توافق هاي 
ظريف پشت پرده. البته اين احتمال هم وجود دارد كه 
سياست انحصار بتواند تاثيرات ديگري را داشته باشد. 
مثال اينكه با پايين نگه داش��تن نرخ بهره و تقويت بازار 
كار، كارفرمايان سرانجام متوجه شوند كه هيچ راهي جز 

افزايش پرداخت ها به كارگران ندارند. 
گرچه مباحث مربوط به دخالت پيدا و پنهان شركت هاي 
بزرگ در شكل دادن دوباره اقتصاد تازگي دارد اما براي 
بسياري از كساني كه سال هاست معتقدند قدرت متمركز 
اين شركت  عامل اصلي بسياري از مشكالت اقتصادي 
است، بانك هاي مركزي همين حاال هم زمان زيادي را 
براي به دس��ت گرفتن كنترل شرايط از دست داده اند. 
مارشال اسينبوام كارشناس موسس��ه روزولت كه در 
نشست ساالنه اخير روساي بانك هاي مركزي نيز حضور 
داش��ته، مي گويد: »ركود دستمزد معماي پيچيده اي 
نيست. تحقيقات ما نشان مي دهد كه چه اتفاقي مي افتد 
اما اين براي اولين بار است كه فدرال رزرو تصميم گرفته 

تا بطور جدي به اين مساله بپردازد.« 
نيويورك تايمز در پايان نوشته: »فدرال رزرو تالش دارد 
تا سالمت اقتصاد امريكا را حفظ كند آن هم در شرايطي 
كه هنوز نتوانسته مس��اله پرداخت و دستمزد خوب را 
براي ميليون ها نفر حل كند. كساني كه در نشست اخير 
روساي بانك هاي مركزي در جكسون هول دور هم آمده 
بودند همگي درباره اين مساله اتفاق نظر دارند كه نگاه 
كردن به اقتصاد فقط از دريچه ارقام و داده هاي آماري 

كافي نيست.« 

گروه جهان   
مناس��بات آلمان با اي��االت متحده هم��واره يك رابطه 
دوس��تي نزديك بوده اما به نظر مي رس��د ك��ه در دوره 
رياس��ت جمهوري ترامپ اين شرايط تغيير كرده است. 
هايكو م��اس وزير خارجه جديد آلم��ان، كه در پنج ماه 
زمامداري خود سياس��ت هاي ترامپ را به دقت زيرنظر 
گرفته، اكنون به اقدامات دونالد ترامپ از جمله خروج از 
توافق هاي مهم، صدمه زدن به منافع ملي آلمان، اتهامات 
و حمالت بي پايانش عليه متحدان و دروغ هايش واكنش 
نشان داده است. هايكو ماس در يادداشتي با عنوان »اجازه 
نمي دهيم امريكا رهبري ما را به دس��ت بگيرد« درباره 
اتحاد ترنس آتالنتيك نوشته كه از اهميت اياالت متحده 
كامال آگاه اس��ت و اين اهميت همچنان جايگاه ويژه اي 
براي آلمان خواهد داشت؛ و اينكه برلين مي داند پس از 
جنگ جهاني دوم، اين اتحاد با امريكا بود كه آلمان را به 
ثبات و صلح رسانده؛ اينكه تجارت با امريكا از مهم ترين 
اولويت هاي برلين است و اينكه دفاع از اروپا در آينده اي 
نزديك بدون اياالت متحده تصورناشدني است اما خطوط 
قرمزي هم وجود دارند كه واشنگتن از آنها عبور كرده است. 

    لزوم ايجاد وزنه تعادلي
وزير خارجه آلمان تاكيد كرده كه اروپا بايد در موقعيتي 

باشد كه وزنه اي تعادلي در برابر امريكا تشكيل دهد و با 
حق حاكميت خود عمل كند. »اروپاي متحد« چيزي 
است كه ماس در رويارويي با عقب نشيني امريكا )در برابر 
تعهداتش( مطرح مي كند. يان تشو كارشناس انديشكده 
امريكايي صندوق جرمن مارشال يادداشت وزير خارجه 
آلمان را فراخواني براي موفقيت پروژه اروپايي و قرار دادن 

اروپا روي نقشه مي داند. 
وزير خارجه آلمان براي بهبود موضعيت استراتژيك اروپا 
تاسيس اتحاديه دفاعي و امنيتي اروپايي را خواستار شده 
است. ماس بر اين باور است كه افزايش هزينه هاي نظامي 
آلمان به عنوان يك همكاري ترنس آتالنتيكي � كه مورد 
درخواست ترامپ است � يك پروژه اروپايي كارآمد براي 
آينده است اما تا زماني كه اين اتفاق روي دهد، اتحاديه 
اروپا به عنوان پايگاهي براي نظم مبتني بر مقررات بايد 
از توافق هايي مانند تواف��ق آب وهوايي پاريس، قوانين 
نظارتي سازمان تجارت جهاني و قطعنامه هاي سازمان 
ملل پيروي كند. وزير خارجه آلمان از كشورهاي اروپايي 
مي خواهد تا همزمان با اينك��ه امريكا هر لحظه از يك 
شريك قابل اعتماد بيشتر فاصله مي گيرد با كشورهاي 
همفكري چون كانادا، ژاپن يا كره جنوبي روابط نزديكتري 
برقرار كرده و ائتالف هاي چندجانبه  و شبكه اي از متحدان 
را تش��كيل دهند، ائتالف هايي كه به پايبندي مقررات 

متعهد هستند. گرچه وزير خارجه آلمان تاكيد مي كند 
هيچ كشوري از اين ائتالف حذف نمي شود و درها به روي 
همه از جمله اياالت متحده باز است اما يان تشو معتقد 
است كه ايجاد چنين ائتالفي به معني تشكيل جبهه هايي 

در برابر ترامپ در سطحي غيررسمي است. 

    جدايي و دوري 
هايكو ماس وزير خارجه آلمان خاطرنشان مي كند كه 
امريكا و اروپا از سال ها پيش در حال دور شدن از يكديگر 
بوده اند. او مي نويسد: »همپوشاني ارزش ها و منافعي كه 
به رابطه ما ش��كل مي داد در حال كاهش است.« با اين 
حال يورگن هاردت س��خنگوي سياست خارجي گروه 
حزبي احزاب دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي در 
پارلمان آلمان، بر اين باور است كه تحليل و ديدگاه هايكو 
ماس بيش از حد بدبينانه است. او در اين باره مي گويد: 
»درست اس��ت كه برخي چيزها در رابطه ميان آلمان و 
امريكا تغيير كرده اما مناقشه با امريكا به عنوان نمونه بر سر 
تعرفه خودرو مي تواند چشمان ترامپ را باز كند و قدرت 

مناسبات فراآتالنتيكي را به او يادآوري كند.«
دويچه وله نوشته، به هر روي وزيران، صدر اعظم و مخالفان 
دولت آلمان همگي در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه رابطه 
با امريكا نمي تواند به روال عادي گذشته باشد. اما مخالفان 

دولت در اين زمينه تردي��د دارند كه هايكو ماس بتواند 
راهبرد خود را اجرا كند. به عنوان نمونه، هالين ارويم زومر 
از سياستمداران حزب چپ آلمان از درخواست ماس براي 
استقالل سياسي بيشتر در برابر امريكا استقبال مي كند 
اما مي گويد به اعتقاد او مركل در نهايت ماس را به اطاعت 
فرا مي خواند. تشو ناظر سياسي، نيز پيشنهادهاي ماس را 
بلندپروازانه مي داند اما ترديد دارد كه اروپا بتواند به سرعت 
به يك جايگزين راهبردي به جاي امريكا تبديل شود. او 
مي گويد: »اروپا در زمينه دفاعي به س��ادگي ابزارهاي 
الزم براي اين كار را ندارد اما مي توانيم يك وزنه تعادلي 
حسن نيت باشيم. اروپا براي اينكه از لحاظ راهبردي به 

جلو حركت كند بايد توانايي نظامي خود را گس��ترش 
دهد، يورو را از لحاظ سياس��ي تقويت كند و سياس��ت 
مهاجرتي را روش��ن كند.« اين پرسش همچنان باقي 
است كه پيشنهادهاي ماس در آن سوي اقيانوس اطلس 
چگونه دريافت خواهد شد. برخي ناظران براين باورند كه 
حاميان ترامپ تحريك خواهند شد اما امريكايي هاي 
ليبرال پيشنهادهاي وزير خارجه آلمان را تاييد اين مساله 
مي دانند كه ترامپ در حال نابود كردن خيلي چيزها است. 
به هر روي آنچه مشخص شده، اين است كه هايكو ماس 
وزير خارجه جديد آلمان، قصد ندارد صرفا به انتظار پايان 

دوره رياست جمهوري ترامپ بنشيند.

دريچه

كوتاه از منطقه

جنجال سياسي نبش قبر 
ديكتاتور سابق در اسپانيا

گروه جهان   مصوب��ه اخير دولت اس��پانيا درباره 
نبش قبر و انتقال جسد فرانسيسكو فرانكو ديكتاتور 
سابق اين كشور به مكان ديگري؛ موجب باال گرفتن 
اختالفات بين دولت اين كشور با رقبا و اعضاي خانواده 
فرانكو شده است .به گزارش ايرنا، ژنرال فرانكو پس از 
جنگ داخلي  اسپانيا، از سال 1939 تا هنگام مرگش 
در سال 1975، بر اسپانيا حكومت مي كرد .فرانكو در 
طول حكومتش مرتكب مجموعه اي از نقض حقوق 
بشر عليه ملت اسپانيا ش��د كه از آن با نام »وحشت 
سفيد« ياد مي شود. از جمله اين جنايات مي  توان به 
اعدام و كار اجباري زندانيان در اردوگاه ها اشاره كرد 
كه عموما عليه دشمنان سياسي و ايدئولوژيك به كار 
برده مي  شد. جنايات ديكتاتور سابق اسپانيا به مرگ 
دست كم بين 200 تا 400 هزار نفر انجاميده است. 
هيات دولت اسپانيا در جلسه 24 اوت خود، زمينه هاي 
نبش قبر فرانكو و انتقال جس��د وي به مكان ديگر را 
بررسي و نهايي كرد. هر چند دولت اسپانيا از جوالي 
گذشته درصدد نهايي كردن مساله نبش قبر فرانكو 
بوده، اما برخي مسائل حقوقي مانع تحقق اصلي ترين 
شعار تبليغاتي پدرو سانچز نخست وزير اسپانيا، شده 
بود. سانچز گفته بود كه با تصويب قانوني شرايط نبش 
قبر را در ماه س��پتامبر فراهم خواهد كرد. او با نهايي 
كردن فرمان حقوقي و تصويب آن همچنين درصدد 
بود كه تاثير هرگونه اعتراض خانواده فرانكو را به حداقل 
برساند و در همين راستا با استناد به قوانين موجود و 
الحاق چند بند ديگر مساله نبش قبر را قانوني كرد. 
دولت اسپانيا همچنين به خانواده فرانكو هشدار داد 
كه رضايت آنها ب��راي نبش قبر اهميتي ندارد و چه 
بخواهند و چ��ه نخواهند، دولت به نبش قبر خواهد 
پرداخت .يكي ديگر از موانع احتمالي، كليساس��ت 
ك��ه منابع دولتي مي گويند در اي��ن زمينه مقامات 
كليسا گفته اند مخالفتي با اين امر ندارند. تنها مشكل 
باقي مانده نوه هاي فرانكو هستند كه اخيرا هر هفت 
نوه او طي نامه اي به دولت مخالفت خود را با نبش قبر 
فرانكو اعالم كرده و از كليسا خواستند كه با نبش قبر 
مخالفت كند. حزب مردمي و شهروندان، دو حزب 
اصلي  رقيب دولت نيز اشاره دارند كه نبش قبر فرانكو 
ضرورت ندارد و نبايد از فرمان حقوقي براي اين مساله 
غيرضروري استفاده كرد. هرچند كه تصميم دولت، 
بايد مورد راي گيري در مجلس نمايندگان قرار گيرد 
اما با تصويب فرمان حقوقي و به رغم مخالفت احزاب، 

نبش قبر انجام خواهد گرفت .

 غني استعفاي وزراي دفاع
و كشور را نپذيرفت

اشرف غني رييس جمهوري افغانستان، استعفاي 
وزير كشور، وزير دفاع و مشاور امنيت ملي اين كشور 
را نپذيرفته است. به گزارش يورونيوز، در پي افزايش 
انتقادها از كاهش سطح امنيت در مناطق مختلف 
افغانستان و افزايش تحركات طالبان، محمد حنيف 
اتمر مش��اور امنيت ملي افغانستان استعفا كرد كه 
حمداهلل محب سفير افغانستان در امريكا، جايگزين 
او شد. اشرف غني اما استعفاي طارق شاه بهرامي وزير 
دفاع، ويس برمك وزير كش��ور و معصوم استانكزي 

رييس اداره امنيت ملي افغانستان را نپذيرفته است.

محاكمه مخفيانه  در عربستان
مخالفان سعودي از محاكمه دو تن از زندانيان سياسي 
اين كشور در روزهاي آينده و بطور مخفيانه خبر دادند. 
به گزارش ايرنا، قرار اس��ت عبداهلل المالكي از اساتيد 
دانشگاه و علي بادحدح يكي از مبلغان مذهبي مخفيانه 
محاكمه  شوند. رياض از يك سال پيش ده ها شاهزاده، 
تاجر، بازرگان، مبلغ مذهبي، شاعر، استاد دانشگاه و 
فعال مدني را به اتهام  فس��اد اقتصادي، جاسوسي و 

ارتباط با بيگانگان دستگير كرده است.

84 كشته در باران هاي 
موسمي پاكستان

بارش باران هاي شديد موسمي در پاكستان از 20 تا 24 
اوت 84 كشته و 155 مصدوم برجاي گذاشته است. 
به گزارش س��ازمان ملي مديريت بحران پاكستان، 
باران هاي موسمي اخير به 316 واحد مسكوني دراين 
كشور آس��يب وارد كرده اس��ت. بيشترين خسارت 
در ايالت پنجاب بوده ك��ه جان 31 تن را گرفت و 72 
شهروند را مصدوم و به هشت واحد مسكوني در اين 

ايالت خسارت كلي يا جزئي وارد كرده است.

 شيوخ امارات مشتري
نفت قاچاق عراق

يك رسانه قطري نوشته برخي شيخ هاي سرشناس 
اماراتي در ابوظبي، ش��ارجه و فجيره در قاچاق نفت 
عراق دس��ت دارند. به گ��زارش عربي جديد، حدود 
40 گروه عراقي و 10 حزب سياسي عراق نيز از نفت 
قاچاق جنوب عراق تامين مادي مي ش��وند. قاچاق 
نفت چالشي است كه عراق از 2003 با آن مواجه است.

 پليس تركيه »مادران شنبه«
را متفرق كرد

پليس استانبول براي متفرق كردن مادران تركيه اي 
كه به دليل گم ش��دن اعضاي خانواده خود در دهه 
1980 تجمع كرده بودند از گاز اش��ك آور استفاده 
كرده و 47 نفر را بازداش��ت كرد. به گزارش ايسنا، 
مادران تركيه اي عضو گروه »مادران ش��نبه« براي 
هفتصدمين بار در ميدان گاالتاس��اراي استانبول 
جمع شده بودند. اين مادران خواستار تشكيل يك 
كميسيون مس��تقل براي انجام تحقيقات درباره 
كشتارها و مفقود ش��دن زندانيان پس از كودتاي 

1980 هستند.

پرو به صدها مهاجر ونزوئاليي 
ديگر پناهندگي مي دهد

گروه جهان|
وزير خارجه پرو اعالم ك��رده امكان اعطاي ويزاي 
انسان دوستانه به ش��هروندان ونزوئاليي را بررسي 
مي كند تا امكان اعط��اي پناهندگي به افرادي كه 
بدون پاس��پورت و تنها با كارت  شناسايي وارد اين 
كشور ش��دند، تسهيل ش��ود. پرو با ونزوئال هم مرز 
نيست، اما به دليل مهاجرت گسترده ونزوئاليي ها 
به اين كشور، ش��رايط ورود به خاك خود را سخت  
كرده است. دولت پرو از 25 اوت تنها به پناهجوياني 
اج��ازه ورود ب��ه خاك اي��ن كش��ور را مي دهد كه 
پاسپورت كشور خود را همراه داشته باشند. نستور 
پاپوليزيو وزير خارجه پرو، تاكي��د كرده كه هدف 
از س��خت گيري بيش��تر در مرز، كم كردن شمار 
افرادي نبوده كه خواس��تار دريافت پناهندگي در 
پرو هستند. او گفته كه افزودن شرط همراه داشتن 
پاس��پورت براي پر كردن درخواست پناهندگي، با 
هدف سازماندهي بهتر و امنيت بيشتر در مرزها در 
نظر گرفته شده است. شمار شهروندان ونزوئاليي 
كه به دليل بح��ران اقتصادي از اين كش��ور خارج 
مي شوند رو به افزايش است. حدود نيمي از افرادي 
كه از ونزوئال گريخته  و خواستار پناهندگي در پرو 
هستند، پاسپورت ندارند. جمعه پيش از آغاز اجراي 
قانون جديد، صدها ونزوئاليي از مرزهاي شمالي پرو 
وارد اين كشور شدند. ونزوئال در پي كاهش قيمت 
نفت و به دليل نابساماني ريش��ه دار در اقتصاد اين 
كشور، گرفتار بحراني جدي شده است. كمبود مواد 
غذايي و دارويي و قطعي برق و آب مردم اين كشور 

را درمانده كرده است. 

اعتراض چين به ترامپ: 
غيرمسووالنه حرف نزنيد

گروه جهان|
چين رويكرد و س��خنان دونالد ترامپ را در خصوص 
لغو س��فر وزير خارجه امريكا به كره ش��مالي و متهم 
كردن چين به اخالل در روند خلع س��الح هسته اي 
پيونگ يانگ، غيرمسووالنه خواند. به گزارش يورونيوز، 
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، قصد داش��ت هفته 
آينده و براي چهارمين بار طي س��ال جاري ميالدي 
با هدف آنچه او برداش��تن گام هاي بيشتر براي خلع 
سالح هسته اي كره ش��مالي عنوان كرده بود، به اين 
كشور س��فر كند. اما دونالد ترامپ با استناد به برخي 
گزارش هاي مستقل داخلي مبني بر توقف تالش هاي 
كره شمالي در جهت خلع سالح هسته اي، اين سفر 
را لغو كرد. ترامپ همچنين در توئيتي چين را متهم 
كرد كه به دليل گرفتار ش��دن در مس��ائل تجاري با 
امريكا تمايلي به كمك به روند خلع سالح هسته اي 
كره شمالي ندارد. در واكنش به اين اظهارات ترامپ، 
س��خنگوي وزارت خارجه چين اع��الم كرد: »همه 
طرف هاي درگير در پرونده فعاليت هاي هس��ته اي 
كره شمالي بايد به مسير سياسي متكي بر گفت وگو 
احترام بگذارند و در اين مسير با يكديگر همكاري كنند و 
نيز به نگراني هاي يكديگر در اين خصوص توجه كنند.« 
وزارت خارجه چين همچنين از رييس جمهور امريكا 
خواسته تا ضمن توقف سخنان غيرمسووالنه خود، 
رفتارهاي گمراه كننده را با صميميت و انعطاف پذيري 
بيشتر جايگزين كند. روابط سياسي دو كشور چين و 
امريكا طي ماه هاي اخير و پس از افزايش تعرفه كاالهاي 
وارداتي چيني از سوي امريكا و مقابله به مثل اين كشور 

دچار تنش شده است.

 جنجال نژادپرستي ترامپ
به آفريقاي جنوبي رسيد

گروه جهان|
 انتقاد هفته گذش��ته دونالد ترامپ از تصميم آفريقاي 
جنوبي براي انجام اصالحات ارضي با واكنش تند مقام ها 
و كشاورزان رنگين پوست اين كشور روبرو شده است. به 
گزارش سي بي سي، دونالد ترامپ اواخر هفته گذشته با 
انتقاد از تصميم آفريقاي جنوبي براي اصالحات ارضي 
اين اقدام را ظلم به سفيدپوستان اين كشور خوانده بود، 
سخناني كه ش��ائبه نژادپرست بودن رييس جمهوري 
امري��كا را در ميان مخالف��ان تقويت كرده اس��ت.  بر 
اساس قانون مصوب س��ال 1913 در آفريقاي جنوبي، 
سياهپوستان كه مالكان اصلي زمين ها بودند، حق خريد 
يا اجاره زمين نداشتند. به گفته مقام هاي آفريقاي جنوبي، 
با اينكه 24س��ال از پايان حكوم��ت آپارتايد مي گذرد 
اما اقليت هش��ت درصدي سفيدپوس��تان، همچنان 
72درصد زمين ها و مزارع را در اختيار دارند و به همين 
دليل دولت تصميم به انجام اصالحات ارضي گرفت. بر 
اساس طرح جديد، كشاورزان محلي نمي  توانند مالكيت 
بيش از 12هزار هكتار زمين را در اختيار داشته باشند و 
خارجي  ها نيز تنها مي  توانند اراضي را بين 30 تا 50 سال 
اجاره كنند. ترامپ اواخر هفته گذشته در توييتي نوشت 
كه دولت آفريقاي جنوبي زمين هاي سفيدپوستان را 
مصادره مي كند و از مايك پمپئو وزير خارجه اش خواست 
درباره مصادره زمين ها و مزارع و جنايت كشتار گسترده 
كشاورزان در آفريقاي جنوبي تحقيق كند. فاكس نيوز، 
رس��انه نزديك به ترامپ مدعي شده رييس جمهوري 
آفريقاي جنوبي تنها به دليل رنگ پوس��ت كشاورزان 
سفيدپوست، غصب اراضي آنها را آغاز كرده و هيچ پولي 

براي غرامت به آنان نمي پردازد. 

 بازجويي از وزير كشور ايتاليا
به اتهام سوءاستفاده از قدرت

گروه جهان|
متيو س��الويني معاون نخس��ت وزير و وزير كشور 
ايتاليا، به اتهام توقيف پناهجويان و سوءاس��تفاده از 
قدرت خود بازجويي شده است. به گزارش گاردين، 
مقام هاي قضايي ايتاليا بر اين باورند كه س��الويني 
بطور غيرقانوني پناهجوياني را كه توس��ط كشتي 
»ديچوتي« متعلق به گارد ساحلي ايتاليا در دريا نجات 
داده شده بودند از آزادي فردي محروم كرده و به آنها 
اجازه خروج از كشتي را نداده است. اين درحالي است 
كه 150پناهجوي كشتي ديچوتي، سرانجام پس از 
5 روز توقف در بندر كاتانيا، از كش��تي خارج شدند 
و اكنون در انتظار توزيع ميان كليس��اهاي ايتاليا و 
كشورهاي آلباني و ايرلند هستند. وزير كشور ايتاليا 
در اين باره گفته: »بازجويي من ش��رم آور است ولي 
ما متوقف نخواهيم شد. آنها از وزيري كه از مرزهاي 
كشور دفاع مي كند بازجويي مي كنند. دادستاني بايد 
قاچاقچيان و آنهايي كه به مهاجرت هاي غيرقانوني 
كمك مي كنند را بازجويي كند.« گفتني است كه 
سالويني از بدو رسيدن به قدرت، به كشتي هاي متعلق 
به سازمان هاي غيردولتي كه حامل پناهجويان نجات 
داده شده در آبهاي مديترانه بودند، هشدار داده وارد 
آبهاي ايتاليا نشوند و اين كشور را فراموش كنند. وي 
همچنين تمامي بن��ادر ايتاليا را به روي پناهجويان 
بسته و از ساير كشورهاي اروپايي خواستار پذيرش 
آنها شده تاجايي كه حتي تهديد كرده كه پناهجويان 
را به ليبي بازمي گرداند. به اعتقاد مخالفان، اظهارات 
تند سالويني عليه پناهجويان و مهاجران باعث تقويت 

بيگانه هراسي در ايتاليا شده است. 

امريكا در پي اكتشاف و توليد 
گاز در اوكراين است

گروه جهان|
جان بولتون مشاور امنيت ملي امريكا كه اتحاديه 
اروپ��ا را به دليل تالش ها براي وابس��تگي انرژي به 
روسيه س��رزنش كرده، گفته كش��ورش احتماال 
در اكتش��اف و توليد گاز طبيعي در اوكراين نقش 
خواهد داشت. به گزارش اوكراين اينفورم، بولتون 
مشاور امنيت ملي دونالد ترامپ احتمال عالقه مندي 
شركت هاي انرژي كش��ورش در پروژه اكتشاف و 
تولي��دگاز طبيعي اوكراين را رد نكرده اس��ت. وي 
همچنين گفته: »توس��عه بخش انرژي اوكراين به 
كي يف اج��ازه مي دهد گاز را در حجمي توليد كند 
كه تقريبا براي تامين نياز داخلي اين كشور به گاز 
طبيعي كفايت كند.« بولتون پس از ديدار با والديمير 
گرويسمان نخس��ت وزير اوكراين، از اتحاديه اروپا 
به دليل وابس��ته كردن خود به تامين انرژي روسيه 
و حمايت از پروژه گازي نورد اس��تريم 2 به ش��دت 
انتقاد كرده و گفته راه حل هاي زيادي براي اتحاديه 
اروپا و اوكراين وجود دارد تا وابستگي به گاز روسيه 
را كاهش دهند. مشاور امنيت ملي ترامپ گفته از 
جمله اين راه حل ها، خريد س��وخت از اسراييل يا 
واردات گاز طبيعي مايع از امريكا اس��ت. واشنگتن 
و بروكس��ل بارها درباره اجرايي ش��دن پروژه نورد 
استريم 2 ابراز نگراني كرده اند. نورد استريم2 شامل 
ساخت دو خط لوله گاز اس��ت كه با عبور از درياي 
بالتيك روس��يه را به آلمان وص��ل مي كند. انتظار 
مي رود 55 ميليارد مترمكعب گاز در سال از روسيه 
به اتحاديه اروپا انتقال يابد. اين انتقال از طريق درياي 

بالتيك به آلمان خواهد بود.
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 حل بحران كم آبي
در گرو توسعه گلخانه ها

راهكار مقابله با نابودي 
محصوالت كشاورزي

مديرعامل شركت ش��هرك هاي كشاورزي وزارت 
جهاد با بيان اينكه توس��عه گلخانه ه��ا مي تواند با 
چالش هايي مثل بيكاري و كم آبي در كشور مقابله 
كند، گفت: ميزان مص��رف آب در گلخانه كمتر از 
۰.۱ فضاي آزاد است. به گزارش خبرنگار مهر، علي 
اشرف منصوري در نشست خبري كه به مناسبت 
هفته دولت برگزار شده بود، با اشاره به اينكه در حال 
حاضر كشور درگير تحريم هاي ظالمانه دشمنان 
اس��ت، گفت: اين مساله ما را با سه چالش بيكاري، 
كم آبي و صادرات تجارت مواجه مي كند كه بخش 
عمده اي از اين چالش ها در ش��ركت شهرك هاي 
كش��اورزي وزارت جهاد قابل حل است. منصوري 
با اش��اره به اينكه راهكار اين مس��ائل در توس��عه 
شهرك هاي كشاورزي اس��ت، تصريح كرد: ما در 
سه حوزه توسعه ش��هرك هاي گلخانه اي، توسعه 
آبزي پروري )هم در آب هاي داخلي و هم در سواحل 
كش��ور( و توس��عه واحدهاي دام و طيور فعاليت 
مي كنيم. مديرعامل شركت شهرك هاي كشاورزي 
وزارت جهاد خاطرنشان كرد: اگر مي خواهيد بهره 
وري آب را افزايش دهيد بايد از توس��عه گلخانه ها 
كمك بگيريد. وي با بيان اينكه توليد هر كيلوگرم 
گوجه فرنگي و خيار در فضاي آزاد بين ۴۰۰-۳۰۰ 
ليتر آب مصرف مي كند، اف��زود: در فضاي گلخانه 
حجم مصرف آب ب��ه ۲۵ تا ۳۰ ليتر براي توليد هر 
كيلوگ��رم گوجه و خيار مي رس��د. بنابراين ميزان 
مصرف آب در گلخانه ها كمتر از يك دهم فضاي آزاد 
به ازاي توليد هر كيلوگرم محصول است. منصوري 
تصريح كرد: بطور ميانگين در فضاي آزاد بين ۳۰ تا 
۳۵ تن محصول خيار توليد مي كنيم در حالي كه در 
گلخانه در دوره كشت باالي ۵۰۰ تن خيار برداشت 
مي شود. ضمن اينكه هم اكنون سطح گلخانه هاي 
كش��ور ۱۲ هزار و ۵۰۰ هكتار است و در چشم انداز 
برنامه ريزي شده اين عدد به ۴۸ هزار هكتار مي رسد. 

 س��االنه ۳۰ تا ۴۰ درصد محصوالت كشاورزي در 
جهان و ايران از بين مي رود. در كش��ور ما ايران كه 
ساالنه حدود ۱۰۰ ميليون تن محصوالت كشاورزي 
توليد مي ش��ود ۳۰ تا ۴۰ ميليون تن آن به داليلي 
ازجمله فس��اد و خرابي از بين م��ي رود. اين ميزان 
دقيقًا فاصله ما با خودكفايي در كشاورزي است. آيا 
راهكاري براي جلوگيري از آن وجود دارد؟  فارس 
با بيان اين مطلب افزود دو س��ازمان بين المللي در 
اين زمين��ه تحقيقاتي انجام داده ان��د و تكنولوژي 
هس��ته اي را براي فائق آمدن بر اين مشكل معرفي 
كرده اند. سازمان بين المللي انرژي اتمي و سازمان 
خواربار جهاني اعالم كرده اند كه مي توان با استفاده از 
تكنولوژي هسته اي از فساد مواد غذايي و محصوالت 
كش��اورزي جلوگيري كرد. اين تكنولوژي شامل 

پرتوافشاني هسته اي است.
در گزارش اين دو س��ازمان آمده اس��ت: طول امواج 
معمواًل عملكرد و كارآيي آن را مش��خص مي كند، 
مثاًل امواج راديو با طول موج مخصوص باعث انتقال 
اطالعات مي شود. اشعه مادون قرمز و ماوراي بنفش 
باعث گرم شدن انسان ها و كره زمين مي شود و نور 
خورشيد هم در سرتاسر گيتي براي زندگي انسان ها 
و توليد غذا ضروري است. در اين ميان اشعه فرابنفش 
موجب تحكيم استخوان و ساخته شدن ويتامين دي 
مي شود. اش��عه ايكس در تشخيص انواع بيماري ها 
موثر است و انرژي گاما استرليزه كردن لوازم پزشكي 
را باعث مي ش��ود. اما با استفاده از پرتوافشاني اشعه 
ايكس و گاما مي توان مواد غذايي را ضدعفوني كرد. 
با انتخاب طول موج و ميزان درستي از آن مانع جوانه 
زدن محصوالتي مانند سيب زميني در انبارها مي شود. 
بر اس��اس اعالم س��ازمان خوارو بار جهاني س��االنه 
بخش زيادي از محصوالت كش��اورزي در انبارها به 
دليل جوانه زني از بين مي رود. در گذشته با استفاده 
از هورمون هاي جيبرلين ت��الش مي كردند تا مانع 
از جوانه زني سيب زميني و پياز و محصوالتي از اين 
دست شوند كه معموالً كمتر موفق مي شدند. استفاده 
از تكنولوژي جديد مي تواند مان��ع از جوانه زني اين 

محصوالت و از بين رفتن آن شود.
از س��وي ديگر نگهداري محصوالت در محيط گرم 
معمواًل طراوت، تازگ��ي و طعم محصوالت را از بين 
مي برد. در تكنولوژي جديد كه از اشعه ايكس و گاما 
استفاده مي شود، محصوالت كشاورزي طعم، طراوت 

و شادابي خود را حفظ مي كند.
كاربرد ديگر اش��عه براي از بين ب��ردن باكتري هاي 
مضر اس��ت. اين باكتري ها معمواًل در انواع غذاها به 
ويژه غذاهاي دريايي به وفور يافت مي ش��ود كه هم 
باعث فس��اد و ايجاد ضايعات ش��ده و از سوي ديگر 
باعث بيماري مي شود. در صورتي كه اين محصوالت 
پرتوافشاني شوند، ديگر امكان رشد اينگونه باكتري ها 
وج��ود نخواهد داش��ت، بنابراين ضايع��ات در اين 

محصوالت به صفر خواهد رسيد.
س��ازمان بين الملل ان��رژي اتمي تاكي��د مي كند، 
پرتوتاباني هس��ته اي، حش��رات مضر را نيز از بين 
مي برد و مانع از توسعه آفت به ديگر مناطق خواهد 
شد. معمواًل حش��رات و آفات كشاورزي از مكاني به 
مكان ديگر با محموله هاي كشاورزي منتقل مي شوند. 
به عبارتي اين حشرات سواري مجاني مي گيرند و با 
انتقال از منطقه اي به منطقه ديگر محصوالت ديگر 

مناطق كشاورزي را نيز مبتال مي سازند.
زماني كه از پرتوافشاني استفاده مي شود، استفاده از 
مواد شيميايي و آفت كش ها هم به حداقل مي رسد، 
بنابراين از عوارض و پيامدهاي اس��تفاده از سموم و 

آفت كش هاي شيميايي هم در امان خواهيم بود.
بنابراين با استفاده از تكنولوژي هسته اي در كشور 
مي توان ساالنه از فس��اد و خرابي ۳۰ تا ۴۰ ميليون 
تن محصوالت كش��اورزي و مواد غذايي جلوگيري 
كرد كه همين ميزان مي تواند ما را به خودكفايي در 

كشاورزي برساند.

بحران فساد بی پایان در برزیل

چرا شفافیت مطلق تنها راهکار است؟
 برايان وينتر   ترجمه:    سجاد احمديان  

ش��ش دهه قب��ل، مدت ها پي��ش از آنكه س��ناي 
برزيل در آگوس��ت ۲۰۱6 به استيضاح و بركناري 
رييس جمهور ديلما روِسف راي دهد، كوس رسوايي 
يكي از محبوب ترين رهبران تاريخ اين كش��ور در 
همه جا طنين افكن ش��د. رييس جمه��ور گتوليو 
وارگاس، گاوچراني خپل با صدايي خشن و زمخت 
از جنوب برزيل كه در دهه ۱9۳۰ و ۱9۴۰ حقوق 
جديدي من جمله دستمزد روز هاي تعطيل را براي 
نسلي از كارگران به ارمغان آورده بود، بعدازآنكه در 
سال ۱9۵۱ دوباره به قدرت رسيد بدنام شد. يكي از 
معاون  هاي ارشدش متهم به قتل شد و خودش هم 
در مظان اين اتهام قرار گرفت كه به اش��اره او بانك 
دولتي برزيل وام هنگفتي به يكي از روزنامه نگاران 
هوادار دولت داده است. با افشاي اين فساد، وارگاس 
با خّفت اظهار داش��ت كه »احس��اس مي كنم در 
يك لجن زار فرورفته ام«. در ۲۴ آگوس��ت ۱9۵۴ 
بعدازآنكه جلسه ش��بانگاهي كابينه از حل بحران 
عاجز ماند، وارگاس كه با درخواس��ت  هاي متعدد 
ژنرال ها براي اس��تعفا مواجه بود، به اتاق  خوابش 
بازگشت و با اسلحه كمري قلب خود را منفجر كرد.

از آن زمان رس��وايي هاي مرتبط با فساد، سياست 
برزيل را پيوس��ته دستخوش آش��وب كرده است. 
در ۱96۰ جاني��و كوادرِس خوش بيان با نماد جارو 
و وعده پاك س��ازي برزيلي��ا از »موش  هاي« دزد، 
انتخابات رياس��ت جمهوري را برد اما بعد از هشت 
ماِه پرتش��نج اس��تعفا داد. متعاقِب ي��ك كودتاي 
نظامي، نفرت و بيزاري گس��ترده از سياستمداران 
ب��ه ژنرال  هاي برزيل كمك كرد ك��ه براي دو دهه 
قدرت را در اختيار بگيرن��د. در ۱99۲ فرناندو كلر 
دوملو- نخستين رييس جمهوري كه بعد از بازگشت 
دموكراسي انتخاب ش��د- به اتهام اينكه به همراه 
اعضاي حلقه دروني اش اختالس  هاي درشت انجام 

داده، استيضاح شد.
اولي��ن رييس جمهور زن برزيل، روس��ف، آخرين 
سياس��تمدار برزيلي بود كه به خاطر سوءاستفاده 
مالي اس��تيضاح و از كار بركنار ش��د. توجيه فني 
اس��تيضاح، دس��ت كاري بودجه فدرال از س��وي 
روس��ف به قصد پنهان كردن افزايش كسري تراز 
تجاري ب��ود اما دليل واقعي آن، خش��م عمومي از 
رييس جمهوري ب��ود كه بدترين رك��ود يك قرن 
كش��ور اخير برزيل را ب��ه ب��ار آورده و »لجن زار« 
وارگاس در برابر فساد هاي چندين ميليارد دالري 
 Car Wash( او گلس��تان بود. عمليات كارواش
Operation( از اختالس عظيم مقامات دولتي، 
رهبران تجاري و شركت نفتي دولتي پتروبراس – 
روسف قبل از اينكه در ۲۰۱۱ رييس جمهور شود 
رييس هيات مدير ه اش بود- پرده برداشت. هرچند 
روسف به منفعت بري شخصي از طرح فساد متهم 
نبود اما بازرسان مي گفتند كه سود هاي غيرقانوني 
به دس��ت آم��ده ب��راي پي��روزي او در انتخابات 
۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ مورداس��تفاده قرارگرفته ان��د. 
به اين ترتيب، چند نفر از حزب كارگِر تحت زعامت 
او، ازجمله صندوق دار س��ابق و رهبر رسانه اي اش 
و نيز يك س��ناتور اسبق به اتهام پولشويي و جرايم 
ديگر روانه زندان ش��دند. نهايتًا جانش��ين روسف، 
مي ش��ل تمر، با اميد تغييِر اوضاع عهده دار منصب 
رياس��ت جمهوري ش��د؛ اما برخي از اف��راد حزب 
مركزگراي او، حزب حرك��ت دموكراتيك برزيل، 
ازجمله چند نف��ر از اعضاي كابينه اش به دس��ت 
داشتن در فس��اد پتروباس متهم شدند. هنوز چند 
هفته از شروع رياست جمهوري تمر نگذشته بود كه 
وزير شفافيتش، فابيانو سيلوريا، به خاطر لو رفتن 
يك سند محرمانه كه حاوي توصيه  هاي او به رييس 
سنا، يكي ديگر از اعضاي حزب حركت دموكراتيك 
برزيل، درباره چگونگي گريز از بازرسي بود مجبور 
به استعفا شد. در يك نظرسنجي در ماه فوريه 6۵ 
درصد مش��اركت كنندگان گفتند ك��ه از نظر آنها 
دولت تمر به اندازه دولت روس��ف يا حتي بيش از 
آن فاسد اس��ت. تنها ۱۰ درصد از عملكرد دولت او 
رضايت داشتند، چيزي كه بقاي سياسي خود تمر 

را در خطر قرار مي دهد.
باوجود خشم عمومي فزاينده از يك طرف و اقتصاِد 
همچنان راكد از طرف ديگر، دموكراسي برزيل در 
آسيب پذيرترين نقطه اش از زمان بازگشت حكومت 
سياستمداران )در سه دهه قبل( قرار دارد و با خطر 
سقوط به ورطه كژ كاركردي يا »اقتدارگرايي نرم« 
)soft authoritarianism( مواجه اس��ت كه 
در حال حاضر جه��ان را فراگرفته اس��ت. مبارزه 
ناكام روس��ف و تم��ر عليه فس��اد، همچون تالش 
اسالف ش��ان، حاكي از آن است كه براي رويارويي 
با فس��اد برزيل به رويكردي تمام��ًا جديد نيازمند 
است. تنها با چشم پوشي از امتيازات خاص و اقدام 
به اصالحات واقعي است كه سياستمداران برزيلي 
مي توانند از وق��وع فاجعه جلوگيري كنند و دوباره 

اعتماد مردم را به دست آورند.

   راه نج�ات
افش��اي فس��اد در امريكاي التين عموم��ًا يكي از 
سرخط اصلي خبرها بوده است اما اين افشاگري ها 
عواق��ب ناچيزي براي گناهكاران داش��ته اس��ت. 
كارل��وس ِمن��م، رييس جمهور آرژانتي��ن در دهه 
۱99۰، زمان��ي ك��ه در مصدر رياس��ت جمهوري 
بود با افتخار س��وار فراري قرمز رنگي مي ش��د كه 
به ق��ول خودش يكي از تجار به عن��وان هديه به او 
داده بود. او با غرور مي گفت كه »اين مال من است، 
م��ال من، مال من«. رفتار وقيحان��ه مِنم، باوري را 
بازتاب مي دهد كه بسياري از سياستمداران در آن 
شريك اند: آنها از خش��م و انزجار عمومي در امان 

خواهند بود؛ حال يا به كمك رش��د اقتصادي و يا 
به واسطه نهاد هاي تحت فرمان شان. براي مثال در 
مكزيك، حزب انقالبي كه ديري اس��ت بر سياست 
اين كش��ور حاكم اس��ت، دادگاه ها و رس��انه ها را 
كنترل مي كند و بدين وس��يله رييس جمهورها را 

از رسوايي هاي حاصل از فساد محفوظ مي دارد.
تنها در برزيل بوده كه فس��اد دولت ها را يكي پس 
از ديگري سرنگون كرده است. برخي تحليلگران، 
معضل فساد برزيل را به وس��عت گسترده و مراكز 
قدرت منطق هاي نيرومندش نس��بت مي دهند و 
اس��تدالل مي كنند كه اين وضعيت ش��مار زيادي 
حزب سياسي ايجاد كرده است - يك زمان ائتالف 
روسف در پارلمان شامل بيش از بيست حزب بود. 
ازآنجاكه احزاب هويت هاي ايدئولوژيك ضعيف و 
قدرت اندكي براي ايجاد وفاداري ميان اعضاي شان 
دارند دولتمردان مجبورند ب��راي تصويب قوانين 
فردبه فرد با نمايندگان چانه زن��ي كنند. اين مهم 
انگيزه  هاي زيادي براي دولتمردان ايجاد مي كند 
كه جهت ايجاد ائتالف به رش��وه متوسل شوند؛ اما 
محققين ديگر با اش��اره به ش��اخص ادراك فساد 
)Corruption Perceptions Index( ك��ه 
طبق آن فس��اد برزيل كمتر از آرژانتين و مكزيك 
اس��ت، اس��تدالل مي كنند ك��ه اوض��اع برزيل از 
همتايان منطقه اي اش بدتر نيس��ت. ازنظر آنها در 

برزيل فساد راحت تر مي تواند كشف شود. 
برزيل با برخورداري از مطبوعاتي آزاد، يك دستگاه 
قضاي��ي مس��تقل و يك طبق��ه كارگر ب��زرگ اما 
حاشيه اي، باوجود سطوحي از نابرابري كه حتي با 
استاندارد هاي امريكاي التين باال هستند، هميشه 

آماده است كه به رهبرانش بتازد.
قطع نظر از اينكه كدام يك از تفاسير درست هستند 
بايد تصديق كنيم كه در دهه  هاي اخير سختگيري 
نس��بت به فس��اِد نظام مند در برزيل بيش��تر شده 
اس��ت. قان��ون اساس��ي س��ال ۱9۸۸ اختياراتي 
اس��تثنايي به بازرسان داده اس��ت و دست آنها را 
باز گذاش��ته تا بي هيچ ترس��ي نخبگان سياسي و 
تجاري را بازجويي و بازداش��ت كند. به مانند ساير 
مناطق جهان تغييرات تكنولوژي��ك نيز، ازجمله 
ظهور فيس بوك و توييتر، كار جمع آوري ش��واهد 
و راه انداختن تظاهرات ضد فساد را براي بازرسان 

آسان تر كرده است. 
همچنين شكوفايي اقتصادي برزيل در دهه نخست 
قرن جدي��د، رونقي كه تا ح��دي مديون تقاضاي 
چين براي كاال هاي برزيلي است، يك طبقه جديِد 
تحصيلكرده ايجاد كرده كه از رهبرانش حكمراني 

بهتر مطالبه مي كند. 
درحالي ك��ه ي��ك دهه قب��ل، بي��كاري و فالكت 
اصلي ترين دغدغه بيشتر رأي دهندگان بود امروزه 
اين فساد اس��ت كه به ويژه در ميان رأي دهندگان 

زير ۴۰ سال، چنين جايگاهي پيداكرده است.
 نق��ش اي��ن عوام��ل در رس��وايي كارواش به اوج 
خود رس��يد. رس��وايي كارواش داس��تان مفصلي 
دارد. در س��ال ۲۰۱۳، پلي��س برزيل ي��ك بنگاه 
غيرقانوني جابه جايي پول كش��ف كرد كه در پناه 
يك پمپ بنزين فعالي��ت مي كرد. يكي از افراد اين 
مجموعه به نام آلبرتو يوس��ف كه گير پليس افتاده 
بود در ازاي وعده مس��اعدت، نقش��ش را در طرِح 
پرداخت ميلياردها دالر از جانب پتروبراس و ديگر 
شركت هاي بزرگ به سياستمداران و هميارانشان 
را فاش كرد. از آن موقع تيمي از بازرسان با ترغيب 
اعضاي باند به اعتراف و نيز با بررس��ي گزارش  هاي 
بانكي داخلي و بين المللي مدارك الزم را گردآوري 

كردند. بسياري از گردن كلفت ترين افراد، ازجمله 
غول نفتي ايكه باتيستا كه طبق آمار مجله فوربس 
دوازدهمين ثروتمند جهان اس��ت، زنداني شدند. 
بازرساِن عمليات كارواش كه اكثر آنها در دهه سوم 
و چهارم زندگي شان هستند به نسلي از برزيلي ها 
تعلق دارند كه چيزي جز دموكراسي نمي شناسند و 
حكومت قانون را بر دفاع از اقتدار ارجح مي شمارند.

درهمين حال نخبگان سياس��ي قديم��ي برزيل، 
پيوس��ته هم سرس��ختي بازرس��ان و هم حمايت 
عموم مردم برزيل از آنها را دست كم گرفته اند. تمِر 
76 ساله موقع رسيدن به منصب رياست جمهوري 
به جاي انتصاب وزرا و معاونيني كه دامن ش��ان از 
رس��وايي كارواش پاك باش��د و بدون توجه به اين 
واقعيت كه بيش از ۵۰ درصد مردم برزيل خودشان 
را س��ياه يا دورگ��ه تعريف مي كنن��د، كابين هاي 
يكسره مردانه و سفيد تشكيل داد كه چندين تن از 
اعضاي آن قباًل تحت بازجويي قرارگرفته بودند. تمر 
فكر مي كرد با جمع كردن تيمي از سياستمداران 
كاركش��ته ولو نامحبوب خواهد توانست قوانيني، 
ازجمله اصالح نظام قضايي بيش ازحد بخش��نده و 
آسان گير برزيل را به تصويب برساند و بدين وسيله 
اطمينان سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاري در 
برزيل جلب كند. او و دستيارانش بر اين باور بودند 
كه با بازگشت رشد اقتصادي خشم عمومي از فساد 

خودبه خود كاهش مي يابد.
اما رويكرد تم��ر به طرز تناقض آل��ودي نتيجه اي 
عك��س داد. با جاري ش��دن س��يالبي از اتهامات 
جدي��د از پرون��ده پتروب��راس، پنج نف��ر ديگر از 
اعضاي كابينه تمر يا اس��تعفا دادن��د يا به طريقي 
مشاغل ش��ان را از دس��ت دادند. در ماه دس��امبر، 
بعدازآنكه سياستمداران برزيلي اليحه ضدفساد را 
از هر نوع ت��وان تأثيرگذاري تهي كردند، مخالفين 
به خيابان ها ريختند. بي ثباتي سياس��ي توان تمر 
را ب��راي اجرايي كردن برنامه  هاي��ش از او گرفت و 
بسياري از سرمايه گذاران داخلي و خارجي را فراري 
داد. از ميان رجال سياس��ي برزيل تنها كس��ي كه 
ميزان محبوبيتش همواره بيش از ۵۰ درصد بوده، 
سرجيو مور، قاضي ۴۴ ساله عمليات كارواش است.

با درنظرگرفتن اينكه دوره تصدي تمر در دسامبر 
۲۰۱۸ به پايان مي رسد بايد بگوييم كه اينك بسيار 
ديرتر از آن اس��ت كه او بخواهد دولتش را بر مدار 
شفافيت سروس��امان دهد؛ اما جانشينش فرصتي 
طاليي خواهد داش��ت كه نش��ان دهد از عمليات 
كارواش درس گرفته اس��ت. تنها ب��ا اولويت دادن 
به جنگ عليه فساد نظام مند و قرار دادن شفافيت 
به عنوان اصل راهنماي سياس��تگذاري اس��ت كه 
سياس��تمداران برزيل مي توانند ش��اهد حمايت 
مجدد مردم، اطمينان سرمايه گذاران و حل بحران 
اقتصادي كش��ور باشند. ش��فافيت راديكال نوش 

داروي درد هاي برزيل است.

    بهترين ضدعفوني كننده
ش��فافيت راديكال بايد از رأس قدرت شروع شود. 
اين استراتژي مس��تلزم اصالحاتي عميق به قصد 
بازيابي اعتماد عمومي است. رييس جمهور بعدي 
برزيل بايد اعضايي براي كابينه اش انتخاب كند كه 
از رسوايي هاي س��ال  هاي اخير كامال مبرا باشند. 
او، هركه مي خواهد باش��د، ب��راي اثبات تعهدش 
به واردك��ردن چهره  هاي جديد به سياس��ت ملي 
بايس��تي نيمي از وزارتخانه ها را به زن��ان و تعداد 
كمتري را ب��ه افراد زير ۴۰ س��ال اختصاص دهد. 
در مورد اخير، برزي��ل بايد از الگوي كلمبيا پيروي 

كند كه اين سياس��ت را در ابت��داي قرن جديد به 
خدمت گرفت. 

همچنين باي��د دارايي اوليه و درآمد بعدي هر يك 
از وزرا روي سايت رسمي رياست جمهوري منتشر 
شود. اما براي كاهش جدي فس��اد، قانون گذاران 
برزيل بايس��تي دس��ت ب��ه اصالحات سياس��ي 
عميق تري بزنند. واجب ترين اين اصالحات فس��خ 
قان��ون برزيلي هاي ممتاز اس��ت؛ قانوني كه طبق 
آن تنها ديوان عالي قضايي مي تواند عليه مقامات 
ارشد حكومتي شامل رييس جمهور، وزراي كابينه 

و اعضاي پارلمان اعالم جرم كند. 
اين قانون كه س��ابقه اش به حكومت اس��تعماري 
پرتغالي ه��ا در ق��رن نوزدهم برمي گ��ردد به اين 
منظور تعبيه ش��ده كه صاحب منصب��ان رده باال را 
از اح��كام دادگاه  ه��اي پايين دس��تي در امان نگه 
دارد؛ اما ب��ا توجه به اينكه ديوان عالي هرس��اله با 
بيش از ۱۰۰۰۰۰ پرونده مواجه اس��ت دادرسي از 
سياستمداران س��ال ها به درازا مي كشد، اگر اصال 

چنين چيزي اتفاق بيفتد. 

نتيجه اين وضعيت مصوني��ت حدود ۲۲۰۰۰ نفري 
است كه به نحوي از اين امتيازات برخوردارند، چيزي 
كه توضيح مي دهد كه چرا در رسوايي كارواش سهم 
عامالن اجرايي از زندان بسيار بيشتر از سياستمداران 

است. 
فس��خ قانون مذكور كه مس��تلزم بازنگ��ري قانون 
اساسي از س��وي پارلمان است، امكان اين را فراهم 
مي كند كه سياس��تمداران فاس��د، ب��دون تأخير 

رهسپار زندان شوند.
براي تكميل اين تغييرات رييس جمهور بعدي برزيل 
بايد بكوش��د منابع مالي بيش��تري به پليس فدرال؛ 
وزارت شفافيت، نظارت و كنترل؛ ديوان عالي كشور 
و ديگر مجموعه  هايي دست اندركار رصد و پيگيري 
اخت��الس و كالهب��رداري اختصاص ده��د.  برزيل 
همين  االن هم برخي از س��خت گيرانه ترين قوانين 
ضدفس��اد منطقه را دارد: قانون س��ال ۲۰۱۱ درباره 
آزادي مطبوع��ات، قانون س��ال ۲۰۱۳ درباره پايش 
اعمال بخ��ش خصوصي و قانون س��ال ۲۰۱6 كه به 
شفافيت بيشتر در شركت هاي تحت مديريت دولت 
همچون پتروباس حكم مي كند. مش��كل اينجاست 
كه اين قوانين اجرا نمي ش��وند، چراك��ه منابع الزم 
براي اجراي آنها وجود ندارد. براي مثال پليس فدرال 
چنان تنگدست اس��ت كه براي هر ۲۰۰ پرونده تنها 
يك مامور دارد؛ پليس نياز دارد كه تعداد نيرو هايش 
دو برابر شود تا به پاي تقاضا برسند. كشور هاي ديگري 
كه از عمليات كارواش به خود لرزيدند- بازرس��ي ها 
رد پ��ول را فراتر از مرز هاي برزيل در كلمبيا و پرو هم 

دنبال كرد- قباًل در اين مسير گام نهاد ه اند: در فوريه 
رييس جمهور پرو اعالم كرد كه بودجه بازرسي هاي 

ضد فساد را سه برابر مي كند.
دولت اگ��ر مي خواهد با فس��اد هايي از نوع پتروباس 
مقابله كند بايد نقاط تالقي بخش خصوصي و دولتي 
را حس��ابي زير نظر بگيرد. براي اين كار بايستي همه 
ش��رايِط مناقصه ه��ا و نتايج پروژه  ه��اي زيربنايي و 
تداركاتي منتشر شوند و شركت هايي كه از زمان بندي 
و بودجه بندي تخطي مي كنند س��خت تر از گذشته 

جريمه شوند. 
يكي از طرح  هايي كه پارلمان در حال بررسي آن است، 
مراكز دولتي ازجمله شركت هاي تحت مديريت دولت 
را متعهد مي كند ك��ه حداقل ۱۰ درصد بودجه  هاي 
تبليغاتي شان را صرف آموزش عمومي درباره خطرات 
فساد و شناساندن راه  هاي فرار به كساني كند كه در 
ادارات دولتي خالف كاران را لو مي دهند. اين ايد ه اي 
س��ازنده اس��ت و دولت هم بايد به پيروي از تصميم 
سال ۲۰۱۵ ديوان عالي كشور مبني بر فسخ تمامي 
كمك  هاي مالي شركت ها تا خلق يك نظام شفاف تر، 
پارلمان را در نوش��تن چارچوبي جديد براي تأمين 

منابع مالي پيكار هاي انتخاباتي ياري دهد.
نهايتًا دولت بعدي بايد بكوشد قانوني را در پارلمان به 
تصويب برساند كه تعداد حزب  هاي سياسي و بدين 
وسيله فرصت  هاي فس��اد را كاهش دهد. تا دسامبر 
۲۰۱6، ۲۸ حزب در پارلمان برزيل حضور داشتند و 
درخواست نامه  هاي تأسيس ۵۲ حزب ديگر در انتظار 
رس��يدگي قرار داشت. گذاشتن يك آستانه حداقلي 
از كس��ب رأي براي ورود به پارلم��ان مي تواند بدون 
محدود كردن تنوع سياسي، تعداد احزاب اصلي را به 

۸ يا ۱۰ عدد بكاهد.
بسياري از سياستمداران برزيل اين پيشنهاد ها را به 
نام اينكه در فضاي سياسي موجود عملي نيستند، رد 
مي كنند. آنها اصرار دارند كه منبع حقيقي نارضايتي 
عمومي نه فس��اد كه اقتصاد اس��ت، چراكه از ۲۰۱۴ 
س��رانه توليد ناخالص داخلي تقريب��ًا ده درصد كم 
شده است؛ بنابراين دولت بايد از سرمايه سياسي اش 
براي وضع قوانيني مايه بگذارد كه اش��تغال را رونق 
مي بخشند، قوانين مالياتي پيچيده را ساده مي كنند 
و برزيل – بس��ته ترين اقتص��اد در ميان اقتصاد هاي 
عمده امريكاي التين- را به بقيه جهان وصل مي كنند.

هرچند توجه به سياست  هايي كه ميليون ها برزيلي 
را از فقر نجات دهد، ضروري است اما رها كردن خشم 
عمومي از فس��اد، عملي نامس��ووالنه خواهد بود. در 
پيمايشي در س��ال ۲۰۱6، تنها ۲۲ درصد برزيلي ها 
گفتند كه قبول دارند كه دموكراس��ي بهترين شكل 
حكومت است. اگر نارضايتي مردمي از طبقه سياسي 
چنين باال بماند، دموكراس��ي برزيل ب��ا يك تهديد 
وج��ودي مواجه خواهد ش��د. اين خط��ر ديگر مثل 
گذشته از ناحيه كودتاي نظامي نيست، اين دوران از 
تاريخ سياسي برزيل با جنگ سرد خاتمه يافت. خطر 
فعلي ظهور رهبر اقتدارگرايي است كه با اغواي عامه 
مردم دس��ت پارلمان را از قدرت كوتاه و آزادي هاي 
سياس��ي را محدود كن��د. خطر ديگر اين اس��ت كه 
كش��ور در دور باطلي بيفتد كه در آن سياستمداران 
نامحبوب، حتي در موقع بروز رس��وايي هاي جديد، 

پيوسته در برابر شفافيت مقاوم مي كنند.
بي شك يك جنبش ضدفساد متضمن برخي خطرات 
هم هست. رييس جمهور هايي كه وعده درآويختن با 
فساد مي دهند اغلب به عوام فريبي متوسل مي شوند 
و به جاي تقويت نهاد هاي قضايي مستقل مي كوشند 
خودش��ان تحقيقات را پيش ببرند. وانگهي مقامات 
دولتي بايد اطمينان حاصل كنند كه س��ازمان  هاي 
مج��ري قانون از افزايش بودجه  هايش��ان بطور موثر 
اس��تفاده مي كنن��د. باوجوداينكه برزيل بيش��تر از 
همتايان منطق��ه اي اش براي بخ��ش قضايي خرج 
مي كند اما بيشتر حجم پول به جيب قاضيان مي رود، 
آن چنان كه پليس ها شكايت مي كنند كه استطاعت 
پر كردن ب��اك بنزين خودرو هايش��ان را هم ندارند. 
نهايتًا بايد اشاره  كنيم كه همت به افزايش شفافيت 
اغلب نااميدي به بار مي آورد. در اين باره دولت بايد با 
مديريت توقعات روش��ن كند كه هدف كاهش فساد 

است نه ريشه كن كردن آن.
باوجود همه اين مش��كالت رهب��ران برزيل فرصتي 
اس��تثنايي در اختيار دارند. اينك حماي��ت از تغيير 
سياس��ي اساس��ي بيش��تر از هر زمان ديگري است. 
نظرسنجي ها نشان مي دهد كه برزيلي ها معتقدند كه 
فساد بدترين بحران دوران زندگي شان را به بار آورده 
اس��ت. در يك پيمايش ملي در پايان سال ۲۰۱6، 96 
درصد از مشاركت كنندگان گفتند كه خواستار آنند كه 
عمليات كارواش »به هر قيمتي« ادامه يابد. 7۰ درصد 
گفتند كه آنها مطمئن هستند كه به يمن تحقيقات و 
بازرسي ها، فساد در آينده افول مي يابد. طي ۳۰ سال 
گذشته، برزيل اقتدارگرايي، تورم بسيار باال و گرسنگي 
را به زانو درآورده است. اضافه شدن فساد نظام مند به اين 

فهرست، يك پيروزي تاريخي خواهد بود.
در ماه قبل از استيضاح روسف، بعد از اينكه رسوايي 
كارواش افش��ا ش��د و اقتصاد برزيل به هم ريخت، او 
هيئتي را مامور انجام يك نظرسنجي پنهاني درباره 
اعتبار سياس��ي اش ك��رد. نتيجه نظرس��نجي براي 
روس��ف تكان دهنده بود. او با كمال شگفتي دريافت 
كه محبوب ترين ش��خصيت در برزيل نه اوست و نه 
رييس جمهور پيش��ين موردعالقه اش لوئيز ايناسيو 
لوال دا س��يلوا مش��هور به لوال )Lula( . اين شخص 
خوش اقبال كسي نبود جز اسوه بي پيرايگي و صداقت 
در دوران بح��ران اخالقي ش��ديد: پاپ فرانس��يس؛ 
كسي كه در سال ۲۰۱۵ واتيكان را به عمل بر اساس 
»شفافيت مطلق« فراخواند. حقا كه رهبر بعدي برزيل 

بايد از او درس بگيرد.
منبع : شمس -  ماخذ : فارن افرز

برش
  نظرسنجي ها نشان مي دهد كه برزيلي ها 
معتقدند كه فس�اد بدترين بحران دوران 
زندگي ش�ان را به بار آورده اس�ت. در يك 
پيمايش ملي در پايان سال 2016، 96 درصد 
از مش�اركت كنندگان گفتند كه خواستار 
آنند كه عملي�ات كارواش »به هر قيمتي« 
ادامه يابد. 70 درصد گفتند كه آنها مطمئن 
هستند كه به يمن تحقيقات و بازرسي ها، 
فس�اد در آينده افول مي يابد. طي 30 سال 
گذش�ته، برزيل اقتدارگرايي، تورم بسيار 
باال و گرسنگي را به زانو درآورده است. اضافه 
شدن فساد نظام مند به اين فهرست، يك 

پيروزي تاريخي خواهد بود

      برزيل با برخورداري از مطبوعاتي آزاد، يك دس�تگاه قضايي مس�تقل و يك طبقه كارگر بزرگ اما حاشيه اي، باوجود سطوحي از نابرابري 
كه حتي با اس�تاندارد هاي امريكاي التين باال هستند، هميشه آماده اس�ت كه به رهبرانش بتازد. قطع نظر از اينكه كدام يك از تفاسير درست 
هس�تند بايد تصديق كنيم كه در دهه  هاي اخير س�ختگيري نسبت به فساِد نظام مند در برزيل بيشتر ش�ده است. قانون اساسي سال 1988 
اختياراتي استثنايي به بازرس�ان داده است و دست آنها را باز گذاشته تا بي هيچ ترسي نخبگان سياسي و تجاري را بازجويي و بازداشت كند. 
به مانند س�اير مناطق جهان تغييرات تكنولوژيك نيز، ازجمله ظهور فيس بوك و توييتر، كار جمع آوري ش�واهد و راه انداختن تظاهرات ضد 

فساد را براي بازرسان آسان تر كرده است

برش
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ادامه از صفحه 3
وي به موضوع پشتيباني اصالح طلبان از روحاني در سال 
11392 نيز اشاره كرد و گفت: آقاي روحاني را ما با همه 
پشتيباني ها در رياست جمهوري نشانديم، مردم در سال 
92 روحاني را انتخاب كردند و در سال 9۴ نمايندگاني 
را برگزيدند تا مجلس معتدل تشكيل شود. مجلسي كه 
در دست تندروها نيست. روحاني در دور اول خوب كار 
كرد و فضاي كار و تصميمات درستي را اتخاذ كرد كه بر 
همين اساس مردم در سال 9۶ مجددا او را انتخاب كرده 
و با راي باالتر اتمام حجت كردند تا به وضعيت اقتصادي 
بيشتر توجه شود. اما آقاي روحاني در دور دوم نتوانست 

به مشكالت توجه كند.
حضرت��ي با بي��ان اينك��ه روحاني لحظه ب��ه لحظه از 
سياست هايش عقب نشيني كرد و باعث نااميدي ملت 
و ياس مردم شد گفت: بايد به دور از نگاه جناحي و حزبي 
به كاركرد يكساله دولت نگاه كنيم. اينكه دولت در يك 
سال گذشته چه كارنامه اي داشته است در حالي كه بطور 
ميانگين تورم دنيا 1.7 درصد،  خاورميانه 2.۴ درصد و 
حتي افغانستان ۴.3 درصد است ولي شاهديم كه تورم 
در شهريور ماه به باالي 1۵ درصد رسيده و پيش بيني 
مي شود تا پايان سال به ۴۰ درصد برسد. سوال اين است 

كه ما با اين ملت چه كرديم؟
اين عضو فراكس��يون اميد افزود: اين ملت چه گناهي 
كردند جز آن اس��ت كه انقالب كرده و شهيد دادند؟ ما 
ملت را بدبخت و بيچاره كرديم و تصميمات اختصاصي 
گرفتيم كه وضعيت به اينجا رسيده است و ديوانه اي مثل 
ترامپ كانديدا شد و از همان لحظه اعالم كرد برجام را 
پاره مي كند ما آن زمان چه كرديم؟ كدام ستاد فرماندهي 
جنگي را تشكيل داديم؟ تورم به حدي رسيده كه فقرا 

بدبخت و قشر متوسط هم وضعيت بدتري پيدا كردند.
حضرتي با بيان اينكه توان قدرت خريد ملت پايين آمده 
است افزود: ملت احساس بي پناهي مي كند و نمي داند 
چه كاري بايد انجام دهد. امريكا به دنبال آن است كه ما 
را به بن بست برساند. تمامي تجارب دور قبل تحريم را 
جمع بندي كرده و تمام راه هايي كه م��ا براي دور زدن 
تحريم رفته و بررسي كرده تا ما را به بن بست برساند اما 
ما كدام ستاد جنگي را تشكيل داديم؟ در جنگ اقتصادي 
هستيم ولي به كس��اني كه به خارج از كشور مي روند ۶ 
ميليون تومان ارز مي دهيم و در مقابل 2۰۰ هزار تومان 
عوارض مي گيريم. كدام كشور است كه با اين وضعيت كار 

كند؟ همه بدبختي ما به دليل سوء تدبير است.
وي افزود: هنوز تحريم هاي آبان ش��روع نشده اما ما به 
لرزه افتاديم؛ چون آماده نبوديم. انگار دولت دست روي 
دست گذاشته تا اتفاقي بيفتد و بعد كاري انجام دهد. در 
دولتمردان و قوه قضاييه آمادگي براي جنگ تمام عيار 
ديده نمي شود. در اين شرايط ما فقط مي توانستيم از وزير 
اقتصاد پاسخگو باشيم. حق اين بود كه رييس جمهور، 
آقاي جهانگيري، نوبخت، نهاونديان و سيف استيضاح 
مي شدند. مجلس در دو نامه به رييس جمهور خواستار 
ترميم تيم اقتصادي شد؛ حرف رييس جمهور آن است كه 
رييس بانك مركزي را او عوض كرده و تغيير وزير اقتصاد 
در اختيار نمايندگان است. ما نمايندگان بايد در مقابل 
مشكالت مردم پاسخگو باشيم. انتظار مردم از مجلس 
همدردي و همنوايي با مشكالت است. امروز وضعيت را 
همه مي بينيم پس الزم است بدون مالحظات سياسي و 

جناحي درباره استيضاح تصميم گيري كنيم.

    دفاع از خود يا دفاع از دولت؟
كرباسيان فرصت دفاع از خود هم داشت. وي مانند همه 
جلسه هاي استيضاح دو مرتبه پشت تريبون مجلس رفت 
تا از خود دفاع كند. يك مرتبه بعد از نطق مخالفان و يك 
مرتبه در انتهاي جلسه استيضاح. وي در سخنانش اعياد 
را تبريك گفت و يادي از زلزله اخير كرمانشاه هم كرد و 
توضيح داد كه دستور داده بيمه ها ماجرا را پيگيري كنند.

وي در بخش اول سخنانش با تاكيد بر اينكه مطالبات 
مردم را محترم مي شمارد، گفت: هيچ زماني نگفتم كه 
فقط پاسخگوي دايره مسووليت خود هستم. به عنوان 
عضوي از دولت پاسخگوي هرچه مربوط به حوزه فعاليتم 

باشد و يا نباشد، هستم.
كرباس��يان با بيان اينكه در هفت��ه دولت مي خواهم به 
نمايندگان گزارش��ي ارايه كنم، ادام��ه داد: محورهاي 
استيضاح شامل 17 بند اس��ت كه گروه اول به كليات 
اقتص��اد مي پ��ردازد. پرس��ش هايي درب��اره تدوي��ن 
سياست هاي مالي و اقتصادي، توان توليد ملي و ثروت 
عمومي و موارد اينچنين مطرح ش��ده است كه سعي 

مي كنم به آنها پاسخ دهم.
وي با بيان اينك��ه به نمايندگان ح��ق مي دهم نگران 
وضعيت موجود باش��ند، اظهار كرد: همان سوال هايي 
كه مردم از شما مي پرسند، از من وزير هم مي پرسند. در 
جريان دغدغه هاي شما هستم. مي دانم كه سفره هاي 
مردم با برخي آمارهاي اقتصادي تناسب ندارد. مطالبات 
مردم را محترم مي شمارم اما بايد بين نوسانات اقتصادي 
با مسير اقتصاد تفاوت قائل شد. از ابتداي فصل بهار تحت 
تاثير اثرات رواني تحريم ها و برخي سوء اس��تفاده هاي 
داخلي، اقتصاد دچار نوس��ان ش��د، اما اي��ن به معناي 
ناكارآمدي اقتصاد نيست. بايد بين رخداد و مسير فعلي 
تفكيك قائل شد. متاسفم به جاي آنكه توانم را  روي بهبود 
وضعيت معيش��ت مردم قرار دهم توانم را  روي خنثي 

كردن اقدامات معنا دار مي گذارم.
وزير اقتصاد چنين ادامه داد: ريشه تالطم اقتصاد را بايد 
در گذش��ته و حال جس��ت وجو كرد كه همه آن تحت 
كنترل اين وزارتخانه نيس��ت. ريشه تالطم اقتصادي 
متاثر از بدعهدي نظام سلطه است. تهديدهاي خارجي 
متوجه كشورهاي همسايه هم شد، البته تهديدهايي 
همچون قطع نفت، بستن سوئيفت، جلوگيري از رفت و 
آمد كشتي ها و ممانعت از صادرات فوالد و پتروشيمي 
نداشتند، اما اثرات تحريمي در آنجا به مراتب مخرب تر 
بود. ظرف مدت كوتاهي 3۰ درصد از ارزش پول تركيه 
كاهش پيدا كرد و تورم روسيه رشد بااليي داشت، لذا اگر 
ما هم در كشورمان هماهنگ تر و منسجم تر بوديم، تالطم 

كمتري داشتيم.
كرباس��يان با بيان اينكه رشد توليد ناخالص داخلي در 
س��ال 139۶، 3.7 درصد و بدون نفت حدود ۴.۶ درصد 
بود، اظهار كرد: طبق آمار مراجع بين المللي توانستيم 
رشد اقتصادي را بهبود ببخش��يم. در سال139۶ نرخ 
رشد تشكيل سرمايه ناخالص مثبت شد و به 1.۴ رسيد. 
اين يعني اميد به اقتصاد ايران بر مي گشت. از طرف ديگر 
7 رتبه صعود در شاخص رقابت پذيري جهاني نسبت 
به سال قبل داشتيم و بيش��ترين ميزان رشد بهبود را 

كسب كرديم.
وي در واكنش به انتقادات برخي از استيضاح كنندگان به 
او مبني بر نداشتن اطالعات اقتصادي، گفت: تنها كسي 
هستم كه 2۸ كتاب درباره اقتصاد تاليف و ترجمه كردم. 
ش��ايد اينها را از روي تواضع مطرح نكردم، اما اقتصاد را 

مي دانم و به آن عمل كرده ام.
كرباسيان با بيان اينكه براساس آخرين آمار تراز تجاري 
مثبت شده و صادرات غيرنفتي به بيش از 19 ميليارد 
رس��يده اس��ت، اظهار كرد: صادرات 1۵ درصد رشد و 
واردات 7 درصد كاهش داش��ته اس��ت. اين به معناي 
مثبت شدن بازار تراز تجاري و رسيدن آن به 3۶ ميليون 

دالر است.
به گفته وزير اقتصاد در شاخص جهاني نوآوري كشوري 
رشد داشته ايم. در شاخص رتبه در فرآيندهاي گمركي 
در سال 2۰1۶ از 11۰ به ۵1 رسيده ايم. اين آمارها از منظر 
مراجع بين المللي و داخلي نشان مي دهد كه سال 139۶ 
يكي از سال هاي خوب كشور بود و توانستيم در آستانه 

چهلمين سال انقالب به تجربه و بلوغ برسيم.
وي در پاس��خ به دسته دوم سواالت درباره عملكرد اين 
وزارتخانه در شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و ايجاد 
اقتصاد شيشه اي براي تحقق برنامه، گفت: بنده براساس 
آنچه مجلس ش��وراي اس��المي تبيين كرده كارهايم 
را دنبال كردم. ب��راي اولين بار در تاريخ شفاف ش��دن 
پرداخت هاي خزانه داري كل كشور را اجرايي كردم كه 
گردش پرداخت ها در اختيار مردم قرار گرفته كه اينها 
همه در راستاي شفاف سازي است. از منظر شاخص هاي 

عمومي برخورد با فساد عملكرد بسيار خوبي داشتيم. 
19۰ هزار حس��اب بانكي دولت براي برخورد با فس��اد 
شناسايي و مسدود شد، چون مشخص نبودن وضعيت 

حساب ها باعث عدم شفافيت مي شود.
وي افزود: پرداخت غيرمتمركز حق��وق از عوامل عدم 
شفافيت اس��ت كه حقوق ۵۰۰ دستگاه اجرايي بطور 
متمركز و شفاف پرداخت مي شود. يكي ديگر از كارهاي 
ما راه اندازي سامانه نظارت بر صنعت بيمه است كه اكنون 
تراكنش هاي صنعت بيمه تحت نظارت بيمه مركزي 

است و جلوي صدور بيمه جعلي را مي گيرد.
كرباسيان با بيان اينكه براي اولين بار توانستيم به اندازه 
بيش از دو برابر نقدينگي اموال دولت را شناسايي كنيم، 
اظهار كرد: در سال 139۶ رتبه اول مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق كاال در جهان را داشتيم. 
توانستيم مقدار زيادي مواد مخدر شامل چهار تن هروئين 
را از طريق اطالعات مالي و گردش حساب را بدون حتي 
شليك يك گلوله كشف و شناسايي كنيم. طبق ماده 3۶ 
اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي اطالعات 
بيش از 33۰ ش��ركت زيرمجموع��ه نهادهاي عمومي 

غيردولتي توسط سازمان بورس منتشر شد.
وزير اقتصاد با بيان اينكه پرونده هاي مختلف فساد را بدون 
هياهو و س��روصدا به مراجع قضايي داده ايم، ادامه داد: 
ريشه هاي فساد در اقتصاد كشور و تراكنش هاي مشكوك 
را شناسايي كرده و به صورت هوشمند به دنبال مبارزه 
با پولشويي رفتيم. هدف ما شفاف سازي و سالم سازي 

اقتصاد است و راه مان را ادامه مي دهيم.
كرباسيان با بيان اينكه از عملكرد اين وزارتخانه در حوزه 
شفاف سازي و سالم س��ازي اقتصاد براساس خواست 
رهبري، رييس جمهور، نمايندگان و مردم دفاع مي كنم 
به دسته سوم سواالت مطروحه درباره استيضاح مربوط 
به موضوع مبادالت گمرك و س��رمايه گذاري خارجي 
اش��اره و اظهار كرد: ما در وزارت اقتصادي كار مي كنيم 
كه سازمان هاي اقتصادي زيرمجموعه مجري كار دارند. 
دغدغه نمايندگان آن است كه نظام عادالنه مالياتي اجرا 
نمي شود. حال اينكه براي اولين بار 32۰۰ پرونده فرار 
مالياتي سنگين رسيدگي قطعي شد و ۶3۰۰ ميليارد 
تومان ماليات از تراكنش هاي مشكوك شناسايي گرديد.

وي با بيان اينكه 3۰۰ مودي جديد مالياتي شناسايي 
شد و طرح جامع مالياتي بدون كمك خارجي احياء شد، 
گفت: اين پروژه از سه دولت قبل آغاز شد و ما توانستيم به 
آن جان دوباره اي بدهيم. براين اساس تمامي نهادهاي 
مالي در قالب س��امانه اي به صورت الكترونيك كنترل 
مي شود بيش از يك ميليون و3۰۰ هزار ماليات مبتني 
بر خوداظهاري تكميل ش��د. سهم ماليات بر مصرف از 
۴3 درصد در س��ال 1392 به ۵۴ درصد در سال 139۶ 

افزايش پيدا كرد.
كرباسيان ادامه داد: رويه غلطي براي دادخواهي ماليات 
وجود داش��ت كه همه از سراسر كش��ور بايد به وزارت 
اقتصاد مراجعه مي كردند. اين روند را با تفويض اختيار به 
استان ها اصالح كرديم تا كار مردم بهتر رسيدگي شود. 
مشكل ماليات نقل و انتقال مسكن حل شد. اينها همه 
براي شفافيت در ماليات بود. وي با تاكيد بر اينكه فرار از 
ماليات گناه نابخشودني است، گفت: بايد همه در موضوع 

ماليات مشاركت داشته باشيم.
وزير اقتص��اد اضافه كرد: در س��ال 139۶، 72 درصد از 
منابع دولت از منابع غيرنفتي ماليات، گمرك، سود سهام، 
خصوصي سازي و انتشار اوراق مالي تامين شد. اكنون 
ميزان وابستگي به نفت به 2۵ درصد كاهش پيدا كرده 
است. وزارت اقتصاد بزرگ ترين تامين كنند ه منابع مالي 
دولت است بطوري كه امروز از هر چهار ريالي كه دولت 

به دست مي آورد، س��ه ريال آن را وزارت اقتصاد تامين 
مي كند، يعني وزارت اقتصاد تامين كننده س��ه چهارم 

منابع دولت است.
كرباس��يان در ادام��ه با بي��ان اينكه پنج��ره واحد 
سرمايه گذاري در دوران وزارت وي فعال شده اظهار 
كرد: با اين س��امانه هر كس��ي از هر جاي دنيا بدون 
مراجعه حضوري امكان س��رمايه گذاري در داخل را 

خواهد داشت.
وي افزود: در زمين��ه تامين مالي خارجي و فاينانس 
با مجوز مجلس شوراي اسالمي مجموع قراردادها از 
شهريورماه سال 139۶ تاكنون را به 3۰ ميليارد دالر 
رسانديم. در حالي كه در سال 139۵ اين ميزان سه 
ميليارد دالر بوده است. ما با وجود مشكالت خارجي و 
اينكه تمام ابزارها در اختيارمان نيست، اما در چارچوب 
برنامه كم سابقه ترين دستاوردها در حوزه تامين منابع 
مالي داش��تيم. وزير اقتصاد با بيان اينكه در راستاي 
حمايت از توليد داخلي س��طح تعرفه واردات از ۶ به 
13 درصد رس��يده، ادامه داد: درآمد گمرك در سال 
139۶ نسبت به سال 139۵، 17۵ درصد رشد داشته 
و از ۸۰۰۰ به 22 هزار ميليارد تومان رس��يده است. 
عالوه بر اين كشف مواد مخدر در سال 139۶ نسبت 
به سال 1392، 7۴۰ درصد رشد داشته و از 19 كيلو 

به 13 هزار كيلو در سال رسيده است.
وي با اش��اره به توليد، طراح��ي و نصب ايكس ري 
توس��ط س��ازنده داخلي، اظهار ك��رد: عملكرد آن 
شناسايي افرادي بوده كه خود را در داخل بار پنهان 

مي كردند.
وي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به حوادثي 
مانند سانچي، پالسكو، پتروشيمي بوعلي و زلزله ها 
يادآور شد: بيمه جوابگوي اين حوادث بوده است. اين 
در حالي است كه بيمه ايران 1۸۰۰ ميليارد تومان از 
بنياد شهيد و از كساني كه به آنها خدمت داده طلب 
دارد. وزير اقتصاد با اش��اره به عملكرد وزارت اقتصاد در 
زمينه خصوصي سازي و اصل ۴۴ اظهار كرد: در دولت 
دوازده��م و دوران مديريت من هيچ واگذاري از طريق 
ديون بابت بدهي دولت نداشته ايم. ما همچنين مجوزهاي 
مخل كس��ب و كار را حذف كرديم و م��ن اين افتخار را 
داشتم كه مورد لطف رهبري در خصوص بهبود محيط 
كسب وكار قرار گرفتم و وظيفه خود مي دانم اين موضوع 

را پيگيري و به انتها برسانم.

    تفكيك بين سياست گذاري هاي پولي و مالي 
كرباسيان با بيان اينكه بايد بين سياست هاي پولي و 
مالي تفكيك قائل شد، ادامه داد: سياست هاي مالي 
برعهده من است، اما براي پرداختن به سياست هاي 
پولي بايد به سطح اختيارات توجه كرد. اگر چه من 
پاسخگوي مجلس ش��وراي اسالمي هستم، اما بايد 
به مسائل ريشه اي بپردازيم. ما شاهد افزايش حجم 
نقدينگي بوديم در حالي ك��ه در اقتصاد مابه  ازايي 
نداش��ته اس��ت و كاال و خدماتي نبوده، دولت اين 

پديده ها را مي شناسد و به دنبال حل ريشه است.
وزي��ر اقتص��اد فعاليت موسس��ات غيرمج��از را از 
ريش��ه هاي افزايش نقدينگي عنوان و خاطرنش��ان 
كرد: اين موسسات با رقابت غيرمنطقي نرخ سود را 
باال بردند و حاصل كار آنها زيان هايي است كه همين 
موسسات و به تبع آنها بانك ها متحمل شدند. دولت 
در اين زمينه هزينه اي داد كه هيچ دولتي اين هزينه 
را پرداخت نكرد و اگر تعامل هرسه قوه نبود اين كار 

جمع نمي شد.
وي با بي��ان اينكه بانك مركزي اقدامات اصالحي را 

در خصوص موسسات مالي آغاز كرده، تصريح كرد: 
با آمدن رييس جديد بانك مركزي توان و برنامه آن 
جديد و تجهيز ش��ده ش��وراي هماهنگي اقتصادي 
هم فعال است و در اين زمينه پيگيري هايي صورت 
مي گي��رد، اما نهايتا راه حل بلندمدت توس��عه بازار 

سرمايه است.
مسعود كرباس��يان افزود: از زماني كه سكان وزارت 
را در اختيار دارم روزي نب��ود كه نمايندگان درباره 
موسس��ات مالي و اعتباري تذكر ندهند. با وجودي 
كه وظيف��ه در اين حوزه نداش��تم در بانك مركزي 
پيگي��ري كردم. ۵2 هزار بنگاه از تس��هيالت بانكي 
اس��تفاده مي كنند. جلوي س��رعت افزايش حجم 
نقدينگ��ي در بانك ه��ا را گرفتم. اكن��ون نيز براي 
س��اماندهي بانك هاي نيروهاي مس��لح طرح دارم. 
با تنوع بخشي به گزينه هاي جذاب سرمايه گذاري 
فرآين��د س��رمايه گذاري را تس��هيل كنيم و قيمت 
تمام شده پول را كاهش دهيم. وي ادامه داد: تدبير 
مشترك شوراي هماهنگي س��ران قوا، توسعه بازار 
سرمايه اس��ت. شاخص كل بورس به مرز 137 هزار 
رس��يد و اين يعني رش��د ۶۶ درصدي. در سال 9۶ 
مي��زان كل تامين مالي به ۸۶ ه��زار ميليارد تومان 

رسيد اين يعني ۵۵ درصد رشد.
كرباسيان تصريح كرد: تعداد نمادهاي بسته بانكي 
9 نماد بود اما امروز به يك عدد كاهش يافته اس��ت. 
بورس اوراق بهادار تهران به لحاظ بازدهي شاخص در 
خاورميانه رتبه سه و در فرابوس رتبه چهار را دارد.

وزي��ر اقتصاد گف��ت: بدهي دول��ت در زمينه اوراق 
حتي يك روز به تاخير نيفتاد. در س��ال 9۶ بيش از 
3۴ هزار ميليارد تومان اوراق مالي براي بازپرداخت 
طلب طلبكاران پرداخت شد. با مديريت صحيح مان 
پرداخت بودجه هاي عمراني در پنج ماهه اول سال را 
به ميزان ۵.7 برابر در مدت مشابه رسانديم. توسعه 
بازار س��رمايه با اراده سران كش��ور دنبال مي كنم. 
برنامه هاي اعالمي در زمان راي اعتماد به 33 پروژه 
مشخص است و مورد به مورد احصاء كرده و در دل 

برنامه ها گنجانيده ايم.
كرباسيان با اش��اره به سياس��ت وزارت اقتصاد در 
بخش اقتص��اد مقاومتي، گفت: در اقتصاد مقاومتي 
اگر بي تفاوت بوديم پس چرا س��امانه سنا به عنوان 
سامانه برتر انتخاب ش��د؟ اگر كم كاري كرده ايم در 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به عنوان دستگاه 
برتر تقدير ش��ده ايم. اكنون ۴۰ ميليون نفر از ميوه 
سهام عدالت بهره مند مي ش��وند. 2۸ تكليف ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي را با 93 درصد موفقيت 

اجرا كرده ايم.
وزير اقتص��اد ادامه داد: ب��ا وج��ود تحريم ها هنوز 

پيش بيني ها باالتر از متوسط خاورميانه است.

    عذرخواهي كرباسيان
وي ادامه داد: دش��من تمام خاكريزه��اي اجتماعي و 
اقتصادي را مورد هدف قرار داده است. امريكا با تحريم 
سيستم بانكي درصدد مسدود كردن سيستم اقتصادي 
كشور است. بايد باور كنيم وارد جنگ اقتصادي تمام عيار 
شده ايم تا ناآرامي هاي اجتماعي در ايران را بيشتر كنند. 
دشمنان ملت ايران به خصوص امريكا با صرف ميلياردها 
دالر عليه ايران اقدام مي كنند. آنان در تالش هستند تور 

تحريم را بر سر ايران بگسترانند.
كرباس��يان تصريح كرد: جمهوري اس��المي ايران در 
سخت ترين شرايط نه تنها عقب نشيني نمي كند بلكه 
تا حصول به نتيجه به برنامه هاي خودش پايبند خواهد 
ماند. تداوم اجراي سياست ها و پروژه اقتصاد مقاومتي، 
تداوم بهبود فضاي كسب و كار، تشكيل ستاد ملي مبارزه 
با احتكار، اجراي برنامه هاي پوشش��ي و حمايتي براي 
حمايت از دهك هاي پايين و گسترش روابط اقتصادي با 

شرق و غرب جهان را در دستور كار داريم.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: همچون شما نگران آينده اين 
سرزمين هس��تم. تيمي را از مديران باتجربه براساس 
شايستگي مديريتي و صرف نظر از روابط انتخاب كردم. 
جس��ارت در تصميم گيري و ثبات مديريتي راه برون 
رفت از وضعيت فعلي اس��ت. از عملكرد وزارت اقتصاد 

دفاع مي كنم.
وي متذكر ش��د: كاستي ها و مشكالت مردم قابل انكار 
نيس��ت اما اگر اقدام��ات ما به ثمر ننشس��ت به خاطر 
برنامه هاي دش��منان جمهوري اسالمي است. از مردم 

عذرخواهي مي كنم.

دو 1۵ دقيقه آخر س��خنان منتقدان جلسه استيضاح 
ديروز اختص��اص يافت به الياس حضرت��ي و مهرداد 
الهوتي. الهوتي كه پيش تر اب��راز اميدواري كرده بود 
كرباسيان راي اعتماد روز استيضاح را به خود اختصاص 
ندهد با اشاره به اينكه شخصيت حقيقي كرباسيان را 
قابل احترام مي داند گفت: با اين حال به دليل رسالت 

ملي و دغدغه ها با استيضاح موافقت كردم.
وي در ادامه خطاب به پزش��كيان كه در سخنانش به 
نقش دش��من در پيش آمدن مسائل اقتصادي كشور 
اشاره كرده بود، گفت: در طول ۴۰ سال ما همه مسائل 
اقتصادي را به دشمن گره زده ايم. البته ما مديران دولتي 
را مديران خوبي مي دانيم ولي در ش��رايط بحراني كه 
دنيا عليه ما اتاق جنگ تشكيل داده بايد ما هم تيم مان 
مشخص ش��ود. وي با انتقاد از مجموع تيم اقتصادي 
دولت گفت: در حالي كه من تيم اقتصادي فعلي را يك 
تيم قوي نمي دانم. از شهريورماه 9۶ تا شهريورماه 97 
تورم نقطه به نقطه ۴.9 بوده و معنايش اين است كه تورم 

به ۶۰ درصد مي رسد.
وي بي ثباتي در ب��ازار ارز را از ديگر نقاط ضعف اقتصاد 
عنوان و اظهار كرد: 2۰ ه��زار ميليارد تومان به جيب 
افرادي ريخته شده كه ثبت سفارش كرده اند. همچنين 
1۸۰ ميلي��ون دالر در يكي از اس��تان هاي غربي ثبت 

سفارش صورت گرفته است. الهوتي با طرح اين سوال 
ك��ه آيا 12.۵ ميلي��ارد دالر قاچاق از مبادي رس��مي 
و گمركات ص��ورت گرفته يا توس��ط كولبران قاچاق 
شده است، افزود: از ۶۸۰۰ خودرويي كه در زمان هك 
شدن سايت ثبت ش��ده اند 1۰۰۰ خودرو از گمركات 
شما ترخيص شده اس��ت. الهوتي سوالي ديگر را هم 
درب��اره واگذاري ها مطرح كرده و گف��ت: وزير اقتصاد 

از خصوصي س��ازي مي گويد و اينك��ه اقدامات خوبي 
صورت گرفته اس��ت اما شركت كشت و صنعت مغان 
در زمان كرباس��يان واگذار شد كه پايه آن در سال 9۴ 
حدود 2 هزار و 2۰۰ ميليارد تومان بود اما پايه مزايده 
بايد دو برابر مي شد كه وزير هزار و 7۰۰ ميليارد تومان 
فروخت و به شركتي واگذار كرد كه هيچ سابقه و تجربه 
در اين خصوص ندارد. ش��ركتي كه ماليات س��ال 97 

آن، ۶ ميليون و 7۰۰ هزار تومان بوده اس��ت، شركت 
اينچنيني كار را انجام مي دهد. چنين كاري تاراج بوده 

و واگذاري نيست.

    دفاع آخر
كرباس��يان بار ديگر پش��ت تريبون رف��ت تا آخرين 
دفاعيات خود را ارايه دهد. او در اين سخنان گفت: به 
عنوان وزير بايد حتما پاسخگو باشم. از شما ممنونم 
كه وقت گذاشتيد اما به عنوان كرباسيان از وقتي كه 

گذاشتيد عذرخواهم.
او مس��اله اي كه الهوت��ي درباره واگذاري ش��ركت 
كش��ت و صنعت مغان مط��رح كرده ب��ود را چنين 
پاس��خ داد: اي��ن ش��ركت در هيات واگ��ذاري اصل 
۴۴ قيمت گذاري مي كند و خواهش��م اين است كه 
سبحاني فر و اس��ماعيلي كه در همه جلسات حضور 

دارند به نمايندگان توضيح دهند.
وزير اقتصاد خاطرنش��ان كرد: دولت در بنگاهداري 
ناتوان است. چرا مِن وزير بايد بنگاه دار باشيم. بنده بايد 
جوابگوي سيستم اقتصادي باشم. اقتصاد را دست چند 
مدير داده ايم، خوب معلوم است كه همين مي شود اما 

بنده معتقد به اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي هستم.
كرباسيان اظهار كرد: در شرايطي هستيم. تركيه فقط 

تعرفه را تغيير داد  و 3۰ درصد پول ملي اش بهبود يافت. 
در روسيه هم تحريم ها مثل ايران نيست. باور كنيد و 
اعتماد كنيد به وزير. شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا به جدا شدن دولت از بنگاهداري تصميم گرفته شده 
است. كمك كنيد از شرايط خطير فعلي عبور كنيم. وي 
تصريح كرد: نقدينگي 1۵۰۰ هزار ميليارد تومان و حاال 
1۶۰۰ هزار ميليارد تومان اس��ت. براي همين بود كه 
اضافه برداشت ها از بانك مركزي را جلوگيري كرديم. 
البته بيشترين اضافه برداشت را بانك هاي خصوصي 
داش��تند. حتما براي سرازير شدن سپرده هاي دولتي 
به بانك هاي خصوصي به دليل س��ودهاي كذايي فكر 
مي كنيم و براي بانك هاي نيروهاي مس��لح نيز تدبير 
خواهيم كرد. دولت هفته اي سه جلسه درباره اقتصاد 
فكر مي كند. كرباسيان با تشكر از نقادان و حاميانش 
در مجلس گفت: اگر وزير ماندم برنامه هاي اقتصادي 
خوبي براي بهبود اوضاع دارم. در جنگ اقتصادي فقط 
يك نقطه هدف قرار نمي گيرد بلكه همه اقشار جامعه 
توسط دشمنان هدفگيري مي شوند. به خاطر تامين 

منابع ارزي، بازار سرمايه و بيمه بايد فكر كنيم.
دفاعيات آخر كرباسيان در نهايت اكثريت نمايندگان 
مجلس را قانع نك��رد و راي به عزل او از وزارت اقتصاد 

صادر شد.

حاشيه هاي استيضاح وزير اقتصاد

انتشار اطالعات حقوق 
مديران دولتي تا پايان تابستان

رييس س��ازمان اداري و استخدامي گفت: زماني 
كه امنيت كامل سامانه ثبت حقوق و مزايا تاييد 
شد، دسترس��ي به اين سامانه براي عموم مردم و 

دستگاه هاي نظارتي فراهم مي شود.
ب��ه گزارش ف��ارس، جمش��يد انص��اري معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي 
كش��ور درباره سرنوشت س��امانه ثبت حقوق و 
دس��تمزد گفت: اين سامانه كه مطابق با ماده 29 
برنامه ششم توسعه به دولت تكليف شده، از ابتداي 
سال گذشته در دستور كار دولت و سازمان اداري 
و استخدامي كش��ور قرار گرفته، اما طراحي آن با 
پيچيدگي هايي همراه بوده اس��ت كه علت آن به 
وضعيت خاص پرداخت حقوق در ايران بازمي گردد. 
معاون رييس جمهور با بيان اينكه تمام دستگاه هاي 
اجرايي ايران راسا حقوق پرداخت مي كنند، افزود: 
نقاط تماس زيادي بايد اطالع��ات خود را در اين 
سامانه وارد و كاربراني هم كه از آن تغذيه مي كردند، 

بايد تعريف مي شدند.
وي با اشاره به اينكه اواخر فروردين ماه طراحي اين 
سامانه به پايان رسيده و 1۸ ارديبهشت به دستگاه ها 
ابالغ شده اس��ت، تصريح كرد: از اين تاريخ به بعد 
مي بايست كليه دستگاه ها اين سامانه را مستقر و 
كليه پرداخت هاي خود را درون آن وارد و بارگذاري 
مي كرده اند.رييس س��ازمان اداري و استخدامي 
كشور اظهار كرد: بر اساس اين سامانه، دستگاه هاي 
داخل��ي بايد افرادي را مش��خص مي كردند كه ما 
نحوه كار و اس��تفاده از س��امانه را ب��ه آنها آموزش 
مي داديم. همچنين دامنه م��اده 29 تنها دولت را 
شامل نمي ش��ود و تمام دستگاه هاي اجرايي را در 
بر مي گي��رد. انصاري با بيان اينك��ه امروز نزديك 
۶۰۰ دستگاه مقررات خود و ۴2۰ دستگاه اسامي 
كاركنان خود را در اين سامانه وارد كرده اند، گفت: 
در مجموع دوهزار و 1۰9 كاربر براي آموزش بايد در 
اين سامانه حضور داشته باشند. همچنين هزار و 
13۰ دستگاه بايد نقطه ورود اطالعات در اين سامانه 
را داشته باش��ند كه تاكنون ۶2۶ دستگاه مقررات 
اس��تخدامي خود را وارد كرده اند، ۵۸1دس��تگاه 
مشخصات كاركنان خود، 323 دستگاه اطالعات 
حقوق فروردين خ��ود، 2۸1 دس��تگاه اطالعات 
حقوق ارديبهشت و خرداد و 23۰ دستگاه اطالعات 
حقوق تير ماه را در اين سامانه وارد كرده اند. معاون 
رييس جمهور با بيان اينكه ورود اطالعات پرداخت 
به عهده ذي حس��ابان است افزود: سازمان ما فقط 
طراحي، استقرار و تحويل اين سامانه به دستگاه ها 
را ب��ر عهده دارد و در قانون ه��م آمده كه بايد تمام 
پرداخت ها اع��م از نقدي و غيرنق��دي در ابتدا به 
صورت يك فيش در سامانه درج و بعد انجام شود، 
حال آنكه دستگاه هاي اجرايي بايد براي تاخير در 
آموزش هاي خود به مسووالن ذي ربط توضيحاتي 
داشته باشند . وي درباره بارگذاري كامل اين سامانه 
اظهار كرد: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده در مورد 
دستگاه هاي دولتي بارگذاري اين سامانه تا پايان 
تابستان انجام مي شود، ولي در مورد دستگاه هاي 
خارج از دولت اطالعات هنوز در سامانه بارگذاري 
نشده است. انصاري در مورد دسترسي عموم مردم 
به اين سامانه تصريح كرد: امنيت كليه سامانه هاي 
طراحي شده در كش��ور براي جلوگيري از نفوذ و 
هك آنها در وزارت اطالعات و شوراي عالي فضاي 
مجازي مورد تاييد قرار مي گيرند. امنيت بخش هايي 
از اين سامانه هم مورد تاييد قرار گرفته، اما همچنان 
بخش هايي از آن مورد بررس��ي اس��ت؛ بنابراين 
دسترسي به اين س��امانه تا زماني كه امنيت آن از 
سوي مراجع ذي ربط مورد تاييد كامل قرار نگيرد 
اصولي و درست نيست. زماني كه امنيت كامل آن 
تاييد شد، دسترسي به اين سامانه براي عموم مردم و 
دستگاه هاي نظارتي فراهم مي شود. رييس سازمان 
اداري و استخدامي كشور در مورد سطح دسترسي 
عموم مردم به حقوق مديران در اين سامانه گفت: 
مطابق قانون دسترس��ي عموم م��ردم به حقوق 
مقامات، مس��ووالن و مديران وجود دارد. برداشت 
ما از اين جمله آن است كه ِسمت هاي مديركل به 
باال منظور قانون است، چون معموال دريافت هاي 
كالن از اين س��طح به باال اتفاق مي افتد. وي افزود: 
در قانون صراحتا آمده كه هر دس��تگاه چون خود 
پرداخت كننده است، بايد حقوق مديران خود را در 
سامانه اطالعاتي اش بگذارد، اما اگر قرار باشد ابتدا 
به ما انتقال دهد تا ما در سامانه قرار دهيم با تاخير 
يك ماهه مواجه مي ش��ويم. انصاري در ادامه اين 
برنامه درباره اصالح قانون به كارگيري بازنشستگان 
تصريح كرد: ابتدا اين قانون طرحي بود كه در سال 
آخر فعاليت مجلس نهم توسط نمايندگان آن به 
عنوان قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان ارايه 
شد؛ اما قبل از تصويب اين طرح ما براي به كارگيري 
بازنشستگان در دولت آنها را تنها با مصوبه دولت به 
كار مي گرفتيم. البته منظور كارمندان عادي نبود، 
بلكه مقامات و هم تراز مقامات بوده اس��ت، اما در 
تبصره يك مصوبه مجلس گفته شد گروه كثيري 
مي توانند برگردند و تبصره دوم عنوان كرد يك سوم 
ساعات كار تمام بازنشستگان مي تواند برگردد. اين 
يعني اين قانون برخالف اسمش قانون اجازه و نه منع 
به كار گيري بازنشستگان بود. تا اينكه يك سال قبل 
تعدادي از نمايندگان خواهان اصالح تبصره يك آن 
شدند.  وي عنوان كرد: 11۵ مقام بازنشسته داريم، 
يعني كساني كه در سطح معاون وزير، استاندار و 
هم ترازان آنها هستند، 9۴ نفر با استفاده از مزاياي 
ايثارگري سر كار آمده اند كه در مجموع 22۰ نفر 

بايد از خدمت در دولت خارج شوند.
مع��اون رييس جمه��ور با اش��اره ب��ه اينكه ما 
نمي توانس��تيم براي مديرعاملي يك ش��ركت 
دولتي بازنشسته به كار بگيريم، مگر اينكه ايثارگر 
باشد، افزود: طبق آمار وزارت كشور 1۴ استاندار 
بازنشس��ته داريم، در كل نصف اس��تانداران ما 
بازنشسته هستند، 1۴ نفر معاون استاندار، ۵ نفر 

فرماندار و ۴ نفر سفير بودند.

راي عدم اعتماد به  مديريت اقتصادي دولت
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امكان نمايش اندازه گيري 
آنالين تشعشعات فراهم شد

رايانه باستاني اپل ۳۰۰ هزار 
دالر قيمت گذاري شد

ارسال ايميل  جعلي
به شركت هاي پتروشيمي

راه اندازي گروه هاي 
دانشجويي در»اينستاگرام«

رگوالت�وري| پ��س از ام��كان ثبت ش��كايت از 
تشعش��عات آنتن هاي اپراتورهاي تلف��ن همراه و 
وايمكس توسط رگوالتوري، سامانه برخط نمايش 

اين اندازه گيري ها نيز ايجاد مي شود.
با توجه به پروانه هاي واگذارش��ده ب��ه اپراتورهاي 
تلفن همراه و وايمكس، سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي نسبت به پاسخگويي به شكايات 
مردم از تشعش��عات آنتن هاي اپراتورهاي يادشده 
اقدام مي كند. اين فرآيند به صورت ثبت ش��كايت 
در سامانه شكايات سازمان توسط افراد حقيقي يا 
حقوقي؛ بررسي ش��كايت و انجام اندازه گيري هاي 
الزم توس��ط اپراتور ي��ا اداره كل تنظيم مقررات و 
ارتباط��ات راديويي منطقه مربوط��ه و اعالم نظر 
سازمان انرژي اتمي ايران به عنوان متولي تشعشعات 

در كشور درباره نتايج اندازه گيري انجام مي شود.
در اي��ن راس��تا محمدج��واد آذري جهرمي امروز 
در صفح��ه توييتر خود نوش��ت: يك��ي از وظايف 
عي  سازمان تنظيم مقررات، اندازه گيري سطح تجمُّ
تشعشعات راديويي در كشور است تا نظارت دقيقي 
بر رعايت اس��تانداردها صورت پذيرد. همان گونه 
كه ق��ول داده بودم، س��امانه برخ��ط نمايش اين 
اندازه گيري ها، در هفته دولت، توسط سازمان تنظيم 

مقررات رونمايي خواهد شد.

فيز| ي��ك رايانه توليدي ش��ركت اپل در دهه 
۷۰ ميالدي كه هنوز هم س��الم و قابل استفاده 
است، براي فروش در يك مزايده ۳۰۰ هزار دالر 
قيمت گذاري شده اس��ت.اين رايانه كه اپل – ۱ 
نام دارد و جزو اولين سري از رايانه هاي توليدي 
شركت اپل است، قرار است طي هفته هاي آينده 
براي فروش عرضه شود.رايانه مذكور يكي از ۲۰۰ 
رايانه اپل – ۱ اس��ت كه در س��ال هاي ۱۹۷۶ و 
۱۹۷۷ توسط استيو جابز و استيو وزنياك طراحي 
و عرضه شدند. در حال حاضر تنها ۶۰ رايانه اپل 
– ۱ در دسترس است كه البته بسياري از آنها نيز 
كار نمي كنند.يك مهندس متخصص توليدات 
اپل به ن��ام كوري كوهن موفق ش��ده اين رايانه 
قديمي را به حالت عملياتي اوليه خود بازگرداند. 
در جريان آزمايش هاي به عمل آمده اين سيستم 
بدون مش��كل به مدت هشت ساعت به كار خود 
ادامه داده و حتي صفحه كليد آن مربوط به دهه 
۷۰ ميالدي است.اين رايانه در زمان توليد ۶۶۶ 
دالر قيمت گذاري ش��ده بود و حاال به طور قطع 
با قيمتي بيش از ۳۰۰ هزار دالر فروخته خواهد 
شد. ارزش شركت اپل طي هفته هاي اخير از مرز 
يك تريليون دالر گذشته و آن را به ارزشمندترين 

شركت خصوصي جهان مبدل كرده است.

ماهر| مركز ماهر با اعالم هش��دار در خصوص 
ارسال ايميل هاي با پيوست آلوده جهت سرقت 
رمزهاي عبور، از شناسايي بدافزار جاسوسي كه 
با انتشار ايميل جعلي به شركت هاي پتروشيمي 
قرباني مي گيرد، خب��ر داد.مركز مديريت امداد 
و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه اي اعالم 
كرد: در روزهاي اخير مهاجمان با نفوذ به  حساب 
ايميل يكي از ش��ركت هاي خصوصي فعال در 
حوزه پتروش��يمي، به انتش��ار ايميلي جعلي با 
پيوست آلوده اقدام كرده اند.اين ايميل محتوايي 
مرتبط با موضوع تحريم ها داشته و پيوست همراه 
آن يك بدافزار جاسوس��ي در قال��ب يك فايل 
فش��رده rar. با توانايي استخراج رمزهاي عبور 
برنامه هاي مختلف ذخيره شده در سيستم هاي 
عامل ويندوز قرباني است.در همين حال دو مورد 
مشابه نيز در هفته هاي اخير توسط آنتي ويروس 
بومي شناسايي و گزارش شده است. در هر دوي 
اين موارد، ايميل مورد سوءاس��تفاده متعلق به 
شركت هاي فعال در حوزه پتروشيمي بوده است.

مركز ماهر تاكيد كرد: الزم است كاربران، به ويژه 
كاربران سازماني، نسبت به محتواي ايميل هاي 
دريافتي توجه بيش��تري كرده و از بازگش��ايي 

هرگونه پيوست مشكوك جدا خودداري كنند.

انگجت| شبكه اجتماعي اينس��تاگرام مشغول 
آزمايش ويژگي جديدي است كه دانشجويان يك 

دانشگاه را عضو يك گروه مجازي مي كند.
اينستاگرام ويژگي جديدي را آزمايش مي كند كه 
دانشجويان يك دانش��گاه را در يك گروه مجازي 

دورهم جمع كند.
اين ش��بكه اجتماعي برخي از كارب��ران را انتخاب 
و از آنها درخواس��ت مي كند به گروه هاي دوستان 
دانشگاهي خود بپيوندند. اين درخواست ها با توجه 
به حس��اب هاي كاربري كه افراد دنبال مي كنند، 
ارتباطات و پست هاي عمومي افراد براي آنها ارسال 
مي ش��ود.اگر فردي بخواهد عض��و چنين گروهي 
شود، بايد دانشگاه و س��ال فارغ التحصيلي خود را 
در تنظيماتي از پيش تعيين شده، مشخص كند.
پس از اين مرحله كاربر مي تواند فهرس��ت هايي از 
دانشجويان دوره هاي مختلف را ببيند، به اين ترتيب 
او قادر خواهد بود دانشجويان ديگري را بيابد كه در 
همان سال تحصيل كرده اند. همچنين كاربران عضو 
اين گروه ها مي توانند استوري هاي عمومي كاربران 

حاضر در فهرست را تماشا كنند.
اين ويژگي اينس��تاگرام براي جذب مخاطب كار 
ثمربخشي است، اما بايد اقداماتي انجام شود تا اين 
گروه ها به وس��يله اي براي سوءاستفاده از كاربران 

تبديل نشوند.

اولين جلسه رسيدگي به اتهامات 3 نفر از اخاللگران اقتصادي 

تخلف 14.5 ميليارد توماني 3 مدير واردكننده تلفن همراه 
گروه دانش و فن |  

اولين جلسه رسيدگي به اتهامات سه نفر از اخاللگران 
اقتصادي روز گذش��ته در شعبه اول ويژه رسيدگي به 
اتهامات اخاللگران در نظام اقتصادي در دادگاه انقالب 

اسالمي تهران به رياست قاضي موحد برگزار شد.
درجلسه روز گذشته دادگاه نماينده دادستان به قرائت 
كيفرخواس��ت در ۵ بخش اعم از مقدمه و مشخصات 
متهمان و تشريح اقدامات مجرمانه و ادله اثبات جرم 
و مستندات قانوني پرداخت. وي در قرائت كيفرخواست 
گفت: نوس��انات بازار ارز و تاثير منفي آن بر اقتصاد كشور 
موجب افزايش قيم��ت برخي از نيازهاي مردم ش��د. در 
همين راستا دولت براي اثبات برخي از كاالها ارز مورد نياز با 
قيمت دولتي ۴۲۰۰ تومان را در اختيار برخي شركت هاي 
واردكننده قرار داد كه گوشي تلفن همراه جزو اين كاالها 
محسوب مي شود، اين در حالي است كه تخصيص ارز براي 
واردات عمال تاثيري در قيمت ها نداشته و بعضا قيمت ها تا 
چند برابر افزايش يافته و عده اي سودجو براي كسب درآمد با 
استفاده از خالءهاي قانوني تاثيربسزايي در افزايش قيمت ها 
داش��ته اند. وي افزود: فعاليت مجرمانه برخي افراد باعث 
شد تا امكان استفاده از منابع ارزي فراهم نشود و چنانچه 
افكار عمومي را به عنوان هيات منصفه قرار دهيم قطعا اين 
افراد مجرم شناخته شده  ودرخواست مجازات را براي آنها 
مي كنند. نماينده دادستان در بخش دوم كيفرخواست به 
اسامي متهمان اشاره كرد و گفت: در اين پرونده محمد قالب 
علمداري فرزند نادر بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاريخ 
۱۷ مردادماه امسال متولد سال ۶۵ و ساكن تهران به عنوان 
مديرعامل شركت خصوصي داتيس امرتاد متهم به اخالل در 
نظام اقتصادي به وسيله اخالل در نظام توزيع نيازمندي هاي 
مردم از طريق گران فروش��ي به مبل��ع ۶۹ ميليارد و ۶۴۹ 

ميليون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ريال است.
وي افزود: عليرضا س��نجري فرزند قدرت اهلل بازداش��ت با 
قرار بازداشت موقت از تاريخ ۱۶ مردادماه امسال متولد ۵۶ 
ساكن تهران و مديرعامل شركت خصوصي سازي اسپيناس 
تجارت نيكان متهم به اخالل در نظام اقتصادي به وسيله 
اخالل در نظام توزيع نيازمندي هاي مردم از طريق گران 
فروشي با تحصيل وجهي به مبلغ ۴۲ ميليارد و ۷۸۴ ميليون 

و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ريال است.
وي افزود: سندباد سفرها فرزند محس��ن بازداشت با قرار 
بازداشت موقت از ۱۴ مردادامسال متولد ۶۱ و ساكن تهران 
مديرعامل شركت پارس سامتل قشم به اتهام اخالل در نظام 
اقتصادي به وسيله اخالل در نظام توزيع نيازمندي هاي مردم 
از طريق گران فروشي به مبلغ ۳۱ ميليارد و ۶۰۷ ميليون و 

۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ريال است.
قاضي دادگاه در ابتداي جلسه گفت: اولين جلسه رسيدگي به 
سه نفر از متهمان به اخالل در نظام اقتصادي كشور در شعبه 
اول ويژه رس��يدگي به اين اتهامات با رعايت جمع شرايط 
قانوني در وقت اعالم شده به صورت علني با حضور متهمان 

و وكالي مدافع و نماينده دادستان تشكيل شده است.
وي افزود: هويت متهمان در پرونده درج شده و كيفرخواست 
را نماينده دادستان مشروحا بيان خواهد كرد. براساس قانون 
بايد تذكر داده شود كه متهمان در موقع محاكمه مواظب 

اظهارات خودشان باشند.
نماين��ده دادس��تان در قرائ��ت بخش ه��اي ديگ��ري از 
كيفرخواست متهمان گفت: با توجه به سياست هاي دولت 
در تثبيت قيمت ها هرگونه ارز كه براي واردات كاال به مبلغ 
۴۲۰۰ تومان تعيين شده اس��ت در راستاي جلوگيري از 

هرگونه بي ثباتي قيمت ها بوده و به اين ترتيب به چند شركت 
جهت واردات گوش��ي همراه براساس ليست سفارش ارز 
تخصيص يافت و اين سه شركت از جمله اين شركت ها بودند 
كه ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت كردند. اين شركت ها پس از 
دريافت ارز مبادرت به واردات كاال كردند و به دنبال اعالم 
وزارت ارتباطات با وجود دريافت ارز دولتي گوشي هاي وارد 

شده را با قيمت آزاد در بازار به فروش رساندند.
نماينده دادستان افزود: وزارت ارتباطات اسامي ۴۰ شركت 
را منتش��ر كرد و با گزارش مراجع انتظامي پرونده اتهامي 
تشكيل ش��د و بررس��ي فاكتور و اعالم سازمان حمايت با 
عنوان مرجع رسمي حكايت از اين دارد كه متهمان اقدام به 
فروش گوشي هاي همراه وارد شده با ارز دولتي به قيمتي 
فراتر از قيمت واقعي و مصوب كردند كه منجر به تحصيل 

مبالغ فوق شد.

  بازديد از انبار  و دفاتر شركت
وي افزود: بر اساس اعالم وزارت ارتباطات مورخ ۱۶ تير ماه 
سال ۹۷ اسامي ش��ركت هايي كه متهمان مديرعامل آن 
هستند با عنوان شركت متخلف معرفي شد. تخصيص معادل 
بيش از ۹ ميليون يورو ارز دولتي به شركت تحت مديريت 
متهم رديف اول كه متهم تامين ۴.۵ ميليون يورو را مورد 
پذيرش ق��رار داده و تخصيص بيش از ۱۰ ميليون يورو ارز 
دولتي شركت تحت مديريت متهم رديف دوم كه وي تامين 
كل مبلغ را مورد پذيرش قرار داده است و متهم رديف سوم 
تخصيص ۱۸ ميليون يورو ارز دولتي كه وي تامين ۶ ميليون 
يورو را مورد پذيرش قرار داده است و ۲ ميليون و ۹۰۰ هزار 
يورو كاال وارد كرده است كه بخشي از آن توزيع شده و مابقي 
توزيع نشده است. گزارش هاي متعدد مرجع انتظامي در 
تاريخ هايي همچون ۲۵ تيرماه و ۶ مردادماه سال جاري نشان 
از آن دارد كه متهمان به عنوان مديران عامل با استفاده از ارز 
دولتي اقدام به واردات گوشي تلفن همراه كرده و با قيمتي 
به فروش رساندند كه با قيمت اعالم شده سازمان حمايت 

از مصرف كنندگان و توليدكنندگان قابل مقايسه نيست.
وي افزود: تحقيق��ات بازپرس و اظهارات متهمان در مورد 
چگونگي تشكيل شركت، تخصيص ارز و وارد كردن گوشي 
تلفن همراه و مردود دانس��تن آن و بخشي از اظهارات كه 
گوشي تلفن همراه را جزو ضروريات مردم ندانستند از ديگر 
داليل انتصاب جرم به متهمان است. گزارش كارشناسي 
شده ۹ مرداد ماه ۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران كه فروش گوشي هاي تلفن همراه را با قيمتي مازاد 
قيمت مصوب و تسهيل مال به شرحي كه در مقدمه گفته 
شد را تاييد مي كند. دليل ديگر انتصاب جرم بررسي هاي 
سازمان حمايت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازديد 

اوليه انجام شده از دفاتر و انبارهاي اين شركت هاست.
نماينده دادستان گفت: با عنايت به مراتب فوق بند »ب« ماده 
يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور اخالل 
در بازار از طريق گران فروشي كالن نيازمندي هاي عمومي 
به منظور ايجاد انحصار جرم تلقي شده است. اگرچه نفس 
رسيدگي به گرانفروشي از اختيارات سازمان تعزيرات است 
اما از آنجا كه رسيدگي به تخلف صنفي مانع رسيدگي قضايي 
نيست بند »ب« ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام 
اقتصادي كشور و تبصره يك ماده فوق مراتبي كه موجب 
اخت��الل در توزيع نيازمندي هاي مردم ش��ود و به اخالل 
منجر شود به عنوان جرم تلقي و در صالحيت دادگستري 
است. حجم معامالت متهمان برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات 
اس��المي كه اصل را بر مسووليت كيفري شخص حقيقي 

مي داند، در حدي است كه شرايط تبصره ماده يك قانون 
مجازات اخاللگران را از حيث ميزان خسارت به جامعه دارد.

  درخواست براي حضور نماينده سازمان حمايت
وي گفت: همان گونه كه مسووالن اذعان كرده اند به لحاظ 
شرايط اقتصادي حاكم كش��ور درگير جنگ اقتصادي 
است و هر عمل نسنجيده با سوءاستفاده از منابع در اختيار 
موجب افزايش قيمت كاالي ض��روري و مورد نياز مردم 
شود از مصاديق اخالل در نظم اقتصادي است كه افزايش 
قيمت اين كاالها به نحوي محسوس بود كه نياز به استعالم 
نداشت، هرچند كه استعالم هم صورت گرفت. همان طور 
كه در قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور 
آمده است عالوه بر مايحتاج عمومي كه شامل غذا و دارو 
است سخن از ساير نيازمندي هاي عمومي نيز به ميان آمده 
و ترديدي نيس��ت با توجه به آنچه گفته شد تلفن همراه 
مايحتاج عمومي تلقي شود. لذا درخواست صدور حكم 

شايسته براي متهمان را از دادگاه محترم دارم.
به گزارش ايسنا در ادامه قاضي موحد از نماينده دادستان 
خواست تا بخشي از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت كند 
و نماينده دادس��تان اين نامه را كه خطاب به دادستان بود 
را قرائت كرد و گفت: در گزارش وزارت ارتباطات عطف به 
نامه ۱۰ تير ماه سال جاري دادستاني در خصوص اسامي 
شركت هاي واردكننده تلفن همراه با ارز دولتي آمده است 
كه پس از طرح رجيستري گوش��ي هاي همراه براساس 
گزارش ارايه ش��ده در كميته طرح رجيستري و براساس 
گزارش سامانه همتا اسامي ۴۰ شركت واردكننده كه ارز 
دولتي دريافت كردند در بازه زماني ۱/۱/۹۷ تا ۲۹ خردادماه 
سال جاري آمده است و در آن ميزان ارز تخصيص داده شده 

و ارزش گوشي ها نيز بيان شده است.
در ادامه قاضي موحد از نماينده سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خواست تا با حضور در جايگاه توضيحات خود را ارايه 

دهد. نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور 
در جاي��گاه گفت: طي نامه اي كه از س��ازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به ما واصل ش��د 
اقدام به بازرسي از ۴۰ شركت واردكننده گوشي و تلفن 
همراه كرديم كه نزديك به ۲۹ مورد از بازرسي ها منجر 
به تشكيل پرونده شد. ما اسناد و مدارك را از شركت ها 
درخواست كرديم و از آنجايي كه متولي قيمت گذاري 
سازمان حمايت است و آنها بايد قيمت گذاري مي كردند 
براساس مدارك موجود قيمت مصوب را به ما دادند و 
ما پرونده ها را به تعزيرات فرستاديم و با توجه به اينكه 
ما را به عنوان نماينده مطلع خواسته اند اطالعات كلي 
از پرونده ندارم اما در مورد شركت داتيس امرتاد گشت 
مشترك مراجعه كرد و ما اس��ناد و مدارك را تحويل 
سازمان حمايت داديم. اين شركت ادعا كرد كه سازمان 
حمايت هزينه هاي ما را در قيمت گذاري لحاظ نكرده 

لذا اعتراض آنها ارجاع شد.
سپس قاضي موحد اعالم كرد كه نماينده سازمان صنعت 
بايد جلسه بعد با يك گزارش مفصل به دادگاه بيايد ضمن 
اينكه نماينده س��ازمان حمايت هم بايد در جلسه بعدي 

حضور داشته باشد.
پس از اظهارات نماينده س��ازمان صنعت، قاضي موحد از 
عزيزنژاد وكيل سندباد صفرها خواست تا توضيحات خود 
را ارايه دهد كه وي گفت: در جريان محتوا وارد نمي شوم و 
با توجه به اينكه موكل خود را نديده ام آمادگي دفاع از او را 
ندارم. بايد بدانم جريان چيست بنابراين پس از صحبت هاي 
موكلم از او دفاع مي كنم. سندباد سفرها در دفاع از خود 

گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم.

  فروش 2۰۰ گوشي بدون احراز هويت
قاضي از او درباره ميزان ارز دريافتي پرسيد كه وي گفت: ۱۸ 
ميليون يورو ارز براي واردات گوشي دريافت كردم و گوشي 

جزو كاالهايي اس��ت كه مايحتاج عمومي و اساسي مردم 
محسوب نمي شود.

قاضي خطاب به وي گفت: اينك��ه كاال جزيي از كاالهاي 
اساسي اس��ت يا خير را س��ازمان هاي مربوطه تشخيص 
مي دهند. امروز همه اف��راد تقريبا ۹۰ درصد مردم و حتي 

بچه ها گوشي دارند و ارتباطات را تسهيل مي كنند.
متهم گفت: ۶ ميليون گوشي وارد كردم كه ۳ ميليون 
وارد كشور ش��ده و به فروش رفته است. ۳ ميليون هم 
از گمرك ترخيص شده و در انبارهاي شركت موجود 
است. گوش��ي هايي كه وارد كردم از نوع سامسونگ و 
نوكيا بوده است و قيمت ها از ۱۰۰ هزار تومان به باالست. 
تمام فاكتورهاي مربوط به گوش��ي هاي وارد شده در 

پرونده موجود است.
در ادامه جلس��ه دادگاه نماينده دادستان گفت: متهم در 
فاصله زماني سه ماهه از طريق واردات اين كاالها عالوه بر 
سود قانوني، مبلغي بالغ بر ۳۱ ميليارد ريال گران تر فروخته 
است. ۲۱۰ عدد گوشي تلفن همراه را به شخصي با قيمت 
مصوب مي فروشد اما آن شخص اساساً در جريان خريد اين 
گوشي ها نيست و از اين فرد تحقيق شده و در صفحه ۱۷ 

پرونده موجود است.
در اين هنگام قاضي خطاب به متهم گفت: پس شما قبول 
داريد كه به فردي بيش از ۲۰۰ گوشي فروختيد كه كارت 

ملي وي براي خودش نبوده است.
متهم گفت: من اين موضوع را بعداً متوجه شدم زيرا در لحظه 
فروش امكان استعالم اينكه شماره كارت ملي براي خود 

خريدار هست يا خير را نداريم.
در اين هن��گام رييس دادگاه گف��ت: به دليل اينكه 
وكيل متهم اعالم كرده آمادگ��ي دفاع در محتوا را 
ندارد و وكالي ساير متهمان نيز حضور ندارند، ختم 
جلس��ه را اعالم مي كنم و وقت جلسه بعدي متعاقبا 

اعالم خواهد شد.

اسپيس| ناسا ماه آينده يك ليزر به فضا خواهد فرستاد تا بر 
يخ هاي در حال ذوب زمين نظارت داشته باشد.

ناس��ا در حال آماده شدن براي پرتاب يك ماهواره مدرن و 
مجهز به ليزر است كه به مدت سه سال تغييرات يخچال هاي 

زمين را نظارت، بررسي و مطالعه خواهد كرد.
اين ماموريت موس��وم به“ ICESat-۲“  اواس��ط ماه 
س��پتامبر آغاز مي ش��ود. اين ماهواره قادر خواهد بود 
ضخامت در حال تغيير يخچال هاي زمين را فصل به 
فصل اندازه گيري كند و افزايش و كاهش ضخامت آنها 

را با دقت نيم سانتي متر ثبت كند.
 “تام واگنر “، دانشمند ناسا كه يخچال هاي جهان را مطالعه 
مي كند، گفت: مناطقي كه ما در مورد آن صحبت مي كنيم 
بس��يار وس��يع و به اندازه قاره امريكا يا بزرگ تر هستند و 

تغييراتي كه   روي آنها رخ مي دهد بسيار كوچك است.
وي افزود: ما از يك وس��يله استفاده مي كنيم كه مي تواند 

اندازه گيري هاي پيوس��ته را با روشي بسيار دقيق در يك 
منطقه بزرگ انجام دهد و به همين دليل ماهواره ايده آلي 

براي چنين مطالعه اي است.
در حال��ي كه اي��ن ماموريت براي مطالع��ه يخچال ها در 
قطب هاي زمين تنظيم شده است، اطالعات آن مي تواند به 
دانشمنداني كه جنگل هاي اين سياره را مطالعه مي كنند، 

كمك كند.
اين ماهواره كه كمي بيشتر از يك ميليارد دالر هزينه در بر 
داشته است و به اندازه يك خودرو است، دو پروژه بزرگ قبلي 
ناسا براي كنترل ضخامت يخ هاي زمين را پي خواهد گرفت.

در سال ۲۰۰۳، ماهواره ICESat اصلي، با استفاده از ليزر 
به مدت هفت سال ارتفاع يخ ها را اندازه گيري كرد. از آنجا 
كه  ICESat-۲به هنگام پايان ماموريت اصلي آماده نبود، 
 Operation“ ناسا يك ماموريت مبتني بر هواپيما به نام
IceBridge “ ب��راي رديابي مناطق ويژه اي از يخچال ها 

طراحي كرد.ناسا طي دهه هاي گذشته پوشش يخ زمين 
را اندازه گيري و برآورد كرده است و شكستن ورقه هاي يخ 
و تغييرات فصلي و تاثير گرم شدن سياره را مشاهده كرده 
اس��ت. اما همان طور كه مي دانيد، يخ به صورت مكعب و 
سه بعدي اس��ت، در حالي كه ورقه هاي يخ در دو بعد رشد 
مي كنند. بنابراين نمي توان از دوربين استفاده كرد و از همين 
روس��ت كه براي اندازه گيري آن از ليزر استفاده مي شود.

تاكنون اين ليزرها خبرهاي ب��دي براي ما آورده اند. واگنر 
گفت: “ICESat “ دريافت كه يخ دريا در حال نازك شدن 
است. ما احتماال بيش از دو سوم از يخ هايي را كه ۸۰ سال 
پيش در آنجا بوده است از دست داده ايم.فضاپيماي جديد 
داده هاي بس��يار دقيق تري از ماموريت اصلي و داده هاي 
موثق تري از IceBridge توليد خواهد كرد. “تام نيومن “ 
 “ICESat-۲ :۲ ناسا گفت-ICESat دانشمند معاون پروژه
“ واقعا يك ابزار انقالبي جديد براي تحقيق در زمينه يخ و 

يخچال هاي زمين است. يخ درياها پيچيده است، زيرا ليزر 
مي تواند تفاوت بين سطح يخ و سطح اقيانوس را اندازه گيري 
كند كه مي تواند چند سانتي متر باشد. اين واقعا يك تجربه 
مهندسي باور نكردني است.نحوه كار اين ماموريت بدين 
صورت است كه ماهواره ICESat-۲ حدود ۵۰۰ كيلومتر 
باالتر از سطح زمين در حالي كه يك وسيله پيشرفته ارتفاع 
سنج ليزري موسوم به “اطلس “ )ATLAS( را حمل مي كند، 

در مدار خود مي چرخد.
اين دستگاه به طور مستمر يك پرتو ليزر نور سبز را منتشر 
مي كند كه هنگام خروج از ماهواره به شش پرتو جداگانه 
تقسيم مي شود. سپس پرتوها با برخورد به سطح يخ در يك 
الگوي شبكه اي بازتاب مي كنند. بيشتر فوتون ها در پرتوهاي 
ليزر از بين مي روند، اما تعداد انگشت شماري از آنها به ماهواره 
بازمي گردند. سپس ماهواره مي تواند زمان رفت و برگشت را 

با دقت نزديك به ميلياردم ثانيه محاسبه كند.
 “دنيا داگالس-برادشاو “ مدير ابزار ليزري ناسا گفت: “اطلس 
“ اساسا مانند يك كرونومتر عمل مي كند. اين ليزر ۱۰ هزار 
پرتو در ثانيه شليك مي كند و در هر پرتاب، يك تريليون 
فوتون ش��ليك مي كند. هر بار كه ليزر س��اطع مي شود، 

كرونومتر را فعال مي كند.
وي افزود: س��پس دانشمندان آن زمان را به فاصله تبديل 
مي كنند و ارتفاع سطح يخ در آن محل را محاسبه مي كند.

در حالي كه مقدار زيادي از ارزش علمي ICESat-۲ در ليزر 
آن قرار دارد، مدار آن حول زمين نيز بسيار مهم است. اين 

ماهواره عمال از يك قطب زمين به قطب ديگر دور مي زند.
اين ماهواره قرار اس��ت در روز ۱۵ سپتامبر از پايگاه هوايي 
نيروي هوايي واندنبرگ در كاليفرنيا سوار بر موشك “دلتا 
II “ متعلق به اتحاديه پرتاب هاي فضايي امريكا پرتاب شود.

اين ماه��واره پس از پرتاب و قبل از ش��روع گردآوري 
اطالعات، به مدت دو ماه آزمايش مي شود تا اطمينان 
حاصل شود همه چيز درست كار مي كند.اين ماموريت 
براي انجام در سه سال برنامه ريزي شده است، اگرچه 
فضاپيما به اندازه كافي سوخت حمل مي كند تا به طور 

بالقوه بيش از ۱۰ سال كار كند.
به محض اينكه اين ماهواره مش��اهدات خود را آغاز كند، 
دانش��مندان به اطالع��ات جديد و ارزش��مندي در مورد 
صفح��ات يخي زمين و نح��وه تغيير آنه��ا در طول زمان 

دسترسي خواهند داشت.

فضا

انگجت| اين روزها كه فيس بوك به علت بي احترامي 
به حريم شخصي كاربران با ريزش مخاطب مواجه شده، 
چاره اي جز توسل به روش هاي عجيب و غريب براي 

افزايش كاربران ندارد.
شما مي توانيد در فيس بوك با افراد ناشناسي كه هيچ 
اطالعاتي در موردشان نداريد، در ارتباط باشيد و حاال 
فيس بوك قصد دارد از اين قابليت به شكل گسترده تري 
اس��تفاده كند. اين ش��بكه اجتماعي در حال بررسي 
قابليتي است كه چيزهاي مشترك ناميده مي شود و بر 
مبناي آن مجموعه اي از اشتراكات هر كاربر با افرادي 

كه با آنها دوست نيست به نمايش گذاشته مي شود.
سخنگوي فيس بوك آزمايش اين قابليت را تاييد كرده 
و مي گويد به عنوان مثال از اين طريق مطلع خواهيد شد 
كه فردي غريبه در همان روزهايي كه شما به دانشگاهي 
خاص مي رويد در آن دانشگاه كالس دارد. همچنين 
اگر فردي غريبه در نزديكي محل سكونت يك كاربر 

زندگي كند، اين موضوع به اطالع وي رسانده مي شود.
برخي كاربران و كارشناسان نس��بت به افزوده شدن 
چنين قابليتي به فيس بوك اظه��ار نارضايتي كرده 
و مي گويند اين امر مي تواند باز هم حريم ش��خصي و 
امنيت كاربران را به خطر بين��دازد و لذا آنها بايد قادر 
باشند تا قابليت مذكور را از دسترس خارج كنند. هنوز 
مشخص نيست قابليت يادشده چه زماني براي همه 

كاربران فعال مي شود.

ديلي ميل | محققان با انتشار تصاويري از باكتري هاي 
موج��ود روي بدن��ه تلف��ن هم��راه نش��ان  دادند كه 
گوشي هاي هوشمند ۱۰ برابر آلوده تر از سرويس هاي 

بهداشتي هستند.
مطالعات جديد نشان مي دهد ميزان قابل توجهي از 
باكتري ها، كپك ها و مخمرها در تلفن همراه ما وجود 

دارند.صفحه موبايل نيز آلوده ترين قسمت آن است.
بنا بر اعالم شركت بيمه اي “ Insurance۲go “ پس 
از صفحه موبايل، پشت گوشي و دكمه قفل صفحه به 

ترتيب آلوده ترين بخش هاي گوشي هستند.
بيش از يك س��وم مردم انگليس اذع��ان كرده اند كه 

تاكنون گوشي همراه خود را تميز نكرده اند.
هر يك نفر از ۲۰ نفر نيز گوشي همراه خود را هر ۶ ماه 

يك بار تميز مي كند.
محقق��ان از گوش��ي هاي “آيفون ۶ “، “سامس��ونگ 
گلكسي ۸ “ و “گوگل پيكسل “ نمونه باكتري گرفتند 

تا سطح باكتري، مخمر و كپك هاي آنها را بررسي كنند.
در هر سه گوشي، صفحه موبايل آلوده ترين بخش بود.

اين محققان به اين نتيجه رسيدند كه در هر سانتي متر 
مربع از صفحه گوشي سامسونگ ۱۰۰ “واحد تشكيل 
كلن��ي “ )CFU( باكتري، در آيف��ون CFU ۴۰ و در 
گوشي پيكسل گوگل CFU ۱۲ مخمر و باكتري وجود 
داشت.اين ميزان در كيبورد و موس يك دفتر اداري ۵ 
واحد تشكيل كلني بود و در سرويس بهداشتي نيز ۲۴ 

واحد تشكيل كلني باكتري بود.محصوالت آرايشي نيز 
از سطح بااليي از مخمر برخوردار بودند.دكتر “شيرين 
 Elite“ لخاني “ از متخصصان مركز مراقبت پوس��ت
Aesthetics “ گف��ت: مي��زان آلودگي هاي موجود 
در س��طح گوشي موجب بروز مش��كالت پوستي نيز 

مي گردد.
وي ادامه داد، گوشي همراه ما منبع بزرگي از آلودگي ها 

و مشكالت پوستي يعني آكنه ها است.
وي افزود، ميزان باالي باكتري هاي ميكروس��كوپي 
صفحه موبايل با مواد آرايش��ي روي س��طح پوس��ت 
تركيب مي شوند. گرماي گوشي نيز موجب رشد بيشتر 
باكتري ها مي ش��ود. اين باكتري ها مي توانند س��طح 
پوست را مسدود كنند و موجب التهاب و آكنه در پوست 
شوند.وي اظهار كرد، براي مواجهه با بروز اين مشكل، 
مي توان از هدست استفاده كرد و گوشي همراه را مرتب 

با الكل تميز كرد.

فراسو كاربر
توسل »فيس بوك« به روشي عجيب براي جذب كاربر موبايل ها 10 برابر آلوده تر از توالت هستند

فرستادن ليزر به فضا براي نظارت بر ذوب شدن يخ هاي زمين
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سازمانشيالتبهشايعاتاخيرپاسخداد

انحراف استان ها در پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي

صيادي در خليج فارس تحت نظارت ايران است

 از هم��ان نخس��تين روزهايي كه بح��ث اختصاص 
1.5ميليارد دالر ارز از صندوق توسعه ملي براي اشتغال 
روستايي مطرح شد؛ برخي كارشناسان هشدار دادند 
كه چنانچه با اي��ن طرح هم مانن��د طرح هايي چون 
بنگاه هاي زودبازده و طرح هاي ضربتي اشتغال برخورد 
شود؛ رس��يدن به اهداف از پيش تعيين شده ممكن 
نخواه��د بود و اين طرح ها به همان سرنوش��تي دچار 
مي ش��وند كه پروژه هاي قبلي به آن دچار شده بودند. 
طرح هايي كه هرچند در ابتدا عناوين پرطمطراقي در 
خصوص اشتغالزايي و بهبود شاخص هاي معيشتي را 
بر تارك خود نشانده بودند، اما در عمل به دليل انحراف 
از مس��ير اصلي نه تنها گرهي از هزار توي مش��كالت 
اشتغالزايي كش��ورمان باز نكردند بلكه خود به عاملي 
براي بروز مشكالت اقتصادي و خانوادگي بدل شدند؛ 
آنگونه كه در خوش بينانه ترين حالت؛ جمعيت بيكاران 
كش��ور بعد از اجراي اين طرح ه��ا تبديل به جمعيت 
بيكاران بدهكار مي شدند و عمال اين سرمايه گذاري ها 

به ضد خود بدل شدند.
 روز گذش��ته عيسي منصوري معاون كارآفريني وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي از انحراف برخي اس��تان ها 
در پرداخت تسهيالت اش��تغالزايي روستايي نسبت 
به رس��ته هاي تعيين ش��ده خبر داد و گفت: »نتيجه 
ارزيابي عملكرد استان ها در پرداخت تسهيالت براي 
اشتغال پايدار روستايي و عشايري و رعايت چارچوب 
اين طرح به زودي اعالم مي شود.«نتايجي كه از منظر 
منصوري نشان مي دهد كه به دليل عدم نظارت كافي 
و حضور دوباره دالل ها در فرآيند تخصيص اين وام ها، 
مس��ير اين تسهيالت به جاي ش��كوفايي اشتغال در 
روس��تاها در مس��ير دالل بازي و بده بستان هاي غير 

شفاف افتاده است. 

    ارزيابي استاني طرح
»عيسي منصوري« ديروز در نشست شوراي عالي كار 
افزود: دريافت طرح براي پرداخت تسهيالت اشتغال 
پايدار روستايي و عشايري بايد كاهش داده شود اما با 
توجه به پيامدهاي اين اقدام در جامعه، بايد مديريت 
ش��ود. وزارت كار روشي براي ارزيابي استان ها تعريف 
كرده است كه مي توان براساس عملكرد كميته فني 

و ميزان اشتغالزايي و عملكرد موسسه ها بررسي كرد.
معاون وزير كار گفت: هرچند بررس��ي طرح ها نشان 
مي دهد برخي استان ها در پرداخت تسهيالت نسبت 
به سهم رس��ته ها، انحراف داشته اند اما نياز به بررسي 
دقيق تر دارد. رييس جمهوري و رييس سازمان برنامه 
و بودجه، دستورهاي الزم را براي پرداخت 50 درصد 
دوم پرداخت تسهيالت روستايي صادر كرده اند اما بايد 

بتوانيم تسهيالت را به شكل اصولي در اختيار رسته هاي 
متقاضي دريافت تس��هيالت قرار دهيم. در چارچوب 
قانون و آيين نامه ها به استان ها ابالغ كرديم در مقابل 
طرح هاي پيش��نهادي انعطاف داشته باشند.به گفته 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در تخصيص50 
درصد اول منابع طرح اشتغال زايي، برخي رسته ها از 
جمله فرآوري مواد معدني و خدمات نتوانسته اند منابع 
كافي را جذب كنند، به همين دليل در حال حاضر، تنها 
امكان ثبت نام در اين رس��ته ها در سامانه كارا فراهم 
شده است. او با تاكيد بر ضرورت هدايت منابع به سمت 
همه رسته هاي شغلي گفت: تاكنون سهم بخش هاي 
گردشگري، صنعت، كشاورزي و ساير موارد از50 درصد 
نخست طرح اش��تغال پايدار روستايي و عشايري، به 

ترتيب 10، 17، 66 و 7 درصد است.

   شفاف سازي و راستي آزمايي
در همين زمينه سرپرس��ت وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي پنجشنبه اول شهريورماه گفته بود كه چند 
راهكار براي راست آزمايي اجراي طرح هاي اشتغالزايي 
روستايي در نظرگرفته شده است.به گفته »انوشيروان 

محسني بندپي« براي شفاف سازي و راستي آزمايي 
طرح هاي اش��تغالزايي روستايي از جهاد دانشگاهي و 
همه انجمن هاي مردم نهاد خواسته شده در اين مسير 
كمك كنند.محسني بندپي يادآور شد: پيش از اين نيز 
كميته هاي فني تشكيل داده و طرح هايي را كه شائبه 
داش��ت نتواند اش��تغالزايي كند از گردونه اجرا خارج 
كرديم. اجراي طرح مشاغل روستايي با توليد و توزيع 
مناسب ثروت ميان روستاييان مي تواند آنها را در محل 

سكونت خود ماندگار كند.

   روستاييان چه مي گويند؟
اما در س��وي ديگر اين پاره خط، روستايياني هستند 
كه اساس��ا اين طرح با هدف پاس��خگويي به مطالبات 
آنها عملياتي ش��ده اس��ت؛ آگاهي از اين واقعيت كه 
مردم روستا درباره طرح هاي اشتغالزايي روستايي چه 
دغدغه ها و ديدگاه هايي دارند؛ مي تواند به دولتمردان 
براي بهبود شرايط كمك كند. روستاييان و عشاير ضمن 
ابراز رضايت از طرح هاي اشتغالزايي خواستار حمايت 
بيشتر دولت و مردم هستند، بطوري كه موسوي يكي 
از اهالي روستاي اشكذر يزد به ايسنا مي گويد: هركس 

كه در زمينه اقتصادي، فرهنگي و هنري در روستا كار 
مي كند به نوعي براي آن روس��تا غنيمت اس��ت. اين 
تعداد افراد در بعضي روستاها انگشت شمارند و باعث 
رونق روستا مي شوند و افراد زيادي را نيز به كار مشغول 
مي كنند، اگر مي توانستم وام بگيرم و كارگاه داشته باشم 
افراد بيشتري در روستا را به كار مشغول مي كردم، اين 
در حالي است كه نمي توانيم به راحتي وام اشتغالزايي 
روس��تايي بگيريم زيرا بايد درخواس��ت زيادي دهيم 
و طرح توجيهي داشته باش��يم. يك روستايي چگونه 
مي تواند طرح توجيهي داش��ته باشد، البته افرادي كه 
كمك مي كنند و طرح توجيهي مي نويسند وجود دارند 
اما بايد هزينه كنيم وكارم��ان را تعطيل كنيم تا طرح 
توجيهي بنويسيم يعني كار زمانبري است و ما به سرمايه 
و سرمايه گذار نيازمنديم. ضمن اينكه پاي دالالن هم 
به ميان اين موضوع باز شده و تالش مي كنند تا مردم 
روستا را وادار به استفاده مشترك اين تسهيالت كنند. 

  ظرفيت هست اما سرمايه نيست
يكي ديگر از زنان توليد كننده روستايي نيز در خصوص 
وضعيت تسهيالت اشتغالزايي روستايي مي گويد: من 

در روس��تاي دنا زندگي مي كنم و م��ا در آنجا بهترين 
آب و ه��وا و ميوه جات را داريم ك��ه مي توانيم ميوه با 
كيفيت خوب خشك كنيم و بفروشيم؛ اما مشكلي كه 
وجود دارد اين است كه س��رمايه اي نداريم تا كارمان 
را گسترش دهيم كارخانه اي نيست تا محصوالتمان 
را بسته بندي كنيم. هرچند در خبرها مي شنويم كه 
دولت وام هاي ويژه روستاييان دارد اما هنوز نتوانسته ايم 
از اين وام ها استفاده كنيم. اينجا نيرو هست محصول 
هست ولي سرمايه نيست. وام ها نيز به افراد زحمت كش 
تعلق نمي گيرد. اين دالل ها هستند كه سود مي برند و به 

اسم روستايي از اين وام هاي بهره مي برند. 
ماه خاتون در ادامه مي گويد: روستايي كه سواد درست 
و حسابي ندارد چگونه مي تواند به ادارات مراجعه كند؛ 
طرح هاي اقتصادي اش را دنبال كند و ...در اين شرايط 
دالل ها و واس��طه ها از سادگي روس��تاييان استفاده 
مي كنند و در وام هاي دريافت شده شريك مي شوند. ما 
براي گرفتن وام تالش كرديم اما آنقدر كار اداري و ثبت 

شركت و…دارد كه پشيمان شديم.
پروس��ه پرداخت بانكي و استعالم آن خسته كننده و 
طوالني است.حاج علي آوجي معاون سياسي، اجتماعي 
فرماندار قروه نيز با اش��اره به اينكه پروس��ه پرداخت 
تس��هيالت بانكي يك پروسه طوالني و خسته كننده 
است، گفت: اين امر زماني كه مقوله استعالم نيز بدان 

افزوده مي شود، بيشتر نمود مي يابد.
وي اف��زود: بس��ياري از س��اختمان هاي قديمي در 
شهرستان قروه داراي پروانه پايان كار نيستند و به همين 
خاطر تهيه تضامين بانكي براي بسياري از متقاضيان 

شهرستان قروه با محدوديت مواجه شده است.
آوجي با ذكر اينكه متاسفانه هماهنگي مناسبي بين 
بانك ها و دستگاه هاي اجرايي وجود ندارد، بيان كرد: 
به اين خاطر بسياري از طرح ها برگشت داده مي شوند.

وي با اش��اره به اينكه بانك توسعه تعاون براي برخي 
از طرح هاي كوچك همچون قالي بافي پرداخت هاي 
دو مرحله اي دارد، خاطرنشان كرد: اين اقدام به دليل 
طوالني بودن پروسه پرداخت، متقاضيان را از دريافت 
تسهيالت پشيمان كرده و از پيگيري منصرف مي سازد.

»جعفر توان« فرماندار ديواندره نيز با اش��اره به اينكه 
75 ط��رح پرداخت ش��ده شهرس��تان ديواندره جزو 
طرح هاي كوچك هستند، گفت: اين بدان خاطر است 
كه طرح هاي بزرگ صنعتي ناحيه روس��تايي در اين 

شهرستان وجود ندارد.
وي اين خأل را يك چالش بزرگ در توسعه طرح اشتغال 
پايدار روستايي شهرستان دانست و گفت: اميد است كه 
با تدابير انديشيده شده زمينه اجرايي شدن طرح هاي 

بزرگ اشتغال زايي در اين شهرستان نيز فراهم شود.

سازمان شيالت ايران درباره فعاليت صيادان چيني 
در خليج فارس توضيحاتي اعالم كرد.

به گزارش ايسنا، سازمان شيالت ايران درباره مطلبي 
با عنوان »صيادان چيني در حال جارو كردن منابع 
خليج فارس هس��تند« توضيحاتي به نقل از شاپور 
كاكولك��ي - معاون صي��د و بن��ادر ماهيگيري اين 

سازمان ارايه كرده كه بدين شرح است: 
 1- صي��د اين كش��تي ب��راي گون��ه فانوس ماهي��ان يا

 Benthosema pterotum با نام علمي Lantern fish  
كه س��ايز كوچك )حداكثر هفت سانتي متر( و وزن 
چهار - پنج گرم و همچني��ن عمر كوتاه حدود يك 

سال دارد، است.
همچنين صي��د اين كش��تي براي گون��ه فانوس 

ماهيان انجام مي ش��ود كه سريع الرش��د بوده و به 
صورت گل��ه اي و در حجم زي��اد در مناطق عميق 
بيش از ۲00 متر درياي عمان زيس��ت مي كنند و 
ام��كان صيد اين ماهي با ش��ناورهاي كالس لنج و 
قايق )صيادان س��نتي( كه جامعه بهره بردار سنتي 
را تش��كيل مي دهند، وجود ندارد؛ بنابراين اين نوع 
صيد تداخلي با صيد خرد ندارد و تنها به روش صيد 
ترال ميان آبي توسط كشتي هاي توانمند با برداشت 

از آب هاي عميق امكان پذير است.
از س��وي ديگر باتوجه به بيولوژي  اين آبزي و عمر 
كوتاهش، در صورت عدم برداشت به صورت طبيعي 

از بين خواهد رفت.
۲- در خصوص حضور كشتي هاي خارجي صيادي 

در آب هاي س��رزميني جمهوري اس��المي ايران به 
آگاهي مي رساند كه در حال حاضر تمامي كشتي هاي 
صيادي فعال در آب هاي تحت حاكميت جمهوري 
اس��المي ايران، پرچم ايراني داش��ته كه با دريافت 
گواهينامه ثبت از سازمان بنادر و دريانوردي و مجوز 
صيد از ش��يالت به فعاليت صي��ادي ضابطه مند در 
چارچوب مقررات مشغول هستند و خبر شناورهاي 
چيني در صيادي ايران كامال غيرمس��تند و احتماال 
 مي توان��د م��كان تامين ش��ناورها خارج از كش��ور 

بوده باشد.
در مورد حضور كارگران خارجي به اطالع مي رساند 
تعدادي از شركت هاي ايراني فعال در اين زمينه اقدم 
به اجاره به شرط تمليك شناورهاي خارجي همراه 

خدمه مربوطه كردند و طبق آيين نامه مديريت صيد 
فانوس ماهيان در راستاي بومي سازي، بايد ساالنه 
۲0 درصد از خدمه خود را با نيروي كار ايراني جابه جا 

كنند كه باتوجه به مهارت ه��اي الزم در اين زمينه، 
پس از گذراندن دوره هاي آموزشي توسط داوطلبان، 

كار در اين كشتي ها در حال انجام است.

افزايش ۹۰ درصدي قيمت 
خوراك روانكاران 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي دراطالعيه اي 
ب��ه مديران عامل ش��ركت هاي پاالي��ش نفت نرخ 
پايه هاي فرآورده هاي ويژه در بورس ش��هريور ماه را 
اعالم كرد. به گزارش تعادل به نقل از تسنيم، براساس 
اين اطالعيه قيمت لوبكات )خ��وراك روانكاران( با 
حدود 90 درصد افزايش مواجه بود و لوبكات سنگين 
از ۲064۲ ريال مرداد ماه به 39334 ريال و لوبكات 
س��بك از ۲1181 ريال مرداد ماه ب��ه 40360 ريال 
در ش��هريور ماه افزايش يافته اس��ت.گفتني است، 
با افزايش حدود 90 درصدي قيمت ها بايد ش��اهد 
افزايش قابل توجه قيمت انواع روغن موتور در آينده 
نزديك در بازار و كاهش صادرات شركت هاي توليد 

كننده روانكاران بود.

 غرق شدن يك زوج 
در درياي چابهار

چابهار|فرمانده انتظامي شهرس��تان چابهار از 
غرق شدگي زوج جوان در ساحل »كچو« خبر داد.

س��رهنگ حيدر علي كيخاي مقدم اظهار داشت: 
بعد از اعالم مرگ مشكوك يك زوج در بررسي هاي 
به عمل آمده مش��خص ش��د زوجي جوان كه به 
همراه ۲ نفر از اعضاي خانواده شان با يك دستگاه 
وانت تويوتا براي شنا به ساحل »كچو« رفته بودند 
در پي موج دريا دچار غرق شدگي و جان باخته اند.

فرمانده انتظامي شهرستان چابهار خاطرنشان 
كرد: ش��نا در منطقه ممنوعه و به آب زدن بدون 
آگاهي از عمق آن و نداش��تن مه��ارت كافي در 
فنون شنا از مهم ترين داليل غرق شدگي است 
كه مي طلبد شهروندان به توصيه ها و هشدارها 
توج��ه كافي كنند تا ش��اهد ح��وادث تلخ براي 

خانواده ها نباشيم.

اجراي قطعي برقي كردن قطار 
مشهد – تهران

مش�هد| مع��اون هماهنگ��ي ام��ور عمران��ي 
اس��تانداري خراس��ان رضوي گف��ت: در طول 5 
س��ال دولت يازدهم و دوازدهم، مجموعًا تنها در 
مناسبت هاي هفته دولت، دهه مباركه فجر و سفر 
رياس��ت جمهوري و معاون اول ايشان حدود 1۲ 
ه��زار و ۲54 پروژه با اعتبار ۲3 هزار و 45 ميليارد 
تومان را افتتاح كرديم.»محمد مقدوري« ديروز 
در نشس��ت خبري خود درخص��وص پروژه برقي 
ش��دن قطار مش��هد تهران، گفت: در اين راس��تا 
مجموعه اقداماتي كه مربوط به دولت اس��ت، اعم 
از 15درص��د اعتبار تضميني اولي��ه اي كه بايد از 
طري��ق اعتبارات داخلي كش��ور تامين ش��ود كه 
اعتبار آن از طريق وزارت راه وشهرس��ازي تامين 
ش��ده و اكنون مذاكرات نهايي خ��ودش را براي 
كليدخوردن پ��روژه مي گذراند.معاون هماهنگي 
امور عمراني استانداري خراسان رضوي ادامه داد: 
در حال حاضر ما با كمبود قطار مواجه نيس��تيم، 
چون ظرفيت دو خط فعلي مشهد- تهران كه قبال 
س��اليانه تا حدود 13 ميليون امكان انتقال مسافر 
را در اين مسير داشت، با كار و هوشمندسازي اي 
كه در سال 95 انجام شد، ظرفيت انتقال مسافر را 

تا ۲0 ميليون افزايش داد. 

67 درصد به ظرفيت انبارهاي 
گيالن اضافه شد

رشت| استاندار گيالن گفت: با افتتاح پنج انبار به 
مساحت ۲4 هزار مترمربع در بندرانزلي، ظرفيت 

انبارهاي استان 67 درصد افزايش يافت.
مصطفي س��االري در حاش��يه افتتاح پروژه هاي 
عمراني س��ازمان بنادر و دريان��وردي گيالن در 
شهرس��تان بندر انزلي با ابراز خرسندي از توسعه 
حوزه اقتصادي و رونق اش��تغال در گيالن اظهار 
داش��ت: افتتاح ۲4 ه��زار متر مربع انبار و س��يلو 
جهت ذخيره سازي بار در بندرانزلي كمك شاياني 
در افزايش مبادالت تجاري اس��تان با كشورهاي 
حاشيه خزر است.او افزود: با افزايش اين ظرفيت 
عمال بنادر گيالن فعال تر شده و عالوه بر استفاده 
بيشتر از ظرفيت بندر كاسپين، تجارت در استان 

به ويژه در بندرانزلي رونق بيشتري مي گيرد.

 ورود تعزيرات حكومتي
 به »گران فروشي سيم كارت«

كرج|مديركل تعزيرات حكومتي استان البرز از 
گرانفروشي سيم كارت  در برخي از دفاتر پيشخوان 
خبر داد و گفت: تيم هايي در اس��تان البرز تعيين 

شده تا دفاتر پيشخوان را نظارت كنند.
علي اكبر مختاري اظهار داش��ت: در پي گزارشات 
مردم��ي مبني ب��ر افزاي��ش خودس��رانه قيمت 
بسته هاي سيم كارت ايرانسل و رايتل در بعضي از 
دفاتر پيشخوان و به منظور رسيدگي به شكايات 
مردمي و برخ��ورد با دفاتر متخل��ف تيم هايي در 
اس��تان البرز تعيين تا دفاتر پيش��خوان را نظارت 
كنند.مدي��ركل تعزيرات حكومتي اس��تان البرز 
ادامه داد: قيمت سيم كارت بس��ته بين 9 هزار و 
500 ريال تا 11 هزار ريال اس��ت كه اخيرا بعضي 
از دفاتر اقدام به گرانفروش��ي اين س��يم كارت ها 
مي كنند. او افزود: هرگونه افزايش قيمت توس��ط 
اين دفاتر قابليت تعقيب داش��ته و مردم چنانچه 
موارد فوق را مش��اهده كردند مراتب را به سازمان 

تعزيرات اعالم كنند.

افتتاحوآغازعمليات330
طرحگازرسانيدركردستان

كردستان|
مديرعام��ل ش��ركت گاز 
كردستان گفت: به مناسبت 
گراميداش��ت ياد و خاطره 
ش��هداي هفت��ه دول��ت 
330 ط��رح گازرس��اني به 
بهره ب��رداري رس��يده ي��ا 
عمليات اجرايي آنها آغاز خواهد شد.احمد فعله گري به 
اعتبار هزينه شده طرح هاي افتتاح شده هفته دولت در 
سطح استان اشاره و عنوان كرد: براي بهره برداري و آغاز 
عمليات 330 طرح و پروژه گازرساني در استان كردستان 
يك هزار و ۲00 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده 
است كه گازرس��اني به مناطق روس��تايي، واحدهاي 
صنعتي و طرح هاي مقاوم سازي و بازسازي تاسيسات 
را در برمي گيرد.مديرعامل ش��ركت گاز كردستان به 
افزايش ضريب نفوذ گاز طبيعي اش��اره و تصريح كرد: 
با افتتاح طرح هاي گازرساني روستايي در هفته دولت 
ضريب نفوذ گاز در جمعيت روس��تايي با افزايش سه 
درص��دي روبرو و به 88 درصد ارتقاء يافته اس��ت كه تا 
پايان سال اين ضريب به 90 در صد افزايش خواهد يافت.
وي اعالم كرد: بانه 19 طرح قابل افتتاح و 16 مورد آغاز 
عمليات اجرايي، بيجار 1۲ پروژه قابل افتتاح و ۲۲ مورد 
آغاز عمليات، دهگالن ۲ ط��رح قابل افتتاح و 18 مورد 
آغاز عمليات اجرايي، شهرستان ديواندره 4 مورد افتتاح 
و هشت طرح آغاز عمليات اجرايي، شهرستان سروآباد 
افتتاح پروژه چهار مورد و شروع عمليات اجرايي يك مورد 
و شهرستان سنندج 55 پروژه قابل افتتاح و 36 مورد آغاز 

عمليات اجرايي دارد.

اعتراضبهزمينخواري
قانونيدرتهران

تهران|
رييس س��ازمان مديريت 
و برنامه ري��زي اس��تان 
ته��ران با انتق��اد از زمين 
خواري قانوني در دماوند 
گف��ت: زميني ك��ه براي 
كاربري ه��اي مختلف از 
جمله كشاورزي به سرمايه گذاران داده شده پس از 

مدتي به شهرك تبديل شده است.
به گزارش »تعادل« به نقل از سازمان برنامه و بودجه 
استان تهران، نعمت اهلل تركي در نشست تدوين سند 
توسعه شهرستان دماوند در برنامه ششم كه با موضوع 
'ساخت و س��ازهاي غيرمجاز و سوءاستفاده برخي 
سرمايه گذاران بخش خصوصي برگزار شد افزود: در 
حاشيه جاده تهران- فيروزكوه دولت زميني از ِگل با 
تسهيالت اعتباري را به بخش خصوصي داد اما اين 
فرد با خيابان كشي، زمين را به شهرك هشت بهشت 
تبديل كرد و تنها چيزي كه در آن ديده نمي ش��ود 
گوشه اي از بهش��ت اس��ت.تركي افزود: به اين كار 
مي گويند زمين خواري قانوني؛ زميني كه خودمان به 
اسم سرمايه گذاري واگذار كرده ايم را شهرك درست 
كردند و نگهباني براي آن گذاشتند تا كسي وارد نشود؛ 
اين موارد باعث تاسف و براي من درد آور است.او اضافه 
كرد: اگر دماوند شهر گردشگري است براي آن طرح 
دهيد؛ من از فرماندار مي خواهم رويكردش را به سمت 
پيشران هاي توسعه در دماوند ببرد تا 10 سال ديگر 
غبطه فرصت هاي از دست رفته را نخوريم؛ مسكن و 
شهرسازي هم بايد كاربري زمين ها را مشخص كند.

تخلف4شركتدريافتكننده
ارزدولتيمحرزشد

آذربايجان غربي|
 ريي��س س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت آذربايجان 
غربي با اش��اره به شناسايي 
14 شخص حقيقي و حقوقي 
دريافت كننده ارز دولتي در 
اين استان گفت: تخلف چهار 
ش��ركت دريافت كننده ارز دولتي در اين استان محرز 
و پرونده آنان به تعزيرات حكومتي ارس��ال شده است.
جعفر صادق اسكندري ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: 
ميزان تخلف صورت گرفته توسط اين شركت ها طبق 
بررسي هاي صورت گرفته به 674 ميليارد ريال مي رسد.او 
اضافه كرد: اين افراد حقيقي و حقوقي با بررسي ليست هاي 
ارس��الي از بانك هاي اين اس��تان در خصوص دريافت 
كنندگان ارز شناسايي ش��ده است كه بايد از همكاري 
كنندگان در اين خصوص قدرداني كرد. عالوه بر تشكيل 
پرونده تخلف چهار شركت، پرونده هشت شخص حقيقي 
و حقوقي دريافت كننده ارز نيز بررسي شده و ۲ مورد ديگر 
نيز در حال بررسي است.رييس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربايجان غربي ادامه داد: افزايش نظارت، تشكيل 
كميته ويژه مبارزه با قاچاق و احتكار كاال از جمله گام هاي 
اساسي در برخورد با سودجويان، محتكران و تنظيم بازار 
كاالهاي اساسي در اين برهه از زمان است كه اهتمام الزم 
در اين خصوص در اس��تان وجود دارد.اسكندري افزود: 
در شرايط كنوني بازرسان و كارشناسان و ادارات مرتبط 
مبارزه با قاچاق و احتكار كاال و ارز، بدون هيچگونه اغماض 
و چشم پوشي و با تمام توان اقدامات و برخوردهاي قانوني 

را اعمال مي كنند.

حيفوميلپولدربهسازي
يكفرودگاه

كهگيلويه و بويراحمد|
كهگيلوي��ه  ر  ندا س��تا ا
و بويراحم��د گف��ت: ب��ا 
پيگيري هاي صورت گرفته 
پروازهاي فرودگاه ياس��وج 

دوباره برقرار مي شوند.
به گزارش ايسنا، علي محمد 
احم��دي در جمع خبرنگاران در خص��وص پروازهاي 
فرودگاه ياسوج افزود: اگر از روز اول فرودگاه ياسوج در 
استان بودم و از من سوال مي شد مي گفتم خوب است 
كه براي استان كهگيلويه و بويراحمد و استان فارس در 

سپيدان يك فرودگاه بين المللي احداث شود.
او اظهارك��رد: قبل از اينكه به اس��تان بيايم حدود ۲0 
ميليارد تومان براي تطويل باند فرودگاه ياسوج هزينه 
شد در صورتي كه اگر 5 ميليارد تومان براي برداشتن و 

جابه جايي زندان اقدام مي كرديم مشكالت كمتر بود.
استاندار كهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان كرد: شهر 
ياسوج از نظر ارتفاع از سطح دريا از شهركرد بيشتر است 
و فرودگاه اين شهر كاسه اي است كه هم لندينگ و تري 
كاف كردن در آن مشكل است. ش��ايد 90 درصد اروپا 
اين شرايط را دارند اما سيستم هاي ناوبري پيشرفته و 
امكانات پيشرفته دارند.احمدي تصريح كرد: اين فرودگاه 
امكانات كمي ندارد و تقويت شده است اما براي اينكه 
پروازهايش برقرار نيست با رييس شركت هواپيمايي 
ماهان صحبت هايي داشته ام قول داده كه پروازهايش را 
در فرودگاه ياسوج برقرار كند اما اين اتفاق سقوط پرواز 
“تهران- ياسوج “ كه افتاد شركت ها و كادر پرواز مي گويند 

پرواز به ساير نقاط كشور براي ما بي دردسر تر است.

پتروشيميزنجانهيچمشكل
ارزي،دالريورياليندارد

زنجان|
استاندار زنجان، با اشاره به 
خريد تجهيزات وماش��ين 
آالت از ش��ركت زيمن��س 
آلمان قبل از شروع تحريم ها 
براي پتروش��يمي زنجان، 
گفت: پتروش��يمي زنجان 

هيچ مشكل ارزي،  دالري و ريالي ندارد .
به گزارش ايلنا اسداله درويش اميري، ديروز با اشاره به 
پاسداشت هفته دولت براي تبين خدمات نظام جمهوري 
اسالمي، اظهار داشت: استان زنجان امن ترين، پر جنب 
جوش و منس��جم ترين استان در س��طح كشور است.

مقام عالي دولت در استان زنجان، با اشاره به برنامه هاي 
هفته دولت در حوزه صنعت و اش��تغال ادامه داد: براي 
تقويت حوزه صنايع و اشتغال از منابع دولتي استفاده 
نمي شود.استاندار زنجان با بيان اهميت اقتصاد بخش 
خصوصي، تصريح ك��رد: با فراهم كردن زمينه فعاليت 
بخش خصوصي در توليد و اشتغال و صنعت در اقتصاد 
مقاومتي با كانال سياست گذاري و درايت دولت انجام 
گيرد.او با بيان اينكه دستگاه هاي دولتي بايد در خدمت 
بخش خصوصي باش��د، تاكيد كرد: درصدد رفع موانع 
پيش روي واحدهاي توليدي باشيم و از سرمايه گذاران 
استقبال كرديم در نتيجه شاهد پيشرفت هاي مناسب 

دراين زمينه بوديم.
اس��تاندار زنجان، بابيان اينكه بالغ براي 8هزار ميليارد 
تومان سرمايه گذاري بخش خصوصي دراستان داشتيم، 
تصريح كرد: راه اندازي واحد هاي تعطيل نيز از اقدامات 

مطلوب در استان زنجان بوده است.
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زلزله 5.9 ريشتري كرمانشاه 2 كشته و 267 مجروح داشته است 

مسئوالن هنوز بر سر علت آتش سوزي در جنگل هاي مريوان به اتفاق نظر نرسيده اند

كرمانشاه روي خط زلزله 

عزاداري محيط زيست در جنگل هاي زاگرس 

گروه اقتصاد اجتماعي|  
كمتر از 10 ماه پس از زلزله بزرگ كرمانش��اه و ازگله 
و مرگ حداقل 620 نفر در آن حادثه، كرمانش��اه بار 
ديگر لرزيد و خسارات زيادي را در حالي به بار آورد كه 
بسياري از آوارگان زلزله قبلي، هنوز در چادر و كانكس 

زندگي مي كنند. 
س��اعت 2:43 بامداد ديروز چهارم شهريور زلزله اي 
به بزرگي 5.9 ريش��تر كرمانش��اه را لرزاند. سازمان 
زمين شناس��ي امريكا ش��دت اين زمين لرزه را 6.1 
تخمين زده اما مركز لرزه نگاري ايران قدرت اين زلزله 
را 5.9 برآورد كرده و مركز آن را ش��هر »تازه آباد« در 

استان كرمانشاه اعالم كرده است. 
اين زمين لرزه تا عصر ديروز 267 مجروح و 2 كش��ته 
برجاي گذاش��ت. مرتضي س��ليمي رييس سازمان 
امداد و نجات در مورد آخرين جزييات زمين لرزه 5.9 
ريشتري كرمانشاه اظهاركرد: تعداد مصدومين زلزله 
به 267 نفر در ثالث باباجاني، جوانرود، روانس��ر، پاو، 

كوزران و كرمانشاه رسيده است.
او اضاف��ه كرد: تعداد فوتي ها ني��ز همان 2 نفر )ثالث 
آقايي 70 ساله و اسالم آباد غرب خانم باردار به همراه 
جنين ۸ ماهه( است كه هر دو بر اثر حمله قلبي فوت 

شدند.
تا عصر ديروز اعالم ش��د كه برق س��رپل ذهاب كامال 
وصل است و برق اكثر مناطق زلزله زده ثالث باباجاني 
نيز وصل شده است. همچنين حدود 10 روستا قطع 
برق دارند كه تا ساعاتي ديگر وصل خواهد شد. تمامي 
محورهاي مواصالتي مناطق زلزله زده باز است و هيچ 

جاده اي بسته نيست. 
ت��ا زمان تنظيم اين گزارش 43 پس لرزه ثبت ش��ده 
كه سه مورد آن باالي چهار ريشتر بوده است. شركت 
مخابرات اعالم ك��رد ارتباطات مخابراتي )تلفن ثابت 
و همراه و اينترنت( در مناطق زلزله زده برقرار اس��ت. 
همچنين ش��ركت گاز استان هم اعالم كرد، گاز تمام 
مش��تركان و جايگاه هاي »س��ي ان جي« در مناطق 
زلزله زده برقرار است و اكيپ هاي امدادي شركت گاز 
بازديد و ارزيابي هاي الزم را براي پيش��گيري از وقوع 
حوادث احتمالي انجام داده اند. در حال حاضر آب تمام 

مناطق زلزله زده برقرار اس��ت و فق��ط در كرندغرب 
ك��دورت آب داريم كه تالش ها براي رفع كدورت آب 

اين شهر ادامه دارد.
بنا بر اعالم استانداري كرمانشاه، تخريب 500 واحد 
»مسكوني« در زلزله تازه آباد اعالم شده كه البته هيچ 
واحد نوسازي خسارت نديده است. مهرداد ساالري در 
گفت وگو با ايسنا با اشاره به زلزله تازه آباد اظهار كرد: از 
همان ساعات اوليه پس از زلزله كار ارزيابي واحدهاي 
مسكوني در مناطق زلزله زده توسط تيم هاي ارزيابي 

بنياد مسكن شروع شد.
او افزود: در ب��رآورد اوليه تاكنون 500 واحد تخريبي 
ن��وع دوم در اين مناطق شناس��ايي ش��ده كه عمدتا 
واحدهاي گلي روس��تايي هستند و بيشتر مربوط به 
محدوده روستاهاي چم زرش��ك و پاالن شهرستان 

ثالث باباجاني است.
س��االري اظهار كرد: اين واحدها بطور كامل تخريب 
نشده، اما آسيب به حدي است كه بايد بازسازي شوند 
و به همين علت جزو تخريبي نوع دوم دس��ته بندي 

مي شوند.
او با تاكيد بر اينكه هيچ واحد مسكوني نوسازي در اين 
زلزله آسيب نديده گفت: در واحدهاي در حال ساخت 
كه ديوار نيمه كاره دارند طبيعي اس��ت كه بخشي از 
ديوار ريزش كند، اما هيچ واحد نوسازي  شده اي دچار 
آسيب نشده است. معاون عمراني استانداري كرمانشاه 
با اشاره به خسارت شبكه هاي آب و برق در اين زلزله 
گفت: پس از وقوع زلزله برق تعدادي از روستاها قطع 
شد كه هم اكنون برق 17 روس��تا مجددا وصل شده 
اس��ت. وي افزود: همچنين بر اثر زلزله آب شهر كرند 
و روستاهاي چم زرشك و پاالن كدر شد كه آبرساني 
به اين مناطق با اس��تفاده از تانكر در حال انجام است. 
همچنين ريزش كوه در شش منطقه كرمانشاه اعالم 

شده است. 

  دستور روحاني 
براي امدادرساني به زلزله زدگان

به دنب��ال وقوع اي��ن حادث��ه، رييس جمهوري صبح 
يكش��نبه در تماس تلفني با وزير كش��ور و استاندار 

كرمانشاه، در جريان تازه ترين گزارش ها درباره زلزله 
استان كرمانشاه قرار گرفت و دستور رسيدگي جدي 

به زلزله زدگان داد .
حس��ن روحان��ي در گفت وگو با عبدالرض��ا رحماني 
فضلي وزير كش��ور، پس از دريافت گزارش��ي از روند 
امداد رس��اني به زلزله زدگان و رسيدگي به وضعيت 
منطق��ه، دس��تور داد كه هم��ه امكانات ب��راي ارايه 
كمك هاي ام��دادي فوري به زلزله زدگان اين منطقه 

هماهنگ شوند.
روحاني همچنين در تماس تلفني خود با هوش��نگ 
بازوند استاندار كرمانشاه دستورات الزم را براي بسيج 
همه امكانات دستگاه ها و نهادها جهت امداد رساني به 

زلزله زدگان و رسيدگي فوري به وضع آسيب ديدگان 
و مصدومان صادر كرد.

همچنين معاون اول رييس جمهوري ديروز در تماس 
تلفني با اس��تاندار كرمانش��اه ضمن ابراز همدردي با 
زلزل��ه زدگان اين اس��تان بر لزوم رس��يدگي فوري و 

امدادرساني به آنان تاكيد كرد.
اس��حاق جهانگي��ري در اين تم��اس از اس��تاندار 
كرمانشاه خواست با اعزام گروه هاي ارزياب و بررسي 
دقيق ميزان خس��ارات وارد شده با بسيج امكانات و 
به كارگيري همه ظرفيت هاي استان، اقدامات الزم 
را جه��ت كمك به زلزله زدگان و جبران خس��ارات 

انجام دهند.

  وزير كشور امروز در كرمانشاه 
وزارت كشور هم گزارش داده كه وزير كشور در پي وقوع 
زلزله 5.9 ريشتري غرب كرمانش��اه، امروز دوشنبه به 
اين استان سفر مي كند. وزير كشور در اين سفر يك روزه 
كه همزمان با هفته دولت انجام مي شود، عالوه بر پيگيري 
وضعيت زلزله زدگان و ش��رايط استان كرمانشاه و منطقه 
آس��يب ديده پس از زلزله، از ساير طرح ها و پروژه هاي اين 
استان نيز بازديد خواهد كرد. افتتاح 2 هزار واحد مسكوني 
به صورت نمادين در روستاهاي »دره ژاله« ثالث باباجاني، 
شركت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي با حضور كارآفرينان 
و فعاالن اقتصادي استان و شركت در جلسه شوراي تامين 
از مهم ترين برنامه هاي سفر وزير كشور به كرمانشاه است. 

ريحانه جاويدي|
آتش نخس��تين بار نيست به جان جنگل هاي زاگرس 
مي افتد،  س��وختن و ايس��تاده مردن براي بلوط هاي 
زاگرس،  در چند سال اخير تبديل به جريان مداوم حيات 
شده و حاال سه روز است كه جنگل هاي مريوان در آتش 
مي سوزد اما اين بار در ميان شعله هايي كه درخت ها را 
سوزاند، چهار نفر از فعاالن محيط زيست هم جان خود 
را از دست دادند. محمد پژوهی و رحمت حکيمی نيا،  
دو مامور منابع طبيعي و اميد کهنه پوشی)حسين زاده( 
و شريف باجور دو فعال محيط زيست انجمن سبز چيا 
مريوان، كه براي خام��وش كردن آتش به جنگل های 
اطراف روس��تای پيله و سلس��ی رفته بودند،  در ميان 
ش��عله ها جان دادند. هنوز نه علت دقيق آتش سوزي 
مشخص است و نه پاسخ دقيقي براي مرگ اين چهار 
نفر اعالم شده،  حتي ميان مهار شدن و نشدن آتش هم،  
اظهارات ضد و نقيض است. در حالي كه برخي مسئوالن 
خبر از مهار آتش سوزي در جنگل هاي مريوان دادند،  
برخي ديگر معتقدند هنوز آتش در زاگرس قد مي كشد. 
عظمت ش��عله در مقابل كمب��ود امكانات كه لحظات 
طاليي اطفا حريق را مي بلعد، هر لحظه بيشتر مي شود 
و تنها امكانات ماموران منابع طبيعي و فعاالن محيط 
زيست اين منطقه براي مقابله با آتش، بيل، شن و شاخه 
هاي درخت است،  در حالي كه مديركل محيط زيست 
استان كردستان اعتقاد دارد،  اگر تنها يك بالگرد اطفا 
حريق در اختيار استان بود يا در همان ساعات نخست 
وقوع آتش سوزي از سوي ساير نهادها به منطقه اعزام 
مي شد،  نه آن چهار نفر جانشان را از دست مي دادند و نه 

آتش اين چنين به ميان بلوط زارها مي خزيد. 

   كمبود امكانات به آتش دامن زد
از صبح شنبه كه نخستين ش��عله هاي آتش در ميان 
جنگل هاي زاگرس جرقه زد، اظهارات متفاوتي درباره 
علت اصلي وقوع آتش سوزي مطرح شد،  برخي فعاالن 
محيط زيست استان كردس��تان و همچنين مرتضي 

س��ليمي،  رييس س��ازمان امداد و نجات هالل احمر 
کش��ور، انفجار مين را دليل اين اتفاق اعالم كردند اما 
مس��ئوالن معتقدند، گرماي هوا عامل اصلي است. با 
اين وجود فريبا رضايي،  مديركل محيط زيست استان 
كردستان،  درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: » هنوز 
علت اصلي و دقيق وقوع آتش س��وزي در جنگل هاي 
مريوان مشخص نيس��ت. با اين وجود به نظر مي رسد 
گرماي هوا عامل اصلي باشد هر چند كه عامل انساني 
هم مي توان��د در اين موضوع محتمل ب��ه نظر آيد اما 
تيراندازي و انفجار در منطقه رخ نداده است. منطقه اي 
كه دچار حريق شد،  تحت مديريت سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري بوده بنابراين مسئول مستقيم اين 
واقعه اين سازمان است اما با اين حال ماموران محيط 
زيست هم در منطقه حضور دارند اما آنچه مهم است،  
اين موضوع اس��ت كه هر دو مجموعه محيط زيست و 
سازمان جنگل ها،  از نظر امكانات شرايط مناسبي ندارند. 
با وجود اينكه آتش سوزي در جنگل هاي زاگرس يك 
اتفاق هميشگي است اما هنوز اين دو مجموعه به امكانات 

اطفا حريق مجهز نيس��تند.« او اف��زود: »جنگل هاي 
زاگرس با موقعيت جغرافيايي كوهستاني خود، با توجه 
به وسعتشان نياز به بالگرد اطفا حريق دارند اما چنين 
امكاناتي موجود نيست. اگر خاموش كردن آتش در اتفاق 
اخير به صورت هوايي انجام مي شد و زمان طاليي اطفا از 
دست نمي رفت، آتش آنقدر پيشرفت نمي كرد و كسي 

هم جان خود را از دست نمي داد.«
اظهارات رضايي در حالي اس��ت كه عرفان حس��يني، 
سخنگوي انجمن محيط زيستي سبز چيا، هم كمبود 
امكانات را عامل اصلي گس��ترش آتش در اين منطقه 
دانست و به »تعادل« گفت: » نزديك به 10 سال است 
كه جنگل هاي زاگرس با آتش دست و پنجه نرم مي كند 
اما تاكنون هيچ راه حلي براي اين موضوع ارائه نش��ده 
است. سازمان جنگل ها بايد بالگرد اطفا حريق داشته 
باش��د اما ندارد،  تعداد نيروها كم است و اكثر ماموران 
يگان حفاظت منابع طبيعي ه��م به صورت قراردادي 
با حقوق 900 هزار تومان مش��غول به كار هستند كه 
آن را هم چند ماه يكبار دريافت مي كنند. امكاناتي كه 

براي اطفا حريق جنگل ها در اين منطقه هس��ت فقط 
بيل، شن كش و شاخه درخت است. چطور مي شود با 
اين امكانات، ۸0 تا 100 هزار هكتار جنگل در منطقه 

مريوان را پايش كرد؟«
او افزود: »از صبح شنبه تا بعداز ظهر آن روز،  جنگل ها در 
حال سوختن بود اما هيچ سازماني به جز ماموران منابع 
طبيعي و هالل احمر به منطقه اعزام نشده بود،  بيشتر 
اين آتش سوزي ها يا به دليل مانورهاي نظامي است يا 
زغال گيري و زمين خواري،  بايد مشخص شود آيا حفظ 
محيط زيست اولويت مسئوالن هست يا خير؟  هالل 
احمر و پزشكي قانوني معتقدند علت اصلي آتش سوزي 
انفجار مين بود اما هنوز دليل اصلي مشخص نشده و هيچ 
كدام از سازمان هاي متولي پاسخ دقيق ارائه نمي دهند.«

  ابهام در اظهارات
بناب��ر اظه��ارات مديركل محيط زيس��ت اس��تان 
كردستان، تا بعداز ظهر روز گذشته،  هنوز آتش سوزي 
مهار نش��ده بود؛ وس��عت دقيق بخش سوخته هم 
مشخص نيست و علت دقيق آتش سوزي در دست 
بررس��ي اس��ت اما با اين وجود، صبح روز گذش��ته، 
 فرماندار مريوان از مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع 
روس��تای پيله و سلسی اين شهرس��تان خبر داد و 
خطای انسانی و گرمای هوا را علت اين آتش سوزی 
اعالم كرد. محمد ش��فيعي،  درب��اه علت اصلي جان 
باختن چهار فعال محيط زيس��ت در اين حادثه هم 
بيان كرد: »علت جان باخت��ن اين چهار نفر غلظت 
زي��اد دود و خفگی ناش��ی از آن ب��ود. از طرف ديگر 
انفجار مين و مهمات در اين منطقه هم شايعه است 
و با بازديد ميدانی که صورت گرفته مش��خص ش��د 
که چنين چيزی صحت ن��دارد و اين مکان، منطقه 
ممنوعه نيست. براساس اعالم اوليه کارشناسان منابع 
طبيعی يک نفر در اين منطقه آتش روشن کرده است 
که به دليل سهل انگاری و وزش باد و گرمای هوا آتش 
شعله ور شده و به ساير نقاط سرايت کرده است.« از 

طرف ديگر مديرکل منابع طبيعی استان کردستان، 
معتقد است علت جان باختن اين چهار نفر بايد بيشتر 
بررسي شود. سعدی نقشبندی، درباره اين موضوع 
بي��ان كرد: »  برخالف برخی اخب��ار مبنی بر انفجار 
مين، در منطقه هيچ گونه انفجاری رخ نداده است. با 
توجه به بارندگی های فراوان بهاری و افزايش ارتفاع 
علف های هرز، آتش سوزی گسترده ای در روستای 
پيله رخ داده و در کسری از ثانيه حدود 20 متر را طی 
کرده است، با تغيير مداوم جهت باد اين 4 نفر مجال 
فرار کردن نداشته اند. اين افراد 15 سال در مهار آتش 
سوزی تجربه داشته اند اما به دليل گستردگی آتش و 

ارتفاع چند متری آن، طعمه حريق شدند.«
او افزود: »اظهارات رييس سازمان امداد و نجات هالل 
احمر کشور، مبنی بر انفجار مين، صحت ندارد. کارکنان 
اداره منابع طبيعی اولين افرادی بوده اند که اجساد افراد 
کشته شده در آتش س��وزی را پيدا کرده و با اتومبيل 
همين سازمان اجساد سوخته را به بيمارستان منتقل 
کرده اند؛ و اين در حالی است که در زمان کشف پيکرها، 
نيروهای امداد و نجات ه��الل احمر در صحنه حادثه 

حضور نداشته اند.«
اگرچه از انفجار مين تا گرماي هوا از سوي مسئوالن به 
عنوان علت وقوع اين اتفاق مطرح شد اما فرمانده يگان 
حفاظت محيط زيس��ت،  نظر متفاوتي دارد،  جمشيد 
محبت خاني معتقد است بي احتياطي جان چهار فعال 
محيط زيست را گرفت. او درباره اين موضوع بيان كرد: 
» به دليل بطئی بودن آتش سوزی، امکان اطفا از طريق 
نيروی انسانی وجود نداشت و متاسفانه همين موضوع 
منجر به جان باختن اين چهار نفر شد. مساله مهم در 
مورد اين آتش سوزی آن است که ابتدا بايد رصد هوايی 
صورت می گرفت که متاس��فانه در اين موضوع قدری 
بی احتياطی اتفاق افتاده اس��ت. رصد هوايی از به دام 
افتادن نيروی انس��انی در آتش جلوگيری و مشخص 
می کند که ني��روی جنگل بان و محيط ب��ان در کدام 

مناطق امکان حضور برای اطفا دارند.«

امنيت مطلوب 
در تمام مرزها برقرار است 

پيشنهاد وزارت بهداشت
براي ارز دارو

نمايشگاه باغباني در دل تهران 

فرمانده نيروي انتظامي كشور امروز جهت بازديد از 
مناطق مرزي استان وارد كرمانشاه شد. سردار حسين 
اشتري در حاشيه اين سفر در جمع خبرنگاران هدف 
خود از سفر به استان كرمانش��اه را بازديد از مناطق 
مرزي، پاسگاه هاي مرزي و يگان هاي انتظامي اين 
استان عنوان كرد. او با اشاره به همزماني اين سفر با 
زلزله بامداد چهارم شهريور شهرستان ثالث باباجاني، 
گفت: از اين حادثه بسيار متاثر شديم و از همان دقايق 
اوليه نيروهاي انتظامي در مناطق زلزله زده حضور پيدا 
كردند. فرمانده ناجا افزود: تاكنون مورد خاص امنيتي 
در اين مناطق نداشته ايم، اما آمادگي داريم در خدمت 
مردم باشيم و اميدواريم مشكلي پيش نيايد. اشتري 
در ادامه با اش��اره به بازگشايي مرز خسروي، گفت: 
اين مرز هم اكنون باز بوده و تردد در آن برقرار است، 
اما بازگشايي آن جهت تردد زوار در اربعين منوط به 
توافق مسووالن دو كشور است. فرمانده ناجا اظهار 
كرد: در صورت توافق ميان دو كش��ور در اين زمينه، 
نيروي انتظامي آمادگي حضور و تقويت مرز را دارد. 
اشتري با اشاره به امنيت مطلوب اين مرز گفت: براي 
اربعين آمادگي بيشتري الزم است كه ما در هر صورت 
آماده ايم. او همچنين از وضعيت مطلوب امنيتي در 
س��اير مرزهاي كش��ور خبر داد و افزود: با همكاري 
موثر مرزبانان، سپاه، ارتش و بسيج هم اكنون امنيت 
مطلوبي در تمام مرزهاي كشور برقرار است، اما باز هم 
به جهت ارتقاء بنيه دفاعي مرزها از اين مناطق بازديد 

كرده و خألهاي موجود را بر طرف خواهيم كرد.

وزير بهداش��ت در پاسخ به سوالي درباره پيشنهاد 
مطرح ش��ده مبني بر ارايه ارز دولتي به بيمه ها به 
جاي ارايه مستقيم آن به شركت هاي دارويي گفت: 
اين موضوع پيش��نهاد خود ما اس��ت. ما از روز اول 
پيشنهادمان اين بود كه ارز 4200 دريافت كنيم، 
زيرا باالخره در اين ارز يك رانتي وجود دارد و ديديم 

كه در حوزه هاي مختلف دچار مشكالتي شديم.
حسن قاضي زاده هاش��مي ادامه داد: باالخره ما در 
حوزه حرفه اي خودمان آب��رو داريم؛ به ويژه اينكه 
در حوزه دارو و تجهيزات پزش��كي بالغ بر 60 هزار 
قلم كاال وجود دارد كه قيمت گذاري ش��ده اند و در 
عين حال سيستم نظارتي هم حتما براي نظارت 
بر اين موضوع ناتوان اس��ت، همچنان كه تا كنون 
ثابت شده اس��ت. بنابراين معتقديم مابه التفاوت 
ارز 4200 تا ارز آزاد مي تواند به بيمه ها تحويل داده 
شود و طبعا بيمه ها اجازه نمي دهند مردم آسيبي 
ببينند. بنابراين اگر كسي آمپولي را با يك فرانشيز 
معين تهيه مي كرد و از داروخانه تحويل مي گرفت، 
در حال حاضر هم روال به همان شكل اتفاق مي افتد 
اما مابه التفاوت افزايش قيمت ارز را به جاي اينكه 
به شركت بدهند، مي توانند به بيمه ها ارايه كنند. 
هاشمي تاكيد كرد: در عين حال اين اقدام جلوي 
فساد بزرگ تر يعني قاچاق را هم خواهد گرفت. بايد 
توجه كرد كه محصوالت دارويي و تجهيزات پزشكي 
ما خريداران زيادي در كشورهاي حاشيه اي دارند و 
اگر اين پيشنهاد ما اجرا شود، مي توان از قاچاق هم 
البته نه بطور كامل اما بيش از 90 درصد جلوگيري 
كرد. از طرفي حتما از تخلفات انساني هم كه ممكن 
است بعدها به حس��اب ما نوشته شود، جلوگيري 
مي كند. بنابراين ما اين موضوع را پيشنهاد داديم 
و همچن��ان آن را پيگيري مي كني��م و اميدواريم 
عملياتي شود. وزير بهداشت تاكيد كرد: شايد در 
همه حوزه ها يعني كاالهاي اساسي هم بتوان اين 
اقدام را در قالب كوپني كه ارايه مي دهند انجام داد و 

از فساد پيشگيري كرد.
او در پاسخ به سوالي درباره حجم مطالبات بيمه ها 
به بيمارستان ها و داروخانه ها و چالشي كه ممكن 
اس��ت در اين زمينه با ارايه ارز دولتي به بيمه ها رخ 
دهد، گفت: يكي از گرفتاري هاي عمده صنعت دارو 
و تجهيزات پزشكي نقدينگي است. اگر قرار باشد 
ش��ركت هاي دارويي و تجهيزاتي دوباره پول شان 
را از س��ازمان برنامه به صورت اوراق دريافت كنند 
يا از سازمان تامين اجتماعي بعد از يك سال تاخير 
بگيرند، از چاله ب��ه چاه مي افتيم. نگراني از همين 
موضوع اس��ت كه تا كنون دولت اين پيش��نهاد را 

قبول نكرده است. 

سومين نمايشگاه بين المللي باغباني، نهاده ها، گلخانه، 
گياهان دارويي، ماشين آالت و صنايع وابسته با حضور 
معاون وزير جهاد كشاورزي و تني چند از مسووالن 

اجرايي افتتاح خواهد شد.
ششم تا نهم شهريورماه سومين نمايشگاه بين المللي 
باغباني در فضايي به وسعت 3500 متر مربع در محل 
دايمي نمايشگاه هاي ش��هرداري تهران در بوستان 
گفت وگو از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر برپا مي شود.

هفتاد شركت داخلي و خارجي با حضور در سالن هاي 
تهران، گلستان و پرديس اين نمايشگاه اقدام به حضور 
و معرفي دستاوردها و تكنولوژي ها و دستاوردهاي 

خود در زمينه باغباني و ... خواهند كرد.
گروه هاي كااليي كه در سومين نمايشگاه بين المللي 
باغباني امس��ال حضور خواهند داشت شامل انواع 
گياهان فضاي باز، گل هاي شاخه اي، گلداني، گياهان 
آپارتماني، گياهان داروي��ي و فرآورده هاي گياهي، 
ميوه هاي سردس��يري، تمام خشكبارها، ميوه هاي 
گرمسيري و نيمه گرمسيري، قارچ هاي خوراكي و 
فرآورده هاي مرتبط، انواع سبزي، صيفي، ميوه هاي 
باغباني و گلخانه اي، انواع بذر، پياز، قلمه، نشا و نهال 
و ساير نهاده هاي باغباني، سيستم هاي سردخانه اي، 
ذخيره سازي و ماشين آالت فرآورده هاي توليدات 
باغ��ي و گلخان��ه اي، آزمايش��گاه هاي آب و خاك، 
كلينيك هاي گياه پزش��كي، بيولوژيكي و خدمات 

پشتيباني گياهي هستند.

كاهش سن تجربه كنندگان مخدر »گل« 
س��خنگوي س��تاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اعالم 
ورود س��االنه 17000 معتاد به 90 س��رپناه  ش��بانه 
)شلترها( از تغيير نحوه نظارت بر مراكز ترك و درمان 
اعتياد تا پايان امس��ال خبر داد و گفت: پايش درمان 
و نظارت بر مراكز درماني به صورت علمي در دستور 
كار كميته هاي علم��ي قرار گرفته اس��ت و تا پايان 
شهريورماه دستورالعمل هاي مربوطه براي اصالح اين 
موارد درنظر گرفته مي ش��ود و به اين ترتيب تا پايان 
سال شاهد تغييرات جديد در نحوه نظارت بر مراكز 

درمان اعتياد خواهيم بود.
پرويز افش��ار با تاكيد بر اينكه ما بحث ش��يوع اعتياد 
در دانش آموزان را نداريم و اين موضوع بسيار بسيار 
كم اس��ت ادامه داد: ب��راي ما حتي تجرب��ه يك بار 
مصرف مواد توس��ط دانش آموزان نيز اهميت دارد. 
طبق آخرين آمارهاي رس��مي در كشور 2.1 درصد 
دانش آموزان مقطع دوم متوس��طه تجربه يك بار تا 
چند بار مصرف مواد در زندگي داش��ته اند. البته اين 

آمار مربوط به كل جمعيت دانش آموزان كشور نيست. 
او ادامه داد: مقطع دوم متوسطه سن تجربه، هيجان 
و خطرپذيري اس��ت. در سنين پايين تر يعني مقطع 
متوس��طه اول و ابتدايي آمار مصرف مواد آنقدر نادر 
است كه در آمار نمي گنجد و در بررسي هاي بين المللي 
نيز مصرف مواد در س��ه سال آخر تحصيالت مدرسه 

در نظر گرفته مي شود.
افشار با اشاره به برنامه مش��ترك اين ستاد با وزارت 
ورزش و جوان��ان در حوزه تجهي��ز خانه هاي ورزش 
روس��تايي، اظهار كرد: در س��ال 97 نسبت به مدت 
مش��ابه دو س��ال گذش��ته تجهيز خانه هاي ورزش 
روستايي رشد بسيار بااليي داش��ته است و در حال 
حاضر استاني در كشور نداريم كه از خانه هاي ورزش 
روستايي محروم باشد. افش��ار ادامه داد: در اين بازه 
زماني 1500 تا 2500 خانه ورزش روستايي يا تجهيز 
شده و يا به زودي آماده بهره برداري خواهد شد و در 
برخي از اس��تان ها نيز كه اين خانه ها از 3 سال قبل 

تجهيز شده اند اس��تقبال قابل توجهي از آنها صورت 
گرفته است.س��خنگوي س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
درباره دس��تاوردهاي اين س��تاد در حوزه بين الملل 
نيز توضيح داد و گفت: تفاهم نامه مبارزه همه جانبه 
در زمينه مواد مخدر و تروريسم با دولت چين نهايي 
شده است. افزون بر آن مذاكراتي با مقامات ايتاليايي 
براي گسترش همكاري هاي دوجانبه در ابعاد مختلف 
مبارزه با مواد مخدر انجام شده است و همچنين سند 
برنامه مشترك ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنين 
يونيس��ف در حوزه پيش��گيري و درم��ان اعتياد در 
كودكان و نوجوانان امضاء شده است. او افزود: پايش 
درمان و نظارت بر مراكز درماني به صورت علمي در 
دستور كار كميته هاي علمي قرار گرفته است و تا پايان 
شهريورماه دستورالعمل هاي مربوطه براي اصالح اين 
موارد درنظر گرفته مي ش��ود و به اين ترتيب تا پايان 
سال شاهد تغييرات جديد در نحوه نظارت بر مراكز 

درمان اعتياد خواهيم بود.

سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزايش اعتبار 
پوش��ش بيمه درمان اعتياد به ميزان 790 ميليارد 
ريال در قالب ياري برگ خبر داد و گفت: تاكنون آمار 
يك ميليون بيمار در س��امانه آيداتيس كه به صورت 
كامل اجرايي شده، ثبت شده است و اين سامانه كمك 
مي كند تا اشراف نسبي نس��بت به مصرف مواد، نوع 

درمان و همچنين مداخالت آن داشته باشيم.
او در ادام��ه از بازنگري و تدوين راهنم��اي درمان و 
وابس��تگي به مواد مخ��در در ك��ودكان، نوجوانان و 
دانش آموزان در معرض خطر، راه اندازي DICهاي 
جديد در مناطق كمتر برخ��وردار و راه اندازي مراكز 

مخصوص زنان باردار معتاد خبر داد.



 Mon. August 27 . 2018  1183   13 دوشنبه  5 شهريور 1397   15 ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره ويژه هفته دولت

نگاهي به اقدامات ايميدرو طي سال هاي 92 تا 96

نتايج مشاركت ايميدرو   با بخش خصوصي نمايان شد

راه اندازي 5 ميليارد دالر طرح معدني و صنايع معدني

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 
)ايميدرو( به عنوان يكي از س��ازمان هاي توس��عه اي 
كشور از نيمه دوم سال 92 با تجديدنظر در استراتژي 
خود، سبب تقويت حضور بخش خصوصي در اقتصاد 
بخش معدن و صنايع معدني ش��د كه اين امر فصلي 
جديد را در اجراي برنامه ها رقم زد؛ فصلي كه مقدمات 
آن پيش از ش��كل گيري برجام فراهم ش��د به طوري 
كه با ورود گام به گام شركت هاي خصوصي در قامت 
مشاركت كننده و سرمايه گذار، طرح هاي به جا مانده 
از گذش��ته، دوباره در مسير ساخت قرار گرفتند. پس 
از برج��ام نيز حضور همزمان ش��ركت هاي خارجي و 
داخلي به اين روند سرعت داد. فعال سازي و راه اندازي 
طرح هاي به جا مانده از دهه و حتي دهه هاي گذشته 
از جمله پديده هاي سال هاي اخير است با اين توضيح 
كه پس از برجام، فعال شدن ال سي طرح ها و استفاده 
از منابع مالي خارجي، نقش��ي حيات��ي در راه اندازي 
پروژه ها ايفا كرد. بخش معدن و صنايع معدني در اين 
مسير به حوزه اي پويا تبديل شد و توانست نقش خود را 
به عنوان يكي از بازيگران اصلي اقتصاد مقاومتي عيان 
سازد. نگاهي به عملكرد سال هاي 91 و 92 و مقايسه 
آن با سال هاي اخير، به نيكي تفاوت در توليد، صادرات 

و اجراي پروژه ها را نشان مي دهد.
اجراي طرح هاي 7گانه فوالد اس��تاني و به س��رانجام 
رس��اندن تدريجي آنها- كه دچار وقفه طوالني شده 
بود- و ني��ز اجراي طرح هايي همچ��ون 1.2 ميليارد 
دالري آلوميني��وم جن��وب و ي��ك ميلي��ارد دالري 
 س��رب و روي مهدي آب��اد از جمل��ه اي��ن عملكرد ها 
به شمار مي آيد. در همين حين، ايميدرو با بهره گيري 
از مذاكرات موثر با شركت ها و صاحبان فناوري داخلي 
و بين الملل��ي، طرح ه��اي ديگري ازجمل��ه فرآوري 
سنگ آهن در س��نگان، تيتانيوم كهنوج، اسكله بندر 
پارسيان، زغالشويي البرز مركزي، طرح 40 هزار تني 
آلومينيوم جاجرم، الكترود گرافيتي، آنتيموان سفيدابه، 
نيروگاه هرمز و هرمزان، طالي زرش��وران، پتاس خور 
و بيابانك، پااليش��گاه قطران زرند، 4 طرح كنسانتره 
و گندله سازي س��نگان، منطقه ويژه صنايع انرژي بر، 
تجهيز معادن گل گهر 4- 5- 6، زغال سنگ خمرود و 
توليد گرين كك را در كنار ديگر طرح هاي بخش معدن 

و صنايع معدني به اجرا درآورد.

  PERED؛ دانش ايراني
متخصصان كش��ورمان پس از حدود سه دهه از توليد 
آهن اسفنجي در كشور، نخس��تين كارخانه با دانش 
ايراني )Persian Reduction( را راه اندازي كردند. 
كارخانه احياي مستقيم ش��ادگان در عين حالي كه 
جزو پروژه هاي راكد سال هاي قبل محسوب مي شد، 
نخستين طرحي است كه از سيستم ِپِرد بهره مي برد. 
پ��س از آن دو كارخانه ديگر از مجموع��ه فوالدهاي 
اس��تاني، تحت تكنولوژي پ��رد، به توليد رس��يدند. 
كارخانه هاي آهن اسفنجي ميانه و ني ريز هر دو با روش 

ايراني احياي مستقيم، محصول توليد مي كنند.

  سرمايه گذاري 5.3 ميليارد دالري
با شروع دولت يازدهم در نيمه دوم سال 92، طرح هاي 
متعددي در بخ��ش معدن و صنايع معدن��ي، راكد و 
غيرفعال بودند. ايميدرو با استراتژي جديدي كه طراحي 
و عملي كرد، حضور بخش خصوصي پررنگ ديده شد و 
در نتيجه توانست با مشاركت اين بخش 32هزار ميليارد 
تومان طرح را فعال كرده يا به اجرا درآورد. اين استراتژي 
در راستاي اقتصاد مقاومتي و گسترش حضور بخش 
خصوصي به اجرا در آمده اس��ت. طي اين مدت افزون 
بر 5.3 ميليارد دالر در نقاط مختلف كشور پروژه وارد 

مدار توليد شد.
در اين مي��ان ايميدرو طي س��ال هاي 93 ت��ا 95، با 
مشاركت بخش خصوصي، 27 طرح بزرگ را در بخش 
معدن و صنايع معدني به ارزش 3 ميليارد و 7 ميليون و 
5 هزار دالر به بهره برداري رساند كه در نتيجه آن، براي 

7 هزار و 660 نفر اشتغال مستقيم ايجاد شد. 

  افتتاح بيش از 3 ميليارد دالر طرح 
با اشتغال 4800 نفري

ط��ي س��ال هاي 93 ت��ا 95 ارزش طرح هاي��ي كه به 
بهره ب��رداري رس��يد از 3 ميليارد دالر عب��ور كرد كه 
حاصل آن ايجاد اش��تغال 4800 نفري است. در اين 
مدت پروژه هاي ش��اخصي همچون طالي زرشوران، 
س��يمان ونزوئال، فاز دوم اس��كله منطقه ويژه صنايع 
انرژي خليج فارس، پت��اس خور و بيابانك و طرح هاي 
متعددي در مس، فوالد و امور زيربنايي راه اندازي شد. 
يكي از پديده هاي مدت مورد بررسي، راه اندازي آهن 
اسفنجي فوالد سفيددشت- به عنوان نخستين طرح 

از فوالدهاي استاني- است.

  افتتاح 2.3 ميليارد دالر در سال 96
ايميدرو طي سال 96 با مشاركت بخش خصوصي، 23 
طرح در بخش معدن و صنايع معدني به بهره برداري 
رساند كه از ارزش بيش از 2.3 ميليارد دالري برخوردار 
بود. مجموع اش��تغال مستقيم اين طرح ها نيز 4850 
نفر بود. در اين ميان، 3 واحد احياي مستقيم فوالدهاي 
استاني با دانش فني ايراني )PERED( افتتاح شدند. 
همچنين طي سال گذشته، با راه اندازي تعدادي پروژه، 
سنگان به پايگاه توليد و توسعه سنگ آهن تبديل شد 
به طوري كه 10 ميليون ت��ن ظرفيت توليد گندله و 
2.5 ميليون تن ظرفيت توليد كنسانتره سنگ آهن در 

مجتمع معدني سنگان به بهره برداري رسيد.

  توليد محصوالت معدن 
و صنايع معدني در سال 96

توليد و صادرات فوالد
شركت هاي فوالدساز كشور از ابتداي ماه فروردين تا 
پايان اسفند سال گذشته، 21 ميليون و 884 هزار تن 
فوالد خام توليد كردند. اين رقم در س��ال 95، معادل 
18 ميلي��ون و 466 ه��زار تن بود كه حاكي از رش��د 

19درصدي است.
عالوه بر اين ط��ي 12 ماهه س��ال 969، 19 ميليون 
و 776 ه��زار تن ان��واع محصوالت ف��والدي )كالف، 
تيرآهن، ورق عريض، ميلگرد، ورق گرم، ورق س��رد، 
ورق پوشش دار و غيره( در كشور توليد شد. ميزان توليد 
اين محصوالت در سال 95، 18 ميليون و 151 هزار تن 
بود كه نشان دهنده افزايش 9درصدي است. طي سال 
96، 161 هزار تن مس، 337 هزار تن آلومينيوم، 240 
هزار تن آلومينا و 58 ميليون تن سنگ آهن توليد شد.

صادرات 10.7 ميليارد دالري
سال گذش��ته ارزش صادرات معدن و صنايع معدني 
ايران به بي��ش از 10.7 ميليارد دالر رس��يد. اين رقم 
صادرات 22درصد از كل صادرات كشور را دربرگرفت. 
در اين ميان براي نخستين بار، صادرات فوالد ايران با 
39 درصد رش��د به رقم 9.48 ميليون تن در سال 96 
رسيد. در همين مدت رشد 300 درصدي صادرات آهن 

اسفنجي و 10.4 درصدي سيمان محقق شده است.
طي اين مدت 713 هزار تن آهن اس��فنجي صادر شد 
كه نسبت به آمار سال گذشته )172 هزار تن(، حاكي 
از افزايش 315 درصدي صادرات اين محصول است. 
بدين ترتيب كل صادرات زنجيره فوالد از 9 ميليون و 

208 هزار تن نيز عبور كرد.

توليد 4 ماه 97
توليد شركت هاي بزرگ معدني و صنايع معدني در 4 
ماه س��ال 97 رشد دو رقمي را به ثبت رساندند. در اين 

مدت توليد با افزايش 11 تا 122درصدي همراه شد.
از ابتداي س��ال تا پايان تيرماه 97، توليد فوالد خام به 
6.2 ميليون تن )رشد 15درصدي(، محصول فوالدي 
به 3.7 ميليون تن )رشد 11درصدي(، آهن اسفنجي 
به بي��ش از 7 ميليون تن )رش��د11درصدي(، گندله 
س��نگ آهن به 14.5 ميليون تن )رشد 41درصدي(، 
كنسانتره س��نگ آهن به حدود 15 ميليون تن )رشد 
22درصدي(، شمش آلومينيوم به 122هزار تن )رشد 
11درصدي(، اس��تخراج سرب و روي به بيش از 497 
هزار تن )رشد 84درصدي( و كاتد مس به 74هزار تن 

)رشد 62درصدي( رسيد. 

صادرات 3.7 ميليارد دالري 4 ماه سال
ارزش صادرات معدني و صنايع معدني از ابتداي سال 
تا پايان تير ماه امس��ال از 3.7 ميليارد دالر عبور كرد. 
صادرات اين بخش با رشد 21درصدي همراه شد. طي 
اين مدت در حالي كه صادرات معدن و صنايع معدني 
با رشد مواجه شد، واردات اين حوزه كاهش 17درصدي 
را تجربه كرد. در 4 ماه ابتداي سال جاري اندكي بيش 
از 1.6 ميليارد دالر محصوالت معدني و صنايع معدني 
وارد كشور ش��د. در ميان كاالهاي صادر شده، بخش 
مس در رشد، پيشتاز بود و به افزايش 93درصدي دست 
يافت در حالي كه فوالد رش��د 74درصدي را پشت سر 
گذاشت. صنعت مس در بخش توليد نيز در سال جاري 

جان تازه اي گرفته است.

بازارهاي هدف؛ عراق اول
در ميان 20 كش��ور بازار هدف ايران، كشورهاي عراق 
)536 ميلي��ون دالر(، چي��ن )491 ميلي��ون دالر( و 
امارات متحده عربي )481ميليون دالر( قرار دارند و در 
انتهاي جدول نيز به ترتيب قطر )28.1 ميليون دالر(، 
تركمنس��تان )28.06 ميلي��ون دالر( و هلند )27.9 
ميليون دالر( جاي گرفته ان��د. كل تناژ صادراتي اين 
بخش به مرز 21 ميليون تن رس��يد كه سهم زنجيره 

فوالد در مرز 4 ميليون تن، زنجيره مس 201 هزار تن 
و آلومينيوم به 53هزار تن قرار داشت. در اين مدت 1.8 
ميليارد دالر محص��والت زنجيره فوالد، 449 ميليون 
دالر زنجيره مس و 119 ميليون دالر نيز انواع سنگ به 

خارج كشور صادر شد.
تناژ واردات نيز به يك ميليون و 424 هزار تن رسيد كه 
زنجيره فوالد با 541 هزار تن، زغالسنگ و كك با 244 
هزار تن و پودر آلومينا و محصوالت وابسته با 135 هزار 
تن در رتبه هاي اول تا سوم جاي گرفتند. در همين حال 
ارزش واردات فوالد به 483 ميليون دالر، آلومينيوم به 
66 ميليون دالر و پودر آلومينا 72 ميليون دالر رسيد. 

  شروع 4  طرح بزرگ در سال 96
همچنين در س��ال 96، چهار طرح بزرگ آغاز شد كه 
منجر به اشتغال 2500 نفر شده است. در اين ميان طرح 
احداث كارخانه كنس��انتره روي مهدي آباد از اهميت 
خاصي برخوردار اس��ت. همچنين پ��روژه تيتانيوم و 
بندر پارس��يان نيز جزو طرح هاي اولويت دار ايميدرو 

محسوب مي شوند.

  اكتشاف ذخاير جديد
تا قبل از شروع دولت يازدهم، يكي از مسائلي كه حوزه 
معدن و صنايع معدني كشور را با تهديد روبه رو مي كرد، 
كاهش ذخاير كش��ف ش��ده معادن بود و از اين رو، از 
جمله دغدغه هاي اصلي ايمي��درو در دولت يازدهم، 
اجراي برنامه اكتش��اف بود. بنابراين، برنامه اكتشاف 
از دولت يازدهم و ب��ا هماهنگي و تفاهمنامه اي ميان 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، ايميدرو و س��ازمان 
زمين شناس��ي و اكتش��افات معدني ايران شروع شد 
كه اج��راي آن را ايميدرو برعه��ده دارد. برنامه ريزي 
براي اكتشاف 250 هزار كيلومتر مربع در اولويت قرار 
گرفت و اين برنامه به طور جدي از بهار 93 آغاز ش��د. 
طبق آمارها، اين ميزان وسعت اكتشاف، تقريبا 2 برابر 
اكتشافات 80 سال گذشته بوده است. در سال 95 فاز 
شناسايي 100درصد پهنه ها به اتمام رسيد و در برخي 
از اين پهنه ها، فاز پي جويي و اكتش��افات عمومي نيز 
پيشرفت هاي مناسبي را طي كرده است. به طوري كه 
400 محدوده اميدبخش معدني در 21 استان كشور 
مشخص شد و تا پايان سال96، نخستين دستاوردهاي 
برنامه اكتش��اف اعالم ش��د كه حاكي از رشد ذخاير 
عناصر ارزش��مند معدني در كشور است. تا اين مدت، 
حدود 500 ميليون تن سنگ آهن، 345 ميليون تن 
زغال كك ش��و، 220 ميليون تن زغال حرارتي، 103 
ميليون تن باريت، 21 ميليون تن بوكسيت، 30 هزار 
تن آنتيموان، 65 هزار تن عناصر نادر خاكي و 42 تن 

طال، افزايش يافته است. 

  برنامه ايميدرو در سال 97
برنامه افتتاح 6.1 ميليارد دالر طرح در سال 97

ايمي��درو در س��ال ج��اري )97( 33 طرح ب��ه ارزش 
بيش از 6.1 ميليارد دالر به بهر برداري مي رساند. اين 
طرح ها در بخش هاي مختلف زنجيره فوالد، زنجيره 
مس، آلومينيوم، س��رب و روي، عناص��ر نادر خاكي و 

زيرساخت ها است.
طي سال 97 همچنين 14 طرح جديد يا مجدد فعال 
شده، وارد عمليات اجرايي مي شوند. ارزش اين طرح ها 
به مرز 3.7 ميليارد دالر مي رس��د. اين طرح ها مربوط 
ب��ه بخش هاي مس، فوالد، زغالس��نگ و طال اس��ت. 
برخي از اين پروژه ها ش��امل بيلت آلومينيوم جاجرم، 
فاز دو زرشوران، معدن مس دره آلو، معادن مس تفت، 

آلوميناي خليج فارس و  فوالد مكران هستند.

  وضعيت توليد در سال هاي 92 و 96
بررسي آماري وضعيت توليد، سرمايه گذاري و اجراي 
پروژه ها نشان مي دهد طي سال 91، ارزش 13 طرح 
راه اندازي به بيش از 4100 ميليارد تومان رسيد كه 
644 ميليون يورو آن سهم ارزي محسوب مي شود. 
طي آن سال افزون بر 2100 اشتغال مستقيم ايجاد 
شد از س��وي ديگر س��ال 92 هيچ طرحي در حوزه 
معدن و صنايع معدني راه اندازي نش��د. طبق جدول 
ارايه شده در سال 92 توليد فوالد خام 15.6ميليون، 
آلومينيوم 350هزار تن، س��نگ آهن 48.6 ميليون 
تن و كنس��انتره زغال سنگ 1.1 ميليون تن بود. اين 
در حالي است كه سال 96 ميزان توليد فوالد خام به 
21.8 ميليون تن، مس كاتد به 161 هزار تن )تغيير 
تكنولوژي دليل كاهش توليد شد(، سنگ آهن به 74 
ميليون تن، زغال سنگ يك ميليون و 496 و شمش 
آلومينيوم به بيش از 337 هزار تن رسيد. همچنين 
ميزان اش��تغال مستقيم ايجاد ش��ده در سال 96 به 
4850 نفر رسيد. در سال گذشته 23 طرح به ارزش 

بيش از 2.3 ميليارد دالر افتتاح شد.

طرح هاي افتتاح شده سال هاي 93 تا 95

اشتغال مستقيمسرمایه گذاريعنوان طرحسالردیف

1

1393

47.6800فاز يك طالي زرشوران – توليد 3 تن طال در سال 

450800پروژه مگا مدول احياء مستقيم شماره 2 پروژه شهيد خرازي – توليد 1.5 ميليون تن فوالد در سال2

2370پست 33/400 كيلووات مباركه3

650طرح هاي افزايش بهره وري آب و انرژي مباركه 4

3150سيمان ونزوئال – توليد 1 ميليون تن سيمان در سال 5

45.470ميله گذاري آلومينيوم المهدي – توليد آند6

511250 طرح زيربنايي – راه سازي و برق رساني معدني7

126300واحد احياء مستقيم فوالد بردسير – ميدكو8

1

1394

115پايلوت پتروليوم كك – توليد پتروليوم كك

فاز دوم اسكله منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس – افزايش ظرفيت از 6 ميليون 2
30150تن به 12 ميليون تن

160300پااليشگاه خاتون آباد – ظرفيت 100 هزار تن كاتد در سال 3

51.2250پتاس خور بيابانك – توليد پتاس از شورابه ها 4

107150كك سازي و پااليشگاه قطران زرند – توليد قطران و كك5

185300توليد كنسانتره مس – فاز دوم تغليظ مس سونگون6

180300توليد كنسانتره مس – فاز دوم تغليظ مس سرچشمه 7

818.1400 طرح زيربنايي – راه سازي و برق رساني معدني8

1

1395

1.350آنتيموان سفيدابه – توليد نيمه صنعتي آنتيموان 

120300واحد احياء مستقيم سپيددشت – توليد 800 هزار تن آهن اسفنجي2

3.350پايلوت تيتانيوم كهنوج – طرح نيمه صنعتي توليد تيتانيوم 3

4302000ماشين ريخته گري شماره 5 مباركه – توليد 1.8 ميليون تن فوالد در سال 4

1012500 طرح زيربنايي – برق رساني و راه سازي معدني5

52250شركت تاراز چهارمحال – توليد 330 هزار تن ورق گالوانيزه ويژه و ورق گالوالوم 6

15100بريكت سازي مباركه – توليد 60 تن بريكت در ساعت 7

6.625واحد سولفورزدايي بخش ذوب و افزايش بهره وري مباركه 8

315150فاز اول و دوم نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي سمنگان سيرجان 9

729020 پروژه نوسازي و افزايش بهره وري شركت ملي مس در سرچشمه و خاتون آباد 10

610واحد سختي زدايي آب – افزايش بهره وري، 450 مترمكعب در ساعت گل گهر11

3007.57660مجموع )ميليون دالر(

طرح هاي افتتاح  شده در سال 1396

سرمایه گذاري هدفعنوان طرح/ پروژهردیف
اشتغال مستقيم)ميليون دالر(

233700توليد 5 ميليون تن گندلهگندله سازي اُپال- پارسيان در سنگان1

250700توليد 5 ميليون تن گندلهگندله سازي مباركه در سنگان2

220300توليد 2.5 ميليون تن كنسانترهكنسانتره توسعه ملي در سنگان3

توليد ساالنه يك ميليون تنفوالد استاني شادگان واحد احيا4
120200 آهن اسفنجي

توليد ساالنه يك ميليون تن فوالد استاني ميانه واحد احيا5
120200آهن اسفنجي

توليد ساالنه يك ميليون تن فوالد استاني ني ريز واحد احيا6
120200آهن اسفنجي

20250توليد 620 هزار تن كنسانتره پرعياركنسانتره سنگ  آهن جالل آباد- فكور صنعت7

احداث كارخانه كنسانتره )خط 7(- شركت معدني 8
76700توليد 2 ميليون تن كنسانتره در سالو صنعتي گل گهر

توسعه ذوب سرچشمه 9
)تغيير تكنولوژي از ريورب به فلش(

ايجاد ظرفيت 280 هزار تن 
200150مس آندي از كنسانتره

ظرفيت توليد 100 هزار تن مس كاتدي در سال به احداث كارخانه پااليشگاه خاتون آباد10
179150روش الكترو ريفاينينگ قابل افزايش به 200 هزار تن

350100به ظرفيت 500 مگاوات توليد برقنيروگاه سيكل تركيبي سيرجان11

155100افزايش بهره وريساير طرح هاي توسعه مس12

191.950 كيلومتر راه سازيتكميل عمليات راه دسترسي به معادن شورجستان13

101.350 كيلومتر راه سازيتكميل عمليات راه دسترسي به معادن اليگودرز14

5.50.5550 كيلومتر راه سازيتكميل عمليات راه دسترسي به معادن سيمان زابل15

5.50.4350 كيلومتر راه سازياحداث مسير دسترسي به معادن طزره شاهرود16

100.950 كيلومتر راه سازياحداث راه دسترسي به معادن مهاباد17

13200توليد 300 هزار تن زغال كك شواحداث زغالشويي18

آماده س��ازي زيرس��اخت هاي منطقه ويژه صنايع 19
---26---انرژي بر المرد و پارسيان )5 پروژه(

5100---راه اندازي مجدد معادن گليران و گلندرود20

---3---احداث باند دوم جاده خواف- سالمي21

2.5194300 ميليون تنگندله سازي بوتيا )ميدكو(22

20032250 هزار تن زغال سنگ خام كك شوتجهيز معدن زغال سنگ بلوك 3 پروده طبس23

23294850مجموع

ظرفيت و عملكرد توليد سال 92 و 96 )هزار تن(

عملكرد توليدظرفيت توليد سال 1392محصول ردیف
 سال 1392

ظرفيت توليد 
سال 1396

عملكرد توليد 
سال 1396

21.66515.63133.10021.860فوالد خام 1

250188459161مس )كاتد( 2

487350487337.6آلومينيوم 3

49.00048.63974.20074100سنگ آهن4

2.70011833.5201496كنسانتره زغالسنگ5

 طي سال هاي 1392 تا 1396 ظرفيت توليد گندله سنگ آهن نيز از 22 ميليون تن به 48.2 ميليون تن افزایش یافت.
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خودروسازان داخلي  قيمت  محصوالت خود را افزايش دادند

در نشست مشترك دو كميسيون »صنعت و معدن« و »تسهيل كسب و كار« اتاق بازرگاني تهران صورت گرفت

رييس سازمان توسعه تجارت ايران خبر داد 

فاز نخست آزادسازي قيمت خودرو 

چكش كاري بسته حمايتي دولت 

شرط تغيير در فهرست كاالهاي اساسي 

گروه     محمد مهدي حاتمي
ارزيابيها از بازار خودرو در هفته هاي اخير نش��ان از پرش 
قيمتي اين كاالي جذاب دارد؛ اما اين روند صعودي، آن هم 
در بازار داخلي، چگونه قابل تحليل است؟ آيا متوليان صنعتي 
آستين هايشان را براي آزادسازي قيمت خودرو باال زده اند؟ 
شايد چراغ سبز وموافقت شوراي رقابت با افزايش قيمت 
خودرو آن هم با سكوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، مهر تاييدي باشد بر اينكه دولت قصد دارد 
قيمت گذاري خودرو در ايران را به بازار بسپارد كه فاز نخست 
آن هم موافقت با افزايش قيمت خودروهاي داخلي در هفته 
اخير بود. از آن سو؛ براس��اس سياست جديد ارزي دولت، 
قطعه سازان از اين به بعد مشمول دريافت ارز دولتي ۴۲۰۰ 
توماني نبوده و قطعه سازان بايد ارز مورد نياز براي واردات 
مواد اوليه را از بازار ثانويه تامين كنند. از اين رو، به نظر مي رسد 
موضع دولت در مورد حمايت از صنعت خودروس��ازي و 
صنعت دوقلوي آن؛ قطعه سازي، در قالب نوعي آزادسازي 

قيمتي صورت گرفته است. 

  وقتي قيمت ها پر مي كشند
چند ماه پيش كمتر كسي فكر مي كرد، قيمت خودروهايي 
مانند پرايد يا رنو س��اندرو، به ارقام كنوني برسد. بر اساس 
آخري��ن اخبار از قيمت خودروها در روز گذش��ته، رش��د 
قيمت ها به حدي رسيده كه خريداري در بازار وجود نداشته 
و همه ناظر بر بازار بالتكليف خودرو هس��تند. به گزارش 
تسنيم، قيمت پرايد 111 با رشد 3 ميليون توماني با قيمت 
38 ميليون تومان فروخته مي ش��ود و پ��ژوGLX ۴۰5 با 
افزايش 3ميليون توماني با قيمت 56 ميليون تومان، پژو۲۰7 
اتوماتيك با افزايش 8 ميليون توماني با قيمت 1۰8 ميليون 
تومان مورد معامله قرار مي گيرد. همچنين سمند LX با 
افزايش 6 ميليون توماني با قيمت 6۰ ميليون تومان، سمند 
EF7 با افزايش ۴ ميليون توماني با قيمت 6۰ ميليون تومان، 
ساندرو اتوماتيك با افزايش 3 ميليون توماني با قيمت 1۰7 
ميليون تومان، اس��تپ وي اتوماتيك با افزايش 3 ميليون 

توماني با قيمت 117 ميليون تومان به فروش مي رسد.
در همين رابطه رييس انجمن نمايشگاه داران خودرو در 
مورد جهش ناگهاني قيمت خودرو به تسنيم مي گويد: در 
خودروهاي زير 3۰ ميليون اختالف قيمت از كارخانه تا بازار 
به 13 ميليون رس��يده و در خودروهاي 3۰ تا ۴5 ميليون 
توماني نيز اختالف قيمت كارخانه تا بازار از ۲۰ تا ۴۰ ميليون 
رسيده كه اين موضوع اصال منطقي نيست. سعيد موتمني 
مي افزايد: متأسفانه برخي نمايندگي ها نيز محصوالت خود را 
با قيمت آزاد به بازار عرضه مي كنند و هيچ نظارتي به عملكرد 
شركت ها و نمايندگي ها نمي شود. آنها به دلخواه خودرو را 
قيمت گذاري كرده و راهي بازار مي كنند. او با اعالم اينكه در 
شرايط فعلي خريد و فروشي در بازار انجام نشده و دالالن 
و واسطه گران يكه تاز بازار هستند، افزود: قرار بود با فروش 
خودروسازان اوضاع بازار ساماندهي پيدا كند اما تحويل هاي 

بلندمدت و فروش هاي محدود باعث شده رشد قيمت ها در 
سطح بازار قابل توجه بوده و نابساماني بازار تشديد پيدا كند.

  حمايت در قالب »آزادسازي قيمتي«
روز ش��نبه هفته جاري، مديركل دفتر صناي��ع خودرو و 
نيرومحرك��ه وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت از تدوين 
بسته جديد دولت براي حمايت از صنايع خودروسازي و 
قطعه س��ازي خبر داد. اميرحسين قناني در اين باره گفته 
بود: دولت به دنبال حمايت مالي از صنايع خودروسازي و 
قطعه سازي است. پيش از اين اما محسن صالحي نيا، معاون 
امور صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت نيز طي اظهاراتي 
عنوان كرده بود: اگر سطح عمومي قيمت ها افزايش يابد، 
منطقي است كه سقف تسهيالت خودروسازان نيز افزوده 
شود. در اين زمينه، به شوراي پول و اعتبار پيشنهاداتي ارايه 
و براي كل خودروسازي كشور حدود 1۰۰ هزار ميليارد ريال 

افزايش سقف تسهيالت درخواست شده است.
حماي��ت وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از صنعت 
خودروسازي در قالب اعطاي تس��هيالت اما در حالي رخ 
مي دهد كه هنوز مشخص نيست واردات قطعات خودرو 
با ارز رس��مي ادامه خواهد يافت يا خير. محمدرضا نجفي 
منش، رييس انجمن صنايع همگن قطعهسازي پيش از 
انتش��ار خبري از سوي يكي از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي در مورد تداوم اعطاي ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات 
قطعات خودرو را تكذيب كرده و در اين باره گفته بود: ما اين 
موضوع را بررسي كرديم و متوجه شديم كه صحت ندارد و 
اظهارات اين نماينده مجلس به دليل برداشت و استنباط 
نادرست از تصميمات اخير دولت بيان شده است. از آنسو، 
براساس جديدترين تصميمات دولت قطعه سازاني كه در 
چندماه اخير از ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني براي واردات قطعات 
استفاده كرده اند از ماده 5 مصوبه اخير هيات دولت مبني 
بر پرداخت مابه التفاوت ارز دولت��ي با ارز بازار ثانويه معاف 
شده اند و مي توانند قطعات وارداتي موجود در گمرك را بدون 
پرداخت مابه التفاوت ترخيص كنند. با اين حال قطعه سازان 
از اين به بعد مشمول دريافت ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني نبوده و 
اين ارز تنها به كاالهاي اساسي مورد نياز مردم تعلق مي گيرد 
و قطعه سازان بايد ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه را از 
بازار ثانويه تامين كنند. از اين رو، به نظر مي رسد موضع دولت 
در مورد حمايت از صنعت خودروسازي و صنعت دوقلوي 
آن، قطعه سازي، در قالب نوعي آزادسازي قيمتي صورت 
گرفته است. به عبارت ساده تر، دولت بار حمايت از صنعت 
قطعه س��ازي را بر دوش خود خودروسازان و قطعه سازان 
گذاشته اس��ت و بنا ندارد مانند گذشته، با اعطاي ارز ارزان 

دولتي از اين صنايع حمايت كند.

  سكوت سازمان حمايت
افزاي��ش دوباره قيم��ت خودرو، اين ب��ار صرفا منحصر به 
خودروهاي خارجي نيست و بازار خودروهاي داخلي را هم 

دستخوش نوس��ان كرده وخريداران را شوكه كرده است. 
اصلي ترين عامل اين افزايش قيمت، البته زمزمه اعطاي 
مجوز افزايش قيمت از سوي شوراي رقابت بود كه اين بار بر 
خالف موارد پيشين، مقاومتي در مقابل تالش خودروسازان 
داخلي براي افزايش قيمت ها از خود بروز نداد. اين در حالي 
است كه خبرهايي مبني بر احتمال توليگري نهادي به غير 
از شوراي رقابت بر قيمت گذاري خودروهاي داخلي در آينده 
نزديك نيز مزيد بر علت شده است. زمزمه افزايش قيمت 
خودروهاي داخلي از سوي شوراي رقابت اما در حالي مطرح 
مي ش��ود كه در روزهاي پاياني خردادماه سال جاري، اين 
شورا رأي به افزايش قيمت خودروهاي داخلي داده بود و بنا 
بر اين بود كه افزايش قيمت دوباره، دست كم يك سال به 
تعويق بيفتد. با اين همه، به نظر مي رسد، البي خودروسازان 
براي افزايش قيمت، ش��وراي رقابت را ب��ه افزايش دوباره 
قيمت ها ترغيب كند. با اين همه، شوراي رقابت تنها نهادي 
نيست كه توانايي تأثيرگذاري بر قيمت خودروهاي داخلي 
را دارد. به عنوان نمونه، سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان كه بنا بر قاع��ده بايد نگ��ران افزايش 

افسارگسيخته قيمت ها باشد، اكنون سكوت كرده است.

  تب تقاضا در زمان افزايش عرضه
افزايش قيمت خودروهاي داخلي اما وجهي ديگر هم 
دارد كه به نظر مي رسد منطق اقتصادي قيمت گذاري 

را وارون��ه كرده باش��د. همي��ن چندي پي��ش، دبير 
انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو در 
مصاحبه اي اعالم كرده بود با توجه به عدم تخصيص ارز 
به قطعه سازان، موج بيكاري قطعي ۴۰۰ هزار نفري در 
اين صنعت كامال قريب الوقوع است. مازيار بيگلو اين را 
هم اضافه كرده بود كه مطالبات 1۰ هزار ميليارد توماني 
قطعه سازان از خودروسازان، امكان تداوم فعاليت اين 
صنف را در هاله اي از ابهام برده است. از سوي ديگر، دبير 
انجمن صنايع همگن قطعه سازي هم به تازگي، از دپوي 
حدود 7۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در كف كارخانه ها، 
به دليل عدم دسترس��ي به قطعات خودرو خبر داده 
و گفت��ه بود ميزان س��رمايه در گردش ش��ركت هاي 
قطعه سازي در ماه هاي اخير، به كمتر از نصف كاهش 
پيدا كرده اس��ت. وضعيت صنعت قطعه سازي و تأثير 
آن بر كاركرد شركت هاي خودروسازي اما در حالي به 
موقعيت دشوار كنوني رسيده كه هنوز وضعيت اعطاي 
دالر به نرخ رسمي به واردكنندگان قطعات خودرو، در 
هاله اي از ابهام قرار دارد. از سوي ديگر، افزايش قيمت 
خودروهاي داخلي در حالي رخ مي دهد كه در س��ال 
جاري، خودروسازان اصلي كش��ور در دو مورد مجوز 
پيش ف��روش دريافت كرده اند. در مورد نخس��ت، دو 
خودروس��از بزرگ كش��ور روي هم رفته حدود 5۰۰ 
هزار دس��تگاه خودرو پيش فروش كردند و البته پس 

از اين اتفاق بود كه بسياري از كارشناسان بازار خودرو 
اعالم كردند با توجه به وضعيت كنوني توليد، تحويل 
اين خودروهاي پيش فروش شده، دست كم دو سال 
زمان خواهد ب��رد. در مورد دوم نيز ظرفيت هاي اعالم 
شده به سرعت پر شدند و باز اين پرسش مطرح شد كه 
منطق افزايش قيمت خودرو در عين افزايش عرضه، 
چه مي تواند باشد؟ به عبارت ساده تر، قيمت خودروهاي 
داخلي در شرايط افزايش عرضه، در حالي رخ مي دهد 
كه بدهي شركت هاي خودروسازي به قطعه سازان مدام 
افزايش پيدا مي كند و موعد تحويل خودروهاي پيش 

فروش شده هم هنوز مشخص نيست.
افزايش قيمت خودرو در چند روز گذشته اما مي تواند ناشي 
از هجوم جريان نقدينگي سرگرداني هم باشد كه با انگيزه 
حفظ ارزش پول به اين س��مت گرايش پيدا كرده اس��ت. 
س��نجش ميزان دقيق انحراف جريان نقدينگي به سمت 
بازار خودرو اما بدون دسترس��ي به آمارهاي دقيق ممكن 
نيست. با اين همه، در شرايطي كه اقتصاد ايران در سال هاي 
اخير، در مجموع با افت ش��ديد تقاضاي كل مواجه بوده، 
مي توان حدس زد مالكيت اين نقدينگي در اختيار تمامي 
دهك هاي درآمدي نيس��ت. به اين ترتيب، انتظار مي رود 
آغاز فرآيند آزادسازي قيمتي خودروهاي داخلي، كه گفته 
مي شود موافقاني نيز در مجموعه هيات دولت دارد، تنها به 

سود برخي دهك هاي پردرآمد تمام شود.

»بس�ته حمايت از توليد« توسط بخش خصوصي 
چكش كاري شد. كليات بس�ته حمايت از توليد 
توسط دولت تدوين شده اما اين بسته هنوز نهايي 
نشده و قرار است در تدوين نهايي آن نظرات بخش 
خصوصي نيز اخذ و اعمال ش�ود. از اين رو اعضاي 
دو كميس�يون تخصصي اتاق بازرگاني تهران در 
نشس�تي مش�ترك با نمايندگان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به نقد اين بس�ته پرداخته و البته 
پيش�نهادهايي نيز ب�راي تطبيق آن ب�ا واقعيت 
داش�تند. به گفته فعاالن بخش خصوصي »بسته 
حمايت از توليد« نه تنها ب�ا واقعيت تطابق ندارد 
بلكه در صورت اجرايي شدن ممكن است به بروز 
مشكالتي در حوزه ريالي و ارزي منجر شود.از ديگر 
سو، نمايندگان بخش خصوصي به علت وجود برخي 
تناقضات با بخشنامه بانك مركزي، كارايي بسته 
حمايتي وزارت صنعت، مع�دن و تجارت را ترديد 
آميز عنوان كردن�د. به گفته فعاالن اين بخش، در 
بس�ته حمايت از توليد، از تخصيص ارز به صنايع 
س�خن به ميان آمده در حالي كه بانك مركزي در 
بخشنامه آخر خود، تاكيد كرده كه تنها براي تامين 
كاالهاي اساسي و ضروري ارز دولتي تخصيص داده 
 مي شود. به اين ترتيب، به نظر مي رسد همگرايي 
بخش خصوصي و دولت بر سر بسته حمايت از توليد 

در ماه هاي آتي، با سكته هايي رو به رو باشد.
  

نشست مش��ترك دو كميس��يون »صنعت و معدن« و 
»تسهيل كس��ب و كار« اتاق تهران براي بررسي »بسته 
حمايت از توليد« كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تهيه شده، برگزار شد. اگرچه اين بسته حمايتي كه براي 
كاهش آسيب پذيري صنايع در مواجهه با تحريم تدوين 
شده است، چندان مورد اقبال اعضاي اين دو كميسيون 

قرار نگرفت؛ بر اين اساس مقرر شد اين بسته حمايتي در 
جلسات فوق العاده و مشترك ميان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و اتاق بازرگاني مورد بحث و بررسي بيشتر و اصالح 
قرار گيرد. در ابتداي اين نشس��ت، س��يدمهدي نيازي، 
مدي��ركل دفتر آمار و فرآوري داده ه��ا در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به تشريح بخش هاي اين بسته حمايتي 
پرداخت. نيازي در س��خناني از پيش بيني دست كم 1۰ 
پروژه ملي براي مقابله با تحريم ها سخن گفت و در جمع 
نمايندگان بخش خصوصي كليات اين بس��ته را تشريح 
كرد. اين در حالي اس��ت كه بسته حمايت از توليد هنوز 
نهايي نشده و قرار است در تدوين نهايي آن نظرات بخش 

خصوصي نيز اخذ و اعمال شود.
  آرامش را از بازار نگيريد

كوروش پرويزيان، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، يكي 
از منتقدان بسته حمايتي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
معقتد است اين بسته با واقعيات فعلي اقتصاد ايران فاصله 
دارد و در صورت اجرايي شدن، ممكن است خود به بروز 
مش��كالتي در حوزه ريالي و ارزي منجر شود. پرويزيان 
پيشنهادي را مطرح كرد كه براي آنكه چنين بسته هاي 
حمايتي كه از سوي دولت و وزارتخانه ها تبيين  مي شود، 
كارايي الزم را داش��ته باش��د بايد جنبه هاي مديريتي و 
تكنول��وژي را مورد توجه قرار ده��د. او همچنين يكي از 
جدي ترين چالش هاي كش��ور را وج��ود بي اعتمادي و 
نگراني هاي متعدد مطرح كرد و گفت: با مشاركت دولت 
و بخش خصوصي  مي توان اعتم��اد را بار ديگر به جامعه 
بازگرداند. پرويزيان ادامه داد: روش هاي تحريك آميز دولت 
همانند اقدام به بازرسي از انبارهاي توليدكنندگان، نه تنها 
كارايي براي بهبود وضعيت كسب وكار و اقتصاد ندارد بلكه 

آرامش را در بازار برهم  مي زند.
فرهاد فزوني، ديگر عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران از 
نگاهي ديگر اين بس��ته حمايتي را مورد انتقاد قرار داد. او 

گفت: تدوين اين بسته ها مشكل توليد را حل نمي كند. وقتي 
راهكاري نوشته  مي شود، اين راهكا بايد عملگرايانه باشند. 
امروز چهارم شهريور است و ما نشسته ايم و در اين مورد بحث 
 مي كنيم كه براي سال 1397 چه اقداماتي بايد انجام گيرد.

مريم خزاعي، معاون بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران نيز 
كارايي بس��ته حمايتي وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
ترديدآميز خواند و گفت: در بسته حمايتي پيشنهادي، از 
تخصيص ارز به صنايع سخن به ميان آمده در حالي كه بانك 
مركزي در بخش��نامه آخر خود، تاكيد كرده كه تنها براي 
تامين كاالهاي اساسي و ضروري ارز دولتي تخصيص داده 
 مي شود. همچنين پيشنهاد صرف نظر كردن دولت از درآمد 
ناشي از ماليات بر ارزش افزوده صنايع از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت عنوان شده است، در حالي كه بايد مشخص 
شود اين كسري درآمد براي دولت چگونه جبران مي شود.

از آن س��و محمدرضا بهرامن، عضو كميسيون صنعت و 
معدن اتاق تهران، دو پيشنهاد مطرح كرد؛ نخست آنكه 
براي حمايت از توليد و صناي��ع، فرآيند دريافت عوارض 
صادراتي از وزارت امور اقتصاد و دارايي به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت واگذار ش��ود. دوم آنكه كميس��يون ها، 
پيش نويس ستاد تسهيل و پشتيباني از توليد را نيز مورد 
مطالعه قرار داده و نظرات خود را براي نقش آفريني موثر 
بخش خصوصي در اين ستادها بيان كنند. سيد حسين 
س��ليمي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با 
تاكيد بر اينكه اصوال بس��ته هاي حمايتي دولتي كمكي 
به واحدهاي صنعتي نكرده است، گفت: معمواًل در همه 
بسته ها، يارانه و كمك هاي ارزي و ريالي تجويز مي شود 
كه نه تنها كمكي به بخش خصوصي و واحدهاي توليدي 
نمي كند بلكه منجر به گس��ترش رانت و فساد مي شود.  
امير تهراني كه از س��وي مركز پژوهش هاي مجلس در 
اين نشس��ت حضور يافته بود، به اين نكته اشاره كرد كه 
نگرش حاكم بر اين بسته هاي حمايتي به تخصيص بودجه 

وابسته است كه اين نگرش سال ها است كه تجربه شده و 
نتايج خود را نيز نشان داده است. او افزود: به نظر  مي رسد 
بسته حمايت از توليد بايد حاوي دو بخش باشد، نخست 
اينكه دولت چه اقداماتي را براي حمايت از توليد در شرايط 
تحريم نبايد انجام دهد. در اين شرايط دولت بايد از هرگونه 
تصميم گيري آني و هيجاني موثر بر فعاليت هاي اقتصادي 
پرهيز كند و همچنين از اعالم وعده هايي كه قادر به انجام 
آن نيست، حذر كند. بخش دوم اقدامات دولت براي افزايش 
تحمل پذيري صنايع در شرايط تحريم بايد ناظر بر مواردي 
چون لغو جريمه ديركرد پرداخت معوقات بانكي، اصالح 
سامانه صدور مجوز و شفاف سازي سياست هاي نظام دولتي 
براي توليدكنندگان باش��د. رييس كميسيون صنعت و 
معدن اتاق تهران نيز با اشاره به اينكه اختالف فكري ميان 
بخش خصوصي و دولت بر سر راهكارها براي رفع مشكل 
توليد و كسب وكار وجود دارد، گفت: تصميمات ناگهاني و 
غافلگيرانه دولت و وزارتخانه ها، جدي ترين چالش و نگراني 
بخش خصوصي و صنايع است. به گفته مهدي پورقاضي، 
انتظار بخش خصوصي اين اس��ت كه در بسته حمايتي، 
راهكارهايي براي مقابله با اخذ تصميمات غافلگيرانه از سوي 
دولت و دستگاه هاي ذي ربط اتخاذ شود. رضا پديدار، رييس 
كميس��يون انرژي و محيط زيست اتاق تهران نيز گفت: 
بسته هاي حمايتي دولت به شدت دچار شعارزدگي است. 
پديدار ادامه داد: بسته حمايتي يارانه محور است و حاكي از 
بزرگ شدن بخش دولتي است. همچنين بسته پيشنهادي 
ارايه شده مبتني بر تقاضا است، در حالي كه سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي مبتني بر عرضه است. مشخص نشده است 
كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوين اين بسته كدام 
بخش، يعني دولتي، خصوصي و خصولتي را مد نظر دارد؟ 
پديدار در ادامه از تعطيلي ادامه دار بنگاه هاي اقتصادي در 
بخش انرژي خبر داد و گفت: سال گذشته، 5۰8 شركت 
حوزه انرژي كه در شهرك هاي صنعتي استقرار داشتند، 

غيرفعال ش��دند. در ۴ ماه نخست س��ال جاري نيز 377 
شركت ديگر نيز فعاليت خود را به حالت تعليق درآورده اند 
و انتظار  مي رود كه با ادامه وضع موجود، 1۰۰ هزار شغل 
نيز در ماه هاي آينده تحت الشعاع اين تعطيلي ها قرار گيرد.

محمدرضا فياض، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در 
اين نشست به مقوله تحريم ها اشاره كرد و گفت: در حالي كه 
دستگاه متولي تحريم عليه ايران در اياالت متحده امريكا، 
وزارت خزانه داري اين كشور است در ايران نيز براي مقابله 
با تحريم ها بايد يك دس��تگاه واحد و مركز فرماندهي به 
كارگرفته شود. محمدرضا نجفي منش، رييس كميسيون 
تسهيل كسب و كار اتاق تهران هم با بيان اينكه دولت در 
قيمت گذاري ناموفق بوده، ادامه داد: دولت اين را بپذيرد 
كه از قيمت گذاري دس��ت بردارد تا بيش از اين صنايع را 
دچار زيان نكند. اين رفتار خود مي تواند باالترين حمايت 
از صنعت باشد. در ادامه اين نشست، رضا رحماني، معاون 
طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه 
بسته حمايتي اين وزارتخانه، فعال در سطح پيش نويس 
است و نياز به چكش كاري بيشتري دارد، از اتاق بازرگاني 
تهران و به ويژه كميسيون هاي صنعت و معدن و تسهيل 
كس��ب وكار خواست تا با بررسي بيشتر زواياي اين بسته 
حمايتي، نقاط ضعف آن را احيا و راهكارهاي پيشنهادي 
و عملياتي بخش خصوصي را ب��ه آن الحاق كنند. پس از 
طرح نظرات اعضاي اين دو كميسيون، سيد مهدي نيازي 
اعالم كرد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت از پيشنهادات 
بخش خصوصي براي اصالح و تكميل اين بسته استقبال 
 مي كند. بر اين اساس مقرر شد، اين بسته حمايتي طي دو 
جلسه كارشناسي ظرف دو روز آينده، با مشاركت اتاق تهران 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد اصالح و بازآرايي قرار 
گيرد. نمايندگان بخش خصوصي و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نشستي ديگر، زير و بم پيش نويس بسته حمايتي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسي و اصالح مي كنند.

گروه تجارت |
رييس سازمان توسعه تجارت ايران خبر داد: فهرست 
منتشر شده كه شامل ۲5 كاالي اساسي است، تغييري 
نمي كند، اما كاالهايي كه در همان گروه ها مشخص شده 
از سوي وزارتخانه ها و به شرط تنظيم بازار به اين ليست 
مي تواند، اضافه شود. به گزارش ايسنا، در پي ابالغ بسته 
جديد ارزي و مصوبه شانزدهم مرداد ماه امسال مبني 

بر پرداخت مابه التفاوت ارزي براي كاالهاي وارد ش��ده 
در گمرك كه در بسته جديد مشمول ارز دولتي ۴۲۰۰ 
توماني نيستند، فهرستي ش��امل ۲5 گروه كااليي در 
بخش هاي مختلف كش��اورزي، صنعت و بهداش��ت و 
درمان منتشر شد كه كاالهاي تعريف شده در آن جدول، 

مشمول ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني شدند.
سپس در روزهاي آينده فهرست كاالهاي معاف شده از 

مانع اصلي تجارت با روس ها

صادرات 196 ميليون دالري 
نيرومحركه

آسيب ممنوعيت هاي 
يك شبه به صادرات 

تس�نيم| رييس اتاق ايران و روسيه گفت: قوانين 
كشور ما بطور مرتب عوض مي شود كه اين امر امكان 
تجارت با روسيه و ديگر كش��ورهاي عضو اتحاديه 
اروسيا را با مشكل مواجه كرده است. هادي تيزهوش 
تابان اظهار كرد: دولت چندين سال است كه پيگير 
پيوس��تن ايران به منطقه اوراسيا شامل كشورهاي 
روسيه، بالروس، قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان 
است و ۲ ماه پيش نيز با پيوستن ايران به اين اتحاديه 
موافقت شد. او افزود: بر اين اساس ايران با تعرفه هاي 
گمركي اندكي وارد اين منطقه مي شود و كاالهايي 
كه در گذشته براي صادرات آن تعرفه اي 3۰ درصدي 
مي داد اكنون مي توان با تعرفه كمتر از 1۰ درصد آنها 

را صادر كند.
رييس اتاق مش��ترك ايران و روس��يه ادام��ه داد: با 
وجود اين شرايط مناسب اما در داخل كشور گرفتار 
خودتحريمي هستيم كه اين امر بيشتر از دشمنان 
خارجي به كش��ورمان ضربه وارد مي كند. او تصريح 
كرد: زيرس��اخت هاي حمل و نقل زميني، دريايي، 
هوايي و ريلي ايران ضعيف اس��ت و الزم است براي 
همكاري با كشورهاي ياد شده بهبود يابد. تابان تصريح 
كرد: مشكل اساسي براي تجارت با روسيه آن است كه 
قوانين كشورمان بطور مرتب عوض مي شود كه اين 
امر امكان تجارت با اين كشور و ديگر كشورهاي عضو 
اتحاديه اروسيا را با مشكل مواجه كرده است. او گفت: 
اتاق مشترك در حال تهيه كتاب ۲7۰ صفحه اي از 
قوانين اتحاديه اورآس��يا است كه اين كتاب تا چند 
هفته آينده در اختيار فعالين اقتصادي قرار مي گيرد.

ش�اتا | آمار صادرات ۴ماهه نخست سال جاري در 
گروه خ��ودرو و نيرو محركه با ارزش��ي معادل 196 
ميليون دالر، به وزن 13.5 هزارتن، نشان دهنده رشد 
ارزش��ي 571 درصدي و 8۰ درصدي وزني نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته است. دبير ميز خودرو 
و نيرو محركه س��ازمان توسعه تجارت ايران با اعالم 
اين خبر اظهار كرد: عمده صادرات اين گروه مربوط 
به بخش ساير نيرو محركه مشتمل بر صنايع ريلي، 
دريايي، هوايي و قطعات و تجهيزات وابسته است كه 
با صادراتي معادل 161 ميليون دالر از نظر ارزشي و 
۴.3 هزارتن از نظر وزني، بيشترين رشد صادرات در 

اين گروه را نيز به خود اختصاص داده است.
مينو اميرناني گفت: بر اساس آمار كمي، طي مدت 
۴ ماهه سال جاري محصوالت خودرو و نيرو محركه 
شامل بخش هاي قطعات و لوازم يدكي انواع خودرو 
به وزن 7.7 هزارتن و به ارزش ۲8 ميليون دالر صادر 
شد كه نسبت به مدت مش��ابه در سال گذشته ۴۰ 
درصد رشد داشته است. همچنين موتورسيكلت، 
قطعات و تجهيزات متعلقه نيز به وزن 7۰۰ هزارتن 
و ارزش ۲.3 ميليون دالربه كش��ورهاي هدف صادر 
شده كه در مقايسه با چهار ماهه نخست سال گذشته 
نشانگر رشد 53 درصدي اس��ت. دبير ميز خودرو و 
نيرو محركه همچنين افزود: بيشترين حجم صادرات 
قطعات و لوازم يدكي خودرو كشور با رقمي به ارزش 
۲۰ ميليون دالر مربوط به كشور عراق بوده است كه 
 نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۴8 درصدي را 
نش��ان مي دهد. در عين حال، بازارهاي عمده هدف 
صادراتي در بخش قطعات و لوازم يدكي كشورهايي 
همچون »عراق، ايتاليا و فرانسه« و كشورهاي عمده 
هدف ص��ادرات در گروه خ��ودرو و نيرو محركه نيز 

آذربايجان، روسيه، امارات هستند.

رييس كنفدراسيون صادرات، با اشاره به تصميم دولت 
مبني بر ممنوعيت صادرات برخي كاالها، گفت: پايدار 
نبودن قوانين و تصميمات يك شبه به توليد صادرات 
محور كشور آسيب مي رس��اند. محمد الهوتي در 
گفت وگو با خبرگزاري مه��ر، درباره تصميم دولت 
مبني بر ممنوعيت صادرات برخي كاالها، اظهار كرد: 
نقدي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه دولت 
قوانين را رعايت نمي كند و به همين دليل آشفتگي را 
در بازار دامن مي زند. هيچ مبنايي باالتر از قانون نيست 
و اگر قانون حاكم بر تصميمات نباشد هيچ تصميمي 
نمي تواند تاثير مثبت را داشته باشد. او افزود: بر اساس 
قانون بهبود فضاي كس��ب و كار بايد نظرات بخش 
خصوصي اخذ و سپس تصميم گيري شود. همچنين 
براس��اس قانون رفع موانع توليد، ممنوعيت بايد در 
كميته ماده 3 سازمان توسعه تجارت طرح و در شوراي 
اقتصاد تصويب شود و سه ماه بعد از تصويب الزم االجرا 
است. رييس كنفدراسيون صادرات ادامه داد: از سوي 
ديگر قانون حقوق مكتسبه را داريم كه براساس آن اگر 
دولت به هر دليل تصميم گرفت كه شرايط ماده 37 
و قانون بهبود فضاي كسب و كار را رعايت نكند بايد 
ضرر وزيان توليدكننده و صادركننده را پرداخت كند. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تاكيد كرد: 
دولت نه قانون ماده 37 را رعايت كرده كه سه ماه را به 
صادركننده زمان بدهد، نه قانون بهبود فضاي كسب و 
كار را رعايت كرده كه از نظرات بخش خصوصي مطلع 
شود و نه قانون حقوق مكتسبه را رعايت مي كند كه 
ضرر و زيان صادركننده را پرداخت كند كه اين سه 
موضوع مورد نقد جدي ق��رار دارد. الهوتي، با بيان 
اينكه ممنوعيت و محدوديت در صادرات سم مهلك 
براي اقتصاد مقاومتي كشور است، گفت: ايجاد مشكل 
براي صادرات، صادركننده را در دنيا بدنام مي كند، 
اين پايدار نبودن قوانين موجب ايجاد جو بي اعتمادي 
به توليدكنندگان ايراني مي شود و به توليد صادرات 
محور ما ضرر خواه��د زد و در صورتي كه تحريم ها 
دوباره برداشته شود امكان اينكه اين بازارها را دوباره در 
دست بگيريم بسيار سخت خواهد بود. او خاطرنشان 
كرد: دولت اگر نگران خروج برخي كاالها است، روش 
مقابله ممنوعيت يك شبه نيست بلكه راهكارهايي 
بايد در نظر گرفت كه صادرات آسيب نبيند و تنظيم 

بازار نيز بر هم نخورد.

پرداخت مابه التفاوت ارزي نيز مشخص و اعالم شدند. 
اما در پي انتشار اين فهرست ها برخي رسانه ها از انتشار و 
ابالغ آخرين ويرايش ليست كاالهاي اساسي يا فهرست 
جديدي از اين كاالها خبر دادند. مجتبي خس��روتاج، 
رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: هيچ فهرست 
جدي��د يا ويرايش جديدي از كاالهاي اساس��ي ابالغ و 
منتشر نشده است. اما از ابتدا نيز اعالم كرده بوديم كه 
فهرست اين كاالها به شرط آنكه وزارتخانه هاي متولي؛ 
يعني وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، وزارت جهاد 
كشاورزي و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي 
تنظيم بازار را تضمين كنند، مي تواند افزوده شود؛ يعني 
اگر وزارتخانه اي بتواند كااليي به فهرس��ت ابالغ شده 

اضافه كند كه مانند ديگر كاالهاي اساسي توانايي كنترل 
تنظيم بازار را از مبدا تا سفره مردم داشته باشد، منعي در 

اين زمينه وجود نخواهد داشت.
حال بنابه اظهارات خس��روتاج، تاكن��ون وزارت جهاد 
كش��اورزي و وزارت صنعت، معدن وتجارت فهرس��ت 
كااله��اي خود را ب��ه  روز نكرده و چيزي ب��ه آن اضافه 
نكرده اند، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
برخي اقالم را به كاالهاي اساسي مورد نظر خود اضافه 
كرده، كه از اين به بعد نيز امكان آن وجود خواهد داشت. 
البته پيش از اين نيز متولي سازمان توسعه تجارت، درباره 
اين مساله بااشاره به اينكه ممكن است كاالهاي مشمول 
ارز دولتي با تغييراتي مواجه شود، گفته بود كه در فرآيند 

ثبت سفارش وزارت بهداشت و درمان دو ليست وجود 
دارد كه ليست اوليه آن ش��امل 55۰ تعرفه در انتهاي 
فهرست كاالهاي اساسي است كه اعالم شد اما دولت در 
مصوبه خود تاكيد كرده »كاالهايي ارز دولتي دريافت 
كنند كه بتوان از ابتدا تا انتها آنها را كنترل كرد تا تخلف 
و سود جويي در اين ميان شكل نگيرد«. وزارت  صنعت، 
معدن تجارت، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت، 
درمان وآموزش پزشكي هر كدام متولي كاالهاي خود 
هستند و اگر بتوانند متعهد شوند كه كاالي ديگري را 
نيز مي توانند در اين فرآيند به صورت كامل كنترل كنند، 
مشكلي براي اضافه شدن آن كاال در فهرست كاالهاي 

مشمول ارز دولتي وجود ندارد.
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 با حكم وزير نفت 4 نفر از كاركنان مناطق نفت خيز جنوب 
به دليل دريافت هدايا از ديگر شركت ها تعليق شدند 

4 مدير نفتي زير تيغ تعليق

»بدون تردي��د كاركنان صنعت نف��ت ايران به ويژه 
مجموعه بزرگ مناطق نفت خيز جنوب با اعتصابات 
سرنوشت س��از خود قبل از پيروزي انقالب اسالمي، 
نقشي تاريخي ايفا كردند كه با گذشت زمان ابعاد اين 
حركت بزرگ بيش از پيش مش��خص شده و ارزش 
و اعتبار آن دوچندان ش��ده اس��ت.« اين بخشي از 
سخنان بيژن علي پور مديرعامل شركت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب است كه ديدگاه كاركنان اين شركت 

نسبت به اهميتش را به خوبي نشان مي دهد.
 اين اهميت پيش از انقالب اسالمي نيز وجود داشته 
و در ادامه نيز باعث ش��د مناط��ق نفت خيز جنوب 
همچون جزيره اي خودمختار از وزارت نفت به نظر 
برس��د. نفت خيز جنوبي ها در راستاي همين منش 
و رويه، مدلي ق��راردادي مخص��وص خود طراحي 
كردن��د كه هر چند چارچ��وب و كليات مدل جديد 
قرارداده��اي نفتي وزارت نفت را داش��ت اما داراي 
تفاوت هاي��ي بود. ش��ركت ملي مناط��ق نفت خيز 
جنوب چندي پيش در قالب همين مدل قراردادي، 
تفاهم نامه اي با كنسرس��يوم انگليس��ي پرگس به 

امضا رساند.
شنبه شب خبرگزاري شانا پورتال وزارت نفت نوشت 
كه چهار تن از كاركنان شركت ملي مناطق نفتخيز 
جنوب ب��ه دليل تخلف از بخش��نامه مربوط به منع 
دريافت هدايا و تس��هيالت مسافرتي از شركت غير 

متبوع، با دستور وزير نفت تعليق شدند. 
در ادامه اين خبر عنوان شده بود كه براساس برخي 
گزارش هاي دريافتي كه س��ازمان حراست صنعت 
نفت هم آنها را تاييد كرده اس��ت، تخلف اين افراد از 
بخشنامه مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ وزير نفت كه براساس 
آن دريافت هدايا و تسهيالت مسافرتي از غير شركت  
تابعه ممنوع ش��ده بود محرز و از مديرعامل شركت 
ملي نفت ايران خواس��ته شد ضمن تعليق سه ماهه 
اين اف��راد پرونده آنان نيز به هي��ات تخلفات اداري 

وزارت نفت ارجاع داده شود.
ش��ركت مناطق نفت خي��ز جن��وب »بزرگ ترين« 
توليدكننده نفت خام در ايران اس��ت. اين ش��ركت 

در آذر ماه س��ال ۱۳۹5 مدل ق��راردادي مخصوص 
به خود را كه وزي��ر نفت گفته بود ابت��كار كاركنان 
اين شركت بوده اس��ت رونمايي كرد. تا ۲ سال اين 
مدل قراردادي خروجي خاصي نداش��ت اما درست 
هم زمان ب��ا خروج امريكا از برج��ام؛ اين خبر دهان 
به دهان چرخيد كه نفت خيز جنوبي ها در آس��تانه 
رسيدن به نتيجه هستند. در نهايت ارديبهشت ماه 
سال جاري موافقت نامه )HOA( بين شركت ملي 
مناطق نفت خيز جنوب و كنسرس��يوم بين المللي 
پرگس )Pergas( به منظور توس��عه و پش��تيباني 

بهره برداري ميدان كرنج بسته شد. 
اما اهميت مدل قراردادي اين ش��ركت و تفاهم نامه  
آنها با پرگس در اين اس��ت كه بخشنامه اي كه وزير 
نفت به استناد آن 4 نفر از كاركنان NISOC را تعليق 
كرده است، به نوعي ناظر بر نوع رابطه ميان كاركنان 

شركت ها با طرف هاي قراردادي است. 
پيش از اين اعالم ش��ده بود كه چهار ميدان پارسي، 
كرنج، رگ س��فيد و شادگان ش��امل ٩ مخزن براي 
توسعه بر اس��اس چارچوب قراردادي شركت ملي 
مناط��ق نفت خيز جن��وب در نظر گرفته ش��ده اند، 
مخزن آسماري ميدان پارسي و ٢ مخزن آسماري و 

بنگستان ميدان شادگان است.
البت��ه آن طور كه به نظر مي رس��د، رابط��ه خارج از 
چارچوب 4 نفر از كاركنان مناطق نفت خيز جنوب 
نه با ش��ركتي خارجي بلكه با يكي از ش��ركت هاي 
خصوصي صنعت نفت ايران بوده است. شانا نوشته 
اس��ت كه بيژن زنگنه، وزير نفت دستور داد شركت 
خصوصي متخلف نيز براساس بخشنامه يادشده تا 
اطالع ثانوي و رسيدگي به موضوع، در فهرست سياه 

وزارت نفت قرار گيرد.
۱۲ خ��رداد ماه امس��ال وزير نفت در بخش��نامه اي 
خطاب ب��ه »مديران عام��ل ش��ركت هاي اصلي و 
تابعه، معاونان وزير و واحدهاي مس��تقل ستادي« 
اعالم كرد: » از آن جا كه بر پايه گزارش هاي واصله، 
پاره اي از همكاران در تماس هاي با اشخاص داخلي 
و خارجي طرف مذاكره يا قرارداد با شركت هاي تابعه 

اين وزارتخانه، در مواقعي نسبت به دريافت هدايايي 
اقدام مي كنند، با توجه به اينكه اين كار در مواردي 
سبب خدشه به شخصيت همكاران دلسوز و مديران 
خدوم صنعت مي ش��ود، بنابراين با هدف صيانت از 
مديران و همكاران و پرهيز از هر شبهه اي موارد زير 

براي مراعات كامل ابالغ مي  شود. «
در ادامه اين بخشنامه صراحتا عنوان شده بود: »اصل 
بر اين گذارده ش��ود كه همكاران از دريافت هديه به 

هر شكل و عنوان خودداري كنند.«
بخشنامه خرداد ماه وزير نفت در ادامه تبيين مي كرد 
ك��ه  در صورتي كه چاره اي ج��ز دريافت و يا مبادله 
هدايا نباش��د، تاكيد مي ش��ود كه هدي��ه متعلق به 
وزارتخانه / شركت مربوطه بوده و فرد/ مقام دريافت 
كننده هديه بايد كتبي مراتب را به مقام باالتر خود 
اعالم و هداي��اي مصرفي را در وزارتخانه / ش��ركت 
مصرف كند و ديگر هدايا را براي نگهداري در خزانه 

هدايا به واحد ذي ربط تحويل دهد.
دريافت هدايا مانند س��كه، كارت اعتباري، رايانه و 
تلفن همراه، از غير وزارتخانه / ش��ركت تابعه، تحت 
هر عنوان از جمله عيدي و عناوين مشابه به ويژه براي 
همكاران شاغل در دفاتر مديران طبق اين بخشنامه 

ممنوع شده بود. 
يكي از ديگر موارد ممنوعه طرح شده در بخشنامه 
خرداد ماه وزير نفت »دريافت و قبول هزينه س��فر 
و اقام��ت در داخل و خارج از كش��ور غير ش��ركت 
متبوع« ج��ز در موارد و به ترتيب��ي كه به صراحت 
در ف��رم ماموريت قيد ش��ده ي��ا قراردادهاي امضا 
شده آمده باش��د، بود. چيزي كه به نظر مي رسد در 
مورد 4 نفر تعليق شده در شركت NISOC صدق 

مي كرده است. 
بيژن زنگنه خرداد ماه در بخشنامه تصريح كرده بود 
كه متخلفان از اين بخشنامه عالوه بر اينكه فوري از 
خدمت معلق ش��ده و به هيات هاي تخلفات اداري 
معرفي خواهند شد، از نظر قضايي نيز تحت تعقيب 

قرار خواهند گرفت.
موضوع ق��رار گرفتن ش��ركت هاي ط��رف قرارداد 

متخلف در »فهرست س��ياه وزارتخانه« نيز از موارد 
اشاره شده در بخشنامه بود. فهرست سياه فهرستي 
كه قرار گرفتن نام ش��ركتي در آن باعث مي شود از 

وندور ليست وزارت نفت خارج شود. 
وزير نفت در ادامه اين بخش��نامه خواستار شده بود 
ك��ه اين بند در تمام قرارداده��اي داخلي و خارجي 
نفت گنجانده شود: »دادن هرگونه هديه به مديران و 
كاركنان كارفرما و ديگر شركت هاي تابعه و واحدهاي 
وزارت نفت به هر نحو و با هر عنوان ممنوع اس��ت و 
در صورت تخلف از اين امر، پيمانكار/ طرف متخلف، 
عالوه بر تعقيب كيفري در فهرست سياه وزارت نفت 

نيز قرار خواهد گرفت.«
اما يك منبع آگاه كه تمايل داشت نامش فاش نشود 
به »تعادل« گفت كه ش��ركت خصوصي كه اكنون 
در بلك ليست وزارت نفت قرار گرفته است شركتي 
فعال در زمينه خطوط لوله نفت و گاز بوده و شركت 

چندان بزرگي نبوده است. 

ش��ركت ملي مناطق نفتخيز جن��وب داراي حدود 
۲۷ ه��زار كيلومتر خط لوله اس��ت؛ خطوط لوله اي 
كه در مجموع داراي س��ن بس��يار بااليي هستند و 
دچار فرسودگي ش��ده اند. مسووالن NISOC دي 
ماه سال گذشته اعالم كرده بودند كه قصد نوسازي 
شريان هاي انتقال نفت خام در جنوب ايران را دارند. 
 منب��ع روزنامه تع��ادل عنوان كرد كه ك��ه 4 نفر از 
كاركنان شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيز كه 
با حكم وزير نفت تعليق شده اند از مديران مياني اين 

شركت محسوب مي شدند. 
اين ش��خص نزديك به صنعت نفت ايران همچنين 
عنوان كرد كه اين ماجرا ب��ه جو عمومي جامعه نيز 
بي ارتباط نيس��ت و نبايد آن را بدون در نظر گرفتن 
فاكتورهايي مانند ت��الش برخي براي تخريب افراد 

ديگر مورد بررسي قرار داد. 
وزارت نفت مشخصا اعالم نكرده است اين افراد چه 

دريافتي و در چه قالبي داشته اند. 

 افتتاح 57 پروژه برقي 
در تهران

وصل برق مناطق زلزله زده 
كرمانشاه 

ورود منظم ارز 
پتروشيمي ها به بازار

پاون| 5۷ پروژه انتق��ال و فوق توزيع برق تهران به 
ارزش ۳8۲ ميلي��ارد تومان ديروز با حضور وزير نيرو 
افتتاح شد. در اين مراس��م، ترانس سوم پست 400 
كيلوولت امين االش��رافي )تهرانپ��ارس( با رويكرد 
اقتصاد مقاومتي و با اهداف افزايش قابليت اطمينان 
ش��بكه و آمادگي براي عبور از پيك بار تابستان ۹۷، 
با ظرفيت 500 مگاولت آمپر مردادماه برق دار ش��ده 
و به بهره برداري رسيد. عمليات ساختماني و تأمين 
تجهيزات بخش 400 كيلوولت، توسعه باسبار ۲۳0 
كيلوولت، جابه جايي ۲ دستگاه دكل ۲۳0 كيلوولت 
۲ مداره به همراه تامين و ساخت تابلوهاي حفاظت 
و كنترل پس��ت و طراحي و ساخت كنترلي ۲ طبقه 
)خاص( بود كه مقدمات به مدار آوردن ترانس س��وم 

را فراهم ساخت.

پاون| در پي وقوع زلزله 5.۹ ريش��تري بامداد روز 
گذشته در غرب اس��تان كرمانشاه، يك پست فشار 
قوي ۶۳ كيلوولت و س��ه فيدر ۲0 كيلوولت از مدار 
خارج شده بود كه در اثر آن برق بخشي از شهر تازه آباد 
ثالث باباجاني و ايستگاه پمپاژ آب شهر و حدود ۷0 
روستا در اين شهرس��تان و شهرستان هاي داالهو و 
سرپل ذهاب قطع شد. با تالش گروه هاي عملياتي 
برق، خس��ارت وارد شده به اين ايستگاه برق ترميم 
شده و اين پست دقايقي پيش وارد مدار شد و قطع برق 
در تمامي خطوط منتهي به پست شامل روستاهاي 
اطراف و شهر تازه آباد برطرف شد.  درحال حاضر فقط 
برق ۱0روستاي داالهو در بخش گهواره و ۱5 روستاي 

ثالث باباجاني قطع است .

شانا| ارز حاصل از صادرات پتروشيمي ها از طريق 
سامانه نيما بطور منظم به بازار عرضه شده است.

اداره كل روابط عموم��ي وزارت نفت در پي انتش��ار 
اخب��اري مبني بر واگ��ذاري اختي��ارات نظارتي بر 
پتروشيمي ها به وزير نفت، اعالم كرد: با نظر و تاكيد 
رياست محترم جمهوري و هيئت محترم وزيران و 
همراهي وزيراني كه برخي واحدهاي پتروش��يمي 
را تحت مديريت دارند، اختياراتي به منظور نظارت 
بر فرآين��د و تس��هيل ورود ارز حاص��ل از صادرات 

پتروشيمي ها به بيژن زنگنه، وزير نفت تفويض شد.
پس از اين تصميم هيات دولت تاكنون نشست هاي 
متعددي ميان وزير نفت و مديران پتروشيمي ها برگزار 
و تصميم هايي براي عرضه مطمئن و مدام ارز حاصل 
از صادرات پتروشيمي ها از طريق سامانه نيما، گرفته 

و ابالغ شده است .

گروه انرژي| با حكم وزير نفت 4 نفر از كاركنان شركت ملي مناطق نفت خيز 
جنوب به دليل »دريافت هدايا و تسهيالت مسافرتي« از شركت هاي ديگر، 
تعليق شدند. اين خبر ديروز  روي خروجي شبكه اطالع رساني نفت و انرژي 

پورتال وزارت نفت قرار گرفت. شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب از جمله 
ش�ركت هاي حس�اس و مهم در صنعت نفت ايران محسوب مي شود.طبق 

پيگيري »تعادل« اين 4 نفر از مديران مياني NISOC محسوب مي شدند. 
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عكسروز

چهرهروز

اگر موسيقي نباشد خواهم مرد
بيژن كامكار معتقد است در شرايطي كه مردم گرفتار هستند و امريكا ناجوانمردانه به ايران هجمه وارد مي كند بايد مقاومت كنيم و به 
خواسته آنها تن ندهيم؛ يكي از راه هاي مقاومت اين است كه موسيقي گوش بدهيم و شاد باشيم. اين نوازنده دف درباره تاثير موسيقي 
در بهبود حال جامعه گفت: موسيقي خيلي مي تواند در بهتر شدن حال مردم، نقش آفريني كند. موسيقي بيان احساسات زيبا و پاك 
انساني است. به تعبيري مي گويند موسيقي غذاي روح است. موسيقي در خانواده من اعتقاد و باور است. من بدون غذا نمي ميرم اما اگر 
موسيقي نباشد خواهم مرد.او معتقد است در شرايطي كه مردم گرفتار هستند و امريكا ناجوانمردانه به ايران هجمه وارد مي كند، بايد 

مقاومت كنيم و به خواسته آنها تن ندهيم؛ يكي از راه هاي مقاومت اين است كه موسيقي گوش بدهيم و شاد باشيم.

بازارهنر

كيارستميوشيردلبهلندنميروند

نينوايعليزادهدراركسترسمفونيكتهران

»زونا«بهايتالياولبنانميرود

»شّطرنج«رويصحنهميرود

مونا خوش اقبال مدي��ر گالري كاما از 
برگزاري نمايشگاه عكس »فيلمسازان 
عكاس« و ارايه آثاري از كامران شيردل 
و عباس كيارستمي در گالري كاما لندن 

خبر داد.
خوش اقبال در نشس��ت خبري اعالم 
جزييات نمايشگاه »فيلمسازان عكاس« 
كه ۱۶ ش��هريورماه در گال��ري كاما در 

لندن افتتاح مي شود، گفت: نمايشگاه فيلمسازان 
عكاس شامل عكس هايي از كامران شيردل، عباس 
كيارس��تمي، ناصر تقوايي، محمود كالري، جعفر 
پناهي، س��يف اهلل صمديان، حميد جبلي و مجيد 
برزگر اس��ت كه از ۱۶ شهريور تا اول آبان در گالري 
كاماي لندن برگزار مي شود. اين نمايشگاه يكي از 
سلسله نمايشگاه هايي است كه با عنوان »گذر زمان« 

برگزار خواهد شد.
او اف��زود: اولين نمايش��گاه با اين ايده، نمايش��گاه 
نقاش��ي هاي احمدرضا احمدي بود و فيلمسازان 
عكاس دومين نمايشگاه خواهد بود و بعد از آن نيز 

ادامه پيدا مي كند. خوش اقبال در مورد 
هدف اين سلسله نمايشگاه ها توضيح 
داد: اين نمايشگاه ها با هدف نمايش ابعاد 
ديگر يك هنرمند برگزار مي شود، چراكه 
از نظر كارشناسان هنري، يك هنرمند 
بايد به تمامي شاخه هاي هنري اشراف 
داشته باش��د، براي مثال از احمدرضا 
احمدي كه به عنوان ش��اعري پرآوازه 
شناخته مي شود، نقاشي هايي به نمايش گذاشته 

شد كه در نوع خود بي نظير بود.
او در توضيح بيش��تر گفت: از هر هش��ت هنرمند 
فيملس��از عكاس ۲ الي ۴ اثر به انتخاب هنرمندان 
ارايه ش��ده اس��ت، براي مثال عكس هاي كامران 
شيردل متعلق به روزهاي انقالب اسالمي است كه 
به صورت نگاتيو بودند و بعد از ۴۰ سال چاپ شدند. 
همچنين ۲ عكس از جعفر پناهي در اين نمايشگاه 
ارايه مي شود؛ عكس اول بازسازي صحنه غرق شدن 
كودك س��وريه اي و عكس دوم ت��ك درخت به ياد 

عباس كيارستمي است. 

اركستر س��مفونيك تهران به رهبري 
شهرداد روحاني در تازه ترين كنسرت 
خود اثر ماندگار »ني نوا« به آهنگسازي 
حسين عليزاده را براي مخاطبان اجرا 

مي كند.
تازه ترين كنسرت اركستر سمفونيك 
تهران روز پنجش��نبه ۱۵ ش��هريور با 
اج��راي اث��ر مان��دگار »ن��ي ن��وا« به 

آهنگسازي حسين عليزاده برگزار مي شود، در اين 
كنس��رت ش��هرداد روحاني به عنوان رهبر و پدرام 
فريوسفي به عنوان سوليست ويولن حضور خواهد 
داش��ت. »ني نوا« به آهنگس��ازي حسين عليزاده، 
اورتور »پل« به آهنگسازي مهران روحاني، قسمت 
اول سوئيت سمفوني »زندگي« به آهنگساز عباس 

علوي و حسين كاج، كنسرتو براي گيتار 
و اركستر به آهنگسازي امير محمودي با 
سوليست گيتار اشكان عقبايي، »مرثيه 
براي ويولن و اركستر« اثر علي بيرنگ 
با سوليس��تي ويولن پدرام فريوسفي و 
اجراي آثار ديگري از آهنگسازان ايراني 
بخش هاي ديگر اين كنسرت را تشكيل 

مي دهند.
اركستر سمفونيك تهران روزهاي ۳۰ و ۳۱ مرداد 
نيز تازه ترين كنسرت خود را در تاالر وحدت تهران 
برگ��زار كرده بود. اين مجموع��ه در زمان مديريت 
هنري و رهبري علي رهبري در اركستر سمفونيك 
تهران نيز بار ديگر قطعه ني نواي حسين عليزاده را 

براي مخاطبان اجرا كرد.

فيلم كوتاه »زونا« به كارگرداني توفان 
نهان قدرتي به ايتاليا و لبنان مي رود. 
فيلم كوتاه »زونا« به كارگرداني توفان 
 نه��ان قدرت��ي در ادام��ه حضورهاي 
بين الملل��ي خ��ود در پنجمين دوره 
جشنواره فيلم »سينما پورو« ايتاليا و 
دومين دوره جشنواره فيلم »بعلبك« 

لبنان رقابت مي كند.
جشنواره »س��ينما پورو« با هدف گرد هم جمع 
كردن فيلمس��ازاني حرفه اي و آماتور از سراس��ر 

جهان هر س��ال توسط بنياد فرهنگي 
»س��ينما پ��ورو« برگ��زار مي ش��ود. 
 پنجمي��ن دوره اي��ن جش��نواره

۲۱ سپتامبر در ايتاليا برگزار مي شود. 
جش��نواره فيلم »بعلبك« نيز كه در 
شهر تاريخي بعلبك لبنان و در بناهاي 
تاريخ��ي اين ش��هر برگزار مي ش��ود 
در دومين دوره خود فيلمس��ازاني از 
سراسر جهان را گرد هم خواهد آورد. اين جشنواره 

نيز در تاريخ ۷ سپتامبر برگزار مي شود.

كنسرت نمايش »شّط رنج« به روايت 
عل��ي قمصري ك��ه پي��ش از اين در 
تاالر حافظ ب��ه صحنه رفت��ه بود، از 
۱۲شهريور در پرديس تئاتر شهرزاد 

روي صحنه مي رود.
كنس��رت نمايش »ش��ّط رن��ج« به 
كارگردان��ي عل��ي قمص��ري و علي 
ساساني نژاد كه پيش از اين در شهر 

تهران و چند ش��هر ديگر روي صحن��ه رفت، از 
تاريخ ۱۲ ش��هريور در سالن شماره يك پرديس 
تئاتر ش��هرزاد، هر شب س��اعت ۲۰ روي صحنه 

خواهد رفت.
»ش��ّط رنج« با رويكردي تمثيلي تالش دارد تا 
زوال ارتباط انساني را به شكلي فلسفي به تصوير 
بكشد، سارا رس��ول زاده و حامد ش��فيعي خواه 
در اين اثر نمايش��ي به ايفاي نق��ش مي پردازند. 
نمايش »ص��د در صد« ب��ه كارگرداني مرتضي 

اس��ماعيل كاش��ي، اجراهاي خود را 
از تاري��خ ۷ ش��هريور ماه در س��اعت 
۲۱ در پردي��س تئاتر ش��هرزاد آغاز 
خواهد كرد، پي��ش خريد بليت هاي 
اين نمايش در س��ايت هاي اينترنتي 
آغاز ش��ده اس��ت و عالقه من��دان به 
هنرهاي نمايشي مي توانند با مراجعه 
به س��ايت هاي مرتبط بليت هاي اين 

نمايش را خريداري كنند.
ستاره پسياني و هوتن شكيبا بازيگراني هستند 
كه در اي��ن نمايش به ايفاي نقش مي پردازند كه 
ستاره پس��ياني به واس��طه حضور در اين نقش 
جايزه بهترين بازيگر زن را از از س��ي و ششمين 
جشنواره بين المللي تئاتر فجر دريافت كرد. طبق 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده قرار است، نمايش 
»صد درصد« در روزهاي پاياني هفته در ۲ سانس 

۳۰: ۱۷ و ۱۹ روي صحنه برود.

تاريخنگاري

تغيير تقويم ايران از شاهنشاهي به شمسي 
پنجم ش��هريور ۱۳۵۷، قانون مبداء تاريخ ايران، كه در شهريور ۱۳۵۴ با تصويب 
مجلسين سنا و شوراي ملي از هجري شمسي به شاهنشاهي تغيير يافته بود و مورد 
مخالفت و تحريم برخي از مردم و علما بود، سرانجام با روي كار آمدن دولت شريف 
امامي ملغي شد و به شكل سابق در آمد. برخي اين تغيير مبداء تاريخ را به منظور 

عوام فريبي و كاهش روند اعتراضات مردمي عنوان كردند. 
دو سال و نيم قبل از آن و در روز ۲۴ اسفند سال ۱۳۵۴ مجلس شوراي ملي و مجلس 
سناي ايران در جلسه مشتركي تصميم گرفتند كه تقويم رسمي كشور را از هجري 
شمسي به شاهنشاهي تغيير كند. بنا به اسناد و نامه هاي رسمي، موضوع تغيير 
تقويم از آذرماه آن سال بين چند نهاد وقت مطرح شده بود. نيمه اول دهه پنجاه 
سال هايي بود كه درآمد ارزي ايران به دليل جهش قيمت نفت افزايش ناگهاني يافته 
بود، مخالفان سياسي سركوب شده بودند، و محمدرضا پهلوي به عنوان شاه ايران 
تالش مي كرد موقعيتي برتر در منطقه خاورميانه پيدا كند. در همين سال ها بود كه 
جشن هاي ۲۵۰۰ ساله تدارك و برگزار شده بود و شاه در سومين كتاب خود به نام 
»به سوي تمدن بزرگ«، عقايد باستان گرايانه و نگاه خود را به پيشرفت ترسيم كرده 
بود.در چنين شرايطي اسداهلل اعلم، وزير دربار وقت گفته بود كه شاه »مرد تاريخ، 
خود تاريخ و محول تاريخ است و مي خواهد كه مبدأ تاريخ هم بشود و حق با اوست«.

 با توجه به اسناد، نقش سه تن از كارشناس��ان در اين تصميم پر رنگ بوده است: 
ش��جاع الدين ش��فا، معاون دربار شاهنش��اهي، هادي هدايتي، معاون اجرايي 

نخست وزير و خسرو بهروز، معاون برنامه سازمان برنامه و رييس دفتر انفورماتيك. 
در نهايت تصميم گرفته شد كه تاريخ شاهنشاهي با مبداء تاريخ تاجگذاري كوروش 
به جاي تاريخ شمسي استفاده شود. قرار شد تاريخ قمري به عنوان تاريخ مذهبي 
ايرانيان كه مورد استفاده روحانيت بود، در كنار تاريخ شاهنشاهي استفاده شود و 

تاريخ ميالدي براي مراودات خارجي استفاده شود.
اما اين تغيير تقويم بيش از دو س��ال دوام نياورد و در شهريور ۱۳۵۷ با اوج گيري 

اعتراضات خياباني، تقويم دوباره به شمسي بازگردانده شد.

كیوسك

سناتور ضدايران درگذشت
 نيويورك تايمز

اين روزنامه در صفحه اول 
خودش خبر درگذش��ت 
سناتور مك كين را منتشر 
كرد. طبق اي��ن گزارش, 
»جان مك كين« سناتور 
كهنه كار جمهوري خواه 
كه فعاليت هاي ضد ايراني 
داش��ت، پس از يك دوره 

طوالني بيماري درگذش��ت. به گ��زارش نيويورك 
تايم��ز, دفتر مك كين با تاييد اين خب��ر اعالم كرد: 
 س��ناتور »جان سيدني مك كين س��وم« در ساعت
۲8: ۴ بعدازظهر ۲۵ آگوست درگذشت.بر اين اساس 
در زمان درگذش��ت مك كين، همسر وي سيندي 
و اعضاي خانواده اش در كنارش بوده اند.اين سناتور 
كه به داشتن مواضع ضدايراني مشهور است پس از 
يك س��ال ابتال به تومور مغزي سرانجام جان باخت.
به تازگي از سوي خانواده مك كين اعالم شد كه او به 
خاطر كهولت سن و نااميدي از بهبودي، روند درمان 
خود را متوقف كرده است. مك كين سابقه حضور در 
جنگ ويتنام و سال ها اسارت در دست ويت كنگ ها را 
داشت.با وجود محبوبيت او در ميان مردم امريكا سناتور 
مك كين به اتخاذ سياست هاي سخت گيرانه عليه 
كشورهايي كه امريكا »دشمن« خود تلقي مي كند 
ش��هرت داشت. همچنين گفته ش��ده كه او بارها از 
تغيير رژيم در ايران سخن گفته بود و در جريان كارزار 
نامزدي رياس��ت جمهوري خود هم از بمباران ايران 
سخن به ميان كشيده بود كه با انتقاد شديد مخالفان 
جنگ روبرو شده بود.جيمي كارتر و جرج دبليو بوش، 
هر دو از روساي جمهور سابق امريكا؛ جو بايدن، معاون 
سابق رييس جمهوري، س��ناتور چاك شومر، رهبر 
دموكرات ها در مجلس س��نا و ميچ مك كانل، رهبر 
جمهوري خواهان در س��نا با انتشار بيانيه هاي مجزا 
نس��بت به مرگ آقاي مك كين ابراز تاس��ف كرده و 

»شجاعت، اخالق مداري و انسانيت« او را ستوده اند.

  لوموند: 
اين روزنامه در صفحه اول 
خود گزارشي از نابساماني 
آوارگان در روهينگي��ا 
منتش��ر كرد. طب��ق اين 
گ��زارش، عده زي��ادي از 
مسلمانان روهينگيا كه در 
اردوگاه هاي پناهجويان به 
سر مي برند ديروز، شنبه در 

اعتراض به شرايط به وجود آمده تظاهرات كردند. آنها 
فرياد مي زدند: »ما از سازمان ملل مي خواهيم كه عدالت 
را رعايت كند«. روي پالكاردي نوشته شده بود: »ديگر 
هرگز؛ ۲۵ آگوست يادبود نسل كشي روهينگيا«. در 
تظاهرات ديروز، برخي هم پيشاني بند هايي داشتند 
كه روي آنها نوشته شده بود: »روهينگيا را حفظ كنيد« 
يكي از فعاالن در اين مورد به خبرگزاري فرانسه گفت 
كه راهپيمايي ها و تجمع هاي بيشتري هم برنامه ريزي 
 ش��ده اس��ت.اين در حالي اس��ت كه س��ازمان عفو 
بين الملل اعالم كرد: پس از گذشت يك سال از جنايت 
نيروهاي امنيتي ميانمار در حق اقليت روهينگيا در 
اراكان، رهبران جهان در مجازات عامالن اين جنايت 
شكس��ت خوردند. به گزارش لوموند، ۱۳۲ نماينده 
پارلماني كش��ورهاي جنوب شرق آسيا در بيانيه اي 
مشترك از شوراي امنيت خواستند تا مسووالن ارشد 
دولت ميانمار به علت جنايت ضد مسلمانان روهينگيا 
به دادگاه بين المللي جنايي الهه تحويل داده شوند. 
اين بيانيه را نمايندگان پارلمان هاي اندونزي، مالزي، 
فليپين، سنگاپور و تيمور شرقي امضا كردند.در اين 
بيانيه آمده است: يك سال از جنايت ارتش ميانمار در 
ايالت راخين )اراكان( مي گذرد و مسووالن به عدالت 
تحويل داده نشدند. اين نمايندگان، جامعه بين المللي 
را تشويق كردند تا ابزار بين المللي براي پاسخگويي 
فراهم كنند تا تحقيقات شفافي درباره نقض حقوق 

بشر در اين كشور انجام گيرد.

نگاهيبهميزانداراييكشورهاييبابيشترينشمارموسساتبشردوستانه

گروهگوناگون|
 در چند دهه اخير، فعاليت س��ازمان  و 
نهادهاي بشردوستانه در سراسر جهان، 
رشد قابل توجهي داشته است. آنطور كه گفته شده، 
رشد فعاليت هاي حمايتي اين سازمان ها در سراسر 
دنيا، نشان از توس��عه يافتگي و احساس مسووليت 

اجتماعي شهروندان در جوامع مختلف دارد. 
طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، فعاليت برترين 
صندوق ه��اي خيري��ه در جه��ان، در زمينه ه��اي 
تحصيلي، محيط زيست، امدادرساني در بحران هاي 
طبيعي مانند زلزله، سيل، قحطي، خشكسالي و ...، 
رشد توس��عه مردمي، كودك و خانواده، حفاظت از 
حيوانات، مسائل بهداشتي، هنر و فرهنگ است. آنطور 
كه فعاليت موسس��ات خيريه در دو قرن اخير نشان 
داده، در كنار افزايش تعداد سازمان هاي خيريه، گاهي 
موسس��ات قديمي حوزه فعاليت شان را گسترده تر 
كرده و به س��ازمان هاي خيريه بزرگ تري در سطح 
بين المللي تبديل مي شوند. طبق آمار منتشر شده، 
بيشترين شمار سازمان هاي غيردولتي، به كشورهاي 

توسعه يافته اختصاص دارد. 
آنطور كه تازه ترين بررسي نشان مي دهد، در مجموع 
حدود ۲۵۰ هزار بنياد خيريه در ۳8 كشور مختلف 
شناسايي شده است كه حدود ۷۲ درصد آنها در ۲۵ 
سال گذشته فعاليت خود را آغاز كرده اند. همچنين، 
گفته شده كه در كشورهاي اروپايي، بيش از ۱۵۴ هزار 
نهاد بشردوستانه فعاليت مي كند؛ بر اين اساس، اروپا 
باالترين تمركز بنيادهاي خيريه را به خود اختصاص 

داده است. 
همانطور كه گفته ش��د، از لحاظ تعداد، بيشترين 
تمركز موسسات خيريه در كشورهاي اروپايي  است 
اما بر اساس تازه ترين آمار منتشر شده، دارايي اين 
موسس��ات در امريكا، با اختالف بسياري بيشتر از 
ساير كشورهاس��ت. آنطور كه گفته شده، در سال 
۲۰۱8، ميزان دارايي موسسات خيريه در امريكا، 
ح��دود 8۹۰ ميلي��ارد دالر اعالم ش��ده كه بر اين 
اساس، امريكا در رتبه اول ثروتمندترين موسسات 
خيريه در جهان قرار گرفته اس��ت. طبق بسياري 
از گزارش هاي منتشر شده، ميزان قابل توجهي از 
دارايي اين موسس��ات، توسط كمك هاي مردمي 
و انسان دوستانه تامين مي ش��ود و بخشي از آن را 
نيز، دولت در قالب كمك هاي مالي تامين مي كند؛ 
آنطور كه گفته ش��ده، كمك ه��اي دولتي معموال 
ش��امل معافيت از ماليات و عوارض اس��ت. طبق 
بس��ياري از گزارش ها، هرچند كه در برخي موارد 
اين موسسات با حاشيه هاي بسياري همراه بوده اند 

اما در اين سال ها، توانس��ته اند شعب متعددي در 
كشورهاي مختلف راه اندازي كنند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوي موسسه تحقيقاتي 
لندمارك، هلند دومين كشوري است كه موسسات 
خيريه دارايي هاي بااليي دارند. آنطور كه گفته شده، 
ميزان دارايي هاي نهادهاي بشردوس��تانه در هلند، 
حدود ۱۰8 ميليارد دالر اعالم ش��ده اس��ت. براين 
اساس، هرچند دارايي موسسات بشردوستانه هلند، 
اختالف بسياري با دارايي موسسات خيريه در امريكا 
دارد، اما در جايگاه دوم قرار گرفته و خيريه هاي آلمان 
با مجموع دارايي ۹۲,۹ ميليارد دالر، در رتبه سوم قرار 
دارند. اين در حالي است كه در بسياري از گزارش ها، 
آلمان به عنوان سرزمين انجمن هاي خيريه معرفي 
شده و شمار موسسات خيريه در اين كشور، حدود ۲۰ 
هزار موسسه اعالم شده است. آنطور كه گفته شده، در 
ميان شهرهاي مختلف آلمان، فرانكفورت و هامبورگ 

بيشترين تعداد بنيادهاي خيريه را دارند. 
هرچند كه س��ويس، يكي از كشورهاي ثروتمند در 
جهان ش��ناخته مي ش��ود، اما طبق آمارهاي اعالم 
ش��ده، حدود ۶,۶ دهم از جمعيت اين كش��ور، زير 
خط فقر زندگي مي كنند. همچنين، در بسياري از 
گزارش ها گفته ش��ده كه بيش از ۱۴ هزار موسسه 
خيريه در اين كش��ور مشغول فعاليت هستند كه بر 
اساس آمار موسسه لندمارك، درآمد اين موسسات 
در سال ۲۰۱8، حدود 8۷,8 ميليارد دالر اعالم شده 
است. براين اساس، در فهرست دارايي هاي نهادهاي 
بشردوستانه در جهان، سويس، در جايگاه چهارم و 
موسسات خيريه ايتاليا با دارايي حدود 8۷ ميلياردي، 
در جايگاه پنجم قرار دارد. اين در حالي است كه طبق 

گزارش هاي منتشر شده، موسسات خيريه در آلمان 
و ايتاليا، در س��ال هاي اخير، ب��ا افزايش قابل توجه 
مهاجران روبرو شده اند و بر اين اساس، نياز به درآمد 
بيشتري براي امدادرساني به پناهجوياني دارند كه به 

خاك اين كشورها وارد شده اند. 
در اين گزارش، دارايي موسس��ات خيريه در بريتانيا 
نيز، ح��دود 8۴,۲ ميليارد دالر اعالم ش��ده كه اين 
در حالي اس��ت كه خروج بريتاني��ا از اتحاديه اروپا و 
بحران هاي اقتصادي، گريبان نهادهاي بشردوستانه را 
نيز گرفته است. آنطور كه در بسياري از گزارش ها گفته 
شده، دولت بريتانيا به بهانه مبارزه با ماليات گريزي 
ثروتمندان بريتانيايي از طريق موسسات خيريه، قصد 

دارد تا ماليات خيريه ها را افزايش دهد. 
طب��ق بررس��ي هاي موسس��ه لندم��ارك، دارايي 
موسسات خيريه در فرانسه، اسپانيا و تركيه نيز، در 
سال ۲۰۱8 حدود ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دالر اعالم شده 
و خيريه هاي چيني، با درآمدي معادل ۱۴,۲ ميليارد 
دالر، در آخر فهرست نهادهاي بشردوستانه ثروتمند 
در جهان قرار دارد. اين در حالي اس��ت كه با توجه به 
جمعيت چين، به نظر مي رس��د كه دارايي و ش��مار 
موسسات مردم نهاد و انجمن هاي خيريه در اين كشور 
بيشتر باشد. البته در بسياري از گزارش ها گفته شده 
كه كمك ه��اي خيريه در چين، به صورت قرضي در 
حال افزايش است. آنطور كه گفته شده، در چند سال 
گذشته، درطول چندسال گذشته در چين، تعدادي 
از موسسات خيريه و موسس��ات اهداي بيت كوين 
مورد بررسي قرار گرفتند كه شامل چندين سازمان 
مانند صليب س��رخ، نجات كودكان و بنياد مرزهاي 

الكترونيكي هستند. 

امپراتوري خيريه ها در جهان
آمارنامه

ايستگاه

مورچه اي ها نيم ميلياردي شدند
فيلم جديد كمپان��ي مارول با عنوان 
»مرد مورچه اي و زنبورك« با استقبال 
در باكس آفيس چين روبه رو ش��د و 
به مدد همين امر، فروش��ش را از مرز 
نيم ميليارد دالر عبور داد. به گزارش 
ددالين، »مرد مورچه اي و زنبورك« با 
فروش ۲۴ ميليون دالري در چين در 

روز افتتاحيه اش موفق شد فروش جهاني اش را از مرز ۵۰۰ ميليون دالر فراتر ببرد.
اين فيلم كه محصول مشترك ديزني/مارول است با وجود سايز كوچك بازيگرانش 
در چين فروش��ي بزرگ كرد و در روز جمعه نزديك به ۲۴ ميليون دالر فروخت. 
در حالي كه اين فيلم تا پنجشنبه در باكس آفيس جهاني فروش ۴۷۱.۵ ميليون 
دالري را ثبت كرده بود به مدد فروش در چين، در يك روز از مرز ۵۰۰ ميليون دالر 
عبور كرد.اين فيلم كه ادامه اي بر فيلم قبلي »مرد مورچه اي« است چهارمين فروش 
باالي افتتاحيه در ميان فيلم هاي جهان داستاني مارول در چين را كسب كرده 
است. قهرمان مورچه اي مارول اين بار ماموريت جديدي دارد و بايد برابر زنبوركي 
با بازي اوانجلين ليلي بايستد. پل راد بار ديگر نقش خودش يعني مرد مورچه اي 
را ايفا كرده و پيتون ريد نيز بار ديگر بر صندلي كارگرداني اين فيلم نشسته است. 
مايكل داگالس، ميشل فايفر و الرنس فيشبورن ديگر بازيگران اين فيلم هستند 
كه از ۶ جوالي اكران شده اس��ت.»انتقام جويان: عصر اولتران«، »انتقام جويان: 
جنگ ابديت« و »كاپيتان امريكا: جنگ داخلي« باالتر از اين فيلم ايستاده اند. در 
بازار بين المللي »مرد مورچه اي و زنبورك« تا روز پنجشنبه فروشش را به ۲۶۱,8 
ميليون دالر رس��انده بود و با توجه به فروش داخلي امريكا اين فيلم اكنون نيم 
ميليارد دالري شده است.اين در حالي است كه اين فيلم هنوز در بازار امريكا خوب 

مي فروشد و ژاپن نيز قرار است آن را از ۳۱ آگوست اكران كند.

میراث

ميراث زير جلدي چهارباغ
و  ن  لس��لطا ظل ا هم��ت  ب��ه 
ظل الس��لطان هاي زمان��ه، مي��راث 
چنداني روي جلد چهارباغ باقي نمانده 
اما زير جلد اين خيابان هنوز ميراثي 

باقي است.
ش��واهد تاريخي، تصاوير قديمي، 
س��فرنامه ها و نقاش��ي هاي به جا 

مانده از چهارباغ عباس��ي كه به هر عنوان اقدام به مكان نگاري اين خيابان 
هويتمند و ويژه كرده اند، نشان مي دهد در اليه هاي زيرين اين خيابان بايد 
آثاري وجود داشته باشد. قصه از آنجا شروع شد كه براي خاك برداري هاي 
ميدان انقالب كه به منظور عمليات عمراني مترو اصفهان انجام مي گرفت، با 
فشار ميراث دوستان و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، 
پيش از خاكبرداري، گروهي از باس��تان شناسان و مرمت گران، اليه هاي 
زيرين بخشي از چهارباغ را كاوش كردند.در كاوش هاي به عمل آمده آثاري 
از دوره هاي تاريخي مختلف به خصوص نشانه هايي از شكوه صفوي به دست 
آمد كه تحت نظارت س��ازمان ميراث فرهنگي و ب��ا اطالع يا حضور برخي 
از اعضاي ش��وراي عالي اين سازمان، به گفته شاهدان در جعبه هاي چوبي 
به محل ديگري منتقل ش��ده تا بعد از اتمام عمليات عمراني در محل خود 
احيا شوند. ناصر طاهري، معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان، در رابطه با محل اين جعبه هاي 
چوبي به ايس��نا گفته كه اين جعبه ها كه ش��امل بازمانده هاي پياده روها و 
آبراهه هاي چهارباغ اس��ت در انبار اين سازمان نگهداري مي شود.در سوي 
ديگر چهارباغ عباسي و درست در مقابل س��اختمان شهرداري مركزي و 

ارگ جهان نما، پايه هاي كاخ جهان نما در زير كفسازي معاصر كشف شد.
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