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 اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهوري: 

 سخنگوي شوراي نگهبان 
اعالم كرد

 تدابیر ترکیه برای مقابله با 
تحریم های آمریکا اعالم شد

وزارت خزانه داری و دارای��ی ترکیه در اطالعیه ای، تدابی��ر اقتصادی و مالی 
دولت این کشور برای مقابله و بی اثر کردن تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا را 
اعالم کرد. در اطالعیه وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه آمده است که در راستای 
تداوم سیاست های مقابله جویانه با تحریم های آمریکا، تدابیر آرامش دهنده ای 
برای رفع نگرانی در خصوص وام های بانکی تولید کنندگان و مصرف کنندگان 
در بخش های صنعتی، کش��اورزی و خدمات اقتصاد ملی اتخاذ شده که به اجرا 
در می آید. در اطالعیه این وزارتخانه آمده است: با آغاز فشار آمریکا علیه اقتصاد 
ترکیه، شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارزهای خارجی در بازار و افت ارزش پول ملی 
لیر بودیم که این موضوع نگرانی ها و اضط��راب را در امور بانکی به ویژه در بخش 
اعتبارات ایجاد کرد ولی وزارت خزان��ه داری و دارایی تدابیری برای ایجاد آرامش 
در خصوص موضوع وام بانکی تولید کنن��دگان و مصرف کنندگان بخش اصلی 

خدمات، صنعت و کشاورزی اقتصاد ملی، اتخاذ کرد.
بر اس��اس اطالعیه این وزارتخانه ترکیه، کانال ها و مجاری دریافت وام بانکی 
همچنان باز خواهد بود و برای اطمینان از پایداری جریان تامین مالی و نقدینگی 
جاری در شرکت ها، سیاس��ت انعطاف پذیری در قیمت گذاری ها ادامه خواهد 
یافت. این اطالعیه می افزاید: ارزش ضمانت های گرفته شده از متقاضیان وام های 
ارزی، پس از جهش نرخ ارزهای خارجی به کمتر از وام داده شده تقلیل یافت اما از 

وام گیرندگان تقاضای ارایه ضمانت های جدید نخواهد شد.
بر اس��اس تدابیر اعالمی این وزارتخانه، هزینه بیش از ح��د مجاز کارت های 
اعتباری بانکی ش��رکت ها به دلیل افزایش نرخ ارزهای خارج��ی نادیده گرفته 

می شود و اقدامی از سوی بانک برای ابطال آن صورت نمی گیرد.
بنا بر اطالعیه منتش��ره وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه، جریمه تاخیر در 
بازپرداخت وام ها و بدهی کارت های اعتباری شرکت ها پس از تاریخ هشتم ماه 
جاری میالدی به دلیل رشد ناگهانی نرخ ارزهای خارجی اخذ نخواهد شد و نقد 
نشدن چک های صادر ش��ده از س��وی آنها پس از این تاریخ نیز با ضمیمه شدن 
اسناد معتبر به بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا در ادامه، در زمینه دریافت وام و 
خدمات بانکی دچار مشکل نشوند. مصطفی وارانک وزیر صنعت و فناوری ترکیه 
نیز در راستای مقابله با تحریم های آمریکا، بسته حمایتی از تولیدکنندگان داخلی 
این کشور را تش��ریح کرد که از مهم ترین مفاد این بس��ته می توان به ارایه زمین 

رایگان و اختصاص بودجه های حمایتی چندین میلیون لیری نام برد.

 توضیح معاونت حقوقي ریاست جمهوري 
در خصوص دعاوي ایران علیه امریكا

معاونت حقوقي ریاس��ت جمهوري دراطالعیه اي اعالم كرد كه تاكنون دولت ایران 
دو دعوا علیه امریكا مطرح كرده اس��ت. به گ��زارش پاد، در اطالعی��ه معاونت حقوقي 
ریاس��ت جمهوري آمده اس��ت: با توجه به دعاوي دولت ایران علیه امریكا از یك سو و 
دعاوي اش��خاص حقیقي و حقوقي از س��وي دیگر پرس��ش هایي براي افكار عمومي 
و اصحاب رسانه پدیدآمده است. متعاقب این امر، رس��انه ها بدنبال دریافت پاسخ این 
پرس��ش ها، مصاحبه هاي كوتاهي به ویژه در حاشیه برخي جلس��ات دولت از معاون 
حقوقي رییس جمهور مطرح كردند. انعكاس برخي نقل قول هاي ناكامل منتس��ب به 
معاون حقوقي رییس جمهور در تیتر هاي شعارگونه كه با اصل رعایت اصول حرفه اي و 

معیارهاي این معاونت تطبیق ندارد، ذكر مواردي را ضروري ساخته است.
برخي دعاوي از سوي افراد حقیقي و حقوقي در دادگاه هاي ایران علیه دولت امریكا 
مطرح و منجر به صدور احكامي شده است. مطابق اطالعات اجمالي میزان محكومیت 
دولت امریكا در احكام صادره از مرز 100 میلیارد دالر گذشته است. در این روند خواهان 
دعاوي، دولت ایران نبوده اس��ت، بلكه اش��خاص حقیقي و حقوقي بوده اندكه از سال 
1332 تاكنون در اثر اقدامات دولت امریكا متحمل زیان هایي ش��ده اند. بنابراین ارقام 

مزبور اصوال به دولت ایران قابل پرداخت نیستند.

نیـاز اقتـصاد ایـران

 همين صفحه   صفحه 2 

مع��اون ریی��س جمه��ور و ریی��س 
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری گفت: درخواستی با امضای 
وی و وزیر صنعت با موافقت ناجا و وزارت 
امور خارجه به دولت ارایه شده که برای 
مقابله ب��ا تحریم های آمری��کا و دغدغه 
برخی از گردشگران خارجی گذرنامه آنها 
برای ورود به ایران مهر نخورد . به گزارش 
ایرنا، علی اصغر مونس��ان ،روز گذش��ته 
گفت:درج نش��دن مهر ورود در گذرنامه 
گردش��گران ورودی برای این اس��ت که 
اگر این افراد برای ورود به ایران به خاطر 
تحریم های امریکا دچار دغدغه هستند 

بدون نگرانی به ایران سفر کنند.
مونس��ان اف��زود: نی��روی انتظامی و 
وزارت ام��ور خارج��ه با این پیش��نهاد 
موافقت کرده اند و برای اجرایی شدن آن 

منتظر مصوبه دولت خواهیم بود.

معاون رئی��س جمه��وری ادامه داد: 
ب��ا وج��ود افزای��ش 38 درص��دی آمار 
گردش��گران ورودی در 3 ماهه اول سال 
97 بنابر آم��ار پلیس مهاج��رت تعداد 
گردش��گران اروپایی کاهش پیدا کرده و 
این مس��اله آثار بدی روی کارکرد هتل 
های 4 و 5 س��تاره ما داش��ته است اما با 
اتخاذ تصمیمات الزم ای��ن دوره گذرا را 
سپری خواهیم کرد. مونسان تاکید کرد: 
برای تقویت چرخه گردش��گری هتل ها 
درحال تدارک بسته حمایتی برای آنان 

هستیم .

   درخواست تشکیل کمیته 
برای تعیین قیمت بلیت هواپیما

مونسان گفت:افزایش ناگهانی قیمت 
بلیت هواپیماها برای گردشگری داخلی 
و خارجی ما مشکالت جدی ایجاد کرده 

و بر فعالیت های آژانس ه��ا و هتل ها و 
دیگر بخش های گردشگری اثر نامطلوبی 
داش��ته اس��ت که طی نامه ای به معاون 
اول رییس جمهوری درخواست تشکیل 
فوری کمیته ای برای تعیین قیمت بلیت 
هواپیماه��ا را داده ای��م . وی اضافه کرد: 
قطع یارانه ارزی باعث این افزایش قیمت 
ش��ده اس��ت که پیگیر حل این مس��اله 
هستیم . مونسان از پیگیری دغدغه های 
هتلداران برای تعلیق یا کاهش مالیات بر 
ارزش افزوده فعالیت این گروه خبر داد و 
گفت : این موضوع را پیگیر خواهیم شد 
. وی اظه��ار کرد: براس��اس توافق نامه با 
سازمان برنامه و بودجه 87 هزار میلیارد 
ریال اعتبار برای سرمایه گذاری در بخش 
گردش��گری اختصاص یافته که بخشی 
از آن مرب��وط به بازس��ازی ، س��اخت و 
توسعه هتل ها خواهد بود . معاون رییس 

جمهوری با استقبال از پیشنهاد جامعه 
هتل��داران ب��رای دو نرخی ش��دن ارایه 
خدمات به ایرانی ها و خارجی ها تصریح 
کرد: اگر جامعه هتلداران و دفاتر خدمات 
مسافرتی در این رابطه به نتیجه برسند 
آماده ایم تا برای تعل��ق نگرفتن یارانه به 
خارجی ه��ا و رونق هتل ه��ا از این پس 
هزینه خدمات هتل ها برای ایرانی ها به 
صورت ریالی و برای خارجی ها به صورت 
ارزی دریافت ش��ود . وی ادامه داد: برای 
حمایت از هتل ها و تاسیسات اقامتی با 
واحدهای اقامتی غی��ر مجاز با همکاری 
ناجا برخ��ورد خواهیم کرد و بر اس��اس 
یک ابالغیه به دستگاه های دولتی به آنها 
تذکر خواهیم داد تا مراکز اقامتی خود را 
مانند مدارس، دانشگاه ها و دیگر اماکن 
عمومی در اختیار مس��افران قرار ندهند 

زیرا خالف مصوبه دولت است .

گزارش

 جهانگیري: الیحه شفافیت و تعارض
 به مجلس فرستاده مي شود 

معاون اول رییس جمهوري گفت: ش��رایط كشور ش��رایط خطیري است وبه 
جهت اقتصادي در این مقطع خاصي قرار گرفته ایم ولي به معناي آن نیست كه 

در بن بست باشیم، حتي به شرایط بحراني هم ورود پیدا نكرده ایم .
اس��حاق جهانگیري بعدازظهر ش��نبه در بازدید از ایرنا افزود: اگر در شرایط 
خطیري قرار داریم به معناي این نیست كه در بن بست قرار گرفته ایم و پیش روي 

ما راهكارهایي نیست .
وي با اش��اره به اینكه حتي به ش��رایط بحراني هم ورود پیدا نكرده ایم، ادامه 
داد: علت آن این است كه كش��ور ظرفیت هاي فراوان و كم نظیري از لحاظ منابع 
طبیعي، انساني و مدیریتي در كشور وجود دارد. ظرفیت هاي، فرهنگي و تمدني 

بزرگي داریم كه مي تواند پشتوانه ملت در روزهاي سخت باشد . 
جهانگیري گفت: به عنوان كسي كه یك مس��وولیت اجرایي مهمي بر دوش 
دارد، مي دانم امروز زندگي مردم دچار مشكل است. مي دانم فشارهاي اقتصادي 
كه به خانوارها وارد مي شود آنها را در چه شرایطي قرار مي دهد. مي دانم با همین 
سیاس��ت جدید ارزي چه ش��رایطي براي واحدهاي تولیدي كشور پیش آمده و 
پیش خواهد آمد. مي دانم وضعیت اشتغال چگونه اس��ت و با همین شرایط چه 
اتفاقات دیگري مي تواند رقم بخورد.  معاون اول رییس جمهوري تصریح كرد: ما 
وقتي مي توانیم از این گردنه ها با موفقیت عبور كنیم كه باهم باشیم. راه اتحاد این 

است كه با گفت وگو مسائلي كه در بین خودمان وجود دارد را برطرف كنیم. 
معاون اول رییس جمهوري در ادامه به مس��اله فس��اد در كش��ور اشاره كرد و 
گفت: فساد در كشور وجود دارد و متاسفانه بزرگ شده و به برخي مسووالن باالي 
كشور رسیده است، در دوره اي كه مي شد و مي بایست جلوي فساد را مي گرفتند، 

نگرفتند و برخي مسووالن كشور را آلوده كردند.
جهانگیري افزود: راه مبارزه با فس��اد این بود كه با كس��اني كه به فساد آلوده 
ش��ده اند بدون تبعیض و بدون اینكه به كدام طیف و ش��خصیت وابس��ته است؛ 
برخورد شود. اگر با مسووالني كه دامن جمهوري اسالمي را به فساد آلوده كردند 
به موقع برخورد مي شد امروز اینگونه نبود كه مبارزه با فساد به یك دغدغه عمومي 
ملت تبدیل شود.  وي یادآور شد: خیلي از كساني كه امروز مدعي و طلبكار شدند 
وقتي به سیستم دوره مسوولیت هاي آنها نگاه مي كنیم بیشترین فسادها در آن 
دوران ها اتفاق افتاده اس��ت. جهانگیري در ادامه گفت: هر كدام از سیاست هایي 
كه در پیش مي گیریم ممكن است در آن رانتي وجود داشته باشد. وقتي كه نقش 
دولت در اقتصاد پررنگ است به صورت طبیعي رانت هم وجود دارد .بنابراین مهم 

این است كاري كنیم كه این رانت در جهت منافع عموم مردم توزیع شود.
وي افزود: بعضي موقع ها ممكن است در جریان اتخاذ تصمیم هایي، رانتي از 
یك گروه به گروه دیگري منتقل ش��ود یعني آن گروه جدی��دي كه رانت به آنها 

مي رسد با زرنگي در مقطعي سعي مي كنند هزینه كنند . 
وي در ادامه ب��ه قانون دسترس��ي آزاد اطالعات اش��اره كرد و گف��ت: قانون 
دسترس��ي آزاد ب��ه اطالعات در س��ال 88 تصویب ش��ده ب��ود در همین دولت 
آیین نامه اش نوش��ته ش��د . بزرگ ترین رانتي كه مي تواند زمینه س��از فساد در 
مسووالن دولتي باشد رانت اطالعاتي اس��ت.  وي گفت: الیحه شفافیت در حال 
آماده شدن است تا در روزهاي آینده به مجلس فرس��تاده شود. الیحه شفافیت 
با این هدف به مجلس فرس��تاده مي ش��ود كه در واقع مكلف شویم تمام مسائل 
عمومي كشور به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. جهانگیري افزود: الیحه 
تعارض به منافع در روزهاي آینده نهایي مي شود كه به مجلس فرستاده شود كه 
مدیریتي كه در مس��وولیت قرار مي گیرد آنجایي كه منافع شخصي اش با منافع 

عمومي تعارض پیدا مي كند، منافع شخصي را ترجیح ندهد. 
وي ادام��ه داد: این دو الیح��ه از لوایح تعیین كننده اي هس��تند كه مي تواند 
ساختار كشور را س��الم كند. در كنار آن دولت الكترونیك ایجاد مي شود كه همه 
سامانه هایي كه در بخش پولي و بانكي و گمركي مي توانست نظام كشور را سالم 

كند به صورت الكترونیكي عمل كند. 
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براساس گزارش پژوهشي وزارت صمت، سياست  حمايت از خريد كاالي داخلي در سه قاره بررسي شد

تجربه  جهاني در حمايت از توليد
 صفحه 14 

دبیر كلي كه برنده صلح نوبل شد

كوفي عنان درگذشت

مونسان:گذرنامه گردشگران ورودی به ایران مهر نمی خورد

شهادتحضرتاماممحمدباقرعليهالسالمراتسليتميگوييم

آنگونه ك��ه یك��ي از اعض��اي هیات 
رییسه مجلس خبر داده است، سه شنبه 
هفت��ه آینده، همزم��ان با هفت��ه دولت، 
نشست علني س��ئوال از حسن روحاني، 
رییس جمهور برگزار مي شود. طرح سوال 
از رییس جمه��ور 10 مرداد س��ال جاري 
توس��ط علي الریجاني ریی��س مجلس 
ش��وراي اس��المي، اعالم وصول و گفته 
ش��د، »عدم موفقیت دول��ت در مدیریت 
قاچاق كاال و ارز«، »استمرار تحریم هاي 
بانكي«، »عدم موفقیت دولت در كاهش 
نرخ بیكاري در چند س��ال اخیر«، »ركود 
اقتصادي شدید چندس��اله« و »افزایش 
روزافزون ن��رخ ارز و كاه��ش ارزش پول 
مل��ي« محوره��اي پنجگان��ه س��وال از 

رییس جمهور به شمار مي روند. 
طي دو هفته گذش��ته، همواره برخي 
از ناظران از تكرار حوادث جلس��ه پرتنش 
و مناقشه برانگیز اس��تیضاح وزیر تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در جلس��ه سئوال از 
رییس جمهور ابراز نگراني كرده و نسبت 
ب��ه ری��زش تتم��ه س��رمایه اجتماعي و 
گسترش گسل هاي اجتماعي، اقتصادي 
و سیاسي سخن رانده اند. همزمان، برخي 
از فعاالن سیاس��ي با اش��اره به اظهارات 
حس��ن روحاني در تازه تری��ن مصاحبه 

تلویزیوني او مبني ب��ر اینكه در مجلس و 
در میان نمایندگان مردم راحت تر سخن 
مي گوی��د، از رییس جمهور درخواس��ت 
كرده اند كه در جلس��ه علن��ي پیش رو، 
 ناگفته هاي خود را بیان كند. روحاني در 
آن مصاحب��ه درباره س��ئوال نمایندگان 
مجل��س گفته ب��ود: »براي م��ن فرصت 
خوبي ب��ه وجود م��ي آورد چ��ون گفتن 
خیل��ي از حرف ها در مصاحب��ه براي من 
س��خت اس��ت، اما وقتي یك نماینده اي 
از مجلس شوراي اسالمي س��وال كرده، 
دیگ��ر آن وقت یك ش��رایطي اس��ت كه 
خیلي صریح ت��ر مي توانم ح��رف بزنم و 
خیلي چیزها را آنجا مي ش��ود واضح تر به 
مردم گفت. شاید این سوال مبارك و براي 
مردم ما مفید باشد، و یك سري اطالعات 
و نكاتي كه باید به مردم گفته شود در آن 

فرصت ان شاء اهلل گفته شود.«
در چنین ش��رایطي اس��ت ك��ه این 
س��ئوال در ذهن برخي از كارشناس��ان و 
اغلب مردم خلج��ان مي كند كه برگزاري 
جلس��ه س��ئوال از رییس جمه��ور چ��ه 
فای��ده اي دارد؟ چه گرهي از مش��كالت 
و چالش هاي كش��ور را ب��از مي كند؟ آیا 
واقعا گرهي را باز مي كند یا اینكه خود به 
گرهي كور تبدیل مي شود؟ و مشكلي بر 

مشكالت قبلي اضافه مي كند؟
بي گمان، ش��رایط كنوني كشور به 

قدري غامض و پیچیده اس��ت كه دیگر 
فرصت هی��چ گونه آزمای��ش و خطایي 
براي هیچ ی��ك از نهاده��اي حكومتي 
وج��ود ن��دارد. از س��ویي، الته��اب در 
بازارهاي ارز و طال و س��رایت آن به سایر 
بازاره��ا و در مجموع تح��ت تاثیر قرار 
گرفتن فعالیت ه��اي اقتص��ادي، روح 
و روان جمع��ي جامعه ایران��ي را هدف 
قرار داده اس��ت و از س��وي دیگر، دولت 
ترامپ با ایجاد »گروه اقدام علیه ایران« 
تالش مي كند با هدف افزایش فش��ارها 
بر ای��ران، از می��ان كش��ورهاي جهان 
یارگی��ري كن��د. در پي خ��روج امریكا 
از برج��ام، اتحادیه اروپ��ا در حفظ این 
دس��تاورد چند جانبه، به گفته محمد 
جواد ظریف وزیر خارجه، از نظر سیاسي 
س��نگ تمام گذاش��ته اس��ت. روسیه، 
چین و هن��د نیز هر یك ب��ه طریقي در 
مس��یر حمایت از ایران ب��ا اروپا همگام 
ش��ده اند و به این ترتیب اجماعي حول 
مح��ور حف��ظ »برجام« ش��كل گرفته 
اس��ت. به همین دلیل، امریكا در مسیر 
خصومت ورزي با ای��ران تالش مي كند 
با یارگیري از سایر كش��ورهاي جهان، 
اجماع یادشده را تحت الشعاع قرار دهد 
و آن را تضعیف كند. در چنین شرایطي، 
همانطور كه بارها اقتصاددانان بر اجماع 
نیروهاي سیاسي موثر جامعه براي حل 
چالش هاي اقتصاد ایران تاكید كرده اند، 
به نظر مي رسد، سئوال از رییس جمهور 
نه تنها فایده اي براي مردم و كشور ندارد 

بلكه هزینه زا نیز خواهد بود كه كمترین 
آن افزایش بي اعتم��ادي مردم به دولت 
و نظ��ام خواهد بود. چ��ه آنكه فركانس 
روحي نیروهاي سیاسي داخلي )كاهش 
انسجام و همگرایي در برابر مشكالت( با 
فركانس رواني متح��دان كنوني ایران و 
حامیان »برجام« نه تنها در یك جهت 
قرار ندارد كه در دو مس��یر كامال متضاد 

در حركت است. 
 بي گمان، مردم اگر چ��ه از جزییات 
مناس��بات میان اركان حكومت یا از ریز 
برخي فس��ادها در دس��تگاه ها بي خبر 
هستند، اما بطور كلي از روند امور كشور 
اطالع دارن��د و مي دانند ك��ه چرخ هاي 
اقتص��اد و سیاس��ت ای��ران روان كار 
نمي كند. آنها با تمام وجود خود، وخیم تر 
شدن اوضاع را حس مي كنند. از این رو، 
كسب اطالع جدید از زبان رییس جمهور 
و نمایندگان مجلس درباره فس��ادها یا 
رانت جویي هاي اف��راد و گروه ها، نه تنها 
به دانش آنها از فس��ادخیزي اتمس��فر 
حاكم بر ش��رایط اقتصاد و شؤون كشور 
مطلبي اضافه نمي كند ك��ه نگرش آنها 
نسبت به مس��یر پیش روي كشور را نیز 
تغییر نمي دهد. در این روزها، شهروندان 
ایران تنها طالب اخبار مثب��ت از تغییر 
رویكرده��ا و اصالحات در س��اختارها 
و سیاس��ت هاي اقتص��ادي و سیاس��ي 
هس��تند. اصالحاتي كه ح��ذف رانت ها 
در متن آن ق��رار دارد و تنبیه و مجازات 

مفسدان در حاشیه.

سرمقاله

هزينه سوال از رييس جمهور
 مجيد اعزازي   

دبير گروه مسكن و شهرسازي

دالر
9859 تومان

يورو
9326 تومان

تمام سكه
3717000  تومان

شاخص بورس
131535

انرژي

درگيرحاشيه طاليسياه

آنگونه كه یكي از اعضاي 
هی��ات رییس��ه مجلس 
خبر داده است، سه شنبه 
هفته آین��ده، همزمان با 
هفته دولت، نشست علني 
سوال از حس��ن روحاني، 
برگ��زار  رییس جمه��ور 
مي ش��ود. طرح س��وال از 
رییس جمهور 10 مرداد س��ال جاري توس��ط علي 
الریجاني رییس مجلس ش��وراي اس��المي، اعالم 
وصول و گفته شد، »عدم موفقیت دولت در مدیریت 
قاچاق كاال و ارز«، »اس��تمرار تحریم هاي بانكي«، 
»عدم موفقیت دولت در كاهش نرخ بیكاري در چند 

سال اخیر« ...

در حالي ك��ه طي ماه ه��اي اخی��ر، صیادي 
چیني ها در آب هاي خلیج فارس بارها از س��وي 
مس��ووالن ذي ربط تكذیب ش��د، دیروز معاون 
س��ازمان بنادر و دریانوردي در تازه ترین نشست 
خبري خود ای��ن مس��اله را تایید ك��رد وگفت: 
س��ازمان ش��یالت مجوز صیادي در عمق 200 
متري آب هاي ای��ران را به چیني ها داده اس��ت.  
محمدعل��ي حس��ن زاده همچنین با اش��اره به 
تالش هاي فعالیت س��ازمان بنادر پس از اعمال 
تحریم ها خبر داد كه س��ازمان بنادر بس��ته هاي 
تشویقي مناسبي را براي ش��ركت هاي خارجي 
فعال در بنادر ایران در نظر گرفته اس��ت تا اثرات 

منفي اعمال تحریم ها ...

هزينهسوال
ازرييسجمهور

تاييدصياديچينيها
درآبهايايران

 همين صفحه  

 صفحه 13  

بانك و بيمه

4

15

وثيقه4هزارميلياردتوماني
برايمتهمپروندهثامن

گروه بانك و بيمه     
 در حالي شعبه اول دادگاه كیفري یك استان 
تهران حكم س��ه متهم پرونده موسس��ه مالي و 
اعتباري ثامن الحجج را صادر كرده اس��ت كه از 
این پرونده مالي حقوقي به خاطر میزان تعهدات 
آن باب��ت پرداخت س��پرده هاي م��ردم، اعالم 
س��ودهاي باال و همچنین پرداخت تس��هیالت 
ویژه و س��ودهاي ویژه به برخي اف��راد، به عنوان 
بزرگ تری��ن پرونده مال��ي و حقوق��ي در طول 
تاریخ اقتصاد ایران یاد مي ش��ود ك��ه قرار وثیقه 
چهار هزار میلیارد تومان��ي متهم ردیف اول آن، 
بسیار مورد توجه رس��انه ها و محافل اقتصادي و 
حقوقي است. به گزارش »تعادل«، این پرونده با 
حدود یك میلیون و 267 هزار نفر كه بیش از 99 
درصد آنها س��پرده هاي زیر 300 میلیون تومان 
بوده اند و كمت��ر از یك درصد آنها س��پرده هاي 
ب��االي 300 میلیون توم��ان بوده اس��ت تقریبا 
تعیین تكلیف ش��ده و البته 5 هزار نفر به دالیل 

خاص هنوز مراجعه نكرده ...

راه وشهرسازي

سرمقاله

مجيد اعزازي

صفحه7



   آمادگ�ي روس�يه براي ارس�ال محموله 
دوم س�وخت هس�ته اي به ايران؛ تعادل| 
وزارت ام��ور خارجه روس��يه در بيانيه اي اعالم 
ك��رد: مقدمات ارس��ال محموله دوم س��وخت 
هس��ته اي به ايران در حال فراهم ش��دن است. 
در اين بيانيه  كه از سوي پايگاه اينترنتي وزارت 
خارجه روسيه منتشر شده، آمده است: روسيه 
همچنان به اجراي تعهداتش تحت برنامه جامع 
اقدام مشترك )برجام( عمل خواهد كرد. ذخاير 
سوختي غني سازي شده تا سطح 20 درصد براي 
راكتور تحقيقاتي تهران، در خاك روسيه نگهداري 
مي شود. اين سوخت هسته اي در محموله هايي 
با وزني كمتر از 5 كيلوگرم به درخواست ايران و 
پس از تاييد آژان��س بين المللي انرژي اتمي، در 
حال بازگردانده ش��دن به ايران هستند، بطوري 
كه تمامي شروط برجام آن طور كه تعيين شده 
در حال انجام است. اولين محموله در ابتداي سال 
2017 به ايران منتقل شد. مقدمات براي ارسال 

محموله دوم به ايران در حال فراهم شدن است.

   ابراز تاسف توييتري ظريف از درگذشت 
كوفي عنان؛ تعادل| وزير خارجه كش��ورمان 
در توييتر خود از درگذشت كوفي عنان دبيركل 
پيش��ين س��ازمان ملل متحد ابراز تاسف كرد. 
محمدجواد ظري��ف در اين پيام توييتري با ابراز 
تاسف عميق از درگذش��ت دوست ديرينه خود 
كوفي عنان، دبيركل پيشين سازمان ملل متحد، 
از وي به عنوان رهبري بي نظير و قهرمان صلح، 

عدالت و حاكميت قانون ياد كرد.

   آخرين خبر از زمان احتمالي حضور روحاني 
در مجلس؛ تس�نيم| احمد اميرآبادي فراهاني 
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به زمان حض��ور رييس جمه��ور در مجلس براي 
پاس��خ به س��واالت تعدادي از نمايندگان، گفت: 
زمان دقيق حضور آق��اي روحاني در مجلس هنوز 
مشخص نيست. با اين حال او افزود: طبق اطالعي 
كه بنده كسب كردم، آقاي اميري معاون پارلماني 
رييس جمهور بطور تلويحي نظر آقاي روحاني درباره 
زمان حضورش در مجلس را جويا شده و وي نيز با 
ششم ش��هريور، بطور تلويحي و نه كتبي موافقت 
كرده اس��ت. فراهاني اضافه كرد: هنوز زمان دقيق 
حضور رييس جمهور در مجلس به صورت كتبي از 
سوي دولت به مجلس اعالم نشده و اين زمان )ششم 

شهريور( قطعي نيست.

   مخالفت چين با اح�كام يك جانبه امريكا 
عليه اي�ران؛  ايلنا| وزيرخارج��ه چين بر ادامه 
همكاريهاي پكن با ايران با وجود تحريم هاي امريكا 
تاكيد كرد. به گزارش خبرگزاري ش��ينهوا، »وانگ 
يي«، مشاور دولت و وزير خارجه چين در بيانيه اي 
اعالم كرد، چين ب��ه همكاري ها و روابطش با ايران 
ادامه خواه��د داد. اين ديپلمات ارش��د چيني در 
گفت وگوي تلفني با جواد ظريف وزير خارجه ايران 
گفت: برجام كه در ازاي توقف برنامه هسته اي ايران، 
تحريم هاي غ��رب عليه اين كش��ور را لغو كرد، در 
راستاي منافع مشترك جامعه بين المللي است. وي 
ادام��ه داد: ما به وضوح اعالم كرده ايم كه با اقدامات 
غلط و تحريم هاي يكجانب��ه و صدور حكم داخلي 

براي يك كشور خارجي در امريكا مخالفيم.

   رحمانی فضلی نماينده رييس جمهور در 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال  شد-پاد| رييس 
جمهوری در حکمی »عبدالرضا رحمانی فضلی« 
را به عن��وان »نماينده رئيس جمهور در س��تاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز« منصوب کرد.
روحانی در متن اين حكم آورده است:» در اجرای 
ماده)3( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 
1392/10/3 مجلس شورای اسالمی، جناب عالی 
به عنوان »نماينده رئيس جمهور در ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز« منصوب می شويد. انتظار دارد 
به منظور سياستگذاری، برنامه ريزی، هماهنگی و 
نظارت در حوزه امور اجرايی، پيشگيری و مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز نسبت به برگزاری منظم جلسات 
اقدام نماييد. بديهی است مصوبات ستاد پس از 

تأييد و امضاء اينجانب الزم االجراء خواهد بود.«

   آغاز فعاليت شورای عالی سياستگذاری 
پيش از زمستان97 -ايلنا |عبداهلل ناصری 
عضو شورای مش��ورتی اصالح طلبان  با اشاره به 
برخی اظهارنظرها مبنی بر ش��کل گيری جبهه 
اصالحات خارج از محوريت سيد محمد خاتمی 
گفت: جريان اصالح طلبی اگر حول محور رييس 
دولت اصالحات ب��ه عنوان صاحب اين گفتمان  
نباش��د، پا نخواهد گرفت. اي��ن را نه تنها احزاب 
اصالح طلب و شخصيت های حقيقی بلکه اجماع 

جريان اصالحات تاييد می کند.
ناصري در ادامه گفت:در جلس��ات برگزار شده 
همگي ب��ه همين جمع بن��دی رس��يدند و در 
نهايت کار به هيات رييسه واگذار شد تا ساختار و 
ترکيب اصالح شده را به ايشان ارائه دهد و نهايتا 
قبل از آغاز زمس��تان فعاليت خودش��ان را برای 

نقش آفرينی در انتخابات سال 98 آغاز کنند.

   انتش�ار دومي�ن گ�زارش منش�ور حقوق 
ش�هروندی در اسفندماه-فارس|دس��تيار 
ويژه رئي��س جمهور در امور حقوق ش��هروندی از 
انتشار دومين گزارش منشور حقوق شهروندی در 
اسفندماه 97 خبر داد. شهيندخت موالوردی درباره 
انتشار اولين گزارش منشور حقوق شهروندی که 
در مردادماه سال جاری صورت گرفت، اظهارداشت 
در حال حاضر بازخورده��ا را می گيريم، ارزيابی ها 
و نقده��ا را رصد می کنيم تا بتوانيم مبنای گزارش 
دوم قرار دهيم. موالوردی در پاسخ به اين سؤال که 
گزارش دوم چه زمانی منتشر می شود، يادآور شد: 
مبنای ما اين است سالی دو گزارش منتشر کنيم و 

گزارش دوم اسفندماه 97 منتشر خواهد شد. 

روي موج خبر
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شوراي نگهبان براي دومين بار اصالحيه قانون مبارزه با پولشويي را تاييد نكرد

در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به رياست روحاني اعالم شد

اليحه  برگشتي در بهارستان

تكاليف جديد وزارت صمت براي تنظيم بازار

گروه ايران|
در حالي كه از فرص��ت دوباره گروه ويژه اقدام مالي 
)FATF( براي اجراي توصيه هاي اين سازمان تنها 
42 روز باقي مانده، ش��وراي نگهبان بار ديگر اليحه 
اصالح قانون مبارزه با پولشويي را رد كرد. اين را روز 
گذشته، عباسعلي كدخدايي سخنگوي اين شورا در 

صفحه توييتر خود اعالم كرد. 
او در اين توييت نوش��ت كه »اليح��ه اصالح  قانون 
مبارزه با پولشويي در  چهار بند مغاير با موازين شرع 
مقدس و قانون اساسي ش��ناخته و جهت اصالح به 
 مجلس اعاده شد. مالك بررسي  شوراي نگهبان در 
مغايرت يا عدم مغايرت يك مصوبه، موازين ش��رع 

مقدس و قانون اساسي است.«

  بررسي ايرادات در كميسيون قضايي
 حال كميس��يون قضايي مجلس بايد ايراد شوراي 
نگهبان را بررسي كند و اصالحات را براي راي گيري 
به صحن علني بفرس��تد. هر چند هنوز اعضاي اين 

كميسيون از ايراد شوراي نگهبان اطالعي ندارند. 
محمد كاظم��ي نائب رييس كميس��يون قضايي و 
حقوقي پارلمان در همين رابطه با بيان اينكه هنوز 
مت��ن نامه ش��وراي نگهبان را نديده، ب��ه »تعادل« 
مي گوي��د احتم��اال در جلس��ه يكش��نبه )امروز( 
كميسيون اين موضوع بررسي مي شود. يكي ديگر 
از اعضاي اين كميس��يون كه با خبرگزاري مجلس 
گفت وگو كرده توضيحات بيشتري درباره سرنوشت 
احتمالي اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي ارايه 
كرده و گفته است: » حتما براي رفع ايرادات گرفته 
شده از نماينده شوراي نگهبان دعوت خواهد شد در 
جلسات كميسيون حضور داشته باشند. همچنين 
بايد يادآور شد برخي از ايرادات ممكن است قابليت 
اصالح نداش��ته باشند كه معموال حذف مي شوند.« 
محمد علي پورمختار معتقد است: »عموما ايراداتي 
كه مخالف با موازين ش��رع محس��وب مي ش��ود در 
اين زمره قرار مي گيرد.« او درباره ديگر سرنوش��ت 
احتمالي اليح��ه توضيح داد: »اي��رادات مربوط به 
مخالفت با قانون اساسي قابل برطرف شدن است اما 

بستگي دارد با كدام اصل مغاير باشد. 
به عنوان مثال مخالفت با اصل 110 قانون اساس��ي 

يا غيره از جمله مواردي اس��ت ك��ه قابليت اصالح 
نخواهد داشت.« 

  تصميم گيري تا يك ماه آينده
اين براي دومين بار است كه اليحه اصالح قانون مبارزه 
با پولشويي از سوي ش��وراي نگهبان رد مي شود. 23 
تيرماه نيز س��خنگوي اين شورا از رد اليحه پولشويي 
به دليل ايراد شكلي خبر داده بود. به گفته كدخدايي 
اين اليحه كه مربوط به قوانين داخلي بوده، عالوه بر 
ايرادات به اعتقاد او، ماهيتي، با يك ايراد شكلي مواجه 
است. ايراد ش��كلي كه بر اساس آن، اليحه با توجه به 
قضايي بودن و ضرورت تقديم آن توس��ط رييس قوه 
قضاييه، مغاير بند 2 اصل 158 قانون اساسي تشخيص 
داده شد. اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي يكي 
از لوايح مربوط FATF اس��ت كه رييس كميس��يون 
امنيت مل��ي مجلس مي گويد ك��ه مجموع نهادهاي 
تصميم گير كش��ور تا يك ماه آينده نظر قطعي خود 
را درب��اره آن اعالم خواهند كرد. فالحت پيش��ه كه با 
ايسنا درباره لوايح 4 گانه مالي گفت وگو كرده، گفته، 
از در حمايت وارد شده و تاكيد كرده است: »نبايد اين 
لوايح را به عنوان چكشي بر باالي سر كشور قرار داد. 
بايد در راس��تاي منافع ملي كشور با استفاده از بهينه 
از حق شرط بايد اين لوايح را پيش برد.« به گفته اين 
نماين��ده اگر ايران به اين چه��ار اليحه عمل كند آن 
زمان عربستان س��عودي و رژيم صهيونيستي كه در 
اجالس آتي جايگاه دو عضو دايم خواهند ش��د، ديگر 
نمي توانند اقدامات منفي بيش��تري عليه ايران شكل 
دهند. در ايران هم مسووالن بانكي و فعاالن اقتصادي 
معتقدن��د ك��ه بايد اين چه��ار اليحه تصويب ش��ود 
چون شفاف سازي اس��ت و دنيا به اين سمت مي رود 
ك��ه FATF را بپذيرد. اگر نپذيريم حداقل ش��رايط و 

مبادالت بانكي با دنيا بعد از تحريم بسته مي شود.

FATF توصيه هاي  
FATF يك س��ازمان بين المللي اس��ت كه درباره 
مراوده مالي بين المللي به كشورها و سرمايه گذاران 
توصيه هايي مي كند. در اين بين، در چند سال اخير 
نام ايران در كنار كره ش��مالي در ليس��ت سياه اين 
سازمان قرارگرفته بود كه با رايزني هاي دولت، موقتا 

نام ايران از اين ليست خارج شد. خروج كامل ايران 
از ليست سياه كه مبادالت بانكي و مالي با بانك هاي 
بين المللي را تسهيل مي كند مستلزم اصالح برخي 

قوانين داخلي و پيوستن به دو كنوانسيون است.
اص��الح قوانين مبارزه ب��ا پولش��ويي و تامين مالي 
تروريس��م و پيوستن به كنوانس��يون سازمان ملل 
متح��د براي مبارزه با جرايم س��ازمان يافته فراملي 
)پالرمو( و كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم 
)CFT( مهم ترين ش��رط هاي گروه ويژه اقدام مالي 

براي خروج ايران از فهرست سياه است.
از توصيه ه��اي گروه ويژه اقدام مال��ي، تنها تكليف 
اصالح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مشخص 
ش��ده كه مجلس پس از بحث ه��اي طوالني تيرماه 
امسال تصويب و شوراي نگهبان بيستم مرداد ماه آن 

را تاييد كرد. اين در حالي است كه گروه ويژه اقدام 
مالي سال گذش��ته تعليق حضور ايران در فهرست 
س��ياه را براي يك س��ال تمديد كرد و چندي پيش 
مهلت تازه اي به دولت ايران داد كه هفته دوم مهرماه 

به پايان مي رسد.

  از ادعا تا واقعيت
دولت و تعداد زيادي از نمايندگان از تصويب لوايح 
مالي حمايت مي كنند و خروج ايران از ليست سياه 
به واسطه تصويب اين لوايح را راهكاري براي مقابله 
ب��ا تحريم هاي يكجانب��ه امري��كا مي دانند. چندي 
پيش، پ��س از پايان يك مرحل��ه از مذاكرات ايران 
و اروپا براي ادامه حيات برجام، خبري منتش��ر شد 
كه بر اس��اس آن، اروپايي ها از ايران خواسته بودند 

كه به توصيه هاي FATF عم��ل كند تا بتوان كانال 
مالي ميان كشورهاي اروپايي و ايران را باز گذاشت. 
در مقابل تعدادي از نمايندگان مجلس و گروه هاي 
خاص سياسي مخالف دولت اعتقاد دارند با تصويب 
اين لوايح، ايران نمي تواند به گروه هاي آزادي بخش 
منطقه همچون حزب اهلل و حماس كمك مالي كند؛ 
چراكه غربي ها اين گروه ها را تروريس��تي مي دانند. 
هر چند برخالف ادعاي اين گروه، حماس، حزب اهلل 
و گروه هاي مشابه آن در ليست گروه هاي تروريستي 
س��ازمان ملل قرار ندارند. با اين حال فرصت زيادي 
براي ايران باقي نمانده و احتمال مي رود در صورت 
تكرار عدم تاييد لوايح در ش��وراي نگهبان، با اصرار 
نمايندگان تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص 

مصلحت نظام سپرده شود. 

جلسات هماهنگ س��ران قوا براي مهار نوسانات بازار 
و بازگرداندن قطار كش��ور در مسير برنامه ريزي هاي 
از پيش تعيين ش��ده همچنان ادامه دارد؛ جلس��اتي 
كه هربار در روزهاي ابتدايي هفته برگزار مي ش��ود و 
مصوبات آن در راستاي سياست گذاري هاي كالن كشور 
در مسير عملياتي ش��دن قرار مي گيرد. نشست هاي 
ابتدايي اين جلس��ات با تمركز بر مهار نوسانات ارزي 
برگزار ش��د و متعاقب آن تالش براي تثبيت بازار پول 
و س��رمايه ايرانيان در راس تصميم سازي هاي قوا قرار 
دارد. روز گذش��ته ني��ز اعضاي حاضر در اين جلس��ه 
ضمن بررسي مصوبات هفته گذشته در خصوص بازار 
ارز و مقابل��ه با جنگ رواني دش��من در حوزه اقتصاد، 
تكاليف اصلي وزارت صم��ت براي تنظيم بازار را روي 
ميز ارزيابي هاي تحليلي و تصميم سازي هاي خود قرار 
دادند. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ساختار، اهداف 
و ماموريت هاي ستاد اطالع رساني و تبليغات اقتصادي 

را مصوب كرد.
به گزارش پاد، در اين جلس��ه كه به رياس��ت حس��ن 
روحاني برگزار ش��د؛ اعضاي جلسه ساختار، اهداف و 
ماموريت هاي ستاد اطالع رساني و تبليغات اقتصادي 
كش��ور براي مقابله با هرگونه جن��گ رواني و التهاب 
آفريني در بازار و اقتصاد كشور را تصويب كرد. در جلسه 

گذشته اين شورا، سياست هاي كالن و اختيارات اين 
ستاد تصويب شده بود.

  سياست هايي براي تنظيم بازار و نظارت
ش��وراي عال��ي هماهنگي اقتص��ادي همچنين در 
راستاي تنظيم بازار و نظارت موثر بر قيمت و نحوه 

عرضه كااله��ا و خدم��ات، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت را به اقدامات زير مكلف كرد: 

- تقويت و تجهيز ستاد سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان

- اطالع رس��اني گس��ترده قيمت كاالها و مقررات 
عرض��ه در فروش��گاه ها ب��ا اس��تفاده از س��امانه 

اطالع رساني فراگير براي دسترسي بر خط مردم و 
سازماندهي استفاده از نظارت مردمي

- بهره گيري از شبكه نظارتي اتاق اصناف و اتحاديه هاي 
صنفي

- تقوي��ت و حمايت از انجمن ه��اي حمايت از حقوق 
مصرف كننده در سطح ملي و استاني

بر اساس مصوبه ديگر شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
مقرر شد تا كليه عرضه كنندگان كاالهايي كه ضرورت 
اطالع رساني آنها توسط وزارت صمت اعالم مي شود، 
اعم از توليد كنندگان، وارد كنندگان و توزيع كنندگان، 
موظفند طبق مقررات اين وزارت، نس��بت به تطبيق 
قيمت با ضوابط قيمت گذاري مصوب »هيات تعيين 
و تثبيت قيمت ها« و ثبت آن به صورت خوداظهاري 
در سامانه فراگير الكترونيكي اقدام نمايند و قيمت را به 

صورت برچسب و قابل نظارت، بر كاالها نصب كنند.
منابع ارزي صادراتي، به س��مت كااله��اي اولويت دار 

وارداتي هدايت مي شوند.
تالش براي ثبات در كاالهاي مصرفي ايرانيان مهم ترين 
انگيزه اي اس��ت كه س��ران قوا در جلسات هماهنگي 
اقتصادي ابعاد و زواياي گوناگون آن را دنبال مي كنند. 
اما پي��ش از اين معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و 
تجارت سياست هاي دولت در خصوص نحوه تامين ارز 

كاالهاي وارداتي به كشور را تشريح كرده بود و با اشاره 
به اين سياست ها تاكيد كرده بود: منابع ارزي صادراتي، 
به سمت كاالهاي اولويت دار وارداتي هدايت مي شوند. 
اولويت هايي كه مصوبه روز گذشته دولت نيز به نوعي 
آن را تاييد مي كند . به گزارش پاد؛ خسروتاج اواخر تيرماه 
در نشس��ت خبري گفت: استفاده از منابع ارزي ناشي از 
صادرات نفت خام براي واردات بخشي از كاالها از طريق 
سيستم بانكي و استفاده از منابع ارزي ناشي از صادرات 
فرآورده هاي نفتي، پتروشيمي و اقالم معدني فلزي كه در 
سامانه نيما فروخته مي شود از جمله اين سياست هاست 
و بر اس��اس سياس��ت دوم در فاز اول ح��دود 70 درصد 
صادرات غير نفتي را پوش��ش مي ده��د كه تا 80 درصد 
قابل افزايش است . به گفته وي تامين ارز واردات بخش 
ديگري ازكاالها از طريق واگذاري اظهارنامه صادراتي 
كاالهاي غيرآورده شده در بند 2 )تامين ارز كاالهاي 
وارداتي ناشي از صادرات فروخته شده در سامانه نيما( به 
متقاضيان واردات گروهي صورت مي گيرد كه حدود 20 
تا 30 درصد صادرات غير عمده كشور را پوشش مي دهد 
. به نظر مي رس��د بعد از سياست گذاري هاي دولت در 
خصوص تكاليف وزارت صمت جهت گيري هاي ارزي 
به سمت تامين كاالهاي اساسي مردم و پرهيز از هزينه 

آنها براي كاالهاي غير ضروري باشد. 

چهرهها                                                                                                                                                                                                                                                                           

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه غرامت 
تعهدي غيرقابل چشم پوشي در مناسبات ايران 
و عراق است، گفت: عراق توان پرداخت غرامت 
جنگي ايران را دارد. انتظار ما اين است كه اين 

موضوع اجرايي شود.
حش��مت اهلل فالحت پيش��ه در گفت وگو با 
ايسنا، درباره آخرين وضعيت پرداخت غرامت دوران جنگ عراق به ايران 
براساس قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، گفت: غرامت پرونده بازي 
در مناسبات ايران و عراق است كه عراق بايد طبق بند ۶ قطعنامه 598 
شوراي امنيت سازمان ملل آن را پرداخت كند. در همين رابطه طرف 

عراقي هم بطور كامل پرداخت غرامت را رد نكرده است.
او افزود: در اين بين يكسري از اختالفات گذشته بين ايران و عراق مانده كه 
معموال عوامل دخيل بيروني مانع از رفع برخي اختالفات مي شود كه نتيجه 
آن ايجاد ضررهايي اس��ت. به عبارتي ديگر اگر عراقي ها اجازه مي دادند 
در طول اين مدت فقط اروند رود اليروبي ش��ده و به دنبال 104 كيلومتر 
كشتيراني صنعتي، تجاري و اقتصادي ايجاد شود مي توانستند از آن محل 
غرامت ايران را پرداخت كنند. منتهي كارشكني هايي وجود دارد كه هنوز 

اروندرود اليروبي نشده است.
فالحت پيش��ه در عين حال گفت: البته عراقي ها از لحاظ فروش توليد و 
فروش نفت از ايران جلوتر هس��تند و بيشتر مي فروشند. اين يعني توان 
پرداخت غرامت اي��ران را دارند. اكنون غرامت كويت را به دليل يك الزام 
بين المللي پرداخت مي كنند. انتظار ما اين است كه اين قطعنامه درباره 

ايران هم اجرا شود و به تدريج مذاكرات مربوط به غرامت شروع گردد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
مطرح كرد: مردم بايد بدانند نمايندگاني كه به 
آنها راي داده اند با چه مسائلي موافق و مخالف 
هستند اين شفاف سازي اگر از مجلس شروع 
شود تاثير بس��زايي در بهبود وضع كشور دارد 
و قطعا با ادامه اين روش كمتر ش��اهد روندي 

هستيم كه در روز استيضاح پيش گرفته شد.
طيبه سياوشي در گفت وگو با ايلنا در خصوص رفتار برخي نمايندگان در روز 
استيضاح علي ربيعي اظهار داشت: من اين موضوع را يك جانبه نمي بينم هم 

دولت و هم مجلس مقصر اينگونه رفتارها هستند.
او افزود: اگر در استيضاح به بحث اصلي پرداخته مي شد، مي توانست راهگشا 
باش��د و به نفع مردم تمام ش��ود در واقع پرداختن به سواالتي كه در متن 

استيضاح مطرح شده بود، مي توانست كمك شاياني به حل مساله كند.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه در وضع فعلي اقتصادي افش��اي فس��اد 
بدون سند اعتماد مردم را بيش از پيش ضعيف مي كند، خاطرنشان كرد: 
افشاگري هاي مكرر بدون اينكه مدارك كافي براي اثبات آنها وجود داشته 
باشد آخرين بازمانده هاي اعتماد مردم را از بين مي برد. كما اينكه اين اتهامات 
بايد اثبات شود. مردم نمي توانند عالوه بر مشكالت اقتصادي شاهد بي عدالتي 
و فساد هم باشند.او با اشاره به اينكه قرار است هيات نظارت بر رفتار نمايندگان  
به حواشي روز استيضاح رسيدگي كند، گفت: اين اتفاق خوبي است و اميدوارم 

بتوانند اقدامات الزم را در جهت رسيدگي به اين موضوع انجام دهند.
سياوشي افزود: شوراي نگهبان بايد در بحث توسعه سياسي كشور 
را ارتقا دهد بايد كمك كند افرادي وارد مجلس شوند كه دغدغه آنها 

نظام، مردم و مصالح عمومي كشور  باشد.

رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از 
احتمال بررسي اليحه اصالح مبارزه با پولشويي 
طي هفته آينده خبر داد و گفت: در اين بين اگر 
نظر مجلس صحيح باشد متعاقبا اليحه براي 
تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام 

ارسال مي شود.
الهيار ملكشاهي در گفت وگو با خانه ملت در 
خصوص اعاده اليحه اصالح مبارزه با پولشويي به قوه مقننه از سوي شوراي 
نگهبان، گفت: هنوز نظر شوراي نگهبان در رابطه با اليحه مذكور به دست 
قوه مقننه نرسيده اما طبق روال معمول هرگاه ايرادي وجود داشته باشد 
به مجلس اطالع و اليحه بازگردادنده مي شود.نماينده مردم كوهدشت در 
مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: بايد اذعان كرد اگر اليحه مذكور در هفته 
جاري به مجلس برسد، حتما در هفته آينده و خارج از نوبت در دستوركار 

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار خواهد گرفت.
وي ادامه داد: در اين بين بايد يادآور شد براي رفع ايرادات حتما از نماينده 
شوراي نگهبان نيز دعوت خواهد شد تا بتوانيم نظر مسووالن را جلب كنيم.

اين نماينده مردم در مجلس دهم اظهار كرد: مبارزه با پولشويي قانوني است 
كه مدت ها پيش در قوه مقننه تصويب شد كه مورد تاييد شوراي نگهبان 
هم قرار گرفت؛ چندي پيش نيز تحت اليحه نسبت به اصالح آن اقدام شد.

رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه 
اگر نظر ش��وراي نگهبان قابل اصالح باشد، حتما اقدام به اصالح مي شود، 
خاطرنش��ان كرد: در اين بين اگر احساس شود نظر مجلس صحيح است 
متعاقبا اصرار بر نظر قوه مقننه خواهد شد كه براي تعيين تكليف، اليحه به 

مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

مدير كل زندان هاي اس��تان ته��ران با تاييد 
خودكش��ي يكي از زندانيان فشافويه و انتقال 
جسدش به پزشكي قانوني گفت: اين فرد كه 
جرمش س��رقت بوده در س��رويس بهداشتي 

خودكشي كرده است..
به گزارش ايسنا، مصطفي محبي در نشست 
خبري درباره آخرين وضعيت بقايي گفت: بقايي 
در صحت كامل است و وضعيتش خوب است و تحت نظر پزشك است و 

در حال طي كردن محكوميت است و اعتصاب غذاي خشك كرده است.
او درباره آخرين وضعيت انتقال اوين به خارج از ش��هر گفت: براي انتقال 
زندان اوين بايد مجموعه قوي مالي بياي��د و آن را بخرد و جايي را براي ما 
بس��ازد تا بتوانيم زندانيان را به آنجا منتقل كنيم كه خريد و فروش زندان 
اوين عملي نشده است. محبي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه با اشاره به 
انتقاد دادستان كل از نبود نظارت هاي كافي در زندان ها و همچنين قتل 
وحيد مرادي، پرسيد آيا برنامه اي براي باالبردن امنيت زندان در دستور كار 
داريد؟ گفت: دادستان كل تا حدي درست گفتند و تا حدي كه توان داريم 
مي توانيم جلوي اشياي ممنوعه را بگيريم و وقتي وسايل امنيتي را نداريم، 
لوازم كارخانه و غيره به زندان ها وارد مي شود و از سويي نيروي كافي نداريم 

لذا سعي مي كنيم امنيت زندان ها را باال ببريم.
محبي در پاسخ به سوالي درباره گراني سكه در ماه هاي اخير و تاثير آن در 
بيشتر شدن زندانيان مهريه گفت: بحث گراني سكه در توافقات ما تاثيرگذار 
بوده است. به عنوان مثال يك زنداني تا پيش از اين 15 سكه بدهكار بوده و با 
زحمت پول تهيه سكه ها را فراهم كرده اما به يك باره سكه گران شده و پول 

تهيه شده ولي كفاف فراهم كردن 15 سكه را نمي دهد.

عراق توان پرداخت غرامت جنگي
به ايران را دارد

مردم بايد بدانند نمايندگان
 با چه مسائلي موافق و مخالف هستند

هفته آينده زمان بررسي خارج از نوبت 
اليحه اصالح مبارزه با پولشويي

 تاثير گراني سكه
بر افزايش آمار زندانيان



ممنوعيت خودروهاي ثبت 
سفارشي تا اطالع ثانوي

 استقالل بانك مركزي 
عامل ثبات ارز

فارس|گم��رك ايران براس��اس دس��تور مقام 
قضايي به گمركات اجرايي اعالم كرد: بر اس��اس 
دس��تور مقام قضايي تا اط��الع ثانوي از ترخيص 
خودروهاي موضوع ثبت س��فارش هاي قبل و با 
ابطال اظهارنامه هاي مربوطه و اعاده آنها به خارج 

از كشور، خودداري شود.
در اي��ن بخش��نامه به گم��ركات اجراي��ي آمده 
است: پيرو بخش��نامه محرمانه شماره 30254/ 
م��ورخ  م   /73  /27210  /2018  /1986
26/ 12/ 96 ب��ه پيوست تصويرنامه ش��ماره 
1397168001263572 م��ورخ 22/ 05/ 
97 بازپرس شعبه پنجم دادس��راي ناحيه 128 
)كاركنان دولت ( تهران منظم بر 10 برگ شامل 
فهرست مش��خصات 258 رديف ش��ماره ثبت 

سفارش خودرو ارسال مي شود.
خواهشمند است دستور فرماييد بر اساس دستور 
مقام محترم قضايي تا اط��الع ثانوي از ترخيص 
خودروهاي موضوع ثبت س��فارش هاي مذكور و 
با ابطال اظهارنامه هاي مربوطه و همچنين اعاده 
آنها به خارج از كش��ور، خ��ودداري و چنانچه از 
محل ثبت سفارش هاي ليست پيوست ، خودرو 
با خودرو هايي ترخيص شده باشد، به جهت عدم 
تاييد اصالت ثبت سفارش آنها، نسبت به مورد بر 
اساس مفاد نامه شماره 30393/ 2487/ 109/ 6/ 
م مورخ 27/ 12/ 96 مركز مبارزه با جرايم سازمان 
يافته، اقدام الزم مبذول و از نتيجه آن مركز را مطلع 
نمايند و مسووليت اجراي اين دستورالعمل متوجه 

باالترين مقام اجرايي آن گمرك خواهد بود .
پيش��تر در نامه اي به رييس گمرك عنوان شده 
بود: در ارتباط با پرونده كالس��ه فوق، به پيوست 
مشخصات 258 رديف شماره ثبت سفارش خودرو 
مربوط به شركت ها و افراد متخلف به حضور ارسال 

مي شود؛ مقتضي است: 
1- س��ريعا به كليه گمركات اع��الم و ابالغ گردد 
تا اطالع ثانوي از ترخي��ص خودروهاي موضوع 
ثبت سفارش هاي اش��اره شده ) 258 رديف ثبت 

سفارش( جدا خودداري شود. 
2- در خصوص كليه ثبت س��فارش هاي اش��اره 
شده ) 258 رديف هر ثبت سفارش، صدور يا عدم 
صدور پروانه براي هر ثبت س��فارش، ترخيص يا 
عدم ترخيص خودروها بعد از صدور پروانه، وجود 
يا عدم وجود خودروهاي موضوع هر ثبت سفارش 
در گمركات، اظهارنظر و نتيجه ظرف مدت 5 روز 

به اين بازپرسي اعالم گردد.
3- تصوير كليه مكاتبات سازمان توسعه تجارت 
ايران از جمله مكاتبات دفتر مقررات صادرات و 
واردات با بخش ه��ا و واحد هاي مختلف گمرك 
با موضوع خودرو از تاري��خ 01/ 01/ 95 تاكنون 
جه��ت بهره ب��رداري قضايي به اين بازپرس��ي 

ارسال شود.

رييس كل اسبق بانك مركزي گفت: چند تصميم 
عقاليي كه بانك مركزي گرفت و بعد به تصويب 
دولت و ستاد هماهنگي قوا رساند، باعث آرامش 

در بازار ارز در اين چند روز شده است.
طهماسب مظاهري در مصاحبه با راديو با اشاره 
به انتصاب رييس كل جديد بانك مركزي گفت: 
چند تصميم عقالي��ي كه بانك مركزي گرفت و 
بعد به تصويب دولت و ستاد هماهنگي قوا رساند، 
باعث آرامش در بازار ارز در اين چند روز شده است. 
مجموعه دستورالعمل هاي مكملي كه ظرف چند 
روز گذش��ته صادر شد نسبت به تصميمات 21 
فروردين، معقول تر، صحيح تر و اميدواركننده تر 
است. اما همچنان چند مصوبه اي كه در چند روز 
اخير صادر شده نيازمند چند نكته تكميلي است 

كه در حال صدور آنها هستند.
رييس كل اس��بق بانك مركزي گفت: اگر بانك 
مركزي بتواند استقالل عمل و راي كارشناسي 
خود را حفظ كند و م��واردي غير از مصلحت به 
بانك مركزي ديكته نشود، مي توان اميدوار بود 
كه وضع اقتصاد حداقل در حوزه سياس��ت هاي 

پولي و بانكي به نظم و آرامش برسد.
مظاهري با بيان اينكه كاهش قيمت ارز به معناي 
تقويت ريال و پول ملي، الزامات خود را دارد، اظهار 
كرد: از جمله اين الزامات، اس��تقالل راي بانك 
مركزي و عدم ورود بانك مركزي و رييس جمهور 

و ساير اعضاي دولت به اعالم نرخ ارز است.
وي در خصوص عرضه ارز پتروشيمي ها در بازار 
ثانويه و تاثير آن در بازار گفت: در حال حاضر از اين 
محل، حدود 19 ميليارد دالر صادرات غير نفتي 
داريم ولي همه صادركنندگان كشور ارز خود را 
در ش��رايطي به بازار اقتصادي وارد خواهند كرد 
كه اوال موجب ضرر واحد توليدي نشود و دوما به 

عنوان قاچاقچي تلقي نشوند.
رييس كل اسبق بانك مركزي افزود: اگر شرايط 
اقتصادي بگونه اي پيش رود كه صادر كنندگان 
از جمله مديران پتروش��يمي ها احساس كنند 
كه مي توانند ارز خود را در بازار بفروش��ند و سود 
معقولي را براي واحدشان كسب كنند، هم عقل 
اقتصادي و هم تكليف دولت و منافع ملي حكم 

مي كند اين كار را انجام دهند.
وي تاكيد كرد: ارز صادر كنندگان مي تواند بازار 
را به نرخ تعادلي برساند و اين نرخ تعادل و با ثبات، 
التهاب و نگراني هاي ارزي را از بازار دور مي كند. 
اگر بتوانيم التهاب را از بازار دور كنيم و آرامش را 
به ب��ازار بياوريم، تقاض��اي ارز براي حفظ ارزش 
دارايي از بازار ارز خارج مي شود و در مرحله بعدي 

به آرامش بيشتر بازار كمك مي كند.

خبر كالن
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يك كارشناس اقتصادي درباره تعديل بحران اقتصادي توصيه كرد

افزايش دستمزد كارگران تنها راه نجات از فقر
گروهاقتصادكالن     اميرعباسآذرموند 

روز گذشته انوشيروان محس��ني بندپي، سرپرست 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رابطه با احتمال 
افزايش دس��تمزد كارگران در سال جاري به تسنيم 
گفت: افزايش دس��تمزد در دس��تور كار نيست ولي 
حمايت ه��اي اجتماعي مانند بحث برخ��ورداري از 
بيمه تكميلي و همين طور كمك هاي موردي در حال 
بررسي است. اين سخنان در حالي مطرح مي شود كه 
در آخرين روزهاي كاري علي ربيعي، وزير كار سابق، 
جلسه اضطراري شوراي عالي كار برگزار شد و در اين 
جلسه موضوع افزايش دستمزد كارگران مورد بررسي 
قرار گرف��ت. در همين رابطه عل��ي خدايي، نماينده 
كارگران در شوراي عالي كار به »تعادل« مي گويد: » 
يا سرپرست جديد وزارتخانه اسير شيطنت رسانه اي 
شده، يا اينكه هنوز از امور اين حوزه اطالع كافي ندارد 
و به همين دليل چنين بحث هايي مطرح مي ش��ود. 
ش��خصا در تماس��ي كه با حوزه روابط كار وزارتخانه 
داش��تم به گفته هاي آقاي بندپي اعت��راض كردم اما 
آنها اعالم كردند از اين مس��اله بي اطالع هس��تند و 

تصميم گيري صورت نگرفته است.«
به گزارش »تعادل«، اولين جلسه شوراي عالي كار 
در سال جديد چند هفته پيش و به شكل اضطراري 
برگزاري شد، چرا كه نمايندگان كارگري اين شورا 
با بيان اينكه س��بد هزينه خانوار در 6 ماه گذش��ته 
افزاي��ش 48.2 درص��دي پيداكرده، درخواس��ت 
افزاي��ش حداقل م��زد را ب��ه نماين��دگان دولت و 
كارفرمايي دادند. در آن جلس��ه مقرر شد تا شوراي 
عالي مزد س��ناريوهاي تقويت قدرت خريد را مورد 
بررسي قرار دهد و طرفين كارفرمايي و دولت بعد از 
مشورت با وزراي مرتبط شورا را مطلع كنند. با اين 
حال اظهارات روز گذش��ته سرپرست جديد وزارت 
كار، نگراني ها را نسبت به بي توجهي وي به مسائل 

معيشتي افزايش داد.
خدايي درباره روند افزايش قيمت ها و دليل خواست 
كارگران مبني بر افزايش دوباره حداقل مزد گفت: »ما 
متوجه ش��ديم قيمت ها از هفته اول دي 96 تا تيرماه 
97 حداقل 48.2 درصد افزايش داشتند و هنوز هم اين 
روند افزايشي ادامه دارد. درنتيجه از همان آغاز سال 

حباب هاي اقتصادي زندگي ما را متاثر كرد.«

  گراني ۱۱ گروه خوراكي به روايت
 بانك مركزي 

گفتني است روز گذش��ته خبرهاي جديدي از روند 
افزايش قيمت م��واد خوراكي در كش��ور آمد. بانك 
مركزي خالصه نتايج گزارش متوس��ط قيمت ُخرده 
فروش��ي برخي از مواد خوراك��ي در هفته منتهي به 
نوزدهم مردادم��اه را اعالم كرد كه طي آن قيمت 11 
گروه نس��بت به هفته قبل از آن افزايش يافته است. 
براين اساس قيمت لبنيات در يك هفته منتهي به 19 
مرداد م��اه و در عرض يك هفته 13.9 درصد افزايش 
يافت. افزايش قيمت ماهانه لبنيات 20.5 درصد اعالم 
شد. همچنين تخم مرغ در يك ماه منتهي به 19 مرداد 
28.5 درصد گران تر شد. قيمت ميوه، مرغ و قند و شكر 
هم به ترتيب ظرف يك ماه 7.8 درصد، 21.7 درصد و 

14.8 درصد گران تر شدند. 
البته اي��ن قيمت ها همگي در يك ب��ازه زماني ميانه 
تيرماه تا مرداد ماه بررسي شدند كه نشان مي دهند در 
همين مدت قيمت ها چه تغييراتي داشتند. اين ارقام 
در كنار آمارهاي ديگري كه از افزايش قيمت ها خبر 
مي دهند اهميت حمايت هاي بيشتر را از اقشار آسيب 

پذير بيشتر مي كند.
سرپرست وزارت كار، در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود از توزيع سبد غذايي در بين طيف وسيعي از اقشار 
آسيب پذير جامعه خبرداد و افزود: » اين سبد حمايتي 
شهريورماه سال جاري در بين مددجويان زير پوشش 
كميته امداد، بهزيستي و ديگر اقشار آسيب پذير كشور 

توزيع خواهد شد.«
بند پي همچنين اظهار كرد: »بسته غذايي براي اقشار 
آسيب پذير به پيشنهاد معاونت رفاه وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي بوده كه خوش��بختانه دستور تامين 
منابع مالي اين س��بد از سوي سازمان برنامه و بودجه 
صادرشده است. سبد مدنظر ضمن كامل بودن، تعداد 
جمعيت بيشتري از اقشار آسيب پذير و طبقات ضعيف 

جامعه را نشان مي دهد.«
وي در ادام��ه با بيان اينكه در حال حاضر س��ه درصد 
بازنشستگان كش��ور ماهانه يك ميليون و 200 هزار 
توم��ان حقوق دريافت مي كنند، اف��زود: »با توجه به 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته بدون شك اين دسته از 
افراد نيز در زمره دريافت كنندگان بسته مزبور خواهند 
بود. امس��ال با توجه به تاكيدات رياست جمهوري و 
همين طور شرايط حاكم بر اقتصاد مملكت افراد حداقل 
حقوق بگير و زير پوشش نهادهاي حمايتي بيشتر مورد 

حمايت قرارمي گيرند.«

   تورم 48.2 درصدي هزينه زندگي در 6 ماه
در همي��ن رابطه عل��ي خدايي به» تع��ادل« گفت: 
»سرپرس��ت جدي��د وزارت كار روز گذش��ته در 
مصاحبه اي مدعي ش��د: برنامه اي براي افزايش مزد 
ندارد. البته نكته اي كه بايد در اين ميان مدنظر داشت، 
اين اس��ت كه تصميم گير چنين اموري سرپرست يا 
وزير كار نيس��ت بلكه شوراي عالي كار است. شوراي 
عالي كار ذيل ماده 167 قانون كار تعريف مي ش��ود 
كه بر اس��اس آن ش��وراي عالي كار شورايي متشكل 
از نمايندگان كشوري كارگران، كارفرمايان و دولت 
است و وظيفه آن عمل به مفاد قانون كار است. از جمله 
وظايفي كه در اين بخش قرار مي گيرد مربوط به ماده 
41 قانون كار اس��ت كه براساس آن حداقل دستمزد 
تعيين مي شود كه وظيفه آن نيز بر عهده شورا است 

و نه سرپرست و وزير.«
او افزود: » ماده 41 قانون كار از دو بند تش��كيل شده؛ 
در بند اول اش��اره شده كه شوراي عالي كار همه ساله 
موظف اس��ت حداقل دس��تمزد كارگران را براساس 
نرخ تورم افزايش دهد. در بند دوم هم قانون صراحتا 
مي گوي��د حداقل مزد جدا از كار محوله و خصوصيت 
فيزيكي و .... بايد به گونه اي تعيين ش��ود كه حداقل 
هزينه هاي يك خانواده را تامين كند. همه س��اله چه 
پيش از تصوي��ب قانون كار و چه پ��س از آن، عمدتا 
دس��تمزدها افزايش پيدا مي كرد. البت��ه در دهه 60 

چندين سال افزايش مزد صورت نگرفت و در سال هاي 
بعدتر نيز، در برخي از س��ال ها افزاي��ش مزد كمتر از 
نرخ تورم بود. همچنين بند ب ماده 41 قانون كار كه 
براساس آن حداقل مزد بايد هزينه زندگي يك خانواده 
را تامين كند، ب��ه كلي از بحث ها خارج ش��د و مورد 
بي توجهي قرار گرفت. به باور من همين سبب فاصله 

كنوني ميان مزد و معيشت شده است.«
خداي��ي در رابطه ب��ا اختالف��ات مي��ان كارگران و 
كارفرمايان براي تعيين و افزايش دوباره مزد در سال 
جاري گف��ت: »يكي از مهم ترين اختالفات تفس��ير 
كارفرمايان و دولت از مفاد قانون اس��ت. همانطور كه 
گفتم در قانون قيد همه ساله را براي تعيين دستمزد 
قيد كرده، همين سبب ش��ده تا دولت و كارفرما ادعا 
كنند اين به معناي تعيين يك بار در س��ال مزد است. 
حال آنكه كارگران فكر مي كنند اگر قانون مي خواست 
بگويد س��الي يك بار، ديگر از واژه همه ساله استفاده 

نمي كرد و مي گفت ساالنه.«
نماينده كارگري ش��وراي عالي كار گفت: » براساس 
آمارهاي اقتصادي و تكانه هايي كه از ابتداي سال شروع 
شد، ما نيز مانند طبقه كارگر احساس خطر كرديم اما 
آنقدر مسووالن گفتند كه اينها اتفاقاتي ساده و گذرا 
هستند كه تصميم گرفتيم براي مدتي صبر كنيم تا 
اگر گفته هاي مسووالن درست بود، بي دليل اعتراض 
نكنيم. اين وضعيت تا هفته اول تيرماه ادامه پيدا كرد. 
پس از آن تيم كارگري ش��ورا به سمت بررسي آمارها 
رفت. در همان هفته اول تيرماه آمارگيري ها ش��روع 
شد و ما متوجه شديم قيمت ها از هفته اول دي 96 تا 
تيرماه 97 حداقل 48.2 درصد افزايش داشتند و هنوز 
هم اين روند افزايشي ادامه دارد. درنتيجه از همان آغاز 

سال حباب هاي اقتصادي زندگي ما را متاثر كرد. اين 
حباب هاي اقتصادي چنان كارگران را مرعوب كرده 
كه من مي توانم ادعا كنم گلوله فوالدي و حوداث كار 

اكنون كمتر از حباب اقتصادي نگراني آور هستند.«
وي ادامه داد: » اين شرايط دست به دست يكديگر داد 
تا ما دوباره درخواس��ت بازنگري مزد را مطرح كرديم 
كه البته يك جلسه آن هم تشكيل شد و مصوب شد 
كه كارگروه مزد كه قبال ذيل شوراي عالي كار فعاليت 
مي كرد، دوباره شروع به كار كند و راهكارهاي گوناگون 
افزاي��ش قدرت خريد مزدبگيران را مش��خص كند و 
سپس شورا را در جريان سناريوهاي ممكن قرار دهد. 
اين ميان گروه هاي كارفرمايي و دولتي گفتند آمادگي 
حضور در اين كارگروه را ندارند و قبل از هرچيز بايد با 
وزراي خود همفكري كنند و تصميمات را بعدا به شورا 

انتقال دهند.«

   تاثير تغيير وزير كار
علي ربيعي در تمامي سال هايي كه وزير بود مورد انتقاد 
بخش كارگري بود. از اين جهت كه بسياري مي گفتند 
مواضع وي به س��ود كارفرمايان مي چربد و در موارد 
بسياري صرفا ش��عار حمايت از كارگران را مي دهد تا 
اينكه عميقا به حمايت از آنها وفادار باشد. با اين حال 
ظاهرا تغيير وجابه جايي او اكنون كه موضوع افزايش 
دستمزد كارگران با توجه به افزايش قميت هاي اخير 

مطرح بوده به ضرر كارگران تمام شده است.
در اين زمينه خدايي گفته است: در ميانه برنامه هايي 
كه ت��ا دو هفته پيش براي افزايش حقوق كارگران در 
جريان بود، ناگهان وزير كار بركنار شد و همين سبب 
شد تا در كار تاخير به وجود ايد. به هر حال وزارتخانه اي 

به بزرگي وزارت كار، سرپرست يا وزير جديدش بايد 
مدتي زمان بگذارند تا ام��ور را درك كنند. از نظر من 
اظهارات ديروز بندپي هم از اين مساله ناشي مي شود. 
در هر حال يا سرپرست جديد وزارتخانه اسير شيطنت 
رسانه اي ش��ده، يا اينكه از امور اطالع كافي ندارد و به 
همين دليل چنين بحث هايي را مطرح مي كند. شخصا 
در تماس��ي كه با حوزه روابط كار وزارتخانه داشتم به 
گفته هاي آقاي بندپي اعتراض ك��ردم اما آنها اعالم 
كردند از اين مساله بي اطالع هستند و تصميم گيري 

صورت نگرفته است.«
خدايي اضافه كرد: » ما هنوز هم منتظر تداوم روندي 
هستيم كه از پيش آغاز كرديم و برايمان تفاوتي ندارد 
چه كسي به عنوان وزير بر كرسي وزارت نشسته است. 
طبق قانون اگر س��ه نفر از اعضاي ش��وراي عالي كار 
درخواست جلسه اضطراري داش��ته باشد، ظرف دو 
هفته بايد اين جلسه تشكيل شود. اكنون سه هفته از 
درخواست دومين جلسه اضطراري كه تيم كارگري 
خواهان آن اس��ت مي گذرد و هنوز خبري از جلس��ه 
نيس��ت. البته همانطور كه گفتم ما تغييرات را درك 
مي كنيم و نمي خواهيم دايما اعتراض كنيم اما به هر 
حال بايد حرف هاي ما ش��نيده شود. كماكان منتظر 
جلسه خواهيم بود اما الزم مي دانم يك نكته را اينجا 
تصريح كنم. وزير يا سرپرست يك وزارتخانه مجري 
قانون است و بايد شرايطي را فراهم آورد تا قوانين اجرا 
شوند. آنها نمي توانند راسا و شخصا تصميم بگيرند و 
از ديگران و افزاد ذي نفع توقع تبعيت را داشته باشند. 
درنتيجه بحث هاي سرپرس��ت وزارتخانه محترم، ما 
از ح��ق و حقوق خود و ه��م طبقه اي هاي خود كوتاه 

نمي آييم.«

مركز آمار ايران داليل تفاوت ادراك عمومي از افزايش هزينه هاي زندگي و نرخ تورم را بررسي كرد

دفاعيات مركز آمار از خود
گروهاقتصادكالن|

مركز آمار كشور در يك مقاله پژوهشي با قلم رييس اين 
سازمان به مس��اله و پرسش هاي اين روزها در خصوص 
تفاوت آمارهاي ت��ورم با تجربه واقعي م��ردم از گراني 
پرداخته اس��ت. موج گراني كااله��ا و خدمات كه اخيرا 
اقتصاد كشور را درنورديد باعث مطرح شدن مجدد اين 
مساله شد كه چرا ارقام محاسباتي مراكز آماري كشور 
با آنچ��ه به صورت عيني و از طري��ق خريدهاي روزمره 
خانوارها مش��اهده مي كنند فاصله  قابل توجهي دارد؛ 
مساله اي كه بيش از هرچيزي مي تواند به اعتماد آماري 

اين سازمان هاي رسمي لطمه بزند. 
گراني )به عنوان يك شهود تجربي( در خرده فروشي ها 
بطور محسوس و هرروزه تجربه مي شود بطوري كه برخي 
كاالها نرخ هايي بيش از دو براب��ر را طي مدت كوتاهي 
از س��رگذرانده اند. با اين حال مركز آمار كش��ور و بانك 
مركزي نرخ تورم تير ماه را به ترتيب 8.7 و 10.2 درصد 
اعالم كرده اند. اين موضوع محرك انتقادهاي بسياري از 
سوي عموم مردم و بسياري از كارشناسان اقتصادي شد؛ 
انتقادهايي كه آنطور در اين مقاله به آنها پاسخ داده شده 
مثال اينكه اين سازمان ها عددسازي اين سازمان ها نبوده 
و بيشتر به روش هاي محاسباتي برمي گشت. در گزارش 
مركز آمار كه ب��ه نام »چرا ادراك عموم��ي از »افزايش 
هزينه هاي زندگ��ي و قيمت ها« متف��اوت از نرخ تورم 
رسمي است؟« منتشر شده، اتهام عددسازي را غيرقابل 
امكان دانسته و بيشتر اين ادراك »غير تخصصي« يا به 
بياني نادرست را معلول سواد پايين و عدم درك آماري 

آنها دانسته است.
اگر بطور خالصه اشاره كنيم در اين گزارش چند استدالل 

در رد اين انتقاد آورده شده است.
مركز آم��ار در اين مقال��ه ابتدا ب��ه ادراك متفاوت غير 
متخصص��ان از افزايش نس��بي هزينه زندگي و رش��د 
قيمت ها با نرخ تورم رس��مي در همه كش��ورها اش��اره 
مي كند و مي نويس��د: در دوره هاي ت��ورم فزاينده و پر 
نوسان اين شكاف تشديد مي شود و كاهش اين شكاف 
مستلزم ارتقاي معني دار فرهنگ و سواد آماري و شفافيت 
مناسب در ارايه و تحليل شاخص هاي آماري است. ادراك 
غير متخصصان مبتني بر افزايش هزينه زندگي و رشد 

قيمت هاي مرتبط با سبد مصرفي خاص خودشان است، 
در حالي كه محاسبات رسمي تورم مبتني بر محاسبه 
متوسط رشد هزينه مصرفي و رشد قيمت سبد كاالها 
و خدمات مصرفي همه مردم اس��ت و در واقع ميانگين 
موزون افزاي��ش قيمت هاي همه اق��الم مصرفي تمام 
مردم اس��ت و به هيچ عنوان نمي توان هيچ تك عددي 
را براي كل كشور محاس��به كرد كه ادراك واقعي همه 
مردم را با همه شرايط متفاوت آنها نشان دهد چون هر 
كس الگوي مصرف و هزينه و درآمد خاص خود را دارد و 
در واقع اينگونه نتيجه گيري ها با استقراء ناقص و تعميم 
نارواصورت مي گيرد و عموما افزايش شديد قيمت قلم يا 
اقالم خاص بصورت ناصواب به كل س��بد مصرفي و كل 

خانوارها و مناطق كشور تعميم داده مي شود.
 اس��تدالل دوم مركز آمار ايران اين است كه گفته شده 
مطابق با استانداردهاي بين المللي )تعاريف، مفاهيم و 
طبقه بندي ها( و بر اساس قيمت هاي روز و واقعي كاالها 
و خدمات مصرفي اقدام به محاس��به ش��اخص قيمت 
مصرف كنن��ده )CPI( و تورم مي كند و قرار اس��ت اين 
محاسبات ضمن تامين نيازهاي متخصصان براي غير 
متخصصان هم قابل فهم باش��د و واقعيت هاي زندگي 
م��ردم، ابزار الزم ب��راي تحليل ه��اي كالن اقتصادي و 

سياس��ت گذاري ها، برنامه ريزي ها و ارزيابي عملكردها 
را فراهم كند. 

سوم اينكه گفته شده مردم احساس نامتقارني نسبت 
به تورم دارند: معموال مردم در محاسبات ذهني خود به 
اقالمي كه اخيرا افزايش قيمت شديدي داشته اند نسبت 
به اقالمي كه قيمت آنها ثابت مانده يا كاهش داشته اند، 
وزن بيشتري مي دهند. در حالي كه در محاسبات رسمي، 
وزن همه اقالم مستقل از نوس��انات قيمت )افزايش يا 

كاهش( در طول زمان ثابت و بدون تغيير مي ماند.
اين مقال��ه در ادامه به تفاوت ش��اخص هزينه زندگي و 
شاخص قيمت مصرف كننده اشاره كرده و نوشته يكي 
از كاربردهاي نرخ تورم سنجش تغييرات هزينه زندگي 
است. به اين ترتيب كه ابتدا يك سطح زندگي استاندارد 
مشخص مي ش��ود و سپس تغييرات هزينه آن در طول 
زمان اندازه گيري مي ش��ود. اما در واقعيت اس��تاندارد 
زندگي جامعه در طول زمان ثابت نيس��ت و متوس��ط 
كيفيت زندگي جامعه در طول زم��ان در حال افزايش 
اس��ت بنابراين هزينه زندگي هم افزايش مي يابد. اين 
نوع افزايش هزينه زندگي از ديد مردم به عنوان تورم در 
نظر گرفته مي شود ولي واقعيت اينگونه است كه تورم به 
معناي افزايش هزينه يك سطح استاندارد و ثابت زندگي 

در طول زمان بوده نه افزايش كيفيت يا استاندارد زندگي، 
به عب��ارت ديگر با افزايش كيفيت كااله��ا و خدمات و 
استاندارد زندگي، همه افزايش قيمت ها را نبايد مستقيما 
به عنوان تورم حساب كرد، چون در واقع كاالها و خدمات 
متفاوتي مورد اس��تفاده قرار گرفته اند كه قاعدتا قيمت 

باالتري هم بايد داشته باشند.
موضوع ديگر مورد اشاره اين مقاله ارتباط نداشتن افزايش 
قيمت دارايي ها در محاسبه نرخ تورم است. » تغييرات 
قيمت دارايي هاي سرمايه اي، اثر مستقيمي روي تورم 
ندارد: مطابق استانداردهاي جهاني، تغيير و هزينه هاي 
ناش��ي از فعاليت هاي غيرقانوني در محاسبه نرخ تورم 
قيمت دارايي هاي س��رمايه اي و س��رمايه گذاري وارد 
نمي شود. براي مثال تغيير قيمت زمين، قيمت مسكن، 
سكه طال و ... در محاسبات تورم آورده نمي شود. زيرا تورم 
درصد تغيير قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوار در 
يك دوره معين است، نه كل هزينه هاي زندگي و توليد و 
سرمايه گذاري. الزم به ذكر است كه تغيير اجاره بها )براي 
خانوارهايي كه داراي مسكن شخصي هستند، معادل 
ارزش جاري مسكن آنها در محاسبات آورده مي شود( و 
تغيير قيمت طال به عنوان زيور آالت را با وزن متناسب 
خود در محاسبه تورم لحاظ مي شود، در حالي كه مردم 
عموما كل افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري و افزايش 
قيمت دارايي هاي سرمايه اي نظير امالك و طال و ... را به 

حساب افزايش تورم مي گذارند.«
اين گزارش در ادامه اتهام داده س��ازي در محاسبات را 
منتفي مي داند و در مورد آن استدالل مي آورد: فرهنگ 
س��ازماني و ساختار س��ازماني و فرايند توليد داده هاي 
آم��اري م��دل )GSBPM( در مراكز آم��ار كل دنيا و 
خاصه در ايران به گونه اي است كه انگيزه و امكاني براي 
عدد س��ازي وجود ندارد و در واقع مجموع ش��رايط به 
گونه اي اس��ت كه حتي اگر انديشه عددسازي به ذهن 
كس��ي خطور كند بايد اين كار را در روز روشن و جلوي 
چشمان ده ها متخصص ديگر كه بعضا رقباي آنها هستند 
صورت دهند. آيا كسي با هر انگيزه و انديشه اي در چنين 

فضايي مي تواند دنبال عددسازي باشد؟
اين مقاله در ادامه مفهوم »سواد پايين آماري« را به عنوان 
پايه هاي يكي ديگر از استدالل هاي خود به كار مي گيرد 

و مي نويسيد: نرخ تورم داراي تعاريف متعدد است و هر 
يك داراي كاربرد خاص خود هستند و يكي از علل اصلي 
شكاف ادارك غير متخصصان و محاسبات رسمي نرخ 
تورم، خلط مفاهيم ناشي از اش��تراك لفظي انواع تورم 
هستند كه خود ناشي از پايين بودن سواد آماري و عدم 
ارايه تفسير و تحليل هاي قابل اعتماد و باور پذير از سوي 
همه اركان نظام آماري اس��ت. بطور مشخص نرخ تورم 
متوسط ساالنه )ميانگين 12 ماهه( كه يكي از مهم ترين 
متغيرهاي اقتصادي است و كاربرد بسيار زياد و مهمي 
در برنامه ري��زي و ارزيابي عملكرد كالن اقتصادي دارد، 
خصوصا در شرايط تورم فزاينده و پر نوسان فاصله بسيار 
زيادي با تغييرات قيمت كاالها و خدمات مصرفي داشته 
و نبايد مردم از آن به عنوان نماد تغييرات قيمت كاالها و 
فشار تحمل شده توسط مردم در ماه گذشته يا ماه هاي 
اخير استفاده كنند. بلكه متغير مناس��ب براي كاربرد 
تصميم گيريها و ارزيابي كوتاه مدت همان نرخ تورم ماهانه 
يا تغييرات متوسط قيمتها كاالها و خدمات و حداكثر نرخ 
تورم ساالنه نقطه به نقطه است و در اين موردها هم بايد 
دامنه تغييرات اندك، زياد، شديد و خيلي شديد در كنار 

اعداد و ارقام محاسبه شده اعالم شود.
در گزارش مركز آمار به 50 مورد از اينگونه استدالل ها 
اشاره شده است كه با توجه به زمان محدود تنها به اهم آنها 
پرداخته شد. الزم به ذكر است كه انتقاد اصلي كارشناسان 
به پايين بودن آمار رس��مي نرخ تورم به س��بد منتخب 
برمي گردد. درس��ت اس��ت كه براي خانوارها مفاهيم 
جداگانه اي با نام قيمت دارايي ها و كاالها وجود ندارد و 
آن چيزي كه براي آنها تماما با گوشت و پوست و استخوان 
لمس مي شود معناي واقعي و آزمون نشده گراني است، 
اما با اين حال زماني كه مجبور مي شوند كاالهاي ارزان 
قيمت فيك را جايگزين نمونه هاي اصلي كنند نمي تواند 
به معناي ثبات در قيمت ها باشد.برخي كارشناسان تغيير 
سبد كاال كه بر مبناي بودجه خانوارها تعيين مي شود را 
يكي از عوامل كاهش صوري نرخ تورم عنوان مي كنند. 
موضوع ديگر اين است كه متوس��ط گيري در جاهايي 
كه شكاف بزرگي ميان طبقات وجود دارد عامل تورش 
يا اريب آماري مي ش��ود. اين موضوع نياز به يك تحليل 

مبسوط دارد كه در اين گزارش قابل پرداخت نيست.
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حكم پرونده يك موسسه مالي و اعتباري صادر شد

تعادل از بازار ارز و طال گزارش مي دهد

 وثيقه چهارهزار ميليارد توماني براي متهم پرونده ثامن

نرخ دالر از يورو  سبقت گرفت

گروه بانك و بيمه     
 در حالي شعبه اول دادگاه كيفري يك استان تهران 
حكم س��ه متهم پرونده موسس��ه مالي و اعتباري 
ثامن الحجج را صادر كرده اس��ت كه از اين پرونده 
مالي حقوقي ب��ه خاطر ميزان تعه��دات آن بابت 
پرداخت س��پرده هاي مردم، اعالم سودهاي باال و 
همچنين پرداخت تسهيالت ويژه و سودهاي ويژه 
به برخي افراد، به عن��وان بزرگ ترين پرونده مالي 
و حقوقي در طول تاريخ اقتصاد ايران ياد مي ش��ود 
كه قرار وثيقه چه��ار هزار ميلي��ارد توماني متهم 
رديف اول آن، بسيار مورد توجه رسانه ها و محافل 

اقتصادي و حقوقي است.
به گزارش تعادل، اين پرونده با حدود يك ميليون و 
267 هزار نفر كه بيش از 99 درصد آنها سپرده هاي 
زي��ر 300 ميليون توم��ان بوده ان��د و كمتر از يك 
درصد آنها س��پرده هاي باالي 300 ميليون تومان 
بوده است تقريبا تعيين تكليف شده و البته 5 هزار 
نفر به داليل خاص هن��وز مراجعه نكرده يا تعيين 

تكليف نشده اند. 
برخ��ي كارشناس��ان مي گوين��د كه تع��دادي از 
حس��اب ها با احتمال پولشويي، حساب سازي، نام 
مس��تعار و ... مواجه هس��تند و ارقام بزرگ و قابل 
توجهي را ش��امل مي ش��وند كه باي��د پيگيري و 
رسيدگي شوند يا صاحبان حساب در آينده مراجعه 

كنند تا تكليف بقيه حساب ها نيز روشن شود. 
اما عالوه بر اين نكات و موجودي حساب ها و نحوه 
تسويه حساب ها و س��ودهاي ويژه و افراد ويژه و... 
ك��ه در هر موسس��ه ديگري نيز ممكن اس��ت رخ 
بدهد، موضوع مهم ديگر اين اس��ت كه چرا چنين 

موسسه اي به چنين سرنوشتي دچار شده است. 
برخي صاحب نظران مي گويند كه مهم ترين مشكل 
تحت نظارت نبودن و اس��تاندارد نب��ودن فعاليت 
بانكي است كه بدون نظارت بانك مركزي و رعايت 
سپرده قانوني و سقف اعتباري و... به فعاليت هايي 

دست زده كه با ريسك باال مواجه شده است. 
به عنوان مثال، وقتي در دوره رونق كاذب نرخ ها، 
اق��دام به خريد مل��ك و تجارت مي ش��ود، با بروز 
ركود يا تحريم يا كاهش قيمت ه��ا و... نمي تواند 
انتظار سود باال را داشته باشد و در نتيجه با سقوط 
قيمت ها، دارايي ها با كاهش ارزش مواجه مي شود 
و چون سبد دارايي اينگونه موسسات متنوع نيست 
و عمدتا به واردات، خريد ملك و برج و تجارت هاي 
س��ريع و خريد و فروش و داللي متمركز است لذا 

اموال و دارايي ها با كاه��ش ارزش يا عدم فروش 
مواج��ه مي ش��ود و در نتيج��ه با كاه��ش ارزش 
دارايي ها از يك س��و قدرت و ت��وان مالي كاهش 
مي يابد و از س��وي ديگر، ع��ده اي انتظار دريافت 
س��ود و س��پرده خود را دارند و همه اين مس��ائل 
باع��ث ضعف توان مالي و بازي پونزي مي ش��ود و 
مديران باي��د از عده اي دريافت كنند و به ديگران 
پرداخت نمايند و لذا س��ودهاي موهوم باالي 30 

تا 50 درصدي نيز ايجاد مي ش��ود و سرانجام اين 
بازي پونزي اگر با رش��د قيم��ت دارايي ها همراه 
نباشد، باعث ورشكستگي، مراجعه سپرده گذاران 
و ش��كايت و پيگيري حقوقي و .... مي شود.  براين 
اس��اس، ضمن اينكه يك موسسه مالي بايد تحت 
نظارت باش��د و استاندارد س��ازي كند بايد سبد 
متنوعي از سرمايه گذاري ها را داشته باشد و تنها 
روي ارز و سكه يا ملك و خودرو و كاالهاي مصرفي 

متمركز نباشد تا در هنگام نوسانات قيمتي بتواند 
روي بخش هاي ديگر حس��اب كند و ضمن اينكه 
نبايد بازي پونزي براي نجات خود داشته باشد و در 
هر نقطه اي كه مشكل ساز مي شود بايد به حل آن 
اقدام كند و جلوي ضرر را هر جا مي تواند بگيرد و 
نبايد باعث شود كه بيش از 4 هزار ميليارد تومان از 
منابع پولي كشور را صرف پرداخت سپرده ها كند. 
به گزارش تسنيم، هيات قضايي شعبه اول دادگاه 

كيف��ري يك اس��تان تهران ك��ه از روز اعالم ختم 
دادرسي مشغول انش��اي راي متهمان اين پرونده 
بودند، روز چهارش��نبه هفته گذشته )24 مرداد( 
انش��اي راي را ب��ه پايان رس��اندند و حكم را صادر 
كردند. حكم ص��ادره هنوز به متهم��ان يا وكالي 
مدافع آنها ابالغ نشده اما از زمان ابالغ راي به مدت 
20 روز قاب��ل تجديدنظ��ر خواهي اس��ت. پرونده 
موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج، 360 شاكي 
دارد كه دادگاه رس��يدگي به اتهامات متهمان اين 
پرونده طي ۱2جلسه در شعبه اول دادگاه كيفري 
يك استان تهران به رياست قاضي باقري برگزار شد.

»الف. م« مالك و موس��س موسسه مالي و اعتباري 
ثامن الحجج، متهم رديف اول اين پرونده اس��ت كه 
در پايان جلس��ه نهم دادگاه با تش��ديد قرار وثيقه و 
افزايش آن به مبلغ چهار هزار ميليارد تومان، روانه 

زندان شد.
متهم رديف دوم اين پرونده نيز همسر متهم رديف 
اول اس��ت كه جز يك جلس��ه، در تمام جلس��ات 
دادگاه حضور داشته و به قيد وثيقه آزاد است. متهم 
رديف سوم اما متهم جنجالي اين پرونده محسوب 
مي شود زيرا تا قبل از جلسه يازدهم دادگاه از او به 
عنوان متهم فراري پرونده ياد مي شد اما به يك باره 
وكيل وي در جلسه يازدهم حضور يافت و گفت كه 
موكلش فراري نيست و در تهران در منزلش است. 
نهايت��ا متهم رديف س��وم در دوازدهمين جلس��ه 

دادگاه حضور يافت و دفاعيات خود را ارايه كرد.

  تسويه پنج هزار سپرده ثامن الحجج
باقي مانده است

بر اس��اس اظهارات غالمحسين محس��ني اژه اي 
س��خنگو و مع��اون اول قوه قضايي��ه، موسس��ه 
ثامن الحجج حدود يك ميليون و 267 هزار حساب 
سپرده داش��ت كه قريب به اتفاق اينها تسويه شده 

و االن حدود پنج هزار سپرده باقي مانده است.
از جمل��ه موضوع��ات جنجالي و حاشيه س��از اين 
پرون��ده، رس��انه اي ش��دن پرداخت تس��هيالت 
ميلياردي به برخي افراد و چهره هاي سرش��ناس 
كش��ور مانند دو تن از مجريان تلويزيوني و بعضي 
مسووالن بود. مش��اركت در اخالل نظام اقتصادي 
كش��ور به نح��و عمده ب��دون قصد ضرب��ه زدن به 
نظ��ام جمهوري اس��المي ايران و ي��ا مقابله با آن، 
اته��ام متهمان پرونده موسس��ه مال��ي و اعتباري 

ثامن الحجج است.

گروه بانك و بيمه    احسان شمشيري   
روز شنبه 27 مرداد 97، نرخ ارز بر اساس آمار سامانه 
س��نا افزايش يافت و هر دالر امريكا با افزايش قابل 
توجه نسبت به روز پنج شنبه 98۱۱ تومان معامله 
ش��د. همچنين هر يورو با 26 تومان كاهش 9284 
توم��ان، دره��م 2۱93 تومان و هر پون��د نيز با يك 
هزار و 378 تومان افزاي��ش ۱3 هزار و 408 تومان 

به فروش رفت.
به گزارش تعادل، متاثر از افزاي��ش نرخ ارز در بازار 
سنا، در بازار آزاد و صرافي ها نيز دالر ۱0570 تومان 
و يورو ۱2500 تومان معامله ش��د. اين نكته نشان 
مي دهد كه فاصله نرخ س��نا و بازار صرافي ها و آزاد 
درحال كاهش است و درحال حاضر فاصله نرخ دالر 
سنا و آزاد به ۱284 تومان رسيده كه نسبت به رقم 
2900 تومان قبلي كاهش زيادي نشان مي دهد و به 

كاهش نرخ ارز در بازار آزاد منجر شده است. 
همچنين قيمت انواع سكه روز شنبه در بازار تهران 
در حالي افزايش يافت كه نرخ فروش دالر در سامانه 
س��نا از يورو پيش��ي گرفت و انس جهاني با 9 دالر 

افزايش به ۱۱84 دالر رسيد. 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد امامي روز 
شنبه بيس��ت و هفتم مردادماه 97 در بازار تهران با 
افزايش 56 هزار توماني نسبت به پنج شنبه گذشته 
با رقم 3 ميليون و 790 هزار تومان به فروش رسيد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
با 52 هزار تومان رش��د نسبت به پنج شنبه گذشته 
به ارزش 3 ميليون و 4۱0 هزار تومان داد و ستد شد.
هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي ب��ا ۱2 هزار تومان 
افزايش در مدت مش��ابه يك ميلي��ون و 772 هزار 
تومان و هر قطع��ه ربع بهار آزادي ني��ز با يك هزار 
تومان رش��د به ارزش 90۱ هزار تومان معامله شد. 
بر اس��اس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي بدون 
تغيير 50۱ هزار تومان معامله ش��د و هر گرم طالي 
۱8 عيار نيز با 460 تومان رش��د به ارزش 289 هزار 

و 500 تومان فروخته شد.

  آغاز واگذاري ح�دود ۲.۶ ميليون قطعه 
سكه پيش فروش

همچنين بر اس��اس خبرها دو ميليون و 600 هزار 
قطعه س��كه پيش فروش قطعي از امروز 28 مرداد 
ماه س��ال جاري به مدت سه ماه در شعب بانك ملي 

عرضه خواهد شد.
دو ميليون و 600 هزار قطعه سكه با سر رسيد شش 
ماهه پيش فروش ش��ده كه از اي��ن ميزان 25 هزار 
قطعه س��كه وديعه اي و مابقي پيش فروش قطعي 
سكه بوده اس��ت. بر اساس برنامه ريزي ها قرار است 
از امروز 28 مرداد ماه س��ال جاري عرضه سكه هاي 

قطعي در شعب بانك ملي آغاز شود.
واگذاري س��كه هاي قطعي طي س��ه ماه شهريور، 

مهر و آبان انجام خواهد ش��د. بر همين اساس بانك 
مرك��زي در روز جاري س��كه هاي مذكور را تحويل 
بان��ك ملي داده تا عمليات عرضه از فردا در ش��عب 

اين بانك آغاز شود.
سكه ها در همان شعبه اي كه عمليات پيش خريد در 
آن انجام شده، تحويل خواهد شد. مراجعه كنندگان 
بايد هن��گام حضور در ش��عبه، كارت ملي به همراه 

اسناد پيش خريد سكه را به همراه داشته باشند.
يادآور مي ش��ود، در طرح پيش فروش س��كه كه از 
تاري��خ ۱7 بهم��ن 96 تا ۱6 ارديبهش��ت 97 ادامه 
داش��ت در مجموع تع��داد 7 ميلي��ون و 600 هزار 
قطعه س��كه پيش فروش ش��د كه از اين تعداد، يك 
ميليون و 6۱0 هزار قطعه س��كه در سررس��يدهاي 
يك و س��ه ماهه )معادل بيش از 95 درصد تعهدات 
اين دو سررس��يد( به متقاضيان تحويل شده است. 
بر اين اساس بانك مركزي تاكنون 790 هزار قطعه 
سكه در سررسيد يك ماهه و 820 هزار قطعه سكه 
در سررسيد س��ه ماهه به خريداران تحويل داده كه 

تعداد اندكي از آن تا كنون باقي مانده است.

همچنين تحويل س��كه هاي پيش فروش ش��ده در 
سررس��يد ش��ش ماهه از تاريخ ۱7 مرداد آغاز شده 
اس��ت. در مجموع 2 ميليون 580 هزار قطعه سكه 
با سررسيد ش��ش ماهه تا تاريخ ۱6 آبان 97 تحويل 

خريداران خواهد شد.
 الزم به ذكر اس��ت كه س��كه هاي پيش خريد شده 
كس��اني كه تاكن��ون ب��راي دريافت آنها ب��ه بانك 
مراجعه نكرده اند نزد بانك ملي ايران محفوظ است 
و خريداران مي توانند تا سه  ماه پس از زمان سررسيد 
به شعب آن بانك و ارايه رسيد پيش خريد، سكه هاي 

خود را دريافت كنند.

  ازدياد تقاضاي سوداگرايانه براي ارز
همچنين معاون س��ابق وزارت اقتصاد با اش��اره به 
ازدياد تقاضاي سوداگرايانه براي ارز، داليل استقبال 
بيش��تر نس��بت به حواله را تش��ريح كرد.  حسين 
قضاوي، معاون سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي، 

در صفحه خود در شبكه هاي اجتماعي نوشت: اينكه 
اكنون بر خالف گذش��ته قيمت دالر حواله اي )ارز 
موجود در خارج از كش��ور(، از اس��كناس دالري در 
داخل كشور بيشتر است، به معناي ازدياد تقاضاي 

سوداگرايانه براي ارز است.
وي ادامه داد: در ش��رايط نرمال تقاضاي معامالتي 
براي ارز وجود دارد و در نبود تقاضاي سوداگرايانه، 

ارز حواله اي طالب بيشتري دارد

  نرخ واقعي دالر، ۸ هزار تومان
در اين راستا عضو ش��وراي پول و اعتبار با تاكيد بر 
اينكه نمي توان نرخ دالر را به صورت مصنوعي پايين 
نگه داشت، گفت: قيمت واقعي دالر 8 هزار تومان و 

يا اندكي بيش از آن است.
بهمن عبدالهي در خصوص شكل گيري بازار ثانويه 
ارز به منظور هدايت نيازه��اي ارزي خارج از گروه 
كاالهاي اساس��ي و دارو و همچنين تاثيرگذاري بر 
كاهش حباب نرخ ارز، گفت: بايد بپذيريم كه قيمت 
واقعي دالر در كشور ما 4200 تومان نيست و ما در 
چند سال گذشته به صورت مصنوعي و با فشار نرخ را 
پايين نگه داشتيم، در حالي كه نرخ دالر واقعي نبود.

عضو ش��وراي پول و اعتبار اظهارداشت: قيمت دالر 
امروز بيش��تر از 4200 تومان است و ما نبايد انتظار 
داشته باشيم كه نرخ دالر به عنوان نمونه به 4500 
تومان كاهش يابد و قطعا اي��ن اتفاق نخواهد افتاد، 
ولي از آنس��و نرخ ۱2 و يا ۱3 ه��زار تومان براي هر 
دالر امريكا نيز غيرواقعي بود. عبدالهي تاكيد كرد: 
به اعتق��اد من رقمي حدود 8 هزار تومان و بيش��تر 
از آن طبق محاس��باتي كه ما انجام داديم مي تواند 
براي نرخ دالر واقعي و منطقي باشد. اگر در اين ارقام 
قيمت دالر بماند، مي تواند ب��راي فعاالن اقتصادي 

قابل قبول باشد.
رييس ات��اق تعاون ايران تصريح كرد: اگر غير از اين 
باش��د و بخواهيم نرخ ها را با فش��ار كاهش دهيم و 
دوباره نرخ ها را به صورت مصنوعي نگه داريم، نرخ ها 
بع��د از مدتي جهش خواهد ك��رد و مباحث حباب 

شكل خواهد گرفت.

  بازار ارز تا دو هفته آينده به پايداري مي رسد
همچنين دبيركل كانون صرافان ايران با بيان اينكه 
هنوز تقاضاهاي اصلي در بازار ارز، غيرواقعي است، 
گفت: اگر اي��ن تقاضاها كنار رود، ب��ازار تا دو هفته 
آينده به پايداري مي رسد و مي تواند به تقاضاي ارز 

خدماتي پاسخ دهد.
دولت دوازدهم مرداد امس��ال سياس��ت ارزي خود 
را ك��ه از 2۱ فروردين امس��ال اجرايي ك��رده بود، 
تغيي��ر داد؛ تا پيش از اين به م��دت حدود چهار ماه 
فعاليت صرافي ها غيرمجاز و هر نوع خريد و فروش 
ارز به صورت آزاد مص��داق قاچاق بود و دولت قصد 

داشت همه نيازهاي ارزي كش��ور را با نرخ هر دالر 
4200تومان تامين كند.

با اين حال سوءاس��تفاده هاي انجام شده در زمينه 
تخصيص ارز، احتكار و فروش كاالي وارداتي با نرخ 
آزاد در بازار و فعال ش��دن دالالن در بازار س��ياه ارز 
سبب شد تا دولت سياست هاي خود را اصالح و بازار 

ارز را بار ديگر آزاد كند.
هرچند هنوز رونق به بازار ارز آزاد بازنگش��ته اما در 
دور جديد فعاليت صرافان آن هم در ش��رايطي كه 
كمتر از سه ماه به آغاز تحريم هاي جديد امريكا در 
زمينه اعمال محدودي��ت بر مراودات بانكي و نقل و 
انتقال هاي پولي باقي مان��ده، انتظارها از اين صنف 
براي كم��ك به تجارت كش��ور در ش��رايط تحريم 

بسيار است.  
در اين باره »رضا تركاشوند« دبيركل جديد كانون 
صراف��ان ايران در گفت وگو با ايرن��ا، اثر تحريم هاي 
پيش رو بس��يار كمتر از تحريم هايي دانست كه در 
سال هاي ۱390 و ۱39۱ مردم ايران تجربه كردند. 
دبيركل كانون صرافان در ارزيابي خود از آنچه از 2۱ 
فروردين بر بازار ارز گذشته است، اظهار داشت: در 
اين مدت فعاليت هاي ش��فاف و روي زمين، به بازار 
داللي و زيرزميني سپرده شد؛ هرچند علت اعمال 
اين سياست را نمي دانم اما اگر مي خواهيم بازار را به 
شرايط گذشته بازگردانيم، بايد صبر كنيم صرافان 

خود را با شرايط جديد تطبيق دهند.
در اين مدت برخي صرافان نيروهاي خود را تعديل 
يا فعاليت ها را راكد كردن��د؛ حداكثر 30 صراف در 
سامانه ارزي نيما فعال بودند و بقيه نتوانستند با نيما 
كار كنند و در نتيجه صراف ها به يك دوره تعطيلي 

و ركود وارد شدند.
دبيركل كانون صراف��ان ايران با توضيح تفاوت هاي 
سامانه ارزي نيما و سنا گفت: نيما يك بازار ارز كامال 
خارجي است يعني به شكل حواله معامله مي شود. 
حواله هايي كه در نيما عرضه مي ش��ود، در حقيقت 
همان پولي اس��ت كه صادركنندگان و حتي دولت 
در خارج از كشور دارند و آن را به صراف مي فروشند 
تا در اختي��ار واردكنندگان براي تهي��ه كاالها قرار 
گيرد؛ اين بازار هيچ ارتباطي با مردم عادي س��طح 
جامعه ندارد و فقط ويژه بازرگانان و تجار اس��ت. در 

مقابل نيما، بازار داخلي ارز با س��نا كنترل مي شود 
و خريد و فروش ها با سندي كه در سامانه سنا ثبت 
مي شود، رسميت مي يابد. برخي در تحليل هاي خود 
اين تفكيك را قائل نمي ش��وند و نرخ اين دو سامانه 
را با هم مقايسه مي كنند در حالي كه هيچ ربطي به 
يكديگر ندارد؛ صرافي ها حداكثر مي توانند ۱0 درصد 
از ارز خريداري ش��ده از نيما را به داخل كشور وارد 
كنن��د؛ يعني اين پول بايد بيش��تر خرج حواله هاي 
وارداتي شود. وي در بيان علت پايين تر بودن نرخ ها 
در نيما گفت: در س��امانه نيما، عرضه ارز حجيم تر و 
زمان عملكردي آن طوالني تر؛ يعني ممكن اس��ت 
امروز خريدي از يك پتروشيمي انجام شود اما پول 

آن ۱0 روز ديگر به حساب صراف بيايد. 
تركاشوند اظهار داش��ت: البته روال بر اين است كه 
حواله گرانتر از پول نقد باش��د اما چون اكنون بازار 
ش��رايط خاص دارد و تقاضا براي نقدينگي اس��ت، 

اسكناس از حواله گرانتر است.
دبيركل كان��ون صرافان اي��ران درب��اره اينكه چرا 
هنوز بازار ارز پس از بازگش��ايي صرافي ها به تعادل 
مورد نظر نرسيده است، گفت: هنوز تقاضاي اصلي 
در بازار، تقاضاه��اي غيرواقعي اس��ت؛ يعني ارز را 
براي انتقال سرمايه از كش��ور و نگهداشت سرمايه 
مي خواهند. اين مش��كل ريشه در مباحث سياسي 
و اجتماعي داشته و ربطي به اقتصاد ندارد؛ اگر اين 
دو تقاضا را از ب��ازار كنار بگذاريم، حجم تقاضا براي 
ارز خدماتي اعم از مس��افري، دانشجويي و درماني 
تغييري نكرده است. اگر اين خواسته هاي غيرواقعي 
از بازار كنار گذاشته شود، بازار تا يكي دو هفته ديگر 
به پايداري مي رسد و مي تواند به تقاضاها پاسخ دهد.

تركاش��وند تاكيد كرد: منظ��ور از پاي��داري بازار، 
پايداري در تامي��ن ارز خدماتي اس��ت كه برعهده 
صرافي ها گذاشته شده است؛ اگر صرافان در مقابل 
سيستم هاي نظارتي و قضايي احساس امنيت كنند، 
خودشان ارز بازار را تامين مي كنند. اين تضمين به 
صرافي ها داده ش��ود كه اگر فعاليتي براي تامين ارز 
ب��ازار انجام دادند و به پايداري و بهبود اوضاع كمك 
كردند، فردا از س��وي دستگاه هاي نظارتي و قضايي 
بازخواس��ت نش��وند كه چه كاره بوده ايد و ارز وارد 

كشور كرده ايد.

گزارش

پلمب صرافي پارسيان
روز پنج ش��نبه سردار حس��ين رحيمي رييس 
پليس تهران از پلم��ب ۱0 صرافي و ارايه اخطار 
پلمب ب��ه ۱6 صرافي ديگر خب��ر داد كه يكي از 
صرافي هاي پلمب ش��ده، يكي از شعب صرافي 
پارس��يان است كه س��ال ها صرافي عامل بانك 

مركزي در عرضه ارز به بازار بوده است.
ب��ه گزارش تع��ادل، اين عمليات با پش��تيباني 
اطالعاتي يك ماه��ه انجام ش��د و در همكاري 
مش��ترك ميان ماموران پلي��س امنيت، پليس 
آگاهي، يگان امداد، بانك مركزي، دستگاه قضا، 
سازمان تعزيرات و امثال آن در سه نقطه از مراكز 
عرضه دالر و ارز در خيابان منوچهري، پاساژ افشار 

و سبزه ميدان به مرحله اجرا درآمد.
از بين صرافي هاي خيابان فردوس��ي 4 صرافي 
به نام هاي صرافي بختياري، صرافي سليماني، 
صرافي احمد و شركت صرافي پارسيان پلمب 
شده است. صرافي پارسيان در چند سال اخير 
همواره به عنوان صرافي عامل بانك مركزي اقدام 
به تزريق ارز به بازار مي كرد و پلمب اين صرافي 
پس از چند سال همكاري با بانك مركزي بسيار 
عجيب اس��ت. برخي كارشناسان معتقدند كه 
اين اتفاق ها به دنبال بازداشت معاون سابق ارزي 
بانك مركزي، رخ داده و مش��خص نيس��ت كه 
صرافي هايي كه عامل بانك مركزي بوده و طبق 
برنامه بانك مركزي عمل كرده اند با چه مشكلي 
مواجه شده اند كه اقدام به پلمب آنها شده است؟

به دنبال پلمب ش��دن تعدادي از اين صرافي ها، 
 از جمله صرافي پارس��يان، فع��االن اقتصادي و 
بازار واكنش هاي مختلفي نسبت به اين موضوع 
نش��ان داده ان��د. برخي كارشناس��ان معتقدند 
ك��ه صرافي ها بايد طبق برنام��ه بانك مركزي و 
مقررات عمل كنند و اگر يك صرافي به هر دليلي 
در اجراي مقررات تخطي كرده باشد بايد متوقف 

و تعطيل شود. 
اما در عين حال برخي فعاالن اقتصادي مي گويند 
كه صرافي ها كار واس��طه اي بي��ن متقاضيان و 
عرضه كنندگان ارز از جمله بانك مركزي انجام 
مي دهن��د و در دوره اي كه سياس��ت هاي ارزي 
با تغييرات پي در پي، التهاب بازار و رش��د نرخ ها 
مواجه بوده، نبايد صرافي ها را مقصر جلوه دهيم و 
هر چه صرافي ها محدودتر باشند، معامالت شبانه 
و دالل بازي ها رشد بيشتري خواهد داشت و لذا 
نمي توان در شرايط رشد نرخ ها، صرافي ها را عامل 
رشد نرخ ها و التهاب بازار معرفي كنيم. زيرا تجربه 
چند ماه اخير نيز نش��ان داد كه با تعطيل كردن 
صرافي ها، معامالت شبانه و شبكه هاي اجتماعي 
و كوچه پس كوچه ها شكل مي گيرد و بعد از باز 
شدن صرافي ها در هفته هاي اخير،  وضعيت بازار 
ارز نسبت به قبل بهتر ش��ده است و لذا هرگونه 
محدوديت در كار صرافي ها عمال به زيان بازار ارز 
و مردم خواهد بود و بس��ياري ازنيازهاي جامعه 

راهي براي تامين نخواهند داشت. 
ضمن اينكه تعطيلي صرافي ها نيز به نرخ حاشيه 
بازار و كوچه پس كوچه ها و معامالت ش��بانه و 
داللي پايان نمي دهد و اتفاقا باعث پنهان شدن 

معامالت بازار ارز آزاد مي شود. 
مهرداد بائوج الهوتي عضو كميس��يون برنامه و 
بودجه مجلس در گفت وگو با ايسنا، مداخله گري 
دولت در بازار ارز را نامطلوب قلمداد كرد و گفت: 
بستن صرافي ها اش��تباه ديگر دولت براي دامن 

زدن به نابساماني ارزي است.
وي با انتقاد از عملكرد دول��ت در حوزه بازار ارز، 
گفت: مداخله دولت در بازار نابس��اماني ارزي را 
تشديد كرده و مشكالت را بيشتر مي كند، دولت 
بايد تنها به تامين كاالهاي اساس��ي پرداخته و 
تامين ارز مورد نياز ساير كاالها و موارد را به بازار 

واگذار كند.
الهوتي با تاكيد بر اينكه صرافي ها و بازار مي توانند 
نوس��انات ارزي را به حداقل رسانده و تنظيمي 
ميان عرضه و تقاضا ايجاد كنند، تصريح كرد: اگر 
دولت دست از س��ر بازار برداشته و فقط به ارايه 
سياست هاي كلي بسنده كند وضعيت به سمت 

بهبود هدايت خواهد شد.
وي با بيان اينكه بستن صرافي ها مشكل نابساماني 
ارزي را در كشور مرتفع نخواهد كرد، گفت: هر نوع 
دخالتي از سوي بازار بر مشكالت بازار ارز خواهد 
افزود از اين رو دولت بايد دست از بستن صرافي ها 
به بهانه تنظيم بازار بردارد تا عرضه و تقاضا در يك 

مسير درست قرار بگيرد.
نماينده مردم لنگرود در مجلس دهم، ادامه داد: 
تجربه نش��ان داده دخالت دولت در بازار و ايجاد 
محدوديت براي مواردي از قبيل ارز تقاضا براي 

آنها را افزايش خواهد داد.
وي با اش��اره ب��ه كوپني بودن توزيع س��يگار 
در اوايل انقالب، افزود: متاس��فانه كساني كه 
س��يگاري هم نبودند به دريافت سهميه اقدام 
مي كردند از اين رو دولت بايد دست از دخالت 

بردارد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس ش��وراي اسالمي يادآور ش��د: باز شدن 
صرافي ها اقدام مناس��ب ديگر دولت در راستاي 
ساماندهي ارزي بوده از اين رو بايد مداخله گري 
در بازار ارز را رها كرده و به اصالح امور كمك كند.

وي با تاكيد بر اينكه قيمت ارز در دولت سازندگي 
4 براب��ر و در دوره اصالحات تقريبا 2 برابر ش��د، 
افزود: روند رش��د نرخ ارز در دول��ت نهم و دهم 
3 برابر ش��د، بنابراين نبايد بگوييم كه قيمت ارز 
نبايد افزايش داش��ته باشد زيرا افزايش منطقي 

بايد صورت بگيرد.
اين عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس، با 
بيان اينكه نبايد فش��ار به فنر نرخ ارز وارد شود، 
گفت: همه دولت ها از بع��د انقالب تاكنون در 4 
سال اول به نگه داشتن فنر قيمت ارز اقدام كرده 
و در 4 س��ال دوم فنر را رها كرده اند از اين رو بايد 

روند منطقي در اين مسير طي شود.

   اين پرونده با حدود يك ميليون و 267 هزار نفر كه بيش از 99 درصد آنها س�پرده هاي زير 300 ميليون تومان بوده اند و كمتر از يك درصد 
آنها س�پرده هاي باالي 300 ميليون تومان بوده است تقريبا تعيين تكليف شده و البته 5 هزار نفر به داليل خاص هنوز مراجعه نكرده يا تعيين 
تكليف نشده اند.  برخي كارشناسان مي گويند كه تعدادي از حساب ها با احتمال پولشويي، حساب سازي، نام مستعار و ... مواجه هستند و ارقام 
بزرگ و قابل توجهي را ش�امل مي شوند كه بايد پيگيري و رسيدگي ش�وند يا صاحبان حساب در آينده مراجعه كنند تا تكليف بقيه حساب ها 
نيز روشن شود. اما عالوه بر اين نكات و موجودي حساب ها و نحوه تسويه حساب ها و سودهاي ويژه و افراد ويژه و... كه در هر موسسه ديگري 

نيز ممكن است رخ بدهد، موضوع مهم ديگر اين است كه چرا چنين موسسه اي به چنين سرنوشتي دچار شده است

برش

برش
      متاث�ر از افزايش نرخ ارز در بازار س�نا، 
در ب�ازار آزاد و صرافي ها ني�ز دالر 10570 
تومان و يورو 12500 تومان معامله شد. اين 
نكته نش�ان مي دهد كه فاصله نرخ س�نا و 
بازار صرافي ها و آزاد درحال كاهش اس�ت 
و درحال حاضر فاصله نرخ دالر سنا و آزاد 
به 1284 تومان رس�يده كه نسبت به رقم 
2900 توم�ان قبل�ي كاهش زيادي نش�ان 
مي دهد و ب�ه كاهش نرخ ارز در ب�ازار آزاد 

منجر شده است
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»تعادل«ازورودشورايعاليبورسبهمسائلارزيدربورسكاالگزارشميدهد

تقابل سازمان بورس و وزارت صمت
گروه بورس     مسعود كريمي 

شوراي عالي بورس در اولين روز كاري هفته جاري 
رسما وارد موضوع مسائل ارزي در بورس كاالي ايران 
شد و دس��تور داد تا اطالع ثانوي عرضه محصوالت 
فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي در اين بازار متوقف 
شوند. در همين حال، با توجه به اينكه حسن روحاني 
رييس جمهوري و عبد الناصر همتي رييس كل بانك 
مركزي بار ها نرخ ارز كش��ف شده به واسطه سامانه 
سنا را تنها مرجع رسمي اعالم كرده اند و در اين بين 
ارز 4200 توماني به عنوان ارز تخصيصي به كاال هاي 
اساسي در نظر گرفته شده است اما باز هم مشاهده 
مي شود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خالف 
دستورالعمل ها نرخ  دستوري 4200 توماني خوراك 
پتروشيمي ها را هنوز تغيير نداده و با انداختن توپ 
در زمين بورس كاال به نوعي از انجام وظيفه خود سر 
باز مي زدند. به هر حال در اين موضوع كه وجود ارز 
4200 توماني فضاي اقتصادي كش��ور را به سمت 
رانت و فساد سوق خواهد داد هيچ شكي وجود ندارد 
اما در چنين شرايطي مي بايست با عمق دهي به بازار 
ثانويه ارزي و تعيين فرمول قيمت گذاري كاال ها بر 
اساس مكانيسم هاي ش��فاف اين بازار، از التهاب به 
وجود آمده در بورس كاال و ساير بازار ها نيز جلوگيري 
كرد. ب��ه هر روي، گفته مي ش��ود كه ت��ا زماني كه 
موضوعات مربوط به قيمت گذاري دستوري برطرف 
نشود دستورالعمل توقف داد و ستد  ها در بورس كاال 

همچنان در دستور كار سازمان بورس بماند.

    آثار تورمي
محمود اس��فندياري مدير كاالي��ي كارگزاري بانك 
توس��عه صادرات در خصوص تصميم جديد شوراي 
عالي بورس در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: طي 
داد و ستد  هاي روز شنبه محصوالت فرآورده هاي نفتي 
و پتروش��يمي از تابلوي معامالت حذف شد. موضوع 
قيمت گذاري به نوعي دستوري محسوب مي شود كه 
در حال حاضر شوراي عالي بورس در شرايط دشواري 
قرار دارد. اين كارشناس كااليي خاطرنشان كرد: در 
صورت��ي كه قيمت گذاري همانن��د روند فعلي ادامه 
پيدا كند و نرخ 4200 توماني فرمول قيمت گذاري ها 
لحاظ ش��ود بطور قط��ع رانت بزرگي ب��راي عده اي 
همچنان فراهم خواهد بود. اما در صورتي كه فرمول 
قيمت گذاري با توجه به بازار ثانويه تعيين شود بطور 
قطع آثار تورم��ي اين موضوع در فض��اي اقتصادي 
كشور نمايان خواهد شد. به گفته وي، قانون گذاران 
مي بايست بين اين 2 گزينه تصميم گيري كنند كه آيا 
رانت را تحمل مي كنند يا اينكه مي توانند آثار تورمي 

اين مهم را به نوعي مديريت كنند.

محمود اسفندياري با ارايه راهكاري ديگر ابراز داشت: 
قيمت گذاري بر مبناي بهاي تمام ش��ده كاال كه اين 
روز ها مطرح مي شود به اين شكل خواهد بود كه بطور 
كلي عالوه بر اينكه بايد دالر از فرمول قيمت گذاري 
حذف شود، قيمت هاي جهاني نيز كه از بورس فلزات 
لندن استخراج مي شود به نوعي كنار گذاشته شوند. 
در نهايت قيمت بر اساس بهاي تمام شده كاال مورد 
تاييد ق��رار خواهد گرفت. وي بيان ك��رد: با توجه به 
اينكه عملياتي ش��دن چنين راهكاري دشواري هاي 
زيادي را به همراه خواهد داش��ت اما به صورت كلي 
چنين فرآيندي بطور قطع مثبت ارزيابي مي ش��ود. 
اين كارشناس كااليي با اشاره به نرخ هاي موجود در 
اقتصاد، اذعان داش��ت: به دليل اينكه نرخ هاي فعلي 
نشان دهنده شرايط واقعي اقتصاد كشور نيستند در 
نتيجه كارايي الزم را ندارند. اين در حالي اس��ت كه 
نرخ 4200 تومان با هيچ منطقي سازگار نخواهد بود. 
از طرفي، بايد به سمتي حركت كنيم كه نرخ واقعي 
بطور شفاف تعيين شود. مدير كااليي كارگزاري بانك 
توسعه صادرات تصريح كرد: بازار ثانويه ارز در شرايط 
فعل��ي از عمق كافي براي كش��ف قيم��ت برخوردار 
نيست بر همين اساس، با ارقام خيلي كم هم اين بازار 
دستخوش تغيير خواهد ش��د. از همين رو، ضرورت 
تشكيل بازار آزاد يا مبنايي كه تمام خريداران بتوانند 
وارد آن ش��وند احساس مي ش��ود. چرا كه در چنين 
ش��رايطي يقينا نرخ واقعي كشف و مورد ارزيابي قرار 

خواهد گرفت.
محمود اسفندياري گفت: در صورتي كه بانك مركزي، 
فروشندگان، شركت هاي صادركننده بزرگ همانند 
پتروش��يمي ها، فوالدي ها و... ارز خود را در بازار ثانويه 
عرضه كننده و در مقابل س��مت تقاضا به صورت آزاد 
تعيين ش��ود افرادي كه درخواست خريد ارز دارند در 
اين سامانه به صورت تقاضاكننده حاضر خواهند شد 
كه در نتيجه يك مكانيسم تعادلي بين عرضه و تقاضا در 
بازار برقرار مي شود. اين كارشناس كااليي در خصوص 
پيامد هاي حذف ن��رخ 4200 توماني نيز عنوان كرد: 
تورم 40 ال��ي 50 درصدي از پيامد  ه��اي حذف نرخ 
رسمي لحاظ خواهد شد. وي افزود: در صورتي كه نرخ 
بازار ثانويه را مورد محاسبه قرار دهيم بخش مسكن، 
خودرو و ساير حوزه ها با جهش قيمتي شديدي مواجه 

خواهند شد. 
وي درباره لزوم عمق دهي به بازار ثانويه نيز تاكيد كرد: 
تمام ش��ركت  ها مجاز به حضور در ب��ازار ثانويه ارزي 
هستند اما عمدتا تمايلي براي عرضه ارز در بازار ثانويه 
از س��وي اين دست از شركت  ها مش��اهده نمي شود.

چرا كه وجود بازار آزاد در كنار اين مهم زمينه فروش با 
قيمت هاي باالتر را براي شركت ها ايجاد كرده است. در 

همين حال، حضور شركت ها در اين بازار فقط به دليل 
موضوعات آمار ي عنوان مي شود.

    گذر از تورم 
از سويي ديگر، رضا مناجاتي مدير كااليي كارگزاري بانك 
صنعت و معدن با اشاره به توقف عرضه  برخي محصوالت 
در بورس كاالي ايران در گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: 
تصميم شواري عالي بورس در خصوص توقف عرضه ها در 
بورس كاال مناسب ارزيابي مي شود چرا كه قيمت گذاري 
4200 تومان��ي رانت زي��ادي را به همراه داش��ت. وي 
خاطرنش��ان كرد: محصوالتي كه با نرخ 4200 توماني 
قيمت گذاري ش��ده اند در بازار آزاد با دالر 7 الي 8 هزار 
توماني مورد معامله قرار مي گيرند. اين در حالي است كه، 
تصميم توقف عرضه ها  مي بايست طي 2 ماه گذشته اتخاذ 
و اجرايي مي شد. اين كارشناس كااليي درباره پيامد  هاي 
حذف نرخ 4200 توماني نيز گفت: حذف اين نرخ هيچ 
پيامدي نخواهد داشت و فقط تقاضاي كاذب داللي از 
بازار حذف و تقاضاي واقعي جايگزين آن خواهد شد. رضا 
مناجاتي تاكيد كرد: نرخ سامانه سنا بايد جايگزين نرخ 
4200 توماني در بازار شود. اين در حالي است كه با چنين 
اتفاقي تحت هيچ عنوان تورم در اقتصاد ايجاد نخواهد 

شد چرا كه تورم آثار خود را تاكنون به خوبي نشان داده 
است. از طرفي، محصوالتي كه در بازار مشاهده مي شود 
مبناي قيمت گذاري آنها همان قيمت گذاري بازار آزاد 
است و هيچ  كدام از شركت ها بر اساس قيمت هاي بورس 
محصوالت خود را قيمت گذاري نمي كنند. مدير كااليي 
كارگزاري بانك صنعت و معدن اذعان داشت: در صورتي 
كه مطابق چن��د وقت اخير معامالت تداوم پيدا كند نه 
تنها رانت همچنان وجود خواهد داشت بلكه تورم هم 

ادامه دار مي شود.

    وزارت »صمت« پاسخگو نيست
افزون بر اين، رسول علي محمدي مدير كااليي شركت 
كارگزاري ايساتيس پويا درباره تصميم اخير شوراي 
عالي بورس و توقف معام��الت در بورس كاالي ايران 
در گفت وگو با »تعادل« ابراز داش��ت: تصميم  شوراي 
عالي بورس بهترين گزينه در راستاي حمايت از بازار 
مطرح مي شود. وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي در 
راستاي برچيده كردن رانت  در بازار  هاي مالي اقدام به 
ارايه بسته جديد ارزي كرد اما متاسفانه چرايي اجرايي 
نكردن چنين سياست ارزي به واسطه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ابهام قرار دارد. اين كارشناس كااليي 

معتقد است زماني كه رانت توزيع مي شود بورس كاال 
مورد هجمه هاي انتقادي زيادي قرار مي گيرد. اين در 
حالي است كه بورس كاال اختياري از خود ندارد و وزارت 
صمت بطور مستقيم در اين زمينه مي بايست پاسخگو 
باشد. مدير كااليي شركت كارگزاري ايساتيس پويا با 
اشاره به نرخ  جديد گفت: بر اساس مصوبه اي كه بانك 
مركزي اعالم كرد مي بايست تمام فعاليت هاي اقتصادي 
بر مبناي ب��ازار ثانويه صورت بگي��رد و فقط كاال  هاي 

اساسي از اين مورد مستثني خواهند بود. 
علي محمدي در تشريح فعاليت هاي اقتصادي نيز اذعان 
داشت: نرخ گذاري براي كاال هاي داخلي يكي از موارد 
فعاليت  هاي اقتصادي منظور مي ش��ود. از همين رو، 
پتروشيمي و فوالد در گروه گندم، حبوبات، كاغذ و ... 
محسوب نمي شوند. به گفته وي، وزارت صمت بورس 
كاال را به عنوان مقصر و عاملي براي ايجاد تعلل در بازار 
مطرح مي كند. اين كارشناس كااليي در خصوص پيامد 
حذف نرخ 4200 توماني در بازار عنوان كرد: بطور قطع 
در حال حاضر ت��ورم به ميزان قابل توجهي در اقتصاد 
وجود دارد اما اين تورم به صورت رسمي نيست. اين در 
حالي است كه تورم 10 درصدي طي 2 ماه براي هيچ 

فردي قابل باور نيست. 

اگرچه به واسطه تحريم ها محدوديت هايي براي كنترل 
بازار ايجاد شده اما باز هم شركت ها چه به واسطه حجم 
فروش و چه به واسطه قيمت فروش نسبت به سال هاي 

گذشته عملكرد بهتري دارند.
 شرايط امروز ش��ركت ها و ميزان فروش آنها تغييرات 
اساس��ي ك��رده و اگرچ��ه به دلي��ل ش��رايط تحريم 
محدوديت هايي براي كنترل بازار ايجاد شده اما باز هم 
عملكرد ش��ركت ها چه به واسطه حجم فروش و چه به 
واسطه قيمت فروش نسبت به سال هاي گذشته بهتر 
اس��ت. محمودرضا خواجه نصيري، مديرعامل تامين 
س��رمايه تمدن ضمن بيان مطلب ف��وق، در خصوص 
ش��رايط صنايع حاضر در بورس به سنا، گفت: عملكرد 
شركت ها را بايد با سال هاي گذشته مقايسه كنيم. طي 
سه ماه اول سال هاي 94 تا 96 كشور در حالت ركود بود 
و وضعيت درآمدي شركت ها تغيير محسوسي نداشت.

وي با بيان اينكه سياست كنترل تورم مانع افزايش قيمت 
فروش مي شود و از سوي ديگر هزينه هاي مالي و پرسنلي 
را افزايش مي دهد، افزود: بنابراين در چند سال گذشته 
ما شاهد ثبات درآمد و افزايش هزينه شركت ها بوديم و 

اين باعث مي شد هيجان زيادي براي رصد گزارش هاي 
عملكردي دوره هاي مذكور وجود نداشته باشد.

    صنايع بورسي در مسير سود آوري 
خواجه نصيري، ادامه داد: اما نكته اساس��ي اين اس��ت 
كه در شرايط امروز درآمد و فروش شركت ها تغييرات 
اساسي دارد. اگرچه به واسطه تحريم ها محدوديت هايي 
براي كنترل بازار ايجاد شده اما باز هم شركت ها چه به 
واسطه حجم فروش و چه به واسطه قيمت فروش نسبت 

به سال هاي گذشته عملكرد بهتري دارند.
مديرعامل تامين سرمايه تمدن، شركت هاي صادرات 
محور را پيشرو بازار س��رمايه دانست و گفت: با فرض 
سياست هاي سخت گيرانه بازار ارز، فروش شركت هاي 
صادرات محور با توجه به موجودي انبارها با دالر 4200 
تومان و ارز صادراتي آزاد حداقل 20 درصد رشد داشته 
و به عبارت ديگر عملكرد آنها بهتر از سال گذشته است. 
قيمت ارز يك شركت صادرات محور مي تواند دو برابر 
قيمت هاي فعلي در صورت هاي مالي ثبت شود و قيمت 
سهم آن به همان نسبت قيمت به درآمدي كه داشته 

)50 تا 100 درصد( رشد قابل مالحظه اي مي كند.
اين تحليلگر بازار سرمايه ادامه داد: به صورت كلي سود 
آوري صنعت پتروش��يمي به واسطه درآمدهاي ارزي، 
صنعت فوالدي و معدني به واس��طه ف��روش گران تر 
محصوالت، صنعت س��يمان به واس��طه كاهش فشار 
عرضه و بهبود تقاضاي ناشي از افزايش قيمت ها با رشد 
همراه شده است. مديرعامل تامين سرمايه تمدن ارزش 
جايگزيني دارايي ش��ركت ها را عامل بع��دي موثر در 
صورت هاي مالي دانس��ت و گفت: از لحاظ عملكردي 
در س��ه ماهه اول گزارش ها بس��يار پررنگ و مطلوب 
داشتيم و نكته اساسي اين است كه اينها همه با اعمال 
محدوديت هاي ناشي از تحريم ها رقم خورده است. اما 
اكنون با تغيير رويه هاي اقتصادي و سياست هاي رييس 
جديد بانك مرك��زي حتمًا تغيي��رات جديدي ايجاد 
مي ش��ود. به عبارت ديگر دولت به اين س��مت حركت 
كرده كه كاالهاي اساسي، آذوقه و دارو را در قالب سيستم 
مبتني بر ارز دولتي تامين كند و ساير فضاهاي اقتصادي 
را رها كند و اجازه دهد قيمت در بازار تعيين شود. در اين 
شرايط قطعا شركت هاي صادرات محور سود بيشتري 
كس��ب مي كنند و منفعت آن به جيب س��هامدار هم 
خواهد رفت. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، طبق 
سياست هاي جديد، شركت هاي صادر كننده ارز خود را 
با قيم��ت آزاد به بازار عرضه مي كنند و از طرفي واردات 

كاالي خارجي كه مش��ابه داخلي آن در دسترس است 
محدود مي شود. در نتيجه بخش توليد كشور در شرايط 
بهتري قرار مي گيرد. به عنوان مثال شوينده هاي داخلي 
جايگزين ش��وينده هاي گران خارجي مي ش��ود و اين 
موضوع در خصوص بسياري از كاالها صدق مي كند و در 
نتيجه اين شرايط به افزايش سودآوري صنايع صادراتي 

و شركت هاي توليد كننده منتهي مي شود.
مديرعامل تامين سرمايه تمدن، با بيان اينكه ريسك هاي 
سيستماتيك مانع رشد بازار سرمايه است، گفت: با وجود 
برخي از ريسك هاي متوجه بازار، همچنان فاكتورهاي 
مثبت رش��د بازار سرمايه بيش از فاكتورهاي منفي آن 
است. محمودرضا خواجه نصيري، با اشاره به اينكه اگر 
اثر ذهني ريسك هاي سيستماتيك نبود بازار بايد 50 
درصد رش��د مي كرد، افزود: به نظر من اثر ريسك هاي 
سيستماتيك بر بازار سرمايه پايدار نخواهد بود و شرايط 
تغيير مي كند. اكنون حتي بانك ها كه در آستانه زيان هاي 
عملياتي بودند با توجه به تغييرات نرخ ارز و رشد دارايي 
مي توانند حاشيه سود ايجاد كنند. بنابراين جهش تورمي 

حتي به سيستم بانكي هم كمك مي كند.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، سياست دولت ها 
در سال هاي گذشته براي كنترل تورم با فعاليت واقعي 
اقتصاد شكل نگرفته است. به عبارت ديگر براي كنترل 
تورم دو راه داريم، يكي كنترل تورم ناشي از افزايش عرضه 

و ديگري كنترل تورم ناشي از كاهش تقاضا! تقاضايي كه 
فريز مي ش��ود به آينده منتقل مي شود، عرضه تقاضا را 
جواب مي دهد و مانع از اين مي شود كه تورم تداوم پيدا 
كند. وقتي تورم را با فريز كردن يك بخش اقتصاد كاهش 
مي دهيم اين يخ باالخره يك روز باز مي شود و وقتي يخ 

باز شد، شرايط اصالح مي شود.
خواجه نصيري افزود: نكته اي كه سرمايه گذاران بورسي 
بايد به آن توجه كنند اين است كه در نهايت ارز به سمت 
قيمت گ��ذاري در بازار آزاد حرك��ت مي كند، بنابراين 
ش��ركت هاي صادر كننده، ارز خ��ود را در بازار خواهند 
فروخ��ت. دير ي��ا زود اين اتفاق خواه��د افتاد. طبيعتا 
توصيه اي كه بت��وان به عنوان يك تحليل گر اقتصادي 
به يك س��رمايه گذار كرد اين اس��ت كه آن دس��ت از 
سياست هاي موقت مانند تخصيص ارز 4200 توماني 
را شناسايي و سناريوهاي عبور از آن و حركت در اقتصاد 

آزاد را پيش بيني و مبتني بر آن تصميم گيري كنيد.
اين تحليل گر بازار س��رمايه تاكيد كرد: ش��ركت هاي 
صادرات محور، شركت هاي توليد داخل با رفرنس قيمت 
خارجي و شركت هاي داخلي توليد كننده با رقيب وارداتي 
خارجي منفعت و سود خواهند داشت. فقط برخي صنايع 
كه وابستگي شديد ارزي به خارج از كشور دارند در چنين 
شرايطي دچار مشكل مي شوند و اين شركت ها حتي 10 

درصد بازار سرمايه را نيز در اختيار ندارند.

  »هاي وب« عملكرد ماهانه خود را تش�ريح 
كرد: »هاي وب« در عملكرد ٣ ماهه موفق به پوشش 
١٩ ريال سود شده است، كه اين رقم به نسبت دوره 
مشابه سال قبل افت 6٩ درصدي را نشان مي دهد. 
شركت داده گستر عصرنوين با انتشار چند اطالعيه 
در شبكه كدال، گزارش عملكرد سه ماهه و گزارش 
فعاليت ماهانه خود را منتشر كرد. به گزارش پايگاه 
خبري بازار سرمايه )سنا(، »هاي وب« در عملكرد ٣ 
ماهه موفق به پوشش ١٩ ريال سود شده است، كه اين 
رقم به نسبت دوره مشابه سال قبل افت 6٩ درصدي 
را نشان مي دهد. با اين وجود، شركت بر اساس پيش 
بيني بودجه ٩٧ در عملكرد ٣ ماهه 2 درصد از سود 
خود را پوشش داده است. همچنين »هاي وب« به 
انضمام گزارش هاي منتشر شده، بيان كرده است سود 
حاصل از پروژه USO براساس رويه جاري شركت 
است و پس از اعالن نظر نهايي سازمان حسابرسي، 
درآمد مذكور در صورت لزوم اصالح مي شود. بر اساس 
آمارها، شركت داده گستر عصر نوين، در دوره سه ماه 
توانست 44ميليارد تومان درآمد عملياتي كسب كند، 
كه نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش 30درصدي 
را نشان مي دهد. عمده كاهش اين درآمد مربوط به 
فروش تجهيزات مشتركين و نيز كاهش درآمد حاصل 
از پروانه FCP نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

شركت در سه ماه ابتداي سال جاري توانسته به ازاي 
هر سهم 19 ريال سود محقق كند، اين در حالي است 
كه در دوره مشابه سال قبل 51 ريال محقق كرده بود. 
همچنين »هاي وب« رقم 46 ريال به ازاي هر سهم، 
سود عملياتي محقق كرده اس��ت. يادآور مي شود، 
سود پيش بيني شده به ازاي هر سهم براي سال 97 
مبلغ774 ريال است.اين شركت در تير ماه مبلع 23 
ميليارد تومان درآمد كسب كرده است، كه نسب به 
خرداد، 55درصد رشد دارد كه بيشتر مربوط به پروژه 

USO است .
  پتروشيمي اميركبير پذيرش كاالي خود را 
در بورس انرژي قطعي كرد: كاالي برش سنگين 
نفتالين دار توليدي شركت پتروشيمي اميركبير با 
مشاوره عرضه شركت كارگزاري بانك رفاه كارگران 
در جلس��ه كميته عرضه بورس انرژي موردپذيرش 
ق��رار گرفت و اميد نامه آن منتش��ر ش��د. پذيرش 
كاالي برش س��نگين نفتالين دار توليدي شركت 
پتروشيمي امير كبير در بورس انرژي انجام شد. به 
گزارش سنا، مديريت پذيرش و بازاريابي بورس انرژي 
اعالم كرد: كاالي برش سنگين نفتالين دار توليدي 
شركت پتروشيمي اميركبير با مشاوره عرضه شركت 
كارگزاري بانك رفاه كارگران در جلسه كميته عرضه 
بورس انرژي موردپذيرش قرار گرفت و اميد نامه آن 
منتشر شد. در اين اساس، حجم تعهد عرضه كاالي 
برش سنگين نفتالين دار به ميزان حداقل 15000 
تن س��االنه است كه با تناوب عرضه هفتگي در تابلو 
ساير حامل هاي انرژي بازار فيزيكي اضافه مي شود. 
همچنين كاالي برش سنگين نفتالين دار پتروشيمي 
اميركبير به عنوان پنجمين توليدكننده كاالي مذكور 
پس از شركت هاي پتروشيمي جم، بندر امام، تبريز و 
شازند اراك به فهرست عرضه كنندگان بورس انرژي 
اضافه  شد.شركت پتروشيمي اميركبير در منطقه 
ويژه اقتصادي پتروش��يمي در بندر ماهشهر استان 
خوزستان به فعاليت مي پردازد و اين توليدكننده عالوه 
بر برش سنگين نفتالين دار، كاالي بنزين پيروليز را 
نيز در فهرست عرضه خود دارد. عالوه بر اين شركت 
پتروشيمي اميركبير محصوالتي همچون پروپيلن و 
سوخت مايع را نيز توليد مي كند كه انتظار مي رود در 
آينده نزديك محصوالت فوق هم به فهرست كاالهاي 
قابل عرضه شركت پتروشيمي اميركبير در بورس 

انرژي اضافه شود.
   بيمه ميهن با هدف انتخ�اب اعضاي هيات 
مديره به مجم�ع مي رود: ش��ركت بيمه ميهن 
زمان برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
صاحبان سهام خود را به منظور انتخاب اعضاي هيات 
مديره اعالم كرد. به گزارش ايِبنا، زمان و محل برگزاري 
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت بيمه 
ميهن كه با نماد »ميهن« در بازار سهام حضور دارد، با 
انتشار اطالعيه يي در سامانه كدال، اعالم شد. بر اساس 
اين گزارش، شركت بيمه ميهن مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده صاحبان سهام خود را روز يك شنبه 4 
شهريور ماه 97 برگزار مي كند. اين گزارش مي افزايد: 
بر اس��اس اطالعات تارنم��اي TSETMC در حال 
حاضر نماد معامالتي شركت بيمه ميهن كه با نماد 
»ميهن« در بازار دوم فرابورس فعال اس��ت »مجاز« 
اما مشمول وضعيت فرايند تعليق قرار دارد. همچنين 
آخرين وضعيت اين شركت در بازار سهام نيز نشان 
مي دهد »P/E« سهام اين شركت منفي )3.03( مرتبه 
و »EPS« آن نيز )241( ريال در آخرين صورت هاي 

مالي درج شده است.
     رش�د ۶5 درصدي س�ود »حسينا« در بهار 
امسال: شركت توس��عه خدمات دريايي و بندري 
سينا در دوره سه ماه نخست سال مالي 97 توانست 
مبلغ 450 ريال سود براي هر سهم شناسايي كند كه 
رشد 65 درصدي نسبت به مدت مشابه دارد. شركت 
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا در دوره سه ماه 
نخست سال مالي 97 توانست مبلغ 450 ريال سود 
براي هر سهم شناس��ايي كند كه رشد 65 درصدي 
نسبت به مدت مشابه دارد. اين شركت در دوره سه ماه 
نخست سال مالي 97 مبلغ 1057ميليارد ريال درآمد 
عملياتي داشته كه رشد 11 درصدي نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشته است. سود ناخالص شركت در 
دوره سه ماهه مبلغ 333ميليارد ريال شده است كه 
رشد 41 درصدي نسبت به مدت مشابه دارد. با وجود 
رشد 11 درصدي درآمد، بهاي تمام شده فقط يك 
درصد رشد كرده است و همين موضوع سبب افزايش 
حاشيه سود ناخالص شركت شده است. سود عملياتي 
حس��ينا در دوره سه ماهه299ميليارد ريال حاصل 
شده كه 44 درصد رشد نس��بت به دوره قبل نشان 
مي دهد. هزينه مالي شركت نيز با افت 57 درصدي 
همراه شده است كه نكته مهمي براي شركت است. 
سود خالص شركت در دوره سه ماه نخست سال به 
224 ميليارد ريال رسيده كه نسبت به مدت مشابه 

65 درصد افزايش نشان مي دهد.

ديدگاه                                                                                                                                                                                                                                                                           

گروه بورس     
معامالت تاالر شيشه اي روز شنبه با رشد بيش از 1000 
واحدي شاخص كل و رسيدن اين متغير به 131 هزار و 
535 واحد به پايان رسيد. نگاهي به آمار داد و ستدهاي 
تاالر شيشه اي در اولين روز معامالتي هفته نشان مي دهد 
كه همه شاخص هاي بورس در مسير صعودي بودند. بر 
اساس آمارهاي معامالتي، روز شنبه شاخص هاي بورس 
با نوسان مواجه شدند بطوري كه شاخص كل با 1058 
واحد صعود معادل 0.81 درصد به 131 هزار 535 واحد، 
ش��اخص قيمت »وزني - ارزش��ي« با 310 واحد رشد 
معادل 0.81 درصد به 38 هزار 564 واحد، شاخص كل 
»ه��م وزن« با 285 واحد افزايش مع��ادل 1.49 درصد 
به 19 هزار و 421 واحد، ش��اخص قيمت »هم وزن« با 
202 واحد رشد، معادل 1.49 درصد به 13 هزار و 744 
واحد، شاخص آزاد شناور با 850 واحد رشد، معادل 0.61 
درصد به 139 هزار و 942 واحد، شاخص بازار اول با 757 
واحد صعود معادل 0.80 درصد به 96 هزار و 27 واحد و 
شاخص بازار دوم با 2216 واحد رشد معادل 0.84 درصد، 
به 266 هزار و 153 واحد رسيد. از سويي ديگر ديروز نماد 
فوالد با )81( واحد كاهش، بيشترين تاثير منفي و 6 نماد 
فخاس با 341 واح��د، اخابر با 128 واحد، رانفور با 118 
واحد، همراه با 112 واحد، مبي��ن با 92 واحد و فخوز با 
77 واحد افزايش، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل 

بورس بر جاي گذاشتند.

   افزايش شاخص صنايع
اين گزارش مي افزايد، اكثر شاخص هاي صنايع تاالر 
شيشه اي با افزايش مواجه شدند بطوري كه شاخص 
صنايع زغالس��نگ با 104 واحد رشد معادل 5 درصد 
به 2 هزار و 192 واحد، انتشار و چاپ با 11061 واحد 
افزايش معادل 4.31 درصد به 11 ه��زار و 61 واحد، 
تامي��ن آب، برق و گاز با 13 واحد رش��د معادل 4.12 
درصد به 329 واحد، انبوه س��ازي با 24 واحد صعود 
معادل 4.03 درصد به 627 واحد، الس��تيك با 776 
واحد رشد، معادل 3.94 درصد به 20 هزار و 471 هزار 
واحد، راديويي با 41 واحد افزايش معادل 3.56 درصد 
به يك ه��زار و 208 واحد، محصوالت كاغذ با )359( 
واحد كاهش معادل )3.26( درصد به 10 هزار و 668 

واحد رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي بازار سهام 
مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي فخاس، فسپا، 
ش��پترو، س��بجنو، رانفور، كدما و خموتور بيشترين 
افزايش قيمت و نمادهاي آسيا، خمحور، وليز، چكاران، 

كاما، حفارس و كروي بيش��ترين كاهش قيمت را در 
بازار س��هام رقم زدند. طي معامالت اولين روز هفته، 
نماد معامالتي ش��ركت هاي پتروش��يمي پرديس، 
صنايع آذرآب، بانك هاي تج��ارت، ملت و صادرات، 
كش��تيراني آريا، خدمات انفورماتيك، موتور سازان 
تراكتورس��ازي اي��ران و حق تقدم خريد س��هام آن، 
آلومينيوم ايران، فوالد آلياژي يزد، نفت پاس��ارگاد، 
كشتيراني خزر، ايركا پارت صنعت، توسعه خدمات 
دريايي و بندري سينا، صنايع خاك چيني ايران، شير 
پاستوريزه پگاه گلس��تان، گروه صنايع كاغذ پارس و 
فرآورده هاي سيمان شرق« از سوي ناظر بازار سهام 
متوقف و در مقابل نماد معامالتي شركت هاي »فوالد 
خراس��ان، تهيه و توليد خاك نس��وز استقالل آباده، 
پتروشيمي آبادان، معدني امالح ايران، شير پاستوريزه 
پگاه گلس��تان، فرآورده هاي س��يمان ش��رق، كروه 
صنعتي سپاهان، گروه صنايع كاغذ پارس، گسترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو، بانك كارآفرين، ليزينگ 
ايرانيان، مديريت سرمايه گذاري اميد و شيشه قزوين 

و سرمايه گذاري نيروگاهي ايران« بازگشايي شدند.
به اين ترتي��ب، در پايان معامالت دي��روز بورس، در 
100 هزار و 325 نوبت معامالتي، يك ميليارد و 236 
ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 323 ميليارد تومان 
در بورس معامله شد و ارزش بازار به 502 هزار و 574 

ميليارد تومان رسيد.

  آيفك�س با 5 واح�د صعود در ارتف�اع 1505 
واحدي نشست

نخس��تين روز معامالتي از آخرين هفته مرداد ماه در 
حالي براي فرابورس ايران به پايان رسيد كه نزديك به 
707 ميليون ورقه به ارزش 2 هزار و 894 ميليارد ريال 
در مجموع بازار هاي فرابورس جا به جا شد كه افزايش 
بي��ش از 50 درصدي حجم و اف��ت ارزش معامالت 

نسبت به روز كاري پيشين را نشان مي دهد.
روز ش��نبه 27 مرداد شاخص كل فرابورس با 5 واحد 
افزايش به ارتفاع 1505 واحدي رس��يد كه نماد هاي 
»مارون« و »هرمز« در مجموع بيش از 3 واحد تاثير 

مثبت بر افزايش آيفكس برجاي گذاش��تند. از طرف 
ديگر دو نماد »ذوب« و »شراز« بيشترين تاثير منفي 
را بر اين نماگر داشتند و نماد هاي »سدبير« و »كيميا« 

بيشترين كاهش قيمت را تجربه كردند. 
معام��الت اوراق بدهي در تابلو اوراق ب��ا درآمد ثابت 
با تغيي��ر مالكيت 1.4 ميليون ورقه ب��ه ارزش افزون 
بر يك هزار و 93 ميليارد ريال پيگيري ش��د كه نماد 
»اخزا606« با ارزش معامالتي بيش از 107 ميليارد 
ريالي و حجم معامالتي نزديك به 145 ميليون ورقه اي 
بيشترين حجم و ارزش را در معامالت اين تابلو به خود 
اختصاص داد. از طرف ديگر، تابلو تسهيالت مسكن در 
روز گذشته ميزبان داد و ستد بيش از 86 هزار ورقه به 
ارزش 57 ميليارد و 90 ميليون ريال بود كه تسه تير 
97 با حجم معامالتي به ميزان بيش از 26 هزار ورقه به 
ارزش 17 ميليارد و 600 ميليون ريال بيشترين حجم 
و ارزش معامالتي را در اختيار گرفت. همچنين رصد 
قيمت تسه ها در اين تابلو حاكي از صدر نشيني اين تسه 
به لحاظ باالترين قيمت در ميان ساير تسه ها با وجود 
افت 0.3 درصدي و رسيدن قيمت آن به 669 هزار ريال 
است. در همين حال، در صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله )ETF( بيش از 13 ميليون ورقه به ارزش 
نزديك به 139 ميليارد ريال ميان معامله گران دست به 
دست شد كه دو نماد »آكورد« و »اعتماد« به ترتيب 
بيشترين حجم و ارزش معامالتي را از آن خود كردند.
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بازگشت آرام شاخص ها به مدار رشد
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درتازه ترين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران بررسي شد

مقصران رسوب كاال در گمرك
گروه تعادل|

 در تازه تري�ن ش�وراي گفت وگ�وي دولت و بخش 
خصوصي استان تهران، دو موضوع »رسوب كاال در 
گمركات و مساله فروش محصوالت در بورس كاال« 
مورد نقد و بررسي قرار گرفت. مساله رسوب كاال در 
گمرك از زماني آغاز شد كه بر اساس بخشنامه جديد 
ارزي، ب�راي تمامي كاالهاي واردات�ي كه پس از 16 
مرداد ماه سال جاري وارد گمركات كشور شده بايد 
مابه التفاوت نرخ رسمي دالر به ارزش 4200 تومان و 
نرخ بازار آزاد، از سوي صاحب كاال پرداخت شود تا 
اجازه ترخيص داده  شود. به اين ترتيب حجم بااليي 
از كاالهاي وارداتي از جمله مواد اوليه و ماشين آالت 
مورد نياز واحدهاي توليدي در گمركات حبس شد. به 
گفته رييس اتاق بازرگاني تهران، طي 5 ماه گذشته، 
نزديك به 33 بخشنامه در ارتباط با موضوع ارز صادر 
شده كه مشكالت توليدكنندگان را تشديد كرده 
است. براي چاره انديشي حل اين مشكل، دبيرخانه 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان 
تهران، اين موضوع را در دستوركار چهل و هشتمين 
نشست اين ش�ورا قرار داد و با دعوت از رييس كل 
گمرك و نمايندگان تش�كل ها و فعاالن اقتصادي، 
پيرامون دس�تيابي به راه حل هاي عملياتي بحث و 
تبادل نظر صورت گرف�ت. در نهايت اين خبر اعالم 
شد كه مشكل مواد اوليه و ماشين آالت حل شده و 
همچنين كاالهايي كه در فهرست گروه كااليي مورد 
حمايت دولت و دريافت كننده ارز 4200 هس�تند، 
از پرداخت اين مابه التفاوت با اخذ گواهي از وزارت 

صنعت، معدن و تجارت معاف مي شوند.
  

در چهل و هشتمين نشست ش��وراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي اس��تان تهران، موضوع رسوب كاال در 
گمركات و مس��اله فروش محصوالت در بورس كاال مورد 
نقد و بررسي قرار گرفت و اعالم شد مشكل ترخيص مواد 
اوليه و ماشين آالت مربوط به خطوط توليد، با نظر هيات 
دولت مرتفع شده است. به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، 
مساله رسوب كاال در گمرك از زماني آغاز شد كه بر اساس 
بخشنامه جديد ارزي، براي تمامي كاالهاي وارداتي كه پس 
از 16 مرداد ماه سال جاري وارد گمركات كشور شده بايد 
مابه التفاوت نرخ رسمي دالر به ارزش 4200 تومان و نرخ 
بازار آزاد، از سوي صاحب كاال پرداخت شود تا اجازه ترخيص 
داده  شود. اين مصوبه محدوديت هايي براي فعاالن اقتصادي 
ايجاد كرده بطوري كه بخش عمده اي از صاحبان كاال بر اين 
ادعا هستند كه امكان پرداخت اين مابه التفاوت را ندارند و 
روند بروكراس��ي اين پرداخت نيز طوالني است. از اين رو 
حجم بااليي از كاالهاي وارداتي به ويژه مواد اوليه واحدهاي 
توليدي و ماشين آالت در گمركات كشور رسوب كرده است.
   رسوب كاال به دليل تعدد بخشنامه هاي ارزي

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران 
در آغاز اين نشست، با اش��اره به سياست ارزي دولت كه از 
ابتداي سال جاري در دس��توركار قرار گرفت و مشكالت 
عديده اي را براي فعاليت هاي اقتصادي و حوزه كسب وكار 
كشور ايجاد كرد، افزود: در بخشنامه 21 فروردين ماه سال 

ج��اري، دولت با اعالم نرخ 4200 توماني براي دالر، تاكيد 
كرد كه ارز دولتي براي تمامي كاالها تخصيص داده  مي شود. 
مسعود خوانساري در ادامه افزود: در حالي كه اين وعده دولت 
منجر به افزايش چشمگير تقاضا براي ثبت سفارش كاال 
شد و طبق اعالم رسمي دولت، در زمان كوتاهي نزديك به 
15 ميليارد دالر گشايش ارزي صورت گرفت. خوانساري 
با بيان اينكه اين تصميم اشتباه، مش��كالتي را تا به امروز 
به همراه داش��ته، افزود: با اين حال، دولت درصدد جبران 
اشتباه قبلي، بخشنامه اي به تازگي ابالغ كرده كه هرچند 
تا حدودي جلوي گشايش هاي بي ضابطه قبل را گرفت، اما 
آن هم خالي از اشكال و ايراد نيست. دبير شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي استان تهران، يكي از چالش هاي 
بخش��نامه جديد ارزي كه از 16 مرداد ماه امسال از سوي 
بانك مركزي ابالغ شده را الزام به پرداخت مابه التفاوت نرخ 
رسمي و بازار آزاد براي ترخيص كاالهايي كه پيش از اين با 
نرخ دالر 4200 توماني ثبت سفارش و به گمركات وارد شده 
است، عنوان كرد و گفت: با اين تصميم اخير دولت، حجم 
بااليي از كاالهاي وارداتي از جمله مواد اوليه و ماشين آالت 
مورد نياز واحدهاي توليدي در گمركات حبس ش��د كه 
خوشبختانه اخيرا گشايشي در مورد مواد اوليه و ماشين آالت 
توليدكنندگان صورت گرفت. رييس اتاق تهران همچنين 
افزود: طي 5 ماه گذشته، نزديك به 33 بخشنامه در ارتباط 
با موضوع ارز صادر شده كه مشكالت بخش كسب وكار را 
تشديد كرده است. مسعود خوانساري همچنين در ارتباط با 
مشكالتي كه واحدهاي توليدي كشور براي تامين مواد اوليه 
توليدي از بورس كاال دارند، گفت: اين موضوع از سوي اتاق 
تهران بطور مفصل مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت اين 
پيشنهاد را به دولت داديم كه مبناي نياز داخلي واحدهاي 
توليدي ميزان پرداخت ماليات ارزش افزوده صنايع طي 
مدت 10 ماهه سال گذشته و تا دي ماه، باشد و بر اساس آن 
طي سال جاري سهم و درصد تخصيص مواد اوليه شيميايي 
و پتروشيمي، فوالد، آلومينيوم و مس به واحدهاي توليدي از 
طريق بورس كاال به دست آمده و مازاد اين بخش به صادرات 

تخصيص يابد.
   صادرات مواد اوليه توليد

استاندار تهران نيز در اين نشست، به بازديدهاي هفتگي خود 
از كارخانه ها و واحدهاي صنعتي استان تهران اشاره كرد و 
گفت: در ش��رايط كنوني و به ويژه پس از سياست جديد 
ارزي، به قدري هجمه براي صادرات غيرنفتي افزايش يافته 
كه توليدكنندگان در تامين مواد اوليه برخي واحدها از جمله 
محصوالت شيميايي و پتروشيمي، ورق هاي فوالدي، انواع 
قراضه و حتي كاغذ دچار مش��كل شده اند. محمدحسين 
مقيمي با بيان اينكه  مي توان با بررسي ميزان مصرف داخلي 
مواد اوليه صنايع، طي مدت ابتداي سال گذشته تا دي ماه 
همان سال، ميزان مورد نياز براي واحدهاي توليدي را برآورد 
كرد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به راحتي  مي تواند 
اين مشكل پيش آمده براي بخش توليد را برطرف كند. او 
افزود: با تعيين ميزان مصرف صنايع كشور، سهم صادرات 
براي هر يك از محصوالت خام نيز قابل تفكيك اس��ت و 
ديگر اين نگراني وجود نخواهد داشت كه درصد بااليي از 
مواد خام صرف صادرات ش��ود و دست توليدكنندگان به 
اين مواد براي توليدات خود نرسد.رييس كل گمرك ايران 

نيز در اين جلسه، به دفاع از عملكرد سازمان متبوع خود در 
مواجه با خيل بخشنامه هاي گوناگون دولت و بانك مركزي 
در خصوص ارز پرداخت. فرود عس��گري ابتدا گزارشي از 
وضعيت ترخيص كاال طي مدت چهار ماه ابتداي سال جاري 
ارايه داد و گفت: طي اين مدت، 11 ميليون و 552 هزارتن 
كاال ب��ه ارزش 15 ميليارد و 179 ميليون دالر از گمركات 
كشور ترخيص شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
به لحاظ وزني 2.3 درصد افزايش و از حيث ارزش 4 درصد 
كاهش داشته است. او با بيان اينكه طي مدت 4 ماهه سال 
جاري، 37 ميليون و 401 هزار تن كاال از گمركات كشور 
صادر شده است، افزود: ارزش اين ميزان كاالي صادراتي 15 
ميليارد و 450 ميليون دالر است كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل از لحاظ ارزش��ي 14.7 درصد رشد داشته است. 
عسگري، عمده صادرات طي اين مدت را به كشورهاي چين، 
امارات متحده عربي، عراق، افغانستان و كره جنوبي عنوان 
كرد و افزود: بيشترين ميزان واردات نيز از كشورهاي »چين، 

امارات، كره جنوبي، هند و آلمان« صورت گرفته است.
   تسهيل ترخيص كاال

رييس كل گمرك ايران س��پس با اشاره به بخشنامه هاي 
ارزي دولت طي س��ال جاري و مش��كالتي كه واحدهاي 
توليدي و فعاالن اقتصادي با آن مواجه شده اند، گفت: اين 
دستورالعمل ها منجر به آن شده كه از سوي فعاالن بخش 
خصوصي، متهم به اين شويم كه گمركات كشور در روند 
كسب وكار اين بخش اخالل ايجاد كرده است در حالي كه 
گمرك تنها مجري قانون و اجراكننده بخشنامه هاي دولت 
است.او ادامه داد: با اين حال در گمرك تالش كرده ايم كه 
فرآيند ترخيص و امور گمركي فعاالن اقتصادي تسهيل شده 
تا اخاللي در بازار و توليد كشور ايجاد نشود، به همين منظور 
دستورالعمل هايي براي تسهيل مقررات موجود تنظيم و 

صادر كرده ايم. رييس كل گمرك در ادامه افزود: در ارتباط با 
بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر پرداخت مابه التفاوت 
نرخ رسمي ارز و بازار آزاد از سوي صاحبان كاال براي ترخيص 
كاالهايش��ان، تالش كرديم كه خطوط تولي��د از اين بند 
بخشنامه مذكور مستثني شود تا اخاللي در روند توليد كشور 
ايجاد نش��ود  كه خوشبختانه موفق شديم. به اين ترتيب، 
براي رفع مشكالت پيش آمده براي واحدهاي توليدي، با 
مسووليت گمرك اجازه ترخيص به بسياري از محموله هاي 
وارداتي داده شده است. رييس كل گمرك در پايان سخنان 
خود در اين نشس��ت اعالم كرد: گمرك مصوباتي از ستاد 
مقابله با تحريم گرفته كه شرايط مناسب تري براي ترخيص 
كاالها ايجاد و از مشكالت كه براي فعاالن اقتصادي ايجاد 

شده، كاسته شود.
   تسهيالت گمرك براي واحدهاي توليدي

از آن س��و، مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه 
گمرك نيز جزيياتي از تس��هيالت گمركي در نظر گرفته 
شده براي واحدهاي توليدي را تشريح كرده است. به گفته 
علي معقولي، با استفاده از اختيارات گمرك در شرايط ويژه 
ارزي، ب��راي واحدهاي توليدي امكان ترخيص ۸0 درصد 
كاالها بدون اخذ كد رهگيري ارز از بانك فراهم شده است. او 
با اشاره به امكان استفاده از ضمانتنامه بانكي براي ترخيص 
كاال افزود: براي تمام واحدهاي توليدي امكان استفاده از 
ضمانتنامه بانكي يك ساله را فراهم كرديم كه به هيچ وجه 
دغدغه پرداخت حقوق ورودي را نداشته باشند. مديركل 
مرك��ز دفتر واردات گمرك همچني��ن تصريح كرد: براي 
واحدهايي كه شرايط خاص دارند و توان تهيه ضمانتنامه 
بانكي ندارند، امكان ترخيص نسيه را براي آنها قرار داده ايم 
كه با اين روش ش��رايطي فراهم شده كه بخشي از كاال در 
گمرك بماند و مابقي را بدون ضمانتنامه بانكي ترخيص 

كنند. معقولي در ادامه گفت: بخش ديگر تسهيالت گمركي 
به اختيارات ماده 42 مربوط مي ش��ود. در چارچوب قانون 
امور گمركي به رييس كل گمرك اختياراتي داده ش��ده تا 
در مواردي كه واحد توليدي و صنعتي هيچ كدام از شرايط 
دريافت تس��هيالت گمركي را ندارند، كاال بدون پرداخت 
حقوق ورودي ترخيص ش��ود تا واحد توليدي به مشكل 
برنخ��ورد؛ به اين صورت فرصتي فراهم مي ش��ود تا واحد 
توليدي اسناد را بدهد و ترخيص قطعي انجام شود. معقولي 
در رابطه با تسريع در ترخيص اقالم ضروري مردم، افزود: در 
حال حاضر عالوه بر دارو، تجهيزات پزشكي را نيز گمرك با 
حداقل اسناد ترخيص مي كند. مديركل مركز واردات و امور 
مناطق آزاد و ويژه گمرك در رابطه با تغييرات فهرست 1339 
قلم كاالي ممنوعه نيز اظهار كرد: اين موضوع در حال انجام 
است و به محض ابالغ از سوي گمركات اجرايي خواهد شد. 
از سوي ديگر، بعضي واردكنندگان هستند كه كااليي را وارد 
كرده و در انبارهاي گمركي نگهداري مي كنند، درحالي كه 
مشكلي بابت ترخيص ندارند و در واقع با اين روش كاالها 
را احتكار مي كنند. معقولي در اين رابطه نيز گفت: استفاده 
از انبارهاي رس��مي گمركي براي ف��رار از احتكار به اين 
شدت كه مطرح مي شود صحت ندارد. البته براي اين هم 
با هماهنگي ستادها راه حل پيدا كرده ايم و حتي كاالهايي 
كه در انبارهاي گمرك هستند توسط سازمان هاي مرتبط 
رصد مي شوند. او در خصوص ممانعت از صادرات چاي و 
اعتراضات صادركنندگان چاي ايراني افزود: گمرك مجري 
مقررات و ضوابطي اس��ت كه جهت اجرا از سوي سازمان 
توس��عه تجارت، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت 
جهاد كشاورزي ابالغ مي شود و در رابطه با ممنوعيت هاي 
صادراتي از جمله چاي صرفا مجري هستيم و پس از ابالغ 

ضوابط را اجرايي مي كنيم و ما اصال  تصميم گير نيستيم.

نايب رييس اتاق ايران عنوان كرد 

پرداخت مابه التفاوت ارزي واردات كارساز نيست
در پي پيشنهاد پرداخت قسطي مابه التفاوت ارز كاالهاي 
وارداتي با ن��رخ 4200 تومان، نايب رييس اتاق ايران گفت: 
اين روش براي كاهش فشار به تجار درنظرگرفته شده است 
اما كارس��از نبوده و اصوال دولت اشتباه اول را با اشتباه دوم 
خود وخيم تر مي كند به گزارش ايسنا، وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت كه در آخرين اظهارات خود از افت ش��ديد ثبت 
س��فارش واردات و جمع ش��دن صف هاي ثبت سفارش با 
اعالم بسته جديد ارزي خبر داد و اعالم كرد كه براي دريافت 
مابه التفاوت ارزي از كاالهاي وارد ش��ده اي كه در گمرك 
مانده اند، تسهيالتي مانند پرداخت اقساطي در نظر گرفته 
مي شود كه نايب رييس اتاق ايران با بيان اينكه هنوز جزييات 
چگونگي پرداخت مابه التفاوت ارزي واردات اعالم نش��ده 
است، گفت: ارايه تسهيالت در چگونگي پرداخت پيشنهاد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده كه اگر به مرحله تاييد 

برسد، واردكنندگاني كه ماشين آالت، مواد اوليه و كاالي 
واسطه اي وارد كرده اند، كاالي خود را از گمرك ترخيص و 
مابه التفاوت ارز 4200 توماني تا ارز بازار ثانويه را به صورت 
اقس��اطي پرداخت مي كنند تا به لحاظ سرمايه در گردش 
فشاري به آنها وارد نشود.به عقيده پدرام سلطاني، اين راهكار 
نيز كارساز نبوده و اصوال دولت اشتباه اول را با اشتباه دوم خود 
وخيم تر مي كند، چراكه در اشتباه اول، از روز اول با تخصيص 
ارز 4200 توماني به همه كاالها مخالف بوديم و اين مخالفت 
از سوي اعضاي اتاق بازرگاني به هر روش نظير نامه نگاري ها، 
اعالم در جلسات، مصاحبه ها و شبكه هاي مجازي منعكس 
شد، اما دولت بسيار دير واكنش نشان داد و حال كه واكنش 
نشان داده، نادرست اقدام مي كند.سلطاني افزود: تعداد زيادي 
از تجار به ويژه آنهايي كه مواد اوليه براي توليد وارد كرده اند، 
ارز را دريافت كرده و با آن كاال وارد كردند. همچنين بسياري 

از افراد به جهت تعهداتي كه دارند قراردادهاي فروش خود 
را از قبل با شركت هاي دولتي و عمومي يا خريداران صنعتي 
بسته اند و متعهد شدند كه كاالها را با نرخ مقرر شده از پيش، 
تحويل دهند. اگر قرار باشد مابه التفاوت ارزي بپردازند، متضرر 
مي ش��وند.نايب رييس اتاق ايران اظهار كرد: بخشي از اين 
واردات كه صرفا كاالهاي مصرفي و نهايي هستند، فقط اين 
امكان را دارند كه با قيمت رايج و با سرعت كوتاه تري بازار را 
تنظيم كنند. بطور مثال اگر واردكننده اي، لوازم خانگي وارد 
كرده باشد با توجه به اينكه قيمتش به سرعت خود را با بازار 
تطبيق مي دهد امكان دارد متضرر نشود يا كمتر ضرر كند. 
اما بخش توليد به ويژه آنهايي كه مواد اوليه و ماشين آالت 
وارد مي كنند با مشكل تامين نقدينگي كه دارند و همچنين 
با توجه به اوضاع توليدكنندگان كوچك و متوسط برايشان 
مقدور نيست اين مبلغ را بپردازند، اگر هم بپردازند امكان 

متضرر شدن ش��ان زياد است. او تصريح كرد: از منظر عرف 
و رويه حقوقي هم اين عطف به ماسبق كردن يك تصميم 
اس��ت كه بدون ترديد اگر ذي نفعان اين موضوع، به ديوان 
عدالت اداري شكايت كنند مي توانند لغو اين تصويب نامه و 
ابطال اين بند را دريافت كنند. همچنين چالش جديدي بين 
توليدكننده و دولت ايجاد مي شود. لذا توصيه اين است كه در 
درجه اول دولت در واردات مواد اوليه و سپس ماشين آالت 
به وعده خود وفادار باش��د و بعد از آن براي س��اير كاالهاي 
مصرفي هم فكري كند، چرا كه حقوق مكتسبه است. به گفته 
سلطاني، دولت مي تواند از سود حاصله از فروش كاالهاي 
وارداتي كه احتماال سود بااليي هم هست، ماليات باالتري 
دريافت كند؛ بنابراين از طريق س��ازوكار مالياتي مي تواند 
تا حدودي مديريت كرده و سرمايه ها را به خزانه برگرداند. 
همچنين آن بخش از واردات كه وارد كانال توليد مي شود را 
مي تواند با مكانيزم ها و توافق با صنف هاي مربوطه، مديريت 
كند. بخشي از كاالها نيز كه قرار است بعدا وارد شوند و خارج 
از تعهدات از پيش تعيين ش��ده است، در فروش تعادلي از 
حيث قيمت مورد نظر و اقدام توسط توليدكننده و فروشنده 
قرار گيرد.او درباره ثبت سفارش هاي 250 ميليارد دالري 

طي چهار ماه اخير گفت: فعاالن بخش خصوصي از روز اول 
هم گفتند »زماني كه ارز يارانه اي به واردات داده شود حتما 
تقاضا براي واردات باال مي رود و ترديدي در آن نبود«. البته 
ثبت سفارش ها مقطعي بوده و بخش هايي كه به آنها ارز داده 
شده بسيار كمتر بوده است. آمار و اطالعات نشان مي دهند 
كه حدود 22 ميليارد دالر ارز به واردات اختصاص داده شده 
كه البته باز هم نسبت به مدت مشابه سال قبل زياد بوده و 
بسياري از ثبت سفارش ها اكنون با ارز آزاد و ارز بازار ثانويه 
مواجه مي شود.او تاكيد كرد: البته بخش��ي از اين افزايش 
تقاضاها به دليل نگراني توليدكننده ها از بابت نبود امكان 
واردات و تامين مواد اوليه در ماه هاي آينده و گران ش��دن 
تامين آنها به واسطه تغيير نرخ ارز و تغيير هزينه ها، مشكل تر 
شدن نقل و انتقاالت پول و ساير آثار تحريم است. اما بخشي 
هم به خاطر كششي است كه ارز ارزان ايجاد مي كند و بخشي 
نيز بيش اظهاري است؛ يعني ثبت سفارش براي كاال انجام 
ش��ده كه ارزش واقعي اش كيلويي يك دالر ب��وده اما آن را 
كيلويي يك دالر و 50 سنت ثبت سفارش مي كند، چراكه 
ارز ارزان و مابه التفاوت خود يك درآمد و كاسبي سودآور است 

كه طمع استفاده از اين سود را ايجاد مي كند.

انتقاد واردكنندگان برنج
از دولت

تشكيل انجمن »توليدكنندگان و 
صادركنندگان روغن كرمانشاهي« 

مهر|دبير انجمن واردكنندگان برنج، ضمن انتقاد 
از رفتار دولت با واردكنندگان، گفت: كاميون هايي 
كه برنج را ازگمرك به مقصد انبار حمل مي كنند، 
با وجود داشتن اسناد تاييد شده، به اتهام قاچاق 
توقيف مي شوند. مسيح كشاورز، با اشاره به اينكه 
وزارت جهادكشاورزي در خردادماه به دليل مشكل 
عدم تامين ارز و عقب ب��ودن برنامه، از تجار عضو 
انجمن خواست با توجه به تحريم هاي پيش آمده، 
براي تامين نياز كشور در اسرع وقت اقدام به واردات 
برنج كنند، افزود: اما امروز شاهد رفتار دوگانه اي 
هستيم كه واردكنندگان برنج از سوي نهادهاي 
دولتي مورد اتهامات مختلف قرار گرفته و با انتشار 
آن در رسانه ملي، آبروي تجار شناسنامه دار و معتبر 

كشور را خدشه دار كرده اند.
كش��اورز با بيان اينكه بايد در بازار يك محصول 
مانند برنج مشكلي چون كمبود يا افزايش قيمت 
وجود داش��ته باش��د كه نياز به مداخل��ه دولت و 
دستگاه هاي نظارتي داشته باش��د، توضيح داد: 
اين در حالي است كه در بازار برنج وارداتي آرامش 
كامل برقرار و برنج با قيمت مناسب و به اندازه كافي 
وارد و عرضه شده است. او با اشاره به اينكه در حال 
حاضر عالوه بر بازرسان سازمان حمايت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، نهادهاي ديگري نسبت به 
بازرسي از بازار اقدام مي كنند، گفت: پلمب كردن 
انبارها و متوقف كردن محموله هاي برنج كه همگي 
در سامانه انبارهاي وزارت صنعت، معدن وتجارت، 
ثبت و با مدارك مستند و قانوني نگهداري و حمل 
مي ش��وند، جاي س��وال دارد؛ چراكه با اين رفتار 
عرضه برنج در بازار دچار اختالل شده و در نهايت به 
برهم خوردن امنيت و آرامش بازار منتهي مي شود.

دبي��ر انجمن واردكنن��دگان برنج اي��ران با بيان 
اينكه انجام بازرس��ي  توسط دس��تگاه ها و افراد 
غيرمتخص��ص و زدن برچس��ب محتك��ر ب��ه 
واردكنندگاني كه بطور رسمي و از مبادي قانوني 
برنج وارد مي كنند، تبعات منفي براي اقتصاد كشور 
به دنبال دارد، تصريح كرد: متاس��فانه ش��رايطي 
پيش آمده براي اقتصاد كش��ور موجب ش��ده تا 
عالوه بر دس��تگاه هاي نظارتي از ظرفيت برخي 
ديگر سازمان ها براي رصد وضعيت بازار استفاده 
شود كه نداشتن تخصص موجب شده در برخي 
موارد رفتاري نادرست با فعاالن اقتصادي بخش 
خصوصي داشته باشند. كش��اورز با بيان اينكه، 
متاسفانه بازرسي هاي غيرتخصصي موجب شده، 
واردكنندگان برنج عضو انجم��ن مورد اتهامات 
بي اساس��ي چون احتكار قرار بگيرند، اظهار كرد: 
رفتارهاي برخي بازرسان به گونه اي است كه گويي 
ايشان تعبير درس��تي از بازرسي و نظارت بر بازار 
نداشته و حتي از روند تامين و توزيع كاال باالخص 

برنج نيز بي اطالع  هستند.
دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران با اش��اره به 
اينكه، متاسفانه برخي تيم هاي بازرسي كمترين 
اطالعاتي در خصوصي ب��ازار برنج ندارند، گفت: 
اين بازرس��ان از اين موضوع بي اطالع  هستند كه 
نمي توان برنج مصرفي يك سال كشور را در يك 
روز وارد بازار كرد و به اين دليل هنگام مراجعه به 
انبارها، واردكنندگان را متهم به احتكار مي كنند؛ 
اين در حالي اس��ت، برنج  كه ب��ا ارز مصوب وارد 
كشور مي ش��ود بايد با قيمت مشخص و تعيين 
شده در بازار عرضه شود، از اين رو براي تجار فرقي 
نمي كند كه برنج ها را در چه زماني وارد بازار كنند. 
كشاورز با بيان اينكه متاسفانه روند بازرسي هاي 
غيرتخصص فقط در مورد انبارهاي برنج نيست، 
اف��زود: كاميون هايي كه برنج را از مبداء گمرك با 
مقصد انبار در شهرهاي مختلف حمل مي كنند، 
با وجود داشتن اسناد رسمي و تاييد شده، به اتهام 

قاچاق توقيف مي شوند.

ايس�نا|رييس اتاق بازرگاني استان كرمانشاه 
گفت: انجمن »توليدكنندگان و صادركنندگان 
روغ��ن كرمانش��اهي« ظ��رف 20 روز آين��ده 
راه اندازي مي ش��ود. كيوان كاش��في با اش��اره به 
پيگيري هاي يكساله اي كه براي راه اندازي انجمن 
توليدكنن��دگان و صادركنندگان روغن حيواني 
كرمانش��اه انجام ش��ده، افزود: به زودي ش��اهد 
راه اندازي اي��ن انجمن خواهيم ب��ود. او از روغن 
حيواني كرمانشاه به عنوان يك پتانسيل و برند ياد 
و خاطرنشان كرد: متاسفانه طي ساليان گذشته 
آنطور كه بايد به اين ظرفيت نپرداخته ايم و اكنون 
به دنبال ايجاد ارزش افزوده و بهره وري بيش��تر از 

اين محصول هستيم.
رييس اتاق بازرگاني اس��تان كرمانش��اه با اشاره 
به كيفي��ت و تنوع روغن حيوان��ي كه در مناطق 
مختلف استان توليد مي شود، يادآور شد: اكنون 
چند واحد در كرمانش��اه داريم ك��ه توليد روغن 
حيوان��ي را به صورت صنعتي هم انجام مي دهند 
و عده اي هم در نواحي مختلف اس��تان به شيوه 
س��نتي توليد اين محصول را انج��ام مي دهند. 
كاش��في با بيان اينكه همه اف��راد فعال در زمينه 
توليد، بس��ته بندي و فروش روغن حيواني براي 
حضور در اين انجمن شناس��ايي شده اند، گفت: 
تنها در بخش بس��ته بندي و فروش اين محصول 
حدود 60 نفر در اس��تان فعاليت دارند. اگر روي 
اين پتانسيل كار كنيم مي توانيم شاهد صادرات 
بيشتر روغن كرمانشاه به بازارهاي مختلف جهان 
باشيم. كاشفي از پيگيري براي راه اندازي انجمن 
»زعفران« كرمانش��اه هم خبر داد و تصريح كرد: 
اگرچه توليد زعفران در كرمانشاه طي چند سال 
اخير آغاز شده، اما به عقيده ما پتانسيل كار زيادي 
در اين بخ��ش وجود دارد.ب��راي افزايش توليد و 
بهره وري زعفران در كرمانشاه بايد روي مواردي 
مانند آموزش، بسته بندي، بازاريابي و ... كار كنيم.

رييس اتاق اصناف ايران گفت: در بحث تامين و توزيع كاال و همچنين 
اتصال كارگاه هاي توليدي كوچك به صنايع بزرگ استراتژي وجود 
ندارد كه نقطه ضعفي براي اقتصاد كشور محسوب مي شود. به گزارش 
پايگاه خب��ري اتاق اصناف ايران، علي فاضلي در نشس��ت بررس��ي 
احصاي مش��كالت حوزه حمل و نقل درون شهري و برون شهري در 
جمع روساي اتحاديه هاي مربوط به حوزه حمل و نقل، اظهار كرد: ما 
استراتژي تامين و توزيع را به هيچ عنوان در كشور نداريم و همچنين 
استراتژي اتصال كارگاه هاي كوچك به كارگاه ها و صنايع بزرگ نيز 
وجود ندارد و در اين ميان حلقه هاي مفقوده زيادي وجود دارد. او تصريح 
كرد: مساله مهم ديگري گه وجود دارد اين است كه جامعه آماري ايران 
بيمار اس��ت و آمار دقيقي در حوزه اقتصادي و صنايع نداريم. فاضلي 
افزود: در شرايطي كه واردات متوقف شود، بيشتر حجم تامين بازار از 
طريق قاچاق انجام مي شود كه قطعا مشكالت عديده اي براي حوزه 
حمل و نقل ايجاد خواهد شد. او با بيان اينكه قاچاق ضربه سنگيني به 
توليد در همه بخش ها به ويژه صنوف توليدي وارد كرده است، خواستار 

مبارزه قاطع با قاچاق كاال شد.
رييس كميسيون اقتصادي اتحاديه لوازم يدكي تهران نيز در اين 
نشست، گفت: توان توليدي كش��ور خوب پايش نشده واين عدم 
پايش باعث ش��ده تا براي حل مش��كالت، به صورت كلي تصميم 
بگيريم كه اين مس��اله باعث مي ش��ود به بخش هاي ديگر آسيب 
برس��د. محمدرضا مالكي افزود: يك��ي از ايرادات اين اس��ت كه 
مي خواهيم همه مش��كالت را به صورت جزيره اي و بخش��ي حل 

كنيم و همين مساله سبب شده تا تصميمات گرفته شده، به ديگر 
بخش ها آسيب وارد كند. او با اش��اره به وجود ايرادات اساسي در 
تامين نيازهاي حوزه حمل و نقل، تصريح كرد: حل مش��كالت به 
صورت جزيره اي، پايش نكردن توان توليدي كش��ور و همچنين 
وجود مقررات زائد اداري )بروكراسي( براي ترخيص كاال از گمرك 
سه مشكل اساس��ي در اين حوزه اس��ت. مالكي با گاليه از وجود 
بروكراسي اداري تصريح كرد: بروكراسي اداري سنگيني را شاهد 
هستيم و به محض اينكه ثبت سفارش ها انجام مي شود، مي گويند 
بايد مجوز بگيريد و قوانين دست و پاگير بسيار زيادي حاكم است 
و نمي توانيم مجوز بگيريم؛ لذا بخش زيادي از بارهاي ما چند ماه 
بدون تكليف مانده است . رييس كميسيون اقتصادي اتحاديه لوازم 
يدكي تهران افزود: براي ثبت س��فارش واردات كاال با بروكراسي 
اداري س��نگين مواجه هستيم؛ مشكالت يك راننده تنها با تامين 
الستيك حل نمي شود چون نياز به قطعات خودرو نيز وجود دارد و 
ما هنوز نتوانسته ايم بارهايمان را از گمرك ترخيص كنيم. او اظهار 
كرد: براي توليد لوازم مورد نياز بخش اعظمي از مواد اوليه، از خارج 
وارد مي ش��ود ضمن اينكه بخش زي��ادي از تامين قطعات خودرو 
بايد از طريق واردات انجام ش��ود. مالكي يكي ديگر از مش��كالت 
تامين لوازم خودرو را وج��ود تعرفه هاي باال ذكر كرد و گفت: نرخ 
تعرفه ها به ش��دت باال رفته و مصرف كنندگان زيان ديده اند ضمن 
اينكه انجمن قطعه سازان خودرو اعالم كرده اند كه از شهريور ماه 

نمي توانند قطعه توليد كنند.

عدم استراتژي مشخص در حوزه تامين و توزيع كاال 
رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران گفت: خريداران سنتي 
نفت ايران در تالش اند تا خودشان را از تحريم هاي امريكا مستثني كرده و باز 
از ايران نفت بخرند؛ به عنوان مثال ژاپن توانسته مجوز خريد نفت خام از ايران 
با كف يك صدهزار بشكه در روز را دريافت كند.رضا پديدار در گفت وگو با پايگاه 
خبري اتاق بازرگاني تهران، گفت: ايران در حال حاضر به 16 كشور جهان نفت 
مي فروشد. از اين 16 كشور پنج كشور يعني هند، چين، كره جنوبي، ژاپن و 
تركيه خريدار سنتي نفت ايران اند. نفت ايران همچنين به هفت كشور اروپايي 
مثل اسپانيا، يونان، فرانسه، ايتاليا صادر مي شود. چهار كشور ديگر از جمله 
امارات متحده عربي از ايران نفت سنگاپور و آفريقاي جنوبي، تايوان و سريالنكا 
هم از ايران نفت مي خرند. او ادامه داد: براساس آمارآخرين محموله هايي كه 
براي اين 16 كشور فرستاده شده، ايران بيش از 2.2 ميليون بشكه نفت خام و 
با احتساب ميعانات گازي 2.5 تا 2.6 ميليون بشكه نفت به اين كشورها صادر 
كرده اس��ت. وي اظهار كرد: از سوي ديگر 70 درصد از قراردادهاي صادرات 
نفت ايران به مشتريان كوتاه مدت است و اين خريد ها همچنان ادامه دارد. 
بنابراين مي توان گفت اخطارهاي امريكا در زمينه محدوديت خريد نفت از 
ايران بيشتر قلم فرسايي رسانه اي است تا يك اقدام عملي.پديدار با طرح سوال 
چرا در يك ماه اخير با افت صادرات نفت رو به رو شديم؟ بيان كرد: صادرات 
نفت ايران به بعضي كشورها از جمله سنگاپور در يك ماه اخير كاهش يافته 
است. اين عدم خريد به كاهش صادرات ايران به ميزان 200 تا 300 هزار بشكه 
منجر ش��ده است اما نكته مهم اين است كه خريداران سنتي نفت ايران در 
تالش اند تا خودشان را از تحريم هاي امريكا مستثني كرده و باز از ايران نفت 
بخرند. او تصريح كرد: به عنوان مثال ژاپن توانسته مجوز خريد نفت خام از 

ايران با كف يك صدهزار بشكه در روز را دريافت كند. چيني ها همچنان بيش 
از 770 هزار بشكه دارند نفت مي خرند. هندوستان كه حدود 400 تا 500 
هزار بش��كه نفت خام وارد مي كند وارد مذاكره شده كه خودش را از تحريم 
مس��تثني كند. او افزود: كره جنوبي ميزان وارداتش را كم كرده و به عددي 
حدود 150 تا 160 هزار بش��كه رسانده درحالي كه پيش از اين، 300 هزار 
بشكه از ايران نفت مي خريد. خريد تركيه و اتحاديه اروپا در دامنه بين كف 
700 تا 750 هزار بشكه و سقف 900 هزار بشكه در روز قرار دارد. اين مشتريان 
همچنان از ايران خريد مي كنند.به گفته پديدار، ارزيابي مجموع اطالعات 
اوليه نشان مي دهد كه با كاهش خريد نفت از ايران صادرات كشورمان به 1.5 
ميليون بشكه در روز مي رسد اما آنچه از اين شرايط در رسانه ها مطرح مي شود، 
نوعي بزرگنمايي وسياه نمايي است. او افزود: رسانه هاي خبري دنيا و البته 
متاسفانه بعضي رسانه ها در داخل شرايط را پيچيده و تيره منعكس مي كنند 
در حالي كه صادرات نفت ايران متوقف نمي شود و حتي در تحريم هاي سابق 
نفت ايران از ۸50 تا يك ميليون بش��كه در روز صادر مي ش��د و نكته ديگر 
اينكه خريداران نفت ايران در مقابل تحريم هاي امريكا واكنش هايي نشان 
داده اند. از جمله اين خريداران تركيه است كه موضع خود را اعالم كرده است. 
پديدار اظهار كرد: با توجه به موضع گيري هايي از اين دست مي توان گفت كه 
عوارضي بيش از آنچه گفته شد براي ايران ايجاد نمي شود. صادرات نفت ايران 
براساس قراردادها انجام مي شود. بايد ديد كشورهايي كه براي خريد نفت از 
ايران قرارداد بلندمدت دارند و اعتبار اسنادي مبادله كرده و از اين محل نفت 
مي خرند و پولش را واريز مي كنند در آينده تغيير موضع مي دهند يا خير؟ 

هنوز كسي پاسخي براي اين سوال ندارد.

مشتريان سنتي همچنان از ايران نفت مي خرند
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سايه روشن هاي آقاي دبيركل

پوتين براي ديدار با مركل به آلمان رفت

كوفي عنان در سن 80 سالگي درگذشت

سايه »نورد استريم 2« بر دوستي ديرينه

گروه جهان   
كوفي عنان نخستين دبير كل آفريقايي سازمان ملل، 
شنبه در س��ن ۸۰ سالگي در س��ويس پس از سپري 
كردن يك دوره كوتاه بيماري درگذش��ت. در دوره ده 
ساله دبيركلي كوفي عنان در س��ازمان ملل )1997 
تا 2۰۰6( حوادث مهمي در جه��ان رخ داد كه اثرات 
بسياري از آنها تاكنون باقي است از جمله: شيوع ايدز در 
جهان، حمالت تروريستي 11 سپتامبر، حمله امريكا به 
افغانستان، حمله امريكا به عراق و درگيري هاي خونين 

ديگر در آفريقا و خاورميانه. 
كوفي عنان طي 4۰ سال كار در سازمان ملل، از بخش 
كارگزيني ش��روع كرده بود و پس از سرپرستي بخش 
بودجه به كار در امور سياسي و رسيدگي به پرونده هاي 
برقراري صلح ارتقا يافته و باالخره به دبير كلي رسيده 
بود؛ به همين دليل بود كه شناخت عميقي از دستگاه 
وسيع و عملكرد پيچيده سازمان ملل داشت. او تدوين 
سند اهداف توس��عه هزاره را بزرگ ترين دستاورد خود 
مي دانست. در اين س��ند براي نخستين بار كشورهاي 
مختلف در اموري چون فقر، نابرابري و مرگ و مير كودكان 

اهدافي در سطح جهاني تعريف كردند. 
كوفي عنان هش��تم آوريل 19۳۸ در غنا به دنيا آمد. او 
اولين دبيركلي بود كه از ميان كاركنان سازمان ملل براي 
دبيركلي اين نهاد برگزيده شد و به زبان هاي انگليسي، 
فرانسوي و شماري از زبان هاي آفريقايي مسلط بود. عنان 
در دانشگاه علوم و تكنولوژي شهر كوماسي غنا تحصيل 
كرد و تحصيالت تكميلي خود را نيز در سال 1961 در 
رشته اقتصاد در دانشكده »مك آلستر« مينه سوتا امريكا 
گذراند. او در سال 1965 با يك زن نيجريه اي ازدواج كرد 
كه حاصل آن يك دختر و يك پسر بود. اما اين ازدواج عمر 
چنداني نداشت و او در دهه 7۰ ميالدي از همسرش جدا 
شد و سپس در حالي كه در ژنو مشغول كار بود، در سال 

19۸4 با يك وكيل زن سوئدي ازدواج كرد. 
كوفي عنان براي نخستين بار در سال 1962 به عنوان 
كارمند س��ازمان بهداش��ت جهاني در ژنو به سازمان 
ملل پيوست. خاوير پرز دكوئيار دبير كل وقت سازمان 

ملل، كوفي عنان را به عنوان دستيار دبير كل و مسوول 
مديريت و منابع انساني و ايمني و امنيت كاركنان )9۰-

19۸7( منصوب نمود. با الحاق كوي��ت به عراق، 9۰۰ 
كارمند س��ازمان ملل در اين كشور باقي ماندند. كوفي 
عنان توانست طي مذاكره با رژيم صدام حسين اين افراد 
را آزاد كند كه موقعيت او را در سازمان ملل تقويت كرد. 
عنان سپس به عنوان مس��وول بودجه )92-199۰( و 
عمليات هاي صلح باني در زمان پطروس غالي فعاليت 
ك��رده و مدت كوتاهي نيز فرس��تاده ويژه س��ازمان به 
يوگسالوي بود. در همين زمان بود كه انتقادهاي زيادي 

متوجه عملكرد عنان شد. رومئو دالير فرمانده كانادايي 
نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل در روآندا، گفته كوفي 
عنان به درخواست هاي مكرر وي پاسخ نداده و مسوول 
اصلي انفعال سازمان ملل در قبال نسل كشي ۸۰۰ هزار 
نفر است. سناريوي مشابهي نيز در بوسني و زماني كه 
4۰۰ تن از حافظان صلح توسط صرب ها گروگان گرفته 
ش��دند رخ داد. گفته شده، كوفي عنان درخواست هاي 
مكرر ژنرال برنارد خاوير را نادي��ده گرفته و اجازه داد تا 

كشتاري كه قابل پيشگيري بود به وقوع بپيوندد. 
كوفي عنان سرانجام در حالي جانشين پطروس غالي شد 

كه سازمان ملل در آستانه ورشكستگي بود. حاميانش 
بر اين باورند كه او توانس��ت حضور س��ازمان ملل را در 
عرصه جهاني قوي ت��ر و موثرتر كند. عنان در اين زمان 
دست به تعديل هاي گسترده در سازمان ملل زد و هزار 
نفر نيروهاي انساني اين سازمان در مقر نيويورك را كم 
كرد، اقدامي كه با استقبال دولت وقت امريكا روبرو شد. 
اما حمله دولت جورج بوش پسر به عراق با بهانه مداخله 
پيشگيرانه و تسليحات كشتار جمعي دولت صدام حسين 
باعث شد كه كوفي عنان رابطه خوب گذشته را با دولت 
امريكا نداش��ته باشد. عنان بارها اش��غال عراق توسط 

نيروهاي امريكايي و متحدانش را غيرقانوني خواند. 
دبيركل سابق سازمان ملل همچنين درگير رسوايي مالي 
نفت در برابر غذا در عراق ش��د. در دسامبر 2۰۰4 اعالم 
شد »كوجو عنان« پسر كوفي عنان از شركت سويسي 
طرف قرارداد برنامه نفت سازمان ملل در برابر غذا حق 
الزحمه دريافت كرده اس��ت. كوفي عنان در سخنراني 
خداحافظي خود از سازمان ملل در سال 2۰۰6، در اقدامي 
بي سابقه با انتقاد شديد از دولت جورج بوش، امريكا را به 
نقض حقوق بشر تحت پوشش مبارزه با تروريسم متهم 
كرد. او در دسامبر همين سال از مقام خود كناره گرفت 
و جاي خود را به بان كي مون، از كره جنوبي داد. كوفي 
عنان بعدها در مصاحبه اي با نشريه تايم در سال2۰1۳ 
از حمله امريكا به عراق به عنوان تاريك ترين نقطه دوران 

دبيركلي خود نام برد.
كوفي عنان در سال هاي اخير به عنوان رييس كميسيون 
مسوول رس��يدگي به بحران ميانمار فعال بود. در سال 
2۰16 بني��اد كوفي عن��ان )در حوزه توس��عه پايدار و 
برقراري صلح فعاليت مي كرد( و دفتر مشاوره دولتي به 
درخواست آنگ سان سوچي رهبر دوفاكتوي ميانمار، 
يك كميسيون مش��ورتي را براي ايالت راخين ميانمار 
تاسيس كرد. اين كميس��يون يك نهاد ملي بود و اكثر 
اعض��اي آن از ميانمار بودند. وظيفه اصلي آن بررس��ي 
چالش هاي پيچيده ايالت راخين و ارايه پيشنهادهايي 
براي برطرف كردن اين چالش ها عنوان شده بود. عنان 
پيشتر هم نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه بود. 
س��ازمان ملل و اتحاديه عرب در س��ال 2۰12 وي را به 
نمايندگي خود در امور سوريه انتخاب كردند تا راه حلي 
براي مناقشه آن كشور بيابد اما از آنجايي كه كاري از پيش 

نبرد جاي خود را به استفان دي ميستورا داد. 
آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل متحد، با اداي 
احترام ب��ه ياد و خاطره عنان، س��لف خود را نيرويي 
خواند كه به سوي نيكي هدايت مي كرد. عنان موفق 
شده بود در سال 2۰۰1 به همراه سازمان ملل جايزه 
صلح نوبل را به دليل فعاليت هاي انسان دوس��تانه  به 

خود اختصاص دهد.

گروه جهان     طال تسليمي  
والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه براي ديدار با 
آنگال مركل صدراعظم آلمان به آلمان رفته اس��ت. اين 
نخستين مالقات سران دو كش��ور در خاك آلمان بعد 
از الحاق كريمه به روس��يه در س��ال 2۰14 بود. پوتين 
و م��ركل در اين ديدار درباره درگيري ه��ا در اوكراين و 
سوريه گفت وگو كردند. اما همانطور كه انتظار مي رفت، 
پروژه خط لوله گازي »نورد استريم 2« كه خشم اياالت 
متحده را برانگيخته، مهم ترين موضوع مذاكرات سران 
آلمان و روسيه بود. پوتين پيش از آلمان توقف كوتاهي 
هم در اتريش داشت تا در مراسم ازدواج كارن كنايسل 

وزير امور خارجه اين كشور شركت كند.
نيويورك تايمز نوش��ته، ديدار مركل و پوتين در ويالي 
دولت آلمان در حومه برلين تحت تاثير تاريخي طوالني 
از دوري ها و آش��تي هاي دو كشور در گذر زمان صورت 
گرفت كه انتظ��ارات و احتمال دس��تيابي به نتيجه را 
محدود مي كرد. اس��تفان زيبرت س��خنگوي مركل، 
پيشتر در كنفرانس خبري درباره اين ديدار با اعالم اينكه 
سران دو كشور بر يافتن زمينه اي مشترك درباره مسائل 
بين المللي همچون س��وريه، اوكراي��ن و انرژي تمركز 
خواهند داشت، گفته: »روسيه يك مهره مهم بين المللي 
اس��ت كه حتي تصور يافتن راه حلي براي مش��كالت 

گوناگون بدون آن، غيرممكن است.« 

گفته شده، در خصوص سوريه، برنامه پوتين اين است 
كه آلمان و اتحاديه اروپا را به ايفاي نقش در بازس��ازي 
ويراني هاي جنگ ترغيب كند. مسكو همچنين اميدوار 
است كه بروكسل كاهش تحريم ها عليه دولت بشار اسد 
در س��وريه را مد نظر بگيرد. اين در حالي است كه غرب 
باور دارد ابتدا بايستي بحران سوريه در روندي سياسي 
حل و فصل شود. آلمان از پوتين مي خواهد كه آتش بسي 
دوام آوردني در س��وريه را در توافق با اياالت متحده، به 
اجرا درآورد. مركل روز جمع��ه در اين باره گفت ديدار 
چهارجانبه مقامات آلمان، روس��يه، تركيه و فرانسه  را 

درباره سوريه، ممكن مي داند.
اما به نظر مي رسد كه مهم ترين مساله در دستوركار اين 
ديدار، پروژه مناقشه برانگيز خط لوله گازي روسيه به 
آلمان باشد. روسيه تامين كننده اصلي نفت و گاز آلمان 
محسوب مي شود و دو كشور در زمينه انرژي همكاري 
گس��ترده اي با يكديگر دارند. به نوش��ته وال استريت 
ژورنال، خط لوله »جريان شمالي 2/ نورد استريم 2« 
كه ساخت آن در مراحل نهايي است، گاز طبيعي را از 
روسيه و از طريق درياي بالتيك به آلمان مي رساند. اين 
پروژه را شركت هاي گازپروم كه انحصار صادرات گاز در 
روسيه را در اختيار دارد، و شركت هاي اروپايي همچون 
رويال داچ شل، وينترشال اي جي، يونايپر اس اي، اُام وي 
و انج��ي پيش مي برند. اما اين پ��روژه در پي نگراني از 

وابستگي باالي اروپا به گاز طبيعي روسيه و قرار دادن 
يك اهرم فشار در اختيار كرملين و همچنين افزايش 
درآمدهاي آن، از ابتدا از س��وي دولت هاي امريكايي 

مورد انتقاد قرار گرفته است.
اعتراض اياالت متح��ده به اين خط لوله پ��س از آنكه 
روس��يه به مداخله در انتخابات رياست جمهوري سال 
2۰16 متهم ش��د، افزايش يافت. كنگره امريكا در ماه 
اوت سال 2۰17 به ترامپ قدرت داد كه تحريم هايي را 
عليه شركت ها و شخصيت هاي حقيقي درگير در اين 

پروژه اعمال كند. 
ترامپ آلمان را تحت فشار قرار داده تا اين كشور انصراف 
خود را از طرح خط لوله اعالم و براي تامين انرژي مورد نياز 
خود، به جاي گاز طبيعي روسيه از امريكا گاز طبيعي مايع 
خريداري كند. ترامپ حتي در جلسه ناتو دولت آلمان را 

متهم كرد كه بطور كامل »تحت كنترل روسيه« است.
يكي ديگر از نگراني هاي مربوط به خط لوله »نورد استريم 
2« اين است كه اين خط لوله امكان متوقف كردن ارسال 
گاز از روس��يه به اروپا از طريق اوكراين را فراهم مي آورد. 
قرارداد گازپروم براي انتقال گاز طبيعي از طريق خط لوله اي 
كه از  اوكراين عبور مي كند در پايان سال 2۰19 خاتمه 
مي يابد. اوكراين كه از سال 2۰14 در پي حمايت روسيه 
از جدايي طلبان با اين كشور درگير مناقشه است، به شدت 
به درآمد حاصل از اين انتقال نياز دارد. پوتين پس از ديدار 

با ترامپ در هلسينكي گفت به رييس جمهوري امريكا 
اطمينان داده است كه پس از تكميل پروژه »نورد استريم 
2« روسيه همچنان به انتقال گاز طبيعي به اروپا از طريق 

خط لوله اوكراين ادامه خواهد داد.
مذاكرات رسمي انتقال گاز را كميسيون اروپايي كه نهاد 
اجرايي اتحاديه اروپا محسوب مي شود، پيش مي برد؛ اما 
مركل به دليل قراردادهاي متداول و رابطه ديرينه اش 
با پوتين نقش كليدي در اين گفت وگوها داشته است. 
صدراعظم آلمان پيش از ديدار با پوتين ابراز اميدواري 
كرده بود كه بتواند از رييس جمهوري روسيه در ارتباط 
با ادامه انتقال بخشي از گاز صادراتي اين كشور به اروپا 
از طريق خط لول��ه اوكراين، تضمين بگيرد. يك مقام 
آلماني آگاه از مذاكرات گفت برلين به دنبال دستيابي 

به تضمين روسيه-اوكراين در زمينه انتقال گاز است. 
پايگاه اينترنتي شبكه تلويزيوني آر تي روسيه به اين مساله 
اشاره كرد كه در تئوري در رابطه با خط لوله موضوع زيادي 
وجود ندارد كه مركل و پوتين بخواهند درباره آن صحبت 
كنند. بخش اول پروژه مشترك گازپروم و شركت هاي 
بزرگ انرژي در غرب اروپا بدون هيچ مش��كلي از سال 
2۰11 تاكنون در حال اجرا بوده اس��ت. بخش دوم كه 
ساخت خط لوله زير آب به طول 12۰۰ كيلومتر است و 
مي تواند ظرفيت پيشين صادراتي را به دو برابر افزايش 
دهد، موافقت همه كشورهاي مربوطه را كسب كرده است 
و انتظار مي رود طبق برنامه، در سال 2۰2۰ تكميل شود. 
آماده سازي براي ساخت اين بخش از خط لوله در ماه مه 

آغاز شده است.

دريچه

فروش گسترده اوراق قرضه 
امريكايي توسط تركيه

گروه جهان    وزارت خزانه داري امريكا اعالم كرده 
تا پايان ژوئن سهم تركيه از اوراق قرضه امريكا براي 
هشتمين ماه متوالي كاهش يافته و به 2۸.۸ ميليارد 
دالر رسيده كه از سال 2۰۰2 تاكنون بي سابقه بوده 
است. تركيه در اين هش��ت ماه حدود 5۰ درصد 
اوراق قرضه در اختيار خود را به فروش رسانده كه 
اين عرضه گسترده به نگراني ها در خصوص بحران 

اقتصادي تركيه دامن زده است.
به گ��زارش بلومب��رگ، همانند روس��يه تركيه 
هم بازيگر كوچكي در ب��ازار اوراق قرضه امريكا 
محسوب مي شود و بيشترين سرمايه گذاري در 
اين بازار از جانب چين و ژاپن انجام مي شود. اما 
برخالف روس��يه كه فروش اوراق قرضه امريكا 
را با ه��دف متنوع س��ازي اقتص��ادي و كاهش 
آس��يب پذيري از تحريم هاي امريكا در دس��ت 
اجرا دارد، به نظر مي رس��د هدف تركيه بيشتر 
وارد كردن دالر به اين كش��ور باشد؛ اما كاهش 
دارايي هاي امن با كاهش بيشتر ارزش لير همراه 
شود. با وجود بهبود نس��بي در ارزش لير به ويژه 
پس از اع��الم خبر س��رمايه گذاري 15 ميليارد 
دالري قطر در تركيه، نرخ برابري لير  تركيه هنوز 
پايين است. شركت هاي تركي براي تامين مالي تا 
پايان امسال دست كم به 16 ميليارد دالر سرمايه 
نياز دارن��د و به گفته بانك مركزي تركيه، بدهي 

خالص آنها از 217 ميليارد دالر گذشته است.
در همين حال اس��پوتنيك به نقل از موسس��ه 
استاندارد اند پورز نوش��ته، رتبه اعتباري تركيه 
 »B+« به دليل نوس��ان اخير ارزي اين كش��ور از
به »-BB« كاهش يافته اس��ت، اما چش��م انداز 
اين كش��ور كماكان باثبات ارزيابي مي شود. اين 
موسسه هم چنين سرمايه گذاري در اوراق قرضه 
تركيه را پرمخاطره ارزيابي و پيش بيني كرد سال 
آينده رش��د اقتصادي تركيه منفي شود. يكي از 
عوامل اصلي آسيب هاي اقتصادي تركيه به ويژه 
در روزهاي اخير تحريم هاي امريكا و تنش ها بر 
سر سرنوشت كش��يش امريكايي بوده است كه 
در تركيه در حبس خانگي به سر مي برد. دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا و استيون منوچين 
وزير خزانه داري امري��كا گفته اند در صورت آزاد 
نشدن كشيش امريكايي، تحريم هاي بيشتري در 
انتظار تركيه خواهد بود. خطوط هوايي ملي تركيه 
)تركيش ايرالينز( يكي از محتمل ترين اهداف اين 

تحريم ها محسوب مي شود. 

كوتاه از منطقه

 وعده چين براي
حمايت مالي از پاكستان 

در شرايطي كه دولت جديد پاكستان براي مديريت 
مس��ائل ارزي خود ب��ا وجود ذخاير نامناس��ب با 
مشكالت زيادي دست به گريبان است، چين به 
پاكستان براي حمايت مالي تضمين داده است. به 
گزارش پاكستان ديلي، مقامات چيني به پاكستان 
اطمينان خاطر داده اند وام هاي بيشتري در اختيار 
اين كش��ور قرار دهند. پاكستان در حال رايزني با 
صندوق بين المللي پول براي دريافت يك بسته 
نجات 12ميليارد دالري است با اين امريكا به عنوان 
بزرگ ترين سهامدار صندوق بين المللي پول هشدار 
داده كه پاكس��تان نبايد از اين وام براي پرداخت 

بدهي هاي خود به پكن استفاده كند.

 تاكيد طالبان بر لزوم
مذاكرات مستقيم با امريكا 

طالبان اع��الم كرده مادامي كه اش��غال خارجي 
افغانستان ادامه داشته باشد، صلح به دست نمي آيد. 
به گزارش آسوش��يتدپرس، هيبتاله آخوندزاي 
رهبري طالبان، در پيام شنبه خود بار ديگر تاكيد 
كرده كه جنگ افغانستان تنها با مذاكرات مستقيم 
با امريكا پايان مي يابد. طالبان در سال هاي اخير به 
حمالت زيادي دس��ت زده و مناطق زيادي را در 

سراسر افغانستان تصرف كرده است.

 القاعده توافق محرمانه
با امارات را رد كرد 

ش��اخه القاعده يم��ن پس از س��كوتي طوالني، 
گزارش ه��ا مبني ب��ر توافق محرمانه ب��ا ائتالف 
س��عودي از جمله امارات متحده عربي را رد كرد. 
آسوشيتدپرس گزارش داده بود نيروهاي اماراتي 
در كنار نيروهاي القاعده گروه هاي جديد ش��به 
نظامي تش��كيل داده و در مناطق جنوبي تحت 
كنترل يمن حضو دارن��د. القاعده اعالم كرده اين 
گ��زارش هيچ گونه اعتب��ار ن��دارد. در اين بيانيه 
آمده، عربستان و امارات با امريكا براي دستيابي به 
اهدافشان از كثيف ترين ابزار استفاده مي كنند كه 

بزودي اين مساله آشكار خواهد شد. 

 عراق: زمان كنار گذاشتن
دالر فرارسيد

وزير دارايي سابق عراق با اشاره به جنگ اقتصادي 
كه امريكا با پشتوانه دالر عليه كشورهاي مختلف 
دنيا به راه انداخته تاكيد كرده زمان كنار گذاشتن 
دالر در تعامالت مالي دنيا فرارس��يده است. به 
گزارش ايرنا، باقر جبر الزبيدي گفته زمان آن فرا 
رسيده كه يك واحد پولي ديگر و يا فلزهاي گرانبها 
جايگزين دالر ش��ود. اين مقام عراقي پيشنهاد 
كرده با توجه به اعمال محاصره و تعرفه امريكا عليه 
روسيه، ايران، تركيه، چين، كره شمالي، سوريه و 
ونزوئال كش��ورهاي توليد كننده نفت )اوپك( از 
واحد يورو به عنوان هم تراز دالر در تعامالت مالي 

خود بهره ببرند.

بمبي كه ۴۰ كودك يمني را 
كشت، امريكايي است

 قطع كمك ۲۰۰ ميليون 
دالري امريكا به سوريه

 »شي جين پينگ« سپتامبر
به كره شمالي مي رود

زندان در انتظار مشاور 
سابق ترامپ

» مادورو« بسته جديد 
اقتصادي-مالي ارايه كرد

گروه جهان  
بمبي كه ائتالف به رهبري عربس��تان سعودي در 
حمله به اتوبوس كودكان يمني استفاده كرده ساخت 
امريكاس��ت و دولت دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، اين نوع بمب را به عربس��تان فروخته است. 
به گزارش س��ي ان ان، بمبي كه باعث كشته شدن 
4۰ كودك يمني شد، بمبي 227 كيلوگرمي از نوع 
MK 82 ساخت كارخانجات الكهيد مارتين امريكا 
است. اين بمب بسيار شبيه بمبي است كه ائتالف به 
رهبري عربستان 2۰16 در حمله به مراسم تدفين 
در يمن استفاده كرد كه در جريان آن 155 تن كشته 
و صدها نفر ديگر زخمي ش��دند. رياض در آن زمان 
اعالم كرد اطالعات نادرست باعث اين حمله هوايي 
شده و مس��ووليت آن  را بر عهده گرفت. در آن زمان 
و بعد از حمله ديگري از س��وي عربستان به بازاري 
در يمن كه به كشته ش��دن 97 شهروند اين كشور 
انجاميد، دولت باراك اوباما فروش اين نوع بمب ها را 
به عربستان ممنوع كرد. با اين حال با روي كار آمدن 
ترامپ، وي فروش انواع سالح از جمله بمب هايي 
كه در دولت اوباما فروششان به عربستان ممنوع 
شده بود را از س��ر گرفت. دولت ترامپ قراردادي 
11۰ميليارد دالري براي فروش تسليحات با رياض 
امضا كرده است. با افزايش قربانيان حمالت رياض 
در يمن، اعتراض ناظران و گروه هاي حقوق بشري 
به نقش امريكا در كش��تار كودكان يمني در حال 
افزايش است. بحران انساني در يمن شديدترين 

بحران انساني جهان در حال حاضر است. 

گروه جهان  
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا در واشنگتن اعالم 
كرد بعد از آنكه متح��دان امريكا كمك هاي مالي 
بازسازي سوريه را برعهده گرفته اند، اياالت متحده 
كمك هاي مالي خ��ود را براي اهداف ديگري خرج 
خواهد كرد. روزنامه وال اس��تريت ژورنال قبال خبر 
داده بود كه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا از 
وزارت امور خارجه كش��ورش خواسته است كمك 
نقدي 2۰۰ ميليون دالري براي بازس��ازي سوريه 
را ب��ه حالت تعليق درآورد. كش��ورهاي ائتالفي در 
واكنش به اين درخواست مبني بر مسووليت و تعهد 
بيشتر به تامين مالي بازسازي سوريه موافقت كردند 
حدود ۳۰۰ ميليون دالر به اين كشور كمك كنند. 
هدر ناوئرت سخنگوي وزارت خارجه امريكا كمك 
مالي متحدان امريكا را »موفقيت ترامپ« توصيف 
كرد و گفت پ��ول ماليات دهندگان امريكايي براي 
اولويت هاي ديگر سياس��ت خارجي امريكا صرف 
خواهد شد. عربستان سعودي 1۰۰ ميليون دالر 
و ام��ارات متحده عرب��ي 5۰ ميليون دالر كمك 
كرده اند. ظاهرا قرار است آلمان، فرانسه، ايتاليا، 
دانمارك و تاي��وان هم در اين كمك ها س��هيم 
ش��وند. كمك هاي مالي به بازس��ازي مناطقي 
اختصاص مي يابد كه توس��ط متحدان امريكا در 
سوريه از كنترل داعش خارج شده اند. دولت بشار 
اسد ضمن انتقاد از كمك هاي مالي اين ائتالف، 
گفت حمايت ه��اي مالي به مناطق تحت تصرف 

شورشيان سوري غير قابل قبول است.

گروه جهان  
رييس جمهوري چين ماه آينده به دعوت رهبر كره شمالي 
از پيونگ يانگ ديدار و در مراس��م هفتادمين سالگرد 
تاسيس كره شمالي شركت مي كند. به گزارش رويترز، 
اين نخستين ديدار شي  جين پينگ رييس جمهوري 
چين، از پيونگ يانگ از زمان تصدي رياست جمهوري در 
سال 2۰12 و همچنين نخستين ديدار يك رييس جمهور 
چين از كره شمالي در 1۳ سال اخير است. مراسم سالگرد 
تاسيس كره شمالي نهم سپتامبر برگزار مي شود. گفته 
شده، ديدار شي از پيونگ يانگ ممكن است تا لحظات آخر 
دستخوش تغييراتي شود. چين مهم ترين شريك تجاري 
كره شمالي است و كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، از 
آغاز سال جاري ميالدي تاكنون، سه بار اين كشور ديدار 
و با شي در خصوص بهبود همكاري ها ميان اين دو كشور 
و همچنين اصالحات اقتصادي گفت وگو كرده است. 
پيش از انتشار خبر سفر شي جين پينگ به كره شمالي، 
رسانه هاي خبري از سفر يك هيات بلندپايه كره شمالي 
به پكن خبر داده بودند. خلع سالح هسته اي شبه جزيره 
كره و روابط دوجانبه از موضوعات كليدي مورد بحث در 
اين سفر اعالم شده است. »ري يونگ نام« معاون نخست 
وزير و »چو خويي چول« معاون وزير خارجه كره شمالي 
از جمله اعضاي اين هيات هس��تند. سفر در شرايطي 
انجام مي شود كه سران دو كره در حال آماده شدن 
براي س��ومين ديدار خود در س��ال جاري ميالدي 
هستند و همزمان امريكا شركت هايي از چين، روسيه، 
كره شمالي و تعدادي از افراد حقيقي اين كشورها را 
بار ديگر در ارتباط با پيونگ يانگ تحريم كرده است. 

گروه جهان  
رابرت مولر ب��ازرس ويژه تحقيق��ات درباره دخالت 
احتمالي روسيه در انتخابات آمريكا، درخواست كرده 
جورج پاپادوپولوس مشاور س��ابق ستاد انتخاباتي 
دونالد ترامپ رييس جمهور آمريكا، زنداني ش��ود. 
گفته ش��ده پاپادوپولوس به دليل دروغ گويي هاي 
مكرر در ژانويه 2۰17 لطمه غيرقابل جبراني به روند 
تحقيقات دخالت روس��يه در انتخابات آمريكا وارد 
آورده اس��ت.  به گزارش رويترز، دادس��تان هايي كه 
با مولر همكاري دارند در اس��نادي كه به دادگاه ارايه 
كردند جزييات بيشتري را درباره نخستين روزهاي 
تحقيقات درباره پرونده مداخله روسيه فاش و اعالم 
كردند پاپادوپولوس به دليل گفتن دروغ به اف بي آي 
طي روند تحقيقات، بايد دستكم 6 ماه زنداني شود. 
دادستان ها گفته اند دروغ هاي پاپادوپولوس كه طي 
رقابت هاي انتخاباتي2۰16 به عنوان مشاور سياست 
خارجي ستاد انتخاباتي ترامپ فعاليت مي كرد، باعث 
شده كه اف بي آي فرصت بازجويي شايسته و مناسب 
را از يك��ي از افرادي كه پاپادوپولوس با وي در تماس 
بوده از دس��ت بدهد. در اس��نادي كه دادستان ها به 
دادگاه ارايه كردند، همچنين آمده اف بي آي با جوزف 
ميفسود از اساتيد دانشگاه مالت در تماس بوده است. 
گفته شده، اگر پاپادوپولوس ژانويه 2۰17 حقيقت را 
به اف بي آي گفته بود، اين سازمان مي توانست اقدامات 
تحقيقاتي زيادي را براي كمك به روند تحقيقات انجام 
دهد، به طور مثال درباره اينكه چطور و از كجا جوزف 

ميفسود اين اطالعات را به دست آورده است.

گروه جهان  
رييس جمهوري ونزوئال از اجراي طرح اقتصادي-مالي 
جديد دولت با هدف بهبود وضعيت اقتصادي خبر داد 
كه از جمله موارد مطرح شده در آن، افزايش حداقل 
دستمزد در اين كشور است.به گفته نيكالس مادورو، 
اين طرح تحت عنوان برنامه »بهبود اقتصاد، رشد و 
برنامه رفاه« قرار است از 2۰ اوت )29 مرداد( اجرايي 
شود. مادورو همچنين در يك سخنراني تلويزيوني 
اعالم كرد كه براساس برنامه اصالحات در امور مالي 
ونزوئال، قرار است پنج صفر از واحدي پولي اين كشور 
)بوليوار( حذف شود. به گزارش رويترز، ونزوئاليي ها 
درپي نگراني از اين مساله كه حذف 5 صفر از بوليوار 
به كاهش بيش��تر ارزش پولشان بيانجامد و تجارت 
اوليه را غيرممكن سازد، به فروشگاه ها هجوم بردند. 
به گزارش اسوشيتدپرس، برنامه مادورو براي افزايش 
ميانگين دستمزد در اين كشور براي پنجمين بار در 
س��ال جاري ميالدي، بخشي از يك بسته اقتصادي 
در تالش براي تثبت قيمت هاس��ت. اما كارشناسان 
اقتصادي معتقدند كه اين بس��ته جديد احتماال به 
ادامه روند افزايش تورم ونزوئال خواهد انجاميد. از جمله 
اهداف ديگر مادورو از سياست هاي جديد اقتصادي، 
يكسان سازي قيمت ها، افزايش حداقل دستمزدها و 
پرداخت مستمري ها براساس پترو واحد پول مجازي 
جديد اين كشور است.  كمبود شديد مواد غذايي و دارو 
و همچنين تورم بسيار شديد در ونزوئال با تنش هاي 
اجتماعي و مهاجرت شمار زيادي از ونزوئاليي ها به 

كشورهاي همسايه همراه بوده است.
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حرف و عمل ما چه زماني  هم خواني دارد

رسانه های عربی: ایران قادر به گذر از تحریم های آمریکا است

مولف:  اريك كاپالن 
مترجم:  علي برزگر 

نيويورك تايمز-پيتر سينگر، فيلسوف استراليايي، 
يك بار براي آنكه س��خن خ��ودش را نقض مي كند، 
مورد انتقاد قرار مي گيرد. س��ينگر نظريه اي اخالقي 
اراي��ه مي كند كه در آن احس��اس و حي��ات آگاهانه 
پيچيده ارزش��مندترين چيز اس��ت، و از اين پيامد 
منطقي س��ر باز نمي زند كه زندگي انساني با اختالل 
ذهني شديد از زندگي يك مرغ ارزش كمتري دارد. 
س��پس روزنامه نگاران پي مي برند كه مادر س��ينگر 
دچار آلزايمر است و او تصميم گرفته است تا پولش را 
 به جاي كمك به مرغ ها صرف مراقبت از مادرش نمايد.

و حت��ي  دورو مي نامن��د  را  آن ه��ا س��ينگر 
نش��ريه نيوريپابليك در ط��رح روي جل��دش 
تصوي��ري از پيرزن��ي س��ردرگم ب��ا واك��ر، تح��ت 
 عن��وان »م��ادران ديگ��ران«، منتش��ر مي كن��د.
 بنابراي��ن، نقض س��خن خودتان چقدر بد اس��ت؟
در فلس��فه، از زم��ان س��قراط )يعني ش��خصيتي 
ترول مانن��د، حتي قب��ل از اينكه اينترنت��ي در كار 
باش��د(، به اين پرس��ش چنين پاس��خ داده ش��ده: 
»بس��يار ب��د«. اگ��ر مي داني��د ك��ه ب��ه دو گ��زاره 
ناس��ازگار ب��اور داري��د، آنگاه باي��د به اين مس��اله 
 رس��يدگي كنيد. ش��ما به ي��ك نظريه ني��از داريد.

اما خود نظريه ها معمواًل گيج كننده و غيررضايت بخش 
 هس��تند، ي��ا اي��ن دو ويژگ��ي را ب��ا ه��م دارن��د.

براي مثال، در مورد فوق، ش��ما مي توانيد بكوشيد تا 
ويژگي خاصي را بيابيد كه مشترك است بين مادران 
دچار زوال عقل و كساني كه باور داريم ارزش مراقبت 
را دارن��د، براي مثال ويل اس��ميت، ام��ا مرغ ها فاقد 
آن ويژگي هس��تند. براي مثال: منقارنداشتن. ويل 
اس��ميت منقار ندارد، مادران دچار زوال عقل منقار 
ندارند، مرغ ها منقار دارند. بنابراين اكنون ما نظريه اي 
در دس��ت داريم كه چرا ويل اس��ميت و م��ادر پيتر 
 سينگر شايسته مراقبت اند اما مرغ ها چنين نيستند.

فقط مشكل اينجاست كه اين آش��كارا نظريه اي بد 
است. شايد مادر ش��ما هنرمند مفهومي سرشناسي 
باشد كه قبل از ابتال به آلزايمر از طريق جراحي براي 
خودش منقار گذاش��ته باش��د. اين امر او را با مرغ در 
يك مقوله جاي خواهد داد. شما مي توانيد استدالل 
كنيد كه مادِر دچار زوال عقْل ارزش بيش��تري دارد 
زيرا او تداوم فيزيكي مادري اس��ت كه شما دوستش 
داش��ته ايد. اما اين اس��تدالل معتبر نيست: روزي، 
بدن او به اس��كلت تبديل خواهد شد و شما نخواهيد 
 خواس��ت كه مادر اسكلتي را به ش��ام دعوت كنيد.

اين ها هر دو نظريه هايي تقريب��ًا احمقانه اند؛ واضح 
اس��ت كه ما مي تواني��م بهت��ر از اين عم��ل كنيم. 
اما من آنه��ا را مط��رح مي كنم تا، درباره دش��واري 
 ذاتي نظريه به عنوان ابزار، نكته اي را روش��ن سازم.

بخش��ي از آنكه اين معماي مادر/مرغ اين قدر دشوار 
است، تعارض آن با دو باور متناقض ما درباره آدميان 

است: 
۱. آدميان موجوداتي معنادار هس��تند؛ كارهاي آنها 

معنادار است.
۲. آدميان مثل هر چيز ديگر اشيايي داراي علت اند، 
 درست به همان اندازه بي معنا كه آتش هاي جنگلي.

فالسفه از دكارت تا كانت تا دونالد ديويدسون به اين 
ناس��ازگاري توجه كرده اند و كوشيده اند تا نظريه اي 
ارايه كنند ك��ه چگونه آدمي��ان مي توانند هم منبع 
معنا باشند و هم تابع قانون عليت. از ديدگاه دكارت، 
آدميان صرفًا دو چيز متفاوت اند كه به شيوه اي رازآلود 

به هم بسته شده اند، چنان كه گويي يك كرگدن و يك 
كوسه را به هم بدوزيد. از نگاه كانت، آدميان يك چيز با 
دو وجه هستند، وجه فنومنال، كه ما را در شبكه اي از 
علل جاي مي دهد، و وجه نومنال، كه ما را موجوداتي 
آزاد نشان مي دهد. ديويدسون استدالل مي كند كه 
جهان نه ذهني است نه فيزيكي، اما مي تواند توصيفات 
ذهني يا فيزيكي بپذيرد، و بسته به اينكه كدام توصيف 
 را به كار مي بريم به نحوي متفاوت مي تواند فهم شود.

يك نگراني درب��اره همه اين نظريه ها آن اس��ت كه 
آنه��ا تناقض را ح��ل مي كنند، تناقض بين انس��ان 
ماشيني و انسان معنادار، اما به قيمت اينكه خودشان 
پرس��ش هايي دش��وار پيش مي نهند. شما احساس 
مي كني��د مي خواهيد از دكارت بپرس��يد: »چگونه 
اين دو جوهر همزيستي دارند؟« يا از كانت بپرسيد: 
»چگونه خويش��تن آدم��ي مي تواند ه��م فنومنال 
و ه��م نومنال باش��د؟« يا از ديويدس��ون بپرس��يد: 
»چ��را اصاًل ي��ك رخداد باي��د توصيف��ات ذهني و 
فيزيكي داش��ته باش��د؟« از اين ه��ا نگران كننده تر 
اين اس��ت كه ب��ه نظر نمي رس��د اي��ن نظريه ها در 
حل تناق��ض بين »مادر ب��ر مرغ غلب��ه مي كند« و 
 »مرغ بر م��ادر غلبه مي كن��د« به ما كم��ك كنند.

آيا مادِر دچاِر زواِل عقل، هنگامي كه ضايعات مغزي 
او بيش از حد شديد مي شوند، جوهر متفكر دكارتي 
خود را از دس��ت مي دهد؟ آيا خويشتن نومنال او به 
بهشت نومنال پرواز مي كند و خويشتن فنومنال او را 
جا مي گذارد تا مراقب اوضاع باشد؟ آيا او ديگر تحت 
توصيفات ذهني قرار نمي گيرد و فقط واجد شرايط 
توصيف فيزيكي مي شود؟ درست كي و چگونه مادر 
 از قلمرِو انسان گذر مي كند و به قلمرِو مرغ پا مي نهد؟

 م��ا ب��ا تناقض��ي اخالق��ي ش��روع كردي��م: 
۱. مادر از مرغ بهتر است.

۲. م��رغ از مادر بهتر اس��ت. و در پ��س آن تناقضي 
متافيزيكي يافتيم: 

۱. آدميان موجوداتي معنادار هستند.
۲. آدميان ش��يء هس��تند. اما در پس اين، تناقضي 

ژرف تر و واقعًا دشوار نهفته است، يعني: 

 ۱. عشق و احترام بهترين روش برخورد با آدميان است.
۲. بهتري��ن روش برخ��ورد با آدميان آن اس��ت كه 
عل��ل كارهاي آنان را دريابي��م و، هنگامي كه اهداف 
 م��ا را برآورده نمي س��ازند، آدمي��ان را تغيير دهيم.

اگر ش��ما بدبين باش��يد مي توانيد بگوييد كه ما در 
فرهنگي زندگي مي كنيم كه در آن آدميان مي گويند 
ب��ه )۱( باور دارند و ب��ه فرزندان خ��ود مي آموزند تا 
هنگامي كه در اين باره از آنها پرسش مي شود )۱( را 

ذكر كنند، اما هميشه چنان عمل مي كنند كه گويي 
به )۲( باور دارند. بنابراين، در نهايت، سينگر همانند 
همه ما در جهاني از رواب��ط عّلي زندگي مي كند كه 
بايد به ش��يوه معمول آن را تغيير دهد: با صرف پول. 
اگر پولتان را صرف مراقبت از مادرتان كنيد آنگاه پول 
كمتري ب��راي كمك به پويش »پيت��ا “ براي مبارزه 
 با دامپ��روري صنعتي خواهيد داش��ت، و بالعكس. 

ما در كس��وت آدميان بالغ هميش��ه ب��ا تصميمات 
واقعي س��ر و كار داريم كه مي كوش��يم تا ديگران را 
وادار كنيم كارهايي را انج��ام دهند. كانت مي گويد 
كه يك انس��ان هرگز نبايد به عنوان وس��يله به كار 
گرفته شود بلكه فقط بايد به مثابه غايت با او برخورد 
ش��ود، اما او يك خدمتكار داشت. اين ايده اي جالب 
 اس��ت، اما چگونه ب��ه آن جامه عمل مي پوش��انيد؟

ش��ايد م��ن آدم��ي بي پش��تكار باش��م؛ محص��ول 
فرهنگ��ي مصرف گ��را خواس��تار خرس��ندي آني 
اس��ت، اما من از دس��تيابي ب��ه نظريه اي س��ازگار و 
دقيق نوميد هس��تم ك��ه در موقع خود ب��راي همه 
كس��اني كه مادرش��ان دچار زوال عقل اس��ت )من 
يكي از آنها هس��تم( تبيين كند چ��ه چيزي مادران 
 دچ��ار زوال عق��ل را از مرغ ه��ا متماي��ز مي س��ازد.

اگ��ر ما نتوانيم نظري��ه اي در اين ب��اره ارايه كنيم يا، 
بطور مش��ابه، نتوانيم در مدت زمان كافي نظريه اي 
پيش��نهاد كنيم كه زندگي خود را با آن پيش ببريم، 
چه بايد بكنيم؟ به وضوح يك پاس��خ اين اس��ت كه 
به طريقي كارها را راس��ت و ريس كنيم، اس��تقامت 
به خ��رج دهيم، واقعي��ت را بپذيريم. يا ب��ا بياني كه 
بيشتر خوشايند غرور ما باش��د، بپذيريم كه زندگي 
تناقضي رازآميز و ش��گفت انگيز اس��ت كه نمي توان 
آن را فه��م كرد، و در صورت ل��زوم براي پذيرش اين 
 ام��ر به مراقب��ه يا مواد روانگردان متوس��ل ش��ويم.

باوجوداين، من فكر مي كنم كه ما مي توانيم بهتر از اين 
عمل كنيم و يك گام براي تحقق اين هدف آن است 
كه به صورت فردي و به مثابه يك فرهنگ بپذيريم كه 
مي توان ناسازگار بود. هنگامي كه به ديگر فرهنگ ها 

مي نگريم، مي توانيم دريابيم كه آنها كوش��ش هايي 
براي انجام امر ناممكن هس��تند يعني سازگاركردن 
جهان بيني هاي ناسازگار. چينيان باستان وارث هر دو 
سنت تائوئيست و كنفوسيوسي بودند. بنابراين گاهي 
فرهيخته چيني همانند يك تائوئيست تمايل داشت 
كه همه چيز را به حال خود رها كند، و گاهي همانند 
يك كنفوسيوس��ي مي خواس��ت كه نظام اجتماعي 
 هماهنگ��ي ب��ر اميال س��ركش آدمي حاك��م كند.
ما فرهيختگان چين باستان را براي اين امر سرزنش 
نمي كني��م كه ناس��ازگار عمل مي كنن��د، بنابراين 
چرا نبايد بكوش��يم تا حداقل به همين اندازه نسبت 
به خودمان آس��ان بگيريم؟ نه فق��ط بدين دليل كه 
اس��ترس زندگي كمتر خواهد بود ي��ا بدان دليل كه 
مردمي كه نس��بت به خودش��ان خشن و سخت گير 
هس��تند در نهايت نس��بت به ديگران هم خش��ن و 
س��خت گير خواهند بود، آن چنان كه روزنامه نگاران 
با س��ينگر چنين برخوردي داشتند )هرچند، به باور 
من، اين ها هر دو درست هس��تند(، بلكه بدان دليل 
كه اگر دو مجموعه از س��نت ها داشته باشيم كه كار 
مي كنند، با كنارگذاش��تن هر يك از آنها چيزي را از 

دست خواهيم داد.
نگريس��تن به آدميان به مثابه منابع معنا و همچنين 
نگريستن به آنها به مثابه چيزهايي تابع قانون عليت به 
موفقيت تمدن ما كمك مي كند. تا هنگامي كه چيزي 
بهتر در دست نداشته باشيم، با كنارگذاشتن هر يك از 
آنها در جست وجويي احمقانه براي سازگاري -يعني 
لولوي اذهان كوچك )يا مايه نگراني آن ها؟( - با خطر 
 تضعيف مجموعه مهارت هاي خودمان روبرو هستيم.

ام��ا درباره م��ادر و م��رغ چ��ه مي كنيم؟ آي��ا براي 
روياروي��ي ب��ا زمان هاي��ي ك��ه زندگ��ي م��ا دچار 
 تناقض مي ش��ود، منبعي بهتري در دس��ت داريم؟

م��ن فك��ر مي كن��م ك��ه حداق��ل س��ه منب��ع 
 در دس��ت داري��م: آداب، ت��رس، و كم��دي.
آداب: هر ش��ام تعطيالت كه مرغ روي ميز اس��ت و 
مادر حتي با وجود ابتال به آلزايمر پشت ميز نشسته 

اس��ت، به ما در حل تن��ش در نح��وه برخوردمان با 
آدمي��ان و حيوان��ات كمك مي كند. م��ا راهي براي 
حل مش��كل از طري��ق تفك��ر نداريم، اما اگ��ر مادر 
بخشي از آداب خانواده اس��ت، يعني رقص قدرداني 
و آش��نايي، مش��كالت خود را ب��ا زندگي كردن حل 
 مي كنيم، حتي اگر نتوانيم آنها را با تفكر حل نماييم. 

ت��رس: ت��رْس واكنش��ي ب��راي هنگامي اس��ت كه 
تناقض به قلمرويي وارد ش��ده است كه ديگر زندگي 
ممكن نيس��ت. فيل��م »عجيب الخلقه ه��ا “چنين 
پاي��ان مي ياب��د كه دخت��ري زيبا به زن��ي با ريخت 
مرغ تبديل مي ش��ود، اي��ن هنوز ه��م مي تواند ما را 
مش��مئز كند و، با توس��ل به ظرفيت ما براي ترس، 
بدن هاي ما مي تواند از وضعيت هاي دش��واري عبور 
كند ك��ه ذهن هاي م��ا نمي تواند. اس��كلت مادر در 
س��ر ميز ش��ام كه در باال به آن اشاره ش��د بر اندام ما 
 لرزه مي ان��دازد، اين ترس ارزش نگه��داري را دارد.

كمدي: س��رانجام، كمدي هميش��ه در پ��ي ايجاد 
ارتباط بين چش��م اندازهاي ناس��ازگار ب��وده: بدين 
دليل كمدي هاي س��نتي اغلب با مراس��م عروسي 
پايان مي يابد. در پايان فيلم »آني هال “ ش��خصيت 
وودي آلن جوكي درباره م��ردي تعريف مي كند كه 
برادرش فكر مي كند مرغ اس��ت؛ او مي گويد آن مرد 
برادرش را به پزش��ك نمي برد زي��را »به تخم مرغ ها 
ني��از دارم«. او از م��ا مي خواهد ك��ه دريابيم چگونه 
برخي از تمايزات ما از چشم اندازي توهم هستند و از 
چشم اندازي ديگر ضروري هستند. اين تناقض است 
 و جوك او ب��ه ما امكان مي دهد تا با آن زندگي كنيم.

هنگامي كه از سيدني مورگنبسر فيلسوف دانشگاه 
كلمبيا پرسيده مي شود آيا او اين ديدگاه را مي پذيرد 
كه چيزي مي تواند در عين حال الف و غير الف باشد، 
پاسخ مي دهد: »مي پذيرم و نمي پذيرم«. من قباًل فكر 
مي كردم او به شوخي پاسخ داده است. اكنون كه درباره 
اين موضوع انديشيده ام فكر مي كنم هم چنين است 

و هم چنين نيست.
منبع : ترجمان

برخی از رسانه های عربی با اشاره به تجربه ايران در 
رويارويی با تحريم ها، در کنار توان و انعطاف پذيری 
اقتص��اد و گس��تردگی روابطش با ديگر کش��ورها 
و مخالفت ه��ای جهانی ب��ا تحريم ه��ای آمريکا و 
قدرت يابی محور مقاومت، تاکي��د کردند که ايران 

قادر به گذر از تحريم های جديد واشنگتن است.
به گ��زارش گروه تحلي��ل، تفس��ير و پژوهش های 
خبری، پس از اع��الم تحريم های يک جانبه آمريکا 
عليه ايران در پانزدهم مردادماه و ماجراجويی های 
ترامپ برای به صفر رس��اندن صادرات نفت کش��ور 
تنها عربس��تان و رژي��م صهيونيس��تی از اين اقدام 
اس��تقبال و ديگر کش��ورها اي��ن اق��دام ترامپ را 
 محکوم و بر ادام��ه تجارت با اي��ران تاکيد کردند. 

تحريم ه��ای جدي��د ترامپ عليه ايران از پش��توانه 
قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل برخوردار 
نيست. از اين  رو، بس��ياری از کشورهايی که با ايران 
روابط تجاری دارند اين اق��دام ترامپ را غير قانونی 
 دانس��ته و حاضر نيس��تند که با آن همراه ش��وند. 

در اين خص��وص روزنامه »المدن« لبنان نوش��ت: 
آمريکا اميدوار اس��ت که تحريم های ضد ايرانی آثار 
بس��ياری به دنبال داش��ته باش��د. اما اين تحريم ها 
برخالف تحريم های گذش��ته از حمايت بين المللی 
برخوردار نيس��ت. اتحاديه اروپا ب��ا برخی اقدامات 
اجرايی برای حمايت از ش��رکت های خود در ايران 

با هدف کاهش آثار اين تحريم ها تالش می کند.
رفت��ار چي��ن، روس��يه، هن��د و ترکي��ه ه��م در 
اي��ن زمين��ه به دلي��ل خري��د نف��ت از اي��ران و 
 س��رمايه گذاری در اي��ن کش��ور مه��م اس��ت.

روزنامه »لبنان الجديد« هم در اين زمينه نوش��ت: 
اي��ران به ط��ور عمل��ی، گزينه های بس��ياری برای 
رويارويی با تحريم ه��ای ترامپ در اختيار دارد. 60 

درصد معامالت نفتی و غير نفتی اين کش��ور با سه 
کشور چين، هند و ترکيه است. همه اين کشورها بر 
خالف آمريکا، اراده خود برای ادامه مبادالت تجاری 
با ايران نش��ان داده اند. وزير اقتصاد آلمان هم اعالم 
کرده است درباره همکاری با ايران زير بار ديکته های 
آمريکا نخواهد رفت و اتحاديه اروپا هم به دنبال راهی 
 برای دور زدن تحريم های آمريکا عليه ايران اس��ت.

اي��ن نش��ريه اف��زود: ف��رود آم��دن 5 هواپيم��ای 
مس��افربری از نوع »ای تی ار« ايتاليايی در فرودگاه 
مهرآب��اد تهران ک��ه همزمان ب��ا آغ��از دور جديد 
تحريم ه��ای آمريکا صورت گرفت، نش��ان می دهد 
ک��ه اتحاديه اروپ��ا برای حف��ظ توافق هس��ته ای 
جدی است و برای به شکس��ت کشاندن طرح های 
 ترامپ اراده سياس��ی خود را نش��ان داده اس��ت. 

روزنام��ه »البناء« لبن��ان هم نوش��ت: قدرت يابی 
تح��والت  و  پاکس��تان  در  »عمران خ��ان« 

سياس��ی اين کش��ور و ني��از اس��الم آباد ب��ه نفت 
ايران س��بب ش��ده اس��ت ک��ه پاکس��تان به طور 
 طبيع��ی ب��ه ب��ازار نف��ت اي��ران تبدي��ل ش��ود.

اين روزنامه افزود: موضع منفی پاکس��تان در برابر 
سياس��ت های آمري��کا مقطعی نيس��ت، بلکه اين 
موض��وع بيانگر رخ��داد تحول راهبردی اس��ت که 
نتيج��ه آن کاهش فش��ارهای آمريکا علي��ه ايران 
خواهد بود. هن��د نيز به عنوان يکی از کش��ورهای 
عض��و بريکس ۱9درصد از نف��ت مصرفی خود را از 

ايران وارد می کند.
با توجه به اينکه سياس��ت گ��روه بريکس رويارويی 
ب��ا تصميم های آمريکا اس��ت، هند ه��م نمی تواند 
از اين سياس��ت چشم پوش��ی کند. نزديک ش��دن 
هرچه بيشتر پاکستان به ايران در دوره عمران خان 
سبب می ش��ود که هند هم در اين زمينه با همسايه 
 خود وارد رقابت ش��ود و به تهران نزديک تر ش��ود.

روزنام��ه »الزمان« ع��راق نيز در گزارش��ی به قلم 
»الس��ودانی« با عنوان »تحريم خن��ده دار ايران« 
نوش��ت: اکنون تحريم ايران از سوی آمريکا به يک 
ُجوک و قصه زمس��تانی تکراری تبديل شده است. 
کش��ورهای اروپايی، روس��يه، چين، هند و بيشتر 
کش��ورهای جهان اکنون در صف ايران ايستاده اند. 
ايران نفت خود را صادر خواهد کرد. مرزها، آسمان 
ها و درياهای اين کش��ور به همه مسيرها بازخواهد 
بود. اين کشور مواد غذايی، سالح، ابزارهای آموزشی، 
کشاورزی، صنعتی و هسته ای را با آزادی کامل وارد 
خواهد کرد. از اي��ن رو، بايد پرس��يد ترامپ ديوانه 
 ياوه گ��و از چه تحريمی س��خن به مي��ان می آورد؟

روزنامه »االهرام« مصر در گزارشی به قلم »مصطفی 
الس��عيد« با عن��وان »اي��ران سرنوش��ت ترامپ را 
مشخص می کند« نوشت: آمريکا در انتظارات خود 
درباره نتيجه تحريم های اقتصادی عليه ايران بسيار 

مبالغه می کند.
اين در حالی اس��ت که ايران از اي��ن موضوع نگرانی 
بس��ياری ندارد و اين کش��ور طی 35 سال گذشته 
همواره با تحريم های گس��ترده مقابله کرده است. 
ترام��پ به راحت��ی همپيمان��ان خود را از دس��ت 
می دهد و با اين سياس��ت ها همپيمانان او بيشتر به 
چين و روس��يه نزديک می ش��ود و ايران را در برابر 
 تحريم های آمري��کا مورد حمايت ق��رار می دهند.

اين نشريه افزود: ايران در پشت سر گذاشتن و خنثی 
کردن تحريم ها تجربه تاريخی دارد. تهران می تواند 
با اس��تفاده از کانال های مختلف اقتصادی، خود را 
در برابر تحريم ها بيمه سازد. انعطاف پذيری اقتصاد 
ايران و ظرفيت های داخلی اين کشور نيز در بسياری 
 از موارد توانمندی خود را به نمايش گذاش��ته اند. 

به نوش��ته روزنامه »اليوم الس��ابع« مصر، بسياری 

از پژوهش��گران مس��ائل ايران معتقدند که ايران با 
اس��تفاده از تجربه تاريخی خ��ود می تواند خود را با 
تحريم ها س��ازگار سازد. اين کش��ور پيش از اين با 
هفت قطعنامه ش��ورای امنيت سازمان ملل مقابله 
ک��رده و طی س��ال های ۲006 ت��ا ۲0۱3 ميالدی 
 توانس��ت خود را با اين تحريم ها س��ازگار س��ازد.

'به گفته »رجب س��اواروف« مدي��ر مرکز پژوهش 
معاصر ايران در روسيه ، دور از ذهن است که تحريم ها 
آثار منفی برای اقتصاد ايران به دنبال داش��ته باشد. 
ايران برای مدت های طوالنی می تواند در برابر رژيم 
تحريم ها مقاومت کند. اين کشور طی 4دهه گذشته 
موفق شده اس��ت ماهيت سياست غرب به رهبری 
آمريکا را بشناسد و با آماده سازی طرح »ب« خود را 
 برای هرگونه احتمال و سناريويی مهيا کرده است.' 

روزنامه لبنان��ی البناء نيز دراين خصوص نوش��ت: 
باي��د اش��اره ک��رد ک��ه س��اختار اقتصاد اي��ران از 
تنوع بخش��ی روز افزونی برخوردار اس��ت. به طوری 
که بخش کش��اورزی ح��دود ۱0درص��د از توليد 
ناخالص مل��ی، بخ��ش صنعت ح��دود 36 درصد 
از تولي��د ناخالص مل��ی و بخش خدم��ات خودرو 
55 درصد را تش��کيل می دهند و اين مولفه س��بب 
 می ش��ود ايران بتواند تحريم ها را پشت سر گذارد. 

روزنام��ه البناء اف��زود: محور مقاوم��ت که مخالف 
سياس��ت های ترامپ اس��ت، در براب��ر تحريم های 
ضد ايرانی دست بسته نخواهد ماند. قدرت مقاومت 
در منطقه غرب آسيا که از سواحل دريای مديترانه 
تا مرزهای ايران و افغانس��تان گسترش يافته است 
به ط��ور کارآمد در براب��ر آمري��کا و همپيمانان آن 
مقابله خواهند کرد. اقدامات مقاومت در اين زمينه 
می تواند آمريکا را زير فشار قرار دهد و دير يا زود اين 

کشور را مجبور به تغيير سياست سازند. 

قيمتمرغكاهشمييابد
رييس س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان تهران 
گفت: با توجه به جوجه ريزي هاي انجام ش��ده و 
عرضه مناس��ب، تا ۲ هفته آينده قيمت گوش��ت 
مرغ سير نزولي پيدا مي كند.به گزارش ايرنا، كريم 
ذوالفقاري در نشستي باخبرنگاران اظهار داشت: در 
تابستان با توجه به افزايش دما و همچنين افزايش 
قيمت ارز، مرغ هر كيلو گرم ۱۱ هزار و 500 تومان 
عرضه شده است.وي بيان كرد: سال گذشته با ارز 
3 هزار توماني قيمت مرغ به 8 هزار و 500 تومان 
رس��يده بود و امسال با توجه به قيمت ارز 4 هزار و 
۲00 توماني قيمت مرغ دچار افزايش شد.رييس 
سازمان جهاد كشاورزي اس��تان تهران ادامه داد: 
س��االنه ۲ ميليون و ۲00 هزار تن گوشت مرغ در 
كشور توليد مي شود كه حدود ۲0 درصد بيشتر از 
نيازهاي جامعه را توليد مي كنيم كه در حال حاضر 
با تامين نهاده هاي دام��ي و افزايش جوجه ريزي 
مناسب تالش مي كنيم تا ۲ هفته آينده قميت مرغ 
در بازار روند نزولي پيدا كند.وي تاكيد كرد: در حال 
حاضر قيمت مرغ در 3۲ مركز ميادين ميوه و تره بار 
هركيلو مرغ منجمد 6 هزار و 750 و هر كيلو مرغ 
گرم هركيلو 8 ه��زار و ۱75 تومان در حال عرضه 
است.ذوالفقاري خاطرنش��ان كرد: روزانه 300 تا 
400 تن مرغ منجمد و ۱00 تا ۱50 تن مرغ گرم با 
همكاري شركت پشتيباني امور دام در تهران عرضه 
مي ش��ود كه با اين عرضه تالش مي كنيم قيمت 
مرغ در پايتخت روند نزولي پيدا كند.وي تصريح 
كرد: در حال حاضر ۱4 هزار و 900 واحد صنعتي 
و خدماتي بخش كشاورزي در استان تهران وجود 
دارد كه كمتر از يك هزار واحد آن نيمه تعطيل و 
تعطيل است.رييس سازمان جهاد كشاورزي استان 
تهران در ادامه با بيان اينكه استان تهران ۱87 هزار 
هكتار اراضي كش��اورزي معادل ۱.۱6درصد كل 
اراضي كشاورزي كش��ور را دارد افزود: اين استان 
ساالنه 5 ميليون و 700 هزار تن معادل 5.۲ درصد 
محصوالت كش��اورزي كشور را توليد مي كند كه 
حدود 50 درصد از محصوالت كشاورزي در داخل 
استان فرآوري مي ش��ود.وي با بيان اينكه استان 
تهران به لح��اظ فرآوري محصوالت كش��اورزي 
نسبت به ساير استان هاي كش��ور در جايگاه اول 
قرار دارد گف��ت: آمارها نش��ان مي دهد كه حال 
كشاورزي اس��تان تهران خوب است و با توجه به 
اينكه 45 درصد آب اين استان در بخش كشاورزي 
مصرف مي شود اين ميزان محصوالت كشاورزي 
نشان مي دهد كه وضعيت كش��اورزي در استان 
تهران خوب است.وي ارزش ريالي كل محصوالت 
كش��اورزي توليد شده در استان تهران را ۱۱ هزار 
ميلي��ارد تومان اعالم كرد.وي خاطرنش��ان كرد: 
آب مصرفي بخش كش��اورزي در استان تهران از 
اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت چرا كه در س��اير 
استان ها 65 تا ۱00 درصد آب مصرفي مربوط به 
بخش كشاورزي است اما در استان تهران حدود 45 
درصد آب مصرفي به بخش كشاورزي اختصاص 
دارد اما در استان به ازاي هر متر مكعب آب حدود 
۲ كيلوگرم محصول توليد مي ش��ود.وي در ادامه 
با بيان اينكه اس��تان تهران يكي از استان هاي كم 
آب و خشك كشور محسوب مي ش��ود افزود: در 
اين شرايط ناچاريم كشت محصوالت آب بر نظير 
برنج را ممنوع كنيم و در مناطق جنوب پايتخت به 
ويژه شهرستان ري حتي در يك هكتار نيز كشت 
برنج توليد نمي شود و كشت محصوالت كم آب بر 

جايگزين كشت برنج شده است.

ممنوعيتصادراتچاي
نيازمندتجديدنظراست

رييس س��ازمان چ��اي بر ض��رورت بازنگري بر 
بخشنامه گمرك جمهوري اس��المي مبني بر 

ممنوعيت صادرات چاي در كشور تاكيد كرد.
به گزارش ايلنا، حبيب جهانساز گفت: اعمال اين 
بخشنامه به ضرر توليدكنندگان داخلي و تجار 
است.وي با اشاره به مصرف ساالنه ۱05تا ۱۱0 
هزار تن چاي در كش��ور ادامه داد: از اين ميزان 
۲5 ت��ا 30 هزار تن توليد داخ��ل و بقيه از محل 
واردات تامين مي شود.رييس سازمان چاي گفت: 
بر اس��اس آمار گمرك جمهوري اسالمي سال 
گذشته 57 تا 58 هزار تن چاي بصورت رسمي 
وارد كشور شده است.وي با بيان اينكه ساالنه ۱۲ 
تا ۱4 هزار تن چاي توليد داخل صادرات مي شود، 
افزود: براساس بخشنامه جديد گمرك مبني بر 
ممنوعيت صادرات پن��ج قلم كاال »چاي فله« و 
»بسته بندي« نيز در زمره اين اقالم قرار مي گيرد.

جهانساز با اش��اره به اينكه بدون شك با اعمال 
ممنوعيت صادرات چاي بازارهاي هدف صادراتي 
ايران به ديگر كش��ورها واگذار خواهد شد ادامه 
داد: تصميم مزبور بدون نظرخواهي و مش��ورت 
از سازمان چاي اتخاذ و بايد مورد تجديد نظر قرار 
گيرد چرا كه چاي داخلي امروز داراي بازار مطمئن 
و جايگاه مناسبي در كشورهاي هدف صادراتي 
است.رييس سازمان چاي افزود: كسب جايگاه 
چاي داخلي در بازارهاي صادراتي از سود مورد 
حصول از صادرات مهم تر اس��ت بنابراين نبايد 
اج��ازه داد اين بازار ها به راحتي از دس��ت برود.

وي تاكيد كرد: صادرات چاي يك فرصت براي 
توليد داخلي است و بايد از اين فرصت مغتنم به 
نحو احسن استفاده كرد.جهانساز افزود: توسعه 
صادرات چاي يك شبه اتفاق نيفتاده بلكه متاثر 
از عوامل مختلف منجمل��ه تغيير ذائقه مصرف 
كنندگان به سبب واردات بي رويه، كاهش درصد 
اختالط چاي داخلي، پديده چاي سنواتي، نبود 
بازار فروش مناس��ب در داخ��ل و غيره در طول 
زمان به مدد كارخانه داران، تجار و بازرگانان راه 
خود را به كشورهاي خارجي باز و امروز از جايگاه 
ممتازي در كشورهاي هدف صادراتي برخوردار 
است. وي گفت: در حال حاضر مقصد صادرات 
چاي ارگانيك ايراني كشورهاي حاشيه درياي 

خزر و اروپاست.

برش
   پيتر سينگر، فيلسوف مشهور، معتقد 
است »ارزش اخالقي از شيوه حياِت پيچيده 
سرچشمه مي گيرد«. در نگاه اول همه چيز 
درس�ت اس�ت: انس�ان ها، كه حياتشان 
پيچيده تر است، از مرغ ها ارزش بيشتري 
دارند. اما كافي اس�ت يكي از اين انسان ها 
آلزايم�ر بگي�رد و حت�ي نتوان�د نيازهاي 
اوليه اش را به ما بگويد.  مثل اتفاقي كه براي 
خود سينگر افتاد: مادرش آلزايمر گرفت و او 
هم به جاي اينكه پول هايش را صرف موجود 
زنده پيچيده تري )يعني صرف مرغ ها( كند، 
خرج نگهداري مادرش كرد. چرا ما با سينگر 

هم موافقيم و هم مخالف؟
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»تعادل« از تازه ترين تحوالت جهاني بانك ها و بيمه ها گزارش مي دهد 

رتبه چهارم بانك ها و باالي 10 بيمه ها در بين بخش هاي اقتصادي جهان

رقابت نابرابر ميان بانك ها و بيمه ها در ارايه خدمات به مشتريان

مانور دوباره بانك ها با نرخ سود

مجلس از سياست ارزي دولت حمايت  مي كند

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري |
 اگرچه بانك ها ب��ا بهبود روش ه��ا و ارايه خدمات 
نوين، در جلب رضايت مش��تري، نف��وذ در بازار و 
ش��اخص رقابت پذيري توانس��ته اند در بين 5 رتبه 
اول بخش ه��اي اقتصادي قرار گيرن��د، اما صنعت 
مكمل مالي ديگر يعن��ي بيمه ها هنوز در رتبه هاي 
ب��االي 10 تا 20 قرار دارند و از نظر ش��اخص بندي 
و رتبه بندي هنوز نتوانس��ته اند ش��رايط رتبه هاي 
زير 10 را كس��ب كنند. از اين رو ضروري است كه 
ش��ركت ها و نمايندگي هاي بيمه ني��ز در پذيرش 
فناوري ها و روش هاي جديد كوشا باشند و با فاصله 
گرفتن از روش هاي س��نتي قبلي، وضعيت خود را 
از نظر مالي، جذب مشتري، رضايت و نفوذ در بازار 

بهبود ببخشند. 
به گزارش »تعادل«، بخش هاي مختلف اقتصادي از 
جمله بانك ها و بيمه ها در زمينه خدمات مشتريان، 
نوآوري و كيفيت خدمات رقابت گسترده اي دارند. 
در اين رقابت ها بخش بانكداري در رتبه چهارم قرار 
دارد و پنج رتب��ه اول به ترتيب به صنايع هتلداري، 
خدمات غذاي��ي، س��فرهاي هواي��ي، بانكداري و 
خرده فروش��ي تعل��ق دارد ك��ه نش��ان مي دهد با 
وجود ت��اش بانك ه��ا، از نظر جذب مش��تريان و 
نوآوري خدم��ات در رتبه چهارم هس��تند و هنوز 
تا ش��اخص هاي ديگر بخش هاي اقتصادي فاصله 
دارند و لذا بايد تاش گسترده اي در بخش خدمات 
بانك��داري الكترونيك ارايه دهند ت��ا با بهبود رتبه 

مواجه شوند. 
به گزارش »تع��ادل«، به تازگي پژوهش��ي جديد 
توسط شركت مشاوره انجين صورت پذيرفته است 
كه نشان مي دهد از سال 2014 تاكنون، از نظر رتبه 
بندي مردم، صنعت بيم��ه به عنوان بهترين بخش 
اقتصادي در خدمات مشتريان با ركود نسبي مواجه 
شده و وضعيت بهتري پيدا نكرده و همان وضعيت 

قبلي را دارد. 
طي دو سال پياپي، در امريكا كشوري كه مهد بيمه 
جهان محسوب مي شود، صنعت بيمه نتوانسته در 
ميان ده صنعت برتر براي خدمات و تجربه مشتري 
رتبه بندي شود. لذا اين صنعت از بخش بانكداري 
نيز عقب افتاده است  و رتبه آن در بين رتبه هاي 10 
تا 20بخش هاي اقتصادي قرار دارد. لذا صنعت بيمه 
در تمام جهان و از جمله در ايران، براي بهبود رتبه 
خدمات نوين، جلب رضايت مشتري و نفوذ در بازار 
بايد برنامه ريزي براي بهب��ود را افزايش دهد تا در 
بين شركت ها و بخش هاي اول از نظر جلب رضايت 
مشتري و رقابت پذيري قرار گيرد و رتبه باالي 10 

آن به تدريج بهتر شود. 
در اقتصاد ايران، نيز س��هم دول��ت در صنعت بيمه 
به كمتر از 40 درصد رس��يده و حدود ۳0 ش��ركت 
بيمه در كشور براي كسب سهم بيشتر از بازار با هم 
رقابت مي كنند كه در اين رقابت فشرده استفاده از 
بازاريابي و روش هاي فروش بسيار پر اهميت است 
اما همچنان تا ش��اخص هاي رقابت پذيري، جذب 

مشتري و نوآوري ها و خاقيت فاصله دارند. 

بازارياب��ي قاعده ب��ازي رقابت اس��ت در زماني كه 
۳0 ش��ركت بيمه اي وجود دارد و در شبكه فروش 
بيمه 40 هزار نفر فعال هس��تند مسلما روش هاي 
بازارياب��ي، تعيين كنن��ده قواع��د ب��ازي و رقابت 

شركت ها خواهد بود.
ب��ا توج��ه ب��ه چش��م اندازصنعت بيم��ه در اف��ق 
1404شايسته اس��ت ش��ركت هاي بيمه همانند 
بيمه معلم نسبت به آموزش نيروي هاي متخصص 
در حوزه بيم��ه و بازاريابي اق��دام كنند زيرا تحول 
در صنع��ت بيمه با ايجاد رقاب��ت در صنعت بر پايه 
مشتري مداري و گس��ترش فرهنگ بيمه و بهبود 
ضريب نفوذ و توسعه بيمه هاي عمربا ارايه طرح هاي 
جدي��د بيم��ه اي و حماي��ت از توليدكنن��دگان و 
س��رمايه گذاران با جبران خس��ارت هاي اقتصادي 
ناش��ي از ح��وادث طبيعي و همچنين گس��ترش 

فعاليت هاي بيمه اتكايي صورت خواهد گرفت.
در سند چش��م انداز 20 ساله نيز براي صنعت بيمه 
جايگاهي رفيع در نظر گرفته شده است به طوري كه 
صنع��ت بيمه در اف��ق چش��م انداز 1404 صنعتي 
اس��ت اقتصادي، عدالت محور، پايدار، سالم و قابل 
اعتماد، برخوردار از اخاق حرفه اي و عجين ش��ده 
با جامعه، كه اطمينان را براي روند طبيعي زندگي 
آحاد م��ردم ايران و چرخ��ه فعاليت هاي اقتصادي 
)كشاورزي، صنعتي و خدماتي( كشور به شيوه اي 
آس��ان، سريع، مش��تري مدار و با كمترين هزينه و 
به ش��كلي همه جانبه تامين نموده و ضمن تعامل 
سازنده و موثر در س��طح بين الملل، در جايگاه اول 
صنعت بيمه بين بيمه گران منطقه  آسياي جنوب 

غربي و كشورهاي همسايه قرار دارد.
طي سال هاي اخير شاهد حركت شتابان بانك ها 
به سمت استفاده از ابزارها و خدمات الكترونيكي 
بودي��م كه باعث س��ودآوري بانك ها و جمع آوري 
ش��عب مازاد و زيان ده ش��د و اندك مقاومتي كه 
از سوي مديران س��نتي وجود داشت به استقبال 
و تمايل تبديل ش��د و اكنون ع��اوه بر ۳4 بانك و 
موسسه اعتباري، تعداد قابل توجهي از شركت هاي 
پرداخ��ت الكتروني��ك، ب��ه ارايه خدم��ات نوين 
بانكداري پرداخته و شاخص هاي نوآوري و جذب 
رضايت مشتري و كاهش مراجعه به بانك ها روبه 

افزايش است. 
در اين راس��تا ض��رورت دارد تا بيمه ها و ش��بكه 
نمايندگان نيز با پوست اندازي به استقبال روش ها 
و تغيي��رات برون��د و روش هاي نوي��ن بازاريابي، 
ن��وآوري و اراي��ه خدم��ات را به س��مت رضايت 

مشتريان سوق دهند. 
بيمه ه��ا از مهم ترين بخش هاي اقتص��ادي در هر 
كشور محسوب مي شوند كه كاركرد و عملكرد آنها 
بطور مستقيم و غيرمستقيم بر وضعيت اقتصادي، 
اجتماعي و معيش��تي جامعه تاثيرگذار است و در 
ادبي��ات بيمه يي با ذخيره گي��ري و تجهيز منابع و 
تخصي��ص آن همواره از اصلي تري��ن حاميان افراد 

جامعه و فعاالن اقتصادي محسوب مي شوند.
عواملي نظير مهارت نيروي انساني شاغل در بيمه ها، 

تنوع و كيفيت خدمات ارايه ش��ده، ميزان استفاده از 
فناوري اطاعات و ابزارهاي نوين الكترونيكي، مطلوبيت 
محيط داخلي شعب و محل استقرار آنها، نحوه معرفي 
خدمات و موثر بودن تبليغات و... ابزارهاي مهمي هستند 
كه براي جذب منابع از آنها استفاده مي شود، اما برخي 
بيمه ها بدون توجه به نكات تخصصي و حرفه يي براي 
فروش به روش هاي سنتي متوسل هستند و حاضر به 

پذيرش تحوالت در ارايه خدمات نيستند.

 رقابت بيمه ها در اقتصاد جهان 
آم��ازون، به عنوان ن��ام تجاري اول انتخاب ش��ده 
اس��ت و بانك لويدز، س��انتاندر، باركليز، نيشنوايد 
وهليفاكس، موسسات مالي هستند كه در 10 رتبه 

اول قرار دارند.
اين پژوهش ش��امل ي��ك پيماي��ش از 1014 فرد 
بزرگس��ال اس��ت كه يافته هاي آن نشان مي دهد 
كه خوش رويي و راس��ت گويي به عنوان مهم ترين 
ويژگي هاي خدم��ات مطلوب به مش��تريان براي 
پنجمين سال متوالي انتخاب شده است. كارآمدي 
و اعتماد در رتبه بعدي براي مش��تريان قرار داشته 
و آنها عمدتا پيشنهاد مي دادند كه كيفيت خدمات 

مهم تر از قيمت و سهولت در ارايه خدمات است.
هنگامي كه از افراد پرس��يده ش��د كه چه كسب و 
كارهاي��ي را در اولويت قرار مي دهن��د، 62 درصد 
از مش��تريان گفتند كه بايد بر ارايه گزينه ساده تر، 
منعطف تر و به صرفه تر در خدمات مشتريان تمركز 
نمود. اما تنها 15 درص��د از افراد از نام هاي تجاري 
خواس��تند تا بر نوآوري هايي مانند خدمات صداي 

مشتري تمركز كنند و كمتر از 5 درصد نيز گفتند 
كه كس��ب و كارها بايد از داده هايش��ان براي خلق 

پيشنهادهاي شخصي بهره ببرند.
جو هيپي، موسس ش��ركت انجين اظهار مي دارد: 
پاسخ دهندگان كمترين اهميت را به خودكارسازي 
دادند اما در عين حال آمازون را انتخاب كردند كه 
يكي از شركت هاي فناوري تقريبا تمام خودكار در 

بخش خدمات مشتريان است. 
وي مي افزاي��د: ب��ا هوش��مندتر ش��دن خدم��ات 
خودكارسازي شده، مشتريان ارزش بيشتري براي 
چت بات در مسائل عمومي قائل هستند و كارمندان 
نيز زمان بيش��تري براي پرداختن به مشترياني كه 

مسائل مهم تري دارند، اختصاص مي دهند.
برخي افراد تصور مي كنند كه مش��تري مداري در 
بيمه، به احترام گذاش��تن به بيمه گذاران خاصه 
مي ش��ود درحالي كه اين حداقل اصول بازاريابي و 
مشتري مداري است. عملكرد بازاريابي نشان دهنده 
ميزان مشتري محور بودن سازمان است. بازاريابي 
بيمه يعن��ي در كمترين زمان به نياز مش��تري در 
عمليات صدور بيمه نامه و موارد بروز خسارت پاسخ 
داده ش��ود و رضايت بيمه گذار با پوشش خطرات 
احتمالي و جبران واقعي خس��ارت جلب ش��ود. در 
بازاريابي بيمه، نگاه به مش��تري به عنوان مشتري 
يك بارمصرف تاسف بار است. زيرا در بيمه بيش از 
هر خدمت ديگري برقراري پيوند پايدار و نيرومند 
اهميت دارد. هنگام بروز خسارت بهترين زمان براي 
بازاريابي و جلب مش��تري است. رفتار غيرحرفه اي 
يك كارمند بيمه با تنها يك مشتري، ضعفي عمده 

در خدمت رس��اني شركت بيمه محسوب مي شود. 
رفتار حرفه اي با مش��تريان بيم��ه، فقط به بخش 
صدور و خسارت خاصه نمي شود؛ بلكه كارمندان 
حس��ابداري، پش��تيباني، فني، رواب��ط عمومي و 
بخش هاي ديگر را نيز ش��امل مي ش��ود. هدف آن 
اس��ت كه كل اج��زا و مجموعه يك ش��ركت بيمه 
رفتاري مش��تري مدارانه داش��ته باشند. چگونگي 
رفتار با مشتري عصباني، تشخيص فردي كه قصد 
مش��كل آفريني دارد، ي��ك مدير يا س��رمايه گذار 
كه از س��رمايه بيمه قابل توجهي برخوردار اس��ت، 
همگي مستلزم آموزش هاي حرفه اي است. برخي 
داليل اصلي نارضايتي مش��تريان در بيمه اينگونه 
شناسايي شده است كه اعمال سليقه يك كارشناس 
در رس��يدگي به خس��ارت، كلي گوي��ي در تدوين 
ضوابط و دس��تورالعمل ها، افزايش كاغذبازي هاي 
اداري، گواهي ها و اس��تعام هاي متعدد و بي مورد 
براي رسيدن به اصل مش��تري مداري بايد توانايي 
همراهي كردن مش��تري را در تمام مراحل داشت. 
مهم ترين وظيفه در حفظ منافع بيمه و مش��تريان 
اس��ت. درخصوص ضرورت مش��تري مداري بايد 
درنظر داشت كه هزينه جذب يك مشتري جديد، 
بين 5 ت��ا 11 برابر نگهداري يك مش��تري قديمي 
اس��ت. ب��راي افزاي��ش 2 درصدي مش��تري بايد 
11درص��د هزينه كرد، ضرر و زيان از دس��ت دادن 
يك مشتري در حكم فرار 100 مشتري ديگر است. 
رضايت مش��تري پيش ش��رط تمام موفقيت هاي 
بعدي بيمه است؛ چراكه عاوه بر سود مالي موجب 

آمادگي هميشگي در عرصه رقابت مي شود.

به موازات اعام بس��ته ارزي دولت و كاهش نرخ ها 
در بازار، بانك ها نيز رقابتي را با بازار ارز براي جذب 
منابع آغاز كرده اند و حتي پاي س��ودهاي 2۳-22 

درصدي هم به نظام بانكي دوباره باز شده است.
به گزارش مه��ر، بازار ارز هنوز هم تب و تاب خاص 
خود را دارد. نرخ ها اندكي متعادل شده و صرافي ها 
مش��غول به كار ش��ده اند، اما هنوز هم دالل ها در 
بازار فعال  هستند و تاش مي كنند تا بلكه بتوانند 
دوباره نبض بازار را در دست گيرند. اگرچه صرافي ها 
هميشه براي آنها يك رقيب جدي به شمار مي روند. 
اكنون، هم صرافي ها تاش دارند نقش آفرين ميدان 
باشند و هم دالالن مي خواهند خود را از تب و تاب 

نيندازند.
در اي��ن ميان دول��ت مي گويد كه نرخ ه��ا در بازار 
كاهش يافته و روند كاهش��ي در بازار ادامه خواهد 
ياف��ت؛ چراكه هنوز هم دالر و ي��ورو، حباب دارند 
و بايد ت��ا جايي ك��ه امكانش وج��ود دارد، حباب 
آنها تخليه ش��ود؛ دولت اميدوار اس��ت كه بتواند 
برنامه هاي منطقي خود را در اين حوزه پياده سازي 
كن��د. به هر حال هن��وز هم اخبار ض��د و نقيض و 
شايعاتي كه در بازار وجود دارد، باعث شده وسوسه 
حضور در اين بازار خاتمه نيابد و هنوز هم بخش��ي 

از نقدينگي در سوداي حضور بازار ارز را دارد؛ شايد 
مقاومت در برابر كاهش نرخ به همين خاطر حجم 
باالي نقدينگي باشد كه در ماه هاي گذشته با برخي 
سياس��ت هاي غلط، روانه بازار ارز شدو توازنش را 

برهم ريخته است.
اما اتفاق ديگري كه به م��وازات بازار ارز اكنون در 

بازار پولي و مالي كش��ور در حال رخ دادن اس��ت، 
سپرده هاي بانكي و بازي بانك ها براي جذب سهمي 
بيش��تر از نقدينگي در دس��ت مردم باشد. دوباره 
برنامه هاي سودهاي جذاب در نظام بانكي، پرونده 
خود را گش��وده و بانك ها با نرخ ه��اي متنوعي كه 
دارند، تاش دارند تا سهم بيشتري از آن بستانند.

گزارش ميداني مهر از ش��عب بانكي نشان مي دهد 
كه برخي بانك ها به مش��تريان خاص خود، حتي 
نرخ هاي س��ود ب��االي 22 درصد را هم پيش��نهاد 
مي دهند و در اعام رسمي خود، براي سپرده هاي 
خرد و اندك نرخ 15 درصد مصوب ش��وراي پول و 
اعتبار با ترفندهايي همچون انتش��ار اوراق گواهي 
سپرده ويژه، به 1۸ درصد افزايش يافته است اعام 

مي كنند.
در بهتري��ن حالت، براي نرخ هاي س��ود بانكي در 
س��پرده هاي با رقم چندصد ميليوني، نرخ بين 20 
تا 2۳ درصد و در بدترين حالت براي س��پرده هاي 
صدهزار توماني تا چند ده ميليوني، نرخ س��ود 1۸ 
درصد در نظر گرفته ش��ده است كه البته در قالب 
گواهي سپرده بانكي با مجوز بانك مركزي از سوي 

برخي بانك ها عرضه شد.
گويا برخي ش��عب با اجازه اي كه از سياس��ت گذار 
پولي و ارزي دريافت كرده اند، تاش دارند كه نرخ 
را براي م��ردم جذاب كنند؛ چراكه بخش عمده اي 
از سپرده هاي مردم از بانك ها خارج شده و به سمت 
بازارهاي سوداگري از جمله طا و سكه و همچنين 
ارز رفته اس��ت و بنابراي��ن بانك ها بايد ب��ا ايجاد 

جذابيت در نرخ سود، آن را باز هم جذب كنند.

بررسي هاي منابع رس��مي از جمله اتاق بازرگاني 
ته��ران، حكاي��ت از آن دارد ك��ه ط��ي فصل اول 
س��ال ۹۷، حدود 4.5 هزار ميليارد تومان از حجم 
س��پرده هاي بلندمدت در نظام بانكي كاسته شده 
اس��ت و در پايان خرداد س��ال ج��اري هم، حجم 
سپرده هاي بلندمدت به رقم ۸۳5.۹ هزار ميليارد 

تومان رسيده است.
نظ��ام بانك��ي اميدوار اس��ت كه بتواند بخش��ي از 
سپرده ها كه بعد از اجراي سياست هاي غلط ارزي از 
بانك ها خارج شده و روانه بازار سكه و ارز شده است 
را جذب ك��رده و وارد پروژه هاي جديدي كند كه 
براي هر دو طرف، مردم و بانك، سود داشته باشد.

در همين رابطه، عبدالناصر همتي اعام كرده است 
كه در رابطه با س��ود و اضافه برداشت با بانك ها به 

زودي صحبت خواهد كرد.
ريي��س كل بانك مركزي گفته ك��ه بانك مركزي 
وظيفه دارد تا ارزش پول ملي را حفظ كرده و تورم 
را كنت��رل نماي��د؛ اين در حالي اس��ت كه بانك ها 
بايد ضواب��ط جديد را رعايت ك��رده و از خلق پول 

جلوگيري كنند.
همتي به اين نكته هم اش��اره كرده اس��ت كه پس 

از ساماندهي بازار ارز، به بانك ها خواهد پرداخت.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي 
گفت: مجلس به ويژه كميسيون اقتصادي، سياست 

جديد ارزي دولت را حمايت مي كند.
به گزارش ايبن��ا، محمدرضا پورابراهيمي در همايش 
توسعه اقتصادي در كيش افزود: در زمينه وضعيت كان 
كشور با شرايطي مواجه هستيم كه التهاب هايي را در 
مجموعه اقتصاد داخلي ايجاد كرده كه ريشه اصلي آن 

به سياست هاي ارزي بر مي گردد.
در ماه ه��اي پاياني س��ال ۹6 ش��اهد رخدادهايي در 
وضعي��ت ارز بوديم كه بطور طبيعي متناس��ب با اين 
شرايط و حالت انتظار مي رفت كه دولت تصميم هايي 

را در حوزه سياس��ت هاي ارزي اتخاذ كند تا با تجربه 
سال هاي گذشته به نحوي عمل كنيم كه خروجي آن 
كمترين هزينه براي كشور و بيشترين سود براي فعاليت 

اقتصادي داشته باشد.
در چهار دهه پيروزي انقاب اسامي تا كنون چندين بار 
با شوك ارزي مواجه شديم و اين نخستين بار نيست كه 

اقتصاد كشور با شوك ارزي مواجه مي شود.
شايد سنگين ترين شوك ارزي در اقتصاد ايران به دولت 
مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني برمي گردد كه در آن 
زمان تغييرات نرخ ارز شرايط خاصي را در اقتصاد ايران 
به وجود آورد. اما در سال ۸0 تا ۹0 اين اتفاق نيفتاد و در 

سال ۹0 كه مواجه شديم با جريان تحريم ها اين فنر آزاد 
شد و ارزش پول ملي ما به يك سوم كاهش پيدا كرد.

اغلب تغيي��رات ارزش پ��ول ملي و ش��وك ارزي در 
دوره هاي دوم دولت ها اتفاق مي افتاد كه اين بار در سال 
اول دوره دوم دكتر روحاني رخ داد و ش��رايط را كمي 

متفاوت كرد.
طوالني شدن تصميم هايي كه دولت بايد در اين حوزه 
اتخاذ مي كرد اثرهاي منف��ي در بخش هاي مختلف 

اقتصادي كشور گذاشت.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي 
گفت: در هفته هاي پاياني سال ۹6 پيشنهاد طرح دو 

فوريتي س��اماندهي بازار ارز را به دولت ارايه كرديم و 
در ابتداي س��ال ۹۷ اين طرح ارايه شد كه در نشست 
مشترك بانك مركزي و وزير اقتصاد و دارايي تصويب 
شد. محورهاي اصلي، سياست هاي مشخصي بود كه 
هم بر اساس تجارب گذشته و هم مبتني بر رويكردهاي 
متناسب با شرايط كنوني كشور بايستي اتخاذ مي شد.

اما ناگهان با تصميمي مواجه شديم تحت عنوان نرخ 
ثابت و عدد اعامي به عنوان عددي كه تامين كننده 
تمامي نيازهاي جامعه است آن هم با عدد 42 هزار 
ري��ال كه تقريب��ا 20 فروردين تصميم گيري ش��د 
و روز بعد هم قرار بر اجرايي ش��دن آن بود. ش��ايد 

غير تخصصي ترين تصميمي ك��ه در تاريخ اقتصاد 
اي��ران در حوزه سياس��ت هاي ارزي مي توانس��ت 
اتخاذ ش��ود اين تصميم نرخ ثابت ب��ود، چيزي كه 
چالش ه��اي بع��د از آن را در طول ماه ه��اي اخير 
ش��اهد بوديم و پيش بيني مي كرديم. هر كش��وري 
كه ب��ا محدوديت ه��اي ارزي مواجه مي ش��ود اگر 
تقاضا و مديريت عرضه را در دس��تور كار قرار ندهد 
و سياس��ت هاي متفاوت��ي را در بخش هاي مختلف 
اقتص��ادي كش��ور تعريف نكند اي��ن محدوديت ها 
اث��رات خ��ود را در بخش هاي سياس��ت هاي ارزي 

خواهد گذاشت.

يادداشت

خبر

چالش اهليت در وكالت پذيري 
موسسات غيرمجاز

وهاب قليچ      
تركيب ماده ۳ قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 
662 قانون مدني، وكالت پذيري موسس��ات مالي 
غيرمجاز را از حيث شرعي و حقوقي با چالش جدي 
مواجه مي سازد. مطابق تبصره ماده ۳ قانون عمليات 
بانكي بدون ربا، بانك ها در سپرده هاي سرمايه گذاري 
مدت دار از س��وي صاحبان س��پرده وكيل هستند. 
به عبارتي اين س��پرده پذيري برخاف سپرده هاي 
قرض الحس��نه كه در قالب حقوق��ي قرض جريان 
دارد، در قالب عقد وكالت محقق مي شود. از اينرو در 
سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار صاحبان سپرده 
در نقش موكل و بانك در نقش وكيل ظاهر مي شوند. 
بنابراين سود برآمده از اين منابع تنها به سپرده گذاران 
تعلق دارد و بانك صرفا مستحق دريافت حق الوكاله 
خواهد بود. از سوي ديگر بنا به ماده 662 قانون مدني، 
»وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند 
آن را به جا آورد، وكيل هم بايد كسي باشد كه براي 
انجام آن امر اهليت داشته باشد«. اين موضوعي است 
كه فقه اسامي نيز بر آن صحه گذاشته و آن را تاييد 
مي كند. تركيب تبصره ماده ۳ قانون عمليات بانكي 
بدون ربا و ماده 662 قانون مدني بيانگر دو نكته مهم 
است. نكته اول آنكه ممكن است اين پرسش مطرح 
ش��ود كه اگر بناس��ت وكالت در امري داده شود كه 
خود موكل بتواند آن را بج��ا آورد، چگونه صاحبان 
وجوه خرد به عنوان موكل مي توانند بانك را وكيل در 
تشكيل استخر منابع، يا انجام سرمايه گذاري كان و 
يا اعطاي تسهيات به شمار زيادي از متقاضيان كنند، 
حال آنكه خود به تنهايي نمي توانند اين اقدامات را 
عملياتي سازند. به عبارتي صاحبان سپرده، بانك را 
وكيل در كاري مي كنند كه خ��ود نمي توانند آن را 
بجا آورند، پس به ظاهر اين وكالت دهي با ماده 622 
قانون مدني در تعارض قرار خواهد داشت! در پاسخ 
بايد گفت، تصريح اين ماده به اينكه وكالت در امري 
داده مي شود كه خود موكل بتواند آن را انجام دهد، 
به »توانايي حقوقي« انجام دادن آن عمل اشاره دارد 
نه »توانمندي عملي«. چراكه غالب��ا در وكالت اين 
موضوع مطرح اس��ت كه فرد موكل براي كاري كه 
خود توانمندي اج��راي آن را ندارد به وكيل مراجعه 
مي كند؛ از اينرو اين مبحث ب��ا اين ماده قابل جمع 
است. در اين راستا ماده 56 قانون اجراي احكام مدني 
بيان مي دارد كه »هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي 
و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و 
بااثر اس��ت«. اين قضيه براي وكيل كه نايب موكل 
اس��ت هم جريان مي يابد. بنابراين اگر شخصي به 
لحاظ محجوريت، اساسا حق انجام عملي را نداشته 
باشد، نمي تواند ديگري را وكيل انجام آن معامله كند. 
لذا در عمليات بانكي، چنانچه سپرده گذار منع قانوني 
نشده باشد، مي تواند بانك را در سري اموري كه خود 
توانايي انجام آن را ندارد مانند تشكيل استخر منابع، يا 
انجام سرمايه گذاري كان و يا اعطاي تسهيات وكيل 
گرداند. اما نكته دوم از در كنار هم قرار دادن دو ماده 
قانوني مذكور كه به نظر نكته مهم تري نسبت به مورد 
قبل است، به اهليت داشتن بانك براي قبول وكالت 
سپرده گذاران برمي گردد. اهليت در لغت به معناي 
داشتن لياقت و صاحيت براي امري، شايستگي و 
سزاواري است و در اصطاح حقوقي عبارت است از 
توانايي قانوني شخص براي دارا شدن يا اجراي حق. 
توانايي قانوني براي دارا شدن حق، »اهليت تمتع« و 
توانايي قانوني براي اجراي حق، »اهليت استيفاء« 
ناميده مي شود. آنچه از اين تعريف برمي آيد آن است 
كه اهليت با پذيرش قانوني مرتبط اس��ت. چنانچه 
شخص در زمان مشخصي از حيث قانوني توانايي اجرا 
و انجام امري را نداشته باشد پس مشخصا آن شخص 
در آن زمان، اهليت آن را هم نخواهد داش��ت. با اين 
تفاسير بانك نيز به عنوان يك شخصيت حقوقي، براي 
وكالت پذيري از سپرده گذاران، نياز است كه اهليت 
داشته باشد و اين اهليت با جواز قانوني براي بانك به 

رسميت شناخته مي شود. 

سياست اصلي بانك مركزي 
شفافيت و مبارزه با رانت است

رييس كل بان��ك مركزي اي��ران روز جمعه در 
يادداشتي با تاكيد بر بهره گيري از نظرات نخبگان 
و صاحب نظران اقتصادي در سياست گذاري هاي 
آتي اين نهاد، نوش��ت: شفاف س��ازي و مبارزه با 
هرگونه رانت جزء تفكيك ناپذير تمام سياست ها 

و اقدامات من خواهد بود.
عبدالناصر همتي در صفحه اينستاگرامي خود 
نوشت: بس��يار ممنون هستم از صاحب نظران و 
كارشناسان محترمي كه در مورد سياست هاي 
بانك مرك��زي و اقداماتي كه من باي��د يا نبايد 
انجام دهم، ديدگاه هايشان را ارايه مي دهند. وي 
ادامه داد: همه عزيزان كم و بيش از آنچه كه من 
تحوي��ل گرفته ام خبر دارند. ب��ه آن بزرگواران و 
خصوصا مردم ش��ريف ايران، اطمينان مي دهم 
كه تمام تاشم را با بهره گيري از نظرات نخبگان و 
صاحب نظران اقتصادي، پولي و بانكي و همكارانم 
در بانك مركزي و شبكه بانكي براي حل مشكات 
و ايجاد آرامش و ثبات در اقتصاد كشور، خصوصا 

بازار ارز و پول به كار مي گيرم.
شفاف سازي و مبارزه با رانت جزء تفكيك ناپذير 
تمام سياست ها و اقدامات من خواهد بود. تقويت 
ارزش آسيب ديده پول ملي، هدايت و كنترل بازار 
ارز، كنترل حجم نقدينگي و مهار تورم بيدار شده، 
اصاح ساختار مالي و ناترازي بانك ها، مبارزه با 
تحريم هاي ناجوانمردانه در نقل و انتقال بانكي و 
مذاكرات مداوم با كشورهاي مرتبط در اين زمينه، 
بخشي از خيل عظيم اقداماتي است كه در حال 
انجام بوده يا انجام خواهد شد. حمايت و همراهي 
ملت ب��زرگ اي��ران بزرگ ترين پش��توانه براي 
خدمت گزارشان در انجام اين وظيفه خطير است.
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مسدودسازی درگاه های پرداخت، کارت و حساب های بانکی در حوزه قمار

ورود دادستاني به پرونده سايت هاي شرط بندي آنالين
گروه دانش و فن|

 ساختار سازماندهی ش��ده به منظور ایجاد امنیت 
اطالعات در س��ازمان ها و زیرس��اخت های حیاتی 
یک مقوله بس��یار مهم و ضروری با توجه به سرعت 
ش��تابان الکترونیکی ش��دن فعالیت ها و گسترش 
فضای مجازی تلقی می ش��ود و بر همین اس��اس، 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز با با تشکیل 
گروه های پاسخگو به رویدادهای امنیتی رایانه ای در 
فضای سایبری تصمیم گرفت تا امینت در زیرساخت 
حیاتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری را حفظ و 

ارتقا دهد.
در همین راستا، بانک مرکزی طبق مصوبه شورای 
پ��ول و اعتب��ار در آذر ۱۳۹۱ مرک��ز کنترل امنیت 
ش��بکه فوریت های بانکی با عنوان کاشف یا شرکت 
کاشف را در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱8 تاسیس کرد تا در 
کنار مرکز امداد رایانه ای امنیتی بانک ها سپر امنی 
برای تهدیدات داخلی و خارجی در نظام پرداخت و 

بانکداری الکترونیک باشد.
مدیرعامل شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف 
از ایجاد قابلیت مسدودسازی درگاه های پرداخت، 
 کارت و حس��اب های بانکی فعال در ح��وزه قمار و 
شرط بندی با دستور قضایی و توقیف وجوه خبر داد.

علی اکبر کاظمی نیا درباره همکاری بانک مرکزی و 
دادستانی کل کشور به منظور مبارزه با سایت های 
قمار و ش��رط بن��دی از طریق این س��امانه تعاملی 
گفت: در حال حاضر پرتال کاش��ف بالغ بر یکسال 
است که آماده شده و اواخر سال گذشته این سامانه 
تعاملی توس��ط بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران به صورت رس��می معرفی ش��د؛ رخدادهای 
 امنیتی و مالی در ۱۲ گروه مختلف در این س��امانه 
دس��ته بندی می ش��ود و ثبت رخدادهای امنیتی و 
مالی از جمله قطعی های برق، س��رقت تجهیزات و 
غیره در این سامانه به عنوان یک پایگاه امن و منبع 

برای رسیدگی مراجع مختلف اعالم می شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف 
ادامه داد: اوایل س��ال ج��اری در زمینه رخدادهای 
مالی بحث دیگری به عنوان حضور ذی نفعان خارج 
از حوزه پول��ی و مالی از جمله دادس��تانی  و حوزه 
جرایم س��ایبری و مالی مطرح شد. بر همین اساس 

نیز بانک مرک��زی تکلیف کرد که س��امانه تعاملی 
کاش��ف به منظور پنجره واحدی برای اعمال قانون 
و ارائه احکام  و دس��تور قضایی ب��ه منظور ارجاع به 
شبکه بانکی استفاده شود که باعث شد تا همکاری 
بانک مرکزی، کاشف و دادستانی از سه ماه گذشته 
عملیاتی شود و حاال خدمات در این بستر ارائه شود.

  کاشف؛ رصدگر جرایم مالی و سایبری
کاظمی نیا با اشاره به چگونگی عملکرد رسیدگی به 
جرایم از طریق سامانه کاشف اظهار داشت: در سامانه 
کاشف متخلفین حوزه پولی و بانکی رصد می شوند 
و درگاه ها، ش��ماره کارت ها و حس��اب های بانکی 
 متخلف از جمله فعال در حوزه قمار و ش��رط بندی
آنالین اعالم و سپس دادستانی و پلیس احکام را در 

سامانه اعالم و این احکام به بانک ها و شرکت شاپرک 
ارسال می شود و دوباره نتیجه و پاسخ عملکرد بانک 
و شرکت شاپرک در س��امانه ذکر می شود تا چرخه 
رسیدگی شفاف و س��ریع باشد؛ در حقیقت کاشف 
آمارگی��ر و رصدگر ح��وزه جرایم مالی و س��ایبری 
اس��ت.وی افزود: هم اکنون دادستانی و قوه قضاییه 
به س��امانه کاشف متصل هستند، اما پلیس با وجود 
آماده بودن دسترس��ی های الزم هنوز در س��امانه 
حضور ندارد و منتظر دس��تور بانک مرکزی در این 
خصوص هس��تیم.مدیرعامل شرکت مدیریت امن 
الکترونیکی کاش��ف با بیان اینکه یکی از حوزه های 
فعالیت کاش��ف رصد و پیگیری جرایم سایت های 
قمار و ش��رط بندی در فضای مجازی است، گفت: 
از بهمن و اسفند ماه سال گذشته بحث سایت های 

قمار و ش��رط بندی مطرح شد و اخیرا نیز مسئوالن 
حساس��یت های زیادی نسبت به این حوزه و جرایم 
غیر مس��تقیم آن پیدا کردند که باعث ش��د تا این 
موض��وع به اوج خود برس��د و بانک مرک��زی نیز به 
منظور انج��ام تکالیف دربحث مبارزه با قمار آنالین 
به منظور شناسایی و کالهبرداری های سایت های 
قمار و ش��رط با سامانه کاشف و تعامل دادستانی در 
حال انجام تکلیف است اما موضوع مهم این است که 
کاشف به عنوان یک شرکت وابسته به بانک مرکزی 
صرفا یک س��امانه واس��ط و نظارتی است و متولی 
محس��وب نمی ش��ود و در این میان برای رسیدگی 
به بحث های قمار از س��وی بانک ها و ش��اپرک نیاز 
به دستور قضایی اس��ت که از طریق کاشف دستور 

اجرایی اعالم و ابالغ می شود.

  مسدود شدن حساب هاي قمار 
وی  به ایبنا، گفت: با توجه ب��ه اینکه مدل پرداخت 
بسیاری از سایت های قمار و شرط بندی از درگاه به 
کارت به کارت تغییر پیدا کرده، ابزارهای موجود برای 
مسدودس��ازی و توقیف وجوه درگاه های پرداخت 
الکترونیکی، کارت های بانکی و حس��اب های بانکی 
متخلف از جمله فعال در حوزه قمار و شرط بندی در 
دسترس قرار گرفته و از نظر مسدودسازی حساب ها 
با حکم قضایی هیچ محدودیت و مشکلی وجود ندارد.

 کاظمی نی��ا با بیان اینک��ه تعامل در ح��وزه قمار و 
شرط بندی از سوی سایر دستگاه های مدعی عملکرد 
با کاشف به عنوان شرکت وابس��ته به بانک مرکزی 
انجام نشده است، اظهار داش��ت: در زمینه مبارزه با 
قمار و شرط بندی با مرکز ماهر به عنوان زیرمجموعه 
سازمان فناوری اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفتگوهایی مطرح ش��د که نتیجه خاصی 
نداشت و در عین حال نیز با افتای ریاست جمهوری 
نیز مذاکراتی انجام ش��د اما تعامل مناس��بی شکل 
نگرفت؛ اعتقاد دارم هماهنگی خاصی از سوی سایر 
دستگاه ها با کاشف به عنوان وابسته به بانک مرکزی 
انجام نشده و باید این تعامل و هم افزایی ایجاد شود.

مدیرعامل کاش��ف در پاسخ به این سوال که چگونه 
سایت های قمار و شرط بندی پایش می شوند؟ گفت: 
با توجه به تعداد باالی سایت ها و کانال های تلگرامی 
فعال در حوزه قمار و ش��رط بن��دی آنالین یک تیم 
رصد و پایش در کاش��ف قرار داده شده و تا به امروز 
۱۵۰ سایت و کانال فعال رصد و پایش شده و اطالعات 
آنها در سامانه برای رسیدگی های بعدی برای اعالم 
احکام از طرف سیس��تم قضایی و برخ��ورد با آنها از 
سوی شبکه بانکی ایجاد شده؛ تیم رصد و پایش قمار 
و شرط بندی کاشف در اسفند ماه به صورت دستی 
عملکرد داش��ت و ام��روزه به ص��ورت نیمه خودکار 
فعالیت  می کند چرا که انسان می تواند از هر نظر خطا 
داشته باشد و سیس��تم ها برای رصد و پایش گزینه 

مناسب تری به شمار می روند.
وی تصری��ح کرد: بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران با همکاری یک تیم دانشگاهی معتبر در حال 
ایجاد سیستم بومی هوش تهدیدات است که بخشی 

از آن به حوزه جرایم مالی مربوط می شود.

خرید کاالهای با هدست 
واقعیت مجازی

 انگجت|   یک شرکت فروشگاه های زنجیره ای
 خرده فروشی ٢حق امتیاز جدید ثبت کرده 
که به مش��تریان اجازه می دهد با هدس��ت 
واقعی��ت مجازی در نمایش��گاه های مجازی 

خرید کنند.
فروشگاه های زنجیره ای والمارت مدتی است 
به طور جدی مش��غول  مطالعه پ��روژه های 
واقعیت مجازی است. در همین راستا به نظر 
می رسد خرید مجازی پروژه آتی این شرکت 
باشد.این شرکت دو حق امتیاز ثبت کرده که 
مربوط به یک نمایشگاه واقعیت مجازی است. 
مشتریان با مراجعه به آن و با کمک هدست 
های واقعیت مجازی می توانند خرید کنند.
ایده اصلی این پروژه آن است که به مشتریان 
اجازه می دهد به جای خرید از فروشگاه های 
واقعی، با کمک واقعیت مجازی کاالهای مورد 
نظرشان را از قفسه های مجازی بخرند. این 

کاالها برای آنها ارسال می شود.

تمرکز گجت های هوشمند 
»اپل« بر سالمت کاربران

فون آرنا| به نظر می رسد که اپل تمرکز خود 
را بر توسعه گجت های پوشیدنی هوشمندی 
گذاش��ته که به بررس��ی وضعیت س��المتی 

کاربران می پردازند.
بر اس��اس گزارش��ی که به تازگی از س��وی 
CNBC منتشر شده است، می توان به وضوح 
دریافت که ش��رکت آمریکای��ی اپل درصدد 
طراحی، تولید و توس��عه یک سری جدید از 
تراشه های پردازنده اس��ت تا بتواند با تکامل 
صنعت تولید گجت های پوشیدنی هوشمند 
نظیر ساعت اپل واچ و همچنین دستبندهای 
هوشمند اپل، گام بزرگی در عرصه پزشکی، 

سالمت و بهداشت کاربران اینترنتی بردارد.
اپل بدین ترتی��ب پلی می��ان صنعت تولید 
دس��تگاه های الکترونیکی و دنیای پزشکی 
ایجاد خواهد ک��رد که می تواند به طور روزانه 
با بررس��ی عملکرد و وضعیت سالمتی افراد 
و کاربرانی که عالق��ه چندانی به چکاپ های 
مداوم و مراجعه به پزش��ک ندارن��د، از بروز 
بیماری های خطرناکی نظیر فشار خون، قند 
خون، تپش ناگهانی و افزایش ضربان قلب و 

غیره جلوگیری به عمل بیاورد.
اپل بدی��ن منظور قصد دارد ع��الوه بر تولید 
تراشه های پردازنده مخصوص، حسگرهای 
ف��وق پیش��رفته ای ک��ه از فن��اوری هوش 
مصنوع��ی و یادگیری ماش��ینی بهره گیری 
می کنند، را روی این گجت های هوش��مند 
کار بگذارد تا بتواند گزارش دقیقی از وضعیت 

سالمتی کاربران را ارائه دهد.
در یک س��ال اخی��ر، گزارش های بس��یاری 
مبنی بر عملک��رد موفقیت آمیز گجت های 
هوشمند نظیر س��اعت اپل واچ منتشر شده 
است که دیابت، قند خون، فشار خون و سایر 
بیماری های قلبی کاربران را تش��خیص داده 
و از ب��روز برخی از بیماری های��ی که ممکن 
اس��ت س��المتی فرد را به مخاطره بیندازد، 

جلوگیری کند.

»گوگل« صفحه نمایش 
هوشمند عرضه می کند

انگجت|  ش��رکت فناوری گوگل به منظور 
رقابت با ش��رکت آمازون، احتم��اال تا پایان 
تابستان صفحه نمایش هوشمند خود را روانه 

بازار خواهد کرد.
گ��وگل در ح��ال گس��ترش خ��ط تولی��د 
دستگاه های دستیار شخصی هوشمند خود 

با تولید صفحه نمایش هوشمند خود است.
این غول فناوری اعالم کرده است که شرکای 
تولیدی تایوانی خود را آماده کرده اس��ت تا 
مطمئن شود که می توانند محصوالت جدید را 
به موقع تحویل دهند، زیرا قصد دارد با دستیار 
شخصی هوش��مند »اکو« متعلق به شرکت 

آمازون )Amazon( رقابت کند.
گزارش هاي منابع موثق حاکی از این است که 
گوگل پلتفرم صفحه نمایش هوشمند خود را 

تا پایان تابستان عرضه کند.
گوگل قصد دارد حدود ۳ میلیون دستگاه از 
مدل جدید بلندگوی هوشمند خود همراه با 

یک صفحه نمایش را به فروش برساند.
گ��وگل اوایل س��ال جاری فن��اوری صفحه 
 CES نمایش هوش��مند خود را در نمایشگاه
رونمای��ی ک��رد و توانایی خ��ود را در تکامل 
دستیار صوتی که بتواند چیزها را روی صفحه 

نمایش هم نشان دهد، به رخ کشید.
در حال��ی که تنها صفحه نمایش هوش��مند 
موجود در بازار در حال حاضر نسخه متعلق به 
»لنوو« )Lenovo( اس��ت، شرکت JBL هم 
پیش سفارش نسخه خود را شروع کرده است 
و عرضه آن را از ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد.
ضمن اینکه ش��رکت LG هم در حال کار بر 

روی نسخه خود است.
گوگل صفحه نمایش هوش��مند خود را با نیت 
رقابت با دس��تیار شخصی هوش��مند آمازون 
موسوم به »EchoShow« روانه بازار می کند.

فوربس| بس��یاری از کاربران از ب��ه مخاطره افتادن 
اطالعات شخصی و حریم خصوصی خود همواره هراس 
دارند؛ بنابراین همواره در تالش��ند تا بتوانند با رعایت 
برخی نکات امنیت سایبری دستگاه های الکترونیکی 
متصل به اینترنت خود را باال برده و در دام دردسرهای 

اینترنتی نیفتند.
ب��ه گفته کارشناس��ان و متخصصان فع��ال در حوزه 
امنیت سایبری، رعایت برخی از نکات ریز و بی اهمیت 
می تواند تا حد زیادی به افزایش ضریب امنیت سایبری 
دستگاه های الکترونیکی متصل به اینترنت کمک کند.

 بر اساس تازه ترین گزارشی که محققان و پژوهشگرانی 
که در موسس��ه چک پوینت فعالی��ت می کنند، ارائه 
داده ان��د می توان گف��ت که موارد زی��ر درصورتی که 
توسط کاربران رعایت نشود، می تواند حریم خصوصی 
آنها را بش��دت به مخاطره بیندازد و راهی برای هکرها 
و مجرمان س��ایبری بازی کند تا به اطالعات شخصی 

آن ها دسترسی پیدا کنند.
كارب��ران بای��د بدانند  اف��راد غریبه و ناش��ناس را در 
ش��بکه های اجتماعی دنب��ال نکنن��د، به طوري كه 
ممکن اس��ت این روزها ب��رای بس��یاری از کاربران و 
عالقه مندان به ش��بکه های اجتماعی، داشتن تعداد 
فالوور و دنبال کنندگان زیاد مایه افتخار باشد اما جالب 
است بدانید بیش ترین حمالت سایبری و فیشینگی از 
طریق داشتن افراد ناشناس و غریبه و راه دادن آن ها به 
حساب های کاربری شخصی در شبکه های اجتماعی 

اس��ت.تغییر  گذرواژه حس��اب های کارب��ری راهكار 
دیگري است ، تعویض زود به زود گذرواژه یا رمز عبور 

حساب های کاربری راهكار دیگري است .
کاربران با به روزرس��انی و آپدیت کردن نرم افزارهای 
مورد اس��تفاده خود ق��ادر خواهند بود ب��ه بهترین و 
به روزتری��ن نس��خه از نرم افزاره��ای موردنظر خود 
دسترس��ی پیدا کنن��د چراکه معموال ش��رکت های 
توسعه دهنده مختلف همواره با انتشار به روزرسانی های 
امنیتی و جدید، سعی دارند امنیت سایبری گوشی های 

کاربران را افزایش دهند.
یکی از عواملی که موجب می شود بسیاری از کاربران 
مورد هجوم و حمالت بدافزاری، ویروسی، باج افزاری 
و فیشینگی واقع ش��وند، آن است که در پیام رسان ها 
و ش��بکه های اجتماعی ه��ر فایلی را اع��م از تصویر، 
ویدیو و فایل صوتی باز ک��رده و دانلود می کنند. الزم 
اس��ت کاربران به این نکته توجه داش��ته باش��ند که 
دانلود فایل های آلوده می تواند بدافزار و ویروس های 

خطرناکی را با خود وارد گوش��ی شما کند که نتایج و 
عواقب ناخوشایندی همچون سرقت اطالعات شخصی 

کاربر را به دنبال دارد.
کاربران به منظور حفاظت از اطالعات ذخیره شده خود 
در گوشی، باید هر از گاهی از تمامی داده های موبایل 
خود یک نسخه پشتیبان تهیه کرده و به اصطالح از آن 
پشتیبان بگیرند.یکی دیگر از مواردی که در افزایش 
امنیت حساب های کاربری شبکه های اجتماعی کمک 
می کند، فعال سازی ورود دو مرحله ای است که به کاربر 
اجازه می دهد هنگام ورود به اکانت موردنظر، در ابتدا 
یک کد دریافت کرده و س��پس با تایپ کد مربوطه در 

آن، وارد اکانت خود شوند.
این نکته وقتی که گوش��ی شما به س��رقت می رود و 
یا گم می ش��ود، کاربرد بیش تری دارد چراکه هکرها 
قادر نخواهند بود، به راحتی به اطالعات موردنظر خود 

دسترسی پیدا کنند.
ش��رکت های توس��عه دهنده سیس��تم های عامل 
مختل��ف نظی��ر گ��وگل و اپل، هم��واره با انتش��ار 
به روزرس��انی های امنیتی و نرم افزاری سعی دارند 
عالوه بر عرضه قابلیت های جدید و منحصر به فرد، 
امنیت س��ایبری دس��تگاه های مجهز به اندروید و 
iOS را نیز باال ببرند. بنابراین دریافت نس��خه های 
به روزرسانی سیستم های عامل موردنظر، می تواند 
تا حد زیادی دستگاه الکترونیکی کاربران را از خطر 

نفوذ هکرها حفظ کند.

گیزمودو| دانشمندان ایتالیایی توانستند با استفاده از 
نوعی باکتری، تصویر مونالیزا را ایجاد کنند.

دانش��مندان موفق ش��دند تصویر مونالیزا را با استفاده 
از باکتری »اشریش��یا کل��ی« )E. coli( اصالح ش��ده 
ژنتیکی بسازند.اشریشیا کلی، نوعی باسیل گرم منفی 
از خانواده انتروباکتریاسه  است که به طور شایع در روده 
جانوران خونگرم وجود دارد. این باکتری ها، شناگرهای 
 ماهری هستند و می توانند در عرض یک ثانیه، مسافتی

 ۱۰ برابر طول خود را طی کنند.دانش��مندان »دانشگاه 
س��اپینزا رم«، تالش کردند با یکی ک��ردن ویژگی های 

گوناگون باکتری ها، جمعیت زیاد آنها را کنترل کنند.
»روبرتو دی لئوناردو«  نویسنده این پژوهش گفت: این 
تصویر، ش��واهد جالبی در مورد مفهوم امکان استفاده 
از باکتری ها برای ابداع س��اختارهای ریزمقیاس ارائه 
می دهد.دانشمندان تالش کردند تا غلظت باکتری ها 
را با اس��تفاده از نور کنترل کنند و الگوی حرکت آنها 

را شکل دهند. 
آنها برای ای��ن کار، نور را از یک پروژکت��ور و از طریق 
یک لنز میکروسکوپ عبور دادند و الگوی خاصی برای 
نور س��اختند. با تغییر نور، باکتری های اشریشیا کلی، 

سرعت حرکت خود را تغییر دادند. 
سپس دانشمندان، نور را به مدت پنج دقیقه بر الیه ای 
از سلول های باکتری منعکس و الگوی نور پیچیده تری 
طراح��ی کردند و در نهای��ت با کمک این س��لول ها، 
تصویری از مونالیزا را به وج��ود آوردند.در هر حال، به 

گفته پژوهشگران، هنوز مشکالتی در این روش وجود 
دارد. جابه جایی باکتری ها، آهس��ته صورت می گیرد 
و تصاویر ایجاد شده، بس��یار درهم هستند؛ در نتیجه 
دانش��مندان، در ه��ر ۲۰ ثانیه  بازخ��وردی را تنظیم 
کردند و محل قرار گرفتن باکتری ها، با تصویر مورد نظر 
نهایی مقایسه ش��د. این پروژه نشان داد که باکتری ها 
در مناطق تاریک، آهسته و در مناطق روشن ، سریع تر 

حرکت می کنند. 
در این تصویر، قسمت های سفیدرنگ،  مربوط به انباشته 
شدن سلول های باکتری هستند و قسمت های سیاه رنگ، 

باکتری های کمتری در خود جای داده اند.
به گفته دانشمندان، سیستم های غیرفعال دیگری وجود 
دارند که در آنها، باکتری های اصالح شده ژنتیکی به طور 
انتخابی روی سطوح قرار می گیرند اما باکتری با حرکت 
کردن، زودت��ر موقعیت خود را می پذیرد.دانش��مندان 
امیدوارند با استفاده از این روش، در آینده امکان شارژ ابزار 

میکروسکوپی و چاپ سه بعدی نیز فراهم شود.

ساخت تصوير »مونالیزا« با باکتریراهكارهايي براي كاهش حمالت سايبري
رويداد                                                                                                                                                                                                                                                                            كاربر                                                                                                                                                                                                                                                                           

فضا                                                                                                                                                                                                                                                                            فراسو                                                                                                                                                                                                                                                                           

كرانچ|دادگاهی در سانفرانسیسکو به یک هکر اجازه 
داده از ارزه��ای مجازی به عن��وان وثیقه برای آزادی 

موقت استفاده کند.
قاض��ی »ژاکلین کورلی« هفته گذش��ته به یک هکر 
صربستانی که به اتهام هک کمپانی »الکترونیک آرتز« 
EA در بازداشت به سر می برد، اجازه داده ۷۵۰ هزار 
دالر وثیقه خ��ود را به صورت ارز مجازی از قبیل بیت 

کوین و اتریوم پرداخت کند.
 این هکر ممکن اس��ت با پنج س��ال زندان و پرداخت

۲۵۰ هزار دالر غرامت محکوم شود.
این قاضی در حالی حکم مذکور را صادر کرده که نقل و 
انتقال پول از طریق ارزهای مجازی بیشتر در معامالت 
زیر زمینی یا ب��اج افزارهایی نظیر واناکرای توس��ط 
مهاجمان سایبری مورد استفاده قرار می گیرد. معاون 
دادستان محلی »آبراهام سایمونز«، در واکنش به این 
حکم اعالم کرده که هدف اصلی از دریافت وثیقه وادار 
کردن متهم به حضور در دادگاه است و قاضی می تواند 

هر چیزی را به عنوان وثیقه در نظر بگیرد.
متهم صرب که »مارتین مارسیچ« نام دارد بر اساس 
ش��واهد یکی از ماموران ویژه پلی��س فدرال آمریکا 
به نام »جاس��تین گیگز« به هک شبکه کامپیوتری 
 داخلی EA متهم ش��ده اس��ت. ظاهرا ای��ن هکر به 
 کپی های��ی از ب��ازی FIFA 2018 و همچنی��ن 
بس��ته های پرداخت درون برنامه ای دسترسی پیدا 
کرده و سپس آنها را برای فروش در سایت های بازار 

سیاه عرضه کرده است.

تايمز|بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی مؤسسه 
امنیت اطالع��ات »Recorded Future«، در زمان 
مذاک��رات تجاری مقام��ات ایالت آالس��کای آمریکا با 
همتایان چینی، زیرس��اخت های اطالعاتی این ایالت 

مورد حمله سایبری گسترده قرار گرفته اند.
مؤسسه مورد اشاره عنوان کرده هکرهای چینی طی 
یک بازه زمانی دو ماهه، ۱ میلیون بار به ش��بکه ایالت 
آالس��کا متصل ش��ده و برای یافتن نفوذپذیری های 
امنیتی تالش ک��رده اند. هدف اصلی هکرها نهادهای 
دولتی به خصوص اداره منابع طبیعی و انرژی آالسکا 
بوده، ک��ه البته بنا به اطالعات موجود نتوانس��تند به 
اهداف خود برسند.حمالت مذکور درست زمانی رخ 
داد که هیئتی از آالسکا برای توسعه جریان تجارت با 
 چین راهی این کشور شد. جالب است بدانید که یکی از 
برنامه های مدنظر تیم آمریکایی، احداث خط لوله گاز 
مستقیم از آالس��کا به چین با هزینه 4۳ میلیارد دالر 
بوده است. الزم به ذکر است که هکرهای دولتی چین 
پیش از این به ش��بکه برق آمری��کا و چندین میلیون 
دستگاه مودم در این کش��ور نفوذ کرده بودند که این 
سطح از حمله سایبری، راه های کسب اطالعات توسط 
جاسوس��ان را بیش از پیش تقویت کرده است. البته 
هکرهای دولتی بر خالف همکاران مستقلش��ان، که 
اغلب با انگیزه کسب پول و سرقت های میلیون دالری 
اقدام به حمله س��ایبری می کنند، از تمام زیرساخت 
های حکومت مرکزی بهره من��د بوده و با انگیزه های 

ملی-سیاسی حمالت خود را انجام می دهند.

انگجت| گوگل در پي ساخت یك ساعت هوشمند 
است كه با دادن برنامه تمریني و غذایي مناسب، نقش 

مربي تناسب اندام شما را ایفا كند.
 گوگل و شركاي آن به آرامي در حال تالش براي احیاي 
ساعت هاي هوشمند مبتني بر اندروید هستند و به نظر 
مي رسد كه از تناسب اندام به عنوان راهي براي تحریك 

مردم استفاده كنند.
ش��ایعات ادعا مي كنند كه گوگل در حال ساخت یك 
ساعت است كه از هوش مصنوعي براي بهبود سالمت 

و تناسب اندام استفاده مي كند.
به جاي اینكه به طور مداوم فعالیت ها و تمرینات خود 
را دنبال كنید و چندین و چند یادداشت و یادآوري در 
گوشي خود ثبت كنید، این مربي هوشمند در صورت 
نیاز، ایجاد تغییر در تمرینات شما را پیشنهاد مي دهد 
و پیشنهاداتي را كه واقعا مفید هستند، توصیه مي كند.

این مربي هوشمند، تمرینات شما را نظارت مي كند و 
پیشنهادات جدیدي را توصیه مي كند و حتي اگر موفق 
به رفتن به باشگاه نشوید، فعالیت هاي جایگزین را به 

شما پیشنهاد مي دهد.
همچنین تغذی��ه كاربر را تحت نظ��ر دارد و مي تواند 
غذاهاي سالم را براي استفاده در شب پیشنهاد دهد. 
این ساعت هوشمند حتي مي تواند با استفاده از تقویم، 

لیست خرید مواد غذایي ایجاد كند.
ضمن اینكه پیام ها و اعالن هایي را به كاربر نشان مي دهد 
كه به وي یادآوري مي كند چگونه تمرین خود را اصالح 

كند یا آب بیشتري بنوشد.

گیزمگ|  در آزمایش جدید آژانس فضایی اروپا، 
یکی از فضانوردان ایس��تگاه فضای��ی بین المللی 
 توانس��ت ی��ک رب��ات ش��به انس��ان را از راه دور 

کنترل کند.
یکی از فضانوردان »ایستگاه فضایی بین المللی« 
موفق شد یک ربات شبه انسان را در مرکز فضایی 

آلمان کنترل کند.
 »الکساندر گرست«، فضانورد »آژانس فضایی اروپا«،

 در س��اعت ۲:۰۰ بامداد ش��نبه به وق��ت تهران، 
 کنت��رل از راه دور رب��ات »رولین جاس��تین« را 

بر عهده گرفت.
 »رولین جاس��تین«، یک ربات شبه انسان است 
که توسط »مرکز هوافضای آلمان«ابداع شد. این 
ربات که در س��ال ۲۰۰8 معرفی ش��د، ۱.۹۱ متر 
قد و حدود ۲۰۰ کیلوگرم وزن دارد. درجه آزادی 
بازوها، نیم تنه و پلتفرم متحرک رولین جاستین، 
۵۱ درجه اس��ت و می تواند با توجه به شارژ باتری 
داخلی خود، بیش از یک ساعت کار کند. به عالوه، 
این ربات، دو حس��گر تعادل، دو دوربین استریو و 
چهار دوربین رنگی دارد و برای همکاری با انسان 

طراحی شده است.
این برنامه، یک آزمایش دو س��اعته از جدیدترین 
فناوری اس��ت که در آینده، به فضانوردان کمک 
می کند در حالی که در مدار هس��تند، به اکتشاف 

در سیارات دیگر بپردازند.
فرستادن ربات ها به ماموریت های فضایی، هزینه 

کمتری دارد و هزینه های فرود آمدن و اجرای آنها 
در سطح سیارات و قمرها نیز بسیار کمتر از هزینه 

فرستادن فضانوردان است.
مشکل اینجاست که حتی پیشرفته ترین ربات ها، 
عملکرد محدودی دارند و ماموریت های فضایی، 
آنقدر از زمین فاصله دارند که رسیدن سیگنال های 
رادیویی به ربات، دقیقه ها یا ساعت ها زمان می برد؛ 
در نتیجه، کنترل آنها از زمین ممکن نیس��ت. به 
همین دلیل، ه��دف پروژه هایی مانند »مترون«و 
پروژه های مش��ابه آن، ابداع سیس��تمی است که 
در آن، فضانوردان بتوانن��د در مدار باقی بمانند و 
ربات های روی سطح را از راه دور کنترل کنند.در 
این آزمایش جدید، گرس��ت موفق شد هنگام کار 
کردن رولین جاستین روی مجموعه ای از پنل های 
خورشیدی، آن را با استفاده از یک تبلت که امکان 
بررسی زاویه دید ربات را فراهم می کند، از ایستگاه 

فضایی بین المللی کنترل کند.
»نیل لی« پژوهشگر ارشد مرکز هوافضای آلمان 
گفت: ما در این آزمای��ش، عالوه بر مدیریت همه 
اتصاالت و حرکات رب��ات، بر هوش ربات در انجام 
دادن وظایف کوچک تمرک��ز داریم. هدف ما این 
است که نش��ان دهیم ربات ها می توانند همکاران 
باهوشی باش��ند و از عهده بررس��ی و انجام دادن 
دستورات انتزاعی فضانوردان برمی آیند. ما قصد 
داریم سادگی و امکان پذیری این تعامل را با وجود 

پیچیدگی وظایف بررسی کنیم.

کنترل ربات از ايستگاه فضايی بین المللیساعت گوگل  مربي بدن سازي حمله سايبری گسترده به آمريکا ارز مجازی، وثیقه هكرها شد 
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معاونوزيربهداشت:

نقش بزرگ صنايع كوچك در توسعه پايدار

صنايع غذايي در وضعيت مناسبي قرار دارد

گروهبنگاهها|
 در ش��رايطي كه اقتصاد ايران براي مقابله با تكانه هاي 
بيروني و تحريم ه��ا نيازمند ايده ه��اي پويا در بخش 
كسب و كار است؛ توسعه كسب و كار كوچك و متوسط 
واقعيتي اس��ت كه مي تواند به نيازه��اي متنوع ايران 
در بخش هايي چون اش��تغالزايي، توس��عه صادرات و 
بهبود شاخص هاي معيشتي كمك كند. در اين ميان 
ش��هرك هاي صنعتي از جمله مكان هايي اس��ت كه 
با زمينه س��ازي براي قرارگرفتن شركت هاي متعدد 
توليدكننده كاال در كنار هم، زمينه توس��عه صنعتي با 

استفاده از توان صنايع كوچك را فراهم مي كند.
 تنفس ش��ش ماهه براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده 
از صنايع كوچك و متوس��ط، حل مس��ائل بنگاه هاي 
توليدي در حوزه بيمه تامين اجتماعي و ايجاد شرايط 
براي استفاده از ضمانتنامه صندوق حمايت از صنايع 
كوچك به منظ��ور تامين وثايق مورد نياز توليد س��ه 
درخواستي اس��ت كه وزير صنعت، معدن و تجارت در 
همايش اخير توانمندي هاي صنايع كوچك و متوسط 
كه با حض��ور رييس مجلس برگزار ش��د، مطرح كرد. 
درخواس��ت هايي كه در پاس��خ به آنها رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي اعالم كرد كه نماين��دگان مجلس 
حاضرند اين پيش��نهادها را در مجلس و شوراي سران 
قوا بررس��ي كنند. با اين توضيحات به نظر مي رسد كه 
براي آگاهي از مشكالت كسب و كار خرد هيچ مرجعي 
مهم ت��ر از فعاالن اين ح��وزه نمي توانند نقش��ه راه را 

مشخص كنند. 
از آنجايي كه طبق قانون، واحدهاي كوچك با اشتغال 
كمتر از 50 نفر بايد در ش��هرك هاي صنعتي استقرار 
يابد، زمينه براي اشتغال كارگرها، تكنيسين ها و حتي 
افراد كارش��ناس و متخصص با س��رمايه هاي كوچك 
در اين شهرك ها فراهم ش��ده است. فعاالن اقتصادي 
حاضر در اس��تان ها ب��ا اس��تفاده از ظرفيت هاي اين 
ش��هرك ها تالش مي كنند تا كش��ور را ب��راي عبور از 
چالش هاي اقتصادي پيش رو ياري رسانند. اما با وجود 
اين تاثيرگذاري برخي مشكالت در مسير فعاليت هاي 
فعاالن اين نوع كسب و كار در استان ها وجود دارد كه 

هنوز براي حل آنها فكري نشده است.

   مشكالت در شهرك هاي صنعتي
مديرعامل يكي از اين واحدهاي فعال در آذربايجان 
غربي با اش��اره به اينكه بيش از 24 سال از فعاليت 
اي��ن مجموعه تولي��د تجهي��زات آزمايش��گاهي 
مي گذرد، اظهار داشت: س��االنه 35 ميليون واحد 
لوله آزمايشگاهي و 400 دستگاه سانتريفيوژ مورد 

نياز آزمايش��گاه ها در اين شركت توليد و روانه بازار 
داخل مي شود.حس��ن تنهايي افزود: اين ش��ركت 
ابتدا به صورت كارگاه��ي در 120 مترمربع فضاي 
شهري فعاليت خود را شروع كرده و در حال حاضر 
40 نفر كارگر، تكنيسين و كارشناس فعال در بيش 
از سه هزار و 500 مترمربع فضاي توليد فعال است.

او با اشاره به تالش اين شركت براي توسعه يكهزار 
مترمربعي در راس��تاي افزايش ميزان توليد، اضافه 
كرد: افزايش ميزان توليد لوله هاي آزمايشگاهي طي 

يك و نيم س��ال آينده با بهره برداري از فاز توسعه تا 
80 ميليون واحد هدف گذاري ش��ده اس��ت.او نياز 
حوزه درمان كشور به لوله هاي آزمايشگاهي را 150 
ميلي��ون واحد اعالم كرد و ادامه داد: در حال حاضر 
35 هزار واح��د از اين تعداد در اين ش��ركت توليد 
مي شود.مديرعامل اين شركت بيان كرد: در صورتي 
كه فاز توسعه به بهره برداري برسد، ميزان توليد اين 
ش��ركت به 80 ميليون واحد افزايش يافته و افزون 

بر نيمي از نياز كشور در اين مركز توليد مي شود.

تنهايي با اش��اره به مش��كل تامين م��واد اوليه اين 
ش��ركت و خريد اي��ن مواد به عل��ت تحويل ندادن 
اين مواد توسط پتروش��يمي هاي منطقه به 2 برابر 
قيمت بازار، گفت: مقدار نياز ش��ركت به مواد اوليه 
به صورت ماهانه حدود 10 تن است و براي دريافت 
آن در سايت بهين ياب ثبت نام كرده ايم ولي هنوز 
نتوانس��ته ايم از اين طريق، تامي��ن كنيم و در اين 

خصوص مشكل داريم.
وي با اشاره به اينكه موتور سانتريفيوژهاي توليدي 

اين شركت از آلمان و با استفاده از واسطه خريداري 
مي ش��ود، افزود: اين مواد نيز 2 براب��ر قيمت بازار 
جهاني به دست ما مي رس��د و در اين خصوص نيز 

مشكالت اساسي وجود دارد.

   تالش براي توسعه صادرات
مهش��يد جراحي مديرعامل ش��ركت ديگ��ري كه در 
حوزه توليد مواد بهداش��تي از جمله صابون، ش��امپو، 
مايع ظرفش��ويي، مايع دستشويي، سفيدكننده و جرم 
گير فعاليت دارد هم مي گويد: اين ش��ركت از 2 س��ال 
گذش��ته فعاليت خود را آغاز كرده و با 50 نوع محصول 
درصدد حضور در بازارهاي استان و ايران است. او افزود: 
محصوالت توليدي اين ش��ركت از ابتداي سال جاري 
وارد بازار شده و در شبكه عرضه محصوالت اين شركت 
تا پايان س��ال جاري در سطح كشور راه اندازي مي شود.

وي با اشاره به كيفيت قابل توجه محصوالت توليدي اين 
شركت، اضافه كرد: بيش از 90 درصد مواد اوليه و بخش 
بزرگي از ماش��ين آالت اين شركت توليد داخل است و 
نياز بس��يار كمي به كاالهاي واردات��ي دارد.وي با بيان 
اينكه به دنبال توليد محصول مشترك با تركيه هستيم، 
ادامه داد: اين محصول با هدف صادرات به ديگر كشورها 
در ارومي��ه توليد مي ش��ود و با همه ت��وان براي تحقق 
آن گام برمي داريم.مديرعام��ل اين ش��ركت از دريافت 
تس��هيالت 66 ميليارد ريالي براي آغاز فرآيند توليد و 
توس��عه اين بنگاه توليدي خبر داد و بيان كرد: در حال 
حاضر 42 نفر در اين واحد مش��غول فعاليت هستند و با 
وجود 50 نمايندگي در سراسر كشور، ميزان اشتغالزايي 

غيرمستقيم آن بسيار زياد است.

   تامين مواد اوليه
از سوي ديگر يك كارآفرين گچساراني كه چندين عنوان 
برتر كسب و كارهاي كوچك در سطح ملي را كسب كرده 
اس��ت و ضمن ايجاد درآمد پايدار ب��راي خود و اعضاي 
خانواده اش توانسته است ده ها فرصت شغلي ايجاد كند 
مي گويد: توليد خوراك دام با كشت ذرت، توليد گوشت و 
شير و توزيع آنها در تعاوني هاي توزيع، قيمت محصوالت 
تمام شده توليدي را كاهش داده است.رحمان خيرمند 
افزود: به دليل اين تعامل هم اكنون گوشت و شير توليدي 
شركت او با 15 درصد كمتر از نرخ بازار به فروش مي رسد.

در شرايط كنوني كه توليد داخل و حمايت از آن يك اصل 
به شمار مي رود، اين شركت ها مي توانند با توان افزايي در 
توليد، زمينه توسعه صنعتي كشور و آذربايجان غربي را 
بيش از پيش فراهم كنند و در بي اثركردن هرچه بيشتر 

تحريم ها موثر باشند.

معاون وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اعالم 
كرد كه صنايع غذايي كشور نسبت به ساير بخش هاي 

توليدي در وضعيت مناسبي قرار دارد.
به گزارش ايرنا، غالمرضا اصغ��ري ديروز در بازديد از 
كارخانه هاي گروه صنعتي و پژوهشي زر در شهرستان 
ساوجبالغ اس��تان البرز با اشاره به توسعه قابل توجه 
صنايع غذايي كشور طي سال هاي اخير، گفت: بخش 
عمده نيازهاي صنايع غذايي در داخل كش��ور توليد 

مي شود كه از مزيت هاي اين بخش به شمار مي رود.
رييس سازمان غذا و دارو ادامه داد: تنوع توليد در بخش 
صنايع غذايي بيشتر نيازهاي داخلي را پوشش مي دهد.

اصغري با بيان اينكه صناي��ع دارويي به خاطر برخي 
محدوديت ها با چالش��ي هايي مواجه اس��ت، گفت: 
واردات بخشي از مواد اوليه صنايع دارويي مشكالتي 

ايجاد كرده است.
رييس سازمان غذا و دارو با تاكيد بر لزوم تسهيل روند 

ارتقاء كيفيت محصوالت غذاي��ي عنوان كرد: در اين 
صورت توليد كنندگان مي توانند محصوالت جديدي 
توليد كنند كه قابليت كمك به س��اير صنايع داخلي 

را نيز دارد.
وي ادامه داد: م��ا به صنعت داخل��ي و اين مجموعه 
افتخار مي كنيم چرا كه وسعت صنعت اين واحد قابل 
توجه اس��ت و محصوالتي كه توليد مي شود عالوه بر 
تامين بازار داخلي، بازارخارجي و صادراتي خوبي نيز 

داشته است.
دكتر اصغري با اش��اره به وضعي��ت صنايع غذايي در 
شرايط تحريم، عنوان كرد: آنچه براي ما مهم محسوب 
مي ش��ود، اين است كه در ش��رايط ويژه اي كه كشور 
در آن قرار دارد صنايع داخلي در ح��وزه غذا و دارو از 
شرايط جديد متاثر نشوند و به توليد خود ادامه دهند 
تا مردم مطمئن باش��ند كه نياز كش��ور در اين موارد 

تامين مي شود.

رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه بيشترين مشكل 
توليدكنندگان صناي��ع غذايي درمورد آيين نامه ها و 
فرآيندهاي اداري و نظارتي اس��ت، اظهار كرد: برخي 
از اين آيين نامه ها مربوط به گذشته است، درحالي كه 
محص��والت جديد با فراينده��ا و روش هاي كنترلي 
جديدتر توليد مي شود  بنابراين قوانين و مقررات نيز 

بايد به تناسب نياز صنايع غذايي به روز شود.
وحيد مفيد مديركل فرآورده هاي غذايي و آشاميدني 
سازمان غذا و دارو نيز گفت: در اين بازديدها چگونگي 
كمك ب��ه صنايع غذايي و دارويي مورد بررس��ي قرار 

مي گيرد.
وي با اشاره به اينكه سازمان غذا و دارو نسبت به تسهيل 
شرايط توليد اين صنايع قول مساعد داده است، افزود: 
در حوزه مسووليت خود پيگير راهكارهايي خواهيم 
بود تا توليد محصوالت غذايي با دغدغه كمتري دنبال 
شود.مديركل فرآورده هاي غذايي و آشاميدني سازمان 

غذا و دارو ادامه داد: برخي از مشكالت فعاالن صنايع 
غذايي در حوزه اخذ مجوزها است كه پيگيري خواهد 
شد، همچنين برچسب گذاري و محصوالت تراريخته 
از موضوعات قابل پيگيري است بطوركلي مشكالت 
صنايع غذايي چندان پيچيده نيست و پيگيري خواهد 

شد و بسياري از اين معضالت قابل رفع است.

محس��ن اميني مدير عامل و عضو هيات مديره گروه 
صنعتي و پژوهش��ي زر با اش��اره به اينكه محصوالت 
زرماكارون براي اولين بار اخذ نشان ايمني و سالمت را 
براي مواد اوليه درخواست مي كند، گفت: محصوالت 
جديد هايتك اين كارخانه نش��ان ايمني و سالمت را 

دريافت خواهد كرد.

۲۰ليترآب۴۰۰تومان
شيراز|روستايياني در بخش »كربال خرامه« 
كه روزگاري روستايشان قطب كشاورزي و منبع 
مولد اقتصادي براي استان فارس بود، حاال براي 

زندگي روزمره خودشان هم به رنج افتاده اند.
مردمي كه روزگاري تامين كننده بخش اعظمي 
از قوت اليموت فارس و كشور بودند حاال هر روز 
دبه هايي در دست، روس��تا به روستا و آبادي به 
آبادي؛ پي جرعه اي آب شرب روانند. آب شربي 
كه طعم گس پالستيك و فلز مي دهد و ... طعمي 

كه ذائقه هيچ انساني آن را نمي پسندد.
يكي از اهالي دهستان رحمت آباد منطقه كربال 
كه جزو شهرس��تان شيراز محس��وب مي شود؛ 
مي گويد: در روستاي ما دو مكان در نظر گرفتند 
كه ما آب را به صورت بشكه اي بخريم؛ يك بشكه 
20 ليتري آب را به قيمت 400 تومان مي فروشند 
و ما مجبوريم يك ظ��رف ببريم و آب خريداري 

شده را به زحمت به خانه خود بياوريم.

سكهوطالدربازاررشتارزانشد
رشت|اتحاديه طال و سكه رشت اعالم كرد: هر 
گرم طالي 18 عيار با كاهش 60 هزار ريالي، به 2 

ميليون و 910 هزار رسيد.
اتحاديه طال و سكه رشت اعالم كرد: سكه تمام 
بهار آزادي 3۷ ميليون و 900 هزار ريال معامله 
ش��د كه يك ميليون و300 ه��زار ريال كاهش 
داشت. نيم س��كه بهار آزادي 1۷ ميليون و 600 
ه��زار ريال ك��ه 500 هزار ريال كاهش داش��ته 
است. ربع سكه بهار آزادي 8 ميليون و 950 هزار 
ريال قيمت خورده ك��ه 400 هزار ريال كاهش 

داشته است.

واري�ز5ميلي�ونتوم�انب�هحس�اب
خانوارهايزلزلهزده

كرمانش�اه|مديرعامل جمعي��ت هالل احمر 
استان كرمانشاه گفت: تا پايان هفته پنج ميليون 
تومان به حس��اب خانواره��اي زلزل��ه زده واريز 
مي شود.اميريان مديرعامل جمعيت هالل احمر 
استان كرمانشاه گفت: تا پايان هفته پنج ميليون 
تومان ديگر به حس��اب خانوارهاي��ي كه يكي از 
اعضاي خود را در زلزله آبان سال گذشته از دست 
دادن��د، واريز مي ش��ود.او ادام��ه داد: اين كمك 
بالعوض چند ماه قبل به حس��اب خانوارها واريز 
شد. كمك بالعوض مرحله اول از محل كمك هاي 
مردمي كه در اختيار هالل احمر بود، پرداخت شد.

دفترشورايشهرسلمانشهرپلمبشد
ساري|دفتر شوراي اسالمي شهر سلمانشهر به 
دليل اختالفات بين اعضاي شوراي اين شهرستان 
پلمب شد.نماينده شوراي عالي استان مازندران 
درباره اين خبر اظهار داشت: در شوراي اسالمي 
اين شهرس��تان اختالفاتي بين اعضاي شوراي 
جديد بر س��ر ابقا و بركناري شهردار كنوني آن 
وجود داشت.در حال حاضر سيد امير حسيني جو 
شهردار سلمانشهر اس��ت كه شماري از اعضاي 
ش��ورا خواهان بركناري و تع��دادي نيز خواهان 

ابقاي او هستند.

زعفرانخراسانجنوبيرامفتميخرند
بيرجند|دكتراي فيزيولوژي گياهي در خراسان 
جنوبي اظهار كرد: زعف��ران يكي از محصوالت 
اصلي خراسان جنوبي است كه در بازارهاي بين 
المللي به دليل غير ارگانيك بودن، قيمت پاييني 
داشته و بيشتر به عنوان ادويه استفاده مي شود 
تا يك گياه دارويي.مهدي رس��تمي اظهار كرد: 
اگر يك تدبير درست بينديشيم مي توان با توليد 
زعفران ارگانيك و وارد كردن اين گياه دارويي به 
صنعت داروسازي درآمد چندين برابري را براي 
كشاورز حاصل كرد. راهكار اصلي تامين درآمد، 
توليد بيش��تر بر پايه ارگانيك اس��ت كه اين امر 
همت مسووالن ذيربط و ارتباط چند برابري توليد 

و دانش را مي طلبد.

كورسهايمرگباردرجادهها
بيرجند|سرپرس��ت اداره مديري��ت راه هاي 
خراسان جنوبي از شناسايي بيش از 11 هزار مورد 
تخلف سرعت در محورهاي خراسان جنوبي طي 
تيرماه امسال خبر داد.هادي بهمني اظهار كرد: 
نتايج پايش و تحليل ترافيك محورهاي استان 
نشان مي دهد درصد تخلفات سرعت در بعضي 
محورهاي استان نظير بيرجند – نهبندان بيش 
از 60 درصد از كل تردد محورهاس��ت كه زنگ 

هشداري براي همگي كاربران جاده اي است.

قاچاقچيانفضاسازيميكنند
تهران|رييس مركز برنامه ري��زي و نظارت بر 
دخانيات كشور گفته است: كساني كه در بحث 
قاچاق ذينفع هستند و سودهاي كالن به دست 
مي آورند، مي خواهند جوي ايجاد كنند كه جلوي 
مجوز رسمي، واردات قانوني و در نهايت توليد برند 

فيليپ موريس در كشور را بگيرند.
اخيرا تفاهم نامه اي ميان دخانيات ايران و نماينده 
شركت فيليپ موريس در ايران به امضا رسيده 
اس��ت كه محصوالت شركت فيليپ موريس در 
ايران به صورت مش��ترك توليد ش��ود. به گفته 
بسياري از كارشناسان اين موضوع اتفاق نادري 
بود كه دولت پس از سال ها پيگيري به سرانجام 
 رس��اند و اجرايي ش��دن آن به نوع��ي پاياني بر
40 سال قاچاق »مارلبرو« در كشور خواهد بود. 

در همين رابطه، عطااهلل معروف خاني رييس مركز 
برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور با اعالم 
اينكه اين موضوع ب��ه زمان تصدي رييس قبلي 
مركز برمي گردد، گفت: درباره اين تفاهم نامه و 
فرايند صدور مجوز آن، يك سري مراحل به انجام 
رسيده اما مراحل استعالمي آن طي نشده است و 
منتظريم جواب استعالم ها بيايد كه اين موضوع 

خارج از محدوده وظايف ماست.

چهره  ها                                                                                                                                                                                                                                                                           

گلس�تان|هادي هاش��ميان رييس كل 
دادگس��تري گلس��تان در نشست خبري 

اسامي مفسدان اقتصادي را اعالم كرد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ بر اس��اس 
اعالم هاش��ميان 8 پرونده مورد بررس��ي 
قضاي��ي گرفته و طب��ق م��اده 36 قانوان 
مجازات اسالمي دس��تگاه قضايي ملزم به 
انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم شده است.بر اين اساس در 
پرونده اي كه مديريت بانك كشاورزي گلستان، شاكي آن بوده آقاي 
كوروش صداقت به اتهام اختالس به مبلغ 2 ميليارد و 19۷ ميليون 
و 620 هزار ريال به 4 س��ال حبس تعزيري و انفصال دايم از خدمت 

دولتي محكوم شده است.
همچنين در پرونده ديگري كه اداره امور مالياتي گلستان و دادستاني 
شاكي آن بوده آقاي كاظم مقدري با جرم اختالس به مبلغ 1 ميليارد 
و ۷15 ميليون و 331 هزار و 340 ريال به دو سال حبس تعزيري و 
انفصال موقت از خدمات دولتي، رد مال در حق شاكي و جزاي نقدي 

معادل دوبرابر مال مورد اختالس و حق دولت محكوم شده است.
همچنين بر اساس اعالم رييس كل دادگستري استان گلستان آقايان 
حسن احمدي، محمود ساالروند، علي اكبر سفيديان، حميد دالوند، 
محمدباقر يزداني، مرتضي قربان زاده، س��عيد عسگري گلوگاهي و 
علي اكبر غالمحسيني به اتهام مش��اركت در قاچاق سازمان يافته 
كاالي مجاز كاميون هاي كش��نده متهم ش��دند كه بر اساس حكم 
دادگاه آق��اي محمدباقر يزداني به 9 م��اه حبس تعزيري، علي اكبر 
غالمحس��يني 9 ماه حبس تعزيري و ... ، محكوم ش��دند. در ساير 
پرونده ها نيز احكام متناس��ب صادر شده و اسامي افراد متخلف در 

اختيار رسانه ها قرار گرفته است.

اصفهان|مدي��ر اجرايي س��ي ويكمين 
جش��نواره بين المللي فيلم هاي كودكان 
و نوجوان��ان با بيان اينكه جش��نواره بايد 
به ص��ورت هوش��مندانه شبكه س��ازي و 
جريان س��ازي كند، گفت: انتظار مي رود 
پ��س از برگزاري س��ي و ي��ك دوره اين 
جشنواره، ايران پايتخت توليد فيلم كودك 
و نوجوان ش��ود. به گزارش »تعادل« محمد عي��دي در گفت وگو 
با خبرن��گاران ضمن ارايه ديدگاه خود درخصوص س��ي و يكمين 
جش��نواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان، جش��نواره را 
محصول فرآيند هنري دانس��ت و اظهار كرد: محصول يك فرآيند 

هنري در جشنواره بروز و ظهور پيدا مي كند.
او با بيان اينكه ديدگاهمان از ابتدا اين بود كه جشنواره نقطه پايان 
نيست، ادامه داد: جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان 
پاياني براي آغاز است چرا كه پوستر سي و دومين دوره اين جشنواره 
بين المللي در اختتاميه جش��نواره س��ي و يكم شكل مي گيرد؛ اگر 
ديدمان به جشنواره همين باشد و جشنواره به صورت هوشمندانه 
شبكه سازي و جريان س��ازي كند، به هدفي كه در نظر داريم دست 
پيدا مي كنيم.وي تاكيد كرد: انتظار مي رود پس از برگزاري س��ي و 
يك دوره جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان، ايران 
پايتخت توليد فيلم كودك و نوجوان ش��ود و تحقق اين امر نيازمند 
برنامه ريزي فرآيند محور اس��ت، به اين معنا كه جشنواره از حالت 
نقطه اي خارج و تبديل به يك فرآيند شود.مدير اجرايي سي ويكمين 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان گفت: به منظور 
تبديل جش��نواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان به يك فرآيند، نياز 

است ظرفيت هاي اصفهان بيش از پيش ديده شود.

آذربايجانشرقي|رييس اتحاديه طال و 
جواهر تبريز مي گويد: ميزان خريد و فروش 
مصنوعات طال و توليد داخلي در بازار تبريز 

در حد صفر است.
مهدي بهرماني در گفت وگو با ايس��نا، در 
خصوص وضعيت كنوني بازار س��كه و طال 
در تبريز، اظهار ك��رد: در حال حاضر هيچ 
گونه كمبود سكه و طال در بازار تبريز وجود ندارد، اما به دليل اينكه 
بازار طال و سكه دستخوش تغييرات لحظه اي شده و از سوي ديگر به 
علت نبود ثبات قيمت در بازار، برخي فروش��ندگان طال و جواهر، از 

خريد طال خودداري مي كنند. 
او با بيان اينكه الزمه رونق كس��ب و كار ثبات اقتصادي است، ادامه 
داد: با تغيير رييس بانك مركزي تصور مي كرديم كه ها كاهش يافته 
و ثبات قيمت در بازار حاكم شود؛ در حالي كه وعده هاي مسووالن 
تحقق نيافته و پس از گذش��ت چند روز، مج��ددا دالر به نرخ قبلي 
برگشت. در واقع بانك مركزي مقصر بي ثباتي نرخ سكه است؛ چرا 

كه پس از سال 86، تاريخ سكه هاي ضرب شده همچنان ٨٦ است
او با بيان اينكه هيچ گونه نيازي براي درج تاريخ روي س��كه نيست، 
ادامه داد: انتظار مي رود، دولت در راس��تاي حذف تاريخ روي سكه 
گام هاي موثري بردارد، تا تمامي سكه ها يكنواخت وحباب ايجاد شده 
برطرف شود؛ از سويي نيز توزيع سكه ها را به صنف طال واگذار كنند.

بهرماني با بيان اينكه هيچ گونه مغازه طالفروشي در تبريز تعطيل 
نبوده و همچنان اين واحدها به فعاليت خود ادامه مي دهند، تصريح 
كرد: با وجود اينكه فعاليت اصناف در حد صفر اس��ت، اما به منظور 
صيانت و حمايت از نظام و برقراري امنيت، واحدهاي طالفروشي در 

بازار و مغازه هاي خود فعال هستند..

خراسانرضوي| رييس انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مسافرت هوايي و گردشگري 
خراسان  رضوي گفت: مردم با خريد بليت 
از دفاتر مجاز خدمات مسافرتي مي توانند 
با قيمت مصوب و خ��ودداري از پرداخت 
نرخ ه��اي غيرقانوني، از خدم��ات پروازي 
اس��تفاده كنند.س��عيد ولي زاده ديروز در 
گفت وگو با ايرنا افزود: بر پايه بخشنامه سازمان هواپيمايي كشوري، 
سقف و كف بهاي بليت هواپيما بر مبناي هر ساعت پروازي 100 دالر 
تعيين شده است.او ادامه داد: گرچه نسبت به چند هفته پيش شاهد 
افزايش قيمت بليت مسافرت هوايي هستيم اما اين افزايش با توجه 
به بخشنامه س��ازمان هواپيمايي كشوري در چارچوب نظارت هاي 
الزم انجام مي شود.ولي زاده گفت: دفاتر خدمات مسافرتي به علت 
فعاليت قانوني و نظام مند اقدامي براي افزايش بي رويه نرخ و قيمت 
گذاري جديد بليت هواپيما ندارند ام��ا دفاتر غيرمجاز به خصوص 
مراكز فروش اينترنتي بلي��ت در اين زمينه تخلف ها و فعاليت هاي 

غيرقانوني فراواني دارند.
او اف��زود: پي��ش از اي��ن دفاتر با اراي��ه تخفيف به مس��افران بليت 
مي فروختند ام��ا اكنون به علت افزايش قيم��ت دالر و تعيين نرخ 
از سوي سازمان هواپيمايي كش��وري عرضه به قيمت واقعي انجام 
مي ش��ود.ولي زاده ادامه داد: با گزارش هاي ارايه ش��ده در خصوص 
تخلف هاي دفاتر فروش بليت اينترنتي هواپيما، پليس فتا نسبت به 
شناسايي و برخورد با عوامل گراني بيش از حد نرخ بليت سفر هوايي 
وارد عمل شده است. او گفت: شنيده شده نرخ بليت رفت و برگشت 
مسير مش��هد به اهواز بيش از 20 ميليون ريال معامله شده كه اين 

نرخ بسيار باال است و به هيچ وجه معقول نيست.

 اسامي مفسدان اقتصادي
استان گلستان اعالم شد

 تالش براي تبديل ايران
به پايتخت فيلم كودكان

 خريد و فروش طال 
در بازار تبريز متوقف شد

 از پرداخت نرخ هاي غيرقانوني
براي بليت هواپيما خودداري كنيد

حسنتنهايي،فعالتوليدي:
مشكلتامينمواداوليهاينشركتوخريداينموادبهعلتتحويلندادناينموادتوسطپتروشيميهايمنطقهبه۲برابرقيمتبازار،جدياست.
مقدارنيازشركتبهمواداوليهبهصورتماهانهحدود1۰تناستوبرايدريافتآندرسايتبهينيابثبتنامكردهايموليهنوزنتوانستهايمازاين

طريق،تامينكنيمودراينخصوصمشكلداريم
مهشيدجراحي،فعالتوليدي:

بيشاز9۰درصدمواداوليهوبخشبزرگيازماشينآالتاينشركتتوليدداخلاستونيازبسياركميبهكاالهايوارداتيدارد.اينمحصولباهدف
صادراتبهديگركشورهادراروميهتوليدميشودوباهمهتوانبرايتحققآنگامبرميداريم
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مراجعه مردم به پزشكي قانوني به دليل خشونت در سه ماه نخست امسال  3 درصد بيشتر شد

ردپاي مشكالت اقتصادي در افزايش خشم 

آيا با وام دهي به »سمن« ها مي توان اشتغال زايي كرد؟ 

ساخت درياچه مصنوعي در آذربايجان شرقي تخلف محرز است

معضل بيكاري جوانان و جلب مشاركت هاي اجتماعي 
در دهه هاي اخير درحالي تبديل به مهم ترين دغدغه 
مسووالن و نقل محافل كارشناسان شده است كه هر 
روز نسخه هاي جديدي براي اين موضوعات پيچيده 
مي شود. سياست توسعه سازمان هاي مردم نهاد حوزه 
جوان��ان از طريق اعطاي وام و تس��هيالت نيز يكي از 
راه كارهايي است كه در يك سال اخير از سوي معاونت 
ساماندهي جوانان براي اشتغال زايي در اين حوزه مطرح 
شده و اظهارنظر برخي از متخصصان و كارشناسان را به 

همراه داشته است.
يك��ي از مهم ترين و اصلي ترين اركان توس��عه، جلب 
مش��اركت مردم در امور اجتماعي است كه عمدتا در 
قالب فعاليت س��ازمان هاي مردم نهاد جوانان متبلور 
مي ش��ود. اگرچه به گفت��ه معاون س��اماندهي امور 
جوانان، توسعه كمي سازمان هاي مردم نهاد با هدف 
اشتغال زايي براي جوانان آغاز شده است، اما برخي از 
صاحب نظران حوزه جوانان معتقدند بر اساس اصول 
جهاني، در گزارش ساالنه سازمان هاي مردم نهاد بايد 
درآم��د و هزينه ها برابر بوده و منفع��ت مالي در ميان 
نباش��د. بنابراين س��رمايه گذاري در بخش اشتغال با 
استفاده از سازمان هاي مردم نهاد مغاير با اهداف اصلي 
اين سازمان ها است. همچنين فراهم كردن تسهيالت 
مالي و اعطاي وام به س��ازمان هاي م��ردم نهاد باعث 
مي شود تا آنها با يك شركت خصوصي تفاوتي نداشته 
باشند و حتي در صورت پرداخت وام به شرط پايين ترين 
درصد س��ود بانكي، به اين معناست كه بايد تراز مالي 

سازمان هاي مردم نهاد مثبت باشد.

   غير انتفاعي بودن سمن ها 
به معني غير اقتصادي بودن آنها نيست

اين درحالي است كه محمدمهدي تندگويان، معاون 
ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ 

به اين س��وال كه آيا قرار است سازمان هاي مردم نهاد 
جوانان درآمدزايي داشته باشند يا نه؟ به ايسنا گفت: 
اين تشكل ها حتما بايد درآمد داشته باشند و فعاليت 
سازمان مردم نهاد هيچ مغايرتي با كسب درآمد ندارد. 
بحث ما اين نيست كه س��ازمان هاي مردم نهاد نبايد 
غيراقتصادي باشند يا حتي نبايد سود انباشته داشته 
باشند اما به اين سمت مي رويم كه تشكل هاي جواناني 
كه واقعا درآمدزا باشند، سود انباشته پيدا كنند، از حوزه 
ما خارج شوند و شركت ثبت كنند. اين هدف غايي ما 

است تا جوانان مستعد درآمد پيدا كند.
تندگويان در پاسخ به اين سوال كه آيا معاونت جوانان 
به دنبال ايجاد سازمان هاي مردم نهاد پايدار است يا نه؟ 
نيز اظهار كرد: قانون به م��ا چنين اجازه اي نمي دهد؛ 
چرا كه س��ازمان هاي مردم نهاد جوانان دوره فعاليت 
مشخصي دارند. بسياري از اين تشكل ها با گذر از سن 
جواني تعطيل مي شوند. درواقع وقتي اين سمن به سود 

انباشته مي رسد با همان عنوان براي ثبت شركت اقدام 
 مي كند، اما بعضي موارد هم با همان عنوان باقي مي ماند 

و تنها اعضايش عوض مي شود.
به گفته وي اين تشكل ها در صورت كسب سود، اشتغال 
را افزايش مي دهد. همچنين بحث غيرانتفاعي بودن 
سمن ها به معني غيراقتصادي بودن آنها نيست بلكه 
به اين معناس��ت كه آنها بتوانند هزينه هاي خودشان 
را تامين كنند و اگر روزي به سود انباشته رسيدند، به 
عنوان نهاد خصوصي فعاليت و شركتشان را ثبت كنند. 
اين درحالي است كه حسين راغفر، اقتصاددان و استاد 
دانشگاه، با تاكيد بر اينكه پشتوانه فعاليت سازمان هاي 
مردم نهاد، اعتماد مردم است، گفت: فرض بر اين است 
كه سازمان هاي مردم نهاد قرار است اقداماتي را براي 
“مردم “ انجام دهند و اه��داف مردمي را دنبال كنند، 
بنابراين اين فعاليت ه��ا را نيز بايد با كمك خود مردم 
انجام دهند و اگر منابعي در قالب س��ازمان مردم نهاد 

بسيج مي شود بايد عمدتا به كمك هاي مردمي تكيه 
داشته باشد در غير اين حالت اگر دولت و سازمان هاي 
مردم نهاد به اين ترتيب وابس��ته ش��وند زمينه هاي 
شكل گيري فساد به شدت افزايش مي يابد و امكان اينكه 
بسياري از فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد صوري 

شده و براي آزادسازي منابع باشد، بيشتر مي شود.
اين اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به اينكه وقتي فعاليت  
سمن ها به ش��كل صوري در مي آيد امكان اينكه اين 
مبالغ در هرجايي مصرف ش��ود امكان پذير مي شود، 
تصريح كرد: ممكن است اين منابع اصال در هدف هايي 
كه س��ازمان مردم نهاد براي آن تشكيل شده مصرف 
نشود و خللي جدي در كاركرد آنها ايجاد شود. به ويژه 
در دوره دولت هاي نهم و دهم، هدف تشكيل شماري 
از سازمان هاي مردم نهادي بيشتر براي دريافت منابع 
دولتي بود متاسفانه اين دس��ته از سمن ها با مديران 
دولتي تباني مي كردند و به اس��م آنها پرداخت هايي 
صورت مي گرفت ك��ه اصال وجود خارجي نداش��ت. 
حتي در بودجه عمومي براي آنها رديف هايي گذاشته 
شده بود كه تس��هيل كننده فساد از سوي بخش هاي 

عمومي مي شد.

  وام دهي به سمن ها با اهداف آنها مغايرت دارد
راغفر با تاكيد بر اينكه اقدام به وام دهي به سازمان هاي 
مردم نهاد با ماهيت آنها مغايرت دارد، گفت: آنها قرار 
است تا فعاليت مردمي انجام دهند. درست است كه 
دولت ها بايد از فعاليت هاي آنها حمايت كنند اما اين 
حمايت نبايد به صورت يك فعاليت دايمي دربيايد؛ 
چرا كه در اين حالت ماهيت “مردمي بودن “ سمن ها 
دچار خدشه مي شود؛ يا ممكن است آنها تصور كنند 
بودجه يا اعتبار مستمري دارند كه مي توانند از طريق 

آن فعاليت كنند. 
اين اقتصاددان با بيان اينك��ه دولت ها بايد بيش از 

هرچيزي براي سمن ها تسهيالت قانوني و امكاناتي 
ب��راي فعاليت فراه��م كند نه اينكه ب��ه آنها بودجه 
بدهن��د، تصريح كرد: چرا كه وقتي س��ازمان مردم 
نهادي از جايي درآمد دارد منويات آن بخش را هم 
انجام خواهد داد. درحالي كه س��رمايه يك سازمان 
مردم نهاد اعتماد مردم اس��ت. اگر قرار باشد كه به 
دنبال اين كج كاركردها هدف سمن ها آسيب ببيند، 
اعتماد مردم نسبت به سازمان مردم نهاد هم آسيب 

خواهد خورد .
او در ادام��ه گفت: به اين ترتيب اين نهاد مردمي كه 
مي تواند خدمات مهمي را به يك جامعه ارايه كند، 
اعتبارش دچار آس��يب مي شود. درواقع اين نهادها 
قرار اس��ت تا كار دولت را بدون اتكا به منابع مادي 
دولتي دنبال كنند. ممكن اس��ت ك��ه دولت ها در 
بعضي مواقع و براي بعض��ي فعاليت ها كمك هايي 
كنند اما اين كمك ها مش��روط اس��ت؛ يعني منابع 
ب��راي اقدامات خاص پرداخت مي ش��ود و نه اينكه 
اين كار براي آزادس��ازي منابع پولي ب��ا تباني بين 
نهادي كه منابع را آزاد مي كند و سازمان مردم نهاد 
ش��كل بگيرد. پس آنچه آس��يب مي خورد اعتماد 
مردم اس��ت كه بزرگ ترين س��رمايه آنهاست و در 
 اين حالت اصل كاركرد اين نهادها در كش��ور دچار 

ترديد مي شود.
راغفر در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان هاي مردم 
نهاد مي توانند در حوزه اشتغال زايي وارد شوند يا نه؟ 
اظهار ك��رد: آنها مي توانند به ويژه در حوزه هايي كه 
مشكالت عمومي مردم در آنهاس��ت وارد شوند اما 
نكته اين است كه بايد برنامه روشني داشته باشند و با 
كمك هاي مردمي اين اقدامات را انجام دهند وگرنه 
هر فعاليتي كه براي حل يك مش��كل عمومي است 
مي تواند مورد توجه يك س��ازمان مردم نهاد باشد؛ 

ولي بايد با حمايت هاي مردمي باشد. 

آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان پزشكي قانوني 
كشور حكايت از آن دارد كه در سه ماه نخست امسال 
146 ه��زار و 499 مورد نزاع منجر به ضرب و جرح در 
سطح كشور رخ داده كه نشان مي دهد  مراجعه مردم 
به اين س��ازمان به دنبال بروز نزاع، 3 درصد نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل افزايش داشته است. از طرف 
ديگر آنطور كه وزارت بهداش��ت اعالم كرده، نزاع، بعد 
از تصادفات رانندگ��ي، دومين عامل مرگ و مير بر اثر 
حوادث و سوانح بوده است. آمارها، بيان كننده اين نكته 
است كه خشونت در ايران رو به افزايش است. اگرچه 
خشونت مي تواند داليل مختلفي داشته باشد،  با اين 
حال بسياري از مسووالن و جامعه شناسان بر اين باورند 
كه مش��كالت اقتصادي عاملي مهم براي بروز چنين 
وضعيتي به شمار مي  رود. بيكاري، مشكالت معيشتي 
و احساس تبعيض، ارتباط مستقيم با خشونت و نزاع 
داشته بطوريكه جايگاه ايران در آمارهاي جهاني از نظر 

ميزان درگيري و نزاع، در رتبه هاي باال قرار دارد. 

  مشكالت عصبي و اقتصادي، متهمان رديف اول
 رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي بر 
اين باور است كه خشونت يكي از پنج آسيب اجتماعي 
در ايران به شمار مي رود كه نمود بيشتري دارد. سلمان 
خدادادي، اين موضوع را متاثر از مجموعه اي از عوامل 
اجتماعي و اقتصادي دانس��ته و درب��اره اين موضوع 
معتقد است: »در دوره طوالني مدت خشونت در چند 
س��ال اخير از حد نرمال خود باالتر رفته و بر اس��اس 
نظر روانشناس��ان و مطالعات علمي، ريشه خشونت و 
نزاع هاي خياباني در مشكالت عصبي و رواني ناشي از 
مشكالت اجتماعي و خانوادگي ناشي مي شود؛ يعني 
فرد ذاتا اينگونه نيست و اين اتفاقات بيروني است كه او 

را ناخوداگاه وادار به واكنش مي كند.«
او اف��زود: »بر اس��اس همين مطالع��ات بخش قابل 
توج��ه ديگري از اين نزاع ها به مس��ائل م��ادي و فقر 
برمي گردد؛ وقتي كه كار و نيازهاي مردم متناس��ب با 
توان جسميشان نيست يا وقتي بيشتر از حد توانشان 
بيشتر كار مي كنند اما درآمد كمتري به دست مي آورند، 
آنقدر فشار باال مي رود كه في نفسه زمينه درگيري در 
فرد به وجود مي آيد و با كوچك ترين برخوردي از كوره 
در مي روند. به همين دليل يكي از مهم ترين موضوعاتي 
كه در دس��تور كار نهاد هاي 18 گانه نظام قرار گرفته 

است مساله خشونت است، اظهار داشت: اين نهادهاي 
18 گانه نش��ان مي دهد كه حداقل 18 حوزه در ايجاد 
خشونت دخيل هستند و هر كدم از اين ها بايد از بعد 

خوشان در راه رفع اين مشكالت اقدام كنند.«
خدادادي بيان كرد: » نزديك به س��ه س��ال است ك 
با دستور رهبر معظم انقالب نهادهاي مختلف نظام، 
اقدامات خ��ود را در راس��تاي مبارزه با آس��يب هاي 
اجتماعي آغاز كرده اند و بر اساس آخرين پژوهش هايي 
كه انجام شده در برخي از شاخص ها موفقيت هاي بوده 
است اما در برخي از شاخص ها هنوز موفقيتي كسب 
نكرده ايم؛ ازجمله آنها خشونت، اعتياد يا در بعضي از 
استان ها طالق است. جايگاه ايران در بين كشورهاي 
دنيا از لحاظ آمار خشونت و نزاع هاي خياباني باالست. 
در دنيا در زمينه خشونت كّمي، جزو چند كشور رده 
باالي جهان هستيم اما از لحاظ كيفي وضعيت بهتري 

داريم. منظور از كيفي و كمي اين است كه مثاًل در امريكا 
ممكن است درگيري كم باشد اما اكثر همان درگيري ها 
منجر به قتل مي شود اما در ايران درگيري ها زياد است 

اما نسبت به امريكا قتل كمتري اتفاق مي افتد.«

   فقر، مردم را خشن كرده است
اظهارات اين نماينده مجلس در حالي است كه اواخر 
س��ال گذش��ته در همايش پيش گيري از خشونت، 
راهكاره��ا و چالش ها كه در دانش��گاه ش��هيد باهنر 
كرمان برگزار شد، غالمحسين محسني اژه اي، معاون 
اول قوه قضاييه نيز بر ردپاي مش��كالت اقتصادي در 
بروز خشونت تاكيد كرد. او دراين همايش، گفت: »بر 
اساس يك نظرسنجي، خشونت در سال هاي اخير در 
كش��ور افزايش پيداكرده است، چراكه درزمينه رفع 
بيكاري موفق نبوديم و همين امر مشكالت اقتصادي 

را افزايش داده اس��ت. بيكاري از علل اصلي افزايش 
خشونت است چرا كه از ظرفيت قانون رفع موانع توليد 
نتوانستيم خوب استفاده كنيم. توليد را باال نبرديم و 

نتوانستيم اشتغال ايجاد كنيم.«
عبدالصمد خرمشاهي، وكيل پايه يك دادگستري هم 
معتقد است افزايش ميزان خشونت، معلول مشكالت 
اقتصادي در جامعه اس��ت، او در اين باره اظهار كرد: 
»بيش از90 درصد از ريش��ه هاي ج��رم و جنايت در 
كش��ور اقتصادي است. دغدغه هاي اقتصادي با خود 
بيكاري، اعتياد و استرس و نگراني هاي زيادي به همراه 
مي آورد كه هر كدام مي تواند زمينه جرم و جنايت را 
در جامعه افزايش بدهد. فردي ك��ه در خانواده اي با 
مشكالت اقتصادي و رواني ناشي از آن بزرگ شده به 
صورت طبيعي مستعد ارتكاب جرم و جنايت است. 
براساس آمارهاي رسمي كه در جامعه منتشر مي شود 

اغلب افرادي كه مرتكب جرايم س��نگين شده اند در 
خانواده هاي پر آس��يب و شكننده بزرگ شده اند و از 
نظر رواني در وضعيت متعادلي قرار نداشته اند. نمونه 
باز اين مساله آموزگاراني بوده اند كه به دليل مشكالت 
روان��ي و خانوادگي رفتار نامناس��بي با دانش آموزان 
داش��ته اند. هنگامي كه معلمان ما از نظر اقتصادي و 
رواني با چالش هاي جدي در زندگي ش��خصي خود 
مواجه هس��تند چگون��ه مي توان انتظار داش��ت كه 
رويكرد تربيتي مناس��بي در مقابل دانش آموزان در 
پيش بگيرن��د. بنابراين مهم ترين دليل افزايش جرم 
و جنايت در جامعه ايران»فقر« اس��ت كه شامل فقر 
اقتصادي و فرهنگي مي ش��ود. كس��ي كه در زمينه 
اقتصادي دچار فقر و تنگدس��تي است فرصتي براي 
ارتقاي فرهنگي خود نيز پي��دا نمي كند و در نتيجه 

دچار فقر فرهنگي نيز مي شود.«

  آمارها چه مي گويد
بر اس��اس آماري كه سازمان پزشكي قانوني كشور از 
ميزان نزاع در شش ماه نخست سال 1397، منتشر 
كرده اس��ت، تاكنون 146 هزار و 499 مورد نزاع در 
سطح كش��ور رخ داده كه از اين ميان 25 هزار و پنج 
م��ورد مربوط به تهران اس��ت. بعد از تهران اس��تان 
خراسان رضوي، با 12 هزار و 407 مورد نزاع در جايگاه 
دوم استان ها قرار داد. از طرف ديگر ايالم با 785 مورد، 
 كمترين ميزان نزاع در بين اس��تان هاي كشور تا اين 
مقطع از سال را به خود اختصاص داده است. آمارهاي 
پزشكي قانوني نشان مي دهد ميزان خشونت در بين 
مردان بيشتر از زنان است چرا كه در پايتخت 15 هزار 
867 مورد از نزاع ها از سوي مردان رخ داده و در مقابل 
9 هزار 183 مورد به وس��يله زنان اتفاق افتاده است. 
همچنين در خراسان رضوي كه دومين استان از نظر 
ميزان بروز نزاع است، تفاوت ميان آمارهاي مربوط به 
زنان و مردان قابل توجه است. در اين استان 7 هزار و 
677 مورد از نزاع ها به مردان تعلق دارد اما در مقابل 
473 مورد سهم زنان است. البته در ايالم به عنوان كم 
نزاع ترين اس��تان، تفاوت چنداني ميان خشونت رخ 
داده از س��وي زنان و مردان ديده نمي شود،  چرا كه از 
ميان 785 مورد نزاع ثبت ش��ده در اين استان، 542 
مورد به وس��يله مردان و 243 مورد از سوي زنان به 

وقوع پيوسته است.

احتمال آتش سوزي مجدد 
هورالعظيم تا پايان فصل گرما

عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان گفت: آتش 
سوزي هورالعظيم مشكالت تنفسي بسياري براي 

مردم ايجاد كرده است.
هدايت اهلل خادمي در مورد آخرين وضعيت تاالب 
هورالعظيم پس از آتش س��وزي اخير، گفت: آتش 
سوزي هورالعظيم داليل مختلفي مانند خشكسالي 
و سد سازي تركيه بر رود دجله و فرات دارد، يعني 
انتقال آب به س��مت عراق برخي مش��كالت را به 
وجودآورده است، ضمن اينكه گرماي هوا و وزش باد 
سبب آتش س��وزي در ني زارها، بي مديريتي و كم 
آبي نيز در اين آتش سوزي بي تاثير نيست. نماينده 
مردم ايذه و باغملك درمجلس شوراي اسالمي، با 
اشاره به اينكه آتش سوزي در برخي نقاط خوزستان 
هرس��اله وج��ود دارد، افزود: آتش س��وزي تاالب 
هورالعظيم تا چندي پيش ادامه داشت، اما با ورود 
جدي جمعيت هالل احمر و استانداري و استفاده 
از دو بالگرد درمهار اين آتش سوزي اقدامات موثري 
انجام شد، هرچند كه دود غليظ ناشي از اين آتش 
سوزي آسيب ها و مشكالت تنفسي بسياري براي 
مردم ايجاد كرد؛ البته تا پايان فصل تابستان امكان 
هرنوع آتش سوزي به دليل گرماي هوا وجود دارد. 
او با انتقاد از عدم كمك رساني دولت عراق در مهار 
آتش سوزي تاالب هورالعظيم، به خانه ملت گفت: 
به دولت اين كشور پيشنهاد مي شود كه درخصوص 
حقابه اين تاالب و مس��ائل مربوط ب��ه حوزه آب با 
مسووالن كشور تركيه مذاكرات الزم را انجام دهد، 
درغير اين صورت مش��كالت اين چنيني درآينده 
به شدت افزايش پيدا خواهد كرد؛ متاسفانه دولت 
عراق هيچ واكنشي درخصوص سدسازي هاي دولت 
تركيه روي دجله و فرات انجام نمي دهد، بطورحتم 
بي توجهي ها ميزان مشكالت را روز به روز افزايش 
مي دهد. خادمي در مورد احتمال عمدي بودن آتش 
سوزي درهورالعظيم، گفت: بطورمعمول درهرآتش 
سوزي صحبت هايي از عمدي بودن و دخالت انساني 
در آن مطرح مي شود، شايد شك و ترديدهايي دراين 
باره نيز وجود داشته باشد؛ اما نمي توان عمدي بودن 
آتش سوزي را قوي دانست، زيرا اين اتفاق درفصل 
تابستان و در اوج گرماي اين منطقه صورت گرفته 
است؛ بنابراين نمي توان اين حادثه را هدفمند و از 
سوي دولت عراق دانست، هرچند كه شايد برخي 
مس��ائل دراين اتفاق تاثيرگذار باشد. عضو مجمع 
نمايندگان استان خوزستان، با اشاره به اينكه شايد 
گروه هايي سبب آتش سوزي در هورالعظيم شدند، 
افزود: نمي توان دولت عراق را متهم به آتش سوزي 

عمدي درتاالب هورالعظيم كرد. 

 فاجعه زيست محيطي
در كمين پايتخت

عضو كميسيون بهداشت مجلس، با تاكيدبراينكه 
نبود تفكيك پسماندهاي عفوني بيمارستان ها از 
زباله هاي عادي فاجعه زيست محيطي را رقم مي زند 
يادآور ش��د: بي توجهي به اين امر، م��ا را مغضوب 

آيندگان خواهد كرد.
محمد حس��ين قرباني در واكنش به اعالم خبري 
از س��وي معاون مركز س��المت محيط كار وزارت 
بهداش��ت، مبني بر اينكه پسماندهاي پزشكي در 
تهران بعد از خروج از بيمارستان با زباله هاي عادي 
مخلوط مي ش��وند، گفت: آنچه امروز براي جامعه 
مصيبت ايجاد مي كند موضوع پسماندها است، چرا 
كه به غير از تهران وجود اين پسماندهاي بيمارستاني 
در س��اير اس��تان ها به ويژه در شمال كشور فاجعه 

زيست محيطي ايجاد خواهد كرد.
نماينده مردم آس��تانه اش��رفيه درمجلس شوراي 
اس��المي، ادامه داد: اين خبر بايد در تاريخ بماند تا 
مردم بتوانند در مورد آن قضاوت كنند كه ما اگر در 
زمينه پسماند در مديريت كالن كشور تصميمي 
نگيريم در آينده مغضوب آيندگان و كشور خواهيم 
بود، چرا كه بارها از تريبون هاي مختلف نسبت به 
مشكالت زيست محيطي ناشي از وجود پسماندها 

هشدار داده ايم.
او با اش��اره به مشكالت ناشي از وجود پسماندهاي 
بيمارستاني اظهار كرد: اين پسماندها باعث آلودگي 
آب هاي زيرزميني و رودخانه ها شده و در استان هاي 
ش��مالي هم وارد دريا مي ش��ود، هر چن��د اين امر 
صحيحي است كه پسماندها در بيمارستان ها بطور 
جزئي تفكيك ش��ده و به ش��هرداري تحويل داده 
مي ش��وند كه در نهايت آنها را با زباله هاي عادي در 
يك فضا براي امحا جمع آوري مي كنند. قرباني به 
خانه ملت گفت: البته شهرداري برخي كالن شهرها 
از جمله تهران گام ه��اي خوبي در جهت تفكيك 
پسماندهاي بيمارس��تاني برداش��ته اند، اما هيچ 
مديريتي در ش��هرهاي كوچك در زمينه تفكيك 
پسماندهاي عفوني بيمارستان ها از زباله هاي عادي 
وجود ن��دارد، بنابراين امحاء آنه��ا در محيط واحد 

مشكالت زيست محيطي را رقم مي زند. 
اي��ن نماينده م��ردم در مجل��س ده��م، در ارايه 
پيشنهادي براي تفكيك پسماندهاي بيمارستاني 
تاكيد كرد: همانطور كه در قانون نيز تاكيد ش��ده 
از بين ب��ردن زباله هاي عفوني و حت��ي زباله هاي 
صنعتي بايد به بخش خصوصي واگذار ش��ود تا با 
انعقاد قراردادهايي فضاي��ي را ايجاد كنند كه اين 
زباله ها در يك فضاي خاصي امحاء ش��وند، ضمن 
اينكه دولت و س��ازمان حفاظت محيط زيست هم 
بايد بر اين روند نظارت داشته باشند و دولت هم بايد 
سوبسيد آن را بپردازد و مجلس هم در اين مورد از 
آنها حمايت كند. عضو كميسيون بهداشت ودرمان 
مجلس شوراي اسالمي، يادآورشد: رويه كنوني باعث 
تفكيك زباله هاي عفوني بيمارستان ها از زباله هاي 
عادي نمي شود، كما اينكه به غير از تهران و برخي 
كالنشهرها در ساير مناطق پسماندهاي بيمارستاني 
همراه با زباله هاي عادي در يك مكان دپو مي شوند و 
اين اقدام فضاي نامناسبي را در اطراف بيمارستان ها 
ايجاد مي كند و در نهايت هم توسط شهرداري ها در 

حوالي همان شهرها جمع آوري و امحاء مي شوند.

به دنبال انتشار خبر ساخت يك درياچه مصنوعي در 
آذربايجان ش��رقي و تعرض به حق آبه درياچه اروميه، 
مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق س��تاد احياي درياچه 
اروميه س��اخت و آبگيري درياچه مصنوعي را تخلف 
محرز از مصوبات هيات وزي��ران براي احياي درياچه 
اروميه دانس��ت و از اعزام بازرس از س��ازمان حفاظت 

محيط زيست به اين استان خبر داد.
چند روزي اس��ت كه س��اخت و آبگيري يك درياچه 
مصنوعي در اس��تان آذربايجان شرقي خبر ساز شده و 
نگراني ها در مورد تاثير اي��ن درياچه بر كاهش حق آبه 
درياچه اروميه افزايش يافته اس��ت. مسعود تجريشي، 
مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق س��تاد احياي درياچه 
اروميه و معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت، با اش��اره به اينك��ه درياچه مصنوعي 
آذربايجان شرقي ساخته و 500 هزار مترمكعب آب از 
رودخانه آجي چاي وارد اين درياچه ش��ده است، تاكيد 
كرد: ستاد احياي درياچه اروميه هيچ موافقتي با ساخت 
اين درياچه مصنوعي نكرده است و آبگيري آن با مصوبات 

هيات وزيران براي احياي درياچه اروميه مغايرت دارد.

   ب�ا متخلف�ان س�اخت درياچ�ه مصنوع�ي 
برخورد مي شود

او ادامه داد: س��تاد احياي درياچه اروميه و سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت به شدت پيگر اين موضوع 
هس��تند و حتي يك بازرس از س��وي اين سازمان 
به منظور جمع آوري اطالعات و مش��خص ش��دن 
جزييات موضوع به منطقه فرس��تاده ش��ده است 
بنابراين هر فردي كه از س��اخت درياچه مصنوعي 
و آبگي��ري آن خبر داش��ته و در اطالع رس��اني به 
ستاد قصور كرده باش��د، حتما بايد پاسخگو باشد 
و با متخلف��ان اين حوزه برخورد خواهد ش��د. اين 
كار مورد تاكيد عيس��ي كالنتري - رييس سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت - اس��ت همچنين رييس 
سازمان با استاندار آذربايجان شرقي در مورد درياچه 
مصنوعي صحبت كرده و قرار ش��ده است كه حتما 
آب بايد به سمت درياچه اروميه رها شود. مدير دفتر 
برنامه ريزي و تلفيق س��تاد احياي درياچه اروميه 
در پاسخ به پرسش��ي مبني بر تاثيرگذاري درياچه 
مصنوعي آذربايجان شرقي بر حق آبه درياچه اروميه 

به ايسنا گفت: از آنجا كه حق آبه درياچه اروميه هنوز 
بطور كامل تامين نشده است قطعا نمي توانيم سهم 
آب درياچه را به س��اير بخش ها اختصاص دهيم. از 
وزارت نيرو تعجب مي كنم چون طبق مصوبه هيات 
وزيران حق آبه درياچه اروميه بايد حتما تامين شود 
درحالي كه تاكنون هنوز س��هم آب��ي درياچه بطور 
كامل داده نشده است بنابراين وزارت نيرو به عنوان 
مسوول آب كش��ور بايد از س��اخت و آبگيري اين 
درياچه مصنوعي اطالع داشته باشد چون بي اطالعي 

هم قصور محسوب مي شود.
تجريش��ي در پاس��خ به پرسش��ي در مورد چرايي 
بي اطالعي س��تاد احياي درياچه اروميه از آبگيري 
درياچه مصنوعي آذربايجان ش��رقي ب��ا بيان اينكه 
هيچ گزارشي از دفتر س��تاد احياي درياچه اروميه 
در تبريز در مورد ساخت درياچه مصنوعي دريافت 
نكرده بوديم، گفت: ستاد احيا از فروردين ماه پيگر اين 
موضوع بود و دفتر ستاد احيا در آذربايجان شرقي به 
ما اعالم كرده بود كه س��اخت اين درياچه مصنوعي 
از دستور كار خارج شده است و قراري براي ساخت 

آن وجود ندارد. هيچ گزارشي هم از دفتر ستاد مبني 
بر ساخت و آبگيري اين درياچه به دست ما نرسيده 
اس��ت. مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي 
درياچه اروميه با اش��اره به مسووليت دانشگاه تبريز 
در پايش امور مربوط به درياچه اروميه تصريح كرد: 
دانش��گاه تبريز طبق قراردادي كه با س��تاد احياي 
درياچه اروميه دارد، مسوول پايش موضوع درياچه 
اروميه در منطقه است و به نوعي نماينده ستاد احيا 
در منطق��ه به حس��اب مي آيد. به گفته مس��ووالن 
دانشگاه تبريز، آنان متوجه آبگيري درياچه مصنوعي 
آذربايجان شرقي نشده اند درحالي كه بايد نسبت به 

اين موضوع حساس مي شدند.
او تاكيد كرد: اداره كل محيط زيست استان آذربايجان 
شرقي نسبت به اين موضوع مسووليت دارد چون اين 
آب وارد درياچ��ه اروميه مي ش��ده و ه��ر نوع تغيير 
كاربري از س��اخت استخر توسط كش��اورز گرفته تا 
ساخت درياچه مصنوعي در اين منطقه ممنوع است 
و با مصوبات هيات وزي��ران در مورد احياي درياچه 

اروميه مغايرت دارد.

مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه 
اروميه در پاس��خ به اين موضوع كه به گفته شهردار 
تبريز، س��اخت درياچه مصنوعي با موافقت س��تاد 
احياي درياچه اروميه بوده است، تصريح كرد: همه 
مي دانيم كه مس��وول آب كشور، وزارت نيرو است و 
ستاد احياي درياچه اروميه طبق قانون به هيچ وجه 
امكان تخصيص آب را ندارد. به عبارت ساده تر ستاد 
احيا در جايگاهي نيس��ت كه بتواند تقس��يم آب را 
انجام دهد بلكه س��تاد تنها مصوبات هيات وزيران را 
در ارتباط با احياي درياچه اروميه پيگيري مي كند.

تجريش��ي ادامه داد: اگر در حوضه آبريز درياچه اروميه 
اقدامي مخالف مصوبات هيات وزيران انجام شود، ستاد 
احياي درياچه اروميه موظف اس��ت به آن موضوع وارد 
ش��ود و اعتراض كند. براي مثال در صورتي كه توسعه 
كشاورزي در اين منطقه انجام شود، ستاد به وزارت جهاد 
كش��اورزي اعتراض مي كند يا اگر حق آبه درياچه بطور 
كامل داده نشود، ستاد به وزارت نيرو اعتراض مي كند اما 
واضح است كه ستاد نمي تواند در مورد نحوه تقسيم آب 

در منطقه اظهارنظر كند يا آب تخصيص بدهد.
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پس از ماه ها تكذيب صورت گرفت

تاييد صيادي چيني ها در آب هاي ايران
گروه راه و شهرسازي     

در حالي كه طي ماه هاي اخير، صيادي چيني ها در 
آب هاي خليج فارس بارها از سوي مسووالن ذيربط 
تكذيب شد، ديروز معاون سازمان بنادر و دريانوردي 
در تازه ترين نشست خبري خود اين مساله را تاييد 
كرد وگفت: سازمان شيالت مجوز صيادي در عمق 
200 متري آب هاي ايران را به چيني ها داده است. 
محمدعل��ي حس��ن زاده همچني��ن ب��ا اش��اره به 
تالش ه��اي فعاليت س��ازمان بنادر پ��س از اعمال 
تحريم ها خب��ر داد كه س��ازمان بنادر بس��ته هاي 
تشويقي مناسبي را براي شركت هاي خارجي فعال 
در بن��ادر ايران در نظر گرفته اس��ت تا اثرات منفي 
اعمال تحريم ها را به كمترين ميزان ممكن برساند. 

  قرارداد اجاره بلند مدت
به گفته معاون امور بندري و مناطق ويژه اقتصادي 
س��ازمان بنادر و دريانوردي، چيني ه��ا براي صيد 
ماهي با س��ازمان ش��يالت قرارداد اجاره بلندمدت 
دارند و از فناوري صي��د ماهي در عمق 200 متري 
برخوردارند ك��ه اين فناوري در ميان ش��ناورهاي 

صيادي ايران وجود ندارد.
تاييد حض��ور چيني ها در آب هاي اي��ران آن هم با 
مجوز سازمان ش��يالت درحالي مطرح مي شود كه 
پي��ش از اين يعق��وب دوجي، مديرعام��ل اتحاديه 
سراس��ري تعاوني صيادان كش��ور اظهار كرده بود: 
كشتي هاي ترال )كش��تي هايي كه تور ماهيگيري 
بزرگي به ش��كل قيف دارند( در محدوده مشخص 
ب��االي 12 ت��ا 20 مايل آب ه��اي اي��ران، با پرچم 
جمهوري اسالمي ايران و با مجوز قانوني از سازمان 
شيالت همچون ساير كشورهاي همسايه ماهي هاي 
غيرماكول را صيد مي كنند و هيچ كشتي خارجي و 
چيني در آب هاي سرزميني صيد نمي كنند و تمام 
شايعات حضور كشتي هاي چيني تكذيب مي شود.

نكته جال��ب ماجرا اين اس��ت ك��ه تكذيب حضور 
چيني ها به تكذيب مديرعامل اتحاديه سراس��ري 
تعاون��ي صيادان كش��ور محدود نمي ش��ود و حتي 
مسووالن سازمان شيالت هم كه مجوز صيد ماهي 
درعمق 200 متري را به چيني ها داده بودند، تا پيش 
از اين، موضوع صيادي چيني ها را تكذيب مي كردند 
و با وجود انتشار فيلم ها و عكس هايي درباره حضور 
چيني ها در آب هاي ايران باز هم از پذيرش آن سرباز 
مي زدند. در همين رابطه، ش��اپور كاكولكي، معاون 
صيد و بنادر ماهيگيري س��ازمان شيالت ايران در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران اعالم كرده بود كه 
قوانين جاري كش��ور اجازه تردد به شناور خارجي 
در آب هاي ايران را نمي دهد و صرف اينكه عكس ها 
و فيلم هايي گرفته شده است كه فردي مثال چيني 
بر روي شناور است و حكايت از مالكيت مجوز صيد 

ايراني دارد، محال است.
او براي اثبات ادعاي خود به اين مثال اش��اره كرده 
بود كه صرف ديدن عكس يك روس در هواپيمايي 
ايراني يا در بخش هاي زميني فرودگاه يا يك خارجي 
به عنوان ماساژور تيم ملي فوتبال، هيچكدام دليل 

بر مالكيت بر هواپيما و فرودگاه و تيم ملي نيس��ت؛ 
اگر به جز اين است مستندات ارايه شود.

  برنامه بنادر براي مقابله با تحريم ها
حس��ن زاده همچنين در نشس��ت خب��ري خود با 
بيان اينك��ه بعد از خروج امري��كا از برجام و تحريم 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي اي��ران، س��ازمان بنادر و 
دريان��وردي بس��ته هاي حمايتي متع��ددي براي 
حمايت از فع��االن اقتصادي و س��رمايه گذاران در 
بنادر آم��اده كرده، افزود: از كس��اني كه در بنادر به 
عنوان سرمايه گذار فعال بوده اند و از 21 ارديبهشت 
به خاطر آغاز تحريم ها فعاليت آنها تحت تاثير قرار 
گرفته است، در بسته هاي مختلف شامل حمايت از 
خطوط كشتيراني، الينرها و دارندگان كشتي هاي 
فيدري و همچنين در بس��ته ديگري شامل فعاالن 

ترانزيت كاال از بنادر حمايت خواهيم كرد.
معاون امور بندري و مناطق ويژه اقتصادي سازمان 
بن��ادر و دريانوردي تصري��ح كرد: بندره��اي امام 
خميني، شهيد رجايي و بوش��هر در جنوب و بنادر 
اميرآباد و نوش��هر در شمال كش��ور جزو بنادر ويژه 
اقتصادي هس��تند كه اين ۵ بندر ۹۵ درصد تجارت 
كش��ور را برعهده دارند بنابراين فع��االن اقتصادي 
در اين بنادر مي توانند از معافيت مالياتي مش��مول 

مناطق ويژه عملياتي برخوردار شوند.
او با اش��اره به ديگر تخصيص هاي اين سازمان براي 
س��رمايه گذاري در بنادر گف��ت: تجديدنظر در نرخ 
اجاره ثابت و متغير شركت هاي سرمايه گذار در بنادر 
از ديگر تخصيص هاي اين س��ازمان است. براساس 

مصوبه اي كه گمرك اعالم كرده كاالها در بنادر بيش 
از دو ماه و قابل تمديد تا سه ماه، نمي توانند رسوب 
كنند براي همين س��ازمان بنادر ب��راي آنكه بنادر 
كش��ور محل دپوي كاال نش��ود به صاحبان كااليي 
كه كمتر از ۴۵ روز كاال را از بنادر خارج و در بازار به 

فروش برسانند، تخفيف خواهد داد.
حسن زاده گفت: بسته هاي حمايتي براي شركت هاي 
كشتيراني در نظر گرفته شده است كه موجب شده 
عالوه بر شركت هايي كه در دوران تحريم هاي گذشته 
با ايران كار مي كردند، چندين شركت جديد خارجي 
هم براي هم��كاري با ايران اع��الم آمادگي كنند. او 
افزود: چند شركت بيمه اي كه در بازار امريكا فعاليت 
مي كردند، اخي��را از ادامه فعاليت در ايران خودداري 
كرده اما چندين شركت ديگر كه بازارهاي كوچكي 
در كشور امريكا داشتند هنوز عالقه مند به كار در ايران 
هستند و تعدادي از شركت هاي اروپايي و آسيايي هم 
كه در بازارهاي امريكا كار نمي كنند براي فعاليت در 
بازار ايران اعالم آمادگي كرده اند. اين مقام مس��وول 
ادامه داد: درباره شركت هاي كشتيراني هم سازمان 
بنادر با مشوق هايي مثل حذف 10 درصد حق پرچم 
موجب شده تا شركت هاي خارجي براي ادامه فعاليت 
در ايران و بحث ترانزيت كاال از كشور عالقه بيشتري 

داشته باشند.

  قيمت سوخت شناورها براساس »سنا« و »نيما«
حسن زاده در خصوص افزايش قيمت سوخت براي 
ارايه به ش��ناورها در بنادر جنوبي كش��ور، گفت: با 
توجه به مصوبه هيات دولت و تعيين 2۵ قلم كاال كه 

امكان دريافت ارز ۴200 توماني را دارند مش��خص 
اس��ت. از اين رو، ارز مورد نياز براي تامين س��وخت 
شناورها بايد از سامانه سنا و نيما تهيه شود كه اين 
موضوع موجب افزايش قيمت س��وخت خواهد شد 
و س��ازمان بنادر موظف به تمكين به شرايط جديد 
اس��ت. معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر 
و دريانوردي افزود: در حال حاضر مش��كل كمبود 
سوخت نداريم، افزايش قيمت سوخت هم به دليل 
مصوبه هيات دولت اس��ت ك��ه ارز ۴200 توماني را 
به كاالهاي اساس��ي اختصاص داده اس��ت و شامل 

خدمات دريايي نمي شود. 
او اضافه كرد: سازمان بنادر بايد سوخت را براساس 
ارز سامانه نيما )بازار ثانويه( به شناورها ارايه دهد كه 

با قيمت فوب خليج فارس برابري مي كند.
عضو هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي اضافه 
كرد: اينكه گفته مي شود ايران سوخت را گران تر از 
كشورهاي جنوب خليج فارس به شناورها مي فروشد 
صحيح نيس��ت و آن را گران تر از امارات نمي دهيم 
ضمن اينكه اگر قيمت س��وخت در ايران نسبت به 
همس��ايگان ارزان تر باش��د همواره دغدغه قاچاق 

سوخت وجود خواهد داشت.
حسن زاده درباره س��ازوكار پرداخت دستمزد هاي 
ارزي دريان��وردان، گفت: دريانوردان هميش��ه به 
صورت ارزي دس��تمزد درياف��ت مي كردند و البته 
درآمدهايشان هم در خطوط كشتيراني ارزي بوده 
است و به همين دليل به نظر مي رسد كه با توجه به 
ارز آوري اين بخش ب��ا چالش جدي براي پرداخت 

دستمزدها روبه رو نباشيم.

  تالش امريكا براي انصراف هند 
مع��اون امور بن��دري و اقتص��ادي س��ازمان بنادر و 
دريان��وردي درباره ق��رارداد طرح توس��عه چابهار با 
كشور هند افزود: مدتي است كه امريكا در حال فشار 
به كشور هند اس��ت تا از قرارداد طرح توسعه چابهار 
در ايران خارج شود البته اين قرارداد هم براي كشور 
افغانستان و هم براي كش��ور هند از نظر راهبردي و 

اقتصادي قرارداد مهمي است.
او اظهار كرد: موافقت نامه س��ه جانبه اي ميان ايران، 
افغانس��تان و هن��د به امضاء رس��يده اس��ت كه اين 
موافقت نامه در سطح دولت ها و مجالس اين كشورها هم 
تاييد شده است.  حسن زاده بيان كرد: همچنين هفته 
گذشته اولين كشتي۵0 هزار تني حامل سوخت را در 
بندر چابهار پهلو داديم كه بدون حضور اپراتور هندي 
و از سوي ش��ركت ايراني پهلودهي شد و اين درحالي 
اس��ت كه تا قبل از آن، سازمان بنادر تنها مي توانست 

شناورهاي كمتر از 20 تا ۳0 هزار تن را پذيرش كند.
به گفته عضو هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي 
امريكا درحالي سعي در خارج كردن هند از قرار داد 
چابهار دارد كه اي��ن بندر يكي از ورودي هاي اصلي 
كاال به افغانستان است و عدم راه اندازي آن با ادعاي 
علت حضور امريكا در افغانس��تان براي توسعه اين 
كشور در تناقض است. او تصريح كرد: قرارداد طرح 
توس��عه چابهار با كش��ور هند يك قرارداد 10 ساله 
است كه بر اساس آن كش��ور هند موظف است ۸۵ 
ميلي��ون دالر تجهيزات را در بن��در چابهار نصب و 
راه اندازي كند البته بايد تاكيد كرد كه بندر چابهار 
در همي��ن لحظه ه��م در حال ترانزيت كاال اس��ت 
و خروج هن��د نمي تواند جلوي كار بن��در در حوزه 

ترانزيت را بگيرد.

  واردات 5 هزار خودرو قانوني است
به گزارش مهر، عضو هيات عامل س��ازمان بنادر در 
پاسخ به س��والي درباره احتمال همكاري تعدادي از 
مديران يكي از بنادر ب��راي واردات ۵ هزار خودروي 
خارجي كه ثبت سفارش آن در زمان هك شدن سايت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اظهار كرد: از نظر 
سازمان بنادر، فرآيند واردات ۵ هزار دستگاه خودرو 
ظاهراً قانوني بوده است و وقتي درخواست به گمرك 
مي رسد همه چيز طبيعي است. ما هم به عنوان بندر 
و جزئي از فرآيند واردات مجبور هستيم به وارد كننده 

و ثبت سفارش كننده كاال خدمات بدهيم.
حس��ن زاده گفت: بنادر ما نيز اسناد واردات را چك 
كرده و خودرو و هر كاالي ديگري در صورت صحيح 
بودن اسنادش وارد مي شود كه اسناد مربوط به اين 
۵ هزار دستگاه صحيح بوده است. ضمن اينكه هيچ 
فردي از سازمان بنادر و دريانوردي با واردكنندگان 

اين خودروها همكاري نداشته است.
ب��ه گفته اي��ن مق��ام مس��وول در وزارت راه، همه 
دس��تگاه ها مكلف به مبارزه با فس��اد هس��تند كه 
س��ازمان بنادر قرار است طي ماه آينده سامانه اي با 
گمرك مبني بر مكانيزه شدن ترخيص كاال از بنادر 

را طراحي و اجرا كند. 

معاون وزير راه و شهرسازی خبر داد

وجود ۱۰۰ برج و ۱۶ بيمارستان روی گسل های تهران
گروه راه و شهرسازي   

آمار متفاوتي از تعداد س��اختمان ه��اي بلندمرتبه 
تهران كه بر روي گس��ل س��اخته ش��ده اند تاكنون 
منتش��ر ش��ده اس��ت، ام��ا روز گذش��ته محم��د 
ش��کرچی زاده رييس مرکز تحقيقات راه، مسکن و 
شهرسازی با ارائه جزييات طرح ممنوعيت ساخت 
س��اختمان های با اهميت زياد در پهنه گس��ل های 
اصلی ته��ران از وجود100 برج و 1۶ بيمارس��تان 
روی پهنه گس��ل های تهران خب��ر داد وگفت اين 

ساختمان ها بايد ايمن سازی شوند.
محمد ش��کرچی زاده، معاون وزير راه و شهرسازی 
و رييس مرکز تحقيقات راه، مس��کن و شهرسازی، 
درباره ابالغيه ممنوعيت س��اخت ساختمان های با 
اهميت زياد در پهنه گس��ل های اصلی تهران گفت: 
تجارب زلزله ها نشان می دهد که بيشترين خسارت 
در پهنه گس��ل ها اتفاق می افتد. از پيش اعالم شده 
بود که ساخت ساختمان های با اهميت زياد در پهنه 
گس��ل ها ممنوع است. اما کس��ی نمی دانست پهنه 

گسل ها کجا است.
وی ادام��ه داد: اگرچ��ه مطالعات پايه انجام ش��ده 
بود، اما مش��خص نبود که پهنه گس��ل های اصلی 
دقيقا کجاس��ت. در س��ال ۹۵ مرک��ز تحقيقات با 

همکاری سازمان مديريت بحران شهرداری تهران و 
دستگاه های ديگر، موقعيت دقيق پهنه گسل های 
اصلی را تعيين کرد. ب��ر مبنای اين مطالعات، طرح 
ممنوعيت ساخت ساختمان های با اهميت زياد در 
پهنه گس��ل های اصلی در تهران به تصويب شورای 
عالی معماری و شهرس��ازی رس��يد، از طريق آقای 
جهانگيری ابالغ شد و نهايتا به شکل اجرايی درآمد.

به گ��زارش پايگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
ش��کرچی زاده درب��اره جزييات اي��ن مصوبه گفت: 
حدود 2۶ کيلومتر مربع از مس��احت شهر تهران از 
کل ۷00 کيلومتر مربع در پهنه گس��ل های اصلی 
قرار دارد. احداث س��اختمان های با اهميت بسيار 
زياد مانند برج با 12 طبقه يا بيشتر، بيمارستان ها، 
انبار نفت يا پمپ بنزين در اين پهنه ها ممنوع است.

وی ادام��ه داد: محدوديت��ی ب��رای س��اخت 
س��اختمان های با اهميت زياد، متوسط و کم وجود 
ندارد. اما ضوابط س��اخت اين ساختمان ها در پهنه 
گسل های اصلی متفاوت و س��خت گيرانه تر است. 
اکنون پهنه گسل ها تعيين شده و در سايت وزارت 
راه و شهرسازی قابل دسترسی است. همه می توانند 
ببينند منطقه ای که س��اکن هستند در پهنه گسل 

هست يا نيست.

 ۱۰۰ برج روی گسل های تهران
معاون وزير راه و شهرسازی با اشاره به برج هايی که 
در تهران بر پهنه گس��ل ها واقع ش��ده است، گفت: 
ح��دود ۹00 پرونده برج در ته��ران مفتوح، حدود 
۶00 برج س��اخته ش��ده و باقی نيز در حال ساخت 
است. از اين تعداد قريب به 100 برج در پهنه گسل ها 
قرار دارد. همچنين1۶ بيمارستان در سطح تهران 
در اين پهنه ها قرار دارند. اين س��اختمان ها بايد در 
اولويت مقاوم سازی قرار بگيرند و گسترش نيز پيدا 
نکند. اگر برای وزارت بهداشت امکان دارد نسبت به 
جابه جايی آن ها اق��دام کند. همين اتفاق بايد برای 

پمپ بنزين ها، انبارهای نفت و ... نيز بيفتد.
ش��کرچی زاده درباره سرنوشت ساختمان هايی که 
اکنون در پهنه گسل ها قرار دارند، گفت: هيچ الزام 
قانونی برای تخريب س��اختمان هايی که روی پهنه 
گسل قرار گرفته اند وجود ندارد. در اين مرحله صرفا 
مج��از به ص��دور پروانه جديد نيس��تيم. بايد توجه 
داشت که اين ساختمان ها عمر مفيدی دارند و بعد 
از اتمام عم��ر امکان احداث مج��دد در اين مناطق 
وجود ندارد. برای 100 برجی که روی پهنه گس��ل 
هستند، بايد بازرس��ی ايمنی و آموزش ايمنی برای 

ساکنان انجام شود.

ش��کرچی زاده افزود: آنچه اکنون شهرداری تهران 
ابالغ کرده، اين است که در وهله اول اجازه ساخت 
ساختمان با مش��خصات ذکر شده در پهنه گسل ها 
داده نشود. اين مصوبه از مرداد ۹۵ در شورای عالی 
معماری و شهرس��ازی مصوب شد و در تيرماه سال 

جاری آقای حناچی آن را ابالغ کردند.

  اقدامی برای آيندگان
رييس مرکز تحقيقات راه، مس��کن و شهرسازی اثر 
طرح ممنوعيت ساخت ساختمان های با اهميت زياد 
در پهنه گسل های اصلی تهران را بلندمدت دانست 
و گفت: زلزله تهران ممکن اس��ت همين االن اتفاق 
بيفتد و ممکن است تا 200 سال آينده نيز رخ ندهد. 

نمی شود برای آن زمان تعيين کرد. 
بنابراين بايد برای آينده برنامه ريزی کرد. در بسياری 
از کش��ورها که از س��ال های قب��ل اق��دام کرده اند، 
پهنه گسل های اصلی پاک اس��ت و به فضای سبز يا 
ساختمان های کم ارتفاع تخصيص داده شده است. 
اين اقدام ني��ز در درازمدت نتيجه خواه��د داد و در 
مدارک فنی کش��ور ثبت می ش��ود تا در اين مناطق 

ساخت و ساز صورت نگيرد. 
ش��کرچی زاده درباره محل گسل ها در تهران گفت: 

پهنه گسل ها در تمام شهر توزيع شده است. گسل 
شمال، گسل شرق، گس��ل ری، گسل های غرب از 
جمله گسل هايی هستند که در تهران وجود دارند. 
هم گسل های اصلی و هم گسل های فرعی در سطح 
تهران پراکنده هستند. اين است که بخشی از اکثر 
مناطق تهران به خصوص در مناطق يک و دو در پهنه 

گسل ها قرار می گيرند.
وی ادامه داد: در وهله اول قرار بر آن است که پروانه 
جديدی برای ساخت و ساز ساختمان های با اهميت 

زياد در پهنه گسل های اصلی صادر نشود.
معاون وزير راه و شهرسازی درباره ضمانت اجرايی 
اين مصوبه گفت: در مصوبه شورای عالی معماری و 
شهرسازی مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی 
موظف شده است که اجرای اين ابالغيه را رصد کرده 
و گزارش آن را به مراجع ذی صالح بدهد. اين رصد از 

طريق بازديد ميدانی صورت می گيرد.
شکرچی زاده با اش��اره به اجرای اين طرح در ساير 
نقاط ايران نيز افزود: بعد از مصوبه تهران قرار بر آن 
شد که اين اتفاق در شهرهای تبريز، کرمان، کرج و 
مشهد نيز بيفتد، که خوش��بختانه برای همه انجام 
شد. اين مطالعات در ۶ کالنشهر انجام شده و حدود 

2۵ شهر بزرگ ديگر نيز در دستور کار قرار دارد.

پرخطرترين مناطق تهران 
به هنگام  زلزله 

س��ه منطق��ه 12، 10 و 11 از جمل��ه مناطق با 
ريس��ك باال از جهت تراكم و مساحت بافت هاي 
فرسوده هس��تند و در اولويت اول در برنامه هاي 
كاهش ريسك بايد قرار گيرند. به گزارش تعادل، 
علي بيت اللهي،  مدير بخش زلزله و خطر پذيري 
مركز تحقيقات راه،  مس��كن و شهرسازي آماري 
در خصوص بافت هاي فرس��وده ش��هري تهران 
و ريس��ك لرزه اي آنها ارايه كرد. بر اس��اس اين 
گ��زارش، بافت هاي فرس��وده ش��هري، يكي از 
آسيب پذيرترين محدوده هاي شرحي در هنگام 
رخداد زلزله هاي بزرگ در ش��هرها و يا مجاورت 
آنها هس��تند. اين محله ها داراي پيچيدگي هاي 
اجتماع��ي، اقتص��ادي و فرهنگي خ��اص خود 
هس��تند به طوري كه از يك س��و داراي ريشه و 
قدمت شهري ارزشمند همراه با غناي فرهنگي، 
معم��اري و اجتماع��ي ب��اال و از ط��رف ديگر به 
جه��ت قدمت و ناپايداري، تنگ��ي معابر و تراكم 
جمعيتي، آس��يب پذيري بااليي را در برابر زلزله 
و ساير مخاطرات دارند. به گفته علي بيت اللهي، 
وس��يع ترين مناطق تهران، منطقه هاي ۴، 22، 
۵، 21، 2 و 1 هستند و مناطق 1۷ و 10 جزو كم 
وسعت ترين مناطق ش��هري تهران به شمار مي 
رود. همچنين مجموع مساحت بافت هاي فرسوده 
۳ ميلي��ون و 2۶۸ هزار و 2۷۵ متر مربع يا ۳ هزار 
و 2۷0 هكتار است كه در مناطق مختلف تهران 
پخش شده اس��ت. همه مناطق 22 گانه تهران 
داراي بافت فرسوده هستند اما نسبت مساحت 
آنها متفاوت است. مناطق 12 و 10 با وسيع ترين 
مساحت بافت فرسوده در صدر و مناطق ۶ و 22 با 
كمترين مساحت در رده آخر قرار دارند.  با توجه 
به وس��عت متفاوت مناطق 22 گانه شهر تهران، 
فاكتور مناسب نسبت مساحت بافت هاي فرسوده 
به مساحت كل مناطق است. بر اساس اين فاكتور 
مناط��ق 10، 12، 11 و 1۷ از درصد تراكم باالي 
بافت فرسوده برخوردار هستند و مناطق ۴ و22 
كمترين تراكم را دارند. در مجموع مي توان گفت 
كه س��ه منطقه 12، 10 و 11 از جمله مناطق با 
ريس��ك باال ازجهت تراكم و مساحت بافت هاي 
فرسوده هستند و بايد در اولويت اول در برنامه هاي 

كاهش ريسك قرار گيرند.

 تكميل پروژه هاي نيمه تمام
در دستور كار شهرداري

محمدعلي افش��اني، ش��هردار تهران در بازديد 
صبحگاهي از چند پروژه شهري از اتصال بزرگراه 
صياد شيرازي به بزرگراه ارتش تا ۳1 شهريور ماه 
خبر داد و درباره تعيين تكليف مديرعامل بانك 

شهر نيز توضيحاتي ارايه كرد.
به  گزارش  ايسنا، افش��اني روز گذشته در بازديد 
صبحگاه��ي از روند تكميل پ��روژه  تونل آرش � 
اسفنديار ، گفت : خوشبختانه بعد از بازديد قبلي 
ش��اهد آن هستيم كه ساخت پروژه  تونل سرعت 
يافته است. وي با اشاره به اينكه اين تونل 1۴00 
متر اس��ت كه ترافيك را از شرق اتوبان مدرس به 
سمت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني هدايت مي كند، 
اظهار كرد: اين پروژه  پيشرفت ۹۵ درصدي داشته 
است.اعتبار اين پروژه  2۴0 ميليارد تومان است كه 
1۹0 ميليارد تومان آن پرداخت شده و اميدواريم 
قبل از شروع آغاز سال تحصيلي جديد اين پروژه  
به بهره برداري برسد. وي همچنين در مورد قانون 
منع بكارگي��ري بازنشس��تگان و تعيين تكليف 
ش��هردار تهران بر اس��اس اين قانون، گفت : فعال 
مصوبه به مجلس ش��وراي اسالمي برگشت داده 
شده تا ايرادات بر طرف شود و بعد از نهايي شدن 
اين مصوبه توسط شوراي نگهبان بايد ديد شامل 
حال چه كس��اني خواهد شد. ش��هردار تهران در 
ادامه  درباره تقاطع غير همسطح مدرس به الهيه با 
اشاره به اينكه رانندگاني كه از مدرس جنوب تردد 
مي كنند مي توانند از اين تقاطع غير همس��طح 
براي ورود به الهيه اس��تفاده كنن��د، گفت: طول 
اين پروژه  ۴۵0 متر است و اعتبار آن 22 ميليارد 
تومان تخمين زده شده است، اين پروژه  از لحاظ 
حجم كوچك اس��ت، اما تاثير زيادي در كاهش 
بار ترافيكي بزرگراه مدرس دارد. اگر مش��كلي در 
اين زمينه ايجاد نشود بنا به گفته شهردار منطقه 
و پيمان��كار اين تقاطع غير همس��طح نيز تا آخر 

شهريور ماه افتتاح مي شود.

فقط ۳۰  درصد پروازها 
چارتری است

سازمان هواپيمايی کشوری اعالم كرد  ۷0 درصد 
پروازهای داخلی غير چارتری است.

به گزارش تس��نيم، رضا جعفرزاده س��خنگوي 
سازمان هواپيمايي كشوري گفت: با سياست های 
چند سال گذشته سازمان هواپيمايی کشوری 
سمت و سو و مديريت ايرالين ها بر توزيع و ارائه 
بليت های خود به صورت غيرچارتری است و روند 

کاهشی خود را طی می کند.
 او با بيان اين که بخ��ش هوايی غيرنظامی همه 
ظرفي��ت های موج��ود خود را ب��ه کار گرفته تا 
پاس��خگوی تقاضاها در اين بخش باشد، اظهار 
کرد: س��ازمان هواپيمايی کشوری با هماهنگی 
ديگر دستگاه های نظارتی با متخلفان احتمالی 
برخورد خواهد کرد. جعفرزاده با تاکيد بر اين که 
س��ازمان، نظارت های خود را از طريق بازرسی 
بازرسان دفتر نظارت بر مراکز توزيع بليت هواپيما 
و گزارش های مردم��ی انجام می ده��د، افزود: 
بی ترديد نوسانات ارزی تاثيرات زيادی بر قيمت 
بليت هواپيما داش��ته و ايرالين ها برای الزامات 
س��ازمان هواپيمايی کشوری براي حفظ ايمنی 
که جزو اولويت های مهم اين س��ازمان و رعايت 
مقررات است متحمل هزينه هايی می شوند که 

درصد بااليی از آن ارزی است.

عضو هيات مديره ش��رکت بازآفرينی ش��هری ايران 
با اش��اره به افزايش حاشيه نشيني در اطراف شهرها 
گف��ت: ۷۷ هزار خان��وار در مناط��ق پرخطر زندگی 
می کنند که در اين مناطق دکل های برق فشار قوی 

و شيب های زيادی وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت بازآفرينی شهری 
ايران، مجيد روستا با بيان اينکه در ايران 2۵ ميليون 
خانوار و 2۷ ميليون مس��کن داري��م، گفت: در حال 
حاضر، بيش از دو ميليون مس��کن م��ازاد بر خانوار 
شناسايی شده است که اين امر از عدم توزيع نامناسب 
مسکن ناشی می شود؛ مشکالت فعلی مسکن هم صرفا 
منجر به مهاجرت نمی شود. روستا درباره علل افزايش 
حاشيه نش��ينی در ايران، توضيح داد: يکی از داليل 

حاشيه نش��ينی، س��ر ريزهای اقتصادی - اجتماعی 
جمعيت فقير شهرها است اما اصوال مسئله مسکن و 
اجاره بها سهم کوچکی از افزايش حاشيه نشينی دارد.

او اف��زود: در حال حاضر، بيش از 2 ميليون مس��کن 
مازاد بر خانوار شناسايی شده است که اين امر از عدم 
توزيع نامناسب مسکن ناشی می شود؛ مشکالت فعلی 

مسکن هم صرفا منجر به مهاجرت نمی شود.
ب��ه گفته روس��تا، بخ��ش عم��ده ای از مهاجرت به 
بخش ه��ای حاشيه نش��ين، مهاج��رت ش��هرها و 
روس��تاهای کوچک اس��ت که مالکيت مسکن هم 
دارند؛ بنابراين، اشتغال، عدم توزيع متوازن امکانات 
و خدمات منجر به توسعه اقتصادی در کشور، برخی 
داليل ديگر حاشيه نش��ينی است. عضو هيات مديره 

شرکت بازآفرينی ش��هری ايران با اش��اره به داليل 
حل نش��دن حاشيه نشينی در کش��ور گفت: مسائل 
س��اختاری کالن، دليل اصلی اين موضوع است. در 
ايران طی چند سال اخير با ثبات جابه جايی جمعيت 
مواجه بودي��م که حاشيه نش��ينی را تعديل کرد؛ اما 

خشکسالی گريبانگير اغلب شهرهای ايران است.
او خشکس��الی را يک��ی ديگ��ر از دالي��ل مهاجرت 
اعالم ک��رد و ادام��ه داد: 10 ش��هر کش��ور به دليل 
خشکس��الی به مس��ئله مهاجرت مبتال شده است، 
بنابراين حاشيه نش��ينی تنها به يک فاکتور بستگی 
ندارد. در حال حاضر، 11 ميليون حاشيه نش��ين در 
ايران شناسايی ش��ده که اغلب در شهرستان کرج و 

کالنشهرها زندگی می کنند.

سکونت بیش از ۷۰ هزار خانوار در مناطق پرخطر کشور
معاون راه��داری و حمل و نقل کش��ور با بيان اينکه 
س��اليانه 1۶ هزار نفر در جاده ها کش��ته می ش��وند، 
گفت: هزينه هايی که برای مرمت جاده ها نياز است با 

اعتبارات اين سازمان همخوانی ندارد .
به گ��زارش پايگاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی 
خداداد مقبلی با تاکيد براينکه دوربين های کنترل 
سرعت نقش موثری در کاهش تلفات جاده ای دارد، 
اظهاركرد: راهداری فقط در 20 درصد تصادفات سهم 
دارد و مابقی سهم ساير نهادها است. او با بيان اينکه 
يک هزار و ۸۸0 دوربين از سال گذشته تاکنون برای 
جاده های کش��ور برنامه ريزی شده است، گفت: هم 
اينک ۵0 درصد دوربين ها نصب شده و پيگير نصب 
دوربين های باقيمانده هس��تيم.  مع��اون راهداری 

و حمل نقل جاده ای کش��ور ب��ر آمادگی همکاری با 
دس��تگاه های ديگر برای کاهش س��وانح تاکيد کرد 
و گفت: در بس��ياری از ظرفيت ها به ويژه مسيرهای 
فرع��ی و اصلی م��ی توانيم مجموعه تاسيس��اتی را 
در اختيار ش��وراها و دهياری ها قرار دهيم تا س��بب 
ايمن سازی اين مس��يرها شويم. او بيان کرد: بيش از 
۷۵ درصد مردم کمربند ايمنی اس��تفاده می کنند و 
اين يک فرهنگ است که تقريبا در همه مناطق کشور 
نهادينه شده و ارگان ها در فرهنگ ترافيکی می توانند 
کمک بزرگی داشته باشند تا ش��اهد کاهش سوانح 
جاده ای باش��يم. مقبلی گفت: در گذشته راهداری 
نقش��ی در شکل گيری و توس��عه روستاها نداشت و 

همين مساله سبب غفلت از اين مناطق شده است.

مرگ سالیانه ۱۶ هزار نفر در جاده های کشور 



اخبار
 Sun. August 19. 2018  1178   صنعت،معدن و تجارت14 يك شنبه  28 مرداد 1397   7 ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره

براساس گزارش پژوهشي وزارت صنعت، سياست هاي حمايت از خريد كاالي داخلي در سه قاره بررسي شد

تجربه منتخبان جهاني در حمايت از توليد
گروه تجارت     

حمايت از توليدات داخلي در ايران، سال ها است كه 
بيش و كم در دستور كار بوده و با اين همه، تا همين 
اواخر، هيچگاه در قالب يك برنامه فراگير و ملي دنبال 
نشده است. اين در حالي است كه »حمايت گرايي«، 
در بسياري از كشورهاي جهان در قالب سياست هاي 
مدون پيگيري مي شود و از جمله در اياالت متحده 
امريكا، بي�ش از دو قرن قدم�ت دارد. اين در حالي 
است كه تجربيات كشورهايي مانند امريكا، اعضاي 
اتحاديه اروپا، هند، ويتنام و اندونزي، نشان دهنده آن 
است كه اتخاذ برخي سياست ها، همچون »اجراي 
قوانين و فرامين در سطح كشور براي خريد كاالي 
داخلي«، »استفاده از سيستم هاي ارتباط جمعي براي 
افزايش سطح آگاهي مصرف كنندگان«، »حمايت از 
بنگاه ه�اي اقتصادي ب�راي بهب�ود رقابت پذيري 
محصوالت و توسعه ارتباط ميان توليدكنندگان و 
توزيع كنن�دگان« و »اجراي كمپين هاي ملي براي 
ترغيب مصرف كنندگان به خري�د كاالي داخلي« 
مي توان�د به افزاي�ش حمايت از تولي�دات داخلي 
بينجامد. اين در حالي اس�ت كه اقتص�اد ايران، با 
وجود فراهم بودن زيرس�اخت هايي همچون بازار 
مصرفي بزرگ و ايجاد مزيت هاي صادراتي به دليل 
افزايش قيمت ارز در ماه هاي اخير، نتوانسته پروژه 
حمايت گراي�ي در قبال توليدات داخ�ل خود را به 
درس�تي پيش ببرد. با اين همه، توصيه هاي وجود 
دارند كه سياس�ت گذاران ايراني مي توانند به مدد 
آنها، حمايت از توليد داخلي را بيش از پيش افزايش 
دهند: »شناس�ايي بنگاه هاي توليدي و صادراتي 
برجسته و بهره ور«، »تدوين برنامه هاي تشويقي 
براي توليدكنندگان موفق و موثر در بازار«، »تدوين 
برنامه هاي نظارتي و تنبيهي براي عرضه كنندگان 
كاالهاي بي كيفيت« و »طراحي نشان كيفيت و صدور 

مجوز براي الصاق آن روي كاالهاي كيفي«.

    موسم حمايت از صنايع داخلي 
 معاون��ت ط��رح، برنامه دفتر آم��ار و ف��رآوري داده هاي 
وزارت صنعت، معدن وتجارت طي پژوهش��ي به بررسي 
سياست هاي كشورهاي منتخب )امريكا، اتحاديه اروپا، 
هند، ويتنام واندونزي( و ايران در حمايت از خريد كاالهاي 
داخلي پرداخته است. در بخش نخست اين پژوهش آمده 
است كه پس از امضاي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 
در سال 1948، استفاده از موانع تجاري متعارف همچون 
تعرفه ها و مقررات واردات، بطور قابل توجهي كاهش پيدا 
كرد. بنابراين، جاي تعجب نيست كه مستندات اقتصادي 
اخير كاهش هزينه هاي ناش��ي از موانع تجاري را نش��ان 
مي دهد. اين در حالي است كه برخي صاحبنظران، حمايت 
از صنايع داخلي خاص را توصيه مي كنند، در حالي كه برخي 
ضرورت حمايت از همه صنايع داخلي را دنبال مي كنند. 
يكي از صورت ه��اي حمايت گرايي، حمايت از صنايع در 

حال افول است. در يك اقتصاد پويا، احتماال برخي از صنايع 
در چرخه عمر خود رو به افول مي روند. در اين شرايط، اگر 
صنايع ديگري توسعه يابند و امكان جابه جايي نيروي كار از 
صنايع در حال افول به صنايع در حال توسعه فراهم باشد، 
احتماال مشكلي ايجاد نمي شود. با اين حال، اگر نيروي كار 
امكان جابه جايي نداشته باشد، افول صنايع اساسي ممكن 

است منجر به افزايش قابل مالحظه بيكاري شود.
 از ديگر س��و، امكان دارد دولت تصميم بگيرد براي پرهيز 
از عوارض ناگهاني تعطيلي صناي��ع، حمايت هاي خود را 
به نحوي برنامه ريزي كند كه افول يك صنعت به صورت 
تدريج��ي رخ بده��د و همانطور كه كارگران بازنشس��ته 
مي شوند يا كار خود را ترك مي كنند، حمايت ها نيز برداشته 
شوند. با اين وجود، اين احتمال هم وجود دارد كه صاحبان 
اين صنايع در برابر حذف تدريجي حمايت ها از خود مقاومت 
نشان بدهند. حمايت از صنايع با دستمزد پايين هم از جمله 
اشكال حمايت گرايي است. دستمزد پايين لزوما به معني 
هزينه پايين توليد نيس��ت. ممكن است در يك صنعت 
دستمزد پرداختي اندك باشد، اما اگر بهره وري كارگران 
در آن صنعت پايين باشد، هزينه متوسط توليد باال مي رود. 
بنابراين، چنانچه در يك صنعت دس��تمزد و هزينه توليد 
پايين باشد، مي توان گفت آن صنعت مزيت رقابتي دارد. 
در چنين ش��رايطي، وقتي تجارت آزاد باشد، تقاضا براي 
محصوالت آن صنعت افزايش پيدا مي كند و اين افزايش 

تقاضا احتماال دستمزدها را باال خواهد برد.

    تجربه  امريكايي 
تجربه كشورهاي مختلف در اين زمينه هم اما مي تواند براي 
سياست گذار ايراني قابل توجه باشد. به عنوان نمونه، سابقه 
حمايت دولت امريكا از توليدات داخلي اين كشور به حدود 
227 سال پيش باز مي گردد، يعني زماني كه نخستين وزير 
خزانه داري اين كشور، »آلكساندر هميلتون«، سند مهمي 
تحت عنوان »گزارشي درباره توليدات صنعتي« را به كنگره 
ارايه داد. اين گزارش شامل يازده بخش، از جمله تعرفه هاي 
حمايتي، محدوديت هاي صادراتي، يارانه هاي مس��تقيم 
دولت به صنايع هدف، معافيت هاي مالياتي براي نهاده هاي 
توليد و حمايت هاي مربوط به بهبود زيرساخت ها بود. گرچه 
امروز، نقش حمايتي تعرفه ه��ا به دليل تجارت بين الملل 
در چارچوب سازمان تجارت جهاني بسيار كمرنگ شده، 
اما در مقابل، اياالت متحده امريكا س��از وكارهاي ديگري 
را بطور فزاين��ده براي حمايت از صنايع داخلي كه به دليل 
تجارت آزاد آسيب مي بينند، به كار گرفته كه از جمله آنها 
مي توان به استفاده از نمايندگان ويژه در مذاكرات تجاري 
اشاره كرد. از ديگر سو، از زمان تصويب قانوني در سال 1933 
كه مصرف كنندگان امريكايي را ب��ه خريد كاالي داخلي 
تش��ويق مي كرد، دولت هاي اين كش��ور به صورت پياپي، 
فرمان به اجراي برنامه هاي »خريد ملي« داده اند كه در آن، 
سازمان هاي فدرال و ايالتي، ملزم مي شوند خريد كاالها و 
خدمات توليد ش��ده در اياالت متحده امريكا را در اولويت 

خود قرار دهند.

    تجربه اتحاديه اروپا 
اتحاديه اروپا نيز جهت حمايت از مصرف داخلي، به دنبال 
تش��ويق مصرف محصوالت اروپايي اس��ت. اين اتحاديه 
در پي آن اس��ت تا از يك س��و با ارتقاء شكل محصوالت و 
از س��وي ديگر، با افزايش  آگاه��ي در مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان اروپايي نس��بت به سيستم هاي كيفيت 
اروپا، براي ارتقاء روش هاي توليدي در مس��يري مش��ابه 
شركاي خود )همچون امريكا، اس��تراليا، كانادا و...( اقدام 
نمايد. اتحاديه اروپا در اين مسير از برخي روش ها، همچون 
الزام الصاق برچس��ب »ساخته ش��ده در اتحاديه اروپا« 
اس��تفاده كرده اس��ت. عالوه بر اين، به منظور حمايت از 
مصرف كنندگان در اتحاديه اروپا، الزامات ايمني محصول 
و قوانين نظارت بر بازار در كش��ورهاي عضو اين اتحاديه، 

تشديد شده است. 

    تجربه هاي آسيايي
در هند نيز دولت اين كشور براي ترغيب به مصرف كاالهاي 
س��اخت اين كشور، ش��عارهايي نظير »هند ديجيتال«، 
»مهارت هند« و »ساخت هند« را مطرح كرده است. از ديگر 
سو، مزيت جمعيتي نيز به كمك هند آمده است: از حدود 
1.2 ميليارد نفر جمعيت اين كشور، حدود 800 ميليون 
نفر زير 35 س��ال س��ن دارند و از اين جهت، در گروه سني 

مصرف كنندگان باال قرار مي گيرند. 
در ويتنام، كشوري كه پيش بيني مي شود تا سال 2050 به 
بيستمين اقتصاد بزرگ جهان بدل شود، مصرف كاالهاي 
داخلي در موقعيت مناسبي قرار ندارد. تنها 500 محصول در 
اين كشور با مشخصات »كاالهاي با كيفيت باالي ويتنامي« 
شناخته شده است كه اين در مقايسه با ميليون ها محصول 
موجود در بازار، به شدت كم است. از ديگر سو، روان شناسي 
مصرف نيز در اين كش��ور، در جهت حماي��ت از توليدات 
داخلي نيست و شهروندان اين كش��ور گاه صرفًا به دليل 

توليد يك كاال در جايي غير از ويتنام، تمايل بيش��تري به 
خريد آن كاال دارند. با اين همه، دولت اين كش��ور از سال 
2017 كمپيني با عنوان »ويتنامي ها از محصوالت ويتنامي 
استفاده مي كنند« به راه انداخته تا مصرف كنندگان اين 
كش��ور را به خريد محصوالت داخل تشويق كند. از جمله 
فعاليت هايي كه در اين كمپين دنبال مي شود، مي توان به 
اين موارد اشاره كرد: استفاده از سيستم هاي ارتباط جمعي 
براي افزايش سطح آگاهي مصرف كنندگان در جهت مصرف 
محصوالت ويتنامي، حمايت از بنگاه هاي اقتصادي براي 
بهبود رقابت پذيري محصوالت شان و توسعه ارتباط ميان 
توليدكنندگان و توزيع كنندگان براي جابه جايي كاالها در 
شهرها و مناطق روستايي، اطمينان از كيفيت محصوالت و 
بهداشت مواد غذايي با همكاري ديگر وزارتخانه ها، بخش ها 
و انجمن ها براي نظارت بر بازار و كمك به بنگاه هاي اقتصادي 
مناطق روس��تايي، پارك هاي صنعتي و مناطق آزاد براي 

انتقال محصوالت شان و ايجاد مسيرهاي نوين توزيع. 
در اندونزي، كه يكي از اقتصادهاي نوظهور جهان به شمار 
مي رود نيز به دليل عضويت اين كشور در انجمن اقتصادي 
»آسه آن«، دولت ملزم به رعايت مانيفست اين انجمن است. 
بر اين اساس، اين كشور بايد محصوالت و خدمات داخلي 
خود، سرمايه گذاري ها و نيز سرمايه و مهارت نيروي كار 
اندونزيايي را در رقابت با ديگر كشورهاي عضو نگه دارد. در 
اين كشور نيز كمپيني براي حمايت از محصوالت داخلي 

راه اندازي شده است.

    فرصت ها  و  تهديدهاي حمايت گرايي ايراني
اما آي��ا ايران هم مي تواند با اتخاذ رويكرد حمايت گرايي و 
ترجيح مصرف كاالهاي داخلي، مسيري مشابه كشورهاي 
مورد اشاره در باال بپيمايد؟ اقتصاد ايران از نظر برابري قدرت 
خريد هجدهمين اقتصاد بزرگ جهان است و از نظر توليد 
ناخالص داخلي نيز بيست و هفتمين اقتصاد بزرگ جهان 

به حساب مي آيد. از ديگر سو، در شاخص هاي بين المللي، 
اندازه بازار ايران بزرگ نش��ان داده مي شود )رتبه ايران در 
سال 2017 در ركن اندازه بازار در شاخص رقابت پذيري، 
19 بوده است( . از ديگر سو، افزايش قيمت ارزهاي خارجي 
در ماه هاي اخير، سبب ايجاد مزيت براي كاالي ايراني شده 
است. برخي بررسي ها هم نشان مي دهند سطح آگاهي و 
احساس مسووليت اجتماعي در جهت ضرورت حمايت 
از توليد كشور باال است. زيرساخت هاي مناسب توليد نيز 
مي تواند در جهت بهبود كمي و كيفي توليدات موثر باشد. 
)در س��ال 2017، رتبه ركن زيرساخت ايران در شاخص 

رقابت پذيري، 57 بوده است( .
از ديگر سو، حمايت گرايي در ايران با تهديدات و ضعف هايي 
مواجه اس��ت. به عنوان نمونه، نقدينگي جامعه ايران در 
فعاليت هاي توليدي به خوبي مورد استفاده قرار نمي گيرد، 
توليدات داخلي از نظر قيمت، كيفيت، سليقه مشتري، 
تبليغات و... به سختي با كاالي خارجي رقابت مي كند. وجود 
معضل قاچاق در كشور و ضعف سيستم هاي نظارتي براي 
كنترل آن، مشكل ساز است. از سوي ديگر، سير صعودي 
هزينه توليد كاال در كشور به داليل مختلف، از جمله نرخ 
سود باالي تسهيالت بانكي، ماليات، بيمه، تامين اجتماعي، 
قاچاق و واردات بي رويه، مزيد بر علت شده تا جلوي توليد 

با كيفيت محصوالت ايراني را بگيرد.
در زمينه راه حل هاي بهبود رويكرد مصرف كننده به مصرف 
كاالي توليد داخل اما پيشنهادات قابل ارايه اي هم وجود 
دارند. به عنوان نمونه، قواي سه گانه در ايران مي توانند با 
شناسايي بنگاه هايي با عملكرد توليدي و صادراتي برجسته 
و بهره ور در رشته فعاليت هاي مزيت دار يا راهبردي و نيز 
شناسايي توليدكنندگاني كه ظرفيت توانمند شدن را دارند، 
به منظور رفع مشكالت و تقويت آنها دست به كار شود. از 
ديگر سو، تدوين برنامه هاي تشويقي براي توليدكنندگان 
موفق و موث��ر در بازار در قالب ارايه خدمات مش��اوره اي، 
آموزشي يا تامين برخي هزينه ها، مانند اجاره مراكز عرضه 

محصوالت، نيز راهگشا خواهد بود.
تدوين برنامه هاي نظارتي و تنبيهي براي عرضه كنندگان 
كاالهاي بي كيفيت )به ويژه در مورد كاالهاي مش��مول 
برنامه حمايت(، حمايت از مطالعات كاربردي به منظور 
شناسايي رفتار مصرف كنندگان، حمايت از انجام مطالعات 
بازاريابي و قوم ش��ناختي در جهت شناخت نياز و سليقه 
مصرف كنندگان و نحوه ترغيب آنها به خريد كاالي ايراني 
نيز از ديگر روش هاي قابل توصيه هستند. در زمينه بازاريابي، 
توزيع و فروش نيز مي توان به نوين سازي شبكه هاي توزيع با 
تمركز بر تقويت ارتباط توليدكننده و توزيع كننده و كاهش 
هزينه هاي عرضه محصول و نيز طراحي نشان كيفيت و 
صدور مجوز براي الصاق آن  روي كاالهاي كيفي اشاره كرد. 
حمايت هاي مالي از توليدكنندگان در زمينه هاي تامين 
مالي، معافيت هاي مالياتي، حمايت هاي بيمه اي از كسب و 
كارهاي نوظهور و همسو نمودن تمامي سياست هاي پولي، 
بانكي و ارزي در جهت توليد ملي و نيز مبارزه جدي و شفاف 
با فساد اقتصادي به حمايت از توليدكنندگان منجر مي شود.

در تم��ام معام��الت تجاري 
دنيا، خريدو فروش ارز بازوي 
پيش ني��از تج��ارت اس��ت. 
برخي انتقادها در كشورمان 
به وضعيت نامشخص ارز در 
بازار است، موضوع مهمي كه 
تعيين قيمت واقعي آن را بايد 
به بازار واگذار كرد. حال يك 
هفته اي است كه دولت تصميم گرفته با ارايه بسته اي 
جديد، قيمت ارز را به بازاري ها واگذار كند. بسته جديد 
ارزي كامال با بسته گذش��ته تفاوت هاي اساسي دارد. 
در بسته گذشته بانك مركزي بود كه بار سنگيني را بر 
دوش داش��ت و مي گفت متعهدم و همه ارزها را با يك 
قيمت قابل قبول و متعادل تامين مي كنم. از سوي ديگر 
شرايطي وجود داش��ت كه رانت هايي ايجاد مي شود و 
اين مساله مش��كالت بزرگ مقياس درست كرده بود. 
در شرايط جديد تعهد بانك مركزي خيلي كمتر است. 
امروز بانك مركزي تعهد دارد كه براي كاالهاي ضروري 
و اساسي از جمله مواد غذايي ضروري مردم و همچنين 
دارو و ملزومات پزشكي با قيمت متعادل و يا حتي قيمت 

ثابت ارز الزم را اختصاص دهد. دولت براي ثبات، يارانه 
الزم در اين موارد تخصي��ص مي دهد و وزارتخانه هاي 
مختلف همچون وزارت بهداشت، صنعت، كشاورزي 
توافقات شان را انجام و عنوان كردند كه فهرست  جديد 
كاالهاي مورد نيازشان به بانك مركزي اعالم كرده اند. 
مساله اي كه چند روز پيش نيز آقاي رييس جمهور در 
مصاحبه تلويزيوني خود از آن سخن گفت.  بنابراين اگر 
جزييات برنامه ريزي شده، چقدر خوب است كه ميزان 
دقت عمل در اين نوع خريد و فروش ها را باال ببرند. زيرا 
همچنان شاهد ورود پول كثيف به بازي هاي موبوط به 
خريد فروش هس��تيم و اين در حالي است كه اگر پول 
سالم وارد معامالت ش��ود تاثيرات معقول و مفيدي را 
بر عرصه اقتصاد كش��ور خواهد گذاشت. لذا اطالعات 
معامالت در بازار اگر با جزييات منتش��ر و توليد ش��ود 
حتما خط مشي درستي را براي تصميم گيرندگان ورود 

به بازار را تضمين كند. 
روند جديد، مساله اي است كه بايد از قبل اتفاق مي افتاد 
اما اجرا نك��ردن آن عمال منجر به ع��دم اعتماد مردم 
نس��بت به س��پردن ارز به بانك ها و در نتيجه ارزها به 
گاوصندوق هاي ش��خصي افراد در خانه ها تبديل شد. 

اما با بس��ته جديد، اگر قرار اس��ت فرد يا افرادي، ارز را 
براس��اس اختالف موجود به بانك بسپرند، در صورت 
نياز به استفاده از آن ارز مي تواند همان را دريافت كند. 
اگر كسي هم پول را در بانك متمركز كرد، قطعا بايد در 
زماني كه مي خواه��د ارز خود را متمركز كند اختالف 

سود مربوطه نيز بايد محاسبه و پرداخت شود. 
در گذشته اگر كسي از بانك  پول را مي گرفت و بعد قصد 
داشت تا به طرف تحويل بدهد، مي گفت كه من به ريال 
حساب مي كنم و به شما مي دهم اما در اين بسته جديد 
بانك مركزي متعهد مي ش��ود، هر كس ارز را در بانك 
سپرده مي گذارد، همان ارز را به او پرداخت كند و سودش 
را كه درصدش اعالم مي ش��ود، ب��ه او پرداخت خواهد 
شد. هرچند بايد مابه التفاوت نرخ هم اعالم شود، يعني 
بگويند كه چند درصد بهره براي چه مدت به پولي كه 
سپرده مي شود تعلق دارد. اين روش باعث اعتماد مردم 
است و دولت و بانك مركزي نيز نسبت به آن تعهد دارد. 
مجموعه اين عوامل در كنار هم بازار را متعادل مي كند 

زيرا ما ارز به اندازه نياز كافي جامعه داريم.
درعين حال نبايد دنياي بيرون از مرزهاي كشور را ناديده 
بگيريم. سياست هاي تحريمي به هرحال تاثيرگذار است. 
نمي توانيم خودمان را از مس��ائل بين المللي جدا كنيم 
ولي بايد براي شركاي تجاري اي كه در بازي تحريم در 

جانب برد برد معامالت اقتصادي با ايران قرار مي گيرند 
هم برنامه ريزي مشخصي داش��ته باشيم تا سياست را 
با آنها برمبناي تجارت متعادل پايه ريزي كنيم. حذف 
دالر و يورو از معامالت با شركاي تحريمي و به رسميت 
شناختن ارز دوجانبه، يكي از راهكارهاي مقابله با تحريم 
ارزي است، به طور مثال توافق با تركيه براي به رسميت 

شناختن مبادالت پولي به ريال و لير در هر دو كشور.
 مي توانيم حداقل اين آرزو را داشته باشيم كه بسته جديد 
و مديريت انديش��ه هاي نوين اقتصادي كه دولت براي 
شرايط كنوني در نظر گرفته است حساب شده  پيش برود. 
به هرحال ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه اقتصادمان 
وابس��ته به تجارت بين الملل است و تجارت بين الملل 
ه��م ارز قابل قب��ول بازارهاي بين الملل��ي را مي طلبد. 
بنابراين اگر برنامه ريزي درستي داشته باشيم مي توانيم 
بسياري از فاكتورهاي تورم ساز، كه از عوامل قابل پيش 
بينياي كه در شرايط امروزه پيش آمده نشات مي گيرد، 
مديريت كنيم. اگر سياست درست باشد حتما مي تواند 
برنامه ريزي درستي هم تبيين شود.  در شرايط فعلي نبود 
»داشبورد ريسك ارزي« در نظام تجاري ايران سبب شده 
تا زماني كه به بحران نرسيم متوجه برخي اتفاقات نشويم، 
تدوين داش��بورد ريسك ارزي چه براي توليدكنندگان 
داخلي و چه براي بازرگانان، نيازمند دسترسي مستقيم 

و درلحظه به اطالعات ارزي و... است كه نيازمند موافقت 
بانك مركزي است. تا زماني كه »داشبورد ريسك ارزي« 
تدوين نشود، نمي توان انتظار داشت كه نوسانات ارزي 
در بازارهاي غيرمرتبط اثر نگذارد. مهم ترين فاكتور در 
راه اندازي داشبورد ريسك ارزي، دسترسي آزاد و همگاني 
و درلحظه، به خروجي سامانه براي همه مردم است؛ اين 
نكته را بايد در نظر گرفت گه »تكانه وحش��ت جمعي« 
در نوسان ارزي اخير بزرگ ترين تشديدكننده نوسانات 
بود و باعث گرديد سرمايه زندگي بسياري از افراد ناآگاه 
كه از وحشت سقوط ارزش پول ملي به سمت خريد ارز 

رفتند نابود شود.
به رسمت شناختن بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا، اتفاق 
مباركي بود كه حتي در شرايط بحران شديد توانست 
اثربخش باشد و بازار را به ثبات برساند؛ در حالي كه در 
شرايط ثبات، بارها كارشناسان مديران بانك مركزي 
را به سوي اين فرآيند ش��فابخش فراخواندند، كه اگر 
پيش از وقوع اين بحران نظام عرضه و تقاضا به رسميت 
شناخته شده بود ش��ايد هرگز حركت افسارگسيخته 
قيمت ارز اتفاق نيفتاده ب��ود. اميدوارم اين تجربه تلخ، 
براي مديران اينقدر درس آموز ش��ده باشد كه به ساير 
راهكارهاي عملي ارايه شده توسط كارشناسان در زمان 

مناسب توجه كنند. 

 تعادل    
طبق ابالغيه وزي��ر صنعت، معدن و تجارت به س��ازمان 
توسعه تجارت ايران طي نامه ش��ماره 60/82567 مورخ 
1397/03/30 بن��ا به تصميم س��تاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي، فهرست گروه چهارم كااليي مشمول ممنوعيت 
ثبت سفارش و واردات شده است. اقالمي كه اخيرا در گروه 
چهارم كااليي طبقه بندي و مش��مول ممنوعيت واردات 
شده اند، شامل 1339 رديف تعرفه هشت رقمي مي شوند 
كه بررسي كارشناسي نشان مي دهد، بخش قابل توجهي 
از اين اقالم در سال 1396 وارداتي نداشته اند و برخي ديگر 
كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز بخش توليد كشور 
است. باتوجه به اهميت تجديد نظر در رابطه با فهرست اقالم 
گروه چهارم در راستاي اجراي ماده 22 قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه كشور، در ادامه نتايج بررسي كارشناسي 

1339 رديف تعرفه مندرج در اين گروه ارايه مي گردد.
 در همين رابطه، معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، 
به تشريح نكاتي چند در رابطه با اقالم گروه كااليي چهارم به 
شرح زير پرداخته است: طبق ماده 22 قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه مصوب فروردين 1396، برقراري موانع 
غيرتعرفه اي و غيرفني براي واردات  جز در مواردي كه رعايت 

موازين شرع اقتضاء مي كند، ممنوع شده است. بر اين اساس، 
اعالم فهرست گروه كااليي چهارم براي اقالم غير شرعي، با 
اين حكم قانوني در تناقض است. تعداد اقالم فهرست گروه 
چهارم، 1339 كد تعرفه هش��ت رقمي است كه در ميان 
آنها، برخي كدهاي تعرف��ه از جمله كد 87033222، كد 
94035020 و كد 98871200 در كتاب مقررات صادرات 
و واردات س��ال 1396 موجود نيست؛ اگرچه در آمارهاي 
گمرك، ب��راي ك��د 87033222 واردات 25 هزار دالري 
در سال مذكور ثبت شده است. براساس آمارهاي گمرك، 
ارزش واردات اين گروه چهارم كااليي در سال 1396حدود 
4 ميليارد دالر بوده كه تقريبا 7.4 درصد از ارزش كل واردات 
كااليي سال 1396 را تشكيل مي دهد. از ميان 1339 قلم 
كااليي كه واردات آنها ممنوع اعالم شده، تنها 829 قلم كاال 
با كد تعرفه هشت رقمي در سال 1396 واردات داشته اند كه 
470 رديف تعرفه از آنها مربوط به كاالهاي مصرفي است. 
به عبارتي؛ در اين گروه، 510 قلم كاال وجود دارد كه سابقه 
واردات در سال 1396 ندارند. بر اساس طبقه بندي نوع كاال 
س��ازمان ملل تحت عنوان اختصاري» BEC«، حدود 60 
درصد كاالهايي كه در گروه چهارم قرار گرفته اند، كاالهاي 
مصرفي محس��وب مي شوند؛ كه ش��امل 799 قلم كاال با 

كد تعرفه هشت رقمي اس��ت. 29 درصد از اقالم اين گروه 
 )393 قلم كاال( مربوط به كاالهاي واسطه اي و 11درصد
 )144 كد تعرفه هشت رقمي( مربوط به كاالهاي سرمايه اي 
هستند. همچنين از ميان كاالهاي مصرفي، 97 مورد مربوط 
به اقالم بي دوام، 364 قلم كاال مربوط به اقالم نيمه بادوام و 
114 كد تعرفه هشت رقمي مربوط به كاالهاي بادوام است. 
در طبقه بندي »BEC«، كاالهاي مصرفي ديگري نيز وجود 

دارند كه در اين گروه ها قرار نگرفته اند.
بر اساس آمارهاي گمرك و طبقه بندي »BEC«، از مجموع 
حدود 4 ميليارد دالر واردات اقالم گروه چهارم كااليي كه در 
سال 1396واردات داشته اند، حدود 2.7 ميليارد دالر مربوط 
به واردات كاالهاي مصرفي )با سهم 66درصد(، 717 ميليون 
دالر واردات كاالهاي واسطه اي )با سهم 18درصد( و 637 
ميليون دالر كاالهاي سرمايه اي )با سهم 16درصد( بوده 
است. همانطور كه اشاره شد، بخش عمده كاالهاي گروه 
چهارم چه به لحاظ تعداد و چه از نظر ارزش واردات، مربوط 
به اقالم مصرفي است كه بطور مستقيم، تامين نياز مصرف 
كننده نهايي را تحت تاثير قرار مي دهد. با ممنوعيت واردات 
اين اقالم و در عين حال عدم توان تامين تقاضاي مصرف 
كننده از طريق توليدات داخلي، به نوعي انتخاب اجباري 

كاال بر مصرف كننده تحميل مي شود و رفاه عمومي كاهش 
مي يابد؛ در حالي كه با وضع تعرفه منطقي براي اين اقالم 
و عدم وضع محدوديتي براي واردات آنها، مي توان ضمن 
حمايت تعرفه اي منطقي از توليدات مشابه داخلي، زمينه را 
براي تامين بخشي از نياز كشور از محل واردات با هدف امكان 
دسترسي جامعه به كاالهايي با كيفيت باالتر و زمينه سازي 
براي افزايش سطح كيفي توليدات داخلي، رقابتي تر كردن 

و ارتقاء سطح تكنولوژي آنها نيز فراهم نمود.
 با حذف واردات حدود 717 ميليون دالر كاالي واسطه اي 
مندرج در اين گروه، طبيعتا تامي��ن مواد اوليه مورد نياز 
واحدهاي توليدي كه بدلي��ل عدم امكان يا عدم كفايت 
توليد داخلي از منابع خارجي تامين مي گرديده، با مشكل 
روبرو شده و استمرار فعاليت توليدي آنها را مختل خواهد 
نمود. تقريبا 11 درصد از كل تعداد اقالم مندرج در گروه 
چهارم، كاالهاي س��رمايه اي هستند كه در سال 1396، 
حدود 637 ميلي��ون دالر واردات داش��ته اند. با توجه به 
عمده اين اقالم شامل تجهيزات صنعتي و يا ساير كاالهاي 
سرمايه اي مورد نياز بخش توليد در جهت تامين نيازهاي 
سرمايه گذاري و به روز رساني خطوط توليد است، با توجه 
به روند نزولي سرمايه گذاري در كشور، ممنوعيت واردات 

آنها مي تواند محدوديت هايي را براي اين بخش ايجاد كند. 
الزم به ذكر است، اظهارنظر دقيق در اين رابطه مستلزم 
تطبيق دقيق هر يك از كدهاي تعرفه مربوط به كاالهاي 
سرمايه اي با تقاضاي توليدكنندگان است. ممنوع كردن 
واردات به منزله اعمال تعرفه بينهايت براي واردات يك كاال 
اس��ت و در اين حالت انگيزه براي واردات از طريق قاچاق 
و واردات غير رس��مي افزايش مي يابد. قاچاق كاال نه تنها 
از ابعاد سياس��ي و اجتماعي آثار منفي در بر دارد، بلكه از 
بعد اقتصادي نيز با انحراف منابع، موجب ورود لطماتي بر 
توليدات داخلي شده و انگيزه براي توسعه و سرمايه گذاري 
را كاهش مي دهد. كاهش توليدات داخلي و سرمايه گذاري 
نيز نرخ بيكاري را افزايش داده و باعث افزايش تبعات منفي 

اجتماعي مرتبط خواهد شد.
 با توجه به مطالب فوق؛ بنظر مي رس��د تنها راهكار براي 
جلوگيري از ايجاد اختالل و اغتشاش در نظام واردات كشور 
و تشديد قاچاق و حمايت واقعي از توليدات داخلي، تبعيت 
از اعمال سياست هاي تعرفه اي منطقي و متوازن براي تنظيم 
واردات كش��ور، لغو ممنوعيت واردات گ��روه چهارم براي 
اقالمي كه ورود آنها مخالف موازين شرعي نيست و اجراي 
حكم ماده 22 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه است.

ضرورت تدوين داشبورد ريسك ارزي
يادداشت                                                                                                                                                                                                                                                                            

سيده فاطمه مقيمي
عضو  اتاق     بازرگاني تهران 

معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران با تاكيد بر اجراي ماده 22 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه اي خواستار شد

تجديد نظر در ليست ممنوعه واردات 

خبرگزاري فارس     رييس مركز توسعه تجارت 
الكترونيك��ي با اش��اره به اينك��ه در حال حاضر 
تمامي انباره��اي نگهداري كااله��ا قابل رصد 
اس��ت و هيچ انباري خ��ارج از س��امانه جامعه 
تجارت نيست، گفت: به اين دليل تعداد كشفيات 
انبارهاي كاالهاي احتكاري افزايش يافته است. 
رمضانعلي صادق زاده ش��يخان در مورد مراحل 
انجام سامانه هاي مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز گفت: اين س��امانه ش��امل پنج سامانه 
است كه مي توان به سامانه جامع تجارت )داخلي 
و خارجي(، س��امانه ره گيري، س��امانه شناسه 
كاال، س��امانه جامع انبارها و س��امانه يكپارچه 
اعتبارسنجي و ... اشاره كرد.  رييس مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي با بيان اينكه مراحل تكميل 
اين س��امانه به خوبي در حال انجام است، افزود: 
سامانه انبارها عملياتي و مرتبط با سامانه جامع 
تجارت است و ورود و خروج هر كااليي در سامانه 
انبارها كامال مشخص است. صادق زاده شيخان 
اظهار ك��رد: در ح��ال حاضر تمام��ي انبارهاي 
نگهداري كاالها قابل رصد اس��ت و هيچ انباري 
خارج از سامانه جامع تجارت قرار ندارد، به همين 
دليل تعداد كشفيات كاالهاي احتكاري در اين 
انبارها در كنار گزارشات مردمي زياد شده است. او 
افزود: سامانه شناسه كاال با ثبت شناسه 11 گروه 
كااليي در حال فعاليت است و كد رهگيري هم 
در مورد دخانيات و تلفن همراه عملياتي شده و در 
مورد ساير كاالها هم طبق برنامه زمان بندي انجام 
مي شود. س��امانه جامع انبارها، امكان مديريت 
ورود و خ��روج كاال از مراكز نگه��داري در حوزه 

كاالهاي هدف را فراهم كرده است.

 تمام انبارهاي كاال 
قابل شناسايي و رصد است

ش�اتا     رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان قم اعالم كرد: كليه انبارها، سرد خانه ها 
و مراكز نگهداري كاالهاي حساس، ضروري و 
صاحبان كاال ملزم به اعالم موجودي هستند. 
محمود سيجاني با بيان مطلب فوق در نهمين 
جلسه س��تاد تنظيم بازار اس��تان كه با حضور 
رييس مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان قم 
در مجلس شوراي اس��المي همچنين مديران 
استاني در اس��تانداري قم برگزار شد، با اشاره 
به رصد قيمت 58 كاالي اساس��ي در قم اظهار 
داشت: طبق دستورالعمل دولت افزايش قيمت 
بي��ش از 10 درصد در كاالهاي اساس��ي نبايد 
رخ دهد. او با اش��اره به اينك��ه براي جلوگيري 
از افزاي��ش قيمت مرغ و گوش��ت، توزيع مرغ 
منجمد و گوشت گرم در دستور كار قرار گرفته 
افزود: قيمت اين كاالها به صورت مس��تمر در 
بازار رصد مي ش��ود و در اي��ن زمينه همكاري 
خوبي بين دس��تگاه هاي قضاي��ي و دولتي در 
استان ش��كل گرفته اس��ت. به گفته او، ستاد 
مبارزه با احتكار كاال براي جلوگيري از بروز اين 
پديده در استان قم شكل گرفته و اين موضوع 
به اولويت ما تبديل ش��ده اس��ت. او با اشاره به 
گشت هاي مشترك كه با حضور دستگاه هاي 
مختلف از انبارهاي كاالها در استان قم صورت 
مي گيرد، گفت: در اين بازرسي ها 10 انبار كه 
كاالهايي ش��امل 800 تن كاغذ، لواز خانگي، 
چاي، برن��ج و لوازم يدكي موتورس��يكلت در 
آنها احتكار ش��ده بود كش��ف ش��د. سيجاني 
افزود: كاالهاي كشف شده در انبارها با نظارت 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در 
بازار عرضه مي شود و صاحبان كاالهاي احتكار 
ش��ده با معرفي به تعزيرات حكومتي استان تا 
هفت برابر ارزش اين كاالها جريمه مي شوند. 
او همچنين گفت: توليدكنندگان بايد هر ماه 
موجودي انبارهاي خود را به س��ازمان صنعت 
و مع��دن اعالم كنن��د و اعالم نش��دن همين 

موجودي نشان دهنده وجود احتكار است.

 الزام صاحبان كاال
 به اعالم موجودي

خبرگ�زاري فارس     رييس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران ب��ا بيان اينكه 
كليه انبارها بايد تا پنجم هر ماه موجودي خود 
را به س��ازمان  مربوطه اع��الم كنند، گفت: در 
صورت عدم انطباق رابطه منطقي بين ورودي 
و خروج��ي، ب��راي آن انبار پرون��ده تعزيراتي 
تشكيل مي شود. يداهلل صادقي در مورد سامانه 
جامع انبارها و نقش اين س��امانه در كشفيات 
كاالهاي احتكار شده، گفت: براساس مواد 5، 
6 و 13 قانون مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز كليه 
دارندگان انبار ها بايد انبارهايش��ان ريجس��تر 
و ثبت ش��ود.  او افزود: عم��ده انبارهايي كه در 
طرح مبارزه با احتكار و گران فروشي رصد شده، 
انبارهاي ثبت شده بوده كه قبال در سامانه جامعه 
انبارها ثبت ش��ده اند. به گفت��ه صادقي، ورودي 
و خروجي اين انبارها از طريق اس��ناد و مدارك 
موجود در انبارها نظارت مي ش��ود. او بيان كرد: 
كليه انبارهايي كه كاالهاي مشمول طرح مبارزه 
با احتكار را نگهداري مي كنند، موظفند تا پنجم 
هر ماه موجودي انبارهاي خود را به سازمان هاي 
مربوطه و نظارتي اعالم كنن��د و ما هم از طريق 
كنترل موجودي و گردش كاال و مراجعه به انبارها 
اقدام به بازرسي انبار مي كنيم و كارهاي كنترلي را 
انجام مي دهيم. صادقي ادامه داد: در صورتي كه 
ورودي و خروجي انبارها رابطه منطقي و معقولي 
نداشته باشد و در ميزان ورودي و خروجي رسوب 
و افت مشاهده ش��ود، در آن انبار احتكار صورت 
گرفته و پرونده تشكيل شده براي آن براي بررسي 
بيش��تر به تعزيرات ارسال مي شود و در نهايت از 

طريق دادگاه در مورد آن حكم صادر مي شود.

رصد ورودي و خروجي 
انبارهاي كاال
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نفت براي پنجمين هفته متوالي كاهش هفتگي را ثبت كرد

طالي سياه  درگير حاشيه
گروه انرژي| عليرضا كياني|

افزايش نگراني ها درباره كاه��ش تقاضا در بازارهاي 
نوظهور و افزايش ذخاير نفت��ي اياالت  متحده باعث 
ش��د قيمت نفت براي پنجمين هفته متوالي سقوط 
كند و طوالني  ترين دوره ركود هفتگي قيمت در سه 
سال گذش��ته را به ثبت برساند. با وجود ادامه بحران 
مالي در تركيه و كشمكش تجاري ميان امريكا و چين، 
قيمت برنت در روز پاياني هفته، جمعه، افزايشي 40 
سنتي را تجربه كرد. با اينكه تاثير طوالني مدت عوامل 
سياسي-تجاري در بازار نفت در حاله اي از ابهام قرار 
دارد، افزايش ذخاير امريكا و ادامه رونق شيل عاملي 
است كه مي تواند سازوكار طرف عرضه بازار را تحت 
تاثير قرار دهد. در ادامه گزارش به صورت موردي به 

هر يك از اين عوامل اشاره خواهد شد.
   

به گزارش بلومبرگ، ارزش قراردادهاي نفتي در روز 
پاياني هفته، جمعه، در بازارهاي نيويورك 0.7 درصد 
افزايش يافت كه اين افزايش به دليل كاهش نس��بي 
ارزش دالر و گران ش��دن مس و اعتصاب كارگران در 
سكوهاي نفت و گاز در درياي شمال بود. با اين همه، 
قيمت ها در كل هفته پايين ماندند. قيمت ش��اخص 
نفتي امريكا، وست تگزاس اينترمديت در كل هفته 
2.5 درص��د كاهش يافت كه اين كاهش بيش��ترين 
ميزان سقوط هفتگي قيمت از 13 ژوئيه سال جاري 
به اين سو به شمار مي رود. بلومبرگ عامل اصلي اين 
تنزل قيمت را بحران اقتصادي در تركيه و اس��تمرار 
جنگ تعرفه ها ميان چين و امريكا را معرفي مي كند.

باب ياگر، مدير بخش معامالت آتي در شركت اوراق 
بهادار ميزوهو در اين باره به بلومبرگ مي گويد: »در 
حال حاضر ش��اخص هاي ب��ازار محافظه كارانه جلو 
مي روند«. وي ادامه مي دهد: »گ��زارش اداره انرژي 
امريكا يكي از محافظه كارترين گزارش ها بود كه من 

در خاطره دارم«.
روز جمع��ه كاهش دالر باعث ش��د قيمت كاالهايي 
مانند نفت و مس تا حدي به مس��ير صعود بازگردند. 
به عقيده بعضي از ناظران، اين تغيير در قيمت نفت را 
مي توان مثبت قلمداد كرد. ياگر در اين باره مي گويد: 
»دريافت كلي ما از ش��رايط اين است كه اوضاع روز 
پاياني هفته به ب��دي وضع بازار در روز چهارش��نبه 
نيس��ت«. وي همچنين اضافه كرد: »مس، نش��انگر 

خوبي از تقاضاي چين براي همه كاالهاست«. 
قيمت نفت وست تگزاس اينترمديت تحويل سپتامبر 
در بازار معام��الت تجارتي نيوي��ورك )نايمكس( با 
45 س��نت افزايش ب��ه 65 دالر و 91 س��نت در هر 
بشكه رس��يد. مقدار كل تبادالت 49 درصد پايين تر 
از ميانگي��ن 100 روزه ب��ود. نفت برنت ني��ز در بازار 
معامالت آتي لندن با 40 سنت افزايش قيمت به 71 
دالر و 83 سنت در هر بش��كه رسيد. شكاف قيمتي 
ميان دو ش��اخص اصلي نفت بازار جهاني به 6 دالر و 
63 سنت در هر بشكه رسيد. از طرفي كاهش قيمت ها 
صندوق هاي س��رمايه گذاري ك��ه در بازارهاي نفت 
سرمايه گذاري بااليي داشتند را آسيب پذير ساخته 
اس��ت. دو صندوق س��رمايه گذاري بزرگ آندوراند 
كپيتال و دي بي ال در پي ريزش قيمت هاي نفت در 

ژوئيه متحمل ضرر سنگيني شدند. 

  دميدن در تنور نگراني
يك دادگاه تجديدنظر در تركيه از آزاد كردن كشيش 
امريكاي��ي كه باع��ث كش��مكش ديپلماتيك ميان 
تركيه و اياالت متحده شده س��ر باز زد تا افقي براي 
پايان بحران مالي كه تحريم ه��اي امريكا به اقتصاد 
تركيه تحميل كرد همچنان معلوم نباشد. به گزارش 
بلومبرگ، هر روز نگراني بازارهاي جهاني از ش��يوع 
بحران تركيه به س��اير اقتصادهاي نوظهور بيش��تر 
مي ش��ود. از بازارهاي سهام در ش��رق آسيا تا قيمت 
ارز كشورهاي در حال توسعه و قيمت كاالها همگي 
بعد از وخيم شدن بحران در تركيه، كاهش ارزش را 

تجربه كردند.
بانك سرمايه گذاري جفريز امريكا در يادداشتي كه 
به دست رويترز رس��يده است نوشت: »فقدان تقاضا 
براي نفت خام و محصوالت پااليشي از سوي بازارهاي 
نوظهور مشاهده مي شود«. بيل اوگري، نايب رييس 
اجرايي در ش��ركت سرمايه گذاري كانلوئنس در اين 

ب��اره به بلومبرگ گفت: »صحبت ه��اي از اين وجود 
دارد كه اگر بحران در بازارهاي نوظهور گسترش پيدا 
كند، تقاضاي جهاني آس��يب خواه��د ديد«. وي در 
ادامه گفت: »در بازار امروز هيچ چيز اميدوار كننده اي 
وجود ندارد«. به گ��زارش رويترز، تحليل گران بانك 
ام يو اف جي ژاپن نيز اعالم كردند كه ضعيف ش��دن 
ارزش لير تركيه، رش��د تقاضا براي بنزين و ديزل را 
در سال جاري محدودتر خواهد كرد. با وجود عوامل 
منفي تحليلگران مي گويند تحريم هاي امريكا عليه 
ايران كه قرار است از نوامبر اجرايي شود، مانع ريزش 

بيشتر قيمت هاي نفت شده است.
به گفته ناظران بازار، كشمكش تجاري رييس جمهور 
اياالت متحده و چي��ن و دورنماي تحريم هاي ايران، 
آشفتگي در بازار و نگراني سرمايه گذاران را به امري 
عادي بدل ساخته اس��ت. با وجود اينكه ابراز تمايل 
چين و امريكا به ادامه مذاكرات مي تواند آتش تقابل 
ميان دو قدرت اقتصادي را تا حدي خاموش كند اما 
بي نتيجه ماندن مذاكرات پيشين سرمايه گذاران را 
نسبت به سرانجام ديپلماسي تجاري بدبين ساخته 
است. طارق ظهير، از مديران شركت سرمايه گذاري 
تايچ��ه كپيتال، در اي��ن باره به خبرگ��زاري رويترز 
مي  گوي��د: »يك��ي ازبزرگ ترين نگراني ه��ا در بازار 
نفت لطم��ه ديدن تقاضاي چي��ن در صورت كندي 
 DBS رش��د ناخالص داخلي اين كشور است«. بانك
سنگاپور نيز در يادداشتي مرتبط اعالم كرد كه آمار 
چين افت مستمر فعاليت اقتصادي را نشان مي دهد 
و اقتصاد اين كشور به دليل تنش هاي تجاري فزاينده 
با موانع بيشتري مواجه ش��ده است. در همين حال 
و ب��ه گزارش بلومب��رگ، جنگ تجاري ب��ه افزايش 
قيمت دالر منجر شده تا سنگيني اين عامل نيز فشار 
بيش��تري را بر قيمت نفت تحميل كند. بيل اوگري 
از ش��ركت س��رمايه گذاري كنفلئوس در اين باره به 
اين خبرگزاري گفت: »مش��كل اي��ن جنگ تجاري 
اين است كه هدف دولت از ش��روع و ادامه آن معلوم 
نيس��ت. اما وقتي به نفت مي رس��يم هدف اهميتي 
ندارد، مساله اين است كه جنگ تجاري قيمت نفت 

را پايين مي آورد«.

  سايه  دكل هاي »پرمين« روي قيمت
عقب نش��يني قيمت نفت از س��طوح باالي اوليه در 
معامالت روز جمعه دليل ديگري نيز داش��ت كه آن 
نگراني ها درباره رشد ذخاير نفت امريكا بود. آمار دولتي 
كه هفته گذشته منتشر شد از رشد چشمگير ذخاير 
و توليد نفت امري��كا را حكايت مي كرد. تحليل گران 
گروه بانكي اي ان زي در يادداش��تي ك��ه در اختيار 
رويترز ق��رار گرفته آورده بودند كه س��رمايه گذاران 
به دنبال انتش��ار آماري كه رشد ذخاير نفت امريكا را 
نشان مي داد، در معامالت روز جمعه محتاط بودند. 
در اين بين، گزارش شركت خدمات انرژي بيكرهيوز 
نش��ان داد ش��مار دكل هاي حفاري نفت امريكا كه 
معياري براي سنجش توليد آينده است، هفته گذشته 
تغييري نداشت و در 869 حلقه ايستاد. با اين وجود 
پررونق ترين ميدان نفتي جهان يعني حوضچه پرمين 
در مرز ايالت هاي تگزاس و نيومكزيكو مي تواند آينده 

بازار عنصري تعيين كننده باشد. 
با وجود اينكه انتظار مي رفت كه نرخ رش��د توليد در 
حوضچ��ه نفتي پرمين كاهش يابد، توليد ش��يل در 
امري��كا افزايش يافت؛ روند افزايش��ي كه به گزارش 
اويل پرايس، در ادامه سال جاري و سال بعد نيز ادامه 
خواهد يافت. توجه سرمايه گذاران و تحليل گران در 
بخش نفت در حال حاضر معط��وف به بخش تقاضا 
اس��ت؛ جايي كه جنگ تجاري مي تواند به شدت به 
نرخ رشد تقاضا آسيب بزند. چنان چه پيش تر اشاره 
ش��د، در طرف عرضه كاهش صادرات ايران و توليد 
ونزوئال و ام��كان و يا تمايل ديگر كش��ورهاي اوپك 
براي پر كردن جاي خالي نفت اين دو كشور، يكي از 

نگراني هاي بازار است.
در حال حاضر، اما، رشد نفت شيل امريكا بزرگ ترين 
فاكتوري است كه در طرف عرضه مورد بي توجهي قرار 
گرفته است؛ در حالي كه اين فاكتور مي تواند بسياري 
از كمبودهاي كوتاه مدت در عرضه را جبران كند. حال 
س��وال بزرگ اين است كه براي چه مدت رشد توليد 
نفت شيل امريكا مي تواند كاهش عرضه در ساير نقاط 

جهان را جبران كند؟ 
تحليل گر نفتي شركت پي ام وي اسوسيتس، استيفن 
برنوك در يادداش��تي در اين باره نوشت: »تحول در 
بازار توليد نفت شيل اياالت متحده مدت هاست كه 
عنصر تسهيل كننده  در بخش انرژي به حساب مي آيد 
اما حال سرنوشت آن با اما و اگرهايي مواجه است. با 
اين همه، بسياري از اخطارها درباره اتمام دوران رونق 
نفت شيل درست نيست و راه براي افزايش توليد شيل 
مساعد و باز است«. در يادداشت ديگري به قلم هري 
كالوين، اقتصاددان ارشد شركت النگ ويو، كه به دست 
وبس��ايت تحليلي اويل پرايس رس��يده است، آمده: 
»سوال اصلي كه در ميان مدت در سمت عرضه بازار 
نفت مطرح مي شود اين اس��ت كه تا چه ميزان رشد 
نفت شيل اياالت متحده مي تواند جايگزين كاهش 

عرضه خاورميانه و ونزوئال شود«.
به گفته كالوي��ن، اگر نفت اياالت متحده نبود، طرف 
عرض��ه بازار در 5 س��ال آت��ي روزانه چي��زي حدود 
5 ميليون 300 هزار بش��كه نفت كم م��ي آرود. وي 
همچنين معتقد اس��ت كه عرض��ه امريكا »هم روي 
كاغذ و هم در عالم واقع« مي  تواند شكاف ميان عرضه 
و تقاضا را پر كند، چرا كه در اياالت متحده، برعكس 
ساير توليدكنندگان بزرگ نفت در جهان، سياست 
عنصر تعيين كننده اي در صنعت نفت نبوده و شمار 

ميادين قديمي متعارف با توليد نزولي كمتر است. 
با اين وجود نبايد فراموش كرد كه حوضچه هاي نفتي 
شيل با سرعت بيشتري نسبت به ميادين متعارف وارد 
فاز نزولي مي شوند. همچنين  اين نگراني وجود دارد 
كه نفت موجود در قس��مت نرم خاك حوضچه هاي 
ش��يل كه فرايند استخراج در آن آس��ان تر است در 
حال كاهش ب��وده و توليدكنندگان نف��ت چاره اي 
جز كوچ كردن به س��متي كه توليد در آن دشوارتر و 
پرهزينه تر اس��ت ندارند. از طرف ديگر، بازار خدمات 
ميادين نفت و استخراج در حال حاضر تورمي بوده و 
شاهد قيمت هاي بااليي است. همين طور، اختالالت 
در ش��بكه  خط لوله انتقال نفت، آن هم در غني ترين 
حوضچه شيل يعني پرمين، حداقل تا نيمه دوم سال 

2019، سنگ بزرگي در برابر افزايش توليد است.
بر اس��اس تخمين آژانس بين المللي انرژي، به دليل 
افزايش سرمايه گذاري ها در سال هاي 2017 و 2018، 
توليد نفت شيل در اياالت متحده در سال جاري قرار 
است با شكستن ركورد پيش��ين با 1 ميليون و300 
هزار بشكه در روز به رقم كلي روزانه 5 ميليون و700 

هزار بشكه در روز برسد. 
س��ازمان كش��ورهاي توليد كننده نف��ت، اوپك، در 
گزارش اين ماه خود مانند ماه گذش��ته، پيش بيني 
كرده بود كه توليد شيل در سال 2018 به 5 ميليون 
و910 هزار بش��كه در روز برس��د. ميعان��ات گازي 
غير متعارف و نفت ش��يل در كنار هم 98 درصد كل 

برآورد افزايش عرضه را تشكيل مي دهد. 

چنانكه در گزارش اوپك آمده است، در سال 2019، 
افزايش توليد نفت شيل نس��بت به سال گذشته به 
دليل »محدوديت هاي ساختاري متعدد«، با سرعت 
كمتري رشد خواهد كرد. مهم ترين محدوديت از نگاه 
اوپك، مشكل خط لوله انتقال نفت پرمين به ساحل 
خليج مكزيك است. همچنين در گزارش ماه اوت اين 
سازمان آمده است كه توليد نفت پرمين در سال آتي 
640 هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت كه اين 

ميزان 200 هزار بشكه در روز كمتر از برآورد مربوط 
به سال جاري است.  با اين وجود، اويل پرايس عقيده 
دارد كه اين مقدار افزايش در توليد نفت امريكا براي 
پر كردن شكاف عرضه و تقاضا كافي نيست چرا كه در 
آينده اي نه چندان دور تاثير سقوط قيمت هاي نفت 
در سال هاي گذشته روي كاهش سرمايه گذاري در 
ميدان  هاي نفتي متعارف آش��كار مي شود و عرضه از 

اين منظر نيز در معرض آسيب است. 

بازار پتروشيمي تشنه پليمر 
نيپنا| كاهش حجم معام��الت در بورس كاال 
هفته گذش��ته مهم ترين رخ��داد در اين بورس 
بود كه رخ داد و بازار نيازمند عرضه هاي بيشتري 
است . در هفته گذش��ته حجم معامله پليمرها 
و محصوالت ش��يميايي هر دو در ب��ورس كاال 
با كاهش روبرو ش��د بطوري ك��ه حجم معامله 
پليمرها در ب��ورس كاالي ايران به كمترين حد 
در 10 هفته اخير رسيد ولي در بازار محصوالت 
ش��يميايي با وجود كاه��ش 24 درصدي حجم 
معامالت هفتگي، وضعيت هنوز هم مطلوب است. 
از سوي ديگر نسبت معامله محصوالت پليمري 
و ش��يميايي در بورس كاال به بيش��ترين حد در 
تاريخ بورس رسيده يعني اكثريت قريب به اتفاق 
عرضه ها مورد معامله قرار مي گيرد.  فعاالن بازار 
بر اين اعتقادند كه بازار پليمرها تشنه عرضه هاي 
جديد اس��ت ولي نياز بازار حداقل در بورس كاال 
تامين نمي شود. بازار به عرضه هاي بيشتري نياز 
دارد . بازار آزاد درهفته هاي اخير با افزايش مستمر 
قيمت ها روبرو بوده ولي در پايان هفته گذش��ته 
شاهد كاهش نرخ بوديم كه اين مطلب به معني 
آن بود كه تغييري غيرمنتظره در ساز و كار بازار 
ايجاد شده اس��ت. با توجه به ثبات نسبي حجم 
معامالت و حتي روند كاهشي آن در هفته هاي 
اخي��ر، انتظار غالب از افزايش بيش��تر قيمت ها 
حكايت داش��ت ولي ورود ارگان هاي نظارتي به 
فاز بازرسي و سخت گيري هاي تعزيراتي موجب 
شد تا بازار به شدت به نگهداري كاال بدبين شده 
و جذابيت فروش به ميزان زيادي افزايش يافت. 
اين ش��رايط را مي توان دليل اصلي كاهش نرخ 
در پايان هفته گذشته به شمار آورد و به احتمال 
قوي با توجه به عزم دولت ب��راي مديريت بازار، 
بازرسي هاي سرزده و سخت گيري هاي نظارتي 
بيشتر خواهد شد يعني بازار پتانسيل تكانه هاي 

منفي بيشتري دارد.

طرح مشترك پتروشيمي 
سعودي-امريكايي 

نيپنا| شركت آرامكو، به تازگي از تاييد پيشبرد دو 
طرح توسعه اي بزرگ براي افزايش ظرفيت توليد 
محصوالت شيميايي خود در عربستان سعودي و 
اياالت متحده خبر داد. به گزارش پالتس، هيات 
مديره آرامكو ضمن تاييد رسمي طرح توسعه اي 
يادشده در مجموعه پتروپااليشگاهي اين شركت 
كه طرحي مش��ترك )JV( ميان آرمكو و توتال 
به شمار مي رود؛ مقرر كرد اعتبار مورد نياز براي 
عمليات مهندس��ي پايه و طراحي آن نيز تامين 
ش��ود. پس از س��ال ها گفت وگو ميان دو طرف، 
آرامكو و توتال در ماه آوريل امسال اعالم كردند كه 
در نظر دارند يك تاسيسات پتروشيمي جديد را 
در نزديكي مجموعه SATORP با ظرفيت 400 
هزار بش��كه در روز در منطقه جبيل عربس��تان 

سعودي در ساحل خليج فارس احداث كنند.
مجموعه جديد به ارزش پنج ميليارد دالر قرار است 
با با پااليش��گاه SATORP كه عمليات خود را در 
سال 2015 ميالدي آغاز كرد؛ يكپارچه سازي شود. 
اين مجموعه پتروشيمي شامل يك واحد كراكر با 
 )mixed-feed cracker( خوراك مخل��وط
اس��ت كه ت��ا 50 درصد ات��ان و گازهاي خروجي 
پااليشگاه )refinery off-gas( را براي توليد 
ساالنه يك ميليون و 500 هزار تن اتيلن به مصرف 
مي رساند. هنوز جزئيات بيش��تري درباره تاريخ 
راه اندازي اين مجموعه منتشر نشده است. هيات 
مديره آرامكو همچنين درخواستي را براي تامين 
اعتبار ط��رح افزايش ظرفي��ت توليد محصوالت 
شيميايي و پتروشيمي آرامكو در موتيوا انترپرايزز 
)Motiva Enterprises( به تصويب رس��اند. 
موتيوا انترپرايزز زيرمجموعه اين شركت در اياالت 

متحده محسوب مي شود.

 تالش كره براي
معافيت از تحريم هاي نفتي 

ش�انا| دولت كره جنوبي با اب��راز نگراني درباره 
تامين ميعانات گازي م��ورد نياز خود، اعالم كرد 
كه براي دريافت معافيت از تحريم هاي ضدايراني 
امريكا تالش مي كند. به گزارش نش��ريه پالتس 
از س��ئول، يكي از مس��ووالن دولتي كره جنوبي 
روز جمع��ه، 26 مردادماه اعالم كرد: اين كش��ور 
در پي درياف��ت معافيت از تحريم هاي ضدايراني 
امريكاس��ت تا بتواند به واردات ميعانات گازي از 
ايران ادامه دهد، زيرا يافت��ن جايگزين براي اين 
سوخت از منابع جايگزين دشوار است. به گفته يكي 
از مسووالن وزارت بازرگاني، صنعت و انرژي كره 
جنوبي، دولت اين كش��ور تاكنون دو دور مذاكره 
درباره معافيت هاي ياد ش��ده در ماه هاي ژوئن و 
ژوئيه امسال با دولت امريكا داشته و ممكن است 
دو طرف باز هم ديدار داش��ته باشند. اين مسوول 
كره اي گفت: ما از امري��كا مي خواهيم معافيتي 
از تحريم ه��ا ارايه كند و تاكي��د مي كنيم واردات 
كره جنوبي از ايران، بيش��تر ميعانات گازي است. 
به گفته وي، 70 درصد از واردات نفت كره جنوبي 
از ايران، محموله هاي ميعانات گازي است و ايران 
50 درصد از نياز كره جنوبي را در اين زمينه تامين 
مي كند. وي گفت: به نظر مي رس��د مس��ووالن 
امريكاي��ي از پيامدها براي اقتص��اد منطقه اي و 
جهاني پس از تحميل خسارت شديد اقتصادي 
به كره جنوبي به دليل تحريم هاي ضدايراني، آگاه 
هستند. همچنين، دولت كره جنوبي هفته گذشته 
با پااليشگران واردكننده نفت ايران جلسه داشت 
و موافقت كرد از ش��ركت هايي كه از تحريم هاي 

ضدايراني آسيب مي بينند، پشتيباني كند.

نمودار نوسانات هفتگي معامالت آتي برنت

نمودار نوسانات هفتگي معامالت آتي برنت

مديرعامل شركت ملي گاز ايران تاكيد كرد 
گاز به دليل مالحظات زيست محيطي قابل تحريم نيست

به دنبال كاهش 22 درصدي بارندگي استان  رخ داد 
خالي شدن 61  درصد حجم سدهاي تهران

ايسنا| 
مديرعامل ش��ركت ملي گاز ايران ضمن تش��ريح آخرين وضعيت 
صادرات گاز از امكان فروش گاز از طريق CNG و ميني LNG خبر داد. 
حميدرضا عراقي با اشاره به آغاز صادرات گاز به عراق در دولت دوازدهم 
گفت: در حال حاضر روزانه به دو نقطه در عراق 27 ميليون مترمكعب 
گاز صادر مي ش��ود كه با ميزان گازي كه به تركيه صادر مي شود برابر 
است. نيروگاه عراق از گاز ايران استفاده مي كند و روشنايي عراق تا حد 
زيادي منوط به گاز ايران است. بطور كلي از ابتداي سال تا كنون يك 
و نيم ميليارد مترمكعب گاز به بغداد صادر شده است. وي با تاكيد بر 
اينكه ايران مشكلي در دريافت پول گاز صادراتي از تركيه، عراق و نه هيچ 
كشور ديگري ندارد، درمورد تاثير تحريم ها روي صادرات گاز توضيح 
داد: گاز يك موضوع محيط زيستي است و هيچ كشوري نمي تواند گاز 
را تحريم كند. نگاه به نفت نگاه اقتصادي اس��ت اما نگاهي كه به گاز 
وجود دارد هم اقتصادي و هم محيط زيستي است. زيرا هرجا گاز باشد 
سوخت ميان تقطير مصرف نمي شود و همه دنيا عالقه مند هستند در 
نيروگاه ها از سوخت گاز طبيعي استفاده كنند. مديرعامل شركت ملي 
گاز ايران از صادرات روزانه 57 ميليون مترمكعب گاز از ايران به ساير 
كشورها خبر داد و افزود: پتانسيل صادراتي گاز ايران حدود 70 تا 75 
ميليون مترمكعب در روز است. اما تركيه در اين فصل به خاطر شرايط 

آب و هوايي گاز  كمتري دريافت مي كند.

عراقي درمورد برنامه شركت ملي گاز براي افزايش ميزان صادرات گاز 
نيز توضيح داد: بسياري از كشورها عالقه مند هستند از ايران گاز وارد 
كنند و در آينده اين پتانس��يل وجود دارد. صادرات گاز به نقاط ديگر 
عراق هم مطرح اس��ت. همس��ايه ها براي ما در اولويت هستند. البته 
فروش گاز مايع با تنش هايي كه ايجاد شد نياز به محافظه كاري دارد اما 
امكان فروش گاز از طريق CNG و ميني ال ان جي امكان فروش وجود 
دارد. با بسياري از كشورها هم در اين مورد درحال مذاكره هستيم و 
احتماال از اين طريق صادرات داش��ته باش��يم. بر اساس اين گزارش 

صادرات گاز به عراق از اول تيرماه سال 1396 آغاز شد.

پاون|
حجم ذخيره آب سدهاي پنجگانه استان تهران در روزهاي پاياني 
مردادماه به 742 ميليون مترمكعب رس��يده است كه در مقايسه با 

سال گذشته كاهش 250 ميليون مترمكعبي داشته است.
بررس��ي آخرين وضعيت منابع آبي استان تهران حكايت از كاهش 
22 درصدي بارندگي اين استان نسبت به سال گذشته دارد. ميزان 
نزوالت جوي اس��تان تهران از ابتداي س��ال آبي )ابتداي مهرماه( 
تاكنون به 252 ميليمتر رس��يده اس��ت كه در مقايسه با متوسط 

درازمدت نيز كاهش هشت درصدي داشته است.
افت بارندگي ها در سال آبي جاري موجب شده است تا حجم ورودي 
به سدهاي پنجگانه استان تهران )الر، طالقان، كرج، لتيان، ماملو( 
هم با افت 32 درصدي نسبت به سال گذشته مواجه شود. كل حجم 
آب ورودي به سدهاي استان از ابتداي سال آبي تاكنون يك ميليارد 
و 125 ميليون مترمكعب بوده اس��ت كه در مقايسه با سال گذشته 
ورودي آب به سدهاي تهران كاهش 538 ميليون مترمكعبي داشته 
است. با كاهش ورودي آب به سدهاي استان، حجم ذخيره آب در اين 
مخزن سدها نيز نس��بت به سال گذشته با افت 25 درصدي مواجه 
شده اس��ت. هم اكنون مجموع آب ذخيره شده در مخازن سدهاي 
پنجگانه تهران كه وظيفه تامين آب شرب استان را به عهده دارند به 
742 ميليون مترمكعب رسيده كه در مقايسه با سال گذشته كاهش 

250 ميليون مترمكعبي داشته است.
در ح��ال حاضر مي��زان آب ذخيره ش��ده در س��د الر 70 ميليون 
مترمكعب، س��د طالقان 313 ميليون مترمكعب، س��د كرج 164 
ميليون مترمكعب، س��د لتيان 48 ميليون مترمكعب و سد ماملو 

147 ميليون مترمكعب است.
هم اكنون بطور ميانگين 61 درصد از حجم مخزن س��دهاي استان 
تهران نيز خالي از منابع آبي است و در سدي همچون الر اين رقم به 
93 درصد مي رسد كه از اين حيث اين سازه بدترين وضعيت ذخيره 

آب را در ميان سدهاي پنجگانه استان تهران داشته است.
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عكس: ايرنا هتل»جهان«درچهارباغاصفهان

عكسروز

چهرهروز

دزدي شرافتمندانه!
مدير نشر ثالث مي گويد: از نگاه نويسنده خارجي كاري كه ما انجام مي دهيم، يعني ترجمه اثر بدون پرداخت حقوق مولف، دزدي است، ولي 
متاسفانه به خاطر شرايطي كه داريم مجبوريم به اين دزدي شرافتمندانه دست بزنيم. محمدعلي جعفريه با اشاره به وجود بازارهاي رسمي و 
غيررسمي در عرصه فرهنگ گفت: در حال حاضر ميان نياز و تقاضاي مردم و آنچه از طريق كانال هاي رسمي عرضه مي شود تناسبي وجود 
ندارد، به همين خاطر ما با انبوهي از كتاب هاي قاچاق روبرو هستيم. درواقع همه كاالي فرهنگي ما يك بازار رسمي و يك بازار غيررسمي دارند و 
همه مشكالت نيز از همين جا نشات مي گيرد. جعفريه اظهار كرد: تصور كنيد كه شما قرارداد كتابي را با يك ناشر خارجي مي بنديد. شما كتاب 

را ترجمه مي كنيد و به ارشاد مي فرستيد، آن جا مي گويند بخش زيادي از اثر بايد حذف بشود. اين ها باعث مي شود سرمايه ناشر از بين برود.

ايستگاه

»جوهانسون« پردرآمدترين بازيگر زن هاليوود 
نش��ريه فوربس با انتش��ار فهرس��ت 
پردرآمدترين بازيگران زن سال ۲۰۱۸، 
اسكارلت جوهانس��ون را در راس اين 

فهرست قرار داد.
ب��ه گ��زارش رويت��رز، اس��كارلت 
جوهانسون با ايفاي نقش بيوه سياه 
در فيلم هاي جهان داستاني مارول، 

بار ديگر راس فهرس��ت پردرآمدترين بازيگران زن فوربس را اشغال كرد. در اين 
فهرست كه ديروز منتشر شد او باالتر از آنجلينا جولي قرار گرفته است. جوهانسون 
۳۳ ساله در سالي كه گذشت ۴۰.۵ ميليون دالر بدون محاسبه كاهش مالياتي، 
درآمد داشت. اين فاصله زماني از يكم ژوئن ۲۰۱۷ تا يكم ژوئن ۲۰۱۸ را دربرگرفته 
است. جوهانسون در فيلم »انتقام جويان: جنگ ابديت« در نقش بيوه سياه ظاهر 
شد و اين نقش را در ادامه اين فيلم در سال ۲۰۱۹ نيز ايفا مي كند. جولي ۴۳ ساله 
با كسب ۲۸ ميليون دالر در مكان دوم قرار گرفته است. او اين درآمد را به لطف بازي 
در »شرير ۲« كسب كرده كه قرار است سال ۲۰۲۰ اكران شود. جنيفر آنيستون 
۴۹ ساله نيز ۱۹.۵ دالر دستمزد گرفته است و در مكان سوم جاي گرفته است. او از 
سيتكام »فرندز«  دهه ۱۹۹۰ هنوز درآمد دارد و در عين حال از حضور در آگهي هاي 
تبليغاتي كوكاكوال و برند »جانسون اند جانسون« اين درآمد را كسب كرده است. 
جنيفر الرنس ۲۸ ساله كه در فيلم »مادر!« بازي كرده و بازيگر »پرستو قرمز« هم 

بود در مكان چهارم ليست فوربس جاي گرفته است. 

بازارهنر

»ووديآلن«مهمانتئاترايرانميشود

»دف«جهانيميشود

يكايرانيداوربخشبينالمللفستيوال»ديتياتكوي«

نماي��ش »خ��دا« اث��ر وودي آلن به 
كارگرداني رحمت اميني با مشخص 
ش��دن گ��روه بازيگ��ران نماي��ش، 
تمرين هاي خ��ود را ب��راي اجرا در 
تاالر مولوي سپري مي كند. رحمت 
اميني كارگردان »خدا« نوشته وودي 
آلن درباره شرايط توليد اين نمايش 
براي اجراي عمومي ب��ه مهر گفت: 

گروه بازيگري نمايش »خدا« مش��خص ش��ده 
كه ش��امل وحيد آقاپور، س��ام كبودوند، س��ارا 
الهياري، پژمان ياوري، س��ينا نصرالهي و عرفان 
 صفري مي ش��ود و در حال تمري��ن اين نمايش
 هستيم. به گفته او، اين نمايش داراي حدود ۱۶ 

بازيگر است.
اميني درباره زمان و مكان اجراي اين اثر نمايشي 
توضيح داد: قرار است نمايش »خدا« را در مهرماه 

و در س��الن اصلي تاالر مولوي روي 
صحنه ببريم. اين كارگ��ردان تئاتر 
درباره ش��يوه مدنظر ب��راي اجراي 
نماي��ش »خ��دا« اظه��ار ك��رد: در 
نمايش��نامه اي كه وودي آلن نوشته 
يك تجربه گرايي ديده مي ش��ود كه 
ما هم س��عي كردي��م در اجرا تجربه 

گرايانه پيش برويم.
اميني يادآور شد: ش��كل اجراي نمايش »خدا« 
متفاوت تر از كارهاي قبلي خودم و حتي تئاترهاي 
روي صحنه است. او در پايان درباره داليل اجراي 
اين نمايش در تاالر مولوي نيز توضيح داد: بخش 
عمده اي از تالش ما در اي��ن نمايش، همكاري با 
دانش��جويان و بازيگراني اس��ت كه از بدنه تئاتر 
دانش��گاهي برآمده اند به همي��ن منظور نمايش 

»خدا« در قالب تعامل استاد و دانشجو است. 

نشست رسانه اي هشتمين جشنواره 
بين المللي »دف ن��واي رحمت« ش 
با حض��ور بيژن كام��كار و تعدادي از 
مديران حوزه هنري سازمان تبليغات 
اس��المي برگزار ش��د. بيژن كامكار 
مدرس و هنرمند شناخته شده عرصه 
دف نوازي كه در اين دوره از جشنواره 
به عنوان يكي از اعضاي اصلي شوراي 

سياس��ت گذاري حضور دارد، هم در اين نشست 
خبري ضمن عرض تسليت به مناسبت درگذشت 
اس��تاد عزتاهلل انتظامي و س��يدضياالدين دري 
توضيح داد: مدتي اس��ت ك��ه در برخي محافل 
شنيده مي ش��ود هر س��ازي كه گرد بوده و روي 
آن يك پوست كشيده شده باشد دف نام دارد در 

حالي كه اينطور نيست.
 س��از دف بنا به اش��ارات مختلفي كه در اش��عار 
كالس��يك ادبيات ايران از آن ياد ش��ده، يكي از 
سازهاي اصيل ايراني بوده كه هنگام حمله اعراب 
به ايران مانند برخي س��ازهاي ديگر مهجور واقع 
شده بود اما بس��يار خوش��حالم اين ساز چندي 
قبل توس��ط بنده به موس��يقي ايران برگشت و 
نه تنها جاي هيچ س��ازي را تنگ نك��رد بلكه به 
كمك س��ازهاي كوبه اي ديگر آم��د و راه را براي 

معرفي شان هموار كرد.
او ادامه داد: دف س��از شايسته اي در 
آنسامبل ايراني اس��ت و من هميشه 
گفته ام بايد به اين ساز بيشتر از اينها 
توجه ك��رد. به هر حال امروز بس��يار 
خوشحالم اين س��از به قدري فراگير 
شده كه چندين هزار نفر به آن توجه 
مي كنن��د و نه تنها در اي��ران بلكه در 
س��اير كش��ورها نيز روي آن پژوه��ش و تمركز 
بيشتري انجام مي دهند من بر اين باورم اين ساز 
فاصله چنداني با جهاني ش��دن ن��دارد و تعجب 
نكنيد كه روزي صداي اين س��از را در اركس��تر 
س��مفونيك اروپايي بش��نويد. من به خاطر دارم 
زماني كه همراه با استاد شهرام ناظري در كشور 
فرانسه به معرفي ساز دف مي پرداختم هنرمندان 
و مخاطبان آنجا با چه شور و اشتياقي از صداي آن 
استقبال كردند. ساز دف يك ساز بسيار زيباست 
كه بايد بيشتر و بهتر از اينها به آن توجه كرد. حال 
من بس��يار خوش��حالم كه به همت حوزه هنري 
استان كردستان يك فستيوال ويژه پيرامون ساز 
دف برگزار مي ش��ود و دربرگيرنده نكاتي اس��ت 
كه مي تواند باعث توجه بيش��تر مخاطبان به دف 

نوازي شود.

ب��ا معرف��ي هي��ات داوران بخ��ش 
بين المل��ل جش��نواره ديتياتك��وي 
اوكراي��ن از حام��د س��ليمان زاده به 
عنوان يكي از اعض��اي هيات داوران 

اين جشنواره ياد شد.
حامد سليمان زاده كارگردان تئاتر و 
منتقد فيلم و س��ينما، به عنوان يكي 
از اعضاي هي��ات داوران جش��نواره 

ديتياتك��و انتخاب ش��د ت��ا بهترين فيل��م بلند 
س��ينمايي را انتخ��اب كند. در معرف��ي اعضاي 
داوران اين جش��نواره، از حامد س��ليمان زاده به 
عنوان رييس بخش بين الملل جشنواره فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان ايران )ICFF( و داراي مدرك 
دكت��را در مطالعات فيلم و منتقد س��ينمايي ياد 

شده است.
ديگر اعضاي هيات تخصص��ي بخش بين المللي 
اين جش��نواره عبارتند از: زويا آلفيرووا پروفسور 
رش��ته هنر و اس��تاد دانش��كده فيلم و تلويزيون 
در خاركف، پيت��ر آن برنامه ريز جش��نواره فيلم 
بين المللي كودكان گورو در س��ئول، واسيليس 
سي.كاراميتس��انيس رييس انجمن انيميش��ن 
هلن��ي آس��يفا و انيمات��ور بين الملل��ي، آندرس 

كوليك��وف متخص��ص رس��انه هاي 
جمعي و روزنامه نگار، توماس كوچرا 
متخص��ص ارش��د تكنول��وژي س��ه 
بع��دي، ناتاليا م��وروزووا كارگردان، 
تهي��ه كنن��ده و فيلمنام��ه نويس و 
رييس فستيوال س��ينما و تلويزيون 
كودكان »كين��وزوت« و خاوير ناوارو 
مونترو فيلمنامه نويس، كارگردان و 
تهيه كننده. جشنواره بين المللي آثار تلويزيوني 
ك��ودكان Dytiatko س��ال ۲۰۰۹ در اس��تان 
خاركف تاسيس ش��ده است تا خالقيت كودكان 
و نوجوان��ان را از نق��اط مختلف كش��ور و ديگر 

كشورهاي جهان در اوكراين گرد آورد. 
حامد س��ليمان زاده متولد ۱۳۶۶ در مش��هد كه 
دانش��جوي س��ال آخر دكتراي پژوه��ش هنر با 
گرايش مطالعات پيشرفته س��ينمايي و مدرس 
تئاتر و س��ينما اس��ت، بهار امس��ال نمايش��ي با 
عنوان »مائو بودن« را در سالن اصلي مركز تئاتر 
مولوي به صحنه برد. وي كارگردان نمايش هاي 
»عشق سرخ مي پوشد« و »هملت و تو« نيز است. 
جشنواره »ديتياتكو« از ۵ تا ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ در 

خاركف برگزار مي شود.

میراث

بازگشت مجسمه مسروقه بودا به هندوستان
پلي��س بريتاني��ا از بازگردان��دن 
مجس��مه قرن دوازدهمي بودا به 
كشور هند ۵۷ سال پس از سرقت 

آن خبر داد.
به گزارش رويترز، اين مجس��مه 
برن��زي و نقره كوب��ي ش��ده ك��ه 
قدم��ت آن به ق��رن ۱۲ ميالدي 

بازمي گردد، يكي از ۱۴ مجس��مه ارزشمندي است كه در سال ۱۹۶۱ از 
يك محوطه باستان شناس��ي در شرق هند به سرقت رفته بود و حاال پس 
از ۵۷ سال از س��وي دولت بريتانيا و به مناسبت سالگرد استقالل هند به 
اين كشور تحويل داده شده است. »سوفي هايس« رييس دپارتمان هنر 
و آثار تاريخي پلي��س لندن گفت: اين پرونده نمونه اي واقعي از همكاري 
ميان اجراي قانون، تجارت و محققان بوده اس��ت و ما بايد از همه كساني 
كه در شناس��ايي و بازگرداندن اين اثر تاريخي همكاري داشته اند تشكر 
كنيم. آثار تاريخي و هنري ارزش��مند هند براي چندين قرن و در دوران 
استعمار از اين كش��ور غارت مي شد، اما امروزه حلقه هاي قاچاق خريد و 
فروش غيرقانوني اين آثار را در دست دارند. »سوباش كاپور« كه يك دالل 
هنري ساكن منهتن نيويورك است يكي از كساني است كه گفته مي شود 
از قاچاقچيان اصلي آثار هنري هندوستان است و متهم به فروش اين آثار 

تاريخي به موزه هاي خارجي است.

تاريخنگاري

آژاكس عليه ايران 
بيست و هشتم مرداد ۱۳۳۲، کودتايی با حمايت و طراحی دولت های انگليس و 
امريكا در ايران اتفاق افتاد. با اين کودتا کابينه دوم »محمد مصدق« سقوط كرد 
و محمدرضا پهلوی برای ۲۵ سال ديگر در کشور حکومت کرد. پس از وقوع اين 

کودتا فضل اهلل زاهدی تشکيل کابينه داد. 
ملي ش��دن صنعت نفت و اجراي اي��ن قانون در دولت محم��د مصدق، تالش 
مصدق و كابينه اش براي اجراي قانون مشروطه و محدود كردن اختيارات شاه 
و شكس��ت دولت انگليس در ملغي كردن قانون ملي شدن صنعت نفت، دولت 
انگليس را بر آن داش��ت تا با همكاري دولت امريكا، پروژه س��اقط كردن دولت 

مصدق را كليد بزند. 
كودتاي ۲۸ مرداد با كمك بخش��ي از ارتش و اراذل و اوباش حامي دربار به اجرا 
درآمد.  خانواده س��لطنتی و اطرافيان آنها در دربار از اقدامات محمد مصدق در 
محدود کردن اختيارات ش��اه و جلوگيری از دخالت درباريان در امور حکومتی 
گاليه داشتند از اين رو برای سلطنت دودمان پهلوی احساس خطر می کردند. 
آنها نيز با دولت بريتانيا در مقابله با محمد مصدق همسو بودند. اشرف پهلوی و 

عليرضا پهلوی از فعال ترين درباريان مخالف مصدق شدند. 
هواداران حكومت س��ابق ايران، محمد مصدق را به نقض قانون اساسی متهم و 
از برکناری او توسط محمدرضا شاه پهلوی دفاع می کنند و کودتای ۲۸ مرداد را 

»قيام ملی« می نامند! 
بعد از كودتاي ۲۸ مرداد مصدق بازداش��ت شد و پس از تحمل سه سال حبس 
انفرادي، به زادگاهش احمدآباد تبعيد شد و تا آخر عمر در تبعيد ماند. تعدادي 
از اعضاي كابينه مصدق، فعاالن سياسي آزادي خواه و روزنامه نگاران نيز پس از 

كودتا دستگير و زنداني و يا اعدام شدند. 
رهبری عمليات به عهده افس��ری با تجربه به نام کرميت روزولت گذاشته شد. 
روزولت در آن زمان ۳۷ ساله و رييس بخش آسيا-خاور نزديک سازمان سيا بود. 
او ب��ا يک پرواز به بيروت رفت و از آنجا با اتومبيل از طريق بيابان های س��وريه و 
عراق با نام مس��تعار »جيمز الکريج« وارد ايران شد. در آن زمان همه چيز برای 

اجرای کودتا آماده بود. حزب توده که ارتباطاتی با نزديکان محمد مصدق برقرار 
کرده بود، از چند هفته پيش خبر وقوع يک کودتای نظامی را به دس��ت آورده و 

گزارش کرده بود.
تاخت و تاز احزاب مختلف در تهران، ناسزاگويی مطبوعات وابسته به دربار از جمله 
روزنامه داد عميد نوری به مصدق، وقايع س��ی تير ۱۳۳۱ و برکناری قوام، حمله 
مطبوعات بين المللی طرفدار بريتانيا به مصدق و درگيری و زورآزمايی او با شرکت 
نفت ايران و انگليس و عدم صادرات نفت ايران و مسدود شدن اعتبارات بين المللی 
و بروز ساير مشکالت از دکتر مصدق يک سياستمدار منزوی ساخته بود. او تالش 
می کرد تا اقتصاد بدون نفت ايران را شکل دهد و بر پايه گرفتن ماليات از صاحبان 
صنايع و بازاريان اين هدف را به انجام برساند. اما با سنگ اندازی های بسيار در اين 
جريان نتوانست اوضاع را به نفع خود تغيير دهد. در نهايت اين عوامل به شاه و دولت 
انگليس كمك كرد تا با سختي كمتري بتوانند دولت ملي مصدق را ساقط كنند. 

كیوسك

 يوآن ناجي اقتصاد تركيه 
خواهد شد؟ 

  والاستريتژورنال:
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي 
از ادام��ه تنش ه��اي 
اقتص��ادي در تركي��ه 
منتش��ر كرد. طبق اين 
گ��زارش، ب��ه تازگ��ي، 
س��خنگوي كاخ سفيد 

اعالم كرده كه واشنگتن افزايش شديد ماليات بر 
كاالهاي صادراتي تركيه به امريكا را لغو نخواهد 
كرد. آنطور كه گفته ش��ده، تنش و جنجال هاي 
لفظي در روابط تركيه و امريكا، بر سر موضوعات 
محتل��ف از محكوميت كاخ س��فيد در كودتاي 
نافرجام تركيه تا بازداشت كشيش امريكايي در 
تركيه، روابط اين دو كش��ور را به س��وي جنگ 
اقتصادي پيش برده است. اين تنش ها تا جايي 
پيش رفته كه به گزارش وال اس��تريت ژورنال، 
رييس جمهوري تركيه ب��ه تازگي از جايگزيني 
»يوآن« چين به جاي دالر در مناسبات اقتصادي 
كش��ورش خبر داد. آنطور كه گفته ش��ده، اين 
تنها واكنش آن��كارا در اين جنگ اقتصادي نبود 
و از برنامه هاي��ي مبني بر توس��عه روابط خود با 
كشورهاي غرب آس��يا و نزديك شدن تعامالت 

خود با روسيه گزارش داد.

   الپايس:
فيليپ شش��م، پادشاه 
اس��پانيا ب��ه هم��راه 
همس��رش در مراس��م 
حمل��ه  ن  ني��ا با قر
تروريستي سال ۲۰۱۷ 
در بارس��لون ش��ركت 
كردند. طب��ق گزارش 
صفحه اول اين روزنامه 

مراسم بادبود قربانيان حمله تروريستي داعش 
با حضور فيليپ ششم، پادشاه و ملكه لتيسياي 
اسپانيا در كليس��اي ساگرادا فاميلياي بارسلون 
برگزار شد. در حمله گروه داعش در بارسلون ۱۴ 
نفر كش��ته و ۱۲۰ نفر زخمي شدند. اين حضور 
پادش��اه اسپانيا در اين مراس��م در حالي بود كه 
استقالل طلبان كاتالونيا، با نصب بنرهاي بزرگي 
در ميدان اصلي شهر بارسلون، با حضور فيليپ 
ششم مخالفت كردند. آنطور كه گفته شده، روي 
اين بنرها، در كنار عكس وارونه پادش��اه اسپانيا، 
نوش��ته ش��ده بود: كاتالونيا به پادش��اه اسپانيا 

خوش آمد نمي گويد. 

   نیويوركتايمز:
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، از لغو مجوز 
امنيت��ي ي��ك كارمند 
ارش��د ديگر، در وزارت 
دادگس��تري خبر داد. 
به گفته ترامپ، به نظر 
مي رس��د اي��ن كارمند 

امنيتي، با مسوول پرونده ارتباط ترامپ با روسيه 
مرتبط اس��ت. طبق گزارش نيويورك تايمز، دو 
روز قبل، جان برنان در گفت وگو با شبكه ام اس 
ان بي سي اقدامات همراه با قلدري دونالد ترامپ 
را براي اعتبار و وجهه امريكا در جهان خطرناك 
دانست و او را تفرقه  افكن ترين رييس جمهوري 
امريكا خوان��د. ترامپ نيز در واكنش به اظهارات 
برنان با انتشار پيامي در حساب توئيتر خود، رييس 
سابق سيا را لكه ننگي براي امريكا دانست. آنطور 
كه گفته شده، جمعي از روساي پيشين سيا نيز 
تصميم رييس جمهوري امريكا در خصوص لغو 
مجوز امنيتي »جان برنان«، رييس س��ابق اين 

سازمان را محكوم كردند. 

ميزانسرمايهگذاريكشورهاياروپاييدرتوسعهزيرساختهايحملونقل

گروهگوناگون| ساعت ۱۱: ۳۰ صبح 
روز سه شنبه هفته گذشته، پل بزرگ 
موراندي واقع در ش��هر جنواي ايتاليا 
بطور ناگهان فرو ريخت. پس از اين حادثه، مقامات 
ايتاليا شمار تلفات ريزش پل در اين كشور را ۳۹ نفر 

اعالم كردند. 
آنطور كه گفته ش��ده، پس از ريزش پل موراندي، 
لوئيجي دي مايو، معاون نخست وزير ايتاليا، شركت 
سازنده اين پل را مسوول سانحه معرفي كرد.به گفته 
او، از آنجا كه عمليات نگهداري و بازسازي به درستي 
انجام نش��ده، اين پل فرو ريخته اس��ت. همچنين، 
فرانچس��كو كوتزي، دادستان ش��هر جنوا نيز اين 
رخداد را حاصل »خطاي انساني« خوانده است. اما 
شركت »اتوس��تراد پر ليتاليا« اتهام ها را رد كرده و 
مي گويد، عمليات بازرس��ي پل را طبق مقررات هر 
سه  ماه يك بار انجام مي داده است. ماتئو سالويني، 
وزير كش��ور ايتاليا نيز، سياست هاي صرفه جويانه 
اتحادي��ه اروپ��ا و كاه��ش بودج��ه اختصاصي به 
زيرساخت هاي فرس��وده ايتاليا را دليل اصلي اين 
حادثه دانس��ت؛ چرا كه اين پل بزرگراهي بخشي 
از شبكه حمل ونقل اروپايي به شمار مي رود. اين در 
حالي است كه كميسيون اتحاديه اروپا اين اتهام را 
رد و اعالم كرد كه هر كدام از كشورهاي عضو، خود 
مس��ووليت اولويت بندي بودجه ها هستند. بر اين 
اساس، تازه ترين گزارش هاي منتشر شده از سوي 
OECD، به بررسي بودجه كشورهاي اتحاديه اروپا 
در گسترش زيرس��اخت هاي حمل و نقل پرداخته 
اس��ت. از طرفي گفته مي ش��ود كه افزايش حجم 
ترافيك در بزرگراه ش��هر جنوا، باعث تس��ريع در 
تخريب پل موراندي ش��ده است. با اين حال، طبق 
گزارش هاي منتشر شده، هدر دادن سرمايه گذاري  
در ش��بكه راه هاي ايتاليا، غيرقابل انكار اس��ت. در 
تازه ترين بررسي بي بي سي، سرمايه هاي اختصاص 
يافته به زيرس��اخت هاي حمل و نقل در كشورهاي 
اروپايي را نش��ان مي دهد. آنطور كه گفته شده، در 
حالي كه آلمان، فرانسه و بريتانيا در سال هاي اخير، 
هزينه هاي بسياري در بازسازي زيرساخت شبكه 
راه هاي خود داشته اند، ايتاليا در اين مورد، كاهش 
هزينه نيز داشته است. آنطور كه گفته شده، در سال 

۲۰۰۷، حدود ۱۳.۶۶ ميليارد يورو در بخش توسعه 
زيرساخت هاي حمل ونقل در ايتاليا سرمايه گذاري 
شده بود كه در س��ال ۲۰۰۸، اين رقم تقريبا به ۱۲ 

ميليارد يورو كاهش يافت.
 اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه ن��رخ س��رمايه گذاري  
زيرساخت هاي حمل ونقل در آلمان، فرانسه، اسپانيا 
و بريتاني��ا، در س��ال ۲۰۰۷ بين ۶ ت��ا ۱۰ ميليارد 
يورو بود و تا س��ال ۲۰۰۸، س��ير صعودي در پيش 
گرفته بود. طبق آمارهاي منتش��ر ش��ده، در سال 
۲۰۰۹، توسعه راهي در ايتاليا، با كاهش قابل توجه 
سرمايه گذاري  روبرو شده و بودجه اختصاص يافته 
به توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل در اين كشور 
به كمتر از ۶ ميلي��ارد يورو رس��يد. هرچند در اين 
سال ها، كشورهاي اروپايي به بحران مالي دست به 
گريبان بودند، بر اين اساس، در تمام كشورهاي مورد 
بررس��ي، كاهش قابل توجهي در سال هاي ۲۰۰۹ تا 
۲۰۱۱ در س��رمايه گذاري بخش راه ها ديده شد. با 
اين حال، به نظر مي رس��د در اين س��ال ها، ايتاليا و 
آلمان تالش اندكي براي رش��د س��رمايه گذاري در 
توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل داشتند اما پس 
از آن، طبق آمار منتشر ش��ده، آلمان توانست رشد 

س��رمايه گذاري راه هاي خود را ادامه دهد و ايتاليا، 
با كاه��ش س��رمايه گذاري روبرو ش��د. هرچند كه 
رشد س��رمايه گذاري ها در آلمان، فرانسه و بريتانيا 
در س��ال هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، رون��د قابل توجهي 
نبود اما طبق آمار منتشر شده، در مقايسه با ايتاليا، 
درصد بيش��تري از بودجه خود را به توسعه و بهبود 
زيرساخت هاي حمل و نقل اختصاص دادند. آنطور كه 
گفته شده، در سال ۲۰۱۵، ميزان سرمايه گذاري ها 
در توسعه راهي در اين كشورها بين ۹ تا ۱۲ ميليارد 
يورو ب��وده و در ايتاليا، تنها حدود ۵ ميليارد يورو در 
توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل هزينه شد. گفته 
شده پل موراندي در سال ۱۹۶۷، با كاركردي حدود 
۱۰۰ سال، طراحي و س��اخته شد. در حالي كه اين 
پل پس از ۵۱ سال، فرو ريخت. آنطور كه گفته شده، 
كارشناسان مدت ها بود كه در مورد ايمني و ثبات پل 
موراندي هشدار داده بودند. برخي استفاده از مصالح 
بي دوام و تشخيص اشتباه سن بتن مصرف شده در 
اين سازه را دليل فروريختن پل موراندي مي دانند اما 
در نهايت، بس��ياري از كارشناسان بر اين باورند، اگر 
سرمايه هاي بيشتري صرف تعمير و نگهداري از اين 

پل شده بود، ايتاليا شاهد اين حادثه نبود. 

موراندي؛ قرباني كاهش سرمايه گذاري
آمارنامه
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