
پ��س از چن��د روز 
باالتر بودن نرخ معامله 
دالر نس��بت ب��ه ن��رخ 
يورو كه نرخ دالر باالي 
10 هزار توم��ان و نرخ 
ي��ورو با ح��دود 9200 
تومان را نشان مي دهد 
و در نتيج��ه ب��ا در نظر 
گرفتن ارزش يورو به ميزان 1.14 دالر در بازار 
جهاني، عمال تفاوت يا آربيت��راژ 2 هزار توماني 
بين اين دو نرخ در بازار س��نا با ب��ازار جهاني را 
ايجاد كرده بود، سرانجام بانك مركزي تصميم 
به حذف دالر گرفت و در شامگاه يك شنبه 28 

مردادماه 97 با حذف دالر  ...

W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

سياست امريكا جنگ افروزي 
و كشتار مسلمانان به دست 

يكديگر است

 4 تهديدگر 
 ايمني در 
نفت ايران

 پيام رهبر معظم انقالب اسالمي 
به حجاج بيت اهلل الحرام: 

 در جريان پاسخ وزير نفت 
به پرسش نماينده تهران مطرح شد

     رييس قوه قضاييه:
 120 متهم مفاسد اقتصادي اخير در بازداشت هستند

رييس قوه قضاييه گفت: بيش از 30 كيفرخواست آماده ارجاع به دادگاه است 
و 120 متهم مفاسد اقتصادي اخير نيز در بازداشت به سر مي برند.

به گزارش رواب��ط عمومي قوه قضاييه، آي��ت اهلل صادق آمل��ي الريجاني روز 
دوشنبه در جلسه مسووالن عالي قضايي افزود: فعال 4 ش��عبه دادگاه به صورت 
ويژه براي رسيدگي به پرونده هاي مفاس��د اقتصادي تشكيل شده است. البته به 

دنبال اين هستيم كه محاكمه افراد مرتكب جرايم بزرگ تر در اولويت باشد. 
آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به تالش هاي معاون اول قوه قضاييه، دادستان 
كل كشور و دادستان تهران در نظارت بر رسيدگي به اين پرونده ها، از برخي سوء 
برداشت ها ابراز تاسف و خاطرنش��ان كرد: واقعا انسان احساس مي كند كه گاهي 
در سخنراني ها، مقاالت و اظهارنظرها، افراط و تفريط عجيبي صورت مي گيرد و 

سخناني ناشي از جهل بيان مي شود. 
وي افزود: مثال وكيلي در جايي نوشته است كه چرا از مقام معظم رهبري براي 
رسيدگي اجازه گرفته ايد، خودتان برسيد. اين س��خن نشان مي دهد كه اساسا 
موضوع استجازه را نفهميده اس��ت. ما وظايف ذاتي در چارچوب قوانين از جمله 
قانون آيين دادرسي كيفري داشتيم اما با اين استجازه و پاسخ مقام معظم رهبري 
در واقع شكل رسيدگي ها صورت خاصي به خود گرفت و عالوه بر تسريع تا حدي 

متمركز شد.
رييس قوه قضاييه با اش��اره به برخي ديگر از اظهارنظرها تصريح كرد: بعضي 
از افراد ديگر هم مي گويند حاال كه مقام معظ��م رهبري اجازه دادند، پس نتيجه 
رسيدگي ها چه شد؟ اين افراد توجه ندارند كه رسيدگي قضايي، يك كار رسانه اي 
نيست. در روزنامه مي نويسند اعدام كنيد. گويي با انشاي يك جمله، امكان چنين 
مجازاتي وجود دارد.  وي تاكيد كرد: كار دستگاه قضايي، رسيدگي قانوني است و 
ابعاد مختلف يك موضوع را بايد بررسي كند. بطور مثال دستگاه قضايي مسوولي 
را احضار مي كند، او مي گويد از مقام مافوق خود دستور داشته است. بايد بررسي 
كنيم كه آيا اساسا چنين مجوز و دستوري صادر ش��ده و اگر صادر شده آيا رافع 
مسووليت ش��خص بوده اس��ت يا خير. همه اين موارد نياز به دقت كافي و زمان 
منطقي براي رسيدگي دارد. وي افزود: كساني در اين بازار متالطم ارز و امور مالي، 
سوءاستفاده كرده اند كه بايد به اشد مجازات برسند و كار ما هم يافتن اين افراد و 
برخورد با آنهاست اما نبايد به صرف ايراد اتهام، به كسي ظلم كنيم. دستگاه ما يك 
دستگاه عدالت محور است و غايت قضاي اسالمي نيز عدالت است. بنا نيست به 
كسي ظلم شود. مقام معظم رهبري در موردي فرمودند مراقب باشيد در گير و دار 
اين مسائل، به كسي ظلم نشود. رييس قوه قضاييه اضافه كرد انتظار اين است كه 
به دستگاه قضايي اعتماد شود و خاطرنشان كرد: شايد در اطالع رساني ضعف هايي 
وجود داشته باشد اما اين نافي رسيدگي ها نيست. برخي در صداوسيما، روزنامه ها 
و سايت ها به گونه اي القا مي كنند كه گويي دس��تگاه قضايي به تازگي برخورد با 
مفاسد اقتصادي را ش��روع كرده اس��ت.  وي افزود: قوه قضاييه از گذشته در خط 
مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده است و در حال حاضر نيز با توجه به شرايط 
خاص كشور كه دشمن به جنگ اقتصادي و رواني روي آورده است، به صورت ويژه 
و با تمركز بر امكانات، با كساني كه از اين شرايط سوءاستفاده مي كنند و انبارهاي 
چندصدهزار تني از كاالهاي احتكارشده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد 

كنند، برخورد مي كنيم. 
آملي الريجاني بار ديگر بر برخورد س��ريع، قاطع و شجاعانه اما در عين حال، 
عادالنه و متقن با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد و گفت: هيچ حد و مرزي جز رعايت 

شرع و قانون در برخوردها قائل نيستيم و خطوط قرمز توهمي را نمي پذيريم. 
وي اظهار داش��ت: خداوند مقام معظم رهبري را حفظ كند كه در س��خنان 
اخير خود و در واكنش به برخي خواسته ها در خصوص نحوه برخورد با مفسدان 
فرمودند شما مگر دادگاه هستيد؟ از طرفي ديگر، عده اي مي گويند اين برخوردها 
سرمايه ها را فراري مي دهد. ما كجا با سرمايه داري كه سرمايه خود را به حق و با 

سود منطقي به كار گرفته است، برخورد كرده ايم؟ 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 15 

گزارش

     پاسخ وزارت خارجه به ابهامات درباره رژيم حقوقي كنوانسيون خزر: 

 سهم ايران 50 درصد نيست
وزارت ام��ور خارجه در بياني��ه اي به برخي ديگ��ر از ابهام��ات درباره كنوانس��يون رژيم 
حقوقي درياي خزر كه اخيرا در اكتائو قزاقس��تان به امضا رس��يد، پاس��خ داد. اين بيانيه 
دستگاه ديپلماسي كش��ورمان معطوف به س��واالت و شب هاتي اس��ت كه درباره سهم 
50 درصدي اي��ران از درياي خزر مطرح مي ش��ود. در ابت��داي اين بيانيه كه در س��ايت 
وزارت خارجه منتش��ر شده در تش��ريح وضعيت كنوانس��يون آمده اس��ت: موافقتنامه 
كنوانس��يون رژيم حقوق��ي درياي خ��زر ك��ه روز 21 م��رداد 1397 به امضاي س��ران 
پنج كش��ور س��احلي ايران، روس��يه، جمهوري آذربايجان، تركمنس��تان و قزاقس��تان 
رس��يد، با واكنش بسياري از س��وي كارشناس��ان سياس��ي و حقوقي همراه شد. برخي 
حقوقدان��ان ب��ه اس��تناد دو ق��رارداد 1921 و 1940 مي��الدي و مفاد موج��ود در آنها، 
اعتقاد به س��هم 50 درصدي اي��ران در درياي خزر داش��ته و ضمن اش��اره به مندرجات 
 قراردادهاي مزبور بر تس��اوي كليه حقوق دو كشور ايران و ش��وروي سابق تاكيد كردند.
از اين رو وزارت خارجه به بخش��ي ديگر از ابهامات كه عمدتا ح��ول قراردادهاي 1921 و 
1940 و همچنين سهم 50 درصدي ايران از درياي خزر متمركز هستند، پاسخ داده است: 
كش��ور  دو  حق��وق  تمام��ي   ،1940 و   1921 قرارداده��اي  اس��اس  ب��ر   
مس��اوي ب��وده و عم��اًل در ط��ول تاري��خ، دري��اي خ��زر بي��ن اي��ران و روس��يه 
داري��د؟ نظ��ري  چ��ه  ب��اره  اي��ن  در  اس��ت.  ب��وده  مش��ترك   )ش��وروي( 

- همان گون��ه ك��ه باره��ا اع��الم ش��ده اس��ت، در هي��چ ي��ك از دو ق��رارداد 
فوق الذك��ر، هي��چ گون��ه صراحت��ي در خص��وص س��هم براب��ر ي��ا تقس��يم 
مس��اوي ي��ا ش��راكت مش��اع در دري��ا وج��ود ن��دارد. اص��واًل در ه��ر دو ق��رارداد 
 در خص��وص تقس��يم دري��ا بي��ن اي��ران و ش��وروي، مطلبي بيان نش��ده اس��ت.
  در بند 3 فصل س��وم معاه��ده 1921 ايران و روس��يه آمده اس��ت ك��ه طرفين با 
حقوق مس��اوي از رودخانه ات��رك و س��اير رودخانه ها و آب هاي س��رحدي بهره مند 
خواهند ش��د. اگر اترك و س��اير رودخانه ه��ا را كن��ار بگذاريم، چ��ه آب ديگري جز 
 درياي خ��زر مي ماند؟ ل��ذا منظور از آب هاي س��رحدي هم��ان درياي خزر اس��ت!

- چگونه اس��ت كه در بند مزبور، از رودخانه كم آب اترك نام برده ش��ده ولي از درياي 
بزرگ و مهمي چون خزر نام برده نش��ده اس��ت؟ به جز ات��رك و رودخانه ها، آب هاي 
سرحدي ديگري هم نظير: مخازن و سدها، بركه ها، چشمه ها، نهرها، آب انبارها و غيره 
داريم كه اتفاقًا به آنها تصريح شده است. به هر حال، در اين بند، از خزر صريحًا نام برده 
نشده و تصريح ندارد؛ پس در اين خصوص تنها مي توان به تفسيرهاي مختلف بسنده 
كرد و بنابراين، فرضيه ارايه شده صحيح نيست. همچنين كميسيون مربوطه تاكنون 
10 بار تشكيل جلسه داده و در خصوص تمام رودها، نهرها، مخازن و ساير موضوعات 
تصميم گيري قطعي شده، ليكن در خصوص خزر هيچ موردي ذكر نشده است. اين امر 

مويد آن است كه منظور از آب هاي ساحلي، خزر نبوده است.
 ب��ا توج��ه ب��ه اينك��ه در ق��رارداد 1940 هم��ه حق��وق ب��ه ش��كل مس��اوي 
 ذكر ش��ده اس��ت، چ��را تاكن��ون ش��رايط ب��ه ش��كل ديگ��ري دنبال مي ش��ود؟

- بايد اش��اره كنيم كه از طرف ايران وزير امور خارجه و كفيل وزي��ر بازرگاني قرارداد 
مزبور را امضاء كرده اند و از طرف شوروي سفير و وابسته بازرگاني آن كشور در تهران!! 
در ثاني، عنوان قرارداد فوق: »قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي« است و نه قرارداد مرزي. 
بنابراين طرح اين موضوع كه همه حقوق به ش��كل مساوي اس��ت صحيح نبوده و به 

هيچ وجه مسائل مرزي را در بر نمي گيرد.
 در ماده 13 قرارداد منعقده در س��ال 1940 آمده اس��ت: طرفين موافقت دارند كه در 
تمام درياي خزر، كشتي هايي جز كش��تي هاي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي 
سوسياليس��تي و يا متعلق به اتباع و بنگاه هاي بازرگاني و حمل و نقل كش��وري يكي از 
طرفين كه زير پرچم دو كش��ور تردد مي نمايند، نمي توانند رفت و آمد داش��ته باشند« 
 بنابراين مي توان برداشت كرد كه اين امر، حاوي سهم مساوي براي دو كشور بوده است.

- ماده 13 قرارداد بس��يار خوب اس��ت، ولي داللتي بر تقس��يم س��هم، آن هم به ميزان 
50درصد ندارد. اين موضوع، فقط مويد ممنوعيت حضور با پرچم ثالث است. در ماده 14 

نيز متقاباًل گواهينامه هاي صادره يكديگر در امر كشتيراني مورد پذيرش قرار گرفته است.
ادامه در صفحه 2
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 »تعادل« وضعيت سرمايه گذاري در بازار ملك در دوران تحريم  ها را بررسي مي كند

4 مانع ورود سرمايه به مسكن
 صفحه 9 

عيدسعيدقربانرابههمهمسلمينجهانتبريكميگوييم

پ��س از چند روز باالت��ر بودن نرخ 
معامله دالر نس��بت به ن��رخ يورو كه 
نرخ دالر باالي 10 ه��زار تومان و نرخ 
يورو با حدود 9200 تومان را نش��ان 
مي دهد و در نتيج��ه با در نظر گرفتن 
ارزش ي��ورو به مي��زان 1.14 دالر در 
بازار جهاني، عمال تف��اوت يا آربيتراژ 
2 هزار تومان��ي بين اي��ن دو نرخ در 
بازار سنا با بازار جهاني را ايجاد كرده 
بود، س��رانجام بانك مركزي تصميم 
ب��ه ح��ذف دالر گرفت و در ش��امگاه 
يك ش��نبه 28 مردادماه 97 با حذف 
دالر در س��امانه نظارت ارز )سنا( كه 
ميانگين نرخ معامالت ارز را توس��ط 
صرافي هاي مجاز كل كش��ور نش��ان 
مي ده��د، يوان چي��ن ج��اي دالر را 

گرفته است. 
هنوز رواب��ط عمومي بانك مركزي 
براي تنوير افكار عمومي درباره تغيير 
ارزها در سامانه س��نا توضيحي ارايه 
نكرده اس��ت و از آنجا كه دالر امريكا 
هن��وز از س��امانه نيما ب��راي تجارت 
خارجي حذف نشده، در نتيجه دليل 
ح��ذف دالر از س��امانه س��نا، بايد به 
موارد خاص ديگ��ري مانند باال بودن 
نرخ دالر نسبت به يورو ارتباط داشته 
باش��د. در هر حال حذف دالر از س��نا 
پايان مسير دالر نيست و براي كاهش 
تقاضاي دالر بايد راهكارهاي ديگري 

در دستور كار قرار گيرد.
از آنجا كه بانك مركزي تامين 23 
مورد تقاض��اي ارز خدماتي همچون 
ارز مس��افري، دانش��جويي، درمان و 
ش��ركت در آزمون هاي بين المللي را 
به صرافي هاي مجاز سراس��ر كش��ور 
محول كرده و اي��ن گروه از متقاضيان 

نيز خواه��ان ارزهاي جهان��روا مانند 
دالر هس��تند در نتيج��ه بايدس��ازو 
كارهاي ديگري جه��ت هدايت تقاضا 
براي دالر به س��مت يورو در دس��تور 

كار قرار گيرد. 
سال هاست ش��بكه بانكي ايران به 
دليل تحريم هاي مربوط به تس��ويه 
دالري )يوت��رن(، امكان اس��تفاده از 
ارز دالر امري��كا را ن��دارد و از اين رو 
امكان تامي��ن دالر از طريق بانك ها 
ب��راي واردات ام��كان پذي��ر نب��ود 
و واردكنن��دگان ناگزي��ر بودن��د از 
ارزهاي جايگزين جهان��روا از جمله 
يورو اس��تفاده كنند. تمركز تقاضاي 
جامعه ب��راي تامين ارز مس��افرتي، 
دانش��جويي، درمان و نظاير آن روي 
اسكناس دالر اس��ت كه مي تواند به 
م��رور زم��ان ارز ديگ��ري جايگزين 
آن ش��ود؛ البت��ه اي��ن ارِز جايگزين 
باي��د از قابليت تبدي��ل در بازارهاي 
در  باش��د.  برخ��وردار  بين الملل��ي 
نتيجه دولت بايد با فرهنگ س��ازي و 
س��ازوكارهاي ديگر، تقاضاي خريد 
دالر را به س��مت ي��ورو هدايت كند.  
اما در مورد ي��وان چين نيز بايد گفت 
كه اگرچه حجم تج��ارت با چين كه 
پارس��ال 9 ميلي��ارد دالر ص��ادرات 
اي��ران و 13 ميلي��ارد دالر واردات از 
چين بوده اما ب��ا توجه به مواردي كه 
براي خريد ارز به سامانه سنا مراجعه 
مي كنند، نمي توان انتظار داشت كه 
يوان به زودي ج��اي دالر را بگيرد و 

نياز متقاضيان را برطرف نمايد. 
همچني��ن ه��ر چن��د  ب��ا مصوبه 
فروردين ماه امسال دولت براي تغيير 
ارز گزارشگري از دالر به يورو، حذف 
دالر توسط بانك مركزي دور از انتظار 
نبود، ام��ا از آنجا كه در ب��ازار جهاني 
حدود 67 درصد ذخاير ارز بانك هاي 

مركزي جه��ان و معام��الت تجارت 
جهاني به دالر انجام مي ش��ود، به نظر 
نمي رسيد كه به اين زودي تصميم به 

حذف دالر از بازار سنا گرفته شود. 
براين اس��اس، به نظر مي رسد كه 
تحت تاثي��ر تحريم ها، تغيي��ر ذخاير 
ارزي كش��ور به يورو و س��اير ارزهاي 
غي��ردالري، كاهش ورود اس��كناس 
دالر ب��ه ب��ازار، تصميم ح��ذف دالر 
گريزناپذير اس��ت و ب��ه دنبال كمبود 
عرضه دالر و تقاض��اي باالتر آن، بازار 
ارز وبانك مركزي حاض��ر به پذيرش 
باالتر بودن نرخ دالر نس��بت به يورو 
نيس��ت و در نتيجه راهكار حذف دالر 

از سامانه سنا را در پيش گرفته اند. 
آن طور كه ش��نيده ش��ده اس��ت 
برخ��ي فع��االن ارزي، اي��ن اختالف 
قيم��ت بي��ن دالر و يورو در س��امانه 
سنا را تقاضاي بيش��تر براي اسكناس 
دالر در بازار داخلي ارز مي دانس��تند 
و بر اين باور بودند كه هرچند س��هم 
يورو در مبادالت تجاري و سبد ارزي 
كشور بيش��تر اس��ت و دولت و بانك 
مركزي تقاضاي ارز و واردات كاال را به 
س��مت يورو، يوان، روپيه، لير، درهم 
و... هدايت مي كنند، و در سامانه نيما 
يورو دس��ت باالتر را دارد، اما در بازار 
داخلي و صرافي ها و س��نا، خريداران 
به خريد دالر تمايل بيش��تري نشان 

مي دهند. 
دليل اي��ن امر، تقاض��ا براي حفظ 
ارزش پول از طريق خريد و پس انداز 
دالر اس��ت زيرا دالر در طي سال هاي 
اخير نس��بت به ي��ورو افزايش ارزش 
بيش��تري از نظر ن��رخ مبادل��ه بازار 
جهاني داش��ته و همين امر تمايل به 
نگهداري دالر را افزايش داده اس��ت. 
از سوي ديگر، مس��ائلي مانند خروج 
س��رمايه و قاچ��اق كاال ني��ز موجب 
مي ش��ود كه در ب��ازار آزاد، تمايل به 
خريد دالر بيش��تر باش��د و در نتيجه 
تقاضا ب��راي دالر در س��نا و صرافي ها 

و بازار آزاد نسبت به س��امانه نيما كه 
ب��راي واردات كاال ب��ه ي��ورو و درهم 

بيشتر تمايل دارد، بيشتر است. 
در نتيجه يكي از راهكارهاي عمده 
براي كاه��ش تقاض��اي دالر عالوه بر 
هدايت واردات قابل نظارت كش��ور به 
سمت يورو و ساير ارزها، توجه به اين 
نكته اس��ت كه براي پس ان��داز ارزي 
و حف��ظ ارزش پ��ول از طري��ق يورو، 
طال و س��كه، دره��م، ي��وان و روپيه، 
برنامه ري��زي ش��ود و بان��ك مركزي 
برنام��ه اي جهت حف��ظ ارزش پول و 
ذخيره كردن ارايه دهد تا تقاضا براي 

دالر را كاهش دهد. 
از س��وي ديگ��ر، دول��ت ب��راي 
كنترل خ��روج س��رمايه و همچنين 
قاچاق كاال ني��ز بايد با ساده س��ازي 
مق��ررات واردات كاال، گفت وگ��و با 
مردم و صاحب��ان نقدينگي و صنايع 
و س��رمايه گذاران، به ايج��اد اعتماد 
در آينده كش��ور و اقتصاد ملي اقدام 
كند و به تدريج با جلب اعتماد مردم 
و صاحبان سرمايه، خروج سرمايه را 
از راه هاي مختل��ف كاهش دهد. زيرا 
اگر وضعيت خروج س��رمايه و قاچاق 
كاال تشديد ش��ود، همچنان بر رشد 
تقاضاي دالر افزوده خواهد ش��د و بر 
بازار طال و سكه و التهابات ديگر بازار 
خودرو، و كاالهاي ديگ��ر اثر خواهد 
گذاشت و س��ير صعودي قيمت ها را 

موجب مي شود. 
يكي از راهكارهاي عم��ده در اين 
زمين��ه، اج��ازه توليد برخ��ي كاالها 
و ايجاد ش��رايطي اس��ت ك��ه باعث 
كاهش قاچاق كاال مي شود. اگر دولت 
زمينه هاي كاهش قاچ��اق كاالهايي 
مانند چ��اي و كاالهايي ك��ه قبال در 
كش��ور كاش��ت يا توليد مي ش��ده، را 
بدهد و از طريق سيس��تم تعرفه اي به 
س��مت واردات رس��مي هدايت كند، 
قطعا تقاضا ب��راي دالر كاهش خواهد 

يافت. 

سرمقاله

حذف دالر از »سنا« پايان راه نيست 
 محسن شمشيري   

دبير گروه بانك و بيمه

دالر
--

يورو
92892 تومان

تمام سكه
3813000  تومان

شاخص بورس
137072

پرونده

 تاريخ تبديل انسان ها 
به »مصرف كننده«

 حذف دالر از »سنا« 
پايان راه نيست 

 خريداران تلفن همراه 
نقره داغ شدند
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 چالش ارزي 
بين دولت و تجار

دانش و فن

سرمقاله

محسن شمشيري

صفحه 7

مناقش��ه ارزي ميان دول��ت و واردكنندگاني 
كه بر اس��اس مصوبه جديد هيات وزي��ران، ملزم 
به پرداخت مابه التفاوت نرخ رس��مي ارز و نرخ آن 
در بازار دوم ش��ده اند، وارد فاز جديدي شده است. 
به طوريك��ه جمع��ي از واردكنن��دگان معترض، 
روز گذش��ته با حض��ور در ديوان عدال��ت اداري 
ش��كواييه اي عليه اين مصوبه ارزي دولت تنظيم 
كردند. در متن اين ش��كواييه، خب��ر از بروز »يك 
چالش ارزي« ميان دولت و واردكنندگان به ميان 
آمده اس��ت؛ چالش��ي كه به گفته آنها، بازنده آن 
جامعه خواهد بود. اين تجم��ع اعتراضي درحالي 
ش��كل گرفت، كه همزمان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پيش نويس فهرس��تي را منتش��ر كرد 
كه داي��ره معافيت ماب��ه التفاوت ارزي براي س��ه 
گروه كاالي��ي وارداتي را ترس��يم كرد. براس��اس 
اين فهرس��ت، گ��روه اول كااله��اي وارداتي كه 
معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزي ش��دند شامل 
»ماشين آالت، تجهيزات، قطعات يدكي خط توليد 

و طرح هاي مرتبط با هريك از ...

گروه دانش و فن | مرجان محمدي|
 در پ��ي افزاي��ش يك ب��اره ن��رخ دالر و 
پديدارش��دن متخلفاني كه گوش��ي مشمول 
دالر 4200 تومان��ي را ب��ا دالر 8 ه��زار تومان 
قيمت گذاشتند، گوش��ي پيش فروش شده در 
خرداد ماه پ��س از 3 ماه تحويل داده نش��ده و 
خري��داران ني��ز ديگر ب��ا آن پ��ول نمي توانند 
گوش��ي بخرند. اين در حالي اس��ت كه گوشي 
تلفن همراه در ب��ازار به كاالي��ي ناياب تبديل 
ش��ده اس��ت و برخي فروش��ندگان نيز براي 
فروش گوشي هاي مورد نظر كاربران رقم هاي 
بسيار بااليي را در خواس��ت مي كنند و معتقد 

هستند با دالري كه دايم ...

يك عض��و هيات رييس��ه مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت كه جلس��ه 
 اس��تيضاح وزي��ر اقتص��اد يكش��نبه

4 ش��هريورماه در مجل��س برگ��زار 
خواهد ش��د. علي اصغر يوس��ف نژاد 
در گفت وگو با ايس��نا اظه��ار كرد: بر 
اس��اس هماهنگي هاي صورت گرفته 

با وزارت اقتصاد و طبق نامه وزير روز 
يك ش��نبه به عنوان زمان پيشنهادي 
براي حضور وزي��ر اقتصاد در مجلس 
اع��الم ش��ده كه ب��ا موافق��ت هيات 
رييس��ه مقرر شد جلس��ه استيضاح 
در روز يك ش��نبه برگزار شود. وي با 
بيان اينكه حس��ن روحاني مي تواند 

با حض��ور در جلس��ه اس��تيضاح به 
مدت يك س��اعت از وزي��ر خود دفاع 
كن��د گف��ت: اس��تيضاح كنندگان و 
وزير ه��ر ك��دام دو س��اعت فرصت 
دارند تا مطالب خ��ود را مطرح كنند. 
يوس��ف ن��ژاد درب��اره زمان جلس��ه 
س��وال از رييس جمهوري نيز گفت: 

اين جلسه يا سه ش��نبه يا چهارشنبه 
هفته آينده برگزار خواهد ش��د. هنوز 
نامه رسمي از سوي رياست جمهوري 
ارايه نش��ده اما حداكثر مهلت حضور 
ب��راي  مجل��س  در  رييس جمه��ور 
پاس��خگويي ب��ه س��وال نمايندگان 

چهارشنبه آينده خواهد بود.

جلسه استيضاح وزير اقتصاد يك شنبه آينده برگزار مي شود

گام بعدي آتن چيست؟

 پايان برنامه 8 ساله 
كمك هاي خارجي به يونان



 بازداش�تي هاي پرونده ه�اي ارزي، 
س�كه و خودرو به 100 نفر رسيد-باشگاه 
خبرن�گاران| س��خنگوي ق��وه قضايي��ه از 
دس��تگيري ۱۰۰ نفر در پرونده هاي اخير ارز، 
سكه و خودرو خبر داد.  به گزارش گروه اجتماعي 
باش��گاه خبرنگاران ج��وان؛ حجت االس��ام 
والمس��لمين غامحس��ين محس��ني اژه اي 
س��خنگوي قوه قضاييه در حاشيه جلسه عالي 
مس��ووالن قضايي در جمع خبرنگاران درباره 
آخرين روند رسيدگي به پرونده هاي اخير اعم 
از ارز، س��كه، خودرو و موبايل اظهار داشت: در 
دادسراي عمومي و انقاب تهران براي ۳۲ نفر 
كيفرخواس��ت صادر و به دادگاه انقاب تهران 
ارس��ال ش��ده اس��ت. وي با بيان اينكه به اين 
پرونده ها فعًا در تهران رس��يدگي مي ش��ود، 
گفت: طبق آخرين گزارش ها روند رس��يدگي 
به اين پرونده ها آغاز ش��ده است و اميدواريم از 
هفته آينده دادگاه رس��يدگي به اين پرونده ها 

برگزار شود.

  وزارت كش�ور نقش�ي در ص�دور مجوز 
تجمع اخير ق�م نداش�ت-پرتال وزارت 
كشور| مشاور وزير كش��ور اعام كرد: وزارت 
كشور نقشي در صدور مجوز تجمع در اماكني 
مانند دانشگاه و مساجد و حوزه هاي علميه ندارد. 
روح اهلل جمعه اي با اش��اره به برخي اعتراضات 
نسبت به نقش وزارت كشور در برگزاري تجمع 
اخي��ر در حوزه علميه قم گف��ت: اين تجمع در 
داخل محوطه حوزه علميه برگزار ش��د و قانون 
تكليف صدور مج��وز براي برگ��زاري اينگونه 
تجمعات در محيط هاي سربسته مانند مساجد 
و دانش��گاه ها را بر عهده وزارت كشور نگذاشته 
است. مش��اور وزير كشور افزود: اين تجمع قرار 
بود ابتدا بيرون از محوطه برگزار شود كه وزارت 
كشور با آن مخالفت كرد و از برگزاري و تداوم آن 

در بيرون از محوطه جلوگيري شد.

  روحاني دلش مي خواهد افراد توانايي به 
دولت بياورد-ايسنا| مدير مسوول روزنامه 
جمهوري اسامي گفت: آقاي روحاني مقداري 
در تنگن��اي انتخ��اب افراد قوي تر ق��رار دارد و 
ممكن اس��ت در مجلس هم مش��كاتي باشد 
و ب��ا تغييرات همراهي نكنند، ام��ا با وجود اين 
محدوديت ها آقاي روحان��ي دلش مي خواهد 
كه چنين كاري را انجام دهد. مسيح مهاجري 
با اش��اره به تغييرات ايجاد شده در كابينه و نيز 
طرح پيش��نهاد تغيير وزراي اقتصادي، اظهار 
كرد: اصل تغيير در شرايط فعلي مطلوب است. 
اكنون كه آقاي همتي جايگزين آقاي سيف در 
بانك مركزي شده است شاهد تحولي در روحيه 
مردم هستيم كه خود اين تحول واقعا مفيد است 

البته اميدواريم كارهاي عملي نيز انجام شود.

 ولي به هيچ وجه بر تقسيم و مرزبندي اشاره 
ن��دارد. حتي ماده ۱5 هم صرف��ًا به اقدامات 
بهداري در كشتيراني در خزر و كاالها اشاره 
كرده و صريحًا يا تلويحًا اشاره اي به تقسيم و 

مرزبندي ندارد.
 يك��ي ديگ��ر از م��واردي كه به س��هم 5۰ 
درصدي اي��ران اش��اره دارد، نام��ه ضميمه 
قرارداد ۱94۰ اس��ت كه در آن آمده اس��ت: 
»نظ��ر به اينك��ه درياي خزر ك��ه طرفين آن 
را دري��اي ايران و ش��وروي مي دانند براي دو 
ط��رف داراي اهميت خاصي اس��ت، موافقت 
حاصل اس��ت كه دو دولت، اقدامات الزمه را 
به عمل خواهند آورد تا اتباع كشورهاي ثالث 
كه در كش��تي هاي دو كش��ور و در بندرهاي 
واقع در درياي خزر مش��غول خدمت هستند، 
از خدمات و توقف خود در كش��تي ها و بنادر 
مزبور براي مقاصدي كه خارج از حدود وظايف 
محوله به آنها باش��د اس��تفاده ننمايند.« اين 
 مورد نيز مشمول تس��اوي حقوق نمي شود؟

- در نامه فوق بر خاف آنچه مش��هور شده و 
در اغلب كتاب ها، مقاله ها و سخنراني ها ذكر 
مي ش��ود، واژه »مش��ترك« نيامده است. از 
اين نام��ه فقط جهت اهمي��ت و تعلق دريا به 
دو كش��ور س��احلي و عدم فعاليت سوء اتباع 
كش��ورهاي ثالث عليه يكديگ��ر بهره گيري 
مي شود و نه مالكيت مشترك؛ آن هم از نوع 5۰ 
درصدي. ضمن آنكه بند مزبور در حال حاضر 
براي جمهوري اس��امي ايران بسيار خوب و 
مثبت است ولي در زمان شاه كه امريكايي ها 

در ايران حضور داشتند، به نفع شوروي بود.
 ش��وروري ف��رو پاش��يد. اي��ران ك��ه 
س��ر جاي خ��ود باقي اس��ت. آيا فروپاش��ي 
 ش��وروي بايد بر س��هم ايران تاثير بگذارد؟
- قرارداد ۱9۲۱ بين ايران و روس��يه منعقد 
ش��ده اس��ت. آن زمان هنوز كمونيس��ت ها 
با مخالف��ت روس هاي س��فيد مواجه بودند 
و كشور ش��وروي رسمًا تش��كيل نشده بود. 
شوروي سابق رسمًا در سال ۱9۲۲ تشكيل 
شد. آذربايجان يك سال و تركمنستان نيز ۲ 
سال بعد به شوروي پيوستند. عنوان قرارداد 
نيز قرارداد مودت ايران و روسيه است. حال، 
روس��يه نيز مي تواند ادعاي 5۰ درصد نمايد 
ولي چنين نمي كند و نكرد و به سهم زير ۱9 
درصدي در بس��تر و در ادامه به سهم بسيار 
كمتر از اين در منابع نفت و گاز بسنده كرد. از 
سوي ديگر بنا به فرض، در صورت اختصاص 
س��هم 5۰ درصدي ب��راي ايران، دو كش��ور 
ساحلي اصًا نبايد سهمي از دريا داشته باشند 
و بايد در س��احل، ديواري كشيد تا از حضور 

آنان ممانعت كرد!

روي موج خبر

ادامه از  صفحه اول
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پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به حجاج بيت اهلل الحرام: 

واكنش مراجع به اتفاقات »فيضيه«

سياست امريكا جنگ افروزي   و كشتار مسلمانان به دست يكديگر است

سپاهوحوزهعلميهدربارهحاشيههاينشستعدالتاقتصاديتوضيحميدهند

حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقاب 
اس��امي در پيامي به حجاج بيت اهلل الحرام، تعيين 
يك ميع��ادگاه دايمي ب��راي انجام فريض��ه حج را 
نمادي براي وحدت مس��لمانان و امت سازي اسام 
دانستند و با اشاره به سياست جنگ افروزانه امريكا 
در ميان مس��لمانان تاكيد كردند: بايد با هوشياري 
اين سياست شيطاني را خنثي كرد و حج و برائت از 
مشركان، زمينه ساز اين هوشياري است. متن پيام 
رهبر انقاب اسامي كه صبح ديروز حجت االسام 
و المس��لمين قاضي عس��كر نماينده ول��ي فقيه و 
سرپرس��ت حجاج ايران��ي آن را در صحراي عرفات 

قرائت كرد، به اين شرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

و الحم��د هلّل و الّصاة علي رس��وله المصطفي و اهلل 
االطهار االبرار و صحبه االخيار. قال اهلل تعالي: و اذِّن 
ِفي الّناِس بِالحجِّ يأتوك ِرجااًل و علي كلِّ ضاِمٍر يأتين 
ِمن ك�لِّ فجٍّ عميٍق   × لِيشهدوا من �افِ �ع لُهم و يذكُروا 

اسم اهلل في اياٍم معلومات.
اين آهنگ عرش��ي همچنان دل ه��ا را فرامي خواند 
و از فراز قرن ها و دوران ها، بش��ريت را به گرد آمدن 
بر محور توحيد دعوت مي كند. همه آحاد انس��ان، 
مخاطب اين فراخوان ابراهيم��ي و مفتخر به آنند؛ 
اگرچه گوشه ايي آن را نشنوند و دل هايي زير حجاب 
غفل��ت و جهال��ت، از آن محروم بمانن��د، و اگرچه 
كس��اني صاحيت ورود در اين ضياف��ت جهاني و 
هميش��گي را در خود فراهم نكنند و يا به هرجهت 

توفيق آن را نيابند.
اكنون ش��ما از اي��ن موهبت برخوردار گش��ته و در 
وادي امن ميهمانسراي الهي قدم نهاده ايد. عرفات 
و مش��عر و منٰي، صفا و مروه و بيت، مسجدالحرام و 

مسجدالّنبي، جاي جاي همه اين مناسك و مشاعر، 
هريك قطعه اي از زنجي��ره معنويت و عروج روحي 
براي حج گزاري است كه قدر اين توفيق را دانسته و 
از آن براي طهارت خود بهره گيرد و براي بقيه عمر 

خود توشه بردارد.
نكته مهّمي كه هر انس��ان انديش��ه ورز را كنجكاو و 
حّساس مي كند، تعيين يك ميعادگاه دايمي براي 
همه مردم و همه نس��ل ها و در همه سال ها، در يك 
نقطه معين و در يك محدوده زماني واحد است. اين 
وحدت زمان و م��كان، يكي از رازهاي اصلي فريضه 
حج است. بي ش��ك يكي از برترين مصداق ها براي 
»لِيشهدوا من �افِ �ع لُهم« همين ديدار ساليانه آحاد 
اّمت اسامي در كنار خانه خدا است. اين، رمز وحدت 
اسامي و نماد اّمت سازي اسام است كه بايد در زير 
سايه بيتاهلّل قرار داشته باش��د. خانه خدا متعّلق به 

همگان است: س �وّاْء الع�اكُف فيِه و الب �اد.
حج، در اين مكان و در اين محدوده زماني، هميش��ه و 
در همه سال ها، با زبان رسا و منطق آشكار، مسلمانان 
را به اّتحاد فراميخواند. و اين در نقطه مقابِل خواس��ت 
دشمنان اس��ام اس��ت كه در همه دوران ها و به ويژه 
در اي��ن دوران، مس��لمانان را به صف آراي��ي در برابر 
يكديگر تشويق مي كرده اند و مي كنند. امروز به رفتار 
امريكاي مستكبر و جنايتكار بنگريد. سياست اصلي 
آن در برابر اس��ام و مس��لمين، جنگ افروزي است. 
خواست و تاش خباثت آلود آن، كشتار مسلمانان به 
دس��ت يكديگر اس��ت. ظالماني را به جان مظلوماني 
انداختن، از جناح ظالم پش��تيباني كردن، به دست او 
جناح مظلوم را بيرحمانه سركوب كردن، و آتش اين 
فتنه هولناك را همواره تيزوتند كردن. مسلمانان بايد 
هشيار باشند و اين سياست شيطاني را خنثي كنند. 

حج زمينه ساز اين هشياري است، و اين است فلسفه 
برائت از مشركان و مستكبران در حج. ياد خدا روح حج 
است. در همه حال دل هاي خود را با اين باران رحمت، 
زندگي و نشاط بخشيم و توكل و اعتماد به او را كه اصل 
و سرچشمه قدرت و ش��كوه و عدل و زيبايي است، در 

دل خود ريشه دار كنيم. دراين صورت بر كيد دشمن 
پيروز خواهيم شد. حّجاج عزيز! دعا براي اّمت اسامي 
و مظلومان را در سوريه و عراق و فلسطين و افغانستان 
و يمن و بحرين و ليبي و پاكستان و كشمير و ميانمار و 
ديگر نقاط فراموش نكنيد و قطع دست امريكا و ديگر 

مستكبران و ايادي آنان را از خداوند بخواهيد.
والّسام عليكم و رحمة اهلل

سيدعلي خامنه اي
2۸ مردادماه1۳۹۷
مصادف با ۷ ذي الحّجة 1۴۳۹

گروه ايران| 
تجمع پرحاشيه تعدادي از طاب در مدرسه فيضيه 
قم با اعتراض چندتن از مراج��ع عظام تقليد مواجه 
شد. آيت اهلل مكارم ش��يرازي آنچه در اين تجمع رخ 
داد را »فاجع��ه« خواند، آيت اهلل ن��وري همداني هم 
س��خنرانان مراسم را ش��ماتت كرد. پنج شنبه هفته 
گذشته در تجمع طاب كه به گفته برگزار كنندگان 
آن، عليه فس��اد اقتصادي برگزار شده بود، شماري از 
حاضران شعارهاي ضددولتي سردادند و نوشته هايي 
تهديدآميز عليه رييس جمهوري در دست داشتند. 
»وزيران ميلياردي، زالوي اي��ن نظامند«، »ملت ما 
نجيب اس��ت، وزير ب��ه فكر جيب اس��ت«، »رهبر با 
درايت، دول��ت بي كفايت«، »برجامي��ان برگرديد، 
مطيع رهبر گرديد«، »محصل انگليس، مذاكره كليد 
نيست«، »نه برجام نه ۲۰۳۰، لعنت به انگليسي«؛ از 
جمله شعارهايي بود كه حاضران در اين نشست سر 
دادند. نشس��تي كه دولت روحاني را نشانه رفته بود. 
در اين ميان، يك پاكارد با شعاري عجيب، جنجال 
برانگيز ش��د. »اي آنكه مذاكره شعارت، استخر فرح 
در انتظارت«، ش��عاري ب��ود كه انتش��ار تصوير آن 
واكنش ه��اي بس��ياري را برانگيخت. بس��ياري اين 
شعار را اش��اره به نحوه درگذش��ت مرحوم آيت اهلل 
اكبرهاشمي رفسنجاني دانستند و آن را نوعي تهديد 

رييس جمهور تفسير كردند.

 »فاجعه«درفيضيه
 آيت اهلل مكارم ش��يرازي با اشاره به همين موضوع، و 
سخنراني حسن رحيم پورازغدي عضو شوراي عالي 
انقاب فرهنگي و حسين طيبي فر، فرمانده تيپ ۸۳ 
امام جعفر صادق قم در بيانيه اي خواهان پاسخگويي 
مديريت حوزه علميه قم و مقامات س��پاه پاسداران 

انقاب اسامي ش��د. اين مرجع تقليد در بيانيه اي، 
با بيان اينكه »حادثه اي كه در مدرسه فيضيه كانون 
حوزه علميه در چند روز پيش رخ داد به تمام معنا يك 
فاجعه بود«، گفت: متاسفانه جمعي از طاب و اساتيد 
محترم را به آنجا دعوت كرده بودند تا درباره  مسائل 
اقتصادي مردم صحبت كنند، سپس ورق برگشت، 
گوين��ده اي را ك��ه هيچ اطاعي از وض��ع حوزه هاي 
علميه  شيعه نداشت، دعوت كرده و بدترين اهانت ها 
را به حوزه علميه و مراجع ش��يعه كرد و پاكاردي را 
در دست گرفتند كه رييس جمهور محترم را تهديد 
به مرگ مي ك��رد و اعتراف ضمني به مطالب ديگري 

داشت. 
آيت اهلل مكارم ش��يرازي با طرح اين پرس��ش كه آيا 
صحيح است در كانون حوزه علميه اينگونه سخنان 
گفته ش��ود؟ افزود: حوزه علميه اي كه محل پرورش 
امام، بنيانگذار انقاب اس��امي و رهبر انقاب بوده 
است، حوزه علميه اي كه بيشترين شهيدان را نسبت 
به س��اير مردم تقديم انقاب نموده، حوزه علميه اي 
كه در س��ال ده ها هزار نفر براي تبليغ به اقصي نقاط 
در داخل يا خارج كشور براي دفاع از اسام و مذهب 
اهل بيت )عليهم السام( مي فرستد، حوزه علميه اي 
كه در سال صدها كتاب برگزيده درباره علوم اسامي 
و مسائل مورد نياز مردم و مسائل اقتصادي و سياسي 
مي نويسد و منتشر مي كند، حوزه علميه اي كه مراجع 
آن هزاران مدرسه، مسجد، خانه عالم و مراكز خيريه 

در نقاط محروم كشور ساخته اند.
اين مرجع تقليد در ادامه از مس��ووالن حوزه علميه 
خواست كه روشن كنند »اين برنامه زيان بار با اجازه 
چه كسي صورت گرفته« و همچنين مسووالن سپاه 
كه به اين سوال پاسخ دهند »آيا با اجازه آنها گروهي 

از سپاهيان در اين برنامه شركت داشته اند؟!«

 بيانصافينسبتبهعلما
آيت اهلل نوري همدان��ي هم از ديگر علمايي بود كه 
به اتفاقات مراسم هفته گذشته واكنش نشان داد. 
او صبح ديروز در يك س��خنراني در مشهد با انتقاد 
از طرح ادعاهايي از س��وي س��خنرانان عليه حوزه 
علمي��ه و مراجع، آنچ��ه در اين مراس��م رخ داد را 
»بي انصافي« دانس��ت و پرس��يد چرا بايد كسي را 
به حوزه بياورند كه اطاعات��ي از حوزه ندارد. اين 
مرجع تقليد ضمن اظهار تاسف از بعضي مطالب و 
شعارهاي تجمع طاب در مدرسه فيضيه گفت: در 
ش��رايط فعلي كشور نياز به تفكر و كمك براي حل 
مش��كات مردم دارد و اين تجمع هم ظاهرا براي 
همين موضوع بود اما چطور مي ش��ود كسي بيايد 
سخن بگويد و حوزه علميه و خدمات علماء و مراجع 

را زيرسوال ببرد.
آيت اهلل نوري همداني افزود: ح��وزه علميه كه در 
طول تاريخ در مقابل ظلم ماند اس��تكبار ستيز بود 
حال اينگونه قضاوت بي انصافي است. حوزه هيچگاه 
سكوالر نبود و نيست و نخواهد بود. چرا بايد كسي را 

به حوزه بياورند كه از حوزه بي اطاع باشد.
او برخي ش��عارهاي دست نوشته ش��ده را در اين 
تجمع بس��يار ناراحت كننده دانس��ته و بيان كرد: 
كساني كه اين ش��عارها را نوشتند خواسته به حق 
طاب و علم��اء را منحرف كردن��د. علما و مراجع 
خواس��تار كمك به مردم هس��تند.  آيت اهلل نوري 
همداني تاكيد كرد: بخش��ي از س��خنان سخنران 
و بعضي از شعارها نادرس��ت و موجب تاسف بود و 
اجازه نخواهيم داد كسي خدمات مراجع و علماي 
بزرگ و حوزه علميه را زير سوال ببرد و از مسووالن 
محترم حوزه مي خواهم كه سريعا موضوع پيگيري 

شود.

 واكنشسپاهوحوزهعلميه
واكنش مقامات حوزه علميه قم و س��پاه پاس��داران 
انقاب اس��امي به انتقاد اين دو مرجع تقليد، اعام 
موضع رسمي درباره اتفاقات مراسم مدرسه فيضيه 
ق��م بود. آي��ت اهلل احمد خاتمي عضو ش��وراي عالي 
حوزه هاي علميه اعام كرد اين نهاد درباره حواش��ي 
تجمع طاب در مدرس��ه فيضيه قم جلس��ه برگزار 
مي كند و موضع گيري خواهد داشت. او با بيان اينكه 
نه قبل و نه بعد از برگزاري در جريان مراس��م نبوده، 
گفت كه » شوراي عالي حوزه سخنگو دارد و موضع 
مي گيرند. ما به ص��ورت پراكنده موض��ع نخواهيم 
داشت. ان شااهلل جلسه داريم و موضع گيري خواهيم 
كرد.«  سپاه پاسداران انقاب اسامي نيز در بيانيه اي 
با محكوميت شديد برخي شعارها و دست نوشته ها در 
اين تجمع هرگونه دخالت اين نهاد درفرآيند برگزاري 

مراسم را تكذيب كرد.
در اين بيانيه با اشاره به انتساب برخي حواشي تجمع 
پنج ش��نبه ۲5 م��رداد م��اه 9۷ ط��اب و روحانيون 
حوزه ه��اي علميه در مدرس��ه فيضيه قم به س��پاه، 
تصريح شده است: سپاه پاس��داران انقاب اسامي با 
محكوميت شديد برخي ش��عارها، دست نوشته ها و 
پاكاردهاي تجمع اعتراضي روحانيون و طاب در قم، 
هرگونه دخالت اين نهاد درفراخوان، دعوت سخنران 
و برگزاري اين مراس��م كه بر اس��اس قرائن و شواهد 
موجود به صورت خودجوش برپا شده است را تكذيب 
و اعام مي دارد سپاه هيچگونه برنامه اي براي حضور 
كاركنان خود در اين مراسم نداشته است.  اين بيانيه 
افزوده است: سپاه پاسداران انقاب اسامي همان گونه 
كه در بيان فرماندهان و مس��ووالن ارشد و نيز مواضع 
رسمي خود اعام داشته است، با نصب العين قرار دادن 
منويات و رهنمودهاي حكيمانه رهبر معظم انقاب 

اسامي وفرماندهي كل قوا   امام خامنه اي عزيز )مدظله 
العالي(، حمايت، همكاري و كمك به دولت محترم براي 
رفع مشكات اقتصادي و معيشتي مردم را فريضه اي 
غفلت ناپذير دانسته و همه امكانات و ظرفيت هاي خود 

را در اين مسير مبارك بسيج كرده است.

 پيگيريفراكسيوناميد
اين در حالي است كه در پي اين اتفاق، وزارت كشور 
نيز با پرسش نمايندگان روبرو شده است. روز گذشته 
چند تن از نمايندگان عضو فراكس��يون اميد از وزير 
كشور خواس��تند تا درباره اتفاقات رخ داده پاسخگو 
باشد. محمدرضا تابش نائب رييس فراكسيون اميد 
با اعام اينكه »س��وال از وزير كشور درباره تجمعات 
اخير قم تقديم هيات رييس��ه مجلس شده است«، 
گفت: از وزير كش��ور مي خواهيم در اين باره گزارش 
دهد ب��ه ويژه اينكه برخوردي هم ب��ا اين افراد انجام 
نش��ده در حالي كه براي دانشجويان، فعاالن محيط 
زيس��ت، كارگران يا وكا احكامي صادر شده است. 
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: » رهبري اخيرا 
از دولت حماي��ت كردند و در س��خنراني هاي خود 
حركات ساختارش��كنانه را محكوم كردند و گفتند 
حتي اگر اين اقدامات از س��وي حزب اللهي ها انجام 
شود مورد حمايت من نيس��ت.« از وزارت كشور هم 
روح اهلل جمعه اي مش��اور وزي��ر در توضيحي درباره 
اين اتفاق، با اش��اره به اينكه » قان��ون تكليف صدور 
مجوز براي برگزاري اينگونه تجمعات در محيط هاي 
سربسته مانند مساجد و دانشگاه ها را بر عهده وزارت 
كشور نگذاشته است«، گفت كه » اين تجمع قرار بود 
ابتدا بيرون از محوطه برگزار شود كه وزارت كشور با 
آن مخالفت كرد و از برگزاري و تداوم آن در بيرون از 

محوطه جلوگيري شد.«

چهرهها                                                                                                                                                                                                                                                                           

 مع��اون سياس��ي، امنيت��ي و اجتماع��ي 
استاندار خراس��ان رضوي گفت: مشكل ما 
گروه هاي خودسري هستند كه نام خود را 
آتش به اختيار گذاش��ته اند، جبهه عناصر 
افراطي كه آب به آسياب دشمن مي ريزند 
و به كشور آسيب مي زنند. به گزارش ايرنا، 
محمدرحيم نوروزيان ديروز در آستانه هفته 
دولت در جمع خبرنگاران افزود: در كنار عناصر افراطي، وجود احتمالي 
دس��تگاه هاي اجرايي ناكارآمد با مدير رانت خوار و نيز سوءمديريت 
فضاي الزم را براي دشمن مهيا مي كند لذا بايد اشكال ها را رفع كنيم.

او همچنين به موضوع تجمع هاي اعتراضي اش��اره و بيان كرد: هيچ 
كشوري اجازه نمي دهد امنيتش خدشه دار ش��ود؛ به زودي مراكز و 
مكان هاي مشخص براي تجمع هاي اعتراضي مشخص مي شود اما 

قرار نيست با هر مشكلي افراد به خيابان ها بيايند.
معاون استاندار خراسان رضوي ادامه داد: هر دولتي يك عده مخالف 
دارد و دولت تدبير و اميد هم از اين امر جدا نيست به خصوص در شهر 
مشهد گروه هاي سياسي فعال و متعدد حضور دارند، در اغتشاشات 
دي ماه پارسال هم اگر ريشه يابي كنيم مشخص مي شود كه زير نظر 

مخالفان تندرو بي منطق بود كه درك درستي از شرايط ندارند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري خراسان رضوي در 
ادامه همچنين گفت: با وجود فضاي رسانه اي منفي كه دشمن به 
آن دامن مي  زند تا نظام جمهوري اسامي را ناكارآمد و دچار بحران 
نشان دهد، وضعيت استان ظرف يك س��ال اخير از نظر اقدامات 

عمراني خوب بوده است.

مع��اون اقتص��ادي رييس جمه��ور درباره 
جلوگيري از رانت خواري در برنامه دوم ارزي 
دولت تاكيد ك��رد: در مورد گروه اول كه ارز 
مورد نيازشان با نرخ رسمي تامين مي شود، 
براي آنها ش��رط گذاشته ش��ده است كه از 
مرحله تامين ارز تا مرحله مصرف كننده بايد 
تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و ديگر دس��تگاه هاي صاحب اختيار باشند كه اميدواريم با همكاري 

همه دستگاه هاي اجرايي و نظارتي مشكلي در اين باره ايجاد نشود.
محم��د نهاوندي��ان در گفت وگو با ايلنا، در پاس��خ به اين س��وال كه 
چه تدابيري انديش��يده ش��ده تا در برنامه جدي��د ارزي دولت راه بر 
رانت  جويي ها بسته شود، گفت: نكته مهم در مقابله با سوءاستفاده هاي 
رانتاميز يا ب��ه تعبير تخصصي تر، رفتاره��اي رانت جويانه در فعاالن 
اقتصادي اين است كه اول ببينند نرخ بر مبناي عرضه و تقاضا تعيين 
مي ش��ود، در آن صورت ديگر رانتي وجود نخواهد داشت. در مواردي 
هم بنا به داليل اجتماعي مي خواهيد عرضه كاال به قيمتي ارايه شود 
كه اين قيمت با ن��رخ واقعي و آزاد فاصله دارد و به همين خاطر، همه 
اين فرآيند از مبدا تا مقصد بايد مورد كنترل و نظارت دقيق قرار بگيرد.

مع��اون اقتصادي رييس جمهور با تاكيد ب��ر اينكه در طرح جديد 
ارزي دول��ت، فرآيند نظارت و كنترل از مبدا تا مقصد ديده ش��ده 
است، اظهار داش��ت: گروه اول كه ارز مورد نيازشان با نرخ رسمي 
تامين مي شود، براي آنها شرط گذاش��ته شده است كه از مرحله 
تامين ارز تا مرحله مصرف كننده بايد تحت نظارت صمت و ديگر 

دستگاه هاي صاحب اختيار باشند.

س��خنگوي وزارت امور خارجه، تش��كيل 
كارگروه اق��دام ايران از س��وي امريكا را در 
راستاي سياس��ت هاي خصمانه اين كشور 
و مغاير قوانين بين المللي دانس��ت و گفت: 
اين اقدام جنگ رواني و اقتصادي اس��ت و 

نتيجه اي ندارد.
بهرام قاس��مي در پاس��خ به اين س��وال كه 
اقدام دس��تگاه ديپلماس��ي ايران نس��بت به تش��كيل كارگروه اقدام 
ايران در وزارت خارجه امريكا چيس��ت، اظهارداش��ت: رفتار و اقدامات 
 اين كش��ور مغاير با همه موازين ش��ناخته ش��ده بين المللي اس��ت.

وي ادامه داد: اينگونه اقدامات ره به جايي نخواهد برد و با مقاومت مردم 
و راهكارهايي كه وجود دارد اين اقدامات كنترل مي ش��ود و بيشتر يك 
بازي و جنگ رواني اس��ت مخصوصا در زمان و مكاني كه مصادف با ۲۸ 
مرداد است كه تداعي كننده تاريخ روابط ما با امريكا و رفتار خصمانه اي 
 اس��ت كه در دهه هاي گذش��ته امريكا نس��بت به ايران داش��ته است 
يك��ي از خبرن��گاران به بيان��ات اخير رهب��ر معظم انق��اب مبني بر 
اينك��ه در موض��وع برج��ام برخ��ي خط��وط قرم��ز رعاي��ت 
 نش��ده اس��ت، اش��اره كرد و درمورد اين خط��وط قرمز س��وال كرد.

س��خنگوي دس��تگاه ديپلماس��ي پاس��خ داد: س��عي مي كنم در اين 
زمين��ه تفس��يري نكن��م، فك��ر مي كن��م در زمين��ه مقص��ود و 
 منظ��ور از خط��وط قرم��ز باي��د با دق��ت بيش��تري صحب��ت كرد.

قاسمي ادامه داد: در اين زمينه اظهارنظر نكنم، بهتر است ولي آنچه شاهد 
بوديم تيم مذاكره كننده سعي داشت كه رهنمودها را به دقت انجام دهد 
و كميته نظارت بر برجام اين رهنمودها را در توافق هسته اي  اجرا كند. 

نماين��ده اصاح طلب ته��ران در مجلس 
از به نتيجه رس��يدن رفع محدوديت ها از 
رييس دولت اصاحات خب��ر داد. الياس 
حضرتي در پاسخ به اين سوال كه معاون 
اول رييس جمهور اعام كرده اس��ت كه 
شايد گشايش��ي در رفع محدوديت هاي 
رييس دولت اصاحات صورت گيرد، بيان 
كرد: تا جايي كه من ش��نيدم و اطاع دارم با پيگيري هاي صورت 
گرفته رفع محدوديت هاي آقاي خاتمي به نتيجه رس��يده است. 
وي ادامه داد: توس��ط يكي از نهادها هم مورد س��وال قرار گرفتم، 
كه چرا تيتر روزنامه ام اس��م آقاي خاتمي است؛ به آنها گفتم شما 
بايد زودتر از رفع محدوديت اطاع پيدا مي كرديد. نماينده مردم 
تهران در مجلس شوراي اس��امي درباره مقايسه رفتار و عملكرد 
محمود احمدي نژاد و سيد محمد خاتمي عنوان كرد: آقاي خاتمي 
را نبايد با هيچ شخص و فردي مقايسه كرد، ايشان يك شخصيت 
بي نظير، پاك، موجه و با اعتبار بين المللي اس��ت؛ مردم در داخل 

كشور ايشان را دوست دارند .
وي تاكيد كرد: رييس دولت اصاحات هميش��ه خيرخواه كش��ور و 
نظام بوده  و هر حركتي كه انجام داده آرام و به دور از تنش بوده است. 

الياس حضرتي با اشاره به هشت سال رياست جمهوري سيد محمد 
خاتمي، بيان كرد: كارنامه رييس دولت اصاحات را بررسي كنيد، 
خواهيد ديد كه هي��چ نقطه ضعفي در اطرافي��ان ، وزرا و خانواده 
ايشان پيدا نمي كنيد. كسي نمي تواند عنوان كند كه فان فرد در 

دولت سيد محمد خاتمي مفسده اقتصادي داشته است.

عناصرافراطي
آببهآسيابدشمنميريزند

اميدوارينسبتبهبستهشدن
روزنههايرانتيدربستهدومارزي

تشكيلكارگروهاقدامايران
مغايرقوانينبينالمللياست

رفعمحدوديتهاي
رييسدولتاصالحات



طرح پيشنهاد افزايش حقوق 
كارمندان و بازنشستگان 

فرصت بحران را دريابيم

مشاور سازمان برنامه و بودجه با پيشنهاد افزايش 
حقوق كارمندان و بازنشستگان در پي گراني هاي 
اخير گفت: مجل��س مي توان��د از منابع افزايش 
قيمت ارز حقوق كارمندان و بازنشس��تگان را به 
دولت تكلي��ف كند. مويد حس��يني صدر اظهار 
كرد: »همواره ن��رخ ارزي كه عده اي خاص تحت 
واردات درياف��ت كرده اند، بي��ن 15 تا 20 درصد 
با قيمت ارز واقعي تفاوت داشته است. همواره با 
چند نرخي بودن ارز مخالف بوديم به اين علت كه 
ثروت بادآورده شكل داده و عده اي بدون داشتن 
 نبوغ خاص، ثروت هاي بادآورده دريافت كرده اند.

حس��يني صدر كه در گفت وگو يا راديو س��خن 
مي گف��ت درباره چراي��ي نبود نظ��ارت كافي از 
س��وي مجلس در دوره هاي قبل گفت: ما وظيفه 
داريم تش��خيص و راي خود را بيان كنيم؛ ولي به 
تنهايي تصميم گير نيستيم؛ بلكه جمعي كه نفوذ 
 و منافع داشته اند، اين مس��ائل را ايجاد كرده اند.

اين نماينده ادوار مجلس افزود: امروز با قيمت هاي 
كذايي مشكالت بيشتر نمود دارد و بدليل افزايش 
رقم پايه ارزي، مشكالت اقتصادي بيشتر به چشم 
مي آيد. حس��يني صدر در پاسخ به اين سوال كه 
با ش��رايط كنوني كه حقوق بگي��ران، كارگران و 
مردم با 40 درصد افزايش قيمت مواجه هستند 
چه چاره اي بايد انديشيد، اظهار كرد: دولت قصد 
دارد بس��ته هاي حمايتي اعم از ب��ن خريد كاال و 
كنترل بازار را انجام ده��د. ما چاره اي جز اين كار 
نداريم. بايد بپذيريم در ش��رايط جنگ اقتصادي 
هس��تيم و اگر نظارت و حماي��ت از مردم صورت 
 نگيرد، ممكن است اقشار بسياري آسيب ببينند.

حسيني صدر ادامه داد: از طرفي دولت و مجلس نيز 
بايد اقدامي صورت دهند و در شرايط افزايش نرخ 
ارزي، ماهان��ه حقوق ها را ترمي��م كنند و اين كار 
در اختي��ارات مجلس اس��ت. مي ت��وان از منابع 
افزايش قيمت ارز حقوق كارمندان و بازنشستگان 
را به دولت تكليف كرد. دولت نيز مي تواند با مصوبه 
مجلس اليحه اي ارايه دهد و با توجه به ش��رايط 

جديد در كشور افزايش حقوق ها را اجرايي كند.

ايسنا    يك اس��تاد دانش��گاه با فرصت خواندن 
بحران هاي پيش آمده در عرصه اقتصادي گفت 
كه اين شرايط مي تواند به سياست گذاران ما براي 

بازگشت از سياست هاي غلط خود جرات بدهد.
رضا اميدي، مدرس دانش��گاه و پژوهشگر حوزه 
سياست گذاري اجتماعي، با بيان اينكه دولت ها در 
شرايط اقتصادي مشابه شرايط فعلي ما دو راه پيش 
رو دارند اظهار كرد: در چنين شرايطي دولت ها يا 
بايد به سمت سياست هاي رياضتي يا سياست هاي 
رفاهي بروند. كره جنوبي در دوره بحراني كه در دهه 
۹0 گريبانگيرش شد به سمت سياست هاي رفاهي 
رفت و در حوزه هاي آموزش، بهداشت، اشتغال و 
بيمه سرمايه گذاري هاي كالني كردند و در نهايت 
موفق هم ش��دند. نكته قابل تامل در كره جنوبي 
سرمايه اجتماعي و همبستگي باالي آحاد جامعه 
بود كه آن هم به خاطر اين بود كه در آن زمان نظام 
سياسي را باز گذاشته بودند و هر كس حرفي براي 

گفتن داشت مي توانست مطرح كند.
وي با بيان اينكه براي حل مسائل فعلي اقتصاد بايد 
به سمت تعامل با نهادهاي اجتماعي رفت ادامه 
داد: در نظام هايي كه نوآوري سياسي وجود داشته 
باشد و به نوعي بازگشت از سياست هاي غلط وجود 
داشته باشد به سمت سياست هاي اقتصادي نبايد 
بروند و كشورهاي اروپايي را مثال مي آورد كه در 
اواخر قرن 1۹ و بعد از آن سال هاي 1۹20 و ۳0 و 
بعد از آن با بحران هايي مواجه بودند و مي گويد كه 
اين كشورها در آن شرايط به سمت سياست هاي 
رياضتي نرفتند. علت هم اين است كه در شرايط 
بحران جامعه نبايد احساس ناامني و بي پناهي كند 
و احساس كند كه سياستمداران آنها را به حال خود 
رها كرده اند. او با بيان اينكه در شرايط چالش هاي 
اقتصادي مردم بايد احساس كنند كه يك دولتي 
وجود دارد كه به آنها پناه مي دهد بحران هاي پيش 
آمده در عرصه اقتصادي را يك فرصت خواند و گفت: 
اين شرايط مي تواند به سياس��ت گذاران ما براي 
بازگشت از سياس��ت هاي غلط خود جرأت دهد. 
با اين حال متاسفانه در شرايط حاضر عالمتي كه 
بتواند چنين پيامي را بدهد وجود ندارد. اين استاد 
دانشگاه براي حل مس��ائل بحران فعلي اقتصاد 
راهكار سومي را جزو گزينه هاي دور زدن تحريم ها 
و يا مذاكره با امريكا مطرح كرد و گفت: در اين شرايط 
بهترين گزينه كه مي تواند حتي گزينه هاي ديگر 
را هم موثرتر كند ائتالف با جامعه است. اين ائتالف 
با جامع��ه در وهله اول نيازمند پذيرش اش��تباه 
در برخي سياس��ت گذاري هاي قبلي و بعد از آن 
جسارت برگشتن از آنها است. اگر اين اتفاق بيفتد 
آنگاه مي توان در مورد راهكارهاي عملياتي كامال 
مشخص هم صحبت كرد. او در ادامه به پيشينه 
خصوصي سازي ها در ايران هم اشاره كرد و گفت: 
اولين قانون مدارس غيرانتفاعي دقيقا سه ماه بعد از 
جنگ تصويب شد كه بعد از آن هم حوزه بهداشت 
بود. در حالي كه باي��د از اين دو حوزه به عنوان دو 
موهبت عمده اجتماعي حفاظت كرد و اصطالحا 
دور آنها نرده كشيد. اميدي در نهايت با بيان اينكه 
بخش عمده اي از مشكالت فعلي كشور به خاطر 
عملكرد خودمان است گفت كه نبايد از نيروهاي 
متخصصي كه س��اخته خود اين نظام هس��تند 
غافل مي شديم و آنها را جذب نمي كرديم. حاال اما 
فرصتي است تا در نظام سياستگذاري به روي اين 
افراد باز شود. چرا كه اگر اين اصالحات انجام نشود 

اين بحران دوباره خود را نشان خواهند داد.

خبر
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رييس سازمان برنامه و بودجه در نشستي خط مشي اقتصادي ايران را تبيين كرد

مركز پژوهش هاي مجلس بايسته هاي تدوين سياست صنعتي را بررسي كرد

گفتيم دالر نخريد، مسخره شديم!

توافق بر سر ممانعت از رانت

گروهاقتصادكالن     اميرعباسآذرموند 
 روز گذشته رييس سازمان برنامه و بودجه در نشستي 
درباره خط مشي سياس��ت گذاري اقتصادي در ايران 
سخناني ايراد كرد. آنگونه كه نوبخت توضيح داده است: 
اقتصاد ما دولت_بازار است و بنا به شرايط، ميزان سهم 
دولت يا بازار تغيير مي كند.« اين سخنان نوبخت در حالي 
مطرح مي شود كه از ابتداي دولت يازدهم، بارها مسووالن 
دولتي بر كوچك ش��دن نقش دولت در همه عرصه ها 
تاكيد كرده اند و به ويژه در دوره نخس��ت دولت حسن 
روحاني حمايت اقتصاددانان طيف بازار را با خود داشته اند. 
هر چند نوبخت روز گذشته اين نكته را هم گفت كه در 
شرايط كنوني اقتصاد ايران دولت چاره اي ندارد جز آنكه 
رويه خود را تغيير دهد. رييس س��ازمان برنامه در عين 
حال تالش كرد تفاوت هاي اقتصاد ايران را با اقتصادهاي 
كمونيستي هم نشان دهد و بر اين مبنا اقتصاد ايران را به 
اقتصادهاي نهادگرا، كينزي و نوكينزي نزديك تر دانست. 
از سوي ديگر نوبخت مفهوم توسعه را  در ايران متفاوت از 
كشورهاي ديگر جهان دانست و گفت: » توسعه اخالقي 
و ديني جزو بخش هاي اصلي توسعه در كشور است كه 
در سند چشم انداز 1404 هم بر آن تاكيد شده است كه 

ناشي از ديني بودن نظام حاكم بر كشور است.«
به گ��زارش »تع��ادل«، مركز پژوهش هاي توس��عه و 
آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور، روز گذشته در 
محل سازمان برنامه و بودجه نشست  علمي -  تخصصي با 
موضوع »الگويي مناسب براي توسعه ايران« برگزار كرد.

 در اين نشست محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه 
و بودجه كه سخنران اصلي اين نشست هم بود، با اشاره به 
سند چشم انداز به عنوان فرادست ترين سند كشور پس 
از قانون اساسي چنين گفت: در اين سند »ايران در افق 
1404 كشوري توسعه يافته« مطرح شده است. مفهوم 
توس��عه بر خالف مفهوم رشد بعد از جنگ جهاني دوم 
خلق شده است. به اين ترتيب كه آالم و مشكالتي كه دو 
جنگ جهاني در نيمه اول قرن بيستم به راه انداختند و 
به موجب آن در جنگ دوم بيش از 80 ميليون نفر كشته 
شدند و خرابي هاي زيادي به بار آورد، سبب شد تا متوليان 
مفهومي به نام توسعه را مطرح كنند تا از اين طريق بتوانند 

به اوضاع سر و سامان دهند. 
وي افزود: در سند 20 ساله وقتي صحبت از توسعه يافته 
شدن ايران مي شود، مشخصات جزيي اين جامعه دوري از 
تبعيض، فقر، فساد، برخوردار از سالمت و ... از طريق برابري 
فرصت ها، بازتوزيع درآمدها، تامين اجتماعي و ... مطرح 
مي شود. البته وقتي درباره توسعه رشد اقتصادي سخن 
مي گوييم منظور ما فقط توسعه رشد اقتصادي همراه با 
عدالت و توسعه انساني نيست بلكه جمهوري اسالمي به 
توسعه انساني دين محور نزديك است. درنتيجه توسعه در 

ايران مصاديقي بيش از سطح جهاني دارد. 
نوبخت در ادامه س��خنانش اين را ه��م گفت كه براي 
جلوگيري از خلط مبحث عالقه مند است از واژه هايي 

مانند پيشرفت استفاده كند و در توضيح آن گفت: من به 
اين دليل استفاده از واژه هايي چون پيشرفت را مناسب تر 
مي دانم چون مخاطب را دچار اشتباه نمي كند. در اين 
ميان بسياري از كارشناسان فكر مي كنند مفهوم توسعه 
در ايران به معناي مفهوم توسعه همراه با عدالت است، 
حال آنكه اين مفهوم در ميانه سال هاي 1۹75 تا 1۹۹5 
در سطح جهاني مطرح بود و از نظر شموليت فقط به دو 
عامل اقتصادي و اجتماعي مي پرداخت. در طرف مقابل 
مفهوم توسعه در ايران براساس اسناد باالدستي به مراتب 
جلوتر از اين مفهوم و حتي مفهوم توسعه انساني است 
كه از سال 1۹۹5 مطرح شده است. از نظر من اين دو نوع 
توسعه به مراتب متحجرانه تر از مفهوم توسعه در اسناد 

جمهوري اسالمي است.
وي گفت: توسعه انساني داراي سه مولفه توليد سرانه، 
اميد به زندگي و آموزش اس��ت كه البته براي كشور ما 
فرهنگ مبتني بر دين نيز در اين حوزه مدنظر است. به 
بيان ديگر، توسعه در ايران مفهومي همه جانبه  است و 
مساله توس��عه  فرهنگي با توجه به نظام ديني حاكم بر 
كشور، يك ضرورت و يك نياز واقعي محسوب مي شود. 

   اقتصاد جمهوري اسالمي، اقتصاد
دولت-بازار است

نوبخت در ادامه توضيحاتي درباره خط مشي اقتصاد ايران 
مطرح كرد و چنين مدعي شد: اقتصاد ما نه ليبراليستي و نه 
برنامه اي تمام دولتي )كمونيستي( است، گفت: »اقتصاد 
جمهوري اسالمي مبتني بر اسناد فرادستي يك اقتصاد 
دولت_بازار است. اقتصاد دولت_بازار مبتني بر 5 مولفه 
مالكيت، مديريت، محيط، جايگاه دولت و سازوكارهاي 
بازار اس��ت. نوبخت درباره نقش دولت در توسعه ايران، 
نيز چنين گفت: يك��ي از نقاط اختالف بين مكتب هاي 

اقتصادي مختلف در همه عرصه ها نقش دولت است.
شايد نقدي كه بتوان   وارد كرد اين باشد كه امروز اقتصادهاي 
دولت- بازار جهان، از پيش��رفته ترين اقتصادهاي جهان 
امروز هستند كه باالترين سرانه رفاه مردم را به نام خود ثبت 
كرده اند. كشورهايي چون نروژ، فنالند و دانمارك نمونه اي 
از اين اقتصادها هس��تند. با اين همه مشخص نيست كه 
اين فاصله زياد مي��ان امكاناتي كه دولت در كش��ورهاي 
اسكانديناوي براي اقشار فرودست فراهم مي كند، با اقتصاد 
ايران در چيست؟ مهم ترين مولفه اقتصادهايي از اين دست 
باال بودن س��رانه رفاه، اميد به زندگي، پايين بودن ضريب 

جيني و كم بودن فاصله طبقاتي است. 
نوبخت در ادامه سخنانش چنين گفت: »مهم ترين سند 
باالدستي ما قانون اساسي است كه قانون اساسي به يك 
دولت با اختيارات وسيع و مسووليت گسترده اعتقاد دارد. 
بطور مثال در بخش ه��اي مختلف قانون دولت مكلف 
شده تا شغل ايجاد كند، امكان آموزش را فراهم كند و ... 
درنتيجه سهم دولت در اقتصادي مانند ايران پررنگ است 

و به هيچ عنوان نبايد از آن چشم پوشي كرد. 

معاون رييس جمه��ور افزود: در جمهوري اس��المي، 
دولت مبتني بر اصول مختلف قانون اساسي، مسووليت 
سنگين و گسترده اي دارد. اين اختيار مبتني بر قانون 
اساسي متناسب با آن داده شده، مالكيت در قانون اصل 
44 را وقتي بررسي مي كنيم عموم آن مربوط به دولت 
است و بعد تعاوني و اگر چيزي ماند بخش خصوصي. اين 
اختيار به معناي اس��تفاده از آن در همه زمان ها نيست 
بلكه مي تواند به اقتضاي شرايط، دولت بخشي از وظايف 

خود را واسپاري كند. 
در گذشته مخالفان خصوصي سازي بارها به اين مساله 
اشاره كردند كه خصوصي سازي در ايران بر مبناي قانون 
پيش نمي رود و مس��ووليت هاي دول��ت دايم بر دوش  
بخش هاي ديگر مي افتد. البته آن زمان اين پرسش ها 
پاسخ درخوري نيافت و نهايتا پروژه خصوصي سازي در 

كشور تقريبا با شكست مواجه شد.
وي ب��ا بيان اينكه البت��ه نقش دولت گاه��ي متفاوت 
مي شود، گفت: به عنوان مثال دولت دوازدهم و يازدهم 
با هم تفاوت دارند زيرا در دولت يازدهم تعادل بيشتري 
داشتيم و محيط كسب و كار آرام تر بود به گونه اي كه در 
شهريور س��ال ۹2، ۳4 مصوبه براي عدم دخالت دولت 
در عرصه كس��ب و كار داديم و قانون رفع موانع توليد را 
به مجلس داديم. آن زمان اقتصاد در وضعيت آرام تري 

بود و وضعيت با امروز فرق داشت، به همين دليل بخش 
خصوصي مي توانس��ت نقش پررنگ تري ب��راي رفع 
مشكالت ايفا كند. اكنون چنين وضعيتي حاكم نيست 
و در شرايطي كه اقتصاد كشور زير فشار است، نمي توان 
معيشت مردم را رها كرد و منتظر معجزه بازار آزاد ماند. 
امروز نمي توان مثل دولت يازدهم رفتار كرد. با توجه به 
شرايط كنوني دولت نمي تواند و نبايد كنار بكشد. دولت 

بايد شرايط را براي زندگي راحت تر مردم فراهم آورد.
وي گفت: مبناي پول ما ريال است اما حتي لبوفروش 
هم، خود را با قيمت ارز تنظيم مي كند. متاسفانه دالر ارز 
جهان شمولي است كه بر همه چيز سايه افكنده است. 
در عين حال امروز صاحب آن ارز تصميم گرفته اقتصاد 
ما را فروبپاشاند. نمي شود در اين شرايط دولت كنار رود و 
توقع داشته باشد دست نامرئي آدام اسميت بازار را تنظيم 
كند. نمي توان زندگي مردم و اقتصاد كشور را به حال خود 

رها كرد و منتظر اتفاقات مثبت نشست.
رييس سازمان برنامه و بودجه با يادآوري اينكه در نظام 
اقتص��ادي دولت- بازار، ميزان س��هم دولت در اقتصاد 
بستگي به شرايط دارد، اظهار كرد: در ماه هاي گذشته 
حمايت هاي گس��ترده مردم از تيم ملي فوتبال به اوج 
رسيد. مردم با گل زدن هاي تيم ملي خوشحال شدند و 
از تيم خود حمايت كردند. اكنون به نظر ما نوبت حمايت 

از پول ملي است. متاسفانه در اين رابطه و حاال كه نوبت 
حمايت از اين مهم است، به پول ملي حمله مي شود و آن 
را با دالر معاوضه مي كنند. اين مساله سبب مي شد به 
ش��كل فزاينده از ارزش ريال كاسته شود كه ضررش به 

همه مردم خواهد رسيد.
وي اف��زود: در اين صورت پول ملي تمام ارزش خود را از 
دست مي دهد و تبديل به يك كاغذ بي ارزش مي شود. 
اگر مي خواهيد پول ملي ارزش داشته باشد نبايد انقدر 
پول ملي را با ارز عوض كنيد. نبايد تمام ريال خود را با دالر 
معاوضه كنيم. نوبخت گفت: ما اعالم كرديم حمايت كنيد 
اما نگاه كنيد كه چه كمپين هايي تشكيل شد كه دايم 
به تمسخر مسووالن و دولتمردان مي پردازد. مي گفتند 
بفرمايي��د اين دالرهاي ما را بگيريد ب��ه آقازاده هايتان 
بدهيد. به واقع انسان متاسف مي شود از اين حرف هاي 
سخيفي كه منتشر مي ش��وند.اما در كشور همسايه ما 
تركيه ديديم كه چه اتفاقي افتاد مردم حتي به صورت 
سمبليك اقدام به آتش زدن و پاره كردن دالرهايشان 
كردند زيرا مي خواهند پول ملي شان ارزش داشته باشد.

چرايي تفاوت واكنش هاي مردم دو كشور همسايه، نياز 
به بحث هاي فراوان كارشناسي دارد، اما قطعا در ساختار 
اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور مي توان پاسخ اين 

مساله را دريافت.

 
گروهاقتصادكالن    

مركز پژوهش هاي مجل��س در جديدترين گزارش خود 
در قالب سلسله مطالعات مربوط به » الگوهاي راهبردي 
حمايت از توليد«، لزوم تدوين سياست صنعتي در ايران را 
دستاويزي براي ارايه مهم ترين رويكردهاي توسعه صنعتي 
كرده اس��ت. اين گزارش س��ه رويكرد متفاوت سياست 
صنعتي را مورد بحث قرار داده و در نهايت خطوط مشترك 
آنها را براي پياده س��ازي در ايران اس��تخراج كرده است. 
سياس��ت صنعتي به كارگيري رويه هايي است كه سعي 
مي كند دامنه بخش هاي مختلف توليدي يك كشور را تا 
حد ممكن گسترش دهد و از تمامي پتانسيل هاي توليدي 
موجود، بهره برداري كند. اين سياست ها شامل شناسايي 
ظرفيت هاي موجود در كش��ور و س��پس تصميم سازي 
مناسب و معقول براي به ثمر رساندن آنها است. راه اندازي 
هر بخش توليدي در حقيقت زمينه ساز توليد محصولي 
جديد است كه يا راه ورود كاالهاي خارجي و خروج ارز از 
كشور را مي بندد يا زمينه صادرات محصوالت و ورود ارز به 

داخل مرزهاي كشور را فراهم مي سازد.

   سه رويكرد به سياست صنعتي 
به گزارش »تعادل« تجربه هاي متعدد شكست سياست 
صنعتي در كشورهاي مختلف و ايران اهميت پرداختن به 
مساله چگونگي تدوين سياست صنعتي كارآمد را افزايش 
داده است. بر همين اساس مركز پژوهش هاي مجلس در 
گزارشي از ديدگاه سه انديشمند اين حوزه بايسته هاي 
تدوين و پياده سازي سياس��ت صنعتي را بررسي كرده 
است.اين س��ه نظريه پرداز نماينده سه رويكرد به اتخاذ 
سياست صنعتي هس��تند در حالي كه مشتاق حسين 
خان از مدافعان نقش انتخابگر دولت در اتخاذ سياس��ت 
صنعتي است، دني رودريك بيشتر بر بسترسازي دولت 
و اتخاذ اقدامات هماهنگي زمينه اي در سياست صنعتي 
تاكيد مي كند.همچنين رويكرد لوريدسون در ميانه اين دو 
رويكرد قرار گرفته و عناصري از هر دو رويكرد را با خود دارد.

مش��تاق حس��ين خان براي تدوين سياست صنعتي 
كارآمد بر اين باور است كه بايد براي دو سوال اساسي 
پاسخ هاي درس��تي يافت.اول، مهم ترين موانع ايجاد 
رقابت پذيري صنايع چيست و آيا سياست هاي موجود 

براي رفع آنها مناسبند؟
دوم، آيا سياس��ت تدوين شده براي رفع موانع در محيط 

سياسي و نهادي كشور مربوطه كارايي دارد؟
به اعتقاد اين نظريه پرداز براي تجربه رشد فراگير و پايدار 
سياس��ت گذاري به منظور توس��عه طيف گسترده اي از 
بخش هاي رقابتي، خلق فرصت هاي كارآفريني، افزايش 
ن��رخ اش��تغال و باال رفتن دس��تمزدها ضروري اس��ت.

سياس��ت هاي صنعتي به عنوان س��تون اصلي چنين 
رويكردي محسوب مي شود.در رويكرد اين نظريه پرداز 
به اهميت فناوري هاي متوس��ط يا ميان رده، سياس��ت 
افقي در برابر سياست عمودي به منظور ارتقاي كسب و 

كار تاكيد مي شود.
اين رويكرد كارآمدي سياست صنعتي را به اين دو پرسش 
كه آيا سياست صنعتي مشكالت را به درستي شناسايي 
كرده و آيا سياست طراحي ش��ده براي عرصه سياسي و 

نهادي كشور مناسب است، مرتبط مي داند.
س��وال اول چند جنب��ه دارد. اول اينكه يك سياس��ت 
ممكن اس��ت تنها به دليل اتخاذ اهداف چندگانه توسط 
سياست گذار و هدف قرار دادن تعداد زيادي از آنها با ابزار 
سياستي محدود، شكست بخورد. براي مثال اگر افزايش 
رقابت پذيري از طريق ارتقاي بهره وري هدف يك سياست 
باشد و سياس��ت گذار بخواهد بطور همزمان حفاظت از 
اشتغال بنگاه ها با بخش ها را مورد توجه قرار دهد، احتمال 
شكست اين سياست وجود دارد. اهداف چندگانه نيازمند 
بسته هاي سياستي متعدد هستند تا مشكالت مختلف 
مرتب��ط با هم را هدف قرار دهند. اگ��ر افزايش بهره وري 
به بيكاري كاركنان يك بنگاه منجر مي ش��ود، سياست 
مكمل بايد حمايت از جابه جايي و آموزش دوباره كاركنان 
و توسعه فرصت هاي اشتغال را جايگزين كند. و يك جنبه 
مهم تر سوال اول اين است كه تعداد زيادي شكست هاي 
قرارداد وجود دارد كه ظهور بخش هاي رقابتي را محدود 
مي كند. سياست هاي مناسب براي يكسري از مشكالت، 
اگر مش��كالت مهم تر ناديده گرفته شود، نتيجه بخش 
نخواهد بود. براي مثال اگر فقدان توانمندي سازماني مانع 
اصلي كسب رقابت پذيري در يك بنگاه باشد، سياست هاي 
ارتقاي مهارت نيروي انساني نتيجه اي در پي نخواهد داشت. 

از طرفي شناسايي اين مشكالت صرفا از طريق روش هاي 
پيمايشي، بسيار مشكل اس��ت. اگر در سازماني به دليل 
توانمندي هاي پايين سازماني، امكان رقابتي شدن وجود 
نداشته باش��د، به احتمال زياد مدير بنگاه رقابت پذيري 
پايين سازمانش را به مهارت پايين كاركنان يا ديگر موانع 
نسبت مي دهد. اما اگر توانمندي پايين سازماني مهم ترين 
مشكل باشد، اختصاص منابع عمومي براي آموزش مهارت 
رس��مي، ممكن است موجب مش��كالت ديگري مانند 
بيكاري نيروي كار ماهر شود. از اين رو سياست گذاران بايد 
تحليل دقيقي از ريش��ه هاي رقابت پذيري پايين داشته 
باشند زيرا ارزيابي هاي معمول و شواهد پيمايشي ممكن 

است گمراه كننده باشد.
مشكل دوم اين است كه حتي در صورت شناسايي دقيق 
مشكل، سياست صنعتي به دليل انتخاب ابزار سياستي 
كه در عرصه سياسي و اجتماعي يك كشور ناكارآمد است، 
مي تواند با شكست روبه رو شود. اين مساله موجب شكست 
سياست صنعتي در بسياري از كشورهاي آسيايي شد. هر 
جامعه اي ساختار سياسي و اقتصادي خاص خود را دارد كه 
با توانمندي ها و توزيع قدرت در بين سازمان هاي مختلف 
تعريف مي ش��ود. بنا به ش��رايط داخلي كشورها، قدرت 
چانه زني نسبي انواع مختلف بنگاه ها، ادارات دولتي و ديگر 
ذي نفعان از يك كشور به كشور ديگر بسيار متفاوت است. 
دن��ي رودري��ك اس��تاد دانش��گاه ه��اروارد از بارزترين 
اقتصاددانان حامي سياست صنعتي محسوب مي شود.

وي به اين پرس��ش كه چه نوع سياست صنعتي در چه 
شرايطي احتمال موفقيت بيشتري دارد، به سه مساله در 
طراحي سياست صنعتي اشاره مي كند. يك، پراكندگي 
اطالعات: اين مساله به نقص و عدم تقارن اطالعات طرفين 
مبادله در بازار اشاره دارد كه محدوديت هايي براي توسعه 

بخش ه��اي رقابت پذير در جامعه، بخ��ش خصوصي و 
اقتصاد جهاني ايجاد مي كند.مساله دوم رانت جويي است؛ 
موضوعي كه انگيزه هر نوع سياس��ت صنعتي و حمايت 
دولتي محسوب مي شود. سوم نفع جامعه است.سياست 
صنعتي صرفا موضوعي بين بروكرات ها و صاحبان كسب و 
كار نيست بلكه هدف سياست صنعتي در درجه اول منتفع 
كردن كل جامعه است.بر اساس ديدگاه اين نظريه پرداز 
براي لحاظ سه مساله حياتي فوق، بايد سه ويژگي نهادي 
سياس��ت صنعتي يعني درهم تنيدگي، هويج و چماق و 

مسووليت پذيري به ترتيب بايد مدنظر قرار گرفته شود.
لوريس ساندجر لوريدسون عضو گروه بين المللي توسعه 
از جمله ديگر نظريه پردازان مطرح در اين حوزه است كه 
به دليل رويكرد متفاوت خود يه سياست صنعتي )تلفيق 
آراي دو رويكرد قبلي« اهميت دارد. اصول مطرح شده وي 
براساس تركيبي از درس هاي آموخته شده و تفكر معاصر 

در اين حوزه است.
از نظر وي اول از همه سياس��ت صنعتي بايد بخش��ي از 
استراتژي توس��عه بهره وري يا استراتژي سرمايه گذاري 
ملي كالن تر باش��د كه م��ازاد اقتصاد را افزاي��ش داده تا 
بتوان از قبل آن سرمايه گذاري كرد. با بستن مسيرهاي 
سرمايه گذاري غيرمولد و فرار سرمايه و همچنين محدود 
ك��ردن مصرف كاالهاي لوكس، سياس��ت صنعتي بايد 
بخش زيادي از اين صرفه جويي را به س��رمايه گذاري در 
فعاليت هاي مولد هدايت كند. سطح باالي سرمايه گذاري 
و سرمايه گذاري هاي بلندمدت صرفا با اطمينان از ثبات 
فضاي سياس��ي و سياس��ت هاي كالن اقتصادي ظهور 
نمي كنند، بلكه طراحي ساختار كلي سرمايه گذاري ها و 
حمايت از سرمايه گذاري هاي منتخب از طريق اختصاص 

رانت مولد نيز الزم است.

   خطوط كلي و نكات  مشترك
 با اينكه اختالفاتي در بين روش ها و نكات مورد تاكيد وجود 
داشت، اما مي توان خطوط كلي كه همه انديشمندان روي 
آن توافق دارند را نيز برشمرد. سعي شده است اين خطوط 
كلي و نكات مشترك آن به صورت ۹ بند جمع آوري شود. 
1-اولين مرحله پس از انتخ��اب بخش يا صنعتي براي 
حمايت، شناسايي مهم ترين موانع كسب رقابت پذيري 
يك بخش يا صنعت است كه معموال در قالب شكست بازار 

تعريف مي شوند.
2-شناسايي موانع، نياز به ارتباط مداوم با بخش خصوصي و 
گردش اطالعات دارد. اين ارتباط متقابل عمومي خصوصي 
بايد به يك فرآيند دايمي گردش اطالعات در همه مراحل 
سياس��ت گذاري، اجرا و گرفتن بازخورد و اصالح تبديل 
شود. به عالوه از نزديكي بيش از حد كه مي تواند به تسخير 
نهاد متولي سياست صنعتي بيانجامد بايد دوري جست. 

آنچه پيتر اوانز از آن تحت عنوان خودگرداني ريش��ه دار 
ياد مي كند.

۳- امكان رفع موانع شناسايي شده هم از اهميت بااليي 
برخوردار است. آيا با توانمندي حال حاضر دولت و چينش 
سياسي، امكان واكنش سياستي مناسب براي رفع موانع 
وجود دارد؟ بايد موانعي انتخاب شوند كه نه تنها رفع آنها 
بيشترين كمك را به توسعه بخش منتخب مي كند، بلكه 
امكان رفع آن هم در فضاي سياسي نهادي كشور وجود 

داشته باشد.
4- پس از شناس��ايي موانع، تدوين سياس��ت متناسب 
اهميت دارد. موقتي بودن سياست حمايتي از مهم ترين 
ويژگي هاي يك سياست صنعتي خوب است. هيچ بخش 
يا صنعتي نبايد اين تصور را داشته باشد كه حمايت دولت 

هميشگي است.
5-سياست صنعتي مناسب، تركيبي از چماق و هويج است. 
نمي توان صرفا به دادن رانت و حمايت از صنايع اكتفا كرد. 
بايد معيارهايي گنجانده شود تا از تالش حمايت شوندگان 

براي رفع موانع رقابت پذيري اطمينان حاصل شود.
۶-اس��تراتژي خروج، يكي ديگر از اج��زاي حياتي يك 
سياست صنعتي كارآمد اس��ت؛ زيرا انگيزه هاي زيادي 
وجود دارد تا با رفتار ران��ت جويانه، نهاد متولي حمايت 
تسخير شود يا از سياست هاي حمايتي سوءاستفاده شود. 
از اين رو، پيش از شروع حمايت، بايد استراتژي خروجي 

هم به معناي پايان دادن به حمايت ها در نظر گرفته شود.
7- در نظر گرفتن در جداي از انعطاف پذيري در تدوين 
سياس��ت صنعتي اهمي��ت دارد زيرا به احتم��ال زياد، 
سياست هاي حمايتي نياز به اصالح و بازنگري خواهند 
داش��ت. البته بايد توجه كرد كه انعطاف پذيري بيش از 
اندازه هم احتماال به سوءاس��تفاده و رفت��ار رانت جويانه 

منجر مي شود.
8- در نهايت، پس از اجراي سياست ها، بايد با فرآيند تعامل 
و گردش اطالعات، نتايج سياس��ت هاي عمومي را بطور 
مداوم ارزيابي و مكانيس��م هاي اصالح و يادگيري مداوم 
را ايجاد كرد. به عبارت ديگر، سياس��ت صنعتي ليستي 
از سياست هاي باال به پايين براي حمايت از چند صنعت 
نيس��ت، بلكه فرآيند مداوم شناسايي و حمله به موانعي 
اس��ت كه مانع رقابت پذير شدن صنايع داخلي شده اند. 
فرآيند بازخورد، يادگيري و اصالح بايد به فرآيندي مداوم 

و مستمر تبديل شود.
۹- از منظر سياس��ي هم، بايد نهاد مجري سياس��ت 
صنعتي، از حمايت سياسي در س��طوح باالي كشور، 
برخوردار باشد؛ زيرا اختصاص هر نوع رانت به هر بخشي، 
با مخالفت ذي نفعان بخش هاي ديگر مواجه مي شود. از 
اين رو حمايت و اراده سياسي بايد شامل حال مجريان 

سياست صنعتي شود.

نوبخت:  مردم مي گويند دالرهاي ما را بگيريد و به آقازاده هايتان بدهيد
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 كاهش سود وام مسكن يكم
از محل اقساط مسكن مهر

در حالي كه مدير شهر جديد پرديس از درخواست 
اين ش��ركت براي دريافت وام ه��زار ميلياردي از 
محل اقس��اط بازگشتي مسكن مهر خبر مي دهد، 
مديران بانك عامل مي گويند عمال اقساطي باقي 
نمانده است. به گزارش خبرنگار مهر، اين اظهارنظر 
مديرعامل شهر جديد پرديس در حالي عنوان شد 
پيش از اين ابوالقاس��م رحيمي اناركي مديرعامل 
بانك عامل بخش مسكن در واكنش به درخواست 
كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي در 
بهمن ماه س��ال گذش��ته براي تحقيق و تفحص 
از اي��ن بانك در خص��وص نحوه مصارف اقس��اط 
بازگشتي مس��كن مهر اعالم كرد: قرار بوده از سال 
۹۲ بازپرداخت بدهي اين بانك دولتي و تخصصي 
به بانك مركزي بابت ۵۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
خط اعتباري طرح مسكن مهر آغاز شود كه با مجوز 
هيات دولت، استمهال ۱۰ ساله به اين خط اعتباري 
داده شد و منابع مسكن مهر تا سال ۱۴۰۲ با مصوبه 
هيات دولت در اختيار بانك عامل بخش مسكن قرار 
دارد. وي ادامه داد: اقساط وصولي سه سال نخست 
اين ۱۰ سال، براي افزايش سقف تسهيالت مسكن 
مهر از ۲۵ به ۳۰ ميليون تومان و ۷ سال دوم اقساط 
بازگشتي در اختيار صندوق پس انداز مسكن يكم 
قرار مي گي��رد. به گفته رحيم��ي اناركي همه اين 
برنامه ريزي ها داراي مجوزه��اي قانوني از دولت، 
بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است و عمال تا 
سال ۱۴۰۵ ديگر اقساطي باقي نمي ماند كه درباره 

آن تصميم گيري شود.

فقط ۸ بانك مجوز برگزاري 
مجمع عمومي گرفتند

در شرايط فعلي كه برخي بانك ها به دليل زيان انباشته 
در ش��مول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته اند، 
برخي ديگر با تقويت درآمدهاي غيرمشاع توانسته اند 
از تهديدهاي پيراموني عبور كنند. به گزارش تعادل، 
در اين ميان بانك هاي بزرگ به واسطه حجم باالي 
دارايي ه��ا ميتوانند با اس��تفاده تجدي��د ارزيابي به 
صورت هاي مالي خود سروسامان بخشند . بانك هاي 
ملت، سينا، اقتصادنوين و انصار وضعيت بهتري نسبت 
به سايرين دارند تاخير ۱۲ بانك در انتشار صورت مالي 
با وجود گذشت يك ماه از مهلت برگزاري مجامع، ۱۲ 
بانك تاكنون صورت مالي خود در سال ۹6 را منتشر 
نكرد ه اند و فقط ۸ بانك مجوز برگزاري مجمع عمومي 
ساليانه را از بانك مركزي دريافت كرده اند. ۳۱ تير ماه 
آخرين مهلت قانوني براي برگزاري مجمع عمومي 
ساليانه بانك ها و شركت ها بود اما امسال هم همانند 
چند س��ال گذش��ته مجامع بانك ها در اين مهلت 
قانوني برگزار نشد. از مجموع ۱۹ بانك و دو موسسه 
اعتباري بورسي، تا اين لحظه هيچ بانكي به غير از سه 
بانك انصار، كارآفرين و خاورميانه، مجمع عمومي 
خود را برگزار نكرده اس��ت. از ط��رف ديگر، تاكنون 
بانك هاي حكمت ايرانيان، سامان، پاسارگاد، دي، 
شهر، قرض الحسنه رسالت، مهر اقتصاد، اقتصاد نوين، 
سرمايه، ايران زمين، موسسه اعتباري كوثر و موسسه 
اعتباري ملل صورت مالي حسابرسي شده سال ۹6 را 
آماده و منتشر نكرده اند و به تبع آن نمي توانند مجمع 
عمومي را برگزار كنند. در اين بين، صورت مالي سال 
۹6 بانك  سينا منتشر شده اما هنوز مجوز برگزاري 
مجمع عمومي را از بانك مركزي دريافت نكرده  است. 
همچنين بانك هاي انصار، صادرات، تجارت، ملت، 
آينده، پارسيان، كارآفرين و خاورميانه هم صورت مالي 
ارايه كرده اند و هم مجوز برگزاري مجمع عمومي را از 

بانك مركزي اخذ كرده اند.

مهر تاييد سهامداران  بر 
صورت هاي مالي بانك تجارت

صورت ه��اي مالي بانك تجارت ب��راي عملكرد 
سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹6 به تصويب 
سهامداران رسيد.  به گزارش روابط عمومي بانك 
تجارت، در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
اين بانك كه روز دوش��نبه ۲۹ مرداد به رياس��ت 
س��ميع رييس هيات مديره بانك و با حضور ۸6 
درصد س��هامداران يا نماين��دگان قانوني آنها، 
نمايندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانوني برگزار ش��د، امير مسعود رزازان 
معاون مالي مديرعامل اين بانك در سخناني به 
شرايط فعلي نظام بانكي و مشكالت پيش روي 
آنها اشاره كرد و گفت: در شرايط فعلي رقابت براي 
جذب منابع، افزايش شديد نرخ سود سپرده ها و 
انباشت بخش قابل توجهي از دارايي هاي بانك ها 
در س��رفصل هاي مطالبات��ي مهم ترين چالش 
بانك ها از جمله بانك تجارت به شمار مي رود. وي 
افزود: مشتريان و سهامداران بانك به اين موضوع 
واقف هستند كه بخش عمده اي از مشكالت بانك 
تجارت ريشه در مشكالت كالن اقتصادي كشور 
دارد. با وجود اين مشكالت، هيات مديره بانك با 
تكيه بر پتانسيل هاي دروني بانك و بهره گيري از 
فرصت ها و حمايت هاي بيروني تمام تالش خود 
را براي برون رفت از اين شرايط به كار بسته است. 
رزازان با تشريح گزارش عملكرد بانك تجارت براي 
س��ال مالي منتهي به پايان سال ۹6، عدم تحقق 
اهداف بانك در زمينه سودآوري و به تبع آن عدم 
شناسايي سود براي تقسيم بين سهامداران طي 
دو سال گذشته را ناشي از عوامل مختلفي دانست 
و تاكيد كرد: مهم ترين دليل اين مساله حجم قابل 
توجه مطالبات بانك از دولت و اشخاص حقيقي 
و حقوقي است كه انجماد دارايي هاي بانك را به 
دنبال داشته است و البته تحريم هاي بين المللي 
كش��ور طي سال هاي گذش��ته هم در ايجاد اين 
شرايط نقش داشته است. تعيين تكليف مطالبات 
بانك از دولت موضوع مهمي اس��ت كه براي آن 
تاكنون جلس��ات متعددي را در وزارت اقتصاد، 
بانك مركزي، مجلس و سازمان برنامه و بودجه 

داشته ايم. 

ميانگين پرداخت وام به هر واحد اقتصادي به 67 ميليون تومان رسيد

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد

افزايش سهم خريد مسكن و كاالي شخصي به 13.5 درصد تسهيالت

افزايش قيمت سكه به دنبال حذف دالر از سامانه »سنا«

گروه بانك و بيمه    محسن شمشيري  
عملكرد تسهيالت دهي بانك ها در ۴ ماهه ابتدايي  سال 
۱۳۹۷نشان مي دهد كه سهم س��رمايه در گردش از كل 
تس��هيالت بانك ها كه در خرداد ۹۷ به 6۳ رسيده بود، در 
تيرماه ۹۷ و چهارماه اول سال كاهش يافته و به 6۱.۳ درصد 
رسيده است. اين نكته نشان مي دهد كه بانك ها براي وام هاي 
توسعه اي از جمله ايجاد، توسعه و تعميرات و همچنين خريد 
كاالي شخصي كه به رشد تقاضا و رونق واحدهاي توليدي 

كمك مي كند،  سهم بيشتري قائل شده اند. 
به گزارش »تعادل«، براساس گزارش تسهيالت پرداختي به 
بخش هاي اقتصادي در ۴ ماه اول سال ۹۷ كه از سوي بانك 
مركزي منتشر شده، بانك ها در اين چهارماه، معادل ۱6۷ 
هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كرده اند كه سرمايه 
در گردش با رقم ۱۰۲ هزار ميليارد تومان معادل 6۱ درصد 

از كل تسهيالت سهم داشته است. 
تس��هيالت پرداختي بانك ها طي ۴ ماهه سال ۱۳۹۷ به 
بخش هاي اقتصادي مبلغ ۱6۷۱.۳ هزار ميليارد ريال است 
كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۸.۲ هزار 
ميليارد ريال )معادل۹ درصد( افزايش داش��ته است. اين 
ارقام نشان مي دهد كه رشد تسهيالت دهي بانك ها نسبت 
به رشدهاي باالي ۳۰ درصدي سال هاي قبل كاهش يافته 
و به خاطر رش��د شديد نقدينگي و همچنين تورم حاصل 
از تحريم ها و رش��د نرخ ارز در ماه هاي اخير، التهابات بازار، 
ركود برخي بخش هاي اقتصادي، رش��د مطالبات معوق، 
تهاتر بدهي، سياست هاي انضباط مالي و جذب سپرده و 
نقدينگي، بانك ها تالش دارند كه تسهيالت دهي خود را 

حساب شده افزايش دهند. 
كاهش رشد تسهيالت دهي بانك ها در چهارماه اول سال 
به ۹ درصد كه نس��بت به رش��د وام دهي بانك ها در مدت 
مشابه سال هاي قبل كمتر بوده است، كاهش سهم سرمايه 
درگردش به 6۱ درصد كل تسهيالت بانكي، افزايش سهم 
خريد مسكن و كاالي شخصي به ۱۳.۵ درصد كل وام ها، 
سهم ۱۴.۷ درصدي ايجاد و توسعه و تعمير به عنوان امور 
توس��عه اي، ميانگين پرداخت بيش از 6۷ ميليون تومان 
وام ب��ه بيش از ۲ ميلي��ون و ۴۷۲ هزار واح��د اقتصادي از 
وي  ژگي هاي عمده عملكرد تسهيالت دهي بانك ها در چهار 
ماه اول بوده كه نش��ان مي دهد كه بانك ها انضباط و دقت 
بيش��تري در پرداخت بانك ها داشته اند تا از اين طريق به 
كاهش مطالبات معوق خود كمك كنند و رشد نقدينگي را 

تاحدودي مهار نمايند.

    سهم 14.7 درصدي ايجاد و توسعه و تعمير 
همچنين سهم تس��هيالت براي ايجاد واحدهاي جديد 
نيز با رق��م ۱۳۵۰۰ ميليارد تومان مع��ادل ۸.۱ درصد از 
كل تسهيالت بوده است. از س��وي ديگر، توسعه واحدها 
و فعاليت هاي اقتصادي نيز با رق��م ۸۵۰۲ ميليارد تومان 
سهم ۵.۱ درصدي از كل تسهيالت داشته است. همچنين 
تعميرات بنگاه ها نيز با رقم ۲۴۹۸ ميليارد تومان سهم ۱.۵ 
درصدي از كل تسهيالت داشته است. براين اساس، جمع 
ارقام مربوط به امور توسعه اي ايجاد،  توسعه و تعميرات كه 
به توسعه و گسترش بخش هاي اقتصادي كمك مي كند، 

معادل ۱۴.۷ درصد كل تسهيالت بانك ها بوده است. 

    رشد 1.۸ واحد درصدي سهم خريد مسكن
 نكته مهم ديگر توجه بانك ها به رونق و رش��د تقاضا براي 
كاالهاي ساخته شده توسط بنگاه ها بوده است و پرداخت 
وام براي خريد كاالي ش��خصي كه به رونق و ايجاد تقاضا 
براي كاالهاي س��اخته شده داخلي كمك مي كند، با رقم 
۱۲۵۴۵ ميليارد تومان سهم ۷.۵ درصدي از كل تسهيالت 
داش��ته است.  همچنين خريد مس��كن نيز با رقم ۹۹۸۲ 
ميليارد تومان سهم 6 درصدي از كل تسهيالت دارد. اين 
نكته نشان مي دهد كه بانك ها براي خريد و كمك به تقاضا 
و رونق بنگاه ه��ا روي هم ۱۳.۵ درصد از تس��هيالت را به 
وام هاي خريد مسكن و كاالي شخصي اختصاص داده اند. 
براين اساس، سهم دو نوع تسهيالت خريد كاالي شخصي 
و خريد مس��كن نيز كه به رشد تقاضا و رونق توليد كمك 
مي كند، روي هم ۱۳.۵ درصد تسهيالت را شامل مي شود 
كه نسبت به سهم ۱۱.۷ درصد سه ماه اول سال رشد قابل 
توجهي نشان مي دهد و رقم بيش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان بوده است.  در حالي كه سرمايه در گردش براي روپا 
ماندن واحدهاي اقتصادي همچنان با رقم ۱۰۲ هزار ميليارد 

توماني، سهم 6۱ درصدي از كل تسهيالت چهارماه اول ۹۷ 
را داشته است، سهم ايجاد، توسعه و تعمير كه امور توسعه يي 
و گسترش توليد و اشتغال را شامل مي شود روي هم معادل 
۲۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يا ۱۴.۷ درصد كل تسهيالت 
بوده است  تس��هيالت پرداختي بانك ها طي ۴ ماهه سال 
۱۳۹۷ به بخش هاي اقتصادي مبلغ ۱6۷۱.۳ هزار ميليارد 
ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۸.۲ 
هزار ميليارد ريال )معادل۹.۰ درصد( افزايش داشته است.

در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۸.۹ هزار ميليارد 
ريال معادل۲.۹ درصد افزايش داشته است. سهم تسهيالت 
پرداختي بابت تامين س��رمايه در گردش بخش صنعت و 
معدن در ۴ ماهه س��ال جاري معادل۳۹۴.۸ هزار ميليارد 
ريال بوده اس��ت ك��ه حاكي از تخصي��ص ۳۸.۵ درصد از 
منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش هاي 

اقتصادي به بخش صنعت بوده است. 
 مالحظه مي ش��ود از ۴6۸.۴ هزارميليارد ريال تسهيالت 
پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۳ درصد آن 
)مبلغ۳۹۴.۸ هزار ميليارد ريال( در تامين سرمايه در گردش 

پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تامين 
منابع براي اين بخش توسط بانك ها در سال جاري است.

اين ارقام نشان مي دهد كه در سال هاي اخير با وجود رشد 
باالي ۳۰ درصد تسهيالت در سال ۹۵ و رشد ۲۴ درصدي 
آن در سال ۹6 و همچنين رشد ۹ درصدي در چهار ماه اول 
۹۷، همچنان واحدهاي اقتص��ادي تالش مي كنند كه با 
دريافت تسهيالت و تامين نقدينگي، روي پاي خود بمانند 
و از توقف توليد و فعاليت جلوگيري كنند و همچنان سهم 
ايجاد و توسعه و تعميرات يا كمك به رشد تقاضا و خريد در 
اولويت هاي بعدي اس��ت و سهم باالي سرمايه در گردش 
نشان مي دهد كه حفظ حيات واحدهاي اقتصادي همچنان 
در اولويت بانك ها و اقتصاد كش��ور است و تا رونق نسبي، 
اشتغال زايي و بهبود ساختار توليد و فعاليت اقتصادي فاصله 
داريم و همچنان روند سال هاي اخير در حال تداوم است و 
با وجود رشد تسهيالت باالي نرخ تورم، تغييري در ساختار 
تسهيالت و به كار گيري نقدينگي در بخش توليد و فعاليت 
اقتصادي رخ نداده است.  از ۴6۸ هزارميليارد ريال تسهيالت 
پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۳درصد آن 

)مبلغ ۳۹۴ هزار ميليارد ريال( در تامين سرمايه در گردش 
پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تامين 
منابع براي اين بخش توسط بانك ها در سال جاري است. 
سهم س��رمايه در گردش در هر بخش اقتصادي نيز نشان 
مي دهد كه در بخش كش��اورزي 6۵ درصد، در مسكن و 
ساختمان ۱۵.6 درصد، در بازرگاني ۷۳درصد، در خدمات 
۵۰ درصد، و در كل بخش هاي اقتصادي 6۱.۳ درصد متعلق 

به سرمايه در گردش بوده است.

    ميانگين 67 ميليون وام براي هر واحد
تع��داد ۲ ميلي��ون و ۴۷۳ هزار واحد اقتص��ادي به ميزان 
۱6۷هزار و ۱۳۲ ميليارد تومان تومان تسهيالت دريافت 
كرده اند كه متوسط دريافت هر واحد اقتصادي معادل 6۷.6 

ميليون تومان بوده است.
 همچنين تعداد ۷۵۴۵۴ فقره تسهيالت به ميزان ۴6۸۳6 
ميليارد تومان به بخش صنعت و معدن با ميانگين پرداختي 
هر فقره 6۲۰ ميليون تومان پرداخت ش��ده كه بيشتر از 
ميانگين پرداختي ساير بخش ها است. در بخش بازرگاني 
نيز ۳۱۵هزار فقره به مبلغ ۲۵۰۵۳ميليارد تومان با ميانگين 

۷۹.۵ ميليون تومان پرداخت شده است.
درضمن در بخش خدمات تعداد ۱ ميليون و ۴۱۹ هزار 
فقره تس��هيالت به رقم بيش از 6۹ هزار و ۱6۱ ميليارد 
تومان با ميانگين پرداخت هر فقره ۴۸.۷ ميليون تومان 
پرداخت ش��ده است. دربخش مس��كن ۳۴۱هزار فقره 
معادل ۱۵۰۳۷ ميلي��ارد تومان با ميانگين ۴۴ ميليون 
تومان پرداخت شده است. در بخش كشاورزي ۳۲۱ هزار 
فقره به مبلغ ۱۰۹۱۳ ميليارد تومان با ميانگين هر فقره 

۳۴ ميليون تومان دريافت كرده اند.
اين ارقام در مقايسه با ميانگين دريافتي هر بنگاه اقتصادي 
در دوره هاي قبل نشان مي دهد كه از ميانگين پرداختي به 
هر بنگاه كاسته شده است به عبارت ديگر، با وجود افزايش 
تعداد قابل توجه دريافت كنندگان وام و تسهيالت بانكي، 

رقم ميانگين آنها كاهش داشته است. 
بخش خدمات با 6۹ هزار ميليارد تومان و سهم بيش از ۴۱ 
درصد از كل تسهيالت، صنعت و معدن با ۴6۸۳6 ميليارد 
تومان و بيش از ۲۸ درصد تسهيالت، بازرگاني با ۲۵۰۵۳ 
ميليارد تومان و س��هم ۱۵ درصد تس��هيالت، مسكن و 
ساختمان با ۱۵۰۳۷ميليارد تومان و سهم بيش از ۹ درصد 
تسهيالت، كشاورزي با ۱۰۹۱۳ ميليارد تومان با سهم 6.۵ 
درصدي از كل تسهيالت، به ترتيب بيشترين تا كمترين 

تسهيالت را به خود اختصاص داده اند.
بانك مركزي تاكيد كرده كه همچنان بايد در تداوم مسير 
جاري مالحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت 
و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانس��يل تورمي ناشي از 
فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري 
است به افزايش توان مالي بانك ها از طريق افزايش سرمايه و 
بهبود كفايت سرمايه بانك ها، كاهش تسهيالت غيرجاري و 
بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك ها، افزايش 
بهره وري بانك ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز 
از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك ها و ترغيب بنگاه هاي 
توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين 

مالي طرح هاي اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي كرد.

گروه بانك و بيمه    احسان شمشيري   
 در حالي كه در روزهاي گذشته و در اتفاقي نادر قيمت 
دالر از يورو در س��امانه سنا باالتر رفته بود و باعث ايجاد 
آربيتراژ و تفاوت ۲ هزار توماني مبادله يورو و دالر در ايران 
با كشورهاي جهان شده بود، بانك مركزي اقدام به حذف 

دالر از سامانه سنا كرد.
به گزارش تعادل، روز يكشنبه با حذف دالر از سامانه سنا، 
اعالم ميانگين نرخ مبادله يوآن چين جايگزين دالر شد. 
برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه دالر عمال 
از مبادالت تجاري حذف شده و با پيشي گرفتن نرخ دالر 
از يورو، افراد و شركت ها تمايل به خريد دالر ندارند و به 

سمت يورو و ارزهاي ديگر خواهند رفت. 
به دنبال حذف دالر از سامانه سنا در عصر روز يك شنبه 
۲۸مرداد ۹۷، كه ميانگين نرخ مبادله ارزها در صرافي ها 
را اعالم مي كند، روز دوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷ قيمت سكه 
و طال بار ديگر روند افزايشي به خود گرفت. براساس آمار 
سامانه سنا، هر يورو در اين سامانه ۹ هزار و ۲۹۴ تومان 
قيمت خورد، هر پون��د ۱۳ هزار و ۲۳۵ تومان به فروش 
رسيد و يوان چين يك هزار و ۱۷۹ تومان داد و ستد شد.

برخي كارشناسان با اش��اره به ثبات نسبي نرخ دالر در 
هفته هاي اخير كه باالي ۱۰ ه��زار تومان باقي مانده و 
افزايش نداش��ته، معتقدند كه با مجموعه اقداماتي كه 
طي روزهاي گذشته در بازار ارز صورت گرفته و تقاضاي 
واردات را تامين كرده و عرضه ارز را نيز باال برده اس��ت، 
نرخ دالر وساير ارزها كاهش يافته و روند با ثباتي را طي 
مي كند و اكنون دالر در چند قدمي ورود به كانال ۹ هزار 
توماني به س��ر مي برد و در فاصله ۱۰ ه��زار تا ۱۰۵۰۰ 
تومان قرار داد كه اگر همين روند با ثبات را شاهد باشيم 
مي توانيم در روزهاي آينده نرخ زير ۱۰ هزار توماني دالر 
را شاهد باشيم. به خصوص از آنجا كه نرخ دالر باالتر از نرخ 
يورو قرار گرفته، مي توان انتظار داشت كه با رشد تقاضا 
براي يورو، يوان و ارزهاي ديگر تقاضا براي دالر كاهش 
يابد و نرخ آن را كاهش دهد. حدود دو هفته از ابالغ بسته 
جديد ارزي مي گذرد و بازار ارز تقريباً روي ثبات را به خود 
ديده اس��ت. تا پيش از اين شايد هر ساعت بايد منتظر 
افزايش نرخ دالر و ساير انواع ارز در بازار بوديم ولي اكنون 
حداقل اگر نرخ روي برخي اعداد پافش��اري و مقاومت 

مي كند، اما به هر حال آرامشي نسبي را تجربه مي كند.
ام��ا در عين حال برخي فعاالن بازار معتقدند كه حذف 
دالر از سامانه نيما به معناي كاهش عرضه دالر و گراني 

آن است و همين موضوع باعث شده كه عرضه و تقاضا به 
سمت معامالت غيردالري سوق داده شود و بانك مركزي 
نيز عمال دالر را از س��امانه حذف كرده است زيرا باالتر 
بودن نرخ دالر از يورو، با روند بازار جهاني مغايرت دارد و 
باعث آربيتراژ و اختالف قيمت ومشكالت ديگر مي شود 
و همين موضوع عاملي است كه دالر از سامانه سنا حذف 
شود و در نتيجه معامالت به سمت ارزهاي غيردالري 

هدايت خواهد شد. 
برخي كارشناس��ان در مورد حذف دالر از سامانه سنا 
مي گويند كه طي سال هاي گذشته و به دليل تحريم هاي 
اوليه امري��كا، معامالت دالري بطور عمل��ي از گردونه 
معامالت تجاري ايران حذف ش��ده ب��ود و عمده وزن 
معامالت روي درهم امارات، يوان چين، روپيه هند و لير 
تركيه مي چرخيد. علي صالحي آبادي مديرعامل بانك 
توسعه صادرات نيز گفته بود كه در حال حاضر ذخاير ارزي 
كشور، ذخاير ارزي بانك ها و سپرده گذاري بانك هاي 
ايراني در بانك ه��اي خارجي و همچنين تمامي نقل و 

انتقاالت مالي كشور بر مبناي يورو است.

با توجه به اينكه در ح��ال حاضر و حتي از زمان اجرايي 
ش��دن برجام، بازهم معامالت دالري انجام نمي ش��د، 
حذف دالر از سامانه سنا و بازار به شكل عملي نمي تواند 
تاثير چنداني بر عملكرد بازار داشته باشد. حتي صندوق 
توسعه ملي از ابتداي سال جاري نيز نرخ تسهيالت خود 
به بانك ها را با يورو محاسبه كرده كه اين اقدام موضوعي 

مهم در محاسبات محسوب مي شود.
در اين زمينه، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با 
تاكيد بر اينكه دالر در چند سال گذشته عمال از مبادالت 
تجاري ايران حذف شده است، گفت: هيچ فردي دالر را 

گرانتر از يورو نمي خرد. چندين سال است كه دالر بطور 
عملي از مبادالت تجاري كشور حذف شده و ال سي و 

پروفرماي دالري را كسي باز يا قبول نمي كند.
مجيدرضا حريري درباره حذف ش��دن دالر از سامانه 
سناي بانك مركزي و تاثير آن بر بازار گفت: حذف شدن 
دالر از مبناي محاسبات اقتصادي كشور از ابتداي سال 
جاري نيز مطرح بوده و تنها مساله موجود در اين رابطه آن 
است كه در محاسبات بايد هر نرخ ارزي را با دالر مقايسه 
كنيم؛ از سوي ديگر برخي از ارزها مانند درهم امارات نيز 

بطور مستقيم به دالر وصل هستند.
از سوي ديگر، قيمت انواع سكه بهار آزادي روزدوشنبه 
در ب��ازار تهران افزايش يافت و همچنين يوان چين كه 
در سامانه س��نا جايگزين دالر شده اس��ت يك هزار و 
۱۷۳تومان به فروش رسيد. در شرايطي كه نرخ هر انس 
طال در بازارهاي جهاني با ۱۰ دالر رش��د به ۱۱۸۷ دالر 
رسيد هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد امامي 
با ۱۳۳ هزار تومان افزايش نسبت به يك شنبه با رقم ۳ 
ميليون و ۸۰6 هزار تومان به فروش رسيد. همچنين هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با يك هزار تومان 
رشد به ارزش ۳ ميليون و ۴۰۴ هزار تومان داد و ستد شد.
هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با ۱۰ هزار تومان افزايش 
در مدت مش��ابه يك ميليون و ۷۵۲ هزار تومان و هر 
قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۲۰ هزار تومان رشد به ارزش 
۹۰۱ هزار تومان معامله شد.، هر قطعه سكه گرمي نيز 
۴۹۱ هزار تومان معامله شد و هر گرم طالي ۱۸ عيار 
نيز با ۲۰۰تومان رشد به ارزش ۲۹۰ هزار و ۲۰۰ تومان 

فروخته شد.

    معامالت بازار ارز ثانويه روان تر مي شود
در اين زمينه رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه مردم 
بايد فرصت بدهند تا مش��كالت را رفع كنيم، از روان تر 

شدن معامالت ارزي در بازار ثانويه خبر داد.
عبدالناصر همتي پس از حضور در كميسيون اقتصادي 
مجلس با ابراز خرسندي از آرامش ايجاد شده در بازار ارز 
گفت:   تعامل بسيار خوبي بين كميسيون اقتصادي و بانك 
مركزي به وجود آمده كه اميدواريم در فصل جديد بانك 
مركزي با كمك دوستان در مجلس و ديگر كارشناسان 
اقتصادي كه همگي دغدغه حل مسائل اساسي مردم را 
دارند، مشكالت را حل كنيم. وي با بيان اينكه مردم بايد 
فرصت بدهند تا مشكالت را رفع كنيم، درخصوص بازار 

ثانويه ارز گفت: اين بازار همچنان با شرايط مطلوب فاصله 
دارد اما برنامه ريزي جدي داريم تا برخي از مشكالت را كه 

در جزئيات وجود دارد را رفع كنيم.
ريي��س كل بانك مركزي ب��ازار ثانويه را ب��ازار اصلي 
ارزي كشور عنوان كرد و با تاكيد بر اينكه بايد اين بازار 
هرچه س��ريعتر روان ش��ود گفت: مشكالت و مسائل 
اين بازار درحال حل ش��دن است اما صادركنندگان و 
واردكنندگان نيز بايد به سمت تعاملي بروند كه قيمت 
برايشان به صرفه باشد. به نوشته صدا و سيما، وي ابراز 
اميدواري كرد:   نرخ ارز به س��متي برود كه رفاه جامعه 
و واردكنندگان م��واد و تجهيزات اوليه توليد را در پي 
داشته باشد تا به واس��طه آن توليد رونق و اشتغال به 

روند افزايشي بازگردد.

    آرامش به بازار بازمي گردد
همچنين رييس اتحاديه طال و جواه��ر حذف دالر از 
مبادالت اقتصادي را راهكار بانك مركزي براي ايجاد 
تعادل در بازار ارز دانست و عنوان كرد: اگر اين سياست 
همراه با پاس��خگويي به نياز مردم باش��د بطور قطع 

تاثيرگذار است.
آيت محمدولي در خصوص حذف دالر از سامانه سنا و 
چرخه مبادالتي اقتصاد كشور گفت: با توجه به وضعيت 
كشور، مس��ووالن اقتصادي از جمله بانك مركزي به  
منظور برقراري تعادل در بازار هر راهكار و سازوكاري 
را امتحان مي كنند. وي تصريح كرد: بانك مركزي قصد 
دارد با سياس��ت گذاري اقتصاد بازار را نظم بخشد و با 
مديريت سياست هاي اقتصادي در اين بخش سعي در 
ايجاد تعادل در بازار ارز دارد. محمدولي افزود: البته اين 
مهم آس��ان به دست نمي آيد و اميدواريم با اعمال اين 
اقدامات، اهداف بانك مركزي در بازگرداندن آرامش به 

بازار ارز و سكه محقق شود.
رييس اتحاديه طال و جواهر در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا حذف دالر از چرخه مبادالتي كشور در ايجاد تعادل 
در بازار ارز موثر اس��ت؟ اظهار داشت: اعمال سياست 
بانك مركزي در كل مجموعه اقتصاد بازار، اگر همراه با 
تامين تقاضاي مردم باشد بطور قطع در ايجاد تعادل در 

بازار ارز اثرگذار است.
محمدولي تاكيد كرد: اي��ن اقدام براي تنظيم بازار ارز 
بوده و پس از آن و با عملي شدن سياست هاي دولت در 

بسته ارزي، آرامش به بازار ارز برمي گردد.

    پيشنهاد ارايه سكه به كارمندان به جاي حقوق
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
نيز پيش��نهاد كرد كه مي توان به كارمندان، كارگران و 
خبرنگاراني كه حقوق ثابت دريافت مي كنند، به جاي 

پول نقد سكه ارايه كرد.
عزت اهلل يوس��فيان مال در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به 
وضعيت بازار و نابس��اماني قيمت ها، گفت: افزايش 
حبابي شكل قيمت س��كه بر بازارهاي موازي نيز اثر 
نامطلوب داشته است. نماينده مردم آمل و الريجان 
در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه آغاز دوباره 
پيش فروش سكه به بهبود وضعيت قيمت ها در بازار 
منجر نخواهد شد، افزود: متاس��فانه در هر بار پيش 
فروش س��كه تنها عده اي خريدار بوده و با احتكار به 

افزايش قيمت ها دامن مي زنند.
وي با تاكيد بر اينكه مديريت بازار س��كه و ارز نيازمند 
سياس��ت گذاري صحيح و برنامه مداري است، تصريح 
كرد: دولت بايد برنامه درستي براي توزيع ارز و سكه در 
بازار داشته باشد زيرا با ادامه شرايط فعلي هيچ بهبودي در 

وضعيت اقتصادي كشور حاصل نخواهد شد.

   كاهش رشد تسهيالت دهي بانك ها در چهارماه اول سال به 9 درصد كه نسبت به رشد وام دهي بانك ها در مدت مشابه سال هاي قبل كمتر بوده 
است، كاهش سهم سرمايه درگردش به 61 درصد كل تسهيالت بانكي، افزايش سهم خريد مسكن و كاالي شخصي به 13.5 درصد كل وام ها، سهم 
14.7 درصدي ايجاد و توس�عه و تعمير به عنوان امور توس�عه اي، ميانگين پرداخت بيش از 67 ميليون تومان وام به بيش از 2 ميليون و 472 هزار 
واحد اقتصادي از وي  ژگي هاي عمده عملكرد تسهيالت دهي بانك ها در چهار ماه اول بوده كه نشان مي دهد كه بانك ها انضباط و دقت بيشتري در 

پرداخت بانك ها داشته اند تا از اين طريق به كاهش مطالبات معوق خود كمك كنند و رشد نقدينگي را تاحدودي مهار نمايند

برش

برش
      به دنبال حذف دالر از سامانه سنا در عصر 
روز يك شنبه 28 مرداد 97، كه ميانگين نرخ 
مبادله ارزها در صرافي ها را اعالم مي كند، روز 
دوش�نبه 29 مرداد 97 قيمت سكه و طال بار 
ديگر روند افزايشي به خود گرفت. براساس 
آمار سامانه سنا، هر يورو در اين سامانه 9 هزار 
و 294 تومان قيمت خورد، هر پوند 13 هزار و 
235 تومان به فروش رسيد و يوان چين يك 

هزار و 179 تومان داد و ستد شد
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برداشت مثبت سهامداران از تحوالت
گروه بورس|  مسعود كريمي | 

ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در 3 روز 
معامالتي هفته جاري با افزايش 6600 واحدي )معادل 
5 درصد رشد( با عبور از 7 كانال بورسي توانست براي 
نخستين بار رقم 137000 واحدي را به خود اختصاص 
دهد. از همين رو، با توجه به اين موضوع كه بيشترين 
تاثير مثبت را در جهش نماگر بازار سهام تصميم اخير 
شواري عالي بورس در خصوص توقف عرضه محصوالت 
فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي در بورس كاال داشت 
مشاهده مي شود كه گروه هاي فلزات اساسي، استخراج 
كانه هاي فلزي، محصوالت پتروشيمي و شركت هاي 
چند رشته اي تحت تاثير اين رويداد مثبت قرار گرفتند 
و به نوعي نقش پررنگي را در رش��د نماگر اصلي بازار 
سهام ايفا كردند. بر اين اساس، واكنش كارشناسان به 
تحوالت اخير نشان از ديدگاه هاي متفاوت دارد بطوري 
كه برخي بر اين باورند كه حذف نرخ دستوري و محاسبه 
بر حسب قيمت هاي بازار ثانويه در بلندمدت باعث ايجاد 
تورم خواهد شد اما برخي ديگر معتقدند كه معامالت 
دستوري با مكانسيم بورس در تناقض است. بنابراين 
مي بايست هر چه سريع تر مبناي محاسبات بر اساس 
بازار ثانويه ارزي تغيير كند چرا كه تورم اين موضوع در 
س��اير بخش هاي اقتصادي طي چند وقت اخير ديده 
ش��ده اس��ت. به هر حال، با توجه به صحبت هاي روز 
گذشته اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري 
مبني بر اينكه نيروهاي عرض��ه و تقاضا عامل تعيين 
كننده قيمت ارز در بازار ثانويه هستند اما اين بازار براي 
شكل گيري كامل نيازمند زمان بيشتري است، مشاهده 
مي شود كه معامله گران برداشت هاي مثبتي را از چنين 
اظهارنظري كردند و چشم انداز روشني را براي تداوم داد 
و ستد سهام شركت ها در تاالر شيشه اي متصور هستند. 
به هر روي، با توجه به تغييرات جديد در سياست ارزي 
كش��ور كه عصر روز يك ش��نبه با حذف دالر امريكا و 
جايگزيني يوآن چين در سامانه سناي بانك مركزي رخ 
داد پيش بيني مي شود در صورتي كه سياست گذار به 
دنبال گشايش  هاي مالي و اقتصادي باشد بازار سرمايه 

نيز به اين مهم واكنش مثبتي را از خود نشان دهد.

    در انتظار منافع
س��عيد اس��المي بيدگلي دبيركل كانون نهادهاي 
س��رمايه گذاري در خصوص چراي��ي افزايش بيش 
از 5500 واح��دي نماگ��ر بازار س��هام ط��ي 2 روز 
معامالتي اخير با توجه به ابهامات موجود در زمينه 
ارزي در گفت وگو با »تع��ادل« عنوان كرد: موضوع 
قيمت گ��ذاري در بورس كاالي اي��ران عمال به يك 
توزيع رانت منجر ش��د. از همي��ن رو، فعاالن در اين 
بازار در راستاي جلوگيري از تداوم توزيع رانت وارد 
عمل شدند. وي خاطرنشان كرد:  يكي از بيانيه هاي 
س��رمايه گذاران اين بود كه منافع سهامداران عمده 
ش��ركت  هايي كه محصوالت خ��ود را در بورس كاال 
عرض��ه مي كنن��د در معرض خط��ر ق��رار دارد. بر 
همين اس��اس، در ش��رايط فعلي با توقف معامالت 
بورس كاال با فرض اينكه قيمت ها با س��ازوكار بازار 
صورت بگيرد س��هامداران اميدوارند ك��ه منافع از 
دس��ت رفته، بازگردد. به گفته اين كارش��ناس بازار 

سرمايه تاكنون س��ازوكار اين موضوع كه براي چند 
مدت گذشته سود ها چگونه شناسايي خواهد شد و 
اساسا منافع به كدام دسته از ذي نفعان خواهد رسيد 
 تعيين تكليف نش��ده است. از طرفي، بخشي از رشد
2 روز اخير ش��اخص ب��ورس تحت تاثي��ر اين مهم 
قرار داش��ت. س��عيد اس��المي بيدگلي با اش��اره به 
رايزني  ه��اي كانون نهاد ه��اي س��رمايه گذاري در 
اي��ن زمينه اظه��ار اميدواري كرد ك��ه كليه فرآيند 
قيمت گ��ذاري محصوالت در ب��ورس كاال از طريق 
سازوكار بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود. 
وي تاكيد كرد: در صورتي ك��ه چنين موضوعي در 
اقتصاد كشور پياده سازي نش��ود ديگر دليلي براي 
ادامه حيات بورس كاال وجود ندارد. اين تحليلگر بازار 
سرمايه با اش��اره به وضعيت معامالت در بازار سهام 
نيز بيان كرد: در حال حاضر س��هامداران بر اس��اس 

اظهارنظر هاي معاون اول رياست جمهوري، اعضاي 
شواري عالي بورس و برداشت خود از توقف معامالت 
در حال پيش بيني  اتفاقات آينده بازار هستند كه در 
چنين ش��رايطي فلزات،  پتروشيمي و پااليشي ها با 

سود هاي زيادي مي توانند همراه شوند.

    اما و اگر  هاي گشايش ارزي    بين المللي
دبيركل كانون نهادهاي س��رمايه گذاري در خصوص 
تغييرات ارزي و جايگزيني ي��وآن چين به جاي دالر 
امريكا نيز اظهار داشت: مي بايست مشاهده كرد چنين 
اتفاقاتي كه عمدتا سياسي هم تلقي مي شوند آيا فقط 
اثر كوتاه مدت رواني دارند يا اينكه تاثير مثبتي در اقتصاد 
واقعي خواهد داشت. بنابراين در صورتي كه در اقتصاد 
واقعي جايگزيني يوآن به جاي دالر باعث گشايش  هايي 
در زمينه بين المللي ش��ود بطور قطع تاثيرات مثبتي 

در كوتاه مدت در بازار خواهد داش��ت. اما اگر گشايش 
بين المللي با جايگزيني ارز رخ ندهد تغييرات فقط اثر 

رواني چند روزه خواهد داشت.

    صادرات بر مبناي يوآن، يورو و درهم
از سويي ديگر، علي پروين مدير تحليل كارگزاري پارس 
ايده بنيان با اش��اره به بازار ثانوي��ه ارز و تاثير تحوالت 
اخي��ر در روند معامالتي بازار س��رمايه در گفت وگو با 
»تعادل« بيان كرد: بازار ثانويه صرفا بازاري است كه در 
آن خريدار، فروشنده، صادركننده و واردكننده با يك 
ديگر ارتباط مي گيرند. بر اين اساس، مشاهده مي شود 
كه وجود چنين بازاري كاركرد ديگري نخواهد داشت. 
وي خاطرنش��ان كرد: همانطوري كه دالر حذف شد 
و يوآن ج��اي  آن را گرفت مي توان مش��اهده كرد كه 
صادرات صورت گرفته بيشتر با سبد ارزي يورو، درهم 

و يوآن است. بنابراين واردكننده مي بايست ارز ها را در 
خارج از كشور جمع آوري كرده و جايگزين آن اقدام به 
پرداخت ريال كند. اين تحليلگر بازار س��رمايه معتقد 
است كه بازار ثانويه نمي تواند تاثير چنداني را در قيمت 
دالر بازار آزاد يا قيمت ارز در بازار آزاد داشته باشد. مدير 
تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان تصريح كرد: به دليل 
تورم انباشته و تورم موجود فعلي كف بازار بسته شده 
است در نتيجه نمي توان انتظار داشت كه دالر با در نظر 
گرفتن تالش هاي دولت، به كمتر از رقم 9 هزار تومان 
بازگردد. بنابراين با چنين مفروضاتي بازار ثانويه به هر 
شكلي كه خود را به تثبيت برساند بازار و شركت هاي 
پااليشي، پتروش��يمي مي بايست با قيمت هايي بين 
8500 تا 9000 توماني خ��ود را تطبيق دهد. اين در 
حالي است كه، بازار با مشاهده دالر 4200 توماني كه 
تبديل به رقمي بين 8500 تا 9000 توماني ش��ده به 

استقبال افزايش سود اين دست از شركت ها مي روند.

    رشد قطعي قيمت
عل��ي پروي��ن اف��زود: در صورتي كه قيم��ت خوراك 
پتروش��يمي ها از 3800 تومان بيش��تر ش��ود باز هم 
افزايش سود اين شركت ها قطعي خواهد بود. از همين 
رو، بازار در حال بررس��ي سود آتي شركت ها و خريدار 
سهام آنها است. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه در 
صورتي كه نرخ ها دستخوش تغيير نشوند بازار مجبور 
به گرفتن P/E شركت ها مي شود. اگر P/E 4 يا 5 براي 
شركت ها در نظر گرفته شود اين شركت ها سود هايي 
كه مي توانند بسازند بطور قطع با افزايش قيمتي همراه 
مي شوند. مدير تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان درباره 
تغييرات ارزي اخير گفت: از سال 1390 كه به سيستم 
Uturn امريكا دسترسي نداشتيم و حتي پس از برجام 
هم بيشترين صحبت ها از لحاظ مالي عدم دسترسي 
به بازار هاي امريكا مطرح ب��ود، عمال مبادالت دالري 
با مشكالت عديده اي مواجه شد. بر اين اساس از سال 
1390 سبد ارزي دولت تغيير كرد و حجم دالر در سبد 
با كاهش همراه شد، در نقطه مقابل يورو حجم عظيمي 
از س��بد ارزي دولت را به خود اختصاص داد. از سويي 
ارز هاي بعدي درهم، روبل، روپيه، يوآن و وون خواهند 
بود. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: زماني كه 
بانك مركزي توانايي مبادالت و تراكنش  هاي مالي با دالر 
را ندارد مشخصا قيمت دالر در بازار ثانويه با ابهام همراه 
مي شود كه در نهايت به حذف آن هم منجر شد. از سويي، 
با توجه به اينكه در كشور با كمبود اسكناس دالر مواجه 
خواهيم شد به همين دليل ارز مسافرتي يورو جايگزين 
دالر ش��د. به گفته علي پروين بازار سرمايه از پتانسيل 
بااليي برخوردار است و تا زماني كه يك ماه از ثبات قيمت 
دالر نگذرد همچنان بازار جاي رشد خواهد داشت. وي 
تاكيد كرد: تورم در بازار سرمايه نقش مستقيمي دارد، 
بنابراين با توجه به انتقال تورم به بازار ش��اهد افزايش 
قيمتي اغلب شركت هاي دالر محور هستيم. تا زماني 
كه ترمز تورمي كشيده نشود و ثبات اقتصادي بازنگردد 
بازار بورس مي تواند همچنان در روند صعودي حركت 
كند. بر اين اساس، پس از اينكه بازار ها به ثبات رسيدند و 
تمامي اتفاقات در گزارش هاي شركت ها قابل پيش بيني 

شد بورس مي تواند بعد از 6 ماه وارد فاز ركودي شود.

تداوم صعود شاخص ها 
شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران 
)تدپيكس( در پايان معامالت روز دو شنبه 28 مرداد ماه 
97 با افزايش 2718 واحدي به رقم 137 هزار و 73 واحد 
رسيد.شاخص كل هم  وزن نيز با افزايش 216 واحدي عدد 
19 هزار و 906 واحد را به نمايش گذاشت. در معامالت 
روز گذشته شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 3318 
واحدي به رقم 144 هزار و 404 واحد دست يافت.شاخص 

بازار اول هم در حالي با افزايش 2717 واحدي به رقم 100 
هزار و 913 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با 2002 
واحدي عدد 273 هزار و 332 واحد را به نمايش گذاشت.
بر اساس اين گزارش، معامالت سهام در نماد معامالتي 
شركت هاي فوالد مباركه با 427واحد، ملي صنايع مس 
ايران با 292 واحد و معدني و معدني گل گهر با 247واحد 
افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر برآورد شاخص كل بورس 

به نام خود ثبت كردند.در مقابل، معامالت سهام در نماد 
معامالتي شركت هاي شركت ارتباطات سيار ايران با 84 
واحد، فوالد خراسان با 46 واحد و مخابرات ايران با 42 واحد 
كاهش، بيشترين تاثيرمنفي را در محاسبه اين نماگر به 
دوش كشيدند.ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران در 
حالي به بيش از 727ميليارد و 596 ميليون تومان نمايش 
داده شد كه ناشي از دس��ت به دست شدن بيش از يك 

ميليارد و 902 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 
131 هزار و 928 نوبت داد و ستد بود.

   بازدهي بيش از 41 درصدي فرابورس 
آخري��ن دوش��نبه مرداد م��اه 97 در فراب��ورس ايران با 
ركورد ش��كني مجدد شاخص كل و رس��يدن آن به پله 
1555 واحدي همراه بود تا بار ديگر آيفكس در س��طح 
جديدي خود را براي معامالت فردا آماده كند.افزايش 18 

واحدي روز دوشنبه آيفكس عمدتا تحت تاثير معامالت 
مثبت در نماد هاي گروه فلزات اساسي شامل »هرمز«، 
»ذوب«؛ »ميدكو« و »ارفع« اتفاق افتاد كه هر يك بيش 
از 2 تا 4 واحد در رش��د يك درصدي شاخص كل سهيم 
بودند. بدين ترتيب با افزايش روز گذشته اين نماگر بازدهي 
شاخص كل فرابورس به بيش از 41 درصد از ابتداي سال 

رسيد كه در نوع خود يك ركورد محسوب مي شود.

 نفس تازه بازار سرمايه 
با اجراي سياست ارزي جديد

يك كارشناس بازار سرمايه درخصوص تاثير بسته 
ارزي بر بازار س��رمايه گفت: افزايش قيمت دالر به 
تدريج در بازار سرمايه منعكس مي شود. ضمن اينكه 
تا همين االن هم بخش عمده اي از اين افزايش ها 
معلول افزايش قيمت ارز در بازار آزاد بوده اس��ت. 
به هر حال از اي��ن محل، بازار س��رمايه هم نفس 
مي كش��د و جابه جايي ها و تبادالت ارزي روان تر 

انجام خواهد شد.
 يك كارشناس بازار ارز، اقدام دولت در ارايه بسته 
جديد ارزي را نوعي تغيير سياست اصالحي خواند 
و با مطلوب توصيف كردن آن گفت: براي ما مشخص 
بود كه افزايش قيمت دالر به شكلي كه اتفاق افتاد، 
تقاضا را تحري��ك و عرضه را با محدوديت مواجه و 

حوزه هاي رانت را گسترده مي كند .
ميثم رادپور در خصوص ارزيابي خود از بسته جديد 
ارزي به س��نا گفت: سياس��ت جديد، حداقل اين 
خوبي را دارد كه در بازار ثانويه، خريدار و فروشنده 
روي يك نرخ كه برآمده از عرضه و تقاضاست، توافق 

مي كنند و معامله را انجام مي دهند.
وي توضي��ح داد: البته كنترل هاي��ي هم در اينجا 
انجام مي شود، اما به هر ترتيب نرخ، برآمده از برهم 
كنش هاي عرضه كنندگان و خريداران است و به 

نظر مي رسد كه مشكالت قبلي را ندارد.
 رادپ��ور اف��زود: در الگوي جديد، تقاض��ا كننده يا 
واردكنن��ده مي داند كه ب��ا قيمت هايي نزديك به 
قيمتي كه ب��ازار تمايل به معامل��ه دارد، خريد را 
انجام مي دهد. از طرف ديگر فروشنده هم كه عمدتا 
صادركننده اس��ت، متوجه مي ش��ود كه مي تواند 
ارز خ��ود را به قيم��ت منصفانه در ب��ازار ثانويه به 
فروش برس��اند. اين كارش��ناس بازار ارز با تشريح 
آثار سياست هاي جديد دولت در بسته ارزي اخير 
گفت: وجود بازار ثانويه باعث مي شود اتفاقاتي كه 
رسما عرضه را خفه و تقاضا را تحريك كرده بود، تا 

حد زيادي كاهش پيدا كند.
رادپور در پاس��خ به اين سوال كه ثابت نگه داشتن 
قيمت كاالهاي اساس��ي در بس��ته جديد ارزي با 
دامنه باال تا چه حد عملي خواهد بود و آيا احتمال 
وجود رانت در اين كاالها كامال منتفي است يا خير، 
گفت: شما وقتي يك عامل سيستماتيك را به شكل 
فراگير فعال مي كنيد باي��د منتظر تبعات آن هم 
باشيد؛ يعني اگر كااليي قاچاق پذير باشد و فرصت 
قاچاق در بازار هم فراهم باشد، قاچاق رخ خواهد داد. 
مخصوصا در مقياسي كه اين ارز به آن قيمت عرضه 

مي شود، حتما نگراني هايي وجود دارد .
وي افزود: به هرحال برخي بازيگران در هر شرايطي 
مس��ير بهره برداري از رانت را پي��دا خواهند كرد، 
لذا تنها چيزي ك��ه مي توان گفت اين اس��ت كه 
با سياس��ت هاي جديد ارزي، دامن��ه اين قاچاق 

محدودتر شده است .
اين كارش��ناس بازار ارز ادامه داد: اگر دولت تصور 
مي كند كه بايد ارز 4200 تومان��ي را به كاالهاي 
اساس��ي منحصر كند، بايد بپذي��رد كه در همين 
كاالها هم نشتي هايي وجود خواهد داشت و بخشي 

از آن به صورت قاچاق از كشور خارج مي شود.
رادپور در توضيح راهكارهاي پيش رو براي توقف 
يا كنت��رل قاچاق هم گفت: راهكار اين اس��ت كه 
كاالهاي اساسي بايد محدود به كاالهايي شوند كه 

كمتر قاچاق پذيرند.

  انتش�ار ۲۰۰۰ ميليارد ريال اوراق س�لف 
موازي تيرآهن در بورس كاال: مرحله نخست 
عرضه اوليه اوراق سلف موازي استاندارد تيرآهن 
14 ش��ركت ذوب آهن اصفهان به ارزش 2000 
ميليارد ري��ال از روز دوش��نبه در بورس كاالي 

ايران آغاز شد.
به گزارش كاالخبر براساس اعالم مديريت توسعه 
بازار مشتقه بورس كاال، عرضه اوليه اوراق سلف 
موازي تيرآهن 14 ش��ركت ذوب آهن اصفهان 
روز دوش��نبه 29 مرداد ماه 97 در نماد »عذوب 
3« به تع��داد 817هزار و 694 قرارداد و با قيمت 
2ميليون و 445هزار و 900 ريال در هر قرارداد 
صد كيلوگرمي، از طريق شركت كارگزاري امين 
آويد طي روزهاي دوش��نبه و س��ه شنبه هفته 
جاري از ساعت 10 لغايت 30: 11 انجام مي شود 
و معامالت ثانويه آن نيز از تاريخ سوم شهريورماه 

97 تا 29مردادماه سال 98 ادامه خواهد داشت.
اين حجم اوراق س��لف موازي تيرآهن به منظور 
تامين س��رمايه در گ��ردش ذوب آهن اصفهان 

منتشر خواهد.
همچنين كل حجم عرضه اوليه اين اوراق 117 
هزارو 187 تن به شرط آنكه ارزش اوراق از 3000 
ميليارد ريال بيشتر نباشد و انتشار اين اوراق در 
دو مرحله انجام خواهد شد كه مرحله اول 2000 
ميليارد ريالي و مرحله دوم 1000 ميليارد ريالي 
انجام مي ش��ود كه امروز مرحله نخست انتشار 

اوراق است.
براساس اطالعيه عرضه، قيمت خريد بازارگردان 
در معامالت ثانويه برابر اس��ت ب��ا قيمت پايه در 
زمان عرضه اوليه به عالوه 17.5 درصد س��اليانه 
به ص��ورت روز ش��مار؛ همچني��ن بازدهي اين 
اوراق در سررسيد در دو حالت قابل تبيين است. 
درصورتيك��ه دارندگان اوراق نس��بت به اعمال 
اختيار ف��روش خود به قيم��ت »118.5 درصد 
ضربدر قيمت پايه در عرضه اوليه« اقدام كنند، 
اي��ن اوراق در سررس��يد براي س��رمايه گذاران 
بازدهي يكس��اله حداقل 18.5 درصدي خواهد 
داشت. اما درصورتيكه شركت ذوب آهن نسبت 
به اعمال اختيار خريد خود به قيمت »119 درصد 
قيمت پاي��ه در عرضه اوليه « اقدام كند، بازدهي 
ساالنه اوراق سلف در سررسيد حداكثر 19 درصد 

خواهد بود.

شكل گيري كامل بازار ثانويه ارز نيازمند زمان است
اس�حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري معتقد اس�ت نيروهاي عرضه و تقاضا عامل تعيين كننده قيمت ارز در بازار ثانويه هستند اما اين بازار براي 
شكل گيري كامل نيازمند زمان بيشتري است. به گزارش ايرنا، وي درخصوص باال بودن نرخ ارز در سامانه نيما و همچنين پايين بودن عرضه پتروشيمي ها در 
اين سامانه اظهار داشت: عرضه ارز در بازار ثانويه، فقط منحصر به پتروشيمي ها نيست، بلكه بخش هاي ديگري نظير فرآورده هاي نفتي، ميعانات گازي، گاز و 
ساير صادرات غيرنفتي نيز به عرضه آن مي پردازند و بر اين اساس با حجم بزرگي از بازار مواجهيم. معاون اول رييس جمهوري بيان كرد: اكنون از نظر عرضه، 
تامين ارز هيچ مشكلي وجود ندارد و عرضه زيادي انجام شده، اما تقاضا براي آن كم است. وي برداشت »تعيين نرخ دستوري ارز« از سخنان رييس جمهوري در 
جلسه هفته گذشته هيات دولت با هدف كاهش نرخ ها در سامانه نيما را رد كرد و گفت: قيمت گذاري با استفاده از فرمول اقتصادي و تقابل عرضه و تقاضا انجام 
مي شود. جهانگيري ابراز اميدواري كرد كه بازار ثانويه به خوبي شكل بگيرد، اما حقيقت آن است كه كمي در شكل گيري اين بازار تعجيل وجود دارد. وي گفت: 
در شرايط كنوني، ارز عرضه كنندگان به راحتي در اختيار قرار نمي گيرد، زيرا محدوديت هاي بانكي و محدوديت دسترسي به منابع ارزي وجود دارد. جهانگيري 
ابراز اميدواري كرد كه اين بازار در نخستين فرصت از نظر عرضه، تقاضا و قيمت شكل مناسبي به خود بگيرد و به بازاري با ثبات براي اقتصاد كشور تبديل شود.

برش

نگاهيدربازار                                                                                                                                                                                                                                                                           

س��نديكاي صنايع آلومينيوم با هدف اجراى رسالت 
هميشگى خود در راستاى همكارى و همفكرى براى 
تامين ارز مورد نياز صنايع باال دستى به منظور خريد 
پودر و ملزومات توليد صنايع باال دستى )شركت هاى 
توليد كننده شمش( از يك طرف و همچنين تامين 
مواد اوليه مورد نياز صنايع پايين دس��تى كشور قبل 
صادرات از ط��رف ديگر همواره فعال بوده و س��عى 
كرده است تا مسائل و مشكالت صنعت را كه حاصل 
اظهارنظر و پيش��نهادات همكاران ما است به سمع 
دس��ت اندر كاران و سياس��ت گذاران برساند. طبق 
توافقات قبلى كميته ه��ا و كارگروه هاى مختلف در 
ايميدرو، وزارت صمت س��اختمان شهيد كالنترى، 
وزارت صم��ت س��اختمان س��ميه، وزارت صم��ت 
ساختمان نادرى برگزار ش��د و نمايندگان سنديكا 
شركت كردند و پيشنهاد خود را هم بصورت شفاهى 

و هم كتبي به مسووالن اعالم نمودند.
كمبود عرضه آلومينيوم در ب��ورس كاال به علت عدم 
عرضه ش��ركت المهدى وهرمز جنوب با فرمول و نرخ 
تعين شده قبلى بود زيرا اين شركت ها به دليل حضور 
در مناطق آزاد و يا ويژه تجارى مي توانند محصول خود 
را مستقيما صادر كنند و ارز آن را نيز قانونا نبايد از طريق 
سامانه نيما به فروش برسانند فلذا در اين راستا قيمت 
محصول خود را با نرخ ال ام اى ض��رب در نرخ ارز آزاد 
محاسبه و مطالبه مي كنند كه موجب افزايش قيمت 
شمش به باالى بيست هزار تومن شده است. از طرف 
ديگر شركت ايرالكو به علت دريافت كمك هاى جانبى 
دولتى قبل��ى از جمله درياف��ت ارز ٤٢٠٠ توماني در 

گذشته وحضور در سر زمين اصلى )نبودن در مناطق 
آزاد( موظف به ارايه شمش با قيمت فرمول تعين شده 
ستاد بر مبني ارز ٤٢٠٠ توماني بود كه در نتيجه ضمن 
اينكه به اندازه كافى شمش براى عرضه وجود نداشت 
موجب مفاس��د زيادي شد و توليد كنندگان واقعى از 
دستيابى به ش��مش مورد نياز محروم شدند و سطح 
دالل بازى بجايي رس��يد كه ارگان هاى نظارتى وارد 
عمل شدند تا خريداران غير توليد و به قولي محتكرين 

را مورد شناسايي قرار دهند.
حاصل عمليات فوق عدم عرضه شمش در سه هفته 
گذشته و باال رفتن نرخ شمش براى مصرف كنندگان 
نهائى و واقعى و گذش��تن نرخ شمش از مرز ٢٧ هزار 
تومن و در نتيجه كاهش و در بعضى مواقع توقف توليد 
صنايع پايين دستى گرديد كرهائن مطلب بطور روزانه 
به اطالع معاونين و تصميم س��ازان و تصميم گيران 
وزارت صمت رسيد و حتى از مسووالن محترم استان 
استمداد خواسته شد كه موجب تشكيل جلسه هاى 

دو پنجشنبه گذشته در اراك گرديد.
حاصل پيگيري هاى مستمر انجام شده پكيجى بود 
كه از طرف معاونت معدنى وزارت صمت تهيه و براى 
اظهارنظر به معاونت برنامه ري��زى، تامين و توزيع و 
تنظيم بازار جهت بررس��ى تاييد و اعالم براى اجراى 
ارسال گرديده بود كه سنديكا امروز صبح از اين طرح 
مطلع شد و ما به س��رعت در جلسه حضور يافتيم و 
طرح را مرور كرديم و با تغييراتى در آن سعى كرديم 
از افزايش خودسرانه و بى رويه قيمت جلوگيرى كنيم.

در اين طرح پيش بينى شده است كه ارز مورد نياز براي 

خريد مواد اوليه صنايع باال دس��تى از سامانه ارز ثانويه 
تامين گردد زيرا ارز گروه يك براى اين بخش وجود ندارد.
از آنجا كه ارز م��ورد نياز ارز س��امانه ارز ثانويه تامين 
مي ش��ود لذا قيمت گذارى مفهوم نخواهد داشت فلذا 
سقف رقابت برداشته شده بود و قيمت پايه نيز ميانگين 
چهار عرضه قبلى بورس تعيين گرديده بود و با سقف 
ب��از رقابت قيمت مي توانس��ت تا هر ج��ا كه بخواهد 

افزايش يابد.
در اين پيش��نهاد حداقل عرضه هفتگ��ى ياد آورى 
ش��ده بود و حضور ش��ركت هاى توليد كنند شمش 
اعم از اينكه داخل كشور باشند و يا در مناطق ويژه يا 
مناطق آزاد ملزم به تامين نياز داخلى خواهند بود. و 
در صورت عدم تمكين معاونت معدنى جلوى صادرات 

آنها را خواهد گرفت.
 فروش به خريداران بر اساس سامانه بهين ياب و ارايه 
مدارك ديگرى از جمله پرداخت ارزش افزوده و توليد 

سال قبل و… خواهد بود.
آنچه ديروز از طرف سنديكا به مطالب فوق افزوده شد 

است بشرح ذيل است: 
- عرضه شمش و بيلت بايد مستمر و هفتگى و به اندازه 

كف تعيين شده باشد.
 - سقف قيمت فروش در هر صورت نمي تواند از ال ام اي

 ضربدر ٠٥/١ ضربدر نرخ ارز ثانويه بيشتر باشد.
- واردات محصوالت توليد داخل ممنوع است

- تمام توليدكنندگان ش��مش موظف به تامين بازار 
داخلى قبل از صادرات هستند حتى آن هايي كه در 

مناطق آزاد و ويژه هستند.

به گفته رييس س��ازمان بورس، با آغاز فعاليت موسسات 
رتبه بندي تامين مالي كم هزينه تر از گذشته انجام مي شود 
و به تبع قيمت گذاري اوراق نيز روندي كاهشي دارد و اين 
امر كمك مي كند سرمايه گذار هم بازده مناسب تري كسب 
كند.بيست و يكم فروردين 1395 دستور العمل تاسيس و 
فعاليت موسس��ات رتبه بندي اعتباري در سازمان بورس 
تصويب ش��د و طي ابالغيه ش��ماره 12020062 مورخ 
1395.04.22 به اطالع عموم رسيد و در نهايت 20 مرداد 
ماه 1397 اولين موسس��ه رتبه بندي اعتباري به خانواده 

بازار سرمايه پيوست.
در همين زمينه شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، به سنا، گفت: رتبه بندي اعتباري نقش مهمي 
در افزايش شفافيت بازار سرمايه ايفا مي كند و ارزيابي بي  

طرفانه اي از وضعيت ناشران ارايه مي دهد.
به گفته رييس سازمان بورس اظهارنظر عيني، خارجي و 
مستقل در خصوص توانايي يك شركت در ايفاي كامل و 
به موقع تعهدات، وظيفه اصلي موسسات رتبه بندي است و 

ريسك شركتها و بازدهي آنها را مشخص مي كند.
رييس سازمان بورس ضمن بيان اينكه اعالم رتبه اعتباري 
شركت  ها، تصميم  گيري سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان 
را به عنوان اس��تفاده  كنندگان اصلي ش��ركت  ها تسهيل 
مي كند، گفت: رتبه بندي به كاهش هزينه انتش��ار اوراق 

مالي كمك مي كند.
دبير شوراي عالي بورس افزود: زماني كه رتبه بندي در بازار 
سرمايه مصداقي نداشته باشد اوراق پر ريسك و كم ريسك 
با هم تفاوتي ندارند و بايد براي تمامي اين اوراق تضمين هاي 
كافي داشته باشيم! اما وقتي بحث رتبه بندي مطرح است، 

اوراقي كه رتبه اعتباري مناس��بي دارند از تضمين بي نياز 
مي شوند، در نتيجه هم كسي كه تامين مالي مي كند و هم 
كسي كه اوراق را خريداري مي كند با يك وضعيت برد- برد 
مواجه است.محمدي افزود: با آغاز فعاليت موسسات رتبه 
بندي تامين مالي كم هزينه تر از گذشته انجام مي شود و 
به تبع قيمت گذاري اوراق نيز روندي كاهش��ي دارد و اين 
امر كمك مي كند سرمايه گذار هم بازده مناسب تري كسب 
كند.رييس سازمان بورس فعاليت شركت هاي رتبه بندي 
را يكي از عوامل افزايش اعتبار اقتصادي كشور ها در عرصه 
بين الملل دانس��ت و گفت: آغاز فعاليت شركت هاي رتبه 
بندي بازار سرمايه قطعا افزايش اعتبار بورس ايران در عرصه 
بين الملل را به همراه دارد. زماني كه شركت هاي رتبه بندي 
در كشور فعال باشند و ميزان ريسك و بازدهي شركت ها 
مشخص شود س��رمايه گذاران خارجي اعتماد بيشتري 
مي كنند و مي توانيم راحت تر از گذش��ته از منابع خارجي 
بهره برداري كنيم و در واقع افزايش اعتبار بين المللي يكي از 

مهم ترين نقش هاي موسسات رتبه بندي است. 
محمدي با اشاره به صدور مجوز فعاليت نخستين موسسه 
رتبه بندي ادامه داد: سازمان بورس با تاسيس پنج موسسه 
رتبه بندي موافقت اصولي كرده اما ممكن است برخي از اين 
موسسات با هم ادغام شوند يا بعدها مجوزهاي بيشتري صادر 
شود.رييس سازمان بورس تاكيد كرد: بايد توجه كنيم كه در 
دنيا تعداد موسسات رتبه بندي محدود است. اگر تعداد آنها 
زياد باشد، اثربخشي و كارآمدي آنها از ميان مي رود. اما چون 
در ابتداي راه فعاليت اين موسسات هستيم، ضروري است 
تعداد به حدي باشد كه اگر در آينده بعضي از آنها به موفقيت 

نرسيدند، كاري كه آغاز شده، متوقف نشود.

درخواستسنديكايصنايعآلومينيومبرايتامين،توزيعوتنظيمبازار

محصوالتآلومينيوميدربورسكاالعرضهشوند
رييسسازمانبورسواوراقبهاداربيانكرد

نقشموسساترتبهبنديدرافزايشاعتباربينالمللي
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در يك گزارش پژوهشي »زنجيره ارزش جهاني و توسعه« بررسي شد

دبير انجمن واردكنندگان خودرو مطرح كرد

سهوجهجهانيشدنبنگاهها

15هزارخودرويوارداتيباارزآزاد،درگمركخاكميخورد

تعادل |
زنجيره ارزش جهاني )GVC(، پديده اي اس��ت ناشي از 
جهاني شدن كه در آن، هر بخش از فرآيند توليد محصول، 
در كش��ورها و نواحي مختلف صورت مي گيرد و هر يك از 
كشورها و نواحي مختلف جهان، زنجيره وار در بخش هايي 
از مراحل اين فرآيند از توليد مواد اوليه و واسطه اي تا طراحي 
و توليد محصول نهايي و س��پس بازاريابي و خدمات پس 
از فروش آن، مش��اركت مي كنند. از اين منظر، مشاركت 
عميق تر كشورها در GVCها موجب توسعه مستمر تجارت 
كشورهاي درون زنجيره شده و هر يك متناسب با جايگاه 
خود از GVCها منتفع مي گردند. اين انتفاع شامل توسعه 
باثبات صادرات، متنوعسازي و منطبقسازي محصوالت 
صادراتي بر اس��اس اس��تاندارهاي جهاني، اشتغال زايي و 
پررنگ ش��دن نقش نيروي انساني متخصص در اقتصاد، 
انتقال فناوري از بنگاه ه��اي فراملي به بنگاه هاي داخلي، 
بهبود پيوند بين فعاليت هاي اقتصادي در داخل كشور و از 
همه مهم تر افزايش درآمد سرانه است. پيوستن بنگاه هاي 
كش��ورها به GVCها و ارتقاي آنها در اين زنجيره )خلق 
محصوالت با ارزش افزوده بيشتر در زنجيره( و حفظ جايگاه 
خود، مستلزم شناخت ماهيت GVCها و تغيير و تحوالت 
آنها و سياست گذاري در س��طح بنگاه، صنعت و كالن بر 
اساس اين شناخت اس��ت. موضوع پيشرو، به قلم مهدي 
رضايي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني، برگرفته از »گزارش توسعه زنجيره ارزش جهاني 
سال 2017: اندازه گيري و تحليل تاثير زنجيره هاي ارزش 
جهاني بر توسعه اقتصادي« است كه توسط بانك جهاني، 
موسسه توسعه اقتصادي و سازمان تجارت خارجي ژاپن، 
س��ازمان همكاري اقتصادي و توسعه، دانشگاه بازرگاني و 
اقتصاد بين الملل و سازمان تجارت جهاني تهيه  شده و حاوي 
آخرين يافته ها راجع به تحوالت GVCها و پيامدهاي آن 
و داللت هاي توس��عه اي و سياستي در اين باره است. البته 
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، رشد سريع بهره وري درون 
GVCها GVCها شكل كارايي از توليد هستند؛ اگرچه 
براي ماندگاري و ابقاي اين مزيت، جهاني شدن حداقل به 

جامع تر شدن در سه وجه است. 

روندروبهتوسعهزنجيرهارزشجهاني
اغلب ارزش افزوده هاي خلق شده در داخل كشورها، هنوز 
هم در داخل همين كشورها مصرف مي شود؛ بااين حال، 
سهم اين بخش از GDP جهاني كه در داخل خود كشورها 
خلق ش��ده و مصرف مي شود، تا زمان بحران مالي جهاني 
روندي كاهشي داشته است؛ بطوري كه از سهم 85 درصدي 
در سال 1995 به سهم 80 درصدي در سال 2008 كاهش 
يافته است. انواع مختلف تجارت، سهم خود را طي اين دوره 
افزايش دادند؛ اما بيشترين رشد سهم متعلق به GVCهاي 
پيچيده بوده است. بطوركلي بحران مالي 9-2008 شكافي 
در سرمايه گذاري شركت ها ايجاد كرد؛ اما پس ازآن، تجارت 
به وضعيت قبلي خود برگشت. نكته جالب اين است كه از 
س��ال 2011 به بعد، تجارت از طريق GVC ها نسبت به 
تجارت سنتي )تجارت غيرمرتبط با زنجيره ارزش جهاني( 
رش��د بيشتري داشته اس��ت و اين اهميت GVC ها را در 

تجارت جهاني نشان مي دهد.
س��هم ارزش افزوده خالص داخلي كش��ورهاي جهان 
از س��ال 2008 به آرامي رش��د كرده، اما نمي توان بطور 
قاطع، دليل رشد آن را بيان كرد؛ چراكه فرآيند تعميق 
يكپارچگي مرتبط با GVC، روند كاهش��ي داشته و يا 
حتي روندي معكوس از خود نشان داده است. بااين حال، 
طي اين دوره، تجارت )GVC( تركيب ساده و پيچيده 
)GVC 60 تا 70 درصد از تجارت ارزش افزوده جهاني 
را به خود اختصاص دادهt كه اهميت GVCها را نشان 
مي دهد. از س��ال 1996 تا سال 2007، ارزش افزوده در 
قالب GVC پيچيده، رشد س��ريع تري نسبت به ساير 
اجزاي GDP داش��ته اس��ت؛ مخصوصا اين رشد طي 
سال هاي 2002 تا 2008 حاكي از رشد GDP ها بوده 
است. رشد شتابان هاGVC ها بالفاصله پس از پيوستن 
چين به س��ازمان تجارت جهاني رخ داد و از اين لحاظ، 
رشد مشاركت چين در GVCها شايد يكي از علل رشد 
آنها بوده است. طي سال هاي 8-2002 نه  تنها GVC ها 
در حال رش��د بودند، بلكه نرخ رشد ارزش افزوده اسمي 

جهاني نيز فزوني يافت. ارزش افزوده تمامي بخش هاي 
توليدي، باال ب��وده كه اين اتفاق به خاطر رش��د واقعي 
سريع، نرخ تورم پايين و تقويت نرخ ارز ساير كشورهاي 

دنيا در برابر دالر امريكا بوده است.

مشاركتكشورهايدرحالتوسعه
درزنجيرهارزشجهاني

سرمايه گذاران در كش��ورهاي در حال توسعه به دنبال آن 
هستند تا كشورهايشان بيشتر در GVCها وارد شوند و با 
گذشت زمان، به  سوي فعاليت هاي با ارزش افزوده بيشتر 
حركت مي كنند. براي مش��اركت بيش��تر كشورهاي در 
حال توسعه در GVCها، مقوله منطقه جغرافيايي بسيار 
حائز اهميت است. به نظر مي رسد كه دنيا داراي سه هاب 
متصل به هم براي تجارت اجزاء و قطعات هست: يكي از آنها 
در كشور امريكا، يكي در آسيا )چين، ژاپن و كره جنوبي( و 
ديگري در اتحاديه اروپا )به خصوص آلمان( . به  غيراز چين، 
كشورهاي درحال توسعه معموال در پيرامون قرار دارند و با 
هابي كه از نظر جغرافيايي به آنها نزديك تر است، تجارت 
مي كنند. بسياري از مناطق درحال توسعه، تقريبا به هيچ وجه 
با اين زنجيره مشاركت ندارند. اغلب كشورهاي آفريقايي از 
اين هاب ها به دورند و در بين كش��ورهاي درحال توسعه، 
بنگاه هاي بزرگ هستند كه در شبكه جهاني توليد مشاركت 
مي كنند؛ مثاًل در امريكاي التين، بنگاه هاي كوچك بندرت 

با خارج از منطقه خود تجارت مي كنند.

سهمهزينههرواحدنيرويكار
درهزينهتجارت

 در بيان علل مشاركت كشورهاي درحال توسعه در GVCها
 مي توان دستمزدها را مهم ترين عامل دانست؛ بااينكه در 
تمامي كشورهاي درحال توسعه، دستمزدها پايين هستند، 
اما تعداد كمي از كشورهاي درحال توسعه توانسته اند در 
GVCها مشاركت كنند. به نظر مي رسد كه هزينه واحد 
نيروي كار پايين )نسبت متوسط دستمزدهاي پرداختي 
به )GDP عامل مهم تري نسبت به دستمزدهاي پايين در 
اين باره باشد. درواقع، هيچ ارتباط مثبتي بين هزينه نيروي 
كار و مشاركت در GVC وجود ندارد؛ زيرا بهره وري نيروي 
كار بين كشورهاي دنيا بسيار متغير است. كشورهاي داراي 
بهره وري نيروي كار باال، داراي دستمزدهاي باالتري بوده 
ولي در عين حال، توليدكنندگان با هزينه پايين نيز وجود 
دارند. كشورهايي كه در GVCها درگيرند، همگي داراي 
هزينه واحد نيروي كار پايين هستند، اما لزوما دستمزدهاي 
پاييني ندارند. برعكس، گروهي از كش��ورها هستند كه 
دستمزدهاي بسيار پايين دارند، اما هزينه هر واحد نيروي 
كار آنها باال اس��ت كه اكثر كشورهاي آفريقايي شامل اين 

موضوع مي شوند. در اين كشورها هزينه هاي فزاينده توليد 
ازجمله هزينه هر واحد نيروي كار، ساير مزيت هاي بالقوه اي 
را كه اين كشورها ممكن اس��ت در مشاركت GVC از آن 

برخوردار شوند خنثي مي كند.
 مهم ترين موانع كشورهاي در حال توسعه، هزينه تجارت 
است. امروزه، هزينه هاي غيرتعرفه اي تجارت )كرايه، بيمه 
و ساير هزينه هاي مرتبط با امور مرزي( بسيار تاثيرگذارتر 
از تعرفه ب��ر واردات در ميان مراحل مختلف توليد در بين 
كشورها است. اين هزينه هاي تجارت كه از يك »كشور- 
بخش« به »كشور- بخش« ديگر متفاوت است، داراي يك 
بعد پولي )ارزش پولي( نيز است؛ براي مثال، حمل ونقل، 
بيمه و ساير هزينه ها. بااين حال، هزينه تجارت داراي يك بعد 
هزينه اي عمدتا نامرئي نيز است كه دربرگيرنده هزينه هاي 
كسب اطالعات، موانع غيرپولي بر سر راه تجارت )مقررات، 
سياس��ت ها و چيزهايي از اين قبيل( قراردادهاي بيمه و 
فقدان حكمراني مناسب تجاري كه منجر به نااطميناني 
مي شود؛ خواهد بود. اين دست از موانع تجاري را نمي توان 
برحسب تعرفه يا معادل ارزش تعرفه اي بيان كرد چون اين 
هزينه ها معموال بسيار بيشتر از هزينه هاي تعرفه اي هستند. 
در بخش هاي پيچيده تر فرآيند زنجيره ارزش، نظير موتور 
خودرو، كامپيوترها و ماشين آالت، هزينه كل تجارت بيش 
از چهار برابر هزينه هاي تعرفه اي اس��ت؛ اما در مقابل، در 
كاالهاي س��نتي قابل مبادله نظير محصوالت كشاورزي، 
مواد معدني و چوبي، هزينه هاي تجارت كمتر به عنوان يك 
مانع محسوب مي  شوند؛ ضمن اينكه زيرساخت هاي ضعيف 
حمل ونقل، فرآيندهاي پيچيده ترخيص كاال ، بروكراسي 
و موانع قانوني همگي مانعي براي تجارت هس��تند، با اين 
حال اثرات آنها در بخش هاي نيازمند كاالهاي سرمايه اي، 
زيان بارتر است.هزينه اين موانع براي كشورهاي مختلف، 
متفاوت است. كشورهاي داراي هزينه هاي باالي تجارت، 
قادر نخواهند بود تا در GVCها مش��اركت كنند و اقالم 
صادراتي آنها، عمدتا كاالهاي س��نتي و مواد اوليه خواهد 

بود. كش��ورهاي در حال توسعه سعي مي كنند تا از طريق 
ايجاد مناطق پردازش صادرات كه داراي لجستيك بهتر و 
زيرساخت هاي ترخيص كاالي سريع تر است )همچنين 
از طريق كاهش هزينه تعرفه بر واردات( اين مشكل را حل 
كنند. به اين دليل، مش��اركت در GVCه��ا به تعدادي از 
بنگاه هاي واقع در مناطق پردازش صادرات محدود مي شود؛ 
درحالي كه س��اير بنگاه هاي داخلي، مخصوصا بنگاه هاي 
كوچكي كه ممكن است بخشي از عرضه كنندگان باشند، 
در دنياي مملو از هزينه هاي معامالتي، تنها مي مانند. بهترين 
رهيافت در اين باره، بهبود زيرس��اخت هاي تجاري براي 

تمامي نواحي و بنگاه هاي اقتصادي است.
»چين« به عنوان كشوري كه اصالحات اقتصادي خود را 
با چهار منطقه ويژه اقتص��ادي كه همان مناطق پردازش 
صادرات ب��ود و از زيرس��اخت هاي حمل ونقل و ترخيص 
كاالي مطلوبي برخوردار بودند، شروع كرد. چيزي كه در 
اين ميان كمتر بيان مي گردد اين است كه چين طي مدت 
كوتاهي اين دست از تس��هيالت را براي بيش از 30 شهر 
خود فراهم كرد. رقابت بين شهرهاي چين به ميزان اندكي 
آنها را قادر س��اخت تا به عنوان مكان هايي با هزينه پايين 
تجارت و مش��اركت در GVCها نمايان شوند. تحقيقات 
راجع به تجارت ارزش افزوده نش��ان داده، كه سهم اصلي 
ارزش افزوده داخلي چين در صادرات اين كشور، از ناحيه 
بنگاه هاي خصوصي داخلي اس��ت. بنگاه هاي خارجي در 
چين اغلب به صورت پردازشگر محصول صادر كنندگان آن، 
نقش ايفاء مي كنند؛ اما گسترش موفقيتاميز چين در زنجيره 
ارزش، بيشتر به خاطر ارزش افزوده خلق شده از جانب بخش 

خصوصي اين كشور بوده است.
شواهد بيشتر در مورد اهميت كاهش هزينه هاي معامالتي، 
مستخرج از گزارش »شاخص عملكرد لجستيك« بانك 
جهاني اس��ت كه به اين موضوع مي پ��ردازد كه چه اندازه 
زيرساخت ها و بروكراسي، مي تواند كاالها را از مرحله فرآيند 
توليد به سمت مرحله مصرف س��وق دهد. شواهد نشان 

مي دهد، يك رابطه خوب بين بهبود لجستيك و حضور در 
GVC وجود دارد. آنچه بسيار حائز اهميت است اين است 
كه هيچ كشوري با لجستيك ضعيف، قادر به ايفاي نقش 
در GVCها نيست. كشورهايي كه خواهان آن هستند تا 
بيشتر در GVCها مش��اركت كنند، واضح است كه بايد 
سياست هاي مرتبط با تسهيل تجارت و بهبود زيرساخت ها 

را مدنظر قرار دهند.

سهوجهجهانيشدنجامعتر
 رشد سريع بهره وري درون GVCها نشان مي دهد GVCها

ش��كل كارايي از توليد هس��تند. به خص��وص GVCها، 
كشورهاي در حال توسعه را به سمت فعاليت هاي جديدي 
سوق مي دهد كه بهره وري آنها را افزايش مي دهد. اگرچه 
براي ماندگاري و ابقاي اين مزيت، جهاني شدن حداقل به 

جامع تر شدن در سه وجه زير نيازمند است: 
 GVC اول: در كشورهاي درحال توسعه اي كه عميقًا در
مش��اركت دارند، كمابيش تمامي جمعيت از توس��عه 
تجارت و رش��د س��ريع منتفع مي ش��وند. برعكس، در 
كشورهاي پيشرفته، منافع توسعه تجارت بين الملل و 
سرمايه گذاري به اندازه زيادي به نيروي كار بامهارت باال 

و صاحبان سرمايه مي رسد.
دوم: ضمن اينكه GVCها بس��ياري از كشورها را قادر 
ساخته تا مش��اركت در تجارت جهاني و بهره وري خود 
را بهبود دهند، بااين حال، بسياري از كشورها و مناطق 
هنوز از GVCها بيرون اند. البته كشورهاي شرق آسيا 
از فرصت هاي خلق شده از جهاني شدن نفع برده اند؛ اما 
بطور فزاينده اي باقي كشورهاي به شدت فقير در جنوب 
آسيا و آفريقا متمركزش��ده اند. اين كشورها مي توانند 
از طريق آزادس��ازي بيش��تر تجارت و سرمايه گذاري و 
به خصوص تس��هيل تجاري )كه زيرساخت ها و فرآيند 
انجام تجارت را با كش��ورهاي مختلف جهان تسهيل و 

بهبود مي بخشد( در تحقق اين هدف كوشش كنند.
سوم: تمركز بر بنگاه هاي كوچك و بخش هاي غيررسمي 
است. اغلب اشتغال خلق شده در دنيا، از ناحيه بنگاه هاي 
كوچك و متوسط است؛ بطوري كه مشاركت اين بنگاه ها 
در GVC براي بيش��ينه كردن تاثيرات مثبت تجارت، 
حياتي است. زيرس��اخت هاي ضعيف، فس��اد و موانع 
قانوني، منجر به آسيب شركت هاي كوچك تر در مقايسه 

با شركت هاي بزرگ تر خواهد شد.

داللتهاييبرايايران
1. روند تحوالت GVCها نش��ان مي دهد، آن دس��ته از 
كشورهايي كه از سرمايه انساني باالتري برخوردارند، منافع 
بيشتري از پيوستن به اين زنجيره ها كسب مي كنند؛ ازاين رو 
سياس��ت گذاري ايران براي افزايش مهارت نيروي كار از 
طريق آموزش طبق معيارهاي جهاني و پيوند بخش آموزش 
با فعاليت هاي اقتصادي، موجب امكانپذيري مشاركت و 

ارتقاي كشور در GVCها مي شود.
2. مقوله جغرافيا در توسعه كشورها از طريق مشاركت در 
GVCها بسيار اهميت دارد. اين مقوله بر اين امر داللت 
دارد كه گروه كشورهاي همسايه اي كه بتوانند تسهيالت 
تجاري مابين خود را بهبود بخشند و سپس با مشاركت 
يكديگر در اين زنجيره ها وارد شوند، منافع بيشتري كسب 
خواهند كرد. ايران بايد در جهت بهبود هرچه بيشتر روابط 
سياسي با كشورهاي همسايه و نيز بهبود زيرساخت هاي 
لجس��تيكي منطقه اي نظير گمركات و زيرساخت هاي 
حمل ونقل، تالش بيشتري كند. ضمن اينكه مهم ترين 
موان��ع كش��ورهاي درحال توس��عه براي مش��اركت در 
GVCه��ا هزينه باالي تجارت آنها اس��ت. اين هزينه ها 
ش��امل هزينه هايي نظير كرايه، بيمه و ساير هزينه هاي 
مرتبط با ترخيص كاال و نيز هزينه هاي نامرئي همچون 
هزينه هاي كسب اطالعات و هزينه هاي ناشي از مقررات 
ناكارا و سياست هاي نادرست اقتصادي است و لذا انجام 
اقدامات اصالحي در جهت بهبود زيرساخت هاي تجاري 
و كاهش هزينه هاي مديريت مرزي به منظوربسترسازي 
امكان مش��اركت هرچه بيش��تر كش��ور در GVCها و 
همچنين تقويت كليه عواملي كه موجب ارتقاي شاخص 
توانمند س��ازي تجاري و كارايي هرچه بيشتر بازارهاي 

»مالي، كااليي و كار« كشور گردد، توصيه مي شود.

»برنامه راهبردي صنعت خودرو« به عنوان يكي از صنايع 
منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت براي هدف گذاري 
در افق 1404 ارديبهشت ماه سال گذشته منتشر شد. در 
اين برنامه پيش بيني شده است صنعت خودرو به عنوان يك 
صنعت مادر با فناوري متوسط بتواند با جذب سرمايه گذاري 
داخلي و خارجي و ايجاد پايگاه ساخت و توليد خودرو بانام 
و نشان تجاري داخلي و مشترك يا نام و نشان معتبر جهاني 
در منطقه كه تاكيد بر صادرات محصوالت توليدي دارد به 
چشم انداز موردنظر دست يابد. به گزارش پايگاه خبري اتاق 
ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش بيني كرده كه 
در سال 1404 ميزان اشتغال زايي مستقيم صنعت خودرو 
و قطعه س��ازي به 600 هزار نفر و جاي��گاه ايران در جهان 
از رتبه 15 در س��ال 96 به رتبه 11 در افق 1404 برس��د. 
برنامه اي كه به اعتقاد برخي از فعاالن صنعت خودرو، تحقق 
آن با تصميم هاي غير كارشناسي كه از سوي دولت گرفته 
مي شود، كاماًل در تناقض است. بر اساس ابالغيه 2 تيرماه 
سال جاري، وزير صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه 
تجارت، ثبت سفارش و واردات 1339 رديف تعرفه اي كاال 
كه ش��امل بيش از 1400 قلم كاالست، ممنوع اعالم شد 
كه خودرو نيز جزو كاالهاي ممنوعه واردات قرار داش��ت.
تصميمي كه به گفته مس��ووالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در س��ال »حمايت از كاالي ايراني« و در راس��تاي 
تحقق شعار سال گرفته شد؛ اما فعاالن صنعت خودروسازي 
كشور معتقدند كه دولت بدون توجه به آينده مشاغل مرتبط 

با واردات خودرو، چندين هزار نفر به آمار بيكاران كشور اضافه 
كرده است. با اين حال، سرمايه گذاري شركت هاي خارجي 
براي راه اندازي خطوط توليدي در كشور، نكته اي است كه 
برخي صاحب نظران و موافقان ممنوع شدن واردات خودرو 
بر تحقق آن در دوران تحريم ها تاكيد مي كنند.در همين 
زمينه، مهدي دادفر دبي��ر انجمن واردكنندگان خودرو از 
چشم انداز صنعت خودرو در دوران تحريم ها و سرنوشت 
نامعلوم 15 هزار خودرويي ك��ه در حال حاضر در گمرك 
خاك مي خورند، مي گويد. به گفته دادفر هيچ يك از اين 15 

هزار خودرو با ارز 4200 توماني وارد كشور نشده اند، بلكه 
همه با ارز آزاد به كشور وارد شده اند. به عبارتي ارز تخصيصي 
براي خودرو وجود نداشته اس��ت و كليه خودروهايي كه 
ارز 4200 توماني درياف��ت كرده اند در حال حاضر به بازار 
عرضه ش��ده اند. دبير انجمن واردكنندگان خودرو معتقد 
است تصميم هاي خلق الساعه دولت به بازار خودرو و فعاالن 
اين صنعت ضربه وارد كرده اس��ت. از نظر تصميم گيري 
دولت در بالتكليفي به س��ر مي برد.دادفر در پاسخ به اين 
سوال كه تكليف خودروهاي بلوكه شده چيست، بيان كرد: 

اين احتمال به هيچ وجه وجود ن��دارد كه اين خودروها به 
كشور سازنده برگش��ت داده شوند؛ چراكه پول آنها كاماًل 
پرداخت شده است و امروز به دليل تغيير قوانين و مقررات 

مي بينيم كه در گمرك خاك مي خورند. 

3هزارنفربهآماربيكارانكشوراضافهشد
دادف��ر گف��ت: ت��ا االن 3 ه��زار و 30 نف��ر از كاركنان 
نمايندگي هاي رسمي بيكار ش��دند و بالغ بر 200 دفتر 
خدمات پس از فروش شركت هاي نمايندگي در سطح 
استان ها تعطيل ش��دند. درحالي كه مطابق قانون، اين 
ش��ركت هاي نمايندگي موظف اند تا 10 س��ال از پس 
از فروش به خري��داران خدمات اراي��ه بدهند. افقي كه 
پيش روي اين بخش از صنع��ت و كارآفرينان قرار دارد 
به هيچ وجه روش��ن نيس��ت و اگر فكري به حال واردات 
خودرو نش��ود قطعًا تع��داد بيش��تري از نيروهاي فعال 
در اين حوزه بيكار مي ش��وند. دادفر تاكيد كرد: واردات 
خودرو ح��دود 5 درصد از نياز ب��ازار را تامين مي كند و 
اين عدد كمي نيست. از طرفي بطور متوسط ساالنه 70 
هزار خودرو وارد كشور مي شود كه باعث باال رفتن سطح 
فناوري در داخل كش��ور مي شود. اما شاهديم مسووالن 
بي توجه به ظرفيت تش��كل ها و انجمن هايي كه در اين 
صنعت فعاليت مي كنند، در هيچ كدام از تصميم گيري ها 
از اين تش��كل ها و انجمن ها نظرخواهي نمي كند.دبير 
انجمن واردكنندگان خودرو با انتقاد از اين پيش فرض كه 

با ممنوع شدن واردات خودرو زمينه براي سرمايه گذاري 
خارجي و راه ان��دازي خطوط توليد خارجي در كش��ور 
فراهم مي شود، گفت: ش��ركت هاي خارجي در همين 
مدت هم با احس��اس خطري كه كرده اند حتي از دادن 
خودرو ب��ه صورت CBU به ايران خودداري مي كنند. او 
افزود: با يك محاسبه سرانگشتي هم مشخص مي شود كه 
شركت هاي خارجي نيازي به سرمايه گذاري در ايران يا 
راه اندازي خطوط توليد ندارند. كمااينكه پيش از اين هم 
به اصرار ما اقدام به راه اندازي نمايندگي در ايران كردند 
و تبادالت آنها با ايران تاثير هنگفتي در گردش مالي آنها 
ندارد. دبير انجمن واردكنندگان خودرو تصريح كرد: براي 
اينكه جلوي واردات خودرو را بگيريم، ش��عاري داديم و 
ادعا كرديم كه مي توانيم هر چيزي را توليد كنيم، بدون 
توجه به اينكه اصاًل توانايي تحقق اين شعار را داريم يا نه. 
دادفر معتقد اس��ت، كتمان كردن واقعيت هاي موجود، 
مشكل اساسي صنعت خودرو است و نمي خواهيم اذعان 
كنيم كه خودروساز نيستيم. همين موضوع باعث شده تا 
سياست هايمان هم متناسب با آنچه هست تدوين نشود.

به گفته دادفر، اعمال تحريم هاي امريكا عليه ايران باعث 
شد تا برخي واقعيت ها بر خالف گذشته نمايان شود. امروز 
شاهد اعتراض برخي خودروسازنماها و قطعه سازنماهايي 
هستيم كه تا پيش از اين واردات را در تضاد با منافع ملي 
و اشتغال مي دانس��تند، اما امروز به افزايش نرخ ارز كه 
منافع آنها را در واردات به خطر مي اندازد، انتقاد مي كنند.

حباب3۰درصديقيمت
خودرويوارداتي

رييس انجمن واردكنندگان خودرو معتقد است 
قيمت خودروهاي وارداتي واقعي نيست و حدود 
20 تا 30 درصد حباب دارد كه بايد كاهش يابد. 
كوروش مرشد س��لوك اظهار كرد: ممنوعيت 
يك باره واردات خ��ودرو و در نتيجه محدوديت 
عرضه، باعث افزايش قيم��ت غيرواقعي و ايجاد 
حباب در بازار خودروهاي وارداتي شده است. او 
با بيان اينكه حدود 20 تا 30 درصد قيمت هاي 
فعلي در بازار خودرو حباب اس��ت كه بايد از بين 
برود، افزود: اگ��ر دولت اج��ازه واردات 20 هزار 
دس��تگاه خودروي ثبت س��فارش شده را بدهد 
ش��اهد تركيدن اين حباب و از بين رفتن بخش 

قابل توجهي از آن خواهيم بود.
رييس انجمن واردكنندگان خ��ودرو ادامه داد: 
پيش از ممنوع ش��دن واردات خودرو از ابتداي 
تيرماه، شركت هاي واردكننده تعداد قابل توجهي 
خودرو را پيش فروش و نس��بت به ثبت سفارش 
و طي كردن فراين��د واردات اين خودروها اقدام 
كرده بودند.به گفته او، بااين حال دولت هم زمان با 
ممنوع شدن ثبت سفارش و واردات خودرو، ثبت 
سفارش هاي پيشين صورت گرفته براي واردات 
اين محصوالت را نيز باطل كرد و شركت ها موفق 
به واردات اين خودروها نشدند. مرشد سلوك با 
بيان اينكه قبل از ممنوع شدن واردات در تيرماه 
براي واردات حدود 20 هزار دستگاه خودرو ثبت 
س��فارش صورت گرفته، تصريح كرد: اگر اجازه 
واردات خودروهاي ثبت سفارش شده را بدهند از 
يك سو شركت هاي واردكننده خودرو مي توانند 
ب��ه تعهدات خ��ود عم��ل ك��رده و خودروهاي 
پيش فروش شده را تحويل مشتريان بدهند و از 
سوي ديگر شاهد كاهش قابل توجه قيمت ها در 
بازار خودرو خواهيم بود. او اظهار كرد: در مذاكراتي 
كه در اين رابطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
داشته ايم اين وزارتخانه نظر مساعدي نسبت به 
واردات خودروهاي ثبت س��فارش شده داشته و 
در حال بررسي شرايط آن هستند. گفتني است 
در چند ماه اخير قيمت خودرو افزايش شديد و 

افسارگسيخته اي در بازار داشته است.

ايجاد»نهضتفرآوري«براي
حمايتازSMEهايمعدني

رييس كميس��يون معادن و صنايع معدني اتاق 
ايران از رايزني هاي صورت گرفته اين كميسيون 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم 
افزايش عوارض ص��ادرات محصوالت معدني به 
مدت حداقل 3 س��ال خبر داد و افزود: راه اندازي 
»نهضت فرآوري« باه��دف حمايت از SMEها 
از ديگر اولويت هاي كميسيون معادن و صنايع 
معدني اس��ت. بهرام شكوري رييس كميسيون 
معادن و صنايع معدني ات��اق ايران در خصوص 
مهم ترين مباحث مطرح در تازه ترين نشس��ت 
اعضاي اين كميسيون گفت: نحوه محاسبه حقوق 
دولتي در بخش معادن يكي از مهم ترين مسائلي 
است كه در حال حاضر در دستور كار گروه معادن 
و صنايع معدني اتاق ايران ق��رار دارد. در همين 
زمينه با توجه به ناهمگني معادن در زمينه ذخاير، 
عيار، فاصله آنها با مقاصد صادراتي و چندين عامل 
اثرگذار ديگر، به همين دليل حقوق دولتي براي 
هر معدن باي��د به صورت جداگانه در نظر گرفته 
ش��ود. او از تهيه نرم افزاري با هم��كاري وزارت 
صنعت با هدف جم��ع آوري اطالعات مرتبط با 
فعاالن صنايع معدني و بازنگري در حقوق دولتي 
خبر داد و گفت: به وس��يله اين نرم افزار مي توان 
اطالعات همه فعاالن صنعت معدن كه اقدام به 
اخذ پروانه بهره برداري كرده اند، جمع آوري كرد. 
ضمن اينكه تمامي متغيرهاي اثرگذار در فعاليت 
همان معدن شناسايي و با تكيه بر اين فاكتورها 

حقوق دولتي براي معدن مورد نظر لحاظ شود.
ش��كوري گفت: با وجود اينك��ه 98.3 درصد از 
صنايع معدني كش��ور را بنگاه ه��اي كوچك و 
متوس��ط تش��كيل مي دهن��د و در مجموع 85 
درصد از اشتغال و 65 درصد از توليد مختص به 
SMEهاست، اما متاسفانه به دليل اينكه فعاليت 
آنها با توجيه اقتصادي همراه نيست، با مشكالت 
متعددي مواجه هستند و برخي از بنگاه ها فعاليت 
خود را متوقف كرده اند. درحالي كه تجربه فعاالن 
اقتصادي حاكي از آن است كه مي توان با كمترين 
هزينه، بهترين بهره وري با بنگاه هاي كوچك و 
متوسط كس��ب كرد.رييس كميسيون معادن 
و صنايع معدن��ي اتاق ايران تصري��ح كرد: طي 
جلساتي كه با روساي كميسيون صنايع اتاق هاي 
بازرگاني استان ها برگزار شد، از آنها خواستيم تا 
با همكاري با مس��ووالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در استان ها اطالعات كليه معادن در قالب 
فرمتي كه كميس��يون معادن و صنايع معدني 
اتاق ايران تهيه كرده است، ارايه شود تا بر مبناي 
اطالعات ارايه شده و همكاري با صاحبان معادن 
و همچنين حمايت صندوق بيمه سرمايه گذاري 
و فعاليت هاي معدني، حمايت مالي براي احداث 
بنگاه هاي كوچك و متوسط و همچنين تضمين 

فعاليت آنان پس از احداث فراهم شود.
ب��ه گفته ش��كوري هم��كاري خوبي از س��وي 
مسووالن در سراسر استان ها، حتي استان هاي 
محروم ب��راي جم��ع آوري اطالع��ات صورت 
گرفته ش��ده اس��ت. تخمين واقعي نياز صنايع 
معدني به آب و تش��كيل كارگروه هاي فعال در 
حوزه ماليات، محيط زيست و ديگر بخش هايي 
كه نياز به پايش قوانين مصوب از سوي مجلس 
و دولت دارد، از ديگر موضوعاتي بود كه به گفته 
بهرام شكوري رييس گروه معادن و صنايع معدني 
اتاق ايران با هدف تغيير يا حذف قوانيني كه مخل 
كسب وكار در صنعت معدن هستند در نشست 
اخير اين كميس��يون در اتاق  بازرگاني، صنايع، 

معادن و كشاورزي ايران بررسي شد.



 Tue. August 21 . 2018  1180   7 سه شنبه  30 مرداد 1397   9 ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره جهان

پايان برنامه 8 ساله كمك هاي خارجي به يونان 

هشدار شركت هاي امريكايي نسبت به سياست هاي تجاري كاخ سفيد: 

گام بعدي آتن چيست؟

تعرفه ها همه چيز را گران مي كند از گهواره تا تابوت

گروه جهان| طال تسليمي|
يونان پس از هشت س��ال موفق شد از برنامه كمك هاي 
مالي بين المللي خارج ش��ود و بدين ترتيب، بزرگ ترين 
برنامه حمايتي در تاريخ اقتصاد جهان 20 ماه اوت پايان 
يافت. در چند س��ال گذش��ته س��ازوكار ثبات اروپايي و 
صن��دوق بين المللي پول بيش از 2۶0 ميلي��ارد يورو به 
يونان وام دادند، اما هزينه اين كمك ها براي آتن كم نبود. 
دولت يونان براي دريافت اين وام ها ناگزير تدابير رياضت 
اقتصادي را به مردم خود تحميل كرد كه با كاهش رشد 
اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري همراه بودند. حجم اقتصاد 
يونان نيز اكنون 2۵ درصد كوچك تر از آغاز بحران مالي 
در اين كشور است؛ اما يونان در نهايت به شرايطي رسيده 

كه مي تواند بدون دريافت كمك هاي بيشتر دوام آورد.
فايننشال تايمز نوشته، اين لحظه اي تعيين كننده در 
احياي يونان از ورطه تدابير رياضتي محسوب مي شود 
 و همانطوري كه دولت آتن و كس��ب وكارها گفته اند، 
نقطه عطف��ي براي اين كش��ور اس��ت. آريس��توس 
داكسياديس مدير صندوق استارت آپ هاي فناوري، 
مي گوي��د: »هنوز به پاي��ان جاده نرس��يده ايم. هنوز 
چالش هايي وجود دارد كه باي��د در ميان مدت با آنها 
دست و پنجه نرم كنيم.« او در اشاره اي خالصه وار به اين 
چالش  ها مي گويد: »از جايي مي آييم كه تقاضاي داخلي 
در آن مرده اس��ت. بزرگ ترين چال��ش ايجاد فضايي 

خواهد بود كه سرمايه گذاري در آن ممكن باشد.«
مقام��ات اتحاديه اروپ��ا از دو س��ناريوي احتمالي در 
چش��م انداز 1۵ س��ال آتي يونان س��خن گفته اند. در 
س��ناريوي اول، يونان قادر به پرداخ��ت وام هاي خود 
خواهد بود، اما اقتصاد اين كشور در پي باال بودن ميزان 
بدهي ها و نرخ بيكاري پيش��رفتي نخواهد داشت. در 
سناريوي ديگر، يونان همه مشكالتش را يكي پس از 
ديگري حل مي كند و شاهد احياي اقتصادش خواهد 
بود. فهرست بزرگ ترين چالش هاي پيش روي دولت 
يونان با خروج اين كش��ور از برنام��ه كمك هاي مالي 

بين المللي از اين قرار است: 

  تحقق اهداف تعيين شده – پايان دريافت كمك هاي 
مالي پايان تعهد يونان به وام دهندگان بين المللي نيست. 
يكي از مهم ترين مسائلي كه يونان در ماه ژوئن در ازاي 
توافق رهايي از بدهي به آن متعهد ش��ده اين است كه 
اين كشور بايستي تا سال 2022 هر سال مازاد بودجه 
را در س��طح 3.۵ درصد از توليد ناخالص داخلي حفظ 
كند. اين معياري براي س��نجش ت��راز بودجه يونان 
جداي از بازپرداخت بدهي ها محسوب مي شود و اگر 
يونان نتواند مازاد بودجه را در سطح تعيين شده حفظ 
كند، با مخاطره لغو برخي از مفاد توافق رهايي از بدهي 

مواجه خواهد شد.
تجارت ه��ا و سياس��تمداران اپوزيس��يون در يونان 
مي گويند كه اهداف تعيين ش��ده توانايي كشور را در 
كاهش ماليات يا اتخاذ ديگر سياست هاي حمايت از 
رشد اقتصادي، محدود مي سازند. صندوق بين المللي 
پول نيز در انتقاد از اين اهداف گفته بر اين باور اس��ت 
كه درخواس��ت ها از يونان مي تواند به رشد اقتصادي 
اين كشور آس��يب بزند و مخاطرات سياسي و قضايي 

قابل توجهي براي دولت اين كشور ايجاد كند.
با اين حال، وام دهندگان يونان در منطقه يورو معتقدند 
كه اين اهداف براي كاهش س��طح بدهي هاي يونان و 
كسب اطمينان از س��رمايه گذاري هاي بالقوه در اين 
كش��ور ضروري هس��تند. بدهي دولت يونان در سال 
2017 برابر با 178 درصد از توليد ناخالص داخلي اين 
كشور بود كه باالترين بدهي در منطقه يورو محسوب 

مي شود.
  اس��تفاده از محرك هاي اقتصادي – حزب جناح 
چپي حاكم سيريزا و حزب اپوزيسيون راست ميانه 
دموكراس��ي جديد هر دو درباره نياز به تقويت رشد 
اقتصادي توافق نظر دارند. آنه��ا از نياز به »تجديد 
توازن« در نظام مالياتي )به معناي كاهش فش��ار بر 
قشر با درآمد متوسط( و كاهش احتمالي ماليات بر 

شركت ها سخن گفته اند.
به گزارش سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، يك زوج 

يوناني با دو بچه بايستي حدود 39 درصد از درآمد خود 
را براي ماليات و هزينه هاي تامين اجتماعي بپردازند. 
دوكسياديس در اين باره گفت: »ماليات بيش از اندازه 
بر درآمدهاي متوسط براي قشري كه بيشترين كارايي 
را دارند و ماهر هس��تند، عاملي بازدارنده محس��وب 

مي شود.«
يك مقام دولت يونان گفته در برنامه بودجه فضاي الزم 
براي اتخاذ محرك ه��اي محتاطانه مالي وجود دارد و 
كشور در موقعيت خوبي است، چرا كه مي تواند بطور 
همزم��ان هم مازاد بودجه را حفظ كند و هم به تدريج 
سياست هاي پولي را براي ايجاد فضايي مناسب تر براي 

رشد تغيير دهد.
  ح��ل مش��كالت بانك ها – الكس��ي س��يپراس 
نخس��ت وزير يون��ان، ژوئن ب��ا ابراز نگران��ي درباره 
شرايط بانك هاي كشور گفت: »آنها هنوز هم شبيه 
زامبي ها هس��تند. اقتصاد را تامين مالي نمي كنند. 

مش��كل همين اس��ت.« بانك هاي يونان هنوز هم 
ميراث بحران را بر دوش مي كش��ند. مالكان مسكن 
توانايي بازپرداخ��ت وام ها را ندارن��د؛ تجارت ها در 
حال فروپاشي هس��تند و پروژه هاي عمراني ناتمام 
مي مانند. طبق اعالم بانك مركزي يونان، وام هاي بد 
حدود 48 درصد از كل وام ها در نظام بانكداري كشور 
را تش��كيل مي دهند كه اين ميزان تقريبا 10 درصد 

ميانگين وام هاي بد در اروپاست.
دولت پيش تر سعي كرده روند پاكسازي اين وام ها را 
از طريق اصالحات قضايي تسريع كند. اقداماتي هم 
در زمينه دسته كردن بدهي ها انجام شده تا فروش 
آنها س��اده تر ش��ود. اما بانكداره��ا همچنان منتظر 
روندي هستند كه مي تواند يك دهه به طول انجامد. 
يكي از بانكدارها گفت: »ما به اهداف كنوني خود در 
زمينه كاهش سطح وام هاي بد رسيده ايم، اما تا پايان 

اين مسير راه طوالني در پيش است.«

  ايجاد فضايي مناسب براي سرمايه گذاري – باتوجه 
به ش��رايط كنوني بانك ها، كارآفرينان بر اين عقيده 
هس��تند كه يونان بايس��تي هر چه در توان دارد براي 
جذب س��رمايه هاي خارجي به كار گيرد. دولت هم با 

اين مساله موافق است.
س��رجيو پيتس��يورالس معاون وزير داراي��ي، نبود 
سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي در يونان را به مثابه 
»يك زخم باز« توصف كرده است. او بر اين عقيده است 
كه اصالحات اخير همچون قانون كار انعطاف پذيرتر 
و تس��هيل نظام مجوز تجارت به جذب ش��ركت هاي 
بين المللي و سرمايه گذار هاي سازماني كمك مي كند. 
در ارزيابي ساالنه بانك جهاني درباره »سادگي انجام 
تج��ارت« در كش��ورهاي گوناگون، يونان ش��صت و 
هفتمين رتبه را كس��ب كرده است و در اين زمينه در 
ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تنها نسبت به مالت 

برتري دارد.

گروه جهان|
 بخش گس��ترده اي از كسب و كارهاي اياالت متحده 
با انتش��ار بيانيه اي نس��بت به دور جديد تعرفه هاي 
دولت دونالد ترامپ عليه كاالهاي چيني هشدار داده 
و گفته اند چنين اقدامي بر تمامي جنبه هاي زندگي 
روزانه شهروندان امريكايي تاثير خواهد گذاشت. در 
بيانيه كس��ب وكارهاي امريكايي آمده: »تعرفه هاي 
جدي��د ب��راي 200ميلي��ارد دالر از واردات چين��ي 
امريكايي ها را مجبور به پرداخت هزينه بيش��تر براي 
اقالمي مي كند كه در زندگي روزانه استفاده مي شود از 

گهواره گرفته تا تابوت.«
دولت دونال��د ترامپ و دفتر نماين��ده تجاري اياالت 
متحده قرار است در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات 
هيات هاي تج��اري چين و امريكا از پنج ش��نبه دور 
جديدي از تعرفه هاي گمركي را عليه كاالهاي چيني 
اعمال كنن��د. )دفتر نماينده تج��اري اياالت متحده 
يك آژانس نظام فدرالي امريكا اس��ت كه مسووليت 
توسعه و پيش��نهاد سياست تجاري اياالت متحده به 
رييس جمهور، راهبري مذاكرات تجاري در س��طوح 
دوجانبه و چندجانبه و هماهنگ كردن سياست تجاري 
دولت در قالب كميسيون بين آژانسي سياست تجاري 
كارمندان و گروه بازبيني سياست تجاري را بر عهده 
دارد.( گفته ش��ده، حدود 1۶ميليارد دالر از كاالهاي 
صادراتي چين به امريكا تحت تعرفه 2۵ درصدي قرار 
خواهند گرفت. »مي  ژينيو« كارشناس يك موسسه 

تحقيقاتي زيرنظ��ر وزارت بازرگان��ي چين و منتقد 
سياست هاي تجاري امريكا درباره مذاكرات اخير دو 
كشور مي گويد براي آنكه از تقابل تجاري تمام عيار بين 
چين و امريكا جلوگيري كنيم اين مذاكرات الزم بود 
با وجود آنكه احتمال توافق در اين زمينه پايين است. 

از دوش��نبه در واشنگتن به مدت ش��ش روز جلسه 
عمومي پرس��ش و پاس��خ درباره تعرفه 2۵ درصدي 
دولت ترامپ آغاز شده است و نمايندگان كسب وكارها 
و ش��ركت هاي مختلف در اين جلسات حضور دارند. 
رويترز نوش��ته، خالف تعرفه هاي گذشته كه دولت 
امريكا س��عي كرده بود تا به گونه اي اعمال شود كه از 
مصرف كنندگان امريكايي در برابر افزايش هزينه ها 
حمايت ش��ود، دور جديد تعرفه ها تاثير مستقيمي 
بر زندگ��ي ش��هروندان امريكايي خواهد داش��ت و 
هزينه ه��اي اقالم مصرفي آن��ان را در زندگي روزمره 

افزايش خواهد داد. 
دولت ترامپ تالش دارد تا با اعمال تعرفه هاي سنگين 
چي��ن را به تغيير سياس��ت هاي تجاري خ��ود وادار 
كند. بر همين اساس فهرس��تي200 ميليارد دالري 
ش��امل محص��والت دريايي، مبلم��ان و محصوالت 
نورپردازي، الس��تيك، مواد ش��يميايي، پالستيك، 
دوچرخه و صندلي ماش��ين براي نوزادان را در براي 
اعمال تعرفه هاي جديد اعالم كرده اس��ت. نماينده 
اتاق بازرگاني امريكا در واكنش به اين فهرست اعالم 
كرده: »تعرفه هاي پيش��نهادي دفتر نماينده تجاري 

اياالت متحده براي 200 ميليارد دالر از واردات چيني 
بطور چش��مگيري به مصرف كنن��دگان، كارگران، 
كسب وكارهاي امريكايي و اقتصاد آسيب خواهد زد.« 
گفته شده، در 1400 اظهارنظري كه به دفتر نماينده 
تجاري اياالت متحده ارايه شده، اغلب صاحبان كسب 
و كارهاي امريكايي تاكيد كرده اند كه ضرر تعرفه هاي 
دول��ت ترامپ به مراتب بيش��تر از منافع آن اس��ت و 
تقريبا تمامي طيف كاالها از لباس هاي جشن هالوين 
و چراغ هاي تزييني جش��ن كريس��مس تا سوخت 

هسته اي را در برمي گيرد. 
گروه البي كسب وكار امريكا نيز گفته دولت ترامپ يك 
استراتژي منسجم براي رسيدگي به سرقت دارايي هاي 
معنوي و ديگر شيوه هاي تجاري مضر ندارد. اين نهاد 
خواستار گفت وگوهاي جدي تجاري واشنگتن و پكن 

شده است.
انجمن ملي اقتص��اد تجاري امري��كا )NABE( نيز 
دوش��نبه اعالم كرده ك��ه كارشناس��ان اقتصادي با 
وجود اختالفاتي درباره ط��رح كاهش مالياتي در ماه 
دس��امبر، در يك مورد اتفاق نظر دارند؛ اينكه كنگره 
اقدامات بيش��تري انجام دهد. كوين سوئيفت نايب 
رييس انجمن ملي اقتصاد تج��اري امريكا، گفته در 
نظرسنجي از 2۵1 كارشناس اقتصادي، بيش از 90 
درصد گفته ان��د كه تعرفه ه��ا و تهديدهاي گمركي 
دولت ترامپ اثرات نامطلوب قابل مالحظه اي داشته 
است. سوئيفت با اشاره به توافق تجارت آزاد امريكاي 

شمالي )نفتا( مي گويد كارشناسان همچنين انتظار 
اثرات نامطلوب قابل توجه بر اقتصاد امريكا را در صورت 
خروج واشنگتن از توافق تجارت آزاد امريكاي شمالي 
دارند. واشنگتن، اوتاوا و مكزيكوسيتي يك سال پيش 
مذاكرات بازبيني اين توافق تجاري 24 س��اله را آغاز 
كردند؛ توافقي كه ترامپ تهديد كرده در صورت ناكام 
ماندن مذاكره كنندگان در دستيابي به يك توافق قابل 

قبول از آن خارج خواهد شد.
دولت دونالد ترامپ در شرايطي بر ادامه سياست هاي 
تجاري خ��ود تاكيد دارد كه ش��ركت هاي زيادي در 
سراس��ر امريكا اعمال تعرفه هاي گمركي از س��وي 
واشنگتن را دليل اخراج نيروهاي كار، كاهش حاشيه 
سود و ورشكس��تگي احتمالي شركت هاي امريكايي 
مي دانند. گفته ش��ده، حتي قانونگ��ذاران در حزب 
جمهوري خواه نيز نس��بت به مناقش��ه هاي تجاري 

چند جبهه اي امريكا و اثرات بلندمدت اقتصادي اين 
مناقشه ها بر اياالت متحده ابراز نگراني كرده اند. با اين 
حال كاخ  سفيد تاكيد دارد كه اقتصاد امريكا آنقدر قوي 
است كه بتواند در مقابل اين مناقشه ايستادگي كند؛ 
مناقشه اي كه به باور دولت ترامپ در نهايت به تجارتي 
منصفانه تر منجر خواهد شد و كسري تجاري امريكا را 

كاهش خواهد داد. 
كميته مقررات تعرفه گمركي شوراي دولتي چين، در 
واكنش به اقدام دولت امريكا در افزايش 2۵ درصدي 
تعرفه بر ح��دود 200 ميلي��ارد دالر كاالي صادراتي 
چي��ن، بر پنج هزار و 207 قل��م كاال وارداتي از امريكا 
ب��ه ارزش ۶0 ميلي��ارد دالر، بين پنج ت��ا 2۵ درصد 
تعرفه اعمال كردند. امريكا و چين پيش از اين نيز 34 
ميليارد دالر تعرفه بر كاالهاي وارداتي يكديگر اعمال 

كرده بودند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

آتش بس مشروط غني با طالبان 
به مناسبت عيد قربان 

 گ�روه جه�ان| رئيس جمه��وری افغانس��تان 
به مناسبت فرا رس��يدن عيد قربان يک آتش بس 
 سه ماهه مش��روط را با طالبان اعالم کرد. به گفته 
اشرف غنی، آتش بس از دوشنبه مصادف با روز عرفه 
آغاز و تا زادروز پيامبر اسالم)ص( ادامه خواهد يافت. 
غنی گفته اين آتش بس مشروط به اعالم مشابه از 
سوی طالبان است و می تواند تا زمانی که اين گروه 

بخواهد ادامه يابد.
به گزارش بي بي سي، اشرف غنی گفته اين تصميم 
را پس از مش��ورت با اقشار مختلف مردم، از جمله 
علما اتخاذ کرده است. رئيس جمهوری افغانستان 
تاكيد ك��رده طالب��ان بايد به ن��دای صلح دولت 
افغانستان كه خواسته مردم اين کشور است لبيک 
گفته و آتش بس اعالم کند. طالبان مدت کوتاهی 
پس از اعالم اين آتش بس، بياني��ه ای درباره عفو 
۵00 زندانی نزد خود منتشر کرده اما هيچ واکنشي 
به آتش بس نش��ان نداده است. اين گروه گفته به 
مناس��بت عيد قربان به دستور مالهبت اهلل، رهبر 
اين گروه شماری از زندانيانی را که نزد آنها زندانی 
است، آزاد می کنند. يک ديپلمات خارجی گفته هم 
دفتر طالبان در قطر و هم شورای کويته با آتش بس 
موافق هستند، اما روی چگونگی مديريت آن هنوز 
به نتيجه نرسيده اند. بر اساس گزارش ها، اين گروه 
نمی خواهد مثل بار قبل وارد ش��هرها ش��ده و در 
مالءعام ظاهر شود. در همين حال، رهبر طالبان 
در پيامی به مناسبت عيد بر مذاکرات مستقيم با 
امريكا تاکيد کرده و در عين حال گفته، امريكايی ها 
برای فرار از پذيرفتن مس��ووليت جنگ، به جای 
مذاکرات س��ازنده، راه و طرحی را پيشنهاد کرده 
که نه معقول است و نه  عملی. جزييات اين طرح 
هنوز روشن نيست. اوايل ماه جاری ميالدی طالبان 
تاييد کردند که مسووالن اين گروه با يک ديپلمات 
ارشد امريكايی مذاکرات مستقيم کرده اند. دولت 
پاکستان بالفاصله از تصميم كابل مبني بر اعالم 
آتش بس اس��تقبال كرده است. امريكا و ناتو نيز از 
اعالم آتش بس حمايت كرده اند. دولت افغانستان 
و طالبان دو ماه پيش در جريان سه روز عيد فطر نيز 
آتش بس دوجانبه اعالم کردند که روی هم رفته از 
س��وی هردو طرف رعايت شد و اميدواری ها برای 

آتش بس درازمدت را افزايش داد. 

 تركيه و قطر قرارداد 
سوآپ ارزي امضا كردند

پس از اعالم خبر سرمايه گذاري 1۵ ميليارد دالري 
قطر در تركيه، اين كشور در تازه ترين دور تالش هاي 
خود براي نجات لير با تركيه قرارداد س��وآپ ارزي 
امضا كرد. به گزارش آناتولي، اين قرارداد به دو كشور 
اجازه مي دهد از خط��وط اعتباري دوجانبه ريال و 
لير استفاده كنند. با امضاي اين قرارداد استفاده از 
ارزهاي ملي دو كشور در مبادالت تجاري تسهيل 
مي ش��ود و دو ط��رف در مواقع ل��زوم ذخاير ارزي 

يكديگر را تقويت خواهند كرد. 

 »پمپئو« به ديدار 
»عمران خان« مي رود

هياتي به رياس��ت وزير خارجه امريكا قرار است در 
نخستين روزهاي سپتامبر براي ديدار با عمران خان 
به اس��الم آباد برود. به گزارش اس��پوتنيك، مايك 
پمپئو پس از اين س��فر راهي دهلي نو خواهد شد. 
ششم س��پتامبر پمپئو و جيمز ماتيس وزير دفاع 
امريكا، قرار اس��ت با همتايان هندوستاني خود در 

دهلي ديدار كنند.

 ثروت خاندان آل سعود
1.4 تريليون دالر است

ثروت اعضاي خاندان آل سعود، رقم سرسام آوري 
حدود 1.4 تريليون دالر برآورد مي شود. به گزارش 
سي ان بي سي، بيشتر اين ثروت در اختيار 2000 
عضو اصلي خاندان سعودي است. ثروت خاندان 
آل سعود 1۶ برابر بيشتر از ثروت خالص خاندان 
سلطنتي بريتانيا برآورد شده است. بخش زيادي 
از ثروت س��عودي را درآمدهاي نفتي تش��كيل 
مي دهد كه از 7۵ س��ال پيش در اين كش��ور به 

بهره برداري رسيد.

 اتباع قطر امسال از رفتن 
به حج محروم شدند

دولت قطر اعالم كرده به دنبال تنش هاي ديپلماتيك 
با عربستان سعودي، اتباع اين كشور از رفتن به حج 
محروم ش��ده اند. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، 
دوحه دولت عربستان را به بستن مرزهاي زميني 
و جلوگيري از برقراري پروازهاي مس��تقيم ميان 
دو كش��ور متهم و اعالم ك��رده به دليل قطع روابط 
ديپلماتيك ميان عربس��تان و قطر از سال ٢٠١٧، 
هيچيك از اتباع قطر نتوانسته اند امسال براي انجام 
فريضه حج به مكه بروند. عربستان و متحدانش از 
ژوئن ٢٠١٧ با طرح اتهام هايي عليه دوحه مبني بر 
حمايت از گروه هاي تروريستي، روابط ديپلماتيك 

خود را با قطر قطع كردند. 

 تيراندازي به سفارت امريكا
در آنكارا

تيراندازي از درون خودرويي به سوي سفارت امريكا 
در آنكارا شيشه هاي پنجره اين سفارت را خرد كرد. 
اين تيراندازي تلفات جاني نداشته است. به گزارش 
يورونيوز، فردي از درون يك خودرو دست كم چهار 
بار به سوي باجه يكي از پست هاي نگهباني پيرامون 

سفارت امريكا در اين شهر تيراندازي كرده است. 

 درخواست كمك 
»ماهاتير محمد« از چين

ارتش ميانمار ۲۴ هزار 
روهينگيايي را كشته است

اعزام نيروهاي ارتش 
برزيل به مرز ونزوئال 

واشنگتن تبادل كشيش 
امريكايي را نپذيرفت

تحقيقات قضايي درباره وكيل 
سابق ترامپ به اتهام فساد

گروه جهان|
 نخس��ت وزير مالزي كمك مقامات چين براي رفع 
مشكالت مالي و اقتصادي كش��ورش در چارچوب 
همكاري هاي دوجانبه را خواستار شد. به گزارش ايرنا، 
ماهاتير محمد در كنفرانس خبري با »لي كي چيانگ« 
نخست وزير چين، در پكن گفته اطمينان دارد چين 
نيز براي حل مشكالت دو طرف در زمينه قراردادهاي 
اقتصادي دولت پيشين، مالزي را همراهي خواهد كرد. 
ماهاتير محمد پيش تر از قراردادهاي كالن چندين 
ميليارد دالري كه در دوران نجيب رزاق نخست وزير 
سابق مالزي با چين منعقد شده ابراز نارضايتي كرده 
و گفته بود اين قراردادها را را براي كاهش بدهي هاي 
مالزي لغو مي كند. بيشترين انتقادهاي ماهاتير متوجه 
قراردادهاي احداث خط لوله انرژي و خط راه آهن در 
ساحل شرقي ش��به جزيره مالزي است. دولت رزاق 
201۶ قرارداد س��اخت خط آه��ن ۶88 كيلومتري 
و احداث خط لوله گاز س��احل ش��رقي شبه جزيره 
مالزي را با چين به ارزش 22 ميليارد دالر منعقد كرد. 
نخست وزير مالزي همچنين از اينكه چين موافقت 
كرده تا محصوالت كش��اورزي بيشتري از مالزي به 
چين صادر ش��ود قدرداني كرده اما گفته از دومين 
اقتصاد بزرگ جهان توقع بيشتري دارد. حجم روابط 
تجاري دوجانبه پكن - كواالالمپور س��ال گذش��ته 
9۶ميليارد دالر برآورد ش��د اما دو كش��ور درصدد 
هستند اين رقم را در سال جاري به 100ميليارد دالر 
افزايش دهند. واردات مالزي به چين 18ميليارد دالر و 

صادرات آن 2۵ميليارد دالر برآورد شده است.

گروه جهان|
 براس��اس يك گزارش جديد ح��دود 24 هزار 
مس��لمان روهينگياي��ي در جريان س��ركوب 
نيروهاي دولتي در ميانمار از اوت 2017 تاكنون 
كشته شده اند. به نوشته گاردين، گزارش آژانس 
توس��عه بين المل��ل »اونتاريو« تح��ت عنوان 
»مهاجرت اجباري روهينگيا: تجربه اي ناگفته«، 
آمارها و اطالعات ارايه شده از سوي محققان و 
سازمان هايي از استراليا، بنگالدش، كانادا، نروژ 
و فيليپين را شامل مي شود. طبق اين تحقيقات، 
در يك س��ال گذشته 23 هزار و 9۶2 نفر كشته 
شده اند؛ اين در حالي است كه پزشكان بدون مرز 
در گزارش پيشين خود شمار روهينگيايي هاي 
كشته شده را نه هزار و 400 نفر اعالم كرده بود. 
همچنين آوارگان روهينگيايي كه از ميانمار به 
بنگالدش گريخته اند، مي گويند بيش از 40 هزار 
روهينگيايي به دليل اصابت گلوله هاي نظاميان 
ميانماري زخمي ش��ده اند. براس��اس گزارش 
موج��ود، بي��ش از 34 هزار نفر ب��ه داخل آتش 
انداخته شده و بيش از 114 هزار نفر ديگر مورد 
ضرب و شتم قرار گرفته اند. همچنين طبق اين 
گزارش به 17 هزار و 718 نفر از زنان و دختران 
روهينگيايي از زمان آغاز حمالت سيستماتيك 
ارتش و پليس ميانمار، تجاوز شده است. در اين 
تحقيق همچنين مشخص شد كه بيش از 11۵ 
هزار منزل روهينگيايي ها سوزانده شده و 113 

هزار منزل ديگر نيز تخريب شده است.

گروه جهان|
برزي��ل درحال اع��زام نيروهاي ارت��ش و ماموران 
تقويتي پليس به شهر مرزي پاكارايما در نزديكي مرز 
ونزوئالست، جايي كه اردوگاه مهاجران ونزوئاليي 
هدف حمله قرار گرفته و به آتش كشيده شده است. 
به گزارش بي بي س��ي، ميش��ل تمر رييس جمهور 
برزيل، همزمان با باال گرفتن تنش هاي منطقه اي 
بر سر شمار مهاجراني كه از شرايط بحراني ونزوئال 
مي گريزند، نشستي فوق العاده برگزار كرده است. 
ونزوئال از برزيل خواس��ته از امنيت شهروندان اين 
كش��ور اطمينان حاصل كند. در اكوادور مهاجران 
درمانده ونزوئاليي با وجود سختگيري هاي بيشتر، 
در حال عبور از مرز هستند. براساس مقررات جديد، 
ديگر كارت شناس��ايي براي ورود كافي نيس��ت و 
ونزوئاليي ها بايد گذرنامه داش��ته باش��ند. بيشتر 
مهاجران ب��ه جنوب مي روند تا در پرو و ش��يلي به 
خانواده هاي خود ملحق شوند. آنها در خالل بحران 
سياسي و اقتصادي ونزوئال كه به تورم افسارگسيخته 
و كمب��ود مزمن مواد غذايي و دارويي منجر ش��ده 
در جس��ت وجوي يك زندگي بهتر كشورش��ان را 
ترك مي كنند. شنبه در پاكارايما، چندين اردوگاه 
مهاجران هدف حمله س��اكنان خش��مگين محل 
قرار گرفت. اين حمله در پي انتش��ار گزارش هايي 
از مضروب ش��دن يك رستوران دار محلي به دست 
ونزوئاليي ه��ا بود. در ماه هاي اخير افزايش ش��مار 
مهاجران ونزوئاليي به ايالت رورايما در برزيل، باعث 

خصومت جمعيت بومي نسبت به آنها شده است. 

گروه جهان|
يك مقام ارش��د كاخ س��فيد گفته واش��نگتن 
پيشنهاد تركيه براي آزادي كشيش بازداشتي 
در تركيه در قبال آزادي معاون هالك بانك را رد 
كرده است. اين مقام ارشد كاخ سفيد به روزنامه 
وال استريت ژورنال گفته: »آنكارا پيشنهاد تبرئه 
اندرو برانسون كشيش بازداشتي امريكايي را از 
اتهامات تروريستي در قبال تبرئه محمد هاكان 
آتيال معاون پيش��ين هالك بان��ك تركيه كه به 
اتهام فس��اد در امريكا بازداش��ت است، مطرح 
كرده اما امريكا اين پيشنهاد را رد كرده است.« 
اين مق��ام افزود: »پيش از آزادي اين كش��يش 

بحث درباره مسائل ديگر، موضوعيتي ندارد.«
امريكا آزادي برانس��ون را خواس��تار شده و در 
همين راس��تا، دو مقام تركي��ه را تحريم كرده 
است. دادگاهي در تركيه روز جمعه براي سومين 
مرتبه دادخواس��ت پايان يافتن حبس خانگي 
برانس��ون را رد ك��رد. دولت ترام��پ همچنين 
تعرفه هاي واردات آلوميني��وم و فوالد از تركيه 
را دو برابر كرده اس��ت. در همي��ن حال، رجب 
طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، با اشاره 
به بحران لير در كشورش گفته حمله به اقتصاد 
تركيه هيچ فرق��ي با حمله به پرچم آن را ندارد. 
اردوغان به مناس��بت عيد قربان گفته: »هدف 
از بح��ران اخير ارزي به زان��و در آوردن تركيه و 
مردمش اس��ت. اما تركيه توان و قابليت غلبه بر 

اين بحران را دارد.«

گروه جهان|
مايكل كوهن وكيل ش��خصي س��ابق دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا در ارتباط با پرونده كالهبرداري 
بانك��ي ب��ه ارزش 20 ميليون دالر ه��دف تحقيقات 
جديدي قرار گرفت. براساس گزارش نيويورك تايمز، 
دادس��تان هاي امريكايي در حال بررسي طرح اتهام 
كالهبرداري بانكي و ماليات��ي و همچنين تخطي از 
قوانين امور مالي كمپين هاي انتخاباتي عليه مايكل 
كوهن هس��تند. در همين راس��تا، بازرسان پرداخت 
بيش از 20 ميليون دالر وام به شركت هاي تاكسيراني 
متعلق به مايكل كوهن و خانواده اش را مورد بررسي قرار 
داده اند. اظهاريه هاي مالي نشان مي دهند كه كوهن از 
32 مجوز تاكسيراني كه در زمان وقوع تخلف هر يك 
حدود يك ميليون دالر ارزش داشتند، به عنوان عاملي 
جانبي براي دريافت وام از بانك »استرلينگ نشنال« 
استفاده كرده است. مقاديري از وام هاي پرداختي به 
1۶ شركت مجزا تحت كنترل خانواده كوهن نيز توسط 
بانك »ملرز كرديت يونيون« پرداخت شده اند. بازرسان 
در حال بررس��ي اين موضوع هس��تند كه آيا كوهن 
ب��راي دريافت اين وام ه��ا ارزش واقعي دارايي هايش 
را كمتر از حد واقعي نش��ان داده اس��ت ي��ا خير. آنها 
همچنين بررسي مي كنند كه آيا كوهن با ترتيب دادن 
پرداخت پول به عنوان حق السكوت به زن هايي كه با 
دونالد ترامپ رابطه غيراخالقي داشتند، قوانين مالي 
كمپين هاي انتخاباتي را نقض كرده است يا خير. در 
صورتي كه كوهن در اين پرونده  محكوم شود، احتماال 

با مجازات سنگين زندان مواجه خواهد شد.



اخبار  كشاورزي
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 اراضي شاليزاري 
يا مناطق جنگي! 

در بسياري از شهرستان هاي استان مازندران برخي 
كش��اورزان براي س��هولت در كار و تسريع در زمان 
آماده سازي زمين هاي زراعي براي كشت هاي دوم يا 
به علت عدم آگاهي و داشتن تفكرات سنتي بقاياي 
گياهان را پس از برداش��ت به آتش مي كشند كه به 
هيچ عنوان توصيه نمي شود. اين در حالي است كه 
آتش زدن كاه و كلش از سوي كشاورزان منع قانوني 
زيس��ت محيطي دارد اما نه از سوي مسووالن و نه از 
سوي كشاورزان به آن توجهي نمي شود به گونه اي 
كه از راه دور محيط اطراف و فضاهاي تنفس در اين 
اراضي كش��اورزي به جاي زمين هاي شاليزاري به 
مناطق جنگي شباهت يافته اس��ت. آتش زدن كاه 
و كلش كشاورزان عالوه بر مشكالت فراوان زيست 
محيطي، براي سالمتي انسان ها به ويژه در تنفس نيز 
مشكل آفرين است، اين در حالي است كه در حالي 
كه اين بقايا به جا مانده سبب بهبود عناصر خاك و 
به تعبيري موجب قوت گرفتن خاك مي شود.  پيش 
از اين مجيد بهادري، مدير هماهنگي ترويج سازمان 
جهاد كشاورزي اس��تان مازندران به خبرنگار ايسنا 
گفته بود: با بيان اينكه دس��تگاه دولتي نهاد ناظر و 
مقابله كننده با آتش زدن بقاياي گياهي مش��خص 
نيس��ت، تصريح كرد: هر چند مبح��ث حقوقي آن 
مربوط به اداره محيط زيست است اما اطالع رساني 
كارشناسان و مردم بايد به گونه اي باشد كه كشاورز 
هرگز اقدام به چني��ن كاري نكند.  وي با بيان اينكه 
بايد ب��راي مصرف كاه و كلش باقيمان��ده از زراعت، 
محل مصرف و كاربردي مشخص شود، خاطرنشان 
كرده بود: لزوم ورود محققان و پژوهش��گران در اين 
بخش ضروري است تا با عملياتي كردن مصرف آن به 
عنوان مثال در صنعت به شكل خمير كاغذ يا مواردي 
اينچنين از اين موهبت به نحو احس��ن بهره برداري 
كرد.  وي در رابطه با آتش زدن بقاياي گياهي پس از 
برداشت در مزارع يادآور شده بود: متاسفانه كشاورزان 
براي سهولت در كار و تس��ريع در زمان آماده سازي 
زمين زراعي براي كشت هاي دوم و متوالي اقدام به 
اين كار مي كنند كه به هيچ عنوان توصيه نمي شود و 
از نظر محيط زيستي هم منع قانوني دارد. آتش زدن 
بقاياي گياهي پس از برداشت در مزارع اقدام مناسبي 
نيست زيرا بقاياي به جا مانده از كشت گياهان سبب 

بهبود عناصر خاك مي شود.

 قيمت كود يارانه اي
افزايش نخواهد يافت 

 مديرعامل ش��ركت خدمات حمايتي كشاورزي با 
بيان اينكه قيمت كودهاي يارانه اي در س��ال جاري 
افزايش نخواهد ياف��ت، تصريح كرد: با متخلفان در 
اين زمينه برخورد جدي مي شود. به گزارش شركت 
خدمات حمايتي كش��اورزي، حميد رسولي گفت: 
طبق هماهنگي هاي انجام شده با سازمان هاي جهاد 
كشاورزي اس��تان ها، س��ازمان تعزيرات و سازمان 
حماي��ت از مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان و 
مذاك��رات فش��رده با ش��ركت هاي پتروش��يمي 
توليدكننده كود اوره در كش��ور، مقرر ش��د كه كود 
اوره سهميه ش��ركت خدمات حمايتي كشاورزي 
طبق برنامه در اختيار اين ش��ركت قرار بگيرد و در 
روزهاي اخير اين كار آغاز شده است. وي اضافه كرد: 
متاسفانه در چند هفته اخير به دليل مشكالتي كه در 
تحويل كود اوره بروز كرده بود، برخي سودجويان در 
بازار اقدام به توزيع كود اوره با قيمت هاي غيرمصوب 
كردند؛ هم اكنون با اقدامات انجام گرفته، جلوي اين 
سودجويي ها گرفته ش��ده اما آنها هم چنان تالش 
مي كنند با شايعه پراكني و ايجاد جو رواني منفي ميان 
كشاورزان، به متالطم كردن فضاي بازار ادامه دهند. 
به همين خاطر، اعالم مي كنيم كه شركت خدمات 
حمايتي در حفظ روند تامين و توزيع كود اوره با قيمت 
مصوب و ثابت بسيار مصمم است. اين مقام مسوول 
ادامه داد: ما متخلفان را تحت پيگرد قانوني قرار داده 
و اي��ن موضوع را به جد دنب��ال مي كنيم، به همين 
خاطر هم اين شركت طي مكاتبه با سازمان تعزيرات 
حكومتي، پس از اعالم موض��وع يارانه اي بودن اين 
كود و لزوم نظارت و كنترل هرچه بيشتر در عرضه آن 
صرفا ازطريق شبكه رسمي كارگزاران اين شركت، 
برخورد جدي با متخلفين توسط واحدهاي استاني 

سازمان هاي تعزيرات حكومتي را خواستار شد. 

پرداخت ۷ هزار ميليارد تومان 
به گندمگاران 

 مديركل خريد داخلي ش��ركت بازرگاني دولتي 
ايران گف��ت: ۹ ميليون و ۱۰۰ ه��زار تن گندم از 
سراسر كش��ور خريداري ش��ده و ۶۰ درصد پول 
گندمكاران پرداخت شده است. سيدمومن نيافر 
در گفت وگ��و با خبرنگار ف��ارس، در مورد آخرين 
وضعي��ت خريد تضميني گندم اظهار داش��ت: تا 
پايان روز گذشته ۹ ميليون و ۱۰۰ هزار تن گندم 
از سراسر كشور خريداري شده كه ۷ هزار ميليارد 
تومان معادل ۶۰ درصد بهاي گندم به كشاورزان 
پرداخت شده است.  وي در مورد نحوه تامين منابع 
پرداخت پول گندم اينگونه توضيح داد كه بخشي 
از منابع داخلي شركت بازرگاني دولتي و از محل 
فروش گندم، بخش��ي از خزانه داري كل كشور و 
قانون بودجه، س��ازمان هدفمندسازي يارانه ها و 
بخش ديگر، استفاده از تسهيالت بانكي چهار بانك 
كشاورزي، سپه، توسعه تعاون و ملت تامين شده 
اس��ت و متاسفانه هنوز بانك ملي در اين زمينه به 
تعهداتش عمل نكرده است.  مديركل خريد داخلي 
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران، بيش��ترين حجم 
توليد گندم را در اس��تان خوزستان با رقمي بيش 
از يك و نيم ميليون تن اعالم كرد و افزود: اس��تان 
كردس��تان با حدود يك ميليون ت��ن توليد براي 
نخستين بار در مقام دوم توليد گندم دركشور قرار 
گرفته، چرا كه امسال بارندگي ها در غرب و شمال 
غرب كشور افزايش داشته است و گلستان سومين 

استان توليدكننده گندم است.

گذشته و آينده مصرف

تاريختبديلانسانهابه»مصرفكننده«
مولف: فرنك ترنتمن 

 مترجم: محمد معماريان  
آتالنتيك   در سال ۱۷۷۶، آدام اسميت با اعتمادبنفس 
در ثروت ملل نوش��ت: »مصرف يگانه هدف و مقصود 
همه توليدهاس��ت«. اين گفته اسميت مشهور است، 
ام��ا در واقع اين جمل��ه، يكي از معدود دفعاتي اس��ت 
ك��ه او صراحت��ا به اي��ن موضوع اش��اره كرده اس��ت. 
ج��اي مصرف به وض��وح در ثروت ملل خالي اس��ت، 
و نه اس��ميت و نه ش��اگردان بالفصل او ب��ه مصرف به 
 عنوان ش��اخه اي مجزا از اقتصاد سياس��ي نپرداختند.

اس��ميت در يكي از كتاب هاي قبل��ي اش به نام نظريه 
عواط��ف اخالق��ي روي آن تكانه ه��اي اجتماع��ي و 
روان ش��ناختي اي انگش��ت گذاش��ت كه م��ردم را به 
انباش��ت اش��يا و ابزارك ها وامي دارد. به نظ��ر او، مردم 
جيب هايش��ان را ُپ��ر از »كارراه اندازه��اي كوچ��ك« 
مي كنند، سپس كت هايي بزرگ تر با جيب هاي بيشتر 
مي خرند تا چيزه��اي زيادتري را حم��ل كنند. جاي 
موچين، جعب��ه خوش  نقش و ن��گار و ديگر »چيزهاي 
قش��نگ بي مصرف« في نفس��ه كاربرد زيادي ندارند. 
اما به قول اس��ميت، نكته مهم آن اس��ت كه مردم آنها 
را »وس��ايل ش��ادي« مي بينند. در خيال مردم است 
كه اين اش��يا، بخش��ي از يك نظام هماهنگ مي شوند 
 و ل��ّذات ثروت را »مجل��ل و زيبا و اصيل« مي س��ازند.
اي��ن ارزياب��ي اخالق��ي گامي ب��زرگ به س��وي فهم 
اس��تادانه تري از مصرف بود چون آن ذهنيت منفي اي 
را كه ريش��ه در ايام باستان داشت به چالش مي كشيد. 
از افالط��ون در يون��ان باس��تان تا سنت آگوس��تين و 
آباي كليسا تا نويس��ندگان دوران رنسانس ايتاليايي، 
متفك��ران مرتبًا در نكوهِش رفتن ب��ه دنباِل چيزهاي 
مادي سخن مي گفتند و معتقد بودند اين كار شريرانه و 
خطرناك است چون روح بشر را تباه مي كند، جمهوري 
را ويران مي كند و نظ��م اجتماعي را برمي اندازد. زرق و 
برق چيزهاي لوكسوس )واژه يوناني »لوكس«( ناشي 
 از لوكزريا )به معن��اي زياده روي و ش��هوت راني( بود.
خود واژه »مصرف« مسيري دشوار را پيمود تا رايج شد. 
اين لغت در اصل از كلمه التين كانسومر مشتق شده بود 
و در قرن دوازدهم وارد فرانسوي شد و از آنجا به انگليسي 
و ساير زبان هاي اروپايي راه پيدا كرد. معنايش اتالف و 
تمام كردن غذا، شمع و ديگر منابع بود. )بدين معنا، بدن 
هم مي توانست مصرف شود. به همين خاطر است كه 
در انگليسي، »بيماري تلف كننده« يعني مرض ِسل به 
»مصرف« موسوم بود.( ماجرا آنجا پيچيده تر مي شد كه 
يك كلمه التين ديگر با تلفظ مش��ابه در كار بود يعني 
كونس��ومره، مانند آخرين كلمات مسيح روي صليب: 
»كونسوماتوم اِست« كه به معناي »تمام شد« بود. پس 
 اين كلمه معناي تمام كردن، اتالف و خاتمه دادن يافت.
ش��ايد آن معاني، الهام بخش حكومت هاي پيشامدرن 
بود تا مصرف شهروندان را تنظيم و تعديل كنند. مابين 
سده هاي چهاردهم و هجدهم، اكثر دولت هاي اروپايي 
)و مستعمره هاي امريكايي شان( فهرست هاي روزبه روز 
مطول ت��ري از »قوانين هزين��ه اي« تدوين مي كردند 
كه تالش��ي براي ريش��ه كني موج ُمد و زيورآالت بود. 
مجلس سناي ونيز در سال ۱۵۱۲ تصريح كرد كه هديه 
عروسي نبايد بيش از شش قاشق و شش چنگال باشد؛ 
صندوق ها و آينه هاي مطاّل كاًل ممنوع بود. دو قرن بعد، 
در دولت هاي ژرمن، زناني كه دس��تمال گردن كتاني 

مي بستند جريمه شده يا به زندان مي افتادند.
اي��ن نگاه تنبيه��ي و محدودكننده به دني��اي كاالها، 
در نظر حاكم��ان و اخالق گرايان كام��اًل معني دار بود. 
در دوره پي��ش از رش��د م��داوم، جوامع پ��ول و منابع 
محدودي داشتند. پولي كه خرج اقالم نوي سرزمين هاي 
دوردس��ت )مثل كتان هندي( مي شد، پولي بود كه از 
دس��ت خزانه محلي و توليدكنندگان محلي رفته بود؛ 
آن توليدكنن��دگان، و زميني كه در تملك داش��تند، 
منب��ع قوت و فضيلت ج��ار زده مي ش��دند. در مقابل، 
مصرف كنندگان را بي وفا و تلف كننده ثروت مي ديدند.

در سال ۱۷۷۶ كه آدام اس��ميت ارزيابي نوي خود را از 
اين گروه مطرح كرد، دگرگوني اي در حال وقوع بود كه 
ُبعد مادي اش هم به قدر ُبعد فرهنگي اش مهم بود. مابين 
سده هاي پانزدهم تا هجدهم ميالدي، دنياي كاالها به 
صورت هاي دراماتيك و بي سابقه اي در حال بسط بود، 
و اين پديده محدود به اروپا هم نمي شد. چين در اواخر 
حكمراني سلس��له مينگ ي��ك دوران طاليي تجارت 
داشت كه شاهد وفور فنجان هاي چيني، ظروف الكي 
و كتاب بود. در ايتالياي دوره رنسانس، نه تنها قصرهاي 
اشراف بلكه خانه هاي صنعتگران هم روزبه روز با لباس، 
مبلمان، اسباب سفره، و حتي نقاشي و آالت موسيقي 

بيشتري ُپر مي شد.
ولي در هلند و بريتانيا بود كه اين جنبش مايه قوام خود 
شد. در چين، به عتيقه بودن اقالم بها مي دادند؛ در ايتاليا، 
بس��ياري از آنها در قالب هديه يا كاالي بهادار دست به 
دست مي شد. اما در مقابل، هلندي ها و انگليسي ها ارزش 
اضافه را براي اقالم تازه اي مانند كتان هندي، كاالهاي 
جذاب كشورهاي غريب مثل چاي و قهوه، و محصوالت 
جديد مانند ابزارك ها قائل مي شدند. اين بود كه توجه 

اسميت را جلب كرد.
در ده��ه ۱۶۳۰ ميالدي، كاس��پار بارالي��وس )عالمه 
همه چي��زدان هلندي( تجارت را س��تود ك��ه به مردم 
مي آموزد قدر چيزهاي جديد را بدانند، و استدالل هاي 
ديني هم تقويت كننده اين اس��تدالل هاي سكوالر در 
دفاع از عرضه محصوالت مصرفي جديد )خواه از طريق 
نوآوري يا واردات( بود. اگر خدا نمي خواست مردم مواد 
معدني و گياهان سرزمين هاي غريب را كشف و استفاده 
كنند، آيا سياره اي سرشار از آنها مي آفريد؟ رابرت بويل، 
دانشمندي كه به خاطر آزمايش هايش روي گازها مشهور 
است، نوش��ت كه خداوند البد دليلي داشته كه بشر را 
ب��ه »كثيري از اميال« مزين كرده اس��ت. اكنون گفته 
مي شد كه به دنباِل اش��يا و اميال جديد رفتن، نه تنها 
مردم را از مسير مسيحيت حقيقي منحرف نمي كند، 

بلكه اجراي اراده خداست. در نيمه قرن هجدهم، ديويد 
هيوم )دوست نزديك اسميت( دفاع از لوكس پسندي 
معتدل را به نهايت خود رساند. اين كار نه تنها اسراف يا 
ويران گر اجتماع ديده نمي شد، بلكه اين تصور ايجاد شد 

كه ملت ها را غني تر، متمدن تر و قوي تر مي كند.
ب��ا اين اوص��اف، كار كه به اواخر قرن هجدهم رس��يد، 
مولفه هاي اخالقي و تحليلي متع��ددي از يك نظريه 
ايجابي مصرف پيدا و مرسوم شده بودند. اما انقالب فرانسه 
و واكنش هاي متعاقب آن نگذاشت كه اين مولفه ها گرد 
هم بيايند. به نظر بسياري از راديكال ها و محافظه كاران، 
انقالب فرانسه يك هشدار خطرناك بود مبني بر اينكه 
زياده روي و زندگي تجّمالتي تيش��ه به ريشه فضايل و 
ثبات اجتماعي زده اند. پاسخ مناسب هم رياضت و نوعي 

زندگي ساده جديد قلمداد مي شد.
به عالوه، حتي به مخيله اقتصادي نويس��ان آن ايام هم 
خطور نمي كرد كه چيزي از جنس رش��د پايدار ميّسر 
باشد. لذا ساده مي شد مصرف را عملي ويرانگر تلقي كرد 
كه منابع را اتالف مي كند يا در بهترين حالت آن منابع 
را بازتوزيع مي كند. حتي وقتي نويس��ندگان كورمال 
كورمال راه شان را به سمت ايده استاندارد باالتر زندگي 
براي همگان پي��دا مي كردند، باز هم نام گروه متفاوتي 
از مردم را »مصرف كننده« نمي گذاشتند. يك دليلش 
آن ب��ود كه برخالف امروزه، آنها هنوز كاالها و خدماتي 
را مجزا نكرده بودند كه خانوارها خريداري مي كردند، 
بلكه اغلب استفاده صنعتي از منابع را تحت عنوان مصرف 
قرار مي دادند. ژان  باپتيست سه، اقتصاددان فرانسوي كه 
امروز با قانون سه شناخته مي شود، مي گويد عرضه خالق 
تقاضاي خود است؛ او يكي از معدود نويسندگاني بود كه 
در اوايل قرن نوزدهم، با توجه به عنوان يكي از بخش هاي 
كتابش، رس��اله اي در باب اقتصاد سياسي، به مصرف 
في نفسه پرداخت. جالب آنكه او »مصرف بازتوليدكننده« 
زغال سنگ، چوب، فلزات و ديگر كاالها در كارخانه ها را 

كنار مصرف نهايي شخصي مشتريان گنجاند.
در ساير نقاط، اقتصاددانان چندان عالقه اي نداشتند كه 
نظريه واحدي درباره مصرف تدوين كنند. جان استوارت 
ميل به عنوان چهره سرشناس اخالق گرا در انگلستاِن 
دوره ويكتوريا و پرچمدار ضعفا و آس��يب پذيران، طبعًا 
حامي حفاظت از مصرف كنندگاِن بي سازمان در برابر 
انحصارگراِن س��ازمان يافته بود. ولي در نوش��ته هاي 
حرفه اي اش چندان توجهي به مصرف نكرد. ميل حتي 
منكر آن شد كه اين مقوله مي تواند يك شاخه ارزشمند 

تحليل اقتصادي باشد. 

او در س��ال ۱۸۴۴ اعالم كرد: »ما هن��وز هيچ قانوني از 
مصرف ثروت نمي شناسيم كه موضوع علمي مجزا شود. 
چنين قوانيني نمي توانند چيزي جز قوانين لذت بشري 
باش��ند«. هركس كه تحليل متمايزي از مصرف ارايه 
مي داد، گناهكار شمرده مي شد چون گمان مي رفت به 
امكاِن »كم مصرفي« اعتقاد داشته باشد، يعني ايده اي كه 

به نظر ميل مشكوك، خطا و خطرناك بود.
لذا پرچمداري مصرف كنندگان به دوش يك نويسنده 
و ليبرال فرانس��وي محب��وب به نام فردريك باس��تيا 
افتاد. مي گويند او در سال ۱۸۵۰ در بستر مرگ گفت: 
»باي��د ياد بگيريم به همه چي��ز از منظر مصرف كننده 
نگاه كنيم«. اين حرف ش��ايد خبر از آين��ده مي داد اما 
نمي توانست نظريه حس��اب شود، چون باستيا معتقد 
بود ك��ه بازاره��اي آزاد نهايتا زم��ام امور را به دس��ت 
خواهن��د گرف��ت. نزد كس��ي مثل ميل ك��ه دلواپس 
عدالت اجتماعي و وضعيت هايي بود كه در آنها بازارها 
كارآيي نداش��تند، اين تعصب به لسه فر، نه تنها نشانه 
 اقتصاِد خطا كه نش��انه سياس��ت ورزي خط��ا هم بود.
كار كه به نيمه قرن نوزدهم رسيد، ناهمخواني عجيبي 
ميان روندهاي مادي و فكري شكل گرفته بود. بازارهاي 
مصرفي طي دو قرن گذش��ته گسترش شگرفي يافته 
بودند. ولي در علم اقتصاد، مصرف كننده هنوز چهره اي 
حاش��يه اي بود كه اص��واًل در حالت ناكارآم��دي بازار 
)مثاًل وقتي تاسيسات ش��هري از كار مي افتادند يا سر 
مشتريانش��ان كاله مي گذاش��تند( توجهات را جلب 
مي كرد، ول��ي با توجه به نقش روزب��ه روز مهم تري كه 
قرار بود در توسعه اقتصادهاي مدرن بازي كنند چندان 

توجهي به آنها نمي شد.
نظري��ه باالخ��ره در ۱۸۷۱ به پ��اي رخدادهاي عيني 
رس��يد، زماني كه ويليام اس��تنلي ِجِونز كتاب نظريه 
اقتصاد سياسي خود را منتشر كرد. او نوشت:  »نظريه 
اقتص��اد بايد با نظريه اي صحيح درباره مصرف ش��روع 
ش��ود«. او اس��تدالل م��ي آورد كه مي��ل و طايفه اش 
ماجرا را اساس��ًا نفهميده اند. در نظر آنها، ارزش كاالها 
تابع قيمت ش��ان بود، مث��اًل لباس و زحمت��ي كه پاي 
س��اختن يك كت كش��يده مي ش��ود. جون��ز از زاويه 
مقابل به ماجرا نگاه مي ك��رد. ارزش را نه توليدكننده، 
بلكه مصرف كننده خلق مي كرد: ارزش كت وابس��ته 
 به آن ب��ود كه ف��رد چقدر به آن ميل داش��ته باش��د.

به عالوه، اين ميل ثابت نبود بلك��ه متغير بود، و به تابع 
مطلوبيت وابستگي نشان مي داد. هر كاال يك "مطلوبيت 
نهايي" يا مارژينال دارد كه اگر چيزي به آن اضافه شود 
مطلوبيت��ش كمتر از قبل مي گردد چون ش��دت ميل 

به نس��خه نهايي كاهش مي يابد؛ اي��ن مفهوم بنيادين 
اقتصادي را مي توان به صورت ش��هودي با مثال كيك 
فهميد: اولين تكه كيك شايد طعم شگفت انگيزي داشته 
باش��د، اما پس از تكه سوم يا چهارم حالت تهوع به شما 
دس��ت مي دهد. در همان ايام، كارل منگر در اتريش و 
لئون والراس در سويس نيز ايده هاي مشابهي را پرورش 
مي دادند. آن دو در كنار جونز، بنيان هاي كاماًل جديدي 
براي مطالعه مصرف و اقتصاد بنا نهادند. مارژيناليسم به 
دنيا آمد و آنگاه مي شد مطلوبيت هر كااليي را بر اساس 

يك تابع رياضي محاسبه كرد.
آلفرد مارشال بود كه در دهه ۱۸۹۰ بر اساس اين بنيان ها 
اقتصاد را به يك رش��ته درس��ت و درمان در دانش��گاه 
كمبريج تبديل كرد. او گفت كه حق كاماًل با ِجِونز بوده 
است: مصرف كننده »تعديل  كننده غايي تقاضا« است. 
اما به نظر او، جونز تمركز نابجايي بر خواسته ها داشت. 
مارشال نوش��ت كه خواسته ها »حاكمان زندگي ميان 
حيوانات رده پايين تر« هس��تند و آنچه زندگي انسان 
را متمايز مي كند »تغيير شكل هاي تالش و فعاليت« 
است. او مدعي شد كه نيازها و ميل ها در گذر زمان تغيير 
مي كنند، و لذا تالش ها و وسيله هايي كه به ارضايشان 
اختصاص مي يابد نيز تغيير مي كنند. به اعتقاد او، آدم ها 
ميلي طبيعي به بهبود خويشتن داش��ته اند و به مرور 
زمان از نوشيدن و بطالت به سمت تالش جسماني، سفر 

و قدرشناسي از هنر رفته اند.
به نظر مارش��ال، تاريخ تمدن شبيه نردباني بود كه مردم 
از آن ب��اال مي رفتند ت��ا به ذائقه ه��ا و فعاليت هاي واالتر 
برس��ند. اين نگاه به سرشت بشر، بسيار ويكتوريايي بود. 
و بازتاب دودلي عميق او به دني��اي كاالها بود كه در اين 
نكته با منتقدان توليد انبوه مانند ويليام موريس )طراح( و 
جان راسكين )منتقد هنري( هم رأي بود. مارشال اعتقاد 
پرش��وري به اصالح اجتماعي و باالتر ُبردن اس��تاندارد 
زندگي براي همگان داشت. اما در عين حال عميقًا منتقد 
مصرف انبوِه استانداردسازي ش��ده بود. او اميد داش��ت 
كه مردم در آينده ياد بگيرند »چند چيز خوش س��اخت 
بخرند كه به دسِت كارگراني با مزد باال ساخته شده باشد، 
عوض آنكه چيزهاي بدس��اختي بخرند كه كارگراني با 
مزد پايين آنها را ساخته اند«. بدين ترتيب، پااليش ذائقه 
 مصرف كنندگان به س��ود كارگران ماهر تمام مي ش��د.

افزاي��ش توجه به مصرف، منحصر به انگلس��تاِن ليبرال 
نبود. در امپرات��وري آلمان، توج��ه اقتصاددانان ملي به 
مصرف به عنوان يك ش��اخص قدرت ملي جلب ش��د: 
استدالل مي شد كه ملت هايي كه تقاضاي بااليي دارند، 
بيش��ترين انرژي و توان را هم دارن��د. ولي جاي تعجب 
نيس��ت كه اولين روايت كل��ي از جامع��ه پرمصرف در 
كش��وري ساخته و پرداخته ش��د كه باالترين استاندارد 
زندگي را داشت: اياالت متحده. در سال ۱۸۸۹، سيمون 
پتن )رييس دانش��كده كس��ب وكار وارتون( اعالم كرد 
كه اين كش��ور وارد »رتب��ه جديدي از مصرف« ش��ده 
اس��ت. براي اولين بار، جامعه اي وجود داش��ت كه ديگر 
دلواپس بقاي فيزيكي خود نبود، بلكه از مازاد ثروت بهره 
مي ُبرد و مي توانست بيانديشد كه با آن چه كند. پرسش 
محوري اين ش��د كه امريكاييان چگونه پول و وقت شان 
را صرف مي كنند و چقدر پول درمي آورند. پتن نوش��ت 
كه مردم حق بهره من��دي از فراغت دارند. وظيفه عوض 
ش��ده بود: ديگر الزم نبود به مردم بگويند خوددار باشند 
)پس انداز كنند يا جام��ه رياضت به تن كنند(، بلكه بايد 
 عادت هايي براي التذاذ و رفاه بيشتر پرورش داده مي شد.

اين فقط ديدگاهي دانش��گاهي نب��ود، بلكه داللت هاي 
راديكالي در اين زمينه داشت كه مردم بايد چطور مصرف 
كنند و درباره پول و آينده ش��ان بيانديش��ند. پتن براي 
جماعتي كه در سال ۱۹۱۳ در كليسايي در فيالدلفيا جمع 
شده بودند، اين اخالق جديد مصرف را چنين جمع بندي 
كرد: »من به دانشجويانم مي گويم هرچه دارند خرج كنند 
و باز قرض بگيرند و خرج كنند... وقتي يك تندنويس كه 
هفته اي هشت تا ده دالر درمي آورد با لباسي ظاهر مي شود 
كه تقريبًا به قيمت همه درآمدش تمام شده است، نشانه 

ضعف اخالقي اش نيست.«
به قول او، بلكه كاماًل برعكس، اين »نشانه رشد روزافزون 
اخالقي او« است. اين كار به كارفرمايش نشان مي دهد 
كه او بلندپرواز است. پتن اضافه كرد »يك دختر كارگر 
خوش لباس... س��تون فقرات بس��ياري از خانواده هاي 
ش��ادي اس��ت كه تحت كنترلي كه او بر خان��وار دارد، 

كامياب مي شوند«. برخي از افراد در كليساي يونيترين 
خشمگين شدند، و تاكيد كردند »نسلي كه داريد با آنها 
حرف مي زنيد با چنان عمقي درگير جرم و جهل اند كه 
به شما توجهي نمي كنند«؛ يعني اين نسل به انضباط 
نياز دارد، نه خرج كردن اعتبار. چه خوششان بيايد چه 
نيايد، آينده قرار ب��ود در جبهه ديدگاه هاي ليبرال تر و 

سخاوتمندانه تر پتن به مصرف باشد.
فقط اقتصاددان��ان نبودند كه در اواخ��ر قرن نوزدهم، 
مصرف را كشف كردند. اقتصاددانان بخشي از جنبش 
گسترده تري بودند كه دولت ها، اصالح گران اجتماعي و 
خود مصرف كنندگان را شامل مي شد. آن سال ها، ايامي 
بود كه كشتي هاي بخار، بازرگاني و توسعه امپرياليستي 
به جهاني سازي شتاب مي بخشيد و بسياري از كارگران 
در جوامع صنعتي به تدريج از غذاها و لباس هاي ارزان تر و 
متنوع تر بهره مند مي شدند. اكنون توجه ها به »استاندارد 
زندگي« معطوف شده بود: مفهوم جديدي كه زمينه ساز 
هزاران تحقيق درباره بودجه خانوار در مناطق مختلف، 

از بوستون تا برلين و بمبئي، شد.
ايده محوري در پس زمينه اين پژوهش ها آن بود كه آنچه 
رفاه و شادي يك خانوار را تامين مي كند فقط درآمدشان 
نيست، بلكه عادت هاي مصرفشان نيز هست. فهم بهتر از 
نحوه مصرف پول، در آموزش هنر بودجه بندي محتاطانه 
به اصالح گران اجتماعي كمك مي كرد. در فرانس��ه در 
دهه ۱۸۴۰ ميالدي، فردري��ك لوپله مجموعه اي ۳۶ 
جلدي درباره بودجه هاي كارگران اروپايي گردهم  آور د. 
در نسل بعدي، شاگردش ارنس��ت انگل همان روش 
را در ساكس��وني و پروس پياده ك��رد كه مطالعه آمار 
اجتماعي را به ش��كلي حرفه اي درآورد. او بنيان گذار 
قانون انگل بود كه مي گفت "هرچه درآمد يك خانواده 
بيشتر باشد، سهم كمتري از درآمد خرج غذا مي شود." 
براي آن دسته از معاصران انگل كه نگران انقالب ها و 
سوسياليسم بودند، اين نكته اميدبخش بود: خرج كمتر 
براي غذا به معناي خرج بيشتر براي بهبود شخصي و 

صلح اجتماعي بود.

فراتر از همه اين ها، شهروندان و رعايا بودند كه جايگاه 
خود را در مقام مصرف كننده پيدا كردند. 

امروزه، اواخر قرن نوزدهم با معابد مصرفش ش��ناخته 
مي شود كه نمادشان فروشگاه هاي بوماخشي در فرانسه 
و سلفريجز در لندن است. گرچه اين پرستش كده هاي 
تجارت مبدع هنر خريد نبودند، اما در بسط ِنما و فضاهاي 

عمومي خريدكننده ها )به ويژه زنان( اهميت داشتند.
جالب آنكه آنچه مردم را به عنوان مصرف كننده گرد هم 
آورد، اين گالري هاي پ��رزرق و برق نبود، بلكه به معناي 
دقيق كلمه، زيِر زمين، يعني در شبكه هاي وسيع و جديد 
گاز و آب مي گذشت. در سال ۱۸۷۱ در شفيلد يك انجمن 
مصرف كنندگان آب در اعتراض به ماليات هاي آب تاسيس 
شد. به عالوه، خود نيازها و خواسته هاي مردم در حال تغيير 
بود، و اين نيز مفاهيمي مثل استحقاق  و حق  را گسترش 
داد. در آن دوران، ساكنان طبقه متوسط در انگلستان به 
داشتن حمام عادت مي كردند و از پرداخت هزينه »اضافه« 
براي آب اضافه ش��ان امتناع مي كردن��د. آنها مي گفتند 
حمام نه چيزي لوكس بلكه ضرورت زندگي اس��ت، و لذا 
 يك برنامه تحريمي از سوي مصرف كنندگان به راه افتاد.

س��ال هاي پيش از آغاز جنگ جهاني اول، به س��ال هاي 
طاليي سياس��ت ورزي مصرف كنندگان تبديل شد. به 
سال ۱۹۱۰ كه رسيديم، اكثر خانواده هاي طبقه كارگر 
و يك چهارم كل خانوارهاي انگلستان عضو تعاوني هاي 
مصرف  بودند. در آلمان و فرانس��ه، اي��ن گروه ها بيش از 

يك ميليون عضو داش��تند. در بريتانيا، اتحاديه تعاوني 
زن��ان بزرگ ترين جنبش آن ايام ب��ود. زناني كه در مقام 
مصرف كننده دست به س��ازمان دهي خود مي زدند، در 
فضاي عمومي صدايشان بهتر ش��نيده مي شد و بيشتر 
ديده مي شدند؛ باالخره »زنان سبد به دست« )اصطالح 
مرسوم براي زنان خانه دار طبقه كارگر( بود كه خريد را به 
عهده داشتند و زنان بودند كه جلودار قافله مصرف گرايي 
اخالقي شدند. ليگ هاي مصرف كنندگان در نيويورك، 
پاريس، آنتورپ، ُرم و برلين سربرآورد. در اياالت متحده، 
اين ليگ به يك فدراس��يون ملي ب��ا ۱۵ هزار عضو فعال 
تبديل شد كه تحت هدايت فلورنس كلي بودند؛ خاله او 
كه عضو جنبش مذهبي كوئيكر بود، پيشتر كارزاري عليه 
كاالهاي توليدشده به دسِت بردگان راه انداخته بود. اين 
مصرف كنندگان طبقه  متوسط از قدرت كيف هاي پولشان 
استفاده مي كردند تا بيگاري گاه ها را هدف قرار دهند و به 
آن كسب وكارهايي پاداش بدهند كه شرايط كاري مناسب 

و حداقل دستمزد را فراهم مي ساختند.
يك فعال آلماني چنين توضيح داده بود: »مصرف كننده، 
آن زمان سنجي است كه رابطه ميان كارفرما و كارمند را 
تنظيم مي كند«. اگر اين ساعت بر اساس »خودخواهي، 
منفعت طلبي، بي فكري، ح��رص و طمع پيش برود، 
هزاران نفر از هم نوعان ما مجبور مي شوند در فالكت و غم 
به سر ببرند«. ولي در سوي ديگر، اگر مصرف كنندگان به 
فكر كارگراني باشند كه پشت اين محصول بوده اند، رفاه 
و هماهنگي اجتماعي را بهبود مي دهند. به بيان ديگر، از 
مصرف كنندگان خواسته مي شد شهروند مدني باشند. 
اين نقش جديد به عنوان مصرف كنندگاني كه ذهنيت 
مدني دارند، براي زنان به سالح قدرتمندي در نبرد براي 
كسب حق رأي شد. در بريتانيا، اين فراخواِن »شهروند-
مصرف كننده« در آس��تانه جنگ جهاني اول در قالب 
كارزارهاي مردمي براي تجارت آزاد به اوج خود رسيد و 
ميليون ها نفر در دفاع از منفعت مصرف كننده به عنوان 
 يك خير عمومي به خيابان ها و تجمعات پيوس��تند.

حتي پيش از آنكه اين جنبش ها شكل بگيرند، بسياري 
از هواداران پيش بيني مي كردند كه قدرت مصرف كننده 
در ده��ه ۱۹۰۰ مداومًا پيش��رفت كند. ش��ارل ژيد، 
اقتصاددان سياسي فرانس��وي و پرچم دار تعاوني هاي 
مصرف ، در س��ال ۱۸۹۸ به دانشجويانش گفت: »قرن 
نوزدهم، قرن توليدكنندگان بوده است. اميدوار باشيم 
كه قرن بيستم، متعلق به مصرف كنندگان باشد. اميد 

كه بر تخت حكمراني بنشينند!«
آيا امي��د ژيد محقق ش��د؟ اكن��ون ك��ه از اوايل قرن 
بيس��ت ويكم به گذش��ته مي نگريم، ابلهانه اس��ت كه 
دس��تاوردهاي ش��گرف در زمينه رفاه مصرف كننده و 
حفاظت از آنه��ا را نبينيم كه در جريان قرن گذش��ته 
ُرخ داده ان��د؛ كه نم��اد اين دس��تاوردها، اليحه حقوق 
مصرف كنندگان جان اف. كندي در س��ال ۱۹۶۲ بود. 
خودروها ديگر به محض تصادف، منفجر نمي ش��وند. 
رسوايي ها و كاله برداري هاي غذايي همچنان ادامه دارند 
اما بس��يار متفاوت از رسوايي هاي همه گير محصوالت 

تقلبي اند كه مردِم دوره ويكتوريا را مبتال مي كرد.
و مصرف كنندگان همچنان كانون توجه دانش��گاهيان 
مانده اند. اقتصاددانان همچنان درباره پرسش هايي از اين 
دست بحث مي كنند: آيا مردم در گذر زمان مصرفشان را 
تعديل مي كنند تا بهره حداكثري از زندگي شان ببرند؟ 
آيا مخارجش��ان وابس��ته به انتظار درآمدهاي آتي شان 
است؟ يا اينكه مقايسه درآمدشان با ديگران بهتر مي تواند 
مخارجش��ان را مش��خص كند؟ مصرف همچنان جزو 
الينفك دوره هاي درس��ي كالج هاست، آن هم نه تنها در 
رشته هاي اقتصاد و كسب وكار، بلكه در جامعه شناسي، 
انسان شناسي و تاريخ نيز چنين است؛ البته سه حوزه اخير 
بيشتر بر فرهنگ، ُعرف هاي اجتماعي و عادات تاكيد دارند 
 تا انتخاب و انساني كه مي خواهد مطلوبيت را بيشينه كند.

ام��روزه، ش��ركت ها و بازاريابان هم آنق��در كه هدايتگر 
مصرف كنندگان اند، آنها را هم دنبال مي كنند. 

ش��ناخت اينكه محصوالت و ُمدها چگونه مي توانند 
هويت، لذت و خوراك براي سبك هاي فرهنگي كاماًل 
جديد فراهم كنند، تيغ تيز آن منتقدان مشهوري را 
كند كرد كه مصرف گرايي را احمق ساز، انسان ُزدا يا 
بيگانه ساز مي دانستند )كه اين نقدها تا دهه ۱۹۶۰ 
هم هنوز ي��ك مولفه اساس��ي در چيدم��ان فكري 
ادامه در صفحه 9 روشنفكران بودند( .  

برش
     مصرف كنن�دگان همچن�ان كان�ون 
توجه دانشگاهيان مانده اند. اقتصاددانان 
همچن�ان درب�اره پرس�ش هايي از اي�ن 
دس�ت بحث مي كنن�د: آيا م�ردم در گذر 
زم�ان مصرفش�ان را تعدي�ل مي كنند تا 
بهره حداكثري از زندگي ش�ان ببرند؟ آيا 
مخارجشان وابس�ته به انتظار درآمدهاي 
آتي شان است؟ يا اينكه مقايسه درآمدشان 
با ديگران بهت�ر مي تواند مخارجش�ان را 
مشخص كند؟ مصرف همچنان جزو الينفك 

دوره هاي درسي كالج هاست

برش
   تا قبل از ق�رن هجده�م، فرمانروايان 
و حكيم�ان، در يك موضوع ب�ا هم توافق 
داش�تند: تقبيح مصرف. سياست مداران 
نمي خواستند مردم زياد مصرف كنند، چون 
منابع هر جامعه محدود بود و حكما نيز مردم 
را به پرهيز از مادي گري مي خواندند. اما اين 
روند، رفته رفته تغيير كرد، نه تنها مصرف 
براي رش�د اقتصاد ضروري ش�د، بلكه به 
كاري اخالقي، و حتي ديني تبديل شد، به 
حقي مسلم و نشانه اي از شهروندبودن. اين 

تغيير بنيادين چطور ممكن شد؟
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 »تعادل« وضعيت سرمايه گذاري در بازار ملك در دوران تحريم  ها را بررسي مي كند

4 مانع ورود سرمايه به بخش مسكن

پيشنهاد يك بسته حمايتي براي مسكن

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
كارشناسان مي گويند بخش اعظمي از موفقيت مالي 
هر فرد به مديريت صحيح سرمايه آن شخص بستگي 
دارد. بااين حال، با توجه به فرصت هاي سرمايه گذاري 
بي ش��ماري كه اين روزها وجود دارد، انتخاب اينكه 
پولتان را در كجا س��رمايه گذاري يا پس انداز كنيد تا 
حدي مشكل اس��ت. به گفته اين كارشناسان، بازار 
كنوني سكه، ارز و طال به دليل هجوم مردم و تحريم ها 
دستاورد مطلوبي براي سرمايه گذاران نخواهد داشت. 
اما در اين ميان، به اعتقاد اين كارشناسان، بازار مسكن 
از ديرب��از در ايران بازار س��رمايه  مطلوبي به ش��مار 
مي آمده و به نظر مي رسد در بحران اقتصادي كنوني 
نيز بازار جذابي براي س��رمايه گذاران محسوب شود. 
اگرچه به باور اين عده، اين ب��ازار هيچ گاه نمي تواند 
رجعتي به دوران رونق وجهشي خود در بين سال هاي 
88 تا 92 داشته باشد، چراكه شرايط اقتصادي كنوني 
با شرايط سال هاي ذكرشده تفاوت فاحشي دارد. رشد 
اقتصادي در سال هاي يادشده حاصل از فروش بسيار 
گران نفت و تاثير آن بر تورم و تصميمات شتابزده بوده 
و به نظر مي رسد اين رجعت هرگز در بازار مسكن روي 
ندهد. به هرروي به باور اين كارشناسان بازار مسكن 
هنوز هم بازار بسيار مطلوب براي سرمايه سرگردان 

سرمايه  گذاران به حساب مي آيد.

   سرمايه گذاري هنوز هم به صرفه است
در همي��ن رابطه، ايم��ان رفيعي، كارش��ناس بازار 
ساخت وساز با بيان اينكه هر ملكي براي سرمايه گذاري 
صرفه اقتصادي ندارد، گفت: بيش��ترين رشد قيمت 
مس��كن از س��ال 80 تا 92 با 26 برابر ش��دن قيمت 
مسكن در اختيار شهر تهران بوده و از سال 70 تا 80 
رشد قيمت مسكن در تهران در همه مناطق تقريبًا به 
يك مقدار بوده و قيم��ت آپارتمان حدود 6 تا 7 برابر 
شده است. اما از سال 80 به بعد رشد قيمتي در مناطق 
شمالي و غربي تهران به  مراتب بيشتر از رشد قيمتي 

مناطق جنوبي بوده است.
رفيعي افزود: بر اس��اس آمارها اين افزايش قيمت ها 
به دلي��ل افزايش نرخ دالر از س��ال 93 و ثروتمندتر 
شدن عده اي از مردم و در پي آن تقاضاي بيشتر براي 
مس��كن به منظور س��رمايه گذاري در مناطق شمال 

شهر بوده است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر نيز بيش��ترين رشد 
قيمت مسكن در تهران مربوط به مناطق شمال شهر 
بوده و بخش مصرفي و جنوب ش��هر با توجه به توان 
مصرفي همچنان رش��د بااليي نداشته است، گفت: 
به طوركلي رابطه تقاضا و عرضه باعث افزايش قيمت 
يك كاالي مصرفي مي شود. در خصوص مسكن نيز 
زماني كه بخش تقاضا با سرمايه هاي كالن وارد يك 
منطقه از كالن شهري مي شود كه زمين در آن منطقه 
كم و براي انبوه سازان مناسب است، قيمت آپارتمان 

چندين برابر مي شود.
وي گف��ت: به طور مثال، در منطقه يك تهران قيمت 
آپارتمان از س��ال 70 حدود 129 برابر ش��ده است، 
درحالي كه قيمت زمي��ن در همين منطقه و همين 
بازه زماني 194 برابر شده است. البته اين امالك نيز 
با توجه به شرايط كنوني كشور و ركود اقتصادي براي 

كسب سودهاي بادآورده مناسب نيست.
وي گف��ت: عالوه ب��ر آن، با توجه به حجم س��نگين 
عرضه هاي مس��كن مخصوصًا از س��وي بانك ها )با 
توجه ب��ه الزام بانك ها مبني بر ف��روش اموال مازاد( 
و خانه ه��اي خالي موجود در س��طح تهران كه طبق 
آخرين اطالع��ات 2.5 ميليون خان��ه خالي موجود 
است، انتظار سود چند برابري از بازار مسكن در مدت 
كوتاه يك س��اله يا دو سال بعيد اس��ت. البته به مرور 
به دليل كاه��ش قابل توجه حجم و تعداد پروانه هاي 
ساخت وساز از شدت عرضه كاسته خواهد شد و بازار 

تقاضا نيازمند امالك مصرفي است.
اين كارشناس ساخت و سار با اشاره به اينكه امالك 
مصرف��ي كوچ��ك مت��راژ در آينده بس��يار نزديك 
براي خانواره��اي كم جمعيت س��ود مطلوبي براي 

سرمايه گذاران خواهد داشت، درنهايت گفت: بنابراين 
سرمايه گذاران مي تواند توليد آپارتمان هاي متوسط 
متراژ در مناطق مختلف كالن شهرها را در دستور كار 

خود قرار دهند.

   4 سد جذب سرمايه
در همين رابطه، حس��ين احمد اوغلي، كارش��ناس 
بازار مس��كن نگاه ديگري به بخش اقتصادي مسكن 
دارد و در اين خصوص بابيان اينكه تا زماني كه خطر 
تحريم و ركود پله اي اقتصاد وجود دارد، كسي حاضر 
به س��رمايه گذاري در مسكن نيس��ت، گفت: چراكه 
هرگونه ناامني باعث افت شديد قيمت مسكن شده 
و در مقطع زماني بس��يار كوتاهي تمامي خريداران 

فروشنده خواهند شد.
احمد اوغلي افزود: جز تحريم و ركود اقتصادي تورم 
حاصل از افزايش ارزش طال و دالر باعث ش��ده مردم 
نگاه عميق و طوالني مدتي به بازار مس��كن نداش��ته 
باشند.چرا كه ش��هروندان به وضوح ديده اند در زمان 
ركود اقتصادي و افزايش تورم ارزش طال و دالر ثابت و 
ارزش پول ملي با افت روبه رو مي شود. بنابراين با يك 
جس��ت وجوي اندك تصميم مي گيرند سرمايه هاي 
خرد خود را وارد دو بخش ارز و طال كنند تا وسعت ديد 
آنها به حوزه بازار س��رمايه نيز معطوف نشود زيرا اين 

بازار بنا بر شرايط داخل كشور دچار بحران مي شود.
اين كارش��ناس بازار مس��كن با بيان اينكه همه اين 
رفتارها به دليل ترس از دست دادن سرمايه ها است؛ 
و سرريز ش��دن سرمايه ها طي سال هاي 90 تا 91 به 
بازار مسكن ناشي از ركود چندساله بوده است گفت: 
در حال حاضر دو فاكتور اصلي و دو فاكتور فرعي باعث 
عدم حضور سرمايه گذاران در بازار مسكن شده است. 
دو فاكتور اصلي ش��امل تحريم و رك��ود و دو فاكتور 
فرعي نبود ديد وس��يع س��رمايه گذاري و رفتارهاي 

رواني و هيجاني است.

   شرايط كنوني آماده نيست
وي در خص��وص نقش تحريم ها و ركود اقتصادي در 
انتخاب بازار هدف براي سرمايه هاي خرد و كالن گفت: 
در حال حاضر وضعيت كنوني نه تنها قابل مقايسه با 
سال هاي 90 تا 92 نيست بلكه تفاوت ماهوي نيز به 
سال هاي مذكور دارد چراكه در سال 90 قيمت نفت 
و درآمدهاي ارزي در اوج قرار داش��ت و دولت معتقد 
بود تحريم ها كاغذ پاره هستند و همين حس را هم به 
مردم منتقل مي كردند و البته بخش اعظم مردم هم به 
دولت اعتماد مي كردند، ولي االن مردم تأثير تحريم ها 
را با گوشت و پوستشان حس مي كنند. بنابراين نياز 
است سرمايه داران خرد، مبالغ مازاد خود را در منبع 

هدفمندتري سرمايه گذاري كنند.
احم��د اوغلي با اعتقاد به اينكه البت��ه در زمان ركود 
اقتصادي نيز سرمايه داران منطقي سرمايه هاي كالن 
خود را از بازار مس��كن خ��ارج نكرده اند، گفت: البته 
نوع سرمايه گذاري اين عده از بخش داخلي به بخش 
خارجي تغيير مسير داد. بنابراين يكي از داليل خريد 
ملك در كش��ورهاي ديگر به خص��وص تركيه دقيقًا 

همين موضوع است.
وي گف��ت: اگرچ��ه در ح��ال حاضر اي��ن بخش از 
سرمايه داران نيز بخشي از سرمايه هاي ملكي خود را 
با سقوط لير تركيه از دست دادند، اما به نظر مي رسد 
در برهه زماني و چندس��اله رك��ود اقتصادي تحت 
تأثير كنش هاي رواني كوتاه م��دت قرار نگرفته اند 
و همچنان با اعتقاد راس��خ به بازار مسكن به عنوان 
تنهاترين منبع س��رمايه گذاري نگريس��تند. البته 
اين انتخاب از ديد منطقي بس��ياري از كارشناسان 
س��رمايه گذاري مطلوبي نيس��ت ولي بازار سرمايه 
همواره منطق خود را دارد و بر مبناي س��ود و زيان 

عمل مي كند.
اين كارش��ناس ساخت وس��از گفت: بنابراين به طور 
قاط��ع مي توان گفت دولت تعيي��ن مي كند كه بازار 
س��رمايه ها به كدام س��و بروند. اگر دولت توانس��ت 
التهابات سياسي برون مرزي را كنترل كند و احساس 

امنيت را به بازار متبادر س��ازد در آن صورت حركت 
بازار سرمايه به تدريج به طرف مسكن خواهد بود كه 
به طور سنتي بهترين مكان براي سرمايه گذاري است 
وگرنه سرمايه ها در دالر و طال جا خوش خواهند كرد.

احمد اوغلي اظهار كرد: عالوه بر مطالب ذكرشده، بازار 
مسكن ما بيش از اينكه از شاخص هاي مرسوم پيروي 
بكند از جو رواني متأثر مي ش��ود و امنيت در اين جو 

نقش اصلي را بازي مي كند.

 وي گفت: نزديكي تحريم ه��ا و تهديدهاي امريكا و 
القاي جو ناامني اقتصادي ازيك طرف و نداشتن برنامه 
منسجم و جامع در مقابل آنها از طرف ديگر، در نهايت 
بازار مسكن را به  سوي ركود سنگين تر سوق خواهد 
داد چرا كه دولت حتي با وجود اينكه اعالم كرده بود 
براي هر سناريويي آماده اس��ت، ولي در عمل مردم 
شاهد تصميمات عجوالنه و هرج ومرج اقتصادي بودند 
به طوري كه باعث بگيرو ببند و استفاده از قوه قهريه 
براي تعيين نرخ ارز شد. همين امر باعث بي اعتمادي 

بيشتر مردم شد.
وي درنهايت گفت: با توجه به موارد ذكرش��ده بازار 
مسكن براي جذب سرمايه نيازمند جو رواني، اقتصاد 
آرام و هدايت منطقي افراد براي اين بخش اس��ت كه 
متأسفانه طي سال هاي اخير، دولت براي روشنگري 
بخ��ش س��رمايه دار و جذب س��رمايه هاي آنها براي 
ساخت وس��از مصرفي فعاليت درخور توجهي انجام 
نداده حتي مس��ووالن در جذب اي��ن افراد در بخش 

بافت هاي فرسوده نيز بسيار ناموفق بوده اند.

   فرصت و تهديد بازار مسكن 
ج��الل صباغ، كارش��ناس بازار مس��كن نيز كاهش 
ارزش پولي كش��ور را فرصت مغتنم��ي براي حضور 
س��رمايه گذاران خارجي دانس��ت و در اين خصوص 
گفت: در حال حاضر كشور ايران و سرمايه گذاري در 
بخش مسكن آن مقبول كشورهاي اسالمي و عربي 

است و اگر تدابير مطلوبي در جذب اين سرمايه گذاران 
حاصل ش��ود مي توان اميد داش��ت طي برهه زماني 
كوتاهي همه امالك خالي از سكنه به فروش خواهد 

رسيد.
صباغ گفت: حضور سرمايه گذاران خارجي سه فرصت 
و دو تهدي��د را براي كش��ور م��ا دارد. بخش فرصت 
اين حض��ور در جذب س��رمايه هاي خارجي و رونق 
ساخت وساز به واسطه وجود بخش تقاضا و در نهايت 
عرضه امالك مازاد و خالي از سكنه و ارزآوري حاصل 

از فروش آنها است.
وي در خص��وص بخش تهديد گفت: دو دليل تهديد 
اين مورد نيز در افزايش قيمت مسكن به واسطه حضور 
بخش تقاضا و كوتاهي دست مصرف كنندگان داخلي 

به امر خانه دار شدن است.
اين كارش��ناس مس��كن با بيان اينكه بخش مسكن 
بايد از ركود چندساله خارج شود گفت: نبود سازنده 
ذي صالح طي سال هاي ركود به دليل كاهش حجم 
تقاضا ضربه مهلكي به بدنه ساخت وس��از وارد كرده 
اس��ت. چنانچ��ه آماره��ا به وضوح نش��ان از كاهش 

پروانه هاي ساخت وساز در كشور را دارد.
صباغ گف��ت: بنابراين با يك حس��اب سرانگش��تي 
مي توان دريافت هم اكن��ون بهترين زمان براي ورود 
سرمايه ها به بخش ساخت وساز و مسكن است چراكه 
سرمايه گذار به واس��طه اين عملكرد هم از نظر سود 
منتفع ش��ده و هم مي تواند س��رمايه هاي خود را در 

داخل كشور وارد چرخه مصرف و توليد كند.
اين كارشناس ساخت وس��از با بيان اينكه هيچ كس 
از جمع آوري طال و ارز منتفع نمي شود، عنوان كرد: 
انباشت طال و ارز به صورت منقول در خانه يا دفتر كار 
معنا و مفهوم ندارد و بايد وارد چرخه س��رمايه آوري 
ش��وند و به نظر مي رس��د در اين برهه زماني حضور 
اين سرمايه ها در ساخت وسازهاي منطقي بازخورد 

مطلوبي براي دارنده اين مسكوكات داشته باشد.

   يك دليل براي پيشتازي مسكن 
عطا آيت الهي، كارشناس مسكن با بيان اينكه رشد 
قيمت مسكن در دوران آرام اقتصادي بهتر از قيمت 
دالر و س��كه است، گفت: اگر ش��رايط بازار مسكن را 
در مقايسه با س��ه بازار رقيب يعني سكه، ارز و بورس 
بررسي كنيم متوجه مي شويم اين بازار نسبت به آنها 
از رشد كمتري برخوردار بوده اما نسبت به سال هاي 

قبل اوضاع مناسب تري داشته است.

آيت الهي افزود: بخش مسكن شهر تهران در 12 ماهه 
سال 1396رشد 11.5 درصدي قيمت را تجربه كرد. 
درحالي كه رشد قيمت سكه در 10 ماهه سال قبل 25 
درصد، ارز 21 درصد و بورس تهران 28 درصد بود. اين 
در حالي است كه بخش مسكن در سال 1395 رشد 
قيمت 5.4 درصدي را تجربه كرده بود كه نشان دهنده 

رشد 2.1 برابري نسبت به سال قبل از آن است.
وي گفت: التهاب غافلگيركنن��ده بازار ارز در ابتداي 
س��ال جاري، اولين تأثير را با ركود معامالتي در بازار 
مس��كن ايجاد كرد. در اس��فندماه س��ال گذشته به 
دنبال افزايش 26 درصدي ميانگين قيمت مس��كن 
ش��هر تهران كه در بعضي مناطق ت��ا 41 درصد هم 

جهش يافته بود سرعت معامالت به شدت افت كرد.
اين كارش��ناس مس��كن گفت: در حال حاضر بحران 
اقتصادي و سياسي و اجتماعي و نوسانات جهاني نرخ 
بهره امري��كا و قيمت نفت و تقاض��اي داخلي و خروج 
دالرها بر قيمت ارز تأثير گذاشته و آن را افزايش داده. 
تقاضا براي ارز زياد است چون  تبديل ريال به ساير ارزها 
ارزش دارايي يك ش��خص را حف��ظ مي كند؛ بنابراين 
باثبات نرخ ارز بازار مسكن دوباره در جايگاه مطلوب تري 

براي سرمايه گذاري قرار خواهد گرفت.
وي گفت: اما از يك منظر همچنان مسكن پربازده ترين و 
مطمئن ترين سرمايه گذاري است. حتمًا مي دانيد قيمت 
مسكن همواره با افزايش تورم باال مي رود. زماني كه مردم 
قدرت خريد مناسبي داشتند اين افزايش قيمت در مقابل 
توان خريد متقاضيان قرار مي گرف��ت و خريدوفروش 
مسكن در سطح بااليي انجام مي شد و ظرف مدت يكي 
دو سال، سرمايه فعاالن بازار مسكن چندين برابر مي شد.

اين كارشناس مسكن گفت: در شرايط فعلي قدرت 
خريد مردم كاهش يافته و مردم توانايي خريد مسكن 
را ندارند اين امر به مثابه كاهش تقاضا در بازار مسكن 
براي خريد اس��ت. توجه داش��ته باش��يد مردم فعاًل 
نمي توانند مس��كن خريداري كنند، اما آيا مي توانند 
بدون مس��كن زندگي كنند؟ پاسخ مشخص است، 
وقتي نمي توانند از پس هزينه خريد مسكن برآيند، 
بالطبع ناگزيرند مسكني براي خود رهن و اجاره كنند.

وي گفت: بنابراين اگر ريسك بازار طال و نوسانات قيمتي 
اين كاال و دالر، همچنين سود پايين بانكي را بخواهيم 
با درآمد ماهانه و ساالنه مسكن مقايسه كنيم، مي توان 
گفت بازار رهن و اجاره مسكن پربازده ترين و باثبات ترين 
بازار براي سرمايه گذاري بوده كه سال هاي طوالني قانون 

صدي  سه، بر آن حاكم است.

  اين روزها دول��ت و وزيران 
اقتص��ادی ب��ه فک��ر ارائ��ه 
بس��ته های پيش��نهادی و 
حمايتی براي بهبود معيشت 
و تامي��ن نيازهای اساس��ی 
مردم افتاده اند، بس��ته هايي 
كه هرچند تاكنون نتوانسته 
نس��خه التيام بخشي باشند.

از ارايه بس��ته هاي مختلف 
در بخش هاي بانكي و ارزي، صنعت، معدن و تجارت 
تا تامين مس��كن. آنچه متصور اس��ت امروزه نيازي 
اساس��ي تر از مس��كن در تامين اقتصاد معيش��تي 
شهروندان و ساير مولفه هاي مرتبط در كشور ما وجود 
ندارد نيازي كه هرچند عرضه و تقاضاي آن به تعادل 

رسيده ولي عادالنه توزيع نشده است.
مسكن به عنوان نياز اساسي و آنچه در قانون اساسي 
به عنوان حق هر خانوار بر تامين آن تاكيد شده است.

تمامي دولت ها در ادوار گذش��ته و حال، هر كدام با 
ارايه برنامه و طرح هايي توانس��ته اند از نظر كيفي و 
كمي تغييرات عمده را در شهرها از حيث ساخت و 
ساز و گسترش شهري به ثمر برسانند اما متاسفانه 
در توزيع آن ناكام مانده ان��د. به تعداد بعد خانوارها 
و حتي خيلي هم بيش��تر ساخت مسكن انجام شده 

اس��ت و ظاهرا كس��ي زير چادر و يا آلونك زندگي 
نمي كند و همه در خانه هاي مسقف ساكن هستند 
ولي هنوز حدود يك چهارم جمعيت شهري ايران با 
پديده مستاجري همراه هستند، پديده اي كه امسال 
همزمان با گراني ديگر كاالها، باري س��نگين براي 
اين قشر است. پرداخت مبالغ سنگين اجاره ماهيانه 
بار گراني اس��ت كه بر دوش اين دسته از شهروندان 
مي تواند زمينه ساز خيل عظيمي از مشكالت باشد 
كه تبعات آن باعث آس��يب رس��اندن به كل جامعه 
خواهد شد. دولت بايد اين بار به فكر بسته  حمايتي 
جديدي باش��د تا بتواند يك بار براي هميشه، البته 
به ص��ورت برنامه اي مدون با زمانبندي مش��خص، 
بسته اي تحت عنوان هر خانه سهم هر خانوار ايراني 

اين دغدغه مردم را بر طرف كند. 
ارايه مجوز و ساخت براي واحدهاي جديد التاسيس 
از حيث بلند مرتبه س��ازي و يا توسعه افقي شهرها 
در طرح هاي جامع موضوعي اس��ت ك��ه فعال بايد 
كنار گذاش��ته شود زيرا اين موضوع عالوه بر توسعه 
ناموزون ش��هري، خود زمينه س��از بروز مشكالت 
جديدي در مديريت ش��هري اس��ت و اين ساخت و 
سازها نسخه شفا بخشي براي قشر مستاجر جامعه 
نيس��ت. البته بازسازي و بهس��ازي بافت فرسوده و 
ناكارآمد ش��هري از اين قضيه مستثني است.دولت 

در اين برهه بايد تالش خود را در راه خانه دار شدن 
اين حجم جمعيت بكار گيرد هر آنچه در توان دارد 
در بس��ته حمايتي پيش روي ب��ه كار گيرد. يكي از 
مولفه هاي اين سياس��ت حمايتي كه قبال هم ارايه 
شده و توانسته اس��ت تا حدودي موفق عمل كرده 
باشد ارايه تسهيالت بانكي براي خريد مسكن بوده 
اس��ت. هر چند كه ارايه اين تسهيالت با مشكالت 
دست و پاگير همراه بود و سختگيري هاي اين مسير 
واقعا تا حدودي از موفقيت هاي اين طرح را با كاهش 
روبه رو مي كند و راه سختي را براي متقاضيان در اين 
بخش ايجاد كرده است، از سخت گيري هاي بانك ها 

و شهرداري ها گرفته تا دفاتر اسناد رسمي. 
بنابراي��ن دول��ت در اي��ن قس��مت از كار نيازمن��د 
بازنگري هايي جدي و كارشناس��انه در سياست ها و 
تامين اعتبارات بيشتر توام با مالحظات بيشتر است 
تا بتواند قاعده بازار مس��كن را عوض كند. بازاري كه 
در چنبره تعدادي از س��رمايه داران است اراده دولت 
و عزم ملي به راحتي مي تواند زمينه س��از اين طرح 
باشد. از آنجا كه دولت براي تامين نيازهاي ضروري 
يارانه و س��اير حمايت ها در نظر مي گيرد با توجه به 
اهميت اين موضوع بايد ورودي جدي همراه با اعتبار 

ويژه داشته باشد. 
اگر خانه هاي موجود به صورت عادالنه و با ارزان ترين 

قيمت و تسهيالت مطلوب در اختيار مردم قرار گيرد، 
تمام دغدغه ها و التهاب مسكن از حيث خريد و فروش 
و رهن و اجاره برچيده خواهد ش��د. با تامين اين نياز 
اساسي خيلي از اثرات رواني وارده بر جامعه هم كاهش 
و يا از بين خواهد رفت، جامعه نيز به سمت نشاط بيشتر 
خواهد رفت. چرا كه دغدغ��ه اصلي حجم عظيمي از 
جامعه تامين اجاره بهاي سر ماه است، از كارمند و كارگر 
گرفته تا اكثر صنوف بازار. بر اين اساس دولت در بسته 
حمايتي جديد ش��رايط ارايه وام و ديگر تسهيالت را 
به گونه اي فراهم كند كه افرادي در خانه هاي قولنامه اي 
ساكن هستند، ش��رايط خريد و فروش آنها هم با ارايه 
تسهيالت بانكي مهيا شود. مطمئنا قيمت تمام شده 

براي آنها راحت تر تامين مي  شود.
ضمانت هاي باز پرداخت تس��هيالت ه��م از طريق 
ضمانت ه��اي كارمندي و ديگر تعهدات اخذ ش��ود، 
همچنين مقاومت س��ازه اي اين دس��ته از خانه ها از 
طريق س��ازمان نظام مهندس��ي و كارشناسان ماده 
27 قانون نظام مهندسي با حق كارشناسي جزيي و با 
يارانه دولتي تاييد شود. از ديگر پيشنهادات در بسته 
حمايتي ارتقاء محدوديت قدمت س��اخت واحدها و 
خانه هاي 15 س��اله به باال و شمول در برخورداري از 

تسهيالت است. 
بس��ته هاي جديد براي راهكار صاحب خانه ش��دن 

شهروندان كه از س��وي متوليان امر مسكن در چند 
ماه پيش پيشنهاد شده، برخي از آنها ايراداتي اساسي 
دارند و نه تنها مشكل گشا نيست بلكه مشكل ساز هم 
خواهند بود.مثال اينكه قرار است وام مسكن فقط به 
برخي از محالت تعلق گيرد ترسيم زونينگ جديدي 
در ش��هرها و ايجاد شكاف قيمتي در محالت شهري 
اس��ت. در واقع واكاوي اين موضوع به اينجا ختم مي 
ش��ود كه اين موضوع باعث اختالف ش��ديد قيمت 
درمقايسه با محالتي مي شود كه از دريافت تسهيالت 
مسكن بي بهره خواهند شد . اين منطقه بندي فرصتي 
مجدد براي سودجويان و كاس��بان اين حرفه ايجاد 

مي كند.
در واقع قيمت واحدها و ساختمانهاي مناطق مشمول 
را تا جايي ب��اال مي برند كه ش��خص متقاضي براي 
تامين هزينه مس��كن با مش��كالت جديدي مواجه 
ش��ود. مطمئنا با اجراي اين طرح بازار س��ياه مجدد 
براي متقاضيان پديدار مي شود به نحوي كه قيمت 
اين واحدها طوري خواهد شد كه در مقايسه با ديگر 
واحدها با همان شرايط خيلي گرانتر تمام شود كه اين 
چاره جويي و تسهيالت براي خانه دار شدن محسوب 
نمي  شود و به نحوي حق انتخاب مسكن در محالت 
دلخواه براي افراد سلب مي شود و اين موضوعي است 

كه با حقوق شهروندي منافات دارد.

محمدعلی مهری 
کارشناس شهرسازی

 تاريخ تبديل انسان ها
به »مصرف كننده«

 به ويژه نسل هاي جوان تر ُخرده فرهنگ هاي خاص 
خود را خلق كرده ان��د: از مادها و راكرها در اروپاي 
غربي در دهه 1960 تا گوتيك لوليتاها در ژاپن در 
ايام نزديك تر به م��ا. مصرف كننده اكنون نه تنها 
منفعل نيست، بلكه نقش فعالش در افزودن ارزش 
و معنا به رسانه ها و محصوالت شناخته شده است.

و با اين حال، از جهات ديگر، اقتصادهاي امروزي 
فاصله زيادي ب��ا آن حكمراني مصرف كنندگان 
دارند كه در ذهن ژيد بود. انجمن ها و فعاليت هاي 
مصرف كنندگان ادامه دارد، اما چنان سر مسائل 
مختلف متفرق شده اند كه ديگر قوه كارزارهاي 
اصالح اجتماعي اوايل قرن بيستم را ندارند. مثاًل 
امروزه جنبش هايي براي غذاي آهسته پز، غذاي 
ارگانيك، غذاي محلي، غذاي تهيه شده در تجارت 
 منصفانه )و حتي غذاي اخالقي سگ( وجود دارند.

در دوره هاي دش��وار مانند جنگ ه��اي جهاني 
اول و دوم، برخي كشورها شورا يا وزارت مصرف 
تشكيل دادند، اما علتش آن بود كه دولت ها يك 
منفعت موقت در سامان دهي قدرت خريدشان 
براي امور جن��گ و به كارگيري اي��ن نهادها در 
مبارزه با سودجويان و تورم داشتند. در ايام صلح، 
بازارها و البي هاي پرس��روصداي كس��ب وكارها 
برمي گش��تند، و اين نهادهاي مصرف كنندگان 
به س��رعت رخت برمي بس��تند. دولت هاي رفاه 
و خدم��ات اجتماع��ي پرچم��دار بس��ياري از 
آرمان هايي شده اند كه يك قرن پيش ليگ هاي 
مصرف كنندگان برايشان مي جنگيدند. هند يك 
وزارتخانه كوچك امور مصرف كنندگان دارد، اما 
نقش اصلي اش آگاهي بخشي و مبارزه با رويه هاي 
غيرمنصفانه اس��ت. در بس��ياري از كشورهاي 
كمترتوس��عه يافته، مصرف كنندگان همچنان 
قدرت سياس��ي پرس��روصدايي در نبرد بر س��ر 
دسترسي به آب و انرژي و قيمِت اين نهاده هايند. 
ولي ام��روزه در ثروتمندترين كش��ورهاي دنيا، 
مصرف كنندگان بروز سياس��ي ساماندهي شده 
چنداني ندارند )اگر كه اصاًل داش��ته باش��ند(، و 
از آن كارزاره��اي بزرگ چهار يا پنج نس��ل قبل 
ك��ه نمايندگي مس��تقيم مصرف كنن��دگان را 
بر عهده داش��تند چي��ز چنداني نمانده اس��ت. 
اكنون به ج��اي نماينده هاي سياس��ي، بازارها، 
انتخاب و رقابت است كه نقش بهترين دوستان 
مصرف كنن��ده را ب��ر عه��ده گرفته ان��د. امروزه 
مصرف كنندگان در آن واحد هم توانمندتر و هم 
 ناتوان تر از آني اند كه ژي��د پيش بيني كرده بود.
امروزه، تغييرات اقليمي موجب ش��ده است كه 
نقش آينده مصرف در هاله اي از ابهام فرو رود. در 
دهه 1990 مي��الدي، ايده مصرف پايدار پديدار 
ش��د كه س��ازمان ملل متح��د در ريودژانيرو در 
س��ال 1992 پرچمدار آن شد. اميد آن مي رفت 
كه مش��وق هاي قيمتي و فناوري ه��اي كاراتر، 
مصرف كنندگان را قادر سازد با سبك زندگي شان 
ردپاي كمتري روي كره خاكي به جا بگذارند. از 
آن زمان تاكنون، پيش گويي ها و تيترهاي مكرري 
بوده اند كه »سقف مصرف« و خاتمه مصرف گرايي 
را پيش بين��ي كرده اند. مي گويند ك��ه مردم در 
جامعه هاي مرّفه از تملك چيزهاي فراوان خسته 
شده اند. در عوض، تجربه ها را ترجيح مي دهند يا 
حاضرند با كمال ميل چيزهاي خود را به اشتراك 

بگذارند. ماديت ُزدايي هم پيامد ماجراست.
چنين پيش بيني هايي جالب اند اما در برابر شواهد 
ك��م مي آورند. باالخ��ره تجربه ه��ا عامل محّرك 
بخش عم��ده مصرف در گذش��ته ه��م بوده اند، 
يعني چيزهاي��ي از قبيل مجموعه هاي تفريحي، 
بازاره��ا و پارك هاي بازي. ام��روزه در اقتصاد دنيا 
ش��ايد بخش خدمات با س��رعتي بيشتر از بخش 
كاالها رش��د كند، اما بدين معنا نيست كه تعداد 
كانتينرها رو به كاهش است؛ بلكه كاماًل برعكس. 
و البته اقتصاِد بخ��ِش خدماتي نيز كاماًل مجازي 
نيست و به منابع مادي نياز دارد. در فرانسه در سال 
2014، مردم 32 ميليارد مايل براي خريدهايشان 
رانندگ��ي كردند؛ اي��ن يعني مص��رف يك عالم 
الستيك، آس��فالت و سوخت. رايانش ديجيتال و 
واي فاي، سهم روزافزوني از برق را به خود اختصاص 
مي دهند. پلتفرم هايي مانند ايربي ان بي كه براي 
به اشتراك گذاري ساخته شده اند، احتمااًل موجب 
افزايش تناوب س��فرها و پروازها شده اند، نه اينكه 

آنها را كاهش دهند.
به عالوه، مردم ش��ايد بگويند كه آنچه تحت تملك 
دارند طاقتش��ان را طاق كرده يا افسرده شان كرده 
اس��ت؛ ولي در اكثر م��وارد، اين احس��اس موجب 
نشده است كه زندگي ساده تري پيش بگيرند. اين 
هم مساله اي خاص امريكايي ها يا انگليسي زبان ها 
نيس��ت. در سال 2011، مردم اس��كاتلند سه برابر 
 بيشتر از 20 س��ال قبل لباس و لوازم خانه خريدند.
اينكه مردم چگونه با دنيايي وفق مي يابند كه دچار 
تغييرات اقليمي اس��ت )يا در واقع، اينكه آيا چنين 
بكنند(، پرسش مهم قرن بيست ويكم است. در 1900 
ميالدي، اكثر اصالح گران دنبال پاسخ پرسش هاي 
مرب��وط به اص��الح اجتماعي، مس��ووليت پذيري 
اجتماع��ي و نمايندگي مصرف كنن��دگان بودند. 
تغييرات اقليمي چالش��ي بزرگ و متفاوت اس��ت، 
اما مي ت��وان از تاري��خ گذش��ته مصرف كنندگان 
درس هاي��ي براي اين مس��اله هم آموخ��ت. در آن 
زمان، مصرف كنندگان به عنوان بازيگراني مهم در 
حل وفصل بالياي اجتماعي و بي عدالتي اقتصادي 
شناخته شدند. آنها در مقام خريدار، قدري نفوذ هم 
روي كيفيت و هم روي كميت آنچه توليد مي شد، 
داش��تند. س��ازماندهي منافع آنها نيز يك صداي 
مهم را به عرصه سياست ورزي عمومي افزود. اينها 
دريافت ها و بصيرت هاي ارزشمندي اند: شايد پاسخ 
همه پرسش ها در دسِت مصرف كننده ها نباشد، اما 
نبايد با آنها صرفًا همچون خريداراني منفرد و تك  به 

 تك در بازار برخورد كرد.
منبع: ترجمان

يادداشت                                                                                                                                                                                                                                                                           

برش
     در حال حاضر دو فاكتور اصلي و دو فاكتور 
فرعي باعث عدم حضور سرمايه گذاران در 
بازار مسكن شده اس�ت. دو فاكتور اصلي 
شامل تحريم و ركود و دو فاكتور فرعي نبود 
ديد وسيع سرمايه گذاري و رفتارهاي رواني 

و هيجاني است
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داللي سودجويان از نوسان ارز در بازار موبايل 

خريداران تلفن همراه نقره داغ شدند
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

 در پ��ي افزاي��ش يك باره ن��رخ دالر و پديدارش��دن 
متخلفاني كه گوشي مشمول دالر 4200 توماني را با 
دالر 8 هزار تومان قيمت گذاشتند، گوشي پيش فروش 
ش��ده در خرداد ماه پس از 3 ماه تحويل داده نش��ده و 
خريداران نيز ديگر با آن پول نمي توانند گوشي بخرند. 
اين در حالي است كه گوش��ي تلفن همراه در بازار به 
كااليي ناياب تبديل شده است و برخي از فروشندگان 
نيز براي فروش گوشي هاي مورد نظر كاربران رقم هاي 
بسيار بااليي را در خواست مي كنند و معتقد هستند با 
دالري كه دايم در حال افزايش قيمت است و كاالهايي 
كه با دالر 10 تا 12 هزار توماني وارد شده،  اين قيمت ها 
كامال عادي و متعارف است، قيمت هايي كه صد البته 
براي خريداران ب��ه هيچ عنوان قابل قبول نيس��ت و 

بسياري از آنها از خريد امتناع مي كنند .
از س��وي ديگ��ر در بازار تلفن همراه گوش��ي دس��ت 
دوم و كاركرده نيز بس��يار كم ش��ده اس��ت و به گفته 
فعاالن و فروش��ندگان بازار تلفن هم��راه، وقتي توان 
خريد مصرف كنندگان كاهش پيدا كرده اس��ت آنها 
به گوشي هاي دس��ت دوم روي آورده اند؛ گوشي هاي 
دست دومي كه تا قبل از گران شدن دالر و نوسانات ارز 
مشتري چنداني نداشت ولي االن به دليل شرايط بازار 

اين گوشي ها مورد توجه واقع شده است .

  استقبال از گوشي هاي كاركرده
علي بيرامي از فروشندگان تلفن همراه در اين خصوص 
به خبرنگار ما گفت: گوشي هاي دست دوم و كاركرده 
بعد از نوسان ارز و تنش در بازار تلفن همراه به يك باره 
با اس��تقبال زيادي مواجه ش��ده،  هرچند قيمت اين 
گوشي ها نيز افزايش پيدا كرده است ولي براي كاربران 

و مصرف كنندگان تا حدودي مقرون به صرفه است . 
وي معتقد است: برخي دالالن و سوءاستفاده كنندگان 
در بازار تلفن همراه از اين شرايط به نفع خود استفاده 
كرده ان��د و ايجاد تنش در ب��ازار قيمت ها را آنگونه كه 

مي خواهند به مصرف كنندگان اعالم مي كنند .
بيرامي با اشاره به اينكه برخي از واردكنندگان رسمي 
تلفن همراه با افزايش نرخ ارز اقدام به واردات تلفن همراه 
نكرده اند،  گفت: همين مساله باعث شده است تا گوشي 
در بازار تلفن همراه كم شود، از سوي ديگر برخي نيز به 
اميد افزايش قيمت بيشتر و سود بيشتر حاضر به تزريق 
گوشي به بازار نيس��تند و به نوعي گوشي ها را احتكار 
كرده اند .وي افزود:  گوش��ي هاي دست دوم و كاركرده 
نيز هرچند با افزايش قيمت مواجه شده است، اما بازهم 
به نسبت گوش��ي هاي آكبند قيمت مناسبتري دارد، 
 حال اينكه تا قبل از نوسان بازار با همين قيمت مي شد 

گوشي آكبند خريداري كرد .

  فروش گوشي كاركرده به جاي آكبند
اين فعال بازار در ادامه از وجود گوش��ي هايي خبر داد 

كه آكبند نيستند ولي به خريداران و مصرف كنندگان 
به عنوان گوش��ي آكبن��د فروخته مي ش��ود و افزود: 
مصرف كنن��دگان و خريداران بايد در خريد گوش��ي 
دقت كنند و مراقب برخي دالالن و سودجويان باشند .

اما تمامي اين مشكالت زماني براي مصرف كنندگان 
بيشتر مي شود كه پيش فروش هاي اينترنتي كه مدتي 
است در كشور مرسوم شده است نيز طبق وعده هاي 

داده شده به خريداران تحويل داده نمي شود . 
بس��ياري از برند هاي تلفن همراه قبل از اينكه آخرين 
مدل گوشي ش��ان وارد كشور ش��ود با پيش ثبت نام 
هيجاني ورودش را اعالم مي كنند و تخفيف هايي نيز 
براي اولين خريداران در نظر مي گيرند؛ اما اين بار پيش 
فروش اخير يك مدل از گوش��ي برند هواوي با نوسان 
شديد نرخ ارز همراه ش��د و اين داستان سر دراز پيدا 
كرده است.در پي افزايش شديد نرخ ارز در كشور، پس 
از اينكه چندي پيش مشخص شد اغلب واردكنندگان 
گوشي دالر 4200 توماني براي واردات دريافت كرده اند 
و كاالي وارد ش��ده را با ن��رخ روز دالر يعني حدود 7 تا 
8 هزار تومان به فروش مي رسانند، برخورد با متخلفان 
آغاز شد؛ در اين برخوردها برخي واردكنندگان دستگير 
و كاالهاي انبارهايش��ان توقيف شد و بالتكليفي ثبت 
سفارش جديد موبايل و نحوه محاسبه ارز گوشي هاي 
در گمرك مانده نيز به اين عوامل اضافه شد تا در نهايت 

بازار موبايل با كمبود تزريق گوشي مواجه شود.

در ماج��راي اين پيش ف��روش بح��ث برانگيز، در 
خردادماه امسال برند هواوي در ايران پيش فروش 
غيرحضوري گوشي هواوي y5 prime 2018 را 
از طريق فروشگاه هاي  اينترنتي با قيمت 729 هزار 
توم��ان با موعد تحوي��ل تير 97 انج��ام داد كه اين 
كاالها هنوز تحويل خريداران نش��ده اس��ت.تعداد 
تقريبي گوشي هاي پيش فروش شده 1500 عدد 

گوشي است.

 كاالي مورد نظر موجود نيست 
فروشگاه اينترنتي باميلو هم كه به عنوان فروشگاه اصلي 
براي پيش فروش به مشتريان معرفي شده بود پس از 
تاخير در تحويل كاال، در تماس مكرر خريداران براي 
پيگيري ارسال كاال، نوسان نرخ ارز و تامين نشدن كاال 
توسط ش��ركت واردكننده را دليل ارسال نشدن كاال 
عنوان كرده است. تاخير در ارس��ال كاال باز هم ادامه 
مي يابد و اما فروشگاه در 16 تير 97 از تامين شدن كاال و 
شروع ارسال از روز هاي آتي براي تمامي خريداران خبر 

مي دهد كه اين وعده نيز محقق نمي شود.
در نهايت فروشگاه در مرداد ماه 97 در پيامك ديگري 
به خري��داران اعالم مي كند كه خري��داران مي توانند 
س��فارش را لغو كنند زيرا امكان تامي��ن كاال تا 6 ماه 
آينده وجود ندارد. همچنين شماره اي براي پيگيري 
به مشتريان داده مي ش��ود. در تماس با شماره اي كه 

براي پيگيري معرفي شده، اپراتور پاسخ گو در اين باره 
پاسخ داد كه »اين موضوع بررسي شده و خريداران بايد 
موضوع را از فروشگاه اينترنتي پيگيري كنند زيرا طبق 
اطالع موجودي انبار فروشگاه به اتمام رسيده است.« 
معم��وال در روال اين نوع پيش ثبت نام ها، فروش��گاه 
اينترنتي به تعداد سفارشي كه از خريداران براي گوشي 
موردنظر گرفته به واردكننده كاال درخواس��ت تامين 

كاال مي دهد.
ماجراي اين پيش فروش به س��ادگي تمام نمي شود 
زيرا در اين بين حقوق خريداران ضايع شده است و در 
نتيجه تغييرات يك باره نرخ ارز در كشور اكنون برخي 
مصرف كنندگان گوش��ي موبايل نيز مانند بسياري از 

بازارهاي ديگر متحمل هزينه شده اند.
يكي از خريداران در اين ب��اره به فارس، گفت: »ماه ها 
پولم را نگه داشته اند و اكنون مي گويند گوشي نداريم. 
مجموع هزينه هاي دريافت شده از پيش ثبت نام اين 
گوش��ي رقم زيادي اس��ت كه در اين مدت در اختيار 
فروشگاه بوده اس��ت. اگر همان موقع گوشي ديگري 
خريده بودم بهتر بود زيرا با گراني ها اخير گوش��ي هم 
مواجه نمي شدم. پول گوشي ها را از پيش گرفته اند و 
اكنون كه گوش��ي گران شده راضي نمي شوند جنس 
پيش ف��روش كرده را با قيمت معامله ش��ده به مردم 
بدهند.« خريدار ديگري گفت كه براي پيگيري حقش 
در اينماد enamad.ir و اتحاديه كس��ب و كارهاي 

مجازي ecunion.ir از اين فروشگاه شكايت كرده  
اس��ت زيرا لوگوي آنها روي س��ايت اين فروشگاه قرار 
دارد و مدعي اند كه مرجع رسيدگي به شكايت  از اين 

كسب و كارها هستند.

 تحويل گوشي به محض تامين 
اما اين فروشگاه با ارايه توضيحاتي اعالم كرد: »كمپين

Y5 يك كمپين ويژه پيش فروش اختصاصي بوده كه 
به مناسبت رونمايي از يك محصول جديد، در باميلو 
برگزار شد. باميلو پيش از اين نيز تجربيات مشابه و موفق 

ديگري نيز در پيش فروش محصوالت داشته است.
در رابطه با كمپين Y5، متاسفانه به علت مشكالت پيش 
آمده براي تامين كننده كاال، تاكنون امكان تحويل كاال 
توسط ايشان محقق نشده است. اگرچه همچنان سفارش ها 
پا برجا بوده و به محض تامين كاال توسط تامين كننده، به 
مشتريان محترم تحويل خواهد شد.با وجود اينكه موضوع 
كامال خارج از اراده و اختيار باميلو بوده است و با توجه به 
ش��رايط معمول در پيش فروش كااله��ا كه احتمال آن 
گهگاه وجود دارد باميلو براي جلب رضايت مشتريان عزيز 
 و همچنين عذرخواهي بابت تاخير اتفاق افتاده، تمامي 
مصرف كنندگاني كه اين كاال را سفارش داده اند يك كد 
خريد به عنوان هديه اي جهت عذرخواهي از اين پيشامد 
غيرقابل كنترل دريافت كرده ان��د. اگرچه خريداران در 
صورت انصراف از خريد به هر دليل، مي توانند تمام وجه 
خود را در كوتاهترين زمان ممكن بازپس بگيرند.باميلو 
به  عنوان بزرگ تري��ن ماركت پليس ايران همه س��عي 
خود را انجام داده تا در نوسانات غيرمترقبه بازار، با انعقاد 
تفاهم نامه هاي همكاري با تامين كنندگان امكان خريد 
محصوالت با قيمت هاي ويژه را براي مش��تريان فراهم 
نمايد و در رابطه با اين كمپين نيز تالش كرده تا موضوع 
پيش آم��ده در كوتاهترين زمان ممكن همراه با رضايت 

مشتريان رفع شود.«

 خلف وعده وزير ارتباطات
 به نظر مي رس��د راه حل منطقي براي پايان اين ماجرا 
همان تحويل گوش��ي با نرخ پيش ثبت نام هر چند با 
تاخير به خريداران باشد. در اين ماجرا هم تامين كاال و 
خريدار از افزايش نرخ دالر متضرر شده اند اما در نهايت 
با اين شيوه، ضرر بين هر دو طرف تقسيم مي شود.در 
هر صورت بازار تلفن همراه بس��يار آشفته و نابسامان 
است و وعده هاي وزير ارتباطات نيز تاكنون نتوانسته 
تاثير مثبتي بر اين بازار بگذارد،  تقريبا يك ماه اس��ت 
كه وزير ارتباط��ات در صحبت هاي خود خبر از تزريق 
گوشي هاي قاچاق به بازار مي دهد؛ خبري كه به دفعات 
اعالم شده است ولي تا به امروز اين مهم صورت نگرفته 
است و برخي دالالن و سود جويان هر روز راحت تر از روز 
گذشته اقدام به باالبردن قيمت ها مي كنند. قيمت هايي 
كه گويي س��قف ندارد و بي توجه به جيب خريداران و 

مصرف كنندگان روز به روز باالتر مي رود . 

هوش مصنوعي تا ۱۰سال ديگر 
مشاغل را تسخير مي كند

وي تري| نتايج يك بررسي علمي نشان مي دهد 
تا سال 2028 در اكثريت مشاغل موجود در جهان 
بطور گس��ترده از هوش مصنوعي و فناوري هاي 

مرتبط با آن استفاده مي شود.
بر اساس پژوهشي كه از طريق گفت وگو با صاحبان 
مش��اغل برتر در كشورهاي توس��عه يافته جهان 
صورت گرفته، يك سوم از اين افراد گفته اند ترديدي 
ندارن��د كه هوش مصنوع��ي تا ده س��ال ديگر به 
بازيگري عمده در حوزه كسب و كار مبدل مي شود.

عالوه بر اين، يك پنجم پاس��خ دهندگان گفته اند 
انتظار دارند اس��تفاده حرفه اي از خدمات واقعيت 
مجازي و دوركاري در خودروهاي شخصي نيز طي 

اين مدت به يك پديده غالب در دنيا مبدل شود.
آن��ان مي گويند تبدي��ل خودروهاي ام��روزي به 
خودروهاي خودران باعث خواهد ش��د تا افراد به 
جاي رانندگ��ي بتوانند وقت خ��ود را به كارهاي 
ديگري مانند مطالعه يا پيش��برد امور حرفه اي و 
شغلي اختصاص دهند.تحقيق يادشده كه توسط 
موسس��ه TomTom Telematics ص��ورت 
گرفته نشان مي دهد 32 درصد از پاسخ دهندگان 
اعتقاد دارند همراه ش��دن ش��ركت هاي تجاري و 
صاحبان مشاغل مختلف با اين تغييرات شگرف و 
عميق دشوار است و آنان بايد بدين منظور به شدت 
ت��الش كنند.نيم��ي از اين پاس��خ دهندگان هم 
گفته اند اگر افراد حرفه اي نتوانند خود را با شرايط 
جديد سازگار كنند از گردونه رقابت حرفه اي كنار 
گذاشته مي شوند.بر همين اس��اس شركت هاي 
تجاري بايد تالش كنند ت��ا فرايندهاي خود را بر 
مبناي راه حل هاي جديد و دستاوردهاي شگرف 
دنياي فناوري طراحي و خود را با آنها سازگار كنند.

 اعتراف هكر »اپل« 
به هك سيستم هاي امن 

انگجت|ب��ا اينك��ه عموم م��ردم و بس��ياري از 
كارشناسان همواره بر اين باور بودند كه سرورهاي 
اپل غير قابل هك و نفوذ هس��تند، اما يك نوجوان 
استراليايي با نفوذ و دسترسي به اطالعات آن نشان 

داد كه اين باور، اشتباهي بيش نبوده است.
اخباري كه در چند روز گذش��ته فضاي مجازي را 
درنورديده به وضوح نشان داد كه سرورهاي هيچ 
يك از شركت هاي فعال در حوزه تكنولوژي حتي 
اپل كه همواره يكي از امن ترين درگاه هاي فناوري 
در جهان را داراس��ت، از دس��ت هكرها و مجرمان 

سايبري در امان نيستند.
بر اساس اين اخبار، يك نوجوان 16 ساله كه در شهر 
ملبورن استراليا س��كونت دارد، توانست به حجم 
بااليي از اطالعات ذخيره ش��ده در سرورهاي اپل 
دسترسي پيدا كند كه اين داده ها اعم از حساب هاي 
كارب��ري كاربران محصوالت اپل و دسترس��ي به 

كليدهاي شناخته شده امن درگاه هاي اپل بود.
يك��ي از ن��كات جالبي ك��ه اين هكر نوج��وان در 
گفت وگوهاي خ��ود عن��وان ك��رده، دليل هك 
سرورهاي اپل بوده است. وي در اين باره مي گويد: 
از آنج��ا كه م��ن از طرف��داران پروپا ق��رص اپل و 
محصوالتش بودم، سعي كردم با هك و دسترسي 
به س��رورهاي آن، توانايي هاي خود را نشان دهم 
و به عنوان يك متخصص امنيت س��ايبري و هكر 
كاله سفيد در اپل مش��غول به كار شوم.بر اساس 
گزارش هايي كه در فضاي مجازي منتش��ر شده، 
اين نوجوان توانسته است بارها در طول يك سال 
به بالغ بر 90 گيگابايت اطالعات از سرورهاي اپل 
دسترسي پيدا كند. اپل پس از اطالع از اين موضوع، 
با پليس فدرال امريكا ارتباط برقرار كرده و از پليس 
فدرال اس��تراليا نيز براي دس��تگيري و گردآوري 
اطالعات از اين هكر نوجوان درخواست همكاري 
كرده است.اپل به آن دسته از كاربراني كه از سرقت 
اطالعات ش��خصي و نقض حريم خصوصي خود 
به ش��دت ابراز نگراني كرده بودند، اين اطمينان را 
داده تا خيالش��ان از امنيت و حفاظت از اطالعات 

خود راحت و آسوده باشد.

به برنامه هاي مديريت كلمات 
عبور اعتماد نكنيد

وي ت�ري| محققان امنيتي هشدار مي دهند كه 
بسياري از برنامه هاي مديريت كلمات عبور در برابر 
حمالت هكري آسيب پذير هستند و كاربران بايد 

در زمان استفاده از آنها احتياط كنند.
علت اصل��ي اين آس��يب پذيري، ضع��ف يكي از 
فرايندهاي تبادل و پ��ردازش داده در برنامه هاي 

مديريت كلمات عبور موسوم به IPC است.
پژوهش مشترك دانش��گاه هاي آلتو و هلسينكي 
فنالند نشان مي دهد كه آسيب پذيري برنامه هاي 
مديريت كلمات عبور باعث مي ش��ود تا برخي نرم 

افزارهاي مرتبط با آنها نيز قابل هك كردن باشند.
مشكل يادشده تمامي نسخه هاي اين نرم افزارها 
را در برمي گيرد و محدود به سيستم عامل خاصي 
نيست. اين مشكل در سيستم عامل هايي همچون 

ويندوز، مك و لينوكس مشاهده شده است.
برنامه هاي مديريت كلمات عب��ور معموال داراي 
دو بخ��ش مخزن كلمات عبور و ي��ك افزونه براي 
دسترسي به مرورگر اينترنت هستند كه فرايندهاي 
پردازش��ي آنها بطور جداگانه صورت مي گيرد.اما 
براي تبادل اطالعات بين اين دو بخش از سازوكاري 
موسوم به اي پي سي استفاده مي شود كه محدود 
به هر رايانه است و منجر به انتقال اطالعات به خارج 
از رايانه نمي ش��ود. مجراي تبادل داده اي پي سي 
در بس��ياري از برنامه ه��اي مديريت كلمات عبور 
ناامن اس��ت و لذا هكرها قادر به دسترسي به آنها و 
سرقت اطالعات هستند.جزئيات فني مربوط به اين 
آسيب پذيري ها در اختيار شركت هاي سازنده نرم 
افزارهاي مذكور قرار گرفته تا آنها براي به روزرساني 
توليدات خود اقدام كنند. اسامي اين شركت ها فعال 

اعالم نشده است.

ايسنا|
 يك��ي از اهداف فيلترينگ تلگرام، رفع انحصار از اين 
پيام رسان عنوان ش��ده بود؛ با گذشت چندين ماه از 
اعمال فيلترينگ، هنوز كاربران پيام رسان هاي داخلي 
به تعداد كاربران پيام رس��ان تلگرام نرس��يده است؛ 
اتفاقي كه ش��ايد با حذف نسخه هاي فارسي تلگرام، 

تحت تاثير قرار گيرد.
 بن��ا بر تصمي��م مس��ووالن ذي ربط، دي ماه س��ال 
1396، تلگرام مس��دود شد و اين موضوع فرصتي به 
پيام رسان هاي داخلي داد كه وارد عرصه رقابت شوند. 
اگرچه اين موضوع مدت زيادي به طول نينجاميد و 
تلگرام توانست بار اول با قيد شرط، از فيلترينگ خارج 
شود، اما ارديبهشت ماه سال جاري بار ديگر فيلتر شد، 

اين بار با عنوان حمايت از پيام رسان هاي داخلي.
با وجود اين، هرچند برخي كارشناسان و تحليلگران 
همان زمان هم معتق��د بودند فيلترينگ تلگرام تنها 

راه مناس��ب براي حمايت از پيام رس��ان هاي داخلي 
نيست، اين روند تا امروز ادامه دار شده است و البته از 
طرف مسووالن قضايي همواره به رشد پيام رسان هاي 
داخلي پس از اعمال فيلترينگ برروي تلگرام و خروج 
اكثر كاربران از آن و كوچ به شبكه هاي داخلي اشاره 
ش��ده اس��ت، هرچند اين انتقاد هم وجود داشت كه 
بخش��ي از كاربران ايراني با اس��تفاده از فيلترشكن 
همچنان از تلگرام براي پيام رساني استفاده مي كنند.

امير خوراكيان - معاون محت��واي مركز ملي فضاي 
مجازي كشور - در ماه هاي اخير، درباره آمار استفاده 
از تلگرام، به كاهش رتبه اين پيام رس��ان اشاره كرده 
و گفته بود: در مقايس��ه آم��ار رتبه جهاني الكس��ا، 
پيام رسان هاي داخلي روند رشد بسيار پرشتاب تري 
نس��بت به تلگرام در آغاز فعاليت داشته اند كه بسيار 
اميدبخش و نش��ان از اقبال كارب��ران به اين خدمت 
بوم��ي اس��ت. از طرف��ي در حال��ي ك��ه عبدالصمد 

خرم آب��ادي - معاون دادس��تان كل كش��ور در امور 
فضاي مجازي - معتقد است: »اعطاي اينترنت بدون 
فيلتر به هاتگ��رام و تلگرام طاليي به منظور دور زدن 
فيلتر تلگرام ضربه سختي به پيام رسان هاي داخلي 
وارد كرده اما »بيش از 30 ميليون كاربر ايراني با علم 
به داخلي بودن نرم اف��زار هاتگرام و تلگرام طاليي به 
آنها مراجعه كرده اند و در واق��ع با يك رفتار معنادار 
فيلترش��كن ايراني را بر فيلترشكن خارجي ترجيح 
داده اند.«، ب��ا وجود اين، همچنان بس��ياري از افراد 
از تلگرام اس��تفاده مي كنند. ام��ا محمدجواد آذري 
جهرمي -وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات- اخيرا 
در زمينه فعاليت پيام رس��ان هاي داخلي گفته است 
كه كاربران پيام رس��ان هاي داخلي از 1.5 ميليون به 
7.5 ميليون نفر افزايش داش��ته اند كه رش��د خيلي 
خوبي را نش��ان مي دهد. وي با بي��ان اينكه در ايران 
بين 42 ت��ا 45 ميليون كاربر ش��بكه هاي اجتماعي 

در اي��ران وج��ود دارد، افزود: نبايد پيام رس��ان هاي 
داخلي را ب��ا نمونه هاي مطرح آنها در دنيا مقايس��ه 
كرد. پيام رس��ان هاي داخلي با اس��تفاده از خالقيت 
و بهره گي��ري از فناوري بهتر در ي��ك فضاي رقابتي 

مي توانند خدمات خود را توسعه دهند.
صرفنظر از اينكه تا پيش از فيلتر تلگرام، پيام رسان ها 
و ش��بكه هاي اجتماعي بي��ش از 40 ميليون كاربر 
داش��تند و اكنون ب��ا فيلترينگ تلگرام و با گذش��ت 
چندين ماه، كاربران پيام رسان هاي داخلي به هفت 
ميليون رس��يده  و هنوز ظرفيتي كه مسووالن كشور 
از معاون دادس��تان كل كش��ور و وزي��ر ارتباطات از 
پيام رس��ان هاي داخلي انتظار دارند، به ثمر نرسيده 
است، به نظر مي رس��د استفاده از نسخه هاي فارسي 
تلگرام عم��ر زيادي نخواه��د كرد، زيرا ابوالحس��ن 
فيروزآبادي -رييس مركز ملي فضاي مجازي- اخيرا 
درباره حمايت از هاتگرام و طالگرام اظهار كرده است: 

از همان ابتدا كه سياس��ت خروج از انحصار تلگرام را 
داشتيم، براي دوران گذار، پذيرفتيم كه تلگرام هاي 
نسخه فارسي چند ماهي فعال باشد. با آخرين مهلتي 
 كه به آنها داديم، تا 15 شهريور بايد به يك پيام رسان

100 درصد بومي تبديل شوند.
در نهاي��ت در حال��ي كه برخي مس��ووالن معتقدند 
»معضل كنون��ي پيام رس��ان هاي داخل��ي بيش از 
مشكالت فني، مشكل عدم اقناع كاربران در استفاده 
از اين پيام رسان هاست« و از طرفي برخي مي گويند 
»داليل اس��تقبال نكردن مردم از شبكه هاي داخلي 
به ظرفيت هاي فني بازمي گردد كه با افزايش كارايي 
مي توان اعتم��اد را به مردم بازگردان��د«، گذر زمان 
و فراس��يدن موعد جلوگيري از فعاليت نس��خه هاي 
فارس��ي تلگرام كه ب��ه زعم برخي فيلترش��كن هاي 
داخلي هستند، نش��ان خواهد داد كه علت مهاجرت 

پايين مردم به پيام رسان هاي داخلي چيست؟

پيام رسان هاي داخلي كجاي ميدان رقابت قرار دارند
كاربر                                                                                                                                                                                                                                                                           

گلف نيوز|
 به تازگي اعالم ش��ده اس��ت كه كشور قطر بيشترين 
س��رعت اينترنت هم��راه در جه��ان را ب��ه كاربران و 

شهروندانش ارايه داده است.
تازه ترين آمارهاي منتش��ره از سوي پايگاه سنجش 
س��رعت اينترنت Ookla نش��ان مي ده��د كه قطر 
به عنوان يك كش��ور كوچك واق��ع در جنوب خليج 
فارس، در زمينه ارايه پرسرعت ترين اينترنت همراه از 
پيشرفته ترين كشورهاي جهان نيز جلو زده و سبقت 
گرفته اس��ت چراكه طبق تحقيق��ات و آزمايش هاي 
صورت گرفته، س��رعت اينترنت موباي��ل و همراه در 
اين كش��ور شيخ نشين و كوچك، س��ه برابر متوسط 
س��رعت اينترنت همراه در كش��ورهاي پيشرفته اي 
همچون اياالت متحده امريكا، كره جنوبي و كشورهاي 
اسكانديناوي كه همواره در تست سرعت اينترنت در 
مقام هاي نخست جاي مي گرفتند، گزارش شده است.

نتايج آزمايش هاي موسس��ه تحقيقاتي ookla كه 
در وب سايت رسمي آن نيز قابل مشاهده است، نشان 
مي دهد قطر ميزبان سريع ترين اينترنت همراه در جهان 
اس��ت چراكه س��رعت دانلود آن تا 63.22 مگابيت بر 
ثانيه نيز رسيده كه اين تقريبا سه برابر ميانگين جهاني 

)23.54 مگابيت بر ثانيه( است.
اين موفقيت تا حد زيادي مرهون تالش و فعاليت هاي 
گس��ترده يكي از اپراتورهاي مخابراتي بزرگ و فعال 

در دوحه قطر، اريدو )Ooredoo( اس��ت كه با ارايه 
جديدتري��ن خدم��ات و س��رويس هاي مخابراتي و 
 4.5G 4 وG ارتباطي نظير پوشش دهي كامل اينترنت
در سراسر اين كشور سعي داشته است بستر مناسبي 
را براي برقراري اينترنت پرسرعت و امكان دسترسي 

شهروندان قطري به آن فراهم كند.
اين اپرات��ور بزرگ همچني��ن پروژه ه��اي تجاري و 
آزمايش��ي برقراري و راه اندازي نس��ل پنجم اينترنت 
همراه 5G را در دس��ت دارد تا بتواند قطر را همگام با 
ساير كشورهاي پيشرفته در جهان پيش ببرد. از آنجا 
كه اخبار نسل جديد اينترنت 5G در گوشه و كنار جهان 
منتشر شده و كاربران بسياري نيز در انتظار اجراي آن 
هس��تند، كش��ورهاي زيادي با همكاري بزرگ ترين 
اپراتورهاي اينترن��ت و غول هاي تكنولوژي در جهان 

درصدد برقراري اين نسل جديد از اينترنتند.
اوايل سال 2012 ميالدي بود كه اتحاديه بين المللي 

مخابرات )ITU( تحت نظر س��ازمان ملل برنامه اي را 
 )IMT( براي توسعه تيم ارتباطات بين المللي موبايلي
براي افق 2020 و فراي آن )IMT-2020( آغاز كرد. 
درنتيجه رسما يك مسابقه جهاني براي تعيين نسل 
پنجم ش��بكه موبايل شروع ش��د و از آن پس، شاهد 
رقاب��ت تنگاتنگي ميان اپراتوره��اي اينترنت و تلفن 
همراه در سراس��ر جهان هس��تيم كه هر يك بدنبال 
برقراري و راه اندازي نس��ل جديد و پرسرعت اينترنت 
5G در كشورهاي مختلفي همچون كره جنوبي، ژاپن، 
چين، اياالت متحده امريكا، استراليا و غيره هستند و 
از توانايي ها و برنامه ه��اي خود در اين زمينه رونمايي 
مي كنند.بسياري از بزرگ ترين شركت هاي مخابراتي و 
اپراتورهاي فعال در جهان نظير نوكيا، اريكسون، هواوي 
و غيره به شدت در حال رقابت براي راه اندازي نخستين 
ش��بكه اتصال به اينترنت نس��ل پنجم 5G هستند. 
نس��ل پنجم ش��بكه تلفن همراه 5G، استانداردهاي 
پيش��نهادي براي نس��ل جديد ارتباطات سيار است 
كه پس از نس��ل چهارم شبكه تلفن همراه فعلي ارايه 
مي شود.كشورهاي بسياري در سراسر جهان از جمله 
اياالت متحده امريكا، كانادا، استراليا، چين، كره جنوبي، 
ژاپن در كنار برخي از كش��ورهاي اروپايي با همكاري 
بزرگ ترين اپراتورهاي جهان در حال برقراري نس��ل 
پنجم اينترنت همراه هستند و در اين زمينه فعاليت هاي 

گسترده اي را انجام داده اند.

فون آرنا|
 به نظر مي رس��د كه مايكروسافت قصد دارد تا اواخر 
سال جاري ميالدي، اپليكيش��ن يادداشت برداري 
Sticky Notes ويندوز 10 را براي سيس��تم هاي 
عام��ل اندروي��د و iOS ني��ز منتش��ر كند.يكي از 
محبوب ترين و كاربردي ترين برنامه هاي سيس��تم 
عامل ويندوز 10 كه مورد استقبال بي نظير كاربران 
رايانه قرار گرف��ت، برنامه يادداش��ت برداري تحت 
عنوان » استيكي نوت « يا Sticky Notes بود.اين 
برنامه به كاربران اجازه مي داد فهرس��تي از وظايف 
و مس��ووليت هاي روزانه و موردنظ��ر خود را برروي 
صفحه دس��كتاپ پين يا س��نجاق كنند تا همواره 
كارهاي��ي كه بايد انجام دهند، جلوي چشمانش��ان 

قرار بگيرد.
برنام��ه مذك��ور درس��ت همانند هم��ان كاري كه 
كارمن��دان بس��ياري در سراس��ر جه��ان به منظور 
جلوگيري از فرام��وش كردن فعاليت ه��اي روزانه 
خود، با نوشتن يادداش��تي كوچك و چسباندن آن 
برروي مانيتور است و به كاربران ويندوز 10 كارها و 

وظايفشان را يادآوري مي كند.
حاال به نظر مي رس��د كه ش��ركت مايكروس��افت، 
توسعه دهنده سيستم عامل ويندوز، تصميم گرفته 
اس��ت اين برنام��ه را از انحصار وين��دوز خارج كرده 
و تا اواخر س��ال جاري 2018 ميالدي براي س��اير 

پلت فرم هاي اندرويدي و iOS براي كاربران موبايل 
نيز منتشر و ارايه كند.

درصورت انتشار اين نس��خه به روزرساني جديد، 
كاربران اي��ن برنامه در وين��دوز 10 قادرخواهند 
ب��ود آن را با برنامه نص��ب ش��ده در موبايل خود 
همگام س��ازي و يكپارچه سازي كنند تا هميشه و 
همه جا به آن دسترسي داشته باشند. البته گفته 
مي شود نس��خه موبايلي اين برنامه به قابليت هاي 
جديدتر و رابط كاربري بهت��ر و راحت تري مجهز 
مي ش��ود تا تجرب��ه لذت بخش و راحت��ي را براي 

كاربران به ارمغان بياورد.
مايكروس��افت هنوز در واكنش به اين گزارش هاي 
منتشره در فضاي مجازي بطور رسمي سخني نگفته 
اس��ت و هنوز معلوم نيس��ت كه اين برنامه و نسخه 
به روزرس��اني شده براي گوش��ي هاي هوشمند چه 
زماني و با چه خصوصياتي عرضه و منتشر خواهد شد.

برنامه يادداشت برداري ويندوز ۱۰ به موبايل مي آيدقطر داراي بيشترين سرعت اينترنت همراه 
رويداد                                                                                                                                                                                                                                                                            فراسو                                                                                                                                                                                                                                                                           



اخبارشهرستانها
 Tue. August 21 . 2018  1180   11 سه شنبه  30 مرداد 1397   9 ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره بنگاهها

مدير كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان با اشاره به  اختصاص تخليه 20 درصد كاالهاي اساسي بندر شهيد رجايي چابهار گفت:

معاون صيد و بنادر ماهيگيري اداره كل شيالت هرمزگان: 

مشوق اصلي تكميل راه آهن چابهار-زاهدان

كشتي هاي چيني در آب هاي ايران حضور ندارند

مدير كل بنادر و دريانوردي اس��تان سيس��تان و 
بلوچس��تان گفت: ام��روزه امكان اتص��ال بنادر به 
شبكه هاي ريلي كشور به عنوان يكي از مزيت هاي 
رقابتي؛ عامل اصلي كاهش قيمت تمام ش��ده كاال 
و افزايش رقابت پذيري اس��ت كه از شاخصه هاي 
مطلوب تج��ار و صاحبان كاال در انتخ��اب بندر و 
كريدورهاي حم��ل و نقل خواهد ب��ود. در همين 
راستا فعال سازي كريدور شمال – جنوب )كريدور 
چابهار( با اتصال بندر چابهار به شبكه ريلي به عنوان 
اولويتي مهم در رقابت پذيري حمل كاال و ارتقاي 
سهم ترانزيت و تجارت دريايي حائز اهميت فراوان 
خواهد بود. واگذاري اين پروژه نيمه تمام به بخش 
خصوصي مي تواند با هدف تسريع در اتمام پروژه و 
جلوگيري از تحميل هزينه و فرصت از دست رفته 
بيش��تر؛ به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي دولت 
براي ايجاد جذابيت و تحرك در توسعه محور شرق 

ايفاي نقش نمايد.
بهروز آقايي اظهار داشت: با توجه به ارتقاي ظرفيت 
بندر شهيد بهش��تي چابهار به 8 و نيم ميليون تن 
به عنوان زيرساخت هاي پيش نياز توسعه سواحل 

مكران، لذا ضرورت بهره مندي اين بندر استراتژيك 
از قابليت ريلي مي بايس��ت به اولوي��ت اول وزارت 
راه و شهرس��ازي مبدل گردد كه با واگذاري پروژه 
مذكور به بخش خصوصي )ترجيحا پيمانكارهاي 
 مربوطه(؛ سه اولويت اصلي دولت در پهناورترين و 
 ك��م بهره مندتري��ن اس��تان ش��رقي، از جمل��ه 
فعال سازي بندر شهيد بهشتي چابهار، تكميل روند 
پروژه خط ريلي چابه��ار – زاهدان و احياي محور 
ش��رق به جهت انتقال كاالهاي اساس��ي كشور در 

زمان بحران محقق خواهد شد.
آقايي ادامه داد: در اين مدل واگذاري، جذابيت هاي 
بازگش��ت سرمايه با س��پردن تضامين تامين بار و 
كاال با تخصيص تخليه 20 درصد كاالي اساس��ي 
كش��ور )س��هم اس��تان سيس��تان و بلوچستان و 
استان هاي همجوار( در بندر شهيد بهشتي چابهار 
 BOT به بخش خصوصي و تكمي��ل پروژه با مدل
در بازه زماني منطقي و تامين هزينه هاي س��اخت 
و اتمام طرح از محل درآمده��اي حاصل از انتقال 
محموله هاي كاالي اساسي و بارهاي انتقالي در اين 

محور، امكان پذير خواهد بود.

 اي��ن روزها خبرهاي��ي در مورد حضور »كش��تي هاي 
صيادي چيني« در پهنه دريايي جنوب كشور در فضاي 
مج��ازي مي چرخد، اما اظهارنظرهاي رس��مي در اين 
زمينه حكايت از اين دارد كه هيچ خبري از اين كشتي ها 
 نيس��ت و همان گونه كه اس��تاندار هرمزگان مي گويد:

» اين اخبار صحت ندارد.«
مع��اون صي��د و بنادر ماهيگي��ري اداره كل ش��يالت 
هرم��زگان نيز در گفت وگو با ايرنا اظهار داش��ت: 100 
فروند كشتي داراي مجوز صيد فانوس ماهيان در درياي 

عمان فعال هستند.مسعود باراني افزود: بخشي از اين 
شناورها از كش��ورهاي خارجي آورده ش��ده كه البته 
تحت مالكيت يا اجاره شركت هاي ايراني فعاليت دارند 
بطوري كه تمام مدارك و پروانه هاي بهره برداري صادر 
شده توس��ط س��ازمان بنادر و دريانوردي و هم چنين 
شيالت ايران به نام شركت هاي ايراني است و شناورها 
نيز با پرچم ايران فعاليت مي كنند.وي ادامه داد: در اين 
خصوص نيز بايد بگويم با توجه به كمبود نيروي فني و 
ماهر و استقبال كم رنگ نيروهاي ايراني بخشي از خدمه 

آنها خارجي هس��تند كه بايد بر اساس آيين نامه سالي 
20 درصد از خدمه غير ايران��ي خود را كاهش دهند و 
نيروهاي بومي را جايگزين كنند.باراني بيان كرد: اداره 
كل ش��يالت هرمزگان نيز در اين راس��تا سال گذشته 
فراخواني براي معرفي نيروهاي بومي به كش��تي هاي 
صيد فانوس ماهي انجام داد كه بيش از 400 نفر مراجعه 
كردند اما متاس��فانه ب��راي آموزش و اس��تخدام روي 
شناورها استقبال مناسبي صورت نگرفت.وي ادامه داد: 
از 90 نفر افراد ساماندهي شده تعداد 50 نفر با هماهنگي 

شيالت آموزش ديده و مدارك دريانوردي گرفتند و 40 
نفر نيز خودش��ان داراي مدرك بودند كه از اين تعداد 
اكنون 50 نفر روي عرشه كشتي هاي مخصوص صيد 
فانوس ماهيان شاغل هستند.معاون اداره كل شيالت 
هرمزگان يادآور شد: با آمدن كشتي هاي صيد فانوس 
ماهي، 18 كارخانه توليد پ��ودر ماهي در هرمزگان هر 
يك با 20 كارگر و كارمند پس از سال ها دوباره فعاليت 
خود را از سر گرفتند.به گفته باراني، 40 درصد صيد اين 
كشتي ها شامل ماهيان حرام گوشت از جمله يال اسبي 

و ماه��ي مركب و چند گونه ديگر اس��ت كه با صادرات 
آنها س��االنه ميليون ها دالر ارز عايد كش��ور مي شود.

استاندار هرمزگان نيز پيش تر در موضع گيري قاطعي 
گفت: واگذاري مجوز صيد به شناورهاي چيني فعاليت 
در آب هاي خليج فارس و دري��اي عمان صحت ندارد.

فريدون همتي تاكيد كرد: برخالف آنچه در گوش��ه و 
 كنار از مراجع و منابع غيررس��مي به گوش مي رس��د 
هيچ گونه مجوز صيد به چيني ه��ا در آب هاي عمان و 

خليج فارس واگذار نشده است..

  بزرگ تري�ن تجم�ع دف ن�وازان اي�ران 
در سنندج برگزار مي شود

س�نندج|رييس حوزه هنري كردستان گفت: 
همزمان با آغاز هشتمين جشنواره بين المللي »دف 
نواي رحمت« بزرگ ترين تجمع و راهپيمايي دف 

نوازان ايران در سنندج برگزار مي شود.
امين مرادي در نشستي با اشاره به اينكه برگزاري 
اين جشنواره دراستان هم تبعات سياسي، فرهنگي 
و هم اقتصادي دارد، افزود: يكي از مهم ترين تبعات 
فرهنگي آن معرفي كردس��تان به عنوان پايتخت 
دف جهان اس��ت. رييس حوزه هنري كردس��تان 
اظهارداش��ت: اين جش��نواره امروز به برندي براي 
استان تبديل شده و توانسته منجر به ايجاد شورو 
نش��اط در جامعه كه از ويژگي هاي بارز موس��يقي 

عرفاني است، شود.

  ذبح 1۴ هزار راس دام
زاه�دان| مدي��ر كل دامپزش��كي سيس��تان و 
بلوچستان گفت: 14 هزار و ۶۶۷ راس دام در چهار 
ماهه نخست امسال در 11 كشتارگاه مستقر در اين 

استان كشتار شد.
مهدي حسيني اظهار داشت: هم اينك 11 كشتارگاه 
صنعتي شامل هشت كشتارگاه فعال، سه كشتارگاه 
غيرفعال و چهار كشتارگاه س��نتي در سيستان و 
بلوچستان وجود دارد. همچنين 2 كشتارگاه صنعتي 
فعال طيور در شهرستان هاي خاش و ايرانشهر وجود 
دارد و كش��تارگاه هاي طيور زاهدان و كش��تارگاه 
صنعت��ي طيور زه��ك غيرفعال اس��ت.مدير كل 
دامپزشكي سيستان و بلوچستان گفت: در اين مدت 
14 هزار و ۶۶۷ راس شامل 450 راس گوسفند، 4۶۷ 
راس بز، 10 هزار و ۳۳5 راس گاو و سه هزار و 415 
نفر شتر در كشتارگاه هاي اين استان كشتار شدند.

 سوداگران در كمين بازار فوالد
اصفهان|رواب��ط عموم��ي فوالدمبارك��ه  
درخصوص ميزان تحويل محصول به بازار، ميزان 
پرداخت مالي��ات، افزايش قيم��ت محصوالت 
ف��والدي در ب��ازار آزاد و دس��تورالعمل وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت براي كنترل قيمت ها 
را شفاف س��ازي كرد. در اين گزارش آمده است: 
ه����دف وزارت صنعت، مع����دن و تجارت از 
ابالغ اين دس��تورالعمل، كنترل قيمت ها به نفع 
مصرف كنندگان نهايي بوده است و ما هم موافق 
اين موضوع هستيم؛ اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاده 
اس��ت.در بخش ديگري از اين گزارش با اش��اره 
به تش��كيل بازار ثانويه و رسميت يافتن نرخ ارز 
در اين بازار آمده اس��ت: متاسفانه فرمول قيمت 
فوالد در بورس كاال هنوز به روز رس��اني نش��ده 
 و بر اس��اس ارز 4200 توماني تعيين مي ش��ود 
كه اعتراض فوالدس��ازان، نماين��دگان مجلس و 
فعاالن اقتصادي را موجب شده است؛ چراكه موجب 

توزيع رانت در بين دالالن و سودجويان مي شود. 

  توزيع ۲ هزارو ۶۰۰ تن برنج احتكار شده
زاهدان|مديركل تعزيرات حكومتي سيس��تان 
و بلوچس��تان گفت: توزيع 2 هزار و ۶00 تن برنج 
احتكار شده در زاهدان از ديروز )دوشنبه( در سطح 
بازار مصرف آغاز شد.حيدر ميرزايي گفت: كمتر از 
 10 روز از زمان كش��ف اي��ن محموله مي گذرد كه 
بر اساس قانون، كار توزيع آن در بازار آغاز شد. با توجه 
به حساسيت موضوع احتكار و برخورد با متخلفان 
اين حوزه، برنج هاي كشف شده با تصويب سازمان 
صنعت، معدن و تج��ارت به قيمت هر كيلو ۶ هزار 

تومان در ميان مردم توزيع مي شود.

 دستگيري به دليل ايجاد تصادفات ساختگي
قم| دادستان قم گفت: طي سال گذشته ۷0 نفر به 
دليل ايجاد تصادفات ساختگي در قم دستگير شدند.

مهدي كاهه  در ديدار با س��ردار عبدالرضا آقاخاني 
فرمانده انتظامي استان قم، با بيان اينكه تعامالت 
في مابين پليس و دستگاه قضايي به نفع جامعه است 
به آسيب شناسي برخي جرايم در قم اشاره و افتتاح 
مجتمع قضايي در قم را از نمونه هاي آن برشمرد كه 

منتج به كاهش برخي جرايم شده است.

  پرداخت 5 ميليارد ريال تسهيالت به فعاالن 
صنايع دستي بانه

سنندج|رييس ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري شهرستان بانه گفت: در قالب توسعه 
مشاغل خانگي بالغ بر 5 ميليارد ريال تسهيالت 
به متقاضيان حوزه صنايع دستي پرداخت شده 
است.سعداله رحيمي خواه اظهار داشت: در سال 
گذش��ته 420 نفر در دوره هاي آموزشي ۶ رشته 
صنايع دس��تي ش��ركت كرده اند و 25۳ گواهي 
مشاغل خانگي صادر شده است. امسال نيز 1۷۶ 
نفر مهارت ه��اي كار در حوزه صنايع دس��تي را 

فراگرفته اند. 

  مشاهير اروميه صاحب خانه ابدي مي شوند
ارومي�ه| رييس مركز مطالع��ات و پژوهش هاي 
شوراي اسالمي شهر اروميه از اختصاص قطعه اي 
براي مشاهير و هنرمندان اروميه در باغ رضوان خبر 
داد. محمد رضا عليزاده امام زاده گفت: مهم ترين 
مساله در تاخير تاس��يس اين طرح نبود مكان و 
قطعه اي خالي براي دفن مشاهير متوفي بود كه با 
جلسات متعددي كه برگزار شد اين مشكل حل 
شده اس��ت. او خاطرنش��ان كرد: پس از تنظيم و 
تصويب آيين نامه  سازمان آرامستان موظف است 
قطعه زميني را براي دفن مش��اهير و هنرمندان 

اروميه اختصاص دهد.

توزيع گوشت قرمز و مرغ 
منجمد در مناطق حاشيه اردبيل

۸ پروژه گازرساني سمنان 
افتتاح مي شود

 آموزش فني حوزه خدمات
بيشترين ظرفيت اشتغال را دارد

 استاندار در انتخاب شهردار 
هيچ دخالتي ندارد

همراهي مردم تضمين كننده 
موفقيت آن است

 اردبيل|رييس س��ازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
اردبي��ل گفت: متاس��فانه 
به دنب��ال كمبود و كاهش 
س��رمايه در گ��ردش در 
واحده��اي مرغ��داري 
شاهد كاهش 50 درصدي 
جوجه ريزي از ابتداي سال تاكنون در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته بوديم.به گزارش تسنيم، سيدحامد 
عاملي در جلسه بررسي مش��كالت بازار اظهار داشت: 
متاسفانه به دنبال كمبود و كاهش سرمايه در گردش 
در واحدهاي مرغداري ش��اهد كاه��ش 50 درصدي 
جوجه ريزي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بوديم 
كه اين امر س��بب بروز مشكالتي در سطح بازار استان 
ش��ده است.او تزريق س��رمايه در گردش به واحدهاي 
مرغداري در اس��تان را ضروري دانس��ت و بيان كرد: با 
كاهش نقدينگي مسلم است كه سطح جوجه ريزي در 
واحدهاي مرغداري در استان كاهش يابد و براي حل اين 
مشكل انتظار مي رود تا مسووالن امر در اين زمينه اقدام 
كرده و با تزريق سرمايه در گردش زمينه براي افزايش 
جوجه ريزي را فراهم كند.او  با تاكيد بر توزيع گوشت مرغ 
منجمد با قيمت مصوب هر كيلو ۶ هزار و ۷50 تومان را 
ضروري برشمرد و افزود: اين امر سبب تعديل قيمت مرغ 
و حل مشكالت در اين حوزه مي شود كه بايد اين موضوع 

در دستور كار قرار گيرد.

مل  عا ير س�منان|مد
شركت گازرساني استان 
س��منان از افتتاح هشت 
پروژه گازرساني طي هفته 
دولت در اس��تان خبر داد 
و گفت: ب��راي افتتاح اين 
پروژه ها 2۶ ميليارد و ۶00 
ميليون تومان سرمايه گذاري ش��ده است.به گزارش 
مهر، عليرضا ش��ريفي ن��ژاد در بازديد خبرن��گاران از 
ايستگاه تقليل فشار مومن آباد س��منان بابيان اينكه 
هش��ت پروژه گازرس��اني طي هفته دولت در سمنان 
به بهره برداري مي رس��د، ابراز داشت: براي افتتاح اين 
پروژه ها 2۶ ميليارد و ۶00 ميليون تومان سرمايه گذاري 
شده است.مديرعامل شركت گاز استان سمنان بابيان 
اينكه در افق سال 99 همه روستاهاي استان از نعمت 
گاز برخوردار خواهند ش��د، ابراز داشت: توسعه شبكه 
روس��تاي فروان، منطقه خلخاليه آرادان، افتتاح طرح 
گازرس��اني به روس��تاي منصور كوه از توابع دامغان، 
گازرساني به خوشه هاي صنعت و كشاورزي غرب استان 
شامل شهرستان هاي سمنان و سرخه از ديگر پروژه هاي 
 قابل افتتاح در هفته دولت محسوب مي شوند.شريفي نژاد

تصريح كرد: با وجود پراكندگي جمعيت و وسعت مناطق 
استان سمنان كه كار انتقال گاز را با هزينه هاي بسيار 
مواجه مي كند اما مي كوشيم تا سال يك هزار و 400همه 

مناطق به گاز دسترسي الزم را داشته باشند.

خراسان رضوي|معاون 
آموزش س��ازمان آموزش 
فن��ي و حرف��ه اي گفت: 
و  فن��ي  آموزش ه��اي 
مهارت��ي ح��وزه خدمات 
بيش��ترين زمينه سازي و 
ظرفيت سازي براي ايجاد 
اش��تغال را دارد. عليرضا حاتم زاده ديروز در حاش��يه 
همايش هم انديشي مناطق يك و هشت سازمان فني 
و حرفه اي در مشهد با بيان اينكه طبق آخرين رهگيري 
انجام شده از مهارت آموزان رشته هاي مهارتي و فني در 
كشور 50 درصد كساني كه با هدف اشتغال در بازار كار 
اقدام به مهارت آموزي كرده اند، به كار گرفته شده اند، 
افزود: معموال ۶0 درصد افرادي كه براي فراگيري يك 
فن و مهارت به مراكز فني مراجعه مي كنند، يا شاغلند يا 

با هدف اشتغال مي آيند.
او ادام��ه داد: 40 درص��د مهارت آم��وزان نيز با هدف 
بهره برداري شخصي و افزايش توانمندي در دوره هاي 
آموزش��ي ش��ركت مي كنند.معاون آموزش سازمان 
آموزش فني و حرفه اي در خصوص حذف يا بازنگري 
رشته هاي مهارتي مورد ارايه اين سازمان گفت: نمي توان 
در اين زمينه آمار رسمي ارايه كرد اما بايد توجه داشت كه 
ارايه رشته هاي فني و مهارتي بر اساس استانداردهاي 
آموزش��ي و در قالب كارگروه هاي تخصصي با حضور 

اساتيد انجام مي شود.

كرمانشاه|بعد از شايعات 
در خص��وص دخال��ت 
اس��تاندار كرمانش��اه در 
تعيين ش��هردار آينده اين 
شهر، معاون هماهنگي امور 
عمراني استانداري كرمانشاه 
گفت: هيچ فردي از سوي 
اس��تاندار براي تصدي ش��هرداري كرمانشاه معرفي 
و پيش��نهاد نش��ده و هرگونه خبر و گمانه زني در اين 

خصوص صحت ندارد و تكذيب مي شود.
به گزارش ايس��نا، مهرداد س��االري با تكذيب برخي 
ش��ايعات و خبرها مبني بر معرفي حميدرضا صارمي 
شهردار اسبق كرمانشاه  از سوي استاندار براي تصدي 
شهرداري كرمانشاه گفت: هيچ فردي از سوي استاندار 
و مجموعه استانداري براي تصدي شهرداري كرمانشاه 
به شوراي شهر كرمانشاه معرفي نشده و هر گونه اخبار 
پيرامون اين موضوع قوياً تكذيب مي شود.او تصريح كرد: 
استاندار و مجموعه استانداري معتقدند كه خود شورا با 
ارتباطي كه با مردم دارند بايد شهردار را انتخاب كنند 
و برخي خبرهاي منعكس ش��ده در كانال هاي خبري 
صحت ندارد.اين در حالي اس��ت كه در برخي كانال ها 
عنوان ش��ده به لحاظ اينكه آقاي صارمي همش��هري 
استاندار است براي تصدي شهرداري كرمانشاه پيشنهاد 
ش��ده، اما بايد توجه داش��ت كه آقاي صارمي اصالت 

بروجردي دارد و همشهري استاندار كرمانشاه نيست.

مركزي|مدي��ر عام��ل  
ش��ركت ش��هرك هاي 
صنعتي اس��تان مركزي 
گفت: با توجه به ش��رايط 
حساس كنوني در جنگ 
همراه��ي  اقتص��ادي، 
م��ردم در اجرايي ش��دن 
سياست هاي اقتصادي دولت تضمين كننده موفقيت 
آن است. به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان مركزي، مصطفي آمره با حضور در 
برنامه در مسير توس��عه صدا و سيماي شبكه آفتاب 
گفت: با توجه به اعمال تحريم هاي ناجوانمردانه امريكا 
و شرايط حساس كنوني دشمن به دنبال تزريق ياس 
و نا اميدي در جامعه است و اگر همراهي از طرف مردم 
صورت نگيرد سياست هاي اقتصادي دولت با شكست 
مواجه مي شود.مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
استان مركزي افزود: تمامي دستگاه هاي اجرايي طبق 
قانون مي بايست شركت ش��هرك ها را در تامين زير 
س��اخت هاي الزم براي توليد و ايجاد اش��تغال ياري 
رسانند.او تاكيد كرد: جذب سرمايه گذاري سبب رونق 
اقتصادي بنگاه هاي توليدي و رفع بيكاري مي شود كه 
براي تحقق اين مهم ايجاد زير ساخت و بستر هاي الزم 
ضروري است. با توجه به ماهيت حساس شهرك ها و 
نواحي صنعتي بي ثباتي در تصميم هاي اقتصادي يك 

سم مهلك براي اين بنگاه هاي اقتصادي است.

معاون علمي وفناوري رييس جمهور مطرح كرد

ورود دانشگاه ها به پروژه هاي بزرگ از طريق دانش بنيان ها
گروه بنگاه ها|

در ادامه س��فرهاي اس��تاني اعضاي كابينه براي بازديد 
از پروژه ه��اي اقتص��ادي؛ عمران��ي و خدمات��ي؛ معاون 
علمي وفناوري رييس جمهور ديروز براي بازديد و افتتاح 
بخشي از طرح هاي فناورانه و دانش بنيان به چهارمحال 
و بختياري سفر كرد؛ سفري كه در جريان آن برنامه هايي 
چون بازديد از طرح ملي سامانه پرتودهي چند منظوره 
گام��ا، بازديد از پ��ارك علم و فناوري، بازديد از ش��ركت 
ماشين سازي گازكربنيك ش��هركرد، شركت در جلسه 
شوراي اداري استان و ديدار با نماينده ولي فقيه در استان 
و... گنجانده شد تا فرآيند بهبود شاخص هاي فناورانه در 
استان ها از نزديك مورد بررسي و بازديد ميداني قرار بگيرد. 
ستاري اما در جريان اين س��فر با طرح اين سوال كه چرا 
طرح هاي فناورانه براي اقتصاد و معيشت امروز كشورمان 
مهم است؟ تالش كرد تا تصويري از اهميت اين طرح ها 
ارايه كند و با اشاره به اين واقعيت كه دانشگاه هاي كشور 
از طريق شركت هاي دانش بنيان مي توانند به پروژه هاي 
بزرگ اقتصادي ورود كنند از فعاالن دانشگاهي خواست كه 
به عنوان يك ركن تاثيرگذار در بهبود شاخص هاي فناورانه 

بازار كسب و كار كشورمان مشاركت كنند. 
واقعيت آن اس��ت كه توليد ثروت و ايجاد ارزش افزوده با 
بهره گيري از علوم و فناوري هاي جديد نقش بسزايي در 
توسعه اقتصادي جامعه دارد. مدلي كه كشوري مانند كره 
جنوبي با بهره مندي از آن توانس��ت در كوتاه ترين زمان 
ممكن پله هاي توس��عه و پيشرفت اقتصادي را طي كند 

و از ليست كش��ورهاي در حال توس��عه، خود را در زمره 
كش��ورهاي توس��عه يافته قرار دهد. اما تحقق اين مدل 
اجرايي براي اقتصاد ايران نيازمن��د درك ضرورت آن از 
سوي گروه هاي مرجعي مانند دانشگاه هاست؛ ضرورتي كه 
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري را بر آن مي دارد كه 
به صورت ميداني و از نزديك در جريان پيشرفت پروژه هاي 
فناورانه قرار بگيرد. طرح هاي فناورانه و محصول محور به 
طرحي گفته مي شود كه با استفاده از دانش و مهارت هاي 
س��ازمان يافته، منجر به طراحي، س��اخت و توسعه يك 

محصول )نظيردستگاه، دارو، واكسن، مواد اوليه، نرم افزار 
و ...( به منظور رفع يك نياز يا حل يك مش��كل در حوزه 
سالمت و بهبود كيفيت زندگي باشد. طرح هايي كه معموال 
ارزش افزوده فراواني دارند و قادرند بخش��ي از مشكالت 

اقتصادي كشور را در مسير حل و فصل شدن قرار دهند.

   مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي فناورانه
معاون علمي وفناوري رييس جمهور گفت: مش��كالت 
كش��ور جز با عقل و دانش قابل حل نيس��ت و الزم است 

دانش��گاه ها را به نوعي از طريق شركت هاي دانش بنيان 
وارد پروژه هاي بزرگ كرد. به گزارش پاد؛ س��ورنا ستاري 
در جريان سفر به شهركرد در حاشيه بازديد از طرح ملي 
سامانه پرتودهي چند منظوره گاما در جمع خبرنگاران، 
با اش��اره به اينكه بحث تحريم ها، بحث جديدي نيست، 
اظهار كرد: اگر بتوان به درستي در حوزه اقتصاد مديريت 
الزم را انجام داد مشكل خاصي مشاهده نخواهد شد گرچه 
بحث تحريم ها براي شركت هايي كه در داخل كشور بوده 
منفعت محسوب مي شود. مشكالت كشور جز با عقل و 
دانش قابل حل نيست و الزم است دانشگاه ها را به نوعي از 
طريق شركت هاي دانش بنيان وارد پروژه هاي بزرگ كرد.

او تصريح كرد: طرح ملي سامانه پرتودهي چند منظوره 
گاما از جمله اين پروژه ها است و براي نخستين بار است 
كه يك مجموعه خصوصي، در حوزه هسته اي و اتمي ورود 
پيدا كرده و در حال فعاليت روي س��امانه هاي پرتودهي 
هسته اي است و يك انتقال تكنولوژي فوق العاده خوبي از 
طريق دانشگاه هاي صنعتي شريف و شهيد بهشتي در اين 

مجموعه اتفاق افتاده است.
او ادامه داد: در حاضر فارغ التحصيالن حوزه هسته اي 
الزم نيست در سازمان هاي دولتي مشغول به كار شوند 
بلكه از طريق ش��ركت هاي دانش بني��ان مي توانند بر 
روي اين موضوع كار كنند كه اميد است بتوان حداقل 
۷ تا 8 مجموعه مش��ابه اين مجموعه را توس��ط بخش 
خصوصي در كشور تاسيس كرد.معاون علمي وفناوري 
رييس جمهور گفت: ما به عنوان دولت حمايت الزم را از 

چنين  پروژه هايي انجام مي دهيم همان گونه كه از اين 
پروزه حمايت جدي انجام شد و در حال حاضر اين مركز 
كار تجاري را آغاز كرده و محصوالت را مورد پرتودهي 
قرار مي دهد. اميد اس��ت نگاه جدي��د در حوزه اقتصاد 
توسعه يابد و خوشحال هستيم كه يك حوزه كه كامال 
در انحصار دولت بوده، اين انحصار به بخش خصوصي 

واگذار شده و در آن ورود پيدا كرده است.

  منطق�ه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري 
آماده سرمايه گذاري شد

 در حاشيه اين مراسم اس��تاندار چهارمحال و بختياري 
نيز گف��ت: منطقه ويژه اقتصادي اس��تان ب��راي حضور 
سرمايه گذاران در بخش هاي مختلف آماده سازي شده 
اس��ت.اقبال عباس��ي در ديدار معاون علم��ي و فناوري 
رييس جمه��وري از طرح ملي كالن پرت��و دهي گاما در 
منطقه ويژه اقتصادي ش��هركرد اف��زود: اين منطقه در 
4۳2 هكتار زمين ايجاد شده است و 101 واحد صنعتي 
و كش��اورزي در آن ايجاد مي شود.به گفته او، در منطقه 
ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري 44 واحد توليدي 
سلولزي و 42 واحد صنايع تبديلي داير خواهد شد.استاندار 
 چهارمح��ال و بختي��اري گف��ت: در يك م��اه اخير نيز
۳ تا 4 واحد موفق به دريافت پروانه فعاليت ش��ده است. 
طرح توليد كارتن سازي چهارمحال و بختياري نيز با ۳۶ 
نفر اشتغال و تبديل ۶ هزار تن كاغذ و كارتن باطله در اين 

منطقه احداث مي شود.
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تورم و مشكالت ارزي با بودجه وزارت بهداشت چه مي كند؟ 

نظام سالمت  در  پيچ بودجه 

ماجراي خروج اجباري محيط بانان از پاسگاه زردبند

تا يكي دو ماه آينده، بودجه 98 در دولت و س��پس 
مجلس مطرح مي شود و حاشيه بودجه وزارتخانه ها 
و ارگان هاي مختلف، بار ديگر به مهم ترين موضوع 
رسانه ها تبديل مي شود. اما بودجه وزارت بهداشت 
و وضعيت نظام درمان، از اهميت ويژه اي برخوردار 

است. 
بودجه س��ال 98 كش��ور در حالي بررس��ي خواهد 
شد كه به گفته وزير بهداش��ت، »شرايط كشور در 
ماه هاي آينده متفاوت مي ش��ود و همه بايد كمك 
كنيم تا به مردم آس��يبي وارد نش��ود«. پيش بيني 
شرايط متفاوت كش��ور در ماه هاي آينده، وضعيت 
بهداش��ت و درمان در س��ال بعد را هم در هاله اي از 

ابهام قرار مي دهد. 
اين در حالي است كه وزير بهداشت مي گويد ما براي 
سال 98 انتظار افزايش بودجه نداريم. بودجه سال 
97 اين وزارتخانه با رش��د هشت درصدي نسبت به 
سال قبل، 22 هزار ميليارد تومان تصويب شده بود 
ام��ا در اين بودجه، پيش بيني بودج��ه براي اجراي 
طرح پزشك خانواده كه زيربناي اجراي طرح تحول 

سالمت بود، ديده نشده است. 
حاال بايد ديد با توجه ب��ه وضعيت ارز و تورم، دولت 
مي تواند بودجه اي براي بهبود وضعيت نظام سالمت 
و اجراي طرح هاي زيربنايي مثل پزش��ك خانواده 
و نس��خه الكترونيك اختصاص بدهد ي��ا نه. اين در 
حالي است كه در چند ماه گذشته، وزارت بهداشت 
به س��مت كاهش بس��ته هاي حمايتي طرح تحول 
حركت كرده چراكه اجراي بدون برنامه طرح تحول 
سالمت، سازمان هاي بيمه گر را به دليل طلب هاي 
چندين ماهه از مراكز درماني در آستانه ورشكستگي 

قرار داده است. 
وزير بهداش��ت به مش��كالت پرس��تاران در بودجه 
97 هم اش��اره كرده و گفته اس��ت: مجلس و دولت 
در تصويب بودجه 98 بايد به حل مش��كالت حوزه 
پرس��تاري كمك كنند؛ چراك��ه كمبودهاي حوزه 
پرستاري، ظلم به همكاران پرستاري و به نوعي ظلم 
به مردم است. حسن قاضي زاده هاشمي در نشست 
سراسري ش��وراهاي هماهنگي پرستاري كشور با 
اعالم اين مطلب، اظهار كرد: متاسفانه به پرستاران 
اضافه كاري تحميل مي شود و يك نفر بايد وظايف 

چندين نفر را انجام دهد.
وزير بهداش��ت با بي��ان اينكه از نظر تع��داد نيروي 

مورد نياز پرس��تاري در كش��ور، با مشكالت جدي 
روبرو هستيم، افزود: سازمان هاي امور استخدامي و 
برنامه و بودجه بايد در اين زمينه شنونده مشكالت 
باش��ند و طرحي براي حل مشكالت كمبود نيروي 
انساني پرستاري در كش��ور داشته باشند. از طرفي 
به دنبال ارتقاي رضايتمندي مردم از خدمات حوزه 
سالمت هستيم كه بدون توسعه خدمات و مراكز و 
افزايش دسترسي مردم، اين مهم ميسر نمي شود و 
براي ارتق��اي رضايتمندي مردم، بايد خدمات ارايه 
داد كه نياز به تامين اعتبارات دارد. هاش��مي تاكيد 
كرد: بودجه كشور نسبتا محدود است، اما شرط عقل 
اس��ت كه در اعتبارات، اولويت بندي داشته باشيم. 
در كشور، اعتبارات و هزينه ها زياد است، اما بايد در 

جاي خود هزينه شود.

   نظام ناعادالنه پرداخت خودگردان 
وزير بهداش��ت نظام پرداخت خودگردان در حوزه 
س��المت كه از ۳۰ س��ال گذش��ته وجود داشته را 
ناعادالنه دانست و گفت: دولت و مجلس مي توانند 
براي اص��الح اين نظ��ام كمك كنن��د و البته همه 
بايد در برابر قانون، تس��ليم باش��ند. ب��دون توجه 
ب��ه كمبودهاي نيروي انس��اني در حوزه س��المت، 
نمي توان به توس��عه خدمات، افزايش دسترسي به 
 خدم��ات و ارتقاي رضايتمندي م��ردم از اين حوزه 

فكر كرد. 
وزي��ر بهداش��ت در بخش ديگري از س��خنان خود 
اظه��ار ك��رد: ب��راي بودجه س��ال آينده ب��ا وجود 
مشكالت اعتباري و تورم، درخواستي براي افزايش 
ميزان اعتبارات وزارت بهداش��ت نداريم، اما انتظار 
داريم مجل��س و دولت براي حل مش��كالت حوزه 
پرستاري در بودجه سال آينده، تدابيري بينديشند. 
هاش��مي افزود: نبايد اجازه دهيم كه ش��رايط قبل 
از اجراي طرح تحول س��المت، دوباره تكرار شود و 
رييس دانشگاه يا بيمارس��تان، مردم را براي انجام 
آزمايش هاي گران قيمت و تصوير برداري به خارج 
از بيمارس��تان ها ارجاع دهد. وزير بهداش��ت اضافه 
كرد: ارجاع بيماران براي تهيه وس��ايل و ملزومات 
پزشكي و انجام آزمايش به بيرون از بيمارستان ها، 
موجب ايجاد فساد در داخل و بيرون از بيمارستان ها 
مي شود و اگر رييس دانشگاه يا بيمارستاني مردم را 
براي تهيه ملزومات پزشكي به بيرون از بيمارستان ها 

مي فرس��تد، بايد برود. هاش��مي با اشاره به اهميت 
احترام به مردم، گفت: باي��د بپذيريم كه مردم و به 
ويژه فقرا، خيلي تحت فشار هستند و فاصله طبقاتي 

در كشور وجود دارد.
 البته مردم تقصير و گناهي ندارند و بيماران به خاطر 
گرفتاري ناخواس��ته اي كه دارند به بيمارس��تان ها 
مراجعه مي كنند و رفتار كادر بهداش��تي و درماني 
با مردم، مي تواند رفتارساز و اثرگذار باشد. بنابراين 
در ماه ه��اي آين��ده كم��ك و توجه به م��ردم بايد 
ويژه تر باشد. وزير بهداش��ت يادآور شد: به روساي 
بيمارستان ها و دانش��گاه ها بارها تاكيد داشته ام كه 
بهترين پيشنهادات پرستاران براي صرفه جويي در 
اعتبارات مورد تش��ويق واقع شود. هزينه هاي نظام 
سالمت بايد بدون كاستن از خدمت كنترل شود. به 
عنوان نمونه بايد اقدامات درماني و تجويز داروهايي 

كه مورد نياز نيستند را كنترل كنيم. 

   روزهاي سخت در ماه هاي پيش رو 
هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: 
در حال حاض��ر عمده وقت ما در وزارت بهداش��ت 
صرف تمهيدات براي مقابله با تحريم، پيش��گيري 
از قاچ��اق دارو و همچني��ن پيش��گيري از كمبود 
دارويي در كشور مي شود و وظايف وزارت بهداشت 
در تامين دارو و تجهيزات پزش��كي قابل مقايس��ه 
ب��ا وزارتخانه هاي ديگر نيس��ت. به عن��وان نمونه 
9۰۰۰ قل��م دارو، م��واد اوليه و جانب��ي، 28۰ هزار 
قلم تجهيزات پزش��كي در كش��ور وجود دارد كه از 
اين بين 22 هزار قلم تجهيزات و ملزومات پزشكي 

قيمت گذاري شده است. 
وزير بهداشت از مديريت منابع و پيشگيري از كمبود 
در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي، به عنوان وظايف 
مهم وزارت بهداش��ت ياد كرد و اف��زود: نبايد اجازه 
دهيم كه كمب��ود دارويي و تجهيزات پزش��كي در 

كشور ايجاد شود. البته نقدينگي يكي از بزرگ ترين 
مشكالت ما است و برخي شركت هاي تامين كننده 
دارو و تجهيزات پزش��كي حدود 2۰ ماه اس��ت كه 
مطالبات خود را دريافت نكرده اند كه تمهيدات الزم 
براي تامين نقدينگي انديشيده شده است. هاشمي 
افزود: ش��رايط كش��ور در ماه هاي آين��ده متفاوت 
مي ش��ود و همه بايد كمك كنيم تا به مردم آسيبي 
وارد نشود و تالش كنيم كاري كه به ما سپرده شده 
را به بهترين نح��و و در حد توان انج��ام دهيم و در 
انجام وظايف كوتاهي نكنيم. وزير بهداشت در پايان 
يادآور شد: اطمينان دارم كه مسير سخت پيش رو 
را با موفقيت پشت سر مي گذاريم و مهم است كه در 
اين مسير، هزينه اي كه پرداخت مي كنيم به حداقل 
برسد و اگر همه با هم اتحاد و همدلي داشته باشيم 
و توقعات را به صورت منطقي مطرح كنيم، آس��يب 

كمتري به كشور وارد خواهد شد.

در شرايطي كه پاسگاه محيط باني يكي از مهم ترين 
ابزار كار محيط بانان است، خبري مبني بر »خروج 
اجباري« تعدادي از محيط بانان منطقه شميرانات 
از پاسگاه محل استقرارش��ان و اسكان رييس اداره 
محيط زيست ش��ميرانات در اين مكان منتشر شد. 
هر چند كه به گفته معاون محيط زيس��ت طبيعي 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت اين مكان پاسگاه 
نبوده بلك��ه مهمانسراس��ت كه مدت��ي در اختيار 
محيط بانان قرار گرفته بود و بر اساس تشخيص مدير 
كل محيط زيست استان تهران، جابه جايي نيروهاي 

محيط بان صورت گرفته است.
توزيع مناسب پاس��گاه محيط باني در مناطق تحت 
مديريت محيط زيس��ت، امكان تسلط محيط بانان 
را بر منطق��ه فراهم مي كند تا حراس��ت و حفاظت 
از محيط زيس��ت به مناس��بت ترين ش��كل ممكن 
صورت گيرد. آنچه حضور محيط بانان را در مناطق 
چهارگانه محيط زيس��ت ض��روري مي كند؛ نقش 

بازدارندگي آنها در ميزان تخلفات است.
براي همين است كه كمبود پاسگاه محيط باني يكي 
از مهم ترين چالش هاي يگان حفاظت محيط زيست 
كشور است، به حدي كه بنا به آخرين اظهارنظرهاي 
جمشيد محبت خاني - فرمانده يگان حفاظت محيط 
زيست - تعداد پاسگاه هاي محيط باني در كشور ما، 
حدود يك ششم استاندارد جهاني است. در چنين 
شرايطي شنيدن خبر »خروج اجباري« محيط بانان 
پاس��گاه زردبند منطقه شميرانات منتشر شد و اين 

مكان از حضور محيط بانان خالي و به رييس محيط 
زيس��ت همان منطقه سپرده ش��د. اين موضوع را 
تع��دادي از محيط بان��ان منطقه كه ب��ه دليل اين 
تصميم تحت فشاركاري قرار گرفته بودند، به ايسنا 

گزارش دادند. 
در پاسخ به چرايي واگذاري يك پاسگاه محيط باني 
به رييس اداره منطقه، حميد ظهرابي، معاون محيط 
زيس��ت طبيعي س��ازمان حفاظت محيط زيست، 
به ايس��نا مي گوي��د: در كنار اداره محيط زيس��ت 
شهرستان شميرانات يك مهمانسرا وجود دارد كه 

مدتي در اختيار محيط بانان ق��رار گرفته بود و آنها 
از اين ساختمان اس��تفاده مي كردند اما در شرايط 
كنوني با حضور رييس اداره شهرستان شميرانات در 
اين مهمانس��را، محيط بانان به پاسگاه گلندوئك در 
نزديكي همان منطقه منتقل شدند البته جابه جايي 
نيروه��اي محيط ب��ان در هر اس��تاني در چارچوب 
اختيارات مديركل حفاظت محيط زيس��ت همان 

استان است.
او همچنين به اين موض��وع كه محيط بانان در يك 
كانكس حضور دارند نه در پاسگاه گلندوئك، پاسخ 

مثبت داده و اظهار مي كند: اين كانكس گذاشته شد 
اما ظاهرا مورد استفاده قرار نگرفت و محيط بانان در 
پاسگاه گلندوئك مستقر شدند و در حال حاضر يك 
پاسگاه محيط باني جديد در فاصله چند كيلومتري 
در حال س��اخت اس��ت كه مديركل محيط زيست 
اس��تان تهران قول داده است كه در اسرع وقت اين 
س��اختمان را تكميل كند و در اختيار محيط بانان 

قرار دهد.
البته با وجود اين توضيح همچنان يك ابهام بزرگ 
وجود دارد. آي��ا نبايد قبل از جابه جايي محيط بانان 
به كانكس يا پاس��گاه گلندوئك از پاس��گاه زردبند 
)همان مهمانسراي اداره ش��ميرانات(، يك پاسگاه 
جديد ساخته مي شد تا اين منطقه در هيچ ساعتي 
از حضور محيط بانان خالي نش��ود؟ و مهم تر اينكه 
آيا كانكس محل مناس��بي براي استقرا و استراحت 
محيط بانان است، آن هم در اين فصل از سال كه اوج 
گرماست؟ معاون محيط زيس��ت طبيعي سازمان 
حفاظت محيط زيست در ادامه در پاسخ به پرسشي 
مبني بر اينك��ه آيا اس��تقرار محيط بانان پاس��گاه 
زردبند در پاس��گاه گلندوئك، حفاظ��ت منطقه را 
تهديد نمي كند، با اشاره به مسافت كم بين پاسگاه 
گلندوئك و پاسگاه زرد بند مي گويد: فاصله پاسگاه 
گلندوئك و اين مهمانس��را كه قبال محيط بانان در 
آن اس��تقرار داش��تند؛ كمتر از پنج كيلومتر است 
و واقعي��ت آن اس��ت ك��ه در هيچ ي��ك از مناطق 
حفاظت شده در كشور س��ابقه ندارد كه دو پاسگاه 

محيط باني تا اي��ن حد به يكديگر نزديك باش��ند. 
ظهرابي ادامه مي دهد: ش��رايط منطقه شميرانات 
ب��ه دليل احتم��ال س��اخت و س��ازهاي غيرمجاز، 
تخريب ها و زمين خواري ها بسيار خاص و ويژه است 
اما چون فاصله كمي بين پاس��گاه زردبند و پاسگاه 
گلندوئك وجود دارد، اي��ن جابه جا كردن ها خيلي 
 مهم نيس��ت ضمن اينكه يك پاسگاه جديد در حال 

ساخت است.
او در م��ورد قانوني ب��ودن اس��تقرار رييس منطقه 
شميرانات در اين مهمانسرا )پاسگاه زردبند سابق( 
اظهار مي كند: اتخاذ چنين تصميمي به تش��خيص 
مديريت استان بس��تگي دارد و مي تواند به رييس 
منطقه مجوز استفاده از ساختمان مهمانسرا را بدهد. 
به خصوص كه محل كار اين مس��وول، در همان جا 
باشد، خانه مس��كوني در اختيار نداشته همچنين 

غيربومي باشد. 
من فكر نمي كنم ايراد قانوني داش��ته باش��د و اين 

موضوع جزو اختيارات مدير استان است. 
همچنين كيوم��رث كالنتري مدي��ر كل حفاظت 
محيط زيست استان تهران درباره پاسگاه محيط باني 
زردبند ش��ميرانات توضيحاتي اراي��ه مي دهد و در 
گفت وگو با ايسنا، تاكيد مي كند كه پاسگاه زردبند 
اصال پاس��گاه نبوده بلكه مهمانس��رايي است كه در 
اختيار رييس اداره محيط زيست منطقه شميرانات 
قرار گرفته است و محيط بانان نيز به پاسگاه محيط 

باني ديگري منتقل شده اند.

 زمزمه هاي كاهش مهريه
به ۵۵ سكه بهار آزادي

 كاهش اعزام معلم
 به خارج از كشور 

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان 
اينكه با وضعيت اقتصادي فعلي پرداخت مهريه هاي 
باال ممكن نيست، گفت: به دنبال طرحي براي به روز 

كردن قانون مهريه هستيم.
حس��ن نوروزي در مورد زمزمه هاي كاهش مهريه 
پرداختي به 55 سكه بهار آزادي، گفت: مهريه بايد 
طبق موازين شرع باشد. در شرع مقدس اسالم اساس 
اين است كه زندگي طبق يك توافقي شكل بگيرد. 
وقتي مي گويم هم كفو بودن، هم كفو بودن به معناي 
تناسب در همه زمينه هاي تحصيالتي، شخصيتي و 
مالي است. نماينده مردم رباط كريم و بهارستان در 
مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: به نظر مي رسد 
با شرايط اقتصادي امروز كه سكه به سه برابر قيمت 
يك سال پيش رسيده است مهريه بايد در يك حد 
معقولي باشد. اينكه مثاًل به تعداد سن زوجه سكه مهر 
شود اين همان چيزي است كه چيزي جز پر كردن 

زندان ها ندارد.
او ادام��ه داد: روح قان��ون مدن��ي و مجازات��ي ايران 
زندان زدايي و حبس زدايي اس��ت. بنابراين ما بايد 
مهريه را در حد و اندازه وسع زوج فرض بگيريم تا اين 
موضوع تبدل به معضلي براي خانواده ها و جامعه نشود. 
اگر اين موضوع باشد به نظر مي رسد كه هم اشكال 
شرعي دارد و هم اينكه روح قانون جمهوري اسالمي 
آن را نمي پسندد. اين نماينده مجلس دهم به خانه 
ملت گفت: راهكار ديگر اين است كه ما كاًل سكه را از 
مهريه برداريم يا كم كنيم و دارايي هاي ديگري مانند 
زمين و... را جايگزين كنيم تا در زمان مطالبه زوجه، 

زوج با مشكل پرداخت روبرو نشود.
او با بيان اينكه به ه��ر حال بحث به روز كردن قانون 
است، گفت: ما مي بينيم كه با شرايط فعلي افرادي 
كه قبال مثاًل ماهيانه يك ميليون تومان هزينه سكه 
مي كردند در حال حاضر بايد ماهيانه س��ه ميليون 
تومان هزينه كنند، اين فرد ممكن است 2 ميليون 
حقوق بگيرد؛ بنابراين بايد به فكر همسان س��ازي 
درآمد و مهريه بود. سخنگوي كميسيون قضايي و 
حقوقي مجلس شوراي اس��المي در پايان گفت: ما 
در اين كميسيون سعي مي كنيم طرح اين موضوع را 
آماده كنيم تا بعد از كارهاي كارشناسي دقيق، بتوانيم 

قانون جديدي را در اين زمينه به تصويب برسانيم. 

رييس امور بين الملل و مدارس خارج از كش��ور 
گفت: با توجه به محدوديت هاي بودجه اي كه براي 
مدارس خارج از كشور وجود دارد، در تالش هستيم 

تعداد معلمان اعزامي را كاهش دهيم.
غالمرضا كريمي با اش��اره به ش��رايط ثبت نام و 
جديد ترين آم��ار دانش آموزان اتب��اع خارجي و 
دانش آموزان افغان گفت: طبق آخرين آمار ۴5۰ 
هزار دانش آموز اتباع خارجي در س��ال تحصيلي 
97-96 در مدارس تحصيل كردند كه ۴2۰ هزار 
نفر آنها اتباع افغانستاني بودند. حدود 7۰ درصد اين 
اتباع در مقطع ابتدايي و مابقي در مقطع متوسطه 

تحصيل كردند.
او با اشاره به آمار دانش آموزان افغان در استان هاي 
مختلف كشور گفت: بيشترين دانش آموزان افغان 
در تهران و شهرستان هاي آن، اصفهان، خراسان 
شمالي، قم و شيراز هستند. ضمن اينكه امسال هم 
مشابه سال هاي قبل برنامه ريزي هاي الزم را انجام 
داده ايم تا تمامي دانش آموزاني كه الزم التحصيل 
هستند، بتوانند در مدارس ثبت نام شوند. رييس 
امور بين الملل و مدارس خارج از كشور به ايلنا گفت: 
هر دانش آموزي كه سال گذشته در مدارس ما بوده 
با ارايه كارنامه اش محدوديتي براي ثبت نام ندارد، 
اما بقيه اتباع كه تاكنون در مدارس حضور نداشتند، 
براي ثبت نام مي توانند به مراكزي كه وزارت كشور 
تعيين كرده مراجعه كنند و كد خاصي را دريافت 
كنند كه هنگام ثبت نام الزم است. كريمي در پاسخ 
به اين س��وال كه برخي خبرها حاكي از اين است 
كه برخي اتباع افغان در حال بازگش��ت به كشور 
خود هس��تند، آيا آماري از كاهش دانش آموزان 
افغانستاني در كشور موجود است، گفت: ساالنه 
بين ۱۰ تا ۱5 درصد افزايش تعداد دانش آموزان 
را داشته ايم، ش��ايد در حال حاضر آمار دقيقي در 
اين زمينه نت��وان ارايه داد، بايد منتظر بمانيم كه 
ثبت نام ها انجام شود تا اواخر مهر ماه مي توان به آمار 

دقيق تري دست پيدا كنيم.
رييس امور بين الملل و مدارس خارج از كشور درباره 
شرايط آمادگي مدارس خارج از كشور براي ورود 
به سال تحصيلي جديد گفت: طبق روال سال هاي 
گذشته مدارس در خارج از كشور در موئد مقرر باز 
خواهند شد و ثبت نام دانش آموزان هم كه از يك و 
دو ماه قبل صورت گرفته همچنان در جريان است. 
البته در تالش هستيم با توجه به محدوديت هاي 
بودجه اي كه براي مدارس خارج از كش��ور وجود 
دارد، تعداد معلمان اعزامي را كاهش دهيم، ولي از 
طرف ديگر معلم تبعي فرهنگي و غيرفرهنگي را 
افزايش مي دهيم كه بتوانند در اين مدارس در اول 

مهر كارشان را آغاز كنند.
كريمي با اش��اره به آمار دقيق معلم��ان خارج از 
كشور گفت: بيش از ۴۰۰ معلم اعزامي ارز بگير و 
ح��دود ۳۰۰ نفر معلم هم داريم كه ارزي دريافت 
نمي كنن��د، اين 7۰۰ نفر معلم رس��مي آموزش 
و پرورش در خارج از كش��ور هس��تند. وي درباره 
سطح علمي دانش آموزان مدارس خارج از كشور 
در مقايس��ه با دانش آموزان داخل كش��ور گفت: 
در واقع دو نوع مدارس در خارج از كش��ور داريم، 
يك سري مدارس هستند كه تعداد دانش آموزان 
آن قابل توجه است و هر مدرسه اي بيش از 2۰۰ 
نفر دانش آموز دارد كه شرايط معلم در آنجا مشابه 
مدارس داخل است. ضمن اينكه ما شاهد قبولي 
دانش آموزان مدارس خارج از كشور در المپيادها و 

كسب رتبه هاي خوب كنكور هستيم.

چهرهها                                                                                                                                                                                                                                                                           

بس��ياري از كارگران نس��بت ب��ه اين قان��ون گله 
دارند؛ قانوني كه وزارت بهداش��ت هم��واره پيگير 
آن ب��ود و س��رانجام ب��ه تصويب مجلس رس��يد تا 
س��هم درمان كارگران ب��ه جاي واريز به حس��اب 
س��ازمان تامين اجتماع��ي، به خزان��ه دولت واريز 
ش��ود. كارگران معتقدند اين قانون باعث مي ش��ود 
حقي كه آنها به عنوان س��هم كارگ��ر در بيمه واريز 
 مي كنند، در نهايت براي آنها باقي نمانده و براي آنها

 استفاده نشود. 
اما حاال اين قانون به تصويب مجلس رسيده است و 
درباره نحوه استفاده از اين سهم، بايد شفاف سازي 
ش��ود. عضو كميسيون بهداش��ت مجلس از تعيين 
مهلت يك هفته اي توس��ط رييس مجلس شوراي 
اس��المي ب��راي وزارت كار به منظور شفاف س��ازي 
روند واريز 27/9 س��هم درمان كارگ��ران به خزانه 

دولت خبر داد.
اكبر تركي با اعالم اين خبر كه رييس مجلس شوراي 
اسالمي مهلت يك هفته اي براي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي تعيين كرده تا در زمينه واريز سهم 
27/9 درمان كارگران به صندوق شفاف سازي كند، 

گفت: در نشست روز گذش��ته اين كميسيون كه با 
رييس مجلس ش��وراي اسالمي و وزراي بهداشت و 
كار برگزار شده بود، قرار شد نحوه واريز سهم27/9 
كارگران كه بر اساس مصوبه مجلس در بودجه 97 
تاكيد شده در حس��اب جداگانه اي در خزانه دولت 
واريز شود، شفاف شود. او در ادامه به خانه ملت گفت: 
آقاي الريجاني به رييس كميسيون بهداشت ابالغ 
كردند كه اگر تا هفته آينده نحوه واريز س��هم 27/9 
مشخص نش��د و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
به اين امر مبادرت نورزيد با استناد به ماده 2۳6 اين 
 موضوع به عنوان تخلف اين وزارتخانه به قوه قضاييه

 اعالم شود. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم، يادآورشد: البته 
با اين تصميمي كه اتخاذ شده است، قطعا در هفته 
آينده اين موضوع روش��ن خواهد شد، ضمن اينكه 
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين 
نشس��ت اعالم كرد بخشي از اين س��هم كه مربوط 
به كارگران بوده به خزانه واريز ش��ده و بخش��ي هم 
كه به كارمندان مربوط مي ش��ود را دنبال مي كنند 
ت��ا به نتيجه برس��د. عضو كميس��يون بهداش��ت و 

درمان مجلس شوراي اس��المي، تاكيد كرد: در پي 
شفاف س��ازي در اين حوزه مش��خص مي شود كه 
هزينه هاي درمان در س��اير حوزه ها هزينه نش��ده 
است، از سوي ديگر خريد خدمت هايي كه از طريق 
بيمارستان هاي دولتي و خصوصي انجام شده به ويژه 
مراكز درماني دولتي كه با مش��كل مواجه شده اند و 
رقمي كه بدين منظ��ور در خزانه دولت وجود دارد 
مشخص مي ش��ود كه بايد گردش كار پيدا كرده و 
به بيمارس��تان ها واريز شود تا به دنبال آن وضعيت 
اين مراكز بهتر ش��ده و كيفيت خدمات رساني هم 

ارتقا يابد.

مهلت يك هفته اي براي شفاف سازي واريز سهم كارگران به خزانه 
چهرهها                                                                                                                                                                                                                                                                           

مديركل دفتر آموزش هاي كاردانش وزارت آموزش و پرورش 
جزئيات ارايه وام دانش آموزي از سوي صندوق كارآفريني 
اميد را تشريح كرد. مصطفي آذركيش درباره روند ارايه وام 
كارآفريني به دانش آموزان و فارغ التحصيالن هنرستان ها، 
اظهار كرد: براي اولين بار بخش دانش آموزي به اساسنامه 
صندوق كارآفريني اميد كه در فروردين ماه سال جاري در 
هيات وزيران به تصويب رسيد اضافه شد.او افزود: اين مصوبه 
يكي از اقدامات در راس��تاي حماي��ت از فارغ التحصيالن 
هنرستان هاست. قبال در اساسنامه صندوق، بخش تسهيالت 
دانش آموزي وجود نداشت، اما اكنون با اضافه شدن اين بند به 
اساسنامه و تمهيد مقررات الزم، شرايطي به وجود آمده است 
كه منجر به حمايت از كسب و كار دانش آموزي شده است. 
مدير كل دفتر آموزش هاي كاردانش آموزش و پرورش با بيان 
اينكه اكنون هر كدام از دانش آموزان طرح كارآفريني داشته 
باشند، صندوق كارآفريني اميد تا بيش از 5۰ ميليون تومان 
تسهيالت در اختيار آنها مي گذارد، به ايسنا گفت: در مجموع 
هر كسي كه طرح و ايده اي داشته باشد كه منجر به توليد موثر 
شود تا 5۰ ميليون و حتي در مواردي گزارش شده امكان ارايه 
وام تا ۱۰۰ ميليون تومان هم براي آنها وجود دارد. آذركيش 
ادامه داد: عالوه بر اين صندوق اميد به برگزيدگان مسابقات 

كشوري و جشنواره ها نيز تسهيالتي مي دهد كه براي نفرات 
اول تا سوم به ترتيب ۱۰، 8 و 6ميليون تومان است.

او در ادامه از توسعه مركز رشد كارآفريني در خراسان رضوي 
خبر داد و گفت: فعاليت دفاتر همكاري هاي كاردانش در دو 
استان پايلوت ش��ده بود كه با اعالم آمادگي وزارت صنعت 
و شركت شهرك هاي صنعتي در آينده در تمام استان ها، 
دفتر همكاري هاي كاردانش خواهيم داشت. مديركل دفتر 
آموزش هاي كاردانش وزارت آموزش و پرورش تاكيد كرد: 
اتفاقات خوبي در جريان اس��ت كه كمك مي كند عرضه و 
تقاضا در آموزش متعادل شده، كيفيت آموزش  رشد و ضريب 

اشتغال افزايش يابد.

جزئيات وام 50 ميليوني دانش آموزي
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اوج گيري دوباره قيمت بليت سفرهاي هوايي 

توليد روزانه 9 هزار تن زباله در پايتخت

|   زهره عالمي | گروه راه و شهرسازي
يكشنبه ش��ب ارز دالر از سامانه نظارت ارزي )سنا( 
حذف و يوآن چين جايگزين آن ش��د، اين درحالي 
اس��ت كه از 17 مردادماه سال جاري و پس از ابالغ 
بخش��نامه بانك مركزي ب��ه س��ازمان هواپيمايي 
كشوري، سنا ارز مورد نياز براي ايرالين ها را تامين 
مي ك��رد و ب��ا تصميم جدي��د بانك مرك��زي براي 
حذف ارز دالر از سنا، پيش بيني مي شود مشكالت 
ش��ركت هاي هواپيماي��ي فراگيرتر ش��ود و به تبع 
آن قيمت بلي��ت پروازهاي داخل��ي و خارجي هم 

افزايش يابد.
البت��ه هفت��ه گذش��ته دبيرانجمن ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي از رايزني با بانك مرك��زي و وعده اين 
بانك براي تامين ارز از س��امانه نيما )نظام يكپارچه 
معامالت ارزي( خبرداده بود كه با گذشت يك هفته 
هنوز خبري مبني بر اجرايي شدن اين وعده منتشر 
نشده است و به نظر مي رسد كه اين وعده تنها براي 
آرام ك��ردن نارضايتي ايرالين ه��ا و فعاالن صنعت 

هوايي رسانه اي شده باشد.
هم اكنون و با تصميم جديد بانك مركزي، ايرالين ها 
وارد كارزار واقعي تامين ارز شده اند و بحث افزايش 
قيمت و مشكالت آن در س��ايه مشكل عدم تامين 
ارز گم شده اس��ت. دراين شرايط و با بغرنج تر شدن 
مش��كالت ايرالين ها اين س��وال مطرح مي ش��ود 
ك��ه حذف دالر از س��نا كه در ش��رايط فعل��ي بازار 
تامين كننده ارز ش��ركت هاي هواپيمايي است، چه 

تبعاتي براي ايرالين ها به همراه دارد؟
كارشناسان معتقدند كه حذف دالر از سنا مي تواند 
براي ايرالين ها دردسرس��از باشد، چون بيش از 60 
درصد هزينه هاي شركت هاي هواپيمايي ارزي است 
البته در اين شرايط شايد ايرالين ها بتوانند بخشي از 
هزينه هاي شركت فرودگاه هاي كشور را به صورت 
ريالي پرداخت كنند ام��ا در پروازهاي خارجي كه 
هزينه هاي مربوط ب��ه ناوبري، فرودگاهي و ... ارزي 
اس��ت ايرالين ها با مشكل مواجه مي ش��وند و اين 
مشكل براي مقاصدي كه ارزهايي مانند يورو و يوآن 
و ... را نمي پذيرند دو برابر مي شود و پاي صراف ها به 
ميان مي آيد و همين موضوع هزينه هاي بيشتري را 

به ايرالين و به تبع آن مسافران وارد مي كند.

   تشكيل جلسه براي بررسي مشكل
كاپيتان حميد رضا پهلواني،  رييس اس��بق سازمان 
هواپيمايي كش��وري با اش��اره به اينكه مش��كالت 
ايرالين ها با تصميم جديد بان��ك مركزي مبني بر 
ح��ذف دالر از س��نا افزايش مي يابد، ب��ه »تعادل« 
مي گويد: دوشنبه جلس��ه اي براي بررسي وضعيت 

موجود ايرالين ها از س��وي فع��االن صنعت هوايي 
برگزار شد تا برنامه اي براي مواجهه ايرالين ها با اين 

مشكل تدوين شود.
پهلواني مي افزايد: پيش بيني مي ش��ود با گذش��ت 
زمان، مش��كالت ش��ركت هاي هواپيمايي افزايش 
يابد، چون منبع تامين قطعات، خدمات فرودگاهي 
برخي مقاصدپروازي و ... دالر اس��ت و با حذف اين 
ارز، ايرالين ها بايد به دنبال يافتن راه هاي جايگزين 

باشند.
او ادامه مي دهد: البته يورو مي تواند جايگزين دالر 
ش��ود اما اين تغيير ارز هم نيازمن��د برنامه ريزي از 

سوي ايرالين هاست.
به گفته اين فعال صنعت هوان��وردي، اگر وضعيت 
موجود ادام��ه يابد با افزايش چش��مگير نرخ بليت 
مواجه نمي ش��ويم و درصورت افزايش قيمت، اين 

رشد جهشي نخواهد بود.

   كاهش شديد تقاضا براي سفرهاي داخلي 
درحال��ي كه كاپيتان پهلواني معتقد اس��ت كه اين 
تصميم بانك مرك��زي موجب افزايش ناچيز قيمت 
بلي��ت پروازهاي داخل��ي و خارجي مي ش��ود، اما 
محمدرضا ابراهيم پور،  كارش��ناس ارش��د اقتصاد 
هوان��وردي نظ��ر ديگ��ري دارد. او درگفت وگ��و با 
»تعادل« مي گويد: در صنعت هوايي كشورمان حجم 
عرضه از تقاضا كمتر است و به استثناي مسيرهاي 

زيان ده، بازار اشباع شده است.
او مي افزايد: در مباحث اقتصادي با افزايش قيمت، 
تقاضا كاهش مي يابد و بخشي از مسافرهاي هواپيما 
به علت نداش��تن توان اقتصادي، مجبور به استفاده 
از ساير موردهاي حمل و نقل يعني قطار و اتوبوس 

مي شوند.
ابراهيم پ��ور ادامه مي دهد: پيش بيني مي ش��ود با 
تصميم جديد بانك مرك��زي، ايرالين ها كه زيربار 
هزينه بيش��تر از درآمد نمي رون��د، بنابراين قيمت 
بليت پروازهاي داخلي و خارجي را افزايش مي دهند 
و با افزايش نرخ، بخش��ي از مسافرهاي فعلي از سبد 

تقاضاي سفرهاي هوايي خارج مي شوند.
او ادامه مي دهد: با كناررفتن بخش��ي از مسافران و 
متقاضيان س��فرهاي هوايي اگرچه تعادل بيشتري 
در بخش عرضه و تقاض��ا رخ مي دهد اما نتيجه اين 
تصميم جدي��د بانك مركزي در جهت ش��كوفايي 
صنعت هوايي نيس��ت و اتفاق مثبتي در اين زمينه 

رخ نمي دهد.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د اقتصاد هوانوردي، 
صنعت هوانوردي به واس��طه افزاي��ش تحريم ها با 
كاهش حجم عرضه و صندلي مواجه ش��ده است و 

اين موضوع به زيان مس��افران اس��ت چون با وجود 
افزايش تقاضا براي س��فرهاي هوايي، ش��اهد رشد 
عرضه نبوده ايم و با تصمي��م جديد بانك مركزي و 
افزايش نرخ بليت باز هم از حجم مس��افران هوايي 

كاسته مي شود.
ابراهيم پور اظهار مي كند: پيش بيني مي شود بازار 
سفرهاي هوايي به شرايط سال هاي دور نزديك شود 
كه تنها قش��رخاصي از جامعه يعني يكي دو دهك 
ابتدايي توان پرداخت هزينه بليت و سفرهاي هوايي 
را داشته باش��ند و ديگر اقشار متوسط نتوانند براي 

انجام سفر از هواپيما استفاده كنند.
او بيان مي كند: تصميمي كه در كش��ورهاي توسعه 
يافته گرفته شده اين بود كه به عنوان نمونه در امريكا 
در س��ال 1978 قانون مقررات زدايي اجرايي شد كه 
براساس اين قانون نرخ پروازها توسط ايرالين ها تعيين 
مي شود و دولت در اين زمينه دخالتي ندارد كه اجراي 
اين قانون موجب شد كه بازار رقابتي شود و شركت هاي 
كم هزينه وارد بازار شوند و افزايش سفرهاي هواپيمايي 

را به همراه داشت. 
اين كارش��ناس ارش��د اقتصاد هوان��وردي تصريح 
مي كند: اياالت متحده پس از 30 سال از اجراي اين 

قانون اعالم كرد كه بااج��راي قانون مقررات زدايي 
حجم مسافران س��ه برابر و قيمت بليت به يك سوم 

كاهش يافت. 
ابراهي��م پور با اش��اره به وضعي��ت موجود صنعت 
هوانوردي در كش��ورمان مي گويد: با وجود آنكه در 
سال 94 قانون آزادسازي اجرا شد كه هدف از وضع 
آن، كاهش قيم��ت بليت با افزاي��ش عرضه بود كه 
متاس��فانه با وضع موجود معلوم مي شود كه چنين 
قانون هايي براي كش��ورهايي موثر اس��ت كه بازار 
اقتصاد آزاد دارند و هواپيما به وفور يافت مي شود و 
ظرفيت و عرضه كاهش نمي يابد و در چنين بازاري 

امكان حضور بيشتر ايرالين ها وجود دارد.
او ادامه مي دهد: در كشورهاي توسعه يافته مي توان انتظار 
داشت كه شركت هاي هواپيمايي براساس درآمد-هزينه 
فعاليت مي كنند و براي جذب مسافر بيشتر اقدام به كاهش 
قيمت بليت مي كنن��د و در ايران كه ايرالين ها با افزايش 
هزينه چشمگير مواجه شده اند نمي توان كاهش قيمت 

بليت را با آزادسازي قيمت ها شاهد بود.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د صنعت هوانوردي، 
هزينه كنوني ايرالين ها نسبت به ايرالين هاي ساير 
كشورها بيشتر است و اگر به صورت متوسط قيمت 

صندلي براي هر ساعت 60 دالر باشد، قيمت بليت 
پرواز تهران مشهد 450 هزار تومان به باال مي شود و 
قيمت بليت دوطرفه حدود يك ميليون و 200 هزار 

تومان مي شود. 
او اضافه مي كند: مواجهه با شرايط فعلي در صنعت 
هوانوردي آسان نيست و تصميم جديد بانك مركزي 
هم مش��كالت اين صنعت را دوچندان كرده است و 
در پروازهاي خارجي اگر مقصد كشور اروپايي باشد 
ش��ايد براي پرداخت هزينه هاي ارزي بتوان از يورو 
اس��تفاده كرد اما درباره كشورهاي آسياي شرقي يا 

عربي نمي توان از يورو يا يوآن بهره برد.
اين كارشناس ارش��د اقتصاد هوانوردي معتقد است 
براي حل اين مش��كل مي توان از صرافي هاي كش��ور 
مقصد براي تبديل ارز اس��تفاده ك��رد اما اين موضوع 
هزينه هاي بيشتري را به ايرالين ها تحميل مي كند و 
به تبع آن قيمت بليت پروازهاي برخي مقاصد پروازي 

افزايش مي يابد.
ابراهيم پور ادامه مي دهد: با اين تصميم هزينه هاي 
تمام شده برخي مسيرهاي پروازي افزايش مي يابد 
زيرا ايرالين نمي تواند از حساب ارزي خود برداشت 
كند و بايد صرافي هاي كشور مقصد وارد كار شوند. 

گروه راه و شهرسازي|
رضا عبدلی، مديرعامل س��ازمان مديريت پس��ماند 
شهرداری تهران گفت: به طور ميانگين روزانه 9 هزار 
تن زباله از سطح شهر تهران جمع آوری می شود البته 
ميزان زباله اين شهر در برخی از مواقع به 12 هزار تن 
می رسد. در برخی از ماه های سال همچون فروردين و 
ارديبهشت نيز ميزان جمع آوری زباله از سطح ميانگين 
مقداری کمتر می ش��ود اما به طور ميانگين روزانه 9 

هزار تن زباله از سطح شهر تهران جمع آوری می شود.
به گزارش ايس��نا، عبدلي ادامه داد: از ميان زباله هاي 
جمع آوري ش��ده در س��طح ش��هر تهران 7500 تن 
زباله هاي خانگي هس��تند و 1200 تا 1300 تن زباله 
ارزش��مند در ميان زباله هاي جمع آوري ش��ده وجود 
دارد كه معموال قبل از جمع آوري توس��ط س��ازمان 
مديريت پسماند توس��ط زباله گردها يا افرادي كه به 
صورت غيرقانوني به جمع آوري آنها مشغول هستند از 
سطح شهر ميزاني از آنها جمع آوري مي شود.سازمان 
مديريت پس��ماند روزانه بين 200 ت��ا 300 تن زباله 
شهرهاي اقماري تهران را نيز جمع آوري مي كند. 100 
تن زباله هاي ويژه و پزش��كي و 43 هزار تن زباله هاي 
س��اختماني به صورت روزانه از س��طح ش��هر تهران 

جمع آوري مي شود.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران با 

اشاره به اينكه بايد اين سازمان به طور روزانه نسبت به 
رفت و روب شهر و تميز نگهداشتن المان هاي شهري از 
طريق پيمانكاران خود اقدام كند، افزود: 2700 دستگاه 
انواع ماشين آالت و تجهيزات در اختيار پيمانكاران ما 
قرار دارد كه 1200 دس��تگاه از اين ماشين آالت براي 

جمع آوري پسماند خشك به كار گرفته مي شود.
به گفته عبدلي، س��ازمان مديريت پسماند از طريق 
123 پيمانكار تاييد شده با عقد قرارداد نسبت به رفت 
و روب ش��هر اقدام مي كند كه عقد قرارداد و نظارت بر 
تمامي امور مربوط به اين پيمانكاران در اين مناطق از 
صفر تا 100 بر عهده نواحي 123 گانه و مناطق 22 گانه 
شهرداري تهران است و هزينه جمع آوري و رفت و روب 

شهر تهران روزانه 430 ميليارد تومان است.
وي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود به موضوع 
تشكيل اتاق فكر در اين سازمان براي طراحي اقدامات 
جديد و تدوين طرح جامع پسماند اشاره كرد و افزود: 
در اين س��ازمان حدود 8 درصد نيروي انساني اضافه 
داشتيم و ناچار به تعديل برخي نيروها شديم .برخي 
ماشين آالت خود را كه اضافه بودند فروخته و به جاي آن 
ماشين آالت مورد نياز را خريداري كرديم و توانستيم از 
همين محل ماشين آالت مورد نياز خود براي برف روبي 

را تامين كنيم.
وي افزود: با ادغام پيمانكاران جمع آوري زباله هاي تر و 

خشك، عالوه بر كاهش هزينه ها توانستيم در موضوع 
كاهش زباله گردها نيز تاثير به س��زايي داشته باشيم. 
اقدام ديگري كه قطعا در كاهش هزينه ها و شفاف سازي 
مي تواند به ما كمك كند موضوع تعيين صورت وضعيت 
الكترونيكي است كه در حال حاضر به صورت پايلوت 
در برخي مناطق شهر تهران اجرايي شده است و تحقق 
اين امر موجب ش��فاف س��ازي در پرداخت هاي ما به 

پيمانكاران خواهد شد.
عبدلي به موضوع طراحي اپليكيشن براي جمع آوري 
زباله هاي خشك توسط برخي از پيمانكاران اشاره كرد 
و افزود: متاس��فانه مافياي بزرگي با توجه به سود زياد 
جمع آوري زباله هاي خش��ك ش��كل گرفته كه براي 
ساماندهي آنها توسط افراد خالق اپليكيشني طراحي 
شده كه اگر اين اپليكيشن به طور كامل اجرايي شود 
مي تواند نقش به س��زايي در س��اماندهي جمع آوري 
زباله هاي خش��ك داش��ته باش��د. در حال حاضر اين 
اپليكيشن در منطقه يك به صورت پايلوت اجرايي شده 
كه مقرر شده پيمانكار از درب منازل زباله هاي خشك 
را به محلي كه پيش بيني ش��ده اس��ت منتقل كنند. 
اميدواريم بتوانيم با پيمانكاري به صورت دايم قرارداد 
ببنديم تا طرح جامع پسماند را تدوين كنيم. البته در 
اتاق فكري كه تشكيل شده اين كار را دنبال مي كنيم 
تا نهايتا  در مركز علمي به عنوان سند باالدستي تدوين 

شود تا در آينده اين سند راهي براي ادامه فعاليت هاي 
سازمان مديريت پسماند باشد.

وي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود به موضوع 
نخاله هاي ساختماني در سطح شهر تهران اشاره كرد و 
افزود: در شرايط فعلي كه ساخت و ساز در شهر تهران به 
ميزان زيادي كاهش پيدا كرده روزانه 43 هزار تن انواع 
خاك و نخاله جمع آوري مي شود كه به صورت يك كوه 
در حال دپو است. بر همين اساس با يكي از شركت ها 
قراردادي بسته و مقرر شد كه با احداث كارخانه اي تا 
نيمه دوم شهريور ماه س��ال جاري بتوانيم با ظرفيت 
3300 ت��ن آوار و نخاله جمع آوري ش��ده را تبديل به 
مصالح س��اختماني مورد نياز كنيم. اي��ن كارخانه با 
س��رمايه 60 ميليارد تومان و به صورت 100 درصدي 
توس��ط بخش خصوصي احداث ش��ده است و تالش 
خواهيم كرد كه بتوانيم دو كارخانه ديگر را همزمان با 

افتتاح اين كارخانه كلنگ زني كنيم.
وي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود به موضوع 
زباله سوزها اشاره كرد و افزود: در حال حاضر يك زباله 
س��وز با ظرفيت 150 تن در حال فعاليت است اما در 
مقايسه با نسبت زباله هاي جمع آوري شده ظرفيتش 
بسيار اندك است كه اميدواريم با جذب سرمايه بتوانيم 

زباله سوزهاي جديدي را احداث كنيم.
وي ادامه داد: زباله هاي پزش��كي نيز ك��ه به موضوع 

بحراني تبديل شده روزانه 100 تا 120 هزار تن است 
كه آمار دقيقي نسبت به آن وجود ندارد. چرا كه مسوول 
اين كار ما نيستيم و آمارها در اختيار وزارت بهداشت 
اس��ت. ضمن آنكه مس��ووليت حمل و دفع زباله ها بر 
عهده توليد كننده است اما در حال حاضر به گردن ما 
افتاده و جمع آوري اين زباله ها توسط ماشين هاي مجزا 
و در محل مخصوصي با شرايط خاص انجام مي شود. 
بي ترديد زباله هاي پزشكي بايد سوزانده شوند و دفن 

روش صحيحي براي اين زباله ها نيست.
مديرعامل س��ازمان مديريت پس��ماند در خصوص 
موضوع بكارگيري كودكان كار در جمع آوري زباله هاي 
سطح ش��هر نيز گفت: ميزان قابل توجهي از پسماند 
سطح شهر ارزشمند اس��ت كه از جمله آنها مي توان 
به مقوا، كاغذ، پالستيك و شيش��ه اشاره كرد كه اين 
مواد ممكن است هر كيلو زباله را تا حدود 900 تومان 
ارزشمند كند كه اين موضوع انگيزه زيادي براي افراد 
س��ودجو براي زباله گردي فراهم مي كن��د. از اين رو، 
برخي از اين افراد كودكان كار را در خارج از شهر اسكان 
داده اند و بعضا با حقوق هاي ناچي��ز براي جمع آوري 
زباله ها بكار مي گيرند. ب��راي مقابله با اين بحران بايد 
همه دستگاه هاي ذيربط از جمله بهزيستي و نيروي 
انتظامي، س��ازمان مديريت پسماند را ياري كنند تا با 

اين امر مقابله جدي انجام شود.

مديرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جديد گفت: طبق طرح جديد قرار است 50 هزار واحد 
مس��کونی در شهرهای جديد کشور ساخته شود که عمليات اجرايی 10 هزار واحد آن از هفته 
دولت امسال و مابقی از 22 بهمن آغاز خواهد شد. به گزارش پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
حبيب اهلل طاهرخانی اظهاركرد: سی سال است که از آغاز سياست و استقرار شهرهای جديد در 
کشور می گذرد. در حال حاضر 16 شهر جديد در کشور به مرحله سکونت پذيری رسيده و دارای 
جمعيتی يک ميليون نفری هستند که از اين بين 7 شهر جديد به حدود جمعيت 100 هزار نفری 
رسيده اند. او افزود: سکونت جمعيت 100هزار نفری در شهرهای جديد بسياری از فعاليت هارا از 
لحاظ اقتصاد شهری خصوصا درحوزه های ارتقای کيفيت زندگی شهروندان به صرفه کرده و اين 
فرصت را ايجاد می کند تا برنامه ريزی های الزم برای جبران کمبود خدمات روبنايی و زيربنايی 
و همچنين ارتقای کيفيت زندگی را مدنظر قرار دهيم. معاون وزير راه و شهرسازی با بيان اينکه 
سياست ايجاد شهرهای جديد در حال حاضر به مرحله بلوغ رسيده است، گفت: رشد جمعيت 
ش��هرهای جديد از سال 90 تا 95 بيش از 8 برابر رشد جمعيت شهری و همچنين بيش از 10 
برابر رشد جمعيت در کل کشور گزارش شده است، اين در حالی است که آمار موجود رشد 13 
درصدی شهرها را به صورت ساليانه نشان می دهد و پيش بينی می کنيم اين روند در 10 سال 

آينده هم تا 20 درصد افزايش داشته باشد. 

تولید۵۰هزارواحدمسکونیدرشهرهایجديد
مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازی در نشس��ت مش��ترک ب��ا جامعه مهندس��ان مش��اور 
ب��ا تاکيد ب��ر اين مطل��ب ک��ه درگفت وگ��و در موض��وع ارج��اع پروژه های ش��هری از 
حاشيه س��ازی پرهيز ش��ود، گفت: در معاونت معماری و شهرس��ازی در صدد هس��تيم 
 ت��ا طرح های آتی ب��ا رويکردهای جديد وزارتخان��ه و بر مبنای بازآفرينی ش��هری، تهيه

 شوند.
به گ��زارش پايگاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی، محمدس��عيد ايزدی گف��ت: نحوه 
ارج��اع کار ک��ه دغدغه جامعه مهندس��ان مش��اور اس��ت دغدغ��ه ای عمومی اس��ت، 
در عي��ن ح��ال، در ارج��اع کار، ش��اهديم ک��ه ش��رکت بازآفرين��ی ش��هری ب��ه 
 گفت��ه و تايي��د مديرعام��ل آن از ش��فافيت الزم در واگ��ذاری طرح ه��ای بازآفرين��ی

 برخوردار است.
معاون معماری و شهرس��ازی تصريح کرد: به ش��دت از مباحثی که ممکن اس��ت برخی 
بخواهند از ارايه آنها حاشيه س��ازی هايي داشته باشند پرهيز می کنيم و به همين دليل با 
جلسات مشترکی که با اعضای حرفه داريم سعی داريم تا مسائل و مشکالت را حل و فصل 
کنيم. ايزدی تصريح کرد: آمادگی داريم گفت وگوها را با کمک حرفه به نتيجه برسانيم و 

بتوانيم در درازمدت با تداوم اين روش، گام هايی رو به جلو برداريم. 

پرهیزازحاشیهسازیدرارجاعپروژههایشهری
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: رسانه ها بايد برای چاپ 
آگهی پيش فروش ساختمان از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسالمی استعالم 
بگيرند و مجوز دريافت کنند. به گزارش پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پرويز فيروز در 
خصوص آئين نامه اجرايی قانون پيش فروش ساختمان و صدور شناسنامه فنی ساختمان 
كه برگزار ش��د، اظهار کرد: قرارداد پيش فروشی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد 
فاقد هرگونه اعتبار اس��ت و قابليت پيگيری نخواهد داشت.او ادامه داد: کسی که می خواهد 
ساختمانی را بفروشد بايد يک قرارداد رسمی در دفترخانه ای به ثبت برساند که وظيفه تنظيم 
اين قرارداد برعهده ثبت است که انجام شده، مراحل پايانی را گذرانده و به دستگاه های ذيربط 
ابالغ شده است.به گفته فيروز مهندسان ناظر که وظيفه طراحی و معماری ساختمان را بر 
عهده دارند و بايد در نقشه های خود شناسنامه فنی ساختمان را لحاظ کنند و وظيفه شهرداری 
نيز تنظيم شناسنامه فنی ساختمان و تأييد گرفتن از ناظر است که براساس آن ساختمان 
ساخته می شود.تهران بيان کرد: بانک ها وظيفه افتتاح حساب را به عنوان بانک عامل برای 
فروشنده دارند که خريدار هم بايدبرای پرداخت هرگونه وجهی از اين بانک های عامل اقدام 
کند که مشاوران امالک تنها می توانند يک قرارداد رسمی تنظيم کنند و پيش فروشنده را 

برای تنظيم قرارداد رسمی به يکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمايی کنند.

امكانتبلیغپیشفروشمسكنبامجوزارشاد

نقدی بر يک ُفرماليسم حقوقی
اگرچه در حمل هوايی بار، 
شروط و مقررات حمل از 
پيش در قال��ب فرم هايی 
يکس��ان )بارنامه هوايی( 
تهيه و تنظيم می ش��وند، 
ولی طرفين قرارداد حمل 
می توانند زاي��د بر آنچه از 
پيش تنظيم ش��ده است، 
شروط و مقررات ديگری را 
برای حمل کاال، درنظر بگيرند. در اين صورت، شروط و 
مقررات اضافی نيز بخشی از کل قرارداد است و طبيعی 
است که لزوم وفای به عقد، شامل آنها نيز می شود و در 
فرض تخلف، متخلف مس��ئول جبران خسارت های 
ناش��ی از تخلف خود اس��ت.ولی اخيرا دادگاه بخش 
جنوبی نيويورک )=دادگاه نخستين( در پرونده ای که 
مربوط به حمل موتور جت بوده، با وجود تخلف از شرط 
مقرر در بارنامه هوايی و ورود خس��ارت، به نتيجه ای 
عجيب دست يافته اس��ت که قضيه و تصميم دادگاه 
ذيال نقل می شود:يک شرکت آمريکايی برای ارسال 
موتور جت از فلوريدا ب��ه فرانکفورت آلمان، ترتيبات 
حمل کاال را فراهم می کند. در بارنامه مقرر می شود که 
تمامی حمل و نقل زمينی بايد با سيستم تعليق بادی 
کامل انجام گيرد. يعنی هر محور وسيله بايد مجهز به 
اين سامانه باشد. پس از وصول کاال به فرودگاه مقصد، 
موتور جت برای حمل به مقصد نهايی بر روی وسيله ای 
بارگيری می شود که تماما  به سيستم تعليق بادی مجهز 
نبوده است؛ درحالی که تريلر از اين سيستم برخوردار 
بوده، تراکتور فاقد اين ويژگی بوده اس��ت. اين تخلف 
شرکت حمل کننده، گيرنده بار )=شرکت هواپيمايی 
لوفت هانزا( را مجبور به انجام بازرس��ی موتور می کند 
ولی بازرس��ی گيرنده ورود هيچ خسارتی را در ارتباط 
با حمل و نقل نادرست، به اثبات نمی رساند. بيمه گر، 
هزينه های بازرسی را که بيش از 100 هزار دالر بوده، 
پرداخت می کند و برای دريافت آن، عليه شرکت حمل 
کننده بار، دعوای قائم مقامی می کند. در اين پرونده، دو 
چيز مورد اختالف طرفين نبود: نخست، حمل موتور 
به شيوه نادرست و برخالف شرط مقرر، دوم، خسارت 
نديدن موتور به سبب حمل نادرست.بدينسان دادگاه 
بايد تصميم می گرفت که آيا امکان جبران هزينه های 
بازرسی در فرضی که هيچ خسارت فيزيکی به کاال وارد 

نيامده است، وجود دارد يا نه؟ 
چون اين حمل و نقل به دليل بين المللی تابع پيمان 
يکسان س��ازی برخی مقررات حم��ل و نقل هوايی 
بين المللی، موس��وم به مونترال 1999 ب��ود، دادگاه 
با توس��ل به متن پيم��ان، از صدور حک��م به جبران 
هزينه های بازرسی امتناع نمود، زيرا به نظر دادگاه، در 
پيمان مونترال، متصدی حمل در صورت تلف، نقصان 
يا ورود خسارت به کاال مسئول زيان وارده است و حال 
آنکه در قضيه حاضر نه موتور تلف شده و نه دچار نقصان 
يا خسارت شده اس��ت. جالب آن است که دادگاه باور 
دارد که اين نتيجه اگرچه سخت و ناخوشايند است، 
ولی نتيجه ای است که با مالحظه زبان روشن پيمان به 
دست می آيد. )يعنی زبان صريح پيمان مانع از جبران 
هزينه های بازرسی در فرض عدم ورود خسارت است(. 
ظاهرا  از اين رای، تقاضای تجديد نظر ش��ده اس��ت و 
هنوز دادگاه تجديد نظر درباره مشروعيت و درستی آن 
تصميم نگرفته است، ولی به نظر می رسد که تصميم 
دادگاه نخستين از چند جهت قابل انتقاد است:نخست، 
اين نتيجه بيش از آنکه با زبان صريح و روش��ن پيمان 
هماهنگ باشد، نتيجه اعمال مکانيکی و ماشينی قواعد 
حقوقی است و حال آنکه اعمال مکانيکی و ماشينی 
قواعد حقوقی )=فرماليس��م حقوقی( ما را هميشه به 
عادالنه ترين و بهترين نتيجه نمی رساند. بی شک بايد 
از فرماليس��م حقوقی گريخت، آن وقت که توسل به 
آن حاوی نتايج سخت و غيرقابل قبول باشد. بی ترديد 
قاضی همچون يک گرامافون نيست که فقط موظف 
به خواندن صفحات صامت قانون باشد. اگر هزينه های 
بازرس��ی کاالی آسيب نديده با وجود تخلف از شرط، 
غيرقابل جبران باشد، پس بايد پرسيد که فايده درج 
شرط به کجا می رود؟ از همين رو، مشروعيت تصميم 
دادگاه با مبانی تحليل اقتصادی حقوق، از جمله لزوم 
بازدارن��ده بودن قواعد حقوقی ني��ز همخوانی ندارد؛ 
وانگهی گيرنده در بازرسی بار، نه فقط عليه خود اقدام 
نکرده، بلکه نظر به حساسيت و اهميت محموله، کاری 
متعارف کرده است؛ گيرنده با اين کار خواسته است تا 
از ضرر آتی احتراز کند، ضرری که ممکن بود به قيمت 
جان مسافران و خسارت های مالی بيشتر تمام شود. 
دوم، بر اين قضيه، پيمان مونترال 1999، حاکم نيست، 
زيرا اساسًا مطالبه هزينه های بازرسی کاالی خسارت 
نديده در محدوده و قلمرو آن نمی گنجد؛ درست است 
که اين حمل و نقل به دليل وقوع در قلمرو دو دولت عضو 
پيمان مونترال، تابع پيمان است، ولی چنين دعوايی با 
اين خواسته تحت حاکميت پيمان مونترال قرار ندارد، 
چراکه پيمان درباره آن خواسته حکمی مقرر نداشته 
است. آری اگر پيمان همانند خسارت تنبيهی )=ماده 
29(، جبران هزينه های بازرسی کاالی آسيب نديده 
را ممنوع يا ناممکن می خواند، آن وق��ت رای دادگاه 
با زبان صريح و روشن اين سند بين المللی هماهنگ 
می بود، ولی وقتی که پيمان درباره اين مساله حکمی 
ندارد، چگونه می توان سکوت آن را به غيرقابل جبران 
بودن چنين خسارت هايی تعبير کرد و حال آنکه اصوال 
به ساکت نظری نسبت داده نمی ش��ود. شايد تصور 
ش��ود که مونترال 1999 پوشش دهنده همه جوانب 
مسئوليت متصدی حمل و نقل است؛ يعنی اگر مونترال 
1999 درباره مساله ای حکمی مقرر نکرده باشد، پس با 
مراجعه به قوانين ديگر نيز امکان شناسايی مسئوليت 
وجود ن��دارد. ولی بايد گفت که پيمان مونترال دقيقا 
پوشش دهنده همه جوانب مسئوليت متصدی حمل 
نيس��ت، چنانچه عنوان پيمان گواه بر اين اس��ت که 
تدوين کنندگان سند تنها برخی مقررات حمل و نقل 

هوايی را يکسان کرده اند، نه همه آن را. 
ناگفته نماند که حتی برخی نويسندگان، انکار جبران 
خس��ارت های غيربدنی  ناش��ی از اعم��ال عمدی و 
تقصيرآميز متصديان حمل و نقل هوايی را به سختی 
موافق با اصل لزوم جبران خسارت که در مقدمه پيمان 
به آن تصريح شده است، تصور کرده اند. به داليل مذکور، 
اين تصميم آنچنان هم با زبان صريح و روشن پيمان 

هماهنگ به نظر نمی رسد.

اخبار                                                                                                                                                                                                                                                                           

میالد صادقی
پژوهشگر حقوق هوافضا
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جمعي از واردكنندگان با ثبت شكايت در ديوان عدالت اداري، به پرداخت ما به التفاوت ارزي معترض شدند

ليست جديد معافيت از پرداخت مابه التفاوت ارزي اعالم شد 

رييس مركز ملي فرش با تشريح آمار تجارت فرش كشور خبر داد

چالش ارزي بين دولت وتجار

پيگيريخروج»فرش«ازليستتحريمها

گروه صنعت|
مناقش��ه ارزي ميان دولت و واردكنندگاني كه بر اس��اس 
مصوبه جديد هيات وزيران، ملزم به پرداخت مابه التفاوت 
نرخ رسمي ارز و نرخ آن در بازار دوم شده اند، وارد فاز جديدي 
شده است. بطوري كه جمعي از واردكنندگان معترض، روز 
گذشته با حضور در ديوان عدالت اداري شكواييه اي عليه 
اين مصوبه ارزي دولت تنظيم كردند. در متن اين شكواييه، 
خبر از بروز »يك چالش ارزي« ميان دولت و واردكنندگان 
به ميان آمده است؛ جنگي كه به گفته آنها، بازنده آن جامعه 
خواه��د بود. اين تجمع اعتراضي در حالي ش��كل گرفت، 
كه همزمان وزارت صنع��ت، معدن و تجارت پيش نويس 
فهرستي را منتشر كرد كه دايره معافيت مابه التفاوت ارزي 

براي سه گروه كااليي وارداتي را ترسيم كرد. 
مصوبه اي كه برخي از فعاالن اقتصادي معتقدند كه اين اقدام 
ممكن است منجر به افتادن در چرخه خطاي توزيع رانت 
شود. براساس اين فهرست، گروه اول كاالهاي وارداتي كه 
معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزي شدند شامل »ماشين 
آالت، تجهي��زات، قطعات يدكي خ��ط توليد و طرح هاي 
مرتبط با هريك از دستگاه هاي اجرايي« است. »مواد اوليه 
وارداتي، قطعات و ملزومات مورد نياز كه محصول نهايي آن 
با ارز رسمي قيمت گذاري مي شود با تشخيص وزارتخانه 
توليدي ذيرب��ط« دومين گروه كااليي وارداتي به ش��مار 
مي روند كه در ليست معافيت ارزي جا خوش كرده اند. اما 
سومين گروه كاالهاي وارداتي كه در اين ليست معافيت 
ارزي قرار گرفته اند، »مواد اوليه دارو، تجهيزات پزشكي و 
قطعات يدكي تجهيزات پزشكي و ملزومات پزشكي« است 
كه مشمول قيمت گذاري با ارز رسمي با تشخيص وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

معافيتهاقطعيشدند
مجتبي خسروتاج، رييس س��ازمان توسعه تجارت ايران 
چند روز پيش در گفت وگو با »تعادل« از احتمال افزايش 
داي��ره معافيت ها در پرداخت مابه التفاوت ارزي از س��وي 
واردكنن��دگان خبر داده بود. اكنون ام��ا با تاييد اين خبر، 
 فهرس��ت گروه هاي كاالي��ي داراي معافي��ت از پرداخت 
ما به التفاوت ارزي، منتشر شده است. بر اساس پيش نويس 
فهرست اعالمي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه 
گروه كااليي وارداتي از مصوبه پرداخت مابه التفاوت ارزي 
معاف خواهند ش��د. البته اين پيشنهادات بايد به تصويب 

هيات دولت برسند. 
هيات وزيران در جلسه ۱۳۹۷.۰۵.۲۴ به استناد اصل يكصد 
و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، تبصره 
۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق كاال ارز- مصوب ۱۳۹۲- و 
مصوبه جلس��ه ۱۳۹۷.۰۵.۱۳ ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب 
كرد. بر اين اساس، بند ۵ به شرح زير اصالح مي شود: »در 
مواردي كه تامين ارز بابت گش��ايش اعتبار اسنادي، ثبت 
برات اس��نادي و حواله ارزي پيش از تاريخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ 
از طريق بانك يا س��امانه نيما پذيرفته شده وليكن كاالي 
مربوط ترخيص نگرديده اس��ت )به جز كاالهاي موضوع 
بند )۱( تصويب نامه فوق الذكر( بانك عامل موظف است با 
اخذ تعهدنامه از وارد كننده مبني بر پذيرش پرداخت مابه 
التفاوت نرخ ارز زمان تامين تا نرخ ارز بازار )بازار ثانويه( زمان 
ترخيص كاال، معادل بيست و هشت هزار ۲۸۰۰۰ ريال به 
ازاي هر دالر )و متناس��ب نسبت به ديگر ارزها( نسبت به 
صدور اعالميه تامين ارز به عنوان گمرك جمهوري اسالمي 

ايران )مجوز ترخيص كاال( اقدام نمايد.«
رفع تعهد ارزي براي اين گروه وارد كنندگان موكول به ارايه 
پروانه گمركي و همچني��ن پرداخت مابه التفاوت مذكور 
به بانك عامل )و واريز به حساب خزانه داري كل كشور( و 
حداكثر تا شش ماه از تاريخ ترخيص است. در مواردي كه 
متقاضي از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نمايد، بانك 
عامل بايد ضمن معرفي وارد كننده به س��ازمان تعزيرات 
حكومت��ي، مراتب را به بانك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران منعكس نموده تا از تخصيص و تامين ارز براي موارد 

آتي جلوگيري شود.
بر اساس مصوبه جديد دولت، موارد زير از شمول پرداخت 
مابه التفاوت ارزي معاف ش��د: ۱. ماشين آالت، تجهيزات، 

قطعات يدكي خط تولي��د و طرح هاي مرتبط با هريك از 
دستگاه هاي اجرايي با تشخيص وزارتخانه ذيربط. ۲. مواد 
اوليه وارداتي، قطعات و ملزوم��ات مورد نياز كه محصول 
نهايي آن با ارز رسمي قيمت گذاري مي شود با تشخيص 
وزارتخان��ه توليدي ذيربط. ترخيص اي��ن موارد منوط به 
اخذ تعهد از واردكنندگان توس��ط گم��رك مبني بر ارايه 
اس��ناد و مدارك مثبته ظرف يك ماه به سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان جه��ت اطمينان از 
رعايت قيمت گذاري و نيز توزيع كاال در شبكه تعريف شده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي يا 
وزارت بهداش��ت و آموزش پزشكي )حسب مورد( الزامي 
است. ۳-مواد اوليه دارو، تجهيزات پزشكي و قطعات لوازم 
يدكي تجهيزات پزشكي و ملزومات پزشكي كه مشمول 
قيمت گذاري با ارز رسمي است با تشخيص وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي. ترخيص اين موارد منوط به اخذ 
تعهد از واردكنندگان توسط گمرك مبني بر ارايه اسناد و 
مدارك مثبته ظرف يك ماه به وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي جهت اطمينان از رعايت قيمت گذاري 
و نيز توزيع كاال در ش��بكه تعريف شده وزارت خانه متبوع 
الزامي اس��ت.« از ديگر س��و اما در خبري كه هنوز صحت 
و س��قم آن مشخص نش��ده، نرخ مابه التفاوت دريافتي از 
واردكنندگان اس��ت كه حدود ۲۶۰۰ تومان عنوان شده 
است. يك مقام آگاه دولتي در اين باره به خبرگزاري فارس 
گفته است: يكي از پيشنهادات پرداخت نرخ مابه التفاوت 
۲۶۰۰ توماني اس��ت كه البته هنوز تصويب نشده است. با 
فرض صحت اين موضوع، عمال نرخ محاس��به ارز تامين 
ش��ده براي كاالهاي وارداتي پيش از بسته سياستي اخير 
بانك مركزي ۶۸۰۰ تومان خواهد بود. اين در حالي است 
كه تاكنون هيچ مقام مسوول دولتي در اين رابطه اظهارنظر 
نكرده و مشخص نيست مبناي چنين نرخي از كجا و با چه 
مدلي به دست آمده است زيرا باز هم اين قيمت پيشنهادي 
از مابه التفاوت نرخ ۴۲۰۰ ارز دولتي و بازار ثانويه پايين تر 

محاسبه شده است.

واردكنندگاندرمقامشاكي
جمعي از واردكنندگان، صبح روز گذشته با حضور در ديوان 
عدالت اداري، عليه »دريافت مابه التفاوت نرخ دالر دولتي 
با بازار ثانويه از سوي دولت«، شكايت رسمي ثبت كردند. 
موضوع دريافت مابه التفاوت ارزي، كه به دليل قرارگيري 
در بند ۵ بسته جديد سياست هاي ارزي دولت، موسوم به 
»بند ۵« هم شده، در روزهاي گذشته هم محل اختالف نظر 
واردكنندگان و دولت بوده اس��ت. طبق بند ۵ بسته جديد 
سياست هاي ارزي دولت، تمام واردكنندگان )به استثناي 

واردكنندگاني كه كاالي آنها مشمول معافيت از پرداخت 
ما به التفاوت ارزي ش��ده( مكلف شده اند مابه التفاوت نرخ 
دالر دولتي با بازار ثانويه را پيش از ترخيص كاال از گمرك به 
سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان پرداخت 
كنند. پرداخت اين مابه التفاوت طبيعتا شامل واردكنندگاني 
مي شود كه براي واردات خود ارز دولتي دريافت كرده اند، اما 
با تغيير سياست دولت، اين گروه از واردكنندگان از شمول 
دريافت ارز دولتي خارج ش��ده اند. پس از ابالغ بسته جديد 
ارزي در ۱۶ مردادماه ۹۷، دولت اعالم كرد كه براي جلوگيري 
از ايجاد رانت هاي جديد، همه كاالهايي كه پيش تر با دريافت 
ارز دولتي وارد شده و در گمرك مانده اند، مشمول پرداخت 
ما به التفاوت ارزي خواهند بود. بر اين اساس اعالم شده بود 
كه س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
متولي دريافت اين مابه التفاوت ارزي است و كاالهايي كه در 
گروه بندي كااليي، در گروه هاي اول و دوم قرار مي گيرند، 

مشمول پرداخت اين مابه التفاوت خواهند بود. 

واردكنندگانچهميخواهند؟
در بخشي از متن شكواييه اي كه اين گروه از واردكنندگان 
در ديوان عدالت اداري به ثبت رس��انده اند، اين طور آمده 
است: »بند ۵ مصوبه هيات وزيران، سازمان حمايت مصرف 
كنندگان و توليدكنندگان را مكلف كرده مابه التفاوت نرخ 
ارز در زمان تخصيص و فروش ارز از سوي بانك مركزي با 
نرخ ارز در زمان ترخي��ص كاال را از وارد كنندگان دريافت 
كند. اين در شرايطي است كه اين مصوبه با قوانين كشور 
مغايرت صريح دارد؛ چراكه موجب نقض آش��كار بند »د« 
ماده ۲ مجموعه مقررات ارزي است كه مبناي بانك مركزي 
براي كليه عمليات هاي ارزي است. از ديگر سو، بر اساس اين 
مقررات، پس از قطعيت خريد ارز از بانك مذكور و مفتوح 
نمودن پرونده ارزي، مهلت ۶ ماهه )در مواقعي بيش از ۶ ماه( 

واردات كاال را براي متقاضي متصور شده است.«
در ادامه اين ش��كواييه آمده اس��ت: »بند ۵ مصوبه شماره 
۶۳۷۹۳ مورخ ۹۷/۵/۱۶ مغايرت صريح با ماده ۳۴۴ قانون 
مدن��ي دارد چراكه مبلغ ارز اختصاص يافته، طبق قيمت 
اعالمي بانك مركزي بطور كامل پرداخ��ت گرديده و ارز 
خريداري ش��ده به صورت قيمت قطعي بوده چنانكه بيع 
كامل پس از ايجاب و قبول حاصل گرديده و هميشه در اخذ 
ارز از بانك مركزي كلمه فروش در مقابل خريد قرار داشته 
اس��ت. مغايرت بارز بعدي اين است كه بند ۵ مصوبه مورد 
بحث بر خالف ماده ۴ قانون مدني يا همان عطف به ما سبق 
نشدن قوانين به اين نحو است كه نرخ كنوني ارز را عطف به 
زماني كه اصال وجود نداشته است، مي كند؛ درست مانند 
اينكه متقاضي ارز از دولت بخواهد، ارز را امروز دريافت كند، 

اما معادل ريالي آن را به نرخ ارز در سال ۹۱ پرداخت كند، 
آيا دولت چنين درخواستي را قبول مي نمايد؟ پس چگونه 

عينا چنين درخواستي از بازرگانان دارد؟«
تهيه كنندگان متن ش��كواييه، در ادامه، ب��ه مواردي هم 
اشاره كرده اند كه، از نظر آنها، پرداخت ما به التفاوت ارزي 
خسارت هاي بيش��تري هم به بار مي آورد: »نظر به مراتب 
فوق، اج��راي اين مصوبه موجب ورود خس��ارت غيرقابل 
جبران به واردكنندگان خواهد شد. اين در حالي است كه 
كاالهاي فاسد شدني، بورسي يا تحريمي با وضع تحريم هاي 
جديد، قابليت ورود به كشور را ندارند. از ديگر سو، بيم آن 
مي رود كه بين تجار و دولت يك چالش تجاري به س��بب 
درخواست غير متعارف و غير قانوني دولت از تجار، رخ دهد 
كه قرباني اين چالش جامعه خواهد بود؛ چراكه با اجراي اين 
مصوبه تجار خود را ورشكسته دانسته و چيزي براي از دست 
دادن نخواهند داشت. از آن سو، بيم ارتكاب حجم بزرگي 
از قاچاق كاال و ارز وجود دارد چنانكه آن دس��ته از تجار كه 
كااليي وارد گمرك نكرده اند با بند ۵ اين مصوبه اقدام به فرار 

از تعهدات كرده و كااليي وارد نخواهند كرد.« 
درجريان تنظيم چنين شكواييهاي، يكي از اعضاي هيات 
رييس��ه كميس��يون اصل ۹۰ مجلس ش��وراي اسالمي، 
نيز دريافت مابه التف��اوت ارزي از واردكنندگان را مصداق 
»تخلف قانوني« اعالم كرده اس��ت. به گزارش خانه ملت، 
امير خجسته، رييس فراكسيون مبارزه با فساد و شفافيت 
اقتصادي در مجلس شوراي اسالمي در اين باره عنوان كرده 
بود: خجسته با بيان اينكه عطف به ما سبق شدن دريافت ما به 
التفاوت ارزي خالف دستور العمل ها است، ادامه داد: از سبك 
جديد مسووالن گمرك و وزارت اقتصاد در زمينه ترخيص 
كاالهاي وارداتي تعجب مي كنم؛ چراكه در دس��توالعمل 
گذشته دريافت مابه التفاوت ارزي وجود ندارد. بنابه اظهارات 
او، بسياري از شركت هاي واردكننده به دليل فشار گمرك 

براي دريافت مابه التفاوت ارزي به مرز تعطيلي رفته اند. 

اعتراضازنماينزديك
اما خبرنگار »تعادل«، روز گذشته در تجمع اعتراضي جمعي 
از واردكنندگان كه صبح روز گذش��ته با حضور در ديوان 
عدالت اداري، عليه »دريافت مابه التفاوت نرخ دالر دولتي 
با بازار ثانويه از سوي دولت« شكايت رسمي ثبت كردند، 
حضور يافت تا در جريان جزييات اين حركت اعتراضي قرار 

گرفته و نظرات آنها را جويا شود.
ح��دود ۱۰۰ نفر از توليدكنن��دگان و وارد كنندگان با در 
دست داشتن پالكاردهايي مقابل ساختمان ديوان عدالت 
اداري تجمع كرده و خواس��تار لغو مصوب��ه دولت مبني 
بر پرداخ��ت مابه التفاوت نرخ ارز ك��ه همان بند ۵ مصوبه 

ش��انزدهم مردادماه هيات دولت است، شدند. رحيميان، 
يكي از بازرگاناني كه در واردات ماشين آالت توليد فعاليت 
دارد، به خبرنگار »تعادل« گفت: اين مصوبه نه تنها باعث 
افزايش هزينه توليدكنندگان، بلكه باعث تورم چندبرابري 
در كشور مي شود. به گفته او، در حال حاضر ۲ ميليارد تومان 
براي دستگاهي سرمايه گذاري كرده ايم كه اگر قرار بود آن 
را به ۴ ميليارد تومان خريداري كنيم، اصال به آن حوزه وارد 
نمي شديم. او ادامه داد: واحدهاي توليدي به دليل نرسيدن 
مواد اوليه در حال تعطيلي هستند. بازرگانان نيز به دليل 
توقف كاالهايشان در گمركات، در حيطه ورشكستگي قرار 
گرفته اند. به همين دليل براي طرح شكايت به ديوان عدالت 

اداري مراجعه كرده ايم.
يكي ديگر از توليدكنندگان معترض به اين مصوبه ارزي 
به »تعادل« گفت: از ۳ ماه پيش دس��تگاهي را س��فارش 
داديم كه حال به گمرك رس��يده و آماده ترخيص اس��ت 
تا خط توليد خود را راه اندازي كني��م. اما ۲۰ مردادماه كه 
آم��اده بارگيري بود، )البت��ه قبل از آن م��دارك الزم را به 
شبكه بانكي و گمركات ارايه داده بوديم( اين مصوبه جديد 
ارزي در لحظه خروج باعث توقف بار در گمرك شد. البته 
او موضوعي را مورد اشاره قرار داد كه جاي بسي تامل دارد 
وآن اينكه افرادي كه به نوعي با دولت ارتباط داشتند و از ابالغ 
چنين مصوبه اي مطلع بودند، كاالهايشان را پيش از ابالغ 
اين مصوبه از گمركات ترخيص كردند. حال با اجراي اين 
مصوبه و افزايش مجدد قيمتها، آنها به راحتي و به صورت 
قانوني مي توانند نرخ كاالهايشان را افزايش دهند ودر بازار 
به فروش برس��انند. اين توليدكنن��ده تاكيد كرد كه تمام 

تالشمان را مي كنيم تا دستور توقف اين مصوبه را بگيريم.
اويسي، از ديگر توليدكنندگان، هم در گفت وگو با ما عنوان 
كرد كه محتكران اصلي در واقع پتروشيمي ها هستند كه 
ارز خود را عرضه نكردند و باعث افزايش نرخ آن شده اند. اما 

حال توليدكنندگان و بازرگانان بايد تاوان آن را بپردازند. 
حس��يني، يكي از واردكنندگان تجهيزات كامپيوتري، 
ه��م به ما گف��ت: كاالهاي اي��ن حوزه به س��ختي وارد 
مي شود و عمدتا مشمول قانون تحريم ها است. خريدار 
عمده اجناس ما دولت اس��ت و طبق ق��رارداد قبلي كه 
به صورت مزايده برگزار ش��ده بود، ما كاالهاي خود را با 
قيمتي مشخص و برابر با همان نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني به 
آنها پيش فروش كرده ايم. حال چنانچه قرار باشد مابه 
التفاوت ارزي را بپردازيم چه كسي مي خواهد زيان ما را 
بپردازد؟ او با فرض محال دانستن پرداخت مابه التفاوت 
ارزي از سوي واردكنندگان، گفت: چه تضميني وجود 
دارد كه در واردات هاي آتي با مشكلي اينچنيني روبرو 
نش��ويم؟ اين اقدام دولت تاجران را به دولت بي اعتماد 
كرده اس��ت. دارابي ني��ز از ديگر بازرگانان��ي بود براي 
راه اندازي خط توليد بنگاه اقتصادي خود كااليي را وارد 
كرده بود، اما كاالي او در گمرك معطل مانده اس��ت. به 
گفت��ه او، نرخ دالر آزاد در زماني كه آنها ثبت س��فارش 
انج��ام داده بودند ۶۵۰۰ تومان قيمت داش��ت اما حاال 
دول��ت مي خواهد اختالف نرخ ارز فروردين ماه را با نرخ 
فعلي محاسبه كند. از سوي ديگر، مرادي، يك واردكننده 
تجهيزات آزمايشگاهي- پزشكي نيز به »تعادل« گفت: 
اجناس وارداتي اين حوزه، عالوه بر اينكه تاريخ مصرف 
داشته و رس��وب در گمرك باعث بالاستفاده شدن آنها 
مي شود، از قبل برابر نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني پيش فروش 
ش��ده و حاال بر اس��اس ضمانتنامه هايي كه در اختيار 
خريدار قرار داده ايم ملزم به پرداخت خس��ارت به آنها 
شده ايم. حال دولت نيز مي خواهد به زيانهاي ما بيفزايد. 
شاهدي، يكي ديگر از واردكنندگان معترض به اين مصوبه 
ارزي بود كه به م��ا در اين باره گف��ت: هم اكنون اختالف 
زيادي ميان وزارت صنعت، بانك مركزي و گمركات روي 
تعرفه كاالهاي وارداتي وجود دارد، كه اين موضوع به ديگر 
مشكالت ما مي افزايد. در حالي كه كاالهايمان، ۳ ماه است 
كه در گمرك مانده و ما بايد به تعهدات بانكي و توزيعي خود 
عمل كنيم تا مش��كالت تعزيراتي برايمان پيش نيايد اما 
همچنان بالتكليف هستيم. با اين حال بايد ديد كه سناريوي 
جديد دولت و متوليان وزارت صنعت، معدن وتجارت براي 
مواجهه با اين نوع اعتراضات وپايان دادن به اين مناقش��ه 

ارزي چه خواهد بود.

تعادل|گروه صنعت|
رييس مرك��ز ملي ف��رش وضعيت تج��ارت فرش 
كش��ور را تش��ريح كرد. آمار اعالمي از سوي متولي 
اين سازمان نش��ان مي دهد، در چهار ماه منتهي به 
تير سال ۱۳۹۷ معادل ۷۹۲.۷ تن فرش دستباف به 
ارزش ۳۸ميليون دالر به امريكا صادر شده، كه اين 
رقم نس��بت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزني 
۱۷۱ درصد و ارزش��ي ۸۰.۹ درصد افزايش داشته، 
اين در حالي اس��ت كه در مدت مشابه سال ۱۳۹۶ 
برابر با ۲۹۲.۵ ت��ن به ارزش ۲۱ ميليون دالر به اين 
كشور صادر شده بود. از آن س��و، مطابق آمار اعالم 
شده، مجموع صادرات فرش در بازه زماني ياد شده؛ 
هزار و ۹۸۳.۸ تن به ارزش ۹۹.۶ ميليون دالر بوده، 
كه اين در س��ال ۹۶، هزار و ۲۳۰.۷ تن به ارزش ۸۹ 
ميليون دالر گزارش شده، كه ۶۱.۱ درصد به لحاظ 
وزني و ۲۱.۴ درصد به لحاظ ارزش��ي رشد را تجربه 
كرده اس��ت. همچني��ن جزييات آم��اري صادرات 
فرش ايران نيز حاكي از اين است كه هم اكنون بعد 
از امريكا »آلمان« با سهم ۱۳.۶ درصدي در جايگاه 
دوم، »لبنان« با سهم ۷.۱ درصدي در جايگاه سوم 
و »انگليس و ژاپن« هر يك با سهم ۵.۵ درصدي در 
جايگاه هاي س��وم تا پنجم صادرات بازارهاي هدف 

فرش دس��تباف قرار گرفته اند. از سوي ديگر، روند 
تجارت فرش طي دو س��ال گذش��ته حكايت از اين 
دارد ك��ه با رفع تحريم ها بيش��ترين صادرات فرش 
ايران به كش��ور امريكا بوده است. از آن سو، در سال 
۹۶ حدود ۵۴۰۰ تن صادرات به ارزش ۴۲۸ ميليون 
دالر به كشورهاي مختلف فرش صادر شده كه ميزان 
صادرات فرش در سال ۹۵، برابر با ۵۷۹۱ تن به ارزش 

۳۵۹ ميليون دالر گزارش شده است. 
فرشته دست پاك رييس مركز ملي فرش در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود ب��ه تحريم فرش ايران 
از سوي امريكا نيز گريزي زد وگفت: موضوع خروج 
فرش ايران از تحريم هاي اي��االت متحده امريكا از 
س��وي ذينفعان و اتحاديه هاي فرش كشور يا همان 
بخش غيردولتي پيگيري مي ش��ود. ب��ه گفته او، از 
آنجا كه ايران عضو تعدادي از كنوانسيون هاي بين  
المللي فرش اس��ت، امكان تحري��م صادرات فرش 
كش��ورمان وجود ندارد. دس��ت پ��اك همچنين با 
اشاره به سناريوي هاي صادرات فرش ايران در زمان 
تحريم هاي امريكا توضيح داد: قطعا با ش��روع فصل 
جديد تحريم ها، مش��كالتي براي صادرات فرش به 
ويژه به امريكا خواهيم داش��ت؛ بطوريكه دو مسير 
صادرات فرش ايران از »امارات متحده عربي، كانادا 

و لبنان« كه در گذشته و زمان تحريم از آنها استفاده 
مي شد، اكنون بسته شده كه براي رفع اين مشكالت 

چند برنامه در دستور كار داريم. 
ريي��س مركز ملي ف��رش ايران اف��زود: با همكاري 
س��ازمان توس��عه تجارت در حال ت��دارك احياي 
پيمان سپاري ارزي در حوزه فرش دستباف هستيم 
ت��ا بتوانيم در مقاب��ل صادرات ف��رش واردات مواد 
اوليه از جمله ابريشم و پشم را داشته باشيم. ضمن 
اينكه پيش��نهاد ما در نامه نگاري با وزير صنعت اين 
ب��وده كه اين مواد اوليه جزو كاالهاي گروه يك و دو 

قرار گيرند.
او در بخ��ش ديگري از صحبت ه��اي خود هر گونه 
واردات رسمي فرش دستباف را تكذيب كرد وگفت: 
هيچ گونه وارداتي به كشور به صورت رسمي صورت 
نمي گيرد. دست پاك همچنين در پاسخ به پرسشي 
درباره با واردات فرش دس��تباف از چين گفت: اين 
اتفاق در فاصله زماني سال هاي ۷۳ تا ۷۶ اتفاق افتاده 
بود اما اكنون بس��يار كمرنگ و محدود شده است، 
زيرا صادرات اين محصول به كش��ور ممنوع و موارد 

احتمالي صورت گرفته از مسير قاچاق است.
دس��ت پاك باتاكيد براينكه فرش دس��تباف نقش 
مهمي در توس��عه و اش��تغال دارد، بي��ان كرد: هم 

اكنون بر اساس آمارهاي رسمي بيش از يك تا يك 
و نيم ميليون نفر در حوزه ف��رش فعاليت دارند كه 
البته آمارهاي غيررس��مي رقم دو ميليون نفري را 
به ثبت رس��انده اند اما بيش از ۶ ميليون نفر از حوزه 
ف��رش ارتزاق و نان آوري دارند. همچنين بنا به آمار 
اعالمي از س��وي متولي مركز مل��ي فرش ايران، در 
س��ال ۹۷ حدود ۷۷۶ ميليارد توم��ان بودجه براي 
بيمه قاليبافان در نظر گرفته شده كه ۲۸۹ هزار نفر 
را مي توان بيمه كرد اگرچه مبلغ مورد نياز ما ۱۲۰۰ 
ميليارد تومان بود. دست پاك با اشاره با قرار گرفتن 
در سال حمايت از كاالي ايراني گفت: فرش دستباف 

ايراني ترين كاالي ايراني است كه هم كانون تالش 
داريم به معرفي آن پرداخته و ب��ه موازات زمينه را 
براي توليد و تجارت داخلي فرش دس��تباف فراهم 
نماييم. رييس مركز ملي فرش ايران در پايان يادآور 
شد: به منظور معرفي فرش دستباف و رونق داخلي 
بازار آن بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي فرش 
دستباف به عنوان بزرگ ترين واقعه فرش دستباف 
در دني��ا در ۳۰ هزار متر مربع فضاي نمايش��گاهي 
برگزار خواهد شد، كه در اين ميان بيش از ۷۸۰ غرفه 
از سوم تا نهم شهريور ماه به معرفي توانمندي هاي 

ايران در اين حوزه خواهد پرداخت. 

تسريعفرآيند
صدوركارتبازرگاني

پايگاه خبري اتاق بازرگاني تهران|اتاق بازرگاني 
تهران ضمن پ��وزش از فعاالن اقتصادي پايتخت به 
دليل كند شدن فرآيند صدور و تمديد كارت بازرگاني، 
داليل اين كندي را تش��ريح كرد.  به موجب مصوبه 
هيات وزيران به ش��ماره ۴۹۷۵۱ مورخ ۲۱ تيرماه 
۱۳۹۷ ضواب��ط جديدي براي صدور و تمديد كارت 
بازرگاني ابالغ شده است. مصوبه جديد هيات وزيران، 
بخش هايي از ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون مقررات 
صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۹۵/
ت۱۶ه مورخ ۶ ارديبهشت ۱۳۷۳ و اصالحات بعدي 
آن را مورد اصالح قرار داده است. در يكي از بندهاي 
اين مصوبه، داشتن محل كسب با موقعيت اداري اعم 
از ملكي يا استيجاري داراي شناسنامه رهگيري به 
نام شركت يا يكي از سهامداران عمده )براي اشخاص 
حقوقي( و داشتن محل كسب با موقعيت اداري اعم 
از ملكي يا استيجاري داراي شناسه رهگيري )براي 
اش��خاص حقيقي( الزامي اعالم ش��ده است و البته 
عب��ارت بازديد از محل براي ص��دور و تمديد كارت 

بازرگاني به اين بند افزوده شده است.
عالوه بر اين تغيي��رات، س��قف واردات با هركارت  
بازرگاني در س��ال اول به ۵۰۰ هزار دالر و در س��ال 
دوم به ۲ ميليون دالر محدود ش��د و فرآيند اجرايي 
اين تصميم، نيازمند اجرا و پياده س��ازي است. اتاق 
بازرگاني تهران بر خ��ود الزم مي داند بابت طوالني 
شدن روند صدور و تمديد كارت بازرگاني در شرايط 
فعلي، از فعاالن اقتصادي عذرخواهي كند، با اينكه در 
اين مساله هيچ دخل و تصرفي نداشته است .اجراي 
اين مصوبه، فرآيند صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني 
را با كندي و وقفه مواجه كرده است، اما اتاق بازرگاني 
تهران با تمام توان خود براي حذف موانع غيرضرور و 
تسريع فرآيند صدور و تمديد كارت بازرگاني تالش 
مي كند و اخبار جديد تغييرات و اصالحات اين فرآيند 

را به فعاالن اقتصادي اطالع رساني خواهد كرد.

تكليفجديدبهسازمانهاي
وزارتصمت

فارس| وزير صنعت، معدن و تجارت به همه واحدها 
و سازمان ها و شركت هاي زير مجموعه ابالغ كرد كه 
از خريد كاال و استفاده از خدمات خارجي خودداري 
كنند. محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن و 
تجارت به همه واحدها و س��ازمان ها و شركت هاي 
زير مجموعه ابالغ كرد كه از خريد كاال و اس��تفاده از 
خدمات خارجي خودداري كنند. بر اين اساس، اين 
وزارتخانه به بروز شدن فهرست توليدات و خدمات 
داخل��ي در پورتال وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
كليه واحدها، سازمان ها و شركت هاي زير مجموعه 
اين وزارتخانه مكلف شدند، با مراجعه به فهرست ياد 
شده از خريد كاالي خارجي و خدماتي كه نام آنها در 
فهرست مذكور درج شده است خودداري و مراقبت و 
نظارت داشته باشند، تا پيمانكاران آنان نيز اين موضوع 
را رعايت كنند.طبق يكي از بندهاي قانوني، ارجاع 
كليه فعاليتهاي خدماتي )فني و مهندسي(، ساخت، 
نصب و تامين كاالهاي مورد نياز فقط به شركت هاي 
ايراني داراي صالحيت مجاز است و در صورت عدم 
ارايه خدمات و كاالهاي مورد نظر از سوي شركت هاي 
ايراني، صرفا با رعايت ماده ۴ قانون مذكور )هماهنگي 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت( مي تواند با مشاركت 
ايراني – خارجي يا خارجي واگذار شود. به روز رساني 
فهرس��ت توليدات و خدمات داخلي كه در پورتال 
وزارت صنعت درج شده است به دنبال تكليف ماده 
۳ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي 
در تامين نيازهاي كش��ور وبا همكاري انجمن ها و 

تشكل هاي مربوط صورت گرفت .

احتكار9800تريليآهن
دراصفهان

تسنيم| دبير س��نديكاي لوله و پروفيل فوالدي 
كشور با بيان اينكه هم اكنون در اصفهان۱۹۶ هزار 
تن آهن احتكار شده داريم، گفت: ۱۹۶ هزار تن آهن 
برابر با ۹۸۰۰ تريلي آهن است؛ يعني به فاصله تهران 
تا مشهد آهن احتكار شده داريم كه عرضه نمي شود. 
امير حسين كاوه دبير سنديكاي لوله و پروفيل فوالدي 
كشور در مورد احتكار كاالها گفت: در حال حاضر با 
بي انصافي هاي بزرگ و احتكار مدرن روبرو هستيم 
كه اغلب توسط شركت هاي مادر و خصولتي انجام 
مي شود، اكنون در بورس كاال شاهد اتفاقاتي هستيم 
كه باعث گران تر ش��دن كاالها مي ش��ود. او گفت: 
احتكار مدرني كه وجود دارد اين اس��ت كه خريد و 
فروش انحصاري و محرمانه است كه اكنون اين رويه 
در بورس كاال وجود دارد. عدم عرضه كاال به صنايع 
پايين دستي توسط صنايع مادر مشكالت زيادي را به 
وجود آورده است. ما هر چه به بورس كاال مي گوييم و 
حتي وزير صنعت، معدن و تجارت هم دستور داده كه 
اسامي خريداران را منتشر كنيد ولي اعالم مي كنند 
كه اسامي خريداران محرمانه است.كاوه افزود: اكنون 
در شركت ذوب آهن كه زير مجموعه شستا و تامين 
اجتماعي است شاهد هستيم كه خريدها انحصاري 
و توسط شركت پويش بازرگان انجام مي شود كه اين 
شركت پويش بازرگان تحت مالكيت خود شركت 
ذوب آهن اس��ت. وقتي كه خريدار انحصاري است 
و توس��ط اين شركت صورت مي گيرد مي بينيم كه 
مديريت بازار دس��ت خودشان اس��ت و هر گونه كه 
بخواهند قيمت ها را در بازار كنترل مي كنند. اكنون 
شاهد احتكار مدرن توسط ذوب آهن كه زير مجموعه 
شستاست هستيم. دبير س��نديكاي لوله و پروفيل 
فوالدي كشور گفت: ما اكنون در اصفهان۱۹۶ هزار 
تن آهن احتكار شده داريم، ۱۹۶ هزار تن يعني ۹۵۰ 
تريلي آهن، يعني از تهران تا مشهد آهن احتكار شده 
داريم كه عرضه نمي شود. همچنين در فوالد مباركه 
كه زيرمجموعه ايميدرو هست عرضه انحصاري است 
و با نحوه عرضه اش در حال كنترل بازار به سود خود 
هستند امروز كارخانه ها تشنه مواد اوليه هستند ولي 

اين مواد احتكار مي شوند.
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در جريان پاسخ وزير نفت به پرسش نماينده تهران مطرح شد

4 تهديدگر ايمني در نفت ايران
گروه انرژي|   

»تنها در يك  س�ال، 30 حادثه در صنعت نفت ثبت 
شده كه 21 حادثه آتش سوزي و 9 حادثه غيرآتش 
س�وزي بوده اس�ت... برخي از اين حوادث بس�يار 
پيش پا افتاده اس�ت.«  اين بخ�ش از صبحت هاي 
عليرضا محجوب، نماينده تهران در مجلس شوراي 
اس�امي، در جريان پرس�ش از بيژن زنگنه درباره 
س�وانح متعدد در صنعت نفت مطرح ش�ده است. 
صنعتي كه البته بخشي قابل توجه از آن سال هاست 
به بخ�ش خصوصي واگذار ش�ده و وزارت نفت جز 
»تامين خوراك« نقش�ي ديگر در آن ايفا نمي كند. 
صبح ديروز اما وزير نفت در خانه ملت حاضر شد و 
»خصوصي سازي بدون حساب و كتاب«، »تاسيسات 
مس�تهلك«، »نقش غيرموثر شركت هاي بيمه« و 
» كمبود منابع براي نوس�ازي« را مشكات اصلي 
دانست كه به ايمني در صنعت نفت ضربه مي زنند. در 
ادامه گزارش، مشروح صحبت هاي نماينده تهران و 

پاسخ هاي وزير نفت را خواهيد خواند. 
    

ديروز بيژن زنگنه وزير نفت براي چندمين بار در طول دوره 
وزارتش به بهارستان رفت تا به پرسش هايي كه اغلب نيز 
چندان در حيطه كاري اش قرار ندارند پاسخ دهند. عليرضا 
محجوب نماينده مردم تهران و رييس فراكسيون كارگري 
مجلس شوراي اسالمي و نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه 
طرح كننده 2 پرسش مختلف از زنگنه بودند. پرسش نخست 
كه از سوي دبيركل خانه كارگر مطرح مي شد به وضعيت 
»ايمني« در صنعت نفت اشاره داشت. روز دوشنبه، عليرضا 
محجوب، نماينده تهران در جلسه علني مجلس شوراي 
اسالمي و در جريان طرح س��وال خود از وزير نفت درباره 
آتش سوزي پااليشگاه ها، وقوع آتش س��وزي و انفجار در 
پتروشيمي و پااليشگاه هاي كشور را موجب كشته و زخمي 
شدن كاركنان، تحميل هزينه به صنعت نفت و تعطيلي 
بخش عظيمي از پااليش��گاه ها عنوان كرد و گفت: »خود 
مجلس شوراي اسالمي يكي از بخش هايي است كه در اين 
زمينه كوتاهي كرده كميسيون انرژي بايد اولين توجه اش را 
به تقويت ايمني و حفاظت از جان و مال كارگران و سرمايه 

انسان ها معطوف كند«.
در صحن علني مجلس، نماينده تهران سوال خود از وزير 
نفت را اين طور ادامه داد: »براساس استانداردهاي جهاني 
17 درصد از حوادث متاثر از صنعت نفت است. حوادث اين 
بخش در كجا ثبت مي شود و ماهيت آن چيست؟ برخي 
از اين حوادث بس��يار پيش پا افتاده است. در يكي از موارد 
هفت حادثه در يك سال ثبت شده كه چهار حادثه مربوط 
به س��قوط اس��ت. اين ديگر تكنولوژي نمي خواهد بلكه 
آموزش مي خواهد و اگر ابزار و قانون ناقص اس��ت بايد آن 

را اعالم كنيد«.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
در سال 1395، 30 حادثه در صنعت نفت ثبت شده كه 21 
حادثه آتش سوزي و 9 حادثه غيرآتش سوزي بوده است، 
گفت: »البته ظاهرا دستگاه ها در انتقال گزارش ها مشكل 

دارند و آمارها با هم متفاوت است«.
وي با تاكيد بر اينكه مجلس در مقابل جان انسان ها امنيت 

شغلي و اموال مردم مسوول است، اظهار كرد: »ما نمي توانيم 
بگوييم اين حوادث ربطي به ما ن��دارد. 70 درصد حوادث 
مربوط به ناامني شغلي است و عوامل انساني مهم ترين علت 
حادثه است لذا ترديدي نيست كه اين موضوع اولين چيزي 

است كه بايد به آن پرداخته شود«.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
فوت 35 نفر در حوادث صنعت نفت اظهار كرد: »كل حوادث 
منتهي به فوت را بررسي كنيد مي بينيد كه اين ميزان فوتي 
در صنعت نفت 30 درصد كل حوادث منتهي به فوت است. 
اينكه بگوييم دستگاه ديگري مسوول است مسووليت وزارت 

نفت را از بين نمي برد«.
محجوب اضافه كرد: »وزير نفت در هيچ تشييع جنازه اي از 
كارگران صنعت نفت حاضر نشده، در حالي كه انتظار ما اين 
است كه انسان و شرافت انساني اساس كار باشد. متاسفانه 
وزارت نفت به مسووليت هاي اخالقي و قانوني خود به خوبي 

عمل نكرده است«.

   صنعت خطرناك نفت
اما هر چند وزير نفت از لحاظ ش��رح وظايف؛ با بسياري از 
مسائل طرح شده از س��وي محجوب بي ارتباط بود اما به 
پرس��ش هاي نماينده تهران پاس��خ  داد .وزير نفت، بيژن 
زنگنه ابتدا »از ح��وادث رخ داده در صنعت نفت به ويژه در 
پااليشگاه تهران و از دست رفتن جان كاركنان« اظهار تاسف 
كرد و گفت: »صنعت نفت با همه عوامل خطرساز از جمله 
مواد سمي روبروست و هيچ صنعتي به اندازه اين صنعت با 
ريسك و خطر روبرو نيست«. زنگنه بعد از برشمردن برخي 
از فعاليت هاي وزارت نفت و صنايع مربوطه به بيان مشكالت 
پرداخت و گفت: »واقعيت اين است كه با ادغام وزارت كار 
در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه طيف وس��يعي از 
فعاليت هاي متنوع اقتصادي و جذاب به آن داده شده توجه 
به بخش ايمني و س��المت كار در اين وزارتخانه كم شده 
است«. وي با بيان اينكه مسوول قانوني حفاظت كار »شوراي 
عالي حفاظت فني و بهداشتي كار در وزارت كار« است و در 
اين موضوع مسووليت حكومتي و حاكميتي دارند، تصريح 
كرد: »وزارت كار بايد از منظر ايمني بر همه ش��ركت هاي 
متعلق به وزارت نفت نظارت داش��ته باش��د، ضمن اينكه 
وزارت نفت بايد از منظر مالكيت نظارت كند و بخش هايي 
كه تحت مالكيت وزارت نفت نيست اين وزارتخانه مسووليتي 

درباره آنها ندارد«.

  بي تخصص ها مسووليت مي گيرند
وزير نفت در جري��ان حضور خود در مجلس ش��وراي 
اسالمي يكي از ريشه هاي آشفتگي در وضعيت ايمني 
واحدهاي��ي چون پااليش��گاه ها را در زمان گذش��ته و 
»خصوصي  سازي تاسيسات وزارت نفت« دانست. وي 
در اين باره عنوان كرد: »س��ازوكار الزم براي نظارت در 
هنگام خصوصي سازي پيش بيني نشده و اين موضوع 
مش��كالت زيادي ايجاد كرده اس��ت. ب��راي نمونه گاه 
افرادي در شركت هاي پااليشي يا پتروشيمي مسووليت 
مي گيرند كه تخصص كافي براي انجام آن ندارند، يا براي 
سود كوتاه مدت، تعميرات پااليشگاه و پتروشيمي را به 

تاخير مي اندازند كه اين مسائل ايجاد خطر مي كند«.

زنگن��ه ب��ه پااليش��گاه ته��ران به عن��وان ي��ك نمونه 
خصوصي سازي اش��اره كرد و با بيان اينكه اين پااليشگاه 
»صاحب ندارد و متعلق به خداست«، تصريح كرد: »اين 
پااليش��گاه متعلق به سهام عدالت اس��ت، اگرچه در يك 
مقطع زماني وزارت نفت را مجبور كردند هيات مديره اين 
پااليشگاه را تعيين كند«. وي افزود: »البته بايد توجه كرد 
هيات مديره به معناي مجمع شركت نيست و به معناي 
عزل و نصب است و در مجمع، بودجه، اختصاص منابع براي 
تعميرات و ... تعيين مي شود كه هم اكنون وجود ندارد«. وزير 
نفت سپس به نامه اخير خود به وزير امور اقتصادي و دارايي 
اشاره كرد و گفت: »در اين نامه عنوان كردم ديگر نمي توانيم 
تاسيساتي را كه متعلق به سهام عدالت هستند اداره كنيم«. 
زنگنه به عدم برخورداري وزارت نفت از ابزار تنبيهي در برابر 
پااليشگاه هم اشاره و اذعان كرد: »تنها ابزار ما قطع خوراك 
پااليشگاه هاست كه اگر آن را قطع كنيم خودمان متضرر 
مي شويم، بنابراين قدرت حاكمه در دست وزارت تعاون، كار 

و رفاه اجتماعي است نه وزارت نفت«.

   تاسيسات كهنسال و درد منابع
وزير نفت در بخش ديگري از صحبت هاي خود در مجلس 
به عمر باالي تجهيزات و استهالك تاسيسات نفت به عنوان 
يكي از مشكالت صنعت نفت اشاره كرد و گفت: »پااليشگاه 
تهران كه آقاي محجوب به آن اشاره كردند بيش از 5۶ سال 
عمر دارد«. زنگنه ادامه داد: »برخي تاسيسات نفتي ايران 
بيش از 90 س��ال عمر دارند، در حالي كه زمان استهالك 
يك واحد پااليشگاهي حداكثر 30 سال است. بسياري از 
پااليشگاه ها مستهلك شده اند و در تاسيسات نفتي جنوب 
روزانه شاهد 10 مورد سوراخ شدن خطوط لوله هستيم و 

منابعي براي بازسازي و نوسازي آن وجود ندارد«. در ادامه 
وزير نفت از كاركنان پااليشگاه ها و كاركنان مناطق نفت خيز 
جنوب، مناطق مركزي و فالت قاره براي اداره مناسب اين 

تاسيسات قدرداني كرد.

   موثر نبودن نقش شركت هاي بيمه
موضوع »شركت هاي بيمه« ديگر عامل تهديدگري براي 
ايمني است كه وزير نفت، در ادامه صحبت هاي خود به آن 
اشاره كرده است. و در اين زمينه گفت: »در همه دنيا ايمني 
را از طريق بيمه اعمال مي كنند، اما شركتهاي بيمه  ما بر 
رفتار شركت ها نظارت ندارند. پارسال من در جلسه اي در 
وزارت نفت از رييس كل بيمه مركزي خواستم نسبت به بيمه 

شركت هاي نفتي سخت گيري داشته باشد.
وزير نفت همچنين به سانحه آتش سوزي در پتروشيمي 
بوعلي سينا نيز اشاره كرد و آن را نقطه اي  دانست كه پس 
از آن وزارت تصميم  گرفت آموزش هاي الزم را به كاركنان 
بدهد و در همين راستا هم »45 نفر انتخاب شدند و در 
ايران و خارج از كش��ور دوره  ديدند«. با اين همه زنگنه 

اذعان داشت كه براي اجراي اصول ايمني در شركت ها 
بايد مراحل طراحي و تجهي��ز واحد ها و روزآمد كردن 
اس��تانداردها و آموزش در دس��تور كار قرار گيرد، حال 
آنكه »نداشتن فرمانده حوادث، خود يكي از مشكالت 
اس��ت«. زنگنه همچنين راه اندازي ش��وراي مركزي 
سالمت ايمني و محيط زيست )سالم( در وزارت نفت 
را از تدابير اين وزارتخانه براي افزايش ايمني سازماني 
دانست و گفت: »پس از هر حادثه بررسي هايي داريم، 
با متخلفان برخورد مي كنيم و ش��خصا ساعت ها وقت 
مي گذارم و دستورالعمل هاي الزم را ابالغ مي كنم«. وزير 
نفت در نهايت با اشاره به كاهش وقوع آتش سوزي هاي 
مهم در صنعت نفت، كاهش تكرار پذيري و ضريب شدت 
حوادث در سال هاي گذشته، اظهار كرد: »تالش ما اين 
است كه با انضباط، آموزش و ابالغ استانداردها بتوانيم 
همچنان اين حوادث را كاهش دهيم«. پس از پاسخ هاي 
زنگنه، عليرضا محجوب، نماينده سوال كننده گفت كه از 
پاسخ هاي وزير قانع شده و برهمين اساس سوال به راي 

مجلس گذاشته نشد.

 ارجاع مناقشه گازي 
با تركمنستان به دادگاه بين المللي

ايرنا|  دولت تركمنستان اعالم كرد كه به پيشنهاد 
شركت ملي گاز ايران، ديروز رسمأ حل مناقشه گازي 
با ايران را تسليم دادگاه داوري بين المللي كرده است. 
خبرگزاري ترند آذربايجان روز دوش��نبه به نقل از 
خبرگزاري دولتي تركمن نوش��ت: با توجه به اينكه 
نمايندگان دولت تركمنستان بعد از چندين مرحله 
مذاكره با نمايندگان ايراني نتوانستند موضوع بدهي 
قيمت گاز فروخته شده به تهران را حل و فصل كنند، 
عشق آباد تصميم گرفت به پيشنهاد ايران اين موضوع 
را به دادگاه داوري بين المللي ارجاع دهد تا آن مرجع 
قضايي بتواند يك راه حل عيني و قابل قبول براي حل 
اين بحران پيدا كند.  ايران به دليل قطع يك طرفه گاز 
تركمنستان به ايران به سبب بحران سرما و يخبندان 
س��ال 1395 و تا حدودي نيز ب��ه دليل تحريم هاي 
اقتصادي از پرداخت 1، 8 ميليارد دالر به عشق آباد 

خودداري كرد.  

نرخ جديد برق تجديدپذير
پ�اون| نرخ هاي پاي��ه خريد تضمين��ي برق از 
نيروگاه هاي برق آبي توس��ط وزير نيرو ابالغ شد 
كه اين نرخ ها در راستاي توسعه هر چه گسترده تر 
اس��تفاده از انرژي ه��اي تجديدپذي��ر و حضور 
حداكثري س��رمايه گذاران غيردولتي تصويب و 
اعالم شده است. بر اساس اين مصوبه، برق توليدي 
از نيروگاه هاي برق آبي روي رودخانه ها به قيمت 
3800 ريال بر كيلووات ساعت و برق توليدي روي 
خطوط انتقال آب و فاضالب و تاسيسات جانبي 
س��دها 3250 ريال بركيلووات ساعت خريداري 

خواهد شد. 

 كاهش قيمت نفت 
در روز دوشنبه

ايس�نا| قيمت نف��ت روز دوش��نبه تحت تاثير 
نگراني ها نسبت به كندي رشد اقتصادي كه بازارها 
را نگران آسيب ديدن تقاضا كرده است، كاهش پيدا 
كرد. بهاي معامالت آتي نفت برنت با 5 سنت كاهش 
نسبت به قيمت نهايي روز جمعه، به 71.78 دالر در 
هر بشكه رسيد و بهاي معامالت آتي وست تگزاس 
اينترمدييت امريكا با 4 س��نت كاهش، به ۶5.87 
دالر در هر بشكه رسيد. ادوارد بل، كارشناس بانك 
“اماراتس ان بي دي “ در يادداش��تي نوش��ت: آمار 
صنعتي نااميدكننده اي كه از سوي چين منتشر 
شد به همراه نگراني ها نسبت به اقتصادهاي بازار 
نوظهور كه حول تركيه ايجاد شده، بر قيمت كاالها 

تاثير منفي گذاشته است..
به گفته بل، افت اخير قيمت هاي جهاني احتماال 
روند رشد فعاليت اكتشاف و توليد در امريكا را آهسته 
خواهد كرد و به رشد توليد كمتري منتهي مي شود.

            آگهي فقدان سند مالكيت
       پالك 1275/174/256 اصلي 

آقاي نصرت اله نوروزي طي درخواست وارده شماره 13053 مورخ 
1397/05/27 منض��م به دو برگ استش��هاد محلي ك��ه به تاييد 
دفترخانه ش��ماره 47 ايالم رس��يده مدعي هس��ت سند مالكيت 
ششدانگ يك دستگاه آپارتمان پالك 1275/174/25۶ اصلي واقع در ايالم به علت جابجايي 
مفقود شده است كه برابر پرونده ثبتي سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان پالك 
1275/174/25۶ اصلي به شناسه دفتر امالك الكترونيكي 139۶20315001005733 
به نام مسكن زاگرس نشينان شهرداري ايالم صادر و تسليم گرديد سپس برابر سند انتقال 
شماره 130771 مورخ 139۶/11/02 دفترخانه 27 ايالم به نام نصرت اله نوروزي منتقل 
گرديد و برابر سند رهني شماره 130772 مورخ 139۶/11/02 دفترخانه 27 ايالم در قبال 
مبلغ 975855187 ريال به مدت 9۶ ماه در رهن بانك مس��كن قرار گرفت. لذا مراتب در 
اجراي تبصره ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت اعالم تا هر كس كه سند مالكيت نزد وي 
بوده و يا مدعي انجام معامله مي باشد ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي اصل سند 
مالكيت و يا س��ند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم ارائه نمايد. در غير 
اين صورت پس از انقضاي مهلت قانوني نسبت به صدور سند مالكيت المثني اقدام قانوني 

به عمل خواهد آمد. 
صفري 
رئيس ثبت اسناد و اماك شهرستان ايام 

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم 
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سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي در نظر دارد انجام پروژه با مشخصات ذيل را ازطريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه شامل دريافت اسناد مناقصه، ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
و گشايش پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد؛ الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي 

امضاي الكترونيكي به منظور شركت در مناقصه را محقق سازند.
1- موضوع و نوع عمليات اجرايي مناقصه: احداث ش��بكه هاي فرعي آبياري و زهكشي ستارخان واقع در شبكه هاي 

فرعي 3و4 پاياب تراس سد ستارخان اهر. 
2- محل اجراي پروژه: استان آذربايجان شرقي- شهرستان اهر. 

3- برآورد نهايي پروژه: حداكثر سقف مناقصه درحدود 23734 ميليون ريال براساس فهارس بهاء سال 97 با تعديل.
4- پايه و رشته پيمانكار شركت كننده: پايه 5 و به باالي رشته آب. 

5- كارفرما: سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي. 
 ۶- ن��وع و مبل��غ تضمي��ن: مناقصه گران بايس��تي وف��ق »آيين نام��ه تضمين ب��راي معامالت دولتي به ش��ماره

123402/ت50۶59/ ه� -1394/09/22 مصوب هيات محترم وزيران« براي شركت در فرآيند ارجاع كار )شركت 
در مناقصه(، ضمانت نامه معتبر به مبلغ 1187 ميليون ريال تهيه و ضمن بارگذاري تصوير آن در سامانه ستاد، اصل 
ضمانت نامه )پاكت الف( را حداكثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/0۶/21 به نشاني: تبريز- خيابان آزادي- 
حدفاصل ميدان جهاد و الله- س��اختمان شماره يك سازمان جهاد كشاورزي اس��تان آذربايجان شرقي- اداره امور 

پيمان ها و قراردادها- اتاق 230 به صورت فيزيكي تحويل و رسيد دريافت نمايند. 
7- تاريخ انتشار آگهي در سامانه ستاد: روز شنبه 1397/0۶/03 مي باشد.

8- آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: حداكثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/0۶/07
9- آخرين مهلت زماني ارائه پيشنهاد توسط مناقصه گران از طريق سامانه ستاد و حضوري: مناقصه گران بايستي كليه 
اسناد مناقصه )پاكتهاي الف، ب، ج( و ارزيابي را حداكثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/0۶/21 در سامانه 
ستاد بارگزاري و يك نسخه از آن را نيز بصورت فيزيكي به نشاني مندرج در رديف )۶( تحويل و رسيد دريافت نمايند.

10- زمان گشايش پيشنهادها: پيشنهادهاي مالي پيمانكاراني كه حد نصاب نمره ارزيابي كيفي )۶0 نمره از 100( را 
كسب نموده باشند در ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 97/07/01 در اتاق جلسه سازمان )شماره 302( گشايش 

خواهد يافت.
11- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 34494435-041 جناب آقاي مهندس قادري

12- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 889۶9737-021 و 021-851937۶8

كميسيون مناقصات سازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان شرقي

نوبت اول

سازمان جهادكشاورزي استان آرذبايجان شرقي

فراخوان مناقصه عمومي
 يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي
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عكسروز

چهرهروز

»شهرامناظري«درتهرانكنسرتميدهد
شهرام ناظري خواننده موسيقي ايراني دهم شهريور ماه سال ۹۷ تازه ترين كنسرت خود را در تهران برگزار مي كند. شهرام ناظري 
خواننده موسيقي ايراني ساعت ۲۱ روز دهم شهريور ماه سال ۹۷ تازه ترين كنسرت خود را در تاالر رويال هال تهران برگزار خواهد كرد.

اين خواننده موس��يقي ايراني كه طي ماه هاي گذش��ته همراه با فرزندش حافظ ناظري مجموعه كنس��رت هايي را در تهران و 
شهرس��تان ها برگزار كرده بود، قرار است در كنسرت پيش رو كه به گفته دس��ت اندركارانش از حال و هواي متفاوتي برخوردار 
خواهد بود، تعدادي از آثار ماندگار و خاطره انگيز خود را به همراه چند اثر جديد پيش روي عالقه مندان موسيقي ايراني قرار دهد.

اين خواننده پيش از اجرا در تهران روز هفتم شهريور ماه نيز كنسرتي را در تاالر شهر جزيره كيش برگزار مي كند.

ايستگاه

موفقيتآسياييهايخرپولدرامريكا
»آسيايي هاي خرپول« با فروشي ۲۵.۲ 
ميليون دالري در راس باكس آفيس 

امريكا در هفته گذشته قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش هالي��وود ريپورتر، يك 
كمدي رمانتيك به نام »آسيايي هايي 
خرپول«  ساخته جان ام.چو با فروشي 
۲۵.۲ ميليون دالري در سه روز آخر 

هفته، موفق شد تا راس باكس آفيس امريكا را از آن خود كند. اين فيلم در پنج روز 
به فروشي ۳۴ ميليون دالري دست يافت. اين فيلم كه نخستين فيلم استوديويي 
هاليوودي با بازيگران آس��يايي است بر مبناي رمان پرفروش كوين كوان ساخته 
شده است. هنرپيشه هاي فيلم كنستانس وو، هنري گولدينگ، جما چان، آوكافينا، 
كريس آكينو، ليزا لو، نيكو سانتوس، كن جيونگ و ميشل يئو هستند. در ۲۵ سال 
گذشته اين اولين فيلمي است كه تمام بازيگرانش آسيايي هستند. پس از فيلم 
»باشگاه جوي الك« در سال ۱۹۹۳ اين اولين فيلم يك استوديو هاليوودي است 
كه غالب نقش هاي برجسته و اصلي را آسيايي-امريكايي ها برعهده دارند و از اين 
بابت اين فيلم نقطه عطف مهمي براي هاليوود به شمار مي آيد. ۴۰ درصد مخاطبان 
اين فيلم پرفروش را كه محصولي از كمپاني برادران وارنر است، آسيايي ها تشكيل 
دادند. ۶۸ درصد تماشاگران فيلم را زنان تشكيل داده بودند و ۶۴ درصد مخاطبان 
آن باالي ۲۵ سال سن داشتند.اين فيلم كه با بودجه ۳۰ ميليون دالري ساخته شده 
موفق شد تا در هفته نخست اكرانش موفقيت فيلم هايي چون »پلنگ سياه« و »برو 
بيرون« را كسب كند.در عين حال فيلم »مگ« فيلم پرفروش هفته پيش اين هفته 
با فروشي ۲۱.۲ ميليون دالري در مكان دوم جاي گرفت و باز هم موفقيت برادران 
وارنر را ثابت كرد زيرا اين فيلم نيز محصول همين كمپاني است. »مگ« در هفته دوم 
از مكان نخست به مكان دوم آمده و در ۱۰ روزي كه از اكرانش مي گذرد در مجموع 

۸۳.۸ ميليون دالر در باكس آفيس امريكا فروش كرده است.

بازارهنر

بحراني به نام ساز 

آغاز طرح تابستانه كتاب 

تدريس تهيه كننده آثار »اوسترماير« در تهران 

بعد از فراز و نشيب ها و جريان سازي هاي تابلوهاي ورود 
ساز ممنوع در پارك ها، سرانجام نوشته هاي اين تابلوها در 
پارك جمشيديه تهران پاك شد. به گزارش ايسنا، ۲۲ روز 
از زمان شروع بحث تابلوهايي با عنوان ممنوعيت ورود ساز 
به پارك ها مطرح شد، مي گذرد و حاال بعد از گذشت اين 
زمان، نوشته هايي با عنوان »خواهشمند است از به همراه 
آوردن آالت موسيقي، قليان، حيوانات )سگ و ...( و برپايي 
چادر در سطح محوطه بوستان جداً خودداري فرماييد.« 
از روي هم��ه  تابلوها با رنگ س��فيد پاك ش��د. يكي از 
نگهبان هاي پارك جمشيديه در اين زمينه گفت: »حدود 
چهار روزي مي شود كه به دستور پيمانكار مربوطه تمام 
اين تابلوها با رنگ سفيد پاك شده اند. نمي دانم دقيقا چه 
اتفاقي افتاده است اما به نظر مي رسد كنار هم قرار گرفتن 
ساز، سگ و قليان حاشيه هايي را به وجود آورده بود كه 
چنين دستوري صادر شد.« با وجود آنكه زير نوشته روي 
اين تابلوها عنوان پليس پارك ثبت شده بود، اما نگهبان 
پارك اعالم كرد: »اين تابلوها به دستور پليس كوهستان 
نصب شده بود.« نوشته روي اين تابلوها با واكنش هايي از 
سوي هنرمندان موسيقي نيز همراه شد. اما اولين واكنش 
را حميدرضا نوربخش � مديرعامل خانه موسيقي � در اين 
باره مطرح كرد و آن را توهين بزرگي به اهالي موسيقي 
دانست و قول داد كه اين مساله را پيگيري كند؛ البته به 
نظر مي رسد پيش از پيگيري مدير عامل خانه موسيقي 
اين مساله حل ش��ده باشد. حسن رياحي � آهنگساز و 
سازنده سرود ملي ايران � ديگر فردي بود كه به اين تابلوها 
واكنش نشان داد. او كه مدتي پيش به همراه دخترش 
به پارك جمشيديه رفته بود، وقتي متوجه اين تابلوها 
شده بود، ناراحت شده و عكس��ي از آن گرفته و به وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي وقت نشان داده بود. حميدرضا 

اردالن، آهنگساز، نيز در واكنش به اين تابلوها، رفتارهاي 
اينچنيني به ويژه پررنگ كردن آن را مخرب دانست كه 
نتيجه معكوسي به همراه خواهد داشت.  بعد از اظهارات 
علي ترابي، مديركل دفتر موسيقي، مشخص شد وجود 
چنين تابلوهايي در پارك ها اصال وجاهت قانوني ندارد. او 
اعالم كرد: »اينگونه برخوردها اصال ارزش قانوني ندارند و 
فقط مايه تاسف است. هيچ استناد قانوني را نمي توان پيدا 
كرد كه چنين نوشته هايي را توجيه كند و اگر كسي با ساز 
وارد پارك شد، بگويند به استناد اين ماده قانوني تخلفي 
انجام داده است.« بعد از واكنش مسووالن و هنرمندان 
حوزه موسيقي، عنوان آالت موسيقي با رنگ سبز از روي 
اين تابلوها حذف شد. اما اين موضوع همچنان از سوي 
اعضاي شوراي شهر واكنش هايي به همراه داشت و مجيد 
فراهاني در توئيتي نوشت: »تبليغ پليس پارك مبني بر 
ممنوعيت ورود ساز در پارك ها قطعا تخلف است و در 
مصوبه شورا وجود ندارد كه اگر كسي با ساز وارد پارك شد 
بگويند تخلف است.« اين موضوع مورد توجه رسانه هاي 
ديگر هم قرار گرفت و پيگيري براي اينكه دستور نصب 
اين تابلوها را چه كس��ي صادر كرده است، مطرح شد. 
موضوعي كه براي آن هيچ استناد قانوني وجود نداشت و 

بيانگر برخورد سليقه اي در اين زمينه بود. 

طرح تابستانه كتاب ۹۷ از ۳۰ مرداد در كتابفروشي هاي 
عضو طرح در سراسر كشور آغاز به كار مي كند.

به گ��زارش ايلنا، ط��رح »تابس��تانه كتاب« با ش��عار 
»دانش گستري با حمايت از تاليف ايراني« از ۳۰ مرداد 
در كتابفروشي هاي سراسر كشور آغاز مي شود كه بر اين 
اساس عالقه مندان و خريداران كتاب با همراه داشتن 
كارت مل��ي، مي توانند از تخفيف ۱۵ ت��ا ٢٥ درصدي 
خريد كتاب در اين طرح تا س��قف يكص��د هزار تومان 
استفاده كنند.در نهمين دوره طرح هاي فصلي حمايت 
از كتابفروشي ها، ۷۴۰ كتابفروش��ي ثبت نام كرده اند 
ك��ه تاكنون ۶۹۰ كتابفروش��ي تاييد ش��ده اند. از بين 
كتابفروشي هاي تاييد شده ۹۷كتابفروشي در تهران، 
۸۴كتابفروشي در اصفهان، ۸۳ كتابفروشي در خراسان 
رضوي و ۷۳كتابفروشي در قم در طرح مشاركت دارند. 
از مجموع كل كتابفروش��ي هاي عضو طرح تابس��تانه 
كتاب ۹۷، ۱۱۲ كتابفروشي كه عضو طرح عيدانه كتاب 
نبودند براي مشاركت در طرح تابستانه كتاب ۹۷ ثبت نام 
كرده اند. از مجموع ۱۱۲ كتابفروشي، ۲۲ كتابفروشي از 
تهران، ۱۶كتابفروشي از خراسان رضوي، ۱۰كتابفروشي 

از قم در طرح تابستانه كتاب ثبت نام كرده اند.

الزم به ذكر اس��ت كه اس��امي كتابفروشي هاي عضو 
طرح تابس��تانه كت��اب از امروز )۳۰ مرداد( در س��ايت 
http: //tabestaneh.ketab.ir/ اعالم مي ش��ود. 
نهمي��ن دوره طرح هاي حمايتي از كتابفروش��ي ها با 
عنوان )تابس��تانه كتاب۹۷( از سه ش��نبه ۳۰ مرداد در 
كتابفروش��ي هاي عضو طرح در سراسر كشور آغاز و در 
تهران به مدت ۷ روز و در س��اير شهرها و شهرستان ها 
به م��دت ۱۰ روز كتاب هاي تاليفي با يارانه ۲۵درصد و 
كتاب هاي ترجمه با يارانه ۱۵درصد عرضه مي ش��ود.

توبياس فايت “Tobias Veit “ تهيه كننده آثار توماس 
اوسترماير “Thomas Ostermeier “ در اولين دوره 

تخصصي تهيه كنندگي تئاتر تدريس خواهد كرد.

به گزارش ايس��نا به نقل از روابط عمومي اين دوره 
آموزشي، فايت دبير اجرايي كمپاني “شابونه “ برلين و 
همچنين تهيه كننده آثار اوسترماير كارگردان مطرح 
تئاتر براي تدريس در ترم اول دوره تخصصي تئاتر به 
ايران سفر خواهد كرد.توبياس فايت فارغ التحصيل 
كارگرداني ازدانشگاه “ارنست بوش “ بوده و از سال 
۱۹۹۸ تاكنون به تهيه كنندگي نمايش هاي توماس 
اوس��ترماير و همچنين ينس هيليه مشغول است. 
اولين دوره تخصص��ي تهيه كنندگي تئاتر درايران 

شهريور ماه برگزار خواهد شد.
توبي��اس فاي��ت فارغ التحصي��ل كارگردان��ي از 
دانشگاه ارنست بوش بوده و از سال ۱۹۹۸ تاكنون 

به تهيه كنندگي نمايش هاي توماس اوس��ترماير 
و همچني��ن ين��س هيليه مش��غول اس��ت. وي 
ازسال ۲۰۱۲ تاكنون معاون كل كمپاني مطرح 

»شابونه« برلين است.

میراث

شناسايي۱۰محوطهتاريخيدر»سراوان«
در بررس��ي باس��تان شناس��ي و 
گمانه زني به منظور تعيين حريم 
محوطه هاي مح��دوده روباهك – 
دزك س��راوان ۱۰ محوطه از عصر 
مفرغ تا دوره اس��المي شناسايي و 

تعيين حريم شدند.
مهدي مرتضوي، سرپرست هيأت 

باس��تان شناس��ي، با اعالم اين خبر گفت: روباهك نام معروف ترين محوطه 
محدوده مورد مطالعه طرح »بررس��ي باستان شناسي و گمانه زني به منظور 
تعيين حريم محوطه هاي محدوده روباهك – دزك سراوان«اس��ت، كه تپه 
روباهك شواهد سفالي عصر مفرغ را در خود دارد كه به عنوان قديمي ترين و 
معروفترين محوطه در بين ده محوطه مورد مطالعه در اين محدوده محسوب 
مي شود. او وجه تس��ميه اين محوطه را به واسطه زيست روباه در اطراف اين 
محوطه كه در زمان فعاليت ميداني باستان شناسان در محوطه ديده مي شدند، 
دانست و افزود: كار ميداني حاضر در محدوده اي با وسعت تقريبي ۶۰۰ هكتار 
در ميان سراوان و روستاي احمد آباد از طرفي و روستاهاي دزك و كولو از طرف 
ديگر در ۴۵ روز صورت گرفت . مرتضوي با اشاره به اين نكته كه در اين فعاليت 
ميداني ابتدا در يك مرحله بررسي و شناسايي ۱۰ محوطه از عصر مفرغ تا دوره 
اسالمي شناسايي شد، گفت: سپس تمامي اين محوطه ها با حفر حدود ۱۰۰ 
گمانه تعيين حريم شدند. به نظر مي رسد تعدادي از محوطه ها از نوع كمپ 
سايت مشابه نمونه هاي امروزي در همين منطقه كه در كپر زندگي مي كنند، 
باش��ند. اين باستان شناس با بيان اينكه وجود رس��وبات سيالبي در برخي از 
محوطه ها گروه باستان شناسي را وادار كرد تا برخي از گمانه ها را تا عمق بيش 
از سه متر حفر كند، افزود: مرحله بعدي بررسي محوطه بود كه به منظور درك 

بهتري از پراكندگي ادوار فرهنگي بر اساس شواهد سطحي صورت گرفت.

تاريخنگاري

اجباريشدننامخانوادگيبرايايرانيان
سي ام مرداد ۱۳۱۳، استفاده از لقب هاي گذشته با تصويب قانون مدني، منسوخ و 

انتخاب نام خانوادگي براي تمامي تبعه هاي ايران اجباري شد.
۸۴ سال از زمان اجبار به كارگيري نام خانوادگي براي اتباع ايراني به دستور رضاشاه 
مي گذرد و از آن زمان تاكنون، اسناد هويتي ايرانيان، تحوالت بسياري را پشت سر 
گذاشته است و امروز در حالي ساالنه يك ميليون و ۲۰۰ هزار شناسنامه تعويض 
مي شود كه ايرانيان در انتظار دريافت كارت هوشمند ملي با بهره گيري از آخرين 

فناوري هاي روز دنيا هستند.
نام خانوادگي، شهرت و يا فاميلي، بخشي از نام يك فرد است كه نشان دهنده تعلق 
وي به يك خانواده است. پيدايش نام خانوادگي به حدود ۲۸۵۰ سال پيش از ميالد 

مسيح و براي خاندان هاي مهم و سرشناس چين باستان بازمي گردد. 
در ايران، نخس��تين مجموعه رسمي ثبت احوال در سوم دي ماه ۱۲۹۷ به عنوان 
بخش��ي از بلديه تاسيس شد و نخستين س��ند واليت يا همان شناسنامه هم در 
همين تاريخ براي فردي به نام »فاطمه ايراني« در تهران به ثبت رسيد. نخستين 
س��ند هويتي ايرانيان خارج از كشور در اس��فند  ماه ۱۳۰۸ در شهر بمبئي به نام 
»عبدالحسين سپنتا« صادر شد. سپنتا همان كسي است كه بعد ها نخستين فيلم 

صامت ايراني با عنوان »دختر لر« را ساخت.
اگر چه در ايران انتخاب نام خانوادگي از س��ال هاي انقالب مشروطه در ميان قشر 
روشنفكر جامعه رواج يافته بود، اما با پايان يافتن جنگ جهاني اول و در سال ۱۳۰۴، 
واحد زيرمجموعه بلديه به »اداره« ارتقا يافت و عنوان »احصاييه« براي آن انتخاب 
ش��د. پس از آن و در زمان سلطنت رضاشاه، در سال ۱۳۱۳ با تصويب قانون مدني، 
استفاده از القاب گذشته منسوخ و انتخاب نام خانوادگي براي كليه اتباع ايران اجباري 
شد. در اين دوران، افرادي به عنوان مامور ثبت به مناطق مختلف فرستاده مي شدند 
تا نام خانوادگي براي هر طايفه مرجع قانوني داش��ته باشد. گزينش نام خانوادگي 

ني��ز، معموال از چند روش پيروي مي كرد كه يكي از آنها پيش��ه نياكان در يك قوم 
است. محل اسكان قوم و نام يا شهرت بزرگ خاندان )پدر، پدربزرگ، جد(، از ديگر 
شيوه هاي متداول انتخاب نام خانوادگي بوده است. گاهي هم يك نام خانوادگي بر 
اساس شغل يا حرفه )همچون صراف، جواهريان، پزشكزاد( يا يك ويژگي بدني يا 
فيزيكي )خوش چهره، قهرمان( بازمي گشت.  در نهايت و با تصويب قانون مدني كشور 
در سال ۱۳۱۳ ثبت نام خانوادگي نيز، اجباري شد. بر اساس قانون، سرپرست خانواده 
بايد براي خانواده خود نام خانوادگي انتخاب مي كرد و نام خانوادگي تخصيص يافته 
از سوي وي به ساير افراد خانواده اش هم اطالق مي شد. و از آن زمان تاكنون بيش از 

چهار نسل از ايرانيان به اين نام هاي خانوادگي خوانده مي شوند.

كیوسك

بزرگترينسيلقرن
درهند

فايننشالتايمز:
در روزهاي گذشته، يكي 
از بزرگ ترين س��يل هاي 
هند در كراال باعث آوارگي 
صدها هزار نفر شد. آنطور 
كه اين روزنامه در صفحه 
اول خود منتش��ر كرده، 
بي��ش از ۸۰۰ هزار نفر در 

كمتر از ۴ روز دراين ش��هر آواره ش��دند. همچنين، 
شمار تلفات اين حادثه حدود ۳۷۰ نفر گزارش شده 
كه احتمال مي رود افزايش داشته باشد. به گزارش 
فايننشال تايمز، بيش از ۳ ميليارد دالر به تاسيسات 
زيربنايي در اين منطقه نيز آس��يب رسيده است. با 
كاهش باران هاي موسمي در روز گذشته، امدادگران 
تالش كردند كه به اشخاصي كه از چند روز قبل در 
محاصره سيل قرار گرفته بودند كمك كنند. باران هاي 
موسمي از اواخر ماه مه در اين منطقه باريدن گرفت 
و به فرس��ايش خاك و سيالب منجر شد. آنطور كه 
گفته ش��ده، ارتش و نيروي دريايي هن��د به ياري 
امدادگران شتافته است. ماهيگيران هم با قايق هاي 
ماهيگيري شان در امدادرساني به سيل زندگان نقش 

تعيين كننده اي ايفا مي كنند. 

الپايس:
اين روزنامه در صفحه اول 
خ��ود، گزارش��ي از اعزام 
نيروي برزيل، به مرزهاي 
ونزوئال منتشر كرد. طبق 
اين گزارش، دولت برزيل 
اعالم كرده ك��ه گروهي 
از نظاميان اين كش��ور را 
با ه��دف تامين امنيت به 

مرزهاي خود با ونزوئال اعزام خواهد كرد. اين تصميم از 
سوي برزيل در حالي صورت گرفت كه در مرزهاي اين 
كشور، تنش هاي بسياري عليه پناهجويان تازه وارد از 
ونزوئال صورت گرفته بود. روز گذشته مقام هاي برزيلي 
اعالم كرده بودند كه ساكنان شهر مرزي »پاكارايما« 
در شمال اين كشور به مهاجران تازه وارد حمله كرده 
و پس از راندن آنها به ونزوئال، اموالشان را سوزانده اند. 
اين شهر در شمال برزيل و هم مرز با ونزوئالست. طبق 
گزارش اين روزنامه اسپانيايي، مهاجرت از به برزيل، در 
سال هاي اخير به دليل تنش هاي سياسي و اقتصادي 
در ونزوئال، افزايش بسياري داشت اما روند مهاجرت 
در ماه گذش��ته ميالدي با تشديد نابساماني اوضاع 
اقتصادي در ونزوئال، شتاب قابل توجهي داشته و منجر 

به تنش هايي در مرز برزيل شده است. 

والاستريتژورنال:
اين روزنامه نيز، با انتشار 
عكس��ي از مهاج��ران 
ونزوئالي��ي، ع��الوه ب��ر 
پرداختن به گزارش��ي در 
اين باره، خبري از مذاكرات 
تركيه و امريكا منتشر كرد. 
طبق اين گزارش، دولت 
ترامپ پيشنهاد تركيه را 

مبني بر آزادي كشيش امريكايي در مقابل بخشودگي 
جريمه ميلياردي يك بانك بزرگ تركيه اي را رد كرده 
است. آنطور كه گفته شده، بازداشت اندرو برانسون 
كشيش امريكايي بدترين بحران را در روابط چند دهه 
اخير امريكا و تركيه رقم زده و موجب شده است ارزش 
لير تركيه به پايين ترين سطح در ماه هاي اخير سقوط 
كند و زمينه را براي اقدام امريكا در اعمال دور ديگري 
از مجازات ها عليه آنكارا در اين هفته مهيا ساخته است. 
اين خبرها در حالي منتشر شده كه يك كارشناس 
مسائل تركيه اعالم كرده كه موضوع كشيش برانسون 
باعث شد تنش ها بين آنكارا و واشنگتن سر  باز كند اما 

تركيه نهايتا با امريكا مذاكره خواهد كرد. 

گزارشي از افزايش آمار سرقت هاي اينترنتي در امريكا 

گروهگوناگون| در س��ال هاي اخير، 
اينترن��ت باع��ث افزايش س��رعت در 
انجام بسياري فعاليت هاي اجتماعي و 
اقتصادي شده و زمان را براي كاربران حفظ مي كند. 
تقريبا اين روزها، بسياري از معامالت تجاري بزرگ 
تا خرده فروشي ها، به صورت آنالين برگزار مي شود. 
از طرف��ي، اي��ن ورود فن��اوري به زندگ��ي روزمره، 
چالش هايي نيز به  همراه داش��ته اس��ت. آنطور كه 
در س��ال هاي اخير گزارش داده ش��ده، در كنار بازار 
داغ آنالي��ن، كالهبرداري هاي اينترنتي نيز رش��د 
قابل توجهي داش��ته اس��ت. درواقع، كالهبرداري 
اينترنتي و برداش��ت غيرمجاز از حس��اب افراد، در 
س��ال هاي اخير در صدر جرايم اينترنتي قرار گرفته 
است. طبق آمار منتشر شده، كالهبرداري اينترنتي، 
خس��ارتي بيش از ۱۰۰ ميليارد دالر به شركت هاي 
خصوصي و دولتي وارد كرده اس��ت. متهمان به اين 
جرم، با راهكارهاي متعددي اقدام به كالهبرداري و 
سودجويي اينترنتي از افراد و صاحبان مشاغل كرد. 
و توانس��ته اند مبالغ قابل توجهي به دست بياورند. 
گفته ش��ده به تعداد كارب��ران اينترن��ت، مي تواند 
راه هاي كالهبرداري و اخاذي وجود داش��ته باشد. 
طب��ق تازه ترين بررس��ي هاي مركز تج��ارت بهتر، 
كالهبرداري هاي اينترنتي عالوه بر رشد جهاني، در 
امريكا نيز افزايش قابل توجهي داشته و نگراني هايي 
ايجاد كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت، با همه اين 
تهديدها و هشدارها، دونالد ترامپ، رييس جمهوري 
امريكا قوانين مصوب در دوره باراك اوباما در خصوص 
نحوه استفاده از حمالت سايبري را لغو كرده است؛ 
تدابيري كه اكنون از ديد دونالد ترامپ چندان مهم 

به نظر نمي رسد.
آنطور كه در گزارش ها گفته شده، در سال ۲۰۱۷، 
حدود ۴۶ ه��زار فقره كالهب��رداري اينترنتي در 
امريكا ثبت شده كه رشد قابل توجهي را در مقايسه 
با سال ۲۰۱۶ نشان مي دهد. در سال ۲۰۱۶، حدود 
۲۳ هزار و در سال ۲۰۱۵ نيز، حدود ۱۳ هزار فقره 
كالهبرداري آنالين در امريكا ثبت شده بود. طبق 
آمار، امريكا در س��ال گذش��ته ميالدي، افزايشي 

حدود ۳۰ ه��زار فقره در كالهب��رداري اينترنتي 
داشته است. اين در حالي است كه در سال ۲۰۱۷ 
سرويس پيشگيري از جرايم كالهبرداري بريتانيا 
نيز اعالم كرد كه جرايم س��ايبري در بريتانيا رو به 
افزايش است و كارت هاي هوشمند و حساب افراد 

توسط هكرها مورد دستبرد قرار مي گيرد. 
همانط��ور ك��ه گفته ش��د، آم��ار نش��ان مي دهد 
ك��ه كالهبرداري ه��اي اينترنتي در جهان رش��د 
قابل توجهي داشته و خسارت هاي بسياري به افراد و 
صاحبان كسب وكارها وارد كرده است. در تازه ترين 
اخبار سال ۲۰۱۸ از امريكا نيز گفته شده كه زندانيان 
در ۵ زندان يكي از ايالت هاي امريكا با سوءاستفاده 
از شكاف امنيتي در تبل  هاي خود، دست به سرقت 
ح��دود ۲۲۵ هزار دالر اعتب��ار زده اند. اين در حالي 
اس��ت كه با توجه به اينكه هنوز چند ماهي به پايان 
سال ۲۰۱۸ باقي مانده، اما تاكنون بيش از ۳۰ هزار 
فقره كالهبرداري اينترنتي در امريكا ثبت شده است. 
كالهبرداري هاي اينترنتي، ه��ك پايگاه هاي داده 
دولتي و تجاري و شبكه هاي ماهرانه نرم افزاري براي 

دزدي از ميليون ها رايانه بدون باقي گذاشتن هيچ 
ردپايي، نگراني هاي قابل توجهي براي امريكايي ها 
ايجاد ك��رده اس��ت. از طرفي، طب��ق گزارش هاي 
منتشر شده، روش هاي اوليه سرقت هويت همچون 
دزديدن كيف پول، جست وجوي مدارك و دزديدن 
اسناد و فريب مشتريان براي پي بردن به اطالعات 
شخصي نيز بي وقفه ادامه دارد. سارقان، مي توانند از 
هويت هايي كه دزديده اند براي دس��تيابي به شغل 
موردنظر و ي��ا فريب پليس به هنگام دس��تگيري 
استفاده كنند. همچنين، گفته شده كه كارت هاي 
اعتباري و حس��اب هاي س��پرده ديگر تنها اهداف 
نيستند بلكه س��رقت خدمات تلفن همراه و ثابت، 
خدمات كابلي و ماهواره اي، خدمات برق، آب و گاز، 
خدمات پرداخته اينترنتي، بيمه درماني، وام مسكن 
و اجاره خان��ه، خودرو، قايق و ديگر اش��كال تامين 
مالي و وام و همچنين خدمات دولت نيز به فهرست 
س��رقت ها در امريكا اضافه شده اس��ت. با اين حال، 
همانطور كه گفته ش��د افزايش امنيت سايبري، در 

اولويت دولت دونالد ترامپ قرار ندارد. 

كالهبرداريهايآنالين
آمارنامه
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