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شوك ارزي چند ماه اخير باعث تغيير محسوس اتمسفر 
اقتصاد ايران ش��ده است. از يك س��و بخش عرضه يعني 
صنعت و تجارت تحت تاثير اين ش��وك ق��رار گرفت و از 
س��وي ديگر بخش تقاضا كه با كاهش قدرت خريد روبرو 
شد تحت تأثير نوس��ان نرخ ارز بود. دولت در 9 ماه اخير از 
چندين سو تحت فشار قرار گرفت و هر دو طرف عرضه و 
تقاضا به دغدغه جدي دولت بدل گشت. با وجود  اين دولت 
به يك سوال اساس��ي هنوز پاسخ نگفته است؛ مسير حل 
مشكل از كدام راه است؟ طبيعتا دولت نمي تواند مشكالت 
مصرف كنندگان، تجار و صنعتگران را همزمان حل كند 
اما حل مشكل كدام يك باعث مي ش��ود در ادامه مشكل 
بقيه بخش ها حل ش��ود؟ دو ديدگاه متف��اوت در اقتصاد 
براي پاسخ به اين سوال وجود دارد. ديدگاه اول مي گويد اگر 
تقاضا وجود داشته باشد، عرضه مطمئنا ايجاد خواهد شد 
و صنايع براي كسب سود ناشي از تقاضاي موجود اقدام به 
توليد خواهند كرد. با افزايش توليد نيز بحث صرفه مقياس 
و كاهش قيمت تمام شده كاالها راه را براي تجارت خارجي 
باز مي كند. ديدگاه دوم مي گويد اگر توليد تقويت شود در 
عمل اش��تغال افزايش مي يابد و كاهش بيكاري منجر به 
افزايش تقاضاي موثر مي شود كه البته اين تقاضا برخالف 
تقاضاي ديدگاه اول پايدار است. هر دو ديدگاه در جاي خود 
صحيح است و بنا به شرايط مي تواند كاركرد داشته باشد. 
ديدگاه اول سريع تر به نتيجه مي رسد و چون باعث افزايش 
محبوبيت دولت ها در س��طح جامعه مي شود دولت ها به 
آن تمايل بيش��تري دارند. اما اين روش تنها زماني جواب 
مي دهد كه صنايع بدون هيچ محدوديت بتوانند به سرعت 
اقدام به افزايش سطح توليد كنند. در دوراني كه صنايع به 
دليل مشكالت و محدوديت هايي جز تقاضاي موثر سطح 
توليد را پايين آورده اند اين كار صرفا منجر به پولپاشي در 
اقتصاد و افزايش تورم مي گ��ردد. روش دوم از نظر زماني 
كمي طوالني تر است اما از ثبات بيشتري برخوردار است. 
در اين روش چون توليد تقويت شده است طبيعتا اشتغال 
ناش��ي از آن پايدار است و اتفاقا كش��ورهاي توسعه يافته 
از اين الگو بيشتر استفاده مي كنند اما نياز است كه در آن 

دولت واقعا به توسعه صنعتي اعتقاد داشته باشد. در ايران 
صحبت هاي مقامات دولتي به روش دوم اشاره دارد اما در 
عمل روش اول استفاده مي شود. براي مثال اخيرا رييس 
سازمان برنامه و بودجه از اختصاص يك ميليارد دالر براي 
حل مشكالت توليد صحبت كرده است. اين يك ميليارد 
دالر در حقيقت بخش��ي از پنج بسته حمايتي و جبراني 
توليد و اشتغال كه دقيقا بر اس��اس نگاه دوم يعني حفظ 
اشتغال از طريق حمايت از توليد در نظر گرفته شده بود. 
اما تجربه دوره هاي قبل نشان داده كه صنعت شيريني اين 
حمايت ها را حس نمي كند. اختصاص كمك هاي 15 هزار 
ميليارد توماني و 30 هزار ميليارد توماني بارها مطرح شد 
اما در عمل چيز قابل مالحظه اي توسط توليدكنندگان 
رويت نش��د. وام هاي خروج از ركود با هدف جلوگيري از 
كاهش اش��تغال روي ورق در مورد اول 21 هزار وارد و در 
مورد دوم به 15 هزار واحد تخصيص داده شد اما هيچگاه 
روش��ن نش��د كه اين واحدها واقعا كدام توليدكنندگان 
بودند. چيزي كه در عمل ملم��وس بود اجراي تخصيص 
منابع بر اس��اس نگاه اول بود كه جز چند مورد انگش��ت 
شمار در چند دهه گذشته هيچگاه نتوانسته است موفق 
باش��د. وقتي مش��كل توليد قيمت گذاري دس��توري يا 
كمبود مواد اوليه اس��ت با افزايش تقاضا نمي توان انتظار 
افزايش توليد را داش��ت. كمك به توليد بايد در كنار ارايه 
تسهيالت با حل مشكالت بنيادين بخشنامه هاي دولت 
همراه باش��د. حتي اگر در موردي خاص مانند وام هاي 3 
سال قبل خودرو ديدگاه اول توانسته باشد موجودي انبار 
خودروس��ازان را كاهش دهد اين روش صرفا موقت است 
و تجربه نشان داد كه خودروس��ازان چندي بعد دوباره با 
همان مشكل روبرو هستند. اگر اطالعات تخصيص منابع 
براي توليد به ش��كل صريح در اختيار تشكل هاي بخش 
خصوصي قرار مي گرفت اين تشكل ها بنا به وظيفه ذاتي 
خود مي توانستند روشي بهينه براي تخصيص منابع براي 
توليد پيشنهاد دهند. اگر واقعا آماري كه درباره كمك به 
توليد در چند سال گذشته ذكر ش��ده صحيح باشد بايد 
دليل عدم توفيق اين كمك ها ريشه يابي شود و مشخص 
شود چه بخش هايي از صنعت به عنوان صنايع پيش رو در 

نظر گرفته شده است. 

حميد آذرمند|
تجرب��ه صنعت خ��ودرو در اقتصاد اي��ران بايد به 
عنوان يك تجربه بس��يار مه��م و پرهزينه مورد 
تحليل ق��رار گي��رد. در س��ال هاي دور، صنعت 
خودروسازي در كش��ور با حمايت هاي مستقيم 
دولت پايه گ��ذاري ش��د. دولت با ه��دف تبديل 
كردن ايران به يك توليدكننده خودرو و با هدف 
جايگزين��ي واردات، اي��ن صنع��ت نوپ��ا را مورد 

حمايت هاي بي دريغ خود قرار داد. 
طي چند دهه گذش��ته، اي��ن صنعت ب��زرگ و 
گس��ترده، از يك طرف همواره از ان��واع امتيازات 
ويژه دولت��ي برخوردار ب��وده و از ط��رف ديگر با 
برقراري موانع تجاري و تعرفه هاي بس��يار باال، از 
يك ب��ازار انحصاري و بي رقي��ب داخلي نفع برده 
است. با وجود تحوالت و پيشرفت هاي چشم گير 
در صنعت خ��ودروي جهان، محص��والت داخلي 
در مقايس��ه با محصوالت روز دني��ا، همچنان از 
فناوري هاي قديمي و س��طح اس��تاندارد ايمني 
بس��يار پايين و مصرف س��وخت باالتر برخوردار 
هس��تند. هزينه تمام ش��ده محص��والت داخلي 
بسيار باال است و در صورت كاهش تعرفه ها، توان 

رقابت با محصوالت وارداتي را نخواهند داشت. 
سوال اين اس��ت كه صنعت خودرو با وجود جذب 
منابع گسترده مالي و برخورداري از انواع امتيازات، 
چرا هنوز محصوالتي توليد مي كن��د كه به لحاظ 
قيمت و فناوري فاصله بس��ياري با رقباي خارجي 
دارد؟ چرا صنعت خودروي ايران نتوانس��ته است 
به يكي از پيشران هاي رشد اقتصادي تبديل شود 
و چرا زيان ها و عوارض منف��ي اين صنعت بيش از 

منافع اقتصادي آن است؟
پاسخ اين س��وال ها را مي توان در اين قاعده يافت 
كه ايجاد ي��ك بازار انحص��اري و فاصله گرفتن از 
زنجيره ارزش جهاني و بي توجهي به اصل رقابت 
و كارايي، هر صنعتي را به س��وي عقب ماندگي و 
زيان دهي خواهد ب��رد. تمامي بنگاه ها و برندهاي 
پيش��رو در جهان، در محيطي رقابتي و از طريق 

ن��وآوري و س��رمايه گذاري در تحقيق و توس��عه 
و استفاده از صرفه هاي ناش��ي از مقياس و بهبود 
ش��يوه هاي مديريت و بازاريابي، توانسته اند سهم 
خود را در بازارها گس��ترش دهند و بقاي خود را 
تضمين كنند. حمايت هاي دولتي، در بلندمدت 
نمي تواند به توس��عه و بقاي ي��ك صنعت كمك 
كند و اصرار دولت به حفظ و حمايت از بنگاه هاي 
ناكارآمد، زيان بنگاه ها را ب��ه كل اقتصاد تحميل 

خواهد كرد. 
تجربه صنعت خودروس��ازي در ايران از آن جهت 
واجد اهميت است كه نشان مي دهد سياست هاي 
حمايتي دول��ت و انحصارات موج��ود در اقتصاد، 
مانع��ي ب��راي رقابت پذي��ري و رش��د بنگاه هاي 
اقتصادي اس��ت. در اقتصاد اي��ران دولت به جاي 
برطرف كردن موانع كسب و كار و افزايش كارايي 
نظام تامين مالي و توسعه زيرس��اخت ها و نظاير 
آن، تالش مي كند با سياست هاي حمايتي و ايجاد 
بازارهاي انحص��اري از بنگاه هاي داخلي حمايت 
كند. به عنوان مثال دولت سعي مي كند از طريق 
افزايش تعرفه ه��اي گمركي، توزيع تس��هيالت 
بانك��ي ارزان، پرداخت يارانه ب��ه نهاده ها و توزيع 
ان��واع رانت ها، مان��ع زيان دهي و ورشكس��تگي 
بنگاه ه��اي صنعتي ش��ود. اينگون��ه حمايت ها 
ممكن اس��ت كه بتواند بنگاه ه��اي ناكارآمد را از 
ورشكس��تگي نجات دهد ولي در مقاب��ل انگيزه 
هرگونه تالش براي ن��وآوري و افزايش بهره وري 
را از بين خواه��د ب��رد. بنابراين در ي��ك فضاي 
غيررقابتي و با وجود حمايت هاي مستقيم دولتي، 
به تدريج بنگاه هاي صنعتي كش��ور به بنگاه هايي 
ناكارآم��د و بدهكار و فاق��د توان رقاب��ت تبديل 
مي شوند. اين مساله در نهايت توان رقابت پذيري 
كل صنعت را كاهش داده و مانع از رشد اقتصادي 
كشور خواهد ش��د. از اين جهت، ش��ايد صنعت 
خودروس��ازي كش��ور را آينه اي تمام نما براي به 
تصوير كشيدن نتيجه انحصار و حمايت مستقيم 

دولت از صنايع دانست.

صنعت خودرو، تجربه اي پرهزينه حمايت واقعي از توليد به جاي پول پاشي
سخن نخست

يك عضو هيات رييس��ه مجلس ش��وراي اس��المي 
گفت كه با توجه به وع��ده دولت براي معرفي وزراي 
پيش��نهادي كار و اقتصاد، مجلس هفته آينده براي 
بررسي گزينه هاي پيشنهادي دولت تشكيل جلسه 
مي ده��د. محمدعلي وكيلي با اش��اره به نشس��ت 
عصر امروز هيات رييس��ه مجلس گفت: دولت وعده 
داده وزراي پيش��نهادي كار و اقتصاد را سه ش��نبه 
هفته آين��ده ب��ه مجلس معرف��ي كند. ب��ر همين 

اس��اس تعطيلي هفته آينده مجلس براي سركشي 
نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه لغو خواهد شد. به 
گفته وي مجلس هفته آينده براي بررسي صالحيت 
وزراي پيش��نهادي كار و اقتصاد، تش��كيل جلس��ه 
خواهد داد. گفتني است براي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي از فرهاد دژپسند و براي تصدي وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعي از محمد شريعتمداري به عنوان 

گزينه هاي احتمالي ياد مي شود.

وزراي پيشنهادي كار و اقتصاد، سه شنبه معرفي مي شوند

دولت

نگاه

سخنگوي وزارت كشور از دستور وزير كشور براي انتقال 
امكانات اس��تان هاي همجوار به مناطق شمالي كشور 
خبر داد و گفت: در 2 روز گذش��ته به 2 هزار و 600 تن 
امداد رساني شده است. به گزارش ايرنا از دفتر سخنگوي 
وزارت كشور، سيد س��لمان ساماني با اش��اره به وقوع 
س��يل و آب گرفتگي در برخي از ش��هرها و روستاهاي 
استان هاي شمالي كشور در پي بارش باران در روزهاي 
اخير، اظهار داش��ت: چهار اس��تان گي��الن، مازندران، 

گلستان و خراسان شمالي و ٣٧ شهرستان تحت تاثير 
بارش باران در روزهاي اخير بودند كه به دليل گستردگي 
حجم بارش ها شاهد بروز برخي خس��ارات در مناطق 
مختلف بوديم. وي افزود: وزير كش��ور بالفاصله دستور 
بسيج امكانات و تسريع در امدادرساني به حادثه ديدگان 
را صادر و همچنين از اس��تانداران استان هاي همجوار 
خواس��ت تمامي امكانات امدادي و خدماتي خود را به 

مناطق آسيب ديده شمال كشور اعزام كنند.

امدادرساني به 2600 نفر در استان هاي شمالي صورت گرفت

خبر

انرژي

زمزمه هاي بازگشت  
كارت سوخت

  نادي صبوري|
چند نف��ر در حال ه��ل دادن ي��ك پراي��د از مرز 
ارمنستان به ايران هستند، آمپر بنزين اتومبيل از 
بد روزگار در خاك ارمنستان چسبيده است و اين 
يعني راننده بايد چند برابر قيمتي كه در ايران براي 
»سوخت گيري« مي دهد در ارمنستان بپردازد، آن  
هم فقط براي مس��افتي ناچيز؛ طبيعي است كه او 
ترجيح دهد اين مسافت را با كمك بقيه طي كند 
و در نخستين پمپ بنزين ايران سوخت گيري. اين 
وضعيت احتماال انتخاب بسياري از كساني است كه 
با  اتومبيل شخصي خود  به كشورهاي همسايه ايران 
سفر مي كنند. طبق اطالعات موجود در وب سايت 
»گلوبال پترول پرايس« بهاي بنزين در ارمنستان 
0.8 يورو به ازاي هر ليتر است كه اگر قيمت يورو را 
به طور متوسط 12 هزار تومان در نظر بگيريم معادل 
9 ه��زار و 600 تومان خواهد ب��ود. اين وضعيت در 

ديگر همسايه هاي ايران نيز متفاوت نيست...
15

ظريف، تصويب CFT را براي دور زدن تحريم ها ضروري دانست

تصويب مصوبه نمايندگان  درخصوص  CFT  نرخ طال و ارز را كاهش داد

امريكا را درتحريم ها شكست مي دهيم

روي خوش  اقتصاد به راي مجلس

خبر

س��يد ابوالفضل رضوي در جلسه خبري ديروز 
كه به مناس��بت 15 مهر روز روس��تا و عش��اير 
برگزار شد، با اش��اره به اينكه از سال هاي 96 - 
95 تاكنون 4700 ميلي��ارد تومان از طرح هاي 
توس��عه و تولي��دات روس��تايي ب��ا بانك هاي 
عامل عقد قرارداد شده اس��ت، افزود: براساس 
آمارهاي موجود 93 هزار و 22 نفر در پي فعاليت 
واحده��اي تولي��دي و صنعتي در روس��تاها و 

مناطق محروم شاغل شدند.
وي افزود: بي��ش از 65 هزار ش��غل پايدار براي 
روستاييان، كشاورزان و عشاير ايجاد شده است.

معاون توس��عه روس��تايي و مناط��ق محروم 
رياست جمهوري گفت: از محل اعتبارات بانك 
س��ينا و توافق نامه با بنياد مستضعفان از سال 
96 تاكنون حدود 920 ميليارد تومان نيز براي 
اجراي طرح هاي توليدي و صنعتي در روستاها 
اختصاص يافته و براي 9 هزار نفر اشتغال ايجاد 

شده است.
رضوي افزود: از لحاظ ارزش ميزان تس��هيالت 
پرداخت ش��ده اس��تان هاي تهران، فارس، قم، 
مركزي و آذربايجان ش��رقي بيش��ترين جذب 

سرمايه را داشتند.
وي گف��ت: از لح��اظ ايجاد اش��تغال به ترتيب 
استان هاي فارس، كرمانشاه، خراسان رضوي و 
گيالن رتبه هاي اول تا چهارم را در اختيار دارند.

معاون توس��عه روس��تايي و مناط��ق محروم 
رياس��ت جمهوري افزود: 45 درص��د اعتبارات 
توس��عه روس��تايي در بخش كش��اورزي، 15 
درصد در بخش ش��ركت هاي دان��ش بنيان و 
خدمات فناوري اطالعات، 10 درصد در بخش 
صنع��ت و مع��دن، 10 درصد صنايع دس��تي 
و 10 درصد ديگ��ر نيز در بخش گردش��گري 
سرمايه گذاري شده است. رضوي گفت: استان 
گلستان بيشترين ميزان جذب اعتبارات را در 
زمينه اج��راي طرح هاي اش��تغال زا در بخش 
گردشگري دارد، اين اس��تان بيش از 6 ميليارد 
تومان از مح��ل اجراي طرح هاي گردش��گري 

درآمد داشته است.
وي همچني��ن از ثبت مل��ي و جهاني هنرهاي 
دستي س��وزن دوزي و مليله دوزي خبر داد و 
افزود: ورزش هاي بومي و محل��ي و روش هاي 
درمان سنتي نيز از ديگر مواردي است كه ثبت 

ملي و جهاني خواهد شد.
معاون توس��عه روس��تايي و مناط��ق محروم 
رياست جمهوري روس��تاييان و عشاير را توليد 
كنن��ده فرهنگ، آداب و س��نن هن��ر و صنايع 
دستي دانست و گفت: س��رمايه گذاري و ايجاد 
اشتغال در بخش صنايع دستي از اولويت هاي 

اين معاونت براي توسعه روستاها است.

پرداخت ۳هزار ميليارد تومان 
براي اشتغال و توسعه روستا يي

گزارش

معاون اسبق ارزي بانك مركزي با توضيح داليل 
كاهش نرخ ارز، گفت: با توجه به افزايش صادرات، 
اف��ت واردات و بهاي نفت ب��ازار ارز كش��ور قابل 
مديريت اس��ت و بانك مركزي مي تواند نرخ بازار 

آزاد را به نرخ بازار ثانويه نزديك كند.
سيدكمال س��يدعلي در گفت وگو با خبرگزاري 
فارس درخصوص علت كاهش��ي نرخ ارز در بازار 
اظهارداشت: به نظر مي رس��د وقتي نرخ ارز به آن 
سرعت باال مي رفت و از طريق شبكه هاي مجازي 
و شبكه هاي خارجي حمايت مي شد، اين افزايش 
كامال هيجاني و غيرمنطقي بود. وي افزود: دولت و 
دو قوه ديگر تصميم گرفتند مقداري دست بانك 
مركزي را باز بگذارند و مجوز دادند ب��ه بازار وارد 
شود و اين اقدام به س��رعت افزايش قيمت را كند 

كرد و سپس روند قيمت را كاهشي كرد.  
معاون اسبق ارزي بانك مركزي با بيان اينكه نرخ 
ارز 13 ه��زار تومان، نرخ تعادلي بازار ارز نيس��ت 
گفت: آنچه مشخص اس��ت، اين است كه مصرف 
ارز براي خريد كاالها و خدمات است و دو مصرف 
را سيس��تم بانكي پوش��ش مي ده��د. كاالهاي 
اساس��ي با 4200 تومان و تامين ارز ساير كاالها 
در بازار ثانوي��ه. كاالهاي مورد نياز مردم توس��ط 
سيس��تم بانكي و بانك مركزي تامين مي شود و 
بنابراين ن��رخ تعادلي براي مص��ارف كااليي اين 

نرخ ها خواهد بود. 
وي ادامه داد: اما سه سرفصل ديگر داريم كه يكي 
از آنها تقاضاي احتياطي اس��ت؛ وقتي نرخ ارز به 
صورت كاهشي باش��د، تقاضاي احتياطي از بازار 
خارج مي شود؛ سرفصل ديگر نيز قاچاق است كه 
با توجه به نرخ  ب��االي ارز توجيه اقتصادي قاچاق 

ندارد و كاهش محسوسي داشته است. 
اين كارش��ناس ارزي در پاسخ به اين سوال كه آيا 
بازار ارز در آبان ماه با شوك ديگري مواجه نخواهد 
ش��د، گفت: از آن روزي كه كش��ور ك��ره از بازار 
نفت ايران بيرون رفت ح��دود 3 ماه مي گذرد اما 
امروز مي بينيم كه قيمت ارز كاهش يافته است. 
بنابراين وقتي يك خبري اعالم مي ش��ود، همان 

روز اثر خود را بر جاي مي گذارد.
وي افزود: با توجه به قيمت نفت و س��اير مولفه ها 
13 آبان اتفاق خاصي نخواهد افتاد. ممكن است 
محدوديتي به وجود بيايد اما قابل مديريت است 
در سال جاري به ذخاير ارزي كشور افزوده شده و 

اين جريان افزايش ذخاير ادامه هم مي يابد. 
وي تصريح كرد: امسال صادرات به 60 ميليارد 
دالر خواهد رسيد و واردات هم كاهش مي يابد. 
بنابراين ص��ادرات نفت و ص��ادرات غيرنفتي 
تقاضاي ارز ب��راي واردات و خدم��ات را تامين 
مي كند و مش��كلي از اين جهت ب��راي اقتصاد 

ايران به وجود نمي آيد.

شوك ديگري در آبان 
نخواهيم داشت

جهان

شكنندگي بازارهاي 
نوظهور در سايه رشد جهاني
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 همين صفحه  

سخن نخست

حمايت واقعي از توليد 
به جاي پول پاشي

چن��د  ارزي  ش��وك 
ماه اخي��ر باعث تغيير 
اتمس��فر  محس��وس 
اقتص��اد ايران ش��ده 
اس��ت. از يك س��وي 
بخ��ش عرض��ه يعني 
صنعت و تجارت تحت 
تأثير اين ش��وك قرار 
گرفت و از سوي ديگر 
بخش تقاضا كه با كاه��ش قدرت خريد روبه رو 
شد تحت تأثير نوس��انات نرخ ارز بود. دولت در 
9 ماه اخير از چندين سو تحت فشار قرار گرفت 
و هر دو طرف عرضه و تقاض��ا به دغدغه جدي 
دولت بدل گش��ت.با وجود اي��ن دولت به يك 
سوال اساسي هنوز پاس��خ نگفته است؛ مسير 

حل مشكل از كدام راه است؟ 

ابوالفضل  روغني
رييس كميسيون صنعت

 اتاق بازرگاني ايران

 همين صفحه  

نگاه

 صنعت خودرو
تجربه اي پرهزينه

تجربه صنع��ت خودرو 
در اقتصاد اي��ران بايد به 
عنوان يك تجربه بسيار 
مه��م و پرهزين��ه مورد 
تحليل ق��رار گي��رد. در 
س��ال هاي دور، صنعت 
خودروس��ازي در كشور 
با حمايت هاي مستقيم 
دولت پايه گذاري ش��د. 
دولت با هدف تبديل كردن ايران به يك توليدكننده 

خودرو و با هدف جايگزيني واردات...

حميد آذرمند
كارشناس مسائل اقتصادي

 صفحه 4 



   ش�نيده ها از تغيي�رات در دول�ت؛ ايلنا| 
بنابر اين ش��نيده ها كه به تاييد ۸ نفر از نمايندگان 
مجلس، شامل ۲ عضو هيات رييسه، ۳ نفر از اعضاي 
كميس��يون صنايع و معادن، يك عضو كميسيون 
ش��وراها و امور داخلي كشور، يك عضو كميسيون 
برنامه و بودجه و همچنين يك عضو كميس��يون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس رسيده است، 
باوجود آنكه هم اكن��ون در چهارمين هفته كاري 
مجلس به سرمي بريم و علي القاعده مجلس بايد در 
هفته آينده تعطيل باشد تا نمايندگان براي سركشي 
به حوزه هاي انتخابيه بروند، به احتمال قريب به يقين 
چنين نخواهد شد و مجلس هفته آينده نيز به كار 
خود ادامه مي دهد.گفته شده است كه اين تصميم 
هيات رييسه به اين منظور اتخاذ شده كه نمايندگان 
صالحيت وزراي پيش��نهادي رييس جمهور براي 
تصدي ۲ وزارتخانه تع��اون، كار و رفاه اجتماعي و 
امور اقتصادي و دارايي كه اخيراً با استيضاح مجلس 
بي وزير شده اند را مورد بررسي قرار دهند.البته به جز 
اين ۲ وزارتخانه، صحبت هايي از معرفي وزيري جديد 
براي يكي ديگر از وزارتخانه ها نيز مطرح شده است 
كه علت اين مهم، آن است كه از قضا يكي از ۲ وزير 
پيشنهادي روحاني براي اين دو وزارتخانه بي وزير 
كار و اقتصاد، يكي از وزراي فعلي دولت است. وزيري 
كه البته هم اكنون در معرض استيضاح نمايندگان 
مجلس ق��رار دارد. بنابر اين گزارش و به گفته يكي 
از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس، قرار 
است محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن و 
تجارت ازسوي رييس جمهور براي تصدي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفي شود. در اين ميان 
البته زمزمه هايي نيز از احتمال اس��تعفاي عباس 
آخوندي به گوش رسيده و به خصوص طي يكي، دو 
روز گذشته برخي منابع از اين موضوع خبر داده اند. 
»استعفايي كه مي تواند زمينه ساز حضور آخوندي 
در وزارتخانه اي ديگر باشد.« در اين ميان البته هنوز 
هم صحبت هايي از احتمال حضور شاپور محمدي 
در راس وزارت اقتصاد مطرح است اما به جز آخوندي 
و محمدي، گزينه جدي تري نيز براي جايگزيني 
مسعود كرباسيان وزير استيضاح شده اقتصاد مطرح 
اس��ت. بنابر ش��نيده هايي كه به تاييد چند نفر از 
نمايندگان مورد اشاره رسيده، فرهاد دژپسند از جمله 
گزينه هاي جدي براي تصدي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي است. به گفته يك عضو هيات رييسه مجلس، 
رضا رحماني نماينده سابق مجلس و معاون وزارت 
صنعت در دولت روحان��ي نيز از جمله گزينه هاي 
جدي ب��راي جايگزيني ش��ريعتمداري در وزارت 
صمت خواهد بود. هرچند هنوز هم صحبت هايي 
درمورد احتمال معرفي رضا ويسه نيز براي تصدي 

اين وزارتخانه مطرح است.
   لغو صدور رواديد براي ش�هروندان عماني 
مسافر ايران؛ ايسنا| وزارت امورخارجه عمان با 
انتشار يك پست در صفحه توئيتر رسمي خود اعالم 
كرد: با توجه به روابط حسنه ميان دو كشور، مراجع 
مربوطه جمهوري اسالمي ايران تصميم گرفته اند 
بطور يك جانبه اخذ رواديد ورود به اين كشور را براي 
شهروندان عماني لغو كنند. وزارت امورخارجه عمان 
همچنين تصريح كرد كه گذرنامه هاي شهروندان 
اين كش��ور هنگام ورود يا خ��روج از ايران ممهور 
نخواهد ش��د. اين تصميم از تاريخ دوم اكتبر )دهم 
مهرماه( اجرايي شده است. پليس سلطنتي عمان 
نيز در بيانيه اي اعالم كرد كه عالوه بر ش��هروندان 
جمهوري اسالمي ايران، روسيه و چين در فهرست 
كشورهايي قرار گرفته اند كه براي ورود به عمان به 
عنوان گردشگر از تس��هيالت جديد صدور رواديد 

بهره مند مي شوند.
   تمامي امكانات براي كمك به سيل زدگان 
شمال كشور بسيج شود؛پاد| رييس جمهوري 
پس از اخذ گزارش از آخرين وضعيت سيل دو روز 
گذشته در استان هاي شمالي كشور به وزيران كشور و 
بهداشت دستور داد تمام امكانات الزم در استان هاي 
سيل زده و همجوار براي كمك فوري به سيل زدگان 
بسيج شده و همزمان تمام امكانات مراكز درماني 
براي مداواي س��ريع آسيب ديدگان از سيل به كار 
گرفته شود. روحاني همچنين با تاكيد بر اطالعات 
كارشناسي در حوزه هواشناسي مبني بر احتمال 
بارش هاي انب��وه و مكرر در ماه هاي آينده، آمادگي 
تمامي دستگاه هاي ذي ربط و تمهيد پيش بيني هاي 
الزم را در جهت به حداقل رساندن خسارات ضروري 
دانست. روحاني همچنين به حسن هاشمي وزير 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي دستور داد 
همزمان تمام امكانات مراكز درماني براي مداواي 

سريع آسيب ديدگان از سيل به كار گرفته شود.
   قيم�ت ارز كاه�ش مي يابد؛ايلنا|مع��اون 
اقتصادي رييس جمهور تاكيد كرد: حتما قيمت ارز 
به يك نرخ واقعي متعادلي خواهد رسيد كه خيلي 
كمتر از نرخ هايي است كه در موردش لفظ رد و بدل 
مي شود. محمد نهاونديان در پاسخ به اين سوال كه 
چه ميزان ارز به بازار تزريق شده كه موجب كاهش 
نرخ دالر و يورو ش��د؟ گفت: آن چيزي كه مهم تر از 
تزريق ارز به بازار ب��وده و موجب كاهش قيمت ارز 
ش��ده است، احس��اس حضور بانك مركزي است. 
سفته بازاني كه توان محدودي دارند، اگر احساس 
كنند بانك مركزي با توان و اختيارات كامل سه قوه در 
بازار حضور دارد و اوال، شفاف سازي مي كند و ثانيا، هم 
اجازه نوسان هاي غيرواقعي را نخواهد داد، نفس اين 

احساس بيشتر از ميزان ارز تزريق شده موثر است.
   اس�راييل توصيه ژنرال سالمي را جدي 
بگيرد؛فارس|عبدالباري عطوان در يادداشت 
روز خود نوش��ت: به اس��راييل توصيه مي كنيم 
توصيه ژنرال س��المي را كامال جدي بگيرد، اين 
مرد ش��وخي ندارد و زمان زورگويي اسراييل به 
پايان رس��يده است.  به نوش��ته راي اليوم، »روز 
جمعه در رزمايش اقتدار بسيجيان شهر اصفهان 
ژنرال حسين س��المي جانش��ين فرمانده كل 
 سپاه پاسداران انقالب اسالمي اظهار داشت، به

 نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي اعالم مي كنم 
كه شنا كردن در مديترانه را تمرين كند چراكه 

به زودي هيچ راهي جز به دريا گريختن ندارد.«

ايران2روي موج خبر

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ درباره برخورد با متخلفان:

دير  و  زود  دارد، اما سوخت و سوز ندارد
با توجه به اهميت موضوع دس��تگيري متهم پرونده سكه 
ثامن در خارج از مرزهاي كش��ور سخنگوي دستگاه قضا 
صحبت هايش را با تشريح ابعاد و وزواياي گوناگون اين پرونده 
اختصاص داد. معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه ما هميشه 
توصيه مي كنيم افرادي كه مرتكب هر جرمي ش��ده اند از 
كشور خارج نشوند گفت: »بين مجرمي كه فرار كرده و از 
طريق اينترپل به كشور بازگردانده شده با مجرمي كه در 
داخل دستگير شده است فرق بسيار هست.«سخنگوي 
دستگاه قضا در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص مقابله 
با حاشيه سازي هاي رييس دولت هاي نهم و دهم هم اشاره 
كرد كه »برخورد با اين تحركات دير و زود دارد اما سوخت و 
سوز ندارد.« غالمحسين محسني اژه اي در مراسم توديع و 
معارفه رييس كل دادگستري استان كردستان اظهار كرد: 
ما هميشه توصيه مي كنيم افرادي كه مرتكب هر جرمي 
ش��ده اند از كشور خارج نشوند و در داخل كشور باشند و از 
خودشان دفاع كنند.اين افراد اگر دفاع كردند و موجه بود كه 
تبرئه مي شوند اما اگر حتي محكوم شدند چه بسا مجازات 
اينكه از كشور هم فرار كرده كار وي را سنگين تر خواهد كرد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: دولت ايران هم مي تواند تالش 
كند و برخي از مجرمان را به كشور برگرداند. بين مجرمي 
كه فرار كرده و از طريق اينترپل به كشور بازگردانده شده با 
مجرمي كه در داخل دستگير شده است فرق بسيار هست.: 
توصيه مي كنم به كساني كه به هر دليلي جرمي مرتكب 
شده و متهم شده اند و در خارج از كشور هستند، خودشان 
برگردند حتما به نفعشان است و از ارفاقات قانوني مي توانند 
استفاده كنند. محسني اژه اي تصريح كرد: اميدواريم آنهايي 
هم كه بيرون هستند و نخواستند برگردند، نيروهاي قضايي 
و انتظامي بتوانند با كمك پليس بين الملل آنها را به كشور 
برگردانند. البته متاسفانه برخي از كشورها هم به تعهدات 
خودشان عمل نمي كنند و حتي در مفاسد اقتصادي حاضر 
نيستند همكاري الزم را براي دستگيري و استرداد مجرمان 
داشته باشند اما برخي از كشورها هم كه با آنها معاهداتي 
داريم همكاري الزم را خواهند داشت و متهمان به كشور 

بازگردانده خواهند شد.

     راهكار مقابله با احتكار
محسني اژه اي در پاسخ به سوال ايسنا، در مورد نحوه برخورد 

دستگاه قضا با عامالن گراني هاي اخير و محتكران اظهار 
كرد: در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه سران سه قوه 
در آن حضور دارند در خصوص اين مش��كالت به صورت 
جدي برنامه ريزي ش��ده و پيگيري خواهد شد . در جلسه 
روز گذشته اين شورا، در مورد كنترل گراني ها و محتكران 
و چگونگي برخورد با آنها تصميماتي گرفته شده است كه 
اميدوار هستيم اين تصميمات موثر واقع شود كه تا امروز هم 

نتايج خوبي داشته است.
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به ديگر سوال خبرنگار ايسنا 
در مورد مداراي دستگاه قضا با مسووالن سابق كشور از جمله 
احمدي نژاد كه اتهاماتي را عليه اين دستگاه مطرح كرده اند، 
گفت: قبول دارم با بعضي از افراد برخورد نشده اما مطمئن 

باشيد با هر كسي كه مرتكب جرمي بشود رسيدگي خواهد 
شد.به قول معروف» دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.«
او در پايان خاطرنشان كرد: با كساني كه امروز در امور ارز و 
سكه يا مايحتاج مردم و مسائل پولي اخالل ايجاد مي كنند 

دستگاه قضا هيچ اغماضي نخواهد داشت.

     برخورد با مجرمان نبايد به توليد لطمه بزند 
س��خنگوي قوه قضاييه افزود: در ش��رايطي ك��ه يكي از 
مسائل اصلي، معيش��ت مردم است بايد به توليد داخلي و 
سرمايه گذاري اقتصادي سالم و به هر آنچه كه به اشتغال 
كمك مي كند كمك كني��م. هدف گذاري مان كمك به 
توليد و اشتغال باش��د البته برخورد با مفسدان و مجرمان 

بايد به گونه اي باشد كه به اين امر لطمه نخورد. وي تاكيد 
كرد: از ظرفيت هاي ساير دستگاه ها هم بايد استفاده كنيم و 
اين ظرفيت ها را روي هم بگذاريم تا زودتر به نتيجه برسيم 
و دشمن را نااميد كنيم.  محسني اژه اي گفت: كار ما چون 
سخت است صبر و حوصله بيشتري بايد در كارمان داشته 
باشيم به ويژه در بخش دادسرا و جرايم كيفري كار بسيار 
سخت تر اس��ت و صبر بيش��تري را مي طلبد. تسريع در 
رسيدگي به پرونده ها هم در جاهايي كه امكان آن وجود دارد 
بايد انجام شود چون مردم دوست دارند بسياري از مسائلي 
 كه جنبه اجتماعي پيدا مي كند زودتر حكم آن اجرا شود زيرا 
 اگر صدور حكم زياد طول بكشد شيريني و حالوت كار را 

مردم نمي چشند و بازدارنده نيست.

معاون اول قوه قضاييه همچنين از قضات خواست كه وقتي 
حكمي صادر شده است هر چه زودتر اجرا شود و مشورت در 
كار و برگزاري جلساتي براي فهم درست قانون را هم از ديگر 

موارد الزم براي قضات و كاركنان قضايي دانست. 

     امروز ببينيد ما كجا هستيم و صدام كجا
معاون اول و سخنگوي قوه قضاييه گفت: دولت بايد همه 
تالش و اقداماتش را براي رفع مشكالت مردم كه برخي از آنها 
قابل حل است به كار ببندد كه تاكنون هم به كار بسته است 
و قوه قضاييه هم تمام قد ايستاده و دولت را كمك مي كند. او 
با اشاره به اينكه در كشور ما وظايف و اختيارات هر سازمان و 
نهادي براساس قانون اساسي مشخص شده است، افزود: اگر 
همه ما به قوانين الهي و همچنين قوانيني كه در كشورمان 
وضع شده است، پايبند باشيم قطعا سعادت دنيا و آخرت ما 

تضمين خواهد شد.
وي در ادامه س��خنان خود عنوان ك��رد: ما در قوه قضاييه 
بايد پناهگاه و ملجاء مردم در تظلماتشان باشيم؛ تحقق و 
گسترش عدالت هم از وظايف اصلي ماست كه هدف تمامي 

انبياء هم تحقق عدالت بوده است.
محسني اژه اي ايجاد امنيت و فضاي امن اجتماعي با كمك 
ديگران را از ديگر وظايف دس��تگاه قضا برشمرد و خطاب 
به قضات و كاركنان دس��تگاه قضا، گف��ت: از كمبودها و 
كاستي هاي حوزه قضا همچون كمبود كادر قضايي، بودجه 
و نيروي انساني و ابزار و تجهيزات و فشارها و استرس هايي 
كه بر قضات وارد مي شود اطالع دارم، اما ارزش كار ما در نزد 

خداوند بسيار باالتر از اين زحمات است.
وي ادامه داد: دش��من عليه چند نهاد در كش��ور ما بيشتر 
سمپاشي مي كند كه قوه قضاييه يكي از آنهاست، چون اگر 
ما قوي باشيم آنها در خطر مي افتند. معاون اول قوه قضاييه 
در بخشي ديگر از سخنان خود عنوان كرد: بايد ببينيم كه 
خروجي كار ما به چه شيوه اي بوده و مردم راضي هستند از 
اقدامات ما يا خير، چون رضايت مردم مهم ترين مساله است.

وي افزود: البته برخي از اتهامات اثباتشان در كشور ما بسيار 
مشكل است و برخي هم قابل اثبات نيستند كه در اينگونه 
موارد دستگاه قضا تمام تالش خود را كرده اما شايد مردم از 
نتيجه كار راضي نباشند كه در نهايت بايد مردم اين را بدانند 

كه دستگاه قضا تمام تالش خود را كرده است.

سهم تصويب CFT در ثبات 
بازار و كاهش نرخ ارز

رييس دفتر رييس جمهوري 
با تشكر و قدرداني از مجلس 
دهم ب��راي تصويب اليحه 
الحاق به كنوانسيون مبارزه 
ب��ا تامين مالي تروريس��م، 
گفت: آنچه امروز در مجلس 
اتفاق افتاد نمايش مقتدرانه 
وحدت، دموكراسي و پويايي سياس��ي در كشور بود و 
مالحظه كرديم كه همه طرف ه��اي مخالف و موافق 
نظرات كارشناسي خود را با آزادي كامل بيان كردند و 
نهايتا به آنچه به صالح منافع ملي و نظام مقدس جمهوري 
اس��المي بود رأي دادند. به گزارش پاد، محمود واعظي 
با اش��اره به تصويب اليحه الحاق به كنوانسيون مبارزه 
با تامين مالي تروريس��م CFT در جلس��ه علني ديروز 
مجلس با اكثريت آراء گفت: دولت از همه نمايندگان اعم 
از موافق و مخالف كه با دلسوزي، صداقت و بصيرت اين 
اليحه را مورد بررسي قرار داده تشكر مي كند و يقين دارد 
كه امروز گام مهمي در تنظيم بهتر روابط بانكي برداشته 
شد.  رييس دفتر رييس جمهوري افزود: دولت همچنين 
از همه كارشناسان، اساتيد، نخبگان و رسانه هايي كه 
در اين مدت موافق و مخالف اين اليحه نظر داده و ابعاد 
مختلف آن را مورد بررسي قرار دادند تقدير مي كند و بر 
اين باور است كه اين فرايند سند روشني از پويايي سياسي 

است كه به لطف جمهوري اسالمي محقق شده است.

با لجاجت اتفاق نظر براي اداره 
كشور ايجاد نمي شود

مشاور رييس جمهور مطرح 
كرد: بايد هم��ه جريان ها و 
س��اليق سياس��ي كشور و 
حتي آنهايي كه در انتخابات 
به روحاني راي ندادند در كنار 
روحاني و رهبري بايستند 
تا يكپارچگي كشور حفظ 
شود. اكبر تركان در گفت وگو با ايلنا، خاطرنشان كرد: 
امروز مس��اله ما گروه ها و سليقه هاي مختلف سياسي 
نيس��ت. درحال حاضر بايد همه جريان ها و س��اليق 
سياسي كشور و حتي آنهايي كه در انتخابات به روحاني 
راي ندادند، در كنار روحاني و رهبري بايستند و بخواهند 
كه يكپارچگي كشور حفظ شود تا اين خطر را دفع كنيم. 
خطر يك رييس جمهور غيرقابل پيش بيني كه مقيد به 
هيچ چيز نيست بزرگ است و ما همه بايد وحدت خود 
را براي گذر از اين زمان حفظ كنيم. تركان اضافه كرد: به 
نظر من روحاني و دولت او با وجود شوك ارزي كه اخيرا به 
كشور وارد شد توانستند به خوبي بازار ارز كشور را متعادل 
كنند. وضعيت فعلي،وضعيت خوبي است چرا كه دالر 
الزم براي كاالهاي اساسي مردم تعيين شده است.  او 
افزود: دالر نيماي��ي در بازار ثانويه براي نيازهاي مواد 
اوليه، صنعتي و واردات كشور مورد استفاده قرار گرفته 
است كه ايده خوبي بود و كاالهايي هم كه جزو اولويت 
نيستند در قيمت هاي سوم در حال گردش هستند. 

دستاوردهاي نظام از  اعتماد 
متقابل دولت و سپاه

فرمانده كل سپاه پاسداران 
انق��الب اس��المي گف��ت: 
اعتماد متقابل دولت و سپاه 
دستاوردهاي زيادي براي 
جمهوري اس��المي داشته 
اس��ت.  به گزارش تسنيم، 
سرلشكر محمدعلي جعفري 
ديروز در آيين تكريم و معارفه فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبي��ا )ص( با تأكي��د بر اينكه »ش��اهد اقتدار 
مثال زدن��ي انقالب، نظ��ام و ايران اس��المي در جهان 
هستيم«، اظهار كرد: با وجود تمامي توطئه ها و برنامه هاي 
دشمنان كه امروز عليه ملت ايران متمركز شده است، 
هر روز شاهد پيروزي هاي مادي و معنوي در عرصه هاي 
مختلف هستيم كه بيانگر اين است كه دشمنان در برابر 
ما نتوانستند كاري از پيش ببرند. او با بيان اينكه عرصه 
سازندگي و آباداني كش��ور عرصه اي است كه با ارايه 
كارهاي موفق، الگوسازي و كارآمدي نظام جمهوري 
اسالمي را به ساير كشورها اثبات كرد، گفت: اينكه يك 
ملت، با اتكا به توانمندي هاي خود و بدون وابستگي به 
قدرت هاي خارجي مي تواند كشور را بسازد، گوياي اين 
واقعيت مهم است كه با مديريت صحيح و در چارچوب 
اسالمي و انقالبي مي توان به پيشرفت رسيد و اين مهم 
عالوه بر عرصه توانمندي ه��اي دفاعي و امنيتي، در 

عرصه سازندگي نيز به اثبات رسيده است.

بررسي وضعيت حمل و نقل 
بين المللي در مجلس

سخنگوي كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس از بررسي وضعيت 
حم��ل و نق��ل بين المللي 
در جلس��ه عصر ديروز اين 
كميس��يون خبر داد. علي 
نجف��ي خوش��رودي در 
گفت وگو با مهر درباره جلسه امروز كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس، اظهار داشت: جلسه امروز 
با حضور وزير راه و شهرسازي براي بررسي وضعيت حمل 
و نقل بين المللي برگزار شد. وي ادامه داد: در اين نشست 
وزير راه و شهرسازي گزارشي از آخرين وضعيت حمل و 
نقل كشور در بخش هاي دريايي، هوايي، ريلي، جاده اي 
و پروژه ه��ا و برنامه هاي در دس��تور كار اين وزارتخانه 
ارايه كرد. او با بيان اينك��ه آخوندي بر ضرورت تقويت 
همكاري هاي حمل و نقلي به ويژه با كشورهاي همسايه 
و ساير كشورهاي منطقه تاكيد كرد، گفت: همچنين در 
اين جلس��ه وزير راه و شهرسازي از تهيه و تدوين نقشه 
لجستيك ايران براي ساماندهي، گسترش و تقويت شبكه 
حمل و نقل كشور مطالبي را بيان كرد. نجفي خوشرودي 
تصريح كرد: طبق مسائلي كه امروز مطرح شد، با وجود 
برخي از محدوديت هاي ناشي از تحريم، ناوگان حمل و 
نقل جمهوري اسالمي ايران با استفاده از همه ظرفيت ها 

براي تامين نيازمندي هاي كشور تالش مي كند.

 در امنيت پايدار كشور 
قصور امنيتي پذيرفتني نيست
يك نماينده مجلس با اشاره 
ب��ه حادثه اه��واز گفت: در 
امنيت پايدار كش��ور قصور 
امنيت��ي ب��ه هي��چ عنوان 
پذيرفتني نيس��ت؛ امنيت 
و خاك مقدس كشورمان، 
خط قرمز ماست و مجاهدت 
 مثال زدني پاسداران اسالم، سربازان گمنام امام زمان )عج(
و مرزبانان ارتش و نيروي انتظامي نبايد هرگز خدشه دار 
شود. محمدرضا ملكشاهي راد در نطق ميان دستور خود 
افزود: جايگاه نمايندگي بسيار مقدس است و اگر در اين 
ميدان جز براي احقاق حقوق مردم مسلمان و شهيد پرور 
ايران نكته ديگري بگوييم و عمل نماييم، دنيا و آخرتمان 
را تباه كرديم؛ بنابراين بايد به صراحت بگويم كه مردم از 
بازي هاي سياسي دولت به سطوح آمدند. وي اضافه كرد: 
آشفته بازار ارز از يك سو و عدم برنامه مشخص اقتصادي 
دولت از سوي ديگر شرايط كابوس واري براي مردم رقم 
زده و موجي از بي اعتمادي در ميان اقشار مردم ايجاد شده 
است. احتكار خانگي بايد مايه شرمزدگي دولتمردان و 
نمايندگان مجلس باشد. عضو كميسيون عمران مجلس 
شوراي اسالمي خطاب به رييس جمهور تصريح كرد: 
شأن و منزلت اين مردم بسيار باالتر از آن است كه از تأمين 
مايحتاج اوليه زندگي خود احساس خطر كنند و ناگزير به 
احتكار خانگي اقالمي همچون رب گوجه فرنگي شوند.
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معاون حقوقي رييس جمهوري در ارتباط با راي اخير ديوان الهه به نفع ايران مطرح كرد

مستندسازي تحريم هاي امريكا
در شرايطي كه پيروزي ايران در الهه و تثبيت حقانيت ايران 
در برجام اين روزها بازتاب هاي فراواني در رسانه هاي داخلي 
و خارجي داشته است؛ اين واقعيت كه ايران با استفاده از چه 
مكانيسم حقوقي توانست از اين گذرگاه سخت حقوقي گذر 
كند؛ آنگونه كه بايد و شايد در سطح رسانه هاي گروهي به 
آن پرداخته نشده است؛ معاون حقوقي رييس جمهور در 
پاسخ به اين پرسش قبل از هر عاملي حقانيت ايران و بعد از 
آن استفاده از ظرفيت هاي حقوقي كشور و به كارگيري آن در 
يك ساختار متمركز را يكي از داليل اصلي اين توفيق ارزيابي 
مي كند.  جنيدي با اشاره به احكام صادره گفت: موارد نقض 
راي دادگاه الهه در تامين دارو و تجهيزات از س��وي امريكا 

بايد مستندسازي شود.
معاون حقوق��ي رييس جمهوري در هماي��ش مديران و 
كارشناسان حقوقي دانشگاه هاي علوم پزشكي با اشاره به 
الزام آور بودن راي اولي��ه دادگاه الهه براي اياالت متحده 
در زمينه رفع موانع تامين غذا، دارو و تجهيزات پزشكي و 
تجهيزات پروازي اظهار كرد: كارشناسان و مديران حقوقي 
دستگاه هاي دولتي و خصوصي به ويژه در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي و همه كساني كه در اين زمينه 
شاهد نقض راي دادگاه هستند، بايد موارد نقض را مستند و 
آماده ارايه به جلسات اصلي دادگاه دعواي ايران و امريكا كنند. 
جنيدي با تقسيم سطوح تعريف عدالت به سه سطح عدالت 
در عرصه محلي، ملي و بين المللي، افزود: بر اساس تعريف 
عدالت در عرصه بين المللي ما به مباني حقوقي تحريم هاي 
اياالت متحده عليه ايران، فارغ از جنبه هاي سياس��ي آن 

ايرادات جدي داريم.

معاون حقوقي رييس جمهور اف��زود: تحريم هاي اياالت 
متحده در عرصه عمومي حقوق بين المللي اعمال مي شود و 
عالوه بر ارتباطات تجاري و بازرگاني اين كشور با ايران، ناظر 
به روابط تجاري و بازرگاني ديگر كشورها با ايران نيز هست 
و اين اولين دليل ناموجه بودن اعمال اين تحريم هاست. چرا 
كه بر اساس حقوق بين الملل حاكميت دولت ها برابر است و 
هيچ دولتي نمي تواند قواعدي وضع كند كه به ديگر كشورها 

بگويد با كشور ديگر چگونه تعامل داشته باشند.

     جنس تحريم حقوق عمومي است
جنيدي تصريح كرد: جن��س قواعد تحريم، قواعد حقوق 
عمومي است نه خصوصي. در حوزه قواعد حقوق خصوصي، 
استثناهايي در زمينه شموليت بر اتباع هر كشور در ديگر 
كشورها هست، اما جنس حقوق عمومي هيچ وقت اينگونه 
نبوده است. جنس حقوق عمومي با حاكميت و اعمال قدرت 
عمومي نزديك است و جنس تحريم هم از مقررات حقوق 

عمومي است.
وي با اشاره به اينكه پذيرفتني نيست كه كشوري توقع داشته 
باشد كه اصول و قواعد مورد قبولش فراتر از خاك كشورش 
اعمال ش��ود، خاطرنش��ان كرد: اگر كشوري فكر مي كند 
ضرورت دارد مقررات داخل��ي اش بايد فراتر از مرزهايش 
اعمال ش��ود، بايد برود معاهدات��ي را در اين رابطه با ديگر 
كشورها امضا كند، مثل معاهدات تجارت و محيط زيست. 
تحريم هاي امريكا عليه ايران اعمال حقوق عمومي داخلي در 
خارج از خاك امريكا است، بنابر اين بطور كلي اصول حقوق 

بين الملل آنها را نفي مي كند.

معاون حقوقي رييس جمهور در ادامه سخنانش گفت: در 
ارتباط خاص ايران و اياالت متحده از اين بدتر مي شود، چرا 
كه در فضاي روابط دو كش��ور، غير از اين اصول كلي، يك 
معاهده مودت قديمي نيز وجود دارد. ممكن است بگويند 
كه در اين سال ها دو كشور نسبت به هم رفتار تخاصم آميز 
داش��تيم، اما به هر حال هنوز هيچ ك��دام از طرفين از اين 
معاهده بيرون نرفته است. تهديد امريكا به احتمال خروج از 
اين معاهده نيز ناظر به زماني است كه از اين معاهده خارج 
ش��ود و تا زماني كه خارج نش��ده ملتزم و مكلف به رعايت 

مفاد آن است.
جنيدي با اشاره به اينكه در مواد مختلف اين معاهده تكاليفي 
در نظر گرفته شده از جمله در زمينه تجارت و رفتار با اتباع 
طرف مقابل، اضافه كرد: اي��ن معاهده بند مهمي دارد كه 
مي گويد اگر يكي از طرفين امتيازي در تجارت به اتباع كشور 
ثالثي داد، بايد اين امتياز را به طريق اولي به اتباع كشور طرف 
اين معاهده هم بدهد. بنابر اين به داليل متعدد اياالت متحده 
مجاز نبوده است تحريم هاي يكجانبه عليه ايران اعمال كند و 

امريكا تعهدات خودش را نقض كرده است.

     ادعاهاي امريكايي ها رد شد
او با بيان اينكه استناد امريكا در دادگاه براي توجيه اعمال 
تحريم ها، اين بوده كه رفتار ايران براي صلح و امنيت امريكا 
تهديد ايجاد كرده است، گفت: اين يك پارادوكس جدي 
است. با وجود اختالفات درباره معاهده يا توافق بودن برجام، 
اما در هر شكل، برجام براي طرفين امضا كننده و به اعتبار 
قطعنامه شوراي امنيت بودن، براي همه دنيا، الزام آور و الزم 

االجراست. ضمن اينكه امريكا خودش يكي از امضا كنندگان 
اين توافق ب��وده لذا عدال��ت را در جامعه بين المللي زيرپا 
گذاشته است. معاون حقوقي رييس جمهور تاكيد كرد: اضافه 
بر اينها امريكا در دادگاه الهه هم مكرر به مساله تهديد صلح و 
امنيت اشاره كرده است، در حالي كه توافق برجام و قطعنامه 
شوراي امنيت بر اساس توافق جهاني براي استقرار صلح و 
امنيت محقق شده است و همه كشورهاي دنيا اعتقاد داشتند 
كه اين توافق درجه امنيت و صلح را در دنيا باال مي برد. حاال 
برعكس اين مساله امريكا مدعي است كه اين توافق براي 
امنيت ملي من مضر است. اين خيلي تعارض آميز است. اوال 
خود دولت امريكا هم اين توافق را امضا كرده است، و در ثاني 
چگونه است كه امنيت ملي و صلح از نظر امريكا با امنيت 
ملي و صلح از نظر ديگر كشورهاي جهان و شوراي امنيت 
در تعارض است. جنيدي با اش��اره به اينكه دوره اقدامات 
يكجانبه و انتقام شخصي گرفتن در عرصه بين المللي گذشته 
است، خاطرنشان كرد: اگر دولتي در شرايطي كه مرجعي 
براي رسيدگي بين المللي به دعاوي نبود، يا امكان اقدامات 
چندجانبه نبود، اقدامي يكجانبه مي كرد، شايد قابل توجيه 
بود، اما در جايي كه هم مرجع قضايي رسيدگي كننده وجود 
دارد و هم امكان اقدام چندجانبه، اقدام يكجانبه اينچنيني 
هيچ وجهي ن��دارد و فقط نظم بين الملل��ي را به مخاطره 
مي اندازد. معاون حقوقي رييس جمهور گفت: عالوه بر همه 
معاهدات و مقررات مورد اش��اره در فوق، مبناي مستقل 
ديگري تحت عنوان حقوق بشر دوستانه وجود دارد كه ناظر 
بر تمام روابط و تحوالت و تعامالت بين المللي است. امريكا در 
موضوع تحريم هاي اعمال شده عليه كشورمان، عالوه بر تمام 
رويه ها و معاهدات و قواعد بين المللي، حقوق بشر دوستانه را 

نيز ناديده گرفته و نقض كرده است.
جنيدي با اشاره به رويه حقوقي طرح و پيگيري دعواي ايران 
عليه امري��كا در دادگاه الهه، ادامه داد: با وجود آنكه امريكا 
در دادگاه مدعي ش��د كه در حوزه هايي چون تحريم دارو 

و تجهيزات پزشكي، مراعات سالمت و جان مردم ايران را 
مي كند، اما در راي اوليه دادگاه الهه اين ادعاي امريكا مورد 
قبول قرار نگرفته و تاكيد ش��ده است كه تحريم امريكا در 
زمينه دارو و تجهيزات پزشكي خسارات جبران ناپذيري بر 
جاي خواهد گذاشت و لذا بايد متوقف شود. راي اوليه دادگاه، 
جبران ناپذير بودن تحريم ها، ضرورت داشتن و اقدام فوري 

در توقف تحريم ها را پذيرفته كه اين بسيار مثبت است.

     رفع موانع تحريمي
جنيدي افزود: راي اوليه دادگاه الهه تاكيد كرده است كه 
دولت اياالت متحده بايد هر مجوزي براي رفع موانع تامين 
دارو و تجهيزات پزش��كي در ايران الزم است را بطور كلي 
و نه لزوما موردي و يك به يك، صادر كند. بر اين اس��اس 
تمام موانع عمليات بانك��ي مربوط به تامين اين اقالم نيز 
بايد برطرف شود. معاون حقوقي رييس جمهور با اشاره به 
اينكه راي اوليه دادگاه الزام آور است، تصريح كرد: در شرايط 
حاضر تكليف بزرگي بر عهده سازمان حقوقي دستگاه هاي 
دولتي و نيز همه بخش ه��اي خصوصي به ويژه در عرصه 
بهداشت و درمان قرار دارد. همه كساني كه در اين عرصه 
فعال هستند و حتي تك تك بيماران و كساني كه درگير 
مش��كالت تامين دارو و تجهيزات پزشكي هستند، بايد 
نسبت به مستندسازي و ثبت و ضبط هر آنچه نقض دستور 
اوليه دادگاه بين المللي الهه است، اقدام كنند. جنيدي در 
پايان خاطرنشان كرد: معاونت حقوقي رييس جمهوري، 
مركز خدمات حقوقي بين المللي و وزارت امور خارجه هم 
بايد اين آمادگي را داشته باشند تا هر نوع كمك را براي ثبت 
و ضبط موارد نقض اين راي در عرصه س��المت و خدمات 
پزش��كي ثبت كنند تا اوال براي صدور راي اصلي دادگاه و 
ثانيا درخواست غرامت و خسارت قابل ارايه به دادگاه باشد. 
اين يك ماموريت جدي و ملي براي همه ما به ويژه دست 
اندركاران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است.



گمرك

 درخواست اعالم تعهدات
 ايفا نشده بيمه گران به گمرك 

ب��ر اس��اس بخش��نامه گم��رك، از گم��ركات 
اجرايي خواسته ش��ده است، تعهدات ايفا نشده 
ش��ركت هاي بيمه گر علي الخصوص ش��ركت 

سهامي بيمه تعاون به دفتر واردات اعالم شود. 
دفتر واردات گمرك ايران در بخشنامه اي تاكيد 
كرد، با توجه به تعيين تكليف مطالبات گمرك از 
شركت هاي بيمه علي الخصوص شركت سهامي 
بيمه تع��اون، چنانچه تاكنون نس��بت به ايفاي 
تعهدات اقدام نشده، جزييات با ذكر ميزان بدهي، 
شماره كوتاژ، تاريخ و نوع كاال در قالب يك جدول 

به دفتر واردات گمرك ارايه شود.

3 كالن

يك مقام دولتي از اجراي فاز جديدي از هدفمندي يارانه ها خبر داده است

زمزمه افزايش قيمت بنزين
گروه اقتصاد كالن |

يك مقام دولتي خبر داده اس��ت كه دولت تصميم به 
اجراي فاز جدي��دي از طرح هدفمندي يارانه ها دارد. 
آنطور كه اين اين مقام مس��وول گفته اس��ت در اين 
برنامه افزايش قيمت بنزين تا س��قف 4 هزار تومان و 
دو نرخي ش��دن آن حتمي است. در روزهاي گذشته 
بسياري از حاميان آزادسازي قيمت ها دولت را ترغيب 
به قطع يارانه سوخت كرده بودند. حاميان اين نظريه 
معتقدند كه اگر دولت رويه آزادسازي قيمت ها را در 
پيش بگيرد با توجه به شرايط فعلي اقتصاد باكاهش 
وابستگي كاالها به ارز دولتي مي توان مديريت بهتري 
را نظاره گر بود و در مقابل عده اي از اقتصاددانان شرايط 
فعلي اقتصاد را براي پياده سازي شوكي جديد مناسب 
نمي دانند و به انتقاد از دول��ت مي پردازند. در مقابل 
سال هاس��ت كه اقتصاددانان منتقد از سياست هاي 
اقتص��ادي دولت هاي بع��د از جن��گ در حمايت از 
برنامه هاي تعديل ساختاري به شدت انتقاد مي كنند. 
اين اقتصاددانان با اس��تناد به بس��ياري از فاكت هاي 
اقتصادي اعالم مي كنند كه اي��ن دولت ها با افزايش 
قيمت ها نه تنها به هيچ يك از اهداف خود نرسيده اند 
بلكه گس��تره و عمق فقر در ميان دهك ها را بس��يار 

بيشتر كردند. 

  7 سناريو براي افزايش قيمت حامل ها
به گزارش »تعادل« يك مقام ارش��د دولت كه نامش 
اعالم نشده خبر داده است كه قرار است تا پايان امسال 
فاز جديدي از برنامه هدفمندي يارانه ها به اجرا درآيد. 
اين مقام مس��وول در گفت وگويي ك��ه با خبرگزاري 
فارس انجام داده، اعالم كرده اس��ت كه در اين برنامه 
جديد 7 سناريو براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي 
درنظر گرفته ش��ده اس��ت اما در هر صورت و اجراي 
هركدام از اين سناريوها قيمت دونرخي براي بنزين 

قطعي خواهد بود.
اين مقام مسوول با اش��اره به موضوع هدفمندسازي 
يارانه ها اظهار كرده است: پيشنهاد ي به منظور افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي در همان جلس��ه اول يا دوم 
شوراي عالي قوا مطرح و با نظر اعضا تصويب شد؛ در اين 
راستا قرار است هيأت دولت تمامي جوانب و جزئيات 
اجرايي را بررسي و جمع بندي كند و احتمال دارد تا 
پايان سال فاز جديدي از هدفمندي يارانه ها اجرا شود.

وي در مورد سناريو هاي موجود براي اجراي فاز جديد 
هدفمندس��ازي يارانه ها گفته اس��ت: در حال حاضر 
سهميه بندي با 7 س��ناريو طراحي و پيش بيني شده 
و در آن دو نرخي ش��دن بنزين قطعي است. در يكي 
از اين مدل هاي پيش��نهادي بنزين سهميه اي همان 
۱۰۰۰ تومان و با سهميه ۶۰ ليتر براي هر خودرو در 

نظر گرفته شده است.
به گفته اين مقام ارشد دولت همچنين يكي از مدل ها 
مربوط به اختصاص كوپن بنزين به افرادي اس��ت كه 
خودرو ندارند بگون��ه اي كه مثاًل روزانه يك تا دو ليتر 
بنزين سهميه اي داده ش��ود و اگر مصرف نكردند به 

قيمت فوب خليج فارس از آنها خريداري شود.
وي گفته حسن اين كار اين است كه با افزايش قيمت 
اقشار آسيب پذيري كه وسيله نقليه ندارند مي توانند از 
بهاي آن برخوردار شوند اما هنوز روي اين مدل اختالف 
نظر وجود دارد. اين مقام ارشد دولتي با بيان اينكه براي 

خريد بنزين به قيمت فوب از افراد بدون وسيله مشكل 
منابع نداريم، گفته است: بر اساس پيشنهادها مطرح 
ش��ده قيمت بنزين آزاد نيز در سناريو هاي مختلف از 
۱۲۰۰ تومان تا 4۰۰۰ هزار تومان يعني قيمت فوب 

خليج فارس پيش بيني شده است.
وي با تأكيد بر اينكه قاچاق سوخت در ماه هاي اخير 
به شدت افزايش يافته و همچنين مصرف نيز باال رفته 
است، يادآور شد: مصرف بنزين روزانه به ۹۰ ميليون 
ليتر رس��يده در حالي  كه بايد حدود 7۰ ميليون ليتر 

باشد كه علت آن، دو عامل ياد شده است.
البته اين مقام دولتي به برخي مالحظات كنوني دولت 
اش��اره كرده و گفته است: براي اجراي هر كدام از اين 
پيشنهاد ها فعاًل دولت مالحظاتي دارد اما اجراي آن تا 

پايان سال نيز محتمل است.

  به هم ريختن معيشت مردم
برخي از اقتصاددانان بارها نسبت به آزادسازي قيمت ها 
انتقاد كرده اند و آن را عامل تعميق و گسترش فقر در 

ميان دهك هاي جامعه دانسته اند. 
كارشناسان بر اين باورند كه با افزايش قيمت سوخت 
بين ٣٨٠ تا ٤٠٠ هزار فرصت ش��غلي از بين خواهد 
رفت. همچنين در تحقيقي ك��ه مركز پژوهش هاي 
مجلس انجام داده گفته ش��ده با افزايش بهاي بنزين 

حدود ٧ درصد تورم ايجاد مي شود.
فرش��اد مومني، اقتصاددان معتقد است كه از منظر 
اقتصاد سياسي اين سياست در عين حال كه معيشت 
مردم را به هم ريخته فقر را هم بيشتر كرده و بنگاه هاي 
توليدي را هم با مش��كل مواجه كرده اس��ت. »وقتي 
چنين تجربه اي در دولت نهم و دهم در قالبي بزرگ تر 
اجرا شده و نتيجه قابل توجهي نداشت و نه  تنها به هيچ 
يك از اهداف اعالم  شده نرسيد، چرا بايد دوباره مورد 

آزمون قرار گيرد؟«
مومني عالوه بر استدالل هاي نظري، مستنداتي هم 
در زمين��ه اين ناكامي ارايه كرده اس��ت. به گفته وي 
گزارش اقتصادي سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ و بطور 
مش��خص صفحات ٣٤ تا ٤٧ آن نشان داده است كه 
دستكاري قيمت ها به اميد باز شدن گرهي از مشكالت 
اقتصادي نتيجه  مثبتي نداش��ته اس��ت. آن گزارش 
نشان داد كه دس��تكاري قيمت هاي كليدي به اميد 
آنكه گرهي از كسري مالي دولت باز كند در ايران يك 
توهم بزرگ بوده است و در حالي كه به نظر مي رسيد با 
فروش گران تر ارز به بازار سياه دولت مي تواند كسري 
مالي خود را پوش��ش دهد اما اين اتفاق نيفتاده است. 
در همان سال ش��اخص ضمني هزينه هاي مصرفي 
دولت افزايش ٧١ درصدي را به نمايش مي گذارد و اين 
نشان دهنده اين است كه آسيب پذيري مالي دولت در 
برابر سياست هاي تورم  زا هم از آسيب پذيري خانوارها 
و هم از آسيب پذيري بنگاه هاي توليدي به شدت بيشتر 
است. بطوري كه به ازاي هر واحد درآمدي كه دولت 
از محل فروش ارز در بازار سياه به دست آورده بوده به 
ازاي هر يك واحد درآمد هزينه هاي دولت بيش از ٣/٥ 
برابر افزايش نشان مي دهد كه اين به معناي اين است 
كه سياست هاي تورم زا بطور نسبي به شدت دولت را به 
سمت آميزه اي از فساد گسترده تر و ناكارآمدي بيشتر 

هدايت مي كند.
ب��ه گفته اين صاحب نظ��ر اقتصادي كش��ور يكي از 

مهم ترين پيامدهاي افزايش قيمت ها تشديد بحران 
در بخش هاي مولد است كه با افزايش هزينه هاي توليد 
بالفاصله ش��اهد تعميق وابستگي به خارج از كشور و 

افزايش واردات كاالهاي مصرفي خواهيم بود.
اما با اين حال به نظر مي رسد موافقان اقتصادخوانده 
زي��ادي )از نظر كم��ي( وج��ود دارد ك��ه از افزايش 
قيم��ت حامل هاي ان��رژي حمايت بي چ��ون و چرا 
مي كنند؛ موضوعي كه اتفاقا اين روزها در ميان اهالي 
اقتصادخوانده بر سر زبان بود و هركدام در نوشتارهايي 
انتق��ادي تخمين هايي از ميزان يارانه س��وخت ارايه 
مي كردند. حامد قدوسي در يك يادداشت اعالم كرده 
كه بطور سرانگش��تي هر ايراني بطور متوسط حدود 
يك ليتر بنزين يارانه اي در روز مصرف مي كند )هشتاد 
ميليون ليتر در روز( و از آنجايي كه بطور سنتي قيمت 
نفت و بنزين در بازار جهاني بسيار نزديك به هم است 
)بنزين حدود ۱۰-5 دالر بيش��تر از هر بش��كه نفت 
اس��ت(، پس هر ليتر بنزين در بازار جهاني حدود 5۰ 
سنت است )۸۰ دالر قيمت هر بشكه تقسيم بر ۱۶۰ 
ليتر محتواي هر بشكه( كه تقريبا حدود 5۰۰۰ تومان 
به ازاي هر ليتر بنزين مي شود. از همين رو با نرخ بنزين 
هزار توماني، هر ايراني روزي چهار هزار تومان )ماهيانه 
۱۲۰ هزار تومان( ياران��ه خالص روي بنزين دريافته 
مي كند. هر قدر قيمت دالر باالتر مي رود يا نفت خام در 
دنيا گران تر مي شود، اين يارانه پنهان بيشتر و بزرگ تر 
مي شود. اين محاسبات براي يك خانواده چهارنفري، با 
فرض قيمت بنزين 5۰ سنتي و دالر ۱۰ هزارتوماني، 
يعن��ي 5۰۰ هزار توم��ان در ماه كه تقريبا س��ه برابر 
دريافتي اين خانواده از يارانه نقدي موجود است. 5۰۰ 
هزار تومان يارانه نقدي به ي��ك خانواده، پول زيادي 
نيست ولي در تركيب با يارانه نقدي فعلي كمابيش ما 
را به سطح يك درآمد فراگير حدود يك ميليون در ماه 

نزديك مي كند. با اين حال خانواده هاي زيادي به اندازه 
آن يك ليتر بنزين براي هر نفر هم مصرف ندارند. سهم 
مستقيم و »غيرمستقيم« بنزين در هزينه هاي زندگي 
كسي كه مثال در يك روستاي محروم زندگي مي كند 

بسيار كوچك است. 
اين كارشناس اقتصادي نتيجه گرفته است: اين گزاره 
كه با حذف يارانه بنزين »تورم سهمگيني« كشور را 
فراگير مي گيرد، بيشتر به افسانه اي شبيه است كه از 
فرط تكرار باورپذير شده است تا جلوي هدف مندسازي 
يارانه هاي بخش انرژي را بگيرد. تورم منطق خودش 
را دارد و اينقدرها تابع افزايش قيمت يك كاالي خاص 
كه سهمش از كل سبد مصرف و هزينه كوچك است، 

نيست.
استراتژي اي كه اين كارشناس اقتصادي و همفكران 
وي از آن حمايت مي كنند اين اس��ت كه بايد توزيع 
يارانه در سمت تقاضا صورت بگيرد نه عرضه، چراكه 
ارزان نگه داشتن قيمت ها، باعث مي شود بخش زيادي 
از يارانه، يا به دالل هاي رانتي يا به قاچاقچي ها برسد.

  انتقال يارانه از سمت عرضه به سمت تقاضا
اين ايده با حمايت از كليت طرح هدفمندي يارانه ها، به 
5 خطاي مهلك آن اشاره مي كنند و معتقدند كه دولت 
در فاز جديد بايد از آنها حذر كند. از نظر اين گروه اين 

5 خطا شامل موارد ذيل مي شود: 
۱- مص��ارف به منابع گره زده نش��د. پ��س از اصالح 
قيمتي، بخشي از عوايد حاصل نسبت به قيمت هاي 
گذشته، بايس��تي وارد صندوقي مي شد و بجاي رقم 
ثاب��ت 455۰۰ تومن، هر آنچه در صن��دوق بود بايد 
توزيع مي ش��د. يعني كل عوايد اص��الح قيمتي بايد 
مساوي مي بود با كل يارانه نقدي توزيعي. منتها بجاي 
گره زدن مصارف و منابع، دولت رقم ثابتي براي يارانه 

ماهانه تعيين كرد، كه بعد منجر به كسري بودجه شد.
۲- ميزان يارانه كارشناس��ي نبود. ارزيابي س��ازمان 
برنام��ه اين بود كه در س��ال اول، پرداخت ماهانه ۱۹ 
هزار تومان ياران��ه نقدي مقدور خواه��د بود. منتها 
رييس جمه��ور وقت، باانگيزه هاي پوپوليس��تي رقم 
455۰۰ توم��ان را در نظر گرفت. ل��ذا بجاي كاهش 
مشكالت بودجه، هدفمندس��ازي يارانه ها مشكالت 
بودجه رو مضاعف كرد. عالوه بر آن، حمايت هايي كه 
قرار بود از صنايع صورت بگير هيچ وقت محقق نشد، 

چون منابع حتي براي 455۰۰ هم كافي نبود.
3- قيمت ها شناور نشد. مثال براي بنزين قيمت ثابت 
۱۰۰۰ تومن تعيين ش��د. با توجه به تورم، ارزش آن 
۱۰۰۰ توماني كه بابت بنزين پرداخته مي شد هر روز 
كمتر مي ش��د. لذا بعد از مدتي باز قيمت بنزين عماًل 
يارانه اي شد. بدين ترتيب، هم يارانه نقدي پرداخت 
مي شد و هم يارانه مستتر در قيمت. اين در حالي است 
كه با انتقال يارانه از سمت عرضه به سمت تقاضا، قيمت 
همه كاالها، اعم از حامل هاي انرژي بايد تعادلي شود. 

قيمت تعادلي هم الزاما شناور و متغير است..
4- هدفمندس��ازي يارانه ها يك ش��به اجرا ش��د، در 
حاليكه انتقال نظام حمايتي از سمت عرضه به سمت 
تقاضا بايد به تدريج ظرف دو س��ه س��ال انجام شود. 
علتش اين اس��ت كه همه ما ذي نفعان وضع موجود 
هس��تيم. يعني خودمان را با وضع كنوني، ولو وضعي 

غيربهينه، وفق داده ايم. 
5- هركس يارانه دريافت مي كرد، مبلغ ثابتي دريافت 
مي كرد. بدين ترتيب فرق بين دريافت و عدم دريافت 
يارانه زياد بود، لذا هيچك��س حاضر به انصراف نبود. 
يارانه پرداختي بايد تابعي از درآمد و ثروت فرد باشد، 
بنحوي كه فقيرترين اش��خاص بيش��ترين يارانه را 

دريافت كنند. 
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 معافيت واردات فيلتر سيگار
از دريافت مجوز سازمان غذا 

بر اساس بخش��نامه گمرك، واردات فيلترهاي 
مورد استفاده در توليد دخانيات از دريافت مجوز 

سازمان غذا و دارو معاف شد. 
بر اس��اس اعالم دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، منضم به مكاتبه س��ازمان غذا و 
دارو، واردات فيلترهاي مورد اس��تفاده در توليد 
دخانيات از دريافت مجوز س��ازمان غ��ذا و دارو 

معاف خواهد بود.

توقيف بزرگ ترين محموله 
هرويين در كشور

گمرك ايران با همكاري واجا و ماموران گمرك 
بازرگان موفق به شناسايي رصد و كشف ميزان 

۱۱۰۰ كيلو گرم هرويين شدند.
ماموران گمرك بازرگان موفق به شناسايي رصد و 
كشف ميزان ۱۱۰۰ كيلو گرم هروئين شدند؛ اين 
محموله بزرگ ترين و مهم ترين كشف سال هاي 

اخير است كه شناسايي و توقيف شده است.
اين كشف بس��يار مهم حاصل عزم و اراده ملي و 
نتيجه همكاري بخش هاي مختلفي است كه با 
مديريت گمرك جمهوري اسالمي ايران حاصل 

شده است.
بر اس��اس اين گزارش، محموله شامل پنل هاي 
گچي بوده و اي��ن حجم هروئين در ميان پنل ها 

جاسازي شده بود كه شناسايي و متوقف شد. 

انجام تشريفات خروج موقت 
كاميون ها در ايام اربعين

طبق اعالم گم��رك به منظ��ور جلوگيري از 
ازدح��ام و ترافي��ك كاريدر مرزه��اي خروج، 
تش��ريفات خ��روج موق��ت كاميون ه��ا و 
محموله ه��اي مربوطه در گم��ركات مبدأ در 
ايام برپايي راهپيمايي عظيم اربعين حسيني 

انجام مي شود.
 علي اكبر ش��اماني مديركل دفتر صادرات در 
بخشنامه اي به كليه گمركات اجرايي موضوع 
»انجام تش��ريفات خروج موق��ت كاميون ها و 
محموله هاي مربوطه در گمركات مبدأ در ايام 
برپايي راهپيمايي عظيم اربعين حس��يني« را 

ابالغ كرد.
در اين بخش��نامه آمده اس��ت: ب��ا عنايت به 
مباحث مطروحه در جلس��ه مش��ترك مورخ 
۹7/۶/۲4 اي��ن دفت��ر و دفتر مركزي س��تاد 
بازس��ازي عتبات عاليات و با توجه به برپايي 
راهپيماي��ي عظيم اربعين امام حس��ين )ع(، 
دستور فرماييد در راس��تاي ارايه خدمات به 
زائران محت��رم اربعين و به منظور تس��هيل، 
تسريع و جلوگيري از ازدحام و ترافيك كاري 
در ايام مذك��ور در مرزهاي خ��روج، ترجيحا 
انجام تش��ريفات خروج موق��ت كاميون ها و 
محموله ه��اي مربوطه در گم��ركات تفويض 
اختي��ار ش��ده موض��وع بخش��نامه ش��ماره 
۹4۹77/۹۲/۲3۸  صورت پذيرد و محموالت 
اشاره ش��ده پس از انجام تش��ريفات گمركي 
خروج موقت در گم��ركات مبدا، صرفا جهت 
خروج به گمرك مرزي ذيربط مراجعه نمايند.

1.3 درصد جمعيت كشور 
عشاير هستند

روز گذش��ته دفتر كش��اورزي مركز آمار ايران 
گزارشي از وضعيت سرش��ماري كشاورزي در 
ايران منتش��ر كرد. در اين گزارش آمده است: 
اولين سرشماري كشاورزي ايران در سال ١٣٥٢ 
فقط در نقاط روستايي اجرا شد و پس از آن در 
س��ال هاي ١٣٦٧، ١٣٧٢ و ١٣٨٢ سرشماري 
كش��اورزي به صورت عمومي )نقاط شهري و 
روس��تايي( به مرحله اجرا درآمد. سرش��ماري 
عمومي كشاورزي ١٣٩٣ چهارمين سرشماري 
عمومي كشاورزي كشور بود كه مهرماه آن سال 
به مرحله اج��را درآمد كه در اين سرش��ماري 
بيش از ٤ ميليون بهره بردار كشاورزي در سطح 
كشور سرشماري شده اند كه سهم بهره برداران 

روستايي ٨٧ درصد بوده است.
طبق نتايج حاصل از سرشماري عمومي نفوس و 
مسكن سال ١٣٩٥، جمعيت كشور 7۹ ميليون 
و ۹۲۶ هزار و ۲7۰ نفر بوده است كه ٢٦ درصد در 
نقاط روستايي سكونت داشتند. مساحت اراضي 
كشاورزي كشور ١٦,٥ ميليون هكتار است كه 

٩٢ درصد در مناطق روستايي است. 
جامعه عشاير كوچنده كشور از ۲۱۲ هزار و ۶۶۰ 
خانوار با جمعيت يك ميليون و ۱۸۶ هزار و ۸3۰ 
نفر تشكيل ش��ده اند )۱,3 درصد جمعيت كل 
كشور( كه ٥١,٣ درصد افراد اين جامعه را مردان 
و بقيه را زنان تشكيل مي دهند. ٦٣ درصد افراد 
٦ ساله و بيش��تر جامعه عشاير كوچنده باسواد 
و بقيه بي سوادند. نرخ باسوادي در مردان ٧٠.٩ 

درصد و در زنان ٥٤.٨ درصد است. 

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: قانونگذار به دولت 
اجازه داده 44۰۰ ميلي��ارد تومان از اعتبارات عمراني 
ملي و ۲۰ درصد اعتبارات عمراني اس��تان ها را صرف 

يارانه تسهيالت كند.
حميد پور محمدي با اشاره به اينكه اين تصميم موجب 
مي ش��ود تس��هيالت ارزان قيمتي در اختيار فعاالن 
بخش خصوصي كه در طرح هاي نيمه تمام مشاركت يا 
سرمايه گذاري مي كنند قرار گيرد افزود: در تامين مالي 
اين طرح ها عالوه بر آنكه بودجه عمومي به عنوان اهرم 
وارد عمل مي شود، منابع صندوق توسعه ملي، فاينانس 
خارجي، تس��هيالت بانكي و بورس نيز اين طرح ها را 

تامين مالي مي كنند.
معاون امور اقتص��ادي و هماهنگي برنام��ه و بودجه 
سازمان برنامه و بودجه درباره افزايش شفاف سازي ها 
در مشاركت بخش خصوصي گفت: سازمان سامانه اي 
را طراح��ي و اطالعاتي را در آن ق��رار مي دهد كه هر 
دس��تگاهي كه مي خواهد طرحي را واگذار كند ابتدا 
طبق مقررات ش��وراي اقتصاد آن را ب��ه اطالع عموم 
برس��اند و با قراردادن موضوع در س��امانه اش آن را در 
قالب مزايده واگذار كند كه حاصل اين مسير چرخش 

آزاد اطالعات است .
وي اج��راي اين بند قانوني را فص��ل نويني در اجراي 
اصل 44 قانون اساس��ي و مشاركت بخش خصوصي 
در اقتصاد كشور ارزيابي كرد و گفت: خصوصي سازي 
صرفا با واگذاري س��هام كارخانجات محقق نمي شود 
بلكه بايد مردم در مجموع امور اقتصادي كشور احساس 

مشاركت كنند.
به گفته پورمحمدي طبق گزارش صدا و سيما اگرچه 
تحريم يك تهديد براي اقتصاد است اما زمينه هايي را 
فراهم مي كند كه در حالت عادي امكان پرداخت به آن 
ميسر نمي شد، يكي از آنها نگاه كردن به حجم بزرگ 
دولت و واگذاري بخشي از دارايي ها و در چارچوب اصل 
44 قانون اساسي و جلب مشاركت مردم در اقتصاد به 

معناي واقعي است.
وي تصريح ك��رد: به همي��ن منظور قان��ون الحاق و 
تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹7، مصوبات شوراي اقتصاد، 
هيئت دولت و ش��وراي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
فرصت هاي خوبي را ايجاد كرده است تا از لحاظ حقوقي 
بس��ياري از دارايي هاي دولت را واگذار يا با مشاركت 

بخش ه��اي خصوصي و تعاوني جل��ب كنيم . معاون 
س��ازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ميزان دارايي هاي 
شناخته شده دولت كه تاكنون وزارت اقتصاد شناسايي 
كرده رقم بسيار بزرگي اس��ت كه بخش مهمي از آن 
امكان واگذاري دارد كه در همين چارچوب طرح هاي 
نيمه تمام دولت قرار دارد با حدود 7۰ هزار طرح نيمه 
تمام اس��تاني و ۶ ه��زار طرح نيمه تم��ام ملي كه اگر 
بخواهيم با اعتبارات موجود به انجام برس��د س��اليان 
درازي زمان مي برد و طوالني شدن آنها را از حيز انتفاع 
مي اندازد. وي بودجه موردنياز براي اتمام اين طرح ها 
را 5۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد كرد كه دولت امكان 
تامين اين مبلغ را ضمن آنكه با طوالني تر ش��دن اين 

مدت زمان هزينه ها نيز افزايش مي يابد.
پورمحمدي ابهامات بخش خصوصي را براي ورود به 
اين طرح ها در 4 عنوان طبقه بندي كرد و گفت: توجيه 
پذيري اقتصادي براي مش��اركت و س��رمايه گذاري، 
نظامات مال��ي، بانك ها و بازار س��رمايه و تامين مالي 
خارجي، وثايق طرح و در نهايت داوري هنگام اختالف 
بين س��رمايه گذار و دولت كه تبصره ۱۹ قانون بودجه 

امسال به همه اين ابهامات پاسخ داده است.
اين مقام مس��وول خاطرنشان كرد: طبق قانون دولت 
حق قيمت گذاري براي محصول و توليد طرح را نخواهد 
داشت و اگر خواست بنا به ضرورت ها قيمت گذاري كند 
بايد تف��اوت آن را بپردازد يا خريد خدمت كند، ضمن 

آنكه اين طرح ها را براي ۱۰ سال از ماليات معاف كرده 
و حق بيمه كارفرمايان را به حداقل ممكن رسانده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه 
چه ضمانتي وجود دارد در حالي كه طرح هاي نيمه تمام 
بسياري در كشور وجود دارد، كلنگ زني هاي جديد و 
موازي صورت نگيرد گفت: از سازوكارهايي كه سازمان 
روي آن دقت دارد و رصد مي كند كميسيون ماده ۲3 
است كه اگر قرار باشد طرح جديد ملي اجرا شود ابتدا 
بايد دستگاه اجرايي درخواست ضرورت هايش را ارايه 
دهد كه اگر سازمان هم آن را تاييد كند، بايد به تصويب 

كميسيون برسد تا رديف بودجه اي آن ايجاد شود .
وي خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر اين مسير كامال 
متوقف است و دولت هم قصد بازكردنش را ندارد مگر در 
شرايط ضروري و كليدي، بنابراين اولويت اساسي كشور 
ابتدا اتمام طرح هاي نيمه تمام است و بعد مي توانيم به 

سمت طرح هاي جديد برويم.
پورمحمدي تاكيد كرد: درباره طرح هاي اس��تاني هم 
همينطور در بخش��نامه بودجه امس��ال براي اجراي 
طرح هاي جديد سختگيري كرده ايم، اما اگر دستگاهي 
از طريق مشاركت يا واگذاري دارايي ها بخش خصوصي 
بتواند منابعي جلب كند مي تواند آن را صرف طرح جديد 
كند، به عبارت بهتر اين مسيري است كه دستگاهي 
مي تواند از محل منابع تجهيز ش��ده به س��مت طرح 

جديد برود.

تسهيالت ارزان قيمت براي سرمايه گذاران طرح هاي نيمه تمام افزايش صادرات اسم رمز بي ثباتي است

روز گذشته در موسسه دين و اقتصاد كنفرانس خبري با 
موضوع تبيين ابعاد راهگشاي نامه دوم اقتصاد دانان برگزار 
شد. به گزارش »تعادل« در اين نشست، عباس شاكري، 
اقتص��اد دان  در مورد تحوالت اخير اقتصاد و به ويژه نرخ 
ارز گفت: بخش شبه دولتي از برنامه اول توسعه تا امروز 
در نبود شفافيت روز به روز تقويت شده است. اين شرايط 
اكنون تشديد شده است، يك عامل آن را مي توان به خروج 
امريكا از برجام و اعمال تحريم هاي اقتصادي دانست، از 
سويي نرخ ارز افزايش يافته است كه در محافل دولتي و 
غيردولتي جهت توجيه حمايت از صادرات عنوان مي شود 
و اين بحثي است كه از برنامه اول توسعه تا امروز شاهد آن 
بوده ايم. شاكري گفت: در حالي كه افزايش نرخ ارز در اين 
سال ها نه تنها صادرات را افزايش نداد بلكه باعث بي ثباتي و 
تورم در كشور شد و بايد از نظام تصميم گيري كشور پرسيد 
كه پس اين افزايش صادرات كجا روي داده است؟ در حالي 
كه وعده حمايت از توليد ملي را مي دهيم، واردات هنوز 
ادامه دارد. افزايش صادرات در گرو توليد مبتني بر دانش و 
عرضه نيرومند، گمرك شفاف و رقابت پذيري آسان است 
و افزايش نرخ ارز در وهله بعدي قرار دارد. اين اقتصاددان 
ادامه داد: اگر تسهيالت اعطايي به بخش صنعت را با بخش 
خدمات مقايسه كنيم متوجه مي شويم كه بخش خدمات 
شاهد رشد مثبت بوده است و موجب جابه جايي متنفعان از 
شرايط شده است بطوري كه گروهي صاحب منافع شده اند 
و مردم و نيروي كار تضعيف شده است كه در اين صورت 

نمي توانيم صادرات مناسبي داشته باشيم. شاكري متذكر 
شد: افزايش صادرات اسم رمز بي ثباتي است و خروج امريكا 
از برجام با اين توجيهات دست به دست هم داده تا عده اي 
را وارد فعاليت هاي سوداگرانه بكند. جالب آنكه آقايان براي 

اين بي ثباتي متوسل به تجربه سال 74 مي شوند.
اين اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي صادرات را 
عامل رفاه آحاد جامعه دانس��ت و افزود: افزايش نرخ ارز 
نتوانس��ته صادرات را افزايش و واردات را كاهش بدهد و 
اگر صادراتي بوده مربوط به اقالمي مانند گوجه فرنگي و 
سيب زميني است در حالي كه صادرات بايد رفاه عمومي 

را افزايش دهد نه اينكه منافع گروه خاصي را تامين كند.
شاكري گفت: در حالي كه اين گروه ها از صادرات غيرنفتي 
سود مي برند بس��ياري از توليدكنندگان كشور ممنوع 
الخروج هستند. با توجه به آنكه اقتصاد بازي مجموع صفر 
است اين سود از جيب كارگران و صندوق هاي بازنشستگي 
تامين مي شود و بايد پرسيد كه چرا عده اي كه خيلي زود 

دلواپس مي شدند، حاال دلواپس نيستند؟
وي تصريح كرد: در اين شرايط مسكن گران و ركود ايجاد 
شده است در حالي كه آهن چند برابر شده است چگونه 
مي توان از ساخت مس��كن صحبت كرد و اين عالمت را 
شما آقايان داديد تا قيمت ها باال برود. ما بايد ابتدا موانع را 
شناسايي كنيم و گرنه توجيهات، اقتصاد را بي ثبات خواهد 
كرد و در صورت استفاده از منابع و تدابير باثبات هيچ كس 

جرات تعرض به ما را نخواهد داشت.



بانك و بيمه4اخبار
بانك هاي خصوصي آماده 

ايجاد بانك مشترك ايران و عراق
جعفر الرسول الحمداني رييس فدراسيون اتاق هاي 
بازرگاني عراق در گفت وگو با ايِبنا اظهار داش��ت: 
تسهيل در نقل و انتقال پول بين دو كشور از مهم ترين 
عوامل رش��د مبادالت تج��اري و روابط اقتصادي 
خواهد بود كه دو كشور بايد تالش كنند در اين راه با 
عزمي جدي تر گام بردارند. وي با بيان اينكه، ابزارهاي 
ساده اي براي انتقال پول بين دو كشور وجود دارد، 
گفت: انجام تب��ادالت از طريق بانك هاي محلي و 
بانك هاي مشترك يكي از اين راه حل ها است و در 
اين زمينه بانك هاي عراقي تمايل دارند با بانك هاي 

خصوصي ايران بانك هاي مشترك تشكيل دهند.
رييس اتاق مش��ترك ايران و عراق نيز با اش��اره به 
اعالم آمادگي بانك هاي خصوصي براي ايجاد بانك 
مش��ترك با عراق، گفت: البته بانك ها تابع قوانين 
بانك مركزي دو كشور هستند. رييس اتاق مشترك 
ايران و عراق درباره آماده بودن زمينه هاي راه اندازي 
بانك مشترك بين ايران و عراقي اظهار داشت: اكنون 
برخي بانك هاي ما در عراق فعاليت مي كنند اما مهم 
اين اس��ت كه عزم بانك هاي مركزي دو كش��ور بر 
اين كار باش��د، بانك هاي مركزي ايران و عراق بايد 

به صورت جدي تري اين موضوع را پيگيري كنند.
آل اس��حاق با بيان اينكه بانك هاي مركزي ايران 
و عراق اعالم آمادگي كرده ان��د اما در جزييات كار 
مشكالتي وجود دارد، گفت: زمينه هاي ايجاد اين 
بانك آماده است و با وجود همه محدوديت ها امكان 

ايجاد بانك مشترك وجود دارد.

تشريح اهداف كليدي 
سال هاي آتي بانك انصار 

نشست سراسري مديران ارشد بانك انصار باحضور 
دكترابراهيم��ي مديرعامل بانك انص��ار، معاونان و 
مديران شعب اس��تان هاي سراسر كشور در استان 
مازندران برگ��زار و در آن، راهبردها، سياس��ت ها و 
برنامه هاي اين بانك تشريح شد. به گزارش اداره كل 
روابط عمومي وتبليغات، دكترابراهيمي مديرعامل 
بانك انصار طي سخناني در اين گردهمايي با اشاره 
به ايام  حزن و اندوه اهل بيت عصمت و طهارت در ماه 
محرم و عرض تسليت به مناسبت شهادت سيد و ساالر 
شهيدان، حضرت اباعبداهلل الحسين )عليه السالم( 
و ياران با وفايش؛ به تبيين ضرورت واليتمداري در 
همه اركان زندگي ش��خصي و اجتماعي پرداخت و 
درادامه فعاليت ها و نتايج عملكرد ش��ش ماهه سال 
جاري بانك انصار را تش��ريح و گفت: با اجراي موفق 
برنامه ها به ويژه درزمينه جذب منابع ارزان قيمت در 
نهمين مرحله از قرعه كشي سپرده هاي قرض الحسنه 
پس انداز كه همزمان با نوسانات شديد بازارهاي پول 
و سرمايه صورت گرفت، بارديگر مديريت و اقدامات 
جهادي مديران ارزش��ي و همكاران شريف بانك به 
منصه ظهور رسيد. دكترابراهيمي در ادامه با ارزيابي 
مثبت از عملكرد شش ماهه بانك درراستاي اجراي 
طرح تحول ۲ افزود: عملكرد رو به پيش��رفت بانك 
انصار نشانگر عزم وتالش همدالنه و برادرانه مديران و 
كاركنان بانك است كه بايد براساس الگوي مديريت 
جهادي تداوم يابد و فعاليت ها به گونه اي باشد كه تمام 
اهداف طرح تحول۲ طي زمان باقيمانده تا پايان سال 
۹۷محقق شود تا انشاءاهلل با آسودگي خيال مرحله 
سوم تحول را با شروع سال بعد، پيگيري و اجرا كنيم.

مديرعامل بانك انصار سپس با بيان انتظارات خود 
در زمين��ه بازارياب��ي بانك و ضرورت انطب��اق آن با 
دستاوردهاي علمي و اجرايي، الزمه تحقق اين موضوع 
را عزم جمعي ويك امرعمومي براي همه اجزاي بانك 
برشمرد كه از صدر تا ذيل بايد در آن مشاركت داشته و 
الزمه موفقيت در آن را هوشمندي تمام عيار در زمينه 
بازاريابي و استفاده از اطالعات و آمار و پيش بيني پذير 
كردن مسير رشد و بالندگي آتي بانك براي تقويت 
نقاط قوت و بر طرف كردن ضعفها و نقصان ها دانست.

مديرعامل بانك انصار با برشماري تحوالت رخ داده 
در مدل كس��ب وكار بانك، مديريت و الگوي كسب 
وكار نوي��ن را به عنوان موضوعي كلي��دي در طرح  
تحول ۳ بانك معرفي و آن را نيازمند توجيه همگاني 
و فرهنگ سازي دانست و تاكيد كرد: همه مديران در 
سطوح مختلف بايد مدير كسب وكار باشند؛ يعني بر 
روي توانمندي ها، اختيارات و پتانسيل هاي موجود 
برنامه ريزي و با دقت هزينه هاي عملياتي وغيرعملياتي 
را در راستاي ارتقاي سطح كسب وكار، مديريت كنند. 
دكترابراهيمي در پايان با تبيين دستاوردهاي طرح 
تحول بانك بر لزوم پياده س��ازي هرچه نيرومندتر و 
هوشمندانه تر مرحله س��وم طرح تحول بانك انصار 
تأكيد و با اشاره به اهميت بانكداري ديجيتال، شناخت 
مدل و پارادايم ه��اي جديد كس��ب وكار، انتقال از 
عقود مشاركتي به عقود مبادله اي، تصريح كرد: بايد 
مطالبات معوق را بازهم كاهش داده و آن را به عنوان 
روندي مستمر، پايا و ماندگار در حوزه برندينگ بانك 
استمرار بخشيده و مديريت نماييم. گفتني است در 
اين گردهمايي همچنين آقاي نظري مديريت شعب 
استان مازندران گزارشي از عملكرد مجموعه ارايه و 
س��پس تعدادي از معاونين در حوزه هاي تخصصي 
خود به ايراد س��خنراني پرداخته و برنامه هايشان را 
براي ت��داوم موفقيت بان��ك در حوزه هاي مختلف 

تبيين كردند.

فروش ارز در بازار ثانويه
 به ۳ ميليارد يورو رسيد

ميزان فروش ارز از ابتداي آغاز به كار اين بازار تا روز 
گذش��ته به ۲ ميليارد و ۹۷5 ميليون يورو رسيده 
اس��ت. به گزارش ف��ارس، در ابتداي آغ��از به كار 
بازار ثانوي��ه ارزي، حجمي بالغ بر ۲ ميليارد و ۹۷5 
ميليون و 100هزار يورو ارز توسط صادركنندگان 
به صرافي ها فروخته شده و واردكنندگان ۲ ميليارد 
و 566 ميليون و ۷00 هزار يورو خريداري كرده اند.

روز گذش��ته ميانگين نرخ فروش هر يورو ۹۲۳4 
تومان ميانگي��ن خريد ۹۳۲5 تومان بوده اس��ت. 
باالترين نرخ يورو، 11 هزار و ۷4۷ تومان بوده كه در 

روز 4 مهر به ثبت رسيده است.

CFT كاهش نرخ طال ، سكه و ارز به دنبال تصويب

    سكه در سراشيبي سقوط        ريزش بيشتر نرخ دالر 

تداوم  روند كاهش نرخ طال و ارز در بازار 

آسيب شناسي بدهي بانك ها به بانك مركزي

گروه بانك و بيمه     محسن شمشيري 
روز يك ش��نبه 15 مهرم��اه ۹۷ دالر آزاد در ب��ازار و 
صرافي ها با بيش از يك هزار تومان كاهش به 1۲ هزار 
و 100 تومان رسيد و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد به ۳ ميليون و ۷۹5 هزار تومان رسيد.  هر يورو 

در بازار آزاد به 14 هزار و ۹00 تومان كاهش يافت.
از س��وي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم س��كه بهار 
آزادي يك ميليون و ۹05 هزار تومان و هر قطعه ربع 
بهار آزادي نيز ۹5۲هزار تومان معامله شد. بر اساس 
اين گزارش، هر قطعه س��كه گرمي 680 هزار تومان 
معامله شد و هر گرم طالي 18 عيار نيز با ۳6۷ هزار و 

500 تومان فروخته شد.
روز يكشنبه 15 مهر ۹۷، در پي تصويب اليحه الحاق 
ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي 
تروريس��م )CFT( در مجلس، بازار طال و سكه و ارز 
واكنش مثبت نش��ان داده و روند كاهش��ي در پيش 

گرفتند.  
به گزارش »تعادل«، بانك هاي عامل نيز قيمت خريد 
ارز را براي هر دالر ۹۹50، يورو 11460 تومان اعالم 
كردند و ه��ر دالر امريكا را بدون تغيير نس��بت به ۲ 
روز گذش��ته ۹۹500 ريال از فروشندگان خريداري 
مي كنند. در بازار آزاد نيز گفته مي ش��ود كه دالالن 
كوچ��ه و خيابان قيمت خري��د ارز را بين 10500 تا 
1۲۲00 تومان اعالم كرده اند و نرخ هاي فروش نيز با 
فاصله يكي دو هزار تومان از اين نرخ ها در جريان است 

و هنوز به ثبات نسبي نرسيده است. 
بانك مركزي از روز دهم مهرماه و همزمان با سقوط 
نرخ دالر و ساير ارزهاي خارجي در بازار به بانك هاي 
مجاز به عمليات ارزي مجوز داد تا نس��بت به خريد 
ارز از مردم اقدام كنند .اين بانك با اش��اره به تمايل 
مردم به ف��روش ارزهاي خود و ني��ز امتناع دالالن 
ارز و برخي صرافي ها از خريد ارز، از مردم خواس��ت 
با مراجعه به ش��عب ارزي بانك ه��اي داراي مجوز 
عمليات ارزي، نس��بت به فروش ارزه��اي خود به 

قيمت اعالمي اقدام كنند.
در حالي كه در روز نخست اجراي اين طرح، بانك ها 
هر دالر امري��كا را تا 10 هزار و 500 تومان خريداري 
مي كردند اما  ديروز بانك ها با توجه به كاهش ادامه دار 
ن��رخ ارز در بازار ه��ر دالر را ۹۹50 تومان خريداري 
مي كنند. همچنين اين امكان براي مشتريان بانك ها 
فراهم اس��ت تا با اس��تفاده از بخش��نامه ارزي بانك 
مركزي، در بانك ها حساب سپرده ارزي افتتاح كنند.

براين اساس بانك مركزي روز سوم شهريورماه 1۳۹۷ 
بخشنامه سپرده گيري ارزي را به بانك ها ابالغ كرد كه 
براساس آن بانك ها مجاز شدند سپرده گيري ارزي به 
صورت اس��كناس ارزهاي يورو، درهم امارات و دالر 
امريكا را با نرخ هاي س��ود به ترتي��ب ۳، ۲ و 4 درصد 
ساليانه با تضمين بانك مركزي براي متقاضيان افتتاح 
كنند. بازپرداخت اصل و س��ود وجوه ارزي س��پرده 
گذاري شده به صورت اس��كناس ارزي توسط بانك 
مركزي تضمين شده اس��ت و در حقيقت دارندگان 
ارزهاي اشاره شده، پول خود را با عامليت بانك ها در 

اختيار بانك مركزي قرار مي دهند.
روز يكشنبه 15 مهرماه ۹۷ همزمان با تصويب اليحه 
CFT بازار ارز دچار شوك شده و صرافي ها خريد ارز 
از مردم ندارند. دالالن كوچه و خيابان قيمت فروش 
را بين 11 هزار و ۹00 تومان تا 1۲ هزار و ۲00 تومان 
تعيين مي كنند ولي قيمت خريد آنها بين 10 هزار و 
500 تا 11 هزار تومان است. اما فعاالن بازار معتقدند 
كه بخش��ي از بازار ارز ش��امل تعدادي از صرافي ها و 
دالالن ارزي، معامله اي ندارن��د و منتظر تحوالت و 
اثر مصوبات مجلس و اقدامات بانك مركزي و شبكه 
بانكي در بازار ارز هستند. از آنجا كه اكثر فعاالن بازار 
ارز از بانك ها تا صرافي ها و دالالن خريدار ارز هستند، 
به نظر مي رسد كه نوسان نرخ ها همچنان ادامه دارد 
و طي روزهاي آين��ده نرخ تعادلي و با ثبات نس��بي 

مشخص خواهد شد. 

  اثر مصوبات مجلس بر بازار ارز و طال
مجلس به دنبال چند ماه بررسي دقيق، در فرآيندي 
شفاف و در جلوه اي درخشان از دموكراسي، پيوستن 
ايران به كنوانس��يون مقابله با تامين مالي تروريسم 

را تصويب ك��رد كه با اين مصوب��ه، تعهدات حقوقي 
چهارگانه كش��ورمان به استانداردهاي مالي و بانكي 

FATF توسط مجلس تصويب و تكميل شدند.
از ميان ۲۷1 نماينده حاضر در جلسه علني مجلس 
14۳ نماينده راي موافق، 1۲0 نماينده راي مخالف 
و 5 نماين��ده راي ممتن��ع دادند كه براين اس��اس، 
كنوانس��يون CFT يا »اليحه الحاق دولت جمهوري 
اس��المي ايران به كنوانس��يون بين المللي مقابله با 
تامين مالي تروريس��م« ب��ا راي نمايندگان مردم در 
خانه ملت به تصويب رس��يد. اين كنوانس��يون يكي 
 FATF از چهار اليحه مربوط به پيوس��تن اي��ران به
اس��ت. به دنبال تصويب اين اليحه، ب��ازار ارز و طال و 
س��كه واكنش كاهشي داشته و در همين راستا، رضا 
تركاشوند در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا درباره تصويب 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي 
تروريسم )CFT( از سوي مجلس و تاثير آن بر بازار ارز، 
اظهار داش��ت: برداشت اوليه ما اين است كه تصويب 
اين اليحه، در كوتاه مدت شوك كاهشي به بازار وارد 

خواهد كرد و بيشتر تاثير رواني است.
وي افزود: بطور حتم تصوي��ب اين اليحه به كاهش 
حباب ارز كمك كرده و بازار به سمت تعادل و واقعي 
ش��دن قيمت حركت خواهد كرد. دبي��ر كل كانون 
صرافان اي��ران، ادامه داد: واكنش لحظ��ه اي بازار به 
اين اليحه، به گونه اي اس��ت كه دالر به سمت كانال 
1۲ هزار تومان در حال حركت است و پيش بيني ما 
اين است. به گفته تركاشوند، CFT يك اقدام بنيادي 
براي كنترل وضعيت بازار ارز نيس��ت و شايد عاملي 
براي تنش زدايي در روابط بين الملل ايران باش��د و 
فشارهاي سياس��ي بر ايران را كاهش دهد اما تبادل 
داده هاي ارزي كش��ور را تس��هيل نخواهد كرد و در 
بلندمدت منافعي براي كشور و اقتصاد خواهد داشت 

و به زودي شاهد تاثير اين اليحه نخواهيم بود.

  بازار طال كاهشي شد
آيت محمدولي نيز در اين باره گفت: بطور حتم اليحه 
الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون 
 )CFT( بين المللي مقابله با تامين مالي تروريس��م
همس��و با روند دولت و بانك مركزي براي ثبات بازار 
ارز بوده و مي تواند در جهت كاهس قيمت ها و ثبات 

بازار موثر باشد.
وي افزود: با بازگش��ت ب��ازار به ش��رايط قبل و روند 
كاهشي بطور حتم طال و س��كه هاي خرد خريداري 
شده توس��ط افراد غير متخصص، به بازار بازخواهد 
گشت. رييس اتحاديه طال و جواهر درباره قيمت ها، 
گفت: سكه امامي ۳ ميليون و ۷00 هزار تومان، سكه 
بهار آزادي ۳ ميليون و 500 هزار تومان، نيم س��كه و 
ربع سكه به ترتيب يك ميليون و 800 هزار تومان و 

يك ميليون تومان در بازار در حال معامله است.
محمدولي ادامه داد: س��كه يك گرمي نيز 6۲0هزار 
توم��ان و قيمت ط��ال 18 عي��ار گرم��ي ۳۳۹ هزار 
800توم��ان، يك مثق��ال 18 عيار ي��ك ميليون و 
656هزار و ۹00 تومان در بازار قيمت خورده است. 

  احضار 942 اخاللگر بازار ارز و سكه
 به پليس پايتخت 

رييس پلي��س پايتخت اعالم كرد: ۹4۲ س��وداگر و 
اخاللگر بازار ارز و سكه به درخواست بانك مركزي و با 
همكاري دستگاه قضا احضار شده اند.، سردار حسين 
رحيمي روز يكش��نبه در نود و دومين جلسه شوراي 
پنجم شهر تهران با اش��اره به برخورد قاطع پليس با 
سوداگران ارز و سكه افزود: 14۷ نفر از دانه درشت ها 

و مفسدان بازار نيز شناسايي و دستگير شدند.

  كاهش نرخ ارز بازار آزاد تا نرخ ثانويه 
از س��وي ديگر، معاون اس��بق ارزي بانك مركزي با 
توضيح داليل كاهش نرخ ارز، گفت: با توجه به افزايش 
صادرات، افت واردات و بهاي نفت بازار ارز كشور قابل 
مديريت است و بانك مركزي مي تواند نرخ بازار آزاد 

را به نرخ بازار ثانويه نزديك كند.
سيد كمال سيدعلي در گفت وگو با فارس درخصوص 
علت كاهش��ي نرخ ارز در بازار اظهارداش��ت: به نظر 
مي رس��د وقتي نرخ ارز به آن س��رعت باال مي رفت و 

از طريق ش��بكه هاي مجازي و ش��بكه هاي خارجي 
حمايت مي ش��د، اي��ن افزاي��ش كام��ال هيجاني و 

غيرمنطقي بود.
وي اف��زود: دولت و دو ق��وه ديگر تصمي��م گرفتند 
مقداري دس��ت بانك مركزي را ب��از بگذارند و مجوز 
دادند به بازار وارد شود و اين اقدام به سرعت افزايش 
قيمت را كند كرد و سپس روند قيمت را كاهشي كرد. 
معاون اسبق ارزي بانك مركزي با بيان اينكه نرخ ارز 
1۳ هزار تومان، نرخ تعادلي بازار ارز نيس��ت ،گفت: 
آنچه مشخص است، اين اس��ت كه مصرف ارز براي 
خريد كاالها و خدمات اس��ت و دو مصرف را سيستم 
بانكي پوش��ش مي دهد. كاالهاي اساس��ي با 4۲00 
تومان و تامين ارز ساير كاالها در بازار ثانويه. كاالهاي 
مورد نياز مردم توسط سيستم بانكي و بانك مركزي 
تامين مي ش��ود و بنابراين نرخ تعادلي براي مصارف 

كااليي اين نرخ ها خواهد بود. 
وي ادامه داد: اما س��ه سرفصل ديگر داريم كه يكي از 
آنها تقاضاي احتياطي است؛ وقتي نرخ ارز به صورت 
كاهشي باشد، تقاضاي احتياطي از بازار خارج مي شود؛ 
سرفصل ديگر نيز قاچاق است كه با توجه به نرخ  باالي 
ارز توجيه اقتصادي قاچاق ندارد و كاهش محسوسي 
داشته اس��ت.  مديرعامل صندوق ضمانت صادرات 
گفت: س��رفصل آخري كه باقي مي مان��د، تقاضاي 
س��فته بازي و خروج سرمايه اس��ت. بانك مركزي با 
مداخل��ه خودش چه به صورت خريد و چه به صورت 
فروش اگ��ر بتواند ب��ازار را مديريت كن��د، مي تواند 

تقاضاي سفته بازي و احتياطي را مديريت كند.
س��يد علي با بيان اينكه بانك مرك��زي مي تواند نرخ 
بازار آزاد را به نرخ بازار ثانويه ارزي نزديك كند، افزود: 
وجود فاصله اندك قيمت بين بازار ثانويه و بازار آزاد 
طبيعي است چرا كه در بازار ثانويه معامالت حواله اي 

است و در بازار آزاد به صورت نقدي معامله مي شود.
اين كارشناس ارزي در پاسخ به اين سوال كه آيا بازار 
ارز در آبان ماه با ش��وك ديگري مواجه نخواهد شد، 
گفت: از آن روزي كه كش��ور كره از ب��ازار نفت ايران 
بيرون رفت حدود ۳ ماه مي گذرد اما امروز مي بينيم 
كه قيمت ارز كاهش يافته اس��ت. بنابراين وقتي يك 
خبري اعالم مي ش��ود، همان روز اثر خود را بر جاي 

مي گذارد.

  تسهيل گري مراودات بانكي 
همچنين عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارج��ي مجلس از تس��هيل گري م��راودات بانكي 
ب��ا تصوي��ب CFT و لوايح FATF خب��ر داد و گفت: 
نمايندگان طبق منافع ملي به بررس��ي لوايح اقدام 
كردند. هادي شوش��تري در گفت وگو با ايِبنا با اشاره 
به بررسي ابعاد مختلف كنوانسيون FATF با حضور 

كارشناس��ان مرتب��ط در كميس��يون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس و تصويب CFT در جلسه 
ديروز مجلس، گفت: بطور حتم نمايندگان با بررسي 
ابعاد مختلف اين كنوانسيون و در نظر گرفتن منافع 

ملي بهترين تصميم را اتخاذ كردند.
نماينده مردم قوچ��ان در مجلس با بيان اينكه طبق 
بررس��ي هاي انجام ش��ده تمامي كارشناسان حوزه 
اقتصادي به ويژه در حوزه نظ��ام بانكي تصويب اين 
كنوانسيون را به نفع كش��ور مي دادند، افزود: بيشتر 
كارشناس��ان ارش��د بانكي چه در ح��وزه بانكداري 
خصوصي و چ��ه دولتي موافقت خود را با تصويب آن 

كنوانسيون اعالم كرده اند.

  تقويت بازگشت ارز صادراتي با 
پيمان سپاري ارزي

كارشناسان مي گويند استفاده از پيمان سپاري ارزي 
در شرايط فعلي اقتصاد ايران مي تواند راهگشا باشد 
و از اين طريق مي تواند روند بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات را تقويت كرد. دول��ت و بانك مركزي با باال 
رفتن هيجانات ارزي طي ماه هاي اخير سياست هاي 
جديد ارزي را ارايه و يا سياس��ت هاي قبلي را دوباره 
اجرايي كرده است. پيمان س��پاري ارزي را مي توان 
يك��ي از راه حل هاي بانك مركزي ب��راي مديريت و 
كنترل بازار عنوان كرد. پيمان سپاري ارزي را مي توان 
يكي از ابزارهاي سياس��ت كنت��رل ارز عنوان كرد و 
زماني كه دولت يا بانك مرك��زي، صادركنندگان را 
وادار كنند كه ارز حاصل از صادرات خود را به كشور 
بازگردانند و آن را به بانك هاي مشخصي كه از سوي 
بانك مركزي تعيين مي شوند به فروش برسانند، اين 

قانون اجرايي شده است.

  لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات 
از س��وي ديگر، س��يد بهاءالدين حس��يني هاشمي 
نيز درباره اجراي اين سياس��ت در گفت وگو با ايِبنا، 
اظهار داش��ت: پيمان سپاري ارزي، پيماني است كه 
صادركننده براساس كارنامه گمركي به بانك متعهد 
مي شود تا كااليي كه با استفاده از منابع و دارايي هاي 
دول��ت توليد مي كند، ارز و يا كاالي��ي در قبال آن به 

كشور وارد كند. 
وي اف��زود: البت��ه اكث��ر اي��ن پيمان ه��ا از س��وي 
صادركنندگان ايفا و ارز حاصل از صادرات به ش��بكه 
بانكي اظهار نمي شود در حالي كه دولت در راستاي 
افزايش تراز پرداخت خارجي مي خواهد، منابع ارزي 

افزايش يابد.
اين كارشناس اقتصادي درباره اجراي اين پيمان در 
شرايط فعلي كشور، گفت: استقبال از اين پيمان بسيار 
كم است زيرا با منافع صادركننده تضاد دارد و به دليل 

اينكه صادركننده تمايل دارد تا نرخ ارز باالترين نرخ 
در بازار باش��د نه نرخ هاي مبادله اي، نيما و ... و علت 
اينكه از اين پيمان استقبال نمي كنند وجود بازار آزاد 

با قيمت هاي باالتر است.
حسيني هاشمي در ادامه افزود: پيمان سپاري ارزي 
در شرايط فعلي كشور، اقدام مثبتي است زيرا كسي 
كه با اس��تفاده از امكانات كش��ور كااليي را توليد و از 
كشور خارج مي كند، بطور حتم ارز حاصل از صادرات 
نيز بايد به اقتصاد كش��ور بازگرداند ام��ا اين پيمان 

هميشه با عدم استقبال مواجه است.
ام��ا نكته مهم اين اس��ت ك��ه پيمان س��پاري ارزي 
همانقدر كه مي تواند به ح��ل بحران هاي اقتصادي 
در كش��ور كمك كند، برخي پيامدهاي منفي نيز به 
هم��راه دارد از جمله اينكه از آنجا كه صادركنندگان 
را موظف مي كن��د ارز حاصل از ص��ادرات خود را به 
بانك هاي داخلي بفروشند، انگيزه توليد و صادرات را 
كاهش مي دهد. زيرا تحت اين قانون، صادركنندگان 
نخواهند توانست آنطور كه مايل هستند از عوايد توليد 

و صادرات خود براي حداكثرسازي سود بهره برند.

 CFT متعادل شدن نرخ ارز با تصويب  
نايب رييس كميس��يون ب��ازار پول و س��رمايه اتاق 
اي��ران نيز گفت: تصويب CFT در ش��رايط فعلي كه 
بازار هيجاني و ناامن اس��ت، قطعا تاثير مثبتي دارد و 
باعث مي شود، نرخ ارز متعادل تر شود و بورس رونق 

بيشتري پيدا كند.
محس��ن حاجي بابا در گفت وگو با ايِبنا، درباره تاثير 
تصويب اليحه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي 
مقابله با تامين مالي تروريسم در مجلس اظهار داشت: 
پيوس��تن ايران به FATF در شرايط فعلي الزامي به 
نظر مي رس��د و در صورت ع��دم تصويب اين اليحه، 
ارتباطات مالي ايران با دنيا محدودتر مي شد و قطعا 

روي اقتصاد تاثير منفي داشت.
وي درباره آثار اين اقدام بر وضعيت بازارها نيز گفت: 
در شرايط فعلي كه بازار هيجاني و ناامن است، قطعا 
تاثير مثبتي دارد و باعث مي شود، نرخ ارز متعادل تر 
شود و بورس رونق بيشتري پيدا كند. حاجي بابا ادامه 
داد: بانك مركزي در اي��ن مقطع موفق عمل كرده و 
نرخ حدود زير 10 هزار تومان براي دالر منطقي است 
اما بس��تگي به ماندگاري سياست هاي صحيح دارد. 
نرخ ارز نبايد ثابت نگه داشته شود و بايد اجازه دهيم 
بعد از رسيدن به تعادل، قيمت آن در حد ساالنه 4 تا 
5 درصد رش��د كند. وي افزود: براي مثال نزديك به 
۳5 هزار ميليارد تومان بابت بدهي موسس��ات مالي 
و اعتباري غيرمجاز پرداخت ش��ده كه يكي از داليل 
افزايش نرخ ارز نيز همين مساله بود اما هنوز وضعيت 

صاحبان اين موسسات شفاف نشده است. 

مهدي هاديان  
سهولت دست  اندازي بانك ها به منابع بانك مركزي، 
س��بب گس��ترش مخاطرات اخالقي در رفتار برخي 
بانك هاي ناس��الم براي تبديل شدن به بانك بزرگ و 

برخورداري از حمايت ضمني دولت مي  شود.
در چند ماه  گذشته همزمان با تشديد التهابات ارزي، 
بحث بده��ي بانك ها به بانك مرك��زي و راهكارهاي 
كاهش آن يكي از موضوعات اصلي محافل كارشناسي 
بوده است؛ بعضا نيز اين باور در بين مردم شكل گرفته 
كه بانك ها سعي كرده اند با اتخاذ پوزيشن ارزي و كسب 
سود از محل تسعير نرخ ارز و يا فروش آن در قيمت هاي 
باالتر، بخشي از بدهي خود به بانك مركزي را كاهش 
دهند. از آنجا كه پرداختن به تمام جوانب اين موضوع 
در اين مقال نمي گنجد، س��عي ش��ده در قالب چند 

ياددداشت اين مباحث بررسي شود.
بط��ور كلي، اس��تقراض بانك ها از بان��ك مركزي در 
اقتصادهاي توسعه يافته به عنوان يك پديده كوتاه مدت 
و براي مواقع اضطراري شناخته مي شود، ولي شواهد 
اقتصاد ايران حاكي از آن است كه اين موضوع به يك 
روال دايمي و فزاينده تبديل شده است. به عنوان مثال 

طي دوره 5 ساله خرداد 1۳۹۲ تا خرداد 1۳۹۷ بدهي 
بانك ها به بانك مرك��زي از 5۳ هزار ميليارد تومان به 
140 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. روند ُپر 
شتاب استقراض بانك ها از بانك مركزي باعث افزايش 
س��هم بدهي بانك ها به بانك مرك��زي به بيش از 50 
درصد در سال هاي اخير شده در حالي كه اين نسبت 
در اوايل دهه 1۳80، بين 10 تا ۲0 درصد در نوس��ان 

بوده است.
به عبارت ديگ��ر، در حالي كه انتظار مي  رفت صرفًا در 
مواقعي مانند بروز تنش مال��ي و افزايش نااطميناني 
نسبت به آينده كه فشار تبديل نقدينگي كليت نظام 
بانكي و سيستم  پرداخت  ها را تهديد مي  نمايد، شاهد 
افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي به عنوان آخرين 
وام  دهنده باشيم، در اقتصاد ايران، برداشت بانك ها از 
منابع بانك مركزي به ويژه طي يك دهه گذش��ته، به 
يك رفتار متداول تبديل شده است. بديهي است كه 
اين روند، عالوه بر ايجاد اخالل در انضباط پولي بانك 
مركزي، سبب سهولت در دست  اندازي بانك ها به منابع 
بانك مركزي شده و مي  تواند بروز مخاطرات اخالقي 
و كژمنش��ي در رفتار برخي بانك ها را به همراه داشته 

باشد. با توجه به آنكه در نظام بانكي كشور، دو نوع بانك 
تخصص��ي و بانك تجاري وج��ود دارد، تفكيك روند 
بدهي بانك ها تصويري روشن تر از مكانيسم تحوالت 
اين متغير را نشان مي دهد. در خرداد 1۳۹۲، از مجموع 
بدهي بانك ها به بانك مركزي، 46 هزار ميليارد تومان 
آن بدهي بانك هاي تخصصي و ۷ هزار ميليارد تومان 
ديگر نيز بدهي بانك هاي تجاري بوده است. به عبارت 
ديگر بيش از 85 درصد از بدهي بانك ها به بانك مركزي 

مربوط به بانك هاي تخصصي بوده است.
از آنجا كه بانك هاي تخصصي بانك هاي توس��عه اي 
نيز ناميده مي شوند، عملكرد آنها در جهت گسترش 
ظرفيت هاي توليدي بخش هاي كشاورزي، صنعت و 
معدن، مسكن و يا توسعه ظرفيت  هاي صادراتي براي 
توليدات كشور است. در نتيجه در صورتي كه افزايش 
بدهي بانك ها منتج از فعاليت اين نوع بانك ها باشد، 
انتظار مي رود كه وجوه آن صرف تامين مالي افزايش 
ظرفيت توليدات، گسترش سمت عرضه اقتصاد و لذا 
افزايش اشتغال شده اس��ت. از سوي ديگر، در انتهاي 
خرداد ۹۷ بدهي بانك ها به بانك مركزي با يك روند 
تصاعدي به 140 هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه 

از اين ميزان، 45 هزار ميليارد تومان بدهي بانك هاي 
تخصصي و در مقابل ۹5 ه��زار ميليارد تومان بدهي 
بانك هاي تجاري بوده اس��ت. اين تحوالت حاكي از 
آن اس��ت كه طي دوره 5 س��اله مورد بررسي، بدهي 
بانك هاي تخصصي به بانك مركزي تغييرات چنداني 
نداشته و لذا منبع اصلي افزايش بدهي بانك ها به بانك 
مركزي رشد ُپرشتاب بدهي بانك هاي تجاري بوده كه 
در تحليل  علل و آثار افزايش بدهي بانك ها بايد به آن 

توجه و تاكيد شود.
بانك هاي تجاري بر اس��اس مدل كس��ب و كاري كه 
براي آنها در نظام مالي تعريف مي شود، به واسطه  گري 
وجوه اقدام مي كنند و بر اساس مكانيسم ذخيره  جزني، 
اعتبار جديد خلق مي كنند. با وج��ود اين، طي دوره 
مورد بررسي، مشكالت ساختاري ترازنامه بانك هاي 
تجاري مانند افزايش مطالب��ات غيرجاري و افزايش 
انجماد دارايي  ها ناش��ي از امالك و مستغالت مازاد، 
باعث ش��ده كه اين بانك ها توانايي پرداخت بهره  اي 
سنگين به سپرده  هاي جذب ش��ده را نداشته باشند 
و در نتيجه اضافه برداشت آنها از منابع بانك مركزي 

شدت گرفته است. 

اكن��ون در صورتي كه بان��ك مركزي ني��ز به داليل 
متعددي با اين روند تس��اهل و تس��امح داشته است، 
انگيزه اي براي رفتارهاي مخاطره اي برخي بانك ها نيز 
شكل گرفته اس��ت. تحت اين رويه، رفتار بهينه براي 
بانك ها اين بوده كه سعي كنند با انبساط ترازنامه خود 
از طرق مختلف و تامين كسري منابع از محل استقراض 
از بانك مركزي و يا بازار بين  بانكي، هزينه ورشكستگي 
خ��ود را براي بانك مركزي و جامع��ه افزايش دهند و 
در نتيج��ه در گذر زمان از ي��ك بانك كوچك به يك 
بانك بزرگ داراي اهميت سيستماتيك تبديل شوند. 
تفكيك بيشتر بدهي بانك هاي تجاري به بانك هاي 
دولتي و خصوصي و همچنين توج��ه به روند بدهي 
بانك ه��ا به بانك مركزي در س��طح ترازنامه هر بانك 

شواهدي از اين نوع رفتار را تبيين خواهد كرد.
بنابراين تا زماني كه زمينه براي ش��كل  گيري چنين 
رفتارهايي در ش��بكه بانكي وجود دارد و مناس��بات 
بانك ه��ا با بانك مركزي بر همان پاش��نه مي چرخد، 
كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي از هر روش��ي، 
اثربخشي چنداني براي افزايش انضباط پولي و كاهش 

بي  ثباتي مالي نخواهد داشت.
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اخبار 5 بازار سرمايه
سياست اقتصادي كشور 

تقويت بازار سرمايه
س��خنگوي كميس��يون ويژه حمايت از توليد ملي 
مجلس شوراي اسالمي بر اين باور است كه، سوداگران 
بازار ارز و سكه براي حفظ قيمت هاي كاذب در بازار ارز 
قصد دارند سرمايه گذاري در بورس را كم بازده جلوه 
دهند. به گزارش خانه ملت، رحيم زارع درباره وضعيت 
شاخص بورس گفت: در مجموع وضعيت بازار سرمايه 
مناسب بوده و با توجه به اينكه يكي از سياست هاي 
اقتصادي كش��ور تقويت اين بازار است پيش بيني 
مي شود سرمايه گذاري در بورس در بلندمدت مناسب 
باشد. نماينده مردم آباده، بوانات و خرم بيد مجلس 
شوراي اسالمي افزود: مشخص شده سرمايه گذاري 
در بازار ارز ريس��ك قابل توجهي دارد در نتيجه بايد 
سياس��ت هاي حمايتي از بورس بيشتر مورد توجه 
قرار بگيرد تا مردم ترغيب شوند كه نقدينگي خود را 
به بازار سرمايه سوق دهند. زارع تصريح كرد: سقوط 
آزاد نرخ دالر در هفته گذش��ته بيانگر اين است بايد 
مردم در بخش مولد اقتصاد سرمايه گذاري كنند تا با 
انجام اين مهم، براي توسعه اقتصاد كشور و اشتغالزايي 
فرزندان اين س��رزمين شرايط فراهم شود. وي ادامه 
داد: اينكه سوداگران قصد دارند با شايعه پراكني مانع 
هدايت نقدينگي به بازار سرمايه شوند اثبات شده اما 
مردم نبايد به اين شايعات توجه كنند حتي كساني كه 
اطالعات كمي از بازار سرمايه دارند مي توانند با استفاده 
از مشاوره شركت هاي تحت نظارت سازمان بورس و 
اوراق بهادار، در بورس سرمايه گذاري كنند. وي يادآور 
شد: فرهنگ سرمايه گذاري در بازار سرمايه بايد ترويج 
داده شود چرا كه با سرمايه گذاري در بورس مي توان 

بازار داللي كاذب را مهار كرد.

كاهش ابهام  معامالتي 
تا 2 هفته آينده

يك كارشناس بازار سرمايه افت مداوم قيمت سهام 
در بورس تهران را ناشي از رفتار هيجاني معامله گران 
عنوان ك��رد. وي افزود: هم زمان با رش��د دو برابري 
شاخص كل هم وزن بورس از شهريورماه، انتظار براي 
اصالح ش��ديد قيمتي وجود دارد. به گزارش فارس، 
مهدي دلبري درخصوص دليل تداوم ريزش نماگرها 
و شكل گيري صف هاي فروش در بازار سهام گفت: 
با توجه به اوضاع اقتصادي كشور، جريان هاي پولي 
كه در حال ورود به بازار هستند، بطور هيجاني اقدام 
به خريد و فروش مي كنند و با ديد كوتاه مدت نگري 
همواره به دنبال بازدهي هاي آني هستند. وي به حجم 
باالي گزارش هاي مالي ناشران بورسي و فرابورسي 
در س��امانه كدال يادآور شد: عالوه بر ضعف مطالعه 
و بررس��ي حجم بااليي از اين گزارش ها بايد گفت، 
منابع ورودي بازار نيز به درستي مديريت نمي شود. 
به گفته وي از شهريور ماه امسال با توجه به رشد دو 
برابري ش��اخص كل هم وزن نسبت به شاخص كل 
بورس اين انتظار وجود داشت كه همزمان با اصالح 
قيمت سهام فرايندي هيجاني براي فروش سهام در 
سهم هاي مختلف بازار پديدار شود. دلبري افزود: در 
مقاطع زماني كه بازار منتظر اعالم گزارش هاي مالي و 
عملكردي شركت ها در دوره هاي شش ماهه و 9 ماهه 
است، وجود خالء هاي اطالعاتي منجر به سردرگمي 
بازار و به تبع آن رفتارهاي هيجاني مي ش��ود، بر اين 
اس��اس انتظار مي رود، دس��تكم تا دو هفته آينده و 
همزمان با انتشار نخستين گزارش هاي عملكردي 
شركت ها در نيمه اول امسال از ابهام حاكم بر معامالت 

تاالر شيشه اي كاسته شود. 

تامين مالي 2۰۰۰  ميليارد ريالي 
فوالد مباركه در بورس كاال

 تعداد ۴9 ميليون و ۲9۷ ه��زار و ۵۱۰ قرارداد اوراق 
سلف موازي اس��تاندارد كالف گرم نورديده شركت 
فوالد مباركه اصفهان به ارزش ۲۰۰۰ ميليارد ريال در 
حالي روز گذشته در بورس كاالي ايران عرضه شد كه 
كل اين اوراق طي ۱۶ دفعه معامالتي به قيمت پاياني 
۴۰ هزار و ۵۷۰ ريال به فروش رسيد تا تامين مالي اين 
شركت فوالدي در بورس كاال طي مرحله اول فروش 
اين اوراق با موفقيت به پايان برسد. به گزارش كاالخبر، 
براس��اس اعالم مديريت توسعه بازار مشتقه بورس 
كاالي ايران، عرضه اوليه اوراق سلف موازي استاندارد 
كالف گرم نورديده HB-ST۳۷ شركت فوالد مباركه 
اصفهان در نماد »عفوالد« طي روز جاري به تعداد ۴9 
ميليون و ۲9۷ هزار و ۵۱۰قرارداد و با قيمت ۴۰هزار 
و ۵۷۰ ريال در هر قرارداد يك كيلوگرمي انجام شد و 
با فروش كل اين اوراق، اين عرضه با موفقيت در مرحله 
اول به پايان رسيد.  همچنين براساس اطالعيه عرضه 
حجم كل اين اوراق حدودا ۲۱۲ هزار و ۷۶۶ تن است 
به شرط آنكه ارزش اوراق از ۵۰۰۰ميليارد ريال بيشتر 
نباشد. مرحله دوم انتشار اين اوراق نيز به ارزشي حدود 
۳۰۰۰ ميليارد ريال خواهد بود. گفتني است تاريخ 
شروع معامالت ثانويه قرارداد حداكثر يك روزكاري 
پس از پايان دوره عرضه اوليه اعالم شده است. حجم 
عرض��ه اوليه اين اوراق ح��دودا ۲۱۲ هزارو ۷۶۶ تن 
است به شرط آنكه ارزش اوراق از ۵۰۰۰ ميليارد ريال 
بيشتر نباشد. به اين ترتيب اين عرضه در دو مرحله 
انجام مي شود كه امروز ۲۰۰۰ ميليارد ريال منتشر 
ش��د و ارزش اوراق در مرحله دوم نيز ۳۰۰۰ ميليارد 
ريال خواهد بود.  براس��اس اطالعيه عرضه، قيمت 
خريد بازارگردان در معامالت ثانويه برابر است با قيمت 
پايه در زمان عرضه اوليه به عالوه ۱۷.۵ درصد ساليانه 
به صورت روز شمار؛ همچنين بازدهي اين اوراق در 
سررسيد در دو حالت قابل تبيين است. درصورتيكه 
دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختيار فروش خود 
به قيم��ت » ۱۱۸.۵درصد ضربدر قيم��ت پايه در 
عرضه اوليه« اقدام كنند، اين اوراق در سررسيد براي 
سرمايه گذاران بازدهي يكساله حداقل ۱۸.۵درصدي 
خواهد داشت. اما در صورتيكه شركت فوالد مباركه 
نسبت به اعمال اختيار خريد خود به قيمت »۱۱9 
درصد ضربدر قيمت پايه در عرضه اوليه« اقدام كند، 
بازدهي س��االنه اوراق س��لف در سررسيد حداكثر 

۱9درصد خواهد بود.

»تعادل«ضرورتآموزشوفرهنگسازيبرايورودبهبورسرابررسيميكند

 توسعه بازار سرمايه به نگاه بلندمدت فارغ از هيجانات نياز دارد

در انتظار سود سهام عدالت سال 96

گروه بورس     سميرا ابراهيمي 
هفته آغازين اكتبر طبق اعالم سازمان بين المللي 
كميسيون هاي اوراق بهادار )IOSCO( تحت عنوان 
هفته جهاني س�رمايه گذاران ش�ناخته مي شود. 
در واقع برنامه ه�اي اين هفته از س�وي نهادهاي 
مالي براي س�رمايه گذاران خرد از سوي معلمين، 
 محققين و والدين براي افراد عالقه مند حمايت و 
پشتيباني مي شود. هم اكنون عالوه بر كميسيون 
اوراق بهادار و بورس، سازمان هاي بين المللي ديگر 
نظير كميسيون معامالتي آتي كااليي و نهاد تنظيم 
مقررات صنعت مالي در حال همكاري براي توسعه 
فرهنگ سرمايه گذاري در اين حوزه هستند و 80 
كشور در اين هفته مجموعه اي از فعاليت ها را براي 
افزايش آگاه�ي و حمايت س�رمايه گذاران تحت 

نظارت خود ارايه مي دهند. 
در اين روزها بازار سرمايه ايران ميزبان سرمايه هاي 
سرگرداني است كه پس از بازار دالر و طال به سمت 
بورس آمده اند و طي چند روز توانس�تند به اندازه 
تمام سال هاي فعاليت بورس، رشد را ميهمان اين 
بازار كنند. اما دوباره مسير نزولي در اين بازار غالب 
شد كه به گفته سرمايه گذاران حرفه اي و قديمي، 
اي�ن روند نزول�ي هيجاني، نتيج�ه روند صعودي 
هيجاني ب�ود كه با ترس و ريس�ك پذير نبودن به 
سمت ريزش حركت مي كند و نگاهي گذرا به اين 
حجم از هيجان در بازار حاكي از آن است كه كمبود 
فرهنگ سرمايه گذاري و نبود آموزش باعث ايجاد 

اين شرايط شده است. 
اكنون مي توان چالش هاي توسعه بازار سرمايه را به 
عنوان يكي از بازارهاي مالي مهم از ابعاد مختلفي 
مورد ارزيابي ق�رار داد. به گفته موس�ي احمدي، 
دانش آموخته رشته مديريت مالي و هيات علمي 
دانشگاه آزاد اسالمي برخي از اين كاستي ها به دليل 
نوپابودن آن است و الزم است با بالغ ترشدن بازار 
سرمايه و ايجاد زيرساخت ها و پيش نيازهاي الزم، 
زمينه توسعه و تعميق بازار سرمايه نيز فراهم شود. 
برخي ديگر از نارسايي ها نيز در مقطع كوتاه مدت 

قابل رفع است كه الزم است به آنها توجه شود.
در ادامه مشروح گفت وگوي »تعادل« با احمدي در 
خصوص كاس�تي هاي فرهنگ سرمايه گذاري در 

بازار سرمايه ايران آمده است. 

  چرا در سال هاي اخير با وجود رشد ابزارهاي مالي 
متنوع در بازار سرمايه ايران، تا زماني كه نقدينگي 
دچار هيجان و سرگرداني نشده بود، به سراغ بازار 

سرمايه نيامد؟ 
در س��ال ۱۳9۶، ۶۱۳ ه��زار ميليارد تومان تس��هيالت 
توس��ط بانك ها به بخش هاي اقتصادي اعطاشده است 
همچنين ارزش تأمين مال��ي صورت گرفته در بازارهاي 
اوليه، ثانويه و همچنين نهادهاي مالي معادل ۱۰۱/۴ هزار 
ميليارد تومان بوده است كه در اين ميان در حدود ۸۲/9 
هزار ميليارد تومان از محل بازارهاي اوليه و ثانويه بوده و 
مابقي به ميزان ۱۸/۶ ميليارد تومان مربوط به تأمين مالي 
نهادهاي مالي است. همچنين جمعًا بالغ بر ۶۴/9 ميليارد 
تومان انواع ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه منتشر 
شده اس��ت كه حدود ۸۸ درصد را اوراق دولتي مشتمل 
بر اوراق اجاره دولتي، اوراق مرابحه دولتي، اوراق منفعت 

دولتي، اس��ناد خزانه اس��المي و اوراق مشاركت دولت، 
شهرداري ها و بانك ها تشكيل مي دهند. آمارها نشان از 
بانك پايه بودن نظام تأمين مالي كشور دارد و نشان مي دهد 
كه بازار بدهي نيز با وجود توسعه اي كه در سال هاي اخير 
داشته اما با مقايسه آن با بازار ساير كشورهاي اسالمي به 
نظر مي رس��د با وجود كارهاي ارزشمندي كه در توسعه 
بازار سرمايه صورت پذيرفته است هنوز مسيري طوالني 
در توسعه فراگير بازارها، ابزارها و نهادهاي مالي پيش  روي 
بازار سرمايه كش��ور وجود دارد. به نظر مي رسد با پشت 
سرگذاش��تن نيم قرن از عمر بورس، هم اكنون زمان آن 
فرارسيده اقدامات الزم در خصوص توسعه بازار سرمايه 

كشور صورت پذيرد.
در حال حاضر عمده ابزارهاي مالي بدون توجه به اهليت 
اعتباري ناشرين، از طريق بانك ها و نهادهاي مالي تضمين 
مي شوند و اين امر موجب مي شود ضمن افزايش هزينه 
تامين مالي، توجهي به اهليت اعتباري ناش��ران نشود. با 
آغاز به كار موسسات رتبه بندي اعتباري در ماه هاي اخير 
و حمايت از اين موسس��ات در كشور، شاهد اندازه گيري 
و اعالم رتبه  اعتباري ناش��ران و اوراق از طريق موسسات 
مس��تقل رتبه بندي اعتباري خواهيم بود تا از طريق آن  
زمينه انتشار اوراق بدهي به پشتوانه اهليت و رتبه اعتباري 
ناشران فراهم آمده و سرمايه گذاران نيز با توجه به ريسك 
ناش��ران و اوراق مزبور نسبت به س��رمايه گذاري در آنها 

اقدام كنند. 
  ب�ا توجه ب�ه موضوعاتي كه ذك�ر كرديد، افق 
ورود به بورس و ماندگاري افراد در آن را چگونه 

توصيف مي كنيد؟ 
ظهور فناوري هاي نوين و پيشرفت هاي رخ داده در عصر 
ديجيتال و فناوري موبايلي موجب شده تغييرات شگرفي 
در دنياي كس��ب و كار در بازارهاي مختلف خصوصا در 
زمينه خدمات مالي رخ دهد. قبل از اينكه اين فناوري هاي 
برهم زننده موجب تأثيرگذاري در بازار سرمايه شوند، اين 
بازار سرمايه است كه بايد زمينه ورود و استفاده بهينه از 
اين فناوري ه��ا را در بازار فراهم كند. روندهايي همچون 
زنجيره بلوك��ي و ارزهاي رمزنگاري ش��ده و عرضه هاي 
عمومي اوليه آنها در بازارهاي جهاني، معامالت الگوريتمي، 
مشاورين روباتيك و نرم افزارهاي خدمات مالي يكپارچه از 
جمله اين موارد هستند.  بنابراين بازار سرمايه بايد بتواند 
ابزارهاي مالي اس��المي متناس��ب با ذائقه و سليقه هاي 
مختلف سرمايه گذاران را پيشنهاد نمايد. از اين رو توجه به 
تجارب موجود در بازارهاي جهاني و ظرفيت هاي موجود 
در بازارهاي داخلي به نظر مي رسد الزم است توجهي ويژه 
به اجرايي سازي ابزارهاي مالي جديد شود. به عنوان مثال 
تأمين مالي جمعي، تامين مالي نظير به نظير، فناوري هاي 
مالي، طراحي و پيشنهاد ابزارهاي مالي جديد مثل صكوك 

وكالت و ... را مي توان در اين بخش نام برد. 
شركت هاي تأمين س��رمايه نيز مي توانند از طريق ارايه 
خدماتي كارا در زمينه معرفي و جذب س��رمايه گذاران 
داخلي و خارج��ي، زمينه چيني واگذاري ش��ركت ها و 
فرآيندهاي مربوط به آن و نظارت بر اجرا، ساختاربندي 
مجدد مالي و جذاب نمودن پروژه ها، پيشنهاد بسته هاي 
تأمين مالي مناسب، مشاوره مالي ازجمله راستي آزمايي، 
ارزش گذاري پروژه ها، ادغام و تملك، تدوين اس��تراتژي 
و تجديد س��اختار، خدمات بازارگرداني سهام و پذيرش 
ركن متعهد پذيره نويس��ي و مشاور در انتشار اوراق، ارايه 
خدمات مشاوره مهندسي مالي و مديريت ريسك ازجمله 

طراحي ابزارها و نهادهاي جديد، طراحي و راه اندازي انواع 
صندوق هاي س��رمايه گذاري موردني��از، درج و پذيرش 
شركت ها در بورس هاي داخلي و بين المللي و تامين مالي 
بين المللي آنها، ارايه خدمات مديريت دارايي و سبد گرداني 
اختصاصي به ش��ركت هاي زيرمجموعه و آماده س��ازي 
ش��ركت ها براي دريافت رتبه اعتباري از موسسات رتبه 

بندي اعتباري گام مهمي در اين زمينه بردارند.
  به جز مواردي كه ذكر كرديد و نهادهاي مالي بايد 
به رعايت آنها بپردازند، به نظر ش�ما بازار سرمايه 
مطلوب براي جذب سرمايه گذار چه خصوصياتي 

بايد داشته باشد؟ 
يك بازار مطلوب الزم اس��ت ضمن فراهم نمودن امكان 
انتقال وجوه آسان و با حداقل هزينه ميان افراد، معرفي 
ابزارهاي متن��وع مالي به آنها و فراهم س��ازي تجميع و 
تخصيص منابع مالي كوچك و بزرگ، كليه اطالعات مورد 
نياز را در اختيار تمامي ذي نفعان بازار قرار داده و زمينه 
قيمت پذيري همه آنها در شرايط رقابتي بازار و برخورداري 

از حداقل ريسك را فراهم كند. در يك نگاه گذرا مشخص 
است كه بازار سرمايه كشور فاقد برخي مشخصه هاي يك 
بازار توسعه يافته است و تا رسيدن به آن راهي طوالني در 
پيش روي دارد كه نيازمند عزم ملي است. عدم شفافيت و 
به هنگام نبودن اطالعات يكي از اين موارد است كه با وجود 
تالش هاي انجام شده نيازمند بسترسازي شكل گيري 
س��ازوكارها و نهادهاي مالي مورد ني��از و زمينه چيني 
استفاده از خدمات رتبه بندي، تحليل گري مالي و ساير 
خدمات مشورتي در قالب گزارش هاي ساده و همه فهم در 
بازار است. واگذاري بنگاه هاي دولتي و تملك دارايي هاي 
سرمايه اي نيز از جمله ساير مباحثي بوده كه سال هاي 
سال در كشور مطرح شده كه بازار سرمايه به عنوان بازاري 
مهم در اين مسير محسوب مي شود. اما عملكرد ايجاد شده 
در اين زمينه مناسب نبوده و واگذاري هايي هم كه از سوي 
بخش عمومي و دولت به بخش خصوصي رخ داده عمدتًا 
به بخش هاي غيردولتي بوده و موارد واگذار شده به بخش 

خصوصي ناچيز بوده است. 
لذا الزم اس��ت ضمن ايجاد زمينه واگذاري ش��ركت ها 
به بخش خصوصي توانمند و زمينه س��ازي تأمين مالي 
پروژه هاي نيمه تمام از طريق مشاركت عمومي خصوصي، 
به نح��و بهينه اي از ظرفيت هاي بازار س��رمايه خصوصا 
از طريق ابزارهاي مالي اس��المي مناس��ب بهره برداري 
شود. همچنين مفاد قوانين موجود نيز فاقد انگيزه دهي 
الزم براي حضور سرمايه گذار خارجي )حتي در صورت 
تمايل س��رمايه گذار خارجي در شرايط موجود كشور( 
اس��ت، به خصوص در ش��رايطي كه هنوز رتبه اعتباري 
كشور مشخص نيس��ت.   در اين اوضاع بسته ارزي بانك 
مركزي به نوعي به معناي ايجاد و پذيرش سازوكار بازار 
براي تخصيص منابع ارزي و تعيين قيمت ارز در اقتصاد 
اس��ت. اين مهم، در صورتي كه با تمام��ي اجزاء و اركان 
آن صورت گرفته و از سازوكارهاي بازار با محوريت بازار 

سرمايه انجام ش��ود اثرات مثبتي خواهد داشت. در اين 
ميان، به نظر مي رسد رعايت سازوكار كامل بازار مستلزم 
حضور تمامي طرف ه��اي عرضه و تقاضا در بازار، رعايت 
شفافيت و نظارت موثر و حضور ركن بازارگردان در بازار 
)به عنوان يكي از مهم ترين مولفه ها در حفظ نقدشوندگي 
بازار( باشد. حال براي ايجاد اطمينان از نوسانات بازار به 
خصوص براي متقاضيان تجاري ارز كه نيازمند تأمين و 
ارايه ارز در آينده در بازار هستند الزم است بازار مشتقات 
ارزي به منظور پوشش ريسك قيمت ارز شكل بگيرد كه 
اين مهم با توجه به تجربه مناس��بي كه در بورس كاال در 
زمينه اوراق آتي س��كه وجود داشته و بدليل زيرساخت 
هاي فني و تجربي مناسب موجود در آن، مي تواند با تعامل 
مناسب ميان بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار 
جامه عمل بپوشاند. البته در سال هاي گذشته اقدامات 
مناسبي در خصوص ايجاد بازار مشتقات ارزي انجام شده 
و حتي مطالعاتي در زمينه انتشار اوراق ارزي و راه اندازي 
صندوق هاي ارزي انجام شده است كه با همكاري نزديك 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بانك مركزي به عنوان 
مقام هاي ناظر بازارهاي پول و س��رمايه شاهد هم افزايي 
مهمي در اين زمينه خواهيم بود. خاطرنشان شود كه بايد 
بطور ضروري برخي برنامه هاي بلندمدت در بازار سرمايه 
فارغ از شرايط اقتصادي كشور در زمينه نهادسازي، معرفي 
ابزارهاي متنوع و فراهم نمودن زيرساخت هاي شفافيت 
و فرهنگس��ازي مردم صورت پذيرفته و زمينه تعميق و 
توسعه بازار سرمايه فراهم شود. از سوي ديگر در زمان هاي 
مواجهه با حجم نقدينگي باال و شرايط خاص اقتصادي 
نيز زمينه س��وق دهي منابع مالي به پروژه ها، بنگاه هاي 
اقتصادي ارزش آفرين و تأمين مالي نيازهاي دولت ايجاد 
شود. تمامي اين موارد نيازمند سياستگذاري هاي صحيح 
و يكپارچه در خصوص بازار سرمايه به عنوان بخش مهمي 

از بازار مالي كشور و اقتصاد كشور است. 

مشاور مديرعامل سازمان خصوصي سازي از افزايش 
سود سال 9۶ سهام عدالت نسبت به سال 9۵ خبر داد 
و آزادسازي سهام عدالت را در انتظار تصميم مجلس 
عنوان كرد. به گزارش سنا، سيد جعفر سبحاني مشاور 
مديرعامل سازمان خصوصي سازي درباره واريز سود 
سهام عدالت مش��مولين و آخرين تصميمات گفت: 
بخش��ي از سهام ۴9 ش��ركت مربوط به سهام عدالت 
است و به آنها شركت هاي سرمايه پذير مي گوييم. مثل 
دخانيات، مخابرات، بانك ها، بيمه ها، پتروشيمي ها، 
پااليشگاه ها و ... كه ليست همگي آنها در سايت سازمان 
خصوصي سازي قرار دارد. وي ادامه داد: سودي كه تا 
امروز بين ۴۰ ميليون مشمول توزيع شده است، مربوط 
به س��ود عملكرد شركت هاي س��رمايه پذير در سال 
9۵ بود. سبحاني افزود: س��ود عملكرد اين شركت ها 
در س��ال 9۵ حدودا ۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بود 
كه نزديك به ۴۰۰ ميليارد توم��ان آن در همان ابتدا 
براي افزايش س��رمايه اين شركت ها اختصاص يافت 
و ۳۸۰۰ ميليارد آن براي مشمولين ماند.در اين ميان 

بيش از ۳۳۰۰ ميليارد آن توزيع ش��ده اس��ت. مشاور 
سازمان خصوصي س��ازي درباره مشموالني كه هنوز 
موفق به گرفتن سود سال 9۵ خود نشده اند نيز تاكيد 
كرد: اين افراد عده كمي هس��تند كه با مجوز اصل ۴۴ 
از ۱۰ ش��هريور اجازه وارد كردن شباي خود به سامانه 
سهام عدالت را به دس��ت آورده اند و اين كار اكنون در 
حال انجام است. سبحاني در خصوص زمان واريز سود 
مشموالن جامانده از دريافت سود 9۵ نيز خاطرنشان 
كرد: اين عده هر زمان شباي خود را وارد كنند و راستي 
آزمايي الزم از بانك هاي عامل آنها انجام شد، سود آنها 

نيز واريز خواهد شد.

  برآورد سود 5 هزار ميليارد توماني
مشاور مدير عامل سازمان خصوصي سازي با اشاره به 
اينكه سود عملكرد سال 9۶ شركت هاي سرمايه پذير 
هنوز مشخص نشده است يادآور شد: مجامع حدود ۴۵ 
شركت تاكنون برگزار و ۴ شركت برگزار نشده است كه 
مجامع سه شركت از شركت هاي باقي مانده ۳۰ مهرماه 

و يكي از آنها در آذرماه است. وي با تاكيد بر اينكه براي 
تعيين سود سال 9۶ س��هام عدالت در انتظار آخرين 
مجمع شركت هاي سرمايه پذير نخواهيم ماند گفت: بر 
اساس مجامع و صورت هاي مالي سنوات گذشته، يك 
شركت چندان سودده نيست و تاثير چنداني بر سود 
مصوب ندارد. اما از سوي ديگر هلدينگ خليج فارس 
جزو سه شركتي اس��ت كه مجمع آنها در ۳۰ مهرماه 
برگزار مي شود و اين شركت بخش مهمي از سود سهام 
عدالت را توزيع مي كند. اين مقام مسوول در سازمان 
خصوصي سازي تصريح كرد: هلدينگ خليج فارس در 
سال گذشته نيز سود خوبي مصوب كرده بود، امسال 
نيز پيش بيني مي كنيم كه سود خوبي داشته باشد.در 
حال حاضرس��ود مصوب شركت هايي كه مجامع آنها 
برگزار شده است حدود ۳۸۰۰ ميليارد تومان است. اين 
در حالي است كه تا زماني كه مجمع هلدينگ برگزار 
نش��ود نمي توان گفت كه سود سال 9۶ چقدر خواهد 
بود. وي درباره برآورد سود هلدينگ خليج فارس گفت: 
پيش بيني مي كنيم با توجه به س��ود ۸۰۰ ميلياردي 

اين هلدينگ در س��ال گذشته، امسال سودي بيش از 
هزار و ۲۰۰ميليارد تومان در مجمع آن تصويب شود 
كه با سودي كه از ساير شركت هاي سرمايه پذير تا به 
امروز قطعي شده است مجموعا به حدود ۵ هزار ميليارد 
تومان برسد. مشاور س��ازمان خصوصي سازي زمان 
قطعي تعيين سود سال 9۶ شركت هاي سرمايه پذير 
را هفت��ه اول آبان ماه عنوان كرد و يادآور ش��د: پس از 
تعيين قطعي ميزان سود، سهم مشمولين به حساب 

مشموالن واريز مي شود.

  موضوع آزادسازي و تصويب مجلس 
سبحاني آزادسازي سهام عدالت را منوط به تصميم 
مجلس دانست و اظهار كرد: آزادسازي مرحله پاياني 
كار سهام عدالت است؛ بر اين اساس از دو تا سه سال 
قبل اين مس��اله در قالب يك اليحه از سوي سازمان 
خصوصي سازي به وزارت اقتصاد و از وزارت اقتصاد 
به دولت داده ش��د.دولت هم آن را مورد بررسي قرار 
داد و تصويب كرد و اواخر س��ال گذش��ته اليحه را به 

مجلس تقديم كرد. وي ادام��ه داد: مجلس چند ماه 
است كه مشغول بررسي و كارشناسي اين اليحه است 
و چندي��ن نوبت هم نمايندگان س��ازمان خصوصي 
س��ازي، نمايندگان بورس اتاق هاي بازرگاني و ...به 
كميس��يون هاي مجلس دعوت ش��ده اند.اين اليحه 
پس از بررسي در كميسيون تخصصي به صحن علني 
مي آيد و بايد منتظ��ر تصويب اليحه در صحن علني 
باشيم. اين مقام مسوول در سازمان خصوصي سازي 
از پيش بيني صندوق هاي ETF در فرآيند آزادسازي 
س��هام عدالت خبر داد و اف��زود: در حال حاضر يك 
ETF عمومي داريم كه بخش��ي از س��هام هر يك از 
اين ۴9 شركت س��رمايه پذيردر اين صندوق ريخته 
مي شود و ۴9 ميليون يونيت ارايه مي شود.يعني به هر 
مشمول يك يونيت داده مي شود كه مي تواند نسبت 
به خريد و فروش آن از طريق كارگزاري ها اقدام كند.

اين پيش��نهاد اكنون در مرحله بررس��ي در مجلس 
است و هر آن چيزي كه مجلس تصويب كند سازمان 

خصوصي سازي آن را اجرا خواهد كرد.

Mon. Oct8. 2018  دو شنبه    16 مهر 1397   28  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1216 

گروه بورس| روز يك ش��نبه اليحه الح��اق ايران به 
كنوانس��يون مبارزه با تامين مالي تروريسم CFT در 
دس��تور كار نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي قرار 
گرف��ت و در نهاي��ت نيز به تصويب رس��يد. در همين 
حال، بر خالف انتظارات مثبتي كه در فضاي كلي تاالر 
شيش��ه اي وجود داشت اما ش��اخص كل بورس اوراق 
بهادار تهران در معامالت روز گذشته با كاهش ۷ هزارو 
۶۶۵ واحدي همرا ش��د و در نهايت به رقم ۱۷۶ هزارو 
۴۱9 واحدي سقوط كرد. از همين رو شاخص بازار اول 
با كاهش ۵۲۲۸ واح��دي، رقم ۱۳۲ هزار و ۱۵۵ واحد 
را به خود اختصاص داد. همچنين، شاخص بازار دوم با 
كاهش ۱۷۲۸۰ واحدي به رقم ۳۴۰ هزار و ۸۶۰ واحد 
رس��يد. عالوه بر اين، شاخص س��هام آزاد شناور نيز با 

كاهش 9۰۳ واحدي رقم ۳۰ هزار و ۸۰۵ واحد را تجربه 
كرد. افزون بر اين، ش��اخص كل هم  وزن نيز با كاهش 
9۰۳ واحدي همراه شد و رقم ۳۰ هزار و ۸۰۵ واحد را به 
نمايش گذاشت. بر اساس اين گزارش، ديروز معامالت 
سهام در نماد معامالتي شركت هاي نفت پارس با ۲۱ 
واحد، پرداخت الكترونيك سامان كيش با ۲۰ واحد و 
گروه صنعتي ملي با ۴واحد افزايش بيشترين تأثيرمثبت 
را بر برآورد، شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. 
در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي 
صنايع پتروشيمي خليج فارس با ۱۲۳۳ واحد، فوالد 
مباركه ب��ا ۵۲۱ واحد و معدن��ي و صنعتي گل گهر با 
۳۴۴ واحد كاهش، بيشترين تاثيرمنفي را در محاسبه 
اين نماگر به دوش كش��يدند. از همين رو، ارزش كل 

معامالت ديروز بورس ته��ران در حالي به بيش از يك 
هزار و ۷۳۴ ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از 
دست به دست شدن بيش از ۴ ميليارد و ۴۵۱ ميليون 
س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي ۱99 هزار و ۶۳۵ 

نوبت داد و ستد بود.

  قرمزپوشي آيفكس 
از سويي ديگر، معامالت فرابورس ايران در پانزدهمين 
روز از مهرماه ۱۳9۷ با نقل و انتقال يك هزار و 9 ميليون 
ورقه به ارزش ۴ ه��زار و ۵۸9 ميليارد ريال در مجموع 
بازارها و افت ۴.۲ درصد ش��اخص كل اين بازار به پايان 
رسيد. بر اين اساس، روز گذشته آيفكس در نتيجه افت 
قيمت و معامالت منفي در برخي نمادهاي پااليش��ي، 

پتروشيمي و فلزات اساسي ريزش ۸9 واحدي را تجربه 
كرد و در سطح ۲ هزار و ۲۰ واحدي قرار گرفت.  نمادهاي 
مارون، زاگرس، ذوب، ميدكو، هرمز، دماوند و شراز هفت 
نمادي بودند كه تا سطح حداكثر ۱۷.۷ واحد تاثير منفي 
بر اين نماگر داشتند و افت ۴.۲ درصدي آيفكس را رقم 
زدند. همچنين، نگاهي به معامالت بازارهاي س��هام و 
اوراق فرابورس نشان مي دهد بيشترين حجم و ارزش 
معامالت در بازار پايه رقم خورده است. ديروز سهامداران 
در مجموع س��ه تابلو اين بازار اقدام به جابه جايي ۷۳۶ 
ميليون س��هم به ارزش يك هزار و ۶۵۶ ميليارد ريال 
كردند. سهامداران بازارهاي اول و دوم نيز به ترتيب در 
اين دو بازار ۷۱ و ۱۷۳ ميليون سهم را به ارزش ۲۷۷ و 
يك هزار و ۱۶۰ ميليارد ريال ميان خود دست به دست 
كردند. افزون بر اين، نماد ذوب آهن به عنوان س��ومين 
نمادي كه بيشترين تاثير منفي را بر آيفكس داشت، روز 
گذش��ته در صدر جدول نمادهاي پربيننده فرابورسي 
نيز قرار گرفت. در اين نماد بيش از ۴۴ ميليون س��هم 

به ارزش افزون ب��ر ۱۶۴ ميليارد ريال مورد مبادله قرار 
گرفت. همچني��ن، نماد »تاپكيش« كه ب��ه تازگي در 
بازار فرابورس عرضه اوليه ش��ده است در حالي ديروز 
تا سطح ۵ درصد با بيشترين رشد قيمت روبرو شد كه 
نماد »ولشرق« با افت 9 درصدي، باالترين ريزش روزانه 
قيمت سهام را تجربه كرد. در همين حال نماد شركت 
سرمايه گذاري مس سرچشمه با تغيير مالكيت بيش از 
۵۲ ميليون سهم به ارزش افزون بر ۲9۷ ميليارد ريال 
باالترين حجم و ارزش معامالت را در بازار سهام در اختيار 
گرفت. در ب��ازار ابزارهاي نوين مالي معامالت ديروز به 
نقل و انتقال ۲۸ ميليون ورقه به ارزش يك هزار و ۴۸۱ 
ميليارد ريال منتهي شد كه يك هزار و ۱۱۷ ميليارد آن 
به دادوستدهاي اوراق با درآمد ثابت اختصاص داشت. در 
اين بازار قيمت اوراق تسهيالت مسكن از ۴۸۷ هزار ريال 
تا ۶۴۸ هزار ريال نوسان كرد. در اين ميان صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله نيز ميزبان جابه جايي حدود 

۱۴ ميليون ورقه به ارزش ۳۰۱ ميليارد ريال بود. 

واكنشمعكوسبورس
آمارمعامالتبازارسهامدرروزحساسمجلسنشانميدهد

   در س�ال هاي 
گذش�ته اقدام�ات 
مناسبي در خصوص 
ايجاد بازار مشتقات 
ارزي انجام ش�ده و 
حت�ي مطالعاتي در 
زمينه انتش�ار اوراق 
ارزي و راه اندازي صندوق هاي ارزي انجام 
شده اس�ت كه با همكاري نزديك سازمان 
بورس و اوراق بهادار با بانك مركزي به عنوان 
مقام هاي ناظر بازارهاي پول و سرمايه شاهد 

هم افزايي مهمي در اين زمينه خواهيم بود
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خصوصيسازي
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تشكلها6
آينده بازار سرمايه 
هنوز روشن است

  صادرات دانش بنيان در سال 
۴۰۰ ميليون دالر

حسين سليمي| 
 نايب رييس كميس�يون بازار پول و سرمايه 

اتاق تهران|
تغييرات ساختاري به س��اماندهي بازار ارز در 
كشور انجاميده است و خوشبختانه در اين بخش 
شاهد بروز ثبات نسبي هستيم كه البته ممكن 
است در آستانه تحريم ها اندكي تغيير كند. بانك 
مركزي روش هاي جديدي براي ساماندهي بازار 
ارز در پيش گرفت و به نظر مي رسد اين روش ها 
توانسته در اين زمينه موثر عمل كند. از جمله 
سياس��ت هاي بانك مركزي خريد ارز از سوي 
صرافي ها و بانك ها و موافقت با نقل و انتقال ارز 
بود كه توانست قيمت را به سراشيبي براند و آن 
را در محدوده 10 تا 11 هزار تومان براي هر دالر 
س��وق دهد. ادامه اين مسير مي تواند دالر را در 
محدوده 4 تا 10 هزار تومان نگه دارد. اثرگذاري 
اين كاهش قيمت خود را در ديگر بخش ها نشان 
خواهد داد. بانك مركزي در تالش اس��ت تا به 
عطش بازار پاسخ دهد و به نظر مي رسد اختالف 
بازار با س��امانه نيما به 5 درصد برسد نه اينكه با 
10 هزار تومان افزايش قيمت دالر به 20 هزار 
تومان برسد و البته تنها نرخ بااليي اعالم شود و 
معامله اي هم انجام نشود. رشد بازار سرمايه تام 
وتمام به دليل رش��د نرخ ارز در بازار آزاد نبوده 
كه اكنون ريزش شاخص كل را به افت قيمت ارز 
نسبت دهيم. جهش شاخص كل بازار سرمايه 
بر مبناي نرخ دالر نبوده است. سود شركت هاي 
صادراتي ب��ا تغيير نرخ دالر در بازار آزاد كاهش 
پيدا نمي كند چراكه س��ود اين شركت ها مثل 
پتروش��يمي ها و فوالدي ها با توج��ه به نرخ ارز 

سامانه هم چنان مطلوب ارزيابي مي شود.
ري��زش ش��اخص كل ب��ورس در روز و هفت��ه 
گذشته بيشتر ناشي از مسائل سياسي است. با 
در نظر گرفتن پارامترهاي اقتصادي بايد گفت 
كه رشد ش��اخص كل بورس در ماه هاي آينده 
ادام��ه مي يابد و نرخ دالر هم تعديل مي ش��ود. 
پتروشيمي ها و صادركنندگان فوالد اكنون دالر 
حاصل از صادرات را با نرخ مناسبي در سامانه به 
فروش مي رسانند و اين نشان مي دهد كه بورس 
هنوز جاي رش��د دارد. نكت��ه مهم تر اينكه بايد 
براي تحليل وضعيت آينده منتظر 13آبان بود 
و پس از آن درباره رشد پايدار بازارها و چگونگي 

آن اظهارنظر كرد.

مطابق با گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي 
در دولت يازدهم و يكس��اله دوازدهم، دولت با 
اجراي قانون حمايت از شركت ها و موسسات 
دانش بنيان فض��اي اميدبخش��ي را در ميان 
جامعه نخب��گان و تحصيل كردگان به ويژه در 

حوزه اقتصادي را ايجاد كرده است.
دولت با ايجاد كريدور صادراتي ش��ركت هاي 
دانش بني��ان انواع خدمات جه��ت انجام امور 
صادرتي را در بيش از 60 كش��ور فراهم كرده 
اس��ت؛ مجموع ص��ادرات محص��والت دانش 
بنيان به ج��ز IT در اين مقطع به بيش از 400 
ميليون دالر در سال رس��يده است.  بر اساس 
اطالع��ات اين گزارش، رتبه ش��اخص نوآوري 
كش��ور از 120 در شروع دولت يازدهم به رتبه 
65 ارتقا پيدا كرده كه بيشترين رشد را در بين 
كش��ورهاي جهان داش��ته و در يكسال اخير 
بيش از 200 ش��ركت فعال در مدل هاي نوين 
كسب و كار و صنايع خالق فرهنگي شناسايي 
و مش��مول برنام��ه حماي��ت از صنايع خالق 
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور شده اند. 
بيش از 1000 اس��تارتاپ جديد در حوزه هاي 
بهداش��ت و درمان، خدمات عمومي همچون 
توزي��ع محصوالت باغ��ي و پروتئيني، حمل و 
نقل )موتوري، تاكس��ي و باربري بين شهري(، 
نظ��ام پرداخ��ت فناوري هاي نوي��ن خدمات 
مالي و س��رويس هاي ضروري عموم مردم در 
اين پنج س��ال ش��كل گرفته اند. صندوق هاي 
س��رمايه گذاري جس��ورانه در بازار بورس، 13 
صندوق با سرمايه بيش از 900 ميليارد تومان 
مصوب شده اس��ت. همجنين مجوز راه اندازي 
بيش از 20 صن��دوق پژوهش و فن��اوري غير 
دولتي صادرشده و در حدود 30 مركز شتابدهي 
با مشاركت بخش غير دولتي فعال شده و بيش 
از 300 تيم اس��تارتاپي مستقر شده و فعاليت 
مي كنند. همچنين برنامه »توسعه شهرنوآور« 
با مشاركت شهرداري تهران براي تغيير چهره 
ش��هري به ويژه بافت هاي فرسوده صنعتي به 
كارخانه هاي نوآوري در دستور كار قرار گرفته 
است كه اولين كارخانه نوآوري كشوربراي براي 
حضور اس��تارت آپ ها در سال 96 افتتاح شد. 
با توجه به اهمي��ت چرخش نخبگان غيرمقيم 
از طريق پلتفرم طراحي شده توسط بنياد ملي 
نخبگان و با همكاري 48 پايگاه تخصصي همكار 
)دانشگاه هاي برتر كشور، پژوهشگاه هاي برتر 
كش��ور و ش��ركت هاي دانش بنيان بزرگ( در 
طول دو سال گذشته، 4547 نخبه ايراني غير 
مقيم براي بازگش��ت ثبت نام كرده و تا كنون 
1000 نفر از فارغ التحصيالن 100 دانش��گاه 
برتر دنيا به كشور بازگشته اند. با تالش مضاعف 
انجام شده در دولت دوازدهم، متوسط ثبت نام 
براي بازگشت نخبگان افزايش يافته و تا كنون 
بيش از 70 استارتاپ نيز در حوزه هاي مختلف 
توسط اين افراد ايجاد شده كه اشتغالزايي براي 

1500 نفر را به همراه داشته است.

در   نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران مورد بررسي قرار گرفت

وقتي فرصت استفاده از صادرات از دست مي رود

جاي خالي نهاد  رگوالتوري  قدرتمند  در اقتصاد ايران

صادرات مواد اوليه به نفع يا ضرر كشور است؟

در بيست و چهارمين نشست كميسيون صنعت و معدن 
اتاق تهران، مصوبه مجلس ش��وراي اسالمي در خصوص 
تأسيس نهاد مستقل تنظيم گر )رگوالتوري( موضوع ماده 
59 قانون سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مورد بحث 
و بررسي قرار گرفت. نمايندگان مجلس در ارديبهشت ماه 
سال جاري در جريان بررس��ي طرح اصالح قانون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 با ماده 8 اين طرح موافقت 
كردند. در ماده 8 طرح مذكور كه جايگزين ماده 59 قانون 
 مي شود، شوراي رقابت مكلف شده است در حوزه كاالها و 
خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا مصداق انحصار 
بوده و نيازمند تأس��يس نهاد مستقل )تنظيم گر( است، 
پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد )تنظيم گر بخشي( را به 
هيأت وزيران ارسال كند و هيأت وزيران مكلف است ظرف 
مدت سه ماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اساسنامه 
نهاد تنظيم گر مربوطه را جهت تصويب به مجلس شوراي 

اسالمي ارسال كند.
 

  رشد 1.9 درصدي اقتصاد ايران در بهار
در آغاز اين نشست، حسين حقگو، كارشناس كميسيون 
صنعت و معدن اتاق تهران، در سخنان پيش از دستور خود 
به تفاوت آمار رش��د اقتصادي پرداخت و گفت: مركز آمار 
نرخ رشد اقتصادي سه ماهه ابتداي امسال كشور را بدون 
احتساب نفت 1.9 درصد )به ميزان يك ميليون و 411 هزار 
و 385 ميليارد ريال( و با احتس��اب نفت 1.7 درصد اعالم 
كرد. طبق اين گزارش در بهار امس��ال رشته فعاليت هاي 
گروه كشاورزي منفي 0.8 درصد، گروه صنعت0.4 درصد و 
گروه خدمات 3.2 درصد نسبت به دوره مشابه پارسال، رشد 
داشته اند. اين در حالي است كه بانك مركزي چندي پيش 
در گزارش��ي، رشد سه ماهه اول سال جاري را با احتساب 
نفت 1.8 درصد و بدون نف��ت 0.7 درصد اعالم كرده بود. 
در اين گزارش رشد گروه صنايع و معادن 0.1 درصد، نفت 
5.2 درصد، كش��اورزي 0.3 درصد و خدمات 1.1 درصد 

اعالم شده بود.
حسين حقگو همچنين به نامه نگاري كميسيون توسعه 
صادرات اتاق ايران با بانك مركزي اش��اره كرد كه در آن، 
نسبت به تعليق صادرات و بروز موانع بر سر راه آن هشدار 
داده اس��ت. به گفته حقگو، رييس كميس��يون توس��عه 
صادرات اتاق ايران در نامه  خود پيشنهاد كرده، سياست گذار 
به جاي سياس��ت هاي تنبيهي از تمهيدات تش��ويقي از 
جمله ارايه وام، تسهيالت، تامين سرمايه و ساير مشوق ها، 
صادركنندگان را به تس��ريع در برگرداندن ارز صادراتي 
ترغيب كند. او س��پس به نقل قولي از محمدباقر نوبخت، 
رييس سازمان برنامه و بودجه اشاره كرد و گفت: نرخ تحقق 
درآمدهاي نفتي 16 درصد بيشتر از پيش بيني ها بوده و 
نسبت به سال گذشته 61 درصد رشد كرده است. براساس 
جديدترين گزارش خزانه داري كل كشور، حدود 150 هزار 
ميليارد تومان از منابع پيش بيني شده ما در قانون به عنوان 
درآمدها محقق شده كه ميزان تحقق اين عدد نسبت به 
پيش بيني 77 درصد است و با توجه به رقم سال گذشته، 

48 درصد بيشتر است.
 

  جنگ اقتصادي را به رسميت بشناسيم
 در ادامه اين جلسه، ابراهيم بهادراني، مشاور رييس اتاق 
بازرگاني تهران با بيان اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي 
به اندازه كافي پويا نيست، ادامه داد: اتاق تهران، نقطه نظرات 
خود را در ارتباط با مسائل مرتبط به سازمان برنامه بودجه 

به دفتر اقتصاد كالن اين نهاد ارايه كرده است.
 او در ادامه با اش��اره به اظهارات برخي مقامات دولتي كه 
سهم دالر را در اقتصاد كشور اندك  مي پندارند گفت: اقتصاد 
بر اساس انتظارات شكل  مي گيرد. وقتي قيمت دالر به 17 
هزار تومان  مي رسد، روي نرخ ساير كاالها نيز اثر  مي گذارد 
و قيمت توليد داخلي و واردات نيز بر اساس قيمت 17 هزار 

توماني دالر شكل  مي گيرد.

در ادامه، مسعود شنتيايي، عضو كميسيون صنعت و معدن 
اتاق تهران با اشاره به اينكه تغييرات و نوسانات اقتصادي 
كنوني در اقتصاد ايران كم سابقه بوده است، ادامه داد: اين 
وضعيت، شرايط قرارداد اجراي پروژه ها را بر هم  مي ريزد. 
اكنون الزم است وجود جنگ اقتصادي كه غرب عليه كشور 
به راه انداخته اس��ت، به رسميت شناخته شود و طرفين 

قراردادها نسبت به بازنگري در شرايط آن اقدام كنند.
مهدي پورقاضي، رييس اين كميسيون نيز بخشنامه هاي 
دول��ت در ارتباط با اجبار صادركنن��دگان به بازگرداندن 
ارز حاصل از ص��ادرات انتقاد كرد و گفت: صادركنندگان 
كوچك قادر به بازگرداندن ارزهاي خود ظرف مهلت هاي 
مقرر نيستند و اكنون استفاده از كارت هاي يك بار مصرف 
براي صادرات افزايش يافته اس��ت. نتيج��ه آنكه اكنون 
صندوق س��امانه نيما خالي است و واردات نيز تحت تاثير 

قرار گرفته است.
فريال مس��توفي، ديگر عضو اين كميسيون به مشكالت 
ارزي كساني كه اقدام به استفاده از فاينانس كرده اند اشاره 
كرد و گفت: پولي كه از طريق گشايش فاينانس به حساب 
پيمانكار داخلي واريز  مي ش��ود بايد در سيس��تم بانكي 
تبديل شود. اكنون با وجود سامانه نيما، اين منابع بايد وارد 
سامانه نيما شود. در حالي كه اين سامانه مختص واردات 
و صادرات است. از سوي ديگر مشخص نيست كسي كه 
اقدام به گشايش فاينانس كرده است، بايد به چه نرخي آن 

را بازپس دهد.
 او سپس با انتقاد از برخي خودتحريمي ها خواستار اتخاذ 

مواضع قاطع در قبال اين مسائل از سوي اتاق تهران شد.
مرتضي لطفي، نايب رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق 
تهران نيز با اش��اره به مشكالت پديد آمده در حوزه حمل 
و نقل و كمبود الستيك در كشور گفت: مجموعه شستا، 
حدود 60 درصد الستيك مورد نياز كشور را توليد  مي كند 
و اكنون اين ميزان الستيك براي تنظيم بازار به شركت هاي 

توزيع كننده سپرده شده است.
 

  ضرورت نهاد تنظيم گري
 براي جلوگيري از انحصار

در ادامه اين جلسه كه نوبت به بررسي تاسيس نهاد مستقل 
تنظيم گر رسيد، ابراهيم بهادراني گزارشي درباره ماهيت 
رگوالتوري، تجربه رگوالتوري در برخي كشور ها و وضعيت 
نهادهاي تنظيم گر اراي��ه كرد. او در ابت��دا درباره مفهوم 
رگوالتوري توضيح داد: مفهوم رگوالتوري، تنطيم مقررات 
و يا رفتاري به قصد اصالح و رسيدن به حد مطلوب است. 
بنابراين، رگوالتور يا مقررات گذار، كس��ي است كه براي 
كنترل و به قصد اص��الح تالش  مي كند. همه بخش هاي 
اقتصادي نياز به تنظيم كننده يا رگوالتور دارند تا از ايجاد 
اغتش��اش در آن جلوگيري به عمل آيد. نهاد رگوالتوري 
بايد به صورت مستقل براي تبيين تعرفه ها، مقررات، ارايه 
خدمات بهينه و بدون تبعيض و مس��تمر به مشتريان بر 

اساس قانون و در كنار سازمان هاي دولتي تشكيل شود.
 او با بي��ان اينكه حيطه فعاليت موسس��ات رگوالتوري، 
حوزه هايي چون امور انرژي، امور آب، تنظيم مالي، تنطيم 
بانك ها، ايمني غذايي، ايمني و سالمت شغلي و سالمت 
عمومي، تنظيم امنيت سايبري، تنظيم و پايش آلودگي، 
تنظيم كاالهاي درماني و مقررات وسيله نقليه وخودرو در بر 
 مي گيرد، ادامه داد: اهداف اين موسسات نيز شامل مواردي 
نظير تثبيت جايگاه سياست گذاري، نظارتي و حاكميت 
كلي، فاصله گرفتن از امور تصدي گري غيرضروري توسط 
دولت، حمايت از مصرف كننده و ارايه خدمات رقابتي به 
همگان،  سرمايه گذاري كافي و ثبات خدمات بلندمدت، 
تس��هيل حضور بخ��ش خصوص��ي و ترغي��ب آن براي 
مشاركت بيشتر در پذيرش امورتصدي گري، حفظ منافع 
ملي، ريشه كني فساد و ايجاد رقابت سالم در ميان فعاالن 
 مي ش��ود. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه ضرورت 
آزادسازي اقتصادي، ايجاد رگوالتور است و در كشورهايي 

كه بدون ايحاد رگوالتور، خصوصي س��ازي انجام شده به 
شكست منتهي شده است.

 مش��اور عالي رييس اتاق تهران در ادام��ه، به تجربيات 
برخي كشور ها در تاس��يس نهاد رگوالتوري اشاره كرد و 
گفت: اولين رگوالتوري امريكا در سال1930 و قريب90 
س��ال پيش به نام كميس��يون فدرال نيرو و وابس��ته به 
هيات وزيران براي هماهنگي و توسعه فدرال هيدرو پاور 
تاسيس شد. قدرت اين كميسيون تا آنجا پيش رفته است 
كه حتي رييس جمهور و كنگره نيز  نمي توانند تصميمات 
كميسيون فدرال را لغو كنند. ساختار اين كميسيون شامل 
مديرعامل، كميسيونرهاي قضايي، اقتصاد و مالي است و 
انتصاب آنها توسط دولت يا مديرعامل به شرطي كه كارمند 
دولت نباش��ند، انجام  مي گيرد. تصميمات كميس��يون 
الزم االجراست؛ اما قابل طرح در دادگاه تجديدنظر خواهد 
بود.  ابراهيم بهادراني در بخش ديگري از س��خنانش به 
س��ابقه نهادهاي تنظيم گر بخش��ي در ايران پرداخت و 
گفت: براي اولين بار در پيش نويس برنامه چهارم توسعه 
ايده مستقل نهاد تنظيم بازار پيشنهاد شد اما به تصويب 
نرس��يد. در ماده 59 مصوبه بهمن 1362، اصالح موادي 
از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست هاي كلي 
اصل چهل و چهارم قانون اساس��ي و واگذاري فعاليت ها 
و بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي مقررشده است كه 
شوراي رقابت در حوزه كاال يا خدمتي كه بازار آن مصداق 
انحصار طبيعي است پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم كننده 
بخشي را براي تصويب به هيات وزيران ارايه دهد و قسمتي 
از اختيارات تنظيمي خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم 

كننده بخشي واگذاركند.
 او سپس به مش��كالت نهادهاي تنظيم بخشي در كشور 
اشاره كرد و گفت: مشخص نبود در صورتي كه اساسنامه 
ارسالي در هيأت وزيران مسكوت ماند شوراي رقابت چه 
بايد  مي كرد؟ همچنين مش��خص نبود بودجه نهادهاي 
تنظيم گر چگونه بايد تامين شود. در عين حال، وزارتخانه ها 
براساس قوانين خود، نهادهاي تنظيم گر تحت نظارت خود 
را تشكيل داده و حاضر به همكاري با شوراي رقابت براي 
تاسيس نهادهاي مستقل نبودند. بسياري از دستگاه هاي 
دولتي نيز اقدام به تهيه دستورالعمل و حتي قيمتگذاري 
 مي كنند و حاضر به ترك اين عادت ناپسند خود نيستند. 
اما در نهايت به منظور رفع نقائص قانون اجراي اصل44، 

ش��وراي رقابت از طريق نماين��دگان ناظر مجلس، طرح 
اصالح قانون اجراي اصل 44 و رفع موانع تشكيل نهادهاي 
تنظيم گري را به مجلس ارايه و اين اصالحيه در خرداد ماه 

سال جاري به تصويب مجلس رسيد.
 او در ادامه با اش��اره به ويژگي ه��اي اين اصالحيه گفت: 
در اصالحيه بطور واضح اعالم ش��ده كه تشخيص بازارها 
يا كاالهاي كه انحصاري هستند با ش��وراي رقابت است 
بنابراين، رگوالتوري هايي مانند برق و يا مخابرات و .... بايد 
بر اس��اس اصالحيه قانون بازنگري شده و به دولت ارسال 
شود. معموال رگوالتوري ها بيشتر در بخش هايي تشكيل 
مي ش��ود كه امكان ورود بازيگر جديد براي رقابت بسيار 
سخت يا حتي غيرممكن باشد مانند بخش هاي گاز، برق، 

آب يا مخابرات.
 

   نمي توانيم پيشگويي كنيم
پس از اين توضيحات، حاضران بيست و چهارمين نشست 
كميسيون صنعت و معدن اتاق نيز به بيان ديدگاه هاي 
خود پرداختند. ابتدا فرهاد فزوني، عضو اين كميسيون به 
بخشي از اصالحيه مجلس اشاره كرد و گفت: در بخشي 
اين اصالحيه آمده است كه هيچ يك از نهادهاي تنظيم گر 
بخشي، نتواند مغاير با اين قانون، يا مصوبات قبل و بعدي 
شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي بگيرد 
يا اقدامي كند. اي��ن داراي ايراد اس��ت. چرا كه چگونه 
 مي توان  پيش بيني كرد تصميمات آتي شوراي رقابت 

چه خواهد بود؟
مهدي پورقاضي هم با اش��اره به اينكه شوراي عالي 
رقابت وظيفه دارد، شرايط رقابت را فراهم كند، ادامه 
داد: اما به واقع اين ش��ورا تا چه حد نس��بت به ايجاد 
رقابت واقعي اقدام كرده اس��ت. به نظر  مي رس��د كه 
عملكرد اين نهاد ضعيف بوده اس��ت و ما ش��اهد اين 
هس��تيم كه در حوزه هايي نظير ان��رژي و مخابرات، 
انحصار وجود دارد. تنها اقدام اين ش��ورا آن بوده كه 
بگويد، بازار خودروهاي كمت��ر از 40 ميليون تومان 
انحصاري ب��وده و در مورد آنها قيم��ت گذاري كرده 
است. درحالي كه در ساير كشورها، اكنون ديگر كسي 
قيمت گذاري  نمي كند. ش��وراي رقاب��ت در ايران به 
ابزاري براي اعمال سياست هاي دولت تبديل شده و 

نتوانسته منشأ اثر باشد.

  نه�اد تنظيم گ�ر در اقتص�اد تك محصولي 
ناكارآست

حجت اله حسيني كه از دفتر سياست گذاري معاونت طرح 
و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين نشس��ت 
شركت كرده بود نيز عنوان كرد كه با وجود شرايط نامساعد 
اقتصادي، زمان مناسبي براي بررسي اين موضوع تئوريك 

انتخاب نشده است.
حسيني در ادامه استقالل نهاد تنظيم گر و ضمانت اجرايي 
مصوبات آن را از جمله الزامات كارآمدي نهادهاي تنظيم گر 
دانس��ت و گفت: در ايران اين الزامات رعايت  نمي ش��ود و 
اساسا مرز ميان رقابت و انحصارگري در كشور ما مشخص 
نيس��ت. در عين حال بايد به اين نكته نيز توجه داش��ت 
كه نهاد تنظيم گ��ر در اقتصاد تك محصولي ايران قدرتي 

نخواهد داشت.
پرويز صحاف زاده، معاون اجرايي انجمن كارفرمايي صنعت 
پتروش��يمي نيز گفت: حدود شش اس��ت كه ايجاد نهاد 
رگوالتوري در صنعت پتروش��يمي را پيگيري  مي كنيم 
و هنوز به نتيجه نرس��يده ايم. دولت خوراك را به صورت 
انحصاري در اختيار اين صنعت و ما هم اختياري در قبال آن 
نداريم. من پيشنهاد مي كنم يك شوراي عالي رگوالتوري 

براي كل صنايع ايجاد شود.
 

  اقتصاد ايران به رگالتور نياز دارد
محمدرضا رضوي، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت هم 
گفت: پيشنهاد من اين است كه با توجه به كليدي بودن 
جايگاه اين ش��ورا، كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران 

اصالح قانون مربوطه را مورد آسيب شناسي قرار دهد.
 او با اش��اره به مواض��ع برخي از حاضران اين جلس��ه كه 
بررسي ايجاد نهاد تنظيم گر را مناسب شرايط كنوني كشور 
 نمي دانستند گفت: زمان تاسيس نهاد تنظيم گر در امريكا 
نيز به سال 1930 باز مي گردد. يعني يك سال پس از وقوع 
بحران بزرگ اقتصادي در امريكا. اقتصاد ايران به نظامات 
رگوالتوري نياز دارد و بايد ببينيم كه شوراي رقابت در كدام 

بخش هاي  مي تواند موثر واقع شود.
منصور معظمي، ديگر عضو اين كميسيون نيز با استقبال از 
طرح چنين موضوعي در كميسيون گفت: پيشنهاد من اين 
است كه اتاق تهران نظرات اصالحي و تكميلي خود را در 
چارچوب قانون فعلي براي درج در قانون بودجه ارايه كند.

با تصميم دونالد ترامپ، امريكا بطور رسمي از برجام خارج 
شد و كليه تحريم هاي نفتي و غيرنفتي اين كشور عليه ايران 
در مقاطع سه و شش ماهه دوباره برقرار خواهد شد. با وجود 
مخالفت صريح ساير اعضاي برجام با اين تصميم، با توجه به 
نفوذ اقتصادي و سياسي امريكا در معادالت جهاني و ارجحيت 
اكثر شركت هاي بين المللي در از دست ندادن معامالت با 
اقتصادي مانند امريكا در مقايسه با ايران و همچنين اجتناب 
آنها از ريسك جريمه هاي سنگين مالي امريكا در صورت 
معامله با ايران، به نظر مي رسد شرايط جديدي پيش روي 
اقتصاد ايران باشد .بنابراين در اين مقطع مي بايد تصميمات 
منطقي مبتني بر منطق اقتصادي به منظور تخصيص بهينه 
منابع محدود مالي موجود صورت پذيرد. در شرايط فعلي و 
با افزايش نرخ ارز در چند ماه گذشته، برخي از كارشناسان 
اقتصادي معتقدند توجه و برنامه ريزي براي ش��ركت هاي 
صادرات محور و توليدكننده مواد اوليه كه كمتر از سايرين از 
تحريم ها متاثر مي شوند يا بدليل نوع محصول راحت تر تحريم 
را دور مي زنند، كمك به رشد اقتصادي كشور در آينده از اين 
طريق امكان پذير است. در عين حال برخي كارشناسان بر 
اين واقعيت تأكيد دارند كه فرصت استفاده از اين صادرات 

به خاطر بخشنامه هاي دولت در حال از بين رفتن است.

  تغييرات نرخ ارز
صادرات محصوالت اوليه را جذاب تر كرد

آرمان خالقي دبير خانه صنعت معدن تجارت ايران گفت: 
يكي از مش��كالتي كه اكنون در جامعه ما وجود دارد اين 
است كه هر بخشي را كه مي خواهيم درست كنيم بخش 
ديگري از اقتصاد خراب مي شود. وي افزود: اكنون دولت در 
تالش است كه ارز مورد نياز كشور را تأمين كند .مسائلي 
كه در چند ماه گذشته به وجود آمد موجب شد تا دولت در 

برهه هايي از زمان نتواند به ادعاي خود در جهت تأمين ارز 
كشور عمل كند. خالقي يادآوري كرد: اگر قيمت ارز تابع 
بازار باشد و افزايش يا كاهش اين نرخ به كندي و متناسب 
با شرايط واقعي بازار تعيين شود، بدون شك فشار وارده بر 
مردم كاهش خواهد يافت. وي اذعان كرد: توليد مواد اوليه 
در صنايع مختلف متفاوت است به عنوان مثال افزايش نرخ 
دالر در هفته هاي گذشته موجب شد تا تقاضاي صادرات 
براي گوجه در جهت توليد رب خارجي افزايش يابد و تجار 
ايراني به دنبال جمع آوري اين محصول در كشور بودند . در 

نتيجه اين امر در بازار داخلي با افزايش قيمت روبرو شديم.
دبير خانه صنعت معدن تجارت تهران اضافه كرد: اين اتفاق 
ممكن است در محصوالت ديگر كشاورزي نيز تكرار شود.

در نتيجه بايد در برخي از محصوالت كش��اورزي توانايي 
توليد را باالتر ببريم تا در شرايط كنوني قابليت صادر شدن را 
داشته باشند. وي تاكيد كرد: اما بايد در نظر داشت كه تمام 
اين محصوالت كشاورزي با نهاده هايي توليد شده اند كه ارز 
مورد نياز آن پايين تر از 4 هزار تومان بوده است در حالي كه 
كشاورزان براي توليد محصوالت جديد بايد كود و سم گران 
را بخرند. خالقي ابراز كرد: اتفاقات مش��ابهي در زمينه مواد 
اوليه توليدي ديگر در كشور افتاده به عنوان مثال در حوزه 
مواد معدني ماشين  آالت گران شده است و ناخودآگاه مواد 
اوليه اي كه در اين حوزه توليد مي شود مي  بايست با قيمت 
بيشتري به بازار عرضه شود.  دبير خانه صنعت معدن تجارت 
ايران با بيان اينكه اگر مي خواهيم تنها ُمسكني به اقتصاد 
كش��ور بزنيم مي توانيم به ايده هايي همچون تقويت مواد 
اوليه توجه كنيم، گفت: بدون شك تقويت و رونق اقتصاد 
كشور نياز به پيچيدن نسخه هاي اصولي تري دارد و دولت 
موظف است در شرايط كنوني با بخش خصوصي دور يك 
ميز نشسته و به بررسي و تصميم گيري بپردازد. وي با اشاره 

به س��ه ركن اقتصاد ايران يعن��ي تعاوني ها، دولت و بخش 
خصوصي بيان كرد: اكنون ضروري است كه اين سه بخش 
بيش از پيش با يكديگر هم فكري و مشاوره داشته باشند و 
تصميمات قابل اجرا و اصولي براي اقتصاد كش��ور بگيرند. 
خالقي تصريح كرد: در صورتيكه يك تصميم و برنامه جامع 
و كلي براي حل مشكالت اقتصادي نداشته باشيم محكوم 
به شكست هستيم. دبير خانه صنعت معدن تجارت ايران در 
خاتمه اظهار كرد: تجويز ُمسكن هايي همچون تقويت توليد 
مواد اوليه و شركت هاي صادرات محور براي اقتصاد خوب 
است، اما بايد ديد دولت چه برنامه مشخصي براي جراحي 

اقتصاد كشور دارد.

  دستيابي به تكنولوژي توليد مواد اوليه 
با مهندسي معكوس

در ادامه علي صدري رييس هيأت امناي خانه صنعت، معدن، 
تجارت جوانان اظهار كرد: باتوجه به شرايط فعلي اقتصاد و 
نوسانات دايمي نرخ ارز يكي از مشكالت واحدهاي توليدي 
تأمين مواد اوليه مورد نياز اس��ت چرا كه اين واحدها بطور 
معمول مواد اوليه خود را از خارج وارد مي كنند. وي افزود: 
توليد مواد اوليه بسيار مطلوب است اما باتوجه به دانش فني 
و تكنولوژي توليد اين مواد، رس��يدن به توليد مواد اوليه به 
صورت كامل در داخل كش��ور امكان پذير نيست. صدري 
تاكيد كرد: رسيدن به فناوري و تكنولوژي توليد مواد اوليه يك 
پروسه بسيار زمان بر است و هيچ كشوري اين تكنولوژي را 
به راحتي در اختيار ما قرار نخواهد داد. وي افزود: با مهندسي 
معكوس مي توانيم به تكنولوژي توليد مواد اوليه دست يابيم 
اما اجراي اين بخش نيز بس��يار زمان بر خواهد بود. رييس 
س��ابق خانه صنعت، معدن، تج��ارت جوانان تصريح كرد: 
بايد توجه داشت كه تنها تحريم ها شرايط كشور را دشوار 

نكرده بلكه اين تصميم گيري هاي اشتباه داخلي است كه 
براي ما مشكل زا شده اس��ت. وي با اشاره به مشكالتي كه 
سازمان تأمين اجتماعي و بانك ها براي توليد كننده داخلي 
ايجاد كرده اند، گفت: اگر به جاي اعطاي منابع غير ضروري، 
تسهيالت بيشتري در اختيار توليدكننده فعال داخلي قرار 
دهند و س��رمايه  در گردش واحدهاي توليدي باالتر رود، 
مي توانيم اميد بيشتري به رونق توليد و سرمايه در گردش 

در كشور داشته باشيم.

  بخشنامه ها مانع صادرات است
از سوي ديگر سخنگوي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و 
پتروشيمي با انتقاد از تاثير منفي برخي تصميم هاي دولت بر 
عملكرد بخش خصوصي اظهار كرد: تاكنون پيمان سپاري، 
تصميمات روزانه و چانه زني ها نگراني ايجاد كرده است نه 
تحريم ها.  سيد حميد حسيني با بيان اينكه دولت بدون 
اينكه تفكيكي قائل ش��ود، يك تصميم گيري كلي براي 
بخش هاي مختلف صادراتي كش��ور مي كند، اظهار كرد: 
زماني كه حرف از نفت و گاز و پتروش��يمي مي ش��ود اين 
گمان ايجاد مي شود كه همه شركت هاي بزرگي هستند 
كه خ��وراك يارانه اي از دول��ت مي گيرند. به همين دليل 
قانوني اعمال مي كنند مبني بر اينكه همه شركت ها بايد 
ارز خود را برگردانند و در سامانه نيما به فروش برسانند. اما 
در عمل بخشي از اعضاي اتحاديه از هيچ يارانه اي استفاده 
نمي كنند. براي مثال برخي اعضاي اتحاديه روغن تصفيه 
دوم را انجام مي دهن��د. به اين معني كه روغن ضايعاتي را 
تصفيه مي كنند و دوباره به چرخه عرضه بازمي گردانند و 
در اين فرآيند از يارانه اي استفاده نمي كنند. چه دليل دارد 
كسي كه كار محيط زيستي انجام مي دهد را مجبور كنيم 
ارز خود را به نيما برگرداند. وي افزود: بخشي از فرآورده ها 

با ارز آزاد در بورس عرضه مي شود. به عبارت ديگر اعضاي 
اتحاديه مواد مورد نياز خود را با ارز س��نا خريداري و توليد 
مي كنند. نمي توان به اين افراد گفت ارز سنا بخر و اما ارز خود 
را در نيما به فروش برساند. اين تصميم خردمندانه نيست. 
البته برخي اعضاي اتحاديه مشكلي ندارند. زيرا با ارز يارانه اي 
خوراك خود را مي گيرند و ارز خود را به نيما برمي گردانند 
اما اينكه اين قانون شامل همه اعضا شود باعث گاليه است. 
سخنگوي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي 
درمورد پيشنهاد اين اتحاديه به دولت توضيح داد: پيشنهاد 
اتحاديه به دولت اين است كه از ابتدا قيمت خوراك را طبق 
ارز آزاد محاسبه كند. به جاي اينكه بعدا دنبال اين باشد كه 
صادركنندگان ارز خود را وارد كنن��د. دولت از اين طريق 
مي تواند خود را از قيد رانت و فس��اد و كنترل آزاد كند و به 
اقشاري كه دچار مشكل مي شوند سوبسيد دهد. حسيني به 
اين سوال كه با نزديك شدن به موعد تحريم ها خللي در روند 
عملكرد اتحاديه ايجاد كرده است يا خير، پاسخ داد: بيشتر 
پيمان سپاري، تصميمات روزانه و چاني زني ها نگراني ايجاد 
كرده است. هنوز درمورد تحريم ها خيلي مشكل نداريم. بر 
اساس اين گزارش، حسيني پيش از اين در نشستي خبري 
اظهار كرده بود: اتحاديه نگران تصميم گيري هاي چندگانه 
در كشور است. يك تصميم را سران سه قوه مي گيرند، يك 
تصمي��م را دولت مي گيرد، يك تصمي��م را بانك مركزي 
مي گيرد كه اين چندگانگي تصميم باعث ايجاد سردرگمي 
مي شود. تصميم اخير بانك مركزي در مورد پيمان سپاري 
ارزي بدون بررس��ي راهكارهاي اجرايي گرفته شده است. 
به گفته وي نظام چانه زني در كشور رواج پيدا كرده است. 
يك عده چانه مي زنند تا چيزي كه مي خواهند اجرا شود. 
دولت بايد در اين زمينه تصميم جدي بگيرد. چندگانگي 

تصميم گيري و چانه زني اوضاع را هر روز بدتر مي كند.
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7 جهان

هشدار صندوق بين المللي پول درباره درگيري هاي تجاري

شكنندگي بازارهاي نوظهور در سايه رشد جهاني

نگاهي به سايه هاي هولناك بر انتخابات افغانستان

جنگ انتخاباتي فقير و غني در كابل

گروه جهان| طال تسليمي|
نشست ساليانه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 
در بالي در پايان اين هفته و در حالي برگزار مي شود كه 
شاخص اقتصادي ببر از كاهش سرعت رشد اقتصادي 
جهاني در نتيجه داده هاي اروپا و اقتصادهاي نوظهور، 
حكاي��ت دارد. داده هاي اياالت متح��ده همچنان از 
عملكرد قدرتمند اقتصاد حكايت دارند و اقتصاد چين 
هم با وجود نگراني ها درباره تاثيرگذاري جنگ تجاري، 
همچنان رشد منطقي و قابل قبولي دارد. بدين ترتيب، 
تنها موضوع براي نگراني دس��ت كم در كوتاه مدت به 
ش��كنندگي بازارهاي نوظهور مربوط مي شود. انتظار 
مي رود صندوق بين المللي پول در نشس��ت ساليانه 
خود نوظهورها را به اج��راي اصالحات مورد نياز براي 
افزايش اطمينان اقتصادي و اقتصادهاي پيشرفته را 
به خودداري از درگيري در جنگ تجاري ترغيب كند.

براس��اس آخرين به روزرساني شاخص رديابي توسط 
انديشكده »بروكينگز« و »فايننشال تايمز«، ادامه روند 
رشد قدرتمند اقتصادي در سطح جهاني شكنندگي در 
بازارهاي نوظهور و ناتواني در رسيدگي به شوك هاي 
آتي در كشورهاي پيشرفته را مهار مي كند. اما همچنان 

نگراني هايي درباره چشم انداز كوتاه مدت وجود دارد.
رشد اقتصاد جهاني اگرچه نسبت به اوايل سال جاري 
ميالدي اندكي كند شده اس��ت، اما در كل همچنان 
سرعت بااليي دارد. با اين حال، روند رشد اقتصادي در 
آرژانتين و تركيه دچار مشكل شده و به نظر مي رسد 
قرار اس��ت در آينده نه چندان دور به ديگر كشورهاي 

نوظهور نيز منتقل شوند.
پروفسور اسوار پراس��اد، يكي از اعضاي ارشد موسسه 
بروكينگز، گفت: »در حالي كه ش��اخص هاي متداول 
رشد از رشد نسبتا سالم در بيشتر كشورها حكايت دارند، 
اما روند تضعيف اعتماد تجاري و اعتماد مصرف كنندگان 
در بسياري از كشورها و به ويژه در كشورهاي مطرح در 
ميان بازارهاي نوظهور، بر چشم انداز رشد تاثير منفي 

مي گذارند.
شاخص ببر كه طيف گسترده اي از داده هاي اقتصادي 
رسمي، قيمت ها در بازار مالي و شاخص  هاي اطمينان 

را مورد بررسي قرار مي دهد و آنها را با ارزش هاي ديرينه 
بزرگ ترين اقتصادها مقايسه مي كند، حاكي از آن است 
كه رشد اقتصادي اندكي از جوش و خروش افتاده است.

كريستين الگارد مدير صندوق بين المللي پول هفته 
گذش��ته اعالم كرد كه احتماال صندوق اين هفته در 
نشس��ت هاي س��االنه كه در بالي در اندونزي برگزار 
مي شود، پيش بيني هاي رش��د خود را مورد بازنگري 
قرار مي دهد و از آن مي كاهد. بطور مشابه شاخص تايگر 
هم در قياس با اوج گيري اخير، كاهش داشته كه بازتاب 
داده هاي ضعيف تر در اروپا و اقتصادهاي نوظهور است.

باتوجه به اينكه اقتصاد اياالت متحده عملكرد خوب 

و قابل توجه��ي دارد و ن��رخ بيكاري در اين كش��ور به 
پايين ترين س��طح در حدود 50 سال گذشته كاهش 
يافته است، و سرعت رشد ديگر اقتصادهاي پيشرفته 
هم همچنان از نرخ دوام آوردني بلندمدت باالتر است، 
تنها نگراني كوتاه مدت در اقتصاد جهاني حول محور 

اقتصادهاي نوظهور مي چرخد.
پراس��اد در اين باره اقتصادهاي نوظهور با يك سري 
مشكالت جسته و گريخته مواجه هستند و از مسائلي 
همچون خروج س��رمايه، افت ارزش پ��ول ملي و در 
نتيجه آن، افزايش مش��كل بدهي ها كه عمدتا به ارز 
خارجي گرفته شده اند، رنج مي برند. او افزود: »همانند 

گذشته، زماني كه ش��رايط مالي جهاني بسته و دالر 
امريكا تقويت مي شود، آسيب پذيري داخلي و خارجي 
اقتصادهاي نوظهور خودش را نش��ان مي دهد.« اين 
كارش��ناس در بروكينگز افزود: »كشورهاي ديگري 
همچون اندونزي و آفريقاي جنوبي كه آنها نيز برخي 
از موارد آس��يب پذيري  را دارند، با مش��كالت خروج 

سرمايه و نوسان ارزي مواجه بوده اند.«
اگرچه اقتصاد چين همچنان رش��د منطقي دارد، اما 
سياست گذاران اين كشور با يك تصميم گيري دشوار 
مواجه هستند كه بار ديگر در واكنش به كاهش نسبي 
سرعت رشد اقتصادي و مخاطرات افزايش بيشتر سطح 

بدهي ها كه همين  حاال هم به ميزان خطرناكي باالست، 
در جهت تحريك به رشد از طريق اعتباردهي برآيند يا 
اينكه چشم انداز رشد ضعيف تر را بپذيرند. پراساد گفت 
كه هنوز شواهد زيادي دال بر تاثيرگذاري منفي جنگ 
تجاري بر شكوفايي اقتصادي چين قابل مشاهده نيست، 
اما اين مساله به دليل كاستن از سرعت رشد اقتصادي به 

شك و ترديدها در سياست گذاري افزوده است.
در حال حاضر س��ريع ترين رشد اقتصادي در جهان 
مربوط به هند اس��ت، اما نگراني ها درباره اطمينان 
در اقتصادهاي نوظه��ور در نتيجه تعويق اصالحات 
مورد نياز، بر سرعت رشد اقتصادي اين كشور تاثير 

گذاشته است.
در اقتصادهاي پيش��رفته، آنچه بيش��تر مورد توجه و 
اس��تقبال قرار گرفته كاهش نرخ بيكاري به س��طوح 
پيش از بحران مالي جهاني س��ال 2008 در بيش��تر 
اقتصادهاست. اما مشكل اينجاست كه همه آسيب هاي 
ناش��ي از بحران جبران نش��ده و كشورهاي پيشرفته 
همچنان در برابر ش��وك هاي جديد مالي و اقتصادي 
آسيب پذير هستند. پراس��اد گفت: » سياست گذاران 
احتماال فضاي چنداني براي واكنش شديد به كاهش 
سرعت رش��د اقتصادي نخواهند داش��ت، چرا كه فاز 
توسعه و گش��ايش مالي در چرخه تجاري جهان رو به 
پايان اس��ت و اين در حالي است كه شك و ترديدهاي 
ژئوپوليتيك، تجاري و اقتصادي در حال افزايش است.

صندوق بين المللي پول از جلسات ساالنه خود استفاده 
خواهد كرد تا كشورها را به خودداري از پيمودن مسير 
درگيري هاي تجاري و تمركز بر اجراي اصالحات در 
جهت افزايش رش��د بهره وري به منظور ادامه توسعه 
اقتصادي بدون افزايش تورم ترغيب كند. باتوجه به اين 
مساله كه كريستين الگارد در نشست سال گذشته از 
اقدامات كشورها در جهت حمايت گرايي انتقاد كرد و 
اجراي اصالحات در سياست گذاري هاي اقتصادي را 
خواستار شد، انتظار مي رود جلسات امسال در بالي به 
تالش براي بازس��ازي اعتماد، همكاري و شور و شوق 
براي چندجانبه گرايي در ميان مهره هاي اصلي اقتصاد 

جهاني اختصاص يابد.

گروه جهان|
 در افغانستان قرار است براي سومين  بار در 16سال 
گذش��ته انتخابات پارلماني برگزار شود. رقابت هاي 
سياسي در ش��رايطي به اوج خود رسيده كه پس از 
سه دوره برگزاري انتخابات، افغانستان هنوز از نظر 
محتوا در عرصه انتخابات تغيير چنداني نكرده است. 
هنوز شعارها همان شعارهاست و فضاي انتخاباتي، 
همان فضاي انتخاباتي قبل. از ُبعد سياسي و شناخت 
روندهاي دموكراتيك مشكل اين جامعه همچنان پا 
برجاست. اين در حالي است كه انتظار مي رفت در اين 
دور ضمن شناخت بيشتر از سازوكارهاي پارلماني، 
كساني وارد ميدان ش��وند كه واقعا بتوانند تغيير در 
مجلس و كاركرد آن به وجود آورند اما در حال حاضر 
تع��داد چهره ه��اي تاثيرگذار و مس��ووليت پذير در 

مقايسه با طيف مقابل بسيار اندك است. 
روزنامه ماندگار افغانس��تان با اش��اره ب��ه انتخابات 
پارلماني كه قرار است 28 مهر برگزار شود، نوشته: 
جاده ه��ا و كوچه هاي كاب��ل و ديگ��ر واليت ها، به 
نمايش��گاه عكس هاي نامزدهاي انتخاباتي تبديل 
ش��ده اس��ت. نامزداني كه صاحب پ��ول و امكانات 
بيش��تر هس��تند، در روزها هزينه هاي سنگيني را 
با هدف پيروز ش��دن در انتخابات متقبل ش��ده اند. 
در عين حال، ش��ماري هم به دليل نداش��تن پول و 
امكانات مادي، قادر نيس��تند ت��ا تصاوير و بنرهاي 

انتخاباتي  خود را در خيابان ها به نمايش درآوردند. 
اين وضعيت فضاي انتخاباتي را به  صورت مبارزه فقير 
و غني به تصوير كشيده است. حتي بيم آن مي رود 
كه در پي اين اختالف آشكار، يك تضاد اقتصادي � 
طبقاتي جديد در ادبيات سياسي افغانستان شكل 
بگيرد. عالوه بر اين، فضاي انتخاباتي افغانس��تان به 
يك فضاي تجاري تبديل شده است. برخي ها فقط 
به منظور تقوي��ِت تجارت و تضمين س��رمايه هاي 
خ��ود، وارد مي��دان انتخابات ش��ده اند و جز چاپ 
 عكس هاي ب��زرگ و رنگارنگ، چي��ز ديگري براي 

عرضه ندارند.
مجالس و محاف��ل انتخاباتي اما به دليل هراس هاي 
امنيتي كم رنگ اس��ت. در 10روز گذشته، چندين 
تجمع انتخابات��ي و چند نام��زد انتخاباتي مجلس 
نمايندگان در واليت هاي ش��رقي افغانستان مورد 
حمله ق��رار گرفتند. بنابراي��ن، وضعيت بد امنيتي 
افزون بر عوامل باال، از جمله داليلي است كه سبب 
مي شود مردم توجه خاصي به مساله انتخابات نشان 
ندهند؛ به ويژه اينك��ه بارها تجربه كرده اند كه آراي 
آنها به س��رقت رفته يا به سود ديگري مصادره شده 
اس��ت. با اين ترتي��ب، انتخابات 28 مه��ر زير چند 
س��ايه هولناك قرار دارد. تقلب در انتخابات گذشته 
رياس��ت جمهوري، بزرگ ترين س��ايه براي يأس و 
بدبيني نسبت به انتخابات هاي پيش رو است. ترس 

و هراس از انفجار و انتحار هم اجازه نمي دهد نامزدها 
و م��ردم با خاطر آس��وده به كارزاره��اي انتخاباتي 
دلخواه ش��ان بپردازند. اين سايه خوفناك با نزديك 

شدن به روز انتخابات، سنگين تر هم مي شود. 
نگران��ي از پيروزي كس��اني كه فقط ب��ه زور پول و 
امكانات مادي مي خواهند به كرسي پارلمان برسند، 
دليل ديگري بر بي رغبتي مردم نس��بت به شركت 
در انتخابات شده است و مسلما پيش از همه اين ها، 
پايين بودن س��طح ش��ركت مردم در روند ثبت نام 
راي دهي، مجال شركت گسترده در انتخابات را از آنها 
مي گيرد. نبود يك نظام شفاف و پاسخگو در انتخابات 
براي ش��مارش آراي مردم نيز به عنوان يك نگراني 

ديگر، انتخابات را به چالش مي كشد.
س��ايه هاي نام برده ش��ده، از انتخاب��ات پيش روي 
افغانس��تان يك حادثه سياسي � اجتماعي � امنيتي 
هولناك ساخته اند كه اگر از همين حاال به آن توجه 
نشود، ممكن است كه فرصت برگزاري يك انتخابات 
خوب جاي خود را به يكي از انتخابات هاي بسيار بد 
در تاريخ اين كشور بدهد. مهم تر از همه، اين احتمال 
هم وج��ود دارد كه اگر انتخابات به درس��تي برگزار 
نشود و رس��وايي هاي گذش��ته دوباره تكرار شوند، 
فاتحه دموكراس��ي در افغانس��تان خوانده مي شود؛ 
به اين معنا ك��ه اين نتيجه گي��ري عمومي به ميان 
مي آيد كه انتخابات در وضعيت و شرايط افغانستان 

قابليت تطبيق و پاسخ دهي ندارد و بايد به سيستم ها 
و مكانيسم هاي ديگر براي تصميم گيري هاي كالن 
سياسي و اجتماعي مراجعه كرد. اما براي اينكه اين 
اتفاق و عقب گرد تاريخي ُرخ ندهد، دولت و كميسيون 
انتخاب��ات و جامعه جهان��ي به ويژه حامي��ان مالي 
افغانستان مسووليت دارند كه همه ظرفيت ها را براي 
برگزاري يك انتخابات شفاف و عادالنه به كار بگيرند. 
ماندگار در پايان نوشته است: »اكنون كه قرار است 
انتخابات با مديريت دولت موجود داير شود، با وجود 
همه بي اعتمادي ها، اين فرصت  هنوز باقي  است كه با 
به ميان آوردن يك اراده سياسي، انتخابات را به گونه 
درست و قابل قبول برگزار كرد. مسلمًا اگر اشرف غني 
رييس جمهوري افغانستان، درك كند كه نيروهاي 
ملي و بين المللي و همه كشورهاي دوست و همكار 

افغانستان، با حفظ بي طرفي كامل، خواهان برگزاري 
يك انتخابات سالم و شفاف در اين كشور هستند، از 
تالش بيش��تر جهت نفوذ در انتخابات و مهندس��ي 

نتايج آن دست خواهد كشيد.«
تبليغات انتخاباتي افغانستان از ششم مهر آغاز شده 
و قرار است تا 25 مهر ادامه يابد. راي دهندگان در 33 
واليت اين كشور پاي صندوق هاي راي مي روند. گفته 
ش��ده، حدود دو هزار و 574 كانديدا براي تصاحب 
249 كرسي موجود در مجلس افغانستان با يكديگر 
رقابت مي كنند كه از اين تعداد 473 تن زن هستند. 
اين سومين انتخابات افغانستان از 2001 ميالدي و 
حمله اياالت متحده به اين كش��ور است؛ همچنين 
هفدهمين دوره انتخابات مجلس از زمان تش��كيل 

جمهوري در اين كشور. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تالش واشنگتن براي تضعيف 
چين در پيمان هاي تجاري 

گروه جهان| ويلبر راس وزير بازرگاني امريكا، گفته 
كش��ورش براي اعمال فشار بيشتر بر چين، مواضع 
سخت تري را در قبال شركاي تجاري اياالت متحده 
از جمله كانادا و مكزيك اتخاذ مي كند. توافق جديد 
تجاري سه جانبه ميان امريكا، مكزيك و كانادا كه قرار 
است جاي توافق قبلي نفتا را بگيرد، مانع از همكاري 
تجاري با كش��ورهايي خواهد شد كه بر اقتصاد بازار 
مبتني نيستند. به گفته تحليل گران، شرط مندرج 
در توافق جدي��د در واقع چين را هدف مي گيرند. به 
گزارش راديو فرانسه، براساس پيمان جديد اگر يكي 
از سه كشور امضاكننده پيمان با كشور ديگري كه بر 
اقتصاد بازار مبتني نيست پيمان تجاري امضا كند، 
ديگر طرف ها حق دارند از توافق خارج شده و متقابال 
توافقي دوجانبه امضا كنند. ويلبر راس گفت كه هدف 
از اين اقدام پر كردن خالءهايي است كه به ياري آنها 
دولت پكن به فعاليت هاي خاص تجاري خود حقانيت 
داده اس��ت. وزير بازرگاني امريكا افزود كه اين شرط 
اعالم شده در توافق جايگزيني نفتا مي تواند به ديگر 
توافق هاي تجاري امريكا نيز تعميم بيابد. او ضمن ابراز 
خرسندي از موافقت مكزيك و كانادا با چنين شرطي، 
گفت اين احتمال وجود دارد كه ديگر كشورها هم به 
اين نتيجه برسند كه اين اصل يكي از شروط مقدماتي 
عقد هر گونه پيمان اقتصادي اس��ت. در صورتي كه 
امريكا بتواند در مذاكرات تج��اري با اتحاديه اروپا و 
ژاپن نيز شرط مشابهي را بگنجاند، دولت چينن بيشتر 
دچار انزوا خواهد شد. در همين حال، ويلبر راس گفته 
بعيد مي داند كه تا پيش از انتخابات مياندوره كنگره 
امريكا در ماه نوامبر، پيشرفتي در گفت وگوهاي تجاري 
چين و امريكا حاصل شود. به گفته او، نمايندگان چين 
در حال حاضر تمايلي ب��ه انجام مذاكره ندارند. وزير 
بازرگاني امريكا تاكيد كرد: »پكن در اشتباه است اگر 
كه مي پندارد موضع دونالد ترامپ پس از انتخابات 

مياندوره كنگره ضعيف خواهد شد.«
ترامپ سپتامبر در نشست شوراي امنيت سازمان ملل 
چين را به دخالت در روند انتخابات ميان دوره امريكا به 
منظور تضعيف دولت خودش متهم كرد. هفته گذشته 
هم مايك پنس، معاون رييس جمهوري امريكا، گفت 
كه چين كارزار پيچيده اي را براي اعمال نفوذ عليه 
حزب جمهوري خواه امريكا آغاز كرده است تا از اين 
طريق، اقدامات تالفي جويانه اي را عليه سياست هاي 

تجاري دونالد ترامپ انجام بدهد. 

»عبادي« هنوز نخست وزير 
عراق است

پارلمان ع��راق اعالم كرده اس��ت دولت كنوني 
تا زم��ان رأي اعتم��اد پارلمان به نخس��ت وزير 
مكلف براي تش��كيل دولت جدي��د، به فعاليت 
خود ادام��ه مي دهد. به گزارش ايالف، رياس��ت 
پارلم��ان عراق گفت��ه دولت كنوني با رياس��ت 
حيدر عبادي همچنان به فعاليت هاي خود ادامه 
مي دهد تا زماني كه پارلمان به عادل عبدالمهدي، 
نخست وزير مكلف راي اعتماد براي تشكيل دولت 
جديد را بدهد. عبدالمهدي پس از انتخاب از سوي 
رييس جمهوري عراق، تالش براي تشكيل دولت 

آينده عراق را آغاز كرده است. 

 برگزاري اجالس
مجالس »اوراسيا« در تركيه 

سومين اجالس بين المجالس كشورهاي اوراسيا 
از دوش��نبه )امروز( در آنتالياي تركيه آغاز شد. به 
گزارش ايرنا، اين اجالس پارلماني با حضور روساي 
مجل��س 20 و هيات هاي پارلماني از 17كش��ور 
آسيايي و اروپايي به مدت سه روز برگزار مي شود. 
ويتنام، ازبكستان، تركمنس��تان، تركيه، تايلند، 
تاجيكستان، س��ريالنكا، اس��لواكي، صربستان، 
عربستان سعودي، روسيه، قطر، فيليپين، پاكستان، 
مغولستان، ليتواني، الئوس، كويت، قرقيزستان، 
كره جنوبي، قزاقس��تان، اردن، ژاپن، عراق، ايران، 
اندونزي، مجارستان، چين، كامبوج، بلغارستان، 
برونئي، بوس��ني و هرزگوين، ب��الروس، بحرين، 
جمهوري آذربايجان، ارمنستان و افغانستان براي 

حضور در اين اجالس اعالم آمادگي كرده اند.

 كشته شدن 10پليس افغان
در حمله طالبان 

در حمله طالب��ان در واليت وردك افغانس��تان كه 
يكشنبه رخ داد، دست كم 10 پليس كشته شدند. 
به گزارش رويترز، طالبان به سمت ساختمان دولتي 
در واليت وردك تيراندازي كرده و در اين حمله رييس 
پليس به همراه 9 مامور كشته شدند. حمالت مكرر 
در واليات استراتژيك افغانستان شامل وردك و غزني 
نشان دهنده تقويت قواي طالبان است و اين درحالي 
صورت گرفته كه افغانستان در 20 اكتبر سال جاري 

ميالدي شاهد برگزاري انتخابات پارلماني است.

 اخبار ضد و نقيض
در مورد خبرنگار سعودي 

در خبري تاييد  نش��ده جس��د جمال خاشقجي 
خبرنگار منتقد عربس��تان س��عودي، در يكي از 
محله هاي اس��تانبول تركيه كش��ف شده است. 
به گزارش الجزي��ره، پيش تر منابع امنيتي تركيه 
اعالم كرده بودند، جمال خاش��قجي روزنامه نگار 
منتقد س��عودي كه چند روز پيش بعد از ورود به 
كنسولگري عربستان در اس��تانبول ناپديد شده 
بود، كشته شده است. ميدل ايست آي نوشته، اين 
روزنامه نگار سعودي قبل از كشته شدنش شكنجه 
و جسدش تكه تكه شده بود. عفو بين الملل ترور 

خاشقجي را وحشتناك خوانده است. 

 طرح ايتاليا براي مبارزه
عليه فساد در نهادهاي دولتي

گروه جهان| دولت ايتاليا براي مبارزه با فساد در 
ادارات دولت��ي، برنامه رايانه اي براي گزارش دهي و 
افشاي اطالعات مفسدان اقتصادي راه اندازي كرده 
است. سازمان ش��فافيت بين المللي ايتاليا و كانون 
هرمس براي ش��فافيت و حقوق بش��ر ديجيتالي، 
طرحي موسوم به افشاي اسرار را راه اندازي كردند. 
اين طرح يك برنام��ه انفورماتيكي در اختيار تمام 
نهادهاي دولتي، ش��ركت هاي تابعه و شركت هاي 
سرمايه گذاري قرار مي دهد تا از طريق آن و به شكل 
محرمانه گزارش هاي مربوط به مفاسد مالي و اداري 
در اين نهادها و دفات��ر را دريافت و مديريت كنند. 
پارلمان ايتاليا س��ال پيش قانوني را براي حمايت 
از افشاگران مفاس��د اداري و مالي تصويب كرد، كه 
براساس آن افشاگران مفاسد در نهادهايي كه در آن 
مشغول به كار هستند، مورد محافظت بيشتر قرار 
مي گيرند و اينكه سامانه هاي گزارش انفورماتيكي، 
بايد توان تضمين امنيت بيشتر و محرمانه بودن روند 
افشا و حفظ هويت افشاگران را داشته باشد. در ايتاليا 
بيش از 22هزار نهاد دولتي فعال هستند ولي اكثر 
آنها كوچك بوده و منابع انساني و اقتصادي براي فعال 
كردن يك برنامه انفورماتيكي مستقل ندارند، براي 
همين دولت ايتاليا تصميم گرفت تا تجربه كسب 
كرده در 10س��ال اخير را به اجرا بگذارد و يك ابزار 
ساده را در اختيار افشاگران در نهادهاي دولتي قرار 
دهد تا توان محافظت از هويت آنها را نيز داشته باشد. 
ايتاليا در رتبه بندي ش��اخص فساد نسبت به ساير 
كشورهاي اتحاديه اروپا در رده هاي انتهايي قرار دارد.

ابراز رضايت وزير خارجه امريكا 
از سفر به كره شمالي

گروه جهان| مايك پومپئ��و وزير خارجه امريكا 
يكشنبه از توكيو راهي پيونگ يانگ و از آنجا راهي 
سئول ش��د. او پس از ورود به كره شمالي با انتشار 
تصوي��ري از خ��ود و كيم جون��گ اون، در توييتي 
نوشت: »براي ديدار با رييس كيم سفري خوب به 
پيونگ يانگ داشتم. پيشرفت در توافقات حاصل شده 
در نشست سنگاپور ادامه يافت. تشكر براي ميزباني از 
من و همراهانم.« به گزارش دويچه وله، اين چهارمين 
سفر او به كره شمالي محسوب مي شود. او پيش تر 
در ماه هاي جوالي و مه س��ال جاري در سمت وزير 
خارج��ه و در م��اه آوريل نيز در مق��ام رييس وقت 
سازمان سيا و به صورت پنهاني به پيونگ يانگ رفته 
بود. او پيش از اين سفر با شينزو آبه نخست وزير ژاپن 
ديدار و پيرامون همكاري دو كشور براي حل بحران 

هسته اي كره شمالي گفت وگو كرده بود. 
سياستمدار بلندپايه امريكايي در يك پيام توئيتري 
نوشت كه س��فرش به پيونگ يانگ در جهت ادامه 
همكاري دو كشور و پايبندي آنها به »وظايفي« بوده 
است كه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا و كيم 
در نشست خود در سنگاپور تعيين كردند. نخستين 
مالقات سران دو كشور 12 ژوئن در سنگاپور صورت 
گرفت. ترامپ پس از اين ديدار، تهديد هسته اي از 
سوي كره شمالي را پايان يافته اعالم كرد، اما سندي 
از اين ديدار مبني بر توافق بر سر خلع سالح هسته اي 
منتشر نشد و محتواي متن امضاشده توسط ترامپ 
و كيم هم با توافق هاي مشابه امريكا با ديگر كشورها 

فاصله زيادي داشت.

جمال مبارك به عرصه سياسي 
مصر بازمي گردد

گروه جهان| برخي رسانه ها از قصد جمال مبارك، 
پسر رييس جمهوري مخلوع مصر براي بازگشت به 
عرصه سياسي اين كشور از طريق يكي از احزاب خبر 
دادند. به گزارش روس��يا اليوم، جمال مبارك پسر 
حسني مبارك، رييس جمهوري مخلوع مصر پس از 
آنكه موانع برخورداري از حقوق سياسي اش برطرف 
شدند، براي بازگشت به محافل سياسي اين كشور از 
طريق يكي از احزاب برنامه ريزي مي كند. به تازگي 
جمال مبارك در مناسبت هاي مختلفي ديده شده 
است، او در اپرا، همايش ها و مناسبت هاي عمومي 
حضور يافته اس��ت، آخرين مورد آن هم شنبه بود 
كه جمال مبارك با بازديد از بناي يادبود شهر نصر، 
تاج گلي را روي قبر انور س��ادات، رييس جمهوري 
فقيد مصر قرار داد. حس��ني مبارك به همراه عالء 
و جمال، دو پس��رش از دادگاه تجديدنظر خواست 
پرونده »كاخ هاي رياست جمهوري« را خاتمه دهد 
اما دادگاه اين درخواست را رد كرد، به اين ترتيب آنها 
امكان برخورداري از حقوق سياسي شان از جمله حق 
راي و كانديداتوري را از دس��ت دادند. از مهم ترين 
پيامدهاي صدور حكم حبس و جريمه نقدي در اين 
پرونده اين اس��ت كه مبارك و دو پسرش براي پنج 
سال از فعاليت سياسي محروم مي شوند. اين پنج 
سال از تاريخ صدور حكم در سال 2016 آغاز شده 
و تا 2021 يعني يك سال پيش از انتخابات 2022 
كه رييس جمهور فعلي طبق قانون اساسي پس از دو 
دوره متوالي رياست ديگر حق كانديداتوري دوباره 

را ندارد، ادامه دارد. 

 »كاوانا« به عنوان قاضي
ديوان عالي سوگند ياد كرد

گ�روه جهان| پس از رأي اعتماد س��ناي امريكا 
به ب��رت كاوانا، نامزد مناقش��ه برانگيز ترامپ براي 
ديوان عالي، اين قاضي 53 ساله در مقام جديد خود 
سوگند ياد كرد. ش��مار زيادي از امريكايي ها عليه 
كاوانا كه متهم به تعرض جنسي بود اعتراض كردند. 
به گزارش دويچه وله، مراسم اداي سوگند برت كاوانا 
براي قرار گرفتن در پست جديدش در سكوت كامل 
در ديوان عالي امريكا برگزار شد. در برابر ساختمان 
ديوان عالي اما شمار زيادي از شهروندان امريكا كه 
بخش زيادي از آنها را زنان تشكيل مي دادند دست 
به تظاهرات زدند. آنان بدين وس��يله اعتراض خود 
را عليه اي��ن قاضي مناقش��ه برانگيز اعالم كردند. 
س��ناي امريكا با 50 رأي در برابر 48 رأي عضويت 
برت كاوانا در ديوان عالي اين كشور را تأييد كرده 
بودند. پيش از رأي اعتماد سنا به كاوانا و در جريان 
آن، حدود دو هزار نفر از ش��هروندان امريكايي در 
برابر ساختمان كنگره شعارهايي را عليه كاوانا سر 
دادند. حدود 150 تن از تظاهركنندگان توانستند 
با شكستن سد پليس وارد ساختمان كنگره شده 
و جريان رأي گيري در سنا را با وقفه هاي كوتاهي 
مواج��ه كنند. زنان خش��مگين باره��ا در جايگاه 
تماشاچيان شعار »ش��رمت باد « سر دادند. مايك 
پنس، معاون رييس جمهوري امريكا، از نيروهاي 
امنيتي خواست تا كساني را كه در روند رأي گيري 
اخالل ايجاد مي كنند از صحن مجلس خارج كنند. 
در جريان اعتراض ها در مجموع 164 تظاهركننده 

بازداشت شدند.

 چين خريد نفت 
از اياالت متحده را متوقف كرد 
گروه جهان| شركت كشتيراني مرچانت چين 
اعالم كرده با باال گرفتن تنش ها و تش��ديد جنگ 
تجاري ميان اين كش��ور و امري��كا، از چند هفته 
قبل خريد نف��ت از امريكا را بط��ور كامل متوقف 
كرده اس��ت. به گزارش ايرنا، »ش��يه چون لين« 
رييس شركت كش��تيراني چاينا مرچانت به اويل 
پرايس گفته كه حمل نفت از امريكا به چين ديگر 
انجام نمي ش��ود. چين همچنين به دليل افزايش 
تعرفه هاي امريكا روي كاالهاي اين كش��ور، از ماه 
گذش��ته ميالدي اقدام به اعمال 10درصد تعرفه 
روي گاز طبيع��ي ماي��ع واردات��ي از امريكا كرده 
است. چين از پااليشگاه هاي اين كشور و بازرگانان 
خواس��ته در مورد خريد نفت خام از امريكا اقدام 
نكنن��د و خريداران ني��ز گفته اند ك��ه اطالعي از 
اينكه اين تصميم تا چه زماني به طول مي انجامد، 
ندارند. ش��يه در اين خصوص گفت��ه: »تا پيش از 
جنگ تجاري و افزايش تعرفه ها، روابط اقتصادي 
و معامالت تجاري بس��يار خوبي با امريكا داشتيم 
اما اكنون خريد و بارگيري نفت��ي از امريكا كامال 
متوقف شده است.« امريكا صادرات نفت به چين 
را از 2016 آغاز كرد. در اوت س��ال جاري، چين از 
امريكا 9 ميليون و 700 هزار بشكه نفت خريداري 
كرد اما وقتي روابط تيره تر شد در ماه سپتامبر اين 
ميزان فقط 600 هزار بشكه در كل ماه بود. دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا، تهديد كرده كه با 
ادامه وضع موجود بر تمام كاالهاي چيني كه وارد 

امريكا مي شوند تعرفه وضع خواهد كرد. 
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پرونده8اخبار
 واكنش سياسيون 

CFT به تصويب
تعدادي از فعاالن سياسي و مقامات پس از تصويب 
اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين 
مالي تروريس��م در توييت هايي، ب��ه اين موضوع 
واكنش نش��ان دادند.  »حميد ابوطالبي« مش��اور 
رييس جمهوري درباره كنوانسيون مقابله با تامين 
مالي تروريسم )CFT( در توييتر نگاشت: نمايندگان 
مجلس نش��ان دادند امنيت ملي كش��ور و  منافع 
مردم ايران در اولويت تصميمات آنان قرار داشته و 
چالش هاي فرارو را با درايت و صالبت مرتفع خواهند 
كرد. »حميد بعيدي نژاد« س��فير اي��ران در لندن 
نيز نوشت: لحظاتي پيش مجلس شوراي اسالمي 
بدنبال چند ماه بررسي دقيق، در فرآيندي شفاف 
و در جلوه اي درخش��ان از دموكراس��ي، پيوستن 
ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم را 
تصويب كرد. با اين مصوبه، تعهدات حقوقي چهارگانه 
 FATF كشورمان به اس��تانداردهاي مالي و بانكي
توسط مجلس تصويب و تكميل شدند. »سيد حسين 
نقوي حسيني« نماينده ورامين با انتشار فيلمي از 
اظهارات خود در مخالفت با اليحه CFT در توييتر 
نگاشت: در پيشگاه خدا و ملت ايران شرمنده نيستم. 
»فاطمه سعيدي« نماينده مردم تهران تصويري از 
موافقت راي خود به اليحه الحاق به CFT را منتشر 
كرد و در توييتر نوشت: مجلس وظيفه ملي و قانوني 
خود را انجام داد. مردم بدانيد نمايندگان شما تحت 
فشارهاي شديد سياسي و حتي امنيتي تنها براي 
حفظ منافع ملي به اليحه پيوستن به كنوانسيون 
CFT راي مثبت دادند.  »علي شكوري راد« دبير كل 
حزب اتحاد ملت ايران اسالمي در حساب توييتري 
خود نوش��ت: تصويب CFT آزمون��ي موفق براي 
حفظ منافع ملي و توجه به اقتصاد و معيشت مردم 
توسط رييس و نمايندگان مجلس بود. به نمايندگان 
مجلس بابت اين توفيق تبريك مي گويم. مخالفان از 
هيچ تالشي براي ارعاب و ايجاد انفعال در نمايندگان 
كوتاهي نكردند. احساس مسووليت و استقالل رأي 
نمايندگان درخور تقدير است. »سعيد شريعتي« 
فعال سياسي اصالح طلب با اشاره به تصويب اليحه 
پيوستن به كنوانسيون CFT نوشت: از رهبري در 
تحريم هاي 90 و 91 پيش از برجام نقل شده بود كه 
مي توانيم در برابر تحريم هاي نفتي مقاومت كنيم، 
اما خطر تحريم هاي مالي را بايد راه حل جدي برايش 
پيدا كنيم، هيچ راه حلي جز شفافيت تراكنش هاي 
مال��ي ش��هروندان و دولت  وجود ن��دارد. »مهدي 
محمدي« فعال اصولگرا در خصوص اتفاقات امروز 
مجلس در كانال اطالع رساني خود اعالم كرد: آقاي 
ظريف امروز حرف هاي تلخي زد كه از ديد من مهم تر 
از تصويب CFT در مجلس است، ظريف مي گويد اگر 
برجام به نفع ايران نبود امريكا از آن خارج نمي شد، اما 
نمي گويد امريكا از برجام خارج نشد به اين دليل كه 
برجام را بد مي دانست بلكه از برجام خارج شد به اين 
دليل كه آن را كم مي دانست.  وي ادامه داد: ظريف 
گفته نه من نه رييس جمهوري تضمين نمي دهيم 
تصويب CFT در ايران مش��كالت م��ا را حل كند، 
اما تضمين مي دهيم ك��ه اگر چنين نكنيم امريكا 
مشكالت بيشتري براي ما ايجاد خواهد كرد! سوال 
خيلي ساده اين است: شما مسوول رفع نگراني ها 
و بهانه هاي امريكا هس��تيد يا حل مشكالت ملت 
ايران؟ و اساسا آنجا كجاست كه بايد بهانه هاي امريكا 
را به سقف كوبيد و جلوي آن ايستاد؟ »شهاب الدين 
طباطبايي« عضو ش��وراي مركزي ح��زب نداي 
ايرانيان در توييتي نوشت: نمايندگان مجلس اليحه 
كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم را تصويب 
كردند، مسيرهاي مراودات مالي با دنيا همچنان باز 

ماند، حاال نوبت كارآمدي است.

 تالش براي آبستراكسيون 
عليه CFT جواب نداد

سيد ابوالفضل موسوي بيوكي نماينده مردم يزد و 
عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي درباره 
تالش برخي نمايندگان براي ايجاد آبستراكسيون و 
تاثيرگذاري بر تصويب اليحه CFT در جلسه علني 
ديروز يكشنبه به ايرنا، گفت: به محض اينكه اليحه 
به مرحله راي گيري رسيد، نمايندگان فراكسيون 
واليي برآن شدند كه با اخطار، تذكر و ترك مجلس 
آبستراكس��يون ايجاد كنند، اما موف��ق به اين كار 
نش��دند. وي افزود: با وجود برخي فضا سازي هاي 
مخالفان اليحه مبارزه با تامين مالي تروريسم، جلسه 
امروز به خوبي مديريت شد و نمايندگان ماموريت 
خود را ضمن ش��نيدن نظرات موافق و مخالف به 
خوبي به انجام رساندند؛ ضمن آنكه نمايندگان با 
درك وضعيت اقتصادي جامعه و ش��رايط سخت 
زندگي مردم به اين نتيجه رسيدند كه نبايد راه را 
براي اعمال فش��ارهاي يك جانبه بيشتر از سوي 
امريكا باز بگذارند. نماينده مردم يزد با بيان اينكه 
CFT مانع افزايش مش��كالت و مسائل مالي براي 
ايران در جامعه بين المللي مي شود، افزود: با تصويب 
اين لوايح مانع ها براي تبادالت و تعامالت بانكي و 
تجاري ايران با جهان برداشته مي شود و دولت به اين 
طريق اين اجازه را دارد با كشورهايي كه به عنوان 
طرف و شريك تجاري ايران به شمار مي روند؛ تبادل 
تجاري و بانكي داشته باشد و محدوديت هايي موجود 

در اين زمينه تا اندازه اي برداشته مي شود.

CFT اعالم نظر در رابطه با 
زود است

سخنگوي ش��وراي نگهبان در واكنش به تصويب 
اليحه الحاق به CFT، گفت: هنوز اعالم نظر زود است 
و فعال تا زماني كه به شوراي نگهبان نيايد هيچ نظري 
ندارم. عباسعلي كدخدايي در رابطه با تصويب اليحه 
الحاق به CFT در مجلس ش��وراي اسالمي، اظهار 
كرد: هنوز اعالم نظر زود است. مجلس آن را تصويب 
كرده است اما هنوز براي ما نيامده است. ابتدا بايد به 
شوراي نگهبان ارسال شود تا ان شاءاهلل ما اعالم نظر 
كنيم. فعال تا زماني كه به شوراي نگهبان نيايد هيچ 

نظري ندارم. 

143 نماينده به داستان اليحه CFT در مجلس پايان دادند

CFT در ايستگاه شوراي نگهبان
بيرون از مجلس خيابان را بستند، در داخل هم تريبون 
صحن را قرق كردند تا مانع از تصويب اليحه CFT شوند. 
همان هايي كه خردادم��اه تومار پهن مجلس كردند و 
تصويب اليحه را چند ماه به عقب انداختند؛ شايد كه 
فشار رسانه ها و بلندگوهايشان ديگر نمايندگان را با آنها 
همسو كند. اما ديروز 143 تن از نمايندگان مجلس با 
راي خود تالش مخالفان تندرو را بي نتيجه گذاشتند. 
آنها پي��ش از اين در مجلس نهم در س��نگ اندازي بر 
سر راه برجام ناكام مانده بودند، اين بار هم در شكستي 
ديگر، نتوانستند مانع از تصويب اليحه پيوستن ايران 
به كنوانس��يون مبارزه با تامين مالي تروريسم شوند. 
تركيب راي مجلسي ها كه نشان مي دهد راي هاي منفي 
براي نمايندگان واليي بوده است. 120 راي منفي كه 
عددي نزديك به 100، يعني تعداد اعضاي فراكسيون 
نمايندگان واليي است. سر و صداهاي مخالفان در صحن 
هم همين را نشان مي داد؛ چنانكه پيش تر هم وعده داده 
بودند. محمد جواد ابطحي كه آن دفعه س��ر تومار ضد 
 CFT را گرفته بود، اين بار اليحه را پاره و تكه كاغذ هايش 
را به سوي علي الريجاني پرتاب كرد، مجتبي ذوالنور 
هم به مانند دفعه پيش پالكارد به دست گرفت و به اين 
سو و آن سو رفت تا شايد حرف خود را به كرسي بنشاند. 
همزمان با اي��ن جنب و جوش نماين��دگان اصولگرا، 
دسته اي 500 نفره در بيرون از مجلس، خيابان را بسته 
و همگام با رهبرانشان در داخل پارلمان نداي مخالفت 
سر دادند. »نه به خود تحريمي«، »برجام نمي خواهيم« 
و »FATFخيانت است به ملت« متن پالكاردهايي بود 
كه مخالفان در بهارستان باالي سر گرفته بودند و »مرگ 
بر منافق«، »مرگ بر ضد واليت فقيه« و »راي نمايندگان 
بايد شفاف گردد« هم شعارشان بود. هرچند برخي از 
آنان دليل مخالفت با اليحه CFT را نمي دانستند. اين را 
يك خبرنگار به نقل از طلبه اي جوان كه در تجمع ديروز 
حضور داشت، نوشت. اين طلبه در پاسخ به اين سوال كه 
درباره FATF و CFT چه مي داند، گفته بود كه از ماهيت 
اين لوايح اطالع دقيقي ندارد؛ با اين حال با تصويب آن 
مخالف است. در آخر هم وقتي نمايندگان با راي خود مهر 
تاييد بر اليحه CFT زدند و خبر آن به بيرون آمد، تعدادي 
از تجمع كنندگان در بهارستان نواي »عزا عزاست امروز« 
سردادند و به سوگ تصويب اليحه نشستند. اليحه اي كه 
نمايندگان مخالف استدالل آنچناني براي اعالم مخالفت 
با آن نداشتند. از ادعاي »مخالفت مقام معظم رهبري با 
اليحه« كه علي الريجاني با خواندن پاسخ كتبي ايشان 
به استفس��ار رييس مجل��س آن را رد كرد تا اظهاراتي 
مبني بر قرار دادن اطالعات مالي كشور به خارج از مرزها 
با تصويب اين اليحه كه اين را هم سخنگوي كميسيون 
امنيت ملي مجلس در ارايه گزارش اين كميسيون درباره 

اليحه بر آن مهر باطل زد. 

     دفاع كميسيون امنيت ملي از اليحه
علي نجفي خشرودي سخنگوي كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس در توضيح داليل موافقت 
كميس��يون با كليات اليحه CFT، گفت: الحاق به اين 
كنوانس��يون حتي اگر نفعي براي كشور نداشته باشد 
حاوي دفع مشكالت عديده اقتصادي جديد براي نظام 
بانكي و تجار و ايرانياني است كه در كشورهاي جهان كار 

مي كنند يا درس مي خوانند.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با تبيين شروط مصوب كميسيون متبوعش 
براي پيوستن جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون 
CFT، گفت: براس��اس اين ش��روط دولت جمهوري 
اس��المي ايران مجاز اس��ت احراز صالحي��ت ماده ۷ 
كنوانسيون را به امين اسناد اعالم كند و هرگونه تغيير در 
صالحيت هاي ياد شده با تاييد قوه قضاييه مورد اقدام قرار 
مي گيرد. دولت مي تواند در موارد موردي ارجاع به داوري 
بين المللي را با رعايت مقررات داخلي انجام دهد. الحاق 
ايران به پيوستن اين كنوانسيون به معناي به رسميت 

شناختن رژيم صهيونيستي نيست.
نجفي خش��رودي با بيان اينكه جز دو سه كشور همه 
كش��ورهاي جهان به اين كنوانسيون ملحق شده اند، 
گفت: ابعاد اين مساله از منظر حقوق بين الملل و استناد به 
محتواي جزييات كنوانسيون، از نظر شرايط بين المللي 
و از منظر اقتصاد سياسي به اين مساله رسيدگي شد. 

جلسه غيرعلني درخواستي از كميسيون شد. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خاراجي 
ادامه داد: حق ش��رط را مي توانيم به اين كنوانس��يون 
تحميل كنيم. هيچ تعهدي خالف منافع و امنيت ميل 
ايران سپرده نمي شود، هيچ اطالعاتي در اختيار بيگانگان 

قرار نخواهد گرفت. 

     مي خواهند اقتصاد كشور را قفل كنند
پس از نجفي خشرودي نوبت محمد دهقان رسيد تا در 
مخالفت با اليحه نطق كند. دهقان نايب رييس فراكسيون 
نمايندگان واليي مجلس ب��ا تاكيد بر اينكه نبايد بالي 
برجام را مجددا سر مردم بياوريد، گفت: مي خواهند به 
عنوان مبارزه با تروريسم اقتصاد كشور را قفل كنند و كشور 

را دچار خودتحريمي نمايند.
وي گفت: آيا در ش��رايط جنگي بايد ش��اگرد خوب 
باشيم يا خير. از اول انقالب در زمان جنگ و تحريم 
براي ما مش��كالتي به وجود آوردند. ما در سال هاي 
90 و 91 هم تحريم امريكا و اتحاديه اروپا و شوراي 

امنيت بوديم.
دهقان اف��زود: مي گويند كه اليح��ه CFT را لبنان هم 
پذيرفته است. حرف ما اين است هزاران حزب اهلل و غير 
حزب اهلل فداي جمهوري اس��المي ايران. تا جمهوري 
اسالمي نباشد حزب اهلل هم نيست. آنها ايران را هدف قرار 
دادند تا كشور را در تنگناي اقتصادي قرار دهند. همانطور 
كه در دو سال گذشته هم با ساده انديشي آقايان همين 
كار را كرده و كشور را در تنگنا قرار دادند. آنها شاگرد خوبي 
براي كالس بودند اما از آن طرف كشور دچار بحران از نظر 

اقتصادي شد.

     الريجاني رابط مجلس و دفتر رهبري است
با پايان نطق دهقان، نوبت به بهروز نعمتي سخنگوي 
هيات رييسه مجلس و از موافقان اليحه پيوستن ايران 
به كنوانس��يون مبارزه با تامين مالي تروريسم رسيد. 
نعمتي با اش��اره به ادعاي برخ��ي نمايندگان مبني بر 
مخالفت رهبري گفت: به عن��وان مقلد رهبري اعالم 
مي كنم كه اگر ايشان درباره CFT نظري داشته باشند 
بنده به اين پروتكل راي نمي دهم. رابط مجلس و دفتر 
رهبري، رييس مجلس ش��وراي اسالمي است نه افراد 
و جريان هايي كه القائات ديگ��ري مي كنند. برادران و 
خواهران منافع ملي ايجاب مي كند به دس��ت دشمن 

بهانه ندهيم.
وي تصريح كرد: بند 24 كنوانس��يون بند حل و فصل 
اعتراضات است كه بند بسيار مهمي است. هر مرجعي 
نمي تواند در اختالفات دو كشور عضو CFT دخالت كند.

نعمتي گفت: كنوانسيون ابزار مناسبي براي پيگيري و 
مبارزه باتروريسم است. ما كه از ابتداي انقالب تا امروز 
ده ها هزار شهيد تروريسم تقديم كرده ايم. چرا حاال حق 
خود در اس��تفاده از مزيت هاي CFT در اين زمينه را از 

دست بدهيم. امروز همه نمايندگان مسوول هستند.
سخنگوي هيات رييسه مجلس خطاب به دهقان، گفت: 
 CFT حل بسياري از مشكالت امروز كشور در گرو حل
است. چرا به مردم راست نمي گوييد؟ نمي توانيم پول 
نفتي را كه در بازارهاي جهاني مي فروش��يم به داخل 
كشور منتقل كنيم. شما اينجا مطالبي را به اين دولت 
منتس��ب كرديد كه حق آن نبود. بحث شما منجر به 
خروج باب��ك زنجاني ها از زير پله ها براي انتقال پول به 
داخل كشور مي شود. نپيوستن به CFT يعني انتقال 

ميلياردها دالر پول كشور از طريق بابك زنجاني ها.
اين سخنان نعمتي، اعتراض ش��ديد دهقان را در پي 
داشت و الريجاني نيز خطاب به نعمتي از وي خواست 

اسمي از كسي نبرد تا مجلس به تنش كشيده نشود.

     انتقاد نقوي حسيني از تالش الريجاني براي 
FATF تصويب

سخنگوي فراكسيون نمايندگان واليي مجلس شوراي 
اسالمي نيز از رييس مجلس شوراي اسالمي به خاطر 
برگزاري جلس��ات مكرر با روس��اي كميس��يون ها و 
فراكسيون هاي مجلس شوراي اسالمي براي تصويب 

FATF انتقاد كرد.
سيد حسين نقوي حسيني در جريان مخالفت با اليحه 
پيوستن ايران به كنواسيون مقابله با تامين مالي تروريسم 
)CFT( گفت: مجلس شوراي اسالمي در آستانه تصميم 
مهمي است كه مربوط به منافع ملي كشور، سرنوشت 
جمهوري اسالمي ايران و راهبردهاي آينده كشور است. 
بحث هاي روزها و ماه هاي گذشته نشان مي دهد موضوع 
مهمي مطرح است، اما رهبري مختصات آن را فرمودند 
در اتاق فكر استكبار جهاني پخت مي شود و نمي دانيم 

سرو تهش دست چه كسي است. حاال مجلس شوراي 
اسالمي بايد تصميم بگيرد كه عضو آن شود يا نه؟

علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي در ميان 
نطق وي در واكنش به اظهارات نقوي حسيني گفت: 
اين حرف خالف اس��ت ما چهار س��اعت در جلسه اي 
موضوع را بررسي كرديم و سپس آن را تصويب كرديم 

چرا خالف مي گوييد.
نقوي حسيني ادامه داد: اين چه مديريتي در مجلس 
ش��وراي اس��المي اس��ت. حضرت آقا در مالقاتي كه 
نمايندگان خدمت ش��ان رس��يدند صريح حرف شان 
را گفتن��د مگ��ر اين ح��رف تفس��ير مي خواهد مگر 
كنوانسيون ديگري مطرح بود؟ صريح و روشن گفتند 
كنوانس��يون هايي كه در اتاق فكر استكبار پخت و پز 
مي شود و معلوم نيست سرو تهش دست چه كسي است 

را تصويب نكنيد.
سخنگوي فراكسيون نمايندگان واليي همچنين اضافه 
كرد: رييس جمهور يك سطر به مجلس شوراي اسالمي 
تعهد دهد كه مشكالت با FATF حل مي شود و اگر حل 
نشد ايشان را استيضاح كنيم و عدم كفايت سياسي شان 
را ب��ه راي بگذاريم در اين ص��ورت ما به اين اليحه راي 
مي دهي��م. م��ا FATF را پذيرفته ايم و ب��ه 40 توصيه 
عمل مي كنيم اما چه كاري برايمان كردند چرا فريب 
مي خوريد مگر ديپلمات نيستيد مگر به شما نگفتند اول 

برجام بعد FATF بعد موشكي بعد حقوق بشر.

     پاس�خ دفت�ر مق�ام معظ�م رهب�ري ب�ه نامه 
FATF الريجاني درباره  لوايح

پس از ادعاهاي نقوي حس��يني، علي الريجاني گفت 
كه دفتر مقام معظم رهبري در پاس��خ به نامه  رييس 
 FATF مجلس درباره بررسي كنوانسيون هاي مرتبط با
اعالم كردند كه ايش��ان با بررسي اين لوايح در مجلس 

مخالفتي ندارند.
علي الريجاني مت��ن نامه اي را كه دفت��ر مقام معظم 
رهبري درباره اليحه FATF فرستاده بود را به شرح زير 
قرائت كرد: »در پي استفسار تلفني جنابعالي نسبت به 
مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبري )مد ظله 
العالي( با بررس��ي لوايح چهارگانه به كنوانسيون ها در 
مجلس شوراي اسالمي به دنبال فرمايشات معظم له 
در ديدار نمايندگان، مقام معظم رهبري فرمودند: آنچه 
من در ديدار با نمايندگان راجع ب��ه لوايح چهارگانه و 
كنوانسيون ها گفته ام مربوط به اصل كنوانسيون ها بود و 

نه كنوانسيون خاص.
لذا با بررسي اين لوايح در مجلس مخالفتي ندارم. تا مسير 
قانوني خود را طي كند. تدبير فوق قبال در زمان استفسار 
بطور شفاهي به جنابعالي ابالغ شده بود.«رييس مجلس 
در پايان قرائت اين نامه گفت كه آقاي حجازي اين نامه 

را ابالغ كرده است.«

     عذرخواهي الريجاني از نقوي حسيني
در بين نطق موافقان و مخالف��ان، نصراهلل پژمان فر در 
تذكري گفت: در ماده 22 صراحتا اداره مجلس از وظايف 
ريي��س مجلس عنوان ش��ده. همچني��ن قطع كردن 
صحبت ناطق خالف است و خالف از رييس بدتر است. 
امروز جلسه غيرعلني تشكيل داديد و خيلي از مسائل 
را مطرح كرديد در حالي كه حق مردم دانستن است و 
بايد بدانند چه تصميماتي گرفته مي شود. مسووالن در 
جلسه پنهاني چيزهايي گفتند كه اگر مردم بدانند مسائل 

برايشان روشن تر مي شود.
علي الريجاني در پاسخ به اين تذكر اظهار كرد: من قسمت 
اول تذكر شما را مي پذيرم و از آقاي نقوي حسيني هم 
عذر مي خواهم كه وسط حرفشان حرف زدم. ايشان در 
زمان بررسي برجام در مجلس بود. واقعا اين طور نبود و 
بيرون موضوع جور ديگري منعكس شد. ما چهار ساعت 
بحث كرديم و كميسيون برجام هم تشكيل شد و 1۶، 
15 جلسه بحث شد. خودم جلساتي بين فراكسيون ها 
گذاش��تم و آقايان روي متني وفاق كردند. موضوع در 
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي هم بحث شد. الريجاني 
يادآور شد: مي گويند من در جلس��ه غيرعلني افراد را 
ترسانده ام. آيا من چيزي گفته ام كه بترسيد. من فقط 
نكته رهبري را خواندم و نمي خواس��تم آن را در جلسه 

علني بگويم اما آقايان تذكر دادند و مجبور شدم.

     دروغ پردازي مخالفان عليه موافقان
محمد فيضي نماينده م��ردم اردبيل در مجلس نيز در 
موافقت با كليات اليحه CFT، گفت: مقام معظم رهبري 
در نامه اي به رييس مجلس شوراي اسالمي گفتند كه 
موضوع اين نامه مربوط به همه كنوانس��يون ها است و 

محدود به CFT نيست.
وي در واكنش به داد و فرياد محمد دهقان هنگام نطق 
موافق اول، گفت: مجلس در جلسه علني و غيرعلني تا 
اين لحظه آرامش داشته اما عده اي در صحن علني و در 
فضاي مجازي با دروغ پردازي عليه موافقان و قرار دادن 
موافقان در صف يزيديان و قرار دادن مخالفان در صف 

حسينيان اين آرامش را به هم مي ريزند.
فيضي با اشاره اي سر بسته به نامه مقام معظم رهبري به 
رييس مجلس شوراي اسالمي، گفت: الريجاني محتواي 
نامه حضرت آقا را در جلسه غيرعلني مطرح كردند. ايشان 
در اين جلسه گفتند كه موضوع اين نامه مربوط به همه 

كنوانسيون ها بود و محدود به CFT نبود.
نماينده م��ردم اردبيل در مجلس اف��زود: چرا به مردم 
نگفتيم بسته ش��دن كانال هاي بانكي موجب مختل 
شدن مناسبات اقتصادي ايران با ساير كشورهاي جهان 
مي شود؟ به مردم بگوييم موانع تبادالت بانكي به ويژه در 
بخش حمل و نقل آسيب زاست. رانندگان كاميون هاي 
ايران��ي براي حمل و نقل با مش��كالت عديده اي روبرو 
مي شوند. به مردم بگوييم كه با نپيوستن به FATF ايران 

حتي نمي تواند حق عضويت خود را به مراكز بين المللي 
و منطقه اي پرداخت كند.

وي يادآور شد: كميسيون امنيت ملي مجلس ۶ شرط 
را براي پيوستن به FATF به تصويب رساند. دوستان در 
اين كميسيون زحمات زيادي براي تدوين اين شروط 

كشيدند.

     طيب نيا قبل از تصويب به FATF تعهد داده بود
پس از نطق فيضي، حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر 
در مجلس نسبت به از دس��تور كار خارج شدن اليحه 
مبارزه با قاچاق انتقاد كرد و گفت كه يك اليحه داخلي 
كنار گذاشته شده تا يك اليحه خارجي در اولويت قرار 
گيرد. حسينعلي حاجي دليگاني در اخطاري اظهار كرد: 
اليحه مبارزه با قاچاق كاال و ارز يكي از مصاديق مبارزه با 
فساد و پولشويي بود كه توسط رييس مجلس راي گيري 
شد و بعد توسط آقاي مطهري هم خالف رويه و قانون به 

راي گذاشته و از دستور كار مجلس خارج شد.
وي اف��زود: رهبري در دي��دار نمايندگان گفتند قانون 
داخلي بگذرانيد و خيلي توجهي به اين كنوانسيون ها 
نكنيد. اما مجلس علنا روز چهارشنبه قانون داخلي را كنار 

گذاشت و به اليحه خارجي اولويت داد.
اين نماينده اصولگراي مجلس با اش��اره به تعهد وزير 
اقتصاد وقت )طيب نيا( درباره FATF گفت: ايشان 25 
خرداد 95 مصادف با 14 ژوئن 201۶ تعهدي دادند كه 
خالف اصل 125 قانون اساسي است كه بايد از مجلس 
مجوز مي گرفتند. ايشان 41 تعهد داده و از طرف مجلس 
گفته 4 مصوبه مي گيري��م و مي آوريم چه برخوردي با 

ايشان شد؟
علي الريجاني رييس مجلس در پاس��خ به اين اخطار 
گفت: اليحه مبارزه با قاچاق ربطي به اين موضوع ندارد. 
مشكل اين بود كه قوه قضاييه مي گفت اين اليحه ماهيت 
قضايي دارد و چون روال طي نشده بود، اگر آن را تصويب 
مي كرديم شوراي نگهبان آن را رد مي كرد. من با شوراي 
نگهبان صحبت كردم زيرا ما در ميانه بررسي اليحه بوديم. 
آنها گفتند بايد متوقف شود. اخطاري كه آقاي مطهري 
به راي گذاشت هم وارد بود و اگر هم من بودم آن را به راي 
مي گذاشتم. مجلس هم به اخطار راي داد پس اشكالي 

به آن مترتب نيست.
رييس مجلس در پايان اظهار كرد: اينكه وزير چيزي را 
امضا كرده تا زماني كه در مجلس تصويب نش��ود، قابل 
اجرا نيست. همان موقع هم گفته شد كه اين امضاي اوليه 
است. مجلس سه مورد تصويب كرد كه يكي قانون منابع 

مالي تروريسم و ديگري كنوانسيون ها بود.

    نمي توانم تضمين بدهم با CFT مش�كالت 
حل مي شود

با پايان نطق موافقان و مخالف��ان اليحه، نوبت به وزير 
خارجه رس��يد كه به نمايندگي از دولت از اليحه دفاع 
كند. وزير خارجه با تاكيد بر اينكه برجام توفيق ملت بود 
و نبايد آن را به ضعف ملت تبديل كرد، گفت: نمي توانيم 
تضمين بدهيم با پيوستن به اليحه CFT مشكالت حل 
شود اما اين تضمين را مي دهيم كه با نپيوستن به اين 
اليحه امريكا بهانه هاي مهمي براي افزايش مشكالت ما 

پيدا خواهد كرد.
ظري��ف افزود: بارها با مقاومت م��ردم و تدبير، امريكا را 
شكس��ت داديم اين بار هم با درايت امريكا را شكس��ت 
مي دهيم. شكست تحريم ها نيازمند همراهي و همدلي 
همه مردم با رعايت مصالح ملي خ��ارج از نگراني هاي 

جناحي است.
وزير امور خارج��ه در ادامه اظهار ك��رد: گرچه برخي 
كشورها با حق شرط مخالفت كردند ولي به اين معني 
نبود كه حق ش��رط از درجه اعتبار ساقط شده است. با 
يك يا چند مخالفت حق ش��رط از درجه اعتبار ساقط 
نمي شود. بس��ياري از مقررات و مصوبات مثل اليحه 
كنوانس��يون حقوق كودك با مخالفت هاي متعددي 
مواجه شده و كشورهاي متعددي ايراد گرفتند ولي از 
درجه اعتبار ساقط نشده. حق شرط براي ما محترم است 
و خط ما را مش��خص مي كند اما ديگران هم مي توانند 
به آن اعتراض كنند. وي تصري��ح كرد: FATF ارتباط 
مستقيم با بسته شدن حساب دانشجويان و بازرگانان 
ايراني دارد و مستقيما به عدم امكان پرداخت به ايران 
مربوط اس��ت. اگرچه ممكن اس��ت دالي��ل ديگر هم 
داشته باش��د اما اين چيزي است كه دوستان ما هم به 
ما مي گويند. مثال چيني ها كه نيات اس��تكباري عليه 
ايران ندارند و از نظر مواضع بين المللي شبيه جمهوري 
اسالمي و شريك راهبردي ما هستند. ما توافق جامع 
همكاري هاي راهبردي با چين داريم و با روس��يه هم 
شريك راهبردي هستيم اما رييس بانك مركزي چين 
به آقاي همتي گفته بدون FATF نمي توانيم كار شما 

را انجام دهيم.
وزير امور خارجه همچنين گفت: اروپايي ها مي گويند 
ب��ه اجراي اي��ن مكانيزم ني��از داريم اي��ران عضو اين 
كنوانسيون ها باشد. ما كسي را نمي ترسانيم. به قدرت 
خودمان و مقاومت م��ردم هم ايمان داري��م اما دچار 
خودتحريمي نمي ش��ويم و بهانه به دست كشورهاي 
استكباري و صهيونيست ها نمي دهيم و اولين مكانيزم 
مالي براي دور زدن تحريم توسط متحد امريكا را هم از 

بين نمي بريم.
ظريف در پايان گفت: ما همزمان در برابر دشمني امريكا 
مي ايستيم و نشان مي دهيم همانطور كه رهبري فرمودند 

اين بار هم امريكا را در تحريم ها شكست مي دهيم.
در نهاي��ت، پ��س از نط��ق مخالف��ان و موافق��ان و 
حاشيه سازي هاي برخي از مخالفان اليحه، نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي با اليح��ه الحاق اي��ران به 
 )CFT( كنوانس��يون مقابله با تامين مالي تروريس��م
موافقت كردند. بر اساس اين گزارش، نمايندگان با 143 
راي موافق 120 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 
2۷0 نماينده حاضر با اين اليحه موافقت كردند تا داستان 
لوايح مالي از مجلس خارج شده و به شوراي نگهبان برود. 
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   ملاده واحده - به دولت جمهوري اسلامي 
ايران اجازه داده مي شود كنوانسيون بين المللي 
مقابلله بلا تأميلن ماللي تروريسلم )مصوب 
۱۳۷8/۹/۱8 برابلر با ۹ دسلامبر ۱۹۹۹ مجمع 
عمومي سلازمان ملل متحد( مشلتمل بر يك 
مقدمه، بيست و هشلت ماده و يك پيوست را 
با اعام شلروط زير پذيرفته و سند ذي ربط را 
مطابق مقررات تبصره اين ماده نزد امين اسناد 
توديع كند. دولت موظف است به محض آگاهي 
نسبت به اعتراض احتمالي ساير اطراف متعاهد، 
گزارشي جهت اتخاذ تصميم مقتضي به مجلس 

شوراي اسامي تقديم نمايد: 
۱- دولت جمهوري اسلامي ايلران به موجب 
جزو )الف( بند )۲( ماده )۲( كنوانسيون، اعام 
مي نمايد كه مفاد آن دسلته از كنوانسيون ها و 
پروتكل هاي مندرج در پيوسلت كنوانسيون 
كه به عضويت آنها در نيامده است را به عنوان 
بخشي از كنوانسليون تلقي نمي نمايد و الزام 
آور شلدن مفاد ملاده )۲۳( درخصوص اصاح 
فهرست موافقتنامه هاي منضم به كنوانسيون 
براي جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت 

اصول هفتاد و هفتم )۷۷( و يكصد و بيسلت و 
پنجم )۱۲۵( قانون اساسي است.

۲- جمهوري اسلامي ايران با نظلر به اصول و 
هنجارهاي حقوق بين المللل تا حين پذيرش 
كنوانسيون از جمله كنوانسيون ۱۹۹۹ سازمان 
كنفرانس اسلامي و قطعنامه هاي مرتبط ملل 
متحد از جمله قطعنامه ۲6۲۵ و ۱۵۱4، تعريف 
عمل تروريستي را مشتمل بر مبارزات مشروع 
مردمي عليه از جمله سلطه استعماري و اشغال 
خارجي نمي داند و نسبت به اطراف متعاهدي 
كه قلمرو عمل تروريسلتي را مسلتند به زير 
بند )ب( بند )۱( ماده )۲( كنوانسليون مشتمل 
بر اين مبارزات مي داننلد، تنها در حدود پيش 
گفته، متعهد مي داند و اعام مي دارد ماده )6( 
كنوانسليون ارتباطلي به اين حق نلدارد. اين 
مبارزات فارغ از انگيزه آن مجاز و مشروع است 
و اعمال تروريستي به هر انگيزه اي ممنوع است.
۳- موضوع بند )۱( ماده )۲4( كنوانسليون در 
خصوص جمهوري اسامي منوط به رعايت اصل 
يكصد و سي و نهم )۱۳۹( قانون اساسي است و 
بند )۲( ماده )۷( كنوانسيون و موضوع ماده )۱۷( 

كنوانسيون در چارچوب قوانين داخلي اعمال 
خواهد شد.

4- صاحيلت مقلرر در بنلد )۵( ملاده )۹( 
كنوانسيون براي كميته بين المللي صليب سرخ 
تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه الزم 
االجراء براي جمهوري اسامي ايران، پذيرفته 

مي شود.
۵- مفاد كنوانسليون در موارد تعارض با قانون 
اساسي جمهوري اسلامي ايران الزم الرعايه 

نيست.
6- الحاق جمهوري اسامي ايران به كنوانسيون 
به معناي شناسلايي و برقراري ارتباط با رژيم 

اشغالگر صهيونيستي نيست.
۷- دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي 
بند 4 ماده ۱۱ كنوانسيون تنها صاحيت كشور 
محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمين 

محرز تلقي مي نمايد.
تبصلره- دوللت صرفا پلس از خارج شلدن 
جمهوري اسلامي ايران از ليست سياه گروه 
ويژه اقدام مالي FATF مي تواند سلند الحاق را 

نزد امين اسناد توديع نمايد.

برش
اليحه پيوستن به CFT از نماي نزديك



اخبار 9 پرونده
۲۰  هزار ميليارد تومان يارانه 

در جيب ثروتمندان
ايسنا|يك استاد دانشگاه اظهار كرد كه ساليانه 
حدود۲۰ ه��زار ميليارد تومان ب��ه چهار دهك 
ثروتمند جامعه يارانه تعلق مي گيرد كه اين مبلغ 
خود به اندازه يكسال بودجه عمراني كشور است.

عضو هيات علمي دانش��گاه تهران، با بيان اينكه 
عده اي از افراد جامعه از وضعيت تالطمات ارزي 
س��ود هم بردند، اظهار كرد: حدود ۱۰ درصد از 
افراد جامعه به دليل كارهاي مربوط به سفته بازي 
چه بسا توانسته اند درآمدشان را در اين وضعيت 
تورمي افزايش دهن��د، اما اين طبقات ضعيف و 
متوسط هستند كه از اين وضعيت متضرر شده و 

ضعيف تر شده اند.
او با تاكيد ب��ر اينكه راه حل ه��اي موقتي مانند 
بسته هاي مواد غذايي نمي تواند راهكاري دايمي 
براي حل مس��اله فقر و ي��ا افزايش قدرت خريد 
باشد، ادامه داد: اگر هدف ما رسيدن به يك جامعه 
بدون فقر اس��ت پس سياس��ت هايمان هم بايد 
متفاوت باشد. اينكه تصور كنيم فقر ذاتي است 
و ما تنها بايد به دنب��ال دادن كمك هايي به فقرا 
باشيم درست نيست و نمي تواند باعث افزايش 

قدرت خريد طبقات مختلف شود.
اين استاد دانشگاه با اش��اره به مقوله اشتغال به 
عنوان يك ش��اخص اساسي در فقرزدايي اظهار 
كرد: ايجاد اشتغال نيازمند اصالح مقررات مربوط 
به قانون كار، صادرات و واردات و تسهيل فضاي 
كسب و كار است. فضاي كسب و كار متناسب با 
اين شرايط فعلي بايد تغيير پيدا كند. از سوي ديگر 
تنظيم قوانين مالياتي، تامين اجتماعي و بيمه ها با 
شرايط تورمي بسيار حائز اهميت است. همه اجزا و 
دستگاه هاي حاكميتي و دولتي بايد در يك مسير 

و براي يك هدف با هم هماهنگ شوند.
موس��ايي با تاكيد ب��ر اينكه در ش��رايط جنگ 
اقتصادي نبايد همه مسائل را به بازار آزاد واگذار 
كرد، گفت: اينكه برخي تصور مي كنند مكانيزم 
بازار آزاد مي تواند حالل همه مش��كالت باشد، 
اشتباه است. مكانيزم بازار مسائل را حل نمي كند 
و به همي��ن خاط��ر سياس��ت گذاران بازارگرا 
مي خواهند با بسته هاي غذايي مشكالت را حل 
كنند در حالي كه چنين سياست هايي تنها يك 
مسكن براي مساله فقر اس��ت. ما به جاي دادن 
وعده هاي غذايي بايد فضاي كسب و كار را براي 

شهروندان فراهم كنيم.
او به بحث يارانه ها هم اشاره اي كرد و گفت: اينكه 
به هم��ه آحاد جامعه يارانه تعل��ق مي گيرد، امر 
اشتباهي است. كساني كه بايد يارانه دريافت كنند 
در واقع خيلي كمتر از جمعيت يارانه بگيران فعلي 
هستند. ساليانه حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان به 
چهار دهك ثروتمند جامعه يارانه تعلق مي گيرد 
كه اين مبلغ خود به اندازه يكسال بودجه عمراني 
كشور است. معلوم نيست اين سياست هاي تا كجا 

قرار است ادامه پيدا كند؟
اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اينكه در شرايط 
فعلي بهتر است سيس��تم بانكي اجازه پرداخت 
سودهاي باالتر را به مشتريان داشته باشد، گفت: 
در شرايط فعلي كه تورم روز به روز بيشتر مي شود، 
دادن سودهاي باالتر به سپرده گذاران مي تواند 
باعث تقويت قدرت خريد آنها شود، ضمن اينكه 
بايد به افزاي��ش حقوق مس��تمري بگيران هم 

توجه شود.

بانك مركزي بايد نرخ تعادلي 
ارز را اعمال و نه اعالم كند 

رييس كل اس��بق بانك مركزي با بيان اينكه نرخ 
تعادلي ارز قابل اعالم نيست، تاكيد كرد: نرخ تعادلي 
ارز را بانك مركزي مشخص مي كند ولي اين بانك 
نبايد اين نرخ را اعالم كند، بلكه بايد آن را اعمال كند .

رييس كل اس��بق بانك مرك��زي در مصاحبه با 
راديو در ارتب��اط با تحوالت اخير در ب��ازار ارز و 
كاهش قيمت دالر خاطرنش��ان كرد: اگر دولت 
سياست هاي اقتصادي صحيح و سنجيده اتخاذ 
كند بازار به س��مت ثبات آرام��ش و اجتناب از 

نوسانات شديد حركت مي كند .
اين كارشناس مسائل اقتصادي با انتقاد از برخي از 
سياست هاي ارزي و مالي كشور در چند ماه اخير 
اظهار كرد: انكار بازار آزاد ارز، از س��وي دولت در 
تشديد نوسان ارز موثر بود و اين نوسان باعث شد 
كه مردم براي حفظ سرمايه خود اقدام به تبديل 
دارايي هايشان به ارز كنند و اين منجر به افزايش 

تقاضا در بازار ارز شد .
طهماس��ب مظاهري با بيان اينكه اعمال برخي 
از سياست هاي نس��نجيده و مصاحبه هاي غير 
دقي��ق، در افزايش نگراني هاي مردم و تش��ديد 
هجوم آنها به بازار ارز موثر بود، خاطرنشان كرد: 
در چند هفته اخير، خوش بختانه مي بينيم كه 
سياس��ت هاي غير دقيق و لحظه اي، جاي خود 
را به سياس��ت هاي پخته و سنجيده داده است و 
ارسال عالئم اين سياست هاي سنجيده به بازار ارز، 
باعث ش��ده كه تا حدودي نوسان موجود در اين 

بازار كاهش پيدا كند .
رييس كل اسبق بانك مركزي با بيان اينكه وقتي 
قيمت ارز تعادل داشته باشد، صادرات نيز افزايش 
پيدا مي كن��د و از طرف ديگر، اي��ن زمينه براي 
توليدكنندگان داخلي فراهم مي شود كه بتوانند با 
توليد كاالهاي با كيفيت با كاالهاي خارجي رقابت 
كنند، گفت: در چهار سال اول دولت آقاي روحاني 
شاهد اعمال سياست سركوب ارزي بوديم، بعد از 
برگزاري انتخابات، اين سياست رها شد و نتيجه 

آن به وجود آمدن نوسان شديد در بازار ارز شد .
مظاهري با بيان اينكه در حال حاضر نرخ ارز در 
كشور باالتر از نرخ تعادلي است تصريح كرد: نرخ 
تعادلي ارز را بانك مركزي مشخص مي كند و بايد 
اين بانك، اين نرخ را اعمال كند نه اينكه بخواهد 

آن را اعالم و رسانه اي كند.

حسين راغفر درگفت وگو با »تعادل« : 

حركت پول مردم به جيب سوداگران
گروه اقتصاد كالن|

 حسين راغفر، كارشناس امور اقتصادي، در حالي 
ادعا مي كند كه اقتصاد ايران آمادگي دالر هشت 
هزار توماني را ندارد كه در روزهاي گذشته كاهش 
قيم�ت دالر موجب رضايت برخي ش�ده بود. در 
حالي كه در روزهاي نخس�تين مهرم�اه هر دالر 
امريكا تا نزديك 20 هزار تومان قيمت گذاري شد، 
روزهاي گذشته از شتاب فزاينده رشد آن كاسته 
شد و در دو روز اول هفته نرخ آن به كانال 13 هزار 
توماني س�قوط كرد. با اين هم�ه راغفر ضمن رد 
كاهش قيمت دالر، اين را مصداق سياست به تب 
بگير تا به مرگ راضي شوند دانست. او همچنين 
خواهان اولويت دادن به نقش توليد كنندگان در 
اقتصاد كشور است كه با انتقاد از عملكرد دولت 
در مديريت نقدينگي مي گويد: » نرخ نقدينگي با 
شدت خيلي بيشتري نسبت به سال هاي گذشته 
باالتر مي رود.« چه تحليل راغفر بدبينانه باشد و 
چه نباشد، يك نكته حائز اهميت است، همچنان 
قيمت دالر چهار برابر بيشتر از مدت مشابه در سال 
گذشته است. مش�روح مصاحبه استاد دانشگاه 

الزهرا با روزنامه تعادل را در ادامه مي خوانيد: 

   نوس�ان اخي�ر قيم�ت ارز، چه تاثي�ري بر نرخ 
نقدينگي داش�ت؟ باال و پايين رفت�ن قيمت ارز 

نتوانست بخشي از نقدينگي را از بين ببرد؟
به نظر من ماجرا دقيقا برعكس اس��ت. يعني باال رفتن 
پي در پي قيم��ت دالر و ارزهاي معتبر ديگر و س��پس 
پايين آم��دن ناگهاني قيمت آن در نهاي��ت به افزايش 
بيشتر نقدينگي منجر مي شود. ببينيد يكي از اتفاقاتي 
كه مي تواند به افزايش نقدينگي منجر ش��ود، اين است 
كه درآمدهاي حاصل شده در يك اقتصاد از چه چيزي 
حاصل شده و در حساب چه كساني مي رود. به بيان ديگر 
اگر در اقتص��ادي نقدينگي حاصل از خلق واقعي ثروت 
افزايش يابد، اتفاقي خوب اس��ت كه آثار مثبتي بر كل 
فضاي اقتصادي خواهد گذاشت. اما اگر بدون خلق ثروت 
واقعي، از راه سودا گري نقدينگي دست به دست شود و 
افزايش يابد آن گاه ماجرا طور ديگري رقم مي خورد. در 
همين تحوالت اخير ارز مناب��ع از جيب عده اي درآمد 
و در جي��ب عده ديگ��ري رفت. به بي��ان ديگر از جيب 
مردم سپرده ها و پول استخراج شد و در نهايت به جيب 
سودا گران ريخته شد. درنتيجه اين خلق ثروت نيست و 

موجب افزايش نقدينگي خواهد شد.
   با وجود اين اقتصاددانان نزديك به دولت ادعا 
مي كنند مشكل اصلي كش�ور نقدينگي است و 
آنها برنامه هايي براي كاهش ميزان آن دارند. پس 
مي توان ادعا كرد دولت همچنان با پديده افزايش 

نقدينگي منفعالنه برخورد مي كند؟
به نظر من عملكرد دولت ن��ه تنها منفعالنه نبوده بلكه 
همچنان در ادامه مسير گذش��ته و در راستاي افزايش 
نقدينگي است. در همين تيرماه سال جاري و در حالي كه 
تمام صاحب منصبان اقتصادي دولت از افزايش نقدينگي 
گله مي كردند و خواهان كم كردن آن بودند، بانك مركزي 
تنها به بانك هاي خصوصي معادل 9 هزار و 3۰۰ ميليارد 
تومان وام داده است تا آنها بتوانند همچنان به فعاليت هاي 
خود ادامه دهند. با نگاهي به گذشته و عملكرد بانك هاي 
خصوصي در مي يابيم كه احتماال آنها در آينده نزديك 
قادر به بازپرداخت وام خود نخواهند بود و هر روز به ميزان 
بدهي آنها اضافه مي ش��ود. بطور مثال در سال گذشته 
بالغ بر ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بانك هاي خصوصي از 
بانك مركزي استقراض كردند. اين مصداق بارز افزايش و 
تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور است. اين در حالي است 
كه براساس سياس��ت هاي غلط كه در اواخر دهه 7۰ و 
دهه 8۰ تصويب شد، بانك هاي خصوصي دستي باز براي 
سوداگري پيدا كردند و از اين رهگذر اكنون بيش از 7۰ 
درصد سپرده هاي بانكي را از آن خود كردند. اما بيشترين 
تسهيالت خود را به فعاليت هاي نامولد اختصاص دادند و 
همين امر بحران اقتصادي كشور و فضاي رانتي را تقويت 

كرد. به هر حال بخش مهمي از منابع نقدينگي كشور به 
شكل  رانت هاي عظيم، كه بيشتر ناشي از ارزان خريدن 
و گران فروختن بنگاه هاي داخلي بوده، س��بب تجهيز 
منابعي بزرگ تر شده است. اين منابع به اشكال گوناگون 
در اختيار فروشندگان خودرو، پتروشيمي ها، فوالدي ها 
و ديگر بخش هاي مشابه قرار مي گيرد. اين بخش ها به 
دليل حاكميت رانت و سوداگرانه شدن فعاليت هايشان 
از اين منابع نه براي خلق واقعي ثروت كه براي سوداگري 
استفاده مي كنند و همين امر به ميزان نقدينگي خواهد 

افزود.
   يعن�ي ش�ما فكر مي كني�د نه تنها نرخ رش�د 
نقدينگي در ماه هاي گذشته كمتر نشده بلكه بر 

ميزان آن هم افزوده شده است؟
بله. عمال فكر مي كنم اتفاقي كه حتي در آينده نزديك 
هم مي افتد اين اس��ت كه نرخ نقدينگي با شدت خيلي 

بيشتري نسبت به سال هاي گذشته باالتر مي رود. 
   عاقبت اين وام ه�اي گوناگوني كه به بانك هاي 
خصوصي پرداخت مي شود، براي كل اقتصاد كشور 

چه خواهد بود؟
به زودي بايد بانك هاي خصوصي شروع به بازپرداخت 
وام هاي خود از بانك مركزي كنند و استقراض خود را پس 
بدهند. با توجه به مشكالت فراوان سيستم بانكي ايران، 
به نظر مي رس��د اين مهم عملي نشود. يعني بانك هاي 
خصوصي آن قدر مشكل دارند كه بايد براي ادامه حيات 
خود ماهانه حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان از بانك مركزي 
پول بگيرند كه عمال چنين سياستي در بلندمدت ممكن 
نيست. به همين ترتيب ادامه اين روند بدهي بانك هاي 
خصوصي مشكل دار را كه وضعيت مالي مناسبي ندارند 
افزايش مي دهد و با افزايش ميزان نقدينگي تورم باالتر 
مي رود. گرچه نبايد فراموش كنيم اين پيش بيني براي 
زماني است كه وضعيت فعلي ادامه يابد چرا كه طبعا تغيير 

رويه مي تواند به تغيير نتايج هم بيانجامد.
يكي از مش��كالت اقتصاد ايران در س��ال هاي گذشته 
اين ب��وده كه سياس��ت گذاران با اتخاذ سياس��ت هاي 
غلط وضعيت را بغرنج مي كردند و س��پس براي جبران 
سياست هاي غلط گذش��ته، تصميمات ديگري گرفته 
مي شود كه آنها نيز اشتباه هس��تند. اين سيكل باطل 
تصحيح اش��تباه با اش��تباه دايم وضعيت كشور را بدتر 
مي كند و بسيار خوب خواهد بود اگر به اين رويه و بدعت 

جايي خاتمه داده شود.
   كاهش قيمت ارز به ش�كل چش�مگير چگونه 

ممكن شد؟
ببينيد ابتدا بايد يك نكته را بدانيم، دالر گران نشده است، 
چرا كه در اين صورت بايد نرخ برابري آن در مقابل ديگر 
ارزهاي معتبر نيز افزايش مي يافت. درواقع اين نرخ دالر 
نيس��ت كه تغيير كرده بلكه اين ريال ايران و پول ملي 
كشور است كه بي ارزش تر شده است.  همچنين از همان 
روزهاي اول افزايش قيمت من هم جزو كساني بودم كه 
فكر مي كردم باال رفتن قيمت كاري است كه كساني ان 
را انتخاب كردند چ��ون از اين راه منافع زيادي خواهند 
داش��ت. حال فكر مي كنم همين افراد متوجه وخامت 
اوضاع شدند و قيمت را كاهش دادند. در مورد اينكه اين 
افراد چه كساني هستند هم قبال صحبت كردم و اكنون 
ديگر ضرورتي به تكرار آن نمي بينم. اما در هر حال فكر 
مي كن��م كاهش قيمت دالر يك تصميم سياس��ي بود 
زيرا همان كس��اني كه قيمت را باال بردند متوجه شدند 
اقتصاد ايران با چنين قيمت هاي��ي امكان ادامه حيات 
نخواهد داشت. به بيان ديگر تصميم اوليه آنها وضعيت را 
به گونه اي تغيير داد كه مي توانست كل وضعيت كشور را 
تغيير دهد و آنها با احساس خطر از اين مساله روند قبلي 

خود را معكوس كردند.
   شما قبال در مصاحبه اي پيش بيني كرده بوديد 
نرخ دالر تا پايان س�ال به 40 ه�زار تومان خواهد 
رس�يد، پس از تحوالت اخير نيز همچنان بر نظر 

گذشته خود پافشاري مي كنيد؟
من جايي نگفته ام كه قيمت دالر تا پايان س��ال چقدر 
خواهد بود. متاسفانه تيتري كه براي آن مصاحبه انتخاب 

شده بود، حرف من را به صورت كامل منتقل نمي كرد. من 
گفتم اگر روند نيمه نخست سال در نيمه دوم هم ادامه 
يابد نرخ دالر بايد تا 4۰ هزار تومان هم باالتر برود. به هر 
حال تحليل من اين بوده و هس��ت كه نرخ دالر در ايران 
به شكل دس��توري باال و پايين مي رود و به همين دليل 
خواستم با يادآوري اين مساله به تصميم گيران بگويم 

ادامه روند فعلي چقدر مي تواند زيان بار باشد.
   پس ش�ما هم به درجه اي از كاه�ش قيمت ارز 

راضي هستيد؟
مساله رضايت خاطر كسي نيست، هم اكنون كساني كه 
مي توانند قيمت ارز در كشور را تغيير دهند، براي هر دالر 
قيمت سيزده الي چهارده هزار توماني در نظر گرفتند. با 
وجود هر ش��عاري كه در رسانه هاي هوادار آنها سر داده 
مي شود، عمالك كاهش قيمت ارز رخ نداده زيرا در قياس 
با قيمت دالر در سال گذشته هنوز فاصله چهار برابري 
وجود دارد. به همين دليل من شديدا مخالف اين هستم 
كه از كاهش قيمت ارز صحبت ش��ود، زيرا اين در واقع 
مصداق همان ضرب المثل قديمي است كه مي گويد به 

مرگ بگير تا به تب راضي شوند. 
   اكن�ون اگر بخواهيد پيش بيني از قيمت دالر تا 

پايان سال داشته باشيد، چه مي گوييد؟
  من فكر مي كنم فشار اجتماعي به گونه اي نيست كه هر 
قيمتي براي ارز و هر وضعيتي براي اقتصاد قابل تحمل 
شود و آنها نهايتا با مهندسي افكار عمومي تا پايان امسال 

قيمت هر دالر را به حدود 9 تا ۱۰ هزار تومان برسانند.
   پ�س به هر حال ش�رايط ت�ا پايان س�ال بهتر 

مي شود؟
اين يك اش��تباه بزرگ است. اقتصاد ايران با دالر هشت 
هزار توماني هم س��قوط خواهد كرد، درنتيجه به هيچ 
عنوان نبايد براي نرخ دالر به قيمت هاي نزديك ۲۰ هزار 
تومان كه در روزهايي رس��يده بود، توجه كرد. اين ارقام 
هر چه كه باشند واقعيت ها را منعكس نمي كنند. حال 
اگر توليد و صنعت كشور را به عنوان عامل تعيين كننده 

در نظر بگيريم، آن گاه متوجه مي شويم بخش توليد در 
سال گذشته و با ارز سه هزار و 5۰۰ توماني نيز حال و روز 
مساعدي نداشت و اگر قيمت دالر به هشت هزار تومان 
هم برس��د، ديگر امكان تنفس براي آنها نخواهد ماند. 
درنتيجه به نظر من امكان و زمينه باال بردن قيمت دالر 
بيش از اين ممكن نخواهد بود. از س��وي ديگر براي يك 
جامعه تنها عده قليلي كه پشت پرده ها زندگي مي كنند، 
تعيين كننده نيستند. وقتي توده مردم و جامعه نسبت به 
برخي تصميمات نگران مي شوند آن گاه تصميم گيران و 
سياستمداران هم مجبور مي شوند تغيير رويه دهند. در 
رابطه با قيمت دالر نيز اعتراضات اجتماعي و اقتصادي 
افزايش خواهند يافت و همين امر سبب مي شود مافياي 
ثروت در كش��ور با وجود ميل باطني خويش و زير فشار 

جامعه از باال بردن بيشتر قيمت دالر بپرهيزد.
   بيش�تر توضيح مي دهيد اگر دالر هشت هزار 
توم�ان باش�د، چه اتفاق�ي براي اقتصاد كش�ور 

مي افتد؟
در ش��رايطي كه قيمت ارز دو و نيم برابر شده، توليد 
ديگر توجيه ندارد، درواقع غيرمنطقي مي ش��ود و از 
بين مي رود. با باال رفت��ن هزينه هاي توليد نقدينگي 
ناگهان رش��د مي كند كه از سال گذشته هم بسياري 
آن را عامل بحران زاي اقتصاد مي دانند. اما بايد به يك 
نكته هم توجه كرد، هر چند نقدينگي در كشور رو به 
افزايش رفت��ه و مي رود اما اين منابع در اختيار بخش 
توليد ق��رار نمي گيرد و به ش��كل رانت به بخش هاي 
سوداگر مي رود. پيش بيني من اين است چنانچه نرخ 
دالر به هشت هزار تومان برسد، بيش از يك ميليون 
شغل مستقيم و يك ميليون شغل غيرمستقيم مرتبط 
با تولي��د از بين خواهد رفت و اين نيز قطعا باعث بروز 
مشكالت گسترده خواهد شد. عالوه بر اين با كاهش 
همزمان قدرت خريد م��ردم و افزايش نرخ بيكاري، 
بخش��ي از مايحتاج عمومي احتكار مي شود و از مرز 
خارج ش��ده و به قيمت هاي باالتر فروخته مي ش��ود. 

بنابراين چيزي شبيه به يك نوع هرج و مرج اقتصادي 
به وجود مي آيد. اين روند چنانچه باز هم با بي توجهي 
دولت روبرو شود و مش��كالت زيست محيطي را هم 
در نظر نگي��رد مي تواند به قحطي در برخي از مناطق 

كشور نيز بينجامد.
   فكر مي كنيد قيمتي كه دولت بايد براي قيمت ارز 
در بودجه سال آينده تعيين كند بايد چقدر باشد تا 
حداقل بر حجم مشكالت اقتصادي اضافه نشود؟

كارشناسان گوناگوني در رابطه با تعيين قيمت دالر در 
بودجه صحبت كردند. به نظر م��ن كنترل قيمت ارز از 
سوي نهادهاي باالدس��تي مانند دولت و بانك مركزي 
بايد به گونه اي باش��د كه هم توليد بتواند به حيات خود 
ادامه دهد و هم مردم بتوانند نيازهاي خود را تامين كنند 
و مشكالت معيشتي در كشور بيشتر نشود. يك نكته كه 
بايد به آن توجه كرد اين است كه در سال گذشته و با دالر 
س��ه هزار و 5۰۰ توماني تقاضا در اقتصاد كشور كاهش 
داش��ت و به همين دليل نوعي ركود در سال گذشته بر 
اقتصاد حاكم بود. هنگامي كه قيمت ارز چند برابر مي شود 
به معناي تعميق بيشتر ركود خواهد بود. از سوي ديگر 
چون هزينه ه��اي بخش توليد به ش��دت رو به افزايش 
مي رود، بر ميزان بيكاري در كشور به شكل چشمگيري 
افزوده خواهد ش��د. اين نيز مشكالتي مانند فقر، جرم و 
نا امني را بيشتر مي كند. به اين ترتيب من فكر مي كنم 
اگر دولت بخواهد براي سال آينده قيمت دالر در بودجه 
را مثال 6 تا هفت هزار تومان تعيين كند، خود به عنوان 
بزرگ ترين متقاضي ارز با كسري بودجه مواجه مي شود. 
بنابراين قوه مجريه بايد در شرايطي كه از ميزان فروش 
نفت به شدت كاسته مي ش��ود و محدوديت ها افزايش 
مي يابند تصميمي مدبرانه اتخاذ كند. هر چند بايد توجه 
كرد با تحريم خريد نفت ايران، قيمت نفت در بازارهاي 
جهاني باالتر مي رود و حتي برخي پيش بيني ها از رسيدن 

هر بشكه نفت تا مرز ۱۰۰ دالر هم خبر مي دهد. 
در هر حال دول��ت بايد ببيند توليد با چه قيمت دالري 
بهتر مي تواند ادامه پيدا كند و بر اين اس��اس استراتژي 
خود را هم تعيين كند. البته مشخصا بايد تمركز دولت بر 
فعاالن بخش صنعت و كشاورزي باشد و نبايد تاجران و 
واردكنندگان كاالهاي لوكس را در اين ارزيابي ها مدنظر 
قرار داد. نياز بخش صنعت تعيين كننده است و به همين 
دليل قوه مجريه بايد تقاضا را هم كنترل كند و با جلوگيري 
از واردات كاالهاي غير ضروري و لوكس در كشور، تقاضا 
را كاهش دهد تا بازار هم تا حدودي از تب و تاب بيافتد و 

شرايط براي يك اقتصاد توليدمحور آماده تر باشد.

رشد 13 درصدي صادرات غيرنفتي و كاهش 1۲ درصدي واردات در 6 ماه
آمار جديد تجارت خارجي گمرك در نيمه نخس��ت 
امسال، بيانگر صادرات غيرنفتي به ميزان ۲3 ميليارد 
و ۱۲3 ميليون دالر اس��ت كه نسبت به مدت مشابه 
پارسال ۱۲.99 درصد افزايش داشته و در مقابل آن، 
واردات به ۲۲ ميليارد و ۱8۲ ميليون دالر رسيده كه 
نسبت به پارس��ال ۱۱.93 درصد كاهش يافته است.
در 6 ماهه نخس��ت امسال بيش از 56 ميليون و 644 
تن كاالي غيرنفتي صادر ش��د كه در مقايسه با نيمه 
نخست پارس��ال 3.۲7 درصد كم شد. همچنين در 
اين مدت ۱6 ميليون و ۲۲۰ تن كاال وارد كش��ور شد 
كه نس��بت به مدت مشابه پارسال از لحاظ وزني 9.3 

درصد كاهش يافت.  
همچنين آمار گمرك نش��ان مي ده��د در پنج ماهه 
نخس��ت امس��ال ۱3 ميليون و 963 هزار تن كاال به 
ارزش ۱8 ميلي��ارد و 839 ميلي��ون دالر كاال وارد 

كشور شد. 

    اقالم عمده صادراتي 
نيمه نخست امسال چهار ميليون و  44 هزار تن ميعانات 
گازي صادر شد كه ارزش آن ۲ ميليارد و 4۱8 ميليون 
دالر بود.  همچنين صادرات پتروشيمي در 6 ماهه نخست 
امسال نسبت به پارسال از نظر وزني 9.44 و از نظر ارزشي 
۲3.98 درصد رش��د داشت. در اين مدت ۱5 ميليون و 
45۱ هزار تن پتروشيمي به ارزش هفت ميليارد و 43۲ 

ميليون دالر صادر شد.

    رشد 45 درصدي صادرات به عراق 
عمده صادرات كشور در نيمه نخست امسال همچون 
گذشته به پنج كشور چين، عراق، امارات متحده عربي، 
افغانس��تان و هند بود. در ميان كشورهاي واردكننده 
كاالي ايران��ي، عراق در صدر ق��رار دارد. در اين مدت 
9 ميلي��ون و 6۱8 هزار تن كاال به ارزش چهار ميليارد 
و 564 ميليون دالر كاال به عراق صادر ش��ده كه از نظر 

ارزشي 44.58 درصد و وزني 45.3۲ رشد داشته است. 
همچنين در نيمه نخس��ت امسال ۱3 ميليون و 7۰3 
هزار تن كاال به چين صادر ش��ده ك��ه ارزش آن چهار 
ميليارد و 633 ميليون دالر بوده است. گرچه صادرات 
به چين از نظر ارزش ۱۱.6۲ درصد رش��د داشته اما از 

نظر وزني ۱5.5 درصد كاهش يافته است.
افغانستان در ميان پنج كشور عمده واردكننده كاال از 
ايران قرار دارد. در6 ماهه نخست امسال سه ميليون و 
۲۲5 هزار تن كاال به ارزش يك ميليارد و 668 دالر به 
اين كشور صادر شده است.هند و امارات متحده عربي 
ديگر كشورهاي واردكننده كاالهاي ايراني هستند كه 
برابر آمارهاي گمرك صادرات به اين كش��ورها تغيير 
چنداني نداشته اس��ت. در اين مدت صادرات ايران به 
امارات از نظر وزني هشتم دهم درصد كاهش يافته اما از 
لحاظ وزني 33 درصد رشد داشته است. اين آمار بيانگر 
آن است كه بارگيري كاالها از بنادر ايراني افزايش و نقش 

امارات به عنوان واس��طه كاهش يافته است.  براساس 
آمارهاي گمرك، متوسط قيمت هر تن كاالي صادراتي 
در بازه زماني مورد نظر 4۰8 دالر بود كه نسبت به نيمه 

نخست پارسال ۱6.8۲ درصد افزايش يافته است. 

    اقالم عمده وارداتي 
برپايه آمار گمرك در نيمه نخس��ت امس��ال قطعات 
منفصله خودرو، برنج، ذرت دامي و لوبياي س��ويا جزو 
اقالم عمده وارداتي كشور اس��ت.  در اين مدت، 978 
ميليون دالر قطعات منفصله وارد كشور شده كه از نظر 
ارزش 4.4۱ درصد كاالهاي وارداتي را شامل مي شود. 
همچنين برنج در رتبه دوم اقالم عمده وارداتي كشور 
در 6 ماهه نخست امسال قرار دارد. در اين مدت 964 
ميليون دالر ارز براي واردات برنج پرداخت شده است. 
ميزان واردات ذرت دامي و لوبياي سويا نيز در اين مدت 

به ترتيب 96۱ و 7۰5 ميليون دالر است. 

    كشورهاي عمده صادركننده كاال به ايران 
در نيمه نخس��ت امس��ال چين، امارات متحده عربي، كره 
جنوبي، هند و آلمان پنج كش��ور عمده صادركننده كاال به 
ايران هستند. بررسي آمار گمرك نشان مي دهد كه واردات از 
اين كشورها از نظر ارزشي كم شده و از نظر وزني به جز آلمان 
واردات نيز از اين كشورها كاهش يافته است.  وزن واردات از 
چين به عنوان بزرگ ترين كشور صادركننده كاال به ايران در 
نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰.۲6 
درصد كم شد. همچنين واردات از امارات از نظر وزني ۱۲.59 
درصد و از نظر ارزشي 3۰.۱9 درصد كاهش يافته است.  كره 
جنوبي بيشترين كاهش صادرات به ايران را در ميان پنج كشور 
صادركننده كاال به ايران دارد. ميزان واردات از اين كش��ور 
۲4.۱۱ درصد از نظر وزن و ۱6.89 درصد از نظر ارزش كاهش 
داش��ت.  برابر اعالم گمرك، متوس��ط قيمت هر تن كاالي 
وارداتي در نيمه نخس��ت امسال ۱.368 دالر بود كه نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته ۲.89 درصد كاهش داشت.

ضرورت گسترش پيمان هاي پولي
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس اظهار كرد: تا زماني 
كه اقتصاد و تجارت ما وابس��ته به دالر است دچار چالش 
خواهيم ش��د، بنابراين بهترين راه براي برون رفت از اين 
مشكل اس��تفاده از پيمان هاي پولي دوجانبه حداقل با 
كش��ورهايي مانند روسيه، چين و تركيه اس��ت. ما از دو 
سال گذشته در جلسات متعدد در كميسيون اقتصادي با 
وزارت اقتصاد و بانك مركزي بر اهميت اين موضوع تاكيد 
داشته ايم و بايس��تي بانك مركزي در اين مدت با توجه 

به اهميت ارز در اقتصاد كش��ور به پيمان هاي پولي ورود 
مي كرد كه متاسفانه با تاخير همراه بوده است. 

وي ادامه داد: با توجه به حداكثر شدن فشارهاي اقتصادي 
و ورود ب��ه جنگ اقتصادي بانك مركزي و دولت تصميم 
گرفتند به اين موضوع ورود كنند و االن هم دير نشده است.
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس متذكر شد: تا زماني 
كه اقتصاد و تجارت ما وابس��ته به دالر است دچار چالش 
خواهيم ش��د. بنابراين بهترين راه براي برون رفت از اين 

مشكل اس��تفاده از پيمان هاي پولي دوجانبه حداقل با 
كشورهايي مانند روسيه، چين و تركيه است كه مراودات 
تجاري بااليي با آنها داريم. كبيري با اشاره به سفر رييس 
بانك مركزي به روسيه جهت مذاكره در مورد پيمان  پولي 
با اين كشور گفت: خوشبختانه اين خبر ارزشمندي است 
كه اميدواريم به زودي محقق ش��ود تا هم شروعي باشد 
بر اس��تفاده از ارزهاي غيردالري در مبادالت و هم روش 
مناسبي در راستاي كاهش وابستگي به دالر. نماينده خوي 

در مجلس در مورد خبر رد طرح اس��تفاده از پيمان هاي 
پولي در كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: اين مربوط 
به طرح يكي از نمايندگان در مورد استفاده از پيمان هاي 
پولي است كه نياز به كار كارشناسي متعددي داشت. البته 
بنده با رد آن نيز مخالف بودم و باور داشتم كه بايد روي آن 
كار صورت بگيرد تا مشكالت رفع شود. وي ادامه داد: در 
مجموع نظر كميسيون بر رد كليات پيمان هاي پولي نبود 
بلكه خواستار ارايه طرح جامع و كامل بود. براي نمونه در 

اين طرح نام برخي كشورها برده شده بود، در حالي كه ما 
نبايد مبنايي را مطرح كنيم و اگر كشوري شرايط را داشته 
باشد، مي توانيم از آن استفاده كنيم. كبيري در پاسخ به اين 
پرسش كه اجراي اينگونه طرح ها نيازمند تصويب مجلس 
است يا خير، گفت: اگر در قالب عهدنامه يا مقاوله نامه باشد 
نيازمند مصوبه مجلس است اما اگر در حد عهدنامه و مغاير 
با قانون اساسي نباشد خود دولت مي تواند مستقيما ورود 

كند، پس به نوع پيمان بستگي دارد.
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  كساني كه مي توانند قيمت ارز در كش�ور را تغيير دهند، براي هر دالر قيمت سيزده الي 
چهارده هزار توماني در نظر گرفتند. با وجود هر شعاري كه در رسانه هاي هوادار آنها سر داده 
مي ش�ود، عمال  كاهش قيمت ارز رخ نداده زيرا در قياس با قيمت دالر در سال گذشته هنوز 
فاصله چهار برابري وجود دارد. به همين دليل من ش�ديدا مخالف اين هس�تم كه از كاهش 
قيمت ارز صحبت شود، زيرا اين در واقع مصداق همان ضرب المثل قديمي است كه مي گويد 

به مرگ بگير تا به تب راضي شوند.
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دانش و فن10اخبار
سمعكي كه توسط

كاربر تنظيم مي شود

بازگشت »ملكه اليزابت اول « 
به زندگي

 كنترل» فيس بوك «
با دستورات صوتي 

انگجت| “سازمان غذا و دارو امريكا “ براي اولين 
بار يك س��معك را به تاييد رس��اند كه مي تواند 

توسط خود كاربر تنظيم شود.
 “س��ازمان غذا و دارو امريكا “ براي اولين بار يك 
سمعك را به تاييد رساند كه مي تواند توسط كاربر 

برنامه ريزي شده، تنظيم و يا كنترل شود.
توليد كننده اين س��معك شركت “بوز “ است و 
كاربران آن مي توانند تنظيمات س��معك را در 
زمان واقعي و از طريق يك اپليكيشن موبايل انجام 
دهند. “مالوينا ايدلمن “ مدير بخش چشم و گوش 
سازمان غذا و دارو امريكا اظهار كرد، از دست دادن 
شنوايي مساله اي مهم در حوزه سالمت عمومي 

به خصوص در ميان افراد مسن است.
سازمان غذا و دارو امريكا متعهد است كه افراد كم 
شنوا خود بطور مستقيم در مراقبت از سالمتي 
خود دخيل باشند.اين سمعك جديد سال گذشته 
تاييديه قانوني خود را گرفت و به بزرگساالني كه 
كم شنوا هستند، اين امكان را فراهم مي سازد كه 
بدون مراجعه به پزش��ك، شنوايي خود را به حد 

مطلوبي برسانند.
گزارش هاي سازمان غذا و دارو امريكا حاكي از آن 
است كه حدود ۳۷.۵ ميليون بزرگسال كم شنوا 
هستند و مشكل ش��نوايي آنها از كم آغاز شده و 
به ناشنوايي ختم مي شود.تاكنون تعداد زيادي 
از شركت ها سمعك هايي را توليد كرده اند كه به 
تاييد سازمان غذا و دارو نرسيده  است.شركت هايي 
ني��ز هدفون هاي بي س��يم توس��عه داده اند كه 

مي توانند ميزان صدا را كم و زياد كنند.

ديليميل| يك هنرمند انگليسي موفق شده 
سر ملكه اليزابت اول را طوري بازسازي كند كه 

شبيه به سر واقعي به نظر برسد.
اين اثر جديد موسوم به “نقاب جواني “، ابداع يك 
 Mat( “ هنرمند انگليسي به نام “مت كالينشاو
Collinshaw( است. كالينشاو، سر اليزابت، 
ملكه خاندان تئودور را طوري س��اخته است كه 
مي تواند با چشمانش، افراد حاضر در اتاق را دنبال 

كند، پلك بزند و دهان خود را باز و بسته كند.
ماس��ك جواني، اكنون در خانه ملك��ه اليزابت 
در گرينويچ قرار دارد و مس��ووليت نگهداري آن 
به عهده “موزه س��لطنتي گرينويچ “ است. اين 
ماس��ك، روي ديواري از جنس آينه نصب شده 
 Armada( “ و درس��ت مقابل “پرتره آرم��ادا
Portrait( – مشهورترين تصوير نقاشي شده 
از ملكه اليزابت اول- قرار گرفته است. كالينشاو 
گفت: قرار گرفتن س��ر روي آينه، به آن ظاهري 
شناور داده اس��ت. ديدن اين ماسك كه از مواد 
متعلق به قرن 21 س��اخته ش��ده، در اتاق ملكه 

خوشحالم مي كند.
كالينشاو پس از ديدن چهره ملكه در پرتره آرماندا، 
تصميم گرفت اين سر مصنوعي الكترونيكي را 
بس��ازد. وي در ساخت اين ماس��ك، از تصورات 
تاريخي، اسكن هاي ديجيتالي و قالب مجسمه 
ملكه اليزابت اس��تفاده كرده است تا يك چهره 
شبه واقعي ارايه دهد. كالينشاو، جزئي ترين موارد 
حتي چشمان قهوه اي رنگ و دندان ها را نيز مورد 

بررسي قرار داده است.
تنها در صورتي كه كاربران از پهلو به اين سر نگاه 
كنند، مي توانند تجهيزات الكترونيكي و سيم هاي 
به كار رفته در آن را ببينند. در وب س��ايت “موزه 
سلطنتي گرينويچ “ آمده است: اين چهره، مانند 
پرتره، كامل نيست اما در عوض، بسيار فريبنده 
اس��ت. رويكرد روش شناس��انه و پژوهش هاي 
متمركز كالينش��او، يك اثر هنري تاريخي را در 
بافتي مدرن نش��ان مي دهند. اي��ن اثر، هم يك 
تصوير واقعي و هم يك تصوي��ر تخيلي از ملكه 

اليزابت ارايه مي دهد.

ديجيت�الترن�دز| فيس بوك ه��م به جمع 
شركت هايي پيوست كه تالش مي كنند كنترل 
و مديريت نرم افزارهاي خود را با فرامين صوتي 

ممكن كنند.
اين شركت مي گويد در تالش براي ارتقاي پيام 
رسان اختصاصي خود است و جذاب ترين ويژگي 
نسخه به روزشده آن امكان مديريت فيس بوك 

مسنجر با فرامين صوتي است.
بررسي نسخه اي از اين پيام رسان كه با سيستم 
عامل اندرويد س��ازگاري دارد، نشان مي دهد با 
فشردن دكمه اي كه با عالمت M مشخص شده 
مي توان بخش هاي مختلف پيام رسان مذكور را 

با صدا كنترل كرد. 
البته هنوز جزئيات مربوط به نحوه كنترل صوتي 
اين پيام رسان اعالم نشده، اما استفاده از خدمات 
يادشده كاربرد پيام رسان مذكور به خصوص در 
شرايط دشوار مانند رانندگي را تسهيل مي كند. 
به عنوان مثال فرد از اين طريق مي تواند در حين 
رانندگي و بدون به خطر افتادن جان خود و ساير 
سرنشينان پيامي را به صورت صوتي آماده كرده 

و با انتشار يك دستور صوتي ارسال كند.
عالوه بر اين، اين خدمات به افراد معلول و ناتوان 
جسمي هم كمك مي كند راحت تر از پيام رسان 
فيس بوك استفاده كنند. گفته مي شود ارتقاي 
خدمات ترجمه پيام هاي مختلف از زباني به زبان 
ديگر هم در اين مجموعه پيش بيني شده است.

فيس بوك آزمايش اين نسخه جديد از پيام رسان 
خود را تاييد كرده اما زمان مشخصي براي عرضه 
آن اعالم نكرده و مشخص نكرده كه چه تعداد از 
قابليت هاي پيام رسان فيس بوك به صورت صوتي 

در دسترس خواهد بود.

وزيرارتباطاتخواستارشد

منشا سيگنال هاي مزاحم شناسايي شود
گروهدانشوفن|مرجانمحمدي|

 چند هفته اي است كه اينترنت با اختالل مواجه شده است 
و بس��ياري از كاربران نسبت به مشكالت اخير اينترنت 
معترض هس��تند، اختالل اينترنت در برخي مناطق به 
قدري گسترده بوده و هست كه وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در جم��ع خبرنگاران از وجود س��يگنال هاي 
مزاحم خبر داد و گفت اين سيگنال ها و امواج باعث شده 
است تا س��امانه هاي GPS دچار اختالل شود و اينترنت 
برخي كاربران نيز در اين مناطق دچار قطعي هاي ممتد 

و طوالني شود .
 وي با اشاره به اينكه اين اختالل ها نيز از سوي رگوالتوري 
نيز گزارش شده است و به تاييد سازمان تنظيم مقررات 
 GPS و ارتباطات راديويي نيز رسيده است كه در سامانه
در شهر تهران اختالل دارد، گفت: براساس گزارش هاي 
دريافتي از سيس��تم هاي نظارتي رگوالتوري، سيگنال 
مزاحمي در يك منطقه از تهران شناس��ايي شد كه اين 

سيگنال باعث اختالل در سامانه GPS شده بود.
آذري جهرمي توضيح داد: در اين زمينه شكايتي به قوه 
قضاييه ارجاع شده تا با بررسي دستگاه هاي امنيتي مبدا 
و منش��أ اين سيگنال شناسايي ش��ود اما هم اكنون اين 

سيگنال غير فعال است.
هرچند از س��وي وزير ارتباطات اعالم ش��ده اس��ت كه 
اين سيگنال ها غيرفعال ش��ده است،  اما به نظر مي رسد 
همچنان س��يگنال هاي مخالف ارسال مي شود چرا كه 
برخي مناطق ش��هر تهران كاربران از قطع و وصل هاي 
اينترنت خبر مي دهند،  در اين خصوص حسين رياضي 
عض��و س��نديكاي توليدكنندگان صنع��ت مخابرات و 
TD-( مديرعامل يك اپراتور اينترنت ثابت نسل چهارم

LTE( درباره وج��ود پارازيت مختل كننده GPS كه در 
تهران گزارش شده است، گفت: اين سيگنال مزاحم امروز 
با باالترين شدت به صورت موقتي پخش مي شد كه منشأ 

انتشار اين امواج هنوز شناسايي نشده  است.
 TD-LTE رياضي با بيان اينكه اين اختالل امروز در شبكه
مبين  نت و اپراتور دوم اثر گذاشتن گفت: برخي بانك ها 
نيز اعالم كرده اند، جز ديتايي كه از ما دريافت كرده اند و 

دچار اختالل شده روي بخشي از شبكه كه از كالكينگ 
روي GPS استفاده مي كنند، نيز دچار اختالل شده اند. 
همچنين گزارش ش��ده اي��ن اخت��الالت روي ناوبري 
هواپيمايي و GPS هواپيما نيز اثر داشته كه البته اظهارنظر 

درباره اين موضوع در تخصص من نيست.
عضو سنديكاي توليدكنندگان صنعت مخابرات تصريح 
كرد: اين موضوع را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي اعالم كرده ايم و آنها نيز سيس��تم هاي نظارت 
و پايش فركانس��ي را در سطح ش��هر به محل شناسايي 
سيگنال پارازيت مختل كننده اعزام كرده اند، اما وقتي به 
نزديكي محل انتشار پارازيت مي رسند سيگنال ها قطع 
مي شود و هنوز منش��أ اختالف ها تشخيص داده نشده  
است، عالوه بر اين اختالل ها هر بار در منطقه اي ارسال 

مي شوند و مدام در حال جابه جايي هستند.
وي با اش��اره ب��ه اينكه BTS ها در ش��بكه TD-LTE با 
سيگنال هاي GPS خود را منطبق مي كنند، افزود: اگر 
به هر دليلي سيگنال هاي ماهواره اي GPS مختل شوند، 
BTS ها از سرويس خارج مي ش��وند. كه اين اتفاق براي 

BTS هاي ما و ايرانسل همزمان رخ داد.
رياضي ادامه داد: ما به سرعت فناوري و تكنولوژي ديگري 
را جايگزين كرديم تا اين اختالالت را به حداقل برسانيم. 
اگرچه همچنان معتقديم كه تا زماني كه پارازيت ها باشند، 
اين اختالالت هم گريبان مشتركين مان را خواهد گرفت. 
كه اي كاش ديگر چيزي به عنوان پارازيت نداشته باشيم.

وي يكي از راه هاي ارايه سرويس هاي پايدار و بدون اختالل 
را همكاري با ديگر اپراتورها برش��مرد و توضيح داد: طي 
توافقي كه با اپراتور اول داشتيم مقرر شد تا در نواحي كه 
پوشش دهي مناس��ب و كافي نداريم، مشتركين مان از 
BTS هاي اين اپراتور، سرويس اينترنت شان را دريافت 

كنند تا با كمترين كندي و اختالل روبرو شوند. 
وي در خص��وص كوچ اجباري مش��تركين وايمكس به 
TD-LTE نيز گفت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي به سرويس دهندگان اينترنت دستور داد تا براي 
ارتقاء به تكنولوژي هاي باالتر، فركانس شان را تغيير دهند، 
به همين خاطر ما نيز ناچار شديم تجهيزات وايمكس مان 

را در مناطقي خاموش و جابه جا كنيم. از اين رو با مهلتي 
كه گرفته ايم، مش��تركين را تشويق به تغيير سرويس از 
وايمكس به TD-LTE مي كنيم تا از تكنولوژي جديدتر 
و با س��رعت بهتري بهره ببرند. بد نيست به اين موضوع 
اشاره كنيم كه حداكثر سرعت در وايمكس 4 مگ است. 
در حالي كه حداقل سرعت در TD-LTE 4 مگ است و 
تا 40 مگ هم افزايش مي يابد. كه اين مهم تفاوت فاحش 

تكنولوژي را نشان مي دهد.
وي همچنين درباره اعتراض سرويس دهندگان اينترنت 
به نحوه قيمت دهي برخي ديگر از سرويس دهندگان 

و ادعاي به دامپينگ آنها گفت: برخي اپراتورهاي تلفن 
همراه كه سرويس اينترنت ثابت ارايه مي كنند، درآمد 
خوبي را از ارايه اينترنت و تماس كسب مي كنند و در 
عوض سرويس هاي ويديويي را رايگان ارايه مي كنند و 
با اين ترفند مشتريان اينترنت ثابت را جذب مي كنند. 
ما معتقديم اين كار همان دامپينگ است و بازار رقابتي 
را از بين مي برد. اين اتفاق درست بعد از اجراي ترابرد 
پذيري آغاز شد و سناريوي نگهداري و جذب مشتركين 
با ارايه س��رويس هاي رايگان ش��كل گرفت كه لطمه 
زيادي به س��رويس دهندگان اينترنت ثابت زد. حال 

سئوال اساسي اين است كه در حالي كه بازار ICT در 
دنيا به شدت بزرگ شده است و عمده اين بازار دربخش 
برودبند است، پس چرا بازار برودبند در ايران به همان 
ميزان رشد نكرده اس��ت؟ يا اينكه چرا شاهد توسعه 

فيبرنوري در ايران نيستيم؟
وي با اشاره به اينكه اينترنت بايد با كيفيت به كاربران 
ارايه شود، افزود: باليي كه بر سر صنعت خودرو با ارايه 
خودروه��اي بي كيفيت با قيمت ب��اال و عرضه بنزين 
بي كيفيت ارزان كه باعث لطمات جاني و مالي ش��ده 

است را بر سر اينترنت نياوريم.
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مهر| معاون دادس��تان كل كش��ور نوش��ت: شبكه 
اجتماعي اينستاگرام بر خالف مصوبات شوراي عالي 
فضاي مجازي و كميسيون هاي زير مجموعه آن بدون 
اينكه س��رورهاي خود را به داخل منتقل كند و بدون 
اينكه مق��ررات قانوني را بپذي��رد در فضاي مجازي 
كشور مشغول فعاليت رسانه اي است و برخالف قانون 
اساسي صوت وتصوير فراگير را از انحصار سازمان صدا 
وسيما خارج كرده و بدون هرگونه محدوديت قانوني 
سال هاست كه مش��غول تهاجم فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي و امنيتي عليه مردم و نظام جمهوري اسالمي 
اس��ت و مس��ووالن فضاي مجازي با وجود تذكرات 

دلسوزان خم به ابرو نمي آورند.
 عبدالصمد خرم آبادي در قالب يادداش��تي در كانال 
شخصي خود در پيام رسان سروش نوشت: »تذكراتي 

را كه مقام معظم رهبري در جمع پر شكوه بسيجيان 
مخلص و جان بر كف در ورزشگاه آزادي به مسووالن 
فضاي مج��ازي دادند، مي ت��وان در چهار جمله ذيل 

خالصه كرد.
1- مسووالن فضاي مجازي وظايف محوله را بدرستي 

“بشناسند “ .
2- مس��ووالن فضاي مجازي با “جديت “ به وظايف 

محوله عمل كنند.
۳- مس��ووالن اجازه ندهند فضاي مجازي كشور در 

اختيار دشمن باشد.
4- مسووالن اجازه ندهند دش��من با استفاده از ابزار 
فضاي مج��ازي به بمباران ش��يميايي افكار عمومي 

جامعه ادامه دهد.
 تاكيد و تذكر مقام معظم رهبري بر دو مقوله “شناخت 

“ و “جديت “ مسووالن فضاي مجازي در انجام وظايف 
محوله، داللت بر اين واقعيت دارد كه وضعيت نامطلوب 
فضاي مجازي كش��ور محصول “عدم شناخت “ و يا 
“عدم جديت “ مس��ووالن در انج��ام وظايف محوله 
است. به همين مناسبت به چند مورد از ده ها عملكرد 
نامناس��ب كه موجبات اين تذكرات را فراهم كرده اند 
اشاره مي كنم. اميدوارم كه موثر واقع شود و مسووالن 

ذي ربط اشتباهات گذشته را جبران كنند.
نرم افزار مس��ير ياب ويز )waze( كه توس��ط رژيم 
كودك كش وجعلي اسراييل طراحي و راه اندازي شده 
است بدون هيچ مانعي در فضاي مجازي كشور جوالن 
مي دهد و عالوه بر مكان يابي به ابزار رسانه اي دشمن 
تبديل شده است و دشمن صهيونيستي با سوءاستفاده 
از كاربران ايراني اطالعات جاسوسي خود را در بستر 

اين نرم افزار تكميل مي كند! با وجود صدور دس��تور 
مسدود سازي آن از سوي مقام قضايي و با وجود اينكه 
نرم افزارهاي پيشرفته بومي مشابه آن نظير “دال “ و “ 
نشان “ و... در كشور وجود دارد، مسووالن ذي ربط نه 
تنها جديتي در اجراي اين دستور به خرج نمي دهند 

بلكه مقاومت هم مي كنند.
با وجود گذشت بيش از ۵ ماه از صدور دستور فيلتر تلگرام، 
مسووالن ذي ربط به نسخه هاي فارسي اين پيام رسان 
اجازه داده اند بر خالف دستور قضايي بازپرس بطور غير 
قانوني به عنوان فيلتر شكن عمل كرده و در اين موقعيت 
جنگ اقتصادي ورس��انه اي دسترسي ۳0 ميليون نفر 
ايراني را به اين شبكه فيلتر شده فراهم كرده اند. همچنين 
بهترين پهناي باند و تجهيزات و سرورها را از بيت المال 
به اين فيلتر شكن ها اختصاص داده و با اين اقدام تبعيض 
آميز ش��بكه هاي اجتماعي داخلي را در آستانه نابودي 
قرار داده اند و مس��ووالن ذي ربط به فرياد مديران پيام 
رس��ان هاي داخلي و جوانان نخبه و سرمايه گذاراني كه 
استخوان هايشان زير فش��ار تبعيض در فضاي مجازي 
كشور خرد شده اس��ت توجه نمي كنند،  با وجود اينكه 
ميلياردها تومان سرمايه مملكت صرف هاتگرام و تلگرام 

طاليي شده است، مدير تلگرام اجازه نمي دهد كاربران 
اين دو نرم افزار در حس��اس ترين زمان جنگ اقتصادي 
به محتواي كانال هاي )رس��انه هاي( مورد عالقه خود 
دسترس��ي پيدا كنند و كانالي به نشاني dolaril@ را 
كه بيش از دو ميليون نفر از طريق اين دو نرم افزار عضو 
آن شده بودند مسدود مي كند و اجازه نمي دهد اين كانال 
و كانال ديگري به نشاني dolar_il@ كه بيش از يك 
ميليون عضو داشت و واقعيت ها را در مورد سقوط ارزش 
دالر و افزايش پول ملي بيان مي كرد به فعاليت خود در 
بستر اين دو نرم افزار ادامه دهد و حتي اجازه عضو شدن 
در ساير كانال هاي تلگرام را از اعضاي هاتگرام و تلگرام 

طاليي سلب مي كند، 
عالوه بر آنچه كه گفته ش��د، مشكالت ديگري مانند 
عدم مبارزه با فيلترشكن ها، عدم اهتمام جدي به تحقق 
شبكه ملي اطالعات و ده ها نابساماني ديگر وجود دارد 
كه موجبات سلطه بيگانگان بر فضاي مجازي كشور 
را فراهم نموده اند. بطور قطع اين مشكالت قابل حل 
مي باش��ند ولي حل آنها نياز به “توجه “، “شناخت  “ 
و “جديت “ همه مس��ووالن فضاي مجازي در انجام 

وظايف محوله دارد.«

معاوندادستانكلكشوردرامورفضايمجازي:

اينستاگرام خارج از چارچوب قانون اساسي مشغول فعاليت است

كاربر

گروهدانشوفن|  مدير عامل شركت ملي پست 
ايران با اعالم اينكه تعرفه هاي پستي افزايش پيدا 
نمي كند،  گفت: در درصدي ش��ش ماهه نخست 
س��ال جاري نس��بت به ش��ش ماهه نخست سال 
گذش��ته اا درصد رش��د را تجربه كرديم و اين در 
حالي اس��ت كه با وجود اجازه تكليفي دولت براي 
افزايش تعرفه هاي پستي،  تصميمي براي افزايش 

تعرفه نداريم.
 وي ب��ه ۵2 ميلي��ون رك��ورد اماك��ن در ط��رح 
استانداردس��ازي آدرس ها »جي نف« اشاره كرد و 
افزود: تاكنون ۷۶ شهركه ۶0 درصد اماكن شهري 
را دربرمي گيرد، در آدرس هاي آنها در پروژه جي نف 

به صورت يكپارچه استانداردسازي شده است.
نعمتي، نبود نقشه، مشكل نام گذاري و پالك را از 
مشكالت اجراي اين طرح بيان كرد و گفت: شركت 
پست براي اس��تاندارد كردن آدرس ها نياز به اين 
موارد دارد كه اگر همكاري دستگاه هاي متولي در 
اين حوزه ها مناسب باشد، طرح جي نف با سرعت 

بهتري انجام مي شود. 
وي ب��ه راه اندازي و توس��عه درگاه »گيت وي« از 

طريق يك نرم افزار در ح��وزه تجارت الكترونيكي 
خبر داد و افزود: از طريق اين درگاه در هر نقطه اي 
مي تواند به خدمات پس��تي دسترسي داشت و از 
نقطه قبول مرسوله تا تجزيه و ارسال از طريق اين 

درگاه انجام مي شود.
مدير عامل شركت ملي پست ايران، به همكاري با 
برخي استارت آپ ها در حوزه پست نيز اشاره كرد 
و افزود: در اين حوزه با استارتاپ هايي در شيراز و 
كرمانشاه براي پيك شهري همكاري داريم و براي 
كالن ش��هري مانند تهران نيز در برنامه داريم كه 
بتوانيم با اس��تارت آپ هايي كه ظرفيت كاملي در 

اين حوزه دارند، همكاري كنيم.
نعمتي، درباره برنامه پست براي حذف وزن كشي 
براي دريافت هزينه پستي نيز گفت: عوامل وزن و 
مسافت در تمام دنيا براي بسته هاي بستي اعمال 
مي شود اما در بس��ته هاي كوچك با فراهم كردن 
جعبه هاي يك، دو، س��ه و پن��ج كيلويي هزينه را 
برمبناي ميزان مسافت بسته محاسبه مي كنند و 
شركت پست نيز در آينده نزديك ارسال مرسوالت 

پستي را به همين شيوه طراحي و اجرا مي كند.

ناسا| با گذشت بيش از يك ماه از مشكل پيش آمده 
در ايس��تگاه فضاي��ي بين المللي در رابطه با س��وراخ 
شدن ناو سايوز, مسووالن س��ازمان فضايي روسيه-

روسكاسموس- هنوز از اعالم صريح دليل اين حادثه 
خودداري مي كنند.

ديميت��ري راگوزين رييس روسكاس��موس در جمع 
خبرنگاران اعالم كرد تيم تحقيق در مورد س��وراخ به 
وجود آمده در س��ايوز ام.اس -9 كه به ايستگاه فضايي 
بين المللي متصل اس��ت تا اواس��ط ماه نوامبر به كار 
خود ادامه خواه��د داد. راگوزين به خبرنگاران گفت: 
كميسيون در حال كار و بررسي هاي همه جانبه است 
و اخبار مربوط به نتايج تحقيقات تا اواس��ط ماه نوامبر 
به رسانه ها گزارش خواهد شد. اين چندمين بار است 
كه مسووالن روسكاس��موس اعالم نتيجه را به تاخير 
مي اندازند. در ۳0 اوت، افت فش��ار هوا در ايس��تگاه 
فضايي بين المللي باعث بروز وضعيت اضطراري شد. 
فضانوردان بالفاصله وارد عمل شدند و تحقيقات بعدي 
نشان داد اين افت فشار ناشي از نشت در سايوز ام.اس 
-9 بوده كه از 8 ژوئن به ايستگاه وصل شده است. هوا 
از طريق س��وراخي به قطر 2 ميلي متر در بدنه بخش 

مداري سايوز به بيرون درز مي كرد. اين حفره فورا با 
ماده خاصي كه در تجهيزات تعميري بود مسدود شد 
و فشار هوا به وضعيت عادي درآمد. سپس هيئتي از 
سوي راگوزين مامور رسيدگي و كشف داليل به وجود 

آمدن اين سوراخ شدند. 
در روزهاي اول احتمال مي رفت سوراخ ممكن است 
ب��ر اثر اصابت قطعه اي از زباله ه��اي فضايي به وجود 
آمده باش��د اما تحقيقات چند روزه كارشناس��ان از 
روي عكس هاي ارسالي به مركز هدايت پرواز آنها را 
به اين نتيجه رساند كه بدنه ناو از داخل صدمه ديده 
است و اين سوال را پيش آورد كه اين اتفاق در زمين 

رخ داده ي��ا در فضا؟ ديميتري راگوزين سرپرس��ت 
روسكاس��موس در مصاحبه با خبرنگاران گفت كه با 
تحقيقات انجام ش��ده در مورد ماهيت حادثه سايوز 
معلوم ش��د قضيه پيچيده تر از آن چيزي اس��ت كه 
پيشتر تصور مي شد و متخصصان هنوز نتوانسته اند به 
درستي تصويري واقعي از آنچه اتفاق افتاده را به دست 
آورند. او همچنين اشاره كرد كه “مقامات صالح “ در 

تحقيقات شركت دارند.
س��رگئي كريكاليف مدير اجرايي روسكاسموس نيز 
اشاره كرد اين كار عامل انساني دارد گرچه بطور قطعي 
نمي شود حكم داد و قضاوت كرد اما به عنوان يك فرض 
۵0 -۵0 , س��وراخ كردن سايوز ام.اس -9 ممكن است 
كس��ي از خدمه ايستگاه فضايي بين المللي به سفينه 
آسيب زده باشد. البته هنوز كارشناسان احتمال آسيب 
رساني به سفينه در زمين را رد نكرده اند و تحقيقات در 

هر دو مورد، اقدام عمدي و يا تصادفي ادامه دارد.
روي  هم رفته صحبت هاي مسووالن روسكاسموس دو 
پهلو است و به روشني در اين باره صحبت نمي كنند و 
همين وضعيت, شك و شبهه اينكه يكي از سرنشينان 

ايستگاه فضايي عامل حادثه بوده را بيشتر مي كند.

تعرفههايپستيافزايشنمييابد دليلايجادحفرهدرايستگاهفضاييهمچناندرپردهابهام
دريچه فضا

انگجت| گوگل هنوز نتوانسته بر مشكل لو رفتن ويژگي ها 
و مش��خصات محصوالت تازه اش غلبه كند و در تازه ترين 
رويداد از اين دس��ت عكس ها و مش��خصات تبلت جديد 
كروم اين شركت لو رفته است.تبلت تازه گوگل كه مجهز به 
سيستم عامل كروم شركت يادشده است، پيكسل اسليت 
نام خواهد داش��ت و احتماال رابط كاربري آن تفاوت هايي 
اساسي با تبلت هاي كروم عرضه شده توسط شركت هاي 
رقيب و از جمله كروم بوك تب 10 ش��ركت ايسر خواهد 
داش��ت. در تصاويري كه از تبلت يادش��ده منتشر شده، 
پنجره جس��ت وجوگر گوگل در باال و آيكون هاي متعلق 
به برنامه هاي مختل��ف در كل صفحه پراكنده بوده و قابل 
مشاهده هستند. از جمله ديگر امكانات اين تبلت مي توان 

به پورت USB-C و همين طور اسكنر اثر انگشت در باالي 
تبلت اشاره كرد. يك قلم ديجيتال هم براي تسهيل استفاده 
از تبلت يادشده در نظر گرفته شده كه عالقه مندان مي توانند 

آن را از فروشگاه آنالين گوگل خريداري كنند.

ويژگيهايتبلتجديدگوگللورفت
فراسو

ساينسديلي| محققان دانشگاهي يك نيمه رسانا 
از م��واد ارگانيك و ارگانيك س��اخته اند كه به توليد 
موبايل هاي تاشو كمك مي كند. قسمت ارگانيك اين 

ساختار ضخامت يك اتمي دارد.
محققان دانشگاه ملي استراليا يك ماده نيمه رسانا 
با مواد ارگاني��ك و غيرارگانيك اب��داع كرده اند كه 
به ش��يوه اي كارآمد الكتريس��يته را ب��ه نور تبديل 
مي كند.اين ماده چنان نازك و انعطاف پذير اس��ت 
كه به ساخت دستگاه هايي مانند موبايل هاي تاشو 

كمك مي كند.
اين اختراع مسير را براي توليد نسل هاي جديدي از 
دس��تگاه هاي الكترونيكي فراهم مي كند كه با مواد 

طبيعي س��اخته ش��ده اند و قابل تجزيه هستند يا 
مي توان آنها را به سادگي بازيافت كرد.

 حجم انبوه زباله هاي الكترونيك در سراس��ر جهان 
خسارتي جبران ناپذير به محيط زيست وارد مي كند.

به هرحال اين ماده طبيعي ضخامت يك اتمي دارد 
و از كربن و هيدروژن س��اخته شده است. بخش غير 
طبيعي ماده ضخامتي معادل دو اتم دارد. س��اختار 
هيبريدي مي تواند در نمايشگرهاي موبايل، تلويزيون 
و دس��تگاه هاي الكترونيك��ي ديگ��ر بط��ور كارآمد 

الكتريسيته را به نور تبديل كند.
 لري لو استاديار و محقق ارشد اين پژوهش مي گويد: 
براي نخستين بار ما يك جز بسيار نازك الكترونيكي 
ساخته ايم كه ويژگي هاي نيمه رسانايي ايده آلي دارد. 
اين جز س��اختار هيبريدي ارگانيك- غيرارگانيك 
دارد و براي فناوري هاي آتي مانند موبايل هاي تاشو و 

نمايشگرهاي مختلف بسيار كارآمد است.

تسهيلتوليدموبايلتاشوبانيمهرساناييازموادارگانيك
رويداد



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها
جزئيات دستگيري متجاوزان 

به مرزهاي آبي 
بندرعباس| فرمان��ده مرزباني هرم��زگان از 
دستگيري متجاوزان به مرزهاي آبي طي 2 ماه 

گذشته خبر داد.
  س��رهنگ علي اصغر خرم روي اظهار كرد: طي
2 ماهه گذشته 2 مورد تجاوز به مرزهاي آبي رخ 
داده اس��ت كه يك مورد آن يك گروه 12 نفره از 
كشور امارات و سريالنكا بوده كه قصد ورود غير 
مجاز به كشور را داشته و در حوزه آب هاي جزيره 
قشم دستگير شدند. 15 نفر ديگر نيز در آب هاي 
عمقي در جوار مرز قصد ورود به كشور را داشته 
كه قبل از رس��يدن به مرز غرق شده واجساد در 
آب هاي امارات پيدا شده است. فرمانده مرزباني 
هرم��زگان در ادامه ب��ه افزاي��ش 55 درصدي 
كشفيات مشروبات الكلي طي 6 ماهه سال جاري 

نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره كرد.

توفاني با سرعت ۱۰۴ كيلومتر 
بر ساعت سيستان را در نورديد

زاهدان|كارش��ناس هواشناس��ي سيستان و 
بلوچستان گفت: وزش باد با سرعت 1۰۴ كيلومتر 
بر ساعت ميزان غلظت ذرات معلق در هواي زابل 

را به بيش از 1۹ برابر حد مجاز رساند.
علي مالش��اهي اظهار داش��ت: طي 2۴ ساعت 
گذشته حداكثر س��رعت وزش باد همراه با گرد 
و خاك در زابل به1۰۴ كيلومتر بر ساعت رسيد 
كه موجب شد غلظت ذرات معلق در هواي اين 
شهر به 2۸5۳ ميكروگرم بر متر مكعب برسد. با 
توجه به اينكه حد مجاز ذرات معلق در هوا 15۰ 
ميكروگرم بر متر مكعب است اين ميزان از ذرات 
معلق در هوا نش��ان دهنده اين است كه طي اين 
مدت ميزان غلظت ذرات معلق در هواي ش��هر 
زابل به بيش از 1۹ برابر حد مجاز رس��يده است.

كارشناس هواشناسي سيستان و بلوچستان ادامه 
داد: در پي اين رخداد عالوه بر كاهش كيفيت هوا، 
ميزان ديد افقي در محدوده فرودگاه زابل به ۹۰۰ 

متر كاهش پيدا كرد.

 بازار موبايل در مشهد 
راكد است

مشهد| رييس اتحاديه موبايل فروشان مشهد 
گفت: بازار ما بطور كل راكد شده و خريد و فروشي 
صورت نمي گيرد كه يكي از علتهاي آن، گراني 

نرخ ارز و ديگري عدم ثبات است.
افش��ين اكبري حداد با بي��ان اينكه كاهش نرخ 
ارز موجب كاه��ش 1۰ درصدي قيمت موبايل 
شده، اظهار كرد: يك علت اين امر گراني نرخ ارز 
و ديگري عدم ثبات است. اگر ثبات صورت نگيرد 
و اين نوسانات ادامه پيدا كند، مردم اعتمادي به 
خريد نخواهند داشت. عدم ثبات يكي از مسائلي 
است كه تمام بازارها را به چالش مي كشد. رييس 
اتحاديه موبايل فروشان مشهد گفت: بازار موبايل 
جزو سبد كاالهاي مصرفي خانوار بوده كه همه 
درگير آن هستند. عدم واردات لطمه هاي زيادي 
به مصرف كننده وارد مي كند. در حال حاضر حجم 
شكايات ما ده برابر شده كه به دليل نبود كاال است.

تامين سوخت مورد نياز 
شناورهاي صيادي

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري گفت: پره داران ماهيگيري، سوخت مورد 
نياز خود را از مجاري عرضه و فروش��ندگي هاي 

مورد نظر دريافت كنند.
حسينعلي طالبي با اش��اره به اينكه فصل صيد 
ماهيان اس��تخواني از تاريخ 15 مهرماه ۹۷ آغاز 
و تا 15 فروردين س��ال ۹۸ ادامه خواهد داشت، 
بيان كرد: صيادان براي دريافت س��وخت، الزم 
اس��ت ابتدا با ثبت نام در سايت تجارت آسان و با 
اخذ تاييديه از اداره شيالت از ناحيه شهرستان 
مربوطه حواله صادره را دريافت و سوخت مورد 
نياز خود را از مجاري عرضه و فروش��ندگي هاي 

مجاز دريافت نمايند.
او اظهار كرد: در زمان صيد در سال ۹6، ۷۴ واحد 
پره ماهيگيري در منطقه ساري فعال بودند . تعداد 
پره هاي ماهيگيري درسال ۹6 نسبت به سال ۹5 

بدون تغيير بوده است .
مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري از ذخيره سازي كافي سوخت در انبار نفت 
س��اري گفت و ادامه داد: پيش بيني هاي الزم به 
منظور سوخت رساني به پره هاي ماهيگيري در 

سال ۹۸– ۹۷ صورت گرفته است .

آب آشاميدني 2۰۰ روستاي 
سيل زده مازندران قطع است

س�اري|مدير عام��ل ش��ركت آب و فاضالب 
روستايي مازندران اعالم كرد كه آب آشاميدني 
حدود 2۰۰ روس��تاي س��يل زده اين اس��تان 

همچنان قطع است.
مجي��د فقيه عبدالهي ديروز در حاش��يه بازديد 
اس��تاندار مازندران از مناطق سيل زده تنكابن 
اظهار داش��ت: بارندگي ش��ديد و سيالب سبب 
تخريب چشمه ها و نيز شكستگي خطوط انتقال 
آبرساني در برخي از روستاهاي اين استان به ويژه 

تنكابن و رامسر شده است.
او اف��زود: به علت تخريب راه هاي دسترس��ي به 
آس��اني نمي توان خطوط انتقال را اصالح و آب 
آشاميدني اين روستاها را وصل كرد ضمن اينكه 
آب آشاميدني برخي از روستاها نيز به علت قطعي 

برق، قطع شده است.
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي 
مازندران ميزان خسارت اوليه ارزيابي شده ناشي 
از س��يل به تاسيسات آبرس��اني روستاهاي اين 

استان را حدود 15 ميليارد ريال برآورد كرد.

»تعادل«ارتباطنرخدالرباقيمتكاالهايمصرفيرابررسيميكند

معاونوزيرتعاون:درمقايسه6ماههامسالنسبتبهمدتمشابهقبلمشخصشد

مردمدرانتظاركاهشقيمتها

وام،اشتغالايجادنميكندرشد16درصديايجادفرصتشغليدربخشتعاون

گروهبنگاهها|
آيا روند كاهش��ي قيم��ت دالر باعث ارزان تر ش��دن 
كاالهاي��ي كه بعد از نوس��انات اخير با جهش قيمت 
مواجه شده اند، مي شود؟اين پرسش و پرسش هايي از 
اين دست اين روزها در افكار عمومي اكثر ايرانيان النه 
كرده و طبيعي است كه رسانه هاي گروهي هم تالش 
كنند تا در مسير پاسخگويي به مطالبات مردم از اين 
معادله به ظاهر ساده رمزگشايي كنند. مردم و كوچه و 
بازار با يك ضرب و تقسيم ساده استدالل مي كنند كه 
همانطور كه افزايش نرخ دالر، قيمت كاالهاي اساسي 
را گاهي تا چند برابر گران تر كرد؛ كاهش آن نيز بطور 

طبيعي بايد باعث كاهش قيمت اين كاالها شود.
بنابراين از ۹مهرماه روند س��قوط قيمت دالر در بازار 
و شهرهاي مختلف آغاز شده اس��ت، مردم و فعاالن 
اقتصادي و صنفي در اس��تان هاي مختلف اين سوال 
مهم را مطرح مي كنند، چه خواهد شد ؟ آيا سقوطي 

بزرگ در انتظار كاالهاي مصرفي هم خواهد بود؟
اين در حالي است كه فروشندگان و كسبه در مواجهه 
با اين مطالبه بحق عمومي اعالم مي كنند كه در ميان 
مدت هيچ تغييري در قيمت هاي ايجاد نخواهد شد 
و فرآيند رش��د قيمت ها اگر ادامه نداش��ته باشد در 
خوش��بينانه ترين حالت روي وضعيت فعلي تثبيت 

مي شود.
رييس اتاق اصناف تهران در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا بعد از كاهش نرخ دالر بايد ش��اهد كاهش قيمت 
كاالهاي مصرفي شويم؟ مي گويد: تعيين قيمت كاال 
از س��وي مراجع، هيچ ارتباطي با نوسانات نرخ دالر 
ندارد و قيمت مورد تاييد براي مراجع، قيمت مندرج 
در فاكتور رسمي خريد و محاسبه سود قانوني است. 
نكته جالب توجه اينكه فع��االن صنفي هرزمان كه 
دالر و ارزهاي اصلي روند افزايش��ي به خود مي گيرد 
اعالم مي كنند كه بايد قيمت ها با شرايط تازه تطبيق 
پيدا كند؛ اما هر زمان كه دالر به كانال كالهشي ورود 
مي كند؛ تاثير دالر را در قيمت ها انكار مي كنند و اعالم 
مي كنند كه فرآيند قيمت گ��ذاري در كارگروه هاي 
ويژه بررسي مي شود و ربطي به نوسانات دالر ندارند. 

  تغيير مداوم قيمت ها
واقعيت آن است كه شرايط بازار با نوسانات نرخ ارز به 
سمتي پيش رفته كه قيمت محصوالت مرتبا از سوي 
فروش��ندگان تغيير مي كند و حتي در برخي موارد 
كه ميزان نوسانات شديد است از عرضه محصول در 

بازار خودداري مي شود و اين شرايط در نهايت منجر 
مي شود فروشندگان جريمه هاي بازرسي اتحاديه ها 
را به جان بخرند و از نصب برچسب قيمت روي اجناس 
خودداري كنند. نكته مهم در اين ميان اين است كه 
تجربه گذش��ته نش��ان داده هر زمان كه قيمت دالر 
افزايش مي يابد، قيمت محصوالت به س��رعت روند 
صعودي به خود گرفته و در صورتي كه دالر افت قيمت 
را در دستور كار قرار داده، قيمت محصوالتي كه با دالر 
رشد كرده، كاهش نمي يابد يا به ميزان كاهش نرخ ارز، 

كاهش قيمت را تجربه نمي كند.
در اين رابطه قاسم نوده فراهاني؛ رييس اتاق اصناف 
تهران، در اين خصوص مي گويد: تعيين قيمت كاال در 
واحدهاي صنفي بايد با توجه به قيمت درج شده در 
فاكتور رسمي خريد و محاسبه سود قانوني انجام شود 

و بايد برچسب قيمت روي تمام كاالها الصاق شود.
نوده فراهاني كه با ايسنا گفت وگو مي كرد ادامه داد: 
عرضه كاال طبق قانون بايد بطور حتم با فاكتور رسمي 
انجام شود و در بازرسي ها نبود برچسب قيمت به بهانه 
نوسان قيمت ارز و تغيير قيمت كاال، مورد قبول نيست 

و با متخلفان برخورد خواهد شد.
رييس اتاق اصناف تهران خاطرنشان كرد: نرخ ارز به 
صورت لحظه در روزهاي گذشته تغيير داشته و برخي 
فروش��ندگان با نوس��ان نرخ ارز قيمت محصوالت را 
تغيير داده اند كه اين موضوع در محصوالت وارداتي 
و محصوالتي كه مواد اوليه آنها ارتباط مس��تقيم به 
بازاره��اي وارداتي دارد اجتناب ناپذير اس��ت، از اين 
رو براي ثب��ات بازار و آينده نگ��ري فعاالن اقتصادي 
الزم اس��ت ارز با هر نرخي براي م��دت قابل توجهي 
ثابت بماند. ن��وده فراهاني خاطرنش��ان كرد: اگر در 
بازرس��ي ها، كارشناس��ان با ع��دم درج قيمت روي 
محصوالت وارداتي مواجه شوند بطور حتم فروشگاه 
را جريم��ه خواهند كرد و بهانه هاي��ي همچون عدم 
ثبات قيمت دالر و نوسانات آن براي عدم درج قيمت 

پذيرفته نيست.
او درباره اينكه با رش��د قيمت، فروشندگان به قيمت 
محصوالت خود افزوده ان��د، اما اكنون در پي كاهش 
نرخ ارز ملزم به كاهش قيمت ها هستند، گفت: تعيين 
قيمت كاال از س��وي مراجع ذيرب��ط و اتحاديه هيچ 
ارتباطي با نوسانات نرخ دالر ندارد و قيمت مورد تاييد 
براي مراجع، قيمت مندرج در فاكتور رسمي خريد و 

محاسبه سود قانوني است.
رييس اتاق اصناف ته��ران در رابطه با برخي رفتارها 

و احتكار كاال يادآور ش��د: نوس��انات نرخ ارز بر تمام 
موارد مصرفي افراد به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
تاثيرگذار بوده و عاملي شده كه بازار در برخي موارد 
با كمبود عرضه مواجه ش��ود و اين موضوع حاكي از 
نبود كاال نيست. در شرايط فعلي فقط مردم با فرهنگ 
خريد خود و تامين نياز روزانه و هفتگي مي توانند به 
بازار و اقتصاد كمك كنند. اما طي مدت اخير افراد نياز 
چند ماهه خود را خريداري كردند كه بطور حتم در 

بلندمدت مردم از اين روند خريد آسيب مي بينند.

   نرخ ارز بر قيمت كاالهاي اساسي هم
 اثري دارد؟

ام��ا در ش��رايطي كه ريي��س ات��اق اصن��اف روند 
قيمت گذاري كااله��اي مصرفي مردم را بدون اثر در 
قيمت گذاري مي داند؛ وزير جهادكشاورزي درست 
در نقطه مقابل اظه��ارات نوده فرهاني اعالم مي كند 
كه كاهش قيمت دالر قيمت تمام شده اكثر كاالها را 

كاهش مي دهد و تاثير اين كاهش بايد روي قيمت ها 
نمود داشته باشد. وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه 
كاهش قيم��ت ارز تاثي��ري روي نهاده هاي وارداتي 
بخش كش��اورزي و كااله��اي اس��تراتژيك ندارد، 
 اظهار داشت: اين كاالها با نرخ ارز دولتي تهيه و وارد 

كشور مي شود.
محمود حجتي كه با خبرنگار تعادل گفت وگو مي كرد؛ 
درب��اره كاهش نرخ ارز و تاثير آن روي نرخ نهاده هاي 
واردات��ي بخش كش��اورزي اف��زود: افزايش قيمت 
كاالهاي اساس��ي همانند روغن، برنج، مرغ و لبنيات 
ناش��ي از نوسان نرخ ارز بي مورد است زيرا نهاده هاي 
دامي اين محصوالت با ارز دولتي وارد كشور مي شود.

وي اظهار داشت: نبايد در قيمت گذاري محصوالت 
كش��اورزي انتظار بي موردي در خصوص افزايش يا 
كاهش نرخ ها داش��ته باش��يم زيرا هزينه هاي توليد 
نقش مهمي در قيمت گذاري محصوالت كشاورزي 
دارد و بنابراين ب��دون در نظر گرفتن آن نبايد انتظار 

كاه��ش قيمت ها را داش��ت.حجتي اظهارداش��ت: 
امس��ال با افزايش قيمت مرغ نسبت به سال گذشته 
مواجه بوديم كه امري طبيعي است زيرا سال گذشته 
نهاده ه��اي طيور همچ��ون ذرت و كنجاله س��ويا با 
ارز ۳2۰۰ تومان وارد كش��ور مي ش��د، اما امروز اين 
نهاد ها با ارز ۴2۰۰ توماني وارد كش��ور مي ش��ود كه 
افزايش ۳۰ درصدي قيمت اين محصوالت ناش��ي از 
نرخ ارز مي تواند روي محصول نهايي مرغ اثر داش��ته 
باشد. وزير جهادكشاورزي دولت تدبير و اميد گفت: 
نوسان نرخ ارز سبب رشد صادرات و در نهايت افزايش 
قيمت برخ��ي محصوالت همچون س��يب زميني و 
گوجه فرنگي ش��د و ب��ا اين اوصاف كاه��ش نرخ ارز 
مي تواند بر كاهش نرخ ها در بازار داخلي اثر بگذارد. با 
ممنوعيت صادرات گوجه فرنگي تالش شد تا قيمت 
اين محصوالت در بازار داخلي متعادل شود هرچند 
كه تنها صادرات گوجه فرنگي گلخانه اي مشمول اين 

ممنوعيت نيست.

مقايس��ه آماري نش��ان مي ده��د كه ثب��ت تعاوني ها در 
ش��ش ماهه امسال نسبت به مدت مش��ابه قبل، ۴درصد 
 افزايش داش��ته و ايجاد فرصت شغلي توسط تعاوني رشد

16 درصدي را به ثبت رسانده است.
مقايس��ه تعداد تعاونيهاي ثبت ش��ده در شش ماه سال 
جاري نس��بت به شش ماه سال گذش��ته نشان مي دهد، 
افزايشي معادل ۴درصد دارد. تعداد اعضاء با كاهش معادل 
۳۸درصد و تعداد فرصت شغلي با افزايش معادل 16درصد 
همراه بوده است. براس��اس گزارشات اخذ شده از سامانه 
جامع آمارهاي ثبتي تعاون، در ش��ش ماه ابتدايي س��ال 
1۳۹۷، تعداد 1۷۴۷ تعاوني و 6 اتحاديه در كل كش��ور به 
ثبت رسيد.تعداد كل اعضاء تعاونيها ۳۳21۰ نفر و تعداد 
فرصت شغلي ۳۳26۰ نفر به ثبت رسيده است. متوسط 
تعداد اعضاء و فرصت شغلي مربوط به اين تعاونيها 1۹ نفر 
است. استان فارس به ترتيب با ثبت 212 ثبت تعاوني در 
بين كليه استان ها بيشترين ثبت را داشته است. به گزارش 
واحد آمار و برنامه ريزي اتاق تعاون ايران، تعاوني بانوان تعداد 

2۸۰ تعاوني ثبت و ايجاد فرصت شغلي112۳5 نفر را فراهم 
كردند همچنين تعداد ۴ تعاوني دانش بنيان در استان هاي 
خوزستان، كرمان، گلستان و لرستان به ثبت رسيده اند.

بيشترين تعداد تعاونيهاي ثبت شده براساس گرايش رشته 
فعاليتهاي تعاوني »تعاوني هاي كشاورزي « و » تعاوني هاي 

خدماتي« به ترتيب5۴6 و52۹ واحد هستند.
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»با پرداخت وام به تنهايي نه اشتغال ايجاد مي شود و 
نه تحولي در وضعيت معيشتي مردم اتفاق مي افتد.« 
اين عبارات و كلماتي از اين دست طي دهه هاي اخير 
بارها از زبان كارشناسان اقتصادي شنيده شده است و 
درباره آن اظهارنظر هاي مختلفي صورت گرفته است؛ 
 معاون توس��عه كارآفريني و اش��تغال وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي گفت: در شرايط كنوني پرداخت 
تس��هيالت و وام اشتغال ايجاد نمي كند، لذا بايد براي 
سرمايه گذاري و اشتغالزايي دنبال راهكارهايي ديگر 
بود. عيسي منصوري روز يكشنبه در كارگروه تخصصي 
اشتغال خراسان رضوي در مش��هد افزود: هم اكنون 
روند تشكيل سرمايه در ايران مطلوب نيست بطوري 
كه تسهيالت با هدف اشتغالزايي پرداخت اما در جاي 

ديگر تبديل به سرمايه مي شود.
او ادامه داد: بطور مثال 12 سال پيش ميزان صادرات 
فرش دس��تباف ايران پنج هزار مورد در سال بود و در 
اين مدت تس��هيالت زيادي براي برپا كردن دار قالي 

به بافندگان فرش داده شد اما صادرات آن به زير ۴۰۰ 
مورد كاهش يافته است. بايد ابتدا بازار فرش ايجاد شده 
و رونق يابد و س��پس از آن اگر فعالي خواست دار قالي 

بزند به او وام ارايه شود.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين بر لزوم 
گسترش رسته فعاليت هايي كه ظرفيت اشتغالزايي در 
دوره تحريم را دارند تاكيد و بيان كرد: در دوره تحريم 
رس��ته فعاليتهايي مانند پوش��اك، مبلمان، كفش، 
پتروشيمي،آي.تي و گردشگري مي توانند رونق گرفته 
واشتغال ايجاد كنند، در عوض برخي از فعاليتها مانند 
صنعت خودرو و لوازم خانگي دچار ركود مي ش��وند. 
اينك كه ب��ا تحريم مواجهيم بايد رش��ته فعاليتهاي 

اشتغالزا رونق گرفته و توسعه يابند.
او گفت: اين در حالي است كه اكنون بيشتر منابع سنتي 
اشتغال به سمت خدمات و كشاورزي برمي گردد. در 
حالي كه اگر پول را به رسته هاي پراشتغال و داراي رونق 
در دوره ركود ندهيم دچار مساله و چالش خواهيم شد.

چهرههاياستاني

آذربايج�انغرب�ي|
مديركل راه و شهرسازي 
آذربايجان غرب��ي درباره 
آخرين وضعيت راه آهن 
اروميه – مراغه گفت: اين 
طرح ۹5 درصد پيشرفت 
فيزيك��ي دارد.ابراهي��م 
مبارك قدم گفت: بخشي از اين طرح كه شامل ۸۴ 
كيلومتر است، به بهره برداري رسيده و ايستگاه نقده، 
اروميه به همراه دو ايستگاه فرعي رشكان و شيرين 
بوالغ و دو تقاطع غيرهمسطح كه از سال ۹2 ساخت 
آنها شروع شده در مراحل پاياني هستند. ريل گذاري 
ايستگاه اروميه و نصب تأسيسات آن پايان يافته و 
منتظر بهره برداري اين طرح با حضور يكي از مقامات 
كشوري هستيم و فيبر نوري به طول 5۰ كيلومتر 
نيز در اين طرح در حال اجراست. سرپرست معاونت 
هماهنگ��ي امور عمران��ي اس��تانداري آذربايجان 
غربي گفت: بر اساس نتايج بازديدي كه از ايستگاه 
قطار اروميه انجام گرف��ت امكان واگذاري آن براي 
شركت رجا به عنوان بهره بردار فراهم نبود بنابراين 
هنوز اين پروژه در تحويل پيمانكار است و به همين 
خاطر تاريخ جديدي براي افتتاح يا بهره برداري آن 
مشخص نشد.پيمان آرامون افزود: براي تحويل پروژه 
به شركت راه آهن ايران به عنوان بهره بردار مقدمات 
و الزاماتي بايد فراهم شود كه در بازديد از قطار مراغه 
به اروميه ضمن بررسي آخرين وضعيت آن و بررسي 
مجدد مسير خط آهن تا ايس��تگاه مهاباد، شرايط 

پروژه براي تحويل نيز مورد بررسي واقع شد.

مازندران|مصطف��ي 
نيك نقش رييس سازمان 
اجتماع��ي  فرهنگ��ي 
ش��هرداري س��اري، ب��ه 
مناس��بت روز جهان��ي 
كودك، طي گفت وگويي 
سالمت كودكان در جسم 
و روان دركنار پيشرفت دانش و علم را سازنده اجتماع 
س��الم فردا برشمرد و اظهار داش��ت: شهري كه به 
كودكان خود توجه نداشته باشد و نيازهاي آنان را 
برطرف نكند، نسل آينده خود را و در نتيجه آينده 

حيات شهري را به مخاطره انداخته است.
 رييس سازمان فرهنگي شهرداري ساري با توجه 
به اينكه ساري در مسيري قرار دارد كه مي تواند به 
زودي به عنوان شهر دوستدار كودك انتخاب شود، 
مهم ترين هدف از نامگذاري ش��هرهاي دوستدار 
ك��ودك را ايجاد مش��اركت كودكان ب��ه منظور 
شكل دادن به محيط اطرافشان اعالم كرد و ابراز 
داشت: آسايش، ايمني، امنيت، پيوند با طبيعت، 
پيوند با تاريخ، فرهنگ و هويت جمعي، جذابيت 
و تازگي، دسترس��ي به امكانات، وجود موسسات 
و فض��اي مربوط ب��ه كودك و توجه ب��ه كودكان 
معلول از جمله خصوصيت هاي ش��هر دوستدار 
كودك اس��ت. نيك نقش ايجاد امكانات و فراهم 
كردن زمينه و شرايط يك شهر دوستدار كودك 
را باعث ايجاد عالقه و تعلق پذيري كودك نسبت 
به شهر و نقش آفريني آنان در توسعه و پيشرفت 

جامعه برشمرد.

ي��ركل  مد زنج�ان|
بهزيستي اس��تان زنجان، 
نقش رسانه ها و مطبوعات را 
در حوزه اطالع رساني براي 
پيش��گيري از آسيب هاي 

اجتماعي اثرگذار خواند.
به گ��زارش ايلن��ا، محمد 
محمدي قيداري، مديركل بهزيستي استان زنجان 
در حاشيه نهمين نمايش��گاه كتاب ناشران كشور و 
سومين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري هاي استان 
زنجان گفت: بخش بزرگي از فعاليت هاي اين سازمان 

اطالع رساني و آگاه سازي جامعه هدف است.
او با بيان اينكه 2۰ هزار معلول و 6 هزار زن سرپرست 
خانوار تحت حمايت س��ازمان بهزيس��تي استان 
زنجان هس��تند، گفت: از اين تع��داد 1۰ هزار نفر 
مستمري بگير سازمان هستند و ماهانه با توجه به 
تعداد اعضاي خان��وار15۰ هزار تا ۴5۰ هزار تومان 
مس��تمري دريافت مي كنند كه اين مبلغ ساالنه 
1۰ تا 15 درصد افزايش پيدا مي كند.وي با اش��اره 
به اينكه عمده تالش ما پيش��گيري از معلوليت و 
آسيب هاي اجتماعي در جامعه است، گفت: در بحث 
توانمندسازي جامعه هدف هم سال گذشته مقرر 

شده بود ۴62 شغل ايجاد كنيم.
محمدي قيداري با اش��اره به اينكه توانمندسازي 
مددجويان در حوزه هاي تامين مس��كن، ازدواج، 
تحصي��ل و اش��تغال عمليات��ي مي ش��ود، گفت: 
اش��تغالزايي جامعه هدف در دس��تور كار سازمان 

بهزيستي قرار دارد.

خراسانرضوي|مدير 
درم��ان اداره كل تامي��ن 
اجتماعي خراسان رضوي 
گف��ت: مي��زان اعتبارات 
اين اداره كل امسال با 2۰ 
درصد افزايش نس��بت به 
پارسال به 1۰ هزار ميليارد 
ريال رس��يده است.حميد داستاني ديروز در حاشيه 
مراس��م توديع و معارفه رييس پلي كلينيك تامين 
اجتماعي گناباد در گفت وگو با ايرنا افزود: دو س��وم 
اعتبارات اين بخش براي تامين هزينه هاي بيمه اي 
و درماني طرفهاي قرارداد و بقيه براي ارتقاء هتلينگ 
و س��اختمان هاي بيمارس��تانها، درمانگاه ها و پلي 
كلينيكهاي تابعه در س��طح خراسان رضوي هزينه 

مي شود.
وي ادام��ه داد: درمانگاه ه��اي تامي��ن اجتماعي در 
شهرستان هاي خواف، درگز و فريمان در دست ساخت 
اس��ت و در آينده نزديك به بهره برداري مي رسد. با 
راه اندازي آنه��ا تعداد مراكز درماني تامين اجتماعي 
در سطح خراسان رضوي به 21 مركز افزايش مي يابد. 
مدير درمان اداره كل تامين اجتماعي خراسان رضوي 
همچنين باال ب��ودن هزينه هاي ط��رح تحول نظام 
سالمت را از عوامل مهم مطالبات معوق مراكز درماني 
و دانشگاه هاي علوم پزشكي از بيمه تامين اجتماعي 
ذكر و بيان كرد: بخش اعظم بدهيهاي تامين اجتماعي 
طي سال گذشته پرداخت شده است. او بيان كرد: دو 
ميليون و ۷۰۰ هزار نفر زير پوشش خدمات درماني 

تامين اجتماعي خراسان رضوي قرار دارند.

ايالم|استان ايالم با توجه 
ب��ه قرار گرفتن در مس��ير 
راهپيمايي اربعين در اين 
روزها مشغول آماده سازي 
بس��ترهاي الزم رب��اي 
اس��تقبال از زوار حسيني 
است؛ مديركل امور عشاير 
استان ايالم گفت: با توجه به همزماني فصل كوچ با ايام 
اربعين و براي جلوگيري از تصادفات جاده اي، 1۰ روز 
قبل و 1۰ روز بعد از اربعين هيچ كوچي صورت نخواهد 
گرفت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران، علي سليمي 
مديركل امور عشاير استان ايالم ضمن تأكيد بر اينكه 
جامعه عشاير با وجود كاهش جمعيت آن همواره در 
توليد نقش بسزايي دارند، گفت: يك ميليون و ۴۰۰ 
هزار راس دام در اختيار عش��اير اس��تان است كه ۷1 

درصد جمعيت دامي استان را تشكيل مي دهد.
او بيان كرد: جامعه عش��اير از مصادي��ق بارز اقتصاد 
مقاومتي هس��تند چرا كه با توليدات خود به جامعه 
و ش��هروندان خدم��ت مي كنن��د. س��ليمي يكي از 
دغدغه هاي عشاير ايالم را دام هاي مازاد عشاير دانست 
و گفت: اين رقم در استان س��االنه بيش از 2۳۰ هزار 
راس دام است و در اين زمينه پيگيري هاي مناسبي 
انجام ش��ده و آمادگي داريم كه اگ��ر دولت، دام مازاد 
استان را خريداري كند، تعاوني هاي عشايري نهايت 
همكاري را داشته باشند. مديركل امور عشاير استان 
ايالم افزود: حدود 6۰۰ هزار رأس دام در اختيار عشاير 
مهمان است كه غالبا از استان هاي همدان، كرمانشاه 

و لرستان هستند.
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اقتصاد اجتماعي12اخبار
 ضربه به محيط زيست

با استخراج ازاعماق خاك
نماينده مردم مجلس دهم با بيان اينكه ضربه مهلك 
به محيط زيست با استخراج ازاعماق خاك درمناطق 
خشك امكان پذير است، گفت: كشت فراسرزميني 
جايگزين توليد محصوالت آب بر در مناطق كم آب 
شود. علي اكبري درباره وضعيت ممنوعيت كشت 
برنج در مناط��ق كم آب بر، گف��ت: براي حفاظت 
از محيط زيس��ت و تامين اقتصاد پويا در كش��ور 
مي بايست استان هاي كه وضعيت منابع آبي مناسبي 
ندارند از گردونه كشت هاي پرآب در مناطق كم آب 
حذف شوند. نماينده مردم شيراز درمجلس شوراي 
اسالمي تصريح كرد: برنج به عنوان يكي از محصوالت 
اس��تراتژيك آب بردر مناطق گسترده اي از كشور 
مورد كاشت، داشت و برداشت قرار مي گيرد كه اين 
مساله به دليل خشكسالي ها اخير در برخي مناطق 
با محدوديت هايي روبه رو شده اس��ت. او ادامه داد: 
كشت هاي فراسرزميني درآسياي ميانه، غنا وبرزيل 
با سرعت و گسترش مناسب شروع شده است و اين 
در حالي است كه با بها دادن به تشكل هاي صنفي 
مي توان كشت فراسرزميني را جايگزين كشت هاي 
كم آب كرد. نماينده مردم شيراز در مجلس افزود: 
مسووالن اجرايي با قيد پروتكلهاي اجرايي درحوزه 
بين الملل، تدوام حضور در كشت هاي فراسرزميني 
را براي محافظت از محيط زيست در دستور كار قرار 
دهند تا بتوان تبادالت تجاري درحيطه كشاورزي 
را ني��ز گس��ترش داد. او ادامه داد: يك��ي از داليل 
ترغيب كش��اورزان به كش��ت برنج را مي توان در 
گراني نرخ برنج جست وجوكرد زيرا زماني كه كشت 
برنج نسبت به ديگر كش��ت ها براي كشاورز صرفه 
اقتصادي مناسب تري داش��ته باشد، توليد كننده 
حتي در مناطق كم آب نيز به كشت برنج مي پردازد. 
اكبري افزود: تشكلها و تعاوني ها به عنوان بازوي 
بسيار كارآمد مي توانند كشاورزان را ياري دهند 
تاكشت هاي پرآب را به كشت هاي فراسرزميني 
انتقال دهند واين در حالي است كه استفاده بي رويه 
از منابع آبي معاش مردم را به خطر مي اندازد.  عضو 
هيات رييسه كميسيون كش��اورزي، آب ومنابع 
طبيعي مجلس بابيان اينكه ممنوعيت كش��ت 
برنج در مناطق كم آب نيازمند فرهنگ س��ازي و 
برخورد قانوني اس��ت به خانه ملت گفت: كشت 
فراسرزميني جايگزين كشت هاي آب برشود زيرابا 
كمبود منابع آبي بطور مستقيم اقتصاد معيشتي 
شهروندان نيز تهديد مي شود واين در حالي است 
كه استخراج منابع آبي از اعماق آب در مناطق كم 
آب و خشك به شدت اكوسيستم محيط زيست را 

به خطرمي اندازد. 

دغدغه تازه
كالس دوازدهمي ها

استقرار پايه دوازدهم و ۱۲ساله شدن نظام آموزشي 
صرف نظر از چالش  تامين ني��رو، فضا، تجهيزات و 
محتوا، مشكل تازه اي براي دانش آموزان سال آخري 
ايجاد كرده اس��ت. چند سالي اس��ت كه آموزش و 
پرورش در تالطم تغيير پايه ها و رشته هاي تحصيلي 
افتاده و با آغاز اجراي ساختار نظام آموزشي ۶-۳-۳ 
از سال ۹۱، هرسال كتب درسي دوپايه تحصيلي را 
تغيير داده و يك پايه را مستقر كرده است. البته اوج 
مشكالت آموزش و پرورش به زماني برمي گردد كه 
ناچار شد يك پايه به دوره ابتدايي اضافه كند. كمبود 
معلم و كمبود فضاي آموزشي سيستم تحت تاثير قرار 
داد بطوريكه تبعات منفي آن هنوز ادامه دارد. در سال 
تحصيلي جاري ساختار نظام آموزشي جديد كامل 
شد و به سال آخر اجراي خود رسيد. به اين ترتيب 
دوره پيش دانشگاهي حذف و پايه دوازدهم مستقر 
شد. سه ساله شدن هنرستان ها براي اولين بار نيز 
چالش  برانگيز بود اما با شروع سال تحصيلي و اعالم 
مسووالن به نظر مي رسد در حال حاضر مشكلي از 
باب تجهيزات و نيروي انساني در هنرستان ها وجود 
نداشته باشد و تحصيل در پايه دوازدهم با وجود همه 
كمبودها و مشكالت پيش برود.  اما اين پايان ماجرا 
نيست و گويا دردسرها و مشكالت تازه اي براي قشر 
دانش آموز كه در اين س��ال ها در معرض همه اين 
تغييرات س��ريع قرار گرفته و فشارهايي را تحمل 
كرده، شروع شده است. كالس دوازدهمي ها سال 
آينده در كنكور سراسري شركت مي كنند، در حالي 
كه كتب درسي همه جديدالتاليف شده و سال اول 
اجرا را پشت سرمي گذارند. از سوي ديگر در سنوات 
گذشته دانش آموزان امتحان حدود ۱۱ درس را در 
پايه يازده��م و تنها امتحان چهار درس دوره پيش 
دانشگاهي را به صورت نهايي مي دادند و در فرصت 
يك ساله پيش دانشگاهي فرصت بيشتري داشتند 
تا خود را براي شركت در كنكور آماده كنند در حالي 
كه با مصوبه اخير ش��وراي عالي آموزش و پرورش 
ملزم به شركت در آزمون نهايي ۱۰ تا ۱۱ درس در 
پايه دوازدهم هستند و با توجه به قطعي شدن تاثير 
۲۰ درصد سوابق تحصيلي و نمرات امتحان نهايي 
در كنكور سراسري، بايد بر كتب درسي تمركز كنند 
و با توجه به فاصله كم بين امتحانات و كنكور فرصتي 
براي كس��ب آمادگي ندارند. هفته گذشته خبري 
مبني بر قطعي شدن تعداد دروس امتحان نهايي 
منتشر شد. فاطمه سادات، دانش آموز، در اين باره 
مي گويد: » اين خبر يعني بدبختي و افزايش فشار 
هزار برابر روي دانش آموزان، دانش آموز دوازدهمي 
با اين همه فشار وقت از كجا بياورد براي كنكور آماده 
شود؟ آنهايي كه از تابستان برنامه ريزي كرده اند يك 
ساعت وقت تلف شده ندارند، حاال با اين خبر سكته 
نكنند معجزه هس��ت. نمي دانيم چگونه اين خبر 
را ب��ه بچه ها بدهيم تو را به خدا تجديد نظر كنيد.« 
عبدالرسول عمادي، سرپرس��ت معاونت آموزش 
متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره فاصله كم 
بين امتحانات نهايي و كنكور سراس��ري در تيرماه 
به ايسنا گفت: با سازمان س��نجش گفت وگوها و 
مذاكراتي داريم كه اين فاصله را بيشتر كنيم و تا جايي 
كه امكانش وجود دارد زمان برگزاري امتحانات نهايي 

و كنكور سراسري طوالني تر شود.

1200 پرونده پشت نوبتي متقاضي فرزندخواندگي در پايتخت وجود دارد

مسير ناهموار فرزندخواندگي

كمبود كاغذ براي چاپ كتب درسي سال ۹۸

دش��واري قوانين فرزندخواندگي در ايران، سبب شده تا 
هم خانواده هاي در انتظار فرزند، در بسياري از موارد قيد 
مسير پر پيچ و خم فرزنددار شدن را بزنند و هم كودكان 
تحت سرپرستي بهزيستي از داشتن يك خانواده محروم 
بمانند، موضوعي كه برخي نمايندگان مجلس هم به آن 
اذعان داش��ته و معتقدند اين وضعي��ت به صالح جامعه 
نيس��ت و بايد تغييراتي در آن اعمال ش��ود با اين وجود 
مسووالن س��ازمان بهزيستي بر اين موضوع تاكيد دارند 
كه در سال هاي اخير قوانين فرزندخواندگي با تغييراتي 
همراه بوده كه اين مسير را راحت تر از قبل كرده است. اما 
آمارهاي منتشر شده از سوي اين سازمان  گواه آن بوده كه 
قوانين مربوط به فرزندخواندگي نيازمند تغيير و تحول 
است، چرا كه بنابر آنچه از سوي بهزيستي استان تهران 
اعالم ش��د، ۱۴۴۵ كودك تحت سرپرس��تي بهزيستي 
استان تهران هستند كه از ميان آنها، ۱۲۰۰ پرونده پشت 
نوبتي متقاضي فرزندخواندگي در پايتخت وجود دارد اما 
در مقابل از ابتداي س��ال تاكنون تنها ۱۰۴ كودك براي 

فرزندخواندگي پذيرش شده اند. 

    انعط�اف قانون در فرزندخواندگي كودكان 
بيمار

اگرچه مس��ير فرزخواندگي چندان هموار نيست اما در 
مقابل به سرپرستي گرفتن كودكان داراي بيماري، اندكي 
نرم تر است. مهشيد موقر، معاون اجتماعي بهزيستي استان 
تهران با بيان اينكه حدود ۱۰ الي ۲۰ درصد از كودكاني كه 
در انتظار فرزندخواندگي هستند، ممكن است بيماري يا 
كم تواني داشته باشند، بيان كرد: » در حال حاضر بسياري 
از خانواده ها به دليل رشد فرهنگي حاضر هستند كودكان 
را باهمان شرايطي كه دارند بپذيرند و اقدامات درماني را 
انجام دهند. همچنين سازمان بهزيستي در اسرع وقت و 
خارج از نوبت به درخواست اين خانواده ها رسيدگي مي كند 
و درصورتي كه آنها بخواهند، كمك هزينه درمان از سوي 

بهزيستي به آنها پرداخت مي شود.«
او با اش��اربه به پذيرش ۱۰۴ كودك به فرزندخواندگي از 
ابتداي سال، گفت: » از اين تعداد كودك ۶۲ نفر پسر و ۸۲ 
نفر دختر بوده اند. در حال حاضر ۱۲۰۰ پرونده پشت نوبت 
هستند، تعداد فرزندان حاضر در مراكز بهزيستي استان 
تهران نيز بر اساس آخرين گزارش ۱۴۴۵ نفر بوده است. 
همچنين ۲۰۱۵ فرزند هم درخانواده هاي خودش��ان يا 
بستگانشان هستند كه بهزيستي به آنها “امداد “ مي دهد. 
سازمان بهزيستي براي جلوگيري از قطع ارتباط اين دسته 

از فرزندان با خانواده هايشان و حفظ كيان خانواده، زماني 
كه مادر يا يكي از اقوام حكم را از قاضي دريافت مي كنند به 

آنها كمك هزينه پرداخت مي كند.«
معاون اجتماعي بهزيستي استان تهران با اشاره به اينكه 
متقاضيان فرزند دختر بيشتر از فرزند پسر هستند به تشريح 
داليل آن پرداخت و گفت: » متقاضي فرزند دختر در ميان 
خانواده ها بسيار بيشتر است و در عين حال تعداد دختراني 
كه وارد بهزيستي مي شوند نيز به نسبت پسران كمتر است.«

با اشاره به زمان پشت نوبت بودن متقاضيان گفت: »زمان 
انتظار براي كودك نيز بستگي به جنسيت و سن فرزند 
دارد. در صورتي كه اين خانواده ها خواهان دختر زير دو 
سال باشند ممكن است حدود يك سال در نوبت باشند، 
اما اگر فرزند بزرگ تر يا فرزند پس��ر بخواهند، اين زمان 
كاهش مي يابد. يكي از داليل اين مس��اله اين است كه 
دختراني كه از سوي قوه قضاييه وارد بهزيستي مي شوند 

از تعداد پسران كمتر است.«

      قوانين بهزيستي سختگيرانه است
اظهارات موقر در حالي اس��ت كه س��لمان خدادادي، 
رييس كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي، 
معتقد است قوانين حال حاضر فرزندخواندگي به نفع 

جامعه نيست. 
او درباره اين موضوع بيان كرد: » س��ازمان بهزيس��تي 
طي چند وقت اخير ضوابط و آيين نامه هاي جديدي را 
براي فرزندخواندگي تصويب كرده كه اين شرايط مسير 
فرزندخواندگي را سخت و دش��وار كرده است، درحال 
حاضر برخي خانواده و دختران مجرد به دنبال اين هستند 
كه سرپرستي كودكان فاقد پدر و مادر را قبول كردند؛ اما 
اين شرايط و مقررات جديد بهزيستي موانع بسياري را 

سرراه خانواده ها قرار داده است.
در حال حاضر كدام فرزن��دي پس از تولد در اين جامعه 
از امالك خانوادگي خود اس��تفاده مي كند كه در قانون 
فرزندخواندگي افراد را مجاب مي كنند كه ملكي را به نام 

فرزند كنند، بنابراين اين مسائل درقانون فرزندخواندگي 
منطقي نبوده و به طورحتم مشكالتي را به وجود مي آورد.«

او با بيان اينكه برخي ضوابط سختگيرانه در اين خصوص 
براي جلوگيري از ايجاد هرگونه خطر و مش��كل براي 
كودكان بدون سرپرس��ت الزم و ضروري است، افزود: 
» بايد بتوان قوانين را براي راحتي خانواده ها و استقبال 
از فرزندخواندگي تس��هيل ك��رد، نه اينكه ب��ا اعمال 
سياس��ت هاي س��ختگيرانه افراد را از فرزندخواندگي 
فراري داده و ترغيب به خريد و فروش كودك درجامعه 
كرد؛ بنابراين بهزيستي بايد اين ضوابط و آيين نامه ها را 

دراسرع وقت اصالح كند.
سازمان بهزيستي به دنبال بازنگري در آيين نامه هاي 
فرزندخواندگي اس��ت، بطورحتم باي��د آيين نامه اي 
جديدي را متناسب با ش��رايط جامعه و ضامن آينده 
كودك تدوين كرد؛ بي توجهي به اين مسائل بهزيستي 

را هم دچار مشكل مي كند.«

      چرا فرزندخوانده گرفتن طوالني است؟
با اين حال، محم��د نفريه، مديركل دفتر امور كودكان و 
نوجوانان سازمان بهزيستي كش��ور معتقد است ايجاد 
س��امانانه فرزندخواندگي مراحل به سرپرستي گرفتن 
كودكان و نوجوانان تحت پوشش بهزيستي را راحت تر 
كرده اس��ت. او درباره اين موضوع بي��ان كرد: “ به تازگي 
براي اقدام به فرزندخواندگي سامانه اي ايجاد شده است 
به نام س��امانه فرزندخواندگي. اين سامانه هم اكنون در 
تهران و بعضي از شهرس��تان ها فعال ش��ده است. بطور 
كلي براي گرفت��ن فرزند خوانده بايد مراحل ثبت نام در 
سامانه فرزندخواندگي، تشكيل پرونده در بهزيستي ستاد 
شهرستان محل زندگي، جلسه با مشاور بهزيستي، گواهي 
عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد، بازديد مددكار بهزيستي، 
انتظار در ليست انتظار، معرفي كودك، تكميل پرونده و 
طرح در كميسيون، صدور حكم سرپرستي موقت و صدور 
حكم سرپرستي دايم و حكم صدور شناسنامه طي شود.«

او درباره زم��ان انتظار خانواده ها ب��راي دريافت فرزند، 
افزود: ميزان انتظار بسته به جنسيت و رده سني انتخابي 
متقاضيان است اكثر افراد داوطلب فرزندخواندگي دختر 
زير ۲ س��ال هس��تند كه اين امر مدت انتظار را طوالني 
مي كند اين مدت در بعضي از شهرها ممكن است به ۵ 
سال هم برسد.هرچه رده بندي سني انتخابي باالتر باشد 

مدت كمتري منتظر مي مانند.«
مديركل دفت��ر امور ك��ودكان و نوجوانان س��ازمان 
بهزيستي كشور معتقد اس��ت قوانين فعلي سازمان 
بهزيستي براي گرفتن فرزندخوانده نسبت به سال هاي 
قبل راحت تر شده است و س��ختگيري هاي گذشته 
كمي تعدي��ل يافته، او درباره اين موض��وع بيان كرد: 
»بر اس��اس قوانين جديد فرزندخواندگي كه در سال 
۱۳۹۲ به تصويب رسيده است بايد شرايطي مهيا شود 
كه كودكان بدسرپرس��ت هم بتوانند با حكم قاضي و 
نظارت بهزيستي به فرزند خواندگي بروند؛ اجرا نشدن 
اين قانون يكي از مشكالت عمده روند فرزند خواندگي 
اين كودكان به شمار مي آيد. از طرف ديگر در قوانين 
جديد براي دختران مجرد و همچنين خانواده هايي كه 
فرزند دوم نيز مي خواهند امكان تقاضاي فرزند خوانده 
مهيا شده است و اين از نكات خوب قوانين جديد فرزند 
خواندگي به حساب مي آيد. اميدواريم به مرور زمان 
قضات در دادگاه ها قوانين جدي��د فرزندخواندگي را 
رعايت و اجرايي كنند و در انجام سير فرزند خواندگي 

تسهيل بيشتري نسبت به گذشته ايجاد شود.«

مش��كل كاغذ به آموزش و پرورش و كتاب هاي درسي 
هم رس��يد. كمبود و گراني كاغذ براي س��ال ۹۸ چاپ 
كتب درسي را با مانع رو به رو مي كند. سرپرست سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزش كشور با اشاره به اينكه براي 
توليد و چاپ كتب درسي سال ۹۸ با كمبود كاغذ روبرو 
هستيم، گفت: در حال حاضر بخشي از كاغذ مورد نياز وارد 
كشور شده و براي خريد مابقي نيز در حال رايزني هستيم.

حيدر توراني، در نشستي خبري كه به منظور برگزاري 
همايش تجليل از مولفان كتب درسي در سازمان پژوهش 
برگزار شد به برنامه هاي تدارك ديده شده در راستاي سند 
تحول بنيادين و زيرنظام هاي آن اشاره كرد و گفت: به يك 
رهبري اثربخش نيازمند هستيم و بايد منابع و امكانات 

موجود را براي دستيابي به اهداف مدنظر بسيج كنيم.
او افزود: شش سياست راهبردي در راستاي سند تحول 
بنيادي��ن تدوين كردي��م كه از جمله آنه��ا مي توان به 
ماندگاري كتب درسي اشاره كرد. كتاب هاي درسي از 
سال ۹۲ همزمان با استقرار نظام آموزشي جديد مشمول 
تغييراتي شدند و امس��ال اين تغييرات به كتب درسي 
پايه دوازدهم رس��يد. در واقع تغييرات كتب درسي در 
سال جاري به پايان رسيد و از حاال به بعد مي توانيم براي 

منطبق كردن توليدات خود با سند تحول گام برداريم. 
توراني با بيان اينكه تا سال ۱۴۰۰ كتاب درسي جديد 
التاليف و نو نگار نداريم اظهار ك��رد: البته هرجا نياز به 
اصالح باشد تغييرات جزئي اعمال خواهد شد. ما يكي 
از برنامه هايي كه براي آينده داريم يكپارچه سازي كتب 

براساس رويكرد سند تحول بنيادين است.
سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش كشور 
به انتقاد كتب درس��ي با محتواي سند تحول به عنوان 
سياست دوم اين سازمان اشاره و اظهار كرد: سياست سوم 
چند تاليفي كتب درسي است. بايد تاليف كتب درسي از 
انحصار خارج شود و به دست مولفان توانمند ديگر سپرده 
و درواقع برون سپاري شود. همچنين قصد داريم به سمت 
الكترونيكي كردن كتاب هاي درسي در پايه ها و مقاطع 

تحصيلي باالتر حركت كنيم.
توراني در پاسخ به اينكه گاليه هايي مبني بر دير رسيدن 
كتب درسي پايه دوازدهم از سوي برخي معلمان وجود 
داشت، گفت: امسال كتب سال دوازدهم جديد التاليف 
بودند و آماده س��ازي آنها بيشتر طول كشيد. از برخي 
معلمان تعجب مي كنم زيرا كتاب درس��ي قبل از آنكه 
چاپ شود روي سايت سازمان بارگذاري شده و موجود 

بود و معلم مي توانست از روي آن كتب به دانش آموزان 
تدريس كنند تا كتب به دستشان برسد.

او همچنين به پايدار سازي كتب درسي اشاره كرد و گفت: 
واقعا اين امكان وجود دارد كه دانش آموزان كتاب هاي 
درسي را بيش از يكس��ال هم مورد استفاده قرار دهند. 
البته اين موضوع استلزاماتي از نظر حقوقي دارد ولي ما 
عادت كرديم در شرايط اضطرار كار كنيم. مثال اكنون كه 
هوا سالم است به فكر آلودگي هوا نيستيم اما در شرايط 
بحران به فكر آن مي افتي��م. توراني با بيان اينكه كتب 
درسي فعلي با همين كيفيتي كه دارند بيشتر از يكسال 
دوام دارند و قابل استفاده هستند، درباره برخي مشكالت 
پيش روي چاپ كتب درس��ي در آينده گفت: در حال 
حاضر براي چاپ كتب درسي سال ۹۸ با مشكل كاغذ 
مواجه هستيم و بايد فكري براي آن بكنيم. ما براي سال 
۹۸ حدود ۴۰ درصد كمبود كاغذ داريم البته بخشي از 
كاغذ مورد نياز وارد كشور شده و بخشي براي ترخيص 
با مشكالتي روبروست و ما براي خريد مابقي كاغذ مورد 

نياز نيز در حال رايزني هستيم.
سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش كشور با 
بيان اينكه در آينده سياست چابك سازي محتوا و برنامه 

درياچه اروميه با اعتبارات قطره چكاني احيا  نمي شود

تهراِن 14 ميليوني با 220 آمبوالنس نمي چرخد

شرايط  دريافت  امريه  سربازي
نماينده مردم اروميه در مجلس با انتقاد از اينكه درياچه 
اروميه با اعتبارات قطره چكاني احيا نمي ش��ود، گفت: 
مسووالن ستاد احيا به دليل مشغله كاري فرصتي براي 

رسيدگي به درياچه ندارند.
هادي بهادري با بيان اينك��ه درياچه اروميه در بدترين 
ش��رايط قرار دارد، گفت: درياچه در اواخر ش��هريور و 
اوايل مهر وضعيت نابس��اماني پيدا مي كن��د اما از آبان 
تا ارديبهشت ماه به دليل بارش هاي مناسب وضعيت 
بهتري دارد. نماينده مردم اروميه در مجلس ش��وراي 
اسالمي تراز درياچه اروميه را ۱۲7۰.۲7 دانست و افزود: 
درياچه نسبت به سال گذشته در وضعيت يكساني قرار 
دارد. او با تاكيد بر اينكه احياي درياچه اروميه از مطالبات 
جدي مردم اروميه است، ادامه داد: حيات و ممات مردم 
در گرو احياي درياچه اس��ت و اگر احياي درياچه مورد 
توجه قرار نگيرد معيشت و حيات مردم در معرض خطر 
قرار مي گيرد. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با انتقاد 
از اينكه به دليل بي توجهي به س��رمايه گذاري صنعت 
خاصي در استان وجود نداشته و اشتغال تمامي مردم 

متكي به كشاورزي اس��ت، به خانه ملت گفت: اين در 
حالي است كه صنعت كش��اورزي آب بر است و اگر به 
دنبال كاهش مصرف آب كشاورزي هستيم بايد به دنبال 
معيشت جايگزين براي كشاورزان باشيم. بهادري ادامه 
داد: هر چند از ستاد احياي درياچه درخواست توجه به 
معيشت جايگزين را كرديم اما متاسفانه تاكنون در بحث 
معيشت جايگزين اقدامات مناسبي را انجام نداده و در 
اين رابطه بسيار ضعيف عمل كرده است. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، افزود: اگر قرار است به كشاورزان 
بگوييم آب مصرف نكنند بايد به فكر معيشت جايگزين 
و استفاده از سيستم هاي مدرن آبياري براي آنها باشيم و 
امنيت شغلي و غذايي آنها را تامين كنيم. عضو كميسيون 
عمران مجلس با تاكيد بر اينكه درياچه اروميه با اعتبارات 
قطره چكاني احيا نمي شود، گفت: احياي درياچه نيازمند 
صرف اعتبارات زيادي است؛ متاسفانه برخي از پروژه ها 
مانند انتقال پس��اب تصفيه خانه هاي فاضالب احيا به 
دليل چند ميليارد تومان معطل مانده اند. نماينده مردم 
اروميه در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه اعتبارات 

احيا در اختيار دولت است و مجلس نقشي در آن ندارد، 
تصريح كرد: ستاد احيا نياز به نظارت مجلس ندارد و به 
دنبال فرافكني است؛ هر چند نمايندگان نيز بايد پاي كار 
باشند اما ستاد احيا براي انجام اقدامات احيا تشكيل شده 
و وظيفه آن هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و مسووالن 
محلي و نمايندگان است. او يادآور شد: آقاي كالنتري كه 
دبير ستاد احيا است پست گرفته و معاون رييس جمهور 
شده؛ تجريشي كه در گذشته دبير علمي ستاد بود در حال 
حاضر مسووليت معاون كالنتري را بر عهده دارد؛ رييس 
ستاد آقاي جهانگيري بوده و دبير ستاد كالنتري است و 
بطور قطع اين افراد به دليل مشغله كاري زمان و فرصتي 

براي رسيدگي به احياي درياچه ندارند.
عضو مجمع نمايندگان استان آذربايجان غربي ادامه داد: 
عملكرد ستاد احيا در سال هاي گذشته مطلوب بوده اما 
طي اين دو سال اخير عملكرد مناسبي نداشته است؛ در 
اين رابطه مي طلبد ستادهاي استاني براي احياي درياچه 
بايد تقويت شود؛ منطقي نيست كه درياچه در اروميه 

باشد و ستاد در تهران فعاليت كند.

ريي��س اورژان��س ته��ران از افزاي��ش ۳۵ درص��دي 
ماموريت هايشان در سال جاري خبر داد و در عين حال 
توضيحاتي درباره نحوه حفظ امنيت نيروهاي اورژانس 

ارايه كرد.
پيمان صابريان در نشس��ت خبري اورژانس تهران با 
بيان اينكه از زماني كه ب��ه اورژانس آمديم تالش مان 
اين بود كه مش��كالت را تا حد ام��كان برطرف كنيم، 
گفت: در يكسال گذشته اقدامات خوبي هم از نظر ارايه 

خدمت به مردم و ه��م از نظر كميت و كيفيت ناوگان 
عملياتي اورژانس تهران انجام ش��ده اس��ت و افزايش 
پايگاه خوبي هم داش��ته ايم. وي اف��زود: در عين حال 
تعداد ماموريت هايمان هم ۳۵ درصد افزايش داش��ته 
كه اين موضوع نشان دهنده افزايش خدمت رساني به 
مردم تهران اس��ت. همچنين طبق آمار مهرماه ميزان 
رضايت مندي در موتورالنس ها 7۱ درصد رضايتمندي 
كامل و ۲7 درصد رضايتمندي نسبي و دو درصد عدم 

رضايت بوده ان��د. درباره آمبوالنس ها ني��ز ۸۳ درصد 
رضايتمندي كامل، ۱۶ درصد رضايت نسبي و دو درصد 
عدم رضايت به دليل تاخير در رس��يدن بر سر صحنه 

بوده است.
او با بيان اينكه موتورالنس  به نوعي پاسخگوي اوليه است 
و اقدامات اوليه را براي بيمار انجام مي دهند، افزود: در 
گذشته ۱7۵ كد فعال اورژانس در تهران داشتيم كه به 
دليل نبود قطعات مورد نياز برخي از آنها دچار نقصان 

شده بودند و ۱۶۵ كد فعال وجود داشت، اما با اقداماتي 
كه انجام شد در حال حاضر ۲۲۰ كد فعال اورژانس در 
ش��هر تهران وجود دارد. همچنين ۹۰ ك��د رزرو براي 
مواقع بحراني آماده اند. در عين حال در س��ال گذشته 
تعداد ماموريت هاي اورژانس تهران ۱۵ هزار ماموريت 
در م��اه بود، اما در حال حاض��ر در ۱۶۰ نقطه اورژانس 
تهران فعال است و ماهانه حدود ۲۰ هزار ماموريت براي 
موتورالنسهايمان ثبت مي شود. او از افزايش ۱۸ تايي 

پايگاه هاي شهري و افزايش دو تايي پايگاه هاي جاده اي 
اورژانس تهران خبر داد و گفت: بايد توجه كرد كه گرفتن 
پايگاه در شهر متراكمي مانند تهران بسيار دشوار است 
و هنوز هم نقاط ك��وري در تهران داريم كه پايگاه هاي 
اورژانس بايد در آن فعال شوند. البته اخيرا در پرديس 
يك پايگاه هوايي اضافه شده و صحبت هاي اوليه هم براي 
ايجاد پايگاه هوايي در بوستان واليت انجام شده است كه 

اميدواريم به سرانجام برسد.

رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح 
توضيحاتي را در مورد امريه س��ربازي ارايه كرد. موس��ي 
كمالي درباره امريه هاي س��ربازي اظهار كرد: يك س��ري 
از وزارتخانه ها، س��ازمان ها و دستگاه ها با مجوز ستاد كل 
نيروهاي مسلح داراي تعداد محدودي سهميه از سربازان 

هستند كه به آنها امريه گفته مي شود.
او با بيان اينكه متقاضيان امريه سربازي بايد داراي يك سري 
شرايط و پيش شرط هايي كه از سوي سازمان متقاضي و با 
تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح  است  باشند گفت: متقاضيان 
دريافت امريه ابتدا بايد برگه اعزام به خدمت خود را دريافت 
كرده و سپس براي امريه شدن سازمان مربوطه اقدام كند. 
اين افراد حداقل بايد س��ه ماه قبل از اعزام به سربازي براي 
امريه اقدام كرده و وضعيت خود را مشخص كنند. در غير 
اين صورت اس��تفاده از امريه برايشان ممكن نخواهد بود. 
كمالي با بيان اينكه سربازان غايب نيز نمي توانند از امريه 
بهره مند شوند خاطرنش��ان كرد: غيبت از جمله مواردي 
است كه سبب منع بهره مندي سربازان و مشموالن از يك 
سري تسهيالت به سربازي مي شود. او درباره اينكه آيا امكان 

تغيير يگان خدمت يا محل خدمت به منظور دريافت امريه 
وجود دارد يا خير؟ نيز گفت: با توجه به اينكه براي دريافت 
امريه حداقل بايد سه ماه قبل از اعزام به سربازي اقدام شود. 
بنابراين اين افراد نيز امكان دريافت امريه را نخواهند داشت.

كمالي همچنين از ضرورت ساماندهي ثبت درخواست هاي 
امريه سربازي خبر داد و گفت: از سازمان ها خواسته ايم تا با 
طراحي سايت وسامانه اي اطالعات متقاضيان امريه را ثبت 
كرده و بر اين اس��اس به آنان امريه تعلق بگيرد. بنابراين به 
زودي سهميه آن دسته از سازمان هايي كه اقدام به ايجاد اين 
سامانه يا سايت نكرده باشند قطع خواهد شد. رييس اداره 
سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح به مشموالن 
و خانواده هايشان توصيه كرد كه براي بهره مندي از امريه 
حتما اطالعات كامل مربوط به شرايط جذب سرباز امريه 
در س��ازمان هاي مربوطه را مطالعه كرده و سپس براي آن 
اقدام كنند چرا كه در مواردي بوده كه افراد تصور مي كردند 
كه مشمول امريه ش��ده اما به دليل عدم اطالع از قوانين و 
مقررات امريه شامل حالشان نش��ده است و وارد غيبت از 

سربازي شده اند.
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درسي را نيز دنبال مي كنيم در پاسخ به برخي انتقادات 
موجود به محتواي كتب درس��ي گفت: آن بخش��ي از 
ايرادات و اش��كاالتي كه به حق اس��ت را مي پذيريم و 
تغييرات الزم را معم��وال در كتب درس��ي وارد و آن را 
اصالح مي كنيم. او همچنين درباره تفاوت رسم الخط در 
برخي كتب درسي توضيح داد و گفت: در رسم الخط تابع 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي هستيم و آن را رعايت 
مي كنيم. توراني همچنين درباره برخي اخبار مبني بر 

جدايي پژوهش��گاه تعليم و تربيت از سازمان پژوهش 
گفت: در زيرنظام پژوهش و برنامه ريزي سند تحول بندي 
استقالل پژوهشگاه تعليم و تربيت قيد شده است اما چون 
پژوهشگاه با مصوبه اي به سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي الحاق شده است براساس مصوبه بايد جدا شود. 
او در پاي��ان از برگزاري مراس��م تجليل از مولفان كتب 
درسي در روز سه ش��نبه )۱7 مهرماه( در باغ موزه دفاع 

مقدس خبر داد.



يادداشت 13 راهوشهرسازي
 فزون فروشي

در صنعت ايرالين
فزون فروشي يا فروش 
overselling/( مازاد
 )overbooking
در صنع��ت ايرالين، به 
معناي ف��روش يا رزرو 
بليت هاي��ي بيش��تر از 
صندلي ه��اي موجود 
در ي��ك پ��رواز اس��ت. 
بنا به گ��زارش انجمن 
بين المللي حمل و نقل هوايي )=ياتا(، دسته اي 
از دولت ها درحال بررس��ي و مالحظه مقرراتي 
هستند كه فزون فروش��ي را با محدوديت روبرو 
مي كند. اخيرا در اي��االت متحده امريكا، اليحه 
قانون تجديد مج��وز اداره هوان��وردي فدرال« 
)2018(، به وزير حمل و نقل كشور، دستور داده 
اس��ت تا مطالعه اي را درباره سياست هاي فزون 
فروشي متصديان حمل و نقل هوايي و چگونگي 
تاثير اين سياست ها بر اقتصاد اياالت متحده به 
انجام رس��اند و حداكثر يك سال پس از تصويب 
اين قانون، گزارشي را در مورد نتايج مطالعه مذكور 
به كنگره تسليم كند. وزير در اجراي اين مطالعه، 
بايد اثرات سياست هاي فروش مازاد بر افزايش يا 
كاهش هزينه هاي مسافران حمل و نقل هوايي را 

مورد ارزيابي قرار دهد. 
اين تكليف قانوني ظاه��راً حكايت از آن دارد كه 
كنگره امريكا نس��بت به مطلوبيت و سودمندي 
فزون  فروش��ي به تردي��د افتاده اس��ت. ولي در 
برابر اين موضع ترديدآمي��ز، ياتا در مطلوبيت و 
س��ودمندي فروش مازاد رويكردي قاطع دارد. 
ياتا به داليل چهارگانه ذيل از سودمندي فروش 
مازاد به عنوان يك رويه جاري و ديرين در صنعت 

ايرالين دفاع مي كند: 
منافع مصرف كنندگان: فزون فروش��ي به نفع 
مصرف كنن��دگان اس��ت، زيرا در اي��ن صورت 
مصرف كنندگان بيشتري قادر به پرواز در زمان، 
تاريخ و ن��رخ منتخب خود خواهند ب��ود. از اين 
گذشته، فزو ن فروش��ي به خطوط هوايي اجازه 
مي دهد تا نرخ هاي حمل و نق��ل هوايي را براي 
پرواز عموم پايين نگاه دارند. اگر خطوط هوايي 
مجاز به فروش مازاد نباش��ند، نرخ حمل و نقل 
احتمااًل افزايش خواهد ياف��ت، چرا كه خطوط 
هوايي مجبور به انتقال هزينه هاي صندلي هاي 

خالي به مصرف كنندگان خواهند شد. 
مناف��ع زيس��ت محيط��ي: ف��زون فروش��ي از 
منظر زيس��ت محيطي نيز بازدهي دارد، چه با 
حداكثرسازي تعداد مسافران يك پرواز و كاهش 
انتشار كربن دي اكسيد به ازاي هر مسافر، موجب 
استفاده كارآمد از ظرفيت هواپيما مي شود. اگر 
 فروش مازاد مجاز نباشد، ممكن است هواپيما با 
صندلي هاي خالي بيشتري حركت كند و پرواز از 
نظر زيست محيطي، كارايي كمتري داشته باشد. 
مديريت مطلوب اثرات منفي فزون فروشي: با اين 
همه، اصلي ترين دليلي كه فزون  فروش��ي را در 
كنار ساير داليل، توجيه مي كند، مديريت مطلوب 
اثرات منفي احتمالي ناش��ي از آن است. منظور 
اين است كه اگر در نتيجه فروش مازاد، بعضي از 
مسافران از پرواز باز بمانند، ترتيباتي پيش بيني 
مي شود كه نه فقط مسافران را حمايت مي كند 
بلكه به آنان سود هم مي رساند. خطوط هوايي در 
فرض حضور تمامي مسافران داراي بليت، ابتدا از 
مسافران حاضر شده تقاضا مي كنند تا برخي به 
صورت داوطلبانه و يا ب��ا حصول توافق و در ازاي 
دريافت منافع )=مزايا(، صندلي خود را تس��ليم 
و مسافرت خود را به زمان ديگري موكول كنند. 
آمار درباره تس��ليم ارادي مي گويد كه بسياري 
از مس��افران به اختيار، صندلي خود را تس��ليم 
مي كنند. با وجود اين، در صورت امتناع مسافران از 
تسليم ارادي يا عدم حصول توافق، خطوط هوايي 
حق دارند بر بنيان قوانين يا مقررات قرارداد حمل، 
بعضي از مسافران داراي بليت را از سفر منع كنند، 
ولي بايد از مسافران در اين وضعيت ناراحت كننده 
و غيرمعمول، حمايت كنن��د. كمترين حد اين 
حمايت استرداد وجه بليت استفاده نشده و ارايه 
يك بليت رايگان براي سفر بعدي است؛ با افزايش 
زمان انتظار مسافر براي پرواز بعدي، چتر حمايتي 
گسترده تر مي شود و ارايه خدمات رفاهي رايگان 
از قبيل پذيرايي و برقراري تماس هاي تلفني يا 
الكترونيكي را هم دربر مي گيرد. از اين ها گذشته، 
به نظر مي رسد كه خطوط هوايي در ايجاد ممانعت 
از مس��افرت، بايد اوضاع و احوال جاري همچون 
وضعيت سني و س��المت افراد را هم مورد توجه 
مخصوص قرار دهند تا استفاده از اين اختيار رنگ 
سوءاستفاده از حق به خود نگيرد. پرهيز از تفكيك 
ميان اعضاي يك خانواده نيز عامل مهم ديگري در 
اين زمينه به شمار مي رود. در ايران، »شيوه نامه 
سازمان هواپيمايي كشوري در مورد حقوق مسافر 
در پروازهاي داخل��ي« )2040(، به جهت عدم 
توجه به اوضاع و احوال اف��راد و خدمات رفاهي 
رايگان، با نقص و كاس��تي روبرو است، به همين 

دليل اصالح آن جداً توصيه مي شود. 
اقتص��اد ايرالين: در آخرين مقط��ع، ياتا فروش 
م��ازاد را به نفع اقتصاد خطوط هوايي مي خواند. 
به باور ياتا اگر خطوط هوايي بدانند كه شماري از 
مسافران حاضر به پرواز خود نمي شوند، آن وقت 
ممنوعيت آنها از فروش مازاد براي جلوگيري از 
اين زيان، آنها را جبراً در يك وضعيت غير اقتصادي 

قرار مي دهد كه مي توانست اينگونه نباشد. 
با عنايت به مراتب ف��وق، دو نتيجه فعاًل به نظر 
مي رسد: نخست قانونگذار بايد فزون  فروشي را 
به عنوان ي��ك رويه ج��اري و ديرين در صنعت 
ايرالين تصديق كند؛ دوم، نتايج، حدود و ثغور آن 
را مشخص كند تا هم منافع مصرف كننده حفظ 
شود و هم استفاده از اين حق، رنگ سوءاستفاده 

از حق به خود نگيرد.

رييس پليس پايتخت در صحن علني شوراي شهر اعالم كرد

تقسيط جرايم رانندگي باالي يك ميليون تومان 
گروه راه و شهرسازي|

 روز گذشته، سردار حسين رحيمي، رييس پليس پايتخت 
مهمان شوراي شهر تهران بود. او با حضور در صحن علني 
مجلس گزارش��ي از اقدام هاي نيروي انتظامي طي 6 ماه 

ابتدايي سال جاري ارايه كرد.
رييس پليس پايتخت در اين جلسه اظهار كرد: به مناسبت 
هفته گراميداش��ت ني��روي انتظام��ي، پليس خدمات 
مضاعفي را به شهروندان ارايه مي كند. وي در اين خصوص 
توضيحات بيشتري ارايه كرد و گفت: پليس تسهيالتي 
براي مالكان موتور و خودروهايي كه باالي يك ميليون 
تومان خالفي دارند و توقيف ش��ده اند را ارايه مي كند تا 
بتوانند وسايل نقليه خود را ترخيص كنند. اين تسهيالت 
 و قس��ط بندي جريمه ها در س��تاد ترخي��ص زنجان و 
خليج فارس انجام مي شود. همچنين واحدهاي تشخيص 
هوي��ت و گذرنامه پليس ب��ا توجه به موض��وع اربعين 
 از س��اعت 8 تا 17 عصر به ش��هروندان ب��ه صورت ويژه 

خدمت رساني مي كنند.
وي همچنين از تش��كيل 442 هزار پرون��ده در پليس 
پيشگيري طي 6 ماه اول سال خبر داد و گفت: اين پرونده ها 
براي مراجع قضايي فرستاده شده است و تاكنون۹00 نفر 

از محكومين فراري را دستگير كرده ايم.
سردار رحيمي با اشاره به برخورد قاطع پليس با سوداگران 
ارز و سكه افزود: 147 نفر از دانه درشت ها و مفسدان بازار 
نيز شناسايي و دستگير شدند. همچنين 33 انبار بزرگ 
احتكار كاال طي چند وقت اخير در تهران كش��ف ش��ده 
است. به گفته رحيمي شهروندان تهراني 6 ميليون تماس 
در 6 ماه نخست امسال با سامانه 110 داشتند و ماموران 
3.5 ميليون بار براي انجام ماموريت از كالنتري ها خارج 
شدند. عالوه بر اين 70 درصد جرايم 6 ماه نخست امسال 
كشف شده كه اين از آمار از متوسط بين المللي باالتر است.

 ۳۰ درصد جرايم رانندگي كشور در تهران
رييس پليس تهران بزرگ در بخش ديگر س��خنان خود 
گفت: 30 درصد از تخلفات و جرايم راهنمايي و رانندگي 
كشور در تهران رخ مي دهد. رحيمي با بيان اينكه پليس 
تالش مي كند اعم��ال قانون هدفمند باش��د تا مديون 
ش��هروندان نش��ويم، تاكيد كرد: در بخش اعمال قانون 
نسبت به سال گذشته شرايط مطلوب تري داريم. پليس 
راهور براي رانندگان و راكبان متخلفي كه وس��يله نقليه 
آنها به پاركينگ منتقل شده است كالس آموزشي برگزار 
مي كند و پس از طي دوره آموزشي مالك مي تواند وسيله 

خود را ترخيص كند.
رييس پليس پايتخت همچنين با اشاره به تذكر يك عضو 
شورا مبني بر جمع آوري خودروهاي فرسوده كنار خيابان 
سطح ش��هر گفت: پليس آمادگي انتقال اين خودروها را 
به پاركينگ دارد و ش��هروندان در صورت مش��اهده اين 

خودروها با 110 تماس بگيرند.
رحيمي در بخش ديگر سخنان خود گفت: پليس از نظر 
امكانات و معيشت نيروهاي خود با مشكالتي روبرواست 
اما اين موضوع در كاركرد آنها تاثيري نداشته است. پليس 
با مجرمان قاطع و به ص��ورت تهاجمي برخورد مي كند، 
اما رفتار نيروي انتظامي با ش��هروندان به صورت ايجابي 
و ارشادي است چرا كه نقطه اتكاي پليس اعتماد مردم و 
مردم محوري است. تا جايي كه مقدور باشد، بزهكاران را 
با استفاده از توان مشاوره هاي خود در معاونت اجتماعي 
پليس ب��ه جامعه بر مي گردانيم كه ب��ا تالش هاي انجام 
ش��ده 33 هزار و 842 پرونده را پيش از ارجاع به مراجع 
قضايي در كالنتري ها به صلح رس��انديم.به گفته رييس 

پليس پايتخت، همكاري نيروي انتظامي با شوراي شهر و 
شهرداري تهران در بهترين وضع ممكن است و روزانه ده ها 
مورد ماموريت از سوي شهرداري به پليس اعالم مي شود. از 
بهترين همكاري ها در مديريت هزاران نفر از دستفروشان 

شب عيد در خيابان هاي تهران انجام شد.

 عدم همكاري اقدامات را  بي  اثر مي كند
زه��را صدراعظم نوري، رييس كميس��يون س��المت و 
محيط زيست شوراي شهر بعد از شنيدن سخنان سردار 
رحيمي، فرمانده نيروي انتظامي تهران ضمن بيان اينكه 
همكاري پليس با شهرداري منجر به افزايش اثر بخشي 
فعاليت ها و اقدام هاي مديريت ش��هري مي شود، اظهار 
كرد: در بحث آلودگي هوا كه اولين مس��اله ش��هروندان 
تهراني اس��ت، ش��هرداري اقداماتي انجام داده است كه 
اگر با فعاليت هاي پليس هماهنگ نش��ود، اين سيستم 
يك حلقه مفقوده خواهد داشت. موتور سيكلت ها 4 برابر 
خودروي س��مند يورو2 آلودگي توليد مي كنند اين در 
حالي است كه موتورس��يكلت ها آزادانه تردد مي كنند و 
مكانيزمي براي كنترل آنها وجود ندارد. موتورسيكلت ها 
ب��ه قوانين راهنمايي و رانندگي پايبند نيس��تند و اغلب 
اقدامات بزهكارانه به وس��يله آنها انجام مي ش��ود.وي با 
طرح اين پرسش كه اقدامات پليس در زمينه ساماندهي 
موتورسيكلت ها چيست؟ عنوان كرد: خودروهاي سنگين 
ديزلي و فرسوده با دوز باالي آلودگي در سطح شهر تهران 
شب ها رفت و آمد مي كنند و بررسي ميزان آلودگي هوا اين 
موضوع را تاييد مي كند، نيروي انتظامي در حوزه نظارت 
بر خودروهاي س��نگين آالينده چه اقدام��ي انجام داده 
است؟ در بحث دستفروشان و  بساط گستران، شهرداري 
به تنهايي نمي تواند اقدام موثري انجام دهد و در عين حال 
عدم جلوگيري از اين موضوع بازتاب منفي خواهد داشت، 

بنابر اين ضرورت دارد پليس همكاري الزم را انجام دهد.
نوري همچنين از فرمان��ده نيروي انتظامي و فرماندهي 
راهنمايي و رانندگي دعوت كرد، براي بررسي طرح كاهش 
آلودگي هوا )LEZ( و مسائل مرتبط با آن در كميسيون 

سالمت، محيط زيست و خدمات شهري حضور يابند.

  لزوم جمع آوري خودروهاي اسقاطي 
در ادامه جلس��ه، سيدحسن رس��ولي، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه در خصوص خودروهاي اسقاطي رها شده 
در س��طح ش��هر تذكر داد و گفت: گزارش هاي دريافتي 
از برخي ش��هروندان و بازديدهاي ش��خصي اينجانب از 
س��طح شهر حاكي از آن اس��ت كه تعداد قابل توجهي از 
خودروهاي فرسوده در حاشيه خيابان هاي اصلي و فرعي 
مناطق و نواحي شهر به صورت رها شده پارك شده اند .اين 
اتومبيل ها كه از عمري باالي 50 سال برخوردار هستند با 
چهره اي خاك خورده و فوق العاده كثيف عالوه بر اشغال 
بخش قابل توجهي از سطوح شهري، باعث ايجاد ترافيك 
و بي نظمي عبورومرور ش��هري شده و همچنين موجب 
نازيبايي چهره عمومي محالت شده اند. در حقيقت روان 

فردي و اجتماعي مردم را آزار مي دهند.
رس��ولي ادامه داد: طبق تبصره يك بند 2 ماده 55 قانون 
شهرداري سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده 
غيرمج��از از آنها و ميدان ها، پارك ه��ا و باغ هاي عمومي 
براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگري ممنوع است و 
شهرداري مكلف است از اين اقدام جلوگيري و در رفع موانع 
موجود و آزاد كردن معابر و اماكن به وسيله ماموران خود 
اقدام كند. به اين ترتيب از شهردار و معاون خدمات شهري 
شهر تهران خواهان تامين برنامه اي متناوب از حيث زماني 

براي جمع آوري و انتقال اين نوع خودروها به پاركينگ هاي 
عمومي و تعيين تكليف نهايي موجود با جلب همكاري 

پليس راهور و مسووالن قضايي هستند.

  هشدار درباره گودهاي رها شده 
تذكر بعدي توس��ط زهرا نژاد بهرام عضو هيات رييس��ه 
شوراي ش��هر مطرح شد. نژاد بهرام در خصوص وضعيت 
گودهاي شهر تهران هشدار داد و گفت: اغلب گودهاي رها 
شده تهران، تحت مالكيت شهرداري و نهادهاي دولتي در 

زمره گودهاي پرخطر قرار دارد. 
وي در اين باره گفت: آمار هاي ارايه شده از سوي شهرداري 
تهران نشان مي دهد كه تا تاريخ 7 مهر 13۹7، 221 گود 
رها شده در محدوده پايتخت وجود دارد كه از اين تعداد، 
84 گود پر خطر، 45 گود ميان خطر و ۹2 گود كم خطر 

محسوب مي شود. نكته تاسف آور آنكه قريب به 30 درصد 
گودهاي رها شده متعلق به ارگان هاي دولتي و حدود 15 
درصد متعلق به ش��هرداري تهران است كه قريب به 35 
درصد از اين گودهاي رها شده تحت مالكيت شهرداري 

و نهادهاي دولتي، در زمره گودهاي پر خطر قرار دارد. 
عضو هيات رييس��ه شوراي ش��هر ادامه داد: با عنايت به 
تجربيات تلخ گذشته و وظيفه ذاتي مديريت شهري در 
جهت رفع خطر از گودهاي رها ش��ده مستند به بند 14 
ماده 55 قانون ش��هرداري، ضروري است در گام اول رفع 
خطر از گودهاي رها شده در مالكيت شهرداري در دستور 
كار قرار گرفته و همزمان در تعامل جدي با دستگاه هاي 
دولتي، پيگيري هاي الزم در جهت تعيين تكليف گودهاي 

رها شده اين دستگاه ها به عمل آيد. 
نژاد بهرام با بيان اينكه از جمله مهم ترين گودهاي خطرساز 

و رها شده، گودبرداري عظيم در مجاورت برج ميالد است، 
تصريح كرد: اين گود قريب به 7 سال پيش، صرفًا به اتكاء 
برگزاري مسابقه بين المللي طرح برتر و بدون طي فرآيند 
صدور پروانه، اجرايي ش��د و كماكان ني��ز به علت وجود 
اختالف نظرهاي كارشناسي مابين سازمان سرمايه گذاري 
و مش��اركت هاي مردمي به طرفيت از شهرداري تهران 
و بني��اد تعاون ناج��ا بالتكليف مانده و بر اس��اس برخي 
گزارش هاي دريافتي ساختمان مركز همايش هاي برج 
ميالد را نيز تحت تاثير قرار داده است. در راستاي حل اين 
مساله ضروري است شهرداري تهران در اسرع وقت با اتخاذ 
تدابير مقتضي نسبت به تعيين تكليف فاز دوم برج ميالد و 
فراتر از آن، تهيه طرح جامع براي محدوده 120 هكتاري 
مجموعه برج ميالد و ارايه آن به مراجع فرادست براي سير 

مراحل تصويب، اقدامات الزم را به انجام رساند.

نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران امالک:

رکود مسکن عميق تر شد
مديرعامل شرکت فرودگاه ها عنوان كرد

دريافت يك رادار از ۶ رادار ثبت سفارش شده
با افزايش قيمت ها از ارديبهشت ماه سالجاري، شاهد كاهش قدرت 

خريد متقاضيان مسكن و به تبع آن افت حجم معامالت بوديم.
طي 4، 5 ماه گذشته، افت قراردادهاي خريد و فروش امضا شده نسبت 
به مشابه سال گذشته به گونه اي بود كه كارشناسان درباره بازگشت 
دوره ركود هشدار دادند، هشداري كه به گفته نايب رئيس اول اتحاديه 
مشاوران امالک بايد جدي گرفته شود. حسام عقبايي در گفت و گو با 
تسنيم درباره وضعيت بازار مسكن اظهاركرد:  طي ماه هاي اخير ركود 

مسكن عميق تر شد. 
عقبايی ادامه داد: معامالت مس��کن در شهريورماه امسال 45 درصد 
کاهش يافت، براساس آمار رسمی بانک مرکزی تا  شهريورماه امسال 
قيمت مس��کن حدود 74 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزايش يافته است.
او با بيان اين که اين رشد نامتعارف موجب رکود سنگين مسکن شده 
است،  افزود: رکود به کاهش حجم معامالت منجر شده است؛ به طوری 
که در تير، مرداد و شهريور امسال تعداد معامالت در مقايسه با ماه مشابه 
سال گذشته به ترتيب  25 درصد، 36 و 45 درصد کاهش يافته است.

عقبايي با تاکيد بر اين که بازار مسکن در يک رکود عميق کامال تورمی 
به سر می برد، تصريح کرد:  در حال حاضر قيمت ها کاهش نيافته است.

به گفته رئيس سابق اتحاديه مشاوران امالک، نبود توازن عرضه و تقاضا، 
کاهش قدرت تقاضا، کاهش توليد مسکن، نوسانات نرخ ارز، مناسب 
نبودن تسهيالت و... از جمله عوامل کاهش معامالت در سال جاری 
بوده است.عقبايي گفت: با کاهش نرخ ارز، اين پرسش مطرح می شود 

که آيا قيمت مسکن کاهش می يابد. در پاسخ بايد گفت مسکن يک 
بازار مقاوم است و تاثيرپذيری آن از کاهش نرخ ارز مانند سکه و طال 

نيست و مثال قيمت ۹ صبح با ساعت 11 متفاوت باشد.
او با بيان اين که معموال 4 يا 5 سال زمان نياز است که بازار مسکن وارد 
رونق يا رکود شود، اظهار کرد:  اگر کاهش نرخ ارز تا دی ماه امسال تداوم 
داشته باشد و تثبيت شود، در بهمن ماه شاهد شکستن حباب قيمت 
تا حدود 25 درصد در برخی مناطق خواهيم بود اما اگر نرخ ارز نوسان 

داشته باشد تاثير بسزايی در بازار مسکن نخواهد داشت.
نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران امالک ادامه داد: در صورت نوسانان 
نرخ ارز بازار مسکن در نيم سال دوم با رکود تورمی همراه خواهد بود 
که نتيجه آن کاهش حجم معامالت و عميق تر شدن رکود خواهد بود.

مديرعامل شرکت فرودگاه ها درباره وضعيت جديد تجهيزات ناوبري 
فرودگاه هاي كشور،گفت: 6 رادار در برنامه خريد داريم که يک رادار 
 در حال ساخت است و اميدواريم اين رادار را تحويل بگيريم. اما به نظر 
مي رس��د نتوانيم در اين ش��رايط تحريم، 5 رادار باقيمانده را تحويل 
بگيريم. رحمت اهلل مه آبادی در گفت وگو با فارس با اش��اره به برجام 
و تأکيد بر اينک��ه از روز اول هم به زيرمجموعه اعالم کرديم که »رفع 
تحريم ها را موقت ببينيم« اظهاركرد: از ابتدای فعاليت ها تالش شد 
برنامه ريزی برای هزينه -فرصت ها در دس��تور کار باشد، بنابراين در 
گام اول  خريد تجهيزات الزم ناوبری هوايی در دستور کار قرار گرفت.

او با بيان اينکه ناوبری هوايی 3 حوزه اصلی دارد، توضيح داد:  »ناوبری«  
دستگاهی است که سمت و فاصله را به هواپيما می دهد؛ در حال حاضر 
اين تجهيزات در فرودگاه های کش��ور همه نوسازی شده است ضمنًا 
در راس��تای توسعه، خريد اين تجهيزات هم  انجام شد و در اين حوزه 

اصال نگرانی نداريم.
مه آبادی ادامه داد: همچنين ILS  ها که ابزارهای حساس فرود هواپيما 

هستند  هم نوسازی و هم توسعه يافته است .
اين مقام مس��ئول افزود: مهم تر از همه اين موارد، موضوع ارتباطات 
ناوبری است، خلبان بايد با کنترلر ارتباط داشته باشد، سرعت هواپيما 
را خلبان کنترل نمی کند، »رادار من« يا همان کارشناس  رادار کنترل 
می کند،  فاصله  دو هواپيما از يکديگر مدنظر است، بنابراين رادارمن 
مدام با خلبان در ارتباط است.مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوايی ايران افزود: همه اين ارتباطات با ارتباطات کالمی است، اگر اين 

رادار يا دستگاه های ناوبری از کار بيفتد، خلبان می تواند با استفاده از 
ارتباطات با رادارمن و صدا، هواپيما را کنترل کند.

او با اش��اره به بازس��ازی و خريد رادار برای چند ف��رودگاه، بيان کرد: 
اين رادارها   با وجود آنکه مشخصات ويژه ای دارد، توسط متخصصان 
داخلی نصب می شود ؛ اين همان راداری بود که نيکوالس سارکوزی، 
رئيس جمهور سابق فرانس��ه نگه داشته بود، اما شركت فرودگاه ها با 
هدف اينکه آن را انبار قطعه کنيم  با رقمی پايين وارد کشور کرد، چون 

10 سال مانده بود، اما همين متخصصان داخلی آن را راه  انداختند.
مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران، ادامه داد: اين رادار 
دو کاربره است. هم کاربری نظامی  و هم غيرنظامی  دارد.او اضافه کرد: در 
حوزه ناوبری هوايی و فرودگاهی، هيچ آسيبی از تحريم ها نخواهيم ديد.
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 رييس شوراي ش�هر تهران درحاشيه جلسه 
شوراي ش�هر در جمع خبرنگاران با اشاره به 
س�خنان فرمانده نيروي انتظامي در خصوص 
اينكه 30 درصد از جرايم رانندگي كش�ور به 
تهران اختصاص دارد، گفت: اينكه تخلفات در 
تهران بيشتر از جاهاي ديگر است به مسووالن 
شهري برمي گردد. ما آنگونه كه در شان مردم 
است امكانات ارايه نمي كنيم و به عنوان مثال به 
اندازه كافي پاركينگ نداريم، همين امر سبب 
تخلف بيش�تر مردم شده اس�ت. عدم وجود 
امكانات مناسب سبب چشم پوشي از تخلفات 
مردم مي شود چراكه گاهي خودمان هم به مردم 
حق مي دهيم. بنابراين بايد نس�بت به ايجاد 

امكانات مناسب تالش كنيم.

رييس ش�وراي ش�هر تهران با تاكيد بر اينكه 
جراي�م رانندگي مطاب�ق قانون ب�ه مديريت 
ش�هري اختص�اص مي يابد، گفت: م�ا در اين 
خصوص مشكلي نداريم اما مشكل آنجاست 
كه مردم عمدتًا جريمه ه�اي خود را پرداخت 
نكرده و به سال آينده محول مي كنند. پليس 
از روش هاي ديگري جريمه را وصول مي كند 
و  آنگاه اين س�هم ب�ه مديريت ش�هري داده 
نمي ش�ود. اين اختالف نظري است كه بايد در 
سازمان برنامه ريزي عنوان شود تا جرايم از هر 

طريقي كه وصول شد، سهم شهرداري باشد.
هاشمي در پاس�خ به پرسشي مبني بر اينكه 
سخنگوي وزارت كش�ور اعالم كرده است كه 
1۵ شهردار بايد بازنشسته شوند، آيا شهردار 

تهران نيز جزو اين بازنشستگان است، گفت: 
وزارت كش�ور در حال گرفتن نظر از دو مرجع 
قانوني است و ما نظر قانوني خود را در خصوص 
اينكه ش�هردار مي تواند به فعاليت خود ادامه 
دهد، داده ايم. در همين خصوص نيز مكاتباتي 
با وزير كش�ور داش�ته ايم، چرا كه وزير حكم 
شهردار را زده اس�ت و اميدواريم وزير كشور 
هر چه س�ريع تر نظر خ�ود را در اين خصوص 

اعالم كند.
هاشمي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران 
مبني بر اينكه چرا نظر وزير كشور مشمول زمان 
شده است، اظهار كرد: شايد اين سكوت عالمت 
رضا باشد. وقتي جواب نمي دهند يعني دوست 

دارند آقاي افشاني بر سر كار بمانند.

كمبود امكانات شهري بستر ساز تخلفات بيشتر
در حاشيه صحن علني

ميالد صادقي
 پژوهشگر حقوق هوافضا

مديركل پيش بيني سازمان هواشناسي با اعالم اينكه از چهارشنبه دما در 
كشور افزايش مي يابد، گفت: امروز در برخي نقاط شمال غرب و ارتفاعات 
البرز غربي بارش هاي خفيفي وج��ود دارد و تا روز جمعه هفته جاري 

وضعيت جوي خاصي در كشور پيش بيني نمي شود. 
 احد وظيف��ه در گفت وگو با ف��ارس، ادام��ه داد: دماي ه��وا در اندازه 
 قابل توجهي كاهش يافته اس��ت، مثاًل دم��اي دو روز پيش در تهران

2۹ درجه بود كه امروز به حداكثر 17 درجه مي رسد، اما به تدريج روند 
افزايش دما و گرم شدن ادامه دارد و انتظار داريم، روزهاي چهارشنبه و 
پنج شنبه هفته جاري، دماي هوا افزايش يابد و به عنوان مثال در تهران تا 
24 درجه برسد. وظيفه با اشاره به اينكه وزش باد در شرق كشور از شدت 

بيش��تري برخوردار است،  اضافه كرد: در مناطق زابل، جنوب خراسان 
رضوي، خراسان جنوبي، شمال سيستان و بلوچستان، شرق كرمان، 
شرق يزد و شرق سمنان وزش باد با سرعت 10 تا 12 متر بر ثانيه ادامه 
دارد و در برخي مناطق 15 تا 20 متر بر ثانيه خواهد بود و در برخي نقاط 
با گردوخاك هم همراه است كه شامل مناطق اطراف درياچه هامون كه 

خشك شده و منطقه زابل است.
او اظهار كرد: به هر حال دما در اندازه قابل توجهي خصوصاً در شمال  شرق 
و منطقه خراسان رضوي و خراسان شمالي كاهش يافته است و خنكي 
هوا تا روز چهارشنبه ادامه دارد و پس از آن افزايش دما خواهيم داشت و 

در كل روند دمايي كشور رو به افزايش است. 

كاهش قيمت بليت هواپيما افزايش دما در كشور از چهارشنبه  
معاون عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري گفت: با كاهش 
نرخ ارز رسمي كشور، قطعا قيمت بليت هواپيما هم كاهش مي يابد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، مرتضي دهقان با 
اشاره به كاهش نرخ ارز در كشور گفت: اگر نرخ ارز رسمي كشور پايين 
بيايد، قطعا نرخ بليت هواپيما هم به همان نسبت كاهش پيدا مي كند.

او با اشاره به علل افزايش نرخ بليت هواپيما در ماه هاي گذشته افزود: 
سال گذشته نرخ بليت با 3800 تا 4000 تومان تنظيم شد، اما امسال 

مي بينيم اين نرخ ها باالي 10 هزار تومان است.
دهقان ادامه داد: افزايش نرخ ارز سبب افزايش نرخ بليت خواهد شد 
خصوصا در پروازهاي خارجي كه بايد نرخ تسعير ارزي به شكلي باشد 

كه اين شركت ها بتوانند درآمد مازاد خود را منتقل كنند. بنابراين 
افزايش نرخ ارز بر نرخ بليت هواپيما اثر مستقيم دارد.

اين مقام مسوول در سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به پايدار 
نبودن افزايش قيمت بليت هواپيما گفت: افزايش قيمت تا حدي 
كش��ش دارد و مطلوب بخش حمل و نقل هوايي اين است كه نرخ 
متعادل تري روي نرخ تس��عير ارز وجود داش��ته باشد تا هم براي 
مصرف كننده هوايي استفاده از اين خدمت استفاده صرفه داشته 
باشد و هم س��اير حلقه هاي زنجيره حمل و نقل مانند آژانس هاي 
مسافرت هوايي و ... در اين زنجيره بتوانند فعاليت خود را به صورت 

مستمر ادامه دهند.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
تغيير در فهرست كاالهاي 

مشمول ارز رسمي
ايسنا| رييس سازمان توسعه تجارت اعالم كرد: 
فهرست ۲۵ قلم كاالي اساسي مشمول ارز ۴۲۰۰ 
توماني مقداري تغيير كرده و وزارتخانه هاي جهاد 
كشاورزي و بهداشت برخي اقالم را در فهرست خود 
گنجانده و به روز كرده اند. مجتبي خسروتاج درباره 
كاالهاي اساسي مشمول نرخ ارز دولتي و تغييرات 
رخ داده در آنها تصري��ح كرد: كااليي به مجموعه 
۲۵ قلم كاالهاي اساسي اعالم شده اضافه نشده اما 
برخي از وزارتخانه ها در گروه هاي تعريف شده برخي 
از كاالها را به اقالم موجود گذشته اضافه كرده اند كه 
در واقع بتوانند شفاف سازي بيشتري در آنها انجام 
دهند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: 
به عنوان مثال وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي در گروه كاالهاي دارويي برخي از اقالم را 
شفاف سازي كرده كه كدام كاالها جزو اقالم دارويي 
و كدام دسته جزو مواد اوليه دارويي، غير دارويي يا 
 ILC داراي مصارف دوجانبه اس��ت كه به آنها كد
مي دهند كه شفاف سازي بيشتري صورت بگيرد. 
خسروتاج ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان، آموزش 
پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي تالش مي كند تا 
در قالب همان ۲۵ قلم كاالهاي اساس��ي فهرست 
كااليي خود را به روز و ش��فاف كنند اما چيزي به 

كليت اين كاالها افزوده نشده است.

كاهش 30   درصدي واردات 
از امارات

ايرنا| واردات ايران از امارات متحده عربي در نيمه 
نخست سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته بيش از ۳۰ درصد كاهش داشته است. بر 
اساس تازه ترين آمار از تجارت خارجي شش ماهه 
نخست سال جاري، در اين مدت ۲ميليون و ۵۶ 
هزار تن انواع كاال از كشور امارات متحده عربي به 
ايران وارد شده كه ارزش واردات كاال از اين كشور 
ب��ه ايران در اين مدت ۳ ميلي��ارد و ۱۵۸ ميليون 
دالر بوده اس��ت. آمار واردات ايران از امارات نشان 
مي دهد كه ۱۲.۶۸ درصد از وزن كل واردات انجام 
شده در اين مدت و ۱۴.۲۴ درصد از ارزش واردات 
انجام شده از كشور امارات بوده است. كشور امارات 
در اين سال ها به عنوان يكي از بندرگاه هاي ايران 
فعاليت مي كند، بطوري كه بسياري از كاالهايي كه 
قرار است به ايران وارد شوند از كشورهاي ديگر به 
امارات رفته و از طريق اين كشور به ايران مي آيند. 
اين در حالي است كه در نيمه نخست سال گذشته 
۲ميليون و ۳۵۲ هزار تن كاال به ارزش ۵ميليارد و 
۷۲۶ ميليون دالر از امارات به ايران وارد شده بود كه 
اين مقدار از واردات ۱۲.۰۹ درصد از وزن و ۲۲.۷۴ 
درصد از ارزش كل واردات انجام شده ايران در اين 

مدت را به خود اختصاص داده بود.

»تعادل«پتانسيلهايصادراتيايرانبهبزرگتريناقتصاددنيارابررسيميكند

ناترازي تجاري تهران و پكن
تعادل|

چين بزرگ ترين ش�ريك تجاري ايران اس�ت 
و تصور حف�ظ جايگاه اي�ران در عرصه تجارت 
خارجي جهاني، بدون چيني ها غير ممكن است. 
با اين همه، اي�ن مراوده از زاوي�ه نگاه چيني ها 
بسيار متفاوت اس�ت: ايران بيست و پنجمين 
واردكننده كاال از چين اس�ت و در س�ال 2017 
ايران تنها حدود يك درصد از ارزش كل واردات 
چين را به خود اختصاص مي داد. از ديگر س�و، 
در حالي كه تجارت خارجي ايران تنها بر محور 
صادرات فهرست نه چندان بلندي از محصوالت 
عمدتا نفتي استوار است، اقتصاد چين عمدتًا بر 
تجارت خارجي استوار است، تا آنجا كه به عنوان 
نمونه، در سال 2011، نسبت تجارت چين به توليد 
ناخالص داخلي اين كشور به ركورد 50.6 درصدي 
رس�يد. تجارت خارجي ميان اي�ران و چين اما 
پتانسيل هاي زيادي براي رشد در اختيار دارد. 
طبق آمارهاي گمرك، ايران در سال 1396 معادل 
9.1 ميليارد دالر كاال )غير از نفت خام( به چين 
صادر كرده و در مقابل حدود 13.2 ميليارد دالر 
كاال وارد كشور كرده است. از ديگر سو، در ارتباط 
با توس�عه صادرات ايران به چين دو محور قابل 
بررسي بيشتر است: »نفوذ بيشتر در بازار چين« 
و »ورود به بازار چين«. در محور نفوذ بيشتر در 
بازار چين، با توجه به سابقه صادرات 283 رديف 
تعرفه شش رقمي، به صورت بالقوه امكان افزايش 
صادرات وجود دارد. در محور ورود به بازار چين 
نيز سه ساز و كار قابل پيگيري به نظر مي رسد. 
نخست جايگزيني مقاصد صادراتي فعلي است 
كه ب�ا توجه به اهمي�ت و نزديكي ب�ه بازارهاي 
افغانستان يا عراق، جايگزيني چين به جاي اين 
مقاصد توصيه نمي شود. ساز و كار دوم، افزايش 
توليد و صادرات بدون جايگزيني مقصد، ضمن 
حفظ و تقويت حضور در بازارهاي همسايه است. 
ساز وكار س�وم نيز تمركز بر كاالهاي صادراتي 

جديد است.

   نقش تجارت در بزرگ ترين اقتصاد دنيا
براس��اس اطالعات صندوق بين المللي پول، رش��د 
اقتصادي چين طي سال هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ روندي 
كاهشي داشته و از ۱۰.۶درصد در سال ۲۰۱۰ به ۶.۷ 
درصد در س��ال ۲۰۱۶ رسيده است. با اين وجود رشد 
اقتصادي چين در س��ال ۲۰۱۷ كم��ي افزايش يافته 

اس��ت. اما طبق پيش بيني صندوق بين المللي پول، 
اين روند صعودي ادامه نخواهد داشت و انتظار مي رود 
تا سال ۲۰۲۳، رشد اقتصادي در چين روند نزولي را در 
پيش گيرد. از ديگر س��و، بيشتر حجم تجارت چين را 
تجارت كااليي آن تشكيل مي دهد، بطوري كه در سال 
۲۰۱۰ تقريبا تمام تجارت چين را تجارت كااليي آن 
تشكيل داده اس��ت. بيشترين نسبت تجارت چين به 
توليد ناخالص داخلي اين كشور مربوط به سال ۲۰۱۱ 
و معادل ۵۰.۶ درصد بوده و پس از آن اين نسبت كاهش 
يافته تا در سال ۲۰۱۶ به كمترين ميزان آن يعني ۳۷ 
درصد رسيده است. بيشترين نسبت تجارت كااليي 
به توليد ناخالص داخلي چي��ن ۴۸.۷ درصد بوده كه 
در س��ال ۲۰۱۰ رقم خورده و پس از آن تا سال ۲۰۱۶ 
اين نسبت روند كاهشي در پيش گرفته است. كاهش 
مذكور عمدتا ناشي از باالتر بودن سرعت افزايش توليد 
ناخالص داخلي از سرعت افزايش حجم تجارت در اين 

كشور است.

   ايران، بيست و پنجمين مبدا وارداتي چين 
براس��اس آمارهاي س��ازمان تجارت جهاني، بخشي 
از تج��ارت خدمات چين مربوط ب��ه خدمات تجاري 
مي ش��ود. در س��ال ۲۰۱۷ ارزش ص��ادرات خدمات 
تجاري چين معادل ۲۲۶.۴ ميليون دالر و ارزش واردات 
خدمات تجاري اين كشور حدود ۴۶۴ ميليون دالر بوده 
است. طي اين سال، سهم چين از كل صادرات خدمات 
جهان مع��ادل ۴.۳ درص��د و از كل واردات جهان نيز 

حدود ۹ درصد بوده است.
طبق آمارهاي مركز تجارت بين المللي، چين در سال 
۲۰۱۷ معادل ۲.۳ تريليون دالر صادرات و معادل ۱.۸ 
تريليون دالر واردات داشته است. طي سال هاي مورد 
بررس��ي، تراز تجاري چين همواره مثبت بوده است. 
بيش��ترين مازاد تراز تجاري چين نيز مربوط به سال 
۲۰۱۵ و معادل ۵۹۳.۹ ميليارد دالر بوده اس��ت. طي 
سال هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بيشترين ارزش صادرات و 
واردات چين به سال ۲۰۱۴ اختصاص داشته است. در 
سال ۲۰۱۷ بيشترين سهم از ارزش واردات چين از كره 
جنوبي )۱۰ درصد( صورت گرفته است. پس از آن ژاپن، 
امريكا، چين تايپه و آلم��ان در رده هاي پس از آن قرار 
دارند. اين ۵ كشور با هم ۴۱ درصد از ارزش كل واردات 
چين در سال ۲۰۱۷ را به خود اختصاص داده اند. با توجه 
به آمارهاي مركز تجارت بين المللي، در ميان مبادي 
عمده وارداتي چين، كشور چين نيز مشاهده مي شود. 
در اين سال بيشترين سهم از صادرات چين نيز به امريكا 

)۱۹ درصد( مربوط بوده است. پس از آن هنگ كنگ، 
ژاپن، كره جنوبي و ويتنام بيش��ترين س��هم از ارزش 
صادرات اين كش��ور را از آن خود كرده اند. سهم اين ۵ 
كشور از ارزش كل صادرات چين در سال ۱۱۰۷ حدود 
۴۵ درصد بوده است. در بين شركاي تجاري چين در 
سال ۲۰۱۷، ايران بيست و پنجمين مبدا عمده وارداتي 
چين بوده و در اين سال حدود يك درصد از ارزش كل 

واردات چين را به خود اختصاص داده است.
با توج��ه به آماره��اي مركز تجارت جهان��ي، در بين 
گروه هاي كااليي، بيش��ترين صادرات چين در سال 
۲۰۱۷ متعلق به گروه »انواع رآكتورها و ماشين آالت 
صنعتي« بوده است. چين در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۸۲ 
ميلي��ارد دالر صادرات از اين گروه كااليي داش��ته كه 
حدود ۴۳ درصد از كل صادرات چين را شامل مي شود. 
پس از آن انواع لباس و انواع مبل در رده هاي بعدي اقالم 
عمده صادراتي چين قرار داشته اند كه به ترتيب ۷.۶ 
درصد و ۴ درصد از كل صادرات چين در س��ال ۲۰۱۷ 

را تشكيل مي دهند.
در بخش واردات نيز بيش��ترين ارزش واردات چين به 
گروه كااليي »انواع رآكتورها و ماشين آالت صنعتي« 
اختصاص داشته است. ارزش واردات چين از اين گروه 
كااليي در س��ال ۲۰۱۷ معادل ۶۲۶ ميليارد دالر بوده 
كه سهم ۳۴ درصدي از ارزش كل واردات چين در اين 
سال را به خود اختصاص داده است. پس از آن »نفت و 
فرآورده هاي نفتي« و »سنگ فلز، جوش و خاكستر« 
به ترتيب با س��هم هاي ۱۱.۴ درصدي و ۶.۸ درصدي 
در رده ه��اي بعدي گروه هاي كااليي عم��ده وارداتي 

چين بوده اند. 

   روابط تجاري چين با ايران
طبق آمارهاي گمرك، ايران در سال ۱۳۹۶ معادل ۹.۱ 
ميليارد دالر كاال )غير از نفت خام( به چين صادر كرده 
و در مقابل حدود ۱۳.۲ ميليارد دالر كاال وارد كش��ور 
كرده اس��ت. در اين سال ارزش صادرات ايران به چين 
نسبت به سال ۱۳۹۵ با رش��د قابل توجه ۸ درصدي 
همراه بوده و ارزش واردات ايران از اين كش��ور نيز ۲۳ 
درصد رشد داشته است. طي ۴ سال اخير روند صادرات 
ايران به چين بطور متوس��ط با رشد مواجه بوده است. 
بيشترين ارزش صادرات ايران به چين مربوط به سال 
۱۳۹۳ و معادل ۹.۴ ميليارد دالر بوده اس��ت. طي بازه 

زماني مورد بررسي، تراز تجاري كااليي بدون نفت خام 
ايران به چين، منفي بوده است. بيشترين كسري تراز 
تجاري ايران با چين طي اين دوره مربوط به سال ۱۳۹۶ 

و معادل ۴.۱ ميليارد دالر بوده است.
در سال ۱۳۹۶ صادرات ايران به چين به لحاظ مقداري 
معادل ۳۵ ميليون تن و مقدار واردات ايران از چين نيز 
معادل ۴.۸ ميليون تن بوده است. در اين سال نسبت 
به س��ال ۱۳۹۵ مقدار صادرات اي��ران به چين افت ۸ 
درصدي و مقدار واردات ايران از اين كشور نيز رشد ۸ 
درصدي را تجربه كرده است. طي بازه زماني ۱۳۸۶ تا 
۱۳۹۶، مقدار صادرات ايران به چين به لحاظ وزني رشد 
بسيار بااليي را تجربه كرده است. مقدار صادرات ايران 
به چين در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۸۶ حدود ۴ 

برابر شده است.
كمترين مقدار ص��ادرات و واردات ايران به چين طي 
س��ال هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ مربوط به سال ۱۳۸۷ و به 
ترتيب معادل ۸.۹ ميليون تن و ۲.۴ ميليون تن بوده 
است. بين سال هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶، همواره متوسط 
قيمت اقالمي كه ايران از چين وارد مي كند چندين برابر 
متوسط قيمت اقالم صادراتي ايران به اين كشور بوده 
است. باالترين متوسط قيمت اقالم صادراتي ايران به 
چين مربوط به سال ۱۳۹۶ و باالترين متوسط قيمت 
اقالم وارداتي ايران از اين كش��ور نيز مربوط به همين 

سال بوده است.

   بهبود تراز تجاري ايران و چين
بيشترين صادرات ايران به چين از گروه »مواد پالستيكي 
و اشياء ساخته شده از اين مواد« )۲.۷ ميليارد دالر( بوده 
است. پس از آن انواع نباتات در رده هاي بعدي گروه هاي 
كااليي عمده صادراتي ايران به چين در سال ۱۳۹۶ قرار 
دارند. »پروپان مايع شده درظروف يك هزار سانتيمتر 
مكعب و بيشتر« با صادرات حدود ۱.۱ميليارد دالري 
بيشترين سهم ارزش��ي از صادرات ايران به چين طي 
سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده است. پس از آن دو 
كاالي »سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن 
بيشتر از ۱۱ درصد به هم فشرده نشده« و »گريد فيلم« 
در رده هاي بع��دي اقالم عمده صادراتي ايران به چين 
در س��ال ۱۳۹۶ قرار دارند. بررسي اقالم وارداتي چين 
بر حس��ب كدهاي تعرفه شش رقمي نشان مي دهد با 
وجود اينكه در برخي كدهاي تعرفه، س��ابقه صادراتي 

در اي��ران وجود دارد، اما چين به عن��وان بازار هدف در 
اين محصوالت انتخاب نشده است. بطور كلي، بر اساس 
آمارهاي مركز تجارت بين المللي، تعداد اقالم وارداتي 
چين از جهان بر حسب كد تعرفه شش رقمي در سال 
۲۰۱۷ بالغ بر ۵۰۱۰ رديف تعرفه بوده كه مقايسه اين 
اقالم با آمارهاي گمرك ايران نش��ان مي دهد در ۲۸۳ 
رديف تعرفه شش رقمي، بخشي از نياز وارداتي چين از 
طريق ايران تامين شده است. عالوه بر اين، در ميان اقالم 
وارداتي چين در سال ۲۰۱۷، حدود ۲۵۷۸ رديف تعرفه 
شش رقمي مشاهده مي شود كه سابقه صادراتي آنها از 
ايران به ساير كشورها در سال ۱۳۹۶ وجود داشته، اما به 

چين صادر نشده است.
بر اين اساس، در ارتباط با توسعه صادرات ايران به چين 
دو محور قابل بررسي بيشتر است: نفوذ بيشتر در بازار 
چين و ورود به بازار چين. در محور نفوذ بيشتر در بازار 
چين، با توجه به س��ابقه ص��ادرات ۲۸۳ رديف تعرفه 
ش��ش رقمي، به صورت بالقوه امكان افزايش صادرات 
وجود دارد. افزايش س��هم صادرات ايران در اين گروه 
از ۱.۷ درصد فعلي به ۳درصد باعث توليد ۱۶ ميليارد 
دالر درآمد مازاد ارزي خواهد شد. در محور ورود به بازار 
چين نيز سه س��از و كار قابل پيگيري به نظر مي رسد. 
نخست جايگزيني مقاصد صادراتي فعلي است كه با 
توجه به اهميت و نزديكي به بازارهاي افغانستان يا عراق، 
جايگزيني چين به جاي اين مقاصد توصيه نمي شود. 
ساز و كار دوم، افزايش توليد و صادرات بدون جايگزيني 
مقصد، ضمن حفظ و تقويت حضور در بازارهاي همسايه 
اس��ت. بر اين اس��اس، افزايش توليد و صادرات براي 
مقصد چين مي تواند درآمد ارزي كشور را افزايش دهد. 
هدف گذاري براي صادرات ساالنه حداقل ۲۰ ميليارد 
دالر از اين گروه براي مقصد چين موجب ايجاد درآمد 
مازاد ارزي معادل براي كش��ور خواهد ش��د. ساز وكار 
سوم نيز تمركز بر كاالهاي صادراتي جديد است. بيش 
از ۲۱۰۰ رديف تعرفه كااليي در فهرست اقالم وارداتي 
چين وج��ود دارد كه ايران هيچ س��ابقه صادراتي در 
آنها ندارد. بررسي بيشتر اين اقالم و برنامه ريزي براي 
هدف گذاري حداقل ۵ ميليارد دالر براي صادرات ساالنه 
اين گروه از كاالها به مقصد چين، از اقداماتي است كه 
نه تنها باعث رشد صادرات به چين بلكه موجب تنوع 
بخشي به اقالم صادراتي و همچنين امكان حضور بيشتر 

در ساير بازارهاي صادراتي جهان خواهد شد.

داليلكاهشصادراتايرانبهعراق
دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق با اشاره به كاهش 
صادرات ايران به عراق، گفت: قيمت هايي كه به عنوان 
قيمت پايه براي پيمان سپاري ارزي و بازگشت هر تن 
كاالي صادراتي به عراق از سوي گمرك اعالم شده با 
واقعيت هاي صادرات انطباق ندارد. سيد حميد حسيني 
در گفت وگو با فارس، در مورد وضعيت صادرات به عراق 
گفت: صادرات به عراق از نظر وزني و ارزشي نسبت به ۶ 
ماهه اول سال كاهش يافته است. دبيركل اتاق مشترك 
ايران و ع��راق داليل كاهش ميزان صادرات به عراق را 
۲ عامل عنوان كرد و افزود: دولت همه صادركنندگان 
از جمله صادركنندگان به كشور عراق را مشمول طرح 
پيمان سپاري ارزي كرده و براين اساس بايد ارز حاصل 
از صادرات توسط صادركنندگان برگرداننده شود اما از 
آنجا كه مكانيزمي براي بازگرداندن ارز از عراق وجود 

ندارد بسياري از صادركنندگان بزرگ، صادرات خود به 
عراق را متوقف كرد.  او بيان كرد: عالوه بر اين موضوع، 
اعتصاب كاميون داران و مش��كالتي كه پيرامون اين 
مس��اله به وجود آمد ميزان صادرات را به عراق كاهش 
داد زيرا با اعتصاب كاميون داران هم كاالي كمتري به 
عراق منتقل ش��د و هم مواد اوليه توليد به كارخانه ها 
نمي رس��يد و به اين ترتيب توليد دچار مش��كل شد. 
حس��يني گفت: قيمت هايي كه به عنوان قيمت پايه 
براي پيمان سپاري ارزي و بازگشت هر تن كاال از سوي 
گمرك جمهوري اسالمي ايران وضع مي شود با واقعيت 
صادرات همخواني ندارد و اين قيمت ها بيش از قيمتي 
است كه كاال با آن قيمت صادر مي شود. او افزود: با توجه 
به محدوديت ها و مش��كالتي كه بانك هاي عراقي در 
برقراري مبادالت مالي با بانك هاي ايران داردند، امكان 

بازگشت ارز حاصل از صادرات از طريق دالر وجود ندارد 
بنابراين بايد بانك مركزي براي حل اين مساله چاره اي 
بينديشد.    حسيني با اش��اره به اينكه ميزان صادرات 
به عراق در ۶ ماهه ابتداي سال جاري ۴ ميليارد و ۱۵۰ 
ميليون دالر بوده، گفت: اين رقم نشان مي دهد كه بطور 
متوسط روزانه حدود ۲۳ ميليون دالر كاال به عراق صادر 
شده است. او با اشاره به كاهش شديد صادرات به عراق 
اظهار كرد: در حال حاضر صادرات روزانه كاال به عراق 
به حدود ۱۴ تا ۱۵ ميليارد دالر رسيد كه اين رقم نشان 
مي دهد صادرات به عراق از لحاظ ارزشي، كاهش ۳۰ 
درصدي و همچني��ن صادرات به ع��راق از نظر وزني 
كاهش ۵۰ درصدي داشته است. حسيني افزود: البته 
بخش��ي از كاهش صادرات هم به ممنوعيت صادرات 

برخي از محصوالت كشاورزي برمي گردد. 

قيمتگذاريخودروبهسودداللهاتمامشد
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است: دخالت 
ش��وراي رقابت در پنج سال گذش��ته به زيان ۲۰ هزار 
ميليارد توماني خودروسازان انجاميده است. محمدرضا 
نجفي منش در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق تهران اظهار 
كرد: در هفت سال گذشته موضوع عدم دخالت شوراي 
رقاب��ت در تعيين قيمت خودرو بارها از س��وي فعاالن 
قطعه سازي و خودروسازي يادآور شده است. او افزود: 
به تازگي در اقدامي دولت تالش كرده تا نقش شورا در 
قيمت گذاري را كمرنگ كند با اين حال، هنوز شوراي 
رقابت بطور كامل كنار رفتن از قيمت گذاري خودرو را 
قبول نكرده است. به گفته نجفي منش، در اين خصوص 
نه در تمام اعضا، بلكه در بعضي از اعضاي ش��ورا رقابت 
مقاومت هايي وجود دارد تا جايي كه يكي از اعضا تهديد 

كرده است كه به ديوان عدالت شكايت خواهد كرد. اين 
در حالي است كه بطور معمول بخش خصوصي از دولت 
به ديوان شكايت مي كند و بار اول است كه درباره شكايت 

دولت از دولت در ديوان عدالت مي شنويم.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بر اين عقيده اس��ت 
كه كنار رفتن ش��وراي رقابت از قيمت گذاري خودرو 
تصميم درستي اس��ت. او تصريح كرد: در شرايطي كه 
قيمت در حاشيه بازار تعيين نشود، خودروساز، قطعه 
ساز و مشتري ضرر مي كند و تنها بهره مند از اين وضعيت 
دالل و واسطه گر است. زماني كه قيمت در حاشيه بازار 
تعيين شود، سهم هر يك از بخش هاي موثر در زنجيره 
توليد و عرضه خودرو به تعادل مي رس��د. به گفته دبير 
انجمن قطعه سازان، اكنون از نقش ستاد تنظيم بازار در 

قيمت گذاري خودرو س��خن به ميان آمده است. ستاد 
هنوز در اين زمينه شروع به كار نكرده تا به تحليل درستي 
از عملكرد آن برس��يم اما اميدواريم كه س��تاد تنظيم 
بازار رويه شوراي رقابت را درباره تعيين قيمت خودرو 
ادامه ندهد. نجفي منش اظهار كرد: محاسبه زياني كه 
تصميمات شوراي رقابت به خودروسازي وارد كرده ساده 
است؛ براي مثال قطعه ساز براي توليد قطعه اي ۱۰ تومان 
هزينه مي كند اما بايد آن را ۸ تومان بفروشد و خودروساز 
خودرويي به ارزش ۸۰ تومان توليد مي كند كه بايد آن 
را ۶۰ تومان بفروشد. او تاكيد كرد: نرخ خودرو درحالي 
در حاشيه بازار تعيين نمي شود كه نرخ انواع محصوالت 
ديگر افزايش يافته است و قيمت گذاري شوراي رقابت 
تنها به تضعيف اقتصادي خودروسازان داخلي مي انجامد.
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كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
قطع آب 200 روستاي 

سيل زده مازندران
ايرنا| مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايي 
مازندران اعالم كرد كه آب آشاميدني حدود 200 
روستاي سيل زده اين استان همچنان قطع است.
بارندگي شديد همراه با سيالب كه از عصر جمعه 
در مازندران آغاز ش��د و تا ظهر روز يكش��نبه در 
بعضي از مناطق ادامه داشت خسارات زيادي به 
بخش هاي مختلف زيربنايي، راه هاي ارتباطي، 
تاسيسات برق رساني، آبرساني و بناهاي مسكوني 

منطقه وارد كرده است.
مجيد فقيه عبدالهي روز يكشنبه در حاشيه بازديد 
استاندار مازندران از مناطق سيل زده تنكابن اظهار 
داشت: بارندگي شديد و سيالب سبب تخريب 
چشمه ها و نيز شكستگي خطوط انتقال آبرساني 
در برخي از روستاهاي اين استان به ويژه تنكابن 

و رامسر شده است.
وي افزود: به علت تخريب راه هاي دسترس��ي به 
آس��اني نمي توان خطوط انتقال را اصالح و آب 
آشاميدني اين روستاها را وصل كرد ضمن اينكه 
آب آشاميدني برخي از روستاها نيز به علت قطعي 

برق، قطع شده است.
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي 
مازندران ميزان خس��ارت اوليه ارزيابي ش��ده 
ناشي از سيل به تاسيسات آبرساني روستاهاي 
اين استان را حدود 15 ميليارد ريال برآورد كرد. 
بر اساس آمارهاي رس��مي، حدود 43 درصد از 
جمعيت سه ميليون و 300 هزار نفري مازندران 

در مناطق روستايي سكونت دارند.
مازندران 2 هزار و 432 روستاي باالي 20 خانوار 
دارد ك��ه يك هزار و 650 روس��تا ب��ا 420 هزار 

مشترك زير پوشش آبفاي روستايي هستند.

بهارستان بيشتر از هميشه به احياي نظام سهميه بندي بنزين نزديك است 

زمزمههايبازگشتكارتسوخت
گروه انرژي    نادي صبوري

چند نف�ر در حال هل دادن ي�ك پرايد از مرز 
ارمنس�تان ب�ه ايران هس�تند، آمپ�ر بنزين 
اتومبي�ل از ب�د روزگار در خاك ارمنس�تان 
چس�بيده اس�ت و اين يعني راننده بايد چند 
برابر قيمتي كه در ايران براي »سوخت گيري« 
مي دهد در ارمنس�تان بپ�ردازد، آن  هم فقط 
براي مسافتي ناچيز؛ طبيعي است كه او ترجيح 
دهد اين مسافت را با كمك بقيه طي كند و در 
نخستين پمپ بنزين ايران سوخت گيري. اين 
وضعيت احتماال انتخاب بس�ياري از كس�اني 
است كه با اتومبيل شخصي خود به كشورهاي 
همسايه ايران س�فر مي كنند. طبق اطالعات 
موجود در وب سايت »گلوبال پترول پرايس« 
بهاي بنزين در ارمنستان 0.8 يورو به ازاي هر 
ليتر اس�ت كه اگر قيمت يورو را بطور متوسط 
12 هزار تومان در نظر بگيريم معادل 9 هزار و 
600 تومان خواهد ب�ود. اين وضعيت در ديگر 
همس�ايه هاي ايران نيز متفاوت نيست، بهاي 
بنزي�ن در تركيه كه ب�ه ص�ورت آزاد تعيين 
مي ش�ود به دنبال افزايش چش�مگير قيمت 
نف�ت در چند ماه اخير در روز 1 اكتبر به 7 لير، 
چيزي نزديك ب�ه 15 هزار تومان رس�يد. در 
مورد افغانستان و پاكستان نيز قيمت حدودي 
بنزين 9000 تومان در هر ليت�ر و 6 هزار و 600 
تومان در هر ليتر است. تفاوت اين اعداد تنها 
در س�وخت گيري راننده اي كه در مرز بنزين 
تمام مي كند خالصه نمي ش�ود بلكه به خوبي 
نش�ان مي دهد تا چه اندازه انگي�زه »قاچاق 
س�وخت از ايران به همس�ايه ها« و همچنين 
مهم تر از آن افزايش افسارگس�يخته مصرف 
بنزي�ن در ايران تقويت مي ش�ود. ام�ا به نظر 
مي رس�د دولت و مجلس در ح�ال حاضر و به 
دليل موقعيت ويژه اقتصادي، نمي توانند بطور 
علني قيمت بنزين را افزايش دهند، در چنين 
وضعيتي »س�هميه بندي« و »كارت سوخت« 
دوباره به ميان مردم باز خواهد گشت. ديروز 
خبرگزاري مجلس شوراي اسالمي شماري از 
گفت وگوها با نمايندگان را در زمينه بازگشت 
كارت سوخت و نظام سهميه بندي منتشر كرد. 
در گزارش پيش رو نگاهي به ريش�ه پيدايش 
كارت س�وخت و وضعيت فعل�ي آن در ميان 

مردم انداخته ايم. 
    

ناصر س��جادي مديرعامل سابق شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي در مورد انگيزه استفاده از كارتي 
تحت عن��وان »كارت س��وخت« در ايران مي گويد: 
»نخس��تين نيازها براي طرح��ي در زمينه كنترل 
مصرف س��وخت در اوايل دهه 80 حس شد . دولت 
پس از جنگ يارانه هنگفتي را ب��راي تامين بنزين 
پرداخت مي كرد. ما از س��ال 1368 و خاتمه جنگ 
تحميلي تا س��ال 1382 بطور متوسط رشدي 10 
درصدي را در مصرف بنزين تجربه مي كرديم. مردم 
اكثرا از خودروهاي ش��خصي استفاده مي كردند. از 

طرفي دورنماي روشني در رابطه با توليد بنزين در 
كشور وجود نداش��ت. اگر كاري براي مهار مصرف 
بنزي��ن صورت نمي گرفت در آين��ده خيلي نزديك 
مش��كل بزرگ تري براي ما ايج��اد مي كرد. در كنار 
طرح س��هميه بندي اين موضوع در نظر گرفته شده 
بود كه دولت بتواند با اس��تفاده از اين ابزار به روشي 
پلكاني براي افزايش قيمت بنزين دست پيدا كند.« 
اي��ن اظهارات در زماني از س��وي س��جادي مطرح 
مي شد كه برخي دس��ت اندركاران پيمانكاري تهيه 
كارت هاي سوخت اصراربر ماندن اين كارت ها بدون 
وجود نظام س��هميه بندي داشتند. او اعتقاد داشت 
انگيزه اصلي استفاده از كارت سوخت، ايجاد زمينه 
براي نزديك كردن بهاي بنزين به فوب خليج فارس 
از يك سو و كنترل مصرف از سوي ديگر بوده است، 
اهدافي كه تا حدودي محقق شده و ديگر لزومي بر 

ابقاي آن وجود نداشت.
امروز اما وضعيت متفاوتي ب��راي ايران رقم خورده 
است، از س��ويي بهاي نفت خام رشدي شديد را در 
چند ماه اخي��ر تجربه كرده به س��طوح 86 دالر در 
هر بش��كه كه باالترين قيمت 4 سال اخير محسوب 
مي شود نزديك شده، از سوي ديگر درآمدهاي نفتي 
ايران تحت مخاطره است و به عنوان عامل تهديدگر 
ديگر ممكن اس��ت واردات بنزين ب��راي ايران با از 

سرگيري تحريم ها دشوار شود.
طبق قانون هدفمندسازي يارانه  ها قيمت بنزين در 
ايران در س��ال 1394 بايد به 90 درصد فوب خليج 
فارس مي رسيد. طبق بررسي تعادل تازه ترين قيمت 

بنزين فوب 6 هزار و 700 تومان در هر ليتر است.
در چنين شرايطي، دولت و مجلس تقريبا در زمينه 
بازگش��ت س��هميه بندي و كارت س��وخت همگرا 
ش��ده اند. به گزارش »تعادل« دي��روز خانه ملت به 
نقل از فريدون حس��نوند رييس كميسيون انرژي 
مجلس، نوش��ت: »كارت هوشمند سوخت بانك به 
روزي از اطالعات خودروها و ميزان مصرف آنها براي 
دولت فراهم كرده و س��بب مي شود آمار و اطالعات 
مناسب و دقيقي درباره ميزان و نحوه مصرف بنزين 
خودروهاي ش��خصي و عموم��ي در اختيار وزارت 

نفت قرار گيرد.« 
فريدون حسنوند با اشاره به احتمال استفاده مجدد 
از كارت سوخت هاي شخصي، گفته است كه يكي از 
مزاياي اس��تفاده از كارت سوخت افزايش شفافيت 
اطالعات در حوزه هاي س��وخت و حمل و نقل است 
به گونه اي كه كارت هوشمند سوخت، بازار عرضه و 

تقاضاي بنزين را شفاف مي كند.
رييس كميس��يون انرژي مجلس شوراي اسالمي، 
با بيان اينكه اس��تفاده از كارت سوخت مانع مهمي 
بر س��ر راه قاچاق بنزين ايج��اد و موجب كاهش آن 
مي شود، عنوان كرده است: كارت هوشمند سوخت 
بانك به روزي از اطالعات خودروها و ميزان مصرف 
آنها براي دولت فراهم كرده و س��بب مي ش��ود آمار 
و اطالعات مناس��ب و دقيقي درب��اره ميزان و نحوه 
مصرف بنزي��ن خودروهاي ش��خصي و عمومي در 

اختيار وزارت نفت قرار گيرد.
حسنوند با اش��اره به موضوع اختالف شديد قيمت 

بنزين ايران و همسايه ها عنوان كرده است: با توجه 
به تفاوت قابل توجه قيم��ت داخلي بنزين با قيمت 
اين فرآورده نفتي در كش��ورهاي همسايه، استفاده 
مج��دد از كارت س��وخت از رواج مج��دد قاچاق به 
خصوص قاچاق س��ازمان يافته اي��ن فرآورده نفتي 

جلوگيري مي كند.

نماينده مردم انديمشك در مجلس شوراي اسالمي، 
با اش��اره به ال��زام مجلس به دولت براي اس��تفاده 
خودروها از كارت س��وخت، بيان داش��ته اس��ت: 
فرآورده هاي نفتي و به  وي��ژه بنزين در ايران بدون 
ابزارهاي كنترلي مصرف مي شود و برخي افراد نيز 
هيچ تالش��ي براي صرفه  جويي ندارند، لذا استفاده 
از كارت هوش��مند س��وخت براي مديريت مصرف 
سوخت مي تواند روشي موثر براي مهار مصرف اين 

فرآورده باشد.
حسنوند با تاكيد بر اهميت داده هاي خروجي كارت 

سوخت گفته است: مي توان با استفاده از كارت هاي 
سوخت شخصي مقدار مصرف سوخت را با در نظر 
گرفتن جزئياتي همانند مصرف س��وخت در انواع 
خودروها يا پراكندگي مناطق كم مصرف و پرمصرف 
بررس��ي كرد كه اين نوع اطالعات ب��راي مديريت 

مصرف سوخت كشور بسيار مهم است.
او در نهايت عنوان كرده است كه بنزين در سهميه 
بندي س��وخت تا ميزان مص��رف معمولي با قيمت 
متعارف فروخته و محاس��به مي ش��ود و اگر فردي 
بخواهد بيش از ميزان سهميه سوخت مصرف كند 
بايد از ميزان تعيين ش��ده مبلغ بيشتري پرداخت 

كند.
البته آن طور كه به نظر مي رس��د هنوز هيچ چيز در 
زمينه بازگشت نظام سهميه بندي و كارت سوخت 
»قطعي« نيس��ت. در همين زمينه ديروز حس��ين 
امير خامكاني نايب رييس كميسيون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي با اش��اره به احتمال سهميه بندي 
سوخت، گفته اس��ت بحث سهميه بندي بنزين در 
كنار كارت س��وخت از سوي مسووالن وزارت نفت 
مطرح ش��ده اما هنوز مشخص نيس��ت كه بنزين 

سهميه بندي مي شود يا خير .
او در ادام��ه با بيان اينكه ني��از عرفي و منطقي يك 
خانواده در حوزه سوخت با سهميه موجود در كارت 
تامين مي ش��ود، بيان كرده اس��ت: » اما اگر فردي 
بخواه��د بيش از نياز عادي مصرف داش��ته باش��د 
بايد هزينه آن را پرداخت كن��د همانند حوزه برق 
كه فردي كه براي اس��تخر و يا ساير تجهيزات برق 
بيش��تري مصرف مي كند بايد هزينه هاي افزون بر 
مصرف عادي را پرداخت كند ت��ا برق يك خانواده 

محروم در دل كوير تامين شود.«  خامكاني با دست 
گذاشتن بر مس��اله »خانواده هاي چند خودرويي« 
عنوان كرده اس��ت كه خان��واده اي كه چند خودرو 
در اختيار دارد و مي خواهد از تمامي اين خودروها 
استفاده كند، بايد هزينه آن را پرداخت كند لذا در 
حال حاضر دولت در حال بررس��ي موضوع سهميه 

بندي بنزين است.
نماينده مردم زرند و كوهبنان در مجلس ش��وراي 
اس��المي، با بيان اينكه در س��هميه بندي سوخت 
تا ميزان مصرف معمولي بنزي��ن با قيمت متعارف 
فروخته و محاسبه مي شود، اظهار داشته است: اگر 
فردي بخواهد بيش از ميزان سهميه سوخت مصرف 
كند بايد از ميزان تعيين شده مبلغ بيشتري پرداخت 
 يا پول س��وخت را ب��ه قيمت تمام ش��ده پرداخت

 كند.
وي افزوده است: وزارت نفت و دولت در حال بررسي 
موضوع س��هميه بندي سوخت هستند و نمي توان 
قطعي گفت كه سهميه بندي انجام مي شود يا خير، 
اما استفاده از كارت سوخت قطعي بوده تا مصرف را 
مديريت و مانع قاچاق شد، البته بخشي از مديريت 

مصرف نيز به سهميه بندي باز مي گردد.
ناي��ب رييس كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي 
اس��المي، با بي��ان اينك��ه مصرف بنزين هر س��اله 
10 درصد رش��د دارد، تصريح كرده اس��ت: هر چه 
پااليشگاه س��اخته مي شود، در نهايت رشد مصرف 
سبب شده نتوان نياز داخل را به صورت كامل تامين 
كرد، لذا با اعمال س��هميه بندي و كارت س��وخت 
كش��ور از واردات بنزين بي نياز مي شود، چراكه در 

6 ماه دوم سال نيز واردات بنزين سخت تر است.

عضو كميسيون عمران مجلس: 

آب را انتقال دهيم، مشكالتش را كم كنيم 
گروه انرژي| 

عضو كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اسالمي، 
مي گويد: به اعتقاد من در ش��رايط فعلي راهي به جز 
استفاده از آب هاي س��طح دريا نداريم و در اين رابطه 
بهترين گزينه براي انتق��ال آب، درياي عمان و خليج 
فارس است. سيدحس��ين افضلي در گفت وگو با خانه 
ملت، با تاكيد بر اينكه مشكل كم آبي و خشكسالي در 
كشور هر روز بيشتر خودش را نشان مي دهد، تصريح 
كرد: احتمال درگيري هاي محلي به خاطر مساله آب 
بسيار زياد است. ما در شهرهاي شمال استان فارس كه 
هيچ وقت تا پيش از اين بحران آب آشاميدني نداشتيم، 

به جد با مشكل كمبود آب آشاميدني روبرو هستيم.
نماينده مردم اقليد در مجلس شوراي اسالمي، اضافه 
كرد: بس��ياري از روستاها و در برخي استان ها -بالغ بر 

7 تا 8 هزار روستا- با تانكر آبرساني مي شوند. اما واقعا تا 
چه مدت به اين صورت مي شود به روستاها آب رساند؟ 
از طرف ديگر هزينه اي كه اين كار به كش��ور تحميل 
مي كند، بسيار باالس��ت. اين در حالي است كه با اين 
روش در درازمدت امكان كنترل كيفيت آب هم امكان 

پذير نيست.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه يا بايد 
از امكان آب هاي ژرف استفاده كنيم، يا از ابرها كمك 
بگيريم و يا آب شيرين كن ها را فعال كنيم، خاطرنشان 
كرد: گرفتن آب از ابر هزينه هاي بس��يار بااليي دارد و 
راندمان آن هم در مقايسه با هزينه ها و ميزان آبي كه 
با اين روش به دس��ت مي آيد، باال نيست. تحقيقات و 
مطالعاتي در مورد آب هاي ژرف در حال انجام است، اما 
در هر صورت اين روش هم هزينه بر است و تازه معلوم 

هم نيس��ت كه بتوان از آب ژرف به عنوان آ ب ش��رب 
استفاده كرد.

افضلي از عربستان به عنوان كش��وري كه از آب هاي 
ژرف بهره برداري مي كن��د، نام برد و گفت: براي مثال 
در عربس��تان آب ژرفي كه تهيه مي ش��ود دمايي در 
حدود 60 تا 70 درجه دارد و پرنمك هم هست كه در 
صورت خنك كردن، اين آب براي كشاورزي تا حدي 
مطلوب اس��ت ولي تبديل اين آب به آب آش��اميدني 

هزينه بر است.
شعضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي، بيان 
كرد: در شرايط فعلي راهي جز استفاده از آب هاي سطح 
دريا نداريم و براي انجام اين حركت بايد مسائل زيست 
محيطي و توان علمي و فني موجود را بررسي كرد. بايد 

تالش كرد مشكالت اين طرح را به حداقل برسانيم.

وي با تاكيد براينكه در حال حاضر استاني نداريم كه با 
مشكل كمبود آب مواجه نباشد، تصريح كرد: به جايي 
رس��يده ايم كه مش��كل جدي براي تامين آب شرب 

داريم و براي حل اين معضل بايد راهكارهاي علمي را 
بررس��ي كنيم و مشكالت اجراي طرح انتقال آب را به 

حداقل برسانيم.
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رييس اتاق مشترك ايران و هند: 
خريد نفت هند از ايران ادامه مي يابد

تسنيم| رييس اتاق مش��ترك ايران و هند بيان كرد: هند بدون توجه به 
فشارهاي امريكا خريد نفت خود از ايران را همچنان ادامه مي دهد اما حجم 
واردات نفت از ايران را كاهش خواهد داد. ابراهيم جميلي اظهار كرد: سابقه 
مراودات بين دو كشور ايران و هند بسيار ديرينه و طوالني است. وي همچنين 
اظهارداشت: اساس برخي از پااليشگاه هاي هند بر پايه نفت ايران بنا شده 
است. رييس اتاق مشترك ايران و هند گفت: فشارهاي زيادي از سوي امريكا 
و عربستان بر روي هند است تا اين كشور نفت مورد نياز خود را از ايران تأمين 
نكند.  وي افزود: عربس��تان سعودي س��هام برخي از پااليشگاه هاي هند را 
خريداري كرده و سرمايه گذاري هاي هنگفتي در اين بخش انجام داده تا نفت 
توليدي خود و ساير كشورهاي همسو مانند امارات را استفاده كند.  جميلي با 
بيان اينكه اقتصاد هند يك اقتصاد رو به رشد است، اظهارداشت: اگر هند نفت 
مورد نياز خود را از ايران تأمين نكند بدون شك اقتصاد اين كشور دچار آسيب 
خواهد شد. وي گفت: ايران و هند به جز نفت در ساير حوزه ها همكاري هاي 
مشترك زيادي با يكديگر دارند.  رييس اتاق مشترك ايران و هند همچنين 
گفت: اداره بندر چابهار از جمله همكاري هاي مشترك اين دو كشور است. وي 
تصريح كرد: هند در حال حاضر به يكي از مهم ترين كشورهاي صادركننده 
كاال و خدمات در جهان تبديل شده و بندر چابهار مي تواند به عنوان دروازه 
ورود هندي ها به كشورهاي تركمنستان، افغانستان، ازبكستان، قزاقستان، 
جمهوري آذربايجان، ارمنستان، گرجس��تان و روسيه نقش آفريني كند. 

جميلي گفت: هند با وجود تمامي فشارها و چالش ها همچنان خريدار نفت 
ايران خواهد بود منتها حجم خريد نسبت به گذشته كمتر مي شود.وي افزود: 
هند از تصميم امريكا مبني بر عدم خريد نفت از ايران تمكين نخواهد كرد 
بنابراين اقدام شجاعانه هندي ها باعث مي شود كشورهاي ديگر بر تصميمات 
خود در خصوص خريد نفت از ايران تجديد نظر كنند. رييس اتاق مشترك 
ايران و هند يادآور شد: متأسفانه برخي از كشورهاي خريدار نفت ايران به دليل 

ترس از امريكا پاپس كشيده و خريد خود را متوقف كرده اند.

   حس�ين امير خامكان�ي نايب رييس 
كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: اگر فردي بخواهد بيش از نياز عادي 
مصرف داش�ته باش�د بايد هزين�ه آن را 
پرداخت كند، همانند حوزه برق كه فردي 
كه براي اس�تخر و يا ساير تجهيزات برق 
بيشتري مصرف مي كند بايد هزينه هاي 
اف�زون بر مصرف ع�ادي را پرداخت كند 
ت�ا برق يك خانواده مح�روم در دل كوير 

تامين شود.

برش

 كارون، ركورددار 
كاهش بارندگي

پ�اون| حوضه كارون بزرگ ب��ا 254 ميلي متر 
اختالف با تراز نرمال، بيشترين كاهش بارندگي 

در سال آبي گذشته را داشته است.
بررسي آمار بارندگي تجمعي حوضه هاي سي گانه 
آبريز درجه دو در سال آبي 97-96 نشان مي دهد، 
ميزان بارش در اكثر حوضه ها كاهشي بوده و در 
اين ميان، بيشترين كاهش بارندگي در حوضه 
»كارون بزرگ« با 254 ميلي متر اختالف با تراز 

نرمال به ثبت رسيده است.
بر اس��اس اين گزارش، حوض��ه  كارون بزرگ با 
380 ميلي متر بارندگي در سال گذشته و 488 
ميلي متر در س��ال 96-95، با ت��راز نرمال 254 
ميلي متر اختالف داشته كه خشك ترين حوضه 

در سال آبي جاري گذشته مي شود.
همچنين بيشترين كاهش بارندگي 10 سال اخير 
در حوضه آبريز »بندرعباس، سديج « با 86 درصد 

اختالف ثبت شده است.
بر همين اس��اس، در مقايس��ه بارش ها در ديگر 
حوضه هاي درجه دو كش��ور نسبت به سال آبي 
96-95، حدود 90 درص��د كاهش بارندگي در 
حوضه آبريز »بندرعباس، سديج «، 76 درصد در 
حوضه آبريز »كل، مهران و مسيل هاي جنوبي« 
و 72 درصد كاهش در حوضه آبريز »مند، كاريان 

و خنج« گزارش شده است.

 شوك تحريم ها 
در انتظار بازار نفت

شانا| يك تحليلگر بانكي اعالم كرد كه تحريم هاي 
امريكا ضد صادرات نفت ايران سبب شوك عرضه 

در بازار نفت خواهد شد.
به گزارش شبكه سي ان بي سي، آبيشك دسپانده، 
از مديران بان��ك امريكايي جي پي مورگن، اعالم 
كرد پيش بيني اين بانك درباره قيمت ش��اخص 
نفت خام برنت 90 و قيمت شاخص دبليو تي آي 
امريكا 80 دالر است. وي اعالم كرد كه در چند روز 
گذشته، بازار نوسان هاي شديدي را در معامالت 
مي��ان روز تجربه كرده و با آغ��از تحريم هاي ضد 
صادرات نفت ايران، اين حركت ها شديدتر خواهند 
ش��د. اين مدير جي پي مورگ��ن گفت: بي ترديد 
مهم تري��ن دليل اميدواري ما ب��ه افزايش قيمت 
نفت، تحريم هاي ضد ايراني است كه موجب شوك 

عرضه خواهد شد.

كاهش صادرات  ميعانات گازي
ايسنا| صادرات انواع ميعانات گازي در شش ماهه 
نخس��ت سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته 46 درصد كاهش داشته است.
بر اس��اس تازه ترين آمار گمرك اي��ران از تجارت 
خارجي ش��ش ماهه نخست س��ال جاري، در اين 
مدت چهار ميليون و 644 هزار تن ميعانات گازي از 
ايران صادر شده است كه ارزش آن به دو ميليارد و 

417 ميليون دالر مي رسد.
به اين ترتيب، سهم ميعانات گازي از صادرات ايران، 
8.2 درصد از وزن كل صادرات انجام شده و 10.46 

درصد از ارزش كل صادرات انجام شده است.
اين در حالي است كه در مدت مشابه سال گذشته 
هشت ميليون و 629 هزار تن انواع ميعانات گازي به 
ارزش سه ميليارد و 385 ميليون دالر از ايران صادر 
ش��ده بود. ميعانات گازي در سال گذشته 14.74 
درصد از وزن صادرات ش��ش ماهه ايران و 16.54 
درصد از كل ارزش صادرات در اين مدت را به خود 

اختصاص داده بود.
به اين ترتيب مقايسه آمار صادرات ميعانات گازي 
در شش ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از لحاظ وزن تقريبا نصف شده 

و بيش از 46 درصد كاهش داشته است.
همچني��ن از لح��اظ ارزش ني��ز، ص��ادرات اين 
محصوالت نسبت به سال گذشته با كاهش 28.58 

درصدي همراه بوده است.

اويل پرايس:
تالش مسقط براي نجات خط لوله گاز با تهران 

ايلنا|  اويل پرايس با اش��اره به مذاك��رات طوالني ايران و عمان 
در س��ال هاي اخير براي اح��داث خط لوله صادرات گاز نوش��ت: 
سال گذشته در نهايت چراغ س��بز اين پروژه روشن شد و كميته 
مشتركي در ماه جوالي به منظور نهايي كردن توافق تشكيل شد. 
اما همزمان عمان در دوراهي بين ايران و امريكا گير كرده اس��ت. 
اويل پرايس  عمان را كشوري خواند كه با وجود افزايش تحريم هاي 
امريكا عليه ايران، روابطش را با اين كش��ور تقويت كرده است. در 
اين گزارش با اش��اره به عنوان »س��ويس خاورميانه« كه به عمان 
اطالق مي شود، گفته شد: عمان به دليل نقشي كه در ديپلماسي 
صلح دارد و به دليل ميانجي گري ه��ا و بي طرفي هايش به اين نام 
معروف شده است. مسقط همواره تالش كرده روابط خوبي با ايران 

و امريكا داشته باشد.
 اين رس��انه افزود: اين نخس��تين بار در س��ال هاي اخير است كه 
سياست بي طرفي عمان به لطف افزايش فشارها بر ايران از سوي 
امريكا و عربس��تان و امارات به چالش كشيده شده است. در ميان 
اين چالش، خط لوله پيشنهادي گاز ميان ايران و عمان هم مساله 
ساز شده است. اويل پرايس با اش��اره به مذاكرات طوالني ايران و 
عمان در سال هاي اخير براي احداث اين خط لوله نوشت: برآورد 
اولي��ه حاكي از هزينه 1.2 ميليارد دالري براي اين پروژه اس��ت و 

روزانه 28 ميليون متر مكعب گاز طبيعي از بندر كوه مبارك ايران 
به بندر س��وهار عمان انتقال داده خواهد شد. اين رسانه همچنين 
نوش��ت: انتظار مي رود ايران تعداد خط لوله ه��اي گاز خود را در 
سراسر خاورميانه در سال هاي پيش رو افزايش دهد. اما به زودي 
اين سياس��ت با تحريم هاي س��نگين ترامپ عليه ايران به چالش 
كش��يده خواهد ش��د. دولت ترامپ از ماه نوامبر تحريم هاي نفتي 

خود عليه ايران را از سر خواهد گرفت.
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عكسروز

چهرهروز

چه كساني كتاب را از بچه ها گرفتند؟
مصطفي رحماندوست مي گويد: مشكل اصلي كتاب نخواندن بچه ها اول از خانواده و بعد از مدرسه سرچشمه مي گيرد؛ امروزه نه در بين خانواده 
و اقوام و نه در مدرسه، كتاب خواندن و عضو كتابخانه بودن براي بچه ها افتخار محسوب نمي شود. اين شاعر و نويسنده ادبيات كودك و نوجوان با 
بيان اينكه كتابخانه خوب براي كودكان وجود دارد اما كودكان و نوجوانان هستند كه كتاب نمي خوانند، به ايسنا گفت: امروزه معموال خانواده ها 
اهل كتاب نيستند و بالطبع، لذت كتاب خواندن به بچه ها هم انتقال پيدا نمي كند و عضويت در كتابخانه ها هم در بين خانواده و اقوام براي بچه ها 
افتخار محسوب نمي شود. او سپس سيستم آموزشي را ديگر علت دوري بچه ها از كتاب و مطالعه دانست و بيان كرد: مدرسه هاي ما مبناي شان 

فقط حفظ كردن و نمره گرفتن است و اينگونه نيست كه بچه ها براي يك پرسش و پيدا كردن جواب آن به كتاب مراجعه كنند.

ايستگاه

بازگشت خون آشامان محبوب به سينما
طرفداران فيلم پرفروش »گرگ و 
ميش« به مناسبت دهمين سالگرد 
اولين اكران اين فيلم س��ينمايي، 
دوباره خون آشامان محبوب خود را 
روي پرده هاي سينما خواهند ديد.

به گزارش، فيل��م »گرگ و ميش« 
)۲۰۰۸( دوب��اره راهي س��ينماها 

خواهد شد. بنابر اخبار منتشر شده قرار است پديده حيرت انگيز گيشه هاي 
سال ۲۰۰۸، دوباره و قبل از جشن هالووين در سينماهاي امريكا اكران شود. 
اين اكران دو روزه به مناس��بت دهمين س��الگرد اكران »گرگ و ميش« در 

۲۱نوامبر ۲۰۰۸ است.
»گرگ و ميش« فيلمي در ژانر فانتزي عاشقانه و از شاخه خون آشام ها است 
كه بر اساس كتابي پرفروش به همين نام نوشته استفن ميرساخته شد و در 
سال ۲۰۰۸ بيش از ۴۰۰ ميليون دالر فروش جهاني داشت. موفقيتي كه باعث 
شد ۴ فيلم »گرگ وميش: ماه نو« )۲۰۰۹(، »گرگ وميش: كسوف« )۲۰۱۰(، 
»گرگ وميش: سپيده دم - قسمت اول« )۲۰۱۱( و »گرگ وميش: سپيده دم 
- قسمت دوم« )۲۰۱۲( به دنبال آن ساخته شوند و بازيگران جوانش همچون 
روبرت پتيسون و كريستين استوارت را به شهرتي جهاني برساند. حال ۱۰ سال 
بعد آن اكران موفقيت آميز، اين فيلم دوباره در روزهاي ۲۱ و ۲۳ اكتبر )۲۹مهر 
و ۱ آبان( در بيش از ۴۵۰ سال سينما در سراسر اياالت متحده امريكا نمايش 
داده خواهد شد. اين اكران ويژه را ويديويي از صحبت هاي كاترين هاردويك، 

كارگردان و جكسون راتبون، بازيگر فيلم همراهي خواهد كرد. 
دست اندركاران اين برنامه آن را تالشي براي عرضه يك تجربه منحصر به فرد 
ناميده اند؛ فراهم آوردن لذت دوباره تماشاي دسته جمعي »گرگ و ميش« 
روي پرده سينما و همچنين دادن شانسي به طرفداران كم سن و سال تر كه 

ده سال پيش امكان ديدن اين فيلم را در سينما نداشته اند.

بازارهنر

»رويايسهراب«بهزوديتمامميشود
كارگردان »روياي سهراب« اعالم كرد به سكانس هاي 
پاياني فيلمبرداري اين فيلم سينمايي رسيده اند و به 

زودي تدوين آغاز مي شود.
علي قوي تن كارگردان و تهيه كننده سينما با اشاره به 
فيلم سينمايي »روياي سهراب« گفت: پنج سكانس تا 
پايان فيلمبرداري باقي مانده است و با توجه به اينكه اين 
سكانس ها نيازمند ويژوآل افكت هاي خاصي است بايد 
طراحي الزم براي فيلمبرداري اين سكانس ها صورت 
گيرد. او اضافه ك��رد: به زودي تدوين اي��ن پروژه آغاز 
مي ش��ود و هنوز مشخص نيست تدوين اين كار را چه 
كسي برعهده مي گيرد. اين كارگردان درباره موسيقي 
»روياي س��هراب« تاكيد كرد: براي ساخت موسيقي 
اين پروژه وس��واس خاصي دارم و در اين زمينه هنوز با 
هيچ آهنگسازي به توافق نرسيده ام. او در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا از شعرهاي زنده ياد سهراب سپهري براي 
اين پروژه استفاده مي كند يا خير، توضيح داد: هنوز در 
اين باره تصميم نهايي گرفته نشده است و بايد ديد نياز 

فيلم در اين زمينه چگونه اس��ت. كارگردان »آفتاب، 
مهتاب، زمين« در پايان گفت: اين فيلم براي حضور در 
سي و هفتمين جشنواره ملي فيلم فجر آماده مي شود. 
بهاره كيان افشار، مهدي سلطاني، الله اسكندري، ترالن 
پروانه، ابوالفضل ميري، غزاله اكرمي، مينا جعفر زاده، 
محمد برس��وزيان، فروغ امجدي، حسين محمديان، 
حسن عليرضايي، داود خليلي، شادي عزيزي، مرتضي 
مرتضايي، فاطمه كرمپور، مهرداد داوري، سميه آقايي و 

ريحانه بابا رضايي بازيگران اين پروژه هستند.

سفر»آلفابت«بهكنياواسپانيا
انيميشن كوتاه »آلفابت« ساخته كيانوش عابدي به 

بخش مسابقه ۲ جشنواره راه يافت.
 FICEE اين انيميشن در هشتمين دوره جشنواره
 )International Film Fest educational
and spiritual film( ب��ه رقابت مي پردازد. در 
اين جشنواره از بين ۷۳۲ فيلم متقاضي ۳۱ فيلم به 
بخش مسابقه راه يافتند. جشنواره »الفيس« از ۹ تا 
۱۷ نوامبر برابر با ۱۸ تا ۲۶ آبان ماه و در هشت بخش 
در اس��پانيا برگزار مي شود. همچنين »آلفابت« به 
يازدهمين دوره جشنواره فيلم »ايد« FilmAid در 
كنيا راه يافته است كه ۱۳۰۰ فيلم متقاضي حضور 
در اين جش��نواره بوده اند. اين جشنواره در نايروبي 
برگزار مي ش��ود. »آلفابت« زندگي انس��ان هايي را 
روايت مي كند كه زندگي كردن را فراموش كرده و از 
آگاهي و حقيقت دور مانده اند. بطور كلي اين فيلم در 
مورد مردماني است كه سال ها است الفباي زيستن را 

از ياد برده اند، نمي بينند، نمي شنوند و سخني بر لب 
نمي سرايند، ولي كلمات بي قرار در انتظارند. عوامل 
ساخت اين انيميشن عبارتند از كارگردان: كيانوش 
عابدي، انيماتور: فرنوش عابدي، رندر و كامپوزيت: 
مرتضي نيتي، وي��ژوآل: حامد پوركرم��ان، طراح: 
اميرحس��ين نوروزي، بك گراند: محدثه پيله وران، 
موسيقي: سروش عابدي، محصول: مركز گسترش 

سينماي مستند و تجربي. 

»ايوبآقاخاني«باشيروانيداغدرايرانشهر
نمايش »ش��يرواني داغ« به قلم و كارگرداني ايوب 
آقاخاني در سالن س��مندريان تماشاخانه ايرانشهر 

روي صحنه مي رود.
نمايش »شيرواني داغ« كه با اقتباس و دراماتورژي 
ايوب آقاخاني و رضا بهاروند از روي نمايشنامه معروف 
تنسي ويليامز امريكايي براي تمرين آماده  شده، از اول 
آذر در سالن سمندريان تماشاخانه ايرانشهر به عنوان 
جديدترين كار گروه تئاتر پوشه و محصول موسسه 
پوشه هنر پارسي به كارگرداني ايوب آقاخاني براي 
نخستين بار در ايران روي صحنه خواهد رفت. از اين 
نمايش شهير قبل و بعد از انقالب هيچ اجرايي به روي 
صحنه نرفته است اما خاطره نسخه سينمايي آن كه 
در سال ۱۹۵۸ توسط ريچارد بروكس ساخته شده 

در ذهن بسياري از عالقه مندان تئاتر و سينماست. 

ايوب آقاخاني پيش تر در مقام نويسنده، كارگردان و 
بازيگر دو نمايش »نام همه مصلوبان عيسي است« 
و »زنان��ي كه به بزه��ا خيره ش��ده اند« را در همين 
تماشاخانه به صحنه برده است و در مقام بازيگر نيز 
در نمايش »ش��ب روي سنگ فرش خيس« حضور 

داشته است.

میراثنامه

حراج آثار چندصد ساله ايراني-اسالمي در لندن
در حراج��ي هنر دنياي اس��الم و 
هند كريستيز در لندن نزديك به 
۱۵۰ اث��ر ايراني از نس��خ چندصد 
س��اله قرآن و ش��اهنامه و مثنوي 
معنوي تا نقاشي هاي و كاشي هاي 
دوره صفوي و چندين تخته فرش 
پارسي با قيمت اوليه هزار تا بيش 

از ۲۳۰ هزار دالر چوب حراج مي خورند. در اين حراجي با عنوان كامل هنر 
دنياي اسالم و هند ش��امل قالي و فرش هاي شرقي كه در تاريخ ۲۵ اكتبر 
)سوم آبان( در لندن برگزار مي شود، در مجموع ۳۸۵ اثر از كشورهاي ايران، 
هند، تركيه، چين، س��وريه، عربستان، اسپانيا، روسيه، فلسطين، مراكش، 
اردن، ايتاليا، مصر، بريتانيا، عراق، ازبكستان، تركمنستان و تونس در معرض 

فروش خريداران قرار خواهد گرفت. 
در ميان آثار با منش��أ ايراني كه شامل ۱۰۳ اثر به عالوه ۴۵ تخته فرش پارسي 
مي شود، يك نسخه قرآن مربوط به دوره صفوي )اواخر قرن شانزدهم ميالدي( 
با قدمت حدودي پيش از ۴۰۰ سال و با قيمت تخميني ۱۵۵ هزار تا ۲۳۲ هزار 
دالر در رتبه اول گران ترين آثار اين حراجي جاي گرفته اس��ت )رتبه دوم كل 
حراجي( و پس از آن تابلو »جوان نشسته« اثر رضا عباسي نقاش بزرگ زمان شاه 
عباس صفوي در ميان كل آيتم هاي موجود در اين حراجي با قيمت تخميني 
۱۲۹ هزار تا ۱۹۴ هزار دالر قرار دارد. اثر نقاشي از سلطان محمد ميرزا، استاد 
نقاش��ي رنگ روغن، آبرنگ و نقاشي الكي عصر قاجاريه نيز ۱۰۳ تا ۱۵۵ هزار 
دالر برآورد قيمت شده است و نس��خه اي شاهنامه فردوسي كه قدمت آن به 
سال ۱۶۴۰ ميالدي )۳۷۸ سال پيش( بازمي گردد نيز ۱۰۳ تا ۱۵۵ هزار دالر 
به فروش گذاشته مي شود. همچنين نقاشي رنگ روغن »پرتره اي از يك بانو« 
كه مربوط به دوره صفوي همزمان با اواسط قرن هفدهم ميالدي است با قيمت 

اوليه ۵۲ تا ۷۸ هزار دالر حراج شد.

تاريخنگاري

بازداشت قوام السلطنه 
شانزدهم مهر ۱۳۰۲، به دستور رضاخان، قوام السلطنه به اتهام شركت در توطئه 
قتل وي، بازداشت و زنداني شد. درست دو سال قبل از دستگيري، در همين تاريخ، 
قوام السلطنه رييس الوزراء با حضور در مجلس شوراي ملي، اعضاي كابينه خود 
را معرفي كرده بود. البته بازداشت قوام ديري نپاييد و او پس از يك دوره دوري از 

سياست، سال ها در عرصه سياست ايران تاثير گذاشت. 
حيات سياسي قوام السلطنه در عصر حكومت رضاشاه به شكلي پنهان و تنها به 
صورت مراوده و نامه نگاري هاي او با دوستان نزديك و اقوامش چون علي اميني 
ادامه يافت اما پس از شهريور ۱۳۲۰ و خروج رضاشاه از ايران دوباره شكوفا گشت 

بطوري كه در مرداد سال ۱۳۲۱ قوام السلطنه به نخست وزيري برگزيده شد.
او در خالل سه دوره صدارتش در ايران خواستار به قدرت رساندن نيروي سومي 
بود تا در برابر فشارهاي ناشي از سياست هاي روس و انگليس از آن بهره ببرد. به 
همين دليل پاي سياستمداران امريكايي را به ايران باز كرد و شماري از مستشاران 

مالي را به ايران آورد تا به اصالح به امور مالي و گمركات ايران بپردازند.
صدارت اول قوام در س��ال ۱۳۲۱ ش بر اثر تظاهرات گسترده مردم و اعتراض به 
قيمت باالي مواد غذايي، تورم، چاپ اسكناس و قانون ماليات بر درآمد، مستعجل 

شد.
از همين سال ها اختالف قوام السلطنه و محمدرضا پهلوي آغاز گشت. بي توجهي 
قوام به ش��اه جوان در ميان درباريان و نزديكان ش��اه چنين شايعه كرد كه قوام 
مي خواهد بساط سلطنت را در ايران برچيند و حكومت جمهوري برپا سازد، اما 
نزديكان قوام از جمله ابوالحسن ابتهاج در خاطرات خود در اين مورد گفته است: 
»قوام معتقد به سلطنت بود، هميشه مي خواست نخست وزيري با اقتدار باشد و 

شاه در كارهايش دخالت نكند.
اما اينها را به قيمت بر كنار كردن ش��اه نمي خواست«. قوام به اندازه اي در روابط 

خود مس��تقل عمل مي كرد كه دو تن از اعضاي كابينه اش، يعني اللهيار صالح و 
دكتر بهرامي را به جرم اينكه بي اطالع وي با شاه ديدار كرده بودند از كابينه اخراج 
كرد. او با وجود تمام دسايس در اوضاع بحراني ۱۳۲۴ ش بازهم به صدارت رسيد 

و دوره نخست وزيري دوم خود را با چهار امتياز عمده آغاز كرد.
مجلس تا خروج نيروهاي متفقين تشكيل نمي شد و او وقت كافي داشت تا اقدامات 
خود را انجام دهد و شاه نمي توانست با ايجاد جنجال حقوقي و قانوني براي او دردسر 
ايجاد كند. ش��وروي نيز به او اعتماد داش��ت و اين برگ برنده اي در فرو نشاندن 
بحران هاي داخلي ايران به حساب مي آمد. به ويژه آنكه تأكيد مي كردند كه جز او با 
شخص ديگري درباره خروج نيروهاي روسي از خاك ايران گفت وگو نخواهند كرد.

كیوسك

آغاز تراژدي كاوانا براي 
امريكا

    ال پايس: 
ب��رت كاوانا ب��ه عضويت 
ديوان عالي اين كش��ور 
درآم��د. طبق گ��زارش 
صفح��ه اول اين روزنامه، 
نام��زد معرفي ش��ده از 
سوي دونالد ترامپ براي 
كرسي خالي ديوان عالي 
از مجلس سنا راي اعتماد 

گرفت. جلس��ه نهايي راي گيري در اي��ن باره بارها 
با فرياد معترضان انتخاب آقاي كاوانا مختل ش��د. 
معترضان تاييد آقاي كاوانا را »بي اهميتي به قربانيان 
آزار جنسي« تعبير مي كنند. پيش از اين نيز دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري امريكا بارها حمايتش را از 
برت كاوانا نامزد منتخبش براي عضويت در ديوان 
عالي امريكا، اعالم ك��رده و گفته بود كه انتظار دارد 
مجلس س��نا صالحيت كاوانا را تايي��د كند. به اين 
ترتيب بررسي صالحيت قاضي كاوانا كه در دو هفته 
گذشته به دليل طرح اتهام هاي آزار جنسي عليه او 
روندي پر تنش يافته بود، به پايان خود رس��يد و او 
موفق شد بر كرسي خالي ديوان عالي امريكا تكيه بزند. 

    ساندي تايمز: 
اين روزنام��ه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي از 
ادامه تنش هاي سايبري 
بين كش��ورها خبر داد. 
طبق اين گزارش، منابع 
خبري بريتانيا از اجراي 
ي��ك رش��ته تمرينات 
نظامي ارتش اين كشور 

ش��امل تمرين عمليات مقابله با حمله سايبري 
فرضي روس��يه و پاس��خ متقابل به اين حمله از 
طريق حمله به شبكه برق روسيه خبر دادند. گفته 
مي ش��ود دولت بريتانيا نگران است كه آمادگي 
دفاعي لندن در برابر حمالت س��ايبري به قدري 
پايين باش��د كه جز حمله هسته اي، گزينه هاي 
چنداني براي پاسخگويي متقابل به حمله سايبري 
روسيه وجود نداشته باشد. آنطور كه در بسياري 
از گزارش ها گفته شده، بريتانيا همواره روسيه را 
به ارتكاب جرايم س��ايبري متهم كرده است كه 
از جمله آنها مي توان به تالش اخير جاسوس��ان 
روسي در هك كردن ديده بان بين المللي تسليحات 

شيميايي در الهه اشاره كرد.

    داون: 
عمران خان از بررس��ي 
پروژه كريدور اقتصادي 
چين و پاكستان خبر داد. 
به گ��زارش صفحه اول 
اين روزنامه، پيش از اين 
دولت جديد پاكستان به 
رهبري عم��ران خان با 
اعالم اينكه به طرح »سي 

پك« پايبند مي ماند، بررسي مجدد طرح كريدور 
اقتصادي چين و پاكس��تان را خواستار شده بود. 
سفير چين نيز در پاكستان اعالم كرده كه پكن، 
آماده قبول پيشنهاد دولت جديد پاكستان براي 
ايجاد تغيير در طرح مش��ترك كريدور اقتصادي 
چين و پاكستان موسوم به »سي - پك« است. با 
اين حال، آنطور كه گفته ش��ده، دولت پاكستان 
نسبت به ش��رايط مالي و چش��م انداز هزينه آن 
نگراني هايي دارد، چراكه شرايط ذكر شده در اين 
طرح باعث بدهكار شدن طوالني مدت پاكستان 
به چين خواهد ش��د كه اي��ن مي تواند به اقتصاد 
پاكس��تان در دراز مدت لطمه وارد كند. بدهكار 
بودن پاكستان در درازمدت با شعارهاي عمران خان 
مبني بر رهايي از بدهي هاي خارجي در تضاد است.

نگاهيبهتازهترينبررسيتلفاتوخسارتهايزلزلهوسونامياندونزي

گروهگوناگون|
۲۸س��پتامبر، اندونزي شاهد دو زلزله 
به بزرگي ۶.۱ و ۷.۴ ريشتر بود. پس از 
اين دو زمين لرزه، مقامات اندونزي در 
مورد وقوع سونامي هشدار داده و تا ۱۱ اكتبر در اين 
كشور حالت اضطراري اعالم شد. اين زمين لرزه كه 
در نزديكي جاكارتا پايتخت اندونزي رخ داد، تلفات و 
خسارت هاي گسترده اي برجاي گذاشت. در ساعات 
اولي��ه عمليات امداد و نجات در اين منطقه، ش��مار 
تلفات حدود ۲۰۰ نفر اعالم شد و از آن لحظه تاكنون، 
رفته رفته بر تعداد كشته شدگان اين زمين لرزه افزوده 
مي شود. طبق تازه ترين برآورد مجمع جهاني اقتصاد، 
تاكنون شمار تلفات و اجساد كشف شده به بيش از 
هزار و ۵۰۰ نفر مي رسد. اين آمار در حالي اعالم شده 
كه نگراني هاي بسياري درباره مدفون شدن افراد در 
زير آوار ساختمان هاي فروريخته در شهر پالو وجود 
دارد؛ شهري كه شاهد بيشترين تلفات و خسارت ها 
در اين زمين لرزه بوده است. همچنين، مقامات محلي، 
از حادثه ديدگان احتمالي خبر دادند كه زير آوار يك 
مجتمع مسكوني دولي در شهر پالو گرفتار شده اند. 
آنها با اش��اره به ويراني و تخريب كامل هزاران منزل 
مس��كوني از بيش از هزار مفقود در اين سانحه خبر 
داده و احتم��ال خروج حداكثر يكصد حادثه ديده از 
زير آوار را مطرح كرده اس��ت. اين در حالي است كه 
در تازه ترين گزارش ها، شمار مفقود شدگان بيش از 
۵ هزار نفر اعالم شده است. به گفته مقامات اندونزي، 
ممكن اس��ت بس��ياري افراد در گل والي خانه هاي 

تخريب شده مدفون شده باشند.
به گزارش رس��انه هاي اندونزيايي ميزان تخريب و 
نابودي مناطق مسكوني، اداري، آموزشي و شهري 
در اين منطقه بسيار باالست و عمليات امداد و نجات 
ممكن است مدت ها به طول بينجامد. طبق گزارش 
مجمع جهاني اقتصاد، بيش از ۵ هزار خانه مسكوني 
تخريب ش��ده اس��ت. همچنين برخي از گزارش ها 
حاكي از آن است كه هزاران نفر از مردم در خيابان ها 
بدون هيچ گونه كمك هاي اوليه به س��ر مي برند و از 

اين رو اقالم و كاالهاي بسياري از مراكز خريد تخريب 
نشده، غارت شده است. آنطور كه در تازه ترين آمارها 
منتشر شده، حدود ۷۰ هزار نفر در اندونزي خانه هاي 
خود را از دست داده و در ويرانه هاي شهر پالو و اطراف 
مركز زلزله و سونامي، آواره شده و نيازمند كمك هاي 
فوري و اوليه هستند. البته قابل ذكر است كه اين آمار، 
هرلحظه در حال تغيير بوده و ساعت به ساعت بر شمار 

تلفات و آوارگان و منازل مسكوني افزوده مي شود. 
آنطور كه در گزارش مجمع جهاني اقتصاد اعالم شده، 
تاكنون حدود ۷۰ تن موادغذايي و آب آش��اميدني 
از سوي صليب س��رخ، به مناطق آسيب ديده زلزله 
اندونزي فرستاده شده است. همچنين، سخنگوي 
دبيركل س��ازمان مل��ل متحد در نشس��ت خبري 
روزانه خود از آغاز طرح كم��ك ۵۰ ميليون دالري 
به آسيب ديدگان زلزله و س��ونامي اندونزي توسط 
نهادهاي بشردوس��تانه اين سازمان خبر داد. اين در 
حالي است كه طبق گزارش هاي منتشر شده به دليل 
مسدود شدن راه هاي ارتباطي و آسيب ديدن فرودگاه، 
ارسال كمك هاي بين المللي با كندي ادامه دارد. اين 

در حالي است كه اكثر بازماندگان نياز به مواد غذايي، 
دارو و آب آشاميدني دارند و سازمان جهاني بهداشت 
با توجه به اينكه هنوز بس��ياري از اجساد اين حادثه 
مرگبار دفن نشده اند، نسبت به شيوع بيماري هاي 

واگير در اين منطقه مانند وبا هشدار داده است. 
آنط��ور ك��ه در بس��ياري از گزارش ها گفته ش��ده، 
مجمع الجزاير اندونزي، به صورت پي درپي در معرض 
زلزله و س��ونامي قرار دارد. پيش از اين نيز، در سال 
۲۰۰۴ مي��الدي، زلزله جزيره س��وماترا باعث بروز 
سونامي س��همگين در سراسر اقيانوس هند شد كه 
۲۲۶ هزار نفر را در ۱۳ كشور، از جمله بيش از ۱۲۰ 

هزار نفر در اندونزي تلفات برجا گذاشت. 
بر اين اس��اس، دفتر كاهش خطر بالياي س��ازمان 
ملل نيز با صدور بياني��ه اي اعالم كرده كه با توجه به 
ميزان بسيار زياد تلفات و خسارات ناشي از زلزله ها و 
بالياي طبيعي گسترده ازجمله سونامي در اندونزي و 
كشورهاي حوزه آسيا و اقيانوس آرام، اين كشورها بايد 
براي توانمندسازي شهرهاي ساحلي خود، اقدامات 
محافظتي در برابر تهديد بالياي طبيعي انجام دهند.

فاجعه اندونزي به زبان اعداد 

آمارنامه

اكران»اعتراضخاموش«درجشنوارهحقيقت
ميكاييل دياني كارگردان مستند اجتماعي » اعتراض 
خاموش« درباره اين اثر گفت: اين مستند نيمه بلند 
اجتماعي به موضوع خودكشي و وضعيت آن در ايران 
و بحران خودكشي هاي اعتراضي مي پردازد و چهار 

روايت از چهار خودكشي را به تصوير كشيده است.
دياني همچنين با اشاره به روند ساخت اين اثر مستند 
اظهار كرد: س��اخت اين مستند يك سال زمان برده 
اس��ت و با كار پژوهش��ي و آماري همراه بوده است 
كه در تابس��تان امسال تكميل ش��د و پس از چند 
اكران خصوصي براي كارشناس��ان و اهالي رس��انه، 
تدوين نهايي آن براي شركت در جشنواره »سينما 
حقيقت« آماده شده است.  او اظهار كرد: اولين اكران 

عمومي مس��تند »اعتراض خاموش« در جشنواره 
سينماحقيقت امسال خواهد بود و احتماال با توجه به 
برخي از حساسيت هاي پيرامون موضوع اين اثر؛ بعد از 
آن هم بيشتر در جمع هاي تخصصي اكران خواهد شد.
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