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س��ال 90 و 91 با تش��ديد 
ش��دن تحريم ه��ا ،تغيير 
مسيرهاي تجاري و سپس 
ش��وك ارزي عمال ساختار 
تج��ارت خارج��ي اي��ران 
تغيي��ر ياف��ت و در نهايت 
دولت و بخ��ش خصوصي 
به يك س��اختار هرچند نه 
چندان كارآمد اما متعادل دست يافتند .دولت كاالها 
را طبقه بندي كرد ،جلوي واردات بعضي كاالها گرفته 
ش��د و در نهايت سيستم ارزي مش��خصي بر تجارت 
خارجي و بحث واردات س��ايه افكند .در اين سيستم 
بعضي كاالها اولويت واردات بودند كه ارز آنها از طريق 

سيستم بانكي... 

ايران، حد بحراني فرونشس��ت را رد كرده اس��ت. 
بهره برداري بيش از حد از دخاي��ر آب زيرزميني 
در سال هاي اخير كار را به آنجا كشانده كه اكنون 
در برخي اس��تان ها مانند فارس، تهران و همدان، 
چاله هايي عظيم ناش��ي از فرونشس��ت زمين هر 
روز گوش��ه اي از خاك را به زير مي كشد و تبديل 
به تهديدي عظيم مي شود. اين وضعيت در حالي 
است كه بر اساس اعالم مجامع بين المللي، ميزان 
فرو نشست، ساالنه 4 ميليمتر از زمين، حد بحراني 
به ش��مار مي رود اما اين ميزان در حدفاصل بين 
دشت فس��ا و جهرم تا 54 سانتيمتر يعني چيزي 
حدود 140 برابر حد بحران هم رس��يده اس��ت با 
وجود اين هنوز چاره اي براي مقابله با اين معضل 
انديشيده نشده و خطر نشس��ت زمين كه از آن با 
عنوان زلزله خاموش ياد مي شود، شهرهاي بزرگ 
كشور از جمله پايتخت را تهديد مي كند و نه تنها 
س��د راهي برايش تعريف نمي ش��ود بلكه، تعداد 
دش��ت هاي در معرض خطر، به دليل برداش��ت 

بي رويه آب هاي آبرفتي افزايش هم داشته است. 
اي��ران در س��ال هاي اخي��ر ب��ه دلي��ل كاه��ش 

بارندگي ها، افزايش جمعيت و توسعه ...

 قيمت طال و سكه روز پنجشنبه ۲۲ شهريور 
ماه در بازار تهران با افزايش همراه بود بطوري 
كه نرخ سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 1۲۸ 
هزار تومان رشد داشت. به گزارش تعادل، هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد امامي 
در ب��ازار تهران ب��ا 1۲۸ هزار توم��ان افزايش 
نس��بت به روز چهارش��نبه با رقم 4 ميليون و 
45۸ هزار تومان به فروش رسيد. همچنين هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۶9 
هزار تومان رشد نس��بت به روز چهارشنبه به 
ارزش 4 ميليون و 55 هزار تومان داد و س��تد 
شد. از س��وي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم 

سكه بهار آزادي ...

كدخدايي:  اصالح قانون  منع
 به كارگيري بازنشستگان تاييد  شد

 درآمد سرانه ملي ايران 
از ۱۳۶ كشور جهان بيشتر شد

ايران با درآمد سرانه ملي 19 هزار و 1۳0 دالري 
در سال ۲01۷ رتبه 5۳ بين 1۸9 كشور جهان را 
به خود اختصاص داد. به گزارش تسنيم، برنامه 
توسعه سازمان ملل در بخشي از گزارش توسعه 
انس��اني ۲01۸ به بررس��ي ميزان درآمد سرانه 
ملي در 1۸9 كشور جهان از جمله ايران پرداخته 
اس��ت. اين گزارش درآمد س��رانه ملي ايران بر 
اساس شاخص قدرت خريد در س��ال ۲01۷ را 

19 هزار 1۳0 دالر اعالم كرده است.
ايران از نظر ميزان درآمد س��رانه ملي بر اساس 
ش��اخص قدرت خري��د در س��ال ۲01۷ رتبه 
5۳ جهان را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. به 
عبارتي درآمد س��رانه ملي 1۳۶ كش��ور در اين 
سال از ايران كمتر بوده است. جمهوري آفريقاي 
مركزي كمترين و قطر بيش��ترين درآمد سرانه 
ملي را در سال ۲01۷ داش��ته اند. درآمد سرانه 
ملي جمه��وري آفريقاي مركزي در اين س��ال 
۶۶۳ دالر و قطر 11۶ هزار ۸1۸ دالر برآورد شده 
است. از جمله كشورهايي كه درآمد سرانه ملي 
كمتري نسبت به ايران در سال ۲01۷ داشته اند 
عبارتند از: عراق، مكزيك، بالروس، چين، تايلند، 
برزيل، اندونزي، مصر، اك��وادور، اردن، فيجي و 
هند. برخي كش��ورهايي كه درآمد سرانه ملي 
بيش��تري نس��بت به ايران دارند نيز عبارتند از: 
كويت، نروژ، سويس، امريكا، عربستان، اتريش، 

استراليا، كانادا، بحرين و ژاپن.
همچنين سازمان ملل در جديدترين گزارش از 
سلسله گزارش هاي توسعه انساني از ارتقاء يك 
پله اي ايران در رده بندي جهاني توسعه انساني 
خبر داد.  سازمان ملل از ارتقاء يك پله اي جايگاه 
ايران در رده بندي جهاني شاخص توسعه انساني 
خبر داد و اعالم كرد توسعه انساني ايران بيشتر 
از 1۲9 كش��ور جهان از جمله تركي��ه، برزيل و 
چين شده است  در اين گزارش آمار و اطالعات 
مربوط به ش��اخص هاي توسعه انس��اني 1۸9 

كشور جهان از جمله ايران ارايه شده است.
گزارش توسعه انس��اني ۲01۸ كه بر پايه آمار و 
اطالعات مربوط به سال ۲01۷ تهيه شده است 
نشان مي دهد كيفيت توسعه انس��اني در ايران 
طي اين سال نسبت به سال قبل رشد محسوسي 
داشته اس��ت. نمره ايران از نظر شاخص توسعه 
انس��اني در اين س��ال 0.۷9۸ برآورد ش��ده كه 
نسبت به نمره 0.۷9۶ كه براي سال ۲01۶ ثبت 

شده بود رشد 0.00۲ واحدي داشته است.
شاخص توسعه انس��اني ارقامي از صفر تا يك را 
دربر مي گيرد كه هرچه اين رقم براي يك كشور 
بيشتر باشد داللت بر توسعه يافتگي بيشتر آن 

كشور در حوزه انساني دارد.

خبرخبر

فراز جبلي|
مشاور سردبير|

سال 90 و 91 با تشديد ش��دن تحريم ها ،تغيير مسيرهاي 
تجاري و سپس شوك ارزي عمال ساختار تجارت خارجي 
ايران تغيير يافت و در نهايت دولت و بخش خصوصي به يك 
ساختار هرچند نه چندان كارآمد اما متعادل دست يافتند. 
دولت كاالها را طبقه بندي كرد ،جلوي واردات بعضي كاالها 
گرفته شد و در نهايت سيس��تم ارزي مشخصي بر تجارت 
خارجي و بحث واردات سايه افكند .در اين سيستم بعضي 
كاالها اولوي��ت واردات بودند كه ارز آنها از طريق سيس��تم 
بانكي ،گش��ايش اعتبارات اسنادي و سيس��تم حواله هاي 
صرافي هاي رسمي تأمين مي شد .بقيه كاالها اما در اولويت 
نبودند ،اين كاالها اجازه واردات داش��تند اما دولت كمكي 
در تأمين ارز آنها نمي كرد و واردكننده خود موظف بود ارز 
آن را به هر قيمتي تأمين كند .اگر ب��راي واردكننده صرفه 
اقتصادي داشت كاال وارد مي ش��د و اگر نداشت آن كاال به 
قدري در بازار كم مي شد كه افزايش قيمت منجر به صرفه 
واردات مي گردي��د .روش دوم كه عمال سياس��ت بازار آزاد 
ب��ود واردات بدون انتق��ال ارز نام گرفت .ش��رايط تحريم و 
محدوديت هاي گشايش LC اين روش را كامال منطقي كرد 
و بعد از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد ،برجام و بسياري 
اتفاقات ديگر همين مدل براي واردات در نظر گرفته مي شد.

زمس��تان س��ال 9۶ دولت با مش��كل جديدي روبرو شد. 
انتقال ارز حاصل از صادرات با مش��كل فراواني روبرو بود و 
ارز به سختي به كشور باز مي گش��ت اما به سادگي از كشور 
خارج مي شد .هرچند دولت حاضر به قبول دليل اين پديده 
نبود اما كارشناس��ان دو دليل مشخص براي اين اتفاق ذكر 
مي كردند .دليل اول پايين نگه داشته شدن دستوري نرخ 
ارز بود .چندين س��ال قيمت ارز ثابت نگه داش��ته شده بود 
در حالي كه تورم ايران بيش از ت��ورم جهاني بود پس دالر 
براي ايراني ها ارزان به نظر مي رس��يد و توليد نيز رشد قابل 
توجهي نداش��ت كه اين قدرت خريد را توجيه كند .دليل 
دوم اما بحث تسهيل روابط بانكي بود .گزارش عملكرد بانك 
مركزي و بانك هاي ايران پ��س از برجام همه چيز را مثبت 
جلوه مي داد و روي ورق روابط كارگ��زاري بانك ها با خارج 
بسيار زياد ش��ده بود .در حالي كه واقعيت چيز ديگري بود 
و شرايط انتقال ارز به هيچ وجه به اندازه اي كه دولت مدعي 
بود تسهيل نشد .در حقيقت سياست گذاران دولت دوازدهم 
بر گزارش هايي استناد داش��تند كه كارشناسان خودشان 
براي مثبت نش��ان دادن ش��رايط نوش��ته بودند .اما سوال 
اساسي اين بود كه دولت براي حل مشكل خروج ساده ارز و 

سختي واردات ارز چه مي كند.
 1۶بهم��ن 9۶ دولت تصمي��م عجيبي اتخاذ ك��رد كه در 
حقيقت آغازي بر بسياري اتفاقات بود .اسحاق جهانگيري 
دس��تور توقف واردات بدون انتقال ارز از چهار كشور اصلي 
صادركننده به ايران يعني تركيه ،چين ،هند و كره جنوبي 
را داد .پيام س��اده اين دس��تور اين بود :حال كه صادرات به 
سختي انجام مي شود پس واردات هم با چالش روبرو شود 
تا تراز تجاري حفظ شود .بدون اينكه در نظر گرفته شود كه 

بيش از ۸0 درصد اين واردات مواد اوليه و واس��طه اي است 
كه با اين تصميم عمال توليد با مش��كل روبرو مي ش��ود .اما 
اين بخشنامه اتفاق بس��يار مهم تري را نيز رقم زد .بسياري 
از فعاالن اقتصادي اين بخشنامه را پيامي مبني بر كمبود ارز 
تلقي كردند و در فاصله كوتاهي جهش ارزي آغاز شد .همه 
كس��اني كه خطر كمبود ارز را از اين بخشنامه حس كرده 
بودند متقاضي ارز ش��دند و در فاصله كوتاه��ي عنان كار از 
دست دولت خارج شد .قيمت ارز به دو برابر افزايش يافت و 

حتي تعطيالت نوروز نتوانست شرايط را عادي كند.
در نهايت ۲1 فروردين دولت مجبور به مداخله شد و براي 
اينكه شرايط را عادي كند قيمت رس��مي ارز را زير قيمت 
تعادلي آن روز بازار تعيين كرد و تمامي قيمت هاي باالتر را 
غيرقانوني اعالم نمود ،سياس��تي كه امروز همه به شكست 
آن معترف هس��تند .دو دليل براي شكس��ت اين سياست 
ذكر مي شود .دليل اول اين بود كه دولت به اندازه كافي ارز 
نداشت كه شكاف قيمت رسمي و قيمتي كه ديگر در بازار 
س��ياه تعيين مي ش��د را پركند ،چه آنكه اگر چنين ميزان 
منابع ارزي وجود داشت هيچگاه جهش ارزي در زمستان 
رخ نمي داد .اما دلي��ل دوم كه كمتر به آن توجه مي ش��ود 
در ادامه بح��ث سياس��ت گذاري تجارت خارجي اس��ت. 
جهانگيري واردات بدون انتفال ارز از همه كشورها را ممنوع 
كرد در حالي كه صادركنندگان موظف بودن��د تمام ارز را 
زير قيمت واقعي به سيس��تم دولتي واگذار كنند .سياست 
تجاري دول��ت در حقيقت دوباره پيام كمبود ش��ديد ارز را 
تشديد كرد .بخشنامه ها پشت سر هم منتشر مي شدند و در 

نهايت افزايش ارز اشتباهات دولت را نشان داد.
هفته گذشته دولت بحث واردات بدون انتقال ارز را مجددا 
احيا كرد .اين موضوع كه در ش��رايط فعلي با توجه به آغاز 
تحريم ها ،دور جديد تحريم ها در آبان اين سياس��ت چقدر 
مي تواند موفق باشد جاي بحث دارد .همچنين به اين مساله 
كه اصوال با توجه به بخش��نامه هاي انتقال ارز پتروشيمي و 
معدن چقدر ارز در خارج از كشور وجود دارد كه بتوان بدون 
انتقال ارز واردات انجام داد بايد مفصل بررسي شود .اما سوال 
اين اس��ت كه آيا دولت واقعا برنامه اي ب��راي اقتصاد دارد؟ 
تغيير يك رويه لطمه هاي زيادي به اقتصاد زد و اكثر فعاالن 
اقتصادي مي توانس��تند اثرات سياست دولت را پيش بيني 
كنند و درباره آن هش��دار داده بودند اما دولت بدون در نظر 
گرفتن اخطاره��ا كاري كرد كه اثرات آن ب��ر توليد را امروز 
مي بينيم .دستكاري هاي ديگر دولت در بحث تجارت مانند 
قيمت گذاري در كاالهايي مانند پوشك اثرات مستقيم بر 
عرضه داشته و بحث دريافت ما به التفاوت نرخ ارز كه نوعي 
عطف بماس��بق شدن قانون اس��ت باعث شد بس��ياري از 

واردكنندگان حاضر به ترخيص كاالها از گمرك نشوند.
امام جمعه تهران روز گذش��ته گفت: » به ارز اعتنا نكنيم و 
»چرا ما بي خودي فكر مي كنيم محور اقتصادمان دالر است 
و اگر دالر گران ش��د همه چيز بايد گران شود؟»مشكل آن 
است كه خود دولت محوريت را بر ارز قرار داده و براي اينكه 
بازار ارز را كنترل كند با بخش��نامه هايي كارشناسي نشده 

تجارت و سپس توليد را تحت تأثير قرار داده است.

وقتي تجارت فداي سياست هاي ارزي مي شود

سرمقاله

فراز جبلي

مـانـيفـست
 ليبراليسم 
در محاق



  ت�اش آلمان ب�راي نجات برج�ام؛ رويترز    
س��خنگوي وزارت اقتصاد برلين، دي��روز )جمعه، 
23شهريور( اعالم كرد كه آلمان و شركاي اروپايي اش 
گزينه تاسيس سيس��تم پرداخت مالي براي انجام 
تراكنشات مالي با جمهوري اس��المي ايران پس از 
اعمال دور دوم تحريم هاي امري��كا را در نظر دارند. 
سخنگوي وزارت اقتصاد آلمان طي كنفرانس خبري 
اعالم كرد: همانطور كه مي دانيد، هدف اتحاديه اروپا 
و دولت آلمان اطمينان حاصل كردن از حفظ روند 
تراكنشات مالي است. ما تمام گزينه ها را مدنظر داريم. 
هايكو ماس، وزير خارجه آلمان 30 مرداد با ارايه ايده 
ساخت »شبه سوئيفت« اعالم كرده بود كه براي حفظ 
توافق هسته اي با ايران، بايد سيستم پرداخت مالي 

مستقل از امريكا ايجاد شود.

  واكن�ش ترامپ به ديدارهاي كري با ظريف؛ 
تعادل    دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا گفته است 
كه ديدارهاي جان كري وزير خارجه سابق امريكا با 
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران در راستاي 
تضعيف اقدامات دولت او انجام شده است. ترامپ در 
حساب كاربري توييتر خود نوشته است: »جان كري 
ديدارهاي غيرقانوني با رژيم بس��يار متخاصم ايران 
داشته است و اين اقدام تنها مي تواند براي تضعيف 
كارهاي بزرگ ما و به زيان مردم امريكا باش��د. او به 
آنها گفته است تا رفتن دولت ترامپ صبر كنيد! آيا 
او بر اساس »قانون ثبت نام عوامل خارجي« فعاليت 
خود را ثبت كرده است؟« جان كري روز گذشته در 
مصاحبه اي گفت كه در دو سال اخير با محمد جواد 
ظريف ديدارهايي داشته است. به گفته كري، هدف 
او از اين ديدارها دادن مشاوره به محمد جواد ظريف 
براي مواجهه با سياست هاي امريكا نبوده بلكه وي 
سعي كرده است بفهمد كه چطور مي توان مسائل را با 

ايران حل و فصل كرد.

  پنجمين گزارش »برجامي« مجلس تدوين 
شد؛ تس�نيم     رييس كميته هسته اي مجلس از 
تدوين پنجمين گزارش شش ماهه كميسيون امنيت 
ملي درباره نحوه اجراي برجام خبر داد. مجتبي ذوالنور 
با بيان اينكه در تدوين گزارش پنجم كميس��يون از 
گزارش هاي 3 ماهه )4 و 5( وزارت خارجه درباره نحوه 
اجراي برجام استفاده شده است، ادامه داد: عالوه بر 
اين، نتيجه بازديد اعضاي كميس��يون از تأسيسات 
هسته اي نطنز و فوردو نيز در گزارش پنجم كميسيون 

از نحوه اجراي برجام گنجانده شده است.

  لزوم تعجيل روحان�ي در معرفي وزراي كار 
واقتصاد؛ مهر    بهروز نعمتي، س��خنگوي هيات 
رييس��ه مجلس با تاكيد بر ضرورت معرفي هر چه 
سريع تر وزراي پيشنهادي اقتصاد و كار به مجلس، 
گفت: وزارتخانه هاي تع��اون، كار و رفاه اجتماعي و 
اقتصاد و امور دارايي، جزو وزارتخانه هاي مهم اقتصادي 
كشور هس��تند و ضروري است كه رييس جمهور با 
وجود آنكه سه ماه فرصت قانوني براي معرفي اين دو 
وزير به مجلس دارد، هر چه سريع تر اين دو وزارتخانه 
را از بالتكليف��ي خارج و مبادرت ب��ه انتخاب وزراي 
پيشنهادي خود كند. او افزود: استيضاح دو تن از وزرا و 
قانع نشدن نمايندگان از پاسخ هاي رييس جمهور به 
4 سوال، مسائل مهمي است كه دولت بايد مورد توجه 

و تحليل قرار دهد.

  اصا به دالر اعتنا نكنيد؛ ايسنا     امام جمعه اين 
هفته تهران گفت: چرا ما بي خودي فكر مي كنيم محور 
اقتصادمان دالر است و اگر دالر گران شد همه چيز بايد 
گران شود؟ مگر همه چيز از خارج مي آيد؟ توليدات 
خودمان ربطي به دالر ندارد. اصال به دالر اعتنا نكنيد.

صديقي در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه اظهار 
كرد: دشمنان، جنگ بدبيني را كليد زدند تا مردم ما 
را به اضطراب، ياس و عدم اعتماد به يكديگر برسانند. 
بدبختي اينجاست كه انسان هيچ اميدي نداشته باشد. 
حواس ها جمع باشد و اعالم نااميدي نكنيد. مگر خدا 
از خدايي استعفا داده است؟ ما هنوز سيم رابط داريم، 

شهيد حججي ها داريم.

  گزينه»جنگ« عليه ايران منتفي اس�ت؛ 
تسنيم    جانشين فرمانده كل سپاه گفت: گزينه 
جنگ عليه ايران منتفي اس��ت؛ چراكه امريكا نه 
ش��رايط سياس��ي جنگ را دارد و نه كشوري با او 
متحد مي شود و بنابراين مي داند كه هر جنگي با 
ايران آغاز كند بازنده اين جنگ خودش خواهد بود. 
سردار حسين سالمي در يادواره سرداران و 230 
شهيد شهرستان مهدي شهر با اشاره به الگو برداري 
ديگر كشورهاي منطقه از ملت ايران عنوان كرد: 
وقتي با رشادت هاي جبهه مقاومت اجازه داده نشد 
تا سوريه اشغال و تجزيه شود و حرم هاي امن الهي 
در عراق و سوريه به دست دشمنان اسالم بيفتد؛ 

آرزوهاي دشمنان دفن شد.

  وقت�ي مجل�س كاري نمي كن�د مجل�س 
خبرگان بايد وارد شود؛ باشگاه خبرنگاران     
امام جمعه مشهد گفت: وقتي در مجلس موضوع 
حل مش��كالت معيش��تي مردم دنبال نمي شود 
وظيفه خبرگان اس��ت كه به موض��وع ورود يابد. 
آيت اهلل سيداحمد علم الهدي ديروز در خطبه هاي 
نمازجمعه مشهد تصريح كرد: برخي افراد گفتند 
چرا مجلس خبرگان رهبري در مسائل معيشتي 
مردم دخالت كرده و برخي نمايندگان مجلس نيز 
اين سخن را تكرار كردند و بايد در پاسخ گفت شما 
كه به دنبال حل مشكالت معيشتي مردم نيستيد 

خبرگان هم نباشد؟

  ديدار فرماندار تهران با خانواده فردي كه 
خودس�وزي كرده بود؛  ايرن�ا    فرماندار تهران 
بااشاره به ديدار اخير خود با خانواده فردي كه هفته 
گذشته مقابل شهرداري  تهران خودسوزي كرد و 
نهايتا جان باخت، گف��ت: به خانواده اين فرد قول 
داده ام اگر رضايت همسايه را اخذ كنند كار آنها را 

پيگيري و مشكل آنها را حل كنم. 

ايران2روي موج خبر

شوراي نگهبان اصالح قانون منع به كارگيري بازنشستگان را تاييد كرد

ابهام در اجراي قانون مصوب
گروه ايران    

دولت جوان تر خواهد ش��د. اين مصوبه نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي اس��ت كه هفته گذشته 
ش��وراي نگهبان پ��س از يك بار رفت و برگش��ت، 
آن را تاييد كرد. عباس��علي كدخدايي س��خنگوي 
شوراي نگهبان در گفت وگويي تلويزيوني گفت كه 
نمايندگان ابهامات ش��وراي نگهبان درباره اصالح 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان را برطرف كردند 
تا 12 فقيه و حقوقدان ش��وراي نگهبان تاييد كنند 
اين طرح هم با شرع انطباق دارد هم با قانون اساسي. 
حال انتظار مي رود سن مديران ارشد، مياني و پاييني 

دولت و ديگر نهادها كاهش يابد. 

  استثنائات قانوني
هرچند اين قانون براي جمع محدودي از مديران ارشد 
دولت و ديگر قوا، استثناء قائل شده است. بر اساس اين 
قانون، به كارگيري بازنشستگان فقط در بندهاي الف 
)روساي سه قوه(، ب )معاون اول رييس جمهور، نواب 
رييس مجلس و اعضاي ش��وراي نگهبان(، ج ) وزرا، 
نمايندگان و معاونين رييس جمهور( ماده 71 قانون 
مديريت خدمات كشوري مجاز است. بر اين اساس، 
قانون شامل حال استانداران، س��فرا و معاونين وزرا 
نيز مي ش��ود. اين در حالي است كه در قانون پيشين 
بازنشستگان امكان حضور در اين رده از مديريت ها را 
هم داشتند. با اين حال، جانبازان باالي پنجاه درصد، 
آزادگان باالي سه سال و فرزندان شهدا از اين مصوبه 
مس��تثني هس��تند. مجلس همچنين به كارگيري 
بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده كل 
قوا را مجاز كرده است. به كارگيري بازنشستگان وزارت 
اطالعات هم تا سقف يك درصد از مجموع نيروهاي 
ش��اغل اين وزارتخانه در ه��ر رده مديريتي صرفًا در 

همين وزارتخانه مجاز است.

  اختالف نظر بر سر مصاديق
 هن��وز اين قانون تاييد نش��ده بود كه بر س��ر نحوه 
اجراي آن اختالف وجود داش��ت؛ از اختالف نظر بر 
س��ر دربرگيري اين قانون براي شهرداران گرفته تا 

روساي فدراس��يون هاي ورزشي. كدخدايي درباره 
اين اختالف ها گفت كه در قانون فرصت دو ماهه اي 
در نظر گرفته شده تا دس��تگاه ها افراد مشمول اين 
قانون را تعيين تكليف كنند. اظهارنظر مقامات كه 
نشان مي دهد داس��تان خداحافظي بازنشستگان با 
صندلي هاي مديريت به اين س��ادگي نخواهد بود؛ 
آنچنان كه شايد برخي به دنبال دور زدن آن برآيند، 
تعدادي هم آن را ناديده بگيرند. اگر اختالف نظر ها 
درب��اره مصاديق آن را بتوان كنار گذاش��ت. اتفاقي 
كه سخت به نظر مي آيد. چهارشنبه هفته گذشته، 
زماني كه رحمان��ي فضلي وزير كش��ور از پله هاي 
ساختمان هيات دولت پايين مي آمد، در مقابل اين 
پرس��ش خبرنگاران قرار گرفت ك��ه با تاييد مصوبه 
مجلس درباره قانون منع به كارگيري بازنشستگان، 
وضعيت شهرداران بازنشسته چه خواهد شد؟ پاسخ 
رحماني فضلي خبر از طوالني شدن بررسي مصاديق 
مي داد؛ آنجا كه او از اختالف نظرها در تفسير حقوقي 
درباره اين قانون سخن گفت و احتمال داد براي رفع 
شبهات، وزارت كشور به مجلس استفساريه دهد. او 
توضيح داد: شبهات و برداشت هاي متفاوتي از متن 
اين قانون انجام شده است. رييس مجلس در زمان 
تصويب اين قانون اش��اره كرد كه اين قانون شامل 
ش��هرداران هم مي ش��ود، اما حقوقدانان يا شورا در 
تفس��ير اين قانون نوعي برداش��ت دارند كه شامل 
شهرداران نمي شود. رحماني فضلي در ادامه افزود: 
»اگر مجبور شويم به مجلس استفساريه مي دهيم 
تا آنها جواب ما را بدهند. منتظريم تا تفس��ير ديوان 
محاس��بات و معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري را 
هم بگيري��م و اگر م��ورد اختالفي ب��ود، از مجلس 

استفساريه مي گيريم.«

  ابهام قانوني درباره فدراسيون هاي ورزشي
اما اين ابهام تنها به ش��هرداران محدود نمي ش��ود؛ 
روساي فدراسيون هاي ورزش��ي هم كه تعدادي از 
آنان، از بازنشستگان هس��تند، ديگر چالش اجراي 
اين قانون به شمار مي آيند. فدراسيون هايي كه طبق 
قوانين بين المللي، فارغ از تصميمات دولت، مستقل 

عمل مي كنند؛ اما درباره اين تعريف در ايران اشتراك 
نظري وجود ندارد. چندي پيش ايس��نا فهرستي از 
13 فدراس��يون ورزشي منتشر كرد كه روساي آنها 

بازنشسته هستند. 
براس��اس اين فهرست، رييس فدراس��يون هاكي، 
رييس فدراس��يون قايق راني، رييس فدراس��يون 
هندبال، رييس فدراس��يون ورزش ه��اي همگاني 
)مش��روط در چارچ��وب قوانين مس��لح(،   رييس 
فدراسيون ناش��نوايان،   رييس فدراسيون واليبال،  
ريي��س فدراس��يون ورزش هاي س��ه گانه، رييس 
فدراس��يون ورزش هاي رزمي،   رييس فدراسيون 
كاراته، رييس فدراسيون تنيس،  رييس فدراسيون 

جودو، رييس فدراسيون چوگان و رييس فدراسيون 
فوتبال، 13 رييس فدراسيوني هستند كه مشمول 

اين قانون مي شوند.
چندي بع��د ديگر رس��انه ها نيز با اف��زودن رييس 
فدراسيون اسكواش، رييس فدراسيون اتومبيل راني، 
رييس فدراس��يون پرورش اندام، رييس فدراسيون 
گلف و   خزانه دار كميته ملي المپيك، اين ليس��ت 
را كامل تر كردند.  همه اينها در حالي اس��ت كه در 
كنار ش��مول اين قانون براي ش��هرداران، روساي 
فدراس��يون ها معتقدن��د فدراس��يون ها نهادهايي 
غيردولتي هستند كه قوانين داخلي كشورها شامل 
ح��ال آنها نمي ش��ود؛ از اين رو دولت امكان فش��ار 

ب��ه آنان براي كناره گيري از رياس��ت را ندارد. تكيه 
آنان به اساس��نامه كميته بين المللي المپيك است. 
براساس اس��اس نامه اين كميته، فدراسيون ها بايد 
به صورت مس��تقل و دور از قوانين اجرايي دولت ها 
و سياست جاري كشورش��ان فعاليت كنند. همين 
نهاد بين المللي مي تواند فدراسيون  هاي بين المللي 
را براي رسيدگي به اس��تقالل فدراسيون هر كشور 
مامور كند. حال بايد ديد بعد از گذشت دوماه فرصتي 
كه به دستگاه ها و نهادها براي اجراي اين قانون داده 
شده، سرنوشت مديران بانشسته چه خواهد شد، آيا 
صندلي هاي خود را ترك مي كنند يا آنكه راهي براي 

حفظ آن مي يابند. 

رييس دفتر عقيدتي فرماندهي معظم كل قوا مطرح كرد

ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح در احزاب و گروه هاي سياسي
گروه ايران     

 در ش��رايطي كه برخ��ي افراد و جريانات سياس��ي 
قرائت هاي مختلفي را در خصوص نظرات و آرا امام 
)ره( در مورد مشاركت نظاميان در سياست مطرح 
مي كنند؛ رييس دفتر عقيدتي سياس��ي فرماندهي 
معظم كل قوا معتقد است: ورود نيروهاي مسلح در 
احزاب و گروه هاي سياسي ممنوع است، اما شناخت 
دسته هاي سياسي الزم و ضروري به حساب مي آيد. 
بي��ن اين دو موضوع فرق اس��ت و نبايد آنها را با هم 

يكي دانست.
به گزارش رواب��ط  عمومي ارتش، حجت االس��الم 
والمسلمين علي سعيدي، در مراسم معارفه پنج تن 
از اعضاي جديد عقيدتي سياس��ي دفتر فرماندهي 
معظم كل قوا به ميزباني س��ازمان عقيدتي سياسي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران، با بيان اينكه »قطعا 
نيروهاي مسلح كه مس��ووليت حفظ نظام را دارند، 
بايد اشراف كامل و شناخت كافي نسبت به ماهيت 
جريان هاي سياس��ي داخلي داشته باشند«، افزود: 
متاسفانه گرفتار يك جريان غربگرا در داخل كشور 
هستيم كه بس��ياري از اصول نظام را قبول ندارند و 
در بيان و عمل آنها را نقض مي كنند. در بس��ياري از 
حوادث هم هر چند علني حضور ندارند، اما پش��ت 

صحنه هستند.
او خاطرنش��ان كرد: با لطف الهي و با گذر 40 س��ال 
از انقالب اسالمي، امروز نيروهاي مسلح ايران، اعم 
از ارتش، س��پاه، نيروي انتظام��ي و وزارت دفاع، در 

باالترين سطح استانداردهاي الزم قرار دارند.
س��عيدي ادامه داد: جاي س��پاس به درگاه خداوند 
بزرگ داريم كه با تدابير حضرت امام خميني )ره( و 
تداوم تدابير هوشمندانه رهبر معظم انقالب اسالمي 
و فرمانده معظم كل قوا، نيروهاي مس��لح ما به اين 

جايگاه رفيع رسيده اند.
او گفت: مهم ترين شاخص نيروهاي مسلح، مكتبي 
بودن اس��ت. دومين ويژگي نيروهاي مسلح، اقتدار 
و قدرتي اس��ت كه از دو مساله نيروي بومي و سالح 

بومي نشات مي گيرد.

رييس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل 
قوا يادآور ش��د: ارتش ها در بس��ياري از كشورها در 
تامين سالح وابسته هستند. جمهوري اسالمي ايران 
اين افتخار را دارد كه نيروهاي مسلحش با استفاده از 

نيروهاي مردمي، مقتدر و مستقل است.
وي با اش��اره به اينكه دشمن روي س��ه نقطه نظام 
جمهوري اسالمي ايران متمركز است، افزود: اولين 
نقطه تمركز دش��من، اصل نظام و حاكميت ديني 
اس��ت. دومين مح��ور، توجه آنها ب��ر واليت فقيه و 
شخص رهبر انقالب است. سومين نقطه، توان دفاعي 

ماس��ت كه كل نيروهاي مس��لح را در بر مي گيرد و 
البته در برهه فعلي بيش��تر تمركزشان روي سپاه و 

فعاليت هاي برون مرزي آن است.
س��عيدي اظهار داش��ت: اينك��ه چرا رهب��ر معظم 
انقالب فرمودند كه جنگ نمي شود، به عوامل موثر 
متعددي در تدبير رهبري باز مي گردد؛ يكي اينكه 
ش��رايط داخلي امريكا اجازه وارد شدن به جنگ با 
ايران را نمي دهد. 19 تريليارد دالر بدهي خارجي، 
اختالف هاي دروني هي��ات حاكمه، مخالفت مردم 
امريكا با ورود اين كشور به يك جنگ جديد، شكست 
در افغانس��تان و عراق و هزينه هاي سنگيني كه در 
اين دو كشور انجام شده و در مقابل چيزي به دست 

نياورده اند، از جمله اين شرايط است.

  عوامل اصلي اقتدار
او تصريح كرد: اصلي ترين عامل، به اقتدار نيروهاي 
مس��لح ما و ت��وان مقابله با هر نوع حركت دش��من 
برمي گردد. رييس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي 
معظم كل قوا با طرح اين سوال كه »اقتضاي مكتبي 
بودن نيروهاي مسلح چيست؟«، يادآور شد: اگر قرار 
باشد نيروهاي مسلح مكتبي باشند، مكتبي بمانند 
و عمق مكتبي بودن در آنها ظهور داش��ته باشد، به 
چند عامل بستگي دارد. اولين عامل، دين محوري و 

واليت محوري در نيروهاي مسلح است.
او دومي��ن اقتض��اي مكتبي ب��ودن را ش��ناخت و 
هوشمندي نسبت به دش��من خارجي و تهديدات 

داخلي دانست و افزود: اگر نيروهاي مسلح از قدرت 
و اقتدار معنوي برخوردار باشند و نسبت به دشمن 
خارجي و جريان هاي داخلي اشراف داشته باشند، 

مكتبي بودن تجلي مي يابد.
سعيدي با تاكيد بر اينكه آموزش هاي نظامي جايگاه 
خ��اص خود را ب��راي نيروهاي مس��لح دارد، گفت: 
نقطه ثقل مكتبي بودن در نيروهاي مسلح، بصيرت 
نافذ و معنويت اس��ت و نقش سازمان هاي عقيدتي 
سياس��ي و نمايندگي ولي فقيه در راس��تاي اين دو 

ركن اصلي است.
او تاكيد ك��رد: اصلي ترين وظيفه اين س��ازمان ها، 
تقوي��ت بنيه معنوي، قدرت روح��ي و افزايش نافذ 

بودن بصيرت است.
در اي��ن جلس��ه، اح��كام انتصاب حجت االس��الم 
والمسلمين حيدر مصلحي به عنوان جانشين دفتر 
عقيدتي سياسي فرماندهي كل قوا، حجت االسالم 
والمس��لمين س��يد ضياءالدين آقاجانپور به عنوان 
مشاور عالي رييس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي 
كل ق��وا، حجت االس��الم والمس��لمين عبدالعلي 
گواهي ب��ه عنوان مع��اون تربيت و آم��وزش دفتر 
عقيدتي سياسي فرماندهي كل قوا، حجت االسالم 
والمسلمين مهدي حسيني به عنوان معاون نظارت 
و بازرسي دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي كل قوا و 
حجت االسالم والمسلمين صفرعلي مرادي به عنوان 
مس��وول واحد ويژه امور روحاني��ون دفتر عقيدتي 
سياسي فرماندهي كل قوا قرائت و به ايشان اهدا شد.

هيچ كشوري درباره امنيت ملي 
خود مماشات نمي كند

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارجه گفت: هيچ كشوري 
درباره امنيت ملي، تماميت 
ارضي و تجاوز در هر شكل آن 
به مردم و خاك خود هرگز 
سكوت و مماشات نمي كند. 
به گزارش »تعادل«،  بهرام 
قاسمي در واكنش به ابراز نگراني وزارت خارجه فرانسه از 
اقدام ايران عليه تروريست ها در شمال عراق، با رد اظهارات 
مطرح شده، يادآور شد: جمهوري اسالمي ايران از قبل 
نسبت به تحركات و اقدامات تروريستي و خرابكارانه اين 
گروه تروريستي هشدارهاي الزم را در دفاع از كيان كشور، 
 به دولت عراق و مقامات اقليم كردستان عراق داده بود. 
او افزود: اين گروه تروريس��تي اخيرا طي عملياتي 11 
تن از فرزندان و شهروندان ايران را به شهادت رساند كه 
حداقل انتظار ملت ايران تنبيه آنان و برخورد قاطع به 
منظور پايان بخشيدن به اينگونه عمليات ايذايي بود. 
قاسمي تاكيد كرد: ايران به دفعات در بيان مواضع خود 
بر مقابله با تروريسم و خشونت طلبي در هر شكل آن در 
مرزهاي خود هش��دارهاي الزم را صريحا اعالم داشته 
است و بر اين سياست اصولي خود قاطعانه پاي خواهد 
فشرد. وي با انتقاد از سكوت دولت فرانسه در قبال اقدامات 
تروريستي هدايت شده قبلي از داخل خاك عراق، عليه 
امنيت و تماميت ارضي ايران، خواستار واقع بيني مقامات 

فرانسوي شد.

دستاوردهاي سفر جابري 
انصاري به سه كشور اروپايي

دس��تيار ارش��د وزير امور 
خارجه در امور ويژه سياسي 
و مذاكره كننده ارشد ايران 
در مذاك��رات بين الملل��ي 
صلح سوريه دستاوردهاي 
سفرش به سه كشور اروپايي 
سوييس، بلژيك و فرانسه را 
تشريح كرد.  به گزارش ايلنا، حسين جابري انصاري درباره 
سفرش به ژنو گفت: هدف از اين سفر شركت در دومين 
دور رايزني   هاي نمايندگان عاليرتبه كشورهاي ضامن 
روند آس��تانه يعني ايران، روسيه و تركيه با نمايندگان 
ويژه دبيركل سازمان ملل در امور سوريه بود. وي با بيان 
اينكه دور قبلي اين گفت وگوها چن��د ماه قبل برگزار 
ش��ده بود و اين دور براي تكميل آن گفت وگوها انجام 
شد، اظهار داشت: ما در جمع  بندي اين نشست تصميم 
گرفتيم حداقل يك دور ديگر رايزني    ها را در يكي، دو ماه 
آينده براي تكميل مباحثي كه تاكنون انجام داده   ايم در 
ژنو داشته باشيم.  او افزود: دستوركار اين گفت وگوها و 
رايزني    ها كمك به تس��هيل تشكيل و راه   اندازي هرچه 
سريع تر كميته قانون اساسي سوريه است؛ هم ضوابط 
فهرس��ت اعضاي اين كميته و نحوه شكل   گيري آن و 
هم آيي��ن كار اين كميته و كمك به اينكه بتواند بعد از 
راه افتادن مبني و چارچوبي براي گفت وگوهاي شفاف 
و جدي سوري - سوري شود و به عنوان يك گام جدي 

در مسير راه حل سياسي بحران سوريه پيگيري شود.

خائنين دنبال ايجاد تفرقه ميان 
مردم ايران و عراق هستند

ي��ك عضو هيات رييس��ه 
كميس��يون ش��وراها و 
امور داخلي كش��ور گفت: 
دستگاه سياست خارجي 
و مردم بايد همانند گذشته 
هوشمندانه به موضوع عراق 
توجه كنند چرا كه خائنين 
و دشمنان به دنبال ايجاد تفرقه بين مردم ايران و عراق 
هستند. پروانه مافي در گفت وگو با ايسنا در خصوص 
ض��رورت حفظ وحدت بين مردم اي��ران و عراق بيان 
كرد: وحدت بين مردم ايران و عراق بايد حفظ ش��ود. 
عراق كشور همسايه و همفكر ماست و از نظر مذهبي 
و ريش��ه هاي فرهنگي به ما نزديك اس��ت. اين عضو 
فراكسيون اميد مجلس در ادامه گفت: مردم ايران در 
كشور عراق و در شهرهاي كربال، نجف و سامرا تعلقات 
مذهبي دارند و آنها را خ��اك مقدس خود مي دانند و 
دايما در رفت و آمد هس��تند. ايجاد تفرقه و خصومت 
بين مردم ايران و عراق قطعا كار خائنين و دش��منان 
است. نماينده مردم تهران در مجلس اظهار كرد: بعد 
از پاي��ان جنگ تا به امروز ايران ت��الش كرده تا رابطه 
مسالمت آميز، صلح آميز و دوستانه اي با كشور عراق 
داشته باشد و از سوي عراق نيز اين احساس و احترام 
متقابل وجود داشته است. اما اخيرا و قبل از حمله به 
كنسولگري ايران در بصره نيز زمينه هايي براي ايجاد 
تفرقه بين مردم ايران و عراق در حال شكل گيري بود.

 صادرات كاالهاي اساسي
و ضروري ممنوع است

 وزير كش��ور از ممنوعيت 
صادرات كاالهاي اساسي 
و ضروري از تمام مرزهاي 
كش��ور خب��ر داد و گفت: 
اس��تانداران، گم��رك و 
دس��تگاه هاي مس��وول با 
همكاري يكديگر موظف 
هس��تند از خروج كاالهاي اساسي جلوگيري كنند. 
به گزارش »تعادل« از وزارت كشور، عبدالرضا رحماني 
فضلي روز پنجشنبه در جلسه ستاد مقابله با قاچاق 
سوخت با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازي از 
اجراي طرح پيمايش مصرف س��وخت خودروهاي 
سنگين و برون شهري اظهار داشت: طرح پيمايش و 
جي پي اس با مسووليت وزارتخانه هاي راه و كشور و 
با همكاري و هماهنگي اتحاديه ها كماكان در دستور 
كار باشد. او افزود: ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم با 
تشكيل كارگروهي تصميم كامل و جامعي نسبت به 
مصرف سوخت خودروهاي سنگين داخلي و ترانزيت 
تهيه و ارايه كند. نماينده رييس جمهوري در س��تاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز با اشاره به گزارش ارايه شده 
درباره مصرف س��وخت لنج ها در آب هاي سرزميني 
جمهوري اسالمي ايران و نحوه تعيين قيمت سوخت 
آنه��ا افزود: لنج هاي��ي كه در داخ��ل آب هاي مرزي 
جمهوري اسالمي ايران فعاليت دارند از قيمت مصوب 

داخلي سوخت بهره مند خواهند شد. 

پيام 7 موشك دركردستان 
شعاعي2000 كيلومتري دارد

 سرلش��كر »محمدعل��ي 
جعف��ري« فرمان��ده كل 
س��پاه در گفت وگ��و ب��ا 
شبكه تلويزيوني »المنار« 
لبنان تأكيد ك��رد كه پيام 
موش��ك هاي شليك شده 
به گروهك هاي تروريستي 
ضدانق��الب در اقلي��م كردس��تان عراق، ب��ه نيروها و 
پايگاه هاي نظامي موجود در ش��عاع 2هزار كيلومتري 
ايران اس��ت. به گزارش ايرنا، سردار جعفري افزود: اين 
نيروها و پايگاه ها بايد بدانند كه دقت موشك هاي ايراني 
بسيار باالست. فرمانده كل سپاه، ديگر پيام اين موشك ها 
را براي گرفتن انتقام خون شهدا عنوان كرد. روز شنبه 
گذشته )17 شهريور( در پي شرارت  هاي گروهك هاي 
تروريستي وابس��ته به دشمنان، سپاه  پاس��داران با 7 
فروند موشك، محل استقرار، جلسه سران تروريستها، 
و مركز آموزش��ي آنان را هدف قرار داد. در اين عمليات، 
مركز توطئه عليه امنيت ملي ايران منهدم و ده  ها تن از 
سران و عناصر مهم عملياتي گروهك هاي تروريستي 
به هالكت رسيده و يا زخمي شدند. سرلشكر جعفري 
در حاشيه آيين تشييع پيكر مطهر 135 شهيد هشت 
سال دفاع مقدس در تهران، به خبرنگار لبناني گفت كه 
امريكا و رژيم هاي ارتجاعي منطقه كه همواره در كنار آن 
ايستاده اند، سال هاست توطئه مي كنند، اما بازهم مانند 
گذشته شكست مي خورند، و تاريخ اين را ثابت مي كند.
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چرا ايران ونزوئال نمي شود ؟

پرداخت 747 ميليارد از صندوق 
توسعه براي مناطق زلزله زده 

مرز چذابه در تاسوعا و عاشورا 
براي صادرات كاال  باز است

 سيامك قاسمي| 
عضو موسسه مطالعات اقتصادي بامداد|

اي��ن روزها در محافل عمومي خيلي زياد صحبت از 
خطر ونزوئاليي شدن و ش��كل گيري ابرتورم هاي 
چند هزار درصدي در اقتصاد ايران اس��ت. اما به نظر 
مي رسد با آنكه خطر يك موج تورمي 50 درصدي يا 
حتي بيشتر در نيمه دوم امسال جدي است، اما ايران به 
داليل زير احتماال به سرنوشت ونزوئال دچار نمي شود: 
1- رش��د پايه پولي و نقدينگي در اي��ران با آنكه در 
سال هاي گذشته باالتر از ظرفيت هاي پولي اقتصاد 
ايران بوده، اما هرگز در اندازه كش��وري مثل ونزوئال 
نبوده است. رش��د نقدينگي ماهيانه بطور متوسط 
٢درصدي ايران قابل قياس با رشد نقدينگي ماهيانه 

بطور متوسط ٦٠ درصدي ونزوئال نيست .
2- اگر رشد نقدينگي در همه سال هاي گذشته هم 
در تورم تبلور پيدا كند و به نوعي فنر تورمي نقدينگي 
كامل آزاد شود، ما هرگز به تورم هايي شبيه تورم ونزوئال 
نخواهيم رسيد. عالوه بر اينكه مي دانيد بخش مهمي 
از نقدينگي در شبكه بانكي كشور قفل شده و قابليت 

تورم زايي در كوتاه مدت ندارد.
3- وابستگي اقتصاد ايران به دوپينگ نفت خيلي كمتر 
از ونزوئال است و در شرايط فعلي درآمدهاي مالياتي 
سهم بيش��تري از درآمدهاي نفت را در درآمدهاي 
دولت شامل مي شود و البته حجم صادرات غير نفتي 

ايران هم به نسبت ونزوئال بسيار قابل توجه است. 
4- نسبت متغيرهاي پولي تورم زا همچون پايه پولي، 
كسري بودجه دولت و حتي بدهي بانك ها به بانك 
مركزي نسبت به GDP در ايران بسيار باالتر از ونزوئال 
است و GDP باال در ايران مثل يك ضربه گير تورمي 

عمل مي كند.
5- سرعت پايين گردش پول در اقتصاد ايران و شرايط 
ركودي و ايستايي بخش قابل توجهي از نقدينگي، 
احتمال ايجاد ابرتورم هايي شبيه ونزوئال را كم مي كند. 
6-سهم ٦٠ درصدي بخش خدمات از GDP ايران 
و همينطور سهم باالي بخش خدمات از سبد تورمي 
ايران، امكان تاثير پذيري زياد ن��رخ تورم از افزايش 
قيمت ارز در مقايسه كشوري مثل ونزوئال را كاهش 

مي دهد .
7-از نظر سياس��ي با آنكه ايران طي دهه هاي اخير 
درگير نرخ هاي تورم نسبتا باال بوده است، اما طي صد 
سال اخير هر موج تورمي شديد يك تغيير يا اصالح 
سياسي سريع در ايران در پي داشته است و اصوال از 
نظر سياسي امكان تحمل تورم هاي باال در ايران وجود 
ندارد. همه اينها بيانگر آن اس��ت كه با آنكه امكان 
افزايش تورم طي ماه هاي آينده زياد است و احتماال 
ما وارد يك دوره ركود تورمي خواهيم شد، اما ترس 
ونزوئاليي شدن خارج از ظرفيت ها و واقعيت هاي 

اقتصاد ايران است.

فارس|ريي��س تلفيق بودجه س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور گفت: مبلغ 200 ميليون دالر معادل 
747 ميليارد تومان از منابع صندوق توس��عه به 
حس��اب خزانه واريز و عينا براي بازسازي مناطق 
زلزله زده هزينه ش��د. حيدرعلي ن��وري در مورد 
اختص��اص 200 ميلي��ون دالر از منابع صندوق 
توس��عه ملي براي بازس��ازي مناط��ق زلزله زده 
اس��تان هاي كرمان و كرمانشاه و س��اير حوادث 
مترقبه، اظهارداش��ت: به منظور تسريع در شروع 
عمليات بازسازي و امدادرساني به آسيب ديدگان، 
نس��بت به تامين مبالغ مورد نياز براي بازس��ازي 
مناطق مذكور اقدام شد. رييس امور هماهنگي و 
تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه 
فرايند تخصيص اعتبار زمان بر است و براي اينكه 
به سرعت امدادرساني صورت بگيرد اين كار صورت 
گرفت، تاكيد كرد: سپس در زمان مناسب با ابالغ 
اعتبار و تخصيص اعتبار نس��بت به تس��ويه ارقام 
تنخواه گردان پرداختي اقدام شد. وي با بيان اينكه 
مبلغ مذكور جزو بودجه عمومي مصوب سال ۹7 
نبوده است، عنوان كرد: بنابراين از اين اعتبار صرفا 
براي تامين نقدينگي اعتبارات ابالغي و تس��ويه 
تنخواه گردان ه��اي پرداختي و افزايش تخصيص 
اعتبارات مناطق آس��يب ديده از زلزله اس��تفاده 
شده است. اين مقام مسوول يادآور شد: فقط براي 
پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهيالت پرداختي 
به زلزله زدگان كرمانش��اه كه با دوره برگشت 15 
سال با نرخ س��ود 4 درصد )روستايي( و 5 درصد 
)شهري( بازپرداخت شده، بالغ بر 2۹00 ميليارد 
تومان توسط س��ازمان تعهد صورت گرفت. نوري 
تاكيد كرد: مبل��غ 200 ميليون دالر معادل 747 
ميليارد تومان به حس��اب خزانه واريز و عينا براي 

بازسازي مناطق زلزله زده هزينه شده است.

گمرك ايران|  مسووالن گمرك چذابه و شيب عراق 
در نشستي مشترك، براي فعال نگه داشتن صادرات 
كاال به عراق از بازارچه مرزي چذابه در ايام تاسوعا و 

عاشوراي حسيني به توافق رسيدند.
سيدسعيد فاضلي معاون گمرك چذابه، سيدحيدر 
الموسوي رييس گمرك شيب عراق و عميد دريس 
مدير مرزي عراق در منطقه درنشس��ت مشتركي 
در پايانه مسافري چذابه مقرر كردند روند صادرات 
كااله��اي غيرنفتي ايران به ع��راق از بازارچه مرزي 
چذابه در تعطيالت هفته آينده كه مصادف با تاسوعا و 
عاشوراي حسيني است ادامه يابد لذا بازرگانان و تجار 
محلي 2 كش��ور براي انجام مبادالت مرزي آمادگي 

الزم را داشته باشند.

نگاه 3 كالن

سازمان برنامه و بودجه درآمدزايي دولت از نوسان ارزي را رد كرد

مركز پژوهش هاي مجلس بررسي كرد

وضعيت متفاوت براي نيمه دوم سال

7 چالش ادغام صندوق بازنشستگي فوالد

گروه اقتصاد كالن     
س��ازمان برنامه و بودجه با انتشار بيانيه اي اعالم كرد: 
افزايش نرخ ارز هي��چ درآمد مازادي براي دولت ايجاد 
نكرده و منابع درآمدي دولت كاهش قابل مالحظه اي 
داش��ته اس��ت. تا به اين ترتيب خط بطالني بكشد بر 
نظرات بسياري از كارشناسان كه تصور مي كردند دولت 
از محل افزايش قيمت دالر توانسته به درآمدهايي دست 
يابد كه نه تنها مي تواند سال را بدون كسري بودجه به 
پايان برساند بلكه مي تواند از محل اين درآمدها يارانه به 
بخش هايي چون توليد بدهد. مساله اصلي اين است كه 
با تمركز بيشتر بر بيانيه سازمان برنامه مي توان به ابعاد 
ديگري از فعاليت هاي اقتصادي دولت در سالي رسيد 

كه آمارها كمتر از سال هاي ديگر منتشر مي شوند.
متن كامل بيانيه سازمان برنامه و بودجه به اين شرح 
است: »در روزهاي اخير اشخاصي در قالب تحليل هاي 
اقتصادي خبر از وفور درآمدهاي دولت به علت افزايش 
نرخ ارز مي دهند. بدين وس��يله اعالم مي دارد در سال 
جاري هي��چ درآمدي از محل افزايش نرخ ارز به منابع 
بودجه اي دولت اضافه نشده است چرا كه كل ارز سهم 
دولت با نرخ 4200 تومان صرف خريد كاالهاي اساسي، 
نهاده هاي كشاورزي و دامي و دارو و تجهيزات پزشكي 
مي ش��ود و از اين محل هيچ گونه درآمدي عايد دولت 

نشده است.
از طرفي اگرچه بودجه سال 13۹7 براساس دالر 3800 
توماني تنظيم گرديده و عرضه ارز دولتي با قيمت 4200 
تومان انجام مي شود مابه التفاوت 3800 تا 4200 تومان 
نيز در حس��ابي نزد بانك مركزي نگهداري و عينا صرف 
پرداخ��ت مابه التف��اوت كاالهاي اساس��ي و نهاده هاي 
كش��اورزي و دامي و دارو و تجهيزات پزش��كي مي شود 
بطوري كه كاالهاي فوق با همان نرخ 3800 تومان قانون 
بودجه 13۹7 تامين مي شود. بر اين اساس نه تنها دولت 
هيچ گونه درآمد مازادي نسبت به بودجه نداشته است بلكه 
منابع درآمدي دولت نسبت به پيش بيني ها و محاسبات 

بودجه كاهش قابل مالحظه اي داشته است.«
بررسي ارقام درآمدها و هزينه هاي دولت به شكل ريز 
ممكن نيس��ت چرا كه آمارهاي دقيقي در اين زمينه 
در دست نيس��ت. دولت در قانون بودجه سال 13۹7 
قيمت دالر را 3 هزار و 700 تومان پيش بيني كرده بود 
و براي قيمت نفت نيز به ازاي هر بش��كه 55 دالر را در 
نظر گرفت. در تمام شش ماهه گذشته امسال قيمت 
نفت بيش از اين رقم بود و حتي در روزهاي متعددي 
به 70 دالر هم افزايش يافت. درنتيجه با وجود كاهش 
صادرات نفت كش��ور به دليل اعمال تحريم ها و كنار 
رفتن مشترياني چون كره جنوبي و ژاپن پيش از اعالم 
تحريم هاي آبان ماه كاخ سفيد، درآمدهاي نفت كمتر از 
ارقام پيش بيني شده نبود. درنتيجه هنوز پاسخ روشني 

در رابطه با درآمدهاي بيشتر نفتي وجود ندارد.
از سوي ديگر با وجود اينكه قانون بودجه دالر را سه هزار 
و 700 تومان در نظر گرفته بود، از ابتداي امسال و حتي 
در روزهاي تعطيلي سال نو، قيمت دالر پله هاي افزايش 

را پش��ت س��ر هم طي كرد. اين امر سبب شد تا دولت 
دست به سياست ديگري بزند و با سركوب بازار، قيمت 
دالر چهار هزار و 200 توماني را مبناي فعاليت هاي خود 
قرار دهد. هر چند رقم اعالم شده از سوي دولت فاصله 
500 توماني با قيمت مصوب داشت و اين نيز به هر حال 
براي درآمد اضافه درآمد به همراه مي آورد اما در همان 
زمان مسووالن دولتي تاكيد كردند درآمد حاصل از اين 
مابه التفاوت را به شكل يارانه صرف حمايت از حوزه هايي 
چون توليد و پتروشيمي ها خواهند كرد. درنتيجه بحثي 
كه سازمان برنامه به آن مي پردازد و در بيانيه خود نيز آن 
را مورد اشاره قرار مي دهد، بحثي تازه يا سخني جديد 
نيست. به همين دليل نمي توان از دولت توقع داشت 
بابت درآمدهاي ناشي از اين محل در چند ماه نخست 

امسال برنامه اي ارايه دهد. 
با وجود اين وضعيت تا پايان سال به اينگونه ادامه نخواهد 
يافت. حداقل از يك ماه پيش دولت سياست ارزي 4 هزار 
و 200 توماني را رها كرد. هر چند اين سياس��ت به دليل 
رانتي تر شدن فضاي اقتصادي كشور و انحراف منابعش 
كنار گذاشته شد ولي در هر حال از مشغله دولت مي كاهد 
و در ماه هاي آينده درآم��دزا خواهد بود. به همين دليل 
بحثي كه س��ازمان برنامه و بودجه در بيانيه خود مطرح 
مي كند حداقل يك ماه است كه كنار گذاشته شده است. 
دولت پس از كنار گذاشتن سياست اوليه خود دالرهاي 
حاصل از فروش نفت را به قيمت بازار آزاد عرضه مي كند 
و اين فرصتي را براي دولت فراهم مي كند كه براي پايان 
سال خود درآمدهايي بيشتر داشته باشد. به ويژه در شرايط 
فعلي كه كانون فشارها بر اقتصاد ايران متمركز شده، اين 
درآمدها چنانچه به درستي هزينه شوند، چون مسكني 
عمل خواهند ك��رد كه بار مش��كالت را اندكي تخفيف 

مي بخشد.
با توجه به اينكه از آبان ماه دول��ت امريكا قصد دارد تا 
فشارها را هر چه بيشتر افزايش دهد، احتمال كاهش 
صادرات نفت يك احتمال مهم است. با اين همه كاهش 
يك تا يك و نيم ميليون بش��كه اي فروش نفت ايران، 
عالوه بر اينكه قيمت نفت را باالتر خواهد برد، با توجه به 
درآمد بيشتر دولت در نيمه نخست امسال تا حدودي 

نسبت به فشارها مقاومت بيشتري را ممكن مي كند. 

  درآمد احتمالي 100 هزار ميليارد توماني
چنان چه امسال شدت تحريم ها به شكل جدي تري 
افزايش پيدا كند و فروش نف��ت ايران بين يك تا يك 
و نيم ميليون بش��كه در روز كمتر شود؛ آن گاه درآمد 
حاص��ل از فروش نفت قطعا كمت��ر از رقم پيش بيني 
شده در بودجه سال جاري خواهد بود. در قانون بودجه 
پيش بيني درآمد 60 ميلي��ارد دالري دولت از محل 
فروش نفت را داشته است. با توجه به اينكه تا آبان ماه 
و حتي يكي دو ماه بعد از اعمال تحريم هاي امريكا به 
تدريج از فروش نفت كشور كاسته خواهد شد و با توجه 
به فروش مناسب و با قيمت باالتر طالي سياه در شش 
ماهه نخست س��ال ۹7، به نظر مي رس��د درآمدهاي 

محقق از محل صادرات نفت به 35 تا 40 ميليارد دالر 
تا پايان سال برسد. از سوي ديگر 14.5 درصد اين رقم 
بايد به شركت ملي نفت پرداخت شود كه رقمي حدود 
10 ميليارد دالر خواهد بود. اگر دولت بتواند مجلس را 
راضي كند كه 30 درصد از منابع حاصل شده از فروش 
نفت را با توجه به شرايط سخت كشور به صندوق توسعه 
ملي اختصاص ندهد، آن گاه درآمد نفتي امسال كشور 

حدود 30 ميليارد دالر خواهد شد. 
از سوي ديگر مابه التفاوت ارز چهار هزار و 200 توماني 
با ميانگين قيمت ب��ازار را اگر چهار هزار تومان در نظر 
بگيريم، آن گاه مي توان ادعا كرد تا پايان س��ال حدود 
100 هزار ميليارد تومان از محل مابه التفاوت قيمت ارز 

خواهد بود كه به خزانه كشور واريز مي شود.

  برنامه ريزي براي درآمد
 100 هزار ميلياردي 

با وجودي كه ارقام باال مي تواند تا حدودي از نگراني ها 
كم كند اما بايد در نظر داشت يكي از مشكالت دولت ها 
در ايران هدر دادن منابع است. با توجه به اينكه امسال 
براي اقتصاد كشور مش��كالت زيادي به وجود خواهد 
آمد، توقع م��ي رود قوه مجريه از منابع محدودتر خود 

بهترين استفاده كند.
يكي از مشكالت امروز اقتصاد ايران، كاهش چشمگير 
قدرت خريد مردم اس��ت. برخي آمارها از كاهش 40 
درص��دي قدرت خريد مردم مي گويند و سرپرس��ت 

وزارت كار هم هزينه حداقل معيشت خانوار در كشور 
را پنج ميليون تومان اعالم كرد. اين در حالي است كه 
ميانگين درآمد خانواره��اي ايراني حدود دو ميليون 
تومان اس��ت. حال ب��ا توجه به اينك��ه ناگهان قدرت 
خريد تضعيف ش��ده، احتماال در روزهاي آينده يكي 
از مشكالت كشور كاهش شديد تقاضا باشد. كاهش 
تقاضاي داخلي، در شرايطي كه بنگاه ها در توليد مواد 
اوليه خود به ويژه آنها كه وابس��ته به واردات هستند، 
توليد در كشور را به شدت بحران زده مي كنند. در چنين 
شرايطي تحريك تقاضا مي تواند مصرف كنندگان را به 

عنوان محرك اقتصاد به ميان بكشد. 
به همين منظور، از قوه مجريه انتظار مي رود حمايت 
خود از مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان را افزايش 
دهد. از همين رو مي توان توقع داش��ت دولت بخشي 
از منابع حاصل از مابه التفاوت قيمت ارز را بايد جهت 
تحريك تقاضا و باالتر بردن قدرت خريد مردم حمايت 
كند. به ويژه در روزهايي كه ميان نمايندگان كارگري 
و كارفرمايي ش��وراي عالي كار بح��ث افزايش دوباره 
حقوق مطرح اس��ت، دولت مي تواند از طريق اعطاي 
كارت هاي خريد به كارگران عالوه بر باال بردن قدرت 
خريد آنها، كارفرمايان را هم در س��الي كه مش��كالت 
بسياري دارند حمايت كند و حداقل از افزايش دوباره 

مزد جلوگيري كند. 
از س��وي ديگر با توجه به وابستگي 30 تا 50 درصدي 
توليد داخلي به واردات، افزايش قيمت ها امري اجتناب 

ناپذير است. چنانچه قدرت خريد جامعه تغييري نكند، 
توليدات داخل��ي نه تنها بازار جهاني بلكه بازار داخلي 
را هم از دس��ت مي دهند. بنابراين دولت بايد حمايت 
از توليد را هم در دستور داشته باشد. براي اين منظور 
مي توان بخش��ي از درآمدهاي اين محل را به حمايت 
از توليدكنندگان اختص��اص داد يا ارزي ارزان تر براي 
واردات در اختي��ار آنها قرار ده��د. همچنين دولت با 
پرداخت بخشي ديگر از بدهي هاي خود به پيمانكاران 

فضا را براي فعاليت دوباره آنها آماده كند. 

  ركود قابل كنترل است
بررسي هاي گوناگون نشان مي دهد نرخ رشد اقتصادي در 
سال جاري به صفر نزديك شده و بين منفي يك تا صفر 
درصد خواهد بود. اما مشكل اصلي از سال آينده آغاز خواهد 
شد. مركز پژوهش هاي مجلس نيز نرخ رشد اقتصادي سال 
۹8 را چند برابر منفي تر از نرخ رشد اقتصادي در سال جاري 
دانست. اين مهم سبب مي شود تا حمايت دولت از تقاضا و 

تحريك آن ضروري تر به نظر برسد. 
از آن جايي كه س��ال ۹8 در حالي آغاز مي ش��ود كه از 
همان آغاز سال محدوديت هاي حداكثري بر اقتصاد 
حاكم است، امروز بايد مسيري را ترسيم كرد كه براي 
س��ال آينده هم فضا را بهبود بخش��د. در حال حاضر 
امكاني براي مثبت نگه داشتن رشد اقتصادي يا كاهش 
نرخ تورم وجود ن��دارد، اما مي توان با اتخاذ تدابيري با 

ركود مقابله كرد. 

گروه اقتصاد كالن|
يافته هاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد انتقال 
صندوق بازنشستگي فوالد به صندوق بازنشستگي كشوري 
بيش از آنكه كمك كننده و مفيد باشد، مي تواند مشكالتي 
را از قبيل نارضايتي و مقاومت مش��اركت كنندگان و نيز 
زيان هاي مالي ناشي از ناسازگار بودن قوانين و مقررات اين 
دو صندوق و نيز شرايط غيرهماهنگ مشموالن صندوق ها 
ايجاد كند. از نظر كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس 
با توجه به اينكه ه��ر دو صندوق بودجه خ��ود را از دولت 
مي گيرند، و هر دو نيز تحت نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي قرار داش��ته، لزومي براي ادغام آنها وجود ندارد. 
بنابراين كليات طرح مذكور مورد قبول نيست. اما به جهت 
رفع مش��كالت فعلي و آتي صندوق فوالد پيشنهاد شده 
ايست شرايطي براي مشموالن جديد فراهم شود تا با شروع 
بيمه پردازي خود در صندوقي جديد و پايدار با مشكالتي 

ازقبيل مسائل يادشده مواجه نشوند. 

  طرح مجلس براي ادغام
به گزارش »تعادل« موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي 
كاركنان شركت فوالد در سال 1354 تأسيس شد و پس از 
چند سال فعاليت در زمينه امور بازنشستگي كاركنان شركت 
فوالد در سال 1376 با ماهيت يك موسسه غيردولتي و از 
نظر اداري و مالي مستقل، به ثبت رسيد و پس از آن در سال 
13۹1 با تصويب بند 5۹ قانون بودجه كل كشور، از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي منتقل ش��د. صندوق فوالد هم اكنون 85 هزار 
نفر بازنشسته و 12 هزار نفر بيمه پرداز دارد كه براي تأمين 
حقوق اين افراد و نيز امور رفاهي و درماني بيمه ش��دگان و 
بازنشستگان خود با مشكالت مالي جدي روبرو است. اين 
مساله بدين معناست كه صندوق به بودجه عمومي وابسته 
اس��ت و از نظر درآمدي قادر به ايفاي تعهدات خود بدون 
كمك گرفتن از منابع عمومي نيست. طي سال هاي گذشته 
اقدامات مختلفي ازجمله تصويب تبصره 7 قانون بودجه 
سال 138۹ كه درپي ادغام صندوق فوالد در سازمان تأمين 
اجتماعي بوده است، جهت سروسامان بخشيدن به مشكالت 
اين صندوق صورت گرفته ك��ه هيچ كدام اثربخش نبوده 
است. يكي ديگر از اقدامات در اين زمينه، تصويب موادي 
جهت واگذاري شركت ها به صندوق فوالد بوده است كه اين 
اقدام هم به سبب زيان ده بودن يا كم بازده بودن شركت ها، 
نتوانسته مفيد واقع شود. در نهايت آخرين اقدام در اين زمينه 
تصويب بند »پ« ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه است كه 

براساس آن صندوق فوالد با حفظ هويت مستقل به وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتقال مي يابد و حداكثر طي مدت 
سه سال، كليه تعهدات حال و آتي صندوق از طريق سازمان 
خصوصي سازي و خزانه داري كل كشور پرداخت خواهد 
شد و ميزان واگذاري ها هرساله در بودجه هاي ساالنه پايدار 
خواهد ش��د، كه تاكنون اجرايي نشده است. شايد با توجه 
به همين سوابق و تاريخچه است كه طرحي جديد توسط 
نمايندگان مجلس در دس��ت بررسي اس��ت.طرح ادغام 
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد در 
صندوق بازنشستگي كشوري در همين جهت و با هدف رفع 
مشكالت مزبور از سوي نمايندگان مجلس ارايه شده است.
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش حاضر به چالش ها 
و نقاط ضعف و قوت اين طرح پرداخته اس��ت. اين گزارش 
با بيان اينكه اين طرح با هدف رفع مش��كل عدم پرداخت 
به موقع مطالبات صندوق ازسوي نمايندگان مجلس ارايه 
شده است، معتقد است: طرح يادشده عالوه بر اينكه نص ماده 
)12( قانون برنامه ششم را كه بر هويت مستقل صندوق و 
پرداخت تعهدات صندوق توسط دولت تأكيد مي كند، ناديده 
مي گيرد، با چالش هايي جدي نيز روبرو است. ازجمله اين 
چالش ها، تفاوت نرخ كسر حق بيمه، تفاوت در شرايط احراز 
بازنشستگي، تفاوت درآمد مشموالن كسر حق بيمه، تفاوت 
ميزان حقوق ازكارافتادگ��ي و وظيفه، چالش هزينه هاي 
درمان، چالش فعاليت هاي اقتصادي و چالش بار مالي ناشي 
از انتقال و غيره است كه يقيناً مي تواند به نارضايتي مشموالن 

در هر دو صندوق بينجامد. از طرفي ديگر به نظر مي رسد 
طرح به اين دليل كه مي تواند به ايجاد تعهدات و زيا  ن هاي 
جديد براي صندوق كشوري منجر شود، مي تواند با اصل 
هفتادوپنجم قانون اساسي نيز مغاير باشد. گزارش يادشده 
با توجه به جميع اين موارد نتيجه مي گيرد كه طرح اين ادغام 
چندان منطقي به نظر نمي رسد و پيشنهاد مي كند شرايطي 
براي مشموالن جديد فراهم شود تا در يكي از صندوق هاي 
بازنشستگي يا يك صندوق ديگر اقدام به بيمه پردازي كنند.

  چالش هاي اصلي ادغام
اين گزارش در ادامه 7 چالش اصلي اين ادغام را بررس��ي 
مي كند.بر اساس گزارش مذكور چالش اول كه مهم ترين 
بحث در م��ورد ورودي هاي صندوق هاي بازنشس��تگي 
محسوب مي ش��ود، نرخ حق بيمه يا كسور بازنشستگي 
اس��ت. نرخ كسور بازنشس��تگي در صندوق بازنشستگي 
كشوري درحال حاضر برابر 22.5 درصد بوده كه ۹ درصد از 
آن توسط كاركنان و13.5 درصد مابقي مربوط به كارفرما 
يعني دولت است. اين نرخ ها در صندوق بازنشستگي فوالد 
معادل 10 درصد س��هم كارمند و 20 درصد كارفرماست. 
بايد دانست تفاوت در اين نرخ ها باعث ايجاد تفاوت در ميزان 
حق بيمه هاي پرداختي ازسوي مشتركين مي شود. به هر 
ص��ورت اين تفاوت خواه از نوع افزايش باش��د، خواه از نوع 
كاهش، مي تواند با مقاومت ها و اعتراضاتي روبرو شود. علت 
اين اعتراض در تفاوت ميزان حق بيمه پرداختي با دريافت 

ميزان حقوق واح��د در بين دو گروه پيش از ادغام و پس از 
ادغام خواهد بود. چالش دوم شرايط احراز بازنشستگي است 
كه بررسي آيين نامه هاي دو صندوق نشان مي دهد بسياري 
از شرايط مورد نياز به منظور احراز بازنشستگي افراد در دو 
صندوق يكسان نبوده و موارد تفاوت ميان اين دو صندوق 
وجود دارد كه تسري قوانين بازنشستگي كشوري به فوالد 
يا بالعكس مي تواند مشكالت و پيامدهاي بسياري را براي 

مشموالن دو صندوق به وجود آورد. 
طبق بررس��ي هاي اين گ��زارش چالش س��وم مربوط به 
درآمد مشمول كسر حق بيمه مي شود. تفاوت در حقوق 
بازنشس��تگي يكي از مهم ترين مواردي است كه مي تواند 
فرايند انتقال صندوق ها را با مشكل و چالش مواجه كند. 
لذا درصورتي كه به سبب انتقال، سطوح اين حقوق دچار 
تغييرات منفي شود، بيشترين مقاومت و اعتراض را در پي 
خواهد داشت. اين تفاوت از دو موضوع ناشي مي شود: الف( 
تفاوت در فرمول محاسبه مستمري است. بررسي قوانين 
نش��ان مي دهد كه اين فرمول محاسبه در هر دو صندوق 
واحد بوده و لذا تفاوتي در محاسبه ميزان حقوق بازنشستگي 
و معدل حقوق و مزايا وجود ندارد. ب( تفاوت در درآمدهاي 
مشمول كسور حق بيمه در دو صندوق است. از آنجايي كه 
نظام پرداخت كاركنان مشتركين تحت پوشش صندوق 
كش��وري از دو قانون »نظام هماهنگ پرداخت كاركنان 
دولت« و  »قانون مديريت خدمات كشوري« تبعيت مي كند، 
و صندوق فوالد از »نظام پرداخت كاركنان براساس طرح 
طبقه بندي مشاغل« اس��ت، لذا رديف هاي درآمدي كه 
مشمول كسر حق بيمه مي شوند در دو صندوق متفاوت 
است، و از آنجايي كه مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي، 
حقوق مشمول كسور حق بيمه است، بر اين اساس در شرايط 
واحد، افراد در يك صندوق مي توانند حقوق بازنشستگي 

متفاوتي دريافت كنند. 
چالش چهارم به ميزان حقوق ازكارافتادگي و وظيفه يعني 
يكي ديگر از مواردي كه مي تواند نشان دهنده تفاوت يا تشابه 
در ويژگيهاي صندوق باشد، برمي گردد. در اين خصوص 
بايد اشاره شده كه ضوابط محاس��به وظيفه وراث قانوني 
مشتركين كس��ورپرداز و حقوق بگيران در دو صندوق به 
يكديگر شباهت دارد، اما در عين حال موارد افتراق نيز وجود 
دارد، ازجمله اين تفاوت ها يكي محاسبه دو گروه باالتر براي 
مشموالن صندوق كشوري، در حين محاسبه وظيفه و دوم 
در نظر گرفتن حداقل سوابق خدمتي 15 سال براي آنان 
است. اين درحالي است كه در صندوق فوالد حداقل سوابق 
خدمتي 20 سال درنظر گرفته مي ش��ود و مضافا  اينكه، 

تفاوت ها در نظام پرداخت دو صندوق باعث ايجاد اختالف 
در ميزان حقوق مستمري بازنشستگي و به تبع آن وظيفه و 
ازكارافتادگي است. اين افتراق سبب بروز تفاوت هايي خواهد 
شد كه در صورت انتقال صندوق فوالد، با توجه به شرايط 

فعلي مشكالت متعددي ايجاد خواهد كرد. 
هزينه هاي درمان يكي ديگر از چالش هايي است كه براساس 
اين گزارش مي تواند در ادغام اين دو صندوق مساله س��از 
باشد. صندوق بازنشستگي فوالد براي صاحبان دفترچه 
درمان، پوشش تقريبا كامل درمان را در نظر گرفته است. 
بدين معنا كه تمامي مخارج درماني و دارويي افراد با فرانشيز 
اندك يا بدون فرانشيز پوشش داده مي شود. وجود شرايط 
سخت كاري مشتركين صندوق بازنشستگي فوالد الزام به 
وجود پوشش بيمه درمان كامل را اجتناب ناپذير مي نمايد. 
در صندوق بازنشستگي كشوري پوشش ارايه شده در قالب 
بيمه تكميلي درمان است كه با پوشش فوالد هم از نوع نحوه 
ارايه و هم از نوع بسته خدمات تفاوت بسيار دارد. لذا برقراري 
اين ادغام مي تواند مقاومت بس��ياري را از س��وي صندوق 

بازنشستگي فوالد ايجاد كند. 
چالش فعاليت هاي اقتصادي ششمين مساله اي است كه 
اين گزارش به آن اشاره كرده است. تركيب سرمايه گذاري ها 
و س��ود حاص��ل از آن، ع��الوه ب��ر اينكه ميزان ريس��ك 
سرمايه گذاري و رويكرد صندوق ها به مديريت آن ريسك ها 
را نشان مي دهد، سودآوري آنها را به عنوان يكي از مهم ترين 
منابع ايفاي تعهدات نيز بيان مي كند. وجود شاخص هايي از 
قبيل تركيب پرتفوي سرمايه گذاري، سهم هر يك از صنايع 
از سرمايه گذاري بورسي يا غيربورسي، ميزان سوددهي و... 
مي تواند فقدان اس��تراتژي و سرمايه گذاري يكسان در دو 

صندوق فوالد و كشوري را بازگو كند. 
در نهاي��ت هفتمين چالش ب��ه بار مالي ناش��ي از انتقال 
برمي گردد. در حال حاضر صندوق بازنشس��تگي فوالد با 
كسري قابل توجهي روبرو بوده كه اين مساله منجر به عدم 
توانايي اين صندوق در برآورده ساختن تعهدات خود شده 
است. طرح مساله ادغام اين صندوق در صندوق بازنشستگي 
كشوري نيز ارايه راه حلي مبني بر رفع اين مشكل بوده است. 
اما نكته اينجاست كه انتقال اين صندوق با كسري موجود نه 
تنها مشكلي را برطرف نمي كند، بلكه صندوق بازنشستگي 
كش��وري را كه خود داراي مسائل بسيار پيچيده از قبيل 
كمبود بودجه و مديريت سرمايه گذاري است را دچار بحران 
كرده و اين صندوق را هر چه بيشتر به بودجه عمومي وابسته 
مي كند. اين مسائل در نهايت نتيجه اي جزافزايش بار مالي و 

تعهدات بردوش دولت نخواهد داشت.
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بانك و بيمه4
 كالس درس نظام بانكي
در مدرسه اقتصاد ايران

تمديد مهلت افتتاح حساب 
قرض الحسنه بانک انصار

محمد ارباب افضلي|
برخالف تم��ام دنيا ك��ه مقوله اي تح��ت عنوان 
»ريسك ورشكستگي« و خطر سرايت آن به ديگر 
موسس��ات مالي وجود دارد، در نظام بانكي ايران 

چنين ريسكي مطرح نيست.
نظام بانكي ايران مدت هاست كه از نقايص ساختاري 
و عملكردي بس��ياري رنج مي برد كه ريز و درش��ت 
اين نقايص در س��ال هاي اخير ب��ه كرات در محافل 
كارشناسي و علمي برشمرده ش��ده است. اما نكته 
اصلي اين اس��ت كه ب��ا وجود تمام��ي اين نقايص، 
فعاليت معيوب اين نظام بانكي هيچگاه نقطه پاياني 
نداش��ته و تمامي بازيگران آن بدون توجه به نحوه 
عملكردشان گويا قرار اس��ت مادام العمر در فضاي 
اقتصادي كش��ور تنفس كنند.كالس درسي را در 
نظر بگيريد ك��ه دانش آم��وزان آن در تمامي طول 
س��ال تحصيلي بدون هيچگونه امتح��ان و ارزيابي 
سال را به پايان مي رسانند و در انتها همه آنها نيز به 
مقطع باالتر راه مي يابند. نه كسي تجديد مي شود و 
نه مردود. حتي هيچ كس بطور اختياري نيز از ادامه 
تحصيل در اين كالس انصراف نمي دهد. در حقيقت 
در اين كالس و مدرسه »ريسك مردودي« نزديك به 
صفر است.از نگاه نگارنده وضعيت نظام بانكي ايران 
مدت هاست كه وضعيتي مشابه با اين كالس درس 
را دارد. سال هاست كه ارزيابي عملكرد و رتبه بندي 
بانك ها در نظام بانكي ايران تنها در حد ترساندن از 
امتحان و كوييز مطرح مي شود و هيچ آزمون جدي از 
بانك ها در اين زمينه گرفته نشده است. چندين ترم 
است كه از بانك ها خواسته شده تا تكاليف خود را در 
زمينه پياده سازي كفايت سرمايه، آزمون تنش و ساير 
الزامات كميته ب��ال به كالس بياورند و هنوز خبري 
نيست. در انتهاي اين كالس هم چند لژنشين وجود 
دارند كه گوششان نه تنها به حرف معلم، كه حتي به 
حرف ناظم و مدير نيز بدهكار نيست مرتب مشغول 
بنگاه بازي )!( هستند. در كل خيلي وقت است كه از 
ميان اين كالس و مدرسه نه كسي مردود شده و نه 
اخراج.آري در نظام بانكي ما تا كنون هيچ كس نه سلب 
مجوز شده و نه ورشكسته. در حقيقت بر خالف تمام 
دنيا كه مقوله اي تحت عنوان »ريسك ورشكستگي« 
و خطر سرايت آن به ديگر موسسات مالي وجود دارد، 
در نظام بانكي ايران چنين ريسكي مطرح نيست. در 
حقيقت در چهار دهه گذشته سياست گذار هيچگاه 
اج��ازه نداده تا بانك ها و يا موسس��ات مالي ضعيف 
هزينه سومديريت شان را خودشان و ذي نفعانشان 
پرداخت كنند و با چشم پوشي بر نقايص عملكردي 
آنها مانع از ورشكستگي ش��ان ش��ده و با اين كار به 
سيستم بانكي و كل آحاد اقتصادي سيگنال داده كه 
هزينه خطاهاي اقتصادي بانك ها و موسسات مالي با 
انتشار پول و ايجاد تورمي كه دولت هاي آينده جور آن 
را خواهند كشيد، پوشش داده خواهد شد.در همين 
رابطه آبسفلد در س��ال ۱۹۹۴ در مقاله اي با عنوان 
»منطق بحران ارزي« اشاره مي كند چنانچه در يك 
اقتصاد با نظ��ام ارزي ثابت يك بخش بانكي ضعيف 
وجود داشته باشد و سفته بازان عقاليي دريابند كه 
سياست گذار براي جلوگيري از ورشكستگي و فشار 
بيشتر بر بخش بانكي، افزايش تورم را بر ثبات نرخ ارز 
و هزينه هاي دفاع از پول ملي ترجيح مي دهد، آنگاه 
ايجاد و يا تشديد بحران ارزي در آن اقتصاد از احتمال 
وقوع بااليي برخوردار است.بنابراين با در نظر داشتن 
نگاه آبسفلد مي توان بخشي از علل وقوع بحران ارزي 
اخي��ر را نيز در وجود همين نظام بانكي ضعيف و در 
عين حال »نورچشمي سياست گذار« جست وجو 
كرد. بي ترديد انگيزه هاي سفته بازان عقاليي در بازار 
ارز ايران در نيمه دوم سال ۹۶ از زماني شكل گرفت كه 
فشار سپرده گذاران مال باخته در برخي از موسسات 
مالي به بانك مرك��زي و بي اعتمادي به نظام بانكي 
كشور به باالترين سطح خود رسيده بود. سفته بازان 
با در نظر داشتن سابقه رفتار سياست گذار با بانك ها 
و موسسات مالي مطمئن بودند كه قطعًا با برنامه اي 
كه بانك مركزي وقت ب��راي بازپرداخت مطالبات 
سپرده گذاران در پيش گرفته است، اجازه فشار بيشتر 
به بخش بانكي را نمي دهد و لذا احتمال افزايش تورم 
در آينده به واس��طه پرداخت هاي بانك مركزي به 
مال باختگان و در نتيجه برهم خوردن موازنه نرخ هاي 
ارز، دور از انتظار نيست.از اين رو به نظر مي رسد اينك 
بر همگان مشخص شده كه بخش بانكي در ايران با 
وجود مشكالت و نقايص فراواني كه دارد، از حاشيه 

امنيت ابدي نيز برخوردار است. 

با توجه به استقبال و درخواست مشتريان و متقاضيان 
ش��رکت در نهمين مرحله قرعه کشی سپرده های 
قرض الحس��نه پس انداز بانک انصار، آخرين مهلت 
افتتاح حساب و تکميل موجودی اين قرعه کشی، 
تا 27 شهريور تمديد شد.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و تبليغات، در نهمين مرحله قرعه کش��ی 
سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک انصار، امکان 
www. ويژه ای در سايت رس��می بانک به نشانی
ansarbank.Ir ايجاد ش��ده است تا متقاضيان 
به همراه خانواده محترمشان با مراجعه به آن سايت، 
نس��بت به افتتاح سپرده قرض الحس��نه پس انداز 
اقدام نمايند.براساس اين گزارش، در نهمين مرحله 
قرعه کشی س��پرده های قرض الحسنه پس انداز با 
حداقل 50 هزارتومان موجودی و هر 50 هزارتومان 
موجودی، يک امتي��از در يک روز،  ب��ه  ۱۱0 نفر از 
دارندگان سپرده ها، جايزه هزارميليون ريالی،۱۱0نفر 
جايزه 25ميليون ريالی به عنوان کمک هزينه خريد 
صنايع دستی و به ۱۱0 نفر جايزه ۱5ميليون ريالی 
کمک هزينه سفر به عتبات عاليات و به هزاران نفر 

ديگر، جوايز نقدی تعلق می گيرد.

حراست وزارت امور اقتصادي و دارايي فاش ساخت 

شيوه هاي اغتشاش در بازار ارز 
گروه بانك وبيمه|

 قيمت طال و س��كه روز پنجشنبه 22 شهريور ماه 
در بازار تهران با افزايش همراه بود بطوري كه نرخ 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱2۸ هزار تومان 

رشد داشت.
به گزارش تعادل، هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي 
طرح جديد امامي در بازار تهران با ۱2۸ هزار تومان 
افزايش نسبت به روز چهارشنبه با رقم ۴ ميليون 
و ۴5۸ هزار تومان به فروش رس��يد. همچنين هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۶۹ هزار 
تومان رشد نس��بت به روز چهارشنبه به ارزش ۴ 

ميليون و 55 هزار تومان داد و ستد شد.
از سوي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار 
آزادي با يك هزار تومان كاهش نس��بت به مدت 
مشابه 2 ميليون و ۱0۳ هزار تومان و هر قطعه ربع 
بهار آزادي نيز با يك هزار تومان افت به ارزش يك 
ميليون و ۱0۳ هزار تومان معامله ش��د.بر اساس 
اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي با ۱0 هزار تومان 
رشد نسبت به روز چهار شنبه به قيمت ۶۳2 هزار 
تومان معامله ش��د و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز با 
۱۴ هزار و 550تومان افزايش به ارزش ۳77 هزار 
و 2۴0تومان فروخته ش��د.بر اس��اس آمار سامانه 
سنا، هر يورو در اين س��امانه ۹ هزار و 755 تومان 
و هر پوند ۱2 هزار و ۹۹0 تومان به فروش رس��يد، 
دالر امريكا ۱۳ هزار و ۹۹تومان داد و ستد شد و هر 
يوان چين نيز يك هزار و ۱77 تومان قيمت خورد.

 اغتشاش در بازار ارزي ايران
اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه مركز حراست 
وزارت امور اقتصادي و دارايي طي گزارشي اعالم 
كرد: بر اس��اس ط��رح همكاري مش��ترك وزارت 
خارجه، خزانه داري و دس��تگاه اطالعاتي امريكا، 
برنامه عملياتي اغتش��اش در ب��ازار ارزي ايران از 
طريق القاي شوك هاي زمان بندي شده در راستاي 
افزايش نا اطميناني به پايداري ارزش ريال در برابر 
ارزهاي خارجي، با بهره گيري از پايگاه هاي امريكا 

در برخي كشورهاي همجوار در جريان است.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي )شادا(، 
اين گ��زارش با تاكيد بر اينكه پژوهش��گران مركز 
حراست وزارت متبوع، اين فرآيندهاي عملياتي را 
شناسايي و رصد مي كنند، مي افزايد: عوامل ميداني 
اين پروژه كه در ايران عمل مي كنند اكثرا از هدايت 
چنين س��از و كار اطالعاتي امريكا اطالع نداشته و 

تصور مي كنند در فرآيند عمليات سوداگران بازار، 
مشاركت و كسب سود مي كنند.

گزارش مركز حراست وزارت امور اقتصادي و دارايي 
بخشي از فرآيند عمليات مذكور را شامل شناسايي 

مبادي ريال دريافتي توس��ط اين پايگاه ها مبتني 
بر شناسايي، جذب و هدايت سرمايه هاي ايرانيان 
براي ايج��اد اخالل در نظام اقتص��ادي و فراخوان 
ريال و چك هاي مس��افرتي از مناطق مرزي اعالم 

كرده است. ساماندهي شبكه اي از عوامل كارگزار 
اس��عاري منطقه اي داراي مراودات گستره با بازار 
پول��ي ايران و اعزام گروه هاي دارن��ده ريال ايراني 
به شهرهاي مرزي و حتي در عمق ايران به منظور 

آغاز عمليات جمع آوري دالر از يك سو و فراخوان 
مراجعه سوداگران عمده بازار ارز به عوامل سامان 
دهي ش��ده در پايگاه هاي موصوف، از سوي مركز 
حراس��ت وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان 

بخشي ديگر از اين اقدامات ذكر شده است.
 بنا بر گزارش مركز حراست وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، ايجاد همگرايي بازاري عوامل به منظور 
ساماندهي تمركز شوك بر بازار و تالش براي حفظ 
عمليات ش��وك تا پنج روز كاري و هدايت ارزهاي 
جمع آوري شده در مسير اخالل در نظام اقتصادي 
اي��ران، از جمله ديگ��ر اقدامات مش��ترك وزارت 
خارجه، خزانه داري و دستگاه اطالعاتي امريكا در 
راس��تاي اجراي برنامه عملياتي اغتشاش در بازار 

ارزي ايران محسوب مي شود.

 تامين ۳.۲ ميليارد يورو ارز براي واردات 
كاالهاي ضروري 

اين در حالي اس��ت كه عبدالناص��ر همتي رييس 
كل بانك مركزي اعالم كرد: ۳.2 ميليارد يورو ارز 
براي واردات كاالهاي م��ورد نياز مردم در يك ماه 
گذش��ته تامين شده اس��ت. عبدالناصر همتي در 
پستي اينستاگرامي آورده است: گزارش كوتاهي 
از اقدامات بانك مركزي در تامين ارز كاالهاي مورد 
نياز مردم عزيزمان معروض مي دارد: دولت و بانك 
مركزي با تش��ديد تحريم هاي دول��ت امريكا و در 
چارچوب اقتصاد مقاومتي ضمن شتاب بخشيدن 
به تقوي��ت و تحكيم ذخاير ارزي كش��ور، واردات 
غيرضرور را كنترل و صادرات را شتاب بخشيده و 
تامين ارز براي واردات كاالهاي اساسي و ضروري 
و نيز مواد اوليه و ساير كاالهاي مورد نياز مردم را با 
تدبير و اولويت بندي به نحو مطلوبي انجام مي دهند.

فقط ظرف يك ماه گذشته حدود ۱.۸ ميليارد يورو 
براي واردات كاالهاي اساس��ي و ضروري ش��امل 
روغن، گوشت، برنج، كنجاله، تجهيزات پزشكي، 
دارو و ... و ۱.۴ ميليارد يورو از طريق س��امانه نيما 
ب��راي واردات مواد اوليه و كاالهاي س��رمايه اي و 
مصرف��ي مورد نياز مردم تامين ش��ده اس��ت.اين 
برنامه با جديت دنبال مي شود و مردم عزيز مطمئن 
باشند تالش هاي الزم براي تامين كاالهاي اساسي 
و ضروري آنها انجام خواهد شد. دولت امريكا بيشتر 
اقداماتي كه مي خواست و مي توانست در ۴ نوامبر 
انجام ده��د را تاكنون انج��ام داده و از حاال به بعد 

بيشتر در پي جنگ رواني است.

گروه بانك وبيمه|
معام��الت فردايي ارز از جمله ش��يوه هايي اس��ت كه به 
صورت غيررسمي در نظام مالي كشور انجام مي شود. در 
اين معامالت غيررس��مي، ذينفعان به پيش بيني قيمت 
ارز در روز آين��ده و انجام معامله بر روي اين پيش بيني ها 
مي پردازند. به گزارش تعادل، پژوهشكده پولي و بانكي در 
يك مقاله سياستي به قلم حسين ميثمي و كامران ندري 
به اين موضوع پرداخته كه ماهيت حقوقي معامالت فردايي 
ارز در واقع شرط بندي بر روي تغييرات آتي نرخ ارز است كه 
به لحاظ شرعي با 2 چالش قمار و غرر مواجه است. دليل 
قماري بودن معامله آن است كه در اينجا طرفين قرارداد بر 
روي يك امر كامال تصادفي يعني نرخ ارز در روز آينده به 
معامله مي پردازند و هر يك از آنها موظف است در صورت 
خطا، تاوان مشخصي به طرف مقابل بپردازد. بنابراين، هيچ 
نوع فعاليت واقعي اقتصادي اتفاق نمي افتد و صرفا بر روي 
متغييري تصادفي شرط بندي صورت مي پذيرد. همچنين، 
به دليل مبهم بودن عوض و معوض در اين معامالت، چالش 
غرر به صورت جدي قابل توجه است. راهكار پيشنهادي 
جه��ت س��امان دهي قراردادهاي فردايي ني��ز انجام اين 
معامالت در قالب حقوقي تعهد بيع در آينده و تشكيل بازار 

رسمي معامالت آتي ارز است.
در اي��ن مقاله ب��ه موضوعات مختلف��ي از جمله ماهيت 
ابزارهاي مش��تقه، ضرورت و كاركردهاي بازار مشتقات 
ارزي، پوشش ريسك نوسانات ارزي براي سرمايه گذاران 
و توليدكنندگان، زمينه سازي كشف قيمت هاي آتي ارز، 
كاهش معامالت بازار غيررسمي ارز، تعميق بازار مالي و... 

پرداخته شده است.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه نياز به ابزارهاي مشتقه 
ارزي براي عموم ذينفعان يك نياز كامال واقعي محسوب 
مي شود و در صورتي كه نظام پولي و مالي رسمي نتواند به 
اين نياز پاسخ دهد، شيوه هاي جايگزين )مانند معامالت 
فردايي ارز( در بازار غيررسمي رشد خواهد كرد.عالوه بر 
اين، مي ت��وان ماهيت حقوقي معامالت فردايي را معامله 
بر روي تغييرات نرخ ارز در نظر گرفت كه از منظر شرعي 
با دو چالش قمار و غرر مواجه است. راهكارهاي جايگزين 
پيشنهادي اين تحقيق جهت سامان دهي معامالت فردايي 
نيز شامل راهكار كوتاه مدت انجام معامالت فردايي در قالب 
حقوقي تعهد به انجام بيع و راهكار بلندمدت تشكيل بازار 

رسمي معامالت آتي ارز است.
در اين تحقيق بيشتر ابعاد فقهي معامالت فردايي و ارايه 
راه حل هاي جايگزين مورد توجه قرار گرفته، با اين حال، 
به نظر مي رس��د ابع��اد اقتصادي و مالي اي��ن معامالت و 
راه حل هاي جايگزين نيازمند بررسي دقيق تر است. اين 
مس��اله مي تواند موضوعي براي تحقيقات آينده در اين 

حوزه محسوب شود. 
همچنين در اين پژوهش، ماهيت حقوقي معامالت فردايي 
مورد بحث قرار گرفته و راهكارهاي ش��رعي جايگزين در 

چهارچوب بانكداري اسالمي ارايه شده است. يافته هاي 
تحقيق نشان مي دهد كه ماهيت حقوقي معامالت فردايي 
ارز در واقع شرط بندي بر روي تغييرات آتي نرخ ارز است 
كه به لحاظ ش��رعي با دو چالش قمار و غرر مواجه است. 
دليل قماري بودن معامله آن اس��ت كه در اينجا طرفين 
قرارداد بر روي يك امر كامال تصادفي يعني نرخ ارز در روز 
آينده به معامله مي پردازند و هر يك از آنها موظف اس��ت 
در صورت خطا، تاوان مش��خصي به طرف مقابل بپردازد. 
بنابراين، هيچ نوع فعاليت واقعي اقتصادي اتفاق نمي افتد 
و صرفا ب��ر روي متغييري تصادفي ش��رط بندي صورت 
مي پذيرد.  همچنين، به دليل مبهم بودن عوض و معوض 
در اين معام��الت، چالش غرر به صورت جدي قابل توجه 
است وراهكار پيش��نهادي جهت ساماندهي قراردادهاي 
فردايي نيز انجام اين معامالت در قالب حقوقي تعهد بيع 
در آينده و تشكيل بازار رسمي معامالت آتي ارز است. بازار 
مش��تقات ارزي يكي از بازارها و نهادهاي مفقوده در نظام 
پولي و مالي كشور است كه نبود آن هزينه هاي گوناگوني 
براي توليدكنندگان، سياست گذاران، سرمايه گذاران مالي 
)سفته بازان( و غيره ايجاد كرده است و هدف اصلي اين بازار 
شفاف سازي مسير آتي قيمت ارز و مديريت ريسك حاصل 

از نوسانات احتمالي نرخ ارز در آينده است.
با توجه به اينكه نياز عموم ذي نفعان به معامالت مشتقه 
ارزي نيازي كامال واقعي است، در خأل بازار رسمي مشتقات 
ارزي ساختارهاي جايگزين غيررسمي در اقتصاد كشور 
ش��كل گرفته اس��ت كه بازار معامالت فرداي��ي يكي از 
مهم ترين آنها محسوب مي شود و در اين بازار غير رسمي و 
غيرقانوني، ذي نفعان به پيش بيني قيمت ارز در روز آينده 
و انجام معامله بر روي اين پيش بيني ها مشغول مي باشند. 
در پژوهش تالش شده است تا ضمن مستند نمودن تجربه 
ماهيت حقوقي معامالت فردايي ارز، ماهيت حقوقي اين 
معامالت را از منظر ضوابط فقه اسالمي مورد ارزيابي قرار 
داده و راهكارهاي جايگزين مرتبط را نيز ارايه كند.ساختار 
تحقيق بدين صورت اس��ت كه پس از اي��ن مقدمه، ابتدا 
ماهيت و ضرورت بازار مشتقات ارزي و سپس انواع ابزارهاي 
مشتقه مورد بحث قرار مي گيرد. همچنين تجربه و ماهيت 
حقوقي معامالت فردايي ارز در بازار غير رس��مي تبيين 
شده و از منظر فقهي تحليل مي شود. طراحي راهكارهاي 
جايگزين اسالمي جهت ساماندهي معامالت فردايي ارز در 

قسمت بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

  ضرورت و كاركردهاي بازار مشتقات ارزي
در دانش مالي، ابزار مشتقه، قراردادي است كه ارزش خود 
را از عملكرد يك موجوديت پاي��ه كه معموال يك دارايي 
اس��ت، دريافت مي كند. ش��اخص هاي گوناگ��ون و نرخ 
بهره، نمونه هايي از اين موجوديت پايه به حساب مي آيند. 
ابزارهاي مشتقه در كنار سهام و اوراق بدهي، سه مورد از 

مهم ترين ابزارهاي مالي را تشكيل مي دهند 

در بازاره��اي پولي و مال��ي متعارف، ابزارهاي مش��تقه 
كاركردهاي بسيار مهمي دارند و به دليل همين كاركردها، 
به صورت گسترده مورد استقبال سرمايه گذاران، بانك هاي 
تجاري، بانك هاي مركزي و غيره، واقع شده اند. در ادامه به 

برخي از مهم ترين اين كاركردها اشاره مي شود .

 پوشش ريسك نوسان ارزي
ريسك و عدم اطمينان، يكي از امور جدا نشدني فعاليت هاي 
اقتصادي است. در واقع، همه كساني كه مالك يك يا چند 
نوع دارايي هس��تند و قصد انجام فعاليت هاي اقتصادي 
را دارند، با پديده ريس��ك مواجهند. اگ��ر چه برخي افراد 
ريسك پذير هس��تند و با ورود به عرصه هاي پر مخاطره، 
قصد دس��تيابي به موقعيت هاي اس��تثنايي و سود باال را 
دارند، اما مي توان گفت بيش��تر انس��ان ها مايلند ريسك 
فعاليت هاي خود را به حداقل ممكن برسانند؛ هر چند سود 
كمتري نصيب آنان شود. با ورود در قراردادهاي مشتقه، 
سرمايه گذاران از اطمينان نسبي برخوردار مي شوند و با 
خيال راحت، براي توليد آينده برنامه ريزي مي كنند. اين 
ويژگي را مي توان مزيت اصلي ابزارهاي مشتقه به حساب 
آورد. البته نبايد فراموش كرد كه ماهيت بازار مشتقه، بازي 
با جمع صفر اس��ت يعني همواره سود يك معامله گر، به 
معناي زيان معامله گر ديگر اس��ت لذا همه معامله گران 
تالش مي كنند با اطالعات كافي و دريافت مشورت هاي 

كارشناسي مناسب، به انعقاد قرارداد اقدام كنند.
عالوه بر اين، هزينه خطر در بازار مشتقه نسبت به بازارهاي 
نقدي بسيار كمتر است. در واقع، خريداران و فروشندگان 
در اين بازار، با ضرر احتمالي پايين و نسبتا مشخص روبه 
رو هستند. بر خالف بازارهاي نقدي كه ميزان خسارت از 
قبل معلوم نيست و ممكن است بسيار باال باشد؛ تا حدي 
كه حتي اصل س��رمايه را از بين ببرد. عالوه بر اين، هزينه 
خطر در بازار مشتقه نسبت به بازارهاي نقدي بسيار كمتر 
اس��ت. در واقع، خريداران و فروش��ندگان در اين بازار، با 
ضرر احتمالي پايين و نسبتا مشخص روبه رو هستند. بر 
خالف بازارهاي نقدي كه ميزان خس��ارت از قبل معلوم 
نيست و ممكن است بسيار باال باشد تا حدي كه حتي اصل 
سرمايه را از بين ببرد. به عنوان مثال، مشتري براي خريد 
مق��دار معيني ارز، بايد بهاي آن را كه مبلغ زيادي اس��ت 
بطور كامل پرداخت كند؛ اما براي خريد اوراق مش��تقه، 
پرداخت مبلغ اندكي نسبت به ارزش دارايي پايه قرارداد 
كافي است ابزارهاي مشتقه مي توانند بر روي دارايي هاي 
مختلفي طراحي شوند كه ارز، يكي از مهم ترين آنها را شكل 
مي دهد. وجود ابزارهاي مش��تقه ارزي به پوشش ريسك 
سرمايه گذاران كمك ش��اياني مي كند. در واقع، پوشش 
ريسك نوسان نرخ ارز، همواره يكي از دغدغه هاي جدي 
سرمايه گذاران را ش��كل مي دهد. زيرا وجود بازار مشتقه 
ارزي در كنار بازار فيزيكي ارز، مي تواند ريس��ك نوسانات 
نرخ ارز را تقليل داده و سرمايه گذاران )شامل واردكنندگان 

و صادركنندگان را در مقابل نوسانات قيمت ارز، به نحوي 
بيمه كند. به عبارت ديگر، در بازار مشتقات ارزي، ريسك 
تغييرات نرخ ارز مورد خريد و فروش افراد ريسك پذير و 

سرمايه گزار قرار مي گيرد.

 ماهيت حقوقي معامالت فردايي ارز 
با توجه به اينكه در نظام پولي و بانكي كشور معامالت آتي ارز 
به رسميت شناخته نمي شود و بر اساس مقررات و ضوابط 
بانك مرك��زي انجام اين فعاليت ها غيرقانوني اس��ت، در 
سال هاي اخير بازاري غير رسمي در اقتصاد كشور تشكيل 

شده است كه اصطالحا بازار معامالت فردايي نام دارد.
منظور از معامالت ارزي فردايي، مبادالتي اس��ت كه در 
آن ذينفعان بازار ارز در پايان يك روز معامالتي، در رابطه 
با قيمت ارز در روز آينده با يكديگر وارد معامله مي شوند و 
بر اساس پيش بيني هايي كه از نرخ ارز در روز آينده دارند، 
تعهداتي طرفين��ي را بر عهده مي گي��رد. در واقع تالش 
مي كنند تا با پيش بيني صحيح ن��رخ ارز در روز آينده، به 
سود مرتبط دست پيدا كنند و طبعا زيان ناشي از پيش بيني 

ناصحيح خود را نيز مي پردازند.

 تاوان عضو و اخراج از گروه معامالت فردايي
تجربه عملي معام��الت مذكور كه بطور عمده در ش��هر 
تهران انجام مي شود، بدين صورت است كه مجموعه اي از 
افراد داراي اعتبار نسبت به تشكيل يك گروه جهت انجام 
معامالت فردايي اقدام مي كنند و يك نفر به عنوان سرگروه 
تعيين مي شود. سرگروه جهت باال بردن تضمين معامالت 
و پرداخت غرامت در صورت انجام پيش بيني نادرست كه 
اصطالحا تاوان ناميده مي شود متناسب با سقف فعاليت 
مورد تقاضاي عض��و، از وي چك تضمين اصطالحا چك 
گارانتي دريافت مي كند. به عنوان مثال، اگر عضو تقاضاي 

معامله باالي يك ميليون دالر اصطالحا باالي يك خط را 
داشته باشد، بايد چك تضمين به مبلغ باالتري بپردازد.

جهت انجام معامالت فردايي ارز، معموال در پايان يك روز 
كاري طرفين معامله بر اس��اس پيش بيني خود از قيمت 
ارز در روز آينده، با يكديگر معامله مي كنند و در پايان روز 
كاري آتي )معموال س��اعت ۱5( تسويه انجام مي شود. در 
واقع، هر طرفي كه پيش بيني ناصحيح انجام داده بود بايد 
تفاوت نرخ واقعي ارز در روز آينده و نرخ پيش بيني شده را 
به عنوان غرامت )اصطالحا تاوان( به طرف مقابل بپردازد. 
فردي هم كه به هر دليل از پرداخت تاوان خودداري كند، 
از گروه )و طبعا از بازار( اخراج خواهد شد و اعتبارش جهت 

انجام معامالت فردايي از بين خواهد رفت.
در اين دس��ته از معامالت ارزي، هيچ ن��وع متن قرارداد 
مكتوبي بين طرفين امضا نمي ش��ود و توافقات به صورت 
حضوري يا تلفني صورت مي پذيرد. همچنين، تحويل ارز 

هيچگونه موضوعيتي براي طرفين ندارد.
اگر از منظر حقوقي به معامالت مذكور نگاه شود مي توان 
آنها را معامله بر روي تغييرات نرخ ارز در نظر گرفت. در اين 
تصوير حقوقي طرفين هيچ تعهدي جهت انجام بيع در روز 
آينده به يكديگر نمي دهند، بلكه بر روي تغييرات نرخ دالر 
شرط بندي مي كنند. در اين تصوير طرفين معامله ريسك 
نوسان قيمت ارز را پوش��ش مي دهند. هر يك از طرفين 
معامله كه پيش بيني ناصحيح انجام دهد، موظف است به 
اندازه خط��ا در پيش بيني نرخ فردايي ارز، به طرف مقابل 
تاوان بپردازد.مثال اگر قيمت ارز در پايان روز جاري ۶۳00 
تومان باشد، طرف اول كه انتظار ثبات با كاهش قيمت را 
دارد اعالم مي كند كه فردا س��اعت ۱5، قيمت دالر كمتر 
از ۶500 تومان خواه��د بود. طرف دوم كه انتظار افزايش 
قيم��ت را دارد نيز اعالم مي كند كه قيم��ت دالر باالتر از 

۶500 تومان خواهد بود.
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آسيب شناسي معامالت فردايي ارز و طراحي ابزارهاي جايگزين 

پوشش ريسك نوسانات ارزي با ابزارهاي مشتقه

تاوان معامالت فردايي به دنبال تغييرات نرخ ارز 

  تجربه عملي معامالت فردايي ارز در تهران نشان مي دهد كه مجموعه اي از افراد داراي 
اعتبار نسبت به تشكيل يك گروه اقدام مي كنند و سرگروه تعيين مي شود. جهت باال بردن 
تضمين معامالت و پرداخت غرامت در صورت انجام پيش بيني نادرست كه اصطالحا تاوان 
ناميده مي شود متناسب با سقف فعاليت مورد تقاضاي عضو، چك تضمين اصطالحا گارانتي 
دريافت مي كنند. اگر عضو تقاضاي معامله باالي يك ميليون دالر اصطالحا باالي يك خط 

را داشته باشد، بايد چك تضمين به مبلغ باالتري بپردازد

برش



معرفي كتاب 

بين الملل

5 بازار سرمايه
پيش بيني ريسك مالي 

صعود بورس هاي آسيايي

مقول��ه ريس��ك در 
ري،  يه گذا ما س��ر
ش��اه كلي��د ورود 
س��رمايه گذاران به 
يك سهم يا شركت 
در قالب هاي مختلف 
سرمايه گذاري است. 
هر سرمايه گذار براي 
انتخاب مسير خود، با 

ريسك هاي مختلفي مواجه است كه ريسك صنعت، 
ريسك سيستماتيك،  ريسك فضاي اقتصادي، ريسك 
غيرسيستماتيك،  ريسك بازار، ريسك سياسي و در 
نهايت ريس��ك مالي را در بر مي گيرد. ريسك مالي، 
گونه اي از ريسك اس��ت كه در اثر افزايش بدهي در 
شركت، به س��هام داران تحميل مي ش��ود. اين نوع 
از ريسك در ش��رايطي مانند استفاده و به كارگيري 
بدهي در ش��ركت، كه تحت عنوان اهرم مالي مورد 
بحث و بررس��ي قرار مي گيرد. بطور مث��ال هر اندازه 
كه يك شركت، وام بيش��تري بگيرد يا اوراق قرضه 
بيشتري منتشر كند، حاشيه سود خالص شركت، 
كم تر خواهد ش��د و ريسك س��هام عادي آن بيشتر 
مي شود.در ادبيات مالي ريسك را مي توان به صورت 
رويدادهاي غيرمنتظره كه معموالً به صورت تغيير در 
ارزش دارايي ها يا بدهي هاس��ت، تعريف كرد. كتاب 
حاضر تحت عنوان پيش بيني ريسك مالي تاليف سيد 
محمد هاشمي ن ژاد است. در اين كتاب سعي شده است 
با رويكرد كامال كاربردي مباحث تئوريك مطرح شده 
و سپس در قالب مثال هاي عملياتي به تشريح عملي 
موارد گفته شده، پرداخته شود. نويسنده اين كتاب كه 
تحصيالت خود در رشته مالي را در مقطع دكتري در 
دانشگاه به پايان رسانده است،  در بخشي از اين كتاب 
آورده است: »عدم اطمينان محيطي و شدت رقابت 
س��ازمان ها و مديران، آنها را با چالش هاي متعددي 
مواجه ساخته است. براي مديريت موثر اين چالش ها 
رويكردهاي نوين، مديريت و شايستگي هاي خاص 
طرح توصيه شده است. شناسايي و مديريت ريسك 
يكي از رويكردهايي اس��ت كه براي تقويت و ارتقاي 
اثربخشي س��ازمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد.«  
گفتني است در اين كتاب، روش ها و ابزارها براي پيش 
بيني ريسك مالي مورد بررسي قرار گرفته است كه 
با ارايه پيش نيازهايي براي عالقه مندان، چند روش 
پيش رفته بررسي ش��ده كه مهم ترين آنها ارزش در 
مراحل ريسك بررسي شده كه روشي متداول است و 
اكثر بانك ها و پروژه هاي مالي براي مديريت ريسك از 

آن استفاده مي كنند. 
اين كتاب مشتمل بر 8 فصل است. در فصل نخست، 
»بازارهاي مالي و ريسك«، متمركز بر تكنيك هاي 
آماري آورده شده كه در تجزيه و تحليل قيمت و بازده 
شاخص ها استفاده مي ش��ود. در اين فصل، مفهوم 
شاخص بازار سهام، خوش��ه هاي نوسان، مشخصه 
دنباله پهن بودن بازده دارايي ها و مفهوم وابس��تگي 

غيرخطي بين دارايي ها بررسي مي شود.
فصل دوم، تحت عنوان »س��نجه هاي ريسك«، به 
تعريف و اندازه  گيري ريسك، نوسان، ارزش در معرض 
ريس��ك )VAR( و ريزش مورد انتظ��ار مي پردازد. 
فصل س��وم، نيز »مدل سازي نوس��ان تك متغيره« 
را معرف��ي مي كند كه دربرگيرنده مدل هاي س��اده 
نوسان، GARCH و نوسان شرطي، برآورد حداكثر 
درست نمايي مدل هاي نوسان، تشخيص مدل هاي 
 ،ARCH و GARCH نوس��ان، كاربرد مدل ه��اي
مدل هاي ديگر خانواده GARCH و مدل هاي نوسان 
جايگزين است.در فصل چهارم، »مدل هاي نوسان 
چندمتغيره« پيش بيني نوسان چندمتغيره، مدل 
 ،DCC و CCC گارچ متعامد، مدل هاي ،EWMA
مقايسه برآوردها و بسط  هاي چندمتغيره مدل گارچ 

بررسي مي شوند.
عنوان فصل پنجم، »ارزش در معرض ريسك و ريزش 
مورد انتظار« اس��ت كه بر ارزش در معرض ريسك 
)VAR(، موضوعات��ي در كاربرد VAR، ريزش مورد 
انتظار )ES( و دوره هاي نگهداري، مقياس بندي و ريشه 
مربع زمان مي پردازد. فصل ششم، نيز »پيش بيني 
ريسك« را مورد نظر قرار داده و به شبيه سازي تاريخي، 
سنجه هاي ريسك و روش هاي پارامتريك، موضوعاتي 
در رابطه با بازده هاي مورد انتظار و VAR با وابستگي 
زماني نوسان مي پردازد.فصل هفتم، به »پس آزمايي و 
آزمون استرس«، مشتمل بر پس آزمايي، پس آزمايي 
ريزش مورد انتظار، مشكالت پس آزمايي ها و آزمون 
استرس مي پردازد. در نهايت فصل هشتم، »نظريه 
ارزش آفرين« دربرگيرنده نظريه ارزش آفرين، بازده 
دارايي ها و دنباله  هاي پهن، تحليل ريسك، تعميم و 

پيچيدگي و وابستگي زماني است.

پ��س از آنكه امريكا از چين براي از س��رگيري 
مذاك��رات تجاري دع��وت ك��رد، بورس هاي 
آسيايي سبزپوش ش��دند. به گزارش رويترز، 
پس از آنكه اس��تيون منوچي��ن- وزير خزانه 
داري امريكا، از مقامات چين براي از سر گيري 
مذاكرات دعوت كرد، ش��اخص ام اس سي اي 
بورس هاي منطقه آسيا-اقيانوسيه به جز ژاپن 
ب��ا ۰.۴ درصد افزايش به كار خ��ود خاتمه داد. 
در اس��تراليا ش��اخص؛ اكس جو؛ ۰.۵ درصد و 
شاخص نيك كي ۲۲۵ ژاپن ۰.۹ درصد افزايش 
يافت. از طرف ديگر ترامپ گفته است كار روي 
اعمال تعرفه ۲۰۰ ميلي��ارد دالري ديگر روي 
كاالهاي وارداتي چي��ن در مراحل نهايي قرار 
دارد. در بورس وال اس��تريت شاخص داوجونز 
اينداس��تريال اوري��ج ۰.۵۷ درص��د افزايش و 
شاخص اس اند پي ۵۰۰ با ۰.۵۳ درصد افزايش 
به كار خ��ود خاتم��ه دادند. ش��اخص نزدك 

كامپوزيت نيز ۰.۷۵ درصد باال رفت.

»تعادل« داليل رشد قيمت سهام بورسي و شاخص كل را بررسي مي كند 

رشد حاشيه اي سهام مقدم بر متن

مروري بر مهم ترين رويدادهاي تاالر نقره اي
حذف سقف رقابت عرضه محصوالت پتروشيمي 

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد
استراتژي نادرست مديران و هيجانات يك طرفه بازار

گروه بورس | سميرا ابراهيمي|
چهارشنبه هفته گذشته، بورس تهران با رشدي مواجه 
شد كه در ۹ سال اخير، بي نظير بوده است. به عبارتي 
از س��ال 88 تاكنون، سابقه نداشته كه به لحاظ تعداد 
رشد، شاخص كل رشد بيش از ۴ درصدي در يك روز 
داشته باش��د. نگاهي گذرا به وضعيت معامالت بازار و 
سهم هايي كه با بيشترين استقبال مواجه شدند، نشانگر 
رشد متوالي سهام ش��ركت هاي فلزي و پتروشيمي 
است. فوالد، فارس، پارس و پارسان بيشترين تاثير را 
در شاخص داشتند. بطوري كه مجموعه گروه صنعتي 
محصوالت شيميايي در هفته گذشته رشد نقدينگي 
1۵۴ درصدي داشت و گروه فلزات اساسي نيز با رشد 
نقدينگي ۲۴ درصدي پس از اين گروه با فاصله در مقام 
دوم جذب نقدينگي در بازار ايستاده است. بازاري كه 
به علت جذابيت در بخش سهام، روي خوش خود را از 
اوراق تامين مالي پنهان كرده و در هفته اخير كاهش 
۴۴ درص��دي نقدينگي در اين بخش داش��ته و رو به 

افول است. 
داليل رش��د س��هام اين دو گروه صنعت��ي )فلزات و 
محصوالت ش��يميايي( حاصل يك دعوا و كشمكش 
ميان سياست گذاران بازار س��رمايه و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بود. شوراي بورس و فعاالن بازار سرمايه 
خواستار حذف رانت ارز ۴۲۰۰ توماني اين محصوالت 
بودند. زيرا اختالف قيمت بيش از 1۰۰ درصدي بين 
بورس كاال و بازار آزاد، باعث ش��ده بود تقاضاي كاذب 
به ب��ورس كاال برود و نه تنها ب��ه مصرف كننده واقعي 
نمي رس��يد، بلكه با ارايه در بازار صادراتي كشورهاي 
همس��ايه، قيمت هاي صادراتي را نيز شكس��ته و به 
توليدكنندگاني كه صادرات انجام مي دهند، آس��يب 
رسانده است. پس از كشمكش هاي فراوان براي ارايه 
نرخ هاي پايه بر اس��اس ارز بازار آزاد يا سامانه سنا، در 
مراحلي ابتدا س��قف رقابت ب��راي محصوالت مس و 
آلومينيوم آزاد شد. سپس سقف رقابت فوالد برداشته 
ش��د و آنطور كه محمد ش��ريعتمداري، وزير صنعت 
روز گذش��ته اعالم كرد  قرار است س��قف رقابت براي 
محصوالت پتروشيمي هم برداشته شود. قبال سقف 
رقابت اين دو كاالي استراتژيك پيش از اين ۵ درصد و 
مس و آلومينيوم 1۰ درصد بود. اما تبصره اي كه ايين 
نامه برداشت سقف تدارك ديده،  مبني بر اين است كه 

اگر قيمت كاالي فوالد ۲۰ درصد بيشتر از قيمت پايه 
رشد كند، بايد براي افزايش قيمت مواد اوليه و قيمت 
انرژي مورد مصرف توليدكننده، فرآيند جديدي برقرار 
شود. موضوعي كه احتماال هنگام برداشتن سقف رقابت 
معامالت محصوالت پتروشيمي نيز ديده خواهد شد. 

بنابراي��ن با اين پيش فرض كه از آبان ماه و با اجراي 
موج دوم تحريم، روند صادرات نيز اگر به صفر نرسد، 
كندتر از وضعيت فعلي مي ش��ود، مي توان گفت كه 
به دليل افزايش س��طح عمومي قيمت ها و افزايش 
ن��رخ ارز، تنها رقم درآمدي ش��ركت ها در س��طح 
باالتري قرار مي گيرد )در واقع افزايش چش��مگير 
حاشيه سود به حاش��يه مي رود( . بيان اين موضوع 
زماني قوت مي گي��رد كه احتمال مي رود در فاكتور 
بع��دي نرخ خوراكي كه قرار اس��ت براي واحدهاي 
پتروشيمي صادر شود، به دليل آنكه اين واحدها ارز 
حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما با نرخ بيش 
از 8 هزارتومان ب��ه ازاي هر دالر ارايه مي كنند،  رقم 
خوراك آنها ديگر ۳8۰۰ توم��ان و به احتمال زياد 
حتي ۴۲۰۰ تومان هم نخواهد بود. البته اين موضوع 
هنوز به تصويب و قطعيت نرسيده اما گمانه زني ها 

از وزارت نفت بر اين مبناست. 

   ارزش جايگزيني دالري شاه كليد رشد بورس 
از طرف ديگر كش��ور در ماه هاي گذشته افزايش نرخ 
ارزي داش��ته كه از ۴ هزار تومان به بي��ش از 1۳ هزار 
تومان رسيده و با احتساب نرخ جديد، ارزش جايگزيني 
ش��ركت ها فراتر از ارزش تابلوي آنها شده كه طبيعتا 
مانند آنچه در س��ال ۹1 رخ داد، فرآيند تنظيم قيمت 
سهام شركت ها با نرخ جديد ارزش جايگزيني شركت ها 

پيش مي آيد. 
موضوع ديگري كه در خصوص سياست هاي كالن 
ارزي و وجوه آث��اري آنها در بازار مطرح مي ش��ود، 
اين اس��ت كه گفته مي ش��ود در ميان مدت با توجه 
به ناپاي��دار بودن فاصله بزرگ ايجاد ش��ده بين ارز 
آزاد و نيمايي در نهايت بايد ف��رض اصلي را بر پايه 
همگرا شدن اين دو نرخ قرار داد. از اين رو با افزايش 
محتمل ارز نيمايي اين امكان وجود دارد تا بار ديگر 
س��وخت جديد تورمي به بورس ته��ران براي ادامه 
رشد قيمت ها برس��د. با اين حال، براي آنكه از رشد 

واقع��ي و بلندمدت در اين بازار مطئن ش��ويم، بايد 
گزارش هاي شركت ها منتشر و رصد شود و چنانچه 
افزايش ف��روش در صورت هاي مالي نمايان ش��ده 
باشد، مي توان به رشد واقعي و مداوم خوشبين بود. 

   ورودي هاي جديد 
آن طور كه بررسي ها نشان مي دهد، صدور كدهاي 
معامالت��ي در يك ماه اخير نس��بت به ماه هاي قبل 
افزايش داش��ته، البته كارگزاران بورسي مي گويند 
كه تقاضاي كدهاي معامالتي آنقدر با افزايش همراه 
نبوده كه از آن به عنوان يك اتفاق اثرگذار ياد كرد. 
به نظر مي رس��د با سررسيد سپرده هاي مدت داري 
كه بانك ها در ش��هريورماه س��ال قبل جذب كرده 
بودند، برخي سرمايه گذاراني كه نقدينگي خود را در 

بانك ها سپرده كرده و از رشد بازارها جامانده بودند، 
بازار سرمايه را براي سرمايه گذاري انتخاب كرده اند. 
اما هنوز نمي توان وضعيت ورود نقدينگي جديد به 
بازار سرمايه پيش بيني كرد. در هفته گذشته، آمار 
ماهانه متغيرهاي پولي توس��ط بانك مركزي براي 
تيرماه نيز منتشر شد. جزئيات اين آمار حاكي از آن 
است كه وضعيت نقدينگي كش��ور شاهد رشد 11 
درصدي بدهي بانك هاي غيردولتي به بانك مركزي 
در مقياس ماهانه و جهش ۹۶ درصدي همين متغير 
در ابعاد ساالنه است. به اين ترتيب مشكالت شبكه 
بانكي در اين بخش مثل قبل ادامه دارد و نش��انه اي 
از تعدي��ل يا توقف اضافه برداش��ت بانك ها از منابع 
پر ق��درت بانك مرك��زي ديده نمي ش��ود. عالوه بر 
اين، رش��د حجم پول در مقياس ماهانه ۴ درصد و 

ساالنه ۳۵ درصد اس��ت كه اين رقم از منظر ساالنه 
در پنج س��ال اخير بي سابقه بوده و نمايانگر افزايش 
قدرت تحرك نقدينگي اس��ت. با توجه به اينكه باور 
عمومي قائل به تورمي بيش از تورم اعالم است، در 
تابستاني كه پشت سر گذاشتيم، بازار سهام به عنوان 
بستري براي سرمايه گذاري دارندگان سرمايه هاي 
راكد مطرح ش��د و اين موج انبوه نقدينگي كه بطور 
مش��خص از ابتداي تابس��تان ش��كل گرفته، روند 
صعودي خود را تداوم بخشيده است. البته اين موج 
نقدينگي عالوه بر تشديد تقاضا در سهام ارزنده، رشد 
باورناپذير سهام بنگاه هايي را در پي داشته كه قيمت 
پاياني آنها اساسا شكاف زيادي تا مرز ارزندگي دارند 
كه عمدتا مربوط به رس��يدن ارزش ب��ازار به ارزش 

جايگزيني دالري آنها دارد. 

گروه بورس| در هفته گذش��ته رويداده��ا و اظهارنظرهاي مهمي 
پيرامون بورس كاالي ايران صورت گرفت كه آغاز عرضه هاي پرحجم 
فوالدسازان در راستاي دستورالعمل تنظيم بازار فوالد، حذف سقف 
رقابت عرضه محصوالت پتروشيمي، استفاده وزارت جهاد كشاورزي 
از ظرفيت بورس كاال، برنامه اتاق اصناف براي همكاري با بورس كاال و 

فروش ۴۵ تن زعفران در بورس كاال از مهم ترين آنها بود.

   عرضه هاي پرحجم فوالدسازان 
بر اين اس��اس، پيرو اصالحيه صورت گرفته در خصوص دس��تورالعمل 
تنظيم بازار محصوالت فوالدي كه از سوي وزارت صمت به بورس كاالي 
ايران ابالغ شد، از روز ش��نبه ۲۴ شهريور ماه، شاهد عرضه هاي پرحجم 
فوالدسازان كشور به ميزان 1۹۴هزار و ۵۶۰ تن در بورس كاال خواهيم بود. 
دستورالعمل تنظيم بازار محصوالت فوالدي كه روز سه شنبه با ۲ اصالحيه 
از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس كاالي ايران ابالغ شد بر 
اس��اس آن از اين پس قيمت هاي پايه محصوالت فوالدي در بورس كاال 
معادل متوسط نرخ كشف شده كاالها در ۴ عرضه آخر بورس كاال است و 
همچنين سقف رقابت محصوالت فوالدي در معامالت بورس كاال باز شد. 
از اين رو شركت هاي فوالدي در روز شنبه با سبدهاي سنگين به بورس 
كاال مي آيند تا مصرف كنندگان نيز دست پر تاالر نقره اي را ترك كنند. 
براساس اطالعيه عرضه روز شنبه بورس كاال، شركت فوالد مباركه اصفهان 
۷۵ه��زار و ۲۰ تن ورق گرم B و ۲۵هزار و 8۰ ت��ن ورق گرم C را در تاالر 
محصوالت صنعتي و معدني بورس كاال عرضه مي كند. همچنين فوالد 
خوزستان ۳۰ هزار تن شمش بلوم، فوالد خراسان ۵ هزار تن سبد ميلگرد 
مخلوط، فوالد كاوه اروند ۶هزار تن سبد ميلگرد مخلوط و پرشين فوالد 
آريا نيز ۳۳۰۰ تن سبد ميلگرد مخلوط را بر تابلوي عرضه بورس كاال ثبت 
مي كنند. ديگر عرضه كننده روز شنبه تاالر نقره اي نيز ذوب آهن اصفهان 
است. اين شركت ۳۰هزار و 1۴۰ تن تيرآهن 1۴ تا 18 و ۲۰هزار و ۲۰ تن 

سبد ميلگرد 1۲ تا ۳۲ را در بورس كاال عرضه خواهد كرد.

   تحولي جديد
اف��زون بر اين، ش��ريعتمداري وزير صمت با توجه ب��ه افزايش نرخ ارز و 
راهكارهاي مختلف براي دولت عنوان كرد: دولت دو راه در پيش دارد يا در 
نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ توماني براي معامالت كااليي و كنترل رانت و نظارت 
ش��ديد بر بازار و يا استفاده از نرخ ارز و سقف رقابت آزاد و هزينه در حوزه 
رفاهي و حمايتي كه كشور در حال حركت به سمت بازار غير رانتي است 
و به تدريج روندها اصالح خواهد شد و از هفته جاري در عرضه محصوالت 
پتروشيمي نيز س��قف رقابت آزاد خواهد ش��د. وي با اشاره به سياست 
صادراتي دولت گفت: صادرات بدون واردات ارز و صادرات كاالهاي اساسي 
كه نرخ ارز رسمي به آن تعلق مي گيرد مورد حمايت دولت نيست و بايد با 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تأمين مواد اوليه و توليد كشور را حمايت 
كرد. وي به پيش��رفت هاي صنعتي در كشور اشاره و اظهار كرد: درسال 

گذشته ۶ هزار واحد صنعتي در كشور به بهره برداري رسيد.

   لزوم بهره گيري بيشتر دولت از ظرفيت بورس كاال 
از س��ويي ديگر، يك نماين��ده مجلس گفت: معام��الت در بورس كاال 
شفاف است، بطوري كه همين شفافيت باعث مي شود تا بخش زيادي از 
واسطه ها در همان ابتدا در فرآيندها حذف شوند، همچنين مي توان حجم 
عظيمي از محصوالت را روي تابلوي بورس عرضه كرد. عباس پاپي زاده، 
معتقد است: اگر در چند سال اخير و براساس پيشنهاد مكرر نمايندگان 
مجلس، از ظرفيت هاي بورس كاال در حوزه عرضه بسياري از محصوالت 
كشاورزي و همچنين اجراي سياست قيمت تضميني چندين محصول 
همانند جو و ذرت، بطور كامل بهره مي برديم، امروز با بخش عظيمي از 
مشكالتي كه در حوزه افزايش قيمت ها، واسطه گري هاي عجيب و كاهش 
بودجه دولت ايجاد ش��ده است، روبرو نبوديم. وي كشف قيمت و ايجاد 
شفافيت در كش��ف قيمت را به عنوان ديگر مزاياي بورس كاال مطرح و 
بيان كرد: زماني كه شمار عرضه كنندگان در بورس كاال زياد شود، مصرف 

كننده هم با ورود در بورس نيازهايشان را برآورده مي كنند .

اس��تفاده از هر راهكاري كه منجر به كاهش هيجانات و رفتارهاي 
غير كارشناسي در بازار سرمايه شود، به رشد بلندمدت بازار كمك 
مي كند. يكي از اين ابزارها، مهار فش��ار تقاضا روي سهام بنگاه ها 
اس��ت كه به ايجاد رش��د پايدار بلندمدت براي آن شركت منجر 
مي شود و ش��ركت ها با نوسان كوتاه مدت كمتري مواجه شوند. به 
گزارش سنا، يك كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد: متاسفانه اين 
روزها شاهد هستيم كه در بس��ياري از مقاطع، استراتژي مديران 
سرمايه گذاري بنگاه ها، شبيه استراتژي سهامداران حقيقي شده و 
اين موضوع، بازار سرمايه را دچار هيجانات يك طرفه مي كند. علي 
اس��المي بيدگلي با اشاره به اينكه ممكن است برخي سهام با نگاه 
سرمايه گذار خرد و بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري جايگزين، 
ارزش نگه داري داشته باشد، ابراز داشت: اما اتخاذ تصميم به منظور 
نگه داري همان س��هام، براي سهامداران حقوقي با توجه به تعداد 
سهام پرتفوي شان، استراتژي درس��تي نباشد. تجربه نشان داده 
برخي مديران پرتفوي ها همان رفتاري را دارند كه شخص حقيقي 

براي دارايي هاي خود اتخاذ مي كنند.
 وي با توصيه به س��هامداران عمده در خصوص تهيه گزارش هاي 
كارشناسي شده خاطرنشان كرد: سهامداران عمده بايد گزارشي 
كارشناس��ي تهيه كنند تا ميزان س��هام قابل واگذاري در صورت 
عبور از قيمت هاي خاص مش��خص باش��د. اين در حالي است كه 
بسياري از شركت ها طي سال هاي گذشته از وجود سهام در پرتفوي 
خودش��ان به عنوان دارايي هاي تحميلي از دولت و بانك مركزي 
يا تصميمات غلط مديران گذشته ناراضي بودند و اين روزها زمان 
مناس��بي براي واگذاري آنها به شمار مي رود. رييس هيات مديره 
ش��ركت مشاور س��رمايه گذاري آرمان آتي با اش��اره به اينكه اين 
روزها با الزام به فروش سرمايه گذاري هاي بانك ها مواجه هستيم، 
افزود: متاسفانه كمترين حجم عرضه سهام توسط بانك ها صورت 
مي گيرد. از سوي ديگر، با عرضه اندك سهام توسط صندوق هاي 

بازنشستگي و تامين اجتماعي مواجه هستيم. در دوره هاي گذشته 
بارمالي اين ش��ركت ها به دليل پايين بودن قيمت سهام، بر دوش 
دولت بوده است، اما اين روزها با وجود رشد ۲۰۰ درصدي قيمت 
سهام، ش��اهد پاسخگويي س��هام دار عمده به عطش خريد سهام 

داران حقيقي نيستيم.
علي اس��المي بيدگلي ادام��ه داد: بايد توجه داش��ت فروش يك 
ميليارد س��هم نمي تواند ب��ا قيمت فروش هزار س��هم در پرتفوي 
داراي يك استراتژي باش��د. وي با تاكيد بر اينكه همزمان با رشد 
بازار بايد كمك كنيم ارزش پايه بازار هم افزايش يابد، گفت: يكي 
از روش هاي آن عرضه سهام شركت هاي جديد يا تسريع در صدور 
مجوزهاي افزايش س��رمايه داراي طرح هاي توس��عه اي منطقي 
است. راهكار ديگر، افزايش سهام شناور آزاد است كه باعث كنترل 
فشار نقدينگي مي شود و از رشد بي رويه بازار جلوگيري مي كند. 
اما متاس��فانه در اين مدت شركت بزرگي غير از پتروشيمي پارس 
وارد بازار س��رمايه نشده است. در عين حال، براي افزايش سرمايه 
بااليي نيز مجوز صادر نشده و سهام داران بزرگ هم نسبت به عرضه 

سهام اقدام نكرده اند . 
اسالمي بيدگلي با اش��اره به اينكه نهاد ناظر چند ابزار سريع براي 
پاسخگويي به عطش بازار دارد؛ تصريح كرد: بسياري از شركت ها 
در زمان پذيرش، متعهد به عرضه سهام تا ۲۰ درصد مي شوند. اما 
هستند ش��ركت هايي كه بيش از 1۰ سال از پذيرش  آنها گذشته، 
اما تعهد اوليه خود را انجام نداده اند. رييس هيات مديره ش��ركت 
مش��اور س��رمايه گذاري آرمان آتي، با بيان اينكه منظور از عرضه 
س��هام، فروش به ثمن بخس نيست، گفت: منظور مديريت سهام 
ش��ركت به منظور ايجاد رش��د پايدار با نرخ منطقي در بازار است. 
بديهي است كه نمي توان انتظار داشت سهام يك شركت به مدت 
طوالني روزانه ۵ درصد رشد قيمتي را تجربه كند و عملكرد صحيح 

سهامداران عمده از زيان هاي آتي پيشگيري مي كند.

ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
هفته گذش��ته 1۷ هزارو ۳۴۷ واحد افزايش معادل 
)1۲.۵ درصد رشد( را تجربه كرد و توانست وارد كانال 
1۵۵ هزار واحدي شود. از همين رو، در هفته گذشته 
قيمت س��هم ها در بورس تهران با رش��د فزاينده اي 
مخصوصا در گروه هاي نفتي، محصوالت شيميايي و 
فلزات اساسي بود. در اين گروه ها در روزهايي شاهد 
صف خريد پايدار بوديم. كه علت ريش��ه اي افزايش 
فزاينده قيمت س��هم ها را مي ت��وان افزايش قيمت 
دالر در طي ماه هاي گذشته بيان كرد. در طي هفته 
گذشته شاخص بازار اول 1۴ هزار و ۶۰۳ واحد رشد 
كرد و تا تراز 11۵ ه��زار و ۹۲۰ واحدي باال رفت. در 
عين حال ش��اخص بازار دوم با ۲۵ هزار و ۷8۶ واحد 
رشد مواجه ش��د و به رقم ۳۰۰ هزار و ۷۲۳ واحدي 
رسيد. به گزارش ايسنا، ش��اخص آزاد شناور در اين 
مدت با رشد فزاينده 1۹ هزار و ۳۵۰ واحدي رو به رو 
شد و تا رقم 1۶۶ هزار و ۲۴۶ واحدي باال رفت در عين 
حال شاخص ۳۰ شركت بزرگ ۹۴1 واحد رشد كرد 
و به عدد ۷۶۳۷ رس��يد. بر اساس اين گزارش، حجم 

معامالت بورس تهران رقم ۳.۳ ميليارد سهم و ارراق 
مالي را رد كرد و تعداد معامالت اين بازار به ۲1۹ هزار 

و ۷۴۶ رسيد.

   افزايش » آيفكس«
از س��ويي ديگر، ش��اخص كل فرابورس ايران كه از 
1۵۷۹ واحدي در آخرين روز كاري هفته ماقبل به قله 
تاريخي 1۷۷1 واحدي در پايان هفته گذشته صعود 
كرد، بازدهي خود را از آغاز شهريورماه به 1۴ درصد 
و از ابتداي س��ال به ۶۲ درصد رسانيد. همچنين، در 
هفته منتهي به ۲۳ شهريورماه عالوه بر كانال شكني 
آيفكس، ارزش ب��ازاري فرابورس نيز از ابتداي هفته 
1۲ درصد رشد كرد و بدين ترتيب ميزان رشد ارزش 
بازار فرابورس از ابتداي سال ۹۷ به ۴1 درصد رسيد. 
عالوه بر رشد چش��م گيري حجم و ارزش مبادالت 
كل فرابورس، تمام��ي بازارهاي فرابورس ايران طي 
هفته گذشته معامالت مثبت و درنتيجه عملكردي 
س��بز را رقم زدند. از اين رو در پي دادوستد ۵ هزار و 
18۷ ميليون ورقه بهادار ب��ه ارزش ۳۰ هزار و ۹8۰ 

ميليارد ريال ط��ي ۵ روز كاري هفته، حجم و ارزش 
اين دادوستدها نسبت به هفته ماقبل به ترتيب ۲۹ 
و ۵۴ درصد افزايش ياف��ت. در ميان بازارهاي اصلي 
فرابورس، بازار اول با رشد ۶۴ درصد حجم و افزايش 
۷۵ درصدي ارزش مبادالت، بهترين عملكرد هفتگي 
را از خود نشان داد و ميزبان نقل وانتقال ۵۷1 ميليون 
سهم به ارزش يك هزار و ۴8۰ ميليارد ريال بود. در 
بازار دوم نيز معامله گران با دس��ت به دس��ت كردن 
يك هزار و ۷۶۰ ميليون سهم به ارزش ۷ هزار و 1۳۵ 
ميليارد ريال، به ترتيب رشد 18 و ۵۲ درصدي را در 

حجم و ارزش دادوستدهاي اين بازار رقم زدند.

   عرضه 3 »اخزا «
افزون بر اين، از رويداده��اي مهم هفتگي مربوط 
به بازار ابزارهاي نوين مال��ي فرابورس مي توان به 
عرضه اس��ناد خزانه اس��المي در ۳ نماد معامالتي 
»اخ��زا۷۰۵«، »اخزا۷11« و »اخزا ۷1۲« اش��اره 
كرد كه ارزش اين س��ري از اخزاها در مجموع ۳۴ 
هزار و ۳۶۰ ميليارد ريال است. همچنين قرار بود 

در آخرين روز كاري هفته اي كه پشت سر گذاشتيم 
اوراق »اخزا۷۰۴« عرضه ش��ود كه مدير عمليات 
بازار و اعض��اي فرابورس از موكول ش��دن عرضه 
اين اوراق به ام��روز خبر داد. در نهايت رصد ارزش 
معامالت خرد صنايع فرابورسي نشان مي دهد كه 
ارزش معامالت خرد بازار س��هام و اختيار س��هام 
به تفكي��ك گروه هاي صنعت ب��ه 1۴ هزار و ۴۳۲ 

ميليارد ريال رس��يده اس��ت كه 1۶ و 1۵ درصد از 
اي��ن ارزش مبادالتي به ترتيب به گروه هاي فلزات 
اساس��ي و محصوالت ش��يميايي اختصاص يافته 
است. جايگاه هاي س��وم و چهارم از نظر بيشترين 
س��هم از ارزش مبادالت خرد صنايع فرابورسي را 
نيز گروه هاي فراورده هاي نفتي، كك و س��وخت 

هسته اي و پيمانكاري صنعتي در اختيار گرفتند.

صعود 17 هزار واحدي »تدپيكس« 
مروري بر آمار معامالت هفته گذشته نشان مي دهد
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آيا كمبودها به خاطر كمبود ارز است

احتكار و كمبود ريشه در ضعف مديريت دارد
 گروهتشكلها |

تصور اشتباهي درباره ريش��ه هاي بحران اقتصادي 
فعلي وجود دارد. كمبود بعضي كاالها مانند پوشك 
يا نوار بهداشتي باعث شده است كه مردم اين تصور 
را داش��ته باش��ند كه به دليل كمبود ارز اين كاالها 
به كش��ور وارد نشده اس��ت در حالي كه بخش قابل 
توجهي از اين كاالها در كشور توليد مي شود. نگاهي 
به وضعيت تراز ارزي نش��ان مي دهد كه مساله اصال 
كمبود ارز نيست بلكه خيلي ساده در اثر نوع مديريت 
قيمت ارز وضعيت به شكل فعلي درآمده است. چند 
نرخي ش��دن بازار ارز و اصرار دولت بر قيمت گذاري 
برخي كاالها باعث شده كه توليد و فروش اين كاالها 
به صرفه نباش��د به همين دليل ش��اهد مش��كالتي 
همچون كمبود مواد بهداشتي هستيم. براي توليد 
بعضي از اين كاالها نياز به مواد اوليه وارداتي است و 
در مقابل دولت براي اينكه اعتراض ها به خاطر تورم 
زياد نشود از طريق قيمت گذاري تالش دارد قيمت 
را دس��توري پايين نگه دارد. اين مس��اله در شرايط 
فعلي ممكن نيس��ت و باعث كمبود شده است چرا 
كه بس��ياري از توليدكنندگان ديگر اقدام به توليد 
نمي كنند. مرحل��ه بعد اين بحران ورشكس��تگي و 
توقف فعاليت بنگاه ها و سپس تشديد بيكاري است.

   كمبود ارز نداريم
با ادامه روند افزايشي قيمت ها در بازار ارز و تجربه نرخ 
دالر در كانال ۱۵ هزار تومان، فعاالن اقتصادي ضعف 
مديريتي را عامل اين شرايط مي دانند و معتقدند كه 
علت سير صعودي دالر و همچنين ساير ارزها را بايد 
از دولت پرسيد. عالوه  بر اين، بازار كوچه و پس كوچه 
به عنوان مرجع لحاظ مي شود، در صورتيكه بازار آزاد 

بخش ناچيزي از تقاضا را تامين مي كند.
گرچ��ه داليل متفاوتي از جمله ج��و رواني، افزايش 
تقاضا و برخي سينگال هاي منفي از سوي مسووالن 
عامل، براي ش��رايط فعلي بازار عنوان مي ش��ود اما 
كارشناسان دليل نوسانات تند و رشد افسارگسيخته 
دالر را به سياست هاي گذشته تاكنون ربط مي دهند.

همچنين طب��ق برآورده��ا ۲۰۰ ميلي��ارد دالر به 
عنوان ذخاير ارزي تا پايان سال درنظر گرفته شده و 
هزينه هاي كشور نيز حدود ۸۰ ميليارد دالر تخمين 
زده مي شود. با اين اوصاف مي توان گفت كه كمبود 
ارز نداريم بلكه بايد نظام مديريتي اصالح شود. حتي 
در زمينه انتق��ال ارز نيز هنوز تحريم ها به مرحله اي 
نرسيده اس��ت كه بخواهيم مشكل را در عدم انتقال 

ارز بدانيم.
در اين زمينه مهدي عليپور - نايب رييس كميسيون 
س��رمايه گذاري اتاق بازرگاني اي��ران- تصريح كرد: 
در اوضاع اقتصادي كش��ور و سياس��ت گذاري هاي 
ارزي ضرب المثل »خش��ت اول گر نه��د معمار كج، 
تا ثريا مي رود ديوار كج« كامال بجا و درس��ت است. 

سياست هاي ارزي دولت از رياست قبلي بانك مركزي 
شروع ش��ده و همچنان ادامه دار اس��ت و مساله اي 
نيست كه يك ش��به اتفاق افتاده باشد كه بخواهيم 
تغييرات را يك روزه بررسي كنيم اما واضح است كه 

اتفاق بعدي بسيار نگران كننده خواهد بود.

   صنعت در كما 
وي افزود: در حال حاضر ب��ه جرات مي توان گفت كه 
صنعت كشور به دليل سياس��ت هاي اشتباه دولت به 
معناي واقعي در كما است. علتش هم اين است كه زماني 
كه در تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني اعالم ش��د به اندازه 
كافي ارز ۴۲۰۰ توماني مي توانيم عرضه كنيم، وضعيت 
نامناسبي را براي تضعيف صنعت به وجود آورد. بعد از 
آن نيز سياست هاي اشتباه همچون ارزهاي مسافرتي 

و ... در پيش گرفته شد.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار 
كرد: دولت زماني كه متوجه شد تصميماتش اشتباه 
بوده، اش��تباه اول را با اشتباه ديگر پاسخ داد. هم زمان 
با تعطيل ش��دن ب��ازار آتي بانك مرك��زي اعالم كرد 
ك��ه » ذخاير ارزي همچ��ون ناموس بان��ك مركزي 
مي ماند و نمي توانيم به آن دست بزنيم.« اين موضوع 
بحران و وحشتي در مردم و كش��ور به وجود آورد كه 
در واقع باعث ايجاد جنگ رواني در بازار ش��د. در اين 
ميان قطع  به  يقين افرادي سودجو كه اگر اسم شان را 

»زالوصفت« يا »دالل« بگذاريم، هستند كه براي مردم 
هيچ ارزشي قائل نيستند و دالرهاي قابل مالحظه اي 
انباشته كرده اند. به گفته وي، اين افراد اكنون از اوضاع 
سوءاس��تفاده كرده و حال خيال شان راحت شده كه 
بانك مركزي ديگ��ر دالر را به راحتي ب��ه بازار تزريق 
نمي كند. اين مسائل به روند افزايشي شدن نرخ ارز در 
بازار كمك كرده است كه كنار هم گذاشتن همه اين 

عوامل وحشت عمومي ايجاد مي كند.
عليپور با اشاره به جنگ رواني ايجاد شده براي تبديل 
س��رمايه ها به دالر، اظهار كرد: اين روي��ه زنجيره وار، 
س��رعت كاهش ارزش پول ملي را بيشتر مي كند. هر 
چقدر كه نرخ دالر باال مي رود از طرف ديگر حجم حمله 
براي تبديل ارزها بيشتر مي شود و به صورت تصاعدي 

خريد ارز در بازار انجام مي شود.

   اعتماد به سپرده گذاري ارزي
از دست رفته است

نايب رييس كميسيون س��رمايه گذاري اتاق بازرگاني 
اي��ران با اش��اره به اينك��ه حداقل بايد سياس��ت هاي 
مكم��ل همچ��ون س��پرده هاي ارزي در نظ��ر گرفته 
ش��ود، تصريح كرد: البته مردم ديگر به س��پرده هاي 
ارزي نيز اعتماد ندارند، چراكه س��ال هاي قبل زماني 
كه مردم دالرهايش��ان را بردند و س��پرده  باز كردند و 
برگش��ت داده نش��د، بانك ها در مقطعي اعالم كردند 
كه ب��ه قيمت دولتي، ري��ال برمي گرداني��م لذا باعث 
شد مردم اعتمادشان نسبت به سپرده گذاري ارزي از 
دست برود. وي افزود: اگر مردم به سپرده گذاري ارزي 
تشويق مي شدند، حداقل پول ها در اختيار بانك ها قرار 
مي گرفت، اتفاقات اينچنيني نمي افتاد يا حداقل سرعت 

افزايش نرخ دالر بطور قابل مالحظه اي كند مي ش��د. 
اين عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني ايران ضمن 
اظهار نگراني نس��بت به آينده صنعت تصريح كرد: در 
حال حاضر عمال هيچ نوع ماده اوليه اي خريد و فروش 
نمي شود و تقريبا توليدي انجام نمي شود. ضمن اينكه 
براي بس��ياري از شرايط، مشكالت داخلي بسيار حائز 
اهميت هس��تند. براي كشور مس��اله تحريم ها وجود 
دارد اما مش��كالت داخلي در اين عرصه بسيار بيشتر 
از مشكالت خارجي است. بس��ياري از مواد اوليه اصال 
ارتباطي به خارج ندارد اما متاسفانه آنهايي كه كاال در 
اختيار دارند و صاحب كاال هستند، بازار را قفل كرده اند 
و جنس به بازار عرضه نمي كنند كه عواقب بدي به دنبال 
خواهد داش��ت. عليپور تصريح كرد: به جرات مي توان 
گفت كه صنعت كشور در كما به سر مي برد و توليد نيز 
با اين شرايط به كما خواهد رفت. اگر اقدامات درستي 

صورت نگيرد، مشكالت نيز بيشتر خواهد شد.

   سرمايه گذاران در انتظار
وي تاكي��د ك��رد: در زمينه افزايش س��رمايه گذاري، 
خارجي هايي كه بايد سرمايه گذاري كنند، قطع به يقين 
در اين اوضاع بي ثبات ، تمايل به سرمايه گذاري ندارند يا 
س��خت اعتماد مي كنند. در داخل هم سرمايه گذاران 
براي شروع س��رمايه گذاري جديد منتظرند تا شرايط 
به ثبات برسد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران معتقد است چنانچه روند افزايشي قيمت ها در بازار 
ارز كنترل نشود و تا زماني كه مسووالن وعده عملياتي و 
علمي ندهند و راهكار منطقي در نظر گرفته نشود، اوضاع 
به همين شيوه پيش خواهد رفت و متوقف نمي شود، 
چراكه همچون دومينويي ش��ده كه اولي افتاده است. 
اگر جلويش گرفته نش��ود، پيش خواهد رفت و بقيه را 
نيز مي اندازد. بايد جلوي اين روند گرفته شود يا حداقل 

سرعت پيشرفتش كند شود.

   حفظ قدرت خريد به جاي انكار تورم
دولت با سركوب دستوري قيمت ها تالش دارد نشان 
دهد كه ت��ورم در جامعه وجود ن��دارد. مطمئنا براي 
دولت بسيار سخت است كه بسياري از دستاوردهاي 
خ��ودش را برباد رفت��ه ببيند ولي اين ي��ك واقعيت 
غيرقابل انكار است. شايد گزارش هاي مركز آمار و بانك 
مركزي چيز ديگ��ري بگويد ولي افزايش قيمت ها در 
همه سطوح جامعه حس مي شود و اين اتفاقات باعث 
شده است كه مردم نسبت به آمارها بي اعتماد شوند. از 
سوي ديگر دولت به دليل رشد قيمت دالر درآمدهاي 
قابل توجه فرابودجه اي دارد كه مي تواند براي حفظ 
قدرت خريد مردم از طريق افزايش حقوق و دستمزد 
استفاده شود. اگر دولت اجازه دهد حقوق و دستمزد 
همزمان با قيمت ها افزايش يابد و حتي اگر بخشي از 
تورم از اين طريق جبران شود مي تواند از طريق توهم 

پولي مانع از افزايش نارضايتي شود. 

رييس اتاق اصناف ايران مطرح كرد
امتناع از فروش ۷۰۰  هزار واحد صنفي بدون مجوز عامل گراني كاالها

رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران پيشنهاد كرد

نياز ۲۵ ميليارد دالري دولت براي كاالهاي اساسي تا ارديبهشت ۹۸
رييس كميسيون تس��هيل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق تهران درباره ارز دولتي تخصيص يافته به كاالهاي 
اساسي گفت: دولت تا پايان فروردين 9۸ حداقل ۲۵ 
ميلي��ارد دالر ارز دولت��ي الزم دارد كه براي تامين آن 

مي بايست ۱۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه دهد.
وي در اين زمينه گفت: براساس تصميم دولت قرار شده 
۲۵ قلم كاالي اساسي در مرحله اول و 7۵ قلم كاالي 
اساسي )اخيرا( مشمول دريافت ارز دولتي چهار هزار و 
۲۰۰ توماني شوند. براي اين ۱۰۰ قلم كاالي اساسي، 
تا پايان فروردين 9۸ حداقل ۲۵ ميليارد دالر ارز دولتي 
الزم داريم كه با در نظر گرفتن قيمت مصلحتي آن كه 
۸ هزار تومان اس��ت، براي هر دالر بايد ۴ هزار تومان و 
درمجموع بايد ۱۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه بدهيم.

وي ادامه داد: بسياري معتقدند روش توزيع ارز دولتي 
درست نيست و تا رسيدن كاالها به دست مصرف كننده 
نهايي كه مستلزم كنترل، بازرسي و اقدامات نظارتي و 
اجرايي گوناگون است، دولت متحمل هزينه اي گزاف 
مي شود. درنهايت هم موفق نخواهيم شد كاالي اساسي 
را با قيمت ارزان به دست مصرف كننده نهايي برسانيم.

بهرامي ب��ا تاكيد بر اينكه با وج��ود تمامي تالش ها و 
سياست گذاري ها بازهم ارز به قيمت مناسب به دست 
مصرف كننده نهايي نمي رس��د، خاطرنشان كرد: به 
عنوان مث��ال ارز تخصيصي به كنجال��ه )خوراك دام 
و طيور( نيز نتوانس��ت در قيمت نهايي گوش��ت قرمز 
تاثيرگذار باشدكه اين امر نشان مي دهد اين نوع توزيع 

يارانه درست نيست.
محس��ن بهرامي ارض اقدس با اشاره به اينكه جامعه 

هدف براي توزيع يارانه بايد ۵ دهك اول باشد، تاكيد 
كرد: افرادي كه تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد 
قرار دارند يا افراد بي سرپرس��ت و زير خط فقر بايد به 
روش پرداخت نقدي يا يارانه كاال مورد حمايت دولت 
قرار گيرند. در اين صورت شايد در ۱۰۰ هزار ميليارد 
توماني كه ياد شد، تا ۴۰ هزار ميليارد تومان صرفه جويي 
ش��ود. البته اگر بخواهيم به ۵ دهك اول يارانه نقدي 
پرداخت كنيم، نبايد به صورت تورم زا باشد؛ بلكه اين 
كار بايد به صورت هدفمن��د و در قالب كارت خريد يا 
بن خريد انجام گيرد. خوش��بختانه در اين رابطه همه 
زيرساخت ها آماده اس��ت و همه ۵ دهك با اطالعات 

گسترده احصا شده اند.
بهرامي ارض اقدس در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي 
رقابت از روند قيمت گذاري خودرو حذف ش��ده است 
يا خير، اظهار داشت: ش��وراي رقابت به موجب فصل 
نهم قانون اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي 
تشكيل شده و وظايف متعدد قانوني بر عهده آن است 
كه مهم ترين آن جلوگيري از فعاليت هاي ضد رقابتي 
و انحصار است و به همين دليل جايگاه فرابخشي دارد.
وي با تاكيد براينكه ش��وراي رقابت فق��ط مربوط به 
قيمت گذاري خودرو نيس��ت بلكه نهاد نظارتي است 
كه فرابخش��ي و متش��كل از نمايندگان سه قوه كه با 
حكم روساي س��ه قوه اعضاي آن منصوب مي شوند، 
يادآورشد: اعضاي شورا متش��كل از قضات ديوانعالي 
كش��ور با حكم رييس محترم قوه قضاييه، س��ه نفر از 
نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي مجلس با حكم 
رييس محترم مجلس و ۶ كارش��ناس برجس��ته در 

حوزه تج��ارت، صنعت، معدن و اقتصاد به پيش��نهاد 
وزراي صنعت و اقتصاد و با حكم رييس جمهور و يك 
حقوقدان برجسته با پيشنهاد وزير دادگستري و حكم 

رييس جمهور هستند.
بهرامي ارض اقدس عنوان كرد: به دليل ش��رايطي كه 
طي يكي دو سال اخير درگير آن بوديم دولت به استناد 
تبصره س��ه قانون اصالح قانون تعزي��رات حكومتي، 
اختي��ارات قيمت گذاري و اصالح ش��بكه هاي توزيع 
را كه مراجع مختلف داش��تند در اج��راي اصل ۱۳۸ 
قانون اساس��ي به س��تاد تنظيم بازار تفويض كرده و 
اين موضوع جديدي نيس��ت و مدت ها اس��ت كه ۳۶ 
مرجع قيمت گذاري كه به موجب قوانين خاص اختيار 
قيمت گذاري داش��تند، اس��تفاده از اين اختيار و حق 
قانوني منوط به هماهنگي با ستاد تنظيم بازار شده است 
كه در گذشته به رياست معاون اجرايي رييس جمهور و 
در دولت دوازدهم به رياست وزير صمت برگزار مي شود.

وي در ادامه اف��زود: يكي از كارهايي كه در گذش��ته 
شوراي رقابت انجام مي داد بحث ورود به قيمت گذاري 
خودروهاي ارزان قيمت پرتيراژ داخلي بود كه درجه 
تمركز بازار داخلي آنها بسيار باال است. يعني بيش از 9۰ 
درصد توليد خودروهاي ارزان قيمت پرتيراژ در كشور 
در دو واحد خودروس��ازي ايران خودرو و سايپا توليد 
مي شود و به همين دليل ش��وراي رقابت با استفاده از 
ظرفيت هاي قانوني خود ورود پيدا كرده و اجازه نداده 
است كه شبه انحصاري كه دو خودروساز داخلي دارند 
موجب ش��ود كه قيمت گذاري غي��ر رقابتي به ضرر 

مصرف كننده شكل بگيرد.

بهرامي ارض اقدس خاطرنشان ساخت: ورود و بحث 
نظارت اين ش��ورا درمورد هر كااليي كه اين شرايط را 
دارد ش��امل مي شود از جمله محصوالت پتروشيمي، 
فوالد، مس و آلومينيوم و ساير موارد كه اگر شرايط ضد 
رقابتي پيدا كنند ورود اين ش��ورا براي نظارت الزامي 
اس��ت. عالوه بر اين اگر بازارهاي وارداتي نيز در حالت 
انحصار و شبه انحصار قرار گيرد و از حالت رقابتي خارج 
شود و كاالهاي اساس��ي وارداتي كه گفته مي شود در 
اختيار افراد، ش��ركت ها و يا خانواده هاي خاصي است 
تعادل بازار را بر هم بزند؛ دراين موارد نيز شوراي رقابت 
به بررس��ي بازار مي پردازد و اگر براس��اس معيارهاي 
تعريف ش��ده ش��اخص تمركز باال باش��د ورود به آن 

ضرورت پيدا مي كند.
عضو ش��وراي رقابت ادامه داد: اخي��را اين موضوع در 
شوراي هماهنگي سران قوا نيز مورد تاكيد قرار گرفت 
البته اين بدان معنا نيست كه اختيارات دستگاه هايي 
كه به موجب قانون حق قيمت گذاري و تعيين و اصالح 
ش��بكه هاي توزيع مرتبط با وظايف خاص دستگاهي 
را داشتند س��لب شده است و اس��تفاده از اين اختيار 
منوط به هماهنگي با ستاد تنظيم بازار شده است كه 
مسووليت آن در حال حاضر بر عهده وزير صنعت است.

وي خاطرنش��ان كرد: اگر ش��وراي رقاب��ت بخواهد 
قيمت گذاري انجام دهد و اين قيمت گذاري افزايشي 
باشد بايد آن را به س��تاد تنظيم بازار اطالع دهد و اگر 
ستاد تاييد كرد، تصميم خود را اجرايي كند و اين منافي 
س��اير اختيارات شوراي رقابت نيس��ت. بهرامي ارض 
اقدس درباره نتيجه بررسي قيمت خودرو در شوراي 

رقابت توضيح داد: در جلسه هفته گذشته شوراي رقابت 
هيچگونه افزايش قيمتي مصوب نشده به دليل اينكه 
از عوامل موثر در قيمت تمام شده خودرو از جمله نرخ 
ارز قطعات وارداتي، تورم بخشي و تورم نقطه به نقطه 
اطالع دقيقي در دست نبود مقرر شد در جلسات بعدي 
شورا با حضور مسووالن گمرك و بانك مركزي مجددا 

مورد بررسي قرار گيرد.
وي ب��ا بيان اينكه برخي از خودرو ه��ا بين ۱7۰۰ تا ۵ 
هزار دالر وابس��تگي ارزي دارند، تصريح داش��ت: اگر 
ارز آنها با دالر ۴۲۰۰ توماني تامين شود با يك قيمت 
تعيين و اگر با دالر آزاد باشد قيمت تمام شده ديگري 

خواهند داشت.
عض��و ش��وراي رقابت ي��ادآور ش��د: ش��رايط فعلي 
خودروسازان و قطعه سازان وابسته، از نظر اشتغال بسيار 
مهم است و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
اهميت آنها كامال واقفند و توجه دارند، اما بسته اخير 
ارزي موضوعات جديدي را در كش��ور مطرح كرده و 
دولت مشغول برنامه ريزي براي هر يك از آنها مطابق 

اولويت بندي است كه در جاي خود مهم هستند.
عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگان��ي تهران اظهار 
داشت: ما به عنوان نمايندگان شوراي رقابت نيز خواهان 
تعيين تكليف هر چه س��ريعتر نرخ ارز قطعات و لوازم 
يدكي خودروها هستيم. وي در عين حال خاطرنشان 
كرد: سخت تر شدن ورود قطعات مورد نياز به كشور، 
هرچن��د تهديد براي تولي��د خودرو اس��ت، اما براي 
قطعه سازان داخلي فرصت است و انتظار مي رود اين 
دسته از فعاالن صنعتي با وضعيت بهتري مواجه شوند.

علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران درباره رويكرد اتاق 
اصناف درخصوص سوءاس��تفاده برخي دالالن نسبت 
به احتكار اجناس در انبارها، اظهارداشت: در اين زمينه 
نيز الزم است موضوع انبارداري با احتكار از هم تفكيك 
شود. ۵۰۰ هزار انبار شناخته شده در كشور وجود دارد 
كه با شيوه انبارداري كه از گذشته تاكنون مرسوم بوده 
عمل مي كنند به اين ش��كل كه بنكدار كاالهاي مورد 
نياز را براي مدت س��ه ماه يا بيشتر سفارش مي دهد و با 
نگهداري در انبارها به تدريج روانه بازار و مراكز عرضه كاال 
مي كند و در اين مورد هيچگونه تعقيب قضايي و شايبه 

احتكار وجود ندارد.

وي در ادامه اف��زود: در قانون نيز به انبار كردن كاال وفق 
مقررات احتكار نمي گويند اما چنانچه به عمد كااليي 
با قصد باال بردن قيمت آن در بازار توزيع نشود، احتكار 

تلقي مي شود.
فاضلي با تصريح بر اينكه بيشترين تخلفات صنفي در 7۰۰ 
هزار واحد بدون پروانه گزارش شده و در اين زمينه بين 
گراني و گرانفروشي و انبارداري و احتكار تفاوت وجود دارد 
و نبايد به خاطر چند نفر اخاللگر اقتصادي، كاركرد همه 
اصناف را زير سوال برد، عنوان كرد: گزارش هاي بازرسان 
اصناف نشان مي دهد كه بيش از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار 
واحد صنفي داراي پروانه كسب، نرخ سودهاي تعيين 

ش��ده را در فروش كاال رعايت كرده اند و داراي كمترين 
تخلف هستند و بيشترين موارد تخلف مربوط به حدود 

7۰۰ هزار واحد صنفي بدون جوازكسب است.
رييس اتاق اصناف ايران با تاكيد براينكه اصناف چه بنكدار 
و چه خرده فروش هيچ سهم و نقشي در تعيين قيمت 
كاالهاي توليدي و يا وارداتي ندارند بلكه قيمت گذاري 
كاال برعهده سازمان هاي ذي ربط است، يادآورشد: اصناف 
همواره با سود منصفانه و مصوب كاالها را به مردم عرضه 
مي كنند لذا موضوع افزايش قيمت ها در شبكه صنفي 
مربوط به گراني است نه گرانفروشي. براين اصل ادعاي 
كمبود كاال در بازار غير واقعي؛ كمبود كاال در بازار محدود 

به برخي رسته ها است و در بخش كاالهاي راهبردي و 
اساسي كمبودي نداريم. وي در ادامه افزود: ممكن است 
توليدكننده اي كاالهاي توليدي خود را به بهاي گرانتر 
به واحدهاي صنفي و يا شبكه توزيع بفروشد كه آن هم 
مي تواند ناشي از افزايش بهاي مواد اوليه باشد كه در تعيين 
قيمت يك كاال نق��ش دارد و اين ميزان افزايش قيمت 

متوجه فروشنده وكسبه نيست.
فاضلي با اشاره به شرايط متغير نرخ ها در بازار و تالطم 
ارزي، ابراز داشت: در اين وضعيت نمي توان انتظار داشت 
كه كاسبان كااليي را بفروشند در حاليكه نمي دانند در 
چند روز آينده بايد با قيمت چند برابري آن را خريداري 

و جايگزين كنند. اما از سوي ديگر نفروختن كاال توسط 
شركت ها و نمايندگي ها، سبب افزايش بي رويه قيمت ها 

شده كه اصناف نيز به اين موضوع اعتراض دارند.
وي با بيان اينكه اصناف مرج��ع قيمت گذاري بر روي 
كاال هاي صنعتي و كاال هاي وارداتي نيستند و اين موضوع 
جزو وظايف سازمان حمايت است، گفت: اصناف تنها در 
موضوع دستمزد خدمات، كنترل و نظارت را برعهده دارد 
كه براي صنوف بين 7 تا ۱7 درصد بر اساس فاكتور خريد 
در نظر گرفته مي شود و اگر گرانفروشي در اين زمينه انجام 
شود پاسخگو هستيم اما، در بحث چگونگي گران شدن 

كاال در صنوف مختلف توليدي ما صاحب نظر نيستيم.

 افزايش 40  درصدي
قيمت زعفران در بازار

غالمرضا ميري نايب رييس شوراي ملي زعفران از 
افزايش ۲۵ تا ۴۰ درصدي نرخ زعفران طي روزهاي 
اخير در بازار خبر داد و گفت: هم اكنون حداقل نرخ 
هر كيلو طالي س��رخ ۵ ميليون و ۲۰۰ و حداكثر 
۱۲ميليون تومان است. وي با اشاره به داليل گراني 
زعف��ران در بازار و انتقاد به عرضه اين محصول در 
بورس كاال، افزود: خريد زعفران براي نخس��تين 
بار از سوي سازمان تعاون روستايي و عرضه آن از 
طريق بورس كاال موجب شد برخي افراد سودجو 
و دالل پس از خريد محصول و نگهداري در انبارها 
اقدام به خروج آن از گردش بازار كنند و از آنجا كه 
ديگر زعفراني دست كشاورزان نيست، قيمت ها را 
به دلخواه خود در بازار افزايش دهند. ميري از ركود 
حاكم بر بازار زعفران خبر داد و گفت: در شرايطي 
كه قيمت زعفران به يك باره يك تا ۲ ميليون در بازار 
افزايش مي يابد، بديهي است كه به سهولت امكان 
فروش آن در بازار وجود ندارد. اين مقام مسوول با 
بيان اينكه ۸۰ درصد زعفران توليدي به بازارهاي 
هدف صادر مي ش��ود، افزود: با توجه به آنكه تنها 
۲۰ روز به فصل برداشت زعفران زمان باقي است، 
از اين رو دالالن و واسطه گران به اهداف شوم خود 
نخواهند رسيد چرا كه هم اكنون تمامي خريداران 

خارجي منتظر ورود محصول نو به بازار هستند.
وي در پايان در پاس��خ به اين س��وال كه آيا خريد 
توافقي زعفران مي تواند تأثيري بر كنترل قيمت در 
بازار داشته باشد، تصريح كرد: قرار است تعاملي با 
وزارت جهاد كشاورزي و سازمان تعاون روستايي 
ص��ورت گيرد تا از طريق تش��كل ها زعفران با دو 
هدف مشترك حمايت از كشاورز و صادركننده 
و همچنين ثبات قيمت در بازار عرضه شود كه اگر 
اين امر محقق شود بي شك در آينده دست دالالن 

از بازار زعفران كوتاه خواهد شد.

كاهش 140 هزارتني 
واردات برنج در سال جاري

مسيح كش��اورز دبير انجمن وارد كنندگان برنج از 
كاهش ۱۴۰ هزارتني واردات برنج از ابتداي سال تا 
كنون در بازار خبر داد و گفت: بنابر آمار رسمي گمرك 
از ابتداي سال 9۰۰ هزارتن برنج وارد كشور شد كه با 
احتساب مصرف ماهانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتن برنج، 
رقمي معادل ۲۰۰ هزارتن تاپايان دوره ممنوعيت، 
برنج در انبارها باقي مانده است. وي از آرامش حاكم بر 
بازار برنج خارجي خبر داد و افزود: با توجه به آنكه برنج 
به اندازه كافي در انبارها موجود است، نگراني از حيث 
نوسان قيمت برنج خارجي در بازار نيست. كشاورز، با 
انتقاد از حواشي پيرامون احتكار برنج خارجي در انبارها 
بيان كرد: موضوع برنج با ديگر كاالها متفاوت است 
و به س��بب دوره ممنوعيت چند ماهه تا پايان فصل 
برداشت، چاره اي جز دپو كردن محصول در انبارها 
نيس��ت. اين درحالي است كه دستگاه هاي نظارتي 
اين ديدگاه را ندارند و موازي با وزارت صمت و بدون 
تخصص كار نظارت و بازرسي را انجام مي دهند چراكه 
به جاي بررسي مدارك و استعالم از وزارت صنعت، 
اقدام به پلمب انبارها مي كنند كه اين امر تاثيرات منفي 
در بازار به همراه دارد. دبير انجمن واردكنندگان برنج 
ادامه داد: مطرح كردن موضوع احتكار برنج و پلمب 
انبارها، نگراني هايي مبني بر كمبود برنج در خانوارها 
ايجاد مي كند كه نتيجه اين امر، چيزي جز احتكار برنج 
در خانه ها و به صفر رساندن ذخاير استراتژيك موجود 
در كشور نيست. وي درباره آخرين وضعيت بازار برنج 
در ايام محرم گفت: اگر موضوع پلمب انبارها از سوي 
دستگاه هاي نظارتي بدون بررسي مدارك و استعالم 
از وزارت صمت ادامه دار شود، بي شك بحث عرضه در 
ايام محرم با مشكالتي روبرو خواهد شد. كشاورز در 
پايان درباره آخرين وضعيت قيمت برنج خارجي در 
بازار تصريح كرد: با توجه به اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني 
به واردات، نگران افزايش قيمت تا پايان سال در بازار 
نيستيم چرا كه براساس مصوبه سازمان حمايت، هر 
كيلو برنج خارجي با احتساب هزينه هاي حمل و نقل 
و سود مغازه دار، نبايد بيش از ۸ هزار تومان به مصرف 

كننده توزيع شود.

 اختالف صددرصدي
قيمت خودرو از نمايندگي تا بازار

سعيد موتمني رييس اتحاديه صنف فروشندگان 
خ��ودرو با انتق��اد از اختالف قيمت خ��ودرو از 
كارخانه تا بازار گفت: ب��ا وجود آرامش حاكم بر 
بازار، اما قيمت ها به سبب اختالف از نمايندگي 
تا بازار آزاد باالست به گونه اي كه در برخي موارد 
اختالف قيمت نمايندگي هاي فروش با بازار آزاد 
در خودرو هاي كمتر از ۳۰ ميليون تومان به ۱۵ 

ميليون تومان مي رسد.
 ب��ه گفته وي، قيم��ت خودروهاي بي��ن ۳۵ تا 
۴۰ميليون تومان از نمايندگي تا بازار حدود ۱۰ 

تا ۳۵ ميليون تومان اختالف دارد.
رييس اتحاديه صنف فروشندگان خودرو، با اشاره 
به افزايش صددرصدي قيمت خودرو از نمايندگي 
تا بازار گفت: قيمت واقعي خودروهاي ۴۵ تا ۵۵ 

ميليون توماني، ۳۰ تا ۵۵ ميليون تومان است.
موتمن��ي، درپاس��خ به اين پرس��ش كه فروش 
خودرو توسط خودروسازان چه تاثيري در بازار 
خودرو داشته است، گفت: با توجه به آنكه فروش 
خودرو ها تنها بر روي كاغذ انجام شده و ماشيني 
به متقاضيان تحويل داده نش��ده است، از اين رو 
مي توان گفت كه اكثر متقاضيان بيش��تر براي 

سوددهي اقدام به ثبت نام كردند.
به گفته وي شغل كاذبي بنام پيش فروش هاي 
خودرو در اين صنف وجود دارد كه امورات خود را 
ازاين راه مي گذرانند. اين مقام مسوول در پاسخ 
به اين پرسش كه چرا مردم اقدام به خريد خودرو 
مي كنند، تصريح كرد: زماني كه كمتر از سه روز 
۵۳ هزار نفر براي ثبت نام پرايد اقدام مي كنند، 
بديهي است كه اين موضوع به جاي نياز شخصي 

بيشتر براي سوددهي صورت گرفته است.
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7 جهان

بانك مركزي تركيه حقيقتا مستقل است؟

يكي از 10 توفان كشنده تاريخ امريكا به اين كشور رسيد

نمايش سياسي اردوغان در مخالفت با افزايش نرخ بهره

خسارت 170ميليارد دالري فلورانس

گروه جهان  |  طال تسليمي |
بانك مركزي تركي��ه در اقدامي ناگهاني و درس��ت 
ساعاتي پس از انتقاد رييس جمهوري اين كشور از نرخ 
بهره، در ميانه حيرت سرمايه گذاران هزينه وام گيري 
را ب��ه 24 درصد افزايش داد. اين در حالي اس��ت كه 
خودداري بانك مركزي تركيه از افزايش نرخ بهره آن 
هم در شرايطي كه ارزش لير به شدت سقوط كرده و 
نرخ تورم افزايش يافته، شك و ترديد سرمايه گذاران 
بين المللي را درباره استقالل بانك مركزي برانگيخته 
بود. دو س��اعت پيش از آنكه بانك مركزي تركيه اين 
تصميم مهم خود را اعالم كند، رجب طيب اردوغان 
در س��خنراني در آنكارا از بانك مركزي انتقاد كرده و 
نرخ بهره را نوعي »ابزار بهره وري« توصيف كرده بود. 
اكنون اين مساله ذهن تحليل گران را درگير كرده كه 
شايد سخنان شديد اللحن رييس جمهوري تركيه تنها 

يك نمايش سياسي باشد.
رويك��رد انتقادآميز اردوغان از ن��رخ بهره براي همه 
ش��ناخته شده است و بس��ياري بر اين باور بودند كه 
همين رويكرد اردوغان بانك مركزي را از اقدام ضروري 
در جهت افزايش نرخ بهره براي نجات لير بازداش��ته 
است. به نوشته فايننشال تايمز، اكنون تحليل گران 
نمي دانند دقيقا چه اتفاقي افتاده است. نورا نويتبوم 
كارشناس اقتصادي بانك »اِي بي ان آمرو« هلند گفت: 
»اين چيزي بود ك��ه آنها با همكاري اردوغان برايش 
برنامه ريزي كردند؟ يا تصميمي بود كه خودشان بطور 

مستقل گرفتند؟«
برخ��ي تحليل گ��ران معتقدند افزايش ن��رخ بهره به 
24درصد تالشي شجاعانه از سوي بانك مركزي بود 
تا اعتبار خدش��ه دار ش��ده اش را پس از چندين هفته 
بي توجهي به افزايش نرخ تورم و سقوط آزاد لير، بازيابد. 
چارلز رابرتس��ون كارش��ناس ارش��د اقتصادي بانك 
سرمايه گذاري »رنسانس كپيتال« گفت: »افزايش نرخ 
بهره در روز پنج شنبه نشان داد كه بانك مركزي تركيه 
هنوز هم دست كم تا اندازه اي مستقل عمل مي كند.« 
آلوارو اورتيز ويدال-آباركا كارش��ناس ارشد اقتصادي 
تركيه در بانك اس��پانيايي »بي ب��ي وي ِاي« هم اقدام 

جسورانه بانك مركزي تركيه را ستود.

برخي ديگر با ديده ش��ك و ترديد به ماجرا مي نگرند 
و آن را نمون��ه اي از بازي »پلي��س خوب، پليس بد« 
مي بينند. ايلتر توران اس��تاد علوم سياسي دانشگاه 
بيلگي اس��تانبول گفت: »رييس جمهوري مي تواند 
در س��طوح مختلفي اقدام كن��د. در انظار عمومي او 
مجبور است موضع خود را حفظ كند؛ اما در عين حال 
احتماال دريافته است كه در شرايط موجود تجويزش 
براي پايين نگه داشتن نرخ بهره از گزينه هاي پيش 

رو نيست.«
اين اولين مرتبه اي نيست كه بانك مركزي تركيه در 
ظاهر مغاير با خواسته هاي رييس جمهوري عمل كرده 
است. در ماه مه كه شديدترين بحران ارزي تركيه آغاز 

شد، بانك مركزي از يك افزايش اضطراري نرخ بهره 
خبر داد و اين در حالي بود كه اردوغان شب پيش از آن 
نرخ باالي بهره را »مادر و پدر همه شرارت ها« توصيف 
كرده بود. بعدتر آش��كار شد كه گروهي از وزرا متحد 
شده و بينالي ييلديريم نخست وزير پيشين را به كاخ 
رياست جمهوري فرس��تاده اند تا اردوغان را متقاعد 

سازد كه اين اقدام ضروري است.
يكي از حامي��ان اصل��ي افزايش نرخ به��ره مهمت 
سيمس��ك بانكدار پيش��ين مريل لينچ بود كه پس 
از انتخاب��ات م��اه ژوئن دول��ت را ترك ك��رد. برخي 
از تحليل گ��ران از اين اتفاق و جايگزين��ي او با برات 
آلبايراك داماد اردوغان به شدت ناراحت بودند، چرا 

كه مي انگاشتند ديگر كسي در دولت نيست كه بتواند 
اصول و قواعد اقتصادي را به رييس جمهوري بقبوالند. 
به نظر مي رسيد تصميم بانك مركزي تركيه به ثابت 
نگه داش��تن نرخ بهره در ماه ج��والي عمل به وعده 
انتخاباتي اردوغان مبني بر كنترل بيش��تر دولت بر 

سياست هاي پولي است. 
با اين حال، برخي معتقدند كه اين مرتبه آلبايراك بوده 
كه مسووليت قانع كردن اردوغان به لزوم افزايش نرخ 
بهره را عهده دار شده است. وزير انرژي پيشين به شدت 
ب��راي جلب حمايت جامعه مال��ي بين المللي تالش 
كرده است و به تدريج نتيجه اين تالش ها را مي بيند. 
او در ماه اوت يك كنفران��س تلفني با حضور 6000 

شركت كننده برگزار كرد. هفته گذشته هم با شماري 
از سرمايه گذاران در لندن پنهاني ديدار كرد. تيم اوش 
استراتژيس��ت بازارهاي نوظهور در شركت مديريت 
دارايي »بلو ِبي« گفت: »آشكار است كه آلبايراك به 
حضار در لندن گوش فرا داده و پدرخانمش را متقاعد 
كرده است.« يكي كارشناس اقتصادي ديگر هم كه 
خواست نامش فاش نشود، گفت: »بر اين باورم كه وزير 
جديد دارايي خيلي سريع خود را با شرايط تطبيق داده 
و پاسخ اينكه چه كاري بايد انجام شودرا يافته است.«

صرف نظ��ر از اينك��ه افزايش نرخ بهره را چه كس��ي 
سازماندهي كرده، اين اقدام مي تواند در بازگرداندن 
سرمايه به دارايي هاي تركيه موثر باشد. ارزش اوراق 
قرضه و سهام در پي اين حركت بانك مركزي افزايش 
يافت و لير هم كه پس از سخنراني اردوغان سه درصد 
سقوط كرده بود، در باقي روز ارزش از دست داده خود 

را بازيافت و 3.2 درصد باالتر معامله شد.
ازگور ياشار گويولدار رييس فروش هاي جهاني بازارهاي 
نوظهور در »ريفيسن سنتروبانك« اتريش هشدار داد 
كه اين افزايش مي تواند تاثيرات تلخ و شيرين داشته 
باشد و در حالي كه به جاري شدن سرمايه در كوتاه مدت 
مي انجامد، كاهش سرعت رشد اقتصادي را شديدتر 
كند: »تعديل در حال انجام اس��ت و قرار نيست ساده 
باشد. دردناك خواهند بود و اقتصاد در سه ماهه سوم و 

چهارم بيش از حد انتظار، كوچك خواهد شد.«
تحليل گ��ران گفته ان��د برنام��ه مال��ي آلبايراك كه 
اواخ��ر همين م��اه اجرايي مي ش��ود و قرار اس��ت با 
كاهش هزينه ها همراه باش��د، بس��يار اهميت دارد. 
سرمايه گذاران همچنين مشتاق برنامه هايي هستند 
كه به رسيدگي به افزايش وام هاي بد مربوط مي شود. 
آنها همچنين اميدوارند مناقشات بين اردوغان و دولت 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا بر سر سرنوشت 
اندرو برانسون كشيش امريكايي كه به اتهام مشاركت 
در كودتا عليه اردوغ��ان در تركيه در حبس خانگي 
است، هرچه سريع تر به پايان برسد. ترامپ در پي اين 
مناقشات تركيه را هدف تحريم قرار داده كه اين مساله 
نيز در كاهش ارزش لير و تش��ديد بحران اقتصادي 

تركيه نقش داشته است.

گروه جهان  |
»فلورانس« سهمگين ترين توفان سه دهه اخير در اياالت 
كاروليناي شمالي و كاروليناي جنوبي به ساحل شرقي 
امريكا رسيده است. رويترز گزارش داده برق صدها هزار 
واحد مسكوني يا تجاري قطع شده است. نيوزويك با اشاره 
به خسارات اين ابرتوفان نوشته كه فلورانس تقريبا 170 

ميليارد دالر به اقتصاد اياالت متحده آسيب خواهد زد. 
س��احل ش��مالي ايالت كاروليناي جنوبي بطور كامل از 
سكنه خالي شده و از بيش از يك ميليون ساكن ويرجينيا 
و كاروليناي شمالي و جنوبي خواسته شده محل سكونت 
خود را تخليه كنند. در اياالت كاروليناي شمالي و جنوبي، 
ويرجينا، مريلند و منطقه واش��نگتن دي سي  وضعيت 
اضطراري اعالم شده و مقام هاي هواشناسي اياالت متحده 
هشدار داده اند كه احتمال وقوع سيالب سهمگين به خاطر 
باال آمدن سطح آب وجود دارد. فرماندار ايالت كاروليناي 
شمالي، نيز گفته اس��ت: »اين توفان يك هيوالست. اين 

توفان، توفاني تاريخي، خطرناك و كشنده خواهد بود.«
به گزارش بي بي س��ي، بيش از 10 ميليون امريكايي در 
حال حاضر در مسير توفند فلورنس زندگي مي كنند. پمپ 
بنزين ها در مناطق پرخطر از كمبود سوخت خبرداده اند 
و ش��ركت هاي انرژي پيش بيني كرده اند بين يك تا سه 
ميليون خانه و محل كسب و كار با قطعي برق روبرو شوند. 
گفته ش��ده، نزديك به 1400 پرواز كه اغلب در مناطق 
ساحلي بوده لغو شده اند و امدادگران از ساير نقاط امريكا 

هم براي كمك به نجات قربانيان وارد منطقه شده اند. گارد 
ساحلي قايق هاي ويژه گشت در آب هاي كم عمق خود را 
براي كمك به ساكنان گرفتار در مناطق سيل زده آماده 

كرده است.
سازمان ملي هواشناسي اياالت متحده امريكا پيش بيني 
كرده بود امواج ناشي از توفان در نزديكي سواحل شرقي تا 
ارتفاع 4 متر باال روند كه بسيار خطرناك است. گفته شده، 

ميانگين بارش باران همراه با توفان 64 سانتي متر است. 

      هزينه هاي اقتصادي فلورانس
نيوزويك جمعه نوشته كه خسارت توفان فلورانس مي تواند 
بيش از 170 ميليارد دالر باش��د كه اين توفان را به يكي 
از ويرانگرتري��ن توفان هاي اياالت متحده تبديل خواهد 
كرد. كارشناسان موسس��ه كورلوجيك ارزيابي كرده اند 
كه گرچه پيش از رسيدن اين توفان به خشكي، شدت آن 
كاهش يافته اما پيش بيني هاي آب و هوايي نشان مي دهد 
كه سرعت آن همچنين 100 مايل بر ساعت خواهد بود. 

البته برخي كارشناسان ديگر نيز شدت آسيب اين توفان 
را به مراتب كمتر پيش بيني كرده اند. بنا بر ارزيابي هاي اين 
گروه از كارشناسان، دامنه خسارت هاي اقتصادي ناشي از 
فلورانس چيزي در حدود ده ها ميليارد دالر خواهد بود. به 
گزارش شبكه اي بي سي، موسسه اكيوودر گزارشي را به نقل 
از كارشناسان خود منتشر كرده كه در آن شدت خسارات 
اقتصادي حدود50 تا 60 ميليارد دالر برآورد شده است. 

ويلبر راس وزير خزانه داري اياالت متحده پنج شنبه با ابراز 
نگراني نسبت به خسارات  اقتصادي احتمالي اين توفان، 
پيش بيني كرده كه فلورانس چيزي حدود 180 ميليارد 
دالر به اقتصاد امريكا ضربه بزن��د. راس در اين باره گفته: 
»امريكا اقتص��ادي 18 هزار ميليارد دالري دارد بنا براين 
يك دهم آن چيزي حدود 180 ميليارد دالر مي ش��ود و 
اين رقم بسيار بزرگي است.« اين مقام امريكايي البته تاكيد 
كرده حال اقتصاد كشورش خوب خواهد بود. راس گفته: 
»در نهايت اين فاجعه قرار نيست كه به تمام اقتصاد امريكا 

سرايت كند.« 
وزير خزانه داري امريكا اشاره كرده كه فراتر از آسيب هاي 
احتمال��ي وارده به زيرس��اخت ها، توف��ان مي تواند بر 
بخش هاي ديگر اقتصاد از جمله كشتيراني و اقتصاد نيز 

تاثير بگذارد. 
خسارت ابرتوفان ها در سال هاي اخير بطور چشمگيري 
افزايش يافته است. به گزارش »يواس اي تودي«، سال 
گذشته وقوع سه توفان در س��واحل اياالت متحده در 
يك دوره 30 روزه، نزديك به 250 ميليارد دالر خسارت 
برجاي گذاشت. هاروي، ايرما و ماريا سه توفان از مجموع 
10 توفان ويرانگر تاريخ امريكا بودند كه در سال 2017 
س��وال اياالت متح��ده را درنورديدند. في��ل كلوتزباخ 
كارشناس هواشناسي در دانشگاه كلرادو، معتقد است 
كه دليل افزايش خسارت هاي اقتصادي ناشي از توفان ها، 
افزايش جمعيت مناطق ساحلي اس��ت. او در اين باره 

مي گويد: »روند صعودي خسارات ناشي از توفان ناشي 
از افزايش جمعيت در اين مناطق است. متاسفانه گرچه 
امروز ثروتمندتر از گذشته هستيم اما افراد بيشتري در 

معرض آسيب هاي جدي قرار دارند.«
اما آنچه نگراني ها را نس��بت به توفان فلورانس تش��ديد 
كرده وجود 6 نيروگاه هسته اي در مسير اين توفان است. 
گرچه مقام هاي امريكايي اطمينان داده اند كه وضعيت 
اين نيروگاه ها ايمن است، كارشناسان در اين باره چندان 
اطمينان ندارند و هشدار داده اند كه سيل و بارش هاي شديد 
مي تواند به استحكامات اين نيروگاه آسيب جدي وارد كند. 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، اما با رد اين نگراني ها 
تاكيد كرده ك��ه دولتش براي مقابله با اين بحران آماده 
است. ترامپ با متهم كردن مخالفانش به سياسي كردن 

توفان فلورانس گفته كه مخالفانش با تاكيد بر تغييرات 
محيط زيس��تي بر حوادث طبيعي از اين دست، تالش 
دارند تا اين مساله را سياسي كرده و از آن بر عليه دولت 
استفاده كنند. به اعتقاد كارشناسان، رابطه پيچيده اي 
ميان توفان و تغييرات جوي زمين وجود دارد. گرم شدن 
آب درياها توفان ها را قدرتمندتر مي كند. با باالرفتن دماي 
آب اقيانوس ها مي توان انتظار داشت كه توفان هاي آينده 
شدت بيشتري داشته باشند. داغ تر شدن جو زمين نيز 
عمال منجر به ذخير آب بيشتر در آن مي شود و همين 
به خودي خود باعث بارش ش��ديد باران همراه با توفان 
مي شود. با اين همه عوامل زيادي در اين سانحه طبيعي 
نقش ايفا مي كنند و جداكردن يك عامل از ميان ديگر 

عوامل با اطالعات موجود كار دشواري است.

دريچه

كوتاه از منطقه

 رهبري بازارهاي مالي
در دست كيست؟

گ�روه جهان  | ب��ه عقيده تحليل گ��ران، هدايت 
بازاره��اي مالي ديگر در دس��ت بانك هاي مركزي 
كشورها نيست و سياستمداران اين مهم را بر عهده 
گرفته اند. به گزارش سي ان بي س��ي، جهان امسال 
شاهد اتفاقات ژئوپليتيك بسياري از جنگ تجاري 
بين چي��ن و امريكا گرفته تا مذاك��رات بين دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا ب��ا كيم جونگ اون 
رهبر كره شمالي بود و همه اين مسائل بر بازارها تاثير 
گذاشتند. كريستوفر وود استراتژيست بازار در جريان 
يك همايش اقتصادي در هنگ كنگ گفت: »نكته 
مثبت در خصوص بازارهاي مالي اين اس��ت كه آنها 
تمام تالش خود را مي كنند تا قابل پيش بيني باشند.« 
او افزود: »امسال بازار و اقتصاد امريكا تاثير عجيبي بر 
بورس هاي جهاني داش��تند. به وضوح شاهد بوديم 
كه بورس هاي جهاني از تصميمات سياسي دولت 
امريكا نظير جن��گ تجاري و اليحه كاهش مالياتي 
تاثير زيادي گرفتن��د.« آكيكو فوجيتا يكي ديگر از 
تحليل گران ارش��د بازار هم گفت: »در 12 تا 18 ماه 
گذشته، بازي عوض ش��د و سياستمداران به عامل 
كليدي در تعيين مسير بازارهاي مالي تبديل شدند 
كه اين يك فرصت و در عين حال، يك تهديد است؛ 
چرا كه سياستمداران عمدتا كمتر از بانك هاي مركزي 
قابل پيش بيني هستند.«  اليحه كاهش مالياتي امريكا 
كه با جنجال هاي زيادي همراه بود، با مخالفت گسترده 
دموكرات ها مواجه است و اين احتمال وجود دارد كه 
در صورت پيروزي آنها در انتخابات ميان دوره اي، اين 
اليحه مورد بازنگري قرار بگيرد. پيشتر دفتر بودجه 
كنگره امريكا در ارتباط با اين اليحه اعالم كرده بود 
كه چشم انداز اقتصادي اياالت متحده در كوتاه مدت 
خوب خواهد بود اين مساله به تقويت پيام اقتصادي 
جمهوري خواهان و كمك به حفظ اكثريت كنگره 
توسط آنان در انتخابات ميان دوره اي ماه نوامبر منجر 
خواهد شد؛ اما با افزايش كسري بودجه، نرخ تورم و 
افزايش تدريجي نرخ بهره، دفتر بودجه انتظار دارد 
رشد توليد ناخالص داخلي در س��ال هاي 2020 تا 
2026 آهسته شود. از آغاز سال جاري ميالدي تاكنون 
افزايش ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي جهاني سبب 
شد س��رمايه از بازارهاي نوظهور كه سرمايه گذاري 
مخاطره آميز با سود باال محسوب مي شوند، خارج و 
به بازارهاي سهام و اوراق قرضه امريكا سرازير شود. 
اين مس��اله با يك بحران ارزي و مالي در شماري از 

كشورهاي مطرح نوظهور همراه شد.

 خروج بانك مركزي عراق
از فهرست تحريم اتحاديه اروپا

بانك مركزي ع��راق از فهرس��ت تحريم هايي 
كه اتحاديه اروپا در دوران رژيم صدام حس��ين 
بر موسسات مالي اين كش��ور اعمال كرده بود، 
خارج شده است. به گزارش ايرنا، بانك مركزي 
عراق اع��الم كرده اين اقدام پس از آن به نتيجه 
رس��يد كه بانك مركزي عراق به پيشرفت قابل 
توجهي در بهبود عملك��رد و اجراي مقررات و 
استانداردهاي بين المللي دست يافت. اين بانك 
گفته به دليل اصالحات اخير، موسس��ات مالي 
بين المللي مجاز خواهند بود برابر مقررات جديد 
با بانك مركزي عراق معامله كنند زيرا اكنون به 
يكي از موسسات مالي معتبر براي تعامل در نزد 
موسسات بين المللي اروپايي تبديل شده است.

 مسكو زمان تحويل »اس۴00«
به تركيه را اعالم كرد

معاون وزير دفاع روس��يه اعالم كرده س��ال آتي 
ميالدي تجهيز تركيه به س��امانه هاي موشكي 
اس 400 را آغاز مي كند. به گزارش روسيا اليوم، 
يوري بوريس��وف گفته: »با وج��ود تهديدهاي 
امريكا، تركيه از قرارداد خريد سامانه هاي دفاع 
موشكي روس��ي اس400 صرف نظر نكرده و بر 
اساس قرارداد منعقد ش��ده، تركيه تمامي اين 
تجهيزات را در زمان تعيين ش��ده، در 201۹ به 

دست خواهد آورد.« 

 سقوط ارزش سهام
در بورس عربستان 

ارزش س��هام در بازار بورس عربستان در پايان 
معام��الت پنج ش��نبه ب��ا كاهش ش��ش دهم 
درصدي، به ش��دت س��قوط ك��رد. به گزارش 
رويترز، ش��اخص اصلي بازار بورس عربس��تان 
پنج ش��نبه 0.4 درصد كاهش يافت و به 7هزار 
و 5۹1 واحد رس��يد، امري كه در 6ماه گذشته 
بي س��ابقه گزارش مي ش��ود. همچنين سهام 
ش��ركت صنايع پايه عربس��تان »سابك« 1.2 
درصد و شركت بزرگ پتروشيمي صحرا نيز 1.1 
درصد كاهش ياف��ت. برخي تحليل گران دليل 
خروج س��رمايه از عربس��تان و سقوط بورس را 
نگراني سرمايه گذاران نسبت به موج بازداشت ها 

در اين كشور مي دانند. 

موافقت عبادي با افزايش 
مقرري »حشد شعبي«

نخس��ت وزير عراق تصميم به افزايش مقرري 
نيروهاي حشد شعبي و برابر شدن مقرري آنها 
با ديگر نيروهاي مسلح كشور گرفت. به گزارش 
ايسنا، دفتر رسانه اي حيدر عبادي اعالم كرده، 
كابينه به رياست عبادي در جلسه خود با افزايش 
حقوق و امتيازات مالي نيروهاي حش��د شعبي 
از اول م��اه اكتبر آتي موافقت ك��رد كه اين امر 
در چارچوب قان��ون بودجه از ذخاير فوق العاده 

صورت گرفته است.

تاسيس دفتر رابط دايم 
كره شمالي و جنوبي

گروه جه�ان| يك مقام  كره جنوب��ي اعالم كرده 
افتتاح دفتر مش��ترك دوفاكتو بين دو كره بارقه اي 
از اميدواري ها را در پيشرفت روند مذاكرات متوقف 
شده خلع سالح اتمي كره شمالي در نشست آتي به 
وجود آورده است. به گزارش رويترز، اين سفارتخانه 
مشترك دوفاكتو يك گام ديگر به سمت همكاري 
نزديك بين دو كره محسوب مي شود. كيم جونگ اون 
رهبري كره شمالي، و مون جائه اين رييس جمهوري 
كره جنوبي، قرار اس��ت در س��ومين ديدار خود در 
سال جاري ميالدي در روزهاي آتي در پيونگ يانگ 
يكديگر را مالقات كنند. دولت س��ئول اميدوار بود 
كه اين سفارتخانه مش��ترك در اوت افتتاح شود اما 
اين اقدام به دليل مذاكرات براي خلع س��الح اتمي 
كره شمالي بين امريكا و پيونگ يانگ به تعويق افتاد. 
بائك تائه هيون سخنگوي وزارت اتحاد مجدد دو كره، 
گفته: »پيشتر خطوط تلفن و فكس براي برقراري 
ارتباط راه اندازي شده اما اين ارتباط، 24 ساعته و 365 
روز سال را در بر نمي گرفت. حال مقام هاي دو كشور 
در سطح معاونان وزير، رياست امور اين سفارتخانه 
مشترك را برعهده دارند و به عنوان نمايندگان دايم 
مذاكرات در نشس��ت هاي هفتگي عمل مي كنند. 
اميدواريم اين مس��اله به پيش��رفت مذاكرات خلع 
س��الح اتمي كمك كند.« گفته شده، 50 تا 60 نفر 
در مراسم افتتاح اين سفارتخانه مشترك بين دو كره 
حضور داشتند. اين سفارتخانه در كائه سونگ، طرف 
كره ش��مالي و حدود 60 كيلومتري سئول و 141 

كيلومتري پيونگ يانگ قرار دارد.

 تقابل دولت مجارستان
با راي پارلمان اروپا 

گروه جهان|دولت ويكتور اوربان رييس جمهوري 
مجارس��تان، اعالم كرده با استفاده از راه هاي قانوني 
مصوبه پارلمان اتحاديه اروپا عليه مجارس��تان را به 
چالش مي كشد. به گزارش يورونيوز، پارلمان اتحاديه 
اروپا چهارشنبه در انتقاد از رويه دولت اوربان در قبال 
قواعد اروپايي دموكراس��ي، حقوق مدني و فساد به 
اجراي ماده هفت معاهده اتحاديه اروپ��ا راي داد. به 
اين ترتي��ب، امكان تعليق حق راي يا حتي عضويت 
مجارس��تان در نهادهاي اتحاديه اروپا فراهم ش��د. 
نخست وزير مجارستان گفته انتظار دارد بحث هاي 
داغي درب��اره چگونگي مقابله با مصوبه پارلمان اروپا 
در مجلس مجارس��تان به جريان بيافتد. در ماه هاي 
گذشته، مس��اله مهاجرت، تعطيلي بنياد سوروس، 
مقابله ب��ا آراي ديوان عالي كش��ور و تغيي��ر قانون 
مطبوعات، از جمله چالش هاي ميان دولت راست گراي 
اوربان و اتحاديه  اروپا بوده است. اوربان مي گويد با توجه 
به انتخابات س��ال آينده پارلمان اروپا، مجلس فعلي 
نفس هاي آخر را مي كشد. اوربان عالوه بر برخورداري 
از حمايت رسمي لهستان و ايتاليا، ديگر كشورهاي 
اروپايي تحت حاكميت راست گرايان، از پشتيباني 
گسترده احزاب ساختارستيز و مهاجرهراس اروپايي 
نظير وحدت ملي )جبهه ملي سابق( فرانسه و آلترناتيو 
براي آلمان برخوردار است. كميسيون اروپا پيش از اين 
اقدامات تنبيهي مشابهي را براي دولت لهستان در نظر 
گرفته بود، اما اين نخستين بار است كه پارلمان اروپا 
تصميم گرفته تا با اعمال قدرت در چهارچوب »ماده 

7« عليه يك كشور اتحاديه اقدام كند. 

بدهي ايتاليا، مشكلي بزرگ 
براي منطقه يورو 

گروه جهان|كميسر امور اقتصادي و پولي اتحاديه 
اروپا، ايتاليا را يك مشكل براي منطقه يورو خوانده 
و از دولت اين كش��ور خواس��ته تا با تصويب قانون 
بودجه معتبر براي سال آينده به ادامه روند اصالحات 
اقتصادي متعهد شود و از بدهي هاي عمومي بكاهد. به 
گزارش كوريره دالسرا، پي ير موسكوويچي كيميسر 
امور اقتص��ادي و پولي اتحاديه اروپ��ا، همچنين از 
پيشروي پوپوليس��ت ها در اروپا در آستانه انتخابات 
201۹ اروپايي ابراز نگراني كرده و گفته: »امروز فضايي 
شبيه س��ال هاي دهه 30 به وجود آمده است. البته 
يقينا هيتلري وجود ندارد اما شايد موسوليني هاي 
كوچك وجود داشته باشند.« موسكوويچي با تاكيد 
بر اينكه ايتاليا از نظر رشد اقتصادي در آخر جدول 
طبقه بندي اروپايي ق��رار دارد، گفته: »با متوقف 
كردن اصالحات و چاپ پول و تمركز روي هزينه ها 
نمي توان كش��ور را نج��ات داد. ايتاليا نمي تواند با 
يك بدهي كه برابر با 130درصد توليدات ناخالص 
ملي اش اس��ت، زندگي كند.« او گفته: »بروكسل 
هرگز مانع ايتاليا براي سرمايه گذاري هاي زيربنايي 
نشده است. ايتاليا كشوري است كه بيش از ديگران 
انعطاف پذير شده اس��ت. نبايد فكر كرد مي توان 
با كسر بودجه باال س��رمايه گذاري بيشتري كرد. 
اگر اين كار صورت گي��رد بدهي ها افزايش و توان 
س��رمايه گذاري كاهش خواهد يافت.« بر اساس 
تازه ترين داده هاي بانك مركزي ايتاليا، بدهي هاي 
عمومي اين كشور در ماه ژوئن گذشته به بيش از 

2تريليون و 323 ميليارد يورو رسيده است. 

برنامه ۸ ميليارد يورويي 
»ماكرون« در مبارزه با فقر

گ�روه جهان|امانوئل ماك��رون رييس جمهوري 
فرانسه، برنامه دولت خود براي مبارزه با فقر به ارزش 
8 ميليارد يورو را ارايه كرد. يورونيوز نوشته، براساس اين 
طرح كه براي چهار سال آينده تنظيم شده است، دولت 
فرانسه مسووليت پرداخت سازمان يافته كمك هاي  
نقدي به ش��اغالن كم درآمد، افزايش حمايت مالي 
دولتي براي مددكاران و مددجويان محصل و كارآموز، 
افزايش كمك هزينه نقدي به جوانان و نوجوانان فقير و 
افزايش كمك هاي مالي به كودكان خانواده هاي فقير 
را بر عهده مي گيرد. بر اساس اين طرح، شمار افراد 
مش��مول بيمه تكميلي رايگان دولتي هم بيشتر 
مي ش��ود و دولت تالش خواهد ك��رد تا دوره هاي 
آموزش��ي براي ورود به بازار كار را اصالح و تقويت 
كند. براي مبارزه با مشكل سوء تغذيه كودكان در 
مدارس دولتي صبحانه رايگان و ناهار ارزان قيمت به 
فرزندان خانواده هاي بسيار كم درآمد داده مي شود. 
بسياري از رسانه هاي فرانسوي اين طرح ماكرون 
را ت��الش او براي مقابله ب��ا تصوير »رييس جمهور 
ثروتمندان«، توصيف كرده اند. رويكردهاي ليبرال 
دولت مكرون در س��ال اول ورود به اليزه همچون 
حمايت او از كارفرمايان، اصالح قانون كار بدون راي 
مجلس شورا و حذف ماليات بر ثروت، سبب شدند 
ماكرون در فرانسه به »رييس جمهوري ثروتمندان« 
مشهور شود. بيش از 14درصد جمعيت 67 ميليوني 
نفري فرانس��ه زير خط فقر زندگ��ي مي كنند. در 
فرانسه اگر فردي ماهيانه كمتر از 1015 يورو درآمد 

داشته باشد، فقير به شمار مي رود.

پيشنهاد ۵ ميلياردي ترامپ 
براي نجات »معامله قرن«

گ�روه جهان|رييس جمه��وري امري��كا به رييس 
تشكيالت خودگردان فلسطين پيشنهاد كرده است كه 
در قبال دريافت پنج ميليارد دالر، بر سر ميز مذاكره با رژيم 
صهيونيستي بازگردد. به گزارش ايلنا، روزنامه اقتصادي 
»گلوبس« رژيم صهيونيستي به نقل از منابع سياسي 
امريكايي فاش كرد كه دولت دونالد ترامپ پيش��نهاد 
كمك پنج ميلي��ارد دالري به محم��ود عباس رييس 
تشكيالت خودگردان فلسطيني در قبال بازگشت او بر 
سر ميز مذاكرات سازش را مطرح كرده است. ترامپ اين 
پيشنهاد را به توصيه تيم مذاكرات سازش دولت خود 
به رهبري جرد كوشنر داماد و مشاور ارشد او و جيسون 
گرينبالت فرس��تاده ويژه امريكا در منطقه خاورميانه 
مطرح كرده است. قرار است تشكيالت خودگردان پنج 
ميليارد دالر هم از كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس و 
اتحاديه اروپا دريافت كند و با آن وضعيت اقتصادي خود را 
به ويژه در نوار غزه بهبود ببخشد. به نوشته گلوبس، دولت 
ترامپ ماه گذشته 200 ميليون دالر از كمك هاي كاخ 
سفيد به تشكيالت خودگردان فلسطين و نيز كمك هاي 
خود به آژانس امدادرساني و كاريابي سازمان ملل براي 
آوارگان فلسطيني )آنروا( را كاهش داده، ده ها ميليون 
دالر از كمك هاي وعده داده ش��ده به بيمارستان هاي 
فلسطيني را نيز قطع كرده و به تعطيلي دفتر نمايندگي 
سازمان آزادي  بخش فلسطين )س��اف( در واشنگتن 
تصميم گرفته تا محمود عباس را به بازگشت بر سر ميز 
مذاكرات سازش با رژيم صهيونيس��تي وادار كند. اگر 
تشكيالت رام اهلل با اين كمك مالي مخالفت كند، از لحاظ 

اقتصادي گرفتار وضعيت سخت و بغرنجي خواهد شد.

 Sat. Sep 15 .     شنبه  24 شهريور 1397   5  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1198  2018 



پرونده8اخبار كشاورزي
كاهش شديد توليد 

سيب زميني و گوجه فرنگي
رييس اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي با بيان 
اينك��ه دليل گراني گوجه فرنگي و س��يب زميني 
كاهش توليد اس��ت نه صادرات، گفت: پيش بيني 
مي شود در نيمه دوم سال توليد سيب درختي ٤٠ 

درصد كاهش يابد.
س��يد رضا نوراني در گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر در 
واكن��ش به مباحث مطرح ش��ده مبن��ي بر اينكه 
صادرات سيب زميني و گوجه فرنگي باعث گراني 
اين دو محصول شده است، گفت: نمي شود هميشه 

كمبودها و گراني ها را گردن صادرات انداخت.
وي اضافه كرد: س��ال گذشته سيب زميني كاران 
و گوجه كاران متضرر ش��دند و توليد اين محصول 
در سال جاري نسبت به سال گذشته كاهش يافته 
اس��ت. رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي 
با بيان اينكه صادرات، دليل گراني اين محصوالت 
در بازار نيس��ت، گفت: كش��ت اين محصوالت در 
تابستان امسال كاهش چشمگيري داشته به ويژه در 
گوجه فرنگي؛ االن بايد وفور گوجه باشد اما اينچنين 
نيست و ما شاهد هس��تيم قيمت هر قوطي رب ٤ 

هزارتوماني نيز به ١٠ هزارتومان رسيده است.
نوراني ادامه داد: برخي كش��اورزان به دليل كم آبي 
و برخي نيز به دليل اينكه سال گذشته زيان كردند 

امسال كشت انجام ندادند.
وي تصريح كرد: دليل نمي ش��ود هرچه كم شد ما 
بگوييم دليل آن صادرات بوده، درس��ت اس��ت كه 
قيمت ارز باال رفته اما هزينه صادرات نيز گران شده 
اس��ت. نوراني با بيان اينكه صنايع جانبي صادرات 
بسيار گران شده است، افزود: مواد جانبي صادرات 
مانند كرايه كانتينر، كرايه كشتي، كاغذ، سبد و... همه 

با ارز آزاد تامين مي شود.
نوراني همچنين گفت: پيش بيني مي شود در شش 
ماهه دوم امسال توليد سيب درختي هم بين ٣٥ تا 
٤٠ درصد كاهش يابد. وي سرمازدگي فروردين و 
ارديبهش��ت را دليل اين مساله عنوان كرد و گفت: 
در پي اين س��رمازدگي باغات مناطق سيب خيز 
كش��ور مانند دماوند، زنجان، آذربايجان ش��رقي، 
آذربايجان غربي، سلماس و ميانه خسارت سنگيني 
ديده اس��ت. نوراني با اش��اره به اينكه سرما توليد 
ميوه هاي هس��ته دار را نيز در سال جاري با مشكل 
مواجه كرد، گفت: همين مساله موجب شد قيمت 
اين ميوه ها ٢ تا ٣ برابر سال قبل شود. وي تصريح كرد: 
دليل گراني ميوه ها در سال جاري صادرات نبود بلكه 
سرمازدگي بود، با اين قيمت باال نمي توان صادرات 
انجام داد. به عنوان مثال قيمت ميوه شليل شمس 
كه سال گذشته در عمده فروشي ها كيلويي ١٨٠٠ 
تومان بود امسال به كيلويي ٧ تا ٨ هزارتومان رسيد.

3 هزار ميليارد تومان 
خسارت پسته كاران

رييس سازمان جهاد كشاورزي شمال كرمان با اشاره 
به پيش بيني برداشت 70 هزار تن پسته از باغات اين 
استان گفت: تغييرات اقليمي امسال موجب از بين 
رفتن 90 درصد اين محصول و وارد شدن سه هزار 

ميليارد تومان خسارت شد.
به گزارش ايرنا، عباس سعيدي در دومين همايش 
ملي پسته ايران در دانشگاه وليعصر )عج( رفسنجان 
افزود: اس��تان كرمان يك چهارم باغات كش��ور را 
داراست و مقام اول سطح زير كشت در محصوالت 
پس��ته، خرما و گردو و مقام دوم س��طح زير كشت 

گل محمدي را در كشور دارد.
وي افزود: طي سال هاي گذشته سطح زير كشت 
پس��ته در اين اس��تان افزايش يافت ك��ه به دليل 
محدوديت منابع آبي و تغييرات اقليمي امروز مجبور 

هستيم سطح زير كشت را كاهش دهيم.
س��عيدي، افزايش دما، كاهش بارندگي و نوسانات 
زياد دمايي و اي سي باالي 30 هزار ِآب كشاورزي را 
در كاهش توليد پسته تاثيرگذار دانست و گفت: در 
حال حاضر عمده باغات در استان كرمان با متوسط 
پنج هزار متر مكعب آبياري مي  ش��ود اين در حالي 
اس��ت كه 10 تا 12 هزار متر مكعب نياز آبي باغات 
است. رييس سازمان جهاد كشاورزي شمال كرمان 
بيان كرد: متوس��ط عملكرد و برداشت پسته از هر 
هكتار حدود 650 تا 700 كيلوگرم است كه بسيار 
پايين است. سعيدي خاطرنشان كرد: خرده مالكيت 
كشاورزي در استان مشكل ديگري است كه با آن 
مواجه هستيم، متوس��ط مالكيت حدود 2 هكتار 
است و اين مشكل در مديريت كل محصوالت ما را 
دچار مشكل مي كند. همچنين اجراي سيستم  هاي 
آبياري تحت  فشار و مبارزه با آفات از جمله مشكالت 

پيش روي خرده مالكي است.
وي ادامه داد: بطور مثال موتور پمپي در رفسنجان 
بيش از 430 نفر مال��ك دارد كه اين موتور پمپ ها 
را تجميع مي كنيم تا هم آبياري تحت  فش��ار و  هم 

مديريت فني را بتوانيم اجرا كنيم.
وي اظهار داشت: پيگيري نهادهاي مختلف در كشور 
از جمله وزارت جهاد كش��اورزي، مجلس شوراي 
اسالمي و كميسيون كش��اورزي مجلس شوراي 
اسالمي موجب شد دولت مصوبه  اي مبني بر امهال 

بدهي كشاورزان به بانك ها ارايه كند.
رييس س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان كرمان 
خاطرنشان كرد: اين مصوبه ابالغ شده اما هنوز بانك 

مركزي به بانك ها ابالغ نكرده است.
وي گفت: اس��تان كرمان بيش از 6.5 ميليون تن 
محصوالت كش��اورزي با ارزش بي��ش از 20 هزار 
ميليارد تومان دارد كه قطب مهم كشاورزي كشور 
است. استان كرمان داراي بيش از 280 هزار هكتار 
باغ پسته است كه ساالنه بين 100 تا 150 هزارتن 

پسته از اين باغات برداشت مي شد.
امسال نيز بنا به نظريه و پيش بيني كارشناسان جهاد 
كشاورزي 70 هزار تن محصول بايستي از اين باغات 
برداشت مي شد كه مشكالتي از جمله كمبود منابع 
آبي، تغييرات اقليمي، گرما و غيره موجب از دست 

رفتن بيش از 90 درصد اين محصول شد.

چرا تغيير اقليم مهم ترين مساله است

جهانيكهگرمميشود
نويسندگان| سجاد احمديان - جاشوا بوزبي| 
تهديدي وجود دارد كه بيش��تر از تهديدات ديگر، حال 
و روز قرن بيست و يكم را تعريف مي كند: تغيير اقليم. 
به هم خوردن اقليم زمين، در نهايت، مس��تلزم توجه 
جدي تر و منابع فزون تر است و بيشتر از عوامل مشهود 
ديگر بر اقتصاد جهاني و روابط بين الملل تاثير مي گذارد. 
تغيير اقليم، ديگر تهديدي دور نيست و خطري شده كه 

تاثيراتش نيازمند اقدام فوري است.
گويي كه جه��ان وارد چرخه بي پاياني از بحران ش��ده 
است. نظم بين المللي ليبرال از داخل و خارج مورد هجوم 
قرار گرفته است. دموكراس��ي رو به افول است. اقتصاد 
سرمايه داري تازه رسته از بند بحران، در افزايش چشمگير 
درآمد غالب مردم غرب شكس��ت خورده است. چين 
اقتدارگرا در حال خيزش است و سلطه اياالت متحده را 
تهديد مي كند، و رستاخيز تنش هاي بين المللي، خطر 

يك جنگ ويرانگر را هر دم بيشتر مي كند.
اما تهديدي وجود دارد كه بيشتر از تهديدات ديگر، حال 
و روز قرن بيست و يكم را تعريف مي كند: تغيير اقليم. 
به هم خوردن اقليم زمين، در نهايت، مس��تلزم توجه 
جدي تر و منابع فزون تر است و بيشتر از عوامل مشهود 
ديگر بر اقتصاد جهاني و روابط بين الملل تاثير مي گذارد. 
تغيير اقليم، ديگر تهديدي دور نيست و خطري شده كه 

تاثيراتش نيازمند اقدام فوري است.
ميزان كربن دي اكسيد جو، گاز گلخانه اي اصلي، اينك 
به باالترين سطح خود در 800 هزار  سال گذشته رسيده 
و از 410 واح��د در ميليون عبور كرده اس��ت. ميانگين 
دماي زمين 1.2 درجه سليسيوس بيشتر از دوره قبل از 
انقالب صنعتي است. برآورد علمي مورِد اجماع اين است 
كه حداكثر افزاي��ش دمايي كه در آن تغييرات اقليمي 
خطرناك رخ نمي دهد دو درجه سليسيوس است. بشر 
هنوز حدود 20 سال وقت دارد تا كار از كار نگذشته، فكري 
به حال خود كند، اما غالب تخمين هاي مستدل نشان 

مي دهند كه جهان از اين آستانه دو درجه اي مي گذرد.
اگرچه دو درجه گرم ش��دني كه گفته مي شود موجب 
وقوع تغييرات خطرناك مي شود، هنوز معياري قطعي 
نيست و تاثيرات دقيق تغييرات دما محل اختالف نظر 
است، اما تفاوتي عظيم است بين دو درجه و دو و نيم، سه 
يا چهار درجه گرم شدن. شكست در مهار انتشارگازهاي 
گلخانه اي به نتايج غافلگيركننده ناخوش��ايند منجر 
مي ش��ود. همچنان كه دم��ا افزايش مي ياب��د، توزيع 
پديده هاي اقليمي به هم مي خورد. سيل هايي كه بطور 
معمول هر 100 سال يك بار اتفاق مي افتند، هر 50 سال 
يا هر 20 سال يك بار رخ مي دهند. مخاطراِت متعاقب 
اين سيل ها شديدتر خواهد شد و اتفاقاتي مثل بارش 50 
اينچ باران طي 24 ساعت در اوايل سال جاري در هاوايي 

معمول مي شود.
چيزي كه تغيير اقليم را ترس��ناك تر مي كند، تاثيرات 
آن بر ژئوپليتيك اس��ت. الگوه��اي آب و هوايي جديد 
موجب ناآرامي هاي اجتماعي و اقتصادي خواهد شد. 
افزايش سطح درياها، زير آب رفتن كشتزارها، و توفان ها 
و سيل هاي كوبنده تر برخي كشورها را غيرقابل سكونت 
خواهد كرد. اين تغييرات، نظام بين الملل را به شيوه هاي 

جديد و پيش بيني ناپذير خواهد آزمود.
مواجهه ب��ا تهدي��دات جهان��ي- تاريخي مس��تلزم 
همكاري هاي جهاني-تاريخي اس��ت. بشر با موفقيت 
با اين مس��ائل روبرو نمي شود، مگر آنكه رهبران جهان 
حسي از هدف مشترك در نظم جهاني بدمند و تغييرات 
عميق توزيع قدرت را قبول كنند. چين و اياالت متحده 
مجبورند صميمانه همكاري كننند و بازيگران ديگر از 
جمله س��ازمان هاي فروملي، شركت هاي خصوصي و 
سازمان هاي غيردولتي همگي بايد سهم شان را ادا كنند.

   اهميت درجه
تاثيرات تغيير اقليم خود را آشكار ساخته اند. از 17 مورد 
گرم ترين سال هاي ثبت شده، 16 مورد آن از 2001 اتفاق 
افتاده است. زمستان گذشته، دما در بخش هايي از قطب 
شمال 25 درجه سليسيوس باالتر از حد نرمال بود. تغيير 
اقليم به معناي چيزي بسيار بيشتر از يك سياره در حال 
گرم شدن است. جهان در حال ورود به دورهاي است كه 
دانشمند علم اقليم، كاترين هايهو، با عنوان »عجيب و 
غريب شدن جهان« از آن ياد كرده است. الگوهاي آب 
و هوايي عجيب همه جا در حال ظاهر ش��دن هستند. 
دانشمندان برخي از آنها را به تغيير اقليم نسبت داده اند؛ 
اينكه آيا باقي آنها هم به تغييرات اقليم مربوط مي شوند يا 

نه، هنوز معلوم نيست.
فصول در حال تغيير هستند. موقعي كه انتظار بارندگي 
ميرود، خشكسالي ها از راه مي رسند. نباريدن باران خطر 
آتش گرفتن جنگل ها، مثل آتش س��وزي سال قبل در 
كاليفرنيا، را افزايش مي دهد. وقتي هم باران مي بارد، مثل 
چيزي كه در هوستون در طول توفان هاروي شاهدش 
بوديم، غالبا يك باره و ناگهاني مي آيد. همچنان كه سطح 
درياها باال مي آيد و امواج توفان نيرومندتر مي شود، چيزي 
كه زماني جزر و مدي معمولي بود، تاسيسات ساحلي را 
غرق مي كند، كما اينكه در سال هاي اخير در ميامي چنين 
شد، و نصب سيستم هاي پمپاژ آب را كه صدها ميليون 

دالر هزينه دارند، ضروري مي سازد.
تا ميانه اين قرن، سطح اقيانوس ها اينقدر باال مي آيد كه در 
خيلي از كشورهاي جزيره اي آب شور كشتزارها را ويران 
و آب شرب را آلوده مي كند و به اين ترتيب مدت ها قبل از 
اينكه اين كشورها زير آب بروند، آنها را غيرقابل سكونت 
مي سازد. تاثير تغيير اقليم بر توفان هاي موسمي مبهم تر 
است اما شواهد حاكي از اين است كه اگرچه ممكن است 
تعداد چنين توفان هايي كم شود اما شدت و آسيب هاي 

آنها بيشتر خواهد شد.
اين تحوالت، سياست جهاني را از بنياد تغيير خواهد داد. 
چند كشور عمده، از جمله چين و اياالت متحده، جمعيت 
عظيم و تاسيسات ارزشمندي دارند كه در معرض لطمات 
تغييرات اقليمي هستند. حكومت اين كشورها خود را 
ناچار از انتقال منابع نظامي براي انجام عمليات نجات 

و بازسازي ش��هرها مي بينند و اين كار تعداد زيادي از 
سربازان و افزارآالت الزم براي نبرد با دشمنان خارجي را 

از دسترس خارج مي سازد.
در سال 2017، زماني كه سه توفان متوالي به فاصله كمي 
اياالت متحده را درنورديد ستاد حوادث غيرمترقبه، براي 
نجات جان انسان ها به حمايت نيروهاي مسلح نياز پيدا 
كرد. هزاران ت��ن از اعضاي گارد ملي براي نجات مردم، 
تامين تسهيالت امدادي، و برقراري مجدد خدمات اوليه 
و حكومت قانون بسيج شدند. توفان سوم، توفان ماريا، 
جان حدود 1000 نفر را گرفت و برق كل جزيره پورتو 
ريكو را قطع كرد. ماه ها طول كشيد تا حكومت اياالت 
متحده برق 3.5 ميليون نفري كه آن جا زندگي مي كردند 
را دوباره وصل كند. حتي همين االن نيز برخي از مردم 
برق ندارند. پس از توفان بيش از 100000 نفر از مردم 
پورتو ريكو جزيره را به مقصد مناطق داخلي اياالت متحده 
ترك گفتند. سه توفان يادشده و ديگر اتفاقات غيرمترقبه 
مرتبط با آب و هوا، در سال 2017 سرجمع 300 ميليارد 

دالر هزينه روي دست اياالت متحده گذاشتند.
چين هم مشكالت خودش را دارد. چندين شهر بزرگ 
ساحل جنوبي اين كشور، از جمله گوانجو و شانگهاي، در 
معرض سيل هستند. در شمال كه قلب صنعتي كشور 
اس��ت، بيش از 500 ميليون نفر با كمبود آب دست به 
گريبانند. طي 25 سال گذشته حدود 280 هزار رودخانه 
خشكيده اند. حل اين مشكالت آسان نخواهد بود. يك 
طرح زيربنايي بلندپروازانه براي انتقال آب از جنوب به 
ش��مال تاكنون حداقل 48 ميليارد دالر براي حكومت 
چين آب خورده است. پروژه هنوز كامل نيست اما چين 
ادعا مي كند كه امنيت آبي پكن را بهبود بخشيده و 50 
ميليون نفر از آن بهره مند شدهاند. براي مواجهه با سيل، 
در جاهايي مثل شانگهاي، چين به ساخت »شهرهاي 
اسفنجي« مبادرت كرده تا برون رفت طبيعي آب از شهر 
را تسهيل كند. از سال 2012 چين 12 ميليارد دالر در 
اين طرح ها سرمايه گذاري كرده و پيش بيني مي شود 
كه هزينه نهايي اين پروژه ها به صدها ميليارد دالر برسد.

هم چين و هم اياالت متحده ب��ه اندازه كافي ثروتمند 
هستند كه بتوانند از پس اين هزينه ها برآيند. اما تاثيرات 
تغيير اقليم در كشورهاي فقيرتر، مشكالت جهاني ايجاد 
خواهد كرد. هر س��ال، بارندگي هاي موسمي موجب 
طغيان رودخانه ايندوز در پاكستان مي شود. اما در سال 
2010 سيل ابعاد بسيار وسيعي يافت، 20 ميليون را آواره 

كرد و نزديك به 2000 نفر را كشت.
 اياالت متحده 390 ميليون دالر كمك هزينه امداداي و 
ارتش امريكا 20 ميليون پوند تسهيالت روانه پاكستان 
كردند. در سال 2013 هم بعد از اينكه توفان تيفون هايان 

فيليپين را درنورديد بيش از 13000 سرباز امريكايي براي 
امدادرساني به خدمت گرفته شدند.

توفانهاي منفرد با وجود خسارت هاي عظيمي كه به بار 
مي آورند اجتماع��ات را به جالي وطن وا نمي دارند. اما 
تغيير اقليم مشكالت مزمنتري ايجاد مي كند كه مقاومت 
در برابر آنها دشوار اس��ت. امواج سهمگين و خروشان 
حاصل از افزايش سطح درياها، در كنار شور شدن آب، 
تهديداتي وجودي متوجه برخي از كشورهاي جزيرهاي 
مي كند. در سال 2017 بعد از اينكه توفان، ايرما باربودا را 
در هم كوبيد، كل جمعيت اين جزيره- حدود 18000 
نفر- به ناچار آن جا را ترك كردند. كيريباتي، مجموعه 
جزايري در اقيانوس اطلس كه بيشتر آنها تنها چند متر 
از سطح دريا بلندترند، در مقابل تهديد باال آمدن سطح 
آب، به خريد زمين در همسايه شان، فيجي، روي آوردند.

در حالي كه برخي از كشورها از دست آب آسايش ندارند، 
كشورهاي ديگري از نبود آن رنج مي برند. در سال هاي 
اخير، خشكسالي هم در شاخ آفريقا و هم در كشورهاي 
جنوب قاره آفريقا، ميليون ها نف��ر را در معرض خطر 
بيآبي و قحطي قرار داده است. در سال 2011، سومالي، 
كش��وري كه از قبل جنگ لت و پارش كرده بود، يك 
خشكسالي و متعاقب آن يك قحطي را تجربه كرد كه به 
مرگ 260000 نفر از مردمش منجر شد. اوايل امسال، 
كيپ تاون، پايتخت آفريقاي جنوبي كه تقريبا 4 ميليون 
جمعيت دارد، تنها با نوعي صرفه جويي قهرمانانه توانست 
از بي آبي برهد. تغيير اقليم بعضي از مناطق را به بارندگي 
ناكافي و نامنظم دچار ساخته و كمبود خوراك و آب را 

به همراه آورده است.
از س��ال 1945 اگرچه برخي كشورها تجزيه شده يا يا 
به جمع كش��ورهاي درمانده )failed state( اضافه 
شدهاند، تعداد قليلي از كشورها از بين رفته اند. اما در 
قرن حاضر، تغيير اقليم مي تواند نابودي كشورها را به 
پديدهاي معمول تبديل كند. اگرچه بيشتر كشورهايي 
كه تغيير اقليم تهديدشان مي كند، كشورهايي جزيرهاي 
با جمعيت كم هستند، بحران در اين كشورها متوقف 
نمي شود. حتي در كش��ورهاي ديگر، كاهش باروري 
كشاورزي و ديگر خطرات اقليمي مردم را مجبور مي كند 
از روستا به شهر يا به كشورهاي ديگر مهاجرت كنند. اين 
مهاجرت ها مسائل جديد و بي سابقه اي ايجاد مي كند. آيا 
آنهايي كه به كشورهاي ديگر مهاجرت مي كنند دايما در 
آن جا خواهند ماند و شهروند آن كشورها مي شوند؟ آيا 
دولت هايي كه در خاك كشورهاي ديگر واجد سرزمين 

مي شوند، بر آن سرزمين ها حاكميت خواهند داشت؟ 
نيوزلند گام هاي اولي��ه اي در جهت ايجاد يك نوع ويزا 
براي تعداد كم��ي از پناهندگان دولت هاي جزيرهاي 
اقيانوس آرام برداش��ته اس��ت، اما در حال حاضر براي 
كساني كه مجبور به ترك خانه و كاشانه هستند قواعد 
بين  المللي معيني وجود ندارد. تنها در سال هاي بعد است 

كه ضرورت اين پرسش ها روشن مي شود.
تغيير اقليم در كنار ايجاد بحران هاي جديد، بحران هاي 
موجود را هم تش��ديد مي كند. حدود 800 هزار  نفر از 
روهنگيايي هاي ميانمار به خاطر پاكس��ازي قومي به 
بنگالدش گريخته اند. بس��ياري از كمپ هايي كه اين 
پناهندگان ساكن شان هستند در مناطقي قرار دارند كه 
موقع باران هاي موسمي مستعد سيل زدگي اند. از اين 
بدتر، بيشتر زمين هاي اطراف كمپ ها، از پوشش جنگلي 
تهي ش��ده اند، چيزي كه كلبه ها و چادرها را در مقابل 
هجوم سيالب ها بي پناه ساخته است. هرچند در موضوع 
جلوگيري از مرگ و ميرهاي برخاس��ته از فوريت هاي 
آب و هوايي به نسبت ساير عوامل كشتار دسته جمعي 
بهتر عمل كرده ايم اما تغيير اقليم، نظام هاي مواجهه با 
بحران- و فاجعه- ما را سخت خواهد آزمود، نظام هايي 
كه تضادهاي بي پايان در سومالي، سودان جنوبي، سوريه 

و يمن از قبل توان شان را تحليل برده است.

   جنگ هاي اقليمي
تغيير اقليم، تنش هاي بين المللي را هم حادتر مي كند. 
تحليلگران بارها درمورد جنگ هاي قريب الوقوع آبي 
هش��دار دادهاند، هرچند تا كنون كشورها توانسته اند 
اكثر اختالفات را به شيوه صلح آميز حل و فصل كنند. 
براي مثال، هند و پاكستان هر دو بخشي از آب شان را از 
رود ايندوز، كه از قلمرو مورد اختالف مي گذرد، تامين 
مي كنند. اما با وجود اينكه دو كش��ور چندين بار با هم 
وارد جنگ ش��دهاند، به يمن معاهده 1960 درمورد 
آب هاي ايندوز، بر سر س��هم آب با هم نجنگيده اند. با 
اين حال، تقاضاي بيشتر و كميابي فزاينده، تنشهايي 
بر سر آب ايندوز ايجاد كرده است. پاكستان همواره با 
طرح هند براي ساخت سد در نزديكي هاي سرچشمه 
ايندوز مخالفت كرده است و در سال 2016، در بحبوحه 
تنش هاي سياس��ي، نخس��توزير هند، نارندرا مودي، 
شركت هند در جلسات مشترك براي مديريت استفاده 
از آب رودخان��ه را بطور موقت تعلي��ق كرد. همكاري 

مسالمت آميز در آينده دشوارتر خواهد بود.
پيوند دوس��تي كش��ورهاي ديگري كه رودخانه هاي 
مشترك دارند از اين هم شكننده تر است. چند كشور 
آس��ياي جنوب شرقي از طريق كميس��يون رودخانه 
مكونگ در مورد آب رودخانه مكونگ همكاري مي كنند 
اما چين، بزگترين اين ش��ش كشور، كه رودخانه از آن 
جا سرچشمه مي گيرد، عضو كميسيون نيست. چين 
و ديكر كش��ورهاي باالدس��تي رودخانه روي مكونگ 
سد ساخته اند و از اين طريق حيات اجتماعات وابسته 
به كشاورزي و ماهيگيري در ويتنام و ساير كشورهاي 
پاييندس��تي رودخانه را به خطر انداخته اند. با افزايش 
تعداد خشكسالي ها در منطقه، رقابت بر سر آب رودخانه 

بدتر شده است.
كشورهاي اطراف رود نيل هم درگير رقابت هاي مشابهي 
هستند. اتيوپي براي آبياري و توليد برق، سد عظيمي 
روي نيل ساخته و بدين نحو جريان آب به مصر و سودان 
را كاهش داده اس��ت. مصر تا كنون از امتيازات ويژه در 
استفاده از آب نيل بهره مند بوده است اما اين حقوق نابرابِر 
به ارث رسيده از دوره استعمار ديگر پايان يافته است، 
چيزي كه مذاكره بر س��ر سهميه آب را ناگزير ساخته 
است. خشونت اجتنابناپذير نيست اما تنش بر سر آب، 
در مناطقي كه منابع ديگر كمياباند و حفاظ هاي نهادي 
ضعيفاند يا اصال وجود ندارند، منابع جديدي از تنش در 

داخل و بين كشورها ايجاد مي كند.
شيوه واكنش كش��ورها به تاثيرات تغيير اقليم گاهي 
مهم تر از خود تاثيرات تغيير اقليم است. براي مثال در 
س��ال 2010، بعد از اينكه يك خشكسالي حدود يك 
پنجم مزارع گندم روسيه را خراب كرد، دولت روسيه 
صادرات گندم را ممنوع كرد. اين اقدام در كنار كاهش 
توليد گن��دم در آرژانتين و اس��تراليا، كه آن هم تحت 
تاثير خشكس��الي اتفاق افتاد، موجب افزايش جهاني 
قيمت گندم شد. اين افزايش قيمت، به بي ثباتي برخي 
از كشورهاي از قبل آسيب پذير و شكننده كمك كرد. 
براي مثال در مصر، تورم 19 درصدي قيمت مواد غذايي 

در اوايل سال 2011، آتش اعتراضاتي را مشتعل كرد كه 
به بركناري رييس جمهور حسني مبارك منتهي شد.

نحوه مواجهه دولت ها با ديگر منابع اقليمي هم تنش ها 
را تقويت كرده است. آب شدن يخ درياها در قطب شمال 
خطوط جديدي براي كشتيراني و ميدان هاي جديدي 
براي اكتشاف نفت و گاز فراهم كرده و به اختالفاتي ميان 
كانادا، روسيه، اياالت متحده و ديگر كشورهاي قطبي 

بر سر حق كنترل بر اين منابع جديد، دامن زده است.
وانگهي، حركت در جهت كاهش انتشار كربن، اگرچه 
اقدامي مبارك است، مي تواند موجب هماوردي و تقابل 
هم ش��ود. همچنان كه تقاضا براي انرژي پاك افزايش 
مي يابد، اختالفات كشورها بر سر تعرفه ها و يارانه ها هم 
افزايش مي يابد، چرا كه هر كشور مي كوشد جايگاهش 
را در اقتصاد سبز جديد ارتقا ببخش��د. اقدام چين در 
يارانه دادن به صنعت برق خورشيدي با واكنش منفي 
توليدكنندگان انرژي خورش��يدي در ساير كشورها 
مواجه شد. اياالت متحده در سال 2017 به اعمال تعرفه 
روي آورد و هند هم در حال بررسي اقدامي مشابه است.
به موازات شديدتر شدن واهمه هاي اقليمي، اختالفات 
بين كشورها شديدتر و صريح تر مي شوند. چون توليد 
باتري هايي كه در ماشين هاي برقي به كار مي روند به 
مواد معدني نادري مثل كوبال��ت، ليتيوم و نيكل نياز 
دارد و اي��ن مواد عمدتا در مناطق آش��وب زده اي مثل 
جمه��وري دموكراتيك كنگو يافت مي ش��ود، ظهور 
ماشين هاي داراي باتري برقي مي تواند موجب تقالهاي 
خطرناك جديدي براي منابع ش��ود. اگرچه اصحاب 
صنعت مي كوشند راهي براي كاهش وابستگي به اين 
مواد معدني بيابند، اما به موازات پيشرفت گذار به انرژي 
پاك، چنين فشارهايي هم بيشتر مي شود. براي مثال، 
شركت ها و كشورهايي كه عمدتا به سوخت هاي فسيلي 
متكي هستند در مقابل فش��ار براي عبور از اين منابع 

مقاومت مي كنند.
سياست هاي بالقوه مشاجرهبرانگيز بي شماري وجود 
دارد كه دولت ها مي توانند در پاسخ به شرايط اقليمي رو 

به تغيير بدان ها متوسل شوند.

ممنوع ساختن صدور منابع كمياب، تحصيل و تصرف 
زمين در س��رزمين هاي ديگر، روي آوردن به استفاده 
از سوخت هاي زيس��تي )biofuels(، وضع قانون در 
حفاظت از جنگل ها و هزاران سياس��ت ديگر برندگان 
و بازندگاني ايجاد مي كند و منش��ا تنش هاي داخلي و 

بين المللي مي شود.
همچنان كه ترس از تغييرات اقليمي افزايش مي يابد، 
حكومت ها بيش��تر به انجام اقدامات يكجانبه اي مثل 
مهندسي زمين، كه بسيار بي ثبات كننده است، وسوسه 

مي شوند.

   پرسش خطير وحياتي
اين سناريوهاي ترسناك اجتناب ناپذير نيستند، اما آيا 
كشورها براي كنترل انتشار كربن و دفع بدترين آثار تغيير 

اقليم همكاري مي كنند؟
سال گذشته، وقتي كه رييس جمهور امريكا قصدش 
براي خارج س��اختن اي��االت متحده از تواف��ق آب و 
هوايي پاريس را اعالم كرد، بسياري از كشورهاي ديگر 
شامل چين، فرانس��ه، آلمان، هند و انگليس با افزايش 

حمايت ش��ان از توافق به اقدام ترامپ پاس��خ گفتند. 
رييس جمهور فرانسه، امانوئل ماكرون، در دسامبر 2017 
يك همايش بين المللي را برگزار كرد و حتي بودجه اي 
براي كش��اندن دانش��مندان آب و ه��وا، به خصوص 

دانشمندان امريكايي، به فرانسه در نظر گرفت.
مادامي كه م��ردم در اطراف و اكناف جهان براي انجام 
اقدامات آب وهوايي مناس��ب به سياستمداران فشار 
بياورند، تغيير اقليم، براي سياستمداران اكثر كشورهاي 
جهان موضوعي حساس باقي خواهد ماند. حتي اياالت 
متحده هم فعال بطور رسمي در توافق است؛ خروجش 
تنها بعد از انتخابات بعدي رياست جمهوري در 2020 
عملي مي شود. چنانچه ترامپ در انتخابات بعدي پيروز 
نشود، رييس جمهور بعدي ممكن اس��ت بار ديگر به 

توافق برگردد.
وانگهي، با وجود اينكه دولت ف��درال اياالت متحده از 
رهبري سياست هاي اقليمي بين المللي كنار كشيده و 
از سياست هاي اقليمي داخلي دوران اوباما عقب نشيني 
كرده، فرمانداران، شهرداران و مقامات اجرايي عمده اين 
كشور به اقدامات اقليمي متعهد مانده اند. سال گذشته، 
شهردار سابق نيويورك، مايكل بلومبرگ، ما همچنان در 
توافق پاريس هستيم را تشكيل داد، ائتالفي متشكل از 
2700 تن از رهبران سراسر كشور كه به اقداماتي درباره 
تغيير اقليم ملتزم هستند كه اگر متحقق شود، به 60 
درصد از اهداف كاهش انتشار كربني كه اياالت متحده 
تحت توافق پاريس بدان ها متعهد شده بود، جامه عمل 

مي پوشد.
جري ب��رون، فرماندار كاليفرنيا، كه ايالتش چهارمين 
اقتصاد بزرگ دنياست، يكي از اعضاي اين ائتالف است. 
برون براي آنكه قبل از مذاكرات اقليمي زمستان بعدي 
در لهستان گشايشي در امورات آب وهوايي ايجاد شود، 
برنامه دارد كه در ماه سپتامبر سال جاري ميزبان نشست 
اقدام اقليمي جهاني در سانفرانسيسكو باشد. اين نشست 
منظرهاي تماشايي خواهد بود: يك فرماندار، ديپلماسي 
خود را مس��تقل از دولت فدرال در سطح جهاني پيش 
مي برد. مشاركت كاليفرنيا در برنامه هاي كاهش انتشار به 
همين جا ختم نمي شود. شركت هاي فناوري عمدهاي 
مثل گوگل، كه در كاليفرنيا مس��تفرند، نيز بخشي از 
ائتالفند. آنها برنامه هاي بلندپروازانه اي براي انجام كل 
كارهايشان با انرژي هاي تجديدپذير دارند. با توجه به 
اندازه عظيم و زنجيره هاي تقاضاي جهاني شان، اقدام 

اين شركت ها ُبرد و تاثير وسيعي دارد.
در س��ال هاي اخير، در كنار همكاري بين المللي بين 
كشورها، شاهد تالش هاي بين المللي كم جلوه تر، اما 
نه كم اهميت ت��ري براي مبارزه با تغيير اقليم بوده ايم. 
چون تغيير اقليم متضمن مجموعه اي از مش��كالت 
در حوزه ه��اي مختلف اع��م از حمل و نق��ل، انرژي، 
ساخت و ساز، كشاورزي، و بخش هاي ديگر است الزم 
است همزمان از جوانب مختلف به مشكالت مختلف 
تغيي��ر اقليم هجوم آود. تالش ه��اي پراكنده در قالب 
شوراي امنيت س��ازمان ملل، گروه جي 20، پروتكل 
مونترال، اعالميه جنگل هاي نيويورك شايد از نظم و 
قاعده مندي يك توافق جهاني بي بهره باشد اما در عوض 
نه تنها با خطر شكست يك باره مواجه نيستند بلكه به 
گروه هاي مختلف اجازه مي دهد به مشكالتي بپردازند كه 
بهتر از عهده شان برمي آيند، و به همين خاطر مي توانند 

به نتايج سازنده تري برسند.
انسان ها نش��ان داده اند كه بس��يار انطباق پذيرند، اما 
تاثيرات تغيير اقليم روي ش��هرها، توليد غذا، و تامين 
آب سياره ما را با چالشي بزرگ روبرو ساخته است. در 
مواجهه جهاني با اين چالش، نقش چين و اياالت متحده 
كانوني خواهد بود. اين دو كشور مسوول انتشار بيش از 
40 درصد كل كربن دي اكسيد زمين هستند. چين به 

تنهايي مسوول 28 درصد است.
در جريان مذاك��رات پاريس، رييس جمه��ور اياالت 
متحده، باراك اوباما، عزم زيادي براي رسيدن به فهمي 
مش��ترك با چين نش��ان داد. معكوس شدن توجه به 
تغيير اقليم در دولت ترامپ، فش��ار را بر چين افزايش 
داد تا هم به انتشارش در خانه بيشتر توجه كند و هم به 
تاثيرات محيطي اقداماتي كه به واسطه طرح كمربند 
و جاده و بانك س��رمايه گذاري زيربنايي آسيا در خارج 
انجام مي دهد، بيش��تر نظارت كند. آيا چين كماكان 
به تعهداتش پايبند مي ماند؟ اين يك پرسش گشوده 

باقي مي ماند.
منبع : شمس

  تاثي�رات تغيي�ر اقليم خود را آش�كار 
ساخته اند. از 17 مورد گرم ترين سال هاي 
ثبت شده، 16 مورد آن از 2001 اتفاق افتاده 
است. زمستان گذشته، دما در بخش هايي 
از قطب شمال 25 درجه سليسيوس باالتر 
از حد نرمال بود. تغيير اقليم به معناي چيزي 
بسيار بيشتر از يك سياره در حال گرم شدن 
است. جهان در حال ورود به دوره اي است 
كه دانش�مند علم اقليم، كاترين هايهو، با 
عنوان »عجيب و غريب شدن جهان« از آن 

ياد كرده است

برش

  انس�ان ها نش�ان داده ان�د كه بس�يار 
انطباق پذيرند، اما تاثيرات تغيير اقليم روي 
ش�هرها، توليد غذا، و تامين آب سياره ما 
را با چالش�ي بزرگ روبرو ساخته است. در 
مواجهه جهاني با اين چالش، نقش چين و 
اياالت متحده كانوني خواه�د بود. اين دو 
كشور مسوول انتشار بيش از 40 درصد كل 
كربن دي اكس�يد زمين هس�تند. چين به 

تنهايي مسوول 28 درصد است

  معكوس ش�دن توجه به تغيير اقليم در 
دولت ترامپ، فش�ار را بر چين افزايش داد 
تا هم به انتش�ارش در خانه بيش�تر توجه 
كند و هم ب�ه تاثيرات محيط�ي اقداماتي 
كه به واس�طه طرح كمربند و جاده و بانك 
س�رمايه گذاري زيربنايي آس�يا در خارج 

انجام مي دهد، بيشتر نظارت كند

برش
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اخبار 9 پرونده
مشكل صادرات محصوالت 

فسادپذير را رفع كنيد 

مجوزي براي صادرات 
تخم مرغ نمي دهيم

شركت هاي مكانيزه و ورود 
دانش در كشاورزي 

معاون وزير كش��اورزي در نامه اي به بانك مركزي 
خواس��تار توقف بخشنامه بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات به دليل احتمال فساد محصوالت صادراتي 

فسادپذير در گمركات شد.
معاون وزير كش��اورزي در نامه اي به بانك مركزي 
خواس��تار توقف بخشنامه بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات به دليل تاخير يك ماهه صادرات محصوالت 
فسادپذير در گمركات شد. در اين نامه آمده است: 
به استحضار مي رساند بخش��نامه بانك مركزي و 
اصالحيه بعدي آن در خصوص بازگشت ارز حاصل 
 از صادرات، موجب توقف كانتينرهاي كش��اورزي 
فس��اد پذير در گمركات كشور ش��ده است و صادر 
كنندگان، اين اقدام ناگهاني را مغاير با تعهدات قبلي 
خود اعالم نموده اند. لذا خواهشمند است به منظور 
جلوگيري از فساد محصوالت مذكور دستور فرماييد 
با قيد فوريت اجراي ابالغيه فوق براي محصوالت 
كشاورزي بمدت يك ماه متوقف گردد، تا طي مهلت 
ياد شده نسبت به بررسي موضوع و تعيين راه حل، 
به خصوص در مورد معامالت ريالي با كش��ورهاي 

همسايه اقدام الزم به عمل آيد.

رييس اتحاديه مرغ تخم گذار ميهن گفت: با توجه 
به ش��يوع آنفلوآنزاي حاد پرندگان در يك سال 
گذش��ته مجوزي براي صادرات نمي دهيم اما به 

اندازه نياز داخل توان تأمين تخم مرغ را داريم.
رضا تركاش��وند، در مورد آخري��ن وضعيت بازار 
تخم مرغ اظهار داشت: با توجه به فرا رسيدن فصل 
پاييز و افزايش مصرف تخم مرغ، اولويت ما تأمين 
بازار داخلي است و اعالم كرده ايم كه فعاًل مجوزي 

براي صادرات تخم مرغ نمي دهيم.
وي خاطرنشان كرد: طي يك سال گذشته به دليل 
وقوع آنفلوآنزاي پرندگان عماًل صادراتي نداشته ايم 
و از طرف ديگر با توجه به افزايش قيمت گوشت 
و مرغ تقاضا براي مصرف تخم مرغ به عنوان يك 
منبع پروتئيني بيشتر شده است. رييس اتحاديه 
مرغ تخم گ��ذار ميهن در م��ورد وضعيت تأمين 
تخم مرغ از محل توليد داخل خاطرنش��ان كرد: 
فعاًل مصرف سر به سر است يعني توليد به اندازه نياز 
بازار داخلي است. تركاشوند همچنين با اشاره به 
اينكه حضور مرغداري هاي توليدكننده تخم مرغ 
در برخي استان هاي پرتراكم آن بيشتر شده و در 
نتيجه آسيب بيشتري ديده اند، گفت: اين موضوع 
در دس��توركار قرار گرفته و االن براي بسياري از 
استان ها مانند قم، تهران و البرز كه سال گذشته 
شديداً درگير آنفلوآنزا شده بودند ضوابط جديدي 
تعريف ش��ده كه جوجه ريزي كمتري بكنند يا 
جوجه ريزي نكنند.وي در پاسخ به سوال خبرنگار 
فارس كه قيمت تخم مرغ بازهم در سوپرماركت ها 
روند افزايشي داشته و دانه اي ۷۵۰ تومان عرضه 
مي شود، گفت: با توجه به افزايش قيمت ارز و در 
پي آن تا حدي افزايش قيمت نهاده ها كه عمدتاً از 
محل واردات تأمين مي شوند اين قيمت منطقي؛ 
اس��ت اگرچه اكنون هر كيلوگرم تخم مرغ درب 
مرغداري كيلويي ۸ هزار تومان به فروش مي رسد 
كه ش��انه اي ۱۶ هزار تومان حدوداً تمام مي شود 
 و مغازه داران با محاس��به سود خود آن را شانه اي

 ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان مي فروشند.

رييس س��ازمان نظام مهندس��ي كش��اورزي در 
حاشيه نمايشگاه »آتماك ايفارم« گفت: با ايجاد 
شركت هاي خدمات مكانيزه، ضريب نفوذ دانش 

در كشاورزي باال مي رود.
رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع 
طبيعي در حاشيه دومين نمايشگاه بين المللي 
ماشين آالت كشاورزي در تهران گفت: ايجاد 
شركت هاي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي 
به كمك افراد تحصيل ك��رده و ارايه خدمات 
مكانيزه به كش��اورزان، ضريب نفوذ دانش در 
كشاورزي را باال مي برد.»احمد كبيري« افزود: 
با وجود پيش��رفت ابزارهاي خبررساني، هنوز 
نمايش��گاه ها جايگاه خود را حف��ظ كرده اند و 
كشاورزان با بازديد از نمايشگاه هاي كشاورزي 
مي توانند تصميم درست تري در مسير كاري 
خود اتخاذ كنن��د.وي ادامه داد: ما به ش��دت 
نيازمند به روز كردن صنعت كشاورزي  هستيم 
و اين عمل ج��ز با مكانيزه ش��دن صنايع اين 
حوزه، امكان پذير نيس��ت. كبيري با اشاره به 
اهميت نقش كارشناسان كشاورزي در معرفي 
و آموزش اس��تفاده از ماشين آالت كشاورزي، 
افزود: اگر اين تجهيزات درس��ت به كار گرفته 

شوند بازدهي را افزايش خواهند داد.
رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي اظهار 
كرد: در گذش��ته پدران ما با كم��ك حيوانات 
زمين هاي خود را شخم مي زدند اما امروزه براي 
توليد غذاي جمعيت ۸۰ ميليوني كشور بايد از 
پيشرفته ترين ابزارها و تجهيزات استفاده شود. 
وي همچنين تصريح كرد: در ميان مهندسان و 
كارشناسان كشاورزي، تعداد كمي بيكار مطلق 
هستند و س��عي كرده ايم ساالنه پروژه هايي را 
براي فارغ التحصيالن اين رشته تعريف كنيم. با 
اين حال بيشتر آنان بيشتر به دنبال يك شغل 
مستمر هستند. كبيري با اشاره به اينكه برخي 
مي گويند اگر در صنعت كشاورزي از ابزارآالت 
پيشرفته استفاده كنيم، نيروي كار ما بالاستفاده 
مي ماند، تصريح كرد: ما ده ها س��ال اس��ت كه 
مشغول توليد ماشين آالت كشاورزي هستيم 
اما همچنان نياز به نيروي كار وجود دارد. پس 
با كنار گذاش��تن اين ديدگاه بايد موانع توسعه 

مكانيزاسيون را از بين ببريم.

دو كتاب جديد درباره دنيايي سخن مي گويند كه »فيس بوك« براي ما رقم زده است

 فيس بوك بدترين جاي ممكن براي فعاليت سياسي است

ترامپ و دشمنان خانگي

مولف| نيكالس كار|
مترجم| علي برزگر|

واشنگتن پست|تنها چيزي كه از بودن در فيس بوك 
بدتر است، نبودن در فيس بوك است. اين تنها نتيجه 
روش��ني اس��ت كه مي توان از جروبحث ه��اي اخير 
 درباره محبوب ترين ش��بكه اجتماعي جهان گرفت.

با وج��ود نقض حريم خصوصي افراد، با وجود انتش��ار 
دروغ و توهين، با وجود انتقادات تند سياس��تمداران 
و رس��انه ها، فيس بوك همچنان حجِم بي اندازه اي از 
وقت و توجه بشر را مي بلعد. جديدترين گزارش مالي 
اين ش��ركت، كه پس از رس��وايي كمبريج آناليتيكا و 
جنبش توييتري #فيس بوك راپاك كن منتشر شد، 
نشان مي دهد كه فيس بوك در طول چهار ماه نخست 
امسال ميليون ها عضو جديد جذب كرده است و فروش 
تبليغات آن به شدت افزايش يافته است. فيس بوك به 
 بهترين دشمن دوست هميشگي ما تبديل شده است.

س��يوا وتياناتن اس��تاد دانش��گاه ويرجيني��ا در 
كتاب رس��انه هاي ضد اجتماعي گزارش��ي دقيق و 
كام��ل از جراي��م فيس ب��وك ب��ه دس��ت مي دهد. 
هر كس��ي كه پيگي��ر اخب��ار مربوط به اين ش��ركت 
بوده باش��د با بيش��تر اي��ن انتق��ادات آش��نا خواهد 
بود. وج��ه تمايز اين كت��اب عبارت اس��ت از مهارت 
وتيانات��ن در ق��راردادن پديده رس��انه هاي اجتماعي 
 در زمين��ه گس��ترده تر حقوقي، تاريخي و سياس��ي.

براي مثال، توضيح مي دهد كه چرا بحث هاي ما درباره 
حريم خصوصي داده ها اينقدر بي حاصل بوده است. از 
آنجا كه نگرش امريكايي به حريم خصوصي بر اساس 
متمم چهارم قانون اساسي امريكا مبني بر ممنوعيت 
»تفتيش و توقيف غيرموجه« شكل گرفته است، حريم 
خصوصي معمواًل بر حسب مفاهيِم حقوقي محدودي 
نگريسته مي ش��ود: آنچه در خلوت انجام مي دهيم از 
چشمان كنجكاو در امان اس��ت؛ آنچه در انظار عموم 
انجام مي دهيم در معرض بازرس��ي ق��رار دارد. اكنون 
كه اطالعات ش��خصي اي كه مردم زماني در كمدها و 
قفسه ها نگهداري مي كردند در فضاي مجازي عظيم 
شركت ها در گردش اس��ت، آن تمايز حقوقي قديمي 
 از بين رفته اس��ت. همه چيز در معرض بازرسي است.

از نگاه حقوقي، پيامدهاي اخالقي زندگي تحت نظارت 
دايم، هيچ معنا و اهميتي ندارد. ما به اين مساله توجه 
نمي كنيم كه تحت نظر بودن، تحليل و طبقه بندي شدن 
مي تواند در تقابل با شأن انسان باشد. ناديده انگاشتن 
ُبعد اخالقي حريم خصوصي به نفع فيس بوك و ديگر 
ش��بكه هاي اجتماعي اس��ت. آنها مي توانند مس��ائل 
حريم خصوص��ي را از طريق زبان ق��راردادي مرموز و 
ِچك باكس هاي بي شمار حل و فصل كنند، به نحوي كه 
موضوع به مسئله انتخاب مصرف كننده فرو كاسته شود. 
بدين ترتيب حريم خصوصي را به مثابه چيزي مي نگريم 
 كه بايد با اپليكيش��ن ها و س��رگرمي ها معامله شود.

نق��د وتيانات��ن تند ام��ا منصفان��ه اس��ت. او برخي از 
ادعاهاي افراط��ي درباره تأثير رس��انه هاي اجتماعي 
ب��ر افكار عموم��ي را رد مي كند. از ديدگاه او، ش��واهد 
اندكي در تأييد اين ايده عامه پس��ند وج��ود دارد كه 
طرح هاي آنالين دس��تكاري دي��دگاه رأي دهندگان 
از س��وي عوام��ل خارج��ي تأثي��ري تعيين كننده بر 
نتيجه رأي گيري بركس��يت در بريتانيا ي��ا انتخابات 
 رياست جمهوري امريكا در س��ال ۲۰۱۶ داشته است.

ام��ا اس��تدالل مي كند ك��ه بااين ح��ال، فيس بوك و 
همتايان آن دارند سياست را خوار و كم ارزش مي كنند. 
پيام هايي كه بيشترين توجه را در رسانه هاي اجتماعي 
جلب مي كنند استدالل هاي خردمندانه نيستند بلكه 
پيام هايي با هدف مشخص اند كه به شدت احساسات 
را بر مي انگيزند. ديگر براي نامزدها ضرورتي ندارد كه 

»چشم اندازي كلي از دولت يا جامعه« به دست دهند. 
در عصر پيام هاي كوت��اه و فراگير، تعص��ب بر درايت 
سياس��ي و ارضاي خواسته ها بر سياست گذاري غالب 
است. وتياناتن شكوه مي كند كه فيس بوك »بدترين 
جاي ممكن براي دس��ت زدن به اقدامات سياس��ي« 
 است. اما جايي است كه همه ما به آن هجوم آورده ايم.

مس��اله با اين رويه فيس بوك پيچيده تر مي ش��ود كه 
بخشي از كاركنانش را به كار براي پويش هاي سياسي 
اختصاص مي دهد تا اطمينان حاصل كند كه نامزدها از 
داده ها و تبليغات آن به كارآمدترين شيوه هاي ممكن 
استفاده مي كنند. وتياناتن استدالل مي كند كه مشاوران 
»حامي« فيس بوك نقشي ويژه و اساسي در شكل دادن 
به تبليغات آنالين دونالد ترام��پ در طول رقابت هاي 
انتخاباتي سال ۲۰۱۶ ايفا كرده اند. آنها پويش انتخاباتي 
را به س��وي آن نوع از پيام هاي تهييج كننده و از لحاظ 
بصري چش��مگيري هداي��ت كردند كه احساس��ات 
را بر مي انگيزند و در داخل ش��بكه بطور گس��ترده به 
اشتراك گذاشته مي شوند. بدين ترتيب، فيس بوك با 
فروش تبليغات بيش��تر و ترامپ با جذب رأي بيشتر، 
داوطلبين بيشتر و كمك هاي بيشتر به سود خودشان 
رسيدند. وتياناتن معتقد است كه ترامپ از طريق اين 
 »همگرايي منافع« برتري چشمگيري به دست آورد.
رس��انه هاي ضد اجتماعي كتابي اميدبخش نيست. 
وتياناتن اميدي به اصالح فيس بوك از درون ندارد، حال 
مدير عامل فيس بوك، مارك زاكربرگ، هر چند بار كه 
مي خواهد عذرخواهي كند و قول بدهد كه بهتر عمل 
مي كند. او مي نويسد: »مشكل فيس بوك فيس بوك 
است«. مساله فقط اين نيست كه اين شركت با قراردادن 
كاربران��ش در معرض تبليغاِت ديگر ش��ركت ها پول 
درمي آورد. مساله اين است كه اين شبكه اكنون آنقدر 
عظيم است كه ريشه كني عناصر پست و نامطلوب فقط 
پس از آنكه آسيب برسانند ممكن است. وتياناتن نتيجه 
مي گيرد: »فيس بوك بيش از آن بزرگ است كه بتوان 
آن را مهار كرد«. اين شركت همواره در حال پاك سازي 

خرابكاري ها و خواستار بخشايش ما خواهد بود.
اگر رس��انه هاي ضد اجتماعي لحن��ي عالمانه دارد، 
ده دليل براي اينكه همين حاال حس��اب كاربري تان 
را در رس��انه هاي اجتماعي حذف كنيد به قلم جارن 
النيير لحني گس��تاخانه دارد. النيير، دانشمند علوم 
رايانه كه به يكي از معروف ترين مخالفان سيليكون ولي 
بدل شده است، مي خواهد ما را قانع كند كه فيس بوك، 
توييتر و ديگر پلتفرم هاي مشابه آنقدر به طرز عميقي 
فاسد هستند و آثارشان آنقدر از لحاظ فردي و اجتماعي 
زيانبار است كه بايد هر چه زودتر از شر آنها خالص شويم. 
 او مي نويسد: »ترك كامْل تنها گزينه براي تغيير است«.

از ديدگاه النيير، رس��انه اجتماعي نظامي مداخله گر 
اس��ت كه هر آنكه را به دام مي ان��دازد خوار و خفيف 
مي كند. هر چه اطالعات بيش��تري درب��اره خودمان 
ب��ه آن مي خوراني��م، در هدايت اف��كار و ديدگاه هاي 
م��ا مهارت بهت��ري پي��دا مي كند. النيير اس��تدالل 
مي كند كه كار اصلي شركتي نظير فيس بوك تغيير 
رفتار اس��ت. اين ش��بكه نه تنها داده هاي��ي به طرزي 
باورنكردن��ي دقيق درباره س��اليق و ع��ادات افراد به 
دس��ت مي آورد، بلكه آزمايش هاي بي ش��ماري نيز 
اج��را مي كند ت��ا تعيين نماي��د چه پيام ه��ا يا ديگر 
محرك هاي��ي با بيش��ترين احتمال توج��ه را جلب 
مي كنند، واكنش هاي شديد را بر مي انگيزند و مصرف 
وسواس��ي اطالعات را به راه مي اندازند. بديهي اس��ت 
كه انواع اي��ن تكنيك هاي پيچيده براي مهندس��ي 
روان ش��ناختي، از نظر ش��ركت هاي تبليغاتي اي كه 
مي خواهند كاال به ما بفروش��ند بي نهايت ارزش��مند 
هستند. به همان اندازه نيز براي دست اندركاران امور 

سياسي، چه مشروع و چه غيرمشروع، كه مي خواهند 
 ديدگاه هاي ما را ش��كل دهند ارزش��مند هس��تند.

از آنجا كه اين تكنيك ها از چش��م ما پنهان ش��ده اند، 
ش��ركت ها الگوريتم هايش��ان را به منزل��ه رازه��اي 
كسب وكارشان تلقي مي كنند، بنابراين ما از شيوه هاي 
دخل و تص��رف در اف��كار و رفتارمان به ن��درت آگاه 
مي ش��ويم. همگام با تأثير روزافزون نرم افزار بر آنچه 
مي بيني��م و آنچه مي انديش��يم، كم ك��م اراده آزاد و 
حتي ح��س فرديت خوي��ش را از دس��ت مي دهيم. 
با از دس��ت دادن توانايي انديش��يدن براي خويشتن، 
به س��وي قبيله گرايي پيش مي رويم. با ت��ن در دادن 
به يكي از نيروهاي بنيادي تر سرش��ت انسان، هويت 
خويش را با س��ر س��پردن به تفك��ر گ��روه و انتقاد از 
 كس��اني با انديش��ه هاي متفاوت ش��كل مي دهيم.

النيير مي گويد آنچه در رس��انه هاي اجتماعي غايب 
است، »فضاهاي عمومي« جهان فيزيكي است كه در 
آن حضور ديگران شباهت هايي را آشكار مي كند كه از 
تفاوت ها فراتر مي رود. اين حِس انسانيِت مشترك، كه 
عنصر بنيادي جامعه خوب است، هنگامي كه افراد به 
جرياني از پيام ها و تصاوير فرو كاسته مي شوند از دست 
مي رود. النيير مي گويد ام��روزه حتي هنگامي كه به 
فضاهاي عمومي مي رويم اغلب به صفحه نمايش وسايل 

ديجيتال مان چشم مي دوزيم تا به پيرامون .
اگرچ��ه النيي��ر درازنويس و لفاظ اس��ت ام��ا منتقدي 
تيزبين است كه مي تواند چيزهايي را ببيند كه ديگران 
نمي بينند. ام��ا تحلي��ل او، به دليل فرضي نادرس��ت، 
ناقص اس��ت. از ديدگاه او، مشكِل رسانه هاي اجتماعي 
»به طرزي مطلوب خاص« هس��تند، يعني اين مشكل، 
تكيه فيس ب��وك و گ��وگل بر تبليغات شخصي ش��ده 
براي كس��ب درآمد اس��ت. او معتقد اس��ت كه با بستن 
اكانت هاي رس��انه هاي اجتماعي مان به سيليكون ولي 

فرص��ت مي دهيم »ت��ا خ��ودش را بهبود بخش��د«، تا 
تج��ارت خود را به ش��يوه اي بازس��ازي كند ك��ه از نظر 
اجتماعي مسووالنه باشد. اين تصوري خوشحال كننده، 
اما س��اده انگارانه اس��ت كه فكر كنيم اگ��ر صرفًا دكمه 
تنظيم مجدد را فشار دهيم س��يليكون ولي خودش را 
 اصالح خواهد كرد و اشتباهاتش را تصحيح خواهد نمود.

مشكالت رس��انه هاي اجتماعي صرفًا از استراتژي هاي 
تجاري ش��ركت هاي اينترنتي ناش��ي نمي شود بلكه از 
تكنولوژي هايي سرچشمه مي گيرد كه اين شركت ها به 
كار مي گيرند و محترم مي شمارند. شبكه هاي رايانه اي 
با تبديل تمام ان��واع اطالعات به ارقام كد دودويي، ادغام 
رس��انه هايي را كه زمان��ي متنوع و جدا از ه��م بودند به 
امپراتوري هاي داده ترويج مي كنند، امپراتوري هايي با 
قدرت و گستردگي بي سابقه. و تحقيقات نشان مي دهد 
كه خوِد طراحي گوش��ي هاي هوشمند و اپليكيشن ها، 
شكيبايي و توجه الزم براي ارزيابي معنا و ارزش اطالعاِت 
 در جريان بر روي صفحه نمايش هاي ما را از بين مي برد.

همانطور كه النيير اذعان مي كند، گرايش رس��انه هاي 
ديجيت��ال ب��راي تروي��ج احساس��ات گرايي، كاهش 
انديشه ورزي و بي پايه س��اختن گفتمان مدني از پيش 
مشهود بوده است يعني هنگامي كه مردم نخستين بار در 
دهه ۱۹۷۰ شروع به گفت وگوي آنالين كردند، مدت ها 
قبل از آنكه خبري از تبليغات باشد. وقتي مردم شخصًا و 
رودررو گفت وگو مي كنند بطور طبيعي نوعي خويشاوندي 
احس��اس مي كنند، حتي اگر با ديدگاه يكديگر مخالف 
باشند. اين احساس خويشاوندي عدم اعتماد را تعديل و 
احترام را ترويج مي كند. هنگامي كه همان گفت وگوها در 
قلمروي بي روح صفحه رايانه صورت مي گيرد، با احتمال 
بسيار بيشتري به پيشي از رقيب و توهين خشمگينانه 
تنزل پي��دا مي كند. خ��ود تكنولوژي آن چي��زي را به 
 وجود مي آورد كه النيي��ر »ترول۸ دروني« ما مي نامد.

م��ا نمي تواني��م منافع تج��اري س��يليكون ول��ي را از 
ابزاره��اي آن جدا كني��م، همچني��ن نمي توانيم براي 
ح��ل معض��الت اجتماعي پيچي��ده ب��ه كارآفرينان و 
س��رمايه گذاران ريس��ك پذير اعتماد كنيم. حتي اگر 
عموم مردم بطور جمعي از رس��انه هاي اجتماعي خارج 
شوند، ش��ركت هاي اينترنتي، اگر به حال خودشان رها 
ش��وند، امپراتوري هاي رس��انه اي و نظام هاي ارتباطي 
جدي��دي با نقايصي مش��ابه مي س��ازند. آنه��ا احتمااًل 
 ش��يوه هاي بهتري براي فريفت��ن ما اب��داع مي كنند.

به هرحال، اين موضوع منتفي اس��ت. به اس��تثناي يك 
تغيير بنيادي راديكال، به سختي مي توان تصور كرد كه 
مردم بسياري به فراخوان النيير توجه نمايند و اكانت هاي 
رسانه هاي اجتماعي ش��ان را حذف كنند. همانطور كه 
سال گذشته نشان داده است، حتي كساني كه از خسارات 
رسانه هاي اجتماعي ابراز خشم مي كنند نيز مستقيمًا به 
سراغ استفاده از فيس بوك و توييتر، اسنپ چت و يوتيوب 
مي رون��د. موضوع خيلي اين نيس��ت ك��ه آنها معتادند 
)هرچند ش��ايد باش��ند( . موضوع اين اس��ت كه امروزه 
شبكه هاي اجتماعي با دوستي، شغل، وقت آزاد و حس 
خويشتن آنها در هم تنيده است. آنها با ترك رسانه هاي 
 اجتماعي، خودش��ان را از جامعه تبعي��د خواهند كرد.

در رس��انه هاي ض��د  لحظ��ه  افش��اكننده ترين 
اجتماعي هنگامي رخ مي دهد كه وتياناتن عادات آنالين 
خودش را توصيف مي كند. با وجود فهم كامل آثار زيانبار 
فيس بوك، او بيش از يك دهه عضو وفادار و عمدتاً خرسند 
اين شبكه بوده است. او اعتراف مي كند كه »من، به اندازه هر 
فرد ديگري در جهان، زندگي ام را در فيس بوك زيسته ام. 
فيس بوك سيستم عامل زندگي من بوده است«. در رابطه 
 با آينده نيز مي گويد: »هيچ برنامه اي براي ترك آن ندارم«.
مشكل فيس بوك فقط فيس بوك نيست. ما نيز هستيم.
منبع: ترجمان

ايرنا|
انتش��اِر تقريب��ا همزمان مقال��ه و كتاب��ي در زمينه 
ويژگي ه��اي »دونالد ترام��پ« و ه��راس كاركنان 
 كاخ س��فيد از تبعات تصميمات وي، موج بزرگي از 
اختالف نظر و همچنين انتقادات متقابل را در جامعه 

سياسي اياالت متحده به راه انداخته است.
به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري، 
طي حدود بيست ماهي كه از رياست جمهوري ترامپ 
در اياالت متحده مي گذرد كمتر هفته اي بوده كه كاخ 
سفيد با چالشي از جانب وي روبرو نشود. در طول اين 
مدت به صورت پ��ي در پي رييس جمهوري امريكا با 
توئيت ها، س��خنراني ها، تصميمات خلق الساعه در 
سياس��ت داخلي و خارجي يا افش��اي نقاط تاريكي 
از پيش��ينه و حال حاضرش م��ورد حمله منتقدان و 

رسانه ها قرار گرفته است.
ترامپ باعث ش��ده تا انتقادات تند و آتش��ين از كاخ 
س��فيد به رويه اي ع��ادي تبديل ش��ود و مقاالت و 
كتاب هاي متعدد با حمله به رييس جمهوري، اعتبار 

عالي ترين مقام سياسي امريكا را زير سوال ببرند.

  ولوله اي در كاخ سفيد 
در چند روز اخير هياهو و اختالف نظرها درون دولت 
اياالت متحده با انتش��ار يك مقال��ه در روزنامه مهم 
و پرتيراژ »نيوي��ورك تايمز« آنهم از س��وي يكي از 

مقام هاي ارشد كاخ سفيد باال گرفته است.
نويس��نده ناش��ناس مقاله »من بخش��ي از نيروي 
مقاومت هستم« كه خود را يكي از مقام هاي عاليرتبه 
كنوني دولت معرفي كرده، عنوان داشته وي بخشي 
از نيرويي در دولت اياالت متحده اس��ت كه س��عي 
دارد در براب��ر بدتري��ن خواس��ته ها و تصميم ه��اي 
رييس جمهوري از كش��ور خود محافظت كند. وي 
در مقاله خود، ترامپ را ف��ردي بدون اصول اخالقي 

دانسته كه تصميم گيري هاي غيرمنطقي و نادرست 
زيادي اتخاذ مي كند.نويسنده متن مدعي است همه 
همكاران ترامپ مي دانند او به هيچ اصول بنياديني 
در تصميم گي��ري پايبند نيس��ت. ب��ه همين علت 
خود را متعهد مي دانند ب��راي حفاظت از جمهوري 
و دموكراس��ي در امريكا مانع از اجراي خواسته هاي 
غلط و ناگهاني ترامپ ش��وند.متن تند و گزنده مقاله 
باعث ش��د تا ترامپ و نزديكان وي ب��ا انواع تهمت و 
توهين ها به نويس��نده مطلب حمله كنند و به شدت 
براي شناسايي وي بكوشند. در اين پيوند، برخي افراد 
در كاخ سفيد در مظان اتهام قرار گرفتند به گونه اي كه 
اكنون بسياري از منتقدان و مقام هايي همچون معاون 
رييس جمهوري، وزير دفاع امريكا، ... و حتي »جارد 
كوشنر« داماد ترامپ هم به عنوان نويسنده احتمالي 
مقاله مطرح مي شوند.تارنماي نشريه »اسليت در مورد 
نويسنده اين مطلب عنوان داشت اكنون شناخت فرد 

يا افرادي كه در كاخ س��فيد باعث افشاي اطالعات يا 
انتشار مقاله نيويورك تايمز شده اند براي دولت امريكا 
و ترامپ بسيار مهم ش��ده و بسياري از مقام هاي اين 
كشور با تكذيب نقش داش��تن در اين اقدام به دنبال 

نجات خود هستند.
اين گزارش يك��ي از مهم ترين اف��رادي را كه گمان 
مي رود نويسنده مقاله باشد »جان هانتسمن« سفير 
امريكا در روس��يه دانسته و نوش��ته سبك نوشتاري 
كالسيك مقاله به همراه اطالعات دقيق از جزئيات و 
مشابهت هاي متن با سخنراني ها، وي را مظنون اصلي 
اين اقدام قرار داده اس��ت. وي حت��ي در دوره ترامپ 
در اظهارنظري حفظ منافع امري��كا را وظيفه اصلي 
خود اعالم كرده بود.اين مقاله تقريبا همزمان با متن 
كتاب ديگري منتشر ش��د كه در انتقاد از كاخ سفيد 
دوره ترامپ نگاشته شد. »باب وودوارد« روزنامه نگار 
برجس��ته امريكايي كه مقاالت وي باعث فاش شدن 

ماجراي واترگيت و رس��وايي »ريچارد نيكس��ون« 
رييس جمهوري پيش��ن امريكا ش��د ني��ز تقريبا به 
مس��ائلي مش��ابه در مورد ويژگي هاي شخصيتي و 
ناتواني هاي ترامپ در اداره اياالت متحده اشاره كرده 
است.وودوارد در كتاب خود با عنوان »هراس: ترامپ 
در كاخ سفيد« اظهار داشت كه امريكا اكنون داراي 
دولتي بحران زده اس��ت و مش��اوران ارش��د ترامپ، 
اسناد مهم را از او پنهان مي كنند.روزنامه »واشنگتن 
 پست« نوشته پس از انتشار كتاب وودوارد، بيانيه هاي 
پي در پي از س��وي كاخ سفيد و مقامات آن رسانه اي 
مي ش��ود اما اين تكذيب ها )نه همه آنها( يكسانند و 
حتي برخي از آنها بيش��تر به نوعي اعتراف شباهت 
دارند.در كنار افرادي كه از آنها نام برده ش��د، »گري 
كوهن« و »راب پورتر« از همكاران نزديك ترامپ نيز 
در مظان اتهام قرار گرفته اند. اين دو مقام ارشد ستادي 
در كاخ س��فيد در بيانيه اي مشابه بيان داشته اند چه 
كارهاي��ي را انجام داده اند و چ��ه اقداماتي را صورت 
نداده اند. كوهن نوشته است »اين كتاب همه تجربيات 
من در كاخ س��فيد را به صورت دقي��ق نمايش نداده 
است.« پورتر نيز در سخناني مشابه با كوهن، ضمن 
پذي��رش بخش هايي از متن كت��اب مي گويد پنهان 
ك��ردن برخي اس��ناد از روي مي��ز رييس جمهوري 
ب��راي جلوگي��ري ك��ردن از امضاي آن ب��ه معناي 
 درك غلط از فرايندهاي كاري در كاخ س��فيد است. 

واشنگتن پس��ت آورده اس��ت: بيانيه مقام هاي كاخ 
س��فيد نش��ان مي دهد آنها براي حفظ جايگاه خود 
كارهايي را انجام مي دهند و تالش دارند از تنش ها در 

كاخ سفيد بكاهند. 

  مقابله ترامپ با حقيقت 
تحوالت اخير صداق��ت و توانايي هاي ترامپ در كاخ 
سفيد را زير سوال برده است. تارنماي شبكه تلويزيوني 

»ان.بي.س��ي نيوز« در گزارشي نوش��ت: اكنون بايد 
تصميم گرفت كه چه كس��ي صادق اس��ت؛ وودوارد 
يا ترامپ؟ درحالي رييس جمهوري امريكا نويسنده 
كتاب را ترس��و و بزدل خطاب كرده است كه سابقه 
كاري اين خبرنگار گوياي همه چيز است. حقيقت در 

اقدامات وودوارد بيشتر از ترامپ به چشم مي خورد.
ب��ه نوش��ته اي��ن تارنم��ا، وودوارد داراي اعتقادات 
ضدامريكايي نيست و كس��ي را تاكنون فريب نداده 
اس��ت تا به اطالعات در كاخ س��فيد دست پيدا كند، 
روش وي انتقادي و ريزبيني در مس��ائل اس��ت. اين 
در حالي اس��ت كه ترامپ از همان روزهاي نخس��ت 

به انتقاد از رسانه ها پرداخت تا آنها را بي اعتبار كند.
به نوش��ته روزنامه »كريس��تن س��اينس مونيتور«، 
محتواي مقاله و كتاب اخير براي ترامپ و كاخ سفيد 
يك چالش بزرگ به ش��مار مي آيد كه ب��ا انتقادها، 

اتهام ها و حتي كتاب هاي پيشين متفاوت است.
به اعتقاد تحليلگران رس��انه اي در امريكا، همانطور 
كه نويسنده كتاب آورده است روش ترامپ مقابله با 
حقيقت است. دليل اينكه اكنون بسياري از نزديكان 
ترامپ و كاركنان كاخ سفيد براي پاسخگويي از سوي 
مقام هاي پليس و دادگستري دعوت مي شوند آن است 

كه ترامپ نمي تواند واقعيت ها را بگويد.
بر همين اس��اس، افش��اي برخي روندهاي به شدت 
س��ري در كاخ س��فيد و اعالم عمومي بي اعتمادي 
كاركنان كاخ سفيد به ترامپ به موضوع مهم امريكا آن 
هم در كمتر از دو ماه مانده تا به انتخابات مياندوره اي 
كنگره تبديل ش��ده اس��ت. به اعتقاد تحليلگران در 
اين شرايط، ناهماهنگي ستادي با رييس جمهوري، 
رس��وايي هاي بزرگ ترام��پ و تهديدهايي كه براي 
اياالت متحده احساس مي شود اين احتمال را افزايش 
داده تا آغاز روند استيضاح وي زودتر از آن چيزي كه 

انتظار مي رفت به جريان بيفتد.
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دانش و فن10اخبار
تبديل ساعت مچي
به دوربين ضدآب

ورود خودرو با دوربين 
ديجيتال به جاي آينه بغل 

ويژگي توييتر براي اطالع 
كاربر از پخش زنده رويدادها

اندازه گيري فشار خون
با وصله سيليكوني 

كاله ايمني
با چشم انداز ۳۶۰ درجه اي

ديليميل| يك عكاس جوان ايراني از قطعات يك 
دوربين شكسته استفاده كرده است تا يك ساعت 

مچي را به يك دوربين ضدآب تبديل كند.
 “عليرضا رس��تمي “ يك عكاس حرفه اي است كه 
موفق به ساخت يك “ساعت هوشمند “ با استفاده از 

قطعات يك دوربين شكسته، شده است.
 Seagull Twin-Lens( وي دوربين شكس��ته
Reflex “ (TLR “ خ��ود را به يك س��اعت مچي 
هوشمند تبديل كرده اس��ت.اين عكاس ۳۳ ساله 
“شاتر “ دوربين را خارج كرد.رستمي تاكنون روي 
طرح هايي كار كرده است كه به وي استفاده مجدد از 
شاتر دوربين را مي داد.پس از خروج شاتر از دوربين، 
رس��تمي آن را بر روي بند چرمي يك ساعت قرار 
داد.اقدام بعدي وي حصول اطمينان از اين بود كه 
ساعت بتواند هنوز هم عكس بگيرد.به همين سبب، 
اين عكاس جوان فيلم هاي عكاسي را پشت “شاتر 
“ منتقل كرد. تصاوير عكاسي روي اين فيلم ها ثبت 
مي شوند.اين ساعت يا به صورت دستي كار مي كند 
يا با اس��تفاده از “تايمري “ كه درون ساعت تعبيه 
شده است. نتيجه كار وي به ثبت تصاويري از محيط 

اطراف خانه منتهي شد.

نيواطلس| يك شركت خودروسازي نخستين 
اتومبيل دنيا با دوربين هاي ديجيتالي را به جاي 

آينه بغل در ٢٠١٩ توليد مي كند.
لكسوس نخس��تين خودروس��ازي است كه در 
٢٠١٩ مي��ادي خودرويي ب��ا دوربين به جاي 
 Lexus ES آينه بغل توليد مي كند.  اين خودرو
 Digital Outer نام دارد. اين دوربين ها ني��ز
Mirror ناميده مي ش��وند و ش��امل دو ميله با 
ارتفاعي مع��ادل نصف يك آين��ه بغل معمولي 
هستند كه دو نشانگر ال اي دي در قسمت جلو و 

دوربين هايي پشت آن دارند. 
داخ��ل كابين خودرو چند نمايش��گر كوچك با 
زاويه اي به س��مت راننده قرار گرفته اند و تصاوير 
ثبت شده دوربين ها همراه اطاعاتي مانند هشدار 
درباره نقاط كور و شناسايي اشيا نمايش مي دهند. 

انگجت|توئيتر ب��ا ارايه يك ويژگي جديد، پخش 
زنده هر رويدادي در حساب كاربري دوستان فرد را 
به باالي »تايم الين« او انتقال مي دهد تا كاربر بتواند 
از رويدادهاي در حال وقوع مطلع باشد.به روزرساني 
جديد توئيتر كمك مي كند كاربران راحت تر بتوانند 
پخش زنده رويدادهاي مختلف در حساب كاربري 
دوستان خود را تماشا كنند.درهمين راستا قابليت 
جديد توئيتر س��بب مي ش��ود هنگامي كه يكي از 
حساب كاربري دوس��تان فرد پخش زنده رويداد و 
توئيتي درباره آن را منتشر كند، اين پيام ها در باالي 
تايم الين كاربر ظاهر مي شوند.اين درحالي است كه 
تاكنون توئيتر چند برنامه را بطور زنده پخش كرده 
است مانند بازي هاي NFL )مسابقات ليگ فوتبال 
امريكايي( و البته ويژگي Happening Now نيز 
به كاربران كمك مي كند از رويدادهاي در حال وقوع 
مطلع باشند. اما اين نخستين بار است كه پخش زنده 
رويدادي در حساب كاربري هريك از دوستان كاربر 
باالي تايم الين او ظاهر مي شود.اين ويژگي اكنون 

براي كاربران اندرويد و iOS ارايه شده است.

نيواطل�س| محققان يك وصله س��يليكوني 
انعطاف پذير س��اخته اند كه مي تواند فشارخون 
داخل بدن انس��ان را اندازه گيري كند.اوايل سال 
جاري محققان دانش��گاه كاليفرنيا سن ديه گو 
يك وصله انعطاف پذير اولتراساوند ابداع كردند 
كه به كاربر اجازه مي داد س��اختار داخلي اشياي 
غير منظم را ببيند. اكن��ون آنها يك وصله ديگر 
ابداع كرده اند كه مي تواند فش��ار خون بيمار را از 
اعماق بدن او اندازه گيري كند.بطور معمول فشار 
خون فرد به وس��يله بازوبندي سنجيده مي شود 
كه فشار خون ترجيحي ناميده مي شود و با فشار 
خون مركزي بدن فرد متفاوت است. فشار خون 
مركزي، خ��ون را به قلب و اعض��اي اصلي بدن 
مي ساند.فشارخون مركزي از ترجيحي دقيق تر 
اس��ت و به گفته پزش��كان بيماري هاي قلبي را 
سريعتر تشخيص مي دهد.به هرحال اين وصله 
در اصل يك ورقه سيليكون االستومري است كه 
روي آن الكترود و مبدل هاي پيزوالكتريك وجود 
دارند. اين بخش ها به وس��يله سيم هاي مسي به 
يكديگر متصل هستند. اين وصله بدون خسارت 
به بخش ه��اي الكترونيكي كش مي آيد، خم و تا 
مي شود و به ساختار»پل- جزيره« مشهور است.

مهر|ب��ه تازگي كاه ايمني براي موتورس��واري 
ساخته شده كه مجهز به يك دوربين پشتي است 
و چش��م اندازي ۳۶۰ درجه از محيط را براي كاربر 
 CrossHelmetفراهم مي كند. اين كاه ايمني
نام دارد و اطاعات مسيريابي و وضعيت آب وهوا را 
نمايش مي دهد. در كاه ايمني مذكور يك دوربين 
عقبي تعبيه ش��ده كه به يك نمايشگر جلوي سر 
متصل است. عاوه بر آن CrossHelmet مجهز به 
قابليت كاهش انتخابي سروصدا است. به اين ترتيب 
كاربر سروصداي بيرون را بطور گزينشي مي شنود.

عاوه بر آن كاه ايمني به اپليكيش��ن مخصوص 
موبايل متصل مي شود.

روش هايي براي محافظت از داده ها 

اطالعات را در »واي فاي« عمومي به اشتراك نگذاريد
گروهدانشوفن

اگرچه هر وسيله اي كه به اينترنت متصل است، مي تواند 
هك شود، اما موارد متعددي وجود دارد كه مي توانيد براي 

محافظت از داده هاي خود انجام دهيد.
اگرچه از لحاظ فني، هرچه كه به اينترنت متصل باش��د 
قابليت هك ش��دن دارد، اما نكاتي وجود دارد كه ريسك 
سرقت اطاعات شما را كاهش مي دهد. از جمله اينكه به 
اي ميل هايي كه برايتان ارسال مي شود، مشكوك باشيد، 
آدرس لينك هاي ارسالي را چك كنيد، تا زماني كه مطمئن 
نشديد فايل هاي پيوست را باز نكنيد، رمزهاي عبور قوي 
انتخاب كنيد و اطاعات ش��خصي تان را در واي فاي هاي 

عمومي به اشتراك نگذاريد.
بسياري از حمات سايبري از طريق اي ميل هاي مخرب 
ساده راه اندازي مي ش��وند. اي ميل يك پلت فرم ارتباطي 
فوق العاده اس��ت، زيرا ش��ما مي توانيد هر چيزي را براي 
هر كسي ارسال كنيد، اما اين بدان معناست كه مي تواند 
يك خطر امنيتي بزرگ هم باشد. براي مثال در حمات 
فيش��ينگ براي قربانيان، اي ميل هاي بي خطري ارسال 
مي ش��ود كه قربانيان را به وب سايت هاي جعلي هدايت 
كرده و از آنها درخواست مي شود اطاعات شخصي خود 

را به روز كنند.
بهترين راه براي جلوگيري از كاهب��رداري )داده، پول و 
غيره ...( در اي ميل هاي جعلي اين است كه مطمئن شويد 
فرستنده كيس��ت. آدرس اي ميل خود را بررسي كنيد تا 
ببينيد آيا با وب سايت مورد نظرتان مطابقت دارد يا خير. 
براي اطمينان بيشتر، مي توانيد آدرس IP فرستنده را نيز 

بررسي كنيد.
بر اساس اطاعات سايت پليس فتا، شما مي توانيد اين كار 
را با يافتن منبع اطاع��ات اي ميل انجام دهيد و به دنبال 
 “.Received: from“ كه تحت اين فرمان است IP آدرس
باش��يد. س��پس مي توانيد آي پي مورد نظر را در گوگل 

شناسايي كنيد.

   آدرس پيوند )لينك( را چك كنيد
عموما پيام هاي ناش��ناخته حاوي لينك به س��ايت هاي 
ناشناخته هستند. گشت و گذار به يك وب سايت ناشناخته 
و مرموز مي تواند پيامدهاي ناخواسته اي را به بار آورد. براي 
مثال صفحات آن بگونه اي طراحي مي شود كه مي تواند 
به راحتي ش��ما را در دام فيشينگ بيندازد. ظاهري قابل 
اعتماد و سالم، ممكن است ناامن يا آلوده به نرم افزارهاي 

مخرب باشد!
اگر وسوسه شديد روي يكي از اين لينك ها كليك كنيد، 

بهتر است بدانيد اين دقيقا همان جايي است كه شما را به 
دام مي اندازند. بهترين راه اين اس��ت كه محل لينك را به 
يك مرورگر جديد كپي كرده و جايگذاري كنيد تا سايت 
چهره خودش را آشكار كند. اگر اين يك لينك كوتاه باشد، 
مي توانيد، قب��ل از آنكه روي آن كليك كنيد، از ابزارهايي 
مانند URL X-ray استفاده كنيد تا مقصد واقعي آن را 

تشخيص دهيد.
همچنين سايت هاي رمزگذاري ش��ده يكي از امن ترين 
وب س��ايت ها هس��تند كه مي توانيد از آنها بازديد كنيد. 
زماني كه عامتHTTPS يا نماد قفل را در آدرس سايت و 
مرورگر خود مشاهده كرديد، متوجه مي شويد اين سايت ها 

ايمن هستند.
هرگز پيوست ها را باز نكنيد يك قانون خوب اين است كه 
هرگز فايل هاي پيوست )الصاق شده( را تا زماني كه كاما 
از صحت آن مطمئن نش��ده ايد، باز نكنيد. چراكه يكي از 
س��اده ترين  ايده هكرها براي بارگي��ري كدهاي مخرب 
در رايانه هاي قرباني، ارس��ال اي مي��ل با فايل هاي حاوي 

ويروس است.
يك راه كه مكررا شركت ها از آن طريق هك مي شوند اين 
است كه كارمندان بدون هيچ ماحظه اي فايل هاي مخرب 
را دريافت )دانلود( مي كنند و كل شبكه را مورد نفوذ قرار 
مي دهند، در حالي كه خود خبر ندارند! خطرناك ترين نوع 

اين فايل ها با پسوند PDFs، Word و .EXEs هستند.

   از تاييد هويت دومرحله اي استفاده كنيد
همانطور كه شركت هاي بزرگ تر هك مي شوند، احتمال 
اينكه رمز عبور ش��ما لو برود نيز وجود دارد. هنگامي كه 
هكرها رمزهاي عبور را دريافت مي كنند، سعي مي كنند 
به حساب هاي شخصي و داده هايي كه به سرقت برده اند 
دسترسي پيدا كنند. با فعال كردن احراز هويت دوعاملي 
)تاييد هويت دو مرحله اي(، كاربران نه تنها بايد يك رمز 
عبور را وارد كنند، بلك��ه همچنين بايد با يك مورد ديگر 
مانند كد ارسال شده به تلفن همراه هويت خود را تاييد كنند. 
اين روش راه خوبي براي جلوگيري از مهاجماني است كه 
رمزهاي عبور را دزديده اند. از اين رو شركت هاي زيادي از 

اين روش و قابليت فني استفاده مي كنند. 
براي مث��ال، در نرم اف��زار Slack، يك ب��ار تأييد هويت 
دومرحل��ه اي را ايجاد ك��رد و آن را تا زمان��ي كه به نقض 
اطاع��ات اخير اختصاص داش��ت، ادام��ه داد. اين بدان 
 Slackمعناست كه درصورتي كه هكرها اطاعات كاربران
را س��رقت كنند، هكرها احتماال همچنان قادر به ورود به 
حساب كاربري نخواهند بود، مگر اينكه بقيه موارد شخصي 

تاييد هويت مانند شماره تلفن را نيز داشته باشند. اگر احراز 
هويت دوعاملي گزينه اي براي تنظيمات حريم خصوصي 

حساب هايتان باشد، عاقانه است كه آن را انتخاب كنيد.

   از كلمه عبور پيشرفته استفاده كنيد
اين موضوع در حالي ناديده گرفته شده كه واضح ترين نكته 
اس��ت. از يك رمز عبور قوي شامل حروف بزرگ، حروف 
كوچك، اعداد، عائم نقطه گذاري و كلمات شكس��ته و 
نامفهوم استفاده كنيد. رمز عبور را از اطاعات شخصي خود 
مانند سال تولد، كد پرسنلي و غيره انتخاب نكنيد و آن را 

در جايي ذخيره نكنيد.
از همه مهم تر اينكه از رمز عبور يكسان براي چندين حساب 
استفاده نكنيد. برخي از ابزارهاي عالي مانند LastPass و 
Password 1 وجود دارند كه گذرواژه ها را ايمن ذخيره 
مي كنند. همچنين، تغيير رمزهاي عبور به خصوص براي 
حس��اب هاي آس��يب پذير مانند اي ميل و حساب بانكي 

ضروري است.

   مراقب ابر باشيد
در اينجا يك قاعده مطرح مي شود. اگر شما مي خواهيد 
مردم به اطاعات شما دسترسي نداشته باشند، پس آن 
را به اشتراك نگذاريد. اين موضوع شامل ذخيره سازي 
ابري هم مي شود. مهم نيست كه شركت ها چقدر بگويند 
پلت فرم شان امن اس��ت، شما بايد در نظر داشته باشيد 
كه اطاعات تان را به ش��خص ديگري منتقل مي كنيد. 
بسياري از كارشناسان حفظ حريم خصوصي معتقدند 
كه هر چيزي كه شما در اينترنت قرار مي دهيد، احتمال 

دارد كه بصورت آناين منتشر شود.
آيا اين بدان معني اس��ت كه ش��ما نبايد چي��زي را در 
س��رويس هاي ابري ذخيره كنيد؟ نه لزوما، فقط به اين 
معني اس��ت كه ش��ما از فايل هاي خود مطلع باشيد و 
بدانيد كه ش��يوه ارايه دهندگان در ذخيره سازي ابري 
ش��ما چيس��ت. عاوه بر اي��ن، مطمئن ش��ويد كه اگر 
فايل هاي خود را برروي كامپيوتر يا گوش��ي هوشمند 
خود حذف  مي كنيد، آنها در هر پش��تيبان گيري ابري 

شما نيز حذف  شوند.
درباره خريد بليت هواپيما يا چك كردن حساب بانكي 
خود فكر مي كنيد، در حالي كه در كافي شاپ نشسته ايد؟ 
شايد بخواهيد تجديدنظري درباره اين موضوع داشته 

باشيد؛ زيرا هيچ خبري از امن بودن ارتباطات نداريد.
همين موض��وع ب��راي مكان هايي مانن��د هتل ها و 
مراكز كنفرانس نيز وجود دارد. محققان امنيتي يك 
آسيب پذيري را كشف كردند كه ترافيك واي فاي را 
در برخي از بزرگ ترين هتل هاي جهان كه آسيب پذير 
بودند، مورد حمله قرار داد. هيچ راهي براي يك فرد 
وج��ود ندارد كه بداند اين اتفاق رخ داده اس��ت يا نه، 
بنابراين بهتر است كه داراي فكر سليم باشيد و بدانيد 
كجا مشغول گشت و گذار در فضاي مجازي هستيد. 
اما در آخر پيش��نهاد مي شود كه به اين واي فاي هاي 
محلي و باز كه به آنها اطمينان نداريد، متصل نشويد 
يا اگر شديد از شبكه خصوصي مجازي يا تغيير آي پي 

استفاده كنيد.

ج�ياسامآرنا|  اپل همانند رس��م هر س��اله خود، در 
روي��دادي در ماه س��پتامبر اقدام به معرف��ي و رونمايي از 
محصوالت جديدي نظير گوش��ي هاي هوش��مند، نسل 
جديدي از س��اعت اپل واچ و اسپيكرهاي هوشمند هوم 
پاد كرد. آيفون 1۰ اس )iPhone 1۰s( كه در سه مدل با 
ظرفيت حافظه ۶۴، ۲۵۶ و ۵1۲ گيگابايت عرضه مي شود، 
قيمت هر يك از مدل هاي آن به ترتيب ۹۹۹، 11۴۹ و 1۳۴۹ 
دالر اعام شده است اين در حالي است كه سه مدل از نسخه 
 iPhone( بزرگ تر اين پرچمدار يعني آيفون 1۰ اس مكس
1۰s max(، ب��ه ترتيب در قيمت ه��اي 1۰۹۹، 1۲۴۹ و 
1۴۴۹ دالر به بازارهاي جهاني عرضه خواهند شد.همانطور 
كه قبا گفته شده بود، اپل قصد داشت يكي از اين سه مدل 
گوشي را مقرون به صرفه تر از دو پرچمدار ديگر اعام و معرفي 
كند و براي تهيه نمايشگر آن از پنل هاي ال سي دي به جاي 
اولد گران قيمت اس��تفاده كند. اين مدل آيفون كه آيفون 
ايكس آر )iPhone XR( نام دارد، براي جايگزيني آيفون ۸ 
و ۸ پاس معرفي شده و با ويژگي تشخيص چهره هوشمند 
)Face ID( و نمايشگر بدون حاشيه، قرار است با قيمت 
حداقل ۷۴۹ دالر و حداكثر ۸۹۹ دالر به فروش برسد. اين 
گوشي همچنين به رنگ هاي متنوع از جمله مشكي، آبي، 
زرد، مرجاني و قرمز مجهز است و عاقه مندان قادر خواهند 
بود ب��ا انتخاب رنگ مورد عاقه خود، اقدام به س��فارش و 

خريداري اين محصول مقرون به صرفه كنند.
همچنين دو پرچمدار آيفون 1۰ اس و آيفون 1۰ اس مكس 
هر دو از دو س��يم كارت پشتيباني مي كنند و اين خبري 
كه چندي پيش توسط يكي از تحليلگران فعال در حوزه 
فناوري در فضاي مجازي منتشر شده بود را تاييد مي كند. 
اين نخستين باري است كه اپل تصميم گرفته است يك 

گوشي با پشتيباني بيش از يك سيم كارت را معرفي و روانه 
بازارهاي جهاني كند و اين بطور قطع بسياري از كاربران را 
خوشحال كرده و به تعداد طرفدارانش خواهد افزود چراكه 
احتمال زيادي وجود دارد بسياري به دليل تك سيمكارته 
بودن گوشي هاي آيفون، به سمت ساير برندهاي موبايل 
رفته بودند و اكنون با اين قابليت جديد، باري ديگر به سمت 
گوشي هاي آيفون اپل كشانده و جذب شوند.استفاده از دو 
سيم كارت در گوش��ي هاي هوشمند يكي از داليلي است 
كه گوشي هاي هوشمند اندرويدي را در مقايسه با آيفون 
محبوب تر كرده است چراكه بسياري از كاربران اين روزها 
از دو يا چندين سيم كارت استفاده مي كنند كه پشتيباني 
از اين قابليت مي تواند مزيت بزرگي در خريداري و انتخاب 
موبايل باشدالزم به ذكر است كه سفارش اوليه آيفون 1۰ 
اس از روز 1۴ س��پتامبر س��ال جاري ۲۰1۸ ميادي آغاز 
شده و نخستين روز عرضه اين محصوالت نيز ۲1 سپتامبر 
در نظر گرفته شده است كه البته پيش بيني مي شود عرضه 
آيفون ايكس آر نسبت به دو پرچمدار ديگر، اندكي ديرتر 
حدودا ۲۴ اكتبر باشد.يكي از داليلي كه اپل به فكر معرفي و 
عرضه يك مدل ارزان قيمت و مقرون به صرفه با قابليت هاي 
مشابه پرچمدارانش افتاد، فروش دور از انتظار و نه چندان 
موفقيت آميز پرچمدار قبلي آن يعني آيفون 1۰ )ايكس( بود 
كه گفته مي شود تنها اپل توانسته است ۶۰ ميليون دستگاه 

را در جهان به فروش برساند.

   امكان برقراري تماس با كمك بلندگوي اپل 
همچنين كاربران به زودي مي توانند با درخواست از دستيار 
صوتي از طريق بلندگ��وي HomePod تماس برقرار و 
دريافت كنند. البته كاربران اين بلندگو بايد كمي بيشتر 

منتظر باشند چون هنوز به روزرساني ها ارايه نشده اند.قابليت 
جديد تماس بلندگوي هوشمند عالي است و صدا با كيفيتي 
روشن و واضح به گوش مي رسد.كافي است كاربر از سيري 
بخواهد با يكي از شماره هاي دفتر تلفن او تماس برقرار كند يا 
شماره تلفن را با صداي بلند بگويد. تماس هاي ورودي بطور 
خودكار از آيفون به بلندگو منتقل مي شوند.  عاوه بر اين 
موارد بلندگو از ميانبر دستيار صوتي سيري نيز پشتيباني 
مي كند، به اين ترتيب كاربران مي توانند به اپليكيشن ها 
دستوراتي بدهند. عاوه برآن در اين مراسم اپل اعام كرد 
نسخه جديد iOS در ۲۶شهريور )١٧سپتامبر( رونمايي 
مي شود. عاوه برiOS 1۲ ، سيستم عامل لپ تاپ هاي مك 
يعني Mojave وWatch OS ۵  )آخرين نرم افزار ساعت 
اپل( نيز رونمايي خواهند ش��د. اين سيستم عامل سبب 
مي شود عملكرد دستگاه هاي قديمي تر ٧٠ درصد سريع تر 
شود. به اين ترتيب اپليكيشن ها سريع تر عمل مي كنند و 
قابليت هاي دوربين سريع تر مي شوند. در اين سيستم عامل 

ابزارهاي ديجيتالي سامت بيشتري وجود دارند. 

   معرفي نسل جديد ساعت هاي هوشمند اپل
همچنين اپل با معرفي نسل جديد ساعت هاي هوشمند اپل 
واچ سري ۴ نشان داد كه تمركز ويژه اي بر روي تناسب اندام و 
محافظت از سامت كاربرانش دارد و بدين ترتيب قصد دارد با 
توسعه و پيشرفت نسل هاي جديدي از ساعت  هاي هوشمند 
اپل واچ به كارب��ران كمك كند تا بتوانند بهتر به وضعيت 
سامتي بدن خود واقف شوند و در صورت نياز، با مراجعه 
به پزش��ك و درمان هاي الزم، از اتفاقات ناگواري همچون 
حمات قلبي و مشكات عروقي جلوگيري به عمل بياورند.

يك قابليت جديد و شگفت انگيز به سري چهارم اپل واچ 

افزوده ش��ده اس��ت و آن نيز امكان ثبت و ضبط نوار قلب 
)الكتروكارديوگرام( در اين ساعت هوشمند است كه آن را 
تبديل به يك ابزار پيشرفته و حرفه اي براي بررسي و چكاپ 

لحظه اي كاربران مي كند.
به گفته اپل، اين ساعت هوشمند از يك تراشه ۶۴ بيتي دو 
هس��ته اي بهره مي برد كه نمايشگر آن نيز نسبت به نسل 

پيشين و قبل از خود بزرگ تر است.
قبا گزارش ه��اي زيادي در فضاي مجازي منتش��ر 
شده بود كه نشان مي داد اپل با همكاري شركت هاي 
فعال در صنعت پزش��كي مي خواهد به رشد و تكميل 
گجت هاي پوشيدني خود نظير اپل واچ بپردازد و حاال 
به نظر مي رسد كه موفق شده است با افزودن قابليت 
امكان ثبت نوار قلب و وضعيت ضربان قلب، وضعيت و 
حال كاربران را نمايش داده و در صورت بروز مشكل، به 
كاربر هشدار داده و نوار قلب وي را ضبط كند. گفتني 
است اين قابليت به تاييد سازمان غذا و داروي امريكا نيز 
رسيده است. روند ثبت نوار قلب بدين صورت است كه 
كاربر در صورت بروز مشكل يا هرگونه احساس ناراحتي 
در ناحيه قلب، مي تواند با نگه داشتن انگشت خود روي 

گزينه ثبت نوار قلب به مدت ۳۰ ثانيه، نسخه نوار قلب 
خود را در قالب يك فايل پي دي اف )PDF( از اپل واچ 
دريافت و دانلود كند كه كاربر قادر خواهد بود با مراجعه 
و نمايش نوار قلب مذكور به پزشك معالج، مشكات 

احتمالي خود را برطرف و درمان كند.
البته الزم به ذكر اس��ت كه اين قابليت در حال حاضر تنها 
براي كاربران ساكن در اياالت متحده امريكا قابل دسترسي 
و استفاده است اما به نظر مي رسد كه اپل قصد دارد آن را به 
زودي براي تمامي نسخه هاي موجود در جهان عرضه كند.

اين اپل واچ جديد با بهره گيري از حسگرهاي قدرتمند 
ژيروس��كوپ و شتاب س��نج همچنين قادر است ليز 
خوردن و سقوط از ارتفاع را به كاربر هشدار دهد.سري 
چه��ارم اپل واچ در دو نس��خه جي پ��ي اس با قيمت 
۳۹۹ دالر و نسخه س��لوالر با قيمت ۴۹۹ دالر عرضه 
مي شود كه البته اپل قيمت نسل پيشين ساعت هاي 
هوشمندش را به ۲۷۹ دالر كاهش و تنزل داده است.

گفته مي ش��ود پيش ف��روش اپل واچ س��ري ۴ از 1۴ 
سپتامبر سال جاري كليد زده خواهد شد و عرضه آن 

نيز از ۲1 همين ماه آغاز مي شود.

رونمايي از ۳ آيفون با قابليت و قيمت هاي جديد
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كاربر

ايس�نا| وزير ارتباطات و فناوري اطاعات گفت: موانع 
قانوني ترخيص ۶۰۰ هزار گوشي موبايل موجود در گمرك 

رفع شد.
محمدجواد آذري جهرمي در توئيتر نوشت: در جلسه قبلي 
هيأت دولت دستورالعمل نحوه ترخيص كاالهاي وارد شده 
بدون ارز تخصيصي از گمرك به تصويب رسيد.وي ادامه 
داد: بنابراين موانع قانوني ترخيص ۶۰۰ هزار گوشي تلفن 
همراه موجود در گمرك، رفع شد.چندي است كه ۶۰۰ هزار 
گوشي تلفن همراه براي ورود به كشور، منتظر رفع موانع 
قانوني است و بازار تلفن همراه به دليل نبود كاال و افزايش 
نرخ ارز، با نابساماني روبروست.بنابر اعام كميته اطاع رساني 
طرح رجيستري گوشي موبايل، »بازار ايران ساالنه به ۲۰ 
ميليون گوشي تلفن همراه نياز دارد كه از ابتداي سال تنها 
۲ ميليون و ۲۲۰ هزار دستگاه گوشي موبايل قانوني وارد 
كشور شده و حتي بخشي از اين واردات نيز مربوط به سال ۹۶ 
است كه بنابراين با توجه به اختاف شديد عرضه و تقاضا، بايد 

ورود كاالهاي جديد به بازار تسريع شود.« برخي نيز كاهش 
موجودي بازار را يكي از چند دليل موثر در افزايش قيمت 

گوشي موبايل مي دانستند.
اما با وجود اين گمانه زني ها، وزير ارتباطات كمي پيش درباره 
گوشي هاي در گمرك مانده و گوشي هاي توقيف شده و تاثير 
عرضه آنها بر قيمت ها، صحبت كرده و گفته بود: »در حال 
حاضر ۷۲۰ هزار گوشي موجود است كه ۶۰۰ هزار گوشي 

در گمرك مانده و 1۲۰ هزار گوشي توقيف شده است.«
وي در پاسخ به اين اظهارنظر كه ۷۰۰ هزار گوشي اگر به بازار 
وارد شوند تاثير زيادي روي قيمت دارد، گفت: »نه خيلي هم؛ 
ذهن مردم اين است كه همه چيز به قبل برگردد مثا گوشي 
بشود ۳ ميليون تومان.« جهرمي در پاسخ به اين سوال كه 
پس بايد قيمت ها قبلي را به كل فراموش كنيم؟ گفت: »نه 
اينكه فراموش كنيم؛ اما واقعيت اين است كه اكنون قيمت 
ارز چقدر است؟ ۲ عامل باعث گراني شده است، هم كاهش 

جنس هم افزايش نرخ ارز.«

ايسنا| نرم افزارهايي با عنوان نذري ياب كه بعضا در ايام 
عزاداري ها در فضاي مجازي حض��ور پررنگ تري دارند، 

ممكن است شگرد جديد كاهبرداران اينترنتي باشند.
در حالي كه ابزارهاي فناوري اطاعات اين روزها رواج يافته 
و از يك سو در بسياري از موارد در تسهيل شرايط زندگي 
كمك زيادي به افراد مي كنند، از سوي ديگر مي توانند مورد 
سوءاستفاده افراد سودجو هم قرار گيرند. يكي از اين ابزارها 
كه در س��ال هاي گذشته راه خود را به برخي گوشي ها باز 
كرده، انواع نرم افزارهاي نذري ياب است كه اين روزها و در 
ايام ماه محرم مي تواند سوژه هدف كاهبرداران هم باشد.

اگرچه شايد اين ايده  در نوع خود جالب باشد كه با دانلود 
كردن يك اپليكيش��ن، اف��راد بتوانند بر اس��اس روزها و 
مناس��بت هايي مانند تاس��وعا، عاش��ورا، اربعين و غيره 
محل هاي مختلفي كه در شهرشان به پخش غذاي نذري 
مي پردازند را مشاهده كنند، اما همين موضوع، شگردهايي 
را براي كاهبرداري در اختيار افراد سودجود قرار مي دهد. 

به همين دليل پليس فتا درباره شيوه جديد كاهبرداران در 
فضاي مجازي تحت عنوان نرم افزارهاي نذري ياب هشدار 
داده است.امروزه در شبكه هاي اجتماعي شاهد روش هاي 
جديدي از كاهبرداري با عنوان دانلود نرم افزار نذري ياب 
هس��تيم كه در اين ش��گرد مجرمانه، اين افراد با ساخت 
بدافزارهاي مخرب و جاسوسي به دنبال سرقت اطاعات 
كاربران هستند يا اينكه با ارسال نرم افزارهاي جعلي و تقلبي 
براي كاربران، از آنها كاهبرداري مالي كرده و يا آنها را به 

درگاه هاي جعلي بانكي هدايت مي كنند. اكثر اين نرم افزارها 
وجود خارجي نداشته و كاهبرداران تنها با تبليغات اين 

محصول كسب درآمد مي كنند.
 كاهبرداران ب��ا تبليغ ف��روش نرم افزارهاي جعلي در 
شبكه هاي اجتماعي افراد را ترغيب به دانلود و خريد اين 
برنامه ها مي كنند و به منظور دانلود نرم افزارهاي فوق، 
 مبالغي را مطالبه يا اينكه آنها را به صفحه هاي درگاه هاي 
بانكي جعلي )فيشينگ( هدايت مي كنند كه اين موضوع 
موجب كاهبرداري و برداشت هاي غيرمجاز از حساب 
كاربران مي شود.س��ازنده اينگونه نرم افزارها به تمامي 
اطاعات واردشده توسط كاربر )نام و نام خانوادگي، كد 
ملي، آدرس و شماره تماس( دسترسي دارند، بنابراين 
قادرند با داشتن اين اطاعات از كاربران سوءاستفاده كنند. 
بنابراين كاربران فضاي مجازي هرگز نبايد فريب اينگونه 
تبليغات را خورده و هنگان دانلود برنامه هاي اين چنيني 

احتياط هاي الزم را انجام دهند.

موانع قانوني ترخيص ۶۰۰ هزار گوشي موبايل رفع شد شيوه كالهبرداري با نرم افزارهاي »نذري ياب«
بازار سايبر



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

تشكيل شركت سرمايه گذاري 
مشترك بين استان ها

خرمآباد| اس��تاندار لرس��تان از تشكيل شركت 
سرمايه گذاري مشترك بين استان هاي منطقه چهار 
كشور خبر داد. سيد»موس��ي خادمي« در حاشيه 
دومين نشست اس��تانداران منطقه چهار كشور در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: در اين جلسه بحث هاي 
خيلي خوبي انجام شد و با تشكيل چندين كارگروه 
مس��ائل خاص در حوزه هاي ويژه مورد بررسي قرار 
گرفتند. بطور مثال در حوزه كش��اورزي، صنعت و 
معدن، گردش��گري، انرژي و حمل و نقل هر كدام از 
استان ها متقاضي شدند كه اقداماتي انجام دهند. او 
افزود: همچنين قرار شد يك شركت سرمايه گذاري 
مشترك بين چند استان شكل بگيرد كه مگاپروژه ها 

و طرح هاي بزرگ را تعريف و انجام دهيم.

كشف يك ميليارد تومان 
كاالي قاچاق در همدان

همدان| فرمانده انتظامي استان همدان از كشف 
يك ميليارد تومان كاالي قاچاق در همدان از ابتداي 
سال خبر داد.  سردار بخشعلي كامراني صالح ديروز با 
بيان اينكه يكي از اولويت هاي امسال ما مبارزه با كاالي 
قاچاق است، اظهار كرد: در همين رابطه بيش از 200 
نفر دستگير و بيش از 150 دستگاه خودرو توقيف شده 
است.  فرمانده انتظامي استان همدان با بيان اينكه 
گزارش هاي مردمي در زمينه احتكار به ما داده شده و 
تيم هايي در اين رابطه تشكيل شده است، گفت: چند 
روز گذشته انبارهايي در مالير كشف شد كه اقالمي 
چون كاالي كشاورزي، دارو و اقالم ضروري از قبيل 

پوشاك را شامل مي شود.

باشكوه ترين محفل 
شيرخوارگان حسيني 

مشهد| محفل شيرخوارگان حسيني با حضور خيل 
عظيمي از زائران و مج��اوران در حرم مطهر رضوي 
برگزار ش��د. در اين مراسم مادران با پوشاندن لباس 
سبز بر تن شيرخوارگان خود كه از سوي آستان قدس 
رضوي به آنها اهدا شده بود، در صحن جامع رضوي 
گردهم آمدند.  اين مراس��م با اجراي گروه تواشيح و 
مرثيه س��رايي و عزاداري با نواي احمد واعظي ادامه 
يافت و در پايان سوگند نامه اين همايش نيز قرائت شد.

تزريق گوشت به خوان مردم 
تعادل بخشي نوسان

سنندج| به منظور تعادل بخشيدن به قيمت انواع 
گوش��ت، يك هزار و 107 ُت��ن از اين محصوالت در 
نقاط مختلف استان كردستان توزيع شد. مديركل 
پشتيباني امور دام كردستان، با بيان اين مطلب، اظهار 
داشت: اين ميزان فرآورده گوشتي شامل؛ 960 ُتن 
مرغ منجمد، 106 ُتن گوشت قرمز منجمد وارداتي 
و 41 ُتن نيز گوشت قرمز گوسفندي گرم است. فرزاد 
معاوني، مي گويد: اين محصوالت به نرخ دولتي در بين 
مردم استان توزيع شده است. معاوني يادآور شد: اين 
اقدام هم اكنون قيمت مرغ كشتار روز در كردستان را 
به تعادل رسانده و به منظور حمايت از توليدكنندگان 
و مرغداران استان تا اطالع ثانوي توزيع مرغ منجمد 

متوقف شده است.

ضرورت تقويت دستگاه »ايكس 
ري« مستقر در مرز پرويزخان

كرمانشاه| دادستان كرمانشاه بر ضرورت تقويت 
دس��تگاه »ايكس ري« مستقر در مرز پرويزخان 
تأكيد كرد.»محمدحس��ين صادق��ي« با تأكيد 
براستفاده از همه ظرفيت ها براي جلوگيري از ورود 
هرگونه كاالي قاچاق به داخل كشور، اظهار كرد: 
در اين راستا و براساس ماده 22 قانون آيين دادرسي 
كيفري مصوب سال 92 جهت حفظ حقوق عامه 
ضروري است كه نظارت بيشتري در بحث امكانات 
و نيروي انساني گمركات استان از جمله گمرك 

پرويزخان انجام گيرد.

حمله پلنگ به جوان ايرانشهري
ايرانشهر| پلنگ، جان جوان ايرانشهري را گرفت. 
فرماندار ايرانشهر گفت: در پي حمله پلنگ به يكي از 
جوانان در روستاي كهنو منطقه دهستان دامن وي 
به شدت مجروح ش��د و براثر شدت جراحت ها جان 
باخت. روستاي كهنو، منطقه كوهستاني است كه 
در ارتفاعات شرق دامن در 35 كيلومتري ايرانشهر 

واقع شده است.

معاون رييس جمهوري: 

سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي: 

التهابات ارزي درحال فروكش است

هدف دولت صيانت از واحدهاي توليدي است

گروهبنگاهها|
 التهابات ارزي و نوس��انات اقتصادي چه زماني به پايان 
مي رسد؟ اين پرس��ش و پرسش هايي از اين دست اين 
روزها هم در ميان مردم كوچه و بازار و هم در ميان محافل 
كارشناسي به تناوب طرح مي شود و گروه هاي مختلف 
فكري و اجراي��ي تالش مي كنند تا پاس��خي براي آن 
بيابند. پاسخگويي به اين پرسش از يك طرف مي تواند، 
عطش بي پايان برخي گروه ه��اي مردمي و اجتماعي 
براي خريد اقالم اساسي را سيراب كند و از سوي ديگر 
به كارشناسان اقتصادي و اهالي توليد انگيزه كافي براي 

عبور از چالش هاي پيش رو را تزريق كند.
 ام��ا معاون پارلماني رييس جمهوري در پاس��خ به اين 
پرس��ش مي گويد: »فروكش التهابات ارزي از روزهاي 
گذشته آغاز شده و براس��اس ديدگاه هاي كارشناسان 
اقتصادي پيش بيني ش��ده در نيمه دوم سال اين روند 
س��رعت بيش��تري به خود گيرد.«اظهاراتي كه نشان 
مي دهد دولتمردان نيز با درك شرايط متوجه شده اند 
چنانچه افكار عمومي نس��بت به آينده خوشبين تر و 
اميدوار تر ش��ود؛ گذار از اين دوران پرنوس��ان با سرعت 
بيشتري انجام خواهد ش��د و در سوي مقابل چنانچه 
مردم از نظر فكري و رواني متوجه بهبود شرايط نشوند 
يا اميدواري كمتري نسبت به بهود شرايط داشته باشند؛ 
حتي با فرض تزريق ميلياردها دالر س��رمايه و كاال نيز 
عطش س��يري ناپذير آنها براي انبار ك��ردن كاالهاي 
ض��روري پايان نخواه��د يافت. بر اس��اس اين اهميت 
بنيادين است كه گفتمان چهره هاي دولتي اين روزها 
به سمت و سوي ايجاد اميدواري در كشور ميل كرده و 
تالش مي كنند تا از هر فرصتي براي تزريق روحيه اميد 

در جامعه استفاده كنند. 
حسينعلي اميري كه در نشست ش��وراي اداري استان 
بوش��هر صحبت مي كرد در ادامه افزود: در اين ارتباط 
ش��اخص بورس و ارزش سهام به عنوان 2 عالمت مهم 
روند مثبت و روبه رشدي نشان مي دهند. اكنون دولت 
نيز بايد براي نقدينگي چاره انديشي و از تحريم ها به عنوان 
يك فرصت استفاده كند. در اين ارتباط دولت همچنين 
براي تحرك بخشي به توليد ملي نيز واردات برخي از اقالم 
را ممنوع كرده اس��ت. با همه اين اقدام ها بهبود شرايط 
اقتصادي نيازمند همراهي تمام��ي اركان نظام و درك 
درست از شرايط كشور است. البته نهادهاي نظارتي نيز در 
اين بين نقش سترگي بر عهده دارند و بايد در اين عرصه 

به خوبي ايفاي نقش كنند.

    جنگ رواني بر سر نااميد ساختن مردم
معاون رييس جمهوري ادامه داد: برخي رسانه هاي 

بيگانه س��عي در نگران��ي مردم از طري��ق تبليغات 
منفي عليه كاالهاي اساسي و دارو تالش در تحقق 
خواسته هاي شوم خود را دارند. اين شرايط در حالي 
است كه با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در ارتباط 
با تامين كاالهاي اساسي و دارو هيچ مشكلي متوجه 

كشور نيست.
اميري ادامه داد: در چنين شرايطي نبايد عده اي متاثر 
از رسانه هاي بيگانه قرار گيرند و براي مردم ابراز نگراني 
كنند. اكنون كشور در ش��رايط بحراني نيست ولي در 
شرايط خطيري قرار گرفته كه اين شرايط نياز به اعمال 
قدرت ملي دارد. نيروي انساني، مديران با انگيزه، قدرت 
موشكي، نظامي و شرايط ژئوپليتيكي از جمله مولفه هاي 
قدرت ملي هستند كه كارايي همه اين عناصر در صورت 

وجود انسجام ملي است.
اميري تاكيد كرد: چنانچه همه مولفه هاي قدرت ملي 
وجود داشته باشد ولي انس��جامي در كار نباشد در اين 
عرصه موفقيتي حاصل نخواهد شد. انسجام و همدلي 
ضرورتي اجتناب ناپذير است كه در شرايط كنوني جامعه 

بيش از پيش به آن نياز داريم.
معاون پارلماني رييس جمهوري اظهار داشت: امروز با 
وجود مقاومت مردم و همراهي ساير مولفه هاي قدرت 
ملي مي توانيم از اين گردنه ايجاد شده عبور كنيم. امروز 
روز نقار و نزاع هاي سياسي بي نتيجه نيست و بايد همگان 

بيش از پيش با يكديگر اتحاد و انسجام داشته باشند.

    ادامه مسير توسعه
اميري در بخش ديگري از صحبت هاي خود اظهارداشت: 
وضعيت بين المللي كشور در سال هاي 91 و 92 در شرايط 
نامناس��ب بود و عالوه بر س��ايه سنگين قطعنامه هاي 
ظالمانه عليه كشور موج ايران هراسي روز به روز در حال 
افزايش بود. او با اشاره به اينكه ايران در مقطعي ذيل فصل 
هفت منشور سازمان ملل قرار گرفت گفت: با اين حال 
براي نخستين بار در تاريخ سازمان ملل ايران تنها كشوري 
بود كه بدون پرداخت خسارت سنگين و جنگ از فصل 
هفت منشور سازمان ملل خارج ش��د. در خارج شدن 
كشور از ذيل فصل هفت منشور سازمان ملل حمايت هاي 
رهبري و وفاداري مردم كه برگرفته ازاعتقادات ديني آنها 

بود نقش قابل توجهي ايفا كرد.
معاون پارلماني رييس جمهوري گفت: به دنبال خروج 
ايران از ذيل فصل هفت منش��ور سازمان ملل و تحقق 
برجام محدوديت ها برداشته و بازارهاي جهاني راه پيدا 

كرديم.
اميري يادآورشد: اما با اين حال با رسيدن به بهار امسال 
امريكا از برجام خارج شد تا قابل اعتماد نبودن سردمداران 

اين كشور بار ديگر درعرصه بين المللي به اثبات برسد. 
ترامپ برخالف مقررات از تعهدي بين المللي خارج و با 
اثبات بدعهدي مجدد خود امريكا را از چندين كنوانسيون 
خارج كرد. امريكا براي همپيمانان خود نيز غيرقابل اعتماد 
ش��ده و با همكاري صهيونيست ها و برخي كشورهاي 
منطقه سعي دارد به مشكالت ايران اسالمي دامن زده و 

از رخنه هاي اقتصادي كشور استفاده كنند.
او گفت: در اين راستا وزارت خزانه داري امريكا به عنوان 
اتاق جنگ، نيروهاي خود را چند برابر كرده و با همراهي 
سازمان جاسوسي امريكا و حاميان خود درصدد ضربه 

زدن به اقتصاد ايران هستند.
اميري افزود: برخي تنگناهاي ايجاد ش��ده براي مردم 
كشور طي چند ماه گذش��ته منطق اقتصادي نداشت 
زيرا ش��اخص هاي معتبر و تخصصي همگي نش��ان از 

شاخص هاي مثبت اقتصادي كشور بودند.
او گفت: در اين راس��تا يك س��ري التهابات كش��ور را 
در برگرفت كه عمده آن حاصل تبليغات و دروغ پراكني 
امريكا، صهيونيست ها و برخي كشورهاي منطقه بود كه 

در برخي جا ها باعث ايجاد بي اعتمادي در كشور شد.

    تصويب منطقه آزاد هديه دولت ومجلس 
به مردم بوشهر است

 استاندار بوشهر نيز در اين جلسه گفت: تصويب منطقه 
آزاد تجاري بوشهر با همراهي نمايندگان به عنوان هديه 
دولت و مجلس شوراي اس��المي براي اين استان رقم 

خورده است.
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، عبدالكريم گراوند درنشس��ت 
ش��وراي اداري بوش��هر با حضور مع��اون پارلماني 
رييس جمهوري افزود: تحقق اين مهم به نوعي تحقق 
يكي از وعده هاي مهم سفر رييس جمهوري به استان 
بوشهر است كه با اجرايي شدن دستاوردهاي خوبي 
براي توس��عه و ش��كوفايي رقم مي خورد .در قالب 
تواف��ق نامه اي بين اس��تانداري و كميته امداد امام 
خميني )ره( مهرماه امسال عمليات اجرايي احداث 
يك هزار واحد مسكوني براي مددجويان اين استان 

آغاز مي شود.
گراوند يادآورشد: همچنين در قالب اين توافق، طرفين 
هر يك 25 ميليارد ري��ال اعتبار براي تامين جهيزيه و 
كمك هزينه ازدواج براي زوج هاي نيازمند لحاظ كردند.

او در ارتباط با پروژه راه آهن بوشهر-ش��يراز نيز گفت: 
اميدواريم عمليات اجرايي اين پروژه ارزشمند آبان ماه 

امسال آغاز شود.
استاندار بوشهر اظهار داشت: اين پروژه در توسعه و عمران 
كشور و به ويژه استان بوشهر نقش قابل توجهي دارد كه 
با همراهي نمايندگان استان و به ويژه كميسيون هاي 
بودجه و عمران مجلس در مسير تحقق قرار گرفته است.

گراوند يادآورشد: بوش��هر به عنوان دروازه تجارت نياز 
جدي به اتصال به شبكه ريلي دارد كه انتظار مي رود با 
ادامه حمايت ها مسير اجراي راه آهن اين استان همچنان 

به جلو برود.
وي در ارتباط با موضوع تامين آب اس��تان بوش��هر نيز 
گفت: با وزارت نيرو رايزني ه��اي الزم صورت گرفته تا 
از هم اكنون با تس��ريع روند احداث آب شيرين كن ها 
مش��كلي براي تامين آب مردم اين استان در تابستان 

آينده نداشته باشيم.
استاندار بوشهر ادامه داد: در اين راستا تحقق ارز 42 هزار 
ريالي دولتي براي احداث آب شيرين كن هاي استان هاي 

ساحلي و به ويژه بوشهر امري ضروري است.

»ه��دف دولت حمايت و صيان��ت از واحدهاي توليدي 
است.«سرپرس��ت وزارت تع��اون،كار و رفاه اجتماعي با 
استفاده از اين عبارات تالش مي كند تا راهبردهاي اجرايي 
دولت براي حمايت از بنگاه ه��اي اقتصادي و واحدهاي 
توليدي را تشريح كند. راهبردي كه از منظر محسني بندپي 
در صورت مش��اركت همه بخش ها مي تواند نقش قابل 
توجهي در اشتغالزايي و بهبود شاخص هاي معيشتي كشور 
داشته باشد.  بر اساس اين راهبرد است كه سرپرست وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي گويد: هدف دولت صيانت 
و حفاظت از واحدهاي توليدي در حال كار است و تالش 
مي كنيم شرايطي فراهم شود كه باعث تداوم و اشتغال 
پايدار شود. به گزارش ايرنا، انوشيروان محسني بندپي در 
بازديد از يكي از واحدهاي ريسندگي اصفهان افزود: اين 

شركت با تكيه بر توان نيرو و استعداد داخلي توانست بعد از 
اينكه در آستانه تعطيلي مطلق قرار گرفته بود، به كار خود 
ادامه دهد. مديران اين شركت تجربه، نيرو و استعداد خود 
را در جهت اشتغال، كار و توليد به كار گرفتند كه اين مساله 

در اصفهان به يك فرهنگ تبديل شده است.
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين در 
بازديد از يكي ديگر از شركت هاي داروسازي اصفهان گفت: 
شركت هاي داروسازي خواهان افزايش سرمايه در گردش 

هستند تا مشكالت آنها حل شود.
به گفته او در صورت افزايش سرمايه در گردش شركت هاي 
داروسازي عالوه بر حل مشكالتشان، به ارتقاي كيفيت 

محصوالتشان منجر مي شود.
محسني بندپي با اشاره به اينكه امكان افزايش تعرفه و 

تجديد نظر براي آن در حوزه دارو بسيار كم است، تصريح 
كرد: به همين دليل برخي از ش��ركت هاي داروس��ازي 
دچار ضرر و زيان مالي ش��دند اما با وج��ود اين به دليل 
برنامه ريزي هاي خوب، ش��اهد توسعه اين شركت ها در 
كشور بوده ايم. او با بيان اينكه دشمن در حوزه رسانه اي 
ت��الش مي كند توليدات ايران��ي را فاقد كيفيت معرفي 
كند، افزود: عده اي خواسته يا ناخواسته داخل كشور به 
اين موضوع دامن مي زنند در حالي كه اين مسائل نبايد 
در جامعه پمپاژ ش��ود. وي با اشاره به زيان 680 ميليارد 
ريالي اين شركت در س��ال گذشته، اضافه كرد: مديران 
اين مجموعه مي توانس��تند با برخ��ي صرفه جويي ها و 
بي دقتي ها كيفيت را فدا كنند ول��ي اين كار را به خاطر 
حفظ اعتماد مردم و استانداردها و حساسيت دارو انجام 

ندادند. اصفهان با بيش از پنج ميليون نفر جمعيت، 9 هزار 
واحد توليدي و صنعتي و 160 هزار واحد صنفي، يكي از 
صنعتي ترين استان هاي كشور است. حدود يك ميليون و 

90 هزار كارگر بيمه شده در اصفهان هستند كه با احتساب 
خانواده هاي آنها حدود 64 درصد جمعيت كل استان را 

تشكيل مي دهند.

فضاي تبليغات شهري در 
اختيار هيات هاي مذهبي است
اصفهان|مش��اور ام��ور 
هيأت هاي مذهبي و مساجد 
در شهرداري اصفهان با بيان 
اينكه امس��ال كمك هاي 
وي��ژه ش��هرداري اصفهان 
ب��ه هيأت ه��اي مذهبي با 
هماهنگي كامل س��ازمان 
تبليغات اسالمي و تحت عنوان ستاد ويژه محرم صورت 
گرفته اس��ت، گفت: طي هماهنگي سازمان تبليغات 
با ش��هرداري به هيأت هايي كه در »سامانه طوبي« اين 
س��ازمان ثبت نام كرده اند، امكانات و خدمات الزم داده 
شده است.  به گزارش »تعادل«، سيد عليرضا خاتون آبادي 
اظهار كرد: با توجه به ضرورت تسهيل گري امور مختلف 
هيأت هاي مذهبي، »س��تاد ويژه محرم« در شهرداري 
اصفهان با حضور مديركل ارتباطات شهرداري اصفهان، 
نماينده معاونت خدمات ش��هري، س��ازمان تبليغات 
اسالمي، پليس امنيت و پليس راهور براي برگزاري هر چه 
بهتر مراس��م  ايام محرم شكل گرفت. او افزود: در جلسه 
ستاد ويژه محرم مقرر شد يك نفر نماينده تام االختيار از 
روابط عمومي شهرداري و نماينده تام االختيار از معاونت 
خدمات شهري در س��ازمان تبليغات اسالمي مستقر 
شوند كه اين موضوع، عملياتي و انجام شد.  مشاور امور 
هيأت هاي مذهبي و مساجد در شهرداري اصفهان تاكيد 
كرد: هدف شهرداري از تشكيل اين ستاد تسهيل گري در 
برگزاري مراسم  عزاداري اباعبداهلل الحسين)ع( بوده است.  
خاتون آبادي گفت: امس��ال كمك هاي ويژه شهرداري 
اصفه��ان به هيأت ه��اي مذهبي مورد تاييد س��ازمان 
تبليغات اسالمي با هماهنگي اين سازمان انجام و مقرر 
شده تا شهرداري به هيأت هايي كه در »سامانه طوبي« 

اين سازمان ثبت نام كرده اند كمك كند.

 دولت در قيمت گذاري ها 
تسريع و نظارت كند

مركزي|نماين��ده ولي 
فقيه در اس��تان مركزي 
خواستار تس��ريع دولت 
درقيمت گذاري كاالهاي 
اساس��ي و نظ��ارت ب��ر 
قيمت ها شد. به گزارش 
ايس��نا، آيت اهلل قربانعلي 
دري نجف آبادي در نماز عبادي سياسي اراك افزود: 
مكتب تمام انبيا استقرار حاكميت عدل و عدالت بوده 
است و امروز همه ما در مراسم هاي مذهبي، هيئات 
و عزاداري ها بايد در جهت احياي اسالم مجاهدت 
كنيم و يكي از نشانه هاي متقين احياي دين و شعائر 
ديني و اسالمي است. وي عالي ترين مجاهدت ها در 
جهت احياي دين را قيام امام حسين)ع( دانست و 
بيان كرد: بايد مراسم عزاداري و عاشورا و تاسوعا را 
هرچه با عظمت تر برگزار كنيم، در اين كارشكني ها و 
تبليغات سوء كه به دنبال دلسردي مردم هستند بايد 
با حضور عظيم در اين مراسم همدلي و قدرت خود را 
به نمايش گذاشت و از اين فرصت بزرگ براي نمايش 
عزت اسالمي و ملي استفاده كرد. نماينده ولي فقيه 
در استان مركزي با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور 
گفت: چرا نبايد مواد پتروشيمي ها، فوالد، آلومينيوم، 
خودرو و كاالهاي اساس��ي قيمت گذاري نداشته 
باش��ند؟ دولت بايد در قيمت گذاري اقالم تسريع 
كند و دس��تگاه هاي قضايي و تغزيرات نيز نظارت 
داشته باشند، نبايد اجازه سوءاستفاده و ميلياردر 
شدن يك شبه به افراد داده شود و با محتكران نيز 
برخورد قانوني و جدي صورت گيرد و از طرفي نيز 
مردم بايد با قناعت، ساده زيستي، و صرفه جويي و 
انصاف رفتاري به دور از سوءاستفاده داشته باشند.

جلوگيري از واردات محصوالتي 
كه مشابه دارند

گيالن|استاندار گيالن 
گفت: سوبس��يدهايي كه 
دولت با ه��دف حمايت از 
عموم جامعه ب��ه واردات 
برنج اختصاص مي دهد، 
توليدكنندگان داخلي را با 
مشكل مواجه كرده است.

به گزارش ايس��نا، مصطفي ساالري در نشستي كه 
ب��ا حضور وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت و مجمع 
نمايندگان گيالن در اس��تانداري برگزار شد، گفت: 
داشتن مرز آبي و خاكي با كشورهاي همسايه و بنادر 
فعال موقعيت ممتازي براي گيالن در زمينه واردات 
و صادرات ايجاد كرده اما همچون س��اير استان هاي 
مرزي با مشكالتي مواجه هس��تيم كه اميدواريم با 
حمايت دولت رفع شود. او خواستار تجديد نظر دولت 
در سياست هاي مربوط به واردات برنج شد و عنوان 
كرد: سال گذشته قيمت برنج ايراني 11 هزار تومان 
بود و امسال پيش بيني مي شد كه به 15 هزار تومان 
افزايش يابد اما متاسفانه اين اتفاق رخ نداد. او در ادامه 
به اختصاص 150 ميليارد تومان از سوي دولت براي 
خريد تضميني چاي اش��اره كرد و گفت: اين اقدام 
دولت قطعا تحولي جدي در توليد چاي داخلي ايجاد 
مي كند. استاندار گيالن با تاكيد بر لزوم همكاري بيشتر 
بانك ها در ارايه تسهيالت به واحدهاي توليدي تاكيد 
كرد: در گيالن تالش مي كنيم سياست هاي دولت را به 
خوبي اجرا كنيم. او با بيان اينكه معتقدم با جوان گرايي 
بسياري از مشكالتي كه در حوزه اجرا وجود دارد رفع 
مي شود، تصريح كرد: براي استفاده بيشتر از ظرفيت 
جوانان در جايگاه هاي مديريتي آمادگي كامل دارم و 

هزينه هاي اين تصميم را نيز متقبل مي شوم.

پيروزي در جنگ اقتصادي 
بدون توليد ممكن نيست

قزوين|استاندار قزوين در 
ديدار انجمن صنايع غذايي 
اس��تان گفت: در شرايطي 
كه وارد جن��گ اقتصادي 
ش��ده ايم، گذر از اين فضا و 
شرايط نيازمند همكاري و 
تعامل دستگاه هاي اجرايي 
با واحدهاي توليدي است. به گزارش ايرنا، عبدالمحمد 
زاهدي در ديدار رييس و اعضاي انجمن صنايع غذايي 
استان اظهار كرد: در شرايطي كه وارد جنگ اقتصادي 
شده ايم، گذر از اين فضا و شرايط نيازمند همكاري و تعامل 
دستگاه هاي اجرايي با واحدهاي توليدي است و اگر اين 
همكاري و همراهي دوجانبه صورت نگيرد، همه از آن 
متضرر خواهند شد. استاندار قزوين با اشاره به همكاري 
خوب توليدكنندگان به ويژه تأمين كنندگان كاالهاي 
اساسي با ستاد تنظيم بازار ابراز كرد: همكاري واحدهاي 
توليدي با ستاد تنظيم بازار، ستودني است و بيشترين 
همكاري و خدمت را در اين مدت از اين مجموعه هاي 
اقتصادي ش��اهد بوديم. زاهدي تصريح كرد: هرگونه 
سياس��ت گذاري و تصميم گيري در ح��وزه اقتصادي 
بايد كارشناسانه، جامع، دقيق و متناسب با ظرفيت ها و 
شرايط اقتصادي مناطق باشد و از تصميمات شتاب زده و 
خلق الساعه در اين بخش پرهيز كرد. او افزود: بزرگ ترين 
پش��توانه اقتصادي يك نظام سياس��ي، سرمايه هاي 
اجتماعي است كه با همين همكاري و مقاومت مردم 
توانستيم 8 سال دوران دفاع مقدس را به بهترين شكل 
ممكن اداره و مديريت كنيم و امروز هم بايد اين سرمايه 
اجتماعي را بازس��ازي و تقويت كنيم. استاندار قزوين 
مطرح كرد: دستگاه هاي اجرايي بايد حداكثر همكاري و 
همراهي را براي توسعه فضاي كسب و كار داشته باشند.

 احتكار باعث ناكارآمدي
نظام است

قزوين|امام جمعه قزوين 
گفت: امروز دشمن با كمك 
احتكار كنندگان داخلي به 
دنبال ناكارآمد نشان دادن 
نظام است و هدف آنها اين 
اس��ت كه مردم احس��اس 
دلگرمي خ��ود را به انقالب 
از دس��ت بدهند؛ البته دشمن كور خوانده است و ملت 
ايران هميشه پشتيبان اين انقالب هستند.  به گزارش 
ايرنا آيت اهلل عبدالكريم عابديني در خطبه هاي اين هفته 
نماز جمعه قزوين كه در مسجدالنبي )ص( برگزار شد، 
اظهار كرد: دش��من طي اين روزها شرايط نابساماني را 
براي كشور ما ايجاد كرده است كه متأسفانه بي تدبيري 
مسووالن نيز كمك دشمن شد؛ البته احتكار كنندگان نيز 
در راه اندازي اين آشفته بازار بي تقصير نيستند. امام جمعه 
قزوين افزود: در زمان هشت سال دفاع مقدس بسياري 
از مردم ما در لباس رزمنده براي دفاع از كشور به ميدان 
جنگ مي رفتند و به شهادت مي رسيدند، اما عده اي ديگر 
با احتكار كاالهاي اساسي عامل سختي و فشار اقتصادي 
به مردم شدند و با مرگ خود دست خالي از دنيا رفتند.  او 
ادامه داد: امروز دشمن با كمك احتكار كنندگان داخلي 
به دنبال ناكارآمد نش��ان دادن نظام است و هدف آنها 
اين است كه مردم احساس دلگرمي خود را به انقالب از 
دست بدهند؛ البته دشمن كور خوانده است و ملت ايران 
هميشه پشتيبان اين انقالب هستند. آيت اهلل عابديني 
ابراز كرد: همه ما بايد با بصيرت در مقابل چالش هايي 
كه دشمن براي انقالب ما ايجاد مي كند، ايستادگي 
كنيم و با وحدت، انسجام و عمل به رهنمودهاي رهبر 
معظم انقالب اين مشكالت را پشت سر بگذاريم و اجازه 

ندهيم دشمن با بازي جديد خود ما را مشغول كند.
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 كشف الشه االغ ذبح شده
در حياط منزل

گرگان| رييس شبكه دامپزشكي گرگان از كشف 
الشه االغ ذبح شده در يك منزل در گرگان خبر داد.

شاپور فكوري درباره جزئيات بيشتر اين خبر گفت: 
پس از درياف��ت گزارش هاي مردمي مبني بر اينكه 
شخصي در منزل خود االغ ذبح كرده است وارد عمل 
شده وپس از هماهنگي با بهداشت و نيروي انتظامي 
ب��ه درب منزل متخلف رفته، ام��ا وي در را باز نكرد. 
فكوري گفت: در حياط خانه يك الشه االغ ذبح شده 
آويزان بود كه همسر فرد ادعا كرده آن را براي سگ 
ذبح كرده اند. اين در حالي است كه همسايه ها گفته اند 
در مدت كوتاهي چندين بار متوجه ذبح االغ در اين 
منزل شده اند. گفته مي شود متهم در يكي از ميادين 

شهر گرگان مغازه كبابي دارد.



اقتصاد اجتماعي12اخبار
 مشكل روان شناختي 

1.5 ميليون دانش آموز 

تخصيص ارز بانكي
 به مواد ضروري پزشكي 

بيش از ۳1 دانش آموز 
در هر كالس مي نشيند

معاون نظارت حرفه اي و امور كميس��يون هاي 
س��ازمان نظام روانشناس��ي و مش��اوره كشور 
گفت: بيش از يك ميليون دانش آموز در كشور 
مش��كل روانش��ناختي دارند. محمد حاتمي 
در نخس��تين هماي��ش ملي يافته ه��اي نوين 
روانشناسي كاربردي با بيان اينكه 3500 مركز 
خدمات روانشناس��ي كنكور در كشور فعاليت 
دارند، گفت: نگرش مردم نسبت به روانشناسي 
تغيير كرده اس��ت و آن را به عنوان يك ارزش 
پذيرفته اند. بايد شرايط را به گونه اي رقم بزنيم 
تا روانشناس��ي در جامعه نهادينه شود و همه 

بتوانند از اين رشته استفاده كنند.
او با اشاره به اينكه امروزه روانشناسي و مشاوره 
نقش اول را در س��امت جامع��ه دارد، گفت: 
تمامي مردم نياز به روانشناس دارند و مسووالن 
بايد در اين ب��اره فكر و برنامه ارايه دهند. وي با 
بيان اينكه ۱5س��ال از تاس��يس سازمان نظام 
روانشناس��ي و مش��اوره مي گذرد و مش��كل 
روان جامعه ما مي تواند توس��ط روانشناس��ان 
و مش��اوران كاهش يابد، خاطرنش��ان كرد: در 
كشور حدود يك ميليون و 500 هزار دانش آموز 
مشكات روانشناختي دارند كه نياز به مديريت 

دارد.
معاون نظارت حرفه اي و امور كميس��يون هاي 
س��ازمان نظام روان شناسي و مش��اوره كشور 
اظهار كرد: رش��ته هاي روانشناسي و مشاوره 
تنوع باالي��ي دارند و حدود ۱۴ رش��ته در اين 
زمينه در دانشگاه ها تدريس مي شود كه تمامي 
اين رشته ها كاربردي هستند. او ادامه داد: بايد 
از دانشگاه آزاد به دليل تاش هاي صورت گرفته 
در مورد رشته هاي روانشناسي و مشاوره كه در 
سطوح ارشد و دكتري تدريس مي شود تشكر 
كرد و در عين دانش��گاه ها را به استانداردهاي 
جهاني برس��انيم و رش��ته هاي روانشناسي را 
كيفيت بخشي كنيم تا دانشجويان به خارج از 

كشور براي آموختن اين رشته نروند.

مش��اور وزير و مدي��ركل تجهيزات پزش��كي 
وزارت بهداشت از تخصيص ارز به مواد ضروري 
دندان پزش��كي خبر داد و گفت: نحوه تقس��يم 
ارز در حوزه س��امت به صورت س��هم خواهي 
نبوده، بلكه ه��دف و راهبردمان اين بوده كه به 
مصرف كنن��ده نهايي خدم��ات، ارز تخصيص 
يابد. رضا مسائلي در پاسخ به برخي اظهارنظرها 
مبني بر كافي نبودن تخصيص ارز دولتي براي 
تامين تجهيزات دندان پزشكي و افزايش قاچاق 
چمداني اين تجهيزات، به ايسنا گفت: در حوزه 
دندان پزشكي با اظهاراتي مواجهيم كه با واقعيت 
فاصله دارند. بايد توجه كرد كه نحوه تقسيم ارز 
در حوزه سامت به صورت سهم خواهي نبوده 
است و اينطور نبوده كه بخواهيم تقسيم بندي 
كنيم كه به هر حوزه چقدر ارز دهيم، بلكه هدف 
و راهبردمان اين بوده كه به مصرف كننده نهايي 
خدمات، ارز تخصيص يابد تا گيرندگان خدمات 
دچار مشكل نشوند. بر همين اساس به ملزومات 
ضروري از جمله مواد دندان پزشكي ضروري هم 

ارز اختصاص داده ايم.
او با بيان اينكه تصميم گيري درباره تخصيص ارز 
در حوزه تجهيزات پزشكي با مشورت انجمن ها 
و اعضاي هيات علمي بوده است، افزود: بنابراين 
در حوزه دندان پزشكي هم به مواد دندان پزشكي 
ضروري كه براي ترميم هاي رايج دندان پزشكي 
است، ارز بانكي تعلق مي گيرد؛ البته فقط براي 
مواد دندان پزشكي و نه دس��تگاه ها. زيرا طبق 
مصوبه دولت فقط به ملزومات ضروري پزشكي، 
ارز تعلق مي گيرد. مسائلي تاكيد كرد: در زمينه 
پيشگيري از قاچاق در حوزه تجهيزات پزشكي 
هم از ابتداي سال بحث برچسب اصالت كاالها را 
در حوزه دندان پزشكي، آزمايشگاهي، ارتوپدي، 
 زنان و زايمان و تجهيزات پزشكي خانگي اجرا 

كرديم.

مديركل نوسازي مدارس استان تهران با اشاره 
به وجود ۹۱۸ مدرسه دوشيفته در استان تهران 
گفت: تراكم دانش آموزي بط��ور ميانگين ۲۴ 
نفر در هر كاس درس اس��ت، اما اين تراكم در 
استان تهران به باالي 3۱ نفر در هر كاس درس 
مي رسد. علي شهري با بيان اينكه در شهر تهران 
۱۶۸ مدرسه دوشيفته داريم اظهار كرد: اكنون 
مدرسه سه شيفته و باالتر در تهران وجود ندارد.

او اف��زود: ۷50 مدرس��ه دوش��يفته ني��ز در 
شهرس��تان هاي اس��تان تهران داريم و به اين 
ترتيب ش��مار مدارس دوش��يفته در استان به 
۹۱۸ مورد مي رسد. مديركل نوسازي مدارس 
تهران با بي��ان اينكه براي كم كردن بار مدارس 
متراكم بايد تعداد مدارس دوشيفته بيشتر شود 
به ايس��نا گفت: با توجه به س��اماندهي نيروي 
انساني و محدوديت هاي موجود مديران ناچارند 
بار كاس ها را بيشتر كنند. ماه گذشته جلساتي 
با برخي مناطق داش��تيم و اعام كردند امكان 
افزايش شيفت هم وجود دارد. هرچند همكاران 
ما عاقه اي ب��ه اين كار ندارند و تاش مي كنند 
با افزايش بار مدارس همين وضعيت موجود را 

حفظ مي كنند.
ش��هري افزود: اكنون تراكم دانش آموزي بطور 
ميانگين ۲۴ نفر در هر كاس درس اس��ت، اما 
اين تراكم در استان تهران به باالي 3۱ نفر در هر 

كاس درس مي رسد..

تعداد دشت هاي در معرض فرونشست افزايش يافت

زلزلهخاموششدتميگيرد
گروه     اسم نويسنده 

اي��ران، حد بحران��ي فرونشس��ت را رد كرده اس��ت. 
بهره ب��رداري بيش از حد از دخاي��ر آب زيرزميني در 
سال هاي اخير كار را به آنجا كشانده كه اكنون در برخي 
اس��تان ها مانند فارس، تهران و هم��دان، چاله هايي 
عظيم ناشي از فرونشس��ت زمين هر روز گوشه اي از 
خاك را به زير مي كش��د و تبدي��ل به تهديدي عظيم 
مي ش��ود. اين وضعيت در حالي اس��ت كه بر اس��اس 
اعام مجامع بين المللي، ميزان فرو نشس��ت، ساالنه 
۴ ميليمت��ر از زمين، حد بحراني به ش��مار مي رود اما 
اين ميزان در حدفاصل بين دش��ت فسا و جهرم تا 5۴ 
سانتيمتر يعني چيزي حدود ۱۴0 برابر حد بحران هم 
رسيده اس��ت با اين وجود هنوز چاره اي براي مقابله با 
اين معضل انديشيده نشده و خطر نشست زمين كه از 
آن با عنوان زلزله خاموش ياد مي شود، شهرهاي بزرگ 
كشور از جمله پايتخت را تهديد مي كند و نه تنها سد 
راهي برايش تعريف نمي شود بلكه، تعداد دشت هاي در 
معرض خطر، به دليل برداشت بي رويه آب هاي آبرفتي 

افزايش هم داشته است. 

   بدترين وضعيت براي فارس
ايران در س��ال هاي اخير به دليل كاهش بارندگي ها، 
افزايش جمعيت و توس��عه فعاليت هاي كشاورزي با 
پديده فرونشست و فروچاله مواجه است. در بين عوامل 
موثر در ايجاد فرونشست، برداشت بيش از ح�د مج�از 
من�ابع آب ه��اي زيرزميني، ضخامت اليه رس��وبي و 
ويژگي هاي مهندسي رسوبات از جمله عوامل اصلي 
ايجاد فرونش�ست در بي�شتر دشت هاي ايران به شمار 
مي رود. محمد درويش، عضو هيات علمي موسس��ه 
تحقيقات جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور درباره 
اين موضوع بيان كرد: »فرونشست زمين ناشي از نبود 
تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره هاي آب زير زميني 
است؛ تقريبا دو سوم كل دش��ت هاي كشور ممنوعه 
اعام ش��ده و متاس��فانه در بخش قابل توجهي از اين 
دش��ت ها ميزان تراز منفي آبخوان ها به بيش از ۲ متر 
در سال رسيده است. بخش هاي بزرگي در استان هاي 
مركزي به همراه اس��تان هاي شرقي در اين موقعيت 
بس��يار دش��وار قرار دارند؛ يعني اس��تان هاي تهران، 

قزوين، مركزي، اصفهان، فارس، كرمان، بخش شمالي 
سيستان و بلوچستان، بخش هاي شمالي هرمزگان، 
بخش هاي عمده اي از خراسان هاي رضوي، شمالي، 
جنوبي و بخش هايي از همدان به شدت درگير پديده 

فرو نشست هستند.«
او اف��زود: » بدترين وضعيت را اس��تان فارس دارد كه 
تقريبا تمام تاالب ها و درياچه هاي خود را از دست داده 
و بيشترين نشست زمين نيز طبق گزارش سال ۱3۹5 
سازمان زمين شناسي در فاصله بين دشت فسا و جهرم 
رخ داده كه ميزان آن به 5۴ سانتيمتر در سال مي رسد. 
اكنون در دشت مرودشت نزديك تخت جمشيد زمين 
به شدت در حال نشس��ت است حتي بيم حادثه براي 
گردشگران وجود دارد، نقش رس��تم در حال آسيب 
ديدن جدي است و كاميون هاي زيادي خاك را به سمت 

آنها حمل مي كنند تا اين فرو نشست ها را پر كنند.«

   مديريت بخشي نگر، ريشه مشكالت
اظه��ارات درويش در حالي اس��ت ك��ه محمدجواد 
بلورچي، مش��اور عالي و س��خنگوي س��ابق سازمان 
زمين شناس��ي و اكتش��افات معدني كش��ور، پديده 
فرونشست را رخدادي بدون برگشت دانسته و نابودي 
آبخوان ها را بر اثر اين رويداد قطعي مي داند. او درباره اين 
موضوع گفت: » در دشت هاي مختلف كشور از جمله در 
همدان، ميناب، كرمان و زنجان فروچاله هاي بسياري 
به دليل برداشت آب هاي زيرزميني ايجاد شده است. 
براي جلوگيري از ايجاد فروچاله ها بايد برداش��ت آب 
زيرزميني از دشت هاي كشور را به شدت كنترل كنيم. 
متاسفانه به دليل اينكه آمايش سرزميني وجود ندارد 
و مديران بخشي نگر هستند و سعي مي كنند وظيفه 
سازماني بخش خود را انجام دهند. از همين رو با مشكل 

روبرو مي شويم.«
او افزود: »همه مش��كات امروز در زمينه فرونشست 
زمين در كش��ور ناش��ي از نداش��تن برنام��ه آمايش 
س��رزمين، مديريت منابع و تفكر بخش��ي نگر است. 
احياي آبخوان هايي كه بر اثر برداشت بي رويه آب هاي 
زيرزميني خالي شده اند، دو هزار سال طول مي كشد؛ 
آبخوان به محل هايي در زير زمين گفته مي ش��ود كه 
داراي ذخاير آب اس��ت كه اين آب ها از منابع مختلف 

به تدريج درون خوان ها )س��فره ها( م��ي رود و پس از 
برخورد با اليه نفوذناپذير ذخيره مي شود. بهره برداري 
ناپايدار از آب زيرزميني، به صورت زنجيروار پديده هايي 
همچون سياب، خشكسالي و گرد و غبار را به صورت 
همزمان در يك منطقه ايجاد مي كند، استان فارس را 
در تعداد چاه هاي ممنوعه ركورددار كشور معرفي كرد، 
 چون مي خواستيم در كشاورزي ركورددار باشيم، به 
جاي توسعه كشت ديم با فشار به منابع آبي، كشاورزي 
را از طريق كش��ت آبي تامين كردي��م و بدين ترتيب 

آب هاي زيرزميني از سال ۷۶ به مرور تخليه شد.«
بلورچي بيان كرد: »روزبه روز بر تعداد دش��ت هاي در 
مع��رض خطر افزوده ش��ده و نياز آبي م��ردم در حال 
افزايش اس��ت و آب هاي آبرفتي كه بطور متعارف در 

كشور مي شناسيم در حال پايان هستند. معتقدم بايد 
برداش��ت از آب هاي آبرفتي به شدت در كشور كنترل 
شود. بس��ياري از افرادي كه مخالف آب ژرف هستند، 
اصا نمي دانند آب ژرف چيس��ت. در همه جاي دنيا 
از آب خوان  هاي سنگي برداشت مي شود، بنابراين ما 
هم از تمام سنگ ها در تمام نقاط كشور مي توانيم در 
اين خصوص استفاده كنيم. بيش از ۶0 درصد كشور 
را كوهستان ها تش��كيل داده اند، از اين كوهستان ها 
عما هيچ استفاده اي براي برداشت آب نمي كنيم. در 
مطالعات آب ژرف به شناس��ايي آن بخش از آب هايي 
مي پ��ردازد كه تجديد پذير بوده و در مخازن س��نگي 
ذخيره و تغذيه مي ش��وند و برداش��ت از آنها مشكل 

فرونشست و فروچاله ايجاد نمي كند.«

مشاور عالي و سخنگوي سابق سازمان زمين شناسي و 
اكتشافات معدني كشور گفت: »اميدوارم كه بتوانيم در 
كوتاه مدت نياز آبي كشور را به جاي انتقال بين حوضه اي 
و هزينه هاي ميلياردي براي انتقال آب از دريا با استفاده 
از اين پدي��ده برطرف كنيم چراكه در كش��ور ما اين 
توان وجود دارد تا آب مورد نياز ش��رب هر ش��هري از 
طريق آب ژرف تامين ش��ود. معتقدم ب��راي مقابله با 
بي آبي و خشكس��الي بايد ميزان برداشت آب شرب از 
آب خوان هاي آبرفتي را كامل متوقف كرده و تصميمات 
س��خت گيرانه براي برداشت از آب ش��رب در بخش 
كشاورزي اتخاذ و تصفيه آب ش��رب مصرف شده در 
شهرها براي توسعه صنايع به كار گرفته شود تا بتوانيم 

مشكات آب را برطرف كنيم.«

دور باطل پرداخت مطالبات حوزه دارو بايد قطع شود

»بيمه اعتياد«؛ گرهي كه شايد به دست وزير بهداشت باز شود

عقب ماندگي احياي درياچه اروميه به دليل كمبود اعتبارات

موتوري ها بيمه مي شوند 

مطالبات شركت هاي توليد و واردات دارو از نظام درماني 
و شركت هاي بيمه اي به حدود پانصد روزر رسيده است. 
برخي شركت ها در آستانه ورزشكستگي قرار گرفته اند و 
در صورتي كه مطالبات شان پرداخت نشود، شايد ناچار 
به تعطيلي شوند. برخي از اين شركت ها براي جبران 
كسري بودجه ش��ان داروهاي وارداتي را بطور نقدي و 
خارج از روال بيمه اي به فروش مي رسانند. اين موضوع 
باعث گراني و كمبود داروهاي مورد نياز مردم كه تحت 

پوشش بيمه هستند مي شود. 
نايب رييس كميسيون بهداش��ت  مجلس، با انتقاد از 
انباشت مطالبات حوزه دارو كه باعث كاهش نقدينگي 
در اين بخش  ش��ده تاكي��د كرد دور باط��ل پرداخت 
مطالبات صنع��ت دارو بايد در يك نقطه قطع ش��ود. 
محمد نعيم اميني فرد در مورد گايه سخنگوي وزارت 
بهداش��ت از واردكنندگاني كه با ادعاي كمبود منابع 
اقدام ب��ه عرضه دارو به صورت نق��دي و خارج از روال 
بيمه اي مي كنند و بايد با آنها برخورد قانوني شود، گفت: 
دارو يك كاالي اس��تراتژيك و مورد نياز مردم است و 
مجوزهايي نيز كه براي واردات دارو صادر مي شود در 

قالب نيازمندي هاي نظام سامت است.
نماينده مردم ايرانشهر در مجلس شوراي اسامي، ادامه 
داد: سازوكار توليد دارو تعريف شده است و عرضه دارو 

بايد بر اساس آن صورت پذيرد، اما مساله اين است كه 
گاه مطالبات شركت هاي پخش دارو به چند صد روز 
مي رسد و همان طور كه سخنگو گفته هيچ فردي حق 
ندارد خارج از سازوكار تعريف شده و الزامات بيمه اي 
به عرضه دارو بپ��ردازد، ولي توان اين ش��ركت ها نيز 

حدي دارد.
او اظهار كرد: هم اكنون مش��كلي ك��ه در عرضه دارو 
وجود دارد، اين است كه كمبود منابع مالي و نقدينگي 
در حوزه دارو باعث كاهش توان شركت هاي توليد دارو 
شده است و شايد ش��رايط كنوني را در مقطعي بتوان 
كنترل كرد اما در درازمدت با كمبود نقدينگي نمي توان 
واردات دارويي داش��ت، بنابراين اين دور باطل بايد در 

يك نقطه قطع شود. اميني فرد به خانه ملت گفت: ما 
تاش كرديم در سال ۹۷ تا حدودي منافع بيمه سامت 
را واقعي كنيم، اما بدهي انباشته بيمه ها از جمله بيمه 
س��امت و بيمه تامين اجتماعي مانع از به روز بودن 
بيمه ها در پرداخت مطالبات شده است، بنابراين با تمام 
تاشي كه وزارت بهداشت انجام داده بايد حتما مساله 
بدهي انباشته در سطح بيمه ها حل شود تا بيمارستان ها 
نيز بدهي خود به ش��ركت هاي پخش دارو را پرداخت 
كنن��د و صنعت داروس��ازي نقدينگي كافي داش��ته 
باش��د. اين نماينده مردم در مجلس دهم، يادآورشد: 
ما در اين كميس��يون جلس��ات متعددي با بيمه ها از 
جمله مسووالن بيمه تامين اجتماعي برگزار كرديم 
تا از هزينه كرد سهم ۲۷/۹ در حوزه سامت اطمينان 
حاصل كنيم، ضمن اينكه اين بيمه در پي توافق با وزارت 
بهداشت سازوكاري را براي سال جاري در پيش گرفته 
است تا ۶0 درصد مطالبات را به سرعت بعد از پرداخت 

مستندات از طريق منابع بانكي پرداخت كند.
نايب رييس كميس��يون بهداش��ت مجلس شوراي 
اس��امي، تاكيد كرد: با برنامه ريزي هايي كه از سوي 
بيمه ها صورت گرفته است، پيش بيني مي شود در سال 
۹۷ به غير از انباشت بدهي ۶ ماه سال ۹۶ براي پرداخت 

مطالبات جديد مشكلي وجود نداشته باشد. 

سال ۹۲ بود كه مصوبه »بيمه درمان اعتياد« اباغ و اجراي 
آن الزام آور شد، اما با گذشت س��ال ها از اباغ اين قانون، 

استقبال چنداني از آن نشده و اجرايي نشده است. 
معاون پيشگيري و درمان مركز درمان سازمان بهزيستي 
كشور با انتقاد از حل نش��دن مشكل بيمه درمان اعتياد 
گفت: س��تاد مبارزه با مواد مخدر به ما گفته اگر پروتكل 
درمان��ي اعتياد را به وزارت بهداش��ت بفرس��تيم و وزير 
بهداشت آن را اباغ كند، ممكن است مشكل بيمه درمان 
اعتياد حل ش��ود اما از دي ماه سال گذشته كه پروتكل را 
ارس��ال كرده ايم، هنوز وزارت بهداشت آن را اباغ نكرده 

است.
فريد براتي سده در پاس��خ به اين سوال كه چرا مراكز 
ترك اعتياد غيرقانوني فعاليت مي كنند و مراجعه كننده 
ني��ز دارند؟ گفت: يكي از داليل اين اس��ت كه ش��ايد 
شرايط ارايه خدمت در مراكز قانوني به گونه اي است كه 
بسياري از خانواده ها نمي خواهند اسامي و هويت شان 
مشخص شود و به همين دليل دنبال مراكزي هستند 
كه در عين حال كه خدمت دريافت مي كنند، اسم شان 

جايي ثبت نشود.
براتي س��ده در ادامه با بي��ان اينكه ترس از افش��اي 
هويت، مش��كلي اس��ت در مراكز درمان سرپايي نيز 
ديده مي شود، اظهار كرد: گاهي افراد حاضر مي شوند 
حتي از ي��ك عطاري داروي درم��ان اعتياد غيرمجاز 
تهيه كنند و زيرنظر يك پزش��ك متخصص نباشند 
ولي به مراكز مج��وز دار مراجعه نكنن��د. دليل ديگر 
مراجعه برخي به مراكز غيرمجاز ممكن است مربوط 
به دستورالعمل هاي موجود باشد؛ چراكه براي رعايت 
پروتكل هاي درماني، دستورالعمل ها و استانداردهايي 
را در نظ��ر مي گيري��م، در حال��ي كه بعض��ي از افراد 

نمي خواهند به اين دستورالعمل ها عمل كنند.

او اظهار كرد: البته مساله سودجويي برخي از صاحبان 
اين مراكز نيز موثر است، چرا كه دريافت مجوز قانوني 
مستلزم پرداخت ماليات و تامين استانداردهايي است، 
درحالي كه با ع��دم دريافت مجوز، اين م��وارد نيز به 

فراموشي سپرده مي شود.

  چگونه مراكز قانوني درمان اعتياد 
را بشناسيم؟

او با اش��اره به تعداد مراكز غيرمجاز موجود نيز گفت: 
واقعيت اين است كه نمي دانيم چه تعداد مركز غيرمجاز 
در ح��ال فعاليت هس��تند چرا كه ما مس��وول بخش 
غيرمجازها نيستيم اما بطور دقيق ۱۱۸3 مركز اقامتي 
ميان مدت داراي مجوز در سراسر كشور در حال فعاليت 
هستند. براتي س��ده درباره چگونگي شناسايي مراكز 
داراي مجوز نيز به شهروندان توصيه كرد: شهروندان بايد 
بعد از مراجعه، مجوز سازمان بهزيستي را از اين مراكز 
مطالبه كنند. مراكزي كه از س��ازمان بهزيستي مجوز 
دارند، موظف هستند تا مجوزش��ان را در معرض ديد 
عموم بگذارند. حتي اگر اين مجوز در معرض ديد نباشد 
و خانواده اي تقاضاي رويت مجوز را داشته باشد مراكز 
زيرنظر بهزيستي موظف هستند تا مجوزشان را ارايه 
دهند. معاون پيشگيري و درمان مركز درمان سازمان 
بهزيستي كشور به ايسنا گفت: نكته ديگر اين است كه 
مراجعه كنندگان مي توانند با خط ملي اعتياد )0۹۶۲۸( 
تماس بگيرند يا از سازمان بهزيستي استان ها بپرسند كه 
آيا مركز مورد نظر مجوز دارد يا نه؟ مردم بايد از مجوز دار 
بودن اين مراكز مطمئن باشند، چراكه ممكن است بعدا 
مشكاتي پيش بيايد و در صورت نبود مجوز، كاري از 

دست سازمان بهزيستي برنمي آيد.
براتي سده در مورد برخورد با مراكز غيرمجاز نيز تصريح 

كرد: در مورد برخورد با مراكز غيرمجاز هم مدتي پيش 
در يكي از جلساتي كه وزير كشور به همراه مسووالن 
دادستاني، ناجا، مديركل بهزيس��تي استان تهران و 
مسووالن سازمان بهزيستي كش��ور حضور داشتند، 
شوراي هماهنگي بهزيستي استان تهران برگزار شد. 
وزير كش��ور مصوبه اي را امضاء كردند كه به اين مراكز 
غيرمجاز از سوي نيروي انتظامي اعام و فرصت يك 
ماه هاي داده شود تا مناسب سازي شوند و خودشان را با 
ضوابط بهزيستي تطبيق دهند و مجوز بگيرند. سازمان 
بهزيستي نيز موظف شد تا فرايند دريافت مجوز آنها را 
تسهيل كند و سپس قرار شد تا نيروي انتظامي و - نه 
بهزيستي- با اين مراكز بر خورد كند، چرا كه سازمان 
بهزيستي وظيفه و امكان برخورد با اين مراكز را ندارد. 
به همين دليل اگر اين مصوبه اي كه در تهران است در 
كشور نيز اعمال شود، وحدت رويه اي در كشور ايجاد 
مي شود، اما بهترين كار براي كاهش تعداد اين مراكز، 
اين اس��ت كه خود مردم به آنها مراجعه نكنند. وقتي 
مردم مراجعه نكنند انها مجبور مي شوند كه يا مجوز 

دريافت كنند يا تعطيل شوند.
او با اش��اره به تفاوت قيمت خدم��ات مراكز قانوني و 
غيرقانوني توضيح داد: از نظر قيمت نيز در تاش��يم 
تا جايي كه ممكن اس��ت به مراكز اقامتي مجوز دار از 
طريق يارانه كمك كنيم و هم اميدواريم بيمه سامت 
ك��ه بودجه بيمه درم��ان اعتياد را در اختي��ار دارد در 
اختيار مراكز درماني اقامتي قرار گيرد. ستاد مبارزه با 
مواد مخدر نيز به ما گفته است كه اگر پروتكل درماني 
را به وزارت بهداشت بفرس��تيم و وزير بهداشت آن را 
اباغ كند، ممكن است مشكل بيمه درمان اعتياد حل 
شود اما از دي ماه سال گذش��ته كه پروتكل درمان را 
فرستاديم هنوز وزارت بهداشت آن را اباغ نكرده است.

از سال ۹۲ كه س��تاد احياي درياچه اروميه تشكيل 
شد، تا دو سال اين ستاد فعاليت چشمگيري داشت 
و وضعي��ت درياچه بهبود يافت، ام��ا حاال مدير دفتر 
برنامه ريزي و تلفيق س��تاد احي��اي درياچه اروميه 
وضعيت اعتبارات درياچه اروميه ب��ا انتقاد از تامين 
نش��دن اعتبارات مورد نياز س��تاد احي��اي درياچه 
اروميه گفته است: اين ستاد به دليل كمبود اعتبار از 
برنامه هاي خود عقب افتاده است. مسعود تجريشي 
با اشاره به وضعيت نامناسب پرداخت اعتبارات ستاد 
احياي درياچه اروميه اظهار كرد: براي تثبيت وضعيت 
درياچه اروميه - كه قرار بود در مدت سه سال انجام 
شود - كليه اقدامات با بودجه دو سال صورت گرفت و 

خوشبختانه كار تثبيت به خوبي انجام شد.
او ادامه داد: ستاد احياي درياچه اروميه براي عمليات 
»احيايي« درياچ��ه اروميه تاكن��ون ۴00 ميليارد 
تومان دريافت كرده اس��ت البته مبلغ ۸00 ميليارد 
تومان تخصيص سال ۹5 براي احياي درياچه اروميه 
بود كه در پايان سال ۹۶، صرفا نصف آن پرداخت شد. 
مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه 
اروميه به ايسنا گفت: در سال ۹۶ هم هيچ بودجه اي 
براي ستاد احياي درياچه اروميه در نظر گرفته نشد 
همچنين تاكنون از محل ماده ۱0 و ۱۲ دولت، تنها 

حدود ۲000 ميليارد تومان به ستاد احياي درياچه 
اروميه داده ش��ده است. به همين علت هم از برنامه 

خود عقب هستيم.
تجريشي با اشاره به اجرا نش��دن برخي پروژه هاي 
آبرس��اني به درياچه اروميه گفت: براي مثال پروژه 
تصفيه پساب و فاضاب ها به خوبي اجرا نشده است 
و از مجم��وع ۱3 پروژه تصفي��ه آب و انتقال آب به 
درياچ��ه اروميه تنه��ا دو پروژه تبري��ز و اروميه در 
حال اجراست و به احتمال قوي تا پايان سال جاري 
تكميل مي شود و از اين مسير، آب به درياچه اروميه 
مي رسد بنابراين بيشترين ضررها براي پروژه هايي 
بود كه مي توانستيم با عملياتي كردن آن، آبي را به 
درياچه اروميه برسانيم كه كه به دليل نبود اعتبارات 
موفق به اجراي آنها نشديم. مدير دفتر برنامه ريزي 
و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه در پايان تاكيد 
كرد: در اين م��دت تاش كرده ايم ك��ه با وضعيت 
موجود اعتبارات كنار بياييم و با مديريت درس��ت، 
كاره��اي احياي درياچ��ه اروميه را پي��ش ببريم و 
پروژه هايي را كه به پول كمتري نياز داش��تند اجرا 
كنيم. خوشبختانه در امور پايش، كنترل گرد و غبار، 
تصفيه فاضاب در دو پروژه تبريز و اروميه عملكرد 

خوبي داشته ايم.

مدي��ر عام��ل س��ازمان تامي��ن اجتماعي ب��ا صدور 
بخش��نامه اي به تمامي ادارات كل و دفاتر مس��تقل 
س��تادي و ادارات كل تامين اجتماعي استان ها، بيمه 

راكبين و نمايندگي هاي پيك موتوري را تبيين كرد.
بر اساس بخشنامه اباغي از سوي سيد تقي نوربخش، 
مش��مولين اي��ن بخش��نامه آن دس��ته از صاحبان 
نمايندگي هاي زيرمجموعه شركت حمل و نقل كاالي 
تهران )پيك بادپا( كه بطور مقاطعه كاري با ش��ركت 
ياد شده در امر حمل و نقل موتوري فعاليت مي كنند 
و همچنين راكبين و رانندگان خود مالك پيك بادپا 
هس��تند كه هيچ گونه رابطه اس��تخدامي و دريافت 
مزد با ش��ركت يا نمايندگي نداش��ته و صرفا در ازاي 
معرفي توسط شركت يا نمايندگي، مبالغي را به عنوان 

حق السهم پرداخت مي كنند.
براين اس��اس س��اير كاركنان كه رابطه استخدامي و 
مزدبگيري با شركت يا نمايندگي هاي مربوطه دارند 
مش��مول بند الف ماده ۴ )افرادي ك��ه به هر عنوان در 
مقابل دريافت م��زد يا حقوق كار مي كنند( و ماده 3۹ 
قانون تامين اجتماعي )كارفرما مكلف است حق بيمه 
مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به اين 
سازمان بپردازد( بوده و شركت يا نمايندگي ذي ربط 
مكلف اس��ت مطابق ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي 
نس��بت به ارس��ال ليس��ت و پرداخت حق بيمه آنان 
اقدام كند. مشموالن يادشده از سوي شركت حمل و 
نقل كاالي تهران و نمايندگي هاي آن در استان ها به 
سازمان تامين اجتماعي معرفي و حداكثر سن متقاضي 
در تاريخ ش��روع بيمه )ثبت معرفي نامه در واحدهاي 
اجرايي سازمان( 50 سال تمام خواهدبود. درصورتي 
كه متقاضي داراي سابقه پرداخت حق بيمه قابل قبول 
نزد سازمان تامين اجتماعي باشد، معادل مدت سابقه 

پرداخت حق بيمه قبلي جهت ورود به دايره ش��مول 
به سقف سني مجاز )50 س��ال( وي اضافه مي شود و 
در صورت احراز ش��رايط، به عنوان مشمول پذيرفته 
مي شود. مبلغ حق بيمه تعيين شده همه ماهه توسط 
بيمه شده حداكثر تا آخرين روز ماه بعد از طريق درگاه 
الكترونيكي سازمان تامين اجتماعي به حساب متمركز 

سازمان واريز مي شود.
بر اساس اين بخشنامه، شروع بيمه پردازي هر يك از 
مشمولين از تاريخ ثبت معرفي نامه فرد و پرداخت حق 
بيمه در واحد اجرايي ذي ربط است و پذيرش حق بيمه 

ماقبل آن ميسر نخواهد بود.
اعتبار معرفي نامه افراد حداكثر سه ماه از تاريخ صدور، 
مش��روط به ثبت در بازه زماني مورد اش��اره در واحد 
اجرايي است كه الزم است حق بيمه ماه اول تا آخرين 
روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفي نامه مربوطه پرداخت 
شود. بديهي است در صورت عدم پرداخت حق بيمه 
فرد در بازه زماني م�ذكور )دوره س�ه ماه�ه( بايد نسبت 

به صدور معرفي نامه جديد اقدام كند.
ماك احتساب سابقه و برقراري حمايت هاي مندرج 
در قانون تامين اجتماعي براي هريك از مش��مولين، 

مشروط به پرداخت كامل حق بيمه است.
مشمولين اين بخشنامه بايد با معرفي سازمان تامين 
اجتماع��ي و براس��اس مفاد بخش��نامه هاي ذي ربط 
)چنانچه واجد شرايط انجام معاينات بدو بيمه پردازي 
باش��ند( قبل از پرداخت حق بيمه، به هزينه شخصي 
مورد معاينه قرار گرفته و ميزان توانايي جسمي و روحي 

آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گيرد.
در اين بخشنامه، نرخ حق بيمه راكبين و نمايندگي هاي 
پيك موتوري معادل ۲۷ درصد مبناي پرداخت حق 

بيمه عنوان شده است. 
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
پیشنهاد افزایش وام خرید 

مسکن به شورای پول و اعتبار

تامین منابع براي تكمیل نواقص 
خطوط فعال مترو

 رهاسازي 170 هزار متر
از اراضي پارك جمشیدیه

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه افزایش سقف 
تسهیالت خرید مسکن از سوی بانک مسکن به بانک 
مرکزی پیشنهاد شده است، گفت: پیشنهاد افزایش 
سقف تسهیالت ارائه شده است اما باید شورای پول 

و اعتبار با آن موافقت کند. 
به گ��زارش فارس، عباس آخوندی كه در مراس��م 
افتت��اح 3000 واحد مس��كن مهر پرند ش��ركت 
كرده بود، درباره بخش��نامه  وزارت راه و شهرسازي 
به سازمان نظام مهندس��ی که براساس آن مالکان 
نمی توانند مهندسان ناظر را انتخاب کنند، گفت: 
ارتقای کیفیت ساخت و ساز را همه مردم شنیده اند، 
پس بنابراین این بخشنامه در حقیقت در این جهت 
بوده اس��ت که با امضافروش��ی مقابله کنیم و آن را 
جمع کنیم. او با بیان اینکه افرادی که مخالف این 
بخشنامه هستند آنهایی هستند که تالش می کنند 
امضافروشی روال یابد، افزود: می گوییم مهندسی 
که س��اختمان را طراحی می کند باید به ماموریت 
مهندس��ی خود به خوبی عمل کند، پس مهندس 
باید دراختیار مالک باشد، نباید بابت امضا فروشی از 
مالکان حق الزحمه دریافت کند. آخوندی تأکید کرد: 
وقتی ناظر از سوی مالک انتخاب می شود، کیفیت 
ساخت و ساز کاهش نمی یابد، چرا که شهرداری ها 
بازرس انتخاب می کنند و آنها وظیفه بازرسی خود 
از روند ساخت و ساز را انجام می دهند. او در پاسخ به 
این سوال که با حضور در شهر جدید پرند و افتتاح 
واحدهای مس��کن مهر روند ساخت و ساز واحدها 
را چگونه دیدید، گف��ت: بنده این واحدها را افتتاح 

نکردم، بلکه از آنها بازدید کردم.

مدیرعامل ش��ركت متروي تهران گف��ت: نواقص 
خط��وط به��ره ب��رداري ش��ده را از مح��ل درآمد 
مجتمع هاي ایستگاهي و طرح هاي سرمایه گذاري 

تامین مي كنیم.
به گزارش مهر علي امام، در پاس��خ به این پرس��ش 
كه با توجه به كمب��ود منابع مالي و تمركز مدیریت 
ش��هري روي تكمیل خط��وط ۶ و ۷ مترو تكلیف 
 نواقص س��ایر خطوط در ح��ال بهره ب��رداري چه 
مي شود گفت: ناچاریم با توجه به اینكه منابع درآمدي 
شهرداري تهران محدود است از ظرفیت هاي دیگري 
همچون مجتمع هاي ایستگاهي مترو یا طرح هاي 
سرمایه گذاري بهره مند شویم.اتفاقات خوبي در حوزه 

مجتمع هاي ایستگاهي مترو انجام شود.
امام در پاس��خ به این پرسش كه سهم مجتمع هاي 
ایستگاهي در كس��ب درآمد رقمي در حدود ۲۵0 
میلیارد تومان است، این رقم چه مشكلي از كمبود 
اعتبارات مت��رو را حل مي كند؟ گفت: مس��ئوالن 
شركت مجتمع ایس��تگاهي مترو معتقدند خیلي 
بیش��تر از رق��م ۲۵0 میلیارد توماني ك��ه براي این 
مجتمع ه��ا در نظر گرفته ش��ده اس��ت، مي توانند 
درآمدزای��ي كنند و ما ه��م امیدواریم ك��ه این امر 
محقق ش��ود و از مجتمع هاي ایستگاهي حمایت 
خواهیم كرد تا بیش از ۲۵0 میلیارد یا 300 میلیارد 
تومان درآمدزایي كنند.وي درباره تكمیل هواكش 
ایستگاه هاي خطوط مترو نیز گفت: هر ایستگاه مترو 
یكسري هواس��ازدار كه هر دو طرف ایستگاه وجود 
دارد و به طور معمول از طرفي حد فاصل دو ایستگاه 
یك هواكش میان تونلي وجود دارد. البته از ابتداي 
راه اندازي خطوط مترو این طور نبوده اس��ت كه هر 

كیلومتري كه بهره برداري مي شد كامل باشد.
امام تصریح كرد: هنوز خطوطي كه ۲0 س��ال پیش 
بهره برداري شده است نواقصي دارد كه جزو برنامه هاي 
ماست تا با تامین اعتبار این نواقص برطرف  شود اما در 
اصل طبق استاندارد بهره برداري، ایستگاه هاي مترو 

باید با حداقل هاي الزم راه اندازي شود.

شهردار منطقه یك اعالم كرد: 1۷0 هزار متر مربع 
عرصه در شمال بوستان “جمشیدیه “ با رد ادعاي 
مطرح شده برخي افراد سودجو، با پیگیري حقوقي 
و قضایي ش��هرداري منطقه یك از دست جاعالن 

خارج شد.
به گزارش ایس��نا، حبیب اله تاجیك اس��ماعیلي 
با بیان این خبر اظهار داش��ت: در ش��مال بوستان 
جمشیدیه پالك ثبتي قرار داش��ت كه از سال ۷۲ 
افرادي سودجو با جعل سند به منظور واگذاري آن 
به شهرداري تهران با مبلغ دو میلیون تومان موافقت 
و مبلغ فوق مبادله مي شود ولي پس از پي گیري و 
انجام استعالمات و طي روال قانوني با رد مستندات 
مدعیان مبلغ مذكور به شهرداري عودت و توافق نامه 
ابطال مي ش��ود.وي گفت: در سال 90 نیز جاعالن 
متاسفانه همین ملك را مجدد در شهرداري تهران 
با قیمت كارشناسي رس��مي بالغ بر ۲۵0 میلیارد 
توم��ان مطرح كردند و با جعل اس��ناد در ش��وراي 
شهر و مصوبات ماده ۵، این زمین را به عنوان ملك 
خودشان در مراجع قضایي طرح دعوا كردند كه با پي 
گیري هاي انجام شده توسط شهرداري و دفاعیات 
در دادگاه هاي عمومي و ش��وراي حفظ حقوق بیت 
المال، عدم حق این افراد ثابت شد. شهردار منطقه 
یك افزود: با بررسي و استعالم هاي دقیق و تخصصي 
در اداره ثبت، سازمان جنگل ها و مراتع، منابع ملي، 
مش��خص ش��د پالك مورد دعوي از جمله اراضي 
ملي است كه به شهرداري منطقه یك واگذار شده 
است. وي افزود: بعد ۷ سال توانستیم 1۷0 هزار متر 
مربع زمین مورد ادعاي این افراد را كه با جعل سند 
مي خواستند تا متري 1.۵ میلیون تومان از شهرداري 
بگیرند و پیش قس��ط آن هم با مدارك جعلي 1۶0 
میلیارد تومان تعیین كرده بودند با پیگیري حقوقي 
و قضایي شهرداري منطقه یك به نتیجه برسانیم كه 
پرونده جعل هنوز در شوراي حفظ حقوق بیت المال 

و محاكم قضایي مفتوح و در حال پي گیري است.

با نزديك شدن زمان اجراي قرارداد توسعه بندر چابهار توسط هندي ها، اعالم شد  

در نهمين اجالس عمومي شوراي عالي استان ها عنوان شد 

معافيت چابهار از تحريم در دستور كار آمريكا

الویري: تهاجم وسیعي علیه خانواده شورایي كشور شكل گرفته است

گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه براساس گفته عباس آخوندي، وزیرراه و 
شهرسازي، مشاركت هندي ها در توسعه بندر چابهار 
یك تا سه ماه دیگر آغاز مي شود، یكي از مقامات ارشد 
وزارت امور خارجه آمریكا در امور آس��یاي جنوبي و 
میانه طي اظهاراتي اعالم ك��رد كه دولت آمریكا در 
حال بررسي معاف كردن تجارت از طریق بندر چابهار 

از تحریم ها علیه ایران است.
این در حالي اس��ت كه آخون��دي در پي دیدار هفته 
گذش��ته با همتاي هندي خود از استقرار هندي ها 
در بندر چابهار تا یك ماه دیگر خبر داده بود. س��فر 
وزیر راه و شهرس��ازي به هند كه تقریبا با سفر وزیر 
خارجه امریكا به این كشور همزمان بود، تحلیل هاي 
متفاوتي را در پي داش��ت از جمله اینكه گفته ش��د، 
امریكا تمایل دارد تا هند را دس��ت كم در كوتاه مدت 
از تحریم نفتي ایران مستثني كند و همچنین اجازه 
دهد كه هند در توسعه بندر چابهار، به عنوان اهرمي 
در برابر فعالیت هاي اقتصادي چین در غرب آس��یا، 

فعاالنه مشاركت كند.
آنگونه كه اس��پوتینك گزارش كرده اس��ت، آلیس 
ولز كه در اندیش��كده مركز مطالعات استراتژیك و 
بین المللي آمریكا سخنراني مي كرد، افزود: »در حال 
بررسي )پروژه چابهار( به خصوص از جهت اهمیت 
آن براي افغانستان هستیم و ایده اصلي تحریم هاي 
آمریكا تنبیه ش��ركایمان یا به خط��ر انداختن آنها 
نیس��ت، بلكه هدف از این اقدام��ات افزایش هزینه 

رفتارهاي ایران است.«
ولز ادامه داد: »از این جهت پروژه چابهار را بررس��ي 
مي كنیم كه این پروژه چه نقش��ي مي تواند در ثبات 
افغانس��تان یا مواصالت منطقه اي كه به نفع آمریكا 
هم تمام ش��ود داش��ته باش��د و این بررسي ها هنوز 
ادامه دارد.« به گزارش تسنیم به نقل از اسپوتنیك، 
 او یادآورشد: »هند كامال نس��بت به نوسان قیمتي 
حساس است« زیرا با توجه به در پیش بودن انتخابات 
سراسري این كشور در بهار سال ۲019 این مساله از 

اهمیت زیادي برخوردار است.
ناگفته نماند كه دیوید هلوي، یك مقام ارشد وزارت 
دفاع آمریكا هم در این باره گفت: »در حال همكاري 
با شركایمان از جمله هند هستیم و مذاكره با آنها در 
مورد راه هاي تشویق این كشورها به منظور اجتناب 

از فعالیت هاي تحت تحریم ادامه دارد.«

 چرایي امضاي این قرارداد توسط هندي ها 
اما با توجه به اظه��ارات مقام��ات آمریكایي درباره 
بررسي معاف كردن تجارت بندرچابهار از تحریم ها 
علیه ایران، این س��وال مطرح مي شود كه آیا منافع 
ای��االت متحده آمریكا ب��ا توس��عه بندرچابهار گره 
خورده است؟ در واقع فارغ از چگونگي اجراي قرارداد 
توسعه بندرچابهار، دلیل اهمیت این قرارداد و تمركز 

آمریكایي ها درباره اجرایي شدن این قرارداد چیست 
و چرا طي سال هاي گذشته همواره اما و اگرهایي در 

عملیاتي شدن آن وجود داشته است؟
بن��در چابهار، دسترس��ي هن��د به چهار ش��هر در 
افغانستان را هم فراهم مي كند و تحریم آمریكا علیه 
ایران هزینه هاي حم��ل و نقل و زمان براي صادرات 
كاالهاي هند را كه با بندرچابهار تا یك سوم كاهش 
مي یافت را با مش��كل مواجه مي كن��د. ضمن اینكه 
چابهار روابط و مبادالت تجاري میان هند، افغانستان 
و ایران را ب��ا توجه به مخالفت هاي پاكس��تان براي 

استفاده از خاك این كشور، افزایش مي دهد.
از آنجا كه اس��الم آباد به هند اجازه استفاده از خاك 
پاكس��تان را براي تجارت مس��تقیم با افغانس��تان 
نمي دهد، بنابراین چابهار، براي دسترس��ي هند به 
افغانستان و فراتر از این كشور، اهمیت بسیاري دارد.

 هند هم ك��ه به دلی��ل نگراني در م��ورد حاكمیت 
ارضي خود به ط��رح »یك جاده یك كمربند« چین 
نپیوسته اس��ت نگران به خطر افتادن موقیعت خود 
در چابهار است، در این میان بندر گوادر پاكستان كه 
با سرمایه گذاري چین ساخته شده و بخشي از طرح 
یك جاده یك كمربند به شمار مي رود، در فاصله 100 

كیلومتري چابهار واقع شده است.
درواقع اس��تفاده از ظرفیت بندرچابهار براي انجام 
مبادالت تجاري با س��ایر كشورها و همچنین حفظ 
ت��وازن قدرت در منطقه خاورمیان��ه براي هند مهم 
اس��ت اما با وجود این هند در اجراي ق��رارداد كم و 
كاستي هایي را هم داش��ته و همین موضوع موجب 
ش��ده اس��ت كه ایران به دلیل تاخیرهاي چند باره 
هند، ب��ه دنبال جلب همكاري چی��ن به پروژه بندر 
چابهار باش��د اما هند مخالف این موضوع است زیرا 
حضور چین در چابهار برخالف منافع دهلي نو است، 
زیرا نه تنها هند را از فرصت هاي اقتصادي این بندر 
محروم مي كند، بلكه نفوذ پكن را در منطقه افزایش 
مي دهد، بنابراین هم اكنون هند در اجراي این قرارداد 
مصمم است. دهلي نو در طول مذاكرات ۲+۲ كه هفته 
گذشته میان هند و آمریكا برگزار شد، سعي كرد در 
مورد دلیل حضور خود در چابهار به واشنگتن توضیح 
دهد و اعالم كرد كه پروژه بندر چابهار، هند را به طور 
مستقیم به خاك افغانستان متصل مي كند كه براي 
اقتصاد این كشور بدون دسترس��ي به آب هاي آزاد 

هم مفید است.
ناگفته نماند كه بهبود و دستیابي به ثبات اقتصادي 
در افغانس��تان یكي از اهداف مهم آمریكا اس��ت كه 
از س��ال ۲000 تاكنون در افغانستان حضور نظامي 
داشته است. بنابراین واشنگتن امیدوار به همكاري 
هند براي بازس��ازي اقتصادي افغانس��تان است كه 
همین موضوع بحث تحریم ها علیه ایران و همچنین 
حضور هندي در ایران ط��ي ماه هاي آینده را با اما و 
اگرهایي همراه مي كند.در این ش��رایط هند، ایران 

و افغانس��تان تصمیم گرفته اند كه در س��ال ۲019 
مذاكرات مفصل تري در ارتباط با بندر چابهار برگزار 
كنند و انتظار مي رود تا این زمان، تاثیر فش��ارهاي 
واشنگتن بر ایران هم مشخص تر شود و دهلي نو هم 
موافقت آمریكا را براي ادامه سرمایه گذاري در بندر 

چابهار به دست خواهد آورد. 
البته مذاكرات سه جانبه اي هم درهفته گذشته میان 
هند، ایران و افغانستان، برگزار شد كه در آن بر تعهد 
سه كشور به خصوص هند براي توسعه بندر چابهار 
تاكید شد. یك روزنامه هندي هم با اشاره به نشست 
س��ه جانبه اخیر بین معاون��ان وزارت خارجه ایران، 
هند و افغانستان نوش��ت: دهلي نو به رغم آگاهي از 
پیامده��اي خروج آمری��كا از برج��ام و تحریم هاي 
واشنگتن علیه تهران، مصمم است به مشاركت خود 

در توسعه بندر چابهار ادامه دهد.
به گزارش ایرنا، بیزینس اینس��ایدر یادآورشد: وجي 
گوخ��ال معاون وزیر ام��ور خارجه هن��د، به عنوان 
نماینده كشورش در مذاكرات سه جانبه اوایل هفته 
جاري با ایران و افغانستان در كابل كه براي اولین بار 
برگزار شد، با همتایان ایراني و افغان خود دیدار كرد.

این روزنامه نوشت: درحالي كه سه كشور در این دیدار 
در خصوص مسائلي از جمله مبارزه با تروریسم و مواد 
مخدر گفت وگو كردند، اما تمركز مذاكرات بر توسعه 

بندر چابهار واقع در جنوب ایران بود.

  واگذاري یا مشاركت بندرچابهار؟ 
نزدیك شدن به زمان اجرایي شدن قرارداد مشاركت 
هندي ها در بندر چابهار ع��الوه بر واكنش هایي كه 
میان مقامات آمریكایي به همراه داش��ت در داخل 
ایران هم دردسرس��از ش��د، هم��راه با انتش��ارخبر 
شروع مش��اركت هندي ها طي یك تا سه ماه آینده 
در بندرچابهار از س��وي وزیرراه و شهرسازي جار و 
جنجال هاي بس��یاري به پا كرد، یكي از رسانه ها از 
واگذاري تم��ام و كمال این بندر خب��ر داد و همین 
موضوع انتقادات بس��یاري را روانه شخص آخوندي 
و مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردي كرد. البته 
وزیرراه وشهرسازي با نگارش یادداشتي تند، نسبت 
به خبر این رسانه عكس العمل نشان داد و در بخشي 
از یادداش��ت خود گفت كه اگر یك وطن دوس��ت با 

شنیدن این خبر بمیرد، رواست.
پس ازكش و قوس هایي كه بین وزیرراه و شهرسازي 
با این رس��انه ایجاد شد، بسیاري از مسووالن وزارت 
راه و شهرسازي به شفاف سازي قرارداد تهران- دهلي 
نو براي توسعه بندرچابهار پرداختند و فحواي تمام 
این اظهارات این موضوع بود كه در این قرارداد فقط 
بحث س��رمایه گذاري هندي و همچنین مشاركت 
اپراتور هندي- ایراني در توس��عه ای��ن بندر مطرح 
اس��ت و واگذاري به معناي تسلیم تمام اختیارات به 

هند مطرح نیست.

یكي از مسووالن كه قرارداد توسعه بندرچابهار توسط 
هندي ها را تش��ریح كرد، معاون حم��ل و نقل وزیر 
راه و شهرس��ازي بود. مهرداد تقي زاده گفت: تمامي 
فعالیت هاي اپراتور هندي-ایران��ي تحت نظر اداره 
كل بنادر و دریانوردي سیس��تان و بلوچستان انجام 
مي گیرد و هیچ گاه بن��در چابهار به هندي ها واگذار 

نشده است.
او افزود: در واق��ع فعالیت هاي اپراتوري بخش��ي از 
بندر چابهار به یك اپراتوري هندي-ایراني بر اساس 

توافقي در سال 139۲ سپرده شده است.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازي تاكید كرد: 
باید در نظر داش��ت كه اپراتوري اس��كله هاي نفتي، 
معدني و جنرال كارگو در اختیار حاكمیت و توسط 
سازمان بنادر و دریانوردي مدیریت مي شود و تمامي 
فعالیت هاي اپراتور هندي-ایراني تحت نظر اداره كل 
بنادر و دریانوردي سیستان و بلوچستان در چارچوب 
سیاست ها و استراتژي هاي وزارت راه و شهرسازي در 
زمینه هاي تخلیه و بارگیري، انبار داري و نگهداري از 

تجهیزات انجام مي گیرد.
او خبر واگذاري بندر چابهار را شایعه خواند و گفت: 
سپردن بخشي از فعالیت هاي بنادر به یك اپراتور و 
سرمایه گذار خارجي امري رایج در دنیاي امروز است 
و مي توان به اقدام مشابه كشوري مختلف مانند آلمان 

و سوئد حتي قطر در منطقه خاورمیانه اشاره كرد.

مرتضي الویري، رییس ش��وراي عالي اس��تان ها 
با تاكید ب��ر اینكه ای��ن روزها تهاجم وس��یعي با 
انگیزه هاي مختلفي به خانواده شوراییان كشور در 
جریان اس��ت، گفت: تهاجم علیه خانواده شورایي 
كش��ور با انگیزه هاي مختلف و ب��ا هدف تضعیف 

جایگاه شوراها انجام مي شود.
به گزارش ایسنا، مرتضي الویري در نهمین اجالس 
عمومي ش��وراي عالي اس��تان ها گفت: این روزها 
تهاجم وس��یعي با انگیزه هاي مختلفي به خانواده 
ش��وراییان كشور در جریان اس��ت كه نمونه آن را 
مي توان در موضوع بریده ش��دن گوش یك كارگر 
دید. موضوعي كه هیچ ریشه اي نداشت اما براساس 
یك موضوع دروغ موج گسترده اي از تبلیغات علیه 
شوراها به راه افتاد كه متاسفانه رسانه هاي مختلف 
و همچنین صداوسیما این موضوع را پوشش دادند.

وي افزود: درمورد انحالل ش��وراها نیز خبرهایي 
مي رس��د كه وقتي آنها را بررسي مي كنیم متوجه 
مي ش��ویم كه با واقعی��ت فاصله بس��یاري دارد. 
سخنگوي وزارت كش��ور اعالم مي كند كه هشت 
شورا منحل شده اس��ت و ۲۸3 نفر سلب عضویت 
شده اند اما اعالم نمي كنند كه این آمار براي ۵ سال 

گذشته است.
وي ادامه داد: اتفاقاتي همانند جریان شوراي شهر 
بابل باید به درستي مورد بررسي قرار گیرد و قطعا ما 
از هیچ خطایي نمي گذریم اما گذاشتن دام و طعمه 
در جوامع غیراخالق��ي رواج دارد و انتظار مي رود 
در جامعه اخالقي جمهوري اسالمي ایران چنین 

شیوه اي مشاهده و تبلیغ نشود.
رییس ش��وراي عالي استان ها با اشاره به جمعیت 

1۲0 هزار نفري ش��ورایي كشور افزود: اگر در این 
خانواده بزرگ تعداد انگش��ت ش��ماري دستگیر 
شده اند، اما تبلیغات و بزرگنمایي گسترده اي انجام 
شد این یعني تضعیف شوراها مدنظر است. این در 
شرایطي اس��ت كه امروز پیش از هر زمان دیگري 
در مقابل توطئه خارجي نیازمند وحدت هس��تیم 
و خانواده شورایي كشور بیشترین كمك را در این 

حوزه مي تواند انجام دهد.
وي در بخش دیگري از صحبت هاي خود با اشاره 
موضوع رد مصوبات شورا توسط دیوان عدالت اداري 
اف��زود: بعضا وضع مصوبات توس��ط دیوان عدالت 
اداري مجوز وارد ش��دن خس��ارت به درآمدهاي 
شهرداري ها بود، از این رو، با اعضاي دیوان عدالت 

اداري جلس��ات متوالي برگزار ش��د و در چندین 
مس��اله مهم به تصمیمات بسیار خوبي رسیدیم و 
توانستیم جلوي ابطال برخي مصوبات را بگیریم. 
از جمله اخذ عوارض از ساختمان هاي نیمه كاره و 
رها شده و همچنین تابلوهاي معرق تجاري كه از 
ابطال مصوبه آنه��ا جلوگیري كردیم كه این مهم، 
با همفكري و موضع مناس��ب دیوان عدالت اداري 
محقق ش��د و درنهایت از كاهش هزاران میلیارد 

تومان از درآمدهاي شهرداري ها جلوگیري شد.
الوی��ري تاكید ك��رد: درمورد مدیری��ت یكپارچه 
شهري جلس��ات مختلفي با كمیسیون شوراهاي 
مجلس داش��تیم و روز گذش��ته نیز كمیته اي در 
همین زمینه تش��كیل ش��د كه امیدواری��م با این 

تالش ها تا پیش از پایان سال جاري درمورد الیحه 
درآمد پایدار شهرداري ها كه به دولت ارسال شده 
و همچنی��ن مدیریت یكپارچه ش��هري به نتایج 

مناسبي برسیم.
همچنین قرار بود در جلسه شوراي عالي استان ها 
رییس س��ازمان میراث فرهنگي و گردشگري نیز 
حضور داش��ته باش��د كه به دلیل كس��الت موفق 
به حضور در جلس��ه نش��د .به همین دلیل یكي از 
نمایندگان درخواست داد بررسي مشكالت سازمان 
میراث فرهنگي از دس��تور خارج ش��ود كه با راي 

منفي نمایندگان مواجه شد.

700 اثر تاریخي تهران از بین رفته است
در این نشست احمد مسجد جامعي، عضو شوراي 
ش��هر تهران نیزض با بیان اینكه بس��یاري از آثار 
تاریخي تهران را شناسایي و ثبت نكرده ایم و بیش 
از ۷00 اثر در تهران از بین رفته است، گفت: صنعت 
گردشگري واقعا در كشور مغفول مانده است.كشور 
ما حوزه تمدني دارد و مثال چشمه علي ۷ هزار سال 
سابقه دارد و در كش��ورهاي اطرافمان هیچ كدام 
تمدن ندارند.ویژگي تمدن ای��ران گفت وگو بوده 
است و الواح تخت جمش��ید به زبان هاي مختلف 
است و نشان مي دهد همزمان در یك مركز كه كار 
حكومتي، عمراني و زیست محیطي انجام مي شود 
حوزه هاي مختلف در كنار هم حضور داش��تند و 

حوزه تمدني را تعریف مي كردند.
وي گفت: براي مثال معماري مساجد تفاوت هایي 
دارد و آنچ��ه ایران را ایران ك��رده، وحدت در عین 
كثرت است.از مس��ووالن میراث فرهنگي انتظار 

داری��م این تنوع را حفظ كنند و بازتاب دهند، چرا 
ك��ه اگر این آثار از بین برود ب��ه فرهنگ، ادبیات و 
طبیعت ایران آسیب وارد مي شود.بدون تعارف باید 
بگوییم كه چش��مه علي و زاینده رود خشك شد و 
كارون و دریاچه ارومیه و قم در معرض آسیب جدي 
اس��ت و ما زماني در تهران به جاي پونك و ونك به 
عنوان مناب��ع گیاه ون و جایي ب��ه عنوان نارمك، 
باغ هاي انار داشتیم و هر جاي تهران و ایران براي 
خود هویت داش��ت و اینها از بین مي رود.بسیاري 
از آثار میراث فرهنگي كه در ۵0 س��ال اخیر ثبت 
شده از بین رفته اس��ت و خیلي از میراث معماري 
و هویت تاریخي ما دارد از بین مي رود.اگر ما كمي 
بي توجهي مي كردیم كاخ گلستان از ثبت جهاني 

خارج شده بود.
عضو شوراي اسالمي ش��هر تهران گفت: بسیاري 
از آث��ار تاریخي تهران را شناس��ایي نكرده ایم و به 
همین منظور س��ندي را در شوراي ش��هر تهران 
تصویب كردیم كه این موضوع س��امان پیدا كند.

با از بین رفتن بس��یاري از آثار ته��ران مواجهیم و 
علت آن خالهاي قانوني اس��ت و خیلي جاها ثبت 
نش��ده و جاهایي هم كه ثبت ش��ده اس��ت از ثبت 
خارج مي شود.براي اولین بار در شوراي اول تهران 
خیابان ولیعصر را به ثبت رس��اندیم اما چرا اكنون 
مسووالن از مترو به س��بب خشك شدن بسیاري 
از درخت��ان ش��كایت نمي كنند؟ چرا ب��ه خاطر از 
بین رفتن بسیاري درختان خیابان ولیعصر كسي 
شكایت نمي كند؟ ما در محله كن خیاباني داریم كه 
درخت هاي چنارش دوقلو است و پیشنهاد دادیم به 

جاي قطع درختان مغازه ها را خراب كنند.

اطالعات سفرهاي خارجي كاركنان شهرداري منتشر مي شود
انتشار عمومي سفرهاي خارجي كاركنان شهرداري 
پس از تصویب نهایي طرح مدیریت تعارض منافع 

اجرایي مي شود.
ب��ه گ��زارش مه��ر، چهل ودومین جلس��ه كمیته 
شفافیت و شهر هوش��مند برگزار شد. بهاره آورین 
در كانال تلگرامي اش در توضیح این نشست نوشت: 
انتشار عمومي اطالعات این سامانه، جداي از آنكه 
به طوركلي از منظر برقراري شفافیت واجد اهمیت 
است، به عنوان بخش��ي از طرح »مدیریت تعارض 
منافع« نیز در نظر گرفته شده است و حسن اجراي 

این بخش از طرح مذكور منوط به غناي اطالعاتي 
پایگاه داده اي این سامانه خواهد بود. این در حالي 
اس��ت كه بنابر گزارش كارشناسان كمیته در حال 
حاضر ثبت اطالعات در س��امانه به نحو مناس��بي 
صورت نمي گیرد؛ یعني لزوما همه اطالعات در این 
سامانه ثبت نمي شود یا انجام سفر خارجي متوقف بر 
طي شدن گردش كار مربوط به آن در سامانه نیست.

ب��ه گفت��ه وي، اگرچه انتش��ار عموم��ي اطالعات 
س��فرهاي خارجي پ��س از تصوی��ب نهایي طرح 
»مدیریت تعارض منافع« اجرایي خواهد ش��د، در 

این بخش از جلس��ه مقرر ش��د كه مركز ارتباطات 
و ام��ور بین الملل اطالع��ات مربوط به س��فرهاي 
خارجي انجام شده در سال اول دوره جدید مدیریت 
ش��هري را جهت انتش��ار آن در وب س��ایت شفاف 
تهیه و به ش��هردار تهران ارائه دهد. مطابق با ماده 
9 طرح »مدیریت تعارض منافع« موارد اطالعاتي 
خواسته ش��ده در این رابطه عبارتن��د از: مقصد یا 
مقاصد س��فر، طول مدت س��فر، همراهان س��فر، 
میزان و محل تامین هزینه س��فر، علت و ضرورت 

سفروگزارش و دستاوردهاي سفر.

وي ادامه داد: در حال حاضر سیس��تم تامین اعتبار 
شهرداري تهران به نحوي عمل مي كند كه انتقال 
یك قرارداد از یك س��ال مالي به س��ال مالي بعدي 
موجب بروز برخي مغایرت هاي اطالعاتي مي شود. 
در طوالني مدت، راه اندازي سیس��تم تعهد اعتبار 
این مشكل را به لحاظ اداري حل مي كند. اما افزون 
بر آن، اختصاص كد شناس��ایي مش��ترك براي هر 
ق��رارداد بین س��امانه هاي مختلف ش��هرداري كه 
در جلس��ات پیش��ین كمیته نیز مطرح شده و در 
دس��تور كار اقدامات فاوا قرار گرفت��ه بود به لحاظ 

فن��ي مي تواند امكان ح��ذف ردیف هاي اطالعاتي 
 نامعتب��ر بین س��امانه قراردادها و س��امانه مالي را 

فراهم كند. 
در ای��ن راس��تا مقرر ش��د ك��ه در ادام��ه اقدامات 
صورت گرفت��ه در این باره، ظرف م��دت دوهفته و 
با تش��كیل جلس��اتي با حضور نمایندگان كمیته 
شفافیت و شهر هوشمند و نمایندگان سامانه هاي 
مرتبط در س��ازمان فاوا، اختصاص كد شناس��ایي 
مش��ترك براي هر قرارداد در سامانه هاي مختلف 

بررسي و اجرایي شود.
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار
 امتناع توليدكنندگان

از عرضه لوازم خانگي به بازار
خبرگ�زاري ص�دا و س�يما| ريي��س اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي گفت: فروشگاه هاي لوازم 
خانگي نه توليد كننده هستند و نه واردكننده، آنها 
فقط فروشنده هس��تند و توليد و واردات را به مردم 
مي فروش��ند. محمد طحان پور افزود: حاال كه كاال 
نيس��ت بايد ديد چه اتفاقي افتاده، آيا شركت هاي 
تولي��دي به واحد ه��اي صنف��ي كاال مي دهند؟ ما 
مي گوييم نمي دهند و اين را به صراحت مي گوييم. 
طحان پور تاكيد كرد: انبار هاي كاال ها براي واحد هاي 
صنفي نيست و خوشبختانه تصاوير آن از صدا و سيما 
هم پخش شد و هر انبار احتكاري يا براي واردكننده 
بود و يا براي توليدكننده، هيچ وقت يك واحد صنفي 
نمي تواند انبار داشته باش��د چرا كه دو عدد ماشين 
لباسشويي و يا دو عدد يخچال فريزر به منزله احتكار 
نيست. طحان پور گفت: توليدكننده هاي داخلي كاال 
دارند، اما به واحد هاي صنفي نمي دهند. او گفت: اتفاق 
جديدي كه افتاده اين است كه قباًل كاال ها را ۴ تا ۱۰ 
ماه زمان بازپرداخت پولشان مي گذاشتند و ۵ تا ۱۰ 
درصد هم تخفيف مي دادند و پايان سال هم جايزه 
مي دادند، اما حاال ديگر كارخانه ها به صورت اعتباري 
كاال نمي فروش��ند و پول را بايد نقد پرداخت كنيم  و 

جنس را يك ماه بعد تحويل مي دهند.

كاغذ؛ صدرنشين 
كاالهاي صادراتي

ايسنا| افزايش و كاهش ميزان صادرات محصوالت 
مختلف در بخش صنعت و معدن طي سه ماه نخست 
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم شد. 
در صادرات بخش معدن طي سه ماهه نخست سال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 
6هزار و 2۰۰ درصدي صادرات مربوط به استخراج 
غال س��نگ و ليميت بوديم، اما در بخش استخراج 
كانه هاي فلزي و استخراج س��اير معادن به ترتيب 
كاه��ش 26.۷ و ۱۴.۷ درصدي را تجربه كرديم. اين 
در حالي اس��ت كه در بخش صادرات صنايع، گروه 
كااليي كاغذ و محصوالت كاغذي، محصوالت غذايي 
و آش��اميدني و ابزار پزشكي بيشترين رشد ارزشي 
صادراتي رخ داده است. كاغذ و محصوالت كاغذي با 
رشدي 2۳۹ درصدي در ميزان وزن صادراتي و رشد 
۱66 درصدي در ميزان ارزش صادراتي طي سه ماهه 
نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بيشترين رشد در بخش صنعت را به خود اختصاص 
دادند.  همچنين محصوالت غذايي و آش��اميدني با 
رش��د 2۷۳ درصدي در ميزان وزن صادراتي و رشد 
۱۰۰.۷ درصدي در ميزان ارزش صادراتي طي بهار 
۱۳۹۷ نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته كار خود 
را دنبال كردند. در عين حال ابزار پزشكي، اپتيكي، 
دقيق و انواع ساعت با رش��د 6۰ درصدي در ميزان 
وزن صادراتي و رشد ۹۱.۸ درصدي در ميزان ارزش 
صادراتي در مدت مذكور روبرو شدند. در مورد كاهش 
ميزان ارزش ص��ادرات بخش صنعت نيز بايد اعالم 
كرد كه محصوالت از توتون و تنباكو با كاهشي ۹۹.۸ 
درصدي، ماشين آالت و تجهيزات و نيز ماشين آالت 
و دستگاه هاي برقي به ترتيب بيشترين ميزان كاهش 
را در سه ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال قبل تجربه كردند. محصوالت توتون و تنباكو با 
كاهشي ۹۹.۸ درصدي، ماشين آالت و تجهيزات با 
كاهشي ۳۹.۱ درصدي و ماشين آالت و دستگاه هاي 
برقي با كاهشي 2۳.۴ درصدي طي سه ماهه نخست 
سال جاري نس��بت به مدت سال گذشته در ميزان 

صادرات خود روبرو شدند.

 شناسايي 510 هزار انبار كاال
در سطح كشور 

فارس| رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز از شناسايي ۵۱۰ هزار انبار در سطح كشور 
خبرداد و گفت: هنوز تمام اين انبارها به انبارهاي 
گمرك وصل نشده اند. علي مويدي خرم آبادي 
در خصوص س��امانه جامع انبارها گفت: آخرين 
هماهنگي ها در خصوص تكميل سامانه جامع 
انبارها بي��ن وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و 
وزارت اقتصاد و دارايي انجام شده كه تكميل اين 
س��اما نه ها اطالعات ما را در خصوص موجودي 
انبارها به روز كرده و در امر مبارزه با احتكار و قاچاق 
كاال به ما كمك مي كند. او افزود: اين انبارها بايد به 
2۸ هزار انبار گمرك وصل شوند كه در حال حاضر 
تعداد زيادي از آنها به انبارهاي گمرك وصل شده 
است. او اظهار كرد: با وصل شدن تعداد انبارهاي 
كل كشور به انبارهاي گمرك هر گونه كااليي كه از 
اين انبارها خارج شود كامال قابل رهگيري خواهد 
بود. مويدي خرم آبادي اظهار كرد: سامانه جامع 
انبارها در حال تكميل است و بايد ديتا و اطالعات 

آن تكميل شود. 

توليد ميني بوس ۲ برابر شد
ايسنا| مرداد ماه امسال توليد انواع ميني بوس و 
ميدل باس با رشد نزديك به دو برابري همراه بود. 
براساس جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در مرداد م��اه توليد انواع ميني بوس و 
ميدل باس با افزايش ۹6.۸ درصدي از ۹۳ دستگاه 
در مرداد ماه سال گذشته به ۱۸۳ دستگاه افزايش 
يافت. توليد اين محصوالت در پيشرو ديزل آسيا 
صعودي بوده و از 2۷ دستگاه در مرداد ماه سال 
گذشته به ۳۵ دستگاه رسيد. در اين مدت توليد 
انواع ميني بوس و ميدل باس در گروه بهمن نيز 
افزايش يافته و از ۳6 دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹6 
به ۴۹ دستگاه افزايش يافت. توليد اين محصوالت 
در سروش ديزل مبنا نيز با افزايش همراه بوده و 
از 2۰ دس��تگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۹۵ 
دستگاه رسيد. برخالف اين شركت ها اما توليد 
ان��واع ميني بوس و ميدل باس در عقاب افش��ان 
نزولي بوده و از ۱۰ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹6 به 

۴ دستگاه كاهش يافت.

با تصميم هيات دولت صورت گرفت

آزادسازي كاالهاي مانده در گمرك

دالر ۴۲۰۰ توماني موقت جواب داد

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس خبر داد

طرح جديد مجلس براي لغو ممنوعيت واردات خودرو 

كارتن ها را پس مي گيرند تا يخچال احتكار نشود

تعادل |   
ورود كاال ب��دون انتق��ال ارز براي كااله��اي مانده در 
انبارهاي گمرك آزاد ش��د. براس��اس تصميم هيات 
وزيران، ثبت س��فارش با اعتبار حداكثر يك ماه براي 
ترخيص جه��ت واردات كاال به اس��تثناي خودرو كه 
تا قبل از تاريخ تصويب اي��ن تصويبنامه داراي قبض 
انبار اماكن گمركي، مناط��ق آزاد تجاري � صنعتي و 
ويژه اقتصادي باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضي 
بالمانع اس��ت. همچنين ترخيص كاالهايي كه تاريخ 
صدور ثبت س��فارش آنها اول مردادماه س��ال جاري 
اس��ت بدون رعايت س��قف ارزش��ي واردات موضوع 
تبص��ره ۳ اصالحي بند 2 م��اده ۱۰ آيين نامه اجرايي 
قانون مقررات واردات و ص��ادرات موضوع نيز بالمانع 
اعالم شده است. صدور بخشنامه هاي خلق الساعه در 
ماه هاي گذشته، روند تجارت خارجي كشور را با اخالل 
روبرو كرده بود؛ به طوري كه فعاالن اقتصادي نسبت به 
صدور بخشنامه هاي متعدد، كه سدي بر سر راه تجارت 
خارجي كش��ور در نيمه نخست س��ال ۹۷ بود، بارها 
معترض ش��دند. به گفته آنها، محدوديت هاي اعمال 
ش��ده موجب رس��وب كاال در گمركات كشور شد. بر 
همين اساس، هيات وزيران به منظور تسهيل ترخيص 
كاال گمركات و با پيشنهاد گمرك، مجوز ورود كاالهاي 

موجود در انبارها بدون انتقال ارز را صادر كرد. 

   چرا كاالها در گمرك حبس شد؟ 
رس��وب كاالها در گمرك كش��ور از روز 22 فروردين 
ماه س��ال جاري آغ��از ش��د و پ��س از آن، به موجب 
دستورالعمل۳۰ خرداد ماه، برخي كاالها در گروه چهار 
كااليي قرار گرفتند و واردات آنها به كشور ممنوع شد، 
فرآيندي كه به عدم ترخي��ص برخي كاالها دامن زد. 
مرحله بعد، صدور مصوبه اي بود كه بنابر پيشنهاد اتاق 
اي��ران و تصميم هيات وزيران صادر ش��د و آن اصالح 
ماده ۱۰  آيين نام��ه مقررات و ص��ادرات در خصوص 
صدور و تمديد كارت بازرگاني بود كه محدوديت هايي 
براي كارت اولي ها و دومي ها و س��ومي ها ايجاد كرد. 
تير خالص را اما بند ۵ بخشنامه ارزي دولت در تاريخ 
۱6 مرداد ماه زد كه معطوف به اخذ تفاوت نرخ ارز بود. 
چراكه بر اساس بخش��نامه جديد ارزي، براي تمامي 
كاالهاي وارداتي كه پس از ۱6 مرداد ماه س��ال جاري 
وارد گمركات كشور شده بايد مابه التفاوت نرخ رسمي 
دالر ب��ه ارزش ۴2۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد، از س��وي 
صاحب كاال پرداخت مي ش��د تا اجازه ترخيص داده 
 شود؛ اين يعني رسوب كاال در گمرك. در اين مرحله 
بود كه ترخيص كاالها از ۳۵۰۰ كانتينر در روز، به هزار 
و حتي ۸۰۰ كانتينر در روز افت كرد. به نظر مي رسد، 
رسوب كاالها در گمرك را مي توان ناشي از زنجيره اي 
از تصميمات كارشناس��ي نش��ده در ماه هاي گذشته 
دانست و كاهش انگيزه يا دشوارتر شدن فرآيند واردات 
را به عنوان خروج��ي اين تصميمات معرفي كرد. اين 
مصوبه محدوديت هايي هم براي فعاالن اقتصادي ايجاد 
كرد؛ بطوري كه بخش عمده اي از صاحبان كاال مدعي 
بودند كه امكان پرداخت اي��ن مابه التفاوت را ندارند و 
روند بروكراسي اين پرداخت نيز طوالني است. از اين 
رو حجم بااليي از كااله��اي وارداتي به ويژه مواد اوليه 
واحدهاي توليدي و ماش��ين آالت در گمركات كشور 
حبس شد. اما نگراني ها ودامنه اعتراضات تا جايي پيش 

رفت كه رييس اتاق تهران در نشست شهريورماه هيات 
نمايندگان اتاق تهران، از رسوب ۱۳۹ هزار كانتينر در 
بنادر و ۷ ميليون تن كاال در گمركات كشور ابراز نگراني 
كرد و هشدار داد در صورت ادامه روند تا سه ماه آينده 
قحطي را در بازار خواهيم داش��ت. از آن س��و، معاون 
فني گمرك كشور، هم كه در جمع فعاالن اقتصادي 
حضور يافته بود با تاييد كند شدن روند ترخيص كاال 
و عذرخواهي از فعاالن اقتص��ادي، اعالم كرد كه اين 
سازمان تابع دستورالعمل هايي است كه از بيرون به اين 
سازمان مي رس��د و در واقع، توپ را در زمين نهادهاي 
تصميم گيري باالدس��تي انداخ��ت. به گفته مجتبي 
پورس��يف، روند ترخيص كاال تا 2۱ فروردين ماه سال 
جاري، روندي طبيعي را ط��ي  مي كرد. در اين تاريخ، 
هيات وزيران طي مصوبه اي اعالم كرد كه واردات صرفا 
بر اساس رويه بانكي انجام گيرد و بدين ترتيب، واردات 
بر اس��اس رويه هاي جاري تجارت را ممنوع دانست؛ 
در نتيج��ه واردات در مقابل صادرات بدون انتقال ارز و 
موارد مندرج در ماده ۳۸  آيين نامه مقررات صادرات و 

واردات ممنوع شد. 
البته كمي پس از اين اعتراضات، گشايشي در ترخيص 
كاالهاي مان��ده در گمرك حاصل ش��د؛ به طوري كه 
گمرك اي��ران نيز اع��الم كرد: اگرچ��ه صرفا مجري 
سياس��ت ها و دس��تورالعمل هاي تج��ارت خارجي 
اس��ت و در حوزه مقررات و قواني��ن ورود و خروج كاال 
تصميم گيرنده نيست اما در هفته هاي اخير به دستور 
رييس كل گمرك از تمامي ظرفيت هاي قانوني استفاده 
كرده تا واردكنندگان و صادركنندگان در شرايط ويژه 
اقتصادي با كمترين مش��كالت مواجه شوند كه ارايه 

اينگونه راهكارها از جمله اين اقدامات است.
از آنسو، مسعود خوانساري با اشاره به آمار گمركي در 
صفحه اينس��تاگرام خود نوشت: خوشبختانه اصالح 
يكسري از بخش��نامه ها موجب ش��ده تا فرآيندهاي 
گمركي تسهيل ش��ود. چراكه جديدترين آمارها نيز 
نشان مي دهد، س��رعت ترخيص كاال از روزانه ۳۵۰۰ 
كانتينر به ۵۰۰۰ كانتينر رسيده است. به اين ترتيب، 
وضعيت ترخي��ص كاال از گمركات ب��ه حالت عادي 
بازگشته و كارخانه هاي صنعتي به جهت تامين مواد 
اوليه و ش��هروندان از نظر تامي��ن كاالهاي عمومي و 
مصرفي مي توانند آس��وده خاطر باشند. او همچنين 
نوشت: همكاري ميان دولت و بخش خصوصي قطعا 
به رفع چالش هاي پيش روي كش��ور كمك مي كند. 
به خصوص در اين روزهايي كه فضاي عمومي و ذهني 
شهروندان به ش��دت به وضعيت آينده اقتصاد كشور 
حساس است بايد س��طح اين همكاري ها ارتقاء پيدا 
كند. مسووليت ملي همه ما كمك به عبور از تنگناهاي 
اقتصادي با حفظ روحيه عمومي و بازس��ازي اعتماد 

عمومي است.
بر همين اساس بود كه هيات وزيران در تازه ترين جلسه 
خود و به پيشنهاد گمرك ايران، واردات كاال بدون انتقال 
ارز را براي كاالهاي موجود در انبارها بالمانع اعالم كرد. 
بر اس��اس تصويب نامه هيات وزي��ران، براي كاالهاي 
داراي قبض انبار اماكن گمركي و مناطق آزاد تجاري، 
صنعتي و ويژه اقتصادي، ثبت سفارش با اعتبار يك ماهه 
انجام مي ش��ود تا بدون انتقال ارز و با ارز متقاضي وارد 
كشور ش��وند. البته خودرو از اين قاعده مستثنا بوده و 
واردات آن همچنان ممنوع است. بر اساس تصويب نامه 

هيات وزيران، به پيشنهاد گمرك ايران، ثبت سفارش 
با اعتبار حداكثر يك ماه براي ترخيص جهت واردات 
كاال به استثناي خودرو كه تا قبل از تاريخ تصويب اين 
تصويب نامه داراي قبض انبار اماكن گمركي، مناطق 
آزاد تج��اري � صنعتي و ويژه اقتصادي باش��ند بدون 
انتقال ارز و با ارز متقاضي از سوي هيات وزيران بالمانع 
اعالم شده است. همچنين ترخيص كاالهايي كه تاريخ 
صدور ثبت سفارش آنها اول مردادماه سال جاري است 
بدون رعايت س��قف ارزش��ي واردات موضوع تبصره 
۳ اصالحي بند 2 م��اده ۱۰ آيين نام��ه اجرايي قانون 
 مقررات واردات و صادرات موضوع تصويب نامه شماره

۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ بالمانع است.

   اما مشكل كجا بود؟ 
اما آيا احساس كمبود برخي كاالها در كشور و زمزمه بروز 
كمبودهاي گسترده در ماه هاي آتي صرفا ناشي از ايجاد 
محدوديت وارداتي بوده است؟ پاسخ منفي است. بر اساس 
توضيحات ك��ه معاون فني گمرك در نشس��ت هيات 
نمايندگان اتاق تهران، اقداماتي از قبيل »اخذ ما به التفاوت 
نرخ ارز«، »عدم صدور ثبت سفارش براي كاالهاي موجود 
در گمرك به عنوان كاالهاي ممنوع��ه«، »عدم صدور 
ثبت سفارش بدون انتقال ارز«، »مشكالت تخصيص ارز 
با توجه به تخصصي ش��دن صدور گواهي ثبت سفارش 
توسط نهادهاي ذي ربط«، »مشكالت تامين ارز توسط 
بانك مركزي«، »عدم ترخيص كاالي ثبت سفارش شده 
موجود در اماكن گمرك توس��ط كارت اولي ها و كارت 
دومي ه��ا«، »نگهداري كاال در گم��ركات از ترس اتهام 
احتكار« و »بالتكليفي كااله��اي وارداتي جهت عرضه 
در بازارچه هاي مرزي و عدم تخصيص ارز به بازرگانان و 
اولويت قرار دادن واحدهاي توليدي براي واردات« از جمله 

اصلي ترين داليل رسوب كاال در گمركات است.

با همه اينها، به نظر مي رسد حل معضل رسوب كاالهاي 
وارداتي در گمركات كش��ور، ب��ا ظرفيت هاي قانوني 
موجود هم قابل حل باشند. به عنوان نمونه، بر اساس 
ماده ۴2 قانون امور گمركي كه در اختيار رييس گمرك 
قرار دارد و براي شرايط ويژه طراحي شده است، منجر 
به ترخيص كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي 
شده است. از ديگر سو اما ترخيص كاالهاي واسطه اي 
و سرمايه اي )مانند ماشين آالت( كه نقش مهمي در 
تكميل فرآيند توليد در كش��ور دارند نيز با اختيارات 
ويژه گمرك، تسهيل شده است. اين در حالي است كه 
دشواري در ترخيص كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي، 
نقش مهمي در افت توليد صنعتي كشور، در بازه زماني 
فصل بهار ۱۳۹6 تا فصل بهار سال جاري داشته است.

از ديگر سو، گزارش مركز آمار ايران نشان مي دهد كه 
طي اين مدت، تغييراتي نيز در ارزش دالري تجارت 
خارجي ايران، در بخش هاي مختلف رخ داده است. 
به عنوان نمونه، از ميان دس��ته بندي هاي چهارگانه 
»كش��اورزي، ش��كار و جنگلداري«، »ش��يالت«، 
»اس��تخراج معدن« و »صنعت«، درص��د تغييرات 
صادرات در هر چهار مورد نسبت به فصل قبلي افت 
داشته و به عنوان مثال، در مورد »استخراج معدن«، 
نس��بت به فصل زمستان س��ال ۱۳۹6، افتي معادل 
۴6.۱6 درصد را تجربه كرده است. در زمينه صنعت 
اما درصد تغيي��رات ارزش دالري تج��ارت خارجي 
در بخش واردات، هم نس��بت به زمس��تان ۱۳۹6 و 
هم نسبت به فصل مشابه س��ال گذشته، شاهد افت 
بوده است. به عبارت دقيق تر، واردات صنعتي كشور 
در پايان بهار س��ال جاري، نسبت به فصل قبل از آن، 
حدود ۳۰.۰۸ درصد افت داش��ته و نس��بت به فصل 
مشابه سال گذش��ته نيز افتي معادل ۸.۷۹ درصد را 

شاهد بوده است.

  مسير نجات با قوانين فعلي
اما آيا ميان رس��وب كاالهاي وارداتي در گمرك كشور و 
افت واردات صنعتي، به ويژه واردات كاالهاي واسطه اي 
و س��رمايه اي، ارتباطي وجود دارد؟ شواهد نشان دهنده 
آن است كه چنين ارتباطي واقعًا وجود دارد و به عبارت 
ساده تر، بخشي از معضل توليد و نيز معضل كمبود كاال در 
قفسه هاي فروشگاهي كشور را مي توان ناشي از كژكاركرد 
در گمرك كشور دانست. توضيح اينكه در طول ماه هاي 
گذشته، بخشي از كاالهايي كه وارد گمركات شده بودند و 
ثبت سفارش نيز در مورد آنها صورت گرفته بود اما در مرحله 
تخصيص يا در مرحله تامين ارز قرار داشتند، نتوانستند 
وارد خاك كشور شوند. عمده داليل اين رسوب كااليي 
در گمركات نيز به مغايرت هاي قانوني و تصميمات خلق 
الساعه اي همچون اعالم دريافت ما به التفاوت ارزي و نيز 
عدم تزريق ارزهاي صادراتي به سامانه »نيما« باز مي گشت. 
با اين همه، ظاهرا ساز و كارهاي قانوني در گمرك كشور، 
مي توانند اين مش��كالت را تا اندازه اي حل كنند. معاون 
فني گمرك كشور در اين مورد گفت: كل دارو، مواد اوليه 
و تجهيزات بخش سالمت با حداقل اسناد، تنها با داشتن 
تاييديه وزير بهداشت و معاونان ايشان، امكان ترخيص 
خواهند داشت و براي ترخيص كاالهاي اين بخش، منتظر 
تامين يا تخصيص ارز نخواهيم نشست. اين اقدام براي 
ترخيص دارو و مواد اوليه راهگشا بود. عالوه بر اين، ما به 
ستاد مقابله با تحريم پيشنهاد كرديم كه اجازه داده شود، 
درصدي از كاالهايي كه در مورد آنها ثبت سفارش صورت 
گرفته و در صف تخصيص يا تامين ارز هستند، ترخيص 
شود كه خط توليد و تامين كاالي اساسي دچار وقفه نشود. 
بخش عمده اي از تجهيزات مورد استفاده در صنعت خودرو 
با استفاده از اين مصوبه ترخيص شد. در واقع، صرفا با ارايه 
گواهي ثبت سفارش، بعضا تا ۷۰ الي ۸۰ درصد كاالها را با 
توجه به ماهيتي كه واحد توليدي دارد، ترخيص  مي كنيم.

وزير صنعت، معدن و تج��ارت گفت: دولت در مقاطع 
زماني مختلف به تناسب شرايط موجود سياست هاي 
جدي��دي در پيش گرف��ت و ن��رخ ارز ۴2۰۰ توماني 
نيز سياس��تي بود كه بطور موقت ج��واب داد. محمد 
شريعتمداري در نشستي با مجمع نمايندگان گيالن، 
با اشاره به الزام شركت هاي واردكننده به پرداخت مابه 
التفاوت ارز ۴ هزار و 2۰۰ توماني با سقف ۷ هزار تومان 
افزود: اگر اين مابه التفاوت پرداخت نشود، رانت خواري 
ايجاد مي ش��ود زيرا با ارز ۴ ه��زار و 2۰۰ توماني كاال 
وارد ش��ده و به قيمت باالتر فروخته مي ش��ود با اين 
حال؛ مطابق بخشنامه جديد دولت، مواد اوليه توليد و 
قطعات يدكي از پرداخت ما به التفاوت ارز معاف هستند. 
شريعتمداري بر لزوم به روز شدن قوانين مطابق شرايط 
جديد نيز تاكيد كرد و گفت: زماني كه دولت ارز ۴ هزار 
و 2۰۰ توماني را اعالم كرد، همه استقبال كردند گرچه 

شايد اصالحاتي نيز مدنظر داشتند. 
او همچنين بر ض��رورت اصالح قانون ماليات بر ارزش 
افزوده تاكيد كرد و گفت: هم اكنون اين امر فشار زيادي 
به توليدكنن��دگان وارد كرده در صورتي كه ماليات بر 
ارزش افزوده، بايد از مصرف كننده نهايي دريافت شود. 
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: پيشنهاد مي كنم 
براي كوتاه مدت دس��تكم ماليات بر ارزش افزوده در 
برخي حوزه هاي توليد حذف شود. او تصميم دولت براي 
آزاد كردن نرخ ارز را واكنشي به سوداگري هاي ايجاد 
شده دانست و گفت: بسياري از تقاضاهاي ارز ۴ هزار و 

2۰۰ توماني غير واقعي بود.

شريعتمداري به وضعيت حوزه پتروشيمي و بازار نيز 
اشاره كرد و گفت: براي حمايت از اين صنايع ارز نيمايي 
در نظر گرفته شده است. او در ادامه سخنانش با تاكيد 
بر لزوم حفظ وحدت بين قواي سه گانه و همه مسووالن 
كشور براي پيشبرد امور اظهار كرد: سال گذشته 6 هزار 
واحد صنعتي در كشور به بهره برداري رسيد كه گيالن 
سهم قابل توجهي از اين تعداد داشت. او با بيان اينكه 
هم اكنون قريب به ۵2 ه��زار واحد صنعتي كوچك و 
بزرگ در سراسر كش��ور در حال تاسيس است، افزود: 
در گيالن نيز يك ه��زار و ۷۰۰ واحد صنعتي در حال 
طي كردن مراحل تاس��يس هستند. شريعتمداري با 
تصريح اينكه بالغ بر ۴۰۰ واحد صنعتي در گيالن باالي 
6۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارند، عنوان كرد: باهمه 
مشكالت موجود، در زمينه احداث واحدهاي صنعت 
روند رو به رشدي را طي مي كنيم. او ادامه داد: با وجود 
تالش هايي كه طي ۴۰ س��ال گذشته صورت گرفت، 
نتوانستيم آن طور كه بايد از بخش توليد حمايت كرده 

و جلوي فعاليت هاي سوداگرانه را بگيريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: مصوبات كارشناسي 
مجلس و اجراي صحيح آن از سوي دولت در بهبود وضع 
توليد بسيار اثرگذار خواهد بود. شريعتمداري در بخش 
ديگري از سخنان خود به پيش فروش محصوالت يكي 
از خودروس��ازان در هفته هاي اخير اشاره و بيان كرد: 
در كسري از ثانيه، يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر تا پاي 
معامله پيش رفتند اما سامانه به آنها اجازه خريد نداد. 
او به موج رواني ايجاد شده در جامعه و گرايش مردم به 

تبديل ريال به دالر اشاره كرد و افزود: اگرچه بسياري 
در اين حوزه قلم زدند، اما مردم را آگاه نكردند كه سود 
آتي آنان با كاهشي كه به اين ترتيب در ارزش پول ملي 
ايجاد مي شود، حذف مي گردد و اين كار عاقالنه نيست. 
او افزود: فشار نقدينگي يكي از مسائل مهم در اقتصاد 
كشور است كه بايد براي كنترل آن برنامه ريزي كرد، 
همه شاهد بوديم وقتي خودرو عرضه شد ۵۳ ميليون 
مراجعه با 6 ميليون  اي پي اختصاصي و يك ميليون و 
چهارصد فرم تكميل شده و آماده پرداخت وجود داشت. 
كه خود نش��انه وجود نقدينگي باالست. وزيرصنعت، 
معدن وتجارت با توجه به نقش نخبگان در هدايت افكار 
عمومي افزود: بايد براي تبيين سود آني خريد دالر و در 
مقابل ضرر هنگفت آينده با كاهش ارزش پول ملي براي 
مردم تالش كرد و نبايد فقط به دنبال چرايي گش��ت. 
بلكه بهتر است از تاثيرات عدم مشاركت فعال اقتصادي 

براي افكار عمومي سخن گفت.
ش��ريعتمداري در مح��ور ديگري از س��خنان خود با 
اشاره به تهديد دش��من مبني بر اينكه از ۱۳ آبان ماه 
مانع صادرات نفت ايران خواهد شد، بيان كرد: دولت 
با تمهي��د مقدمات الزم تصميم گرف��ت ارز دولتي به 
كاالهاي اساسي و ويژه همچون دارو و تجهيزات پزشكي 
تخصيص يابد. او در ادامه تروي��ج نااميدي در جامعه 
را توطئه بزرگ دش��من دانس��ت و افزود: در حالي كه 
بزرگ ترين قدرت هاي دنيا از جمله امريكا مي خواهند 
ايران را منزوي كنند، سال گذشته اتفاقي رخ داد كه به 

انزواي امريكا منجر شد.

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس جزئيات 
طرح نمايندگان براي لغو ممنوعي��ت واردات خودرو را 
تشريح كرد. فريدون احمدي، نايب رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي با اشاره به مصوبه 
دولت مبني بر ممنوعيت واردات خودرو به كشور، گفت: 
مصوبه دولت براي ممنوعيت واردات خودرو توجيه علمي 
ندارد و بايد اين مصوبه اصالح شود. به گزارش تسنيم، او 

افزود: براي اصالح و تجديدنظر در مصوبه دولت جهت 
ممنوعيت واردات خودرو، طرح��ي را در مجلس براي 
لغو ممنوعيت واردات خودرو آماده كرده ايم كه پس از 

تعطيالت تابستاني پارلمان ارايه مي كنيم.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان 
اينكه واردات خودرو به كشور نبايد محدود بسته شود، 
اظهار داش��ت: بازار خودرو بايد مديريت شود، مديريت 

بازار، با تعطيل كردن، دو مساله جداگانه است، اين روش، 
منطقي نيست، اين طور بازي با بازار خطرناك است كه 
همه را نگران كرده اس��ت. احمدي با انتقاد از مديريت 
بازار خودرو، گفت: بازار خودرو خوب مديريت نمي شود، 
خوشبختانه دولت قصد دارد ترخيص خودروها از گمرك 
را تسهيل كند كه اميدواريم اين كار سريع تر صورت گيرد، 
اصال اقدام براي لغو واردات خودرو، مناس��ب و منطقي 

نيس��ت. او با اشاره به جزئيات طرح نمايندگان مجلس 
براي لغو واردات خودرو، تأكيد كرد: ما مي خواهيم در اين 
طرح بگوييم كه واردات خودرو نبايد ممنوع شود، بلكه 
بايد مديريت ش��ود و تصميم گيري ها براساس شرايط 

بازار باشد.
نايب رييس كميس��يون صنايع و معادن مجلس ادامه 
داد: اين حق مردم است كه خودروي خارجي خريداري 

كنند، خودروهاي داخلي براي همه زمينه ها و كاربري ها 
پاسخ گو نيست، واردات خودرو در تنظيم بازار موثر است 
و باعث كاهش قيمت ها خواهد شد، از طرفي بازار، روان و 
منطقي مي شود. نماينده مردم زنجان در مجلس در پايان 
خاطرنشان كرد: امضاها براي طرح لغو ممنوعيت واردات 
خودرو در حال جمع آوري است و نمايندگان مجلس نيز 

پيشنهادات خود را براي تكميل آن ارايه مي دهند.

با وجود اخبار منف��ي اين روزها در حوزه اقتصاد، برخي 
كارهاي اصولي توليدي در حال فعاليت هستند و گرچه 
با قيمت تمام شده بيشتري محصول توليد مي كنند، 
اما مش��كل ارز، م��واد اوليه و حتي قطع��ات خارجي 
واردات��ي ندارند و به دليل س��اخت داخل، محصول به 
مراتب ارزان تري ارايه مي دهند. به گزارش ايرنا، رييس 
هيأت مديره انجم��ن توليدكنندگان صوتي تصويري 
كشور مي گويد، براي آنكه كاال به دست مصرف كننده 
نهايي برس��د تصميم گرفتيم بعد از نصب، كارتن كاال 
را بازگردانيم تا از خريد و فروش مجدد آن و انبار كردن 
لوازم خانگي توسط دالالن جلوگيري شود، زيرا گاه قيمت 
مصوب با قيمت ارايه شده در بازار اختالفي ۷ تا ۸ ميليون 
توماني دارد. سيد عليرضا موسوي مجد، با اشاره به اينكه 
قيمت كاالهاي وارداتي افزايش زيادي داشته، گفت: اما در 
حوزه كاالهاي ساخت داخل افزايش قيمت شديد نيست 
و اين محصوالت درحالي كه ارزش افزوده خوبي ايجاد 
كرده است، تنها حدود 2۰ درصد افزايش قيمت داشته كه 
بيشتر به دليل افزايش قيمت مواد اوليه مانند محصوالت 
پتروشيمي، كارتن و... است. موسوي مجد گفت: توليد 
داخلي لوازم خانگي، حدود ۵۰ درصد ارزش افزوده در 
كشور ايجاد كرد، زيرا زماني كه كاال وارد كشور مي شود، 
پول كارگر و... را به خارج مي دهيم، اما اكنون اين پول در 
كشور توزيع مي شود و در گام بعد، داخلي سازي محصول 
صورت گرفته است. به گفته او، اكنون قيمت يك يخچال 
داراي برند خارجي ساخت داخل، ۸ تا ۹ ميليون تومان 
است، اما با توجه به افزايش قيمت ارز، اگر همين يخچال 

از خارج وارد مي شد، قيمتي در حدود ۱6 ميليون تومان 
داش��ت. اين توليدكننده لوازم خانگي ادامه داد: اكنون 
تقاضايي كه در بازار وجود دارد، تقاضاي كاذبي اس��ت 
كه بايد با كمك رسانه ها و توليدكنندگان مديريت شود.

او با اش��اره به اينكه در سال هاي گذشته در ۵ ماهه اول، 
همواره توليد و عرضه به دليل عدم كش��ش بازار پايين 
بوده، تأكيد كرد: اما اكنون چه اتفاقي افتاده كه به خريد 

لوازم خانگي هجوم آورده اند؟
موسوي مجد گفت: تنها دليل اين رفتار از مردم اين است 
كه يك نگراني در جامعه ايجاد ش��ده كه زمينه را براي 
حركت مردم به س��مت بازار هموار كرده است. او ادامه 
داد: اگر چه شرايط جديد، مشكالتي را براي توليد ايجاد 
كرده، اما بايد جلوي اين موج نگراني را بگيريم تا تقاضاي 
كاذب ل��وازم خانگي كنترل ش��ود. او همچنين بابيان 
اينكه برخي قطعات از كشور كره جنوبي تأمين مي شود، 
افزود: مشكلي براي تأمين مواد اوليه از سوي كره جنوبي 
نداريم و در اين خصوص قول مساعد داده اند. وي گفت: 
در تأمين ارز نيز مشكلي نداريم و ارز مورد نياز خود را از 
سامانه نيما مي گيريم. در همين زمينه، انتقال ارز نيز بدون 
مساله در جريان است. به گفته وي در خصوص تأمين 
مواد پتروشيمي نيز مشكلي وجود ندارد و تنها مساله اين 
است كه اين مواد گران شده اند. موسوي مجد در پايان 
گفت: اگرچه تحريم ها مي تواند مشكالتي را ايجاد كند، 
اما در زمان تحريم هاي گذشته نيز ما به كار خود ادامه 
داديم و توانستيم ماشين آالت و قطعات مورد نياز را به 

كشور وارد كنيم.
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كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
نيروگاه هرمزگان، آماده 

گشايش »ال سي«

 خريد نفت هند از ايران 
ادامه مي يابد

صادرات نفت به چين پس از 
وقفه 18 روزه

ايسنا| مديرعامل ش��ركت مادر تخضصي توليد 
نيروي برق حرارتي اظهار كرد: طي سه هفته آينده 
قطعا ال سي پروژه نيروگاه حرارتي هرمزگان قابل 
اس��تفاده اس��ت. محس��ن طرزطلب ظرفيت اين 
نيروگاه را ۱۴۰۰ مگاوات عنوان كرد و افزود: ميزان 
س��رمايه گذاري براي اين نيروگاه ۱.۵ ميليارد يورو 
تخمين زده شده كه س��هم روس ها در تامين مالي 
۱.۲ ميليارد يورو اس��ت. وي درباره تاثير تحريم ها 
در ساخت نيروگاه ها و حفظ روشنايي، اظهار كرد: 
تاكنون شرايط براي ما تا حدودي مشخص شده و 
به همين دليل پيش بيني ه��اي الزم براي حل اين 
مس��اله را انجام داده ايم، اما بايد گفت كه هدف اين 
است تا در بدترين شرايط ظرفيت نيروگاه هاي فعلي 
را حفظ كنيم و با افزايش ظرفيت بتوانيم خاموشي 
را دور بزني��م. طرزطلب ابراز امي��دواري كرد كه با 
تالش بيش��تر و همراهي وزارت نيرو با بخش توليد 
اين مساله مشكل ساز نشود. طبق وعده مديرعامل 
شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي، در 
سال ١٣٩۵ نيروگاه بخاري ۱۴۰۰ مگاواتي سيريك 
و پست فش��ارقوي بالفصل آن با تامين مالي دولت 
روس��يه طي پنج سال آينده در اس��تان هرمزگان 
احداث خواهد شد و ش��ركت مهندسي تكنوپروم 
اكسپورت روسيه با عنوان پيمانكار نيروگاه و پست 
فشار قوي GIS بالفصل آن با همكاري پيمانكاران 
و س��ازندگان ايراني راه اندازي مي شود. اين نيروگاه 
بخاري در جنوب شرقي هرمزگان در ساختگاهي به 
مساحت ۱۹۹ هكتار راه اندازي مي شود. همچنين 
بايد گفت كه اي��ن نيروگاه بخ��اري در چهار واحد 
۳۵۰ مگاواتي با راندم��ان حدود ۴۵ درصد، ۱۴۰۰ 
مگاوات ب��رق توليد خواهد كرد كه از نظر فناوري از 

نوع پيشرفته و بويلر آن فوق بحراني است.

ايرنا| هند با رد درخواست امريكا براي قطع خريد 
نفت از ايران، اعالم كرد كه واردات نفت از جمهوري 
اسالمي را متوقف نخواهد كرد. به گزارش وبسايت 
سواراج ياماگ، از رسانه هاي مطرح تحليلي جنوب 
هند، اين تصميم دولت نارندرا مودي نخست وزير 
هند در طول مذاكرات ۲+۲ ميان سوشما سواراج 
وزي��ر امور خارجه و نيرماال س��يتارامان وزير دفاع 
هند با همتايان امريكايي خود در دهلي نو به دولت 
دونالد ترامپ منتقل ش��د. هند خواهان دريافت 
معافي��ت از تحريم هاي امريكا عليه اي��ران بوده و 
طرف امريكايي نيز اعالم كرده است كه معافيت ها بر 
اساس واقعيت هاي منطقي و داليل قابل قبول اعطا 
خواهند ش��د. مقام هاي هندي به هيات امريكايي 
اعالم كرده اند كه شهروندان هند اكنون تحت تاثير 
قيمت باالي س��وخت در اين كشور هستند و اگر 
قيمت توليد سوخت از اين مقدار باالتر برود، براي 
اقتصاد هند بس��يار زيان آور خواهد بود. يك مقام 
هندي در اي��ن باره گفت: در واقع امريكا در ارتباط 
با ايران كامال منزوي اس��ت. اروپايي ها، چيني ها و 

روس ها همچنان از برجام حمايت مي كنند. 

تس�نيم| در حالي كه تحريم هاي قريب الوقوع 
امريكا صادرات نفت ايران را تحت فش��ار قرار داده 
است، تهران شاهد طوالني ترين دوره عدم ارسال 
نفت به بزرگ ترين مش��تري خود يعني چين در 
طي ۳ سال گذشته بوده است. به گزارش بلومبرگ، 
آمارهاي تانكري نش��ان مي دهد، پ��س از ۱8 روز 
وقفه، ۲ س��وپرتانكر نفتي در اواخر روز چهارشنبه 
پايانه صادراتي ايران را به مقصد چين ترك كرده اند. 
دو س��وپرتانكر ديون وان و دون، كه قادر به حمل 
۴ ميليون بش��كه نفت خ��ام هس��تند، اواخر روز 
چهارشنبه جزيره خارگ را به مقصد سواحل چين 
ترك كردند. آخرين تانك��ري كه پيش از آن نفت 
ايران را به سمت چين برده بود، سوپرتانكر استارال 
بود كه روز ۲۵ اوت ۲ ميليون بش��كه نفت ايران را 
به س��مت نينگبوي چين برده بود. هرچند توقف 
موقتي صادرات نفت ايران به چين احتماال بدين 
معنا نيست كه پكن تسليم فشارهاي ترامپ خواهد 
شد، اما مي تواند حاكي از آن باشد كه پااليشگاه هاي 
چيني خواهان خريد نفت با شرايطي بهتر هستند.

»تعادل«بررسيميكند

افزايشاندكقيمتطاليسياهدربازارنااطمينانيها

دهليدرحالبررسيحضورگستردهتردربخشنفتوگازمسكو

تحول در عناصرسه گانه پتروشيمي ايران 

عرضه نفت درگير تحريم و تقاضا ي جنگ تجاري

مشتريفرزادBخريدارسهامنفتروسيه

گروه انرژي| 
»خوراك« و »ارز« و »بورس« در چند سال اخير به نظر ۳ 
عنصر راهبردي پتروشيمي ايران به نظر آمدند. ۳ عنصري 
كه تحوالت در آنها همواره مورد صحبت مديران اين بخش 
خصوصي شده ايران بوده است و كمتر تحوالت جهاني در 
اين زمينه اثر گذاشتند. در همين راستا به نظر مي رسد با 
توجه به تغييراتي كه اخيرا در هر ۳ اين بخش ها رخ داده 
و هنوز نيز در حال ادامه يافتن است، بايد سال ۹7 را سالي 

مهم براي پتروشيمي ها ارزيابي كرد. 
صنعت پتروشيمي ايران در آستانه يك تحول است كه 
پتانسيل اين را دارد تا س��رمايه هاي مردمي را به سوي 
خود جذب كن��د. آن طور كه اخبار واصله هم از س��وي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم از سوي شركت ملي 
صنايع پتروش��يمي حكايت دارند در هفته آتي »سقف 
رقابت« پتروشيمي ها در بورس كاال برداشته مي شود. اين 
موضوع طبق نظر كارشناسان رشد خوبي را براي ارزش 
شركت هاي پتروشيمي به همراه خواهد داشت. اتفاقي كه 
در نهايت سرمايه ها را به سوي طرح هاي پتروشيمي ايران 
هدايت خواهد كرد. از سوي ديگر به نظر مي رسد واقعي 
شدن قيمت هاي محصوالت پتروشيمي در بورس نيز در 
نهايت تاثير مثبتي روي فضاي اين صنعت خواهد داشت. 
پتروشيمي در ايران ساالنه نزديك به ۵۰ ميليون تن كاال 
توليد مي كند و مهم ترين صادرات غير نفتي محس��وب 
مي شود. محمد حسن پيوندي قائم مقام وقت شركت ملي 
صنايع پتروشيمي ايران اسفند ماه سال ۹۲ عنوان كرد 
كه »پايه هاي جنبش دوم صنعت پتروشيمي اكنون زده 
شده است. پايه هايي كه درصورت به نتيجه رسيدن درآمد 
پتروشيمي در كشور را از ۲۰ميليارد دالر به ۴۰ميليارد 

دالر مي رساند.
پتروش��يمي ها از جمله س��هم هاي مهمي هستند كه 
روزانه در بازار سرمايه تهران معامله مي شوند. اين گروه 
س��همي بيش از ۲۰ درصد از كل معامالت در اين بازار را 
دارد. از سوي ديگر، طبق اظهاراتي بيژن زنگنه وزير نفت 
ايران اين صنعت به 7۰ ميليارد دالر جذب سرمايه براي 
پيش��برد اهداف خود نياز دارد. عددي كه در نبود گزينه 
»سرمايه گذار خارجي« به دليل تحريم ها، بازار سرمايه 

براي آن تعيين كننده خواهد بود. 
واحدهاي پتروش��يمي، به ويژه از آن جايي روي اقتصاد 
ايران تاثير مي گذارند كه تامين كننده خوراك واحدهاي 
پايين دست در حوزه هاي مختلفي از ظروف يك بار مصرف 
گرفته تا دارو هس��تند. نحوه مب��ادالت توليدكنندگان 
محص��والت اوليه پتروش��يمي كه عمدتا توس��ط ۲۰ 
پتروش��يمي در ماهشهر ۱6 پتروش��يمي در عسلويه و 
تعدادي واحدهاي پراكنده در ايران تامين مي شود، براي 

سال هاي اخير بورس كاال بوده است. 
موضوع��ي كه از هم��ان ابتدا م��ورد انتق��اد واحدهاي 

پايين دس��تي و ميان دس��تي ك��ه مصرف كنن��ده اين 
محصوالت هستند بوده است. محمد مروج رييس انجمن 
صنايع نس��اجي بهمن ماه سال ۱۳8۹ با اش��اره به الزام 
شركت پتروشيمي نسبت به عرضه محصوالت توليدي 
خود با قيمت پايين تر از نرخ هاي جهاني در بورس كاال، 
گفته بود: » اين مساله باعث تقويت واسطه ها و در نتيجه 
عرضه مواد اوليه مورد نياز صنعت نساجي با قيمت هاي 
باال در بازار آزاد شده است.«با گذر زمان و جا افتادن نسبي 
خصوصي سازي در صنعت پولساز پتروشيمي اما معضل 

عرضه در بورس و انتقادات به آن همچنان پابرجا بود. 

  انبارهاي احتكار پتروشيمي 
قيمت هاي معامالتي محصوالت پتروشيمي كه در واقع 
خوراك اوليه توليدات پالستيكي از جمله ظروف يك بار 
مصرف هستند، همواره از قيمت هاي جهاني فاصله داشت. 
نوسانات قيمت ارز نيز باعث مي شد »احتكار« به ويژه در 

دوران پر نوسان، طرفدار پيدا كند. 
براي مثال همين ديروز رييس پليس پيشگيري تهران 
بزرگ از كشف و ضبط يك انبار بزرگ احتكار مواد اوليه 
پتروشيمي در منطقه كهريزك خبر داد. سرهنگ كيوان 
ظهيري رييس پليس پيش��گيري تهران بزرگ ديروز با 
بيان اينكه در ايام محرم شاهد افزايش استفاده از ظروف 
يك بار مصرف هستيم اعالم كرد كه اين انبار به وسعت ۵ 
هزار متر و داراي دو س��وله بوده و عالوه بر دو سوله بزرگ 
يكس��وله كوچك و يك كارگاه مخلوط كني نيز در انبار 
وجود داشته است و مقدار 6۰۰ تن مواد اوليه پتروشيمي 
در آنجا احتكار ش��ده بود. اتفاقي كه تنها نمونه در مدت 
اخير محسوب نشده و از وجود انگيزه براي احتكار خوراك 
واحدهاي پايين دستي پتروشيمي حكايت داشت. براي 
مدت ها، دفتر دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي 
به نحوي قيمت ها را تعيين مي كرد كه با قيمت هاي روز 
در فاصله بود. اما اخيرا و طي يك روند با شيب نسبتا ثابت، 
قيمت محصوالت پتروشيمي به قيمت هاي روز نزديك 

شده است. 
پيشتر رس��ول علي محمدي كارشناس بازار سرمايه به 
نيپنا گفته بود كه با نزديك شدن قيمت هاي محصوالت 
پتروشيمي در بورس كاال به قيمت واقعي، خريداران ديگر 
نمي توانند محصوالت خريده ش��ده را با انتظار افزايش 
قيمت و فروش در بازار آزاد دپو كنند. او در ادامه گفته بود: 
» اين افزايش قيمت موجب مي شود كه تقاضاي كاذب 
از بين برود و محصوالت به دس��ت مصرف كننده واقعي 
برسد.«  تقاضاي داخلي براي محصوالت پتروشيمي در 
سال ۹6 از سوي بيژن زنگنه وزير نفت 6 ميليون تن عنوان 
شده بود كه ۱7 درصد رشد را نسبت به تقاضاي سال قبل 

از آن نشان مي داد. 
در م��دت اخي��ر زمزمه هاي��ي مبن��ي بر خ��روج كلي 

پتروش��يمي ها براي عرضه داخلي از بورس كاال مطرح 
ش��ده بود. موضوعي كه البته بخشي از توليدكنندگان 
صنايع تكميلي و پايين دستي پتروشيمي آن را به سود 

باالدستي ها دانسته و با آن مخالف بودند. 

  دارويي  ها معاف از بورس 
اما روز پنج شنبه شركت ملي صنايع پتروشيمي با تكذيب 
خروج پتروش��يمي ها از بورس كاال عن��وان كرد كه در 
توافق هاي انجام شده با تشخيص وزارت صمت تنها تعداد 
محدودي از مصرف كنندگان مهم مواد پتروشيمي مانند 
شركت هاي داروسازي كه توليد آنها براي كشور ضروري 
است،  براي تهيه مايحتاج خود از پتروشيمي ها از رقابت 

در بورس معاف مي شوند.
در ادامه اين خبر عنوان شده بود كه اين تعداد محدود كه 
از سوي دستگاه هاي مسوول شناسايي و معرفي خواهند 
شد، مي توانند به  صورت مستقيم مواد پتروشيمي مورد 
نياز پتروش��يمي خ��ود را با امضاي قرارداد مس��تقيم با 

پتروشيمي ها  و با قيمت بورس، خريداري كنند. 
در حالي كه ب��ا اعالم اي��ن خبر موضوع خ��روج كامل 
پتروش��يمي ها از ب��ورس ب��ه نظ��ر منتفي آم��د، علي 
شريعتمداري وزير صنعت معدن و تجارت روز پنج شنبه 

اع��الم كرد ك��ه از هفته آين��ده در عرض��ه محصوالت 
پتروشيمي نيز سقف رقابت آزاد خواهد شد. وزير صنعت 
دقيقا اعالم نكرده اس��ت كه اين آزادسازي سقف رقابت 
از چه روزي عملياتي خواهد ش��د ام��ا تحليل هايي كه 
تاكنون مطرح شده حكايت از اين داشت كه ارزش سهم 
پتروشيمي ها به دنبال چنين تصميمي رشد قابل توجهي 

را تجربه كند.  
اي��ن اتفاق پس از رونمايي از بس��ته جديد ارزي دومين 
خبري اس��ت كه به مذاق اين گروه خ��وش خواهد آمد. 
به گزارش ايس��نا زماني كه سياست هاي جديد ارزي در 
ارديبهشت ماه توس��ط دولت معرفي شد، شركت هاي 
پتروشيمي موظف شدند ارز صادراتي خود را در سامانه 
نيما عرضه كنند. اين تصميم موجب برانگيختن اعتراضات 
اين شركت ها شد زيرا عقيده داشتند باعث ايجاد رانت و 
فساد مي شود. با رونمايي از بسته جديد ارزي ارز صادراتي 

پتروشيمي ها در بازار ثانويه معامله شد. 

  چالش جديد: خوراك با چه ارزي؟ 
از آن زمان تاكنون موضوع نرخ خوراك پتروشيمي ها البته 
محل سوال بوده است. دولت پيش از اين تصميم خوراك 
را با دالر ۳8۰۰ توماني در اختيار اين واحدها قرار مي داد. 

پس از آن مقرر ش��د كه نرخي جديد براي اين خوراك 
در نظر گرفته شود.  در تازه ترين اظهارنظر در اين زمينه 
فريبرز كريمايي قائم مقام انجمن صنفي كارفرمايي صنعت 
پتروشيمي روز چهارشنبه در اين زمينه گفته است كه بعد 
از تغيير سياست هاي ارزي و تشكيل بازار ثانويه در نيمه 
مردادماه هنوز صورت حس��اب خوراك براي واحدهاي 
پتروشيمي صادر نشده است. او در ادامه بيان كرده است: 
»آخرين صورت حسابي كه براي خوراك گاز و همچنين 
خوراك اتان صادرشده مربوط به سه ماه قبل است و بايد 
منتظر ماند و ديد وزارت نفت در صورت حس��اب جديد 
خود چه نرخي را براي خوراك پتروشيمي ها منظور خواهد 
كرد.«  البته در حالي كه تاكنون پتروشيمي ها صراحتا 
عنوان مي كردند به دليل معافيت از ارايه درآمد ارزي خود 
با نرخ ۴۲۰۰ خود انتظار افزايش نرخ ارز در قيمت خوراك 
گازي تحويلي از وزارت نف��ت را دارند، كريمايي نكاتي 
تاكنون مسكوت را مطرح كرده و گفته است: »البته بايد 
به اين نكته توجه كرد كه همچنان واحدهاي پتروشيمي 
محصوالت خود را در بازار داخلي با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني 
عرضه مي كنند واگر قرارباش��د تغييري در نرخ خوراك 
منظور ش��ود، بايد خوراك تعهدات داخلي شركت ها از 

قيمت گذاري هاي جديد مستثنا شوند.« 

گروه انرژي|
در يك ماه گذشته، افزايش نگراني ها درباره باالگرفتن 
جنگ تجاري بين اياالت متحده و چين، ايجاد بحران  
مالي در كشورهاي درحال توسعه و بازار هاي نوظهور 
و درنتيج��ه احتمال كاهش رش��د جهاني، به كاهش 
قيمت هاي طالي سياه كمك كرده است. با اين همه، 
افزايش نگراني ها درباره افق عرضه، باعث ش��د قيمت 
نفت خام در س��اعات ابتدايي معامالت در روز جمعه 

اندكي افزايش يابد.  
نفت خام درياي شمال، برنت، بعد از كاهشي ۲ درصدي 
در روز سه شنبه، 8 سنت يا ۰.۱ درصد افزايش قيمت 
را تجربه كرد و بشكه اي 78 دالر و ۲6 سنت به فروش 
رسيد. روز چهارش��نبه، اين شاخص نفتي جهاني به 
بيش��ترين قيمت خود از ۲۲ام ماه به اين س��و رسيد 
و ركورد 8۰ دالر و ۱۳ س��نت را به جاي گذاش��ت. به 
گزارش رويترز، قيم��ت قرارداده��اي آتي نفت خام 
امريكا، وست تگزاس اينترمديت نيز بعد از سقوط ۲.۵ 
درصدي در روز سه شنبه، ديروز ۱8 سنت يا ۰.۲ درصد 

افزايش يافت و 68 دالر و 76 سنت در هر بشكه معامله 
شد. برآورد ها حاكي از اين است كه برنت در اين هفته 
افزايش قيمت هفتگي ۱.8 درصدي را به ثبت رساند. 

ش��ركت اطالعات انرژي اي ان زي در يادداشتي درباره 
تحركات قيمتي در بازار نفت خام نوشت: »نگراني هاي 
زيادي در بازار درباره مشكالت ساختاري در عرضه وجود 
دارد. همين مساله قيمت ها را باال نگه داشته است«. در 
گزارش آژانس بين المللي انرژي كه هفته پيش منتشر 
ش��د، آمده بود كه با وجود تنگناي عرضه در بازار امروز 
نفت و پيش بيني افزايش تقاض��ا به مرز ۱۰۰ ميليون 
بشكه در روز در ۳ ماه آتي، ريسك ژئوپليتيك جهاني 
در حال افزايش است. آژانس در گزارش خود آورده بود: 
» با نزديك شدن به س��ال ۲۰۱۹، مشكالت بازارهاي 
نوظهور و كاهش ارزش پول آنها كه در عمل به معناي 
افزايش قيمت انرژي هاي وارداتي است، پيش بيني هاي 
ما را تهديد مي كن��د. عالوه بر اي��ن، خطر باالگرفتن 
تنش هاي تجري نيز در ميان اس��ت«. اشاره آژانس به 
جنگ تجاري از اين منظر اهميتي بيش��تري مي يابد 

كه مقامات چيني با استقبال از دور جديد گفت وگو ها 
با همتايان امريكاييشان از عزم خود براي كوتاه نيامدن 
در برابر امريكا گفتند. به گزارش رويترز به نقل از ارگان 
حزب كمونيست، چين در برابر تقاضاهاي اياالت متحده 
در مذاكرات تجاري، مماشات نخواهد كرد. روز سه شنبه 
رييس جمهور اياالت متحده در توئيتي اظهار كرد كه 
اياالت متحده در اين مذاكرات »دس��ت ب��اال« را دارد. 
ترامپ نوشت: »ما براي رسيدن به توافق با چين تحت 
هيچ فشاري نيس��تيم. آنها براي رسيدن به نتيجه در 
مذاكرات با ما تحت فشار هستند«.  دليل نگراني درباره 
آين��ده عرضه را مي توان در آمار رويترز مش��اهده كرد 
كه از كاهش ۱۰۰ هزار بشكه اي توليد امريكا در هفته 
گذشته و رسيدن توليد اين كشور به ۱۰ ميليون ۹۰۰ 
هزار بشكه در روز، خبر مي دهد. رويترز اين مشكل را به 
دليل مشكالت خط لوله در اين كشور معرفي مي كند.  
با وجود اينكه توليد هفتگي كاهش يافته اس��ت اما بر 
اساس تخمين اداره اطالعات انرژي امريكا، توليد نفت 
خام اين كشور در ابتداي سال جاري، از توليد عربستان 

س��عودي و روس��يه جلو زده و امريكا را به بزرگ ترين 
توليدكننده نفت جهان بدل س��اخته اس��ت. آژانس 
بين المللي انرژي آمار توليد نفت خام روسيه و عربستان 
سعودي در افق كوتاه مدت منتشر نكرده است اما اين 
نهاد برآورد كرده كه توليد نفت اياالت متحده در ماه هاي 
باقي مانده از سال ۲۰۱8 و تا آستانه سال ۲۰۱۹، از توليد 
دو رقيب خود در صدر جدول توليد كنندگان جلو بزند.  
نگران��ي در طرف عرضه نيز با نزديك ش��دن به تاريخ 

چهارم نوامبر كه مصادف با ش��روع تحريم هاي نفتي 
اياالت متحده عليه ايران اس��ت، افزايش مي يابد. اين 
نگراني ها در گزارش روزانه رويترز از بازار نفت مشهود 
اس��ت. اين خبرگزاري مدعي شده كه پااليشگاه هاي 
مشتري نفت ايران از مدت ها پيش از نوامبر، خريد خود 
از ايران را كاهش داده ان��د. با گذر زمان، اين نگراني ها 
بيش��تر و بيش��تر خود را در قيمت طالي سياه نشان 

خواهند داد. 
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گروه انرژي| 
دارمندرا پرادان وزير نفت هند اعالم كرد در راس��تاي 
دست يابي به اهداف هند جهت گسترش روابط با مسكو، 
شركت هاي هندي به دنبال به دست آوردن ميدان هاي 
نفت و گاز تازه كشف شده در روسيه هستند. در اين ميان 
نام ش��ركت او ان جي سي ويدش شركتي كه خواهان 
سرمايه گذاري در ميدان گازي فرزاد B ايران است نيز 

در اين ميان مطرح شده است. 
به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه ' تايمز او اينديا' در روز 
جمعه، وزير نفت هند در سخنراني خود در كنفرانس 
'هند و روسيه در قرن ۲۱' در مسكو گفت: شركت هاي 
هندي هم اكنون سهامي به ارزش ۱۵ ميليارد دالر در 
پروژه هاي نفت و گاز روسيه مانند ساخالين ۱ خريداري 
كرده اند. وي افزود: شركت هاي نفتي و بخش عمومي 
هند در حال بررسي حضور گسترده تر در بخش نفت و 
گاز روسيه هستند. ما در حال همكاري با شركت هاي 
نفت و گاز روسيه جهت به دست آوردن ميدان هاي با 

كيفيت در اين زمينه هستيم.
ش��ركت او ان جي سي ويدش هند در س��ال ۲۰۰۱، 
بيس��ت درصد از سهام پروژه س��اخالين ۱ را در شرق 
روسيه خريداري كرد. پس از اين شركت هندي سهام 
' امپريال انرژي' را خريداري كرد.اين درحالي است كه 

ش��ركت هاي 'او ان جي سي ويدش'، 'نفت هند'، 'اويل 
اينديا' و 'بهارات پترو ريسورسز' اخيرا به صورت مشترك 
در 'ونكر نفت' و 'تس يورياي' روس��يه سرمايه گذاري 

كردند.
در مقابل، شركت روس نفت اكثريت سهام شركت اسار 
اويل نفت را به قيمت ۱۲.۹ ميليارد دالر خريداري كرد.
پرادان توضي��ح داد: امروز روس��يه بزرگ ترين مقصد 
سرمايه گذاري ما در بخش نفت و گاز است. روسيه در 
سياست هاي خارجي و انرژي هند هميشه در اولويت 
خواهد بود. شركت گيل 'GAIL' هند نيز با شركت گاز 
پروم روس��يه يك قرارداد ۲۰ ساله براي خريد ساالنه 
۲.۵ ميليون تن گاز ال ان جي امضا كرده است. هند در 
حال تبديل شدن به يك اقتصاد مبتني بر گاز است. گاز 
روسيه به هند جهت دستيابي به ثبات قيمتي و امنيت 

انرژي كمك مي كند.
وزير نفت هند تصريح كرد: هند و روسيه روابط خود در 
زمينه هيدرو كربن را اس��تحكام بخشيده اند و يك پل 
انرژي ميان خود ايجاد كرده اند. فرصت هاي زيادي براي 
دو كشور جهت همكاري در زمينه نفت و گاز وجود دارد.
بطور س��نتي، روابط دوجانبه هند و روسيه بر مبناي 
ستون هاي متعدد منافع مش��ترك استوار بوده است. 
هر دو هند و روس��يه داراي يك ديدگاه مشابه هستند 

كه براساس نظم چند قطبي است. آنها در گذشته نيز 
يك رابطه اقتصادي قوي داشته اند. هنگامي كه اتحاد 
جماهير شوروي در سال ۱۹۹۱ سقوط كرد، روسيه به 
بزرگ ترين ش��ريك تجاري و تامين كننده تكنولوژي 
دفاعي هند تبديل شد. دو كشور همچنين داراي روابط 
قوي مردمي بودند بسياري از متخصصان جوان هندي 

در روسيه آموزش مي ديدند.
همكاري هند و روس��يه تنها به بخ��ش دفاعي و نفت 
محدود نمي شود. دو كشور در حال همكاري با يكديگر 
براي ساخت نيروگاه هسته اي كودانكوالم در ايالت تاميل 
نادو هند نيز هستند. نيروگاه برق هسته اي 'كودانكوالم' 
در منطقه 'تريونولي' با ظرفيت توليد يك هزار مگاوات 
برق درحال ساخت است. افتتاح اين نيروگاه پيش از اين 
به دليل نقص فني در يكي از راكتور ها به تعويق افتاده 
بود. به گفته مقامات هندي، اين نيروگاه براي كمك به 

مشكالت انرژي در هند مورد نياز است.
هند در چند س��ال اخير مصرانه خواهان كسب امتياز 
توس��عه ميدان گازي فرزاد B در ايران بوده است. مدل 
مالي ارايه شده از سوي هند براي توسعه اين ميدان اما 
مدت ها مورد پذيرش ايران نبود. ايران س��ال گذشته 
اعالم كرده بود كه شركت گازپروم روسيه به نوعي رقيب 

شركت هندي در فرزاد B است. 

عنوان مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره ۹۵ ک/ ت/ ۹7 مربوط به خريد لوله ۱6 اينچ
مناقصه گزار: ش��رکت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس کرمانش��اه- ميدان نفت- بلوار زن- پالک ۴۲ ، کدپس��تي 67۱۴6777۴۵، ش��ماره تماس ۰8۳۳8۳7۰۰7۲ )داخلي ۲۱۴۳ و ۲۱۴۵(، نمابر 

۰8۳۳8۳8۱6۲۳
نوع، کميت و کيفيت کاال:

PIPE LINE 16” .APl 5L.GR X52. SMLS .W.T:6.35 mm. PSL2. L:12M
QTY=700MT                            

PIPE LINE 16” .APl 5L. GR  X52. SMLS. 3- PLY POLYETHYLEN
COATED.W.T:6.35 mm   PSL2. L:12M                           

QTY=84MT                                    

• مبلغ برآورد اوليه: ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۰۴۰/ ۳ ريال ، از محل بودجه جاري 
• تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: ۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال به صورت نقدي، ضمانت نامه معتبر بانکي و يا ساير ضمانتنامه هاي مندرج در قانون برگزاري مناقصات.

• پيش پرداخت: به ميزان ۲۵ درصد مبلغ اوليه قرارداد در مقابل ارائه تضمين معتبر. 
• مدت اعتبار پيشنهادها: ۹۰ روز از زمان گشايش پاکات مرحله اول.

 • شرايط متقاضي: داشتن توان مالي، تجربه کافي و مرتبط، حسن سابقه، ظرفيت توليد )جهت توليد کنندگان کاال(، ارائه گواهي نظام تضمين کيفيت و همچنين اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات، آگهي تأسيس.
از واجدين ش��رايط شرکت در مناقصه دعوت مي گردد، حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتش��ار نوبت دوم آگهي، درخواست خود را از طريق نمابر ۰8۳۳8۳8۱6۲۳ به اداره تدارکات کاال ارسال و تأييديه 
دريافت نمايند. پس از پايان مهلت دريافت درخواست ها، فرم استعالم ارزيابي کيفي حداکثر سه روز پس از پايان مهلت اعالم آمادگي از طريق پست الکترونيک در اختيار متقاضيان حضور در مناقصه قرار 
خواهد گرفت. متعاقبا اسناد مناقصه از همان طريق به آدرس الکترونيک مناقصه گراني که امتياز ارزيابي کيفي الزم را کسب نموده اند ارسال مي گردد. مهلت تحويل و تاريخ گشايش پاکات فني و مالي متعاقبا 

طي دعوتنامه شرکت در مناقصه به اطالع خواهد رسيد.
روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز غربنوبت اول: 24 / 06/       1397          نوبت دوم: 1397/06/31

WWW.WOGPC.IR

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي کيفي
شركت ملي نفت اريان

شركت نفت مناطق مرکزي اريان
����رب )سهام����ي خ����اص( شرك����ت به����ره ربداري نف����ت و گاز غ

کد فراخوان:3174137
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عكسروز

چهرهروز

»سعيد كنگراني« درگذشت
سعيد كنگراني بازيگر قديمي سينما بر اثر سكته قلبي از دنيا رفت. پيمان جعفري يكي از فعاالن عرصه سينما با تاييد اين خبر گفت كه اين 
بازيگر كه قرار بوده به تازگي در »رقص روي شيشه« مهدي گلستانه در شبكه نمايش خانگي جلوي دوربين برود، امروز ظهر 23 شهريور ماه 
در بيمارستاني در تهران از دنيا رفت.»رضا موتوري«، »خواب نامه رحمان سرايدار«، »دايره مينا«، »دايي جان ناپلئون«، »پرواز در قفس«، 
»فصل خون«، »گرداب« و... از جمله فيلم هايش است. كنگراني در سال ۱3۶۷ ايران را ترك كرد و به مدت ۱۶ سال از ايران و بازيگري حرفه اي 
دور ماند. وي پس از بازگشت به ايران در فيلم سينمايي »ازدواج به سبك ايراني« حسن فتحي به ايفاي نقش پرداخت. او كه در سال ۱333 

متولد شده بود در سن ۶4 سالگي از دنيا رفت. كنگراني اخيرا در تئاتري به نام »نيرنگ اورنگ« در تماشاخانه سنگلج به روي صحنه رفت.

ايستگاه

»همه مي دانند« به »آستين« مي رود
جشنواره فيلم آستين اسامي شماري 
از فيلم ه��اي حاضر در اي��ن دوره را 
معرف��ي كرد و از »هم��ه مي دانند« 
 اصغر فرهادي نيز در اين ميان نام برد. 
به گزارش هاليوود ريپورتر، »دونده 
رديف جلو« ساخته جيسون ريتمن 
به عنوان فيلم اختتاميه جش��نواره 

فيلم آستين 2۰۱۸ انتخاب شد. ريتمن كه نامزد اسكار بوده است اين فيلم را 3۱ 
آگوست براي نخستين بار در جشنواره فيلم تلورايد به نمايش درآورد.

در اين فيلم هيو جكمن در نقش يك سياس��تمدار كاريزماتيك به نام گري 
هارت ظاهر شده است كه در صف مقدم انتخابات رياست جمهوري ۱۹۸۸ از 
سوي دموكرات ها جاي داشت اما با برمال شدن رابطه وي با يك زن، كمپين 
وي فروريخت. اين فيلم يكم نوامبر با حضور ريتمن در جشنواره نمايش داده 
مي شود. اين جشنواره با معرفي شماري ديگر از فيلم هاي حاضر در اين دوره 
از آثاري چون »مورد عالقه« جديدترين فيلم يورگوس النتيموس با بازي اما 
استون، »همه مي دانند« ساخته اصغر فرهادي با بازي خاوير باردم و پنه لوپه 
كروز و »دله دزدها« ساخته هيروكازو كورئيدا ياد كرد. جشنواره فيلم آستين 
همچنين اعالم كرد شماري از فيلم هاي كوتاه كه از داستان هاي زنان الهام 

گرفته را براي نخستين بار در اين دوره جشنواره نمايش مي دهد.
امسال لري ويلمور در اين جشنواره تجليل مي شود. اين نويسنده، تهيه كننده 
و كمدين برنده جايزه امي با دريافت جايزه نويس��نده فوق العاده تلويزيوني 
تجليل مي ش��ود. وي از نويسندگان س��ريال هايي چون »دفتر« بوده است. 
بيس��ت و پنجمين دوره جشنواره آستين از 2۵ اكتبر تا يكم نوامبر )3 تا ۱۰ 

آبان( برگزار مي شود.

بازارهنر

هفت نمايش از ايران در جشنواره ها»يفست«

بداهه نوازي »كيوان ساكت« با »ژيوان گاسپاريان«

»انتهاي خيابان مهر« بعد از ماه صفر اكران مي شود

دبير بخش ايران جش��نواره هنرهاي 
اجرايي هايفس��ت ارمنس��تان عنوان 
كرد اي��ن رويداد هن��ري از ۵ مهرماه و 
با حضور ۷ اثر نمايش��ي از كشور ايران 

برگزار مي شود.
آلب��رت بيگجان��ي دبير بخ��ش ايران 
جش��نواره هنرهاي اجرايي هايفست 
ارمنس��تان و سرپرس��ت گ��روه تئاتر 

»ديم��اك« درباره اي��ن دوره از جش��نواره گفت: 
هفدهمين دوره از جش��نواره بين المللي هنرهاي 
اجرايي هايفس��ت ارمنستان امس��ال از تاريخ 2۷ 
س��پتامبر تا ۵ اكتبر برابر با ۵ ت��ا ۱3 مهرماه برگزار 
مي ش��ود. البته تاريخ اصلي جش��نواره  همان يكم 
اكتبر بايد باشد اما امسال به جهت حضور سه گروه 
معتبر لهستاني كه تور خود را قبال برنامه  ريزي كرده 
بودند، جش��نواره زودتر برگزار مي شود. امسال 3۵ 
اجرا از گروه هاي معتبر جهان و از هفده كش��ور به 
ارمنس��تان مي  آيند. او افزود: بخش ايران به ياد و به 
نام لوون هفتوان برگزار مي شود و شامل نمايشگاه 
عكس، سخنراني و نمايش فيلم خواهد بود. از ايران 
۷ نمايش در اين بخش  شركت كرده  اند كه 2 گروه 
از تهران و مابقي از شهرستان حضور خواهند داشت.

بيگجاني درباره گروه هاي شركت كننده در جشنواره 
بيان كرد: نمايش »عروسك هاي من« به كارگرداني 
وحيد خس��روي از نقاالن كرمانش��اه، »۵ دي، ۱2 
تير، 2۶ اس��فند« به كارگرداني رضا رفيع نسب از 
گروه آرش الرس��تان فارس، نمايش »س��وگلين« 
به كارگرداني مهدي صالحيار از گروه اوينار تبريز، 
نمايش »مارشملو« به كارگرداني آلبرت بيگ جاني و 

اجراي داريوش مودبيان از گروه ديماك 
تهران، »۱۷ اكتبر« به كارگرداني سروناز 
نانكلي از گروه +كودك تهران، نمايش 
»طوطي و ب��ازرگان« ب��ه كارگرداني 
حيدر رضايي از گروه زاگرس دهلران، 
نمايش »هئورتات« به كارگرداني ميثم 
صدرا و علي حميديان از گروه چهره جان 
بيرجند آثاري هس��تند كه از ايران در 

جشنواره هايفست حضور خواهند داشت.
او يادآور شد: از ميان اين آثار نمايشي 2 اثر خياباني و 
۵ اثر، اجراي صحنه اي هستند و نمايش »هئورتات« 
نيز در مورد معلولين است. گروه هاي زاگرس دهلران، 
نقاالن كرمانشاه و چهره جان بيرجند متاسفانه به 
علت مش��كالتي كه دارند، آمدنشان هنوز قطعي 
نش��ده اما اميدواريم كه مشكالتش��ان حل شود. 
بيگجاني در پايان صحبت هايش متذكر ش��د: در 
طول جشنواره ۱۰ وركش��اپ با اساتيد بين المللي 
از كشورهاي لهستان، سوئد، سويس، آلمان، ژاپن و 
ارمنستان برگزار مي شود. اين فرصت براي ايرانيان 
نيز فراهم ش��ده كه مي توانند در وركشاپ ها ثبت 
نام كنند. مسووليت هماهنگي و شركت گروه هاي 
ايراني در وركش��اپ  ها و همچنين حضور عكاسان 
ايراني در جشنواره، زير نظر گروه آئورا به سرپرستي 
نازنين نانا واالجم انجام مي  شود. همچنين در پايان 
جش��نواره به هنرجويان، گواهينامه ي بين المللي 
وركشاپ هاي هايفس��ت اهدا مي شود و به برترين 
عكس از نظ��ر داوران، جايزه ايي تعل��ق مي گيرد. 
عالقه مندان براي شركت در وركشاپ مي توانند با 

شماره ۰۹۹۰4۷۶2۹۷۵ تماس بگيرند.

آهنگساز و نوازنده موس��يقي ايراني 
در تشريح تازه ترين فعاليت هاي خود 
از برگزاري يك كنس��رت با همراهي 
ژيوان گاس��پاريان در ت��االر اپراهال 
شهر ايروان كشور ارمنستان خبر داد.

كيوان س��اكت آهنگس��از و نوازنده 
تار و س��ه تار با اش��اره ب��ه تازه ترين 
فعاليت هاي خ��ود توضيح داد: طبق 

برنامه ريزي ه��اي انج��ام گرفت��ه روز جمعه 23 
شهريور ماه در تاالر اپراهال ش��هر ايروان كشور 
ارمنس��تان كنس��رتي را با همراهي استاد ژيوان 
گاسپاريان نوازنده سرشناس ساز دودوك برگزار 
مي كنيم كه در اين كنس��رت عالوه بر حضور اين 
هنرمن��د وحيد تاج نيز به عن��وان خواننده گروه 
»وزي��ري« را همراه��ي مي كنن��د او ادامه داد: 
برنام��ه اي كه در كنس��رت ياد ش��ده پيش روي 
مخاطبان قرار دارد در چهار بخش تنظيم ش��ده 
كه در بخش اول رحيم ايرانشاهي نوازنده گيتار، 

سياوش ساكت نوازنده تمبك و بنده 
به عنوان نوازنده تار يك تريوي بداهه 
نوازي را براي مخاطبان اجرا مي كنيم. 
ساكت به مهر گفت: در بخش دوم من 
ب��ا نوازندگي تار و س��روش عادلي فر 
ب��ا نواختن پيان��و برنام��ه اي را ارايه 
مي كني��م. در بخش س��وم نيز ژيوان 
گاسپاريان و من قطعاتي را به صورت 
بداه��ه اجرا خواهيم ك��رد و در بخش چهارم نيز 
اركستر »وزيري« با خوانندگي وحيد تاج قطعاتي 

از آثار من را براي مخاطبان اجرا مي كنند.
كيوان س��اكت ط��ي ماه هاي گذش��ته عالوه بر 
رونماي��ي از كليپ »يادگار س��رو« به خوانندگي 
وحيد تاج به نفع بيماران مبتال به  ام اس كنسرتي 
را ني��ز با گروه »وزي��ري« بابل برگ��زار كرد. وي 
طي ماه هاي آينده فعاليت هاي ديگري را نيز در 
خارج از كشور با هنرمندان ايراني و خارجي برپا 

خواهد كرد. 

كامران قدكچيان كارگردان س��ينما 
از اك��ران »انته��اي خياب��ان مهر« با 
پخش كنندگي شركت هدايت فيلم 
بعد از ماه هاي محرم و صفر خبر داد. 
كارگردان س��ينما درباره جديدترين 
فعاليت هاي خود گفت: در حال حاضر 
مشغول بازنويس��ي فيلمنامه »عشق 
بدون پروانه« و فراهم كردن مقدمات 

پيش تولي��د اين اثر هس��تيم از همي��ن رو فكر 
مي كنم حدود يك ماه ديگر پيش توليد »عش��ق 
بدون پروانه« را ك��ه يك اثر اجتماعي خانوادگي 
است، آغاز كنيم. ما در عين حال مشغول مذاكره 
با بازيگران براي حضور در اين اثر هستيم اما هنوز 
حضور هيچكدام از آنها قطعي نشده از همين رو 

هنوز برنامه ري��زي دقيقي براي آغاز 
فيلمبرداري نداريم.

او افزود: در حال حاضر كارهاي اكران 
فيل��م ديگر من ب��ا عن��وان »انتهاي 
خيابان مهر« هم در حال انجام است 
كه فكر مي كنم بعد از ماه هاي محرم و 
صفر با پخش كنندگي شركت هدايت 
فيلم اكران عمومي ش��ود. قدكچيان 
درباره ديگر اثرش با نام »جنون« به مهر گفت: ما 
به تازگي پروانه نمايش اين اثر كه در ابتدا »روح« 
نام داشت و سپس آن را به »جنون« تغيير داديم 
به پخش كنندگي موسسه رسانه هاي تصويري را 
دريافت كرده ايم و اميدواريم بتوانيم آن را در زمان 

مناسبي به نمايش بگذاريم.

میراث

ثبت 10 اثر ايران در فهرست جهاني ميراث مستند
مدي��ركل دفتر ثبت آثار س��ازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري از ثبت ۱۰ اث��ر ايران 
در فهرست جهاني ميراث مستند 

خبر داد.
فرهاد نظري با بي��ان اينكه بخش 
عظيمي از اين ميراث مس��تند در 

اختيار مردم و گنجينه هاي خصوصي است، افزود: امروز تالش مي كنيم كه 
راه هاي شناخت و مراقبت از آنها را به مردم انتقال بدهيم چراكه بسياري از اين 
گنجينه ها يونيك و تجزيه ناپذير هستند و نظير آنها در جاهاي ديگري پيدا 
نمي شود. نظري اظهار كرد: مردم بايد از داشته هاي خود آگاه باشند و ميراث 
مستند طيف بسيار وسيعي از عكس هاي تاريخي و كتابخانه ها، نسخ اسناد 
خطي و قباله ها و عقدنامه ها و فيلم هايي هستند كه همه آنها را در بر مي گيرد.
مديركل دفتر ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
افزود: خوشبختانه خانواده هاي ايراني فرهنگ حفظ اين آثار را دارند و با ديد 
يادگار به آنها نگاه مي كنند. او ادامه داد: در مقوله ميراث مس��تند يا حافظه 
جهاني تا به حال نزديك به ۶۰ اثر در فهرست ملي، ۵ مورد در ليست منطقه اي 
آسيا- اقيانوسيه و ۱۰ اثر در فهرست جهاني ثبت شده اند كه جهاني ها به معناي 
اين اس��ت كه جزو آثار بشري محسوب شده و به قوم و كشور خاصي مربوط 
نمي شوند. نظري اظهار كرد: اين آثار ميراث فكري كل بشريت است و شامل 
اثرهايي مانند شاهنامه فردوس��ي، ذخيره خوارزمشاهي، پنج گنج نظامي، 
كليات سعدي، التفهيم ابوريحان و... مي شوند كه خوشبختانه آنها را در آرشيو 
خود داريم و ايران از اين حيث به خاطر تاثيرگذاري و جايگاهي كه در دنيا دارد، 

داشته هايش بسيار زياد است.

تاريخنگاري

دستور پسيان درباره تلگراف هاي انگليسي ها 
بيست و چهارم شهريور ۱3۰۰، كلنل محمدتقي خان پسيان فرمانده ژاندارمري استان 
خراسان در دستوري اعالم كرد كه از اين پس، بايد تلگراف هاي كنسولگري و شهروندان 

انگليس تنها به وسيله تلگرافچي هاي ايراني و به صورت غيررمزي فرستاده شود. 
به مدد نامه هايي كه از او باقي مانده، اكنون چيزهاي بيش��تري از كلنل مي دانيم. 
خلبان شاعر شورشي، نخستين ايراني اي كه هواپيما راند و از آن باال زمين را نگريست 
اما سرنوش��تش اين بود كه نه در سقوط هواپيما كه به اتهام سرپيچي از حكومت 
مركزي، شورشي لقب بگيرد و در حالي  كه مي توانست از ايران خارج شود، بماند، 

بجنگد و كشته شود.
كينه قوام السلطنه از پسيان مربوط به دوراني كه والي خراسان بود، كار خود را كرد 

و پسيان را به كشتن داد. 
او هم اداره را از كفيل تحويل گرفت و مشغول كار شد. تقدير او از همان جا بود كه رقم 
خورد و قوام السلطنه كينه اش را به دل گرفت. پس از كودتاي سوم اسفند ١٢٩٩، 
از حكومت مركزي دستور رسيده بود كه والي خراسان، قوام السلطنه را دستگير 
و روانه زندان كند و بخشي از اموال او از جمله ٣٦ اسب را مصادره و داغ ژاندارمري 
بر آنها بزند، او هم چنين كرد. خودش مي نويسد: »من به خراسان خدمت كرده ام، 
من مردي خدمتگزار دولتم و اگر روزي قوام السلطنه را توقيف كردم، به امر دولت 
مركزي بوده است. حتي به من امر شد كه او را تلف كنم ولي من اين امر را اطاعت 
نكردم زيرا قوام السلطنه در هيچ محكمه رسمي محكوم به مرگ نشده بود و كشتن 
او را وظيفه خود نمي دانستم و تحت الحفظ وي را به مركز فرستادم تا خودشان هر 
چه مي خواهند بكنند« اما قوام پس از اعزام به تهران آزاد شد و در مقام صدارت قرار 
گرفت و ضمن تصويب نامه اي، مبلغ ٥٠  هزارتومان بابت »اموال منهوبه« از خزانه 

فقير ملت دريافت كرد. 
اين اما پايان ماجرا نبود. مخالفت پسيان با سياست هاي انگلستان و كينه قوام، در 

نهايت به مبارزه اي خونين انجاميد كه با قتل پسيان پايان يافت.

كیوسك

175 امين سالگرد انتشار 
اكونوميست

ن�یف�س�ت م�ا  
لیبرالیسمدرمحاق

 ۱۷۵ اكونوميس��ت، 
ر  د پي��ش ،  ل  س��ا
 ،۱ ۸ 4 3 مبر  س��پتا
انتش��ار منظم خود را 
آغاز كرد. اين نش��ريه 
انگليس��ي زبان متعلق 

ب��ه ش��ركت روزنام��ه اكونوميس��ت ب��وده 
 ك��ه توس��ط جيم��ز ويلس��ون انتش��ار آن

 آغاز شد.
 اين نشريه كه هر پنج ش��نبه و بطور همزمان 
در ۶ كش��ور ب��ه چ��اپ مي رس��د، مهم ترين 
رويداده��اي تجاري و سياس��ي هفته را تحت 
پوش��ش قرار مي ده��د. يك��ي از ويژگي هاي 
بارز اين نش��ريه  آن اس��ت كه اي��ن رويدادها 
 را بط��ور كلي، در ط��رح جلد خود ب��ه تصوير 

مي كشد.
 آنطور كه گفته ش��ده، مخاطبان اين نش��ريه 
را غالب��ا اف��راد تحصيل ك��رده، مدي��ران و 
سياست گذاران تش��كيل مي دهند. آنطور كه 
در شماره ۱4 س��پتامبر اين نشريه )تازه ترين 
ش��ماره منتش��ر ش��ده( ديده مي ش��ود، اين 
نش��ريه طرح جلد خ��ود را به ص��دو هفتادو 
 پنجمي��ن س��الگرد انتش��ار خ��ود اختصاص

 داده است.
 اي��ن نش��ريه، در اين ش��ماره، ضمن اش��اره 
به س��الگرد تاس��يس خود، نگاه وي��ژه اي به 
ليبراليسم داشته اس��ت. آنطور كه در گزارش 
اكونوميست آمده، حدود ۱۷۵ سال پيش، اين 
نشريه كمپيني در جهات حمايت از ليبراليسم 
تشكيل داده بود و امروز، جهان شاهد نابودي 
ليبراليسم است؛ چرا كه پوپوليست ها در اين 
سال ها، با قدرت ظاهر ش��ده اند. اكونوميست 
در خصوص اين صحبت، اشاره اي به انتخابات 
امري��كا، ايتاليا و س��وئد داش��ته و اعالم كرده 
كه بس��ياري از كش��ورها، گرفتار سردمداران 
پوپوليس��ت ش��ده كه با عوام فريب��ي، بر ضد 
ليبراليس��م طغيان كرده اند. اكونوميست در 
ش��ماره جديد خود كه به مناسبت ۱۷۵ امين 
سالگرد انتشارش، با جلد زيبايي منتشر شده، 
 نوشته اس��ت كه ليبراليس��م،  جهان مدرن را 
ساخته اس��ت اما اين دنياي مدرن عليه خود 

ليبراليسم شده است .
 اي��ن نش��ريه در ادامه مطلب خ��ود در اثبات 
جهان مدرن عليه ليبراليس��م، مي آورد: اروپا 
و امري��كا در گي��ر و دار يك ش��ورش مردمي 
عليه نخب��گان ليبرال هس��تند،  كس��اني كه 
قادر نيس��تند ي��ا نمي خواهند كه مش��كالت 
م��ردم عادي را ح��ل كنند . در 2۵ س��الي كه 
جابه جايي به سمت آزادي و بازار آزاد صورت 
گرفت��ه بود اين روند معكوس ش��ده،  حتي در 
موردي مث��ل چين كه ب��ه زودي بزرگ ترين 
اقتص��اد دني��ا مي ش��ود،  نش��ان مي دهد كه 
 ديكتاتوري ها هم مي توانند رونق و شكوفايي

 ايجاد كنند.
گزارش اكونوميست بازتاب بسيار گسترده اي 
در رس��انه هاي ديگر داش��ت . در اين گزارش، 
 سردبير اكونوميست به اين موضوع مي پردازد 
كه چرا ليبراليس��م با چالش هايي روبرو است 
كه مي تواند آن را به اضمحالل بكش��اند، چرا 
ليبراليسم نتوانسته الگوي موفقي را در جهان 
پياده كند كه م��ردم عادي را جذب خود كند. 
اي��ن موضوع براي خود اكونوميس��ت بس��يار 
سوال برانگيز بوده است كه چرا راي دهندگان 
غربي از دموكراس��ي موجود نااميد ش��ده اند 
 و اي��ن سيس��تم را ب��راي خ��ود ناعادالن��ه

 مي دانند. 

نگاهي به متوسط ساعت حضور معلم ها در كالس درس 

گروهگوناگون| سال هاس��ت كه بر 
اهميت آموزش ابتداي��ي و پايه تاكيد 
شده و كش��ورها، برنامه هاي بسياري 
براي تمركز بر اين مقطع ارايه كرده اند؛ چراكه به گفته 
بسياري از كارشناسان، مقطع ابتدايي مهم ترين دوره 
براي شناسايي استعداد دانش آموزان است. آنطور كه 
در تعريف نظام جديد آموزشي، مقطع ابتدايي دوره 
اساس نام گرفته است. طبق گزارش هاي منتشر شده، 
در سراس��ر جهان، معلم هاي دوره ابتدايي، ساعات 
تدريس بيشتري در مقايس��ه با ساير مقاطع دارند. 
آن طور كه در گزارش منتش��ر شده از سوي سازمان 
همكاري و توس��عه اقتصادي گفته ش��ده، معلمان 
ابتدايي بطور متوسط هر س��ال حدود ۷۸2 ساعت 
تدريس مي كنند. با اين حال، تفاوت قابل توجهي در 
ميان ساعت حضور معلم  در كالس در كشورها وجود 
دارد. طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر شده، در 
شيلي، امريكا و فرانسه، معلم ها طوالني ترين روزهاي 
كاري را دارند، بطوري كه بايد روزانه بيش از ۶ ساعت 
در كالس درس حضور داشته باشند. آنطور كه گفته 
شده، در س��ال 2۰۱۷، معلم هاي مقطع ابتدايي در 
ش��يلي، حدود ۱۰ هزار و ۶4 ساعت در كالس هاي 
درس حضور داشتند؛ البته در اين گزارش، به شيوه و 
كيفيت آموزش معلم هاي ابتدايي اشاره نشده است. با 
اين حال، در شيلي معلم ها بيشترين ساعت حضور در 
كالس را به خود اختصاص داد و معلم هاي امريكايي 
با س��اعات كاري حدود ۱۰ هزار و 4 ساعت در سال، 
رتبه دوم را در ميان معلم هاي پر كار به خود اختصاص 
داده اند. در بريتانيا نيز، معلم ها س��اعات طوالني در 
كالس هاي درس حضور دارند. آنطور كه گفته شده، از 
هر ۵ معلم در اين كشور، يك نفر در طول هفته حدود 
۶۰ ساعت كار مي كند كه اين ميزان، ۱2 ساعت بيشتر 
از قوانين تعيين شده از سوي اتحاديه اروپاست. طبق 
آمار، متوسط ساعات كار معلم ها در مقاطع ابتدايي 

بريتانيا، حدود ۹42 ساعت اعالم شده است. 
طبق گزارش هاي منتشر شده، نظام آموزشي فرانسه 
از سال ١٨٣٣ آغاز به فعاليت رسمي كرده و نزديك 
به دو قرن است كه فرانسوي ها سيستم آموزشي خود 

را در سير تكامل قرار داده اند. با اين حال، در سال هاي 
اخير، گزارش هايي از اعتراض گس��ترده معلم هاي 
فرانسوي نسبت به دستمزدها منتشر شد. بررسي ها 
نش��ان مي دهد معلمان فرانس��وي حقوق كمتري 
نسبت به معلمان در ساير كشورهاي اروپايي دريافت 
مي كنند و همين موضوع س��بب بروز اعتراض هاي 
گسترده اي در اين زمينه ش��ده است. اين در حالي 
اس��ت كه معلم هاي فرانسوي، س��اعات طوالني در 
كالس هاي درس حضور دارند. آنطور كه گفته شده، 
متوسط ساعت تدريس معلم هاي فرانسوي در مقاطع 
آموزشي، در سال 2۰۱۷، حدود ۹۰۰ ساعت بود كه 
اين س��اعت در اسپانيا به ۸۸۰ س��اعت مي رسد. در 
استراليا و آلمان نيز، معلم ها ساالنه حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ 
ساعت در كالس هاي درس حضور دارند كه اين ميزان 
ساعت كار حدود ساالنه حدود ۱۰۰ ساعت از ميانگين 

OECD بيشتر است. 
در كانادا نيز، اولويت بر س��رمايه گذاري در آموزش 
ابتدايي بوده و نرخ سواد هم ۹۹ درصد است. معلم ها 
نيز در اين كش��ور، بطور متوسط در هر سال، حدود 
۷۹۸ ساعت در كالس هاي درس حضور دارند. آنطور 
كه گفته شده، در آلمان نيز، معلم ها عالوه بر حضور 

در كالس ه��اي درس، فعاليت هاي جانبي پيرامون 
آموزش نيز در منزل انجام مي دهند؛ كارهايي از قبلي 
تصحيح اوراق امتحاني، تنظيم سرفصل هاي به روز، 
مطالعه در خص��وص بحث هايي كه به دانش آموزان 
ارايه مي كنند و ... همچنين گفته ش��ده كه در ميان 
ساير كش��ورها، آلمان، ژاپن و كره جنوبي بيشترين 
حقوق را ب��راي معلمان خود در نظر گرفته اند. طبق 
گزارش  OECD، در ايتاليا، ژاپن و تركيه نيز، معلم ها 
ساالنه حدود ۷2۰ تا ۷۶۶ ساعت در كالس هاي درس 
حضور دارند كه اين ساعت كار در كره جنوبي به ۶۷۱ 
ساعت مي رسد. طبق گزارش هاي منتشر شده، پس 
از خروج ژاپن، كره جنوبي در چند دهه كوش��يد تا 
يك نظام آموزشي نوين و مدرن را بنيان گذاري كند 
كه اكنون به عنوان يكي از قدرتمندترين نظام هاي 
آموزش��ي جهان از آن ياد مي ش��ود. سخت گيري و 
قاطعيت، ويژگي بارز نظام آموزشي كره جنوبي است 
و ميزان س��اعاتي كه دانش آموزان كره اي براي يك 
س��ال تحصيلي در مدارس سپري مي كنند، حدود 
يك هزار ساعت است كه ميانگين آن ۱4 ساعت در 
روز و ب��راي پنج روز در هفته ب��وده، كه اين باالترين 

نسبت در جهان است.

آموزگاران پركار در شيلي 

آمارنامه
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