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تحليلگر    اقتصادي|

دستيابي به رش��د باال و پايدار اقتصادي دغدغه اي 
است جهاني. دغدغه اي كه خود را با اعطاي جايزه 
نوبل اقتصاد ب��ه دو اقتصادداني كه در اين مس��ير 
تالش كرده اند نشان داد. »رومر« و »نورد هاوس« 
بر تاثير تغييرات اقليمي، پيشرفت هاي فن آورا نه، 
نوآوري و فضاي رقابتي بر عملكرد اقتصادي تاكيد 
و تحول در اين مولفه ها را فراهم آورنده رش��دهاي 

باال و پايدار عنوان نمودند. 
مهم ترين ضرورت اقتصادي كشورمان نيز بي شك 
دس��تيابي به »رش��د باالي غي��ر تورم��ي پايدار و 
اشتغال زا«  است. رشدي كه متاس��فانه طي چهار 
دهه اخي��ر ناپايدار، كمت��ر از 3 درص��د و همراه با 
تورم دو رقمي و اش��تغال آفريني پايين بوده است.

چنانكه بانك جهان��ي در جديدترين گزارش خود 
رشد اقتصادي كش��ورمان را براي امس��ال و سال 
آتي مي��الدي به ترتي��ب منف��ي 1/5 و منفي 3/6 
درصد و نرخ تورم را در اين س��ال ها 22/8 و 31/2 
درصد پيش بيني ك��رده اس��ت. برآوردهاي قبلي 
اين نهاد مهم اقتصادي بين المللي البته متفاوت با 
برآوردهاي فعلي بود )رش��د باالي 4 درصد و تورم 
حدود 11 درصد(.  اع��داد فوق با گزارش هاي اخير 
بانك مركزي و مركز آمار از رش��د اقتصادي كشور 
در بهار امس��ال و روند صعودي نرخ ت��ورم ماهيانه 
مطابقت مي كن��د. چنانكه اين ه��ر دو نهاد مرجع 
اقتصادي، رشد اقتصادي بهار امسال را 1/7 و 1/8 
درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در ش��هريور ماه را 
بين 25 و 31 درصد و نرخ ت��ورم ماهيانه را بيش از 

6درصد اعالم كرده اند. 
اين ارقام اقتصادي وقتي با اهداف تعيين ش��ده در 
برنامه ششم توسعه يعني متوسط رشد 8 درصد و 
تورم 8/8 درصد مقايسه مي شود ابعاد خطرآفرين 
مش��كل بيش��تر خودنماي��ي مي كند. طب��ق اين 
آخرين برنامه توس��عه، قرار بود با رشد 8 درصدي 
اقتصادي، نرخ بي��كاري نيز در س��ال 1400، تك 
رقمي )8/6 درصد( و س��االنه بيش از يك ميليون 
ش��غل ايجاد ش��ود كه طبعا با اين نرخ رشد چنين 

امري غيرممكن خوهد بود. 
ايجاد اين وضعيت را براساس نظريات اقتصاددانان 
كش��ورمان، كه همس��ويي بس��ياري با يافته هاي 
برندگان جايزه امس��ال نوبل اقتصاد دارد، مي توان 
ناش��ي از دو دس��ته عوام��ل »تخريب كنن��ده« و 

»تضعيف كننده« رشد اقتصادي دانست .
 فرآين��د »تخريب كنن��ده« رش��د ب��ا مي��ل زياد 
دولت ها به خرج كردن و كس��ري بودجه و افزايش 
بدهي هاي دول��ت و افزاي��ش پايه پول��ي و حجم 
نقدينگ��ي و ت��ورم قابل تحلي��ل اس��ت و فرآيند 
»تضعيف كننده« رش��د را مي توان با تضعيف روند 

شكل گيري و توس��عه بنگاه هاي خصوصي و ايجاد 
فض��اي غير رقابت��ي و نيز ضع��ف تعام��ل پايدار و 

متوازن با جهان در ارتباط مستقيم دانست.
نش��انه هاي اين ه��ر دو فرآيند را مي ت��وان بخوبي 
در اقتصاد كش��ورمان به خصوص در ماه هاي اخير 
مش��اهده كرد. از حجم عظيم يارانه ها و رانت هايي 
ك��ه بي ه��دف در قال��ب حامل ه��اي س��وخت و 
چندگانگي نظام ارزي و.... توزيع مي شود و شكاف 
بزرگي را در دخل و خرج دول��ت و نابودي منابع و 
محيط زيست را پديد مي آورد كه » تخريب« رشد 

اقتصادي را در پي خواهد داشت. 
از سوي ديگر نيز با سياست هاي »تضعيف كننده« 
رش��د اقتص��ادي از طري��ق كاه��ش ش��ديد بنيه 
بنگاه ه��اي توليدي در ارتقا توان نوآوري وتوس��عه 
فناورانه مواجه ايم. فرآيندي كه به واس��طه تشديد 
سياس��ت هاي س��ركوب قيمت ها و ايج��اد فضاي 
انحصاري و نيمه انحص��اري براي بنگاه هاي دولتي 
و ش��به دولتي و نيز تش��ديد فش��ارهاي خارجي 
و كاهش س��طح رواب��ط ديپلماتيك كش��ورمان با 
كش��ورهاي منطقه و جهان امكان كسب رشدهاي 
باالي اقتصادي به عنوان ضرورت هاي بقاي ملي را 

با تنگناهاي بسيار روبرو مي كند 
اما اقدام اخي��ر دولت و حاكميت به نظر مي رس��د 
مي توان��د خوش بيني به امكان ح��ل اين بحران ها 
را افزايش و از ش��دت مش��كالت بكاه��د. تصويب 
لوايح اف. اي. تي. اف در مجل��س، امكان حضور در 
بازاره��اي جهاني و زنجيره ه��اي توليد صنعتي در 
پيوند با نهادها و فرآينده��اي اقتصاد آزاد و رقابتي 
را فراه��م و فض��اي مناس��ب تري را براي ش��روع 
اصالحات س��اختاري در اقتصاد كشور ايجاد كرده 
اس��ت. اصالحاتي كه با ب��رون رف��ت از دو فرآيند 
»تخري��ب«و »تضعيف«كنن��ده رش��د مي توان��د 
اصالحات بودج��ه و نظ��ام مالي و توس��عه بخش 
خصوصي ب��ه عنوان اض��الع يك مثل��ث را در پي 
داشته باشد. اما تداوم روند مثبت اقدامات روزهاي 
اخير، نيازمن��د اراده سياس��ي، راهكارهاي علمي 
اقتصاد، مجريان سالم و مقتدر و پشتوانه يا سرمايه 

اجتماعي وسيع است. 
نگاهي ب��ه گذش��ته، ن��ه گذش��ته هاي دور، بلكه 
اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هش��تاد خورشيدي 
و اجراي برنامه س��وم توس��عه - برنامه اي كه علم 
اقتصاد در آن دس��ت باال را داش��ت - و سياس��ت 
گفت وگ��وي تمدن ها و بس��ط آزادي ه��ا و حقوق 
ش��هروندي و...، نش��ان مي دهد كه چني��ن توان و 
ظرفيتي براي تحول در س��اختار سياس��ي و نظام 
اجرايي و نيروهاي اجتماعي وج��ود دارد. ظرفيت 
و س��رمايه اي كه مي بايس��ت يك بار ديگر و اين بار 
البته بس��يار دش��وارتر، فعال��ش ك��رد و از خواب 

بيدارش نمود ! 

مع��اون اول رييس جمهور روز گذش��ته با اش��اره به 
موضوعات روز كشور و نوس��ان اقتصادي تصريح كرد: 
راه عبور از ش��رايط فعلي اين است كه همه كار كنيم و 
هر كس خيانت كرد مهر خيانت بر پيشاني اش بزنيم. 
در اين وضعيت كه مردم با مشكل رو به رو هستند تالش 
كنيم با راه هاي خوب و مديران با انگي��زه از اين دوران، 
با انگيزه عبور كنيم. معاون اول رييس جمهوري تصريح 
كرد: گاهي اوق��ات كه از بي انگيزگي مديران س��خن 
مي گوييم، برخي مي گويند پس چرا اين افراد را بركنار 
نمي كنند، اين طور نيس��ت كه تنها راه بركنار كردن 
باشد، مدير باانگيزه بن بس��ت ها را مي شكند، باالخره 
ابتكار و خالقيت مدير همين است.  جهانگيري افزود: 
اگر قرار باشد بگويند كه پول بدهيد تا ما كار كنيم، اين را 
هر كسي مي تواند انجام دهد، مدير با انگيزه كسي است 
كه وقتي پول كم است و شرايط س��خت است، در اين 
شرايط كار كند. در شرايط امروز هم مي شود با قدرت 
مديريت، ايران را به بهترين وجه توس��عه داد و بايد با 
انگيزه پاي پيشرفت بايستيم و به بهترين وجه از منابع 
اس��تفاده كنيم.  معاون اول رييس جمهوري گفت: هر 
كسي در سطوح مديريتي خيانت كرد، مهر خيانت بر 
پيشاني او بزنيم و بگوييم كه به مردم خيانت كرد. كشور 
ما كشور بزرگ و پر استعدادي است، قبل از ما مديراني 
بودند كه كار كردند و مردم درباره ما هم قضاوت خواهند 
كرد كه براي كش��ور چه كردند.  جهانگيري ادامه داد: 
عرصه بر مردم سخت است وفشارهاي اقتصادي زياد 
شده است، اما راه هاي خوبي وجود دارد كه مي شود با 
تصميمات خوب و مديران با انگيزه با سربلندي از اين 
دوران عبور كرد . اسحاق جهانگيري، اين سخنان را در 

همايش روز ملي روستا و عشاير عنوان كرد.
»روس��تاها به مثابه كانون اصلي توليد و س��ازه هويت 
بخش ايران«عنوان تركيب بندهايي اس��ت كه معاون 
اول رييس جمهوري با اس��تفاده از آنه��ا تالش كرد تا 
اهميت مقوله روستا و فرهنگ عشايري را در شمايل 
كلي توسعه كشور تشريح كند. عباراتي كه هرچند در 
دهه هاي اخير كمتر به ابعاد و زواياي گوناگون آن توجه 
شده اما هر زمان كه بس��ترهاي بالندگي و پويايي در 
روستاها فراهم شده، نتايج ارزنده اي در فرآيند توسعه 
پايدار كشور ايجاد شده اس��ت. نتايجي كه معاون اول 
رييس جمهوري معتقد اس��ت بر مبن��اي آن مي توان 

فرآيند توس��عه پايدار را تحقق بخش��يد و چشم انداز 
تازه اي پيش روي اقتصاد و معيشت ايراني ايجاد كرد. 

جهانگيري ديروز در پنجمين همايش روز ملي روستا و 
عشاير، نگاهي هم به دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در 
فرآيند توسعه روستاها مي اندازد و با اشاره به تالش هاي 
دولتبراي بهبود ش��اخص هاي خدماتي و عمراني در 
روس��تاها مي گويد: » تاكنون 23 هزار روستا از نعمت 
گازرساني بهره مند شده اند و اين تعداد تا پايان دولت 

دوازدهم به 37 هزار روستا مي رسد.« 
اما خبر مهمي كه در حاش��يه اين همايش مورد توجه 
خبرنگاران ق��رار گرفت؛ كناره گيري س��يد ابوالفضل 
رضوي معاون توس��عه روس��تايي و مناط��ق محروم 
معاون اول رييس جمهوري از س��مت خود بود كه در 
مس��ير اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان از 
ميان معاونان رييس جمهوري انجام ش��د؛ موضوعي 
كه نشان دهنده جديت دولت براي اجراي اين قانون و 

تزريق نيروي جديد به بدنه اجرايي كشور است. 

  توسعه پايدار بر مدار روستا 
معاون اول رييس جمهوري روستا را كانون اصلي توليد و 
از مراكز و سازه هاي اصلي هويت بخش ايران عنوان كرد 
و گفت: نمي توان درباره ايران و از امتيازات و ويژگي هاي 
آن صحبت كرد و فكر كرد اين ويژگي ها مختص جامعه 
شهري اس��ت. روس��تا نماد و يك نهاد هويت ساز در 
دوران هاي مختلف بود و امروز هم در بخش اقتصادي 

بايد به عنوان كانون مهم توليد مورد توجه قرار گيرد.
جهانگيري گفت: اينكه در سنوات گذشته شرايط 
پيش آمده ك��ه بخش قاب��ل توجهي از م��ردم از 
روستاها به شهرها مهاجرت كرده اند يك واقعيت 
جدي اس��ت و نمي توانيم از آن فرار كنيم اما نبايد 
اين را ه��م از نظر دور داش��ت كه تع��داد زيادي از 
روستاها در تقس��يمات كش��وري به شهر تبديل 
شدند. اگر بخواهيم راجع به توسعه پايدار و متوازن 
صحبت كنيم، اين توسعه وقتي شكل مي گيرد كه 
همزمان با توسعه شهر، توس��عه روستا هم مدنظر 
باش��د. يكي از نقاط ضعفي كه گاهي در برنامه ها 
وجود داشته، اين بوده كه به توسعه روستاها كمتر 
پرداخته شده است و بايد بطور جدي اين موارد را 

شناسايي و براي اصالح آن اقدام كرد.

 معاون اول رييس جمهوري: 
هر كس خيانت كرد، مهر خيانت بر پيشاني اش بزنيم

خلق فضاي جديد

گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

خلق فضاي جديد
دس��تيابي به رشد باال 
اقتص��ادي  پاي��دار  و 
اس��ت  دغدغ��ه اي 
جهاني. دغدغه اي كه 
خود را با اعطاي جايزه 
نوب��ل اقتصاد ب��ه دو 
اقتصادداني كه در اين 
مسير تالش كرده اند 
نش��ان داد. »رومر« و »نورد ه��اوس« بر تاثير 
تغييرات اقليمي، پيش��رفت هاي ف��ن آورا نه، 
نوآوري و فضاي رقابت��ي بر عملكرد اقتصادي 
تاكيد و تحول در اين مولفه ها را فراهم آورنده 
رشدهاي باال و پايدار عنوان نمودند.  مهم ترين 
ض��رورت اقتصادي كش��ورمان نيز بي ش��ك 
دستيابي به » رش��د باالي غير تورمي پايدار و 
اش��تغال زا « است. رش��دي كه متاسفانه طي 
چهار ده��ه اخير ناپايدار، كمت��ر از 3 درصد و 
همراه با تورم دو رقمي و اشتغال آفريني پايين 

بوده است.

 صفحه3  

يادداشت

  اقتصاد ايران وخيم تر
از خوش بيني صندوق

تحليل اخي��ر صندوق 
از  پ��ول  بين الملل��ي 
اقتصاد جهان  وضعيت 
حاوي تغييراتي نسبت 
اس��ت.  گذش��ته  ب��ه 
مهم ترين بخش آن براي 
ما ايراني ها، جايي است 
كه صندوق نرخ رش��د 

اقتصادي ايران را تا پايان سال 2018...

ايران

وزيرريزان پاييزي!
گروه ايران|

 آينده چينش كابينه دولت بيش از گذش��ته در 
ابهام فرو رفته اس��ت. صندلي وزراي اقتصاد و رفاه 
خالي شده، جايگاه وزراي راه، مسكن و شهرسازي 
و وزارتخانه صنعت، مع��دن و تجارت هم متزلزل 
اس��ت. چنانكه در چند هفت��ه اخي��ر بارها خبر 
استعفاي شريعتمداري و آخوندي منتشر شده و 
رفتار آنان هم نشان مي دهد اين خبر ها بيش از آنكه 
به شايعه نزديك باشد، به واقعيت مي ماند. در اين 
بين اسامي جايگزين ها هم فراوان است؛ از حناچي 
و چهره ناشناخته اي همچون حاج محمدي براي 
وزارت راه گرفته تا رحماني و ويس��ه براي وزارت 
صمت.  اين هياهو در كابينه دولت پس از آن رخ داد 
كه با به هم ريختن اوضاع اقتصادي، بيش از 180 
نماينده مجلس از طيف هاي گوناگون در نامه اي 
به حسن روحاني از او خواستند كه برخي از وزرا و 
معاونان را تغيير دهد. هر چند گمان مي رفت با اين 
نامه نمايندگان و فضاي عمومي، روحاني دست به 

2تغيير كابينه   بزند...

صندوق بين المللي پول پيش بيني خود از رشد اقتصادي ايران را كاهش داد 

جنگ تجاري امريكا و چين رشد اقتصادي جهان را كاهش داد

اعالم شاخص هاي تازه  براي  ايران

مجلس

رييس مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه 
امريكا به دنبال اجراي طرحي در جهت تس��لط 
اس��راييل بر منطقه اس��ت، بر ضرورت تحكيم 
روابط بين اي��ران و عراق تاكيد ك��رد. به گزارش 
خانه ملت، عل��ي الريجاني در دي��دار با رييس 
پارلمان عراق ضمن يادآوري اينكه ايران و عراق 
دو متحد قديمي هستند، گفت: عده اي به دنبال 
ايجاد مس��اله بين ايران و عراق هستند اما هرگز 
موفق نمي شوند چرا كه عراق بعد از سقوط صدام 
پيوس��ته از ايران حمايت كرده اس��ت بنابراين 
روابط بين اين دو كش��ور بايد مستحكم تر شود. 
وي افزود: امروز ش��رايط عراق تغيير كرده است 
و داعش نمي توان��د در آن جا حض��ور پيدا كند 
اما امريكايي ها در اين مورد ش��يطنت مي كنند 
چون دوست شما نيس��تند اما موفق نمي شوند. 
الريجاني يادآور ش��د: هرچند ع��راق از مرحله 
س��ختي عبور كرده و در اين زمينه مشكل پيدا 
نخواهد كرد اما ايران اين آمادگ��ي را دارد كه در 
هر زمان كه نياز باشد در اين زمينه به عراق كمك 
كند از سوي ديگر همكاري هاي بين دو كشور بايد 
گسترش يابد كما اينكه شركت هاي بسياري در 
ايران وجود دارند كه مي توانند در زمينه صنعت 
و كش��اورزي با عراق همكاري داشته باشند. وي 
اظهار كرد: هم اكنون در منطقه پيچيدگي هايي 
ايجاد شده اس��ت و به نظر مي رسد امريكايي ها 
به دنبال اجراي طرحي هس��تند كه اسراييل را 
كامال بر كش��ورهاي منطقه برتري دهند و اين 
معامله بزرگي كه از آن ياد مي كنند يك سر آن به 
فلسطين و سر ديگر آن در منطقه وجود دارد چرا 
كه آنها به دنبال سوءاستفاده از كشورهاي منطقه 
هس��تند اما در اين ش��رايط هم موفق نخواهند 
شد. الريجاني از مسووالن پارلمان عراق خواست 
كه در جهت رفع مشكل غبار و مشكالت زيست 
محيطي خوزس��تان كه به هر دو كشور خسارت 
وارد كرده است كمك كنند و تاكيد كرد كه در اين 
مورد بايد كار فني صورت بگيرد . رييس مجلس 
همچنين بر ضرورت اليروبي اروند نيز تاكيد كرد. 
در ادامه رييس مجلس عراق ضمن تشكر از ايران 
به دليل مش��اركت در جهت مبارزه با تروريس��م 
و نابودي داعش در اين كشور بر ضرورت تحكيم 
روابط بين ايران و عراق تاكيد كرد. وي با اشاره به 
پيچيدگي هاي موجود در شرايط كنوني منطقه 
يادآور ش��د: ما عالقه مند به گس��ترش ارتباطات 
خود با ايران هس��تيم به ويژه در حفظ حاكميت 
كشورهاي منطقه و جلوگيري از ديكته سياست ها 
و تحريم هايي كه متوجه كشورها شده است ضمن 
اينكه مخالف تحريم ها عليه ايران هستيم و آن را 
محكوم مي كنيم چرا كه ثبات ايران و همسايگان 

ما تاثير مستقيم بر ثبات عراق دارد.

الريجاني : امريكا به دنبال 
تسلط اسراييل بر منطقه است

جهان

نيكي هيلي نماين��ده دايم اي��االت متحده امريكا 
در سازمان ملل متحد از س��مت خود استعفا كرد. 
يورونيوز نوش��ته، دونالد ترامپ به محض انتش��ار 
خبر استعفاي هيلي با اين اس��تعفا موافقت كرد. 
رييس جمه��وري اي��االت متحده با اي��ن حال در 
كنفرانس خبري پس از انتشار خبر استعفاي هيلي 
گفت كه اميدوار اس��ت او پس از اين فراغت شغلي 
دوباره به كابينه او بازگ��ردد. ترامپ تاكيد كرده كه 
خانم هيلي حتي مختار به انتخاب پست دلخواهش 
خواه��د بود. ب��ه محض اع��الم موافق��ت ترامپ، 
گمانه زني  ها در مورد يك برنامه تغيير بنيادين در 
دولت امريكا آغاز ش��د. اين موافقت فوري نشان از 
هماهنگي رييس جمهوري امريكا براي تغيير است. 
نيكي هيلي پيش از انتصاب در س��مت نمايندگي 
دايم امريكا در س��ازمان ملل، فرماندار كاروليناي 
جنوبي بود. او يك��ي از محبوب ترين اعضاي حزب 
جمهوري خواه امريكاس��ت و به داش��تن مواضع 
سرسختانه معروف است. دونالد ترامپ در حضور 
خبرنگاران در كاخ سفيد با اشاره به استعفاي نيكي 
هيلي گفت: »هيلي از شش ماه قبل به من گفته بود 
كه مي خواهد كمي استراحت كند. او تا پايان سال 
2018 پست خود را ترك خواهد كرد و اميدوارم در 
نقشي متفاوت به دولت برگردد.« نيكي هيلي هم در 
صحبت هايش با تقدير از نقش ايوانكا ترامپ و جرارد 
كوشنر )دختر و داماد دونالد ترامپ( گفت: »دوست 
داشتم ش��ما خبرنگاران مي دانستيد كه در پشت 
پرده جرارد كوش��نر و ايوانكا ترامپ چه نابغه هايي 
هس��تند و چه كارهاي مهمي انجام دادند.« هيلي 
همچنين در بخش ديگري از صحبت هايش اشاره 
كرد ك��ه در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري 2020 
كانديداي رياست جمهوري نخواهد شد و از دونالد 
ترامپ حمايت خواهد كرد. هيلي پ��س از ورود به 
سازمان ملل متحد انتقادهاي تندي را از اين نهاد 
بين المللي آغاز ك��رد و بارها ش��وراي امنيت را به 
تبعيض و جفا در حق اسراييل متهم كرد. در دوران 
حضور او بر كرس��ي امريكا در سازمان ملل متحد، 
اين كشور كمك هاي مالي خود به چندين نهاد اين 
سازمان از جمله آژانس كمك به آوارگان فلسطيني 
را قطع كرد و از برخي نهادهاي آن همچون شوراي 

حقوق بشر خارج شد.

 نيكي هيلي، سفير امريكا 
در سازمان ملل استعفا كرد

صنعت،معدن و تجارت

 گام آخر اتصال 
به »سوييفت اروپايي«
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رييسجمهوربهدانشگاهتهرانميرود؛پاد|
حس��ن روحاني رييس جمهوري هفت��ه آينده به 
مناسبت بازگشايي دانشگاه ها در دانشگاه تهران حضور 
مي يابد. برخي اساتيد و نمايندگان دانشجويان در اين 
مراس��م، دغدغه ها و  نظرات خود را با رييس جمهور 
در مي��ان مي گذارند. ديروز همچنين خبر رس��يد 
در ادام��ه ديدارها و نشس��ت هاي رييس جمهور با 
جريان هاي سياس��ي كش��ور، اصولگرايان به ديدار 
رييس جمهور مي روند. هنوز زمان دقيق اين ديدار 
مشخص نشده است. رييس جمهور 11 مهرماه هم 

ميزبان 23شخصيت اصالح طلب در پاستور بود.

واكنشرييسدفترروحانيبهتس�هيالت
اربعين؛تسنيم|

رييس دفتر رييس جمه��ور در واكنش به نامه اخير 
آيت اهلل علوي گرگاني براي كاهش هزينه هاي اربعين 
براي زوار ايراني گفت: به عنوان دولت وظيفه خودمان 

مي دانيم كه تسهيالت را براي اربعين فراهم كنيم. 
محمود واعظي با بيان اين مطلب كه مساله اربعين 
يك كار اعتقادي است و به اعتقادم يك كار سياسي 
به معناي قدرت شيعه در جهان و بسيار مهم است، 
تصريح كرد: ما ب��ه عنوان دول��ت وظيفه خودمان 
مي دانيم كه هم تسهيالت را فراهم كرده و حمايت 
كنيم تا آنجا كه همه چيز براي زوار امام حسين )ع( 
كه مشرف مي ش��وند، فراهم بش��ود. وي ادامه داد: 
ما خودمان عنوان و قب��ول كرديم كه چه عراقي ها 
بپذيرند يا نه از مردم مان به جاي اينكه دالر بگيريم، 

ريال مي گيريم.

پيش�نهاديب�راياس�تعفاازوزارتعلوم
نداشتهام؛ايلنا|

وزي��ر علوم مي گويد: هر وق��ت آقاي رييس جمهور 
تشخيص دهند فرد يا وزيري مانند من، به كارش پايان 
دهد، صراحتا اين مساله را بيان مي كنند و همانطور كه 

گفتند بيا و آمديم بگويند برو، ما هم مي رويم.
منصور غالمي در پاسخ به اين سوال كه آيا پيشنهاد 
دفتر رييس جمهور براي استعفا از وزارت علوم و رد 
اين پيشنهاد از سوي ش��ما صحت دارد؟ گفت: اگر 
پيشنهادي از س��وي رييس جمهور در اين باره داده 
ش��ود، اجرا مي كنيم. در مورد مساله مذكور هم به 
هيچ وجه چنين مساله اي نه از س��وي ايشان و نه از 

سوي دفتر رياست جمهوري مطرح نشده است.

رييسدانشگاهامامصادق)ع(تغييركرد؛ 
فارس|

با حكم رييس هيأت امناي دانشگاه امام صادق )ع( 
رييس اين دانشگاه تغيير كرد و حجت االسالم سعدي 
جايگزين حجت االسالم محمدسعيد مهدوي كني 
شد. رياست اين مجموعه از ابتداي تاسيس دانشگاه 
امام صادق )ع( تا اواسط سال 13۹3بر عهده مرحوم 
آي��ت اهلل محمدرض��ا مه��دوي كني ب��ود و پس از 
درگذشت وي، فرزندش حجت االسالم محمد سعيد 
مهدوي كني طي يك دوره موقِت 3 س��اله، رياست 
اين دانش��گاه را بر عهده گرفت. رييس دانشگاه امام 
صادق)ع( را آيت اهلل صادق آملي الريجاني )رييس 

هيات امناي دانشگاه( معرفي مي كند.

درخواس�تمطهريبرايمجازاتعامالن
ارسالپيامكهايتهديدآميز؛تعادل|

نايب رييس مجلس ش��وراي اس��المي از دادستان 
كل كشور خواس��ت دستور رس��يدگي، تحقيق و 
كشف عامالن ارسال پيامك هاي تهديدآميز براي 
نمايندگان در جريان بررسي اليحه CFT را صادر كند. 
در نامه علي مطهري به حجت االسالم منتظري آمده 
است: همانطور كه مستحضر هستيد براي ممانعت 
از تصويب اليحه الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين 
مالي تروريسم در مجلس، پيامك هاي متعددي براي 
نمايندگان محترم ارسال شد و هنوز ادامه دارد. اين 
پيامك ها شامل تهديد، توهين و دشنام فراوان بوده 

است كه تبعا آرامش رواني آنها را برهم مي زند.

ادع�ايوزيرخارجهامري�كادربارهپرونده
شکايتتهرانازواشنگتن؛ايسنا| 

وزي��ر امورخارجه امريكا مدعی ش��د که ش��کايت 
ايران از واشنگتن نزد ديوان بين المللی دادگستری، 
سوءاستفاده از اين دادگاه برای اهداف سياسی است و 
اين پرونده بايد مختومه شود.پمپئو، وزير امور خارجه 
امريكا پس از برگزاری جلسه استماع ادله امريكا در 
رابطه با ش��کايت ايران از دولت واشنگتن نزد ديوان 
بين المللی دادگس��تری )الهه( برای توقيف اموال 
بانک مرکزی کشورمان در امريكا يک بيانيه منتشر 
کرد و به تکرار ادعاهای بی اساس و گزافه گويی عليه 
ايران پرداخت .بنابر گزارش پايگاه اينترنتی وزارت 
امورخارجه امريكا، در اين بيانيه آمده است: جلسه 
استماع در ارتباط با پرونده ای که ايران عليه امريكا 
در ديوان بين المللی دادگستری )ICJ( مطرح شده 
است، در حالی آغاز ش��د که من پيش از اين تاکيد 
کرده ام شکايت ايران نزد ديوان بين المللی دادگستری 
سوءاس��تفاده از اين دادگاه برای اهداف سياس��ی و 

تبليغاتی است.

بررس�یعملک�ردش�هرداریته�راندر
کميسيونعمران؛ايسنا| 

سيد ابوالفضل موسوی ضمن تشريح جلسه ديروز 
کميس��يون عمران مجلس بيان ک��رد: بحث اول 
کميس��يون بررس��ی طرح چند تن از نمايندگان 
درخصوص اص��الح بندهايی از قانون بودجه بود. در 
يک بند از اين طرح آمده بود، زمانی که پروژه ای آغاز 
می ش��ود در صورت مواجه شدن با کمبود بودجه از 
محل تهاتر قير هزينه تکميل پروژه داده شود که در 
کميسيون نيز به تصويب رسيد. وي تصريح کرد: در 
ادامه جلسه شهردار تهران حضور يافتند و گزارشی از 
عملکرد شهرداری ارايه کردند که بر اساس آن حدود 
۵۶ هزار ميليارد بدهی از دوره قبل برای اين دوره برجا 
مانده است که رقم سنگينی است. در ادامه گزارش 
نيز ديگر برنامه های ش��هرداری در حوزه عمرانی و 

اجتماعی بررسی شد.

ايران2روي موج خبر

»تعادل«تغييراتاحتماليدركابينهدولترابررسيميكند

وزيرريزان پاييزي!
گروهايران|

 آينده چينش كابينه دولت بيش از گذشته در ابهام فرو 
رفته است. صندلي وزراي اقتصاد و رفاه خالي شده، جايگاه 
وزراي راه، مسكن و شهرسازي و وزارتخانه صنعت، معدن 
و تجارت هم متزلزل است. چنانكه در چند هفته اخير 
بارها خبر استعفاي شريعتمداري و آخوندي منتشر شده 
و رفتار آنان هم نش��ان مي دهد اين خبر ها بيش از آنكه 
به شايعه نزديك باشد، به واقعيت مي ماند. در اين بين 
اسامي جايگزين ها هم فراوان است؛ از حناچي و چهره 
ناشناخته اي همچون حاج محمدي براي وزارت راه گرفته 

تا رحماني و ويسه براي وزارت صمت. 

   پيام خانه ملت به دولت
اين هياهو در كابينه دولت پس از آن رخ داد كه با به هم 
ريختن اوضاع اقتصادي، بيش از 180 نماينده مجلس 
از طيف هاي گوناگون در نامه اي به حس��ن روحاني از 
او خواس��تند كه برخي از وزرا و معاونين را تغيير دهد. 
هر چند گم��ان مي رفت با اين نامه نمايندگان و فضاي 
عمومي، روحاني دست به تغيير كابينه بزند؛ اما او براي 
مدتي به اين نامه وقعي ننهاد تا مجلس خود دست به كار 
شود. علي ربيعي و مسعود كرباسيان دو قرباني بي توجهي 
روحاني به نامه نمايندگان بودند. اين دو كه مدت ها بود 
نمايندگان بر خروجشان از دولت تاكيد و اميد داشتند 
روحاني خود دس��ت به تغيير آنان بزند. اما روحاني در 
آن روزها چنين نكرد تا دومينوي تغيير وزراي دولت با 
استيضاح آنان آغاز شد. دومينويي كه تا طرح استيضاح 
وزير آموزش و پرورش هم پيش رفت، اما به يك باره براي 

مدتي متوقف ماند. 
اما اين توق��ف خيلي كوتاه بود. نماين��دگان كه گمان 
مي كردند روحاني پس از اين دو استيضاح و راي منفي به 
پاسخ هاي خود او در جلسه سوال از رييس جمهور، دست 
به كار شده و برخي وزرا را تغيير مي دهد، چنين نكرد تا 
نمايندگان استيضاح آخوندي و شريعتمداري را هم به 
جريان بيندازند. آخوندي كه پيش از اين چندين بار تا 
استيضاح پيش رفته بود و شريعتمداري هم از ارديبهشت 
ماه، پس از برمال شدن تخلفات مربوط به واردات خودرو 

و تخصيص هاي ارزي تحت فشار است.

   شايعه استعفاي آخوندي و شريعتمداري
فش��ار به اين دو وزي��ر تا آنجا باال گرفت��ه كه برخي از 
استعفاي قطعي اين دو خبر مي دهند. آنطور كه يكي 
از نمايندگان گفته، آخوندي پس از آنكه مطلع شده از 
دولت كنار گذاش��ته مي شود، خود استعفا داده است. 
علي كرد نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس 
شوراي اسالمي ضمن تاييد اين خبر عنوان كرد كه »در 
حال حاضر احتماال اين اعالم استعفا به صورت شفاهي 
بوده باشد و وزير منتظر اعالم نظر رييس جمهور است.«

به گفته اين نماينده، »بين بركناري آخوندي و استعفاي 
او بحث اس��ت اما در هر صورت آخوندي اعالم استعفا 
كرده است اما هنوز مشخص نيست كه دولت او را بركنار 

كند يا با استعفايش موافقت كند.«
همين خبر باعث شد تا استيضاح آخوندي كه با ۵0 
امضا به هيات رييسه ارسال شده بود، متوقف بماند. 
در اين بين عدم حضور آخوندي در جلسه كميسيون 
عمران براي بررس��ي اس��تيضاح او نيز اين گمانه را 
تقويت كرد كه او با ۵ س��ال سابقه وزارت، به زودي از 
وزارتخانه راه، مس��كن و شهرسازي مي رود. هر چند 
برخي دليل عدم حضور او در جلس��ه كميس��يون را 
به دليل همزماني دعوت كميسيون امنيت ملي با اين 

جلسه عنوان كردند. 
در اين بين، شريعتمداري هم داستاني مشابه آخوندي 
دارد. او كه استيضاحش به هيات رييسه مجلس تقديم 
ش��ده بود، دو بار به كميسيون صنايع مجلس دعوت 
شد؛ اما در آن شركت نكرد. عدم حضور شريعتمداري 
شايعه اس��تعفا يا بركناري او از وزارت صمت را قوي تر 
از گذش��ته كرد، تا آنجا كه نمايندگان در خداحافظي 
ش��ريعتمداري از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت 
شكي نداشته باشند. يكي از نمايندگان مجلس هم اين 
خبر را تاييد كرده است. اما اظهارنظر او نشان مي دهد 
كه برخالف شايعات درباره آخوندي مبني بر بركناري 
وزير راه، ش��ريعتمداري همچنان مورد اعتماد دولت 
است. چراكه به گفته محمد حسين فرهنگي نماينده 
اصولگراي مجلس » شريعتمداري مستعفي است و به 
احتمال زياد به عنوان وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي به مجلس شوراي اسالمي معرفي مي شود.«

   احتماالت از چهره هاي جديد در دولت
 از اين رو، به نظر مي رسد قولي كه روحاني پيش از سفر به 
نيويورك به مجلس داده بود به زودي محقق مي شود. آنجا 
كه او در پيامي به علي الريجاني گفته بود كه مجلس روند 
استيضاح را متوقف كند؛ چراكه دولت خود خواهان تغيير 
برخي اعضاي كابينه است. اما چه كسي روي صندلي 
وزارتخانه هاي اقتصاد و كار مي نشيند و چه كساني جاي 
آخوندي و شريعتمداري را مي گيرند. برخي رسانه ها از 
احتمال حضور شاپور محمدي در راس وزارت اقتصاد 
خبر داده اند. اما آنطور كه ايلنا نوشته،  جز محمدي، گزينه 
جدي تري نيز براي جايگزيني مسعود كرباسيان وزير 
استيضاح شده اقتصاد مطرح است. بنابر شنيده هايي كه 

به تاييد چند نفر از نمايندگان مورد اشاره رسيده، فرهاد 
دژپسند از جمله گزينه هاي جدي براي تصدي وزارت 

امور اقتصادي و دارايي است.
به گفته يك عضو هيات رييس��ه مجلس، رضا رحماني 
نماينده س��ابق مجلس و معاون وزارت صمت در دولت 
روحاني نيز از جمله گزينه هاي جايگزيني شريعتمداري 
در اين وزارتخانه خواهد بود. هرچند صحبت هاي جدي 
درمورد احتمال معرفي رضا ويسه نيز براي تصدي اين 
وزارتخانه مطرح شده است.  براي وزارت راه هم گزينه هاي 
زيادي مطرح شده است. برخي از حاج محمدي براي اين 
وزارتخانه نام برده اند كه نمايندگان مي گويند شناختي از 
او ندارند. احمد اميرآبادي فراهاني نيز از احتمال معرفي 

حناچي معاون فعلي ش��هردار تهران براي وزارت راه و 
شهرسازي خبر داده است. به گفته او »شنيده ها حاكي 
از آن اس��ت كه عباس آخوندي هم قرار اس��ت شهردار 
تهران شود.« همه اين گمانه زني ها ديروز پايان مي يافت، 
اگر دولت به وعده خود عمل مي كرد و اس��امي وزرا را به 
مجلس مي داد. اما ظهر روز گذشته بهروز نعمتي عضو 
هيات رييسه مجلس خبر داد كه دولت وزراي پيشنهادي 
خود را هفته آينده كاري مجلس اعالم مي كند. از اين رو 
با توجه به تعطيلي هفته آينده پارلمان بايد دو هفته ديگر 
منتظر ماند و ديد تغييرات هماني است كه در رسانه ها 
منتشر شده يا آنكه روحاني همه را با معرفي وزراي جديد 

شگفت زده مي كند. 

معاون اول رييس جمهوري اظهار داش��ت: س��اكنين 
روستا بايد احس��اس كنند كه نيازهاي اوليه آنها مانند 
آب آشاميدني، راه آسفالته، آموزش و بهداشت مناسب 
تامين شده است، حتي امروز فناوري هاي روز تبديل به 

يك نياز جدي شده است.
جهانگيري خاطرنش��ان كرد: خوشبختانه در چهلمين 
سال انقالب اس��المي يكي از نقاط برجسته جمهوري 
اس��المي اين بود كه زيرس��اخت هاي مورد نياز توسعه 
روستاها فراهم شود، فراموش نمي كنيم در اوايل انقالب 
روستاها از اكثر امكانات روستايي بي بهره بودند و حتي 
در مقاطعي دولت ها داش��تن يخچ��ال و تلويزيون را به 
عنوان ش��اخص رفاهي بيان مي كردند اما تدبير امام و 
جهت گيري انق��الب اين بود كه رس��يدگي به مناطق 
روس��تايي و دورافتاده بيش��تر مورد توجه قرار گيرد و 

نهادهاي مناسب آن هم ايجاد شد.
وي اظهار داش��ت: امروز با افتخار مي توانيم بگوييم كه 
۹2 درصد جمعيت روستايي كشور داراي جاده آسفالته 
هس��تند. در دولت يازدهم و دوازدهم 14 هزار كيلومتر 
راه آسفالته احداث شد و 78 درصد از جمعيت روستايي 

كشور آب آشاميدني بهداشتي دارند.
معاون اول رييس جمهوري يادآور ش��د: در سال ۹3 در 
يكي از جلسات شوراي عالي آب گفته شد كه به ۶ هزار 
روستا با تانكر آبرساني مي ش��ود و در برخي از روستا ها 

خانم ها از فاصله دور آب مورد نياز خود را تامين مي كردند 
اما در اين دوره 7 هزار و ۵00 روستا داراي آب آشاميدني 
بهداشتي شدند. ما در سال ۹۵ به اندازه 10 سال قبل از 
آن به روس��تاها آب لوله كشي تامين كرديم و البته اين 
مسير بايد ادامه يابد. وي گفت: ما در اوج كمبود منابع و 
با تدبير وزير نفت و عدم استفاده از بودجه دولت تصميم 
گرفتيم روستاهاي باالي 20 خانوار را گازرساني كنيم 
و به فضل الهي تا االن بيش از 23 هزار روستا گازرساني 
شده و تا پايان دولت دوازدهم به 37 هزار روستا گازرساني 
خواهد ش��د. معاون اول رييس جهم��وري افزود: براي 
اجراي اين طرح ها از بودجه دولت پول نداديم چون بخش 
عمده اي از هزينه ها از محل عدم استفاده از سوخت مايع 

جبران مي شود. 

   برنامه هاي دولت براي حمايت از روستاييان
جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: 
امسال در مدرسه در سراوان سيستان و بلوچستان 13 نفر 
از دانش آموزان در رشته پزشكي قبول شده اند و توانسته اند 
در رقابت با دانش آموزاني ك��ه از امكانات زيادي بهره مند 
هستند چنين افتخاري براي خود و كشورشان ثبت كنند و 
بايد از معلمان، خانواده ها و خود اين دانش آموزان تشكر كرد. 
او با بيان اينكه تاكنون 27 هزار روستا زير شبكه اينترنت 
رفته اس��ت، تاكيد كرد: اين روند باي��د ادامه يابد؛ چنين 

ابزارهايي ممكن اس��ت زيان هايي هم داش��ته باش��د اما 
نمي شود گفت از آن استفاده نكنيم بلكه بايد تالش كنيم 
استفاده مطلوب از اين ابزارها داش��ته باشيم.  معاون اول 
رييس جمهوري توانمندسازي روستاييان را جزو اولويت ها 
و دستورالعمل هاي جدي دولت عنوان كرد و گفت: اين امر 
به اين معنا است كه افراد در مراكز آموزش فني و حرفه اي 
متناسب با زيرساخت هاي مناطق مختلف روستايي، مهارت 
بياموزند و كسي كه مهارت ياد گرفت، وام با بهره مناسب 

دريافت كند و كار ايجاد كند. 
جهانگيري يادآور شد: بطور طبيعي اولويت ما در روستاها 
كش��اورزي اس��ت و بايد به نحوي در زنجيره كش��اورزي 
سرمايه گذاري كنيم كه بيشترين بازده به خود كشاورز داده 
شود.  او گفت: در حال حاضر بخش وسيعي از محصوالت 
كشاورزي در ش��بكه حمل و نقل و توزيع از بين مي رود و 
قيمتي كه در روستا به كشاورز داده مي شود با قيمت مصرف 
كنند تفاوت زي��ادي دارد در حالي كه ما مي توانيم با نظام 
مناسب توزيع كاري كنيم كه توليد كننده سهم اصلي را 
داشته باشد.  معاون اول رييس جمهوري صنابع بسته بندي 
و تبديلي را از نيازهاي اصلي كشور عنوان كرد و اظهار داشت: 
درحال حاضر ۹0 درصد از توليد جهاني زعفران در اختيار 
ايران است اما سهم ما از تجارت جهاني بسيار ناچيزي است 
و بخش خصوصي ما به سمتي نرفته است كه از اين امكانات 
استفاده كند.  جهانگيري در عين حال گفت: البته روستاييان 

بايد توجه داشته باشند كه ما منابع بسيار محدود كننده اي به 
نام آب داريم و استفاده صحيح از آب جزو جهت گيري هاي 
حياتي كشور است.  وي اضافه كرد: ۹0 درصد از آب كشور 
در بخش كشاورزي مصرف مي شود و اگر 20 درصد در اين 
بخش صرفه جويي شود دغدغه كمبود آب از بين مي رود. 

   بهره وري در بخش كشاورزي
معاون اول رييس جمهوري با اش��اره به برنامه دولت براي 
حمايت از ارتقا بهره وري آب در بخش كشاورزي، گفت: ما 
جايي را نداريم كه دولت 8۵ درصد هزينه هاي آن را پرداخت 
كند اما در حوزه آبياري مدرن دولت 8۵ درصد از منابع مورد 
نياز را به صورت بالعوض مي دهد و تنها 1۵ درصد را مردم 
پرداخت مي كنند. البته س��الي 100 الي 200 هزار هكتار 

تحت پوشش اين شبكه مي رود. 
جهانگيري كشت گلخانه اي را از مهم ترين اولويت هاي كشور 
عنوان كرد و افزود: هر كس با هر نيتي در اجراي اين طرح هاي 
حياتي كه به آينده ايران مربوط است اخالل كند حتما كار 

ضد ملي انجام مي دهد. 
او يادآور شد: يكي از جهت گيري هاي دولت اين است كه 
كاري كنيم مهاجرت معكوس شود، در همين راستا رهبري 
با برداشت يك و نيم ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه ملي 
براي اشتغال روستايي موافقت كردند، با توجه به اينكه ايام 
انتخابات بود اين كار به تاخير افتاد تا شائبه انتخاباتي نداشته 

باشد و نهايتا در سال گذش��ته اين قانون در اختيار ما قرار 
گرفت.  معاون اول رييس جمهوري تاكيد كرد: طبق توافقي 
كه با بانك ها داشتيم قرار شد اين پول به ريال تبديل شود و با 
كارمزد ۶ درصد و بعضا 4 درصد به متقاضيان پرداخت شود. 
به گفته جهانگيري نصف اين مبلغ بر اساس نرخ قبل ارز به 
ريال تبديل شد و از اين به بعد با نرخ ارز نيمايي تبديل و در 

اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. 
او در عين حال گفت: اين شرايط امتياز بي نظيري است كه 
بايد دقت شود اين پول ها هدر نرود و عده اي سوءاستفاده گر 
از آن استفاده نكنند، بايد بر آن نظارت كرد و اگر كسي تخلف 

كرد، بايد برخورد قاطع شود. 
همه بايد بدانند كه اين پول مختص روستاييان و عشاير است 
و اگر كسي بخواهد از آن سوءاستفاده كند به جامعه مظلوم 
ظلم مي كند.  جهانگيري اضافه كرد: البته روند اعطاي اين 
منابع كندتر از انتظار رييس جمهوري است و ما اصرار داريم 

در پرداخت اين منابع هم دقت و هم سرعت لحاظ شود. 
او يادآور ش��د: عالوه بر اين با تدبير آقايان س��عيدي كيا و 
رضوي و از محل منابع بانك سينا، وام هايي با سود 18درصد 
پرداخت مي ش��ود كه ۵ درصد آن را بنياد مس��تضعفان و 
۵درصد ديگر را معاونت توسعه روستايي يارانه مي دهند. از 
محل اين منابع دو هزار و 400 طرح تصويب و از آن تعداد 
21 هزار طرح منابع را دريافت كرده اند و هزار و 800 طرح 

به بهره برداري رسيده است. 

حفظبرجامبهنفعامنيت
منطقهوجهاناست

ريي��س مجلس ده��م در 
مصاحبه با شبكه تلويزيوني 
راش��ا تودي روسيه گفت 
كه حف��ظ برجام ب��ه نفع 
امنيت كل منطقه و صحنه 

بين المللي است.
علي الريجاني در حاش��يه 
سومين اجالس مجالس اوراسيا در شهر آنتالياي تركيه در 
مصاحبه با شبكه تلويزيوني راشا تودي روسيه با اشاره به 
اينكه مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در نيويورك 
ابتكاري را براي حفظ برجام به ايران معرفي كرد و  افزود: 
هيچ دليلي وجود ندارد كه ما درباره ادامه همكاري نااميد 
باش��يم. وي تاكيد كرد: در گذشته به صورت فعاالنه 
روي اين موض��وع كار كرده ايم، گزارش ها نيز حاكي 
از پيش��رفت اين مساله اس��ت و بر اين اساس بايد در 
چارچوب برجام كار شود و اين به نفع امنيت همه است. 
رييس مجلس ش��وراي اسالمي در پاسخ به پرسشي 
پيرامون توافق بين روسيه و تركيه در مورد ادلب اظهار 
كرد: جمهوري اس��المي در زمينه حل مساله سوريه 
با روسيه و تركيه يك كار مشترك را دنبال مي كند و 
فكر مي كنم مذاكرات در چارچوب آستانه خوب پيش 
رفته و اين مدل امنيت منطقه اي موفق بوده است.  او 
اضافه كرد: در موضوع ادلب هم مشورت هاي مشترك با 
هم داشته ايم كه رو به پيشرفت است. الريجاني درباره 
تحويل موشك هاي اس.300 روسي به سوريه گفت: 
بعيد مي دانم رژيم صهيونيستي بتواند عكس العمل 

مهمي انجام دهد .

سطحانتظاراتجامعه
راباالبردهايم

جالل ميرزاي��ي نماينده 
م��ردم اي��الم در مجلس 
شوراي اسالمي اظهار كرد: 
ما س��طح انتظ��ارات را در 
جامعه آنقدر باال مي بريم كه 
وقتي كسي حرفي مي زند 
مي بيني��م كه اص��ال اين 
گفته ها ناگفته نيست كه اين خود باعث سرخوردگي 
مي شود.ميرزايي در واكنش به اين گفته رييس جمهور 
كه در تصميمات با فكر جمعي مشورت مي كنم، گفت: 
در اين مدتي كه در مجلس هستيم چيزي به عنوان 
مشورت از آقاي روحاني نديده ايم. وقتي مي خواهيد 
وزيري را انتخاب كنيد درست است كه قانون گفته جزو 
اختياراتتان است اما شما در جامعه و محيط اجتماعي 
كه موافقان و منتقداني داريد در حال زندگي كردن 
هستيد. اين عضو كميس��يون انرژي ادامه داد: شما 
در يك فضاي زنده هستيد كه مرتبا فعل و انفعاالت و 
كنش هاي متعدد در آن جريان دارد بايد در تعامل با 
اين محيط تصميم بگيريد، بايد در تعامل با گروه ها  و 
تشكل هاي مهم كه حامي تان هستند، تصميم بگيريد. 
ميرزايي با اشاره به مسائل اقتصادي كشور عنوان كرد: 
آقاي روحاني اگر ش��ما تصميمي مي خواهيد براي 
صنعت بگيريد بايد حتما با كميسيون صنايع و معادن 
مشورت كنيد و تصميماتي كه مي خواهيد در حوزه 
اقتصاد بگيريد حتما بايد در مش��ورت با كميسيون 
اقتصادي و انجمن هاي اقتصادي باشد و بايد حمايت 

آنها را جلب كنيد.

تصميمدولتما،بهرهمندي
ايرانازبرجاماست

س��فير اتريش در ايران در 
دي��دار با اس��تاندار قزوين 
گف��ت: اراده و تصمي��م 
دولت اتريش، اس��تفاده و 
بهره مندي ايران از معاهده 
بين المللي برجام اس��ت. 
به گزارش ايس��نا، اشتفان 
شولتز اظهار كرد: ما به نمايندگي از كشور اتريش در 
اين ديدار حضور يافته ايم تا اراده و تصميم قطعي اين 
كشور را براي بهره مندي ايران از معاهده برجام اعالم 
كنيم. وي افزود: از اينكه دولت و حكومت ايران در برابر 
تحريكات سياسي بردباري نشان مي دهد بسيار تحت 
تأثير هستيم و تالش مي كنيم در اين شرايط كانال هاي 
اقتصادي ميان دو طرف را برقرار نگاه داريم. سفير اتريش 
در ايران اضافه كرد: اتريش در كنار اروپا براي اولين بار 
دست به اقداماتي مي زند تا با اياالت متحده امريكا براي 
خروج از معاهده بين المللي برجام مقابله كند.   ايران و 
اتريش روابط حسنه  در طول تاريخ داشته اند كه به ندرت 
با كشور ديگري مي توان آن را ديد.  او اضافه كرد: هدف 
ما از حضور در ايران اين است كه اتريش بتواند موقعيت 
اقتصادي و تجاري خود را تأمين كند. شولتز اظهار كرد: 
اتريش  تنها كشور اروپايي است كه يك انجمن فرهنگي 
داير به مدت ۶0 سال در ايران دارد.  او عنوان كرد: يكي 
از بزرگ ترين شركت هاي اتريش در صنعت آبياري در 
ايران فعال است و طي سفر رياست جمهوري ايران به 
اتريش قراردادي به اندازه 100 ميليون يورو براي اجراي 

اين طرح ها منعقد شد.

دستگاهقضاآمادهپشتيباني
ازاقتصادكشوراست

 معاون اول ق��وه قضاييه 
گفت: دستگاه قضا با تمام 
قوا از فع��االن اقتصادي و 
توسعه اشتغال در هر نقطه 
از كشور كه موجب تثبيت 
اقتصادي داخلي مي شود، 
حمايت مي كند. به گزارش 
فارس غالمحسين محس��ني  اژه اي ديروز در آيين 
تكريم و معارفه رييس كل دادگس��تري آذربايجان 
غربي افزود: هر امري كه در راستاي حمايت از توليد 
داخلي و توسعه اشتغال در جامعه شود، مورد حمايت 
دستگاه قضاست. او با اشاره به اينكه قدرت اقتصادي 
يكي از مولفه هاي مهم اقتدار جامعه به شمار مي رود، 
ادامه داد: اگر فعاالن اقتصادي دچار جرم شوند، بايد 
به گونه اي با آنها رفتار كنيم كه لطمه اي به فعاليت 
اقتصادي اين قشر وارد نشده و بخش توليد ضرر نكند. 
حجت االسالم محسني اژه اي بيان كرد: دشمنان در 
تالش هستند تا با پمپاژ اخبار نادرست در جامعه، ياس 
و نا اميدي را در بين مردم ترويج كنند كه اتحاد مردم 
و مسووالن سد محكمي در مقابل اين توطئه هاست. 
برخي افراد نيز ناخواسته به شايعه پراكني دشمنان 
در جامعه دامن مي زنن��د و خود نيز آنان را همراهي 
مي كنند كه بايد در اين راستا با هوشياري برخورد شود 
و اقدامات الزم صورت گيرد. حجت االسالم محسني 
اژه اي ادامه داد: ايران اس��المي در دنياي امروز با اقتدار 
توانسته عزت، شرافت، عظمت و جاودانگي كشورمان 

را به جهانيان نشان دهد.

بستههايحمايتيدولتنيازي
بهمصوبهمجلسندارند

ن��ي  لما ر پا ون  مع��ا  
رييس جمه��ور درب��اره 
اظه��ارات نماين��دگان 
مجل��س مبني ب��ر اينكه 
بسته هاي حمايتي دولت 
نياز به مصوبه مجلس دارد, 
توضيح داد.  حس��ينعلي 
اميري معاون پارلماني رييس جمهور در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران؛ با اشاره به اظهارات برخي نمايندگان 
مجلس مبني بر اينكه بسته هاي حمايتي دولت نياز به 
مصوبه مجلس دارند, اظهار كرد: كارهايي كه ويژگي 
اجراي��ي دارند از نظر قانون اساس��ي در اختيار دولت 
هستند و نياز به مجوز مجلس ندارند.  معاون پارلماني 
رييس جمهور با بيان اينك��ه دولت در مواردي نياز به 
احكام قانوني دارد كه موضوع كار جنبه تقنيني به خود 
بگيرد؛ افزود: دولت قطعا اجازه مداخله در اين موارد را 
ندارد و اگر موضوعاتي نياز به مجوز قانوني داشته باشند 
حتما از مجلس مجوز مي گيرد.  او با اشاره به بررسي 
لوايح FATF در مجلس گفت: ما در نظام بين المللي 
حضور داريم و كشور بزرگي هم به حساب مي آييم؛ از 
طرفي خواستار تعامل با دنيا هستيم. در همين رابطه 
مقام معظم رهبري تاكيد به توسعه همكاري و تعامل با 
همه كشورها جز امريكا و رژيم صهيونيستي داشتند.  
او ادامه داد: اين مراودات نياز به بس��ترهايي دارند كه 
كنوانسيون هاي مرتبط با استانداردسازي نظام بانكي 
و موسس��ات مالي هم مي تواند در تس��ريع روابط با 

موسسات و بانك هاي دنيا براي ما مهم باشد.
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چهره ها

ادامه از صفحه اول

هر كس خيانت كرد مهر خيانت بر پيشاني اش بزنيم



 اقتصاد ايران وخيم تر از 
خوش بيني صندوق

تحليل اخي��ر صندوق 
بين الملل��ي پ��ول از 
وضعيت اقتصاد جهان 
حاوي تغييراتي نسبت 
ب��ه گذش��ته اس��ت. 
مهم تري��ن بخ��ش آن 
براي ما ايراني ها، جايي 
اس��ت كه صندوق نرخ 
رش��د اقتصادي ايران 
را تا پايان س��ال 2018 منفي 1.5 درصد اعالم 
كرده اس��ت. همچني��ن پيش بين��ي اين نهاد 
بين الملل��ي از ن��رخ تورم به ح��دود 30 درصد 
رسيده و نرخ بيكاري را هم حدود 12.5 درصد 
ارزيابي كرده اس��ت. به نظر مي رس��د صندوق 
تحليلي نسبتا دوستانه و خوش بينانه از اقتصاد 
ايران اعالم كرده و براين اس��اس مي توان گفت 
اگر برنامه ريزي  درست صورت نگيرد، اين آمار 

به مراتب وخيم تر شود.
بازار كار ايران يكي از بخش هايي است كه از آغاز 
بحران اقتصادي دچار مش��كل شده است. اين 
ميان برخي تصور مي كنند نرخ بيكاري مي تواند 
تا 25 درصد ه��م باال برود ول��ي اين نمي تواند 
تحليلي درست باشد. در شرايطي مانند ايران، 
مردم نمي توانند بيكار بمانند و مجبور هستند 
سركار بروند چرا كه حمايت خاصي از بيكاران 
جامعه ص��ورت نمي گي��رد. در امريكاي التين 
هرگاه بحران اقتصادي آغاز مي شد نرخ مشاركت 
اقتصادي هم باالتر مي رف��ت ولي نكته در اين 
اس��ت كه بحران ها تركيب ب��ازار كار را عوض 
مي كنن��د. در مازن��دران بس��ياري از كارگران 
به س��مت اجاره زمي��ن و كش��ت محصوالت 
كش��اورزي رفتند، برخي دستفروش خواهند 
شد و به تعبيري بخش هاي غير رسمي مي شود 
عرصه اصلي يافتن شغل. به بيان ديگر اشتغال 
از بخش هاي با بهره وري باال به سمت اشتغال در 
بخش هايي با بهره وري پايين تر مي رود و توليد و 
صنعت ديگر نمي تواند اشتغال پايدار ايجاد كند. 
درنتيجه با وجود اينكه نرخ بيكاري كشور خيلي 
باال نمي رود اما عمال وضعيت بغرنج تر مي شود.

در رابط��ه با نرخ ت��ورم، وضعيت س��خت تر از 
پيش بيني صندوق خواهد شد. با توجه به اينكه 
نرخ تورم صندوق، براي سال 2018 است، بايد 
توجه داش��ت نرخ تورم 97 با اين عدد متفاوت 
خواهد بود زيرا س��ال ميالدي در دي ماه تغيير 
مي كند و سال شمس��ي در فروردين، بنابراين 
تورم س��ه ماهه آخر سال در اين ارزيابي نيامده 
اس��ت. با توجه به در پيش بودن ش��ب عيد در 
روزهاي پاياني س��ال، تصور من باال رفتن نرخ 
تورم بيشتر از رقم حدود 30 درصدي صندوق 

بين المللي پول است.
اين مي��ان بايد به نكته ديگري ه��م در رابطه 
ب��ا مش��كالت اقتص��ادي فعلي كش��ور توجه 
كرد. اقتصاد ايران بس��يار ناتوان ش��ده و اين 
سبب مي شود تا اين پرس��ش مطرح شود كه 
آيا مش��كالت امس��ال بيش از س��ال 91-92 
خواهد ب��ود؟ آن زمان دولتي تندرو س��ركار 
بود و انتخاباتي در پيش ك��ه حس اميدواري 
به تغيير و بهبود را در چش��م انداز خود داشت. 
اكنون دولتي معتدل س��ركار است كه حداقل 
تا س��ه س��ال آينده انتخاباتي نخواهد داشت. 
درنتيج��ه چنين اميدي در س��طح اجتماعي 
به چش��م نمي خورد. همچنين در كاخ سفيد 
اوباما ديگ��ر وجود ندارد بلكه به جاي او دونالد 
ترامپي نشسته كه هدف خود را شكست دادن 
ايران مي داند. همچنين اقتص��اد ايران مانند 
فردي اس��ت كه از زمان جواني مشكلي قلبي 
داشته ولي هيچگاه آن را كامال درمان نكرده و 
اكنون در دوران ميانسالي، فرسوده شدن بدن 
سبب حادتر شدن بيماري شده است. از سوي 
ديگر ميزان نقدينگي نسبت به سال 91-92 
نيز افزايش چشمگير داشته است و همين امر 
كار را براي كنترل اقتصادي سخت تر مي كند. 
به هر حال وضعيت به گونه اي اس��ت كه اتاق 
پر گاز ش��ده و احتمال انفجار بيشتر از گذشته 

وجود دارد.
با اين هم��ه دولت چه مي توان��د بكند؟ به نظر 
مي رسد دولت به تنهايي توانايي اعمال تغييرات 
ج��دي را ندارد و نيازمن��د همراهي جناح هاي 
ديگر اس��ت. مثال به همين ماج��راي تصويب 
قوانين س��ي اف تي ) CFT ( بنگريد كه چگونه 
دولت موفق شد بخش هايي از حلقه هاي قدرت 
را قانع كند زي��را چاره اي نبود. اگر ايران قوانين 
فوق را تصويب نمي كرد حتي با چين هم ديگر 
امكان معامله را نداشت ولي با تصويب اين قوانين 
مي تواند به اندازه اي در تجارت بين المللي حضور 

داشته باشد. 
دولت ايران در ش��رايطي مي تواند تصميمات 
صحي��ح اقتص��ادي را اتخ��اذ كند ك��ه بتواند 
بخش هاي ديگر نظام را هم با خود همراه كند. 
يك��ي از ديپلمات ه��اي ايراني قب��ال گفته بود 
انفجار موش��ك هاي داخلي به مراتب قوي تر از 
انفجار موشك هاي خارجي است. بر همين مبنا 
معتقدم زد و خوردهاي داخلي اثري كارسازتر از 
تحريم ها خواهند داشت و بايد هر چه زودتر اين 
وضعيت تغيير كند. به بيان ديگر همه بخش هاي 
نظام بايد بدانند كه زمان درگيري گذشته است. 
اختالف نظر در هر كش��وري وجود دارد و اين 
مسائل در كش��ورهاي پيشرفته به دليل امكان 
فعاليت آزادانه احزاب بيش��تر هم هس��ت، اما 
مي توان از آنها يك درس بزرگ گرفت؛ هنگامي 
كه تصميم گيري ب��راي انج��ام كاري صورت 
گرفت، بايد آن را انجام داد و به جاي اينكه دايما 
عليه يكديگر باش��يم، گاهي اوق��ات دعواهاي 

صوري را كنار بگذاريم.

يادداشت 3 كالن

گزارش جديد صندوق بين المللي پول منتشر شد 

جلسه غيرعلني مجلس براي مديريت گراني

بازبيني شاخص هاي كالن اقتصاد ايران

11 هزار ميليارد به دهك هاي پايين پرداخت مي شود

تورم يكساله تخم مرغ 79 درصد شدنياز500 هزار ميليارد توماني براي اتمام 76000 طرح نيمه تمام

تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول نشان مي دهد 
كه تحريم هاي امريكا علي��ه ايران به ويژه تحريم هاي 
نفتي، اقتصاد ايران را متاث��ر خواهد كرد چنانكه اين 
صندوق رشد اقتصادي سال 2018 و 2019 را منفي 
ب��رآورد كرده و پيش بيني كرده ك��ه نرخ بيكاري هم 
افزايش بيابد و در سال 2018 به 12.8 درصد و در سال 
2019 به 14.3 درصد برس��د. بنا بر اين گزارش تورم 
مصرف كننده در ايران نيز افزايش خواهد يافت در سال 
2018 معادل 29.6 درصد و در س��ال 2019 معادل 

34.1 درصد خواهد بود.
به گزارش تعادل، صندوق بين المللي پول در آخرين 
گزارش خود از چشم انداز اقتصاد جهان به تحليل قيمت 
نفت در جهان نيز پرداخته و با اش��اره به نقش آفريني 
ايران در افزايش قيمت نفت چنين توضيح داده است 
كه رسيدن قيمت هر بشكه  نفت به 76 دالر تحت تاثير 
چند عامل اعم از افق كاهش صادرات نفت ايران به دنبال 
تحريم هاي امريكاست. به گفته صندوق عواملي مانند 

كاهش توليد نفت ونزوئال و به وجود آمدن اختالالت 
در توليد نفت كانادا و ليبي نيز در افزايش قيمت نفت 

موثر بوده اند.
در بخش ديگري از اين گ��زارش صندوق بين المللي 
پول به وضعيت رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه، 
شمال آفريقا، افغانستان و منطقه پاكستان پرداخته 
و نوشته است كه انتظار مي رود رشد اقتصادي در اين 
مناطق از 2.2 درصد در س��ال 2017 به 2.4 درصد در 
سال 2018 و 2.7 درصدي در سال 2019 افزايش يابد. 
به گفته صندوق چنين روندي از ايجاد نوعي ثبات در 
رشد اقتصادي منطقه )در حدود سه درصد( در ميان 
مدت خبر مي دهد. البته صندوق به اين نكته اش��اره 
كرده است كه در گزارش پيشين خود رشد اقتصادي 
بيشتري براي اين منطقه متصور بود با اين حال به دليل 
افق كاهش رشد اقتصادي ايران به دنبال تحريم هاي 
امريكا، چشم انداز رشد اقتصادي اين منطقه نيز به سمت 

پايين تر ميل كرده است.

صندوق بين المللي پول در گزارش خود آورده اس��ت 
كه در حال حاضر پيش بيني مي شود اقتصاد ايران به 
دنبال تحريم اقتصادي امريكا و به ويژه تحريم نفت آن 
در سال 2018 رش��د اقتصادي منفي 1.5 درصدي را 
تجربه كند. اين در حالي است كه پيش از اين صندوق 
رشد اقتصادي ايران در سال 2018 را معادل 4 درصد 
پيش بيني كرده بود. همچنين طبق تحليل صندوق 
در سال 2019 نيز با كاهش بيشتر صادرات نفت ايران، 
اقتصاد ايران رشد منفي 3.6 درصدي را تجربه خواهد 
كرد. هرچند اين اميدواري وجود دارد كه رشد اقتصادي 

ايران در سال 2020 اندكي بهبود يافته و مثبت شود.
صندوق بين المللي پول همچني��ن در جدولي تورم 
مصرف كننده ساالنه ايران را هم پيش بيني كرده است. 
طبق گزارش صندوق تورم مصرف كننده ايران در سال 
2017 معادل 9.6 درصد، در سال 2018 معادل 29.6 
درصد و در س��ال 2019 مع��ادل 34.1 درصد اعالم 

شده است.

صندوق بين المللي پول درب��اره وضعيت بيكاري در 
ايران نيز اطالعاتي در جدول خود آورده اس��ت. طبق 
پيش بيني صندوق نرخ بيكاري ايران در سال 2017 
معادل 11.8 درصد اعالم شده و همچنين براي سال 
2018 نيز نرخ بيكاري در اي��ران معادل 12.8 درصد 
برآورد شده است. در اين مورد نيز صندوق اصالحاتي 
را نسبت به گزارش پيش��ين خود اعمال كرده است، 

همچنانكه طبق بررسي هاي پيشين صندوق بيكاري 
س��ال 2018 ايران 11.7 درصد اعالم شده بود ولي با 
توجه به اعمال تحريم ه��اي امريكا اكنون پيش بيني 
مي ش��ود كه حدود 1.1 درصد به نرخ بيكاري كشور 
در در س��ال 2018 افزوده ش��ود. همچنين صندوق 
بين المللي پول  براي سال 2019 معادل 14.3 درصد 

بيكاري براي اقتصاد ايران پيش بيني كرده است. 

گروه اقتصاد كالن|
جهش هاي تورمي و ام��واج   پي درپي گراني باالخره 
نمايندگان مجلس را بر آن داشت كه نمايندگان قوه 
مجريه را به بهارستان فرابخوانند. وزير صنعت، وزير 
جهاد كشاورزي و رييس سازمان برنامه و بودجه سه 
نفر از مس��ووالن دولتي بودند ك��ه ديروز به مجلس 
رفتن��د و با نمايندگان مجلس ب��ه صورت غيرعلني 
جلسه گذاشتند. آنطور كه گزارش شده در اين جلسه 
بر سر موضوعاتي چون گراني، توليد، نقدينگي، عدم 
برداش��ت دولت از ذخاير كش��ور بحث شده است و 
نمايندگان دولت هم از آخرين تصميمات و اقدامات 
خود براي سامان دادن به اين وضعيت سخن گفته اند. 
مهم ترين اقدامات دولت كه خبر آنها از اين جلس��ه 
غيرعلني بيرون آمده ش��امل ارايه س��بد كاليي به 
اقشار آسيب پذير، پرداخت مبلغ 100 الي 300 هزار 
توم��ان به 11 تا 20 ميليون نف��ر از افراد كم درآمد و 
مهار نقدينگي از طريق واگذاري پروژه هاي عمراني به 
بخش خصوصي مي شود. در زمينه پرداخت اين مبالغ 
كه گفته شده در همين روزهاي آينده از طريق اعطاي 
كارت اعتباري به اجرا درمي آيد، بانكي اطالعاتي به 
منظور شناسايي افراد كم درآمد تشكيل شده است. 
با همه اينها بعدازظهر روز گذش��ته سازمان برنامه و 
بودجه به عنوان متولي اين طرح در اطالعيه اي از درز 
اين خبر از جلس��ه غيرعلني ديروز انتقاد و آن را غير 

معتبر اعالم كرد.

  11 هزار ميليارد تومان به اقشار كم درآمد 
به گزارش »تعادل« روز گذش��ته نشستي غيرعلني 
در مجلس به منظور اتخاذ تصميماتي راجع به اقشار 
آسيب پذير برگزار شد. بر اساس گزارش خبرگزاري 
مجلس )خانه ملت( اين جلس��ه با رياس��ت مسعود 
پزش��كيان و با حضور وزير جهاد كشاورزي و رييس 

سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است.
آن گونه كه گزارش شده است در اين جلسه وزير جهاد 
كشاورزي. رييس سازمان برنامه و بودجه و سازمان 
تعزيرات حكومت��ي حضور يافته اند ت��ا توضيحاتي 
درباره بسته هاي حمايتي دولت، اقدامات دولت براي 
اقشار آس��يب پذير جامعه و تصميمات براي كنترل 

بازار ارايه كنند.
س��لمان خدادادي، رييس كميس��يون مجلس در 
حاشيه صحن غير علني مجلس با بيان اينكه در اين 
نشس��ت محمدباقر نوبخت رييس س��ازمان برنامه، 
بودجه و محاسبات توضيحاتي درخصوص بازار ارز و 
مسائل كالن اقتصادي به نمايندگان ارايه كرده است، 
گفت: رييس سازمان برنامه و بودجه توضيحاتي نيز 
از بس��ته حمايتي دولت براي حمايت از اقش��ار كم 

درآمد جامعه مط��رح كرد.به گفت��ه نماينده مردم 
ملكان، نوبخت در اين جلس��ه وعده داده است كه به 
زودي مبلغ 100 هزار تومان در قالب كارت اعتباري 
به 11 ميليون نفر از دهك ه��اي پايين جامعه داده 
خواهد ش��د تا بتوانند از فروش��گاه هاي زنجيره اي 

كشور خريد كنند.
بر اس��اس گفته هاي نوبخت كه رييس كميس��يون 
اجتماعي از زبان وي نقل كرده است: اين 11 ميليون 
نفر تحت پوش��ش كميته امداد ام��ام خميني )ره(، 
سازمان بهزيستي، هالل احمر، س��تاد اجرايي امام 
خمين��ي )ره( و برخي نهادهاي حمايتي ش��ده كه 

مجموعًا شامل 6 نهاد مي شوند.
طبق اعالم رييس سازمان برنامه و بودجه حدود 230 
هزار ميليارد سبد كاال براي اقشار كم درآمد جامعه 
تعلق گرفته است در اين نوبت كه به زودي نيز انجام 
مي شود، مبلغي حدود 11 هزار ميليارد تومان به اين 

افراد پرداخت خواهد شد.
البته برخي منابع در زمينه تعداد افراد تحت پوشش 
اين طرح و منابع درنظر گرفته شده، رقم هاي ديگري 
اعالم كرده اند. رقم ديگري اعالم كرده اس��ت. بهروز 
نعمتي، س��خنگوي هيات رييسه مجلس در حاشيه 
همين جلسه با اش��اره به بحث هاي مطرح شده در 
خصوص بس��ته حمايتي دولت براي اقش��ار آسيب 
پذير، گفت: در حال حاضر 20 ميليون نفر از اقش��ار 
آسيب پذير كه درآمد كمتر از 3 ميليون تومان دارند، 
مانن��د برخي از كارمن��دان دول��ت، كارگران تحت 
پوش��ش تامين اجتماعي، مددجويان كميته امداد 

و سازمان بهزيستي، مشمول اين طرح مي شوند.
وي با اشاره به اينكه اين بسته حمايتي در دو مرحله 
ارايه خواهد ش��د، افزود: ارزش ريالي بسته حمايتي 

در هر مرحله 300 هزار تومان بوده و در مجموع 12 
ه��زار و 500 ميليارد تومان مبل��غ پرداختي به اين 

اقشار خواهد بود.

  بحث درباره گراني و نقدينگي
آنگونه كه اين نماينده مجلس خبر داده است، در اين 
جلس��ه مباحثي راجع به مسائل روز اقتصادي مانند 

تورم، نقدينگي و توليد هم مطرح شده است. 
بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس با اشاره 
به اينكه در اين نشس��ت مقرر ش��د كميسيون هاي 
اقتصادي، كشاورزي، بودجه و صنايع مجلس شوراي 
اسالمي جلسات متعددي با دولتمردان داشته باشند، 
ادامه داد: بر اين اس��اس مباحثي در ح��وزه توليد، 
گراني ها و... بررس��ي خواهد ش��د تا با ايجاد ارتباط 
نزديك مجلس و دولت مش��كالت برطرف شود. وي 
در مورد موضوع گراني و افزايش قيمت ها هم گفت: 
رييس سازمان تعزيرات گزارش��ي از نوع برخورد با 
گران فروشي و چند قيمتي ها دادند. دولت و مجلس 
و قوه قضاييه بايد همس��و با يكديگر تالش كنيم كه 
موض��وع گراني ها و چند نرخي ها را در اس��رع وقت 

كنترل كنيم.
به گفته نعمتي، اصلي ترين موض��وع مطرح در اين 
جلسه تعيين زمان بندي اقدامات دولت است. مبني 
بر اينك��ه دولت بايد در تمامي موضوعات برنامه ها را 
به مجلس اعالم كند. خوش بختانه آقاي نوبخت هم 
قول داد برنامه زمان بندي مشخص براي اقداماتشان 

را به مجلس ارايه دهند.
س��خنگوي هيات رييسه مجلس در پاس��خ به اين 
پرس��ش كه كاالهاي اساس��ي ش��امل چه مواردي 
مي ش��ود گفت: دولت مكلف اس��ت كه 25 قلم كاال 

را تامين و به مردم نيازمند بدهد. آنها ش��امل شش 
ميليون حق��وق بگير و 14 ميليون اقش��ار مختلف 
هس��تند كه زير 3 ميليون توم��ان درآمد دارند. اين 
كاالها مربوط به اقالم روزمره و نيازمندي هاي مردم 
همچون كره، ماس��ت، تخم مرغ و غيره اس��ت. وي 
افزود: بحث تبادل نظر درخصوص كاالهاي اساسي 
يكي ديگر از مباحث جلسه غيرعلني امروز قوه مقننه 
بود كه بر اين اساس بايد به مردم اعالم كرد هيچگونه 
مشكلي از نظر تامين كاالهاي اساسي در كوتاه مدت، 

ميان مدت و حتي بلندمدت وجود ندارد.
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس ده��م تصريح كرد: 
براساس اظهارات وزير جهاد كشاورزي و مسووالن 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت نيازمندي هاي 
كاالهاي اساسي اس��تراتژيك در انبارها، سيلوها و... 

ذخيره شده است.
نعمتي همچنين خبر داد: افراد مشمول اين بسته هاي 
حمايتي مشخص و بانك اطالعاتي آنها تشكيل شده 
است كه از طريق آن اقدام صورت مي گيرد. بطور مثال 
فردي كه پرداخت كنن��ده به بيمه تامين اجتماعي 
باشد اگر كمتر از سه ميليون تومان دريافتي داشته 

باشد خانواده اش تحت پوشش قرار مي گيرد.
نعمتي در ادامه همچنين با بيان اينكه مهار نقدينگي 
نيز از ديگر مباحث مطرح شده در نشست غيرعلني 
ديروز مجلس بود، تصريح ك��رد: 1600 الي 1700 
هزارميليارد تومان بدهي سرگردان وجود دارد كه بر 
اين اساس مقرر ش��د دولت و قوه مقننه با همفكري 
يكديگر راهكاري را براي مهار نقدينگي اتخاذ كند. 
به عنوان مثال واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش 
خصوصي يكي از راهكارها محس��وب مي ش��ود كه 
در اين راس��تا رييس س��ازمان برنامه و بودجه قول 

مساعد داد.
سخنگوي هيات رييس��ه مجلس شوراي اسالمي با 
تاكيد بر اينكه عدم برداشت از ذخاير كشور نيز يكي 
ديگر از مباحث مطرح ش��ده بود، گف��ت: بر مبناي 
مباحث مطرح شده در اين جلسه و همچنين جلسات 
گذشته، تاكيد شد دولت بايد از صندوق ذخيره ارزي 
برداشت نكند، زيرا اين س��رمايه براي آيندگان نيز 

محسوب مي شود.
نعمتي افزود: با توجه به مباحث مطرح شده در صحن 
غيرعلني امروز تعيين زمان بندي براي اقدامات دولت 
امري مهم محسوب مي شود كه در اين راستا رييس 
سازمان برنامه و بودجه قول داد كه برنامه زمان بندي 

را هر چه زودتر به مجلس ارايه دهد.

  واكنش سازمان برنامه و بودجه 
اطالعات جلس��ه غيرعلني روز گذش��ته در حالي از 

سوي اين منابع خبري اعالن شد كه بعدازظهر ديروز 
سازمان برنامه و بودجه سريعا در اطالعيه اي نسبت 
به آن واكنش غليظي نش��ان داد. س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور در اين اطالعيه با اشاره به نقل قول هاي 
غيررسمي درمورد اظهارات رييس اين سازمان درباره 
جزييات بسته هاي حمايتي دولت تاكيد كرد: جلسه 
صبح ديروز مجلس شوراي اسالمي بصورت غيرعلني 
بوده و هرگونه اطالع رساني و بيان جزييات به نقل از 
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور مورد تاييد اين 

سازمان نيست.
به گ��زارش مركز اطالع رس��اني، رواب��ط عمومي و 
امور بين الملل س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور در 
اين اطالعيه با اش��اره به برگزاري غيرعلني مجلس 
ش��وراي اس��المي با حضور معاون رييس جمهور و 
رييس س��ازمان برنام��ه  و بودجه كش��ور با موضوع 
بررس��ي وضعيت اقتصادي و برنامه هاي دولت براي 
برون رفت از ش��رايط و حمايت از اقشار آسيب پذير 
آمده است: پس از اتمام جلس��ه غيرعلني كه بدون 
حضور خبرنگاران عزيز برگزار شد برخي از نمايندگان 
محترم با انجام مصاحبه و گفت وگو با رسانه ها اقدام 
به نقل قول برخي مطالب مطرح شده در اين جلسه 

كردند كه ذكر توضيحات ذيل ضروري است: 
1- عنوان جلس��ه خود حاكي از ش��رايط آن اس��ت 
بنابراين انتشار مطالبي كه در چنين جلسه اي مطرح 
ش��ده خارج از عرف و ضوابط اين جلسات است چرا 
كه اگر بنا بر اطالع رساني بود ضرورتي براي برگزاري 
جلسه غيرعلني وجود نداشت. 2- جزييات و تمامي 
ن��كات برنامه هاي دول��ت براي اجراي بس��ته هاي 
حمايتي پس از تصويب نهايي از طريق سازوكارهاي 
مش��خص به اطالع مردم بزرگوار خواهد رسيد. لذا 
اطالع رساني نيابتي و نقل به مضمون از زبان مقامات 
دولتي ن��ه تنها خ��ارج از اس��تاندارد هاي حرفه اي 
خبررس��اني است بلكه غيرقابل استناد و فاقد اعتبار 
ب��وده و م��ورد تأييد نيس��ت. 3- به ش��خصيت ها و 
رسانه هاي محترم توصيه مي گردد در شرايط كنوني 
از انجام هرگونه اطالع رساني در مورد موضوعاتي كه 
خارج از حوزه وظايف و اطالع آنان است پرهيز كرده 
و ب��ه دور از جنجال هاي خبري اج��ازه دهند پس از 
تصويب بسته هاي حمايتي پيشنهادي و در چارچوب 
مالحظات تهيه شده همراه با جزييات به اطالع مردم 

عزيز كشورمان رسانده شود.
البته الزم است گفته شود كه خبر اعطاي سبد كمكي 
و ارايه كارت اعتباري به افراد كم درآمد پيش از اين از 
سوي برخي مسووالن رسمي دولتي اعالن شده بود 
و در اينجا تنها برخي خبرها از رقم ها و مبالغ اعطايي 

آنهم به صورت دوگانه و متضاد اعالم شده است.

در حال حاضر بيش از 76 هزار طرح عمراني نيمه تمام در 
كشور وجود دارد كه عمده آن در حوزه هاي حمل و نقل، 
انرژي و منابع آب قرار دارد. براي تكميل اين طرح ها بيش 

از500 هزار ميليارد تومان منابع الزم است. 
مژگان خانلو، رييس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز 
منابع سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه تقريبا در 
همه فصول عمراني طرح نيمه تمام وجود دارد، گفت: 
تعداد طرح هاي نيمه تمام در سطح استاني حدود 70 
هزار، در سطح ملي 5800 و در مجموع حدود 76 هزار 
طرح اس��ت كه از زمان كلنگ زني برخي از آنها بيش 

از دو دهه مي گذرد.
او در گفت وگو با ايسنا توضيح داد: فقدان توجيه پذيري 
اقتص��ادي، تخصي��ص نيافتن منابع مال��ي طرح ها 
و اولوي��ت يافتن برخ��ي طرح هاي ديگ��ر از داليل 
طوالني شدن عمليات اجرايي طرح ها است كه طبق 
قانون بودجه امس��ال براي برخي از آنها مقرر شده از 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در قالب قراردادهاي 
مشاركت عمومي – خصوصي استفاده شود، بر اساس 
بررس��ي هاي اوليه سازمان برنامه و بودجه 14 هزار و 
500 پروژه احصاء ش��ده اند تا طبق مشوق هايي كه 
در نظر گرفته شده با مش��اركت بخش خصوصي به 

نتيجه برسند.
وي با اش��اره ب��ه مش��وق هايي كه در قال��ب تبصره 
)19( قانون بودجه س��ال 1397 و مصوبه ش��وراي 

عال��ي هماهنگي اقتصادي س��ران قوا در راس��تاي 
توجيه پذيري طرح ها در نظرگرفته  ش��ده اند، گفت: 
خري��د تضميني محصول و خدمات پ��روژه از جانب 
دولت، ممنوعيت قيمت گذاري در محصول و خدمات 
طرح هاي مش��اركتي از جانب دول��ت، معافيت 10 
ساله مالياتي اجازه تخفيف قيمتي، ارايه تضاميني، 
امكان ايج��اد كاربري هاي چندگانه يا ايجاد س��اير 
تأسيس��ات جانبي اقتصادي با حفظ كاربري اصلي و 
عدم تعقيب قضايي مديران در صورتي كه بر اس��اس 
مصوبات كارگروه هاي واگذاري اقدام كنند از جمله 

اين مشوق هاست.
خانلو همچنين اهرمي كردن بودجه عمومي دولت 
را يكي از مهم ترين مش��وق هاي بخش خصوصي در 
اجراي طرح هاي نيمه تمام دانست و گفت: اين عامل 
در كنار منابع نظام بانكي، صندوق توسعه ملي )ارزي(، 
فاينانس خارجي و در نهايت آورده بخش خصوصي 
قابليت هم افزايي و در نهايت تامين منابع مالي مورد 

نياز براي تكميل طرح ها را در پي دارد.

  نياز به 500 هزار ميليارد تومان سرمايه
ريي��س امور پاي��ش تعهدات دول��ت و تجهيز منابع 
سازمان برنامه و بودجه با اعالم اينكه اتمام طرح هاي 
نيمه تمام به سرمايه گذاري 500 هزار ميليارد توماني 
نياز دارد افزود: دارندگان نقدينگي هاي س��رگردان 

مي توانند در ورود به اين طرح ها هم به اشتغالزايي و 
درآمدزايي بپردازند و هم در سازندگي نقش مثبتي 

داشته باشند.

  سازمان برنامه اقدامات را رصد مي كند
وي ادامه داد: س��ازمان برنامه و بودجه استان ها بايد 
مرتب با رصد اقدامات دس��تگاه هاي اجرايي، درباره 
چگونگي توسعه مشاركت يا واگذاري طرح ها به بخش 
خصوصي گزارش عملكرد اراي��ه دهند، بنابراين در 
مجموع مي توان گفت كه به لحاظ جميع حمايت ها 
و مش��وق هاي مالي، قضايي و اقتصادي تالش شده 
تا بس��ترهاي الزم براي ايجاد انگيزه و حضور مثبت 
بخش خصوصي براي تكميل طرح هاي عمراني دولت 

فراهم شود.
خانلو با يادآوري اينكه اطالع رساني درباره طرح هاي 
نيم��ه تمام طبق مصوبه ش��وراي عال��ي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا بر عهده سازمان صداوسيما و اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است، گفت: 
تاكنون مراجعات بسيار زيادي در اين باره به اتاق هاي 
بازرگاني استاني براي كسب اطالع از طرح ها شده و 
سازمان برنامه و بودجه نيز در حال تهيه سامانه جامعي 
اس��ت تا اطالعات تكميلي اين طرح ه��اي عمراني 
از اين طري��ق و به صورت دقيق و ش��فاف در اختيار 

سرمايه گذاران بخش خصوصي قرار گيرد.

طبق اعالم بانك مركزي، قيمت ُخرده فروشي لبنيات در 
هفته منتهي به س��يزدهم مهرماه نسبت به هفته مشابه 
س��ال قبل 44 درصد، تخم مرغ 79 درص��د، برنج 16.8 
درصد، حبوب 10.6 درصد، ميوه هاي تازه 60.7 درصد، 
سبزي هاي تازه 55.1 درصد، گوشت قرمز 45.5 درصد، 
گوشت مرغ 35.1 درصد، قند و شكر 31.9 درصد، چاي 

23.3 درصد و روغن نباتي 29.1 درصد رشد داشت.
به گزارش »تعادل«، بانك مركزي خالصه نتايج گزارش 
متوسط قيمت ُخرده فروش��ي برخي از مواد خوراكي در 
هفته منتهي به س��يزدهم مهر را اعالم كرد كه مطابق با 
آن، قيمت 10 گروه نس��بت به هفته قبل از آن افزايش و 
يك گروه كاهش يافت.  بر اين اساس، در هفته منتهي به 
س��يزدهم مهرماه نرخ لبنيات 2.9 درصد، تخم مرغ 4.3 
درصد، برنج 1.4 درصد، حبوب 1.2 درصد، س��بزي هاي 
تازه 3.6 درصد، گوشت قرمز 0.1 درصد، گوشت مرغ 8.3 
درصد، قندوش��كر 0.1 درصد، چاي 0.4 درصد و روغن 
نباتي 6.3 درصد نسبت به هفته قبل از آن افزايش و نرخ 

ميوه هاي تازه 1.2 درصد كاهش يافت.
در هفت��ه مورد گ��زارش در گ��روه لبني��ات قيمت كره 
پاستوريزه نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود و بهاي ساير 
اقالم اين گروه بين 0.2 درصد تا 4.2 درصد افزايش يافت. 
قيمت تخم مرغ معادل 4.3 درصد افزايش داشت و شانه اي 

138 هزار تا 240 هزار ريال فروش مي رفت.
در اين هفته در گروه برنج، بهاي برنج داخله درجه يك و 

درجه دو به ترتيب معادل 1.6 درصد و 0.3 درصد افزايش 
ولي قيمت برنج وارداتي غيرتايلندي 0.1 درصد كاهش 
ياف��ت. در گروه حبوب بهاي تمام اقالم بين 0.5 درصد تا 

5.1 درصد افزايش داشت.
در هفته مورد بررس��ي، در ميادين زير نظر ش��هرداري 
پرتقال درجه يك و كيوي عرضه نمي شد. ساير اقالم ميوه 
و سبزي تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در مقايسه با 
ساير ميوه فروشي ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان 
ميادين ميوه و تره بار عرضه مي ش��د. ميوه فروشي هاي 
سطح شهر اقالم ميوه و س��بزي تازه را عرضه مي كردند 
كه در گروه ميوه هاي تازه قيمت سيب قرمز معادل 3.2 
درصد، سيب زرد 7 درصد، پرتقال درجه يك 4.1 درصد، 
نارنگي 12.5 درصد، هندوانه 3.3 درصد و موز 2.3 درصد 
كاهش ولي بهاي ساير اقالم بين يك درصد تا 10.2 درصد 
افزايش يافت. در گروه سبزي هاي تازه قيمت خيار معادل 
1.9 درصد، س��يب زميني 28.2 درصد، پياز 22 درصد و 
لوبيا سبز 0.5 درصد افزايش ولي بهاي ساير اقالم بين 0.4 

درصد تا 7.9 درصد كاهش داشت.
در هفته مورد گزارش، قيمت گوشت گوسفند معادل 0.1 
درصد كاهش ولي بهاي گوش��ت تازه گاو و گوساله يك 
درصد و گوشت مرغ 8.3 درصد افزايش يافت. در اين هفته 
قيمت قند و شكر هر يك معادل 0.1 درصد، چاي خارجي 
0.4 درصد، روغن نباتي جامد 10.5 درصد و روغن نباتي 

مايع 4.8 درصد افزايش داشت.
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زهرا كريمي
اقتصاددان



بانك و بيمه4يادداشت
 راهكار اعتبار بخشي 

به آمارهاي بانك مركزي 
ايلناز ابراهيمي| 

پايه اعتبار بانك مركزي، اعتماد و اعتقاد كارگزاران 
بانك مركزي به كاركرد صحيح آن است ولي چگونه 
مي توان كاركرد صحيح يك نهاد را س��نجيد به آن 
باور داشت وقتي اطالعي از تعريف مفاهيم اوليه اي 

آن نداشته باشيم
روزي به چند نفر توضيح مي دهم كه بانك مركزي 
دروغ نمي گويد و نرخ ت��ورم مصرف كننده همين 
۱۳٫۵ درصدي است كه براي شهريور اعالم كرده 
است، مركز آمار ايران هم دروغ نمي گويد و ۱۱٫۳ 
درصد براي شهريور ماه را به روشي علمي استخراج 
كرده اس��ت، اگر با ه��م تفاوت دارن��د دليلي براي 

دستكاري داده ها توسط آنها نيست.
 اينكه با هم متفاوتند ب��ه روش هاي نمونه گيري و 
سبد كااليي آنها مربوط است، بعد مجبور مي شوم 
نمونه گيري را توضيح دهم و مفهوم سبد كاال و بعد 
وارد مفهوم احتمال در علم آمار مي شوم و در نهايت 
مجبور مي شوم توضيح دهم درست است كه در سبد 
كااليي او شيشليك و پوشك بچه و قرص كلسيم 
وارداتي وجود دارد كه قيمت آنها بطور متوسط بيش 
از دو برابر شده است ولي خيلي ها اصاًل بچه ندارند 
كه قيمت پوشاك برايشان مهم باشد و خيلي ها به 
رستوران يا كافي شاپ نمي روند كه افزايش قيمت 
كباب يا قهوه را احس��اس كنند و در نتيجه ضريب 
اهميت اين كاالها در س��بد مصرفي خانوارها، بايد 
متوسطي از اهميت آن براي كل مصرف كنندگان 
كش��ور نه تنها يك مصرف كننده خاص باش��د و 
البته اين قصه سر دراز دارد. چند دقيقه بعد مجبور 
مي ش��وم توضيح دهم بله، ب��ا وجود اينك��ه او در 
خانواده اش بيش از بيست نفر جوان بيكار مي شناسد 
ولي بيكاري همين حول و حوش ۱۲ درصدي است 
كه اعالم مي ش��ود. تقصير مركز آمار ايران نيست 
كه تمام اف��رادي كه دنب��ال كار نمي گردند يا از 
يافتن آن نااميد شده اند، تمام دانشجويان، همه 
كارگران فصلي، كل اف��راد خانه دار و نظاير آن از 
نظر تعاريف علمي آماري جزو بيكاران محسوب 
نمي شوند. بعد، بحث به جمعيت فعال و غيرفعال، 
نرخ مش��اركت و ... مي رسد و در نهايت سر تكان 

مي دهد و مي گويد اينكه درست نيست.

اخبار

دريافت نشان عالي پربازده ترين 
توسط »پارس آريان«

 بازنشسته هاي كدام بانك ها 
بايد بروند؟

در شانزدهمين اجالس سران و مديران معتبرترين 
شركت ها و سازمان هاي عاليرتبه ايراني، نشان زرين 
استقامت ملي در خدمات سرمايه گذاري به علي اكبر 
امين تفرش��ي مديرعامل شركت س��رمايه گذاري 

پارس آريان اهدا شد. 
به گزارش روابط عمومي، در ش��انزدهمين اجالس 
سران و مديران معتبرترين شركت ها و سازمان هاي 
عاليرتبه ايراني كه در تاريخ ۱6 مهر ۱۳97 در محل 
سالن همايش هاي صدا و سيما و با حضور مرتضي 
بانك مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي، محمد خزاعي رييس سازمان 
سرمايه گذاري، عيسي منصوري معاون وزير تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي و جمعي از مدي��ران و فعاالن 
اقتصادي كش��ور برگزار شد، ش��ركت پارس آريان 
موفق ش��د به جهت فعاليت ها و اقدامات اقتصادي 
و س��رمايه گذاري كه انجام داده اس��ت، نشان عالي 
پربازده ترين و سودآورترين شركت سرمايه گذاري در 
ايران را از آن خود كند. بر اساس اين خبر، اين اجالس 
توسط دبيرخانه توسعه صنايع ملي ايران و با حمايت 
وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و س��ازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي 
ايران برگزار شد. اولويت دادن به توليد محصوالت و 
خدمت راهبردي و كاالهاي اساسي و رفع موانع آن، 
معرفي تجارب موفق سرمايه گذاري در مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي و بررسي نحوه بازارسازي و استفاده از 
فرصت هاي ويژه مناطق آزاد در راستاي توسعه توليد 
ملي از جمله اهداف اجالس استقامت ملي در توليد و 
خدمات بود. همچنين بررسي دستاوردها، راهكارها 
و طرح هاي حمايتي مناطق آزاد براي توليدكنندگان، 
بررسي مش��وق هاي موثر براي صاحبان صنايع به 
منظور سرمايه گذاري و توسعه توليد در مناطق ويژه 
اقتصادي و نحوه جذب س��رمايه گذاران خارجي و 
دانش فني در مناطق آزاد تجاري � صنعتي از ديگر 

اهداف برگزاركنندگان اين اجالس بود.

در راستاي اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان، 
تمامي بازنشس��تگان بانك هاي دولتي و همچنين 
بانك هايي كه در راستاي اجراي اصل ۴۴ سهام آنها 
واگذار شده و ۱۰۰ درصد خصوصي نيستند بايد پست 

خود را ترك كنند.
به گزارش ايسنا، از اواخر شهريورماه امسال و با اصالح 
 بندي از قانون منع به كارگيري بازنشستگان و ابالغ 
به دستگاه هاي اجرايي آنها موظف شدند كه تا پايان 
آبان ماه وضعيت بازنشسته هاي فعال خود را مشخص 
و با افراد غيرمش��مول تس��ويه كنند. طبق قانون، 
روساي س��ه قوه، معاون اول رييس جمهوري، نائب 
رييس��ان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان، وزيران، 
نماين��دگان مجلس و معاون��ان رييس جمهوري و 
همچنين به كارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح 
با تدابير فرماندهي معظم كل قوا به اضافه دارندگان 
 اجازات خواسته مقام معظم رهبري، جانبازان باالي
۵۰ درصد، آزادگان باالي سه سال اسارت و فرزندان 
شهدا از اين قانون مستثني هستند. بر اين اساس بايد 
تمامي وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات و 
نهادهاي عمومي غيردولتي و ش��ركت هاي دولتي 

نيروهاي بازنشسته  غيرمشمول را كنار بگذارند.

»تعادل«ازتازهترينتحوالتبازارگزارشميدهد

همتي:ادامهحضورفعالبانكمركزيدربازاربااختياراتسرانقوا  18عيار426هزارتومان،سكه4ميليونو630هزارتومان

فروشآنالينطالتا۱۰روزآيندهقانونيميشود

توصيه هاي كارگروه ويژه اقدام مالي و ريسك سرمايه گذاري

»فايننشال تايمز« خبرداد 

افزايش فشار مقامات اروپا براي حفظ حضور ايران در سوييفت

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
به دنبال تصويب سي اف تي در مجلس و واكنش هاي 
مختلف نس��بت به آن و همچنين كاهش نرخ ارز در 
هفته گذشته، روز سه ش��نبه ۱7 مهر 97 نيز، قيمت 
دالر در حول و حوش ۱۴ هزار تومان باقي ماند و به نظر 
مي رسد كه ثبات نسبي نرخ ها در بازار حاكم شده و البته 
طي روز نرخ دالر و ساير ارزها با نوسان مختلف همراه 
هس��تند بطوري كه نرخ دالر بين ۱۴۱۰۰ تا ۱۴9۰۰ 
تومان در نوس��ان بوده و دالالن حدود ۱۴ هزار تومان 
دالر را خريداري و ح��دود ۱۴۵۰۰ تا ۱۴9۰۰ تومان 
مي فروشند و يورو نيز حول و حوش ۱6 هزار تومان تا 

۱6۵۰۰ تومان معامله شده است. 
به گزارش تعادل، متاث��ر از نرخ دالر ۱۴۱۰۰ توماني و 
نرخ اونس جهاني طال با قيمت ۱۱86 دالر، قيمت انواع 
سكه و طال روز سه شنبه ۱7 مهرماه 97 در بازار تهران 
با رشد محسوسي همراه بود بطوري كه نرخ سكه طرح 
جديد با ۵7۰ هزار تومان افزايش نسبت به روز دوشنبه 
به ۴ ميلي��ون و 6۳۰ هزار تومان رس��يد و هرگرم ۱8 
عيار نيز به ۴۲6 هزار تومان افزايش يافته است. برخي 
كارشناسان كه اين نرخ سكه و طال با حباب همراه است 
زيرا ثبات نسبي نرخ دالر و اونس جهاني، عمال نرخي 
حول و حوش ۴ ميليون و زير ۴ ميليون تومان را معرفي 
مي كند در حالي كه نرخ س��كه حداقل با ۳۰۰ تا 6۰۰ 

هزار تومان حباب همراه است. 
از سوي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار آزادي 
با ۳۱۵ هزار تومان رشد ۲ ميليون و ۲۲۰ هزار تومان و 
هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۲68 هزار تومان افزايش 
يك ميليون و ۲۲۰ هزار تومان معامله ش��د. هر قطعه 
سكه گرمي با ۳7 هزار تومان افزايش 68۰ هزار تومان  
و هر گرم طالي ۱8 عي��ار نيز با ۲۵ هزار و 9۰۰ تومان 

رشد ۴۲6 هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد.

 روند رو به كاهش نرخ ارز خدماتي
از سوي ديگر، روابط عمومي بانك مركزي اعالم كرد 
كه نرخ اعالمي اين بانك به شبكه بانكي بابت مصارف 
خدماتي روند كاهش��ي داشته است. به همين منظور 
ضمن رد شايعات اخير مبني بر افزايش نرخ، به اطالع 
هموطنان عزيز مي رس��اند نرخ مورد اشاره نسبت به 

روزهاي گذشته سير نزولي داشته است. 
معامالت ثبت شده در سامانه سنا نيز نشان مي دهد كه 
ميانگين نرخ دالر در روز دوشنبه معادل ۱۳۳79 براي 
خريد دالر و 97۳۱ تومان براي فروش دالر بوده است. 

  فروش آنالين سكه
همچنين سخنگوي اتحاديه كشوري كسب و كارهاي 
مجازي از تدوين ضوابط فروش طال به صورت آنالين 

در فضاي مجازي تا ۱۰ روز آينده خبر داد.
رضا الفت نسب با اش��اره به ساماندهي فروش طال در 
فضاي مجازي، گفت: در جلس��ه برگزار ش��ده توسط 
اتحاديه كشوري كس��ب و كارهاي مجازي به منظور 
س��اماندهي وضعيت سايت ها و س��امانه هاي فروش 
آنالين طال يك عضو از اتحاديه طال و جواهر، كميسيون 
طال و جواهر اتاق اصناف و اعضاي مركز توسعه تجارت 
الكتروني��ك و برخي ديگر نهاده��اي ذي ربط حضور 
داشتند و اين تعامل به وجود آمد تا در نهايت بتوان از 
تكرار پرونده سكه ثامن جلوگيري كرد و فعاليت در اين 
حوزه به عنوان رسته داراي حساسيت باال نظام مند و 

با قوانين خاص قانوني نظارت شود.سخنگوي اتحاديه 
كشوري كسب و كارهاي مجازي تاكيد كرد: در حال 
حاضر نماد اعتماد تمامي سامانه هاي فروش سكه و طال 
در فضاي مجازي تا زمان تعيين تكليف و دريافت مجوز 
از اتحاديه كش��وري كسب و كارهاي مجازي و سپس 
درخواست نماد اعتماد الكترونيكي )اي نماد( به منظور 
بررسي و صدور، لغو شده است؛ هم اكنون سكه سرمايه 
تنها س��ايت داراي مجوز از اتحاديه كشوري كسب و 
كارهاي مجازي آنهم براي فروش طال است و سكه را به 
صورت فيزيكي به فروش مي رساند، طبق قانون معامله 
هر گونه سكه و ارز در فضاي مجازي بر اساس مصوبه 
سال ۱۳9۳ شوراي پول و اعتبار ممنوع است و به هيچ 
س��ايتي در زمينه س��كه و ارز مجوز اتحاديه كشوري 
كسب و كارهاي مجازي ارايه نخواهد شد و فروشندگان 
طال از جمله طالي آب شده و جواهر مي توانند با شرايط 

و ضوابط مصوب فعاليت داشته باشند.
وي اظهار داشت: ضوابط مورد نظر در حوزه قانونمند 
س��ازي معامله طال در فضاي مجازي تا ۱۰ روز آينده 
تدوين مي شود كه از جمله اين ضوابط چگونگي فروش 
طال و محصوالت قانوني و مجوزهاي مورد نياز اس��ت 
كه براي تصويب نهايي به به هيأت عالي نظارت ارجاع 

داده مي شود.

 ادامه حضور فعال بانك مركزي
در بازار با اختيارات سران قوا 

رييس كل بانك مركزي گفت: با اختياراتي كه از سوي 
سران سه قوه به بانك مركزي داده شده است، اين بانك 

فعاالنه در بازار حضور دارد.
به گزارش بانك مركزي، عبدالناصر همتي در نشست 
شوراي هماهنگي مراكز روابط عمومي و اطالع رساني 
دستگاه هاي اجرايي دولت كه به ميزباني بانك مركزي 
برگزار ش��د، گفت: اكنون در ش��رايط حساسي قرار 
داريم كه برخي در تالش هس��تند كه انسجام مردم را 
از بين ببرند. بنابراين ضروري است روابط عمومي هاي 
دستگاه هاي اجرايي با اطالع رساني مناسب و بهره گيري 
از راهبردهاي ارتباطي و اطالع رساني ضمن كمك به 
انس��جام ميان دس��تگاه ها، به عبور از شرايط دشوار و 

حساس فعلي كمك كنند. 
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: با تالش هاي انجام 
گرفته بخش زيادي از تحريم ها كارس��از نبوده است و 
خوشبختانه كشور از پشتوانه خوبي براي ايستادگي در 

برابر جنگ اقتصادي بهره مند است. 
همتي ضم��ن اس��تقبال از نقطه نظ��رات اقتصادي 
دستگاه هاي اجرايي، خواهان منطقي شدن خواسته ها 

و نيز افزايش همراهي و همياري در اظهارنظرها شد.
در اين جلسه بر لزوم حفظ همگرايي و انسجام رسانه اي 
دس��تگاه هاي اجرايي، افزايش گفت وگ��و و ارتباط با 
نخبگان دانشگاهي و مردم، نحوه مقابله با اخبار جعلي و 
نيز افزايش اعتماد عمومي و اميدبخشي به جامعه تاكيد 
شد و سياست ها و راهبردهاي رسانه اي به ويژه در حوزه 

اقتصادي به بحث و بررسي گذاشته شد.
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي س��ران قوا هفته 
گذشته به بانك مركزي اختيارات الزم را براي دخالت 
و مديريت در بازار ارز داد؛ اين اختيارات مواردي چون 
انتشار اوراق مش��اركت ارزي و ريالي، خريد و فروش 
فوري ارز حاصل از صادرات پتروشيمي، فوالد و ديگر 
محصوالت صادراتي در بازار ثانويه و انجام عمليات بازار 

باز را در بر مي گيرد.همچنين شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا به منظور تشويق سرمايه گذاري و 
جذب منابع ارزي، اتباع دولت هاي خارجي در صورتي 
ك��ه حداقل ۲۵۰ هزار دالر جهت س��رمايه گذاري در 
ايران به كش��ور وارد كنند، مطابق ضوابطي كه دولت 
اعالم مي كند، مي توانند از امتياز مجوز اقامت پنج ساله 

برخوردار شوند.

  داللي عامل حباب نرخ دالر
همچنين عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس از ضرورت كاهش فاصله ميان نرخ 

ارز در بازار ثانويه و بازار آزاد خبر داد.
محسن بيگلري با اشاره به روند رو به كاهش نرخ ارز در 
بازار، گفت: يكس��ان سازي نرخ ارز در بازار و همچنين 
برخورد با داللي در اين حوزه مي تواند آرامش نسبي را 

به بازار هديه كند.
نماينده مردم سقز و بانه در مجلس شوراي اسالمي با 
تاكيد بر ض��رورت كاهش فاصله نرخ ارز در بازار ثانويه 
و بازار آزاد، تصريح كرد: ن��رخ واقعي ارز بايد به ٧ هزار 
تومان كاهش يابد كه اين مهم نيازمند جديت بيشتر 
اين اقتصادي دولت است. نوسانات ارزي بر همه جوانب 
زندگي مردم تاثير نامطلوب داشته است. با توجه به روند 
كاهشي نرخ ارز كه از چند روز گذشته بر بازار حاكم شده 

دولت بايد با جديت در اجراي سياست ها نرخ منطقي را 
بر بازار حكمفرما كند.

بيگلري با تاكيد بر اينكه با توجه به تاثير پذيري همه 
نرخ ها از نوسان ارزي دولت بايد اكنون همزمان با كاهش 
نرخ دالر س��اماندهي نرخ ها را در دستور كار خود قرار 
دهد، گفت: متاسفانه افزايش نرخ ها در زمان اوج گيري 
قيمت دالر به تنظيم بازار در شرايط فعلي با تعديل نرخ 

ارز منجر نشده است.
در شرايط فعلي برخورد قهري با اخالل گران وضعيت 
بازار ارز مهم ترين اقدام است . دولت بايد با تعيين نرخ 
٧ تا ٨ توماني براي نرخ دالر از هر نوع خريد و فروش��ي 
باالتر از اين در بازار جلوگيري كند كه البته اين نرخ هم 

خالي از حباب قيمتي نيست.
وي ادام��ه داد: در حال حاضر دالل��ي در بازار ارز بيش 
از هر چيز ديگري در حبابي ش��دن نرخ ها موثر است. 
بيگلري با بيان اينكه تعديل نرخ ارز با فرمول توجه به 
اقتصاد مقاومتي مي تواند تاثيرگذاري بسياري بر اقتصاد 
كشور داشته باشد، گفت: بانك مركزي با ارايه بخشنامه 
مشخص بايد از هر نوع مبادله ارزي با نرخي بيش از ٧ 
الي ٨ توماني جلوگيري كند كه اين مهم خود مقدمه 

ساماندهي ارزي خواهد بود.
عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، يادآور ش��د: انتظ��ار م��ي رود بانك مركزي 

با اس��تفاده از نظر كارشناسي و مشورتي كارشناسان 
اقتصادي و همچنين نمايندگان مجلس بهترين مسير 

را براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور در پيش بگيرد.

  قيمت ارز باز هم كاهش مي يابد
 همچنين نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس ابراز 
اميدواري كرد كه روند نزول��ي قيمت ارز طي روزهاي 
آين��ده ادامه يابد.ب��ه گزارش خانه ملت، سيدحس��ن 
حسيني شاهرودي با اشاره به وضعيت بازار ارز و نوسان 
موجود در اين بازار طي روزهاي اخير، گفت: با توجه به 
ش��رايط بازار ارز، انتظار مي رود كه روند كاهش قيمت 
در روزهاي آينده ادامه داش��ته باشد.وي با بيان اينكه 
با تدبير و مديريت بانك مركزي قيمت ارز طي روزها و 
هفته هاي آينده در بازار متعادل مي شود، اظهار داشت: 
اقدامات اخير بانك مركزي نظير ب��ازار ثانويه ارز تاثير 
بسزايي در كاهش نرخ انواع ارز، به خصوص دالر در بازار 
داشته است كه پيش بيني مي شود كاهش نرخ ارز طي 
روزهاي آينده نيز ادامه يابد.نماينده مردم ش��اهرود در 
مجلس با ابراز اميدواري از اينكه نرخ ارز به زودي به ثبات 
مي رسد، اين نابس��اماني را تا حدودي طبيعي ارزيابي 
كرد و افزود: طبيعتا با توجه به شوكي كه به بازار ارز طي 
هفته هاي اخير وارد شد، نبايد انتظار داشته باشيم كه 
ثبات قيمت ها در مدت كوتاهي صورت گيرد و نيازمند 
زمان است. مردم بايد با توجه به شرايط موجود در بازار 
ارز به اين مساله توجه داشته باشند كه ارزهاي خارجي 
بازار مناسب و مطمئني براي سرمايه گذاري نيست، البته 
سياست گذاري ها نيز بايد طوري باشد كه نقدينگي به 
س��مت بازار بورس و توليدات صنعتي سوق يابد. نايب 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پايان خاطرنشان 
كرد: اقدامات اخير بانك مركزي موجب شده تا دست 
دالالن از بازار ارز كوتاه شده كه تاثيرات آن را در دزارمدت 

در جهت تعادل بازار شاهد خواهيم بود.

ولي پور پاشا |كارشناس مالي| 
كش��ورهاي طرفدار توصيه هاي كارگروه اقدام مالي 
)FATF( بر اين باورند كه جرايم مرتبط با پول شويي 
سالمت اقتصاد جهاني را به خطر مي اندازد و بايد بطور 

جدي و سازمان يافته با آن مقابله كرد.
مديريت ريسك سرمايه گذاري يكي از دستاوردهاي 
مهم مبارزه با پول ش��ويي و تهي��ه و تدوين مقررات و 
توصيه هاي نهادهاي بين المللي در اين زمينه به شمار 
مي رود. اين رويكرد از نيمه دوم قرن بيس��تم تقويت 
شد و پديده هايي مثل قاچاق و فرار مالياتي به عنوان 
جرايم منشأ در زمينه سازي براي گسترش پول شويي 
موثر بوده اند. ب��ه عبارت ديگر، زمان��ي كه پول هاي 
ناشي از جرايمي مانند قاچاق با پول هاي داراي منشأ 
اقتصادي س��الم تركيب مي ش��وند، پيداكردن منشأ 
پول هاي غيرقانوني امكان پذي��ر نخواهد بود. در اين 
چارچوب، همكاري هاي حقوق��ي و قضايي در ميان 

كشورها مرسوم بوده است تا با انجام تحقيقات امنيتي 
و جمع آوري اطالعات از طري��ق معاضدت قضايي و 
پشتيباني  درقالب توافق نامه هاي چندجانبه نسبت به 
استرداد مجرمين اقدامات مقتضي صورت گيرد. عالوه 
بر اين، فرار مالياتي نيز يكي ديگر از مظاهر پيچيدگي 
و درهم تنيدگي مس��ائل مربوط به پول شويي است و 
در مواقعي بروز پيدا مي كند كه صاحبان كسب و كار 
سعي در پنهان كردن درآمدهاي خود مي كنند و از اين 
طريق به دنبال راه هايي براي پرداخت ماليات كمتر و 
يا امتناع از پرداخت آن مي گردند. اين مساله عالوه بر 
زيان اقتصادي براي دولت به دليل از دست دادن بخشي 
از درآم��د وصولي براي تأمين مخارج جاري، عالمتي 
منفي و ناس��ازگار به فعاالن واقعي اقتصاد بين المللي 

براي سرمايه گذاري در اين كشورها خواهد داد.
جابه جاي��ي حجم باالي پول نقد ني��ز در اكثر موارد، 
يكي از مظاهر پول شويي تلقي مي شود و كشورهاي 

مختلف از اين پديده به عنوان يك موضوع بين المللي 
ياد مي كنند و مسير ورود و خروج پول را به دقت زير 
ذره بين مقامات امنيتي خود قرار مي دهند. عالوه بر 
اين، شناس��ايي ذي نفعان نهايي در مبادالت مالي و 
بانكي امري بس��يار پيچيده است زيرا همواره تالش 
زيادي براي مخفي  نگه  داش��تن منشأ جرايم مرتبط 
با پول ش��ويي صورت مي گيرد تا با گم كردن مس��ير 
واريزي ها و برداشت ها در حساب هاي افراد مختلف 
مبادرت به پول ش��ويي كنند و لذا مبدأ سرازيرشدن 
پول در كانال بانكي نامش��خص باقي بماند. لذا ريشه 
پيدايش كارگروهي ويژه به ن��ام كارگروه اقدام مالي 
)FATF( توس��ط كش��ورهاي عضو G7 مب��ارزه با 
پول ش��ويي عنوان شده است و كش��ورهاي طرفدار 
توصيه ه��اي كارگروه اق��دام مالي بر اي��ن باورند كه 
جرايم مرتبط با پول شويي سالمت اقتصاد جهاني را 
به خطر مي اندازد و بايد بطور جدي و س��ازمان يافته 

ب��ا آن مقابله كرد. نگراني هاي ابتالء به پول ش��ويي و 
جرايم منشأ به جايي رس��يد كه كارگروه مذكور در 
سال ۱989 ميالدي شروع به كار كرد و كمتر از يك 
 FATF س��ال طول كش��يد تا توصيه هاي چهل گانه
براي مبارزه با پول ش��ويي در قالب ساختاري مدون 
در اختيار كشورهاي مدعي مبارزه با پول شويي قرار 
گرفت. به دنبال حمالت تروريستي سال هاي بعد و از 
جمله مهم ترين آنها حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ 
ميالدي ش��رايطي فراهم ش��د تا توصيه هاي نه گانه 
مبارزه با تأمين مالي تروريسم )CFT( نيز تهيه شده 
و در كنار توصيه هاي چهل گانه مورد اس��تفاده قرار 
گيرند و به عنوان ابزاري مناسب براي بررسي، ارزيابي 
و مديريت كيفيت مبارزه با تأمين مالي تروريسم در 
اختيار كشورها قرار گرفت. حساسيت شديدي روي 
كشورهايي كه در بيانيه كارگروه قرار مي گيرند وجود 
دارد مبني بر اينكه س��رمايه گذاري و انجام مبادالت 

بين المللي با اين كشورها بسيار محتاطانه انجام پذيرد 
و لذا به نظر مي رسد كه ريسك سرمايه گذاري خارجي 

در اين كشورها را بسيار باال برده است.
توصيه هاي كارگروه ويژه اقدام مالي در جهت شفافيت 
مبادالت مالي در اقتصاد جهاني تدوين و ارايه شده اند 
تا با كاهش ريسك س��رمايه گذاري، زمينه مبارزه با 
پول شويي را هموار ساخته و در عين حال منابع تأمين 
مالي تروريسم را شناسايي و محدود نمايند. گسترش 
پديده  قاچاق و فرار مالياتي در تضاد با شفافيت مالي 
هستند و در صورت به كارگيري عوايد حاصل از آن در 
جهت پول شويي و تأمين مالي تروريسم، پيچيدگي 
تعامل اقتصادي ب��ا نظام مال��ي بين المللي افزايش 
خواهد يافت و به نظر مي رسد عدم پايبندي به اجراي 
توصيه هاي FATF، برقراري روابط مالي و كارگزاري 
با كشورهاي همسايه عضو كارگروه ويژه اقدام مالي را 

غيرممكن خواهد نمود.

Wed. Oct10. 2018  چهار شنبه    18 مهر 1397   30  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1218 

                                                                                                       ميانگين نرخ ها در سامانه »سنا«                                                                                        قيمت به تومان
نرخ حواله ارزي سنانرخ فروش سنانرخ خريد سنا ارز 
۱۳۳7997۳۱76۵8دالر 
۱۵۵7۵۱۵۴6۵۱۰۲77يورو 
-۱7۰۵9۱7۳۰۳پوند

۳6۴۰۳6۰۲۲۱۲۵درهم 
۱97۱۱96۰۱۱87يوآن

گروه بانك و بيمه|
روزنامه فايننش��ال تايمز گزارش داد: وزراي دارايي 
كش��ورهاي اروپايي تالش خواهند كرد تا با فشار بر 
دولت ترامپ از قطع دسترسي ايران به سيستم بانكي 

سوييفت جلوگيري كنند.
در ادامه اين گزارش فايننش��ال تايمز آمده اس��ت: 
دولت ترامپ قرار است چهارم نوامبر )۱۳ آبان( دور 
دوم تحريم ها عليه اي��ران را بار ديگر اعمال كند كه 
از جمله آنها اعمال تحريم هاي ثانويه عليه خدمات 
مالي به بانك مركزي ايران و برخي از موسسات مالي 
ايران خواهد بود. آلمان، فرانسه و انگليس كه از جمله 

امضاكنندگان توافق هسته اي سال ۲۰۱۵ميالدي 
با ايران هستند، نااميد شده اند كه نتوانسته اند دولت 
ترام��پ را به اتخ��اذ مواضع ماليم در م��ورد تعامل 

سوييفت با ايران متقاعد كنند.
فايننش��ال تايمز در ادامه عنوان كرد: دولت ترامپ 
هنوز به نتيجه نهايي در م��ورد چگونگي برخورد با 
بانك هاي تجاري ايران نرس��يده است. تندروها در 
دولت ترامپ و كنگ��ره امريكا كه رواب��ط نزيكي با 
ترام��پ دارند، كمپين خود ب��راي دور كردن كامل 
ايران از س��وييفت از س��ر گرفته اند. اي��ن مقامات 
امريكايي معتقدند اگر سوييفت از تحريم هاي امريكا 

پيروي نكند، واشنگتن مي تواند تحريم هايي از جمله 
ممنوعيت صدور وي��زا و توقيف دارايي هاي اعضاي 
سوئيت اعمال كند. آنها بر اين باورند كه سهامداران 
در س��وييفت چنين خط��ري را نمي پذيرند.وزراي 
دارايي انگليس و فرانس��ه قرار اس��ت با وزير خزانه 
داري در نشس��ت صندوق بين الملل��ي پول ديدار 
كنند و ديپلمات هاي اروپايي قرار اس��ت به امريكا 
فشار بياورند تا س��وييفت را از مسائل تنبيهي عليه 
ايران مستثني كند. سوييفت يك سيستم پولي بين 
المللي است كه تراكنش هاي مالي فرامرزي از طريق 
آن انجام مي ش��ود.به گفته مناب��ع آگاه، مقام هاي 

سوييفت هفته گذش��ته در واشنگتن ديدارهايي با 
مقام هاي دولت امريكا انجام دادند تا اطمينان حاصل 
كنند كه ايران همچنان به سيستم بانكي بين المللي 

دسترسي خواهد داشت. 
منابع گفتند: درحالي كه ترامپ و مقام هاي ارش��د 
امنيت ملي در كاخ س��فيد مانند جان بولتون اعالم 
كرده ان��د كه س��وييفت و اروپايي ه��ا بايد تعامالت 
بازرگان��ي خود را ب��ا ايران پايان دهن��د، گروهي از 
مقام ه��اي وزارت خزانه داري قاطعان��ه با اين اقدام 
مخالفت هستند. اين مس��اله در آستانه دور بعدي 
تحريم هاي امريكا عليه ايران كه چهارم نوامبر )۱۳ 

آبان( اعمال مي شود، به اختالفات شديد داخلي در 
دولت امريكا دامن مي زند.

همچني��ن تارنماي »واش��نگتن ف��ري بيكن« روز 
دوش��نبه خبر دادكه برخي مقام هاي دولت ترامپ 
تالش مي كنند تا دسترسي ايران به بازارهاي مالي 

بين المللي را حفظ كنند.
اين تارنما تاكيد كرد كه مقام هاي ارشد وزارت خزانه 
داري دولت امري��كا از جمله مقام هايي محس��وب 
مي شوند كه اميدوار به حفظ توافق هسته اي هستند 
و در اين چارچوب ت��الش مي كنند تا ايران به نظام 

بانكي سوييفت متصل بماند.

يادداشت



آمار

رويخطشركتها

5 بازار سرمايه
رشد 66  درصدي عرضه هاي 

اوليه در فرابورس
مدير پذيرش فرابورس ايران از رشد 66 درصدي تعداد 
عرضه هاي اوليه در فرابورس در مقايسه با دوره مشابه 
سال گذشته طي شش ماهه نخست امسال خبر داد. 
وي گفت: تعداد عرضه هاي اوليه در شش ماهه اول 
سال گذشته 3 شركت و در نيمه نخست سال جاري 
5 شركت بوده است و بدين ترتيب در شش ماه اول 
امسال شركت هاي تجارت الكترونيك پارسيان كيش، 
عطرين نخ قم، كشت و دام قيام اصفهان، كشاورزي 
و دامپروري بينالود نيش��ابور در بازار دوم و شركت 
پتروشيمي غدير در بازار اول فرابورس موفق به عرضه 
سهام خود شدند. به گزارش سنا، سارا سادات اخالقي 
در خصوص درخواست هاي پذيرش طي سال جاري با 
اشاره به اينكه در شش ماهه اول سال 1397، تعداد 32 
شركت در صنايع مختلف از جمله صنايع داروسازي، 
فلزات اساسي، فناوري اطالعات، كشت و دام و طيور، 
ساختماني و سرمايه گذاري درخواست پذيرش خود 
را جهت ورود به بازاره��اي اول و دوم فرابورس ايران 
ارسال كرده اند، اظهار داشت: طبق بررسي هاي صورت 
گرفته توسط فرابورس ايران در اين ميان 16 شركت 
واجد شرايط اوليه پذيرش بودند كه در 9 جلسه هيات 
پذيرش مورد بررسي قرار گرفتند و در نهايت 8 شركت 
موفق به پذيرش در بازارهاي اول و دوم فرابورس ايران 
ش��دند. به گفته اخالقي در سال جاري شركت هاي 
كش��ت و صنعت خرمدره، بيمه معلم، بيمه نوين، 
عطرين نخ قم، داروسازي اوه سينا، كشاورزي مكانيزه 
اصفهان كش��ت، صنايع ماش��ين هاي اداري ايران 
)ماديران(، توسعه مسير برق گيالن و ايمن خودرو 
ش��رق موفق به احراز موارد مد نظر هيات پذيرش و 
درج در فهرست نرخ هاي فرابورس ايران شدند. وي 
 SME همچنين در خصوص وضعيت پذيرش در بازار
گفت: در بازار شركت هاي كوچك و متوسط فرابورس 
پذيرش 13 شركت در حال بررسي است و درخواست 
پذيرش شركت هاي فوالدريزي قائم سپهر سپاهان، 
مجتمع فوالد آذر حديد بناب، راهيابان فردا، سيماب 
رزين، ش��يمبار و گلدنت در هيات پذيرش مطرح و 
موفق به پذيرش شدند. مدير پذيرش فرابورس ايران 
با بيان اينكه در ميان شركت هاي متقاضي پذيرش 
شاهد صنايع جديدي هستيم كه تاكنون مشابه آن 
در بازار سرمايه وجود نداشته است، گفت: از صنايع 
جديد الورود مي توان به صنايع توليد پاركينگ هاي 
مكانيزه، كترينگ غذايي، تكثير و پرورش انواع آبزيان، 
مرغداري، سوخت رساني هواپيما، خدمات شهرداري 
و اداره ش��هرك هاي صنعتي اش��اره كرد. به گفته 
اخالقي همچنين در حوزه دانش بنيان، شركت هاي 
دانش بنياني از جمله گلدنت، توفيق دارو، رايان هم افزا 
و داروسازي اوه سينا فرابورس ايران را به عنوان درگاه 
ورود به بازار سرمايه انتخاب كرده اند. وي ضمن اشاره 
به اينكه بخش عمده درخواس��ت هاي پذيرش در 
بازارهاي فرابورس ايران از استان هاي تهران و اصفهان 
بوده است، بيان داش��ت: در ميان مشاوران پذيرش 
عضو فرابورس ايران در پذيرش بازارهاي اول و دوم، 
شركت هاي كارگزاري بورس بهگزين، تدبير گران 
فردا، صبا تامين، تامين سرمايه امين، تامين سرمايه 
نوين، بورس ايران و مشاور سرمايه گذاري ايده مفيد و 
در بازار شركت هاي كوچك و متوسط نيز شركت هاي 
كارگزاري سهم آشنا، مشاور سرمايه گذاري ايده مفيد 

و بانك پاسارگاد حضور فعالي داشتند.

  افزايش س�رمايه 30 درصدي در دستوركار 
»فملي«: شركت ملي مس ايران با انتشار اطالعيه در 
شبكه كدال از برنامه افزايش سرمايه 30 درصدي اين 
شركت خبر داد. به اين ترتيب »فملي« در نظر دارد، 
سرمايه خود را از مبلغ 60 هزار ميليارد ريال به 78هزار 
ميليار ريال افزايش دهد.   افزايش س��رمايه مزبور از 
محل سود انباشته و به منظور جبران مخارج مربوط 
به سرمايه گذاري هاي انجام شده در سنوات گذشته 
ارايه شده است. از همين رو، اين افزايش سرمايه پس 
از تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار، بايد در مجمع 
فوق العاده به تصويب سهامداران برسد. همچنين، 
»فملي« از شركت هاي مهم فلزي است كه از ابتداي 
سال تاكنون سودآوري قابل توجهي براي سهامداران 
داشته اس��ت.  هر سهم اين ش��ركت از ابتداي سال 
تاكنون حدود 60درصد رشد قيمتي داشته و از قيمت 

250 تومان به 420 تومان ارتقا يافته است.

   شفاف سازي موتوژن از سود اعالمي: شركت 
موتوژن هفته گذش��ته در گزارشي از تعديل مثبت 
131 درصدي اين شركت خبر داده بود. به تازگي نيز 
طبق الزام نهاد ناظر پس از توقف نماد، در خصوص 
سود شركت شفاف سازي كرد.   شركت پيرو گزارش 
تفسيري در خصوص تعديل مثبت 131 درصدي در 
شبكه كدال شفاف سازي كرد. با توجه به اينكه اعالم 
پيش بيني سود شركت، طبق قانون جديد سازمان 
بورس، ممنوع اعالم ش��ده است، اين شركت پس از 

توقف نماد توضيحاتي ارايه داد.
الف( دليل انتش��ار اطالعات شركت در رابطه با رقم 
سود پيش بيني سال مالي آتي )موضوع اشاره شده 
به EPS( كارمند اين شركت به اشتباه از فرمت سابق 

استفاده كرده است.
 ب( با توجه ب��ه EPS اعالمي در رابطه با پيش بيني 
عملكرد س��ال مالي منتهي به پايان شهريور سال 
جاري، به اطالع سهامداران محترم مي رساند با توجه 
به نهايي شدن پيش نويس صورت هاي مالي واقعي، 
تحقق EPS پيش بيني اوليه با حداقل انحراف )٣ تا 5 

درصد( قابل دسترسي و ميسر است.
 ت( شركت در گزارش فعاليت شهريور ماه سال ٩٧ 
مبلغ فروش س��االنه را 3هزار و 315 ميليارد و424 
ميليون ريال اعالم كرد، كه با مبلغ اعالمي در گزارش 
تفسيري مغايرت جزئي دارد. علت اصلي آن طبقه 
بندي مبلغ فروش ضايعات در درون بهاي تمام شده 

محصوالت و كسر از رقم آن است.

»تعادل«شاخصههايرشدبورسپسازروزهاينزوليرابررسيميكند

بازار سهام در نيمه مربيان
گروه بورس| سميرا ابراهيمي |

روز گذش��ته ش��اخص كل بورس اوراق بهادار پس 
از 5 روز متوال��ي ريزش و افت پ��ي در پي، روند رو 
به رش��د خود را مجدداپيدا كرد. نگاهي دقيق تر به 
روند هاي معامالتي روز گذش��ته حاكي از آن است 
كه ارزش معامالت بالغ ب��ر 18 هزار ميليارد تومان 
بود و روند صعودي خود را حفظ كرده، اما از س��وي 
ديگر مش��اهده مي ش��ود كه ورودي صندوق هاي 
سرمايه گذاري در سهام در مقايسه با ساير صندوق ها 
روند صعودي چش��مگيري داش��ته اس��ت. با اين 
حال نس��بت مي��زان نقدينگي كه اخي��را از طريق 
صندوق هاي س��رمايه گذاري وارد بازار ش��ده است 
به نس��بت آنچه به ص��ورت آزاد و از طريق كدهاي 

سرمايه گذاري جديد وارد بازار شده، ناچيز است. 
در اي��ن موقعيت عده اي مي گوين��د كه ريزش هاي 
ش��ديد بازار و جهش هاي ش��ارپي عمدت��ا بر پايه 
رفتارهاي گله اي است و دليل آن هم هوشمند نبودن 

پول يا بهتر است بگوييم صاحبان پول است. 
البت��ه نيما پروان��ي، كارش��ناس بازار س��رمايه در 
گفت وگ��و با »تع��ادل« بيان كرد ك��ه اين موضوع 
هميش��ه در بازار وجود داش��ته اما گاهي كه س��ير 
صعودي بازار چش��مگيرتر از مواقع ديگر مي شود، 
ورود نقدينگ��ي از تم��ام آحاد جامعه ب��ه اين بازار 

بيشتر مي شود. 
وي اف��زود: البته اي��ن پول ها به دلي��ل آنكه بدون 
پش��توانه تحليلي و با تكيه بر توصيه هاي تلگرامي و 
كف بازاري، در بسياري از مواقع مسيرهاي اشتباهي 
را مي روند، با ضررهاي هنگفت از بازار خارج مي شوند 
و نزد افكار عمومي از بورس تحت عنوان بازار زيان ده 
ياد مي كنند. بنابراين اگر به جاي آنكه مستقيما به 
بورس بيايند، صندوق هاي س��رمايه گذاري را براي 
ورود خ��ود انتخاب كنن��د، تجربه بهت��ري در بازار 
س��رمايه خواهند داش��ت و مديريت تحليل محور 
صندوق ها نيز از حركت هاي هيجاني و احساسي در 

بازار جلوگيري مي كند. 

   حال و روز صندوق هاي س�رمايه گذاري 
در سهام 

صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام طبق مقررات 
و ايين نامه هايي كه توسط س��ازمان بورس تدوين 
شده است، 70 درصد از دارايي هاي خود را در سهام 

س��رمايه گذاري مي كنن��د و مي توانن��د 30 درصد 
باقيمانده را نيز به اختيار مدير صندوق در س��هام، 
اوراق مشاركت، سپرده بانكي و يا ساير اوراق بهادار 
با درآمد ثابت س��رمايه گذاري كنند. اين كار باعث 
مي ش��ود كه ريس��ك اين نوع صندوق ها نسبت به 
صندوق هاي با درآمد ثابت بيش��تر ش��ود. به دليل 
اينكه بخش زي��ادي از دارايي هاي اين نوع صندوق 
در بورس سرمايه گذاري مي شود، در نتيجه اين نوع 
از صندوق ها حداقل س��ود تضمين شده ندارند. در 
واقع اين صندوق ها مناسب افرادي هستند كه قصد 
س��رمايه گذاري در بورس را دارند، ام��ا فرصت و يا 
اطالعات كافي براي اين كار را ندارند. صندوق هاي 
سرمايه گذاري در سهام، در واقع بر موج حاكم بر بازار 
سهام سوار مي شوند و اين قابليت را دارند كه نسبت 
به صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت، بازدهي 
بيشتري را نصيب سرمايه گذاران كنند. در مواقعي 
كه وضعيت بورس مناسب اس��ت، ميزان بازدهي و 
س��ودآوري اين صندوق ها نس��بت به صندوق هاي 
با درآمد ثابت قابل مقايس��ه نيست. بسياري از اين 

صندوق هاي نيز ضامن نقد شوندگي دارند.
نگاهي به آمار عملكرد اين صندوق ها نشان مي دهد 
كه در يك ماه اخير بين 40 درصد مثبت تا 70 درصد 
منفي ميزان سود و ضرر صندوق ها بوده كه در واقع 
بيشترين سودآوري 40 درصد و بيشترين ضرر 70 

درصد بوده است. 
البته براي انتخاب صندوق سرمايه گذاري مناسب 
نيز توجه به رزومه مديران صندوق و سابقه سودآوري 
آن اهمي��ت باالي��ي دارد. با اين ح��ال مزيت اصلي 
س��رمايه گذاري در اين صندوق ها نسبت به خريد 
مس��تقيم سهام، اين اس��ت كه اكثر آنها ضامن نقد 
ش��وندگي دارند. اين بدان معني است كه اگر تمام 
س��هم هاي يك صندوق هم بسته ش��وند، چنانچه 
ضامن نقدشوندگي داشته باشند، پول سرمايه گذار 
را برمي گردانند.  مزيت ديگر اين اس��ت كه مديران 
اين صندوق ها مي دانند عملكرد خودش��ان دربازار 
ب��ه عملكرد صندوق بس��تگي دارد، به همين دليل 
مدي��ران هم س��عي مي كنند ب��ا اعم��ال مديريت 

حرفه اي، بهترين عملكرد را داشته باشند.
از لح��اظ تئ��وري، اس��تراتژي هاي مختلفي براي 
سرمايه گذاري وجود دارد از قبيل رشدي، درآمدي 
و ... كه اين اس��تراتژي ها تفاوت هايي با هم دارند و 

به نتايجي مختلفي هم ختم مي ش��وند. اما آنچه در 
صندوق ها مي تواند به عنوان وجه تمايز مطرج شود، 
اين اس��ت كه بر سهامي با پتانس��يل رشد باال دستا 
گذاشته شود و در واقع منابع سرمايه گذ اري وارد آنها 
شود. در اين مورد، ميزان ريسك آن سهم يا صنعت 
نيز در تصميم گيري مدير صندوق براي انتخاب ان 

سهم وارد مي شود. 
با اين حال به نظر مي رس��د كه امروزه اغلب مديران 
سرمايه گذاري رويكرد محافظه كارانه را پيش روي 
مي گيرند و به س��راغ س��هم هاي درآمدي مي روند. 
اما موفق ترين اف��راد در اين بازار، افرادي هس��تند 
ك��ه نيم نگاه��ي هم به س��هم هاي رش��دي دارند. 
متاسفانه ش��ركت ها نيز در پرداخت سود تقسيمي 
به سرمايه گذاران بي مهري مي كنند و تا حد امكان 

از پرداخت آن در موعد مق��رر طفره مي روند. البته 
رويه حذف سود تقس��يمي در مجامع، تحت عنوان 
يكي از مش��خصه هاي بازار س��رمايه توس��عه يافته 
مطرح مي ش��ود و بهتر اس��ت مدي��ران صندوق ها 
نيز به جاي انتخاب س��هم هايي با س��ود مجامع باال 
)مانند ش��ركت هاي بزرگ پتروشيمي( وقت خود 
را صرفه جويي كرده و به ش��ركت هايي با پتانس��يل 

افزايش ارزش توجه كنند. 

   اميد رشد بورس 
اين روزها به وفور شنيده مي شود كه شاخص بورس 
در حال اصالح و استراحت است و دوباره روند رو به 
رشد خواهد داشت.  پرواني نيز با تاكيد بر اين گزاره 
گفت: نمي توان انتظار داش��ت كه رش��د بازار بدون 

توقف ادامه داشته باشد و باال برود. وقتي حركت هاي 
ش��ارپي در بازار صورت مي گيرد، افراد هر چند روز 
يك بار براي ذخيره سود دريافتي خود، فروش انجام 
مي دهند و اصطالحا بازار وارد فاز اصالح و استراحت 
مي ش��ود. اما اين بازار حتي به اندازه افزايش قيمت 
خودرو هم افزايش نداشته و جاي زيادي براي رشد 

پيش روي خود دارد. 
وي اف��زود: در اي��ن روزه��ا ش��ركت هاي فلزي و 
فرآورده هاي معدن��ي به عنوان لي��در بازار حركت 
مي كنند. شركت هاي پتروشيمي به خصوص متانول 
محورها روند رو به رش��د خواهند داشت و چنانچه 
نقدينگ��ي ورودي به بازار، ب��ا برنامه ريزي و تحليل 
وارد ش��ود، مي تواند بهره ب��رداري صحيحي از بازار 

داشته باشد. 
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گروه بورس|
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
روز سه ش��نبه ب��ا افزايش 5 ه��زارو 662 واحدي 
همراه ش��د و توانس��ت در نهايت رقم 180 هزارو 
847 واحدي را به خ��ود اختصاص دهد. از همين 
رو، ش��اخص بازار اول با افزاي��ش 4478 واحدي 
رق��م 136 ه��زار و 776 واحد را تجرب��ه كرد و در 
مقابل شاخص بازار دوم با افزايش 9800 واحدي 
رقم 343 هزار و 150 واحد را به ثبت رس��اند. در 
همين حال، ش��اخص كل هم  وزن با كاهش 200 
واحدي، رقم 29 ه��زار و 988 واحد را به نمايش 
گذاشت. افزون بر اين، شاخص سهام آزاد شناور با 
رش��د 5604 واحدي به رقم 194 هزار و 85 واحد 

دست يافت.
 بر اس��اس اين گزارش، ديروز معامالت سهام در 
نماد معامالتي ش��ركت هاي فوالد مباركه با 542 
واحد، هلدينگ پتروش��يمي خليج فارس با 515 
واحد و ملي صنايع مس ايران با 301 واحد افزايش 
بيشترين تاثيرمثبت را بر برآورد شاخص كل بورس 
به نام خود ثبت كردند. همچنين، معامالت سهام 
در نماد معامالتي شركت هاي ايران خودرو با 34 

واحد، بان��ك اقتصاد نوين با 23 واحد و آلومينيوم 
ايران با 18 واحد كاهش، بيشترين تاثيرمنفي را در 
محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. افزون بر اين، 
ارزش كل معام��الت ديروز بورس تهران در حالي 
به بيش از يك هزار و 859 ميليارد تومان نمايش 
داده شد كه ناشي از دست به دست شدن بيش از 
5 ميليارد و 360 ميليون س��هم و اوراق مالي قابل 
معامله طي 264 هزار و 675 نوبت داد و ستد بود.

   فرابورس در رقم 2030 واحد
از س��ويي ديگر، فرابورس ايران در چهارمين روز 
كاري هفت��ه منتهي به بيس��تم مهرم��اه ميزبان 
نقل وانتق��ال ي��ك ميلي��ارد و 880 ميليون ورقه 
بهادار به ارزش افزون بر 7 هزار ميليارد ريال بود كه 
بيش از 60 درصد از حجم و ارزش كل مبادالت به 
بازارهاي اول و دوم اختصاص يافت. بر اين اساس، 
در پي دادوستد يك ميليارد و 223 ميليون سهم 
ب��ه ارزش بيش از 4 ه��زار و 334 ميليارد ريال در 
بازاره��اي اول و دوم فرابورس اي��ران، 65 درصد 
از حجم و 61 درصد از ارزش كل دادوس��تدهاي 
روز گذش��ته در اختيار اين دو ب��ازار قرار گرفت. 

همچنين، روز سه ش��نبه، سه تابلو معامالتي بازار 
پايه نيز در مجموع ميزب��ان نقل وانتقال افزون بر 
638 ميليون سهم بودند كه ارزش اين مبادالت بر 
يك هزار و 586 ميليارد ريال بالغ شد. از سوي ديگر 
در بازار ابزارهاي نوين مالي، معامله گران اوراق به 
جابه جايي 17 ميليون ورقه بهادار به ارزش افزون 
بر يك هزار و 178 ميلي��ارد ريال اقدام كردند كه 
اين حجم از دادوس��تدها در بيش از 8 هزار نوبت 
معامالت��ي صورت گرفت. اين در حالي اس��ت كه 
ش��اخص كل فرابورس ايران نيز در پي 49 واحد 
رش��د در ارتفاع 2030 واحدي معامالت ديروز را 
پشت سر گذاش��ت كه نماد »مارون« با 21 واحد 
بيشترين اهرم مثبت را در رشد اين نماگر داشت 
و بعد از آن نمادهاي »زاگرس« و »ميدكو« جمعا 
20 واحد اثر مثبت بر آيفكس گذاشتند. در همين 
حال، بيش��ترين رش��د قيمت در ميان نمادهاي 
فرابورسي مربوط به نماد »تاپكيش« از گروه رايانه 
و فعاليت هاي وابسته به آن بود. اين در حالي است 
كه نماد »بكهنوج« از گروه عرضه برق، گاز، بخار و 
آب گرم بار بيشترين افت قيمتي را در روز گذشته 

بر دوش كشيد.

بورستهرانرشدكرد
مروريبرآمارمعامالتروزگذشته

مدير پذي��رش بورس تهران با اش��اره به تكميل 
ح��دود 100 درصدي مدارك كش��ت و صنعت 
دامپروري پارس، از احتمال اعالم اطالعيه عرضه 
در اين هفته و اقبال سهامداران به اين سهم خبر 
داد. به گزارش س��نا، اس��ماعيل درگاهي درباره 
زمان عرضه اوليه كش��ت و صنع��ت دامپروري 
پارس باتوجه به اراي��ه صورت هاي مالي 6 ماهه 
گفت: احتماال اطالعيه عرضه اوليه اين ش��ركت 
براي هفته جاري منتش��ر ش��ود. وي ادامه داد: 
در اين مي��ان صورت هاي مالي 6 ماهه به صورت 
مبسوط ارايه شده اما بايد به يك سري اطالعات 
تكميلي به عنوان س��واالت سازمان بورس پاسخ 
داده ت��ا ابهامات جزئ��ي هم برطرف ش��ود. اگر 
مديران ش��ركت بتوانند به اين س��واالت پاسخ 
دهند، اي��ن هفته به احتمال زياد اطالعيه عرضه 
»زپارس« منتش��ر خواهد شد. اين مقام مسوول 
در خصوص عرضه اوليه سهام پتروشيمي نوري 
كه پيش از اين اعالم ش��ده بود اواخر مهر انجام 
مي شود، توضيح داد: با توجه به اينكه اولويت در 
عرضه هاي اوليه به ترتيب ش��ركت هاي بزرگ و 
كوچك از لحاظ س��رمايه نيس��ت و هر كدام كه 

مراحل پذيرش را كامل كنن��د در اولين فرصت 
براي عرضه آماده مي شوند، به احتمال بسيار زياد 
با توجه به آمادگي كشت و صنعت پارس و اينكه 
حدود 100 درصد مدارك تكميل ش��ده، اولين 
عرضه در مقطع فعلي »زپارس« است. درگاهي 
درباره پيش بيني اقبال بازار به اين سهم با ورود 
حجم زيادي از تازه واردين به بازار س��هام گفت: 
طبيعتا در مورد كليه سهم هاي عرضه اوليه كه در 
بازار دوم معامالت بورس معامله مي شوند، توصيه 
مي كنيم سهامداران و فعاالن بازار، لزوم مشاركت 
در عرضه نداش��ته و به تحليل ها توجه كرده و با 
بررسي وارد سهم شوند اما با درنظر گرفتن تعداد 
مش��اركت كنندگان، س��هام قابل عرضه )سهم 
كوچك( و به علت اينكه عرضه هاي اوليه بورس 
جذابيت داش��ته، احتمال مي رود »زپارس« هم 
از مقبوليت بي بهره نماند و اس��تقبال مناسبي را 
شاهد باشد. بنابراين گزارش، سهامداران عمده 
اين شركت 32.5 ميليارد توماني، سرمايه گذاري 
گروه توسعه ملي و كشت و صنعت مغان هركدام 
با 39.9 درصد و مديريت طرح و توسعه آينده پويا 

با 20 درصد سهم به حساب مي آيند.

احتمالعرضهاوليهدربورس
مديرپذيرشبورستهرانعنوانكرد

عضو هيات مديره كانون نهادهاي س��رمايه گذاري ايران معتقد 
است در پي رشدهاي پياپي شاخص و قيمت ها، بازار سرمايه نياز 
به اصالح و استراحت داش��ت كه در چند روز گذشته با چاشني 
شايعات و كاهش قيمت دالر اين اصالح قيمت از شدت بيشتري 
برخوردار شد. به گزارش تسنيم، مهدي كاظمي اسفه با اشاره به 
نوسانات روزهاي اخير شاخص و قيمت سهام شركتها در بورس 
گفت: هيجانات ناشي از تصويب يا عدم تصويب پيوستن ايران به 
يكي از كنوانسيون هاي مرتبط با نهاد ويژه اقدام مالي در مجلس 
يكي از داليلي است كه مي توان از آن به عنوان يكي از عوامل افت 

قيمت ها و ريزش شاخص در روزهاي گذشته نام بود. 
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: البته با تصويب CFT در مجلس 
و تكميل تعهدات حقوقي چهارگانه كشورمان به استانداردهاي 
مالي و بانكي FATF، هر چند براي لحظاتي واكنش سهامداران 
به اين اتفاق مثبت بود، اما ادامه روند كاهشي نرخ دالر و همچنين 
انتشار برخي ش��ايعات موجب ريزش دوباره قيمت ها و شاخص 

در بازار شد. 
عضو هيات مديره كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران همچنين 
از ادامه نگراني هاي ناش��ي از ريزش قيم��ت دالر به عنوان يكي 
ديگر از داليل افت شاخص و قيمت ها در روزهاي گذشته نام برد 
و افزود: رشد قيمت ارز بطور سنتي يكي از عوامل و محرك هاي 
افزايش قيمت ها به ويژه شركت ها و صنايع صادرات محور است؛ 
بنابراين خبر كاهش نرخ ارز، رش��د قيمت  سهام اين شركت ها را 

با كاهش همراه مي كند. 
وي اضافه كرد: از س��وي ديگر نوسانات نرخ ارز يكي از مشكالت 
ش��ركت ها و صنايع از اين منظر اس��ت كه س��رمايه گذاري ها و 
پروژه هاي اين شركت ها و در مجموع برنامه ريزي براي خريد مواد 

اوليه و برآورد هزينه تمام شده محصوالت و كاالها را با دشواري 
روبرو مي كند. اين كارشناس بازار سرمايه اظهارداشت: عالوه بر 
اين در پي رش��دهاي پياپي شاخص و قيمت ها، بازار سرمايه نياز 
به اصالح و استراحت داش��ت كه در چند روز گذشته با چاشني 
شايعات و كاهش قيمت دالر اين اصالح قيمت از شدت بيشتري 

برخوردار شد.
وي همچنين از دغدغه هاي سياس��ي موجود در كشور به عنوان 
يكي ديگر از عواملي ياد كرد كه بر رفتار اين روزهاي معامله گران 
در بازار سهام تاثيرگذار است و افزود: ريسك هاي سياسي همواره 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم در تعيين سمت و سوي معامالت 

اثرگذار بوده اند. 
كاظمي اسفه در پاس��خ به اين پرسش كه افزايش قيمت جهاني 
نفت تا چه اندازه مي تواند خبر خوب و مثبتي براي بازار س��رمايه 
باشد نيز گفت: بطور كلي و سنتي افزايش قيمت نفت براي اقتصاد 
ما كه وابستگي به آن دارد خبر خوب و مناسبي است كه اثر مثبت 
خود را بر معامالت بازار سهام مي گذارد. اما در اين بين نكته مهم 
اعمال تحريم ها و كاهش توليد و فروش نفت اس��ت كه مي تواند 
بر اس��تراتژي معامله گران اثرگذار باش��د. ضمن اينكه افزايش و 
كاهش قيمت نفت بسته به مواد اوليه و فروشي كه شركت ها دارند 

مي تواند بر سودآوري آنها اثرات متفاوتي داشته باشد. 
عضو هيات مديره كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران در خصوص 
وضعيت بازار سرمايه در هفته هاي پيش رو نيز اذعان داشت: بسته 
به اتفاقات و تصميماتي كه در س��طح اقتصاد كش��ور و مناسبات 
سياس��ي و بين المللي مي افتد، قيمت ها و ش��اخص افزايشي يا 
كاهشي مي ش��ود، اما در اين بين نكته مهم رفتار معامله گران به 
ويژه تازه واردان به بازار سهام است كه بايد به دور از هيجان باشد.

چرايينوسانشاخصها
تزريق آرامش به بازار سهام با حضور فعال بازيگران حقوقي شدت 
گرفته است. در ش��رايط كنوني بورس به مرحله اي رسيده كه تا 
زمان اس��تارت فصل جديد رونق، چيزي نمانده است. به گزارش 
س��نا، بهروز خدارحمي مديرعامل گروه س��پهر صادرات ضمن 
بيان مطالب فوق گفت: در چند ماه اخير ديده ش��د كه بسياري از 
س��رمايه گذاران بازارهاي ديگر به سمت بورس حركت كرده اند و 
بازار با رونق طوالني مدت همراه بود. با وجود مزيت هاي مثبتي كه 
ورود نقدينگي و به تبع آن تعميق بازار ايجاد مي كند، همواره در 
اين مسير ريسك گريزي نيز افزايش مي يابد. وي در ادامه افزود: 
با توجه به اينكه س��رمايه گذاران در يك دوران پر رونق وارد بازار 
شده اند، اين انتظار براي گروه هاي جديد به وجود مي آيد كه بازار 
بلندمدت اين روند را حفظ كند و ش��اهد اصالح قيمتي نباشيم. 
به همين دليل عده اي با ش��روع اصالح قيمت ها، عرضه هاي خود 
را در بازار تشديد مي كنند كه عمدتا اين عرضه ها جنبه هيجاني 
دارند. مديرعامل گروه سپهر صادرات در ادامه به رفتار هيجاني دو 
گروه در بازار س��هام اشاره كرد و گفت: عرضه سهام و تقاضاي آن 
در زماني كه فاز هيجان از هر زماني در بازار پررنگ تر است عالوه 
بر اينكه مي تواند در معامالت بازيگران خرد اثرگذار باشد، بزرگان 
بازار را نيز تحت تاثي��ر قرار مي دهد. به همين دليل خطر انحراف 
از مسير تعادل بيش از هميش��ه احساس مي شود و ريسك اقدام 

همراه با خطا براي اين گروه ها افزايش مي يابد. 
وي افزود: در اين بين هوشياري سهامداران حقوقي در بازار، ناجي 
حذف اين رفتار هيجاني محسوب مي شود. حقوقي ها هركدام به 
نوبه خود به جمع آوري بس��ياري از صفوف عرضه مي پردازند و با 
احتياط در انتخاب سهم ها، آرامش خاطر را به بازار برمي گردانند. 
خدارحم��ي در ادامه گف��ت: ما به عنوان س��هامدار حقوقي، بايد 

سهم هايي كه در زمان رونق خريداري كرده و ارزندگي داشته اند، 
را در زمان افت بازار با انگيزه بيشتري به فروش برسانيم. مطمئنا 
قصد حقوقي ها در بازار سفته بازي و نوسان گيري نيست، طبيعتا 
اگر زماني سهمي ارزنده است و خريداري مي شود، در زمان نزول 

نيز به نحو مطلوب به فروش مي رسد. 
وي افزود: در شرايط فعلي اكثر قريب به اتفاق بازيگران حقوقي به 
اين نتيجه رس��يده اند، كه بايد از بازار پشتيباني هاي الزم صورت 
گيرد. بر همين اساس ديري نمي پايد كه بار ديگر آرامش به روند 
معامالت ب��ورس برمي گردد و بازار روند پ��ر رونقي پيدا مي كند. 
مديرعامل گروه سپهر صادرات در بخش ديگري از اظهاراتش به 
لزوم فرهنگ سازي توسط رس��انه ها اشاره كرد و گفت: همانطور 
كه پيش تر اشاره ش��د، ورود سهامداران جديد به بازار بيش از هر 

دوره ديگري محسوس است. 
در اين زمينه اش��اعه فرهنگ سرمايه گذار امري ضروري به شمار 
مي رود. وي افزود: رسانه ها بايد بتوانند در مدل هاي مختلف اصول 
اوليه حضور در بازار س��هام را به مردم بياموزند، تا بازار س��هام به 
عنوان يكي از مهم ترين اركان جذب نقدينگي وارد چالش جدي 
نشود. اين كارشناس بازار سرمايه در بخش ديگري از اظهاراتش 
به لزوم توجه به نقاط مثبت بازار اشاره كرد و گفت: در حال حاضر 
ارزش معامالت به ارقام بسيار خوبي رسيده، ميانگين اين مولفه هم 
اكنون بيش از هزار ميليارد تومان است. از سوي ديگر ريسك هايي 
كه تحريم هاي هسته اي به اقتصاد كشور وارد مي كند تا حد زيادي 
به واسطه تعامل با كشورهاي اروپايي كمرنگ شده است. در اين 
زمينه رسانه ها بايد اين نكات را به مردم ياداوري كنند. زيرا تجميع 
تمام مولفه هاي بورسي حاكي از وجود نشانه هاي سودآوري اين 

بازار است. 

فصلجديدرونقبازارسهام
تحليلگران



تشكلها6يادداشت
آيا دولت ها دوست كارگران 

هستند؟
حسين سالح ورزي| نايب رييس اتاق ايران|

كارگران به مثابه يك طبقه يا قش��ر اجتماعي 
در جوام��ع گوناگ��ون به وي��ژه در جامعه هاي 
صنعتي، يك نيروي پر قدرت اجتماعي و حتي 
اقتصادي به ش��مارمي آيند. البته با دگرگوني 
بنيادين پديدار شده در ساختار توليد صنعتي 
و جايگزين��ي تكنولوژي به ج��اي نيروي كار و 
افزايش س��هم فعاليت هاي خدماتي در توليد 
ناخالص جهاني و كشورها، مي توان گفت نسبت 
به قرن نوزدهم و قرن بيستم از اهميت نيروي 

كار كاسته شده است.
بااين همه به دليل طبيعت فعاليت هاي صنعتي كه 
كارگران را در يك محل و در كنار هم نگه مي دارد و 
به آنها توان و استعداد رفتار سازمان يافته له يا عليه 
دولت و نهادهاي ديگر را مي دهد، آنها را در كانون 
توجه دولت ها، نهاده��اي كارگري و همچنين 

تشكل هاي كارفرمايي قرار مي دهد.
دولت ها بسته به اينكه در تأمين هزينه هاي كشور 
به كجا وصل شده اند با طبقه كارگر برخوردهاي 
متفاوت��ي دارن��د. در دنياي جديد و در ش��مار 
قابل اعتنايي از كشورها درآمد نهاد دولت از محل 
وصول منابع مالياتي تأمين مي شود و به اين ترتيب 
به هر گروه و طبقه اي كه توانايي پرداخت ماليات 
بيشتر را دارد توجه بيشتري دارد. در اين جوامع 
كارگران نيز البته نهادها و تشكل هايي دارند كه در 
مجادله و چانه زني با دولت براي پرداخت ماليات 
كمتر از س��وي كارگران و يا افزايش درآمد آنها 

حضور فعال دارند.
اما ازآنجايي ك��ه طبقه كارگر به وي��ژه كارگران 
صنعتي بخش توليد به لحاظ تعداد و نس��بتان 
به كل جمعيت رأي دهنده در انتخابات، روندي 
كاهنده داشته است ديگر همانند دهه هاي پيش 
در مقاطع و عرصه هاي انتخاباتي در مركز توجه 
احزاب نيستند. به همين دليل در جوامعي كه از 
مبارزات طبقاتي عبور كرده و سهم نيروي كار در 
كل درآمد ملي نيز روندي فزاينده را سپري كرده 
اس��ت دولت ها ديگر دوست كارگران به حساب 

نمي آيند.
در جامعه اي مثل ايران اما شرايط تفاوت دارد، در 
ايران و با توجه به تعريف كارگر و نيروي مزدبگير و 
با توجه به اينكه شمار قابل توجهي از جمعيت بالغ 
را كارگران تشكيل مي دهند، نهاد دولت به ويژه 
مديران سياسي و مياني همواره خود را مدافع و 

دوستدار و هوادار كارگران مي دانند.
 هرگاه فضاي كار اقتص��ادي براي دولت تنگ و 
تاريك مي شود، اين دسته از مديران بدون توجه 
به نقش پررنگ سياست گذاري دولتي در پديدار 
ش��دن وضع موجود و بسته ش��دن روزنه هاي 
اقتصاد، مي خواهند قهرمان موردعالقه كارگران 
شده و اغلب به آنها وعده بهبود زندگي مادي را از 

جيب كارفرمايان مي دهند.
در اين ماه ه��اي تازه سپري ش��ده و پس ازآنكه 
تصميم اش��تباه دولت در داستان نرخ ارز زمينه 
پرش بلند نرخ ارز را فراهم كرد و قيمت نس��بي 
انواع كاالها به تناسب دالر و ساير ارزهاي معتبر 
افزايش ياف��ت و قدرت خريد كارگران و س��اير 
اقشار حقوق بگير سقوط كرد، مجدداً زمزمه هاي 
پيش��نهاد افزايش حقوق كارگ��ران بنگاه ها را 

مي شنويم.
اين روزها سياستمداران پوپوليست كه در دولت 
و در نهادهاي كارگري غير دموكراتيك و وابسته 
به قدرت حضور دارند بدون توجه به اينكه دولت 
اجازه داده اس��ت غول تورم از كوزه بيرون آيد و 
بدون اعتنا به اينكه ش��مار زيادي از كارفرمايان 
به لحاظ تعادل در درآم��د و هزينه در موقعيت 
نامساعدي قرار گرفته اند، خود را قهرمان جلوه 
داده و شروع كننده اين بحث شده اند كه افزايش 
مزد كارگران در نيمه دوم سال به دليل افزايش 
شديد نرخ تورم بايد در دستور كار قرار گيرد. اين 
سياستمداران بدون اينكه به پيامدهاي افزايش 
دوباره مزدها بينديشند و اينكه در صورت وقوع 
اين اتفاق چه بر سر رشد هزينه ها مي آورند، تنها 
به اميد محبوب ش��دن مي خواهند كاري كنند 

كارستان و بنگاه ها را ملزم به افزايش مزد كنند.
احتمااًل در اين وضعيت به دليل افزايش هزينه ها، 
كارفرمايان مستأصل و چند راه را تجربه خواهند 
كرد: نخس��ت اينكه از شمار كارگران مي كاهند 
يا اينكه از ظرفيت توليد ك��م مي كنند و كارگر 
جديد اس��تخدام نخواهند كرد. تعطيل كردن 
آرام و تدريجي كارخانه ها تا رسيدن به اين نقطه 
بتوانند كارگران را مجاب كنند بيش از اين توانايي 
ادامه فعاليت ندارند يك گزينه ديگر بنگاه هاست. 
ناتواني در توس��عه فعاليت جديد، اتفاق ديگري 
است كه نيروي بيكار و منتظر استخدام را مأيوس 
مي كند. افزايش قيمت تمام ش��ده در ش��رايط 
افزاي��ش مزد و درنتيجه كاه��ش قدرت رقابتي 
بنگاه هاي ايراني با كاالهاي خارجي و ركود فروش 
و تعطيل اجباري نيز يك اتفاق ممكن ديگر است.

بنا بر آنچه توضيح داده شد مي توان نتيجه گرفت 
پوپوليست ها با هر هدف و راهبردي اگر بخواهد 
اي��ن روش را ادامه داده و در عم��ل با دامن زدن 
به انتظارات كارگران براي دريافت مزد بيش��تر 
با نهادهاي كارگري هم نوا ش��ده و به بهاي عدم 
تعادل، راهبرد انتقال فشار بر كارفرمايان را ادامه 
دهند، همي��ن ميزان اش��تغال را نيز در معرض 
تهديد قرار مي دهد. تجربه نشان داده است دولت 
به لحاظ طبيعت نهاد آن، حتي با نيت خير در هيچ 
جامعه اي دوست كارگران نيست و بيشتر به بقا و 
افزايش مقبوليت خود مي انديشد. حاال كه آتش 
تورم در كشور روشن شده و قدرت خريد كارگران 
را به كمتر از نصف رس��انده، پوپوليست ها قصد 
دارند با هر قيمت و از جيب كارفرمايان و قرباني 
كردن كارگ��ران و از بين بردن توليد محبوبيت 

بربادرفته خود را احيا كنند.

مشكالت حضور دولت در اقتصاد

مدير عامل اتحاديه تعاوني هاي صادرات آبزيان ايران مطرح كرد

انتقاد اعضاي كميسيون معدن اتاق ايران

چرامعدنيهابهسامانهنيماارزنميدهند؟

خأل بازاريابي و بازارسازي در حوزه صادرات آبزيان

عملكرد معاونت معدني وزارت صنعت در آزادسازي پهنه ها قابل دفاع نيست

س��امانه نظام يكپارچه معامالت ارزي )نيما( از پنجم 
اسفند سال ۹۶ در دس��ترس بازرگانان و صرافان قرار 
گرفت و پس از ابالغ سياست ها، مقرر شد شركت هاي 
دولتي، ش��ركت هاي وابس��ته به نهاده��اي عمومي 
غيردولت��ي و ش��ركت هاي تحت مديري��ت دولت و 
صادركنندگان عمده ارزهاي صادراتي خود را در اين 
سامانه عرضه و به فروش برسانند. با اين وجود مشكالت 

زيادي در سر راه ارايه ارز در سامانه نيما وجود دارد.

 قيمت هاي دولتي، قيمت هاي آزاد
معدن يكي از بخش هايي است كه در آن حضور دولت 
بسيار پررنگ است. بسياري از شركت هايي كه به عنوان 
بخش خصوصي در معدن حض��ور دارند در حقيقت 
صنايع معدني هس��تند كه خريدار خاك و مواد اوليه 
معدني از دولت محسوب مي شوند. از سوي ديگر معادن 
كوچكي نيز وجود دارد كه در اختيار بخش خصوصي 
است. حال مش��كل از جايي شروع مي شود كه فروش 
دولت بر اساس نرخ رسمي ارز و فروش معادن كوچك 
بر اس��اس ارز آزاد است. حال ش��ركت هايي كه مواد 
معدني را براي فراوري و صادرات خريداري كرده اند با 
دو نرخ روبرو هستند در حالي كه دولت آنها را مكلف به 
فروش با نرخ پايين تر مي كند. اين موضوع طبيعتا باعث 
مشكالت زيادي براي اين شركت ها مي شود و عمال آنها 
امكان بازگرداندن ارزي كه مواد اوليه آن را به نرخ آزاد 

خريداري كرده اند به نرخ نيما ندارند.
از سوي ديگر بحث زياد نشان دادن ارزش هاي صادراتي 
مزيد بر علت شده است. صادركنندگان با اين واقعيت 
روبرو هس��تند كه ارزش صادراتي مندرج در گمرك 
بس��يار بيش��تر از ارزش صادراتي كاال است و طبيعتا 
بازگشت چنين ارزي امكان پذير نيست چرا كه قيمت 
صادراتي آن قيمتي نيست كه گمرك در نظر دارد. اين 
موضوع براي معدني هايي كه اج��ازه واردات به جاي 
صادرات ندارند تقريبا ش��رايط غيرممكني را رقم زده 
كه باعث شده كمتر شركت هايي حاضر به بازگرداندن 

ارز به نيما باشند.

  فروش در بازار آزاد معدني ها را هوايي كرد
صمدي رييس كميس��يون معدن خانه اقتصاد گفت: 
عرضه نكردن به موقع ارز و پايبند نبودن صنايع معدني 
به تعهداتش��ان در بازار ثانويه، مشكالت بازار فعلي ارز 

كشور را افزايش داده است.
رييس كميسيون معدن خانه اقتصاد تصريح كرد: در 
حال حاضر قيمت دالر در س��امانه نيم��ا حدود 8 تا ۹ 
هزار تومان اس��ت كه نرخ خوبي براي صادر كنندگان 
مواد معدني محس��وب مي ش��ود. در ۶ ماه گذش��ته 
توليدكنندگان محص��والت معدني بدون هيچ تعهد 
صادراتي اقدام به عرضه محصوالت به بازارهاي جهاني 

كردند و ارز حاصل از صادرات را در بازار با قيمت آزاد و 
سود باال به فروش رساندند و همين امر موجب هوايي 
شدن آنها شد و حاال توقع زيادي است كه به سامانه نيما 
با ارز 8 هزار تومان بازگردند.صمدي افزود: دولت بايد 
برنامه اي را در دستور كار قرار دهد تا معدني ها با توجه 
به نياز ارزي براي تأمين تجهيزات و تضمين اعتبار به اين 
صنايع، فضايي را ايجاد كند تا معدني ها ارزهاي صادراتي 

خود را در اين سامانه تجاري عرضه كنند. 

   نرخ ارز بازار آزاد تفاوتي با سامانه نيما ندارد
محمد الهوتي، عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران 
بيان كرد: زماني صادركنندگان غيرنفتي حاضر به تزريق 
ارز به بازار ثانويه مي شوند كه نرخ بازار آزاد كاهش يابد، اما 
 اگر اين اتفاق نيفتد آنها هيچ تمايلي نشان نخواهند داد.
عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه كدام صادركنندگان ملزم به واريز ارز به سامانه 
نيما هس��تند، گفت: صادركنندگان غيرنفتي شامل 
معادن، بخش خصوصي، پتروشيمي ها و فوالدي ها ملزم 
به واريز ارز به سامانه نيما مي شوند اما موارد فوق دليل 

عدم عرضه ارز آنها به سامانه نيماست.
الهوتي بي��ان كرد: در حال حاضر نرخ ارز در س��امانه 
نيما با نرخ بازار آزاد متفاوت اس��ت كه واردات را براي 
ارز بگيران نيمايي جذاب و بازار آزاد را براي عرضه ارز 

صادركنندگان مورد پسند مي كند.

  هزينه تأمين تجهيزات و ماشين آالت مانع 
عرضه به سامانه نيما مي شود

محمدرضا بهرامن رييس خانه معدن ايران درباره عرضه 
نش��دن ارزهاي صادراتي از س��وي سامانه نيما گفت: 
باتوجه به مشكالتي كه امروز در بخش معدن وجود دارد 
خانه معدن به صورت دايمي و به عنوان متولي بخش 
معدن اين موارد را پيگيري مي كند، برخي از معدني ها 
معتقدند چون ماش��ين آالت و تجهيزات معادن را به 
هزينه خودشان وارد و تأمين مي كنند نياز به ارز هاي 
به دست آمده از صادرات دارند و همين موضوع موجب 
شده كه توليدكنندگان اين صنايع كمتر ارز وارد سامانه 
نيما كنند.رييس خانه معدن ايران گفت: در حال حاضر 
نسبت به قبل شرايط مثبت تر شده است و امروز با يك 
تعادل قيمت روبرو هستيم و اميدواريم اين هيجان ها كه 
باعث خوشحالي دالل ها مي شود در كشور متوقف شود 
و بخش توليد سرجاي خودش قرار گيرد، تا ما بتوانيم در 

جهت اقتصاد مقاومتي قدم مثبتي برداريم.

   مشكل در كم اظهاري است
دبي��ر كل اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنندگان 
محصوالت معدني ايران ضمن ابراز نارضايتي از كاركرد 
سامانه نيما، علت عرضه نشدن ارز صادراتي شركت هاي 

 معدني در سامانه نيما و تاخير در ارايه آن را »كم اظهاري «
صادركنندگان و همچني��ن قراردادهاي بلندمدت با 

خريداران خارجي اعالم كرد.
پس از راه اندازي س��امانه ارزي نيم��ا )نظام يكپارچه 
مديريت ارزي( توسط بانك مركزي، قرار شد ارز از سوي 
صادركنندگان در اين سامانه براي واردكنندگان تامين 
شود اما به دليل اينكه رفته رفته نرخ ارز در اين سامانه 
با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت معناداري پيدا كرد؛ برخي 
صادركنندگان تمايلي به فروش درآمد ارزي خود در 
اين سامانه ندارند يا ارز صادراتي شان را با تاخير و كمتر 
از ميزان واقعي در اين س��امانه عرضه مي كنند كه اين 
امر مشكالتي در بخش تجارت ايجاد كرد و گاليه تند 
رييس جمهور را به دنبال داشت. به گونه اي كه روحاني 
طي سخنراني در جش��نواره شهيد رجايي، بخشي از 
التهابات اقتصادي را داخلي دانست و تاخير در فروش 
ارز از سوي ش��ركت هاي صادراتي را خيانت به كشور 
خواند و دستور عزل و معرفي اين افراد به دادگاه را داد.

در اين ميان خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت به 
عنوان نهاد متولي در امر صادرات و واردات، اعالم كرد كه 
» نارضايتي رييس جمهور از شركت هاي عمده صادراتي 
در بخش پتروشيمي، محصوالت پايه  نفتي و كاني هاي 
فلزي است كه اكثرا اين شركت هاي شبه دولتي، وابسته 

به هلدينگ هاي بزرگ س��رمايه گذاري و با مديريت 
دولتي يا وابسته به نهادها هستند كه به تعهد خود در 
اين زمينه عمل نكردند و ارز صادراتي شان را كامل به 

سامانه نيما نياوردند «.
در اي��ن ب��اره كام��ران وكي��ل - دبي��ر كل اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنندگان محصوالت معدني- 
با بيان اينكه علت اصلي كاهش عرضه ارز به س��امانه 
نيما كم اظهاري صادركنندگان است، گفت: به دليل 
نبود گمركات تخصصي، امكان سنجش ارزش واقعي 
يك باِر صادراتي يا وارداتي وجود ندارد، در نتيجه اظهار 
صادركننده مالك قرار مي گيرد كه باعث مي ش��ود 
صادركننده »كم اظهاري« و واردكننده »پراظهاري« 
كند.وي افزود: براي مثال صادركنندگان ادعا مي كنند 
»عيار س��نگ آهني به دليل خرابي معدن افت كرده 
و قيمت آن ۴۰ درصد كاهش داش��ته اس��ت«. اما به 
دليل نبود زيرس��اخت هاي الزم، كسي نيست كه بار 

صادركننده را آناليز كند.
وكيل در توضيح اظهار صادركننده و واردكننده گفت: 
قيمتي كه صادركننده در سامانه ثبت مي كند كمتر 
از قيمت واقعي اس��ت كه از خريدار دريافت مي كند 
تا ارز كمتري به س��امانه نيما بياورد. همچنين درباره 
واردكنن��ده برعكس اين قضيه صادق اس��ت؛ يعني 

قيمت را بيش��تر از قيمت اصلي ثبت مي كند تا پول 
بيشتري بگيرد.

دبي��ر كل اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنندگان 
محصوالت معدني همچنين درباره تاخير شركت ها در 
ارايه ارز به سامانه نيما تصريح كرد: پيش تر اعالم شده 
بود صادركنندگان شش ماه فرصت دارند ارز خود را به 
سامانه نيما عرضه كنند اما هفته گذشته رييس جمهور 
اين فرصت را دو ماه اعالم كرده اس��ت. ابتداي هفته 
جاري بانك مركزي مجددا اين فرصت را تغيير داد و 
اعالم كرد »صادركنندگان ظرف سه ماه بايد ارز خود 

را به سامانه نيما ارايه كنند «.
وكيل با اش��اره به اينكه كه بار معدني از وقتي بار زده 
مي شود تا به كارخانه برسد سه ماه در دريا و جاده است، 
گفت: دولت به صادركنن��دگان فرصت اعتراض نداد، 
چراكه ممكن است برخي قراردادها بلندمدت باشد و 
شركت ها به كارخانه ها اين امكان را بدهند كه تا چند 

ماه بعد از تحويل محصول، پول آن را پرداخت كنند.
وي افزود: قان��ون اجازه قرارداده��اي بلندمدت را به 
صادركنندگان داده است. همچنين شايد فروشنده اي 
بخواهد اين پول را در كشورهاي ديگر سرمايه گذاري 
كند كه طبق قانون هم مانعي ندارد؛ بنابراين تصميمات 

اخير برگشت ارزي كارشناسي شده نيست.

ارسالن قاس��مي در خصوص وضعيت صادرات آبزيان 
كشور گفت: با وجود پيشينه صادراتي در حوزه شيالت، 
به بازارياب��ي و بازارس��ازي به عن��وان دو بخش مهم و 
 تاثيرگ��ذار در توس��عه صادرات محصوالت ش��يالتي، 

بي توجهي شده است.
وي با اش��اره به اينكه قريب به نيم قرن از عمر صادرات 
محصوالت شيالتي كش��ور مي گذرد، گفت: بطور كلي 
صادرات محصوالت شيالتي به چهاردسته ميگو، ماهي 
ق��زل آال و كپور، ماهي خاوي��اري و ماهيان غير ماكول 
تقسيم مي ش��ود كه از اين ميان صادرات ميگو در طي 
سال هاي اخير با توجه به برخورداري از بازارهاي صادراتي، 
به لحاظ تكنيكي كمترين مشكالت را متحمل شده اند.

قاس��مي اضافه كرد: ماهي قزل آال و ماهي كپور بيشتر 
به حوزه كش��ورهاي همس��ايه و ماهيان غير ماكول به 

كشورهاي آسياي جنوب شرقي صادر مي شود.
نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران افزود: 
البته حفظ بازارهاي سنتي در شرايط فعلي بسيار خوب 
و از اصول اوليه صادرات اس��ت اما اگ��ر به فكر بازارهاي 
جديد نباشيم ممكن است رقبا به راحتي سهم ايران را 
از اين بازارها بگيرند؛ نمونه بارز بازار س��ازي فروش فيله 
ماهي تيالپيال در بازارهايي چون ايران اس��ت؛ چين با 
هوشمندي توانس��ته جاي محصول بي كيفيتي چون 
تيالپيال را بصورت فيله بسته بندي شده و آماده مصرف 

براي خانوار در بازار ايران باز كند و عمال بازار قزل آال را در 
كشور تحت تاثير قرار بدهد.

ارسالن قاسمي به بازار روسيه اشاره كرد و گفت: يكي از 
مهم ترين بازارهاي جديد كه مي توانستيم روي آن فكر 
كنيم، روسيه است كه با بي تدبيري هاي صورت گرفته 
اميد چنداني براي حضور در اين بازار نداريم؛ روسيه يك 
بازار كامال مصرفي اس��ت و اين ظرفيت را دارد كه بازار 

هدف محصوالت ما باشد. البته مشكل انحصار در صادرات 
به روسيه نيز وجود داشت كه خوشبختانه تا حدود زيادي 
حل شده است. اما كماكان شناخت درستي از فرهنگ 
روس��يه نداريم و در بخش بازارسازي و بازاريابي در اين 

كشور ضعيف عمل كرده ايم.
مدير عامل اتحايه تعاوني هاي صادرات آبزيان ايران بيان 
داشت: در حاليكه رقباي ما از سوي دولت مطبوع خود 

براي بازارسازي و توسعه صادرات خود مورد حمايت قرار 
مي گيرند، هنوز صادركنندگان ما جوايز صادراتي خود را 

از سال 8۹ دريافت نكرده اند.
نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران عمده 
مش��كالت صادرات محصوالت ش��يالتي را همراستا با 
مشكالت عمومي اقتصاد كشور دانست كه ساير فعالين 
اقتصادي نيز با آن درگيرند؛ از جمله اين مشكالت، مساله 
نقل و انتقال مالي است كه نهايتا هزينه هاي بيشتر را بر 
صادركنندگان وارد مي كند؛ از طرفي در حوزه حمل و 
نقل زميني و دريايي نيز مش��كالت زير ساختي زيادي 

وجود دارد.
قاسمي يادآور شد با توجه به موقعيت جغرافيايي كشور 
ايران و برخورداري از شرايط ايده آل توليد و نزديكي به 
بازار مصرف در كشورهاي اروپايي، افزايش توان توليدي 
و صادراتي كش��ور دور از انتظار نيست و افزايش توجه و 
سرمايه گزاري بخش هاي دولتي و خصوصي در سال  هاي 

اخير نيز پيرو شناسايي اين ظرفيت ها رخ داده است.
قاسمي اذعان داشت: به دليل افزايش توليد در صنعت 
شيالت، پيش بيني ما رشد در صادرات است و حدود ۴5۰ 
ميليون دالر صادرات محصوالت شيالتي تا پايان سال ۹7 

شاهد خواهيم بود.
 به گزارش پايگاه خبري اگزيم نيوز در ساليان گذشته، ۴۴ 
كشور دنيا مقصدكاالهاي صادراتي آبزيان ايران بوده اند.

صادر كنندگان كش��ور از محدوديت  هاي نقل و انتقال 
مالي، دور زدن تحريم ها، سياست جديد اخير ارزي دولت 
مبني برحمايت از واردات با تعيين نرخ ۴2.۰۰۰ ريالي، 
محدوديت اعتبارات تخصيصي، نرخ بهره باال )نسبت به 
رقبايمان در ساير كشورها(، عدم ثبات سياست  ها و موارد 

مشابه در فشار هستند.
 بر اساس پژوهشي كه سازمان صدا و سيما سال گذشته 
در حوزه توليد و صادرات محصوالت شيالتي انجام داده 
باال بودن تعرفه صادرات آبزيان ايران به اتحاديه اروپا از يك 
سو و عدم امكان صادرات مستقيم آبزيان ايران به كشور 
چين )مقصد بي��ش از 7۰ درصد ارزش صادرات آبزيان 
ايران اس��ت از ديگر موانع توسعه صادرات آبزيان كشور 
اس��ت. توضيح آنكه تعرفه واردات آبزيان از كشورهاي 
رقيب ما نظير هندوس��تان و ويتنام به اروپا 2/ ۴ درصد 
است و براي اكوادور تعرفه صفر در نظر گرفته شده و ليكن 
واردات از كشور ما مستلزم تعرفه 12 درصدي است. اين 
مس��اله قدرت رقابت ما را كم كرده و به عنوان يك مانع 
مهم شناخته مي شود. از طرف ديگر به دليل عدم تبادل 
تفاهمنامه قرنطينه دامپزشكي ميان ايران و چين، امكان 
صادرات مستقيم آبزيان پرورشي از ايران به چين وجود 
ندارد و ص��ادر كنندگان ما صادرات خ��ود را به صورت 
غيرمستقيم و از كش��ور ثالث انجام مي دهند و اين هم 
يك مانع بزرگ براي توسعه صادرات آبزيان كشور است. 
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كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران طي نشستي 
با حضور نايب رييس اتاق ايران و مديركل اكتش��افات 
معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، شيوه آزادسازي 
مناطق پراميد معدني در پهنه هاي شناسايي شده را مورد 

بررسي قرار داد.
طي روزهاي گذشته اعتراض هاي گسترده اي نسبت به 
شيوه آزادسازي اين پهنه ها وجود داشت چراكه به اعتقاد 
فعاالن حوزه معدن زيرساخت هاي اينترنتي براي ثبت 
آنالين اطالعات وجود ن��دارد. از طرفي حذف اطالعات 
شركت هايي كه توانس��تند در اين مرحله، منطقه اي را 
به نام خود ثبت كنند، انتقاد بخش خصوصي را به دنبال 
داشت. در اين جلسه، بهرام شكوري، رييس كميسيون 
معدن اتاق ايران با اش��اره به اين انتقادها يادآور شد: اين 
اقدام معاون��ت معدني قابل تقدير بود. بخش خصوصي 
سال هاست كه خواستار حضور پررنگ در ميدان اجرا بوده 
است. البته اين حضور بايد عادالنه باشد به اين ترتيب كه 
اطالعات الزم در دسترس همه قرار بگيرد. متاسفانه شيوه 
عملكرد وزارتخانه در اين مرحله آزادسازي شائبه برانگيز 

بود چراكه به نظر مي رس��د تنها ش��ركت هاي عمومي 
غيردولتي توانستند در ثبت مناطق پراميد موردنظر خود 
موفق عمل كنند.اين فعال اقتصادي تصريح كرد: البته 
اين وضعيت در اس��تان هاي مختلف نيز يكسان نبود و 
مهم اين است كه بخش خصوصي واقعي نتوانست در اين 
مرحله موفق عمل كند.پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق 
 ايران نيز در تاييد آنچه گفته شد از لزوم آسيب شناسي 
روند آزادس��ازي ها س��خن گفت و تصريح كرد: به نظر 
مي رس��د عملكرد وزارتخان��ه در اي��ن رابطه خروجي 
 خوب��ي نداش��ته و باي��د ب��راي بهتر ش��دن وضعيت، 
آسيب شناسي شود. اين شيوه اجرا ابهاماتي را در ذهن 
بخش خصوصي ايجاد كرد ازجمله تسخير حوزه اكتشاف 
توسط ش��ركت هاي عمومي غيردولتي و از بين رفتن 

فرصت كاري براي بخش خصوصي واقعي.
بر اس��اس اظهارات وي از يك تاريخي به بعد، اطالعات 
مربوط به پهنه هاي معدني از پرتال وزارتخانه حذف شد. 
در گذشته اطالعات مربوط به پهنه ها و شناسنامه مالكان 
آنها در دسترس همگان بود. طبق قانون دسترسي آزاد 

به اطالعات، بايد همه متقاضيان، اطالعات را به راحتي 
در اختيار داشته باشند.سلطاني همچنين تشريح كرد: 
وزارتخانه براي آزادسازي اين پهنه ها تاريخي تعيين كرد 
تا متقاضيان بتوانند قبل از آن تاريخ، بررسي و مطالعات 
الزم را ب��راي ثبت مناطق پرامي��د موردنظر خود انجام 
دهند. دو روز قبل از آزادس��ازي، نقاط پراميد در سامانه 
موردنظر حذف و بس��ته شدند؛ بدون توجه به اين نكته 
كه بخش خصوصي با اين توان اندك مالي ۶ ماه اس��ت 
مطالعات اوليه انجام داده تا بتواند در اين مرحله حضور 
داشته باشد اما متاسفانه موفق نشد. آيا اين شيوه درستي 

براي مديريت است؟

   ح�ذف اطالع�ات به دنبال اعت�راض برخي 
شركت ها انجام شد 

اسداهلل كش��اورز، مديركل اكتش��افات معدني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقادهايي كه مطرح 
شد، گفت: درست اس��ت كه زيرساخت هاي اينترنتي 
كش��ور همچنان با مش��كالتي روبه روس��ت اما براي 

جلوگيري از رفت وآمدها، ارتقاي سطح شفافيت و تسهيل 
در امور تصميم گرفتيم شيوه سنتي را كنار گذاشته و كار 

را به صورت آنالين دنبال كنيم.
وي همچنين در مورد دسترس��ي همگان به اطالعات 
نيز گفت: بخش قابل توجه��ي از اطالعات تهيه و آماده 
بارگذاري اس��ت اما متاسفانه به دليل مشكل اينترنت، 
نمي توانيم اطالع��ات را ثبت كنيم چون در اين صورت 

سامانه سنگين مي شود و ديگر قابل استفاده نيست.
اين مقام مس��وول همچنين آماري از تعداد پهنه هاي 
شناسايي و آزاد شده ارايه داد. بر اساس اظهارات وي در 
حدود 1۴۰ پهنه در كشور وجود دارد كه 2۰ مورد قابل 
آزادسازي نيستند چراكه يا در محدوده محيط زيست 
هستند و يا متقاضي براي آنها وجود ندارد. در اين 1۴۰ 
پهنه شناسايي شده، نزديك به ۶۰۰ منطقه پراميد نيز 
تعريف شده است.كشاورز ادامه داد: قرار بود در اين مرحله 
آزادس��ازي تنها ۴۰ پهنه آزاد شود اما در روز موعود 53 
مورد آزاد شد. در مرحله گذشته 21 مورد آزاد شد و قرار 

است تا انتهاي سال ۴۰ پهنه ديگر هم آزاد شوند.

وي اين نكت��ه را هم تاكيد كرد: اي��ن پهنه ها تنها براي 
شناسايي و اكتشاف واگذار شدند و شركت هايي كه اين 
مناطق را به ثبت رساندند اجازه حفاري در آنها را ندارند 
چراكه براي ورود به اين مرحله س��ازوكار متفاوتي بايد 

طي شود.
مديركل اكتش��افات معدني اين نكته را هم اضافه كرد: 
حذف اطالعاتي كه موردنظر بخش خصوصي است به 
دليل برخي اعتراض ها از سوي شركت ها، انجام شد. آنها 
ادعا مي كردند كه ارايه اطالعات موجب شده بازارهاي 
داللي ش��كل بگيرد. در نهايت س��لطاني بر اين مطلب 
تاكيد كرد: با توجه به قانون، بايد اطالعات در دسترس 
همگان باش��د و بطور حتم ش��فافيت و ارايه اطالعات 
مي تواند ابهامات و انتقادهايي كه وجود دارد را پاس��خ 
دهد. حذف اين اطالعات يك اقدام غيرقانوني است.وي 
همچنين گفت: متاسفانه در اين دوره هم برخالف آنچه 
ادعا مي شد مجدد شركت هاي عمومي غيردولتي موفق 
شدند و بخش خصوصي واقعي كنار گذاشته شد. اين روند 

بايد مورد بازنگري قرار گيرد.



7 جهان

سايه جنگ تجاري و نوسان بازارهاي نوظهور بر سر جهان

صندوق بين المللي پول پيش بيني رشد اقتصادي جهان را كاهش داد
گروه جهان| طال تسليمي|

 صندوق بين المللي پول در گ��زارش ماه اكتبر خود، 
پيش بيني از رشد اقتصادي سال هاي 2018 و 2019 
را كاهش داد و علت آن را هم جنگ هاي تجاري امريكا از 
جمله جنگ تعرفه اي آن با چين و همچنين بي ثباتي ها 
در بازارهاي نوظهور اعالم كرد. اقدام فدرال رزرو و ساير 
بانك هاي مركزي در جهان در جه��ت پايان دادن به 
سياست هاي پولي تشويقي با گذشت يك دهه از بحران 
مالي سال 2008، هم يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار بر 

كاهش سرعت رشد اقتصادي به شمار مي رود.
بزرگ ترين صندوق وام دهي جهان براي اولين مرتبه 
در دو سال گذشته پيش بيني خود را از رشد اقتصادي 
در سال هاي 2018 و 2019 به 3.7 درصد كاهش داد. 
اين در حالي است كه صندوق بين المللي پول سه ماه 
پيش رش��د اقتصادي جهان را 3.9 درصد پيش بيني 
كرده بود. اين نهاد بين المللي كه وظيفه نظارت بر ثبات 
سامانه هاي پولي در جهان را بر عهده دارد، از تنش هاي 
تجاري و فش��ارهاي موجود در بازاره��اي نوظهور به 
عنوان علت اين تغيير در پيش بيني ياد كرد. به نوشته 
بلومب��رگ، اگرچه به نظر مي رس��د اقتص��اد جهاني 
همچنان با سرعتي مشابه سال گذشته پيش مي رود، 
اما اين چشم انداز جديد حاكي از آن است كه عملكرد 
كلي جهاني برخي تفاوت ها در رشد اقتصادي از جمله 
ضعف در عملكرد بازارهاي نوظهور را پنهان كرده است.

در حقيقت صندوق در آستانه نشست ساالنه خود در 
بالي در اندونزي، چشم انداز رشد اقتصادي سال 2018 
را دست نخورده باقي گذاش��ت، اما پيش بيني از رشد 
اقتصادي سال 2019 را با اشاره به تاثيرات جنگ تجاري 
كاه��ش داد و اعالم كرد مخاطرات براي چش��م انداز 
اقتصاد جهاني در سه ماهه اخير افزايش يافته و به اين 
كاهش در پيش بيني رشد انجاميده است. تهديدهاي 
موجود براي رشد اقتصادي جهاني تشديد جنگ تجاري 
بين اياالت متحده و كش��ورهاي ديگر از جمله چين و 
افزايش بيش از انتظار نرخ بهره را شامل مي شوند كه به 
تسريع خروج سرمايه از بازارهاي نو ظهور انجاميده اند.

مائوريس آبسفلد اقتصاددان ارشد صندوق سه شنبه در 
بالي به خبرنگاران گفت: »ابرهايي در افق ديده مي شوند. 

معلوم شده كه رشد كمتر از آنچه تصور مي كرديم متوازن 
بوده اس��ت. برخي از مخاطراتي كه در گزارش پيشين 
صندوق درباره چش��م انداز اقتصاد جهاني بي اهميت 
پنداشته شده بودند، شناسايي ش��دند و احتمال بروز 

شوك هاي بيشتر در پيش بيني رشد وجود دارد.«

    كاهش پيش بيني رشد اقتصادي امريكا و چين
اين هشدارها در حالي اعالم ش��دند كه وزراي دارايي 
و روس��اي بانك مركزي 189 كش��ور عضو صندوق 
بين المللي پول براي ديدار در بالي آماده مي شوند. انتظار 
مي رود مناقشات تجاري دولت دونالد ترامپ موضوع 
اصلي اين نشست باشد. طبق اعالم صندوق بين المللي 

پول، اگ��ر جنگ تج��اري ادامه ياب��د، مي تواند تاثير 
منفي شديدي بر رشد اقتصادي جهان بگذارد. طبق 
برآوردهاي صورت گرفته، اگ��ر ترامپ به تهديدهاي 
خود از جمله اعم��ال تعرفه ب��ر واردات خودرو عمل 
كند، رشد اقتصادي در سال 2020 برابر با 0.8 درصد 
كاهش مي يابد و رشد بلندمدت هم در سطح 0.4 درصد 
پايين تر از سطح معمول ثابت خواهد شد. در الگوهاي 
تهيه شده توسط صندوق، در ادامه اين سناريو توليدات 
چين احتماال در سال آينده در چين و امريكا به ترتيب 

كاهشي 1.6 و 0.9 درصدي خواهد داشت.
احتساب تاثيرات تعرفه هاي مازاد اعمال شده توسط 
دولت ترامپ و اعمال تعرفه هاي تالفي جويانه توسط 

ديگر كشورها س��بب ش��د صندوق بين المللي پول 
پيش بيني خود از رش��د اقتصادي اياالت متحده را از 
2.7 در ماه جوالي، اين ماه به 2.5درصد كاهش دهد؛ 
اما صندوق پيش بيني خود از رش��د امريكا تا انتهاي 
سال جاري ميالدي دست نخورده )2.9 درصد( باقي 
گذاشت. رييس جمهوري دونالد ترامپ در سال جاري 
بر كاالهاي چيني به ارزش كلي 250 ميليارد دالر تعرفه 
اعمال كرده و چين هم اي��ن اقدام را با اعمال تعرفه بر 
محصوالت امريكايي به ارزش كلي 110ميليارد دالر، 
تالفي كرده است. صندوق بين المللي پول در پيش بيني 
رشد اقتصادي خود تهديدهاي ترامپ به اعمال تعرفه 
ب��ر كل واردات از چين )به ارزش 500 ميليارد دالر( را 

محاسبه نكرده است. صندوق بين المللي پول همچنين 
چشم انداز رشد اقتصادي چين را به 6.2 درصد كاهش 
داد كه به معناي 0.2 درصد افت نسبت به پيش بيني 

سه ماه گذشته است.

    اروپا و بازارهاي نوظهور
انتظار مي رود منطقه يورو در سال جاري ميالدي شاهد 
رشد اقتصادي 2 درصدي باشند كه 0.2درصد از ميزان 
رشد پيش بيني شده در نيمه اول امسال كمتر است. اما 
پيش بيني رش��د اقتصادي ژاپن با 0.1درصد افزايش 
به 1.1 درصد رس��يده است. صندوق بين المللي پول 
پيش بيني خود از رشد اقتصادي شماري از بازارهاي 
نوظهور از جمله آرژانتين، برزيل، ايران و تركيه را نيز 
كاهش داد كه علت آن مسائلي همچون سخت تر شدن 

شرايط وام گيري بود.
صندوق همچنين پيش بيني كرد كه نرخ تورم در سال 
جاري در سراس��ر جهان با س��رعت بيشتري افزايش 
خواهد يافت كه از داليل عمده آن افزايش بهاي اقالم 
انرژي است. هس��ته تورم كه موارد پرنوسان همچون 
انرژي را شامل نمي شوند، در هر كشوري متفاوت است.

    چالش بهره وري
صن��دوق بين المللي پ��ول اعالم كرد افزايش س��ن 
جمعيت و رشد كند بهره وري را بزرگ ترين چالش براي 
اقتصادهاي پيشرفته مي داند و طبق گزارش صندوق، 
رشد اقتصادي در كشورهاي ثروتمند به كف پتانسيل 
آنها كاهش مي يابد و انتظار مي رود در سال هاي 2022 

و 2023 به 3.6 درصد برسد.
آبس��فلد گفت: »بيشتر دس��تاوردهاي ناچيز رشد به 
ثروتمندان رس��يده و ب��ه طرفداري از سياس��ت هاي 
حمايت گرايان��ه و رهبران ضد تش��كيالتي دامن زده 
است. سياست گذاران بايستي براي رسيدگي به چنين 
مش��كالتي، چش��م انداز بلندم��دت را در نظر بگيرند. 
سياست گذاري هاي پولي فراگير، سرمايه گذاري ها در 
آموزش و كسب اطمينان از دسترسي به خدمات درماني 
مناسب مي توانند نابرابري را كاهش دهند و بايستي به 

عنوان اولويت هاي كليدي در نظر گرفته شوند.«

دريچه

كوتاه از منطقه

 آفريقا، آوردگاه جديد
چين و ژاپن

گروه جهان| با افزايش فشارهاي تجاري امريكا به 
ژاپن به عنوان يك متحد و همچنين چين به عنوان 
يك رقيب، توكيو و پكن مي كوشند فضاهاي جديدي 
در عرصه بين المللي براي همكاري تجاري و اقتصادي 
پيدا كنند و در همين راس��تا، بر قاره آفريقا متمركز 
شده اند. به گزارش ايرنا، مجمع همكاري هاي اقتصادي 
ژاپن و آفريقا اين هفته در زمينه هاي مختلف از جمله 
منابع انساني، معدني، توانايي هاي بالقوه قاره آفريقا، 
رشد اقتصادي، موضوعات مربوط به جوانان، تحوالت 
اقليمي، توسعه ساختارهاي زيربنايي و امنيت دريايي 
در توكيو برگزار ش��د. طرح چنين موضوعاتي نشان 
مي دهد كه ژاپن هم مانند چين، برنامه اي درازمدت 
را براي كش��ورهاي قاره آفريقا تدوين كرده و حضور 
52 وزير آفريقايي در نشست توكيو مويد اين است كه 
آفريقايي ها هم نمي خواهند شراكت ژاپن در اقتصاد 
و تجارت اين ق��اره را ناديده بگيرند. ت��ارو كونو وزير 
خارجه ژاپن كه رياست مشترك اجالس را برعهده 
داشت، گفت بايد اطمينان حاصل كرد كه كشورهاي 
آفريقايي مي توانند با برنامه ريزي مناسب تعهدات مالي 
خود را انجام داده، بدهي ها را تسويه كنند و همزمان 
رشد پايدار و س��الم داشته باشند. مقام هاي ژاپني از 
سرمايه گذاري چين در آفريقا و پرداخت تسهيالت 
توسط پكن به كش��ورهاي آفريقايي به شدت نگران 
هستند. ژاپن هم سال 2016 ميالدي اعالم كرد قصد 
دارد در يك دوره سه س��اله 30 ميليارد دالر يارانه و 
كمك در اختيار بخش هاي دولتي و خصوصي آفريقا 
قرار دهد. يك ماه قبل شي جين پينگ رييس جمهوري 
چي��ن از كمك مالي 60 ميليارد دالري براي رش��د 
اقتصادي كش��ورهاي آفريقايي و اجراي طرح هاي 
مشترك در اين قاره خبر داده بود. اين اتفاقات نشان 
مي دهد قاره آفريقا به تدريج به صحن��ه رويارويي و 
قدرت نمايي اقتصادي چين و ژاپن تبديل مي شود. 
دولت ژاپن به شدت اميدوار است كه قاره آفريقا ثبات 
بيشتري داشته باشد، چراكه سرمايه گذاري خارجي 
مس��تقيم در اين قاره تسهيل و سبب مي شود مردم 
به مصرف بيشتر روي بياورند و اينها براي كشورهاي 
س��رمايه گذار نظير ژاپن و چين، مطلوب محسوب 
مي شوند. كنزو اوشيما مديركل انجمن آفريقا گفت: 
»ما نبايد يك جانبه گرا باشيم و اگر آفريقا با كشورهاي 
اروپايي، چين، ژاپن و كره و هند همكار ش��ود، براي 
اين قاره و براي همه كش��ورهاي جامعه بين المللي 

فرصت هاي همكاري بيشتر خواهد شد.«

موافقت سعودي ها با بازرسي 
تركيه از كنسولگري عربستان

وزارت خارجه تركيه اعالم كرده مقام هاي سعودي 
با بازرسي از ساختمان كنسولگري اين كشور در 
استانبول موافقت كرده اند. به گزارش روسيا اليوم، 
بازرسي از كنسولگري عربس��تان در چارچوب 
تحقيقات مرتبط با ناپديد شدن جمال خاشقجي 
روزنامه نگار مفقود سعودي صورت مي گيرد. رجب 
طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه از مسووالن 
كنسولگري عربستان س��عودي خواسته داليل 
خارج شدن خاشقجي از ساختمان كنسولگري 
را توضيح دهند. خاشقجي كه از منتقدان محمد 
بن سلمان بود پس از ورود به كنسولگري عربستان 
در استانبول ناپديد شده و برخي منافع تركيه اي از 

كشته شدن وي خبر داده اند. 

افزايش شمار كشته شدگان 
غيرنظامي در افغانستان

بنا به آخرين گزارش سازمان ملل متحد درباره اوضاع 
افغانستان، تعداد افراد غيرنظامي كه در درگيري ها و 
حمالت انتحاري و در پي بمب گذاري در خودروها يا 
مراكز پرجمعيت در اين كشور كشته مي شوند بطور 
چشمگيري افزايش يافته است. به گزارش يورونيوز، بنا 
به گزارش سازمان ملل از ژانويه سال جاري تا سپتامبر 
همين سال دست كم يك هزار و 65 غيرنظامي در پي 
عمليات انتحاري و بمب گذاري  در معابر عمومي يا 

خودروها در افغانستان كشته شده اند. 

موج جديد بازداشت كردها 
در تركيه 

مقامات تركيه سه شنبه90مظنون را به اتهام ارتباط 
با پ ك ك بازداشت كردند. به گزارش رويترز، وزارت 
كشور تركيه اعالم كرده عمليات در هشت استان 
براي جلوگيري از فعاليت پ ك ك در حال انجام 
است. حزب دموكراتيك خلق، نزديك به كردها 
اعالم كرده كه 140 نفر از اعضاي اين حزب در چند 
روز گذشته بازداشت شده اند. بازداشت اين افراد 
سياسي بوده اس��ت. به تازگي اردوغان با اشاره به 
انتخابات محلي 2019 گفته بود اگر نام كانديداهاي 
حزب دموكراتيك خلق كه وابس��ته به پ ك ك 
باشند، از صندوق هاي راي بيرون آيند، به جاي آنها 

جانشين انتخاب خواهد كرد.

 بازسازي آثار باستاني
عراق و سوريه توسط آلمان

وزير خارجه آلمان خواستار سرعت عمل در بازسازي 
شهرهاي تاريخي جنگ زده در عراق و سوريه شده 
اس��ت. به گزارش خبرگزاري آلم��ان، هايكو ماس 
بازس��ازي ميراث فرهنگي در اين كشورها كه طي 
جنگ ويران ش��ده اند را نش��انه مهم و ابزاري براي 
آشتي اجتماعي خوانده است. در سال هاي گذشته 
داعش چندين اثر باارزش باستاني در عراق و سوريه را 
تخريب كرد؛ از جمله كتابخانه دانشگاه شهر موصل كه 
كتاب هاي ارزشمند تاريخي فراواني در آن نگهداري 

مي شد، توسط داعش به آتش كشيده شد. 

گرفتاري شركت هاي بريتانيايي 
در باتالق برگزيت

گروه جهان| گروهي از نمايندگان ش��ركت هاي 
بريتانيايي اعالم كردند به دليل شرايط ناشي از روند 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و كاهش اطمينان در 
اين كش��ور، اقتصاد در باتالق خروج از اتحاديه اروپا 
فرو رفته است. به نوشته بي بي سي، اتاق هاي بازرگاني 
بريتانيا در گزارشي اعالم كردند كه شركت هاي فعال 
در ح��وزه خدمات كه س��همي 76 درصدي در كل 
توليد ناخالص داخلي بريتانيا دارند، استخدام نيرو را 
متوقف كرده اند. بخش توليد همچنين با كاهش سطح 
صادرات مواجه شده اس��ت. آدام مارشال، مديركل 
اتاق هاي بازرگاني بريتانيا گف��ت: »ما در يك برزخ 
قرار داريم؛ چراكه مذاكرات خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا در شرايط نامساعدي دنبال مي شود.« اتاق هاي 
بازرگاني بريتانيا در گزارش خود آورده اند كه شمار 
شركت هاي بريتانيايي كه در حوزه خدمات فعاليت 
مي كنند و در س��ه ماهه سوم س��ال جاري ميالدي 
اقدام به جذب نيرو كرده اند، به كمترين ميزان در 25 
سال گذشته رسيده است. 72 درصد اين شركت ها 
اعالم كرده اند كه در شرايط موجود استخدام نيروي 
جديد مساله بسيار دشواري اشت. مارشال مي گويد: 
»بسياري از شركت ها سرمايه گذاري هاي هنگفتي در 
توسعه مهارت ها در جوامع خود كرده اند، اما اين مساله 
به تنهايي براي پر كردن شكافي كه شركت ها اكنون با 
آن مواجه هستند كافي نيست و شرايط پس از مارس 

2019 وخيم تر هم مي شود.«
بريتانيا قرار است در پايان ماه مارس 2019 بطور كامل 

از اتحاديه اروپا خارج شود.

 حمايت انتخاباتي
ماهاتير محمد از انور ابراهيم

گروه جهان|ماهاتير محمد نخست وزير مالزي، از 
مردم كشورش خواسته از گزينه جانشيني و دشمن 
سابقش براي بازگش��ت به سياست حمايت كنند. 
به گزارش آسوشيتدپرس، نخست وزير مالزي و انور 
ابراهيم براي نخس��تين بار در دو دهه اخير و پس از 
كنار گذاشتن خصومت هاي سياسي براي تشكيل 
اتحادي كه در انتخابات ماه م��ه به پيروزي قاطعي 
رسيد، با يكديگر در صحنه اي مشترك حاضر شدند. 
ماهاتير محمد 93 س��اله براي دومين بار به عنوان 
نخست وزيري مالزي برگزيده شد و انور ابراهيم به دليل 
محكوميتش نتوانست در اين انتخابات شركت كند. او 
اما چند روز پس از انتخابات سراسري مالزي بخشيده 
و آزاد ش��د. او اتهامات وارد ش��ده عليه خود را داراي 
انگيزه سياسي دانس��ته و آنها را تكذيب كرده است. 
شراكت ماهاتير محمد با انور به دنبال فساد گسترده 
در صندوق س��رمايه گذاري دولت��ي مالزي صورت 
گرفت كه او را براي شركت در انتخابات برانگيخت. 
پيش بيني مي شود كه انور ابراهيم در انتخابات ميان 
دوره پارلمان مالزي پيروز شده و به سياست اين كشور 
بازگردد. او در اين انتخابات با شش نامزد ديگر رقابت 
خواهد كرد. ماهاتير پي��ش از اين گفته بود كه براي 
برگزاري كمپيني به نفع انور اقدام نمي كند زيرا اين يك 
انتخابات ميان دوره جزيي است اما پس از آن در اين 
خصوص تجديدنظر كرد و در اقدامي كه نشان دهنده 
كنار گذاشتن كدورت ها و دشمني هاي سابق ميان 
اين دو سياستمدار مالزيايي است، از راي دهندگان 

درخواست كرد كه از او حمايت كنند.

 كره شمالي به حمله سايبري
و سرقت تجاري متهم شد

گروه جهان|يك ش��ركت امنيت مج��ازي به نام 
»سايبرس��كوريتي« ادعا كرده كه كره ش��مالي 1.1 
ميليارد دالر از طريق هك كردن بانك هاي بين المللي 
سرقت كرده است. به نوشته روزنامه مورنينگ پست 
هنگ كن��گ، اين ش��ركت امنيتي اعالم ك��رده كه 
كره شمالي توانسته است به شكلي اسرارآميز و حرفه اي 
به 16 سازمان در 11 كشور دنيا حمله اينترنتي صورت 
دهد. ظاهرا يك گروه از هكرها در كره شمالي كه زير نظر 
دولت فعاليت مي كند، موفق شده است به شماري از 
بانك هاي خارجي نفوذ كند و پول هايي را به س��رقت 
ببرد. به گفته سايبرس��كيوريتي، كره شمالي حتي 
توانسته است از بس��ياري از سدهاي دفاعي بانك ها 
عبور كند و از بانك هاي امريكايي نيز 100 ميليون دالر 
ربوده است. شركت هاي سايبرسكيوريتي و فاير آي كه 
به اين موارد رسيدگي مي كنند، اعالم كرده اند بانك ها 
و سازمان هاي بين المللي بايد مراقب هكرهاي حرفه اي 
كره شمالي باشند چرا كه آنها مي توانند در يك دوره 
طوالني مدت اين سرقت ها را انجام دهند. گفته مي شود 
بانك هايي در مكزيك و شيلي هدف چنين حمالتي 
قرار گرفته اند و گروه كره شمالي با ارايه سفارش هاي 
جعلي مبالغي را ربوده است.  اما رسانه ها و مسووالن 
كره شمالي اتهامات مطرح ش��ده و دست داشتن در 
چنين فعاليت هاي غيرمجاز سايبري را تكذيب كرده 
و گفته ان��د كه پيونگ يانگ هي��چ ارتباطي با چنين 
فعاليت هايي ندارد. اين در حالي است كه امريكا خود 
را براي بهبود روابط با كره شمالي و برگزاري دور جديد 

ديدار دونالد ترامپ و كيم جونگ اون آماده مي كند.

خشم مردم اندونزي از توقف 
جست وجو براي قربانيان زلزله 
گروه جهان|  طبق آمار رسمي، شمار كشته شدگان 
زلزله و س��ونامي در اندونزي به بي��ش از دو هزار تن 
رسيده است. بيش از پنج هزار تن نيز همچنان مفقود 
هستند. در اين ش��رايط يك زمين لرزه جديد پنج 
ريشتري جزيره سوالوسي را لرزانده است. به گفته 
مقام ه��اي اندونزي زلزله اي كه جزيره سوالوس��ي 
را لرزاند 5.1 ريش��تر قدرت داش��ته اس��ت. هنوز 
ميزان تلف��ات احتمالي جاني و مالي اين زمين لرزه 
مشخص نشده اس��ت. هفتم اكتبر اعالم شده بود 
كه در اين جزيره اجس��اد بيش از ي��ك هزار و 760 
قرباني زمين لرزه و سونامي كشف ش��ده اند. با اين 
حال احتمال زيادي مي رود كه شمار قربانيان بسيار 
بيشتر از آمارهاي اعالم شده تاكنوني باشد. به گزارش 
دويچه وله، پس از وقوع زمين لرزه 4.7ريش��تري و 
سونامي پس از آن در روز ششم مهرماه شهر ساحلي 
پالو و شماري از روستاهاي منطقه به ويرانه اي خالي 
از سكنه تبديل شده اند. به گزارش تاگس شاو، يك 
سخنگوي دولتي گفته تنها در پالو 1539 نفر جان 
خود را از دست دادند. اين شهر داراي بيشترين آمار 
قربانيان است. اكثر اين افراد جان خود را در سونامي 
از دس��ت دادند. در اين شرايط اداره مديريت فجايع 
طبيعي اندونزي اعالم كرده عمليات جست وجو براي 
يافتن مفقودشدگان پنج شنبه )11 اكتبر( متوقف 
خواهد شد. اعالم اين موضوع خشم بسياري از مردم 
محلي را برانگيخته است. دولت اندونزي همچنين از 
امدادگران خارجي مستقر در سوالوسي خواسته تا 

اين كشور را ترك كنند. 

گرايش راي دهندگان 
جمهوري خواه به حزب دموكرات 
گروه جهان|نش��ريه واشنگتن پس��ت بنابر نتايج 
تازه ترين نظرس��نجي از راي دهن��دگان امريكايي 
درارتب��اط ب��ا انتخابات كنگ��ره نوش��ته، گرايش 
راي دهندگان درحوزه هاي انتخابيه جمهوري خواهان 
به دموكرات ها ديده مي شود كه اين امر موجب نگراني 
مقامات اين حزب ش��ده اس��ت. نتايج نظرسنجي 
واشنگتن پست و دانشگاه جرج ميسون، راي دهندگاني 
كه در 69 حوزه رقابتي در سراسر امريكا احتماال راي 
خواهن��د داد، بطور قابل مالحظه اي ب��ه نامزدهاي 
دموكرات عالقه نشان داده و آنها را ترجيح مي دهند، 
اين موضوع براي جمهوري خواهان هش��دار دهنده 
اس��ت، چرا كه اكثر اين حوزه هاي انتخاباتي در حال 
حاضر در كنگ��ره دراختيار آنان ق��رار دارد. در ميان 
راي دهندگان احتمال��ي در اين 69 حوزه، 50درصد 
عالقه مند به نامزدهاي حزب دموكرات و تنها 46 درصد 
نامزد حزب جمهوري خواه را ترجيح مي دهند. از سوي 
ديگر طبق بررسي صورت گرفته، از 69 حوزه رقابتي، 
63 حوزه در اختيار جمهوري خواهان بوده و تنها شش 
حوزه در اختيار دموكرات هاست. نكته حائز اهميت اين 
است كه ترامپ در انتخابات رياست جمهوري توانسته 
آرا 48 حوزه از اين 69 حوزه رقابتي را به خود اختصاص 
دهد و هيالري كلينتون نيز در آن زمان تنها آراي 21 
حوزه ديگر را به خود اختصاص داده بود. واشنگتن پست 
نوش��ته، دموكرات ها براي به دست آوردن اكثريت و 
كنترل كنگره در انتخابات نوامبر تنها به 23كرسي 
نياز دارند كه اين موضوع بدان معناس��ت كه در اين 

حوزه هاي انتخاباتي نياز به تالش زيادي ندارند.
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ابهام درباره ديدار ترامپ و »شي«  در حاشيه نشست گروه 20

تهديد امريكا به توقف مذاكرات تجاري با چين
گروه جهان|

 درس��ت در روزي كه صندوق بين المللي پول با اشاره 
به جنگ تجاري امريكا و چين پيش بيني خود از رشد 
اقتصادي جهان را كاه��ش داد، اياالت متحده تهديد 
كرد كه گفت وگوهاي تجاري گروه20 را با چين متوقف 

خواهد كرد.
به گزارش فايننشال تايمز، مقام هاي امريكايي سه شنبه 
هشدار داده اند كه دونالد ترامپ رييس جمهوري اين 
كش��ور، در جريان نشس��ت گ��روه 20 در آرژانتين با 
شي جين پينگ رييس جمهوري چين، گفت وگوهاي 
تجاري نخواهد داشت اگر كه پكن پيش از اين نشست 
فهرستي از امتيازات تجاري براي واشنگتن را، به كاخ 
سفيد ارايه نكند. طرف چيني اما مي گويد كه چنين 
فهرستي را در اختيار دارد اما تنها زماني به كاخ سفيد 
اراي��ه خواهد كرد كه در ازاي آن يك فضاي سياس��ي 
پايدار نسبت به پكن در واشنگتن برقرار شود. فايننشال 
 تايمز نوشته كه مقام هاي امريكايي از اينكه چين هيچ 
تمايلي به مذاكره درباره مس��ائل اساس��ي مربوط به 
سياست هاي اقتصادي و تجاري از خود نشان مي دهد، 
گله مند هستند. از س��وي ديگر، چين نيز به شدت از 
سياس��ت هاي غيرقابل پيش بيني و دمدمي مزاجي 
دولت دونالد ترامپ خشمگين است. چين همچنين از 
اينكه نمي تواند با مقام هاي كابينه دولت امريكا بر سر 

معامله ها و توافق هاي پيشيني كه دو طرف خود را به آن 
متعهد كرده اند، مذاكره كند به شدت خشمگين است. 
در دور نخست مذاكرات تجاري دو طرف در اوايل ماه 
مه ميالدي، مذاكره كنن��دگان امريكايي و »ليو هي« 
مشاور ارشد رييس جمهور چين، فهرستي با بيش از 
140 مورد درخواس��ت ويژه را مورد بررسي قرار دادند 
كه رفع موانع دسترسي به بازار و خريد بلندمدت انرژي 
و محصوالت كشاورزي اياالت متحده را شامل مي شد 
كه مي توانس��ت باعث كاهش مازاد تج��اري چين و 

امريكا شود. 
مذاكره كنن��دگان چين��ي در اوت تاكي��د كردند كه 
مي توانند با بخشي از درخواست هاي طرف امريكايي 
موافقت كنن��د و به دنبال مذاكره بر س��ر ديگر موارد 
هستند. البته چيني ها بعدها اعالم كردند كه با برخي از 
درخواست هاي طرف امريكايي به دليل مغايرت آنها با 
امنيت ملي چين و داليل ديگر نمي توانند موافقت كنند. 
گفته شده، از جمله درخواست هايي كه طرف چيني 
نپذيرفته، باز شدن درهاي »بازار رايانش ابري« چين به 
روي شركت هاي خارجي بوده است. )مدل رايانشي بر 
پايه شبكه هاي رايانه اي مانند اينترنت است كه الگويي 
تازه براي عرضه، مصرف و تحويل خدمات رايانش��ي 
شامل زيرساخت، نرم افزار، بستر، و ساير منابع رايانشي 

با به كارگيري شبكه ارايه مي كند.( 

مذاكره كنندگان چيني ماه گذش��ته خود را براي دور 
پنجم مذاكرات تجاري در واشنگتن آماده كرده بودند 
اما پ��س از اينكه دونالد ترامپ علي��ه بيش از نيمي از 
كاالهاي چيني تعرفه وضع كرد، اين نشست متوقف 

شد. 
مقام هاي امريكايي حاال مي گويند كه براي فراهم كردن 
زمينه مذاكرات تجاري كارآمد، نياز دارند كه چيني ها 
فهرستي از موضوعات تجاري مورد بحث ميان رهبران 
دو كش��ور را ارايه كنند. قرار اس��ت كه دونالد ترامپ و 
شي جين پينگ در حاشيه نشست گروه 20 در آرژانتين 
با يكديگر ديدار كنند. نشست گروه 20 قرار است 30 
نوامبر برگزار شود. شي جين پينگ و مايك پنس معاون 
اول دونالد ترامپ، همچنين قرار است كه در نشست 
س��االنه همكاري هاي اقتصادي آسيا � پاسيفيك در 
پاپوآ گينه نو شركت كنند. اين نشست هجدهم نوامبر 
برگزار مي شود. پس از اينكه تنش هاي تجاري چين و 
امريكا باال گرفت، »ليو هي« و »وانگ شوآن« معاون وزير 
بازرگاني براي سفر به واشنگتن ابراز بي ميلي كردند. 
مذاكره كنندگان چيني در مقابل گفته اند كه اعضاي 
كابينه دولت امري��كا براي حل اختالفات خود بايد در 

چند هفته آينده به پكن سفر كنند. 
به نظر نمي رسد كه تنش هاي چين و امريكا در آينده اي 
نزديك حل ش��ود؛ به ويژه اينكه در كنفرانس خبري 

پس از ديدار سه شنبه »وانگ يي« وزير خارجه چين، 
و مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، اين تنش ها آشكار 
خودنمايي مي كردند بطوري كه وزير خارجه امريكا به 
صراحت اذعان كرده كه دو كشور مشكالت اساسي با 
يكديگر دارند. مايك پمپئو با اين حال در تالش براي 
زنده نگه داش��تن اميدها به رفع اختالفات دو كشور، 
تاكيد كرده كه امريكا اميدوار اس��ت همانند گذشته 
هماهنگي خود با چين در مورد مس��ائل بين المللي و 

منطقه اي را حفظ كند.
سخنگوي وزارت خارجه چين اما يك روز پس از سفر 
پمپئو به پكن در نشستي خبري به امريكا توصيه كرده 
است كه از افترا زدن و انتقاد بي پايه از چين و مداخله در 

امور داخلي ديگر كشورها از جمله رفتارها و گفتارهاي 
مضر براي روابط دوجانبه با چين دست بكشد. اين مقام 
چيني گفته است: »چين همواره بر عدم مداخله در امور 
كشورهاي ديگر پايبند بوده است و به مداخله در امور 
داخلي و انتخابات امريكا هم عالقه اي ندارد. »سخنگوي 
وزارت خارجه چين درباره اتهام امريكا عليه پكن درباره 
به اصطالح »تاثيرگذاري بر انتخابات امريكا از طريق 
ارتقا تعرفه عوارض گمركي« نيز تصريح كرده: »بر همه 
معلوم است كه جنگ تجاري را امريكا آغاز كرده و چين 
تنها به آن پاسخ الزم را داده و از خود دفاع كرده است.« 
لوكانگ گفته براي تمام دنيا معلوم است چه كشوري به 

راحتي در امور داخلي ديگر كشورها مداخله مي كند.



دريچه8گزارش
40  درصد مواد غذايي
 در ايران نابود مي شود

 در حالي كه يك ميليارد نفردر جهان شب ها گرسنه 
ميخوابند ساالنه 1.3 ميليارد تن غذا از بين مي رود 
در اي��ران هم حدود 40 ميليون تن موادغذايي نابود 
مي ش��ود كه اين رقم مي تواند امنيت غذايي كشور 
را تضمي��ن كند. به گ��زارش فارس، براس��اس آمار 
سازمان ملل متحد ساالنه نزديك يك ميليارد نفر 
درجهان شب ها گرسنه س��ر بر بالش مي گذارند در 
حالي كه بخش زيادي از غ��ذاي توليدي در جهان 
قبل از اينكه به مصرف برس��د از بين مي رود، حجم 
اين مقدار مواد غذايي كه به داليل مختلف ساالنه به 
دست مصرف كنندگان نمي رسد به انداز ه اي است 
كه مي تواند گرسنگان جهان را سير كند و سيماي 
گرس��نگي از چهره اين جهان خاكي رخت بربندد.  
سازمان خواربار جهاني، فائو، در جديدترين گزارش 
خود اعالم كرده ساالنه 1.3 ميليارد تن مواد غذايي 
در جهان از مزرعه تا بازار از بين مي رود، مفهوم آن اين 
است كه اين غذا هيچ وقت به دست مصرف كنندگانش 
نمي رس��د. در ايران هم ساالنه بين 30 تا 40 درصد 
محصوالت غذايي از بين مي رود ك��ه اگر بتوانيم از 
فساد و خرابي آنها جلوگيري كنيم كشور در توليد 
محصوالت غذايي خودكفا خواهد شد. ساالنه 100 
ميليون تن محصوالت كش��اورزي در كشور توليد 
مي شود كه 30 تا 40 ميليون تن آنها در فرايند توليد تا 
بازار از بين مي رود. اگرچه داليل فني براي از بين رفتن 
غذاي توليدي در جهان وجود دارد اما سهم عمده اي 
از اين تلف شدن مواد غذايي در جهان سياست هاي 
سلطه گرانه كشورهاي بزرگ است كه همه چيز را براي 

خودشان مي خواهند. از جمله:
    دامپينگ مخرب و از بين رفتن محصول

از منظر اقتصادي، دامپينگ چهار دليل عمده دارد كه 
عبارتند از »بيرون كردن رقبا و به دست آوردن انحصار 
بازار حتي با تحمل زيان هاي كوتاه مدت«، »كاهش 
مازاد موقتي ذخائر كاال«، »به دس��ت آوردن سهم از 
بازار كاالي مربوطه« و همچنين »كاهش ضررهاي 
مربوط به كاالي فاقد قابليت رقابت و فروش«؛ به زبان 
ساده تر، دامپينگ با هدف حضور در بازارها و به منظور 
فروش بيش��تر و گاهي عرضه كاالهايي كه به دليل 
كيفيت نه چندان مناسب تقاضاي اندكي دارند، انجام 
مي شود. دامپينگ مخرب يا غارتگر عبارت است از 
فروش موقتي كاال در خارج به قيمت كمتر از قيمت 
داخل يا حتي با ض��رر و فروش آن به قيمت كمتر از 
هزينه هاي توليد براي بي��رون راندن رقباي ديگر يا 
از بين بردن صنعت داخلي يك كشور. سپس بعد از 
بي رقيب شدن در بازار كاالي مذكور قيمت ها جهت 

كسب سود حاصل از قدرت انحصاري باال مي رود.
همچنين بايد به مسائل فني در خرابي مواد غذايي 

اشاره كرد كه عبارتند از:
    نبودن بسته بندي مناسب

    عدم استفاده از واريته مناسب
   سامانه حمل و نقل و انبارداري معيوب، 

در اين ميان راهكار هايي هم براي جلوگيري از فساد 
مواد غذايي وجود دارد. 

   تكنولوژي هسته اي
استفاده از تكنولوژي هسته اي مهم ترين تاثير را در 
جلوگيري از فساد مواد غذايي خواهد داشت. در اين 
روش با پرتو افشاني كه در انبارها مي شود ماندگاري 
محصوالت غذايي چندين برابر خواهد شد اين پرتو 
افشاني مي تواند بسياري از باكتري ها و قارچ هاي عامل 

فساد را از بين ببرد.
   تغيير رفتارهاي غذايي 

همچنين در گزارش فائو آمده است كه تغيير رفتارهاي 
غذايي هم مي تواند روزانه از هدر رفتن بخش زيادي از 

محصوالت غذايي جلوگيري كند. 
مثال رفتارهايي از قبيل نوع غذاهايي كه اس��تفاده 

مي شود، نحوه خريد و غيره همگي تاثيرگذار است.
در گزارش فائو همچنين به نقش تغييرات آب و هوايي 
در ضايعات محصوالت غذايي تاكيد شده است ساالنه 
مبادالت مواد غذايي در جهان به شدت افزايش مي يابد 
بطوري كه اين رقم از 570 ميليارد دالر در سال 2000 
به 1.6 تريليون دالر در س��ال 2016 رسيد و نقش 
تغييرات آب و هوايي در بخش كش��اورزي در آينده 
به شدت ملموس خواهد بود و هم در افزايش فساد مواد 
غذايي و نيز در تجارت جهاني تاثير خواهد گذاشت، 
بنابراين بايد واريته هاي گياهي و حيواني اصالح شود 
تا به اينگونه تغييرات مقاوم باشند.  فائو همچنين اعالم 
مي كند كه در حال حاضر 151 ميليون كودك زير 5 
سال در جهان به دليل تغذيه اي نامناسب كوتاه تر از 

معمول هستند كه 59 درصد اينها در آسيا هستند. 
س��ازمان خوابار جهاني همچنين تاكيد كرده است 
تاثيرات تغيي��رات آب و هوايي در آينده مي تواند به 
افزايش سوء تغذيه و ناامني غذايي منجر شود و براي 
مقابله با اين تغييرات آب و هوايي بايد يك سيستم 
مناس��ب غذايي و تغذيه به ويژه در جامعه روستايي 
ايجاد شود. در گزارش مشتركي كه توسط سازمان 
خوابار جهاني و سازمان ملل متحد انجام شده تاثير 
تغييرات آب و هوايي در آينده مي تواند تا 83 درصد 
باعث خشكسالي، تا 30 درصد باعث فوران گدازه هاي 
آتش فشاني، تا 23 درصد باعث توفان هاي شديد،  تا 
17 درصد باعث ايجاد سيل و 4 درصد در زلزله نقش 
داشته باشد. آمارهاي فائو نشان مي دهد كه از سال 
2014 تا سال 2017 تعداد افراد مبتال به سوء تغذيه 
افزايش يافته و به 821ميليون نفر رسيده است. اين 
در حالي است كه براساس گزارش سازمان ملل متحد 

برخي مبتال به پرخوري و چاقي هستند.  
در گزارش سازمان ملل متحد آمده است كه در ميان 
بزرگساالن از هر هشت نفر يك نفر دچار چاقي مفرط 
هستند. تامين امنيت غذايي در آينده در شرايطي كه 
منابع توليد نظير آب و خاك محدود و جمعيت جهان 
نامحدود رشد مي يابد بسيار سخت شده است، در اين 
بين اتفاقاتي نظير تغييرات آب و هوايي، گرم شدن كره 
زمين، آب شدن يخ هاي قطب، ازبين رفتن گونه هاي 
گياهي و جانوري و مسائل زيست محيطي شرايط 
را بسيار بغرنج تر كرده و عرصه را براي توليد و تامين 

امنيت غذايي بسيار تنگ كرده است.
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ديپلماسي علمي؛ ابزاري قدرتمند براي تامين منافع ملي

الگ�وي كار انس�اني، چه هنگام كش�اورزي و 
ش�كار و چه در فعاليت هاي اجتماعي، معمواًل 
چنين بوده اس�ت: دوره كوتاهي از كار سخت 
و توان فرس�ا و دوره اي طوالني از استراحت و 
بيكاري. اما اختراع ساعت و تبديل شدِن زمان 
به سرمايه ارزشمندي كه نبايد يك لحظه اش 
را هم از دس�ت داد، اين روند را س�راپا تغيير 
داد. حاال براي مان عادي اس�ت كه يك س�وم 
روزمان را به كارفرمايان بفروش�يم، در حالي 
كه پانصدس�ال پيش، چني�ن كاري با بردگي 

فرقي نداشت.

ديويد گريبر، هارپرز:   همه ما با آدم هايي برخورد 
كرده ايم كه وقتي عنوان شغلي ش��ان را شنيده ايم، 
با خودم��ان گفته ايم اينها واقعًا چ��ه كار مي كنند؟ 
مش��اور منابع انس��اني، پژوهش��گر روابط عمومي، 
هماهنگ كننده ارتباطات، استراتژيست  مالي، مدير 

لجستيك. اين فهرست انتها ندارد.
كورت، كه پيمان كار جزو ارتش آلمان است، شغلش 

را اين طور توصيف مي كند: 
ارت��ش آلم��ان ي��ك پيمان��كار ج��زء دارد ك��ه 
كارهاي اي.تي ارتش را انجام مي دهد. اين شركت اي.

تي يك پيمانكار جزء دارد كه كارهاي لجستيكش را 
انجام مي دهد. اين ش��ركت لجستيك يك پيمانكار 
جزو دارد ك��ه مديريت منابع انس��اني اش را انجام 

مي دهد. من براي اين شركت آخري كار مي كنم.
تصور كنيد قرار است دفتر كار يك سرباز دو تا اتاق 
جابه جا ش��ود. به جاي اينكه رايان��ه اش را بردارد و 
خودش به ات��اق جديد برود، يك ف��رم پر مي كند. 
پيمان كار اي.ت��ي فرم را مي خوان��د و تأييد مي كند 
و آن را براي ش��ركت لجستيك مي فرستد. شركت 
لجس��تيك جابه جايي را تأييد مي كن��د و از ما يك 
كارمند طلب مي كند. به من ايميلي مي رسد كه به 
پادگان بروم. پادگان نزديك به چهارصد و هش��تاد 
كيلومتر با خانه من فاصله دارد، پس ماش��ين كرايه 
مي كنم. با ماش��ين به پادگان م��ي روم، يك فرم را 
پر مي كنم، رايانه را از هم ب��از مي كنم، آن را داخل 
يك جعب��ه مي گذارم، و جعبه را مهر و موم مي كنم. 
يك نفر از شركت لجستيك جعبه را به دفتر جديد 
مي برد. آنج��ا، من مهر و موم جعب��ه را باز مي كنم، 
يك فرم ديگر را پر مي كنم، رايانه را دوباره س��ر هم 
مي كن��م، چند تا امضا مي گيرم، با ماش��ين به خانه 
برمي گ��ردم، نامه اي اداري مي فرس��تم، و بعد پولم 

را مي دهند.
در س��ال 2015، موسس��ه تحقيقاتي ي��وگاو اين 
سوال را از بريتانيايي ها پرسيد كه آيا فكر مي كنند 
شغل ش��ان »تأثير معناداري در دنيا« دارد يا خير. 
بيشتر از يك س��وم افراد - 37 درصد- معتقد بودند 
ندارد. )فقط 50درصد گفتن��د كه دارد؛ 13 درصد 
هم ترديد داشتند.( در يك سرشماري جديدتر كه 
در هلند صورت گرفته 40 درصد از شاغالن هلندي 
گفتند كه احس��اس مي كنند دليلي ندارد كه شغل 

شان وجود داشته باشد.
جامعه ما براي كار ارزش قائل اس��ت. انتظار داريم 
كه هر ش��غلي هدف��ي را برآورده كن��د و لذا معناي 
بزرگ تري داش��ته باشد. از نظر ش��اغالني كه اين 
نظام ارزشي را براي خودشان دروني كرده اند، كمتر 
چيزي اينقدر دلس��ردكننده است كه بخواهند پنج 
روز هفته را از خواب بيدار ش��وند ت��ا كاري را انجام 

دهند كه خودشان معتقدند اتالف وقت است.
ولي روشن نيست كه چرا داشتن يك شغل بيهوده 
اينقدر مردم را درمانده و دلس��رد مي كند. باالخره 
بخش بزرگي از نيروي كار پول مي گيرند �  اغلب هم 
پول زيادي � براي كاري كه انجام نمي دهند. پس بايد 
خودشان را آدم هاي خوش شانسي به حساب بياورند. 
ولي اكثراً احس��اس ب��ي ارزش بودن و افس��ردگي 
مي كنند. كارل گروس، روان شناس آلماني، در سال 
1901 كشف كرد كه نوزادان وقتي براي اولين بار به 

توانايي خود براي ايجاد تأثيرات قابل پيش بيني در 
جهان پي مي برند به نحو خارق العاده اي خوشحال 
مي شوند. براي مثال، ممكن اس��ت با يك مداد و با 
حركات تصادفي بازو و دستشان خط هايي بكشند. 
ولي وقتي مي فهمند كه مي توانند با تكرار همان الگو 
دوباره به همان نتيجه قبلي برسند، خوشحالي بيش 
از ح��دي از خود بروز مي دهند. گروس اين حالت را 
»لذِت علت بودن« نام داد، و گفت اين حالت پايه و 

اساس بازي است.
پي��ش از گ��روس، اكث��ر فيلس��وفان سياس��ي، 
اقتصاددان ها، و دانش��وران علوم اجتماعي در غرب 
بر اين ف��رض بودند كه انس��ان ها يا از س��ر ميل به 
پي��روزي و تف��وق در پي قدرت هس��تند يا از س��ر 
ضرورت عملي تضمين لذت جس��ماني و توفيق در 
زادوولد. بينش��ي كه گروس ارايه ك��رد پيامدهاي 
مهمي در فهم ما از شكل گيري خود داشت، و بطور 
كلي تر فهم ما از س��ازوكار انگيزش در انسان را ارتقا 
داد. كودكان به تدريج مي فهمند كه افراد متمايزي 
هستند و با مشاهده اينكه مي توانند علت رخ دادن 
و وقوِع دوباره چيزي ش��وند مي فهمند كه از جهان 
پيرامون خود جدا هستند. اساسًا اين درك موجب 
سرخوشي مي شود، لذت علت بودن، كه اصاًل بنياد 

هستي ماست.
آزمايش ها نشان داده اند كه اگر به كودكي اجازه داده 
شود كه اين سرخوش��ي را تجربه كند و بعد ناگهان 
آن را از او سلب كنند، كودك بسيار عصباني خواهد 
شد، از مشاركت س��ر باز خواهد زد، يا حتي محيط 
را ب��ه كلي ترك خواهد گفت. فرانس��يس بروچك، 
روان پزش��ك و روان كاو، گم��ان مي كن��د كه علت 
بسياري از مشكالت س��المت روان در زندگي افراد 

همين تجربه هاي ترومايي باشند.
پژوهش هاي گ��روس او را به طراحي نظريه بازي به 
مثابه وانمود كشاند: بزرگساالن بازي ها و سرگرمي ها 
را به هم��ان دليلي ابداع مي كنند ك��ه يك نوزاد از 
توانايي خ��ود در حركت دادِن مداد ل��ذت مي برد. 
ما دوس��ت داريم قدرت خودمان را به مثابه هدفي 
في نفس��ه تجربه كنيم. گروس مي گويد اين همان 
چيزي اس��ت كه ب��ه آن آزادي مي گويي��م: امكان 
انجام دادِن كاري فقط به اين دليل كه قادر به انجام 

دادن آن كار هستيم.
اما جنبه وانمودي كار دقيقًا همان چيزي اس��ت كه 
از نظر صاحبان ش��غل هاي مزخرف بيش از هر چيز 
ديگري آزاردهنده اس��ت. تقريبًا همه كس��اني كه 
مزدبگير هستند و در كارشان تحت نظارت  هستند 
مي دانند كه تظاهر به اينكه س��ر آدم مشغول به كار 
اس��ت چقدر آزاردهنده اس��ت. هدف از كاركردن 
برآوردن ه��دف و مقص��ودي اس��ت. در حالي كه 
وانمودكردن در بازي نوعي بروز آزادي انسان است، 
وانمودك��ردن در كار كه از س��وي ديگران تحميل 
مي ش��ود نش��انگر فقدان مطلق آزادي است. پس 
عجيب نيست كه مي بينيم اولين ظهور تاريخي اين 
مساله كه كسي مجبور باشد در تمام اوقات كار كند، 
يا كار وقت او را پر كن��د حتي هنگامي كه نيازي به 
انجام دادن كاري نيست، به زندانيان و بردگان مربوط 

مي شود، يعني كارگراني كه آزاد نيستند.
از نظر تاريخي، الگوهاي كاري انس��ان ها به صورت 
صرف انرژي زياد و بعد اس��تراحت بوده است. براي 
نمونه، زراع��ت عمومًا در قالب بس��يج همه نيروها 
در فصل كاش��ت و برداش��ت صورت مي گيرد و در 
فصل هاي ب��دون محصول نيز كاره��اي ُخرد انجام 
مي ش��ود. كاره��اي بزرگ مث��ل س��اختن خانه يا 
تدارك ديدن جش��ن ني��ز معمواًل به همين ش��كل 
هستند. انسان ها هميشه همين طور كار مي كرده اند. 
دليلي نداريم كه بگوييم اگر طور ديگري كار كنيم به 
بهره وري و كارآمدي بيشتري مي انجامد. اتفاقًا اغلب 

نتيجه عكس مي دهد.
يكي از داليل اينكه كار در طول تاريخ بي قاعده بوده 
اين اس��ت كه عمدتًا تحت نظارت انجام نمي ش��ده 

اس��ت. اين سخن درباره فئوداليس��م قرون وسطا و 
بخش اعظمي از تش��كيالت كاري ت��ا همين اواخر 
نيز صادق اس��ت، حتي در مواقعي ك��ه رابطه بين 
كارگ��ر و ارباب به ش��دت ناعادالنه بوده اس��ت. اگر 
آناني كه زيردس��ت بودند محصول خواسته شده را 
توليد مي كردند، آناني كه فرادست بودند خودشان 
را خسته نمي كردند كه بفهمند وقت شان را چطور 

گذرانده اند.
اكث��ر جوامع در سرتاس��ر تاريخ حت��ي تصورش را 
ه��م نمي كردن��د ك��ه روزي وقت يك نف��ر متعلق 
به كارفرمايش باش��د. اما امروزه براي ش��هروندان 
كش��ورهاي دموكراتيك اين كاماًل طبيعي اس��ت 
كه يك سوم از روز خودشان يا حتي بيشتر را اجاره 
بدهند. ارباب مدرن با عصبانيِت كسي كه احساس 
مي كند مالي را از او به سرقت برده اند فرياد مي زند: 
»به تو پول نمي دهم كه ول بگردي.« چه شد كه به 

اينجا رسيديم؟
در ق��رن چهاردهم، فهم عمومي از چيس��تي زمان 
تغيير كرد؛ زمان تبديل شد به چارچوبي كه كار را با 
آن ان��دازه مي گرفتند، به جاي اينكه خوِد كار معيار 
اندازه گيري باش��د. در سراسر اروپا برج هاي ساعت 
به دس��ت تاجران محلي بنا ش��دند. همين تاجران 
جمجمه انسان را به مثابه يادآور مرگ روي ميزشان 
مي گذاش��تند، تا به خود يادآوري كنند كه بايد در 
استفاده از زمان سريع باشند. گسترش ساعت هاي 
خانگي و ساعت هاي جيبي كه مقارِن ظهور انقالب 
صنعتي در اواخر قرن نوزدهم بود باعث ش��د همين 
ديدگاه درباره زمان بيِن طبقه متوس��ط نيز فراگير 
شود. اكثر افراد زمان را يك دارايي محدود مي ديدند 
كه بايد بودجه بندي و مصرف شود، كاماًل مثل پول. 
و اين وسايِل جديد اعالم زمان موجب شدند امكان 
تقس��يم بندي زم��ان كارگر به واحده��اي برابر كه 
قابل خريد و فروش بودند فراهم ش��ود. كارخانه ها 
به تدريج كارگران را مل��زم كردند كه هنگام ورود و 

خروج ساعت بزنند.
اي��ن تغيير ه��م ُبع��د اخالقي داش��ت و ه��م ُبعد 
تكنولوژي��ك. مردم به جاي اينكه از س��پري كردن 
زمان حرف بزنند از صرف كردن زمان حرف زدند، و 
از اتالف زمان، كش��تن زمان، ذخيره زمان، از دست 
دادن زمان، مبارزه با زمان، و مانند اين ها. در طول دو 
قرن هجدهم و نوزدهم، به نحو فزاينده اي با كارهاي 
موق��ت و بي قاعده به عنوان ي��ك معضل اجتماعي 

برخورد مي شد. واعظان متديست بر »صرفه جويي 
در زمان« اصرار مي كردن��د؛ مديريت زمان تبديل 
شده بود به جوهر اخالق. فقرا را از اين حيث سرزنش 
مي كردند كه وقت خود را نسنجيده مصرف مي كنند، 
كه نسبت به وقت خود بي مسووليت اند، همانطور كه 

نسبت به پول خود چنين اند.
در اين اثنا، كارگران معترض به اين شرايط ظالمانه 
نيز همين تلقي ها را از زمان داش��تند. بس��ياري از 
كارخانه ه��اي اوليه ب��ه كارگران اج��ازه نمي دادند 
ساعت هاي خودش��ان را وارد كارخانه كنند، چون 
كارخان��ه دار هر جور دلش مي خواس��ت با س��اعت 
كارخانه بازي مي كرد. فعاالن كارگري بر سر نرخ هاي 
ساعتي باالتر مذاكره مي كردند، خواهان قراردادهاي 
با ساعت ثابت مي ش��دند، براي ساعات اضافه كاري 
يك ونيم برابر حقوق طلب كردند، و خواهان شيفت 
كاري دوازده س��اعته و بع��د هشت س��اعته بودند. 
اجازه گرفتن براي داشتن »وقت آزاد«، با اينكه قابل 
فهم است، اين تلقي را تقويت مي كرد كه وقت كارگر 

واقعًا به كسي كه آن را خريده تعلق دارد.
اين ايده كه كارگران اخالقًا متعهدند زمان كارشان 
تحت سلطه كارفرما باشد چنان عادي شده است كه 
مردم اگر مثالً  ببينند كارگران ترابري وقت خود را به 
بطالت مي گذرانند ناراحت مي شوند و اوقات تلخي 
مي كنند. و بدين سان، سرمشغولي ابداع شد: راه حلي 
براي بهبود مشكل فرضي كارگراني كه آن قدر كار 
ندارند كه هشت ساعت كامل را پر كند. به تجربيات 
خانمي به نام ون��دي توجه كنيد ك��ه تاريخچه اي 
طوالني از ش��غل هاي بي معنايي كه داشته را براي 

من فرستاده است: 
به عنوان مسوول پذيرش يك مجله تجاري كوچك، 
اغلب در حالي كه منتظر شنيدن صداي تلفن بودم 
كارهاي ديگري هم به من مي دادند. يك بار، يكي از 
افراد بخش فروش تبليغات صدها گيره كاغذ را روي 
ميزم ريخت و از من خواس��ت كه آنها را به تفكيك 
رنگ از هم جدا كنم. بعد هم موقع استفاده از گيره ها 

هيچ كاري به رنگشان نداشت.
يك مثال ديگر: مادربزرگ من كه بيش��تر از هشتاد 
سال داش��ت در آپارتماني در ش��هر نيويورك تنها و 
مستقل زندگي مي كرد، كه مسلمًا به كمي كمك نياز 
داشت. يك خانم خيلي مهربان را استخدام كرديم كه 
در كنار او زندگي كند، در خريد و لباسشويي كمكش 
كند، و اگر يك وقت زمين خورد يا كمكي نياز داشت 

چشمش به او باشد. با اين حساب، اگر همه چيز خوب 
پيش مي رفت، اين خانم عماًل كاري براي انجام دادن 
نداشت. همين باعث شده بود مادربزرگ من حسابي 
عصباني بش��ود. اعتراضش اين ب��ود كه »فقط اينجا 

مي نشيند«. سرآخر آن خانم رفت.
اين حس تعهد در سرتاس��ر جهان رايج است. براي 
مثال، رمضان يك مهندس جوان مصري اس��ت كه 

براي يك شركت دولتي در قاهره كار مي كند.
شركت به يك تيم مهندس��ي نياز داشت كه هر روز 
صبح بيايد و بررس��ي كند كه آي��ا تهويه مطبوع كار 
مي كند يا خير، بعد هم هم��ان اطراف بچرخد تا اگر 
چيزي خراب ش��د آنجا حضور داش��ته باشد. مسلمًا 
مديريت نمي توانس��ت چنين چيزي را بپذيرد؛ پس 
فرم ها و دستورالعمل ها و چك ليست هايي تهيه كرد 
كه پركردن آنها دقيقًا هش��ت ساعت در هر روز وقت 
مي گرفت. رمض��ان مي گويد: »بالفاصله فهميدم كه 
من را اص��اًل به عنوان مهندس اس��تخدام نكرده اند، 
بلكه در واقع ي��ك جور مامور اداري فني هس��تم«. 
»كل كاري كه اينجا انجام مي دهيم كاغذبازي است، 
پركردن چك ليست ها و فرم ها.« خوشبختانه، رمضان 
به تدريج فهميد كه كدام فرم ها را اگر از قلم بيندازد 
كس��ي متوجه نخواهد ش��د و وقتش را صرف عالقه 
فزاينده اش ب��ه فيلم و ادبيات ك��رد. با اين حال، اين 
فرآيند باعث مي شد احس��اس بطالت كند. »هر روز 
رفتن س��ر كاري كه به نظرم هيچ فايده اي نداشت از 
نظر رواني ماللت بار بود و موجب افسردگي من شد«.

نتيجه نهايي، هر قدر هم كه آزاردهنده باشد، آن قدر 
هم بد به نظر نمي رس��د، مخصوصًا از اين جهت كه 
رمضان فهميده بود چطور اين سيس��تم را به بازي 
بگيرد. پس چرا نمي توانست اين را ببيند كه زماني را 
كه يك بار به شركت فروخته حاال دارد دوباره دزدكي 
پس مي گيرد؟ چرا وانمودكردن و فقداِن هدف او را 
از پا درآورد؟ يك ش��غل مزخرف -يعني جايي كه با 
آدم طوري برخورد مي كنند ك��ه انگار براي هدفي 
استخدامش كرده اند ولي مجبور است فقط تظاهر 
به كار كند- ذاتًا دلسردكننده است، چون اين بازي 
وانمود اس��ت، نه بازي كردن خود فرد. مسلمًا فرياد 
آدم بلند مي شود. اين كار يك جور حمله به بنيادهاي 
خوِد انساني است. انساني كه نتواند تأثير معناداري 

بر جهان داشته باشد از زيستن بازمي ماند.
مترجم: محمد باسط
منبع: ترجمان

ديپلماس��ي علمي از جنبه هاي قدرت نرم اس��ت 
كه مي توان��د به عنوان ابزاري ب��راي تامين منافع 
ملي عمل كند و به س��اماندهي تعامل و ارتباطات 
بين المللي ميان س��ازمان ها، مجامع، دانشمندان 
و متخصص��ان و افزاي��ش برگزاري نشس��ت  هاي 

مشترك منجر شود.
ديپلماسي علمي به معناي استفاده از همكاري هاي 
علمي ميان ملت ها به  منظور رسيدگي و حل  وفصل 
چالش هاي مشترك است. اين مفهوم در سده 21 
ميالدي و به سبب پيشرفت  فناوري در حوزه هاي 
مختلف دانش بشري مطرح شد و توجه بسياري را 

به خود جلب كرد.
در تبيين اهميت و حساس��يت مساله ديپلماسي 
علمي و ضرورت توج��ه و عدم غفلت از آن، همين 
بس ك��ه س��ازمان ها و نهادهاي مهم��ي همچون 
س��ازمان ملل و ... در س��طح جهان در اين زمينه 

فعال هستند.
پتانس��يل هاي علمي و فناوري ايران و زمينه هاي 
بالقوه آن در عرصه هاي مختلف مي تواند به  عنوان 
يك��ي از جنبه هاي ق��درت نرم در رواب��ط با ديگر 
كشورها مورد توجه قرار گيرد و به  عنوان زيربنايي 
براي تقويت جايگاه ايران و ابزاري به منظور تأمين 

هرچه بيشتر منافع ملي به كار گرفته شود.
بنابراين برپايه س��ند توس��عه ديپلماسي علمي و 
فناوري كشور مي  توان ديپلماسي علمي را تعامالت 
و ارتباطات با دولت ها، موسس��ات، متخصصان و 

مردم قلمداد كرد كه از طريق به كارگيري ساز وكار 
ديپلماسي جهت ايجاد فرصت  هايي براي توسعه 
علمي و فناوري و نوآوري كشور و متقاباًل استفاده 
از اين ظرفيت براي پيش��برد هدف هاي سياست 

خارجي صورت مي پذيرد.
پژوهش��گر ايرنا درباره اهميت ديپلماسي علمي با 
»مهدي مطهرنيا« استاد دانش��گاه، آينده پژوه و 
كارشناس مسائل بين الملل به گفت وگو پرداخته 

است.
مطهرنيا در ارتباط با ديپلماسي گفت: ديپلماسي 
همان افزارمندي هاي سياس��ي است به اين معنا 
ك��ه مجموعه اي از اف��كار، روش ه��اي گوناگوني 
هس��تند كه سياس��ي كردن آنها نسبت به محيط 
هدف ب��راي ايجاد مذاك��ره درباره ي��ك موضوع 
معين مدنظر قرار مي گيرد. بنابراين ديپلماس��ي 
به مجموع��ه اي از عناصر مادي و معنوي اش��اره 
دارد كه در كنار يكديگر مي توانند اثرگذاري خود 
را در محيط مذاكره به ج��اي بگذارند. در مذاكره 
به مانند مناظره، برد و باخت مطرح نيس��ت، بلكه 
برد- برد است. به اينگونه مذاكره مي تواند فرهنگي، 
اقتصادي، سياسي ... باش��د. از اين رو وقتي گفته 
مي شود ديپلماس��ي فرهنگي يعني اس��تفاده از 
افزارمنده��اي مختلف ب��راي ايجاد گس��ترش و 

تبادالت فرهنگي.
ديپلماسي، دانش واژه اي بوده كه از حوزه سياست 
گرفته شده است و در اين ساحت معنادار مي شود. 

برخي از افراد بر اين باورند كه به ديپلماسي تنها در 
اين راستا مي توان توجه كرد و اينكه هر ديپلماسي 
مانند ديپلماس��ي علمي در خدمت ديپلماس��ي 
سياسي براي نيل به هدف هاي ملي قرار مي گيرد. 
بنابراين يك اليه اختصاصي در ديپلماسي وجود 
دارد كه در حوزه سياس��ت اس��ت و يك اليه نيمه 
اختصاصي نيز هست كه مذاكره درباره موضوع هاي 
گوناگون مانند علمي، فرهنگي و ... را در بر مي گيرد 

و داراي پيامدهاي سياسي نيز است.
اين استاد دانشگاه در خصوص ديپلماسي عمومي 
و علمي اظهار داشت: در چارچوب مذاكره درباره 
موضوع هاي گوناگون مانن��د علمي، فرهنگي و ... 
ديپلماس��ي عمومي ش��كل مي گيرد كه در حوزه 
سياست در برابر ديپلماسي رسمي مطرح مي شود. 
بدين ش��كل ديپلماس��ي عمومي به ساحت هاي 
گوناگون مذاكره هاي غيرسياسي گفته مي شود كه 
مي تواند از روش هاي اقناع و اغوا براي القاي ديدگاه 
خويش استفاده كند تا زمينه هاي موثر واقع شدن 
نفوذ يك جامعه در جامعه ديگر را به وجود آورد كه 
ديپلماسي علمي مانند بسياري از مفاهيم در اين 

حوزه وجود دارد.
اين آينده پژوه در ادامه ياد آور ش��د: ديپلماس��ي 
علمي پس از جنگ جهاني دوم مطرح ش��د كه به 
معناي استفاده از توانايي ها و پتانسيل هاي موجود 
در چارچوب ديپلماسي عمومي است. ديپلماسي 
علمي معناي خاص خود را در ساحت تعامل هاي 

سياسي ميان كشورهاي مختلف به ويژه در عرصه 
علمي دارد. هرچند اين نوع ديپلماس��ي، سياسي 
نيست اما به س��بب اينكه پيامدهاي سياسي دارد 
و به آن تا حدودي در حوزه ديپلماسي در ساحت 
سياس��ت نگاه مي شود. با اس��تفاده از ديپلماسي 
علمي مي توان در ارتب��اط ميان دولت ها و ملت ها 
س��هولت بيش��تري ايجاد كرد. از اين رو در جهان 
كنوني روابط بين الملل مطرح مي شود كه يكي از 

وجوه آن همان ديپلماسي علمي است.
وي با بيان اينكه ديپلماس��ي علمي بيش��تر ناظر 
بر همكاري هاي علمي ميان 2 حوزه از كش��ورها 
و ملت هاي گوناگون در قالب هاي مختلف اس��ت، 
بيان ك��رد: اگر ايران همكاري ه��اي علمي خود با 
ديگر كشورها را گس��ترش دهد و در قالب رسمي 
آن به حوزه ديپلماس��ي رسمي استمرار دهد، اين 
ديپلماسي شامل همه فرآيندهايي مي شود كه در 
حوزه هاي گوناگون با بستر علمي شكل مي گيرد. 
از اين رو با استفاده از ديپلماسي علمي مي توان به 
توسعه داد وس��تدهاي علمي و در نهايت روابط و 

همكاري با كشورهاي ديگر دست پيدا كرد.
مطهرنيا با اشاره به اينكه ديپلماسي رسمي و فضاي 
سياسي موجود در ايران به سبب چالش هايي كه 
با بعضي از كش��ورهاي فرادس��تي و فرامنطقه اي 
دارد، ب��ا نوعي چالش همراه اس��ت، گفت: در اين 
چالش فرصت، تهديد، ضعف و قوت وجود دارد. از 
اين رو در بعضي از حوزه ها نوعي سياس��ت زدگي 

افراطي حاكم است كه هر گونه ديپلماسي علمي 
و روابط فرهنگ��ي ميان افراد، گروه ها و ملت ايران 
با ملت هاي ديگر را با بحث نف��وذ و نگراني همراه 
مي كند. همچنين بعضي از كش��ورهاي ديگر كه 
معن��ا و تعريف خاصي از ايران برداش��ت مي كنند 
با توجه به سياس��ت هاي محدودكنن��ده امريكا، 
همكاري با ايران در حوزه ه��اي مختلف علمي را 
نيز از نظ��ر جهت گيري هاي ملي و بي��ن المللي، 

محدود كرده اند.
بنابراين ديپلماس��ي علمي كشور در معناي كالن 
خود چندان وضعيت مناس��بي ندارد و بيش��تر به 
خالقيت ها و كوشش هاي فردي و مقطعي محدود 
مي ش��ود ك��ه از طرف اس��تادان و دانش��گاه هاي 
مختلف ب��ه وجود مي آيد و در نهايت به انتش��ار و 
ارايه يك مقاله علمي منجر مي شود. هرچند ايران 
توانايي هاي علمي بسيار بااليي را فراهم كرده است 
و مي تواند با تكيه بر آن بسياري از حوزه هاي خارج 

از مرزها را تحت تاثير قرار دهد.
اين اس��تاد دانش��گاه در پايان يادآور شد: جامعه 
ايران سرشار از روشن انديش��اني است كه داراي 
خالقيت هاي ارزشمندي هستند و اين خالقيت ها 
در كنار كوش��ش ها و مجاهدت هاي دانش��جويان 
و اس��تادان، پتانس��يل هاي خوب��ي را در زمين��ه 
ديپلماس��ي علمي فراهم كرده است و اين مهم به 
يك فضاي مناسب نياز دارد كه اين فضا نيز بايد از 

طرف دولت ها فراهم شود.

Wed. Oct10. 2018  چهار شنبه    18 مهر 1397   30  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1218 



گزارش 9 حمل و نقل
چابهار نيازمند توسعه و 

سرمايه
بندر»گوادر« در پاكس��تان، »چابه��ار« در ايران 
و »صح��ار« در عم��ان س��ه  بندر مهم خ��ارج از 
خليج فارس هستند كه هركدام گوي سبقت را از 
ديگري گرفته و درحال پيشرفت روزافزون هستند؛ 
دراين ميان اگرچه چابهار به صرفه تر و مطمئن تر 

است، اما با روند كندتري درحال پيشرفت است.
براساس توافقات انجام شده بين دو كشور چين و 
پاكستان، چيني ها در يك بازه زماني ۱۵ ساله، ۶۲ 
ميليارد دالر در بندر »گوادر« پاكستان در ۶۵مايلي 
چابهار س��رمايه گذاري مي كنند كه تاكنون ۱۴ 
ميليار دالر از حجم س��رمايه گذاري خود را وارد 

ميدان كرده اند. 
بندر »صحار« عمان هم در يك بازه زماني ۱۰ساله، 
۲۵ ميليارد دالر س��رمايه گذاري خارجي جذب 
كرده و بندر تازه تاسيس »دوقم« عمان نيز خود را 
براي تبديل شدن به يك هاب توزيعي منطقه اي 

آماده مي كند.
آمار سرمايه گذاري در بندر گوادر و صحار در حالي 
است كه حجم س��رمايه گذاري ها در بندرچابهار 
طي سال هاي اخير ناچيز بوده و همكاري با بخش 

خصوصي هندوستان هم هنوز آغاز نشده است.
در اين شرايط يعني اعمال تحريم هاي آمريكا عليه 
ايران و اما و اگرهايي كه اين تحريم ها در همكاري 
في مابين ايران و هندوس��تان ايج��اد مي كند و 
همچنين با توجه به اهميت توس��عه بندرچابهار 
همگام با بنادر اطرافش، روزنامه تعادل گزارشي از 

وضعيت كنوني اين بندر تهيه كرده است.
  بندر »گوادر« پاكس��تان و بن��در »چابهار« دو 
بندري هس��تند كه با توجه ب��ه تحوالت منطقه 
ب��ه زودي در آرايش سياس��ي- اقتصادي جديد 
به دو بندر راهبردي خارج از خليج فارس تبديل 
مي شوند. اين دو بندر كه با فاصله حداكثر ۶۵ مايل 
از هم قراردارند و در سال هاي اخير شاهد حضور 
ابرقدرت هاي اقتصادي با سرمايه گذاري هاي عظيم 
براي دسترس��ي به بازارهاي افغانستان و آسياي 

ميانه بوده اند.
  بندر »گوادر« با سرمايه گذاري عظيم چيني ها 
خود را آماده مي كند تا در س��ال ۲۰۵۰ ميالدي 
به ظرفيت ۴۰۰ ميليون تن در سال برسد و عالوه بر 
ارتباط شرق آس��يا، چين و حوزه اقيانوس هند با 
آسياي ميانه و افغانستان، ارتباط مستمر چين را 
به عنوان آنتن فرعي جاده ابريشم با قفقاز، روسيه و 

شرق اروپا برقرار كند.
  بخش عمده فعاليت هاي اقتصادي، توليدي و 
ترانزيتي از خليج فارس در حال حركت به سمت 
درياي عمان است؛ درحال حاضر ۹۰ درصد تجارت 
دريايي ايران در بنادر خلي��ج فارس، ۹ درصد در 

درياي خزر و تنها يك درصد در عمان است.
 در چابه��ار تاكنون حداكثر ي��ك ميليارد دالر 
سرمايه گذاري داخلي صورت گرفته و افق توسعه 
آن هم رس��يدن ب��ه ظرفيت ۷۷ ميلي��ون تن در 
سال اس��ت كه نه با افق ۴۰۰ ميليوني گوادر و نه 
با س��رمايه گذاري ۱۴ ميلي��ارد دالري چيني ها 

متناسب است.

  جزييات قرارداد با هندي ها
  در بندر چابهار براس��اس مطالعاتي كه مشاور 
در گذشته انجام داده و اين مطالعات هم تصويب 
شده است، مبناي س��رمايه گذاري در ۴ فاز براي 
توسعه بندر چابهار لحاظ شده است كه با عملياتي 
ش��دن اين ۴ فاز، ظرفيت اين بندر استراتژيك به 

۷۷ميليون و ۲۰۰ هزار تن مي رسد.
  قرار اس��ت راهبري يك فاز از ۴ فاز بندر شهيد 
بهشتي چابهار توسط اپراتور هندي )IPGL( انجام 
شود، اين ش��ركت در بنادر هند و ساير كشورها 

فعاليت اپراتوري دارد. 
  قرارداد با اپراتور شركت هندي در دو قالب موقت 
و اصلي است، قرارداد موقت ۱۸ ماهه )يك سال و 
نيم( است و مربوط به اجاره و بهره برداري بخشي از 
فاز يك بندر شهيد بهشتي چابهار است، موضوع 
قرارداد اپرات��وري ۱۰هكتار )محوطه كانتينري، 
كاال، ساختمان اداري، رفاهي، تعميرگاه و...( از فاز 
اول بندر شهيد بهشتي، ۳۶۰ متر اسكله كانتينري 
و چند منظوره و در نهايت اس��تفاده از تجهيزات 

موجود و اجاره بخشي ديگر است.
 در قرارداد اصلي كه مدت آن ۱۰ س��ال و هزينه 
آن معادل ۸۵ ميليون دالر است، ۶۴۰ متر اسكله 
و ۷۰ هكتار محوطه و تامين تجهيزات مدنظر قرار 

گرفته است.
  اگزيم بان��ك هند، كانال اعتباري ۱۵۰ ميليون 
دالري براي توس��عه و تجهيز بندر چابهار در نظر 
گرفته اس��ت كه مي ت��وان از اين خ��ط اعتباري 
براي تجهيزات ريلي، ترمينال ها و فازهاي بعدي 

توسعه اي بندر چابهار استفاده كرد.

  واكنش طرفين به همكاري در چابهار
  به گفته مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، 
تاريخ شروع و فعال شدن قرارداد اصلي منوط به 
دريافت ۱۵۰ ميليون دالر بود كه در الحاقيه جديد 
اين شرط حذف و قرار شد هر زمان كه تجهيزات از 
طرف شركت هندي به ايران برسد، مابقي ترمينال 
در اختيار طرف هندي قرار گيرد يعني به محض 
اينكه تجهيزات خريداري ش��ده توسط شركت 
هندي به ترمينال برس��د قرارداد اصلي مي تواند 
وارد فاز عملياتي شود، درواقع طرف ايراني تالش 
كرده تا مي تواند موانع پيش روي فعاليت هندي ها 

در چابهار را بردارد.
  چن��دي پيش س��وراب كومار، س��فير هند در 
اي��ران اعالم كرد كه دولت هند به دنبال تس��ريع 
در سرمايه گذاري و حضور در بندر شهيد بهشتي 
چابهار است؛ سفيرهند همچنين گفت كه دولت 
هند خواهان آن اس��ت كه قرارداد موقت، اصلي و 
مسائل بانكي با س��رعت پيش برود تا همكاري ها 
بين ايران و هند در اين خصوص گسترش پيدا كند.

»تعادل« اهميت تسهيل ترانزيت كاال از تنها بندر ايران در درياي عمان را بررسي مي كند 

فرصت طاليي توسعه چابهار براي  هندي ها
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

اگرچه انجام مذاكره ميان ايران و هند براي توسعه 
بندر چابهار سال ها مطرح بوده است، اما پس از اجراي 
برجام و لغو تحريم هاي غرب عليه ايران بود كه تالش 
هند براي مشاركت در توسعه بندرچابهار افزايش 
يافت تا اين موقعيت و فرصت طاليي به رقباي ديگر 
نظير چين داده نشود؛ اگرچه هندي ها طي دو سال 
گذشته و از همان ابتداي امضاي قرارداد با ايران در 
واكنش به هشدارهاي آمريكا براي افزايش همكاري با 
ايران، در اجراي قرارداد تعلل داشتند و همين كندي 
همكاري ها ابهاماتي را درباره اجراي اين قرارداد ايجاد 
كرد و عملياتي شدن آن را با اما و اگرهايي همراه كرد 
كه با معاف شدن هند از تحريم ها در هفته گذشته، 

اين نگراني ها تا حدودي برطرف شد. 
البته وزيرراه و شهرسازي در اواسط شهريور ماه 
از آغاز همكاري هندي ها با ايران در توسعه بندر 
چابه�ار طي يك ماه آتي خب�ر داده و با قاطعيت 
اعالم كرده بود كه از ماه آينده همكاري با هندي ها 
آغاز مي شود، اما با گذشت يك ماه از وعده عباس 
آخوندي، حضور هندي ها در چابهار آغاز نشده 
اس�ت و اين موضوع نگراني ها درباره اجراي اين 

قرارداد را افزايش داده است.
در اي�ن ميان، با وج�ود تاخير در اج�راي دوباره 
ق�رارداد مش�ترك اي�ران و هند براي توس�عه 
بندرچابهار، نبايد از اي�ن موضوع غافل ماند كه 
حضور هندي ها در اين بندر به عنوان اپراتور )كه 
براي هر دو طرف اهميت به سزايي دارد( توسعه، 
رونق و اش�تغالزايي را براي كشور به همراه دارد 
و براي هندي ها در س�وي ديگر اي�ن قرارداد هم 
مزيت هايي دارد و موجب مي شود كه اين كشور 
در كوتاه ترين مسير ممكن به بازار افغانستان كه 
ش�ريك اقتصادي اين كشور اس�ت، دست پيدا 
كند؛ درواقع هندي ها ترجيح مي دهند، به صورت 
مستقيم و به واس�طه كوتاه بودن مسير دريايي 
بنادر هند و چابهار از اين بندر استفاده كنند و در 

افغانستان هم حضور پررنگي داشته باشند.
 ناگفته نماند كه مش�اركت هندي ها در توس�عه 
بندرچابهار كافي نيس�ت و براي پيش�رفت اين 
بندر و ساير بنادر كش�ور، بايد اقدامات مكملي 
هم اجرايي ش�ود ت�ا حمل و نقل كاال در كش�ور 
تسهيل ش�ود؛يكي از اين اقدامات ارايه بارنامه 
سراسري است، بارنامه اي كه با صدور آن، ميزان 
توقفگاه هاي كاال كاهش مي يابد و سرعت ترانزيت 
افزايش مي يابد و همين موضوع موجب مي شود 
كه تجار ساير كشورها از كاهش زمان جابه جايي 
كاال استقبال كنند و شاهد افزايش ترانزيت كاال 

در ايران باشيم.
هم اكنون بارنامه هاي مختلفي براي ترانزيت كاال 
در كش�ور صادر مي شود و توقفگاه هاي بسياري 
در كشور وجود دارد كه زمان جابه جايي كاالها را 
افزايش مي دهد و طوالن�ي بودن زمان ترانزيت، 

بي رغبتي صاحبان كاال را به همراه دارد.

  ضرورت ايجاد بارنامه سراسري 
آنوش رهام، كارش��ناس ارش��د اقتصاد بن��دري كه از 
همكاري هندي ها در توسعه بندرچابهار استقبال مي كند 
و اين همكاري را سرآغاز تبديل بنادر ايران به بنادر نسل 
سوم و چهارم )بنادر بين المللي( مي داند، معتقد است 
كه در كنار توس��عه بنادر بايد بسته هاي تكميلي مانند 
ارايه بارنامه سراس��ري براي كاه��ش زمان جابه جايي 
كاال اجرايي شود تا شاهد پيشرفت بنادر داخلي باشيم، 
او درباره آغاز همكاري با هند در توسعه بندر چابهار به 
تعادل مي گويد: توس��عه در حوزه بندري به سه بخش 
تقسيم مي شود كه اين بخش ها عبارتند از بخش ملي، 

منطقه اي و جهاني.
رهام مي افزايد: براساس برنامه سازمان بنادر و دريانوردي 
قرار است كه بنادر ايران از نسل اول و دوم يعني بنادر ملي 
و منطقه اي به سمت بنادر نسل سوم و چهارم يعني بنادر 

جهاني و بين المللي حركت كنند.
او ادامه مي دهد: بندرچابهار هم يكي از بنادري است كه 
قرار است به يك بندر بين المللي تبديل شود و تجارت 
ايراني از چارچوب منطقه اي فاصله گرفته و بين المللي 

شود.
به گفته اين كارشناس ارش��د اقتصاد بندري، به دليل 
موقعيت مناسب بندرچابهار از نظر ترانزيت، دسترسي 
به بازارهاي منطقه اي مثل بازار افغانس��تان و پاكستان 
و همچنين ارتباط با كش��ورهايي كه اي��ران از طريق 
خشكي با آنها در ارتباط است، هند تصميم گرفته كه از 
اين فرصت طاليي استفاده كند و در توسعه بندرچابهار 

همكاري كند.
رهام اظهار مي كند: برنامه س��ازمان بنادر درباره بندر 
چابهار براين اس��ت ك��ه اين بندر تغيي��ر ماهيت داده 
و ص��ادرات ايران به س��اير بن��ادر و كش��ورها افزايش 

چشمگيري داشته باشد.
او اضافه مي كند: توسعه بندرچابهار براي تجارت كشور 
نيز مزيت هاي��ي را به همراه دارد. زي��را حجم صادرات 
افزايش مي يابد و بازارهاي جدي��دي براي ايران ايجاد 
مي كند، ضمن اينكه اين توسعه به سود بنادر و كشورهاي 
منطقه هم خواهد بود زيرا تجارت منطقه اي آنها رشد 

مي كند.
اين كارشناس ارشد اقتصاد بندري با اشاره به اينكه توسعه 
بندر چابهار دسترس��ي ايران به كشورهاي سي اي اس 
)ارمنس��تان، قزاقستان، قرقيزس��تان و ...(، پاكستان و 
افغانس��تان افزايش مي دهد، مي گويد: اين بندر براي 
اتصال به غرب هم بندري پايه محس��وب مي شود و در 
كنار بندر شهيد رجايي مي تواند افزايش ظرفيت ورودي 

كشور را افزايش دهد.
رهام تصريح مي كند: ايران در شرايط تحريم است و در 

اين شرايط بايد گلوگاه هاي كشور باز شود تا جريان ورود 
و خروج كاالها تسهيل شود.

او بيان مي كند: ترانزيت كاال، ارز آور اس��ت و نوس��ازي 
ناوگان و همچنين بنادر به عنوان زيرس��اخت در زمان 
اعمال تحريم ها به خوبي احس��اس مي شود، برهمين 
اساس توسعه بندرچابهار به افزايش صادرات و واردات 
كاال كمك به سزايي مي كند و درآمدهاي كسب شده از 
طريق توسعه اين بندر هم ايجاد اشتغال مي كند و هم 

ارزآوري به همراه دارد.
اين كارش��ناس ارش��د اقتصاد بندري با تاكيد بر اينكه 
سرمايه گذاري براي توسعه بندرچابهار، سنجيده است، 
اظهار مي كند: اين سرمايه گذاري منجربه رشد اقتصادي 
مي شود و جبهه هاي جديدي هم در تجارت كشور ايجاد 
مي كند كه اين موضوع نيازمند ارايه بسته هايي تكميلي 
در حوزه لجس��تيك ملي است كه يكي از ملزومات اين 
بسته هاي تكميلي وجود بارنامه سراسري است كه بتواند 
كاال را بدون توقف از بندرچابهار به مراكز حساس دريافت 

كاال منتقل كند.
رهام مي افزايد: بارنامه سراس��ري اگر دركشور اجرايي 
شود، مي تواند يكي از بزرگ ترين مشكالت يعني وجود 
گلوگاه هاي متعدد براي توق��ف كاال را كه هم از حيث 
اسنادي و هم عملياتي سير سرعت ترانزيت را كاهش 

مي دهد، حل شود.
او ادامه مي دهد: اگر سيستم لجستيك يكپارچه در كشور 
اجرايي شود، كمك مي كند كه بنادر بزرگي مانند چابهار 
كه به بنادر بين المللي تبديل مي شوند، از داخل قلمرو 
كشور تمهيداتي در نظر گرفته شود كه كاال در كوتاه ترين 

زمان ممكن به مقصد برسد.
ب��ه گفته اين كارش��ناس ارش��د اقتصاد بن��دري، اگر 
توقفگاه هاي متعدد در داخل كشور افزايش يابد عمليات 
جابه جايي كاال زمانبر مي ش��ود و زمان تحويل كاال هم 
افزايش مي يابد. اين درحالي است كه بايد تالش شود تا 

كاال با حداكثر سرعت به مقصد برسد.
رهام اضافه مي كند: يكي از ملزومات بنادر ايران عالوه 
بر زيرساخت، ايجاد سامانه هاي نرم افزاري قوي، ايجاد 
عمليات يكپارچه در جابه جايي كاال و همچنين قوانيني 
ك��ه بتواند گ��ردش كاال را كاهش دهد تا مش��تري در 
سايركشورها به ويژه كشورهاي فاقد دريا تبديل به فرصت 
شوند و از بنادر ايران بتوانند كاالهاي خود را عبور دهند.

او تصريح مي كند: ايران بايد نقش بنادر خود را در منطقه 
افزايش دهد، باالخص با توجه به اينكه چين برنامه مدوني 
براي افزايش مسيرهاي ريلي و دريايي دارد و برنامه يك 
كمربند يك جاده را در حال اجرا دارد، بنابراين ايران بايد 

در زنجيره ترانزيت كاال بازي كند.
اين كارشناس ارشد اقتصاد بندري، با اشاره به اهميت 
ضرورت توسعه بندرچابهار مي گويد: اين توسعه قابل 
تقدير اس��ت، اگر زيرس��اخت، ايجاد س��امانه هاي نرم 
افزاري قوي، ايجاد عمليات يكپارچه در جابه جايي كاال و 
همچنين قوانيني كه بتواند گردش كاال را كاهش دهد هم 
اجرايي شود و اسناد تجاري منطبق با مفاد كنوانسيون 

تسهيل تجارت كاهش يابد. 
رهام ادامه مي دهد: در عربستان كه رقيب ايران در منطقه 
است جابه جايي كاال به مدينه، رياض و ...با كمترين حجم 
از اسناد تجاري يعني با دو يا سه سند، بدون ايجاد مشكل، 
ترانزيت كاال انجام مي شود؛ اين وضعيت درتركيه، هند 

و ... است.
او اظهار مي كند: بنادر در ساير كشورها تجهيز مي شوند 
و در كنار بنادر، ترمينال ها و بنادر خشك ايجاد مي شوند 
تا گلوگاه ترانزيت كاال تكميل شوند و به تسريع در تخليه 

كاال كمك مي كند.
به گفته اين كارشناس ارش��د اقتصاد بندري، اگر بندر 
چابهار تكميل  شود، ناكارآمدي در حوزه قوانين، حركت 
كاال، ايستايي كاال و ... كاركرد اين بندر را تحت تاثير قرار 

مي دهد و عملكرد آن را زيرسوال مي برد. 
رهام اضافه مي كند: كاركرد بندر چابهار تحت تاثير قرار 
نمي گيرد مگر اينكه فرآيند جابه جايي و ترانزيت كاال، 
زنجيره هاي مختلف اس��نادي، اظهار كاال، تش��ريفات 
گمركي و ... در كشور تسهيل ش��ود و بپذيريم كه بايد 
فرآيندهاي جابه جايي كاال در ايران را به عنوان صليب 
ترانزيت��ي منطقه درچه��ار كري��دور بين المللي كه از 
كشورمان عبورمي كنند، تسهيل كنيم تا از اين طريق 
عبور كاال از بندرچابهار براي كش��ورهاي ديگر، مزيت 

اقتصادي داشته باشد.
او اضافه مي كند: بندرچابهار بندري كانوني و با موقعيت 
بكر و طاليي است و اگر تمام اين حلقه ها تكميل شود 
مي توانيم بندر نس��ل چهارمي با ضري��ب فناوري باال 
داشته باش��يم كه دولت نبايد انجام تمام امور بندري را 

به عهده بگيرد .

   ضرورت افزايش سهم بخش خصوصي
اين كارشناس ارش��د اقتصاد بندري با اشاره به اهميت 
بخش خصوصي در توسعه بنادر ايران مي گويد: همان طور 
كه انجام بخشي از توسعه فاز اول بندرچابهار به هندي ها 
واگذار شد، دولت مي تواند از پتانسيل بخش خصوصي 
توانمند داخلي هم براي توسعه فازهاي ديگر بهره گيرد. 
او تصريح مي كن��د: نبايد در توان ش��ركت هاي ايراني 
براي مشاركت در توسعه بنادر خلل ايجاد شود، زيرا اين 
شركت ها با انواع قوانين دست و پاگير مواجه هستند كه 
اگر دولت اين موانع را بردارد مي توانيم شاهد حضور فعال 

و پررنگ شركت هاي ايراني باشيم.
به گفته رهام، در صورت گشايش فضاي همكاري براي 
بخش خصوصي، اين بخش به خوبي مي تواند در بخش 
عمليات، سخت افزار، نرم افزار و تجهيزات به دولت كمك 
كند، زيرا بن��در تنها جايگاه جغرافيايي بندر نيس��ت، 

مجموعه اي از سخت افزار، تجهيزات و... است.
اين كارشناس ارش��د اقتصاد بندري با اشاره به فعاليت 
خوب بخش خصوصي در بنادر ايران مي گويد: در بخش 
نرم افزاري، شركت هاي بخش خصوصي نقش پررنگي را 

ايفا مي كنند و سامانه رتبه بندي كانتينر و كاال را طراحي 
مي كند ضمن اينكه اين بخش ترمينال هاي بنادر را هم 
اداره مي كند. او بيان مي كند: اگر سهم بخش خصوصي 
در بنادر كشور جدي گرفته نشود، در بخش دولتي نه توان 
الزم وجود دارد، نه سواد كافي كه بتواند به تنهايي در بنادر 
فعاليت كند و در ساير كشورها هم بخش خصوصي نقش 

بزرگي در توسعه بنادر ايفا مي كنند.
رهام اضاف��ه مي كند: اين تفكر كه براي توس��عه بنادر 
كشورمان بايد شاهد همكاري خارجي ها در بنادر باشيم، 
تفكر اش��تباهي است كه بايد اصالح ش��ود زيرا بخش 
خصوصي كش��ور اين توانايي و دانش را براي توسعه در 

بخش هاي مختلف دارد.
اين كارشناس ارش��د اقتصاد بندري، با اشاره به كندي 
توسعه در بندر چابهار نسبت به بنادر اطراف مي گويد: 
برنامه ريزي در توسعه بنادر جايگاه مهمي دارد، در بنادر 
منطقه، برنامه ريزي با حضور طرف هاي تجاري، ذينفعان 
و بخش خصوصي انجام مي شود و تمام اين گروه ها در 

فرآيند برنامه ريزي شركت داده مي شوند.
او اظهار مي كند: برنامه ريزي درباره بنادر در ايران پشت 
درهاي بس��ته انجام مي شود و نتيجه برنامه ريزي ها در 

اختيار بخش خصوصي اعالم مي شود.
به گفته رهام، اجراي بخش گس��ترده اي از برنامه هاي 
تدوين شده به بخش عمومي غيردولتي و بخش ديگري 
هم به دولت واگذار مي ش��ود، درحالي كه براي توسعه 
مناسب بنادر كشور همچون بنادر ساير كشورها، بخش 
خصوصي بايد در فرآيند برنامه ريزي، اجرا،  بخش سخت 

افزاري و نرم افزاري و ... حضور داشته باشد.
اين كارش��ناس ارش��د اقتصاد بندري، براي توس��عه 
مناسب بنادر كش��ور، بايد دركنار هر آجري كه بخش 
دولتي مي گذارد بخش خصوصي هم يك آجر بگذارد و 
درصورتي كه اين پازل تكميل باشد سرعت توسعه در 

بنادر كشور افزايش مي يابد.
او ادامه مي دهد: بخش عمراني و س��اخت و ساز بخش 
پيمانكار اما بخش سخت افزاري، نرم افزاري، برنامه ريزي، 
عمليات و سامانه ها اس��ت كه از بخش خصوصي بهره 
گرفته نمي شود، اين بخش تجربه كافي براي توسعه بنادر 

را دارد و بايد سهم بخش خصوصي جدي گرفته شود.

  موقعيت طاليي بندرچابهار
رهام درباره معافيت هند از اعمال تحريم ها عليه ايران 
و تاثير آن بر همكاري هاي اين كش��ور در بندر چابهار 
مي گويد: با وجود اعمال تحريم ها عليه ايران، كشورها 
در حوزه استراتژيكي مانند بندر چابهار منافع گسترده 
خود را در نظر مي گيرند، چابهار براي هندي ها موقعيت 
اس��تراتژيك و خاصي دارد و هندي ها به راحتي از اين 

موقعيت چشم پوشي نمي كنند.
اين كارش��ناس ارش��د اقتصاد بندري، اضافه مي كند: 
تحريم ها نبايد موجب شود كه قدرت چانه زني ايراني ها 
كاهش يابد و از بخش مطالعات بايد از توان شركت هاي 
ايراني استفاده شود حتي در همين فاز يك بندر هم در 
كنار هندي ها بايد از حضور ايراني ها بهره گرفته شود، 
دربخش مديريت ترمينال، عمليات و ... اگر طرف ايراني 

نباشد اين توسعه به بلوغ كامل نمي رسد.
او تصري��ح مي كند: يك��ي از داليلي كه بن��ادر ايران به 
بلوغ نسل سوم و چهارم نرسيده اند، سهم اندك بخش 

خصوصي در بنادر است.
به گفته رهام، تحريم جنگي اقتصادي است كه بخش 
عمده آن جنگ رواني است به عنوان نمونه در زمان جنگ 
تحميلي و با وجود خرابي هاي به بار آمده اما جوانان ايراني 
به خوبي خود را پيدا كرده و پيشروي كرد در شرايطي 
كه برتري ن��رم افزاري با طرف مقابل بود، هم اكنون هم 
جنگ، جنگ اقتصادي است و كانال هاي ارتباطي ايران 

تحت الشعاع قرار گرفته است.
اين كارشناس ارشد اقتصاد بندري، ايران در زمره ۲۰ 
اقتصاد بزرگ دنياست و اين كشور با چنين ظرفيتي 
اگرچه تحريم هاي آمريكا مي تواند دردسرساز شود 
اما ب��ا اتكا به توان داخلي مي تواند اثرات تحريم ها را 
كاهش دهد در اين ميان بيش از تحريم هاي خارجي 
مشكل ساز است، تحريم هاي داخلي است كه عبارت 
اس��ت از قوانين دست و پاگير و فساد در بخش هاي 
مختلف كه شفاف س��ازي فعاليت ها، واگذاري ها و 
حمايت از بخش خصوص��ي مي تواند در اين زمينه 

راهگشا باشد. 

  بي  توجهي به بهره گيري از منافع مشترك 
هادي حق شناس، معاون امور بندري سازمان بنادر و 
دريانوردي، آغاز همكاري هاي هند با ايران در توسعه 
بندر چابهار را گامي مثبت براي توس��عه مشاركت با 
كشورهاي منطقه و همسايه در پيشرفت بنادر كشور 
مي داند و ب��ه »تعادل« مي گويد: يكي از مش��كالت 
هميشگي ايران با ۱۵ كشوري كه مرز مشترك زميني 
دارد )فارغ از كش��ورهايي كه مرز دريايي داريم( اين 
موضوع اس��ت كه نتوانسته منافع مش��تركي با اين 

كشورها ايجاد كند.
حق شناس مي افزايد: يكي از مثال هايي كه مي توان براي 
ايجاد منافع مشترك ميان ايران و ساير كشورها نام برد، 
صادرات گاز به تركيه اس��ت كه موجب شده مسووالن 
اين كشور اعالم كنند كه براي حفظ منافع مردم تركيه 
)استفاده از گاز در زمستان( از تحريم هاي آمريكا عليه 

ايران حمايت و تبعيت نمي كنند.

حق شناس اظهارمي كند: با اينكه ايران موقعيت هاي 
منحصر به فردي در ميان كش��ورهاي منطقه دارد اما 
از اين فرصت ها به درستي بهره نگرفته است. همكاري 
و س��رمايه گذاري هندي ه��ا در چابه��ار گامي مثبت 
براي اس��تفاده از اين موقعيت ها اس��ت. اگرچه حجم 
سرمايه گذاري هندي ها در چابهار قابل مالحظه نيست 
اما گامي مثبت براي افزايش همكاري ها و ايجاد منافع 

مشترك محسوب مي شود.
او ادامه مي دهد: با توجه به اينكه حجم سرمايه گذاري 
س��ازمان بن��ادر و دريانوردي ه��م از مناب��ع داخلي و 
ه��م صندوق توس��عه ملي ي��ك ميليارد دالر اس��ت، 
س��رمايه گذاري ۸۵ ميليون دالري از س��وي هندي ها 
آن ه��م در تأمين تجهيزات تخليه و بارگيري رقم قابل 

توجهي نيست.
به گفته معاون امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي، 
اگرچه اين سازمان پتانسيل ارايه منابعي در حد منابع 
هندي ها براي توس��عه فاز يك بندر چابهار را داشت اما 
با توجه به اينكه درصورت مش��اركت هند در توس��عه 
اين بندر، ش��اهد حضور كاالهاي هندي براي ترانزيت 
به افغانس��تان، يا از افغانستان به چابهار را خواهيم بود، 

سازمان بنادر ازاين مشاركت استقبال كرد.
حق شناس مي گويد: در واقع سرمايه گذاري هندي ها 
در چابهار، افزايش ترانزيت كاالها را در اين بندر به همراه 
دارد و سرمايه گذاري هندي ها گام اول براي ترانزيت كاال 
از آسياي ميانه به سمت هند و بالعكس است، اقدامي كه 
چيني ها از طريق بندرگوادر در حال انجام آن هستند، 
البته ناگفته نماند كه بندر چابهار و گوادر به لحاظ فني و 

بندري، مكمل بوده و رقيب نيستند.
او درباره كندي توسعه بندر چابهار نسبت به بنادر اطراف 
مي گويد: فاز اول بندر چابهار كه سال گذشته راه اندازي 
شد ظرفيت اين بندر را از ۲.۵ ميليون تن به ۸.۵ ميليون 
تن رساند كه از اين ظرفيت استفاده نكرديم زيرا مجموع 
كاالهاي جابه جا شده در اين بندر كمتر از ۲ ميليون تن 
بوده است و فاصله زيادي براي بهره گيري كامل از ظرفيت 
بندر چابهار داريم و اگر از پتانس��يل اي��ن فاز به خوبي 
استفاده شود، مي توان به توسعه ساير فازهاي اين بندر 
اميدوار بود،  درواقع براي توسعه بنادر نيازمند جابه جايي 

كاال و درآمدزايي هستيم .

  معافيت هند از اعمال تحريم ها
حق شناس با اشاره به فرصت طاليي ايجاد شده با معافيت 
هندي ها از اعمال تحريم ها علي��ه ايران ادامه مي دهد: 

هندي ها در خصوص خريد نف��ت از ايران و همچنين 
درباره س��رمايه گذاري در بندر چابه��ار از تحريم هاي 
اعمال شده عليه ايران معاف شدند و اين موضوع موقعيت 
بي نظيري است كه ايران و هند بايد از حداكثر ظرفيت 

تخليه و بارگيري استفاده كنند.
معاون امور بندري س��ازمان بن��ادر و دريانوردي اضافه 
مي كند: انتظار مي رود كه همچون بندر چابهار در ساير 
بنادر هم از مشاركت و سرمايه گذاري مشترك هم از هند 

و هم از اپراتورهاي بين المللي استفاده شود.
به گفته حق ش��ناس، در سال ميالدي گذشته در بندر 
جبل علي )امارات( ۱۵ ميليون كانتينر جابه جايي انجام 
ش��د، درحالي كه بندر شهيد رجايي كمتر از۳ ميليون 

جابه جايي داشت.
او اضاف��ه مي كند: كم بودن جابه جايي در بندرش��هيد 
رجايي نسبت به بندر جبل علي درحالي است كه بندر 
جبل علي پيش از اين پتانسيل رقابت با شهيد رجايي 

را نداشت.
اين مقام مسوول تصريح مي كند: سوال اين است كه چرا 
بندر جبل علي چنين توسعه اي را تجربه كرده است كه 
جواب آن اين است كه اين بندر سرمايه گذاري مشترك 
با اپراتورهاي بين المللي داشت؛ موضوعي كه درباره بنادر 

ايراني ديده نمي شود. 

  پيامد هاي سرمايه  گذاري رياض در گوادر 
درحالي كه در اين گزارش به اهميت مشاركت هندي ها 
در توسعه بندر چابهار و افزايش منافع مشترك پرداخته 
شد، گزارش��ي در مجله تايمز نو منتشر شده است كه 
حكايت مي كند، سرمايه گذاري عربستان در بندر گوادر 
مي تواند تهديدي براي توافق ايران و هند در بندر چابهار 
باش��د و به نوعي زمينه س��از افزايش تنش بين ايران و 

سعودي شود.
به گزارش ايلنا، پاكستان از سرمايه گذاري عربستان در 
پااليشگاه نفت بندر گوادر خبر داده و اين زنگ خطري 

براي جامعه بين الملل است.
 پاكستان به دنبال رفع نيازهاي مالي و جلوگيري از ايجاد 
بحران به واسطه افزايش بدهي اين كشور به چين دست 

به دامن عربستان شده است.
عربستان سعودي ۱۰ ميليارد دالر در منطقه شبه قاره 
سرمايه گذاري كرده اس��ت و سرمايه گذاري عربستان 
مي تواند منجر به ايج��اد منابع نفتي جديد در نزديكي 

ايران باشد.
بر اساس اين گزارش، پاكستان مجبور به پرداخت ۱۲ميليارد 
دالر ب��ه صن��دوق بين المللي پول بود ك��ه در اين صورت 
هزينه هاي دولت از كنترل خارج مي شد، اين واقعيتي بود كه 

نخست وزير عمران خان را مجبور به بيان آن كرد.
اسالم آباد براي اين منظور از عربستان براي سرمايه گذاري 
در پااليشگاه گوادر و استخراج معدن در بلوچستان دعوت 
كرد. در واقع مقامات پاكستان اين واقعيت را كه پيوستن 
يك كش��ور خليج فارس به توافق بين چين و پاكستان 

عامل نگراني چيني هاست را ناديده گرفت.
از طرفي در صورت بهبود وضعيت مالي پاكستان توسط 
عربستان، اين كشور قادر خواهد بود از تبديل بندر چابهار 
ايران به ي��ك بندر قدرتمند در درياي عربي جلوگيري 
كند. آنها مدعي هستند بندر چابهار تهديد مستقيمي 
براي كشورهاي حاشيه خليج فارس محسوب مي شود.

بر اس��اس مطالع��ات انجام ش��ده در مرك��ز مطالعات 
بين المللي ايران، بن��در چابهار كه با س��رمايه گذاري 
هندي ها در ايران توسعه پيدا كرده است، درآمد ايران 
را باال برده و اين كشور را قادر مي كند تا سهم خود را در 
بازار نفت هند به قيمت از دس��ت رفتن سهم عربستان 

افزايش دهد.
بر اس��اس اين گ��زارش، حمايت عربس��تان از ناآرامي 
بلوچس��تان چالش بزرگي براي توسعه چابهار است و 
دولت ايران بايد امنيت چابهار را حفظ كند به ويژه اينكه 
اين ناآرامي ها توس��ط دشمن منطقه اي ايران تقويت و 

حمايت مي شود.
مجله تايمز به طرح جان بولتون كه سال گذشته براي 
مقابله با ايران طي يادداش��تي ارايه شده بود هم اشاره 
كرده كه در آن به حمايت از گروه هاي اپوزيسيون ايران 

اشاره شده بود.
توافق پاكستان و عربس��تان براي چين هم مالحظات 
زيادي خواهد داشت اما درگيري ايران و عربستان اين 

توافق را پيچيده تر خواهد كرد.
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  حق ش�ناس: ب�ا توجه ب�ه اينكه حجم 
سرمايه گذاري سازمان بنادر و دريانوردي 
هم از منابع داخلي و هم صندوق توس�عه 
ملي يك ميليارد دالر است، سرمايه گذاري 
85ميليون دالري از سوي هندي ها آن هم 
در تأمين تجهيزات تخليه و بارگيري رقم 

قابل توجهي نيست.
  ره�ام: اگر بن�در چابهار تكميل  ش�ود، 
ناكارآمدي در ح�وزه قوانين، حركت كاال، 
ايستايي كاال و ... كاركرد اين بندر را تحت 
تاثير قرار مي دهد و عملكرد آن را زيرسوال 

مي برد. 

برش



دانش و فن10اخبار
 راه اندازي موكب مجازي

و بالن براي ارتباطات اربعين
روابط عمومي ش�وراي عالي فضاي مجازي| 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور از راه اندازي 
موكب مجازي براي ساماندهي فعاليت هاي فرهنگي 
و محتوايي و به اشتراك گذاري آنها در فضاي مجازي 
در اي��ام راهپيمايي اربعين حس��يني )ع( خبر داد. 
سيدابوالحسن فيروزآبادي - دبير شوراي عالي و رييس 
مركز ملي فضاي مجازي كشور - در نشست مشترك 
هشتاد و سومين جلسه كميس��يون ارتقاي توليد 
محتواي فضاي مجازي با دس��تگاه هاي مسوول در 
كميته فضاي مجازي اربعين با بيان اين مطلب اظهار 
كرد: با راه اندازي موكب مجازي تمامي فعاليت هاي 
فرهنگي و محتوايي در فضاي مجازي س��اماندهي 
شده و براي توليد محتوا و به اشتراك گذاري آن فعاليت 
گس��ترده اي صورت گرفته است. دبير شوراي عالي 
فضاي مجازي كشور درباره اطالع رساني و مديريت 
ش��ايعات در فضاي مجازي گفت: امس��ال در كنار 
فعاليت هاي گسترده تر در اين حوزه، يك اپليكيشن 
مشخص به عنوان محور ارتباطات محتوايي زائران در 
نظر گرفته شده كه البته از همه توليدات در اين حوزه 

نيز استقبال مي شود.

گوگل پالس تعطيل مي شود
انگجت| پس از انتشار خبر افشاي اطالعات كاربران 
گوگل پالس، ش��ركت گوگل اعالم كرد اين شبكه 
اجتماعي را تا ۱۰ ماه آينده تعطيل مي كند. پس از 
انتشار خبر افشاي اطالعات ۵۰۰ هزار كاربر گوگل 
پ��الس، گوگل اعالم كرد بخ��ش بزرگي از خدمات 
اين شبكه اجتماعي را تعطيل مي كند. اين شركت 
باالخره اعتراف كرد گوگل پالس هيچگاه با استقبال 
كاربر روبرو نشده است. طبق يك پست وبالگي، ۹۰ 
درصد كاربران گوگل پالس در آخرين ورود به شبكه 
اجتماعي، كمتر از ۵ ثانيه در آن وقت گذرانده اند. به 
گفته اين شركت باگي در نرم افزار گوگل پالس باعث 
شده اطالعات خصوصي كاربران در اختيار گروه هاي 
طرف س��وم قرار گيرد. طبق گزارش وال اس��تريت 
ژورنال اين شركت در ماه مارس از اختالل مطلع شد 
اما آن را فاش نكرد. اين ش��ركت متوجه شد يكي از 
People API هاي گوگل پالس به اپليكيشن هاي 
مختلف اجازه دسترس��ي به اطالعات پروفايل هاي 
اين شبكه اجتماعي را مي دهد. اين در حالي است كه 
اطالعات عمومي نبوده اند و شامل نام، آدرس ايميل، 
شغل، جنسيت و سن كاربران بوده است. البته گوگل 
پالس همچنان به عنوان يك محصول شركتي مورد 
استفاده خواهد بود. با انتش��ار اين خبر ارزش سهام 

شركت آلفابت )شركت مادر گوگل( كاهش يافت.

دستگاه تهويه اي كه كارمندان 
را هوشيار مي كند

وال استريت ژورنال| يك شركت ژاپني سيستم 
تهويه هوشمندي ساخته كه هنگام خواب آلودگي 
با انتشار هوايي خنك كارمندان را هوشيار مي كند.  
شركت ژاپنيDaikin Industries يك دستگاه 
تهويه هوا مجهز به سيستم هوشمند ساخته كه با رصد 
خواب آلودگي كارمند، هواي خنك منتشر مي كند.

اين شركت پس از انجام تحقيقاتي متوجه شده خنك 
ش��دن اتاق بيش از نورهاي درخشان يا انتشار بوي 
مطبوع در اتاق به هوشياري كارمندان كمك مي كند.

دايكين مالك ش��ركت س��ازنده تهوي��ه امريكايي 
 NEC Corp است و تصميم دارد با Goodman
براي ساخت اين سيستم تهويه فناورانه همكاري كند.
چنين دستگاه تهويه هوايي تا ۲۰۲۰ ميالدي عرضه 
مي ش��ود. يورينو كان يكي از كارمندان دايكين كه 
در اين تحقيق ش��ركت كرده، مي گويد: من هنگام 
خواب آلودگي پس از ناهار، قهوه يك نرمش كوتاه يا 
گفت وگو با بقيه را براي هوشيار شدن، امتحان كردم. 
اما سيستم دايكين بهتر از تمام آنها بود. اما منتقدان 
اش��اره مي كنند احتماال روش هاي موثرتري براي 
تشويق كارمندان وجود دارد.تحقيقات نشان مي دهند 
يك خواب كوتاه از همه روش ها كارآمدتر است. با اين 
وجود شركت دايكين معتقد است براي دستگاه تهويه 
هوشمند مذكور بازاري وجود دارد. مهندسان دايكين 
عالوه بر ابداع چنين سيستم تهويه اي، توليد هواي 
لوكس را نيز پيشنهاد كرده اند. يكي از آنها مي گويد: 
»ما مشغول توليد هوايي هستيم كه سبب مي شود 
غذا طعم بهتري داشته باشد. همچنين اين شركت 
تصميم دارد در خدمتي ديگر هوايي مخصوص هر 

كارمند توليد كند.

ثبت ركورد به روزرساني 
سيستم عامل جديد آيفون

كامپيوترورلد| تازه ترين سيس��تم عامل گوشي 
آيفون موس��وم به  آي اواس ۱۲ ظرف مدت ۱۸ روز 
توسط نزديك به نيمي از كاربران مدل هاي مختلف 
اين گوشي ها نصب شده است. بررسي هاي موسسه 
تحقيقاتي ميكس پنل نشان مي دهد در حال حاضر 
 آي اواس ۱۲ بر روي ۴۷ درصد از گوشي هاي آيفون 
جهان نصب شده، اما اين رقم در مورد   آي اواس ۱۱ به 
۴۵ درصد مي رسد.  پيش از عرضه آيفون هاي جديد 
 iOS 11 و رونمايي از   آي اواس ۱۲، سيستم عامل
بر روي ۸۵ درصد از آيفون ها و آي پدهاي موجود در 
جهان نصب شده و مورد استفاده قرار مي گرفت. اما 
ظرف م��دت ۱۸ روز اين رقم به حدود نصف كاهش 
يافت. اين ركورد حتي براي خود اپل هم جالب توجه 
بوده اس��ت. آي اواس ۱۱ كه در س��ال ۲۰۱۷ عرضه 
شده بود، تنها بعد از گذشت دو ماه توانست ۵۰ درصد 
از آيفون ها و آي پدها را تسخير كند. البته ثبت ركورد 
۴۸ درص��د كاربر براي  آي اواس۱۰ در س��ال ۲۰۱۶ 
ظرف مدت دو هفته رخ داد. بهترين ركورد اپل در اين 
زمينه در سال ۲۰۱۵ رخ داد. آي اواس ۹ پس از عرضه 
در ۱۶ سپتامبر سال ۲۰۱۵ تنها بعد از گذشت هشت 
روز توانس��ت iOS 8 را پشت سر بگذارد و در عرض 

۱۰ روز از مرز ۵۰ درصد كاربر بگذرد.

كسب درآمد با ويروس هاي مجازي 

ايران درميان ۵ كشور آلوده به بدافزار ارز ديجيتال
گروه دانش و فن|  

 مركز مديريت امداد وهماهنگي عمليات رخدادهاي 
رايانه اي نسبت به ش��يوع بدافزار ارز ديجيتال با نام 
»كوين هايو« هش��دار داد و اعالم كرد: ايران در بين 

۵ كشور اول آلوده به اين نرم افزار مخرب قرار دارد.
حم��الت بدافزاره��ا در س��ال ۲۰۱۷ متمرك��ز بر 
 باج افزارها بوده و گس��ترش روز اف��زون رمزارزها و 
افزايش قيمت آنها منبع جديد تهديدات امنيتي و 

غيره منتظره است. 
به نحوي كه سال ۲۰۱۷ بدافزارهاي شناسايي شده 
استخراج رمزارز رشدي معادل ۸۵۰۰ درصد داشته 
و پيش بيني مي ش��ود يكي از چالش هاي امنيتي در 
س��ال هاي پيش رو، گس��ترش صعودي بدافزار هاي 

استخراج رمز ارز باشد.
رم��ز ارز يك ارز ديجيتالي اس��ت كه توس��ط رايانه 
توليد و به صورت غيرمتمركز و بدون نظارت اس��ت. 
نرم افزارهاي اس��تخراج ارز )ماينينگ( از طريق حل 
مسائل پيچيده رياضي و از قدرت پردازشگر كامپيوتر 
كاربر، به صورت پشت زمينه و بدون اطالع وي استفاده 
كرده و در قالب رمزارز )كوين( ايجاد شده، پاداش خود 

را دريافت مي كنند.
در اي��ن رابطه مرك��ز مديريت ام��داد و هماهنگي 
عملي��ات رخداده��اي رايان��ه اي با اعالم هش��دار 
 در زمين��ه ش��يوع بداف��زار اس��تخراج رم��ز ارز

»كوين هاي��و )Coin Hive(«، تاكيد كرد:  كوين 
هاي��و )Coin Hive(، ي��ك نرم اف��زار اس��تخراج 
رمز  ارز برپايه جاوا اس��كريپت، مبتن��ي بر مرورگر 
ارايه مي دهد؛ استفاده آس��ان از كتابخانه هاي جاوا 
اسكريپت به صاحبان وبسايت اين اجازه را مي دهد 
تا با سوءاس��تفاده از بازديدكنندگان بتوانند از اين 

روش به كسب درآمد بپردازند. 
قراردادن كتابخانه جاوااسكريپتي كوين هايو در كد 
HTML وبس��ايت و فراخواني تابع قرارداده شده و 

استخراج به ازاي هر بازديد بدون اجازه كاربر، به عنوان 
مدل عملكردي اين بدافزار اعالم شده است.

    آثار مخرب كوين هايو
مركز ماهر درباره اثرات مخرب اين بدافزار تاكيد كرد: 
عمل استخراج )ماينينگ( به ش��دت منابع كاربر را 
مصرف مي كند و مي تواند عملكرد مرورگر و سيستم 
عامل را دچار مشكل سازد. در همين حال مرورگر وب 
بيش از ۵۰ درصد قدرت پردازنده را استفاده مي كند 
و با وجود اينكه سيستم عامل بيش از حد متعارف كار 

مي كند، روند اجراي برنامه ها كند مي شود.
اين مركز همچنين نسبت به سوءاستفاده از روترهاي 
ميكروتيك با بهره گي��ري از اين بدافزار ارز ديجيتال 
هش��دار داد و اعالم كرد: پس از عمومي شدن آسيب 
پذيري تجهي��زات ميكروتيك، تع��دادي از هكرها 
شروع به اس��تخراج رمز ارز از دستگاه هايي كه وصله 
امنيتي را درياف��ت نكرده اند، كردند. براين اس��اس 
بيش��ترين سوءاس��تفاده از ضعف امنيتي روترهاي 
ميكروتيك، استخراج رمزارز با استفاده از تكنولوژي 
كوين هايو است. تعداد روترهاي آلوده به اين بدافزار، 
در ايران تاكن��ون ۱۱ هزار و ۳۶۰ دس��تگاه گزارش 
شده اس��ت. در اين حمله با اس��تفاده بيش از حد از 
پردازنده ميكروتيك، دستگاه قادر به عملكرد صحيح 
نخواهد بود. استفاده از آنتي ويروس معتبر، استفاده 
از افزونه ه��اي مس��دودكننده اس��تخراج رمزارز در 
مرورگر، - مس��دود كردن دس��تي دامنه هاي آلوده، 
استفاده از AD Blocker، راه هاي جلوگيري از نفوذ 

كوين هايو است.
بررسي ها نش��ان مي دهد كه برزيل، هند، اندونزي، 
ايران و آفريقاي جنوبي كش��ورهاي داراي بيشترين 
آلودگي روترهاي ميكروتيك به كوين هايو هستند 
و اين آلودگي بيشتر در در شهرهاي تهران، اصفهان، 

تبريز، بوشهر و خوي گزارش شده است.

در همين حال مركز ماهر بيشترين سرويس هاي آلوده 
را مربوط به HTTP )۸۰۸۰( و HTTP گزارش كرده 
و نام ۵ سرويس دهنده پيشگامان توسعه ارتباطات، 
مخابرات فارس، پيش��گامان هرمزگان و آسمان فراز 
سپاهان را كه داراي بيشترين تعداد آلودگي در سطح 

كشور هستند، آورده است.
 Cryptocurrency گفتني است، ارز ديجيتال يا
را مي توان گونه جديدي از پول دانست كه تحت شبكه 

بالك چين توس��عه پيدا كرده اند. ش��ايد آشناترين 
گون��ه ارز ديجيتال ك��ه مدت زي��ادي از فعاليت آن 
مي گذرد، بيت كوين باشد. در واقع بيت كوين اولين 
ارز ديجيتال است كه از سال ۲۰۰۹ در دسترس افراد 
قرار گرفت. پس از بيت كوين، اتريوم به عنوان يكي از 
محبوب ترين ارزهاي ديجيتال در دسترس افراد قرار 
گرفت. اين دو ارز ديجيتال هم اكنون در بس��ياري از 
اكسچنج هاي مطرح دنيا به عنوان ارز مرجع در مبادله 

ارزهاي ديجيتال مورد استفاده قرار مي گيرند. يكي 
از مهم ترين ويژگي هاي ارز ديجيتال غير متمركز يا 
مستقل بودن آن است. به عنوان مثال بيت كوين، به 
عنوان يك ارز ديجيتال ش��ناخته شده، توسط هيچ 
ارگان يا نه��اد دولتي كنترل يا اداره نمي ش��ود. اين 
ويژگي باعث مي ش��ود كه يك ارز ديجيتال هيچگاه 
توس��ط دولت ها تحت كنترل قرار نگيرد و هيچگاه 

نتوان تحريمي بر آنها وضع كرد.
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روابط عمومي گمرگ | مديركل مركز واردات و امور 
مناطق آزاد گمرك كش��ور گفت: ۹۰ درصد كاالهايي 
ك��ه وارد گمرك مي ش��وند كمتر از س��ه روز ترخيص 
مي شوند. بيشتر موبايل هاي وارداتي از گمرك ترخيص 
شده اس��ت و حدود ۱۰۰ هزار گوشي در حال ترخيص 

از گمرك است.
علي معقولي اظهارداشت: اكنون حدود ۱۰۰ هزار گوشي 
تلف��ن همراه در گمرك باقي مانده ك��ه آن نيز در حال 

ترخيص است. 
وي گفت: بيشتر گوشي تلفن هاي همراه وارداتي به دليل 

قيمت گذاري در انبارها مانده اند. 
معقولي افزود: گفته مي ش��ود ۲۰۰ كانتينر تجهيزات 
رايانه اي به دليل اختالف ارزش گذاري در گمرك مانده، 
اما چند برابر اين ميزان در اي��ن مدت از گمرك خارج 
ش��ده اس��ت.  وي گفت: از ۲۲ فروردين امسال دولت 
مصوب كرد، ثبت س��فارش فقط از طريق بانكي انجام 
ش��ود و همه كاالهاي وارداتي پيش از اين تاريخ، اجازه 

ترخيص داشتند. 
معقولي درباره ارزش گذاري كاالهاي وارداتي در گمرك 
اف��زود: پيش از اختص��اص ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني، 
واردكنندگان خواهان ارزش گذاري كمتر كاال در گمرك 

بودند اما پ��س از آن با درخواس��ت هاي مكرر افزايش 
قيمت گذاري كاالها روبرو شديم.

وي گفت: در گمرك ارزش گذاري واقعي انجام مي شود 
و كااليي به دليل ارزش گذاري در گمرك متوقف نشده 
اس��ت چرا كه صاحب كاال مي توان��د كاال را از گمرك 
ترخيص و بعدا ب��ه پرونده اخت��الف در ارزش گذاري 

رسيدگي شود .
معقول��ي اضافه ك��رد: روزانه بيش از ۴ ه��زار اظهار در 
گم��رك داريم و فقط ۲ درصد توقي��ف كاال در گمرك 
بيش از معمول اس��ت.  مديركل مركز واردات گمرك 
گفت: بيشتر كاالهايي كه با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني وارد 
شده و در گمرك توقيف اند به دليل نگرفتن كد رهگيري 

و مساله اي بين وارد كننده و بانك ها است.

نيواطلس |   نيروگاه هسته اي بدنام چرنويل كه در سال 
۱۹۸۶ تعطيل شده بود، به تازگي در قالب يك مجموعه 

توليد انرژي خورشيدي مجددا آغاز به كار كرد.
پس از گذشت بيش از سي سال از انفجار نيروگاه هسته اي 
چرنوبيل كه بدترين فاجعه هسته اي تاريخ را به وجود آورد، 
يك نيروگاه انرژي خورشيدي بر روي باقيمانده هاي سايت 
هسته اي مذكور از روز جمعه بطور رسمي آغاز به كار كرده 
است. طرح يادشده موسوم به چرنوبيل خورشيدي توسط 
 AG و شركت آلماني Rodina يك شركت اوكرايني به نام

بطور مشترك اجرا شده است. 
به همين منظور بيش از ۳۷۰۰ صفحه خورش��يدي در 
فضايي به وسعت ۱.۶ هكتار نصب شده اند و نكته جالب 
اينكه صفحات يادشده تنها ۱۰۰ متر با راكتور ۴ نيروگاه 
هسته اي چرنويل كه محل اصلي وقوع فاجعه مذكور بود، 

فاصله دارند.
قرار است برق توليد شده از طريق اين نيروگاه خورشيدي 
از اول جوالي وارد شبكه توزيع برق كشور اوكراين شود. با 
توجه به آلودگي باالي راديواكتيو منطقه يادشده كه آن را 
به محلي نامناسب براي زندگي يا كشاورزي مبدل كرده، 
احداث يك نيروگاه خورشيدي از معدود گزينه هاي باقي 

مانده براي استفاده از آن بوده است.
ظرفيت توليد برق نيروگاه يادشده يك مگاوات در ساعت 
است كه البته در مقايسه با ظرفيت ۴۰۰۰ مگاواتي نيروگاه 
هسته اي چرنوبيل رقم قابل مالحظه اي محسوب نمي شود. 
اما قرار است اين رقم در آينده به ۱۰۰ مگاوات افزايش يابد.

گيزمگ | شركت »Bezalel«پاوربانكي طراحي 
كرده  است كه با چسبيدن به پشت گوشي، موبايلتان 
را به صورت بي سيم شارژ مي كند.مشكل تمام شدن 
باتري موبايل، مساله اي است كه همه ما با آن  مواجه 

هستيم.
پاوربانك ها مي توانند به كمك حل اين مشكل بيايند.

 در اين راس��تا، شركت Bezalel يك پاوربانك توليد 
كرده  است كه به پشت گوشي همراه مي چسبد و گوشي  

را به صورت بي سيم شارژ مي كند.
اين پاوربانك موسوم به Prelude  است و ظرفيت شارژ 
آن پنج هزار ميلي آمپر ساعت است و مي تواند با سرعت 

۱۵ وات، نيروي خود را افزايش دهد.
 Prelude با اغل��ب موبايل هايي كه فناوري ش��ارژ 

بي سيم را پشتيباني مي كنند، كار مي كند.
مهم ترين وجه تمايز و برتري اين پاوربانك با نمونه هاي 
ديگر اين اس��ت كه به پشت گوشي مي چسبد و كاربر 
مي تواند همزمان با مصرف گوشي و پياده روي، بدون 

استفاده از هيچ سيمي، گوشي خود را شارژ كند.
 Prelude به نحوي طراحي شده  است كه به گوشي 
نيز آسيب نمي رس��اند.گفتني  اس��ت كه پاوربانك 
Prelude نسبت به ش��ارژهاي معمولي و سيم دار 
كاربردي تر اس��ت. به عنوان مثال، زمانيكه به هنگام 
شب گوش��ي خود را به شارژر مي زنيد، استفاده از آن 
سخت تر مي شود ولي با استفاده از اين پاوربانك اين 

مشكل حل مي شود.

بي بي س�ي | دو ژيروسكوپ تلس��كوپ فضايي هابل با 
اختالل روبرو ش��دند و به همين دليل اين ابزار فضايي از 
فعاليت خارج ش��ده و تنها مي تواند فعاليت هاي اوليه را 

انجام دهد.
دو ژيروسكوپ تلس��كوپ هابل از فعاليت خارج شده و به 
همين دليل اين ابزار فق��ط مي تواند فعاليت هاي اوليه را 
انجام دهد.   تلسكوپ هابل يكي از مهم ترين ابزارهاي علمي 
ساخت بشر اس��ت. اما اين دستگاه در روزهاي گذشته در 
وضعيت »ايمن« )safe mode( قرار گرفته تا دانشمندان 

مشكل ژيروسكوپ ها را حل كنند.
اين ابزار فضايي مجهز به ۶ ژيروسكوپ است و روز جمعه 
در حال استفاده از ۴ مورد آنها بود. اما كارشناسان متوجه 

شدند يكي از ۴ ژيروسكوپ از كار افتاده است.
پس از بروز اين مشكل كارشناس��ان سعي كردند از يك 
ژيروسكوپ ديگر تلسكوپ استفاده كنند. اما متوجه شدند 
در حقيقت دو ژيروسكوپ تلسكوپ از كار افتاده اند. به همين 
دليل هابل اكنون فقط دو ژيروسكوپ فعال دارد. هابل براي 
آنكه بتواند بطور معمول به فعالي��ت خود ادامه دهد بايد 
حداقل ۳ ژيروسكوپ داشته باشد. دكتر ريچل اوستن مدير 
ماموريت تلسكوپ فضايي هابل در يك پيام توئيتري نوشت: 
آخر هفته پر اضطرابي بود. درحال حاضر تلسكوپ فضايي 
هابل در وضعيت ايمن اس��ت تا ما راه چاره اي بيابيم. يك 
ژيروسكوپ ديگر هم خراب شده است. نخستين گام تعمير 
ژيروسكوپي است كه از كار افتاده است. تلسكوپ فضايي 
هابل از سال ۱۹۹۰ ميالدي فعاليت خود را آغاز كرده است.

     )NHS Trust(تلگراف |سرويس سالمت همگاني
Trust در انگلس��تان اخيرا به منظور كاهش هزينه ها 
و افزايش بهره وري از ربات ها در بيمارس��تان استفاده 

مي كند.
 “ East Suffolk and North Essex“ موسس��ه
س��رويس س��المت همگاني Trust در حال آزمايش 
توانايي اين فناوري هوش مصنوعي جديد است تا دريابد 
آيا اين فناوري قادر به انج��ام كارهاي اداري نظير ارايه 
خدمات اسكن و نتايج آزمايش خون از پزشكان عمومي 

به مشاوران بيمارستان است يا خير.
به گفته سرويس س��المت همگاني مذكور، استفاده از 
اين فناوري هش��ت برابر كارآمدتر از استفاده از نيروي 

انساني است.
 Ipswich اين سيستم س��ه ماه پيش در بيمارستان
راه اندازي شد و كار خود را آغاز كرد و توانست كار بيش 
از ۵۷۰ ساعتي كارمندان را خود به تنهايي انجام دهد. 
سرويس س��المت همگاني Trust ادعا مي كند كه با 
داشتن اين سيستم آنها طي ۹ ماه آينده ۲۲۰ هزار پوند 

ذخيره خواهند كرد.
دارن آتكينس مع��اون فناوري اطالع��ات و ارتباطات 
East Suffolk and North Essex موسس��ه

گفت: به اين ربات ها هم مي توان همانند انسان كاري را 
آموزش داد. در حال حاضر يك كارمند مبتني بر هوش 
مصنوعي مي تواند عملكردي برابر با هشت نيروي انساني 

داشته باشد.

كامپيوترورلد |  بسياري از كاربراني كه در روزهاي اخير 
سيس��تم عامل ويندوز ۱۰ خود را به روز كرده اند از پاك 
شدن ناگهاني بسياري از فايل هاي ذخيره شده خود خبر 
داده اند. بسياري از اين افراد مي گويند با وجود تالش هاي 

فراوان نتوانسته اند فايل هاي پاك شده را بازيابي كنند.
 version Win۱۰ به روزرساني جديد ويندوز موسوم به
۱۸۰۹ جنجال گسترده اي در دنياي فناوري به راه انداخته 
و كاربران معترض به مايكروسافت با حضور در شبكه هاي 
اجتماعي نسبت به دس��تكاري فايل هاي شخصيشان 

توسط اين سيستم عامل به شدت اعتراض كرده اند.
ش��دن پ��اك  باع��ث  روزرس��اني  ب��ه   اي��ن 
 تمام��ي فايل ه��اي ذخي��ره ش��ده در پوش��ه هاي

 Videos\ و Documents، \Pictures، \Music\
ويندوز مي شود و مشخص نيست مايكروسافت چه زماني 
راه حلي براي اين مش��كل ارايه مي ده��د. كاربران براي 
بازيابي فايل هاي پاك شده خود به اين دليل مي توانند از 
نرم افزار Recuva استفاده كنند كه نسخه اي رايگان از 
آن از اين آدرس در دسترس است. البته اين نرم افزار داراي 
يك نس��خه پولي و حرفه اي هم هست. البته براي اينكه 
نرم افزار يادشده عملكرد بهتري داشته باشد، كاربران بايد 
تا قبل از بارگذاري و اجراي اين نرم افزار از هرگونه تغيير، 
جابه جايي و دستكاري برنامه ها وفايل هاي ذخيره شده بر 
روي رايانه خود خودداري كنند. در صورت بي توجهي به 
اين مساله ممكن است بخشي از فايل هاي از دست رفته 

قابل بازگرداندن نباشد.

انگجت |  ش��ركت فيس بوك دو دستگاه جديد به 
نام هاي »پورتال« و »پورتال پالس« را براي برقراي 

تماس ويدئويي رونمايي كرده است.
فيس بوك به تازگي از دو دستگاه جديد براي ارتباط 
ويدئويي رونمايي كرده است. دستگاه هاي جديد به 
نام هاي Portal با قيمت ۱۹۹ و Portal+ با قيمت 

۳۴۹ دالر عرضه مي شوند.
اين دس��تگاه ها اكن��ون ب��راي تحويل م��اه نوامبر 
پيش فروش مي شوند. دس��تگاه هاي مذكور دوربين 
ه��ايwide angle مجه��ز به ه��وش مصنوعي 
هستند كه كاربران را در اطراف اتاق دنبال مي كنند و 
چشم انداز تصوير را براساس آن تنظيم مي كنند. اين 
ويژگي انتقاد كارشناسان امنيتي را برانگيخته است.

دس��تگاه Portal + نس��خه اي بزرگ تر با نمايشگر 
۱۵.۶ اينچي و وضوح ۱۰۸۰ پيكسل است. پورتال 
نيز نمايشگر ۱۰ اينچي با وضوح ۷۲۰ پيكسل دارد. 
كارب��ران مي توانند هنگام تم��اس ويدئويي بين دو 
حالت پرتره و منظره انتخاب كنند. هر دو دس��تگاه 
دوربيني ۱۲ مگاپيكسلي و دو ميكروفون در پشت 

و جلو دارند.
دوربين هاي ۱۲ مگاپيكس��ل اين دستگاه ها با زاويه 

۱۴۰ درجه از هوش مصنوعي اس��تفاده مي كنند تا 
تصوي��ر كاربر را با توجه به حرك��ت او در اتاق تنظيم 
كنن��د. اين ويژگي ك��ه Smart Camera ناميده 
مي ش��ود، بطور اتوماتيك تصوير را براساس افرادي 
كه وارد يا خارج مي شوند، تنظيم مي كند. هنگاميكه 
كاربران حرك��ت مي كنند دوربين ط��وري تنظيم 

مي شود كه آنها را در قاب تصوير بگنجاند.
دس��تگاه هاي پورتال و پورتال پالس براي برقراري 
و درياف��ت تم��اس ويدئويي از فيس بوك مس��نجر 
استفاده مي كنند. عالوه برآن اين دستگاه ها با دستيار 
صوتي آمازون يكپارچه ش��ده اند كه طيف وسيعي از 
اپليكيشن ها مانند اسپاتيفاي و پاندورا را فعال مي كند. 
همچنين عالوه بر دس��تورهاي عادي مانند كنترل 

وضعيت آب وهوا و س��فارش خريد مواد خوراكي را 
انجام مي دهند. 

كاربران اين دستگاه ها مي توانند با گفتن جمله »هي 
پورتال« تماس ويدئويي برقرار كنند. دس��تگاه هاي 
پورتال همچنين مجهز ب��ه بلندگوي بلوتوثي و يك 

بلندگوي ديگر هستند كه با صوت فعال مي شود.
در كنار اين موارد، دستگاه هاي پورتال را مي توان براي 
نمايش ويدئو از اپليكيشن هايي مانند فيس بوك واچ 

و فود نتورك استفاده كرد.
 فيس بوك س��عي كرده در اين محص��ول به حريم 
خصوصي كاربران توجه كند. هنگاميكه تماسي برقرار 
مي ش��ود، پس از قبول آن از س��وي گيرنده، دوربين 
روشن مي ش��ود. اين درحالي است كه دستگاه هاي 

مشابه ديگر در بازار چنين قابليتي ندارند.
 فيس بوك همچنين قابليت غيرفعال كردن دوربين 
و ميكروفون در هر دو دس��تگاه را فراهم كرده است. 
كاربران مي توانند يك پسورد ۱۲ كاراكتري براي قفل 

نگه داشتن دستگاه به كار گيرند.
فيس بوك از يك سال قبل ساخت دستگاه هاي چت 
Portal را آغاز كرده بود اما به دليل رسوايي كمبريج 

آنااليتيكا آن را رها كرد.

۱۰۰ هزار گوشي در حال ترخيص از گمرك

تبديل چرنوبيل به نيروگاه 
انرژي خورشيدي

رونمايي از يك پاوربانك 
بي سيم كه به گوشي مي چسبد

 تلسكوپ هابل
دچار اختالل شد

 ربات هايي كه 8 برابر انسان
كار مي كنند

نرم افزاري براي بازگرداندن 
فايل هاي پاك شده

فيس بوك دستگاه مخصوص تماس ويدئويي را رونمايي كرد

رويداد

بازار فراسو



11 بنگاهها

در امتداد طرح هاي محروميت زد ايي و خدمت رساني بنياد بركت  

كاروان سالمت احسان حركت كرد
گروهبنگاهها|

محمد مخبر رييس س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( 
در مراس��م رونمايي و اعزام كاروان سالمت احسان 
به هزار نقطه محروم كش��ور با اشاره به برجستگي 
نقش امام حس��ين )ع( در ميان ديگ��ر ائمه اطهار، 
اظهار داشت: ايشان شاهد شهادت امير المومنين 
)ع( در س��ال چهلم هجري بودند و در جريان واقعه 
صلح امام حس��ن )ع( قرار داشتند و تا شهادت اين 
حض��رت در تبعيت كامل از امام زم��ان خود )امام 

حسن )ع(( بودند.
به گزارش »تعادل« او ادامه داد: امام حس��ين )ع( 
پس از شهادت امام حسن )ع( و تا زمان زنده بودن 
معاويه كه ۱۰ سال به طول انجاميد همچنان به عهد 

صلح پايبند بودند.
مخب��ر گفت: معتقدم اگر مردم كوفه امام حس��ين 
)ع( را دعوت نمي كردند و يزيد كه به فساد اخالقي 
علني مبتال نبود بر سر كار نمي آمد امام حسين )ع( 

تصميم ديگري مي گرفتند.
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( ب��ا تاكيد بر 
اينكه به درك واصل ش��دن معاويه و نصب يزيد به 
عنوان جانش��ين در نظام به ظاهر اس��المي و فشار 
مردمي براي حل بحران ها موجب به ميدان آمدن 
ايشان شد اظهار داشت: هرچند نصب امام از سوي 
حق تعالي صورت مي گيرد اما خواس��ت مردم هم 

تاثيرگذار است.
او با بيان اينك��ه محوريت م��ردم دراعمال امامت 
تاثيرگذار اس��ت تصريح كرد: حاكميت با تقاضاي 

مردم ممكن مي شود. 
مخبر با اشاره به اينكه امام خميني )ره( پس از فوت 
آيت اهلل بروجردي مس��ووليتي را در حوزه برعهده 
نگرفتند و با اصرار مردم به چاپ رساله اقدام كردند 
گفت: وقتي مردم از ايش��ان براي رهبريت انقالب 

اسالمي درخواست كردند به روي صحنه آمدند.
مخبر ادامه داد: پس از رحل��ت حضرت امام)ره( با 
وجود در قيد حيات بودن بسياري از مراجع، سيدي 
از گوشه خراسان كه به عنوان عالم متدين، محقق 
و مبارز خوش ذوق ش��ناخته مي ش��دند، جانشين 

امام شدند.

   محوريت مردم در نظام اسالمي
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( گفت: بخشي از 
نحوه جانشيني ولي فقيه مربوط به سازوكارهاي نائبيت 
امام زمان )عج( مي ش��ود و بخش��ي از آن به محوريت 
مردم در نظ��ام حكومتي باز مي گ��ردد. او اضافه كرد: 
اگر دس��تگاه هاي حاكميتي در كشور در جهت منافع 
مردم حرك��ت نكنند، نمي توانند از س��وي آنها نيابت 
داشته باشند. مخبر مهم ترين خدمت و تكليف نهادها 
و دستگاه هاي كش��ور را خدمت به مردم دانست و ابراز 
داشت: بايد نهضت خدمت رساني به مردم با محوريت 
مردم برپا ش��ود. رييس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( با 
اشاره به شكل گيري بس��يج سازندگي پس از پيروزي 
انقالب گفت: امام خمين��ي )ره( فرمودند ما به دنبال 
بس��يج ۲۰ ميليوني هستيم. در آن زمان كل جمعيت 
ايران ۳۰ ميليون بود و اين س��خن امام بدين معنا بود 
كه مردم مسوول همه امور كشور هستند. او تاكيد كرد: 
توانسته ايم با قدرت در مقابل توطئه هاي دشمن در طول 
چهل سال اخير بايستيم و امروز دشمن جنگ وسيع و 
عميق معيش��تي را با ما آغاز كرده است. مخبر افزود: با 
استفاده از امكانات و نيروهاي انساني متعهد و فداكار در 
اين جنگ، نگراني باقي نمي ماند. او با بيان اينكه دشمن 
دلواپس حركت جمهوري اسالمي است و ما براي مقابله 
با توطئه ها نگراني نداريم اظهار داشت: امام خميني )ره( 
و مقام معظم رهبري )مدظله( هنر به صحنه كشيدن 
مردم در شرايط حساس را دارند و بحث آتش به اختيار 
از همين جهت از سوي رهبري بيان شده است. رييس 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( ادامه داد: با اين 
ش��عار همه ۸۰ ميليون نفر جمعيت اي��ران براي حل 
مشكالت به صحنه خواهند آمد. مخبر با تاكيد براينكه 
مشكل معيشتي توطئه سنگين دشمن عليه مردم ايران 
است، گفت: بايد اين مساله را با حضور مردم حل كنيم. 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت ام��ام )ره( با همه توان و 
امكانات با به صحنه كشيدن مردم پيش قدم شده است.

   تالش براي بهبود ش�اخص هاي بهداشتي 
و خدماتي

رييس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( با اشاره به شروع 
به كاربنياد بركت احس��ان براي ح��ل برخي از اين 

مشكالت گفت: اهداي جهيزيه به نيازمندان و كاشت 
حلزون گوش با همين هدف انجام شد و با كمك اين 
ستاد هيچ كودكي به دليل مشكل مالي از اين درمان 
بي نصيب نمي ماند. او با بيان اينكه پيش از انقالب، 
ايرانيان با مش��كالت فوق العاده اي در حوزه سالمت 
روبه رو بودند اظهار داش��ت: پزش��كان بنگالدش��ي 
و هندي با كمترين س��طح تحصيالت پزش��كي در 
شهرهاي بزرگ كشور طبابت مي كردند و ۷۸ درصد 

شهرهاي كشور آب و برق نداشت. 
مخبر ادامه داد: اين در حالي است كه پس از انقالب، 
كشور پيشرفت قابل توجهي در حوزه پزشكي داشته؛ 
عمده روستاها صاحب امكانات اوليه و آب و برق شده 

و سن اميد به زندگي به ۷5 سال رسيده است. 

رييس س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت ام��ام )ره( از 
س��اخت۱5۴ خانه بهداش��ت، تامين هزينه درمان 
5۰ هزار بيمار سرطاني، بيمه درماني مردم مناطق 
محروم و اعطاي وام قرض الحس��نه درماني از سوي 
بنياد بركت خب��ر داد و گفت: ام��روزه ۹۶ درصد از 
داروهاي مورد نياز كشور در داخل توليد مي شود و ۴ 
درصد داروهاي مصرفي ايرانيان خارجي است. اين 
۴ درصد دارو، ۳۰ درصد هزينه هاي دارويي كشور را 
شامل مي شود و ۱5۰ ميليارد تومان از جيب بيماران 

صعب العالج برمي دارد. 
او از آغاز فعاليت يك شهرك دارويي در اطراف تهران 
خبر داد و گف��ت: تمركز ما به تولي��د اين داروهاي 
وارداتي بوده و تمام افرادي كه مي توانند براي توليد 

اين داروه��ا اقدام كنن��د در اين ش��هرك امكاناتي 
به آنها داده مي ش��ود. رييس س��تاد اجرايي فرمان 
امام)ره( در پايان از ارايه ي��ك پكيج كامل خدمات 
پزش��كي براي ۷5۰۰ بيمار در اس��تان هاي محروم 
كشور از س��وي بنياد بركت احسان خبر داد و گفت: 
اين مجموعه خدمات پزش��كي، بستري تحت نظر، 
تزريقات و پانس��مان، داروخانه اي با تنوع ۱۳۰ قلم 
دارو، آزمايشگاهي و تله مديسين )دوراپزشكي( را به 
مردم مناطق محروم با حضور ۱۳۲ نفر كادر درماني 
ارايه خواهد داد. همچنين اين مجموعه قابليت بسيار 
خوبي براي ارايه خدمات در شرايط بحران را دارد و 
به عنوان اولين ماموريت به مناطق سيل زده شمال 

كشور اعزام خواهند شد.
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تردد بيش از ۵۰ درصد زائران 
كربال از مرز مهران

ايلام|معاون سياس��ي 
امنيتي استاندار ايالم گفت: 
امسال به دليل نزديكي مرز 
مهران به عتب��ات و راحتي 
و س��هولت در تردد بيش از 
5۷ درصد از جمعيت كشور 
از م��رز مهران ب��ه كربالي 
معلي مشرف مي ش��وند. نوذري در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران، گفت: از بهمن ماه سال گذشته تا به امروز 
جلسات متعددي با موضوع س��تاد اربعين و با حضور 
اس��تاندار برگزار ش��ده كه در اين جلسات كميته هاي 
تخصصي اربعين مشخص شده و چالش ها و مشكالت 

سنوات گذشته مورد بررسي قرار گرفته است.
جانشين ستاد اربعين استان ايالم افزود: در سال ۹۷ و با 
برگزاري جلسات منظم و متعدد زير ساخت هاي الزم 
براي تردد زوار اربعين انجام شده و استان آماده استقبال 

از زوار اباعبداهلل الحسين)ع( است.
نوذري معاون سياسي امنيتي استاندار درباره تردد تعداد 
استان هاي كش��ور از مرز بين المللي مهران به كربالي 
معلي گفت: پيش بيني مي شود امسال به دليل نزديكي 
مرز مهران به عتبات و راحتي و سهولت در تردد، بيش 
از 5۷ درصد از جمعيت كشور از مرز مهران به كربالي 

معلي مشرف مي شوند.

توزيع عادالنه الستيك
 اولويت ماست

مازنلدران| مدي��ركل 
راه��داري وحم��ل ونق��ل 
ج��اده اي مازن��دران اعالم 
كرد توزيع عادالنه الستيك 
اولويت ماس��ت. به گزارش 
»تعادل« آفرين محمد زاده 
هماهنگ��ي  در جلس��ه 
چگونگي نحوه توزيع الستيك كاميونها، وسيله نقليه 
باربري و مسافربري اظهار كرد: عدالت از آغاز طرح توزيع 
الستيك مورد نياز رانندگان شاغل در بخش حمل ونقل 
جاده اي بر اس��اس نرخ مصوب در استان برقرار است از 
آغاز شروع توزيع تاكنون حدود ۱۲۰۰ حلقه الستيك به 
متقاضيان تحويل داده شد. او ضمن اعالم اين خبر افزود: 
با توجه به ش��رايط گذرا كه در آن قرار داريم اختصاص 
الستيك به رانندگان براساس پيمايش و كاركرد ناوگان و 
نوع ناوگان و بر اساس نياز انجام مي پذيرد كه ايجاد عدالت 
در توزيع الستيكها از اهداف اين اداره كل بوده كه ان شاهلل 
بتوانيم اين شرايط گذرا را از سر بگذرانيم و با تثبيت نرخ 
ارز و بهبود ش��رايط اقتصادي به حالت عادي برگرديم . 
محمدزاده    اظهار داشت: اين اداره كل هم آمادگي كامل 
دارد نسبت به رس��يدگي موثر به مطالبات رانندگان و 
پاسخگويي به مشكالت آنها اقدام كند  و مشكالت آنها 

خارج از نوبت رسيدگي كند.

ايراني ها ساالنه 11 كيلو
 كمتر تخم مرغ مي خورند

سلمنان| مع��اون بهبود 
توليدات دامي سازمان جهاد 
كشاورزي استان سمنان از 
سرانه پايين مصرف تخم مرغ 
به عنوان يكي از سالم ترين 
موادغذايي خبر داد و گفت: 
برنامه ريزي شده كه مصرف 

ساالنه تخم مرغ هر ايراني به ۲5۰ عدد در سال برسد.
به گزارش ايسنا، مصطفي شاه حسيني از وجود ۳۸ واحد 
فعال مرغ تخمگذار با ظرفيت حدود ۲ ميليون قطعه در 
اين استان خبر داد و گفت: س��االنه حدود ۲۰ هزار تن 
تخم مرغ در استان سمنان توليد مي شود. روزانه بطور 
متوسط 55 تن تخم مرغ از طريق واحدهاي فعال صنعتي 
و بومي اس��تان توليد و به بازار مصرف عرضه مي شود. 
نزديك ۴5 درصد از توليد روزانه اين استان مازاد نياز بر 

استان بوده كه به استان هاي همجوار ارسال مي شود.
معاون بهبود توليدات دامي س��ازمان جهاد كشاورزي 
استان سمنان بر ضرورت افزايش سرانه مصرف تخم مرغ 
در استان تأكيد كرد و گفت: متوسط مصرف سرانه تخم 
مرغ در ايران حدود ۱۱ كيلوگرم و در كشورهاي توسعه 
يافته بيش از ۱5 كيلوگرم است. او با بيان اينكه تخم مرغ 
يك ماده غذايي بسيار غني است افزود: تخم مرغ   به عنوان 
پرطرفدارترين و پرمصرف ترين  مواد غذايي  شناخته شد.

تبديل روستا به شهر از علل 
كاهش جمعيت روستايي

آذربايجلانشلرقي|
مديركل بنياد مسكن انقالب 
اس��المي آذربايجان شرقي 
از آغ��از چهارمي��ن ط��رح 
آمارگي��ري از ويژگي هاي 
مس��كن روس��تايي از ۲۱ 
مهرم��اه خب��ر داد و گفت: 
تبديل روستا به ش��هر و مهاجرت روستاييان دو علت 
كاهش جمعيت روستايي كشور است. حافظ باباپور در 
نشست خبري در خصوص سوابق طرح آمارگيري، گفت: 
پيش از اين در سال هاي ۸۲، ۸۷ و ۹۲ اين طرح اجرا شده 
بود و امس��ال نيز با اهداف شناخت برخي ويژگي هاي 
مرتبط با مس��كن در آبادي ها، ش��ناخت ويژگي هاي 
كمي و كيفي واحدهاي مسكوني روستايي و شناخت 
ويژگي هاي كمي و كيفي واحدهاي مس��كوني تحت 
پوشش طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستايي 
در ۱۳5 دهس��تان، ۳۸5 روس��تا براي ۱۰ هزار و ۸۹۴ 
واحد توسط ۴۳ مامور آمارگير و ۱۰ كارشناس بازبين 
انجام مي شود. به گفته اين مقام مسوول، با استفاده از اين 
طرح تغييرات ايجاد شده در واحدهاي مسكوني بهسازي 
شده را مي توان شناسايي كرد همچنين اطالعات مالكانه 
و فني واحدهاي مسكوني نظير مساحت، عمر ساختمان، 
تعداد طبقات و نوع استفاده از مصالح را جمع آوري كرد.

در كشور 
كمبود كاال  نداريم

خراسلانجنوبي|رييس 
س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراس��ان جنوبي 
گفت: مش��كلي در تامين 
اقالم موردنياز استان نداريم و 
هيچ كااليي در كشور كمبود 
ندارد. به گ��زارش ايرنا داود 
شهركي ديروز در نشست كارگروه تنظيم بازار شهرستان 
طبس اف��زود: اگر در مواردي تامين برخي كاالها دچار 
مشكل شد، ناشي از هجوم هدفمند به يك كاالي خاص 
بود. اعمال برخي تحريم ها و فشار در حوزه ارز كشور باعث 
التهاب قيمت شد كه كشور آمادگي اين اتفاق را داشت.

او گفت: حركت هماهنگ رسانه اي و هدايت شده از 
خارج باعث فشار بيشتر ش��د و حتي برخي افراد در 
داخل متعلق به هيچ صنفي نبودند اما ورود پيدا كردند 
و جامع��ه را به عطش و هجوم ب��راي خريد تحريك 
رواني مي كردند. او با اش��اره ب��ه موضوع حمل و نقل 
گفت: گروه هايي آمدند كه چه بسا كاميوندار نبودند 
و مردم را در شبكه هاي اجتماعي تحريك مي كردند، 
اعتصاب تجمعي هدفمند كم ب��ود اما برخي به اين 
موارد دامن مي زدند و گروه هايي نيز وارد ش��دند كه 
در تردد كساني كه نمي خواستند وارد اين فضا شوند 

ناامني ايجاد كنند.

چهره هاي استاني

ويژه

 مراسم توديع و معارفه 
شركت فوالد مباركه اصفهان

اصفهان|مع��اون وزير صنع��ت از كاركنان فوالد 
مباركه خواس��ت تا مديريت جدي��د را مثل دوران 

مديريت سبحاني حمايت و همراهي كنند.
مهدي كرباسيان در اين زمينه گفت: نقش فوالد در 
توسعه كشورها اساسي است و از ۲ هزار ميليارد دالر 
تجارت جهاني ۴۳ درصد متعلق به فوالد است و در 
ايران اين نقش اساسي را فوالد مباركه ايفا مي كند. 
س��بحاني حوزه فوالد مباركه را به خوبي اداره كرد و 
اين موضوع براي دولت، ايميدرو و كشور ارزنده است. از 
هيات مديره سابق تشكر مي نمايم و اميدوارم كاركنان 
شركت و مسووالن استاني مديريت و هيات مديره 

جديد را حمايت نمايند.
كرباسيان در پايان سخنراني خود اعالم كرد اميدوارم 

بنده هم مثل دكتر سبحاني عاقبت بخير شوم.

 اقدام بازاريان ممسني
 در پاسخ به حاشيه ها

شيراز|فرماندار شهرستان ممسني گفت: بازاريان 
و اتاق اصناف شهرس��تان ممسني دست به اقدامي 

ابتكاري زدند.
داوود ايوبي با اش��اره به اقدامات اخاللگرانه برخي از 
سايت ها و رسانه هاي خارجي مبني بر تعطيلي بازارها 
گفت: بازاريان شهرس��تان ممس��ني و شهر نورآباد 
تصميم گرفتند براي مقابله با توطئه هاي دشمنان 
در ساعات غير از ساعت رسمي نيز مغازه هاي خود 

را باز نگه دارند. 
فرماندار شهرستان ممس��ني افزود: بازاريان در اين 
زمينه نيز بيانيه اي صادر و اعالم كردند كه براي كمك 

به مردم انصاف را بطور كامل رعايت كنند.

پيام تبريك به مناسبت هفته 
نيروي انتظامي

ساري|سيد محسن موسوي تاكامي مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري مازندران- ساري، با ارسال پيامي، 
هفته نيروي انتظامي را به فرماندهي نيروي انتظامي 
استان مازندران و كليه كاركنان زحمتكش نيروي 

انتظامي تبريك گفت.
در بخش��ي از اين پيام آمده است: » بي ترديد رشد و 
شكوفايي و ارتقاء و پيشرفت كشور مرهون شجاعت، 
دالوري و ايثارگري غيور مرداني است كه با توكل به 
خداوند متعال و اس��تعانت از انفاس قدسي حضرت 
وليعصر )عج( و با تالش هاي فراوان جان خود را جهت 
برقراري نظم و امنيت و آرامش مردم نثار مي كنند. 
بدين وسيله اينجانب با گراميداش��ت ياد و خاطره 
شهداي گرانقدر و سرافراز نيروي انتظامي، هفته ناجا را 
خدمت جنابعالي و كليه كاركنان زحمت كش نيروي 
انتظامي استان مازندران كه استمرار نظم و امنيت را 
سرلوحه كارهاي خود قرار داده اند تبريك و تهنيت 

عرض مي كنم.«

دستگيري ۱۰ نفر از اخاللگران 
جاده اي در كرمانشاه

كرمانشاه|رييس كل دادگستري استان كرمانشاه 
از دس��تگيري ۱۰ نفر به اتهام ايجاد مزاحمت براي 
كاميونداران خبر داد و گفت: خوش��بختانه در حال 
حاضر امنيت خوبي در سطح جاده هاي استان برقرار 
اس��ت. محمدرضا عدالتخواه به افرادي كه در تردد 
كاميون ها و حمل و نقل جاده اي اخالل ايجاد مي كنند 
هشدار داد و گفت: در صورت وقوع اين جرم با متهمان 

آن به شدت برخورد خواهد شد.
اين مقام عالي دس��تگاه قضايي كرمانشاه بيان كرد: 
اگر كس��ي مزاحمتي مثل سنگ پراني به كاميوني 
داشته باش��د كه منجر به انحراف، صدمه و يا آسيب 
راننده شود و حتي خدايي نكرده راننده اي فوت كند 
مي تواند عنوان اتهامي قتل عمدي را بر پرتاب كننده 
سنگ بدنبال داشته باشد. همچنين اين افراد ممكن 
است مشمول عنوان اتهامي قطاع الطريق يا مفسد 
في االرض شوند كه در اين صورت مجازات هاي بسيار 

سنگين در انتظارشان خواهد بود.

شناسايي ۱3 نفر از كاركنان 
متخلف شهرداري كرج

كرج|دادس��تان ك��رج از دس��تگيري ۱۳ نفر از 
كاركنان شهرداري اين كالنشهر خبر داد.

حاجي رضا شاكرمي اظهار كرد: بالتكليفي وضعيت 
شهردار كرج و قصور اعضاي شوراي شهر در انتخاب 
ش��هردار اين كالنشهر موجب مش��كالت و ضرر 
ش��هرداري و عدم خدمات رس��اني به شهروندان 
ش��ده اس��ت. او اضافه كرد: همچنين بالتكليفي 
ش��هرداري موجب افزايش روز افزون تخلفات در 
بدنه شهرداري، رش��د فزاينده داللي، اعمال نفوذ 
بر خالف ح��ق و مقررات و تضييع حقوق عمومي 

شده است.
شاكرمي گفت: س��ربازان گمنام امام زمان )عج( 
اس��تان گزارش كاملي درباره تعدادي از پرسنل 
متخلف شهرداري به دس��تگاه قضايي منعكس 
كردند كه براس��اس آن تاكنون ۱۳ نفر از پرسنل 
ش��هرداري، افراد دالل و كار چاق كن شناسايي و 
دستگير ش��دند. عمده فعاليت اين افراد كار چاق 
كني، اخذ رشوه در حوزه ساخت و ساز غير مجاز، 
خريد و فروش پست هاي مديريتي، اعمال نفوذ بر 
خالف حق و مقررات، غصب عناوين و جعل است 
كه پرونده در حال بازرسي و تكميل تحقيقات است.

نا يب رييس اتاق تعاون ايران خبر داد

بخش تعاون و اقتصاد صاحب رسانه تخصصي مي شود

استفاده مقطعي برخي تجار از كارت بازرگاني آشنايان

 شبكه تخصصي »اليو يو« با محوريت اقتصاد و تعاون در 
راستاي رونق دادن به كسب و كارهاي نوين در فضاي 

مجازي ايجاد مي شود.
به گزارش »تعادل« از پايگاه خبري اتاق تعاون تهران، 
نايب رييس اتاق تعاون ايران با اشاره به ضرورت ايجاد 
اين رسانه با هدف رونق كسب و كارهاي نوين از ايجاد 

شبكه تخصصي اليو يو در فضاي مجازي خبر داد.
اس��ماعيل خليل زاده نايب رييس اتاق تعاون ايران با 
بيان اين مطلب گفت: اين رسانه كه با محوريت مباحث 
روز اقتصادي در نظر گرفته شده است از طريق فضاي 

مجازي پخش مي شود.
رييس اتاق تعاون اس��تان تهران ادامه داد: اين شبكه 
 ios به صورت وب سايت و اپليكيش��ن هاي اندرويد و
در اختيار كاربران قرار خواهد گرفت. وي خاطرنشان 
كرد: اين رسانه قرار نيست پخش برنامه هاي محدود 
به يك برنامه انتقادي – اقتصادي باشد بلكه قرار است 
برنامه هاي آموزشي و انگيزشي در جهت منويات مقام 
معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي و تعاون باشد 

كه جاي ثابتي را در ميان مخاطبان باز كند.
يادآور مي ش��ود؛ برنامه هاي تلويزيون��ي كه در حوزه 
اقتصاد پخش مي شود داراي ويژگي هاي خاص خود 
هس��تند. اقتصاد به عنوان يك علم و تخصص همواره 
مورد توجه عموم مردم نيز بوده اس��ت، چون اين علم 
در زندگي روزمره مردم و معيش��ت آنان بيش از پيش 

تاثيرگذار است.

   مجوز فعاليت در رسانه
به گفته رييس اتاق تعاون تهران، در چند وقت اخير نيز با 
توجه به نوسانات اقتصادي كه مستقيما روي سفره هاي 
مردم تاثيرات خود را گذاشته است بيش از پيش همه 
توجه ها به سمت اقتصاد و مباحث مربوط به آن جلب 
ش��ده است. در نتيجه صدا و س��يما نيز به فراخور اين 
موضوع بايد بيش از گذشته به توليد و پخش برنامه هاي 
ارزنده در حوزه هاي اقتصادي و اقتصاد تعاون بپردازد. 
اين مقام در خصوص اهداف راه اندازي نخستين رسانه 

تخصصي در حوزه اقتصاد و كارآفريني اذعان داشت: 
براي اين مهم 5هدف تعريف ش��ده اس��ت كه شامل 
ترويج فرهن��گ و آموزش در حوزه اقتص��اد و تعاون، 
كمك به كسب و كارهاي نوين و پوشش دادن تصويري 
اس��تارت آپ ها با توجه به منويات مقام معظم رهبري 
در حوزه اقتصاد مقاومتي و تع��اون، تبديل چالش ها 
حوزه اقتصاد به فرصت در كسب و كار با آموزش هاي 
تخصصي، اقتصاد خرد و كالن و معرفي تعاوني هاي برتر 

و موفق، مي شود.

پيشنهاد همراه اول براي سيم كارت هاي غيرفعال
همراه اول براي فعالسازي سيم كارت هاي خاموش 
سه پيشنهاد به مشتركان داده است كه با اجراي 
آن مي توانن��د از ۱۰۰دقيقه مكالمه رايگان درون 
ش��بكه اي در م��دت يك ماه، ۷۰ ت��ا ۱۰۰ درصد 
تخفيف مكالمه با خطوط همراه اول تا سه ماه و ۲ 
گيگابايت اينترنت هديه يك ماهه برخوردار شوند. 
به گ��زارش موج، با افزايش رقاب��ت بين اپراتورها 
براي جذب مش��ترك هاي بيش��تر، هم��راه اول 
پيش��نهادهاي جديدي را به مخاطبان ارايه كرده 
اس��ت كه ضمن اينكه مي تواند جايگاه خود را به 
عنوان اپراتور نخست تثبيت كند، به دليل هدايايي 
كه به مخابان ارايه مي دهد مي تواند از محبوبيت 

بيشتر برخودار شود.
 يكي از پيش��نهادهاي همراه اول ج��ذب دوباره 
مشترك هايي است كه در تابستان اخير سيم كارت 
آنها خاموش بوده است، در اين فراخوان همراه اول 

اعالم كرده، مش��ترك هاي كه داراي سيم كارت 
همراه اول هستند كه در چند ماه گذشته خاموش 
بوده است تا پايان مهرماه فرصت فعال سازي دارند 
كه با انج��ام آن مي توانن��د از ۱۰۰دقيقه مكالمه 
رايگان درون ش��بكه اي در مدت ي��ك ماه، ۷۰ تا 
۱۰۰ درصد تخفيف مكالمه با خطوط همراه اول 
تا س��ه ماه و ۲ گيگابايت اينترنت هديه يك ماهه 

بهره مند شوند.
حال با توجه ب��ه اينكه ش��بكه خدمات دهي اين 
اپراتور به طور گس��ترده در سراس��ر كشور وجود 
دارد و در بخش خدمات اينترنتي نيز سرويس هاي 
مناس��بي ارايه مي كند اين پيش��نهاد مي تواند از 
سوي مشترك ها مورد استقبال قرار گيرد، گرچه 
س��اير اپراتورها نيز بدون برنامه نيستند و به طور 
قطع پيشنهادهاي جديد را براي حفظ سهم خود 

در بازار ارايه مي كنند.

دبير اتاق تعاون استان همدان از صادرات ۱۲ ميليون 
دالري تعاوني هاي استان در ۶ ماهه ابتداي امسال خبر 
داد. رحمان نادي با اش��اره به كاالهاي صادر ش��ده در 
۶ماهه نخست سال، بيان كرد: صادرات در زمينه مواد 
غذايي، كاالهاي ساختماني، فرش به ارمنستان، دارو 
وگياهان دارويي به تركيه و عراق صادر ش��ده است. او 

درباره استفاده برخي افراد از كارت هاي بازرگاني تجار، 
گفت: تجار صادركننده كاال كه كارت قانوني ندارند، به 
علت اينكه صادرات آنها مقطعي و موردي است و صرف 
نمي كند كارت تهيه كنند از كارت آش��نايان استفاده 
مي كنند اما در واقع براي تهيه و صدور كارت هيچ مانعي 

و مشكلي وجود ندارد.

دريچه
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4 هزار  و 281 نفر از  زندانيان جرايم غيرعمد، بدهكاران مهريه هستند

بالتكليفي مهريه با سكه چهار ميليوني
آمار منتشر شده از زندانيان مهريه در ماه هاي اخير، به طرز 
قابل توجهي حكايت از افزايش تعداد زندانيان مهريه دارد. 
باال رفتن قيمت س��كه و گذشتن آن از مرز چهار ميليون 
تومان، برخي از زناني را كه نسبت به طالق مردد بودند، به 
دادگاه خانواده كشانده و بازار طالق و دريافت مهريه را داغ 
كرده است تا مرداني كه توانايي پرداخت مهريه ندارند، روانه 
زندان شوند. ناتواني در پرداخت مهريه با اين قيمت سكه نيز، 
مزيد بر علت بوده تا تعداد زندانيان مهريه افزايش يابد. بنا بر 
آماري كه اسداهلل جواليي ، مديرعامل ستاد ديه كشور، اعالم 
كرده است از ميان 14 هزار محكوم غيرعمد در زندان هاي 
كشور، 4هزار و 281 نفر بدهكاران مهريه هستند، زندانياني 
كه اين روزها نوسان قيمت سكه بيشتر از افراد ديگر جامعه، 
برايشان به كابوس تبديل شده است. نتيجه چنين وضعيتي 
سبب شده تا اخيرا نمايندگان مجلس، بارها و بارها برآن 
شوند تا براي مهريه، نسخه هاي جديدي بپيچند، برخي 
از نمايندگان به دنبال حذف مهريه هستند، عده اي قائل به 
كاهش كف مهريه عنداالستطاعه از 110سكه به 50سكه اند 
و گروه ديگري نيز معتقدند كه قانون تقسيم50درصد اموال 

به دست آمده بعد از ازدواج بين زوجين اجرايي شود. 

   دخال�ت در مهريه براس�اس قان�ون مدني 
ممكن  نيست

نخستين بار پيشنهاد به روز كردن قانون مهريه و تقسيم 
اموال بعد از ازدواج به جاي تعيين مهريه توسط مسعود 
رضايي، نايب رييس كميس��يون اجتماعي مجلس در 
اين كميسيون مطرح ش��د؛ پيشنهادي كه با مخالفت 
بانوان نماينده مواجه ش��د و فعال مسكوت مانده است. 
براساس پيشنهاد مطرح شده، همچنين ممكن است 
سكه از مهريه برداشته ش��ود و به جاي آن دارايي هاي 
ديگر مانند زمين و... جايگزين شود تا به اين ترتيب در 
زمان مطالبه مهريه زوج با مش��كل روبرو نشود. راهكار 
ديگري ك��ه در اين باره ارايه ش��ده تغيير قانون مهريه 
است. براساس قانون حمايت از خانواده كه در سال91 
به تصويب نمايندگان مجلس رسيد حد حمايت قانوني 
از مطالبه مهريه تا 110سكه عنوان شد؛ به اين معنا كه 
زوج توانايي پرداخت 110سكه را دارد و اگر اين تعداد 
به صورت نقد يا اقس��اط پرداخت نش��ود حكم حبس 
براي زوج صادر مي شود. بر اين اساس در مهريه هاي تا 
110س��كه، زوجه نيازي به اثبات استطاعت مالي زوج 
نداش��ت و زوج بايد در دادگاه نداش��تن استطاعتش را 
در پرداخت مهريه ثابت مي ك��رد. در اين ميان » طرح 
تعديل مهريه« هم يكي ديگر از نسخه هاي نمايندگان 
مجلس براي مهريه اس��ت كه يازدهم مهرماه امسال از 
سوي فراكسيون زنان مجلس به هيات رييسه تقديم شد. 
به گفته فاطمه ذوالقدر، عضو فراكسيون زنان مجلس 
ش��وراي اس��المي، اين طرح با رويكردي عدالت محور 
و براي كاهش تراكم دادخواس��ت هاي تعديل مهريه و 
پرهيز از زنداني شدن مرد با هدف كار كردن و اشتغال 

و داش��تن منبع درآمد براي پرداخت ِدين به همس��ر 
خود، مطرح شده است. او درباره اين موضوع بيان كرد: 
»پيش��نهاد الحاق يك تبصره به م��اده 11 قانون نحوه 
اجراي محكوميت هاي مالي با رويكرد پيشگيري از طرح 
دعواي تعديل محكوٌم به مطرح. به اين صورت كه رييس 
قوه قضاييه بخشنامه اي براي احكام قطعي صادر شده در 
بازه زماني مشخص و در مدت محدودي با سقف حداكثر 
2 سال صادر كند تا بر اساس اين بخشنامه، تعديل كلي 
تمامي احكام صادر شده براي محكومين اعم از اينكه در 
حبس باشند يا در حال پرداخت اقساط باشند متناسب 

با نوسان رخ داده در قيمت سكه صورت پذيرد.«
اين در حالي است كه برخي فعاالن حقوق زنان و وكالي 
دادگستري معتقدند، بر اس��اس قانون مدني، حاكميت 
نمي تواند در مساله مهريه ورود كند. مرضيه محبي، فعال 
حقوق زنان درباره اين موضوع بي��ان كرد: “ قانون مدني 
در مبحث مهريه گفته اس��ت كه مهر به “تراضي “ تعيين 
مي شود. يعني مبنا و زمينه اصلي تعيين مهريه، تراضي 
طرفين است و كسي نمي تواند اين تراضي و توافق كه بين دو 
طرف بر اساس بحث “رضا “ شكل گرفته است دخالت كرده 
يا حداقل يا حداكثر براي آن تعيين كند. اين حكم مبتني 
بر شرع است يعني در قرآن هم گفته شده است كه مهريه 

زنان را بپردازيد هرچند كه زياد باشد.«
اين فعال حق��وق زنان با بيان اينكه نمي توان س��قفي 
براي مهريه در نظر گرفت و به لحاظ قانوني يا ش��رعي 
هم نمي شود چنين كاري كرد چراكه ابزار قانوني آن را 
نداريم و ش��رع هم آن را نهي كرده است، افزود: در حال 
حاضر در قانون »نح��وه اجراي محكوميت هاي مالي« 
در نظر گرفته شده است و در ماده 2۳ قانون حمايت  از 
خانواده گفته شده كه اگر قرار باشد مرد به دليل الزام به 
پرداخت مهريه و اجراي حكم به زندان برود، با پرداخت 
110 سكه “آزاد “ شود. حال آنكه در صورت اجراي قانون 
تنها مرداني به زندان مي روند كه اموال داشته اند اما آن 
را پنهان كرده يا از دس��ترس زن خارج كرده اند، انتقال 
داده اند يا ظاهرا چيزي ندارند و مي خواهند تظاهر كنند 

كه توانايي پرداخت ندارند.«
از طرف ديگر، عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان هم درباره 
اين موضوع بيان ك��رد: “ قانونگذار نمي تواند درخصوص 
موضوعاتي كه به تراضي و توافق طرفين مربوط است ورود 
كند، چراكه طرفين ازدواج مي توانند بين خودشان براي 
دريافت و پرداخت مهريه توافق و آن را مكتوب كنند. پس 
اين ورود به مهريه چندان هم تأثير گذار و امكان پذير نيست. 
اما بايد توجه كرد كه هر ميزان مهريه اي كه زوج مي خواهد 
تقبل كند، بايد ضمانت اجرا داشته باشد يعني هر ميزان سكه 
يا هر مورد ديگري كه به عنوان مهريه قرار است پرداخت 
شود بايد به نوعي باش��د كه براي زوجين پشتوانه واقعي 
تضمين شده داشته باشد، اما اگر به اين مساله ضمانت اجرا 
توجه نشود چه مهريه 50سكه و چه 500سكه باشد گره اي 

از مشكالت زوجين درخصوص مهريه باز نمي شود.«

   اختالف نظر ميان نمايندگان مجلس
اظهارات وكالي دادگستري درباره مهريه، در حالي است 
كه بر اساس آماري كه اسداهلل جواليي، مديرعامل ستاد 
ديه كشور اعالم كرده است از 14 هزار محكوم غيرعمدي 
كه در زندان هاي كش��ور به سر مي برند 4 هزار و 281 نفر 
بدهكاران مهريه هستند و با باال رفتن قيمت سكه، هر روز 
بر مردان زنداني با محكوميت مهريه اضافه مي شود با اين 
وجود نمايندگان مجلس شوراي اسالمي معتقدند اگر قرار 
است در قانون مهريه بازنگري ايجاد شود، بايد با تاكيد بر 
حقوق زنان باش��د اما براي توافق نهايي بر سر اين موضوع 
همچنان ميان آنها اتفاق نظر وجود ندارد. مسعود رضايي، 
نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس، با تاكيد بر اينكه 
قانون خلق الساعه نيست و نبايد هر اتفاقي كه مي افتد، فورا 
يك قانون براي آن بنويسند، درباره اين موضوع بيان كرد: 
» در گذشته ميزان مهريه سنگين در نظر گرفته مي شد و 
با وضعيت اقتصادي فرد متناسب نبود، از همين رو معيار 
110 سكه در نظر گرفته شد، اگرچه در حال حاضر هم با 
توجه به افزايش قيمت ارز برخي افراد توان پرداخت يك 
سكه را هم ندارند، اما ما نمي توانيم صرفا به اين دليل قانوني 
مصوب كنيم، چراكه تصويب قانون اينگونه نيست و اصال 
قانون نويسي راهكار مناسب براي كاهش آمار محكومان 
مهريه نيست. تعيين يك قانون جديد براي مقابله با اين 
مشكل، درمان نيست، بلكه تنها يك ُمسكن است. حتي اگر 

قيمت سكه پايين هم نيايد دليلي نمي شود كه ما بخواهيم 
يك قانون جديد نوشته و ميزان 110 سكه را تغيير دهيم، 
بلكه معتقدم بايد اين موضوع را به صورت ريشه اي و از اصل 

اصالح كنيم.«
با اين وجود رضايي در زمره نمايندگان موافق با حذف 
مهريه بوده و درباره اين موضوع افزود: “ شخصا معتقدم 
مهريه بايد از ازدواج حذف شود و هيچ اعتقادي به مهريه 
ندارم، چراكه مهريه را متناسب با اين زمان نمي بينم، اگر 
مهريه در گذشته با پشتوانه مسائل فقهي و ديني تعيين 
مي شد، امروزه متناسب با سال تولد تعيين مي شود كه 
هيچ توجيهي ندارد و در نهايت هم براي اينكه بتوانند 
مهريه ش��ان را دريافت كنند، بايد دردسرهاي فراواني 
تحمل كنند. بنابراين بهتر اس��ت، مهريه حذف شود و 
مانند بسياري از كشورهاي دنيا، وقتي دو نفر با هم ازدواج 
مي كنند، به هر چه بعد از زندگي مش��ترك رسيدند با 
هم نصف كنند و به اين مي گويند؛ نقد شدن مهريه كه 
پشتوانه زنان است و هر كس��ي تا قبل از ازدواج هر چه 
دارد، براي خودش و همانطور كه گفتم، بعد از ازدواج اگر 
زندگي شان رشدي داشت، بين هر دو تقسيم شود، اين 
روش بهتر از اين مهريه اي است كه عندالمطالبه بوده و 
وقتي زن مي خواهد آن را دريافت كند، مشكالت فراواني 

براي هر دو نفر ايجاد مي كند.«
اظهارات رضايي در حالي است كه پروانه مافي، عضو هيات 

رييسه كميسيون ش��وراها و امور داخلي مجلس شوراي 
اسالمي، بر ضرورت توجه همه جانبه به حقوق زنان در امر 
تعيين معيار متعارف مهريه تاكيد داشته و درباره اين موضوع 
گفت: » براي اصالح اين قان��ون بايد ايده خالقانه اي ارايه 
شود تا اين قانون تنها درصدد حل مشكالت مردها نباشد، 
چرا بي اعتنايي به حقوق زن ها ممكن است خود مشكالت 
بزرگ تري از اين شرايط فعلي را به بار آورد. درحال حاضر 
حقوق زن ها در برخي موضوعات واقعا رعايت نش��ده و از 
بابت مهريه نبايد تصور شود كه ما در مجلس به دنبال حذف 
همين حداقلي نيز هستيم در حالي كه با اين رويكرد كه 
مهريه براي برخي از زنان كشورمي تواند به عنوان پناهگاه 

آتي او فرض شود ورود كرده ايم.«
او افزود: » برخي زنان كه شاغل نيستند پس از متاركه در 
واقع سرپرست خانواده خود شده و بعضا اين افراد فرزنداني 
دارند كه تامين هزينه هاي آنها با وضعيت فعلي اقتصادي 
مقدور نيست و اگر قرار باشد مهريه آن طور كه بايد به آنها 
پرداخت نش��ود، در آينده بدون شك زندگي اين دسته از 
بانوان با آس��يب هاي جدي روحي، اجتماعي و معيشتي 
همراه خواهد بود. البته اين را هم مد نظر داري كه اين روزها 
با افزايش قيمت سكه مرداني از اين سرزمين در ايفاي تعهد 
مهريه دچار مش��كالت متعدد مالي شده و برخي از آنها با 
وجود اعتبار فردي و بهره مندي از جايگاه اجتماعي روانه 

زندان شده اند.«

ابتالي ۱۲ درصد شاغالن به »افسردگي«
هرچند عنوان مي شود شيوع »اختالالت روان« در ايران 
باال نبوده و در مقايسه با ساير كشورها در وضعيت ميانگيني 
قرار داريم اما روند ابتال به اين اختالالت حاكي از رو به رشد 
و صعودي بودن آن است؛ در اين بين طبق پيش بيني هاي 
سازمان جهاني بهداشت تا چند سال ديگر »افسردگي« 

مهم ترين بيماري ناتوان كننده دنيا به شمار خواهد رفت.
دهم اكتبر در راه است؛ روزي كه با نام روز جهاني »بهداشت 
روان« گره خورده است و بر همين اساس فدراسيون سازمان 
بهداشت جهاني متناسب با مشكالت روز دنيا امسال را با 
عنوان خاص “تمركز بر سالمت روان جوانان؛ در جهان در 
حال تغيير “ نام گذاري كرده است؛ روزي كه با هدف افزايش 
آگاهي مردم درباره بهداشت روان و تالش براي حمايت از 
سالمت روان مردم نام گذاري شده، فرصتي براي پيشگامان 
و متخصصان بهداش��ت روان بوده تا آگاهي مردم در اين 
حوزه را افزايش دهند و به اين موضوع بيشتر از قبل بپردازند.

   اختالل روان ۲۳ درصد ۱۵ تا ۶۴ ساله ها
اختالالت رواني از بيماري هايي است كه عموما به داليل 
ژنتيكي، فردي و اجتماعي به وجود مي آيد و مي تواند همه 
افراد جامعه را درگير كند بطوري  كه گفته مي شود 2۳ درصد 
جمعيت 15 تا ۶4 سال كشور از يك اختالل روانپزشكي رنج 
مي برند؛ به عبارت ديگر از هر چهار نفر در اين گروه سني يك 
نفر دچار يكي از اختالالت روانپزشكي هستند كه بيش از 
۶0 درصد افراد داراي اختالالت روان »افسردگي« دارند. اين 
در حالي است كه بنابر اعالم مسووالن وزارت بهداشت تنها 

44 درصد افراد داراي اختالل روان كه نيازمند به خدمات 
درماني روانپزشكي براي درمان هستند، به مراكز درماني 

مراجعه كرده  و 5۶ درصد آنها هيچ مراجعه اي نداشته اند.

   ۶.۵ ميليون ايراني مبتال به »افسردگي« هستند
درحالي كه متخصصان اعصاب و روان معتقدند اختالالت 
رواني 14.5 درصد بار بيماري ها را به خود اختصاص داده 
و اي��ران در رتبه دوم اي��ن بيماري ها ق��رار دارد و بايد بعد 
از بيماري ه��اي قلبي، عروقي و ديابت، ش��يوع اختالالت 
روانپزشكي جزو اولويت ها قرار گيرد، سياري- معاون سابق 
وزير بهداشت - هم در اين باره معتقد است كه » 25 درصد 
مردم دنيا از ابتال به »افسردگي« رنج مي برند و آمارها حاكي 
از اين است كه شش ميليون و 400 هزار نفر از مردم ايران 
مبتال به افسردگي هستند چراكه آسيب هاي اجتماعي مثل 
بيكاري، طالق، اعتياد و فقر در جامعه رو به افزايش اس��ت 
و همين موارد زمينه ساز افس��ردگي است كه در اين بين 
بعضي از اقشار مانند س��المندان، نوجوانان، جوانان و زنان 

آسيب پذيرتر هستند«.

  ۱۰ تا ۱۲ درصد شاغالن افسرده اند
بنابر اعالم معاون بهداش��ت وزير بهداش��ت، بيش از 50 
ميليون نفر باالي 15 سال، س��ن دارند كه از اين ميان ۳8 
درصد آنها »شاغل« هستند؛ يعني معادل 20 ميليون نفر 
شاغل هستند و براس��اس بررسي هاي جهاني، 10 درصد 
افراد شاغل در محيط كار به دليل افسردگي ۳۶ روز در سال 

مرخصي استعالجي مي گيرند كه با توجه به آمارهاي جهاني 
و همچنين آمارهاي داخلي مي ت��وان حدس زد كه 10 تا 

12درصد شاغالن هم افسرده اند.
هرچند آخرين آمارها از پايش سالمت روان و آنچه مسووالن 
از وضعيت سالمت رواني ايرانيان گزارش مي دهد مربوط به 
سال هاي 89-90 است اما به نظر مي رسد بعد از اين سال ها يا 
تحقيقي در اين باره انجام نشده و يا آمارهاي مربوط به صورت 
عام اعالم نشده است لذا اعدادي كه در اين زمينه اعالم شده 
تفاوتي با ارقام اعالمي س��ال هاي گذشته ندارد به همين 
دليل نمي توان با قطعيت درخصوص روند رشد يا كاهش 
وضعيت كنوني اخت��الالت روان ايرانيان صحبت كرد. در 
همين راستا به منظور ارزيابي وضعيت سالمت روان ايرانيان 
با حسين اسدبيگي- روانشناس و آسيب شناس اجتماعي 
- گفت وگويي داشتيم كه مشروح آن را در ادامه مي خوانيد: 
2۳.۶ درصد از مردم دچار اختالالت مختلف رواني هستند 
اسدبيگي با اش��اره به وضعيت سالمت رواني جامعه ايران 
گفت: طبق آمار وزارت بهداشت 2۳.۶ درصد از مردم دچار 
اختالالت مختلف رواني هستند يعني از هر چهار نفر در ايران 

حداقل يك نفر مشكل اختالل رواني دارد.
وي با اشاره به دسته بندي انواع بيماري هاي رواني گفت: 
اختالالت اضطراب��ي، خلقي، جنون، اخت��الالت خواب، 
اختالالت شخصيت، اختالالت جنسي و مصرف مواد، ... از 
انواع اختالالت رواني قابل درمان است كه برخي از آنها قابل 
درمان است و برخي ديگر مانند بعضي از اختالالت مانند 

“اعتياد “ نياز به درمان هاي طوالني مدت دارد.

براساس اعالم وزارت بهداشت شايع ترين اختالل با 12.۷ 
درصد مربوط به افسردگي است كه در زنان 15.4 درصد و 
در مردان 10.2 درصد شيوع دارد و اسدبيگي هم بيشترين 
اختالالت روان��ي را افس��ردگي و اضطراب اع��الم كرده 
معتقد اس��ت كه اين اختالالت از ديدگاه علمي به عوامل 
زيستي- ژنتيكي، مشكالت روانش��ناختي )نوع تربيت، 
سرخوردگي هاي دوران كودكي و بطور كلي رشد شخصيتي 
فرد و مسائل جامعه( و مس��ائل اجتماعي- اقتصادي كه 
امروزه بطور شديدي مردم را به نااميدي و اختالالت رواني 
س��وق مي دهد بس��تگي دارد و معنويت مي تواند زندگي 
اجتماعي افراد را تحت تاثير قرار دهد و از بروز بسياري از اين 

بيماري هاي رواني جلوگيري كند.
درحاليكه وزارت بهداشت شيوع مشكالت روانشناختي را 
با 2۶.4 درصد در زنان و 20.8 درصد در مردان اعالم كرده، 
اسدبيگي در اين باره اظهار كرد كه شيوع اختالالت رواني 
به تفكيك جنسيت به نوع بيماري بستگي دارد؛ بطور مثال 
در مساله اختالل مصرف مواد و “اعتياد “ 90 درصد معتادان 
را مردان و 10 درصد را زنان تشكيل مي دهند اين در حالي 
است كه افسردگي و اختالالت اضطرابي از بيماري هايي 
است كه در زنان شيوع بيشتري دارد اما اختالالت شخصيت 
ضد اجتماعي در مردان ش��ايع تر اس��ت به همين دليل 
نمي توان گفت كه اختالالت رواني در زنان شيوع بيشتري 

دارد و در مردان كمتر است.
وي كه معتقد است “اعتياد “ نوعي بيماري روانيست درباره 
آماري از تعداد معتادان گفت: تعداد كساني كه حداقل يك 

بار مواد مخدر مصرف كرده اند حدود چهار ميليون نفر در 
ايران اس��ت كه دو ميليون و 808 هزار نفر بطور مستمر از 
مواد مخدر استفاده مي كنند و معتاد تلقي مي شوند. به گفته 
اسدبيگي، علت افزايش تعداد مصرف كنندگان مواد مخدر 
به مس��ائل مختلف جامعه مربوط است و به نظر مي رسد 
دستگاه هاي متولي بيشتر از اينكه اقدامات اساسي در مورد 
اعتياد و آسيب هاي اجتماعي انجام دهند تنها به ظاهر اين 
مساله پرداخته اند بطوريكه مسووالن بودجه بيشتري را براي 
مسائل معتادان متجاهر در نظر گرفته اند و مسائل پيشگيري 

از اعتياد و الكليسم را فراموش كرده اند.
به گفته اسدبيگي اطرافيان فرد دچار اختالل رواني هم به 
نوعي با مسائل رواني درگير هستند به همين دليل آنها به 
مشاوره هاي روانشناسي نياز جدي دارند؛ زيرا اطرافيان افراد 
مبتال به اختالالت رواني درباره اين بيماري و نحوه برخورد با 
بيماران به آموزش هايي تخصصي نياز دارند و از طرفي ديگر 
اين افراد به دليل اختالالت رواني فرد مبتال ناخودآگاه دچار 
اين بيماري مي شوند در همين راستا جامعه روانشناسان به 
منظور فعاليت بهتر در اين حوزه خواستار حمايت بيشتري 

از سوي دستگاه هاي دولتي است.
اين كارش��ناس آس��يب هاي اجتماعي معتقد است كه 
بودجه زيادي به پيشگيري از بيماري هاي رواني اختصاص 
نمي دهند اما با اين حال متخصصين بهداشت رواني با وجود 
مش��كالت مختلف باز هم به اين حوزه عناي��ت دارند و در 
پيشگيري از مصرف مواد مخدر، الكل و آسيب هاي اجتماعي 

تالش  زيادي مي كنند.

پوشش بيمه روستايي براي يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفرجزئياتي از احضار جمع آوري كنندگان كمك مردمي به زلزله زدگان
فرمانده نيروي انتظامي توضيحات��ي را درباره احضار 
بعض��ي از س��لبريتي هاي جمع كننده كم��ك براي 
زلزل��ه زدگان و همچنين پهپاده��ا و تجهيزات جديد 
نيروي انتظامي ارايه كرد. س��ردار حس��ين اشتري با 
حضور در جمع خبرن��گاران درباره احض��ار برخي از 
سلبريتي ها كه اقدام به جمع آوري كمك هاي مردمي 
براي زلزله زدگان كرده بودند، گفت: بحث احضار در مورد 
بس��ياري از اين افراد مطرح نبوده بلكه ما از آنها دعوت 
كرديم تا توضيحاتي را ارايه دهند. فرمانده ناجا درباره 
افرادي كه از آنان دعوت شده نيز تصريح كرد: دستگاه 
قضايي تعدادي از اين افراد را به ما معرفي كرده و گفتند 
با توجه به اينكه اي��ن افراد اطالعاتي را در اختيار دارند 

بيايند تا اطالعات در اين زمينه تكميل شود.
او با بيان اينكه اين افراد دعوت شده و پس از تكميل اطالعات 
مساله به دستگاه قضايي ارجاع ش��د، گفت: درباره اينكه 
دس��تگاه قضايي چه تصميماتي گرفته، ما اطالع نداريم. 
اشتري در پاسخ به پرسش ايسنا درباره تجهيزات جديدي 

كه روز دوشنبه از سوي وزارت دفاع به نيروي انتظامي تحويل 
داده شده، گفت: اسفند ماه سال گذشته تفاهم نامه اي ميان 
ناجا و وزير دفاع به امضاء رسيد كه مقرر شد براساس آن طي 
سال 9۷ تجهيزات مورد نياز ناجا به اين نيرو تحويل داده شود. 
او با بيان اينكه الزم بود اعتبارات مربوط به اين تجهيزات نيز از 
سوي ناجا تامين شود، گفت: بخشي از اين اعتبارات به وزارت 
دفاع داده شد و انصافا نسبت به اعتباراتي كه ما در اختيار آنها 

قرار داديم وزارت دفاع همكاري خيلي خوبي با ما داشت.
اشتري اضافه كرد: در همين راستا نيز شش فروند بالگرد 
جديد كه چهار فروند آن كامال جديد بوده و دو فروند آن نيز 
اورهال شده بودند تحويل ناجا شد. همچنين 12 فروند پهپاد 
جديد نيز در اختيار نيروي انتظامي قرار گرفت كه با استفاده 
از اين پهبادها مي توان در مرز نسبت به شناسايي موقعيت 
و اقدامات اشرار استفاده كرد و عالوه بر آن اين پهبادها در 
جاده ها و كنت��رل ترافيك نيز كاربرد دارند. فرمانده ناجا با 
بيان اينكه يكسري دستگاه ها و تجهيزات براي يگان هاي 
مختلف پليس از جمله يگان ويژه نيز تحويل گرفتيم، گفت: 

اميدواريم با استفاده از اين امكانات بتوانيم ماموريت هايمان 
را به خوبي انجام دهيم.

وي افتتاح مركز هوشمند كنترل ترافيك پليس راهور را نيز از 
ديگر اقدامات پليس در هفته ناجا برشمرد و گفت: اميدواريم 
با امكانات جديدي كه در اختيار ناجا قرار داده شده تحوالت 
خوبي در پليس رخ دهد و ان شاءاهلل اين روند ادامه داشته 
باشد. اشتري همچنين در مراسم افتتاح مركز فرماندهي و 
كنترل هوشمند ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي تهران 
بزرگ اظهاركرد: بهره گيري از فناوري هاي روز براي پليس 
يك ضرورت است و ما بايد به سمت استفاده از فناوري هاي 
جديد در تمام حوزه ها از جمله پليس راهور برويم. او با بيان 
اينكه در سطح شهر تهران بيش از ۷ ميليون وسيله نقليه در 
حال تردد است، گفت: 4 ميليون دستگاه خودرو و ۳ ميليون 
دستگاه موتورسيكلت در حال تردد است كه بايد براي تردد 
اين وسايل برنامه ريزي انجام شود كه اين برنامه ريزي ديگر 
به شيوه هاي سنتي ممكن نيست و بايد با استفاده از امكانات 

و تجهيزات مدرن انجام شود.

سرپرست وزارت تعاون از پوشش بيمه روستايي براي يك 
ميليون و ۶00 ه��زار نفر خبر داد و گفت: 1۷ هزار ميليارد 
تومان براي توسعه اشتغال روس��تايي در نظر گرفته ايم. 
انوش��يروان محس��ني بندپي در پنجمين همايش ملي 
روز روستا و عش��اير كه صبح ديروز برگزار شد، با تاكيد بر 
اينكه روستاهاي كشور به عنوان نماد قوم، فرهنگ و توليد 
محس��وب مي ش��وند، افزود: در جمهوري اسالمي ايران 
روستا به عنوان نماد فرهنگ و توليد متاثر از فرهنگ ايراني، 
محسوب مي شوند، لذا براي حفظ فرهنگ خود و همچنين 
مقابله با تحريم هاي ظالمانه ترامپ بايد توسعه روستاها در 
نگاهي همه جانبه به عنوان يك راه حل قلمداد ش��ود. او با 
اشاره به مهاجرت از روستا به سمت شهرها و ايجاد مشكالت 
و آسيب هاي اجتماعي همچون حاشيه نشيني گفت: بايد 
آسيب شناسي دقيقي در اين حوزه انجام شود تا مشخص 
شود كه چرا توسعه روستايي در كشور با مشكل مواجه شده 
است. بندپي به بررسي چرايي اين مهم پرداخت و گفت: از 
سويي در كشور با خشكسالي مواجه هستيم و از سويي ديگر 

دانش كشاورزي ما ضعيف بوده و راندمان و بهره وري آن در 
حداقل ممكن است. بايد نگاه سنتي به توسعه روستايي را 
تغيير دهيم، همه اين شرايط باعث شده كه توسعه روستايي 
با مشكل مواجه شود. او ادامه داد: در حال حاضر براي توسعه 
روستايي در ريل درستي قرار گرفته ايم كه مبتني بر شواهد 
است و به ابعاد مختلف توسعه روستاها توجه مي كند. بايد 
نگاه همه جانبه اي را در پيش بگيريم تا روستاييان در روستا 
باقي بمانند. سرپرس��ت وزارت تعاون در تشريح اقدامات 
اين وزارت خانه براي توسعه روس��تايي و ارايه تسهيالت 
به روستاييان، گفت: 1۷ هزار ميليارد تومان براي توسعه 
اشتغال روستايي در نظر گرفته ايم كه اين مبلغ با گستردگي 
رسته هاي شغلي همراه بوده است. وي در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود به بيمه روستاييان اشاره كرد و افزود: يك 
ميليون و ۶00 هزار روس��تايي از بيمه روستايي بهره مند 
شده اند. همچنين در مناطق محروم يك وعده غذاي گرم با 
هدف فقرزدايي ظرف چهار سال اخير در مهدكودك ها در 

مناطق محروم توزيع شده  است.

 استقرار موكب هاي ايراني 
در ۵۵ نقطه نجف

رييس ستاد بازسازي عتبات عاليات نجف اشرف 
گفت: صحن و شبس��تان حض��رت زهرا )س( با 
همكاري موكب ه��اي ايراني و توليت آس��تان 
مقدس علوي براي پذيرايي از خيل زائران اربعين 
حسيني آماده ش��د.. عليرضا فداكار در تشريح 
اقدامات صورت گرفته براي آماده س��ازي شهر 
نجف در آس��تانه اربعين اف��زود: عالوه بر صحن 
حضرت زهرا )س( با همكاري مسووالن عراقي، 
55 نقطه از شهر نجف اشرف، كوفه و جاده نجف 
به كربال تا شهر حيدريه براي استقرار موكب هاي 

ايراني جانمايي شده و در حال استقرار است.
او گفت: در حالي كه حدود س��ه هفته تا اربعين 
حس��يني فرصت داريم، عمليات اجرايي طرح 
توس��عه حرم مطهر علوي و كارگاه ها به صورت 
موقت تعطيل ش��ده و عوامل ايراني و عراقي در 
حال شست وشو و آماده سازي نهايي صحن براي 
ميزباني از زائران اربعين هستند. وي ادامه داد: با 
تعطيلي موقت جبهه هاي كاري در صحن حضرت 
زهرا )س(، كارهاي مقدماتي ب��راي پذيرايي از 
زائرين اربعين با قوت در حال انجام است و اقالمي 
مانند پتو به صورت بس��ته بندي ش��ده در انبار 

مخصوص دپو شده است.
او با بيان اينكه ميزبان اصلي كنگره عظيم اربعين 
حسيني، مردم و دولت عراق است گفت: همكاري 
خوبي بين مس��ووالن عراقي و س��تاد بازسازي 
عتبات در جريان است تا موكب ها و هيات هاي 
مذهبي ايراني كه از بيش از 15 استان عازم نجف 
شده اند، بتوانند سهمي در فيض ميزباني از خيل 
عاش��قان اهل بيت عليهم السالم داشته باشند. 
فداكار با بيان اينكه در اربعين سال گذشته بيش 
از يك ميلي��ون و 4۷0 هزار زائر در صحن مطهر 
حضرت زهرا )س( و موكب هاي ايراني شهر نجف 
اشرف اسكان يافته و پذيرايي شدند، گفت: امسال، 
اسكان زائران اربعين در صحن حضرت زهرا )س( 

راحت تر از سال گذشته خواهد بود.

اختصاص ۴۰۰ ميليارد تومان 
براي توسعه عشاير

رييس س��ازمان امور عش��اير ايران از تخصيص 
400ميليارد تومان براي توسعه عشاير خبر داد 
و گفت: ۳ طرح ويژه در حوزه خدمات فرهنگي، 
ارتقاي دانش و مهارت و بهداشت عشاير در هيات 

دولت در انتظار تصويب است.
كرمعلي قندالي ديروز در پنجمين همايش ملي 
روز روستا و عش��اير با بيان اينكه حوزه عشاير و 
روستاييان مورد حمايت همه مسووالن محلي 
و ملي اس��ت، گفت: توجه به منزلت روستاييان 
مهم تري��ن اقدام دولت يازده��م و دوازدهم بود. 
امروز يك نش��اط و اميد را در اين حوزه مي توان 

حس كرد.
او اف��زود: در مديريت بحرانها و تغييرات اقليمي 
عشاير و روستاييان در صف اول آسيب هستند و 
در چند سال گذشته اقدامات خوبي در اين حوزه 
انجام شده است. رييس سازمان امور عشاير ايران 
با اشاره به اينكه بايد براي ماندگاري روستاييان 
در روس��تاها و تداوم توليد در عش��اير اقداماتي 
انجام ش��ود، اضافه كرد: 400 ميليارد تومان به 
همين منظور اختصاص يافته اس��ت و توجه به 
عشاير بيشتر شده اس��ت. در برنامه پنجم تنها 
يك بار نامي از عشاير آمده بود اما در برنامه ششم 
توسعه 1۷ بار در مورد عشاير موضوعات مرتبط 

مطرح شده است.
او ادامه داد: ساالنه 150 ميليارد تومان ار ماليات بر 
ارزش افزوده به عمران و توسعه عشاير اختصاص 
مي يابد و ظرف ۳ سال گذشته 2 ميليون و 100 
هزار راس دام در زنجيره توليد قرار گرفته و با اين 
اقدام س��االنه ۶ ميليون تومان ب��ه درامد خانوار 
افزوده شده و كمك زيادي به حفظ محيط زيست 
و تعادل بين دام و مرتع شده است. قندالي تاكيد 
ك��رد: ۳ طرح ويژه در ح��وزه خدمات فرهنگي، 
ارتقاي دانش و مهارت و بهداشت عشاير در هيات 
دولت در انتظار تصويب است كه اجراي آنها يك 

تحول بزرگ در حوزه عشاير است.

 معرفي ۱۵۰۰ مربي سرباز 
به سازمان فني و حرفه اي

رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي 
مسلح از معرفي 1500 مربي سرباز به سازمان فني 
و حرفه اي خبر داد. س��ردار موس��ي كمالي درباره 
آزمون مهارت آموزي سربازان به ايسنا گفت: آزمون 
مهارت آموزي سربازان يا سرباز ماهر با هدف ايجاد 
توانمندي و تخصص براي سربازان به منظور پرشدن 
اوقات فراغت ش��ان در نيروهاي مسلح، استفاده از 
تخصص و توان آنها و پيدا كردن ش��غل مناسب با 
توجه به تخصصي كه كس��ب كرده اند بعد از پايان 
خدمت برگزار مي شود. او با بيان اينكه مهارت آموزي 
به سربازان از دو طريق انجام مي شود، تصريح كرد: 
يكي از راه ه��اي آن مهارت آم��وزي در يگان هاي 
نيروهاي مسلح و برگزاري كالس هاي آموزشي براي 
سربازان جهت حرفه آموزي و مهارت آموزي است. 
اين سربازان پس از گذراندن اين دوره ها مي توانند در 
آزمون هاي مهارت آموزي شركت كنند و در صورت 
موفقيت گواهي نامه مهارت آموزي دريافت مي كنند. 
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي 
مسلح اظهار كرد: روش دوم به اين صورت است كه 
ما آموزشي به سربازان ارايه نمي دهيم و سرباز بايد 
توانمندي هايي را از قبل داشته باشد و فقط در آزمون 
ادواري شركت مي كند و در صورت پذيرفته شدن 
گواهي نامه مهارت آموزي دريافت مي كنند. وي با 
اشاره به مربي سرباز ها نيز گفت: طبق توافقي كه با 
سازمان فني و حرفه اي كشور داشتيم، بايد 1500 
مربي سرباز به سازمان فني و حرفه اي معرفي كنيم 
كه اين كار در حال انجام اس��ت و هزار و 500 سرباز 

مربي به اين سازمان معرفي شده اند. 
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در ساخت مسكن

 اجرای رتبه بندی قطارها 
از 15 روز آینده 

مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان تهران با اشاره به 
اینکه آمار سرشماری س��ال ۹۵ نشان می دهد که 
۴۵۰ هزار مسکن خالی از سکنه داشته است، گفت: 
برای تعادل بازار مسکن باید ۴ تا ۵ درصد واحدهای 

مسکونی اضافه تر از خانوار داشته باشیم.
ن��ادر محم��د زاده در گفت وگ��و با ف��ارس افزود: 
براس��اس آمارهای اعالم شده از س��وی مرکز آمار، 
۲.۵ میلیون خانه خالی از سکنه در سرشماری سال 
۹۵ وجود داشته است. وي  در پاسخ به این سوال که 
کارشناس��ان عنوان می کنند که ۳۰ میلیون واحد 
مسکونی در کش��ور وجود دارد و طبیعی است که 
۱۰ درصد آن خالی از سکنه باشد، گفت: اینکه چه 
درصدی طبیعی است، چندان درست نیست، چرا که 
در هیچ کجای دنیا ۱۰۰ درصد واحدهای مسکونی 
ساخته شده ُپر نیست. محمدزاده افزود: اساساً به طور 
طبیعی اگر می خواهید بازار مسکن را متعادل نگه 
دارید باید حدود ۴ تا ۵ درصد واحد مسکونی اضافه تر 
از خانوار داشته باشیم، اما اینکه در تهران ۵۰۰ هزار 
واحد مسکونی خالی از سکنه داشته باشیم و عمومًا 
هم واحدهای مسکونی لوکس اند، این نشان می دهد 

که هدف گذاری اشتباه بوده است.

معاون مس��افری راه آهن با بی��ان اینکه رتبه بندی 
قطارهای مسافری تا ۱۵ روز آینده تصویب می شود، 
گفت: زمستان امسال پیش فروش بلیت های قطار با 

لحاظ رتبه قطارها انجام خواهد شد.
به گزارش فارس، میرحسن موسوی با اشاره به آمار 
6 ماهه امسال گفت: در نیمه اول امسال تعداد ۱۳.8 
میلیون نفر سفر توسط قطار انجام شد که نسبت به 
پارسال ۱۰ درصد رش��د داشت که از این رقم ۱۰.7 
میلیون نفر سفر مربوط به قطارهای بین  شهری و ۳.۱ 
میلیون نفر سفر مربوط به قطارهای حومه ای است. 

او ادامه داد: در بخش قطارهای بین شهری ۱۱ درصد 
رشد نسبت به 6 ماهه ابتدایی ۹6 و در بخش قطارهای 
حومه ای 7 درصد رشد نسبت به 6 ماهه اول ۹6 رخ داد.  
معاون مسافری راه آهن افزود: میانگین تاخیر حرکت 
قطاره��ا از مبدا کمتر از ۳۰ ثانی��ه و از مبدا تا مقصد 
کمتر از ۳۰ دقیقه در این ایام بود. موسوی اظهار كرد: 
امسال قطارهای گردشگری یک روزه در مسیرهای 
اراک- بیشه، تهران- بیابانک، تهران- کاشان، تهران- 
شیرگاه، کرمان- راین، تهران- همدان، اهواز- تنگه 
پنج، مشهد- نیش��ابور، تبریز- مراغه و تبریز - جلفا 
داش��تیم. او ادامه داد: امس��ال رتبه بندی قطارهای 
مسافری نهایی و مقرر شد همه قطارهای مسافری 
در رتبه بندی قرار گیرند تا متقاضیان سفر بدانند چه 
قطاری با چه کیفیتی سوار می شوند.  موسوی با بیان 
اینکه به زودی در مسیرهای رشت و ارومیه هم قطار 
راه اندازی می شود، گفت: کمیسیونی از طرف راه آهن 
برای تحویل پروژه و کمیسیون برای تعیین سرعت 
در این دو مس��یر در نظر گرفته شده است.  این مقام 
مسئول گفت: امسال قطارهای حومه ای افزوده شد 
که شامل مسیر تهران- تاکستان، اضافه شدن سه زوج 
قطار در مسیر تهران- پرند،  اضافه شدن سه زوج قطار 
در مسیر تهران- گرمسار و اضافه شدن دو زوج قطار 

در مسیر تهران- قم است. 

شهرداري و معاونت علمي رياست جمهوري براي تبديل تهران به »سيليكون ولي« ايران تفاهم نامه همكاري امضا كردند

تزريق فناوري  به بافت  فرسوده پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

 روز گذشته تفاهم نامه اي بین معاونت علمي وفناوري 
ریاست جمهوري با شهرداري تهران حول سه محور امضا 
شد. تسهیل استقرار استارت آپ ها و شتاب دهنده ها در 
بافت هاي فرسوده؛  ایجاد مراكز فناوري و كارخانه هاي 
نوآوري در بافت هاي فرس��وده، ناكارآمد و پهنه هاي 
صنعتي متروكه شهر تهران؛ و استفاده از ظرفیت هاي 
بالقوه در فرهنگ سازي اقتصاد دانش بنیان، سه محور 
اصلي تفاهم نامه همكاري  بین معاونت علمي و فناوري 

ریاست جمهوري و شهرداري تهران است.
به گ��زارش »تع��ادل«، در دنیاي كنوني ش��هرها به 
سمت هوشمند ش��دن حركت مي كنند. در حقیقت 
هوشمند س��ازي یك ضرورت ب��راي وضعیت فعلي 
كشور اس��ت و براي پیاده س��ازي این سیستم نیاز به 
ایجاد مش��اغلي در حوزه فناوري اطالعات اس��ت كه 
مي تواند درآمدهاي پایدار شهرداري ها را متحول كند. 
ش��هرداري تهران نیز چندي است كه به این موضوع 
پرداخته و در برنامه سوم توسعه این شهر نیز فصلي به 
هوشمندسازي شهر اختصاص داده شده است. البته 
اختصاص اماكن و كارخانه هاي متروكه تهران كه از آنها 
با عنوان كارخانه نوآوري یاد مي شود، به شركت هاي 
دانش بنیان در دوران محمد علي نجفي شهردار قبلي 
رقم خورد و ش��هردار كنوني با امضاي این تفاهم نامه 
نشان داد كه توسعه شركت هاي دانش بنیان و استفاده 
از این شركت ها براي هوشمند سازي شهر را در دستور 

كار دارد.
بر اساس این گزارش، هدف از این تفاهم نامه استفاده 
از ظرفیت هاي موجود شهرداري تهران در شناسایي 
و واگذاري س��اختمان ها و پهنه هاي صنعتي متروكه 
و فضاهاي قابل اس��تفاده در بافت فرسوده و ناكارآمد 
شهري براي میزباني استارت آپ ها و شتاب دهنده ها 
عنوان شده است. همچنین این تفاهم نامه بر توسعه 
زیست بوم نوآوري، فناوري و جریان سازي و بهره برداري 
از آثار توسعه اي و ارزش افزوده،  استقرار استارت آپ ها 
و كس��ب وكارهاي دانش بنیان در راستاي بازآفریني 

فضاهاي شهري و صنعتي تاكید دارد.
بر اساس این تفاهم نامه، شهرداري تهران متعهد شده 
است كه نسبت به شناسایي و معرفي فضاهاي مطلوب 
ب��راي راه اندازي مجتمع هاي فن��اوري، كارخانه هاي 
اس��تارت آپي در باف��ت فرس��وده و ناكارآمد و تبیین 
س��از و كار واگذاري اراضي و ابنیه به شتاب دهنده ها 
و صندوق هاي جس��ورانه خطرپذیر با نظارت معاونت 

علمي اقدام كند.
تس��هیل بهره ب��رداري اس��تارت آپ ه��ا از امالك و 
س��اختمان هاي در اختیار بخش خصوصي با صدور 
مجوز تعمیر، س��اخت و احداث ابنی��ه جدید تا زمان 
تایید معاونت علمي، نیازسنجي دانشي براي استقرار 
كسب وكارهاي دانش بنیان در راستاي توسعه تهران، 
معرفي زمین ه��ا، بناها و فضاهاي مناس��ب در بافت 
فرسوده داراي پتانسیل استفاده براي كسب وكارهاي 
نوین و شركت هاي دانش بنیان، ارایه خدمات و معرفي 

استانداردهاي فناوري اطالعات شهرداري تهران براي 
مطابقت كسب و كارهاي دانش بنیان شهري و كمك 
به ترویج فرهنگ س��ازي اقتصاد دانش بنیان از دیگر 

تعهدات شهردار تهران در این تفاهم نامه است.
عالوه بر این شناسایي ش��ركت هاي داراي صالحیت 
و معرفي آنها به ش��هرداري،  اولویت دهي به اس��تارت 
آپ هاي فعال در حوزه مدیریت ش��هري و حوزه هاي 
مرتبط براي اس��تقرار،  ارزیابي عملكرد ش��ركت هاي 
اس��تقرار یافته در ب��ازه زماني 6 ماه��ه و همكاري و 
مساعدت در بازسازي و بازآفریني پهنه هاي صنعتي 
متروكه براي شركت هاي دانش بنیان از جمله تعهدات 
معاونت علمي در این تفاهم نامه به ش��مار مي رود. به 
منظور اجراي این تفاهم نامه كمیته راهبري متشكل 
از نمایندگان طرفین تشكیل خواهد شد كه وظیفه آن 
راهبري، سیاست گذاري، تعیین اهداف كمي و كیفي 
و فرهنگ سازي است. همچنین طرفین توافق كردند 
كه تمامي هزینه هاي تس��هیل گري در حوزه ارزیابي 
و انتخاب اس��تارت آپ ها و نظارت بر فعالیت و ارزیابي 
عملكرد آنها به عهده معاونت علمي باشد. مدت زمان 

اجراي این تفاهم نامه چهار سال است.

  بازآفریني با كمك شركت هاي دانش بنيان
یك��ي از مهم ترین بنده��اي این تفاهمنام��ه بازآفریني 
بافت هاي ناكارآمد با استفاده از كمك شركت هاي دانش 
بنیان است. محمد علي افشاني شهردار تهران دراین باره 
توضیح داد: با استفاده از شركت هاي دانش بنیان مي توانیم 
حیات و توسعه پایدار شهري را به بافت هاي ناپایدار شهري 
بازگردانیم و از توان و دانش جوانان كشور استفاده كنیم. در 
گذشته تمركز بر نوسازي ساختمان هاي فرسوده بود اما در 
حال حاضر ما قصد داریم فراتر از نوسازي ساختمان ها در 
این محالت عمل كنیم و در جهت توسعه پایدار محالت به 
خصوص محالتي كه بافت ناپایدار شهري تلقي مي شوند 

گام  برداریم.
افش��اني با اش��اره به جلس��اتي كه با معاونت علمي و 
فناوري ریاست جمهوري داش��ت، گفت: قصد داریم 
براي كارآمدي این بافت شهري از امكانات سایر نهادها 
به خصوص نهادهاي دانش بنیان و جوانان با استعداد 
و تحصیل كرده استفاده كنیم تا جوانان تحصیل كرده 
در كش��ور بمانند و منشأ تولید و اش��تغال شوند. قرار 
است شهرداري ساختمان ها و سوله هایي را در اختیار 
شركت هاي دانش بنیان قرار داده تا اولین گام ها را براي 
فعالیت هاي خود بردارند. از چند ماه گذشته كه قرار بود 
این تفاهم نامه اجرایي شود ساختمان هاي مورد نظر 
مشخص شده اند و از نهادهاي دیگر نیز مي خواهیم اگر 
ساختمان ها و سوله هاي بالاستفاده دارند آنها نیز در این 
طرح مشاركت كنند تا بتوانیم از تمام امكانات موجود 

در محله ها استفاده كنیم. 
شهردار تهران با اشاره به مشكالت مالي برخي شركت هاي 
دانش بنیان اظهار كرد: ما از این شركت ها پولي نمي گیریم 
اما در بخشي از قرارداد شهرداري سهامدار این شركت ها 
مي شود و بعد از اینكه محصول آنها تولید شد، شهرداري 

به عنوان سهامدار از این سود استفاده مي كند.
افشاني یكي از نتایج این تفاهمنامه را باقي ماندن جوانان 
باهوش و كارآفرین در داخل كشور دانست و گفت: بسیاري 
از این جوانان به دلیل اینكه زمینه اشتغال فراهم نیست كشور 
را ترك مي كند.اما با اجراي این برنامه فرصتي براي ماندن و 
اشتغال براي آنها فراهم مي شود. همچنین بافت ناكارآمدي 

شهري نیز توسط این جوانان، كارآمد خواهد شد.

   بازآفریني شهري، تصميمي ملي
افش��اني با بیان اینكه امس��ال دو اولوی��ت اصلي دولت 
بازآفریني بافت هاي فرس��وده و نوسازي ناوگان حمل و 
نقل عمومي است، یادآور شد: بازآفریني شهري تصمیمي 
ملي اس��ت كه در تمام س��طوح كش��ور دنبال مي شود. 
امیدواریم این اقدام مشترك شهرداري و معاونت علمي 
ریاست جمهوري در آینده گسترش پیدا كند و به عنوان 
الگویي براي كل كش��ور پیاده سازي شود.شهردار تهران 
در پاس��خ به سوالي مبني بر میزان مش��اركت شهردار با 
شركت هاي دانش بنیان گفت: این میزان مشخص نیست 
و متناسب با درآمد و ارزش ملك تعیین مي شود و در حال 

حاضر هدف ما حمایت از جوانان است.

  كسب درآمد با مغزها و ایده ها
سورنا س��تاري، معاون علمي و فناوري رییس جمهور 
نیز در مراس��م امضاي این تفاهم نامه ب��ا بیان اینكه 
بر اس��اس گزارش هاي جهاني تهران جزو ۵۰ شهر با 
قابلیت تبدیل شدن به شهر هوشمند است، گفت: بر این 

اساس با همكاري شهرداري تهران درصدد هستیم تا 
كارخانه هاي نوآوري را توسعه دهیم و با این اقدام درآمد 
شهر از محل مغز و ایده هاي نوآورانه تامین خواهد شد.

معاون علم��ي و فن��اوري رییس جمهور با اش��اره به 
پتانسیل هاي كش��ور در حوزه ارایه خدمات نوآورانه، 
یادآور ش��د: دانش علمي و نیروي انساني متخصص 
از جمل��ه پتانس��یل هاي كش��ور ب��راي اس��تفاده از 
توانمندي هاي این جوانان است. بر این اساس، مي توانیم 
با سرمایه گذاري هاي مناسب گام هاي موثري در این 
حوزه  برداریم. آینده شهر ما جز آینده فناوري نیست، 
بر این اس��اس، طي مذاكراتي كه با ش��هرداري تهران 
داشتیم، در خصوص تبدیل شهر تهران به شهر نوآور و 
هوشمند تبادل نظر صورت گرفت. این اقدام در گذشته 

نیز از سوي معاونت علمي پیگیري مي شد.

  تكميل كارخانه نوآوري تا پایان سال
وي راه ان��دازي كارخانه هاي ن��وآوري را از جمله این 
اقدامات دانست كه یك نمونه آن تا پایان سال تكمیل 
مي ش��ود. به گفته او، این كارخانه هم اكنون فعالیت 
خود را شروع كرده و ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار نفر در آن 

فعال هستند.
ستاري راه اندازي مركزي براي تجمع استارت آپ ها را 
از دیگر توافقات این معاونت با شهرداري تهران عنوان 
كرد و افزود: به زودي قراردادهاي جانبي این توافقات 

آماده شده و به امضا مي رسد.
معاون علمي رییس جمه��ور همچنین در خصوص 

توان مالي استارت آپ ها براي در اختیار گرفتن امالك 
بافت هاي فرسوده در این تفاهم نامه، توضیح داد: ما براي 
ایجاد این طرح با استارت آپ ها و شركت هاي كوچك 
سر و كار نداریم، بلكه با ش��تاب دهنده هایي كه توان 
مالي دارند، وارد همكاري مي شویم و در صورتي كه این 
شركت ها ناموفق شوند، شتاب دهنده ها مي توانند از آنها 

حمایت الزم را داشته باشند.

  شرط ادامه فعاليت تاكسي هاي اینترنتي 
معاون علمي وفناوري رییس جمهور در بخش دیگري 
از صحبت هاي خود توضیحاتي در خصوص فعالیت 
تاكس��ي هاي اینترنتي ارایه كرد و گفت: بر اس��اس 
قوانین، كسب وكارها قبل از اخذ مجوز باید موافقت 
شهرداري را كسب كنند و بحث واگذاري تاكسي هاي 
اینترنتي به ش��هرداري مطرح نیست. تاكسي هاي 
اینترنتي جزو كس��ب و كارهاي نوین فناورانه است 
و مانند همه كس��ب و كارهاي دیگر باید مجوزهاي 
الزم از شهرداري را اخذ كنند. معاون علمي و فناوري 
رییس جمهور تصریح كرد: بر این اس��اس مقرر شده 
كه استارت آپ هایي كه مجوز مي خواهند، باید قبل 
از آن موافقت ش��هرداري را داشته باش��ند تا از این 
طریق بتوان آنها را س��اماندهي كرد. ما قرار نیس��ت 
هیچ محدودیتي براي فعالیت این نوع شركت ها ایجاد 
كنیم و باید در تصمیم گیري ها منعطف عمل كنیم. 
رویكرد شهرداري نیز همین است و مانند همه كسب 

و كارها نظارت شهرداري الزم است.

 نص�ب فيلت�ردوده ب�راي اتوبوس ه�اي 
خصوصي الزامي شد

معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداري تهران بر لزوم نصب 
س��االنه فیلتر دوده روي ۱۰ درصد اتوبوس هاي بخش 

خصوصي تأكید كرد.
به گزارش ایسنا، محسن پورسید آقایي در مورد تأثیر نصب 
فیلتردوده بر كاهش آلودگي هوا با بیان اینكه براي رفع 
صددرصدي آالیندگي اتوبوس ها الزم است كه از فیلتر 
دوده استفاده شود، گفت: براي رفع كامل آالیندگي ذرات 
معلق نیاز به فیلتر دوده داریم كه این كار هم در حال انجام 
شدن است اما دقت داشته باشید كه قیمت هر فیلتر دوده 

با شرایط فعلي، حدود ۱۰۰ میلیون تومان شده است.
وي با بیان اینكه قرارداد ۱۰۰ دستگاه فیلتر دوده منعقد 
شده و رایزني براي خرید ۱۰۰ دستگاه دیگر ادامه دارد، 
گفت: برنامه این است كه براي 7۰۰ دستگاه اتوبوس فیلتر 

دوده خریداري كنیم.
معاون حمل و نقل و ترافیك ش��هرداري تهران در مورد 
س��رانجام نصب فیلت��ر دوده روي اتوبوس هاي بخش 
خصوصي نیز گفت: ما منتظر بودیم كه پروس��ه خرید 
فیلتر دوده براي اتوبوس هاي ش��ركت واحد به سرانجام 
برسد تا بتوانیم بخش خصوصي را ملزم كنیم كه نسبت 
به خرید فیلتر دوده اقدام كند. بر همین اساس، در جلسه 
شوراي معاونت حمل و نقل شهرداري تصمیم بر این شد 
كه شركت هاي پیمانكار بخش خصوصي اتوبوسراني ملزم 
شوند كه ساالنه ۱۰ درصد از اتوبوس هاي خود را مجهز به 
فیلتر دوده كنند كه به نظر امري محال نیس��ت؛ چرا كه 
بزرگ ترین شركت اتوبوس��راني بخش خصوصي ۳۰۰ 
دستگاه اتوبوس دارد كه ۱۰ درصد آن  ۳۰ اتوبوس مي شود 
كه بار مالي آن نیز زیاد نخواهد بود. وي اظهار كرد: قرار شد 
كه معاونت حمل و نقل نیز به عنوان تشویق، پیمایش و 
یارانه اتوبوس هاي داراي فیلتر دوده را بیشتر كند تا جبران 
هزینه شود. معاون حمل و نقل ترافیك شهرداري تهران 
همچنین درباره خرید اتوبوس هاي دست دوم نیز توضیحاتي 
ارایه كرد و گفت: خرید اتوبوس هاي دست دوم براي تهران 
در حد یك ایده است. ما نباید اینقدر دگم باشیم كه تنها راه، 
براي رفع مشكل آلودگي را خرید اتوبوس نو بدانیم؛ آن هم 

با شرایط فعلي.
به گزارش فارس، پورسیدآقایي گفت: خرید اتوبوس هاي 
دس��ت دوم با عمر۵ سال از كش��ورهاي خارجي یكي از 
راهكارها براي توسعه حمل و نقل عمومي است و در شرایط 
فعلي كمك خوبي براي كاهش آلودگ��ي هواي تهران 
است. برابر شرایط و واقعیت هاي موجود باید موضوعات 
را سنجید. وقتي در تهران اتوبوس ها با عمر فرسودگي باال 
داریم، حتي سطح تعمیرات و نگهداري آنها را هم به سختي 

انجام مي دهیم. مي دانید ما در پایتخت ۴ هزار اتوبوس   با 
عمر باالي 8 سال داریم كه در حال تردد هستند.

وي با بیان اینك��ه جایگزین كردن خ��ودروي نو نیاز به 
میلیاردها تومان پول دارد كه در این شرایط فعاًل پولش 
فراهم نیس��ت، افزود: این واقعیتي اس��ت ك��ه دولت و 
شهرداري هیچ كدام نتوانستند چنین بودجه اي را فراهم 
كنند. البته این منافاتي ندارد كه ما اتوبوس هاي نو بخریم 
و وارد كشور كنیم؛ اما واقعا براي چند هزار دستگاه اتوبوسي 
كه ما مي خواهیم به فوریت در سطح شهر تهران تجهیز 
كنیم؛ مي تواند یك راه حل باشد؛ كه ما موقتاً از اتوبوس هاي 
بهتر و سالم تر نسبت به اتوبوس هاي 8 ساله، ۱۰ ساله و ۱۲ 

ساله تهران داشته باشیم.
به گفته وي، اتوبوس هاي دست دوم با قیمت بسیار ارزان وارد 
كشور مي شود. حال ۲ تا ۳ سال از آن استفاده مي كنیم و هر 
زمان كه دولت توانایي نوسازي داشت و توانست اتوبوس هاي 
جدید به حد كافي خریداري كند طبیعت��ا این ها را كنار 
مي گذاریم. پورس��یدآقایي در پاسخ به اینكه این موضوع 
تحمیل هزینه اضافي به شهر تهران نیست، گفت: نه. معمواًل 
وقتي یك وسیله كاركرده خریداري مي شود یك هفتم تا 
یك هشتم قیمت واقعي است. اگر این خودروها ۳ الي ۴ سال 
هم مورد استفاده قرار گیرند سطح آالیندگي تهران را پایین 
مي آورند و این موضوع ارزشمند است. البته این موضوع فعال 
فقط در حد ایده است. از وزارت صنایع و معادن درخواست 

كرده ایم این موضوع را مورد بررسي قرار دهند.

   آلودگي هوا و ترافيك 
مساله اصلي 93درصد از تهراني ها

معاون برنامه ریزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار 
تهران اعالم كرد: پیمایش صورت گرفته از ش��هروندان 
تهراني نش��ان مي دهد كه ۹۳ درصد آنها آلودگي هوا و 
ترافیك و 86 درصد آنها نابرابري فضایي شهر و ناامني در 
برابر مخاطرات طبیعي و غیرطبیعي را مهم ترین مسائل 

پیش روي شهر مي دانند.
به گزارش فارس، حجت اله میرزایي در نشست فصلي و 
هم اندیشي معاونان سابق برنامه ریزي شهرداري تهران كه 
با محوریت بررسي برنامه سوم توسعه شهر تهران برگزار 
شد، اظهار كرد: مهم ترین رویكردي كه از یكسال پیش و 
براي تدوین برنامه س��وم توسعه شهر تهران مد نظر قرار 
گرفت، شناسایي مسائل مهم و اصلي شهر از نگاه مردم و 
كارشناسان بود؛ در همین رابطه، پیمایشي در شهریور ۹6 
صورت گرفت كه بر اساس آن، ۹۳ درصد مردم مهم ترین 
مش��كل پایتخت را آلودگي هوا و ترافیك اعالم كردند. 
همچنین 86 درصد مردم نابرابري هاي فضاي كالبدي، 
فاصله شمال و جنوب ش��هر و ناامني در برابر مخاطرات 

طبیعي و غیرطبیعي مثل زلزله و آتش سوزي را مشكل 
شهر مي دانس��تند. تعداد زیادي از پاسخ دهندگان هم 
به موضوع انس��جام اجتماعي و وجود شكاف در جامعه 

اشاره كردند.
وي با بیان اینكه پنج مورد گفته ش��ده به عنوان مسائل 
مردم مد نظر قرار گرفت، اضافه كرد: عالوه بر نظرات مردم، 
كارشناسان هم سه موضوع روزآمد نبودن شهر تهران، عدم 
هوشمندسازي در شهر و مالیه ناكارآمد را مسائل اصلي در 

پایتخت اعالم كردند.
میرزایي اف��زود: پنج موضوع مدنظر مردم در كنار س��ه 
مساله مطرح ش��ده از سوي كارشناسان، اولین گام هاي 
تدوین برنامه را به خود اختصاص داد. یك موضوع هم از 
سوي مدیران شهري به عنوان یك اعتقاد مطرح شد كه 
آنهم مساله حكمروایي شهري بود؛ فساد، عدم مشاركت 
شهروندان، سطح پایین عدالت، نبود شفافیت و فقدان 
رضایتمندي شهروندان همگي ناشي از نبود حكمروایي 

مناسب در شهر است.
رحیم قربان��ي، عضو هی��ات علمي دانش��گاه و معاون 
برنامه ریزي شهرداري تهران در دوره احمدي نژاد هم با 
اشاره به اینكه یكي از ویژگي هاي برنامه سوم، تدوین آن 
با مشاركت بدنه ش��هرداري است، تاكید كرد: اگر برنامه 
در بیرون از سازمان نوشته شود، كسي غیرت اجراي آن 
را ندارد زیرا به برنامه تعلق خاطري احساس نمي كند اما 
برنامه سوم كه با استفاده از كارشناسان خبره درون سازمان 
ش��هرداري و نخبگان بیروني نوشته ش��ده، بدون شك 

اجرایي تر از برنامه هاي گذشته خواهد بود.

 وزارت كشور 
براي افشاني استفساریه مي گيرد

محمد علیخاني، رییس كمیسیون عمران شوراي شهر 
گفت: تا این لحظه وزارت كشور نامه اي درباره سرنوشت 
افشاني نداده است و بر اساس اخبار به دست آمده وزارت 

كشور قصد دارد از مجلس استفساریه بگیرد.
به گزارش فارس علیخاني افزود: تغییر شهردار به نفع شهر 
و شهروندان نیست چرا كه اگر بخواهد فرد جدیدي بیاید 
6 ماه زمان مي برد تا شهر را بشناسد. افشاني در حال حاضر 
خوب كار مي كند و در حال انجام پروژه هاي نیمه تمام است.

وي در پاس��خ به این كه اگر مجلس اعالم كند ش��هردار 
مشمول قانون بازنشس��تگي مي شود تكلیف چیست، 
 گفت: امیدواریم ای��ن اتفاق نیفتد فع��اًل راجع به هیچ 
گزینه اي صحبت نشده است و البته این را هم بگویم كه 
براي انتخاب شهردار زمان وجود دارد. جالب است افرادي 
كه در شورا حتي به افشاني رأي ندادند، مخالف رفتن وي 

از شهرداري هستند.
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فراخوان تجدید مناقصه عمومي 1 مرحله اي
ري و حمل و نقل جاده اي  اداره كل راهدا

استان ايالم

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصات ذيل اقدام نمايد:

آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: 1397/07/22
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات: 1397/08/02
تاريخ بازگشايي پاكات: 1397/08/05 ساعت 10

نوع تضمين: تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي الف، ب، پ، ج، چ و ح ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتي )شماره 123402/ت50659 
هـ  مورخ 94/09/22 مي باشد.

 www.setadiran.ir كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكات و مراحل بعد از آن از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

محل تحويل پاكت الف: 
ايالم- بلوار مدرس- اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم- واحد دبيرخانه

)ضروري است ارائه پيشنهادات از طريق سامانه ستاد ارسال گردد در غير اين صورت پاكت پيشنهادي مفتوح نمي گردد(
جهت دريافت اطالعات مناقصه به سايت اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه نماييد.

تلفن تماس- 08433330195- 08433338400 داخلي 166-08433362922- فاكس 3341638 
هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

رشته مورد نيازمبلغ تضمين- ريالبرآوردمدت اجراموضوع مناقصهشماره مناقصه

راه و ترابري925.119.852.8161.255.992.640 ماهنقاط پرتصادف و داراي تصادف استان83/97/28

آگهي برگزاري مناقصه عمومي

شركت آب و فاضالب استان اصفهان »سهامي خاص«

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شركت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1397/07/28
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 1397/07/29

دريافت اسناد سايت اينترنتي
WWW.abfaesfahan.ir شركت اب و فضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گويا: 031-36680030-8

)داخلي 384(

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمين )ريال(مبلغ برآورد )ريال(محل تامينموضوع مناقصهشماره مناقصه

عمليات بهره برداري، خدمات عمومي و امور مشتركين نائين )با 97-3-151/4
8.345.915.191418.000.000جاريارزيابي كيفي(

1.421.026.45572.000.000جارينصب و اصالح و تعويض انشعابات آب و تعويض كنتور منطقه فراورجان97-3-159/3

خدمات رسيدگي به حوادث، نصب انشعابات، تعويض كنتور و خدمات 97-3-170/2
3.378.623.038119.000.000جاريمشتركين و نيروي انساني چادگان

97-3-177/2
عمليات نگهداري و رسيدگي به حوادث شبكه و انشعابات فاضالت، 
شستشو، اليروبي، همسطح سازي، تعمير و اصالح شبكه فاضالب 

منطقه يك اصفهان )با ارزيابي كيفي(
28.057.260.0181.403.000.000جاري

وزارت نيرو
شركت آب و افضالب استان اصفهان 

»سهامي خاص«

در شهر



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
صادرات چوب ممنوع شد

ايرنا|وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه اي با 
هدف تنظيم بازار داخلي، صادرات هرگونه چوب و 
مصنوعات چوبي را ممنوع اعالم كرد. در اين اطالعيه 
»انواع مقطوعات چوبي خ��ام، انواع نئوپان و ام دي 
اف خ��ام )MDF(، انواع كاغذ باطله، كاغذ روزنامه 
به ش��كل رول يا ورق، انواع كاغذهاي اندود نشده، 
كاغذ س��بك اندود شده، دفاتر ثبت و حسابداري و 
دفتر مشق« جزو اقالم ممنوع صادراتي اعالم شد. 

اعالم آمادگي وزير صنعت 
براي حضور در مجلس

مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت صنعت، 
معدن وتجارت اعالم كرد: دليل عدم حضور محمد 
ش��ريعتمداري در كميس��يون صناي��ع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي به دليل دريافت ديرهنگام 
دعوت نامه كميس��يون صنايع از وزي��ر بود. مركز 
روابط عمومي و اطالع رساني وزارت صنعت، مععدن 
وتجارت با انتشار مطلب فوق اعالم كرد: اين دعوتنامه 
به صورت دس��تي و در ساعت هفت صبح ديروز در 
حالي به دفتر وزارتي رس��يده ك��ه وزير صنعت در 
يك برنامه از پيش تعيين ش��ده براي سركشي از 
مناطق سيل زده در استان مازندران به سر مي برد.  
شريعتمداري به محض اطالع از اين دعوت در تماس 
با هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي و كسب 
مجوز براي ادامه سفر، در حين سركشي به مناطق 
سيل زده تالش كرد با برخي نمايندگان حاضر در 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
صحبت و اعالم كند كه خود را در پاس��خگويي به 
نمايندگان موظف مي داند و در اولين فرصت براي 
پاسخگويي به اعضاي محترم كميسيون صنايع در 

مجلس شوراي اسالمي حاضر خواهد شد.

توزيع برخي كاالهاي 
احتكارشده در پايتخت

شاتا|دبير س��تاد مبارزه با احتكار و اختفاء كاالي 
استان تهران، از ادامه روند درج اطالعات مربوط به 
انبارها خبر داد و گفت: تاكنون تعداد 33 هزار و 500 
واحد انبار و مركز نگهداري كاال در استان تهران در 
سامانه انبار ها ثبت شده است. مجتبي شيرقاضي با 
اش��اره به توزيع كاالهاي احتكار شده تصريح كرد: 
باتوجه به مصوبات س��تاد استاني مبارزه با احتكار 
واختفا كاال، پس از تعيين تكليف پرونده ها از سوي 
شعب تعزيرات حكومتي، با هماهنگي معاونت امور 
بازرگاني و توسعه تجارت س��ازمان و اتحاديه هاي 
ذيربط نسبت به تعيين شبكه توزيع كاال موصوف 
با نرخ مصوب اقدام شده و تاكنون نيز برخي كاالها 
نظير الستيك در اندازه سبك و سنگين و نيز كاغذ 

A4 در شبكه هاي تعيين شده، توزيع شده است.

نمايندگانپارلمانبخشخصوصيازآثارالحاقايرانبهگروهويژهاقداممالي)افايتياف(ميگويند

گام آخر اتصال به »سوييفت اروپايي«
تعادل|

آخري��ن اليحه از لوايح چهارگانه الح��اق ايران به گروه 
ويژه اقدام مالي )موس��وم به اف اي تي اف( روز دوشنبه 
هفته جاري، از فيلتر بهارستان گذشت. اما هنوز تا عبور 
اين اليحه از فيلتر ش��وراي نگهبان و بدل شدن آن به 
يك قانون الزم االجرا، راهي دش��وار باقي مانده است. با 
اين همه، تصويب اين اليحه در بهارس��تان، با استقبال 
گس��ترده فعاالن بخش خصوصي همراه بود. بطوريكه 
اتاق ايران در نشست مردادماه 97 خود با يك راي گيري 
نمادين، موافقت 96 درصدي فعاالن اقتصادي با الحاق 
ايران به اف اي تي اف را از تريبون بخش خصوصي اعالم 
كرد و درعين حال نسبت به تبعات عدم پيوستن به آن 
نيز هش��دار دادند. اما اكنون كه بهارستاني گام آخر را 
براي تصويب اين اليحه برداشتند، اعضاي اتاق از فوايدو 
دستاوردهايي كه اين اليحه مي تواند براي ايران به همراه 
داشته باش��د، مي گويند. از منظرآنها، در شرايط فعلي 
تصويب الزامات اف اي تي اف باعث مي شود تا ايران در 
جبهه مخالف با اتحاديه اروپا كه در ماه هاي اخير تالش 
حائز اهميتي براي حفظ برجام داشته است، قرار نگيرد 
و از طرف��ي به دنيا ثابت مي كند كه مراوده مالي با ايران 
پرخطر نيست. از سوي ديگر، پذيرش اف اي تي اف اما 
دس��ت كم يك فايده ديگر براي ايران ب��ه دنبال دارد؛ 
آن هم ايجاد س��از وكاري مستقل براي نقل و انتقاالت 
مالي با ايران از سوي اتحاديه اروپا است، كه با برداشتن 
گام آخر در راس��تاي تصويب اين اليحه، اين هدف نيز 

محقق خواهد شد. 

   تصويب آخرين ربع»اف اي تي اف«
يك ش��نبه هفته جاري مجلس ش��وراي اسالمي پس 
از گذش��ت تقريبا چهار ماه، اليحه پيوس��تن ايران به 
»كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم« را به عنوان 
آخرين اليح��ه از لوايح چهارگانه اف اي تي اف تصويب 
كرد. به اين ترتيب، آخرين بخش از بخش هاي چهارگانه 
اين اليحه از تصويب مجلس شوراي اسالمي گذشت و 
اكنون توپ در زمين ش��وراي نگهبان است. در جريان 
راي گيري براي تصويب يا رد اين اليحه، 143 نماينده 
مجلس از مجموع 271 نماينده حاضر با اين استدالل 
كه با تصويب اين اليحه در مجلس، يكي از اصلي ترين 
بهانه ها براي عدم همكاري مالي با ايران در سطح جهاني 
برداشته مي شود، موافقت خود را با تصويب سي اف تي 

اعالم كردند.
اين در حالي است كه به اعتقاد فعاالن بخش خصوصي، 
قرار نگرفتن ايران در فهرس��ت كشورهاي مورد قبول 

اف اي تي اف به كاهش قابل توجه مراودات مالي با ايران 
منجر مي شود و عالوه بر اين، ايران را در معرض اعمال 
تحريم هاي بين المللي مالي قرار مي دهد. اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران نيز در سي و نهمين 
نشست هيات نمايندگان خود در مردادماه سال جاري 
با قرائت بيانيه اي درباره پيوس��تن ايران به گروه كاري 
اقدام مالي براي پول ش��ويي، مهم ترين دستاوردهاي 
پيوستن ايران به اف اي تي اف را تشريح كرد و در جريان 
راي گيري نماديني كه در انتهاي اين نشس��ت صورت 
گرفت، 96 درصد از فعاالن بخش خصوصي موافقت خود 
را با تصويب اين اليحه اعالم كردند. نمايندگان پارلمان 
بخش خصوصي بر اين باور بودند كه در ش��رايط فعلي 
تصويب الزامات اف اي تي اف باعث مي شود تا ايران در 
جبهه مخالف با اتحاديه اروپا كه در ماه هاي اخير تالش 
حائز اهميتي براي حفظ برجام داشته است، قرار نگيرد 
و از طرف��ي به دنيا ثابت مي كند كه مراوده مالي با ايران 

پرخطر نيست.
در بيانيه اي كه در انتهاي نشست مردادماه 97 اتاق ايران 
در مورد الحاق ايران به “ اف اي تي اف “ قرائت شد، اعضاي 
اتاق تأكيد كردند كه در حال حاضر 40توصيه از طرف 
»اف اي تي اف« صادر شده است كه عملكرد كشورهاي 
مختلف را براساس ميزان به كارگيري اين توصيه ها مورد 
ارزيابي قرار مي دهد. گرچه توصيه هاي 40گانه اف اي 
تي اف از منظر حقوق بين المللي نمي تواند براي كشورها 
الزام قانوني ايجاد كند، اما اين توصيه ها جزو حقوق نرم 
دسته بندي شده و بنابراين ضمانت اجرايي قوي دارند. 
عدم پيروي از توصيه هاي اين گروه كاري اقدام مالي و در 
نتيجه آن برخورد »اف اي تي اف« با كشوري كه همكاري 
نمي كند، مي تواند آن كشور را در انزواي مالي قرار دهد. 
اين در حالي است كه ايران نخستين بار در سال 2009 
ميالدي در فهرست كش��ورهايي قرار گرفت كه اف اي 
تي اف نس��بت به آنها ابراز نگراني ك��رد. پس  از آن طي 
س��ال هاي 2013 تا 2016 ايران به عنوان كشور داراي 
خطر راهبردي معرفي شد و از آن زمان تاكنون وضعيت 

ايران از منظر اف اي تي اف در حالت تعليق است.

   چرا پيوستن به »اف اي تي اف« مهم است؟
اما از منظر پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق ايران، تصويب 
اليحه سي اف تي در مجلس شوراي اسالمي، نشان دهنده 
نگاه فني و حرفه اي به كنوانسيون هاي بين المللي است. او 
مي گويد: انطباق مديريت ريسك عمليات پولي و بانكي 
با سازوكارهاي مقابله با پول شويي تأمين مالي تروريسم 
تقريبًا در تمامي كش��ورهاي دنيا به درج��ه اي رعايت 

مي شود و طي 10 س��ال گذشته پيشرفت محسوسي 
در انطباق با اين س��ازوكارها در كش��ورهاي دنيا اتفاق 
افتاده است. حتي در كشورهايي مانند چين و روسيه كه 
همسويي بيشتري با سياست هاي ما دارند هم در اين مدت 
پيشرفت قابل مالحظه اي در انطباق قوانين و مقررات آنها 
با اف اي تي اف صورت پديرفته است. به گزارش اتاق ايران، 
سلطاني ادامه مي دهد: هركسي كه آشنايي مختصري با 
الزامات امروزي عمليات پولي و مالي با جهان و در سطح 
دنيا داشته باشد مي داند كه اين قواعد و ضوابط در حال 
حاضر به الزامات ارتباطات پولي و بانكي در دنيا تبديل شده 
و عماًل اگر كشوري اين ضروريات را نپذيرد، ادامه فعاليت 

را براي خودش سخت و محدود مي كند.
از ديگر سو، مسعود خوانساري، ديگر نايب رييس اتاق 
بازرگاني ايران، نيز معتقد اس��ت اي��ران حتي تا پيش 
از خروج يك جانبه امريكا از برجام، قصد پيوس��تن به 
كارگروه ويژه اقدام مالي را در دستور كار داشت؛ چراكه 
پس از امضاي برجام براي برقراري روابط بانكي با دنيا، 
نياز به رعايت استانداردهاي بين المللي در سيستم پولي 
و بانكي احس��اس مي ش��د. او مي گويد: با تعليق ايران 
از ليست س��ياه مالي جهان فرصت هايي براي تكميل 
فراينده��اي الزم و انجام اقدامات اصالحي در مس��ير 
شفاف سازي مبادالت بانكي و مبارزه عملي با پولشويي 
و تأمين مالي تروريسم در سيستم قانوني كشور، تعيين 
شد. با تكميل اقدامات الزم براي پيوستن به اف اي تي اف 
اين اميدواري تقويت شده است كه ديپلمات هاي فعال 
كشورمان در مذاكرات خود با اروپا دست ُپرتري داشته 
باشند و بتوانند براي راه اندازي ساز و كار مالي جديدي با 

كشورهاي باقيمانده در برجام اقدام كنند. 
از آن سو، حسين سالح ورزي، عضو هيات رييسه اتاق ايران 
نيز در اين باره مي گويد: تصويب س��ي اف تي و پذيرش 
اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي 
تروريسم يك ضرورت انكارناپذير به شمار مي رود. اما بايد 
توجه داشته باش��يم كه قرار نيست با تصويب اف اي تي 
اف همه مش��كالت اقتصادي به يك باره حل شود. چون 
ايران در دهه 1380 هم اين كنوانس��يون را قبول داشته 
اما نكته اينجاست كه عدم پذيرش آن بهانه اي نمي شود تا 
كشورهاي غربي از جمله امريكا بخواهند محدوديت هاي 
خود را تشديد كنند. از طرفي با وجود تحريم هاي امريكا 
برخي كش��ورها در قالب پيمان هاي مال��ي دو جانبه يا 
همان سوئيفت اروپايي تعهد داده اند كه مسير همكاري 
ش��ركت هاي ايراني و اروپايي را هموار كنند و بر همين 
اساس پذيرش اين كنواسيون نياز اساسي است تا بتوانيم 

از ظرفيت آن براي تداوم همكاري ها بهره ببريم.
كيوان كاشفي، رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه اما معتقد 

است مساله تصويب يا عدم تصويب اليحه اف اي تي اف 
نبايد تا اين اندازه پيچيده مي شد. او مي گويد: برخي از 
اظهارنظرها اين شائبه را ايجاد كرد كه برخي از اهميت 
پذيرش قوانين بين المللي در ارتباطات اقتصادي مطلع 
نيستند. اما تصور نمي كنم با جلسه هفته جاري مجلس 
و تصويب آخرين اليحه اين كنوانس��يون بين المللي، 
موضوع اف اي تي اف تمام ش��ده باشد. از اينجاي كار به 
بعد وظيفه نهادهاي تخصص��ي ازجمله اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران است تا از آثار و نتايجي 
كه اف اي تي اف مي تواند براي اقتصاد كشور داشته باشد، 

شفاف سازي كنند.
حس��ين پيرموذن، رييس ات��اق بازرگان��ي اردبيل اما 
ب��ه اين نكته اش��اره مي كند ك��ه تنها كش��وري كه از 
الحاق به اف اي تي اف س��ر باز زده، كره شمالي است. به 
گفته پيرم��وذن، بخش خصوصي در س��ال هاي اخير 
دشواري هاي زيادي براي ايجاد ارتباطات بانكي داشته 
است. در زمان تحريم ها با راه هاي غير بانكي مراودات خود 
را دنبال مي كرد از خدمات سوئيفت و ال سي محروم بود. 
او مي گويد: اين اميدواري وجود داشت تا با امضاي برجام 
محدوديت ها برداشته شود اما مانع بعدي استانداردهاي 
بانكي ايران بود كه مورد تأيي��د اكثر بانك هاي جهان 
قرار نداشت. پيوس��تن به گروه ويژه اقدام مالي يكي از 
پيش نيازهاي ارتباطات بانكي با جهان است چراكه به 
غير از كره شمالي ساير كشورها اين قواعد بين المللي را 
براي مبارزه با پولشويي پذيرفته اند و عدم پذيرش آن از 
سوي ايران پيام نااطميناني را به جهان منتقل خواهد 
كرد. بايد به دنبال اطمينان بخش��ي به سرمايه گذاران 
خارج��ي و بانك هاي اروپايي باش��يم تا براي همكاري 
با ايران مانعي نداشته باش��ند به همين دليل تصميم 
مجلس را مي توان اقدامي مثبت در جهت گس��ترش 
روابط بين المللي اقتصاد آن هم در شرايطي كه امريكا 

قصد محدودسازي آن را دارد، تلقي كنيم.
البته از منظر احمد پورفالح، مش��اور عالي رييس اتاق 
ايران، عدم پذيرش اف اي تي اف از س��وي ايران موجب 
مي شود كه بسياري از كش��ورهاي دنيا، حتي در نبود 
تحريم ها، حاضر به همكاري با ايران نباش��ند. از طرفي 
عدم پذيرش اف اي تي اف ، درس��ت مانند عدم پيوست 
به س��ازمان جهاني تجارت )WTO( موجب مي شود 
كه كااله��اي صادراتي ايران در كش��ورهاي مقصد، با 
تعرفه هاي بسيار س��نگيني رو به رو ش��وند. پورفالح 
ادامه مي دهد: اين در حالي است كه به نظر من پذيرش 
اف اي تي اف حتي از پيوستن به سازمان جهاني تجارت 
هم مهم تر است، چرا كه بدون پيوستن به سازمان تجارت 
جهان��ي ما مي توانيم ولو با تحم��ل تعرفه هاي باالتر، با 

كش��ورهاي ديگر مبادالت تجاري داشته باشيم، اما در 
صورت عدم پذيرش اف اي تي اف، ما حتي قادر نخواهيم 
بود مبلغي را كه تجارت با آن صورت مي گيرد، جابه جا 
كنيم. ما بايد با هر پديده اي به شكل علمي برخورد كنيم 
و در اينجا هم متخصصين اقتصادي مي گويند كه براي 
ايران ضرورت دارد كه اف اي تي اف را بپذيرد. او ادامه داد: 
بسياري از كشورها هم به دنبال اين هستند كه ايران را به 
هر دليلي تحريم كنند و عدم پذيرش اف اي تي اف، اين 
عالمت را به آنها مي دهد كه مي توانند ايران را از حقوق 

خود در اقتصاد بين الملل محروم كنند.

   پذي�رش »اف اي تي اف«، پي�ش نياز ايجاد 
سوئيفت اروپايي

پذيرش “ اف اي تي اف “ اما دست كم يك فايده اساسي 
ديگر براي ايران به دنبال دارد: ايجاد ساز وكاري مستقل 
براي نقل و انتقاالت مالي با ايران از س��وي اتحاديه اروپا. 
سوئيفت يك شبكه مالي است كه انتقال مقادير باالي 
پول را بين كشور ها در سراسر جهان ممكن مي سازد. مقر 
آن در بلژيك است، ولي هيات مديره آن شامل مقامات 
اجرايي بانك هاي امريكا هم مي شود و قانون فدرال امريكا 
به آنها اجازه مي دهد عليه بانك هاي سراسر جهان عمل 
كنند. سوئيفت اكثر پيام هاي بين بانكي را حمايت مي كند 
و بيش از 11 هزار موسسه مالي در بيش از 200 كشور را به 
هم متصل مي سازد. با تشديد تحريم ها عليه ايران، شبكه 
سوئيفت ايران در ابتدا از روز 27 اسفند 1390 قطع شد. 
اين امر پيوند بانك هاي ايراني با شبكه مالي جهاني را قطع 
كرد، اما پس از برجام، در تاريخ 27 دي 1394 رسماً اعالم 
شد كه تحريم سوئيفت از ايران برداشته شده است. حال 
مجدداً ارتباط ايران با شبكه بانكي جهان قطع شده است 
و در اين ميان نگاه همه به تصويب اف اي تي اف يا همان 

اقدام مالي مشترك در مجلس است.
در هفته گذش��ته، برخي كش��ورهاي اروپايي از جمله 
ايتاليا، فرانسه، سوييس و آلمان، اظهار اميدواري كردند 
كه تا پيش از 13 آبان ماه، س��از و كاري مشابه ساز و كار 
»س��وئيفت« براي تداوم نقل و انتقاالت بانكي با ايران 
ايجاد كنند. برخي از مقامات سياسي كشور هاي اروپايي 
هم از جايگزيني يورو به جاي دالر استقبال كردند و آن 
را نشانه تقويت پول ملي شان مي دانند. اين در حالي است 
كه هندي ها هم از سوئيفت اروپايي استقبال كرده اند، 
چرا كه مي تواند در ليس��ت خريداران نفت ايران باقي 
بماند. رويترز به نقل از يك منبع مطلع هندي گفته است: 
با توجه به تالش اروپا براي ايجاد نظام پرداخت مستقل 
از امريكا، هند قصد دارد كه از اين امكان براي تبادالت 

مالي با ايران استفاده كند. 
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رييساتاقمشتركايرانوقطراعالمكرد
تالشايرانبرايكسبسهمبيشتردربازارقطر

رييس اتاق بازرگاني مش��ترك اي��ران و قطر از تالش 
شركت هاي ايراني براي افزايش سهم از بازار قطر خبر 
داد و گفت: قطر امكان بهره برداري از ظرفيت شركت هاي 
ايراني را دارد. به گزارش مهر، عدنان موس��ي پور گفت: 
شركت هاي ايراني در تالش هستند تا سهم خود از بازار 
قطر را افزايش دهند كه به همين منظور، حضور پررنگي 
در نمايش��گاه صنعت و توليدات قطر يافته اند؛ اين در 
حالي است كه با اجماع نظرات كارشناسي هيات مديره 
و رايزني با مقامات قطري، اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
قطر به عنوان نماينده تمامي اعضاي خود، در نمايشگاه 

مذكور كه از 16 مهرماه به مدت سه روز در دوحه برگزار 
مي شود، حضور يافته است. 

رييس ات��اق بازرگاني مش��ترك ايران و قط��ر افزود: 
نمايش��گاه در س��ه بخش توليدات، س��رمايه گذاري 
و خدمات و ب��ه منظور نمايش كااله��ا و توليدات در 
همه بخش هاي مورد اش��اره برگزار شده و در كنار آن 
پاويون ملي دولت ها نيز برپا اس��ت. او تصريح كرد: با 
توجه به اهميت اين نمايشگاه براي دولت قطر و امكان 
بهره برداري ش��ركتهاي ايراني كه متعاقبا به افزايش 
سهم ايران از بازار اين كشور منجر خواهد شد، حضور در 

اين نمايشگاه فرصتي ارزشمند براي ورود به بازار قطر 
است. او با اشاره به زمان اندك در اختيار اتاق بازرگاني 
مشترك ايران و قطر جهت برپايي غرفه مناسب براي 
معرفي كليه كاالها و خدماتي كه از سوي جمع اعضاي 
اتاق و همچنين لزوم برنامه ريزي به موقع جهت برپايي 
شايسته پاويون جمهوري اس��المي ايران اظهار كرد: 
معرفي پتانسيل هاي تجميع شده در اتاق مشترك به 
تجار و بازرگانان قطري و جذب اعضاي جديد و بازاريابي 
مناس��ب از مهم ترين اهداف تيم اتاق مشترك در اين 

رويداد مهم از ديد دولتمردان قطر است.

رييسفدراسيونوارداتاتاقبازرگانيايرانمطرحكرد

صادركنندگانهمازگرانيدالربهرهنميبرند
در پي نوسانات اخير در بازار ارز، رييس فدراسيون واردات 
اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: حت��ي صادرات هم از باال 
بودن ن��رخ دالر بهره نمي برد، چراكه پس از دوره اي براي 
تامين مواد اوليه نيازمند واردات گران قيمت مي ش��وند؛ 
بنابراين فقط ثبات نرخ ارز و واقعي بودن آن اقتصاد كشور 

را بهره مند مي كند.
فرهاد احتشام زاده در گفت وگو با ايسنا، اظهار اميدواري 
كرد: اتفاق هاي خوبي كه نويدش��ان داده شده، منجر به 
اين شد كه در بازار شاهد روند كاهشي قيمت دالر باشيم، 
چراكه پيش تر هميشه در اتاق بازرگاني، بحث هايي بين 

واردكنندگان، صادركنندگان و توليدكنندگان وجود داشته 
كه صادركنندگان و توليدكنندگان معتقد بودند يارانه اي 
كه براي ارز در نظر گرفته مي شود و به نرخ واقعي اش هم 
نمي رسد، باعث مي ش��ود كاالي توليد داخل و كاالهاي 
صادراتي در برابر وارداتي ها با مشكل روبرو شوند. او افزود: 
با توجه به اينكه نرخ دالر به باالترين حد خود در سال هاي 
گذشته رسيد، در ميزان صادرات كش��ور تفاوت زيادي 
به ويژه در كاالهاي غيرنفتي ديده نش��د و افزايشي كه در 
صادرات داشتيم فقط به سبب صادرات كاالهاي نفتي و 

ميعانات بوده و مبنايشان، غيرنفتي نيست.

نايب رييس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني ايران 
اظهار كرد: با توجه به اينكه صادرات و واردات به هم مرتبط 
شده  و فارغ از مش��كالتي كه در بخش صادرات به وجود 
آمده، عمال منجر شده كه هر دو متوقف شوند. همچنين 
اين واقعيت فراموش شده كه بيش از 90 درصد كاالهاي 
وارداتي به كش��ور در خطوط توليد استفاده مي شوند و 
مس��تقيما روي صادرات كش��ور تاثيرگذار خواهند بود، 
م��واد اوليه و نيمه س��اخته كه در خط��وط توليد و براي 
صادركنندگان استفاده مي شوند، طبيعتا مبناي قيمت 

قرار مي گيرد. 



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
رهايي »رهام« از تحريم امريكا 

مصرف بنزين
91 ميليون ليتر در روز 

افزايش نرخ
حمل محموله نفتكش ها

افزايش توليد گازوئيل يورو4

ايسنا| امريكا به ش��ركت هاي BP و سريكا انرژي 
مجوز جديدي براي اداره ي��ك ميدان گازي درياي 
شمال كه ايران در آن سهم دارد، اعطا كرد. به گزارش 
رويترز، تمدي��د معافيت ب��راي اداره اين ميدان، به 
س��ريكا اجازه خواهد داد خريد سهم شركت BP در 
ميدان هاي Rhum، بروس و كيت و همچنين خريد 
سهم توتال در بروس و كيت را كامل كند.شركت نفت 
ايران كه زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران است، 
در ميدان Rhum نيمي سهم دارد. اين ميدان حدود 
پنج درصد از تقاضاي گاز انگليس را تامين مي كند.

اداره كنترل دارايي ه��اي خارجي امريكا مجوزي را 
براي شركت ها و نهادهاي امريكايي يا تحت كنترل 
ش��ركت هاي امريكايي به منظور فراهم كردن كاال، 
خدمات و پش��تيباني از ميدان Rhum صادر كرد.

شركت سريكا اعالم كرد مجوز جديد به شرط ايجاد 
حسابي صادر شده كه تمامي سود حاصل از فعاليت 
اين ميدان تا زمان برقرار بودن تحريم ها عليه ايران، 
در آن نگهداري شود. مكانيسم مشابه در دور قبلي 
تحريم هاي امريكا عليه ايران وجود داش��ت. مجوز 
جديد تا ۳۱ اكتبر س��ال ۲۰۱۹ اعتبار دارد و ممكن 

است بنا به درخواست سريكا، تمديد شود.

تس�نيم| آمار مصرف بنزين كه از پايان تيرماه تا 
امروز محرمانه مانده بود، باالخره از سوي دولت اعالم 
شد. هم اكنون مصرف بنزين ۹۱ميليون ليتر در روز 
است.سي و يكم تيرماه س��ال جاري با ثبت مصرف 
۱۲۱ ميلي��ون و 8۰۰ هزار ليتر در يك ش��بانه روز 
ركورد جديدي در تاريخ مصرف بنزين كشور ثبت 
شد.ميانگين مصرف بنزين در تيرماه سال جاري به 
رقم بي سابقه ۹۱ ميليون و 7۰۰ هزار ليتر رسيد. ثبت 
متوسط مصرف ۳۱روزه در مرز ۹۲ ميليون ليتر در 
حالي رقم خورد كه 4 ماه قبل از اين تاريخ، ميانگين 
مصرف بنزين كشور در مرز 8۰ ميليون ليتر بود.در 
حال حاضر روزانه ۹5.5 ميليون ليتر بنزين در كشور 
توليد مي شود. توليد روزانه ۹5.5 ميليون ليتر بنزين 
در ايران در حالي اس��ت كه با بهره برداري از فاز سوم 
پااليشگاه ستاره خليج فارس و يك طرح توسعه اي 
در پااليشگاه الوان، توليد روزانه بنزين كشور به بيش 
از ۱۰5 ميليون ليتر در روز مي رسد.تنها موضوعي كه 
مي تواند خودكفايي در توليد بنزين را به چالش بكشد، 
رشد افسارگس��يخته مصرف بنزين است و به نظر 
مي رسد دولت بايد هرچه سريع  تر براي ساماندهي 
بخش مديريت مصرف به منظور جلوگيري از ادامه 
روند مصرف افسارگسيخته بنزين، چاره انديشي كند.

بازار نفتكش با اقدام توليدكنندگان نفت رقيب 
ايران ب��راي باال بردن صادراتش��ان در آس��تانه 
بازگش��ت تحريم هاي امريكا عليه تهران، شاهد 
افزايش نرخ هاي حمل محموله بوده است.طبق 
آمار شركت »كالركسون ريسرچ سرويس »، نرخ 
حمل يك محموله دو ميليون بشكه اي به آسيا 
در هفته منتهي به پنجم اكتبر، به 4۰ هزار و ۲75 
دالر افزايش يافت.همچنين شركت تحقيقاتي 
پتروماتريكس اعالم كرده است آسيا نفت بيشتري 
از امريكا و غرب آفريقا خريداري مي كند.به گفته 
اوليويه جيكوب، مديركل پتروماتريكس، تقاضا 
براي نفت از س��وي آسيا از اكتبر افزايش خواهد 
يافت و در دو ماه آينده به اوج خود مي رس��د. به 
همين دليل انتظار مي رود چارتر نفتكش در اكتبر 
باالتر از سپتامبر باشد.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
خليج فارس بزرگ ترين منطقه صادركننده نفت 
در جهان است كه در آن عربستان سعودي براي 
جبران عرضه كمتر ايران، توليدش را افزايش داده 
است. محمد بن سلمان، وليعهد عربستان، هفته 
گذشته در مصاحبه با بلومبرگ گفت: عربستان 
سعودي توليدش را افزايش داده و در صورت لزوم، 
نفت بيشتري توليد خواهد كرد.به گفته مديركل 
پتروماتريكس، خريداران آسيايي نفت بيشتري 
از امريكا و غرب آفريقا خريداري مي كنند و اين 
مس��اله باعث طوالني شدن س��فر نفتكش ها و 

كاهش دسترسي به آنها شده است.

شانا| مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ۱۰۰ درصدي 
توليد و توزيع نفت گاز يورو 4 كشور تا پايان سال ۹7 
خبر داد. عليرضا صادق آبادي اعالم كرد: هم اكنون 
بطور ميانگين روزانه ۲۹ ميليون ليتر گازوئيل يورو 
4 در كشور توليد مي ش��ود كه با راه اندازي واحد 
هيدروتريتور نفتاي پااليشگاه بندرعباس، بزودي 
بطور ميانگين روزانه ۱۶ ميليون ليتر گازوئيل يورو 

4 در اين پااليشگاه توليد خواهد شد.
وي افزود: با راه اندازي اين واحد، گوگرد گازوئيل 
توليدي در پااليشگاه بندرعباس از ۳5۰ پي پي ام 

به حدود 5۰ پي پي ام خواهد رسيد.
صادق آبادي تاكيد كرد: واحد ايزومرسازي اين 
پااليش��گاه نيز بزودي وارد مدار مي ش��ود كه با 
راه اندازي آن ۱۲ ميليون ليتر بنزين روزانه توليدي 

اين پااليشگاه به يورو 4 تبديل خواهد شد.
معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش همچنين 
با اعالم خبر توليد روزانه ۱۲ ميليون ليتر گازوئيل 
يورو 4 در پااليشگاه ستاره خليج فارس تا پايان 
امس��ال گفت: با احتس��اب گازوئيل توليدي در 
اين ۲پااليش��گاه تا پايان امس��ال ش��اهد رشد 
۱۰۰درصدي در توليد و توزيع گازوئيل يورو 4 در 
كشور خواهيم بود كه جهش قابل توجهي است.

افزايش توليد و عرضه گازوئيل با استاندارد يورو 4 
اتحاديه اروپا يكي از برنامه هاي اولويت دار صنعت 

پااليش نفت ايران است.

»تعادل«درگفتوگوبانايبرييسسنديكايصنعتبرقبررسيميكند

بررسي»تعادل«نشانميدهدقيمتبرخيازترانسفورماتورها120درصدافزايشيافتهاست

دوگانه دالر دولتي و قيمت آزاد در تجهيزات صنعت برق

گروه انرژي| نادي صبوري- فرداد احمدي| 
 اگر بخواهيد امروز يك ترانسفورماتور 3 فاز 
20 كيلو ولت با قدرت 50 كيلو ولت آمپر براي 
نصب در س�اختماني تهيه كني�د، قيمتي كه 
براي خريد آن خواهي�د پرداخت 120 درصد 
قيمت اعالم ش�ده ب�راي همي�ن محصول در 
فهرس�ت بهاي واحد پايه رش�ته تاسيس�ات 
برقي سال 1397 است. طبق بررسي »تعادل« 
س�ازمان برنامه و بودجه ابتداي س�ال جاري 
قيمت همي�ن محص�ول را 9 ميلي�ون و 163 
ه�زار و 300 تومان تعيين ش�ده ك�رد. اين در 
حالي اس�ت كه بررس�ي ليس�ت قيم�ت روز 
بزرگ ترين توليدكننده ترانسفورماتور ايران 
نشان مي دهد همين محصول امروز با در نظر 
گرفت�ن ارزش افزوده 20 ميلي�ون و 200 هزار 
تومان به فروش مي رس�د. رقمي كه افزايشي 
11 ميليون توماني معادل 120 درصد در قيمت 
اين محصول در ابتداي سال را نشان مي دهد. 
اي�ن تنها مش�تي نمون�ه خ�روار از وضعيتي 
اس�ت كه تجهي�زات صنع�ت برق ب�ه دنبال 
نوس�انات ارزي اخير تجربه كردند؛ وضعيتي 
كه با در نظر گرفتن اينكه برخي از شركت هاي 
توليدكنن�ده اين تجهي�زات ارز دولتي يا ارز 
نيمايي دريافت كرده اند، پرسش برانگيز به نظر 
مي رسد. تاكنون بحث اختصاص ارز دولتي به 
ش�ركت هاي فعال در حوزه برق چندان مورد 
توجه قرار نگرفته بود تا زماني كه وب س�ايت 
برق نيوز در تاريخ 15 مهرماه ليستي متشكل 
از ش�ركت هاي اين حوزه را منتشر كرد و ادعا 
كرد كه با وجود آنكه 95 ش�ركت نام برده در 
اين ليس�ت ارز دولت�ي 4 ه�زار و 200 توماني 
دريافت كرده اند، قيم�ت تجهيزات مرتبط با 
صنعت برق حداق�ل 100 درصد افزايش يافته 
است. »تعادل« براي راستي آزمايي اين ليست 
و همچنين بررسي دقيق تر مساله گفت وگويي 
را ب�ا پيام باق�ري، نايب رييس هي�ات مديره 
س�نديكاي صنعت ب�رق انج�ام داده و قيمت 
برخي اقالم را در بازار امروز با قيمت هاي پيش 
از نوسانات مقايس�ه كرد. در گزارش پيش رو 
توضيحات نايب رييس سنديكاي صنعت برق 
در اي�ن خصوص كه چرا با وج�ود دريافت ارز 
دولتي تجهيزات صنعت برق باز هم افزايشي 
شديد در قيمت را تجربه كردند عالوه بر ارقام 
دريافت شده از س�وي برخي از اين شركت ها 
منتشر شده اس�ت. باقري ادعا مي كند كه ارز 
دولتي ارايه ش�ده به ش�ركت هاي سنديكاي 
صنعت برق مطابق ني�از آنها نبوده و به همين 
دليل افزايش بيش از ص�د در صدي قيمت ها 

ناگزير بوده است. 
    

در نخستين ليستي كه بانك مركزي از شركت هاي 
دريافت كننده ارز دولتي منتشر كرد، نامي از واردات 
محص��والت مرتبط با برق به چش��م نمي خورد، در 
اين ليس��ت تنها شركتي كه در اسم با »برق« پيوند 
داشت ش��ركتي با نام عجيب »ره رسانان برق« بود 

كه با درياف��ت ارز 4۲۰۰ توماني اق��دام به واردات 
لوبياي قرمز كرده ب��ود. اما در ادامه پاي برقي ها نيز 
به اين غائله باز ش��د. بررس��ي »تعادل« از تازه ترين 
فهرس��ت دريافت كنندگان ارز نيمايي و دولتي كه 
۱۲ مهر ماه از سوي بانك مركزي منتشر شده است 
نشان مي دهد ش��ركت هاي مختلفي در حوزه برق 
تاكن��ون از ارز دولتي و نيمايي برخوردار ش��ده اند.   
طبق محاس��بات »تعادل« ايران ترانسفو به عنوان 
بزرگ ترين توليد كنن��ده ترانس��فورماتور تاكنون 
در مجم��وع 4 ميليون و ۳۳7 ه��زار و 4۱۶ يورو ارز 
دريافت كرده است كه از آن ميزان معادل 7۰۲ هزار 
و ۶۶5 يورو ارز دولتي و مابقي ارز نيمايي بوده است. 
آرياترانسفو ش��رق به عنوان ديگر شركت فعال اين 
حوزه نيز وضعيتي مش��ابه دارد، دفعات دريافت ارز 
اين ش��ركت كمتر از ايران ترانسفو است اما حجمي 
كه در هر دفعه دريافت ش��ده ارقامي بسيار باالتر را 
نشان مي دهد. اين شركت بطور كلي ۶ ميليون و 5۶ 

هزار و ۶۱5 يورو دريافت كرده است كه از آن مقدار 
5 ميليون و ۹۶۱ ه��زار و ۳۶5 يوروي آن ارز دولتي 
بوده است. رقمي كه ۹8 درصد دريافتي اين شركت 

را تشكيل مي دهد. 
در حالي كه ليدرهاي توليدكننده ترانس��فورماتور 
در اي��ران چنين وضعيت��ي را در دريافت ارز تجربه 
كرده اند، مقايسه قيمت هاي روز بازار با قيمت هاي 
ابتداي سال ۱۳۹7 افزايش��ي با شيب بسيار تند را 
نشان مي دهد. عالوه بر افزايش قيمت ۱۲۰ درصدي 
در ترانسفورماتور 5۰ كيلو ولت آمپر كه پيش تر به آن 
اشاره شد، بهاي ترانسفورماتور ۳ فاز ۲۰ كيلو ولت با 
قدرت 75 كيلو ولت آمپر نيز از ۱۰ ميليون و 7۰ هزار 
تومان در فهرست بهاي س��ال ۹7 به ۲4 ميليون و 
4۰۰ هزار تومان در قيمت اعالم شده از سوي شركت 

ايران ترانسفو در وب سايت خود رسيده است.
ام��ا توليدكنن��دگان تجهي��زات صنع��ت برق چه 
توضيحي در مورد اين وضعي��ت دارند؟ پيام باقري 
نايب ريي��س هيات مديره س��نديكاي صنعت برق 
در پاس��خ به اين پرس��ش »تعادل« كه چرا با وجود 
درياف��ت ارز دولت��ي افزايش قيم��ت در اين حوزه 
رقم خورده اس��ت مي گويد: »زيرا تا به امروز بخش 
كوچكي از مبلغي كه ما به عنوان درخواست مطرح 
كرديم، دريافت شده است. اگر تمام آن درخواستي 
كه س��نديكا درخواس��ت كرده بود به عن��وان نياز 
اس��تفاده از ارز دولتي تأمين مي شد، مي توانستيم 

قيمت ها را كنترل كنيم.«
 با در نظر گرفتن اينكه بسياري از شركت هاي حوزه 
برق البي هاي گسترده شركت هاي بزرگ اين حوزه 
را ندارند، مطالبات آنها از طريق س��نديكاها دنبال 
مي شود. باقري در خصوص ساز و كاري كه از طريق 

آن ني��از كل ش��ركت هاي اين حوزه برآورد ش��ده 
است مي گويد: »اوايل امس��ال كه كشور در كوران 
نوس��انات ارزي قرار گرفت، ما در سنديكاي صنعت 
برق از اعضاي خود اس��تعالم كرديم كه اعضا براي 
انجام امورات خود در سال جاري چه ميزان ارز نياز 
دارند تا م��ا به وزارت صمت منعكس كنيم و اين ارز 
را متناسب با ارز قيمت پايه كه همان 4۲۰۰ تومان 

است تخصيص دهند.« 
پيام باقري در خصوص حج��م ارز دولتي مورد نياز 
شركت هاي سنديكاي صنعت برق افزود: »بر اساس 
استعالمي كه از اعضاي خود انجام داديم، مبلغ ۶۳۰ 
ميليون يورو نياز اعضاي م��ا بود براي اينكه بتوانند 

امورات جاري خود را انجام دهند.«
وي با اشاره به اينكه امورات جاري شركت هاي حوزه 
برق بيش��تر مبتني بر تأمين م��واد اوليه و كاالهاي 
واسطه اي است، اضافه كرد: »باالخره اين صنعت هم 
مانند هر صنعت ديگري وابستگي هايي به برخي مواد 

اوليه و تجهيزات واسطه اي مورد استفاده شركت ها 
دارد.« او در ادام��ه مي گويد: اكنون بخش كوچكي 
از ارز مورد نياز س��نديكا تخصيص داده شده است، 
طبيعتا ش��ركت ها ناچار هستند كاالهاي مورد نياز 
خود را كه قاعدتا بايد با ارز دولتي مي خريدند، با نرخ 
آزاد بخرن��د. وقتي چنين اتفاق��ي رخ دهد، طبيعتا 
قيمت ه��ا باال م��ي رود. درواقع تم��ام آن نياز ارزي 
پوش��ش داده نشده اس��ت.« وي در رابطه با انتشار 
فهرستي از شركت هاي فعال در صنعت برق كه ادعا 
ش��ده اس��ت، ارز دولتي دريافت كرده اند بيان كرد: 
»بنده از اصالت آن ليست مطمئن نيستم و نمي دانم 
خاستگاه آن از كجا بوده است. زيرا منبع آن مشخص 
نيست. اما فقط ۱4 عدد از شركت هاي موجود در اين 
ليست عضو س��نديكاي برق هستند. يعني همه آن 
اسامي شركت هايي كه در اين ليست مطرح شدند 
عضو آن 8۲ ش��ركتي كه ما ب��ه وزارت صمت اعالم 
كرديم نيستند.«باقري افزود: »در فهرستي هم كه 
بانك مركزي منتشر كرده در رابطه با شركت هايي 
كه از ارز نيمايي استفاده كرده اند، حدود 4۰ شركت 
هستند كه عضو سنديكاي برق هستند كه آن اسامي 

مستند است.«
وي درباره حج��م ارز دولتي  دريافتي س��نديكاي 
برق گف��ت: »آن ۶۳۰ ميلي��ون يوروي��ي كه بيان 
كرديم مربوط به اعضاي س��نديكاي برق اس��ت و 
تنها ۱5 درصد از اس��امي ليس��تي كه اخيرأ منتشر 
شده است عضو س��نديكاي برق هستند. از آنجا كه 
فهرس��ت ميزان ارز اختصاص داده شده به تفكيك 
ش��ركت هاي عضو سنديكا و خارج از سنديكا وجود 
ندارد، نمي توان مشخص كرد كه چقدر از مبلغ ۶۳۰ 

ميليون يورويي مورد نظر ما تأمين شده است.«
باقري ادامه داد: »تعداد 8۲ عدد از شركت هاي عضو 
س��نديكاي صنعت برق در ليس��تي كه ما به وزارت 

صمت اعالم كرديم حضور داشتند.«
نايب ريي��س هيات مديره س��نديكاي صنعت برق 
افزود: »رقم ارزي كه براي واردات سال گذشته اين 
صنعت تخصيص داده شد، حدود ۱.۲ ميليارد دالر 
بوده است و رقم ۶۳۰ ميليون يورويي كه امسال به 
وزارت صنعت اعالم كرديم براي ۶ ماه اول سال بوده 
است و تقريبأ مشابه همان ميزان ارزي است كه ۶ ماه 
نخست سال گذشته هم در اين صنعت مورد استفاده 

قرار گرفته است.«
باق��ري در رابطه با افزايش قيمت ها به بيش از ۱۰۰ 
درصد در تجهيزات صنعت برق بيان كرد: »افزايش 
قيمت ها متفاوت بوده اس��ت. البت��ه تا ۱۰۰ درصد 
افزايش قيمت هم در برخي تجهيزات داش��ته ايم. 
ولي آن چيزي كه مهم است اين است كه اين منابع 
در چه جهتي هزينه ش��ده است. يعني اگر شركتي 
عضو سنديكاي صنعت برق است و در رابطه با كارش 
ارزي به آن تخصيص داده شده است، آن ارز در چه 

جهتي مصرف شده است.«
وي تأكي��د كرد: »ت��ا جايي كه بنده مطلع هس��تم 
ارزهايي كه به ش��ركت هاي عضو سنديكاي صنعت 
برق اختصاص داده ش��ده اس��ت، همگي در جهت 
مصارفشان در صنعت برق مورد استفاده قرار گرفته 

است.«

رويترزازذخيرهنفتايراندريكمخزندر»داليان«چينخبردادوزيرانرژيروسيهدرگفتوگوباشبكهتلويزيونيروسيه24بيانكرد

ازسرگيريآرايشنفتيايرانبرايمقابلهباتحريمتوييتهايترامپ،عاملافزايشقميتنفت
ايرنا|وزير انرژي روس��يه گفت كه پيام هاي توئيتري دونالد ترامپ 

رييس جمهوري امريكا بازار نفت را دچار سردرگمي مي كند.
»آلكساندر نوواك« روز سه  شنبه در گفت وگو با شبكه تلويزيوني روسيه 
۲4 يادآورشد: پيام هاي توئيتري ترامپ و اظهارات پرهيجان وي بازار 
جهاني نفت را پرتالطم مي كند و در نتيجه آن بهاي كنوني نفت به خاطر 
هيجان هاي شركت كنندگان در آن از سطح معمولي فراتر رفته است. 
وي ادام��ه داد: در واقع ش��ركت كنندگان در ب��ازار جهاني نفت 
نمي دانند چگونه اقدام كنند و آينده بازار چگونه خواهد بود؛ بهاي 
كنون��ي نفت در بازار با توجه به توئيت هاي ترامپ به ميزان زيادي 

افزايش يافته است.
وزير انرژي روسيه به رويكرد مسكو درباره افزايش قيمت نفت اشاره 
كرد و گفت: در ظاهر تصور مي ش��ود كه افزايش قيمت نفت به سود 
ماست زيرا درآمدهاي ما بيشتر مي شود و كمپاني هاي نفتي روسيه 

سود بيشتري به دست مي آورند. 
نوواك افزود: اكنون مديران برخي ش��ركت هاي روس��ي كه در بازار 

جهاني فعاليت دارند، عنوان مي كنند كه بهتر است بهاي نفت به جاي 
افزايش باثبات باشد. وزير انرژي روسيه يادآورشد كه بهاي ۶5 تا 75 
دالر براي هر بش��كه نفت ريسك بروز بحران جديد در بازار جهاني را 
كاهش مي دهد و ما نمي خواهيم سود زودگذر داشته باشيم چرا كه 

پس از هر افزايشي، كاهش قيمت در راه خواهد بود. 
وزير انرژي روس��يه تاكيد كرد كه كش��ورش قصد ندارد به عضويت 
سازمان صادركنندگان نفت )اوپك( در آيد چرا كه نيازي به عضويت 

در اين سازمان نمي بينيم و آن به مصلحت روسيه نيست .
وي تصريح كرد: پيوس��تن به اين سازمان تعهداتي را در پي دارد، 5۰ 
س��ال از تاسيس اوپك مي گذرد و ابزاري كه براي تثبيت بازار نفت به 
كار گرفته مي شود و اوپك با همكاري كشورهاي توليد كننده نفت غير 
عضو از آن استفاده مي كند به اندازه كافي موثر است.  نوواك همچنين 
گفت كه پيشنهاد براي حضور روسيه در اوپك به عنوان ناظر مطرح 
است و اين پيشنهاد بررسي مي شود اما هنوز تصميمي گرفته نشده و 

در اين موضوع بايد تمام مسائل به دقت سنجيده شود.

تسنيم| نفت كشي حامل ۲ ميليون بشكه نفت ايران محموله خود را 
در يك مخزن ذخيره در بندر داليان در شمال شرقي چين تخليه كرد.

به گزارش رويترز نفت كش��ي حامل ۲ ميليون بشكه نفت ايران روز 
دوشنبه محموله خود را در يك مخزن ذخيره در بندر داليان در شمال 

شرقي چين تخليه كرد.
خري��داران نفت اي��ران، س��ومين توليدكننده ب��زرگ اوپك پس از 
تحريم هاي امريكا عليه بخش نفت اين كشور، كه در 4 نوامبر اجرايي 
مي ش��ود كاهش يافته اند. ايران قبال در دور آخر تحريم ها در ۲۰۱4 
نف��ت خود را در مخزني در بندر داليان چين نگه مي داش��ت و بعد به 

خريدارانش در كره جنوبي و هند مي فروخت.
به گزارش يك منبع كشتيراني در داليان، يك نفتكش بسيار بزرگ كه 
براي شركت ملي نفتكش ايران كار مي كند، نفت ايران را به يك مخزن 
متصل در بخش زينگانگ بندر رساند. اين اولين محموله نفت ايراني 

بود كه طي چهار سال اخير در اين مخزن تخليه شد.
طبق اطالعات رادار نفتكش ها، اين نفتكش بندر نفتي جزيره خارك 

ايران را در ۱۲ سپتامبر ترك كرده بود. منطقه زينگانگ محل چندين 
مخزن ذخيره نفت است كه ذخاير تجاري و استراتژيك را نگه ميدارد. 
ش��ركت نفت ملي چين و شركت داليان پورت هر دو مسوول ذخيره 

سازي نفت در اين مكان هستند.
يك مدير سايت ذخيره سازي نفت خام در بندر داليان چين نظري نداد 
و گفت به خاطر تحريم هاي امريكا اكنون بدترين زمان براي هرگونه 

اظهارنظر در مورد نفت ايران است.
اطالعات ردياب ها نش��ان مي دهد كه نفتكش ه��اي ديگري هم در 
يك هفته آينده به داليان مي رسند. برخي از اين محموله ها قرار است 
ذخيره شوند چون پااليشگاه هاي اين منطقه تجهيزات فرآوري نفت 

ايران را ندارند.
نگه داشتن نفت در مخزن هاي ذخيره به مالك آنها اين امكان را مي دهد 

كه در آينده آن را به چين يا خريداران ديگر منطقه بفرستند.
در اواي��ل ۲۰۱4 نفت مخزن هاي ذخيره داليان به كره جنوبي و هند 

فرستاده شده بود.

صندوقبينالملليپولبرآوردخودازقيمتنفتخامراافزايشداد

طالي سياه به مدار صعود بازگشت 
گروه انرژي|

 صن��دوق بين الملل��ي پ��ول دي��روز در گزارش 
چشم انداز اقتصادي جهان، پيش بيني خود براي 
متوس��ط بهاي نفت خام در سال جاري ميالدي را 
نس��بت به گزارش پيش��ين در ماه آوريل افزايش 
داد. صندوق در گزارش��ي كه ديروز منتش��ر شد 
پيش بيني كرد بهاي متوس��ط نفت خام در س��ال 
۲۰۱8 ميالدي معادل ۶۹ دالر و ۳8 س��نت در هر 
بشكه باشد.  پيش بيني صندوق در گزارش آوريل 
خود براي بهاي سال جاري ۶۲ دالر و ۳۰ سنت و 
پيش بيني از قيمت در سال ۲۰۱8 در گزارش سال 
۲۰۱7 اين نهاد مهم 5۲.8۰ دالر بود.  اين بازنگري 
در حالي در گزارش صندوق صورت گرفت كه بهاي 

نفت خ��ام ديروز بر خ��الف ۲ روز كاري قبل روند 
نزولي را ادامه نداده و افزايش يافت. به اين ترتيب 
برنت ديروز 84 دالر و ۱7 سنت در هر بشكه معامله 
ش��د كه ۳ درصد افزايش را نسبت به روز دوشنبه 
نشان مي داد.  قيمت نفت روز سه شنبه تحت تاثير 
تداوم نگراني ها نس��بت به كمبود احتمالي عرضه 
در بازار ب��ه دليل تحريم هاي امري��كا عليه ايران، 
افزايش يافت. به��اي معامالت آتي نفت برنت ۲۶ 
سنت )۰.۳ درصد( افزايش يافت و به 84.۱7 دالر 
در هر بشكه رسيد. نفت برنت روز دوشنبه تا ركورد 
پايين 8۲.۶۶ دالر عقب نشيني كرد، اما پس از آن 
با خوش بيني س��رمايه گذاران ب��ه تدابير محرك 
اقتصادي چين كه تقاضاي اين كش��ور براي نفت 

را افزايش خواهد داد، بهبود پيدا كرد. برنت هفته 
گذشته تا ركورد 8۶.74 دالر صعود كرده بود. بهاي 
معامالت وست تگزاس اينترمديت امريكا ۲4 سنت 
)۰.۳ درصد( كاهش يافت و به 74.5۳ دالر در هر 
بشكه رسيد. نفت امريكا روز گذشته تا ركورد پايين 
7۳.۰7 دالر عقب نش��يني كرده ب��ود، اما تا پايان 

معامالت با پنج سنت كاهش بسته شد.
طبق اظهارات مناب��ع آگاه، صادرات نفت ايران در 
نخستين هفته اكتبر كاهش بيشتري پيدا كرده و 
چالشي را براي س��اير توليد كنندگان اوپك براي 

جبران كمبود عرضه ايجاد كرده است.
 هفته گذشته عربستان س��عودي كه بزرگ ترين 
توليد كنن��ده اوپك اس��ت، برنامه هاي��ي را براي 

افزايش تولي��د ب��ه ۱۰.7 ميليون بش��كه در روز 
اعالم كرد. بر اساس گزارش رويترز، از سوي ديگر 
ش��ركت هاي نفتي كه در خلي��ج مكزيك فعاليت 
مي كنند، با نزديك شدن توفان مايكل به ايالت هاي 
ش��رق اين منطقه از جمله فلوري��دا، ۱۹ درصد از 

توليد نفت خود را كاهش دادند.
تحليلگران در نظرسنجي اس اند پي گلوبال پالتس 
پيش بين��ي كردند ذخاي��ر نفت امري��كا در هفته 
منتهي ب��ه پنجم اكتبر، به دلي��ل كاهش فعاليت 
پااليشگاهي و صادرات كمتر، ۱.۶۱ ميليون بشكه 
افزايش پيدا كرده اس��ت. آمار موسس��ه امريكن 
پتروليوم روز سه شنبه و آمار رسمي اداره اطالعات 
انرژي امريكا روز چهارش��نبه منتشر خواهد شد. 

با اين ح��ال تحليلگ��ران گروه بانك��ي ANZ در 
يادداش��تي اعالم كرد قيمت هاي نف��ت به دليل 
نگراني ها نسبت به كمبود ش��ديد عرضه به دليل 
بازگش��ت تحريم هاي امريكا علي��ه ايران و عرضه 
كمتر از سوي ليبي و ونزوئال رو به افزايش هستند.

ب��ا وجود اين، گ��زارش صن��دوق  بين المللي پول 
نس��بت به افق افزايش عرضه روشن است چنانكه 
در گزارش اين نهاد بين المللي آمده است: »انتظار 
م��ي رود كه عرضه جهاني نفت بط��ور تدريجي به 
چيزي وراي برآورد گزارش رفته و در سال ۲۰۱۹، 
قيمت هر بش��كه نفت را به ۶8 دالر و 7۶ س��نت و 
در س��ال ۲۰۲۳ قيمت را به ۶۰ دالر در هر بشكه 

برساند«.
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اكنون بخش كوچكي 
ني�از  ارز م�ورد  از 
س�نديكا تخصي�ص 
داده ش�ده اس�ت، 
طبيعتا شركت ها ناچار 
هستند كاالهاي مورد 
نياز خود را كه قاعدتا 
بايد با ارز دولتي مي خريدند، با نرخ آزاد بخرند. 
وقتي چنين اتفاقي رخ دهد، طبيعتا قيمت ها 
باال مي رود. درواقع تمام آن نياز ارزي پوشش 

داده نشده است.

برش
  طب�ق محاس�بات »تع�ادل« اي�ران 
ترانس�فو به عنوان بزرگ ترين توليد كننده 
ترانسفورماتور تاكنون در مجموع 4 ميليون 
و 337 هزار و 416 يورو ارز دريافت كرده است 
كه از آن ميزان معادل 702 هزار و 665 يورو ارز 

دولتي و مابقي ارز نيمايي بوده است.
  ش�ركت آرياترانسفو ش�رق به طور كلي 6 
ميليون و 56 هزار و 615 ي�ورو دريافت كرده 
است كه از آن مقدار 5 ميليون و 961 هزار و 365 
يوروي آن ارز دولتي بوده اس�ت. رقمي كه 98 
درصد دريافتي اين شركت را تشكيل مي دهد. 

برش
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عكسروز

چهرهروز

راهي براي استقبال بيشتر بچه ها از آثار كهن
آتوسا صالحي مي گويد: در بازنويسي آثار كهن براي كودكان و نوجوانان هرقدر به سمت اقتباس و بازآفريني مي رويم، استقبال مخاطبان هم 
بيشتر مي شود؛ البته خالقيت پديدآورنده همراه با رويكردي نوين نيز در اين استقبال تاثير بسياري دارد. اين نويسنده و مترجم ادبيات كودك 
و نوجوان ز تجربيات خود در بازنويسي آثار كهن به ايسنا گفت: كارهايي كه تا كنون انجام داده ام بيشتر بازآفريني بوده و فكر مي كنم كار جديد 
و متفاوتي  است. سعي كرده ام در كارهاي بازآفريني به معيارهاي داستان نويسي امروز نزديك شوم و از فضاسازي متفاوتي در آنها استفاده كنم. 
در اين مدت شاهد استقبال خيلي خوبي از اين كارها بودم.  صالحي سپس با اشاره به اهميت نوگرايي و خالقيت نويسنده در بازگرداني اين آثار 
براي كودكان و نوجونان گفت: من فكر مي كنم اگر متون كهن به شكل ساده براي بچه ها بازنويسي شوند حتما مخاطبان از آنها استقبال مي كنند.

ايستگاه

تجليل از جيم كري و اميليا كالرك 
بفتاي لس آنجلس اعللالم كرد كه 
جيم كري و اميليا كالرك در جوايز 

بريتانيا امسال تجليل مي شوند.
به گزارش هاليوود ريپورتر، بفتاي 
لس آنجلللس اعالم كللرد كه جيم 
كللري و اميليا كالرك امسللال در 
جوايز بريتانيا تجليل مي شللوند و 

جيم كري جايزه چارلي چاپلين بريتانيا را براي عالي بودن در كمدي و اميليا 
كالرك جايزه بريتانيا را براي هنرمند بريتانيايي سال دريافت خواهد كرد. اين 
دو بازيگر به استيو مك كويين )جايزه جان شلزينگر بريتانيا(، كيت بالنشت 
)جايزه استنلي كوبريك بريتانيا(، كوين فيگ رييس استوديوي مارول )جايزه 
آلبرت آر. بروكولي بريتانيا( و ديمين لوييس )جايزه بريتانيا براي عالي بودن 
در تلويزيون( كه پيش تر به عنوان تجليل شدگان سال ۲۰۱۸ نامشان اعالم 

شده بود، پيوستند.
جوايز بريتانيا هر ساله در ۶ بخش اهدا مي شود: جايزه استنلي كوبريك بريتانيا 
براي عالي بودن در فيلم/ جايزه آلبرت آر. بروكولي بريتانيا براي كمك جهاني 
به سرگرمي/ جايزه جان شلللزينگر بريتانيا براي عالي بودن در كارگرداني/ 
جايزه بريتانيا براي هنرمند بريتانيايي سال/ جايزه چارلي چاپلين بريتانيا براي 
عالي بودن در كمدي/ جايزه بريتانيا براي عالي بودن در تلويزيون. جيم كري 
به تازگي با مجموعه تلويزيوني »مسخره كردن« كه از شبكه كابلي شوتايم 
امريكا پخش مي شود به تلويزيون برگشته است. اميليا كالرك نيز ستاره »بازي 
تاج و تخت« آخرين بار در »سولو: داستاني از جنگ ستارگان« بر پرده هاي 

نقره اي ظاهر شده است.
مراسم اهداي جوايز قرار اسللت روز جمعه ۲۶ اكتبر در هتل بورلي هيلتون 
كاليفرنيا برگزار شود. جك وايتهال بازيگر و كمدين بريتانيايي ميزبان اين 

مراسم خواهد بود.

بازارهنر

جزييات »چند شب دونوازي همساز«
يك تهيه كننده و ناشر حوزه موسيقي از 
آغاز فصل نهم پروژه »چند شب« در آذر 
ماه و انتشار يك آلبوم موسيقي تلفيقي 
با هنرمندي سه نوازنده جوان كشورمان 

تا چند هفته ديگر خبر داد.
افشللين معصومي تهيه كننده و مدير 
موسسه فرهنگي هنري »نغمه حصار« 
درباره تازه تريللن فعاليت هاي خود در 

عرصه موسلليقي بيان كللرد: بعد از محللرم و صفر 
جديدترين آلبوم موسسلله با عنللوان »تقارن« در 
دسللترس مخاطبان قرار مي گيرد كه در اين آلبوم 
آرمين و آرش ابوالفتحي به عنوان نوازندگان سه تار 
و عود و مصباح قمصري به عنوان نوازنده سللازهاي 
كوبه اي و سازهاي الكترونيك گروه اجرايي را تشكيل 

مي دهند.
او افللزود: اين آلبوم يللك تجربه معاصللر در حوزه 
موسيقي ايراني اسللت و دست اندركاران اثر تالش 
داشللته اند با بهره مندي از موسلليقي الكترونيك، 
فضاي متفاوتي را پيش روي مخاطبان قرار دهند. 
در سللال هاي اخير آلبوم ها و اجراهاي زنده زيادي 
در حوزه تلفيق موسيقي ايراني و الكترونيك انجام 
گرفته كه اميدوارم اين تجربه نيز بتواند مورد رضايت 
مخاطبان قرار گيرد. مدير موسسه فرهنگي هنري 

»نغمه حصار« درباره فعاليت هاي ديگر 
اين مجموعه توضيح داد: فصل نهم پروژه 
موسيقايي »چند شب« كه مدتي است 
آغاز شللده در آذر ماه امسال با برگزاري 
پروژه »چند شللب دونوازي همساز« با 
محوريت سازهاي سه تار و ني و قانون 
و سللنتور در قالب سه شللب به صورت 
متوالي برگزار مي شود. در پروژه »چند 
شب دونوازي همساز« كه در ادامه پروژه هاي »چند 
شب تار«، »چند شب كمانچه«، »چند شب گيتار« 
و »چند شب عود«، »چند شب سنتور«، »چند شب 
ني«،  »چند شللب قانون« برگزار مي شود موضوع 
دونوازي در موسلليقي ايراني آن هم در نوع همساز 
كمتر ديده شده، مورد توجه قرار مي گيرد كه در اين 
دوره اجراي دونوازي »ني با ني«، »سنتور با سنتور« 
و »سلله تار با سلله تار« و »قانون با قانون« توسللط 
هنرمندان فعال اين عرصه در تاالر رودكي پيش روي 

مخاطبان قرار مي گيرد.
مجموعه كنسرت هاي »چندشب« با هدف يادآوري 
ريشلله هاي اصلي موسلليقي در دوره هاي مختلف 
طراحي شللده و در هللر دوره به يك سللاز از حوزه 
موسيقي ايراني، كالسلليك و نواحي و بخش هاي 

ديگري از  گونه هاي موسيقي پرداخته مي شود. 

»بچه مهندس« به نگارش فاز سوم رسيد
نويسنده سريال هاي »بچه مهندس« و 
»دنگ و فنگ روزگار« درباره جزييات 
تازه اين آثار خبر داد. حسللن وارسللته 
نويسنده »بچه مهندس« به كارگرداني 
عاي غفاري درباره نگارش اين سريال 
كه اين روزها فاز دوم آن در حال ساخت 
است به مهر گفت: من از زماني كه قصه 
فاز دوم »بچه مهندس« نوشته شده بود 

به اين كار پيوستم و از همان زمان من و امير شاداب 
آن را بازنويسللي كرديم و به اين ترتيب حدود ۷۰ 
درصد از فاز دوم بازنويسللي شللد. او ادامه داد: براي 
فاز سوم متن از پيش نوشته شللده اي وجود ندارد 
و الزم است بطور كامل متن فيلمنامه نوشته شود 
كه تللا چند روز ديگر وارد نگارش فاز سللوم خواهم 
شللد. اين نويسللنده همچنين درباره داستان فاز 
سوم سريال بيان كرد: در فاز سوم جواني شخصيت 
جللواد را مي بينيم كه به سللال هاي آخر دهه ۸۰ و 
اوايل دهلله ۹۰ مربوط مي شللود. او در دوره جواني 
خود وارد دانشگاه مي شود و داستان هاي اين فاز با 

دانشگاه، شغل، هويت جواني، عشق و 
مسائل اين دوران ارتباط پيدا مي كند. 
وارسته همچنين درباره نگارش سريال 
»دنگ و فنللگ روزگار« اظهللار كرد: 
اين روزها در حال پيش توليد سللريال 
»دنگ و فنگ روزگار« هستيم كه قرار 
اسللت به كارگرداني جللواد مزدآبادي 
و تهيه كنندگي امير طالبي كاشللاني 

ساخته شود.
او درباره زمان آغاز فيلمبرداري اين پروژه نيز توضيح 
داد: فعال تهيه كننده و كارگردان مشغول پيدا كردن 
لوكيشن ها و انتخاب بازيگران هستند و اميدواريم 
سريال در دهه اول آبان كليد بخورد. نويسنده »دنگ 
و فنگ روزگار« در پايان درباره نگارش اين سريال 
اظهار كرد: وقتي كارگردان به كاري اضافه مي شود 
ديدگاه هايي دارد كه براساس آنها متن دوباره تغيير 
مي كند، من هم آخرين بازنويسي را تا شب گذشته 
۱۶ ارديبهشت انجام دادم و كار تحويل گروه توليد 

شده است. 

»پاييز« به جريان مي افتد
ناصر شفق تهيه كننده سينماي ايران 
پس از سللال ها دوري از فعاليت هاي 
سللينمايي، از فعال شدن مجدد دفتر 
فيلمسللازي »آالليا« و پيگيري براي 

توليد فيلم »پاييز« خبر داد.
ناصر شللفق كه از نيملله دوم دهه ۸۰ 
به واسللطه حضور در عرصلله ورزش و 
سياسللت تا حللدودي از فعاليت هاي 

سللينمايي فاصله گرفته بللود دربللاره تازه ترين 
فعاليت هللاي خود به مهر گفت: از زمان سللاخت 
فيلم »تقاطع« در سللال ۸۴ و بعد از آن به واسطه 
حضور در باشگاه تراكتورسازي، فعاليت هاي دفتر 
سينمايي »آالليا« تقريبا متوقف شده بود ولي در 
حال حاضر به دنبال فعال سللازي مجدد اين دفتر 
هسللتم و مي خواهم به حوزه سينما و فيلمسازي 

بازگردم.
او همچنين به پروژه سينمايي »پاييز« كه پروانه 
سللاخت اوليه آن در سللال ۸۵ صادر شده بود اما 
هنوز به توليد نرسلليده هم بيان كللرد: پروژه اي 
كه قصللد داريم در دفتللر »آالليا« توليللد آن را 

از سللر بگيريم همين فيلللم »پاييز« 
اسللت كه براي تمديد پروانه ساخت 
آن اقللدام كرده ايللم و در صورت طي 
مراحللل اداري درآينللده نزديك آن 
را كليللد خواهيللم زد. شللفق درباره 
فضاي داستاني اين فيلم توضيح داد: 
فيلمنامه »پاييز« درباره ۲ برادر است 
كه يكي از آنها در ايللام دفاع مقدس 
مفقوداالثر شده و برادر ديگر در پيچ و خم زندگي 
روزمره عاشللق دختري كرد از اهل تسللنن شده 
اسللت؛ دختري كه حافظ قرآن است و حضورش 

در زندگي اين مرد تاثير مي گذارد.
تهيه كننده فيلم »تقاطع« سللاخته ابوالحسللن 
داودي با اشاره به اينكه در شرايط پرالتهاب امروز 
جامعه نياز به كارهاي فرهنگي بيش از گذشللته 
است، ادامه داد: بازگشللتم به حوزه فيلمسازي و 
كار فرهنگي از اين زاويه اسللت و به نظرم توجه به 
توليدات فرهنگي اعم از كتللاب، روزنامه، تئاتر و 
سينما موجب شللادماني بيشتر جامعه مي شود و 

بايد در حد توان در اين عرصه فعال تر باشيم.

میراثنامه

كشف گورستان عصر آهن در دشت قزوين
كاوش آموزشللي ل پژوهشي گروه 
باستان شناسي دانشگاه تهران در 
دشت قزوين )كاوش در گورستان 
نويافته عصرآهن دو و سلله قره تپه 
سللگزآباد( به منظور دستيابي به 
يافته هللاي جديد از سللاكنان اين 

منطقه در حال انجام است.
مصطفي ده پهلوان، سرپرست هيات باستان شناسي، با اعالم خبر كاوش در در 
دشت قزوين )كاوش در گورستان نويافته عصرآهن دو و سه قره تپه سگزآباد( 
گفت: در روند طرح تعيين عرصه و حريم قره تپه سگزآباد و تپه قبرستان در 
زير اليه هاي رسوبي، شواهدي از يك گورستان در شرق قره تپه و جنوب غرب 

تپه قبرستان متعلق به عصر آهن دو و سه به دست آمد.
او با بيان اينكلله در مرداد ماه همان سللال ۱۳۹۵ محدوده اين گورسللتان 
توسط دكتر كوروش محمدخاني مورد بررسي آركئو ژئوفيزيك قرار گرفت 
تصريح كرد: نتايج عمليات ژئوفيزيك قابل توجه بود و در شهريور ماه ۱۳۹۵ 
اين گورسللتان مورد كاوش قرار گرفت و با ستان شناسللان در سه ترانشه با 
خاكستردان هاي )پيت ها( عصرآهن III مواجه شدند. اين باستان شناس گفت: 
در زير و داخل اين خاكستردان ها تدفين هاي مهمي از عصر آهن دو و سه به 
دست آمد. به گفته او، در اليه هاي زيرين اين تدفين ها آثاري از تدفين هاي 

ديگري به دست آمد كه احتماال متعلق به اليه هاي قديمي تر است.
ده پهلوان افزود: در سال ۱۳۹۶ تمركز پروژه كاوش بر گورستان نويافته قرار 
گرفت تا بتوان گاهنگاري دقيق و درستي از اين گورستان ارايه كرد و به درك 

بهتري از شيوه ها و سنت تدفين دوره هاي ياد شده رسيد.
سرپرست هيأت باستان شناسي تصريح كرد: سنت هاي تدفيني ناشناخته اي 
بر ما روشن شد و نتايج ژنتيكي حكايت از حضور ساكناني با هاپلي گروپ نادر 

در ايران دارند.

تاريخنگاري

صدور حكم اعدام دكتر فاطمي
شصت و سه سال پيش در چنين روزي، ۱۴ماه پس 
از كودتاي ۲۸ مرداد ۳۲، حسللين فاطمي وزير امور 
خارجه دولت محمد مصدق در دادگاه نظامي محكوم 

به اعدام شد. 
»من ديگر در اين لحظات در مقام تظاهر و عوام فريبي 
نيسللتم و به مرگ خود يقين دارم و آنچه مي گويم از 
روي حقيقت اسللت. ما از نهضتي به پيشوايي دكتر 
مصدق حمايت كرديم كه هيچ قصد و غرضي جز عزت 
و استقالل مملكت نداشت. من براي آن كشته مي شوم 
كه نخسللتين اقدامم در وزارت، بستن سفارتخانه و 
قطع رابطه با انگلستان بود. هيچ مايوس نيستم، از هر 
قطره خون من هزاران نهال مي رويد و با تاييد خداوند 
قهار، انتقام اين ملت سللتمديده را از استعمار ناپاك 
مي گيرد.« اين بخشي از دفاعيات فاطمي در جلسه 
دادگاه هفتم مهر ۱۳۳۳ بود؛ دفاعياتي كه در حالت 
بيماري و درد شديد بيان كرد. درد او ناشي از گلوله اي 
بود كه به او اصابت كرده بود و همچنين چاقويي كه 
به پهلويش فرو رفته بود. بيست و پنجم بهمن سال ۳۰ 
در حالي كه فاطمي بر مزار روزنامه نگار شهيد محمد 
مسعود، مدير روزنامه »مرد امروز« كه توسط برخي 
عوامل حزب توده ايران ترور شد، مشغول سخنراني و 

گراميداشت ياد و خاطره اين روزنامه نگار بود، ناگهان 
صداي گلوله يي سللخنان او را قطع كرد و او را نقش 
بر زمين كرد. حكم اعدام حسللين فاطمي در حالي 
هجدهم مهر همان سال صادر شد كه به گفته وكيلش، 
اسللتفراغ هاي خوني او پس از يك سال نگهداري در 
زندان، وضعيت او را به شدت وخيم كرده بود.  نوزدهم 

آبان سال ١٣٣٣، فاطمي را در حالي كه آثار بيماري در 
او نمايان بود، با برانكارد تا پاي جوخه اعدام بردند. بعد ها 
روايت شد كه او هنگام اعدام فرياد زده بود »بسم اهلل 
الرحمن الرحيم؛ پاينده ايران، زنده باد دكتر مصدق«... 
و بعد صداي رگبار گلوله در ميدان تير لشكر دو زرهي 

تهران پيچيد.

كیوسك

تحليف كاوانا پس از روزهاي 
جنجالي

    وال استريت ژورنال: 
كاوانا پس از نبردي تلخ، 
آماده اعزام بلله دادگاه 
عالللي مي شللود. طبق 
گزارش وال اسللتريت 
ژورنال، مراسم تحليف 
بللرت كاوانا بللا حضور 
ترامپ برگزار شللد. در 
ايللن مراسللم، دونالد 

ترامللپ در مراسللم تحليف بللرت كاوانا قاضي 
جديد و جنجالللي ديوان عالي فللدرال امريكا 
حاضر شد و از او و خانواده اش بابت رنج هايي كه 
به آنها تحميل شد عذرخواهي كرد. همچنين 
گفته شللده كه ترامپ در اين مراسللم در برابر 
قضات شركت كننده به همراه اعضاي خانواده 
كاوانا و اعضاي ارشللد دولت امريكا اعالم كرده 
كه كاوانللا قرباني كمپين سياسللي و اقدامات 
تخريبي و شخصي برخي بر اساس دروغ و فريب 
شد. كاوانا نيز در اظهارات خود تالش كرد كه به 
مردم امريكا اين تضمين را بدهد كه در كار خود 
منصفانه رفتللار خواهد كللرد. او تاكيد كرد كه 

ديوان عالي يك نهاد سياسي نيست.

    فايننشال تايمز: 
چين، دونالللد ترامپ را 
در مورد جنگ تجاري، 
سللرزنش كللرد. طبق 
گللزارش صفحلله اول 
اين روزنامه، نشسللت 
ديپلمات هللاي ارشللد 
امريكا و چين شللروعي 
پرتنللش داشللت و در 

بحبوحه وخامت مناسبات دوجانبه، وزير خارجه 
چين پمپئللو را بابت »اقدامللات گمراه كننده« 
واشنگتن سللرزنش كرد. آنطور كه گفته شده، 
وزير خارجه امريكا در پايان سللفرش به آسيا با 
همتاي چيني خود در پكن ديدار كرد. اين ديدار 
در فضايي نه چندان گرم و با انتقادهاي دو طرفه 
همراه بود. در مقابل پمپئو عنوان كرد دو كشور در 
مورد مسائل ياد شده داراي “اختالف نظر اساسي 
“ هستند و امريكا نسبت به اقدامات چين “بسيار 
نگران “ است. همچنين وزير خارجه چين در مورد 
تايوان نيز گفت كه اين اقدامات بر اعتماد دوجانبه 
ميان دو طرف تاثير گذاشته و بر دورنماي روابط 
امريكا- چين سايه مي افكند كه اين اصاًل در جهت 

منافع ملت دو كشور نيست. 

    داون: 
اين روزنامه در صفحه 
اول خود، گزارشللي در 
مورد بازداشللت شهباز 
شللريف بلله دسللتور 
عمللران خان منتشللر 
كرد. طبق اين گزارش، 
دولللت برخاسللته از 
حللزب تحريك انصاف 

پاكسللتان به رهبري عمران خان، نخست وزير 
اين كشللور و مقامللات مبارزه با فسللاد مدعي 
هستند كه شللهباز شريف باعث يك ضرر چند 
ميليون روپيه اي شده است. اين در حالي است 
كه شهباز شريف اين اتهام را رد كرده و مي گويد: 
من در حقيقت اين قرارداد را لغو كردم چرا كه 
اين قرارداد به شركتي داده شده بود كه از سوي 
مقامات در ليست سللياه قرار داشت. همچنين 
گفته شللده كه همزمان با بازگشت نواز شريف 
به ميدان سياسللت و دستگير شللدن »شهباز 
شللريف«، حزب نللواز تصميم گرفللت اولين 

اعتصاب خود را در پارلمان پاكستان آغاز كند.

بررسي افزايش تلفات غيرنظامي هاي يمن در يك سال گذشته

الههباقري|
سللحرگاه ۲۶ مللارس ۲۰۱۵، زنان، 
كللودكان و غيرنظاميللان يمللن، بللا 
بمباران صنعا و شللهرهاي ديگر يمن 
توسط جنگنده هاي ائتالف عربي-غربي از خواب 
برخاسللتند؛ روزي كه آغازگر جنگ عليه مردم و 
نيللروي مقاومت يمن بود و به نسل كشللي در اين 
كشور تبديل شللد. براساس اعالم وزارت بهداشت 
يمللن، از آن روز تاكنون، بيللش از ۲ هزار كودك 
يمنللي جان خللود را از دسللت داده و حدود ۴۰۰ 
كودك نيز در حمللالت هوايي به منازل، مدارس و 
مكان هاي بازي مجروح شده اند. اين در حالي است 
كه به تازگي گفته شده مرگ وميرهاي غيرنظاميان 
يمني بيللن ماه هاي ژوئللن و اوت ۲۰۱۸، افزايش 
قابل توجهي داشللته اسللت. طبق آمار، بسياري از 
اين مرگ و ميرها ناشللي از درگيري ها در حديده 
است. براساس گزارش هاي منتشر شده، از نوامبر 
۲۰۱۷ تا پايان اوت ۲۰۱۸، تلفات غيرنطاميان در 
سراسر يمن حدود ۷۶ درصد افزايش داشت كه اين 
افزايش در شللهر حديده حدود ۱۱۳ درصد اعالم 
شد. همانطور كه گفته شد، افزايش تلفات در اين 
شهر، ناشي از حمالت متعدد ائتالف عربستان در 

ماه هاي ژوئن، جوالي و اوت ۲۰۱۸ بود. 
ائتالف عربسللتان از ماه ژوئن تالش هاي بسياري 
براي تصرف حديده آغاز كرد كه همچنان حمالت 
گسترده اي در اين كشللور صورت مي گيرد. طبق 
آخرين آمار منتشر شده، بر اين اساس، بمباران هاي 
هوايي متعددي در اين شللهر صللورت گرفت كه 
منجر به كشللته شللدن حدود ۱۴۹ غيرنظامي در 
اين كشور شد. در اين ماه، حدود ۴۰ كودك بر اثر 
انفجار در يك اتوبوس مدرسه كشته شدند. آنطور 
كه در بسياري از گزارش ها گفته شد، اين ماه يكي 
از خونين ترين ماه هاي يمن بوده است. در اين ماه، 
همزمان با حضور رهبران جهان در نيويورك براي 
شللركت در مجمع عمومي سللازمان مللي متحد، 
هشللدارهايي درباره نبرد ائتالف اعراب به رهبري 
عربسللتان در بندر حديده داده و اعالم شد كه اين 
نبرد جان هزاران كودك را به خطر انداخته است. 

همچنين گفته شد كه با افزايش قربانيان حمالت 
عربسللتان سللعودي در يمن، اعتللراض ناظران و 
گروه هاي حقوق بشللري به نقللش اياالت متحده 
امريكا در كشللتار كودكان يمني در حال افزايش 
اسللت. آمار تلفات در حمالت يمن در حالي اعالم 
شده كه قحطي و گرسنگي در بسياري از شهرهاي 
يمن، بر تعداد كشته شللدگان مي افزايللد. در اين 
ماه ها سللازمان ملل متحد به شدت نگران است كه 
حمله به حديده، بندر اصلللي براي واردات كاال به 
يمن، ممكن است باعث بروز قحطي كامل شود. در 
حال حاضر بيش از ۸ ميليون نفر از مردم كشللور با 
خطر گرسنگي روبرو هسللتند. اين در حالي است 
كه عربستان سعودي در ماه هاي اخير بدون توجه 
به درخواست گروه هاي بين المللي، از امدادرساني 
و انتقال مايحتاج ضروري به مردم جنگ زده يمن 

جلوگيري مي كند.
آن طور كه گفته شده، ماه جوالي نيز، حدود ۱۳۰ و 
در ماه ژوئن نيز، نزديك به ۷۰ غيرنظامي در حمالت 
جنگنده هاي ائتالف عربي به يمن كشته شدند. در 
اين ماه، حمالت متعددي از سللوي جنگنده هاي 
سللعودي در شهرستان هاي زبيد و التحيتا صورت 

گرفت كلله هدف بيشللتر اين حمللالت مدارس، 
رستوران ها و مجامع عمومي يمن بود. 

همان طور كه گفته شللد، در بين ماه هاي ژوئن تا 
آگوست، تلفات غيرنظاميان به دليل نبرد حديده 
افزايش قابل توجهي يافت. طبق آمار منتشر شده، 
در اين مدت سلله ماهه حدود ۶۸۴ غيرنظامي در 
سراسر يمن كشته شدند كه بيش از ۳۴۰ نفر از اين 
تلفات مربوط به شهر حديده بود؛ ۵۱ درصد از كل 
تلفات غيرنظامان يمللن در ماه هاي ژوئن، جوالي 
و آگوسللت صورت گرفت. اين در حالي است كه از 
آغاز سال ۲۰۱۸ تا ماه ژوئن، شمار غيرنظامياني كه 
در حمالت جنگنده هاي ائتللالف عرب به رهبري 
عربستان، كمتر از ۷۰ نفر در هر ماه بود. در ماه هاي 
نوامبر و دسللامبر سللال ۲۰۱۷ نيز، شللمار تلفات 
غيرنظاميان يمني، به ترتيب حدود ۱۸ و ۱۰۲ نفر 
اعالم شد. طبق گزارش هاي منتشر شده، حمالت 
هوايي مرگبار در دسامبر ۲۰۱۷ به اهدافي در صنعا 
افزايش قابل توجهي داشللت. به گفته ساكنان اين 
شللهر، چندين انفجار پياپللي در نزديكي فرودگاه 
بين المللللي صنعللا و همچنين وزارت كشللور در 

دسامبر ۲۰۱۷ صورت گرفته بود. 

ائتالفي براي مرگ

آمارنامه
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