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ديروز رييس دولت دوازدهم در ش��رايطي استارت 
نوس��ازي كابين��ه را زد ك��ه دس��ت كم ط��ي يك 
هفته اخير، پالس ه��اي متفاوت��ي از مجموعه قوه 
مجري��ه در ضرورت تغيي��ر رويكرد دول��ت به ويژه 
در ح��وزه اقتص��اد به جامعه مخابره ش��ده اس��ت. 
عب��اس آخوندي، وزير س��ابق راه و شهرس��ازي در 
اس��تعفانامه خود كه هفته گذش��ته منتشر كرد، با 
انتق��اد از »سياس��ت دخالت حداكث��ري دولت در 
بازار«، بر »س��ه اصِل پايبندي به قان��ون، احترام به 
مالكيت و اقتص��اد ب��ازار رقابتي« اص��رار ورزيد و 
نوشت، اين س��ه اصل در ش��رايط تحريم اقتصادي 
»نقض« شده اس��ت. او همچنين در اولين مصاحبه 
پس از استعفاي خود با اش��اره به وجود سه مشكل 
س��اختاري اقتص��اد،  رواب��ط بين الملل و ش��كاف 
اجتماع��ي پس از تش��كيل كابينه يازده��م، اظهار 
كرد: »س��ر جمع دول��ت، در حوزه اقتص��اد كالن 
هيچ نظريه راهبردي براي حل مس��ائل ساختاري 
اقتصادي ايران نداشت و اقدام بارزي انجام نداد« در 
حوزه روابط بين الملل»اتفاقا داراي گفتمان روشن 
مبتني بر تعامل حداكثري سياس��ي با جهان بود« 
اما »دولت براي درمان شكاف اجتماعي دارويي در 

دست نداشت«.
آن سوتر اما علي ربيعي، وزير سابق تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي ك��ه به تازگي مس��ووليت ارتباط دولت با 
طيف هاي مختلف اجتماعي و سياس��ي را از طرف 
رييس جمهور بر عهده گرفته اس��ت، ضمن تاييد و 
تاكيد بر ل��زوم اصالحات س��اختاري اقتصاد، گفته 
باي��د اصالحات س��اختاري انج��ام دهيم ام��ا نه با 

سياست هاي بازار آزاد.
اظه��ارات آخون��دي و ربيع��ي به روش��ني حاكي 
از نب��ود انس��جام، اجم��اع و توافق بر س��ر نظريه و 
راهبردي واحد براي حل مش��كالت كش��ور نه تنها 
در ميان كارشناس��ان و دانش��گاهيان كه در ميان 
دولتمردان اس��ت. در چنين وضعيتي، اين سئوال 
در ذهن خلج��ان مي كند كه راه ب��رون رفت از اين 
شرايط چيس��ت؟ آيا حذف و اضافه اعضاي كابينه 
به نفع ديدگاه معتقد به مداخل��ه حداكثري دولت 
در اقتصاد است؟ آيا بايد به نسخه يكي از نظام هاي 
اقتصادي رايج در جهان غرب و ش��رق تن داد و آن 
را الگو قرار داد؟ يا اينكه بايد در وهله اول مسائل را 
به دقت و فارغ از هر گونه نگاه احساس��ي و جناحي 
و مس��لكي تجزيه و تحليل كرد و سپس با استفاده 
از تجربه هاي زيس��ته و تجربه هاي س��اير كشور در 
مس��ير يافتن پاس��خ هاي علمي براي آن مشكالت 
تالش كرد ؟ قطعا پاسخ به سئوال نخست نمي تواند 
مثبت باش��د، چه آنكه با فرض انتخاب افراد داراي 
نظر همس��و، الزام��ات همس��ويي و تمرك��ز براي 

رفع مش��كالت و معض��الت حاصل نخواهد ش��د و 
به فرض مح��ال هم اگر چني��ن اتفاق��ي رخ دهد، 
با تغيي��ر مديران، روش ه��ا و ايده ها ني��ز چنان كه 
طي دهه هاي اخي��ر رخ داده، تغيي��ر خواهند كرد. 
پذي��رش و اج��راي نس��خه ها و تجربه ه��اي موفق 
در غرب و ش��رق هم نمي تواند راهگش��ا باشد، چه 
آنكه اين نس��خه و تجربه ها در فرايند هاي تاريخي 
خاص هر كش��ور به دس��ت آمده اند و نمي توان آن 
را به كش��ور ديگري اختص��اص داد. در اين ميان، 
ش��ايد برخي اس��تدالل كنند، همانط��ور كه مثال 
ق��رص س��رماخوردگي در كش��ور بريتاني��ا منجر 
بهبودي بيماري مي ش��ود، اين ق��رص در ايران هم 
بيمار را بهبود مي بخش��د، از همين رو، نس��خه ها و 
فرمول هاي كارآمد در نظام هاي اقتصادي موفق هم 
همانند داروهاي ش��يميايي با خطاي بسيار اندك 
در همه مكان ها و زمان ها به نتايج يكس��اني منتج 
خواهد شد. اين استدالل اما دس��ت كم داراي يك 
اشكال اس��ت و آن اينكه يك كش��ور يا يك جامعه 
همانند جسم و بدن انس��ان داراي فعل و انفعاالت 
بيولو ژيكي يكس��ان و مش��ابه نيس��ت. يك جامعه 
متش��كل از افراد قابل شمارشي است كه رفتارهاي 
غيرقابل شمارش��ي در برابر متغيرها از خود نش��ان 
مي دهند و از همين رو، الزاما برآيند رفتار جامعه نه 
در يك دوره طوالني ك��ه در يك دوره زماني خاص، 
 در براب��ر يك سياس��ت خ��اص قاب��ل پيش بيني و 
پيش گوي��ي نيس��ت. ب��ه همي��ن دليل اس��ت كه 
 تنها راه برون رفت از مش��كالت، تمس��ك به علم و 
پژوهش هاي اقتص��ادي بومي با هدف شناس��ايي 
دقيق بيماري و در پي آن تجويز نسخه بومي است. 
از اين رو، در وهله اول بايد مسائل را به دقت و فارغ 
از هر گونه نگاه احساسي و جناحي تجزيه و تحليل 
كرد و سپس با استفاده از تجربه هاي زيسته دروني 
و تجربه هاي ساير كشور در مسير يافتن پاسخ هاي 
علمي براي رفع مش��كالت گام برداش��ت. بررسي 
س��ير تحول و تطور نظام ه��اي اقتص��ادي غربي و 
شرقي هم چيزي جز جوش��ش دروني اين نظام ها 
در مواجهه با مس��ائل و تالش براي ح��ل آنها را به 

نمايش نمي گذارد.
 از اي��ن رو، بع��د از نوس��ازي كابينه، ح��اال به نظر 
مي رس��د كه در ادامه برخ��ي تحركات در س��طح 
جامع��ه علمي كش��ور و همچنين برخ��ي اقدامات 
دولت ب��راي گفت وگو و كس��ب نظرات اس��تادان 
دانش��گاه، اقتصاد ايران نيازمند دستيابي به نظريه 
و راهب��ردي كالن و البته درون��ي و بومي براي حل 
مشكالت اقتصاد كشور است و از همين رو، اين نياز 
وجود دارد تا مجموع��ه دولت، حاكميت و نيروهاي 
موثر سياس��ي و اقتص��ادي در جهت دس��تيابي به 
اجماع نظري براي حل مشكالت فزاينده اقتصادي 

گام بردارند.

ايران | روز گذش��ته، روز تعيين تكليف سرنوش��ت 
سه ساله وزارت راه، مسكن و شهرسازي، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي بود. پ��س از چند ماه ابهام 
درباره آينده اين 4 وزارتخانه، جلسه راي اعتماد وزراي 
پيش��نهادي ديروز برگزار شد. جلس��ه اي كه روحاني 
براي راي آوري گزينه هاي پيش��نهادي اش به مجلس 
رف��ت و از آنان دفاع ك��رد. افرادي ك��ه رييس جمهور 
گفت در مي��ان گزينه هاي مدنظرش، تنه��ا اين 4 نفر 
بودند كه اراده الزم را براي مبارزه با مشكالت داشتند؛ 
بقيه يا جواب اس��تخاره ش��ان بد آمده ب��ود يا صداي 
لرزان داش��تند.  در آخر نمايندگان هم به هر 4 گزينه 
پيش��نهادي روحاني اعتماد كردن��د؛ رحماني با 203 
راي، دژپسند با 200 راي، ش��ريعتمداري با 196 راي 
و اسالمي با 151 راي. رييس جمهوري در جلسه دفاع 
از وزرا، پي��ش از آغاز نطق موافق��ان و مخالفان گفت: 
آنها كه مي گويند ابر تورم داريم ي��ا دروغ مي گويند يا 
اقتصاد ايران را نمي فهمند. م��ا ابرتورم نداريم. ابر تورم 
از لحاظ اقتصادي و تحليل سياس��ي نادرست است. ما 
از يك تورم تك رقمي متاسفانه عبور كرده ايم اما حتما 
مي توانيم تورم را مهار كنيم. مهار تورم امكان پذير است 
و روند صعود تورم ادامه نمي يابد. تورم ما افزايش يافته 
است. رشد اقتصادي و سرمايه گذاري هم كاهش يافته 
اما در عين ح��ال در هيچ زماني به ان��دازه امروز ذخاير 
كاالهاي اساسي ما در س��طح بااليي نبوده است. انبار 
ذخاير كاالهاي ما كامال مطمئن است. وي بيان كرد: با 
آنكه امروز مشكالت ارزي داريم اما ميزان ذخاير ارزي 
ما از همه پنج سال گذشته باالتر است. هم كل ذخاير 
باالتر اس��ت و هم ذخاير اسكناس. ما مشكل الينحلي 
نداريم و مشكالت موجود را مي توانيم با كمك هم حل 
كنيم. چهار سال اس��ت كه در گندم، خودكفا شده ايم 
كه در دهه هاي گذشته اين دستاور بي نظير بوده است. 
در حوزه گاز و گازوئيل نيز خودكفا هستيم و در بنزين 
هم در ماه هاي آينده خودكفا مي شويم. روحاني تاكيد 
كرد: ما بيش از هر زمان ديگر به راي نمايندگان مجلس 
نيازمنديم تا كابينه با س��رعت كامل شود و چهار وزير 
پيشنهادي مس��ووليت را بر دوش بگيرند و با تالش از 

مشكالت مردم بكاهند.

  4 وزيرپيشـنهادي قـدرت و اراده الزم را 
دارند

حس��ن روحاني در ادامه نطق خود در مجلس در دفاع 
از فرهاد دژپسند وزير پيشنهادي اقتصاد با بيان اينكه 
بي ترديد وزارت اقتصاد يكي از وزارتخانه هاي مهم ما در 
اين مقطع اس��ت، اظهار كرد: درآمد ما بخش عمده آن 
از طريق اين وزارتخانه تامين مي شود، بنابراين بخش 

ماليات براي ما اهميت خاصي دارد. امروز ما نيازمند به 
عدالت مالياتي هستيم. در بس��ياري از كشورهاي دنيا 
آموزش، بهداشت، زندگي مردم و حتي حقوق كارمندان 
اداري از ماليات پرداخت مي شود، بنابراين ما امروز بايد 
اخذ ماليات را افزايش دهيم و اين كار از طريق افزايش 
كساني كه ماليات مي دهند صورت بگيرد. ما در شرايط 
فعلي كه ركود حاكم است، نمي توانيم ماليات را افزايش 
دهيم اما مي توانيم كس��اني را كه فرار مالياتي دارند به 
مسير درست باز گردانيم. وي با اش��اره به نقل قولي از 
مقام معظم رهبري در يكي از جلسات خصوصي، اظهار 
كرد: رهبري انقالب در يكي از جلسات به ما مي گفتند 
كه ماليات پرداخت كردن بر مردم واجب شرعي است 
و همه كساني كه تريبون دارند و مجتهدان شرعي بايد 
به مردم بگويند كه فرار مالياتي حرام شرعي است. پس 
ما نيز نبايد بگذاريم يك عده ماليات پرداخت كنند و بار 
س��نگين آن را بر دوش گيرند، اما عده اي ديگر حقوق 
مردم را ضايع و پايمال كنند. رييس جمهوري با اش��اره 
به اينكه يكي از مس��ووليت هاي مهم وزارت اقتصاد در 
شرايط فعلي اخذ ماليات و گمركات است، اظهار كرد: 
بخ��ش عم��ده اي از كار وزارت اقتصاد اخ��ذ گمركات 
اس��ت كه براي تع��ادل در واردات و ص��ادرات و همين 
طور س��اير زمينه ها به كمك دولت مي آيد. همچنين 
كار مبارزه با قاچاق نيز يكي ديگ��ر ازوظايف گمركات 
است كه از جمله مهم ترين آنها به شمار مي آيد و البته 
در اين زمينه سازمان ها و نهادهاي ديگري نيز با دولت 
همكاري مي كنند. روحاني افزود: امروز وزارت اقتصاد 
ما مسوول كنترل تورم و افزايش رشد اقتصادي است. 
وزارت اقتصاد در كنار بانك مركزي و س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور بايد تالش كنند تا تورم را مهار كرده و به 
نظر من اين شدني اس��ت. رييس جمهوري با تاكيد بر 
اينكه امروز فرصت هاي خوبي براي تحوالت اساس��ي 
در اقتصاد كش��ور داريم، تاكيد كرد: يك معضل بزرگ 
ما در شرايط فعلي بانك ها هستند. آنها از يك طرف بار 
سنگين اقتصاد كشور را بر دوش مي كشند. تا حدي كه 
سرمايه گذاري به مدد بانك ها صورت مي گيرد. تعامالت 
ما با ساير كش��ورها و روابط پولي و مالي مان با خارج از 
كشور از طريق بانك ها امكان پذير است. پس آنها نقش 
مهمي دارند و پس ان��داز مردم را به س��رمايه گذاري 
مثب��ت و در نهايت به افزايش رش��د اقتص��ادي بدل 
مي كنند، اما اگر ب��ه اصالح بانك ه��ا نپردازيم همان 
بانكي كه مي تواند راه گش��ا باش��د، ممكن اس��ت به 
معضل اقتصادي بدل ش��ود. روحان��ي ادامه  داد: همه 
امروز مي گويند كه رش��د نقدينگي در كشور باال رفته 
است. اين مشكل هميش��ه وجود داشته است.  قبل از 
انقالب از سال 41 تا 57 بطور متوسط رشد نقدينگي 
ما باالي 25 درصد بوده است و در مقاطع مختلف پس 

از انقالب نيز بطور متوسط 26 تا 27 درصد بوده است، 
اما در دولت يازده رشد نقديندگي 24 درصد و در آغاز 
دولت دوازدهم اين ميزان به 22.1 درصد رسيده است. 
پس دوس��تان بدانند كه اين رشد نقدينگي از آسمان 
نازل نشده اس��ت، بلكه هميش��ه وجود داشته است، 
اما رشد نقدينگي نيز در س��ايه فرايند فزاينده يا رشد 
نقدينگي بر مبناي موضوعات پولي و مالي دو موضوع 
كامال متفاوت اس��ت. وي افزود: رشد نقديندگي ما در 
س��ال هاي اخير بر مبناي پايه پولي و ضريب فزاينده 
بوده است. در حالي كه معموال در سال هاي قبل رشد 
نقديندگي به خاطر استقراض دولت از بانك مركزي 
انجام مي شده اس��ت، اما امروزه رشد نقديندگي ما در 
سايه رشد بانك ها از منابع بانك مركزي شكل گرفته 
اس��ت، بنابراين انضباط پولي و مالي خ��ود را حفظ و 
حراست كرده اس��ت ولي بانك ها ضمن اينكه بخش 
عمده از مش��كالت ما را حل مي كنند اما متاس��فانه 
مش��كل آفرين هس��تند. يكي از اين موارد، كمك به 
رشد نقديندگي است. رييس جمهوري با بيان اينكه ما 
بايد موضوع رشد نقديندگي را حل كنيم، اظهار كرد: 
بانك هاي ما بايد اصالح ش��ود و دس��ت از بنگاه داري 
بردارند و تحت انضباط دقيق بانك مركزي در آيند. ما 
در هفته هاي اخير به اختيارات بانك مركزي افزوده ايم 
و در جلس��ات س��ه قوه و در ش��وراي عالي اقتصادي 
از قانون عبور نمي كنيم. اگر موردي هم الزم باش��د با 
يك سقف زمان بندي مشخص موقت نهايتا يك ساله 
اي��ن كار را انجام مي دهيم و قانون را مجلس ش��وراي 
اسالمي بايد اصالح كند. ما قانون را تغيير نخواهيم داد. 
روحاني تاكيد كرد: در مصوب��ه اخيرمان براي نظارت 
بانك مركزي بر موسسات مالي و بانك هاي خصوصي 
و دولتي اختيار آن را افزايش دادي��م. اما وزير اقتصاد 
ما كه داراي تجربه و تحصيالت اقتصادي است كامال 
بايد اين را بداند كه امروز بار سنگيني را بر دوش خود 
قرار مي دهد.وي با اش��اره به كمك نمايندگان به وزير 
پيش��نهادي اقتصاد در زمينه عبور از شرايط حساس 
فعلي، اظهار كرد: من از تمامي كانديداهايي كه امروز 
به شما معرفي كرده ام پرسيده ام كه از 24 ساعت چند 
س��اعت كار مي كنند. آنان اگر كمتر از 14 ساعت كار 
كنند نمي توانند بار سنگين وزارت را به مقصد برسانند. 
ما نمي توانيم با هشت ساعت و 10 ساعت كار كردن به 
جايي برسيم. من از تمام نمايندگان خواهش مي كنم 
كه به عنوان كساني كه مخالف يا موافق درباره وزراي 
پيشنهادي سخن مي گويند حتما انتظارات خود را از 
وزير مربوطه اعالم كنند. آنان باي��د توقعات خود را به 
وزرا منتقل كنند و شرايط اجتماعي را براي آنان بازگو 
كنند. ما بايد با توان بيشتر در اين شرايط مسيرمان را 
ادامه در صفحه 2 ادامه  دهيم.  

رييس جمهور در معرفي چهار وزير پيشنهادي به مجلس:

با راي مثبت نمايندگان ،كابينه تكميل شد
اََبر تورم  نداريم

نوبت نوسازي انديشه ها
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

نوبت نوسازي انديشه ها
دي��روز ريي��س دولت 
دوازدهم در ش��رايطي 
نوس��ازي  اس��تارت 
ك��ه  زد  را  كابين��ه 
دس��ت كم ط��ي يك 
هفته اخير، پالس هاي 
متفاوت��ي از مجموعه 
قوه مجريه در ضرورت 
تغيير رويكرد دولت به وي��ژه در حوزه اقتصاد به 
جامعه مخابره شده است. عباس آخوندي، وزير 
سابق راه و شهرسازي در اس��تعفانامه خود كه 
هفته گذشته منتشر كرد، با انتقاد از »سياست 
دخالت حداكثري دولت در بازار«، بر »سه اصِل 
پايبندي به قانون، احت��رام به مالكيت و اقتصاد 
بازار رقابتي« اصرار ورزيد و نوشت، اين سه اصل 
در شرايط تحريم اقتصادي »نقض« شده است. 
او همچنين در اولين مصاحبه پس از استعفاي 
خود با اش��اره به وجود سه مش��كل ساختاري 
اقتصاد،  روابط بين الملل و شكاف اجتماعي پس 

از تشكيل كابينه يازدهم...

مجيد اعزازي

 صفحه 13  

راه و شهرسازي

تنظيم بازار مسكن با ماليات 
بر عايدي زمين

قيمت ها در بازار مسكن طي ماه هاي اخير افزايش 
چش��مگيري را تجربه كرد، جهش��ي كه به گفته 
كارشناس��ان اقتصاد مس��كن با درياف��ت ماليات 
بر عايدي زمين، مالي��ات برخانه هاي خال��ي و ... 
تاحدودي قابل كنترل بود. مديركل دفتر اقتصاد 
مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي هم به تازگي در 
 اظه��ار نظري اعالم ك��رد كه يك��ي از راهكارهاي 
تعادل بخشي به بازار مس��كن استفاده از ماليات بر 
عايدي زمين است؛ اما نگاهي به عملكرد وزارت راه 

و شهرسازي طي 5 سال گذشته...

كالن

 بانك مركزي : تورم مهرماه 
 15/9 درصد  شد

طبق آنچه بانك مركزي نشان مي دهد، شاخص 
بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري 
ايران در مهرم��اه 1397 به عدد 14۸.4 رس��يد 
كه نس��بت به ماه قبل 4.6 درصد و نسبت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل معادل 36.9 درصد افزايش 
داشته اس��ت. تورم س��االنه مهر ماه نيز به 15.9 
درصد رسيده اس��ت. به گزارش »تعادل«، طبق 
اعالم بان��ك مركزي خالص��ه نتايج به دس��ت 
آمده از ش��اخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 
در مناطق ش��هري ايران براس��اس س��ال پايه 
100=1395 نش��ان مي دهد كه شاخص بهاي 
كااله��ا و خدم��ات مصرفي در مناطق ش��هري 
ايران در مهرماه 1397 به عدد 14۸.4 رسيد كه 
نسبت به ماه قبل 4.6 درصد افزايش يافته است. 
همچنين ش��اخص مذكور در مهرم��اه 1397 
نسبت به ماه مشابه س��ال قبل )تورم نقطه اي( 

معادل 36.9 درصد افزايش داشته است. 
3

خبر

مع��اون بين المل��ل بان��ك مرك��زي گف��ت: 
امريكايي ها پي��ش از ١٣ آبان هر چ��ه در توان 
داشتند، انجام دادند اما با برنامه ريزي ها، تالش 
داريم هزينه هاي تحريم را كاهش داده و اجازه 
ندهيم جريان تجاري كش��ور متوقف ش��ود؛ 
ضمن آنكه اروپايي ها به چند دليل نمي خواهند 
تجارت با اي��ران را رها كنند. به گ��زارش ايرنا، 
»حسين يعقوبي مياب« در نشست تخصصي 
»بانك ها و پويايي رواب��ط تجاري بين المللي« 
تاكيد كرد: تحريم هاي اخير مانند تحريم هاي 
سازمان ملل گسترده نيست و به همين دليل 
ابزارهاي بهتري براي مقابله ب��ا آنها در اختيار 
داريم. وي گفت: جريان ورودي ارز به كش��ور 
بسيار خوب بوده و مهم اين است كه اين جريان 
را به درستي مديريت كنيم.  يعقوبي در تشريح 
تحوالت صورت گرفته پس از برجام گفت: در 
چند ماه اول پس از برجام شاهد تحوالت جدي 
در حوزه بانكي بوديم از جمله اينكه بانك هاي 
ايراني بار ديگر به س��وييفت دسترس��ي پيدا 
كردند و نقل و انتقال وجوهي كه بلوكه ش��ده 
بود، آغاز ش��د.  معاون بين الملل بانك مركزي 
تاكيد كرد: دولت امريكا س��عي كرده اس��ت با 
خروج از برجام، اقتصاد اي��ران را دچار اختالل 
كند اما حضور اروپايي ها و تعهداتي كه دادند، 
فشار را كمتر كرد؛ تا زماني كه اروپايي ها حضور 
دارند معافيت هاي خوب همچنان وجود خواهد 
داشت. يعقوبي افزود: تصور مي كنم اروپايي ها 
به دو دليل ب��ه زودي كن��ار نخواهن��د رفت؛ 
نخست به واس��طه جنگ تجاري آنها با امريكا 
و دوم اينكه ب��ه دنبال تقويت جاي��گاه اروپا در 

فضاي اقتصاد بين الملل هستند.
معاون بين الملل بانك مرك��زي، رفتار دولت 
امريكا را براي ايران عجيب ندانس��ت و گفت: 
واشنگتن با ش��ركاي راهبردي خود در اروپا، 
كره  جنوبي و ژاپن ني��ز برخوردهايي در بحث 
تعرفه ها داشته اس��ت. يعقوبي افزود: »با اين 
حال ب��راي مقابله با تحريم ه��اي جديد ما به 
 جاي س��وييفت مي توانيم ابزارهاي ديگري را 
با بانك هاي ديگر به كار گيريم. س��ناريوهاي 
ديگري نيز داريم كه اس��تفاده از پيمان هاي 
پولي مش��ترك از جمله آنهاست. فرايندهاي 
را طراحي كرده ايم و ت��ا جايي كه به تعهدات 
بين المل��ل متعهد هس��تيم، خيل��ي نگراني 
نداريم.« گفتني اس��ت وعده اروپايي ها براي 
گش��ايش كان��ال ارزي ب��ا اي��ران در مراحل 
پاياني اجرا ق��رار دارد و آنگونه كه عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي خبر داده قرار 
 اس��ت نوعي پيمان پولي دوجانبه ميان ايران 

و اروپا باشد. 

اروپايي ها تجارت با ايران را 
رها نمي كنند

جهان

 از سقوط جناح چپ
تا ظهور پوپوليسم در برزيل
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رييس جمهور در معرفي چهار وزير پيشنهادي به مجلس:

ابر تورم دركشور  نداريم

با راي مثبت نمايندگان كابينه تكميل شد

203 راي196 راي 200 راي 151 راي
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روي موج خبر

  انتق�اد وزارت خارج�ه ب�ه س�فر نتانياهو 
به عمان؛ سخنگو|

بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ 
به پرس��ش خبرنگاران پيرامون سفر نخست وزير 
رژيم اش��غالگر صهيونيستي به عمان ضمن انتقاد 
از اين سفر يادآورشد: از نظر ما كشورهاي اسالمي 
منطقه نبايد تحت فشار كاخ سفيد به رژيم غاصب 
صهيونيس��تي فضاي تحرك براي ايجاد مصائب و 
مشكالت جديد در منطقه دهند. بي شك اين رژيم 
در پي ايجاد اختالف ميان كش��ورهاي مسلمان و 
سر پوش نهادن بر 70 سال غصب و تجاوز و كشتار 
مردم مظلوم فلس��طين است. س��خنگوي وزارت 
خارجه همچنين اظهار داش��ت: به نظر مي رس��د 
از آغاز دوران رياس��ت جمهوري آقاي ترامپ البي 
صهيونيستي در كاخ سفيد و دولت امريكا بيش از 
پيش در جهت منافع غير مشروع رژيم صهيونيستي 
و فش��ار بر كشورهاي اس��المي براي عادي سازي 
مناسبات ديپلماتيك با غاصبان قبله اول مسلمين 

فعال شده اند.

  تمام ادعاهاي كريمي قدوسي غلط
و بي اساس است؛ ايرنا|

روابط عمومي وزارت ام��ور خارجه در اطالعيه اي 
اعالم كرد: تمام ادعاهاي كريمي قدوسي در خصوص 
تمايل اين وزارتخانه به برقراري تماس با دولت امريكا 
و مذاكره با طرف هاي امريكايي در يكي از كشورهاي 
همسايه غلط و بي اساس است. اين روابط عمومي 
در اطالعيه خود تاكيد كرد: وزارت امور خارجه در 
تمامي سطوح و اركان مديريتي و كارشناسي، خود 
را تابع اوامر و سياست هاي ترسيم شده از سوي مقام 
معظم رهبري به ويژه در خصوص چگونگي تعامل و 
برخورد با دولت اياالت متحده امريكا مي داند و قطعا 

گامي فراتر يا عقب تر بر نخواهد داشت.

  توضيحات عراقچي درباره »سي اف تي«
به اعضاي هيأت عالي نظارت مجمع؛ برنا|

 دومين جلسه بررسي انطباق و عدم مغايرت اليحه 
الحاق جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون مقابله 
با تأمين مالي تروريس��م با سياست هاي كلي نظام 
با حضور روساي كميسيون هاي حقوقي و قضايي 
و امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي 
اس��المي، معاون حقوقي رييس جمه��ور و معاون 
سياس��ي وزير امور خارجه برگزار ش��د. در ابتداي 
اين جلس��ه عباس عراقچي معاون سياس��ي وزير 
امور خارجه توضيحاتي پيرامون اليحه موسوم به 
»سي اف تي« به اعضاي هيأت ارايه كرد و به برخي 
سواالت پاسخ گفت. همچنين اعضاي هيأت عالي 
كليات اليحه مذكور را از منظر انطباق با ياست هاي 
كلي نظام مورد بحث قرار دادند و ادامه روند بررسي ها 

به جلسه آتي هيأت عالي نظارت موكول شد.

  دعوت اتحاديه اروپا از چين و روسيه براي 
پيوستن به سازوكار پرداخت به ايران؛ ايسنا| 
»والديمير چيزف« س��فير روسيه در اتحاديه اروپا 
در گفت وگو با شبكه تلويزيوني روسيه-24 اظهار 
داش��ت: اتحاديه اروپا قصد دارد از روس��يه و چين 
دعوت كند به س��ازوكار آتي پرداخ��ت به ايران كه 
جايگزين شبكه پرداخت جهاني سوييفت مي شود، 
بپيوندد تا بتوانند از تحريم هاي امريكا پرهيز كنند. 
وي همچنين گفت: در اين مورد دركي مبني بر اين 
وجود دارد كه اين سازوكار ابتدا براي خودشان ايجاد 
ش��ود و پس از عملياتي شدن، براي ديگر كشورها 
نيز باز خواهد شد كه بطور قطع روسيه و چين جزو 
آن خواهند ب��ود. چيزف در ادامه بي��ان كرد: تمام 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با ايران ارتباط تجاري 
ندارند ام��ا آنهايي كه با ايران دادوس��تد مي كنند، 
كشورهاي بزرگ )اروپا( هستند و بطور فعال در اين 
پروژه مشاركت دارند. در راس آنها امضا كنندگان 

برجام، يعني انگليس، فرانسه و آلمان هستند.

  برخي سازمان هاي ضد فساد، خود درگير 
فساد شده اند؛ ايسنا|

يك عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: 
برخي س��ازمان هاي مسوول كه وظيفه جلوگيري 
از اين فسادها را دارند خود درگير فساد شده اند و به 

درستي عمل نمي كنند.
احمد توكلي در اين باره اظهار كرد: اگر مسووالن ما 
خودشان به فساد آلوده شوند ديگر سيستم نمي تواند 
از خودش دفاع كند. او تأكيد كرد: امروز فس��اد به 
صورت گسترش يافته كه هر زمان به قسمتي از آن 
دست مي زنيد از ضد طرف صدا بلند مي شود. حضور 
مردم در صحنه هاي مختلف ضامن سالمت جامعه 
بوده و امروز مردم از همين رو كمك س��ازمان هاي 
مردم نهاد براي ش��فافيت و رس��يدگي به فسادها 
مي كنند.توكلي خاطرنشان كرد: مبارزه با فساد در 
جامعه ما هزينه هايي دارد ك��ه بايد آن را پرداخت 
كنيم ولي نااميد نبايد شد. او بيان كرد: با اطالعاتي 
كه بنده دارم تا سه سال آينده شركت هاي اقصادي 
برخي نهادها واگذار خواهد ش��د يا ادغام مي شوند 
مانند ادغام بانك هاي نظامي در بانك س��په كه در 

حال اجرا است.

  وحدت مس�لمانان از پيام هاي راهپيمايي 
اربعين است؛ ايسنا|

فرمانده كل س��پاه پاسداران انقالب اسالمي جهت 
بازديد از روند خدمات رساني به راهپيمايان اربعين 
حسيني به خرمشهر سفر كرد. سرلشكر محمد علي 
جعفري در حاشيه بازديد از پايانه مسافربري شلمچه 
اظهار كرد: شور و همت مردم براي شركت در ايين 
اربعين و خدمات رس��اني به زائران در قالب مواكب 
هرساله بيش از سال گذشته است و اين شور و شوق 
را امروز به وضوح در شلمچه ديديم.او با بيان اينكه 
حضور مردم نه تنها كمتر بلكه بيش��تر از سال هاي 
گذش��ته بود، تصريح كرد: با توجه به وضعيت هوا و 
شرايط جوي و باد و باراني كه چند روز قبل در شلمچه 
بود و همچنان در اين منطقه حاكم است، اما مردم با 

شور و حال فراوان مشغول خدمات رساني  هستند.

ايران2

رييس جمهور در معرفي چهار وزير پيشنهادي به مجلس:

َاَبر تورم  در كشور نداريم

ادامه از صفحه اول
روحاني با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه در شرايط فعلي براي ما ا 
هميت بسياري دارد، اظهار كرد: موفقيت اين بازار در ماه هاي 
اخير يكي از افتخارات ما بود. آن هم در شرايطي كه تورم ما 
از نرخ تك رقمي عبور مي كرد و نرخ اقتصادي پايين تر رفته 
بود، اما اين بازار سرمايه بود كه به ما كمك كرد. روحاني با 
تاكيد بر اينكه بازار سرمايه در شرايط فعلي براي ما ا هميت 
بسياري دارد، اظهار كرد: موفقيت اين بازار در ماه هاي اخير 
يكي از افتخارات ما بود. آن هم در شرايطي كه تورم ما از نرخ 
تك رقمي عبور مي كرد و نرخ اقتصادي پايين تر رفته بود، اما 

اين بازار سرمايه بود كه به ما كمك كرد.
وي با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاري اقتصادي خارجي در 
اختيار وزارت اقتصاد است، اظهار كرد: برخي مي گويند كه 
10 يا 14 كارخانه خارجي از ايران رفته اند. اين موضوع را كنار 
بگذاريد. در شرايطي كه امريكا در برابر ملت ايران ايستاده و 
نشان داده است كه نه با دولت و نه نظام، بلكه با ملت ايران 
مخالف است و اگر غير از اين بود چرا تحريم دارو و مواد غذايي 
را انجام مي دهد، ما همسايگان خوبي داريم كه بايد با آنان 
تعامالت بيشتري داشته باشيم. رييس جمهوري ادامه  داد: ما 
دوستان زيادي در اتحاديه اروپا، برخي كشورهاي آفريقايي 
و امريكاي التين و نيز كشورهاي هند و چين را داريم و بايد با 

آنها كار كنيم و به دنبال جذب سرمايه باشيم.
وي تاكي��د كرد: ما امروز يك وزارتخان��ه بزرگي را به آقاي 
دژپسند مي سپاريم و ايشان بايد بار آن را بر دوش بگيرند. 
من براي انتخاب تمامي وزراي پيش��نهادي ده ها ساعت 
مطالعه، مشورت و تفكر كردم. البته برخي از كساني را كه 
دعوت كرديم گفتند استخاره كرده ايم و بد آمده است. به نظر 
مي رسد كه استخاره در شرايط فعلي با ما همراه نبوده است. 
ما حتي برخي را هم دعوت كرديم اما وقتي با آنها به گفت وگو 
نشستم ش��نيدم كه صداي لرزاني دارند. با خود گفتم اين 
صداي لرزان نمي تواند بار وزارتخانه هاي مربوطه را در شرايط 
فعلي بر دوش بگيرد.رييس جمهوري ادامه  داد: احساس 
كردم وزرايي كه معرفي ك��رده ام اراده و قدرت الزم را براي 
بر دوش گرفتن بار سنگين وزارتخانه در خود دارند. اين بار 
امروز اگر با همكاري نمايندگان نباشد به جايي نمي رسد.

روحاني با تاكيد بر اينكه همانطور كه گفته مي شود و طبق 
قانون تصريح شده نمايندگان بايد بر وزرا  نظارت كنند، اظهار 
كرد: اين وزراي پيش��نهادي وزير شما، دولت و ملت ايران 
هستند. پس همانطور كه طبق قانون مشخص شده است 
نظارت كنيد. اما در روحيه دادن به آنان در شرايط فعلي نيز 
كوشا باشيد. من حتي مي خواهم از اين كار تعبير به وظيفه 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و خودمان كنم. شما از 
آنان انتقاد كنيد، سوال مطرح كنيد، اما كمك هم بكنيد. من 
دلم مي خواهد وقتي وزيري از جلسه كميسيون در مجلس 
شوراي اسالمي به دولت باز مي گردد، يا براي پاسخ دادن به 
پرسش هاي نمايندگان به مجلس شوراي اسالمي مي آيد با 

روحيه و نشاط باز گردد.

 بايد مشكل كاميون داران حل شود
حسن روحاني در سخنراني خود در دفاع از محمد اسالمي 
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي نيز با اشاره به اينكه وزير راه 
مسووليت سنگيني بر دوش دارد، اظهار كرد: دولت در زمينه  
مسكن بدهكار مردم است و بايد مساله مسكن را جبران كند.

وي ادامه داد: در زمينه راه، راه آهن، ، كشتيراني و هواپيمايي 
نسبتا خوب كار شده است، اما در زمينه مسكن بايد جبران 
شود. رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: يكي از جاهايي كه 
نقدينگي را مي توان با آن هدايت كرد مسكن است. ما بايد 
زمين مجاني در اختيار توسعه گر قرار داده و خانه ارزان در 
اختيار خانه اولي ها قرار دهيم. اگر مسكن راه بيفتد اشتغال 
مرتبط با مسكن هم راه مي افتاد.روحاني با بيان اينكه وزير راه 
بايد مشكالت ناوگان هوايي، دريايي و جاده اي را حل كند، 
خاطرنشان كرد: با وجود تحريم ها بايد بخشي از بار ناوگان 
دريايي ما روي ش��انه ريل قرار بگيرد. كشتيراني ما بايد به 
ساير كشورها متصل شود و راه ترانزيت شمال – جنوب و 
شمال – غرب كه براي ما اهميت دارد به راه بيفتد. ما با راي 
شما نمايندگان مجلس مي توانيم در زمينه حمل و نقل و راه 
آهن و جاده ها مشكالت را حل كنيم. در اين زمينه مشكالتي 
وجود دارد مثل مشكل كاميون داران كه بايد مشكالت آنها 
از جمله الستيك و بيمه حل شود.رييس جمهور با اشاره به 
سوابق اسالمي وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، تصريح كرد: 
 تسهيالت و تخصص وي در همين زمينه راه و شهرسازي 
است. وي هر جا بوده فردي فعال بوده است، البته من رفاقت 
نزديك��ي با وي ندارم اما از زمان جن��گ و بعد از جنگ او را 
مي ديدم و وي فردي فعال در وزارت دفاع بود. در يك سال 
گذشته هم جزو استانداران پرتحرك و فعال بوده است. با 
راي شما نمايندگان مي توانيم مشكالت حوزه حمل و نقل 
و مسكن را حل كنيم. و اسالمي با كمك شما نمايندگان 

مي تواند در اين مسير تحرك بيشتر و بهتري انجام دهد.

 توصيه مديريتي روحاني به رحماني
روحاني در ادامه جلس��ه رس��يدگي به صالحيت وزراي 
پيشنهادي دولت در مجلس شوراي اسالمي در دفاع از رضا 
رحماني وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( با تاكيد بر اهميت اين وزارتخانه اظهار كرد: امروز 
وزارتخانه مهم صمت بار سنگيني بر دوش دارد چرا كه عالوه 
بر بخش صنعت و توليد، در حوزه تامين نيازمندي هاي مردم 
و كاالهايي كه باي��د در اختيار آنها قرار بگيرد و همچنين 
هماهنگي هايي كه بايد با بانك مركزي صورت بگيرد، نقش 
مهمي دارد. وي با اشاره به تالطم هاي اخير بازار ارز گفت: در 
ماه هاي گذشته عده اي از ارز يارانه اي سوءاستفاده كردند. 
گرچه اكثر تجار، بازرگانان، صادركنندگان و واردكنندگان، 
مغازه داران و بنگاه داران كش��ور از افراد دلس��وز هستند، 
اما در جاهايي عده اي سوءاس��تفاده گر نيز پيدا مي شوند. 
رييس جمهور گفت: وزارتخانه صمت بسيار مهم و كليدي 
است و در آن امضاي طاليي وجود دارد. در همين زمينه من 
در جلسه اي كه با آقاي رحماني داشته ام، به او گفتم كه در 
اين وزارتخانه در برخي از سمت ها، هر كسي را كه قرار دادي، 

حتي اگر ابوذر و سلمان هم بودند، بعد از يك سال او را عوض 
كن؛ چرا كه متاسفانه در جامعه ما فرد سالم را عده اي ديگر 
آلوده مي كنند و آنق��در دور او مي گردند و طواف معكوس 
مي كنند كه آن فرد را در يك منجالبي قرار مي دهند. در اين 

زمينه بايد حواسمان جمع باشد.
روحاني با بيان اينك��ه مديريت صنعت، معدن، صادرات و 
واردات و كنترل بازار و قيمت ها از مس��ووليت هاي بسيار 
سنگيني است كه بر عهده وزارت صمت است، به شخصيت 
و كارنامه س��وابق وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اش��اره و اظهار كرد: آقاي رحماني فردي از جنس 
پارلمان است و در دوره هاي مختلف نمايندگي در مجلس 
شوراي اسالمي تالش بسياري انجام داده است. من جزوه 
تذكرات، س��واالت و نطق هاي او در دوران نمايندگي اش 
را خواندم و مشاهده كردم كه همواره انتقادات، تذكرات و 
سخنراني هاي او منصفانه بوده است. وي ادامه داد: بسياري 
از نمايندگان مجلس آقاي رحماني را به خوبي مي شناسند 
و من معتقدم كه او به خوبي مي تواند بار صمت را بر دوش 
بكشد؛ چراكه فردي صالح و دلسوز است و ان شاء اهلل با تالش 
و كوشش او مي توانيم ش��رايط بهتري براي مردم در اين 
حوزه فراهم كنيم. رييس جمه��وري در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود با تاكيد بر اينكه در جلسه امروز رسيدگي 
به صالحيت وزراي پيش��نهادي دولت هم��ه چهار وزير 
پيشنهادي بايد پشت تريبون مجلس به مردم بگويند كه چه 
كار خواهند كرد، افزود: در جلسه امروز نمايندگان مجلس 
نيز بايد در بيان نطق هاي خود بگويند كه اين وزرا بايد در 
دوران مسووليت خود چه كنند و چه مسووليت سنگيني 

را بر دوش گرفته اند؟
روحان��ي در پايان تاكيد ك��رد: هم��واره دو موضوع براي 
مسووالن كشور اصل قرار داشته است؛ يكي رضاي خود را 
و ديگري رضايت مردم و تمام احكام و وظايف و تالش هاي 

مسووالن ذيل اين دو اصل تعريف مي شود.

 وزارت كار بايد به مردم مهارت ياد بدهد
رييس جمهور همچنين در دفاع از محمد شريعتمداري وزير 
پيشنهادي كار، تعاون و رفاه اجتماعي در ارتباط با وظايف 
وزارتخانه كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: اين وزارتخانه 
امروز مسووليت خاصي را بر عهده دارد. امروز اشتغال يك 
مساله اصلي است. طي اين پنج سال افتخار مي كنيم كه 
شاغلين كشور را از 20 ميليون و ششصد هزار به 2۳ ميليون 

و سيصد هزار نفر رسانديم .
وي در پاس��خ ب��ه انتقاد برخ��ي از نماين��دگان كه ميان 
صحبت هاي او به آمارهاي ارايه ش��ده اعتراض مي كردند 
گفت: س��ايت ها جلوي شما هس��تند، مركز آمار ايران را 
 نگاه كنيد. زماني ك��ه دولت را تحويل گرفتيم اش��تغال

20 ميليون و ششصد هزار نفر بوده و امروز 2۳ ميليون و ۳00 
هزار نفر شاغل داريم.روحاني خاطرنشان كرد: معني اش اين 
نيست كه در اشتغال مشكل نداريم. همه خانواده هايي كه 
جوان بيكار دارند در انتظار تالش بيشتر ما هستند؛ بنابراين 
در زمينه اشتغال بايد تالش بيشتري انجام دهيم .وي افزود: 
شرايط كشور، امروز براي كارگران ما سخت است. بعضي 
از آنان ممكن اس��ت از كار منفصل ش��وند؛ اين وزارتخانه 
بايد حواسش باشد كه كارگران ما مشكلي نداشته باشند.

رييس جمهور با بيان اينكه اين وزارتخانه مسووليت حمايت 

از اقشار ضعيف و نيازمند را بر عهده دارد گفت: ما ان شاءاهلل 
در روزهاي آينده اولين اقدام مان را در اين زمينه به عنوان 
كمك به اقشار كم درآمد در زمينه سبد غذايي كه نيمي از 
جمعيت كشور را تحت پوشش خواهد داد برخواهيم داد. 
اميدوارم اين طرح هفته آينده توس��ط اين وزارتخانه اجرا 
شود. وي تصريح كرد: مسووليت بعدي اين وزارتخانه مساله 
ساماندهاي تامين اجتماعي است. صندوق هاي ما از حالت 
صندوق خارج شده است. همه صندوق هاي ما مشكل دارد. 
تمام اقداماتي كه وزير سابق كرده بايد امروز مضاعف شود 
تا بتوانيم اين صندوق ها را احيا كنيم و مشكالتي كه امروز 
در تامين اجتماعي ايجاد شده را حل كنيم. رييس جمهور 
سپس گفت: اين وزارتخانه است كه بايد به مردم مهارت ياد 
بدهد. امروز مشكلمان اين است كه »در« يا »خانه اي« كه 
مي سازيم بعد از چند سال كلنگي  مي شوند. ما در مهارت ها 
مشكل داريم. مسوول مهارت آموزي، اين وزارتخانه است. 
كاري كه بايد به عنوان آشنايي مسائل فني وحرفه اي جوانان 

ما ياد بگيرند بر عهده اين وزارتخانه است.

 آغاز ماراتن موافقان و مخالفان دژپسند
سخنراني روحاني كه تمام شد، نوبت به نمايندگان موافق 
فرهاد دژپسند گزينه پيش��نهادي وزارت اقتصاد رسيد. 
سبحاني فر، كاتب، عليجاني و مقدسي در دفاع از او و كمالي 
پور و ملكي در مقام مخالفت نطق كردند. سبحاني فر، راي 
قاطع به دژپسند وزير پيشنهادي اقتصاد توسط مجلس را 
به ايستادن دربرابر تصميم نابخردانه امريكا تعبير كرد. اين 
نماينده مجلس با اشاره به سوابق علمي و اجرايي دژپسند 
خاطرنشان كرد: تحصيالت ايشان از ليسانس تا دكتري 
در زمينه اقتصاد اس��ت. ايشان عضو هيات علمي دانشگاه 
شهيدبهش��تي و از مديران موفق بوده كه به پاكدستي و 
سالمت و حسن سابقه مشهور است. به گونه اي كه حتي يك 
نفر درمورد صالحيت ايشان چيزي نگفته است. سبحاني فر با 
بيان اينكه وزير پيشنهادي اقتصاد با شجاعت در مقابل رانت 

خواري و ويژه خواري ايستاده، تصريح كرد: آقاي دژپسند 
از خانواده كش��اورز است و دغدغه مردم را خوب مي فهمد 
او بنيانگذار زيرس��اخت هاي اقتصادي شفاف از 1۵ سال 
گذشته و بنيانگذار اقتصاد مبتني بر تجارت الكترونيك است 
و هماهنگي كامل با تيم اقتصادي دولت دارد. سبحاني فر در 
پايان يادآور شد: آقاي دژپسند در وزارت اقتصاد و سازمان 
مديريت سوابق خوبي داشته و تفكر استقرار اقتصاد بخش 
خصوصي در برنامه هايش روشن است. محسن عليجاني، 
نماينده تهران هم با دفاع از دژپس��ند، او را گزينه مناسبي 
براي وزارت اقتصاد دانس��ت. عليجاني اف��زود: ما نيازمند 
مديري پاكدست، متخصص و كارآمد هستيم تا بحران هاي 
اقتصادي را مديريت كند. آقاي دژپسند با كارنامه و تجربه 
مناسب براي اداره كشور و فردي پاكدست، متخصص، خالق 
و خوشفكر است كه از چالش هاي پيش روي وزارت اقتصاد 
مطلع است و براي آن برنامه دارد.اين عضو فراكسيون اميد 
مجلس با بيان اينكه دژپسند تامين مالي فراگير، ترغيب 
س��رمايه گذاري، انضباط مالي، اقتصاد هوشمند و توسعه 
زيرساخت هاي مرتبط را در دس��تور كار دارد يادآور شد: 
روان سازي صادرات غير نفتي، واردات كاالهاي اساسي و 
مواد اوليه كاالهاي واسطه اي از برنامه هاي ايشان است. عالوه 
بر اين طبق بررسي ها، برنامه هاي ايشان ۵0 درصد با اسناد 
باالدستي منطبق است، ۳4 درصد همسو است و موردي 
مبني بر مغايرت برنامه هاي ايشان با اسناد باالدستي وجود 
ندارد.اما يحيي كمالي پور نماينده عضو فراكسيون مستقلين 
نظر ديگري داشت. او كه به عنوان نماينده مخالف دژپسند 
نطق مي كرد، گفت: قب��ل از اينكه بخواهيم به برنامه هاي 
پيشنهادي آقاي دژپسند نگاه كنيم و از آن انتقاد كنيم و به 
بيان مخالفت با آن بپردازيم بايد بگويم كه همه ما مي دانيم كه 
گذشته چراغ راه آينده ما است، بياييد كارنامه گذشته دكتر 
دژپسند در سازمان برنامه و بودجه را مد نظر قرار دهيم و بر 
اساس آن براي آينده كشور تصميم بگيريم.وي در ادامه بيان 
كرد: همه شما مي دانيد كه دكتر دژپسند دكتراي اقتصاد 
بين الملل دارد و از سال ۸4 در سازمان برنامه و بودجه كار 
مي كند. مگر نه اين است كه يك پاي اقتصاد كشور سازمان 
برنامه و بودجه اس��ت. كدام برنامه را مي بينيد كه در جاي 
مناسب اتخاذ شده و كدام بودجه در جاي مناسب صرف شده 
است.ولي ملكي نماينده مشكين شهر هم كه مخالف وزير 
پيشنهادي اقتصاد بود، با اشاره به اينكه »نه همه چيز را تاريك 
مي بيند و نه همه چيز را سفيد« اظهار كرد: آقاي دژپسند در 
مورد مقبوليت نظام در گروه كارآمدي اقتصادي مطلوبيت 
رفاه و معيشت مردم را توضيح داده اند و اهداف راهبردي را 
منبعث از اقتصاد مقاومتي و سياست هاي آن تشريح كردند. 
سوال من اين است كه بهبود وضعيت رفاهي مردم، افزايش 
قدرت خريد خانوارها و تالش براي كاهش نرخ تورم با چه 
مكانيزمي قرار است صورت بگيرد؟ اين مكانيزم ها تعريف 
نشده است.اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه 
داد: امروز بحث ما راي آوري نيست. بحث ما امروز اين است 
كه اين برنامه ها عملياتي است يا خير؟ چرا به مردم وعده و 
وعيد بدهيم آنگاه شش يا چهار ماه بعد خودمان از وزير سوال 

يا او را استيضاح كنيم؟

 اصالح نظام بانكي، برنامه اصلي دژپسند
پس از پاي��ان نطق موافقان و مخالفان وزير پيش��نهادي 
اقتصاد، خود دژپس��ند به پش��ت تريبون مجلس رفت تا 
نمايندگان را با اين نظر كه او براي اين وزارتخانه مناس��ب 
است، همراه كند. فرهاد دژپسنددر نطق خود گفت: انتظار 
دارم ارتباطم با نمايندگان ارتباطي تعريف شده و مستمر 
باش��د؛ چرا كه هيچ فردي نمي تواند در اين شرايط كشور 
ادعاي معجزه داشته باشد.وي ادامه داد: يكي از برنامه هاي 
جديم تشكيل هسته هاي انديشه ورزي متشكل از دولت، 
مجلس، دانشگاه ها و بخش خصوصي اس��ت. استفاده از 
سرمايه اجتماعي از تجربيات موفق جنگ تحميلي است. از 
سال 74 تا 7۵ توانستم برنامه عدالت اجتماعي را در قالبي 
تعاملي تدوين كنم. از اين تجربه مي توان در شرايطي كه 

اقشار ضعيف تحت فشار هستند، استفاده كنيم. 
دژپسند خاطرنش��ان كرد: در نيمه اول دهه ۸0 موفق به 
اصالح چند قانون مهم كش��ور ش��دم. در زماني كه قانون 
تجارت را بازنگري و اصالح مي كرديم، چند جانبه گرايي را 
در قالب اين قانون، عمق بخشيدم. بخش خصوصي، دانشگاه 

و مجلس را در اين مساله لحاظ كرديم.
وزير پيش��نهادي امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: شرايط 
كش��ور امروز متفاوت اس��ت. براي جلوگي��ري از ابرتورم 

بايد اقدام��ات خاص انجام دهيم. از س��ال 74 ب��ا وزارت 
اقتصاد ب��ه صورت خطي و نقط��ه اي ارتباط داش��ته ام و 
ظرفيت ها و فرصت هاي اين وزارتخانه را مي دانم. دژپسند 
گفت: يكي از مش��كالت امروز كش��ور بحث تامين مالي 
در حوزه ه��اي داخلي و تامي��ن مالي يا س��رمايه گذاري 
خارجي اس��ت. در داخل كشور س��رمايه ها و داشته هاي 
زي��ادي داري��م و نظ��ام بانكي باي��د اصالح ش��ود. اولين 
 تاكي��د رييس جمهور به بن��ده هم همين اس��ت. قدرت 
تس��هيالت دهي بانك ها به بخش خصوصي بايد افزايش 
يابد، اما بانك ها از برخي مسائل در رنج هستند. مطالبات 
معوق بانك ها را در رنج قرار داده است. بايد با هم بينديشيم 
تا معوقات بانكي برگردد. به اين منظور بايد ساز و كارهاي 
تشويقي و تنبيهي با تعامل بخش خصوصي و دولت تعريف 
شود. وي ادامه داد: عالوه بر آن بانك ها گرفتار شركت داري و 
 اموال مازاد هستند. اين مساله موجب كاهش تسهيالت دهي

بانك ها شده اس��ت. با مديران بانكي قرار مي گذارم كه در 
اجراي قانون رفع موانع توليد با پايش جدي و مستمر و در 
قالب برنامه مناسب، شركت هاي تحت مديريت بانك ها 
واگذار ش��ود. در كنار آن بايد ب��راي اخذ مطالبات بانك ها 
جدي بود. مديران بانك ها با هم انديشي يكديگر مي توانند 
بازپرداخ��ت بدهي دولت به بانك ها را ب��ا همراهي دولت 
عملياتي كنند.وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي با 
بيان اينكه حجم باالي نقدينگي مش��كل اساسي كشور 
اس��ت، اظهار كرد: بايد تدابيري انديشيد تا اين نقدينگي 
به احكام تبديل شود. در مش��اوره با رييس بورس در فكر 
هدايت نقدينگي به بازار س��رمايه هستند. مردم حاضر به 
سرمايه گذاري درهر جايي نيستند بنابراين بايد شركتهاي 
توسعه اي با محوريت صادرات مياندار باشند البته با رعايت 

س��هم 20 درصدي. حداقل ۶0 درصد منابع مالي از مردم 
تامين خواهد شود. دژپسند گفت: ارزش دفتري دارايي هاي 
دولتي7000 هزار ميليارد تومان است. اگر 20 درصد آن نقد 
شود مي توان با 1400 هزار ميليارد تومان در قالب احكام 
براي تحرك بخشي به اقتصاد كشور اقدام كرد. البته نبايد 
فقط به اين مبلغ چشم داشت؛ بلكه بايد از سرمايه گذاري 
خارجي و فاينانس استفاده كنيم. همچنين بايد از جاذبه هاي 
قومي و ملي براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي استفاده 
كنيم. وزير پيشنهادي اقتصاد اظهار كرد: ما در اين شرايط 
نمي توانيم از كساني كه به صورت منظم و درست و به اندازه 
كافي ماليات مي دهند، بخواهيم ماليات بيشتري بدهند. به 
جاي آن بايد سازوكار و راه هاي جديدي را شناسايي كرده 
كه بتوان از فرار مالياتي جلوگيري كرد. وي با درخواست از 
مجلس براي تسريع در بررسي اليحه مرتبط با صندوق هاي 
مكانيزه فروش گفت: اگر مجلس اين اليحه را با اولويت مورد 
بررسي قرار دهد، سال جديد آن را اجرايي خواهيم كرد. از 
طرف ديگر تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز ضروري 
است كه مي توان با استفاده از تجارب گذشته، آن را به بهترين 
شكل اجرا كرد. در عين حال شيفت ماليات از شركت ها به 
افراد نيز به مطالعه و طراحي نياز دارد.دژپس��ند در ادامه با 
تاكيد بر لزوم وجود احساس امنيت در بين سرمايه گذاران 
گفت: بايد تالش شود كه سرمايه گذاران احساس امنيت 
داشته باشند اگر از مجلس راي اعتماد بگيرم، سعي مي كنم 
به عنوان اولين كارها تدوين اليحه امنيت سرمايه گذاري 
با همكاري قوه قضاييه و بخش خصوصي را در دستور كار 

قرار دهم.

 ترجيح مي دادم در»صمت« بمانم
پ��س از دژپس��ند، نوبت به بررس��ي صالحي��ت محمد 
شريعتمداري وزير پيشنهادي تعاون، كار و امور اجتماعي 
رسيد. شريعتمداري گفت ترجيح مي داد در همان وزارت 
صمت بماند؛ اما روحاني از او خواسته كه به وزارت كار برود. 

بابايي صالح، جعفرزاده ايمن آبادي و خدري هم از نشستن 
شريعتمداري بر صندلي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
حمايت كردند؛ ش��هاب نادري و ملكي هم او را شايس��ته 
وزارت نديدند. جعفرزاده ايمن آبادي با اش��اره به س��وابق 
وزير پيش��نهادي كار، گفت كه »در شرايطي كه دشمن 
تمام توان خود را گذاش��ته م��ردم را در تنگناي اقتصادي 
قرار دهد، ش��ريعتمداري با توجه به سوابق و تجارب خود 
مي تواند كمك كن��د.« او افزود: » در حوزه تع��اون و رفاه 
اجتماعي ب��ا چالش هايي از جمله بيكاري، پايدارس��ازي 
صندوق هاي بازنشس��تگي، استفاده از همه ظرفيت هاي 
تشكل هاي كارگري و كارفرمايي، آسيب هاي اجتماعي، 
ركود تورمي، كاهش قدرت خري��د، صيانت از نيروي كار 
و مغفول ماندن بخش هايي از قانون رفاه و تامين اجتماعي 
مواجهيم. من تعجب مي كنم يكي از همكاران ما عنوان كرد 
كه شريعتمداري براي فالن حوزه برنامه اي ندارد. در حالي 
كه ما مي دانيم در سياست هاي كلي نظام كه توسط رهبري 
ابالغ شده است براي وزارت تعاون ۳۶ تكليف در برنامه ششم 
توس��عه، ۵۹ ماده و در قانون احكام دايمي كشور 20 ماده 
تبيين شده است و هر كسي كه وزير تعاون مي شود بايد براي 
اين مواد و تكاليف برنامه داشته باشد.« عبدالحميد خدري 
ديگر نماينده مجلس هم پنج سال عضويت در شوراي عالي 
كار و آشنايي با مقررات و آيين نامه ها و عضويت در هيات 
مديره تامين اجتماعي و آشنايي با مباحث تخصصي تعاون 
را از جمله ويژگي هاي شريعتمداري دانست كه به اعتقاد 
او موجب آرامش خاطر نمايندگان ب��راي اعتماد به وزير 
پيشنهادي كار است. اما نادري نماينده مخالف شريعتمداري 
معتقد بود روحاني بايد وزير جوان معرفي مي كرد. او گفت: 
» ش��ريعتمداري در س��ال ۵۹ يعني در 20 سالگي عضو 
شوراي كميته انقالب با مدرك ديپلم بوده، آقاي روحاني چرا 
نمي توانيد به جوانان اعتماد كنيد؟آيا يك سياستمدار آن هم 
با مدرك مديريت بازرگاني مي تواند وزارت كار را اداره كند؟ 
اگر آقاي ش��ريعتمداري وزير كارآمدي بود چرا ايشان را از 
وزارت صنعت برداشتيد و اگر ناكارآمد است پس براي وزارت 
كار هم ناكارآمد اس��ت.« زماني كه نوبت به شريعتمداري 
رسيد، او در پاس��خ به اين پرسش گفت كه اراده اي در اين 
انتخاب نداشته است: » اين انتخاب رييس جمهور بود. من 
ترجيح مي دادم بطور طبيعي به كارم در وزارتخانه ادامه دهم 
اما آقاي رييس جمهور گفت كه تغيير در بخشي از اركان 
اقتصادي كشور، خواست نمايندگان است و من هم پذيرفتم 
مشروط به راي اعتماد مجلس.« وزير پيشنهادي كار با اشاره 
به اظهارات نمايندگان مخالف درباره خريد و فروش پست 
در وزارت كار يادآور ش��د: » من وقتي مي شنوم كه در يك 
وزارتخانه پس��ت مديرعاملي خريد و فروش مي شود تنم 
مي لرزد؛ يقين دارم كه اين اتفاق در كالن رخ نمي دهد. اما 
اگر كساني هستند كه با آبروي نظام بازي مي كنند ما مكلف 

به برخورد هستيم.«

 رزومه و برنامه، پاشنه آشيل اسالمي
محمد اسالمي سومين وزير پيشنهادي بود كه نمايندگان 
در مخالفت و موافقت او نطق كردند. اس��المي كه يكي از 
نمايندگان معتقد بود »او با البي و چانه زني به عنوان وزير 
پيشنهادي راه، مسكن و شهرسازي معرفي شده است.« 
فيضي، علي نجفي خوش��رودي و گيالن��ي در مخالفت با 
اس��المي و رضايي، پورمختار و احم��دي در موافقت با او 
س��خنراني كردند. مخالفان اعتقاد داش��تند اسالمي نه 
رزومه قوي براي وزارت راه دارد نه برنامه منس��جمي براي 
حل مش��كالت. هرچند موافقان وزير چني��ن اعتقادي 
نداش��تند؛ هم رزومه اس��المي را قوي مي دانس��تند، هم 
برنامه وزير پيش��نهادي را. اسالمي هم در سخنراني خود 
از راه روستايي گفت و بر فيصله دادن به كار مسكن تاكيد 
كرد. وزير پيشنهادي راه و شهرسازي همچنين با اشاره به 
مشكالت كاميونداران گفت: كاميونداران در موضوع بيمه، 
الستيك، تعيين كميسيون و تعرفه و نوسازي ناوگان دچار 
مشكل هستند. تفاهم هايي شده كه وضعيت آنها را پيگيري 
خواهم كرد. اسالمي در مورد اظهارنظر يكي از نمايندگان 
درخصوص وضعيت راه اندازي هواپيماي ايران 140 كه از 
آن به عنوان تجربه ناموفق وزير پيشنهادي ياد كرد، گفت: 
افتخار مي كنم كه توفيق كار براي اين صنعت پيشرفته را 
داشتم. اين كار با استفاده از ظرفيت هاي جوانان، نخبگان، 
دانشگاهيان و محققان انجام ش��ده است. هواپيماسازي 
ايران از نمادهاي موفقيت س��رمايه گذاري دانش بنيان در 

كشور است.
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  روحان�ي: وقتي ب�ا برخ�ي از گزينه هاي 
پيشنهادي به گفت وگو نشستم شنيدم كه 
صداهاي لرزاني دارند. با خود گفتم اين صداي 
لرزان نمي توانند بار وزارتخانه هاي مربوطه 
را در شرايط فعلي بر دوش بگيرند. احساس 
كردم وزرايي كه معرفي كرده ام اراده و قدرت 
الزم را ب�راي ب�ر دوش گرفتن بار س�نگين 
وزارتخانه در خود دارن�د. اين بار امروز اگر با 
همكاري نمايندگان نباشد به جايي نمي رسد

برش
  دژپس�ند: ما اكنون به سمت بانكداري 
خصوصي حرك�ت كرده ايم اما چ�را بايد 
دول�ت س�هم 2۰ درص�دي در س�ه بانك 
كشور داشته باشد؟ آيا به شرايط واگذاري 
اين س�هم ها نرس�يده ايم ك�ه از محل آن 
بدهي هاي دول�ت پرداخت ش�ود. با اين 
روش ها مي توان فعاليت بيشتري داشت. 
زماني مي توان موتور اقتصاد را سرعت داد 

كه بخش خصوصي فعال باشد

برش

با راي مثبت نمايندگان كابينه تكميل شد



اخبار  كالن 3 كالن

»تعادل« وعده بهبود عدالت اقتصادي در شرايط فعلي را بررسي كرد

وزارت اقتصاد اعالم كرد

حمايت از بنگاه هاي كوچك و اخذ ماليات از سوداگران

تدوين شاخص هاي ملي محيط كسب  وكار 

گروه اقتصاد كالن|
»عدالت اجتماعي« كليد واژه اي اس��ت كه در دولت 
نهم و دهم سر زبان مسئوالن كشور بود. اين موضوع 
غالبا به عنوان يك ش��عار مطرح مي شد. هر چند كه 
به گفته بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي عمال با 
توجه به وضعي��ت ت��ورم در آن دو دولت در مجموع 
سياس��ت هاي آنبه ضرر دهك ه��اي پايين درآمدي 
تمام شده و اقش��ار فرودس��ت جامعه فقير تر شدند 
ولي اجراي سياس��ت هايي مانند هدفمندي يارانه ها 
و ساخت مسكن مهر و... از جمله اقداماتي بود كه آن 
به پاي عدالت محور بودن آن دولت نوشته شد. دولت 
يازدهم ولي از ابتدا كه بر س��ر كار آمد خود را مخالف 
چنين اقدامي دانست و بيان كرد كه به سياست هاي 
يارانه اي اعتقادي ندارد. درسال آخر دولت يازدهم علي  
طيب نيا وزير اقتصاد آن دولت در مصاحبه اي مطرح 
كرد كه بهبود مع��اش دهك هاي پايين درآمدي را از 
طريق بزرگ تر شدن كيك اقتصاد پي گيري مي كرده 
است. فارغ از نقد نظري اين روش، موضوعاتي از قبيل 
تحريم هاي نفتي و مخدوش شدن افق  رشد اقتصادي 
عاملي شده است كه ديگر در عمل چندان نتوان به اين 
راه دل بس��ت. اين در حالي است كه جهش اخير ارز و 
تحميل تورم باال  به اقتصاد و كاهش شديد قدرت خريد 
دهك هاي مياني و پايين درآمدي بار ديگر مس��ئله 
راهكار بهبود معيش��ت مردم را به ص��ورت جديد به 
مسئله مورد بحث روز تبديل كرده. در راه هاي مورد نظر 
فرهاد دژپسند، وزير پيشنهاد اقتصاد نيز مطرح شده از 
جمله همان رشد اقتصادي و همچنين ارايه تسهيالت 
به بنگاه ها. راهكارهايي كه به گفته برخي كارشناسان 
بايد در مرحله اجرا تكميل شوند. به گفته مرتضي افقه، 
اقتص��اد دان امروز راه كمك به بهب��ود معاش خانوار 
بهبود فضاي كسب و كار و ارايه تسهيالت به بنگاه ها 
و همچنين اخذ ماليات از س��ودبرندگان جهش ارز و 
تخصيص به دهك هاي پايين درآمدي است. در ميان 

مدت هم توجه به ارزآوري صنعت توريسم.
به گ��زارش »تعادل«،  افزايش فش��ارها ب��ر اقتصاد 
ايران و جهت گيري خصمانه كاخ س��فيد نسبت به 
حاكميت جمهوري اس��المي، منجر به آن شده كه 
پيش بيني بيشتر موسسات اقتصادي از جمله مركز 
پژوهش هاي مجلس و صندوق بين المللي پول، براي 
امسال و سال آينده رشد اقتصادي منفي را محتمل 
مي دانند كه البته سال آينده ميزان منفي بودن رشد 
بيش از امسال هم خواهد بود. بنابر اين رشد اقتصادي 
حداقل تا سال 1399 افق روشني را پيش روي كشور 
قرار نمي دهد. ش��ايد همين وضعيت عاملي شده كه 
بسياري از كارشناسان نسبت به شيوه هايي كه دولت 
تا كنون براي بهبود وضعيت معاش خانوار بر آن تاكيد 
مي كرده انتقاد كنند، همان شيوه اي كه بهبود معاش 
طبقات فرودست و متوسط را منوط بر افزايش رشد 
اقتصادي دانسته و مي گويد اگر كشور رشد اقتصادي 
باالي��ي را تجربه كند و كيك اقتصاد بزرگ تر ش��ود، 
برش هاي بزرگ تري از اين كي��ك به طبقات پايين 
جامعه مي رس��د. موضوعي كه وزي��ر اقتصاد دولت 
يازدهم بر آن تاكيد كرد و بيان كرد آن دولت به بهبود 
وضعيت معاش خانوار از طرقي كه دولت نهم و دهم 
پي گي��ري مي كرد مثل پرداخ��ت يارانه ها اعتقادي 
ندارد چرا كه اين ش��يوه را غلط دانس��ته و عوايد آن 
را كوتاه م��دت مي داند در عين ح��ال كه دولت براي 
اقداماتي از قبيل اراي��ه يارانه به مردم پولي هم ندارد 
و در نيتجه مجبور اس��ت براي تامين آن به اقدامات 

تورم زايي مانند چاپ پول دست بزند كه دود آن هم 
باز به چشم مردم خواهد رفت. 

البته دولتم��ردان دولت يازده��م و دوازدهم چندان 
فرصت نكردند كه شيوه مورد نظر خود درباره بهبود 
معاش خانوار را به آزمون بگذارند تا درباره نتيجه آن 
بش��ود قضاوت كرد. چرا كه خروج آمريكا از برجام و 
اعمال تحريم هاي آمريكا اكنون بار ديگر بر اقتصاد ايران 
سايه انداخته و با مخدوش شدن افق رشد اقتصادي، 
ديگر كسي اميدوار نيست كه رشد آنقد زياد شود كه 
كيكي بزرگ ش��ود و از قبل بزرگي اين كيك س��هم 
بزرگ تري هم به فقرا برس��د. بنابراين اكنون به نظر 
مي رس��د كه دولتمردان مجبورند شيوه هاي ديگري 
را براي بهبود معاش خانوار يا ش��ايد وخيم تر نشدن 
اوضاع آن ها بكار ببرند. ش��يوه هايي كه مواردي از آن 
در برنامه پيشنهادي وزير اقتصاد، فرهاد دژپسند آمده 
است. او در برنامه خود موضوعي به عنوان ايجاد عدالت 
اجتماعي تعريف كرده و درباره آن آورده است: »يکی 
از مهم ترين مشکالت وچالش های ساختاری اقتصاد 
ايران، پر نوسان و پايين بودن نرخ رشد اقتصادی است، 
نرخ رشد اقتصادی، س��رعت افزايش يا کاهش توليد 
ناخالص داخلی و به تبع آن س��رعت بهبود يا کاهش 
سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می دهد. به عالوه 
شاخص هايی چون بيکاری و فقر نيز عمومًا تحت تاثير 

توليد و رش��د اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد 
اقتصادی باالتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بيکاری و در 
صورت توزيع مناسب به کاهش سطح فقر می انجامد. 
بنابر اي��ن و با عنايت به اهميت ميزان توليد و رش��د 
اقتصادی، دستيابی به توليد بيشتر و نرخ رشد باالتر، 
بايد با اهتمام جدی و با اولويت در دستور کار قرارگيرد. 
از طريق رش��د اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و 
ايجاد اشتغال درآمدزا و همچنين افزايش دسترسی 
به اعتبار، به خصوص وام های خرد می توان به بهبود 
رفاه اجتماعی تسريع بخشيد. همچنين حاکم ساختن 
رويکرد عدالت محور در توزيع فرصت ها، ساماندهی 
منابع قرض الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی 
يک نظام تأمين مالی خرد و توس��عه کسب وکارهای 

کوچک در اين رابطه نقش آفرين خواهند بود.«
اين موارد نش��ان مي دهد كه كس��اني ك��ه در دولت 
مس��ئوليت مي پذيرند هم عالوه بر رش��د اقتصادي 
بر موارد ديگ��ري هم تاكيد دارند. درب��اره اينكه چه 
راهكارهايي براي بهبود معاش خانوار روبه روي دولت 
وج��ود دارد،  مرتضي افق��ه، كارش��ناس اقتصادي و 
مدرس دانشگاه به "تعادل " گفته است: من نسبت به 
بهبود معاش خانوار از طريق افزايش رشد اقتصادي تا 
حدودي ترديد دارم چرا كه عالوه بر ناكافي بودن رشد 
اقتصادي براي دست يافتن به عدالت اجتماعي، امكان 

دس��ت يافتن به اين مهم در ش��رايط تورمي و فعلي 
اقتصاد كشور حداقل تا سال 99 ممكن نيست. 

او اف��زود: بارها گفته ام كه دامن��ه اختيارات دولت، به 
معن��اي قوه مجريه بي��ش از 30 ي��ا 40 درصد از كل 
مديريت كشور نيست بنابراين در همين محدوده هم 
دولت مي تواند تاثيرگذار باشد و بايد در همين حدود 
وعده دهد.لذا ترجيحا از دادن وعده هايي در مورد تغيير 
ماهوي وضعيت خ��ودداري كنند، چون اين وعده ها 
قابل اجرا نيستند و عدم اجراي آن ها آثار منفي بيشتري 
با خود به همراه دارد. اكنون وضعيت نسبت به گذشته 
هم متفاوت شده، ش��رايط به گونه اي است كه كليت 
نظام هم اختيار كافي كنترل تمام مسائل را ندارد چرا 
كه ريشه مشكالت اخير به مساله تحريم ها باز مي گردد 
و اختيار ملغي ش��دن تحريم ها ديگر با ايران نيست 
درنتيجه هر قولي ممكن است جنبه شعاري پيدا كند.

اي��ن مدرس دانش��گاه چم��ران اهواز تصري��ح كرد: 
اقتصادي ها نظري در مورد منطقه سود دارند؛ بر اين 
اساس گفته مي شود، هنگامي كه توليدكنندگان در 
منطقه سود قرار مي گيرند ميل به حداكثر كردن آن 
دارند ولي در روند توليد تنها سود آوري محتمل نيست 
و ممكن است وضعيبت يك بنگاه به گونه اي شود كه 
در منطق��ه زيان قرار گيرد و در اين منطقه نگاه توليد 
كننده به حداقل كردن زيان متمايل مي شود. دولت 

ايران اكنون در منطقه سود قرار ندارد كه بخواهد آن را 
به حداكثر برساند، اتفاقا دولت در وضعيت زياني است و 
بايد به دنبال راه هايي باشد كه آسيب هايي را كه ممكن 
است اقتصاد از تحريم ها ببيند را به حداقل برساند. االن 
يكي از مش��كالت مهمي كه اقتصاد ايران با آن دست 
به گريبان ش��ده و در آينده بيشتر هم درگيري ايجاد 
مي كند، مساله فروش و صادرات نفت است. نفروختن 
نفت قطعا يكي از اصلي ترين چالش هايي است كه در 
آينده نزديك با آن درگير خواهيم شد و بيشترين تاثير 
خود را هم بر ميزان اشتغال كشور خواهد گذاشت. پر 
واضح است كه با كاهش اشتغال و افزايش نرخ بيكاري، 
مستقيما معيشت اقشار مياني و پاييني جامعه متاثر 
خواهد شد. البته دولت راهكارهايي دارد كه بخواهد 
براي اين مش��كل به كار ببندد كه الاقل شرايط از اين 
چيزي كه هست وضعيت اقشار مياني و پاييني بدتر 

نشود يا حداقل وضعيت را كنترل كند.

  ماليات سوداگري افزايش يابد 
و از فرودستان حمايت شود

او در پاسخ به راهكارهاي عملي دولت در اين رابطه گفت: 
يكي از اين راه ها استفاده از ماليات است، قوه مجريه بايد 
از كساني كه در ش��ش ماه اخير از محل افزايش نرخ ارز، 
سود بسياري به دست آورده اند ماليات  اخذ كند تا براي 
تامي��ن نيازهاي گروه هاي كم درآم��د منابع كافي را در 
اختيار داشته باشد. به نظر من بهتر است اين كار از طريق 

دستگاه هاي حمايتي صورت بگيرد. 
اين كارش��ناس اقتصادي به موضوع افزايش حقوق 
كارگران و كاركنان دولت هم اشاره كردو گفت: عده اي 
مي گويند چنين اقدامي ممكن است تورم زا باشد ولي 
من با اين مخالفم چرا كه افزايش حقوق اكنون تورمي 
ايجاد نمي كند، زيرا قيمت ها آنق��در باال رفته اند كه 
افزايش حقوق تاثيري بر نرخ تورم نگذارد. بنابراين اين 
مورد نيز يكي از راهكارهايي است كه دولت با توجه به 
منابعي كه در اختيار دارد مي تواند از آن استفاده كند. 
او در پاسخ به اين سوال كه دولت در ميان مدت براي 
ورود ارز به كشور و جلوگيري از شوك تورم چه اقدامي 
مي تواند انجام دهد گفت: دولت بايد روي موضوعات 
ديگري به غير از صادرات نفت حس��اب باز كند . اگر 
مساله دولت تاكيد بر صادرات نفت باشد همچنان در 
ورود ارز به كشور دچار مشكل بوده و احتماال وضعيت 
حتي از امروز هم بدتر ش��ود. از راهكارهايي كه دولت 
دارد تاكيد بر افزايش ورود گردش��گر به كشور است. 
گردش��گر مي تواند ارز آوري مناسبي به داخل كشور 
داشته باشد به ش��رط آنكه ظرفيت هاي گردشگري 

مورد استفاده قرار بگيرند. 
او در بخش��ي ديگر از صحبت هايش مهم ترين اقدام 
دولت ب��راي بهب��ود وضعيت معيش��ت دهك هاي 
مياني و پايين درآم��دي را مورد توجه قرار و حمايت 
از بنگاه ه��اي كوچ��ك و متوس��ط را از مهم ترين و 
ضروري ترين اقدامات دانس��ت و گفت: اين بنگاه ها 
مس��تقيما در اش��تغال تاثير دارند و بررسي ها نشان 
مي دهد كه اكنون فقط با 50 درصد ظرفيت خود كار 
مي كنند لذا استفاده از ظرفيت اين بنگاه ها مي تواند 
راهگشا باشد. توجه به بنگاه هاي متوسط هم بايد از 
طريق تامين نقدينگي ص��ورت بگيرد و هم از طريق 
رفع مساله بوروكراسي، پارتي بازي و سيستم اداري 
ناكار آمد باشد. تاكيد مي كنم اگر دولت به دنبال آن 
است كه كار ويژه اي انجام دهد آن توجه به بنگاه هاي 

كوچك و متوسط است.

طبق اعالم وزارت اقتصاد تدوين ش��اخص هاي ملي 
محيط كسب وكار كشور براي نخستين بار اجرايي شد. 
وزارت اقتصاد و دارايي طي گزارشي با اعالم خبر تدوين 
ش��اخص هاي ملي محيط كس��ب وكار كش��ور براي 
نخس��تين بار، اعالم كرد كه پايش شاخص هاي مزبور 
در 31 استان، با همكاري پژوهشكده مطالعات توسعه 

سازمان جهاد دانشگاهي تهران صورت گرفته است.
بر اساس اين گزارش، در اين زمينه با لحاظ چارچوب 
مدنظر بان��ك جهاني و در نظر گرفتن ش��رايط بومي 
اقتصاد كشور، به تدوين اوليه هفت شاخص ملي ثبت 
مالكيت، الزام آور بودن اجراي قراردادها، تأمين مالي، 
سرمايه اجتماعي، اخذ مجوزهاي ساخت، دسترسي 

به برق و گاز پرداخته شد.
بنا بر تصريح اي��ن گزارش، در راس��تاي رعايت اصل 
بي طرف��ي، وزارت امور اقتص��ادي و دارايي به  عنوان 
كارفرما، پايش چهار شاخص  “ثبت مالكيت “، “الزام آور 
بودن اج��راي قراردادها “، “تأمين  مالي “ و “س��رمايه 
 اجتماعي “ در اس��تان هاي كش��ور را به پژوهش��كده 
مطالعات توسعه س��ازمان جهاد دانشگاهي تهران به 
عنوان مجري، برون سپاري كرد كه نتايج هريك از آنها 

بطور مستقل منتشر شده است.

  تعامل با بخش  خصوصي
 همچني��ن اهداف رتبه بندي اس��تان ها عبارتند از :

“تعامل با بخش  خصوصي و مستندسازي مشكالت 
اين بخش “، “پايش و شناس��ايي دشواري، شيوه و 
ضمانت اجراي واقعي قوانين، مقررات و سياست ها در 
سطح استان “، “بررسي و مقايسه فرايندهاي انجام 
كسب  وكار در استان “، “جلب توجه سياست گذاران 
ملي و اس��تاني به موض��وع محيط كس��ب وكار “، 
“تش��ويق سياس��ت گذاران اس��تاني ب��راي بهبود 
محيط كس��ب وكار “ و “ايجاد انگيزه الزم براي اين 
كار “، “معرفي محيط كس��ب وكار استان ها به ساير 
كشورها به منظور جذب سرمايه گذاران خارجي “ و 
“ارايه راهكارهاي سياس��تي جهت رفع موانع انجام 

كسب وكار “ است.
 بنا بر اين گ��زارش، نتايج به دس��ت آم��ده از پايش 
چهار ش��اخص نخس��ت فوق الذكر در اس��تان هاي 
 كشور كه در س��ايت معاونت امور اقتصادي به آدرس
 www.econo.ir منتشر شده در خصوص شاخص 
“ثب��ت مالكيت “ حاكي از آن اس��ت كه اس��تان هاي 
همدان، چهارمحال و بختياري و مركزي به ترتيب در 

رتبه هاي اول تا سوم قرار دارند.

 ميانگين كل شاخص ثبت مالكيت
بر اين اس��اس، ميانگين كل شاخص ثبت مالكيت در 
كشور، 53.5 اس��ت كه 1۲ استان از 31 استان كشور 
امتياز باالتر از ميانگين را كس��ب كرده اند. همچنين 
استان هاي سمنان، اصفهان و خراسان رضوي به ترتيب 
در رتبه هاي اول تا سوم شاخص “الزام آور بودن اجراي 
قراردادها “ قرار دارند و ميانگين كل اين ش��اخص در 
كشور نيز معادل 5۷.9 است كه بيانگر اين است كه 14 

استان كشور، امتياز باالتر از ميانگين كسب كرده اند.

  وضعيت تأمين  مالي
از س��ويي ديگر، نتايج پايش مولفه هاي كسب وكار در 
شاخص “تأمين  مالي “ حاكي از آن است كه تنها نيمي 
از شركت هاي مورد پرسش در مجموع كشوري داراي 
وام يا خط اعتباري بوده اند و سهم وجوه و منابع داخلي 
از تأمين مالي دارايي ثابت و نيز سرمايه در گردش رقم 
قابل توجهي بوده و به ترتيب 4۷.1 و 44.5 درصد است.

در ادام��ه گ��زارش معاونت ام��ور اقتص��ادي وزارت 
امور اقتص��ادي و داراي��ي، با ي��ادآوري اينكه »وجود 
سرمايه اجتماعي، بستر مناسبي براي بهره وري سرمايه 
انساني، اقتصادي و فيزيكي  است و نبود آن، اثربخشي 

ساير سرمايه ها را در دستيابي به توسعه منتفي مي كند« 
اعالم ش��ده است: اس��تان هاي هرمزگان، مازندران و 
همدان به ترتيب باالترين امتياز ش��اخص س��رمايه 

اجتماعي را كسب كرده اند.
الزم به ذكر اس��ت بهبود فضاي كسب و كار و افزايش 
بهره وري جزو مصوبات برنامه هاي توس��عه تاكنوني 
كشور بوده و در انتخابات رياست جمهوري نيز از جمله 
وعده هاي تمام كانديداها بود. با اين همه در ش��رايط 
فعلي كه سايه تحريم ها بر اقتصاد كشور افتاده، بهبود 

فضاي كسب و كار مي تواند به درجه اي در مقابل رفتار 
خصم آلود هيات حاكمه امريكا ايستاده و اثرات تحريم ها 
را بكاهد. به نظر مي رسد دولت بطور كلي و وزارت اقتصاد 
بطور خاص، تمايل دارند با كم كردن از ميزان مقررات، 
به اين مهم جامه عمل بپوشانند و به فعاالن اقتصادي، 
به ويژه بخش خصوصي اين اميد را بدهند كه در شرايط 
تحريم ها، با انجام اصالحات��ي در اقتصاد مي توانند به 
سودآوري بنگاه هاي خود ياري رسانند. هر چند بايد 

منتظر ماند و ديد در عمل چه اتفاقي خواهد افتاد. 
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احتمال كسري 75 هزار 
ميلياردي بودجه

از موازي  كاري هاي آماري 
صدمات جدي خورده ايم

واريز 7.5ميليارد دالر به صندوق 
توسعه ملي در نيمه اول امسال

ايسنا| نايب رييس كميسيون برنامه و  بودجه 
مجلس ش��وراي اس��المي گفت  كه بر اس��اس 
سناريوي پيش روي ايران در سال جاري حداقل 
۷5 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم 

داشت.
ه��ادي قوامي، درب��اره محل هزينه ك��رد مازاد 
درآمدهاي نفتي در شش ماهه اول سال، اظهار 
ك��رد: درآمدها فقط از كانال نفت نيس��ت، بلكه 
درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها هم پيش بيني 
شده است كه ممكن اس��ت بطور كامل محقق 
نشوند و اگر در يك بازه زماني مازاد درآمد نفتي 
داشته باش��يم مي تواند اين كسري ها را جبران 

كند.
وي افزود: البته براي ارزيابي درآمد و هزينه بودجه 
بايد پايان س��ال را در نظر گرفت و نه نيمه سال، 
زيرا ممكن اس��ت در نيمه دوم امسال صادرات 
نفتي ما نصف ش��ود كه در اين صورت رديف ها 

پر نخواهد شد.
نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه  داد: به  هر حال اگر ما مازاد درآمد نفتي داشته 
باشيم كه احتماال اين اتفاق نمي افتد دولت بايد 
متمم بودجه را به مجلس شوراي اسالمي بياورد.

قوامي در پايان گفت  كه بر اساس سناريوي پيش 
روي ايران و با توجه به كسري هاي شش ماه دوم 
حداقل ۷5 هزار ميليارد تومان كسري بودجه در 

سال جاري خواهيم داشت.

جواد حس��ين زاده، يكي از مسائل نظام آماري را 
موازي كاري برشمرد و گفت: در مدرن سازي، با 
موضوع موازي كاري بسيار جدي برخورد مي شود؛ 
موازي كاري باعث اتالف منابع شده و مشكالت 
جدي و تخريب سرمايه اجتماعي را به دنبال دارد.
معاون اقتصادي و محاسبات ملي مركز آمار ايران 
ادامه داد: يكي از مواردي كه در آن موازي كاري 
انجام مي شود بحث توليد آمارهاي رسمي است 
كه اين مس��اله صدمات و مشكالت جدي براي 

كشور ايجاد كرده است.
حسين زاده با بيان اينكه امروز در نظام هاي مدرن 
دنيا قس��مت عمده از اطالعات از آمارهاي ثبتي 
مبناي تجميع مي ش��ود، گفت: يكي از مسائل 
جدي قان��ون مركز آمار ايران اين اس��ت كه اگر 
كسي با مركز آمار همكاري نكند ضمانت قانوني 
براي برخورد وجود ندارد در حالي كه در قوانين 
كشورهاي پيشرفته در حوزه آمار، اگر با آمارگير 
و سازمان ملي آمار همكاري انجام نشود، عواقب 
حقوق��ي و جريمه ه��اي نقدي ب��راي افراد غير 

پاسخگو وجود دارد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه 
مدرن س��ازي در نظام آماري را ايجاد توانايي در 
توليد محص��والت با كيفيت، مق��رون به صرفه 
همراه با صرف زمان كمتر دانست و گفت: اين بدان 
معناست كه ما نيز به دنبال اين هستيم كه آماري 

را توليد كنيم كه كيفي و مقرون به صرفه باشد.
مع��اون مركز آمار اي��ران به انجام سرش��ماري 
عمومي س��ال 95 در كشور اش��اره كرد و افزود: 
اين سرشماري از نظر تكميل اينترنتي اطالعات 
يك ركورد جهاني داش��ت كه نش��ان مي دهد 
كه مردم ب��ه نظام آماري، مركز آمار و س��ازمان 
مديريت و برنامه ريزي اعتماد دارند و ظرفيت ها 
و پتانسيل هاي الزم نيز براي انجام كاري در اين 

وسعت وجود دارد.
حسين زاده ادامه داد: در بحث شاخص هاي واحد 
بعضا دو يا سه عدد در كشور اعالم مي شود كه با 
وجود اينكه بيش از دو براب��ر در اين حوزه براي 
يك محص��ول واحد )آمار( هزين��ه مي كنيم اما 
مطلوبيتي كه در جامعه ايجاد مي شود كمتر از 
توليد اين محصول توس��ط يك مجموعه است 
و نش��ان مي دهد ب��ه بهره وري توج��ه چنداني 

نداشته ايم. 

مهر|محمدحسيني، درخصوص تاثيرتحريم هاي 
13 آبان ماه بر منابع صندوق توسعه ملي، اظهار كرد: 
طبق سياس��ت هاي ابالغي و احكام برنامه ششم، 
بانك مركزي مكلف است 3۲ درصد از صادرات نفت 
خام، گاز و ميعانات گازي را بعد از وصول به حساب 
صندوق توسعه ملي واريز كند. اعتقاد داريم بعد از 13 
آبان ماه اتفاقي در مورد صادرات نفت ايران آنگونه كه 

امريكا نقشه كشيده رخ نخواهد داد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: 
در كل ما هر چقدر نفت چ��ه از نظر قيمت و چه از 
نظر تعداد بشكه كمتر بفروشيم، خود به خود تاثير 
مس��تقيمي در منابع صندوق توسعه ملي و حتي 
منابع بودجه اي ما خواهد داش��ت كه اميدواريم با 
سناريوهايي كه دولت براي ۶ ماهه دوم ترسيم كرده 
شرايط بهتري را براي كشور از لحاظ اقتصادي داشته 
باشيم.درواقع با توجه به احتمال كاهش درآمدها، 
بايد از هزينه هاي مازاد جلوگيري كنيم و انضباط 

بيشتري را در هزينه ها داشته باشيم.
حس��يني با بيان اينكه تاكنون تكاليف بودجه اي 
درخصوص منابع صندوق توسعه ملي تامين شده 
است، گفت: بر اساس مصوبه سران سه قوه، برنامه اي 
براي جبران فاصله بين ۲0 تا 3۲ درصد )از صادرات( 
جهت رفع مشكالت حياتي در 5 ماهه دوم در نظر 
گرفته شده است و مابقي نيز سعي شده براساس رويه 
سابق به افراد متقاضي داده شود. در ۶ ماهه ابتدايي 
سال ورودي صندوق مثبت بوده و حدود ۷.5 ميليارد 
دالر سهم صندوق واريز شده است كه نسبت به زمان 

مشابه سال قبل افزايش قابل قبولي داشته ايم.

طبق آنچه بانك مركزي نشان مي دهد، شاخص بهاي 
كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در 
مهرماه 139۷ به عدد 14۸.4 رسيد كه نسبت به ماه 
قبل 4.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 
3۶.9 درصد افزايش داشته است. تورم ساالنه مهر ماه 

نيز به 15.9 درصد رسيده است.
به گزارش »تعادل«، طبق اعالم بانك مركزي خالصه 

نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كاالها و خدمات 
مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 
100=1395 نشان مي دهد كه شاخص بهاي كاالها 
و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مهرماه 
139۷ به عدد 14۸.4 رس��يد كه نسبت به ماه قبل 
4.۶ درصد افزايش يافته اس��ت. همچنين شاخص 
مذكور در مهرماه 139۷ نس��بت به ماه مشابه سال 

قبل )تورم نقطه اي( مع��ادل 3۶.9 درصد افزايش 
داشته است. تورم س��االنه مهر ماه نيز معادل 15.9 

درصد برآورد شده است.
طبق آنچه اطالعات بانك مركزي نشان مي دهد از 
دو گروه كاال و خدمات، تورم كاال در مهر ماه نسبت 
به ماه گذشته ۶.9 درصد و تورم نقطه اي آن نسبت 
به سال گذش��ته 5۷.۷ درصد بوده است. همچنين 

تورم ماهانه خدمات 1.۸ درصد و تورم س��االنه آن 
1۷.5 درصد بوده است.

تورم گروه هاي اصلي نيز به اين شرح است: 
-  تورم ماهانه خوراكي و آش��اميدني ها،  معادل 5.9 

درصد و تورم نقطه اي 55.9 درصد
-  تورم ماهانه پوش��اك و كف��ش 9.5 درصد و تورم 

نقطه اي 39.3 درصد

تورم ماهانه بهداشت و درمان معادل ۲.۲5 درصد و 
تورم نقطه اي آن معادل 19.1 درصد

ت��ورم ماهانه تحصلي مع��ادل 9.۸ درص��د و تورم 
نقطه اي آن 19.1 درصد

و همچني��ن ت��ورم ماهانه تفريح و ام��ور فرهنگي 
مع��ادل ۷ درصد و ت��ورم نقط��ه اي آن ۸0 درصد 

بوده است.

تورم نقطه اي 37 درصد  شد
بر اساس   اعالم    بانك مركزي

  مرتضي افقه: يكي از اين راه ها اس�تفاده از ماليات است، قوه مجريه بايد از كساني كه در شش ماه اخير از محل افزايش نرخ ارز، سود بسياري 
به دست آورده اند ماليات  اخذ كند تا براي تامين نيازهاي گروه هاي كم درآمد منابع كافي را در اختيار داشته باشد. به نظر من بهتر است اين كار 

از طريق دستگاه هاي حمايتي صورت بگيرد. 
اين كارش�ناس اقتصادي به موضوع افزايش حقوق كارگران و كاركنان دولت هم اشاره كردو گفت: عده اي مي گويند چنين اقدامي ممكن است 
تورم زا باشد ولي من با اين مخالفم چرا كه افزايش حقوق اكنون تورمي ايجاد نمي كند، زيرا قيمت ها آنقدر باال رفته اند كه افزايش حقوق تاثيري 

بر نرخ تورم نگذارد. بنابراين اين مورد نيز يكي از راهكارهايي است كه دولت با توجه به منابعي كه در اختيار دارد مي تواند از آن استفاده كند 

برش
راهكارهاي تامين عدالت اقتصادي



بانك و بيمه4يادداشت

زائران تا حد امكان ارز خود را در مرز شلمچه و مهران دريافت كنند

 معامالت نيمايي از ۸ ميليارد دالر گذشت

كانال مالي ايران و اروپا و پيمان پولي دو جانبه

اثر انتظارات و نوسان لجام گسيخته 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
روز ش��نبه 5 آبان 97، نرخ طال و سكه با افزايش مواجه 
شد و به دنبال اعالم نرخ اونس جهاني با 1234 دالر، نرخ 
هر گرم 18 عيار 411 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عيار 
1ميليون و 780 هزار تومان، سكه 4.4 ميليون، نيم سكه 
2 ميليون و 140 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 150 هزار و 

سكه گرمي 670 هزار تومان معامله شد. 
به گزارش تعادل، در بازار ارز نيز نرخ دالر 14 هزار و 50 
تومان و درهم 3730 تومان اعالم شده است. همچنين 
نرخ ارز براي روز پنجشنبه بر اساس اعالم نرخ هاي سايت 
س��نا، به ترتيب براي دالر 13634، يورو 15762، پوند 
17583، دره��م 3668،  يوآن 2067، لير 2416 تومان 

اعالم شده است. 

    8 ميليارد  دالر معامله در نيما
از سوي ديگر، گزارش معامالت ارزي بين صادركنندگان 
و واردكنندگان در س��امانه »نيما« نش��ان مي دهد كه 
در كمتر از س��ه ماه اخير به بيش از هشت ميليارد دالر 
معامله صورت گرفته اس��ت. البته با توجه به الزام همه 
صادركنندگان براي آوردن ارز خود به كشور و همچنين 
برخي اقداماتي كه براي تس��هيل ورود ارز انجام ش��ده، 
انتظاره��ا براي ارزآوري به بازار ثانوي��ه بيش از اين ارقام 
است. بررسي روند معامالت در بازار ثانويه در فاصله نيمه 
مردادماه امسال تا پنجم آبان ماه نشان مي دهد كه حدود 
چهار ميليارد و 379 ميليارد دالر از سوي صادركنندگان 
عرضه شده و در مقابل حدود سه ميليارد و 780 ميليون 
دالر توسط واردكنندگان دريافت شده است. در مجموع 
كل معامالت نيمايي در اين فاصله به حدود هشت ميليارد 
و 177 ميليون دالر رسيده اس��ت. در اين مدت با توجه 
به نوس��اني كه در مواقعي قيمت ارز در بازار داشته است 
متوسط قيمت براي معامالت بين 9500 تا 10 هزار تومان 
در هر يورو بوده است. از 20 فروردين ماه سال جاري و با 
تغيير سياست ارزي دولت قرار بر اين شد صادركنندگان 
و وارد كنندگان به سامانه نظام يكپارچه ارزي )نيما( آمده 
و معامالت خود را درآنجا انجام دهند و گردش ارزي تحت 
كنترل و نظارت بانك مركزي قرار گيرد. به مرور و ورود 
صادركنندگان به سامانه افزايش يافت و از نيمه مردادماه 
با بازنگري در سياست ارزي، تمامي صادركنندگان غير 
نفتي ملزم به آوردن ارز خود به بازار ثانويه شدند و البته 
در اين بين برخي معافيت ها نيز وجود داشت. اما با وجود 
گذر زمان، انتظارات از صادركنندگان براي آوردن ارز در 
سامانه نيما برآورده نشده و به ميزان صادرات عرضه انجام 
نشد. از اين رو طي مصوبات دولت و بانك مركزي الزاماتي 
براي صادركنندگان ايجاد شد؛ بطوري كه معافيت هاي 
ارزي براي عدم عرضه در س��امانه برداش��ته شد و بر اين 
اساس صادركنندگان به عراق و افغانستان كه تا همين 
اواخر معاف بودند به ليست ارزآوران به نيما اضافه شدند 
و از س��وي ديگر تمامي صادركنندگان مكلف شدند كه 
حداكثر س��ه ماه بعد از صادرات ارز خود را در بازار ثانويه 
عرضه كنند. اين در حالي است كه اخيرا هم در راستاي 
دسترسي صادركنندگان به ارز ناشي از صادرات و ورود به 
ايران، رييس بانك مركزي از ايجاد كانال ارزي بين ايران 
و اروپا خبر داده اس��ت كه اين جريان موجب ممانعت از 
قفل شدن منابع ارزي در خارج از كشور به ويژه در زمان 

تحريم خواهد شد.

    كان�ال مال�ي اي�ران و اروپا و پيم�ان پولي 
دوجانبه

از س��وي ديگر، رييس كل بانك مركزي اعالم كرد: قرار 
اس��ت كانال مالي جديد براي صادركنندگان اروپايي و 
ايراني باز شود كه كاركرد اين كانال نوعي پيمان پولي دو 

جانبه ميان ايران و اروپاست.
عبدالناصر همتي طي پستي در اينستاگرام خود گفت: 
جزئيات كانال مالي اروپا براي انجام تجارت ميان ايران و 
اتحاديه اروپا در نشست هفته گذشته در بروكسل مورد 
بررس��ي و تبادل نظر قرار گرفت. ايجاد كانال مالي بر 
اين درك مشترك مبتني است كه شركت ها و فعاالن 
اقتصادي ايراني و اروپايي با وجود خروج يكجانبه اياالت 
متحده امريكا از برجام تمايل به برقراري و تداوم روابط 
تجاري با يكديگر دارند. در اين راس��تا به منظور رفع 
مش��كالت مربوط به انجام پرداخت هاي مالي، ايجاد 
كانال مالي اروپا در دس��تور كار طرفي��ن قرار گرفته 
اس��ت. كانال مزبور اين امكان را براي صادركنندگان 
اروپاي��ي و ايراني فراهم خواهد ك��رد كه ارز حاصل از 
صادرات خود را دريافت كنند. آنطور كه همتي توضيح 
داده اس��ت به منظور رفع مش��كالت مربوط به انجام 
پرداخت هاي مالي، ايجاد كانال مالي اروپا در دستور 
كار طرفين قرار گرفته اس��ت كه اي��ن امكان را براي 
صادركنندگان اروپايي و ايراني فراهم خواهد كرد كه 
ارز حاصل از صادرات خود را دريافت كنند. اين كانال 
نوعي پيمان پولي دوجانبه ميان ايران و اتحاديه اروپا 
به شمار مي رود. در شرايط موجود به نظر مي رسد اگر 
مسائل پيش پاي صادركنندگان و بهانه هاي آنها براي 
عدم عرضه به بازار تا حدي رفع شده و همچنين خود 
را ملزم به آوردن ارز به س��امانه و گردش آن در چرخه 
اقتصادي بدانند، جريان عرضه در سامانه نيما كه بارها 
مورد انتقاد واردكنندگان و البته مسووالن قرار گرفته 
است تا حدي به روال عادي برگشته وبتواند پاسخ گوي 
نياز موجود باش��د. كانال مذكور كاركرد نوعي پيمان 
پولي دوجانبه ميان ايران و اتحاديه اروپا را ايفا خواهد 
كرد. هر دو طرف بر تسريع در عملياتي شدن اين فرايند 
تاكيد دارند. انتظار م��ي رود به زودي جزئيات و نحوه 
اس��تفاده از كانال مزبور نهايي شده و به اطالع عموم 

هموطنان و فعاالن اقتصادي رسانده شود.

    كاهش فشار امريكا به سوييفت 
از سوي ديگر، المانيتور در گزارشي نوشت: درحالي كه 
دولت ترامپ مقرر كرده از تاريخ 13 آبان ماه تحريم هايي 
عليه صادرات نفت ايران به كار گيرد، »استيو منوچين« 
وزير خزانه داري كابينه وي گفته است واشنگتن از فشار 
خود براي اجبار شبكه مالي سوييفت جهت قطع ارتباط 

با بانك هاي ايران مي كاهد.
»برايان��ت هريس« خبرن��گار كنگ��ره اي المانيتور در 
يادداشتي با عنوان »چطور مجوز ماندن ايران در شبكه 
مالي سوييفت مي تواند روي تحريم هاي نفتي امريكا تاثير 
بگذارد؟« افزود: در عين حال كه دولت »دونالد ترامپ« 
مقرر كرده از تاري��خ 4 نوامبر )13 آبان ماه( تحريم هاي 
شديدي عليه صادرات نفت ايران اعمال مي كند، در حال 
بحث در مورد چگونگي قطع ارتباط بانك هاي ايراني از 
شبكه جهاني مالي سوييفت اس��ت. اما به گزارش وال 
استريت ژورنال 'استيو منوچين' وزير خزانه داري اياالت 

متحده، به دولت هاي خارجي گفته است كه واشنگتن 
از فشار خود براي اجبار شبكه مالي سوييفت مستقر در 
بلژيك جهت قطع ارتباط با بانك هاي تحريم شده ايران 
مي كاهد. وي اش��اره كرد امريكا سوييفت را براي قطع 
ارتباط با بانك هاي ايراني تحت فشار قرار نمي دهد. شايان 
ذكر است ايران پس از رفع تحريم هاي واشنگتن در سال 
2012، در راستاي بخش��ي از قرارداد هسته اي در سال 

2016 به شبكه سوييفت بازگشت.
در ادامه يادداش��ت درج شده در اين تارنماي امريكايي 
مي خوانيم: حال چرا اين امر اهميت دارد؟ اين قطع ارتباط 
بخشي از تحريم هاي دولت ترامپ عليه ايران است كه 
ساير كشورها را وادار به توقف خريد نفت ايران مي كند. 
حال اگر اياالت متحده به برخي كشورها معافيت هايي 
اعطا كند تا همچنان بتوانند به خريد نفت از ايران ادامه 
دهند، در اين صورت وجود شبكه سوييفت براي انجام 
تراكنش هاي مالي الزامي است و درست به همين دليل 
اس��ت كه تندروها در دولت امريكا قصد دارند با تهديد 
اعضاء اين شبكه مالي جهاني آنها را وادار به قطع ارتباط 

با بانك هاي ايران كنند.
اما در نهايت چه مي ش��ود؟ از سوي ديگر و با توجه به 
تحريم هاي امري��كا، اتحاديه اروپا در حال ايجاد كانال 
مالي ويژه براي تسهيل معامالت با ايران است. در عين 
ح��ال اتحاديه اروپا اعالم كرده ك��ه در تاريخ 4 نوامبر 
تنها به صورت نمادين براي مقابله با تحريم هاي نفتي 
اياالت متحده عليه ايران آماده خواهد بود و كانال مورد 
نظر به صورت عملي تا سال آينده قابليت اجرايي پيدا 
خواه��د كرد. در همين حال، اي��االت متحده در حال 
گسترش محدوده تحريم ها عليه بانك هاي ايران است 
و مجازات هاي جديد اين هفته به بانك پارسيان به دليل 
ارتباطش با سپاه پاسداران انقالب اسالمي رسيده است.

    توصيه به زائران در تامين ارز در مرز مهران 
و  شلمچه

از سوي ديگر، به دنبال مش��كالت زائران در عراق براي 
دريافت دينار، بانك ملي خطاب به آن دس��ته از زائران 
اربعين كه هنوز براي دريافت ارز ثبت نام نكرده اند، توصيه 
كرد ثبت نام براي دريافت ارز را از طريق بازوي خريد ارز 
اربعين در پيام رسان »بله« در داخل كشور انجام دهند، 
چون ضعف زيرساخت هاي كشور عراق به ويژه در زمينه 
اينترنت، باعث بروز مشكالتي براي آنها مي شود. زائراني 
كه جهت خريد ارز ثبت نام كرده اند و براي مراسم اربعين 
هنوز از كشور خارج نش��ده اند، مناسب تر است به علت 
روان بودن تحويل ارز در مناطق مرزي شلمچه و مهران 
داخل خاك عراق، ارز خود را از اين مراكز تحويل بگيرند. 
با فعال شدن دومين كارگزاري تحويل ارز در شهر كربال 

هشت هزار نفر از زائران از اين مركز ارز اربعين گرفتند.
 تحويل ارز زائران در شهر كربال به علت محدوديت هاي 
ايجاد شده از س��وي كشور عراق تنها در يك باجه بانك 
ب��ا 25 نفر از كاركنان انجام مي ش��د كه با پيگيري هاي 
مسووالن بانك ملي ايران از بعدازظهر روز جمعه، مركز 
دوم ني��ز با 15 نفر آغاز به كار كرد و اكنون مش��كلي در 

تحويل ارز زائران در اين شهر وجود ندارد.

    بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان
از سوي ديگر، براي بازگشت ارز صادراتي، مذاكراتي با 
بانك آرين افغانستان در حال انجام است كه سيدحسين 
سليمي نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق 
تهران در اين زمينه گفت: مذاكراتي با بانك آرين انجام 
شده تا امور مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
افغانستان از طريق اين بانك به كش��ور بازگردد. همه 
صادركنندگان و بخش خصوصي موافق هس��تند كه 

ارز حاصل از صادرات بايد به كش��ور بازگردد اما عوض 
كردن رويه ها كاري زمانبر اس��ت و بايد فرصت داد تا 
زيرساخت ها آماده ش��ود. وي افزود: كشور افغانستان 
سال هاس��ت كه با ريال با ايران كار مي كند و سيس��تم 
بانكي ندارند كه بتواند دالر را به ايران بازگرداند و بحث 
»اف اي تي اف« مبادله از طريق صرافي ها را نيز با مشكل 
روبرو كرده است در اين شرايط با توجه به نياز كشور به 
بازگشت ارز بايد سازوكارهاي جديد انديشيده شود. نايب 
رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران ادامه داد: 
بخش زيادي از ارز حاصل از صادرات اكنون كاال خريداري 
شده و به كشور بازمي گردد بخشي نيز به صورت ريالي 
برگردانده مي ش��ود و در غير اين ص��ورت توليدكننده 
نقدينگي نخواهد داشت كه دوباره بتواند كاال توليد و صادر 
كند. س��ليمي تاكيد كرد: بانك مركزي در دوره جديد 
تصميمات كارشناس��ي گرفته و در اين زمينه نيز بايد 
جلسات گذاشته شود تا راهكارهاي بازگشت ارز را پيدا 
كنيم، ما هم موافقيم كه ارز بايد بازگردد اما بايد فرصت 

دهيم كه مذاكرات با بانك هاي افغانستاني نتيجه دهد.
وي ب��ا بيان اينكه دو ماه پيش جلس��ه اي با نمايندگان 
افغانستان گذاشته شد تا راهكارهايي براي بازگشت ارز 
انديشيده شود، گفت: قرار شده يك بانك در اين كشور 
و يك بانك در ايران ايجاد شود تا بتوانيم نقل و انتقاالت 
ارزي را از طريق اين دو بان��ك انجام دهيم. عضو هيات 
نمايندگان اتاق ايران با اش��اره به مذاكرات با بانك آرين 
براي انجام امور مربوط به بازگش��ت ارز تصريح كرد: در 
عراق بانك هايي ايجاد ش��ده تا ارز صادراتي به كش��ور 
بازگردد و در افغانستان نيز مذاكراتي با بانك  آرين انجام 
شده كه ان شاءاهلل به نتيجه برسد و بتوانيم ارز را بازگردانيم 
چراكه در غير اين صورت به كاهش صادرات به افغانستان 

منجر مي شود.

مريم ابراهيمي|
اقتصاددانان و سياست گذاران عالوه بر متغيرهاي كالن 
اقتصادي با واژه اي به نام انتظارات هم مواجه هستند كه 
شايد مانند ساير متغيرها و شاخص هاي كالن اقتصادي 
ملموس نباشد اما تاثيرگذاري آن غير قابل انكار است.

چند ماهي اس��ت كه التهابات بازار ارز و افزايش سطح 
عمومي قيمت هاي كاالهاي ض��روري و غيرضروري 
دغدغه روزانه مردم ش��ده و اذهان عمومي را مشوش 
كرده است. نوسان شديد شاخص هاي كالن اقتصادي 
سبب شده است كه آحاد مردم در جايگاه و صنف هاي 
متفاوت احساس نگراني كرده و درصدد پيگيري روند 
نرخ ارز، ميزان تغييرات سطح عمومي قيمت ها و اتخاذ 
تدابيري براي مديريت بهينه هزينه هاي ادوار مختلف 
زندگي خود باشند. مشكالت و چالش هاي فعلي اقتصاد 
كشور و چالش هاي جديدي كه با اعمال تحريم هاي 
جديد قرار اس��ت در ماه هاي آتي با آن درگير ش��ود، 
نيازمند تدابير و تصميمات سازمان يافته و كارا است. 

اينكه در ماه هاي پيش رو اقتصاد ايران چه ش��رايطي 
خواهد داشت و متغيرهاي اقتصادي به كدام سمت و سو 
حركت خواهند كرد، سواالت بسياري مهمي هستند كه 
براي تمامي فعاالن اقتصادي به منظور توانايي در تنظيم 
و مديريت اس��تراتژي هاي خود براس��اس چشم انداز 

كوتاه مدت اقتصاد ايران، حائز اهميت است.
نوس��ان و جهش نرخ ارز از جمله مسائل قابل توجهي 
است كه از اواسط دهه 1380 به بعد به داليل مختلف و 
هر چند سال يك بار، در اقتصاد ايران اتفاق مي افتد كه 
از سال گذشته به خصوص در چند ماه اخير نيز شاهد 
اوج نوسان آن بوده ايم. از آنجا كه نرخ ارز به عنوان يكي از 
متغيرهاي مهم و كليدي اقتصاد نقش تعيين كننده اي 
در جهت دهي ب��ه تصميم و رفتار فع��االن اقتصادي 
و چگونگ��ي تخصيص منابع اقتص��ادي ايفا مي كند، 
برقراري ثبات در بازار ارز، پيش ش��رط اساس��ي براي 
حصول اطمينان به فعاالن اقتصادي و فراهم ساختن 
شرايط افزايش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي به شمار 

مي آيد. چنانچه نوسان نرخ ارز تداوم يابد و بطور متوالي 
باال و پايين ش��ود، سرمايه گذار و توليدكننده به دليل 
عدم ثبات و اطمينان از ش��رايط اقتصادي كشور قادر 
به برنامه ريزي در بلندمدت نبوده و چه بسا در چنين 
فضايي سرمايه گذار يا توليدكننده منصرف شده و به 

سمت بازارهاي غير مولد گرايش پيدا مي كند. 
در مورد افزاي��ش قيمت ها و نرخ تورم نيز بر اس��اس 
گزارشات اخير، از ابتداي سال جاري روندي صعودي 
را در اين ش��اخص شاهد هس��تيم. در 6 ماهه نخست 
سال 1397 شاخص قيمت مصرف كننده از 115.6 به 
141.9 رسيده كه نشانگر رشد 22.7 درصدي است. 
به عبارت ديگر هر ماه تورم بيش از 3.7 درصد رشد را 
ثبت كرده است. نرخ تورم ماهانه با ثبت رقم 5.5 درصد 
در مردادماه به بيش��ترين مقدار طي 20 سال گذشته 
رسيده است. همچنين براساس بررسي هاي صورت 
گرفته، نرخ تورم نقطه به نقطه ساالنه در همين ماه به 
سطح 24 درصد رسيده و اين بدان معناست كه سطح 

دبير اجرايي »اف اي تي اف«: نتيجه گيري قطعي درباره ايران وجود ندارد
گروه بانك و بيمه| 

دبير اجرايي اف. اي. تي. اف با بيان اينكه نتيجه گيري قطعي 
درباره ايران وجود ندارد، گفت: ايران تنها يكي از 10 برنامه 
توافق ش��ده را با اين گروه كامل كرده و بايد 9 اقدام ديگر را 
نيز كامل كند. گروه ويژه اقدام مالي )اف. اي. تي. اف( روز 28 
مهرماه و در پايان هفته خود در پاريس مهلت 4 ماهه ديگري 
را به ايران داد تا تعهدات خود در قبال برنامه اقدام توافق شده 
با اين گروه را كامل كند. در بيانيه اف. اي. تي. اف در اين رابطه 
آمده است: كارگروه ويژه اقدام مالي در نشست اين هفته خود 
تصميم گرفت تا به تداوم تعليق اقدامات متقابل راي دهد 
با اين حال كارگروه از اينكه بخش عمده برنامه اقدام ايران 
ناتمام باقي مانده، دلسرد است و از ايران انتظار دارد تا مسير 
اصالحي را هر چه سريع تر تكميل كند. »ديويد لوئيس« 
دبير اجرايي اف. اي. تي. اف در اين رابطه و در گفت وگو با ايِبنا 

درباره اينكه طي فرصت 4 ماهه اف. اي. تي. اف به ايران، روابط 
بانكي با اين كشور چه شرايطي خواهد داشت و همچنين آيا 
اين مهلت بار ديگر نيز تمديد خواهد شد يا خير؟، گفت: هيچ 
نتيجه گيري قطعي درباره ايران )خروج آن از فهرست سياه 
و الحاق ب��ه اف.اي.تي.اف( وجود ندارد. وي افزود: حقيقت 
اين اس��ت كه ايران با اف. اي. تي. اف درباره يك برنامه اقدام 
به توافق رس��يد و تمامي ضرب االجل ها نيز در آن برنامه 

مشخص بودند.
دبير اجرايي اف. اي. تي. اف اظهار داشت: زمان برنامه اقدام 
ايران براي اجراي توصيه هاي اف. اي. تي. اف 9 ماه پيش به 
اتمام رسيد و ايران تاكنون يكي از 10 مورد خواسته شده در 

اين برنامه اقدام را كامل كرده است.
ايران براي پيوستن به اف. اي. تي. اف الزم بود تا چهار اليحه 
مختلف الحاق به كنوانس��يون س��ازمان ملل متحد براي 

مبارزه با جرايم سازمان  يافته فراملي )پالرمو(، اصالح قانون 
پولشويي، اصالح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و الحاق 
به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم )»سي اف تي«( 
را در مجلس شوراي اسالمي تصويب كند. هرچند اين لوايح 
در مجلس به تصويب رسيده اند اما هنوز 2 اليحه مربوط به 
»سي اف تي« و الحاق به پالرمو توسط شوراي نگهبان تاييد 
و براي اجرا ابالغ نشده است. اين در حالي است كه تصويب 
اين لوايح در كش و قوس اصالح توسط مجمع تشخيص 

مصلحت نظام و تاييد در شوراي نگهبان است.
بهروز نعمتي س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس شوراي 
اسالمي روز اول آبان ماه و پس از جلسه غيرعلني مجلس 
با محمدجواد ظريف وزير امور خارجه گفت: ضروري است 
ساز و كار »اف اي تي اف« در مهلت 4 ماهه تعيين و به تصويب 
نظام برسد. وي درباره نظرات نمايندگان موافق و مخالف 

»اف اي تي اف« اظهار داش��ت: مخالفان موضوع بيشتر بر 
مبناي الزام آور بودن طرف هاي خارجي تاكيد دارند، البته 
موافقان نيز با آنها هم نظر هستند؛ اين نگراني وجود دارد 
و برخي از نمايندگان معتقد هس��تند كه پس از تصويب 
»اف اي تي اف« همانطور كه امريكا از برجام خارج شد، برخي 

از كشورها عليه ما شوند.
نكته مهم آن است كه بدون عضويت ايران در اف. اي. تي. اف، 
كشورهاي ديگر چه تحريم هاي امريكا را اجرايي كنند و چه 

نكنند از همكاري بانكي با ايران اجتناب مي كنند.
»ديويد لوييس« دبير اجرايي اف. اي. تي. اف پيشتر با 
تاييد اين مساله به بي بي سي گفته است: ما نمي توانيم 
هيچ كش��وري را وادار به داد و ستد با ديگر كشورها 
كنيم اما مي توانيم يك برآورد عيني از شرايط موجود 
در آن كشور ارايه كنيم كه نشان دهد آن كشور محل 

امني براي سرمايه گذاري و كسب و كار هست يا نه؟
وي توضيح داد سواي از اينكه كشورهاي مختلف چه موضعي 
در برابر تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه ايران داشته باشند، 
نتيجه همكاري ايران با اف. اي. تي. اف به هرحال مثبت است 
زيرا به كشورهاي دنيا نشان مي دهد كه ايران محل امني 

براي داد و ستد و سرمايه گذاري است.
ايران در طول دو سال گذش��ته اقدامات مختلفي را براي 
الحاق به اين گروه انجام داده است كه از جمله آنها مي توان 
به تش��كيل ستاد عالي مبارزه با پولش��ويي در وزارت امور 
اقتصاد اش��اره كرد. ايران موفق شد سال گذشته اعضاي 
اف. اي. تي. اف را قانع كند كه پيشرفت هايي در زمينه تطبيق 
با اس��تانداردهاي اين گروه داش��ته و در حال آماده سازي 
برنامه ها و قوانين خود اس��ت و به همين دليل مهلت هاي 

داده شده به ايران توسط اعضا تمديد شد.
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دريافت دينار توسط زائران 
از اپليكيشن تاپ

تمامي زائران گرانقدر اربعين حسيني كه پيشتر در 
سامانه سماح، اقدام به ثبت مشخصات و درخواست 
رواديد را داشته اند، مي توانند با استفاده از اپليكيشن 
تاپ در كش��ور ع��راق دينار خ��ود را دريافت كنند. 
منصورتفضلي، معاون بين الملل بانك پارس��يان با 
اعالم اين خبر، عنوان كرد؛ در پي كسب مجوز از بانك 
مركزي ج. ا. ا. براي ارتقاي س��طح خدمات به زائران 
اربعين حس��يني، با تمهيدات در نظر گرفته شده، 
تمامي زائران اربعين حسيني كه پيشتر اقدام به ثبت 
درخواست رواديد در سامانه سماح نموده اند، مي توانند 
با استفاده از اپليكيش��ن تاپ، ارزخود )دينارعراق با 
سقف مقرر( را در س��ه نقطه مدنظر بانك پارسيان، 
در كشور عراق دريافت كنند.  زائران محترم با نصب 
اپليكيش��ن تاپ يا به روز رساني آن )از طريق ارسال 
عدد 1 به 30007171( وارد بخش خريد ارز اربعين 
ش��ده و پس از دريافت آنالين تاييد هويت توس��ط 
سامانه سماح، نس��بت به پرداخت وجه ارز از طريق 
اپليكيشن تاپ اقدام كنند و با مراجعه به شعب نجف و 
بغداد و باجه بانك پارسيان در كاظمين با ارايه كدملي 
و اصل گذرنامه ارز را دريافت كنند. الزم به ذكر است 
كه با تاييد سطوح امنيتي مورد نظر سامانه سماح، 
دسترسي اين سامانه برخط به منظور كسب استعالم 
براي اپليكيشن تاپ فراهم شده است. گفتني است 
فروش ارز از تاريخ 5 لغايت 11 آبان ماه بوده و به هر زائر 
با شرط سني باالي 12 سال، تا سقف 100 هزار دينار 
عراق اختصاص داده مي شود. همچنين براي تحويل 
گرفتن ارز، ارايه رسيد، اصل گذرنامه و حضور شخص 
زائر ضروري است و هر زائر تنها يك بار قادر به خريد 

ارز از اين طريق خواهد بود.

 نقش تصميمات اقتصادي
در بازارپول 

مجيد   عينيان|
آنجايي كه س��ابقه تصميمات آني و سياس��ت هاي 
خلق الساعه به وفور در صحنه سياست گذاري اقتصادي 
ايران وج��ود دارد در بلندمدت ب��ازده كلي بورس را 
چندان متاثر نمي س��ازد چرا كه شاخص روي رشد 
اسمي اقتصاد حركت مي كند. جز رشد نقدينگي در 
كشور كه عامل مهمي در كاهش ارزش ريال و در نتيجه 
باالتر رفتن شاخص كل بورس است، عوامل ديگري 
بر عملكرد بازار بورس موثر هستند. به دليل اهميت 
باالي محصوالت صادراتي در ب��ورس، نرخ ارز و نيز 
هزينه هاي مبادله محصوالت صادراتي به شدت روي 
بخش هاي مهمي از بازار سرمايه موثر است، به گونه اي 
كه پيگيري اخبار روز و س��خنان مقامات دولت هاي 
مختلف دنيا مهم تر از تحليل اقتص��ادي در خريد و 
فروش سهم مي گردد. اخبار موثر بر وضعيت بورس تنها 
مربوط به تصميمات سياسي حكومت هاي كشورهاي 
خارجي نيس��ت. بخش مهم ديگري از اخبار موثر بر 
بازار سرمايه مربوط به تصميمات اقتصادي داخلي 
اس��ت. اگر چه اميدي به تغيير رويه ايران ستيزترين 
رييس جمهور امري��كا نداريم ولي مي توانيم اميدوار 
باشيم دولت تصميمات بهتري در عرصه اقتصادي 
اتخاذ كند و نوسان بازار سرمايه از محل تغيير مداوم 
تصميمات داخلي نباشد. بخش مهمي از بورس تحت 
تاثير وضعيت درآمد صادراتي است و هر خبري كه در 
مورد تصميمات ارزي به گوش مي رسد افق سودآوري 
اين بخش از بورس را به ش��دت متاثر مي س��ازد و در 
نتيجه بطور مثال خب��ري در مورد تصميم گيري در 
مورد مشخص ش��دن بازار مورد نظر براي فروش ارز 
حاصل از صادرات محصوالت پتروشيمي، به شدت 
روي قيمت سهام شركت هاي اين صنعت و در نتيجه 
حتي شاخص كل موثر است. از آنجايي كه متاسفانه 
بسياري از تصميمات در كشور به صورت آني تغييري 
صد و هش��تاد درجه اي دارند، طبيعتا قيمت سهام 
صنايع متاثر از اين تصميمات نيز بس��يار ُپرنوسان 
است. ساختارها و تصميمات بلندمدتي وجود ندارد 
كه تكليف ارز حاصل از صادرات پتروشيمي و البته نرخ 
خ��وراك آنها را در بلندمدت و نيز پس از جهش هاي 
ارزي مشخص كند. در نتيجه فعاالن بازار بورس بايد 
روزانه، س��اعتي و حتي دقيقه اي تصميمات متغير 
مسووالن را پيگيري كنند تا مشخص شود وضعيت 
آتي بازار چه خواهد بود. اين نوسان يكي از داليل عدم 
اعتماد عامه مردم به بازار س��رمايه و رويگرداني از آن 
اس��ت چرا كه مردم نمي توانند وقت بسياري صرف 
پيگيري تغييرات ناگهاني در تصميمات باشند و در 
نتيجه با عقب ماندن از اخبار متضرر مي شوند. فرض 
كنيم از هم اكنون مي دانيم در صورت افزايش نرخ ارز در 
بازار آزاد، در صورت كاهش آن، در صورت وقوع جهش 
و در انواع حاالت و فروض مختلف، سياست دولت در 
قبال ارز صادركنندگان و نيز نرخ خوراك پتروشيمي، 
نرخ سوخت و ديگر انواع انرژي توليدكننده ها مشخص 
و از پيش تعيين شده است. آيا نوس��ان عجيب بازار 
سرمايه كمتر نمي شود؟ آيا سرمايه گذاري در اين بازار 
و بطور كلي در توليد صنعتي جذاب تر نخواهد بود؟ آيا 
حداقل سرمايه گذاران آگاهانه تر به انتخاب نخواهند 
پرداخت؟ بديهي است هرگونه طرحي كه ادعاي اين 
پيش بيني پذيري را دارد بايد قابليت پايداري داشته 
باشد. ثابت نگه داش��تن قيمت هاي اسمي انرژي و 
خوراك پتروشيمي و همچنين ارز در شرايط تورمي 
كشور كه ارزش ريال هر روز كاهش مي يابد، سياستي 
ناپايدار اس��ت و مطمئنا روزي به شكس��ت خواهد 
انجاميد. اين شكست به معني تغيير آني در سياست ها 
و وارد آوردن شوك هاي عجيب به بازار سرمايه است. 
از آنجايي كه اين گونه تصميمات يك شبه هميشه در 
صحنه سياست گذاري اقتصادي ايران مشاهده شده 
است، در بلندمدت بازده كلي بورس را چندان متاثر 
نمي سازد، چرا كه شاخص كل روي رشد اسمي اقتصاد 
حركت مي كند ولي چنين تصميماتي به شدت نوسان 

زا هستند و بر وضعيت بازار موثر. 

يادداشت
عمومي قيمت هاي ملزومات زندگي روزمره مردم در 
حال افزايش است. در صورتي كه روند چند ماهه اخير، 
در ادامه سال نيز ادامه داشته باشد، نرخ تورم نقطه به 
نقطه در انتهاي س��ال به مرز 60 درصد خواهد رسيد 

و نرخ تورم 12 ماهه نيز از 30 درصد خواهد گذشت.
چنين آمار و ارقامي براي افراد جامعه نگران كننده بوده 
و انتظارات تورمي شكل گرفته موجب تغييرات رفتار 
مصرفي جامعه شده و چه بسا به زودي تبعات منفي آن 

در چرخه اقتصادي كشور نمايان خواهد شد.
واقعيت اين اس��ت كه اقتصاددانان و سياست گذاران 
عالوه بر متغيره��اي كالن اقتصادي ب��ا واژه اي به نام 
انتظارات هم مواجه هستند كه شايد مانند ساير متغيرها 
و شاخص هاي كالن اقتصادي ملموس نباشد اما اهميت 
و تاثيرگذاري آن غير قابل انكار است. به عبارت ديگر 
ضروري است كليد واژه مهم »انتظارات« و بطور خاص 
»انتظارات تورمي« با وجود ماهيت نامش��هود آن، در 
چرخه اقتصادي كش��ور مورد توجه سياست گذاران 
قرار بگيرد. انتظارات تورمي يك عامل درون زا اس��ت 
كه براساس واقعيت ها شكل مي گيرد. اين واقعيت ها 
ش��امل ش��رايط اقتصادي - سياس��ي حاكم و عمل 

سياس��ت گذاران است و نه حرف يا تعهد آنان. در واقع 
حرف ها و تعهدات مادامي كه با واقعيت ها پشتيباني 
نشوند، جز اثرات لحظه اي و بسيار كوتاه نمي توانند بر 
روند شكل گيري انتظارات تورمي عمومي موثر واقع 
شوند و در نهايت اين واقعيت ها هستند كه انتظارات 
را مي س��ازند. چنانچه انتظارات تورمي روند كاهنده 
داشته باش��د نقدينگي به جاي ورود به بازار كاالهاي 
بادوام مثل طال و مسكن و ارز جذب بازارهاي مالي شده 
و تقاضا براي اين كاالها كاهش مي يابد و بنابراين منابع 
مالي براي سرمايه گذاري افزايش مي يابد. لذا با توجه 
به شرايط كنوني جامعه ايجاد ثبات نسبي در بازارهاي 
اقتصادي توسط سياس��ت گذاران با اتخاذ تصميمات 
كوتاه مدت و بلندمدت مناسب، امري ضروري به شمار 
مي رود. از اين رو به  نظر مي رسد چنانچه بانك مركزي 
آزادي عمل كافي براي ايجاد ثبات در بازار ارز داش��ته 
باش��د، قادر اس��ت با توجه به پارامترهاي اقتصادي و 
ابزارهاي��ي كه در اختيار دارد، ثبات قيم��ت را در بازار 
ارز ايجاد كند كه اين ثبات و پايداري دس��تاوردهاي 
بس��ياري براي تمامي بخش هاي اقتصادي به دنبال 

خواهد داشت.



آمار 5 بازار سرمايه

مدير عامل شركت بورس تهران مطرح كرد

مدير گروه آمار و تحليل ريسك سازمان بورس تشريح كرد

بورس متمركز  بر عرضه  اوليه  سهام

تعيين افق سرمايه گذاري در بازار سرمايه

گروه بورس| مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار 
تهران وظيفه اصلي بورس را تامين مالي بنگاه ها از 
طريق ابزارهاي موجود دانست. علي صحرايي عنوان 
كرد: يكي از ابزار   ها عرضه اوليه اس��ت كه سهامدار 
عمده، س��هام عرضه مي كند و ب��ورس نيز روي اين 
موضوع تمركز خواهد داشت. به گزارش »تعادل«، 
وي در جمع خبرنگاران درباره شائبه دستكاري در 
بازار نيز بيان كرد: يكي از برنامه هاي نظارت اين است 
كه مبتني بر س��امانه هاي هوشمند عمل كنيم. اين 
در حالي است كه نش��انه از دستكاري را برخواهيم 
داشت؛ ضمن اينكه اقدامات بازار پيشگيرانه خواهد 
بود. وي درباره نوس��ان هاي شديد بازدهي سرمايه 
گفت: دليل اصلي چنين رفتار هايي در بازار مرتبط 

با بحث هاي فرهنگي است. 
زماني ك��ه در يك ب��ازار بازدهي ايجاد مي ش��ود، 
حرفه اي ه��ا، غيرحرفه اي ه��ا را وارد ب��ازار كرده و 
ب��ه همين دليل ب��ه مردم و به خص��وص به افرادي 
كه دانش بازار س��رمايه ندارند توصيه مي ش��ود كه 
معامله گري در بازار سهام يك امري تخصصي است 
و به صورت حرفه اي بايد وارد عمل شوند. از ابزارهاي 
غيرمستقيم از جمله انواع صندوق ها استفاده كرده 
و پول خود را در اختيار مش��اوران قرار دهند تا آنها 

خريد كنند. 
صحرايي ابراز داش��ت: ابزارهاي تثبيت كننده براي 
كاهش هيجان در بازار قبال كمتر وجود داش��ت، اما 
در حال حاضر هر شركتي كه كار عرضه اوليه انجام 
مي دهد، در گام اول همراه با بازارگردان اس��ت و از 
طرفي نيز صندوق ه��اي تثبيت كنن��ده در بازار با 
وزن باال اضافه ش��د تا هيجانات را كنترل كنند. اين 
مرحله گذرا خواهد بود و به هر حال بخشي مربوط 
ب��ه تغييرات س��ودآوري در دوره كنوني اس��ت كه 
سودآوري عمده صنايع در بورس افزايش قابل توجه 
داش��ته و بخش��ي نيز مربوط به لحاظ كردن ارزش 
جايگزيني در تغييرات نرخ ارز بوده در ش��ركت ها، 
بخش ديگر طبيعي و بخش��ي نيز مديريت مي شود 

كه نياز به فرهنگ سازي نيز دارد.

  بورس سودآور مي ماند
در ادام��ه، مديرعامل بورس تهران از ورود روزانه دو 

هزار ميليارد تومان منابع مالي از س��وي اش��خاص 
حقيقي به بازار س��رمايه طي ماه هاي گذشته خبر 
داد. علي صحرايي عنوان كرد: بورس س��ودآور باقي 

خواهد ماند. 
وي در جمع خبرنگاران در پاس��خ ب��ه اينكه برخي 
معتقدند هنوز بازار بورس نس��بت به ساير بازارهاي 
نقدشونده رشد نكرده است؛ آيا مي توان پيش بيني 
كرد كه حجم نقدينگي از بازار ارز خارج ش��ده، وارد 
بازار بورس ش��ود و هيجانات مثب��ت و منفي را رقم 
بزند؟ گفت: ش��اخص بورس دايما نوسان دارد و در 
ميان مدت، تابع س��ودآوري بنگاه هايي است كه در 
بورس پذيرفته شده اند؛ ضمن اينكه روند نشان داده 
كه اين ش��ركت ها با برنامه ريزي اس��تراتژيك نيز، 
س��ودآوري خود را بيمه كرده اند و تداوم سودآوري 

خواهند داشت.  مديرعامل بورس تهران افزود: وقتي 
كه سودآوري بنگاه ها را داشته باشيم، تصميمات و 
فشارهاي سياس��ي نيز اثرش كمرنگ خواهد شد و 
به همين دليل است كه از بابت رسيدن تحريم هاي 
جديد امريكا و تاثير آن روي شاخص بورس، نگراني 

خاصي نداريم.
وي با اشاره به ورود سرمايه هاي سرگردان به بورس 
نيز تصريح كرد: ورود سرمايه هاي سرگردان به بورس 
شروع شده است، ضمن اينكه بايد توجه داشت كه 
باالخره بازار ارز، بازاري اس��ت كه دولت در شرايط 
كنوني ورود به آن را بابت سرمايه گذاري ممنوع كرده 
است و فقط نيازهاي مصرفي و پروژه اي، اجازه تامين 
ارز از اين بازار را دارند، بنابراين طبيعي است بخشي 
از اين پول ها وارد بورس شود كه اكنون نيز اين روند 

آغاز شده؛ به نحوي كه بر اساس آمارهاي معامالت 
ش��هريورماه و مهرماه، روزهايي داشتيم كه بيش از 
دو هزار ميليارد تومان در بورس تهران بوده و ارزش 
كل بازار نيز به س��ه هزار ميليارد تومان در برخي از 

روزها رسيده است.
صحرايي ادام��ه داد: اين ها عددهايي اس��ت كه به 
واسطه ورود جريان نقدينگي جديد به بازار به ثبت 
رسيده است؛ ضمن اينكه اين منابع عمدتا از سوي 

اشخاص حقيقي وارد بازار شده است. 
وي با اش��اره ب��ه اين نكت��ه كه آي��ا ورود ب��ه بازار 
بورس هيجاني اس��ت ي��ا خير به هر حال ناش��ي از 
ورود مس��تقيم اف��راد اس��ت، گفت: بايد ب��ا برنامه 
 بلندمدت، اين هيجانات را در بازار سرمايه مديريت 

كرد.

  قرارداد آتي سبد سهام در راه بازار 
در همي��ن ح��ال، مديرعامل بورس ته��ران ضمن 
بي��ان اينكه ق��رارداد آتي س��بد س��هام در آذر ماه 
وارد بازار س��رمايه مي ش��ود، گفت: براي راه اندازي 
ابزار مالي »وارانت« بايد زيرس��اخت ها آماده شود 
كه در س��ال جاري از اين ابزار ني��ز رونمايي خواهد 
ش��د. اين در حالي اس��ت كه، باي��د در مرحله اول 
زيرساخت هاي فني اين ابزار را آماده كنيم كه در آن 

مورد اطالع رساني خواهد شد. 
وي درباره  راه اندازي قرارداد آتي س��بد سهام يا آتي 
ش��اخص نيز، افزود: قبل از راه ان��دازي ابزار وارانت 
ابزار آتي ش��اخص را خواهيم داشت كه به تصويب 
كميته فقهي رس��يده اس��ت و آذر م��اه راه اندازي 
مي شود. وي همچنين در پاسخ به اينكه از صندوق 
توس��عه بازار به عنوان يك اهرم اس��تفاده مي كنيد 
يا به عنوان يك تس��هيل كننده، نيز گفت: صندوق 
توسعه بازار را انجام نمي دهيم. اين صندوق متولي 
دارد ول��ي طراحان آن برنامه اي دارند كه با اين ابزار 
نقدش��وندگي را افزايش دهند.  صحرايي با اشاره به 
نسبت خريد حقيقي ها به حقوقي ها در هفت ماهه 
ابتداي امسال، عنوان كرد: آماري كه در بورس تهران 
وجود دارد از ابتداي س��ال مازاد خريد حقيقي ها به 
فروش آنها بالغ بر ۷۰۰۰ ميليارد تومان بوده است. 
۵۶درصد خريدها توسط حقيقي ها انجام شده است.

  گزارش هاي 6 ماهه شركت ها
به گفته وي ماندگاري سرمايه ها در بازار موضوعي 
است كه تابع سودآوري شركت ها و شرايط بازارهاي 
رقيب اس��ت. از طرف��ي س��رمايه گذاران به صورت 
طبيعي به دنبال س��ودآوري بيشتر با لحاظ ريسك 
هس��تند اما در مجموع به چشم انداز بازار خوشبين 
هستيم زيرا س��ودآوري بنگاه ها به واسطه تغييرات 
ن��رخ ارز و صادرات آنها قابل توج��ه خواهد بود. وي 
اف��زود: طي روزهاي آت��ي، آمارهاي ش��ش ماه در 
معامالت بورس نيز اعالم خواهد شد و بر اساس آن 
با توجه به اينك��ه در صنايع چيني، فلزي، معدني و 
مش��ابه آنها كه صادرات محور بوده اند، سودآوري با 
تغييرات قابل مالحظه اي انجام ش��ده و اين نويد را 

مي دهد كه بازار سودآور باقي بماند.

در حال حاضر بالغ بر 19۰ صندوق س��رمايه گذاري 
تحت نظارت س��ازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت 
مي كنند و وجود ويژگي هايي چون تنوع باالي سبد 
سرمايه گذاري صندوق ها و همچنين ميزان سرمايه 
باالي تحت مديريت آنها )هزينه س��رمايه گذاري هر 
س��رمايه گذار را كاهش مي دهد(، ريس��ك اين نوع 
سرمايه گذاري را به مراتب از ساير سرمايه گذاري ها 

كمتر مي كند.
بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه تغييرات شاخص 
كل بورس ته��ران از مهر 92 تا قبل از فروردين 9۷ با 
تغييرات نفت و طال همبس��تگي مثبت و با تغييرات 
نرخ دالر همبستگي منفي دارد، اما با آغاز هيجانات 
در بازارهاي مس��كن، طال و ارز، همبستگي دالر در 
دوره اخير مثبت شده اس��ت كه نشان دهنده تغيير 
جهت تأثير نرخ ارز بر بازار سرمايه در دوران هيجان 

و شوك است.
مدير گروه آمار و تحليل ريس��ك س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار با بيان اين مطلب به سنا گفت: در ماه هاي 
اخير شاهد تالطم هاي بسياري در بازارهاي مختلف 
كش��ور بوده ايم، تالطم هايي كه هم اقتصاد كشور و 
هم وضعيت اقتصادي مردم را دچار بحران )ش��وك( 
كرده اس��ت. بطور مثال نرخ دالر و يورو در برابر ريال 
در بازار ارز از ابتداي سال 9۷ تا اواسط شهريور 9۷ به 
بيش از سه برابر رسيد و تا امروز نيز شاهد تالطم هاي 
روزانه غيرعادي اس��ت و قيمت طال در بازار نيز رشد 
2۰۰ درصدي داشته و شاخص كل بورس تهران نيز 

۶۷ درصد در اين بازه رشد داشته است. زانيار احمدي 
اف��زود: در اين مواق��ع افراد به منظ��ور حفظ ارزش 
سرمايه خود و از طريق س��رمايه گذاري در بازارهاي 
مختل��ف، نقدينگي خود را به س��مت كاالها يا اوراق 
بهاداري روانه مي كنند كه در مدت زماني كوتاه، براي 
آنه��ا خلق ارزش كند. ف��ارغ از اينكه عوامل تحريك 
بازارها در اين دوره چه مواردي مي توانند باش��ند، در 
زمان س��رمايه گذاري بايد به ريسك هاي موجود در 

آن توجه كرد. 
وي اولين موضوع در اين زمينه را محل سرمايه گذاري 
دانس��ت و گفت: ب��ا توجه به عدم وجود چش��م انداز 
مثبت نس��بت به توليد در بنگاه ها و سياس��ت هاي 
محدودكنن��ده قانون��ي و دولتي كه منج��ر به ركود 
در بازار كاالهاي توليدي، وارداتي و صادراتي ش��ده 
است، س��رمايه گذاري در بازارهاي طال، ارز، مسكن، 
بازار سرمايه و بانك، مي تواند مقاصد سرمايه گذاري 

متفاوتي به منظور خلق ارزش باشند.
مدير گروه آمار و تحليل ريس��ك س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار توضيح داد: هر كدام از بازارهاي اش��اره 
ش��ده تحت تاثير تالطم ه��اي از متغيرها )عامل ها(

ي اقتصادي و سياسي مانند تحريم ها، محدوديت ها 
اقتصادي و... هستند كه در علوم مالي به عنوان ريسك 

سيستماتيك شناخته شده است.
به گفته احم��دي، در ش��رايطي كه اقتص��اد دچار 
ش��وك ش��ده اس��ت، باتوجه به نرخ ت��ورم، بانك ها 
س��ود واقعي كمتري نس��بت به س��اير بازارها عايد 

سرمايه گذاران مي كنند و به همين دليل گرايش افراد 
به سرمايه گذاري در بازارهاي ديگر براي كسب عايدي 
باالتر بيشتر مي ش��ود كه متناظر آن نيز ريسك آنها 

افزايش پيدا مي كند.
مدير گروه آمار و تحليل ريس��ك س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار ادامه داد: در اين ميان، بازار س��رمايه با 
وجود بازارهاي س��هام، اوراق بهادار اس��المي، اوراق 
مشتقه و همچنين نهادهاي مالي مانند صندوق هاي 
س��رمايه گذاري و س��اير ويژگي هاي خود مي تواند 
جايگزين مناسبي براي بازارهاي كااليي مانند نفت، 

طال، ارز و مسكن باشد.
احمدي افزود: در اين بازار، برخالف س��اير بازارهاي 
موازي، قوانين و مقررات شفاف حاكم است، معامالت 
با نظارت ناظ��ر انجام مي گي��رد، قيمت هاي عرضه 
و تقاضا به صورت ش��فاف روزانه كش��ف مي شوند، 
ويژگي ها و اطالعات شركت ها و اوراق براي عموم به 
يك اندازه در دسترس است و داراي ظرفيت بااليي در 
جذب نقدينگي است. همچنين در اين بازار، اشخاص 
و نهادهاي فعال داراي هويت مشخص هستند، فعاليت 
آنها به صورت سيس��تمي ثبت مي شود و در صورت 

تخلف شناسايي و جريمه خواهند شد.
وي با بيان اينكه در كنار اين ويژگي ها، بازار سرمايه 
نيز به ريس��ك هاي اقتصادي، قانوني، سياسي، مالي 
و عملياتي حس��اس است، اظهار داشت: از جمله اين 
ريس��ك ها مي توان به اثر اخبار سياسي و اقتصادي 
بر وضعيت ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس ها و 

همچنين تأثير بازارهاي موازي بر اين بازار اشاره كرد.
احمدي تاكيد كرد: با وجود ريس��ك هاي ذكر شده، 
ساختار نظارتي و مقرراتي شفاف بازار سرمايه، اين بازار 
را به عنوان امن ترين محل براي سرمايه گذاري هاي 

هوشمندانه و بلندمدت تبديل كرده است.
مدير گروه آمار و تحليل ريسك سازمان بورس و اوراق 
بهادار اظهار داش��ت: بازار سرمايه با دارا بودن ابزارها 
و نهادهاي مالي متنوع مي تواند جايگزيني مناس��ب 
براي بازارهاي موازي باشد تا افراد بتوانند به صورت 
غير مستقيم در كاالهاي ريسكي سرمايه گذاري كنند. 
اما از آنجا كه بطور ميانگين فرهنگ سرمايه گذاري در 
جامعه ما به مرحله بلوغ نرس��يده و ميزان آشنايي با 
بازار سرمايه كم است، توصيه مي شود افراد به منظور 
س��رمايه گذاري در اين نوع بازارها شناخت و آگاهي 
كافي كس��ب كنند. احمدي به افرادي كه تمايل به 
س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه دارند اما آش��نايي 
چنداني با اين بازار ندارند، پيشنهاد كرد، در نهادهاي 
تحت نظارت س��ازمان بورس و اوراق به��ادار مانند 
صندوق هاي سرمايه گذاري و شركت هاي سبدگردان 

سرمايه گذاري كنند.
وي با بيان اينكه صندوق هاي سرمايه گذاري با تجميع 
نقدينگ��ي افراد مختلف اقدام به س��رمايه گذاري در 
سهام، اوراق با درآمد ثابت، اوراق مبتني بر دارايي هاي 
فيزيكي مانند طال و زمين و ساختمان يا ساير دارايي ها 
مي كنند، افزود: اين صندوق ها توسط افراد متخصص 
در زمينه س��رمايه گذاري اداره مي ش��وند و در عمل 

هزينه هاي عملياتي س��رمايه گذاران خرد را كاهش 
مي دهند.  مدير گروه آمار و تحليل ريس��ك سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار توضيح داد: س��رمايه گذاران 
غيرمتخصص مي توانند به منظور حفظ ارزش سرمايه 
خود و همچنين انتفاع از محل سرمايه گذاري، وجوه 
خ��ود را در اين صندوق ها س��رمايه گذاري كنند؛ اما 
از آنجايي كه برخي از صندوق هاي س��رمايه گذاري 
در بازاره��اي ريس��كي س��رمايه گذاري مي كنن��د 
سرمايه گذاري در آنها نيز ممكن است با ريسك بازار 
همراه باش��د كه منجر به سود يا زيان سرمايه گذاران 
مي شود.  احمدي در عين حال افزود: در حال حاضر 
بالغ ب��ر 19۰ صندوق س��رمايه گذاري تحت نظارت 
سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت مي كنند و وجود 
ويژگي هايي چون تنوع باالي س��بد سرمايه گذاري 
صندوق ه��ا و همچنين ميزان س��رمايه باالي تحت 
مديريت آنها )هزينه سرمايه گذاري هر سرمايه گذار 
را كاهش مي دهد(، ريس��ك اين نوع سرمايه گذاري 

را به مراتب كمتر از ساير سرمايه گذاري ها مي كند.
وي سپس به افرادي كه عالقه مند به سرمايه گذاري 
مستقيم در بازار س��رمايه اند، توصيه كرد: در اولين 
گام به منظور آشنايي با سازوكار اجرايي نحوه انجام 
معامالت در بازار س��رمايه مطالعه خ��ود را به ميزان 
كاف��ي افزايش دهن��د. در اين مس��ير مي توان قبل 
از انجام س��رمايه گذاري، در كالس ها ي��ا دوره هاي 
آموزشي شركت كنند يا منابع مختلف در اين زمينه 

را مطالعه كنند. 
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تحليل بازار در 3 ماهه  دوم 97
گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در پايان شهريورماه 139۷ به عدد 1۶۰,۵38 واحد 
رسيد كه در مقايسه با پايان اسفندماه 139۶، ۶۶,۷ 
درصد و نسبت به پايان خردادماه 139۷، 4۷,۵ درصد 
رش��د داشته است. بر اين اس��اس، گزارش منتشره 
توسط مديريت تحقيق و توس��عه، به بررسي روند 
آمار و اطالعات و اخبار بازار س��رمايه از ابتداي سال 
139۷ تا پايان خردادماه مي پردازد. ش��اخص كل 
ب��ورس اوراق بهادار تهران در پايان خردادماه 139۷ 
به عدد 1۰8,8۷3 واحد رسيد كه در مقايسه با پايان 
اس��فندماه 139۶، 1/13 درصد رشد داشته است. 
براساس اين گزارش، در سه ماهه دوم سال 139۷ از 
مهم ترين اخبار و رويدادها در بازار سرمايه مي توان به 
 ،FATF تمديد تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران توسط
تصويب بسته حمايتي از ايران توسط اتحاديه اروپا، 
تهديد جديد ترامپ به شركت هاي اروپايي همكار 
با ايران، اج��راي ابالغيه ممنوعيت صادرات 18 قلم 
كاالي اساسي و ضروري كشاورزي، آغاز به كار بازار 
ثانويه ارز، سه شرط جديد معافيت از ماليات و نحوه 
تجديد ارزيابي دارايي ها، رد FATF توس��ط شوراي 
نگهبان، راه اندازي س��امانه س��جام توسط شركت 
سپرده گذاري، تعيين رييس كل جديد بانك مركزي، 
موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به طرح 
استيضاح وزير اقتصاد، ممنوع شدن صادرات دارو، 
كاالهاي اساس��ي و چند قلم ديگر، انتخاب مجلس 
و دول��ت براي تصميم گي��ري در خصوصFATF و 
پيشنهاد احياي مجدد سپرده هاي دو ساله و سه ساله 
اشاره كرد. در بحث مربوط به انتقال نمادها مي توان 
به انتقال شركت هاي سايپا ديزل و ايران خودرو ديزل 
به بازار پايه فرابورس نام برد. در بحث عرضه و پذيرش 
مي توان به پذيره نويسي 1,۵۰۰ ميليارد ريالي اوراق 
مشاركت ليزينگ رايان سايپا و صكوك اجاره 3,9۰۰ 
ميليارد ريالي س��ايپا و عرضه اوليه س��هام شركت 

پتروشيمي پارس اشاره كرد. 

گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار روز گذشته 
بر مدار ريزش��ي روزهاي قبل خود ماند و با 2218 واحد 
ريزش به كانال 1۷8 هزار واحدي سقوط كرد. جزييات داد 
و ستدهاي بازار سهام بر اساس آمارهاي ثبت شده نشان 
مي دهد كه همه شاخص هاي تاالر شيشه اي با افت همراه 
شدند و بطور ميانگين با بيش از يك درصد عقب گرد مواجه 
شدند.  اين در حالي است كه روز گذشته، رييس جمهور در 
ابتداي صحبت هاي خود در مجلس براي معرفي وزراي 
4 گانه، به بحث رونق بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: بازار 
سرمايه براي ما بسيار مهم اس��ت و موفقيت اين بازار در 
ماه هاي اخير يكي از افتخارات اقتصادي ما بود و در كنار 
تورمي كه داشت از يك رقمي عبور مي كرد و رشد اقتصادي 
كه داشت به زمين مي نشست اين بازار سرمايه بود كه به 

حركت درآمد و تا حد زيادي شرايط را جبران كرد.

    ريزش دسته جمعي شاخص ها
بر اساس آمارهاي معامالتي، روز قبل شاخص هاي 
بورس با ريزش مواجه شدند بطوري كه شاخص كل 
با )2218( واحد سقوط معادل )1.23( درصد به 1۷8 

هزار و 841 واحد، شاخص قيمت »وزني - ارزشي« 
با )۶4۶( واحد كاهش معادل )1.23( درصد به ۵2 
هزار و 91 واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با )3۷1( 
واحد اف��ت معادل )1.34( درصد به 2۷ هزار و 381 
واحد، ش��اخص قيمت »هم وزن« ب��ا )2۶1( واحد 
كاه��ش، معادل )1.34( درصد ب��ه 19 هزار و 331 
واحد، ش��اخص آزاد شناور با )2۶24( واحد ريزش، 
مع��ادل )1.3۷( درصد به 188 ه��زار و 2۷۵ واحد، 
شاخص بازار اول با )2۰9۰( واحد افت شديد معادل 
)1.۵۵( درصد به 132 هزار و 4۶۶ واحد و ش��اخص 
بازار دوم ب��ا )22۰9( واحد ري��زش معادل )۰.۶2( 

درصد، به 3۵2 هزار و 813 واحد رسيد.
همچنين در روز ش��نبه اكثر شاخص هاي صنايع تاالر 
شيش��ه اي با نوسان مواجه ش��دند بطوري كه شاخص 
صنايع » انتش��ار و چاپ ب��ا )۷۷1۷( واحد افت معادل 
)2.۶9( درصد به 2۷9 هزار و 4۶ واحد، غذايي به جز قند 
با )124( واحد كاهش مع��ادل )2.۷۵( درصد به 4 هزار 
و 4۰1 واحد، وسايل ارتباطي با )82( واحد افت معادل 
)3.۰4( درصد به 2 هزار و ۶1۶ واحد، اطالعات و ارتباطات 

با )۷( واحد كاهش معادل )3.۵۷( درصد به 214 واحد، 
فرآورده هاي نفتي با )34331( واحد ريزش شديد، معادل 
)4( درصد به 823 هزار و ۶9۷ هزار واحد، ذغالسنگ با 
)1۶1( واحد كاهش مع��ادل )4.3۷( درصد به 3 هزار و 
۵39 واحد، فني و مهندسي با )۵3( واحد ريزش معادل 

)4.۵۷( درصد به يك هزار و 1۰8 واحد« رسيد.
به اين ترتيب، در پايان اولين روز معامالتي بورس در 
هفته جاري، در 144 هزار و ۷8۵ نوبت معامالتي، 2 
ميليارد و 2۰2 ميلي��ون برگه اوراق بهادار به ارزش 8 
هزار و ۵۶۰ ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش 

بازار به ۶8۰ هزار و 1۰۵ ميليارد تومان رسيده است.

  توقف فرابورس در 2018
دادوس��تدهاي فرابورس اي��ران در پنجمين روز از 
آبان ماه 139۷ با معامله۶۷4 ميليون ورقه به ارزش 
افزون بر 3 هزار و ۷28 ميليارد ريال دنبال شد كه به 
موازات آن شاخص كل اين بازار با 4۷ واحد افت در 
سطح 2 هزار و 18 واحدي ايستاد. در معامالت شنبه 
تعداد 43 ميليون سهم به ارزش 122 ميليارد ريال 

در بازار اول و 2۰۷ ميليون سهم به ارزش يك هزار و 
32 ميليارد ريال در بازار دوم مورد معامله قرار گرفت. 
همزمان در مجموع س��ه تابلو بازار پايه نيز ش��اهد 
جابه جايي 41۰ ميليون سهم به ارزش ۷22 ميليارد 

ريال ميان سهامداران اين بازار بوديم.
از سوي ديگر ش��اخص كل فرابورس در اين روز با 
4۷ واحد افت در سطح 2 هزار و 18 واحدي ايستاد 
كه عمده بار منفي بر اين نماگر از جانب نمادهاي 
»زاگرس«، »ميدكو«، »ذوب«، »هرمز«، »شراز« 

و »شاوان« تا سطح حداكثر 1۵ واحد رقم خورد. در 
مقابل، نماد »مارون« با تاثير مثبت 12 واحدي بر 
آيفكس مانع از ريزش بيشتر اين نماگر شد. در اين 
ميان نگاهي به معامالت بازار ابزارهاي نوين مالي 
نش��ان مي دهد مجموع معامالت اوراق تسهيالت 
مس��كن، صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
و اوراق با درآمد ثاب��ت به نقل و انتقال 1۵ ميليون 
ورق��ه ب��ه ارزش يك ه��زار و 84۵ ميلي��ارد ريال 

انجاميده است.

بازار سرمايه؛ كارنامه مثبت روحاني در مجلس
در نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس مشاهده شد

ديدگاه

42 درصد از كل معامالت 
الكترونيكي در اختيار 5 كارگزار

گروه بورس| آم��ار معامالت هفت ماهه اول 9۷ 
نشان مي دهد س��هم معامالت برخط از معامالت 
نرمال بيش از 3۵/8 درصد بوده است. بنابر اطالعات 
منتشره اداره آمار و اطالعات در هفت ماهه اول9۷ 
از 1۰۶ كارگ��زار فع��ال در ب��ورس، 1۰1 كارگزار 
در معام��الت آنالين فعال بوده اند. بر اس��اس اين 
گزارش، 42 درص��د از كل معامالت الكترونيكي 
در ۵ كارگزاري انجام ش��ده اس��ت ك��ه به ترتيب 
كارگزاري هاي مفيد با 22/۰3 درصد، آگاه با ۵4 / 8 
درصد، فارابي با ۵/42 درصد، مبين سرمايه با 3/21 
درصد و تدبيرگران ف��ردا با 2/۷9 درصد رتبه هاي 
اول تا پنجم را به ن��ام خود ثبت كردند. همچنين 
از كل معامالت، بي��ش از ۵4۷ هزار ميليارد ريال 
خريد و فروش الكترونيكي بوده است كه 31 درصد 
كل خريد و فروش اس��ت. بنابراين گزارش ارزش 
كل خريد و فروش درهف��ت ماهه اول9۷، بيش از 
1۷۷3 هزار ميليارد ريال بوده است. بر اين اساس 
ارزش خريد و فروش خرد و بلوك معادل 8۶ درصد 
كل معامالت بوده اس��ت. همچنين ارزش خريد و 
فروش عمده 4/3 درص��د از معامالت و ارزش كل 
ساير ابزارهاي نوين مالي 9/۶ درصد از كل معامالت 
را به خود اختصاص داده است. افزون بر اين، تعداد ۵ 
شركت كارگزاري 24/14 درصد كل ارزش معامالت 
را از ابتداي سال تا پايان مهرماه 9۷ به خود اختصاص 
دادند. اين در حالي است كه، شركت هاي كارگزاري 
كارگزاري مفيد با 8/31 درصد، كارگزاري صبا تامين 
با 4/۵3 درصد، كارگزاري بانك پارس��يان با 4/48 
درصد، كارگزاري آگاه با 3/9۰ درصد و كارگزاري 
خبرگان س��هام با 3/19 درصد در رتبه هاي اول تا 

پنجم اين جدول قرار دارند.

   بررس�ي عملكرد »ش�خارك«: عملكرد 
پتروشيمي خارك در نيمه نخست سال حاكي از 
سودآوري 8۷9توماني به ازاي هر سهم است. بر 
اين اساس، پتروشيمي خارك طي سال گذشته 
به واسطه رشد توليد متانول توانست بيشترين 
تعديل مثبت را ميان شركت هاي گروه محصوالت 
شيميايي داشته باشد. در همين حال، اصلي ترين 
محصول توليدي اين ش��ركت متانول اس��ت، 
»شخارك« با توليد ۶۰۰ هزار تن متانول در سال 
گذشته، بيشترين ميزان توليد را طي سال هاي 
فعاليت داشته است. بر اساس آمارها “شخارك “ 
در بهار به ازاي هر سهم 121 تومان سود ساخته 
بود كه اين رقم در تابس��تان معادل ۷۵8 تومان 
گزارش ش��ده و در مجموع شش ماهه نخست 
سود خالص 8۷9 توماني براي هر سهم به همراه 
داشته است. افزون بر اين، كل درآمد اين شركت 
در نيمه نخست سال هزار و ۶۵۵ ميليارد تومان 
و بهاي تمام ش��ده آن 399 ميليارد تومان بوده 
است كه به ترتيب افزايش 142 و 22 درصدي را 
نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهند. 
همچنين به نظر مي رس��د، افزايش هزينه مواد 
اوليه عامل افزايش بهاي تمام شده و افزايش نرخ 
فروش جهاني محصوالت و نرخ تبديل ارز به ريال 
عامل رشد قيمتي در درآمدها بوده است. برهمين 
اساس، درآمد فروش شركت پتروشيمي خارك 
در تير و مرداد ماه روندي كاهشي داشت. اما اين 
روند در ش��هريور با رش��دي چشمگير به حالت 
صعودي بازگشت. اين ش��ركت در ۶ ماهه هزار 
و 1۷8 ميليارد تومان فروش محصول داش��ت. 
پتروشيمي خارك در نيمه نخست سال، بيش از 
۵۵۷ ه��زار تن محصول را به ارزش بيش از 22۵ 
ميلي��ون دالر روانه بازارهاي خارجي كرد و رتبه 
نخست را در زمينه صادرات به خود اختصاص داد.

رويخطشركتها
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جيب خالي بنگاه هاي كوچك و متوسط

سردرگمي تجار در تامين مواد اوليه

تعادل |
جيب بنگاه هاي اقتصاد كوچك و متوس��ط در ايران در 
سال هاي اخير خالي و خالي تر شده و در فضايي كه حتي 
شركت هاي بزرگ و انحصارگر هم دوام نمي آورند، مشكل 
بتوان شرايط مالي كوچك ها و متوسط ها را »طبيعي« 
ارزيابي كرد. از ديگر سو، گزارش هاي آماري مختلف )از 
جمله گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اس��امي، گزارش جهاني »رقابت پذي��ري« و گزارش 
»سهولت كس��ب و كار«( نش��ان دهنده آن هستند كه 
ميزان دسترسي بنگاه هاي اقتصادي كشور به منابع مالي، 
وضعيت مناس��بي ندارد. اين در حالي است كه با وجود 
بانك  مح��ور بودن اقتصاد اي��ران، عواملي نظير ناترازي 
ترازنامه هاي بانك هاي كشور و حجم باالي بدهي هاي 
معوقه بانكي، توانايي اعطاي تسهيات بانكي به بنگاه هاي 
اقتصادي كوچك و متوس��ط را بيش از پيش در معرض 
تهديد قرار داده اس��ت. از ديگر سو، دسترسي به منابع 
مالي از طريق بازار سرمايه كه در ماه هاي اخير به دليل 
افزايش بي س��ابقه قيمت ارزهاي خارجي، روندي رو به 
رشد را نشان مي داد، به دليل ماهيت نوساني اين حوزه، 
متضمن پذيرش ريسك است. در مجموع، اين شرايط 
موج��ب روي آوردن بنگاه ها به بازارهاي غير رس��مي 
تأمين مالي خواهد شد. روي ديگر سكه دسترس ناپذير 
بودن شيوه هاي معمول تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و 
متوسط را هم البته بايد ديد: تأمين مالي بيش از اندازه و 

در نتيجه، افتادن در دام مازاد توليد.

 كجا ايستاده ايم؟
رتبه ايران در سال 2017، در زيرشاخص مربوط به تأمين 
مال��ي )كه خود ذيل ش��اخص »رقابت پذيري« تعريف 
مي شود( گواهي است بر پرداختن به موضوع تأمين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوس��ط. بر اين اساس، 
ايران در زيرشاخص »در دسترس بودن خدمات مالي«، 
در جايگاه 117 از بين 138 كشور جهان قرار گرفته است. 
در زيرشاخص »س��هولت دسترسي به وام هاي بانكي« 
هم جايگاه ايران 124 اس��ت. زيرش��اخص »استحكام 
مالي بانك ها« هم شرايط خوبي را براي بانك هاي ايراني 
تصوير نمي كند، چرا كه جايگاه ايران در اين زيرشاخص 
هم 122 است. گزارش »سهولت كسب و كار« در سال 
2017 هم كه حدود 190 كشور جهان را در بر مي گيرد 
و توسط بانك جهاني منتشر مي شود، نشان دهنده آن 
اس��ت كه بنگاه هاي اقتصادي ايران در جايگاه چندان 
مناسبي از نظر دسترسي به منابع مالي قرار نگرفته اند. بر 
اساس اين گزارش، رتبه ايران در زيرشاخص »دريافت 

اعتبار«، 101 است. از ديگر سو، گزارشي كه توسط مركز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسامي انجام گرفته هم 
حاكي از آن است كه مولفه »مشكل دريافت تسهيات از 
بانك ها« طي 5 فصل منتهي به تابستان 1395، همواره 
نامساعدترين مولفه از بين 22 مولفه مورد ارزيابي بوده 
است. ضمن اينكه مولفه »ضعف بازار سرمايه در تأمين 
مال��ي توليد و نرخ ب��االي تأمين مال��ي از بازارهاي غير 
رسمي« نيز رتبه دوم نامس��اعدترين اين مولفه ها را در 

دوره مشابه داشته است.

 بانك زدگي، سفته بازي و بالي تأمين مالي
تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي در كشورهاي مختلف 
جهان، با توجه به س��اختار مالي آنها بر عهده شبكه اي 
متش��كل از بانك، بازار سرمايه و همچنين شركت هاي 
سرمايه گذاري است. اين اما در حالي است كه بر اساس 
برخي از خوش بينانه ترين تخمين ها، بيش از 80 درصد 
از نقدينگي اقتصاد ايران در دس��ت نظام بانكي كش��ور 
قرار دارد و بنابراين، اقتصاد ايران اقتصادي بانك محور 
به حس��اب مي آيد. اين اما در حالي اس��ت كه به دليل 
ناترازي ترازنامه بانك هاي كش��ور، كه عمدتا ناش��ي از 
نقش دارايي هاي موهوم آنها است، توان تسهيات دهي 
بانك ها به سطوح نگران كننده اي رسيده است. ناترازي 
ترازنامه ها اما بانك هاي كشور را به نهادهايي در آستانه 
ورشكس��تگي بدل كرده كه تنها بر روي كاغذ به حيات 

خود ادامه مي دهند.
به اين ترتي��ب، اقتصاد بانك زده ايران كه ناچار اس��ت 
بنگاه هاي اقتصادي خود را از طريق نظام بانكي تأمين 
مال��ي كند، بانك هايي دارد كه عمدتا ورشكس��ته اند و 
بنابراين، به ناگزير به س��اير ش��يوه هاي تأمين مالي، از 
جمله از طريق بازار سرمايه روي مي آورد. از ديگر سو اما 
بازدهي بازار س��رمايه در ايران در ماه هاي اخير، عمدتا 
به دليل تأثير افزايش چشمگير قيمت ارزهاي خارجي، 
بس��يار باال بوده و موجي از تزريق س��رمايه در اين بازار 
قابل ردگيري است. با اين همه، فراز و فرود تقريبا تمامي 
بازارهاي موازي )از جمله بازار مس��كن، طا و خودرو( 
موجب شده تحليل گران اقتصادي نگران حبابي شدن 
و البته س��قوط بازار س��رمايه در اثر فعاليت هاي سفته 
بازان باشند. عاوه بر اين، نقش پر رنگ شخصيت هاي 
حقيقي در بازار س��رمايه ايران و توانايي گس��ترده آنها 
براي تغيير ش��اخص هاي اين ب��ازار، نگراني از موقتي 
بودن روزهاي طايي بازار سرمايه را دو چندان مي كند. 
به عبارت ديگر، ممكن است با ايجاد كمترين تكانه هاي 
سياس��ي و اقتصادي در ماه هاي آتي، از جمله تشديد 

تحريم ها، خروج س��رمايه از »بورس« ش��دت بگيرد و 
اين نشان مي دهد كه تكيه بر اين بازار براي تأمين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط، چندان خالي از 

ريسك نخواهد بود.

 موانع پنج گانه تأمين مالي
اما آي��ا از بين رفتن توانايي بانك ها و س��اير حوزه هاي 
تأمين مال��ي جهت تأمين مال��ي بنگاه هاي اقتصادي، 
تنها دشواري هاي جذب نقدينگي مورد نياز بنگاه هاي 
كوچك و متوسط است؟ محسن جال پور، رييس سابق 
اتاق بازرگاني ايران طي اظهاراتي، به پنج مانع بزرگ در 
زمينه تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و متوس��ط اشاره 
مي كند. اين پنج عامل، عبارتند از »عدم ش��فافيت در 
تعريف وظايف بانك ها«، »فش��ارها«، »انحصار تأمين 
مالي بنگاه ها از طريق بانك ها«، »عدم كاربرد سيستم 
حس��ابداري تورمي« و البته »ضعيف شدن بنگاه ها به 
دليل تحريم ها«. جال پور بر اين باور است كه انحصار 
تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و متوس��ط توسط منابع 
مالي بانك ها از يك س��و و اعمال فشارهاي بي دليل از 
س��وي دولت بر منابع بانك ها از س��وي ديگر، آنها را از 
دسترسي كافي به منابع مورد نياز براي تأمين مالي دور 
نگه مي دارد. از ديگر سو، همين منابع مالي هم به دليل 
نبود سيستم حسابداري تورمي، به دارايي هاي سمي در 
بانك ها بدل شده يا به سيل بدهي هاي معوقه در نظام 
بانكي افزوده مي ش��وند. اين در حالي اس��ت كه تجربه 
تحمل سال ها فشارهاي تحريمي، بنگاه هاي اقتصادي 
كشور را ضعيف كرده و موجب شده نتوانند تسهيات 
بانكي دريافت شده را به موقع به نظام بانكي بازگردانند. 

به اين ترتيب، بانك ها هم ق��ادر به هدايت نقدينگي و 
تسهيات جديد به سوي بنگاه هاي اقتصادي نخواهند 
بود و دور باطلي ش��كل مي گيرد كه مانع از دسترسي 

بنگاه ها به منابع مالي جديد مي شود.

 مازاد توليد: مطالعه موردي ماكاروني و سيمان
با اين همه، سكه دشواري تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي 
روي ديگ��ري هم دارد: تأمين مالي بي��ش از اندازه و در 
نتيج��ه، افتادن در دام مازاد توليد. برخي كارشناس��ان 
اقتصادي معتقدند در دوران دولت هاي نهم و دهم و در 
ماه عسل اعطاي تسهيات بانكي به بخش هاي توليدي، 
برخي حوزه هاي صنعتي در كشور بر اثر تزريق بيش از 
اندازه منابع )در قالب خريد كاالهاي سرمايه اي و ماشين 
آالت(، به دام سرمايه گذاري مازاد بر نياز افتادند. خروجي 
اي��ن رخداد، ش��كل گيري خطوط توليدي ب��ود كه در 
عمده موارد هيچگاه راه اندازي نشدند، چرا كه تقاضايي 
براي محصول توليدي آنها وجود نداشت. صنعت توليد 
ماكاروني ايران يكي از صنايعي اس��ت كه در دام تأمين 
مالي مازاد، س��رمايه گذاري مازاد و البته عدم فعاليت با 
ظرفيت كامل افتاده است. بر اساس آمارها، در حالي كه 
ظرفيت نصب شده ماكاروني در كشور به 1 ميليون تن 
در سال مي رسد، ميزان توليد و مصرف ساليانه آن كمي 
بيش از 400 هزارتن در س��ال است. به عبارت ساده تر، 
تنها حدود 40 درصد از توليد اين محصول در كشور به 
مصرف مي رس��د و اين در حالي است كه براي ظرفيت 

باقي مانده، بازارهاي صادراتي مشخصي وجود ندارد.
بر اس��اس گزارش يورومانيتور، ايران در سال 2017 در 
جايگاه دهمين ب��ازار جذاب ماكارون��ي در جهان قرار 

داش��ته و س��االنه حدود 685 ميليون دالر تقاضا براي 
مصرف اي��ن كاال در ايران وجود داش��ته اس��ت. )رتبه 
نخست در اين مقايسه، با حدود 3.1 ميليارد دالر تقاضاي 
مصرفي از آن ايتاليا است( از ديگر سو اما در سال 2015، 
ايران با مصرف س��رانه حدود 5 كيلوگ��رم ماكاروني در 
سال، ششمين بازار پر مصرف ماكاروني در جهان بوده 
است. جالب تر اينكه به غير از تركيه كه صادركننده اين 
محصول اس��ت، تقريبا تمام كش��ورهاي منطقه نياز به 
واردات ماكاروني دارند و اين در حالي اس��ت كه ايران، 
با وجود در اختيار داش��تن ظرفيت مازاد، نتوانسته اين 

بازارها را از آن خود كند.
مورد ديگري از تأمين مالي و توليد مازاد در س��ال هاي 
اخير، در صنعت س��يمان به وقوع پيوسته است. جال 
پور، رييس س��ابق اتاق بازرگاني ايران در اين مورد هم 
مي گويد: در سال 1381، حدود 50 ميليون تن سيمان 
در كش��ور مورد نياز بود، اما ظرفيت توليد كشور در اين 
زمينه، تنها حدود 35 ميليون تن بود. س��يمان كاالي 
س��نگيني اس��ت و بنابراين، حمل و نقل آن گران تمام 
مي شود. به همين دليل، در همان سال در پيشنهادي از 
سوي نماينده استان كرمان در مجلس شوراي اسامي، 
طرحي به مجلس برده شد كه فضاي انگيزشي براي توليد 
سيمان در كشور شكل بگيرد. به اين ترتيب، اين موضوع 
از طريق اعطاي تس��هيات ويژه با بازپرداخت 17 ساله 
و سود بسيار مناسب اتفاق افتاد، اما در نهايت، به دليل 
برنامه ريزي نادرست و عدم پيش بيني محدوديت ها در 
اين رابطه، در س��ال هاي 1392 و 1393، توليد سيمان 
به حدود 86 ميليون تن رسيد، يعني حدود 26 ميليون 

تن سيمان اضافه بر نياز كشور.

عضو هيات نمايندگان اتاق ته��ران اظهار كرد: قرار 
بود ظرف 6 ماه ابتدايي سال جاري، 20 ميليون دالر 
ارز در سامانه نيما عرضه شود، اما رقم بسيار كمتري 
تحقق پيدا كرده و كمبود ارز در اين سامانه محسوس 
اس��ت. به گفته احمد صادقيان، مديران و مسووالن 
كشور بايد هرچه س��ريع تر به داد فعاالن اقتصادي 
و توليدكنندگان و صادركنندگان برس��ند. او درباره 
دريافت ارز از س��امانه نيما اظهار كرد: ش��ركت ما از 
ارديبهش��ت در خواست دريافت ارز از سامانه نيما را 
داده و چندين پروفرما )پيش فاكتور سندي كه توسط 
فروش��نده صادر مي گردد( داش��ته ايم اما ارز كافي 
براي دريافت وجود نداش��ت و به تازگي توانسته ايم 
تنه��ا يكي، دو تا از آنها را به س��ختي و با قيمت هاي 
رقابتي دريافت كنيم. باتوجه به تاخير به وجود آمده، 
هم اكنون واحدهاي توليدي و صنعتي ما دچار كمبود 

مواد اوليه و مشكات بسياري شده اند.
عضو هي��ات نماين��دگان اتاق ته��ران در خصوص 
مهم ترين مش��كاتي كه واحدها با آن دست و پنجه 
نرم مي كنند، گف��ت: بحث تامين م��واد اوليه يكي 
از مباحث اساس��ي براي واحدهاي توليدي اس��ت و 
هم اكنون شاهد س��ردرگمي در اين زمينه هستيم. 
در بخش صادرات هم بخش��نامه هاي متعدد ارزي 
كه صادر ش��د و گروه بندي ها تغيير كرد؛ قيمت ارز 
نوسان بسيار داش��ت و چالش هاي بسياري را شكل 
داد. در حال حاضر ش��اهد آن هستيم كه عدم وجود 

برنامه منسجم باعث شده كه تعهداتي براي واحدها 
به وج��ود بيايد. صادقي��ان افزود: عاوه ب��ر اين، در 
ماه هاي گذشته شاهد بي ثباتي هاي بسياري بوديم 
و در اين بين واحده��اي توليدي نمي دانند بايد چه 
كاري انجام دهند. بخش��نامه هاي خلق الساعه كه 
صادر مي شود و در فاصله كوتاهي هم نقض مي شود، 
فعاليت هاي اقتصادي و توليدي را با مش��كل مواجه 
كرده اس��ت و هيچ فعال اقتص��ادي نمي تواند حتي 
براي فرداي كس��ب و كارش برنامه ريزي كند. عضو 
هيات نمايندگان اتاق ته��ران اظهار كرد: مثا يك 
بخش��نامه اي صادر مي ش��ود و بن��د 9 آن خيلي از 
واحده��اي تولي��دي را مع��اف و ش��امل ارز دولتي 
مي داند اما به فاصله يك هفت��ه بخش نامه ديگري 
صادر مي شود كه همه چيز را تغيير مي دهد و در اين 
بين تعهداتي براي توليدكنندگان ايجاد مي شود اما 
كسي پاسخگو نيس��ت؛ آن هم در شرايطي كه يك 
س��رمايه گذار و توليد كننده براي دخل و خرج خود 
محاسبات دقيقي را انجام مي دهد و تنها در شرايط 
خاصي هست كه آن سرمايه گذاري توجيه اقتصادي 
دارد. وقتي همه چيز تغيي��ر مي كند در واقع كل آن 
برنامه ريزي و سرمايه گذاري عوض مي شود و كسي 
كه وارد كار شده در واقع شرايط به او تحميل مي شود 
آن هم در حالي كه با ركود اقتصادي رو به رو هستيم.

صادقيان در بخ��ش ديگري از صحبت هايش درباره 
ش��روع دور دوم تحريم ه��اي يك جانب��ه امريكا و 

برنامه ريزي ك��ه دولت انج��ام داده، گفت: صادرات 
دچار چالش هاي جدي اس��ت، بح��ث انتقال كاال، 
جابه جايي هاي مال��ي و پول��ي و هزينه هايي كه به 
صادر كننده تحميل مي ش��ود و س��ردرگمي براي 
برنامه ريزي نس��بت به آينده معض��ات جدي را به 
وجود آورده اس��ت كه با ش��روع دور دوم تحريم ها؛ 
به خصوص تحريم هاي بانكي و مالي اين مش��كات 
پيچيده تر هم خواهد شد. عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران اظهار كرد: توجه داشته باشيد كه ما در صادرات 
كاال عاوه بر اينكه مشكات خاص خودمان را داريم 
با دامپينگ كش��ورهاي ديگر هم روبه رو هس��تيم؛ 
بسياري از كشورها حمايت هاي زيادي از واحدهاي 
توليدي و محصوالت صادراتي خود انجام مي دهند و 
اين رقابت را در بازارهاي جهاني بسيار دشوار مي كند؛ 
مثا كش��ور تركيه براي حضور قوي شركت هايش 
در ب��ازار آفريقا حدود 30 درصد تعرفه ها را پرداخت 
مي كند و در مقابل ما با وجود اينكه هزينه توليدمان 
باالست، مشكل نقل و انتقال پول و... را هم داريم و اين 
حمايت ها را هم نداريم؛ به عنوان مثال، براي حضور 
در نمايش��گاه هاي جهاني هيچگونه حمايت دولتي 
وجود ندارد. شركت ما نيز به عنوان يكي از اصلي ترين 
واحدهاي توليد فرش ماشيني امسال بعد از 20 سال 
حضور در نمايش��گاه هانوفر آلم��ان، در اين رويداد 
جهاني شركت نخواهد داشت و انصراف داده ايم چون 

حتي تامين ارز نمايشگاه مشخص نيست.
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لغو ممنوعيت صادرات مرغ
مهر|ب��ر اس��اس نامه ارس��الي از س��وي محمد 
ش��ريعتمداري، وزير مس��تعفي صنعت، معدن و 
تجارت با گمرك، صادرات مرغ مجدد آزاد شد. پيش 
از اين، شريعتمداري روز 19 شهريور ماه سال جاري 
در نامه اي به رييس كل گمرك خواستار ممنوعيت 
صادرات 7 قلم كاال از جمله مرغ زنده وگوشت مرغ 
در راستاي تنظيم بازار داخلي شده بود. در نامه وزير 
صنعت به رييس كل گمرك آمده بود كه صادرات 
اين كاالها مشمول ارز 42 هزار ريالي است. در اين نامه 
آمده بود: از آنجايي كه خروج گسترده تمام كاالهاي 
توليد داخل از جمله انواع محصوالت كشاورزي، باغي، 
زراعي و صنايع تبديلي )فله و بسته بندي بطور مثال 
گوجه فرنگي و رب گوجه و ...( موجب برهم خوردن 
عرضه و تقاضا و افزايش غيرمتعارف نرخ ها شده است، 
ضروري است در مورد تمامي كاالهاي توليد داخل 
كه ص��ادرات آنها براي بهره من��دي از مابه التفاوت 
 نرخ ارز توجيه پذير است، با اخذ قيمت جهاني روز، 
مابه التفاوت نرخ بازار ارز ثانويه با ارز بازار آزاد به عنوان 

عوارض صادراتي دريافت كنند.

توزيع ۹۰۰ هزار حلقه 
الستيك در كشور 

تسنيم|حدود 23 هزار حلقه الستيك سنگين 
ويژه حمل و نقل جاده اي به زائران اربعين اختصاص 
يافت. آمارهاي ارايه ش��ده از س��وي معاونت امور 
اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نش��ان مي دهد 18 ه��زار و 500 حلقه الس��تيك 
سنگين اتوبوسي ويژه حمل و نقل جاده اي زائران 
اربعين حس��يني در نظرگرفته شده است. در عين 
حال حدود 4 هزار و 400 حلقه الستيك سنگين 
ناوگان حمل و نقل درون ش��هري اتوبوسي نيز كه 
در اراي��ه خدمات به زائران اربعين حس��يني مورد 
استفاده قرار مي گيرند نيز به وزارت كشور تخصيص 
يافته است. به اين ترتيب در مجموع با هدف تسهيل 
خدمت رس��اني به زائران اربعين و تامين نياز بازار 
در اين دوره زماني 22 هزار و 900 حلقه الس��تيك 
سنگين به اتوبوس هاي ويژه حمل و نقل جاده اي و 
درون شهري زائران اختصاص داده شده است. بر اين 
اساس از ابتداي سال جاري تا پايان مهر ماه بيش از 
600 هزار حلقه الستيك سنگين توليد داخل و 300 
هزار حلقه الستيك س��نگين وارداتي توزيع شده 
است. آمارهاي ارايه شده نشان مي دهد از ابتداي آغاز 
طرح توزيع الستيك با حواله و نرخ مصوب يعني از 
چهار دهم تيرماه سال جاري تا پايان مهر ماه، 386 
هزار حلقه الستيك وارداتي و توليد داخل در اختيار 
ش��بكه حمل و نقل قرار گرفته است. عاوه بر اين، 
جهت رفع نياز ناوگان سوخت رساني كشور تعداد 
1500 حلقه الستيك سنگين به شركت ملي پخش 

فرآورده هاي نفتي جهت رفع نياز اختصاص يافت.

تسنيم|رييس اتاق اصناف تهران گفت: هيات دولت 
 قيمت ارز را هر چقدر تشخيص مي دهد، حداقل براي

6 ماه در يك نرخ ثابت نگه دارد تا توليد كننده، عرضه 
كننده و وارد كنن��ده تكليف خود را بدان��د و بتوانند 
برنامه ريزي داش��ته باشند. قاسم نوده فراهاني با بيان 
اينكه دليل افزايش قيمت كاالها در كش��ور به نوسان 
ن��رخ ارز برمي گردد، اظهار كرد: قيم��ت گذاري و باال 
بردن قيمت ها دس��ت اصناف نيس��ت و اصناف تنها، 
رابط ميان توليدكننده و مصرف كننده هس��تند و بر 
مبناي فاكتوركااليي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد با 

يك ضريب مشخص اقدام به فروش مي كنند. او افزود: 
اين ضرايب س��ود اصناف هر سال در كميسيون هاي 
تخصصي وزارت امور اقتصاد و دارايي تعيين و توسط 
اتحاديه و اتاق اصناف به كس��به اعام مي شود.رييس 
اتاق اصناف تهران ادامه داد: اصناف در صورتي كه كاال را 
به قيمت باالتري از سود تعيين شده به فروش برسانند، 
متخلف هستند و با آنها برخورد مي شود. او تصريح كرد: 
قيمت گذاري اوليه كاالهاي توليدي نيز توسط سازمان 
حمايت توليدكنندگان و توليدكنندگان به همراه توليد 
كننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصويب و اعام 

مي شود. نوده فراهاني گفت: تغييرات قيمتي در حال 
حاضر بسيار شديد اتفاق مي افتد بطوري كه قيمت آهن 
به يك باره در بازار دو برابر ش��د و در حال حاضر عاوه 
بر مس��ائل تحريمي با خود تحريمي در اقتصاد كشور 
مواجه ايم. رييس اتاق اصناف تهران اظهار كرد: هيئت 
دولت قيمت ارز را هر چقدر تشخيص مي دهد، حداقل 
براي6 ماه در يك نرخ ثاب��ت نگه دارد تا توليد كننده، 
عرضه كننده و وارد كننده تكليف خود را بداند و بتوانند 
برنامه ريزي داشته باشند؛ در اين شرايط هم مي شود 

در مورد قيمت گذاري كاال ها صحبت كرد.

رييساتاقاصنافتهران:

دولتقيمتارزراحداقل۶ماهثابتنگهدارد



7 جهان

امريكا،روسيهوچينبرايتقابلنظاميآمادهميشوند

ازسقوطجناحچپتاظهورپوپوليسمدربرزيل

صداي پاي جنگ از شرق تا غرب

بولسونارو،نامزدناخواستهايكهپيروزانتخاباتميشود؟

گروه جهان|
 شي جين پينگ رييس جمهوري چين، به ارتش اين 
كشور دس��تور داده تا براي شرايط اضطراري و جنگ 
احتمالي آماده باشند. يك روز پس از اينكه ميخاييل 
گورباچف آخرين رهبر اتحاد جماهير ش��وروي طي 
يادداشتي در نيويورك تايمز با اشاره به خروج امريكا از 
پيمان منع موشك هاي هسته اي كوتاه برد و ميان برد با 
روسيه از آغاز دور جديدي از رقابت تسليحاتي در جهان 
خبر داد، رسانه هاي چيني نوشتند كه رييس جمهوري 
اين كش��ور به ارتش دس��تور داده تا براي مقابله با هر 
شرايطي آماده باش��ند. برخي كارشناسان گمانه زني 
كرده اند كه دليل اصلي امريكا ب��راي خروج از پيمان 
منع موشكي با روسيه، رقابت راهبردي با چين است. 

ساوت چاينا مونيتورينگ پست نوشته، شي جين پينگ 
در جريان بازديد از مرك��ز فرماندهي نظامي جنوبي 
چين با اشاره به رويدادها و مناقشه هاي مرتبط با تايوان 
و دري��اي جنوبي تاكيد كرده كه ارت��ش بايد براي هر 
سناريويي به ويژه براي شرايط فوق العاده و اضطراري 
آماده باشد. او با اشاره به حضور نظامي امريكا در منطقه 
تنگ��ه تايوان و دري��اي جنوبي گفت��ه: »ارتش چين 
بايد تمامي ش��رايط و اوضاع اي��ن دو منطقه را با دقت 
ارزيابي ك��رده و براي وضعيت فوق العاده آماده ش��ود 
و بداند كه مسووليتي بس��يار سنگين بر دوش دارد.« 
رييس جمهوري چين با تاكيد بر اينكه بايد اين وضعيت 
حساس و بغرنج را درك كرد، از نيروهاي مسلح و اين 
مركز فرماندهي خواسته خود را براي مبارزه و جنگ 
آماده نگهدارند. »شي« انجام تمرينات مقابله جويانه و 
باال بردن توانايي هاي رزمي ارتش را خواستار شده است. 
فرمانده كل قوا چين همچنين خواس��تار آن شده كه 
ارتش براي جنگ كامال به آمادگي برسد و هر رزمايشي 
كه الزم است را برگزار كند. »وي فونگ خه« وزير دفاع 
چين هم چند پيشتر در همايش شيانگشن در پكن با 
اش��اره به چالش طلبي نظامي امريكا در تنگه تايوان و 
درياي جنوبي گفته بود كشورش ذره اي از خاك خود 

را از دست نخواهد داد.
اظهارات مقام هاي چيني در شرايطي است كه كنگره 

امريكا با فروش محموله تس��ليحاتي ب��ه ارزش 330 
ميليون دالر به تايوان از جمله واگذاري قطعات جنگنده 

به اين جزيره موافقت كرده است.

روسيهوجنگ
روسيه نيز خود را براي تقابل احتمالي نظامي در آينده 
آماده مي كند. به گزارش اسپوتنيك، آندره بالئوسوف 
نايب رييس اداره امور خلع سالح و كنترل تسليحات 
وزارت خارجه روسيه، گفته: »چندي پيش امريكا اعالم 
كرد كه روسيه براي جنگ آماده مي شود. بله. من تاييد 
مي كنم كه روسيه براي جنگ آماده مي شود. روسيه 

براي جنگي آماده مي شود كه امريكا در حال تدارك آن 
است. روسيه قصد دارد از خود، تماميت ارضي خود و 
منافع خود دفاع كند.« اين مقام روس گفته: »اگر امريكا 
به دنبال جنگ نيست چرا از پيمان منع موشك هاي 
ميان برد و كوتاه برد خارج شده، توان هسته اي خود را 
باال برده و دكترين هسته اي نويني در راستاي باال بردن 
احتمال استفاده از سالح هسته اي تصويب كرده است. 

اين پرسشي است كه براي همه پيش آمده است. “ 
پيشتر دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، اعالم كرد 
كه واش��نگتن به دليل نقض پيمان منع موشك هاي 
ميان برد و كوتاه برد از سوي روسيه، از اين پيمان خارج 

مي شود. پيمان موشك هاي ميان برد و كوتاه برد هشتم 
دس��امبر 1987 در زمان سفر گورباچف به واشنگتن 

به امضا رسيد. 
گرچه روسيه نيز براي تقابل احتمالي آماده مي شود اما 
ناظران بر اين باورند كه تقابل اصلي نه ميان واشنگتن 
و مسكو كه ميان امريكا و چين است. تنش هاي چين 
و امريكا هر روز بيش��تر مي ش��ود. در كنار اختالفات 
تج��اري، تنش هاي منطق��ه اي دو كش��ور در درياي 
جنوبي چين نيز به مرحله كم سابقه اي رسيده است تا 
جايي كه اوايل ماه جاري ميالدي نزديك بود دو فروند 
از ناوهاي چين و امريكا در درياي جنوبي و در نزديكي 

جزاير مورد منازعه اين منطقه با يكديگر برخورد كنند؛ 
همان زمان دو طرف يكديگر را به ناامن كردن منطقه 
متهم كردند. حال برخي از كارشناسان بر اين باورند كه 
تصميم ترامپ براي خروج از معاهده منع موشك هاي 
هسته اي ميان برد با روسيه در واقع تقابل با پكن است 
نه مسكو. نشنال اينترست در اين باره نوشته، با اينكه 
امريكا بارها روسيه را به دليل نقض اين معاهده سرزنش 
كرده اما خروج امريكا از اين معاهده در واقع نه به خاطر 
روسيه است و نه به دليل سالح هسته اي، بلكه بيشتر 
شروع عصر جديدي در رقابت راهبردي با چين در آسيا 
و اقيانوسيه است. چين هرگز معاهده منع موشك هاي 
هس��ته  اي ميان برد را كه امكان ساخت موشك هاي 
بالستيك و كروز زميني با برد 500 تا 5500كيلومتر را 
منع مي كند، امضا نكرده است. اين بدين معناست كه 
چين مي تواند زرادخانه هاي وسيع با پدافندهاي دفاعي 
)زميني/دريايي/هوايي( تا برد 1500كيلومتر بسازد؛ آن 
هم در شرايطي اين سالح در رده تسليحاتي است كه 
امريكا طبق معاهده منع موشكي با روسيه از گسترش 
و استقرار آن منع شده است. همين مساله باعث شده 
كه مقام هاي امريكايي در سال هاي اخير بطور مداوم 
هشدار دهند كه امريكا از چين در زمينه موشكي عقب 

مانده است.
در مطلب نشنال اينترس��ت آمده: »خروج امريكا از 
معاهده منع موش��كي با روسيه مي تواند به كابوسي 
براي چين تبديل شود، زيرا قانون منع ساخت سالح 
هسته اي پيشرفته توس��ط امريكا كه در اين قرارداد 
ذكر ش��ده را هم نق��ض خواهد كرد. ب��ه اين ترتيب 
سيس��تم هاي متعارف جديد امريكا ممكن اس��ت با 
فعال سازي نسخه زميني سالح »تاماهاك« تدريجا 
به موش��ك هاي بالس��تيك ارتقا يابد و در مناطقي 
همچون شمال ژاپن، گوام، جنوب فيليپين يا حتي 
شمال استراليا مستقر شود. متخصصين جنگي چين، 
از مدت ها پيش نگراني خود را از امكان رخداد چنين 
س��ناريويي ابراز كرده بودند، س��ناريويي كه طي آن 
امريكا و متحدانش از فعاليت هاي گسترده چين در 

آبهاي منطقه جلوگيري كنند.« 

گروه جهان|
دور دوم انتخابات رياست جمهوری برزيل يك شنبه )امروز( 
برگزار مي شود. رقابت بين ژاير بولس��ونارو نامزد راست 
افراطي و فرنان��دو حداد نامزد حزب کارگر اس��ت. يكي 
نظامي سابق است كه ديدگاه هاي افراطي او سبب شده 
او را دونالد ترامپ برزيل بخوانند و ديگري هم جايگزين 
نه چندان موفقي ب��راي »لوئيز ايناچيو لوال داس��يلوا« 
رئيس جمهوري پيش��ين به ش��مار مي رود كه به دليل 

اتهامات وارده از شركت در انتخابات رد صالحيت شد.
خوانش انتخابات برزيل كار ساده اي نيست. نامزد راست 
افراط��ي در دور اول پيش رو بود و نظرس��نجي ها هم از 
برتري او حكايت دارند. اما چندين تظاهرات گسترده در 
اعتراض به اظهارات و ديدگاه هاي او برگزار ش��ده است. 
شنبه هم در حالي كه تنها يك روز تا انتخابات باقي مانده 
بود، ه��زاران نفر از معترضان در براب��ر دادگاه انتخاباتی 
ريو دوژانيرو تظاهرات و به ح��ذف بنرهای انتخاباتی از 
دانش��گاه ها اعتراض كردند. به گزارش آسوشيتدپرس، 
دادگاه انتخاباتی ريو دوژانيرو نصب اين بنرها را تبليغاتي 
غيرقانونی دانس��ته و به برچيدن آنها دس��تور داده بود. 
دادگاه های انتخاباتی در شش ايالت ديگر نيز دستورات 
مشابهی را صادر کرده بودند. معترضان اقدامات اينچنيني 
دادگاه ها را ضربه ای مهلک بر پيکره آزادی بيان دانستند. 
اما به گفته ش��اهدان، اکثر بنرهای ضبط ش��ده توسط 
مقام های قضايی يا رويكردي انتقادي به بولسونارو داشت 

يا او را فاشيس��ت مي خواند. اين مس��اله نگراني هايي را 
درباره شرايط آزادي بيان در صورت پيروزي اين نامزد در 
انتخابات امروز در پي داشت. اگرچه بولسونارو که سابق بر 
اين يک مقام ارشد نظامی بوده، هرگونه رويکرد راديکالی 
را رد كرده، اما پيشتر بارها ديکتاتور نظامی در سال هاي 
1964 تا 1985 را ستوده است. مساله ديگر هم اقدامات 
دادگاه انتخاباتي در حمايت از نامزد راست افراطي بود. 
دانش��جويان و چهره هاي دانش��گاهي كه در تظاهرات 
ديروز شركت داشتند، دادگاه ريو دوژانيرو را به سانسور و 
فعاليت به نفع نامزد راست افراطي متهم کردند و بسياری 
فرياد »دادگاه از ديکتاتوری حمايت می کند« سر دادند.

وضعيت جناح چپ هم چندان تعريفي ندارد. داس��يلوا 
به رغ��م اتهاماتي ك��ه عليه او مطرح ش��ده از محبوبيت 
برخوردار بود و طبق پيش بيني ها، اگر مي توانس��ت در 
انتخابات شركت كند، پيروز ميدان مي شد. اما نامزد مورد 
حمايت او از چنين محبوبيتي برخوردار نيست. او در دور 
اول نتوانست آراء قابل توجهي بدست آورد كه علت اصلي 
آن فساد شديد و مشكالت اقتصادي و سياسي دولت هاي 

چپ حاكم به ويژه در سال هاي اخير بود.

ازپوپوليسمتافاشيسم
از آغ��از كمپين هاي انتخاباتي بس��ياري از رويكردهاي 
پوپوليستي بولسونارو سبب شد كه به او لقب دونالد ترامپ 
برزيل را بدهند. اما به نوشته فارن پالسي، شبيه دانستن 

او به ترامپ مقايسه درستي نيست و او را بيشتر مي توان 
به گوبلز )از نزديك ترين افراد به هيتلر( ش��بيه دانست. 
فدريكو فينچلشتاين نويسنده »از فاشيسم تا پوپوليسم« 
معتقد است كه واژگان مورد استفاده بولسونارو، اظهارات 
پشت سياست هاي نازي را به ياد مي آورند. فينچلشتاين 
در ادامه با اشاره به اظهارات بولسونارو كه احتمال كودتا 
در صورت شكست خوردن در انتخابات را مطرح كرده، 
هش��دار داد: »هر ان��دازه كه افراط گرايي نازي بيش��تر 
ضدتشكيالتي و خشن مي ش��ود، افراد بيشتري از نويد 
يك هيتلر ديگ��ر حمايت مي كنند. چني��ن ديدگاهي  
به ويژه در كش��وري كه حمايت از استبدادگرايي در آن 
رو به افزايش اس��ت و طبق جديدترين نظرسنجي ها به 
53 درصد رسيده، پليس را جنگجويان خدا مي دانند كه 

وظيفه برقراري نظم را دارند.«
بولسانورو به رغم آنكه پناهجويان را »پس مانده بشريت« 
خوانده و به اين مس��اله اشاره كرده كه مخالفان سياسي 
بايد اعدام شوند و حتي گفته هرگز يك عضو زن كنگره را 
مورد آزار قرار نمي دهد چون او »ارزش ندارد«، اكنون در 
انتخابات پيش رو به نظر مي رسد.  ادواردو ملو تحليل گر 
برزيلي معتقد اس��ت كه يكي از داليل محبوبيت كنوني 
بولس��ونارو چاقو خوردن او در اوايل سال جاري ميالدي 
بوده است. ملو مي گويد خشونت رخ داده عليه اين چهره 
راس��ت افراطي اين پيام را كه دولت بايد در رسيدگي به 
مشكل برقراري نظم در كشور بي رحم باشد، پررنگ تر كرد.

اما فقط راس��ت هاي افراطي نيس��تند كه از بولسونارو 
حمايت مي كنند. ماتياس اسپكتور يك استاد دانشگاه 
در سائو پائولو مي گويد ميليون ها نفر از راي دهندگاني 
ك��ه در حال��ت عادي ب��ه نفع ي��ك نامزد ميان��ه راي 
مي دادن��د، تصميم دارند اين مرتبه به نفع او راي دهند 
و علت اين اتفاق هم ارزش هاي محافظه كارانه، رويكرد 
شديداللحن در قبال جرم و جنايت و اخبار جعلي منتشر 

شده در كمپين انتخاباتي او هستند.
درب��اره راي دهن��دگان زن ه��م ش��رايط مش��ابهي 
حكم فرماس��ت. س��يارا النگ خبرن��گار برزيلي به اين 
مساله اشاره مي كند كه به رغم اظهارات جنسيت گرايانه 
بولس��ونارو، همچنان به همان اندازه مردها از حمايت 
زن��ان برخوردار اس��ت به اي��ن دليل ك��ه برخي تصور 
مي كنن��د تنها اظه��ارات او جنجالي اس��ت و در عمل 

مش��كل زيادي درس��ت نمي كند و برخ��ي ديگر هم 
رياس��ت جمهوري او را از گزينه ديگ��ر بهتر مي دانند: 
ادامه حكم راني حزب كارگر كه به شدت درگير فساد و 
ناكارآمدي است. قطعا هنوز زنان زيادي هستند كه در 
طرف ديگر معادله هستند و گفته اند هرگز از بولسونارو 
حمايت نخواهند كرد، اما باتوجه به شرايط كنوني به نظر 
نمي رسد كه توانايي الزم براي جلوگيري از دستيابي او 
به رياس��ت دولت برزيل را داشته باشند. دو گروه ديگر 
هم هستند كه از نامزد راست افراطي حمايت مي كنند: 
جامعه تجاري كه از برنام��ه اقتصادي او از جمله موارد 
مربوط به خصوصي س��ازي، اصالحات بازنشس��تگي 
و كاه��ش ماليات ه��ا ذوق زده ش��ده اند و نظامي ها كه 
به دليل پيشينه بولسونارو به عنوان يك ارتشي پيشين 

از او حمايت مي كنند.
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استانبولميزباناجالس
چهارجانبهسوريه

گروه جهان| روس��اي دولت هاي تركيه، روسيه، 
فرانسه و آلمان شنبه در اجالسي در استانبول گردهم 
آمدند تا درباره چشم انداز سوريه گفت وگو كنند. به 
گزارش دويچه وله، اگرچه تحركات نظامي در سوريه 
در هفته هاي گذش��ته كاهش داشته، اما در فرآيند 
سياس��ي اين جنگ داخلي هنوز پيشرفتي حاصل 
نشده است. انتظار مي رود اجالس استانبول به يافتن 
راه حلي براي اين منازعه كمك كند. دستور كار اين 
اجالس، وضعيت ادلب خواهد بود؛ جايي كه تركيه 
و روس��يه بر سر ايجاد يك منطقه نظامي بي طرف و 
عاري از سالح در آن به توافق رسيده اند. اين محدوده 
از 15 اكتبر ايجاد شده، اما به گفته كنشگران محلي، 
نيروه��اي راديكال هنوز آنجا حض��ور دارند. آلمان 
تاكنون نقش مهمي در بحران سوريه بازي نكرده و 
اين نخستين حضور آنگال مركل در چنين نشستي 
است. اما آلمان پذيراي بيشترين آوارگان سوري در 
سطح اروپا است و اميد دارد كه اجالس استانبول گام 
موثري براي يافتن يك راه حل سياسي براي سوريه 
باشد. روسيه تالش خواهد كرد مذاكرات صلح سوريه 
را دوباره به جريان بيندازد. روس��يه در تالش است 
آنكارا را با توجه به مناسبات تيره تركيه و امريكا، هر 
چه بيشتر به سمت خود بكشاند. مسكو نگران است 
كه نفوذ خود در سوريه و پايگاه هاي نظامي اش در اين 
كشور را از دست بدهد. كرملين همچنين براي كمك 
به بازسازي براي س��وريه تبليغ مي كند. اما به نظر 
آلمان، هنوز زود است كه حرفي از نقش برلين براي 
كمك به بازسازي سوريه به ميان بيايد. ابراهيم كالين، 
سخنگوي رييس جمهوري تركيه نيز مي گويد آنكارا از 
اجالس خواهان يك نقشه راه براي حل سياسي جنگ 
داخلي سوريه است؛ نقشه راهي كه شامل تشكيل 
كميته قانوني اساسي نيز باشد. كالين افزوده كه رجب 
طيب اردوغان روي حفظ توافق با روسيه درباره ادلب 
تمركز خواهد كرد. امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانسه، مايل است آتش بس در ادلب تضمين شود و 
مذاكرات مربوط به راه حل سياسي تقويت شوند تا از 
فاجعه اي انساني و سيل جديدي از آوارگان پيشگيري 
ش��ود. افزون بر اين، پاريس مي خواهد از يك فاجعه 
امنيت��ي جلوگيري كند، زيرا ممكن اس��ت هزاران 
نفر از نيروهاي افراطي در اثر حمله به ادلب پراكنده 
شوند و تروريست هاي خارجي آموزش ديده دوباره به 

كشورهايشان بازگردند. 

وام6ميليارددالري
اماراتبهپاكستان

هيات اقتص��ادي ام��ارات متحده عربي ب��ا ارايه 
تسهيالت شش ميليارد دالري به اسالم آباد موافقت 
كرده اس��ت. به گزارش ايرنا، وزير كش��ور و مدير 
شركت ملي نفت امارات در سفر خود، ضمن ديدار 
با وزير خارجه پاكستان نخست وزير در خصوص 
شيوه ارايه تسهيالت به اسالم آباد به ويژه در بخش 
انرژي با پاكستاني ها رايزني كردند. قرار است امارات 
سه ميليارد دالر نفت با بازپرداخت طوالني مدت و 
سه ميليارد دالر وام در اختيار پاكستان قرار دهد. 
به نوشته اكسپرس تريبيون، قرار است هيأت هاي 
سياسي دو كش��ور قرارداد نهايي را در اين زمينه 
امضا كنند. عمران خان نخست وزير پاكستان، نيز 
پس از سفر به چين براي نهايي كردن دريافت اين 

تسهيالت، به امارات سفر  مي كند.

نخستوزيرعراقسرپرست
وزارتخانههايدفاعوكشور

عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق، بطور موقت 
سرپرستي وزارت دفاع و كشور را تا زمان معرفي 
وزراي جديد براي اين وزارتخانه ها شخصا برعهده 
گرفته است. به گزارش س��ومريه نيوز، . پارلمان 
عراق به 14وزير از مجموع ۲۲وزير پيش��نهادي 
عادل عبدالمهدي راي اعتماد داد و هشت وزير 
ديگر كه در ميان آنها دفاع و كشور نيز هستند به 

جلسه بعدي موكول شدند. 

آغازانتخاباتپارلماني
درقندهاربايكهفتهتاخير

انتخابات پارلماني در واليت قندهار افغانستان 
پس از يك هفته تاخير شنبه آغاز شد. به گزارش 
آسوشيتدپرس، تدابير امنيتي در واليت قندهار 
براي انتخابات پارلماني بس��يار ش��ديد اس��ت؛ 
انتخاباتي كه به دنبال حمله يكي از گاردهاي ويژه 
كه جان دو مقام ارشد دولتي از جمله عبدالرزاق 
اكچزي رييس پليس قدرتمن��د را گرفت، يك 
هفته ب��ه تعويق افتاد. در جري��ان اين انتخابات 
11قانون گذار از بين 111 نامزد انتخاب مي شوند. 
نتايج اوليه انتخابات تا پيش از اواسط نوامبر اعالم 
نخواهد ش��د. طالبان اين انتخاب��ات را تحريم  و 

مشاركت كنندگان  را تهديد كرده است. 

خروجنيروهايمالزي
ازعربستان

وزير خارجه مالزي پس از ديدار با همتاي سعودي 
خود در كواالالمپور از خروج نيروهاي كش��ورش از 
عربس��تان خبر داد. به گزارش آناتولي، سيف الدين 
عبداهلل گفته نيروهاي كش��ورش كه به دنبال وقوع 
جنگ يم��ن در ۲015 به ائت��الف عربي به رهبري 
عربستان پيوسته بودند، رياض را ترك كردند. مالزي 
پس از به قدرت رسيدن ماهاتير محمد تالش كرد تا از 
سياست هاي تجاوزكارانه عربستان در منطقه به ويژه 
جنگ يمن فاصله بگي��رد. ماهاتير محمد پيش از 
پيروزي در انتخابات، از همكاري كواالالمپور با رياض 

براي حمله به كشوري مسلمان انتقاد كرده بود. 

گروه جهان| سزار سايوك كه به اتهام ارسال بسته هاي 
انفجاري براي منتقدان دونالد ترامپ دس��تگير شده، 
تفهيم اتهام شد. او كه از طريق اثر انگشتش شناسايي 
شده در صورت محكوميت مي تواند به 48 سال زندان 
محكوم شود. به گزارش دويچه وله، از قرار معلوم سزار 
س��ايوك يكي از طرفداران پروپاقرص ترامپ اس��ت، 
زيرا شيشه هاي خودرويش را با پوستر و عكس ترامپ 
پوش��انده اس��ت. عالوه بر اين، عكس هاي��ي هم كه از 
سايوك پيدا شده، او را همراه با پالكات تبليغاتي ترامپ 
در متينگ هاي متعدد نش��ان مي دهند. تاكنون 14 
بسته پستي مشكوك كشف شده است. جورج سوروس 
ميليادر يهودي امريكايي، باراك اوباما و هيالري كلينتون 
از جمله كساني هستند كه بسته هاي مشكوك برايشان 
ارسال شده است. آخرين بسته ها كه جمعه در نيويورك 
و فلوريدا كشف شدند، براي تام استاير، ميلياردر ساكن 
شمال كاليفرنيا و كاميال هريس، س��ناتور دموكرات 
فرستاده شده بودند. استاير از منتقدان سرسخت ترامپ 
است كه كمپيني براي استيضاح ترامپ به راه انداخته 
بود. به گفته  پليس، س��ايوك 56 ساله و براي عضويت 
در حزب جمهوري خواه ثبت نام كرده است. او در شهر 
آونتورا در فلوريدا زندگي مي كند و چند مورد س��وابق 
كيفري دارد. سزار س��ايوك ۲00۲ به علت تهديد به 
بمب گذاري بازداشت شده بود و به مدت يك سال تحت 
نظر قرار داشت. ترامپ تاكيد كرده بايد با او برخورد جدي 
شود.رييس جمهور امريكا از اين نگران است كه اقدام 
تروريستي سايوك بر انتخابات ميان دوره اي كنگره به 

نفع دموكرات ها تاثير بگذارد. 

گروه جه�ان| معاون وزارت دف��اع امريكا اعالم 
كرده دونالد ترامپ به پنتاگون دستور داده تا بودجه 
مورد نياز خود را ت��ا 33 ميليارد دالر كاهش دهد. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، پاتريك ش��اناهان 
گفته دستورالعمل كاهش 4.5درصدي تا به االن 
در س��ال جاري پنتاگون را وادار ك��رده تا عمال دو 
بودجه جداگانه براي سال مالي ۲0۲0 كه از اكتبر 
آتي آغاز مي شود، ايجاد كند. پنتاگون در حال حاضر 
براي ارايه دو بودجه به دفتر مديريت و بودجه آماده 
مي شود كه بايد پيش از تقديم به كنگره در فوريه 
تكميل شود. به گفته معاون وزارت دفاع امريكا، مدير 
دفتر مديريت و بودجه از او خواسته است تا مطابق 
نظر ترام��پ عمل كند. اين بودج��ه 700 ميليارد 
دالري 16ميلي��ارد دالر كمتر از بودجه اي خواهد 
بود كه سال مالي ۲019 به حوزه نظامي اختصاص 
يافت. كنگره ماه اوت كار روي بودجه 716 ميليارد 
دالري ۲019 را به پايان رساند. كارشناسان بر اين 
باورند كه بودجه 716 ميليارد دالري به اين معني 
اس��ت كه آنها خود را در مس��ير يك تقويت بزرگ 
قدرت ارتش ق��رار داده اند. ترامپ ب��ا اين وعده به 
رياست جمهوري رس��يد كه اقدام به بازسازي يك 
ارتش بسيار ضعيف شده كرد و از جمله وعده هاي 
انتخاباتي او اين ب��ود كه نيروي دريايي را به حدي 
تقوي��ت كند كه قواي آن از ۲74 كش��تي به 350 
كشتي رسيده و در عين حال 60هزار سرباز جديد به 
نيروي زميني اضافه شود و نيروي هوايي دست كم 

100فروند هواپيماي جنگي ديگر دريافت كنند.

گروه جهان| ش��مار ميلياردرهاي جهان همچنان 
افزايش مي يابد و به س��رمايه آنها نيز به شدت افزوده 
مي شود. به گزارش خبرگزاري آلمان، تحقيق شركت 
مشاورتي پي وي س��ي و بانك سويسي يو بي اس نشان 
مي دهد چي��ن در راس اين رقابت جهاني ق��رار دارد. 
بازارهاي ب��ورس پررونق، قيمت ه��اي افزايش يابنده 
مستغالت و رونق اقتصادي سبب شده اند كه سرمايه 
ثروتمندان جهان در سال گذشته به نسبت سال قبل 
از آن 19 درصد افزايش يابد و به 8.9 هزار ميليارد دالر 
برسد. در اين تحقيق آمده كه شمار ميلياردرها هنوز قابل 
شمارش است: دو هزار و 158 مرد و زن در سراسر جهان 
سرمايه اي عظيم را به خود اختصاص داده اند كه دوبرابر 
قدرت اقتصادي س��اليانه آلمان به عنوان بزرگ ترين 
اقتصاد اروپا )3.3ميليارد يورو در سال ۲017( است. در 
اين تحقيق آمده، سرمايه متوسط هريك از ميلياردرهاي 
جهان در حال حاضر چهار ميليارد و 100 ميليون يورو 
مي شود. سال هاست فرايند ثروتمند شدن شهروندان 
چين همچنان ادامه دارد. سرمايه ثروتمندان چيني سال 
گذشته 39درصد افزايش يافت و به 1.1۲هزار ميليارد 
دالر رسيد. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه 373 
شهروند چين در شمار ميلياردرهاي جهان قرار دارند. در 
۲016 اين تعداد 318 نفر بودند. ثروتمندترين ميلياردر 
چيني 55ساله است. اين در حالي است كه سن متوسط 
ميلياردرهاي جهان 64 سال است. نتيجه اين تحقيق 
نشان مي دهد ۲017 از 33۲ نفري كه بر ميلياردرهاي 
جهان افزوده ش��ده اند، 199 نف��ر در پي فعاليت هاي 
شخصي خود ثروتمند شده اند و 89 نفر چيني هستند. 

گروه جهان| مردم گرجستان امروز يك شنبه براي 
آخرين مرتبه براي انتخاب رييس جمهوري به صورت 

مستقيم، به پاي صندوق هاي راي مي روند.
به  گزارش  ايسنا، در اين انتخابات ۲5 كانديدا شركت 
كرده اند كه بايد يكي از آنها اكثريت مطلق را به دست 
بياورد. اما نظرسنجي ها نشان مي دهد كه هيچ يك 
از نامزدها نمي توانند 50 درصد راي مورد نياز براي 
پيروزي دور اول را به دس��ت بياورند و ممكن است 
دو كاندي��داي برتر انتخابات امروز ب��ار ديگر در ماه 
نوامبر رقابت كنند. طبق نتايج آخرين نظرسنجي ها، 
سالومه زورابيش ويلي سفير پيشين گرجستان در 
فرانس��ه يكي از دو نامزد پيشتاز در رقابت انتخابات 
رياست جمهوري است. رقيب اصلي زورابيش ويلي 
در اين انتخابات گريگل واشادزه وزير خارجه پيشين 
گرجستان اس��ت. آسوشيتدپرس نوشته، براساس 
اصالحات قانون اساس��ي كه در س��ال ۲010 اجرا 
شد، گرجس��تان از نظام رياست جمهوري به نظام 
پارلماني بازمي گردد و بعد از پايان دوره شش ساله 
رييس جمهوري جديدي ك��ه در نتيجه انتخابات 
كنوني روي كار مي آيد، روس��اي جمهوري بعدي 
توسط نمايندگان احزاب در پارلمان تعيين خواهند 
ش��د. در حال  حاضر قدرت رياست جمهوري نيز بر 
اساس اصالحات انجام ش��ده كاهش يافته است و 
نخست وزير، قدرتمندترين سياستمدار در گرجستان 
به شمار مي رود. گرجستان با جمعيت 3.7 ميليون نفر 
يكي از متحدان استراتژيك واشنگتن در منطقه است 

و اميد دارد كه به اتحاديه اروپا و پيمان ناتو بپيوندد.

گروه جه�ان| جيمز متيس وزير دف��اع امريكا 
كه براي شركت در كنفرانس موسسه بين المللي 
مطالعات اس��تراتژيك در منامه، پايتخت بحرين 
به سر مي برد، گفت ماجراي قتل جمال خاشقجي 
امنيت منطقه را به خط��ر انداخته و اعتماد امريكا 
عربستان را »خدش��ه دار« كرده است. به گزارش 
يوروني��وز، از زمان روي كار آم��دن دونالد ترامپ، 
روابط ن��ه چندان گرم اياالت متحده و عربس��تان 
در دوره باراك اوباما، به ش��دت بهبود يافت. با اين 
حال، قتل جمال قاشقجي و احتمال دست داشتن 
افرادي از خاندان پادشاهي سعودي در اين قتل بار 
ديگر باعث تيره شدن مناسبات واشنگتن و رياض 
شد. متيس گفته: »وقتي صداهاي مخالفان اجازه 
شنيده شدن داشته باشد، يك ملت امنيت بيشتري 
خواهد داشت. اگر صلح و تعهد به حفظ حقوق بشر 
را جدايي ناپذير و در راستاي منافع مشترك خود 
در نظر بگيريم، قتل جمال خاشقجي بايد همه ما را 
به شدت نگران كند.« اين سخنان نخستين واكنش 
رس��مي تيس به ماجراي قتل خاشقجي به شمار 
مي رود. وزير دفاع امريكا با اش��اره به ابطال ويزاي 
ورود به اياالت متحده براي ۲1 شهروند سعودي، 
تاكيد كرده كشورش با روشن شدن بيشتر جزئيات، 
اقدامات متناسب ديگري اتخاد خواهد كرد. متيس 
از پادش��اهي سعودي خواست تا ش��فاف تر و قابل 
اعتمادتر عمل كند و گفته: »احترام توام با شفافيت و 
اعتماد، دو اصل اساسي براي تضمين ادامه همكاري 

واشنگتن و رياض است.«
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گفت وگو با فرانسيس فوكوياما: 

بعد از »پايان تاريخ« چه خواهد آمد؟

هشداردرباره تشديد قاچاق گندم

گفت و گو كننده| ايوان گلدشتاين |
مترجم| محمد معماريان|

كرونيكل آو هاير اجوكيشن- فرانسيس فوكوياما از صحبت 
درباره پايان تاريخ خسته است. او سي سال قبل مقاله اي 
فني در يك ژورنال نه چندان پرخواننده سياست گذاري 
نوشت و يك شبه سوژه بحث هاي روشنفكري شد. حرف 
او كه مي گفت پيروزي ليبرال دموكراسي به سبك غربي 
نشانه »خاتمه تكامل ايدئولوژيك نوع بشر« است همچنان 
اعالميه نمادين دنياي پس از جنگ سرد مانده است. او 
از آن هنگام تاكنون مدافع آن حرف بوده است. مرتبًا از او 
مي پرسند كه آيا فالن يا بهمان واقعه )۱۱ سپتامبر، بحران 
مالي سال ۲۰۰۸، انتخاب دونالد ترامپ( نظريه او را نقض 

كرده است؟ پاسخ او منفي است.
از نگاه فوكوياما، اين س��ردرگمي حاص��ل بدخواني )يا 
نخوان��دن( آخرين فصل ه��اي كتاب س��ال ۱۹۹۲ او با 
عنوان پاي��ان تاريخ و انس��ان واپسين اس��ت. آنجا بود 
كه دغدغه اش درب��اره توانايي ليبرال دموكراس��ي ها و 
اقتصادهاي بازار در ارضاي ميل انس��ان به بازشناسي را 
مطرح كرد. ليبرال دموكراس��ي مي تواند صلح و رونق به 

ارمغان بياورد، اما اگر صلح و رونق كافي نباشد چه؟
فوكويام��ا در كتاب جديدش هوي��ت: تقاضاي كرامت 
و سياس��ت هاي رنجش به همين پرسش بازمي گردد. 
به گفته او، پاسخ اين س��وال همين االن هم ما را احاطه 
كرده اس��ت: جهش جهاني سياس��ت هاي هويتي، كه 
به نوبهخود هي��زم بر آت��ش ملي گرايي پوپوليس��تي، 
اقتدارگرايي، مناقش��ه ديني و افول دموكراسي ريخته  
اس��ت. او مي نويس��د: "تقاضاي بازشناس��ي هويِت فرْد 
مفهومي اصلي اس��ت كه نخ تس��بيح بخ��ش عمده اي 
 از رخداده��اي سياس��ت ورزي ام��روز دنياس��ت."

اين استاد علوم سياسي دانش��گاه استنفورد از خانه اش 
در ش��هر كارم��ل )ايال��ت كاليفرني��ا(، در مصاحب��ه 
با كروني��كل ريويو درب��اره سياس��ت هاي هويت��ي، 
سياست هاي جهاني، ش��اگردي پل دو مان و آالن بلوم، 
و اين نكته ح��رف زد كه رهبران آم��وزش عالي چگونه 
 و چ��را در دفاع از آرمان ه��اي بنيادين ن��اكام مانده اند.

ايوان گلدشتاين: بگذاريد از همانجا شروع كنيم كه شما 
كتاب هويت را شروع كرده ايد: دونالد ترامپ. اين كتاب، 
پاسخ و واكنشي به انتخاب اوست. ذكر او در كتاب پايان 

تاريخ و انسان واپسين هم آمده بود.
فرانس�يس فوكوياما: يكي از استدالل هايم در پايان 
تاريخ اين بود كه خوب اس��ت دموكراس��ي ب��ا اقتصاد 
بازار پيون��د بخورد چون مثل اس��فنجي ب��راي جذب 
انرژي هاي جاه طلبانه كس��اني عمل مي كند كه، بدون 
آن، ژوليوس س��زار ي��ا آدولف هيتلر مي ش��وند. در اين 
بس��تر اس��ت كه نام دونالد ترام��پ را م��ي آورم. نظام 
سياس��ي مان بايد ق��ادر به جذب و ايمن س��ازي چنين 
كساني باشد. آن هنگام به نظر مي آمد نظاممان چنين 
مي ك��رد. ترامپ مي توانس��ت س��رمايه گذار امالك، يا 
عالوه برآن آدم س��رگرم كننده اي باش��د. اين ها برايش 
كافي نبود و وارد سياس��ت  ش��د. حاال به يك مش��كل 
واقعي برخورده ايم. سيس��تم قانون اساس��ي محورمان 
چنان طراحي ش��ده بود كه جلو اوج گيري افراد بس��يار 
جاه طلب را بگيرد و با سيستمي از كنترل هاي مختلف 
 آنها را محدود كند. ما اكنون در بوته آزمون اين قضيه ايم.

گلدشتاين: آيا خوش بين هستيد؟
فوكوياما: بعد از نوامبر از من بپرسيد.

گلدشتاين: شما منتقد آنيد كه كشمكش هاي سياسي 
در قاب مناقشه هاي اقتصادي نشانده مي شوند. به نظرتان، 

هويت بهتر مي تواند سياست  را تبيين كند؟
فوكوياما: س��ابقه اين مضمون به افالطون برمي گردد 
كه از بخش س��وم روح مي گفت كه خواستار بازشناسي 
كرامت شخص است. در ايام امروزين، آن حرف به قالب 
سياست هاي هويتي درآمده است. ما خودمان را داراي 
خويش��تِن دروني پنهاني در داخل وجودمان مي دانيم 
كه سياه نمايي مي شود، ناديده گرفته مي شود، حرفش 
شنيده نمي شود. مسئله بخش عظيمي از سياست مدرْن 
اين خويشتن است كه مي خواهد كشف شود، كسي علنًا 
مدعي تملكش شود و نظام سياسي به رسميتش بشناسد. 
بخش فراواني از اين كشمكش هاي بازشناسي ناشي از آن 
جنبش هاي اجتماعي اند كه ظهورش��ان در دهه ۱۹۶۰ 
شروع شد، ازجمله سياه پوستان، زنان، دگرباشان جنسي، 
سرخ پوست ها و معلوالن. چپ ها پذيراي اين گروه ها شدند 
كه موجب واكنش راست ها شد. آنها مي گويند: ما چطور؟ 
آيا ما سزاوار بازشناسي نيستيم؟ آيا طبقه نخبگان ما را 
ناديده نگرفته و تالش هايمان را كم رنگ نشان نداده است؟ 

اين مبناي پوپوليسم امروزي است.
گلدش�تاين: آي��ا اينكه گروه ه��اي اقليت خواس��تار 

بازشناسي شوند، بالذات مشكل آفرين است؟
فوكويام�ا: قطعًا خير. تك تك اي��ن تالش ها موجه اند. 
مش��كل آنجاس��ت كه چطور بي عدالتي را تفسير كرده 
و س��عي در حلش كنيم، كه معمواًل به چندپاره س��ازي 
جامع��ه مي انجامد. مثاًل در قرن بيس��تم، پايگاه چپ ها 
حول طبقه كارگر و اس��تثمار اقتصادي بود، نه استثمار 
گروه هاي هويتي خاص. اين نكته، پيامدهاي زيادي براي 
راه حل هاي ممكن جهت حل بي عدالتي دارد. به عنوان 
نمونه، وقتي فقر را شاخص يك گروه خاص بسازيم، يك 
مشكل آن است كه حمايت از دولت رفاه تضعيف مي شود. 
چيزي مثل طرح بيمه همگاني اوباما را در نظر بگيريد كه 
به نظرم يك سياست مهم بود. بسياري از مخالفانش آن 
را يك سياست ويژه نژادهاي خاص مي فهميدند. يعني 
انگار يك رييس جمهور سياه پوست مي خواست كاري 
براي رأي دهندگان سياه پوس��تش بكن��د. ما بايد به آن 
روايتي برگرديم كه كمتر بر گروه هاي باريك و بيشتر بر 
اجتماع هاي بزرگ تر تمركز دارد، به ويژه آن اجتماعي كه 

»مردم امريكا« مي ناميم.
گلدشتاين: گرايش هاي خاص در ميان دانشگاهيان تا 
چه حد اين چندپارگي در سياست ورزي مان را وخيم تر 

كرده است؟
فوكوياما: اين پرس��ش غامضي است چون رسانه هاي 
محافظ��ه كار روي واقعه هاي خاص دس��ت مي گذارند 
و بزرگش��ان مي كنند انگار ك��ه نماينده كل تحصيالت 
عالي اند. دوستانم مي گويند: روشن است كه آزادي بياني 
در دانشگاه ها نمانده است. اين حرف به گمانم زياده روي 
است. ولي اصل آن پرسش مهم است. آنچه در دانشگاه ها 
ُرخ مي دهد، ضرب آهنگ بحث را براي بسياري نهادهاي 
نخبه ديگر تعيين مي كند. آنچه ميان دانش��گاهيان ُرخ 

مي دهد نهايتًا باواسطه به مابقي جامعه مي رسد.
گلدش�تاين: شما برخي از تحوالت حوزه دانشگاه را به 

»چرخش درماني« در حيات امريكايي ربط مي دهيد.
فوكوياما: ش��روع ماجرا به دهه ه��اي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ 
برمي گ��ردد، يعني زماني كه هويت علم دار ش��د. مردم 
احس��اس ناكام��ي مي كردن��د. احس��اس مي كردن��د 
خويش��تن هايي حقيقي دارند كه از بازشناخت محروم  
مانده اس��ت. به واس��طه فقدان يك چارچوب فرهنگي 
مشترك كه سابقًا دين عهده دارش بود، مردم سردرگم 
بودند. روان شناس��ي و روانكاوي اين خأل را ُپر كردند. در 
حرفه پزشكي، معالجه سالمت رواني يك رسالت درماني 
اس��ت، و اين حرف كه هدف جامعه اخالق��ًا بايد بهبود 
عزت نفس مردم باشد موجه شد. اين به رسالت دانشگاه ها 
هم وارد شد، و متعاقباً تدوين معيارهاي آموزشي )برخالف 
معيارهاي درمان��ي( با هدف بهبود حس دانش��جويان 
نسبت به خودشان دشوار شد. همين نكته به بسياري از 
مناقشات درباره چندفرهنگ گرايي دامن زد. اين قضيه 

به روشني در استنفورد هويدا شد.
گلدشتاين: در آن كتاب از يك رهبر اتحاديه دانشجويان 
سياه پوست استنفورد در دهه ۱۹۸۰ نقل قولي مي آوريد 
كه گفته است برنامه درسي مبتني بر تمدن غربي دانشگاه 
»چنان ضربه هاي رواني و هيجاني به افراد مي زند كه هنوز 

شناخته نشده اند.«
فوكوياما: آن رهبر دانش��جويي به ج��اي اينكه بگويد 
مي خواهيم مولفان حاشيه اي را به خاطر اهميت آموزشي 
و تاريخي و فرهنگي شان بخوانيم، اين قاب بندي را انتخاب 
مي كند كه كنار گذاشتن آن مولفان به عزت نفس افراد 
ضربه مي زند: چون همقط��اران من به قدر كافي در اين 
حوزه نماينده ندارند، حس چندان خوبي نسبت به خودم 
ندارم. اين هم بخش��ي از آن انگيزه اي است كه مديران 
و اساتيد را به گس��ترش برنامه درسي برمي انگيزد تا آن 
رسالتي را پياده كنند كه همه خوب مي فهميم ماهيت 
درماني دارد. اما به نظر من، اين كار سّد مسير آن مي شود 
كه دانشگاه ها رسالت هاي آموزشي شان را ايفا كنند. آنچه 
موجب مي شود دانشجويان حس خوبي به خودشان پيدا 
كنند لزومًا هماني نيست كه به درد آموزششان مي خورد.

گلدشتاين: آيا سياس��ت هاي هويتي را تهديدي عليه 
آزادي بيان مي دانيد؟

فوكوياما: چارلز موري زمس��تان امسال در استنفورد 
س��خنراني كرد. من طرف صحب��ت او بودم. يك تجمع 
اعتراضي ُرخ داد اما او آنچه را مي خواست باألخره گفت. 
چارلز موري به من گفت كه سراسر كشور سخنراني داشته 
اس��ت، و ماجراي ميدل بري گرچه اتفاق بدي بود، ولي 

مصداق عام استقبال از او در دانشگاه ها نيست.
لذا درباره جواب س��والتان دودل هستم. صحبت درباره 
بسياري چيزها در دانشگاه دشوار است، ولي بعيد است 
بگويم با بحران عموم��ي آزادي بيان مواجهيم. ما هنوز 

مي توانيم درباره بسياري مسائل مباحثه كنيم.

گلدشتاين: نقش رسانه هاي اجتماعي چطور؟
فوكوياما: رسانه هاي اجتماعي دقيقًا براي سياست هاي 
هويتي ساخته و پرداخته شده اند. به شما اجازه مي دهند 
خودتان را در يك گروه هويتي حصر كنيد، براي هرچه 
مي گوييد تأييد بگيريد، و مجبور نشويد با كساني بحث و 
جدل كنيد كه طرز فكر متفاوتي دارند. سخت بتوان گفت 
علت كدام است و معلول كدام. قباًل فكر مي كردم كه موتور 
ماجرا خود جامعه است و فناوري صرفًا شتاب دهنده آن 
اس��ت. ولي به اين فكر افتاده ام كه رابطه عّلي در جهت 
ديگر است: اگر اينترنت و رسانه هاي اجتماعي نبودند به 
اين جايي كه هستيم نمي رسيديم. مورخاني كه در آينده 

مي آيند بايد اين ماجرا را رمزگشايي كنند.
گلدشتاين: در سال هاي اخير جنبشي با هدف افزايش 
»تنوع ديدگاه« در محافل دانشگاهي راه افتاده است. آيا 

كمبود نسبي اساتيِد محافظه كار مشكل  آفرين نيست؟
فوكوياما: اگر واژه »محافظه كار« را به معناي درس��تش 
بفهميد، يعني متفكراني ك��ه ايده هاي متفاوتي دارند و 
صرفًا ايدئولوگ نيستند، ما مطمئنًا به تعداد بيشتري از 

آنها نيازمنديم.
گلدشتاين: شما سابقًا محافظه كار بوديد. آيا هرگز شده 
بود احس��اس كنيد كه دانش��گاه پذيراي شما نيست يا 

برايتان محروميتي ايجاد مي كند؟
فوكويام�ا: ن��ه. هرگز. تا ح��دي به اين دلي��ل كه من 
هرگ��ز رويكرد حزب��ي تند و تيز نداش��تم. م��ن در دو 
مجله پابليك اينترست و كامنتري در دهه هاي ۱۹۸۰ 
و ۱۹۹۰ از لحاظ ايدئولوژيك با نومحافظه كاران همسو 
بودم. براي وال اس��تريت ژورنال مي نوشتم. هيچ كس 
س��عي نكرد صدايم را خفه كند. چون در دانشكده هاي 
سياست گذاري درس مي دادم، قدري مداراگرتر از مثاًل 

برخي دانشكده هاي خاص علوم انساني بودند.
گلدشتاين: به اعتقاد شما مي توان سياست هاي هويتي را 
به سوي يك فهم گسترده تر از هويت مشترك هدايت كرد. 

دانشگاه ها در اين زمينه چه نقشي مي توانند ايفا كنند؟
فوكوياما: دانشگاه ها فراموش كرده اند كه بايد به نخبگان 
امريكايي درباره نهادهايشان آموزش بدهند. اين قضيه 
در استنفورد واقعًا مرا غافلگير كرده است. همه كارهايي 
كه استنفورد به خيال خود مي كند، فالن چيز جهاني و 
بهمان كار جهاني است. ما دانشجويان را آماده مي كنيم 

كه رهبران جهاني بشوند. به سختي مي توان نشانه اي از 
تعهد به ترويج حكم راني مبتني بر قانون اساسي، حكومت 
قانون يا برابري دموكراتيك، در كشورمان يافت. حرفم 
اين نيست كه تك تك دانشجويان بايد كالس حكومت 
امريكايي را بگذرانند؛ چنين طرح��ي به داليل متعدد 
جواب نخواهد داد. ولي دانشگاه ها بايد رهبران آينده كشور 

خودمان را بهتر آماده كنند.
گلدشتاين: شما، به عنوان يك دانشمند علوم سياسي، 
پيش��ينه نامتعارفي داريد. مدرك كارشناسي تان را در 
ادبيات كالس��يك در دانشگاه كرنل گرفتيد، ارشد خود 
را در ادبيات تطبيقي در دانشگاه ييل گذرانديد كه پيش 
پل دو مان درس مي خوانديد. سپس مدتي را در پاريس 
گذرانديد كه س��ر كالس هاي روالن بارت و ژاك دريدا 
نشستيد. از اين سير و سياحتتان در قلمرِو شالوده شكني 

خاطره اي داريد؟
فوكوياما: به اين نتيجه رسيدم كه تمامًا مزخرف است. 
آنها ه��وادار يك نوع نس��بي گرايي نيچ��ه اي بودند كه 
مي گفت حقيقتي در كار نيس��ت و هيچ استداللي برتر 
از استدالل ديگر نيست. با اين حال، اكثرشان متعهد به 
يك دستوركاِر اساسًا ماركسيستي بودند. اين دو كاماًل 
تناقض آميز به نظر مي آمد. اگر شما واقعًا يك نسبي گراي 
اخالقي باشيد، دليلي نداريد كه ناسيونال سوسياليسم يا 
برتري نژادي اروپاييان را هم تأييد نكنيد چون هيچ چيز 
صحيح تر از چيز ديگر نيس��ت. به اين فكر افتادم كه اين 
مسير ورشكسته است و تصميم گرفتم مسيرم را به سمت 

علوم سياسي ببرم.
گلدشتاين: دكترايتان را در دانشگاه هاروارد خوانديد. 
در آنجا با س��اموئل هانتينگتون آش��نا شديد كه برخي 
مي گوين��د »پيامبر عص��ر ترامپ« اس��ت، چون گفته 
مي شود پيش بيني كننده و مشوق اوج گيري بومي گرايي 
سفيدپوست محور بوده است. آيا كتاب ما كيستيم؟ كه 
هانتينگتون در اواخر عمرش پيرامون مهاجرت نوشت، 

شما را دل زده نكرد؟
فوكويام�ا: من با ديد كلي او ب��ه مهاجرت كه يك نگاه 
ارتجاعي بود مخالف بودم، چون شواهدي تجربي مبني بر 
بدبودن مهاجرت نمي بينم. به نظرم در كل پديده خوبي 
اس��ت. اتهامي كه به ناحق به او زده اند نژادپرستي است. 
او نمي گفت مهاجران بدند چون اروپاييان سفيدپوست 
نيستند. او مي گفت اروپايياِن سفيدپوست يك فرهنگ 
خاص داشتند كه به امريكاي شمالي آوردند كه در كاركرد 
آتي نهادهاي ليبرال دموكرات در اياالت متحده بس��يار 

اهميت داشت. با اين ديدگاه، موافقم.
گلدشتاين: سر جنگ عراق، مشاجره اي علني ميان شما 
و همقطاران نومحافظه كارتان ُرخ داد. جداكردن صفتان از 

آنها چه حسي داشت؟
فوكوياما: حس رهايي داشت. دو چيز موجب شد كه ديگر 
محافظه كار نباشم. يكي جنگ عراق بود؛ ديگري بحران مالي 
سال ۲۰۰۸. خاستگاه هر دِو آنها ايده هاي محافظه كارانه اي 
بود كه من حامي ش��ان بودم، و هر دو فاجعه تمام عيار بود. 
اينگونه بود كه به بازنگري اساسي در موارد بسيار رسيدم. 
جوان تر كه هستيد، شايد فكر كنيد ايده هاي مستقلي از آِن 
خود داريد، ولي به تأييد دوستان و همكارانتان وابسته ايد. 

وقتي جدا ش��دم، رها ش��دم چون دايم نگران نبودم كه: 
 جماعت مجله كامنتري درباره اين يا آن چه مي گويند؟

گلدشتاين: در كتاب امريكا بر سر تقاطع كه سال ۲۰۰۶ 
درباره نومحافظه كاري نوش��تيد، گفتيد كه اعتراض هاي 
دانشجويي دهه ۱۹۶۰ چگونه ديدگاه هاي نومحافظه كاران 
متقدمي مانند دنيل بل، نيتان گلزر و سيمور مارتين ليپست 
را شكل دادند، يعني كساني كه مخالف دانشجويان راديكال 
بودند. ماجراهاي دانش��گاه كرنل در س��ال ۱۹۶۹ تأثير 
عظيمي بر آالن بلوم، مرشد شما كه آن زمان استاد دانشگاه 
بود، داش��ت. در سال هاي اخير ش��اهد احياي كنشگري 
دانشجويي هستيم كه شايد از دهه ۱۹۶۰ بدين سو نظير 
نداشته. آيا بايد در آينده چشم انتظار آن باشيم كه جماعتي 

از دانشگاهياِن ليبراْل راست گرا شوند؟
فوكوياما: مي بينم كه تقديرم��ان گرفتاري در چرخه 
ابدي تكرار است. سياست ورزي در دانشگاه چندان ترقي 
نكرده است. اكنون شاهد بازگشت بسياري از همان ايده ها 
هستيم. ولي اين بار، به واكنشي ارتجاعي دامن مي زند كه 
چندان مولد نيست چون مهارش در دست راست گراياني 
اس��ت كه متفكر نيس��تند. در ده��ه ۱۹۸۰، متفكران 
محافظه كار، ولي جدي، زياد داشتيم. امروز كسي از آن 
جنس ميان راست ها نمي بينم. اين خيلي بد است چون 
به ايده هاي خوب از آدم هاي فكور در دو طرف نيازمنديم.

گلدش�تاين: ام��روزه اكثري��ت جمهوري خواه��ان و 
مستقل هاي متمايل به راست فكر مي كنند كه آموزش 
عالي تأثيري منفي بر كشور دارد. آيا پيدايش تصوِر اين 

مشكل تقصير خود آموزش عالي است؟
فوكويام�ا: در مواجه��ه ب��ا آن جن��س تهديدها عليه 
آزادي بيان ك��ه واكنش هاي ارتجاع��ي محافظه كارانه 
را برمي انگيزند، بس��ياري از اس��اتيد و مديران معمواًل 
موضع گيري نمي كنن��د. و آنها اخالقًا بايد موضع گيري 
كنند. من رييس دانش��گاه ش��يكاگو ]روبرت زيمر[ را 
تحس��ين مي كنم كه در صف اول اين مس��ائل است. ما 
روساي دانش��گاه بيش��تري مثل او نياز داريم. آنها بايد 
بگويند كه با اين چرنديات كنار نمي آيند. ما دانشگاهي 
هستيم، ما متعهد به مباحثه آزاد ايده هاييم، لذا همين 

كار را هم مي كنيم.
گلدشتاين: مي خواهم صحبت را با يك نكته شخصي 
پايان بدهم. پدربزرگ، مادرب��زرگ و عمويتان در طول 
جنگ جهاني دوم در اردوگاه هاي بازداشتيان بودند. آيا، در 
عصر ترامپ، به آن سابقه خانوادگي بيشتر فكر مي كنيد؟

فوكوياما: از يازده سپتامبر به بعد، كه برخي اجتماع هاي 
قوميتي به خاطر تحوالت كشورهاي ديگر مورد سوءظن 
گسترده قرار گرفتند، زياد به آن فكر مي كرده ام. اوضاع 
بسيار وخيم تر شده است، چون رييس جمهوري داريم كه 
به اعتقاد من نژادپرست است و مطمئنًا مايل به پذيرش 
حمايت نژادپرس��تان بوده اس��ت. اينكه او اين هيوالي 
بيگانه هراسي آشكار را بيدار كرده است، بسيار خطرناك 

است. اين اتفاق مرا بسيار عصباني مي كند.
 )Evan Goldstein( ايوان گلدشتاين
دبير بخش مرورکتاب وب سايت کرونيکل آو 
هاير اجوکيشنا
منبع : ترجمان

دولت در حالي بر نقض قانون خريد تضميني اصرار دارد 
ك��ه ادامه اين روند باعث كاهش توليد و تش��ديد قاچاق 
مي شود و دولت بايد تقريبا ۲برابر مبلغي راكه به گندمكاران 
مي دهد صرف واردات اين محصول كند. تاخير در اعالم 
نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي طي سال هاي 
اخير به قصه اي تكراري و مالل انگيز تبديل شده و در حالي 
كه براس��اس قانون دولت وظيفه دارد قبل از آغاز كشت 
محصوالت و تا پايان شهريورماه قيمت خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي را اعالم كند همچنان از اين وظيفه 
قانوني سر باز مي زند.  اين درحالي است كه كارشناسان و 
مسووالن مرتب درباره عواقب اين كار هشدار مي دهند 
و معتقدند اين اقدامات نتيجه اي جز افزايش واردات به 
كش��ور ندارد ضمن اينكه طي ماه هاي گذشته اخباري 
مبني بر قاچاق گندم داخلي از كش��ور منتشر شده اما با 
تمام اين هشدارها دولت همچنان بر موضع خود پافشاري 
مي كند.  نرخ خريد تضميني گندم همه ساله با پيشنهاد 
وزارت جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين 

مي شود. طي چند سال گذشته، قيمت پيشنهادي اين 
وزارتخانه مورد پذيرش شوراي اقتصاد قرار نگرفته و اين 
شورا عالوه بر تأخير زياد در اعالم نرخ خريد تضميني گندم، 
نرخ خريد اين محصول استراتژيك را بدون توجه به نرخ 

تورم ساالنه، با كمترين ميزان افزايش، اعالم كرده است.
سال گذشته اعالم خريد تضميني محصوالت كشاورزي 
با تاخيري هفت ماهه انجام شد؛ حدود يكماه و نيم قبل 
عباس كشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي 
در مراسم ششمين گردهمايي كشت محصوالت زراعي 
و آغاز س��ال زراعي ۹۸-۹۷ در جم��ع خبرنگاران درباره 
پيش��نهاد وزارت جهاد كش��اورزي ب��راي قيمت خريد 
تضميني گندم در سال زراعي جديد گفت: »وزارت جهاد 
كشاورزي، پيشنهاد خود را طبق زمان معين ارايه داده و 
از دول��ت انتظار داريم بر مبناي نرخ تورم، قيمت گندم را 
اعالم كند؛ ضمن اينكه ما منتظر اعالم قيمت اين محصول 
تا پايان شهريورماه هستيم«، انتظاري كه ثمري نداشت؛ 
همچنين عليقلي ايماني، رييس بنياد ملي گندمكاران 

ايران اوايل هفته جاري اع��الم كرده بود: بنابر گفته وزير 
جهاد كشاورزي و معاون اول رييس جمهور قرار است طي 
هفته جاري نرخ خريد تضميني گندم بررسي و اعالم شود. 

ولي اين هفته نيز به اتمام رسيد و اتفاقي رخ نداد. 
در همي��ن ح��ال قاچاق گن��دم از كش��ور موضوعي 
بسيار نگران كننده است و در صورت تشديد آن، دولت 
مجبور به واردات گندم خواهد شد؛ همچنين مبلغي 
كه دولت در شرايط فعلي براي واردات گندم بايد هزينه 
كند تقريبا دو برابر مبلغي است كه بابت خريد گندم به 

كشاورزان پرداخت مي كند.
 به گفته برخي از كارشناسان پايين بودن قيمت گندم 
داخلي، ميل ب��ه فروش و قاچاق آن را به كش��ورهاي 
همسايه افزايش داده است. در همين زمينه محمدجواد 
ملكي، كارش��ناس ح��وزه كش��اورزي در گفت وگو با 
خبرنگار مهر گفت: در چند ماه گذشته، اخباري مبني 
بر خريد و احتكار گندم توس��ط دالالن و قاچاق آن به 
كشورهاي همس��ايه مطرح  شده است. كاهش قيمت 

خريد تضميني و پرداخت با تأخير مطالبات گندم كاران 
ازجمله مهم ترين داليل انح��راف خريد و فروش اين 
محصول استراتژيك از چرخه خريد تضميني قانوني آن 
به شمار مي رود. وي افزود: تداوِم تعلل دولت در تعيين 
قيمتي منطقي براي گندم، ضمن افزايش قاچاق اين 
محصول به خارج از كشور، موجب واردات اين محصول 
استراتژيك به كشور با نرخ باالي ۲ هزار تومان مي شود.

 به زعم برخي كارشناسان، در صورتي كه دولت بخواهد 
گندم موردنياز خود را وارد كند، بايد ۲۴ هزار ميليارد 
تومان هزينه كند كه اين ميزان هزينه تقريبا دو برابر 
ميزان مبلغي اس��ت كه دولت بابت خري��د گندم به 

گندم كاران داخلي پرداخت مي كند.
عليقلي ايماني، رييس بنياد مل��ي گندمكاران ايران هم 
در گفت وگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه متاسفانه هنوز 
خبري از اعالم نرخ خريد تضميني نيست، گفت: قرار بود 
طي هفته جاري اين اتفاق بيفتد كه متاسفانه اينگونه نشد 
ضمن اينكه مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران گفته 

تا دو هفته آينده نرخ خريد اين محصول اعالم خواهد شد. 
وي با اشاره به اينكه هيچ كس در جريان زمان دقيق اعالم 
نرخ خريد تضميني محصوالت نيست، افزود: حتي خود 
وزير هم نمي داند چه زماني نرخ ها اعالم مي شود، شوراي 
عالي اقتصاد بايد تش��كيل جلس��ه بدهد و در اين زمينه 
تصميم بگيرد و همه منتظر هستند كه اين اتفاق هر چه 
س��ريع تر رخ دهد.  رييس بنياد ملي گندمكاران ايران با 
تاكيد بر لزوم اعالم هر چه سريع تر قيمت خريد تضميني 
گندم، گفت: كشت اين محصول در مناطق سردسيري 
آغاز شده و از ۱۵ آبان ماه به بعد، به تدريج در مناطق معتدل 
نيز ش��روع خواهد شد. ايماني با اشاره به لزوم تعيين نرخ 
منطقي براي خريد تضميني گندم، افزود: نرخ هاي جديد 
حداقل بايد ۳۰ درصد بيش��تر از نرخ هاي سال گذشته 
باشد تا توليد كنندگان بتوانند در شرايط فعلي به توليد 
ادامه دهند در غير اين صورت ما نگران اين هس��تيم كه 
مجددا واردات محصوالت كش��اورزي همچون گذشته 

افزايش يابد.

   فوكوياما را هر جا پيدا مي كنند فوراً از او 
مي پرسند »آيا انتخاب ترامپ هيچ تغييري 
در باور او ب�ه نظريه »پاي�ان تاريخ« ايجاد 
نكرده؟«. او هم بي حوصله و خسته مي گويد: 
نه، نكرده. فوكوياما گرچه از ترامپ عصباني 
است، اما بحران اين روزهاي جهان غربي را 
چيز ديگري مي داند: آدم ها در دوران جديد 
دچار بحران هويت اند. او در كتاب جديدش 
مي پرسد: »ليبرال دموكراسي شايد بتواند 
صلح و رونق به ارمغان بياورد، اما اگر صلح و 

رونق بي هويتي را درمان نكند، چه؟«
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حل مسائل اقتصادي در گرو 
اتخاذ رويكرد اجتماعي است

تعميق و گس��ترش مس��ائل اقتص��ادي جامعه و 
ضرورت چاره انديش��ي ب��راي برون رف��ت از آنها 
نيازمند فراتر رفتن از نس��خه هاي اقتصادي صرف 
و در پيش گرفتن رويكردهاي اجتماعي-اقتصادي 
و فرهنگي-اقتصادي اس��ت. با وج��ود تغيير نگاه 
جهان به موضوع توسعه و دوري از يكجانبه نگري 
اقتصادي در برنامه هاي توس��عه و تأكيد بر رويكرد 
چن��د جانبه گرايي ب��ه ويژه اهمي��ت موضع هاي 
اجتماعي و فرهنگي، به نظر مي رسد دِر برنامه هاي 
توسعه كشور تنها بر پاشنه اقتصاد مي چرخد. امروزه 
با وجود مسائل و مشكالت اجتماعي از يك طرف و 
حتي اجتماعي بودن بخش زيادي از داليل و علل 
مشكالت اقتصادي، جايگاه رويكردهاي اجتماعي 
و فرهنگي در حل معضالت اقتصادي مغفول مانده 
است.  اين در حالي است كه در عالم واقع پديده هاي 
جامعه در هم تنيده و قابل تفكيك نيس��تند. بنابر 
اين الزم است كه به ويژه در حوزه سياست گذاري و 
ارايه راه كارهاي اقتصادي از رويكردهاي اجتماعي 
و فرهنگي غافل نش��ويم. اهميت در پيش گرفتن 
رويكرد اجتماعي در حل مشكالت كشور و در واقع 
اجتماعي كردن همه مس��ائل اع��م از اجتماعي و 
اقتصادي باعث شد تا پژوهشگر ايرنا در اين رابطه به 
گفت وگو با يكي از متخصصان حوزه جامعه شناسي 

اقتصادي بپردازد.
دكتر حمزه نوذري استاد دانشگاه خوارزمي و رييس 
بخش كارآفريني اين دانش��گاه در گفته هاي خود 
به اهميت جامعه شناس��ي اقتصادي و لزوم توجه 
به راه كارهاي جامعه شناس��ان در حل مشكالت 

اقتصادي كشور مي پردازد. 

  پديده ه�اي اقتص�ادي صرف�ا  اقتص�ادي 
نيستند

نوذري در ابتداي س��خنان خود گف��ت: برگزاري 
نشس��ت هايي كه در س��طوح مختلف با محوريت 
مسائل اقتصادي انجام مي ش��ود ما را با اين سوال 
روبه رو مي كند كه آي��ا پديده هاي اقتصادي صرفا 
اقتصادي هستند و مس��ائل اقتصادي راه كارهاي 
اقتصادي دارد؟ آيا ب��ازار پديده اي صرفا اقتصادي 
و داراي نتايج اقتصادي است يا نهادي اجتماعي و 
داراي پيامدهاي اجتماعي است؟جامعه شناس��ي 
از زمان ش��كل گيري اش تبيين ه��اي متفاوتي از 
كنش و نهادهاي اقتصادي نس��بت به علم اقتصاد 
متعارف داش��ته اس��ت.  جامعه شناسي اقتصادي 
تالشي اس��ت براي فهم رفتار اقتصادي، روندها و 
پديده هاي اقتصادي در ساختار و زمينه اجتماعي 
بزرگ تر. به عبارتي از منظر جامعه شناسي براي درك 
مسائل اقتصادي بايد به مكانيزم هاي اجتماعي كه 
تسهيل كننده و شكل دهنده سازوكارهاي اقتصادي 
است رجوع كرد. فهم مشترك، سازمان ها، ساختار 
حاكميتي، ش��بكه روابط اجتماعي نقش علي در 
پديده هاي اقتصادي دارند ك��ه به طور معمول در 

مدل هاي اقتصادي در نظر گرفته نمي شود.

  انواع پديده هاي اقتصادي
وي در ادامه به انواع پديده هاي اقتصادي از ديدگاه 
ماكس وبر جامعه شناس آلماني و يكي از بنيانگذاران 
جامعه شناسي اش��اره كرد و افزود: وبر پديده هاي 
اقتصادي را به سه دسته تقسيم مي كند پديده هاي 
صرفا اقتص��ادي، پديده هاي مربوط ب��ه اقتصاد و 
پديده هاي مش��روط به اقتصاد. پديده هاي مربوط 
به اقتصاد اشاره دارد به پديده هاي غير اقتصادي كه 
پديده هاي اقتصادي را متاثر مي سازند. پديده هاي 
مشروط به اقتصاد شامل پديده هايي غير اقتصادي 
مي ش��ود كه تحت تاثير پديده هاي اقتصادي قرار 
مي گيرد. همه اي��ن عرصه ها در جامعه شناس��ي 
اقتص��ادي مورد بررس��ي ق��رار مي گي��رد. كنش 
اقتصادي، ب��ازار و بنگاه از منظر جامعه شناس��ي 
پديده هاي اجتماعي هس��تند. براي روشن شدن 
بحث و تفاوت جامعه شناسي اقتصادي از علم اقتصاد 
كالسيك و نوكالس��يك بازار به عنوان مهم ترين 
س��ازوكار هماهنگ س��ازي جامعه مدرن را مثال 

مي زنم.

  بازار به مثابه نهادي اجتماعي
اين استاد دانش��گاه در ادامه صحبت هايش به بازار 
به عنوان نمونه اي از پديده هاي اقتصادي اجتماعي 
اشاره مي كند و مي گويد: در علم اقتصاد بحث بازار 
آزاد همراه با مفاهيمي همچون س��ازوكار قيمت، 
تع��ادل، مبادله بازاري، رقابت مطرح مي ش��ود كه 
داراي پيامدهاي اقتصادي مانند تخصيص بهينه 
منابع است. پس بازار س��ازوكاري صرفا اقتصادي 
است. اما جامعه شناسي اقتصادي بازار را به عنوان 
نهادي اجتماعي معرفي مي كند كه ابعاد اجتماعي 
دارد. در بازار شبكه روابط اجتماعي كنشگران بسيار 
مهم اس��ت. تحقيقات جامعه شناسان نشان داده 
است مكانيزم هاي بازاري مجزا از ساير مكانيزم هاي 
تخصيص منابع مانند قدرت، منزلت عمل نمي كند. 
بازار نه��ادي اقتصادي صرف نيس��ت بلكه فضاي 
اجتماعي اس��ت كه حك ش��ده در ش��بكه روابط 
اجتماعي، مقررات و فرهنگ سياسي هر كشور است. 
ش��ركت ها و افراد درگير در هر بازار بيش از دغدغه 
رقابت به دنبال ثبات و كنترل رقابت و منابع هستند. 

  لزوم توجه به جامعه شناسي اقتصادي
وي در نهايت به جايگاه جامعه شناس��ي اقتصادي 
در كش��ور پرداخت��ه و اظهار داش��ت: در ايران هر 
س��ال افراد زيادي دانش آموخته جامعه شناس��ي 
اقتصادي مي شوند و رساله هاي متعددي در حوزه 
بازار و بنگاه از منظر جامعه شناسي نوشته مي شود 
و استادان بسياري در اين حوزه مشغول آموزش و 
پژوهش هستند. شايسته است در نشست هايي كه 
با موضوع تحليل مسائل اقتصادي برگزار مي شود 
از جامعه شناس��ان اقتصادي دعوت شود تا از زاويه 

متفاوتي مشكالت اقتصادي را تبيين كنند.



يادداشت 9 بانك و بيمه

كارشناسان در گردهمايي فعاالن بازار پول، بيمه و سرمايه، بر بهبود روش هاي نظارتي در دوره تحريم تاكيد كردند؛ 

ضرورت نظارت ميداني و مالي در مديريت ريسك بيمه - شفافيت مالي بدهكاران، پيش شرط پرداخت تسهيالت و كنترل معوقات

نظارتوشفافيتبانكيوبيمهايدرگذرازتحريمها

بانك مركزي ضوابط ارزهاي رمزنگار و ايجاد رمز ارز ملي را پيگيري كند

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
در حالي كه اقتصاد ايران در آس��تانه نزديك ش��دن 
به ۱۳ آبان و دور دوم تحريم هاي امريكا با محوريت 
تحريم هاي نفتي، بانكي و بيمه اي قرار دارد، بانك ها 
و ش��ركت هاي بيمه اي و بازار س��رمايه نيز در حال 
آماده سازي س��اختارهاي اجرايي و مديريتي خود 
هستند تا با بهبود سازوكارهاي نظارتي، بررسي هاي 
ميداني و روش هاي متفاوت، عملكرد اجرايي، گردش 
مالي و بازار خود را بهبود بخشيده و كمتر در معرض 

هزينه ها و خسارت هاي حاصل از تحريم ها باشند. 
به گزارش »تع��ادل«، بانك ها و بيمه هاي كش��ور، 
در س��ال هاي اخير، و در دوره اج��راي برجام و رفع 
تحريم هاي قبلي، ض��رورت اصالح س��اختار مالي 
و عملكردي خود را احس��اس كردن��د و برنامه هاي 
بانك مركزي، بيمه مركزي و شبكه بانكي و بيمه اي 
كشور، ضمن استاندارد سازي ساختار مالي مبتني بر 
شاخص هاي بين المللي، بهبود عملكرد در بازار پول 
و بيمه را مورد توجه ق��رار داده اند و با پيگيري هاي 
مختلف تالش كرده اند تا از قفل ش��دن منابع مالي، 
مطالبات معوق، اضافه برداش��ت ها و... كاس��ته و در 
عين حال ب��ا بهبود فناوري و روش ه��اي بازاريابي، 
ضم��ن افزايش نف��وذ و عمق بازار بانك��ي و بيمه اي 
كشور، خدمات نوين بانكي و بيمه اي را به مشتريان 

خود ارايه دهند. 
در اين مسير، نه تنها بانك ها تالش مضاعفي در جهت 
ارايه خدمات نوين بانك��داري الكترونيك و كاهش 
مطالب��ات معوق و اموال و دارايي م��ازاد خود به كار 
گرفته اند، بلكه شركت هاي بيمه اي نيز ضمن ايجاد 
ارتباط با ش��ركت هاي بين المللي، استانداردسازي، 
افزايش ضريب نفوذ بيمه، گس��ترش بيمه هاي عمر 
و زندگي و غيراجباري، تالش مضاعفي براي رش��د 
گردش مالي، ارزش افزوده و سهم بازار پول و بيمه از 

توليد ناخالص داخلي داشته اند.
اما در ش��رايط كنوني ب��ه دنبال رش��د هزينه هاي 
مبادل��ه حاصل از تحريم و رش��د قيم��ت ارز، قطع 
ارتباط با بخش��ي از بازار بانكي و بيم��ه اي جهان از 
جمله بيمه ه��اي اتكايي، بروز پدي��ده ركود تورمي 
در بخش هايي از اقتصاد ايران و توليد، افزايش تورم 
همراه با رش��د بيكاري، كاهش و منفي ش��دن رشد 
اقتص��ادي و س��رمايه گذاري و... بانك ه��ا و بيمه ها 
در تالش هس��تند كه با بهبود روش هاي مديريتي 
متفاوت از شرايط عادي، امكان گذر از شرايط كنوني 

وتحريم ها را فراهم كنند. 
در چنين فضايي كه بانك ها و بيمه ها و شركت هاي 
بورس��ي و س��رمايه گذاري، به دنب��ال راهكارهاي 
مناسب جهت كاهش اثر تحريم ها هستند، پنجمين 
نمايشگاه بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در 
كيش ب��ا حضور تعداد قابل توجهي از ش��ركت هاي 
فعال در بازار س��رمايه، بانك ها و بيمه ها برگزار شد 
و كارشناس��ان، مدي��ران و صاحب نظ��ران، ضمن 
پيگيري مس��ائل مرتبط در ب��ازار بانكي و بيمه اي و 
سرمايه كش��ور، به بحث و تبادل نظر، ارايه راهكار و 
بررسي شرايط موجود پرداخته و با برگزاري پنل ها و 
نشست هاي مختلف، به گفت وگو و تبادل نظر دراين 

زمينه پرداختند. 
به گزارش تعادل، بسياري از كارشناسان با اشاره به 
تجربه تحريم ها در چهار دهه گذش��ته و به خصوص 
در دوره قبلي تحريم ها در س��ال هاي 9۳- ۱۳90، 
نظر خود را مط��رح كرده و بر ض��رورت هماهنگي، 
همكاري داخلي و تجهيز منابع و بهبود ارتباط بين 
بازيگ��ران و فعاالن بازار بانكي و بيمه اي و س��رمايه 

كشور تاكيد كردند. 
همچنين برخ��ي مديران عامل بانك ه��ا و بيمه اي 
در تالش هستند تا با اقناع س��رمايه گذاران داخلي 
و خارجي به دنبال راهكارهاي كوتاه مدت براي حل 

معضالت پيش رو و عبور از دوره تحريم ها هستند. 

 شفافيت مالي پيش شرط حمايت از 
بدهكاران بانكي و بازپرداخت معوقات

در يكي از نشست ها كه در حاشيه پنجمين نمايشگاه 
بين الملل��ي فرصت هاي س��رمايه گذاري در كيش 
برگزار شد، راهكارهاي كوتاه مدت اصالح نظام بانكي 
به عنوان محور تبادل نظر كارشناسان مورد توجه قرار 
گرفت و حج��ت اهلل صيدي، حميد تهران فر، و احمد 
حاتمي يزد، از كارشناس��ان نظام بانكي نظر خود را 

مطرح كردند. 
 اي��ن كارشناس��ان معتقدن��د كه ب��راي حمايت از 
بدهكاران بانكي، بايد موضوع بازپرداخت معوقات از 
طريق نظارت بر عملك��رد مالي آنها مورد توجه قرار 
گيرد و ش��فافيت در عملكرد مالي شركت ها بررسي 
شده، و ظرفيت آنها براي پرداخت تسهيالت جهت 
تامين س��رمايه در گردش آنها مورد قبول واقع شود 

تا منابع مالي بانك ها با بيشترين بهره وري و كارايي 
در اقتصاد به گردش در آيد و توليد و اش��تغال فعلي 
را حفظ كرده و امكان بازگش��ت اصل و فرع سرمايه 
و منابع بانك را فراهم س��ازد و ب��ه مطالبات معوق و 

سوخت شده تبديل نشود. 
صيدي كارش��ناس بانكي، در مورد چالش استفاده 
از راهكار تأمين س��رمايه در گردش براي آن دسته 
از بده��كاران بانك��ي كه به دلي��ل عوامل محيطي، 
تحريم ها، افزايش ن��رخ ارز و ركود تورمي و افزايش 
هزينه ه��ا، دچ��ار تعوي��ق در بازپرداخت اقس��اط 
تس��هيالت خود ش��ده اند، گفت: يك��ي از بهترين 
راهكارها براي حل مشكل بخشي از مطالبات معوق، 
توجه به همين موضوع است كه كدام بخش ها تحت 
تاثير عوامل محيطي و رش��د هزينه ها هس��تند. اما 
براي به كارگيري اين راهكار بايد دو موضوع مهم را 
در نظر گرفت. نخست بحث عدم شفافيت برخي از 
بدهكاران بانكي و ديگري سخت گيري دستگاه هاي 
نظارتي است. يعني هم ميزان سخت گيري نظارتي 
بايد متناس��ب با ش��رايط باش��د و هم دقت ش��ود 
كه بده��كاران بانكي با عدم ش��فافيت و ب��ه بهانه 
 مشكالت محيطي، از پرداخت اقساط و بدهي خود 

اجتناب نكنند. 
حجت اهلل صيدي افزود: ب��راي تزريق مجدد منايع، 
نيازمند بررسي دقيق وضعيت بدهكار بانكي هستيم، 
زيرا هدف م��ا از اي��ن كار تقويت وام گيرن��ده براي 
پرداخت معوقات قبلي اس��ت، ن��ه بدهكارتر كردن 
او. از سوي ديگر، ما بايد در اين خصوص پاسخگوي 
نهادهاي نظارتي نيز باشيم. از اين رو، وضعيت بدهكار 
بانكي بايد از شفافيت الزم براي بررسي كارشناسي 
ما برخوردار باش��د تا تع��ادل و ت��وازن در مطالبات 
معوق، پرداخت تس��هيالت و حفظ توليد و اشتغال 

فراهم شود. 
وي افزود: اولويت بانك ها بايد عمل به قوانين جاري 
باشد. در شرايط موجود كشور اصوال مخالف بازنگري 
در قوانين هستم چرا كه رسيدگي به اين كار ابزاري 
ش��ده براي آنكه به كار هاي اصلي خ��ود نپردازيم و 
اين موضوع زمان بر است و نمي توان در اين شرايط، 
كارهاي اصلي را رها كرد و به بازنگري پرداخت بلكه 
بايد مسائل جاري و روز را نيز مورد توجه قرار داد و با 

تاخير همراه نكرد. 
 وي گف��ت: پاس��خگويي بانك ها اثر گذار اس��ت اما 
ب��ا داوري و قضاوت خيلي موافق نيس��تم و نبايد به 
قضاوتي مشغول شويم كه كارايي و اثرگذاري بانك ها 
را كاهش مي دهد. درست است كه بانك ها با عاملي 
به نام ريسك مواجه هستند اما كار بانك اعتبار دادن 
اس��ت و خوب نيس��ت بانك ها بيش از حد محتاط 
باشند . بلكه بايد به موقع به پرداخت تسهيالت، حفظ 
مشتري شفاف و با عملكرد خوب توجه كنند و وقفه 

در توليد و تسهيالت ايجاد نكنند. 
وي درباره داليل نا اطميناني توضيح داد: نداش��تن 
طرح توجيهي مناسب توسط بنگاه هاي اقتصادي و 
گاهي عدم ارزيابي مناس��ب از سوي بانك ها موجب 
مي شود تا در تامين مالي دچار مشكل شويم .مهم تر 
از موارد مذكور روان نبودن گردش نقدينگي اس��ت 

كه موثرترين علت ها به شمار مي رود. 

 عدم تعادل اقتصاد
و مشكل بازپرداخت بدهي ها

اين كارشناس بانكي، سپس مشكالت اقتصاد كشور را 
به دو دسته خرد و كالن تقسيم كرد و گفت: مشكالت 
اقتصادي كشور در سطح كالن عدم تعادل موجود در 
اقتصاد است و هنگامي كه اقتصاد دچار اين عارضه 
است طبيعتا باز پرداخت بدهي در زمان معين محقق 
نمي شود، همچنين عامل ركود و ارز نيز در توان باز 

پرداخت بدهي ها اثر گذار هستند. 
وي اف��زود: دخالت در سياس��ت گذاري هاي بانكي 
همانند تسهيالت تكليفي نيز ريشه در سطح كالن 
مش��كالت دارد، يعني در بعضي موارد هوشمندانه 
عمل نكرده ايم ب��ه عنوان مثال لزومي ن��دارد الزاما 
وام كش��اورزي در مكاني كه توجيه اقتصادي ندارد 
پرداخت ش��ود، چرا كه ام��روز طرح هايي داريم كه 
گرفتار تامين مالي هستند و براي به سرانجام رساندن 

آنها هنوز راه بجايي نبرده ايم.
وي درباره مشكالت خرد نيز گفت: عدم ارزيابي و نبود 
مديريت در مصارف، مشكالت خرد را ايجاد مي كند 
ب��ه صورتي كه بان��ك تحث تاثي��ر عوامل محيطي، 
احساسي و بدون اعتبار سنجي كافي وامي را پرداخت 
مي كند كه بازگشت بدهي آن در توان بنگاه ها نيست.

 صيدي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر 
لزوم رعايت قانون بانكداري كشور درباره اصالح قانون 
فعلي نظام بانكي گفت: در شرايط موجود كشور )در 
يك بازده ۱0 ساله( اصوال مخالف بازنگري در قوانين 

هستم چرا كه رسيدگي به اين كار ابزاري شده براي 
آنكه به كار هاي اصلي خود نپردازيم. چرا كه وقتي با 
چالش هاي اجرايي مواجه هستيم از كار اصلي كه اجرا 

و رعايت قوانين است غافل مي شويم.

   تهاتر بدهي دولت با مطالبات معوق
و اضافه برداشت 

وي درباره چالش موجود نظام بانكي از جمله بدهي 
دولت به بانك ها نيز گفت: ما براي برون رفت از چالش 
بدهي دولت به بانك ها بحث تهاتر را مطرح كرديم به 
عنوان مثال گروهي از پيمانكاران از دولت طلب دارند 
و برخي از آنها به بانك ها بدهي دارند و متقابال بانك ها 
هم به بانك مركزي بدهي دارند، با توجه به اين شرايط 
مي توان با جابه جايي بدهي ها در قالب تهاتر بخشي 
از مساله را حل و فصل كرد.وي از واگذاري غير نقدي 
دارايي ها از سوي دولت به بانك ها و تقسيط بدهي ها 
به عنوان راه كارهاي ديگري جهت حل مساله بحران 

بدهي دولت به بانك ها نام برد.

  فرصتي مناسب براي تبادل اطالعات
همچين معاون اقتصادي وزير امور خارجه در حاشيه 
اين همايش به خبرنگار ما گفت: برگزاري اين رويداد 
بزرگ اقتصادي فرصت خوبي براي تبادل اطالعات 
بين تج��ار، بخش هاي دولت��ي و بخش خصوصي و 
همچني��ن مركزي ب��راي اطالع رس��اني عمومي و 

بين المللي است.
غالمرضا انصاري افزود: وضعيت بحران اقتصادي در 
جهان به ويژه كشور هاي نو ظهور بسيار جدي است 
اما تبليغات عليه ايران در خصوص اوضاع اقتصادي 
همچنان با هدف تلقين شرايط بحراني نوعي جنگ 
رواني و در حال انجام است.مقايسه وضعيت اقتصادي 
كشور هاي مختلف دنيا نش��ان دهنده جدي بودن و 
عمق اين بحث رواني است چرا كه امروز كشور هاي 
مختلف جهان با بحران هاي بس��يار جدي اقتصادي 
روبرو هستند حتي متحدين امريكا كه تحت حمايت 
نهاد هاي مالي بين المللي هستند بر خالف تالش هاي 
انجام ش��ده در وضعيت اقتصادي آنها بهبود حاصل 

نشده است.
وي گفت: امروز اكثر قريب به اتفاق كشور ها در دنيا 
ايران را از بعد سياسي به صورت جدي، علني و مصرانه 
در برجام حمايت مي كنند و تصوير روش��ني از اين 
پيروزي را در نشس��ت مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد شاهد بوديم.معاون اقتصادي وزير امور خارجه 
گفت: با توجه به اص��رار اروپا براي ماندن در برجام و 
حفظ آن به دليل آثار گس��ترده امنيتي كه تحوالت 
خاورميانه مي تواند در اروپا داش��ته باشد تالش هاي 
گسترده ايران نيز براي همكاري با اروپا ادامه دارد و 
به تعهدات خود پايبند مانده و اميدواريم بتواند به ساز 
و كار همكاري با اروپا برس��د و بزرگ ترين نعمت ما 
گستردگي و جايگاه جغرافيايي ايران براي برقراري 

ارتباطات بسيار خوب با كشورهاي همسايه است.

  »سپام«، جايگزين سوييفت مي شود 
همچنين علي صالح آبادي با اشاره به نزديك شدن به 
تحريم هاي امريكا درباره طرح جايگزين سوييفت، 
گفت: نگراني از قطع و ممنوعيت استفاده از سوييفت 
نداريم زيرا سپام و سامانه هاي داخلي ساير كشورها، 

جايگزين خوبي براي سوييفت است.وي در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار ما درب��اره راه اندازي س��امانه جايگزين 
س��وييفت، اظهار داش��ت: از آنجايي كه روش هاي 
متفاوتي از جمله تلكس، ايميل رمزدار، سپام )سامانه 
پيام رس��اني مالي الكترونيكي يا الكترونيكي كردن 
مراودات بانكي( براي برق��راري ارتباط با بانك هاي 
خارج��ي در كش��ور وج��ود دارد، عدم اس��تفاده از 
سوييفت مشكل بزرگي براي ايران و برقراري ارتباط 

با بانك هاي خارجي ايجاد نخواهد كرد.
وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه بطور حتم اي��ران در صورت 
ممنوعيت اس��تفاده از س��وييفت از س��اير روش ها 
اس��تفاده خواهد ك��رد، گفت: البته ب��ه نظرم طرح 
جايگزين س��وييفت كه از س��وي اروپا مطرح شده، 
اقدام خوبي اس��ت تا از سوءاستفاده ابزاري امريكا از 
سوييفت جلوگيري شود. بطور حتم اغلب كشورها 
در دنيا از اين طرح اس��تقبال خواهند كرد تا ابزاري 

دركنار سوييفت ايجاد شود.
صالح آبادي با تاكيد بر اينكه، روس��يه نيز ساز وكار 
طرحي جايگزين سوييفت را ايجاد كرده است، گفت: 
با توجه به ام��كان برقراري روابط از طريق طرح هاي 
جايگزين س��وييفت در داخل و همچنين طرح هاي 
ديگر در عرصه بين المللي بدون استفاده از سوييفت 

وجود دارد، نگراني دراين خصوص وجود ندارد.
وي ادامه داد: از سويي ديگر، مسووالن ايراني با برخي 
از كشورها بطور كلي مذاكراتي داشته اند تا از طريق 
سيستم سپام در كشور يا سيستم هاي مشابه ارتباط 
برقرار ش��ود و با اين ش��رايط به نظ��رم احتياجي به 
سوييفت نيست زيرا سپام در كشور جايگزين خوبي 
براي سوييفت است.در ساير كشورها نيز سيستم هاي 
داخلي جايگزين سوييفت وجود دارد كه مي توانند 
با برقراري ارتباط با س��پام ايراني، تمامي بانك ها با 
بانك هاي ايراني ارتباط برقرار ك��رده و مبادله پيام 

داشته باشند.

   عوارض بيمه كاهش يابد 
همچنين وولفانگ ريف تحليل گر ارشد بيمه اي كه 
در نشست تخصصي مديريت ريسك سازماني گفت: 
آنچ��ه تحت عنوان عوارض از صنع��ت بيمه در اروپا 
مطرح است تنها شامل سه درصد پرداختي به آتش 
نشاني مي ش��ود كه در دو بخش خصوصي و دولتي 
هزينه مي ش��ود. عوارض تحميلي بر صنعت بيمه به 
ش��كنندگي اين صنعت منتهي مي شود و نهادناظر 
بيمه اي ايران بايد از حاكميت بخواهد تا پرداخت اين 

عوارض را متوقف كرده يا به حداقل برساند.
وي تصريح كرد: صنعت بيمه ايران در كنار پرداخت 
عوارض ملزم اس��ت ك��ه ماليات هم بپ��ردازد و اين 
هزينه هاي تحميلي در هيچ يك از كشورهاي توسعه 

يافته مرسوم نيست.
محمود اسعد ساماني مدير توسعه مديريت ريسك 
نيز با اش��اره به اين نكته كه براي كاهش تبعات اين 
عوارض فعاليت هاي خوبي در بيمه مركزي صورت 
گرفته است، خاطرنشان كرد: صنعت بيمه با مسائل 
و مشكالتي روبروست كه بايد با حساسيت و دقت به 
آنها بپردازيم و راه هاي برون رفت از معضالت را پيدا 
كنيم.وي با اش��اره به اين موض��وع كه بيمه مركزي 
تصدي گري خود را به حداقل رسانده و شركت هاي 
بيمه با اختيار عمل قابل قبول��ي فعاليت مي كنند، 

افزود: به دليل مشكالت ناشي از تحريم براي توزيع 
ريس��ك هاي بزرگ خود محدوديت هايي داريم كه 

براي اين مساله نيز تمهيداتي انديشيده ايم. 

  اوراق بهادار بيمه اي 
ساماني از انتشار اوراق بهادار بيمه اي به عنوان يكي 
از راهكارهاي توس��عه صنعت بيمه ن��ام برد و گفت: 
كاره��اي پژوهش��ي اوراق بهادار بيم��ه اي به پايان 
رسيده و نظر مساعد ش��وراي فقهي سازمان بورس 
را ه��م دريافت كرده ايم كه پس از تاييد هيات عامل 
بورس، اجرايي خواهد ش��د.وي در بخش ديگري از 
سخنان خود بحث مشكالت پوشش بالياي طبيعي 
را تشريح كرد و گفت: صنعت بيمه براي خطر ناشي 
از بالياي طبيعي بيمه نامه مستقلي طراحي نكرده 
و در مواقع بروز خطر نهاده��اي ديگر هم بايد ورود 
كنند چرا كه ذخيره گيري قابل توجهي در اين بخش 

صورت نگرفته است.

   نظارت ميداني، مالي و علمي در مديريت 
ريسك بيمه

غالمرضا سليماني در حاش��يه همايش و نمايشگاه 
كيش اينوكس گفت: هم اكنون مبناي مبادالت مالي 
بين المللي ما در صنعت بيمه »ارز نيمايي« اس��ت و 
تالش مي كنيم با اتخاذ تمهيداتي تمامي ريسك ها 

را تحت پوشش قرار بدهيم.
وي گفت: صنعت بيمه با نوسان ارزي تحت تاثير قرار 
مي گيرد و طبيعي است وقتي پوشش بيمه اي ارزي 
صورت مي گيرد طبيعتا نرخ و شرايط هم بايد از نرخ 

ارز دريافتي صنعت بيمه، تبعيت كند.
ريي��س كل بيمه مركزي نگاه وي��ژه صنعت بيمه به 
بازار سرمايه را از عوامل توسعه اين صنعت دانست و 
افزود: تعامل صنعت بيمه و بازار سرمايه اصلي ترين 
ركن توس��عه اي صنعت بيمه اس��ت و ما ب��ا برپايي 
جلسات متعدد با سازمان بورس و اخذ تاييديه كميته 
فقهي اين س��ازمان به زودي اوراق به��ادار بيمه اي 
را عرضه خواهي��م كرد.رييس ش��وراي عالي بيمه، 
كنت��رل نهاد ناظر در حوزه فعالي��ت صنعت بيمه را 
يك ضرورت آشكار دانست و گفت: بيمه مركزي در 
كنار حمايت از شركت هاي بيمه اي مباحث نظارتي 
را با ابزارهاي دقيق مورد بررس��ي ق��رار مي دهد و با 
شناسايي ريسك هاي مربوط به بنگاه هاي اقتصادي 
از مش��كالت احتمالي پيشگيري مي كند.وي افزود: 
نظارت ميدان��ي، مالي و علمي را ب��ه صورت جدي 
دنبال مي كنيم چرا ك��ه اعتقاد داريم ماموريت نهاد 
ناظر، بازرس��ي از شركت ها نيس��ت بلكه نظارت بر 
كيفيت عملكرد صنعت بيمه اس��ت.دكتر سليماني 
ازسنديكاي بيمه گران به عنوان يك نهاد اثرگذار و 
پويا در صنعت بيمه ياد ك��رد و بر ضرورت واگذاري 
ماموريت هاي جدي تر ب��ه اين مجموعه تاكيد كرد. 
سليماني با تاكيد بر اين مساله كه سرمايه هاي صنعت 
بيمه متعلق به همين صنعت است از شركت هاي بيمه 
خواست تا با توجيه سهامداران خود آنان را به پذيرش 
اصول بنگاه داري در صنعت بيمه، ملزم كنند.گفتني 
است در پايان اين نشست خبري، دكتر سليماني در 
جمع مديران عامل شركت هاي بيمه نيز حاضر شد 
و با آنان در خصوص آخرين تحوالت صنعت بيمه به 

گفت وگو پرداخت.

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس از بانك مركزي 
خواست پيگيري اعالم ضوابط و تعيين تكليف وضعيت 
ارزهاي رمزنگار و پيگيري پروژه ايجاد رمز ارز ملي با 

اولويتي باال شد.
محمد رضا پور ابراهيم��ي در گفت وگو با ايِبنا، درباره 
تاكيد مجلس براي اس��تفاده از ارزهاي ديجيتالي و 
كمك اين پديده مالي به وضعيت اقتصادي كشور در 
زمان تحريم، اظهار داشت: كميسيون اقتصادي مجلس 
در زمين��ه ارز ديجيتال از بانك مركزي مطالبه دارد و 
چند جلسه نيز در اين زمينه برگزار شده و همواره در 

جلسات مشترك درباره آن صحبت شده است.رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس افزود: اعتق��اد دارم با 
استفاده از ارزهاي رمزنگار مي توان از سيطره دالر جدا 
شد و تاثير غلبه دالر را در اقتصاد و تجارت ايران كاهش 
داد بر همين اساس بايد ارزهاي رمزنگار تعيين تكليف 
ش��وند و پروژه ايجاد رمز ارز مل��ي و همچنين ايجاد 
زيرساخت راه اندازي انواع ارز رمزنگاري شده با پشتوانه 
دولتي و خصوصي با اولويت باال توسط بانك مركزي 
پيگيري شود.وي ادامه داد: توليد رمز ارز مشترك ايران 
با كشورهاي داراي روابط تجاري دوست يكي از مسائل 

مورد توجه و تاكيد مجلس است. پورابراهيمي با اشاره 
به مخالفت كميسيون اقتصادي با طرح الزام دولت به 
انعقاد پيمان هاي پولي دوجانبه و چند جانبه در تجارت 
خارجي، گفت: در بانكداري پيمان هاي پولي دوجانبه 
كامال توافقي اس��ت و نمي توان به صورت سياس��ت 
دستوري آنها را اجرا كرد اين طرح از طرح هاي ضعيف 
بود كه باعث مي شد تا بانك مركزي محدود شود و فقط 

با چند كشور پيمان هاي پولي دوجانبه داشته باشد.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي 
خاطرنشان كرد: يكي از تاكيدات طرح، رسمي شدن 

فعاليت رمز ارزها از جمله بيت كوين در نظام اقتصادي 
بود كه مي توانست در عين تمامي مزاياي تجارت براي 
بازرگانان ايراني مشكالت بزرگي را با خدمت بازار ايران 
به گردانندگان بازار رمز ارزها و امكان مس��دود كردن 
حس��اب ها ايجاد كند؛ بر همين اساس نيز با طرح به 
همراه چند تن ديگر از اعضاي كميس��يون اقتصادي 

مجلس مخالفت كردم.
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ب��ا بيان اينكه 
مجلس پيگير وضعيت ارزهاي رمزنگار است، تصريح 
كرد: ارزه��اي ديجيتالي اب��زاري براي تس��هيل در 

پرداخت ها اس��ت و بايد موضع جمهوري اس��المي 
ايران در اين زمينه مشخص ش��ود؛ مجلس آمادگي 
قانون گذاري را دارد و اگر قانوني نياز باش��د مي توان 
با تكميل ش��دن بررس��ي هاي الزم و محتواي طرح 
نسبت به بررسي و تصويب آن در كميسيون اقتصادي 
اقدام كرد و سپس طرح را به صحن مجلس برد اما اگر 
قانون نياز نباش��د بانك مركزي چارچوب هاي خود 
را اعالم مي كن��د و گزارش هاي جمع آوري ش��ده به 
رييس جمهور ارسال مي شود تا در دستور كار هيات 

دولت مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
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 بانكداري سبز و چالش
زيست محيطي ايران

وهاب قليچ|
بديهي است محافظت از محيط زيست نيازمند 
توجه و حمايت همه جانبه است. امروزه در جهان 
نظام بانكداري در كنار ساير نهادهاي ديگر در احيا 
و صيانت از محيط زيست داراي مسووليت و نقش 

اثرگذارنده است.
امروزه چالش هاي زيست محيطي ايران به يكي 
از دغدغه ها تبديل شده اس��ت. روند ناخوشايند 
نابودي جنگل ها و مراتع س��بز، خش��ك ش��دن 
رودخانه ها و درياچه ها، كاهش چشمگير آب هاي 
زيرزميني، آلودگي هوا در كالن ش��هرها، توليد 
گازهاي گلخانه اي، فرس��ايش و تخريب خاك، 
كاهش تنوع زيس��تي و انواع گونه هاي جانوري، 
دستكاري ژنتيكي مواد غذايي و معضل پسماندها 
بخش هاي مهمي از اين تراژدي طبيعت در كشور 
است.بديهي اس��ت محافظت از محيط زيست و 
ممانعت از رويه هاي آسيب زننده به اين نعمت هاي 
خ��دادادي نيازمند توج��ه و حمايت همه جانبه 
است. امروزه در جهان نظام بانكداري در كنار ساير 
نهادهاي ديگر در احيا و صيانت از محيط زيست 
داراي مسووليت و نقش اثرگذارنده است و توقع و 
انتظار گروه هاي دوستدار محيط زيست در جهان 
از نظام بانك��ي نه به عنوان يك اق��دام داوطلبانه 
بلكه به عنوان يك وظيفه اجباري اجتماعي ظهور 
يافته است.پديده بانكداري سبز با همين هدف در 
نظام هاي بانكي جهان ايجاد شده و امروزه در ابعاد 
نظري و عملياتي، پيشرفت قابل مالحظه اي داشته 
است. نكته جالب توجه آنست كه بانكداري اسالمي 
نيز بي تفاوت به اين موضوع نيست و توجه خاصي 
به بانكداري سبز در ذيل بانكداري اخالقي دارد. به 
نظر مي آيد با توجه به احتمال رخداد بحران هاي 
زيست محيطي بزرگ تر در ايران اين مسووليت 
براي نظام بانكي ايران به نحو ملموس تري احساس 
مي ش��ود. آنچه در اين بين مهم است آنست كه 
شرايط بحراني روند آتي محيط زيست در كشور 
مي طلبد كه بانكداري سبز محدود به چند بانك 
محدود همانند بانك كش��اورزي نش��ود و كليت 
شبكه بانكي با مديريت بانك مركزي پيشگام در 
اين عرصه بوده و عه��ده دار نقش هاي بزرگ تري 
باشند.به نحو خالصه، بانكداري سبز عمدتا در دو 

بخش مي تواند به ايفاي نقش بپردازد: 
تامين مالي: نياز است كه بانك هاي كشور از طرح ها 
و پروژه هاي س��بز كه به صيانت از محيط زيست 
مي پردازد به نح��و ويژه اي حماي��ت نمايند. اين 
حمايت مي تواند اعم از پرداخت تسهيالت ويژه و يا 
محاسبه نرخ سود ترجيحي براي اعطاي تسهيالت 
باشد. به عنوان نمونه توليدكنندگاني كه محصوالت 
سبز همچون كاالهايي با مواد قابل بازيافت توليد 
مي كنند، يا توليدكنندگاني كه در حداقل سازي 
ضايعات كوش��ا هس��تند، يا توليدكنندگاني كه 
در فرآين��د توليدي خود به مص��رف بهينه انرژي 
توجه دارند و يا توليدكنندگان تجهيزات مرتبط با 
انرژي هاي تجديدپذير و كليه فعاالن محيط زيست، 
همگي مي توانن��د در راس نهادهاي تامين مالي 

شونده نظام بانكي قرار داشته باشند.
در سوي مقابل توليدكنندگاني كه با توليدات خود 
به آلودگي و تخريب محيط زيست دامن مي زنند 
و يا توليد كاالهايي با درجه نامناس��ب از بهينگي 
مصرف انرژي را در دس��تور كار خود دارند بايد با 
محدوديت هايي در تامين مالي از سوي بانك مواجه 
باش��ند مگر آنكه اين توليدكنندگان بخواهند از 
منابع بانكي در جهت بهبود فرآيندهاي خود جهت 
صيانت از محيط زيست اقدام نمايند. همچنين 
اعطاي اعتبارات براي احياي منابع طبيعي مي تواند 
از ديگر اقدامات موثر بانك ها در اين شاخه باشد. 
بديهي اس��ت با توجه به محدوديت هاي ش��بكه 
بانكي، حمايت ه��اي حاكميت��ي در اين بخش 
ضروري است.ساختار اداري و سازماني: نياز است 
كه بانك ها در س��اختمان و ساختار اداري خود از 
جهت مصرف ان��رژي و مصرف كاغذ مالحظاتي 
را داشته باشند. به عنوان نمونه گسترش و توسعه 
خدم��ات بانكداري الكترونيك ب��ا هدف كاهش 
مصرف كاغ��ذ و به تبع آن كاهش قطع درختان و 
نيز كاهش رفت و آمد فيزيكي مشتريان به شعب 
بانكي و در نتيجه صرفه جويي در مصرف سوخت و 
كاهش حجم ترافيك و يا استفاده از تجهيزات عايق 
حرارتي در ساختمان هاي ستاد و شعب بانكي و يا 
استفاده از المپ ها و تجهيزات برقي كم مصرف و 
مواردي از اين دست همگي مي تواند بانك ها را به 

سازمان هايي مراقب محيط زيست بدل نمايد.
به نظر مي رسد بهره گيري از تجربه موفق بانك هاي 
سبز در جهان همچون بانك سبز كنتيكت بانك 
سلطنتي اسكاتلند بانك تريدوس هلند، بانك سبز 
نيويورك، بانك س��رمايه گذاري سبز انگلستان و 
سيتي گروپ بتواند زمينه كاري بهتري را پيشروي 

نظام بانكي ايران قرار دهد.
ب��ه هرتقدير وضعي��ت محيط زيس��ت در ايران 
مي طلبد كه همه نهادهاي مرتبط از جمله نظام 
بانكي توجه ويژه اي به اين مقوله داش��ته باشند. 
توس��عه اقتصادي ك��ه مطلوب تم��ام نهادهاي 
اقتصادي و سياسي جامعه است در گروي آباداني 
محيط زيست اس��ت. تخريب اين بستر افزون بر 
افزايش هزينه ها، فرصت بهره گيري مناس��ب از 
سرمايه هاي اجتماعي و اقتصادي را سلب نموده 
و پايه هاي توس��عه پاي��دار را متزلزل مي س��ازد. 
حقيقت آنست كه امروز نيز براي سياست گذاري 
حمايت بيشتر از حوزه بانكداري سبز دير است؛ چه 
برسد به فردا كه شايد فرصت جبران، هزينه هاي 
سنگين تري براي اقتصاد ايران برجاي داشته باشد.

صيانت از محيط زيست صرفا با تامين مالي ميسر 
نخواهد بود؛ بلكه تمامي نهادهاي كش��ور اعم از 
دولتي و خصوص��ي در اين ح��وزه داراي وظيفه 
هستند؛ اما در كنار تمامي اين فعاليت ها، توجه ويژه 
به بانكداري سبز مي تواند تا حد مطلوبي مفيد باشد.



دانش و فن10اخبار

مديريت امداد و هماهنگي رخدادهاي رايانه اي هشدارداد

ورود شبكه هاي هرمي به بازار ارز ديجيتال براي فريب كاربران
گروه دانش و فن|مرجان محمدي|

با وجود پيام هاي منتشر شده و ترغيب كاربران به 
اجراي برنامه هايي با قابليت استخراج بيت كوين، 
اي�ن ابزارها ع�اوه بر احتم�ال آس�يب زدن به 
سخت افزار رايانه ها مي توانند سرمنشا مخاطرات 

جدي امنيتي باشند.
در حالي كه استفاده از ارزهاي ديجيتالي هنوز در ايران 
رواج نيافت��ه و مقررات آن هم وضعيت روش��ني ندارد 
اما مس��ووالن توصيه كرده اند افراد فع��ا از ورود به اين 
حوزه خودداري كنند. مشاهدات اخير حاكي از افزايش 
چشمگير پيام هاي فريبنده اي است كه در فضاي مجازي 
براي ترغيب كاربران به نصب يا اج��راي برنامه هايي با 
قابليت اس��تخراج رمزهاي ارزپايه )عموما بيت كوين( 
منتشر مي شوند. اين مجموعه ها نوعا از ساختار بازاريابي 
هرمي نيز اس��تفاده مي كنند ت��ا از ارتباطات افراد براي 
افزايش گستره نفوذ خود بهره ببرند. اين در حالي است كه 
ادعاها و وعده هاي مطرح شده در اغلب موارد كذب بوده 
و اين ابزارها عاوه بر احتمال آسيب زدن به سخت افزار 
رايانه ها، مي توانند سرمنش��ا مخاطرات جدي امنيتي 
باش��ند. به اين ترتيب به كاربران و مديران بطور جدي 
توصيه مي ش��ود كه از عضويت در اين شبكه ها پرهيز و 

ممانعت كنند.
بانك مركزي ارديبهشت ماه اطاعيه اي درباره ارزهاي 
مجازي منتشر كرد با اين مضمون كه »به كارگيري ابزار 
بيت كوين )Bit Coin( و ساير ارزهاي مجازي در تمام 
مراكز پولي و مالي كشور ممنوع است«. البته محمدجواد 
آذري جهرمي - وزير ارتباطات و فناوري اطاعات - آن 
زمان در اين خصوص اظهار كرد: مصوبه بانك مركزي به 
عنوان سياس��ت گذار اصلي پولي و مالي كشور در مورد 
ارزهاي رمزنگاري ش��ده مثل بيت كوين كه به بانك ها و 
صرافي ها اعام كرده كه اس��تفاده از آنها ممنوع است، 
بدين منظور نيست كه به كارگيري ارز ديجيتال در توسعه 

داخلي ممنوعيت يا محدوديت دارد.

طبق آخرين اظهارنظرها درباره ارزهاي ديجيتالي نيز 
جهرمي بيان كرد: اگر ارزهاي ديجيتال خارجي در ايران 
فعاليت كنند و بتوانيم در برخ��ي معامات خرد از آنها 
استفاده كنيم، مفيد خواهد بود. با اين حال سياست بانك 
مركزي اين است كه فعا بيت كوين، اتريوم و ساير ارزها را 
به رسميت نمي شناسد و در نتيجه قوه قضاييه سايت هاي 

ارايه دهنده اين ارزها را فيلتر مي كند.
پي��ش از اين هم وزير ارتباطات و فن��اوري اطاعات در 
صفحه اينستاگرام خود به ارزهاي ديجيتالي و اهميت 
آنها در دنياي كنوني اشاره كرده و نوشته بود: دنيا در حال 
تحول است و يكي از اين تحوالت، »ارزهاي ديجيتال« 
هستند. رويكرد انفعالي درباره فناوري و انتظار دستگاه ها 
از يكديگر طبيعتا باعث عقب ماندگي و در نهايت انفعال 

حاكميت خواهد شد.
برخي كارشناس��ان معتقدند مس��اله مهم در ارتباط با 
اين فناوري هاي مالي جديد اين است كه اگر قرار باشد 
همه مردم به سمت استفاده از اين پول هاي الكترونيكي 
و مخصوصا بي��ت كوين بروند، درنهايت ممكن اس��ت 
كاهش ارزش پول ملي را داش��ته باش��يم، چراكه مردم 
از طريق دالر نس��بت به تهيه بيت كوين اقدام مي كنند 
و زماني كه تقاضا نس��بت به دالر زياد از حد شود، ارزش 
ريال در برابر آن كاهش پيدا مي كند و مي تواند تبعاتي 
داشته باشد؛ در حالي كه در كشوري مثل امريكا و تركيه 
يا هند، يك دالر هم يك دالر اس��ت و نگراني نيز از بابت 
كاهش يا افزايش ارزش آن نس��بت ب��ه پولي ديگر هم 
وجود ندارد. اما بررسي هاي انجام  شده توسط مطالعات 
مركز ماهر )مديري��ت امداد و هماهنگ��ي رخدادهاي 
رايانه اي( نش��ان مي دهند كه برخاف ادعاهاي مطرح  
ش��ده، از منظر اقتصادي و با توج��ه به انرژي الكتريكي 
صرف  شده، استخراج بيت كوين با استفاده از رايانه هاي 
معمول، حتي در صورتي كه گرداننده ش��بكه هرمي و 
افراد باالدست چيزي از عايدات طلب نكنند، اقتصادي 
نخواهد بود. به همين دليل در س��طح جهان، انجام اين 

امور به صورت قانوني )و نه با س��رقت منابع ديگران( با 
تكيه بر س��خت افزارهاي خاص و با اتكا به پردازنده هاي 
گرافيكي پيش��رفته انجام مي گيرد. ذكر اين نكته حايز 
اهميت است كه با بيشتر شدن بار محاسباتي پردازنده ها 
براي استخراج ارزهاي رمزپايه در رايانه هاي معمولي و 
افزايش مصرف توان، دماي سيستم افزايش خواهد يافت 
و اين خود سبب كاهش دوام دستگاه و احيانا آسيب به آن 
مي شود. بنابراين حتي براي آزمايش نيز تصميم به ورود 

به اين شبكه هاي هرمي منطقي نيست. همچنين اگرچه 
به دليل تعدد اين ابزارها فرصت تحليل رفتاري همه آنها 
موجود نبوده، اما نكته نگران كننده اصلي در اين خصوص 
اين است كه با تكيه بر هر يك از روش هاي معمول براي 
انجام اين امور به صورت هرمي )اجراي برنامه هاي اجرايي 
ارايه شده يا نصب افزونه هاي معرفي شده در مرورگرهاي 
وب( كاربر و ش��بكه ميزب��ان او در معرض دسترس��ي 
فراهم آورنده اين ابزارها يا ساير مهاجمين قرار مي گيرند 

و اين خود مي تواند س��رآغاز حمات جدي تر باشد. در 
خصوص كاربراني كه مالك رايانه يا بستر شبكه متصل 
به آن نيستند، عضويت در اين شبكه هاي هرمي مي تواند 
توام با جرايمي همچون سوءاستفاده از منابع عمومي يا 
خيانت در امانت نيز باش��د. به اين ترتي��ب به كاربران و 
مديران، مجددا توصيه اكيد مي ش��ود كه از ورود به اين 
شبكه ها و نصب ابزارهاي مرتبط با آنها پرهيز و ممانعت 

جدي به عمل آورند.

ديلي ميل | 
محققان بين المللي توانسته اند در آزمايشگاه سلول اعضاي 
مختلف بدن را روي يك تراشه پرورش دهند. دانشمندان 
توانسته اند سلول هاي اعضاي مختلف بدن را در آزمايشگاه 
پرورش دهند. آنها اين دس��تگاه را با كمك ماده اي شبيه 
اسفنج ابداع كرده اند. ماده اسفنجي مذكور فعاليت بافت هاي 
واقعي در بدن انسان را تقليد مي كند. اين دستگاه جديد به 
س��لول ها كمك مي كند درون يك ترانزيستور سه بعدي 
رشد كنند و محيطي واقعي تر از آزمايشگاه براي آنها فراهم 
مي كند.  اين شيوه پرورش سلول اعضاي بدن در آزمايشگاه 
»عضو روي تراش��ه« نام گرفته است. با كمك اين فناوري 
جديد مي توان سلول هاي انسان را بطور واقعي رصد كرد 
و درمان هاي نوين و جالب براي بيماري هاي كشنده ابداع 
كرد. همزمان با كمك اين روش در آزمايش ها از حيوانات 
كمتري استفاده مي شود. طبق گفته محققان سازنده اين 
فناوري، مي توان با روش مذكور اعضاي مختلف بدن را در 
آزمايشگاه پرورش داد تا نحوه تاثيرگذاري درمان بر كل بدن 
بررسي شود. بطور معمول مطالعات بيولوژيكي در ظروف 
مخصوص آزمايشگاهي انجام مي شود كه انواع خاصي از 

سلول در سطوحي صاف پرورش داده مي شوند.
دكتر رويزين اوئنز از دانشگاه كمبريج و محققان اين پژوهش 
مي گويد: ما اكنون به مدل هاي سه بعدي سلولي نياز داريم 

تا نسل جديد درمان ها را به دست آوريم.
به گفت��ه محققان مي ت��وان با ارتقاي اي��ن روش اعضاي 
مختلف بدن انسان مانند كبد، قلب، مغز يا حتي كل بدن 
انسان را روي يك تراشه ساخت. در اين تحقيق پژوهشگران 
دس��تگاهي ابداع كردند كه در حقيقت يك قالب از پليمر 
اسفنجي رسانا بود. اين قالب يك ترانزيستور الكترومكانيكي 
است. سلول هاي هر عضو نخست درون قالب رشد مي كنند و 
سپس دستگاه درون يك لوله پاستيكي قرار داده مي شود تا 
مواد مغذي به آن منتقل شود.  بيشتر سلول هاي بدن انسان 
به وسيله سيگنال هاي الكتريكي با يكديگر ارتباط برقرار 
مي كنند بنابراين براي رصد كشت سلول ها در آزمايشگاه 
بايد الكترودهايي به آنها متصل كرد. اما اتصال الكترودها به 
سلول كار سختي است. به همين منظور كل اين دستگاه را 

درون يك الكترود قرار دادند.

ورج | 
باالخره انتظار كاربران واتس اپ به پايان رسيد و استيكر 
به هر دو پلت فرم اندرويد و iOS اين پيام رس��ان محبوب 

اضافه شد.
با اينكه مدت ها از افزوده شدن استيكر به اپليكيشن هاي 
پيام رسان مختلف مي گذرد، اما پرطرفدارترين پيام رسان 
جهان يعني واتس اپ به نظر مي رسيد كه همچنان عاقه اي 
به افزودن چنين قابليتي ندارد. اما حاال سرانجام واتس اپ 
اعام كرده است كه پشتيباني از استيكر را به هر دو نسخه 
اندروي��دي و آي اواس خود افزوده اس��ت تا ب��ه كاربران و 
عاقه مندان اين امكان را بدهد كه براي دوستان و مخاطبان 

خود استيكرهاي موردعاقه شان را ارسال كنند.
به نظر مي رسد كه واتس اپ به منظور جلوگيري از عقب 
ماندن از ساير اپليكيشن هاي پيام رسان همچون تلگرام، 
اسنپ چت، الين و غيره چنين قابليتي را اضافه كرده است 

تا نظر طرفداران استيكر را به خود جلب كند.
اين در حالي اس��ت كه واتس اپ در نسخه هاي قبلي خود 
امكان پشتيباني از تصاوير متحرك )GIF( و ايموجي ها را 
اضافه كرده بود اما همچنان خيل عظيمي از كاربران از نبود 
استيكرها در پلت فرم هاي واتس اپ ناراضي و شاكي بودند 
و همواره در وب سايت هاي رسمي و شبكه هاي اجتماعي 
مربوطه اين گايه خود را به واتس اپ مطرح كرده و از آن 
درخواست مي كردند كه هرچه زودتر قابليت استيكر را به 

اين هر دو پلت فرم اندرويد و آي اواس خود بيفزايد.

نيواطلس | 
شركت وسترن ديجيتال تنها يك سال بعد از عرضه هارد 
ديسكي با ظرفيت ۱۴ ترابايت براي استفاده در مراكز ديتا، 
يك هارد جديد با ظرفي��ت ۱۵ ترابايت با ابعاد هارد قبلي 

عرضه كرده است.
هارد جدي��د ك��ه Ultrastar DC HC۶۲۰ نام دارد، با 
هدف برطرف كردن نيازهاي كاربران در حوزه خدمات كلود، 
استفاده در مراكز داده و همين طور ضبط تصاوير باكيفيت 

دوربين هاي نظارتي توليد شده است.
براي توليد اين هاردديس��ك پرظرفيت از فناوري موسوم 
به HelioSeal استفاده شده كه در قالب آن گاز هليوم به 
داخل اجزاي هاردديس��ك تزريق مي شود تا از فشار وارده 
به قطعات سخت افزاري و مكانيكي آن كاسته شده و عمر 

هاردديسك افزايش يابد.
كريس مارش، از مديران ارشد اين شركت گفته است: دنياي 
امروز بسيار درهم تنيده است و تعداد محصوالت مرتبط 
به اينترنت با ش��كل گيري اينترنت اشيا روز به روز بيشتر 
مي شود. از سوي ديگر هر هفته ميلياردها ساعت ويدئو در 
فضاي مجازي ذخيره مي ش��ود كه نگهداري از همه اينها 
مستلزم توليد هاردديس��ك هايي با ظرفيت باالست. وي 
افزود: پيش بيني مي شود تا ۵ سال آينده ميزان كل داده هاي 
ذخيره ش��ده در جهان از مرز ۱۰۰ »زتابايت« بگذرد. اين 
هارد ديس��ك از نوع ۳.۵ اينچي است و احتمال مي رود در 
آينده مدل هايي با ظرفيت باالتر از اين محصول توليد شود.

انگجت | 
چند ساعت بعد از دستگيري سزار سايوك به اتهام ارسال 
بمب هايي براي تعدادي از منتقدان سرشناس دونالد ترامپ، 
توئيتر از عدم تعليق دو حساب كاربري متعلق به اين فرد 

اظهار تاسف كرد.
خبر دستگيري اين فرد توسط كريس��توفر وراي رييس 
اف بي اي اعام ش��د. به محض شناس��ايي اين فرد و اعام 
هويت وي كاربران اينترنت را براي يافتن اطاعاتي در مورد 

وي جست وجو كردند.
در نتيجه اين جس��ت وجوها يكي از حساب هاي كاربري 
متعلق به اين فرد توسط عموم شناسايي شد. در اين حساب 
كاربري تصاوير و ويدئوهايي از فرد يادشده وجود داشت كه 
وي را در حال راهپيمايي به نفع دونالد ترامپ نشان مي داد.

وي در برخي از پست هاي خود در شبكه هاي اجتماعي نيز 
افراد مختلفي را تهديد كرده بود. وي برخي از بمب هاي خود 

را براي افرادي كه آنها را تهديد كرده بود، ارسال كرده بود.
از جمله اين افراد مي توان به راشل ريچي اشاره كرد كه در 
حساب توئيتر خود تصويري از تهديدات سايوك عليه خود 
را به نمايش گذاشته بود. وي قبا اين موضوع را به توئيتر 
هم اطاع داده بود. اما توئيتر از وي خواس��ته بود واكنشي 

نشان ندهد.
حاال و بعد از دستگيري اين فرد توئيتر از اينكه در همان زمان 
حساب كاربري اين فرد را تعليق نكرده اظهار تاسف كرده و 

اين كاررا اشتباه دانسته است.

نيواطلس | 
برخي براي دست يافتن به پول بادآورده با مراجعه به پليس 
مدعي مي شوند كااليي كه خريداري كرده اند، سرقت شده و 
از اين طريق از بيمه ها خسارت مي گيرند. اما هوش مصنوعي 

اين كار را ناممكن مي كند.
اشخاصي كه بدين شيوه متوسل مي شوند بايد گزارشي را 
تكميل كنند، اما يك نرم افزار هوش مصنوعي مي تواند با 
بررسي اين گزارش تشخيص دهد كه اطاعات درج شده 
در آن واقعي است يا صرفا يك خيال پردازي ماهرانه براي 

دريافت پول از شركت هاي بيمه محسوب مي شود.
اين نرم اف��زار ك��ه VeriPol نام دارد، توس��ط محققان 
دانشگاه هاي كارديف و چارلز سوم در مادريد اسپانيا توليد 
شده و مجهز به يك پايگاه داده است كه در آن گزارش هاي 
جعلي مختلف به پليس در مورد سرقت كاالهاي مختلف 
ثبت شده است. نرم افزار با مطالعه محتواي اين گزارش ها 
دانش خود در اين زمينه را افزايش مي دهد و با استفاده از 
شبكه پردازش زبان هاي طبيعي خود درك مي كند كه چه 
الگوهاي زباني براي نوشتن گزارش هاي جعلي و دروغين 

دزدي بيشتر به كار مي روند.
بررسي هاي پليس پيش از اين ثابت كرده بود كه گزارش هاي 
سرقت جعلي، معموال حاوي جمات كوتاه تر هستند و در 
آنها بيشتر بر روي كاالي سرقت شده و نه شرح واقعه تمركز 
مي شود. اين گزارش ها همچنين فاقد جزئيات كافي هستند 

و در آنها به وجود هيچ شاهدي نيز اشاره نمي شود.

انگجت | 
مايكروسافت با انتشار بيانيه اي اعام كرد همچنان به ابداع 
هوش مصنوعي براي ارتش امري��كا ادامه خواهد داد. اين 
درحالي است كه برخي كارمندان اين شركت به رويه مذكور 

اعتراض داشته اند.
مايكروسافت تصميم دارد همچنان فناوري هاي مورد نياز 
ارتش امريكا را بس��ازد. اين درحالي است كه نگراني هاي 
زيادي در اين خصوص بين كارمندان اين شركت وجود دارد. 
آنها نگران آن هستند كه پيشرفت در حوزه هوش مصنوعي 

به توليد اسلحه هاي خودكار منجر شود.
برد اسميت، رييس مايكروسافت روز گذشته در يك پست 
وباگي اعام كرد اين شركت همچنان به توسعه فناوري 
براي ارتش ادامه مي دهد. طبق اين پست، ساتيا نادال مدير 
ارشد اجرايي اين شركت درجلسه اي نگراني هاي كارمندان 

را برطرف كرد و اكنون همه كاركنان متقاعد شده اند.
در بخشي از بيانيه آمده است: ما معتقديم امريكا بايد دفاع 
قدرتمندي داشته باشد. ما مي خواهيم افرادي كه از كشور 
حفاظت مي كنند به بهترين فناوري ها دسترسي داشته 
باش��ند، از جمله فناوري هاي مايكروسافت. در درجه دوم 
ما مشكات اخاقي و سياست هاي جديدي كه همراه به 
كار گيري هوش مصنوعي در حوزه تسليحات به وجود آمده 
را مد نظر داريم.  ما درك مي كنيم كه بعضي از كارمندانمان 
نظرات مختلف��ي دارند. ما انتظار نداري��م تمام كارمندان 

مايكروسافت از تمام مواضع شركت پشتيباني كنند. 

روابط عمومي وزارت ارتباطات | 
رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت با بيان 
اينكه فيلترينگ و اقدامات س��لبي نتيجه ندارد، تاكيد 
كرد: كاربران ايراني براي استفاده از پيام رسان هاي بومي 

بايد اقناع شوند.
حميد فتاحي درباره وضعيت پيام رس��ان هاي داخلي و 
ميزان اس��تقبال مردم از اين پيام رسان ها، با بيان اينكه 
نحوه حضور كاربران ايراني در پيام رس��ان هاي داخلي 
بايد از جنبه هاي مختلف بررس��ي شود، گفت: مباحث 
فني، اعتماد كاربران و ميزان قابليت ابزارهاي ارايه شده، 
از عوامل ميزان استقبال از شبكه هاي اجتماعي داخلي 
هستند و مهم ترين عامل نيز اقناع كاربر براي استفاده از 

اين شبكه ها است.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطاعات كه در يك برنامه 
راديويي س��خن مي گفت، تصريح ك��رد: در صورتي كه 
كاربران براي اس��تفاده از شبكه هاي داخلي اقناع شوند 
نياز به انس��داد و فيلترينگ وجود ندارد چرا كه اقدامات 

سلبي نتيجه اي ندارد.
وي ب��ه اظهارنظ��ر كارب��ران درب��اره كيفي��ت خوب 
برخي از پيام رس��ان هاي خارجي اش��اره ك��رد و افزود: 
استفاده كنندگان از پيام رسان هاي داخلي كه از طيف هاي 
مختلف مردم هستند نسبت به كيفيت پايين برخي از اين 

پيام رسان ها اعتراض دارند.
رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت به تجربه 
هشت ساله پيام رسان هاي خارجي در اين حوزه اشاره 
كرد و گفت: پيام رسان هاي داخلي در اين حوزه تجربه 
يك سال تا يك س��ال و نيمه دارند و طبيعي است كه با 
اين تجربه اندك، امكان رقابت وجود ندارد و از طرف ديگر 

كاربر هم به دنبال اقناع شدن در اين حوزه است.
فتاحي در پاس��خ به چرايي فراگير ش��دن اس��تفاده از 
تلگرام در كش��ور نيز، اظهار كرد: صدا و س��يما يكي از 
عوامل فراگيري اس��تفاده از پيام رسان تلگرام در كشور 
بود بطوري كه تمام برنامه هاي پرمخاطب صدا و سيما با 
حضور در كانال هاي تلگرامي ارتباط دوسويه با مخاطبين 
خود برق��رار كردند در صورتي كه قب��ل از اين، از طريق 
وب سايت، تلفن و ايميل با مخاطبان خود ارتباط داشتند.

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطاعات، درباره فعاليت 
هاتگرام و تلگرام طايي تاكيد ك��رد: وزارت ارتباطات 
درباره فعالي��ت اين دو پيام رس��ان تصميم گير نبوده و 
حمايتي از فعاليت آنها نداشته است و در اين موضوع تابع 

تصميمات شوراي عالي فضاي مجازي هستيم.
وي درباره حمايت از پيام رس��ان هاي داخلي نيز افزود: 
حمايت از پيام رس��ان هاي داخلي بر اساس مصوبات و 
تكالي��ف بوده و البته تاكنون از پيام رس��ان هاي داخلي 

بيشتر از آن هم حمايت شده است.
فتاحي در پاسخ به موضوع كسب درآمد شركت ارتباطات 
زيرساخت از فروش اينترنت نيز گفت: شركت ارتباطات 
زيرساخت به عنوان يك شركت دولتي تابع سياست هاي 
دولت اس��ت و تمام درآمد خود را ب��ه خزانه دولت واريز 

مي كند و نفع شخصي در اين كار وجود ندارد.
اگرچه استفاده از پيام رس��ان هاي داخلي پس از فيلتر 
ش��دن برخي پيام رس��ان هاي خارجي بيشتر شده، اما 
همچنان برخي با استفاده از فيلترشكن از پيام رسان هاي 
فيلترش��ده اس��تفاده مي كنند و برخي هم از كيفيت 
پيام رس��ان هاي داخلي ناراضي هس��تند. اين در حالي 
است كه با توجه به تجربه و س��ابقه  كم پيام رسان هاي 
داخلي، آنها نياز به زم��ان و كاربر دارند تا بتوانند خود را 

بهبود ببخشند.

پرورش سلول هاي اعضاي بدن روي يك تراشه

 استيكرها
به واتس اپ آمدند

هاردديسك ۱۵ ترابايتي ويژه 
رايانه  شخصي به بازار آمد

 اعتراف توييتر
به يك اشتباه مهم

نرم افزاري كه دروغ گفتن به 
پليس را ناممكن مي كند

 ادامه همكاري مايكروسافت
با ارتش امريكا 

وزارت ارتباطات حمايتي از تلگرام هاي فارسي نداشته است
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رويداد

دريچه كاربر

فيس بوك حساب هاي 
ايرانيان را بست

بيزين�س اينس�ايدر |  فيس بوك اع��ام كرد 
تعدادي حساب كاربري متعلق به كاربران ايراني را 
بسته، زيرا بر اين باور است كه از حساب هاي يادشده 
سوءاستفاده شده است. فيس بوك مدعي شده كه 
از اين حساب ها براي انتشار مطالب سياسي تفرقه 
اندازانه اس��تفاده مي كردند. اين ش��بكه اجتماعي 
همچنين افزوده كه برخي از اين حساب هاي كاربري 
بيش از يك ميليون دنبال كننده داش��ته اند. فيس 
بوك با وجود جنجال خبري كه در اين زمينه به راه 
انداخته، تصريح كرده شواهدي در اختيار ندارد كه 
نشان دهد اين حساب ها با ايران در ارتباط هستند 
و بطور قطع نمي داند كه چه فرد يا افرادي مسوول 
راه اندازي حساب هاي يادشده هستند. حساب هاي 
تعليق شده ظاهرا ايراني در فيس بوك عبارتند از ۳۰ 
صفحه، ۳۳ حساب كاربري و سه گروه. عاوه بر اين 
۱۶ حساب كاربري در اينستاگرام هم تعليق شده و 
علت اين كار رفتار تفرقه اندازانه دانسته شده است. 
مديران ش��بكه هاي اجتماعي امريكا در هفته هاي 
اخير مدعي شده اند برخي كشورهاي خارجي مانند 
ايران، روسيه و چين از طريق شبكه هاي اجتماعي 
به دنبال دس��تكاري افكار عمومي و تاثيرگذاري بر 
انتخابات آتي كنگره امريكا هستند. اين ادعاها توسط 

هر سه كشور رد شده است.

 جي ميل ۱.۵ ميليارد
كاربر فعال دارد 

فون آرنا |  س��رويس پس��ت الكترونيكي گوگل 
به تازگي اعام كرده اس��ت كه بالغ بر ۱.۵ ميليارد 
كاربر فعال از اين پلت فرم بهره مي برند و اس��تفاده 
مي كنند. سرويس پست الكترونيكي جي ميل كه 
به شركت گوگل تعلق دارد، به تازگي با انتشار يك 
پيام در صفحه كاربري توييتر خود اعام كرده است 
كه بيش از ۱.۵ ميليارد كاربر فعال دارد كه به صورت 
روزانه و فعاالنه از اين پلت فرم بهره مي برند.  اين رقم 
در مقايسه با تعداد كاربران فعال سرويس جي ميل 
در ۳۴ ماه گذشته يعني فوريه سال ۲۰۱۶ ميادي، 
۳۳ درصد رشد و افزايش داشته است. با يك حساب 
سرانگشتي مي توان دريافت كه با احتساب جمعيت 
۸ ميليارد نفري بر روي كره زمين، تقريبا براي هر 
پنج نفر حداقل يك حساب كاربري فعال جي ميل 
وج��ود دارد. البته الزم به ذكر اس��ت ك��ه برخي از 
كاربران بيش از يك حساب كاربري و اكانت دارند. 
گفته مي شود ۷۵ درصد از كاربران جي ميل از نسخه 
موبايلي آن استفاده مي كنند و بر اساس تازه ترين 
نظرسنجي هاي صورت گرفته، خيل عظيمي از آنها 
از خدمات و قابليت هاي جديد اين پست الكترونيكي 

فراگير رضايت دارند.

مشخصات رايانه هاي جديد 
اپل لو رفت

س�ي نت |   در حالي كه هنوز س��ه روز تا برگزاري 
كنفران��س خبري اپ��ل در بروكلين باق��ي مانده، 
منابع مطلع فهرستي از س��خت افزارها و توليدات 
تازه اپل كه قرار اس��ت در اين نشست عرضه شود، 
منتش��ر كرده اند. مدلي جدي��د از تبلت اي پد پرو، 
مك بوك اي��ر جديد و م��ك ميني به روز ش��ده، 
تنها برخي محصوالتي اس��ت كه قرار است توسط 
اپل در نشس��ت بروكلين رونمايي ش��وند. اپل در 
شهريور گذش��ته آيفون ايكس، آيفون ايكس اس 
مكس، ايكس آر و س��اعت اپل واچ ۴ را عرضه كرده 
بود. اين ش��ركت مطابق معمول در مورد شايعات 
جديد منتشر شد سكوت كرده است. ظاهرا تبلت 
جديد اي پدپرو همراه با يك قلم هوشمند با پردازنده 
سريع تر عرضه مي شود. تبلت مذكور در دو مدل با 
نمايشگرهاي ۱۰.۵ و ۱۲.۹ اينچي توزيع مي شود 
كه قيمت هاي آنها با تجهي��زات جانبي به ۶۴۹ و 
۷۹۹ دالر افزايش مي يابد. آي پدپروهاي جديد از 
نمايش��گر فراگيرتر بدون دكمه Home، دوربين 
هوش��مندتر TrueDepth، Face ID، قابليت 
شارژ سريع، پورت يو اس بي - سي و پردازنده هاي 
تازه تر هم برخوردارند. آي پد ميني ديگر تبلت تازه 
اپل است كه با پردازنده A۱۱ و نمايشگر ۹.۷ اينچي 
به قيمت تنه��ا ۳۲۹ دالر در دس��ترس قرار خواهد 
گرفت. همچنين خبر مي رس��د مك بوك اير تازه 
ارزان قيمت تر بوده و براي اس��تفاده دانش��جويان و 
دانش آموزان عرضه مي ش��ود. طراح��ي جديد ۱۳ 
اينچ��ي، پردازنده هاي تازه، نمايش��گر فوق دقيق، 
پش��تيباني از تاچ اي دي، پورت يو اس بي- س��ي و 
حداقل قيمت زير ۱۰۰۰ دالر از ويژگي هاي آن است.

 تالش رييس گوگل براي
به دست آوردن دل ترامپ

بيزينس اينسايدر |   ساندر پيچاي رييس گوگل 
در جريان برگزاري جلس��ه اعام درآمد اين شركت 
در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ اظهاراتي داشت كه از 
سوي بسياري از ناظران به معناي تاش براي جلب 

نظر دونالد ترامپ تعبير شد.
وي در اين جلس��ه اشاراتي به تاش هاي گوگل 
براي كمك به اقتصاد امريكا داشت، امري كه در 
سخنراني هاي مختلف ترامپ بسيار مورد تاكيد 
وي بوده اس��ت. ترامپ بارها و بارها شركت هاي 
امريكايي را متهم به آن كرده كه با سرمايه گذاري 
در ديگر كشورها، فرصت هاي شغلي فراواني را از 
مردم اياالت متحده سلب كرده اند. تحليل گران 
مي گويند به نظر مي رسد انتقادهاي تند ترامپ از 
گوگل، موجب نگراني هايي در اين شركت شده و 
حاال گوگل قصد دارد بيش از اين خشم ترامپ را 
موجب نشود و وي را آرام كند. پيچاي در بخشي 
از سخنان خود گفت: آلفابت سرمايه گذاري هاي 
خود را به خانه نزديك تر كرده و در سه ماهه سوم 
سال ۲۰۱۸ بيش از ۸۰ درصد از سرمايه گذاري 

اين شركت در داخل امريكا بوده است.
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نگاهي به خروج نيروهاي مسلح از پروژه هاي اقتصادي كشور

آياوزارتدفاعهم،سهامخوددراپراتوردومراواگذارميكند؟
گروهبنگاهها|

بنياد تعاون سپاه به تازگي در اطالعيه اي از واگذاري 
سهام و خروج اين مجموعه از شركت توسعه اعتماد 
مبين مربوط به سهامداري ش��ركت هاي مخابرات 

ايران و همراه اول خبر داد. 
آن طور كه گفته ش��ده در راس��تاي تدابير ستاد كل 
نيروهاي مسلح، بنياد تعاون سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي با واگذاري س��هام خود، از شركت توسعه 
اعتماد مبين خارج  شده است. البته تا اين لحظه هنوز 
از جزئيات اين واگذاري اطالعات چنداني منتش��ر 
نشده و هيچ يك از مسووالن اظهارنظر مشخصي در 
اين خصوص نداشته اند. تا كنون تنها آذري جهرمي 
وزير ارتباطات به اين خبر واكنش نشان داده است. 
به گفته وي »يك سياس��ت كلي كه در اين سال ها 
پيگيري و ستاد كل نيروهاي مسلح نيز به آن تأكيد 
داشته، خروج نيروهاي مسلح از عرصه اقتصادي بوده 
و آن چيزي هم كه منتشر ش��د، اين است كه بنياد 
تعاون س��پاه تصميم گرفته سهام غيرمستقيم خود 
را در مخابرات واگذار كند و جزئيات مكانيس��م آن 

اطالع رساني مي شود.«

  تحريم هاي امريكا يا داليل ديگر؟!
پس از انتشار اين خبر، گمانه زني درباره داليل خروج 
ناگهاني بنياد تعاون س��پاه از سهام داري دو شركت 
مخابرات ايران و همراه اول كه اتفاقًا سودآوري خوبي 

هم در اين سال ها داشته اند، آغاز شد. 
برخي معتقدند با توجه به تحريم هاي شديد امريكا 
كه اهداف مختلفي به ويژه نيروهاي نظامي كشور را 
هدف قرار داده، سپاه تصميم به خروج از سهامداري 
دو شركت مذكور گرفته است. البته بد نيست بدانيد 
چندي قبل ه��م زمزمه هايي مبني بر نگراني برخي 
مسووالن كش��ور از ايجاد اختالل در اينترنت كشور 
توس��ط امريكا شنيده  مي ش��د، اما نهايتًا سناريوي 
قطعي اينترنت توسط امريكا چندان عملياتي به نظر 
نرس��يد و خيلي زود هم فراموش شد. آنچه موجب 
شده تا برخي تصور كنند خروج سپاه از اين دو شركت 
با تحريم ه��اي امريكا مرتبط اس��ت، احتمااًل همان 
مباحث اختالل در سيس��تم مخابراتي كشور است. 
يقينًا چنين س��ناريويي را با توجه به ماجراجويي ها 
و ش��خصيت نامتعادل ترامپ نمي ت��وان نامحتمل 
دانس��ت، اما اين خروج ناگهاني داليل ديگر و البته 
مهم تري هم داشته كه در ادامه بطور اجمالي به آن 

خواهم پرداخت.
پيش از هر چيز الزم است بدانيد زمزمه هاي واگذاري 
س��هام ش��ركت مخابرات ايران )آن زمان سهام اين 
ش��ركت كاماًل دولتي بود( اواس��ط دهه ۸۰ و دقيقًا 
پس ازآنكه سياس��ت خصوصي س��ازي شركت هاي 
دولتي به ش��دت دنبال مي شد، مطرح شد. در همان 
دوران خيلي ه��ا با واگ��ذاري ش��ركت هاي دولتي 
ب��ه نهادهاي ش��به دولتي ديگر يا س��اير اركان هاي 
غيرخصوصي كش��ور مخالف بودند و عماًل تشكيل 
»خصولتي ها« را چندان مطلوب نمي دانس��تند. به 
هر صورت واگذاري نيمي از سهام شركت مخابرات 
ايران در س��ال ۸۸ به ارزش وقت همان زمان انجام 
ش��د. همانطور كه در ابتدا نيز اش��اره كرديم، اينكه 

برخي معتقدند خروج س��پاه از س��هام داري اين دو 
شركت براي پيش��گيري از تحريم صنايع مخابراتي 
كشور توسط امريكاست، يكي از تئوري هاي محتمل 
اس��ت، اما نبايد چندان قابل اس��تناد باشد، چراكه 
كشورمان تا پيش از توافق برجام هم با انواع و اقسام 
تحريم هاي امريكا دست وپنجه نرم كرده و اگر قرار بر 
تحريم، قطعي اينترنتي يا هر عمل خصمانه ديگري 
از س��وي امريكا در خصوص صنايع مخابراتي كشور 
بود، مي بايس��ت هم��ان زمان چنين س��ناريوهايي 
دنبال مي ش��د؛ اما به اعتقاد بس��ياري خروج سپاه 
از س��هامداري دو ش��ركت مذكور مي تواند به دليل 
فرمان مقام معظ��م رهبري به س��تاد كل نيروهاي 
مسلح باشد. اواخر سال گذشته بود كه امير حاتمي، 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از دستور مقام 
معظم رهبري مبني بر واگذاري بنگاه هاي اقتصادي 

نيرو هاي مسلح خبر داد.
هرچند اين مقام ارش��د نظامي در همان زمان هم از 
اعالم نام شركت هاي مش��مول اين طرح خودداري 
ك��رد، اما ناگفته مي ت��وان دريافت ده ها ش��ركت و 
هلدينگ اقتصادي مش��مول اين فرمان هس��تند. 
براس��اس گفته هاي وزير دفاع، مسووليت اين كار از 
س��وي مقام معظم رهبري و فرمانده معظم كل قوا 
به ستاد كل نيروهاي مسلح واگذار شده و ستاد كل 
نيز اين موض��وع را دنبال مي كند تا نيروهاي نظامي 
از كارهاي اقتصادي غيرمرتب��ط به هر دليل، خارج 
ش��وند. حاال با گذشت حدود يكس��ال از صدور اين 
فرمان، نخس��تين گام هاي عملي شدن آن برداشته 
شده و نه تنها س��پاه، بلكه نهادهاي نظامي ديگر نيز 
از پروژه هاي ريزودرشت متعددي در طول اين مدت 
خارج  شده اند؛ اما پرسش اينجاس��ت آيا وزير دفاع 
واگذاري شركت هايي كه اين وزارتخانه در آنها سهام 
دارد را هم دنبال مي كند؟ آيا همانطور كه سپاه مطابق 
فرمان مقام معظم رهبري از سهامداري شركت هاي 
مخابرات و همراه اول خارج ش��د، حاضر مي شود از 

پروژه پرسود اپراتور دوم كنار بكشد؟
الزم است بدانيد سال ها قبل، زماني كه پروژه اپراتور 
دوم با حواشي فراوان آغاز شد، ۱۵ درصد از سهام اين 

اپراتور در اختيار وزارت دفاع قرار گرفت. 
در واقع براس��اس قانون، وزارت دفاع تنها مالك ۱۵ 
درصد س��هام اين پروژه اس��ت، اما متأسفانه فضاي 
غيرش��فاف اپراتور دوم طي ۱۳ سال فعاليت آن در 
ايران باعث ش��ده غيرازآن ۱۵ درصدي كه قانونا در 
اختيار وزارت دف��اع قرار دارد، ۲۱ درصد از س��هام 
شركت ام.تي.ان-ايرانسل نيز بطور كاماًل غيرقانوني 
در تصرف چند نفر كارمند بازنشس��ته ديگر نهادها 

باشد!
بايد بگوييم احتمااًل خروج قريب الوقوع وزارت دفاع 
از پروژه ام.تي.ان-ايرانسل نه تنها در راستاي فرمان 
سال گذشته خواهد بود، بلكه موجب بروز تغييرات 
متعددي در سيستم مديريتي اين اپراتور نيز خواهد 
ش��د و احتمااًل نماينده مادام العم��ر وزارت دفاع در 
اپراتور دوم نيز مش��مول اين تغييرات خواهد شد و 
برخي كه بيش از يك دهه ب��ر صندلي مديرعاملي 
 تكي��ه زده ان��د، بايد خ��ود را ب��راي بازنشس��تگي 

آماده كنند.

  ۳۶ درصد سهام  ام.تي.ان- ايرانسل
 در اختيار وزارت دفاع

براي آنكه از سوابق سهام وزارت دفاع در پروژه اپراتور 
دوم مطلع شويد، الزم است توضيحاتي كه در ادامه 
مي آيد را بخوانيد. اواخر سال ۸۳ مقدمات مناقصه اي 
براي ارايه پروانه بهره بردار دوم تلفن همراه در كشور 
برگزار ش��د كه ش��رايط آن عبارت از يك ش��ريك 
خارجي ب��ا ۷۰ درصد س��هم و دو ش��ريك داخلي 
هركدام با ۱۵ درصد سهام بود. همچنين مقرر شد، 
اپراتور دوم تلفن همراه كشور، تنها مجاز به واگذاري 
۱۵ ميليون سيمكارت باش��د. اين شرايط زمينه را 
براي حضور شركت هاي خصوصي اين حوزه فراهم 
نكرد و در نتيجه دو نهاد بنياد مستضعفان و صاايران 
به عنوان ش��ركاي داخلي پا به ميدان گذاشتند؛ اما 
اندكي بعد شرايط اين مناقصه با اتفاقاتي تاريخي، به 
سرعت تغيير كرد، به عبارت ديگر در زمان برگزاري 
مناقصه شرايطي عنوان و بعد از برگزاري و واگذاري 
پروانه، شرايط مناقصه با چند حركت و يا البي، كاماًل 
دگرگون ش��د كه تا به امروز زمينه ساز سرپيچي از 
قانون، تخلف و انتفاع چند هزار ميليارد توماني چند 
عضو غيرقانوني هيات مديره در اين پروژه شده است.

  تقسيم سهام اپراتور دوم
موضوع ازاين قرار بود كه براي ش��كل گيري اپراتور 
دوم تلفن همراه در كش��ور مناقصه اي برگزار شد كه 

به موجب آن اپراتور خارجي توانست برنده شود. در 
آن مقطع مقرر ش��ده بود، اين اپرات��ور خارجي ۷۰ 
درصد سهم و دو نهاد بنياد مس��تضعفان و صاايران 
)وزارت دفاع( هركدام ۱۵ درصد و جمعًا ۳۰ درصد 
از سهام اپراتور دوم را داشته باشند. مجلس شوراي 
اسالمي نيز با تغيير بخشي از مفاد اين قرارداد مقرر 
كرد كه سهام مديريتي اين پروژه داخلي باقي بماند 
و مقرر ش��د، از مجموع س��هام اين پروژه ۵۱ درصد 
ايراني و ۴۹ درصد خارجي باشد؛ اما در سال ۸۳ كه 
مقدمات برگزاري اين مناقصه در دولت هشتم تدوين 
ش��د، مجلس مقرر كرد كه ۵۱ درصد سهم شركاي 
داخلي به تنهايي در اختيار ش��ركاي داخلي – بنياد 
مس��تضعفان و صاايران – قرار نگيرد و هر يك از اين 
شركا همچنان همان ۱۵ درصد سهم را داشته و ۲۱ 
درصد ديگر نيز امانت به بانك هاي ملي ايران و پست 
بانك براي مدت دو س��ال س��پرده شود و ۴۹ درصد 
س��هام اين اپراتور نيز در اختيار شريك خارجي قرار 
گيرد. موضوعي كه با صراحت به وسيله قانونگذاران 
اعالم شده، ولي برخي بدون توجه به آن طي ۱۳ سال 
گذش��ته با انتصاب يك نظامي در رأس اين شركت 
عماًل ۲۱ درصد ديگر سهام آن را هم در كنترل خود 

گرفته اند.
حال با توجه به دس��تور صري��ح فرمانده معظم كل 
قوا، يقين��ًا وزارت دفاع نيز چاره اي ج��زو واگذاري 
سهامش در اپراتور دوم نخواهد داشت. اين واگذاري 

س��هام مي تواند همانند جرقه اي تاريكخانه اپراتور 
دوم را روشن كرده و نهايتًا مي توانيم اميدوار باشيم 
فضاي غيرش��فاف و پرحاشيه ام.تي.ان-ايرانسل نيز 
دستخوش تغييراتي ش��ود و به دنبال آن سرنوشت 
۲۱ درصد س��هام اين اپراتور نيز كه هم اكنون معلوم 
نيست چه باليي سر اصل و سود چند ده هزار ميليارد 

توماني آن طي اين سال ها آمده نيز مشخص شود.
در پاي��ان ذكر اي��ن نكته نيز ضروري  اس��ت كه اين 
روزه��ا كمپاني ام.تي.ان-ايرانس��ل نه تنها به دنبال 
تعيين تكليف ۲۱ درصد س��هام مذكور نيست، بلكه 
حتي سوداي خريد باشگاه پرسپوليس را هم در سر 
مي پرواند و بايد نگران آن روزي بود كه تخلفات اين 
اپراتور به عرصه هاي ديگري نيز تسري يابد. شنيده ها 
حاكي از آن اس��ت كه اين اپرات��ور چراغ خاموش به 
تملك باش��گاه ورزش��ي پرطرفدار پرسپوليس هم 
چشم طمع دارد! بايد بگوييم در صورتي كه اين خيال  
جاه طلبانه كمپاني چند مليتي ام.تي.ان-ايرانس��ل 
به حقيقت بپيوندد، نه تنه��ا بايد منتظر اعمال نفوذ 
خارجي ها بر روي ميليون ها ج��وان ايراني طرفدار 
باشگاه ورزش��ي پرسپوليس باش��يم، بلكه احتمال 
اصالح ساير ش��رايط گفته شده، نيز كم خواهد شد. 
آيا همين داليل كافي نيس��ت تا هم برخي نيروهاي 
نظامي مطابق دس��تور صادره از اپرات��ور دوم خارج 
شوند و هم به دنبال آن باالخره بتوانيم اميدوار باشيم، 

تغييري در وضعيت اين اپراتور به وجود مي آيد؟
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شهردار آبيك بركنار شد
قزوين|شهردار آبيك با راي پنج عضو شوراي 

اسالمي اين شهر از مقام خود بركنار شد.
علت بركناري سعيد آگشته، ساخت و ساز هاي 
غيرمجاز برخي افراد در مناطق مختلف ش��هر، 
غيبت از مح��ل كار و برگزار نش��دن مناقصه  و 

مزايده هاي شهرداري اعالم شده است.
طرح س��ئوال از ش��هردار آبيك، چندي پيش با 
امضاي چهار عضو از هفت عضو شوراي شهر اعالم 
وصول ش��ده بود كه نمايندگان سئوال كننده از 
پاسخ هاي شهردار قانع نشدند. سئوال از شهردار 
ديروز به جلسه استيضاح منجر شد كه طي آن، 
پنج عضو شوراي شهر، به بركناري سعيد آگشته 
راي دادن��د. هم اكنون احم��د محمدي يكي از 
كارشناسان واحد امالك ش��هرداري، به عنوان 

سرپرست شهرداري آبيك منصوب شده است.

اراك|مديركل راه آهن منطقه اراك گفت: روزانه 
۱۵ رام رفت و برگشت قطار در استان كرمانشاه 

مسافران اربعين را جابه جا مي كند. 
جالل الدين كوكنار اظهار داشت: از ۲۷ مهر تا ۱۳ 
آبان ماه امسال در مجموع ۱۷6 رام رفت و برگشت 

به منظور رفاه حال زائران اربعين انجام مي شود.
او با اشاره به عرضه بليت تركيبي ريلي جاده اي 
از مسير تهران تا مهران عنوان كرد: اين قطارها 
از تهران حركت مي كنن��د و در قم، اراك و مالير 
ني��ز توقف دارند و از كرمانش��اه تا مه��ران نيز با 
اتوبوس جابه جا مي شوند. كوكنار گفت: كمترين 
قيمت بليت قطار از تهران به كرمانشاه براي يك 
مسير رفت يا برگشت ۱۵۰ هزار و 6۰۰ تومان و 

بيشترين آن ۲۲۴ هزار و 6۰۰ تومان است.

اهواز|باران و گرد و خاك مدارس س��ه ش��هر 
بندرامام خمين��ي )ره(، خرمش��هر و هويزه در 
خوزستان را به تعطيلي كشاند. محسن بيرانوند 
اظهار ك��رد: با توجه به ش��دت بارندگي ها و آب 
گرفتگي معابر، كليه مدارس نوبت عصر بندرامام 
خميني )ره( روز، شنبه )پنجم آبان ماه( تعطيل 
اعالم ش��دند. وي افزود: تنها م��دارس بندرامام 
خمين��ي )ره( تعطيل اعالم ش��ده اند و مدارس 

ماهشهر فعاليت عادي خود را دارند.

اصفهان| در سال جاري در شهر زواره به منظور 
تامين پايدار آب شرب با كيفيت، شبكه آب شرب 

مجزا از آب بهداشتي اجرا شد.
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان اصفهان 
گفت: در سال جاري شبكه يي به طول ۱۲ كيلو 
متر براي تامين پايدار آب شرب مردم شهر زواره 
اجرا شد كه بدنبال آن ۲۰ شير برداشت در نقاط 

پر تردد شهر، نصب گرديد.
هاش��م اميني با بيان اينكه ش��هر زواره يكي از 
شهرهاي، توابع شهرستان اردستان است افزود: 
شهر اردستان در انتهاي خط انتقال طرح آبرساني 
اصفهان بزرگ استان قرار دارد اين در حالي است 
كه خط انتقال آب به شهرستان اردستان به طول 
۱۱۰ كيلومتر است . او به EC باالي آب در شهر 
زواره اشاره و خاطرنشان ساخت: EC آب در شهر 
زواره تاحدودي باالست لذا، با آب طرح مخلوط 
سپس با كيفيتي مطلوب در شبكه يي جدا از آب 
بهداشتي در اختيار مردم قرار مي گيرد.كه اين امر 

رضايت مشتركين را رقم زده است .

مش�هد|مديركل اداره تع��اون، كار و رف��اه 
اجتماعي خراسان رضوي گفت: بايد پرداخت 
مطالبات كارگران را در زمان پرداخت مطالبات 
پيمان��كاران مدنظر قرار داده و آن را در اولويت 
قرار دهند تا كارگر دچار چالش و مشكل نشود.
احمد سنجري ديروز در همايش شرايط حفظ 
حقوق كارگران و الزامات قانوني آن در برگزاري 
مناقصات دولتي با اش��اره به اينكه ما در حوزه 
وزارت كار، تع��اون و رف��اه اجتماعي به عنوان 
ناظر بر اجراي قانون كار، دو وظيفه و رس��الت 
اصلي داريم، تصريح ك��رد: يكي از اين وظايف 
صيانت از ني��روي كار و دوم تنظيم و نظارت بر 

روابط كار است. 

قزوين|در راس��تاي همكاري هاي مش��ترك 
علمي، پژوهش��ي و فناوري و ارتباط، صنعت و 
دانشگاه نشست مش��ترك مدير عامل شركت 
ش��هرك هاي صنعتي و رييس دانشگاه پيام نور 

استان قزوين برگزار شد.
حميدرضاخانپ��ور در اي��ن دي��دار با اش��اره به 
دستاوردهاي پيوند صنعت و دانشگاه گفت: پيوند 
و ارتباط دوسويه صنعت و دانشگاه، شناخت بهتر 
نيازها و توانمندي هاي صنعت، افزايش اعتماد 
صنعت به دانش��گاه ها، باال رفتن سطح آموزشي 
و علمي كاركنان بخش صنعت و استفاده بهينه 
از ظرفيت هاي دانش��گاه در رش��د اقتصادي را 
مهم ترين دستاورد پيوند اين دو بخش عنوان كرد.

او اظهار داشت: مديران شركت ها و صنعتگران و 
دانشگاه ها كه به عنوان موتور محركه اقتصاد كشور 
تلقي مي شود با تحقق آن شاهد رشد و شكوفايي 

بخش هاي مختلف اقتصاد خواهيم بود.

تحقق سود ۱۹۳۴ ريالي هر سهم
گزارش عملكرد نيمه سال »همراه اول« 

شركت ارتباطات سيار ايران با انتشار صورت هاي مالي 
ميان دوره اي 6 ماهه سال جاري، براي هر سهم ۱۹۳۴ 
ريال س��ود محقق كرد كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۲۲ درصد افزايش داشت. به گزارش تعادل از پايگاه 
خبري بورس پرس، شركت ارتباطات سيار ايران كه با 
سرمايه ۹6۰ ميليارد توماني در بازار دوم بورس حضور 
دارد، صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه )حسابرسي 
نشده( را منتشر كرد.بر اين اس��اس، »همراه« در اين 

مدت به ازاي هر سهم ۱۹۳۴ ريال سود محقق كرده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته 
كه عمدتا به خاطر افزاي��ش ۱۸ درصدي درآمدهاي 
عملياتي است.اين ش��ركت بورسي براساس عملكرد 
6 ماهه براي سال مالي جاري مبلغ ۱.۸ هزار ميليارد 
تومان سود خالص محقق كرده است. بنابراين گزارش، 
شركت مخابرات ايران با ۸۴.۱ درصد سهم، سهامدار 

عمده اين شركت محسوب مي شود.

كرمانشاه| استاندار كرمانشاه اعالم كرد كه در 6 ماه 
نخست امسال، ۴۳ ميليون دالر سرمايه گذاري خارجي 

در اين استان جذب شده است.
به گزارش روابط عمومي استانداري، هوشنگ بازوند 
ديروز در نشست شوراي سرمايه گذاري استان كه در 
استانداري كرمانش��اه برگزار شد، افزود: در اسفند ماه 
سال گذشته نيز ۳۵۰ هزار دالر سرمايه گذاري خارجي 

توانستيم براي كرمانشاه جذب كنيم.
او ب��ا اعالم اينكه همايش ملي كرمانش��اه س��رزمين 
فرصت ها ۲۹ آبان ماه جاري در تهران برگزار مي شود، 

گفت: اين همايش نقش مهمي در جذب سرمايه گذاري 
خارجي در استان خواهد داشت .

استاندار كرمانش��اه به آمادگي يك سرمايه گذار براي 
ساخت بيمارستان بخش خصوصي در كرمانشاه اشاره 
كرد و گفت: دانشگاه علوم پزش��كي بايد تمام  تالش 
خود را به كار گيرد تا بيمارستان »ويانا« توسط بخش 
خصوصي ايجاد شود.او افزود: بخش خصوصي در اين 
پروژه خواهان س��رمايه گذاري ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد 
توماني در اين بيمارستان اس��ت و براي ساخت آن از 

بودجه دولتي استفاده نخواهد كرد.

رييس اتاق تعاون ايران:

به همت اتاق تعاون يكي از موانع توسعه تعاون برداشته شد

جذب 43 ميليون دالر سرمايه گذاري خارجيافزون بر 193 هزار تن كاال از گمرك هاي فارس صادر شد

 به همت اتاق تعاون يكي از موانع توسعه اي بخش 
تعاون از ميان برداش��ته شد و تعاوني ها مي توانند 

در ثبت تغييرات راسا عمل كنند.
به گ��زارش »تعادل« از پايگاه اطالع رس��اني اتاق 
تعاون ايران، بهمن عبدالله��ي رييس اتاق تعاون 
ايران ب��ا بيان اين مطل��ب بيان داش��ت: پيش از 
اين تعاوني ها مجبور بودند براي ثبت س��اده ترين 
تغييرات نيز از وزارتخانه مربوطه مجوز بگيرند كه با 
اقدامات و تالش هاي صورت گرفته، تعاوني ها براي 

ثبت تغييرات، نيازي به مجوز وزارتخانه ندارند.
الزم به اشاره است، بخش��نامه استقالل تعاوني ها 
براي ثبت تغييرات از س��وي س��ازمان ثبت اسناد 

و امالك كشور صادر و به بخش تعاون ابالغ شد.
رييس اتاق تعاون ايران ب��ا بيان اين مطلب گفت: 
در اجراي تكالي��ف مقرر در م��اده ۵۷ قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و به اس��تناد مصوبه هيات 
مقررات زدايي و تس��هيل صدور مجوزهاي كسب 
و كار، ادارات ثبت ش��ركت ها صرف��ا در خصوص 
درخواس��ت ثبت تاس��يس ش��ركت هاي تعاون، 
اتحاديه ه��ا و اتاق هاي تعاون، مل��زم به اخذ مجوز 

از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهند بود.
او ادام��ه داد: تعاوني ه��ا در رابطه با درخواس��ت 
تغييرات ضرورتي به اخذ مج��وز از وزارت مذكور 
ندارند. بر اين اس��اس احمد تويس��ركاني معاون 

رييس قوه قضاييه و رييس س��ازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور طي بخشنامه اي ضمن ابالغ، نظارت 
بر حسن اجراي اين بخشنامه را برعهده مدير كل 
ثبت شركت ها و موسس��ات غيرتجاري و مديران 

ثبت اسناد و امالك استان ها قرار داد.
گفتني اس��ت، اس��تقالل تعاوني ها، اتحاديه ها و 
اتاق ها و ع��دم نياز براي ثبت تغيي��رات به وزارت 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي در ۳۰ م��رداد ماه 

س��الجاري با اكثريت آراي هي��ات عالي مقررات 
زدايي به تصويب رسيد.

رييس اتاق تعاون ايران تصريح كرد: بر خود وظيفه 
مي دان��م اين اتفاق مه��م را به همه تش��كل هاي 
تعاوني تبريك گفته و اميد اس��ت كه تعاونگران با 
آزادي عمل كه در فعاليت ها ايجاد ش��ده، بيش از 
پيش در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي منش��أ 

اثرخير باشند.

 جابه جايي مسافران اربعين
با قطار

مدارس ۳ شهر خوزستان 
تعطيل شد

تفكيك شبكه آب شرب 
و بهداشتي شهر زواره اصفهان

 پرداخت حقوق كارگران
در اولويت قرار گيرد

ارتباط دو سويه صنعت 
و دانشگاه زمينه ساز رشد اقتصاد
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برش

فارس| مديركل گمرك هاي استان فارس گفت: ۱۹۳ 
هزار و ۳6 تن كاال در هفت ماه س��ال ۹۷ به ارزش بيش از 
۱۳۷ ميلي��ون و ۷۲۱ هزار دالر از طريق گمرك هاي اين 

استان به خارج از كشور صادر شد.
خداداد رحيمي، ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: در بين 
كاالهاي صادراتي استان فارس طي مدت مذكور، اوره از 
لحاظ وزني ۵۸ درصد و از لحاظ ارزش 6۷ درصد نسبت 
به مدت مشابه پارسال فزوني داش��ته است كه از داليل 
آن مي توان به كيفيت محصول و بازاريابي مناسب تجار 
و بازرگانان اس��تان فارس به ويژه در كش��ورهاي جنوب 

خليج فارس اشاره كرد.او ادامه داد: كاالي صادراتي استان 
كه محص��والت لبني، رب گوجه فرنگ��ي، عصاره و پودر 
شيرين بيان، اوره، خرما، سيمان، كاشي و سراميك، آرد 
گندم و فرش را شامل مي شود عمدتا به كشورهاي عراق، 
افغانستان، امارات متحده عربي، قطر، كويت، آلمان، هند، 
تركيه، پاكس��تان و اندونزي صادر شد.او، مجموع كاالي 
صادر شده از استان فارس در سال ۹6 را بيش از ۲۰۰ هزار 
تن كاال به ارزش ۲۴۸ ميليون دالر برشمرد و اضافه كرد: 
اين كاالها بيشتر به كشورهاي آلمان، تركيه، قطر، امارات 
عربي متحده، كويت، هند، اندونزي، افغانس��تان، عراق 

و سوريه صادر ش��د.مديركل گمرك هاي استان فارس 
گفت: بيشترين حجم كاالهاي صادر شده در سال ۹6 را 
محصوالتي از جمله توليدات لبني، رب گوجه فرنگي، شيره 
و عصاره شيرين بيان، خرما، اوره، سيمان، ماهي، كاشي و 
سراميك، فرش و ساير كفپوش ها و مفتول آهني و فوالدي 
تشكيل مي داد.رحيمي افزود: در هفت ماه امسال ۱۱ هزار و 
6۰۸ تن كاال به ارزش ۵۸ ميليون و ۱۹۵ هزار و ۲۴۰ دالر 
از طريق گمرك هاي فارس به كشور وارد شده كه عمدتا 
از چين، امارات متحده عربي، آلمان، تركيه، لهستان، كره 

جنوبي، سوئد، پاكستان، سوئيس و ايتاليا بود.
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افزايش تعرفه هاي پزشكي براي نيمه دوم امسال درانتظار اعالم نظر سازمان برنامه و بودجه است

بار تورم خدمات پزشكي بر دوش مردم 

اما و اگرهاي وعده »سربازي سمن هاي جوانان«

اگرچه فروردين ماه امسال نرخ تعرفه هاي پزشكي از 
سوي دولت 5 درصد اعالم شد، اما اكنون با افزايش 
ن��رخ تورم و بي ثبات��ي بازار ارز، ب��ار ديگر چالش بر 
س��ر اين موضوع باال گرفته تا جايي كه مس��ووالن 
س��ازمان نظام پزش��كي كش��ور معتقدند، دولت با 
توجه به نرخ تورم بايد در نيمه دوم سال تعرفه ها را 
افزايش دهد، چرا كه از ابتداي سال هم بنا به استناد 
اظهارات عليرضا اوليايي منش، دبير ش��وراي عالي 
بيمه سالمت، رشد تعرفه ها و هزينه هاي تشخيصي، 
درماني و دارويي در س��ال ۹۷ پايين تر از نرخ تورم 
عمومي كش��ور بود.با اين وجود با توجه به وضعيت 
اقتصادي مردم، كارشناسان اقتصاد سالمت معتقدند 
اگر تعرفه هاي پزش��كي بيشتر ش��ود، پرداختي از 
جيب مردم هم افزايش يافته و در چنين ش��رايطي 
توان مراجعه مردم به پزش��ك بطور چش��مگيري 
كاهش پيدا مي كند. چنين وضعيتي در حالي است 
كه س��ال 13۹6 با توجه به وض��ع اقتصادي مردم 
كميس��يون تلفيق بودجه، تعرفه برخي از خدمات 
از جمله خدمات بهداش��تي و درماني را صفر اعالم 
كرد.با اين حال پيشنهاد افزايش تعرفه هاي پزشكي 
براي نيم��ه دوم س��ال ۹۷ در ش��وراي عالي بيمه 
تصويب ش��ده و قرار است س��ازمان برنامه و بودجه 

آن را بررسي كنند. 

  چ�را نظ�ام پزش�كي مواف�ق افزاي�ش 
تعرفه هاست؟

مسووالن سازمان نظام پزش��كي كشور معتقدند با 
توجه به ايجاد تورم دو رقمي در حوزه هاي مختلف، 
موسس��ات  درمان��ي ب��راي تامين هزينه هايش��ان 
دچار مشكل ش��ده اند؛ به خصوص در حوزه مخارج 
پرس��نلي؛ چراكه هزينه هاي جاري ش��ان افزايش 
يافته و همچنين خريدهايشان را هم بايد به صورت 
نقد انجام دهند بنابراي��ن جبران هزينه هاي فني و 
تجهيزاتي حوزه سالمت در شش ماهه دوم سال ۹۷ 
پيشنهادي است كه از سوي اين سازمان مطرح شده 
و در انتظار بررس��ي و اعالم نظر دولت است. محمد 
جهانگيري، معاون نظارت و برنامه ريزي س��ازمان 
نظام پزشكي، درباره اين موضوع بيان كرد: »ميزان 
تورم باال رفته است و متناس��ب با اين افزايش، بايد 
در حوزه پزشكي هم به فكر چاره بود. در حال حاضر 
مي بينيم كه اقشار مختلف هزينه هايشان را تقريبا 
به روز كرده ان��د. حتي بخش هايي چون هواپيمايي، 
حمل ونقل، خوراك و... همه هزينه هايشان را به روز 
كرده اند، اما تنها جايي كه هزينه هايش به روز نشده 
و هنوز هم ارايه خدمت مي كند، حوزه سالمت است. 
بر همين اساس ما درخواس��تي را براي جبران اين 
هزينه ها به ش��وراي عالي بيمه اراي��ه داديم تا براي 
جبران هزينه هاي حوزه سالمت در شش ماهه دوم 
سال ۹۷ تدابيري اتخاذ ش��ود. بنابراين هنوز براي 

سال ۹۸ هيچ موضوعي مطرح نشده و بايد بر اساس 
قانون بررس��ي هاي الزم انجام ش��ود و پيشنهادات 

داده شود.«
او اف��زود: »كليت پيش��نهادات مان ب��راي جبران 
هزينه هاي حوزه سالمت در شش ماهه دوم سال ۹۷، 
درباره جبران بخشي از هزينه هاي فني و تجهيزاتي 
بوده اس��ت. در عين حال بررس��ي هاي الزم را براي 
سال ۹۸ هم در س��ازمان نظام پزشكي و دبيرخانه 
ش��وراي عالي بيمه انجام مي دهيم تا در زمان مقرر 
مطرح كنيم. پيشنهاد س��ازمان نظام پزشكي براي 
جبران بخشي از هزينه هاي فني و تجهيزاتي حوزه 
سالمت در شش ماهه دوم ۹۷، در شوراي عالي بيمه 
تصويب شده و قرار است سازمان برنامه و بودجه آن 
را بررسي كنند. البته اعضاي سازمان برنامه و بودجه، 
در ش��وراي عالي بيمه اين موضوع را تاييد كردند، 
اما قرار است س��ازمان برنامه وبودجه اين پيشنهاد 
را به هيات  دولت ارايه دهد ت��ا مصوبه هيات  دولت 
را داشته باش��د. در حال حاضر منتظر جواب هيات 
دولت هس��تيم. فقط خواهش مان اين است كه اين 
اقدام به گونه اي انجام شود كه نوش دارو بعد از مرگ 
سهراب نباش��د. بنابراين، اين اقدام را به موقع انجام 

دهند تا مشكلي ايجاد نشود.«
جهانگيري بيان كرد: »در گذشته بيمارستان ها تمام 
خريدهايشان را در يك پروسه زماني انجام مي دادند، 
به عنوان مثال اگر م��واد مصرفي يا تجهيزات مورد 
نيازش��ان را خريداري مي كردند، با چك هاي س��ه 
ماهه و شش ماهه ارايه مي دادند، اما در حال حاضر 
تا پول را به ص��ورت نقدي ندهي��م، خريدي انجام 
نمي شود. اين موضوع نه تنها براي تجهيزات پزشكي 
و دارو، بلكه حتي در موادي مانند دستمال كاغذي، 
آب معدني، مواد خوراكي و... هم اتفاق افتاده و بايد 
به صورت نقدي يا با چك هاي كم مدت اين مواد براي 
مراكز درماني تامين شود. بنابراين هزينه هاي مراكز 
درماني خصوصي، جاري و به روز شده است. از طرفي 
هزينه هاي پرسنل هم وجود دارد و بر همين اساس 
مديريت مراكز، اعم از بيمارس��تان ها، پاراكلينيك، 
كلينيك ها، درمانگاه ها و حتي مطب ها دچار مشكل 
شده است.  از طرفي پرداخت هاي بيمه ها هم با تاخير 
انجام مي شود و برخي بيمه ها هنوز سال گذشته را 
هم تس��ويه نكرده اند. البته ميزان تاخيرها متفاوت 
است، اما بيش��ترين تاخير براي بيمارستان هاست. 
به ويژه در مراكز بزرگ مان كه هزينه هايش��ان باال 
است، بيشترين تاخير را در حوزه بيمارستاني داريم 
كه بيش از يكسال تاخير در پرداخت مطالبات شان 

وجود دارد.«

  فشار بيشتر بر جيب مردم
با وجود اينكه مس��ووالن س��ازمان نظام پزش��كي 
معتقدند به دليل همس��ان نب��ودن تعرفه ها با نرخ 

تورم، بايد تعرفه ها افزايش پيدا كند اما مخالفاني هم 
براي افزايش تعرفه وجود دارد كه معتقدند افزايش 
اين نرخ س��بب فش��ار بيش��تر مالي بر جيب مردم 
مي شود. حسن جان فدا، دكتراي تخصصي مديريت 
بهداشت، درباره اين موضوع بيان كرد: »با توجه به 
شرايط اقتصادي جامعه، درآمد اغلب مردم به ويژه 
اقشار آس��يب پذير جامعه پاس��خگوي هزينه هاي 
جاري زندگي نيس��ت. هنگامي كه مردم ش��اخص 
هزينه هاي مربوط به مسكن، خوراك، پوشاك، حمل 
و نقل و... را بررسي مي كنند، شاهد تورمي محسوس 
هستند و از طرفي با كاهش درآمدي به ويژه در اقشار 
آسيب پذير جامعه مواجهه هستيم و نسبت هزينه ها 
با درآمد خانوار هماهنگي ن��دارد. حاال اگر افزايش 
هزينه هاي درماني را به اي��ن هزينه ها اضافه كنيم 

بطور حتم مشكالت افزايش خواهد يافت.«
او افزود: »بهتر اس��ت به جاي افزاي��ش تعرفه هاي 
پزشكي، نگاهي به سبد هزينه هاي خانوارها بيندازيم 
و شكاف طبقاتي موجود در جامعه را كاهش دهيم. با 
ارتقاي سطح درآمد اقشار آسيب پذير و پيشگيري از 
افزايش ساير هزينه به سبد خانوار؛ رضايت عمومي 

جامعه را افزايش دهيم.«
ب��ه گفته جان فدا با توجه به مش��كالت اقتصادي و 
وضعيت تورم موجود درجامعه، افزايش تعرفه هاي 
پزش��كي و به تبع آن درماني به ساير شاخصه هاي 

زندگي، به ويژه سبد غذايي خانوار آسيب مي زند كه 
اين مساله منجر به سوء تغذيه، ضعيف شدن سيستم 
دفاعي بدن، افزايش بيماري ها و در نهايت افزايش 

هزينه هاي بهداشتي و درماني جامعه خواهد شد.
 او بي��ان كرد: »سال هاس��ت فعاالن نظام س��المت 
كشورهاي توسعه يافته در حال سرمايه گذاري براي 
اجراي طرح هاي پيشگيري از بيماري هاي مختلف 
هس��تند؛ چراكه معتقدند اين مهم عالوه بر كاهش 
هزينه هاي درمان، موج��ب افزايش كارآمدي افراد 
جامعه خواهد ش��د؛ بنابراين بايد نظام س��المت ما 
توجه ويژه به اين حوزه تخصصي و الزم در مديريت 
حوزه س��المت نمايد. س��رمايه گذاري براي توسعه 
بيمارس��تاني و افزايش تعرفه هاي پزش��كي صرف 
تهديد جدي جامعه، به پايين آمدن نرخ س��المت و 

افزايش هزينه هاي درمان هدايت مي شود.«

  پايين بودن تعرفه ها و رواج زيرميزي
با وج��ود اينكه افزاي��ش نرخ تعرفه هاي پزش��كي 
فش��ار اقتصادي بر م��ردم را افزايش مي دهد برخي 
نمايندگان مجلس معتقدند، همگام نشدن تعرفه ها 
با نرخ تورم، زمين��ه را براي ب��روز زيرميزي هموار 
مي كن��د. اميرحس��ين قاضي زاده  هاش��مي ، عضو 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي، 
درباره اي��ن موضوع بيان كرد: “ به صورت رس��مي 

افزايش 5 درصدي تعرفه كه ابتداي سال ۹۷ تعيين 
شد، به نفع مردم اس��ت اما ممكن است روش هاي 
غيررسمي  مانند زيرميزي ها رواج پيدا كند از طرف 
ديگر اين فشارها به بخش هاي درماني مي تواند در 
كيفيت خدمات درماني تاثيرگذار باش��د، از طرفي 
توان مالي مردم هم در حدي نيس��ت ك��ه بتوانند 
عددهاي باالتري را براي بهداشت و درمان خودشان 

پرداخت كنند.«
با اين وجود س��يامك مره صدق، عضو كميس��يون 
بهداش��ت و درمان مجل��س، معتقد اس��ت وجود 
مشكالت اقتصادي نمي تواند دليلي بر زياده خواهي 
هر صنفي باش��د، كم��ا اينكه حق��وق معلمان هم 
افزايش زيادي نداشته اس��ت در اين شرايط بايد از 
دانش آموزان زيرميزي بگيرند.او درباره اين موضوع 
افزود: »مش��كالت اقتصادي دليلي بر اين نيس��ت 
كه صنف پزش��كان خود را تافته جدا بافته بدانند و 
تصميم نداشته باشند كه براي رفع اين معضل هيچ 
نقشي ايفا كنند، چرا كه عموم مردم درگير مشكالت 
مالي هستند و همگان بايد در جهت رفع آن سهمي 
داشته باش��ند. اينكه برخي پزشكان سعي دارند در 
شرايط كنوني كشور معضل زير ميزي را چماق كنند 
و مردم را از آن بترس��انند بايد يك بار براي هميشه 
حل ش��ود كه البته ق��رار بود اجراي ط��رح تحول 

سالمت به تحقق اين مهم منتهي شود.«

بيش از يك سال از پيشنهاد اعطاي تسهيالت سربازي 
براي جوانان عضو سازمان هاي مردم نهاد مي گذرد؛ 
پيشنهادي كه هر بار با واكنش��ي از سوي ستاد كل 
نيروهاي مس��لح مواجه مي ش��ود و نمي توان براي 

تصويب و اجراي آن روزشماري تعيين كرد.
آبان ماه س��ال گذش��ته بود كه معاون س��اماندهي 
امور جوانان وزارت ورزش جوان��ان براي اولين بار از 
برگزاري جلسه مشترك با ستاد كل نيروهاي مسلح 
براي طرح » س��رباز � مهارت« خب��ر داده و گفته بود 
ك��ه اميدواريم در صورت انعقاد تفاه��م نامه بتوانيم 
براي س��من هاي فعال در حوزه اشتغال و كارآفريني 
امتيازاتي مانند كس��ر از خدمت و س��ربازي امريه را 
اجرا كنيم. چندي بعد نيز تندگويان از آماده ش��دن 
تفاهم نامه با ستاد كل نيروهاي مسلح در مورد امريه 
تش��كل هاي جوانان تا آخ��ر دي م��اه ۹6 خبر داد؛ 
اگرچه چندي بعد نيز در اولين همايش مجمع ملي 
سازمان هاي مردم نهاد اين مدت زمان را تا پايان بهمن 
ماه ۹6 تمديد كرد اما در اسفند ماه همان سال بود كه 
معاون س��اماندهي امور جوانان دوباره از آماده شدن 
تفاهم نامه با س��تاد نيروهاي مسلح خبر داد و گفت 
كه بايد تاريخي براي امضاء آن اعالم شود و در صورت 
امضاء و قطعي شدن، اين تفاهم نامه براي سال آينده 

)۹۷( قابل اجرا خواهد بود.
اما در نهايت تيرماه امسال بود كه تندگويان از امضاي 
تفاهم نامه بين س��ازمان ورزش و جوانان و ستاد كل 
در خصوص حضور س��ربازان امريه در تش��كل هاي 
جوانان خبر داد و گفت: بايد كارگروهي شكل بگيرد 
تا دس��تورالعمل نحوه اس��تفاده و گذراندن امريه در 

تشكل ها تا پايان شهريورماه ۹۷ تهيه و تدوين شود؛ بر 
اساس اين تفاهم نامه كساني كه در داخل تشكل هاي 
كارآفرين جوانان فعاليت مي كنند، مي توانند از امريه 
براي گذراندن دوره پايان خدمت در همان تش��كل 
استفاده كنند كه اميدوارم اين دستور تا پايان امسال 

اجرايي  شود. 

او تاكيد كرده بود كه در اين بحث، كسر خدمت نداريم 
و فقط بحث »امريه« مطرح است كه فرد شش ماه از 
دوره پاياني خدمت خود را در داخل تش��كل سپري 
كند. اگرچه تندگويان شهريور امس��ال هم از آماده 
شدن دستورالعمل مشترك بين اين معاونت و ستاد 
كل نيروهاي مسلح در مورد »سهميه امريه« اعضاي 
تشكل هاي جوانان تا پايان آخرين ماه فصل تابستان 
۹۷ خبر داد، در عين حال توضيح داده بود كه تعدادي 
شاخص هاي اعطالي اين تسهيالت را در سايت اعالم 
خواهيم كرد، شاخص هايي كه هنوز اعالم نشده است.

اين درحالي است كه هفته گذش��ته سردار كمالي، 
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستادكل نيروهاي 
مسلح توضيحاتي را درباره پيشنهاد ارايه تسهيالت 
سربازي به فعاالن سمن ها و تشكل ها ارايه كرد و گفت: 
اين مساله از سال گذشته در قالب پيشنهادي از سوي 
وزارت ورزش و جوانان به س��تادكل نيروهاي مسلح 

ارايه شد و هيچ قانوني در اين خصوص وجود ندارد.
به گفت��ه وي مواردي كه تحت عنوان كس��رخدمت 
سربازي در ازاي فعاليت در سمن ها يا ديگر تسهيالت 
س��ربازي كه در اين خصوص مطرح مي شود در حد 
پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان است و تنها در صورت 
اخذ مجوزهاي الزم و تبديل ش��دن به قانون اجرايي 

خواهد ش��د، بنابراين در حال حاضر كس��ر خدمتي 
براي فعاالن سازمان هاي مردم نهاد و تشكل ها وجود 
ندارد.او افزود كه متاسفانه گاهي طرح، پيشنهادات و 
ايده ها در رسانه سبب مي شود تا برخي از مشموالن 
سربازي با اميد به اجرايي شدن آن پيشنهادات وارد 
غيبت ش��ده و امكان بهره مندي از هيچ تسهيالتي 
را نداش��ته باش��ند كه به همين دليل به مشموالن و 
خانواده هاي آنان توصيه مي كنم كه براساس قوانين 
جاري سربازي نسبت به تعيين تكليف وضعيت خود و 
فرزندانشان اقدام كنند. به گزارش ايسنا، اگرچه بيش 
از يك سال از پيشنهاد معاونت ساماندهي امور جوانان 
درباره پيگيري وضعيت سربازي و اعطاي تسهيالت 
به اعضاي سازمان هاي مردم نهاد گذشته است، اما در 
شرايطي كه ترغيب جوانان به حضور در سازمان هاي 
مردم نهاد همواره با ارايه مش��وق هايي مانند اعطاي 
تس��هيالت بانكي، معافيت مالياتي براي كارآفريني 
از سوي س��من ها و حتي تالش معاونت جوانان براي 
رايزني در مورد وضعيت بيمه آنها همراه بوده اس��ت، 
بايد ديد اين وعده معاونت جوان��ان و انتظار اعضاي 
س��من ها براي تحقق تسهيالت س��ربازي و رايزني 
معاونت جوانان با ستاد كل نيروهاي مسلح نهايتا به 

كجا خواهد رسيد. 

آسيب هاي اجتماعي  در  كمين خانواده   زندانيانطرح احياي درياچه اروميه با انتقال آب  از درياچه وان
گرچه پيش از اين اعالم شده بود دولت تركيه با انتقال 
آب از درياچه وان تركيه ب��ه درياچه اروميه موافقت 
نكرده، اما عضو كميس��يون كش��اورزي، آب ومنابع 
طبيعي مجلس گفت: انتقال آب درياچه وان تركيه به 
درياچه اروميه اگر با ديپلماسي قوي و مطمئن شكل 
بگيرد مي تواند در پايداري سطح سبز و دوام درياچه 

اروميه مناسب باشد.
علي ابراهيم��ي در رابطه با انتق��ال آب درياچه وان 
تركيه ب��ه درياچه ارومي��ه گف��ت: انتقال هاي بين 
حوزه اي چندان مطمئن نيست چرا كه ممكن است 
به دليل شرايط مختلف ديپلماسي و سرد و گرم شدن 
روابط بين دو كشور اجراي اين پروژه ها با مشكالتي 

مواجه شود. 
نماينده مردم ش��ازند مجلس شوراي اسالمي افزود: 
انتقال آب درياچ��ه وان تركيه به درياچ��ه اروميه و 
تعامالتي اينچنيني به جهت اينكه درياچه وان تركيه 
حوضه آبريز محسوب مي ش��ود و ميزان بارش باران 
نيز به نسبت باالتر از ايران است، مي تواند در پايداري 

سطح سبز و دوام درياچه اروميه مناسب باشد. 

  سدس�ازي هاي تركي�ه عام�ل اصل�ي 
ريزگردهاي ايران 

او با اشاره به تعامالت ايران و تركيه در حوزه محيط زيست 
تصريح كرد: متاسفانه سدسازي هايي كه در مسير مزر 
مشترك و در حوضه آبريز باال دست توسط كشور تركيه 
انجام شده است براي ما و هم براي كشور عراق مشكالت 
زيس��ت محيطي بس��ياري ايجاد كرده است.از طرفي 
ريزگردهايي كه در اس��تان خوزستان وجود دارد تاثير 
گرفته از همين دست كاري هاي محيط زيستي است. 
ابراهيمي به خانه ملت گفت: روابط بين الملي ما در حوزه 
زيست محيطي نه با كشور تركيه بلكه باتمامي كشورهاي 
همسايه قابل قبول نبوده است، مخصوصاً اگر با كشورهاي 
حوزه درياي خزر ارتباط و همكاري هاي خوبي داشتيم، 
مشكالت امروزه درياي خزر به ويژه در موضوع خاويار به 

اين حد بحراني نشده بود.

  وزارت امور خارجه حقا به ايران را پيگيري 
كند

اين نماينده مردم در مجلس ده��م ادامه داد: همه 

كشور ها منافع خودشان را در اولويت قرار مي دهند. 
تركيه نيازي به همكاري ب��ا ايران ندارد و معمواًل با 
همس��ايه هاي غربي تر خودش در ارتباط اس��ت. به 
همين دليل ما بايد برخ��ي از هزينه ها را بپذيريم و 
در روابطمان پيش قدم باشيم . از طرف شرق كشور 
نيز با كش��ور افغانس��تان در حوزه محيط زيست و 
حقابه هيرمند درگير هس��تيم. وزارت امور خارجه 
بايد منهاي وظايف سياس��ي خود در سطح كالن، 
با وزارتخانه هايي چ��ون وزارت نيرو همكاري هاي 

موثري داشته باشد تا حقابه ما از بين نرود.
عض��و كميس��يون كش��اورزي، آب ومنابع طبيعي 
مجل��س در رابطه ب��ا عملكرد وزارت ام��ور خارجه 
در موضوع هاي زيس��ت محيطي گفت: وزارت امور 
خارجه بايد به مس��ائل زيس��ت محيطي ورود كند 
چراكه تمامي كش��ور هاي دنيا در حوزه منافع ملي 
تعارف ندارند، بسياري از مشكالت زيست محيطي 
كشور ما ناش��ي از ضعف ديپلماس��ي در اين حوزه 
است متاسفانه ما در اين زمينه موفقيت هاي خوبي 

كسب نكرده ايم. 

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: در حال حاضر بيش از 15۰ هزار نفر از زندانيان 
متاهل و داراي فرزند هس��تند، نبود پدر و سرپرست 
مي  تواند آس��يب هاي مادي و معنوي بس��ياري براي 
اعضاي خانواده ايجاد كند. حس��ن لطف��ي در رابطه 
با وضعيت نا مناس��ب خانواده ه��اي زندانيان متاهل 
گفت: زنداني شدن سرپرست خانواده زمينه ساز بروز 
آس��يب هاي اجتماعي فراواني ب��راي اعضاي خانواده 
زندانيان اس��ت. در حال حاضر بيش از 15۰ هزار نفر 
از زندانيان متاهل و داراي فرزند هس��تند، نبود پدر و 
سرپرست مي  تواند آسيبهاي مادي و معنوي بسياري 

براي اعضاي خانواده ايجاد كند. 
نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به اينكه خانواده هاي زندانيان آسيب پذير ترين قشر 
جامعه هس��تند چرا كه هيچ تكيه گاه و متولي ندارند، 
افزود: مسائل و مشكالت خانواده زندانيان بسيار زياد 
بوده و در معرض آس��يب هاي اجتماعي مختلفي قرار 
دارند. اين در حالي اس��ت كه آنها تقصيري  در اتفاقي 
كه افتاده ندارند، اما رنج هاي اين اتفاق، آس��يب هاي 

گوناگون فرهنگي، اخالقي و اقتصادي را بر آنها تحميل 
مي كن��د. بايد براي جلوگيري از آس��يب هاي روحي، 
رواني و اجتماعي خانواده ها نهادي تشكيل شود تا با يك  
برنامه ريزي منسجم و با حفظ كرامت انساني از خانواده 
زندانيان سرپرست و متاهل حمايت كند. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، به خانه ملت گفت: به صورت كلي 
آسيب هاي اجتماعي از خأل زير ساخت هاي اشتغال در 
كش��ور به وجود مي آيد، شغل از متغيرهايي است كه 
در زمينه ارتكاب بزهكاري و انحرافات اجتماعي نقش 
بسزايي دارد، براي بررسي آسيب هاي اجتماعي در هر 
جامعه ابتدا بايد عوامل پيدايش آسيب ها و انحرافات 
اجتماعي را شناسايي و سپس در راستاي پيشگيري و 

مبارزه با آن گام  برداريم. 
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
اشتغال را يك عامل كليدي و تاثيرگذار در پيشگيري از 
آسيب هاي اجتماعي دانست و تصريح كرد: تا زماني كه 
نتوانيم زيرساخت هاي اشتغال و توزيع عادالنه ثروت را 
در كشور فراهم كنيم، آمار آسيب هاي اجتماعي كاهش 

چشمگيري نخواهد داشت. 
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تنظيم آيين نامه »شب ماني« 
دانش آموزان در مدارس

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش ضمن اعالم 
خبر تصوي��ب آيين نامه اردوه��اي دانش آموزي از 
تنظيم آيين نامه »شب ماني دانش آموزان در مدرسه« 
خب��ر داد. مهدي نويد ادهم با بيان اينكه هفته قبل 
آيين نامه اردوهاي دانش آموزي را در شوراي عالي 
بررسي كرديم اظهار كرد: اردو يكي از فعاليت هاي 
موثر آموزشي و تربيتي ماست كه برخي كاستي هاي 
نظام آموزشي كه در كالس ظرفيت ارايه آن وجود 
ندارد را جبران مي كند. او افزود: آنچه در قالب اردوها 
چه در درون و چه بيرون مدرسه به دانش آموزان ارايه 
مي شود بسيار موثر است و معموال در فضاي نشاط 
آميز و جذاب مثل اردوگاه ه��ا، پارك ها، طبيعت و 
زيارتگاه ها، يادگيري در محيط صميمانه و دقيق تر 
اتفاق مي افتد. دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش 
با اشاره به اينكه البته با مخاطرات حمل و نقل و رفت و 
آمد دانش آموزان و نارسايي هايي چون عدم استفاده 
بهينه از حضور بچه ها در اردو روبرو هستيم به ايسنا 
گفت: لذا اين آيين نامه چندين جلسه در دستوركار 
ش��وراي عالي ق��رار گرفت و م��واردي مانند اينكه 
ابتدايي ها چه قدر بتوانند اردو بروند و آيا مجاز هستيم 
به عنوان مثال يك هفته دانش آموز را خارج استان 
نگه داريم؟ و آثار مثبت و منفي آن چيست؟ به بحث 
گذاشته شد و در نهايت آيين نامه به تصويب رسيد. 
نويد ادهم ادامه داد: همچنين قرار ش��د همكاران 
كار جديدي ارايه دهند كه شب ماني دانش آموزان 
در مدرس��ه اس��ت. اينكه دانش آم��وزان بخواهند 
شب هايي را مدرسه خودشان بمانند نيازمند قانون 
و ضابطه  است. شب ماني يكي از فعاليت هاي موثر 
است. دانش آموزان مي توانند شب هايي را در مدرسه 
خودشان به عنوان تفريح و بازي يا برگزاري شب هاي 
قدر و ... بمانند. اكنون هم در مدارسي دانش آموزان 
براي درس و كنكور و امتحان در مدرسه مي مانند و 
فرقي ندارد مدرسه دولتي و غيردولتي باشد. اين امر 
يك آيين نامه ويژه مي خواهد و قرار شده تنظيم و به 

شوراي عالي ارايه شود. 

حضور تيم هاي مقابله 
 با برهم زدن امنيت در مرز

رييس پليس آگاهي ناجا از حضور تيم هاي مقابله  با 
سرقت و برهم زدن امنيت در شهرهاي مرزي مهران، 
شلمچه و چزابه خبر داد. محمدرضا مقيمي درباره 
اقدامات پليس آگاهي ناجا در مرزهاي مهران، چزابه و 
شلمچه گفت: از آنجا كه تامين امنيت شهرها برعهده 
پليس آگاهي است، نيروهاي اين پليس در شهرهاي 
مهران، چزابه، شلمچه و اطراف شهرهاي مرزي براي 
تامين امنيت حضور دارن��د. نيروهايي نيز از آگاهي 
تهران و از استان هاي ديگر به همراه كارشناسان آگاهي 
به اين مناطق اعزام شده اند.  او ادامه داد: نيروهاي اعزام 
شده به اين مناطق با هماهنگي و همكاري استان با 
افرادي كه قصد بر هم زدن امنيت ش��هرها را دارند، 
مقابله و مبارزه مي كنند. رييس پليس آگاهي ناجا 
در مورد برخي مشكالت در سال هاي گذشته گفت: 
در سنوات گذشته يكي از اشكاالتي كه وجود داشت، 
پراكنده پارك كردن خودروها و جاي نامناسب پارك 
خودروها بود و مسافران در هنگام برگشت بعضا چون 
در مقاب��ل يكديگر پارك كرده و راه خروج را بس��ته 
بودند، هر خودرويي كه قصد خارج ش��دن داشت، 
بايد خودروي مقابل را جابه جا مي كرد و به خودروها 
آسيب وارد مي شد. مقيمي اظهار كرد: در سال هاي 
گذشته بعضا آمار سرقت از داخل خودرو زياد نبود و 
آمار خسارتي كه به خودروها وارد مي شد، بسيار زياد 
بود، چراكه به صورت نامنظم خودروها پارك مي شد. 
او ادامه داد: اگر همه افراد رعايت كنند و خودروهاي 
خود را در جاي مناسب پارك كنند و اقدامات امنيتي 
را انجام دهند، ان ش��اءاهلل س��رقت كمي خواهيم 
داشت. پليس نيز در شهرها حضور دارد و مسيرها 
را كنترل مي كند. همچنين تيم هاي فعال در زمينه 
مقابله با س��رقت هاي داخل خودرو در اين مناطق 
حضور دارند و اميدواريم با اين اقدامات سرقت ها را 

به حداقل برسانيم. 

 بدهي انباشته حوزه دارو 
مانع اجراي قانون 

عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت مجلس، هشدار 
به توزيع كنندگان داروي اخاللگر در بازار دارو را بدون 
توجه به پرداخت مطالباتشان اقدامي بيهوده دانست. 
محمد نعيم اميني فرد در واكنش به هشدار سازمان 
غذا و دارو كه در پي آن اخاللگران حوزه توزيع دارو كه 
به دستگاه قضايي معرفي خواهند شد، گفت: هم اكنون 
بايد برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت يا دراز مدت 
براي تخصيص به موقع ارز به واردات مواد اوليه دارو 
يا تقويت بخش هاي مح��دودي در حوزه دارو كه در 
آنها توليدات دارو و تجهيزات پزش��كي وجود ندارد، 
صورت بگيرد، ضمن اينكه اين يك اصل است كه بايد 
سازوكار الزم براي رقابت آنها نيز فراهم شود. نماينده 
مردم ايرانش��هر در مجلس شوراي اسالمي، به خانه 
ملت گفت: اين امر صحيحي است كه بايد در جهت 
برقراري انضباط اقتصادي نظارت شود، اما برخورد با 
اخاللگران توزيع دارو راه حل آن نيست، بلكه بايد براي 
رفع نياز اين بخش تدارك ديده شود و اين اطمينان 
به مردم و مجلس داده شود كه مبلغ 5/3 ميليارد دالر 
تخصيص يافته به حوزه س��المت به موقع پرداخت 
خواهد شد. او اظهار كرد: اخطار سازمان غذا و دارو كه 
در راستاي اقدامات نظارتي آن صورت گرفته نبايد به 
صدور بيانيه هاي شديداللحني كه اثر مطلوبي به همراه 
ندارد، منتهي شود، بنابراين بايد حتما سازوكار تدارك 
و توزيع دارو را ساماندهي كنيم. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، يادآورشد: موضوع مهم ديگري كه در 
حوزه دارو وجود دارد، كمبود نقدينگي دارو و تجهيزات 
پزشكي است كه به دليل عدم پرداخت مطالبات اين 
بخش بعضا تا 4۰۰ روز به بدهي انباشته تبديل شده 
اس��ت كه براي ممانعت از بروز اخالل در نظام توزيع 
دارو بايد در گام اول مطالبات حوزه دارو پرداخت شود.
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 »تعادل« راهكارهاي حذف سوداگري از بازار ملك را بررسي مي كند 

تنظيم بازار مسكن با ماليات بر عايدي زمين
گروه راه و شهرس�ازي|قيمت ها در بازار مسكن طي 
ماه هاي اخير افزايش چشمگيري را تجربه كرد، جهشي 
كه به گفته كارشناسان اقتصاد مسكن با دريافت ماليات 
بر عايدي زمين، ماليات برخانه هاي خالي و ... تاحدودي 

قابل كنترل بود.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي هم 
به تازگي در اظهار نظري اعالم كرد كه يكي از راهكارهاي 
تعادل بخشي به بازار مسكن استفاده از ماليات بر عايدي 
زمين است؛ اما نگاهي به عملكرد وزارت راه و شهرسازي 
طي 5 س��ال گذشته نشانگر آن اس��ت كه اين وزارتخانه 
تمايلي براي دريافت ماليات در بخش مسكن ندارد، اگرچه 
نمي توان عدم همكاري وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي و 

سازمان امور مالياتي را هم در اين زمينه ناديده گرفت. 
عدم اجراي ط��رح ماليات بر خانه هاي خالي در 3 س��ال 
گذشته و بي توجهي در راه اندازي سامانه امالك و مستغالت 
كشور، نمونه بارز عدم تمايل اين وزارتخانه براي دريافت 
ماليات در بخش مسكن اس��ت؛ ماليات بر عايدي زمين 
هم يكي ديگر از انواع ماليات است كه دريافت آن به بهبود 
بخش مسكن كمك مي كند اما دريافت آن مورد بي مهري 

قرار گرفته است.
در اين ميان و با وجود انتقادهايي كه طي سال هاي اخير 
به سياست هاي وزارت راه و شهرسازي در زمينه دريافت 
ماليات در بخش مسكن وجود داشته و دارد، علي چگني، 
 مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي به نقش 
موثر دريافت اين نوع از ماليات ها بر تعادل بخشي در بازار 
مسكن اشاره مي كند و مي گويد: وجود تقاضاي سوداگرانه 
به خصوص در حوزه زمي��ن و عدم تطابق الگوي عرضه و 
تقاضا از جمله مهم ترين چالش ها و مشكالت كنوني بازار 
مسكن است كه به دليل برخي تغيير و تحوالت روي داده 
در بخش هاي اقتصادي و سياسي، بازار مسكن را در ماه هاي 

اخير از حالت تعادلي خارج كرده است.
به گزارش مهر، چگني با اشاره به برخي چالش هاي كنوني 
بخش مسكن اضافه مي كند: اگرچه بازار مسكن از نيمه 
سال ۹۲ تا نيمه سال گذشته در يك وضعيت ثبات نسبي 
قرار داش��ت اما به دنبال برخي تحوالت رخ داده در فضاي 
بين المللي عليه كشورمان و به تبع آن افزايش قابل توجه 
نرخ ارز و همچنين انتظارات تورمي از ماه هاي پاياني سال 
گذشته، شاخص هاي قيمت در دو بخش خريد و فروش 
و همچنين اجاره مس��كن در شهر تهران به طور نسبي با 

افزايش مواجه شدند.
او ادامه مي دهد: اين افزايش نس��بي در بخش مسكن به 
گونه اي بود كه نرخ رشد نقطه اي قيمت مسكن در ماه هاي 
گذشته از سال جاري ركوردهاي جديدي از خود برجاي 

گذاشت.
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن معاونت مسكن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازي با اش��اره به برخي 
راهكارهاي ارايه ش��ده در حوزه قيمت گذاري در بخش 
مسكن عنوان مي كند: كنترل وضعيت بازار مسكن از مسير 
قيمت گذاري دستوري عالوه بر آنكه با حقوق مالكيت در 
تضاد است، دو پيامد منفي مي تواند به همراه داشته باشد. 
به گفته چگني، نخست آنكه به دليل غيرهمگن بودن 
واحدهاي مسكوني موجود، قيمت گذاري دستوري و 
با يك فرمول يكسان غيراجرايي است و در صورت اجرا 
مي تواند زمينه بروز فساد و سفته بازي را به وجود آورد 
و دوم آنك��ه در ميان مدت و بلندمدت مي تواند زمينه 
خروج سرمايه گذاران از بازار مسكن را فراهم كند كه 
در اين صورت عدم تطابق ميان الگوي تقاضا و عرضه را 

تشديد خواهد كرد. 

او اظهار مي كند: بنابراين تنظيم بازار مسكن با اهرم هاي 
كارآمد و متعارف در كشورهاي مختلف، بايد صورت بگيرد 

كه يكي از آنها، اهرم ماليات است.
چگني با اشاره به اينكه بازگشت بازار مسكن به وضعيت 
تعادلي بايد از طريق ارايه راهكارهاي مناسب انجام شود، 
تصريح مي كند: بررسي هاي انجام ش��ده از كارشناسان 
نشان مي دهد كه راهكارهاي پيشنهادي براي ايجاد تعادل 
در بازار مسكن بايد از نظر دو فاكتور شامل »رعايت اصول و 
قواعد بازار« و »ورود نكردن دولت به حوزه تصدي گري« 

ارايه شود. 
او ادامه مي دهد: در غير اين صورت به كارگيري راهكارهاي 
نامتعارف ممكن است در يك دوره كوتاه مدت همچون يك 
ُمسكن مقطعي عمل كند اما پس از مدتي حتي به افزايش 
عدم تعادل در بخش مسكن و رشد مجدد شاخص قيمت 

منجر خواهد شد.
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي س��پس به ۸ راهكار بازگشت تعادل به بخش 
مسكن و ساختمان اش��اره مي كند و مي گويد: استفاده از 
مشوق هاي مالياتي و تسهيالتي، اصالح قانون پيش فروش 
ساختمان و اس��تفاده از آن براي تقويت همزمان عرضه و 
تقاضاي بازار مسكن، به كارگيري مشوق هايي براي افزايش 

طول دوره قراردادهاي اجاره واحدهاي مسكوني از جمله 
راهكارهاي مناسب در اين زمينه هستند.

چگني اظهار مي كند: استفاده از ماليات بر عايدي سرمايه 
زمين، استفاده اهرمي از منابع بودجه عمومي، توسعه اي 
كردن بانك عامل بخش مسكن و استفاده از منابع اين بانك 
براي اجراي سياست هاي دولت، اس��تفاده از زمين هاي 
دولت و شركت هاي وابس��ته به دولت در درون شهرها و 
همچنين راه اندازي بازارگاه و سامانه هاي الكترونيكي هم 
از ديگر راهكارهاي پيشنهادي براي ايجاد تعادل در بخش 

مسكن هستند.
او در عين ح��ال با بيان اينك��ه با اجراي اي��ن اقدامات و 
سياس��ت ها مي توان دو هدف كالن را محقق كرد، اظهار 
مي كند: حمايت از سمت عرضه به منظور تعادل بخشي به 
بازار مسكن و ايجاد تحرك در فعاليت هاي حقيقي حوزه 
مسكن با اس��تفاده از ابزارهاي مختلف مهم ترين اهدافي 

است كه با پيگيري اين سياست ها مي تواند محقق شود.

    ماليات بر عايدي زمين و كنترل واسطه گري
دريافت ماليات در حوزه هاي مختلف اقتصادي با دونگاه 
متفاوت صورت مي گيرد؛ نخستين نگاه، دريافت ماليات 
به عن��وان ابزاري براي درآمدزاي��ي در بخش دولتي و 

عمومي و دومين نگاه، اخذ ماليات به عنوان ابزاري براي 
سياست گذاري و بازدارندگي است كه ماليات بردرآمد 
و ثروت از جمله ماليات بر عائدي زمين، هر دو كاركرد را 

دارد اما كاركرد درآمدزايي آن برجسته تر است.
بخش��ي از ماليات ه��ا هم نق��ش بازدارندگ��ي دارند 
كه اين نوع ماليات ه��ا عمدتا به عنوان اب��زاري براي 
سياست گذاري درحوزه اقتصاد مورد استفاده قرارمي 
گيرند و اين ن��وع ماليات ها يا موجب تخصيص بهينه 
منابع مي شوند يا از فعاليت هاي اقتصادي غيرتوليدي 
در حوزه اقتصاد جلوگيري مي كنند. فرهاد بيضايي، 
كارشناس ارش��د اقتصاد مس��كن در گفت وگويي با 
»تعادل« درباره اهميت دريافت ماليات بر عايدي زمين، 
گفته بود: با وجودآنكه دريافت ماليات از حوزه مسكن 
مي تواند هم درزمينه سياست گذاري و هم درآمدزايي 
موثر باشد اما قوانين مربوط به ماليات حوزه مسكن به 

درستي اجرا نمي شود.
فرهاد بيضايي، افزوده بود: دريافت ماليات از سوي وزارت 
اقتصاد و دارايي و همچنين سازمان امور مالياتي به عنوان 
راهي براي سياست گذاري در حوزه زمين و مسكن نيست 
و اس��تفاده از ابزار ماليات به عنوان ابزار سياست گذاري و 
كنترل كننده تعريف نشده است و اين وظيفه از سوي دولت، 

قوه مجريه و مردم هم مطالبه نشده است.
او اضافه كرده بود: وزارت اقتصاد و س��ازمان امور مالياتي 
بايد توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشند تا نقدينگي 
به س��مت بازارهاي توليدي حركت كند، اگرچه قوانين 
موجود هم مي توانس��ت كامل تر باش��د ت��ا از اين طريق 
عالوه بر درآمدزايي بهتر، سياس��ت گذاري مناسب تري 

هم اعمال شود.
به گفته بيضايي، چندين نوع ماليات را مي توان درحوزه 
زمين و مسكن مورد بررس��ي قرارداد، نخستين ماليات 
مربوط به عايدي سرمايه است كه تاثير بسياري در كنترل 
تقاضاهاي سرمايه يي يا داللي هاي مخرب در حوزه بازار 
زمين و مس��كن دارد البته اين نوع ماليات تنه��ا به بازار 
زمين، امالك و مستغالت محدود نمي شود و در بازارهاي 

سرمايه يي ديگر هم حضور دارد.
بيضايي اظهار كرده بود: اس��تفاده از ابزار مالياتي از جمله 
ماليات بر عائدي زمين مي تواند تبعات كالني را در حوزه 
اقتصاد خرد و كالن به همراه داشته باشد؛ نخستين مساله 
اين است كه سهم زمين و مسكن در تورم ساالنه كنترل 

شود زيرا باالترين سهم را در نرخ تورم، بازار مسكن دارد.
او گفته بود: ۲۸ درصد از ميزان تورم عمومي كشور ناشي 
از افزايش قيمت زمين و مسكن است و اگر سياست هايي 
وجود داشته باشد كه به دنبال ثبات قيمت درحوزه زمين و 
مسكن باشد تقريبا مي توان يك سوم از ميزان تورم عمومي 

را كنترل كرد.
او بيان كرده بود: در حوزه اقتصاد خرد هم دريافت ماليات 
دو تاثير مثبت دارد، در حوزه خانوار موجب افزايش سطح 
توانمندي خانوار مي ش��ود، درواقع دريافت ماليات هاي 
كنترلي درحوزه مسكن منجر به كنترل قيمت و ساماندهي 
بازار مسكن مي شود و اين موضوع در بلندمدت منجر به 
افزايش سطح توانمندي خانوار براي تملك واحدمسكوني 
در بازار امالك مي شود چرا كه موازنه را از سمت تقاضاهاي 

سرمايه يي به سمت تقاضاهاي مصرفي تغيير مي دهد.

    ماليات بر عايدي زمين به تنهايي كافي نيست
باوجود تبعات مثب��ت اجراي مالي��ات برعايدي زمين، 
كارشناسان بخش مس��كن معتقدند كه دريافت اين نوع 
ماليات به تنهايي كافي نيست بنابراين پيشنهاد وزارت راه 
و شهرسازي براي دريافت ماليات بر عايدي »زمين«، به 
جاي ماليات بر عايدي »مسكن و زمين« كه چندي پيش 
مطرح شد، نمي تواند منجر به كاهش تقاضاهاي سفته بازانه 

در بازار مسكن شود.
البت��ه كاركرد ماليات ب��ر عايدي، از بين ب��ردن تقاضاي 
سوداگرانه و سرمايه اي است اما اين ماليات نه تنها بايد در 
بازار مسكن، بلكه بايد در بازارهاي مشابه مانند سكه، خودرو 

و ارز هم به تدريج اعمال شود. 
به گفته كارشناسان، دريافت ماليات از حوزه زمين مشروط 
به اينكه از تمامي زمين ها )از جمله زمين هايي كه روي آن 
بنايي ساخته شده( باشد نه فقط زمين هاي خالي و باير، 
في نفسه اقدام مثبتي است؛ زيرا طبق برآوردها ۶۰ تا ۷۰ 
درصد قيمت تمام شده ساختمان را زمين تشكيل مي دهد 
بنابراين دريافت ماليات از سوداگري زمين مشروط به اينكه 
از تمامي زمين ها باشد، منجر به كاهش سفته بازي كاهش 

قيمت زمين خواهد شد.
البته ماليات اعالم شده از طرف وزارت مسكن شامل تمامي 
زمين ها نخواهد ش��د، عالوه بر اين ابزار اصلي در كاهش 
قيمت زمين در ساخت مس��كن، دريافت ماليات ساالنه 
از ارزش زمين )LVT( اس��ت و بدون آن ماليات بر عايدي 

زمين، چندان راه به جايي نخواهد برد.

زنگ هشدار براي مرگ ابدي دشت هاي كشور به صدا درآمد

فرونشست ۲ متري زمين در جنوب تهران 
گروه راه و شهرسازي| مسعود شفيعي، رييس سازمان 
نقشه برداري كشور گفت: طي بازه زماني ۱۰ ساله، جنوب 
غرب تهران س��االنه ۲۱تا ۲۲ سانتيمتر فرونشست زمين 

داشته است.
شفيعي در يك نشس��ت خبري اظهار كرد: تاكنون بيش 
از 5۰ پهنه در سراسر كشور را با روش هاي مختلف پايش 
ارتفاعي كرديم.در ميان اين 5۰ پهنه، منطقه جنوب غرب 
تهران )شهريار( حداكثر نرخ فرونشست با ۲۱ تا ۲۲ سانتيمتر 
در س��ال را به خود اختصاص داده و در بازه زماني ۱۰ ساله 
)از سال ۸۱( ميزان فرونشست اين منطقه به ۲ متر رسيده 
اس��ت. به گفته شفيعي در مناطقي از استان قم نيز ميزان 

فرونشست ۱۶ تا ۱۸ سانتيمتر در سال ثبت شده است.
شفيعي همچنين اظهار كرد: از اواخر سال ۹۶، شش اطلس 
فرونشس��ت از جنوب غرب تهران، جنوب تهران، استان 
قم، مشهد، دشت نيشابور و تربت جام تهيه كرده و در حال 
تهيه اطلس فرونشس��ت اصفهان نيز هستيم؛ همچنين 
در حال انجام مطالعات ترازيابي در منطقه دش��ت قزوين 
براي استخراج داده در خصوص تغيير ارتفاعات در منطقه 
هستيم تا ميزان فرونشست در اين منطقه مشخص شود.
وي با بيان اينكه دليل اين فرونشس��ت ها، برداشت آب از 
سفره هاي زيرزميني است، افزود: چاه هاي مجاز آب عامل 
اصلي فرونشست ها هستند و با توجه به اينكه كنترلي در 
برداشت آب اين چاه ها صورت نمي گيرد، همچنان شاهد 
فرونشست در كشور هستيم. تا سال گذشته دستگاه هاي 
زيادي در خصوص ميزان فرونشست، نرخ اعالم مي كردند، 
بنابراين در مرداد ماه امس��ال با هماهنگي وزارت كشور، 
قرار شد تنها سازمان نقشه برداري كشور متولي اعالم نرخ 
فرونشست در كشور باشد؛ چرا كه اعالم ميزان فرو نشست از 
سوي دستگاه هاي ديگر نه تنها بي اعتبار است، بلكه منجر به 
تشويش اذهان عمومي نيز مي شود. به گفته شفيعي، بيشتر 
سازمان هايي كه دغدغه محيط زيستي دارند، اعداد و ارقامي 
را اعالم مي كنند؛ اما بعضا ديده شده كه گفته مي شود ايران 
ركورددار فرونشست در دنياست كه چنين چيزي را تاييد 

نمي كنيم. وي همچنين از همكاري سازمان نقشه برداري 
با وزارت نفت خبر داد و اف��زود: طي همكاري كه با وزارت 
نفت شكل گرفته، نقاط پرخطر براي استخراج در اختيار 
اي��ن وزارتخانه قرار مي گيرد، ضمن اينكه يك همكاري با 
ش��ركت ملي گاز براي انتقال خطوط و زيرس��اخت ها آن 
در حال شكل گيري اس��ت. رييس سازمان نقشه برداري 
كشور با اشاره به پيش نشانگر زلزله در كشور، گفت: رصد 
تغييرات پوسته زمين را با ۱3۰ ايستگاه ژئوديناميك انجام 
مي دهيم كه البته بايد به تعداد اين ايستگاه ها اضافه شود. در 
اين راستا، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور پيشنهادي 
را به هيات دولت براي تزريق منابع به ميزان ۱۴۰ ميليارد 
تومان به سازمان هاي مربوط به مديريت بحران كه سازمان 
نقشه برداري نيز، يكي از اين دستگاه هاست، تقديم كرده كه 
در صورت تصويب، ۱5 ميليارد تومان به سازمان نقشه برداري 
اختصاص خواهد يافت. شفيعي با يادآوري زلزله كرمانشاه، 
گفت: اگر در كرمانشاه ايستگاه هاي لرزه شناسي بيشتري 
داشتيم، قطعا مي توانستيم به مردم هشدار زلزله را بدهيم؛ 
البته وزير كشور دستور افزايش ايستگاه هاي لرزه شناسي در 

كرمانشاه را داده است.

    افت ساليانه ۲ متري آب در مركز ايران
وي با استناد به برخي گزارش هاي مطالعاتي، تصريح كرد: 
گستره نشست دشت شهريار بيشترين سرعت را تجربه 
كرده و بخش هايي از مناطق ۱۶ تا۲۰ تهران را دربر گرفته و 
درمعرض ريسك باال قرار داده است. وي افزود: ساالنه دو متر 
سطح آب هاي زيرزميني نزديك به ۶۰ دشت اصلي در مركز 
ايران افت مي كند و اين درحالي اس��ت كه وجود چاه هاي 
غيرمجاز در كنار استفاده بي رويه از منابع آب زيرزميني، 

اين بحران را تشديد كرده است.
به گزارش تعادل، مشكالت كالن شهرهاي كشور تقريبا 
شبيه هم است. آلودگي هوا،  ترافيك،  بيكاري ومعضالت 
اجتماعي از مش��كالت مش��ترك كالن شهرها محسوب 
مي شود. اما پديده فرونشست معضلي است كه طي يك دهه 

اخير گريبانگير كالن شهرها شده و به نظر مي رسد راه حلي 
براي رفع آن هم وجود ندارد. به گفته برخي كارشناسان فرو 
نشست مي تواند حتي خطر ناك تر از زلزله باشد. زيرا باعث از 
بين رفتن دشت ها، خشكسالي و نابودي كشاورزي مي شود 
و بر اثرجاري شدن روان آب ها در سطح زمين شاهد وقوع 

سيل نيز خواهيم بود. 
اين موضوع با شروع فرونشست ها در تهران رنگ جدي به 
خود گرفت و توجه مردم كارشناس��ان و مسووالن به اين 
سمت كشيده شد. در واقع سريال فرونشست هاي زمين در 
پايتخت با حادثه شهران در تابستان سال ۹5كليد خورد. 
جايي كه به دليل حفاري مترو و درپي آن انفجار لوله هاي گاز، 
تصوير متفاوتي از مخاطرات شهري پيش چشم مسووالن و 
مردم گشوده شد. البته فرونشست ها فقط محدود به تهران 
نمي شود و گزارش ها حاكي از آن است كه هم اكنون دشت  
كبودرآهنگ همدان، ورامين، نظرآباد، دشت تهران، دشت 
مشهد و نيشابور، دشت هاي استان كرمان، اصفهان و قزوين 
در شرايط بحراني ايجاد فروچاله ها و فرونشست قرار دارند. به 
طور نمونه در دشت كبودرآهنگ همدان طي دوره ۲۸ساله 
معادل ۴۱.۸۹متر و افت متوس��ط س��االنه طي اين دوره 
آماري معادل ۱.5۰متر نشست رخ داده است. اما قسمت 
نگران كننده اينجاست كه بخش هاي قابل توجهي از خطوط 
راه آهن، خطوط مترو، لوله هاي نفت و گاز، جاده ها، بزرگراه ها 
و پل هاي ارتباطي به خصوص در پايتخت در اين مناطق واقع 
شده اند.عبور خط آهن تهران – مشهد از دشت ورامين و 
فرو نشست گسترده زمين در اين دشت نگراني هاي بسياري 
ايجاد كرده است.علل اصلي فرونشست زمين برداشت بيش 
از حد مجاز از منابع آب زيرزميني، عنوان شده كه اين اتفاق 
در زمان احمدي نژاد رخ داد و به گفته دبير خانه كش��اورز 
دراين مدت ۷5 ميليارد متر مكعب اضافه برداش��ت آب از 

سفره هاي زيرزميني داشتيم.

    فرونشست در فرودگاه ها و اماكن تاريخي 
فرونشست مناطق تاريخي و باستاني را نيز تهديد مي كند. به 

گفته علي بيت اللهي رييس بخش زلزله شناسي وزارت راه و 
شهرسازي اماكن باستاني نظير تخت جمشيد هم در معرض 
فرو نشست قرا ردارند.در تهران هم مناره شاه عبدالعظيم 
در حال كج شدن است. فرودگاه ها يكي از مهم ترين نقاط 
استراتژيك هستند كه در معرض فرو نشست قرار دارند.به 
گفته بيت اللهي فرودگاه بين المللي امام خميني ساالنه ۴ تا ۶ 
سانت نشست دارد اما فعال شرايط آن بحراني نيست.در حالي 
كه ميزان نشست زمين در فرودگاه هاي اصفهان و كرمان 
بسيار باالس��ت. در فرودگاه مهرآباد نيز فرو نشست داريم 
كه بايد به سنسورها و دستگاه هايي مجهز شوند تا ميزان 
فرونشست ها مشخص ش��ود زيرا فرودگاه ها از مكان هاي 
بسيار مهم و حياتي كشور محسوب مي شوند و امنيت آنها 

در اولويت قرار دارد.

    تكذيب فرونشست زمين در فرودگاه كرمان
هر چند گزارش هايي مبني بر فرو نشست زمين در فرودگاه 
كرمان وجود دارد اما علي قاسم زاده، مديركل فرودگاه هاي 
استان روز گذش��ته اين موضوع را رد كرد و گفت: تاكنون 
هيچ فرونشس��تي در محدوده فرودگاه كرمان مشاهده و 

گزارش نشده است.
قاس��م زاده در پاس��خ به اينكه گفته مي شود باند دوم 
فرودگاه كرمان بدون مطالعات زمين شناختي احداث 
شده و در معرض خطر پديده فرونشس��ت قرار دارد، 
اظهار ك��رد: در طراح��ي باند دوم موض��وع احتمال 

وجود فرونشست يكي از مسائل اصلي مطالعات بوده 
و براي اين منظور عالوه  بر بررس��ي هاي فني مش��اور 
پروژه، بازديد كارشناس��ان مركز تحقيقات وزارت راه 
و شهرسازي، اسكن مس��ير احداث باند براي ارزيابي 
اليه هاي زيرين با دستگاه GPR و اقدامات مطالعاتي 
مربوطه، با به كارگيري مشاوران ذي صالح ژئوتكنيك، 
انجام آزمايش��ات ميداني و حف��ر گمانه ها به منظور 
شناسايي مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك هاي 
زيرين به صورت چاهك ه��اي با عمق ١٠ متر صورت 
گرفته است و خوشبختانه هيچ مشكلي در اين زمينه 

وجود ندارد.
به نظر مي سد، راهكار موقتي و كوتاه مدت براي جلوگيري 
از فرو نشست زمين وجود ندارد و چنانچه جلوي برداشت 
بي رويه از آب هاي زير زميني گرفته نشود، دشت هاي 
كش��ور دچار مرگ اب��دي خواهند ش��د. البته برخي 
كارشناسان نيز معتقدند تنها راهكار اين است كه وزارت 
جهاد كش��اورزي براي سيستم هاي نوين آبياري اقدام 
جدي انجام دهد. دليل ندارد كه در دشت ورامين براي 
آبياري از روش غرقابي اس��تفاده مي شود. در اين روش 
آب را در مزرعه رها مي كنندتا به همه جاي آن برسدكه 
اين امر باعث از دست رفتن مقادير زيادي آب مي شود. 
بنابراين وزارت جهاد كش��اورزي بايد از شيوه اي نوين 
آبياري در دشت هاي كش��ور استفاده كند به خصوص 

دشت هايي كه ميزان فرو نشست در آنها باالست.
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افزايش رضايت مندي
از طرح جديد ترافيك

نتايج يك نظرسنجي از ش��هروندان تهراني نشان 
مي دهد كه با گذش��ت زمان، ميزان رضايتمندي از 
طرح ترافيك جديد به ميزان قابل توجهي افزايش 
داشته و همچنين اين طرح توانسته است بر كاهش 

استفاده از خودروي شخصي اثر مثبتي بگذارد.
به گزارش ايس��نا، بنابراعالم معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران، در يك نظرسنجي كه توسط 
مركز افكارسنجي دانشجويان ايران به عنوان يكي از 
معتبرترين نهادهاي نظرسنجي دانشگاهي انجام شده 
و در آن ترددكنندگان با خودروي شخصي به محدوده 
طرح ترافيك مورد پرسش قرار گرفته اند، تغييرات 
قابل توجهي نسبت به نظرسنجي پيشين كه سه ماه 

قبل از آن انجام شد، ديده مي شود.
بر اساس يافته هاي اين نظرسنجي، نسبت شهرونداني 
كه از طرح ترافيك جديد اب��راز رضايت كرده اند، در 
عرض س��ه ماه از 3۶.۴ درصد به ۶۸.۶ درصد رسيده 
است. ميزان رضايتمندي در اكثريت شهروندان كه از 
مجوز عادي روزانه استفاده مي كنند، بيشتر بوده و در 
مقابل، بين كساني كه از سهميه استفاده مي كردند 
و اكنون بايد هزينه طرح را با قيمت عادي پرداخت 

كنند، شاهد رضايتمندي كمتري هستيم.
وقتي از پاس��خگويان پرسيده شده كه بعد از اجراي 
طرح ترافيك جديد ميزان استفاده آنها از خودروي 
شخصي نسبت به سال گذشته چه تغييري داشته 
است، ۲۲.۴ درصد خيلي كمتر، ۱۶.3 درصد كمتر، 
۴۸.۴ درصد به همان اندازه، 5.3 درصد بيش��تر و ۷ 
درصد خيلي بيشتر را انتخاب كرده اند. بدين ترتيب 
در ۱۲.3 درصد پاسخگويان شاهد افزايش و در 3۸.۷ 
درصد شاهد كاهش اس��تفاده از خودروي شخصي 
هستيم.يافته هاي نظرسنجي اخير نشان مي دهد كه 
نسبت به نظرسنجي سه ماه قبل، نسبت كساني كه 
معتقدند امسال خريد مجوز طرح ترافيك راحت تر از 
سال قبل ش��ده، از ۲۱ درصد به 3۱.۴ درصد رسيده 
است و در عين حال هنوز ۴۷.۲ درصد معتقدند خريد 
مجوز در شيوه جديد اجراي طرح ترافيك، سخت تر 
از قبل شده است. اما اين ميزان كمتر از سه ماه قبل 
است كه ۶۴.۴ درصد معتقد به سخت تر بودن خريد 
مجوز در طرح ترافيك جديد بوده اند.در نظرسنجي 
اخير، تعداد كساني كه قائل به كاهش ترافيك با اجراي 
طرح جديد بودند، 3۴.۸ درصد بوده و قائالن به افزايش 
ترافيك ۱3.5 درصد پاسخگويان بودند. اين ميزان ها 
در نظرسنجي س��ه ماه قبل به ترتيب 33.۶ و ۱۷.۶ 
درصد بود كه نشان مي دهد با گذشت سه ماه ديگر 
از اجراي طرح ترافيك، احس��اس عمومي نسبت به 
تاثير طرح جديد بر كاهش ترافيك، مثبت بوده است.

بر اساس يافته هاي نظرسنجي اخير، ۴3.۸ درصد از 
پاسخگويان به انگيزه دريافت تخفيف بيشتر ترغيب 
 ش��ده اند كه براي دريافت معاينه فني برتر به مراكز 
معاينه فني مراجعه كنند، كه ۹۰ درصد آنها موفق به 

دريافت معاينه فني برتر شده اند.
۴۰ درصد از بين پاسخگويان اين نظرسنجي گفته اند 
از اپليكيشن »تهران من« استفاده مي كنند كه ۶۰.۸ 
درصد ايشان از اپليكيشن ابراز رضايت و 3۷.۲ درصد 
ابراز نارضايتي كرده اند. از بين ۶۰ درصدي كه گفته اند 
از اين اپليكيش��ن روي تلفن همراه خود اس��تفاده 
نمي كنند، ۶۰.۹ درصد از وجود آن بي اطالع بوده اند، 
۲5.۱ تمايلي به استفاده نداش��ته اند و ۱۲.۴ درصد 

گفته اند كال از اپليكيشن استفاده نمي كنند.

كاهش ۱۵ درجه اي دما
در مناطق شمالي كشور

مديركل پيش بيني و هشدارسريع سازمان هواشناسي 
ضمن پيش بيني روند فعاليت س��امانه بارش��ي در 
مناطق مختلف كش��ور طي روزه��اي ۶ و ۷ آبان از 
كاهش ۱۰ تا ۱5 درجه اي دما در شمال و شمال شرق 
كشور و كاهش دماي ۶ تا ۱۰ درجه اي در دامنه هاي 

جنوبي البرز، مركز و شرق كشور خبر داد.
به گزارش ايس��نا، احد وظيفه اظهار كرد: بر اساس 
تحليل نقش��ه هاي هواشناس��ي امروز )۶ آبان ماه( 
بارش باران، گاهي رعد و برق همراه با وزش باد شديد 
در نواحي ش��مال شرقي كشور ش��امل استان هاي 
خراس��ان رضوي و برخي نقاط خراس��ان شمالي، 
در دامنه هاي ش��مالي البرز در گي��الن، مازندران و 
گلستان، در دامنه هاي جنوبي البرز در استان هاي 
قزوين، البرز و تهران، قم، مركزي و سمنان، در نواحي 
جنوبي كشور در هرمزگان و جنوب فارس و در نواحي 
مركزي كشور در استان هاي اصفهان، يزد و كرمان 

پيش بيني مي شود.
وظيفه با اش��اره به اينكه امروز براي ارتفاعات البرز و 
خراسان شمالي بارش برف انتظار مي رود، تاكيد كرد: 
فردا كاهش دماي ۱۰ تا ۱5 درجه اي دما براي شمال 
و شمال شرق كشور و كاهش دماي ۶ تا ۱۰ درجه اي 
براي دامنه هاي جنوبي البرز، مركز و ش��رق كشور 

پيش بيني مي شود.
اين كارشناس سازمان هواشناسي با بيان اينكه فردا 
درياي خزر و نواحي غربي خليج فارس به ويژه سواحل 
خوزستان و بوشهر مواج و طوالني خواهد شد، گفت: 
 فردا )۷ آبان ماه( بارش با شدت كمتر در شمال شرق 
كشور در اس��تان هاي خراس��ان رضوي و خراسان 
جنوبي همچنين در برخي نقاط اصفهان، يزد، كرمان، 
جنوب فارس و هرمزگان به صورت رگبار و رعد و برق 
همراه با وزش باد ش��ديد فعال خواهد ب��ود و در روز 
دوشنبه )۷ آبان ماه( در نواحي مركزي و شرقي تنگه 
هرمز و درياي عمان مواج و توفاني پيش بيني مي شود.

وظيفه با اشاره به ش��رايط آب و هوايي تهران اظهار 
كرد: آس��مان تهران امروز )۶ آبان ماه( ابري همراه با 
كاهش دما و مه صبحگاهي، در بعضي ساعات رگبار 
و رعد و برق و وزش باد پيش بيني مي شود. بيشترين 
و كمترين دماي تهران در اي��ن روز ۱۴ و ۱۰ درجه 
سانتيگراد خواهد بود همچنين آسمان پايتخت در 
روز دوش��نبه )۷ آبان ماه( صاف تا قس��متي ابري با 
بيشترين و كمترين دماي ۱۶ و ۱۱ درجه سانتيگراد 

پيش بيني مي شود.

بي توجهي به دريافت ماليات در بخش مسكن 
برش

نگاهي به نس�بت درآمد مالياتي بخش مس�كن به توليد ناخالص داخلي در 
سال هاي گذشته نشان مي دهد كه اين نسبت از 0/36 در ابتداي دهه 60 به 0/14 

درصد در سال 91 كاهش پيدا كرده است. 
به عبارت ديگر در سال هاي اخير ميزان درآمد هاي مالياتي بخش مسكن كاهش 
يافته و روند نزولي داشته است اين در حالي است كه با تصويب قوانين مربوط 
به ماليات بر خانه هاي خالي و ماليات بر زمين هاي باير و موات در سال هاي اخير 
انتظار مي رفت كه ماليات بخش مسكن نسبت به سال هاي گذشته افزايش 

يابد اما با توجه به عدم اجراي دقيق اين مفاد قانوني و همچنين نبود سيستم 
اطالعاتي قدرتمند در زمينه امالك و مس�تغالت، فرار مالياتي در اين زمينه 
باالست. ناگفته نماند كه ماليات بر عايدي زمين يكي از راهكار هاي مناسب براي 
كسب درآمد پايدار براي دولت هاي محلي يا مركزي به حساب آمده و بر اساس 
آن، درصد ثابتي از ارزش زمين به عنوان ماليات، به صورت ساليانه از مالك زمين 
دريافت مي شود. در ماليات بر عايدي زمين، تفاوتي نمي كند كه مالك از زمين 

استفاده بهينه كند يا زمين بدون استفاده رها شده است.



تجارت به روايت آمار

خبر
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جهانگيري پاسخ  نامه رييس اتاق تهران را سربسته داد

وزير پيشنهادي راه و شهر سازي در نشست صبحانه كاري اتاق ايران مطرح كرد

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران مطرح كرد

پشت پرده ممنوعيت واردات با كارت بازرگاني

دوري از تصدي گري به نفع بخش خصوصي 

روش جديد بازگشت ارز صادراتي كشورهاي همسايه

تعادل|
يكي از اولويت هاي كاري وزير آتي صنعت، معدن و تجارت، 
احتماال رسيدگي به شكايت فعاالن اقتصادي از تصميمات 
خلق الس��اعه اي خواهد بود كه طي چند ماه گذش��ته در 
اين وزارتخانه اتخاذ شده اس��ت. اما يكي از مهم ترين اين 
تصميمات به اعمال محدوديته��اي وارداتي دنباله داري 
باز مي گردد كه به دنبال بروز بحران ارزي در چند ماه گذشته، 
يكي پس از ديگري اجرايي مي شدند. حال اما با رسانه اي 
شدن مجموعه اي از نامه نگاري ها ميان رييس اتاق تهران، 
وزير مستعفي وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون اول 
رييس جمهور در چند هفته گذشته، بخش ديگري از پازل 
سوء مديريت در زمينه تجارت خارجي كشور هويدا شد. 
ماجرا از اين قرار است كه پس از ابالغ دستورالعملي از سوي 
محمد ش��ريعتمداري مبني بر واسپاري درخواست هاي 
ثبت سفارش به روساي سازمان هاي صنعت استان ها و نيز 
ممنوعيت ثبت سفارش با استفاده از كارت هاي بازرگاني 
صادر ش��ده پس از اس��فندماه 1396، اعضاي اتاق تهران 
انتقادات گسترده اي را به اين تصميمات ابراز كردند. اما فشار 
هيات نمايندگان اتاق تهران به مسعود خوانساري، موجب 
ش��د تا او حدود 10 روز پيش از استعفاي شريعتمداري، 
در نامه اي اين موضوع را به او گوش��زد كن��د و از جمله، از 
مغايرت اين دستورالعمل با دستورالعمل پيشين مبني بر 
تعيين سقف هاي وارداتي)محدوديت( سخت بگويد. اما 
استعفاي ناگهاني وزير صنعت، موضوع را پيچيده تر كرد و 
اتاق تهران تصميم به رسانه اي كردن موضوع گرفت: معاون 
اول رييس جمهور در پارافي به شريعتمداري، خواسته اتاق 
تهران را صرفا در قالب عبارت »بهبود فضاي كس��ب و كار 
نبايد از دستور كار حذف شود«، انتقال داد؛ عبارت مبهمي 
كه نشان مي دهد احتماال جهانگيري هم منتظر است تا با 
مشخص شدن وزير جديد، موضوع به دست او بررسي شود.

  محدوديت به دنبال محدوديت
به دنبال بروز تدريجي شواهد بحران ارزي در نيمه نخست 
س��ال 97 يكي از اقدامات ضربتي مجموعه دولت براي 
مديريت واردات به كش��ور، اعمال محدوديت در سقف 
واردات مجاز به وسيله كارت هاي بازرگاني بود. در روزهاي 
پاياني تيرماه، باالخره طلسم اصالح آيين نامه صدور كارت 
بازرگاني بعد از قريب به دو سال شكسته شد و معاون اول 
رييس جمهور ش��رايط جديدي را ب��راي دريافت كارت 
بازرگاني ابالغ كرد. بخشي از اين فرآيند اصالحي اما مربوط 
به تعيين سقف براي واردات تازه واردها به عرصه تجارت بود، 
به گونه اي كه ه��م در صدور كارت هاي بازرگاني و هم در 
سقف مجاز واردات، محدويت هاي بي سابقه اي اعمال شد.

 براس��اس اين آيين نامه، »س��قف ارزش��ي واردات براي 
اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كننده كارت بازرگاني 
براي سال اول، ۵00 هزار دالر و براي سال دوم، ۲ ميليون 
دالر تعيين مي ش��ود. واحدهاي تولي��دي داراي مجوز 
صنعتي )از قبيل پروانه بهره برداري، جواز تاسيس گواهي 

فعاليت صنعت��ي و كارت شناس��ايي( از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و با عناوين مشابه آن از ساير وزارتخانه ها و 
سازمان ها و همچنين اتحاديه ها و تشكل هاي قانوني، صرفا 
براي تامين نياز توليدي خود از شمول اين تبصره مستثني 
هستند. دارندگان كارت بازرگاني براي سال سوم و پس از 
آن در صورت مثبت بودن ارزيابي عملكرد آنها بدون رعايت 

محدوديت سقف ارزش مجاز به واردات هستند.«
اين اما تنها محدوديتي نبود كه بر سر راه واردات به كشور 
اعمال مي ش��د. چندي بعد و در ميان��ه مهرماه، محمد 
ش��ريعتمداري در نامه اي به روس��اي سازمان صنعت، 
معدن و تج��ارت اس��تان ها و اداره كل جنوب اس��تان 
فارس، چگونگي بررسي درخواست هاي ثبت سفارش 
واحدهاي توليدي و تجاري استان ها را ابالغ كرد، نامه اي 
كه محدوديتي تازه پيش پاي واردكنندگان مي گذاشت. 
بر اساس دستورالعملي كه در اين نامه آمده بود، بررسي 
درخواست هاي ثبت سفارش واحدهاي توليدي و تجاري 
استان ها به روساي سازمان هاي صنعت استان ها سپرده 
مي ش��د و به اين ترتيب، موانع بروكراتيك بيشتري در 
مسير ثبت سفارش كاال ايجاد مي شد. وزارت صنعت اما 
عالوه براين، محدوديت ديگري هم براي واردكنندگان 
ايج��اد ك��رده و ثبت س��فارش كاال توس��ط دارندگان 
كارت هاي بازرگاني كه پس از اسفندماه سال 96 صادر 

شده، را ممنوع اعالم كرد.

  واكنش بي سر و صداي اتاق تهران
اعمال اين محدوديت ه��اي وارداتي اما خيلي زود صداي 
فعاالن بخش خصوصي، از جمل��ه اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي تهران را درآورد. مدعاي واردكنندگان 
اين بود كه صدور كارت هاي بازرگاني براي متقاضيان، در 
زمره وظايف اتاق هاي سراسر كشور است و نه حقي دولتي كه 
با دستورالعمل، قابل حك و اصالح باشد. واقعيت اين است 
كه بر اساس بند »ي« ماده ۵ »قانون اتاق بازرگاني و صنايع و 
معادن جمهوري اسالمي ايران«، مصوب پانزدهم اسفندماه 
1369، »صدور كارت عضويت طبق آيين نامه اتاق ايران 
جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگاني« يكي از وظايف 
و اختيارات اتاق هاي بازرگاني است. در مقابل، اين وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اس��ت كه بايد پس از جمع آوري 

مدارك، نسبت به صدور كارت بازرگاني اقدام كند.
با اين هم��ه، فرآيند عرف��ي صدور كارت ه��اي بازرگاني 
 در ح��دود س��ه دهه اي ك��ه از ن��گارش متن اي��ن قانون 
مي گ��ذرد، عمدتا مبتني ب��ر همكاري مي��ان اتاق هاي 
بازرگاني و وزارت صنعت بوده است. بر اين اساس، به ويژه 
در س��ال هاي اخير، وزارت صنعت، معدن و تجارت بنايي 
براي ايجاد محدوديت در زمينه صدور كارت هاي بازرگاني 
نداشته است. اين رويه اما در يك سال اخير و البته با تشديد 
نابساماني ها در عرصه هاي تجاري و اقتصادي كشور، تا حد 
زيادي وارونه ش��د. زمزمه هايي مبني بر صدور كارت هاي 

بازرگاني يك بار مصرف و سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني 
به نام اش��خاص حقيقي، كار را به اصالح آيين نامه صدور 
كارت بازرگاني كش��اند و فرآيند ابطال مجوز بهره برداري 
از كارت هاي بازرگاني هم به شكلي اصالح شد كه جلوي 
سوءاس��تفاده هاي احتمالي را بگيرد. م��ورد اخير اعمال 
محدوديت در زمينه بهره برداري از كارت هاي بازرگاني به 
قصد واردات اما به اندازه اي بدعت گذارانه بوده كه اعضاي 
اتاق بازرگاني تهران، به عنوان يك پارلمان اقتصادي، تقريبا 
متفق القول به آن اعتراض كردند؛ اعتراضي كه البته تا پيش 

از اين رسانه اي نشده بود.
از س��وي ديگر اما اعمال ممنوعيت ثبت س��فارش براي 
كارت هاي بازرگاني صادر شده پس از اسفندماه 1396عمال 
به معني پذيرش آن اس��ت كه فسادي گسترده در زمينه 
ص��دور كارت هاي بازرگاني به وقوع پيوس��ته، آن قدر كه 
موضوع واردات با كارت هاي صادر شده بايد از اساس منتفي 
شود. اين موضوع اما در كنار اخبار واردات چند هزار دستگاه 
خودروي خارجي در زمان اعمال ممنوعيت ثبت سفارش 
خودرو در زمستان سال گذشته، بروز تخلفاتي تا اين اندازه 

گسترده را عمال محتمل مي سازد.

  نامه نگاري با وزير مستعفي
در آن سوي ماجرا، فشار اعضاي هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران به هيات رييسه اتاق تهران براي انتقال 

نارضايتي به مجموعه دولت نيز به ش��كلي بي سر وصدا 
ص��ورت گرفت. به طوري ك��ه ح��دود 10 روز پيش از 
استعفاي خبرساز محمد شريعتمداري از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران، 
در نامه اي از شريعتمداري خواست در اجراي تصميمات 
مشكل ساز در مورد كارت هاي بازرگاني تجديدنظر كند. 
پيگيري اين موضوع توسط وزير مستعفي اما در كوران 
س��فر حس��ن روحاني به نيويورك و حواشي استعفاي 
ش��ريعتمداري از وزارت، در حالي كه بايد براي جلسه 
استيضاح خود در مجلس حضور پيدا مي كرد، گم شد. 
خوانس��اري نامه كوتاه ديگري به اسحاق جهانگيري، 
معاون اول رييس جمهور نوشت و در آن، ضمن انتقاد از 
دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار لغو 
دستورالعمل هاي مشكل ساز شد. خوانساري در نامه خود 
با اشاره به اينكه دستورالعمل اخير وزارت صنعت منجر به 
سرگرداني متقاضيان دريافت كارت بازرگاني شده است، 
تاكيد كرده بود كه اين اقدام، برخالف مصوبه چندي پيش 
هيات دولت است كه طي آن، »ميزان سقف ارزش كاالي 
وارداتي براي كارت هاي بازرگاني يك ساله ۵00 هزار دالر 

و دو ساله ۲ ميليون دالر تعيين شده بود«.
از ديگر س��و، رييس اتاق تهران در اين نامه، با اش��اره 
به مصوبه دولت مبني ب��ر تكليف تمامي وزارتخانه ها 
و دس��تگاه هاي دولتي ب��ه رعايت م��واد ۲ و 3 قانون 
بهبود مس��تمر فضاي كسب و كار، خواس��تار لغو اين 
دستورالعمل و بازبيني آن با كسب نظر اتاق بازرگاني 
و تشكل هاي اقتصادي شد. حال به دنبال نامه رييس 
اتاق تهران، معاون اول رييس جمهور در نامه اي به وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت )پيش از اس��تعفاي محمد 
شريعتمداري(، خواستار بررسي بيشتر اين موضوع و 
با تاكيد بر اين نكته شد كه »بهبود فضاي كسب و كار 
نبايد از دستور كار حذف شود«. البته به نظر مي رسد، 
ماجراي ارسال نامه خوانس��اري به »شريعتمداري و 
جهانگيري« و پاس��خ جهانگيري به خواسته رييس 
اتاق تهران در قالب پارافي براي وزير در آستانه استعفا 
اما تنها به يك دليل رسانه اي شده است: روشن شدن 
موضوع نزد افكار عمومي فعاالن اقتصادي. تأكيد معاون 
اول رييس جمهور بر اينكه »بهبود فضاي كسب و كار 
نبايد از دستور كار حذف شود« اما تنها ارجاعي است به 
يك قانون فرادستي )قانون بهبود مستمر فضاي كسب 
و كار( و فاقد دستوري مش��خص در رابطه با خواسته 
اتاق تهران. در واقع، جهانگيري به اين ترتيب، به نظر 
مي رسد تعيين تكليف بخشي از تصميمات خلق الساعه 
مديران دولتي كه مي تواند فضاي كسب و كار كشور را 
به شكل ناگهاني دستخوش تغييرات كالن كند، تا زمان 
تعيين تكليف سكاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مشخص نخواهد شد. بايد منتظر ماند و ديد وزير جديد 
در مورد محدوديت هاي اعمال شده پيش پاي واردات 

چه تصميمي خواهد گرفت.

تعادل|
اتاق ايران روز گذشته در نشست صبحانه كاري خود ميزبان 
»محمد اسالمي« وزير پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي 
بود. توجه به ترانزيت و بازنگري در نگرش وزارتخانه راه و 
شهرسازي درمورد واگذاري ها و استفاده از ظرفيت بخش 
خصوصي از مواردي بود كه در اين نشست مورد واكاوي 
قرار گرفت. نمايندگان بخش خصوصي بر توسعه راه هاي 
ترانزيتي در كشورهاي همس��ايه و عقب ماندن ايران از 
اين تحوالت تاكيد كردند و خواس��تار توجه ويژه وزارت 
راه و شهرس��ازي به اين مساله ش��دند. از آن سو اما وزير 
پيشنهادي كابينه دوازدهم، از ضرورت بازنگري در برنامه ها 
و استراتژي حوزه حمل ونقل، خدمات فني و مهندسي و 
ساختمان سازي به نفع بخش خصوصي و استفاده از منابع 

در اختيار مردم سخن گفت.

  وابستگي شديد ترانزيت كشور
رييس اتاق ايران در اين جلسه با اشاره به محوريت حمل ونقل 
در اقتصاد كشورها، تصريح كرد: الزم است در ايران نيز نگاه 
جدي و جديدي در مورد حمل ونقل شكل بگيرد. در حال 
حاضر ناوگان حمل ونقل ايران دچار فرس��ودگي ش��ده و 
مشكالت عديده اي براي كشور به وجود آورده است. حتي 
پيش بيني مي شود كه با ادامه اين روند با مسائل و مشكالت 

بيشتري مواجه شويم. غالمحسين شافعي همچنين به 
موضوع ترانزيت و اهميت آن براي ايران اشاره كرد و گفت: 
در منطقه كارهاي بسيار زيادي در حوزه توسعه حمل ونقل، 
جاده ها، بندرها، راه آهن و غيره انجام شده است كه متأسفانه 
در ايران از آنها غافل بوديم. رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: 
امروزه حيات ترانزيت حمل و نقل ريلي به اين وابسته است 
اگر روزي كشورهاي آسياي ميانه بخواهند مثال پنبه را از 
طريق ديگري صادر كنند بطور كامل ترانزيت ايران قطع 
مي شود. او در ادامه از وضعيت شهرسازي كشور انتقاد كرد و 
آن را بي هويت خواند و گفت: به نظر مي رسد بي هويت ترين 
نوع شهرسازي را داشته باشيم و در آن از هيچ اصولي تبعيت 
نمي كنيم. كوچه هاي تنگ با س��اختمان هاي بلندمرتبه 
زندگي را براي مردم س��خت كرده  است. رييس اتاق ايران 
در بخش ديگري از سخنان خود، از وزير پيشنهادي وزارت 
راه و شهرسازي درخواست كرد تا در صورت كسب اعتماد 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، از ظرفيت بخش 
خصوصي اس��تفاده كند. به اعتقاد او بخش زيادي از آنچه 
امروز اين وزارتخانه برعهده گرفته است را مي توان واگذار 
كرد و عالوه بر اشتغال زايي، پروژه هاي ناتمام را نيز تكميل 
كرد. در ادامه ديگر فعاالن اقتصادي نيز به تشريح مشكالت و 
مطالبات خود پرداختند. تحميل هزينه هاي گزافي به كشور، 
مشاركت بخش خصوصي در بازسازي بافت هاي فرسوده، 

جايگزين كردن درآمدهاي ترانزيتي با درآمدهاي نفتي، 
كاهش هزينه حمل و نقل براي صادرات، ارايه تسهيالت ويژه 
به پيمان كاران و موضوعاتي از اين دست، از جمله انتقادات و 
انتظارات نمايندگان بخش خصوصي بود كه در حضور وزير 

پيشنهادي كابينه دوازدهم مطرح شد.

  تغيير الگوي اجراي پروژه هاي راه و شهرسازي 
از آن سو، وزير پيش��نهادي وزارت راه و شهرسازي، با بيان 
اينكه به اندازه كافي، قانون و تكليف وجود دارد، گفت: آنچه 
مهم است رويكردها و استراتژي اس��ت كه بايد بر اساس 
نيازهاي كشور طراحي و تدوين شود. او تاكيد كرد: بنابراين 
برنامه اي كه براي اين حوزه در نظر گرفته ايم، همان برنامه 
ششم توسعه و احكام دايمي است. محمد اسالمي ادامه داد: 
نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، رها كردن هرگونه 
تصدي گري است. بطور حتم، حتي اگر از نظر منابع مالي 
مشكلي نداشته باش��يم، اين منابع يك روز تمام مي شود. 
بنابراين بهترين راهكار استفاده در منابعي است كه در سطح 
جامعه وجود دارد. اسالمي ايجاد پنجره واحد براي دريافت 
مجوزها و حذف مجوزهاي زائد را نيز يكي از برنامه هاي مهم 
اين وزارتخانه عنوان كرد و افزود: الزم اس��ت براي صنعت 
ساختمان س��ازي كه صنعتي دايمي است، تدابير ويژه اي 
انديشيده شود. من نيز نوع شهرسازي و جهت گيري هاي 

آن را قبول ن��دارم و بايد مورد تجديدنظر قرار گيرند. وزير 
پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي، همچنين از لزوم هموار 
كردن مسير حضور بخش خصوصي و پيمانكاران در پروژه 
احياي بافت هاي فرسوده سخن گفت و ادامه داد: در برنامه 
ششم توسعه روي بافت هاي فرسوده تأكيد شده و به طور 
حتم براي آن برنامه ريزي خواهيم كرد. او خاطرنشان كرد: در 
مورد حمل ونقل نيز موضوع نوسازي ناوگان را در برنامه داريم 
و در اين حوزه بهينه سازي مصرف انرژي نيز دنبال خواهد 
شد. اسالمي، روان سازي مسيرهاي ترانزيتي و بازسازي اين 
مسيرها را مرتبط به چند سيستم و سازمان دانست كه بايد 

با هماهنگي يكديگر انجام شود.
وزير پيش��نهادي وزارت راه و شهرس��ازي در ادامه بر لزوم 

تغيير نگرش در بحث واگذاري ها و اهميت تعريف الگويي 
جديد و كارآمد در اين بخش تأكيد كرد و گفت: براي تكميل 
پروژه هاي ناتمام به منابع مالي نياز هست. براي تأمين اين 
منابع يا بايد از فاينانس استفاده كرد يا سرمايه گذاري خارجي 
و داخلي انجام شود. از طرفي ايجاد شركت هاي سهامي عام 
به همت فعاالن اقتصادي نيز مي تواند به عنوان يك راه حل 
مورد استفاده قرار گيرد. او پيشنهاد داد: كارگروه مشتركي 
براي استفاده بهتر و كارآمدتر از منابع موجود، تشكيل شود. 
در حال حاضر آمادگي استفاده از بخش خصوصي را داريم. 
بايد به روابط خشك بين دولت و بخش خصوصي پايان داد. 
برگزاري مناقصه به شيوه هاي متداول ديگر كارساز نيست. 

بايد الگوي اجراي پروژه ها را تغيير داد.

گروه تجارت|
پيمان س��پاري ارزي صادركنندگان كاال به كش��ور هاي 
همسايه را نيز ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود 
كرد. اما اين اقدام با واكنش بس��ياري از فعاالن اقتصادي 
روبرو شد، فعاالني كه معتقدند كشورهاي همسايه همچون 
افغانستان كه سال ها است كه با »ريال« با ايران كار مي كنند 
و سيستم بانكي قابلي هم ندارند، قادر به بازگرداندن »ارز« 
به ايران هم نخواهند بود. اين اما در حالي اس��ت كه رييس 
كل سازمان توسعه تجارت ايران اين اظهارات را نادرست 
خوانده و مي گويد صادركنندگان ارز خود را به ايران آورده و 
آن را در ايران تبديل به »ريال« مي كنند. مجتبي خسروتاج 
اما براي اين موضوع راه حلي هم دارد: كساني كه نمي توانند 
ارز را به كشور بازگردانند، مي توانند امتياز ارز صادراتي خود 
را در سامانه نيما عرضه كنند تا به اين ترتيب، ارز حاصل از 
صادرات به كشور هاي همس��ايه، در اختيار واردكننده در 
ديگر كشورها قرار بگيرد. رييس كل سازمان توسعه تجارت 

ايران گفت: ما بايد با تعدد بخشنامه ها كنار بياييم زيرا اين 
امر ذات نظام چند نرخي ارز است كه مدام نظارت و تغيير 
سياست ها را مي طلبد. مجتبي خسروتاج در گفت وگو با ايلنا، 
در خصوص مشكل صادركنندگان به »عراق«، »افغانستان« 
و »آذربايجان« و الزام آنها به بازگشت ارز حاصل از صادرات و 
گرفتن تعهد ارزي، گفت: برخي از صادركنندگان اين مساله 
را عنوان مي كنند كه صادرات به اين كشورها »ريالي« است، 
پس چطور ما »دالر« يا »يورو« به س��امانه نيما برگردانيم 
كه اين حرف درست نيس��ت؛ در واقع اين افراد در ايران از 
صرافي ها »ريال« مي گيرند. من طي هفته هاي گذشته با 
صرافاني كه با اين سه كشور كار مي كنند جلسه گذاشتم 
و در جري��ان امور قرار دارم. مع��اون صادراتي وزير صنعت 
گفت: حرف صرافي ها اين اس��ت كه ما نمي توانيم ارز را به 
ايران منتقل كنيم اما هر جاي ديگر بخواهيد آن را منتقل 
مي كنيم؛ پس مي شود امتياز ارز صادراتي را در نيما عرضه 
كرد و به واردكننده داد. اگر هم معامله بنا بر پول واحد كشور 

مقصد باشد، مي توان آن را تبديل كرد. او اظهار كرد: عراق و 
افغانستان دو مقصد مهم صادراتي ما هستند و پيش بيني 
مي كنيم كه صادرات به عراق تا پايان سال جاري به 9 ميليارد 
دالر و افغانستان 3.۵ ميليارد دالر برسد. او در خصوص تبديل 
پول به »يورو« يا »دالر« و هزينه آن گفت: تحريم نمي تواند 
تعامل و ارتباط ما را با دنيا قطع كند فقط هزينه ها را افزايش 
مي دهد ما طي اين سال ها ياد گرفتيم كه چگونه تحريم ها را 
دور بزنيم اما اين كار هزينه دارد. به گفته خسروتاج، امروز اگر 
از فرماندار اروند بپرسيد وضعيت چگونه است؟ كمال رضايت 
را دارد؛ چون عراقي ها هر روز به آنجا مي روند و مايحتاج خود 
را كه بيشتر كاالهايي است كه مشمول ارز يارانه اي است را 
خريد مي كنند و بازار رونق پيدا كرده اما بانك مركزي اين 
امر را نمي پسندد. او تاكيد كرد: ما بايد با تعدد بخشنامه ها 
كنار بياييم؛ چراكه اين امر ذات نظام چند نرخي ارز است كه 

مدام نظارت و تغيير سياست ها را مي طلبد.
در عين حال اما رييس اتاق مش��ترك بازرگان��ي ايران و 

افغانستان بر اين عقيده است كه كشور افغانستان سال هاست 
كه با »ريال« با ايران كار مي كند و سيستم بانكي ندارد كه 
بتواند »دالر« را به ايران بازگرداند و بحث FATF مبادله از 
طريق صرافي ها را نيز با مش��كل روبرو كرده است؛ در اين 
شرايط با توجه به نياز كشور به بازگشت ارز بايد سازوكارهاي 
جديد انديشيده شود. سيد حسين سليمي همچنين از 
مذاكره با بانك »آرين« افغانستان براي انجام امور مربوط 
به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات خب��ر داد و گفت: همه 
صادركنندگان و بخش خصوصي موافق هس��تند كه ارز 
حاصل از صادرات بايد به كش��ور بازگردد اما عوض كردن 
رويه ها كاري زمان بر است و بايد فرصت داد تا زيرساخت ها 
آماده شود. به گفته او، بخش زيادي از ارز حاصل از صادرات 
اكنون كاال خريداري شده و به كشور بازمي گردد بخشي نيز 
به صورت »ريالي« برگردانده مي شود و در غير اين صورت 
توليدكننده نقدينگي نخواهد داشت كه دوباره بتواند كاال 

توليد و صادر كند.

سليمي تأكيد كرد: بانك مركزي در دوره جديد تصميمات 
كارشناسي گرفته و در اين زمينه نيز بايد جلسات گذاشته 
شود تا راهكارهاي بازگشت ارز را پيدا كنيم، ما هم موافقيم 
كه ارز بايد بازگردد اما باي��د فرصت دهيم كه مذاكرات با 
بانك هاي افغانس��تاني نتيجه دهد. رييس اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و افغانستان با بيان اينكه دو ماه پيش جلسه اي 
با نمايندگان افغانستان گذاشته شد تا راهكارهايي براي 
بازگشت ارز انديشيده شود، گفت: قرار شده يك بانك در 
اين كش��ور و يك بانك در ايران ايجاد شود تا بتوانيم نقل 
و انتقاالت ارزي را از طري��ق اين دو بانك انجام دهيم. او با 
اشاره به مذاكرات با بانك »آرين« براي انجام امور مربوط به 
بازگشت ارز تصريح كرد: در عراق بانك هايي ايجاد شده تا 
ارز صادراتي به كشور بازگردد و در افغانستان نيز مذاكراتي 
با بانك »آرين« انجام شده كه اميدواريم به نتيجه برسد و 
بتوانيم ارز را بازگردانيم؛ چراكه در غير اين صورت به كاهش 

صادرات به افغانستان منجر مي شود.
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رشد ۱۳ درصدي 
صادرات غيرنفتي 

خبرگزاري صدا و سيما|معاون توسعه صادرات 
كاال و خدمات س��ازمان توسعه  تجارت ايران گفت: 
اقتصاد ايران اگر صادرات نداشته باشد، امكان رشد 
در سطح داخل و بين الملل نخواهد داشت؛ بنابراين 
مهم ترين عنص��ري كه مي توان��د تضمين كننده 
آينده اقتصادي كشور باشد ارتباطات جهاني است. 
محمدرضا مودودي، با اشاره به شرايط بد اقتصادي در 
سال جاري و با وجود شوك هاي ارزي و همچنين با 
رقم ۲3 ميليارد دالر صادرات غير نفتي، افزود: مي توان 
گفت صادرات غير نفتي در س��ال جاري 13 درصد 
نسبت به 6 ماهه س��ال گذشته رشد داشته است. او 
افزود: ارتباطات جهاني با مبادله كاال و نيز دانش فني 
صورت مي گيرد، ضمن اينكه فكر مي كنم بزرگ ترين 
ويژگي يك كشور صادراتي اين است كه به لحاظ فني- 
تكنولوژي و نيز علمي،  بتواند سطح خود را ارتقاء داده 
و درآمد ارزي بااليي را نيز كسب كند كه خود مي تواند 

مبدا سرمايه گذاري هاي بعدي باشد.
معاون توسعه صادرات كاال و خدمات سازمان توسعه  
تجارت ايران تصريح كرد: در عرصه صادرات غير نفتي 
در 4 دهه گذشته رقمي نزديك به10 هزار درصد رشد 
را تجربه كرده ايم و نيز از حدود ۵00 ميليون دالر در 
س��ال 13۵6 به مرز ۵0 ميليارد دالر در سال 1396 
دس��ت يافته ايم. او گفت: در اين 4 دهه اگر چه مدام 
دچار بحران هاي متعدد سياسي و بين المللي بوده و 
سايه تحريم ها بر سر اقتصاد كشور سنگيني مي كرد، 
اما آهنگ رشد صادرات ايران تضعيف نشد. مودودي 
در پاسخ به اين س��وال كه نقش صادرات بر ارتقاي 
كيفيت چگونه اثبات مي شود؟ بيان كرد: اگر كيفيت 
عالي وجود نداشته باشد ما نمي توانيم صادرات داشته 
باشيم. معاون توسعه صادرات كاال و خدمات سازمان 
توسعه  تجارت ايران تصريح كرد: اگر خواهان دستيابي 
به نرخ ۲1 و 7 دهم درصدي رشد در قانون برنامه ششم 
هستيم، الزم است تا س��االنه رقم 6۵ ميليارد دالر 

سرمايه گذاري انجام شود.

افزايش صادرات به اندونزي
پايگاه خبري سازمان توسعه تجارت |رايزن 
بازرگاني ايران در اندونزي گفت: صادرات غير نفتي 
نيمه نخست سال كشورمان به اندونزي در مقايسه 
با مدت مش��ابه در س��ال گذشته رش��د ارزشي و 
وزني داش��ته اس��ت. انور كمري با اعالم اين خبر 
افزود: بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط گمرك 
جمهوري اس��المي ايران، صادرات كش��ورمان به 
اندونزي در 6 ماهه نخست امسال 3۲8 ميليون دالر 
برآورد شده كه نسبت به رقم۲30 ميليون دالر مدت 
مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشي 4۲ درصد و از 
نظر وزني ۲0 درصد رشد نش��ان مي دهد. او افزود: 
برابر اين آمارها س��وخت ها و روغن هاي معدني با 
160 ميلي��ون دالر و آهن و ف��والد با 1۵3 ميليون 
دالر مهم ترين اقالم صادراتي كشورمان به اندونزي 
بوده اند. همچنين محصوالت شيميايي، محصوالت 
پالس��تيكي، فرش و محصوالت نس��جي، صنايع 
غذايي ديگر كاالهاي صادراتي اي��ران به اندونزي 
هستند.  در مقابل واردات از اندونزي در شش ماهه 
نخست سال جاري 80 ميليون دالر بوده كه اين آمار 
حاكي از مثبت بودن تراز تجاري كشورمان به ميزان 
۲48 ميليون دالر است.از سويي ديگر، كشور بزرگ 
اندونزي با ۲60 ميليون نفر جمعيت مي تواند مقصد 
خوبي براي كاالها و خدمات شركت هاي ايراني باشد 
و در صورت حضور پررنگ شركت هاي ايراني در اين 
بازار مي توان شاهد گسترش چشم گير صادرات غير 
نفتي به اين كشور هم در بخش كااليي و هم در بخش 

خدمات و خدمات فني و مهندسي بود.

نيمي از قطعات لوازم يدكي 
خودرو، چيني است

عضو كميس��يون صنايع مجلس شوراي اسالمي 
گفت: بيش از ۵0 درصد قطعات متنوع لوازم يدكي 
خودرو، چيني اس��ت. محمد عزيزي در گفت وگو 
با ايس��نا، با بيان اينكه در چند سال اخير به سبب 
پايين بودن قيم��ت ارز و به صرفه ب��ودن واردات 
صنعت قطعه سازي، قطعه سازان كشور به واردات 
آن روي آورده بودند، اظهار كرد: با توجه به افزايش 
قيمت ارز، واردات قطعه براي واردكنندگان صرفه 
اقتصادي نخواهد داش��ت، بنابراين اكنون فرصت 
خوبي براي توليدكنندگان داخلي است. به گفته او، 
متنوع نبودن محصول موجب شده تا قطعه سازان به 
توليد قطعات پرايد و پژو فكر كنند و هيچ وقت براي 
انتقال فناوري و توسعه و صادرات فكر نمي كنند. 
عزيزي ب��ا بيان اينكه بي��ش از ۵0 درصد قطعات 
متن��وع لوازم يدكي خودرو، چيني اس��ت و آنها را 
وارد مي كني��م، بيان كرد: بي��ن 400 تا ۵00 هزار 
شاغل در صنايع قطعه سازي داريم. از سويي ديگر، 
رييس انجمن صنايع همگ��ن و قطعات خودرو با 
بيان اينكه درح��ال حاضر طلب قطعه س��ازان از 
شركت هاي خودروسازي به 1۵ هزار ميليارد تومان 
رسيده است، گفت: توليد و داخلي سازي قطعات در 
كشور حمايت فوري دولت از صنعت قطعه سازي 
را مي طلبد. محمدرضا نجفي منش، در گفت وگو 
با تسنيم با اشاره به اينكه با قطع همكاري شركت 
رنو با خودروسازان كشور چاره اي جز داخلي سازي 
قطعات مورد ني��از را نداريم، اظهارك��رد: توليد و 
داخلي سازي قطعات در كشور حمايت فوري دولت 
از صنعت قطعه سازي را مي طلبد چراكه امروز آنها 
با مشكالت متعددي دست و پنجه نرم مي كنند. 
او با بيان اينكه درحال حاضر طلب قطعه س��ازان 
از شركت هاي خودروس��ازي به 1۵ هزار ميليارد 
تومان رس��يده، افزود: البته در 6 ماهه امسال هم 
خودروسازان به خاطر قيمت گذاري خودرو با ضرر 

۵ هزار ميليارد توماني روبه رو شده اند.
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طبق اطالعيه شركت ملي نفت امروز ساعت 2 بعد از ظهر نفت در بورس انرژي عرضه مي شود 

ورود  رسمي نفت به تابلوي بورس انرژي 
گروه انرژي| نادي صبوري|

تابلوي معامالت بورس انرژي ديروز نام تجاري »نفت 
خام س��بك ش��ركت ملي نفت ايران« را وارد تابلوي 
معامالت خود كرد تا امروز راس ساعت 2 بعد از ظهر، 
براي نخس��تين بار در تاريخ فروش نف��ت ايران، اين 
محصول در بورس با حجم 1 ميليون بشكه عرضه شود. 
در اين عرضه بهاي نفت خام هر بشكه 79.15 پرميوم 
دالري در نظر گرفته شده است و آن طور كه مسووالن 
شركت ملي نفت اعالم كرده اند هر ايراني يا خارجي كه 
داراي كد معامالتي بورس انرژي باشد خواهد توانست 
در اي��ن عرضه نفت خريداري كند. محموله هايي كه 
امروز در رينگ بين الملل بورس انرژي عرضه مي شوند 
حداقل 35 هزار بشكه هستند كه كف سرمايه مورد 

نياز آن حدود 2.7 ميليارد دالر است. 
پالك 243 خياب��ان مطهري بعد از تقاطع قائم مقام 
فراهاني امروز ش��اهد اتفاقي جدي��د در فروش نفت 
خام ايران خواهد بود. باالخره روز موعود فرا رسيد و 
پس از فراز و نشيب فراوان، نفت خام در بورس انرژي 

عرضه مي شود. 
18 مهر ماه ش��ركت ملي نفت اي��ران اطالعيه اي را 
با عنوان »پيش اطالعيه عرض��ه نفت خام در رينگ 
بين الملل بورس انرژي ايران« منتش��ر كرده و در آن 
اعالم كرد كه تا پاي��ان مهر »تا« پايان مهر ماه ميزان 
»يك ميليون بش��كه« نفت خ��ام را در بورس انرژي 
عرضه خواهد كرد. ام��ا به دليل آنچه كه بيژن زنگنه 
وزير نفت آن را »داشتن صدها مساله براي حل شدن« 

خواند اين اتفاق تا امروز به طول انجاميد. 
ش��امگاه 23 مهر ماه اطالعيه اي تكميلي از س��وي 
شركت ملي نفت ايران منتشر شد كه مشخص كرده 
بود امروز يكشنبه ششم آبان ماه تاريخ عرضه نفت خام 
در بورس است. اين اتفاق به دنبال اين رخ مي دهد كه 
اوايل مهر ماه بيژن زنگن��ه وزير نفت ايران از »توافق 
سران 3 قوه« بر سر عرضه نفت خام در بورس خبر داد. 
NIOC در نخستين پيش اطالعيه منتشر شده عرضه 
نفت در بورس را اقدامي در راس��تاي تحقق »بند 13 
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي از سوي 
مقام معظم رهبري، مبني بر ايجاد تنوع در روش هاي 
فروش نفت و مشاركت بخش خصوصي« و همچنين 
» اجراي بند )ح( ماده 4 قانون پنج ساله برنامه ششم 

توسعه كشور« توصيف كرد. 

  5 هزار تن حداقل خريد 
به گزارش »تعادل« ش��ركت بورس ان��رژي كه قرار 
است نخس��تين عرضه بورس��ي نفت خام در تاريخ 
فروش نفت ايران در آن صورت گيرد چهارمين بورس 
ايران اس��ت كه در سال 91 تاسيس شد. اين شركت 
خود را تشكلي خودانتظام معرفي مي كند كه امكان 
انجام معامالت حامل هاي انرژي )ش��امل نفت، گاز، 
برق و س��اير حامل هاي انرژي( و اوراق بهادار مبتني 
بر كاالهاي مذكور در آن وج��ود دارد. تاكنون برق و 

ساير حامل هاي انرژي در اين بورس معامله مي شد.

همانطور كه پيش تر نيز اعالم ش��ده بود و ديروز نيز 
در اطالعيه عرضه مندرج در وب سايت بورس انرژي 
مشخص ش��د، كارگزاري خبرگان سهم كارگزاري 
عرضه كننده نفت خام س��بك ايران به مش��تريانش 

خواهد بود. 
نخستين بار عرضه اوراق مشاركت شركت ملي نفت 
ايران نيز پيشتر توسط همين كارگزاري انجام شده 

بود. 
NIOC قب��ال اعالم ك��رده ب��ود كه حداق��ل وزن 
محموله هاي قاب��ل خريد هزار تن مع��ادل35 هزار 
بشكه استاندارد است كه خريداران مي توانند با تجميع 
قراردادهاي خريد، نس��بت به برداشت محموله هاي 

بزرگ تر اقدام كنند.
بيژن زنگن��ه وزير نفت نيز در مورد مقدار عرضه نفت 
خام در نخستين عرضه بورس��ي اعالم كرده بود كه 
مي توانيم حدود 4۰ هزار بشكه در روز عرضه داشته 
باشيم. اما بطور كلي عرضه به صورت خرد و آزمايشي 

است. 
اگر حداقل اعالم شده از سوي شركت ملي نفت براي 
هر محموله عرضه را مبن��ا قرار داده و قيمت 79.15 
دالري اعالم شده را در نظر بگيرم، حداقل سرمايه الزم 
براي خريد ك��ردن در رويداد تاريخي عرضه نفت در 

بورس حدود 2 ميليون و 77۰ هزار دالر است. 

  خصوصي ها چه مي كنند؟
بخش خصوصي ايران تاكنون بارها تمايل خود را براي 
ورود به اين بازار اعالم كرده است. در تازه ترين واكنش 
حميد حسيني س��خنگوي اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي پس از آنكه وزير 
نفت از اجماع 3 ق��وه براي عرضه نفت خام در بورس 
خبر داده بود عنوان كرد: » حركت دولت در راه اندازي 
بورس نفت حمايتگرانه و خوب است و اگر تداوم يابد 
بخش خصوصي چه در نفت چ��ه در ميعانات چه در 
فرآورده كمك خواه��د كرد؛ البته بايد توجه كرد كه 
مانند دور قبل تحريم ها، احتماال صادرات نفت خام 
ايران در ماه هاي نخست و تا پيدا كردن ساز و كارهاي 
مناسب كاهش خواهد يافت و به همين دليل بخش 

خصوصي نيز زمان نياز دارد.«
علي كاردر مديرعامل ش��ركت ملي نف��ت ايران در 
حاش��يه كنگره نفت و نيرو به خبرنگاران گفت كه به 
نظرش خريداران نفت در بورس سود خوبي خواهند 
كرد اما اين سود مشابه سفته بازي نيست. او تاكيد كرد 

كه در اين معامله بايد »ناسيوناليستي« سود كرد. 
آن طور كه بارها اعالم ش��ده اس��ت فروش نفت خام 
س��بك ايران در بورس به صورت 2۰ درصد ريالي و 
8۰ درصد ارزي خواهد بود كه تسويه بخش ريالي )بر 
اساس نرخ تسعير سنا( بصورت نقدي قبل از تحويل 
محموله و تس��ويه بخش ارزي به صورت اعتباري، با 
ارايه ضمانتنامه بانكي تعهد پرداخت ريالي معتبر از 
بانك هاي مورد قبول شركت ملي نفت ايران، پس از 

تحويل محموله صورت مي گيرد.

آن طور كه مشخص است، بخشي از ارزش سفارش هر 
خريد بايد قبل از عرضه به حسابي كه از سوي شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه اعالم 
مي شود واريز ش��ود. مبلغي كه 1۰ درصد ارزش كل 
سفارش بوده و در صورت انجام معامله بخشي از 2۰ 

درصد ريالي آن محسوب مي شود. 
همانطور كه وزير نفت عرض��ه نفت خام در بورس را 
»خرد« و »آزمايشي« توصيف كرده بود در اطالعيه اي 
كه چندي پيش از سوي بورس انرژي در اين خصوص 
منتشر ش��د عنوان شده بود كه عرضه نفت در بورس 
انرژي كه از 6 آبان ماه آغاز مي ش��ود تا 13 آبان ادامه 
دارد و پ��س از جمع بندي و ارزياب��ي دوباره، تصميم 

نهايي اعالم مي شود.
13 آبان مصادف با 4 نوامبر مصادف با روزي است كه از 
سوي دونالد ترامپ رياست جمهوري اياالت متحده به 
عنوان روز از سرگيري تحريم ها عليه ايران اعالم شده 
اس��ت. نوك پيكان اين تحريم ها فروش نفت ايران را 
نشانه رفته است. مقامات ايراني بارها اعالم كرده اند كه 
قرار نيست اتفاق خاصي در اين روز رخ دهد و در واقع 
امريكا همين حاال نيز مشكالت را ايجاد كرده است. 

برآورد شده اس��ت كه ايران در ماه سپتامبر حدود 2 
ميليون بشكه در روز نفت خام صادر كرده است. اين 
آمار نس��بت به ماه آوريل افت قابل توجهي را نشان 
مي دهد. البته ممكن است اين آمارها از صحت كامل 

برخوردار نباشند. 
مقاصد فروش محموله هاي نفتي ايران پس از عرضه 

در بورس به ج��ز صادرات به رژيم صهيونيس��تي از 
سوي ش��ركت ملي نفت ايران آزاد اعالم شده است. 
بخش خصوصي ايران پيش تر اعالم كرده بود كه در 
اين زمينه اقداماتي را انجام داده و بيشترين شانس را 
براي خود در همان بازارهاي سنتي ايران يعني هند 
و شرق آسيا و همچنين بخش هايي از آفريقا مي بيند. 
 رس��انه هاي بين الملل��ي از جمله »اس��پوتنيك« و 
»اس اند پي گلوبال پلتس« عرضه نفت خام ايران در 
بورس را نوعي روش براي كاستن از آسيب تحريم ها 
بر فروش نفت خام ايران توصيف كرده اند. علي كاردر 
روز پنجشنبه اعالم كرد كه خارجي ها نيز براي خريد 
نفت از طريق بورس آزاد هستند و 1۰۰ كد معامالتي 
در بورس ان��رژي به مليت هاي غير ايراني تعلق دارد. 
شركت ملي نفت ايران تاكنون خود نفت را به صورت 

مستقيم به پااليشگاه ها مي فروخت. 
ايران يك تجربه ناموفق در زمينه عرضه نفت در بورس 
البته با ساز و كاري متفاوت با آنچه كه امروز رخ خواهد 
داد را در فاصله بين فروردين 93 تا مرداد همان سال 
تجربه كرد. به نظر مي رسد پيچيدگي هاي يك معامله 

نفتي اين بار بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
برخ��ي اعتقاد دارن��د كه رصد و ايج��اد چالش براي 
معامالت نفتي ايران پس از عرضه در بورس و فروش 
از طريق واس��طه ها، ب��راي اياالت متحده دش��وارتر 

خواهد شد. 
سخت گيري هاي زيادي براي تهيه ساز و كار عرضه 
نفت در بورس كه امروز براي نخستين بار به اين شكل 

صورت مي گيرد انجام گرفته است. اين سخت گيري ها 
از اينجا ريش��ه مي گيرد ك��ه وزارت نفت ايران هنوز 
نتوانس��ته طلب نفتي خ��ود از باب��ك زنجاني كه در 
دور قبلي تحريم ها با واس��طه نفت ايران را به فروش 
مي رساند دريافت كند. سررسيد تحويل محموله هايي 
كه امروز در بورس انرژي خريداري ش��وند 7 آذر در 

جزيره خارك است. 
نوع معامله امروز در وب سايت بورس انرژي »كشف 
پرميوم« اعالم شده است. به گزارش »تعادل« به نقل 
از كاال خبر معامالت كش��ف پرميوم قراردادي است 
كه در بازار فيزيكي معامله مي ش��ود و به موجب آن، 
طرفين متعهد مي ش��وند كه در زمان مش��خصي در 
آين��ده )تحويل، حمل يا بارگيري( كاال را بر اس��اس 
قيمت نهايي )قيمت مبنا به عالوه مابه التفاوت توافق 
شده( معامله نمايند. خريدار بخشي از ثمن معامله را 
در زمان توافق، به فروشنده پرداخت و تسويه مابقي 
وجه متعاقبًا و براساس ش��رايطي انجام مي شود كه 
در زمان عقد قرارداد مش��خص مي گردد. مكانيسم 
اين قرارداد بگونه اي است كه در ابتداي انجام توافق، 
طرفين بايد قس��متي از ارزش حدودي معامله را نزد 
اتاق پاياپاي به عن��وان وجه الضمان توديع كنند. در 
اين قرارداد، پريميوم مبلغ يا درصدي است كه جهت 
محاسبه قيمت نهايي به قيمت مبنا اضافه يا از قيمت 
مبنا كسر مي شود و قيم��ت مبنا قيمتي است كه در 
زمان تعيين شده در اطالعيه عرضه، توسط مرجع 

مورد قبول بورس اعالم مي شود.

درخواست مدير بزرگ ترين نهاد حمايت از مصرف كنندگان انرژي از اوپك: پيام هاي متناقض عربستان، بازار نفت را سردرگم كرد

توليد خود را افزايش دهيدسومين عقب گرد هفتگي نفت
گروه انرژي|

نفت روز جمعه روند كاهشي خود را معكوس كرد و با افزايش 
قيمت بسته ش��د اما تحت تاثير ريزش سنگين بازارهاي 
سهام جهاني، سومين كاهش هفتگي متوالي خود را رقم زد.
بهاي معامالت وس��ت تگزاس اينترمدييت براي تحويل 
در دس��امبر در بازار نيويورك، با 26 س��نت يا ۰.4 درصد 
افزايش، در 67.59 دالر در هر بش��كه بسته شد در حالي 
كه اوايل معامالت تا سطح 66.2۰ دالر عقب نشيني كرده 
بود. شاخص قيمت نفت امريكا حدود 2.4 درصد كاهش 

هفتگي را به ثبت رساند.
بهاي معامالت نفت برنت براي تحويل در دس��امبر با 73 
س��نت يا حدود يك درصد افزاي��ش، در 77.62 دالر در 
هر بشكه بسته ش��د و براي كل هفته 2.7 درصد كاهش 

نشان داد.
تايلر ريچي، يكي از سردبيران نشريه “سون ريپورتس “ به 
ماركت واچ گفت: نفت احتماال همچنان بازار سهام را دنبال 
خواهد كرد تا زماني كه شرايط عادي بر بازار حكمفرما شود. 
جريان قوي ورود و خروج سرمايه روي بازارهاي انرژي تاثير 

گسترده اي دارد.
به گفته ريچ��ي، در هفته هاي اخير افزايش توليد اوپك و 
متحدانش و امريكا، قيمت ها در بازار نفت را با كاهش مواجه 
كرد. بعالوه نگراني ها نسبت به اقتصاد جهاني به خصوص 
در شرايط تشديد نوس��انات بازار، در تشديد روند كاهش 

قيمت ها تاثيرگذار بود.

با اين حال كميته نظارتي مشترك وزيران اوپك و غيراوپك 
نسبت به افزايش س��طح ذخاير در هفته هاي اخير ابراز 
نگراني و اعالم كرده ابهامات اقتصادي جديد ممكن است 
ايجاب كند روند افزايش تغيير كند. اين كميته متشكل از 
گروهي از وزيران نفت است كه ماموريت دارند بر اجراي 
توافق كاه��ش توليد ميان كش��ورهاي عضو و غيرعضو 
اوپك كه از اول ژانويه س��ال 2۰17 به اجرا درآمده است، 

نظارت كنند.
كميته نظارتي مشترك وزيران اوپك و غيراوپك از كميته 
فني مشترك خواست به رصد عوامل بنيادين ادامه دهد و 
گزينه هايي درباره سطح توليد سال 2۰19 ارايه كند تا از 

اشباع مجدد عرضه جلوگيري شود.
همچنين اظهارات اخير عربس��تان س��عودي، پيام هاي 

متضادي را به بازار ارسال كرد.
به گفته فيليپ فالين، تحليلگر ارشد بازار در گروه پرايس 
فيوچرز، افت ش��ديد اخير قيمت نفت باعث ش��ده است 
عربستان س��عودي درباره افزايش توليد نفت تجديدنظر 

كند.
طبق گزارش رويترز، خالد الفالح، وزير انرژي عربس��تان 
سعودي، به ش��بكه تلويزيوني االخباريه گفته است ما به 
مرحله نگراني نسبت به اين افزايش رسيده ايم و ممكن است 

كه مداخله براي بازگشت به ثبات ضروري باشد.
به گفته فالين، اظه��ارات فالح تعجب آور اس��ت زيرا در 
شرايطي مطرح ش��ده كه نگراني نسبت به كمبود عرضه 

به دليل بازگشت تحريم هاي امريكا عليه ايران وجود دارد. 
با اين حال نگراني هايي در ميان بازيگران بازار نس��بت به 
كندي رش��د اقتصاد جهاني و آس��يب ديدن تقاضا براي 

نفت وجود دارد.
همچنان اظهارات فالح سردرگم كننده محسوب مي شود 
زيرا پس از بيانيه اخير وي مطرح شده كه در آن اعالم كرده 
بود عربستان سعودي آماده است توليدش را به 12 ميليون 
بشكه در روز افزايش دهد و در ظرفيت توليد شناور خود 

سرمايه گذاري كند.
بازارهاي سهام جهاني پس از بهبود موقتي در روز پنج شنبه، 
روز جمعه روند كاهشي خود را ازسرگرفتند و شاخص هاي 
سهام امريكا به س��طح پايين تري سقوط كردند. سقوط 
بازارهاي سهام نگراني ها نسبت به رشد اقتصاد و تقاضا براي 

انرژي را برانگيخته است.
با اين وجود، چنان كه جيسن گامل از بانك جفريز عقيده 
دارد، »فعال و تا پيش از اج��راي تحريم هاي امريكا عليه 
ايران، بازار به خوبي تامين شده كه اين امر تا حد زيادي به 
دليل افزايش توليد عربستان سعودي بوده است. افزايش 
ذخاير نفت امريكا كه در پنج هفته گذشته 28.7 ميليون 
بش��كه افزايش پيدا كرده اس��ت را نيز نمي توان ناديده 
گرفت. البته بايد در نظر داش��ت كه افزايش ذخاير نفتي 
اياالت متحده، بيشتر به دليل فاكتورهاي فصلي بوده است 
و در اصل ذخاير انرژي اياالت متحده در اين مدت شاهد 

كاهش جزئي 1۰ ميليون بشكه اي بوده است. 

ايس�نا|مدير آژانس بين المللي انرژي اظهار كرد 
اوپ��ك بايد در نشس��ت بعدي خود ب��راي افزايش 
تولي��د تصميم بگيرد تا محدودي��ت عرضه در بازار 

برطرف شود.
فاتح بي��رول، مدير اجرايي آژانس بين المللي انرژي 
در مصاحبه با بلومبرگ اظه��ار كرد: بازارهاي نفت 
جهاني و همچنين رشد اقتصاد جهاني دوره بسيار 
حساسي را سپري مي كنند. اگر توليدكنندگان نفت 
به سالمت رشد اقتصاد جهاني اهميت مي دهند كه 
به نظر من چنين اس��ت، بايد براي آرام كردن بازار 

گامهايي را بردارند.
بي��رول مجددا هش��دار خود مبني ب��ر اينكه بدون 
افزايش توليد كشورهاي اوپك رشد اقتصاد جهاني 
وضعيت هش��داردهنده پيدا مي كند را تكرار كرد. 
وي گفت: جهان به نفت بيشتري براي جبران عرضه 

كمتر از سوي ايران و ونزوئال نياز دارد.
مدير اجرايي آژانس بين المللي انرژي خاطرنش��ان 
كرد: اگرچه بازار نفت در حال حاضر به خوبي تامين 
شده است اما اگر توليدكنندگان توليدشان را افزايش 
ندهند يا سيگنالي در اين باره ارسال نكنند، چند ماه 

آينده بسيار دشوار خواهد بود.
هشدار بيرول برخالف بيانيه وزيران انرژي عربستان 
سعودي، روسيه و س��اير توليدكنندگان نفت است. 
اين توليدكنندگان اعالم كرده اند ممكن است الزم 

باش��د به كاهش توليد بازگردند و به ضرورت آماده 
كردن گزينه هايي درباره سياس��ت توليد در س��ال 
آينده براي جلوگيري از برهم خوردن تعادل عرضه 

و تقاضا در بازار اشاره كرده اند.
خالد الفال��ح، وزير انرژي عربس��تان س��عودي در 
مصاحبه با ش��بكه تلويزيوني االخباريه گفته است: 
ما به مرحله نگراني نسبت به اين افزايش رسيده ايم 
و ممكن اس��ت كه مداخله براي بازگش��ت به ثبات 
ضروري باشد. وي اظهار كرد: نگران افزايش سطح 
ذخاير نفت است و سطح توليد در كشورهايي شامل 
ايران، ونزوئال، ليبي و نيجريه را مونيتور خواهد كرد.

آژانس بين المللي انرژي در جديدترين گزارش بازار 
نفت خود، نرخ رشد تقاضا براي نفت در سال ميالدي 
جاري و آينده را به دليل افزايش تهديدهاي متوجه 
رشد اقتصاد جهاني كاهش داد. با اين حال اين آژانس 
هشدار داد كاهش مازاد ظرفيت توليد، قيمت هاي 

نفت را باال نگه خواهد داشت.
گروه بانكي UBS سوييس نيز در گزارش اخير خود 
پيش بيني كرده اس��ت رش��د تقاضاي جهاني براي 
نفت از 1.5 ميليون بش��كه در روز در سال 2۰17 و 
2۰18، به 1.2 ميليون بشكه در روز در سال 2۰19 
آهسته خواهد شد و ريسك هاي پيرامون عرضه مازاد 
ظرفيت توليد جهاني را به پايين ترين ميزان در 1۰ 

سال اخير كاهش خواهد داد.
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راه اندازي دومين سكوي 
فاز 14 

 نگراني چين از افزايش
 قيمت گاز

 خريد نفتي ماه آينده هند 
از ايران

شانا| مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي 
با اعالم انجام موفقيت آمي��ز عمليات راه اندازي 
دومين س��كوي درياي��ي ف��از 14، ضمن اعالم 
ظرفيت كنوني 14.1 ميليون مترمكعبي برداشت 
گاز ترش غني از عرشه 14C، افزود: با بهره برداري 
از دومين سكوي گازي، مجموع ظرفيت برداشت 
گاز از بخش فراساحلي اين فاز در سال جاري به 
28.2 ميليون مترمكع��ب در روز افزايش يافته 
اس��ت.  حميدرضا مس��عودي روز شنبه عنوان 
كرد: گاز ترش اس��تحصال شده از اين سكو پس 
از انتق��ال با گاز توليدي س��كوي اصلي 14A به 
پااليش��گاه هاي محدوده صنعتي پ��ارس 2 در 
منطقه كنگان ارسال شده و پس از فرآيندهاي 

پااليشي به شبكه سراسري تزريق مي شود.
وي با اش��اره به احجام و فعاليت هاي انجام شده 
در ساخت عرشه 23۰۰ تني 14C افزود: انجام 
تكنيك هاي خالقانه و پيش��رفت باالي ساخت 
س��كوي اقماري 14C، زمان عملي��ات نصب، 
پيش راه اندازي و راه ان��دازي در دريا را به حداقل 
رساند. مسعودي سكوي 14C را نخستين سازه 
دريايي در طول س��اخت عرشه هاي فراساحلي 
پارس جنوبي عنوان كرد كه با كس��ب پيشرفت 
ساخت ماهانه 3.5 درصدي، ركورد بي نظيري را 
از زمان آغاز توسعه اين ميدان مشترك گازي با 

كشور قطر بر جاي گذاشته است.

ايسنا| دولت چين به شركت هاي انرژي دولتي 
CNPC، CNOOC و سينوپك هشدار داد در 
تعيين قيمت گاز در آستانه فصل زمستان كه تقاضا 

افزايش قابل توجهي پيدا مي كند، دقت كنند.
مصرف گاز طبيعي چين در 1۰ سال گذشته چهار 
برابر شده و به بيش از 25 ميليارد فوت مكعب در 
روز رسيده است. چين دومين واردكننده بزرگ 
LNG جهان است و حدود 38 ميليون تن از اين 
سوخت را در س��ال 2۰17 خريداري كرد كه 46 
درصد نسبت به سال 2۰16 افزايش داشت. اكنون 
شركت ها براي اجتناب از تكرار كمبود گاز زمستان 
گذشته، ميادين گاز قديمي را به تاسيسات ذخيره 
س��ازي تبديل كرده اند. بر اس��اس گزارش اويل 
پرايس، توليد گاز طبيعي چين در سپتامبر به 12.2 
ميليارد متر مكعب رسيد كه 8.5 درصد رشد ساالنه 
داشت. توليد اين كشور طي 9 ماه نخست امسال 
به 116.2 ميليارد متر مكعب رسيد كه 6.2 درصد 

نسبت به سال گذشته افزايش داشت.
واردات اين كشور نيز در آستانه فصل پيك تقاضا، 
رشد كرده و به 7.62 ميليون تن در سپتامبر رسيد 
كه 28.3 درصد نسبت به سپتامبر گذشته افزايش 
داشت. آمار صادرات 9 ماهه به 64.78 ميليون تن 

رسيد كه 34 درصد افزايش ساالنه داشت.

ايرنا| ي��ك مقام ارش��د هندي اع��الم كرد 
ش��ركت هاي دولتي نفتي اين كشور براي ماه 
نوامبر )آبان( از ايران نفت خريداري كرده اند.

به گ��زارش روزنام��ه بيزينس اس��تاندارد در 
روز ش��نبه، س��انجي س��ودير ريي��س بخش 
همكاري ه��اي بين الملل��ي در وزارت نف��ت 
هند گفت: ش��ركت هاي دولت��ي ما هم اكنون 
سفارشات نفتي خود را به ايران براي ماه نوامبر 

)آبان( ارايه كرده اند.
وي تاكيد ك��رد: ايران به صورت س��نتي يك 
تامين كننده مهم نفت براي هند بوده اس��ت. 
در هند ما به امنيت انرژي خود توجه مي كنيم. 
مقامات هندي در حال گفت وگو با امريكا براي 
به دس��ت آوردن معافيت در ارتباط با واردات 

نفت هند از ايران هستند.
هند 8۰ درص��د از نياز خود به نفت را از طريق 
واردات تامي��ن مي كند. مجموع تقاضاي نفت 
خام هند حدود 4.6 ميليون بشكه در روز است 
كه اين كشور را در رتبه سومين مصرف كننده 
بزرگ جهان پس از امريكا و چين قرار مي دهد.

پس از خروج امريكا از برجام در ارديبهشت ماه، 
اين كشور به ساير ملت ها فشار وارد كرده است 
تا واردات نفت خود از اي��ران را متوقف كنند. 
بخش��ي از تحريم هاي امريكا علي��ه ايران در 
تاريخ 6 م��اه اوت )15 مرداد( اجرايي ش��دند 
درحالي كه تحريم هاي بخش انرژي در چهارم 

نوامبر )13 آبان( به اجرا گذاشته مي شوند.
پااليش��گاه هاي نفت��ي هند در ماه گذش��ته 
)اكتبر- مهر( حدود 1۰ ميليون تن نفت خام از 
ايران وارد كردند. هند پس از چين بزرگ ترين 

مشتري نفتي ايران است.

نوبت اولآگهی فراخوان مناقصه عمومی 97/39

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

شرکت گاز استان خوزستان واقع در اهواز - میدان شهید بندر- ابتدای بزرگراه اهواز سربندر در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح زير اقدام نمايد :
 ١- شرح مختصر خدمات : 5۸ کیلومتر مسیر توزيع و شبکه گاز رسانی و نصب 5۰۰ انشعاب فوالدی روستاهای قلعه توت، کريم آباد، رستم آباد و ... شهرستان انديکا فاز 1 

 ۲- محل اجرای خدمات : انديکا 
۳- تاريخ و مهلت تحويل استعالم ارزيابی کیفی مناقصه گران : حداکثر 14 روز بعد از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم

 4- نام و نشانی مدير طرح : اهواز - مديريت مهندسی ساختمان مهندسی 
5- نحوه دريافت اسناد مناقصه : حضوری و هزينه خريد آن 15۰/۰۰۰ ريال می باشد .

 ۶- محل توزيع اسناد : اهواز - میدان شهید بندر - شركت گاز استان خوزستان - امور پیمانها
 ۷- تاريخ توزيع اسناد: پس از بررسی مدارک و اسناد ارزيابی کیفی تکمیل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام ارزيابی، اسناد مناقصه بین شرکتهای واجد شرايط توزيع خواهد شد.

 ۸- داشتن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانايی انجام کار مطابق استانداردهای رايج شرکت ملی گاز ايران.
 9- تحويل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تکمیل پرونده ارزيابی می باشد و داشتن گواهی تعیین صالحیت رتبه بندی معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست محترم جمهوری و با استانداری های 

مربوطه ) اعتبار زمان( الزم و نامه آخرين تغییرات معتبر آن شرکت بهمراه اعالم آمادگی وذکر شناسه ملی حقوقی وارائه کد پستی و تلفن تماس الزامی است.
 1۰- داشتن گواهی ايمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.

 11- ارائه مدارک و فرم های استعالم ارزيابی تکمیل شده از سوی مناقصه گران هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد. 
 1۲- کلیه مناقصه گران می بايست توان تهیه تضمین معتبر شرکت در مناقصه طبق مفاد آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 1۲۳4۰۲/ت 5۰۶59  ه مصوب ۲9/ 9 / 94 را دارا باشند.

 1۳- در ارزيابی کیفی اولويت دعوت با پیمانکاران بومی می باشد.
 14- برخورداری از توانايی مالی و فنی کافی جهت اجرای قرارداد.

 15- ارائه سوابق مرتبط کاری و تجربه اجرای کارهای مشابه و برخورداری از حسن سابقه.
  ضمنا آگهی های اين شرکت در شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان خوزستانNIGC-KHGC.ir - wwwوهمچنین پايگاه ملی مناقصات درج شده است .

 1۶- الزم است شرکت کنندگان در مناقصه حداقل دارای رتبه 4 تاسیسات با 5 نفت و گاز و ظرفیت خالی جهت شرکت در مناقصه باشند در غیر اينصورت از آنان دعوت بعمل نخواهد آمد.

شماره مجوز 1۳9۷.۳۷15 يک مرحله ای –   )ارزيابی کيفی(  شركت ملي گاز                             اريان 

شركت گاز استان خوزستان
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عكسروز

چهرهروز

»ابراهيم حقيقي« دبير جشنواره فجر شد
ابراهيم حقيقي حكم خود را براي دبيري جشنواره هنرهاي تجسمي فجر دريافت كرد. مجتبي حسيني، معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
طي حكمي »ابراهيم حقيقي« را به دبير يازدهمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر منصوب كرد. حسيني در اين حكم آورده است: با استناد به 
بند ۳ از فصل دوم آيين نامه برگزاري »جشنواره هنرهاي تجسمي فجر« و با توجه به نظر اعضاي محترم شوراي سياست گذاري اين جشنواره و 
نيز تجارب ارزنده جنابعالي در حوزه هنرهاي تجسمي، به موجب اين حكم به عنوان دبير يازدهمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر منصوب 
مي شويد. ابراهيم حقيقي طراح گرافيك، عكاس، مدير هنري، متولد ۱۳۲۸ تهران، فارغ التحصيل كارشناسي ارشد معماري از دانشكده هنرهاي 

زيباي تهران است. او دو دوره رييس هيات مديره و پنج دوره عضو هيات مديره انجمن صنفي طراحان گرافيك بوده است. 

ايستگاه

اسپايك لي اسپين آف »مرد عنكبوتي« را نمي سازد
ن  ا گ��رد ر كا ل��ي  يك  س��پا ا
»بلك ك كلنزمن« اع��الم كرد كه 
روي اس��پين آف »مرد عنكبوتي« 
كار نمي كند. به گزارش كاميك بوك 
مووي، ماه ها پس آنكه اعالم ش��ده 
بود اسپايك لي فيلم »نگهبان شب/

Nightwatch« را براي كمپاني 
سوني كارگرداني خواهد كرد، كارگردان »بلك ك كلنزمن« بطور رسمي اين 

موضوع را رد كرد.
اسپايك لي كارگردان سينما كه به تازگي فيلم موفق »بلك ك كلنزمن« را 
ساخته است، تمايلي به اينكه استعدادش را صرف ساخت فيلم »نگهبان شب« 
اسپين آف »مرد عنكبوتي« كند، ندارد. اسپايك لي در مصاحبه با اسكرين رنت 
گزارش هايي كه اعالم مي كرد اين كارگردان قصد س��اخت اسپين آف »مرد 

عنكبوتي« را دارد، رد كرد.
كارگردان »مالكوم ايكس« درباره اين پرسش كه آيا قصد ساخت يك فيلم 

مجزا از قهرمان دنياي مارول را دارد به سادگي پاسخ داد: نه.
ماه مارس امسال آخرين باري بود كه نام لي در ارتباط با فيلم »نگهبان شب« 
در رسانه ها ذكر شده بود. اين كارگردان موفق سينما به تازگي به دليل انتقاد 
تندش عليه جان وين و جان فورد از اس��طوره هاي سينماي امريكا خبرساز 
شده است. او در سخنراني خود در لندن درباره اين دو شخصيت گفت كه از 
جان وين و جان فورد متنفر است چون آنها بوميان امريكا را به شكل وحشي 

و حيوان نمايش مي دادند.

بازارهنر

»باخ«و»شوبرت«بهتاالروحدتميروند

نمايش»رستموسهراب«بابازيمددجويانكهريزك

»مزامزا«بهنوفللوشاتوميرود

اركس��تر س��مفونيك رس��انه هنر به 
رهبري امير پدرام طاهريان ۲۱ آبان ماه 
در تاالر وحدت به روي صحنه مي رود. 
اركستر سمفونيك رسانه هنر به رهبري 
امير پدرام طاهري��ان ۲۱ آبان ماه ۹۷ 
ساعت ۳0: ۲۱، آثاري از كارل فيليپ 
امانوئل ب��اخ، جان ويليام��ز و فرانس 
شوبرت را در تاالر وحدت اجرا مي كند.

در اين اجرا سوليس��ت فل��وت: مون��ا طاهريان و 
سوليس��ت ويولن: مريم مدني اركستر را همراهي 
مي كنند. اركستر س��مفونيك رسانه هنر در سال 
۱۳۸۵ توسط اميرپدرام طاهريان بنيان گذاري شد، 
اين اركستر نخست در قالب اركستر سازهاي زهي 

فعاليت خود را آغاز كرد و س��پس در 
سال هاي نخست به سرعت گسترش 
يافت و بطور منظم به تمرين و اجراي 
رپرتوارهاي اركسترال معتبر و گوناگون 
اهتمام ورزي��د. از ويژگي هايي كه اين 
اركستر را از اركسترهاي مشابه متمايز 
كرده، تركيب نوازن��دگان حرفه اي با 

جوانان است.
اين اركس��تر پي��ش از اين در تاالره��اي وحدت، 
رودكي، حوزه هنري، آويني، فرهنگسراي نياوران 
و ارسباران اجرا داش��ته است. اركستر سمفونيك 
رس��انه هنر ۲۱ آبان ماه س��اعت ۳0: ۲۱ در تاالر 

وحدت به روي صحنه مي رود.

ميركمال ميرنصيري در س��ه روز ۲0، 
۲۱ و ۲۲ آب��ان م��اه در ت��االر وحدت 
روي صحنه مي رود. نمايش »رستم و 
سهراب« به كارگرداني مير كمال مير 
نصي��ري با بازي ۳0 نف��ر از معلوالن و 
مددجويان ساكن آسايشگاه كهريزك 
۲0، ۲۱ و ۲۲ آبان ماه ساعت ۳0: ۱۷ 

در تاالر وحدت اجرا مي شود.
اين نمايش طبق اعالم دست اندركارانش، حاصل 
۱۸ س��ال نماي��ش درمان��ي و ۹ س��ال تمرين با 
تعدادي از معلولين جس��مي آسايش��گاه خيريه 
كهريزك اس��ت. ه��دف صرفا ارايه ي��ك نمايش 
نيست بلكه در نمايش درماني، نمايش وسيله اي 
براي هدفي بزرگ تر است كه همانا درمان روحي 
و رواني مددجويان اس��ت.  ميركمال ميرنصيري 
كه كارگرداني اين اثر نمايش��ي را بر عهده دارد بر 
اين نكته تاكيد مي كند كه جنبه درماني و احياي 
ش��خصيت و بازس��ازي روان��ي مددجويان محور 
اصلي اين حركت گروهي ب��وده و در اين فعاليت 
نمايش درماني داستاني باستاني و حماسي در نظر 
گرفته شده كه با جمالتي فاخر و با شكوه مي تواند 
خودب��اوري و اعتماد ب��ه نف��س را در بازيگرانش 
متبلور سازد، سعي مي شود با مشاركت دادن آنان 
در فعاليتي هدفمند و گروهي، مسووليت پذيري 
و خودباوري را در آنان زنده كرد و آنها را از زندگي 
كردن و نه زنده ماندن و جامعه را نيز از وجود ايشان 

برخوردار كرد.
اين نمايش بر آن است تا اين حقيقت را پيش چشم 
مخاطبان قرار دهد دوراني كه رس��تم به زور بازو و 
گرز و كمان شناخته مي شد به سر آمده است. در 
دنياي امروز ما رستم كسي است كه فكر توانمندي 

داش��ته باش��د و روحي قدرتمندي به 
همين دلي��ل در اي��ن نمايش گرچه 
رستم و ساير پهلوان  هاي روي صحنه 
قادر به حمل سالح نيستند اما حقيقتا 

رستم اند.
امي��ن تارخ، هانيه توس��لي، س��امان 
احتش��امي، ليل��ي رش��يدي، يل��دا 
قشقايي، پوريا شكيبايي، سام كبودوند 
و پرستو صالحي از جمله هنرمنداني بودند كه طي 
هفته هاي گذش��ته در محل تمرين گروه نمايش 
درماني »رستم و سهراب« حضور يافتند و از نزديك 

با روند كار اين گروه نمايش درماني آشنا شدند.
تمام��ي عوايد حاص��ل از اجراي اي��ن نمايش به 
آسايش��گاه خيريه كهريزك تعلق خواهد گرفت. 
ميرنصي��ري عالوه بر بي��ش از دو دهه فعاليت در 
زمينه نمايش درمان��ي و كار با معلوالن، معتادان 
و آس��يب  ديدگان اجتماعي به عنوان نويس��نده، 
كارگردان، نمايش درمانگر و مش��اور خانواده آثار 
مختلفي را از جمله نمايش »و اما انسان« )نخستين 
كار نمايش  درماني در ايران و برنده جايزه بهترين 
كارگرداني و جايزه ويژه هيات داوران در جشنواره 
مهرآيين در س��ال ۸۳(، مس��تند »بر ب��اد رفته« 
)درباره زندگي معلوالن(، نمايش  درماني و مستند 
»خليفه خداون��د« )درباره زن��ان كارتن خواب(، 
نمايش  درماني و مس��تند »آن فرستاده« )درباره 
مردان كارتن خواب( و... را در كارنامه هنري خود 

ثبت كرده است.
نمايش »رستم و سهراب« روزهاي ۲0، ۲۱ و ۲۲ 
آبان س��اعت ۳0: ۱۷ در تاالر وحدت روي صحنه 
مي رود و عالقه مندان جهت تهيه بليت مي توانند 

به سايت ايران نمايش مراجعه كنند.

كارگردان نمايش »مزا مزا« اعالم كرد 
كه قصد دارد اين اثر نمايشي را در آذرماه 
سال جاري در عمارت نوفل لوشاتو روي 

صحنه ببرد.
سيروس همتي نويس��نده و كارگردان 
نمايش »مزا مزا« ك��ه به تازگي اجراي 
عمومي آن در سالن ناظرزاده تماشاخانه 
ايرانشهر به پايان رسيد، درباره احتمال 

اجراي مجدد اين اثر نمايشي به مهر گفت: با حمايت 
تهيه كنن��ده نمايش »مزا م��زا« و در صورت ايجاد 
شرايط مناسب، قصد دارم بار ديگر اين اثر نمايشي را 
روي صحنه ببرم و اين بار عمارت نوفل لوشاتو مكان 

اجراي »مزا مزا« خواهد بود.
او درب��اره زمان مدنظر براي اجراي مجدد »مزا مزا« 
افزود: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده آذرماه سال 
جاري اين نمايش را مجدد روي صحنه خواهيم برد. 
همتي درباره احتمال وجود تغييرات در گروه بازيگري 
نمايش »مزا مزا« اظهار كرد: در اجراي پاياني نمايش 
»مزا مزا« در سالن دكتر ناظرزاده كرماني تماشاخانه 

ايرانشهر به بازيگران نمايش اعالم كرديم 
كه قص��د اجراي مجدد اي��ن نمايش را 

داريم و آنها نيز اعالم آمادگي كردند.
اين نويس��نده و كارگردان تئاتر درباره 
ديگر فعاليت هاي خود گفت: قرار است 
در چهارمين نشست »كوتاه با داستان« 
و به دعوت آقاي س��يد مهدي شجاعي 
داس��تان »پدر« را روز يكشنبه ۶ آبان 
در فرهنگسراي انديشه بخوانم. در اين نشست آقاي 
رضا اميرخاني و دكتر علي فاميان نيز حضور دارند. 
او تاكيد كرد: اين نشست ها كه در اولين يكشنبه هر 
ماه برگزار مي شود فرصت خوبي براي عالقه مندان به 
داستان نويسي است زيرا با حضور استادان اين عرصه 
ش��رايطي مانند يك كالس درس فراهم مي شود تا 

نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند.
همتي در پايان درباره موضوع داستان »پدر« گفت: 
اين داستان به رابطه يك پدر و دختر مي پردازد و يكي 
از هشت داس��تان كتاب »ننه كاراته« نوشته خودم 

است كه توسط نشر نيستان چاپ شده است.

میراثنامه

سامانه سفالينه هاي »الموت« فعال شد
بعد از س��ال ها س��امانه سفالينه هاي 
الم��وت در فضاي��ي كوچ��ك فعال 
ش��د تا يكي از مهم تري��ن يافته هاي 
باستان شناس��ي اش را بررسي كند، 
اما اين س��ايِت حدود ۸00 ساله هنوز 
نيازش براي ايج��اد فضايي كه بتواند 
يافته هاي باستان شناختي خود را در 

آن نمايش دهد، برآورده نشده است. چيزي حدود ۱00 هزار قطعه سفال كه در دو 
دوره حضور فرقه اس��ماعيلي ها در كاخ دژ الموت قزوين تا امروز باقي مانده و از آوار 
مغول ها جان سالم به در برده بودند و تا امروز در ۱۴ فصل كاوش انجام شده در كاخ دژ 
الموت به دست آمده اند، بعد از گذشِت نبوِد فضايي مناسب براي نگهداري و بررسي 
مطالعاتي، با ايجاد سامانه سفالينه هاي الموت باالخره سرپناهي پيدا كردند. حميده 
چوبك، سرپرست چهاردهمين فصل كاوش هاي باستان شناسي دژالموت قزوين، 
درباره ايجاد اين سامانه و لزوم ساخت يك موزه براي اين محوطه تاريخي در دره الموت 
مي گويد: اين كارگاه، در حال حاضر با هدف بررسي سفال ها آغاز شده و بعد از به دست 
آمدن اطالعات كافي در اين سامانه، كارگاه را به صورت رسمي و براي نشان دادن 
يافته هاي باستان شناسي افتتاح مي كنيم.  او يكي از وظايف و اهداف مهم هر كاوش 
باستان شناسي را ايجاد يك سامانه اطالعاتي مي داند كه براساس تمام موازين علمي 
بتواند مورد بهره برداري قرار گيرد و ادامه مي دهد: بنابراين طبقه بندي اين يافته ها 
از نظر گاه نگاري، گونه شناسي و تكنولوژي بسيار مهم است، يعني نخست بايد ابعاد 
مختلِف اين اطالعات پايه اي بررسي و شكل مي گيرد و سپس با ثبت آنها، بتوانيم 

اطالعات را در يك نرم افزار جامع جمع آوري و ساماندهي كنيم.

تاريخنگاري

امام خميني)ره(: ارتش به ملت بپيوندد
ششم آبان ۱۳۵۷، با شدت يافتن تظاهرات سراسري 
در بيش��تر ش��هرهاي ايران عليه رژيم پهلوي، امام 

خميني)ره( از ارتش خواست تا به ملت بپيوندند. 
امام خميني)ره( در سخناني در رابطه با ارتش گفتند: 
ارتش وطنخواه ايران! ش��ما ديديد كه ملت با ش��ما 
دوست و ش��ما را گلباران مي كند. و مي دانيد كه اين 
چپاولگران براي ادامه س��تمگري، شما را آلت قتل 
برادران خود قرار داده  اند، به ديگر برادران ارتشي خود 
كه شاه را رها كرده  اند و در پشتيباني مردم، به دشمن 
حمله كرده  اند بپيونديد، و بپاخيزيد و نگذاريد ملت 
ش��ما نابود و برادران و خواهران شما به خاك و خون 
كشيده شوند. نام خود را در تاريخ كه به سود ملت ايران 
به  راه خ��ود ادامه مي دهد، هر چه زودتر ثبت كنيد و 

ريشه خيانت و ظلم را بكنيد. 
مدتي پس از درخواس��ت هاي امام)ره( از ارتش��ي ها 
براي پيوستن به مردم، تعداد فراريان از سربازخانه ها و 
پيوستن نظاميان به مردم افزوده شد. ارتشبد قره باغي، 
وزير كشور، پيرامون اين موضوع نوشته است: »به هر 
تقدير پرسنل نيروهاي مسلح با آنكه از قوانين دادرسي 
كيفر ارتش كه تمرد و نافرمان��ي را تا مجازات اعدام 
تعيين كرده بود، اطالع داشتند، معذلك روز به روز بر 
تعداد غائبين و فراريان اضافه مي گرديد؛ تا جايي كه 
در زمان انتصاب من به س��تاد بزرگ ارتشتاران، برابر 
پرونده موجود در اداره يكم ستاد، تعداد فراريان ارتش 

روزانه در حدود هزار نفر بود كه اين رقم به تدريج در 
اواخر بحران به روزانه هزار و دويست نفر هم رسيد..« 
رهبر انقالب با توجه به اين موضوع، در سخنراني روز 
۱ دي ۵۷ خود رهنمود مي دهند كه: »...ما به سربازها 
گفتيم كه - دستور داديم كه - فرار كنند براي اينكه 
خدمت در اين دس��تگاه خدمت به ظلم است، و آنها 
هم بسياري ش��ان فرار كردند؛ لكن بعض مشكالت 

پيدا شده است. اينها بسياري شان فقيرند و مكان هم 
ندارند... مردم در هر جا كه هستند مكلفند به اينكه 
اينها را پناه بدهند؛ هم مخارجش��ان را بدهند و هم 
منزلي محقر براي اينها، بطوري كه معلوم نشود كه 
اينها كجا هستند، مردم مكلفند كه اين كار را بكنند. 
و ما هم بابت وجوه ش��رعيه قب��ول داريم چيزي كه 

همراهي به اينها مي شود...« 

كیوسك

ديدار چين و ژاپن 
پس از 7 سال 

  فايننشال تايمز: 
»ش��ينزو آبه« نخست 
وزي��ر ژاپ��ن در پكن با 
»ش��ي جي��ن پينگ« 
رييس جمه��وري چين 
مالق��ات و گفت وگ��و 
ك��رد. طب��ق گ��زارش 
صفحه اول ش��ماره آخر 
هفته فايننش��ال تايمز, 

رييس جمهوري چين در اين ديدار ضمن استقبال 
از »شينزو آبه« از تمايل او براي بهبود و توسعه روابط 
بين چين و ژاپن تقدير و خاطرنش��ان كرد چين و 
ژاپن همسايگان نزديكي هستند و منافع دو كشور 
به يكديگر پيوند خورده است. سال ۱۹۷۸ ميالدي 
رهبران دو كشور با امضاي پيمان صلح و دوستي، 
به شكل قانوني، مسير صلح و دوستي پايدار بين دو 
كشور را تعيين كردند كه ضمانتي براي حل مسائل 
حساس تاريخي و مساله تايوان فراهم كرده است. 
آنطور كه گفته ش��ده, اين ديدار نخستين ديدار 
رس��مي يك نخس��ت وزير ژاپن از چين در هفت 
سال گذشته است.همچنين در جريان اين ديدار, 
قرارداد س��وآپ ارزي به ارزش ۳0 ميليارد دالر به 
مدت ۳ سال ميان چين و ژاپن به امضا رسيد. طبق 
اين قرارداد كه تا ۲۵ اكتبر سال ۲0۲۱ ادامه دارد، 
ارز هاي محلي بي��ن دو بانك مركزي ژاپن و چين 
به مبلغ ۲00 ميليارد يوآن يا ۳.۴ تريليون ين )۳0 
ميليارد دالر( به مدت سه س��ال مبادله مي شود. 
همچنين چين و ژاپن، چندين توافقنامه مربوط 
به تقويت رواب��ط دوجانبه را امض��ا كردند و قول 
دادند تا هم��كاري در زمينه هاي مالي و تجاري را 
در زمينه هاي نوآوري و اوراق بهادار افزايش دهند.

  وال استريت ژورنال: 
يك مرد اهل فلوريدا كه 
از هواداران ترامپ است 
به ارسال ۱۴ بسته بمب 
براي برخ��ي از منتقدان 
اصل��ي رييس جمهوري 
امريكا، متهم و دستگير 
شد. آنطور كه در صفحه 
اول وال استريت ژورنال 

آمده، سايوك ۵۶ س��اله به پنج فقره جرم شامل 
حمل و نقل بين ايالتي بدون مجوز و پست اشياي 
غيرقانوني و منفجره، تهديد رييس جمهوري سابق 
امريكا، ايجاد خطر براي سامانه حمل و نقل ايالتي 
و حمله به افس��ران پليس فدرال متهم است. اگر 
جرم او اثبات ش��ود، به ۴۸ س��ال حبس محكوم 
مي شود. پيش از اين نيز، در تصاوير پيدا شده از سزار 
سايوك، او در حاشيه متينگ هاي متعدد دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري امريكا ديده مي شود كه 
پالكاردهايي عليه منتقدان ترامپ در دست دارد. 
روز جمعه رسانه هاي امريكايي تصاويري مخابره 
كردند كه خ��ودرو س��ايوك را در پاركينگ يك 
مغازه در جنوب فلوريدا نشان مي دهد. مقام هاي 
امريكايي نيز يك ون س��فيد رنگ را كه اين مرد از 
آن براي ارسال بسته ها استفاده مي كند، كشف و 
ضبط كردند؛ شيش��ه هاي اين ون با استيكرهاي 
حمايتي از دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا و 
شعارهايي ضد شبكه خبري سي.ان. ان. پوشيده 
شده بود. مقامات مسوول ارسال اين بسته ها را يك 
اقدام تروريستي مي دانند. ارسال اين بسته ها كمتر 
از دو هفت��ه قبل از انتخابات مي��ان دوره اي اتفاق 
مي افتد كه ممكن اس��ت تعادل قوا بين دو حزب 

اصلي در كنگره امريكا را تغيير دهد.
بازرس كل اف.بي.آي در يك نشست خبري گفت، 
اثر انگشت و دي.ان.اي به شناسايي اين فرد كمك 
كرد و هش��دار داد دستگيري او به تهديدها پايان 

نمي دهد.

نگاهيبهكشورهاييكهبيشترينخسارتناشيازكمخوابيراميپردازند

گروهگوناگون|
 س��بك زندگي امروزي، در متوس��ط 
زمان خواب، اختالل ايجاد كرده است. 
نگراني هاي ناشي از مشكالت اقتصادي، 
حجم كاري باالو تنش هاي زندگي شغلي و شخصي 
بعضي از داليلي هستند كه متوسط خواب را كاهش 
داده اند. از سويي ديگر در بسياري از كشورها، حضور 
در رقابت جهاني و توليد محصوالت مختلف، باعث 
شده بسياري از شركت ها، برنامه هاي كاري فشرده اي 
براي نيروهاي خود داش��ته باشند. اين روند ممكن 
اس��ت در نگاه اول منجر ب��ه افزايش توليد و كاهش 
هزينه ها باش��د اما در نهايت، عواق��ب ناگواري براي 
اقتصاد كش��ورها در پي دارد؛ چ��را كه چنين برنامه 
كاري منجر به خس��تگي بيشتر، كاهش بهره وري و 
ضريب هوشياري نيروي انساني مي شود. شركت هاي 
امريكايي ساالنه هزينه هاي زيادي را براي افت توليد و 
خسارات ناشي از خستگي و محروميت از خواب كافي 

پرداخت مي كنند. 
در آخرين گزارش ارايه شده، كشورهايي كه بيشترين 
خس��ارت براي محروميت از خواب كافي پرداخت 

مي كنند، معرفي شده است. 
همانطور كه گفته ش��د، كمبود خواب، هزينه هاي 
زيادي را براي اقتصادهاي بزرگ جهان در پي دارد. 
اين هزينه ها در اياالت متحده امريكا، ساالنه مبلغي 
معادل ۴۱۱ ميليارد دالر محاس��به ش��ده است كه 
حدودا برابر ۲,۲۸ درصد از توليد ناخالص اين كشور 
اس��ت. طبق گزارش هاي به دس��ت آمده، ميانگين 
ساعت مفيد خواب در اياالت متحده امريكا، نزديك 
به ۸ دقيقه كمتر از ساعت استاندارد است. شايد اين 
زمان، به نظر اهميت چنداني نداشته باشد اما وقتي 
به خسارت هاي ناشي از كم خوابي در اين كشور نگاه 
مي شود، اهميت خواب كافي در بهره وري انسان ها، 
به وضوح ديده مي شود. هرچند كه زمان كم خوابي 
امريكايي ها از كشورهاي بعدي اين جدول كمتر است 
اما خسارات وارد شده به اقتصاد امريكا، بيشتر از ساير 
كشورهاي مورد بررس��ي است. هزينه اي كه امريكا 
براي خسارت ناش��ي از كم خوابي پرداخت مي كند، 
اين كش��ور را با اختالف زيادي در صدر جدول قرار 

داده است. 
 آنطور كه در گزارش ها ارايه شده، خسارتي كه اياالت 

متحده امريكا براي محروميت از خواب كافي پرداخت 
مي كند، معادل ۱,۲ ميليون روز كاري از دست رفته 

در هر سال است. 
طبق اين گزارش، ژاپن نيز از اثرات خواب ناكافي رنج 
مي برد. خسارتي كه بي خوابي به اقتصاد اين كشور 
وارد مي كند معادل از دس��ت دادن ۶ هزار روز كاري 
در هر سال است. خواب ژاپني ها، بطور ميانگين حدود 
۳0 دقيقه كمتر از ساعت استاندار خواب است. همين 
زمان از دست رفته خواب در اين كشور، ساالنه رقمي 
نزديك به ۱۳۸,۶ ميليارد دالر، خسارت به اقتصاد اين 

كشور وارد مي كند. 
آلمان، سومين كشوري است كه هزينه هاي زيادي 
ب��راي محروميت از خواب كافي مي پ��ردازد. در اين 
كشور نيز، كم خوابي بطور متوس��ط نزديك به ۱۸ 
دقيقه محاسبه ش��ده است اما همين زمان محدود، 
ساالنه ۶0 ميليارد دالر خسارت به اقتصاد آلمان وارد 
مي كند. هرچند در مقايسه با امريكا و ژاپن، اين كشور 

با اختالف زيادي قرار دارد. 
در بريتاني��ا نيز، كم خوابي وضعيتي مش��ابه آلمان 
براي اقتصاد كش��ور ايجاد كرده است. هرچند كه 
بي خوابي مردم بريتانيا، نزديك به ۶ دقيقه گزارش 
ش��ده اس��ت اما همين زمان كوتاه بي خوابي، اين 
كش��ور را متحمل پرداخت خس��ارت  كرده است. 
در بريتانيا، هزينه اي كه براي خس��ارت ناش��ي از 

بي خوابي پرداخت مي شود، معادل ۵0,۲ ميليارد 
دالر تخمين زده شده است. اين مبلغ، بريتانيا را بين 
كشورهايي كه بيشترين خسارت خواب ناكافي را 
پرداخت مي كنند، در جايگاه پنجم قرار داده است. 
نتايج تحقيق هاي به دست آمده در مورد بي خوابي 
بريتانيايي ها، نش��ان مي دهد نزديك به ۳0 درصد 
از ش��هروندان اين كش��ور، دچار مشكالت خواب 
هستند. نگراني از اين مشكالت ناشي از بي خوابي در 
حدي است كه بنياد سالمت رواني بريتانيا، خواهان 
رسيدگي جدي به مشكالت خواب و عوارض جانبي 

آن است. 
كانادا آخرين كشوري است كه در اين فهرست قرار 
دارد. ميانگين ساعت بي خوابي شهروندان كانادايي، 
نزديك به ۲ دقيقه اس��ت اما همين زمان محدود، 
باعث شده تا اين كشور ساالنه ۲۱,۴ ميليارد دالر، 

خسارت پرداخت كند. 
همانطور كه در ابتداي گزارش گفته شد، مشكالت 
خواب در حادثه هاي ش��غلي، ح��وادث ترافيكي و 
تشديد مشكالت جسمي، نقش زيادي دارد. امروزه 
با توجه به اهميتي كه خواب در س��المت عمومي و 
اجتماعي و همينطور تاثير چشم گيري كه بر اقتصاد 
كشورها دارد، براي پيشگيري از خسارت هاي ناشي 
از كمبود خ��واب، به اين معضل به ش��يوه علمي و 

تخصصي پرداخته مي شود. 

بيداري پرهزينه 

آمارنامه
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