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تع�ادل|  نشست شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد 
ديروز با موضوع خلع سالح كش��تارجمعي برگزار شد. 
دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا كه رياس��ت اين 
جلس��ه را به عهده داش��ت نسبت به گس��ترش سالح 
كش��تارجمعي هش��دار داد و گف��ت كه هرگ��ز نبايد 
تهديدهاي سالح شيميايي و بيولوژيكي را فراموش كرد. 
ترامپ همچنين در ش��رايطي بار ديگر به برجام حمله 
كرد كه رييس جمهوري فرانس��ه در پاسخ تلويحي به او 
تاكيد كرد تمام مفاد اين توافق بايد اجرا شود.  به گزارش 
ايسنا، رييس جمهور امريكا چهارشنبه در سخنراني خود 
با بيان اينكه از نوامبر تمام تحريم هاي امريكا مربوط به 
فعاليت هاي هسته اي ايران عملياتي خواهد شد، گفت 
پس از آن امريكا تحريم هاي بيشتري را اعمال مي كند. 
ترامپ اظهار كرد: »تاكنون بسياري از ما كه در اين جلسه 
حضور داشتيم اقدامات و تالش هايي را براي جلوگيري 
از استفاده از اين س��الح ها انجام داده ايم و امريكا يكي از 
كشورهايي است كه به طور يكجانبه استفاده از سالح هاي 
ميكروبي را كنار گذاش��ته و در جلوگيري از استفاده از 
سالح هاي شيميايي و گسترش آن پيشتاز بوده است.« 
رييس جمهور امريكا در بخ��ش ديگري از صحبت هاي 
خود با بيان اينكه در مدت هاي اخير ش��اهد اين بوديم 
كه دولت سوريه دو بار با عواقب بسيار شديد استفاده از 
سالح  ش��يميايي عليه غير نظاميان روبه رو شده است 
و ما اقدامات��ي را در اين زمينه عليه رژيم س��وريه انجام 
داده ايم، گفت: »در اينجا الزم مي دانم كه از رييس جمهور 
فرانسه و نخست وزير بريتانيا به خاطر مشاركت در اين 
موضوع تشكر و قدرداني كنم.«  وي در اظهارات خصمانه 
خود عليه ايران كه اين روزها تكراري ش��ده ادعا كرد كه 
حكومت ايران به دنبال صدور خشونت و هرج و مرج است 
و به صورت پنهاني برنامه هاي هسته اي خود را به پيش 
مي برد تا بتواند از سالح هسته اي استفاده كند و آنها را به 
نقاط ديگر از جمله خاورميانه صادر كند. وي با طرح اين 
ادعا كه ايران حكومت اصلي حامي تروريسم و به دنبال 
هرج و مرج در خاورميانه است خاطرنشان كرد: »با اين 
كارنامه حكومت ايران هرگز نبايد اجازه داش��ته باش��د 
كه به سالح هسته اي دسترس��ي پيدا كند. ما در همين 
چارچوب از برجام خارج ش��ديم چرا كه توافق بس��يار 
بدي بود و به ايران اجازه مي داد كه در مسير دستيابي به 
اينگونه سالح ها قدم بردارد. در پي اين توافق بد حكومت 
ايران به منابع مالي گسترده اي دست پيدا كرد در زماني 
كه به پول نفت احتياج داش��ت و ما با اين توافق اين پول 
را در اختيار آنها قرار داديم.« وي در ادامه اتهاماتش عليه 
ايران ادعا كرد كه از زمان برجام تهاجم گري  ايران افزايش 
پيدا كرده و اي��ران از منابع مالي برجام براي گس��ترش 
تروريسم و برنامه هسته اي اش استفاده كرده است. وي 
ادامه داد: بعد از خروج امريكا از برجام تحريم هاي امريكا 
عليه ايران در ارتباط با فعاليت هاي هسته اي اش اعمال 
ش��ده اس��ت و اين تحريم ها به صورت كامل از 13 آبان 

اجرا خواهد ش��د و بعد از آن اياالت متحده تحريم هاي 
بيش��تري را اعمال خواهد كرد. تحريم هايي سخت تر از 
هر زمان ديگر تا بتواند با طيفي از رفتارهاي ايران مقابله 
كند و هر كشوري با اين سياست امريكا جهت مقابله با 
ايران همراهي نكند، با مجازات گسترده اي روبرو مي شود. 
ترامپ در جلسه شوراي امنيت به چين هم تاخت و اين 
كشور را به قصد داشتن براي دخالت در انتخابات ميان 
دوره اي كنگره اياالت متحده در سال جاري متهم كرد. 
امانوئل ماكرون، رييس جمهوري فرانسه، نيز در جلسه 
ش��وراي امنيت با موضوع عدم اشاعه تسليحات كشتار 
جمعي بر حفظ نظام عدم اش��اعه تس��ليحات كش��تار 
جمعي تأكيد كرد. ماك��رون ضمن اذعان به اس��تفاده 
عناصر تروريستي از اين تسليحات، دولت دمشق را نيز 
در اين زمينه م��ورد اتهام ق��رار داد. ماكرون به همراهي 
اعضاي ش��وراي امنيت به مقابل��ه با خطر اس��تفاده از 
تسليحات شيميايي اشاره اما اضافه كرد كه در دو سال 
اخير مواردي از حمالتي پيش آمده كه نظام عدم اشاعه 
تسليحات شيميايي را به خطر انداخته است. او عالوه بر 
موارد ادعايي استفاده از تسليحات شيميايي در سوريه، 
به سوءقصد به جاسوس سابق روس به اسم اشاره كرد و 
گفت، جز روسيه نمي توان كس ديگري را مسوول اين كار 
دانست. رييس جمهوري فرانسه گفت: »تجربه مبارزه با 
داعش اين موضوع را آشكار كرد كه گروه هاي تروريستي 
به تسليحات كشتار جمعي عالقه مند هستند.« ماكرون 
عدم اش��اعه تسليحات كش��تار جمعي را ستون فقرات 
امنيت جمعي خواند و خواهان اقدام مش��ترك در اين 
راستا شد. او تصريح كرد: »بايد براي منع گسترش سالح 
كشتار جمعي با هم متحد باش��يم.« رييس جمهوري 
فرانسه با تاكيد بر اينكه ايران همچنان پايبند به توافق 
برجام است، گفت: »تمام امضاكنندگان بايد تمام مفاد 
برج��ام را رعايت كنند. برجام يك توافق كامل نيس��ت 
اما توافقي قاطع در اين زمينه است لذا بحران اعتمادي 
كه اكنون به وج��ود آمده به خاط��ر تحريم هاي امريكا 
اس��ت. ايران همچنان پايبند به توافق نامه برجام است و 
تمام مفاد برجام بايد توس��ط تمام كساني كه آن  را امضا 
كرده اند نه فقط آلمان و بريتانيا و فرانسه رعايت شود.« 
ماكرون همچنين بيان كرد: ساخت موشك بين قاره اي 
كره شمالي نگران كننده است. در اين نشست اوو مورالس، 
 ريس جمهوري بولي��وي در انتقادي تن��د از امريكا، آن 
كش��ور را به دخالت در امور ايران متهم كرد و با اشاره به 
كودتاي 28مرداد س��ال 1332 گفت: از زماني كه ايران 
اختيار خود را در دست گرفته امريكا بطور دايم به دنبال 
دخالت در سياست اين كشور است . مورالس همچنين 
به تجاوز نظامي امريكا در عراق و نيز مداخله در سرنگوني 
دولت قذافي اشاره كرد و افزود: اكنون اين منطقه به دليل 
دخالت هاي امريكا ناآرام اس��ت. ترزا مي،  نخس��ت وزير 
انگليس نيز در اين نشس��ت از برجام دفاع كرد و افزود: 
برجام توانسته است آرامشي بر جهان و منطقه حاكم كند.

يك كارش��ناس مس��ائل اقتصادي با بيان اينكه 
تورم در كاالهاي اساسي تقريبا تخليه شده است، 
گفت كه اين تورم در حوزه خودرو و مسكن هنوز 
پايدار اس��ت و احتماال به اين زودي ها هم تخليه 
نخواهد شد. به گزارش ايسنا، با وجود اعالم برخي 
آمارهاي رسمي توسط نهادهاي دولتي اما مساله 
ت��ورم و افزايش قيمت ها به اندازه كافي مش��هود 
است. افزايش قيمت ها تقريبا اندكي بعد از صعود 
قيمت دالر در بازار آغاز شد. اين تورم ابتدا در بازار 
كاالهاي سرمايه اي مانند مسكن، سكه و طال آغاز 
ش��د، اما به اين حوزه ها محدود نش��د و در ادامه 
بازار خودرو را هم تح��ت تاثير قرار داد. در آخرين 
مرحله از اين افزاي��ش قيمت ها، ب��ازار كاالهاي 
مصرفي هم دس��تخوش تغييراتي اساسي شد و 

افزايش قيمت ها به مغازه هاي خرد هم رسيد!
جدا از علل بروز اين تورم كه برخي از كارشناسان، 
آن را در س��ه الگوي اتخاذ سياس��ت هاي تعديل 
س��اختاري از س��وي دولت، تحريم ه��ا و زايش 
حجم نقدينگي ارزيابي كرده اند، اما مساله اصلي 
اين است كه اين تورم س��ركش تا كجا قرار است 
ادامه پيدا كند؟  در اين رابطه عبداهلل مشكاني - 
كارشناس مسائل اقتصادي، در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه تورم ت��ا زماني كه اث��ر تورمي دالر 
پابرجاست ادامه خواهد داشت، گفت: واقعيت اين 
اس��ت كه قيمت ها در بازار، خود را با دالر تطبيق 
مي دهن��د و تا زماني ك��ه قيم��ت دالر باال برود 
اجناس نيز متناسب با آن گران تر خواهد شد. وي 
با بيان اينكه قيمت واقعي دالر در حدود 1۰ هزار 
تومان اس��ت، اظهار كرد: دالر ح��دود ۴۰ درصد 
حباب تورم��ي دارد كه اين حباب ممكن اس��ت 

وارد بازارهاي خودرو و مس��كن هم شود. به گفته 
او تورم در كاالهاي اساس��ي تقريبا تخليه شده، 
اما اين تورم در حوزه خودرو و مسكن هنوز وجود 
دارد و احتماال به اين زودي ها هم تخليه نخواهد 

شد.
مش��كاني همچنين با اش��اره ب��ه افزايش حجم 
نقدينگي اظهار كرد: بعد از مساله دالر، نقدينگي 
يك مساله اساس��ي اس��ت كه باعث ايجاد تورم 
مي ش��ود. براي مواجهه با مساله نقدينگي بايد به 
فرآيندهاي��ي كه باعث ايجاد نقدينگي مي ش��ود 
پرداخته و آنه��ا را كنترل كرد. كس��ري بودجه و 
بدهي بانك ها به بانك مركزي مسائلي هستند كه 

مي توانند باعث ايجاد نقدينگي شوند.
اين كارش��ناس مس��ائل اقتصادي با بيان اينكه 
براي مواجهه با مس��اله نقدينگي باي��د برنامه اي 
بلندم��دت داش��ت، ادام��ه داد: اقدامات��ي مانند 
افزايش سود سپرده هاي بانكي تنها در كوتاه مدت 
مي تواند باعث كنترل حجم نقدينگي شود، اما در 
بلندمدت بايد چاره اي اساس��ي براي اين مساله 

انديشيده شود.
بنابر اين گ��زارش، در زماني كه ت��ورم در چنين 
ابعادي ايجاد مي شود، تمام دغدغه سرمايه داران 
به حفظ ارزش سرمايه ش��ان معطوف مي ش��ود 
كه به همين خاطر هم س��رمايه ها به سمت بازار 
كااله��اي س��رمايه اي مانند طال، س��كه و حتي 
دالر مي رود. با اين حال ام��ا اگر اين بازارها كفاف 
س��رمايه هاي در گردش را ندهند، آنگاه بازارهاي 
كااليي هم تحت تاثير قرار خواهند گرفت. از اين 
جهت است كه انبارهاي احتكار كاال به مساله اي 

جدي براي كشور تبديل شده است.

يك كارشناس اقتصادي مطرح كرد »ماكرون« و »ترزا مي« در نشست شوراي امنيت عليه ترامپ مطرح كردند

قيمت واقعي دالر 10 هزار تومان است تمام مفاد برجام بايد اجرا شود

گزارشبرجام
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دريچه

 نفرين  فروپاشي مالي 
ابدي  است
گروه جهان| طال تسليمي|

 در اوايل قرن حاضر ميالدي بيش��تر كارشناسان 
اقتصادي در جهان توس��عه يافته باور داشتند كه 
بروز يك فاجعه تمام عيار اقتصادي اتفاقي مربوط 
به گذشته است يا در بدترين حالت، مي تواند با فراز 
و نشيب هاي بازارهاي نوظهور مرتبط باشد. تفكر 
عمده بر اين بود كه نظام هاي مالي در كشورهاي 
ثروتمند خيلي پيچيده تر از آن است كه به سادگي 
فرو بپاشد: بازارها قابليت هماهنگ سازي و نظارت 
بر خود را داشتند؛ سياست گذاران چرخه تجارت 
را ب��ه گ��ردش درآورده بودند؛ رك��ود اقتصادي 
كوتاه مدت، كم عمق و نادر مي نمود. هفت س��ال 
بعد، قيم��ت ام��الك در سراس��ر اياالت متحده 
به ش��دت كاهش ياف��ت و به دنب��ال آن، از ارزش 
ابزارهاي پيچي��ده مالي كه در بخ��ش امالك به 
عنوان وثيقه اس��تفاده ش��ده بود، كاس��ته شد و 

زنجيره اي از اتفاقات پديد آمد...
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بازار سرمايه

 سهم ها  
ريسك ها و فرصت ها 

گروه بورس | سميرا ابراهيمي |
در هفته اخير ش��اخص كل بورس از 157 هزار به 
18۰ هزار واحد رس��يد كه در واقع نش��ان از رشد 
حدود 23 ه��زار واحدي در يك هفته داش��ت. در 
بسياري از مواقع اگر در طول يك سال شاخص كل 
چنين رشدي را تجربه مي كرد، سال خوبي به شمار 
مي آورد. اما نكته جالب قصه رشد شاخص در اين 
روزها، اين است كه تحليلگران بازار معتقدند فعال 

نقطه توقفي براي شاخص وجود ندارد. ..
همين صفحه

بانك و بيمه

 طال و ارز
 همچنان در بازار مي تازند

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري |
روز چهارش��نبه چهارم مهرماه در حال��ي كه بازار  
غيررسمي ارز به شكل سنتي در ابتداي روز فعاليت 
خود را آغاز كرد، با هجوم مشترياني روبه رو شد كه 
قصد خريد دالر 17 هزار توماني را داشتند و اين روند 
باعث شد تا اواسط روز نرخ دالر از 18 هزار تومان نيز 
گذر كند. به گزارش »تعادل«، بررسي هاي ميداني 
نشان مي دهد تقاضا براي خريد سكه و ارز به شدت 
در حال افزايش اس��ت به طوري كه روز چهارشنبه 
نرخ هر دالر با هزار تومان افزايش به 18هزار تومان 
و هريورو نيز ب��ا 16۰۰ تومان افزاي��ش به 21 هزار 
تومان رس��يد.  برخي فعاالن ب��ازار مي گويند كه 
بازار در واكنش به س��خنان ترامپ رييس جمهور 
امريكا، حسن روحاني رييس جمهور كشورمان، در 
مجمع عمومي سازمان ملل و سخنان مايك پمپئو 
وزيرخارجه و جان بولتون مش��اور امنيت ملي كاخ 

سفيد در حاشيه اجالس سازمان ملل...
4

جهان

 چرا رهبران جهان 
به ترامپ  خنديدند؟

7

مركز پژوهش هاي مجلس وضعيت بازار كار در بهار 97 را تحليل كرد

بازارشغل مردانه تر ازقبل

خبر

وزير كش��ور گفت: تامين امنيت مراس��م با شكوه 
اربعين چه در داخل عراق و چه در ايران براي ما يك 
اصل و اولويت مهم است. به گزارش ايرنا، عبدالرضا 
رحماني فضلي در يازدهمين نشست ستاد مركزي 
اربعين در وزارت كش��ور، عملكرد استانداران سه 
اس��تان اصلي ايالم، كرمانشاه و خوزس��تان را در 
سال هاي گذشته در برگزاري مراسم اربعين مثبت 
ارزيابي كرد و افزود: روند عملكرد اس��تان ايالم در 
برگزاري مراسم س��ال گذش��ته در حوزه امنيت، 
انتظامات، خدمات، ترافيك و حمل و نقل جهشي 
و مثبت بوده اس��ت. رحماني فضلي گفت: امسال 
ديگر نبايد ش��اهد اتفاقاتي كه در س��ال هاي اول 
مراسم در حوزه سياسي و فرهنگي و حتي خدماتي 
رخ داد باشيم و با اقدامات فرهنگي كه انجام شد در 
سال گذشته اين اتفاقات ديگر مشاهده نشد. وزير 
كشور تاكيد كرد: آموزش بايد هم در جهت رعايت 
قواعد و مقررات دس��تورالعمل هاي كشور ميزبان 
درحوزه هاي ترافيك، بهداشت، خدمات و حمل و 
نقل باشد و هم در حوزه مناسك و عبادات و آداب 
زيارت بايد انجام ش��ود كه نتيجه اصل��ي آن بعد 
فرهنگي و معنوي مراس��م اربعين است. رحماني 
فضلي بر نقش صدا و سيما در حوزه آموزش فرهنگ 
اربعين تاكيد ك��رد و افزود: گوين��دگان در »راديو 
اربعين « بايد متن داشته باشند، احاديث نقل قول ها 
و روايت هاي مستند را براي مردم بگويند و معنويت 
را رواج دهند و از رواج خرافات جلوگيري كنند و با 
هر كسي مصاحبه نكنند تا مواردي كه موجب وهن 
مي شود توليد و پخش نش��ود.  وزير كشور گفت: 
تجربه خوبي از همكاري نيروهاي عراقي و نيروهاي 
اطالعاتي و ارتش، سپاه و بسيج در مراسم اربعين 
وجود دارد، اما همه نيروه��اي نظامي و اطالعاتي 
تابع قرارگاه ام��ام خواهند بود و ني��روي انتظامي 
مسوول اصلي اين طرح از صفر تا صد هستند و بقيه 
نيروها تحت امر و متناس��ب با دستور العمل هايي 
كه قرارگاه ابالغ كرده است، تحت امر خواهند بود. 
رحماني فضلي بيان كرد: تمام مس��يرهاي تردد 
و ترافيك داخلي و خارجي، ح��وادث و تصادفات 
چه در س��ه اس��تان اصلي و چه عقبه آن در ساير 
استان ها در سراسر كشور در زمان برگزاري اربعين 
بايد بطور دقيق كنترل ش��ود. وزير كشور با تاكيد 
بر اينكه با هيات ها، مساجد و حسينيه ها در جهت 
تبليغ درست به منظور ترغيب و تشويق و هدايت 
مردم بايد كار شود، گفت: يك جزوه آموزشي سال 
گذشته توليد ش��د كه امس��ال هم منتشر شده و 
بين زايرين توزيع شود تا با اصول و مقررات و آداب 
زيارت بيشتر آشنا شوند. وي افزود: شوراهاي تأمين 
بايد تصمي��م بگيرند ك��ه نمايندگي هاي خاصي 
براي رس��يدگي به تخلفات و جرايم زمان اربعين 

٢۴ساعته در خدمت دستگاه ها باشد.

وزير كشور: تامين امنيت اربعين 
در اولويت است

اخبار

 تمامي نيازه��اي ارزي خدماتي از هفته آينده 
درتعداد بيش��تري از بانك ها بطور وي��ژه و به 
صورت حواله و اسكناس از طريق بانك مركزي 
تامين خواهد ش��د. به گ��زارش روابط عمومي 
بانك مركزي، مهدي كس��رايي پور ، مديركل 
سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي با اعالم 
اين خبر گفت: عالوه بر موارد فوق، تخصيص و 
تامين ارز كاالهاي اساسي و دارو از محل منابع 
بانك مركزي و ساير كاالها از طريق سامانه نيما 

بدون وقفه ادامه دارد.

تامين تمامي نيازهاي ارزي 
خدماتي مردم از هفته آينده

يك اقتصاددان با بيان اينكه وقتي دانايي وارد توليد 
شود بازدهي را صعودي مي كند گفت كه در فضاي 
انقالب داناي��ي بازدهي ها نه به ص��ورت تصاعدي 
بلكه به صورت نمايي رخ مي دهد. به گزارش ايسنا، 
فرشاد مومني عصر ديروز در همايش اقتصاد ملي 
و پيچيدگي اقتصادي با بيان اينكه ما خلق كننده 
انديشه هاي بزرگ در ساحت مسائل علوم انساني 
نيستيم، گفت: چون مس��ائل ما جديد است بايد 
بدانيم علت مطرح ش��دن اين مباحث فلس��في 
در جوامع غربي چه بوده و نس��بت ما با اين مسائل 
چيس��ت، چراكه در غير اين صورت دچار مسائل 
كليش��ه اي خواهيم ش��د. اين عضو هيئت علمي 
دانشگاه عالمه با بيان اينكه وقتي دانايي وارد توليد 
ش��ود بازدهي را صعودي مي كند، گفت: در فضاي 
انقالب دانايي بازدهي ها نه به صورت تصاعدي بلكه 
به صورت نمايي رخ خواهد داد كه از اين جهت يك 
نقطه عطف در تاريخ است، اما اگر برخورد فعالي با 
اين انقالب نداشته باشيم، قطعا آسيب خواهيم ديد.

دانايي  وارد توليد شود 
بازدهي را صعودي مي كند

سخنراني در انجمن اقتصاددانان ايران
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، 
انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 

مطالب مختلف روزنامه را با ذكر 
جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

»ماكرون« و »ترزا مي« در نشست شوراي امنيت عليه ترامپ:

تمام مفاد برجام بايد اجرا شود



   طرح سناتور امريكايي براي ممنوعيت حمله 
به ايران بدون تاييد كنگره؛ ايسنا| 

يك سناتور امريكايي با انتقاد از سخنراني تند مشاور 
امنيت ملي امريكا عليه كشورمان گفت كه طرحي 
را براي ممنوعيت حمله رييس جمهورآن كشور به 
ايران بدون تاييد كنگره ارايه خواهد داد. تام اودال، 
س��ناتور امريكايي در پيامي در صفحه توئيتر خود 
با انتشار بخش هايي از سخنراني تند جان بولتون، 
مشاور امنيت ملي امريكا در نشست گروه اتحاد عليه 
ايران هس��ته اي كه در آن ادعاهاي نخ نما و دروغين 
اين كش��ور عليه جمهوري اس��امي را تكرار كرده 
بود، پرداخت. وي در پيام خود نوشت: اين سخنان 
فتنه انگيز و خصمانه جان بولتون دليل ديگري است 
كه من مي خواهم فردا طرحي را براي تضمين اينكه 
رييس جمهور امريكا نمي تواند بدون تاييد كنگره وارد 

جنگ با ايران شود، ارايه دهم.

   واكنش وزارت خارجه به يك ادعا؛ سخنگو| 
س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه ب��ا رد ادعاهاي 
رييس جمهور آرژانتين، اين ادعاها را تحريف واقعيات 
خواند. بهرام قاسمي افزود: جمهوري اسامي ايران 
اعمال تروريستي در هر كجاي دنيا و به هر شكل را 
قويا محكوم مي كند. در اين راستا هران از زمان وقوع 
انفجار آمي��ا مكررا آن را محكوم ك��رده و با خانواده 
قربانيان آن ابراز همدردي نموده است. وي تصريح 
كرد: جمهوري اسامي ايران به منظور اثبات حسن 
نيت خود به منظور كشف حقيقت و اجراي عدالت 
واقعي در ارتباط با انفجار مذكور، دعوت به گفت وگوي 
رييس جمهور آرژانتين از طريق تريبون سازمان ملل 
در س��ال ٢٠١٢ را پذيرفت و يك يادداشت تفاهم 
همكاري نيز در ژانويه ٢٠١٣ امضا شد؛ ليكن دولت 
آرژانتين آمادگي اجراي تفاهمي كه خود امضا كرده 

بود را ندارد. 

   موافقت مجلس با يك فوريت ممنوعيت عقد 
دختران زير ۱۳ سال؛ تسنيم|

 نمايندگان با ي��ك فوريت ممنوعي��ت عقد نكاح 
دختران زير ۱۳ س��ال موافقت كردند. وكاي ملت 
در جلس��ه علني ديروز با ي��ك فوريت طرح اصاح 
ماده ۱04۱ قانون مدني اصاحي مصوب اول تيرماه 
۱۳8۱ با ۱5۱ رأي موافق، ۳4 رأي مخالف و 7 رأي 
ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر موافقت كردند. 
طيبه سياوش��ي كه مدافع اين طرح بود، در دفاع از 
فوري��ت اين طرح اصاحي عنوان ك��رد: از آنجايي 
كه دختران و پس��ران كودكي و نوجواني را به پايان 
نرسانده اند دچار اختال روحي و رواني مي شوند و 

دست به خودكشي مي زنند.

   تقاضاي اس�تيضاح وزير نيرو تقديم هيات 
رييسه مجلس شد؛ ايرنا| 

عضو هيات رييس��ه مجلس شوراي اسامي گفت: 
تقاضاي استيضاح رضا اردكانيان وزير نيرو با بيش از 
20 امضا تقديم هيات رييسه مجلس شد. علي اصغر 
يوسف نژاد افزود: اين تقاضاي استيضاح پس از ارايه به 
هيات رييسه مجلس براي بررسي به كميسيون انرژي 
مجلس ارجاع شد و اين كميسيون يك هفته فرصت 
دارد استيضاح را بررسي كند. وي درباره محورهاي 
۱4 گانه تقاضاي استيضاح، گفت: فقدان مديريت 
و برنامه ريزي براي تصدي وزارت نيرو، عدم رعايت 
عدالت و اقدام تبعيض آميز بين مناطق مختلف از 
جمله در تقسيط عبارات عمراني، اجرا نشدن تعهدات 
داده شده در گزارش برنامه وزير در زمان راي اعتماد 
و طوالني ش��دن اجراي مصوبات دولت و تعهدات 
وزارت نيرو براي اجراي سدهاي آبرساني و فاضاب 
از مهم ترين محورهاي اين تقاضاي استيضاح است.

   ش�هردار ي�زد معاون عمراني وزير كش�ور 
شد؛تسنيم| 

با راي اعضاي ش��وراي ش��هر يزد استعفاي مهدي 
جمالي نژاد پذيرفته ش��د و وي از شنبه هفته آينده 
به عنوان معاون وزير كشور فعاليت مي كند. مهدي 
جمالي نژاد كه از ش��هريورماه سال گذشته از سوي 
شوراي شهر يزد به عنوان شهردار اين شهر جهاني 
انتخاب شده بود با موافقت اعضاي شورا به كار خود 
در اين عرصه پايان داد. او در هفته هاي گذش��ته به 
دليل پيشنهاد شدن پست معاونت عمراني وزارت 
كش��ور و تاكيد وزير براي حضور وي در اين عرصه، 
استعفاي خود را به شوراي ش��هر ارايه داده بود كه 
بررس��ي اين استعفا در دو جلس��ه اخير شورا مورد 

بررسي قرار گرفت.

   رييس جمهوري در سازمان ملل حقانيت و 
اقتدار ايران را بازگو كرد؛ايرنا|

جانشين رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس گفت: سخنراني رييس جمهوري در صحنه 
سياس��ي بين الملل در نيويورك پاسخ محكمي به 
استكبار جهاني بود و توانست حقانيت و اقتدار ايران 
را بازگو كند. امير سرتيپ محمد فهميده قاسم زاده 
در مراس��م رونمايي از س��رديس مرحومه مرضيه 
حديدچي )طاهره دباغ( در محل موزه دفاع مقدس 
با عنوان همايش »بانوي مبارز« افزود: س��خنراني 
رييس جمهوري به پش��توانه مقام معظم رهبري و 

مردم در سازمان ملل به خوبي انجام شد.

   مركز مش�اوران قوه قضاييه امسال آزمون 
وكالت برگزار نمي كند؛ايسنا| 

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكا و كارشناسان 
قوه قضايي��ه گفت كه اين مركز در س��ال 97 هيچ 
آزموني برگزار نمي كند.عبدالرضا مومني در رابطه با 
اينكه آيا مركز مشاوران امسال آزمون وكالت و آزمون 
كارشناسان رسمي را برگزار مي كند، گفت: آخرين 
آزمون توسط اين مركز سال گذشته برگزار شد و بايد 
تكليف آنها مشخص مي شد در نتيجه فرصتي براي 
برگزاري اين آزمون در سال 97 نداشتيم اما احتمال 
دارد كه اين آزمون س��ال آينده برگزار شود. چنين 
چيزي نيست كه بطور كلي اين آزمون ديگر توسط 

مركز مشاوران برگزار نشود. 

ايران2روي موج خبر

معاون اقتصادي رييس جمهوري در پاسخ به »تعادل«:

مردم به واقعيت ها  فكر كنند
گروه ايران    

در غياب رييس جمهوري كه براي شركت در جلسه 
مجمع عمومي س��ازمان ملل راهي نيويورك ش��ده؛ 
اعضاي كابينه دوازدهم ديروز بعد از نشس��ت هيات 
وزيران به رياست جهانگيري راهي حياط دولت شدند 
تا به پرس��ش هاي خبرنگاران در خصوص مهم ترين 

موضوعات كشور پاسخ دهند. 
اولين چهره اي كه از پشت ديوارهاي شيشه اي پاستور 
خارج ش��د؛ اس��حاق جهانگيري بود كه در پاسخ به 
درخواس��ت هاي خبرنگاران ب��راي گفت وگو اعام 
كرد كه »فعا نه؛ بع��دا.« بعد از جهانگيري به ترتيب 
چهره هايي چون كانتري )محيط زيست(، حاتمي 
)دفاع(، جهرم��ي )ارتباطات(؛ بطحاي��ي )آموزش و 
پرورش( و نوبخت )برنامه و بودجه( از كنار ميكسون 
خبري نشست رد شدند و تنها براي خبرنگاران دست 
تكان دادند. اما س��ورپرايز بزرگ روز گذش��ته حياط 
دولت حض��ور محم��د نهاونديان مع��اون اقتصادي 
رييس جمهوري بود كه دقايق كوتاهي به پرسش هاي 
اقتصادي خبرنگاران در خصوص موضوعات مختلف 

پاسخ داد. 
نهاونديان در پاسخ به س��وال »تعادل« درباره وجود 
تحليل هايي مبني بر اينكه واقعي كردن قيمت ها به 
نفع اقتصاد ايران اس��ت، اظهار داشت: سياست ارزي 
و تجاري كشور بر اس��اس قانون و سياست هاي كلي 
مبتني بر افزايش رقابت و تسهيل كسب و كار و تجارت 
است و طبعا عامتي كه از بازار به معناي واقعي خارج 

شود به توازن كمك مي كند.
نهاونديان با بيان اينكه بايد به ش��رايط بازار هم توجه 
كنيم، افزود: التهاباتي كه ناش��ي از عوامل غير واقعي 
در اقتصاد اس��ت و انتظارات تورمي را نسبت به آينده 
باال مي برد، اينها مي تواند در طرف تقاضا بطور واقعي 
اثر كند به همين جهت بنيادها و واقعيت هاي اقتصاد 
م��ا در توليد و عوامل توليد و ذخاي��ر انبارهاي ما بايد 
مد نظر ق��رار گيرد. معاون اقتصادي رييس جمهوري 
خاطرنشان كرد: پنج سال قبل كل ظرفيت گندم ما 
كمتر از يك ماه و در بعضي استان ها كمتر از يك هفته 
بود االن براي يك س��ال موجودي انبار داريم و اتكا به 
داخل هم داريم و صادر كننده بعضي از كاالها هستيم 
و اين موضوع در ديگر كاالهاي اساسي ما هم به مقدار 
قابل توجه��ي البته كم و بيش مص��داق دارد. ضمن 
اينكه اخيرا در شوراي  عالي هماهنگي تصميم جدي 
گرفته شد ذخاير استراتژيك را تقويت كنيم. واقعيات 
اقتصادي ما اقتضاي اين التهاب ها و انتظارات تورمي 
را ندارد، ولي وقتي انتظارات تورمي شكل گرفت خود 
اين به عامل واقعي تبديل مي شود و اينجاست همكاري 
وهم انديشي اقتصاددانان و رسانه ها مي تواند آرامشي 

كه الزمه مقاومت اقتصادي ما هست را فراهم كند .
نهاونديان با بيان اينكه خيلي ها كه دوس��تدار سامان 

يافتن و زندگي خوب ايرانيان نيستند، مرتب بر تنور 
التهاب مي دمند، افزود: در شرايط كنوني وظيفه اين 
است هر كس��ي اگر به قدرت خريد خودش و قدرت 
خريد جامعه مي انديشد، نبايد به ايجاد التهاب كمك 
كند. اين غير واقعي انديش��يدن نيست، توقع واقعي 
انديش��يدن اس��ت يعني واقعيات اقتصاد را كنار هم 
بگذاريم و در آن صورت ببينيم چگونه مي توانيم از اين 
فضا عبور كنيم، كه البته حتما عبور خواهيم كرد و رشد 

ما ادامه خواهد داشت.

   عبور از مشكالت
معاون اقتصادي رييس جمهوري با استقبال از سازوكار 
ويژه اتحاديه اروپا براي تسهيل پرداخت هاي مربوط به 
صادرات )شامل نفت( و واردات ايران، آن را حركتي رو 

به جلو از سوي اتحاديه اروپا خواند.
محمد نهاونديان درباره سازوكار ويژه اتحاديه اروپا براي 
تسهيل پرداخت هاي مربوط به صادرات )شامل نفت( و 
واردات ايران، گفت: تصميمي كه دو شب گذشته توسط 
خانم موگريني در توافق برجام اعام شد تصميم پنج 
كشوري است كه االن طرف ايران هستند و اين تصميم 
قدم مهم و رو به جلو است. اين ايده از مدتي قبل به عنوان 
يكي از راهكارهاي عملياتي براي رفع مشكات تهديد 
امريكا براي ش��ركت ها و بانك ها مطرح ش��د و اكنون 

تصميم اتخاذ و اعام شد.
معاون اقتصادي رييس جمه��وري اضافه كرد: به اين 
ترتيب نهاد ويژه مالي عهده دار اين كار مي شود و وجوه 
حاصل از صادرات نفتي وغير نفت��ي ايران با اين نهاد 
منتقل مي شود و در واردات و تخصيص ها هم از طريق 

اين نهاد عمل مي كند.
معاون اقتصادي رييس جمهوري در پاس��خ به سوال 
ديگري درباره وضعيت ارز اظهار داشت: وقتي درباره 
بازار ارز صحبت مي كنيم، باي��د در اينكه در مورد چه 
بخشي از بازار صحبت مي كنيم دقيق باشيم؛ در بازار 
سوم شايد كمتر از پنج درصد مبادالت انجام مي شود و 
اين بازار هم بايد درحد خود مورد توجه قرار گيرد. نرخي 
كه كمتر از پنج درصد مبادالت ارزي كش��ور صورت 
مي گيرد، قابليت آن را ندارد كه نرخ مرجع تلقي شود، اما 
به هر حال انتظارات آتي و همچنين التهاباتي كه ممكن 

است از عواملي اثر بپذيرد، اثر مي گذارد.
نهاونديان اضافه كرد: بدنه اصلي مبادالت تجاري كشور؛ 
چه واردات و چه توليدات ماش��ين آالت و مواد اوليه و 
كاالي واسطه اي كه نياز به ارز وارداتي دارند، به هيچ وجه 
اتكا به بازار سوم ندارد و رسانه ها در تبيين اين مطلب 

مي توانند موثر باشند.

   حواشي شوخي اش با يكي از شهروندان
اما وزير بهداشت در پاسخ به پرسش »تعادل« درباره 
حواش��ي كه در خصوص سفر به بجستان و گفت وگو 

با يكي از ش��هروندان رخ داده، گفت: حاشيه، درست 
مي شود و ما نيز مستثني نيستيم.

سيدحسن هاش��مي در پاسخ به اين پرسش كه علت 
ايجاد حاشيه اخير براي وي در يكي از سفرهاي استاني 
وي، چه بوده اس��ت؟ گفت: حاشيه، درست مي شود و 
ما هم مستثني نيستيم. از كساني كه حاشيه درست 
مي كنند بپرسيد بجستان كجاست، نمي دانند. توصيه 
مي كنم اين افراد س��ري هم به مناطق محروم بزنند. 
يكي از مردم عزيزي كه بارها در س��فر به اين مناطق 
ماقات مي كنيم، مشكل شخصي پزشكي داشت كه 
راهنمايي اش كردم و به جاي ماس��اژ از واژه فارس��ي  
استفاده كردم. اين اقدامي است كه در مورد اطرافيان 

خودمان هم توصيه مي كنيم. به نظرم مسائل ديگري 
پشت اين قضايا است و مردم آن را مي فهمند.

   ترامپ مانع صادرات نفت ايران نشود
موضوع چشم انداز صادرات نفتي ايران سوژه اي است كه 
خبرنگاران بافاصله پس از حضور وزير نفت در حياط 
دولت به دنبال آگاهي از زواياي گوناگون آن بودند. وزير 
نفت در اين زمينه تصريح كرد: اگر ترامپ مي خواهد 
قيمت نفت باال نرود و بازار بي ثبات نش��ود، دس��ت از 
دخالت هاي بي جا وتنش زا در خاورميانه دست بردارد 

و مانع توليد و صادرات نفت ايران نشود.
بيژن نامدار زنگنه با اشاره به سخنان روز گذشته ترامپ 

درباره اوپ��ك اظهار كرد: ترامپ آنچه را خودش ايجاد 
كرده و باعث آن ش��ده كه همان باالرفتن قيمت نفت 
و اختال در بازار اس��ت را به اوپك نس��بت مي دهد. 
در حالي كه اوپك تم��ام ظرفيت خود را به كار گرفته 
اس��ت. به نظرم نمي شود هم خدا را خواست هم خرما 
را. آقاي ترامپ تاش صادرات نفت ايران را بطور جدي 
كاهش دهد و هم قيمت نفت ب��اال نرود، ولي اين دو با 
هم نمي شود. اگر مي خواهد قيمت نفت باال نرود و بازار 
بي ثبات نشود، دست از دخالت هاي بي جا وتنش زا در 
خاورميانه دست بردارد و مانع توليد و صادرات نفت ايران 
نشود. ديشب آقاي مكرون در سخناني گفت كه متهم 
اصلي در افزايش قيمت نفت آقاي ترامپ و سياست هاي 

اخالگرايانه اوست.
زنگنه در مورد توافقات ديروز ايران و ۱+4 اظهار كرد: 
بايد اين مساله از س��وي دو طرف عملياتي شود و آنها 
اراده سياسي را براي آن دارند من حس مي كنم اين كار 
انجام مي شود و برداشتم اين است كه اروپايي ها اين كار 

را انجام مي دهند.
وزير نفت در مورد تخطي كشورها از تصميمات اوپك نيز 
گفت: اوپك هيچ سازوكار ضمانت اجرايي عملي ندارد، 
ولي به نظرم االن مي توان گفت كس��ي توان بيشتري 
براي توليد ندارد و اگر ح��رف مي زند به قول ايراني ها 

براي خودش مي گويد.

بودجه كوپن   الكترونيكي بايد از 
محل هدفمندي يارانه ها باشد

يك عضو كميسيون برنامه 
و بودج��ه درب��اره مح��ل 
تأمين بودج��ه كوپن هاي 
الكترونيكي كاالهاي اساسي 
گفت: دولت نمي تواند هم 
ياران��ه بدهد و هم كاالبرگ 
ب��راي كااله��اي اساس��ي 
دراختيار مردم قرار دهد مح��ل تامين اين كوپن هاي 

الكترونيكي بايد از محل هدفمندي يارانه ها باشد. 
عزت اهلل يوسفيان ما در گفت وگو با ايلنا، درباره افزايش 
حقوق كارگران و كارمندان در ش��رايط فعلي كشور 
با وجود اينكه كارشناسان اقتصادي عنوان مي كنند 
افزايش نقدينگي در حال حاضر يك سم مهلك براي 
اقتصاد است، گفت: اين افزايش حقوق، قانون است و 
نوبخت طبق قانون اين مس��اله را مطرح كرده است، 
نمي شود گفت هنگامي كه كشور در شرايط خاصي قرار 
دارد قانون را اجرا نكنيم.اين عضو كميسيون برنامه و 
بودجه ادامه داد: رييس سازمان برنامه و بودجه مجري 
اجراي قانون است او كه خارج از قانون كاري نمي كند؛ 
تا امروز هم هرج��ا قانون اجازه داده حقوق كارمندان، 
 كارگران و بازنشس��تگان كه ش��رايط بدي را سپري 

مي كنند و بايد به دادشان رسيد را افزايش داده است.

برداشت كواكبيان از فيلم ۱۰ 
دقيقه اي حادثه تروريستي اهواز
يك عضو كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اسامي 
گفت: حادثه تروريس��تي 
اه��واز خيلي ج��اي بحث 
دارد و وزير كش��ور بايد به 
عنوان اولين مسوول امنيتي 
پاسخگوي اين ماجرا باشد و به نمايندگان توضيح دهد.
به گزارش ايسنا، مصطفي كواكبيان در حاشيه جلسه 
علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: 
روز سه شنبه در جلسه كميسيون امنيت ملي، وزراي 
اطاعات، كشور و مسووالن نظامي، انتظامي و امنيتي 
حضور داشتند كه در آن جلسه يك فيلم ۱0 دقيقه اي 

از عمليات تروريست ها در اهواز پخش شد.
نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��امي با 
انتق��اد از زمان ورود نيروهاي امنيت��ي براي مقابله با 
تروريست ها ادامه داد: اين فيلم ۱0 دقيقه اي نشان داد 
دستگاه هاي اطاعاتي و امنيتي از شوراي تامين استان 
تا مس��ووالن جايگاه هيچ پيش بيني و تدبيري براي 
برخورد با تروريست ها نداشتند. فقر بيش از حد برخي 
محات اهواز موجب شد گروهك تروريستي ملقب به 

»گرگ هاي تنها« از اين افراد لشكرگيري كنند. 

افزايش گفت وگوهاي سازنده 
براي تداوم صلح

دبيرش��وراي عالي امنيت 
مل��ي تاكي��د كرد: ت��داوم 
گفت وگوهاي سازنده نقشي 
مهم در ايجاد امنيت، صلح 
و رفاه ب��راي منطقه خواهد 
داش��ت.به گزارش ايس��نا، 
علي شمخاني در سخنراني 
افتتاحيه نخستين نشست دبيران و مشاوران امنيت ملي 
كشورهاي منطقه، اقدام تروريستي اخير در شهر اهواز 
توسط يك گروهك وابسته به بيگانگان را نشان دهنده 
تاش سازمان يافته جريان تروريسم عنوان كرد و ضمن 
محكوم كردن اين اقدام ضد انساني خاطرنشان كرد: اين 
حادثه تروريستي بار ديگر معضل برخورد دوگانه برخي 
از مدعيان دروغين مبارزه با تروريسم را به تصوير كشاند و 
واقعيت عريان پشتيبان و حاميان تروريسم ها را كه حتي 
حاضر به محكوم كردن اين جنايت نيز نشدند در معرض 
نگاه جهانيان قرار داد.او با تقبيح اتخاذ معيارهاي دوگانه از 
سوي برخي كشورها در مواجهه با تروريسم افزود: استفاده 
ابزاري از تروريسم با حمايت مالي،  سياسي و لجستيك، 
توليد و اشاعه مباني اعتقادي انحرافي و تكفيري و دخالت 
در امور داخلي كشورها و اش��غالگري به بهانه مبارزه با 
تروريسم از مصاديق روشن اتخاذ استاندارد دوگانه است.

ادعاي درخواست مالقات روحاني 
با ترامپ يك دروغ بزرگ است

فرمانده كل سپاه با خطاب 
قرار دادن رييس جمهوري 
امريكا گفت: آقاي ترامپ 
مردم ايران اطمينان دارند 
ك��ه ادعاي درخواس��ت 
ماقات رييس جمهوري 
اسامي ايران از شما هم 

يك دروغ بزرگ مثل ديگر دروغ هاي شماست.
به گزارش روابط عمومي كل سپاه، سردار سرلشكر 
پاسدار محمدعلي جعفري ديروز در حاشيه برگزاري 
جشنواره سلمان فارسي با اشاره به اظهارات سخيف 
و نامتعارف شب گذش��ته ترامپ رييس جمهوري 
اياالت متحده امريكا در مجمع عمومي س��ازمان 
ملل اظهار داش��ت: بذر آش��وب، مرگ و ويراني را 
ش��ما و دولت هاي مرتجع طرفدار شما در منطقه 
مي پراكنيد. جنايت هاي مس��تقيم و غير مستقيم 
امريكا و دولت هاي حامي نظام سلطه در فلسطين، 
س��وريه، عراق و ايران هرگز از ياد مردم مسلمان و 
غيرمسلمان اين كشورها نخواهد رفت. مردم انقابي 
و آزاديخواه يمن هر روز شاهد تكرار اين جنايت ها و 
به خاك و خون كشيده شدن مردان، زنان و كودكان 

مظلوم و بي گناه خود هستند.

سخنان رييس جمهوري 
عزتمندانه و از موضع قدرت بود

دبير شوراي نگهبان قانون 
اساسي س��خنان روحاني 
رييس جمهوري در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل را 
عزتمندان��ه و از موض��ع 
ق��درت دانس��ت و از آن 

قدرداني كرد.
به گزارش روابط عمومي ش��وراي نگهبان، آيت اهلل 
احمد جنتي در جلسه ديروز شوراي نگهبان، با اشاره 
به نطق رييس جمهور در مجمع عمومي س��ازمان 
ملل، س��خنان عزتمندانه  آقاي رييس جمهوري را 
عليه مواضع خصمانه امريكا س��تود و آن را از موضع 
قدرت دانست. او با يادآوري هفته دفاع مقدس، اظهار 
كرد: شجاعت ها و جانفشاني رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس بايد به نس��ل هاي آينده منتقل شود تا 
بدانند اسام و انقاب اسامي توانايي مقابله با همه 

قدرت ها را دارد.
او با اشاره به حادثه تلخ و ناگوار حمله تروريستي عناصر 
ضدانقاب به مردم در مراس��م رژه نيروهاي مسلح 
اه��واز، از خانواده هاي ش��هدا و مجروحان اين اتفاق 
بسيار تلخ دلجويي كرد و مجازات سريع عامان اين 
حادثه دلخراش را از دستگاه هاي مسوول خواستار شد.
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در جلسه هيات دولت تصويب شد
برش

هيات وزيران با اختصاص مبلغ 5 هزار ميليارد ريال اعتبار براي عمليات اجرايي در حوضه آبريز درياچه 
اروميه موافقت كرد.در جلسه هيات دولت كه به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري 
برگزار شد، با تصويب دولت مبلغ 85 ميليارد ريال براي احياي تاالب انزلي در اختيار سازمان حفاظت 

محيط زيست قرار گرفت.
بررسي و تصويب مواد باقي مانده از اليحه مطبوعات و خبرگزاري ها شامل احكام مربوط به تاسيس آنها 

از ديگر مواردي بود كه در دستور جلسه ديروز هيات دولت قرار داشت.

اختصاص 5 هزار ميليارد ريال براي عمليات اجرايي حوضه آبخيز درياچه اروميه

»تعادل« كليدواژه هاي سخنراني روحاني در سازمان ملل را بررسي مي كند

حمله به امريكا با سالح نظم جهاني
گروه ايران| روحاني با ساح نظم جهاني به جنگ با 
امريكا رفت. س��ازمان ملل سه شنبه شب شاهد آن بود 
كه رييس جمهوري اي��ران بارها از همگرايي و مقابله با 
يكجانبه گرايي سخن مي گويد؛ موضعي در نقطه مقابل 
سلف روحاني كه هرگاه تريبون بين المللي يافت، كارايي 
س��اختارهاي جهاني را زير س��وال برد. اما روحاني در 
سخنراني خود در سازمان ملل، براي نبرد با دولت ترامپ 
از ساح تاكيد بر نظم جهاني استفاده كرد؛ ساحي كه تا 

پيش از اين در دست امريكا بود و هدف هم ايران. 

   حمله به يكجانبه گرايي واشنگتن
تاش امريكا براي بي خاصيت كردن نهادهاي بين المللي 
با ناديده انگاشتن قطعنامه 22۳۱ شوراي امنيت سازمان 
ملل و »دعوت عام براي س��رپيچي از قانون« و همچنين 
»تهديد قانون مداران به مج��ازات« كه به گفته روحاني 
براي اولين بار در تاريخ اين س��ازمان اتف��اق مي افتد، از 
تاكيدات رييس جمهور بود تا اثبات كند راهي كه ترامپ 

مي رود برهم زدن نظم بين المللي است. به اعتقاد روحاني 
درك امري��كا از قدرت، ن��ه اقتدار مش��روع و قانوني، كه 
زورگويي است. روحاني سوار بر موج ضد يكجانبه گرايي 
دولت امريكا شد  كه از غرب تا شرق را فراگرفته؛ چنانكه 
از رييس جمهور فرانسه تا مقام چيني در سخنراني امسال 
خود در سازمان ملل، طعنه وار اين سياست امريكا را به نقد 
كشيدند. امانوئل مكرون رييس جمهور فرانسه با طعنه به 
سياست هاي دولت امريكا در قبال ايران گفت: وظيفه ما 
دامن زدن به تنش ها نيست، بلكه بايد برنامه گسترده تري 
را سرلوحه قرار دهيم تا نگراني هاي جامع تري را پوشش 
دهد. او با انتقاد تلويحي از يكجانبه گرايي امريكا و پيگيري 
سياست فشار گفت كه جهان در موضوع ايران »نيازمند 
گفت وگو و چندجانبه گرايي است«. اما اين تنها اظهارات 
طعنه آلود مكرون نبود. او در بخش ديگري از سخنراني 
خود خروج امريكا از توافق آب و هوايي پاريس را مورد اشاره 
قرار داد كه به اعتقاد او »نياز مبرمي داريم كه مثًا با كساني 

كه از توافق پاريس بيرون آمدند؛ توافقي امضاء نكنيم«. 

    پاتك روحاني به ترامپ
بخش ديگري از سخنراني روحاني هم انداختن توپ در 
زمين امريكا بود. آنجا كه اياالت متحده در عين حال كه 
از توافق هسته اي خارج شده، مدعي است آماده مذاكره 
و رسيدن به توافق جامع تري است. توافقي كه امريكا از 
حد و حدود آن س��خن نمي گويد تا تحليلگران آن را به 
انداختن توپ مذاكره به زمين ايران تعبير كنند. روحاني 
هم در سخنراني خود تاش كرد به ترامپ »پاتك« بزند. 
آنجا كه نه تنها دربراب��ر مذاكره موضعي منفي نگرفت 
كه آن را پيشنهاد داد. اما پيش شرط ايران را هم گفت. 
روحان��ي از ترامپ دعوت كرد كه ب��ه قطعنامه 22۳۱ 
سازمان ملل درباره برجام و ميز مذاكره اي كه خود امريكا 
آن را برهم زده، بازگردد. روحاني طعنه اي هم به ترامپ زد 
كه احتماال قصد دارد از ديدار و مذاكره با رييس جمهور 
ايران براي تبليغات سياسي خود بهره ببرد، آنجا كه او 
گفت » براي گفت وگو نيازي به گرفتن عكس هاي دونفره 
نيست«. اشاره اي به ديدار بي حاصل ترامپ و كيم جون 

اون رهبر كره شمالي كه نه به امضاي توافق نامه اي ختم 
شد نه راه روشني پيش پاي اياالت متحده و كره شمالي 
براي پايان دادن به اختافش��ان گذاشت. روحاني اين 
پيام را به دولت امريكا منتقل كرد كه جمهوري اسامي 
ش��باهتي به كره ش��مالي ندارد؛ اما در عين حال آماده 

مذاكره اي واقعي است؛ نه ديدارهاي نمايشي.

   تفاوت نگاه بازار و سياسيون
با اين حال، اگرچه س��خنراني روحاني را سياس��يون 
پسنديدند؛ اما بازار به آن روي خوش نشان نداد.  مانند 
ديگر سخنراني هاي روحاني در يك سال گذشته پس 
از پايان نطق او، دالر تصاعدي باال رفت، طا گران شد؛ 
گويي سخنان اعتدالي روحاني يا موضع گيري منطقي 
او تاثيري در نگاه ها به آينده اقتصادي كش��ور ندارد. با 
اين همه، سياسيون، از نمايندگان مجلس تا تحليلگران 
سياسي موضع گيري روحاني را مثبت ارزيابي كردند. 
فاحت پيشه كه رييس كميسيون امنيت ملي مجلس 
اس��ت، موضع روحاني را فعال خواند ك��ه به اعتقاد او 
نتيجه اش بازگشت امريكا به ميز مذاكره است. به اعتقاد 
اين نماينده »تحوالت اخير و مواضع دو طرف نشان داد 
ايران فعال تر از امريكا در عرصه بين المللي ظاهر شده 

و امريكا نگران مديريت موضوع تحريم ايران است.« 

يكي از كارشناسان سياست خارجي مي گويد كه اگر 
روحاني جواب »ه��اي« را »هوي« مي داد، مي باخت. 
علي خرم كه با ايسنا گفت وگو كرده، درباره نطق روحاني 
گفت: روحاني سخنراني خود را خيلي خوب شروع كرد 
و به هتاكي هاي ترامپ پاسخ هاي منطقي و ديپلماتيك 
داد، در حالي كه اگر روحاني به سبك ترامپ مي خواست 

جواب »هاي« را »هوي« دهد قطعا مي باخت. 
چراكه جهان و كس��اني كه در اجاس نشسته بودند 
به اندازه كافي تحت تاثير هتاكي ها و گنده گويي هاي 
ترامپ قرار گرفته بودند.در اين بين واكنش رسانه هاي 
ديگر كشورها نيز به سخنراني رييس جمهور ايران مثبت 
بود. آنطور كه  ايرنا نوشته، رسانه هاي شرق آسيا درباره 
اتفاقات سازمان ملل، نوش��تند كه برخاف حماتي 
كه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا به ايران كرد، 
روحاني گفت نقض برجام و ناديده گرفتن توافقات بين 

المللي نوعي هرج و مرج طلبي است. 
تارنماي ژاپن تودي هم نوشت كه سخنراني روحاني 
و اشاره هاي وي به يكجانبه گرايي از سوي كشورهاي 
ديگري نظير چين و فرانس��ه نيز م��ورد حمايت قرار 
گرف��ت و مكرون رييس جمهوري فرانس��ه هم بعد از 
روحاني گفت كه يكجانبه گرايي باعث تشديد تنش ها 

شده است.



 خبرهاي جديد 
درباره بسته معيشت

آخرين مهلت ارايه اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده

 پيش بيني رشد منفي
براي دو سال پياپي

اعالم ميزان مجاز داروي 
همراه در زمان خروج از كشور

آنگونه كه خبرگزاري فارس گزارش داده است، 
يكي از مس��ووالن دولتي خبر داده دولت براي 
خانواده هاي ب��ا درآمد زير 3 ميليون تومان كه 
بر اساس اطالعات برآورد شده 9 تا 10 ميليون 
نفر هستند و با در نظر گرفتن ُبعد خانوار 3.2 نفر 
حدود 30 ميليون نفر را دربرمي گيرند برنامه اي 

جهت كمك به معيشت در نظر گرفته است. 
وي در مورد ميزان پرداخت��ي به خانوار گفت: 
بطور متوس��ط صد هزار تومان براي خانوار در 
مقاطع مختلف در نظر گرفته خواهد شد. كل 
اعتبار پيش بيني شده براي افزايش قدرت خريد 
اقش��ار ضعيف 5 تا 6 هزار ميليارد تومان است. 
پيش بيني اين اس��ت كه بتوان در قالب كارت 
خريد نقدي اقدام كرد و احتمااًل 2 تا 5 بس��ته 
معيشتي در نظر بگيريم. اهداف مختلفي دنبال 
مي شود تا عالوه بر رونق توليد كاالهاي داخلي، 
بخش��ي از كاهش قدرت معيشت دهك هاي 
پايين جبران شود.وي به جلسه اخير با معاون 
اول رييس جمهور اشاره كرد و افزود: سناريوي 
احتمالي بررسي شده و مسووليت كار بر عهده 
وزارت رفاه اس��ت. افراد با بانك هاي اطالعاتي 
غربالگري شده تا بتوانيم خانوارها را شناسايي 
كنيم. براي اين منظور متوس��ط درآمد خانوار 
طي يك تا دو سال گذشته بررسي و در مورد آنها 
تصميم گيري مي ش��ود. اين مقام ارشد دولت 
در مورد س��ناريوي افزايش 5 درصدي حقوق 
كارمندان افزود: اين موضوع در اولويت بعدي 
قرار دارد، اما اگر كارمندي مشمول حقوق زير 
3 ميليون تومان باش��د، مي تواند از اين بس��ته 

بهره مند شود. 

معاون مالي��ات بر ارزش افزوده س��ازمان امور 
مالياتي كشور گفت: 15 مهرماه، آخرين مهلت 
ارايه اظهارنامه ماليات ب��ر ارزش افزوده فصل 

تابستان 97 در نظر گرفته شد.
محمد مس��يحي با بيان اينك��ه مطابق قانون، 
موديان مالياتي مكلفن��د، اظهارنامه هر دوره 
مالياتي را حداكثر ظ��رف 15 روز بعد از پايان 
هر دوره تس��ليم و ماليات متعل��ق را پرداخت 
نماين��د، گفت: ب��ر اين اس��اس آخرين مهلت 
ارس��ال اظهارنامه مالي��ات ب��ر ارزش افزوده 
فصل تابستان، 15 مهرماه است; لذا موديان تا 
پانزدهم مهرماه مهلت دارند اظهارنامه مربوط 
به دوره تابس��تان را ارايه و مالي��ات متعلقه را 

پرداخت نمايند.
معاون مالي��ات بر ارزش افزوده س��ازمان امور 
مالياتي كش��ور در پايان ضمن توصيه به اينكه 
موديان به منظور تسريع در انجام امور، تكاليف 
قانوني خ��ود را به روزهاي پايان��ي اين مهلت 
موك��ول ننمايند، خاطرنش��ان ك��رد: موديان 
محت��رم ماليات ب��ر ارزش افزوده مي بايس��ت 
 با مراجع��ه ب��ه س��امانه اينترنتي به نش��اني
 WWW.EVAT.IR نس��بت ب��ه اراي��ه 

اظهارنامه و پرداخت ماليات اقدام كنند.

موسسه مالي بين الملل احتمال داد كه اقتصاد 
ايران در س��ال ج��اري و س��ال آينده به دليل 

تحريم هاي امريكا وارد ركود شود.
رويترز در گزارشي آورده است كه موسسه مالي 
بين الملل اعالم كرده اس��ت با توجه به كاهش 
صادرات نفت ايران به دليل تحريم هاي امريكا، 
اين احتم��ال وجود دارد كه اقتص��اد ايران در 
سال هاي 201۸ و 2019 به ترتيب 3 و ۴ درصد 
كوچك تر شود. متوسط صادرات نفت ايران از 
آوريل تا سپتامبر ۸00 هزار بشكه در روز كاهش 
يافته و از 2.۸ ميليون بشكه به 2 ميليون بشكه 

در روز رسيده است. 
به گفته اين موسس��ه، برخالف امريكا، س��اير 
كشورهاي باقي مانده در برجام توافق كرده اند 
كه با وج��ود خطر تحريم هاي امري��كا، روابط 
تجاري و اقتصادي خود با ايران را حفظ كنند. 

در بيانيه اي كه توس��ط اتحاديه اروپا، روسيه، 
چي��ن، انگليس، آلمان و فرانس��ه در حاش��يه 
اجالس س��ازمان مل��ل در نيوي��ورك قرائت 
ش��د، طرفين بر مصمم بودن خود به توس��عه 
مكانيزم هاي پرداختي با ايران و تداوم تجارت با 
اين كشور تاكيد كردند. همچنين اتحاديه اروپا 
گفته اس��ت مكانيزم ويژه اي براي تداوم خريد 

نفت از ايران در نظر خواهد گرفت. 

سازمان غذا و داروي ايران، در نامه اي به گمرك 
ايران ميزان داروي مجاز همراه مسافر در زمان 
خروج از كش��ور را اعالم كرده و گمرك نيز اين 
موضوع را در قالب بخش نام��ه اي به گمركات 

اجرايي ابالغ كرده است.
بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو، مسافران در 
زمان خروج از كشور مي توانند حداكثر سه بسته 
قرص يا كپس��ول، 10 عدد آمپول يا ويال، پنج 
عدد شربت يا سوسپانسيون، پنج عدد كرم، پماد 
يا ژل، پنج عدد قطره و سه عدد اسپري تنفسي 

را با خود همراه داشته باشند.
همچنين بر اس��اس اين بخش نامه، ترخيص 
اقالم دارويي همراه مس��افر در مبادي گمركي 

كشور، مانند گذشته خواهد بود.
اي��ن بخش نامه در تاريخ دوم مهرماه از س��وي 

گمرك، به گمركات اجرايي ابالغ شده است.

اخبار كالن 3 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس وضعيت بازار كار در بهار 97 را تحليل كرد

تورم فقرا 10/6 درصد و ثروتمندان 12 درصد اعالم شد

بازار كار مردانه تر از پيش

تبديل گوشت به كاالي لوكس!

اميرعباسآذرموند|
حرك��ت در جهت افزايش نرخ مش��اركت، كاهش 
جمعيت غيرفع��ال و افزايش جمعيت ش��اغل كه 
ويژگي ه��اي خاص ب��ازار كار در س��ال هاي 93تا 
96بوده اند در مسير خود به دس��ت انداز افتاده اند. 
اين موض��وع را آمارهاي مربوط به ن��رخ  بيكاري و 
ش��اخص هاي مكمل درباره وضعيت اشتغال ايران 

خبر مي دهند. 
در اين ميان يكي از شاخص هاي قابل توجه، مورد 
نرخ مشاركت اقتصادي و اشتغال زنان است. آنگونه 
كه آمارها مي گويند در س��ال هاي 93 تا 96 ميزان 
جمعيت فعال زنان و مردان با يك شيب تقريبا برابر 
در حال رشد كردن بود اما از ابتداي سال جاري اين 
روند معكوس ش��ده و از تعداد زنان متقاضي شغل 
به شدت كاسته شده اس��ت. نكته قابل توجه ديگر 
اين است كه طبق آمارها از بهار 93 تا بهار 96 بطور 
ميانگين س��االنه 730 هزار نفر ش��اغل مي شدند، 
متش��كل از 370 هزار مرد و 360 ه��زار زن. با اين 
حال اگر وضعيت اش��تغال در بهار س��ال جاري را 
بررسي كنيد مي بينيم كه در بهار سال جاري گرچه 
اشتغال س��االنه با افزايش 20 هزار نفري، به 750 
هزار نفر افزايش يافت اما آم��ار ميان زنان و مردان 
به نحو محسوس��ي به زيان زنان تغيير كرده است. 
به گونه اي كه از مجموع 750 هزار شغل ايجاد شده 
تنها 2۴0 هزار ش��غل به زنان رسيده است و مابقي 
از آن مردان شده است. اين ارقام مي تواند حاكي از 
آغاز يك دلس��ردي براي زنان به ويژه زنان جوان و 
فارغ التحصيل دانشگاهي باشد تا براي شاغل شدن 
خود به بخش هاي غير رس��مي بروند يا اگر از توان 
علمي بيشتري برخوردار هستند، مسير مهاجرت 

را در پيش بگيرند.
به گ��زارش تعادل، مرك��ز پژوهش هاي مجلس در 
گزارشي كه تحت عنوان »تحليل شاخص هاي بازار 
كار در فصل بهار 1397« منتش��ر كرده، به تحليل 
وضعيت بازار كار در ايران پرداخته است. اين گزارش 
كه در مقدمه  آن آمده اس��ت به درخواس��ت مكرر 
نمايندگان مجلس تهيه شده است پرده از تغييراتي 

جديد در بازار كار ايران بر مي دارد. 
آمار و ارقام نشان مي دهد كه سيل ورود نيروي كار 
به بازار كار كه از فصل سوم سال 1393 شروع شده 
بود در فصل بهار 97 با شدت كمتر تداوم يافته است 
و جمعيت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل 711 
هزار نفر افزايش يافته است. طي سه سال منتهي به 
بهار سال گذشته، بطور متوسط هر سال يك ميليون 
نفر به جمعيت فعال اضافه شده است كه تقريبا نيمي 
از آن مرد و نيم ديگر زنان بوده اند اما در بهار امسال 
مشخص شده كه از بهار سال گذشته تا سال جاري 
صرفا 711 هزار نفر به جمعيت فعال كش��ور اضافه 
ش��ده كه در اين بين 510 هزار نفر آن مردان و تنها 
190 هزار نفر آنان زن بوده اند. روند نزولي افزايش 
جمعيت فعال در سه سال اخير ناشي از كاهش ورود 
زنان به بازار كار بوده است كه به نظر مي رسيد بايد 
داليل آن مورد بررس��ي كافي قرار بگيرند. درواقع 

افزايش جمعيت فعال زنان از 6۸3 هزار نفر در بهار 
1395 نسبت به بهار 139۴ به حدود 190 هزار نفر 
در بهار سال جاري رسيده است، حال آنكه طبق آمار 
مركز آمار جمعيت در سن كار زنان افزايش داشته 
اس��ت. اين آمار مي تواند به اين معنا باشد كه زنان 
زيادي در كش��ور از يافتن شغل مناسب سرخورده 
ش��دند يا به بيكاري تن دادند يا سراغ مشاغل غير 

رسمي رفته اند. 
همچني��ن نرخ مش��اركت در بهار امس��ال، ۴1.1 
درصد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رش��دي 0.5 درصدي را تجربه مي كند. اين ميان 
نرخ مشاركت مردان و زنان به ترتيب 65.3 درصد و 
16.۸ درصد بوده است. بررسي اين ارقام نيز نشان 
مي دهد با وجود افزايش نرخ مشاركت نيروي كار، 
اين ن��رخ به خصوص در زنان همچن��ان پايين تر از 
ميانگين هاي جهاني است. بطور كلي نرخ مشاركت 
اقتصادي در ايران با وج��ود اينكه از زمان روي كار 
آمدن حسن روحاني از حدود 37 درصد رشد كرده 
اما هنوز به معيارهاي جهاني فاصله معنا داري دارد. 
مثال در تركيه نرخ مش��اركت اقتصادي بيش از 50 
درصد اس��ت و اين رقم در كش��ورهاي پيشرفته تر 
به ويژه ش��مال اروپا به باالتر از 70 درصد مي رسد. 
حضور ناچيز زنان در بازار كار ايران، مهم ترين دليل 
پايين بودن ميانگين نرخ مشاركت اقتصادي ايران 
در مقابل كشورهاي ديگر جهان است. پرواضح است 
هنگامي كه براي نيمي از جمعيت كشور امكان برابر 
شاغل ش��دن وجود ندارد، ارقام ميانگين به دست 
آمده به ش��دت متاثر مي ش��وند و در رابط��ه با نرخ 
مشاركت اقتصادي ايران چنين اتفاق رخ داده است.
از س��وي ديگر طي س��ه س��ال منتهي به بهار 97، 
جمعيت غيرفعال بط��ور متوس��ط 3۴0 هزار نفر 
كاهش داشته كه از اين رقم سهم مردان 120 هزار 
نفر و سهم زنان 250 هزار نفر بوده است. اما جمعيت 
غير فعال در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته 160 هزار نفر افزايش يافته اس��ت. نكته 
جالب تر آنكه جمعي��ت غير فعال مردان 130 هزار 
نفر كاهش يافته اما به جمعيت غير فعال زنان 299 
هزار نفر اضافه شده است. به تعبيري مي توان گفت 
نرخ مشاركت اقتصادي مردان و جمعيت فعال آنها 
به تدريج در حال بهبود اس��ت ولي چنان وضعيت 
براي زنان سخت تر شده كه آمارهاي كلي را نيز متاثر 
كرده است. به عبارت ديگر بيشتر زنان در سن كار به 
جمعيت غيرفعال اضافه شده اند و به تدريج تحوالت 
خاص بازار كار در س��ال هاي 93 تا 96 متوقف شد. 
در فاصله اين سه سال بازار كار ايران شاهد افزايش 
نرخ مشاركت، كاهش جمعيت غير فعال و افزايش 

جمعيت شاغل بود. 
آمار و اطالعات نشان مي دهد كه در سه سال گذشته 
بطور متوسط ساالنه 730 هزار نفر به جمعيت شاغل 
اضافه ش��ده كه 370 هزار نف��ر آن مرد و 360 هزار 
نفر آن زن بوده اند. اما در بهار امسال نسبت به سال 
گذش��ته، بيش از 750 هزار نفر به جمعيت شاغل 
افزوده ش��ده كه اين ميان 510 ه��زار نفر آن براي 

مردان و 2۴0 هزار نفر آن زنان بوده اند. آمارها نشان 
مي دهند با وجود افزايش اشتغال در سه سال اخير 
و تداوم آن تا سال جاري با اين حال شكاف افزايش 
تعداد ش��اغالن مرد و زن رو به عميق تر شدن رفته 
اس��ت و به عبارت ديگر اش��تغال زنان در سه سال 
منتهي به بهار امسال نس��بت به فصل مشابه سال 
قبل روندي كاهش و اشتغال مردان روندي افزايشي 

داشته است.
در ميان بخش هاي مختلف و از نزديك به 750 هزار 
شغل ايجاد شده در بهار امس��ال حدود 130 هزار 
نفر در بخش كش��اورزي، 170 ه��زار نفر در بخش 
صنعت و ۴50 هزار نفر در بخش خدمات مش��غول 

به كار شده اند. 

  ته�ران و بلوچس�تان بيش�ترين افزاي�ش 
بيكاري را تجربه كردند

از س��وي ديگر با وجود اينكه در س��ه سال گذشته، 
بطور متوس��ط س��االنه 270 هزار نفر به جمعيت 
بيكاران كشور افزوده مي شد. اين ميان 260 هزار نفر 
آن مرد و مابقي زنان بوده اند. در بهار امسال نسبت 
به بهار سال گذشته، جمعيت بيكار كشور ۴0 هزار 

نفر كاهش داشته كه علت عمده آن نه ايجاد شغل 
بيشتر بلكه كاهش جمعيت بيكار زنان به حدود ۴۸ 
هزار نفر بوده است اما جمعيت بيكار مردان حدود 

سه هزار نفر بيشتر شده است. 
همچنين جمعيت بيكار شهري نزديك به 60 هزار 
نفر كاهش و جمعيت بيكار روس��تايي 1۸ هزار نفر 
افزايش يافته اس��ت. عالوه بر اي��ن جمعيت بيكار 
جوان 15 تا 2۴ ساله 3۴ هزار و 367 نفر كمتر شده 
و بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي، نيز ۴۸ هزار 
و 770 نفر كمتر ش��ده اس��ت. هر چند كاهش اين 
جمعيت بيكار و جوان، اتفاقي مهم اس��ت اما حجم 
كاهش به اندازه اي ناچي��ز بوده كه در جامعه حس 

نمي شود. 
از سوي ديگر نرخ بيكاري در سال هاي ميان 1393 
تا 1396 بطور ميانگين 11.9 درصد بوده كه در بهار 
امسال اين رقم به 12.1 درصد افزايش يافته است. 
به عب��ارت ديگر نرخ بيكاري در اين فصل )حتي در 
زنان و مردان( باالتر از رقم متوسط آن طي سه سال 
گذش��ته بوده؛ نرخ بيكاري در بهار امسال نسبت به 
فصل مشابه در سال قبل 0.5 درصد كاهش داشته 
است. همچنين نرخ بيكاري در مردان و زنان در بهار 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 
0.5 و 0.3 درص��د كاهش يافت��ه و در بين جوانان 
15 تا 2۴ ساله و فارغ التحصيالن دانشگاهي نيز به 
دليل كاهش تعداد بيكاران و افزايش جمعيت فعال 
نرخ بيكاري روندي نزولي به خود گذفته است. نرخ 
بيكاري ش��هري در بهار 1397 نسبت به فصل بهار 
س��ال 1396 نيز 0.۸ درصد كاهش يافته است اما 
نرخ بيكاري روس��تايي در همين مدت 0.1 درصد 

بيشتر شد. 
بررس��ي نرخ بيكاري در استان هاي مختلف كشور 
حاكي از آن اس��ت كه بهار امس��ال نسبت به سال 
گذشته، استان هاي سيستان و بلوچستان، لرستان، 
آذربايجان غربي، چهارمحال و بختياري، هرمزگان، 
يزد و تهران در نرخ بيكاري افزايش��ي محس��وس و 
چش��مگير داشتند. اس��تان هاي اردبيل، گلستان، 
خراس��ان جنوبي، الب��رز و اصفهان نيز بيش��ترين 

كاهش نرخ بيكاري را تجربه كردند. 
استان هاي گيالن با ۴6.۸ درصد، خراسان شمالي 
با ۴6 درصد و اردبيل با ۴5.7 درصد بيشترين نرخ 
مشاركت را در ميان تمام اس��تان هاي كشور از آن 

خود كردند.

گروهاقتصادكالن|
گزارش مرك��ز آمار از ت��ورم دهك ه��اي درآمدي 
جامعه نش��ان مي دهد نرخ تورم نقط��ه به نقطه در 
مي��ان دهك هاي اول و دهم به ترتيب 2۴.1 و 29.6 
درصد بوده اس��ت. بر اساس محاسبات آماري دهك 
اول ك��م درآمدتري��ن و دهك ده��م پردرآمدترين 
خانوارهاي جامعه محسوب مي شوند و از آنجايي كه 
سهم هزينه اي هر كاال در سبد مصرفي آنها متفاوت 
است، شدت تورم در ميان آنها متفاوت است. با اينكه 
سهم كاالهاي خوراكي به عنوان ضروري ترين اقالم 
مصرفي براي زندگي، در ميان خانوارهاي كم درآمد 
بيش��تر اس��ت، لذا افزايش قيمت در ميان اين گروه 
كاالها همراه با ش��ديدتر ش��دن تورم در ميان اين 
اقشار ضعيف خواهد بود. با اينكه نرخ تورم كاالهاي 
خوراكي در چند ماه اخير در ميان كاالهاي خوراكي 
بيش��تر از غيرخوراكي ها بوده اس��ت ام��ا نرخ تورم 
دهك هاي بااليي بيشتر از دهك هاي پاييني بوده و 
هر ماه فاصله آن هم بيشتر مي شود. ايوب فرامرزي، 
كارشناس مركز آمار در اين باره مي گويد: دليل اين 
امر افزايش قيمت در ميان كاالهاي خوراكي لوكس 
يا مورد مص��رف طبقات بااليي اس��ت. اين موضوع 
نش��ان مي دهد ك��ه دولت تالش ك��رده تا حدودي 
از افزايش جهش��ي قيمت كاالهاي اساس��ي مورد 
مصرف دهك هاي پاييني جلوگيري كند و همچنين 
نش��ان دهنده اي��ن موضوع اس��ت ك��ه دهك هاي 
 پايي��ن تقاضاي خ��ود را وارد ب��ازار نمي كنند و اين 
صرفه جويي باعث مي شود فش��ار كمتري بر بازار و 

قيمت اين كاالها وارد شود.
به گ��زارش »تعادل« مركز آمار كش��ور ن��رخ تورم 
شهريور ماه را در دهك هاي درآمدي جامعه منتشر 
كرد. بر اس��اس اين گزارش نرخ تورم كل كش��ور در 
ش��هريور ماه ١٣٩٧ برابر ١١.٣ درصد اس��ت كه در 
دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه ١٠.٦ درصد براي 
دهك اول تا ١٢.٠ درصد براي دهك دهم قرار دارد. 
محدوده تغييرات ت��ورم دوازده ماهه در گروه عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« بين ١٢.٦ 
درصد براي دهك اول تا ١٤.٧ درصد براي دهك دهم 
اس��ت. همچنين اطالع مذكور در مورد گروه عمده 
»كاالهاي غي��ر خوراكي و خدمات« بين ٩.١ درصد 

براي دهك اول تا ١١.٤ درصد براي دهك دهم است.
بر اس��اس اين گزارش نرخ تورم نقط��ه به نقطه در 
همه دهك ها به س��طوح بااليي جهش كرده است. 
درصد رش��د قيمت ها در ميان دهك ه��اي اول در 
ش��هريور امسال نس��بت به شهريور س��ال گذشته 
2۴.1 درص��د در دهك  اول و در مي��ان دهك دهم 
 29.6 درص��د ب��وده اس��ت. در گ��روه خوراكي ها و 
غير خوراكي ها نيز وضعيت به همين شكل است، البته 
گروه هاي خوراكي افزايش قيمت باالتري نسبت به 
غيرخوراكي ه��ا تجربه كرده اند. ن��رخ تورم نقطه به 
نقطه گروه هاي خوراكي در ميان دهك اول و دهم به 
ترتيب 32.۸ و 36.۴ درصد و در زمينه غيرخوراكي ها 

17.3 و 2۸.1 درصد بوده است.
همانطور كه مشاهده مي شود نرخ تورم ساالنه و نقطه 
به نقطه در ميان دهك هاي دهم بيشتر از دهك هاي 
اول بوده اس��ت؛ روندي كه نقطه شروع آن چند ماه 
اخير بوده و هر ماه فاصله آن بيشتر مي شود.بر اساس 
اع��داد مربوط به تورم در مي��ان دهك هاي مختلف 
هزينه اي، فاصله تورم��ي دهك ها در اين ماه به ١.٤ 
درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل )٠.٨ درصد( ٠.٦ 
واحد درصد افزايش نشان مي دهد. فاصله تورمي در 
گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزايش و در گروه عمده 

»كاالهاي غير خوراكي و خدمات« نسبت به ماه قبل 
١.٠ درصد افزايش نشان مي دهد.

 ب��راي توضيح دقيق اين فاصله ابتدا الزم اس��ت كه 
توضيحات��ي كوتاه راج��ع به فرمول ت��ورم دهك ها 
ارايه دهيم. فلس��فه محاس��به نرخ تورم دهك هاي 
درآمدي اين اس��ت كه خانوارها ب��ا توجه به ميزان 
درآمد خود هزينه مي كنند. از آنجايي كه با توجه به 
ميزان اين درآمدها سهم هر يك از گروه هاي كااليي 
در ميان س��بد خانوار متفاوت اس��ت، لذا تغييرات 
متف��اوت در قيمت هر كااليي تاثي��رات متفاوتي بر 
طبق��ات درآمدي به جاي مي گ��ذارد. به بيان ديگر 
آنچه دهك هاي درآمدي را از يكديگر مجزا مي كند، 
وزن كاال در س��بد مصرفي خانوار است. دهك هاي 
كم درآمد به عل��ت درآمد كمتر، هزينه كمتري را به 
تفريح و سرگرمي و حتي بهداشت و درمان اختصاص 
مي دهن��د. از اين جه��ت، وزن اين كاالها در س��بد 
مصرفي آنها كمتر است. در مقابل بيشترين سهم را 

خوراكي ها و آشاميدني ها دارند. 
آنها بيشتر مخارج خود را معطوف اين دسته از كاالها 
و در واق��ع ضروري��ات زندگي مي كنند. بر اس��اس 
ج��داول مركز آم��ار ۴3.3 درصد از س��بد مصرفي 
گروه ه��اي كم درآمد را خوراكي ها و آش��اميدني ها 
تشكيل مي دهند در حالي كه همين رقم براي دهك 

دهم 17.2 درصد اس��ت. اگر در اي��ن كاالها گراني 
اتفاق بيفتد، ب��راي كم درآمدها بس��يار قابل لمس 
اس��ت. در نتيجه اگر ت��ورم خوراكي ها زياد ش��ود، 
 فش��ار ب��ر گروه ه��اي كم درآمد افزايش بيش��تري 

خواهد يافت. 
با توجه به اين توضيحات و نظر به اينكه نرخ تورم در 
ميان گروه هاي كااليي خوراكي در مدت مورد بررسي 
اين گزارش، بسيار بيشتر از تورم غيرخوراكي ها بوده 
است )تورم نقطه به نقطه خوراكي ها 36.1 درصد و 
غير خوراكي ها 21.7 درصد( ل��ذا بايد نرخ تورم در 
ميان طبقات كم درآمد بيش��تر از دهك هاي بااليي 
باش��د، در حالي كه تورم نقطه به نقطه دهك اول و 
دهم به ترتيب در ش��هريور ماه 2۴.1 و 29.6 درصد 
شده اس��ت. در گروه كاالهاي خوراكي اين دو طبقه 
درآمدي تورم ه��اي 32.۸ و 36.۴ درصدي را تجربه 
كرده اند. همچني��ن در ميان گروه هاي غيرخوراكي 
وضع به همين شكل است و دهك هاي اول و دهم به 
ترتيب تورم هاي 17.3 و 2۸.1 درصدي داش��ته اند. 
بنابراين مش��اهده مي شود كه باز هم طبقات بااليي 
جامعه نرخ ت��ورم باالتري را تجرب��ه كرده اند. براي 
توضيح اين مس��اله ايوب فرامرزي، كارشناس مركز 
آمار به »تعادل« مي گويد: درس��ت اس��ت كه وزن 
گروه هاي كاالي��ي در ميان دهك هاي اول بيش��تر 
است اما همين اقالم موجود در اين گروه نيز هركدام 
وزن متفاوت��ي دارن��د. س��بدي كه براي ش��اخص 
مصرف كننده محاسبه مي شود شامل ۴57 قلم كاال 
است. اين كاالها براي همه دهك ها يكي است اما وزن 
هر كااليي براي آنها متفاوت اس��ت يعني با توجه به 
ميزان درآمد آنها هر قلم سهم هزينه اي متفاوتي را 
به خود اختص��اص مي دهد. بطور مثال در ميان يك 
خانوار كم درآمد وزن روغن ها بيش��تر باشد تا وزن 
گوشت قرمز باش��د.حاال اگر افزايش قيمت از سوي 
روغن ها بيشتر از گوش��ت قرمز باشد شدت تورم در 

دهك هاي پايين بيشتر خواهد بود و بالعكس. 
گزارش مركز آمار از ش��اخص قيمت مصرف كننده 
در شهريور ماه نش��ان مي دهد كه نرخ تورم گوشت 
قرمز 1۸.۸ درصد و روغن ها 11.۸ درصد بوده است. 
همچنين بر اساس جداول ارايه شده در اين گزارش 
گوش��ت س��فيد 17.9، نان و غالت 10.2، ماهي و 

صدف داران 11.7، س��بزيجات 12.۴ شكر و مربا و 
قند 6.۸ درصد رشد قيمتي داشته اند. 

فرامرزي مي گويد: كاالهايي رش��د قيمت داشته اند 
كه بيشتر مورد توجه طبقات بااليي بوده اند به بيان 
ديگر تورم در ميان اقالم خوراكي لوكس تر بس��يار 
بيشتر از خوراكي هاي اساسي تر مورد مصرف طبقات 
پاييني بوده اس��ت و اين موضوع باعث شده كه تورم 
در ميان طبقات بااليي بروز بيشتري داشته باشد. به 
گفته فرامرزي درست اس��ت كه كاالهاي خوراكي 
وزن بيش��تري براي دهك هاي پاييني دارد ولي در 
زيربخش ها اين وزن ها متفاوت اس��ت و باعث تغيير 

در تورم خانوارها مي شود.
اين موضوع نش��ان مي دهد كه دول��ت تالش كرده 
ت��ا ح��دودي از افزايش جهش��ي قيم��ت كاالهاي 
اساس��ي مورد مصرف دهك هاي پاييني جلوگيري 
كند و همچنين نش��ان دهنده اين موضوع است كه 
دهك هاي پايين تقاضاي خود را وارد بازار نمي كنند 
و اين صرفه جويي باعث مي شود فشار كمتري بر بازار 

و قيمت اين كاالها وارد شود.
موضوع ديگري كه كارش��ناس مركز آمار هم به آن 
اش��اره مي كند اين است كه گوش��ت قرمز با اينكه 
تورم س��االنه 1۸.۸ درصدي و نقط��ه به نقطه 36.6 
درصدي داشته است، آنچنان روي تورم دهك هاي 
اول تاثيري نداش��ته است. اين بدين معني است كه 
وزن اي��ن كاال در ميان طبقات پايين جامعه بس��يار 
كم ش��ده است و اين نه به دليل كم عدم عالقه آنها و 
موضوعي انتخابي بلكه به دليل ناتواني آنها در خريد 
اين كاال بوده اس��ت. در واق��ع خانوارهاي كم درآمد 
وقتي قيمت كااليي شديدا افزايش مي يابد با توجه به 
دخل و خرج خود سعي مي كنند آن كاال را ناگزير از 
سبد خود حذف يا جايگزيني ارزان تر براي جبران آن 
بيابند. اين امر نشان مي دهد كه گوشت قرمز در سبد 
خانوارها تبديل به يك كاالي خوراكي لوكس شده 
كه تنها بخش��ي از طبقات متمكن بااليي مي توانند 
از آن اس��تفاده كنند. اين در حالي است كه گوشت 
قرمز اصلي تري��ن منبع تامين پروتئين محس��وب 
مي شود و در سبد استاندارد وزارت بهداشت به عنوان 
اصلي ترين كاال براي تامين سالمتي خانوارها در نظر 

گرفته شده است. 
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بانك و بيمه4اخبار
بيمه ايران معدن غني نيروي 

انساني توانمند است
معاون مديرعامل بيمه ايران گفت: چرخش شغلي 
و جابه جايي موقعيت ه��اي خدمتي نوعي فرصت 
سازي براي بالندگي بيشتر كاركنان و سازمان است.  
به گزارش روابط عمومي بيمه ايران، محمدمهدي 
اعاليي در مراس��م توديع و معارف��ه آقايان رضوي 
در پايانه خس��ارت غرب تهران و پرتوي در ش��عبه 
اسالمشهر، با بيان اينكه پرداخت خسارت ويترين 
خدمتي هر شركت بيمه است و مشتريان ما بيشتر 
در واحده��اي خس��ارت جلب و حفظ مي ش��وند، 
افزود: به دنبال ايجاد پايانه هاي تخصصي خسارت 
اتومبيل در شهرهاي پرجمعيت و تخصصي كردن 
واحدهاي پرداخت خسارت در رشته هاي مختلف 
بيمه اي در پايتخت هستيم و اين اقدام را گامي موثر 
در رضايت مندي مشتريان، افزايش سرعت و دقت 
و نظارت پذيري مي داني��م.  وي با بيان اينكه بيمه 
ايران حدود ۴۰درصد بازار بيمه كش��ور را در اختيار 
دارد ولي مديران بيم��ه ايراني حدود ۷۰ درصد كل 
صنعت بيمه را مديريت مي كنن��د به اهميت كادر 
سازي و مدير پروري در بيمه ايران اشاره كرد و گفت: 
بيمه ايران معدن غني منابع انساني مجرب، مسلط و 
مبتكر در صنعت بيمه كشور است و تاكنون نيز عالوه 
بر بهره مندي از توان ارزشمند كاركنان پرتوانش در 
ارتقاء خدمت رساني در داخل شركت، در كمك به 
تامين مديران مجرب مورد نياز در ساير شركت هاي 
بيمه اي دريغ نكرده و همواره در نقش رهبر بازار بيمه 
در كشور بزرگوارانه نقش آفريني كرده است.  معاون 
مديرعامل بيمه ايران با توجه به موضوع مطرح شده در 
رسانه ها در خصوص تاخير مجمع بيمه ايران نسبت به 
مجمع بيمه مركزي گفت اين مساله نه از حيث شكلي 
و ماهوي ايراد دارد و نه اتفاق بديعي است و مشابه اين 
اتفاق در سال هاي 9۰، 91، 92 و 95 نيز افتاده است.

ضريب پرداخت الكترونيكي 
به 59  درصد معامالت رسيد

عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس از 
تعامل بانك مركزي و مجلس براي عدم چاپ هرگونه 
پول بدون پشتوانه خبر داد و گفت: دستور جديدي 
براي چاپ پول صادر نش��ده و صرف��ا چاپ پول به 
ميزان امحاء خواهد بود. معصومه آقا پور عليشاهي 
در گفت وگو با ايِبنا درب��اره توافق مجلس با رييس 
كل بانك مركزي در زمينه نظارت بر وضعيت بازار 
اسكناس گفت: با توجه به پيگيري رييس كل بانك 
مركزي و تاكيد ايشان و كميسيون اقتصادي مجلس 
براي عدم چاپ هرگونه پول بدون پشتوانه به دليل 
امكان تشديد مشكالت اقتصادي با پول هاي بدون 
پشتوانه نظارت خوبي در زمينه چاپ پول بر اساس 
پشتوانه ايجاد شده تا صرفا چاپ پول جديد به مقدار 
امحاء پول در كشور با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط 
انجام ش��ود؛ در آخرين جلس��ه با رييس كل بانك 
مركزي مقرر ش��د تا به ميزان امحاي پول هاي غير 
قابل استفاده، اسكناس جديد توسط بانك مركزي با 
پشتوانه چاپ شود و به هيچ وجه دستور خاصي براي 
چاپ جديد بيشتر از ميزان امحاء صادر نشده است. 
عضو هيات رييسه كمسيون اقتصادي مجلس با بيان 
اينكه استفاده از اسكناس در پرداخت ها و معامالت 
در حال كاهش است، گفت: يكي از مهم ترين اهداف 
شبكه بانكي افزايش سهم پرداخت الكترونيكي به 
منظور ايجاد شفافيت، سرعت و تسهيل پرداخت ها 
اس��ت و بر همين اساس نيز در آخرين گزارش ارايه 
شده توسط بانك مركزي به مجلس شوراي اسالمي 
ضريب اس��تفاده از كارت هاي الكترونيكي نسبت 
به اسكناس در حال افزايش اس��ت و اين ميزان در 
حال حاضر به 59.1 درصد است كه نشان مي دهد 
تا گسترش پرداخت الكترونيك در كشور باعث شده 
تا پرداخت هاي الكترونيكي نسبت به وجوه نقدي در 

پرداخت ها و معامالت افزايش داشته باشد.

واحد پول ايران ريال مي ماند
با تصويب كميس��يون اقتصادي مجلس واحد پول 
ايران ريال ماند. به گ��زارش ايِبنا، علي اكبر كريمي 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در تشريح نشست 
كميسيون متبوعش، اظهار داشت: جلسه با حضور 
اعضا و با دستور ادامه بررسي قانون بانكداري اسالمي 
برگزار شد و در اين جلسه چند ماده ديگر هم از قانون 
بانكداري اسالمي به تصويب رسيد. بر اساس يكي از 
اين بندها عنوان شد كه واحد پول جمهوري اسالمي 
ايران هم��ان ريال باقي بماند فل��ذا در متن مصوب 
كميس��يون نه تبديل ريال به تومان تاييد شده و نه 
حذف صفر در پول ملي بر همين اس��اس واحد پول 
ملي كشور همچنان ريال باقي خواهد ماند. گفتني 
است، در گذش��ته نيز بحث تبديل ريال به تومان و 
حذف صفر آخر پول ملي مطرح بود كه اين موضوع 
در مصوبه كميسيون اقتصادي به علت شرايط موجود 

ديده نشده است.

تجديد ارزيابي دارايي بانك ها 
مشمول ماليات نمي شود

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه زمان مناسب فروش امالك مازاد بانك ها 
فرا رسيده است، گفت: تجديد ارزيابي دارايي بانك ها 
مش��مول ماليات نمي ش��ود. به گزارش خانه ملت، 
محمود شكري درباره تجديد ارزيابي دارايي بانك ها 
در افزايش سرمايه بانك ها گفت: در شرايط فعلي بحث 
افزايش سرمايه بانك ها بايد بطور جدي مورد توجه 
قرار بگيرد. اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به اينكه ارزش فعلي بسياري 
از امالك بانك ها نسبت به ارزش دفتري افزايش قابل 
توجهي يافته است، افزود: مقرر شده بود بانك ها اموال 
و امالك مازاد را به فروش برس��انند اما در اين زمينه 
عملكرد بانك ها ضعيف بوده اس��ت. نماينده مردم 
ماسال و رضوانشهر مجلس   افزود: از منابع حاصل از 
فروش بنگاه هاي اقتصادي بانك ها مي توان در افزايش 
سرمايه بانك ها اس��تفاده شود كه انجام اين مهم در 

چرخه سرمايه گذاري مي تواند موثر باشد.

»تعادل«ازتازهترينتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

طالوارزهمچناندربازارميتازند
گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري |

روز چهارش��نبه چه��ارم مهرم��اه در حالي ك��ه بازار  
غيررسمي ارز به شكل س��نتي در ابتداي روز فعاليت 
خود را آغاز كرد، با هجوم مشترياني روبرو شد كه قصد 
خريد دالر 1۷ هزار توماني را داشتند و اين روند باعث 
شد تا اواسط روز نرخ دالر از 18 هزار تومان نيز گذر كند.

به گزارش تعادل، بررسي هاي ميداني نشان مي دهد 
تقاضا براي خريد س��كه و ارز به شدت در حال افزايش 
است بطوريكه روز چهارشنبه نرخ هر دالر با هزار تومان 
افزايش به 18 هزار تومان و هريورو نيز با 16۰۰ تومان 

افزايش به 21 هزار تومان رسيد. 
برخي فع��االن بازار مي گويند كه ب��ازار در واكنش به 
سخنان ترامپ رييس جمهور امريكا، حسن روحاني 
رييس جمهور كشورمان، در مجمع عمومي سازمان ملل 
و سخنان مايك پمپئو وزيرخارجه و جان بولتون مشاور 
امنيت ملي كاخ سفيد در حاشيه اجالس سازمان ملل، 

با نوسان مواجه شده است.
اما برخي كارشناس��ان مي گويندكه ب��ا اعالم برنامه 
شركت هاي اروپايي براي حفظ برجام و رابطه تجاري 
با ايران و همچنين تصويب نهايي FATF شاهد كاهش 
يا ثبات نسبي نرخ ارز خواهيم بود. زيرا اين واكنش رواني 

مي تواند در كوتاه مدت مهار شود. 
در هر حال، صرافان معتقدند كه هجوم خريداران براي 
حفظ ارزش پول خود، و همچنين اثرسخنان ترامپ و 
روحاني بر بازار ارز، موجب ايجاد نوسان هاي جديد در 
بازار ارز و سكه شده بطوري كه نرخ دالر در ساعات عصر 

چهارشنبه به 185۰۰ تومان در بازار آزاد رسيد. 
در بازار نيم��ا نيز نرخ خريد و فروش ي��ورو 11۷89 و 
12125 تومان، خريد وفروش ي��وان 2359 و 1۴25 

تومان، درهم 3۰۰۷ و 28۷2 تومان معامله شد. 
خريد و ف��روش پون��د ني��ز 2۰193 و 19928، دالر 

1۴۰91 و 1۴9۷۰ تومان اعالم شد. 

   رشد ۷۳ هزار توماني نرخ هر گرم طال
در شرايطي كه هر اونس طالي جهاني به 12۰۰دالر 
رسيد بازار طال و سكه نيز نوسانات بي سابقه اي را تجربه 
كرد، بطوري كه هر نرخ گرم طال ۷3 هزار تومان رشد 
كرد و قيمت س��كه از 5 ميلي��ون و 1۰۰ هزار تومان 

گذشت.
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد امامي در 
بازار تهران با جهش ۴1۰ هزار توماني نس��بت به روز 
سه شنبه 5 ميليون و 111 هزار تومان به فروش رسيد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 
15۰ هزار تومان افزايش به ارزش ۴ ميليون و 56۰ هزار 

تومان داد و ستد شد.
از سوي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار آزادي 
با 2۷۰ هزار تومان رش��د نس��بت به روز سه شنبه 2 
ميليون و 6۰3 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز 
با 15۰ هزار تومان رشد يك ميليون و ۴۰2 هزار تومان 
معامله شد. بر اساس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي 
ب��ا ۴۰ هزار تومان افزايش در مدت مش��ابه ۷۰2 هزار 
تومان معامله شد و هر گرم طالي 18 عيار نيز با ۷3 هزار 
و ۴۰۰ تومان رشد 51۷ هزار و 6۰۰ تومان فروخته شد.

بر اساس آمار سامانه سنا، هر يورو در اين سامانه 19 هزار 
و ۴3۴ تومان و هر پوند 19 هزار و 928 تومان به فروش 
رسيد، دالر امريكا 1۴ هزار و 9۷۰ تومان داد و ستد شد 

و هر يوان چين نيز 2 هزار و 391 تومان قيمت خورد.
روز چهارش��نبه بازار ارز دوباره الته��اب و بالتكليفي 
س��نگيني را تجرب��ه ك��رد. قيم��ت را دالالن تعيين 
مي كردند و صرافان هم معامل��ه اي انجام نمي دادند. 
تفاوت قيمت خريد و فروش ارز در دستان واسطه ها، گاه 
به چند هزار تومان هم مي رسيد و آنها اگر قرار بود ارزي 
بفروشند، سخنراني ترامپ و روحاني را بهانه مي كردند 
و يا ارز نمي فروختند يا با منت زياد، خريداران را مجبور 
به پرداخت هزينه هاي باال براي هر دالر مي كردند و اگر 
مي خواستند از فروشنده ارز بخرند، حتما قيمت ها را 
به ش��دت كاهش مي دادند و به بهانه اينكه بازار خريد 
و فروش نمي كن��د، قيمت پاييني را ب��راي خريد ارز 

مي پرداختند.
همانطور كه پيش بيني ها نشان مي داد، روز )چهارشنبه( 
بازار و قيمت هاي آن با نوس��ان تندي همراه شد. دالر 
كه از روز يكشنبه 15 هزار تومان را تجربه كرد، به مرور 
وارد ن��رخ 16 هزار و در عصر روز گذش��ته به 1۷ هزار 

تومان وارد ش��د. قيمت دالر در معامالت ب��ازار ارز از 
16 هزار و 9۰۰ تومان اس��تارت خورد و به سرعت اين 
قيمت صعودي پيش رفت؛ بطوري كه تا زمان تنظيم 
اين گزارش قيمتي كه از سوي صرافان اعالم مي شود، 
حدود 18 هزار و ۴۰۰ تومان براي فروش اس��ت. يورو 
نيز در اين رقابت جا نمانده و در روز گذشته كه با حدود 
19 هزار تومان بسته شده بود، اكنون تا بيش از 21 هزار 
تومان معامله مي ش��ود. اما اين تمام ماجراي بازار ارز 
نيست و فقط كافي است كه از محوطه ميدان فردوسي 
تا چهارراه اس��تانبول را دقايقي قدم بزنيم در آن زمان 
مي توان مشاهده كرد كه چگونه وضعيت بازار دگرگون 
شده است، آن هم در شرايطي كه مسووالن همچنان 
تاكيد دارند كاري به اين بازار نداشته و فقط سه درصد 

معامالت ارز در آن انجام مي شود!
شرايط بازار به گونه اي است كه ازدحام بااليي داشته و 
تقريبا تمامي افراد حاضر در بازار خريدار دالر هستند و 
فروشنده  كمياب شده است. وضعيت بازار طوري شده 
كه حتي دالالن و صرافان هم فروشي نداشته و فقط به 
دنبال خريد ارز هستند. كافي است كه در بازار فردوسي 
از يك نفر در مورد ارز براي فروش سوال شود آنگاه در 
مس��يري كه حركت مي كنيد، چند دالل و خريدار به 
دنبال شما حركت كرده و تقاضاي خريد دارند. برايشان 
حتي ديگر مهم نيست كه شخص فروشنده چه قيمتي 
براي ارز خود پيشنهاد مي دهد؛ در نمونه اي وقتي كه 
قيمت در ب��ازار 18 هزار و ۴۰۰ توم��ان براي فروش و 
خريد تا 1۷ هزار و 8۰۰ تومان است، برخي حاضرند تا 

18 هزار تومان از شما خريد كنند.
آشفتگي بازار ارز در حدي است كه قيمت براي فروش 
كامال پرت اعالم شده و در مواقعي زماني كه شخصي 
حدود 18 هزار و 3۰۰ تومان فروش��نده است، در كنار 
او نفر ديگر 18 هزار و 8۰۰ تومان هم قيمت مي دهد و 
جالب اينجاست كه دالالن براي داغ كردن بازار دايم از 
نبود ارز سخن گفته و با صداي بلند مي گويند »حتي 
يك ص��د دالري هم نمي توان در بازار پيدا كرد« و اين 
هيجان خريداراني كه انتظار گراني بيشتري دارند را 

افزايش مي دهد.

موضوع ديگري كه در بازار به وضوح مشاهده مي شود، 
صرافي ها هستند كه امروز نيمه تعطيل بوده و درهاي 
صرافي را بس��ته اند، حتي آن دس��ته صرافي هايي كه 
ارزهاي خدماتي مي فروختند، اكنون تابلوهاي خود را 

خاموش كرده و هيچ معامله اي انجام نمي شود.
فعاالن بازار ارز كه از كنترل آن نااميد شده اند مي گويند 
»تا وقتي كه مس��ووالن خودش��ان را از اين بازار كنار 
كشيده اند و رهايش كرده اند، هيچ اميدي به ترميم آن 

نداريم و هر اتفاقي و هر قيمتي در آن بعيد نيست.«
اين داستان تلخ بازار ارزي است كه سياست گذار به نظر 
مي رسد خود را از مديريت آن كنار كشيده و تنها دل به 
تنظيماتي داده است كه به گفته خود در بازار ثانويه و 
نيما انجام مي شود. نه صرافي ها نقش جدي در بازار ارز 
دارند و نه بانك مركزي نقشه و الگويي دقيق براي بازار 
كه بتواند كنترل آن را در دست بگيرد. اين در شرايطي 
است كه اگر بانك مركزي برنامه اي هم براي تنظيم بازار 
ارز در نظر گرفته، هنوز نتوانسته نتايج ملموسي را در 

بازار ارز بر جاي بگذارد.
نكته حائز اهميت اين اس��ت كه بانك مركزي معتقد 
اس��ت كه تنها 3 درصد از بازار ارز را اسكناس ها تامين 

مي كنند و كار در دس��ت دالل ها است در حاليكه 9۷ 
درصد مابقي در بازار ثانويه رد و بدل مي شود و نرخي 
به مراتب پايين تر از آنچه كه در بازار آزاد ارز مي گذرد، 
دارد. اين در حالي است كه همين سه درصد اكنون كل 
اقتصاد ايران را تحت الشعاع خود قرار داده است و بانك 

مركزي بايد هر چه سريعتر براي آن فكري كند.
از سوي ديگر، آنچه كه صرافي ها و معامله گران بازار ارز 
را تا حدود زيادي متحير و البته نگران كرده است، عدم 
ورود به موقع بازارساز و بازيگردان اصلي بازار ارز يعني 
بانك مركزي در بازار بوده و اين سكوت و انفعال عجيب 
در بازار ارز، بسياري را نگران كرده است و البته راه را براي 
جوالن هر چه بيشتر دالل ها و نرخ گذاري هاي خارج از 

ضابطه و قاعده باز كرده است.

  عوامل التهاب و كاهش عرضه ارز صادرات
برخي التهابات ارزي ناش��ي از عدم ورود ارز حاصل از 
صادرات غير نفتي در بازار است، صادركنندگان بايد در 
شرايط كنوني با احساس مسووليت در تزريق ارز حاصل 
از صادرات خود در سامانه نيما به ثبات بازار كمك كنند.

در اين رابطه ساسان شاه ويس��ي با اشاره به عملكرد 
برخي صادركنندگان در التهابات ارزي گفت: در حال 
حاضر ش��اهد برخي نابس��اماني ها در وضعيت ارزي 
كشور هستيم كه در اين وضعيت ذينفعان ارزي يعني 
صادركنندگان غيرنفتي بدليل عدم عرضه كامل ارز 
در س��امانه نيما و برخي شهروندان كه ارز را به عنوان 
كاالي سرمايه اي تلقي مي كنند و موجب هجوم تقاضا 
به بازار مي ش��وند هر يك به نوع��ي در التهابات ارزي 

تاثيرگذار هستند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه صادركنندگان 
غيرنفتي كه طب��ق قانون ملزم به اراي��ه ارز حاصل از 
صادرات خود در سامانه نيما هستند متاسفانه در اين 
زمينه با مسووليت عمل نمي كنند افزود: همانطور كه 
رييس كل بانك مركزي در مصاحبه اي عنوان كرده اند 
ارز حاص��ل از صادرات غيرنفتي بايد به س��امانه نيما 

عرضه شود.
اين صاحبنظر اقتصادي راهكار برون رفت از وضعيت 
ارزي كشور را ايجاد بازارهاي موازي و كنترل بازارهاي 

بي هويت و غيرقانوني دانست.
يكي از صرافي ها در گفت وگو ب��ا مهر مي گويد: بانك 
مركزي هنوز برنامه عملياتي و مشخصي براي مديريت 
بازار ارز تدارك نديده يا اينكه به مرحله اجرايي نرسانده 
است. صحبت به ميان آوردن از يك بسته سياستي، تنها 
مي تواند هيجانات را در حد يكي تا دو روز يا حتي چند 
ساعت كنترل كند؛ اما هر زماني كه بازار اين سيگنال را 
دريافت نمايد كه سياست مشخصي براي بازار ارز وجود 

ندارد، بطور قطع بازار روي آرامش نخواهد ديد.
وي مي افزايد: ماجرا از اين قرار اس��ت كه اكنون بانك 
مركزي نقش موثري در بازار ندارد و حتي بازيگران او 

هم خيلي نتوانسته اند بازار را هدايت كنند. اين در حالي 
است كه قيمت ارز اكنون تنها در دست دالالني تعيين 
مي شود كه واقعا پشتوانه ارزي خاصي ندارند و تنها با 
روانكاوي و روان درماني بازار را به س��مت نرخ هاي باال 
مي برند. يكي ديگر از صرافان نيز اعالم مي كند كه اكنون 
مردم در حد نيازهاي خرد و براي حفظ سرمايه خود، 
وارد بازار ش��ده و با نرخ هاي بسيار باال، حتي 5۰ دالر و 
1۰۰ دالر مي خرن��د در حاليكه اين تنها بازي دالالن 

است كه بازار را اغوا كنند كه افزايش نرخ ادامه دارد.
وي افزود: البته اگر باز هم سياس��ت گذار پولي و ارزي 
كشور سياست مش��خصي را اعالم نكنند، بطور قطع، 
بازار به سمت نرخ هايي پيش خواهد رفت كه شايد از 
تصور كنوني ما هم خارج است؛ در حالي كه به راحتي 
مي توان با مكانيزم هايي كه در سال هاي قبل امتحان 
شده و البته در نظر گرفتن نقش پررنگ براي صرافي ها، 

بازار را هدايت و كنترل كرد.

  عامل گراني بازار ارز
قيمت دالر و سكه بازهم ركورد زده و به مرزهاي تاريخي 
رسيده اما در هياهوي اين گراني ها يك اتفاق تكراري 
خطرناك بازهم درحال انجام اس��ت و آن هجوم مردم 
براي خريد دالر است كه در واقع باعث تشديد گراني ارز 

و بدبخت تر شدن خود مردم مي شود.
طي روزهاي اخير قيمت دالر و سكه در بازار آزاد بازهم 
شاهد ثبت ركوردهاي تاريخي است و هر ساعت يك 

قيمت جديد از اين بازارها بيرون مي آيد.
شايد در نگاه اول مهم ترين علت اين ركوردها، اتفاق هاي 
سياسي است كه در اين روزها رخ مي دهد ولي اندكي 
تامل در بازار نشان مي دهد كه عوامل سياسي به تنهايي 

نمي توانند اين وضعيت را در بازار حاكم كنند.
دالر درحالي به اين نرخ هاي تاريخي رسيده كه 3 روز 
قبل باالترين قيمت ثبت شده براي اين ارز در بازار دالر 

فروشان خيابان فردوسي 1۴8۰۰ تومان بود.

  فشار تقاضا براي خريد دالر و سكه
فعاالن ب��ازار مي گويند پيش از باز ش��دن صرافي ها، 
جمعيت زيادي از مردم روانه خيابان فردوسي شده و 

تقاضاي خريد دالر را داشتند.
همين امر موجب شد تا قبل از باز شدن بازار قيمت ارز 
مشخص شود و اس��تارت افزايش قيمت ها زده شود؛ 
بازاري ها مي گويند تعداد زي��ادي از مردم براي خريد 
دالر 1۷ هزار توماني مقابل صرافي ها در ساعات ابتدايي 

آغاز بازار صف كشيده بودند.
صف خريد براي دالر و سكه آنهم در اوج افزايش قيمت، 
اتفاق تازه اي نيس��ت و پيش از اين هم بارها مشاهده 
شده كه هر زمان قيمت ها در اين بازارها اوج مي گيرد 
بالفاصله صف خريد شكل مي گيرد و در زمان كاهش 
قيمت ها نيز صف فروش! محمد كشتي آراي در همين 

ارتباط گفت كه يكي از داليل اصلي افزايش قيمت طال 
و ارز طي روز هاي اخير، افزايش فشار تقاضا براي خريد 

دالر و سكه و طالي آب شده در بازار است.

  دالر از خط قرمز دولت رد شد
يك��ي از فعاالن بازار مي گويد: به نظر مي رس��د بازار از 
دست دولت در رفته است؛ خط قرمز دولت براي دالر 
نهايت 11 هزار تومان بود ولي دالر مدت هاست كه از 
اين خط قرمز هم رد شده است. او كه سال هاست در بازار 
ارز فعاليت مي كند، در ادامه تاكيد دارد: همه مي دانند 
كه افزايش قيمت كار مردم نيست و بلكه كار خودشان 
هس��ت كه قيمت را باال مي برند. وي ادامه مي دهد: تا 
زماني كه بازار يك مقدار سير صعودي مي گيرد سريع 
نيروي انتظامي را وارد بازار مي كنند كه اين موضوع كار 
را خراب مي كند و پخش كردن دالل ها خودش موجب 

مي شود تا دالر و ساير ارزها گران تر شوند.

  بررسي سرنوشت عدم تزريق   به سامانه نيما
همچنين يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
ارز مورد نياز شركت هاي فوالدي و پتروشيمي بايد از 

طريق سامانه نيما تهيه شود.
به گزارش خانه مل��ت، محمدرضا تابش درباره حدود 
18 ميليارد دالري كه به سامانه نيما ارايه نشده است، 
گفت: در هر صورت نظام ارزي كش��ور تابع مقررات و 
ضوابط خاصي نيس��ت و در صورتي ك��ه روند بازار ارز 
عادي بود صادركننده اختيار داشت ارز را براي واردات 
كاال اختصاص دهد يا ارز را به فروش برساند البته بايد 
نظارت بانك مركزي اعمال ش��ود. عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس افزود: ح��دود 22.5 ميليارد دالر از 
بابت صادرات غيرنفتي حاصل شده كه حدود ۴ ميليارد 
دالر براساس تكاليف بودجه اي صرف شده و حدود 18 
ميليارد دالر باقي مانده وارد س��امانه نيما نشده، بطور 
مثال شركت هاي فوالدي اعالم كرده اند ارزهاي خود 
را صرف تامين نيازها كرده اند.  نماينده مردم اردكان در 
مجلس ادامه داد: اينكه در برخي اخبار آمده سرنوشت 
حدود 18 ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات ش��فاف 
نيست به نوعي فرافكني محسوب مي شود. تابش تصريح 
كرد: بطور مثال توليد دو س��ومصنايع فوالد كشور به 
الكترود گرافيتي وابسته است كه اين محصول از خارج 
از كشور وارد مي ش��د و در صورت عدم واردات، توليد 

صنايع فوالد با مشكل جدي روبرو مي شود. 
وي ادامه داد: در حال حاضر ش��رايط اقتصادي عادي 
نبوده كه عرضه و تقاضا قيمت ها را تعيين كند، بنابراين 
بايد تبادل ارز ناش��ي از ص��ادرات و واردات تحت نظر 
حاكميت انجام شود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
افزود: بايد س��طح نظارت بر ش��ركت هاي فوالدي و 
پتروشيمي ارتقا يابد تا تمام ارز صادراتي را به مصرف 

نرسانند و ارز مورد نياز را از طريق سامانه تهيه كنند.
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هزينه فرصت در بازار پول و ارز
 مهدي هاديان|كارشناس بانك|

اساس علم اقتصاد، هزينه فرصت است ولي درك عملي 
هزينه فرصت براي سياست گذار اقتصادي مستلزم گذر 

زمان و مشاهده نتيجه انتخاب ها است.
تقويم س��االنه را كه ورق مي زنيم ب��ا روزهايي مواجه 
مي شويم كه به يك حرفه خاص اختصاص يافته است. 
به عنوان مثال عناويني مانند روز مهندس، روز پزشك، 
روز داروس��از، روز پرستار و ... مش��هود است؛ معمواًل 
اينگونه اس��ت كه به پاس خدمات ارزشمندي كه اين 
مشاغل به جامعه اعطا كرده  اند، يك روز مشخص كه 
معمواًل سالروز تولد اس��طوره آن حرفه است، گرامي 
داشته مي شود و با اين مستمسك در آن روز از خدمات 
آنان تجليل و تقدير مي شود، هر چند كه صرفًا جنبه 
نمايش��ي داشته باشد. نكوداش��ت اين روزها در ساير 
كش��ورها نيز به عنوان يك روز ملي وجود دارد و بعضًا 

نيز به عنوان يك روز بين المللي ارج نهاده مي شود.
اما رش��ته اقتصاد با وجود برخورداري از جايزه نوبل، 
نتوانسته است روزي از تقويم س��االنه را نصيب خود 
نمايد، ن��ه در س��طح بين المللي و نه در س��طح ملي 
در هيچ كش��وري. علت اين پديده چيس��ت؟ طبيعتًا 

دلي��ل آن فق��دان اس��طوره اقتصادي نخواه��د بود، 
چراكه بزرگاني مانند آدام اسميت، ريكاردو، مارشال، 
مالتوس، كينز، فريدمن، هايك و بسياري ديگر براي 
هر اقتصاد خوانده  اي شناخته شده هستند. شايد اولين 
و بديهي ترين دليلي كه به ذه��ن خطور مي كند اين 
است كه خدمات حرفه هايي مانند پزشكي، مهندسي، 
داروسازي و پرستاري در زندگي افراد جامعه محسوس 
بوده و به وضوح آشكار است كه تالش هاي آنان منشأ 
بهبود كيفيت زندگي افراد و افزايش رفاه جامعه شده 
است. بنابراين الزم و ضروري است كه براي قدرداني از 
زحمات آن��ان به  صورت نمادين يك روز خاص به آنها 

اختصاص يابد.
اما در مورد اقتصاددانان، آثار خدمات آنان براي افراد، 
خانوارها و جامعه محس��وس و قابل درك نيس��ت. به 
عبارت ديگر، از منظر عموم، تالش  هاي اقتصاددانان 
نتوانسته است به بهبود كيفيت زندگي افراد و افزايش 
رف��اه جامع��ه منتهي ش��ود. در حالي كه ه��ر يك از 
حرفه هاي ياد ش��ده به نحوي از انحاء نيازي را مرتفع 
ساخته يا دردي از آالم افراد و جامعه را تسكين داده و لذا 
فقدان خدمات آنان غيرقابل تصور است، اقتصاددان  ها 

نتوانسته اند اين باور را در بين مردم و جامعه ايجاد كنند 
كه تالش  هاي آنه��ا داراي آثار مثبتي در زندگي افراد 
است و لذا فقدان اين تالش  ها، شرايط و كيفيت زندگي 
را غير قابل تحمل مي  نمود. براي قرابت بيش��تر ذهن، 
كافي است به اين نكته توجه شود كه با وجود تحوالت 
چشمگير و افزايش پيچيدگي در نظريات اقتصادي، 
بروز بحران  هاي مالي و اقتصادي چه در كش��ورهاي 
توس��عه يافته و چه در كش��ورهاي در حال توسعه با 

درجات متفاوتي از شدت و ضعف كماكان ادامه دارد.
 در بحران مالي جهاني 2۰۰۷ كه موجي از ورشكستگي 
بنگاه  ها و شركت ها را به همراه داشت و موجب بيكاري 
و بي خانماني افراد و خانوارهاي كثيري در كشورهاي 
متعددي شد، فقدان مسووليت اخالقي اقتصاددانان 
در ارايه توصيه  هاي سياستي كه منجر به بروز بحران 
ش��د، بيش از هر زماني نمود ياف��ت. اين بحران بعد از 
بروز بحران هاي ديگري كه قباًل نيز تجربه ش��ده بود، 
در سطح وسيع  تر به وقوع پيوست و اكنون نيز برخي 
از اقتصاددان��ان پيش بيني مي كنند ك��ه تا اواخر اين 
دهه بحران ديگري در اقتصاد امريكا روي خواهد داد. 
متقاباًل، اقتصاد ايران نيز با بحران  هاي مالي و اقتصادي 

ناآشنا نبوده است. طي سال هاي زيادي اقتصاد ايران با 
نرخ تورم هاي دورقمي مواجه بوده است.

ط��ي ادوار مختلف، بحران  هاي ارزي منجر به افزايش 
فش��ارهاي تورمي، كاهش ارزش پول ملي و تش��ديد 
شكاف طبقاتي شده است. از آنجا كه بروز بحران ، سبب 
افزايش ترس و نااطميناني نس��بت به آينده مي شود، 
اف��راد و خانوارها قادر به برنامه ري��زي براي بلندمدت 
نبوده و حتي ممكن است در نتيجه تصميمات اشتباه 
با زيان  هاي عمده اي مواجه شوند. در اين شرايط، امكان 
بسط و توسعه ظرفيت  هاي توليدي بلندمدت وجود 
ن��دارد و در نتيجه آن اش��تغال زايي كاهش و بيكاري 

افزايش مي يابد.
با توجه به اينكه ۷9 اقتصادان طي ۴9 س��ال گذشته 
ب��ا نظريه  پ��ردازي در حوزه هاي مختل��ف، مفتخر به 
دريافت جايزه نوبل ش��ده  اند ولي هن��وز بحران  هاي 
مالي و اقتصادي مكرراً به وقوع مي پيوندد، آيا مي توان 
گفت اقتصاددانان در فضايي غيرواقعي نظريه پردازي 
مي كنند؟ به نظر پاسخ خير است. پزشك و مهندس، 
هر يك راه و شيوه انجام صحيح و اصولي يك فرآيند را 
بر اساس تجربيات كسب شده به ما نشان داده  اند. در 

صورت قصور و بروز مشكل، تقصير متوجه كليت حرفه 
پزشكي يا مهندسي نخواهد بود، بلكه مجري آن بايد 
مورد عتاب باشد. در خصوص اقتصاد نيز، علم اقتصاد 

هزينه فرصت انتخاب  ها را نشان مي دهد.
هزينه فرصت بيانگر آن اس��ت كه نمي شود همه چيز 
را با هم در اختيار داشت. براي كسب هر منفعتي بايد 
هزينه  اي پرداخت ش��ود. در اصطالح گفته مي شود 
»در اقتصاد ناهار مجاني وجود ندارد«. نمي شود بدون 
افزايش ظرفي��ت توليدي، با پرداخ��ت بهره  هاي باال 
به س��پرده  هاي بانكي، نقدينگي را چند برابر افزايش 
داد و انتظار جهش نرخ ارز، بروز تورم ش��ديد، احتكار 
و گراني را نداش��ت. اينها اصول علم اقتصاد است و تا 
زماني كه از آن درس نگيري��م، تكرار بحران  ها همزاد 
زندگي واقع��ي خواهد بود. بديهي اس��ت، تحت اين 
شرايط، از آنجا كه نوسانات و التهابات اقتصادي براي 
عموم جامعه ناخوشايند اس��ت و سياست گذار نيز از 
اشتباهات گذش��ته، هزينه فرصت انتخاب  ها را درك 
نكرده اس��ت، انتظار نكوداشت روزي براي قدرداتي از 
تالش  هاي اقتصاددانان حداقل در ميان  مدت چندان 

عقاليي نباشد.

ديدگاه

  فعاالن بازار مي گويند كه بازار در واكنش 
به س�خنان ديروز ترام�پ رييس جمهور 
امري�كا، حس�ن روحان�ي رييس جمهور 
كشورمان، در مجمع عمومي سازمان ملل 
و س�خنان مايك پمپئو وزيرخارجه و جان 
بولتون مش�اور امنيت ملي كاخ سفيد در 
حاش�يه اجالس س�ازمان ملل، با نوس�ان 
مواجه شده اس�ت. اما برخي كارشناسان 
مي گويندك�ه با اعالم برنامه ش�ركت هاي 
اروپايي براي حفظ برج�ام و رابطه تجاري 
 FATF با ايران و همچنين تصوي�ب نهايي
شاهد كاهش يا ثبات نسبي نرخ ارز خواهيم 
بود. زيرا اي�ن واكنش روان�ي مي تواند در 

كوتاه مدت مهار شود

برش



آمار 5 بازار سرمايه
صعود پارامتر  هاي بورس تهران

ارزش معامالت بورس تهران در مقايس��ه با پايان 
م��رداد 97، 26 درصد افزايش ياف��ت و از 96860 
ميليارد ريال به 142810 ميليارد ريال رسيد. به 
گزارش بورس تهران، طي 20 روز كاري ش��هريور 
ماه 97، ارزش معامالت در مقايس��ه با پايان مرداد 
97، 26 درصد افزايش يافت و از 142810 ميليارد 
ريال به 179889 ميليارد ريال رس��يد. همچنين 
حجم سهام معامله شده از 50205 ميليون سهم به 
64928 ميليون سهم معادل 29 درصد افزايش پيدا 
كرد. براس��اس اين گزارش، از ابتداي سال تاكنون 
متوس��ط روزانه حجم و ارزش معامالت بازار اول و 
دوم به ترتيب برابر با 1725 ميليون سهم و 4295 
ميليارد ريال بوده است. اين در حالي است كه، در 
شهريور ماه 97، دفعات معامالت سهام برابر با 43 
درصد در مقايسه با پايان مرداد 97 افزايش يافت و 
از 2582 دفعه به 3683 هزار دفعه بالغ شد. شاخص 
بورس در شهريور ماه 97 در مقايسه با مرداد 97، به 
ميزان 23627 واحد برابر با 3 / 17 درصد افزايش 
يافت و از 136911 واحد به 160538 واحد رسيد. 
افزون بر اي��ن، ارزش بازار در ش��هريور ماه 97 در 
مقايس��ه با مرداد 97 به ميزان 892395 ميليارد 
ريال رش��د برابر ب��ا 17 درصد افزاي��ش يافت و از 
5231743 ميلي��ارد ريال به 6124139 ميليارد 
ريال رس��يد. بر اين اساس معامالت نرمال، در اين 
ماه ارزش س��هام خريداري شده اشخاص حقوقي 
در حدود 61020 ميليارد ريال و معادل 36 درصد 
از كل خريد ها بود، در حالي كه ارزش سهام فروخته 
شده آنها 78676 ميليارد ريال و در حدود 46 درصد 
از كل فروش ها بود. همچنين، در س��ومين ماه از 
تابستان سرمايه گذاري خالص اشخاص حقوقي به 
ميزان 17656 ميليارد ريال شد. در عين حال ميزان 
خريد و فروش سهام اشخاص حقيقي به ترتيب 63 

و 53 درصد از ارزش خريد و فروش بود.

   معامله 179 هزار ميليارد ريالي 
از سويي ديگر، در پايان معامالت شهريور ماه 97، 
شاخص كل نسبت به ابتداي سال جاري، 3 / 17 
درصد افزايش را نشان مي دهد. همچنين، در پايان 
معامالت شهريور ماه 97، شاخص كل با 23628 
واحد افزايش نسبت به مرداد 97، به رقم 160538 
واحد رسيد. اين در حالي است كه، شاخص بازار اول 
با 17723 واحد افزايش به رقم 118527 واحد بالغ 
شد و ش��اخص بازار دوم با 45535 واحد افزايش 
عدد 318496 واحد را تجرب��ه كرد و به ترتيب با 
6 / 17 درص��د و 7 / 16 درصد افزايش نس��بت به 
ماه قبل مواجه شدند. عالوه بر اين، درسومين ماه 
از تابس��تان 97، ارزش كل معامالت اوراق بهادار 
به 179889 ميليارد ريال بالغ ش��د كه نسبت به 
مرداد ماه 97، 26 درصد افزايش يافته اس��ت. در 
ضمن تعداد 64928 ميليون انواع اوراق بهادار در 
بيش از 2 ميليون و 582 هزار دفعه مورد معامله قرار 
گرفت و به ترتيب 29 درصد و 43 درصد افزايش 
را نسبت به ماه گذش��ته تجربه كرد. اين درحالي 
است كه تعداد 495 ميليون واحد از صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش 
كل بيش از 5089ميليارد ريال مورد معامله قرار 
گرفت به ترتيب با 20 و 20 درصد افزايش نسبت به 
ماه گذشته همراه شد. بر اساس اين گزارش، در بازار 
بدهي كه اوراق مشاركت، گواهي سپرده و صكوك 
معامله مي شود، تعداد 7 ميليون و 400 هزار برگه 
اوراق مشاركت به ارزش كل 72568 ميليارد ريال 
معامله شد كه به ترتيب با 35 درصد و 35 درصد 

افزايش داشته است.

   نسبت P/E و ارزش بازار ناشران 
افزون بر اين، متوس��ط نس��بت قيمت بر درآمد 
ناشران بورس تهران )P / E( در پايان شهريور ماه 
به 05 / 9 مرتبه رسيد. در همين حال، ارزش بازار 
ناشران بورس تهران در پايان شهريور ماه به بيش 
از 612 هزار ميليارد تومان بالغ شد. عالوه بر اين، 
از ميان 325 ش��ركت در بورس ته��ران فعاليت 
دارند، رتبه اول تا سوم از نظر ارزش بازار به صنايع 
پتروشيمي خليج فارس با 411400 ميليارد ريال، 
فوالد مباركه اصفهان با 394650 ميليارد ريال و 
ملي صنايع مس اي��ران با 241500 ميليارد ريال 
اختصاص يافته است. همچنين شركت هاي سنگ 
آهن گل گهر، پتروشيمي پارس، گسترش نفت و 
گاز پارسيان، ارتباطات سيار ايران، پتروشيمي جم، 
پااليش نفت بندرعباس و سرمايه گذاري نفت و گاز 
و پتروشيمي تامين به ترتيب با 224496ميليارد 
ريال، 216642ميليارد ريال، 172733ميليارد 
ريال، 170688ميليارد ريال، 161117 ميليارد 
ريال، 160232 ميليارد ريال و 157866ميليارد 
ريال رتبه هاي چهارم تا ده��م را به نام خود ثبت 
كردند. از سويي ديگر شركت هاي نوش مازندران، 
ماشين سازي نيرو محركه، صنايع جوشكاب يزد، 
درخش��ان تهران، آلومراد، الميران، پارس سرام، 
صنايع شيميايي سينا، گرانيت بهسرام و پياذر به 

ترتيب در انتهاي اين جدول قرار دارند.

   آخرين وضعيت P/E ناشران بورسي
بر اس��اس اين گزارش، بين ش��ركت هايي كه در 
تابلوهاي بورس تهران معامله مي شوند، 85 شركت 
داراي P/E بيش از 20 مرتبه هس��تند. همچنين 
104 شركت داراي P/E بين 10 تا 20 مرتبه و 100 
شركت داراي P/E كوچك تر از 10 مي باشند. اين 
درحالي اس��ت كه 36 شركت با پيش بيني زيان، 

P/E منفي دارند.

   آخرين وضعيت قيمت پاياني هر سهم
گفتني است قيمت به ازاي هر سهم براي 46 شركت 
بيش از 10000 ريال اس��ت. قيمت هر سهم 161 
شركت نيز بين 3000 تا 10000 ريال است. 116 
ش��ركت هم با قيمتي مابين 1000 تا 3000 ريال 
در تابلوي بورس مشاهده مي شود و قيمت سهم 2 
شركت نيز كمتر از 1000 ريال داد و ستد مي شود.

»تعادل« وضعيت رشد آتي بازار سرمايه و  مخاطرات  آن را بررسي مي كند 

مديرعامل فرابورس ايران عنوان كرد

نايب رييس شركت بورس مطرح كرد

مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس تشريح كرد

سهم ها، ريسك ها و فرصت ها 

رشد نماگرها در مقابل انفعال در توليد 

فرصت و تهديد سرمايه گذاري

امكان انتشار اوراق بدهي بدون ركن ضامن

گروه بورس | سميرا ابراهيمي |
در هفته اخير شاخص كل بورس از 157 هزار به 180 هزار 
واحد رسيد كه در واقع نشان از رشد حدود 23 هزار واحدي 
در يك هفته داشت. در بسياري از مواقع اگر در طول يكسال 
شاخص كل چنين رش��دي را تجربه مي كرد، سال خوبي 
به شمار مي آورد. اما نكته جالب قصه رشد شاخص در اين 
روزها، اين اس��ت كه تحليلگران بازار معتقدند فعال نقطه 
توقفي براي ش��اخص وجود ندارد. عده اي مي گويند رشد 
تا 200 ه��زار واحد و حتي 250 ه��زار واحد هم براي اين 

موضوع وجود دارد. 
نگاهي به عملكرد ش��اخص هاي صنعتي، سبزپوشي اين 
شاخص ها را نيز به دنبال دارد و عالوه بر آن، به اين موضوع 
اش��اره دارد كه اكنون، همه س��هام بازار در معرض خريد 
هستند. در واقع پول جديد در حال ورود به بازار است و حجم 
معامالت از 4 هزار ميليارد تومان روزانه هم فراتر رفته است. 
محمد خبري زاد، كارش��ناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
»تعادل« گفت: هم اكنون شاخص رشد زيادي داشته است. 
اين شاخص در تابستان سال جاري از 90 هزار به 180 هزار 
رسيده و 100 درصد رشد داشته اما ارزش دالري بازار هنوز 
راه زيادي را در پيش رو دارد كه به دي ماه سال قبل برسد. 
در واقع طي ماه هاي اخي��ر نرخ دالر از 4 هزار تومان،  بيش 
از 4 برابر رشد داش��ته است. اگر هيچ اتفاقي هم در عرصه 
ديپلماسي كشور نخواهد بيفتد، ارزش اسمي بازار در اين 
مدت تنها 2 برابر شده است. همچنين افزايش نرخ فروش 
شركت ها و  افزايش نرخ هاي جهاني را نيز داشتيم. برخي از 
شركت ها نيز دارايي ارزي داشتند و برخي ديگر نيز به لحاظ 
بينيادي دارايي منقول و غير منقول زيادي دارند و ارزش 
جايگزيني آنها افزايش يافته است. بنابراين وقتي فايل هاي 
تحليل به روز شود، مي توانيم ببينيم كه نرخ سهام شركت ها 

با دالر روز بايد در چه حد باشد.
به گفته اين تحليلگر اگر اتفاقات غيرمترقبه را كنار بگذاريم، 
 ش��اخص مي تواند تا 259 هزار واحد هم باال ب��رود. از روز 
سه شنبه تا چهارش��نبه بازار 5 درصد رشد كرده است، در 
حالي كه نرخ دالر 10 درصد رش��د كرد. ب��ازار طال نيز در 
ماه هاي اخير بيش از 4 برابر رشد كرده و بازار مسكن نيز در 
اين مدت بين 100 تا 150 درصد رشد كرده است. حال آنكه 
از دي ماه سال قبل اگر به شركت ها نگاه كنيم، هنوز بسياري 

از شركت ها 100 درصد رشد هم نكرده اند.

    ريسك هاي سياسي پشت ديوار دالر
ريس��ك در بازار هاي مالي، چندين بخش و دسته دارد كه 
شامل ريسك عملياتي )مربوط به عملكرد مالي شركت ها(، 
ريس��ك مالي  )مربوط به هزينه هاي مالي ش��ركت ها(، 
ريسك هاي بازاري كه شامل دو نوع ريسك سيستماتيك و 

غيرسيستماتيك هستند، مي شود. 
در ش��رايط فعلي كه ش��اخص كل بورس و قيمت سهام 
تخت گاز در ح��ال صعود هس��تند، آگاه��ي از وضعيت 
ريس��ك هاي موجود در بازار و شرايط كلي اقتصاد كشور 
نيز ضروري اس��ت. در ش��رايط اقتصادي عادي و باثبات، 
گفته مي شود كه بورس دماسنج اقتصاد كشور است، زيرا 
افزايش و كاهش هاي شاخص ها نشان از عملكرد خطوط 
توليد شركت ها مي دهد. اما اكنون كه بازار تنها در حال به 
روز ارزش دالري شركت هاست و هر روز قيمت دالر در بازار 
آزاد صعودي مي شود، نمي توان تعريف دماسنج اقتصادي را 
با ادبيات تئوريك علوم اقتصادي مشابه دانست. با اين حال 
ريسك هاي غيرسيستماتيك كه شامل عملكرد اقتصادي 
دولت در حوزه مديريت ب��ازار ارز و فضاي كالن اقتصادي 
كش��ور و همچنين وضعيت عملكرد سياست خارجي بر 
آينده رفتار شاخص هاي بورسي است، تاثيرگذار خواهد بود. 
در همين خصوص خبري زاد خاطرنش��ان كرد: اكنون دو 
ريسك اصلي در بازار وجود دارد. يكي از ريسك ها،  ريسك 
سياست خارجي است و ديگري،  افزايش نرخ هايي است كه 
در داخل كشور رخ داده و احتمال ركود سنگين در بخش 
تقاضا را به دنبال دارد. اما افزايش نرخ دالر به اندازه اي شديد 
بوده است كه تحليلگران بايد بگويند با وجود كاهش فروش 
20 تا 30 درصدي فروش، با اين حال همين ميزان فروش با 
نرخ دالر 15 هزار توماني حاكي از پتانسيل رشد باقيمانده در 
شركت هاي بازار است. البته در شركت هاي بزرگي همچون 
صنايع پتروش��يمي و فوالدي ها كه در مواد اوليه و انرژي، 
 يارانه اي مي گيرند و مواد اوليه با دالر 3800 توماني دريافت 
مي كنند، نشانه هايي از افزايش حاشيه سود را هم مي بينيم. 
اما در صنايع ديگر حاشيه سود ها كاهش يافته يا در بهترين 
حالت ثابت مانده است. البته رقم سود افزايش يافته است كه 

قيمت سهام آنها بايد با اين رقم سود تنظيم شود. 

    توصيه هايي براي سرمايه گذار اولي ها 
صندوق هاي س��رمايه گذاري، بهتري��ن گزينه براي 
ورود افرادي بدون دانش بورس��ي و تحليلي به شمار 

مي رون��د. صندوق هاي با درآمد ثابت كه بيش��ترين 
درصد س��رمايه گذاري را در اوراق بهادار با درآمد ثابت 
و س��پرده بانكي دارد جزو كم ريسك ترين صندوق ها 
بوده و همچنين بازده مورد انتظ��ار آنها كمتر از بقيه 
صندوق هاست. در مقابل صندوق هاي سهامي بيشترين 
ريس��ك و بازده مورد انتظار را دارن��د. اين صندوق ها 
بيشترين درصد سرمايه گذاري را در سهام و حق تقدم 
سهام انجام مي دهند. بنابراين ريسك اين صندوق ها 
بيشتر از ساير انواع صندوق هاس��ت. در مقابل اين دو 
گروه، صندوق هاي مختلط قرار دارد كه با ايجاد توازن در 
تركيب دارايي هاي خود رويه متعادل تري را در ريسك و 
بازده اتخاذ كرده اند. اين صندوق ها تقريبا بطور يكسان 
هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در در اوراق بهادار 
با درآمد ثابت و سپرده بانكي سرمايه گذاري مي كنند.

نگاهي به عملك��رد صندوق هاي درآمد ثابت نش��ان 
مي دهد كه در هفته اخير سهام مربوط به گروه فلزات 
اساسي، انتخاب اول مديران صندوق هاي درآمد ثابت 
بوده است. سپس گروه بانك ها و موسسات اعتباري، 

محصوالت شيميايي و فرآورده هاي نفتي قرار دارد. 
خبري زاد به س��رمايه گذاراني كه اخير قصد ورود به 
بورس را دارند توصيه كرد كه به س��راغ هر ش��ركت و 
هر سهم نروند. به دليل آنكه اكنون تمام شركت هاي 
بازار در معرض خريد هس��تند، به اين معنا نيست كه 
همه شركت ها و س��هم ها خوب هستند. به گفته وي 
تحليلگران نيز بايد براي ادامه سال به خصوص از آبان 
بعد، افت فروش داخلي و خارجي را در تحليل عملكرد 

شركت ها لحاظ كنند. 
وي افزود: با همين موضوعات ب��ازار همچنان ارزنده 

اس��ت. با اين حال اگر بازار كمي شيب رشد را كاهش 
دهد و اس��تراحت كند تا براي بلندمدت بودن رشد، با 
شيب ماليم تري انجام شود، معقول تر به نظر مي رسد. 
اكنون گزارش هاي ماهانه شهريور ماه شركت ها منتشر 
شده كه در اين گزارش ها مشاهده مي شود به اندازه 2 
ماه و نيم تا 3 ماه نسبت به ماه هاي قبل، افزايش فروش 
داشتند. براي چند روز درگير اين گزارش ها خواهيم بود 
و پس از آن شاخص استراحت خواهد كرد مگر اينكه 
جريان پول ورودي بازار ادامه داشته باشد. اكنون ارزش 
معامالت ما شديدا افزايش داشته و اگر بخواهد ادامه 
داشته باشد، شاخص استراحت نمي كند تا زماني كه 
تحريم هاي آبان اجرايي شود و ببينيم چه اتفاقاتي قرار 
است در صحنه سياست خارجي كشور اتفاق بيفتد. با 

اين حال دورنماي بورس كامال مثبت است. 

مديرعامل فرابورس ايران معتقد اس��ت بخش قابل توجهي از نقدينگي 
توسط بازار س��رمايه در حال جذب شدن است. امير هاموني عنوان كرد: 
افزايش قيمت س��هام در بورس ها حاكي از اين موضوع است كه اين بازار 
توانسته بخش��ي از نقدينگي را به خود جذب كند. به گزارش سنا، وي با 
بيان اينكه از هفته گذشته قيمت پايه محصوالت فوالدي و پتروشيمي 
مورد معامله در بورس كاال با نرخ ارز آزاد محاسبه مي شوند اين موضوع را 
زمينه ساز حذف رانتي كه پيش از اين در معامالت اين محصوالت وجود 
داشت، دانست و گفت: محاسبه قيمت اين دسته از محصوالت بر حسب 
نرخ ارز بازار آزاد سهامداران شركت هاي عرضه كننده را منتفع خواهد كرد. 
به گفته وي اين امر سبب ش��ده تا ارزش بازاري بورس تهران و فرابورس 
ايران افزايش يابد بطوري كه ارزش بازار فرابورس در حال حاضر از 200 
هزار ميليارد تومان عبور كرده كه تاكنون بي سابقه بوده است. مديرعامل 

فرابورس ايران با بيان اينكه ش��اخص كل فرابورس نيز بازدهي زيادي را 
به ارمغان اورده اس��ت اين موضوع را بر اساس واقعيت هاي بخش واقعي 
اقتصاد اعالم كرد. هاموني همچنين عنوان كرد: با وجود رشد نماگرها در 
بازارهاي بورس و فرابورس و افزايش قيمت سهام در بحث مقدار و حجم 
توليد در كوتاه مدت اتفاقي نخواهد افتاد و بايد دولت و مجلس براي افزايش 
حجم توليد و افزايش اشتغال برنامه ريزي ها كنند. وي همچنين اظهار كرد 
متاس��فانه تاكنون به حوزه تكنولوژي در بازار سرمايه كمتر توجه شده و 
امسال در بحث ضريب سرمايه گذاري در حوزه تكنولوژي و كسب وكارهاي 
بازار س��رمايه كه مبتني بر تكنولوژي و نرم افزار است تالش مي كنيم تا 
نخستين محصول كه سامانه معامالت آپشن است رونمايي و اجرايي شود. 
مديرعامل فرابورس ايران بيان كرد: در حال حاضر اين سامانه در مرحله 

آزمايش است و اميد است وارد فاز اجرايي شود.

نايب رييس ش��ركت بورس ب��ا مدنظر قرار دادن رش��د 
بازار در روزهاي اخير و ورود نقدينگي به واس��طه برخي 
سرمايه گذاران كه ممكن است اطالع كمتري از بازار داشته 
باشند، به سهامداران عمده توصيه كرد با رصد لحظه اي بازار 
حمايت هاي الزم را داشته باشند و به عنوان وزنه تعقل و 
تعهد بازار گرفتار موج سواري در بازار نشوند. به گزارش سنا، 
محمودرضا خواجه نصيري، نايب رييس شركت بورس با 
اشاره به ورود نقدينگي به بازار سهام در روزهاي اخير و رشد 
قابل توجه شاخص و سهام شركت ها كه در بورس اتفاق افتاد 
گفت: به نظر مي رسد نقدينگي جديدي وارد اين بازار شده 
و در اين مرحله قسمتي از اين نقدينگي مربوط به اشخاصي 
است كه اطالعات كافي از بورس ندارند و به واسطه اخبار 
شنيده شده در رابطه با شاخص بورس وارد بازار شده اند. وي 
افزود: اين مهم در عين اينكه يك فرصت براي بازار به حساب 

مي آيد؛ بالقوه مي تواند يك تهديد هم باشد چراكه سابقه 
چنين شرايطي را در سال 92 نيز داشته ايم . خواجه نصيري 
تصريح كرد: زماني كه بازار شروع به حركت و رشد مي كند 
و سهامداران جديد وارد آن مي شوند نگراني از اينكه اين 
س��هامداران بدون در نظر گرفتن شرايط بنيادي صرفا با 
روند بازار حركت كنند وج��ود دارد .وي افزود: به عبارت 
ديگر اين س��هامداران كه با نظر داشتن حركت ماه هاي 
قبل بازار تصميم به سرمايه گذاري در بورس گرفته اند اگر 
افت بازار را مشاهده كنند نارضايتي قابل توجهي خواهند 
داشت، ضمن اينكه توجيه اين مساله كه بورس جايي است 
كه سود و زيان در آن محتمل است براي اشخاص كم اطالع 
كار ساده اي نيست. وي خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد در 
شرايط فعلي سهامداران عمده و صاحبان سهام شركتها 
در قالب نهادهاي مالي و يا ش��ركت هاي سرمايه گذاري 

هلدينگ بايد توجه كنند كه همواره نسبت به سهامي كه 
سهامدار آن هستند احساس تعهد كنند و در شرايطي كه 
حس مي كنند با توجه به توان كارشناسي و تحليل بنيادي 
شان بايد در سمت فروش ورود كنند تا بازار متعادل شود، 
بايستي اين كار را انجام دهند و جلوي زيان غير منتظره 
سرمايه گذاران را بگيرند. نايب رييس شركت بورس افزود: 
به عبارت ديگر با توجه به كمبود بازار گردان در بازار به نظر 
مي رسد مسووليت بازار گرداني به عهده سهامداران عمده 
است و اين اتفاق بالقوه مي تواند براي آنها منافعي دراختيار 
داشته باشد و در عين حال مي تواند ريسك قالب توجهي 
از سرمايه گذاراني كه دراثر هيجان در بازار سهم مي خرند 
را كاهش دهد. خواجه نصيري به همه سهامداران عمده 
توصيه كرد تا حتما بازار را در لحظه مدنظر داشته باشند و اگر 
به هر دليلي بازار افت كند، انتظار مي رود كه اين سهامداران 

حمايت هاي الزم را انجام دهند و حتي اگر نقدينگي براي 
مديريت شرايط افت بازار الزم شود، اين نقدينگي را تجهيز 

و به موقع و هوشمندانه اقدام كنند.

    گرفتار موج سواري نشويد
محمودرضا خواجه نصيري گف��ت: انتظار نمي رود كه 
سرمايه گذاران نهادي بازار و سهامداران عمده كه وزنه 
تعقل و تعهد بازار هس��تند اين مساله را فراموش كنند 
و گرفت��ار موج س��واري در بازار ش��وند. بنابراين تاكيد 
بايد براين باش��د كه نهادهاي مال��ي متخصص در بازار 
در زمانيكه نياز هس��ت از سهم ها حمايت كنند و تعهد 
به حمايت داشته باش��ند و اگر قيمت سهمي باال رفت 
سرمايه گذاران عمده خود را بري از مسووليت ندانسته 
و اگر الزم اس��ت براي متعادل شدن بازار و جلوگيري از 

ريسك هاي سرمايه گذاري تالش مجددانه انجام دهند و 
به موقع عمل كنند و نقدينگي الزم در زمان مناسب براي 
حمايت از بازار و ش��رايط بحراني را نيز داشته باشند. به 
گفته خواجه نصيري آنچه مسلم است سهامداري عمده 
و تاثيرگذاري آن در بازار يك موضوع دو طرفه اس��ت و 
اين افراد نبايد صرفا به افزايش ارزش پرتفوي سهم خود 
فكر كنند به نظر مي رسد اين مساله بايد به صورت كامال 
مشخص و كارشناسي در سيستم هاي سهامداري به ويژه 
سرمايه گذاري ها و هلدينگ هاي كشور جا گرفته و حتي 
در ارزيابي صالحيت مديران و اين نهادهاي مالي مدنظر 
قرار بگيرد چراكه بازار بورس هم��واره نياز دارد فعالين 
هوشمندي داشته باشد تا ريسك هاي فعالين كم اطالع تر 
را كاهش دهند و بتوانند پايداري را در رشد بازار و حفظ 

منابع مالي و نقدينگي ايجاد كنند.

متقاضيان تأمين مالي از طريق بازار س��رمايه )ناشر/ باني( با اخذ رتبه 
اعتباري مناسب )به تشخيص سازمان( از شركت رتبه بندي اعتباري 
داراي مج��وز فعاليت مي توانند براي انتش��ار اوراق بهادار بدهي بدون 
اس��تفاده از ركن ضامن )يا ارايه تضمين( اقدام كنند. به گزارش سنا، 
مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اعالم اين 
موضوع از ابالغ مصوبه اخير هيات مديره سازمان در اين رابطه خبر داد. 
علي بيگ زاده تصريح كرد: با مجوز سازمان بورس و در پي راه اندازي اولين 
شركت رتبه بندي، امكان انتشار اوراق بدهي براي شركت هايي كه حائز 
رتبه اعتباري مناسب باشند بدون ركن ضامن فراهم شد و اين موضوع 
مي تواند كمك شاياني براي تسهيل انتشار اوراق و كاهش هزينه هاي 
انتشار باشد. وي توضيح داد: بر اساس تجارب بين المللي، شركت هاي 
با رتبه اعتباري مناسب با نرخ كمتر تامين مالي مي كنند و خريداران 

اوراق با اطمينان ايجاد شده به موسسات رتبه بندي و ريسك كمتري 
كه در اين انتشارها متحمل خواهند شد بازده كمتري دريافت مي كنند 
و اين موضوع به نظم بخشي نرخ ها بر اساس مكانيسم بازار و ريسك و 
بازده كمك خواهد كرد. مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق 
بهادار افزود: بازار سرمايه بايد با استفاده از ظرفيت اين تجارب، به سمت 
امكان تامين مالي مستقل از ضمانت سيس��تم بانكي و ضمانت هاي 
فيزيكي حركت كند و نرخ تامين مالي بر مبناي ريسك محاسبه شده 
در موسسات رتبه بندي مبناي عمل قرار گيرد. البته با توجه به نو بودن 
اين تجارب در كشور و پيچيدگي هاي موجود در صنعت رتبه بندي قطعا 
عدم تحميل ريسك غيرعادي به بازار بدهي در صدور مجوزها مد نظر 
قرار خواهد گرفت و صيانت از حقوق خريداران اوراق از نكات مهم و قابل 

تامل در اين رابطه محسوب مي شود.
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گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در 
معامالت آخرين روز كاري خود طي هفته جاري با افزايش 
6 هزارو 17 واحدي همراه شد و توانست به رقم 180 هزارو 
635 واحدي صعود كند. از همين رو، شاخص كل هم  وزن 
با افزايش 1037 واحدي رق��م 31 هزار و 454 واحد را به 
ثبت رساند. همچنين، شاخص بازار اول با افزايش 4473 
واحدي رقم 133 هزار و 270 را تجربه كرد. اين در حالي 
است كه، شاخص بازار دوم با افزايش 11790 واحدي رقم 
358 ه��زار و 820 واحد را به خود اختصاص داد. عالوه بر 
اين، شاخص سهام آزاد شناور با رشد 6105 واحدي به رقم 
192 هزار و 473 واحد رس��يد.  از سويي ديگر، ارزش كل 
معامالت ديروز بورس تهران در حالي به رقم يك هزارو 573 
ميليارد تومان رسيد كه ناشي از دست به دست شدن بيش 

از 4 ميليارد و 560 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 
طي 283 هزار و 454 نوبت داد و ستد بود.

    فرابورس بر مدار صعود
از سويي ديگر، در روز پاياني نخستين هفته معامالتي 
پايي��ز 97 يك ميليارد و 276 ميليون ورقه به ارزش 8 
هزار و 862 ميليارد ري��ال در بيش از 117 هزار نوبت 
معامالتي در مجموع بازار ه��اي فرابورس ايران ميان 
معامله گران دست به دست شد. بر اين اساس، شاخص 
كل فرابورس اي��ران نيز در ادامه ركورد ش��كني هاي 
اخير خود روز چهارشنبه با جهش 58 پله اي در پايان 
معامالت در ارتفاع 2071 واحدي قرار گرفت؛ اين رشد 
بي��ش از 2.5 درصدي در پي تاثي��ر مثبت و حداكثر 

10 واحدي از س��وي نماد هاي »زاگرس«، »ذوب« و 
»ميدكو« بر آيفكس اتفاق افتاد كه نماد »ميدكو« عنوان 
برترين تقاضا را نيز به خود اختصاص داد. در روز گذشته 
نماد »غش��هداب« متعلق به كشت و صنعت شهداب 
ناب خراسان شاهد بيشترين افزايش قيمت بود، نماد 
»خديزل« مربوط به بهمن ديزل بيشترين افت قيمت 
را تجربه كرد و سه نماد »ذوب«، »زاگرس« و »شغدير« 
پربازيد ترين نماد ها لقب گرفتند. معامالت سهام در دو 
بازار اصلي سهام فرابورس كه ديروز شاهد سبز پوشي 
قريب به اتفاق نماد هاي خود بودند با جا به جايي 122 
ميليون سهم به ارزش 341 ميليارد ريال در بازار اول و 
خريد و فروش 382 ميليون سهم به ارزش يك هزار و 

878 ميليارد ريال در بازار دوم به پايان رسيد.

رييس سازمان بورس از دستور بررسي اصالحاتي 
در م��ورد توقف نماد ش��ركت ها به دليل نوس��ان 
بيش از 20 درصدي خبر داد. به گزارش سنا، طي 
هفته هاي اخير كه بازار سهام با رونق چشمگيري 
مواجه شده، تعداد توقف نماد شركت ها هم به دليل 
رش��د بيش از 20 تا 60 درصدي هم افزايش يافته 
و حتي ركورد جديدي با بسته شدن 70 نماد ثبت 
شد.در اين ميان هر چند شركت ها در اولين فرصت 
با ارايه توضيح اكثرا كليشه يي به تابلو برمي گردند 
اما تعداد توقف نمادها به دليل نوسان بيش از 20 
درصدي در 5 روزكاري زياد ب��وده و موجب بروز 
اختالالتي در روند عادي معامالت سهام شركت ها 
و هم گروه ه��ا ش��ده و اكث��ر فعاالن ب��ازار ضمن 

رضايت از فرايند برگزاري كنفرانس اطالع رساني 
شركت هاي مشمول نوسان بيش از 50 درصدي، 
خواهان اصالحاتي در اين بخش ش��ده اند. در اين 
رابطه شاپور محمدي گفت: دستور بررسي توقف 
نماد شركت ها به دليل نوسان بيش از 20 درصدي 
داده شده كه در حال جمع بندي است. سخنگوي 
سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در گذشته 
هم مورد مش��ابهي در مورد معامالت س��هام حق 
تقدم بود كه با اصالحاتي برطرف ش��د. بنابراين با 
توجه به افزايش تعداد شركت هاي مشمول توقف 
نماد به دليل نوس��ان بي��ش از 20 درصدي، مقرر 
 ش��ده بعد از بررس��ي هاي الزم، تصميم متقضي

 گرفته شود.

بررسي توقف نمادهاي با نوسان بيش از ۲0 درصدبورس بر فراز كانال 180 هزار واحدي
رييس سازمان بورس خبر دادمروري بر آمار معامالت ديروز

در بازار

ديدگاه

وقتي كه بورس با داليل واقعي شروع به رشد مي كند اصطالحا  گفته مي شود »گاو«هاي آرام به بازار مي آيند



تشكلها6اخبار
كاهش ۵۰ درصدي توليد 

لوازم خانگي

 خواب سرمايه هاي 
توليدي كشور 

خبرگزاري صداو سيما|رييس اتحاديه لوازم 
خانگي گفت: در س��ال حمايت از كاالي ايراني 
تولي��د داخل ۵۰ درصد كاهش يافته اس��ت. به 
گفته محمد طحان پور، حاشيه سود لوازم خانگي 
حدود 2 تا 3 درصد است كه سازمان امور مالياتي 
اين را نمي پذيرفت. او با اشاره به تعريفي از ماليات 
بر ارزش افزوده افزود: همانطور كه ماليات در دنيا 
يك موضوع پذيرفته شده است، ماليات بر ارزش 
افزوده نيز، يك قانون است و همه ما بايد تابع آن 
باش��يم و به آن عمل كنيم. طحان پور گفت: اما 
اين موضوع نارضايتي بسياري از توليدكنندگان، 
بنكداران، خرده فروش��ان و مصرف كنندگان را 
رقم زده و براي سازمان امور مالياتي دردسر ساز 
شده است. در سيستم مالياتي از چهارگروه ماليات 
ب��ر ارزش افزوده دريافت مي ش��ود و همه از اين 
موضوع معترض اند. او دامه داد: يك قانون موقتي 
مصوب شد كه س��الي يك درصد اين ماليات را 
افزايش دهند و اين براي س��ازمان امور مالياتي 
خوشايند بود. البته س��ازمان امور مالياتي هيچ 
ريالي از اين ماليات ها را براي خود هزينه نمي كند 
بلكه براي عمران و آباداني كشور هزينه مي شود.

پايگاه خب�ري اتاق اصناف اي�ران| رييس 
اتحادي��ه نايل��ون و پالس��تيك ته��ران گفت: 
صنعت پالستيك كش��ور وضعيت خوبي ندارد 
و توليدكنن��دگان نمي توانند م��واد اوليه مورد 
نيازش��ان را تهيه كنند و به همين دليل تعطيل 
شده اند و به نوعي س��رمايه هاي توليدي كشور 
خوابيده است. سيد رحيم مقيمي اصل گفت: آنچه 
دغدغه امروز صنعت پالستيك كشور است، نبود 
مواد اوليه صنعت پالستيك است. او تصريح كرد: 
۷۰درصد توليدكنندگان داخلي كشور تعطيل 
ش��ده اند و علت اين تعطيلي ها پتروش��يمي ها 
هس��تند كه در ۵ ماه اخير نرخ م��واد اوليه را به 
باالتري��ن حد خود رس��انده اند و از فروش آن به 
توليدكنندگان داخلي نيز سر باز مي زنند. مقيمي 
با تاكيد بر اينكه اين رفتار از س��وي پتروشيمي 
سبب شده تا در سال جاري بيش از 2 هزار كارگر 
اخراجي در صنعت پالستيك داشته باشيم و اين 
نشان دهنده آن است كه در سال حمايت از توليد 
داخلي هيچ حمايتي صورت نگرفته است. او اظهار 
كرد: سوال اينجاست كه مواد اوليه پتروشيمي 
كه يك صنعت داخلي است چرا اين همه افزايش 
قيمت داشته و از تحويل آن به توليدكننده داخلي 
سر باز مي زنند و همه اين مسائل براي توليد كشور 

فاجعه شده است. 

كميسيون رقابت پذيري، خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق ايران، »اليحه جامع شفافيت« را مورد بررسي قرار داد

چكش كاري »شفافيت« در بخش خصوصي
تعادل|

ش�فافيت يكي از اصول حكمراني و مهم ترين ابزار 
براي پيشگيري از فساد در بخش عمومي است. اين 
در حالي اس�ت كه اخيرا پيش نويس »اليحه جامع 
شفافيت« توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري 
تهيه و براي بررسي و تصويب به هيات دولت تقديم 
شده و پيرو اين اقدام، كميسيون ويژه اي متشكل 
از نمايندگان دستگاه هاي مختلف در دولت ايجاد 
شده و بازبيني اين پيش نويس را در دستور كار قرار 
داده است. بر اين اساس، بررسي اين اليحه توسط 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در دستور كار 
كميسيون رقابت پذيري، خصوصي سازي و سالمت 
اداري ات�اق ايران ني�ز قرار گرفته تا ب�ا كنكاش در 
ماهيت آن، به منظور تبيين قواعد آن و جلوگيري از 
كج روي ها پيشنهاد هاي خود را به دولت ارايه بدهد. 
عالوه بر اين، اليحه ديگ�ري درباره »تضاد منافع« 
نيز كه پيش تر در دولت تهيه ش�ده ب�ود، هم زمان 
با اليحه جامع ش�فافيت در حال بررس�ي اس�ت. 
اين درحالي اس�ت كه به عقيده رييس كميسيون 
رقابت پذيري، خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق 
ايران مجموع اين دو اليحه، بسته كاملي براي توسعه 
مفهوم شفافيت اس�ت و در صورت تصويب و اجرا 
مي تواند تحقق اهداف مدنظر در حوزه شفافيت را 

دست يافتني كند.
معاونت حقوقي رياست جمهوري، پيش نويس اليحه »جامع 
شفافيت« را تهيه و آن را براي بررسي و تصويب به هيات دولت 
تقديم كرده است. از اين رو، در مردادماه امسال كميسيون 
ويژه اي براي پيگيري اين اليحه در هيات دولت ايجاد شده 
و نمايندگان دستگاه هاي مختلف، اتاق هاي تعاون، اصناف و 
بازرگاني در آن مشغول بازبيني و بررسي پيش نويس هستند. 
همچنين اليحه ديگري درباره »تضاد منافع« كه پيش تر در 
دولت تهيه شده بود، هم زمان با اليحه »جامع شفافيت« در 
حال بررسي است. در اين رابطه، كميسيون رقابت پذيري، 
خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق ايران در آخرين نشست 
خود، پيش نويس »اليحه جامع شفافيت« را كه توسط هيات 
رييسه اتاق بازرگاني ايران براي بررسي به اين كميسيون 

ارجاع داده شده مورد واكاوي قرار داد.

 پيشنهاد هايي از جنس اتاق
در ابتداي اين نشس��ت، رييس كميسيون رقابت پذيري، 
خصوصي سازي و س��المت اداري اتاق ايران، پيش نويس 
آماده شده براي اليحه »جامع شفافيت« را مناسب ارزيابي 
كرده و گفت: تهيه بسته پيشنهادي بخش خصوصي پيش 

از اجراي قانون ش��فافيت مي تواند تحقق اهداف مورد نظر 
را دست يافتني كند. حس��ن فروزان فرد، معتقد است كه 
اين پيش نويس از دو منظر جامع و خوب اس��ت؛ از يك سو 
حوزه هاي مختلف اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... 
را دربرمي گيرد و بدون تبصره، استثنايي براي شفاف سازي 
قائل نش��ده و از س��وي ديگر در پيش نويس اليحه جامع 
شفافيت، مجموعه حاكميت مورد توجه قرار گرفته و همه 
حوزه ها، حتي اتاق بازرگاني كه يك تشكل خصوصي است 
بايد به اصول اليحه شفافيت پايبند باشند؛ چراكه به نوعي 
مرجع ارايه خدمات عمومي محسوب مي شوند و شفافيت 
عملكرد آنها اهمي��ت دارد. به گفت��ه او، در عين حال اتاق 
بازرگاني مي تواند از مجموعه دولت و حاكميت نيز انتظار 
شفافيت داشته باشد. رييس كميس��يون رقابت پذيري، 
خصوصي سازي و س��المت اداري اتاق ايران همچنين به 
ارايه گزارشي از عملكرد كميسيون پيگيري اين اليحه در 
هيات دولت پرداخت و افزود: از 23 مرداد ماه س��ال جاري، 
كميسيون ويژه اي متشكل از نمايندگان دستگاه هاي مختلف 
و نمايندگاني از اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگاني در 
دولت ايجاد شده و بازبيني اين پيش نويس را در دستور كار 
قرار داده اس��ت. به گفته او، در اين زمينه تاكنون 9 جلسه 
بلندمدت برگزار شده اس��ت. اين جلسات از تعاريف عبور 
كرده و اصالحاتي در اين جلسات روي اين اليحه انجام شده 
و در ميانه راه بررسي ها است. اگرچه اين جلسات بيشتر جنبه 
حقوقي داشته و معموال روي نحوه بيان و كاربرد تعاريف در 
قانون اين اليحه بحث مي شود. فروزان فرد در بخش ديگري 
از سخنان خود گفت: در اتاق بازرگاني ايران اين پيشنهاد را 
مطرح كرده ايم كه ماهيت و شكل هر دو اليحه »تضاد منافع« 
و »اليحه جامع شفافيت« در كارگروه ويژه اي بررسي شوند و 
پيش از اينكه مورد تصويب دولت قرار گيرند، مواردي كه براي 
اصالح يا تكميل اين لوايح پيش بيني مي شود، به عنوان نظر 
نهايي بخش خصوصي ارايه شود.به گفته رييس كميسيون 
رقابت پذيري، خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق ايران، در 
اين لوايح در واقع اتاق بازرگاني هم به عنوان بخش خصوصي 
متولي ارايه خدمات عمومي دخيل است و مشمول اين لوايح 
مي شود. فروزان فرد افزود: اين اولين باري است كه مجموعه 
اتاق بازرگاني به نمايندگي از همه فعاالن اقتصادي مي تواند 
بطور قانوني و رسمي از مجموعه دولت انتطار شفافيت داشته 
باشد. او ادامه داد: بنابراين اتاق بازرگاني مي تواند اين انتظار 
را داشته باشد كه متناسب با رفتارها و پيشرفت هاي بخش 
خصوصي در ارايه به موقع اطالعات، از مجموعه دولت اين 
مطالبه را داشته باشد كه حاكميت تا چه اندازه پاي اجراي 
شفافيت ايستاده است. از ديگر سو، اتاق مي تواند اين خواسته 
را پيش بكش��د كه با توجه به اينكه دولت از منابع عمومي 

مالياتي و منابع مالي حاصل از فروش ثروت هاي ملي ارتزاق 
مي كند، تا چه اندازه حاضر است تا خروجي خودش را شفاف 
كند و در معرض عقايد عمومي قرار دهد. حسن فروزان فرد 
در محور ديگري از س��خنان خود با اشاره به ماده 16 اليحه 
ش��فافيت افزود: اين ماده اشاره به اين دارد كه نهاد صاحب 
صالحيت براي تهيه اليحه شفافيت، شايسته است كه تمام 
مطالعات مربوط به اين قانون، پيش بيني آثار اجرايي آن، 
نكات مثبت و منفي و نظرات حرفه اي در اين زمينه را منتشر 
كند. او افزود: بهترين اتفاق اين است كه همين ماده 16 قانون 
در مورد همين اليحه شفافيت، مورد توجه ويژه دولت قرار 
گيرد. رييس كميسيون رقابت پذيري، خصوصي سازي و 
سالمت اداري اتاق ايران بيان كرد: بايد بپذيريم كه در فضاي 
بحراني در ابعاد اقتصادي، سياسي، امنيتي و اجتماعي كه 
وجود دارد، ممكن است كه اين قانون نتواند آن طور كه بايد 
جامعيت خودش را حفظ كند. فروزان فرد ادامه داد: بنابراين 
الزم است كه پيشاپيش بسته اي متناسب با شرايط بحراني 
در كنار اين اليحه براي حوزه اجرايي آن در نظر بگيريم. او 
گفت: همچنين بهتر است تا اجراي اين قانون را در قالب چند 

فاز طراحي كنيم، به گونه اي كه قابليت مانيتورينگ، پايش و 
اندازه گيري داشته باشد و دستيابي به نتايج آن داشته باشيم. 
همين دست يابي به نتايج و دست آوردها، انگيزه الزم را براي 

توسعه اجراي قانون فراهم مي كند.

 اليحه شفافيت زير تيغ انتقاد
از ديگر س��و، يك��ي ديگ��ر از اعضاي كميس��يون رقابت، 
خصوصي س��ازي و س��المت اداري اتاق اي��ران نيز با بيان 
ايراداتي به اليحه گفت: در بندي از اين اليحه آمده است كه 
بعد از 3۰ سال بايد اطالعات محرمانه و سري منتشر شود. اين 
در حالي است كه در كشورهاي ديگر مانند امريكا، اسناد ملي 
بعد از ۵۰ سال منتشر مي شود. به گفته فرشيد شكر خدايي، 
در اين كش��ور ها بطور قطع بعد از گذشت 3۰ سال افرادي 
كه در گذشته صاحب مقام بودند، ديگر ذينفع نيستند اما با 
توجه به بازه 3۰ ساله اي كه در اليحه شفافيت در نظر گرفته 
شده و نيز اينكه فعاليت برخي از ذي نفعان در دستگاه هاي 
دولتي بيش از 3۰سال است، بطور قطع با مخالفت كثيري از 
افراد روبرو مي شود. او افزود: البته يادمان باشد كه اين قانون، 

خود بازدارنده است. شكرخدايي ادامه داد: در بندي ديگر از 
اين اليحه آمده است كه اگر اختالس صورت بگيرد و فردي 
آن را افشا كند، به عنوان پاداش ۵ درصد از مبلغ اختالس از 
محل بودجه سال بعد به عنوان پاداش به او پرداخت مي شود. 
اين در حالي است كه اين قانون به تنهايي مي تواند باعث ايجاد 
فساد شود. عضو كميسيون رقابت، خصوصي سازي و سالمت 
اداري اتاق ايران در ادامه گفت: نكته ديگر كه در اين اليحه 
مشهود است، اين است كه وزن موارد در نظر گرفته شده در 
اين اليحه يكسان نيست؛ بطوري كه مواردي ساده درنظر 
گرفته شده كه شفاف سازي آنها در اقتصاد تاثيري ندارد اما 
اجراي اين موارد مي تواند درصد آماري اجراي كل اين طرح 
را باال ببرد كه خود اين مورد نقض شفافيت است. ديگر عضو 
كميسيون رقابت، خصوصي سازي و س��المت اداري اتاق 
ايران نيز گفت: در حال حاضر بسياري از ذي نفعان جامعه و 
گروه هاي اقتصادي از وجود اين اليحه اطالعي ندارند . بهادر 
احراميان در ادامه گف��ت: در اين رابطه بايد از ظرفيت اتاق 
بازرگاني ايران براي اطالع رس��اني و گستردگي اين اليحه 

استفاده كنيم.

رييس انجمن توليدكنندگان فرآورده هاي آرايشي، بهداشتي و مواد شوينده مطرح كرد

راند دوم افزايش قيمت ها 

سمساري ها خالي از كاال شدند

درحالي كه در نيمه اول امس��ال فرآورده هاي آرايش��ي، 
بهداش��تي و مواد ش��وينده تا 1۵ درصد افزايش قيمت 
داش��تند،  از ابتداي مهرماه نيز مجددا مج��وز افزايش تا 
1۸درصدي قيمت پودرهاي ش��وينده و مواد بهداشتي، 
2۰ درصدي مايع ظرفش��ويي و تا 2۵ درصدي ساير مواد 
شوينده صادر شده است. رييس انجمن توليدكنندگان 
فرآورده هاي آرايشي، بهداشتي و مواد شوينده، در اين رابطه 
به ايسنا گفت: به هيچ عنوان مشكل كمبود مواد شوينده 
از جمله پودر شوينده در بازار وجود ندارد و جاي هيچ گونه 
نگراني در اين رابطه نيست و با توجه به اينكه نيازها در اين 
حوزه سه ماه مورد بررسي قرار مي گيرد، با كمال اطمينان 
به مردم اعالم مي كنيم تا سه ماه آينده هيچ گونه مشكلي 
در اين راستا وجود ندارد و پس از آن نيز براي ماه هاي آتي 

تدابير الزم انديشيده شده است. 
به گفته بختيار علم بيگي، س��ه برابر مصرف داخلي پودر 
شوينده در كشور توليد مي شود و در مورد ساير شوينده ها 
ميزان توليد حداقل دو برابر نياز مصرف كنندگان اس��ت 
و نبايد مردم احس��اس كمبود كنند و در جهت پر كردن 
انبارهاي خانگي گام بردارند. رييس انجمن توليدكنندگان 

فرآورده هاي آرايشي، بهداشتي و مواد شوينده ادامه داد: 
با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه از ابتداي مهرماه سال 
جاري مجوز افزايش مجدد قيمت ها صادر شده است و توليد 
كنندگان مي توانند اين افزايش ها را اعمال كنند. تا يك ماه 
قبل توليدكنندگان مي توانستند مواد اوليه مورد نياز خود 
را با ارز 3۷۰۰ توماني و ۴2۰۰ توماني تهيه كنند اما از حدود 
يك ماه قبل بايد ارز خود را از سامانه نيما و به قميت بيش از 

۸۰۰۰ تومان تهيه كنند.
علم بيگي در پاسخ به اينكه افزايش قيمت مواد شوينده از 
جمله پودر از ابتداي س��ال جاري تا قبل از مهرماه يك بار 
اعمال ش��ده و به چه دليلي قرار است اين افزايش قيمت 
در دس��تور كار قرار گيرد و نيز اينكه آيا توليدكنندگاني 
كه يك بار اين افزايش قيم��ت را در نظر گرفته اند مجددا 
مي توانند قيمت هاي خود را افزايش دهند؟ تصريح كرد: 
در مقطع قبلي برخ��ي از توليد كنندگان به دليل فضاي 
رقابتي در بازار افزايش قيم��ت محصوالت خود را اعمال 
نكردند و برخي ديگر نيز اين افزايش قيمت را در دس��تور 
كار قرار دادند، در حال حاضر نيز آنهايي كه افزايش قيمت 
نداش��تند مي توانند قيمت هاي خ��ود را افزايش دهند و 

آنهايي نيز كه يك بار اين افزايش قيمت را لحاظ كردند، بايد 
با توجه به فضاي رقابتي در اين رابطه تصميم گيري كنند. 
او ادامه داد: از ابتداي سال جاري تاكنون قيمت ارز و مواد 
اوليه دستخوش تغيير ش��ده و در مسير رشد بوده است؛ 
بنابراين يكي از دالي��ل افزايش قيمت مواد اوليه افزايش 

قيمت ارز است.
رييس انجمن توليدكنن��دگان فرآورده هاي آرايش��ي، 
بهداشتي و مواد شوينده گفت: واحدهاي توليدي نيازي 
به كسب مجوز از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان ندارند و مي توانند افزايش متعارف قيمت ها 
را مدنظر قرار دهند و اگر قيمت هاي مربوطه خارج از عرف 
سازمان حمايت باشد كنترل ها و برخوردهاي الزم از سوي 
انجمن توليدكنندگان فرآورده هاي آرايش��ي، بهداشتي 
و مواد ش��وينده و س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان در دستور كار قرار مي گيرد. اين در حالي 
اس��ت كه پيش از اين و در اواخر تيرماه س��ال جاري بود 
كه رييس انجمن توليدكنندگان فرآورده هاي آرايش��ي، 
بهداشتي و مواد شوينده از افزايش 1۵ درصدي قيمت اين 

فرآورده ها در سال جاري خبر داد.

افزايش قيمت اجناس نو باعث شده تمايل مردم به فروش 
كاالهاي دس��ت دوم كاهش يابد و در صورت فروش اين 
اجناس، خريدوفروش هاي اينترنتي جاي سمساري ها را 
گرفته اس��ت. رييس اتحاديه سمساران و امانت فروشان، 
در اين باره گفت: نبود نظارت باعث ش��ده افرادي در اين 
س��ايت ها كاله برداري و از اين راه درآمد كس��ب كنند. به 
گزارش ايس��نا، كاهش قدرت خريد در س��ال هاي اخير 
باعث ش��ده كه مردم تمايلي به فروش اجناس دست دوم 
خود نداشته باشند، چراكه براي جايگزين كردن آن بايد 
هزينه چندين برابري پرداخت كنند. از طرف ديگر فعاليت 
سايت هاي متنوع اينترنتي كه كار خريدوفروش اجناس 
دست دوم را بدون واسطه انجام مي دهند، باعث شده بازار 
سمساران كساد شود؛ تا جايي كه به گفته رييس اتحاديه 
سمساران و امانت فروشان، تقريباً جنسي به بازار سمساران 

وارد نمي شود كه بخواهند آن را بفروشند.
داوود عبداللهي فرد، با اشاره به تأثير شرايط اقتصادي كشور 
بر كار سمس��اران اظهار كرد: كاهش قدرت خريد مردم 
طي سال هاي اخير و همچنين افزايش چشمگير قيمت 
برخي اجناس نو، فعاليت سمساران را تحت تأثير قرار داده 
و تقريباً جنسي به بازار سمساران وارد نمي شود كه فروشي 
داشته باشند. او افزود: در حال حاضر اختالف قيمت كاالي 
دست دوم و نو بسيار زياد است. براي مثال اگر فردي بخواهد 
يخچال دست دوم را بفروشد، نهايتاً ۴۰۰ هزار تومان دريافت 
مي كند اما حدود 2۰ ميليون تومان براي خريد كاالي نو بايد 
هزينه كند؛ درنتيجه مردم سعي مي كنند كاالي قديمي 

خود را حفظ كنند و تمايلي به فروش آن ندارند.
عبداللهي فرد با بيان اينكه افراد تنها در شرايطي اجناس 

خود را مي فروشند كه عازم كش��ورهاي خارجي باشند، 
گفت: گاهي اجناس كاركرده اي كه قابل استفاده نيست 
وارد بازار سمساران مي شود و بعد از مرمت و بازسازي دوباره 
به چرخه اقتصاد بازمي گردد. رييس اتحاديه سمس��اران 
و امانت فروشان با بيان اينكه سايت هاي اينترنتي فروش 
كاالي كاركرده به صنف سمساري ضربه زده اند، اظهار كرد: 
تعدادي از اعضاي اتحاديه از كار سمساري و امانت فروشي 
انصراف دادند، چراكه خريدوفروش هاي اينترنتي فرصت 
دادوستد به اين افراد نمي دهد. او با تأكيد بر اينكه بايد بر 
كار سايت هاي اينترنتي در اين زمينه نظارت شود، گفت: 
گاهي در اين سايت ها كاله برداري هايي انجام مي شود كه 
در جلسات با فرمانداري تهران درباره آنها صحبت كرديم. 
براي مثال افراد عكس كااليي را با قيمت بسيار پايين در 
اين س��ايت قرار مي دهند و از خريداران مي خواهند براي 
اينكه كاال به فروش نرود، بيعانه اي پرداخت كنند، اما بعد 

از دريافت پول ديگر جواب تلفن خريداران را نمي دهند. 
عبداللهي فرد افزود: از ط��رف ديگر مردم براي 2۰۰ هزار 
تومان بيعانه، پله هاي دادس��را را باال و پايين نمي روند، اما 
فروشنده مي تواند از اين راه چند ميليون درآمد كسب كند. 
همچنين به گفته او، نيروي انتظامي در جلسات فرمانداري 
تهران گزارش داد كه در بين كاالهاي اين س��ايت ها اقالم 
مسروقه نيز كشف شده است. رييس اتحاديه سمساران 
و امانت فروشان با بيان اينكه كار سمساري خريدوفروش 
كاالهاي دست دوم خانگي و اداري است، گفت: سمساران 
و آهن فروشان معمواًل با اشياي عتيقه سروكار ندارند اما 
ممكن است گاهي اشياي قديمي خانوادگي را خريدوفروش 
كنند كه درصد آن كم اس��ت. عبداللهي فرد يادآور ش��د: 
ازآنجاكه زمان و نحوه نگهداري اجناس دست دوم متفاوت 
است، نمي توان براي آنها نرخ تعيين كرد و قيمت ها در اين 

بخش بر اساس توافق خريدار و فروشنده تعيين مي شود.
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7 جهان

نگاهيبهنشرياتامريكاييدرواكنشبهسخنرانيرييسجمهوراياالتمتحده

چرا رهبران جهان به ترامپ  خنديدند؟
گروه جهان|

جمل��ه آقاي رييس جمه��ور درباره دس��تاوردهاي 
بي سابقه دولتش در تاريخ اياالت متحده تمام نشده، 
صداي خنده رهبران جهان فضاي س��الن را پر كرد؛ 
خنده اي كه نشان دهنده تصوري است كه جهان از 

يك رهبر سياسي منزوي دارد.
نش��ريه نيويورك تايم��ز درباره حض��ور ترامپ در 
مجمع عمومي س��ازمان ملل و واكنش كم س��ابقه 
رهبران حاضر در اين نشست به سخنراني او نوشته: 
ترامپ در جريان رقابت هاي انتخاباتي بارها مدعي 
ش��د كه دنيا به امريكا مي خندد. و حاال دنيا واقعا به 
او مي خندد. ترام��پ گفت كه “دولتش تقريبا بيش 
از هر دولت��ي در تاريخ اياالت متحده كار انجام داده 
“ ك��ه رهبران جه��ان خنديدند. ترام��پ گفت كه 
“انتظار چنين واكنش��ي را نداشته “ اما بعد درست 
مانند كمديني در اتاق پر از تماش��اچي گفت: »اما 
اش��كال ندارد.« اما واقعيت اين است كه خيلي هم 
اش��كال دارد. رييس جمهوري امريكا در مهم ترين 
نشست بين المللي جهان به باد تمسخر گرفته شده 
است. ترامپ در نشس��ت سال گذشته سازمان ملل 
از حاكميت و هويت ملي امري��كا حرف زد )و البته 
سوگند خورد كه كره ش��مالي را نابود كند( . امسال 
اما دس��تور كار ترام��پ به مراتب ترس��ناك تر بود، 
گرچه انسجام نداش��ت. او گفت: »هركدام از ما كه 
امروز اينجا هس��تيم از فرهنگ متمايز، تاريخ غني 
و مردماني برخورداريم كه حافظه تاريخي، سنت و 
ارزش هاي خاصي ما را به يكديگر پيوند زده است و 
اين باعث شده كه هيچ جايي براي ما مثل سرزمين 
مادري نباشد.« نيويورك تايمز در جايي ديگر نوشته: 
»به نظر مي رسد ترامپ نهادهايي را كه به باد انتقاد 
گرفته از جمله سازمان تجارت جهاني را نمي شناسد، 
نهادهايي كه بخش��ي از نظام پس از جنگ جهاني 
دوم هس��تند و توسط س��ازمان ملل ايجاد شده اند. 
نهادهايي كه اياالت متحده و متحدانش هنوز به نفوذ 
و كارآيي آنان باور دارند... گويي براي ترامپ همه چيز 
حول تحوالت سياسي داخلي امريكا و پاسخ دادن به 

مخالفان داخلي اش مي چرخد.« 

   مالل آور و خسته كننده 
نيويوركر: »بيش از 130 رهبر جهان و مقام ارشد در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل حضور داش��تند وقتي كه صداي 
خنده حضار به سخنان رييس جمهوري امريكا سالن را 
لرزاند. ترامپ كمي مكث كرد و پس از ابراز تعجب خود از 
واكنش رهبران جهان به سراغ فهرستي از دستاوردهايش 
رفت كه دستاورد بودنشان راستي آزمايي نشده يا حداقل 
حضار چنين تصور مي كردند. سخنراني نيم ساعته ترامپ 
منعكس كننده شكاف رو به افزايش كاخ سفيد و جهان بود. 
لحن ترامپ در اين سخنراني مالل آور و خسته كننده بود... 
حضور ترامپ در سازمان ملل در برهه اي بود كه متحدان 
قديمي روبروي هم ايس��تاده اند و رقبا هم تنش هايشان 

تشديد ش��ده است... سال گذش��ته با وجود لفاظي هاي 
انتخاباتي ترامپ، بيشتر رهبران جهان كنجكاو بودند و 
صبوري ديپلماتيك پيشه كردند تا ببيند كه جانشين اوباما 
چه خواهد گفت. امسال اما نشانه هاي فزاينده اي از قطع 
ارتباط ميان رهبر قدرتمندترين كشور جهان و بسياري از 

همتايان او در عرصه بين المللي وجود داشت. 

   كابوسي كه محقق شد 
آتالنتيك نوش��ته: هر كس كابوس��ي دارد و بزرگ ترين 
كابوس ترامپ خندي��دن جهان به امريكا بود؛ اتفاقي كه 
سه ش��نبه در مجمع عمومي س��ازمان ملل به حقيقت 
پيوست. اظهارات ترامپ در اين مجمع با هشدارهايي مبني 

بر اينكه امريكا اينگونه است و آنگونه نيست تبديل به يك 
جوك بزرگ در اين نشست جهاني شد. سخنراني ترامپ در 
مجمع عمومي سازمان ملل بدبيني او به چندجانبه گرايي 
و حمايت تمام قد او از اقتدارگرايي را تاييد كرد اما پرسش 
كليدي اين اس��ت كه از س��خنان ترامپ چه پيش بيني 

مي شود درباره آينده داشت؟ 
پس از 614 روز حضور ترامپ در كاخ سفيد، تقريبا چيزهاي 
زيادي درباره سياست خارجي ترامپ مي دانيم. او نگاهش 
به نقش اياالت متحده در جهان تقريبا به 30 سال پيش 
بازمي گردد، نگاهي همراه با ش��ك و ترديد به متحدان، 
مخالف تجارت آزاد و حامي قدرتمندان اقتدارگرا. بسياري 
از مقام هاي ارشد دفترش چندان با او هم عقيده نيستند و 

تالش مي كنند با نظرات او مقابله كنند كه موفقيت هايشان 
نسبي اس��ت. ترامپ فردي بي نظم است كه به فرايندها 
و رويه هاي معم��ول بوروكراتيك اعتقادي ن��دارد. او به 
ستايشگران خود عالقه دارد و كس��اني را كه از او تعريف 
نكنند دوست ندارد. رفتار او اغلب شوك كننده و به ندرت 
غيرقابل پيش بيني است. تمام اين ويژگي هاي ترامپ در 
سخنراني سه شنبه ديده شد. با اين حال دو چيز بود كه هنوز 
نمي دانيم: “دومين اقدام ترامپ در سطح جهاني چيست؟ 
“ و “پايان آن چگونه خواهد بود؟ “ براي كسي كه از نزديك 
وقايع را دنبال كرده، نش��انه هايي وجود دارد كه مي توان 

پاسخ اين پرسش ها را پيش بيني كرد. 
ترامپ به محض ورود به كاخ سفيد سريعا براي عملي 
كردن فهرست رياس��ت جمهوري خود دست به كار 
ش��د. س��فارت اياالت متحده را از تل آيو به اورشليم 
)بيت المق��دس( منتقل كرد؛ علي��ه كاالهاي چيني 
تعرفه وضع كرد؛ با پوتين در هلسينكي ديدار كرد، به 
ناتو تاخت و روابط با كره شمالي را عادي سازي كرد... 
اگر رياست جمهوري ترامپ يك رمان بود، اين بخش 
غم انگيزترين و آزاردهنده ترين بخش داس��تان بود. 
زمامداري ترامپ رمان نيس��ت اما تصور كردن آينده 
هم كار دشواري نيس��ت. ترامپ با يك بحران واقعي 
خارجي روبرو مي شود. سخنراني او نشان داد كه آقاي 
رييس جمهور هيچ چيز جديدي براي ارايه به چين و 
اروپا ندارد... ما اگر خوش شانس باشيم پايان اين داستان 

نه يك انفجار كه شيون و زاري خواهد بود.

   امريكاي منزوي 
نش��ريه پوليتيكو هم نوشته: ترامپ به جهانيان گفت 
كه منافع خود را بر آنان مقدم داشته و جهاني شدن را 
رد مي كند. در اين مطلب آمده: واكنش رهبران جهان 
به سخنان ترامپ، خنده بود. دومين حضور ترامپ در 
مجمع عمومي س��ازمان ملل قرار بود كه همچنان بر 
تعهد ترامپ به شعار “اول امريكا “ تاكيد كند. او از ديگر 
كشورها خواست كه اهداف و برنامه هاي خاص خود را 
دنبال كنند و اصرار داشت كه چنين جهاني به مراتب 
منس��جم تر خواهد بود. واكنش رهب��ران جهان اما از 

انزواي اياالت متحده حكايت داشت. 

ضربهسهمگينبهاعتبار»آنگالمركل«

پايان راه دولت آلمان نزديك است؟
گروه جهان| 

يك��ي از نزديك ترين متحدان آنگال مركل صدراعظم 
آلمان در اتفاقي غيرمنتظره از رياست گروه پارلماني 
ح��زب دموكرات مس��يحي كنار گذاش��ته ش��د كه 
نشان دهنده كاهش شديد قدرت سياسي صدراعظم 
آلمان بود. به نوشته فايننشال تايمز، مركل از نامزدي 
فولكر كاودر براي رياس��ت ائت��الف پارلماني احزاب 
دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي حمايت كرده 
بود؛ اما كويدر در برابر ارلف برينكهويس يكي ديگر از 
قانون گذاران حزب دموكرات مسيحي شكست خورد. 
صدراعظم اين راي گيري را »يك ساعت دموكراسي كه 
شكست را نيز شامل مي شود« توصيف و تصريح كرد 
كه هيچ راه آساني براي »شيرين كردن اين شكست« 
وجود ندارد. شكس��ت كاورد در انتخابات درون حزبي 
در فاصله زماني اندكي از مناقشات بر سر رييس آژانس 
اطالعاتي آلمان رخ داد و ضربه اي ديگر به مركل وارد 
آورد. مناقش��ات بر سر درخواس��ت استعفاي هانس 
گئورگ ماس��ن در نهايت با توافق اح��زاب دموكرات 
مسيحي، سوس��يال مسيحي و سوسيال دموكرات بر 
سر لزوم بركناري او پايان يافت، اما آشفتگي هاي اين 
مناقشات همچنان در دولت ائتالفي قابل مشاهده است. 
اينس پل، سردبير دويچه وله، شكست اين نامزد مورد 
اعتماد مركل در انتخابات درون حزبي را گواه آن دانست 
كه صدراعظم آلمان حمايت اكثريت نمايندگان حزب 
خود را از دست داده است. او همچنين نوشت كه معتقد 

است دوران زمامداري مركل به پايان رسيده. 
فولكر كاودر، نماينده بانفوذ حزب دموكرات مسيحي در 
بوندس تاگ، 13 سال رياست فراكسيون مشترك حزب 
آنگال مركل و حزب خواهر آن، يعني حزب سوس��يال 
مسيحي، را بر عهده داشت. كاودر كه يكي از افراد معتمد 
مركل به شمار مي آيد، با وجود برخورداري از حمايت 
قاطع صدراعظم براي انتصاب مجدد، در انتخابات درون 
حزبي روز سه شنبه شكست خورد؛ شكستي كه زلزله اي 

در دولت آلمان به شمار مي رود.
روساي فراكسيون هاي مجلس زماني بسيار موفق به 
شمار مي آيند كه كمتر كسي متوجه فعاليت سياسي 
آنها در پشت پرده شود. در سيستم پارلماني آلمان، آنها 
مسوول جلب نظر نمايندگان فراكسيون براي حمايت 
از سياس��ت هاي رهبر حزب هستند. اگر رهبر حزب 
صدراعظم كشور باش��د، رييس فراكسيون همزمان 
مس��وول آن است كه سياس��ت هاي رييس دولت را 
بي س��ر و صدا در پارلمان فدرال به كرس��ي بنشاند. 
البته در عمل هميشه چنين نمي شود. دولت كنوني 
آلمان از ابتداي امر پرحاش��يه بوده اس��ت. مذاكرات 
طوالني مدت  ميان احزاب مختلف آلمان براي تشكيل 
دولت با مجموعه اي از دسيس��ه ها، استعفاها و خطر 
دايم شكس��ت خوردن تالش ها و در نهايت احتمال 
برگزاري مجدد انتخابات پارلماني، همراه بود. اكنون 
درس��ت يك سال از انتخابات مي گذرد و اين پرسش 
مطرح است كه ائتالف احزاب دولتي آلمان چه زماني 

فرومي پاش��د و آلمان چه وقت مجبور خواهد ش��د 
درصدد برگزاري انتخاب جديد برآيد.

   انقالب در كاخ
اما بحث تنها بر سر اين نيست كه احزاب ائتالف دولتي 
آلمان به شدت اختالف نظر دارند و بر سر هر موضوعي 
مثل چيني بند زن ها بحث و جدل مي كنند و با به بازي 
گرفت��ن باقي مانده اعتب��ار خود ميان م��ردم، آن را از 
دست مي دهند. آنگال مركل حتي از حمايت اكثريت 
نمايندگان حزب خود هم برخوردار نيست. شكست مرد 
مورد اعتماد مركل در انتخابات درون حزبي، انقالبي در 
كاخ صدراعظم به شمار مي رود كه تنها يك سناريو براي 
آن قابل تصور است: برگزاري انتخابات زودهنگام بدون 
آنگال مركل، بدون شخصيتي كه روي هم رفته 13 سال 
تاثيري ماندگار بر سرنوشت آلمان و اروپا داشته است.

انتخاب رال��ف برينك هاوس، يك سياس��تمدار امور 
مالي به جاي فولكر كاودر از س��وي نمايندگان حزب 
مركل، آن هم درس��ت زماني ك��ه آلمان زير حمالت 
لفظي رييس جمهوري امريكا در سخنراني ساالنه او در 
نشست مجمع عمومي سازمان ملل قرار گرفته، وضعيت 
غريب و ناخوش��ايندي براي بزرگ ترين اقتصاد اروپا 
ايجاد كرده است.  به نظر  مي رسد بسياري از نمايندگان 
پارلمان فدرال آلمان هنوز متوجه جدي بودن اوضاع 
نشد ه اند. آنها توسط شهروندان آلمان انتخاب شده اند 
تا براي رفاه اين كشور خدمت كنند، نه اينكه دولت را 

به حال خود رها و هفته ها بر سر پست  و مقام چانه زني 
كنند. از اين ش��رايط تنها و تنها حزب راست  افراطي 
پوپوليستي »آلترناتيوي براي آلمان« سود مي برد. اين 
حزب شكست كاودر در انتخابات درون حزبي را نشانه 

پايان دوره مركل توصيف كرده است.

   پياده كردن تنها شخصيت قابل اعتماد
از نخس��تين روز تش��كيل دولت كنوني آلمان، احزاب 
تش��كيل دهنده ائت��الف آن فاقد يك پروژه سياس��ي 
مشترك و از آن مهم تر فاقد شخصيت هاي توانا با قابليت 
پذيرفتن مسووليت هدايت كش��ور در شرايط سخت 
كنوني آلمان بودند. تنها شخصيت بزرگ و مطرح در اين 
مجموعه تا روز سه شنبه تاريخي، آنگال مركل بود كه در 
هر شرايطي مي توانست با ناديده گرفتن شكاف عميق 

ميان احزاب دولت ائتالفي آلمان و حتي اختالفات داخلي 
حزب خود، عمل كند. اما به نظر مي رسد دوران مركل 
 هم به پايان رسيده است. نمايندگان دو حزب دمكرات 
مسيحي و سوسيال مسيحي كه فراكسيوني مشترك در 
پارلمان فدرال آلمان دارند، فقط فولكر كاودر را بركنار 
نكردند؛ بلكه در شرايط بي ثبات كنوني، صدراعظم آلمان 
را در افكار عمومي اين كشور بي اعتبار كردند. اكنون ديگر 
پرسش اين نيست كه دوران زمامداري آنگال مركل به 
پايان رسيده اس��ت يا خير. پرسش اين است كه دولت 
آلمان با چه س��رعتي به پايان خط مي رس��د. تحوالت 
پيش روي آلمان بسيار قابل توجه است و ديگر تنها دليل 
آن اين نيست كه حزب جناح راستي »آلترناتيوي براي 
آلمان« و دونالد ترامپ از ش��رايط موجود )چرخش به 

راست عمومي در اروپا( بسيار خشنود هستند.

دريچه

كوتاه از منطقه

 چند روز نفس گير 
تا رياست جمهوري عراق

گ�روه جهان|  چند روز مانده تا تعيين ش��خصي 
مناسب براي آنكه بر كرس��ي رياست جمهوري در 
عراق تكيه بزن��د و رقابت بين نامزده��اي دو حزب 
اتحاديه ميهني و دموكرات كردستان عراق به شدت 
نزديك اس��ت. به گزارش ايرنا، فواد حس��ين نامزد 
حزب دموك��رات كردس��تان ع��راق و برهم صالح 
نامزد حزب اتحادي��ه ميهني كردس��تان عراق در 
روزهاي اخي��ر رايزني هاي جداگان��ه اي را در بغداد 
آغاز كرده اند. فواد حسين ديروز چهارشنبه با هادي 
عامري رهبر فراكس��يون الفتح ديدار كرده است و 
برهم صالح هم در نجف اش��رف با مقتدا صدر بر سر 
تصدي پست رياس��ت جمهوري رايزني مي كند. به 
اعتقاد كارشناس��ان، طرح اسامي نامزدهاي مطرح 
رياست جمهوري دو حزب دموكرات و اتحاديه ميهني 
كردستان عراق در روزهاي اخير به صحنه مچ اندازي 
سياسي بين دو فراكسيون بزرگ شيعي در پارلمان 
عراق نيز تبديل شده است. فراكسيون الفتح )نزديك 
به حشد شعبي و گروه هاي مقاومت اسالمي( حمايت 
اوليه خود را از برهم صالح، و بخشي از سائرون )مورد 
حمايت مقتدي صدر( حمايت ضمني خود را از فواد 
حسين بيان كرده است. برخالف گزارش هاي اوليه 
كه پيش بيني كرده بودند فواد حسين به دليل مواضع 
واض��ح خودش و حزبش در حمايت از همه پرس��ي 
جدايي كردس��تان از عراق در سال 2017 شانسي 
براي تصدي پست رياست جمهوري ندارد، اما رقابت 
دو فراكسيون بزرگ شيعي در پارلمان عمال شانس 
فواد حسين را نيز باال برده است. رائد فهمي دبيركل 
حزب كمونيست و عضو برجسته فراكسيون سائرون 
گفته است كه نامزد حزب دموكرات كردستان عراق 
لياقت پست رياست جمهوري را دارد. فهمي همچنين 
گفته كه فراكسيون سائرون از هيچ يك از نامزدهاي 
رياست جمهوري جانبداري نمي كند و منتظر است 
كه دو حزب اتحاديه ميهني و دموكرات در خصوص 
يك نامزد واحد به تفاهم برسند. اما جريان سياسي 
موسوم به ائتالف محور ملي وابسته به عرب هاي سني 
اعالم كرده با قدرت از نامزد حزب دموكرات كردستان 
براي تصدي پست رياست جمهوري حمايت مي كند. 
هنوز مشخص نيست كه همه جناح هاي اين ائتالف 
از نامزدي فواد حسين حمايت كرده اند يا فقط بخشي 
از آنها. گزارش ها حاكيست كه دو حزب كرد به اين باور 
رسيده اند كه بايستي بر سر نامزد رياست جمهوري به 

توافق برسند و رايزني ها را نيز آغاز كرده اند.

 رييس پارلمان عراق
 به كويت رفت

تغيير استراتژي نظامي امريكا 
در افغانستان 

وزير دفاع امريكا گفته با توجه به افزايش حمالت 
طالبان در افغانس��تان، ارتش امريكا تاكتيك و 
استراتژي خود در اين كشور را تغيير خواهد داد. 
به گزارش آريانيوز، جيمز متيس گفته: »طالبان 
توانس��ته در يك س��ال اخير ب��ا حمالت خود 
تلفات جاني زيادي بر نيروهاي امنيتي داخلي 
افغانستان وارد كند و ما با افزايش سطح حمايتي 
خود در برخي از مناطق درصدد تغيير تاكتيكي 
ارتش هس��تيم.« براس��اس اس��تراتژي دولت 
ترامپ، ادعا شده بيشترين تمركز امريكايي ها 
بر س��ركوب داع��ش خواهد ب��ود و در كنار آن 
نيروهاي امريكاي��ي با ارايه مش��اوره به ارتش 
افغانستان كمك بسزايي براي مقابله با طالبان 

انجام مي دهند.

اتحاد »نواز شريف« عليه 
»عمران خان« با حزب مردم 

نواز شريف نخست وزير پيشين پاكستان، براي 
تش��كيل حزب مخالف قدرتمند دولت حاكم، 
اتحاد با حزب »مردم« را خواس��تار ش��د. منابع 
خبري پاكستان گزارش دادند هدف نواز شريف 
از اين درخواست تش��كيل ائتالفي قدرتمند از 
احزاب جناح مخالف براي مقابله با سياست هاي 
حزب حاكم تحريك انصاف به رهبري عمران خان 
است. نواز شريف با حكم دادگاه عالي اسالم آباد 
بطور مش��روط از زندان آزاد شده است. او پيشتر 
از سوي دادگاه احتساب به جرم انتقال غيرقانوني 
منابع پولي به خ��ارج و خريد امالك در انگليس 

محكوم به زندان شده بود.

قطار سريع السير مكه به مدينه 
راه افتاد

پروژه قطار سريع السير حرمين كه دو شهر مكه و 
مدينه را به يكديگر متصل مي كند پس از ۹سال 
سرانجام افتتاح ش��د. به گزارش ايسنا، اين قطار 
برقي كه ظرفيت جابه جايي 60 ميليون مسافر 
در سال را دارد، با سرعت 300كيلومتر بر ساعت 
در فاصله 2ساعت و 10دقيقه بين دو شهر مقدس 
مكه و مدينه تردد مي كند. خط راه آهن ميان دو 
شهر مكه و مدينه به طول 4۵0 كيلومتر از شهر 
اقتصادي ملك عبداهلل گذر مي كند و يك مسير 
انحرافي 3.7۵ كيلومتري نيز به سمت فرودگاه 

بين المللي ملك عبدالعزيز جده دارد.

رييس جديد پارلمان عراق در نخستين سفر رسمي 
خارجي خود پس از تصدي اين س��مت وارد كويت 
شد. به گزارش روسيااليوم، محمد حلبوسي در ابتداي 
ورود به كويت مورد اس��تقبال همتاي كويتي خود 
قرار گرفت. روابط دوجانبه ميان عراق و كويت شاهد 
تحوالت مثبتي است و در سال 2011 با هدف حل 
مسائل موجود ميان دو كشور براساس قطعنامه هاي 
بين المللي كميته وزارتي مشترك تشكيل شده است.

اعتصابآرژانتينيهادراعتراض
بهسياستهاياقتصادي

گ�روه جهان| با اعتصاب سراس��ري در اعتراض به 
سياس��ت هاي اقتصادي دولت آرژانتين، فروشگاه ها 
فعاليت خ��ود را براي 24 س��اعت متوق��ف كردند. 
به گ��زارش رويت��رز، بزرگ ترين اتحادي��ه آرژانتين 
خواس��تار برگزاري اعتصاب سراس��ري در اعتراض 
به نحوه مديريت اقتصاد توس��ط دولت مائوريس��يو 
ماكري رييس جمهوري آرژانتين شده بود. به دنبال 
اين اعتصاب، خدمات حمل و نقل عمومي نيز متوقف 
ش��دند. اعتصاب كنندگان خواس��تار اين شدند كه 
دولت اقداماتي را براي جبران خس��ارات وارد شده به 
فعاليت هاي تجاري به دليل افزايش نرخ تورم و كاهش 
ارزش پزو انجام دهد. نرخ ت��ورم در آرژانتين به فراتر 
از 40 درصد در س��ال جاري رسيده است. در همين 
حال به دنبال استعفاي ناگهاني رييس بانك مركزي 
آرژانتين، ارزش واحد پولي اين كشور بار ديگر كاهش 
يافت. رييس بانك مركزي آرژانتين كه فقط سه ماه در 
اين سمت فعاليت كرده بود، داليل شخصي را عامل 
استعفاي خود خوانده است. وزارت خزانه داري آرژانتين 
نيز در بيانيه اي اعالم ك��رده اين اعتصاب ضرر 31.6 
ميليارد پزويي )800 ميليون دالري( براي اين كشور 
به همراه داشته است. معلمان و كارگران بخش هاي 
خدمات عمومي نيز در حالي به اين اعتصاب پيوستند 
كه مردم آرژانتين از دولت خواسته اند تدابير اقتصادي 
جدي براي مقابله با بحران مالي اتخاذ كند. آرژانتين به 
عنوان يكي از اقتصادهاي نوظهور جهان با چالش هاي 

جدي اقتصادي و مالي روبرو شده است.

تقويتيواندرجنگتجاري
چينوامريكا

گروه جهان| جنگ تجاري چين و امريكا طبيعتا 
»برد � برد« نخواهد بود، اما برآيند آن مي تواند چين 
را از لحاظ مالي، بانكي و ارز ملي يوان تقويت كند. به 
گزارش ايرنا، درسال جاري ميالدي و به ويژه پس از 
شدت گرفتن اختالفات پكن و واشنگتن از ماه مارس 
به بعد، بسياري از نهادهاي مالي و ارزي چين و حتي 
بانك مركزي اين كشور موفق شدند استفاده از يوان 
را در مبادالت تجاري بين المللي افزايش دهند. چين 
سال هاست براي تبديل يوان به يك ارز بين المللي 
تالش مي كند و مناقشه تجاري اين كشور با امريكا 
تحقق اين هدف را تسهيل كرده است. كشورهايي كه 
هدف نبردهاي تجاري امريكا قرار مي گيرند طبيعتا 
براي مصون ماندن از پيامدهاي آن به دنبال معامالت 
تجاري با ارزهاي ديگ��ر مي روند و در اين ميان، ارز 
چين بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. 
آمارها نشان مي دهند كه نهادهاي مالي فرامرزي و 
افراد توانسته اند تا سه ماهه دوم سال جاري ميالدي 
ميزان دارايي هاي يواني را در كشورهاي ديگر و در 
بانك هاي خارجي به 717 ميليارد دالر افزايش دهند 
و اين باعث مي ش��ود تا تسلط ارز ملي چين بر بازار 
مالي و بانكي دنيا تقويت شود. اگرچه يوان هنوز به 
قدرت برابري با دالر در معامالت نرسيده است، اما 
هراندازه امريكا بر متحدان تجاري و ديگر كشورها 
بيشتر فشار مي آورد، آنها به بازنگري در استفاده از 
دالر در معامالت و يافتن ارزهاي جايگزين بيشتر 

ترغيب مي شوند.

اروپااولويتهاياقتصادي
مهمتريازبرگزيتدارد

گروه جه�ان|  برونو لومي��ر وزير دارايي فرانس��ه، 
پيشنهاد ترزا مي نخس��ت وزير بريتانيا، درباره روابط 
با اتحاديه اروپا در دوران پس��ا برگزي��ت را غيرقابل 
قبول خوانده و گفته اين پيشنهاد ضربه اي مرگبار به 
اروپاست. به گزارش اسپوتنيك، برونو به دنبال جلسه 
سران اتحاديه اروپا در س��الزبورگ اتريش كه در آن 
رهبران اروپا از پذيرش طرح هاي پس��ابرگزيتي ترزا 
مي خودداري كردند، گفت��ه: »اگر درباره اين مفهوم 
تس��ليم ش��ويم كه مي توانيم از اتحاديه اروپا خارج 
ش��ويم و همه منافع حاصل از بازار مشترك را حفظ 
كنيم، اين به معناي پايان اروپا است. آنچه براي ما مهم 
است آينده اروپا و نه بريتانيا است. بنابراين تصميمي 
نخواهي��م گرفت كه آينده اتحادي��ه اروپا را تضعيف 
كند.« لومير تاكيد كرده پيشنهاد ترزا مي كه بر تجارت 
آزاد لندن- بروكسل درباره كاالها تمركز دارد، خطوط 
قرمز فرانسه را نقض كرده است. او گفته: »ما خواستار 
توافقي جامع هس��تيم نه فقط در زمينه كاالها. همه 
تصميماتي كه به شهروندان اروپايي پيشنهاد مي كند 
مي توانند اتحاديه را ترك كنند و همه امتيازات اين 
اتحاديه را حفظ كنند، انتح��اري خواهد بود. ما اين 
را نمي پذيريم.« بر اس��اس طرح دولت بريتانيا كه به 
چكرز معروف ش��ده، لندن قصد دارد تا در دوره پسا 
برگزيت به تمام مقررات تجاري اين نهاد درباره كاال 
پايبند بماند، تدابير ويژه اي براي تسهيل عبور و مرور 
در نظر بگيرد و همچنان به عضويت در سازمان هاي 

مهم اروپايي ادامه دهد.

كرهجنوبي:توافقجديدبا
كرهشماليباقبلمتفاوتاست
گروه جهان|  رييس جمهور كره جنوبي در واكنش به 
ترديدها درباره تعهد كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، 
به دست كشيدن از بمب هاي هسته اي گفته اين دور از 
تعامالت ديپلماتيك با پيونگ يانگ با توافقات ديگري 
كه مذاكرات پيشين را با شكست مواجه كرده، كامال 
متفاوت است. او همچنين احتمال ديدار مجدد ترامپ 
و كيم تا پيش از پايان سال جاري را تاييد كرده است. به 
گزارش آسوشيتدپرس، مون جائه اين رييس جمهور 
كره جنوبي، هفته گذشته در پيونگ يانگ با كيم جونگ 
اون رهبر كره ش��مالي ديدار و تعهدات بيشتري را در 
خصوص توقف برنامه تس��ليحاتي اين كشور دريافت 
كرد. مون اين هفته در اجالس مجمع عمومي سازمان 
ملل ش��ركت دارد تا با ترامپ و س��اير رهبران جهان 
ديدار كند و درب��اره اقداماتش براي بازگرداندن صلح 
به ش��به جزيره كره توضيح دهد. او در مركز »شوراي 
روابط خارجي«گفته: »كامال طبيعي اس��ت كه شك 
و ترديدهاي زيادي درب��اره قصد و نيت صادقانه كيم 
جونگ اون وجود داشته باشد. اين بار اما كامال متفاوت 
است. چيزي كه اين بار تغيير كرده اين است كه با وجود 
اقدامات پيشين كه در مسير اجراي توافق با شكست 
مواجه شدند، اقدام فعلي با تصميم گيري هاي ترامپ 
و كيم همراه بوده و نمايندگان آنان روند اين توافق را 
پيگيري مي كنند.« مون جائه اين تاكيد كرده: »اين 
تعهدي است كه از س��وي ترامپ و كيم در برابر تمام 
جهان ص��ورت گرفته و به نظر من به همين دليل اين 

تعهد حفظ خواهد شد.«

اردوغان:رابطهباامريكابهكمك
تجارتتقويتميشود

گروه جهان|  رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركيه گفته روابط بين اين كش��ور و اياالت متحده 
با كمك س��رمايه گذاري و تج��ارت تقويت خواهد 
ش��د. به گزارش يورونيوز، رييس جمهوري تركيه 
اين س��خنان را چهارش��نبه در جم��ع نمايندگان 
شركت هاي امريكايي بيان كرد. اين در حالي است 
كه آنكارا و واشنگتن بر سر بازداشت اندور برانسون 
كش��يش امريكاي��ي در تركيه به اتهام مش��اركت 
در كودتاي نافرجام، بحران س��وريه و درخواس��ت 
آنكارا براي استرداد فتح اهلل گولن، روحاني مخالف 
رييس جمهوري تركيه از واش��نگتن، اختالف نظر 
دارند. اصرار دولت اردوغان به ادامه بازداشت اندرو 
برانس��ون بوده كه باعث شده اس��ت دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري اياالت متحده تحريم هايي را عليه 
آنكارا وضع كند. اين اتفاق با كاهش بي سابقه ارزش 
لير و افزايش نرخ تورم همراه ش��ده و بانك هاي اين 
كشور را با بحران بدهي مواجه ساخته است. تركيه 
نيز در واكنش، تعرفه هايي تالفي جويانه را بر واردات 
برخي كاالهاي امريكايي از جمل��ه الكل، خودرو و 
سيگار وضع كرده است. اردوغان گفته: »بر اين باورم 
كه شراكت راهبردي ما با اياالت متحده با وجود تمام 
فراز و نشيب ها، با س��رمايه گذاري و تجارت بيشتر 
تقويت خواهد شد.« به گفته رييس جمهوري تركيه، 
آنكارا هر گامي را كه نياز باشد برمي دارد تا بازرگانان 
و ش��ركت ها از تصميمات اتخاذ شده در زمينه هاي 

تجاري متضرر نشوند.
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جهان8ديدگاه
راستي آزمايي سخنان ترامپ 
در مجمع عمومي سازمان ملل

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا در سخنراني 
خود در مجمع عمومي سازمان ملل اظهاراتي را مطرح 
كرد كه با واقعيت تناقض داش��ت. پايگاه اينترنتي 
»پولتيفكت« نوشت، دونالد ترامپ در اين سخنراني از 
رهبران جهاني خواست در حوزه هايي بر مبناي منافع 
مشترك همكاري كنند و در عين حال بر سياست 
»اول امريكا«ي خود تاكيد كرد و گفت: »ما ايدئولوژي 
جهاني شدن را رد مي كنيم و دكترين ميهن پرستي 

را مي پذيريم.« 
او همچنين در پرداختن به مساله كره شمالي، ايران 
و امني��ت ملي گفت: »كره ش��مالي از زم��ان ديدار 
كيم جونگ اون، رهبر اين كش��ور با ترامپ اقدامات 
 تحسين برانگيزي صورت داده اس��ت.« اين ادعا اما 
چندان درست نيست. از زماني كه ترامپ و كيم در 
س��نگاپور ديدار كرده اند، اين كشور آسيايي ظاهرا 
آزمايش هاي موشكي و هسته اي خود را متوقف كرده 
اما تاسيسات هسته اي يانگ بيون كره شمالي هنوز 
فعال است و همچنين مداركي مبني بر غني سازي 
بيش��تر اورانيوم در تاسيسات مخفي اين كشور نيز 
وج��ود دارد. يك ماه پس از نشس��ت كيم و ترامپ، 
پژوهشگران موسسه »ميدل بري« كه بر منع گسترش 
تسليحات هسته اي تمركز دارد، مداركي را افشا كردند 
كه به اعتقاد آنها مبني بر وجود تاسيساتي مخفي در 
كانگسون براي غني سازي اورانيوم بود. مايك پومپئو 
وزير امور خارجه دولت ترامپ هم ماه جوالي در جلسه 
استماع كميته روابط خارجي سنا به ادامه توليد مواد 

شكافت پذير از سوي كره شمالي اشاره كرد. 
ترامپ در بخ��ش ديگري از س��خنانش گفت: »در 
سال هاي پس از امضاي توافق هسته اي ايران، بودجه 
نظامي اين كش��ورحدود ۴۰ درص��د افزايش يافته 
است.« اما ترامپ درباره افزايش بودجه نظامي ايران 
پ��س از حصول برجام در دوران رياس��ت جمهوري 
باراك اوباما، غلو كرده است. براساس گزارش موسسه 
تحقيقاتي صلح بين المللي استكهلم، بودجه نظامي 
تهران از ۱۰.۸ ميليارد دالر در سال ۲۰۱۵، در سال 
گذش��ته به ۱۴.۱ ميليارد دالر افزايش يافت كه اين 

افزايشي ۳۰ درصدي است. 
رييس جمهور امريكا در ادامه س��خنانش در مجمع 
عمومي سامان ملل گفت: »زماني نه چندان دور ونزوئال 
يكي از ثروتمندترين كشورهاي جهان بود.« تورم و 
فروپاشي اقتصادي ونزوئال امري بارز است، اما آيا اين 
ادعاي ترامپ حقيقت دارد و ونزوئال واقعا روزي يكي از 
ثروتمندترين كشورهاي جهان بوده است؟ دني بهر، 
كارشناس موسسه بروكينگز در اين باره مي گويد: »به 
نظرم اطالق يكي از ثروتمندترين كشورهاي جهان به 
ونزوئال اغراق آميز است. در اواخر دهه ۱۹۶۰ ميالدي 
سرانه توليد ناخالص داخلي ونزوئال با كشورهاي داراي 
درآمد باال قابل مقايسه بود و در دهه ۷۰ و ۸۰ ميالدي 
به عنوان يكي از ثروتمندترين كشورهاي امريكاي 
التين ش��ناخته مي شد.« ش��نن اونيل، كارشناس 
امريكاي التين در شوراي روابط خارجي، در اين باره 
مي گويد: »با اين وجود ونزوئال همچنان از نظر بانك 
جهاني، كشوري با درآمد متوسط محسوب مي شد 
و هيچگاه درآمدي همانند امريكا، بريتانيا، فرانس��ه 
و ديگر كشورها نداش��ت. درآمد سرانه ونزوئال هرگز 
به حد اس��پانيا يا پرتغال كه درآمد پاييني در ميان 
كش��ورهاي اروپايي دارند، نرسيد و هميشه درصد 
قابل توجهي از مردم آن در فقر زندگي مي كرده اند.« 
هرولد ترينكوناس، پژوهش��گر دانش��گاه استنفورد 
و كارش��ناس امري��كاي التين، هم گف��ت: » اگر به 
گذشته هاي دورتر بازگرديم، ونزوئال در ۱۹۵۰ ميالدي 
چهارمين كشور جهان از لحاظ سرانه توليد ناخالص 
داخلي بود، اما اين آمار در مقايسه با كشورهايي بود كه 
اقتصادشان در جنگ جهاني دوم نابود شد. به محض 
آنكه اروپا و ژاپن خود را بازيافتند، ونزوئال چندين دهه 
پيش از چاوز و مادورو به سرعت از جمع كشورهايي با 

توليد ناخالص داخلي باال خارج شد.«
ترامپ در جايي ديگر از سخنراني خود گفت: »امريكا 
بزرگ ترين اهداكننده در جهان در زمينه كمك هاي 
خارجي اس��ت.« اگر مي��زان دالري ك��ه امريكا به 
كشورهاي ديگر اهدا مي كند مبنا قرار گرفته شود، 
ترامپ درست مي گويد؛ اما بر مبناي نسبت كمك ها 
به بزرگي اقتصاد، بيش از ۲۰ كش��ور در كمك هاي 
خارجي بخشنده تر از اياالت متحده هستند. ميزان 
پولي كه امريكا در سال ۲۰۱۶ اهدا كرده، ۲۸.۵ ميليارد 
دالر بوده كه در اين آمار از ساير كشورها پيشي گرفته 
است. اما اگر اين آمار بر مبناي بزرگي اقتصاد بررسي 
شود، امريكا در ميان ۳۹ كشور اهداكننده، در جايگاه 
بيس��ت وپنجم قرار مي گيرد. در سال ۲۰۱۷ امريكا 
۰.۱۸ درصد از درآمد ملي خود را صرف اين كار كرد. 
امارات با تخصيص ۱.۳۱ درصد در جايگاه نخست و 
س��وئد و لوكزامبورگ به ترتيب با تخصيص ۱.۰۱ و 
۰.۹۹ درصد از درآمد ملي به كمك هاي خارجي در 

جايگاه دوم و سوم قرار داشتند.
رييس جمهوري امريكا همچنين گف��ت: »پس  از 
پيوس��تن چين به س��ازمان تجارت جهاني، امريكا 
بيش از سه ميليون شغل توليدي و ۶۰ هزار كارخانه 
را از دست داد.« داده هاي رسمي نشان مي دهند كه 
بخش توليدي امريكا از سال ۲۰۰۱ و با پيوستن چين 
به سازمان تجارت جهاني، ۴.۴ ميليون شغل از دست 
داده است. بررسي داده هاي اداره آمار امريكا نيز نشان 
مي دهد كه امريكا در سال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ حدود 
۱۰۰۰ مورد از كارخانه ها را از دست داده است. اما اين 
كاهش  تماما به دليل ورود چين به سازمان تجارت 
جهاني نبوده و اتوماسيون نيز نقش قابل توجهي در 

اين زمينه داشته است.
ترامپ در س��خنراني خود به اين مس��اله اشاره كرد 
كه امسال ركورد بودجه نظامي ۷۰۰ ميليارد دالر را 
حفظ كرده و براي سال آينده آن را به ۷۱۶ ميليارد دالر 
مي رساند. اليحه بودجه نظامي امريكا كه اويل سال 
جاري ميالدي ارايه شد، بودجه دفاعي پايه و عمليات 
خارجي را ۷۰۰ ميليارد دالر در س��ال مالي ۲۰۱۸ و 
۷۱۹ ميليارد دالر در سال مالي ۲۰۱۹ تعيين مي كند. 

ترامپ در سخنانش چند ميليارد را جا انداخت.

دور بعدي بحران

آنچه مي بايست از 2008 مي آموختيم

نفرين  فروپاشي مالي  ابدي  است

گروه جهان| طال تسليمي|
 در اوايل قرن حاضر ميالدي بيش��تر كارشناس��ان 
اقتصادي در جهان توس��عه يافته باور داش��تند كه 
بروز يك فاجعه تمام عيار اقتصادي اتفاقي مربوط به 
گذشته اس��ت يا در بدترين حالت، مي تواند با فراز و 
نشيب هاي بازارهاي نوظهور مرتبط باشد. تفكر عمده 
بر اين بود كه نظام هاي مالي در كشورهاي ثروتمند 
خيلي پيچيده تر از آن است كه به سادگي فرو بپاشد: 
بازارها قابليت هماهنگ س��ازي و نظارت بر خود را 
داشتند؛ سياست گذاران چرخه تجارت را به گردش 
درآورده بودند؛ ركود اقتصادي كوتاه مدت، كم عمق 

و نادر مي نمود.
هفت س��ال بعد، قيم��ت امالك در سراس��ر اياالت 
متحده به شدت كاهش يافت و به دنبال آن، از ارزش 
ابزارهاي پيچيده مالي كه در بخش امالك به عنوان 
وثيقه استفاده ش��ده بود، كاسته شد و زنجيره اي از 
اتفاقات پديد آمد كه وخيم ترين فروپاشي اقتصادي 
جهان از زمان ركود بزرگ به بعد را رقم زد. در س��ال 
۲۰۰۸، بانك ه��ا، پرداخت كنندگان وام مس��كن و 
بيمه گذاران ورشكست شدند. وام دهي متوقف شد. 
فاجعه خيلي زودتر و در سطحي گسترده تر از انتظار 
منتشر شد. تا سال ۲۰۰۹، اقتصادهايي كه سه  چهارم 
توليد ناخالص داخلي جهان را تش��كيل مي دادند، 
كوچك ش��دند. يك دهه از اين اتفاقات گذش��ته و 
بيشتر اين اقتصادها از بحران خارج شده اند، اما روند 
بهبود كند و دردناك بود و بسياري از آسيب هاي آن 

همچنان قابل مشاهده است.
ملك��ه اليزاب��ت دوم در نوامبر ۲۰۰۸ در اش��اره به 
بحران، پرسيد: »چرا كس��ي متوجه آن نشد؟« اين 
سوالي است كه هنوز هم كارشناسان اقتصادي با آن 
دس��ت  و  پنجه نرم مي كنند. ۱۰ سال از اين بحران 
مالي گذش��ته و جهان چيزهاي زيادي آموخته، اما 
اين س��وال هنوز حل نشده اس��ت. اين اتفاق يادآور 
اين مساله بود كه آس��يب هاي ناشي از بحران مالي 
بس��يار بيش��تر از ركودهاي متداول اس��ت و بهبود 
شرايط مدت زمان بيش��تري طول مي كشد. جهان 
همچنين آموخته اس��ت كه سرعت و قاطعانه  بودن 
واكنش دولت ها به بحران مي تواند تاثير قابل توجهي 
بر روند بهبود بگذارد. بعد از ۲۰۰۸، سياست  مداران 
و سياس��ت گذاران در حالي كه ب��راي جلوگيري از 
فروپاشي اقتصاد و محدودسازي آسيب هاي بحران 
تالش مي كردند، به تدري��ج درس هاي بحران هاي 
قبلي را كه فراموش كرده  بودند، از نو آموختند. اين 
كوته بيني تاريخي بدين معنا بود كه آنها در پذيرش 
گستردگي مشكل و استفاده از ابزاري كه براي مقابله 
با آن نياز داشتند، تعلل كردند. اين مساله همچنان 
مهم ترين هشدار بحران مالي ۲۰۰۸ است: كشورها 
هيچگاه نبايد خود را از مخاطره يك فاجعه مالي در 
ام��ان بدانند. بحراني ديگر ه��م رخ خواهد داد و هر 
اندازه كه جهان درس هاي آخرين بحران را فراموش 
كند، اسيب هاي بحران بعدي به همان اندازه شديد 

خواهد بود.

   آغاز فروپاشي
پيش از سال ۲۰۰۷، بيش��تر كارشناسان اقتصادي 
در نتيجه حس امنيتي نادرس��ت ناش��ي از آرامش 
غيرمتداول اقتصادي در دو دهه و اندي پيش از آن، 
در خواب و رويا بودند. اياالت متحده در سال ۲۰۰۱ 
و پيش از ركود، كم عمق و س��اده بود. در س��ال هاي 
۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷، نوسان نرخ رشد اقتصادي در اياالت 
متحده بسيار كم بود. بيش��ترين كاهش ساالنه در 
توليد ناخالص داخلي در س��ال ۱۹۹۱ برابر با ۰.۰۷ 
درصد و بيشترين افزايش آن در سال ۱۹۹۹ برابر با 
۴.۹ درصد بود. نرخ تورم هم پايين و نسبتا ثابت بود.
اين دوره به »نوين س��ازي بزرگ« مش��هور ش��ده 
است. اوليوير بالنكارد و جان سيمون دو كارشناس 
اقتصادي در مطلبي در سال ۲۰۰۱ نوشتند: »كاهش 
نوسانات توليد ثابت به نظر مي رسد و احتمال تغيير 
اين روند به شدت كم است. چنين مساله اي احتمال 
بروز ركود را بس��يار كم مي كند.« اما در اين ديدگاه 
به بخش زيادي از آنچ��ه در غرب در حال وقوع بود، 
توجهي نش��ده ب��ود و مهم تر آنكه در بيش��تر موارد 
كارشناسان اقتصادي تنها دو دهه قبل و از زمان پايان 
جنگ جهاني دوم را مورد بررسي قرار مي دادند. در 
آن بخش كوچك از تاريخ، اقتصاد امريكا به استثناي 
م��واردي كه فدرال رزرو نرخ بهره را به ميزان زيادي 
افزايش داده بود، همواره رشد داشت؛ اما فزايش نرخ 
بهره براي مدت زمان كوتاهي روند رشد را معكوس 
مي كرد و پ��س از آن اقتصاد مجددا بهبود مي يافت. 
اين اطمين��ان معموال با يك باور درباره س��قوط ها 
همراه مي شد: كارشناس��ان اقتصادي اين مساله را 
با سيم گيتار مقايس��ه مي كردند كه هرچه با قدرت 
بيشتري كشيده شود، سريع تر بازمي گردد و نتيجه 
مي گرفتند كه ركودها هر اندازه كه دردناك تر باشد، 
بهب��ود قدرتمندت��ر خواهد ب��ود. بحران هاي مالي 
سيس��تماتيك تقريبا بدون هيچ استثنايي همواره 
به سقوط شديد اقتصادي انجاميده اند. همانطور كه 
تحقيقات درباره بحران اقتصادي )كارمن رينهارت، 
وينسنت رينهارت و كنت روگاف( نشان داد، بحران 
مالي سيس��تماتيك تقريبا همواره به سقوط شديد 
اقتصادي انجاميده و سيم گيتار هم به سر جاي خود 

باز نگشته است. 
همه آمارها و داده هاي تاريخي اين حقيقت را فرياد 
مي زنند. اطالعات مربوط به ۱۴ مورد از وخيم ترين 
بحران ه��اي مالي از زمان پايان جنگ جهاني دوم تا 
سال ۲۰۰۷ نش��ان مي دهند كه اين بحران ها بطور 

متوس��ط با س��قوط اقتصادي همراه بوده اند كه به 
كاهش دست كم هفت درصدي توليد ناخالص داخلي 
كشورها انجاميده كه رقمي بسيار باالتر از افت توليد 
در زمان ركودهاي معمولي )بدون بحران مالي( است. 
در وخيم ترين م��ورد، زماني كه بحران مالي س��ال 
۲۰۰۱ آرژانتين را وادار كرد كه در نتيجه ناتواني در 
بازپرداخت بيش از ۱۰۰ ميليارد دالر بدهي خارجي 
اعالم ورشكستگي كند، سرانه توليد ناخالص داخلي 
اين كشور بيش از ۲۱ درصد كاهش يافته بود. بطور 
ميانگين، در همه موارد بحران مالي ياد شده نزديك 
به چهار س��ال طول كشيد تا س��رانه توليد ناخالص 
داخلي به سطح پيش از ركود بازگردد. اين مدت زمان 
خيلي طوالني تر از يك ركود معمولي بود كه مي شد 

در آن مجددا شاهد رشد اقتصادي بود.

  آموزه هاي حقيقي ركود
مس��اله قابل توجه ديگر اينكه همه ۱۴ مورد بحران 
مالي ش��ديد بعد از جنگ جهاني دوم، در ميانه دهه 
۱۹۷۰ رخ داد. سه دهه اول پس از ۱۹۴۶ به شيوه اي 
غيرع��ادي خالي از هر نوع فاجعه مالي بود. علت هم 
احتماال كنترل شديد جريان هاي بين المللي سرمايه 
بود كه بخشي از نظام برتون وودز را تشكيل مي داد 
و در عين حال يادآور اين اس��ت ك��ه بازارهاي آزاد 
سرمايه اگرچه مزاياي زيادي دارند، اما نوساناتي نيز 
در پي خواهند داش��ت. اما بحران هاي پس از اواسط 
دهه ۱۹۷۰ نش��ان مي دهند زماني كه جريان هاي 
سرمايه ناگهان متوقف مي شوند، توليدات اقتصادي 
به شدت آس��يب مي بينند و بازگشت از اين سقوط 

بسيار دشوار است.
با توجه به اين پيش��ينه، درد اقتصادي پيرو بحران 
مالي سال هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، تعجب آور نبود. اما 
آنطور كه بعدها مشخص شد، وخامت شرايط از آنچه 
باتوجه ب��ه تاريخ قابل پيش بيني مي نمود، بدتر بود. 
اطالعات ۱۱ اقتصاد كه در بحران سال هاي ۲۰۰۷ 
و ۲۰۰۸ ش��ديدترين آسيب را از نظر خسارت مالي 
در بازارهاي س��هام و مسكن، س��رمايه گذاري هاي 
شكست خورده در موسسات مالي و هزينه هايي كه 
دولت براي نجات همه خرج كرد، نشان مي دهند كه 
اين كشورها بطور متوسط شاهد كاهش ۹ درصدي 
س��رانه توليد ناخالص داخلي بوده اند و اين در حالي 
اس��ت كه ميانگين كاهش توليد ناخالص داخلي در 
۱۴ مورد از بدترين بحران ه��اي مالي پس از جنگ 

جهاني دوم برابر با ۷ درصد بود.
نه تنها توليد سقوط بيشتري داشت، بلكه روند بهبود 
نيز با س��رعت كمتري صورت گرف��ت. در حالي كه 
بهبود از بحران ه��اي مالي پس از جنگ جهاني دوم 
حدود چهار سال طول كش��يد، اين مرتبه بازگشت 
به ش��رايط پيش از بحران نزديك به نه س��ال زمان 
برد. حتي برخي از كشورها هنوز هم كامال بهبودي 
نيافته اند. اقتصاده��اي يونان و ايتاليا به ترتيب افت 
۲۶ و ۱۲ درصدي س��رانه تولي��د ناخالص داخلي را 
شاهد بودند و امروز سرانه توليد ناخالص داخلي هر 
دو كش��ور از زمان پيش از بحران سال ۲۰۰۷ كمتر 
اس��ت و انتظار هم نمي رود در آين��ده نزديك به آن 

سطح برسد.

   مسير طوالني بازگشت
بحران مالي از نظر اقتصادي خس��ارت سنگيني به 
بار مي آورند و علت هم بس��يار س��اده است: آنها در 
فاصله زماني كوتاه��ي حجم زيادي از ثروت را نابود 
مي سازند. معموال بحران ها زماني آغاز مي شوند كه 
ارزش يك نوع از دارايي ش��روع به سقوط مي كند و 
باقي دارايي ها را نيز با خود پايين مي كشد. آن دارايي 
اول تقريبا هر چيزي مي تواند باشد به اين شرط كه 
نقش مهمي در اقتصاد ايفا كند. از نمونه هاي چنين 
دارايي اي مي ت��وان به گل هاي الل��ه در هلند قرن 
هفدهم، س��هام در نيويورك سال ۱۹۲۹، زمين در 
توكيوي س��ال ۱۹۸۹ و مسكن در اياالت متحده در 

سال ۲۰۰۷ اشاره كرد.
قيمت مس��كن در امريكا از اوج آن در اواخر ۲۰۰۶ 
تا پايين ترين سطح آن در اوايل ۲۰۰۹، به اندازه اي 
كاهش يافت كه متوسط صاحب خانه هاي امريكايي 
مبلغي برابر با بيش از يكسال درآمد خود را از دست 
دادند. تخريب ث��روت حدودا ۵۰ درصد ش��ديدتر 
از بزرگ تري��ن م��ورد قبل��ي بحران مالي ناش��ي از 
بحران سهام فناوري در س��ال ۲۰۰۰ بود. تركيدن 
حباب فناوري به ركودي كوتاه و كم عمق انجاميد، 
اما تركيدن حباب بازار مس��كن ي��ك بحران مالي 
سيستماتيك در پي داشت و علت هم ميزان ثروت 

نابود شده بود.
بهبود از بحران هاي مالي شديد معموال در سه مرحله 
صورت مي گيرد. اول، كش��ور آس��يب ديده بايستي 
حجم ثروت از دست رفته را دريابد. اگر دارايي هايي 
كه ارزش خود را از دست مي دهند توسط نهادهايي 
نگهداري شوند كه ترازنامه اي نامعلوم داشته باشند 
يا تحت حماي��ت آژانس هاي دولت��ي محافظت در 

برابر مخاطره قرار داش��ته باشند، اين مساله ممكن 
است اندكي زمان ببرد. براي نمونه، در بازار مسكن 
مدتي طول مي كش��د كه س��قوط قيمت ها خودش 
را نش��ان دهد، چرا كه صاحبان امالك همچنان به 
روزهاي بهتر اميد دارند و حتي اگر قيمت ها كاهش 
يابد، قوانين ورشكستگي امكان تعويق در فروش را 
براي آنها فراهم م��ي آورد و ابزارهاي پيچيده مالي 
هم فروش خانه ها را براي بانك ها دش��وار مي سازد. 
نتيج��ه اينكه روز حسابرس��ي مي گ��ذرد و بانك ها 
متوجه نمي شوند كه ارزش دارايي آنها دقيقا چقدر 

كاهش يافته است. 
اين احتمال هم وجود دارد كه ناظران مالي از برآورد 
خسارت سر باز بزنند، چرا كه به محض اينكه اعتراف 
كنن��د عمق فاجعه چق��در اس��ت، دولت ها مجبور 
به برداش��تن قدم دوم، يعني تقس��يم خسارت بين 
شهروندان، خواهند ش��د. اما خودداري از اقدام هم 
نوعي تصميم گيري خواهد بود، چرا كه در آن صورت 
افراد و موسسات مالي مالك دارايي سقوط كرده، درد 
مشكل را به تنهايي به دوش خواهند كشيد. مقامات 
معموال اينطور نتيجه گيري مي كنند كه بانك هاي 
بزرگ براي اقتصاد اهمي��ت زيادي دارند و نبايد در 
اين روند س��قوط كنن��د و بدين ترتيب، كمك هاي 
دولتي آغاز مي ش��ود. درك همين دو مرحله است 
كه چرايي گام برداش��تن كش��ورها در مس��يرهاي 
گوناگون پس از بروز بح��ران را توضيح مي دهد. در 
اياالت متحده، كنگره در س��ال ۲۰۰۸ قانون برنامه 
كمك به دارايي هاي دچار مش��كل شده را تصويب 
كرد و آزمون هاي فشارسنجي براي بانك ها در نظر 
گرفته شد كه تعيين مي كرد آيا سرمايه كافي براي 
دوام آوردن در فاجع��ه اي ديگ��ر را دارند يا خير. اما 
اروپا در اين مسير از اياالت متحده عقب ماند به اين 
دليل كه برخي از دولت ها نمي خواس��تند به حجم 
سرمايه از دس��ت رفته اعتراف كنند و زماني هم كه 
با حقيقت مواجه شدند، برخي از دولت ها با تقسيم 
خس��ارت در داخل اقتصاد خود موافق نبودند. پنج 
كشور اروپايي كه ش��ديدترين خسارت را در بحران 
متحمل شدند، يونان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا و اسپانيا 
بودند. دولت هاي ايسلند، ايرلند و اسپانيا بالفاصله 
بانك ها را به اعالم خسارت و بررسي ترازنامه ها وادار 
ساختند، اما يونان و ايتاليا با نقض نظام بانكي درگير 
بودند و اين مساله بر باقي فعاليت هاي اقتصادي نيز 

تاثير گذاشت. 
مرحله آخر در روند رس��يدگي ب��ه يك بحران مالي 
به دولت ه��ا و بانك هاي مركزي و اقدامات آنها براي 
كاهش تاثيرات بحران مربوط مي شود. اينكه اقتصاد 
تا چه اندازه س��قوط كند و با چه سرعتي بهبود يابد، 
به ابزار موجود در دس��ترس مقامات و تمايل آنها به 
استفاده از اين ابزار بستگي دارد. بيشتر اقتصادهاي 
پيش��رفته جهان تحوالت سال هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ 
را »ركود بزرگ« و نه »دومين ركود بزرگ« به شمار 

مي آورند. اين مساله نكته اي مثبت براي دولت هايي 
محسوب مي شود كه توانسته اند با مديريت فعاالنه 
اقتص��اد از ركود جديد جلوگيري كنند. ش��رايط با 
دهه هاي ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، زماني كه سياستمداران 
معتقد بودند بايد منتظر ش��د ت��ا اقتصاد خودش را 
اصالح كند، به ش��دت متفاوت بود. ۱۱ كشوري كه 
بيشترين خس��ارت را در بحران متحمل شدند، در 
سال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ بطور متوسط   ۲۵ درصد از 
توليد ناخالص داخلي را صرف تحريك اقتصاد كردند.

   نفرين تكرار
۱۰ س��ال از بح��ران مالي گذش��ته و باي��د ديد چه 
درس هاي��ي از آن آموخته اي��م؟ نگران كننده ترين 
مساله اين است كه سياستمداران، سياست گذاران 
و بانكداران از خ��ود راضي پيش از بحران تااندازه اي 
به خودش��ان اطمينان داشتند كه گذشته را ناديده 
گرفتند و مدت زمان زيادي طول كش��يد تا متوجه 
چيزي ش��وند ك��ه بايد خيل��ي زودت��ر پيش بيني 

مي كردند.
چند آموزه ديگر هم هست كه اهميت ويژه اي دارد. 
اول اينكه مقامات بايد روند س��ه مرحله اي مقابله با 
بحران را خيلي س��ريع به اج��را درآورند و در مدت 
زمان كوتاهي ميزان خسارت را برآورد كنند، درباره 
اينكه چه كسي متحمل فشار بشود تصميم بگيرند و 
در راستاي مقابله با تاثيرات منفي ركود گام بردارند. 
تاخير سبب مي شود مش��كالت بر ترازنامه بانك ها 
تاثي��ر بگذارند و هزينه نهايي نجات نظام مالي را باال 
ببرند. اين همان اشتباهي بود كه اروپا مرتكب شد و 

اياالت متحده از آن اجتناب كرد.
دوم اينك��ه يك نظام مال��ي با نرخ مب��ادالت ارزي 
ثابت مي تواند به يك زندان اقتصادي تبديل ش��ود. 
وقتي كه س��طح تقاضا به ش��دت كاه��ش مي يابد، 
بانك ه��اي مرك��زي عمدتا ب��ا كاهش ن��رخ بهره و 
اس��تفاده از ديگر ابزار در دس��ترس براي به جريان 
انداختن مجدد اقتصاد استفاده مي كنند. از تاثيرات 
اين سياس��ت ها، كاهش ارزش پول كشور، افزايش 
ن��رخ تورم و كاه��ش نرخ به��ره وام ه��اي بانكي به 
مشتريان و وام هاي بين بانكي خواهد بود. اين روند 
به افزايش ص��ادرات مي انجامد و به صورت محركي 
 ب��راي افزايش تقاض��ا در داخل عم��ل و وام دهي را

 بيشتر مي كند.
يونان، ايرلند، ايتاليا و اس��پانيا كه بيشترين آسيب 
را در بحران مالي در منطقه يورو متحمل ش��دند، نه 
بانك هاي مركزي مس��تقل داشتند و نه ارز مختص 
به خود. از اي��ن رو، نمي توانس��تند چنين اقداماتي 
را در پيش بگيرند. در خصوص سياس��ت هاي پولي 
سراس��ر منطقه در فرانكفوت و توسط بانك مركزي 
اروپا تصميم گيري مي شد و از آنجايي كه اين بانك 
در ابتدا بر عملكرد اقتصادهاي كشورهاي اصلي در 
منطقه يورو يعني فرانس��ه و آلمان تمركز كرده بود 
كه آسيب زيادي را هم متحمل نشدند، مدت زيادي 
طول كش��يد تا در مواجهه با بحران عمل كند. تنها 
راه ب��راي اينكه كاالها و خدم��ات يوناني، ايرلندي، 
ايتاليايي و اسپانيا براي مشتريان خارجي جذاب تر 
به نظر برسند، كاهش دستمزدها و پذيرش حاشيه 
س��ود پايين تر بود كه روندي دردناك تر در قياس با 

كشورهايي با ارز مختص خود، به شمار مي رفت.
بح��ران همچنين نش��ان داد كه امكان��ات و فضاي 
دولت ها براي اس��تقراض اهمي��ت دارد، حتي اگر 
نرخ بهره بسيار پايين باش��د. در زمان بروز مشكل، 

سياس��ت گذاران درب��اره اينكه س��رمايه گذاران به 
خري��د اوراق قرضه دولت��ي تمايلي دارن��د يا خير، 
اطمينان زيادي ندارند. در منطقه يورو يك مشكل 
و محدودي��ت ديگ��ر هم وج��ود داش��ت: دولت ها 
نمي توانستند آن اندازه اي كه مي خواهند استقراض 
كنند، چ��را كه نگران بودند ديگر كش��ورهاي عضو 
اتحادي��ه مكانيزم ه��اي قانون��ي اتحادي��ه اروپا در 
جلوگيري از اس��تقراض بي��ش از ان��دازه را به اجرا 
درآورند. در زمان بحران ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بدهي هاي 
دولتي به اوج خود رسيد. دولت يونان در سال ۲۰۰۷ 
تا ۲۰۱۱ مبلغي معادل ۷۰ درصد از توليد ناخالص 
داخلي كش��ور را وام گرفت و حجم كلي بدهي هاي 
ايتاليا به ۲۰ درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور 
رسيد. بدهي هاي دولت هاي ايسلند، ايرلند، و اسپانيا 
هم مبل��غ قابل توجهي بود. با اين حال، بيش��تر اين 
بدهي هاي جديد در جهت تقويت سيستم هاي مالي 
اين كشورها خرج شد و مبلغ چنداني براي تحريك 

رشد اقتصادي باقي نماند.
آخرين درس بحران هم اين است كه تورم مي تواند 
بي��ش از اندازه پايين باش��د. پيش از س��ال ۲۰۰۷، 
تورم در بيشتر اقتصادهاي پيش��رفته )به استثناي 
ژاپن(، پايدار و نزديك به هدف تعيين ش��ده توسط 
بانك هاي مركزي )معم��وال ۲ درصد( بود. اين يك 
معيار س��نجش براي پيش��رفت هاي صورت گرفته 
توس��ط بانك هاي مركزي جهان در س��ه دهه قبل 
از بحران به ش��مار مي رفت. بازارها انتظار داش��تند 
كه بانك هاي مركزي همواره قيمت ها را پايدار نگه 
دارند. پس از بحران، اين پيش��رفت و توانايي به جام 
زهر تبديل ش��د. بانك هاي مركزي نرخ هاي بهره را 
تقريبا به صفر رس��اندند، اما نرخ بهره واقعي )يعني 
زماني ك��ه نرخ بهره كمتر از نرخ ت��ورم مورد انتظار 
اس��ت( به حدود منهاي دو درصد رس��يد كه براي 
تحريك اقتصادهاي آس��يب ديده در روند خسارت 
 شديد از نظر ثروت و اعتماد بازار، هنوز به اندازه كافي 

پايين نبود.
قسمت ناراحت كننده ماجرا اين است كه هيچ كدام 
از اين آموزه ها جديد نبودند. اهميت حركت سريع 
براي تحريك اقتصاد پس از بروز بحران مالي پيشتر 
در پي »دهه از دس��ت رفته« ژاپ��ن در دهه ۱۹۹۰ 
آش��كار ش��ده بود؛ زماني كه تركيدن يك حباب با 
يك دوره طوالني رشد پايين توليد ناخالص داخلي 
همراه ش��د. ارزش وجود نظام مالي با نرخ مبادالتي 
انعطاف پذير هم در س��ال ۱۹۵۳ و زماني معلوم شد 
كه ميلتون فريدمن كارشناس اقتصادي توضيح داد 
چگونه يك كشور مي تواند با كاهش ارزش ارز خود 
از اجراي تدابي��ري همچون كاهش دس��تمزدها و 

قيمت ها جلوگيري كند. 
جهان بايد آموزه هاي مهمي ك��ه بحران مالي اخير 
داشت، از نو بياموزد. آسيب پذيري اقتصادي در هر 
كش��وري خود را به يك نوع نش��ان مي دهد. برخي 
كشورها ممكن اس��ت در بازپرداخت بدهي ها دچار 
مش��كل ش��وند و در برخي موارد هم ممكن اس��ت 
چنين اتفاقي هيچگاه رخ ندهد. در برخي كش��ورها 
تورم مخرب بارها و بارها در طي زمان تكرار مي شود 
و برخي ديگر ممكن اس��ت مش��كل را يك بار براي 
هميشه ريشه كن كنند. برخي ممكن است با بحران 
نرخ مبادالتي مواجه باش��ند و برخي ديگر نه. آنچه 
كه مشخص مي كند كدام كشورها در معرض كدام 
آسيب ها هستند، مجموعه اي از طرح هاي ساختاري، 
قدرت اعمال قانون و نگرش ملي به مسائلي همچون 
بيزاري از بدهي اس��ت. با وجود اي��ن گوناگوني در 
علت آس��يب پديري كش��ورها، بحران هاي مالي در 
همه كش��ورها رخ مي دهد حال مي خواهد از بدهي 
باالي دولت ناشي ش��ود يا از نرخ باالي تورم يا كه از 
نوسانات در نرخ مبادالتي. اين مساله نشان مي دهد 
كه عناصر مهم انساني در فروپاشي هاي مالي دخيل 
هس��تند؛ خصلت هايي همچون حرص و آز، ترس و 
تمايل به فراموشي تاريخ. بحران مالي جهاني گذشته 
دشواري ها و ناراحتي هاي بسياري به دنبال داشت، 
اما بطور قطع آخرين بحران مالي جهان نخواهد بود.
منبع: فارن افرز
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   ملك�ه اليزاب�ت دوم در نوامبر 2008 در اش�اره به بحران، پرس�يد: »چرا كس�ي متوجه 
 آن نش�د؟« اين س�والي اس�ت كه هنوز ه�م كارشناس�ان اقتص�ادي با آن دس�ت  و  پنجه

 نرم مي كنند.
  بعد از 2008، سياس�ت  مداران و سياست گذاران در حالي كه براي جلوگيري از فروپاشي 
اقتصاد و محدودس�ازي آسيب هاي بحران تالش مي كردند، به تدريج درس هاي بحران هاي 
قبل�ي را كه فرام�وش كرده  بودن�د، از نو آموختند. اي�ن كوته بيني تاريخي بدي�ن معنا بود 
 ك�ه آنها در پذيرش گس�تردگي مش�كل و اس�تفاده از اب�زاري كه ب�راي مقابله ب�ا آن نياز 

داشتند، تعلل كردند.

برش

     نگران كننده ترين مساله اين است كه سياستمداران، سياست گذاران و بانكداران از خود راضي 
پيش از بحران تااندازه اي به خودشان اطمينان داشتند كه گذشته را ناديده گرفتند و مدت زمان 

زيادي طول كشيد تا متوجه چيزي شوند كه بايد خيلي زودتر پيش بيني مي كردند.
  مقامات بايد روند سه مرحله اي مقابله با بحران را خيلي سريع به اجرا درآورند و در مدت زمان 
كوتاهي ميزان خسارت را برآورد كنند، درباره اينكه چه كسي متحمل فشار بشود تصميم بگيرند 
و در راستاي مقابله با تاثيرات منفي ركود گام بردارند. تاخير سبب مي شود مشكالت بر ترازنامه 
بانك ها تاثير بگذارند و هزينه نهايي نجات نظام مالي را باال ببرند. اين همان اشتباهي بود كه اروپا 

مرتكب شد و اياالت متحده از آن اجتناب كرد.

برش



يادداشت 9 ايرانشهر
كنترل ساعت فعاليت 

رانندگان  و كاهش تصادفات

مشکالت اقتصادی عامل افزایش 
هزینه های تعميرات اتوبوس  

حسين قاسمي نژاد|كارشناس حمل و نقل| 
تحقيقات مختلف نش��ان داده  كه خ��واب آلودگي 
حين رانندگي، خطر ب��روز تصادفات رانندگي را به 
طرز قابل  توجهي افزايش مي دهد. مهم ترين تأثير 
خواب آلودگي بر رانندگي از نگاه علمي به اين دليل 
است كه وقتي مغز خسته مي شود، توان كافي براي 
كنترل همه كارهاي فرد را ندارد. زماني كه راننده پشت 
فرمان مي  نشيند بايد به امور مختلفي نظارت و كنترل 
داشته باشد كه تمامي آنها بر عهده مغز است. در اين 
بين نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه 
هيچ كس نمي تواند متوجه شود حالت خواب آلودگي 
راننده دقيقا از چه زماني آغاز مي ش��ود. از اين رو اين 
خود راننده است كه بايد با درك نخستين عالئم به 
حاشيه جاده رفته و خودرو را در مكاني مطمئن پارك 
كرده و به استراحت بپردازد. اين موثرترين و بهترين 
كاري است كه راننده خواب آلود مي تواند براي حفظ 
جان خود و ساير سرنشينان انجام دهد.البته در ميان 
بسياري از رانندگان كارهايي چون پايين كشيدن 
شيشه خودرو، گوش دادن به راديو و حتي نوشيدن 
به عنوان راهكاري براي غلبه بر خواب آلودگي مطرح 
است كه چنين كارهايي، اثرات بسيار ناپايدار و گذرايي 
بر هوشيار ماندن راننده دارند، لذا مي توان آنها را بيهوده 
دانس��ت. در حال حاضر شمار قربانيان و مجروحان 
ناشي از رانندگي در حالت خواب آلودگي بسيار باال 
است اما مي توان با آموزش هاي الزم و كنترل رانندگان 
باالخص در بخش حمل و نقل عمومي بار و مسافر اين 
ارقام را كاهش داد. براساس ماده 7 آيين نامه اجرايي 
تبصره يك ماده 31 و 32 قانون رسيدگي به تخلفات 
رانندگي اعالم مي دارد رانندگي با وسايل نقليه عمومي 
بيش از نه ساعت توسط راننده ممنوع است. حال در 
اين بين به اهميت و جايگاه كنترل رانندگان مي رسيم 
كه بايد در اين زمان توس��ط پاسگاه هاي پليس راه 
صورت پذيرد. اما با توجه به اينكه ناوگان باري كشور 
در محل پاسگاه هاي پليس راه كنترل نمي شوند سه 

سوال زير به ذهن خطور مي كند: 
1- آيا هم��ه رانندگان ناوگان باري كش��ور ضوابط 

حداكثر مدت رانندگي قانوني را رعايت مي كنند؟
2-آيا خواب آلودگي به سراغ رانندگان ناوگان باري 

كشور نمي آيد؟
3-آيا تاكنون تصادفات فوتي و جرحي توسط ناوگان 
باري با عامل خواب آلودگي راننده در س��طح كشور 

رخ نداده است؟
با توجه به موارد گفته شده و همچنين سهم ناوگان 
باري سنگين )كاميون ها( در تصادفات منجر به فوت 
و جرح در كشور، در كنار عواملي نظير افزايش تعداد 
ناوگان خودروهاي سنگين و در مقابل حمل و نقل 
جاده اي كاال در كشور و از سوي ديگر استاندارد نبودن 
و فرسوده بودن ناوگان خودروهاي سنگين كشور و 
پتانسيل باالي آسيب رساني در تصادفات، موجب 
شده سهم كشته هاي ناشي از تصادفات خودروهاي 
س��نگين از كل كش��ته هاي تصادفات عدد بااليي 
باش��د و مي توان گفت يكي از عوامل بروز تصادفات 

خواب آلودگي راننده ناوگان به شمار مي رود.
از س��وي ديگر، موضوع ايمني جاده ها در برگيرنده 
عواملي نظيركاربران، تسهيالت حمل و نقل موجود 
و سياست هاي ايمني است. بنابراين افزايش نظارت و 
كنترل ناوگان جاده اي در جهت كاهش تصادفات و 
نجات جان انسان ها بسيار ارزشمند است. از متوليان 
امر كنترل انتظار م��ي رود كه با برنامه ريزي دقيق و 
منسجم نسبت به كنترل ناوگان حمل و نقل عمومي 

بار اقدام كند تا جاده اي بدون تصادف داشته باشيم.

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني شهرداري تهران با 
اشاره به اينكه قرار بود براي اتوبوس ها ،سوخت يورو 4 
تحويل داده شود، گفت: متاسفانه اين كار انجام نشده 
و سوخت از كيفيت مناسبي برخوردار نيست كه اگر 
اين روند در سه ماهه س��وم سال ادامه يابد، در رابطه 

با آلودگي هوا و معاينه فني دچار مشكل مي شويم .
به گزارش ايلنا، پيمان سنندجي در هشتمين جلسه 
كارگروه آلودگي هوا و اخذ معاينه فني گفت: با توجه 
به مشكالت اقتصادي شش ماهه اول سال هزينه هاي 
تعميراتي باال رفته و اين يكي از مشكالت موجود در 
حوزه ماست. خواس��ته ما از وزارت صنعت اين است 
كه تسهيالتي را كه براي حمل و نقل برون شهري در 
نظر گرفته، براي حمل و نقل درون شهري نيز در نظر 
بگيرد. وي ادامه داد: اكنون براي الستيك كاميون ها و 
اتوبوس هاي برون شهري ارز 4200 توماني اختصاص 
يافته اس��ت، اما حمل و نقل درون شهري در رابطه با 
الس��تيك، روغن و... دچار مشكل است. اين موضوع 
مي تواند مساله معاينه فني را به چالش بكشد. بايد توجه 
داشت كه استهالك درون شهري بيشتر از استهالك 
برون شهري است.قيمت هر دو حلقه الستيك چيني 
5 الي 5.5 ميليون تومان اس��ت و هر حلقه الستيك 
ايراني يك ميليون تومان اس��ت. سنندجي با اشاره 
به اينكه در سطح تهران بايد سوخت يورو 4 تحويل 
داده مي شد، گفت: مصرف سوخت در كل كشور 100 
ميليون ليتر است كه 40 ميليون ليتر از آن متعلق به 
حمل و نقل عمومي اس��ت. در حال حاضر 20 تا 21 
ميليون ليتر سوخت يورو 4 در كشور توليد مي شود 
كه اين نصف سوخت حمل و نقل عمومي كشور است. 
بالطبع بيشتر اين سوخت به كالنشهرها اختصاص 
مي يابد، اما بر اس��اس گزارش هاي سازمان حفاظت 
محيط زيست در عمل دچار مشكل هستيم.سوخت 
مي تواند روي مساله معاينه فني تاثير بگذارد. اگر قرار 
است آلودگي هوا برطرف شود، همه سازمان ها بايد به 
وظايف خود عمل كنند. اگر در سه ماهه سوم سال هم 
سوخت به همان ترتيب قبلي ادامه يابد حتما دچار 
مشكل مي شويم؛ بنابراين الزم است همه دستگاه ها 

به تعهدات خود در رابطه با آلودگي هوا عمل كنند.

»تعادل« كليات اليحه برنامه پنج ساله سوم را بررسي مي كند

برنامه منعطف در برابر شوك هاي اقتصادي
گروه راه و شهرسازي     آزاده كاري 

پ�س از دو برنام�ه قبلي ش�هر ته�ران كه در 
س�ال هاي ۱۳۸۸ و ۱۳9۳ تدوي�ن ش�دند، از 
آذرماه س�ال گذش�ته فرآيند تدوي�ن برنامه 
پنج ساله سوم شهر تهران آغاز شد. برنامه پنج 
ساله سوم باالترين سطح برنامه ريزي در شهر 
اس�ت كه جهت گيري و مس�يرهاي بلندمدت 
دس�تيابي به اهداف راهبردي ش�هر تهران را 
تعيين مي كند. براي تدوي�ن برنامه راهبردي 
كالنش�هر تهران قوانين و اسناد توسعه در سه 
سطح ملي، منطقه اي و محلي مورد توجه قرار 
گرفته اس�ت. قرار بود برنامه پنج س�اله سوم 
شهرداري تهران تا پايان تير ماه سال جاري به 
شورا ارايه ش�ود اما به دليل تغيير شهردار اين 
زمان بندي بهم خورد و انتهاي ش�هريور براي 
ارايه برنامه سوم ماه تعيين شد. سه شنبه اين 
هفته ش�هرداري به وعده خ�ود عمل و محمد 
علي افش�اني با حضور در صحن علني شوراي 
شهر، برنامه پنج ساله سوم شهرداري را تقديم 
ش�وراي ش�هر كرد. اليحه برنامه س�وم در ۱۱ 
فص�ل و 9۱ ماده تنظيم ش�ده و از س�ال آينده 

الزم االجراست. 
    

يك��ي از مواردي ك��ه معاون��ت برنامه ريزي و توس��عه 
شهرداري در طول تدوين اين برنامه نسبت به آن تاكيد 
داش��ت، انعطاف پذير بودن در برابر شوك هاي داخلي 
و خارج��ي بود.حجت اهلل ميرزايي مع��اون برنامه ريزي 
و توس��عه ش��هرداري تهران در يك��ي از صحبت هاي 
خود عنوان ك��رده بود، نبايد برنامه س��وم را خيالبافانه 
و آرمانگرايانه تنظي��م كرد. اين در حالي اس��ت كه در 
شرايط بي ثباتي اقتصاد، تدوين برنامه اي كه بتواند آثار 
سياست هاي دولت، نوسانات نرخ ارز و تحوالت خارجي و 
تغييرات در نظام بانكي در ساخت و ساز را مورد توجه قرار 
داده و همزمان با تغييرات روز قابل تغيير باشد كار بسيار 
دشواري است. در شرايطي كه قيمت دالر و ارز به شكل 
لحظه اي تغيير مي كند، تنظيم برنامه اي كه خريدهاي 
خارجي و س��رمايه گذاري هاي خارجي آن تحت تاثير 
شرايط روز قرار نگيرد، نياز به بررسي هاي بسيار دارد. از 
آنجا كه بودجه سال آينده شهر هم بر اساس اين برنامه 
تنظيم خواهد شد بنابراين بايد برنامه اي باشد كه ابعاد 
مختلف شهر و شرايط اقتصادي و سياسي را در نظر گرفته 
باش��د. هر چند روز سه شنبه ش��هردار در سخنان خود 
اشاره اي به انعطاف پذير بودن برنامه سوم نكرد، اما اين 
موضوع به گفته ميرزايي در اين برنامه ديده شده است.

  جایگزیني عوارض به جاي  صدور پروانه 
از س��وي ديگر بايد در نظر داشت كه اقتصاد تهران و 
ماليه شهرداري پيوند ناگسستني با ساخت و سازها 
دارد و طي س��ال هاي گذش��ته منابع ناشي از صدور 
پروان��ه مهم ترين منب��ع درآمدي ش��هر بوده اند. در 
حقيقت وابستگي شهر به درآمدهاي ناشي از ساخت 
و ساز به پاشنه آشيل شهرداري تهران تبديل شده و در 
شرايط كنوني كه به دليل گراني و تورم ساخت و ساز 
هم از رونق افت��اده و دوران ركود خود را طي مي كند 

منجر به كسري بودجه شهرداري شده است.
برآوردها نش��ان مي دهد در دوره  رونق ساخت و ساز، 
سرمايه گذاري در بخش ساختمان در تهران حداقل 
4 برابر شد. در همين زمان تورم بخش ساختمان در 
تهران بين 300 تا 1000 درصد بوده؛ يعني در برخي 
مناط��ق در دوره  ۸4 تا ۹2 حداقل 300 درصد بوده و 
در بعضي مناطق تا 1000 درصد رسيد. بر اين اساس 
اگر منطق همان منطق باش��د، در شهرداري هم نياز 
به برنامه براي مهار كردن رفتار مديران در دوره هاي 
رونق درآمدي وجود دارد و هم در ش��رايط ركود بايد 
بتوان منابعي را جايگزين ناشي از كاهش درآمدهاي 

شهرداري كرد.
ميرزايي در گفت وگويي عن��وان كرده بود: »واقعيت 
اين است كه براي شهرداري راهي جز كنار گذاشتن 
شهرفروشي نيست. در حقيقت شهر فروشي نه مطلوب 
و نه ممكن اس��ت. مطلوب نيس��ت براي اينكه همه 
وضعيت هاي نامطلوب فعلي شهر زاييده شهرفروشي 
گذشته است و ممكن نيست زيرا ظرفيت هاي ساخت 
و سازهاي گذشته از بين رفته است. برآورد ما اين است 
كه درآينده حداكثر ساالنه ۸ ميليون مترمكعب امكان 
ساخت و ساز در تهران وجود دارد كه آن هم عمدتا در 

تخريب و نوسازي بافت هاي فرسوده است.«
افزاي��ش درآمدهاي پايدار و تعري��ف منابع درآمدي 
جديد در اين برنامه ديده ش��ده باشد اما منابع جديد 
درآمدي عمدتا عوارضي اس��ت كه ش��هروندان بايد 
پرداخت كنند. از سوي ديگر در صورت تصويب مجلس 
قرار است س��هم شهرداري از درآمدهاي پايدار از يك 
سوم به 50 درصد از محل ارزش افزوده افزايش يابد كه 
اين خود كمك بزرگي براي شهداري در شرايط كنوني 

محسوب مي شود.
در واق��ع رويك��رد جديد ش��هرداري اين اس��ت كه 
ش��هروندان به نسبت استفاده اي كه از شهر مي كنند 
بايد هزينه هاي آن را نيز پرداخت كنند.در برنامه سوم 
نيز پيش بيني شده كه عوارض بايد متناسب با قدرت 
خريد و نيز ميزان بهره مندي از فرصت هاي ش��هري 
باشد. بر اين اس��اس نظام عوارض نبايد مانع كسب و 
كار باشد بلكه بايد شتاب دهنده و رونق دهنده كسب و 

كارهاي شهري باشد.
همچنين دولت ها بايد سهم خود را در هزينه هاي شهر 
افزايش دهند و اين امر مي توان��د با فروش اوراق بدهي 
امكان پذير ش��ود.راهكارهاي اخذ سهم مالي دولت در 
چندين بند در برنامه 5 س��اله سوم پيش بيني شده كه 
بخش بزرگي از آن با ديپلماس��ي ش��هرداري و شورا و 

مجلس امكان پذير خواهد بود.

  پيش به سوي هوشمندسازي شهر
هوشمندس��ازي ش��هر تهران ايده جديدي نيست و 
مورد توجه ش��هرداري هاي مختلف تهران بوده است. 
در حال حاضر س��ازمان ارتباطات و فناوري اطالعات 
ش��هرداري تهران در اي��ن زمينه فعالي��ت مي كند. 
راه اندازي دفاتر خدم��ات الكترونيك هر چند خيلي 
موفق نبود يكي از فعاليت ها در اين زمينه محس��وب 
مي شود. بسياري از شهرهاي دنيا به اين سمت پيش 
رفته اند و برنامه هاي شان به سمت تحقق اين موضوع 
پيش مي رود. تحقق شهر هوشمند، كاهش هزينه ها، 
خدمت رساني، رضايت مردم، درآمدهاي پايدار و شهر 
زيست پذير را به همراه مي آورد.بر همين اساس يكي 
از سرفصل هاي مهمي كه روز سه شنبه شهردار به آن 
اشاره كرد هوشمندسازي در زمينه هاي گوناگون بود.

هوشمندسازي سامانه هاي شهرداري، هوشمندسازي 
صدور پروانه ها،  هوشمندسازي جمع آوري پسماند و 
هوشمندسازي فرايندهاي مربوط به شهرداري از جمله 
مورادي بود كه شهردار به آن اشاره كرد. هوشمندسازي 
ش��هر آثار مطلوب بس��ياري دارد كه كاهش ترافيك 
و به تبع آن آلودگي هوا و نيز ايجاد اش��تغال برخي از 

آن هاست.

  اصالح ساختار نيروهاي انساني
اصالح س��اختار نيروهاي انساني ش��هرداري از ديگر 
مواردي است كه در برنامه سوم مورد بازنگري قرار گرفته 
اس��ت. در واقع يك فصل اين برنامه مربوط به سرمايه 
س��ازماني اس��ت كه موضوع مديريت منابع انساني را 
براي 5 ساله آينده شهرداري مشخص كرده است. بر 
اين اساس شهرداري موظف است سالي ۶درصد كاهش 
نيروي انساني و 5 درصد انطباق بين پست و فعاليت ها 

داشته باشد.
 شهرداري تهران نيروي مازاد زيادي دارد و با استاندارد 
كالنشهرهاي داخل كش��ور به صورت مقايسه اي 25 
هزار نفر و با مقايسه با س��اير كالنشهرهاي دنيا تا 35 
هزار نفر نيروي م��ازاد دارد كه روش هاي زيادي براي 
كاهش اين نيروي مازاد پيش بيني ش��ده اس��ت. در 
حقيقت يكي از حوزه هايي كه خيلي سريع راهبردي 
براي حل اين مشكل طراحي كرد، حوزه منابع انساني 
بود كه روش هاي انگيزش��ي و تشويقي خروج در كنار 
بازنشستگي الزامي بر اساس قانون را پيش بيني كرده 

است.

  جمع آوري معتادان و متكدیان 
در حوزه آسيب هاي اجتماعي نيز همان طوركه افشاني 
به هنگام تقديم برنامه سوم توسعه تهران به شوراي شهر 
عنوان كرد، جمع آوري معتادان و متكديان از سطح شهر 
مهم ترين برنامه شهرداري در اين بخش است و شهردار 
قول داد تا شهريور سال آينده هيچ متكدي و معتادي 
در سطح شهر ديده نشود.البته در اين زمينه شهرداري 
تنها متولي نيست و برخي س��ازمان هاي ديگر مانند 
بهزيستي، كميته امداد و نيروي انتظامي نقش قانوني 
و موثري براي كنترل آسيب ها دارند.شهرداري تهران 
براي بهبود اين وضعيت ش��هر در چندين ماده براي 
تامين زيرساخت ها و پايش دايمي آسيب ها و همكاري 
با كس��اني كه قرباني آس��يب هاي اجتماعي هستند 

پيش بيني هاي الزم را انجام داده است. 

حسن رسولي عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
شهر در گفت وگو با تعادل به ارزيابي كليات برنامه سوم 
شهرداري تهران پرداخت و گفت: شهرداري تهران دو 
برنامه مصوب داشته اس��ت كه برنامه دوم آن تا پايان 
سال جاري به سند باالدستي تعيين كننده نقشه راه 
اداره شهر تبديل مي شود. بر اساس آنچه شوراي شهر 
براي شهرداري الزام كرده است برنامه پنج ساله سوم 
شهر بايد به گونه اي تدوين شود كه امكان تقديم اليحه 
بودجه ۹۸ بر اساس اهداف، برنامه ها و راهبردهاي برنامه 
سوم قابل تنظيم و تصويب درشوراي شهر تهران باشد.  
رسولي با اشاره به جابه جايي و تغيير در حوزه مديريت 
شهري كه ظرف يك سال گذش��ته در شهرداري رخ 
داد،  تصريح كرد: با وجود تغيير ش��هردار، ش��هرداري 
ته��ران و به خصوص مهندس افش��اني توانس��تند با 
بسيج همه ظرفيت ها و جلب همكاري شوراي شهر، 
كميس��يون هاي تخصصي و كميته هاي كارشناسي 
برنامه را طبق زمان بندي مطالبه ش��ده ارايه كنند كه 

روز سه شنبه اعالم وصول شد.

  رویكرد مشاركتي، نقطه عطف برنامه سوم
وي يكي از مهم ترين نقاط قوت برنامه سوم را رويكرد 
مشاركتي حاكم بر طراحي و تدوين آن دانست و گفت: 
كارگروه هاي مختلفي هم درون مديريت شهري و هم 
با دعوت از نخبگان برنامه ريزي كشور در بيرون از شورا 
و شهرداري اقدام به تهيه اسناد و پشتيباني اين برنامه 
كردند. جلس��ات هم انديشي بسياري برگزار شد و آن 
چه ش��هردار ارايه كرد محصول يك كار جمعي بود. از 
سوي ديگر به دليل اينكه شوراي شهر تهران از ابتدا در 
جريان تصميم س��ازي هاي كارشناسي تدوين برنامه 
بوده است، اين اليحه برنامه سوم به سرعت در دستور 

كار شورا قرار خواهد گرفت. شورا تصميم دارد بالوقفه 
جلسات پي در پي بگذارد وطبق برنامه زمان بندي شده 
بايد بتوانيم تا اواخر آذر برنامه را نهايي كنيم و بالفاصله 
بعد آن به اليحه بودجه س��ال ۹۸ شهرداري ورود پيدا 
كنيم. وي اف��زود: در مجموع كليات برنامه را به لحاظ 
پيش ش��رط ها، رعايت اصل واقع بيني، جامع نگري، 
تحقق پذيري و سنجش پذيري معيارها و شاخص هايي 
كه مي تواند كارآمدي يك برنامه را در عرصه عمل و اجرا 
و نيز در عرصه افكار عمومي سنجش پذير و قابليت اجرا 
كند،  مثبت مي دانم. همچنين در حوزه هاي فرهنگي و 
اجتماعي و ساختار سازماني و مديريت نيز بايد تالش 
كنيم تا نواقص موجود برطرف ش��ود و بر قابليت هاي 
برنامه افزوده شود. در مجموع كليات برنامه قابل قبول 

و مورد تاييد است.

  نقاط قوت برنامه سوم
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در ادامه 
به بيان نقاط قوت برنامه سوم پرداخت و گفت: لحاظ 
كردن عدم تعادل هاي��ي كه در حوزه اقتصاد مديريت 
ش��هري وجود دارد به خوبي در اين برنامه ديده شده 
است. در عين حال، فرصت هايي كه در اختيار مديريت 
شهري پايتخت قرار دارد نيز در اين برنامه مورد تاكيد 
قرار گرفته اس��ت. براي مثال امكان پذير بودن جلب 
مشاركت و سرمايه گذاري در تامين زيرساخت هاي شهر 
تهران و حتي مشاركت در تامين ظرفيت خدمات در 
بحث مديريت تهديدها و فرصت ها و نيز منابع و مصارف 

از نقاط قوت اين برنامه است.

  پایان تخریب باغ ها
رس��ولي ادامه داد: پايان دادن به تخريب باغ ها،  تغيير 
ريل از تكيه ماليه شهري بر فروش دارايي هاي مستقيم 
و نيز اموال عمومي مانند فضا و هوا به معناي تداوم روند 
لجام گسيخته توسعه ش��هري از ديگر نقاط قوت اين 
برنامه محسوب مي ش��ود. توجه ويژه به حوزه حمل و 
نقل عمومي درون ش��هري به ويژه حمل و نقل ريلي، 
تالش براي كاهش آلودگي هوا و تكميل كمربند سبز 
شمال ش��هر تهران بخش ديگري از نقاط قوت برنامه 
سوم محسوب مي شود. در حوزه فعاليت هاي فرهنگي 
ش��وراي دوره پنجم و شهرداري تالش داريم تا در اين 
حوزه يكي از مهم ترين نيازهاي واقعي اجتماعي امروز 
ته��ران را كه احتياج مردم پايتخت به كيفيت زندگي 
برتر و نيز تقويت نشاط و شادابي شهري است را فراهم 
كنيم.همچنين در كنار اهتمام به شعائر ديني، مذهبي 
و هويت اسالمي به معماري شهر توجه داريم كه طي 

يك سال گذشته آثار آن را مردم ديده اند.
اين عضو شوراي ش��هر ادامه داد: موضوع ديگري كه 
ش��ورا به آن توجه دارد و در بحث ها و بررسي ها بيشتر 
به آن توجه خواهيم كرد، تعيين حد و اندازه س��ازمان 
ش��هرداري، تحديد ماموريت هاي ذاتي ش��هرداري 
و تنظي��م تخصيص منابع حوزه مديريت ش��هري به 
ماموريت اصلي و ذاتي و عدم گس��ترش ماموريت ها 
بدون لحاظ كردن منابع است. خوشبختانه اين موارد 
در اليحه برنامه سوم مستتر است و در جريان رسيدگي 
در شوراي شهر تالش داريم تا نقاط قوت آن تقويت شود 

و نقاط ضعف آن حذف شود.

  یك  ریل گذاري مهم
مجيد فراهاني عضو ديگر برنامه و بودجه ش��ورا نيز 
در گفت وگو با تعادل در اين باره اظهار داشت: برنامه 
پنج ساله س��وم برنامه هاي كالن مديريت شهري را 
مش��خص مي كند و جزو مهم ترين ريل گذاري هايي 

است كه شورا و شهرداري براي جهت گيري آينده شهر 
دارند. نكاتي كه شهردار به هنگام تقديم اين برنامه به 
شورا عنوان كرد نشان دهنده نگاه حاكم بر مديريت 
ش��هري بود به خصوص اولويت ه��ا و مطالبات اوليه 
ش��هروندان تهران از جمله ترافيك و حمل و نقل در 
آن ديده شده بود. همچنين در اين برنامه سعي شده 
تا شعار اصلي شهردار تهران يعني شهر زيست پذير، 

شهروند مشاركت پذير ديده شود. 
وي با بيان اينكه اين برنامه به زودي در دس��تور كار 
ش��ورا قرار مي گيرد،  اظهار كرد: در اين راستا طرحي 
يك فوريتي را ارايه كرديم تا نحوه بررسي اين اليحه 
مش��خص ش��ود . بر اس��اس اين فراين��د، اليحه در 
كميسيون هاي مختلف شورا مورد بررسي قرار خواهد 
گرفت و بعد از جمع بندي در كميسيون ها جمع بندي 
نهايي آن در كميس��يون تلفيق انجام مي شود و بعد 

براي تصويب به صحن شورا آورده مي شود.
فراهاني با بيان اينكه ديدگاه من نسبت به برنامه سوم 
مثبت است، اظهار كرد: البته در مسير اصلي از نظرات 
كارشناس��ان، نخبگان، صاحبنظران و انديشمندان 
شهري استفاده خواهيم كرد تا يك برنامه جامع و با 

كمترين نقص به تصويب برسانيم.
زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون محيط زيست 
و خدمات ش��هري نيز در گفت وگو ب��ا تعادل اظهار 
داشت: توضيحاتي كه شهردار روز سه شنبه در صحن 
شورا مطرح كرد كليات برنامه سوم بود كه بخشي از آن 
محور هاي برنامه دوم است كه ضرورت تكرار و استمرار 
آن وجود دارد برخي محورها نيز جديد است كه بايد 
در برنامه س��وم بايد به آن پرداخته شود. كليتي كه 
مطرح شد خوب است اما حتما بايد ابعاد مختلف آن در 
كميسيون ها مورد برسي قرار گيرد اما االن بسيار زود 
است كه درباره آن صحبت كنيم. اما اينكه شهرداري 
تهران علي رغم فراز و نشيب هايي كه داشته توانسته 
درست در زمان بندي تعيين شده برنامه را ارايه كند 
قابل تقدير است.اميدوارم بتوانيم يك برنامه تحقق 
پذير كه منجر به افزايش كيفيت زندگي شهروندان 

مي شود را تصويب كنيم.

  سرفصل هاي برنامه سوم  شهرداري 
س��رفصل هاي برنامه س��وم عبارتند از حمل ونقل و 
ترافيك- ايمني، امني��ت و مديريت بحران-اقتصاد 
شهري-كاهش نابرابري هاي اجتماعي - حكمروايي- 
فضايي، كالب��دي، معماري و شهرس��ازي - محيط 
زيست انرژي و خدمات شهري.ماموريت شهرداري در 

اين سرفصل ها اين گونه تعريف شده است: 
حم�ل و نق�ل و ترافيك: ماموري��ت حمل و نقل و 
ترافيك در ش��هرداري تهران عبارت است از ارتقاي 
كيفيت عبور و مرور ش��هروندان بر اس��اس شهري 
انس��ان محور و روان كه ب��ا رويكردهاي��ي همچون 
يكپارچگي، ايمن، روان، پاك، راحت و در دس��ترس 

قرار دارد.
ايمن�ي، امنيت و مديري�ت بح�ران: در فرآيند 
فعاليت در اين حوزه، آس��يب پذيري شهر )فيزيكي، 
اجتماعي و اقتصادي( در برابر آتش سوزي، حوادث، 
بالي��ا و توليد خط��رات جديد؛ نق��ص در آمادگي و 
تداوم كاركردهاي حياتي ش��هر و آسيب پذيري در 
قبال شكست ش��ريان هاي حياتي و زيرساخت هاي 
شهري؛ عدم مشاركت اثربخش و فراگير شهروندان 
و بخش هاي غير دولتي و نظام اطالع رس��اني پويا و 
كارآمد، عدم نهادينگي اصول پدافند غيرعامل؛ وجود 
بافت فرس��وده و ناكارآمد شهري و پايين بودن توان 
مقابله، بازتواني، بازسازي و ساماندهي شهر تهران به 

عنوان مسائل كليدي شناسايي شدند.
اقتص�اد ش�هري: اقتصاد خالق و پوياي ش��هري، 
بازيگران كليدي شهرها، يعني خانوارها و بنگاه هاي 
اقتصادي را در نقش هاي خالق، به روز و پويا معرفي و 
به كار مي گيرد، براي حل مسائل و مشكالت و مديريت 
چالش هايش، راهكارهايي از اين جنس مترقي دارد 
و براي توس��عه و ملي و منطقه اي و جهاني و ارتقاي 
رتبه ش��هر در طبقه بندي ه��اي موضوعي جهاني، 
برنامه و م��دل دارد. پرداختن ب��ه چالش هاي حوزه 
مالي و اقتصاد ش��هري همچون، درآمدهاي پايدار، 
مديريت و كارايي هزينه هاي شهر و شهرداري تهران، 
توسعه اقتصاد دانش بنيان و خالق و با هدف توسعه 
شهري تهران به سوي شهري خالق، با نشاط و پيشرو 

از دستاوردهاي پرداختن به اين حوزه خواهد بود.
كاهش نابرابري هاي اجتماع�ي: در اين بخش از 
اهداف، س��المت اجتماعي، سبك زندگي، بهداشت 
روان، آسيب هاي اجتماعي و سياست گذاري فرهنگي 
مورد تاكيد قرار گرفته و تالش بر نهادينه س��اختن 
گفتمان معطوف به جاماندگان و به حاشيه راندگان 
از فرآيند توسعه شهري شده است تا از اين رهگذر به 
راهكار يا اتخاذ سياستي براي حل و تخفيف پيامدهاي 
اجتماعي و فرهنگي ناش��ي از مس��اله دستفروشان، 
ساكنين سكونتگاه هاي فرودست، زنان آسيب ديده 
و در معرض آسيب، كودكان كار و ناتوانان جسمي و 

حركتي، دست يابد.
حكمرواي�ي: ناكارآم��دي در ترتيب��ات مديريت 
ش��هرها و عدم توس��عه يافتگي مديريتي، به مسائل 
عمده اي همچ��ون »ضعف هماهنگي نهادي، ضعف 
مكانيزم هاي مشاركت محور و مشاركت عمومي، نبود 
مديريت يكپارچه، ضعف قانوني، نبود شفافيت، پايين 
بودن اثر بخشي، ضعف مس��ووليت پذيري، انحراف 
سازمان از وظايف، ضعف پاسخگويي، بي عدالتي در 
دسترس��ي، ضعف پايبندي به قانون و قانون گريزي، 
عدم انعطاف پذيري، نبود تفكر اس��تراتژيك و آينده 
نگر، نب��ود نظ��ام مديريتي مس��تقل و متمايز براي 
منطقه كالن ش��هري تهران و ناپاي��داري درآمدها« 
دامن زده است. بر اين اساس، در ابتداي فرايند تدوين 
برنامه س��وم اين ضرورت احساس گرديد كه مسائل 
حكمروايي شهر تهران مي بايست به صورت تخصصي 

مورد دقت و بررسي قرار گيرد.
فضايي، كالبدي، معماري و شهرسازي: هدف از 
پرداختن به اين حوزه، توسعه و تكميل پياده سازي 
نظام پديدآوري، اجرا و بهره برداري طرح ها بمنظور 
رعاي��ت مالحظ��ات ايمن��ي، زيس��ت محيط��ي و 
تطابق ب��ا اهداف باالدس��تي ترافيك��ي، اجتماعي، 
شهرس��ازي، پدافند غير عام��ل و ضوابط گروه هاي 
خاص تشكيل شده است. مديريت واحد و يكپارچه 
بر زيرس��اخت ها، تدوين و توس��عه نظ��ام يكپارچه 
نگهداشت زيرساخت هاي ش��هري، عملياتي كردن 
طرح جامع مديريت آب هاي سطحي و نظام ارزيابي 
پايداري س��اختمان ها، زيرس��اخت ها و شريان هاي 
حياتي بر اساس عملكرد در شرايط بحران از مهم ترين 

رويكردهاي اين كميته است. 
محيط زيست انرژي و خدمات شهري: موضوعاتي 
چون پاك س��ازي معابر و سيماي شهر، جمع آوري و 
دفع زباله ها و ضايعات، ايجاد و نگهداري فضاي سبز 
شهري، نظارت بر ميادين و بازارها و همچنين عملكرد 
صنوف، رفع س��د معبر ها و كنترل جمعيت جانوران 
موذي، حفظ زيبايي و پيراس��تگي ش��هر و س��امان 
بخش��ي امور دفن ام��وات و… از مهم ترين اين امور 

محسوب مي شود.

 Thu. Sep 27 .    پنج شنبه    5 مهر 1397   17  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1207  2018 

  حسن رسولي، عضو شوراي شهر تهران: پايان دادن به تخريب باغ ها،  تغيير ريل از تكيه ماليه شهري بر فروش دارايي هاي مستقيم و نيز اموال عمومي مانند 
فضا و هوا به معناي تداوم روند لجام گسيخته توسعه شهري از ديگر نقاط قوت اين برنامه محسوب مي شود. توجه ويژه به حوزه حمل و نقل عمومي درون شهري 
به ويژه حمل و نقل ريلي، تالش براي كاهش آلودگي هوا و تكميل كمربند سبز شمال شهر تهران بخش ديگري از نقاط قوت برنامه سوم محسوب مي شود. در 
حوزه فعاليت هاي فرهنگي شوراي دوره پنجم و شهرداري تالش داريم تا در اين حوزه يكي از مهم ترين نيازهاي واقعي اجتماعي امروز تهران را كه احتياج 
مردم پايتخت به كيفيت زندگي برتر و نيز تقويت نشاط و شادابي شهري است را فراهم كنيم.همچنين در كنار اهتمام به شعائر ديني، مذهبي و هويت اسالمي 

به معماري شهر توجه داريم كه طي يك سال گذشته آثار آن را مردم ديده اند.
موضوع ديگري كه شورا به آن توجه دارد و در بحث ها و بررسي ها بيشتر به آن توجه خواهيم كرد، تعيين حد و اندازه سازمان شهرداري، تحديد ماموريت هاي 
ذاتي شهرداري و تنظيم تخصيص منابع حوزه مديريت شهري به ماموريت اصلي و ذاتي و عدم گسترش ماموريت ها بدون لحاظ كردن منابع است. خوشبختانه 

اين موارد در اليحه برنامه سوم مستتر است و در جريان رسيدگي در شوراي شهر تالش داريم تا نقاط قوت آن تقويت شود و نقاط ضعف آن حذف شود

برش

 مجيد فراهاني، عضو شوراي شهر:  نكاتي 
كه ش�هردار به هنگام تقديم اي�ن برنامه به 
شورا عنوان كرد نش�ان دهنده نگاه حاكم بر 
مديريت ش�هري بود به خصوص اولويت ها و 
مطالب�ات اوليه ش�هروندان تهراني از جمله 
ترافيك و حمل و نقل در آن ديده ش�ده بود. 
همچنين در اين برنامه س�عي ش�ده تا شعار 
اصلي شهردار تهران يعني شهر زيست پذير 

شهروند مشاركت پذير ديده شود. 

برش
خبر



دانش و فن10اخبار
كشف بدافزار جديد 

استخراج ارز ديجيتال 

باگ جديد در مرورگر 
فايرفاكس

پيمانكارها هدف حمالت 
سايبري جديد

سرقت اطالعات ۶.۵ ميليون 
نفر از مشتريان آنالين

بدافزاري با نام Sustes اخيرا كشف شده است 
كه از پردازنده قرباني براي استخراج ارز ديجيتال 

Monero استفاده مي كند.
بدافزار Sustes خود قربانيان را آلوده نمي كند، 
 بلك��ه فعاليت ه��اي جس��ت وجوي فراگي��ر 
)brute-force( را با تمركز بر اينترنت اشياء 
)IoT( و سرورهاي لينوكس گسترش مي دهد. 
ارز ديجيتال Monero بر پايه حريم خصوصي 
ساخته ش��ده اس��ت، به اين معني كه فهميدن 
 Monero مي��زان موج��ودي در كيف پ��ول
ب��ه س��ادگي نخواه��د ب��ود. بدليل اس��تفاده 
مهاج��م از pool-proxyه��اي خصوص��ي، 
 Sustes نمون��ه اي از اس��تخراج غيرقانون��ي

 )Pirate-Mining( است و ابعاد گستردهاي 
دارد.آدرس هاي IP و كيف پول هاي Sustes كه 
از آنها استفاده مي كند، بر اساس اطالعات سايت 
افتا، بصورت موارد زير هس��تند. الزم است روي 
آنها نظارت دقيق انجام ش��ود و يا در صورت نياز 

مسدود شوند.

ايسنا| يك پژوهش��گر امنيتي باگ جديدي در 
مرورگر فايرفاكس كش��ف كرده است كه باعث از 
كار افت��ادن مرورگر و در بعضي اوقات باعث خرابي 

سيستم عامل مي شود.
  اي��ن ب��اگ توس��ط ي��ك پژوهش��گر ب��ا ن��ام 
Sabri Haddouche كش��ف ش��ده است كه 
آس��يب پذيري هاي ان��كار س��رويس )DoS( در 
مرورگرهاي اصلي )كروم، س��افاري و فايرفاكس( 
را مورد بررس��ي قرار مي دهد. در جديدترين باگ 
كشف شده در مرورگر فايرفاكس، فرايند پردازشي 
مرورگر در سيس��تم هاي لينوكس��ي و مك دچار 
مش��كل مي ش��ود و مرورگر اخطار Crash را به 
كاربر نمايش مي دهد. در سيس��تم هاي ويندوزي 
اين مش��كل ش��ديدتر اس��ت و عالوه ب��ر خرابي 
مرورگر، سيستم عامل نيز متوقف مي شود و براي 
 حل مش��كل كاربر بايد راه اندازي مجدد س��خت 
)hard reboot( انج��ام دهد.طي آزمايش هاي 
انجام شده توس��ط ZDNet، اين باگ DoS عليه 
آخرين نسخه فايرفاكس كار مي كند. باگ تاثيري 
برروي نس��خه هاي اندرويدي و iOS اين مرورگر 
ندارد. بر اساس اطالعات سايت مركز افتا، اسكريپتي 
كه از باگ سوءاستفاده مي كند، فايلي توليد مي كند 
كه داراي يك نام بسيار طوالني است و كاربر را وادار 
مي كند تا در هر ميلي ثانيه آن  را دانلود كند.جزئيات 
باگ به موزيال ارسال شده است و انتظار مي رود در 

نسخه بعدي اين نقص حل شود.

فوربس|در عمليات سايبري جديدي كه مجرمين 
سايبري آغاز كرده اند، آزادكارها )freelancer( از 
طريق اسناد مخربي كه در قالب پيشنهاد كار به آنها 

ارسال مي شوند، مورد هدف قرار گرفته اند.
طب��ق گفته كارشناس��ان، اي��ن عملي��ات در دو 
پلت فرم ارايه دهنده خدمات آزادكاري Fiverr و 
Freelancer.com مشاهده شده است. آزادكارها 
و پيمانكاره��اي بين المللي براي حف��ظ روابط با 
كارفرمايان و همچنين براي يافتن فرصت هاي جديد 
متكي بر اي ميل و ارتباطات اينترنتي هستند. از اين 
رو مهاجمين از طريق اسناد مخرب پيوست شده در 
اي ميل ها آنها را مورد هدف قرار داده اند. در اي ميل ها 
از آزادكارها خواسته مي ش��ود تا فايل پيوست كه 
حاوي اطالعات اوليه پروژه است را باز كنند و هزينه 
و برنامه زماني خود را در پاسخ ارسال كنند. مشاهده 
شده است كه در اين پيوست ها بدافزار تعبيه شده 
است. در حمالت از ترفند دانلود بدنه بدافزار از طريق 
كد ماكرو موجود در اس��ناد استفاده شده است.بر 
اساس اطالعات سايت مركز افتا، توصيه شده است 
تا با غيرفعال كردن ماكرو، نصب و استفاده از ابزارهاي 
ضدويروس ها و به روزرساني مداوم سيستم عامل، 

براي كاهش خطرهاي اينگونه حمالت اقدام كرد.

هكرنيوز| وب س��ايت يك فروشگاه آنالين فعال 
در حوزه پوشاك و كاالي مد در امريكا تاييد كرد كه 
اطالعات مالي و شخصي بيش از ۶.۵ ميليون نفر از 

مشتريان اين فروشگاه به سرقت رفته است.
اين روزها كه اخبار زيادي درباره حمالت سايبري 
و س��رقت اطالعات كارب��ران در فض��اي مجازي 
منتشر مي شود، حاال يك فروشگاه آنالين فعال در 
زمينه خريد و فروش كاالي مد و پوشاك كه شين 
)SHEIN( نام دارد، اعالم كرده است كه اطالعات 
ش��خصي و مالي بيش از ۶.۵ ميليون نفر از كاربران 
و مشترياني كه از وب سايت اين فروشگاه اينترنتي 
خريداري كرده اند، توسط هكرها و مجرمان سايبري 
به سرقت رفته است. اين فروشگاه اينترنتي و آنالين 
كه دفتر اصل��ي آن در ن��ورث برونزوي��ك اياالت 
متحده امريكا مستقر شده، در سال ۲۰۰۸ ميالدي 
راه اندازي شد و به كاربران و عالقه مندان به صنعت 
پوش��اك اين امكان را مي دهد تا با ساليق مختلف 
بتوانند گستره وسيعي از البسه، كيف و كفش هاي 
مختلف را برروي سايت اين فروشگاه انتخاب كرده و 
درصورت تمايل، كاالهاي موردنظر خود را با پرداخت 

آنالين خريداري كنند.
حاال اين فروش��گاه به تازگي اعالم كرده اس��ت كه 
س��رورهايش مورد هجوم و نفوذ هكرها و مجرمان 
س��ايبري قرار گرفته اس��ت و اطالعات مربوط به 
كارت ه��اي اعتباري، بانكي و ش��خصي كاربران و 

مشتريان آن را به سرقت برده اند.

فناوري هزاره سوم، تهديد يا فرصت در دنياي واقعي 

اداره دنيا با هوش مصنوعي 
گروه دانش و فن|

 بسياري بر اين اعتقادند كه هوش مصنوعي ديگر فناوري 
آينده محسوب نمي شود و در حال حاضر كامپيوترهايي 
ساخته شده اند كه در مواردي مثل بازي هاي شطرنج و 
گو و همين طور فعاليت هايي نظير كنترل بازار سهام و 
گفت وگو از انسان بسيار هوشمندانه تر عمل مي كنند. 
كامپيوترها و الگوريتم هاي هوش مصنوعي كه آنها را 
به ماشين هاي هوشمند تبديل مي كنند، به سرعت در 
حال رشد هس��تند و بدون ترديد در آينده نزديك در 

همه زمينه ها از انسان بهتر عمل خواهند كرد.
يكي از محققين روانشناس��ي دانش��گاه نيويورك به 
نام گري ماركوس مي گويد: تقريبا همه فعاالن عرصه 
هوش مصنوعي باور دارند كه ماشين ها نهايتا بر انسان 
تس��لط پيدا خواهند كرد و تنها اختالف نظر بين افراد 
خوش بين و ديرباورها، زمان رسيدن اين رويداد است. 
به عقيده آينده پژوه هاي موافق و خوش بين مثل ري 
كرزويل، حداكثر تا دو دهه ديگر شاهد حضور هوش 
مصنوعي برتر خواهيم بود و بدبين ترين نظريه پردازها 
اين مس��اله را تا نهايتا يك قرن ديگ��ر اجتناب ناپذير 

مي دانند.
به عقيده اف��راد خوش بين به ه��وش مصنوعي برتر، 
عملكرد بيولوژيكي مغز انس��ان به شكل قابل توجهي 
بي همتا، غيرقابل شبيه س��ازي و ناشناخته است و به 
همين دليل تسلط كامل هوش مصنوعي بر انسان را 
غيرممكن مي دانند. به استدالل آن ها؛ هوش مصنوعي 
حتي با بهترين كارايي و عملكرد بازهم يك مكانيسم 
محدود به قوانين فيزيك است و نمي توانند هيچ مشكل 

ناشناخته و غيرقابل حلي ايجاد كنند.
يكي از نظريه هاي نگران كننده فعلي تبديل شدن هوش 
مصنوعي به آگاهي است؛ يعني در آينده ماشين هاي 
هوشمند قادر خواهند بود كامال مثل انسان فكر كنند. 
اين نظريه منتقدان زيادي دارد كه يكي از آنها پل آلن 
است. آلن معتقد اس��ت كه ما هنوز راه درازي تا توليد 
هوش مصنوعي جام��ع )AGI( داري��م. AGI نوعي 
هوش مصنوعي اس��ت كه كاماًل مانند انس��ان عمل 
مي كند و هوش��مند بودن آن به انجام فعاليت خاصي 
محدود نيست. س��اخت چنين ماشيني به شناخت 
كامل تئوري عملكرد آگاهي انسان و بازسازي آن نياز 
 ،)Murray Shanahan( دارد. ولي ماوري شاناهان
متخصص روباتيك در كالج سلطنتي لندن با تيم آلن 
موفق نيست و از ديدگاه او بايد از تضاد مفهوم آگاهي 
انسان با ماهيت ديجيتال هوش مصنوعي چشم پوشي 
كرد.او مي گويد: مطمئنا آگاهي انسان مفهومي بسيار 
جذاب و مهم اس��ت ولي من فك��ر نمي كنم كه براي 
س��اخت هوش مصنوعي جامع انسان گونه، بازسازي 

عيني آگاهي انسان الزامي باشد. به عبارت دقيق تر واژه 
»آگاهي« به مجموعه اي از صفات متمايز روان شناختي 
و ذهني اشاره دارد كه به همراه هم انديشه يا به تعبيري 

قدرت شناخت انسان را شكل مي دهند.
تصور وجود ماشيني كه بتواند تعداد زيادي از اين صفات 
را بازسازي كند، غيرممكن نيست و ساخت يك هوش 
مصنوعي به شدت هوش��مند ولي ناتوان از درك دنيا 
به صورت خودآگاه، هوشيار و عامل امكان پذير است. به 
عقيده شاناهان، شايد بتوان هوش و آگاهي را در يك 
ماشين با هم تركيب كرد ولي بايد به خاطر داشت كه آنها 

دو مفهوم كامال مستقل و جدا از هم هستند.

 نبايد از هوش مصنوعي هراس داشت
 در م��اه ژانويه م��ارك زاكر برگ گفت كه م��ا نبايد از 
پيش��رفت هوش مصنوعي هراس داشته باشيم و اين 
فن��اوري مي تواند مزاي��اي غيرقابل ب��اوري به دنياي 
م��ا ارزاني كند. حداق��ل نيمي از گفته ه��اي او كامال 
درست هستند و محاسن بي ش��مار هوش مصنوعي 
ازجمل��ه خودروهاي خ��ودران و روش ه��اي درماني 
جديد را نمي توان انكار كرد ولي هيچ تضميني وجود 
ندارد كه همه ماش��ين هاي هوشمند آينده با مقاصد 

انسان دوستانه ساخته خواهند شد.
يك ماشين هوشمند بسيار پيشرفته را در نظر بگيريد 
كه براي انجام كارهايي مثل حل مشكالت اقتصادي 
حاد يا نفوذ به سيستم اطالعاتي دشمن طراحي شده 
است. اين ماشين با همه توانايي وظايف تخصصي اش 
را ب��ه بهترين نحو انجام مي دهد ول��ي در خارج از اين 
حيطه كامال بي اس��تفاده خواهد ب��ود. به عنوان مثال 
DeepMind گوگل تبحر زي��ادي در بازي گو دارد 
ول��ي از هيچ مهارت ديگري برخوردار نيس��ت و البته 

نيازي هم به آن ندارد.
با اين پيش ف��رض احتماال در آينده هي��چ نوع اقدام 
پيش��گيرانه و امنيت��ي در خارج از مح��دوده فعاليت 
ماشين هاي هوش��مند اعمال نخواهد شد. به عنوان 
نمونه مي توان به ويروس كامپيوتري استاكس نت اشاره 
كرد كه توسط ارتش اياالت متحده و اسراييل براي نفوذ 
در سيستم هاي كنترلي نيروگاه هاي هسته اي ايران 
طراحي شد ولي نهايتا )ناخواسته يا عمدي( نيروگاه هاي 

هسته اي روسيه را موردحمله قرار داد.
نمونه ديگر بدافزار فليم )Flame( اس��ت كه هدف از 
توسعه آن جاسوسي س��ايبري در خاورميانه بود. اگر 
در آينده استاكس نت يا فليم تغيير شكل پيدا كنند و 
با گسترش كنترل نشده به اهدافي ناخواسته حمله ور 
شوند نبايد باعث غافلگيري ما بشود. البته اين بدافزارها 
هيچ كدام هوش مصنوعي نيستند ولي به دليل ماهيت 

نرم افزاري به راحتي مي توانند در آينده توسط هوش 
مصنوعي مورداستفاده قرار بگيرند.

 ابرهوش  مصنوعي قادر به ارتكاب اشتباه نيست
از ديدگاه ريچارد لوسمور محقق هوش مصنوعي و خالق 
 ،Surfing Samurai Robots كتاب هاي كميك
بيشتر سناريوهاي دخيل در رس��تاخيز ماشين ها و 
نابودي بشر به دس��ت هوش مصنوعي غيرقابل درك 
هستند. به گفته او در همه اين سناريوها فرض بر اين 
گذاشته ش��ده كه هوش مصنوعي برتر كامال از نتايج 
اقدام خود آگاه است و مي داند كه تصميم نابودي بشر 
از يك تضاد منطقي ناشي مي شود ولي بااين حال خود 
را به اجراي آن مجاب مي كند.به اعتقاد لوس��مور اگر 
واقعا هوش مصنوعي در هن��گام تصميم گيري براي 
نابودي انسان اينگونه عمل كند، احتماال در طول عمر 
خود بارها با تضادهاي منطقي ازاين دست روبرو شده 
كه براي ناديده گرفتن هركدام ناگزير از تخريب پايگاه 
دانش )محل ذخيره سازي داده هاي ساختاريافته و غير 
ساختاريافته هوش مصنوعي( و تغيير معماري منطقي 
خود است كه به اين ترتيب ديگر هوش مصنوعي برتر و 

بالطبع خطرآفرين نخواهد بود. عالوه بر اين او افرادي 
را كه معتقدند »هوش مصنوعي فقط كار هايي را انجام 
مي دهد كه براي آن برنامه نويسي  شده است« را به ارايه 
استدالل غلط و سفسطه انگيزي متهم مي كند و نظريات 
آنها را مشابه كساني مي داند كه در آغاز عصر ديجيتال، 
عين اين عبارت را براي قابليت هاي بالقوه كامپيوتر به 
كار مي بردند و هرگونه انعطاف پذيري و عملكرد خارج 

از محدوده را براي آن غيرممكن مي دانستند.
مكينتاير و آرمسترانگ باور دارند هوش هاي مصنوعي 
آينده فقط كارهايي را انجام خواهند داد كه براي آن 
برنامه نويسي شده اند ولي اگر سازنده كار خود را بسيار 
خوب انج��ام بدهد و هوش مصنوع��ي به اندازه كافي 
باهوش باشد كه بتوان آن را ASI محسوب كرد، بايد 
بتواند در مح��دوده عملكرد خود خط قرمز بين متن 
قانون )پيگيري بدون انعط��اف وظايف( با روح قانون 
)توجه به انتظارات و مصلحت هاي انسان( را تشخيص 
بده��د. هنگامي كه اف��راد به صحب��ت درباره هوش 
مصنوعي فوق مدرن مي پردازند، بطور معمول دچار 
ترس و نگراني مي شوند و اينگونه پيش بيني مي كنند 
كه چنين هوش��ي مي تواند خود نحوه يادگيري را فرا 

گيرد و پيشرفته تر از آن شود كه انسان قادر به دركش 
باشد. چنين الگوريتم پيشرفت هاي با قرارگيري در 
دس��ت افراد خطرناك يا احتم��اال به صورت خودكار 
مي تواند به س��لطه بر حكومت ها و ارتش هاي جهان 
دست يابد، دستيابي به سطوحي از نظارت يا جاسوسي 
به سبك داستان هاي جورج اورول، تقلب و دستكاري، 
كنترل جوامع بر جوام��ع و احتماال حتي كنترل كل 
عرصه هاي منازعه سالح هاي مرگ بار خودكار نظير 

پهپادهاي نظامي را امكان پذير كند.
اما برخ��ي از متخصصان ه��وش مصنوعي، چنين 
ترس هايي را بي اس��اس مي دانند و معتقدند كه در 
واقع، ه��وش مصنوعي فوق پيش��رفته مي تواند در 
اداره دنيا، عملكرد بهتري از انس��ان ها داشته باشد. 
اين ترس ه��ا به خودي خود خطر اصلي محس��وب 
مي ش��وند؛ زيرا مي توانن��د به عنوان مانعي بر س��ر 
راه پيشرفت انس��ان قرار گيرند. توماس ميكولوف، 
پژوهشگر هوش مصنوعي در فيسبوك، ماه گذشته 
در كنفرانس »هوش مصنوعي سطح انسان« گفت: 
شايد عدم دستيابي به هوش مصنوعي، خطر اصلي 

براي بشريت باشد.

ديلي ميل|تحليل هاي يك شركت كانادايي نشان 
مي دهد هزينه س��رهم كردن و قطعات داخلي آيفون 
ايكس اس مكس با حافظه ۲۵۶ گيگابايت فقط ۴۴۳ 
دالر اس��ت اما اين آيفون با قيمت ۱۲۴۹ دالر عرضه 

شده است.
اپل با كاس��تن برخي از قطعات در نمايش��گر آيفون 
»ايكس اس مك��س« قيمت اين دس��تگاه را كنترل 
 Techlnsightكرده است.درهمين راس��تا شركت
تخمين مي زند هزينه تركيب و قطعات آيفون »ايكس 
اس مكس« با حافظه ۲۵۶ گيگابايت حدود ۴۴۳ دالر 
است. اين درحالي است كه هزينه قطعات آيفون ايكس 
با حافظه ۶۴ گيگابايتي در سال گذشته ۳۹۵.۴۴ دالر 
بود. از سوي ديگر آيفون ايكس اس مكس در امريكا به 

قيمت ۱۲۴۹ دالر فروخته مي شود.
ش��ركت كانادايي Techlnsight موبايل ها را باز و 
قطعات آنها را تحليل مي كند.اپل چندي پيش از سه 
موبايل رونمايي كرد كه يكي از آنها آيفون »ايكس اس« 
بود. قيمت پايه اين دس��تگاه از ۹۹۹ دالر است. عالوه 
بر آن آيفون» ايكس آر« نيز با قيمت مقرون به صرفه 
۷۴۹ دالر رونمايي شد. اما آيفون »ايكس اس مكس« با 
نمايشگر ۶.۵ اينچي »او ال اي دي « به عنوان گرانترين 
آيفون ساخته شده، با قيمت پايه ۱۰۹۹ دالر عرضه شده 

 Techlnsightاست.به هرحال تحليل هزينه هاي
نش��ان مي دهد، تنها قطعه گرانقيمت آيفون »ايكس 
اس مكس« نمايشگر آن با بهاي ۸۰.۵۰ دالر است. اين 
درحالي اس��ت كه قيمت نمايشگر ۵.۸ اينچي آيفون 
»ايكس« ۷۷.۲۷ دالر است. آيفون ايكس سال گذشته 
عرضه ش��د.افزايش اندك قيمت آيفون »ايكس اس 
مكس« در مقايسه با آيفون »ايكس«، به دليل آن است 
كه اپل برخي اجزاي مربوط به سيستم لمس سه بعدي 
را حذف كرده اس��ت. البته قيمت قطعات حذف شده 
فقط ۱۰ دالر بوده است.به هرحال باب اودانل از شركت 
TECHnalysis Research معتقد است تصميم 
اپل براي تمركز بر ارايه موبايلي با نمايشگر بزرگ تر از 
لحاظ اقتصادي درست بوده است.البته سخنگوي اپل 

در اين باره اظهارنظري نكرده است.

بيزينس| اينترنت اش��يا در يك دهه آينده تحوالت 
عظيمي را در نسل آتي وسايل نقليه ايجاد خواهد كرد.

اينترنت اش��يا و ش��هر هوش��مند دو واژه اي است كه 
اين روزها بيش��تر به گوش مي خ��ورد چراكه امروزه 
ش��ركت هاي فع��ال در زمينه عل��م و تكنول��وژي با 
همكاري اپراتورهاي مخابراتي مي خواهند روياي شهر 
هوشمندي را كه تمامي اشياء و وسايل آن به اينترنت 
مجهزند و كارها با سرعت بسياري قابل انجام خواهد 

بود را محقق كنند.
حاال به تازگي تحليلگران فعال در حوزه خودروسازي 
و فناوري ب��رآورد كرده اند كه اينترنت اش��يا و هوش 
مصنوعي تحوالت عظيمي را در صنعت خودروسازي 
طي ي��ك دهه آينده ايجاد خواهد كرد و نس��ل آينده 
خودروها ش��اهد پيش��رفت هاي عظيم��ي از لحاظ 

فناوري هاي نوين خواهد بود.
اينترنت اشياء )IoT( به معني يك شبكه جهاني از اشياء 
مرتبط و متصل است كه هر يك داراي آدرس مختص 
به خود بوده و بر اساس قراردادهاي استانداردشده اي 
با يكديگر در ارتباطند.كارشناسان موسسه تحقيقاتي 
گارتنر نيز در اين خصوص پيش بيني كرده اند كه تا دو 
سال آينده يعني ۲۰۲۰ ميالدي، بالغ بر ۲۵۰ ميليون 
دستگاه خودروي متصل به اينترنت اشيا در جهان وجود 
داشته و در خيابان و بزرگراه هاي شهرها و كشورهاي 

مختلف تردد خواهند كرد.آنها در ادامه افزودند كه بازار 
جهاني اينترنت اش��يا در صنعت خودروسازي تا سال 
۲۰۲۰ ميالدي تا ۷.۱ تريليون دالر رشد خواهد كرد 
چراكه كارشناسان بر اين باورند كه فناوري هاي نويني 
نظير اينترنت اشيا، هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني 
مي تواند تح��والت عظيم و مثبتي را در نس��ل آينده 

خودروهاي جهان ايجاد كند.
اينترنت اشيا و هوش مصنوعي در خودروهاي خودران 
و هوشمند به كار برده مي شود كه بدون نياز به راننده 
قادر اس��ت موانع، افراد پياده و وسايل نقليه ديگر را در 
فواصل مكاني و زماني مختلف به صورت كامال خودكار 
تش��خيص بدهد.با توجه به آنكه خودروهاي خودران 
اين روزها از محبوبيت و اس��تقبال بي نظيري از سوي 
شركت هاي توليدكننده خودرو و همچنين غول هاي 

تكنولوژي برخوردار شده اند.

ديلي ميل| هم اكنون »ناسا« در تالش است كه به 
بررسي و تحقيق حيات در خارج از منظومه شمسي 
بپردازد و در اين راستا در حال برگزاري يك كارگاه 

آموزشي است.
ناسا اين روزها در حال برگزاري يك كارگاه آموزشي 
در »هوستون« است تا تالش هاي كنوني براي پيدا 
كردن شواهد حيات در خارج از منظومه شمسي را 
بررسي كند. ش��واهد جديدي كه در اين كارگاه ها 
بررسي مي شود، از اعماق فضا و مناطق جديد كشف 
ش��ده به دست آمده اس��ت و مي تواند به كشف يك 

تمدن پيشرفته منجر شوند.
ناسا اعالم كرد، اگر اين نشانه ها و سيگنال ها مشاهده 
شوند، اين امكان براي ما ميسر مي شود كه به وجود 

زندگي بيگانگان در نقطه اي از كيهان پي ببريم.
ناس��ا بهترين عالئم وجود حيات را س��يگنال هاي 
راديوي��ي مي داند كه بس��ياري از آنه��ا بطور كامل 
كش��ف نشده اند.كاوش��گرهاي »كپل��ر« و »تس« 
ناسا به بررس��ي حيات در خارج از منظومه شمسي 

پرداخته اند.
»كپلر« تلس��كوپ فضايي ساخت ناس��ا است كه با 
هدف كش��ف سيارات فراخورش��يدي مشابه زمين 
به فضا پرتاب ش��د كه بيش از ۲هزار و ۷۰۰ سياره 

فراخورشيدي با امكان وجود حيات را كشف كرد كه 
حدود ۳۰ تا از آنها در كمربند حيات به دور س��تاره 
خود مي چرخند.چندي پيش سوخت اين تلسكوپ 
تمام ش��د و عمر آن به پايان رسيد. پس از آن، ناسا 
ماهواره »تس« را در تاريخ ۱۹ آوريل سال جاري با 
استفاده از موشك “فالكون Falcon( “ ۹ ۹( به فضا 

پرتاب كرد و به نحوي »تس« جايگزين كپلر شد.
انتظار مي رود ك��ه اين فضاپيما موفق به پيدا كردن 
بيش از ۲۰ هزار سياره ديگر شود. تس چند روز پيش 

موفق به كشف ۲سياره فراخورشيدي شد.
محققان دانشگاه »ام آي تي« )MIT( اعالم كردند 
 »Pi Mensae c« كه يكي از سيارات شناخته شده
است و به عنوان سياره »ابر زمين« شناخته مي شود 
و ۶۰ سال نوري با ما فاصله دارد و هر ۶.۳ روز يك  بار 

 LHS« خورشيد خود را دور مي زند.سياره ديگر نيز
b ۳۸۴۴« نام گرفته است و به عنوان »زمين داغ« 
شناخته مي شود و ۴۹ سال نوري با ما فاصله دارد و 

هر ۱۱ ساعت يك  بار خورشيد خود را دور مي زند.
دانش��مندان قادرن��د حت��ي از روي زمي��ن ني��ز 
سيگنال هايي را كه از منابع دور و فراتر از آسمان ما 

وجود دارند شناسايي كنند.
ناسا متذكر ش��د، هيچ كس از احتمال وجود حيات 
بيگانگان در سيارات فراخورشيدي خبر ندارد ولي ما 

مي دانيم كه اين احتمال صفر هم نيست.
چند دهه است كه محققان به بررسي شواهد حضور 
بيگانگان پرداخته اند. اين بررس��ي ها در پروژه هاي 
علمي »جست وجوي هوش فرازميني« )SETI( ناسا 

صورت گرفته است كه از سال ۱۹۷۱ آغاز شده اند.
ناسا اظهار كرد، ما براي ثابت كردن حيات فرازميني 
به سيگنال هايي نياز داريم كه هنوز ناشناخته باقي 

مانده اند.
به عنوان مثال، ممكن است بسياري از فركانس هاي 
راديويي در اتمسفر وجود داشته  باشند كه از منابع 

زميني انتشار يافته اند.
ناسا تالش خود براي بررسي وجود بيگانگان را ادامه 
خواهد داد و در اين زمينه سرمايه گذاري  خواهد كرد.

پي سي ورلد| يك عمليات اسپمي در حال انتشار 
يك تروجان با دسترسي از راه دور )RAT( است كه از 
چندين روش براي فريب دادن ضدويروس هاي مبتني 

بر امضا استفاده مي كند.
اين RAT كه با نام Adwind ش��ناخته مي ش��ود، 
پيش تر صنايع مختلفي را در جهان مورد هدف قرار 
 toolkit داده اس��ت. اين تروجان اكنون مجه��ز به
جديدي است تا بتواند از سيستم ها سوءاستفاده كند.

 ReversingLabs و Cisco Talos تروجان توسط
مورد بررسي قرار گرفته است. اين تروجان همچنين با 
نام هاي AlienSpy، JSocket و jRat نيز شناخته 
مي ش��ود و داراي قابليت هاي زيادي است. تروجان 
قادر به جمع آوري اطالعات رايانه و كليدهاي فشرده 
ش��ده توسط كاربر اس��ت، همچنين اطالعات احراز 
هويت و اطالعات ارس��ال شده از طريق فرم هاي وب 
را نيز به س��رقت مي برد.بدافزار قادر به ضبط ويدئو، 
صدا و گرفتن تصاوير اسكرين ش��ات نيز است. عالوه 
بر اين، تروجان مي تواند فايل هاي سيس��تم را بدون 
اطالع كاربر منتقل كند. در نسخه هاي جديدتر اين 
تروجان، تالش براي سرقت كليدهاي رمزنگاري براي 
دسترسي به كيف پول مجازي در سيستم هاي آلوده 

نيز انجام مي شود.
تروجان ابت��دا از طريق عمليات فيش��ينگ منتقل 

 JAR مي شود و سپس بدنه مخرب كه بصورت فايل
است را بارگيري مي كند و پس از اجرا به سرور كنترل 
و فرمان )C&C( متصل مي ش��ود و بدنه هاي بيشتر 
را بارگيري مي كند تا داده هاي سيس��تم آلوده را به 

سرقت ببرد.
اين بدافزار در گذش��ته با حداق��ل ۴۰۰ هزار حمله 
عليه كسب وكارها در امور مالي، توليد، حمل و نقل و 
صنعت مخابرات مرتبط بوده است. در حمالت اسپمي 
 جديد كه در ماه آگوس��ت مش��اهده ش��ده است، از 
Adwind ۳,۰ كه آخرين نسخه آن است استفاده 
شد. در اين حمالت سيستم هاي ويندوز، لينوكس و 

مك مورد هدف قرار گرفتند.
همچنين در حمالت از روش تزريق كد DDE براي 
نفوذ به اكس��ل و دور زدن برنامه ه��اي ضد ويروس 
مبتني بر امضا بهره برداري ش��ده است. در عمليات 

فيشينگ پيام هاي مخرب حاوي فايل هاي CSV و 
XLT )هر دو به صورت پيش فرض با نرم افزار اكسل 
باز مي شوند( ارسال مي شوند. فايل هاي مخرب داراي 
يك يا دو dropper هستند كه از تزريق DDE بهره 
مي برند. dropper از پسوندهاي مختلفي از جمله 

htm، xlt، xlc و db استفاده مي كند.
پژوهش��گران Cisco Talos مي گويند كه تكنيك 
جديدي براي مبهم سازي در حمالت استفاده شده 
اس��ت كه از طريق آن بخش اول فايل بدون سرايند 
است و برنامه هاي ضدويروس را به اشتباه مي اندازد. 
در واقع ضد ويروس به جاي تش��خيص فايل مخرب 
به عنوان ي��ك dropper، آن  را به عنوان يك فايل 

خراب تشخيص مي دهد.
كد مخرب يك اسكريپت Visual Basic را ايجاد 
مي كن��د ك��ه از bitasdmin به��ره مي ب��رد. ابزار 
bitasdmin نرم افزار قانوني مايكروسافت است كه 
 )command-line( يك ابزار مبتني بر خط فرمان
براي ايجاد، بارگيري يا بارگذاري فعاليت ها و نظارت 
بر فرايند پردازشي آنهاست. در كد مخرب از اين ابزار 
ب��راي بارگيري بدنه نهايي كه يك فايل Java داراي 
بسته Allatori Obfuscator است، سوءاستفاده 
شده اس��ت. اين بسته در ادامه از حالت فشرده خارج 
مي شود و تروجان Adwind را پياده سازي مي كند.

هزينه قطعات گران ترين آيفون ۴۴۳ دالر است

اينترنت اشيا؛ شاه كليد صنعت خودروسازي در آينده

ناسا وجود »حيات بيگانه« را بررسي مي كند

انتشار نسخه جديد تروجان Adwind و دور زدن نرم افزارهاي ضدويروس
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خبر ويژه 11 بنگاهها
افزايش ۳ برابري ظرفيت شبكه 
همراه اول در ورزشگاه آزادي

مجتمع هاي فاقد ايمني پلمب 
موقت مي شوند

در آستانه دربي ۸۸، با همكاري وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات و وزير ورزش و جوانان ظرفيت 
ش��بكه هم��راه اول در ورزش��گاه آزادي ۳ برابر 

افزايش يافت.
به گزارش تعادل از اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات سيار ايران، به منظور باال بردن سطح 
رضايت مش��تريان و هواداران پر شمار تيم هاي 
فوتبال و در جهت برق��راري ارتباط هرچه بهتر 
تماشاگران و خبرنگاران حاضر، در آستانه برگزاري 
مسابقه بين تيم هاي اس��تقالل و پرسپوليس، 
اپراتور اول با نصب و راه اندازي ۴ س��ايت جديد 
ظرفيت شبكه خود در ورزشگاه صدهزار نفري 
آزادي را ۳ برابر افزايش داد. همچنين سرويس 
واي فاي همراه اول با نام تجاري »واي فاي اول« 

در جايگاه ويژه راه اندازي شده است. 
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات ني��ز 
سه شنبه شب در استوري اينستاگرام خود از اين 

اقدام همراه اول خبر داده بود. 

مشهد| معاون دادستان مشهد گفت: با هدف 
صيانت از حقوق عامه مجتمع هاي فاقد ايمني در 

صورت عدم رفع نواقص پلمب موقت مي شوند.
قاضي بخش��ي محب��ي از ورود مدعي العموم به 
ضرورت ايمن س��ازي مجتمع هاي تجاري فاقد 
ايمني خبر داد و گفت: به شهرداري هاي مناطق 
تفويض اختيار شده است كه نظارت هاي فني الزم 
را بر مجتمع هاي تجاري فاقد ايمني انجام دهند 
و در صورت توجه نك��ردن مالكين به تذكر هاي 
كتبي، در مراحل بعد، به ممنوعيت تردد يا پلمب 

موقت آنها اقدام شود.
معاون دادستان مش��هد افزود: شهرداري هاي 
مناطق موظف هستند در صورت عدم رفع نواقص 
عالوه بر هزينه هاي انجام ش��ده، ۱۵ درصد حق 

انجام كار را از صاحبان مجتمع دريافت كنند.

سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به »تعادل« در خصوص ميزان  اشتغال زايي خبر داد

جزئيات آمار حمل بار سال ۹۶ منتشر شدتشكيل اولين نشست شوراي پژوهش در اتاق تعاون

ايجاد  338 هزار شغل مولد ديگر  تا پايان  امسال

رقابت براي جايگاه اقتصادي ترين استان ظرفيت ايفاي نقش موثر تعاون در اقتصاد

گروه بنگاهها    
در شرايطي كه دولت دوازدهم در ابتداي سال97 اعالم 
كرده بود كه دورنماي اش��تغالزايي بيش از ۱ميليون 
نفري را در دستور كار قرار داده است؛ خبرنگار تعادل 
در جريان گفت وگو با سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در حاشيه نشست هيات دولت اين پرسش را 
مطرح كرد كه در شرايطي كه بيش از نيمي از سال97 
پشت سر گذاشته ش��ده؛ دولت تا چه اندازه در تحقق 
وعده هايي كه در خصوص اشتغالزايي داده است؛ موفق 
بوده است و تا به امروز بطور دقيق چه ميزان شغل مولد 

ايجاد شده است؟ 
محسني بندپي در پاس��خ به اين پرسش گفت: »دو 
طرح تكميلي در دس��تور كار وزارتخانه قرار داشت و 
همچنان نيز در دستور كار قرار دارد؛ نخست صيانت 
از اش��تغال موجود اس��ت كه مي تواند چش��م انداز 
باثبات تري به ساختار اشتغالزايي كشور ببخشد. در 
واقع قصد داريم ش��رايطي را فراه��م كنيم تا دركنار 
ايجاد يك ميليون اش��تغال از ريزش اجباري نيروي 
كار هم صيانت كني��م. تمام بنگاه هاي��ي كه در اين 
زمينه مشكل دارند شناس��ايي و با آنها مذاكره شده 
تا بتوانيم در مسير تداوم كارشان مشكالت آنها را بر 

طرف كنيم.«
سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي در 
ادامه گف��ت: »طرح تكميلي بعدي، نظارت اس��ت. 
تمام تالشمان اين است كه نظارت را درست كنيم تا 
منابع خاصي كه براي اشتغال در نظر گرفته شده، در 
همين حوزه صرف شود. هم از گروه هاي مردم نهاد 
و جهاد دانشگاهي و هم از نهادهاي ديگر درخواست 
مي كنيم تا در اين باره نظارت داشته باشند تا منابع 
ذكر شده براي اشتغال صرف شود.« از محسني بند 
پي مي خواهم ك��ه يك عدد و رقم دقيق را به عنوان 
حجم اشتغالزايي دولت ارايه كند كه از اشتغالزايي 

بيش از ۳۳۸ هزار نفري در  آينده خبر داد. 

  بسته حمايت اجتماعي
سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان 
اينكه حداقل حقوق بگيرها در بسته حمايت اجتماعي 
درنظر گرفته شده اند، گفت كه هنوز مشخص نيست 

اين حمايت ها در شكل كاالكارت باشد يا كوپن.
انوش��يروان بندپي اظه��ار كرد: اس��تان هايي مثل 
كرمانش��اه، سيس��تان و بلوچس��تان و كهگيلويه و 
بويراحمد اس��تان هايي هس��تند كه تقريب��ا يارانه 
دس��تمزد را به آنه��ا پرداخت مي كنيم ت��ا بتوانيم 
اشتغال را در اين استان ها پيگيري كنيم. طرح تامين 
مالي خرد را در حوزه هدف گذاري اشتغال پيگيري 

خواهيم كرد.
بندپي افزود: دو طرح تكميلي داريم؛ يكي صيانت از 
اشتغال موجود است و مي خواهيم شرايطي را فراهم 
كنيم تا دركنار ايجاد يك ميليون اش��تغال از ريزش 
اجباري نيروي كار هم صيانت كنيم. طرح تكميلي 
دوم، نظارت است. تمام تالشمان اين است كه نظارت 
را درست كنيم تا منابع خاصي كه براي اشتغال در نظر 

گرفته شده در همين حوزه صرف شود.
بندپي اظهار كرد: قطع يقي��ن مي گوييم كارورزي 
در محيط كار س��ال گذشته ۳۰ هزار اشتغال داشته 
كه امس��ال 7۰ هزار تا خواهد بود. همچنين ش��ش 
طرحي كه در اين وزارتخانه در حوزه اش��تغال وجود 
دارد، تقريبا ۳۳۸ هزار اشتغال را جز اشتغال فراگير 

روستايي ايجاد خواهد كرد.

 افزايش حقوق كارگران
او در ادامه اين گفت وگو، در ارتباط با موضوع افزايش 
حقوق كارگ��ران گف��ت: االن بح��ث حمايت هاي 
اجتماعي در دولت مطرح شده اس��ت تا افرادي كه 
حداقل حقوق را مي گيرند و اقش��ار خاص هس��تند 

حمايت دولت را بگيرند.
بندپ��ي يادآور ش��د: االن حداق��ل حقوق بگيرها در 

بس��ته حمايت اجتماعي در نظر گرفته شده اند. كار 
كارشناسي آن انجام گرفته اس��ت. به زودي مبلغ و 
جامعه هدفش هم مشخص مي شود. بازنشستگان، 

افراد تحت پوشش بهزيستي از جمله آنها هستند.
او ادامه داد: هنوز اين موضوع كه حمايت ها، كاالكارت 
باشد يا كوپن مشخص نيست؛ اما جلساتش در حال 

برگزاري است و سرعت اجراي آن باال مي رود.
بندپي با اش��اره به تعه��د دولت درب��اره ايجاد يك 

ميليون ش��غل گفت: باتوجه به اينكه تقريبا در س��ه 
سال گذشته، سه ميليون نفر به جمعيت فعال كشور 
اضافه شده )از پاييز 9۳ تا اسفند 9۶( 7۰ درصد شغل 

ايجاد شده است. 
او تصريح كرد: اگر بخواهيم براي همه بيكاران شغل 
مناسب ايجاد كنيم بايد برنامه هايي را دنبال كنيم. 
حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان براي اش��تغال فراگير 
روستايي در نظر گرفته شده است. قرار دادها نوشته 

شده، تفاهمنامه ها هم تهيه شده است. بندپي افزود: 
در تبصره ۱۸ كه درباره بحث اشتغال است حدود ۶۰ 
هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه ۶ طرحش 
براي وزارت تعاون است. شركت هاي دانش بنيان هم 
هستند كه با يك هدف گذاري حدود 7۰ هزارنفر را 
دربرمي گيرن��د. اين اميدواري وج��ود دارد كه آنچه 
دولت تعهد كرده است را بتوانيم در سال 97 به مرحله 

اجرا برسانيم.

اولي��ن ش��وراي پژوه��ش بخش تع��اون ب��ا حضور 
انديش��مندان و نخبگان حوزه تعاون و اقتصاد در اتاق 

تعاون ايران تشكيل شد.
به گزارش تع��ادل از پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون 
ايران، ش��وراي پژوهش بخش تعاون با هدف تشكيل 
محملي براي ايجاد خرد جمعي در راستاي حل مسائل 
و مشكالت بخش تعاون با توجه به ظرفيت هاي بخش 
تعاون درشرايط كنوني و بررسي راهكارهايي براي حل 
اين مشكالت، با حضور رييس اتاق تعاون، وزير سابق 
تعاون، كار و رف��اه اجتماعي، رييس صندوق ضمانت 
س��رمايه گذاري تعاون، دبيركل اتاق تعاون، معاونت 
پشتيباني، برنامه ريزي و تحقيقات اتاق تعاون، مشاور 
امور پژوهش اتاق تعاون، اساتيد دانشگاهي و نخبگان 
حوزه اقتص��اد و تعاون، در اتاق تعاون ايران تش��كيل 

جلسه داد. 
حس��يني نيا مدرس دانشگاه و مش��اور امور پژوهش 
اتاق تعاون با بيان اين مطلب ابراز داش��ت: اين شورا به 
دنبال طراحي يك مدل و نقش��ه راه است كه براساس 
آن مكانيسم عملي براي افزايش سهم بخش تعاون، با 
كمك اتاق ها، اتحاديه ها و تعاوني ها و س��اير نهادهاي 

حاكميتي را طراحي كند. 
وي در ادامه به پتانسيل هاي بخش در شرايط كنوني 
اش��اره داش��ت و گفت: براي بررسي مشكالت بخش 
تعاون نياز به آس��يب شناسي مشخصي است اما بايد 
توجه داشت كه با تجربيات بين المللي و داخلي بخش، 
مي توان اذعان داش��ت كه تعاون ظرفيت انجام كار و 

ايفاي نقش موثر در اقتصاد مردمي و اقتصاد مقاومتي 
را دارد. 

او افزود: آنچه مس��لم اس��ت مكانيس��م ها، رويه ها و 
ساختارهايي كه تاكنون در پيش گرفته شده، چندان 
موثر نب��وده و با تجربيات داخلي و بين المللي موجود، 
بايد يك مهندسي مجدد در مكانيسم ها و رويه ها داشته 

باشيم كه به تقويت نقش بخش تعاون منجر شود. 
اين مدرس دانش��گاه بيان داشت: به نظر مي رسد كه 
افزايش س��رمايه اجتماعي در بخش تعاون، افزايش 
باورمندي ب��ه توانمندي هاي بخش تع��اون، چه در 
مس��ووالن و چه در مردم موضوع بسيار مهمي است. 

همچنين ايجاد ظرفيت هاي علمي، پژوهشي كه عمق 
اس��تراتژيك را به مباحث كالن بخ��ش تعاون بدهد، 
بايد انجام ش��ود و اين مهم مي تواند در قالب تشكيل 
اتاق هاي فكر، ارتباط بيش��تر با دانش��گاه، راه اندازي 
مكانيسم هايي كه توسعه فناوري نوين در بخش تعاون 
را به دنبال داشته باشد، به عنوان يك اولويت ها بايد در 

نظر گرفته شود.
او ابراز اميدواري كرد كه اين جلسات مفيد و موثر واقع 
شود و گفت: در شرايط كنوني اقتصاد كشور، بايد تمام 
بخش ها احساس تكليف كرده و با بسيج منابع بتوانند 

ايفاي نقش كنند.

س��ازمان راهداري و حمل و نقل ج��اده اي آمار نهايي 
عملكرد حمل و نقل بار جاده اي كش��ور در سال 9۶ را 
منتشر كرده كه بر اين اساس ميزان بار جابه جا شده از 

مرز ۴۲۸ ميليون تن گذشته است.
به گزارش ايس��نا، بر اساس اين آمارها استان اصفهان 
با حدود ۱۱.۳ درصد و استان خوزستان با جابه جايي 
حدود 9 درصد از كل بارهاي كش��ور دو استان دارنده 
بيشترين بار در سال 9۶ بوده اند. پس از آن استان هاي 

تهران، خراسان رضوي، كرمان و فارس قرار دارند.
در ميان استان هايي كه كمترين عملكرد اقتصادي در 
اين حوزه را به خود اختصاص داده اند، استان كهگيلويه 
و بويراحمد با ۰.۲ درصد كمترين عملكرد را داشته و 
پس از آن استان ايالم با ۰.7 درصد قرار دارد. طبق اين 
آمارها استان هاي خراسان شمالي، اردبيل، چهارمحال 
و بختياري، خراس��ان جنوبي و سيستان و بلوچستان 
نيز ديگر استان هايي هستند كه در قياس با بخش هاي 

فعال عملكرد كمتري را به خود اختصاص داده اند.
همچنين سازمان راهداري وضعيت جابه جايي بارها به 
تفكيك ماه ها را نيز ارايه كرده كه بر اين اس��اس ماه هاي 
پاياني سال باالترين عملكرد را به خود اختصاص داده اند. 
طبق سالنامه آماري سال 9۶ اسفند با 9.۲ درصد بيشترين 
سهم را در جابه جايي كاال داشته و پس از آن بهمن با ۸.9، 
م��رداد با ۸.7 و ماه ه��اي دي، آذر و آبان با ۸.۶ فعال ترين 

ماه هاي كشور در سال گذشته به شمار مي روند.
در مي��ان كاالهاي��ي كه در س��ال 9۶ جابه جا ش��ده، 
تركيبات نفتي و ش��يميايي با ۱۳.۲، كاالهاي فلزي با 

۱۳.۱ و س��يمان با ۱۳ درصد باالترين رتبه را به خود 
اختصاص دادند و پس از آنها نيز كاالهاي ساختماني، 

معدني و مواد غذايي قرار دارند.
از نظر تعداد س��فر كاميون ها در سال گذشته استان 
تهران باالترين رتبه را به خود اختصاص داده است. اين 
استان از مجموع تعداد سفر كاميون ها در كشور ۱۱.۳ 
درصد را ب��ه خود اختصاص داده و پس از آن اس��تان 
اصفهان با 9.9 درصد قرار دارد. در ميان اس��تان هايي 
كه كمترين فعاليت را به خ��ود اختصاص داده اند نيز 
همچنان كهگيلويه و بويراحمد و ايالم بدترين عملكرد 
را داش��ته و اس��تان هاي خراسان ش��مالي، اردبيل و 

خراسان جنوبي در رتبه هاي بعدي ايستادند.
همچنين آمارهاي سازمان راهداري نشان مي دهد كه 
از مجموع كاالهاي جابه جا شده 9۴ درصد برون استاني 
و ۶ درصد درون استاني بوده است همچنين 9۴ درصد 
از عملكرد سال گذشته را بخش خصوصي و ۶ درصد 
را بخ��ش تعاون��ي انج��ام داده و دول��ت در اين حوزه 

نقش آفريني مستقيمي نداشته است.

 بازآفرينی شهری در سيستان
 و بلوچستان اولويت دولت است
سيستانوبلوچستان| 
معاون وزير راه و شهرسازی 
و مديرعام��ل ش��رکت 
عمران و بهس��ازی شهری 
اي��ران گف��ت: سيس��تان 
و بلوچس��تان اولويت اول 
دولت در ح��وزه بازآفرينی 
شهری در راستای بهبود شرايط زندگی برای ساکنان 
بافت های فرسوده و حاشيه نشين است. به گزارش ايرنا 
هوشنگ عش��ايری ديروز در نشست ستاد بازآفرينی 
شهری سيستان و بلوچستان اظهار داشت: اين استان 
هم از نظر نس��بت جمعيت و هم از لحاظ مساحت در 
زمينه حاشيه نشينی شرايطی خاص دارد که نيازمند 
توجه ويژه است. خوشبختانه ظرفيت های خوبی به 
دليل مش��ارکت عمومی مردم سيستان و بلوچستان 
و خصوصي��ات فرهنگی آنان در ح��وزه اجرای برنامه 
بازآفرينی ش��هری وج��ود دارد.توجه خ��اص مردم 
سيستان و بلوچستان به توسعه محالت زندگی توجه ما 
را به اين استان دو چندان می کند. او با اشاره به ظرفيت 
عظيم بندر چابهار اظهار داشت: در اين استان شهری 
مانند چابهار وجود دارد که از آن به عنوان دروازه ملل ياد 
می کنند به همين دليل وزارت راه و شهرسازی توجه 
ويژه ای را به اين شهر معطوف کرده است بنابراين در 
حوزه تعريف برنامه ريزی شهری نگاه خاص و ويژه ای 

نسبت به چابهار وجود دارد.
عشايری خاطر نش��ان کرد: در زاهدان به عنوان مرکز 
سيس��تان و بلوچس��تان ۴۱ درصد از جمعيت آن در 
محالت هدف بازآفرينی شهری زندگی می کنند و بالغ 
بر ۳۰ درصد مساحت اين شهر در اين حوزه قرار دارد.

 دستاوردهای فوالد مبارکه 
در صرفه جويی مصرف آب

اصفه�ان| حي��در علی 
عاب��دی در جريان بازديد 
از فوالد مبارکه، در ديدار 
با س��بحانی مديرعامل و 
جمعی از معاونان و مديران 
اين ش��رکت، ب��ا تاکيد بر 
اينکه کشور ما بيش از هر 
زمان ديگر به توس��عه صنايع و بنگاه های اقتصادی 
مولد و اشتغال زا نيازمند است، اقدامات فوالد مبارکه 
در کس��ب موفقيت در عرصه های اقتصادی و توليد 
ملی را قابل ستايش دانست و خاطرنشان کرد: فوالد 
مبارك��ه يك��ی از مهمترين طرحهای مل��ی پس از 
پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی است و عملکرد 
آن در دوران فعاليت کاری خود باعث افتخار نظام و 
هر ايرانی است. عابدی اقدامات فوالد مبارکه در زمينه 
کاهش مصرف آب در اين مجتمع فوالدی را از جمله 
موفقيت های اين شرکت در سالهای اخير دانست و 
اذعان کرد: فوالد مبارکه با اين حجم فعاليت و ميزان 
اش��تغال زايی ايجاد شده، در مقايسه با ساير صنايع 
در حوزه های مختلف، به نسبت بسيار کمتری آب 
مصرف می کند و با اجرای طرح های اخير، ش��اهد 
کاه��ش مصرف آب اين ش��رکت هس��تيم که اين 
اقدامات قابل تقدير است. او بر ضرورت حمايت از اين 
شرکت در عرصه های مختلف به منظور نيل به اهداف 
توسعه پايدار، حمايت از توليد ملی و همچنين بنگاه 
های موفق اقتصادی و اشتغال زايی و توسعه کسب 
و کار در کش��ور تاکيد کرد و گفت: فوالد مبارکه هم 
اکنون نه تنها در كشور بلکه در خاورميانه بزرگترين 

توليد کننده ورقهای فوالدی است.

الستيک خودروهای سنگين  در 
فارس تامين و توزيع می شود

فارس|  رييس س��ازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان ف��ارس گف��ت: 
تامين و توزيع الس��تيک 
خودروهای سنگين اعم از 
خارجی و داخلی اين هفته 
نيز در فارس و براساس نرخ 
مصوب انجام می شود.  به گزارش ايسنا، علی همتی 
ديروز با يادآوری اينکه توزيع الستيک خودروهای 
سنگين توس��ط اداره کل راهداری فارس پيگيری و 
انجام می ش��ود، گفت: رانندگان واجد ش��رايط می 
توانند با دريافت حواله از اداره کل راهداری، الستيک 
مورد ني��از خودروی خود را با نرخ مصوب س��ازمان 
حماي��ت از مصرف کنن��دگان و تولي��د کنندگان 
دريافت کنند. هيچ يک از توزيع کنندگان الستيک 
خودروهای س��نگين حق فروش اين الستيک ها را 
به ش��کل آزاد و خارج از چارچوب معرفی نامه های 
صادره ندارند. او اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن 
و تجارت فارس س��عی کرده از ابتدای طرح سهميه 
بندی السيتک در فارس از تمام ظرفيت ها استفاده 
کرده و سهميه مناسبی از آنچه در حال توليد و واردات 
اس��ت را جذب و بخشی از مش��کالت کاميونداران 
زحمتکش را مرتفع کند. اين مقام مسوول گفت: غير 
از سهميه  هايی که تاکنون به استان فارس وارد شده 
و در حال توزيع است، بالغ بر ۲ هزار حلقه الستيک 
سنگين اعالم سهميه کرده ايم. همتی گفت: تامين 
وتوزيع الستيک در اس��تان فارس بصورت مستمر 
در حال پيگيری اس��ت و در روزهای آتی نيز شاهد 

اختصاص سهميه خوبی برای استان خواهيم بود.

آغوش باز کردستان برای 
سرمايه گذاری در منطقه آزاد

 كردس�تان| مع��اون 
هماهنگی امور اقتصادی 
و توس��عه منابع استاندار 
کردس��تان از آمادگ��ی و 
اس��تقبال کردستان برای 
حضور س��رمايه گ��ذاران 
بخش خصوصی در منطقه 
آزاد بان��ه و مريوان و ۴ منطقه ويژه اقتصادی اس��تان 
خبر داد. به گزارش پايگاه اطالع رس��انی استانداری 
کردستان؛ حسين فيروزی در جلسه ای که با حضور 
ش��رکت خصوصی پروم پ��ارس و اعض��ای کارگروه 
سرمايه گذاری اس��تان برگزار شد، ضمن استقبال از 
پيشنهاد اين شرکت برای س��رمايه گذاری در موارد 
غيرحاکميتی منطق��ه آزاد مريوان، ۴ گزينه منطقه 
ويژه اقتصادی مريوان، س��قز، بيجار و ديواندره را نيز 
به عنوان پيشنهاد اس��تان به سرمايه گذاران، مطرح 
کرد.  او عنوان کرد: منطقه ويژه اقتصادی مريوان يکی 
از پرظرفيت ترين مناطق است و مرز رسمی باشماق 
سومين مرز زمينی کشور از نظر حجم مبادالت زمينی 
محسوب می شود همچنين نزديکترين مرز زمينی به 
بازار پرمصرف عراق و سوريه است. فيروزی با اشاره به 
اينکه مناطق ويژه اقتصادی سقز، ديواندره و بيجار در 
مجلس تصويب شد، افزود: اين ۳ منطقه الزاما بايد با 
مشارکت بخش خصوصی فعال شود. معاون اقتصادی 
استاندار کردستان در خصوص مناطق ويژه اقتصادی 
آماده سرمايه گذاری اس��تان، توضيح داد: با توجه به 
شرايط توپوگرافی استان مناطق ويژه اقتصادی مريوان 
و س��قز با محدوديت زمين مواجه هستند اما بيجار و 

ديواندره محدوديتی در واگذاری زمين ندارند.

رشد 20.1 درصدی 
اجاره نشينی در همدان

همدان| رييس سازمان 
برنام��ه و بودجه اس��تان 
هم��دان از رش��د ۲۰.۱ 
درصدی اجاره نشينی در 
اين استان خبر داد و گفت: 
براساس سرشماری سال 
9۵ در استان همدان ۱۲۴ 
هزار و 7۸۳ خانوار مستأجر هستند در حاليکه اين 
ميزان در س��ال 9۰، ۱۰۳ ه��زار و 9۲۰ خانوار بوده 

است.
سيداسکندر صيدايی با بيان اينکه شهرستان همدان 
با ۶۲ هزار و ۸۱۴ خانوار بيشترين سهم اجاره نشينی 
در استان را داراست، اظهار کرد: طی سال 9۰ ميزان 
اجاره نشينی در شهرستان همدان ۵۲ هزار و ۶۱۶ 
خانوار بوده که با رش��د ۱9.۴ درصدی در سال 9۵ 

روبرو شده است.
او تصريح کرد: در سال 9۰ در شهرستان مالير ۱9 
هزار و 9۰ خانوار مستأجر بودند که با ۱9.۶ درصد 
افزايش به ۲۲ هزار و ۸۴۱ خانور مس��تأجر رسيده 
همچنين در شهرستان نهاوند ميزان اجاره نشينی 
با رشد ۱7 درصدی از ۱۰ هزار و ۲۸۶ خانوار به ۱۲ 

هزار و ۳۶ خانوار در سال 9۵ رسيده است.
صيدايی با بيان اينکه در س��ال 9۰ در شهرس��تان 
تويسرکان ۵ هزار و ۴۵۳ خانواده مستأجر بودند که با 
افزايش ۲7 درصدی به ۶ هزار و 9۲۸ خانوار در سال 
9۵ رسيده است، افزود: در شهرستان کبودراهنگ 
ميزان اجاره نشينی در سال 9۰، ۳ هزار و ۵9 خانوار 
بوده که اين ميزان در سال 9۵ با ۲۸ درصد افزايش 

به ۳ هزار و 9۱7 خانوار رسيده است.
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اخبار شهرستان ها

 نصب راكتور ۳۰۰تني 
در قلب پااليشگاه شيراز

ش�يراز| راكتور ۳۰۰تني با دس��تان توانمند 
متخصصان داخلي در قلب پااليشگاه شيراز نصب 

و راه اندازي شد.
شمس الديني مديرعامل پااليشگاه شيراز گفت: 
اين راكتور ۳۰۰تني در تهيه و توليد فرآورده هاي 
نفتي، س��وخت جت، نفت س��فيد، قير و ديگر 

فرآورده هاي نفتي نقش اساسي دارد.
شمس الديني افزود: با تعويض راكتور فوق كيفيت 
محصوالت گاز مايع، بنزين موتور و نفت گاز ارتقا 
يافته و امكان تامين و توليد محصوالت راهبردي با 
كيفيت فراهم مي شود. راكتور سابق اين پااليشگاه 
كه ساخت كشور ايتاليا بود دچار ترك خوردگي 
شد و كشور سازنده حاضر نشد آن را تعمير كند و 

خطر انفجار كل منطقه را تهديد مي كرد.
مديرعامل پااليش��گاه ش��يراز با بيان اينكه اين 
راكتور در ايتاليا و چين هم ساخته مي شود، افزود: 
با تالش متخصصان داخلي اي��ران هم به جمع 

سازندگان اين راكتور در جهان پيوست.

نوزاد ۶ ماهه 
در غسالخانه زنده شد

اروميه| رييس سازمان آرمستان هاي شهرداري 
اروميه گفت: يك نوازد ۶ ماه در زمان غسل ميت 

در غسالخانه دوباره ديده به جهان گشود.
حجت االسالم امير عباس عابديني گفت: نوازد 
۶ ماه كه شب گذشته قبل از ارجاع به باغ رضوان 
فوت شده بود در زمان غسل ميت در غسالخانه 
دوباره ديده به جهان گشود. پدر نوزاد فوت شده 
جهت غس��ل فرزند براي دفن به غسالخانه باغ 
رضوان اروميه مراجعه كرده بود كه شيرخوار در 

حين غسل دادن جان گرفت و گريه كرد.
وي افزود: بر اساس نظر پزشك معالج، اين نوزاد 
همه عالئم حيات��ي خود را از دس��ت داده بود و 
پزشك بيمارستان نيز فوت اين نوزاد را تاييد كرده 

بود كه دوباره زنده شد.

 محمد طاها 
پسر همه مردم است

اهواز| پدر ش��هيد محمد طاه��ا اقدامي گفت: 
كس��اني كه به رژه و مردم بي دفاع حمله كردند 
آدم هاي دست نش��انده و مزدوري هستند كه به 
خاطر مس��ائل مادي اجير مي ش��وند تا حركتي 
برايشان انجام دهند آنها بدبخت و بزدل هستند.
س��عداهلل اقدامي با بيان اينكه همه ساله در رژه 
نيروهاي مسلح شركت مي كنم، اظهار داشت: در 
اين حمله ناجوانمردانه من پسر ۴ ساله ام را از دست 
دادم، پسرم تير خورد و چون شدت جراحاتش زياد 
بود به شهادت رسيد. به صورت و پاي دخترم هم 
تركش خورد كه سربازي او را نجات داد وگرنه او 
را هم از دست داده بودم. همسرم نيز مورد اصابت 
قرار گرفت و بعد از تير خوردن نجات پيدا كرد و به 

بيمارستان منتقل شد.



اقتصاد اجتماعي12اخبار
مسكن ويژه بازنشستگان 

كشوري در دستور كار

 آغاز ثبت نام زائران اربعين 
با ارز بازار ثانويه

وجود ۳۰۰۰ محله پرآسيب 
در كشور

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري گفت: 
قصد داريم با هم��كاري وزارت رفاه برنامه ريزي 
را براي مس��كن ويژه بازنشستگان تحت پوشش 

صندوق انجام دهيم.
جمشيد تقي زاده در حاشيه همايش گراميداشت 
هفته دفاع مقدس و تجليل از ايثارگران صندوق 
بازنشس��تگي كش��وري كه عصر روز چهارشنبه 
برگزار شد با اشاره به اينكه ۹۵ درصد بازنشستگان 
صندوق بازنشس��تگي زير دو ميليون و۳۰ هزار 
تومان حق��وق دريافت مي كنندگف��ت: امروز با 
حضور سرپرس��ت تع��اون كار و رف��اه اجتماعي 
از پرداخ��ت وام ۵ ميليون توماني ب��ه ۴۰۰ هزار 
بازنشس��ته رونمايي شد. او با اش��اره به اينكه در 
مرحله نخس��ت و با توجه به اينكه ۲۵۰ هزار نفر 
در سايت صندوق بازنشستگي ثبت نام كرده اند 
وام ۵ ميلي��ون توماني با كارمزد ۴ درصد دريافت 
مي كنندافزود: تالش مي شود مابقي متقاضيان نيز 
در ماه هاي آتي بتوانند وام دريافت كنند.  مديرعامل 
صندوق بازنشستگي كشوري درمورد مسكن ويژه 
بازنشستگان نيز گفت: با توجه به شرايط اقتصادي 
جامعه، برنامه ريزي براي مسكن بازنشستگان در 
نظر گرفته و طرحي را پيش بين��ي كرده ايم كه 
اميدواريم بتوانيم با همكاري وزارت راه و شهرسازي 
و همچنين شهرداري هاي سراسر كشور اقداماتي 
را دراي��ن خصوص انجام دهي��م. او در مورد بيمه 
تكميلي بازنشستگان كشوري نيز اظهار داشت: 
بس��ته حمايتي و درماني بازنشس��تگان در عقد 
قرارداد جديد با بيمه تكميلي افزايش پيدا مي كند 
و در اين دوره قصد داريم حمايت بيش��تري را در 
حوزه درماني از بيماران صعب العالج داشته باشيم. 

ثبت نام زائران اربعين حسيني در ۲۵۰۰ دفتر تحت 
پوشش اين س��ازمان با تخصيص ارز به نرخ بازار 
ثانويه براي دريافت رواديد آغاز شد. مرتضي آقايي، 
مديركل نظارت بر امور زيارت سازمان حج با اعالم 
آغاز ثبت نام زائران اربعين با ارز ۸ هزار توماني گفت: 
ارز تخصيص يافته به ص��ورت ارز ثانويه از طريق 
بانك مركزي تامين ش��ده و زائران بايد به هنگام 
ثبت نام از طريق يكي از دفاتر اعالم شده بر مبناي 
حدود ۴۰ دالر براي اخذ رواديد با در نظر گرفتن 
هر دالر حدود هشت هزار تومان معادل ريالي آن 
را پرداخت كنند. آقايي توضيح داد: ثبت نام زائران 
اربعين حسيني در ۲۵۰۰ دفتر تحت پوشش اين 
سازمان آغاز شده اس��ت. او افزود: اين مبلغ فقط 
براي صدور رواديد در نظر گرفته شده و هزينه هاي 
بيمه، بهداشت و خدمات درماني در حدود ۲۰ هزار 
تومان و نيز كارمزد ثبت نام دفاتر جداگانه محاسبه 
و اخذ مي ش��ود. مديركل نظارت ب��ر امور زيارت 
سازمان حج خاطرنشان كرد: ويزاي صادره زائران 
اربعين از زم��ان صدور داراي ۵۰ روز اعتبار بوده و 
زائران عتبات مي توانند طي اين مدت به عراق سفر 
كنند. آقايي اضافه كرد: زائران براي ثبت نام شركت 
در مراسم اربعين فقط مي توانند از طريق سامانه 
س��ما اقدام كنند، مردم بايد با هوش��ياري كامل 
مراقب افراد فرصت طلب و كالهبردار بوده و تحت 
هيچ ش��رايطي حتي در صورت تقاضاي ثبت نام 
كنندگان به آنان ارز پرداخت نكنند. او گفت: زائران 
اربعين در صورت مشاهده هرگونه تخلف مي توانند 
مورد تخلف را به بازرسي وزارت كشور يا بازرسي 

سازمان حج و زيارت گزارش كنند. 

معاون پيش��گيري و درمان مركز درمان س��ازمان 
بهزيستي كشور ضمن اشاره به وجود بيش از ۳۰۰۰ 
محله پرخطر در كشور از آغاز طرح »پازك« در ۵۰۰ 

محالت پرآسيب خبر داد.
فريد براتي سده با بيان اينكه طرح »پازك« مربوط به 
پيشگيري از اعتياد زنان و كودكان است، گفت: يكي 
از مصوبات جلس��ه ۱۳۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر 
و تاكيدات مقام معظم رهبري اين بوده اس��ت كه 
طرح هاي تحولي و فوق العاده اي در حوزه مواد مخدر 
توسط دس��تگاه هاي مختلف اجرا شود. چند طرح 
فوق العاده نيز بر عهده سازمان بهزيستي قرار داده 
شده كه يكي از آنها اجراي برنامه هاي پيشگيرانه در 

۵۰۰ محله آسيب خيز است.
او با اش��اره به اينكه بر اس��اس اع��الم وزارت راه و 
شهرس��ازي بيش از ۳۰۰۰ محله آس��يب خيز در 
كشور وجود دارد، به ايسنا گفت: اين محالت همان 
مناطق حاشيه اي و پرخطر هستند كه احتمال دارد 
به دليل ماهيت ويژه شان آس��يب هاي اجتماعي 
به ويژه اعتياد در آنها بيش��تر فرص��ت نمود و بروز 
داشته باش��د. به همين دليل قرار شده است تا بين 
اين محالت امسال بر ۵۰۰ محله متمركز شويم و 
فعاليت هاي پيش��گيري را روي جمعيت هايي كه 
بيشتر در معرض خطر هس��تند، اجرا كنيم تا اين 
افراد به س��مت استفاده از مواد مخدر نروند. معاون 
پيشگيري و درمان مركز درمان سازمان بهزيستي 
در پاسخ به اينكه چه كساني بيشتر در معرض خطر 
ابتال و مصرف مواد مخدر هستند؟ توضيح داد: زنان 
و كودكان خانواده هاي داراي يك عضو معتاد بيشتر 
در معرض اعتياد به مصرف مواد مخدر هستند. به 
عبارت ديگر خانواده هايي كه در آنها همسر يا پدر 
معتاد وجود دارد بيشتر احتمال دارد كه به سمت 

مصرف مواد مخدر گرايش پيدا كنند.
براتي سده ضمن تش��ريح جزئيات طرح »پازك« 
توضيح داد: در اين محالت تيم هاي اجتماع محور 
را فعال مي كنيم و آنها سراغ خانواده افراد معتاد و نه 
خود معتادين مي روند. براساس اين طرح، فعاليت ها 
و اقدامات پيشگيرانه در ۱۰ گام كه مربوط به فاز اول 

اين طرح هستند انجام مي شود. 

افزايش تاثير سوابق تحصيلي در كنكور حقوق سربازان بايد 60 درصد حقوق كاركنان باشد

افزايش درخواست طالق توافقي ميانگين افزايش قيمت دارو 10 درصد است

بر اساس ماده ۴۹ قانون خدمت وظيفه عمومي، »حقوق 
ماهانه كاركنان وظيفه بر اساس عوامل درجه و تحصيالت و 
مدارك اكتسابي برابر ابالغ ستادكل بر مبناي حداقل حقوق 
كاركنان پايور نيروهاي مسلح موضوع اليحه قانوني مربوط 
به حداكثر، حداقل حقوق،  مستخدمين شاغل و بازنشسته 
و آماده خدمت مصوب ۳ خرداد ۵۸ شوراي انقالب تعيين 
مي شود.« حال اينكه بر اساس ماده ۵۰ قانون خدمت وظيفه 
عمومي »افسران و درجه داران وظيفه در صورت اعزام به 
ماموريت يا انتقال يا خدم��ت در مناطق محروم و بد آب و 
هوا مشمول مقررات فوق العاده و مزاياي مربوط به افسران 
و درجه داران كادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بود. 
ساير كاركنان وظيفه در موارد مذكور از دو سوم فوق العاده ها 
و مزاياي درجه گروهبان دومي كادر ثابت نسبت به حقوق 
آنان خواهند بود. ساير كاركنان وظيفه در موارد مذكور از دو 
سوم فوق العاده ها و مزاياي درجه گروهبان دومي كادر ثابت 

برخوردار خواهند شد.«
 به زبان ساده تر با توجه به ماده ۴۹ و ۵۰، حقوق دريافتي يك 

سرباز بايد بين 6۰ تا ۹۰ درصد حقوق هم كادر خود باشد.

رييس اداره سرمايه  انساني سرباز ستادكل نيروهاي مسلح 
در اين ر ابطه گفت: خدمت سربازان قابل ارزش گذاري با پول 
نيست، اين مبلغي كه به سربازان داده مي شود را نمي توانيم 
حقوق بناميم و در واقع مبلغي براي هزينه هاي جاري سرباز 
است. سردار موسي كمالي )درباره حقوق دريافتي سربازان 
گفت: حقوق سربازان بايد 6۰ تا ۹۰ درصد حقوق كاركنان 
پايور باشد، در حال حاضر حداقل حقوق كاركنان پايور در 
حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است و براين اساس 
حقوق سربازان بايد افزايش قابل توجهي داشته باشد، اما اين 
قانون با وجود اينكه در سال ۹۰ تصويب شده، منابعي براي آن 
در قانون بودجه در نظر گرفته نشده است. در نتيجه حقوق 

سربازان نسبت به حقوق قانوني پايين است.
او ادامه داد: در سال گذشته افزايش نسبي حقوق را در مناطق 
عملياتي و محروم داشتيم، اما در رابطه با ديگر مناطق عمال 
افزايش حقوق ميسر نش��ده است، در سال جاري نيز تنها 
ضريب حقوقي كه افزايش پيدا كرده، براي كاركنان پايور 
و رسمي بوده و براي سربازان افزايشي نداشته ايم. اگر منابع 
مالي تامين شود، ما هر ساله پيگير هستيم تا حقوق سربازان 

به مقدار نسبي افزايش پيدا كند. رييس اداره سرمايه  انساني 
سرباز ستادكل نيروهاي مس��لح با بيان اينكه سربازي به 
نوعي ايثار و فداكاري است، به ايلنا گفت: خدمت سربازان 
قابل ارزش گذاري با پول نيست، اين مبلغي كه به سربازان 
داده مي شود را نمي توانيم حقوق بناميم و در واقع مبلغي 
براي هزينه هاي جاري سرباز است و ما به دنبال اين هستيم 
كه هزينه خوراك، پوشاك، زيست و مرخصي را كه سرباز 
بايد ساالنه از آن استفاده كند، درحد نسبي پرداخت كنيم 
و براي افزايش آن نيز هميشه تالش كرده ايم و تا جايي كه 
ام��كان دارد افزايش مي دهيم. كمالي در بخش ديگري از 
صحبت هايش در پاسخ به اين سوال كه براي سربازاني كه 
در حمله تروريستي به مراسم رژه در اهواز از خود گذشتگي 
انجام داده  و جان مردم را نجات داده اند، چه تشويقي در نظر 
گرفته شده، خاطرنشان كرد: براي تشويق افراد بايد ابتدا 
موضوع به صورت همه جانبه بررسي شده و با توجه به ايثار، 
فداكاري و تالش��ي كه انجام شده تصميم گيري شود. ۱۲ 
سرباز در اين حادثه شهيد شدند، بنابراين بايد همه جوانب 

بررسي شود.

كارشناس��ان آموزش��ي سال هاس��ت از مض��رات 
كنكورمحوري نظام آموزشي و تاثير منفي رواني كنكور 
روي دانش آموزان مي گويند و چند س��الي اس��ت كه 
مس��ووالن وزارت آموزش و پرورش نيز به اين نتيجه 
رسيده اند كه كنكور بايد كم كم حذف شودو شيوه هاي 
ديگري جايگزين كنكور براي ورود به دانشگاه ها شود. 
اما اي��ن تالش ها تا به حال نتيجه بخش نبوده اس��ت. 
رييس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش از امكان 
افزايش تاثير قطعي س��وابق تحصيل��ي در كنكور در 

سال هاي آتي خبر داد.
عبدالرسول عمادي در مورد كاهش تاثير قطعي سوابق 
تحصيلي در كنك��ور و لحاظ كردن تاثير مثبت گفت: 
همانطور كه مي دانيد، تاثير قطعي معدل در كنكور ۳۰ 
درصد بوده و حاال به ۲۰ درصد تاثير قطعي و ۱۰ درصد 
تاثير مثبت رسيده است. او در پاسخ به اين سوال كه آيا 
درخواست و فش��ار داوطلبان شما را مجاب به گرفتن 
اين تصميم كرد يا خير؟ به ايس��نا گف��ت: به هر حال 
درخواست هاي پي در پي دواطلبان و پشت كنكوري ها 

بي تاثير در اين تصميم نبوده است، گرچه نظر ما بر تاثير 
قطعي بود، اما شوراي سنجش و پذيرش اين انعطاف 
را نش��ان داد و ۱۰ درصد تاثير مثبت را نيز در كنار ۲۰ 

درصد تاثير قطعي قرار داد.
عمادي در پاسخ به س��وال ديگري مبني بر اينكه اگر 
كماكان اعتراض داوطلبان كنك��ور ادامه يابد، آيا اين 
امكان وج��ود دارد كه تاثير قطع��ي از ۲۰ درصد هم 
پايين تر بيايد؟ گفت: من فكر نمي كنم اين امر در دستور 
شوراي سنجش و پذيرش قرار بگيرد، اما اين امكان هم 
وجود دارد كه درصد تاثير سوابق به مرور بيشتر شود. 
معاون جديد آموزش متوسطه درباره آمار ۳ درصدي 
دانش آموزاني كه تاكنون در مدرسه ثبت نام نكرده اند، 
توضيح داد: اي��ن افراد قطعا در آينده ثبت نام خواهند 
كرد و هر روز مرتبا گزارش تعداد ثبت نامي ها به ما داده 
مي ش��ود و دانش آموزان مي توانند ثبت نام كنند، اما 
اگر هم مشكلي در اين خصوص داشته باشند، مدرسه 
مي تواند با در نظر گرفتن مشكل آنها طي روزهاي آينده 

اين افراد را ثبت نام كند.

آمارها از افزايش ميزان تعداد پرونده هاي ورودي به محاكم 
خانواده سراس��ر كش��ور خبر مي دهند. پيش از وضعيت 
اقتصادي اخير، آمارها بيانگر ثبت ۱6۰هزار و ۵۹۲ واقعه 
ازدواج و همچنين ثبت ۳۹هزار و ۹6۷واقعه طالق بود اگر 
چه ثبت طالق در اين بازره زماني به كاهش س��ه درصدي 
مواجه بود، اما آمار مراجعه به محاك��م خانواده از افزايش 
تعداد مراجعات خبر مي دادند. پس از آشفته بازار و نوسانات 
اقتصادي اخير كه درصد عمده آن ناشي از بي تدبيري هاي 
تيم اقتصادي دولت بود، به گفته برخي از مسووالن قضايي 
ميزان دادخواس��ت هاي مرتبط با مهريه و به تناس��ب آن 
محكومان مهريه افزايش يافته و در صورت ادامه اين وضعيت، 

سير صعودي تعداد زندانيان مهريه ادامه دار خواهد بود.
 ف��ارغ از داليل اقتصادي، آمار كلي دس��تگاه در خصوص 
تعداد پرونده هاي وارده به محاكم خانواده با رش��د همراه 
بوده است بطوري كه در سال گذش��ته، ۵۳۴ هزار و ۳۴۱ 
پرونده، ميزان ورودي پرونده ها به اين دادگاه ها بوده است.

ميزان پرونده هاي ورودي نسبت به سال ۹۵، بيش از ۴6هزار 
پرونده افزايش داشته است اما مانده پرونده ها بيش از ۲هزار 

پرونده كاسته شده است. با وجود افزايش ميزان مراجعات 
و پرونده هاي وارده به محاكم خانواده، زمان رس��يدگي به 
پرونده ها از 6۴روز به ۵۹ در س��ال گذشته رسيده است. به 
گزارش مهر، اگر چه نهادهاي مختلفي در رابطه با ازدواج، 
تنها روي كاغذ ورود كرده و در تقسيم كارهاي ملي نام خود 
را گنجاندند، اما در نهايت هنوز يك برنامه جامع و قابل اجرا 
آن هم بطور تمام وكمال طراحي نشده است. يكي از مباحث 
مرتبط با خانواده ورود دستگاه قضايي و همچنين برخي از 
نهادهاي فرهنگي ديگر به موضوع طالق توافقي بود اما طبق 
آمار، طالق توافقي چهارمين دادخواست قضايي محسوب 
مي شود. بطور كلي نيمي از ۱۵ خواسته قضايي )بر حسب 
دادخواست ها( سال گذشته، مربوط به حوزه خانواده بوده 
است. امار ها از افزايش ۴هزار دادخواست طالق توافقي در 
سال گذشته نسبت به مدت زماني مشابه سال پيشتر خبر 
مي دهند، همچنين پيش از آش��فته بازار اقتصادي تعداد 
دادخواست هاي اعس��ار از پرداخت مهريه افزايش داشت 
كه اين آمار در بازه زماني 6 ماهه اخير، افزايش چشمگيري 

داشته است.

سخنگوي كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس در 
تشريح نشست كميسيون متبوع خود گفت: درنشست 
چگونگي قيم��ت گ��ذاري دارو و مس��ائل مربوط به 
تجهيزات پزشكي با حضور رييس سازمان غذا و دارو 
و رييس هيات امناي ارزي بررس��ي ش��د. حيدرعلي 
عابدي در تشريح نشست ديروز كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس، گفت: در اين نشس��ت بحث قيمت 
گذاري دارو با حضور رييس س��ازمان غذا و دارو مورد 
بررسي قرارگرفت، در بحث قيمت دارو عمده مسائلي 
كه از سوي توليدكنندگان داخل مطرح شد تاكيد بر 
اين مساله بود كه دركنار تامين ارز موردنياز براي مواد 
اوليه دارو توسط دولت، اما قيمت اجناس بسته بندي 
فوق العاده افزايش داشته است، البته درمجموع رييس 
اتحاديه توليدكنندگان دارو معتقد بود كه از س��وي 
۲۰۵ توليد كننده از نحوه قيمتگذاري وزارت بهداشت 
و درمان رضايت وجود دارد. نماينده مردم اصفهان در 
مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به اينكه به اعتقاد برخي 
ش��ركت هاي توليد كننده دارو بح��ث قيمت گذاري 

دارو مالك نيس��ت، افزود: البته رييس سازمان غذا و 
دارو مطرح كرد كه طبق آيين نامه اي مشخص تاكيد 
شده ضابطه قيمتگذاري داروها در سازمان غذا و داروي 
ايران شيوه مشخصي دارد، يعني در قيمتگذاري يك 
دارو بر اساس قيمت پيشنهادي از سوي صاحب پروانه 
دارو با قيمت داروي مشابه خود درمقايسه با ۵ كشور 
مرجع مانند استراليا، يونان، تركيه، پرتقال، اسپانيا و 
كشور سازنده بررسي هاي الزم انجام مي شود؛ سپس 
قيمت قابل پذيرش براي داروي برند اصلي به گمرك 

اعالم مي شود.
او در توضي��ح بيش��تر اظهار ك��رد: به عن��وان مثال 
داروي ژنريك توليد داخل داراي فرآيند مش��خصي 
درقيمتگذاري بوده و داروي برند ژنريك توليد داخل، 
داروي ژنريك با برند ژنريك وارداتي، داروي توليد شده 
در داخل به صورت تحت ليسانس و داروي توليد شده در 
خارج به صورت ساخت قراردادي برون مرزي هركدام 
داراي روش خاص��ي براي قيمتگذاري اس��ت، البته 
دربازبيني قيمت دارو مالك هايي توسط شركت هاي 

داروي��ي و توليدكنندگان مطرح ش��د كه بطورحتم 
درآيين نامه مورد نظر در دستوركار قرارگرفته است؛ 
به عنوان مثال دربازبين��ي قيمت هاي دارويي هزينه 
مواد موثره و جانبي محسوب شده و با توجه به هزينه 
مواد بسته بندي، ضايعات، هزينه تبديل توليد، هزينه 
مالي، هزينه تحقيق و توس��عه و هزين��ه بازاريابي بر 
قيمت گذاري نظر قطعي اعمال مي ش��ود. سخنگوي 
كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس، گفت: طبق 
اظهارات رييس س��ازمان غذا و دارو ميانگين افزايش 
قيمت ها در حوزه دارو۱۰ درصد اس��ت، ضمن اينكه 
تاكيد شد ميزان تخصيص دارو در طي 6 ماه گذشته 
مطابق 6 ماه سال ۹6 بوده و ميزان ارز تخصيص يافته به 
دارو، مواداوليه و تجهيزات در6 ماهه سال جاري نسبت 
به 6 ماهه سال قبل بيشتر شده است. البته درخصوص 
تجهيزات پزشكي رييس هيات امناي ارزي توضيحاتي 
را مطرح كردند و عنوان شد كه ارز مورد نياز براي تمامي 
تجهيزات مورد نياز وزارت بهداشت و درمان پيش بيني 

شده است.

نگراني خوزستاني ها از آلودگي آب 

عواقب ورود فاضالب به كارون
گروه اقتصاد اجتماعي     ريحانه جاويدي

آلودگي آب رودخانه كارون، موضوع جديدي نيس��ت. 
سال هاست كارون با انواع و اقس��ام آلودگي ها دست و 
پنجه نرم مي كند و مردم خوزستان از آبي مصرف مي كنند 
كه مجموعه اي از آالينده ها را در خود دارد؛ مايه حيات 
اين بار حيات را از مردم مي گيرد و سرطان را به جانشان 
مي ريزد. سال ۱۳۹۳، كاوه جاسب، يكي از اعضاي هيات 
علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، آلودگي 
رودخانه كارون را به عنوان يكي از عوامل اصلي افزايش 
بيماري سرطان در مردم استان خوزستان اعالم كرد اما 
از چهار سال پيش تاكنون هنوز فكري به حال سالمت 
آب اين رودخانه كه منبع اصلي تامين آب مردم است، 
نشده تا جايي كه روز گذشته رييس انجمن راديوتراپي 
آنكولوژي ايران، خبر از آن داد كه كارون به انگل سرطان 
مثانه آلوده اس��ت. چنين وضعيتي در حالي اس��ت كه 
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي هم معتقد 
است اگرچه تاكنون طرح ها بسياري براي بهبودكيفيت 
آب مصرفي مردم انجام شده اما هيچ كدام از اين طرح ها 
گره اي از آلودگي هاي كارون را باز نكرده و وضعيت اين 

رودخانه همچنان بحراني است.
 محمدرضا قوام نصي��ري، رييس انجمن راديوتراپي 
آنكولوژي ايران، روز گذش��ته در همايش بين المللي 
راديوتراپي پيش��رفته در كشورهاي در حال توسعه، 
با بيان اينكه در خوزس��تان ش��اهد افزايش سرطان 
دستگاه ادراري و مثانه هستيم، اعالم كرد، آب كارون 
كه مردم منطقه در آن ش��نا مي كنن��د داراي انگل 
»شيستوزوميا« است. اين انگل در رود نيل مصر نيز 
وجود دارد كه باعث افزايش موارد ابتال به س��رطان 
مثانه ش��ده اس��ت. اگرچه پيش از اين هم مشخص 
ش��ده بود كه آب رودخان��ه كارون از عوامل افزايش 
آمار مبتاليان به سرطان در استان خوزستان است، 
با اي��ن وجود پيگيري هاي » تع��ادل« حكايت از آن 
دارد كه مسووالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، معتقدند هنوز گزارش مستندي از آلودگي 
آب اين رودخانه به انگل سرطان مثانه، به آنها ارسال 
نشده است و مسووالن اداره كل محيط زيست استان 
خوزس��تان هم با بيان اينكه هر ماه آب اين رودخانه 

را از سرش��اخه تا انتها نمونه برداري مي كنند، بر اين 
نكته تاكيد دارد كه پايش ه��اي اين اداره تنها از نظر 
آالينده ها بوده و موارد اينچنيني بايد از سوي وزارت 
بهداشت پايش شود. چنين وضعيتي در حالي است 
كه علي ساري، نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي 
اسالمي، معتقد اس��ت وضعيت آب رودخانه كارون 
هنوز هم اسفناك است. او درباره اين موضوع به تعادل 
گفت: » گزارش مستندي از آلودگي آب كارون به انگل 
سرطان مثانه به دست من نرسيده است اما كيفيت آب 
رودخانه كارون بسيار ضعيف است و در حال حاضر اين 
رودخانه شرايط بدي دارد. علت اصلي اين موضوع هم 
آن است كه دبي آبي كه وارد آن مي شود پايين بوده، 

 چرا كه بايد ۳۵۰ ميليون متر مكعب آب به رود وارد 
شود اما اكنون ۱۵۰ ميليون متر مكعب آب به كارون 
مي ريزد كه اين وضعي��ت براي ادامه حيات رودخانه 

نگران كننده است.«
ساري درباره طرح هايي كه تاكنون براي بهبود كيفيت 
آب انجام شده افزود: » آلودگي هاي كارون چند منشأ 
دارد كه راه حل آنها عبارت اس��ت از باال بردن حقابه، 
جمع آوري فاضالب،  توسعه و انتقال آب شرب مردم 
از رودخانه كارون به سد آب حيات و آب غدير. تاكنون 
براي جم��ع آوري فاضالب، ۷۰ طرح انجام ش��ده و 
طرح هاي ديگري هم در دس��ت انجام است اما بايد 
توجه كرد كه تمام اين طرح ها سبب بهبود وضعيت 

آب شرب مردم مي شود نه بهبود كيفيت آب رودخانه 
كارون و تهديدهاي ناشي از آلودگي آب اين رودخانه 
براي سالمت مردم همچنان به قوت خود باقي است. «

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي، 
بيان كرد: » اگر واقعا عزم بهبود وضعيت آب رودخانه 
كارون وجود دارد تنها راه آن است كه ميزان حقابه رود 
از سوي وزارت نيرو افزايش يابد. در كنار حقابه كه از 
رود دريغ مي شود،  كاهش نزوالت جوي هم بي تاثير 
نيس��ت اما از تمام اينها مهم تر طرح هاي انتقال آب 
است كه براي خوزستان و كارون تبديل به يك مشكل 
اساسي شده است. الودگي آب كارون سالمت مردم 
را هر روز تهدي��د مي كند،  فاضالب ها هنوز به كارون 

مي ريزد اما هيچ فكر چاره ج��دي براي اين موضوع 
انديشيده نمي شود.«

  انگل مناطق گرمسيري
اگرچ��ه آلودگ��ي آب رودخانه كارون ب��ه انگل هاي 
مختلف از جمله انگل س��رطان مثانه، تبديل به يكي 
از تهديدهاي اساس��ي عليه س��المت مردم اس��تان 
خوزستان شده است، اما متخصصان سرطان معتقدند 
در كنار مشكالت بهداشتي آب رودخانه كارون، نبايد 
از عوامل اقليمي غافل شد، ضمن اينكه آلودگي آب 
كارون به عوامل سرطان زا موضوع جديدي نيست و از 
سال هاي قبل هم مطرح بوده است. منوچهر احمدي، 
متخصص راديوتراپي و آنكولوژي، درباره اين موضوع 
به تعادل مي گويد: » در مناطق گرمسيري انگل هاي 
بس��ياري در آب وجود دارد كه ممكن است برخي از 
آنها در مثانه النه گزيني كرده و به مرور زمان س��بب 
بروز س��رطان شوند اما اين به معني آن نيست كه هر 
كس��ي چنين انگلي در بدنش باشد، حتما و قطعا به 

سرطان مبتال مي شود.«
او اف��زود: » آلودگي كارون به ان��گل، موضوع جديدي 
نيست، بلكه از سال هاي دور هم آب اين رودخانه آلوده 
بوده و انگل هاي بسياري از جمله انگل هاي سرطان زا را 
در خود داشتند. با اين وجود بايد فكري به حال بهبود 
اين وضعيت كرد.« احمدي معتقد است بايد برنامه هاي 
تصفيه آب جدي گرفته شود و مردم و مسووالن به اين 
باور برسند كه آميخته ش��دن فاضالب با آب مصرفي 
مردم مي تواند عواقب جبران ناپذيري داش��ته باشد. او 
بيان كرد: »چاره جلوگيري از بروز بيماري هايي مانند 
سرطان، ناشي از انگل هاي موجود در آب، اين است كه 
بطور مرتب آب تصفيه شود، بايد حقابه رود كارون در 
رودخانه جريان پيدا كند تا آب از حالت راكد و س��اكن 
خارج شود. از ظرف ديگر در مراحل تصفيه آب هم بايد 
حتما مراحل انگل زدايي طي ش��ود. مردم نبايد از اين 
آب براي مصارف شرب و شست و شو استفاده كنند چرا 
كه اين موضوع واقعا مي تواند براي سالمت آن ها خطر 
جدي داشته باشد آن هم در شرايطي كه بروز سرطان 

در ايران تا اين حد فراوان شده است.«

افزايش مراجعه نيازمندان به كميته امداد
معاون حمايت و سالمت كميته امداد امام خميني )ره( 
با اشاره به افزايش ۲ برابري مراجعه نيازمندان به كميته 
امداد در شرايط اقتصادي جديد، از رايزني كميته امداد با 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندي يارانه ها براي 
افزايش اعتبار اين كميته خب��ر داد. فاطمه رهبر با بيان 
اينكه مراجعه به كميته امداد در شرايط اقتصادي جديد 
نسبت به قبل دو برابر شده است گفت: پيش از اين منابع 
كميته امداد از س��وي مجلس ش��وراي اسالمي تعريف، 
تعيين و تصويب شده است. همچنين اعتبارات ستادي و 
كمك هاي مردمي، منابع ديگري براي كمك به نيازمندان 
بودند كه از سال هاي گذشته برنامه ريزي شده و در اختيار 
نيازمندان قرار داده مي شدند. با اين وجود براي پاسخگويي 
به اين دسته از مراجعات جديد بايد منابع جديدي نيز در 

اختيار داشته باشيم. او با اش��اره به افزايش ۳ تا ۴ برابري 
مستمري مددجويان در سال گذشته به ايسنا گفت: يكي 
از منابع افزايش مستمري مددجويان از محل تبصره ۱۴ 
است كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است. 
سال گذشته مستمري مددجويان از محل همين تبصره 
افزايش يافت كه در حدود ۴ هزار ميليارد تومان به شكل 
مشترك به تناسب ۳۰ و ۴۰ بين كميته امداد و سازمان 
بهزيستي تقسيم شد. رهبر با بيان اينكه طبق تبصره ۱۴ 
امسال اعتبار كمك به مددجويان و كاهش فقر از ۴۰۰۰ 
ميليارد توم��ان به ۷۰۰۰ ميليارد توم��ان افزايش يافته 
است گفت: اختصاص اين بودجه نيازمند بخشنامه و ساز 
و كارهاي اجرايي بوده كه طي ۴ ماه نخس��ت با جلسات 
متعدد مس��ووالن با س��ازمان برنامه و بودجه اين مبلغ 

اجرايي شده و به همان تناسب بين كميته امداد و سازمان 
بهزيستي تخصيص يافته است. امسال حدود ۴۷۰ هزار 
خانوار از سوي كميته امداد شناسايي شدند و كميته امداد 
مي تواند بيش از ۷۰۰ هزار خانوار را تحت پوشش قرار دهد 
اما با وجود اين ميزان بودجه با توجه به مراجعات جديد، 

افزايش بودجه كفاف نمي دهد. 
معاون حمايت و سالمت كميته امداد در ادامه توضيح داد: 
به اين ترتيب توانستيم مستمري مددجويان را ۳ تا ۴ برابر 
كنيم يعني مستمري آنها از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان براي 
خانوارهاي ۱ تا ۵ نفره به ۱6۰ تا ۴6۰ هزار تومان براي اين 
خانواده ها افزايش پيدا كرد كه اين ميزان مستمري جدا از 

ميزان يارانه دريافتي اين خانواده ها است.
او در ادامه از رايزني هاي رييس كميته امداد امام خميني 

با رييس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: قول هايي 
براي اختصاص اعتبار جديد به كميته به امداد داده شده 
است. همچنين رايزني هايي با آقاي ايزدي رييس سازمان 

هدفمندي يارانه ها با توجه به ش��رايط اقتصادي جديد 
صورت گرفته اس��ت تا اعتبارات جديدي كسب كنيم و 

افراد بيشتري را تحت پوشش كميته امداد قرار دهيم.
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13 ايرانشهر راهوشهرسازي
پيشنهاد تدوین بودجه ساليانه 

شهرداری به روش جدید
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه ش��ورای شهر 
از ارائه طرح یک فوریت »رویه رس��یدگی و بررسی 
برنامه های پنج س��اله و بودجه ساالنه شهرداری در 
شورای ش��هر تهران« با ۲۰ امضا خبر داد. فراهانی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره فوریت این طرح گفت: 
بررسی برنامه های پنج ساله و بودجه ساالنه یکی از 
مهم ترین وظایف شوراي اسالمي شهر و كمیسیون 
برنامه و بودجه است، اما فقدان رویه مشخص قانوني 
در قانون ش��وراها، آیین نامه ها و دستورالعمل هاي 
این قانون سبب ش��ده است تا ما شاهد حاكم شدن 
سلیقه به جاي یك رویه واحد و منحرف شدن نظام 
برنامه ریزي و بودجه صحیح به علت بخشي نگري ها 
باشیم. فراهاني ادامه داد: با تصویب این طرح به منظور 
فراهم كردن یك رویه مشخص و مورد اجماع اعضاء 
شورا، تقسیم كار و بررسي كلیه جوانب در چارچوب 
یك روال و زمانبن��دي معین با بهره گیري از تجربه 
مجلس شوراي اسالمي و ایین نامه داخلي این نهاد 
كه در آن رویه و فرآیند بررسي و رسیدگي برنامه هاي 
توسعه و بودجه ساالنه كشور به روشني تبیین شده 
است، انجام مي گیرد و بر همین اساس نیز یك فوریت 
رویه رسیدگي و بررسي برنامه هاي پنج ساله و بودجه 

ساالنه شهرداري تقدیم شورا شد. 

تصویب ضوابط طراحي 
پالسكو در كميسيون ماده ۵

معاون شهرسازي و معماري ش��هرداري تهران از 
تصویب ضوابط مربوط به طراحي ساختمان جدید 
پالسكو در جلسه اخیر كمیسیون ماده ۵ خبر داد. 
به گزارش تسنیم، 3۰ دي 139۵ ساختمان پالسكو 
بر اثر آتش سوزي فروریخت و یك هفته زمان برد تا 
آتش نشانان موفق به مهار آتش و كشف اجساد زیر 
خروارها آوار شوند. چند ماه پس از حادثه آتش سوزي 
ساختمان پالسكو، رایزني هاي شهرداري تهران و 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمي به عنوان مالك 
ساختمان، براي احداث ساختمان جایگزین آغاز 
شد. در ابتدا قرار بود تا بهمن پارسال همزمان با سالروز 
پیروزي انقالب اسالمي كلنگ ساختمان جدید به 
زمین بخورد كه این امر پ��س از كش و قوس هاي 
فراوان به ابتداي سال جاري موكول شد. در نهایت 
بنا به گفته محمدحسین مقیمي استاندار تهران 
تصمیم بر آن شد تا عید فطر امسال عملیات اجرایي 
آغاز شود و فطر دو سال بعد ساختمان جدید پالسكو 
به بهره برداري برسد. درباره ساخت بناي جایگزین 
پالس��كو آن چه در عمل اتفاق مي افتد با آن چه از 
سوي استاندار و بنیاد مستضعفان پیش بیني شده 
متفاوت اس��ت چرا كه مالك در بازه زماني دو ماهه 
كه از سوي استانداري تعیین ش��ده بود، مدارك و 
مستندات مربوط به مالكیت و نقشه را براي دریافت 
پروانه ساخت به شهرداري تهران ارسال نكرد. البته 
در این مدت بنیاد نقش��ه هاي س��ازه نگهبان را به 
معاونت شهرسازي ارایه داد و شهرداري نیز پروانه 
گودبرداري را صادر كرد.  به تازگي نیز كمیسیون ماده 
۵ با حضور شهردار تهران، رییس بنیاد مستضعفان، 
استاندار تهران و رییس شوراي اسالمي شهر تهران 
ضوابط مربوط به طراحي س��اختمان پالس��كو را 
تصویب كرد.  پیروز حناچي معاون شهردار تهران 
ضمن اعالم این خبر با اش��اره به آخرین وضعیت 
ساختمان پالس��كو گفت: براثر فشاري كه كسبه 
س��اختمان در ماه هاي گذشته آورده بودند، قرار بر 
این شد كه قسمت شمالي ساختمان مقاوم سازي 
ش��ود. در كنار آن بنیاد مس��تضعفان ادعا كرد در 
قسمت شرقي، زمین پاركینگ »اكبر« را تملك و به 
زمین موجود اضافه مي كند كه در نهایت اعالم كرد 
زمین مذكور قابلیت تملك ندارد.  وي با بیان اینكه 
تحت این شرایط براي ساخت بناي جدید تنها به 
محدوده برج پالسكو دسترسي داریم، تصریح كرد: 
در جلسه اخیر كمیسیون ماده ۵ احداث بنا در بخش 
فرو ریخته ساختمان در مساحتي حدود هزار متر 
مربع در ۵ طبقه زیرزمین و 1۵ طبقه روي آنكه یك 
طبقه به یادمان شهداي آتش نشاني اختصاص داده 
مي شود، موافقت شد. معاون شهرسازي و معماري 
شهرداري تهران با اشاره به اینكه بنیاد موافق برگزاري 
مسابقه براي انتخاب بهترین طراحي است، گفت: در 
حال حاضر عرصه طراحي نسبت به ایده اولیه بسیار 
محدوده شده است، با این وجود در ضوابط تعیین 

شده حقوق مكتسبه مالك تقریباً داده شده است.

 نشست زمين در
ورودي متروي ميدان صنعت

مس��ووالن منطق��ه ۲ ش��هرداري ته��ران علت 
فرونشس��ت زمین در محوطه كارگاهي ایستگاه 
متروي میدان صنعت را مجاورت محوطه كارگاهي 
با بوس��تان و آبیاري فضاي سبز اعالم كردند. این 
فرونشس��ت به فاصله اندكي ایمن سازي شد. به 
گزارش تس��نیم، دیروز صبح، پس از وقوع حادثه 
و حضور عوامل ستاد مدیریت بحران، شهرداري 
منطقه ۲، ش��ركت آب و فاضالب، آتش نشاني و 
عوامل مترو بررسي ها در خصوص دالیل حادثه آغاز 
شد.  نتایج بررسي كارشناسان شهرداري تهران و 
آب و فاضالب نش��ان مي دهد حادثه فرونشست 
مربوط به س��ازه مترو و تركیدگي لوله در اطراف 
محوطه مذكور نبوده و احتماالت اولیه حاكي از 
آن اس��ت كه به دلیل مجاورت محوطه كارگاهي 
با بوس��تان و آبیاري فضاي سبز، زمین كارگاه كه 
با خاك دستي پر ش��ده است وزن كف پوش ها را 
تحمل نكرده و فرونشست كرده است. بر اساس این 
گزارش، مساحت محوطه اي كه دچار فرونشست 
ش��ده ۵ متر مربع به عمق یك و نیم متر است و با 
حضور عوامل ش��هرداري دقایقي پیش محوطه 
بطور كامل ایمن س��ازي شده است.همچنین از 
آنجا كه ایستگاه متروي میدان صنعت تاكنون به 
بهره برداري نرسیده و تردد در آن بخش محدود 

است، این حادثه هیچ مصدومي نداشته است.

»تعادل« داليل كاهش سرعت حمل بار در برخي جاده ها را بررسي مي كند

رانندگان كاميون: اعتصاب نكرده ايم
گروه راه و شهرسازي |

تشدید نوسان ارزي طي یكي دو هفته اخیر، زخم كهنه 
مشكالت كامیون داران را دوباره باز كرد. اوایل خرداد ماه 
سال جاري بود كه رانندگان كامیون در واكنش به افزایش 
شدید قیمت لوازم یدكي، الستیك، كرایه پایین حمل، 
بیمه و ... اعتصاب كردند و این اعتراض ها چند هفته اي 

ادامه داشت.
در این میان، س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
با حل مش��كل بیمه رانندگان، افزای��ش ۲۰ درصدي 
دستمزد و انجام برخي تدابیر دیگر تاحدودي اعتراض ها 
را سرو سامان داد، اگرچه حل مشكل اصلي یعني افزایش 
قیمت چشمگیر لوازم یدكي، الستیك و ... برعهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بود كه با وجود برخي اقدامات از 
جمله پخش الستیك با قیمت مصوب، حل نشده باقي 
ماند. در روزهاي اخیر هم رش��د نرخ ارز دوباره افزایش 
چشمگیر قیمت لوازم یدكي، الس��تیك و ... را رقم زده 
است، این موضوع موجب ش��د كه رانندگان در تأمین 
قطعات یدكي و الستیك با مش��كل مواجه مي شوند و 
به گفته دبیر كان��ون انجمن هاي صنفي كامیون داران، 
بخش��ي از عدم تردد كامیون هاي طي روزهاي گذشته 

مربوط به نبود الستیك یا قیمت باالي آن است.

    حركات مشكوك عليه رانندگان
مشكالت كامیون داران فقط در افزایش چشمگیر قیمت 
لوازم یدكي، الس��تیك و روغن خالصه نمي ش��ود و به 
گفته رانندگان از اول مهرماه حركات مشكوكي از سوي 
عده اي كه راننده نیستند، براي تبدیل این اعتراض صنفي 
به اغتشاش س��ازمان یافته، شكل گرفته است و همین 
موضوع كاهش تردد رانندگان كامیون به دلیل ترس از 

خسارت جاني و مالي را به همراه داشته است.
البته با توجه به افزایش اعتراضات صنفي كامیون داران، 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و انجمن هاي حمل و نقلي، وعده پیگیري 
رفع این مشكالت را داده اند كه چندان نمي توان به اجراي 

این وعده ها امیدواربود. 
دبی��ر كانون انجمن ه��اي صنفي كامی��ون داران كه از 
وضعیت موجود راضي نیس��ت، با بی��ان اینكه حمل و 
نقل متوقف نشده اما نبود الستیك و قطعات یدكي در 
بازار روند را كند كرده است، مي گوید: وزارت صنعت به 
تعهداتش در عرضه الستیك و نظارت بر بازار عمل نكرد.

احمد كریمي در گفت وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت 
فعالیت رانندگان اظهار مي كند: حمل و نقل جریان عادي 
خود را دارد بخشي از عدم تردد كامیون ها در سطح كشور 
به این دلیل است كه الس��تیك و قطعات براي حركت 
كامیون ها وجود ندارد و ناوگان را زمین گیر كرده است 

كه این به معناي اعتصاب نیست.
او با بیان اینكه مهم ترین مطالب��ه كامیون داران تامین 
الستیك مورد نیاز اس��ت، مي افزاید: مهم ترین مشكل 
نبود الستیك در بازار و لوازم و قطعات یدكي و افزایش 

جهشي آنها است.
او ادام��ه مي دهد: براس��اس تصمیم جدید در جلس��ه 
كمیس��یون عمران مجلس با حضور نمایندگان برخي 
از وزارتخانه ها، قرار بر این ش��د كه ارز م��ورد نیاز براي 
واردات ۵۰۰ هزار حلقه الستیك تامین شود، همچنین 
طبق دستور معاون اول رییس جمهوري تعرفه واردات 
الس��تیك از ۲۰ درصد به ۵ درصد كاه��ش پیدا كرد، 
بنابراین به زودي الستیك بیشتري وارد بازار خواهد شد.

    الستيك در بازار موجود نيست
دبیركان��ون انجمن هاي صنفي كامیون��داران با تاكید 
بر اینكه مش��كالت ام��روز براي كامیونداران ناش��ي از 
بي تدبیري وزارت صمت است، مي گوید: درحال حاضر 
نسبت به دي ماه سال گذشته، قیمت الستیك به 4 برابر 
افزایش یافته است، حال اگر الستیك در بازار با همین 
قیمت هم پیدا شود بخش��ي از مشكالت حل مي شود، 
مشكل این اس��ت كه همین الستیك گران هم در بازار 

نیست.
كریمي با بیان اینكه مسووالن وزارت صمت شفافیت در 
گفتار ندارند، ادامه مي دهد: 4۰ درصد از میزان مصرف 
الس��تیك مورد نیاز در بازار وجود دارد اما 1۰ درصد آن 
عرضه مي شود و مابقي احتكار شده است، واقعیت این 
است كه احتكار در این شرایط طبیعي است اما چرا وزارت 

صمت هیچ نظارتي به بازار نداشته است.
او ب��ا تاكید بر اینك��ه نگران ورود الس��تیك هاي تاریخ 
انقضا گذشته هس��تیم، اظهار مي كند: در حال حاضر 
الستیك هاي ۲۰16 در انبار دپو شده است البته هر چند 
از تاریخ تولید این الستیك ها دو سال گذشته است اما 
اگر در محیط س��ر پوشیده قرار گرفته باشند و روي هم 
انباشته نباشند مدت زمان مناسب براي مصرف افزایش 
پیدا مي كند اما به هر حال به رانندگان توصیه كرده ایم این 
الستیك ها را در محور عقب خودروي خود استفاده كنند.

    حمل و نقل جریان دارد اما به آهستگي
دبیر كانون انجمن هاي صنفي كامیونداران درباره آخرین 
وضعیت فعالیت رانن��دگان اظهار مي كند: حمل و نقل 
جریان عادي خود را دارد بخشي از عدم تردد كامیون ها 
در سطح كشور به این دلیل است كه الستیك و قطعات 
براي حركت كامیون ها وجود ندارد و ناوگان را زمین گیر 

كرده است كه این به معناي اعتصاب نیست.
كریمي تاكید مي كند: آمار صدور بارنامه نشان مي دهد 
حمل و نقل در سطح جاده ها متوقف نشده اما كند است.

    تهديد رانندگان به آتش زدن بار
یكي از مهم ترین مشكالت رانندگان در روزهاي گذشته 
تهدید از سوي گروه خاصي است كه كامیون دار نیستند، 
البته رانندگان كامیون با این تهدیدات در اوایل خردادماه 
س��ال جاري هم مواج��ه بودند، رانن��دگان كامیون ها 
هم اكنون از س��وي گروه خاصي م��ورد آزار و اذیت قرار 

گرفته و تهدید مي شوند.
 جمعي از راننده هاي كامیون از بروز مش��كالتي نظیر 
پرتاب آتش زنه و سنگ به سمت كامیون هاي داراي بار 
گله مي كنند و مي گویند كه این مشكالت موجب شده 
است كامیون هاي خود را از بیم اتالف سرمایه، زمین گیر 

كنیم و بارها روي زمین مانده است.
به گزارش فارس، به گفته راننده هاي كامیون، در برخي 
جاده ها خصوصًا در استان هاي فارس و اصفهان، بعضي 
افراد كه راننده هم نیس��تند مانع از بارگیري كامیون ها 
مي شوند و حتي به كامیون هاي داراي بار سنگ پرتاب 

مي كنند.
صمد كریم��ي یك��ي از راننده ها در این ب��اره به فارس 
مي گوی��د:  اغل��ب همكارانمان اظه��ار مي كنند كه در 
كمربندي یكي از شهر ها، راننده كامیون هاي داراي بار 
را از كامیون پیاده كرده و ساعت ها به كامیون مي بندند و 
بنابراین اغلب رانندگان مایل نیستند وارد جاده ها شوند.

یكي دیگر از راننده ها مي گوید: از دیروز براي بارگیري به 

میدان میوه و تره بار از استان هاي بزرگ مي رویم اما در 
نزدیكي میدان میوه و تره بار، عده اي ناشناس به سمت 
كامیون ها س��نگ پرتاب مي كنند و مان��ع تردد راننده 

مي شوند.
شاهسون یكي دیگر از راننده ها اظهار مي كند: در اطراف 
كارخانه هاي سنگ بري هم عده اي ناشناس ایستاده اند 
و زماني كه متوجه مي شوند راننده براي بارگیري آمده 
است، با چوب و چماق سراغ راننده و كامیون مي آیند تا 

كامیون دار فرار كند و و در واقع اجازه بارگیري نداریم .
یكي دیگ��ر از راننده هاي كامیون مي گوی��د: به خاطر 
حفظ كامیون مان، چند روزي اس��ت در خانه مانده ایم 
و كامیون ه��ا را به ج��اده نمي بریم، زیرا بی��ن راننده ها 
شایعه شده است كه در برخي جاده ها، عده اي خراب كار 
وقت��ي كامیوني داراي بار مش��اهده مي كنند، با پرتاب 
آتش زنه هایي حاوي اس��ید و بنزین و آتش به سمت بار 
كامیون، تالش مي كنند كامیون را آتش بزنند و از واهمه 

همین موضوع، به جاده ها نمي رویم.
به گفته این راننده، مسوولیت حمل بار بر عهده راننده 
اس��ت و اگر بار آتش بگیرد و بس��وزد باید در كنار زیان 
سوختن كامیون خود، تاوان صاحب بار را هم پرداخت 
كنیم بنابراین ترجیح مي دهیم در خانه بمانیم و به رغم 

میل باطني مان كار نكنیم.
یك��ي دیگر از راننده هاي  كامیون در این باره پیش��نهاد 
مي دهد: ضرورت دارد نیروي انتظامي به همراه سازمان 
راهداري و حمل و نقل ج��اده  اي، حداقل این روزها در 
جاده ها گشت زني داشته باشند و حركات مشكوك این 

عده  را شناسایي و رفع كنند.

    افزایش چند برابري قيمت تایر
این روزها نابه س��اماني در بازار عرض��ه انواع تایر به ویژه 
تایرهاي س��نگین موج مي زند زی��را در حالي كه مجوز 
افزایش 9 درصدي قیمت انواع الستیك به صورت پلكاني 

از خردادماه سال جاري صادر ش��ده، اما انواع الستیك 
خودروهاي سنگین در سطح بازار با قیمتي بیش از سه 

برابر نرخ مصوب به فروش مي رسند.
مصطفي تنها، سخنگوي انجمن صنفي صنعت تایر در 
گفت وگو با ایس��نا، در مورد افزایش چندبرابري قیمت 
انواع تایر از جمله تایر خودروهاي سنگین در بازار، بیان 
مي كند: از س��ال 1393 تا پایان س��ال 1396 انواع تایر 
رش��د قیمتي نداشتند و در اواخر س��ال گذشته بود كه 
با ارایه مدارك به س��ازمان حمایت مصرف كنندگان و 
تولیدكنندگان افزایش پلكاني قیمت انواع تایر تا 9 درصد 
و به صورت پلكاني از خردادماه س��ال جاري در دستور 

كار قرار گرفت.
او ادامه مي دهد: این افزایش قیمت تنها افزایشي بود كه از 
سال 1393 تا خردادماه سال 139۷ مدنظر قرار گرفت و 
هر تولیدكننده اي كه كاالي خود را گران تر از نرخ مصوب 

بفروشد، مرتب جرم شده است.
سخنگوي انجمن صنفي صنعت تایر با انتقاد از وضعیت 
عرضه انواع الستیك در بازار و اتفاقات و نابه ساماني هاي به 
وجود آمده در سطح فروش این محصوالت، بیان مي كند: 
طبق شنیده ها دو حلقه الس��تیك خودرو سنگین كه 
قیمتي در حدود دو میلیون تومان دارد در بازار به قیمتي 

بیش از ۲.۵ تا 3 برابر به فروش مي رسد.
تنها مي افزاید: آنچه باید به آن اش��اره كرد این است كه 
تولید كنندگان صنعت تایر نقش و نفعي در اتفاقات بازار 
ندارند و حتي گراني هاي مربوطه به ضرر آنها تمام خواهد 
شد و متاسفانه سود بسیار زیاد این اتفاق به جیب دالالن 
و واسطه گران در س��طح عرضه مي رسد و ما نمي دانیم 

چگونه چنین اتفاقي رخ مي دهد.
س��خنگوي انجمن صنفي صنعت تایر با اشاره به اینكه 
تحوالت مختلفي در سیستم توزیع تایر به وجود آمده 
است، مي گوید: در بازار انواع تایر وارداتي و تولید داخل 
وجود دارد، اما با قیمت هاي باور نكردني خرید و فروش 

مي شود و نمي دانیم منشا فساد در این راستا كجاست و 
چگونه چنین اتفاقي پیش مي آید؟

    ۵۰۰ ه�زار حلق�ه الس�تيك ثب�ت س�فارش 
مي شود

با تشدید مشكالت رانندگان كامیون با افزایش چشمگیر 
قیمت الس��تیك، لوازم یدكي و ... جلس��اتي از س��وي 
سازمان هاي ذیربط براي ساماندهي این مشكالت برگزار 
شد، یكي از این جلسات با حضور اعضاي كمیته حمل و 
نقل مجلس برگزار شد، رییس كمیته حمل و نقل مجلس 
در این رابطه مي گوید: طبق مذاكرات مقرر شده است كه 
وزارت صمت نسبت به ثبت سفارش و خرید ۵۰۰ هزار 
حلقه الس��تیك اقدام كند و بانك مركزي نیز ارز مورد 
نظر را براي خرید این تجهی��زات اقدام كند. به گزارش 
ایلنا، شادمهر كاظم زاده مي افزاید: درنشستي كه با هدف 
بررسي مشكالت كامیون داران با حضور معاون صنعت 
و بازرگاني وزارت صنعت، مس��ووالن نیروي انتظامي، 
سازمان راهداري و ... برگزار شد، نماینده كامیون داران 
توضیحاتي را درباره مشكالت این صنف ارایه كردند، آنها 
معتقد بودند كه دستگاه هاي متولي به وعده ها و قول هاي 
خود به هیچ وجه عمل نكرده اند، در نهایت كامیون داران 
در میان چندین درخواست خود، دو مطالبه مهم و اساسي 
دارند. او اظهار مي كند: كامیون داران خواس��تار تأمین 
الس��تیك و 1۵ قلم قطعات یدك��ي پرمصرف كامیون 
هس��تند، از این رو اگر این مقوله براي آنها محقق شود، 

بخش اعظمي از مشكالتشان حل خواهد شد.
كاظم زاده تصریح مي كند: مقرر شد كه وزرات صمت و 
بانك مركزي هرچه سریع تر نسبت تخصیص ارز دولتي 
براي واردات و تأمی��ن 1۵ قلم قطعات یدكي پرمصرف 
كامیون ها اقدام كند، از این رو امیدوارم دولت با هماهنگي 
مجل��س در جهت تحقق وعده ها و اج��راي برنامه هاي 

مذكور اقدام كند.

آغاز مطالعات طرح جامع ۴ فرودگاه  بين المللي 
مدیركل دفتر مقررات فرودگاهي درباره استانداردسازي 
فرودگاه ها و مدیریت بحران گفت: در 6 ماه اول سال 9۷ 
قرارداد مطالعات طرح جامع 1۵ فرودگاه كشور منعقد و 

به مشاوران ذي صالح ابالغ شده است.
به گزارش پایگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، فرشید 
گلیج اف��زود: فرآین��د انتخاب مش��اور خارجي براي 

مطالعات طرح جامع فرودگاه هاي بین المللي مهرآباد، 
مشهد، اصفهان و شیراز هم شروع شده است.

مدیركل دفتر مقررات فرودگاهي در مورد مانورهاي 
طرح اضطراري فرودگاه ها، گفت: تاكنون تمرین هاي 
دوس��االنه مذكور كه الزام ملي و بین المللي است در 
فرودگاه هاي اهواز، خرم آباد، بجنورد و شهركرد انجام 

شده اس��ت و در حال برنامه ریزي براي اجراي تمرین 
دوساالنه طرح اضطراري در 13 فرودگاه دیگر در شش 

ماهه دوم سال 9۷ هستیم.
گلیج در مورد انجام ممیزي از فرودگاه هاي كشور گفت: 
این دفتر بر اساس استانداردهاي سازمان هواپیمایي 
كشوري در بحث پیش ممیزي از فرودگاه ها، در شش 

ماهه اول س��ال موفق به انجام ممیزي از فرودگاه هاي 
اصفهان، كرمان و همدان ش��ده اس��ت و در ادامه هم 
پیش بیني مي ش��ود كه ممیزي فرودگاه هاي رشت، 

ارومیه، بیرجند و تبریز هم تا پایان سال انجام شود.
او در مورد طرح هاي اضطراري و نظامنامه فرودگاهي 
افزود: در نیمه اول سال جاري با همكاري فرودگاه ها، 

طرح اضطراري و نظامنامه فرودگاه هاي ارومیه، تبریز، 
رشت، زاهدان، كرمان و الرس��تان تهیه و به سازمان 
هواپیمایي كشوري ارسال شده است و نظامنامه و طرح 
اضطراري تعدادي از فرودگاه ها هم در دس��ت تهیه یا 
بازنگري است كه به محض آماده شدن، تا پایان سال به 

سازمان هواپیمایي كشوري ارسال خواهد شد.
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درخواست دیدار با الریجاني براي حفظ شهردار
گروه راه و شهرسازي | 

بع��د از تصوی��ب و اب��الغ قان��ون منع ب��ه كارگیري 
بازنشستگان در سازمان هاي دولتي و نهادي عمومي 
دولتي بحث بر سر ماندن یا رفتن محمد علي افشاني 
ش��هردار تهران به دغدغه اعضاي شوراي شهر تبدیل 
شده است. اعضاي شورا میل به ماندن افشاني در راس 
شهرداري تهران دارند و به همین دلیل یک عضو شورای 
شهر تهران از درخواست دیدار اعضای شورای اسالمی 
شهر تهران با رئیس مجلس شورای اسالمی برای حفظ 
شهردار فعلی خبر داد. به گزارش مهر، حسن رسولی 
در پاسخ به این که آیا شورا به دلیل تفاسیر متفاوتی که 
از قانون منع به کارگیری بازنشستگان و مشمول شدن 
شهردار تهران می شود دیداری با مجلسی  ها خواهند 
داش��ت یا خیر گفت: هیچ ابهام حقوقی در خصوص 
اینکه قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان شامل 
حال شهردار تهران نمی ش��ود، وجود ندارد. به لحاظ 
مصالح ش��هروندان و اینکه ما وکالی مردم هستیم به 
مصلحت شهر نیس��ت طی 13 ماه ما پنجمین مدیر 

شهر را انتخاب کنیم.
رسولی تاکید کرد: اعضای شورای شهر تهران استدالل 
خود را برای حفظ افشانی در شهرداری به رئیس شورا 
منتقل کرده و رئیس شورا نیز این استدالل ها را به وزیر 
کش��ور انتقال داده است. در حال حاضر وزیر کشور به 
عنوان متولی قانون شوراها و شهرداری ها برای آنکه به 
یک نقطه نظر کارشناس��ی حمایتی برسد، کمیته ای 
تش��کیل داده و از دیوان محاسبات و معاونت حقوقی 
درخواس��ت کرده در این خصوص اظه��ار نظر کند. 
همچنین رئیس شورای عالی استان ها و رئیس شورا 

تقاضا کردند در اس��رع وقت ب��ا رئیس مجلس در این 
خصوص دیداری داش��ته باشیم تا استدالل خود را در 

خصوص ماندن افشانی بیان کنیم. 
وی اظهار امیدواری کرد: مجلس دهم در جایگاهی قرار 
نگیرد که مهم ترین اختیار شوراها که تعیین تکلیف صفر 
تا صد انتخاب حضور و خاتمه فعالیت شهرداران است 
را تحت تاثیر ق��رار دهد زیرا قانون عام قوانین خاص را 
بالاثر نمی کند. امیدواریم حاصل این تصمیم اختاللی 
در مدیریت محلی به خصوص مدیریت ش��هر تهران 

ایجاد نكند.

    استدالل شورا برای ماندن افشانی
علي اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در این باره 
گفت: اگر به جایی رسیدیم که شورا باید انتخاب دیگری 
برای شهرداری داشته باشد حتمًا اقدامات الزم را انجام 
می دهیم ولی تاکنون هیچ اس��می در شورا به عنوان 
گزینه جایگزینی شهردار مطرح نیست. شورا یکسری 
اس��تدالل های روش��ن در این خصوص دارد و تمامی 
اعضای شورا نیز نسبت به این استدالل ها اجماع دارند 

و کسی نمی گوید که این طور نیست.
وی ادامه داد: ما در این رابطه مکاتباتی داشتیم از جمله 
نامه رئیس ش��ورای ش��هر تهران به وزیر کشور و نامه 
رئیس شورای عالی استان ها به وزیر کشور که در این 
مکاتبات به استدالل های روشن درباره اینکه این قانون 

در خصوص شهرداری اجرایی نمی شود ارائه داده ایم.
سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه برداشت 
شورای پنجم از قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
این اس��ت که شامل ش��هردار تهران نمی شود، گفت: 

البته بحث ش��هردار است نه ش��هرداری. ما در رابطه 
با انتخاب ش��هردار قانون خاص داریم و عنوان آن نیز 
قانون تشکیالت، انتخابات، وظایف شوراها و انتخاب 
شهرداران است که مصوب س��ال ۷۵ است و در سال 
96 نیز اصالحیه ای داشته است. در آن قانون در رابطه 
با معیارهای انتخاب شهردار مواردی اشاره شده است 
که در آیین نامه اجرایی 8 معیار را مطرح کرده اس��ت 
که در خصوص شرایط احراز صالحیت شهردار است 
که در آن هیچ ذکری از بازنشس��تگی نشده است. در 
خصوص مواردی که ش��هردار فرصتش در شهرداری 
خاتمه پیدا می کند چهار مورد ذیل شده که در هیچ کدام 

بازنشستگی مطرح نیست. 
سخنگوی ش��ورای ش��هر تهران گفت: قانون خاصی 
که درباره انتخاب ش��هردار داریم نه در رابطه با احراز 
صالحیت و نه خاتمه مأموریت اشاره ای به بازنشستگی 
نکرده است و این موضوع از اصلی ترین استدالل های ما 
است. البته استدالل های دیگر هم داریم ضمن اینکه به 
هر حال وقتی قانون عامی که جدیداً تصویب شده این 
قانون ناسخ قانون پیشینی خاص نمی تواند باشد. از این 
نظر به رغم اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
تصویب شده است ما یک قانون خاص پیشینی داریم 
که نمی تواند آن را لغو کند البته این برداش��ت شورای 
شهر است. با توجه به این استدالل ها تالش می کنیم 
این موضوع را پیگیری کنیم البت��ه در نهایت مراجع 
تصمیم گیر و قانون گذار تصمیم نهایی را خواهند گرفت 
و ما تابع اراده قانون گذار خواهیم بود. اگر اختالفی در 
خصوص این موارد باشد کار به استفساریه از مجلس 
می رس��د و مجلس در پاسخ به استفساریه نظر نهایی 

خود را اعالم می کند. اعطا در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه تعدادی از افراد به عنوان جایگزین افشانی در 
شهرداری تهران معرفی شده اند، گفت: بنده نیز چنین 
مواردی را در شبکه های اجتماعی دیدم و اسامی مطرح 
کرده اند ولی تا این لحظه در خصوص اینکه چه کسی 
جایگزین شهردار تهران باشد بحثی نشده است. اگر به 
جایی رسیدیم که شورا باید انتخاب دیگری داشته باشد 
حتمًا اقدامات الزم را انجام می دهیم و گمانه زنی هایی 
که مطرح کرده اند از س��وی شورای شهر تهران تأیید 
نمی ش��ود و هیچ اس��می در ش��ورا به عن��وان گزینه 

جایگزینی شهردار مطرح نیست.

    قانون شامل شهردار نمی شود
اما زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیس��یون سالمت 
شورای شهر در پاسخ به این پرسش که دادستان دیوان 
محاسبات اعالم کرده شهرداران شامل قانون منع به 
 کارگیری بازنشستگان می ش��ود، گفت: کمیسیون 
حقوقی شورا این موضوع را بررسی کرده و جمع بندی 
این بود که شهرداری و ش��هردار شامل قانون منع به 

کارگیری بازنشستگان نمی شود.
به گزارش فارس، نوري در پاس��خ به این پرس��ش که 
فیاض ش��جاعی دادس��تان دیوان محاس��بات گفته 
است شهرداری ها هم مصداق مؤسسه و نهاد عمومی 
غیردولتی هس��تند و مؤسس��ات و نهادهای عمومی 
غیردولتی از مصادیق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات 
کشوری هس��تند بنابراین به کارگیری بازنشسته به 
عنوان ش��هردار غیرقانونی اس��ت، گفت: شهرداری 
دستگاه دولتی نیست و ش��امل این قانون نمی شود. 
البته شورای عالی استان ها هم نامه ای نوشته و در آن 
تصریح کرده که به دالیل متعدد این قانون شامل حال 
شهرداران نمی شود. رئیس کمیسیون سالمت شورای 

ش��هر تهران با بیان اینکه در حال حاضر از نظر ش��ورا 
شهردار ش��امل این قانون نمی شود، گفت: شهرداری 
به کار خود و ش��ورا هم به وظایفش می رسد و مادامی 
که حکمی نیامده باشد ما به کار خود ادامه می دهیم. 

وی در پاسخ به این که اگر ش��هردار شامل این قانون 
شود گزینه ای در نظر گرفته ایم، گفت: هنوز راجع به 
این موضوع هیچ صحبت��ی نکرده ایم چرا که اعتقاد و 
باور ما این است که این قانون شامل حال شهردار تهران 
نمی شود. رئیس کمیسیون عمران شورای شهر با بیان 
اینکه رئیس ش��ورای ش��هر مکاتباتی با وزارت کشور 
داشته است و از نظر اعضای شورا قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان شامل حال شهردار تهران نمی شود، گفت: 

هیچ گزینه ای برای جایگزینی افشانی مطرح نیست.
محمد علیخانی، رئیس کمیس��یون عمران ش��ورای 
ش��هر نیز در پاس��خ به این پرس��ش که از سوی نایب 
رئیس شورای شهر اعالم شده ربیعی وزیر رفاه سابق 
و آخوندی وزیر راه و شهرسازی گزینه های شهرداری 
تهران هستند، گفت: آقای امینی این موضوع را مطرح 
کرده اند اصاًل این موضوع مطرح نبوده، هیچ گزینه ای 
مطرح نیست و شورا معتقد اس��ت قانون شامل حال 

شهردار تهران نمی شود.
علیخانی گفت: در ش��ورای عالی استان ها رأی گیری 
صورت گرفته و بالغ بر ۷۰ درصد رأی داده اند که قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران 
نمی شود؛ سپس شورای عالی استان ها به مجلس در این 
باره نامه  نوشت.ما مفسر قانون نیستیم نظر خود را اعالم 
می کنیم، تصمیم با قانون گذاران است و وزارت کشور 
نهایتًا در مورد ش��هرداری هر تصمیمی بگیرد به شورا 
ابالغ می کند و شورا وظیفه دارد اجرا کند.البته در جلسه 
هم اندیشی اعضای شورا به این نتیجه رسیدیم که آقای 
هاشمی در این باره به وزارت کشور نامه ای ارسال کند.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
معافيت كاالهاي اساسي از 

پرداخت ماليات علي الحساب 

عراق فرصتي براي صادرات 
محصوالت دارويي 

دبيركل كنفدراسيون 
صادرات ايران مشخص شد

نگراني براي تامين
گوجه فرنگي وجود ندارد

رشد 55 درصدي توليد 
خودرو در سايپا ديزل

ايسنا|برخي كاالي اساسي از پرداخت ماليات 
علي الحس��اب واردات قطعي ب��ه ميزان چهار 
درص��د ارزش گمركي معاف ش��دند. موضوع 
معافيت 21 قلم كاالي اساس��ي كه بر اس��اس 
اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت 
ماليات علي الحس��اب واردات قطعي به ميزان 
چهار درصد ارزش گمركي معاف ش��دند را به 
گمركات اجرايي ابالغ كرد. بر اين اساس، گندم، 
جو، ذرت، كنجاله س��ويا، عدس، نخود، لوبيا، 
لپ��ه، انواع روغن خام، انواع گوش��ت قرمز، دام 
زنده سبك و سنگين، تخم مرغ، انواع دانه هاي 
روغني، كره، انواع كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه، 
الستيك، انواع داروهاي انس��اني و حيواني از 

پرداخت ماليات مذكور معاف هستند.

خبرگزاري صدا و سيما| دبير كل اتاق بازرگاني 
مشترك ايران و عراق، بازار عراق را داراي ظرفيت 
باال براي صادرات محصوالت دارويي و تجهيزات 
پزشكي ايراني دانست. س��يد حميد حسيني، با 
بيان اينكه س��هم ما هم اكن��ون از بازار تجهيزات 
پزش��كي و دارويي عراق حدود 11 درصد اس��ت 
گفت: مي توانيم با توجه به تخصص و دانش موجود 
در كشور اين سهم را به نحو قابل توجهي افزايش 
دهيم. او گفت: همچنين در حوزه محصوالت فلزي 
و انواع محصوالت فوالدي با وجود اينكه ظرفيت 
بااليي داريم اما از بازار 4 ميليارد دالري فوالد عراق 
سهم ما ناچيز است ضمن اينكه س��هم ما از بازار 
خدمات فني و مهندسي عراق نيز كه تا دو سه سال 
گذشته رشد داشت هم اكنون متوقف شده كه اگر 
در اين بخش ها س��هم خود را به دست آوريم و به 
صادرات خود در عراق تنوع دهيم حضور ما در عراق 

در حوزه صادرات پايدار خواهد شد. 
حس��يني گفت: با اي��ن وجود در 6 ماه گذش��ته 
صادرات ايران به عراق از 3 ميليارد و 100 ميليون 
دالر ب��ه 4 ميليارد و 165 ميليون دالر رس��يد كه 
رش��دي 31 درصدي را نش��ان مي دهد. او افزود: 
افزايش ص��ادرات و همچنين ورود گردش��گران 
عراقي و به تبع آن ارز آوري ناشي از آن مي تواند به 

اقتصاد ايران كمك كند.

مهر| در جلس��ه هي��ات مديره كنفدراس��يون 
صادرات ايران، با پيش��نهاد ريي��س و راي قاطع 
اعض��اي هيات مديره، جمش��يد نفر ب��ه عنوان 
دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران انتخاب شد. 
او داراي سابقه در حوزه فعاليت هاي تشكلي اتاق 
ايران بوده و همچني��ن عضويت در هيات مديره 
كنفدراس��يون صادرات ايران طي دوره چهارم، 
چندين دوره رياست بر اتحاديه صادركنندگان 
روده ايران و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران را در كارنامه كاري خود به ثبت رسانده است.

ايرنا|ييس اتحاديه ميوه و تره بار تهران گفت: با 
ممنوعيت صادرات گوجه فرنگي، مش��كلي براي 
تامين نياز بازار داخل نخواهيم داش��ت. اس��داهلل 
كارگر افزود: صادرات گوجه فرنگي، تعطيلي بازار 
در هفته گذشته و افزايش خريد كارخانه هاي تهيه 
رب گوجه از جمله مس��ائلي بود كه سبب افزايش 
قيمت و كمب��ود گوجه در بازار ش��ده بود كه اين 
مشكل در حال برطرف شدن است. او تصريح كرد: 
افزاي��ش صادرات گوجه فرنگ��ي در كنار افزايش 
تقاض��اي داخل��ي آن از س��وي كارخانه ها عامل 

باالرفتن بهاي اين محصول بوده است. 
كارگر اظهار كرد: بر اس��اس آمار رس��مي منتشر 
شده، در پنج ماهه نخست امسال بيش از 300 هزار 
تن گوجه فرنگي به كشورهاي مختلف صادر شده 
اس��ت . رييس اتحاديه ميوه و تره بار تهران تاكيد 
كرد: در حال حاضر نگراني براي تامين گوجه بازار 
وجود ندارد و قيمت هر كيلو گوجه فرنگي در بازار 
بين 4 تا 5 هزار تومان بس��ته به ن��وع كيفيت آن 

توزيع شده است.

شاتا|شركت سايپا ديزل در شش ماه نخست 
س��ال با توليد 2016 دستگاه از انواع محصوالت 
تجاري، نس��بت ب��ه توليد 1304 دس��تگاه در 
مدت مشابه سال قبل، رشد 55 درصدي توليد 
را تجربه كرد. اين شركت با رشد توليد و فروش 
انواع محصوالت تجاري در نيمه نخس��ت سال 
جاري نسبت به سال گذش��ته، توانست ضمن 
اجراي بخش��ي از برنامه هاي تدوين شده خود 
در سال 97، پاس��خگوي نياز مشتريان باشد. بر 
اس��اس اين گزارش، كاميون ول��وو FH500 با 
توليد 921 دستگاه، بيشترين تيراژ توليد در بين 
محصوالت س��ايپاديزل در شش ماهه نخست 
سال 97 را داش��ت و پس از آن كاميونت فوتون 
8.5 تن با توليد 350 دستگاه و كاميونت فوتون 
6 تن خوابدار با توليد 250 دستگاه، سهم بااليي 
از محصوالت توليدي اين مجموعه صنعتي را به 
خود اختصاص دادند.همچنين، سايپاديزل در 
شش ماهه نخست سال جاري موفق شد، تعداد 
1836دستگاه از انواع محصوالت را به مشتريان 
تحويل دهد كه اين آمار نسبت به تحويل 1211 
دستگاه در مدت مش��ابه سال 96، نشان از رشد 

52 درصدي تحويل محصول به مشتري دارد. 

»تعادل«عملكردتوليدناخالصداخليدرفصلنخستسال1397رابررسيميكند

پايش بهارانه توليد ناخالص داخلي

بخشنامهايديگربرايصادراتقيمتهايعجيبوغريبدربازارالستيك

تعادل|
ات�اق بازرگان�ي، صنايع، معادن و كش�اورزي 
تهران در گزارشي به بررس�ي عملكرد توليد 
ناخالص داخلي در فصل نخس�ت سال 1397 
پرداخته است. بر اساس اين گزارش، طي فصل 
نخس�ت س�ال 1397، توليد ناخالص داخلي 
)برحسب اقالم هزينه اي و بر مبناي قيمت ثابت 
سال 1390( نسبت به مدت مشابه سال 1396، 
رشد 2.5 درصدي را ثبت كرده است. بيشترين 
تاثير در اين رش�د را »افزايش صادرات كاال و 
خدمات« )با س�هم 3 واحد درصدي از رش�د( 
به خ�ود اختصاص داده اس�ت. اي�ن در حالي 
است كه »مصرف بخش خصوصي« و »تشكيل 
س�رمايه ثابت ناخالص« تاثير منفي در رش�د 
هزينه ناخالص داخلي داشته اند. از ديگر سو، 
توليد ناخالص داخلي ب�ه قيمت پايه در فصل 
نخست سال جاري، حدود 399 هزار ميليارد 
بوده است. بررسي ها نش�ان مي دهند كه طي 
مدت م�ورد اش�اره در قياس با مدت مش�ابه 
س�ال گذش�ته، از ميان فعاليت ه�اي مختلف 
تش�كيل دهنده توليد ناخالص داخلي، »گروه 
نفت« و »گروه س�اختمان«، با افزايش س�هم 
روبه رو بوده اند. اين در حالي است كه در بررسي 
سهم فعاليت هاي تشكيل دهنده توليد ناخالص 
داخلي، »گروه كش�اورزي«، »گروه صنعت«، 
»گروه برق، آب و گاز« و البته »گروه خدمات« 
نسبت به مدت مشابه س�ال گذشته با كاهش 

سهم روبه رو بوده اند.

 توليد ناخالص داخلي
 از منظر اقالم هزينه اي 

هزينه ناخالص داخلي به قيمت پايه در فصل نخست 
س��ال جاري، حدود 409 هزار ميليارد بوده اس��ت. 
طي مدت مورد اشاره و در قياس با مدت مشابه سال 
گذشته، از ميان بخش هاي مختلف تشكيل دهنده 
هزينه ناخالص داخلي اما »خالص صادرات و واردات 
كاال و خدمات«، با افزايش س��هم روبه رو بوده است. 
اين در حالي است كه در بررسي سهم اقالم هزينه اي 
تشكيل دهنده هزينه ناخالص داخلي، »هزينه هاي 
مصرفي بخ��ش خصوص��ي«، »هزينه هاي مصرفي 
بخش دولتي« و »تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص« 
نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته با كاهش سهم 

روبه رو بوده است.
بر اس��اس اين گزارش، »هزينه هاي مصرفي بخش 
خصوص��ي« با ح��دود 48.7 درص��د و معادل 199 
هزار ميليارد تومان، بيشترين سهم را از سبد هزينه 
ناخالص داخلي در فصل بهار 1397 داش��ته است. 
پس از اين بخش اما »تغيير در موجودي انبارها و نيز 
اشتباهات آماري« با حدود 16.7 درصد، معادل 68 
هزار و 500 ميليارد تومان، دومين جايگاه را در سبد 
هزينه ناخالص داخلي به خ��ود اختصاص مي دهد. 
»تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص« با 14.3 درصد و 
معادل 58 هزار ميليارد تومان در جايگاه سوم سبد 
هزين��ه ناخالص داخلي فصل بهار س��ال جاري قرار 
مي گيرد. »هزينه هاي مصرفي بخش دولتي« با 11.5 
درص��د، معادل 47 هزار ميلي��ارد تومان، و »خالص 
ص��ادرات و واردات كاال و خدمات« ب��ا 8.8 درصد، 
معادل 36 هزار ميليارد تومان، در جايگاه هاي بعدي 

قرار مي گيرند.

از ديگر س��و، در فصل نخست س��ال 1397 ميزان 
تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت سال 
1390 معادل 19.7 هزار ميليارد تومان ثبت ش��ده 
اس��ت. اين ميزان س��رمايه گذاري نس��بت به مدت 
مشابه سال 1396 افت 0.8 درصدي را تجربه كرده 
است. اين در حالي است كه عامل مسلط در كاهش 
س��رمايه گذاري طي فصل نخست سال 1397، افت 
س��رمايه گذاري در بخش ماش��ين آالت بوده است. 
كاهش ميزان سرمايه گذاري در بخش ماشين آالت 
در فصل نخس��ت 1397 نسبت به مدت مشابه سال 
1396 معادل 5.2 درصد بوده و سهم منفي 2 واحد 
درصدي از افت 0.8 درصدي تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص به اين بخش اختصاص داش��ته اس��ت. اين 
در حالي اس��ت كه بخش ساختمان سهم 1.2 واحد 
درصدي در رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بهار 

1397 داشته است. 
»كاهش واردات كاالهاي س��رمايه اي« و »كاهش 
توليدات كاالهاي سرمايه اي در داخل كشور«، علت 
كاهش تشكيل سرمايه در بخش ماشين آالت بوده 
است. همچنين با وجود افزايش هزينه هاي عمراني 
دولت در قالب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، 
به دليل كاهش فعاليت هاي س��اختماني در بخش 
خصوصي، كل تش��كيل س��رمايه بخش ساختمان 
صرفًا 1.9 درصد افزايش يافته است. شايان ذكر است 
براس��اس آمارهاي وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
كشور طي سه ماهه نخست سال 1397 ميزان واردات 
كاالهاي سرمايه اي كشور با افت 14 درصدي همراه 

بوده است.
در بخ��ش ص��ادرات كاالها و خدمات اما بر اس��اس 
محاسبات صورت گرفته، صادرات كاالها و خدمات 
به قيمت هاي جاري طي س��ه ماهه اول سال 1397 
معادل 81.3 درصد افزايش يافته اس��ت. با توجه به 
شاخص بهاي كاالي صادراتي در بازه زماني مذكور، 
رش��د صادرات كاالها و خدمات به قيمت هاي ثابت 
سال 1390 معادل 10 درصد بوده است. همچنين 
الزم به ذكر اس��ت كه طي س��ه ماهه نخس��ت سال 
1397، رشد ارزش دالري واردات كاالها و خدمات 
به ترتيب معادل 0.4 درصد و 8.4 درصد بوده است. 
اين در حالي اس��ت كه با توجه ب��ه تغييرات نرخ ارز 
و س��طح عمومي قيمت كااله��اي وارداتي، واردات 
كاالها و خدمات به قيمت هاي جاري و ثابت س��ال 
1390 به ترتيب مع��ادل 45.4 درصد و 3.2 درصد 

افزايش يافته است.
البته افزايش واردات كاال و خدمات طي مدت مورد 
بررس��ي، به عنوان عاملي در جه��ت كاهش خالص 
صادرات و به تبع آن كاه��ش توليد ناخالص داخلي 

كشور عمل كرده است. 
با توجه به اينكه آمارهاي گمرك، از افت 3 درصدي 
مقدار واردات در بهار 1397 نس��بت به بهار 1396 
حكاي��ت مي كند، اين احتمال وجود دارد كه رش��د 
واردات كاال و خدم��ات به قيمت ثابت س��ال 1390 
اظهار شده در گزارش بانك مركزي از محل افزايش 
واردات خدمات باشد. اين در حالي است كه صادرات 
كاال و خدمات طي فصل نخست سال 1397، حدود 
10 درصد رش��د داش��ته است و س��هم 13.9 واحد 
درصدي از رشد خالص صادرات را به خود اختصاص 
داده اس��ت. از ديگر س��و، خالص صادرات )تفاضل 
واردات از صادرات( در فصل نخس��ت س��ال 1397 
رشد نسبتًا باالي 12.7 درصدي را تجربه كرده است.

 توليد ناخالص داخلي از منظر 
فعاليت هاي اقتصادي 

تولي��د ناخال��ص داخلي ب��ه قيمت پاي��ه در فصل 
نخست س��ال جاري، حدود 399 هزار ميليارد بوده 
است. بررس��ي ها نشان مي دهند كه طي مدت مورد 
اشاره در قياس با مدت مشابه سال گذشته، از ميان 
فعاليت هاي مختلف تش��كيل دهنده توليد ناخالص 
داخلي، »گروه نفت« و »گروه ساختمان«، با افزايش 
سهم رو به رو بوده اند. اين در حالي است كه در بررسي 
س��هم فعاليت هاي تش��كيل دهنده توليد ناخالص 
داخلي، »گروه كشاورزي«، »گروه صنعت«، »گروه 
ب��رق، آب و گاز« و البته »گروه خدمات« نس��بت به 
مدت مش��ابه سال گذشته با كاهش س��هم رو به رو 

بوده اند.
بر اساس اين گزارش، »گروه خدمات« با حدود 53.5 
درصد و معادل 213 هزار ميليارد تومان، بيشترين 
سهم را از س��بد توليد ناخالص داخلي در فصل بهار 
1397 داشته است. پس از اين گروه اما »گروه نفت« 
با حدود 19.6 درصد، معادل 78 هزار ميليارد تومان، 
دومين جايگاه را در سبد توليد ناخالص داخلي به خود 
اختصاص مي دهد. »گروه صنعت« با 11.8 درصد و 
معادل 47 هزار ميليارد تومان در جايگاه سوم سبد 
توليد ناخال��ص داخلي فصل بهار س��ال جاري قرار 
مي گيرد. »گروه كش��اورزي« با 8.9 درصد، معادل 
35 ه��زار ميليارد تومان، »گروه مع��دن، برق، گاز و 
آب« با 4.9 درصد، مع��ادل 34 هزار ميليارد تومان 
و باالخره »گروه س��اختمان« با 3.7 درصد، معادل 
14 هزار و 800 هزار ميليارد تومان، در جايگاه آخر 

قرار مي گيرند.
بر اس��اس اين گزارش، رشد اقتصادي فصل نخست 
س��ال 1397، معادل 1.8 درصد بوده و اين در حالي 
اس��ت كه در ميان فعاليت هاي اقتصادي بيشترين 
تاثير در رش��د اقتصادي را گروه نفت داش��ته است. 
ميزان ارزش افزوده گروه نفت طي فصل نخست سال 

1397 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 5.2 
درصدي داش��ته و س��هم 1.2 واحد درصدي از رشد 
اقتصادي كش��ور را در اين مدت تشكيل داده است. 
بعد از گروه نفت، بخش خدمات دومين عامل مسلط 
رشد اقتصادي كشور طي بهار 1397 بوده است. رشد 
ارزش افزوده اين فعاليت اقتصادي معادل 1.1 درصد 
و س��هم آن از رش��د اقتصادي 0.5 واحد درصد بوده 
است. سهم گروه كشاورزي و گروه صنايع و معادن از 
رشد اقتصادي كشور در فصل نخست سال 1397 به 
ترتيب معادل 0.02 واحد درصد و 0.01 واحد درصد 
بوده است. اين در حالي است كه عوامل مسلط در رشد 
حدود 0.1 درصدي ارزش افزوده گروه صنايع و معادن 
در فصل نخست سال 1397، به ترتيب برق، آب و گاز 
)سهم 0.66 واحد درصدي(، معدن )سهم حدود 0.13 
واحد درصدي( و ساختمان )سهم حدود 0.01 واحد 
درصدي( بوده اند. از ديگر س��و، ارزش افزوده بخش 
صنعت طي فصل نخست سال 1397 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، حدود 1.5 درصد افت داشته و سهم 
منفي 0.75 واحد درصدي از رشد حدود 0.1 درصدي 
ارزش افزوده گروه صنايع و معادن داشته است. طي 
اين مدت، گروه خدمات س��همي مع��ادل 0.5 واحد 
درصد از رشد توليد ناخالص داخلي داشته است. ارزش 
افزوده گروه خدمات رشد 1.1 واحد درصدي را نسبت 
به مدت مشابه سال 1396 داشته كه در ميان اجزاي 
اين گروه، بخش حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات با 

سهم 1.1 واحد بيشترين نقش را داشته است.
از ديگر س��و، آمار و اطالعات مقدماتي دريافت شده 
از وزارت جهاد كشاورزي نش��ان مي دهدكه برآورد 
مقادير تولي��د محصوالت زراعي، باغ��ي و دامي در 
س��ال 1397 نسبت به سال قبل به ترتيب از رشدي 
معادل 2.1 درص��د، 3.6 درصد و 5 درصد برخوردار 
بوده است. بر اين اساس در سه ماهه اول سال 1397 
و بر مبناي محاس��بات فصل��ي، ارزش افزوده گروه 
كشاورزي )به قيمت هاي ثابت سال 1390(، نسبت 

به دوره مش��ابه س��ال قبل 0.3درصد افزايش يافته 
اس��ت. در گروه نفت نيز براس��اس محاسبات اوليه، 
ارزش افزوده سه ماهه اول سال 1397 به قيمت هاي 
ثابت سال 1390 به ميزان 401.1 هزار ميليارد ريال 
برآورد ش��ده كه گوياي رش��د 5.2 درصدي نسبت 
به دوره مش��ابه سال گذشته اس��ت. نتايج حاصل از 
محاسبات اوليه در اين زمينه نشان دهنده آن است كه 
افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه، بطور عمده 
ناش��ي از افزايش صادرات نفت خام، توليد ميعانات 
گازي و نيز افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي نسبت 

به دوره مشابه سال قبل بوده است.
در بخش صنعت، ش��اخص توليد كارگاه هاي بزرگ 
صنعتي )ك��ه حدود 70 درص��د ارزش افزوده بخش 
صنعت را پوش��ش مي دهند( در س��ه ماهه اول سال 
1397 نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل 0.5 درصد 
كاهش يافته اس��ت. شايان ذكر اس��ت كه از مجموع 
24 رشته فعاليت عمده صنعتي در سه ماهه اول سال 
1397، يازده رشته فعاليت صنعتي داراي رشد مثبت 
بوده اند. همچنين بيشترين سهم از افزايش شاخص 
توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي )در سه ماهه اول سال 
1397( به ترتيب مربوط به فعاليت توليد صنايع فلزات 
اساسي، صنايع توليد وسايل نقليه موتوري تريلر، نيم 
تريلر و صنايع توليد مواد غذايي بوده است. در بخش 
ساختمان، ارزش سرمايه گذاري بخش خصوصي در 
ساختمان مناطق ش��هري به قيمت هاي جاري طي 
فصل اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 
18.9 درصد افزايش يافته است. با اعمال شاخص هاي 
قيمت متناظر و تعديل رقم مذكور، نرخ رش��د ارزش 
افزوده ساختمان بخش خصوصي به قيمت هاي ثابت 
س��ال 1390 معادل منفي 2 درصد ب��رآورد گرديده 
اس��ت. در نهايت با احتس��اب رقم فوق و نيز با در نظر 
گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخش 
ساختمان به قيمت هاي ثابت سال 1390 معادل 0.1 

درصد برآورد مي شود.

در حالي مج��وز افزايش 9 درصد انواع الس��تيك به 
صورت پلكاني از خردادماه س��ال جاري صادر شده، 
اما انواع الستيك خودروهاي سنگين در سطح بازار 
با قيمتي بيش از س��ه برابر و الس��تيك خودروهاي 
س��بك با افزايش��ي 50 تا 60 درصدي نسبت به نرخ 
مصوب به فروش مي رسند. سخنگوي انجمن صنفي 
صنعت تاير در مورد افزايش چندبرابري قيمت انواع 
تاير از جمله تاير خودروهاي س��نگين در بازار، بيان 
كرد: از س��ال 1393 تا پايان س��ال 1396 انواع تاير 
رشد قيمتي نداشتند و در اواخر سال گذشته بود كه 
با ارايه مدارك به سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنن��دگان افزايش پلكاني قيمت انواع تاير تا 9 
درصد و به صورت پلكاني از خردادماه سال جاري در 

دستور كار قرار گرفت.
مصطفي تنها در گفت وگو با ايس��نا بي��ان كرد: اين 
افزايش قيمت تنها افزايش��ي بود كه از سال 1393 
ت��ا خردادماه س��ال 1397 مدنظر ق��رار گرفت و هر 
توليدكننده اي كه كاالي خود را گران تر از نرخ مصوب 
بفروشد، مرتكب جرم شده است. او با انتقاد از وضعيت 
عرضه انواع الستيك در بازار و اتفاقات و نابساماني هاي 
به وجود آمده در س��طح فروش اين محصوالت، بيان 
كرد: طبق شنيده ها دو حلقه الستيك خودرو سنگين 
كه قيمتي در حدود دو ميليون تومان دارد در بازار به 
قيمتي بيش از 2.5 تا سه برابر به فروش مي رسد و در 
مورد الستيك هاي سبك نيز بايد خاطرنشان كرد كه 
ش��اهد فروش بيش از 50 تا 60 درصدي محصوالت 
نسبت به نرخ مصوب هستيم. تنها افزود: آنچه بايد به 
آن اشاره كرد اين است كه توليد كنندگان صنعت تاير 
نقش و نفعي در اتفاقات بازار ندارند و حتي گراني هاي 
مربوطه به ضرر آنها تمام خواهد شد و متاسفانه سود 
بس��يار زياد اين اتفاق به جيب دالالن و واسطه گران 
در سطح عرضه مي رسد و ما نمي دانيم چگونه چنين 

اتفاقي رخ مي دهد. 
سخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير با اشاره به اينكه 
تحوالت مختلفي در سيس��تم توزي��ع تاير به وجود 
آمده اس��ت، گفت: در بازار انواع تاير وارداتي و توليد 

داخل وجود دارد، اما با قيمت هاي باور نكردني خريد 
و فروش مي ش��ود و ما نمي دانيم منشأ فساد در اين 
راستا كجاست و چگونه چنين اتفاقي پيش مي آيد؟ 
تنها با بيان اينك��ه طبق مصوبه س��تاد تنظيم بازار 
همه توليدكنندگان الس��تيك خودروهاي سنگين 
موظف هستند محصوالت خود را صرفا به نمايندگان 
معرفي شده از سوي ادارات راهداري منطقه به فروش 
برسانند، اظهار كرد: هيچ توليدكننده اي حق فروش 
مس��تقيم را ندارد و نمايندگان معرفي ش��ده تحت 
كنترل و نظارت راهداري ها ق��رار دارند.او ادامه داد: 
 پيش از اين ش��رايط اين گونه ب��ود كه اگر طي مدت

10 روز س��هميه ارسال ش��ده به نمايندگي فروخته 
نمي ش��د نماينده اين اختيار را داشت كه در راستاي 
فروش اقدام كند، اما در حال حاضر و با توجه به شرايط 
پيش آمده در بازار اين اختيار سلب شده و فروش صرفا 
بايد به معرفي شدگان ادارات راهداري صورت پذيرد. 
او گفت: اخيرا از س��وي معاون اول رياست جمهوري 
كاهش تعرفه واردات الستيك خودروهاي سنگين به 
گمركات كشور ابالغ شد و براساس آن تعرفه واردات 
الستيك خودروهاي سنگين باري و اتوبوسي به پنج 

درصد كاهش يافت تا شاهد كاهش 21 درصدي تعرفه 
اين اين محصوالت در بازار باشيم. تنها ادامه داد: تصور 
ما بر اين اس��ت كه حتي چنين تصميمي نيز موفق 
نخواهد بود، چرا كه سازوكار شبكه توزيع به گونه اي 
است كه قيمت ها را خودش تنظيم مي كند و به سويي 

كه دوست دارد خواهد برد. 
او همچنين در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه چه 
نهادي موظف است در راستاي كنترل عرضه تاير در 
سطح بازار اقدام كند، اظهار كرد: مساله اي مشخص 
اين اس��ت كاري از دس��ت توليدكننده بر نمي آيد 
و تش��كيالت و س��اختاري كه رديف بودجه دارند و 
حقوق بگير هستند بايد به شبكه توزيع نظارت كنند. 
از سويي ديگر، اين روزها ش��اهد نابساماني در بازار 
عرضه انواع تاير به ويژه تايرهاي س��نگين هس��تيم 
و ش��رايط به گونه اي پيش رفته كه اعتراض ش��ديد 
كاميون داران را در اين راس��تا به همراه داشته است، 
هرچند كه س��خنگوي انجمن صنف��ي صنعت تاير 
معتقد است كه اعتراض كاميون داران صرفا مربوط 
به افزايش قيمت تاير نيس��ت و به افزايش قيمت در 

بخش هاي مختلف مربوط مي شود.

قائم مقام انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي 
از بخش��نامه الزام پتروش��يمي ها به لغو قراردادهاي 
صادراتي ريالي انتقاد كرد. به دنبال بخش��نامه اخير 
بانك مركزي مبني بر لغو قراردادهاي فروش ريالي با 
برخي كشورها و الزام شركت هاي ايراني به صادرات 
محصوالت به عراق و افغانس��تان به ص��ورت ارزي، 
مشكالت ديگري پيش پاي صادركنندگان قرار گرفته 
است، بطوري كه فعاالن اقتصادي نسبت به از دست 
رفتن بازار صادراتي عراق و افغانستان كه مبادالت با 
اين دو كش��ور به صورت ريالي است و واگذاري آن به 

كشورهاي ديگر، هشدار مي دهند.
به گ��زارش پاي��گاه خبري ات��اق ته��ران، صادرات 
محص��والت پتروش��يمي به ع��راق و افغانس��تان از 
سال هاي گذش��ته بر اس��اس پيمان پولي دوجانبه 
ميان ايران و اين دو كشور به صورت ريالي بوده است 
كه با بخش��نامه اخير بانك مركزي كه بر بازگش��ت 
ارز صادراتي به داخل كش��ور تاكيد دارد، سردرگمي 
تازه اي را براي صادركنندگان اين بخش ايجاد كرده 
اس��ت. قائم مقام انجمن صنف��ي كارفرمايي صنعت 
پتروش��يمي با بيان اينكه به دليل دستورالعمل لغو 
مبادالت تجاري صادركنندگان پتروشيمي با كشور 
افغانس��تان به صورت ريالي، در حال حاضر انبارهاي 
محصوالت پتروشيمي در خراس��ان پر است، گفت: 
در س��ال هاي گذش��ته، س��هم قابل توجهي از بازار 
محصوالت پتروشيمي كشورهاي افغانستان و عراق 
در اختيار برخي شركت هاي پتروشيمي ايراني بوده و 
طبق آمار، در شش ماهه امسال ارزش ارزي صادرات 
محصوالت پتروش��يمي به افغانس��تان معادل 160 

ميليون دالر بوده است.
به گفت��ه فريبرز كريماي��ي، ص��ادرات محصوالت 
پتروشيمي به افغانستان به دليل الزام صادركنندگان 
به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به داخل كش��ور، 
متوقف ش��ده اس��ت. او افزود: بر اين اساس، مديران 
عامل شركت هاي پتروشيمي كه به بازار افغانستان و 
عراق صادرات دارند، بايد تعهد ارزي بسپارند در حالي 
كه مبادالت آنها با اين دو كشور به صورت ريالي است. 

قائم مقام انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي 
گفت: در مصوب��ه هيات وزيران صرف��ا در خصوص 
بازگشت ارز حاصل از صادرات تاكيد شده است و اين 
دستورالعمل شامل صادرات محصوالت بر پايه پولي 

ريال نمي شود. 
كريمايي افزود: طيف وسيعي از خريداران محصوالت 
پتروش��يمي ايران در دو كش��ور عراق و افغانس��تان 
در زمره بنكداران و مش��تريان خرده پ��ا بوده و فاقد 
حس��اب هاي ارزي خارجي با قابليت مبادله ارزهاي 
درهم، دالر ي��ا يورو در كش��ورهايي مانن��د امارات 
متحده عربي هس��تند و از اين رو، الزام اين مشتريان 
س��نتي به پرداخت ارز، عماًل به منزله از دست دادن 
بازارهاي جذاب كشورهاي همس��ايه و واگذاري آن 
به صادركنندگان ديگر كش��ورها از جمله عربستان، 
امارات و تركمنستان است. قائم مقام انجمن صنفي 
كارفرمايي صنعت پتروشيمي همچنين از نامه نگاري 
اين انجمن با معاون اول رييس جمهوري و نيز بانك 
مركزي براي تعيي��ن تكليف اين موض��وع و خروج 
صادركنندگان پتروشيمي به بازار عراق و افغانستان 
از سردرگمي و توقف فعاليت هاي اين بخش خبر داد.
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كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
خسارت تانكرهاي سوخت 

پرداخت مي شود
ايلنا| مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي اعالم كرد: خس��ارت نفتكش هاي جاده پيما 
مخصوص حمل سوخت كه در حين عمليات انتقال 
سوخت در كش��ور دچار آسيب مي شوند، پرداخت 
خواهد شد. سيدمحمدرضا موسوي خواه با قدرداني 
از رانندگان نفتكش هاي ج��اده اي كه براي تامين و 
توزيع به موقع سوخت در كشور شبانه روز و خالصانه 
تالش مي كنن��د، گفت: متاس��فانه در برخي موارد 
شاهد آسيب رساندن و حمله افراد شرور به تانكرهاي 
حمل سوخت در جاده ها هستيم. شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي در اين زمينه تمهيداتي انديشيده 
و چنانچه تانكر حمل س��وخت دچار آسيب شود، 
خسارت آن پرداخت مي شود. وي افزود: در خردادماه 
امسال نيز چنين اقدامي ازسوي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي انجام و به رانندگان آس��يب ديده 
در جاده ها خسارت پرداخت شد. مديرعامل شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي از رسيدگي لحظه اي و 
پيگيري هاي مستمر همكاران خود در سراسر كشور 
براي تامين و توزيع سوخت خبر داد و تصريح كرد: 
همكارانم در طول شبانه روز براي تامين و  توزيع پايدار 
و  مستمر سوخت و  رفاه حال مردم تالش مي كنند و 
در اين زمينه هيچ مشكلي وجود ندارد. وي   تاكيد كرد: 
با همراهي مردم و  رانندگان نفتكش هاي جاده پيما، 

دشمنان از رسيدن به اهداف خود باز مي مانند.

هند: خريد نفت ايران متوقف 
نشده

تس�نيم| يك مق��ام دولت هند گف��ت: دهلي نو 
به پااليشگاه هاي نفتي كش��ورش نگفته است كه 
واردات نفت خام از ايران را متوقف كنند. به گزارش 
رويترز، يك مقام دول��ت هند بيان كرد كه دهلي نو 
به پااليشگاه هاي نفتي كشورش نگفته واردات نفت 
خام از ايران را متوقف كنند. اين در حالي اس��ت كه 
بسياري از پااليشگاه هاي هند به دنبال تحريم هاي 
امريكا عليه اي��ران، واردات نفت از اي��ران را كاهش 
داده اند. وي اف��زود: »ما روابط خوبي با ايران و امريكا 
داريم«. بلومبرگ روز چهارشنبه در گزارشي مدعي 
شده بود هند قصد ندارد از ماه نوامبر هيچ نفتي از ايران 
خريداري كند. هند روابط ديپلماتيك نزديكي با ايران 
دارد و در حال ساخت بندر استراتژيك چابهار در اين 
كشور خاورميانه اي است كه انتظار مي رود اين بندر تا 
2019 عملياتي شود. هند همزمان از نزديك با امريكا 
هم كار مي كند تا منافع استراتژيك خود را پيش ببرد.

كره، همچنان در پي معافيت 
از تحريم ها

ايرنا| وزارت خارجه كره جنوبي روز چهارش��نبه 
در بيانيه اي تاكيد كرد همچنان خواهان معافيت 
از تحريم هاي امريكا عليه خريد نفت ايران اس��ت 
و به رايزني هاي خود با مقامات واش��نگتن در اين 
زمينه ادامه خواهد داد. وزارت خارجه كره جنوبي 
در اين بيانيه آورده اس��ت: روز سه ش��نبه نشستي 
درب��اره معافيت كره جنوب��ي از تحريم هاي نفتي 
ايران، در س��طح معاونان وزير خارجه كره جنوبي 
و امريكا برگزار ش��ده اس��ت اما همچنان به نتيجه 
مشخصي نرسيده است. اين ديدار ميان »يون كانگ 
هيون« معاون اقتصادي وزير خارجه كره جنوبي و 
»فرانسيس فانون« دستيار وزير خارجه امريكا در 
امور انرژي در قالب مذاكرات دوجانبه برگزار شده 
است. بيانيه تاكيد مي كند كه طرف كره اي در اين 
نشست ضمن تكرار درخواست معافيت از تحريم 
خريد نف��ت ايران بر اهميت ادام��ه خريد انرژي از 
تهران تاكيد كرده اس��ت. امريكا به دنبال خروج از 
توافق هسته اي ش��ماري از خريداران نفت ايران از 
جمله كره جنوبي را براي متوقف كردن واردات نفت 
ايران تحت فشار قرار داده است اما هنوز اين فشارها 

به نتيجه نرسيده است.

ترامپ اعتراض خود از اوپك را به مجمع عمومي سازمان ملل برد

»تعادل« از مناسبات شركاي خارجي صنايع تكميلي پتروشيمي گزارش مي دهد 

فرياد خشم ترامپ بر سر اوپك

پالستيكي ها در انتظار روزهاي آرام

گروه انرژي|عليرضا كياني|
قيمت نفت، در ليست بلند مواردي قرار داشت كه در 
سخنراني دونالد ترامپ در مجمع عمومي سازمان ملل 
به آن حمله ش��د. اضطراب ترامپ از افزايش قيمت ها 
بيهوده نيست. فصل سرد، خروج عرضه ايران از بازار و 
انتخابات ميان دوره اي كنگره امريكا همگي نزديك به 
1 ماه با امريكا فاصله دارد. قيمت  برنت به ركورد 4 ساله 
خود رسيده  است و با اينكه روز چهارشنبه قيمت تغيير 
چنداني نداشت، باز هم باالي 80 دالر ماند و بشكه اي 
81 دالر و 83 سنت معامله شد. اين درحالي است كه 
80 دالر زماني مرزي رواني در نظر گرفته مي شد. حال 
و با افزايش سايه تنگنا بر طرف عرضه، بازار بيش از پيش 
مستعد قيمت هايي است كه زماني تحليل گران به ديده 

تمسخر به آنها مي نگريستند. 
قيمت نفت پس از آنكه در معامالت روز سه ش��نبه به 
باالترين ركورد خود در 4 س��ال گذش��ته صعود كرد، 
روز چهارشنبه تغيير چنداني نداشت. بهاي معامالت 
آتي نفت برنت چهار س��نت كاهش يافت و به 81 دالر 
و 83 سنت در هر بشكه رسيد. نفت برنت روز گذشته 
حدود يك درصد افزايش داشت و تا مرز 82 دالر و 55 
س��نت كه باالترين قيمت از نوامبر س��ال 2014 بود، 

پيش  رفته بود.
در ديدي كالن تر، قيمت برنت نس��بت به شروع سال 
ميالدي، 17 درصد افزايش يافته و نس��بت به همين 
تاريخ در سال پيش، 40 درصد افزايش قيمت را تجربه 
كرده است. رشد قيمت نفت خام در سال جاري بيشتر 
به دليل اختالالت متناوبي بود كه در طرف عرضه بازار 
نفت اتف��اق افتاد. بعضي از اين اختالالت مانند بحران 
اقتصادي و كاهش توليد نفت خام در ونزوئال از چندي 
پيش آغاز ش��ده بود، برخي مانند كاهش استحصال 
ماسه نفت در كانادا و كاهش توليد ليبي به دليل جنگ 
داخلي موقتي بود و البته بازگش��ت تحريم هاي نفتي 
اياالت متحده عليه ايران فش��اري است كه بازار چند 

ماهي است با آن سر مي كند. 
بطور كلي مي توان گفت كه قيمت ها به دليل نگراني ها 
نسبت به كمبود احتمالي عرضه افزايش پيدا كرده است. 
تا آنجا كه حال، نفت برنت به سوي پنجمين افزايش 
س��ه ماهه متوالي پيش مي رود كه طوالني ترين روند 
افزايش��ي اين قيمت پايه جهاني از اوايل سال 2007 

تاكنون به شمار مي رود.

    صحنه آرايي بازار طالي سياه
توئيت هاي گاه و بي��گاه رييس جمهور اياالت متحده 
درباره نفت را نمي توان الزامأ در رديف اختالالت طرف 
عرضه بازار برش��مرد، اما تأثير حرف ه��اي اين مقام 
سياسي بر توليد كنندگان نفت بي تأثير نيست. مخالفان 
داخلي ترامپ مانند رييس اقليت سناي اياالت متحده، 
وي را ب��ه »هم پيالگي« ب��ا توليد كنندگان عرب نفت 
متهم مي كند. اما ترامپ در حمله به سازمان كشورهاي 

توليد كننده نفت هيچگاه تعلل نكرده است.
ترامپ براي نخستين بار در ماه آوريل اوپك را براي باال 
رفتن قيمت هاي نفت سرزنش كرد و حتي پس از آنكه 
اين گروه با افزايش توليد در ژوئن موافقت كرد، در ژوئن 
مجددأ مواضع خود را تكرار كرد. آنچه عيان است اين 
است كه از توئيت كردن ترامپ عليه اوپك تا فرستادن 
وزير انرژي امريكا، ريك پري، به روسيه و عربستان براي 
رايزني؛ رييس جمهور امريكا هميشه تالش كرده كه با 
فش��ار آوردن به اين سازمان و متحدانش، قيمت نفت 

را كاهش دهد.
يك شنبه همين هفته، نشس��ت وزراي انرژي اوپك 
و توليد كنندگان ديگر نفت به رهبري روس��يه بدون 
هيچ تصميم خاصي ب��راي افزايش فوري توليد پايان 

يافت. اين نشست در حالي برگزار شد كه دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا 3 روز پيش از نشست در پيامي 
كه در توئيتر منتشر كرده بود، از كشورهاي خاورميانه 
انتقاد كرد و گفت اين كشورها به دنبال افزايش قيمت 

در بازار نفت هستند.
دونالد ترامپ روز پنج ش��نبه هفته گذشته در توييتر 
خود نوشته بود كه كشورهاي مورد حمايت امريكا در 
خاورميانه »بدون حمايت اياالت متحده مدت زيادي 
امن نخواهند ماند« و انتقاد كرد كه »اين كش��ورها، با 
اين وجود همچنان براي باال بردن قيمت نفت« تالش 
مي كنند. پيش تر، برخي از استدالل ها از اين قرار بود 
كه باال بودن قيمت نفت در تابستان كه فصل افزايش 
استفاده از اتومبيل در امريكاست، مي تواند براي اعتبار 
ترامپ خطرناك باشد. اما تابستان امسال، اقبال به بنزين 
باال نبود و از همين رو هم باال بودن قيمت مش��كلي را 

متوجه رييس جمهور نكرد. 
شرايط ممكن است به زودي تغيير كند چرا كه تقاضاي 
انرژي در آس��تانه زمستان بدون شك افزايش خواهد 
يافت. از س��وي ديگر، موعد تحريم ه��اي نفتي ايران 
نيز تنها 2 روز با تاري��خ انتخابات ميان دوره اي كنگره 
در امريكا فاصل��ه دارد و ترام��پ از همين حاال نگران 
نتيجه اين انتخابات و آرايش مجلس سنا و نمايندگان 
است. از همين رو هم انتقادات ترامپ از اوپك و افزايش 
قيمت هاي نفت از سطح شبكه اجتماعي توئيتر فراتر 
رفته و دو روز گذشته در مجمع عمومي سازمان ملل 
مطرح ش��د.  ترامپ با اش��اره به »ذخاير فراوان نفت« 
اين كش��ور گفت كه امريكا آماده اس��ت تا نفت، گاز و 
زغال س��نگ خود را صادر كند. وي با اشاره به سازمان 
كش��ورهاي توليدكننده نفت گفت: »اوپك و اعضاي 
آن مانند هميش��ه در حال تلكه كردن دنيا هستند«. 
رييس جمهور امريكا در ادامه نطق خود در س��ازمان 
ملل گفت: »ما در عوض هيچ پاداشي از بسياري از اين 
كشورها دفاع مي كنيم و بعد آنها با افزايش قيمت نفت 

از ما سوءاستفاده مي كنند«. 
دونالد ترامپ در ادامه صحبت ه��اي خود درباره اوپك 
اضافه ك��رد: »ما از آنها مي خواهيم كه از افزايش قيمت 

دست بردارند و از حاال به بعد هم آنها بايد پول بيشتري 
براي امنيت نظامي كه ما براي آنها تامين مي كنيم بدهند. 
ما اين قيمت هاي وحشتناك را تحمل نخواهيم كرد«. 

حال بايد ديد كه آيا كشورهاي عرب خليج فارس، به 
خصوص عربستان، به درخواست هاي اياالت متحده 
چطور پاس��خ خواهند داد. يك روز پيش از نشس��ت 
نظارتي وزارتي نظ��ارت بر توافق اوپك و غيراوپك كه 
در الجزاير برگزار شد، رويترز در گزارشي نوشت كه اگر 
كشورهاي مشاركت كننده در پيمان نفتي به اين باور 
برسند كه عربستان سعودي، از درخواست واشنگتن 
به ضرر آنها اطاعت مي كند، رياض با تهديدهايي براي 
نقش رهبري خود در ميان ده ها كش��ور توليدكننده 

نفت مواجه مي شود.
رابرت مك نالي، مدير شركت راپيدان انرژي در اين باره به 
رويترز گفت: »سعودي ها واقف هستند كه ترامپ ممكن 
است رهبري عربستان در اوپك را زير سوال ببرد. اگر اوپك 
نتواند سيگنال روشني را به رييس جمهور امريكا ارسال 
كند، اوپك ممكن اس��ت مغضوب ترامپ واقع شود«.  
وقايع چند روز اخير نشان مي دهد كه امريكا در صورت 
عدم دريافت پاسخ مناسب از متحد سنتي خود در اوپك 
يعني عربستان، ممكن است به نوعي »تالفي« كند. در 

اين ميان، هستند رهبراني كه ترامپ را مقصر گراني در 
بازار نفت مي دانند. مثال رييس جمهور فرانسه در پاسخ به 
انتقاد دونالد ترامپ از قيمت هاي باالي نفت گفت: »اگر 
امريكا تهران را هدف تحريم قرار نمي داد قيمت ها تا اين 
حد افزايش پي��دا نمي كرد«. امانوئل مكرون در مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد گفت: »اگر ترامپ منطقي 
باشد، خواهد ديد كه اگر ايران بتواند نفت بفروشد، براي 
قيمت نفت خ��وب خواهد بود. اين ب��راي صلح و براي 

قيمت هاي نفت جهاني خوب خواهد بود«.

    سايه تنگنا بر آينده بازار
نزديك شدن زمان تحريم هاي نفتي عليه ايران، فشار 
ترامپ ب��راي كاهش قيمت ها، كاهش م��داوم توليد 
نفت ونزوئال و موضع نامعلوم عربس��تان همگي روي 
عرضه بازار تاثير مي گذارند. در ميان اين آشوب، غول 
نفتي فرانسوي، توتال، پيش بيني كرد كه تا سال آينده 
كمبود نفت در آس��يا كامال حس خواهد شد. توماس 
ويمل، رييس معامالت و حمل توتال در كنفرانس نفت 
آسيا اقيانوس��يه پيش بيني كرد تقاضاي نفت آسيا از 
27 ميليون بشكه در روز فعلي به 35 ميليون بشكه در 
روز تا سال 2025 افزايش خواهد يافت كه حدود 30 
درصد رشد نشان مي دهد. اين مدير توتال خاطرنشان 
كرد تغييرات رگوالتوري مانند مقررات جديد سازمان 
دريانوردي بين الملل��ي كه در س��ال 2020 اجرايي 
مي شود و ميزان گوگرد در سوخت كشتي ها را محدود 
مي كند، عامل ديگري براي رش��د و تغيير در جريان 
تجارت خواه��د بود.  در اظهارنظ��ري جداگانه، مدير 
تجارت نفت ش��ركت BP در آسيا نيز به رويترز گفت 
كه تحريم هاي امريكا عليه ايران عرضه نفت جهاني را 
به شدت تا پايان امسال محدود خواهد. جانت كانگ، 
مدير بخش عرضه و تجارت نيمكره شرقي در شركت 
BP به رويترز گفت: ما به زماني نزديك مي شويم كه بازار 
به شدت دچار محدوديت عرضه مي شود. وضع مجدد 
تحريم هاي امريكا عليه ايران ميزان عرضه را از هم اكنون 

تا پايان سال محدود خواهد كرد.
به گفته كانگ، عوام��ل بنيادين بازار در كوتاه مدت به 

دليل شوك هاي عرضه بسيار خوش بينانه و مثبت به 
نظر مي رسد اما به تدريج كه ميزان عرضه افزايش پيدا 
مي كند و شوك هاي متوجه تقاضا آشكارتر مي شود، 
بازار در سال آينده دور ديگري از تعادل مجدد را تجربه 
خواهد ك��رد. تحليلگران و صن��دوق بين المللي پول 
پيش بيني كرده اند رشد توليد ناخالص داخلي جهان 
در سال آينده بين 0.1 تا 1 درصد كاهش پيدا مي كند. 
بر اس��اس گزارش رويترز، آژانس بين المللي انرژي در 
گزارش نفت ماهانه خود اعالم كرده كه تقاضاي جهاني 
براي نفت س��ال آينده به بيش از 100 ميليون بشكه 
در روز مي رس��د با اين حال بحران بازارهاي نوظهور و 

اختالفات تجاري ممكن است اين آمار را كمتر كند.

    وسوسه توسل به ذخاير استراتژيك
در اين ميان، امريكا مي تواند بر عرضه و تقاضا، حداقل 
در كوتاه مدت، تاثير بگذارد. در واقع، ترامپ در مواجهه 
با قيمت هاي باالي نفت تنها سالح توئيت را در زرادخانه 
خود ندارد. س��الح اصل��ي وي، ذخاير اس��تراتژيك 
اياالت متحده اس��ت كه از قضا ماهيت وجود آن براي 

مديريت اختالالت كوتاه مدت در بازار نفت است. 
در اين راس��تا بلومبرگ در گزارشي مي نويسد كه در 
حالي كه كمتر از 2 ماه به برگزاري انتخابات ميان دوره اي 
كنگره باقي مانده اكنون سوال نه بر سر اين است كه آيا 
ترامپ از ذخاير اس��تراتژيك استفاده خواهد كرد يا نه 
بلكه بر سر اين است كه اين اقدام چه زماني رخ خواهد 
داد. 18 سال از آخرين باري كه يك رييس جمهور در 
اياالت متحده دس��تور برداش��ت از ذخاير نفت را داد 
مي گذرد، اتفاقي كه به 2 ماه پيش از برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري سال 2000 و به دست بيل كلينتون 

براي پايين آوردن بهاي نفت خام انجام شد. 
در آن زمان اق��دام كلينتون در آزاد كردن 30 ميليون 
بشكه از ذخاير نفتي اياالت متحده از سوي دفترش نه 
يك اقدام سياسي بلكه يك الزام براي گرم نگه داشتن 
خانوارهاي امريكايي در طول زمس��تان توصيف شد. 
البته برخي اعتقاد دارن��د پايين بودن بهاي نفت خام 
امريكا نسبت به ديگر نقاط جهان مي تواند سبب شود 
كه حراج نفت خام ذخيره شده اياالت متحده تأثير كمي 

روي قيمت ها بگذارد. 
مايك مولر از مدايران ويتول؛ غول اتريشي تجارت نفت 
خام جهان در اين باره مي گويد: »دست زدن به ذخاير 
اس��تراتژيك مي تواند حتي در جهت ضد هدف اوليه 
خود حركت كند. سرمايه داران خواهند گفت كه اين 
يك بازار گاوي )صعودي( اس��ت چرا كه در ادامه نفت 
خام كمتري براي ارايه در موقعيت هاي ديگر كمبود 

عرضه وجود دارد.«
هس گ��رپ ديگر تحليلگ��ر نفتي معتقد اس��ت كه 
آزادسازي نفت خام از ذخاير اياالت متحده نمي تواند 
بهاي نف��ت خام را از 80 دالر به 65 دالر برس��اند و هر 

تأثيري كه باقي بگذارد نيز كوتاه مدت است. 
 بلومبرگ در بخش آخر گزارش خود اما به موضوعي 
اشاره مي كند كه مي تواند قضايا را تغيير دهد. در اين 
بخش موضوع استفاده از ذخاير نفت خام اياالت متحده 
اقدامي با هماهنگي عربستان سعودي در نظر گرفته 
شده اس��ت. به اين ترتيب اگر ظرفيت توليد نفت خام 
عربستان را از لحاظ تئوري 12.5 ميليون بشكه درنظر 
بگيريم، اين كشور براي اينكه بتواند سطح توليد را از 
10.04 ميليون بش��كه به 12.5 ميليون بشكه در روز 
برس��اند به زمان احتياج دارد. ذخاير نفت خام امريكا 
مي تواند تا زمان آماده ش��دن س��عودي ها براي توليد 
بيشتر، كمبودي كه بازار با خروج نفت خام ايران تجربه 
خواهد كرد را پر كند.  و شايد بدين ترتيب اتحاد ترامپ-

سعود راهي براي نجات داشته باشد.

گروه انرژي|
تمام مكالمات چه تلفني چه حضوري به قيمت گيري مواد 
اوليه از مستربچ و پ و پ و ديگر مواد مشابه ختم مي شود، بر 
سر ميز ناهار، ال به الي غرفه ها وضعيت تفاوتي ندارد. آيا بايد 
روزهاي فعلي را نقطه اي عطف و تعيين كننده در وضعيت 
صنايع تكميلي پتروش��يمي ايران تلقي كرد؟  همزمان 
شدن برگزاري نمايشگاه ايران پالست با روزهاي متالطم 
توليدكنندگان اين حوزه باعث شده است نمايشگاه به 
ويتريني از بازخورد سياست هاي دولت و همچنين وضع 
جهان بر اين حوزه تبديل شود. قيمت مواد اوليه مورد نياز 
صنايع تكميلي پتروشيمي به داليل مختلفي دستخوش 
تغيير شده است.   جز نوسانات نرخ ارز و رشد سرسام آور 
ارزش دالر نس��بت به ريال، آزاد س��ازي سقف رقابت در 
بورس كاال نيز باعث ش��ده است حاشيه امن و اطمينان 
پالس��تيكي ها از بين برود.  اين وضعيت در مراودات اين 
بخش با شركاي خارجي نيز تاثيرگذار بوده است. يكي از 
توليدكنندگان ايتاليايي مستر بچ در حاشيه ايران پالست 

به تعادل مي گويد: »ما سال هاس��ت كه در ايران فعاليت 
مي كنيم و در دور قبلي تحريم ها نيز فروش محصوالت ما 
در ايران ادامه داشت. در حال حاضر اما به نوعي در وضعيت 
استندباي قرار گرفتيم.« اين فرد ادامه مي دهد: »برآورد 
هزينه ها بر اساس وضعيت فعلي دش��وار شده است. در 
نتيجه نمي توانيم برنامه ريزي دقيقي براي آينده انجام 
دهيم« نماينده پاويون ايتاليا مي گويد: »مش��تريان ما 
مي خواهند صبر كنند چرا كه حرف از سرمايه گذاري چند 

صدهزار يورويي براي خريد هر دستگاه است.«
البته آن طور كه به نظر مي رسد و نماينده كومك ايتاليا 
نيز تاييد مي كند اغلب اميدوار هستند وضعيت فعلي به 
نقطه اي نسبتا ثابت كه در آن امكان برآورد هزينه تمام 
شده در صنعت پالستيك وجود داشته باشد ختم شود. 

البته مش��اهدات خبرنگار تعادل حاكي از اين است كه 
آلماني ها بيشترين حضور را در فضاي بين الملل فعاليت 
در صنعت پالستيك ايران دارند. نمايندگان غرفه هاي 
آلماني به تعادل مي گويند كه عالقه مند به ادامه حضور 

 Thu. Sep 27 .    پنج شنبه    5 مهر 1397   17  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1207  2018 

»آگهي ارزيابي كيفي توليدكنندگان و تامين كنندگان«
شماره مجوز: 3009- 1397

نوبت دوم

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 

)سهامي عام(

1( موضوع مناقصه 
الف( شرح مختصر كاال 

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

ب( شرايط اوليه متقاضي 
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه. 

2- داشتن كد ملي/ شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
3- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم. 

4- توانائي ارائه تضمين شركت در فرايند ارجاع كار )در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن در مناقصه( مطابق 
آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيات وزيران به شماره 123402/ت مورخ 1394/09/22

5- ثبت و درج نام شركت در سامانه AVL وزارت نفت 
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد.
3( مهلت و محل دريافت فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي

متقاضياني كه داراي ش��رايط اوليه )بند ب( بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم )3 روز پس از انتشار آگهي نوبت 
اول( به مدت 5 روز كاري ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه از طريق نمابر 33672013-086، فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس 

WWW.IKORC.IR دريافت و براساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده )CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند.
4( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان( 

 )CD( زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، 2 هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باشد. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده
حاوي فرم ها و مدارك تكميل شده، به نشاني اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- اداره تداركات و امور كاال- ساختمان 
ب- طبقه همكف اتاق 118- كدپس��تي 41111-38671 تلفن: 33492833-086 مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
ضمنا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. الزم بذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از اصول لوح فشرده حاوي اسناد ارزيابي 

كيفي ظرف مدت 1 ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست 2 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك 
مربوطه، صرفا بر روي لوح فشرده )CD( درج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركت هايي كه 

حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.
 WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

ش��ركت پااليش نفت امام خميني)ره( ش��ازند در نظر دارد كاالي موضوع بند »يك« آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقص��ه عمومي دومرحله اي از توليدكننده/ 
تامين كننده واجد شرايط خريداري و تامين نمايد. 

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه )ريال( تعداد شرح مختصر كاال شماره مناقصه رديف 
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  پيش تر، برخي از استدالل ها از اين قرار 
بود كه ب�اال بودن قيمت نفت در تابس�تان 
كه فص�ل افزايش اس�تفاده از اتومبيل در 
امريكاس�ت، مي تواند براي اعتبار ترامپ 
خطرناك باشد. اما تابستان امسال، اقبال 
به بنزين باال نبود و از همين رو هم باال بودن 
قيمت مش�كلي را متوج�ه رييس جمهور 
نكرد.  ش�رايط ممكن است به زودي تغيير 
كند چرا ك�ه تقاض�اي انرژي در آس�تانه 
زمستان بدون شك افزايش خواهد يافت. 
از سوي ديگر، موعد تحريم هاي نفتي ايران 
نيز تنها 2 روز با تاريخ انتخابات ميان دوره اي 

كنگره در امريكا فاصله دارد

برش

در ايران هستند و روي راه حل هايي كه مي تواند كسب و 
كار آنها و شركايشان را حفظ كند كار مي كنند.  چيني ها 
نيز همان طور كه انتظار مي رود در نمايشگاه ايران پالست 
بيشترين حضور را دارند، غرفه هاي ساده و كم وسيله آنها 
كم و بيش ميزبان مشتريان ايراني است و به نظر مي رسد 
وضعيت در ميان اين شركت ها تغيير چنداني را تجربه 
نكرده است. در اين ميان وجود فرصت هايي چون »بانك 
كونلون« را نمي توان ناديده گرفت. بانكي كه فقط براي 
ارتباط با ايران در چين ايجاد شده است. يكي از غرفه هاي 
چيني كه دستگاه هاي تزريق مواد اوليه پالستيك را توليد 
مي كند با چسباندن كاغذي با اين مفهوم كه »در بانك 
كونلون حس��اب داريم« توجه مشتريان را به خود جلب 
كرده است.  البته در حالي كه اغلب توليد كنندگان حوزه 
پالستيك از كمبود و گاها كمياب شدن مواد اوليه خود 
به دنبال تغييرات اخير صحبت مي كنند، رضا نوروز زاده 
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي عنوان كرده 
است كه اين شركت براي بهبود وضع بازار پيشنهادهايي 
را به وزارت صنعت، معدن و تجارت كرده است و با اجراي 

اين پيشنهادها وضع بازار در مهر و آبان بهبود مي يابد. 
 او كه در جمع توليد كنندگان و ماشين س��ازان صنعت 
پالستيك صحبت كرده در ادامه اين پيشنهاد را توضيح 
داده و گفته است: »مشكل موجود بازار ناشي از نامتعادل 
بودن تقاضا و توزيع اس��ت كه به وزارت صمت پيشنهاد 
داديم ليس��ت توليدكنندگاني كه از ما مواد مي خرند را 
پايش كند و ليست سه ماهه اول سال 96 را به عنوان مبنا 
قرار دهد و طبق خريد سال گذشته به آنها سهميه تعلق 
گيرد. همچنين براي برخي افراد كه اعالم مي كنند ما تازه 
به توليد رسيديم و يا اينكه ما پارسال از بازار خريد مي كرديم 
پيشنهاد داديم كه با بازديد از كارخانه و تاييد واحد توليدي 
به ليست متقاضيان اضافه كنند و يا براساس اظهارنامه 

مالياتي شان محصول ارايه دهند.« 
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عكسروز

چهرهروز

خشايار ديهيمي »فلسفه تنهايي« را ترجمه كرد
خشايار ديهيمي از ترجمه كتاب »فلس��فه تنهايي« خبر داد. اين مترجم درباره ترجمه جديد خود به ايسنا گفت: كتاب »فلسفه 
تنهايي« نوشته الرس اسوندسن را ترجمه كرده و به نشر نو تحويل داده ام و منتظر مجوز كتاب هستم. اين كتاب از مجموعه »تجربه 
و هنر زندگي« است كه قبال با يك ناشر ديگر منتشر مي شد. او درباره اين كتاب اظهار كرد: نويسنده در اين كتاب به دنبال اين است 
كه آدم ها چرا احس��اس تنهايي مي كنند، آيا اين موضوع يك پديده عمومي است كه در دوران اخير شدت گرفته يا به وجود آمدن 
شبكه هاي اجتماعي تأثيري بر اين موضوع نداشته است. در واقع مساله تنهايي را از زاويه هاي مختلف بررسي كرده و به آن مي پردازد. 

خشايار ديهيمي زاده ۱۳۳۴ تبريز، مترجم آثار فلسفي  و ادبي است. 

ايستگاه

پريدن »ويل اسميت« به ميان دره
ويل اسميت بازيگر فيلم هايي چون 
»مردان س��ياهپوش«، »من يك 
افس��انه ام« و »در جس��ت وجوي 
خوش��بختي« ب��ه مناس��بت ۵۰ 
س��الگي خود از فراز هليكوپتر به 

ميان دره پريد.
به گزارش آسوش��يتدپرس، ويل 

اسميت بازيگر سرشناس هاليوود ديروز ۲۵ سپتامبر به مناسب ۵۰ سالگي 
خود، از فراز هلي كوپتر به ميان دره اي در گرند گنيون آريزونا پريد. نمايش 
توسط يك كانال يوتيوبي به ويل اسميت پيشنهاد شد و او به شرط اختصاص 

عوايد آن به امور خيريه آن را پذيرفت.
برگزاركنن��دگان اين مراس��م ب��ا راه انداختن ي��ك كارزار اينترنتي براي 
جمع آوري پول، نوعي قرعه كش��ي ايجاد كردند تا دوستداران اين بازيگر 
با پرداخت مبلغ كمي ش��انس خود را براي مشاهده از نزديك اين عمليات 
بيازمايند. دوربين ها كه اين بدل كاري را بطور مستقيم در وبسايت يوتيوب 
پوشش مي دادند ويل اسميت را در حالي كه به بند و قالب هاي بانجي متصل 
بود آويزان بر فراز دره هاي تنگ آريزونا شكار كردند.آقاي بازيگر در حاليكه 
همچنان از طناب ها آويزان بود و تاب مي خورد، گفت: اين زيباترين چيزي 
بود كه تا به حال در عمرم ديده ام. او بعد از نمايش نيز اظهار كرد كه اين تجربه 
برايش مانند گذر از خوف و وحشتي خالص به سعادتي مطلق بوده است. كل 
برنامه حسي شبيه شوهاي تلويزيوني داشت. گروه فيلمبرداري اسميت و 
همسرش جادا پينكت و سه فرزندشان را در حالي روي سايت پرش نشان 
مي دادند كه حلقه اي از آشنايان و دوستان اين خانواده دورشان گرد آمده 
بودند. آلفونسو ريبيرو همبازي او در سريال كمدي قديمي »شاهزاده تازه 
ب��ل اير - The Fresh Prince of Bel-Air« كه در دهه ۹۰ از ش��بكه 
NBC پخش مي ش��د نيز به عنوان مجري در اين مراسم حضور داشت و با 

اسميت و ديگران قبل و بعد از پرش مصاحبه كرد.

بازارهنر

»ترانه عليدوستي« داور جشنواره فيلم توكيو شد

حسرت ها و دلخوري هاي »عزت اهلل انتظامي« در بازيگري

ترانه عليدوستي به عنوان يكي از پنج داور بخش 
اصل��ي و رقابتي س��ي ويكمين دوره جش��نواره 
بين المللي فيلم توكيو در كش��ور ژاپن انتخاب 
شد. امسال »بريليانت ما مندوزا« از فيلمسازان 
مطرح فيليپيني رياس��ت هي��ات داوران بخش 
رقابتي جش��نواره فيلم توكيو را ب��ر عهده دارد 
و تران��ه عليدوس��تي در كن��ار »براي��ان برك« 
تهيه كننده امريكايي، »استنلي كوان« كارگردان 
و تهيه كننده اهل كش��ور هن��گ كنگ و »كاهو 
مينامي« بازيگر ژاپني ديگر اعضاي هيات داوران 

اين روديداد سينمايي را تشكيل مي دهند. 
در بخ��ش رقابتي جش��نواره توكي��و ۲۰۱۸ در 
مجموع ۱۶ فيلم از كش��ورهاي فرانس��ه، ژاپن، 
دانمارك، آلم��ان، برزيل، كانادا، مجارس��تان، 
مكزيك، چين، تركيه، ايتاليا و انگلس��تان براي 
كسب جايزه اصلي اين رويداد سينمايي رقابت 
مي كنند. سي ويكمين جشنواره بين المللي فيلم 
توكيو از تاريخ ۲۵ اكتبر تا س��وم نوامبر )۳ تا ۱۲ 

آبان ماه( در كشور ژاپن برگزار مي شود. 
همچنين، فيلم »عرق س��رد« س��اخته سهيل 
بيرقي ب��ه عنوان يكي از ۸ فيل��م بخش »آينده 
آسيا« جشنواره فيلم توكيو به روي پرده مي رود. 
فيلم »عرق سرد« به كارگرداني سهيل بيرقي در 
بخش »آينده آسيا« سي ويكمين جشنواره فيلم 
المللي فيلم توكيو در كنار هف��ت فيلم ديگر از 

كشورهاي آسيايي به روي پرده مي رود. 

اين فيلم كه به زودي اكران خود را در سينماهاي 
ايران نيز آغ��از مي كند درب��اره ممنوع الخروج 
كردن يك ورزشكار زن توسط شوهرش است و 
تمامي بازيگران اين فيلم در جشنواره فيلم فجر 
كانديداي دريافت سيمرغ شدند. همچنين امير 
جديدي و سحر دولتش��اهي براي بازي در اين 
فيلم موفق به دريافت س��يمرغ بلورين بهترين 
بازيگر نقش اول مرد و نقش مكمل زن ش��دند. 
باران كوثري، امير جديدي، ليلي رشيدي، هدي 
زين العابدين و سحر دولتشاهي بازيگران اصلي 

»عرق سرد« هستند.
در بخش »آينده آس��يا« جش��نواره فيلم توكيو 
عالوه ب��ر فيلم »عرق س��رد« ب��ه نمايندگي از 
س��ينماي ايران، فيلم هايي از كشورهاي چين، 
تايوان، فيليپين، كره جنوبي و ويتنام نيز حضور 
خواهند داشت. سي ويكمين جشنواره بين المللي 
 فيل��م توكيو از تاري��خ ۲۵ اكتبر تا س��وم نوامبر 
)۳ تا ۱۲ آبان ماه( در كشور ژاپن برگزار مي شود. 

مرح��وم ع��زت اهلل انتظام��ي كه در س��ال هاي 
فعاليتش، كارنامه پر و پيماني در س��ينما و تئاتر 
داش��ته، نقش هايي را هم ايفا ك��رده كه يا آنها را 
دوست نداش��ته و دلخوري برايش به جا گذاشته 
بودند، يا حسرت بازي در آنها را به دل داشته است. 
چهل روز از درگذشت عزت اهلل انتظامي مي گذرد 
و در اين مدت بارها از نقش آفريني ها و فيلم هاي 
مان��دگار او صحبت و در رس��انه هاي مختلف به 
نحوي از بازي هاي متفاوت او ياد ش��ده است كه 
مروري بر فيلم »گاو« بيش��ترين تكرار را در اين 

ميان داشته است.
با اين حال به بهانه چهلمين روز درگذش��ت اين 
هنرمند، بخش��ي از صحبت هاي او كه در كتاب 
»آقاي بازيگر« هوش��نگ گلمكاني منتشر شده 

است، بازخواني مي شود.
به گ��زارش ايس��نا، انتظامي در م��رور خاطرات 
كودكي خ��ود گفته اس��ت: » دوران كودكي من 
در خانه اي گذش��ت كه حاال جزئي از پارك شهر 
است. در محله سنگلج بوديم و همان جا به مدرسه 
ابتدايي رفت��م. اوضاع مالي خان��واده ما تعريفي 
نداش��ت و كمي پايين تر از متوس��ط بود. تقريبا 
از همان اواخ��ر دوره ابتدايي به كارهاي هنري از 
جمله تئاتر عالقه مند بودم. وقتي نمايش��نامه اي 
روي صحن��ه مي رفت هر طور ش��ده ب��ود براي 
ديدن آن مي رفتم به خص��وص نمايش هايي كه 
در عروسي ها اجرا مي شد. آن زمان پشت بام همه 
خانه ها به هم راه داش��ته و من با هر وسيله اي كه 
بود از راه بام ها خود را به خانه اي مي رساندم كه در 
آن عروسي برگزار مي شد، مي نشستم و از همان 
باال نگاه مي كردم. گاهي ه��م جرأت مي كردم و 
مي آمدم پايين و قاطي ميهمان ها مي ش��دم كه 
هم فال بود هم تماش��ا.  او ك��ه با علي حاتمي نيز 
همكاري داش��ته از داليل امتناع اوليه خود براي 
بازي در نقش ناصرالدين شاه سخن گفته و اينكه 

چطور در نهايت براي بازي در آن راضي شد.
»در »كمال الملك« اصال دوس��ت نداشتم بازي 
كنم، چون هيچ وقت از نقش شاه خوشم نمي آمد 
در تئاتر ه��م همين طور. ش��خصيت عصاقورت 
داده اي اس��ت كه بازيگر را هميش��ه معذب نگه 
مي دارد ب��ه خصوص كه قبال يك��ي از همكارانم 

)جمشيد مش��ايخي( هم در سلطان صاحبقران 
همي��ن نقش را ب��ه خوبي بازي ك��رده بود و من 
لزومي نمي ديدم كه دوباره كاري كنم و به همين 
جهت پيش��نهاد بازي در اين فيلم را نپذيرفتم. تا 
اينكه يك روز آقاي حاتمي به اتفاق آقاي مهرداد 
فخيمي )فيلمبردار( آمدند و يك ش��ب تا صبح 
حرف زديم ولي باز هم من راضي نش��دم و كار را 
نپذيرفتم و براي كار در فيلم خانه عنكبوت رفتم. 
پس از اين فيلم حاتمي دوباره با من تماس گرفت و 
خواست كه همديگر را ببينيم و چون هميشه با هم 
از نظر حرفه اي ارتباط داشتيم فكر نمي كردم كه 
باز هم بخواهد درباره كمال الملك حرف بزند. اما 
خواسته اش باز هم بازي در نقش ناصرالدين شاه 
در اين فيلم بود. من همان داليل را تكرار كردم اما 
او گفت كه قيافه تو به شاه نزديك تر است. ديگران 
با گريم و تمرين شاه مي شوند ولي تو همين طوري 
هم شاهي! بعد هم نكته ديگري را اضافه كرد كه 
مرا تحت تاثير قرار داد. »آي��ا نقش ناپلئون را در 
دنيا فقط يك نفر بازي كرده است؟« ديدم راست 
مي گويد. قبول كردم در حالي كه تصورم هنوز اين 

بود كه كار خوبي درنمي آيد.«
يكي از فيلم هاي مطرحي كه در س��ينماي ايران 
مطرح اس��ت و انتظام��ي هم در آن ب��ازي كرده 
»هامون« اس��ت، اما به نظر مي رسد او چندان از 

نتيجه كار در فيلم راضي نبود.
»وقتي يك بازيگر فيلمنامه را مي خواند و شروع 
به كار مي كند طبق همان فيلمنامه اي كه دستش 
دادند توقعي ه��م از كارگردان دارد و من حداقل 
توقع را دارم و اينكه همان فيلمنامه اجرا ش��ود. 
در هر حال مس��ائل زيادي در م��ورد هامون بود 
كه فقط انتظار براي فيلمبرداري آن دو س��ال به 

درازا كشيد.

میراثنامه

۷۰هزار اروپايي »ايران؛ مهدن تمدن« را ديده اند
موزه ملي اي��ران بعد از حدود نيم 
قرن غيب��ت در فضاهاي فرهنگي 
هلند، س��ه ماه پيش ب��ا انتخاب 
گزينش��ي ۱۹۶ اث��ر از ۷۰ نقطه 
باستاني كشور، اين بار »ايران: مهد 
تمدن« را در موزه درنتس هلند به 

نمايش در آورد.
موزه درنتس شهر آسن در استان درنته در شمال هلند، باو جود كوچكي و 
داشتن جمعيِت كم، به واسطه قدمت بيش از ۱۶۰ ساله اش، اوايل امسال 
در تفاهم نامه اي با موزه ملي ايران اقدام به برگزاري نمايشگاه موزه اي دو 
طرفه كردند؛ موزه اي ك��ه آثاري از دوره هاي پيش از تاريخ تا هنر معاصر 
را نمايش مي دهد. در اين تعهد دو طرفه ايران نخست تعهد خود را انجام 
داد و ۲۶ خرداد نمايشگاهي با عنوان »ايران؛ مهد تمدن« با نمايش ۱۹۶ 
شيء تاريخي از دوره پارينه سنگي قديم تا دوره صفوي از موزه ملي ايران 

در هلند به نمايش درآمدند.
آثار به نمايش درآمده از نظر ايراني ها آنقدر ارزش داشتند كه حتي برخي 
از آنها براي نخس��تين بار از كشور خارج ش��دند و قديمي ترين اثر آن را 
متعلق به غار »دربند رش��ي « در گيالن با قدمت بيش از ۲۰۰ هزار سال 
عنوان كردند. به گواه بازديدكنندگان ايراني، اس��تقبال از اين نمايشگاه 
 در برخ��ي روزها آنقدر زي��اد بوده كه براي ديدن آثار اي��ران بايد به صف 

مي ايستادند.
از زم��ان افتتاح »ايران؛ مهد تمدن« تا كن��ون حدود ۷۰ هزار و ۳۴ نفر از 
اين نمايش��گاه در موزه درنتس هلند ديدن كرده اند، در اين شرايط قطعا 
تا پايان زمان نمايش��گاه در۲۷ آبان يعني بعد از مدت زمان پنج ماه، اين 
آمار افزايش چش��مگيري خواهد داش��ت، همانطور كه دست  اندركاران 
موزه پيش  بيني كرده  اند تا روزهاي پايان��ي بيش از ۱۵۰ هزار نفر از اين 

نمايشگاه بازديد مي كنند.

تاريخنگاري

ارايه قرارداد كنسرسيوم به مجلس
پنجم مهر ۱۳۳۳، علي اميني نخست وزير وقت ايران اليحه قرارداد كنسرسيوم 
را براي تصويب، تسليم مجلس شوراي ملي كرد. طرف اين قرارداد پنج شركت 
بزرگ امريكايي و ۹ شركت مستقل بودند و محل قرارداد جزاير خليج فارس، 
عنوان و مدت آن نيز در اختيار كنسرس��يوم بود. برپايه اين پيمان در صورت 
درخواست تمديد از طرف شركت هاي يادش��ده، دولت ايران مجبور به قبول 

اين درخواست بود. 
پس از كودتاي ۲۸ مرداد، نخست وزير جديد، فضل اهلل زاهدي روابط با دولت 
انگليس را كه در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاكرات نفت از ۲۲ 
فروردين ۱۳۳۳ با سرپرستي وزير اقتصاد و دارايي، دكتر علي اميني آغاز شد 
كه منجر به قرارداد كنسرسيوم يا قرارداد اميني - پيج گرديد. دكتر علي اميني 
وزير دارايي پيشين دولت مصدق نيز بود. محمد درخشش نماينده تهران در 
دوره هجدهم مجلس شوراي ملي در مخالفت با قرارداد كنسرسيوم سخنراني 
كرد. بر اساس قرارداد جديد كه پس از ماه ها مذاكره در ۲۸ شهريور، به امضاي 
طرفين و در ۲۹ مهر به تأييد مجلس شوراي ملي و در ۶ آبان به تصويب مجلس 
سنا رسيد، اگرچه ملي شدن نفت و صنايع نفت ايران مورد پذيرش طرف هاي 
خارجي قرار گرفت ولي دولت ايران تضمين مي كرد كه تا ۲۵ سال نفت توليدي 
را به شركت هاي عضو كنسرسيوم )امريكايي، انگليسي، هلندي و فرانسوي( 
بفروش��د. بدين ترتيب فروش نفت ايران پس از نزديك به چهار سال وقفه در 
بهمن س��ال ۱۳۳۳ از سر گرفته ش��د. در نهايت مجلس با تنها ۵ راي مخالف 
قراداد كنسرس��يوم را در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ تصويب ك��رد. در اين قرارداد كه به 

»قرارداد اميني-پيج« نيز معروف ش��ده است برخالف قانون ملي شدن نفت 
ايران باز هم اكتشاف و استخراج و فروش نفت را به دست شركت هاي خارجي 
 س��پرد و ايران به درياف��ت حق االمتياز )با نام مبهم »پرداخت اعالم ش��ده«(
براساس اصل كلي پنجاه-پنجاه اكتفا كرد. بر اساس اين قرارداد شركت نفت 
ايران و انگليس ۴۰٪، ش��ركت هاي امريكايي نيز ۴۰٪، ش��ركت شل ۱۴٪ و 

شركت نفت فرانسه ۶٪ در منافع كار سهيم بودند.

كیوسك

 تعرفه؛ ابزار تهديدي 
در دست ترامپ

 وال استريت ژورنال: 
اين روزنامه ضمن انتشار 
عكسي از سخنراني دونالد 
ترامپ در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل و گزارشي 
درباره سخنان او، خبري 
از اعالم آمادگ��ي كانادا 
براي پيوس��تن ب��ه نفتا 
منتش��ر كرد. طبق اين 

گزارش، جاس��تين ترودو، نخس��ت وزير كانادا در 
حاشيه نشست مجمع عمومي س��ازمان ملل در 
نيويورك، ضم��ن اعالم آمادگي كش��ورش براي 
پيوس��تن به گفت وگوهاي امري��كا و مكزيك در 
ارتباط ب��ا توافق نفتا، از رييس جمه��وري امريكا 
به دليل استفاده از تعرفه ها به عنوان يك ابزار تهديد 
انتقاد كرده است. ترودو بطور مشخصي به تعرفه بر 
خودرو از سوي واشنگتن اشاره كرده و گفته است 
ترامپ با اعمال تعرفه بر خودرو به دنبال تهديد ديگر 
همسايگان خود است. پيش از اين، دونالد ترامپ 
اعالم كرده بود كه توانس��ته اس��ت با مكزيك در 
ارتباط با اصالحات اساسي در اصول نفتا به توافقات 
اوليه اي دست يابد و در صورتي كه كانادا با آن چه 
ترامپ عادالنه ساختن اين توافق خوانده، مخالف 
است، اجازه ورود به اين مذاكرات را نخواهد داشت.

  يو اس اي تودي: 
اين روزنام��ه در صفحه 
اول خود، خبر جديدي از 
نامزد پيشنهادي دونالد 
ترامپ براي عضويت در 
نهاد ارشد قضايي امريكا 
منتش��ر كرد. طبق اين 
گزارش، قرار است كميته 
قضايي سناي امريكا، در 

تاريخ ۲۸ س��پتامبر در مورد صالحيت برت كاوانا 
براي سمت پيش��نهادي دونالد ترامپ راي گيري 
كند. گفته ش��ده اين راي گيري ي��ك روز پس از 
شنيدن اظهارات زني خواهد بود كه كاوانا را به آزار 
و اذيت جنسي متهم كرده است. اين در حالي است 
كه در روزهاي گذشته نيز، بار ديگر كاوانا در مورد 
آزار و اذيت جنس��ي يك زن ديگر متهم شده بود. 
با اين حال، او هنوز اتهامات خود را نپذيرفته است. 
ترامپ نيز در اين مورد بر اين باور است كه اين طرح 
دعاوي عليه نامزد او براي دادگاه عالي فدرال امريكا 
از س��وي دموكرات ها پيگيري مي شود تا كاوانا را 

مجبور به انصراف كنند. 

 واشنگتن پست: 
بي��ل كازب��ي، كمدين 
معروف امريكايي با حكم 
دادگاه ب��ه ج��رم آزار و 
اذيت جنسي بازداشت و 
روانه زندان شد. طبق اين 
گزارش، استيون اونيل، 
قاضي دادگاه پنسيلوانيا 
كازبي ۸۱ ساله را به ۳ تا 

۱۰ سال زندان محكوم كرد. به گزارش نيويورك 
تايمز، بيل كازبي در دهه هش��تاد ميالدي با يك 
نمايش كمدي تلويزيوني در امريكا به ش��هرت 
رس��يد و مدت ها لق��ب »پدر امري��كا« را يدك 
مي كشيد. كازبي نخستين چهره مشهوري است 
كه در اثر فعالي��ت جنبش حقوق زنان محكوم و 
روانه زندان مي ش��ود. اين جنبش از سوي زناني 
آغاز ش��د كه به دس��ت مردان مشهور يا صاحب 
نفوذ مورد اذيت و آزار قرار گرفته و تا پيش از اين 
سكوت كرده بودند. بيل كازبي پيش از آنكه بتواند 
تقاضاي آزادي مش��روط كند بايد سه سال را در 
زندان پنسيلوانيا بگذراند، هرچند كه ممكن است 

در نهايت ۱۰ سال در زندان بماند.

نگاهي به هزينه هايي كه گردشگران در خارج از كشور صرف مي كنند 

گروهگوناگون|
 سال هاست كه گردش��گري به عنوان 
قطب��ي تاثيرگذار در اقتصاد كش��ورها 
معرفي و به صنعتي درآمدزا تبديل شده 
است. بر اين اساس، كشورها برنامه هاي بسياري براي 
جذب بيشتر گردش��گر در كشورشان دارند. برخي 
ش��هرها، در اين زمينه موفق تر بوده و به مهم ترين 
مقاصد گردش��گري تبديل ش��ده اند. در اين ميان، 
طبق گزارش هاي سازمان ملل متحد، گردشگران 
چيني مهم ترين عامل تغيير در صنعت گردشگري 
معرفي ش��ده اند. آنطور كه گفته شده ساالنه بيش 
از ۴ ميليارد س��فر توسط گردشگران چيني صورت 
مي گيرد. اين گردشگران در بازار جهاني نيز پيشرو 
هستند. بر اساس آمار منتشر شده، مسافران چيني 
در سال ۲۰۱۶ بيش از ۱۳۵ ميليون سفر به خارج از 
كشور داشتند. گفته شده كه از سال ۲۰۱۰، اين رقم 
روند صعودي داشته است. طبق برآوردهاي صورت 
گرفته گردشگران چيني در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۵۸ 
ميليارد دالر در كش��ورهاي ديگ��ر هزينه كرده اند؛ 
مبلغي معادل ۲۰ درصد از كل هزينه هاي گردشگري 
جهان. آنطور كه در بررسي ها گفته شده، ظهور طبقه 
متوسط در چين، كاهش محدوديت هاي سفر توسط 
مقامات چيني، تسهيل سياس��ت هاي صدور ويزا و 
افزايش تعداد پروازهاي مس��تقيم از چين به ساير 
كشورها باعث ش��ده كه چين به عنوان منبع اصلي 

مالي گردشگري در سراسر جهان شناخته شود. 
پس از چين، گردشگران امريكايي بيشترين دالر را به 
كشورهاي ديگر مي برند. گفته شده كه امريكايي ها 
در س��فر پول بس��ياري خرج ك��رده و حتي گاهي 
هزينه هايي را اشتباه و بيش��تر پرداخت مي كنند. 
آنط��ور ك��ه در تازه ترين گزارش ها گفته ش��ده، در 
سال ۲۰۱۷ گردشگران امريكا حدود ۱۳۵ ميليارد 
دالر در در كش��ورهاي ديگر هزين��ه كرده اند. اين 
در حالي اس��ت كه در س��ال هاي گذش��ته، امريكا 
بطور پي در پي به عنوان يك��ي از مهم ترين مقاصد 
گردش��گري در جهان به ش��مار مي رفت اما با روي 
كار آمدن دونالد ترامپ، تغييرات بس��ياري در اين 
صنعت ايجاد ش��د. طبق گزارش هاي منتشر شده، 
سياست هاي نسنجيده رييس جمهوري امريكا در 

يك سال گذشته، خسارت هاي قابل توجهي به بخش 
گردشگري و اشتغال مربوط به اين صنعت در امريكا 
وارد كرده اس��ت. همچنين گفته ش��ده كه صنعت 
گردش��گري امريكا از زمان روي كار آمدن ترامپ با 
زيان هاي ميليارد دالري و عقب ماندن از معيارهاي 

جهاني همراه بوده است. 
طبق گزارش هاي منتش��ر شده، فرانس��ه، آلمان و 
بريتانيا بيشتر از ساير كشورها به اجراي سياست هاي 
حمايت از گردشگري پايدار توجه مي كنند. از طرفي، 
گردشگران اين كش��ورها نيز، دالرهاي بسياري در 
راس��تاي سفر از كش��ور خود خارج كرده و در ميان 
۱۰ كش��وري قرار گرفتند كه بيشترين هزينه را در 
كش��ورهاي خارجي صرف مي كنند. طبق آمار، در 
سال ۲۰۱۷، گردش��گران آلمان، بريتانيا و فرانسه 
حدود ۴۱ تا ۸۹ ميليارد دالر در س��فرهاي خود به 
كشورهاي ديگر هزينه كرده اند. در برخي گزارش ها 
گفته شده كه آلماني ها، در كشورهاي ديگر تمايل 
بسياري به دست و دلبازي و پرداخت انعام در شرايط 

مختلف دارند. 
طبق گزارش اداره آمار استراليا، تا ماه مارس ۲۰۱۸، 
حدود ۹ ميليون نف��ر بازديدكنن��ده بين المللي از 
استراليا بازديد كرده اند، كه اين ميزان نسبت به سال 
گذش��ته افزايش چشم گيري داش��ته است. اين در 

حالي است كه گردشگران بسياري از اين كشور نيز، 
در سال ۲۰۱۷، حدود ۳۴ ميليارد دالر در كشورهاي 
ديگر هزين��ه كرده اند. اين هزينه س��فر از س��وي 
گردشگران در كشورهاي خارجي در ميان كانادايي ها 
به ۳۱ ميليارد دالر مي رس��د. اين در حالي است كه 
كانادا به عنوان يكي از مقاصد گردشگري جهان به 
شمار مي رود. در تعطيالت كريسمس و جشن سال 
نو، افراد زيادي از سراسر جهان به كانادا سفر مي كنند 
و اين كشور يكي از پربازديدترين كشورهاي امريكايي 

محسوب مي شود. 
گردش��گران روس و كره جنوبي نيز در سال ۲۰۱۷، 
ح��دود ۳۰ تا ۳۱ ميليارد دالر در كش��ورهاي ديگر 
هزينه كردند. اين ميزان از دست ودلبازي گردشگران 
در بازار جهاني در ميان ايتاليايي ها اما به كمتر از ۳۰ 
ميليارد دالر مي رسد. بر اساس گزارش هاي منتشر 
شده در سال ۲۰۱۷ ايتاليايي ها حدود ۲۷ ميليارد 

دالر در كشورهاي خارجي هزينه  كرده اند. 
هرچند كه اين روزها بس��ياري از كشورها در حال 
گذران بحران هاي مالي، سياس��ي و گاهي جنگ  و 
ناآرامي هاي داخلي هستند و اين مسائل مانعي براي 
جذب گردشگري در كشورها مي شود اما گاهي تدابير 
دولت ها و جذابيت هاي توريستي كشورها، همچنان 

در ميان مسافران رونق دارد.

دالرهاي مسافر 

آمارنامه
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