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يك��ي از ويژگي هاي علم 
اين است كه به فرمان هاي 
انس��اني كاري ندارد بلكه 
طب��ق قاع��ده و قانون��ي 
طبيعي حركت مي كند. 
دوس��ت داش��ته باشيم 
يا خي��ر اقتص��اد نيز علم 
اس��ت واتفاقات اقتصادي 
با منطقي مشخص حركت مي كنند. اگر گاهي به 
نظر مي آيد كه اتفاقات اقتصادي غيرمنطقي است 
در حقيقت داده هاي ما يا تحليل��ي كه بر آن داده ها 
داريم با مشكل روبه رو است وگرنه نمي توان با فرمان 
دادن اقتصاد را تغيير داد. تصور كنيد در كش��وري 
رييس جمهور دستور دهد كه تورم متوقف شود، يا 

نخست وزيري فرمان دهد كه...

اميرعباس آذرم وند|  نقدينگ��ي عامل به وجود 
آمدن مشكالت امروز است يا خود از علل مشكالتي 
ديگر در اقتصاد كشور اس��ت؟ اين سوالي است كه 
در روزهاي گذشته در بسياري از محافل اقتصادي 
كشور ش��نيده مي ش��ود. از يك طرف نهادگراياني 
چون عباس ش��اكري افرادي مانند مس��عود نيلي 
و همفكران��ش را مته��م مي كنن��د با عل��م كردن 
مس��اله نقدينگي از پذيرش اش��تباهات خود شانه 
خالي مي كنند و از س��وي ديگر مش��اور اقتصادي 
رييس جمهوري با ش��ركت در بعضي نشست هاي 
علمي نقدينگي را مش��كل اصلي معرفي مي كند. با 
اين همه حق با نهادگرايان باش��د يا برخي اعضاي 
تيم اقتصادي دولت، هر دو قبول دارند كه نقدينگي 
و بحرانش مي تواند اقتصاد كشور را بيشتر و بيشتر 
در بحران فرو ببرد. در همي��ن رابطه كامران ندري، 
كارش��ناس مس��ائل اقتصادي و عضو هيات علمي 
پژوهش��كده پولي و بانك��ي، ضمن اينك��ه كنترل 
نقدينگي در ش��رايط امروز را ج��زو وظايف اصلي و 

حياتي دولت و بانك مركزي دانست...
گروه بورس| سميرا ابراهيمي|

رشد شاخص كل بورس در اين روزها به اندازه اي 
زياد شده اس��ت كه هر روز مي توانيم تيتر بزنيم 
»شاخص كل بورس ركورد زد« و هيچ روزي  هم 
اشتباه نكرده باش��يم. عوامل مختلفي باعث اين 
رشد مي شود كه از ورود نقدينگي به بازار و نفس 
كشيدن بازار با پول جديد آغاز مي شود. برداشته 
ش��دن س��قف رقابت معامالت پتروش��يمي ها 
و فلزي ها در بورس كاال، بخش��ي از داليل رشد 
قيمت س��هام ش��ركت هاي اين بخش صنعتي 
است. از سوي ديگر نرخ دالر افزايش چشمگيري 
داشته كه فاصله ارزش جايگزيني با ارزش فعلي 
سهام نيز به رشد سهام بازار منتج شده است. در 
ميان اين همهمه رش��د، گروه سهام بانك ها نيز 

بي نصيب  نمانده اند... 

رييس جمهور قبل از عزيمت به نيويورك  :

 امريكايي ها به اهداف خود 
در قبال ملت ايران دست نخواهند يافت

 احتمال دخالت گسل خزر
در زلزله مازندران

در نخستين ساعات نخستين روز مهرماه يكشنبه  
زلزله اي به بزرگي 4.7 ريش��تر ش��هرهاي ساري، 
قائم ش��هر ،آمل ،س��يمرغ ،محمودآباد و بابلسر، 

بهشهر و جويبار را لرزاند.
اين زمين لرزه در س��اعت 44 :۰4 :۰۲ در فاصله 
 ۶كيلومتري جنوب شرقي جويبار ۹ ،كيلومتري 
كوهي خيل ۱۰ ،كيلومتري ساري(مازندران)ثبت 
شده اس��ت .درهمين ارتباط ،رييس بخش زلزله 
مركز تحقيقات راه ،مس��كن و شهرسازي با بيان 
اينكه منطقه رومرك��ز زلزله جويب��ار در منطقه  
جلگه اي و اراض��ي زراعي با خاك ن��رم و مرطوب 
بوده اس��ت ،گف��ت :پس لرزه ه��اي اي��ن زلزله به 
س��مت جنوب و رو به قطعه گسل» خزر«گرايش 
دارد و همين موضوع احتمال مقصر بودن گس��ل 
خزر را افزايش مي دهد .ب��ه گزارش پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرسازي ،علي بيت اللهي در تشريح 
جزئيات اين زمين لرزه گف��ت :مختصات رومركز 
اين زلزله بنا به گزارش مركز لرزه نگاري موسسه 
ژئوفيزي��ك دانش��گاه ته��ران ۳۶.۶۲۶ ع��رض و 
 ۵۲.۹7۳ط��ول جغرافيايي و عم��ق كانوني زلزله 
 ۱۵كيلومتر اس��ت  .او ادام��ه داد :رومركز زلزله از 
شهر ساري مركز اس��تان مازندران ۱۰.۵كيلومتر 
فاصله و در سمت ش��مال غربي آن قرار مي گيرد. 
به گفته بيت اللهي ،موقعي��ت رومركز منطقه اي 
جلگه اي و اراض��ي رزاعي با خاك ن��رم و مرطوب 
اس��ت كه احتمال بزرگنمايي و احس��اس شدت 
بيش��تر زلزله در مناطق اطراف آن مي رود .رييس 
بخش زلزله شناس��ي مركز تحقيقات راه ،مسكن 
و شهرس��ازي اضافه كرد :طبق گزارش هاي اوليه 
شدت احس��اس شده زلزله در ش��هرهاي نزديك 
به كان��ون زمين لرزه ب��ه قدري بوده ك��ه به گفته 
شاهدان ،ساكنان ش��هرهاي نزديك مركز زلزله، 
از جمله ساري ،جويبار و كوهي خيل از خانه هاي 
خود بيرون آمده و ش��ب را در فضاي آزاد به س��ر 
بردن��د .بيت اللهي اف��زود :زمين ل��رزه در مناطق 
شمالي اس��تان تهران هم احساس ش��ده است و 
بر اس��اس گزارش دبيرخانه كارگ��روه مخاطرات 
زلزله اس��تان ،اين زمين لرزه خس��ارت چنداني 
به همراه نداشته اس��ت .رييس بخش زلزله مركز 
تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي ،گفت :عالوه بر 
جويبار و س��اري و كوهي خيل(در شمال جويبار 
و ۹ كيلومتري شمالغرب رومركز زلزله)به عنوان 
مراكز ش��هري نزديك ب��ه رومركز زلزل��ه ،آبادي 
چهارطاقين در نزديك ترين فاصل��ه به زلزله قرار 
مي گيرد.او اظهار كرد :همچنين مراكز جمعيتي 
مانند گله كالكاركنده ،كاركنده ،خوشاب ،شهاب 
ليلم ،عش��يره س��ر ،گليرد ،زيار محله ،يار محله، 
دركاسر و چند آبادي ديگر نيز در فاصله كمتر از۵  

كيلومتري به رومركز زلزله قرار مي گيرند.

خبرخبر

تاكيد الريجاني براصالح فرايند 
قانون گذاري در كميسيون ها 

رييس مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه 
طرح ه��ا و لواي��ح طبق آيي��ن نامه تدوي��ن و به 
كميس��يون هاي تخصصي ارايه مي شود، گفت: 
به لح��اظ صرفه زماني بهتر اس��ت تم��ام موارد 
علمي، حقوق��ي و قانوني در اين پروس��ه و پيش 
از ارايه ط��رح و اليحه به صحن انج��ام گيرد. به 
گزارش خانه مل��ت، علي الريجاني در مراس��م 
توديع و معارفه معاونت قوانين مجلس . بر دقت 
بسيار نسبت به پروس��ه قانونگذاري تاكيد كرد و 
گفت: طرح و لوايح طبق آيين نام��ه تدوين و به 
كميس��يون هاي تخصصي ارايه مي ش��ود، اما به 
لحاظ صرفه زماني بهتر است تمام موارد علمي، 
حقوقي و قانوني در اين پروس��ه و پي��ش از ارايه 
طرح و اليحه به صحن انجام گي��رد، زيرا اصالح 
طرح و لوايح در صحن مجلس س��خت و مشكل 
است، بنابراين اين موضوع را معاونت قوانين بايد 
در دس��تور كار قرار داده و در صورت نياز براي هر 
كميسيون مشاور حقوقي منصوب كند. الريجاني 
افزود: ط��رح و لوايحي كه به صح��ن مي آيد بايد 
از ادبيات درس��ت، ب��دون مش��كالت حقوقي و 
تعارضات برخوردار باش��د، از س��وي ديگر بانك 
قانون كه در اين معاونت ايجاد شده بايد تكميل 
شود، زيرا كار بسياري از نمايندگان را براي تسلط 
به قوانين تسهيل مي كند. رييس قوه مقننه كشور 
يادآور شد: درخصوص تنقيح قوانين نيز همچون 
بس��ياري از كشورها بايد در س��ال هاي متمادي 
دنبال ش��ود، زيرا اي��ن كار زمانبر اس��ت. در اين 
زمينه قوانيني كه مربوط به ۵۰ ساله اخير است، 
بايد در اولويت قرار گيرد. وي استفاده از ظرفيت 
بخش هاي حقوقي ساير دس��تگاه ها و همكاري 
با معاونت هاي حقوقي رياس��ت جمهوري و قوه 
قضاييه را نيز مفيد قلمداد كرد و گفت: برخي از 
اين بخش ها فعاليت كمتري دارند كه الزم است 
در اين زمينه همكاري ها افزايش يابد. الريجاني 
يادآور شد: درخصوص تطبيق مقررات با قوانين، 
بخشي مربوط به آيين نامه هايي است كه دولت 
تصويب مي كن��د كه طبق قانون قانون اساس��ي 
رييس مجلس بايد بررسي كند در هيات تطبيق 
مصوبات مطرح مي ش��ود. معاون��ت قوانين نيز 
مي تواند پيش��نهادات خود را ب��ه هيات تطبيق 
مصوبات اراي��ه دهد، اما در مورد س��اير مقررات، 
معاونت قوانين مي تواند نظر دهد. رييس مجلس 
شوراي اسالمي درخصوص مصوبات شوراي عالي 
انقالب فرهنگي گفت: اين مصوبات براساس نظر 
رهبري تصويب شده اند و بعيد است كه معاونت 
قوانين بتواند آنه��ا را رد كند، البته ش��ايد بتوان 
اشكاالت آن را به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
گوشزد كرد. شوراي عالي انقالب فرهنگي جايگاه 

و شأن سياست گذاري دارد.

مجلسخبر

فراز جبلي|
مشاور سردبير|

يكي از ويژگي هاي علم اين اس��ت كه به فرمان هاي 
انساني كاري ندارد بلكه طبق قاعده و قانوني طبيعي 
حركت مي كند. دوست داش��ته باشيم يا خير اقتصاد 
نيز علم اس��ت واتفاقات اقتصادي با منطقي مشخص 
حركت مي كنند. اگر گاهي به نظر مي آيد كه اتفاقات 
اقتص��ادي غيرمنطقي اس��ت در حقيق��ت داده هاي 
ما يا تحليلي كه بر آن داده ها داريم با مش��كل روبه رو 
اس��ت وگرنه نمي توان با فرمان دادن اقتصاد را تغيير 
داد. تصور كنيد در كش��وري رييس جمهور دس��تور 
دهد كه تورم متوقف شود، يا نخس��ت وزيري فرمان 
دهد كه نرخ بيكاري به صفر برسد. اين دستورات تنها 
زماني اجرايي مي شود كه با اصول علمي و اقتصادي 
مقدم��ات چني��ن كاري فراهم گ��ردد وگرن��ه فرد 
فرمان دهنده هرقدر هم كه اختيارات داشته باشد به 

خاطر امضايش تورم كاهش نخواهد يافت.
ديروز معاون اول رييس جمهور فرمان داد كه رسوب 
كاال در گمرك متوقف ش��ود. اين فرمان نيز از همان 
جنس دستورها اس��ت. به ويژه آنكه براي اين دستور 
التيماتومي ۲4 ساعته داده ش��د. مگر چنين چيزي 
ممكن اس��ت؟ علت رس��وب كاال در گمرك به دليل 
قوانين و بخشنامه هايي اس��ت كه همين دولت داده 
است. بخش��ي از كاالهاي رسوب ش��ده پس از ورود 
به گمرك ب��ا مهر ممنوعي��ت واردات روبرو ش��دند. 
بعضي با ارز نيما وارد نش��ده بودند، برخ��ي از كاالها 
ب��راي ترخي��ص باي��د مابه التف��اوت ارزي بپردازند. 
هيچ واردكننده اي نيس��ت كه بخواه��د كااليي براي 
دپو ش��دن در گمرك وارد كند. هر كاالي��ي كه وارد 
مي ش��ود براي فروش در داخل اس��ت. گمرك نيز به 
دنبال آن اس��ت كه انبارهايش هر چه سريع تر خالي 
ش��ود و حقوق و عوارض گمركي را دريافت كند. اگر 

مش��كلي وجود دارد ريش��ه اش صرفا ي��ك واقعيت 
مشخص اس��ت، قوانين و دس��تورالعمل هاي دولت 
قابل اجرا نبوده و باعث آسيب به روند تجارت خارجي 
چه دربخش ص��ادرات و چه در بخش واردات ش��ده 
اس��ت. از فروردين امس��ال ده ها بخش��نامه از سوي 
دولت به ويژه س��تاد اقتصاد مقاومتي صادر ش��د كه 
باعث صده��ا دس��تورالعمل گمركي ش��د. حال اگر 
تعجب كنيم كه چرا ش��رايط به شكل فعلي است كار 
بيهوده اي كرده ايم. رس��انه ها با افتخار تيتر دس��تور 
معاون اول براي حل مشكل رسوب كاالهاي گمركي 
در ۲4س��اعت را منتش��ر مي كردند و مردم عادي به 
بازگش��ت تعادل به ب��ازار كاال اميدوار مي ش��وند اما 
كس��اني كه اقتصاد مي دانند از چنين دس��تورهايي 
مي ترسند. اين دس��تورها از جنس دستورهاي ميخ 
كوب ك��ردن ارز ب��ر روي 4۲۰۰ تومان اس��ت. مگر 
مي شود قيمتي كه بر اس��اس عرضه و تقاضا در بازار 
آزاد تعيين شده است را دس��توري پايين نگه داشت 
و انتظار حل مشكالت را كش��يد؟ چنين دستوراتي 
يك معني روش��ن دارد، دولتمردان نه اصول اقتصاد 
را متوجه ش��ده اند و نه ريشه مش��كالت اقتصادي را 
درك كرده اند. دس��تور دادن به اقتصاد هم از جنس 
كارهاي پوپوليستي و به نوعي قانون گريزي است. از 
ابتداي امس��ال آيين نامه ها و بخش نامه هاي اقتصاد 
مقاومتي بسياري از قوانين را نقض كرده است، ليست 
بلند بااليي از اين نقض قوانين را مي توان بر شمرد، از 
پيمان سپاري ارزي تا عطف به ماسبق شدن قانون و 
حذف معافيت مالياتي ص��ادرات. جالب آنكه مجلس 
اعتراضي به نقض قوانين و ورود دولت به بحث قانون 
گذاري نمي كن��د. با اتفاق��ات س��ال ۹7 مي توان به 
اين نتيجه رس��يد كه مش��كل نه فقط در ترميم تيم 
اقتصادي دولت بلكه در تصحيح نوع نگاه مس��ووالن 

اصلي اقتصاد به مسائل اقتصادي است.

ماي��ك پمپئو وزي��ر خارج��ه امريكا كه كش��ورش 
توافق بين المللي برج��ام را نقض ك��رده و يكطرفه 
از آن خارج شده اس��ت، ديروز و در آستانه هفتاد و 
س��ومين اجالس مجم��ع عمومي س��ازمان ملل از 
آمادگي دونالد ترامپ براي ديدار با حس��ن روحاني 
رييس جمه��وري ايران خب��ر داد؛ درخواس��تي كه 
بيشتر از يك ماه پيش نيز، از سوي رييس جمهوري 
امريكا مطرح ش��ده بود. به گزارش ايرنا، پيش از اين 
رييس جمهوري امري��كا در مرداد ماه درخواس��ت 
مذاكره بدون پيش ش��رط با رييس جمهوري ايران 
را مطرح كرده بود كه رييس جمهوري ايران درپاسخ 
به اين درخواس��ت همتاي امريكايي خود گفته بود: 
مذاكره همزمان با تحريم چ��ه معنايي دارد؟ پمپئو 

در مصاحبه با ش��بكه تلويزيوني فاكس نيوز امريكا 
اعالم كرد كه ترامپ آماده مالقات با مقام هاي ايران 

در نشست مجمع عمومي سازمان ملل است.
وزيرخارجه امريكا در حالي از اعالم آمادگي ترامپ 
براي ديدار با مقامات ايران سخن گفت، مدعي شد: 
امريكا نش��اني از تغيير رفتار ايران مش��اهده نكرده 
است.  »برايان هوك«رييس گروه موسوم به»اقدام 
ايران«در وزارت امورخارجه امريكا نيز روز شنبه در 
گفت وگو با روزنامه الشرق االوسط با تكرار خواست 
مقام هاي اين كشور براي مذاكره با تهران گفت: اگر 
مقام هاي ايران��ي تصميم به اتخاذ مس��ير متفاوتي 
بگيرن��د، آماده ايم ب��راي اراي��ه امتيازهاي بس��يار 

گفت وگو كنيم.

اقتصاد نافرمان

در آستانه اجالس مجمع عمومي سازمان ملل؛ 
امريكا  درخواست ديدار با مقامات ايراني را تكرار كرد

سرمقاله

رييس جمهوري ديروز پيش از ت��رك تهران به مقصد 
نيويورك به منظور ش��ركت در هفتادو سومين مجمع 
عمومي س��ازمان ملل در فرودگاه مهرآب��اد و در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: جنايت جنايتكاران تأثيري 
در اراده ملت ايران ندارد و پاس��خ جناي��ت در اهواز در 

چارچوب قانوني و مصالح كشور به جانيان داده مي شود.
به گزارش پاد، رييس جمهور درباره اهداف سفر به مقر 
سازمان ملل متحد اظهار داشت: اين سفر براي شركت 
در اجالس س��االنه مجمع عمومي ساالنه سازمان ملل 
متحد در نيويورك است و بطور معمول در سال هاي قبل 
هم اين سفر را انجام دادم به دليل اينكه فرصتي است و 
يك تريبون عمومي اس��ت كه در اختيار كشورمان قرار 
مي گيرد و جمهوري اسالمي ايران مي تواند نظرات خود 
را نسبت به مس��ائل بين المللي و منطقه اي در آن بيان 
كند. روحاني خاطرنشان كرد: با حضور در مقر سازمان 
ملل همچنين فرصت ديدار و مذاكره با سران بسياري 
از كش��ورها فراهم اس��ت كه بطور معمول براي ديدار و 
مذاكرده با اين سران بايد س��فرهاي زيادي انجام گيرد 
يا آنها بايد به تهران بيايند ول��ي آنجا براي مالقات هاي 
دو جانبه كاماًل مناسب اس��ت.همچنين معمواًل همه 
ساله با رهبران كشورهايي كه آنجا حضور دارند و هم با 
مسلمان هايي كه آنجا فعاليت دارند و نيز با سياسيون و 
سردبيران روزنامه ها و رسانه هاي مهم كه در آنجا فعالند 
و عالقه مندند مالق��ات داريم و مصاحبه هايي هم انجام 
مي دهي��م.  رييس جمهور در ادامه ب��ا تاكيد بر اهميت 
اين مس��اله كه ش��رايط امروز جهاني، مناسب نيست، 
خاطرنشان كرد: از همه مهم تر اينكه امروز امريكايي ها 
بيش از هميش��ه حالت قلدرمآبي خودش��ان را به رخ 
جهانيان مي كشند و سياست يكجانبه گرايي خودشان را 
ادامه مي دهند. فكر مي كنند هر كسي زور دارد بنابراين 
بر مبناي زور مي تواند نسبت به دنيا تصميم بگيرد و هر 
كسي حق وتو دارد مي تواند در شوراي امنيت هر كاري 
را انجام دهد. هر كسي ميزبان يك سازماني است، آنجا 
فكر مي كند نسبت به آن سازمان اختياراتي دارد. روحاني 
تصريح كرد: اختيارات امريكا در سازمان ملل بايد مشابه 
همه كشورهاي ديگر باشد و نه بيشتر. متأسفانه امريكا 
از سازمان ملل سوءاس��تفاده مي كند. رييس جمهور با 
بيان اينكه كشورهاي دنيا نتوانستند به خوبي از سازمان 
ملل در شرايط بحران منطقه اي و جهاني استفاده كنند، 
گفت: به نظر من شرايط امروز و حكومت فعلي كاخ سفيد 
با هميشه امريكا متفاوت است، امروز افرادي در آنجا در 
سر كار هستند كه به هيچ مقررات بين المللي و به هيچ 
معاهده اي احترام نمي گذارند نه به معاهده هاي تجاري 
خودش��ان با ديگران احترام مي گذارند و نه به ش��وراي 
حقوق بش��ر احترام مي گذارند و نه ب��ه معاهده پاريس 
احترام مي گذارند و تقريبًا همه مق��ررات بين المللي را 
زير پا مي گذارند. رييس جمهور اضافه كرد: متأس��فانه 

كارهايي كردند كه كمتر قابل تصور بود كه مثاًل اينچنين 
با مسلمان ها و ملت فلس��طين مقابله بكنند و سفارت 
خودشان را به اورشليم و قدس ش��ريف ببرند، يا اينكه 
براي مس��لمان ها آن همه مضيقه در صدور ويزا ايجاد 
كنند. روحاني خاطرنش��ان كرد: امروز درامريكا كاماًل 
يك حكومتي با ويژگي ها و تفكر يكجانبه گرايي سر كار 
است كه از طرف ديگر مس��ائل مربوط به ناسيوناليسم 
افراطي را در امريكا دنبال مي كنن��د در اين زمينه فكر 
مي كنم بسياري از كشورها و از جمله جمهوري اسالمي 
ايران حرف هاي فراواني براي گفتن دارند و حتمًا مطرح 
خواهند كرد . روحاني با اشاره به اينكه امريكا به يكي از 
تعهدات و پيمان خودش كه پشت پا زد و آن را نقض كرد، 
برجام بود، گفت: برجام توافقي بين 7 كشور بود و سازمان 
ملل متحد و شوراي امنيت آن را تأييد كرده بود بنابراين 
يك سند بين المللي تلقي مي شود اما به بهانه هاي واهي از 
اين توافق خارج شد و كاري بر خالف حقوق بشر شروع 
كرده و آن اينكه ملتي را تحت فشار قرار بدهد و ملت ها و 
شركت هاي ديگر را با قانون داخلي خودش، مجبور كند 
كه مشكالتي را در روابط با ايران به وجود بياورند. روحاني 
با بيان اينكه امريكايي ه��ا اهداف��ي را دنبال مي كنند 
كه قطع��ًا به اهدافش��ان نخواهند رس��يد تصريح كرد: 
امريكايي ها مي خواهند مردم را  تحت فشار قرار دهند و 
مردم را از اراده و تصميم خودشان براي استقالل پشيمان 
كنند، امريكايي ها مي خواهند در كش��ور امنيت نباشد 
و بلوا و آش��وب درس��ت كنند، امريكايي ها مي خواهند 
ش��رايطي را فراهم كنند كه ي��ك روزي بتوانند به اين 
كش��ور برگردند و باز مثل قديم اربابي كنند.هيچ يك از 
اينها امكان پذير نيست. اين خياالت، خياالت خام است و 
هيچگاه امريكا به اين اهدافش نمي رسد. اما در عين حال 
كارهايي كه شروع كرده عرض خودش مي برد و زحمت 
براي ديگران و براي ما هم اس��ت. رييس جمهور گفت: 
بي ترديد مردم اي��ران مقاومت خواهند كرد و دولت نيز 
خود را براي مقابله كاماًل آماده كرده و ما از اين ماه هايي 
كه كمي مردم با سختي مواجه خواهند شد، به حول و 
قوه الهي دست به دست هم خواهيم داد و عبور خواهيم 
كرد و امريكايي ها از اين كارشان پشيمان خواهند شد. 
چون كار بسيار غلط و اشتباهي را انتخاب كردند. روحاني 
اظهارداش��ت: در اين س��فر و در ديداره��اي دوجانبه و 
هم در س��خنراني مجمع عمومي و هم در فرصت هاي 
مصاحبه به جنايت امريكا و به تخلف امريكا و نقض حقوق 
بين الملل از سوي امريكا اشاره خواهيم كرد و همچنين 
با كش��ورهاي دوس��ت  براي ادامه كار برجام در حاشيه 
اين اجالس و هم با رهبران برخي كشورهاي اروپايي و 
آسيايي ديدار دارم و اين موضوع مهم را دنبال خواهيم 
كرد كه بتوانيم با كمترين هزينه از اين تحريم عبور كنيم 
و امريكا را براي تجاوزگري و دخالت نسبت به كشورها و 

به ويژه ايران پشيمان كنيم. 

 روحاني: امريكايي ها به اهداف خود در قبال
ملت ايران دست نخواهند يافت

گزارش

فراز جبلي



  كاردار امارات ب�ه وزارت امور خارجه احضار 
شد؛ سخنگو|  سخنگوي وزارت امور خارجه اظهار 
داش��ت: در پي سخنان سخيف يك مشاور سياسي 
اماراتي در خصوص حادثه تروريستي اهواز، كاردار 
امارات عربي متحده امروز توسط رييس اداره سياسي 
ذيربط به وزارت امورخارجه احضار و اعتراض شديد 
جمهوري اسالمي ايران به اظهارات غيرمسووالنه و 
موهن مشاور مذكور به وي ابالغ شد. بهرام قاسمي 
افزود: در اين مالقات به كاردار امارات هشدار داده شد 
حمايت آشكار از اقدامات تروريستي توسط افرادي كه 
وابسته به مراكز رسمي اماراتي هستند منجر به ايجاد 
مسووليت براي دولت امارات خواهد شد و بي تفاوتي 

در قبال آن قابل پذيرش نيست.

  مخالفت مجلس با فوريت طرح عفو عمومي؛ 
تعادل| روز گذشته، دو فوريت طرح عفو عمومي به 
راي نمايندگان مجلس  شوراي اسالمي گذاشته شد 
كه نمايندگان با ۱۰۶ راي موافق، ۷۸ راي مخالف و 
۴ راي ممتنع از مجم��وع ۲۱۹ نماينده حاضر با آن 
مخالفت كردند. همچنين يك فوريت اين طرح نيز 
ب��ا ۱۰۸ راي موافق، ۷۹ راي مخالف و ۳ راي ممتنع 
از مجموع ۲۱۸ نماينده مورد مخالفت قرار گرفت كه 
بر اين اساس اين طرح به صورت عادي در دستور كار 

مجلس قرار مي گيرد.

  طرح اس�تيضاح آخوندي با ۵۰ امضا تقديم 
هيات رييسه مجلس شد؛ خانه ملت| طراح طرح 
استيضاح وزير راه و شهرسازي از تقديم طرح مذكور 
به هيات رييسه مجلس خبر داد. سيدمهدي فرشادان 
با اعالم اينكه طرح استيضاح عباس آخوندي وزير راه 
و شهرسازي با حدود 5۰ امضا تقديم هيات رييسه 
مجلس شده است، گفت: اين طرح استيضاح داراي 
۳۲ بند و محور بوده و تمام مشكالت و مطالبات را در 
بر مي گيرد. نماينده مردم سنندج در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: بر اساس برنامه ريزي و زمان بندي، 
هيأت رييسه مجلس طرح استيضاح آخوندي را به 
كميسيون عمران ارجاع داده و در نهايت طرح پس 
از بررسي يك هفته اي كميسيون و در صورت عدم 
اقناع استيضاح كنندگان، به صحن علني خواهد آمد.

  ماموري�ت الريجاني به اعضاي كميس�يون 
امنيت ملي مجلس؛ تس�نيم| رييس  مجلس 
شوراي اسالمي با اش��اره به حادثه تروريستي اهواز، 
گفت: تعلل در پيگيري ابعاد اين حادثه تروريستي 
توجيهي ندارد و دس��تگاه هاي امنيتي كشور بايد 
موضوع را جدي بگيرند. علي الريجاني همچنين به 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي پارلمان 
ماموري��ت داد كه ب��ه دليل اهميت مس��اله حادثه 
تروريستي اهواز، موضوع را بطور جدي پيگيري كند. 
در همين ارتباط، علي نجفي سخنگوي كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه جمعي 
از اعضاي اين كميسيون امروز دوشنبه براي بررسي 
ابعاد حادثه تروريستي اهواز به اين شهر سفر مي كنند.

  جزئيات بيشتر از همراهان رييس جمهور در 
سفر به نيويورك؛تعادل| در شرايطي كه برخي 
رسانه هاي اصولگرا از حضور بيش از ۱۰۰نفر در كاروان 
همراهان رييس جمه��وري و بودجه چند ميليون 
دالري براي اين سفر خبر داده بودند؛ معاون ارتباطات 
و اطالع رساني دفتر رييس جمهور در توئيتي نوشت: 
مجموع كاروان رييس جمهور در سفر به نيويورك 
براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد 

۴۰ نفر است.
پرويز اس��ماعيلي در حساب كاربري خود در توئيتر 
نوشت: كل كاروان رييس جمهور در سفر به نيويورك 
براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
۴۰ نفر است. از هيات رسمي و همراه، تا تيم حفاظت 
و رسانه و تشريفات. اين تعداد محدود, طي دهه هاي 
گذشته بي سابقه است. نه از صد نفر و نه از دو ميليون 

دالر كذايي خبري نيست!

  انتق�ام مهلك�ي از تروريس�ت ها خواهيم 
گرفت؛روابط عمومي س�پاه| س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي در بيانيه اي اعالم كرد: با اشراف و تسلط 
موجود بر عقبه ها و كانون هاي استقرار سركردگان 
و هدايتگران تروريست هاي خبيث و جنايتكار، در 
آينده نزديك انتقام مهلكي از آنها گرفته خواهد شد. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در بيانيه اي با تسليت 
شهادت جمعي از هموطنان عزيز در حادثه تروريستي 
اهواز اعالم كرد: تحت تدابير و سياست هاي باالدستي، 
در فراهم سازي شرايط و ابزارهاي الزم براي تعقيب و 
مجازات سخت جنايتكاران در جغرافياي منطقه و 

فراتر از آن، از هيچ تالشي دريغ نخواهد كرد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: بي شك ارتكاب اينگونه 
جنايات خللي در عزم و اراده صادق و راسخ نظام و ملت 
ايران در پايبندي به آرمان هاي بلند انقالب و شهيدان 
گرانقدر و تداوم مسير افتخارآميز آنان نخواهد داشت 
و به فضل الهي و با همت و غيرت نهادهاي اطالعاتي 
و امنيتي كشور و اشراف و تسلط موجود بر عقبه ها 
و كانون هاي اس��تقرار هدايتگران تروريس��ت هاي 
خبيث و جنايتكار و با ياري خداوند متعال، در آينده 
نزديك انتقام مهلك و فراموش ناشدني از آنها گرفته 

خواهد شد.

  اقدام تروريستي اهواز بايد در زمان مناسب 
پاسخ داده ش�ود؛ باشگاه خبرنگاران| رييس 
شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري گفت: دشمنان 
تالش مي كنند از طريق عمليات تروريستي به امنيت 
كشورمان ضربه بزنند. حجت االسالم اكرمي با اشاره 
به حادثه تروريستي اهواز اظهار كرد: مدتي است كه 
ايران به لحاظ اقتدار دفاعي, امنيت و نفوذ كالمش 
مورد حس��ادت امريكا و استكبار جهاني قرار گرفته 
و دشمنان تالش مي كنند از طريق اعمال تحريم و 

عمليات تروريستي به اين موارد ضربه بزنند.
او با اشاره به اينكه حادثه اهواز بايد هشدار مناسبي براي 
رصد كاركرد دشمنان باشد, گفت: اقدام تروريستي 

اهواز بايد در زمان مناسب پاسخ داده شود

ايران2روي موج خبر

»تعادل«ازچراييسفرنخستوزيرپاكستانبهرياضبهجايتهرانگزارشميدهد

»عمرانخان«بهكدامسوميچرخد؟
گروه ايران     

دالر هواپيماي عمران خان را پيش از آنكه در تهران بنشيند، 
به سوي رياض برد. نخست وزير تازه كار پاكستان كه قرار بود 
اول به ايران بيايد، بعد به عربستان برود، سفر اولي را كنسل 
كرد و يك راس��ت به ديدار رهبران س��عودي رفت. همان 
كاري كه نخست وزيران پيشين پاكستان انجام داده بودند. 
تحليلگران اين سياست دولت جديد پاكستان را در مسير 
واقعيت مي دانن��د؛ چنانكه جدي ترين چالش پيش روي 
عمران خان، بحران اقتصادي اسالم آباد است كه براي رهايي 
از آن، دولت نوپاي پاكستان بايد به دنبال جذب ميلياردها 
دالر باشد. از همين رو، او در اولين سفر خارجي خود به جاي 
ايران به عربستان رفت تا شايد بتواند چندين ميليارد دالر از 
رياض به سوي اسالم آباد سرازير كند. او براي رهايي از بحران 
اقتصادي، انتخاب زيادي ندارد؛ دريافت كمك از صندوق 
بين المللي پول، چين يا عربستان سه انتخاب دولت پاكستان 
براي تامين نياز ارزي اين كشور هستند. در همين ارتباط 
روزنامه پاكستاني داون گزارش داده كه »انتخاب عربستان 
به عنوان مقصد س��فر اول عمران خان، بر گمانه زني ها در 
اين مورد كه اسالم آباد به جاي بسته كمك مالي صندوق 
بين المللي پول، چشم به كمك رياض دوخته است.« اگرچه 
به نظر مي رسد پاكستان در اين باره نيم نگاهي هم به چين 
ديگر شريك اقتصادي-سياسي خود دارد. روزنامه نشنال، 
چاپ ابوظبي هم يادآوري كرده كه »پاكستان براي مقابله با 
كسري حساب جاري، به مبلغي در حدود ۱۲ ميليارد دالر 
كمك نياز دارد و اگر موفق نش��ود آن را از عربستان بگيرد، 
احتماال بايد به بسته پيشنهادي صندوق بين المللي پول 

رضايت دهد.« 

  اجبار اقتصادي و ايدئولوژيك
علي رحماني پژوهشگر مسائل شبه قاره هم ابتدايي ترين 
دليل انتخاب عربس��تان را به عنوان اولين مقصد س��فر 
خارجي عمران خان، ورشكس��تگي چند صد ميلياردي 
دولت پاكستان و بدهي هاي باالي پاكستان مي داند. هر 
چند براي اين انتخاب دليل سياس��ي و ايدئولوژيكي هم 
قائل است و مي گويد كه فشارها از سوي دوستان عربستان 

و گروه هاي نزديك به وهابيت مانند حزب جماعت اسالمي 
يا سازمان تبليغي جماعت احتماال ديگر دليل اين انتخاب 
نخست وزير پاكستان است ،  چراكه اين احزاب هرچند شايد 
مرجعيت تام عربستان را نپذيرند اما چون در زمينه ضديت 
با تشيع با وهابيت و سلفي ها نزديك هستند لذا دولت را 
مجبور به نزديك شدن به عربستان به جاي ايران مي كنند. 
ميرمحمود موسوي تحليلگر مسائل شبه قاره هم نظري 
مشابه رحماني دارد. او كه با ايرنا گفت وگو كرده، اين انتخاب 
عمران خان را امري طبيعي مي داند؛ چنانكه نخست وزيران 
پيشين پاكستان هم در اولين سفر خارجي به عربستان رفته 
بودند. موسوي از نگاه اقتصادي پاكستان به عربستان سخن 
مي گويد و توضيح مي دهد: »عربستان فرصت هاي اقتصادي 
مناسبي را براي اين كشور فراهم مي كند، چرا كه جمعيت 
ميليوني پاكس��تاني هاي ساكن عربس��تان، درآمدهاي 
ميلياردي خود را به اين كشور روانه مي كنند.« از اين جهت، 
او نتيجه مي گيرد كه منافع اسالم آباد در رابطه با عربستان، با 
منافع اقتصادي- سياسي ايران براي آن قابل قياس نيست. 

  بازگشت رابطه اسالم آباد-واشنگتن
 به مسير سابق؟

در اين بين، برخي از بازگشت روابط امريكا )شريك مهم 
عربستان در خاورميانه( با پاكستان به روال سابق سخن 
مي گويند. در همين رابطه، يك روزنامه امريكايي اعالم 
كرد، انتخاب عمران خان براي نخست وزيري پاكستان 
باعث شده اس��ت كه امريكا روابط خود با پاكستان، يكي 
از متحدان اصلي اش در منطقه را مورد بازنگري قرار دهد. 
روزنامه واشنگتن پست نوشت كه بعد از انتقال دموكراتيك 
قدرت در پاكستان، برخي از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا اعالم كرده اند كه اكنون وقت آن فرا 
رسيده است واشنگتن كمك هاي مالي براي پاكستان را 
كه در اوايل امسال قطع كرده بود، دوباره از سر گيرد. چند 
ماه پيش، وزارت دفاع اياالت متحده، كمك ۳۰۰ ميليون 
دالري به پاكستان را به دليل آنچه آن را ناكامي اسالم آباد 
در برخورد قاطعانه با گروه هاي شبه نظامي و ستيزه جويان 
مي خواند، قطع ك��رد. اين تصميم چندين ماه پس از آن 

اتخاذ ش��ده بود كه دونالد ترام��پ، رييس جمهوري اين 
كشور اعالم كرد كه اياالت متحده در قبال سال ها كمك  
به اس��الم آباد چيزي جز »فريب و دروغ« دريافت نكرده 
است. سال گذش��ته نيز كنگره امريكا كمك مالي 5۰۰ 
ميليون دالري صندوق حمايتي ائتالف به اس��الم آباد را 
متوقف كرده بود. پمپئو وزارت خارجه امريكا نيز چندي 
پيش از امكان بهبود روابط اين كشور با پاكستان سخن 
گفته بود. چنانكه وزير اطالع رساني پاكستان پس از اعالم 
خبرهايي مبني بر مخالفت اياالت متحده با پرداخت وام از 
سوي صندوق بين المللي پول به اسالم آباد، گفت كه پمپئو 

به دولت پاكستان اين اطمينان را داده كه اگر اسالم آباد به 
دنبال دريافت كمك مالي از صندوق بين المللي پول باشد، 

امريكا با آن مخالفت نمي كند. 
حال برخي اين سلسله تحوالت را به نزديكي عمران خان 
به جبهه امريكا-عربس��تان تعبير كرده اند كه مي تواند 
منج��ر به فاصله افتادن دولت جديد پاكس��تان با ايران 
شود. اتفاقي بر خالف پيش بيني تحليلگران، مبني بر 
بهبود روابط تهران- اسالم آباد پس از به قدرت رسيدن 
عمران خ��ان كه پيش تر او در جريان انتخابات وعده آن 
را داده بود. با اين حال كارشناس��ان معتقدند در شرايط 

فعلي مواضع دولت پاكستان نس��بت به ايران، مواضع 
خوبي است. همانطور كه در جريان خروج امريكا از برجام، 
پاكستان حمايت هاي الزم را از ايران داشت. با اين حال 
عمق رابطه پاكستان با عربستان و امريكا نشان از آن دارد 
كه اين كش��ور روابط خود با رياض و واشنگتن را فداي 
رابطه با تهران نخواهد كرد. حال بايد ديد عمران خان كه 
از او ب��ه عنوان گزينه اي براي ميانجي گري ميان ايران و 
عربستان نام مي بردند، مي تواند در روابط خود با اين دو 
جبهه تعادل برقرار كند يا آنكه مجبور به چرخش به يكي 

از اين دو سو خواهد شد.

سخنگويدستگاهقوهقضائيهخبرداد

ممنوع الخروجي رئيس كل سابق بانك مركزي
ايران|

موضوع برخورد قاطع دس��تگاه قضايي با مفاسد گسترده 
اقتصادي يكي از موضوعاتي اس��ت كه هم��واره در صدر 
مطالبات مردم قرار داش��ته است؛ تخلفات و مفاسدي كه 
از منظر اغلب كارشناس��ان مانن��د موريانه درخت حيات 
اقتصادي اين كشور را از درون تهي مي كند و آسيب هاي 
فراواني را به ش��اكله اقتصادي و معيش��تي مردم تحميل 
مي كند. در پاسخ به اين مطالبات است كه دستگاه قضايي 
تالش مي كند تا با رسيدگي خارج از نوبت به پرونده هاي 
تخلفات اقتصادي، امنيت و آرامش الزم را در فضاي اقتصادي 
تزريق كند.  اما در مسير رسيدگي به اين پرونده ها مشكالتي 
وجود دارد كه فرآيند برخورد را با مشكالتي مواجه مي سازد. 
سخنگوي قوه قضاييه هم با اشاره به همين مشكالت و با 
اعالم خبر تشكيل پرونده براي سايت »سكه ثامن« به عنوان 
يك نمونه مصداقي مي گويد: معلوم نيست متهم پرونده از 

كشور خارج شده يا نه اما او در دسترس نيست.
غالمحسين محسني اژه اي در يكصد و سي و يكمين نشست 
خبري در پاسخ به سوالي در رابطه با سايت »سكه ثامن« 
پرونده اي تشكيل شده و كسي كه در اين زمينه مسووليت 
داش��ته ممنوع الخروج شده است يا نه؟ گفت: من از مردم 
درخواست دارم و آن اين است كه هركسي آمد در سايت يا 
نشريه اي اعالم كرد كه پول يا طال و سكه در اختيار من قرار 
دهيد و شروع كرد به سوددادن هاي غيرمتعارف، مردم شك 
كنند و نيايند پول و مالشان را در اختيار آنها قرار دهند ولي 

متاسفانه باز هم گاهي وقتها غفلت مي شود.
وي افزود: اينكه جرمي در اين پرونده واقع شده يا خير بايد 
رسيدگي شود ولي افراد ش��كايت كردند و وارد رسيدگي 
شديم. طرف اصلي در دسترس نيست و اينكه آيا فرار كرده 
يا از كشور خارج شده مشخص نيست ولي دسترسي به او 

نيست كه از آن اطالع ندارم ولي برخي خبرها هست كه از 
كشور خارج شده است..

وي در پاسخ به سوالي در رابطه با سوالي درباره صحبت هاي 
اخير اميرحسين مقصودلو )تتلو( و اينكه آيا پرونده اي در اين 
رابطه تشكيل شده است؟ گفت: طبيعي است كساني كه اين 
ور آب باشند يا آن ور آب و اقدام مجرمانه انجام بدهند قابل 
تعقيب است. در برخي از مسائلي كه فردي كه گفتيد مطرح 
كرده عنوان مجرمانه اي داشته و دادستان براي آنها پرونده 
تشكيل خواهد داد و بصورت غيابي محاكمه مي شود و اگر 

قاضي تشخيص دهد حكمش را  هم صادر مي كند.
محس��ني اژه اي در پاسخ به س��والي درباره پرونده سيف 
رييس كل سابق بانك مركزي و اينكه آيا وي ممنوع الخروج 
است، گفت: يك بار از وي تحقيق شده و اگر الزم باشد بار 

بعدي هم تحقيق مي شود و پرونده هم در حال رسيدگي 
است زيرا متهمان ديگري از كارمندان بانك مركزي و غير 
بانك مركزي دارد و پرونده در حال تحقيقات است و اين فرد 

ممنوع الخروج است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره ادعاهاي 
احمدي نژاد مبني بر اينكه اگر مي گويند پول ها نيست، به 
من بگويند يا جايش را بگويم؟ گفت: كسي اگر مي داند بايد 

بگويد نبايد از او بخواهند مگر اينكه جايي گذاشته باشد.

  اعالم احكام قطعي پرونده گمرك بوشهر
محسني اژه اي در تشريح اسامي متهمان پرونده گمرك 
در بوشهر كه حكم آن شهريورماه قطعي شده است، گفت: 
بهنام نوروزي فرزند رستن مديركل گمرك و ناظر گمركات 

بوش��هر به اتهام اخذ رشوه به 5 سال حكم حبس قطعي و 
انفصال دايم از خدمات دولتي و پرداخت ۱۳ ميليارد و ۱۸۰ 
ميليون ريال رد مال جهت اخذ رشوه و همچنين به همين 
ميزان جزاي نقدي محكوم ش��ده است. متهم ديگر اميد 
محمدي فرزند نجف كارشناس گمرك به اتهام اخذ رشوه 
به حبس و رد مال به مبلغ ۱۰ ميليارد و 5۰۰ ميليون ريال و 
همين مقدار جزاي نقدي و ۳ سال انفصال از خدمات دولتي 

محكوم شده است.
محسني اژه اي در پاس��خ به سوالي درخصوص سرنوشت 
پرونده واردات خودرو و نيز رسيدگي به اتهامات م- رضايي 
گفت: اين پرونده در حال تحقيق است و به دادگاه نرفته است 
و چند متهم ديگر غير از اين فرد هم وجود دارد. از پرونده هاي 
واردات خودرو هم يك پرونده به دادگاه رفته و البته دادگاه 
نواقصي را مشاهده كرده و خود دادگاه در حال تحقيق در 
اين زمينه است. ناگفته نماند در مورد سازمان صمت ۴ نفر 
از كارمندان آن بازداشت هستند اما هنوز پرونده به دادگاه 

ارسال نشده است.

  قضات هم مش�مول  قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان مي شوند

موضوع منع به كار گيري بازنشستگان كه اين روزها اخبار 
و گزارش هاي متعددي در خصوص آن منتشر مي شود از 
ديگر موضوعاتي بود كه به نشست سخنگوي دستگاه قضا با 
خبرنگاران راه يافت. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال 
خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به تصويب قانون منع به 
كارگيري بازنشستگان آيا در صورت استنكاف از اجراي اين 
قانون، قوه قضاييه ورود مي كند و آيا مردم مي توانند طرح 
شكايت كنند؟ گفت: قانوني كه در مجلس تصويب مي شود و 
رييس جمهور آن را ابالغ و الزم االجرا مي شود و همه كساني 

كه مشمول اين قانون هستند بايد از شغل خود كناره گيري 
كنند و هرآنچه قانون جرم بداند و اجرا شود مدعي  العموم 

ورود خواهد كرد..
محسني اژه اي افزود: در خصوص قوه قضاييه هنوز بررسي 
نكردند كه چه تعداد مش��مول اين قانون هستند يا كسي 

هست يا نه.
او در واكنش به س��وال خبرنگاري مبن��ي بر اينكه آيا اين 
قانون ش��امل حال خودتان مي شود، اظهار كرد: من هنوز 

بازنشسته نشده ام .
محسني اژه اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه »  وزير 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( در رابطه با رانت گفته اند اگر 
نامي هست آن را منتشر كنيد و از كلي گويي و ابهام پرهيز 
كنيد. نظر شما در رابطه با اين اظهارنظر چيست؟ «  عنوان 
كرد: اگر كس��ي مدعي رانت است بگويد. پرونده اي كه در 
خصوص خودرو تشكيل شده از چند نفر تحقيق شده است. 
همچنين از وزير صمت نيز تحقيق شده برخي از افراد نيز كه 
اتهام متوجه آنها بوده است بازداشت شده اند و برخي از آنها با 
قرار آزاد شدند. ۱5 مدير شركت بازداشت هستند و چهار نفر 
از وزارت صمت نيز بازداشت هستند. از معاون صمت و يكي 
از معاونين ديگر يك بار تحقيق شده است تعبير رانت كامال 
مشخص نيست و اينكه آيا وزير صمت رانت داده يا نه را از 
قاضي نشنيده ام  اما خود وزير صنعت گفته اند كه ما به تخلف 
رسيديم. سال ۹۶ تخلفات را به وزارت اطالعات، تعزيرات و 
گمرك اعالم كرده بودند اما به قوه قضاييه اطالع نداده بودند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت در معرض اتهام قرار دارد يا نه خاطرنشان كرد: ايشان 
يك نوبت احضار شده و براي او قرار صادر نشده اين به اين 
معناست كه توجه اتهام به او به قدري نبوده است كه منجر 

به صدور قرار شود.

لوايحماليتصويبنشود
روسهاهمهمكارينميكنند
رييس كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اسالمي 
ب��ا بي��ان اينك��ه »طب��ق 
بخ��ش  پيش بيني ه��ا 
عمده اي از كنوانسيون هاي 
مرتبط با FATF در فرجه 
زماني باقي مانده تصويب مي شود«، گفت: در صورت 
تصويب نش��دن اين كنوانسيون ها ضررهايي متوجه 
منافع ملي كش��ور مي ش��ود، چون حتي كشورهاي 
دوست ما همچون روسيه هم اعالم كردند با تصويب 
نش��دن لوايح مرتبط با FATF بانك هاي اين كش��ور 

نمي توانند همكاري كنند.
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ايسنا افزود: 
FATF به ما ۴۱ توصيه را اعالم كرد كه كنوانسيون هاي 
چهارگانه عمال ۴۱ توصيه را در بر مي گيرند ضمن آنكه 
يكسري حق شرط ها تعيين شده كه اين توصيه ها توام 
با حفظ منافع و امنيت ملي و قوانين كشور است. وي با 
يادآوري مصوبه اين كميسيون و تعيين حق شرط هايي 
در اليحه CFT گفت: در جلسه روز گذشته كسي راجع 
به محتواي CFT بحثي نداشت. همگان آن را پذيرفتند، 
اما موضوع بر سر يكس��ري موارد انشايي بود كه بايد 
مرتبط و هماهنگ با نثر و نظم حقوق بين الملل باشد.

قيمتارزدرمسير
روبهكاهش

س��خنگوي فراكس��يون 
مستقلين گفت: رييس كل 
بانك مركزي با بيان اينكه 
بازار ارز تقريبا مديريت شده 
پيش بيني كرد كه فضا به 
س��مت كاهش قيمت ارز 
برود. مه��رداد الهوتي در 
گفت وگو با ايسنا، گفت: در جلسه  نمايندگان با  همتي 
نگراني هاي نمايندگان در مورد مباحث مختلف ارزي 
و بانكي مطرح شد. وي افزود: آقاي همتي عامل اصلي 
شرايط بازار ارز را رشد نقدينگي دانست و گفت دولت 
به شدت به دنبال كنترل آن است. در دولت اول آقاي 
روحاني ميزان نقدينگي ۴5۰ هزار ميليارد تومان و در 
حال حاضر هزار و ۷۰۰ هزار ميليارد تومان است كه اين 
رقم بايد به سمت نياز جامعه هدايت شود. وي اضافه 
كرد: تامين كاالهاي اساس��ي هم از ديگر نگراني هاي 
نمايندگان بود كه در اين جلسه مطرح شد و آقاي همتي 
گفتند ۱۳ هزار ميليارد تومان نياز به تامين كاالهاي 
اساسي وجود دارد كه اين ميزان تامين شده است.  وي 
با اش��اره به صادرات غير نفتي ساالنه ۴5 ميليارد دالر 
در كشور اظهار كرد: در شش ماهه گذشته از ۲۲ تا ۲۳ 
ميليارد دالر فروش و صادرات فقط ۴ ميليارد دالر به 

خزانه بانك مركزي برگشته  است.

گزارشيازنشستمجلسو
CFTمقاماتامنيتيدرباره

يك عضو كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس گفت ك��ه پس از 
انج��ام اصالحات ش��كلي 
در اليح��ه CFT توس��ط 
كميس��يون امني��ت ملي 
ظرف هفته جاري، گزارش 
نهايي به هيات رييسه مجلس ارسال خواهد شد. عليرضا 
رحيمي با ارايه گزارش��ي از جلسه مقامات امنيتي با 
درب��اره اليحه CFT گفت: روز ش��نبه به دعوت دكتر 
الريجاني و با حضور وزراي اطالعات، خارجه، رييس 
كل بانك مركزي؛ رييس س��ازمان اطالعات س��پاه، 
رييس كميسيون امنيت ملي، روساي فراكسيون ها  و 
نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت اقتصاد، چالش هاي 
تصويب كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم  به 
لحاظ فني و كارشناسي بطور مبسوط بررسي گرديد.  
وي افزود: در ابتداي جلس��ه  الريجاني توضيح دادند 
نظرات رهبري در خصوص كنوانسيون ها كه در ديدار 
با نمايندگان مجلس بيان شده بطور عام ناظر بر مطلق 
كنوانسيون ها بوده و براي رسيدگي به اين لوايح توسط 
مجلس مق��ام رهبري مخالفتي نداش��ته اند. جز يك 
سازمان، همه مس��ووالن حاضر در جلسه بر ضرورت 

تصويب اليحه اجماع قاطع داشتند.

تروريستهارادرهرنقطهاز
جهانتحتتعقيبقرارميدهيم
رييس ستاد كل نيروهاي 
مس��لح در پيام��ي اق��دام 
م��زدوران  تروريس��تي 
اس��تكبار در منطقه كه به 
ش��هادت و زخمي ش��دن 
جمعي از هموطنان در اهواز 

منجر شد را محكوم كرد.
به گزارش سپاه نيوز، س��ردار سرلشكر محمد باقري 
تاكيد كرد: به مل��ت بزرگ ايران اس��المي اطمينان 
مي دهم فرزندان آنها در نيروهاي مسلح، مصمم تر از 
گذشته تروريست ها و دنباله هاي آنها را تحت تعقيب 
قرار داده و تا ريشه كني اين پديده نفرت انگيز، از پاي 
نخواهند نشست. در اين پيام آمده است: اين جنايت 
كه در تداوم خيانت هاي چهل ساله گذشته استكبار 
و اذناب منطقه اي آنها صورت گرفته، همچون گذشته 
هيچ خللي در عزم و اراده ملت ايران در دفاع از انقالب 
اس��المي و آرمان ها نخواهد داشت، بلكه ماهيت پليد 
دشمنان قسم خورده ايران اسالمي، صفوف ملت غيور 
ايران را بيش از پيش منس��جم تر خواهد كرد. به ملت 
بزرگ ايران اسالمي اطمينان مي دهم كه فرزندان آنها 
در نيروهاي مسلح، مصمم تر از گذشته تروريست ها و 
دنباله هاي آنها را تحت تعقيب قرار داده و تا ريشه كني 

اين پديده نفرت انگيز از پاي نخواهد نشست.

كميتهبررسيوضعيت
بازنشستگانتشكيلشد

در روزهاي��ي ك��ه موضوع 
اج��راي قان��ون من��ع به 
كارگيري بازنشستگان در 
راس اخب��ار و تحليل هاي 
رسانه اي قرار دارد، معاون 
حقوقي رييس جمهوري 
كميت��ه اي  مي گوي��د: 
تخصصي جهت بررس��ي ابهامات و پاسخ به سواالت 
درم��ورد اج��راي قان��ون ممنوعي��ت به كارگيري 
بازنشستگان در اين معاونت تشكيل شد. لعيا جنيدي 
دي��روز در گفت وگو با ايرنا اف��زود: يكي از موضوعات 
مطرح شده در جلسه روز گذشته شوراي علمي معاونت 
حقوقي رياس��ت جمهوري بررسي قانون ممنوعيت 
به كارگيري بازنشستگان و همچنين موضوع شهردار 
تهران و شهرداران بود. در اين جلسه پس از طرح نظرات 
مخالفان و موافقان فهرستي از سواالت و ابهامات تهيه 
شد، يكي از اين سوال ها اين بود كه اعمال قانون درمورد 
استاندارها و وضعيت بازخريدي ها چگونه خواهد بود . 
معاون حقوقي رييس جمهوري تصريح كرد: با توجه به 
فهرستي از سواالتي كه در اين خصوص وجود دارد و از 
طرف ديگر چون در قانون ابالغي مختصر ابهاماتي نيز 
وجود داشت به همين دليل اين كميته براي بررسي 

موضوعات تشكيل شد.
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اخبار

بررسي موانع واگذاري 
استقالل و پرسپوليس 

تس�نيم|عضو كميته تحقيق و تفحص مجلس 
از باش��گاه هاي اس��تقالل و پرس��پوليس گفت: در 
نشست هفته جاري اين كميته موانع واگذاري اين 
دو باشگاه بررسي مي شود.  محمداسماعيل سعيدي، 
با بيان اينكه موانع واگذاري دو باش��گاه پايتخت در 
جريان طرح تفحص افش��ا مي  ش��ود اف��زود: بدون 
ترديد واگذاري اصولي و منطقي باشگاه ها بسياري 
از رانت ه��ا را از بين مي  ب��رد. عضو كميته تحقيق و 
تفحص مجلس از باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس 
مهم ترين موضوع در واگذاري دو اين باشگاه را اهليت 
مالك عن��وان و اضافه كرد: در اين زمينه س��ازمان 
خصوصي س��ازي و وزارت ورزش و جوان��ان وظيفه 
مهمي بر عهده دارند كه البته سازمان خصوصي سازي 
به اين دليل كه بيشتر در پروژه هاي اقتصادي اهليت 
افراد را مي  س��نجد، به س��ختي مي  تواند در مسير 
شناخت افراد اقدام كند، بنابراين ضرورت دارد در اين 
مورد خاص وزارت ورزش به صورت جدي وارد عمل 
شود. سعيدي با اش��اره به اينكه در واگذاري باشگاه 
تراكتورسازي نيز حساسيت ها به ميزان دو باشگاه 
استقالل و پرسپوليس وجود داشت، گفت: استقالل و 
پرسپوليس نيز مي  توانند از همين الگو استفاده و به نحو 
مطلوبي اين دو باشگاه را واگذار كنند و مجلس شوراي 
اسالمي نيز در اين زمينه تاكيد جدي دارد كه اين دو 
باشگاه واگذار شود اما سال هاست مقاومت عجيبي 
براي واگذاري اين دو باش��گاه وجود دارد. وي اظهار 
داشت: مديريتي كه در باشگاه تراكتورسازي با وجود 
تمام مشكالت و بدهي هاي اعمال شده به خوبي پياده 
شد و عالوه بر پرداخت بدهي باشگاه و جذب بازيكنان 
شاخص، رضايت مندي مردم آذربايجان و هواداران 

باشگاه را نيز به دنبال داشته است. 

قدرت عمل تشكل هاي 
كارگري باال مي رود 

ايلنا|عل��ي خداي��ي از تصويب اصالحي��ه ماده ۶ 
آيين نامه انتخاب نمايندگان كارگري در هيات هاي 
تشخيص و حل اختالف خبر داد و گفت: اين اتفاق، 
قدرت عمل و توان تاثيرگذاري تشكل هاي كارگري 
را باال مي برد. علي خدايي )عضو كارگري شوراي عالي 
كار(، به مصوبه جديد ش��وراي عالي كار اشاره كرد و 
گفت: از اين به بعد احراز شرايط نمايندگان كارگري 
هيات هاي تش��خيص و حل اختالف برعهده خود 
كانون هاي كارگري گذاش��ته شده و خود تشكل ها 
اي��ن كار را انجام مي دهند. او تاكيد كرد: در جلس��ه 
اخير شوراي عالي كار اين تصميم به صورت سه جانبه 
گرفته ش��د و اكنون نيز براي اجرا ابالغ ش��ده است. 
وي افزود: در آيين نامه قديمي، وظيفه احراز شرايط 
برعهده وزارت كار بود و تشكل هاي عالي كارگري و 
نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار براي تغيير آن 
بسيار فشار آوردند و رايزني كردند تا توانستند به نتيجه 
مطلوب برسند. اصالحيه اخير دستاورد مثبتي براي 
فعاالن كارگري كه توانستند با كنش گري، تغييري 
به نفع كارگران ايجاد كنند. خدايي با تاكيد بر اينكه 
تغيير آيين نامه احراز شرايط نمايندگان كارگران در 
هيات هاي حل اختالف، گام مثبتي  است، افزود: اين 
تغيير، گامي است به س��مت استقالل تشكل هاي 
كارگري، وقتي خوِد تشكل ها، نمايندگان كارگري 
حل اختالف را تعيين كنند، از اعمال سليقه دولت 
جلوگيري مي ش��ود و نمايندگان كارگري هيات ها 
داراي استقالل عمل خواهند بود. اين فعال كارگري 
تاكيد كرد: اين اتفاق يكي از مطالبات كارگران بود كه 
با پيگيري نمايندگان كارگران عملي شد. اينكه دولت 
نقش��ي در ورود نمايندگان كارگران به هيات هاي 
تشخيص و حل اختالف نداشته باشد، مي تواند قدم 

مثبتي در جهِت استيفاي حقوق كارگران باشد.

منع مشاوران مالياتي از حضور 
در هيات هاي حل اختالف

فارس|دبيركل هيات ه��اي حل اختالف مالياتي 
از منع مشاوران رسمي مالياتي ايران جهت حضور 
درجلسات هيات هاي حل اختالف مالياتي موضوع 
بند ۳ ماده ۲۴۷ قانون ماليات هاي مستقيم خبر داد.

در نامه اي كه در اين باره، صادر ش��ده آمده است: در 
اجراي دستور رييس كل سازمان امور مالياتي كشور 
ذيل گزارش دادستان انتظامي مالياتي، به قرار اطالع 
واصله برخي از اعضاء محترم جامعه مشاوران رسمي 
مالياتي ايران موضوع ماده ۲۸ قانون ماليات بر ارزش 
افزوده داراي كارت عضويت، به عنوان نماينده بند ۳ 
ماده ۲۴۴ق.م.م و بعضا حسب مورد عالوه بر مشاور 
به عنوان وكي��ل موديان در هيات هاي حل اختالف 

مالياتي شركت مي نمايند.
بن��ا ب��ه مرات��ب مذك��ور و در اج��راي م��اده ۳۵ 
 اساس��نامه جامعه مش��اوران مالياتي ايران مصوب

1۲0۶۲/ ت ۴۲9۳9 ه�   مورخ ۲۸/ 1/ 1۳91 هيأت 
محترم وزيران، اعالم مي دارد: 

اعضاي جامعه مشاوران رس��مي مالياتي به عنوان 
عضو موضوع بند )۳( ماده )۲۴۴( قانون ماليات هاي 
مس��تقيم حق حضور در جلس��ات هيات هاي حل 
اختالف مالياتي را نخواهند داشت. بديهي است، به 
استثناء نمايندگان معرفي شده كانون وكالء و مركز 
امور مش��اوران حقوقي وكالء و كارشناسان صرفا به 
عنوان نماينده بند ۳ ماده ۲۴۴ق.م.م آن مراجع براي 
اعضاء خود، افرادي كه به عن��وان وكيل موديان در 
هيات هاي حل اختالف مالياتي شركت مي نمايند، 
در جلسات هيات هاي حل اختالف مالياتي به عنوان 
عضو موضوع بند )۳( ماده )۲۴۴( قانون ماليات هاي 
مستقيم حق حضور نخواهند داشت. خواهشمند است 
دستور فرماييد، به قيد فوري، نسبت به لغو احكام اين 
قبيل نمايندگان با هماهنگي مراجع معرفي كننده 
آنان و در خواست معرفي نماينده جايگزين در اجراي 
بخشنامه شماره ۵۵/ 9۳/ ۲00 مورخ 1۳/ 0۵/ 1۳9۳ 
اقدام و با اطالع دادستاني از نتيجه اقدامات انجام شده 

اين دفتر را نيز مطلع نمايند.

3 كالن

يك اقتصاددان جهش نرخ ارز را به نفع صادركننده هاي خاص توصيف كرد

پيشتازي تورم خوراكي ها در آمارهاي مركز آمار

نامه نمايندگان كارگري شوراي عالي كار خطاب به سرپرست وزارت كار: 

 توهم افزايش صادرات به دليل كاهش  ارزش پول ملي

تورم شهريور ركورد زد

شوراي عالي كار را در اسرع وقت برگزار كنيد

گروه اقتصاد كالن|
گزارش ه��اي گمرك از جريان تجاري ايران در س��ه 
ماهه اول امسال نشان مي دهد كه در اين بازه زماني 
صادرات غيرنفتي به 11 ميليارد و ۶1۸ ميليون دالر 
رسيده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1۵.۵۸ 
درصد افزايش داشته اس��ت. از سوي ديگر براساس 
اين گزارش در س��ه ماهه نخست امسال 11 ميليارد 
و ۲۵۳ ميليون دالر انواع كاال وارد كش��ور شد كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۷۶ درصد كاهش 
داشت. بر همين رو است كه تراز تجاري كشور در اين 
مدت مثبت ۳۶۵ ميليون دالر ش��ده اس��ت.افزايش 
صادرات كش��ور در اين مدت همراه با نوسان  قيمت 
ارز بوده است؛ اتفاقي كه برخي آن را به عنوان شاهد 
عيني اثبات اس��تدالل هايي راجع ب��ه نقش مثبت 
نرخ ارز در صادرات كش��ور مي آورند. آلبرت بغزيان 
در گفت وگ��و با »تعادل« ن��ه تنها اين اس��تدالل را 
قوي��ا رد مي كند، بلكه معتقد اس��ت اين گزاره نوعي 
كج انديش��ي در علم اقتصاد و حتي خيانت به كشور 
محسوب مي شود. استدالل هاي اين اقتصاددان در رد 
اين موضوع به چند بخش تقسيم مي شود: 1- اينكه 
اگر رابطه اي مس��تقيم و يك به يك بين افزايش نرخ 
ارز و صادرات وجود داشت، در بهار امسال با توجه به 
افزايش س��ه تا چها برابري دالر، اكنون بايد صادرات 
هم به همين تناسب افزايش مي يافت.۲- كشورهايي 
كه سياس��ت كاهش ارزش پول ملي خ��ود را به كار 
گرفته اند، با پيش ش��رط ها و بسترس��ازي هايي اين 
سياست را اجرا كرده اند؛ شرط هايي كه اين افزايش 
نرخ ارز به تورم افسارگسيخته و افزايش هزينه توليد 
نينجامد.۳- نكته مهم اين اس��ت كه افزايش نرخ ارز 
در اين كش��ورها همراه با كاهش و جايگزيني قيمت 
كاالهاي داخلي آنها شده است، اما اين امر در ايران به 
دليل نبود كاالهاي مشابه و كاهش قدرت خريد اتفاق 
نيفتاده است.۴- موضوع ديگر اين است كه سياست 
افزايش نرخ ارز بايد به نفع كل اقتصاد وبازيگران باشد 
در حال��ي كه در ايران اين امر در ظاهر و باطن تنها به 
نفع صادركننده ها بوده اس��ت؛ صادركننده هايي كه 
ارز خود را هم به كاالهاي لوكس و تجملي تبديل و به 

مصرف قشرهاي خاصي رسانده اند. 

    افزايش رقابت پذيري يا سود بادآورده؟
به گزارش »تعادل« بر اس��اس گ��زارش دفتر فناوري 
اطالعات و ارتباطات گمرك، صادرات غيرنفتي در بهار 
سال جاري به 11 ميليارد و ۶1۸ ميليون دالر رسيد؛ 
در حالي كه در سه ماهه نخست پارسال 10 ميليارد و 
۵۲ ميليون دالر كاال به خارج از كشور صادر شد. مطابق 
اين گزارش، صادرات كاالهاي غيرنفتي ايراني به چين 

در س��ه ماهه نخست امسال نس��بت به سال گذشته 
۶.0۸ درصد رشد داشت. همچنين صادرات غيرنفتي 
ايران به امارات متحده عربي و عراق به ترتيب ۴۳.۵۷ 
و 10.09 درصد افزايش يافت و در مقابل ش��اهد افت 
1۵.۲۸ درصدي صادرات به كره جنوبي بوديم. بر پايه 
اين گزارش در بهار امسال ميزان صادرات غيرنفتي به 
افغانستان ۲1.9۵ درصد و ساير كشورها 1۸.۷۷ درصد 

افزايش داشته است.
افزايش صادرات نش��انگر آن است كه وقتي ارز تغيير 
قيمت مي دهد و افزايش مي يابد كه البته در اين دوره 
نيز از جهش قيمت برخوردار بوده است، تاثير خود را در 
صادرات نشان مي دهد. البته به اين معنا نيست كه اگر 
اعداد نرخ ارز در همين رقم ها باقي بماند، تا دو الي سه 
ماه آينده مجددا اين روند افزايش صادرات ادامه داشته 
باشد؛ زيرا به هرحال تاثير نرخ ارز در مواد اوليه داخلي 
نيز خود را نشان خواهد داد و باعث مي شود تا قيمت هاي 
پايه تغيير كرده و سود متعادلي كه قبل از تغييرات نرخ 
ارز وجود داشته، بر بازار حاكم شود. بنابراين تاثيري كه 
سودهاي تغيير نرخ ارز در رشد صادرات نمايان كرده، 

در ماه هاي بعد كاهش خواهد يافت.
با اين حال برخي گروه ها ذي نفع و رسانه هاي حامي 
آنها به شدت از باال رفتن نرخ ارز حمايت مي كنند با اين 
توجيه كه اين افزايش صادرات به دليل باال رفتن نرخ 
ارز و افزايش رقابت پذيري كاالهاي داخلي در بازارهاي 
جهاني به دست آمده است. اين گروه نرخ موثر واقعي 
ارز ب��ه عنوان يكي از مهم تري��ن عوامل رقابت پذيري 
بين الملل��ي تلقي مي كنند و معتقدند ب��ا افزايش آن 
رقابت پذيري صادراتي كش��ور افزايش و با كاهش آن 
رقابت پذيري صادراتي كش��ور كاهش مي يابد. لذا از 
نظ��ر اين افراد حفظ يا ارتقاي ن��رخ موثر واقعي ارز اثر 
مثبت بر تراز تجاري كشور و كاهش آن اثر منفي بر آن 

خواهد داشت. 

    پيش شرط هاي افزايش نرخ ارز
آلبرت بغزيان، عضو هيات علمي دانش��گاه تهران در 
گفت وگو با »تع��ادل« توضيحات دقيق و قابل فهمي 
از س��ازوكار ارتباط اين دو متغير ارايه داد. بر اس��اس 
گفته هاي اين اقتصاددان تجربه كشورها نشان مي دهد 
اقتصادهايي كه ارزش پول ملي خود را به صورت رسمي 
نه غير رس��مي و در بازار و با ه��دف افزايش صادرات 
كاهش مي دهند در اين زمينه موفق بودند. اما اين امر 
با مفروضات و پيش شرط هايي بايد همراه باشد؛ اينكه 
نبايد با افزايش نرخ ارز تورم و هزينه توليد افزايش يابد 
بطوري كه كاالهاي صادراتي در داخل گران ش��ود و 
دولت را ناگزير به ممانعت از صادرات كاالهاي مورد نياز 
داخل كند. همچنين بايد اين تغييرات به نفع كل جامعه 

باشد، يعني بايد اشتغال و ثبات قيمت ها را برقرار كند نه 
اينكه تنها به نفع صادركننده ها باشد.

بغزيان گفت: اينكه برخي در حال حاضر با اين استدالل 
كه صادرات در حد ميليون دالر افزايش يافته اس��ت، 
تصميم بانك مركزي در كاهش شديد ارزش خارجي 
پول ملي را توجيه مي كنند، قابل قبول نيست. عالوه بر 
اين ارزي كه از طريق اين صادرات وارد مي شود به هيچ 
عنوان نفعي براي كليت اقتصاد ندارد چراكه تبديل به 
يكسري كاالي وارداتي لوكس و تجملي و غير ضروري 
يك قشر خاص مي شود، يا اينكه اين ارز را به قيمت 1۵ 
هزار تومان در بازار مي فروشند. آيا واقعا مي ارزد كه با اين 
هزينه ها نرخ ارز را تا اين حد افزايش دهيم؟ از نظر من 
اين توجيه عمق يك فاجعه را نشان مي دهد و چيزي 

جز خيانت نيست.
اين استاد دانشگاه درباره تاثير نرخ ارز بر افزايش صادرات 
كاالهاي داخلي در سه ماه اول امسال نيز گفت: اگر واقعا 
باال رفتن نرخ ارز در صادرات تاثير داش��ت بايد اكنون 
كه نرخ ارز از ۴ هزار به 1۵ هزار رسيده است، به همان 
نسبت نيز صادرات افزايش مي يافت. اينكه اين اتفاق 
نيفتاده است نشان مي دهد اين افزايش نرخ ارز به ضرر 
توليد داخلي تمام شده است. اينكه مثال هزينه توليد 

يك خودرو اكنون ۲۵ ميليون تومان شده است چگونه 
مي تواند در بازارهاي جهاني قابليت رقابت داشته باشد؟ 
مگر اينكه ما با همان ۴ هزار دالر كه قبال بود بفروشد و 
ارزش توماني آن ۴ ضرب در 1۵ هزار تومان مي شود، 
يعني ۶0 ميليون تومان قيمت فروش و عايد كارخانه 
مي شود.اما اين موضوع به قيمت گران شدن اين كاال 

براي مصرف كننده داخلي تمام مي شود.
آلبرت بغزيان در ادامه گفت: از طرف ديگر آنطور كه در 
كشورهايي مانند چين تجربه شده يعني افزايش نرخ 
دالر موجب كاهش واردات و جايگزيني كاالهاي داخلي 
آنها شده، در ايران اين اتفاق نيفتاده است. دليل اين امر 
اين است كه در ايران كاالهايي براي جايگزيني وجود 
ندارد. از طرف ديگر اگر ه��م كااليي براي جايگزيني 
وجود داشته باشد، به دليل تورم و كاهش قدرت خريد 
مصرف كننده ه��ا، تقاضايي براي آنه��ا وجود نخواهد 

داشت.
وي با بيان اينكه اينها نش��ان مي دهد كه دس��تكاري 
نرخ ارز اصال سياس��ت درستي نبوده است، گفت: اين 
سياس��ت تنها به نفع عده اي معدود از صادركننده ها 
بوده اس��ت؛ عده اي صادركننده كه كاري با اشتغال و 

نفع جامعه ندارند. 

وي درباره نف��ع دولت در افزايش ن��رخ ارز هم گفت: 
اين وضعيت تا ح��دودي هم مي تواند موجب افزايش 
درآمدهاي دولت شود، چراكه مي تواند دالرهاي نفتي 
خود را با قيمت باالتري تبديل كند. اما بعيد مي دانم كه 
دولت تبعات منفي اين وضعيت مانند كاهش اشتغال، 
افزايش تورم را ناديده بگيرد، لذا هزينه اين موضوع بيش 

از عايدي آن است.
اين اقتصاددان درباره سياست هاي كشورهايي مانند 
چين كه ارزش پول خود را كاهش مي دهند نيز گفت: 
اين كش��ورها نرخ ارز را ب��راي رقابت پذيري و كاهش 
قيمت كاالهاي خود نسبت به كشورها كاهش مي دهند. 
اما اين سياست موجب افزايش نرخ تورم نمي شود. اين 
سياست در شرايطي در اين كشورها اجرا مي شود كه 
آنها مواد اوليه وارداتي زي��ادي ندارند و از طرف ديگر 
تكنولوژي توليدي بااليي دارند. لذا اين كش��ورها در 
بستري آماده شده اين سياس��ت را اجرا مي كنند، در 
حالي كه اجراي اين سياست در ايران موجب افزايش 
قمي��ت واردات مواد اولي��ه و س��پس كاالي گران تر 
مي ش��ود. در طرف مقابل به دليل پايين بودن قدرت 
خريد جامعه تقاضاي كل كاهش و اقتصاد دچار ركود 

تورمي مي شود.

مركز آمار ايران نرخ تورم مصرف كننده براي شهريور 
ماه س��ال جاري را 11.۳ درصد اعالم كرد كه نشان 
مي دهد اين ش��اخص پس از دو سال دو رقمي شده 
است. از س��وي ديگر تورم ماهانه ش��هريور ماه سال 
1۳9۷ نس��بت به ماه قبل ۵.۴ درصد ب��وده كه اين 
نيز يك نوع ركورد ش��كني محس��وب مي شود. چرا 
ك��ه از ابتداي س��ال 90 تاكنون در هي��چ ماهي نرخ 
تورم به اندازه ش��هريور ماه امس��ال ب��اال نرفت و اين 
در كنار ركود ش��كني مش��ابه مرداد ماه با تورم ۵.۲ 
درصدي نگراني از ش��تاب فزاينده تورم تا پايان سال 
را تشديد مي كند. بايد به اين نكته توجه كرد از آبان 
ماه تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران آغاز مي شود 
و اگر رويه سرازير شدن منابع كشور به بازار ارز ادامه 
پي��دا كند و دولت نتواند مناب��ع كافي براي كاالهاي 
اساس��ي و نيازهاي توليد را با ارز مناسب تامين كند، 
تورم س��االنه هم ممكن اس��ت ركورد شكني كند. 
بررسي نرخ تورم ماهانه ش��ش ماهه نخست امسال 
نشان مي دهد نرخ تورم ۶ ماهه به بيش از 19 درصد 
رسيده و ادامه اين روند نرخ تورم را به باالترين ميزان 
خود در تمام س��ال هاي بعد از انقالب خواهد رساند. 
نبايد فراموش ك��رد در س��ال هاي 91 و 9۲ كه نرخ 
تورم به ارقام بي سابقه بيش از ۳0 درصدي رسيد، در 
هيچ كدام از ماه هاي آن س��ال ها و سال 90 هيچگاه 
نرخ تورم ماهانه دوبار پي در پي به بيش از پنج درصد 
نرسيده بود. پيش تر حسين راغفر كارشناس اقتصادي 
و مدرس دانش��گاه الزهرا در گفت وگ��و با »تعادل« 
پيش بيني كرده بود نرخ تورم امسال تا پايان سال به 

۶0 درصد افزايش يابد.
به گزارش »تعادل«، آخرين گزارش مركز آامار ايران 
حاكي از آن اس��ت كه پس از چند سال، آن چيزي كه 
از مدت ها قبل پيش بيني ها از وقوع آن خبر مي دادند، 
رخ داد، تورم دو رقمي شد. آن طور كه اين نهاد رسمي 
آماري در كش��ور مي گويد تورم دوازده ماه منتهي به 
شهريور امسال 11.۳ درصد است. بر اين اساس شاخص 
كل خدمات و كاالهاي مصرفي در كش��ور در شهريور 

ماه ۵.۴ درصد نس��بت به مرداد ماه رشد كرده است. 
همچنين تورم نقطه به نقطه يا نسبت شاخص كل به ماه 
مشابه سال قبل ۲۵.۷ درصد اعالم شد كه به معناي آن 
است كه خانوارهاي ايران بطور ميانگين ۲۵.۷ درصد 
بيش از شهريور 9۶ بايد براي خريد يك مجموعه كاال و 
خدمات يكسان هزينه كنند. اين در حالي است كه تورم 
نقطه به نقطه مرداد ماه 19.۳ درصد بود. بر اين اساس 
مي توان ادعا كرد نرخ تورم در ماه هاي آينده احتماال به 
مسير افزايشي خود ادامه دهد. شاخص قيمت در گروه 
خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات نسبت به ماه قبل 
۶.۴ درصد و در گروه كاالهاي غير خوراكي و خدمات 
پنج درصد رشد نشان مي دهد. تورم نقطه به نقطه اين 
دو گروه به ترتيب ۳۶.1 درص��د و ۲1.۷ درصد اعالم 
ش��د. نرخ تورم خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات 
1۴.۳ درصد است كه به معناي باالتر بودن سه درصدي 
قيمت اين گروه از كاالها نسبت به تورم كل كشور است. 
درنتيجه خانواده هاي ايراني براي تامين معيشت خود 
در شهريور ماه فشاري بيشتر رانسبت به كاالهاي ديگر 

متحمل شدند. 

    دخانيات، گوشت و ميوه پيشتازان تورم
شاخص قيمت كل براي خانوارهاي شهري ايران در 
شهريور 1۳9۷ نسبت به ماه قبل رشد ۵.۳ درصدي 
نشان داد و تورم نقطه به نقطه در اين بخش با رسيدن 
به ع��دد ۲۵.۷ درصد، عمال ۶.۳ درصد نيز نس��بت 
ب��ه مردادماه افزاي��ش يافت. در بخ��ش خانوارهاي 
روستايي فش��ار تورمي بيش از نقاط شهري بود، در 
روستاها شاخص كل نسبت به مرداد ماه ۵.۸ درصد 
افزايش يافت و تورم نقط��ه به نقطه نيز ۲۶.1 درصد 

محاسبه شد.
در شهريور ماه تمامي بخش هاي زير مجموعه شاخص 
كل با افزايش قيمت مواجه شدند. به بيان ديگر تمام 
كاالها و خدماتي كه در گزارش مركز آمار مورد بررسي 
قرار گرفتند، افزايش قيمت را تجربه كردند. در گروه 
مواد خوراكي، آشاميدني ها و دخانيات بيشترين تورم 
كل را دخانيات با تورم ۳۳.1 درصدي تجربه كرد. تورم 
نقطه به نقط��ه در اين بخش نيز 11۷.۳ درصد اعالم 
شد. همچنين تورم گوشت قرمز و ماكيان نيز 1۸.۸ 
درصد محاسبه شد و تورم نقطه به نقطه آن هم ۳۶.۶ 

درصد است. بعد از دخانيات بيشترين تورم نقطه به 
نقطه را ميوه و خشكبار داشتند كه در شهريور امسال 
نسبت به سال گذش��ته ۷۵.۵ درصد افزايش قيمت 
داش��ت. همچنين قيمت ماهي ها و صدف داران در 
شهريور امسال نسبت به ش��هريور سال گذشته ۴0 
درصد گران تر شده است. در ميان تمام كاالهاي اين 
بخش تنها نرخ تورم آب، برق و سوخت چندان گران تر 
ش��ده و تورم كلي ان 1.۷ درصد و تورم نقطه به نقطه 
آن ۲.۶ درص��د بود و مابقي كاالها همگي تورم نقطه 
به نقطه دو رقمي داش��تند. همچنين تورم بهداشت 
و درمان و آموزش نيز ب��ه ترتيب 9.۵ و 1۲.۳ درصد 
اعالم شد كه بر اين اساس نسبت قيمت هاي اين دو 
گروه در شهريور ماه امسال نسبت به سال گذشته هم 

به ترتيب 1۷.۴ درصد و 1۴.۲ درصد محاسبه شد.
در ميان سه گروه كاالي با دوام، بي دوام و كم دوام نيز 
بيشترين تورم ساالنه را كاالهاي بادوام با 1۶.۷ درصد 
داشتند و كاالهاي بي دوام و كم دوام به ترتيب 11.۵ و 
10.۷ درصد گران تر شدند. اين در حالي است كه تورم 
نقطه به نقطه كاالهاي با دوام به رقم كم سابقه ۶۸.۷ 
درصد رس��يده اس��ت. به اين معنا مي توان ادعا كرد 
كاالهاي با كيفيت تورمي به مراتب بيشتر از كاالهاي 
ك��م كيفيت داش��تند و از اين منظ��ر مي توان گفت 

به زودي كيفيت مصرف در كشور متاثر خواهد شد. 

    دو ركورد شكني ماهانه
تورم 11.۳ درصدي شهريور ماه 1۳9۷ از چند منظر 
يك ركورد ش��كني در س��ال هاي گذشته محسوب 
مي شود. از فرودين 1۳9۵ تاكنون هيچگاه نرخ تورم 
به اندازه شهريور ماه باال نرفته بود. پيش از اين باالترين 
نرخ تورم ماهانه در فروردين ماه 1۳9۵ ثبت شده بود 
كه در آن زمان نرخ افزايش شاخص قيمت كاالهاي و 
خدمات 10.۶ درصد بود كه بسيار سريع كاهش يافت 
و از آن زمان تاكنون تورم تك رقمي در كشور وجود 
داشت. تك رقمي شدن تورم براي ماه هاي متوالي به 
عنوان مهم ترين دستاورد اقتصادي چهار ساله نخست 

دولت روحاني معرفي مي شد و از قضا يكي از مهم ترين 
نقاط اتكا روحاني در دور دوم كانديداتوري خود بود. 
تورم تك رقمي كه ماحصل توافق ايران با كشورهاي 
1+۵ و امضاي معاهده برجام بود با كنار كشيدن كاخ 

سفيد از اين توافق عمال از دست رفت.
از س��وي ديگر بررسي ش��اخص درصد تغيير ماهانه 
ش��اخص قيم��ت كل كااله��ا و خدم��ات مصرفي 
خانواره��اي كش��ور، حاكي از نكاتي اس��ت كه روند 
آتي حركت قيمت ها را تا حدودي نشان مي دهد. در 
حالي تغيير ماهانه قيمت ها در شهريور ماه امسال ۵.۴ 
درصد اعالم شده كه اين رقم از ابتداي دهه 90 تاكنون 
بي سابقه محسوب مي شود. اهميت اين مساله زماني 
بيشتر مي ش��ود كه بدانيم از ابتداي دهه 90 تاكنون 
تنها سه بار شاخص قيمت كاالها در ماه بيش از پنج 
درصد رشد كرده، يك بار در شهريور ماه امسال، يك 
بار در مرداد ماه س��ال جاري و يك بار نيز در مهرماه 
سال 1۳91. تورم مرداد ماه امسال ۵.۲ درصد و تورم 

آبان سال 91 نيز ۵.1 درصد بوده است.
به اين اعتبار مي توان گفت دولتي  كه دو س��ال تورم 
ي��ك رقمي را عملي كرد خ��ود در دو ماه دوبار ركود 
بيشترين نرخ تورم ماهانه را شكست. مركز آمار ايران 
تورم س��ال هاي 1۳91 و 1۳9۲ را به ترتيب ۲9.۵ و 
۳۲.۸ درصد اعالم كرده بود و اگر اين مبنا باش��د، در 
شش ماهه نخس��ت س��ال جاري نرخ تورم در چهار 
ماه بيشتر از نرخ تورم س��ال 1۳91 بود. آن سال نيز 
نوسانات بازار ارز كار خود را كرد و همزماني نوسانات 
با تحريم هاي امريكا به ش��دت اقتصاد كشور را متاثر 
كرد به گونه اي كه پس از آن براي چندين سال ركود 
تورمي بر كش��ور حاكم ش��د. اكنون دو ركود شكني 
ماهانه پي در پي، نگراني را براي آينده افزايش مي دهد 
چرا كه در شش ماهه نخست سال جاري مجموع تورم 
ماهانه كل به 19.۳ درصد رسيد و چنانچه اين مسير تا 
پايان سال با همين شتاب فعلي ادامه پيدا كند، آن گاه 
رسيدن به تورم ۵0 درصدي يك اتفاق محتمل براي 

كشور خواهد بود.

نمايندگان كارگري شوراي عالي كار در نامه اي خطاب 
به سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواستار 

برگزاري جلسه شوراي عالي كار شدند.
به گزارش ايلنا، پس از تاخير طوالني در برگزاري جلسه 
شوراي عالي كار و بي نتيجه ماندِن پيگيري هاي كارگران و 
نمايندگان كارگري، سه عضو كارگري شوراي عالي كار در 

نامه اي خطاب به انوشيروان محسني بندپي )سرپرست 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي( خواس��تار برگزاري 

جلسه شوراي عالي كار در اسرع وقت شدند.
در نامه اي كه به امضاي هر س��ه عضو كارگري شوراي 
عالي كار )علي خدايي، آيت اسدي و احمدرضا معيني(  
رسيدهبر ضرورت برگزاري جلسه شوراي عالي كار تاكيد 

شده است. متن كامل نامه به اين شرح است: همان گونه 
كه مطلع هستيد حضرتعالي به واسطه سرپرستي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي همزمان مسووليت شوراي 
عالي كار را نيز دارا مي باشيد؛ براساس ماده 1۶۷ و 1۶۸ 
قانون كار جلسات اين شورا به صورت ماهيانه و در صورت 
تقاضاي س��ه نفر از اعضا، به ص��ورت فوق العاده برگزار 

مي گردد. يادآور مي شويم جلسه اين شورا براي آخرين 
بار در تاريخ 9۷/۵/۳ قريب به دو ماه قبل تشكيل گرديد و 
درخواست سه نفر عضو كارگري اين شورا براي برگزاري 
جلسه فوق العاده نيز بالاثر بوده است با توجه به وضعيت 
اقتصادي پيش آمده و فشار مضاعف كاهش قدرت خريد 
كارگران كه به تاييد كميته سه جانبه مزد رسيده است، 

مستدعي است در اسرع وقت نسبت به تشكيل جلسه اين 
شورا با موضوع ترميم قدرت خريد كارگران اقدام نمايند.

الزم به توضيح است پيگيري هاي صورت گرفته براي 
تشكيل جلسه از دبير محترم شورا به نتيجه نرسيده است 
عمل به قانون و احترام به درخواست شركاي اجتماعي، 

انتظار كارگران از حضرتعالي است.
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بانك و بيمه4اخبار
گشایش اعتبار اسنادی داخلی 

در بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد جهت تسهیل انجام معامالت تجاری 
و بازرگانی، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی 
می کند.  به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، 
خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی 
بانک پاس��ارگاد ضمن اعالم این خبر گفت: یکی از 
نیازهای موجود در فعالیت های تجاری و اقتصادی، 
انجام معامله بین خریدار و فروشنده در فضای قابل 
اعتماد و بدون ریسک اس��ت. بانک پاسارگاد با ارائه 
خدمات گش��ایش اعتبار اس��نادی داخلی ضمن 
اعتمادسازی میان طرفین قرارداد کلیه شرایط الزم 
برای انجام معامله بدون ریسک را برای خریداران و 
فروش��ندگان داخلی فراهم می کند.  وی ادامه داد: 
خریداران با استفاده از این خدمات می توانند از مزایایی 
نظیر تأمین کاال یا مواد اولی��ه با حداقل نقدینگی، 
دریافت اعتبار با کارمزد کمتر از تسهیالت و پرداخت 
وجه به فروشنده بعد از اجرای کامل تعهدات توسط 
ایشان برخوردار ش��وند. همچنین فروشندگان نیز 
ضمن اعتماد به خریدار از دریافت کامل مبلغ قرارداد 
فروش اطمینان حاص��ل می کنند.  رفیعی تصریح 
کرد: تسهیل مبادالت تجاری، انعطاف پذیری با نیاز 
مشتری، کارمزد گش��ایش به مراتب کمتر از سود 
تسهیالت، اطمینان از پرداخت وجه و توجه به کیفیت 
کاالی مورد معامله از مزایای این خدمت است.  وی 
در پایان خاطرنشان کرد: مشتریان گرامی می توانند 
برای کس��ب اطالعات بیش��تر و  بهره مندی از این 
خدمت به شعبه  های بانک پاسارگاد در سراسر کشور 
مراجعه کنند. همچنین مرکز مشاوره و اطالع رسانی 
بانک پاسارگاد به شماره 82890 و سیستم دریافت 
نظرها در سایت بانک به آدرس www.bpi.ir آماده 

ارایه مشاوره و پاسخگویی به مشتریان است. 

 افزایش سقف برداشت به
500 هزار تومان در ایام اربعين 

بانك مركزي از بانك ها و موسسات اعتباري غیربانكي 
خواس��ت تمهیدات الزم به منظور رفاه حال زائران 
اربعین حسیني از جمله »تعیین شعب كشیك«، 
»نصب خودپرداز«، »افزایش سقف برداشت نقدي 
از خودپردازه��ا به ص��ورت درون بانك��ي« و دیگر 
برنامه ریزي هاي الزم را در دستور كار قرار دهند. به 
گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در این بخشنامه، 
بانك ها و موسسات اعتباري غیربانكي ملزم شدند 
شعب كشیك مورد نیاز در استان هاي ایالم، كرمانشاه 
و خوزستان را به منظور ارایه خدمات به زائران تعیین 
كنند. به موجب این بخش��نامه، به هنگام برگزاري 
مراسم اربعین حسیني، بانك ها و موسسات اعتباري 
غیربانكي مجاز به افزایش س��قف برداشت نقدي از 
دستگاه هاي خودپرداز تا مبلغ پنج میلیون ریال از 
طریق تنظیم منوي برداش��ت وجه به صورت درون 
بانكي، هستند. یادآور مي شود، افزایش سقف برداشت 
نقدي از دستگاه هاي خودپرداز تا مبلغ پنج میلیون 
ریال، صرفًا از تاریخ 18 مهر ماه تا تاریخ 20 آبان ماه 
سال جاري قابل انجام است. همچنین نظام بانكي 
كشور باید تدارك الزم را براي افزایش میزان نصب، 
راهبري و نگهداري امكانات پرداخت الكترونیك اعم 
از خودپرداز، پایانه فروش، كیوسك و نظایر آن در نقاط 
مرزي چزابه، شلمچه، مهران و خسروي به عمل آورد.

الزم به ذكر اس��ت، بانك مركزي در این بخش��نامه 
به منظور تسهیل انجام عملیات منظم پول رساني، 
خدمات مالي و پرداخت، از شبكه بانكي خواسته است 
ضمن برقراري كشیك فعال، نوع و مقدار اسكناس 
مورد نیاز در ایام برگزاري راهپیمایي اربعین حسیني 
را برآورد و به ناظر پولي بانك مركزي مستقر در استان 

مربوط اعالم كند. 

 توسعه بيمه هاي تخصصي
و زندگي ضرورت جامعه است

گ�روه بانك و بيمه| سرپرس��ت وزارت اقتصاد با 
ابراز نارضایتي از وضعیت توانگري بیمه ایران گفت: 
برنامه صنعت بیمه كشور به سمت تخصصي شدن 
شركت هاي بیمه اي، حركت شایسته و مهمي است 
كه باید بطور جدي تري به آن پرداخته شود. به گزارش 
تعادل، سیدرحمت اهلل اكرمي سرپرست وزارت امور 
اقتصادي و دارایي در مجمع عمومي سالیانه عادي 
بیمه مركزي با بیان مطلب باال گفت: سمت و سوي 
بیمه مركزي به سمت ارایه مجوز بیمه هاي تخصصي 
مانند بیمه هاي زندگي، در ش��رایط كنوني به نفع 
جامعه خواهد بود. وي در بخش دیگري از س��خنان 
خود بر بهره گیري از حداكثر ظرفیت قانوني شوراي 
عالي بیمه به عنوان نهاد عالي قانونگذاري صنعت بیمه 
تاكید كرد و گفت: براي تحقق اهداف از پیش تعیین 
شده باید از تمامي قابلیت هاي قانوني و تخصصي بیمه 
استفاده كرد. رییس مجمع بیمه مركزي ادامه داد: با 
توجه به تخصصي بودن فعالیت هاي بیمه مركزي، 
تمركز بر تایی��د صالحیت فني و تخصصي مدیران 
ارشد صنعت بیمه، بسیار مهم و كلیدي است كه نشان 
مي دهد همه مدیران و افرادي كه در شركت هاي بیمه 
فعال هستند نیروهاي قابل اتكایي هستند. همچنین 
غالمرضا سلیماني كه در مجمع عمومي عادي سالیانه 
بیمه مركزي س��خن مي گفت با اع��الم این مطلب 
افزود: توسعه بیمه هاي زندگي از راهبردهاي جدي 
بیمه مركزي است كه هم امنیت اقتصادي كشور را 
تامین مي كند و هم پشتوانه اي مناسب براي اقشار 
آسیب پذیر محسوب مي شود. وي افزایش ضریب نفوذ 
بیمه در جامعه را در گرو اجراي برنامه هاي توسعه اي 
دانست و افزود: در حال حاضر رشد حق بیمه تولیدي 
قابل قبول و رضایت بخش اس��ت و در كنار این رشد 
كمي باید مباحث مربوط به بخش وصولي صنعت 
بیمه را هم با جدیت دنبال مي كنیم. رییس شوراي 
عالي بیمه افزایش ضریب تورم را از آسیب هاي توسعه 
صنعت بیمه دانست و تصریح كرد: صنعت بیمه وظیفه 
گستراندن چتر آرامش و امنیت در جامعه را بر عهده 
دارد و براي نیل به این مقصود باید س��طح توانگري 

شركت هاي بیمه افزایش پیدا كند.

بانك ها در 5 ماه اول 240 هزار ميليارد تومان به بخش هاي اقتصادي تسهيالت پرداخت كردند

تعادل از تازه ترين تحوالت بازار ارز و سكه گزارش مي دهد

ميانگين پرداخت وام به 70 ميليون تومان رسيد

سهم كشاورزي در تسهيالت بانكي از مسكن بيشتر شد

تمایل بازار ارز و سکه به رشد قيمت ها

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
رشد تسهیالت دهي بانك ها در پنج ماه اول سال 97 
به 15.6 درصد كه نسبت به رشد وام دهي بانك ها در 
مدت مشابه سال هاي قبل كمتر بوده است، كاهش 
سهم سرمایه درگردش به 61 درصد كل تسهیالت 
بانكي، افزایش سهم خرید مسكن و كاالي شخصي 
به 12.8 درصد كل وام ها، سهم 15.5 درصدي ایجاد 
و توس��عه و تعمیر به عنوان امور توسعه اي، میانگین 
پرداخ��ت بیش از 70 میلیون تومان وام به بیش از 3 
میلیون و 428 هزار واح��د اقتصادي از وی  ژگي هاي 
عمده عملكرد تس��هیالت دهي بانك ه��ا در پنج ماه 
اول بوده كه نش��ان مي دهد بانك ها انضباط و دقت 
بیش��تري در پرداخت داش��ته اند تا از این طریق به 
كاهش مطالبات مع��وق خود كمك كنند و رش��د 
نقدینگي را تاحدودي مهار كرده و همچنین به رونق 

و رشد تقاضا كمك كنند. 
به گ��زارش تعادل، تس��هیالت پرداختي بانك ها به 
بخش هاي اقتصادي در 5 ماهه نخست سال 1397 
با رق��م 240 هزار و 799 میلی��ارد تومان و افزایش 
32560 میلیارد توماني، در مقایس��ه با دوره مشابه 
سال قبل معادل 15.6 درصد افزایش داشته است.

براساس گزارش تسهیالت پرداختي 5 ماه اول سال 
97، سهم تس��هیالت پرداختي در قالب سرمایه در 
گردش در كلیه بخش هاي اقتصادي مبلغ 1484.1 
هزار میلیارد ریال معادل 61.6 درصد كل تسهیالت 
پرداختي بوده كه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 
مبلغ 149.5 هزار میلیارد ریال معادل 11.2 درصد 
رشد داشته است. این س��هم 61 درصدي اگرچه با 
افزایش رقم همراه بوده اما نس��بت به س��هم باالي 
64 تا 70درصدي س��ال هاي قبل ب��ا كاهش همراه 
بوده و نشان دهنده توجه بیشتر بانك ها به وام هاي 
توس��عه اي، ایجاد، تعمیر، خرید كاالي ش��خصي و 

مسكن بوده است.
همچنین س��هم تس��هیالت پرداختي بابت تأمین 
س��رمایه در گردش بخ��ش صنعت و مع��دن در 5 
ماهه س��ال جاري معادل 570.3 هزار میلیارد ریال 
بوده كه حاك��ي از تخصیص 38.4درص��د از منابع 
تخصیص یافته به سرمایه در گردش كلیه بخش هاي 
اقتصادي به بخ��ش صنعت بوده اس��ت. از مجموع 
680 هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختي در بخش 
صنعت و مع��دن نیز مبلغ 570.3 هزار میلیارد ریال 
)معادل 83.9 درصد( براي تأمین سرمایه در گردش 
پرداخت شده است كه بیانگر توجه و اولویت دهي به 
تأمین منابع براي این بخش توسط بانك ها در سال 

جاري است.
همچنین سهم سرمایه در گردش در بخش كشاورزي 
68 درصد، مسكن و ساختمان 17 درصد، بازرگاني 

72 درصد و خدمات 50 درصد بوده است. 

    ميانگين 70 ميليون توماني  
در این 5 م��اه بیش از 3 میلی��ون و 428 هزار واحد 
اقتص��ادي با میانگین 70 میلی��ون تومان وام بانكي 
دریافت كرده ان��د وكل بخش هاي اقتصادي بیش از 
240 هزار میلیارد تومان تسهیالت دریافت كرده اند. 
 بخش صنعت باالترین رق��م میانگین وام دریافتي 
را داش��ته و ب��ا تع��داد 99204 فقره تس��هیالت به 
بخش صنعت و معدن میانگی��ن پرداختي هر فقره 
685میلیون توم��ان بیش از 68 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت جذب كرده اس��ت كه بیشتر از میانگین 

پرداختي سایر بخش ها است.

از س��وي دیگر، در بخش بازرگاني با 414 هزار واحد 
اقتصادي و رقم 32 هزار میلیارد تومان تس��هیالت، 

میانگین هر وام 77 میلیون تومان بوده است. 
همچنین بخش خدمات نیز با تعداد 1 میلیون و 918 
هزار و 933 فقره تسهیالت با میانگین پرداخت هر 
فقره 51 میلیون تومان در رتبه سوم از نظر میانگین 
هر فقره وام بوده و بی��ش از 98 هزار میلیارد تومان 

تسهیالت جذب كرده است.
بخش مس��كن و س��اختمان نیز با تعداد 444 هزار 
دریافت وام، میانگین تسهیالت 46 میلیون توماني 
داش��ته و بیش از 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت 

جذب كرده است.
در آخر نیز بخش كش��اورزي با بی��ش از 550 هزار 
دریافت كنن��ده وام، مبل��غ 21705 میلیارد تومان 
تس��هیالت ب��ه خ��ود اختص��اص داده و میانگین 
 ه��روام بخ��ش كش��اورزي 39 میلی��ون توم��ان

بوده است. 
این ارقام در مقایس��ه با میانگین دریافتي هر بنگاه 
اقتص��ادي در دوره ه��اي قبل نش��ان مي دهد كه از 
میانگین پرداختي به هر بنگاه كاس��ته ش��ده است 
ب��ه عبارت دیگر، با وجود افزای��ش تعداد قابل توجه 
دریافت كنندگان وام و تسهیالت بانكي، رقم میانگین 

آنها كاهش داشته است. 
بخش خدمات با 98 هزار میلیارد تومان و سهم بیش 
از 41 درصد از كل تسهیالت، صنعت و معدن با 68 
هزارمیلیارد تومان و بیش از 28 درصد تس��هیالت، 
بازرگاني با 32 هزار میلیارد تومان و سهم 13 درصد 
تسهیالت، كش��اورزي با 21 میلیارد تومان با سهم 
9درصدي از كل تسهیالت، مس��كن و ساختمان با 
بیش از 20 ه��زار میلیارد تومان و س��هم بیش از 8 
درصد تس��هیالت، به ترتیب بیش��ترین تا كمترین 

تسهیالت را به خود اختصاص داده اند.
نكته مهم این اس��ت كه براي اولین بار در دوره هاي 
اخیر، سهم بخش كشاورزي با 9 درصد كل تسهیالت 
از مسكن و ساختمان با س��هم 8 درصدي در جذب 

تس��هیالت بیشتر ش��ده و این موضوع نشان دهنده 
ركود بخش مس��كن و ساختمان و در نتیجه كاهش 

دریافت تسهیالت بانكي بوده است. 

    افزایش سهم ایجاد و توسعه و خرید كاالي 
شخصي و مسكن 

عملكرد تسهیالت دهي بانك ها در 5 ماهه ابتدایي 
س��ال 1397نش��ان مي دهد كه سهم س��رمایه در 
گردش از كل تسهیالت بانك ها كه در خرداد 97 به 
63 رسیده بود، در مرداد ماه 97 و پنج ماه اول سال 

كاهش یافته و به 61.6 درصد رسیده است.
این نكته نش��ان مي دهد كه بانك ه��ا براي وام هاي 
توس��عه اي از جمله ایج��اد، توس��عه و تعمیرات و 
همچنین خرید كاالي ش��خصي كه به رشد تقاضا 
و رون��ق واحده��اي تولیدي كمك مي كند، س��هم 

بیشتري قائل شده اند. 
براساس گزارش تسهیالت پرداختي به بخش هاي 
اقتصادي در 5 ماه اول س��ال 97 كه از س��وي بانك 
مركزي منتشر شده، بانك ها در این پنج ماه، معادل 

240 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت كرده اند 
كه سرمایه در گردش با رقم 148 هزار میلیارد تومان 
معادل 61 درصد از كل تسهیالت سهم داشته است. 
این رش��د 15 درصدي تسهیالت در 5 ماه اول سال 
97 نسبت به مدت مشابه س��ال 96 نشان مي دهد 
كه در مرداد ماه س��رعت تس��هیالت دهي افزایش 

یافته است.
زیرا تس��هیالت پرداختي بانك ها طي 4 ماهه سال 
1397 نیز به بخش هاي اقتص��ادي مبلغ 1671.3 
هزار میلیارد ریال بود كه در مقایس��ه با دوره مشابه 
سال قبل مبلغ 138.2 هزار میلیارد ریال )معادل9 

درصد( افزایش داشته است.
این ارقام نش��ان مي دهد كه رش��د تسهیالت دهي 
بانك ها نس��بت به رش��دهاي ب��االي 30 درصدي 
س��ال هاي قبل كاهش یافته و به خاطر رشد شدید 
نقدینگي و همچنین تورم حاصل از تحریم ها و رشد 
نرخ ارز در ماه هاي اخیر، التهابات بازار، ركود برخي 
بخش هاي اقتصادي، رش��د مطالبات معوق، تهاتر 
بدهي، سیاست هاي انضباط مالي و جذب سپرده و 
نقدینگي، بانك ها تالش دارند كه تس��هیالت دهي 

خود را حساب شده افزایش دهند. 

    سهم 15.5 درصدي ایجاد و توسعه و تعمير 
همچنین س��هم تس��هیالت براي ایجاد واحدهاي 
جدی��د نیز با رق��م 20574 میلیارد توم��ان معادل 
8.5درصد از كل تس��هیالت بوده اس��ت. از س��وي 
دیگر، توس��عه واحدها و فعالیت هاي اقتصادي نیز با 
رقم 12093میلیارد تومان س��هم 5 درصدي از كل 

تسهیالت داشته است.
همچنین تعمیرات بنگاه ها نیز با رقم 4870میلیارد 
تومان سهم 2درصدي از كل تسهیالت داشته است. 
براین اس��اس، جمع ارقام مربوط به امور توسعه اي 
ایجاد،  توس��عه و تعمیرات كه به توسعه و گسترش 
بخش هاي اقتصادي كم��ك مي كند، معادل 15.5 

درصد كل تسهیالت بانك ها بوده است. 

    سهم 12.8 درصدي خرید مسكن و
كاالي شخصي 

نكته مهم دیگر توجه بانك ها به رونق و رش��د تقاضا 
براي كاالهاي ساخته شده توسط بنگاه ها بوده است 
و پرداخت وام براي خرید كاالي شخصي كه به رونق 
و ایجاد تقاضا براي كاالهاي ساخته شده داخلي كمك 
مي كن��د و با رقم 17723 میلیارد تومان س��هم 7.4 

درصدي از كل تسهیالت داشته است. 
همچنین خرید مسكن نیز با رقم 13015 میلیارد 
تومان س��هم 5.4درصدي از كل تس��هیالت دارد. 
این نكته نش��ان مي دهد كه بانك ه��ا براي خرید و 
كمك به تقاضا و رونق بنگاه ها روي هم 12.8 درصد 
از تس��هیالت را به وام هاي خرید مس��كن و كاالي 

شخصي اختصاص داده اند.
براین اساس، س��هم دو نوع تسهیالت خرید كاالي 
شخصي و خرید مسكن نیز كه به رشد تقاضا و رونق 
تولید كمك مي كند، روي هم 12.8 درصد تسهیالت 
را شامل مي شود كه نسبت به سهم 11.7 درصد سه 
ماه اول سال رشد قابل توجهي نشان مي دهد و رقم 

بیش از 30 هزار و 738 میلیارد تومان بوده است. 

    كاهش سهم سرمایه در گردش
در حال��ي كه س��رمایه در گردش ب��راي روپا ماندن 
واحدهاي اقتصادي همچنان با رقم 148 هزار میلیارد 
توماني، س��هم 61 درصدي از كل تسهیالت پنج ماه 
اول 97 را داشته اس��ت، سهم ایجاد، توسعه و تعمیر 
كه امور توسعه اي و گسترش تولید و اشتغال را شامل 
مي شود روي هم معادل 37 هزار و 539 میلیارد تومان 

یا 15.5 درصد كل تسهیالت بوده است. 
این ارقام نشان مي دهد كه در سال هاي اخیر با وجود 
رشد باالي 30 درصد تسهیالت در سال 95 و رشد 
24 درصدي آن در س��ال 96 و همچنین رش��د 15 
درص��دي در پنج م��اه اول 97، همچنان واحدهاي 
اقتصادي تالش مي كنند كه با دریافت تس��هیالت 
و تامین نقدینگ��ي، روي پاي خود بمانند و از توقف 
تولی��د و فعالیت جلوگیري كنند و همچنان س��هم 
ایجاد و توس��عه و تعمیرات یا كمك به رش��د تقاضا 
و خرید در اولویت هاي بعدي اس��ت و س��هم باالي 
سرمایه در گردش نش��ان مي دهد كه حفظ حیات 
واحدهاي اقتصادي همچن��ان در اولویت بانك ها و 
اقتصاد كشور اس��ت و تا رونق نسبي، اشتغال زایي و 
بهبود ساختار تولید و فعالیت اقتصادي فاصله داریم 
و همچنان روند سال هاي اخیر در حال تداوم است 
و با وجود رشد تسهیالت باالي نرخ تورم، تغییري در 
ساختار تسهیالت و به كار گیري نقدینگي در بخش 

تولید و فعالیت اقتصادي رخ نداده است.
بان��ك مركزي تاكید ك��رده كه همچن��ان باید در 
تداوم مس��یر جاري مالحظات مرب��وط به كنترل 
ت��ورم را نیز در نظر گرفت و هم��واره مراقب قدرت 
گرفتن پتانس��یل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل 

در اقتصاد نیز بود.
بر این اس��اس ضروري اس��ت به افزایش توان مالي 
بانك ها از طری��ق افزایش س��رمایه و بهبود كفایت 
س��رمایه بانك ها، كاه��ش تس��هیالت غیرجاري و 
بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهي بانك ها، 
افزایش بهره وري بانك ها در تامین سرمایه در گردش 
تولیدي، پرهیز از فشارهاي مضاعف بر دارایي بانك ها 
و ترغیب بنگاه هاي تولیدي به سمت بازار سرمایه به 
عنوان یك ابزار مهم درتامین مالي طرح هاي اقتصادي 

)ایجادي( توجه ویژه اي كرد.

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري| 
بررسی روند قیمت ها در بازار ارز و سکه و طال بیانگر 
این موضوع است که همچنان قیمت ها میل به رشد 
باالیی دارند و ایام محرم نیز  نتوانس��ت جلوی رشد 
قیمت ها را بگیرد و با باز شدن بازار طالی تهران شیب 
رش��د قیمت ها ادامه یافته به طوري كه در بازار آزاد، 
دالر با 200 تومان افزای��ش 14 هزار و 780 تومان و 
یورو با 500 تومان افزایش به به 17 هزار و 300 تومان 

رسیده است .
به گزارش »تعادل«، عضو هیات مدیره اتحادیه طال 
و جواهر با اشاره به تعطیالت چند روز گذشته گفت 
که علی رغم تعطیالت در بازار غیر رسمی، قیمت ارز 
افزایش داشته که همین مساله باعث افزایش قیمت 

سکه و طال شد.
محمد کشتی آرای با بیان اینکه صبح روز  یك شنبه 
قیمت طال در بازار کاهشی بود، اظهار کرد: با این حال 
از ظهر به بعد قیمت ارز افزایش پیدا کرد و به  تبع آن 

بازار سکه و طال هم افزایشی شد. 
او با تاکید بر تاثیر مس��ائل سیاسی روی قیمت ها در 
بازار طال افزود: روز یك شنبه  قیمت سکه 100 هزار 
تومان بیشتر ش��د، در حالی که قیمت جهانی طال با 
توجه به تعطیلی روز یک ش��نبه در کشورهای غربی 
ثابت بود. همچنین قیم��ت هر مثقال طال با افزایش 
حدود 70 هزار تومانی روز )یکم مهر( به یک میلیون 

و 769 هزار تومان رسید.
کشتی آرای با بیان اینکه داد و ستدها در بازار طال کم 
شده بود، گفت: بازار فعال ش��ده و داد و ستدها روال 
عادی خود را پیدا کرده و نسبت به روزهاي قبل حالت 

افزایشی داشته است.
عضو هیات مدی��ره اتحادیه طال و جواهر همچنین با 
اش��اره به آخرین قیمت های سکه و طال گفت: سکه 

تمام چهار میلیون و 550 هزار تومان، نیم س��که دو 
میلیون و 150 هزار تومان و ربع س��که یک میلیون 
و 140 ه��زار تومان فروخته می ش��ود. به گفته وی، 
سکه های یک گرمی 645 هزار تومان و هر گرم طالی 

18 عیار 408 هزار و 400 تومان قیمت دارد.

    پيش بينی همت�ی در مورد کاهش قيمت 
ارز

 سخنگوی فراکسیون مستقلین  مجلس گفت: رئیس 
کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازار ارز تقریبا مدیریت 
شده پیش بینی کرد که فضا به سمت کاهش قیمت 

ارز برود.
مهرداد الهوتی با اش��اره به حضور عبدالناصر همتی 
در نشست فراکسیون مستقلین گفت: در این جلسه 
نگرانی های نمایندگان در مورد مباحث مختلف ارزی 
و بانکی مطرح ش��د. آقای همتی عامل اصلی شرایط 
بازار ارز را رشد نقدینگی دانست و گفت دولت به شدت 
به دنبال کنترل آن است. در دولت اول آقای روحانی 
میزان نقدینگی 450 ه��زار میلیارد تومان و در حال 
حاضر هزار و 700 هزار میلیارد تومان اس��ت که این 

رقم باید به سمت نیاز جامعه هدایت شود.
وی اضافه کرد: تامین کاالهای اساس��ی هم از دیگر 
نگرانی های نمایندگان بود که در این جلس��ه مطرح 
شد و آقای همتی گفتند 13 هزار میلیارد تومان نیاز 
به تامین کاالهای اساس��ی وجود دارد که این میزان 

تامین شده است.
سخنگوی فراکسیون مستقلین با اشاره به صادرات 
غیر نفتی س��االنه 45 میلیارد دالر در کش��ور اظهار 
کرد: ما باید کمک کنیم این رقم افزایش یابد اما آقای 
همتی این بح��ث را مطرح کردند ک��ه این پول باید 
برگردد یعنی یا در حس��اب این افراد باشد یا در یک 

صرافی آن را بفروش��ند. در شش ماهه گذشته از 22 
تا 23 میلی��ارد دالر فروش و صادرات فقط 4 میلیارد 
دالر به خزانه بانک مرکزی برگش��ته که این موضوع 

قابل بررسی است.
الهوتی ادامه داد: موضوع دیگر جلس��ه بند و تبصره 
ماده 16 قانون بودجه بود که ما پیش بینی کرده بودیم 
اگر تولید کنندگان تصفیه حساب کنند سود مرکب 
و جریمه از این ها گرفته نش��ود. اما بانک مرکزی آن 

را اجرا نکرده است.
وی با بیان اینکه بن��گاه داری بانک ها یکی از عوامل 
رش��د نقدینگی اس��ت، اضافه کرد: طبق قانون رفع 
موانع تولید بانک ها باید ظرف سه سال اموال مازاد بر 
40 درصد خود را واگذار کنن��د و در غیر این صورت 
مش��مول مالیات 25 درصد می  شوند که ساالنه سه 

درصد افزایش می یابد تا به 50 درصد برسد.
آقای همتی متعهد شد در مورد بانک هایی که اموال 
مازادشان را واگذار نکرده اند از اهرم مالیات استفاده 
کنند. همتی در این نشس��ت عنوان ک��رده بازار ارز 
تقریبا مدیریت ش��ده و فضا به سمت کاهش قیمت 

ارز می رود.

   آیا دالر کوتاه می آید
این در حالیست كه برخي صاحب نظران معتقدند كه 
نرخ دالر وضعیت افزایشي خود را حفظ خواهد كرد.                                  
حسین راغفر، اقتصاددان، گفته است كه دالر در سال 
٩٧ شیب افزایش قیمت عجیب و غریبی به خود دیده 
و اگر این شیب ادامه پیدا کند دالر تا پایان سال به ٤٠ 

هزار تومان می رسد.
این نظریه البته  با انتقاد انجمن اقتصاددانان  و برخي 
دیگر از صاحب نظران اقتصادي مواجه ش��ده است.  
حسین راغفر معتقد است تنها با بررسی روند افزایش 
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قیم��ت دالر و به صورت علمی این ع��دد را درآورده 
است.به نوشته ش��هروند، با وجود این، برخی دیگر از 
اقتصاددانان معتقدند قیم��ت دالر به زودی کنترل 
می ش��ود و س��وداگران این بازار و آنهایی که بازار را 
دستکاری می کنند ناچارند کوتاه بیایند، زیرا مردم 
توان خرید کافی ندارند و دالر تا هر جایی که خواست 
نمی تواند باال برود. حاال باید منتظر ماند و دید آیا دالر 

کوتاه می آید؟

    نظرس�نجی کيتکو نيوز درباره روند بهای 
طال

این در حالیست كه تازه ترین نظرسنجی کیتکو نیوز 
نش��ان می دهد قیمت جهانی طال در روزهای آینده 
با افزایش روب��رو خواهد ش��د.تحلیلگران اقتصادی 
وال استریت و سرمایه گذاران بین المللی در تازه ترین 
نظرس��نجی اعالم کردن��د که روند قیم��ت طال در 

روزهای آینده صعودی خواهد بود.
بر اس��اس این گزارش پیش بینی می ش��ود فدرال 
رزرو آمریکا در نشس��ت هفته آتی خ��ود نرخ بهره را 

برای س��ومین بار در س��ال 2018 میالدی افزایش 
دهد. ولی این عامل موجب نشده است تا تحلیلگران 
و س��رمایه گذاران بین المللی ب��ه کاهش قیمت طال 

رای دهند.
در نظرسنجی این هفته 18 تحلیلگر اقتصادی شرکت 
کردند که 13 نفر معادل 72 درصد پیش بینی کردند 
قیمت طال در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. 2 
نفر معادل 11 درصد اعالم کردند قیمت طال کاهش 
خواهد داشت و 3 نفر معادل 17 درصد نیز پیش بینی 

کردند قیمت طال تغییری نمی کند.
در نظرسنجی آنالین نیز 374 نفر شرکت کردند که 
از ای��ن تعداد 215 نفر مع��ادل 57 درصد به افزایش 
قیمت طال رای دادند، 105 نفر دیگر معادل 28 درصد 
پیش بینی کردند قیمت طال کاهش می یابد و 54 نفر 
دیگر معادل 14 درصد اعالم کردند قیمت طال تغییر 

چندانی نخواهد داشت.
هفته گذش��ته نیز 59 درصد تحلیلگ��ران اقتصادی 
وال اس��تریت و 52 درصد سرمایه گذاران بین المللی 
پیش بینی کردند قیمت طال با افزایش روبرو می شود.

  افزايش س�هم خريد مس�كن و كاالي 
شخصي به 12.8 درصد تسهيالت بانك ها، 
ايجاد و توس�عه و تعمير ب�ه 15.5 درصد و 
س�رمايه در گردش به 61 درصد تسهيالت 

بانك ها 

   براي اولين بار در دوره هاي اخير، س�هم 
بخش كشاورزي با 9 درصد كل تسهيالت 
از مسكن و س�اختمان با سهم 8 درصدي 
در جذب تس�هيالت بيش�تر ش�ده و اين 
موضوع نش�ان دهنده ركود بخش مسكن 
و س�اختمان و در نتيجه كاه�ش دريافت 

تسهيالت بانكي بوده است

برش



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه
   فروش مطلوب براي »چكاپا«: شركت گروه 
صنايع كاغذ پارس با انتش��ار اطالعيه اي اعالم 
كرده است، طي ١٠ ماهه منتهي به شهريور ٩٧ 
از فروش محصوالت خ��ود ٢۴٠ ميليارد تومان 
درآمد كسب كرده است. بر اين اساس، »چكاپا« 
در شهريور ماه مبلغ فروش خود را به ٣۶ ميليارد 
تومان رسانده است. رشد ١١٢ درصدي در نرخ 
فروش كاغذ رول سفيد، افزايش ٧٢ درصدي در 
نرخ خمير ويرجي��ن و ۵٣ درصدي در نرخ رول 
فلوتينگ در شهريور ماه نسبت به ميانگين ١٠ 
ماه��ه از نكات قابل توجه و مثب��ت گزارش اين 
شركت است. اين در حالي است كه، گروه صنايع 
كاغذ پ��ارس در دوره يك ماهه منتهي به پايان 
مرداد، از محل فروش محصوالت خود مبلغ 280 
ميليارد و ۴3۵ ميليون ريال درآمد داشته است. 
از س��ويي ديگر، اين ش��ركت بر اساس عملكرد 
9 ماهه مبلغ 2 هزار و 3۶ ميليارد و 2۵ ميليون 
ريال درآمد داشته كه معادل ۶9 درصد فروش 
پيش بيني شده سال مالي منتهي به آبان سال 

جاري است.
   تغيير س�هامدار عمده در »س�فارود«: 
ش��ركت فارس��يت دورود در خص��وص تغيير 
در تركيب س��هامداري اين ش��ركت در كدال 
شفاف سازي كرد. بر اساس اين گزارش، شركت 
فارسيت دورود با انتش��ار اطالعيه اي در شبكه 
كدال اعالم كرد، مقدار ١٣.٩۴ درصد از س��هام 
اين شركت توسط سيمان دورود به فروش رسيده 
است. اين در حالي است كه، »سفارود« اعالم كرد 
به دليل وجود مشكالت، اين شركت فعال قصد 
راه اندازي خطوط توليدي خود را ندارد. افزون بر 
اين، با وجود اينكه سهامدار عمده كل سهم خود 
در اين ش��ركت را واگذار كرده است، »سفارود« 
طي چند روز اخير 30 درصد رشد قيمتي داشته 
است. يادآور مي شود، كارخانه فارسيت دورود در 
دوره 12 ماهه منتهي به پايان اسفند 9۶، به ازاي 
هر سهم 3۵۴ ريال زيان محقق كرد، كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۵3درصد كاهش داشته 
اس��ت. همچنين، اين شركت بر اساس عملكرد 
12 ماه��ه براي س��ال مالي اس��فند 9۶، مبلغ 
۴2ميلي��ارد و 803 ميليون ري��ال زيان خالص 

محقق كرده است.
   رش�د زيان در »ش�زنگي«: »شزنگي« با 
انتشار اطالعيه اي در شبكه كدال اعالم كرده كه 
در دوره 9 ماهه با افزايش زيان همراه شده است. 
بر اس��اس اين گزارش، ش��ركت تجهيز نيروي 
زنگان در گ��زارش ميان دوره اي 9 ماهه منتهي 
به 31 مردادماه 9۷، مبلغ ۶۵0 ريال زيان براي 
هر سهم محقق كرد كه اين زيان، نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۷۷ درصد افزايش داشته است. 
بر همين اساس، درآمد هاي عملياتي شركت در 
9 ماه س��ال مالي 9۷ حدود ۷9 درصد نسبت به 
مدت مشابه كاهش داشته و مبلغ 13.۴ميليارد 
ريال محقق شده است. اين در حالي است كه با 
رشد ۷1 درصدي بهاي تمام شده، زيان ناخالص 
شركت به ۶.۴ميليارد ريال بالغ شده كه نسبت 
به مدت مش��ابه با افزاي��ش ۶9 درصدي زيان 
همراه شده است. يادآور مي شود، زيان عملياتي 
شزنگي در دوره 9 ماهه مبلغ 11.۷ميليارد ريال 
بوده است. همچنين عدم كنترل هزينه مالي و 
رشد 88 درصدي آن در 9 ماه نخست سال جاري 
سبب شد تا شركت به 1۵.۵ميليارد ريال هزينه 
خالص دست يابد كه نسبت به مدت مشابه رشد 

۵2درصدي را نشان مي دهد.
   شفاف سازي »وبملت« درباره سود ناشي 
از تس�عير ارز: بانك ملت درباره نوسان قيمت 
س��هام و شناسايي سود تس��عير ارز دارايي ها و 
بدهي هاي ارزي قابل دسترس و مربوط به سال 
9۶ با انتشار يك اطالعيه در سامانه كدال اقدام 
به شفاف س��ازي كرد. بر اين اساس، بانك ملت 
با انتشار يك اطالعيه رس��مي شفاف سازي در 
سامانه كدال آخرين وضعيت سهام خود را تشريح 
كرد. بر اساس اين گزارش، در نامه شفاف سازي 
اين بانك بورسي آمده است كه به استناد ماده 1۷ 
مكرر دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت 
در بورس اوراق بهادار تهران از تاريخ گزارشگري 
قبل��ي »صورت هاي مالي و گزارش تفس��يري 
مديريت دوره مالي سه ماهه منتهي به 31 خرداد 
9۷« تا مقطع فعلي تغيير با اهميتي در وضعيت 
مالي يا عملكرد شركت رخ نداده است. همچنين 
آخرين وضعيت سهام اين شركت بانكي در بازار 
سهام نيز نشان مي دهد »P/E« سهام اين شركت 

9.۶۷ مرتبه است.
   شفاف س�ازي »س�مگا« از رشد قيمتي 
اخير: ش��ركت گ��روه س��رمايه گذاري ميراث 
فرهنگي و گردشگري ايران بعد از رشد قيمتي 
چند روز اخير كه منجر به توقف نماد شد، اقدام 
به ارايه گزارش شفاف سازي كرد. بر اساس اين 
گزارش، اين ش��ركت در گزارش شفاف س��ازي 
اع��الم كرده اس��ت از تاريخ گزارش��گري قبلي 
)صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت تا 
مقطع فعلي( تغيير با اهميتي در وضعيت مالي 
يا عملكرد ش��ركت رخ نداده است. همچنين، با 
اين وجود ش��ركت گروه سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي و گردش��گري ايران اعالم كرده است، 
فروش قسمتي از سهام ش��ركت افق نيايش را 
در برنامه خود دارد كه در سامانه كدال هم آن را 
منتشر كرده است. براين اساس به نظر مي رسد 
نوسان قيمت سهام طي روزهاي گذشته ناشي از 
شرايط بازار و خريد و فروش توسط سهامداران 
صورت گرفته اس��ت. افزن بر اين،»س��مگا« در 
س��ابقه معامالتي خ��ود 10 روز مثبت متوالي 
داشته است. برهمين اس��اس قيمت اين سهم 
از 2۴۶ تومان در تاريخ 11 ش��هريورماه به ۴۷0 
تومان در اول مهر رسيد. همچنين از 12 شهريور 
تاكنون تمامي تغيير مالكيت هاي اين سهم به 
نفع بازيگران خرد بازار بوده و حقوقي ها عمدتا در 

سمت عرضه فعاليت بيشتري داشته اند.

»تعادل« داليل رشد گروه بانكي و تاثيرات تسعير ارزي در شركت هاي بورسي را بررسي كرد

تصعيد زيان با تسعير ارزي

بازدهي 71 درصدي آيفكس در نيم سال نخست

جايگاه ويژه بورس كاال در توسعه شفافيت اقتصادي
يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

گروه بورس| سميرا ابراهيمي|
رشد شاخص كل بورس در اين روزها به اندازه اي زياد 
شده اس��ت كه هر روز مي توانيم تيتر بزنيم »شاخص 
كل بورس ركورد زد« و هيچ روزي  هم اش��تباه نكرده 
باشيم. عوامل مختلفي باعث اين رشد مي شود كه از 
ورود نقدينگي به بازار و نفس كشيدن بازار با پول جديد 
آغاز مي شود. برداشته ش��دن سقف رقابت معامالت 
پتروشيمي ها و فلزي ها در بورس كاال، بخشي از داليل 
رشد قيمت سهام شركت هاي اين بخش صنعتي است. 
از سوي ديگر نرخ دالر افزايش چشمگيري داشته كه 
فاصله ارزش جايگزيني با ارزش فعلي سهام نيز به رشد 
سهام بازار منتج شده است. در ميان اين همهمه رشد، 
گروه سهام بانك ها نيز بي نصيب نمانده اند. بطوري كه 
روز گذشته شاخص بانك ها رشد بيش از 3 درصدي 
داش��ت و نگاهي به نماگر آن در روزهاي اخير نشان 
مي دهد از روز 1۴ ش��هريور تاكنون، ش��اخص گروه 

بانكي ها رو به صعود بوده است. 
كارشناسان بازار دليل اصلي صعود بانكي ها را درآمد 
حاصل از مابه التفاوت نرخ تس��عير بي��ان مي كنند. 
در واقع نرخ تس��عير كه تعريف ساده آن، مابه التفاوت 
درآمد ارزي بانكي نس��بت به ارز آزاد است، همواره به 
عنوان بخش مهمي از در آمد بانك ها شناخته مي شود. 
درآم��دي كه حتي مي تواند در برخ��ي از اوقات زيان 
انباشته را تبديل به سود انباشته كند. در سال جاري 
كه جهش هاي ارزي نس��بت به قبل، صعود بيشتري 
داش��تند بالطبع درآمد حاصل از تسعير بانك ها نيز 

افزايش خواهد داشت. 

    تاثير تسعير به روايت مثال عيني
براي درك بهتر موضوع، مثال عيني از درآمد بانك ... 
از نرخ تسعير ارز را مورد بررسي قرار مي دهيم. در سال 
9۶، وضعيت ارزي بانك. نزديك به۵ هزار ميليارد ريال 
سود نصيب بانك كرده بود. در اين خصوص مدير امور 
مالي اين بانك ... اعالم كرده بود كه پيرو اطالعيه اداره 
نظارت بر ناشران بورسي درخصوص ارايه محاسبات 
مربوط به شناس��ايي مبلغ ۴.9 ه��زار ميليارد تومان 
درآمد مبادالت ارزي، خالص سود )زيان( اين معادالت 
و مبادالت در سال گذشته شامل سود )زيان( تسعير 
حساب هاي ارزي بانك طي سال 9۶ به مبلغ ۴.8 هزار 
ميليارد تومان و س��ود )زيان( خريد و فروش ارزي به 
مبلغ ۷۷.9 ميليارد تومان است. اما تغييرات نرخ ارز در 

اواخر س��ال 9۶ در بازار آزاد ارز كه منجر به اعالم نرخ 
يكسان سازي نرخ ارز در 20 فروردين سال 9۷ توسط 
بانك مركزي شد، تغييرات نرخ ارز قابل دسترس پس 
از تاريخ ت��راز نامه به عنوان روي��داد تعديلي در تهيه 
صورت هاي مالي دوره منتهي به اسفند 9۶، محسوب 
شده كه از اين بابت مبلغ 1.1 هزار ميليارد تومان سود 
تسعير )با اعمال نرخ هاي مرجع بانك مركزي به تاريخ 

31 فروردين 9۷( شناسايي شده است.
بنابراين محاسبه تنها 1 ماه از سال 9۷ توانسته است 
سود تسعير اين بانك را به رقم بااليي برساند. رقمي 
كه اگر نرخ ارز محاسبه ش��ده در سامانه هاي ارزي 
نيما و س��نا را به عنوان نرخ نهايي براي اين دس��ته 
از ش��ركت هاي بورس��ي قرار دهيم، درآمد حداقل 
2.۵ برابري نسبت به س��ال هاي قبل را براي آنها به 
ارمغان مي آورد. در واقع مناب��ع ارزي بانك ها كه تا 
سال گذشته در محدوده 3200 تا 3۵00 در نوسان 

بود،  اكنون به حدود 9 هزار تومان رسيده كه افزايش 
بيش از 2 برابري را رقم زده است. 

    داليل ديگر رشد سهام بانك ها 
سعيد درخشاني، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
»تعادل« در خصوص داليل اقبال بازار نسبت به سهام 
اين گروه گفت: هم اكنون پول سرگردان زيادي به بازار 
آمده است. اين پول به س��راغ همه سهم ها و گروه ها 
مي رود و باعث رشد آنها مي شود. البته بانك ها موضوع 
درآمد حاصل از نرخ تسعير را هم دارند كه باعث افزايش 
استقبال عمومي از سهام آنها مي شود، اما بايد توجه 
داشت كه هم اكنون با افزايش نرخ ارز، شوك تورمي در 
راه است. اين تورم باعث خروج توليد از چرخه مقرون 
به صرفه بودن مي شود و در نهايت موجب مي شود نكول 
بدهي هاي بانك ها بيشتر شود. بنابراين دوباره بانك ها 
را به سمت و سوي داشتن مطالبات معوق جديد پيش 

مي برد. اين موضوع بايد باعث ش��ود سرمايه گذاران 
هنگام انتخاب سهام گروه بانكي در سبد سهام خود، 

جانب احتياط را نگاه دارند. 

    كمك دارايي هاي غيرمنقول به رشد بانكي ها 
مصطفي صف��اري، ديگر كارش��ناس بازار س��رمايه 
در گفت وگ��و با »تع��ادل« گفت: ارزان بودن س��هام 
بانك ها اولين دليلي است كه در روزهاي اخير توجه 
سرمايه گذاران بازار را به خود جلب كرده است. از سوي 

ديگر اكثر بانك ها افزياش سرمايه در پيش دارند.
همچنين افزايش درآمد ارزي بانك ها و ما به التفاوت 
درآمدي حاصل از تسعير ارز نيز به افزايش استقبال 

بانك ها در اين حوزه كمك كرده است.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه بسياري از بانك ها 
امالك و مس��تغالت فريز شده داش��تند كه اكنون با 
افزايش قيمتي ۵0 درصدي در بازار ملك، اين بخش از 

دارايي بانك ها نيز با صعود ارزش مواجه شده و در نهايت 
به بهبود ارزش س��هام اين گروه از ش��ركت هاي بازار 

سرمايه كمك مي كند.
 

    تس�عير ارزي بيمه ه�ا س�ود كوتاه مدت يا 
چاره بلندمدت؟ 

به ط��ور كلي ما به التفاوت ن��رخ ارز رس��مي و آزاد، يا 
مابه التف��اوت زمان ف��روش با زمان تس��ويه براي هر 
شركتي كه فعاليت صادراتي وبرون مرزي داشته باشد، 
مي تواند سود يا زيان حاصل از نرخ تسعير داشته باشد 
كه اين زيان ده شدن يا سودده شدن بستگي به حركت 
تغييرات قيمتي ارز دارد. ب��ا توجه به اينكه تا به حال 
ديده نشده است نرخ ارز در ايران نزولي باشد، بنابراين 
زيان ده شدن درآمد حاصل از نرخ تسعير فقط در حد 

تئوري مطرح مي شود. 
گروه ديگري ك��ه اين روزها از درآم��د حاصل از نرخ 
تسعير سودده هستند، گروه صنعتي خدماتي بيمه ها 
هستند. به خصوص بيمه هايي كه در آمدهاي خارجي 
در قالب پ��روژه يا اتكايي دارن��د. در همين خصوص 
چندي پيش س��يدمصطفي كيايي، مديرعامل بيمه 
اتكايي اعالم كرد كه طبق مقررات بانك مركزي قرار 
است، تعهدات ارزي ش��ركت هاي بيمه با ارز رسمي 
توسط بيمه مركزي تامين شود و به شركت هاي بيمه 
توصيه شده نرخ تس��عير دالر را در صورت هاي مالي 
خود بر اس��اس ۴200 تومان محاسبه كنند. به گفته 
مديرعامل اين شركت بيمه اي،   شركت بيمه اتكايي 
امين در صورت هاي مالي جديد خود نرخ تسعير يورو 
را هشت هزار تومان و معادل نرخ بازار معين كرد تا به 

شكل صوري و غيرواقعي سود شناسايي نشود.
به گفته كيايي به دليل اينكه در ماه هاي اخير، افزايش 
قابل مالحظه نرخ ارزه��اي دالر و يورو رقم خورد، به 
منظور تطبيق ذخاير با اي��ن افزايش، معادل يورويي 
خس��ارت هاي معوق ارزي با در نظر گرفتن نرخ يورو 
معادل هشت هزار تومان تسعير در حساب ها منظور 
شده اس��ت. همچنين به دليل اينكه امروز مشخص 
نيست كه سال آينده وضعيت بازار ارز چگونه خواهد 
شد و ش��ايد بيمه ها مجبور شوند ارز مورد نياز خود را 
از بازار آزاد تهيه كنند؛ بنابراين اين تشكيالت نيز در 
تهيه صورت هاي مالي، نرخ تسعير ارز را بر اساس بازار 
آزاد سنجيده تا در زمان پرداخت خسارت و تهيه ارز از 

بازار آزاد با مشكل مواجه نشوند.

گروه بورس|
 نيمه نخست سال 9۷ در فرابورس ايران در حالي به پايان 
رسيد كه عالوه بر افزايش ۴1 و 81 درصدي حجم و ارزش 
مبادالتي بازارهاي فرابورس ايران نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، شاخص كل فرابورس نيز بازدهي ۷1 درصدي را از 
ابتداي سال جاري به ثبت رساند. بر اين اساس، معامله گران 
بازارهاي فرابورس ايران در شش ماهه نخست سال جاري ۵9 
هزار و 1۶۵ ميليون ورقه بهادار را به ارزش افزون بر 3۶8 هزار 
ميليارد دست به دست كردند اين در حالي است كه در نيمه 
نخست سال 9۶ به جابه جايي ۴1 هزار و 889 ميليون ورقه 
به ارزش بيش از 203 هزار ميليارد ريال اقدام كرده بودند. 
نگاهي به عملكرد شش ماهه بازارهاي فرابورس ايران رشد 
چشم گيري را در حجم و ارزش مبادالت تمامي بازارها به جز 
بازار سوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد. 
بطوري كه بازارهاي اول و دوم رشد 8۶ درصدي را در حجم 
مبادالت نسبت به نيمه نخست سال 9۶ به ثبت رساندند. 
ارزش مبادالت در اين دو بازار نيز به ترتيب 103 و ۴9 درصد 
افزايش يافته اس��ت. بدين ترتيب در دو ب��ازار اول و دوم از 
ابتداي سال جاري تا تاريخ 31 شهريورماه در مجموع شاهد 
نقل وانتقال 3۴ هزار و 19 ميليون سهم بوديم كه ارزش اين 

حجم از دادوستدها به 92 هزار و 3۵8 ميليارد ريال رسيد. 
بازار پايه نيز در نيمه نخست امسال نسبت به شش ماه اول 
سال گذشته، در پي دادوستد 23 هزار و ۷19 ميليون سهم 
به ارزش 39 هزار و ۴0۵ ميليارد ريال رشد 1۵ درصدي را 
در حجم و ارزش دادوستدها تجربه كرد. در بازار ابزارهاي 
نوين مالي نيز طي ش��ش ماه نخست سال معامله گران به 
جابه جايي يك هزار و 390 ميليون ورقه به ارزش 23۶ هزار 
ميليارد ريال اقدام كردند كه حاكي از رش��د ۶۶ درصدي 
حجم و افزايش 118 درصدي معامالت انجام شده نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته در اين بازار است.

    2 عرضه اوليه سهام و عرضه 5 اخزا در شهريورماه
افزون بر اين، بيس��تم ش��هريورماه عرضه اوليه تعداد 1۵ 
ميليون و ۶ هزار و ۴۵0 س��هم معادل 1۵ درصد از س��هام 
شركت عطرين نخ قم در نماد معامالتي »نطرين« در بازار 
دوم فرابورس ايران به عنوان چهارمين عرضه اوليه امسال 
فرابورس با كشف قيمت هر سهم اين شركت به ارزش ۴91۴ 
ريال رقم خورد. پنجمين عرضه اوليه س��هام فرابورس در 
سال 9۷ نيز مربوط به شركت تجارت الكترونيك پارسيان 
كيش بود كه با عرضه ۴0 ميليون سهم معادل 10 درصد از 

سهام اين شركت و كشف قيمت يك هزار و ۷00 ريالي هر 
سهم »تاپكيش« در آخرين روز كاري شهريورماه انجام شد. 
عالوه بر اين اسناد خزانه اسالمي در نمادهاي »اخزا۷01، 
اخزا ۷0۵، اخ��زا ۷11، اخزا ۷12 و اخ��زا ۷0۴« به ارزش 
مجموعا 92 هزار و 300 ميليارد ريال در بازه زماني چهارم تا 
بيست ويكم شهريورماه در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس 

عرضه شدند.

    آمار معامالت فرابورس در آخرين ماه تابستان
از س��ويي ديگر، بازارهاي نه گانه فرابورس ايران در 20 روز 
كاري آخرين ماه تابس��تان ميزبان مبادله 18 هزار و 88۴ 
ميليون ورقه به��ادار به ارزش 10۵ ه��زار و ۵30 ميليارد 
ريال بودند كه رش��د 281 درصدي حجم و افزايش 1۷۶ 
درصدي ارزش مبادالت را نس��بت به شهريورماه سال 9۶ 
نشان مي دهد. در بازار اول، يك هزار و 81۷ ميليون سهم 
به ارزش ۴ هزار و ۶۵0 ميليارد ريال و در بازار دوم نيز ۶ هزار 
و 8۶1 ميليون سهم به ارزش 2۵ هزار و ۶8۷ ميليارد ريال 
دست به دست شد كه اين دو بازار نسبت به شهريور سال 
گذشته رشد بيش از 200 درصدي حجم و ارزش مبادالت 
را تجربه كرده اند. در تابلوهاي معامالتي بازار پايه نيز شاهد 

جابه جايي 9 هزار و 8۶0 ميليون سهم بوديم كه اين حجم 
از مب��ادالت ارزش 19 هزار و ۷3۵ ميليارد ريالي را به ثبت 
رساند. در اين ميان تابلو »پايه ب« با ميزباني از معامله بيش 
از ۷ هزار و 200 ميليون س��هم به ارزش افزون بر 1۶ هزار و 
۴00 ميليارد ريال، بيشترين حجم و ارزش دادوستدهاي 

اين بازار را به خود اختصاص داد.

    رصد مبادالت ابزارهاي نوين مالي
همچنين، معامله گ��ران اوراق در مجموع تابلوهاي اوراق 
بدهي، تسهيالت مس��كن و صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله طي يك ماه دادوستد 32۵ ميليون ورقه را به 
ارزش ۵۵ هزار و 3۴۵ ميليارد ريال رقم زدند كه حجم اين 
مبادالت نسبت به شهريورماه سال 9۶ كاهش 18 درصدي 
و ارزش آن افزايش صد درصدي را به ثبت رساند. دادوستد 
اوراق بدهي طي ماه جاري به ۶0 ميلي��ون ورقه به ارزش 
نزديك به ۵0 هزار ميليارد ريال رسيد كه بيش از صد درصد 
افزايش يافته اس��ت. اما ارزش مبادالت اوراق تس��هيالت 
مسكن نسبت به شهريورماه سال گذشته 1۴ درصد كاهش 
يافت و خريداران و فروش��ندگان اين اوراق يك ميليون و 
۶۵0 هزار ورقه تس��ه را به ارزش بيش از يك هزار ميليارد 

ريال مبادله كردند. مبادالت صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله نيز در حالي ب��ا كاهش 29 درصدي در حجم 
مواجه شد كه رش��د 113 درصدي را در ارزش مبادالت به 
ثبت رساند. رصد جدول ارزش معامالت خرد بازار سهام و 
اختيار سهام به تفكيك گروه هاي صنعت حاكي از آن است 
كه در ميان صنايع فرابورسي، گروه فلزات اساسي با در اختيار 
داشتن ارزش 8 هزار و 939 ميليارد ريالي يعني 18 درصد 
از سهم كل، رتبه نخست را داراست. رتبه هاي دوم تا پنجم 
نيز به ترتيب در اختيار گروه هاي محصوالت ش��يميايي، 
فرآورده هاي نفتي، كك و س��وخت هسته اي، پيمانكاري 
صنعتي و انبوه سازي، امالك و مستغالت قرار گرفته است. 
در مجموع ارزش مبادالت خرد بازار سهام شامل معامالت 
 SME بازارهاي اول، دوم، پايه، اختيار معامله خريدوفروش و
طي 20 روز كاري ش��هريورماه جاري ب��ه ۴8 هزار و ۴2۶ 
ميليارد ريال رسيد. در نهايت شاخص كل فرابورس ايران 
كه در آخرين روز كاري مردادماه در ارتفاع 1۵۵3 واحدي 
قرار داشت با رشد چشم گير 21 درصدي طي شهريورماه، 
معامالت آخرين ماه تابس��تان را در ارتفاع 18۷9 واحدي 
به پايان رس��اند و با بازدهي ۷1 درصدي از ابتداي سال به 

استقبال پاييز رفت.

يك كارش��ناس بازار س��رمايه معتقد است كه بورس 
كاال در هم��ه دنيا بهترين مكان براي اجراي عدالت در 
معامالت و كشف واقعي قيمت كاالهاست. به گزارش 
ايلنا، بهزاد گلكار با اشاره به اينكه در همه دنيا بورس هاي 
كااليي به دليل كشف قيمت واقعي و ارايه خدمات متنوع 

از طريق ابزارهاي مالي نوين، جايگاه ويژه اي در اقتصاد 
دارند، گف��ت: در بازارهاي نظامن��د كااليي، قيمت ها 
براساس مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي شوند به همين 
دليل اين بازارها در همه كشورها از بورس فلزات لندن 
و شيكاگو گرفته تا بورس گل هلند و بازارهاي متشكل 

آس��يايي، از جايگاه ويژه اي برخوردارند. اين تحليلگر 
بازار س��رمايه با تاكيد بر اينك��ه در بورس هاي كااليي 
دنيا به هيچ وجه فرآيندهاي كنترلي از سوي نهادهاي 
نظارتي براي تعيين قيمت وجود ندارد، تصريح كرد: روند 
مطلوب توسعه اي بورس كاال در طول سال هاي اخير در 
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ديدگاه
شرايطي بوده كه بازارها و ابزارهاي جديدي به فعاالن 
اقتصادي و سرمايه گذاران معرفي شده اما شايد تنها مانع 
سر راه پيشرفت اين بورس، برخي دخالت هاي قيمتي از 
سوي نهادي باالدستي است. اين كارشناس بازار سرمايه 
عنوان كرد: البته بورس كاال در حال گذر از مراحل رشد 
و رس��يدن به بلوغ كامل اس��ت؛ از اين رو اميد مي رود 
رفته رفته با توجه بيشتر به اين بازار و احترام و اعتماد به 
مكانيسم هاي بازار، اين بورس به هدف اصلي خود يعني 
مرجعيت قيمتي محص��والت در بازارهاي منطقه اي 
و بين المللي تبديل ش��ود. وي ش��فافيت اقتصادي را 

مهم ترين دس��تاورد بورس كاال دانست و گفت: وقتي 
سيستم عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت كاالهاست، 
اقتصاد در مسير درست و شفافيت قرار مي گيرد و بورس 
كاال اصلي ترين ابزار براي تحقق اين مهم است.مديرعامل 
هلدينگ بانك سامان اظهار داشت: با توجه به تجربيات 
گذشته، دولت نيز به اين باور رسيده كه مكانيسم هاي 
كنترلي خود عامل پديدآورنده سوءاس��تفاده و فساد 
است، از اين رو بدون شك در آينده شاهد برقراري كامل 
مكانيسم بازار براساس عرضه و تقاضا و به بالطبع، ارتقاي 

جايگاه بورس كاال در اقتصاد ملي خواهيم بود.

ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
روز گذش��ته با افزايش ۴ هزارو ۵33 واحدي همراه 
ش��د و توانست رقم 1۶۵ هزارو ۷2 واحدي را به خود 
اختصاص دهد. به گزارش سنا، ارزش معامالت روز 
گذشته به رقم يك هزار و 3۷2 ميليارد تومان رسيد. 
با توجه به اينكه ميانگين ارزش معامالت بورس طي 
ماه اخير به هزار ميليارد تومان ارتقا يافته، ش��روعي 
اينچنين در فصل سوم س��ال مي تواند نويد ارتقاي 
اين مولفه در روزهاي آتي باشد. افزون بر اين، ديروز 
در صفوف پيش گش��ايش بازار نمادهاي »همراه«، 
»اخابر«، »ونيرو« و »وپترو« خودنمايي مي كردند. در 
ميان نمادهاي مثبت روز يك شنبه بار ديگر »اخابر« با 
اقبال سرمايه گذاران همراه شد و تحت تاثير تقاضاي 
وافر سهامداران با صف خريد سنگين 1۷9 ميليون 
س��همي به كار خود پايان داد. همچنين، نمادهاي 

محصوالت ش��يميايي ديروز با اقبال سرمايه گذاران 
همراه بودند و اكثر نمادها سبزپوش به كار خود پايان 
دادند. در اين گروه شركت پتروشيمي خليج فارس 
بيشترين اثر را بر رشد شاخص كل برجاي گذاشت. 
تقاضاي قابل توجه حقيقي ها دراين س��هم منجر به 
رشد روزانه 2.۶ درصدي شد. نماد دوم موثر بر رشد 
ش��اخص كل »كگل« بود. گروه استخراج كانه هاي 
فلزي كه ديروز حمايت حقوقي ها را ناظر بود، تحت 
تاثير اين عملكرد رش��د قيمتي ش��ركت معدني و 

صنعتي گل گهر را نيز به همراه داشت.
بر اساس اين گزارش، در بحث صنايع بورسي از ميان 
38 صنعت بورسي، 31 صنعت با رشد قيمتي همراه 
شدند. بيشترين رش��د قيمتي را در ميان گروه هاي 
بورس��ي مواد دارويي به خود اختصاص داد. از سويي 
ديگر، از منظر ارزش معامالت، محصوالت شيميايي 

ديروز بيشترين ارزش معامالت بازار را با ارزش يك 
ميليارد و 830 ميليارد ريال به ثبت رساند. بعد از آن، 
صنعت فلزات اساس��ي جايگاه دوم را كسب كرد و با 
اندكي اخت��الف رقم يك هزار و 33۶ ميليارد ريال را 
به جاي گذاش��ت. با توجه به اينكه طي ۵ هفته اخير 
همواره تغيير مالكي��ت هفتگي بورس تهران با غلبه 
حقيقي ها همراه بوده است، ديروز نيز اين بازيگران 
گردش س��هام در بورس را در اختيار داشتند. به اين 
ترتيب، خالص تغيير مالكيت ديروز بازار سهام به 2۴۴ 
ميليارد تومان و از سمت حقوقي به حقيقي صورت 
گرفت. در اين بين بيشترين تقاضاي بازيگران خرد 
در صنعت سرمايه گذاري بود و بعد از آن فرآورده هاي 
نفتي مورد توجه قرار گرفتند. در بحث تفكيك نماد 
نيز بيشترين خريد حقيقي ها در نماد »حكشتي« ثبت 
ش��د و بعد از آن »تاپيكو« مورد توجه قرار گرفت. اما 

بورس تهران 165 هزار واحدي شد
مروري بر آمار معامالت ديروز

حقوقي ها ديروز حمايت خود را از گروه دستگاه هاي 
برقي آغاز كردند و در ادامه گروه هاي زغال س��نگ و 
قند و ش��كر با توجه ويژه اي از سوي اين افراد همراه 

شدند. »وخاور« پرتقاضا ترين نماد ميان حقوقي ها 
بود و بعد از بار ديگر »فوالد« با خريد باالي بازيگران 

بزرگ بازار مواجه شد.
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نامهسرگشادهتشكلهايصادراتيبهرييسجمهور:

بخشنامه پيمان سپاري ارزي  قابل اجرا نيست
تشكل هاي بخش خصوصي در نامه اي به رييس جمهور 
نس��بت به اجرايي نبودن آيين نامه پيمان س��پاري 
ارزي اعت��راض كردن��د. در اي��ن نامه كه ب��ه امضاي 
تشكل هاي صادراتي از جمله اتحاديه صادركنندگان 
خش��كبار، اتحاديه صادركنندگان فرش دس��تباف، 
اتحاديه صادركنندگان گياهان دارويي، انجمن ملي 
خرما، انجمن مل��ي محصوالت كش��اورزي، انجمن 
صادركنندگان نمون��ه و برتر، اتحاديه صادركنندگان 
آبزيان و بسياري ديگر از تشكل هاي صادراتي رسيده 
است نسبت به نحوه ساز و كار پيمان سپاري اعتراض 

شد.
در متن اين نامه آمده است: 

جناب آقاي دكتر روحاني، رييس جمهور محترم
با عرض ادب و احترام و تسليت به مناسبت فرا رسيدن 

ايام سوگواري حسيني، 
اتحاديه ه��اي صادركننده كاالي غي��ر نفتي بخش 
خصوصي كش��ور احترامًا به اس��تحضار مي رسانند 
دس��تورالعمل ش��ماره 1397/208421 ب��ه تاريخ 
1397/06/18 معاونت بانك مركزي ايران، در خصوص 
پيمان س��پاري ارزي، كاماًل مغاير با م��اده 13 قانون 
مقررات واردات و صادرات كه هر گونه پيمان سپاري 
ارزي كاالهاي غير نفتي را ممنوع كرده اس��ت است و 
قانوناً اجراي » تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات« 

بر اساس اين ماده قانوني امكان پذير نيست . 
با عنايت به نظر مقام معظم رهبري در خصوص توجه 
بيش��تر به تش��كل ها و بخش هاي خصوص��ي واقعي 
كه بار اصل��ي اقتصاد مقاومتي را ب��ر دوش دارند، اين 
دس��تورالعمل تاثير منفي زيادي به فعاليت صادراتي 

اين بخش خواهد داشت .
با فرض به استناد به دستور العمل فوق الذكر و پذيرش 
تحريم هاي خود س��اخته داخلي، اش��كاالت عديده 
ديگ��ري در اجراي مفاد اين دس��تور العمل نيز وجود 
دارد كه موجبات نابساماني و آشفتگي شديد در بخش 
صادرات را فراهم مي آورد. برخي از اشكاالت اجرايي اين 

دستور العمل عبارتند از: 
قيمت تمام شده اغلب محصوالت صادراتي غير نفتي 
همچون كاالهاي كشاورزي، مواد معدني، فرش و ساير 
اقالم تحت تأثير نرخ دالر آزاد و انتظارات توليدكنندگان 
افزايش يافته و نهايتاً بهاي تمام شده كاالهاي صادر شده 
متناسب با قيمت دالر آزاد است كه با دستور اخير و الزام 
به فروش در سامانه نيما يك سد و مانع براي صادرات 
غير نفتي است و از طرف ديگر فقط در حوزه كشاورزي 
و فرش ميليون ها شغل را از بابت كاهش درآمد متضرر 

مي س��ازد و باعث بيكاري بيشتر خواهد شد . مجموع 
صادرات غيرنفت��ي بخش خصوصي واقعي بين 5 تا 7 
ميليارد است كه موجب اشتغال حدود 20 ميليون نفر 
بدون اس��تفاده از هر گونه رانت دولتي است، بنابراين 
وضع مقررات يكسان براي اين گروه از صادركنندگان 
ب��ا صادركنندگان مواد پتروش��يمي و فوالد و س��اير 

بنگاه هاي خصولتي نه منطقي و نه منصفانه است . 
پيمان س��پاري در گذش��ته تجرب��ه تلخي ب��ود كه 
صادركنندگان اصيل و صحيح العمل را عماًل از چرخه 
صادرات باز مي داش��ت و دست بس��ياري از دالالن و 
دارندگان كارت بازرگان��ي يك بار مصرف را براي يك 
كار غيرقانوني ولي در قالب قانون باز گذاش��ته بود كه 
متأسفانه تعهد ارزي فعلي و تفاوت چشمگير نرخ نيما با 
نرخ آزاد ارز اغلب صادركنندگان را دچار همان مشكالت 
خواهد كرد و اين يك مانع اساسي ديگر براي صادرات 

تلقي مي شود .
در س��امانه ارزي نيما س��از و كار چنان اس��ت كه ارز 
صادراتي بايس��تي تحت اختيار بانك ايراني يا صرافي 
مج��از ايراني قرار گيرد كه با توج��ه به وضعيت فعلي 

ارسال وجوه به بانك هاي ايراني فقط در شرايط خاص 
و كش��ور هاي خاص عملي اس��ت و اكث��ر بانك هاي 
كشور هاي ديگر از ترس تحريم از حواله وجوه مربوط به 

معامالت با ايران اجتناب مي كنند .
در بسياري موارد صادركنندگان توانمند قراردادهاي 
بلندمدت حدود يك ساله يا بيشتر منعقد مي كنند كه 
براي اينگونه صادركنندگان اجراء اين دستورالعمل ها 
از يك طرف و افزايش قيمت ها از طرف ديگر يك فاجعه 
تلقي مي شود و به شدت به كسب و كارهاي صادراتي 

مستحكم و بزرگ آسيب مي رساند .
تعيين زمان هاي كوتاه براي برگش��ت ارز و رفع تعهد 
براي كاالهاي كشاورزي و فرش اقالم مشابه آن بسيار 
غير عملي است و فقط مانعي بزرگ براي صادركنندگان 
اس��ت . توصيه اكيد صادركنندگان بخش خصوصي 
كاالي غير نفتي بر آن اس��ت كه ارز جاري در اقتصاد 
كشور فقط بايست يك نرخ واحد داشته باشد تا محيط 
تجارت عاري از هر گونه رانت و تفاوت و تمايز و تبعيض 
باشد، متأسفانه سامانه نيما نرخ ارز جديد ديگري را به 
اقتصاد كش��ور تحميل مي كند . با توجه به موارد ذكر 

شده درخواست مشخص س��نديكاها و اتحاديه هاي 
صادراتي امضاء كننده ذيل، لغو دس��تورالعمل بانك 
مركزي است يا حداقل در صورت اصرار بر اجراي اين 
دستورالعمل، با در نظر گرفتن اينكه مقررات صادرات 
و واردات كشور هر ساله در ابتداي همان سال از سوي 
دولت ابالغ مي گردد و همچنين صادركنندگان براي 
سال جاري قراردادهايي را منعقد نموده اند، لذا اجراي 
اين دس��تورالعمل به ابتداي سال آينده موكول گردد 
تا با رايزني ميان تشكل هاي صادراتي و مراجع قانوني 
راهكاري عملياتي و صحيح براي آن اتخاذ گردد . ابالغ 
چنين دستورالعمل هاي فوري و بدون بررسي، عواقبي 
جز خس��ارات س��نگين به صادرات و توليد كنندگان 
نخواهد داش��ت و مطمئنًا بعد از چند روز يا هفته بايد 

نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام كرد .
نتيجه – از طرف اتحاديه هاي امضاء كننده اين نامه اعالم 
مي گردد كه اصرار دولت به اجراء اين مصوبه منجر به 
كاهش شديد صادرات غير نفتي واقعي كه توسط بخش 
خصوصي انجام مي شود مي گردد و از آن مهم تر انتقال 
آن به مسيرهاي غير ش��فاف و خارج از كنترل دولت 

خواهد شد و آثار آن تا يك سال ديگر مشخص خواهد 
گرديد و عواقب آن كاهش اشتغال و معضالت و خسارات 
اجتماعي است كه مسووليت آن به عهده مجريان اين 

دستورالعمل كارشناسي نشده است .

   نگاهي به آيين نامه جنجالي
حدود يك هفته پيش، بانك مركزي در راستاي اجرايي 
كردن بند 3 تصويب نامه هيات وزيران، موضوع بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كش��ور را به 

دستگاه هاي ذيربط اعالم كرد.
ب��ر اس��اس دس��تورالعمل جدي��د بان��ك مركزي، 
صادركنندگان كاال مكلف شدند حداكثر ظرف مدت 
زماني سه ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمركي، 
حداق��ل 95 درصد ارزش گمرك��ي كاالي مندرج در 
پروانه صادراتي را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند 
و از طريق سامانه جامع تجارت به بانك مركزي اظهار 
كنند. 5 درصد باقي مانده به منظور تأمين هزينه هايي 
از قبيل بازاريابي، تبليغات و دفاتر خارج از كشور و نظاير 

آن در اختيار صادركننده قرار گرفت.
همچنين چند راه براي بازگش��ت ارز صادراتي براي 
صادركنندگان در نظر گرفته ش��ده بود كه ش��امل؛ 
واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص 
ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهي ارزي 
تسهيالت فاينانس، ريفاينانس و يوزانس خود، فروش 
ارز به بانك ها و صرافي هاي مجاز وسپرده گذاري ارزي 

نزد بانك ها بود.
 پس از اعالم دستورالعمل جديد بانك مركزي بسياري از 
تجار به نتايج و تبعات اين بخشنامه براي صادركنندگان 
اشاره كردند و گفتند: در شرايطي كه بسياري از اقالم 
صادراتي كش��ور جهت حفظ رقابت پذيري به صورت 
اقساطي، بلندمدت و اماني در كشور هاي هدف عرضه 
مي ش��ود، اجراي اي��ن ابالغيه باع��ث كاهش قدرت 
چانه زني صادركنن��دگان و رقابت پذيري محصوالت 
صادراتي خواهد شد.همچنين آنها اظهار نگراني كردند 
كه اين موضوع تنها به ضرر صادركنندگان خرد كشور 

تمام خواهد شد.
صادرات كه در پايان سال 96 به دليل واقعي شدن نرخ 
ارز مي توانست مسيري منطقي طي كند در ماه هاي 
اخير به دليل بخش��نامه هاي متعدد و متناقض دولت 
دچار مشكل شد و پس از عقب نشيني دولت از بخشنامه 
ميخ كوب كردن ن��رخ دالر بر روي 4200 تومان حال 
شاهد هس��تيم كه مجددا بحث پيمان سپاري باعث 

مشكالت عديده براي صادركنندگان شده است.

مشاورعاليرييساتاقايرانخبرداد

رييساتاقبازرگانيايرانوعراقعنوانكرد

تعداديازكارتهايبازرگانيابطالياتعليقشد

روابطايرانوعراقتوسطبازيگرانمنطقهايرصدميشود

در پ��ي سوءاس��تفاده از كارت ه��اي بازرگاني، اتاق 
بازرگاني اي��ران به عنوان متولي صدور اين كارت ها، 
پايش را بطور جدي از سر گرفته است؛ بطوريكه يكي 
از اعضاي اتاق بازرگاني ايران از ابطال يا تعليق برخي 
كارت هاي بازرگاني قديمي خبر داد و اعالم كرد: همه 
كارت هاي قديمي و دايمي بازنگري نمي شوند، مگر 

اينكه گزارشي از فساد دارندگان آنها عنوان شود.
پس از سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني و استفاده 
از كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف، اتاق بازرگاني 
نس��بت به نظارت بيش��تر بر كارت ه��اي بازرگاني 
اقدام كرد. ش��رايط جديد براي فرد متقاضي كارت 
بازرگان��ي ش��امل موجودي حس��اب 300 ميليون 
توماني، محدوديت واردات در سال اول تا مبلغ 500 
هزار دالر و محل كار تجاري يا اداري كه مي بايس��ت 
احراز شود در آن مكان فعاليت تجاري واقعي داشته 
باشند. همچنين تاكنون تعدادي موارد مشكوك از 
كارت هاي از قبل صادر ش��ده شناس��ايي و تعليق يا 

ابطال شده است.
احمد پور فالح ، مش��اور عالي رييس اتاق بازرگاني 
ايران،  در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: واقعيت اين 
است كه ش��رايط جديد براي اخذ كارت بازرگاني به 
دليل مسائل و شرايط جديد اقتصادي به وجود آمده 
كه ن��ه زيبنده بخش خصوصي اس��ت و نه اتاق هاي 

مش��ترك  بازرگاني. واردات ب��ا كارت هاي بازرگاني 
يك بار مصرف نه تنها جامعه بازرگانان بلكه بازرگانان 
بخش مولد ك��ه ب��ا واردات فعاليت خ��ود را عملي 
مي كنند را هم زير سوال مي برد و باعث متشنج شدن 

افكار عمومي شده است.
وي افزود: با تصويب ش��رايط جديد براي اخذ كارت 
بازرگاني، قرار اس��ت متقاضيان ثابت كنند كه يك 
عامل واقعا تجاري و بازرگاني هستند و متعهد شوند 
كه قصد فرار از پرداخت عوارض دولتي اعم از ماليات، 
بيم��ه، تامين اجتماعي و غيره را ندارند؛ لذا بايد يك 
دوره به صورت آزمايش��ي در مدت حداقل يك سال 
چند حركت اقتصادي داشته باشند و بعد از آن كارت 

بازرگاني را دريافت كنند.
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ايتاليا تصريح 
كرد: كشورهاي پيشرفته، اصال كارت بازرگاني ندارند 
و هر ش��هروند مي تواند بر اساس مجوز فعاليت خود 
در رشته هاي مربوط، صادرات و واردات انجام دهد. 
ناگفته نماند كه اين شرايط براي كشورهايي است كه 
قانونمندي و يك سيستم نظارتي دقيق و نامحسوس 
در كشورشان حاكم اس��ت، نه بگير و ببندهايي كه 
هركس مي تواند قانون را زير پا بگذارد يا در يك روستا 
به نام يك پيرزن يا پيرمرد، كارت بازرگاني گرفته و 
اقدام ب��ه واردات با رقم هاي باال كنند و نهايتا هم آن 

كارت بازرگاني باطل شود و عمال دولت نتواند نظارتي 
داش��ته باش��د و عوارض دولتي را بگيرد. همچنين 
رقابتي نابرابر با واردكننده اي كه عوارض و ماليات را 
پرداخت و اشتغال ايجاد كرده است، به وجود بيايد.

پورفالح ب��ا تاكيد براينكه جامع��ه بازرگانان بخش 
خصوصي كشور كامال موافق بودند محدوديت هايي 
براي دريافت كارت بازرگاني ايجاد شود تا هركس كه 
تصميم گرفت نتواند كارت دريافت كند، در خصوص 
كارت هاي بازرگاني  دايمي از پيش صادر شده گفت: 
بازنگري براي همه كارت هاي قديمي و دايمي صورت 
نمي گيرد، مگر اينكه گزارشي از فساد دارندگان آن 

عنوان شود.
وي افزود: هيات انضباطي كه يك گروه نظارتي فعال 
در اتاق بازرگاني اس��ت، در اين زمينه فعال است كه 
اگر گزارش��اتي از منابع دولتي ي��ا بخش خصوصي 
برسد كه دارنده كارت بازرگاني، مبادرت به حركت 
غير قانوني و غيرمتعارف مي كند، در آن زمان مهلت 
اعتبار كارت بازرگان��ي را تعديل يا بطور كلي ابطال 
كند. بنابراين اينطور نيس��ت كه كساني كه به فرض 
كارت هاي بازرگاني پنج ساله دارند، يك سال فعاليت 
كنند و بعدا برايش��ان كارت صادر ش��ود، چراكه در 
اينصورت اطمينان و اعتبار دارنده كارت هاي قديمي 

زير سوال مي رود.

يحيي آل اس��حاق، رييس اتاق اي��ران و عراق با بيان 
اينكه اس��تحكام روابط بين ايران و عراق مورد تاييد 
امريكا و برخي كش��ورهاي عربي منطقه نيست و به 
دليل اهميت بس��يار زياد توسط بازيگران منطقه اي 
رصد مي شود، اظهار داشت: هرگونه استحكام روابط 
سياس��ي و اقتصادي بين ايران و عراق به ضرر اهداف 
و برنامه هاي اس��تراتژيك امريكا و كشورهاي عربي 

منطقه است.
وي با اشاره به توريست مذهبي بين دو كشور ايران و 
عراق و اثرگذاري دو كشور در مورد تمامي گذرهاي 
تاريخي و مذهبي عنوان كرد: بحث ويزاي عراق، چون 
به دينار يا دالر است با توجه به نرخ دالر اگر قرار باشد 
با ارز بازار سوم ارايه شود، رقم بسيار بااليي خواهد شد 
كه هزينه اش جبران نمي ش��ود. در اين رابطه دولت 
بايد در مذاكره با مسووالن عراقي موارد را به گونه اي 
حل و فصل كند كه هزينه ها ب��راي زائران مقرون به 

صرفه باشد.
رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق در اين زمينه معتقد 
اس��ت: با توجه به نرخ ارزي كه براي زايران ايراني تا 
حدود زيادي س��نگين تمام مي شود مراسم اربعين 
سال جاري با محدوديت هايي مواجه شده است كه با 
در نظر گرفتن بازتاب گسترده اي كه در سطح منطقه 

و گسترش روابط دو كشور داشته بايد مورد تجديد نظر 
مسووالن قرار گيرد زيرا عظمت و ارزش اين مراسم به 
قدري باال اس��ت كه نبايد مسائل مالي و ارزي مانع از 

اين حركت بزرگ شود.
وي با اش��اره به اينكه رقم هاي ميلي��اردي از ابتداي 
س��ال تا كنون در كش��ور صرف ارز گردش��گري به 
كشورهاي همس��ايه و اروپايي ش��ده است كه اصال 
قابل قياس با هزينه هاي عراق نيست، گفت: به داليل 
سياسي، اقتصادي و روابط اس��تراتژيك نبايد بحث 
گردشگرزيارتي حذف شود و بايد در حوزه تامين ارز 
دولت پيشقدم ش��ود. در مدت پنج ماه ابتداي سال 
جاري از عراق در حوزه گردشگري، يك ميليون و 700 
هزار گردشگر زيارتي، سياحتي و سالمت به ايران آمده 
و يك ميليون و 700 هزار نفر ايراني نيز به غير از ايام 
اربعين، به اين كشور سفر مي كنند؛ پس دو كشور تا 
سقف 4 ميليون نفر گردشگر دارند كه اگر هر يك از 
گردش��گران دو طرف، هزار دالر هزينه كنند، حجم 
عظيمي از تجارت و كار در دو كش��ور تعريف خواهد 
ش��د. آل اس��حاق يادآورش��د روابط ايران و عراق در 
ابتداي راه است ومسائل اوليه دو كشور و برخي مسائل 
بروكراسي هنوز حل نشده است؛ ضمن اينكه ساليانه 
8 ميليارد دالر كاال به عراق صادر مي شود. امسال 30 

درصد به اين ميزان صادرات اضافه شده است. اين در 
حالي اس��ت كه رقباي ما از جمله عربستان، امريكا و 
ديگر كش��ورها براي حضور بيشتر در بازارهاي عراق 
هم��ان پولي را كه پيش از اي��ن صرف تجهيز داعش 
و گروه هاي افراطي در منطق��ه مي كردند اكنون در 
حوزه ه��اي اقتصادي يا در حوزه ه��اي جلوگيري از 
حضور ايران ص��رف مي كنند. چيزي ك��ه در بصره 

شاهد آن بوديم.
عضو هي��ات نمايندگان ات��اق بازرگاني ته��ران، در 
ادامه به تش��ريح روابط خدمات��ي و فرهنگي ايران و 
عراق پرداخت و خاطرنش��ان كرد: در حوزه فرهنگي 
و خدمات، ايراني از كوچك تري��ن كارها تا نيروگاه و 
پااليشگاه، در عراق فعالند و در حوزه خدمات شهري 
نيز در حال مذاكره هستند تا در بغداد، بصره و كربال 
مديريت شهري را ايراني ها ارايه دهند؛ ضمن اينكه در 
حوزه مراكز تجاري، مسكن و احداث مراكز ورزشي، 
ايران سرمايه گذاري هايي در اين كشور دارد و متقابال، 
عراقي ها نيز در ايران س��رمايه گذاري هايي را دارند، 
بنابراين ظرفيت كار بس��يار باال اس��ت؛ ضمن اينكه 
عراقي ها مي توانن��د ظرفيت هاي خالي كارخانجات 
ايراني را فعال كرده و كاالهاي م��ورد نياز خود را در 

ايران توليد و به عراق صادر كنند.

  مي توان از ظرفيت واردات 
از عراق استفاده كرد

عضو هيأت رييسه اتاق بازرگاني ايران از عراق به عنوان 
يكي از شركاي تجاري اصلي ايران طي سال هاي اخير 
ي��اد كرد و گفت: ضروري اس��ت همزمان با افزايش 
صادرات به عراق ب��ه فكر واردات از اين كش��ور هم 
باشيم.  كيوان كاشفي در گفت وگو با »پايگاه خبري 
اتاق ايران« با اش��اره به پيامدهاي صادرات يكطرفه 
ايران به عراق افزود: وقتي اين وابستگي يكسويه باشد 
ناچاريم بسياري از شرايط عراق را بپذيريم. نمونه اين 
امر در مقاومت چندس��اله طرف عراقي براي حمل 
يكسره كاال از طرف ايران و نمونه ديگر افزايش قابل 
توجه تعرفه هاي واردات كشور عراق بود كه چون ما 
به صورت متقابل واردات كاال از اين كشور نداشتيم، 
امكان چانه زني در اين بخش هم وجود نداشت. عضو 
هيات رييسه اتاق ايران افزود: كشورهاي موفق دنيا 
هر دو سوي تجارت يعني واردات و صادرات را با هم 
مي بينند. ما هم بايد تالش كنيم با برقراري واردات 
از كش��ور عراق، تراز تجاري بين دو كشور را متعادل 
كنيم. وي با اشاره به تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه 
ايران گفت: هنوز ابعاد تحميلي اين تحريم ها مشخص 
نيست اما بايد توجه داشته باشيم كه در شرايط تحريم  
مي توانيم از عراق به عنوان پايگاهي براي واردات به 
كشور استفاده كنيم. به گفته كاشفي اكنون بسياري 
از ش��ركت هاي ايراني در عراق دفت��ر و مركز دارند 
و مي توان از ظرفيت آنها و كش��ور عراق براي زمان 
تحريم ها و واردات انواع كاال استفاده كرد. رييس اتاق 
كرمانشاه خاطرنشان كرد: مي توانيم در زمان تحريم ها 
بسياري از ماشين آالت، مواد اوليه مورد نياز صنايع و 
واحدهاي توليدي را از طريق عراق وارد كشور كنيم. 

 واردات لوازم آرايشي
 به صفر رسيده است

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم آرايشي و بهداشتي 
با اشاره به افزايش قيمت اين محصوالت در روزهاي 
اخير، گفت: مواد شوينده و لوازم بهداشتي سلولوزي 
همگي با افزايش قيمت سه برابري مواجه بوده اند كه 
علت آن كمبود واردات و ثبت سفارش با ارز غير دولتي 
است. محمدابراهيم شهبازي در گفت وگو با خبرنگار 
ايسنا با اشاره به افزايشي كه اخيراً در قيمت اجناس 
مختلف در بازار رخ داده است، افزود: در زمينه لوازم 
آرايشي تقريباً قيمت همه اجناس چند برابر شده است 
به همين دليل تعداد شركت هايي كه واردات اجناس 
آرايشي و بهداشتي را برعهده دارند كاهش يافته و عماًل 
به جز تعدادي معدود، ثبت سفارشي انجام نمي شود.

وي با بيان اينكه چنين وضعيتي باعث توقف واردات 
لوازم آرايشي و بهداشتي شده است؛ توضيح داد: در بازه 
زماني اخير هيچ گونه واردات لوازم آرايشي نداشته ايم و 
محصوالتي كه هم اكنون در بازار وجود دارد خريدهاي 

قديمي است. 



7 جهان

نگاهي به اتفاقات تاثيرگذار مالي جهان در هفته پيش رو

طرح بودجه، محبوبيت رييس جمهوري فرانسه را كاهش داد

آينده دالر در گرو لحن فدرال رزرو

ماكرون در منگنه اقتصاد و سياست 

گروه جهان| طال تسليمي|
 اين هفته چند اتف��اق مهم و تاثيرگذار ب��ر بازارهاي 
مالي جهاني رخ خواهد داد كه مهم ترين آنها جلس��ه 
فدرال رزرو اياالت متحده در ميانه كاهش ارزش دالر 
در بازارهاي جهاني است. اما آنچه بر بازارهاي اروپايي 
تاثير مي گذارد، برنامه بودجه دولت ايتالياست كه آن 
هم هفته جاري اعالم مي شود. برنامه بودجه بزرگ ترين 
فرصت دولت پوپوليس��ت ايتاليا براي جلب اطمينان 
س��رمايه گذاران است. اما يك مس��اله ديگر نيز وجود 
دارد ك��ه بر بازارهاي اروپايي تاثير مي گذارد و آن روند 
مذاكرات برگزيت اس��ت. به نظر مي رسد تحوالت در 
گفت وگوهاي لندن و بروكس��ل آزموني مداوم براي 

پوند هستند.

  قدرت دالر باز مي گردد؟
به نظر مي رس��د در فضاي اقتص��ادي اياالت متحده 
عواملي وجود دارد كه در ش��رايط ع��ادي مي توانند 
ب��ه افزايش ارزش دالر بيانجامند: رش��د اقتصادي در 
فضايي سالم رخ مي دهد؛ شرايط بازار كار خوب است؛ 
دستمزدها افزايش يافته اند؛ نرخ تورم اندكي بيشتر از 
نرخ هدف بانك مركزي امريكاست؛ ارزش اوراق قرضه 
وزارت خزانه داري امريكا رو به افزايش اس��ت و فدرال 
رزرو قصد دارد نه تنها در پايان ماه جاري ميالدي، بلكه 
يك مرتبه هم در پايان ماه دسامبر نرخ بهره را افزايش 
دهد. حتي شرايط بازارهاي جهاني از جمله تنش هاي 
تجاري و احساس��ات منفي به بازاره��اي نوظهور هم 

بايستي به نفع دالر تمام مي شدند. 
با وجود اين، دالر تضعيف ش��ده است و به وضوح، سير 
نزولي را طي مي كند. ش��اخص سنجش دالر در برابر 
ديگر ارزها طي چهار هفته گذش��ته 3درصد كاهش 
يافته و براي اولين مرتبه از ماه جوالي تاكنون به كمتر 

از 94رسيده است. 
چه��ار عامل اصل��ي در اي��ن عملك��رد ضعيف دالر 
نقش داش��ته اند. اول اينكه بازار روي دفعات افزايش  
ن��رخ بهره توس��ط فدرال رزرو حس��اب ك��رده و به 
سياست گذاري هاي جرومي پاول رييس بانك مركزي 
امريكا در سال آينده چشم دوخته است. دوم، شواهد 

حاكي از روي گرداني عمومي از سياست هاي واگراي 
پولي اس��ت. نروژ هفته گذش��ته نرخ بهره را افزايش 
داد و انتظار مي رود كانادا هم م��اه آينده نرخ بهره را 
باال ببرد و لحن س��وئد و بريتانيا ه��م از پيش روي به 
س��مت محافظه كاري حكايت دارد. »تو الن نگوين« 
استراتژيس��ت كامرزبانك گف��ت: »تاثيرات مثبت 
سياست هاي واگرا بر دالر امريكا دارد از بين مي رود.« 
س��وم، بانك هاي مركزي تركيه، روس��يه و آفريقاي 
جنوبي با اقدامات در سياس��ت گذاري پولي درصدد 
حمايت از ارزهاي خود برآمده اند. ديگر كش��ورهاي 
بازاره��اي نوظهور همچون اندون��زي و فيليپين هم 
احتماال در همين هفته نرخ بهره را افزايش خواهند 

داد. يكي ديگر از تاثيرات جانبي پيش بيني افزايش 
نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزايش فشار بر نرخ هاي 
به��ره در هنگ كنگ بوده كه ب��ه افزايش قابل توجه 
ارزش دالر هنگ كنگ انجاميده است. و عامل چهارم 
هم اين است كه موضع گيري ها عمدتا در حمايت از 
دالر قدرتمند بوده اس��ت و حمله به دالر اين مواضع 
را آس��يب پذير مي كند. يك فدرال رزرو محافظه كار 
ممكن است بتواند از سقوط بيشتر دالر ممانعت كند، 
اما احتمال آسيب ديدن بيشتر دالر و كاهش ارزش آن 
در برابر بيشتر ارزهاي جهان توسعه يافته وجود دارد؛ 
اگرچ��ه ارزش دالر در برابر ارزهاي بازارهاي نوظهور 

همچنان باال خواهد ماند.

  بودجه ايتاليا سرمايه  ها را جلب مي كند؟ 
زمان قدرت نمايي براي دولت پوپوليس��ت ايتاليا فرا 
رس��يده اس��ت. دولت ائتالفي جناح راستي ايتاليا در 
هفته هاي اخير تالش كرده اس��ت تا ب��ازار را از برنامه 
بودجه خود كه روز پنج شنبه منتشر مي شود، مطمئن 
سازد. رم قرار است با اين برنامه نشان دهد كه مطابق 
محدوديت هاي مطرح ش��ده از س��وي اتحاديه اروپا 
)كسري بودجه كمتر از س��ه درصد از توليد ناخالص 

داخلي ساالنه( عمل مي كند.
فاصله بين نرخ بهره وري اوراق قرضه 10ساله دولت هاي 
ايتاليا و آلمان همچنان ب��ر 2.4درصد ثابت مانده كه 
بس��يار باالتر از س��طح پيش از روي كار آمدن دولت 

ائتالفي در اواخر ماه مه است و نشان مي دهد نگراني ها 
در رابطه با چشم انداز سياسي ايتاليا ادامه دارد. در حالي 
كه سرمايه گذاران انتظار دارند برنامه بودجه از كسري 
تجاري 2 تا 3درصد حكايت داش��ته باشد، اما آزمون 
اصلي دولت ايتاليا در ارايه جزييات اين طرح در اوايل 

ماه اكتبر خواهد بود.
»بانك آو امريكا مريل لينچ« در يادداش��تي نوش��ته: 
»جزييات مهم خواهد ب��ود. با توجه به اينكه ايتاليا به 
پايين ترين سطح سرمايه گذاري بسيار نزديك است، 
تفسير موسسات رتبه دهي از برنامه بودجه در تعيين 
گرايش بازار در ماه اكتبر تاثيرگذار خواهد بود.« موسسه 
تعيين رتبه اعتباري »مودي« قرار است ديدگاه خود را 
به رتبه اعتباري ايتاليا بعد از انتشار برنامه بودجه به روز 
رساني كند.يكي ديگر از مسائلي كه بر سرمايه گذاران 
تاثير مي گذارد، چش��م انداز انتخابات پارلمان اروپا در 
سال آينده خواهد بود. عملكرد شركاي دولت ائتالفي 

زيرنظر گرفته خواهد شد.

  زمان سقوط پوند فرا رسيده است؟
خوش بيني و بدبيني به چشم انداز پوند در هفته هاي 
اخير در هم آميخته ب��ود. تيترهاي مرتبط با آمادگي 
اتحاديه اروپا براي امتيازدهي در مذاكرات برگزيت از 
مهم ترين مواردي بود كه به افزايش ارزش پوند انجاميد. 
اميدواري به حصول توافق بين لندن و بروكسل به عالوه 
يك سري اتفاقات ديگر همچون افزايش دستمزدها و 
عملكرد ضعيف دالر در مجموع به افزايش 3.7درصدي 

پوند در بازه  زماني يك ماهه انجاميدند. 
اما نشست سالزبورگ برگزار شد، ترزا مي خشم خود 
را از اتحاديه اروپا آشكار س��اخت و حال و هواي بازار 
به كلي عوض و با پريش��اني همراه شد. در نتيجه همه 
اين اتفاق��ات پوند روز جمعه بدترين روز خود از زمان 
انتخابات سراسري سال گذشته تاكنون را پشت سر 
گذاش��ت. موقعيت ترزا مي هم در لن��دن متزلزل به 
نظر مي رس��د و همه اين مس��ائل بر پوند تاثير منفي 
مي گذارند. هر هفته يك سري اتفاقات جديد در رابطه 
با برگزي��ت روي مي دهد و در نتيجه، پوند مدام مورد 

آزمايش قرار مي گيرد.

گروه جهان|
 محبوبيت امائوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، 
بر اس��اس يك نظرسنجي كه يك ش��نبه منتشر شده، 
به شدت كاهش يافته است. گفته شده، تنها 29 درصد 
افراد شركت كننده در يك راي گيري از عملكرد ماكرون 
رضايت دارند. اين در حالي اس��ت كه ميزان رضايت از 
رييس جمهور فرانس��ه در ماه گذش��ته 34 درصد و دو 
ماه پيش 39درصد بوده اس��ت. نظرسنجي هاي ديگر 
نيز از كاهش محبوبي��ت ماكرون حكايت دارند. وي كه 
پيش تر به عنوان يك بانكدار سرمايه گذاري مشغول به 
كار بود در انتخابات 2017 با ۶۶.1 درصد آرا به اين مقام 

برگزيده شد. 
يورونيوز نوشته، ماجراي جنجالي مكالمه وي با يك جوان 
جوياي كار در هفته گذشته در رسانه هاي جهان انعكاس 
زيادي داشت. گفته  مي شود همين موضوع در كاهش 
محبوبيت تاثير زيادي داش��ته است. رييس جمهوري 
فرانسه هفته گذشته در كاخ اليزه به يك باغبان جوان كه 
از او در مورد راهكارش براي يافتن شغل سوال پرسيده 
بود گفت: »من آن طرف خيابان مي روم و برايتان كار پيدا 
مي كنم.« دو وزير كابينه وي نيز ماه گذشته سمت خود 
را ترك كردند. همچنين ژرار كلمب، وزير كشور فرانسه 
اخيرا گفته است كه قصد دارد تا سمت وزارت را در سال 

جديد ميالدي رها كند و به ش��غل پيشين خود يعني 
شهرداري شهر ليون بازگردد. كارشناسان اين مساله را 
دليل ديگري بر كاهش محبوبيت او در ميان مردم فرانسه 
مي دانند. منتقدان امانوئل ماكرون را متهم مي كنند كه 
سياست هايش را بيشتر به نفع شركت ها و ثروتمندان 

تنظيم مي كند. 
بلومبرگ يك شنبه در گزارشي با عنوان »ايجاد شغل، 
ماموريتي كه ماكرون را نامحبوب كرد« نوشت: دومين 
بودجه ماك��رون در مقام رياس��ت جمهوري فرانس��ه 
استراتژي اقتصادي را دنبال مي كند كه بطور فزاينده اي 
باعث كاهش محبوبيت او شده است: »پرداخت هزينه 

براي كار، به هر قيمتي.«
دولت فرانسه قرار است كه دوشنبه )امروز( از برنامه هاي 
اقتصادي خود براي 2019 پرده برداري كند كه از جمله 
شامل طرح كاهش ماليات براي كارفرمايان و نيروهاي 
كار آنان اس��ت. ماك��رون اما در تالش ب��راي مديريت 
كس��ري درآمد قرار است كه حقوق و مزاياي كارمندان 
و مش��اغل بخش هاي دولتي را كاهش دهد. قبوالندن 
چنين سياست هايي به جامعه سياسي و افكار عمومي 
فرانسه كار س��اده اي نيس��ت دچرا كه از نظر بسياري، 
اجراي اين سياس��ت ها نااميدي زيادي را به بار آورده و 
ماكرون براي غلبه ب��ر اين نااميدي تالش زيادي نكرده 

است. نظرسنجي ها از كاهش محبوبيت كامرون حكايت 
دارند، بازنشستگان به شدت معترض هستند و كاهش 
رفاه عمومي در جامعه فرانسه، بيشتر احزاب مخالف را 
بر آن داشته تا ماكرون را متهم كنند كه رييس جمهور 
ثروتمندان است. در حال حاضر بخشي از مشكل اين است 
كه ماكرون فضاي زيادي براي مانور دادن ندارد: رش��د 
اقتصادي فرانسه به شدت كاهش يافته و اين مساله باعث 
شده كه كاهش كسري بودجه بدون كاستن از هزينه هاي 
عمومي بسيار دشوار شود. در همين حال، برونو لي ماير 
وزير دارايي فرانسه، تالش مي كند تا روند فعلي را معكوس 
كند. ماير همين ماه در مصاحبه با راديو اروپاي فرانسه 
گفت: »هدف من ايجاد رفاه براي فرانسه است، رفاهي كه 
مبتني بر هزينه هاي عمومي نيست بلكه رفاهي مبتني بر 

رونق كسب و كارها و ايجاد مشاغل است.« 
بيكاري در فرانسه � كه 9درصد بيشتر از ميانگين منطقه 
يورو است � و رشد قدرت خريد مصرف كننده با افزايش 
نرخ تورم در اين كش��ور به موضوع داغ انتخاباتي تبديل 
شده است. اين مساله همچنين كاهش شديد محبوبيت 

ماكرون را در پي داشته است. 
در بودجه 2019 دولت فرانسه، كسب و كارها كمك هاي 
مالي نقدي دريافت خواهند كرد. براي كارگران، ماليات بر 
اضافه كاري از سپتامبر سال آينده ميالدي متوقف خواهد 

شد. اما افزايش مستمري و مزاياي مسكن و عائله مندي تا 
0.3 درصد محدود خواهد شد كه كمتر از يك سوم نرخ 
تورم 1.4درصدي است كه دولت پيش بيني كرده است. 
اقتصاددان ها بر سر اينكه آيا استراتژي امانوئل ماكرون 
در بلندمدت منجر به اين خواهد ش��د كه مردم فرانسه 
مشاغل بيشتري داشته باشند و وابستگي آنان به خدمات 
رفاهي دولتي كاهش يابد، اختالف نظر دارند. متيو پالن 
اقتصاددان موسسه اقتصادي فرانسوي OFCE در اين 
باره مي گويد: »سياس��ت هاي ماكرون مي تواند نتيجه 
بده��د اما نتيجه واقعي همراه با رش��د اقتصادي قوي و 

كاهش نرخ بيكاري در فرانسه خواهد آمد.«
ماكرون در پايان دوره رياست جمهوري خود در 2022، 

قص��د دارد هزينه هاي دولت و عموم��ي را كاهش داده 
و نس��بت بدهي به توليد ناخالص داخل��ي را تا 5 درصد 
كاهش دهد. اما پس از توس��عه كمتر از پيش بيني هاي 
نيمه نخست، دولت اكنون مجبور شده تا در پيش بيني 
بدهي ها و كسورات خود در سال جاري ميالدي و سال 
اينده تجديدنظر كند. اين بدان معني است كه فرانسه به 
محدوديت سه درصدي شكاف بودجه اي اتحاديه اروپا 
نزديك مي شود، شرايطي كه ماكرون وعده داده بود اتفاق 
نخواهد افتاد. لو ماير در اين باره مي گويد: »ما در مسير 
خود گير كرده ايم. شما مي توانيد از وضعيت فعلي انتقاد 
كنيد اما اين دقيقا مس��يري است كه مرم فرانسه بطور 

كامال دموكراتيك انتخاب كردند.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

 طرح اطرافيان »ترزا مي«
 براي نجات همزمان او و برگزيت

گ�روه جهان| مش��اوران ترزا مي نخست  وزير 
بريتانيا در حال تهيه يك برنامه احتياطي براي 
برگزاري انتخابات زودهنگام در ماه نوامبر هستند 
تا در صورت لزوم، هم جايگاه نخست وزير و هم 
برگزيت را نجات دهند. اين در حالي اس��ت كه 
حزب اپوزيسيون كارگر اعالم كرده است باور دارد 

كه دولت در آستانه فروپاشي است.
نشريه ساندي تايمز نوشت، دو عضو ارشد گروه 
سياس��ي دفتر نخس��ت وزيري بريتانيا درصدد 
اجراي يك مانور براي برگزاري انتخابات در پاييز 
برآمده اند كه هدف از آن جلب حمايت عمومي 
از طرحي جديد درباره برگزيت ترزا مي موسوم 
به »طرح چك��رز« بعد از انتقادهاي گس��ترده 
حاميان جدايي س��خت در حزب محافظه كار از 
نخس��ت وزيري و اين برنامه است. دفتر نخست 
وزيري بريتانيا هنوز در اين باره به صورت رسمي 
اظهارنظر نكرده است. اين دو مشاور گفته اند كه 
در نظر دارند انتخابات سراس��ري را براي حفظ 
حمايت هاي مردمي از دستور كار جديد مذاكرات 
با اتحاديه اروپا اعالم كنند. اين در حالي است كه 
يكي ديگر از مقامات نزديك به دولت گفته است 
ترزا مي قصد دارد تابس��تان آين��ده از مقام خود 
كناره گيري كند. نخس��ت وزير بريتانيا در حال 
حاضر از يك س��و با مقامات اتحادي��ه اروپا براي 
دستيابي به يك توافق براي خروج درگير است و 
از سوي ديگر تحت فشار حاميان برگزيت سخت و 
همچنين آنهايي كه برگزاري همه پرسي مجدد را 
خواستار هستند، قرار گرفته است. جرمي كوربين 
رهبر حزب اپوزيس��يون كارگر هم با درخواست 
براي برگزاري انتخابات زودهنگام بر اين فشارها 
افزوده است. اينديپندنت دريافته است كه جرمي 
كوربين و گروه او قصد دارند در صورتي كه توافق 
برگزيت ت��رزا مي در پارلمان شكس��ت بخورد، 
برنامه اي را براي راي عدم اعتماد به نخست  وزيري 
به اجرا بگذارند. اگرچه حزب كارگر براي برگزاري 
جلس��ه راي اعتماد به نخس��ت  وزيري به جلب 
حمايت محافظه كاران نياز دارد، اما حتي اقدام 
در اين زمينه هم مي تواند به دولت آش��فته ترزا 
مي آسيب شديدي وارد آورد. معاون حزب كارگر 
در اظهاراتي مرتبط گفته است باور دارد كه دولت 
ترزا مي در آستانه سقوط است و احتماال بزودي 
يك انتخابات سراسري ديگر برگزار خواهد شد. 

 »ابوبكر بغدادي«
به افغانستان رفته است

نامزدي نخستين زن عراقي 
براي رياست جمهوري

قطر ارسال نامه براي نتانياهو 
را تكذيب كرد

 دستگيري جالد
داعش در »آدانا«

 ارتش پاكستان پايان
اتهام زني هند را خواستار شد

روزنام��ه فرامنطقه اي شرق االوس��ط ادعا كرده 
ابوبكر بغدادي رهبر گروه تروريس��تي داعش به 
افغانستان منتقل شده است. اين روزنامه به نقل 
از منابع امنيتي و منابع آگاه در گروه هاي تندروي 
پاكستاني تاييد كرده  كه ابوبكر بغدادي به ايالت 

ننگرهار در شرق افغانستان منتقل شده است.

يكي از نمايندگان زن سابق فراكسيون التغيير 
عراق از نامزدي اش براي پست رياست جمهوري 
خبر داد. به گزارش روسيااليوم، سروه عبدالواحد 
نماينده سابق فراكس��يون التغيير درباره نامزد 
ش��دنش براي پست رياس��ت جمهوري گفته: 
»نامزد شدم تا نخس��تين گام را براي شكستن 
قاعده س��هميه بندي و توزيع پست ها بر اساس 

مولفه ها بردارم.« 

دولت قطر قاطعانه شايعات رسانه هاي اسراييلي 
درباره نامه ادعايي دوحه به دفتر نخس��ت وزير 
اسراييل را رد كرد. به گزارش النشره، دولت قطر 
اين ش��ايعات را در چارچوب كمپيني خواند كه 
هدفش تحريف موضع قطر درباره مس��اله ملت 

فلسطين و حقوق آنهاست. 

احمد عيسي جالد مشهور داعش كه طي درگيري 
در سوريه زخمي شده و در قالب پناهجوي سوري 
براي مداوا به تركيه سفر كرده بود، هنگام بستري 
و مداوا در يك بيمارس��تان در آدانا دستگير شد. 
به گزارش استار، اين عضو داعش در زمان حضور 
در سوريه، اقدام به بريدن سر مي كرده و تصاوير او 
هنگام ارتكاب جنايت بطور مكرر در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شده است. احمد عيسي با نام 
مستعار ابوايوب و عازوز هاببوش شناخته مي شده 

بيش از 100 نفر را به قتل رسانده است.

ارتش پاكستان خواستار پايان اتهام زني هند شده 
و گفته اس��الم آباد از برق��راري صلح و امنيت در 

منطقه حمايت مي كند. 
به گزارش ايرنا، سخنگوي ارتش پاكستان گفته: 
»هند با لغ��و ديدار وزراي خارجه دو كش��ور در 
حاش��يه اجالس س��ازمان ملل و تبليغات ضد 
پاكستاني، سعي مي كند بر مشكالت داخلي اش 
سرپوش بگذارد.« هند سربازان پاكستاني را به 
نفوذ در خاك هند، كشتن سربازان هندي و مثله 

كردن اجساد متهم كرده است.

بنن در اروپا اتاق هاي جنگ 
انتخاباتي تشكيل مي دهد 

گروه جهان| استراتژيست سابق رييس جمهوري 
امريكا متعهد شده پيش از انتخابات پارلمان اروپايي 
2019 در سراس��ر اروپا براي كمك به شكل گيري 
يك جنبش راستگراي پان-قاره اي اتاق هاي جنگ 
تشكيل دهد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، استيو 
بنن استراتژيست سابق دونالد ترامپ در كنگره حزب 
راست افراطي ايتاليا موسوم به »برادران ايتاليا« از 
مردم سراسر اروپا خواسته تا به كمپين ضد اتحاديه 
اروپاي او كه عليه احزاب سياس��ي س��نتي است، 
ملحق شوند. بنن گفته: »ما نظرسنجي و تجزيه و 
تحليل انجام خواهيم داد و اتاق هاي جنگي ايجاد 
مي كنيم كه مردم به آنها براي پيروزي در انتخابات 
احتي��اج دارند.« بنن كه اتهام نژادپرس��تي را مايه 
افتخار مي داند، در ماه هاي اخير با سفر به چندين 
كشور اروپايي تالش دارد تا طغياني پوپوليستي در 
سياست اروپايي به راه بيندازد. او كه براي طرح هاي 
بنيادي مستقر در بروكسل موسوم به جنبش تبليغ 
مي كند، با سياستمداران سرشناس ضد مهاجرتي 
شامل ويكتور اوربان، نخست وزير مجارستان و ماتئو 

سالويني، وزير كشور ايتاليا مالقات داشته است.
 مشاور سابق ترامپ گفته: »پس از انتخابات ميان 
دوره اي م��اه نوامب��ر امريكا اگر ك��ه ترامپ احزاب 
دموكرات ماركسيست فرهنگي را شكست داده و 
استيضاح نشود، ۸0 درصد از زمانم را در اروپا صرف 
مي كنم تا براي انتخابات پارلم��ان اروپايي تدارك 
ببينيم.« حض��ور پر رنگ بنن در اروپا پس از اخراج 
از كاخ سفيد و رجعت به پايگاه رسانه اي راستگراي 

بريتبارت انجام مي شود.

كاهش سطح مبادالت تجاري 
چين و كره شمالي

گروه جهان| طبق آمارهاي��ي كه اداره گمرك 
چين اعالم كرد ارزش تجارت چين با كره شمالي 
در ماه هاي ژانويه ت��ا اوت در قياس با مدت زمان 
مشابه در سال گذشته، 57.۸ درصد كاهش يافت 

و به 1.51 ميليارد دالر رسيد. 
به گزارش رويترز، واردات چين از كره شمالي در 
همين بازه زماني ۸9.3 درصد كاهش داشته و به 
143.۶ ميليون دالر رسيده و صادرات از چين به 
كره شمالي هم با افتي 3۸.9 درصدي به يك 1.3۶ 
ميليارد دالر كاهش يافته اس��ت. پكن مي گويد 
روابط بسيار دوستانه اي با كره ش��مالي دارد، اما 
از جمله كشورهايي است كه تحريم هاي شوراي 
امنيت سازمان ملل را به اجرا گذاشته و باعث شده 
اس��ت تا درآمد ارزي كره شمالي به شدت كاهش 
يابد. با وجود كاهش صادرات نفت و مواد سوختي 
از چين به كره ش��مالي، امريكا حدود دو ماه پيش 
از كميته تحريم هاي سازمان ملل خواست خيلي 
سريع مانع از ارسال هرگونه محموله سوختي به 

كره شمالي شود.
واشنگتن در نامه خود انگشت اتهام را به سوي پكن 
و مسكو نشانه گرفت و اعالم كرد آنها در رساندن 
محموله هاي غيرقانوني س��وخت به پيونگ يانگ 

درگير بوده اند. 
امريكا در اين نامه مدعي شد كه 7۶0 هزار بشكه 
س��وخت و توليدات نفتي از ابتداي س��ال جاري 
مي��الدي تا پايان ماه مه به كره ش��مالي ارس��ال 
 شده كه باالتر از س��قف تعيين شده در تحريم ها 

)500 هزار بشكه در سال( بوده است.

 روسيه ممكن است سوريه را 
به اس۳۰۰ مجهز كند

گروه جهان| س��ردبير يك مجله روسي گفته، 
پس از حادثه سرنگوني يك هواپيماي اين كشور 
در سوريه، احتمال دارد مسكو سامانه دفاع هوايي 
اس-300 در اختيار س��وريه قرار دهد. به گزارش 
اسپوتنيك، ويكتور موراخوفسكي سردبير آرسنال 
اوتچستوا گفته: »ممكن است مسكو ظرف دو تا سه 
ماه آتي سامانه هاي موشكي ضد هوايي اس300 
به دمشق بدهد و اين در صورتي است كه تصميم 
مناسبي اتخاذ شود اما اگر روسيه اين كار را كند، 
ضرورت دارد كه كل ساختار دفاع موشكي سوريه 
ارتقا يابد.« هفته گذش��ته يك هواپيماي نظامي 
روس��يه ر راه بازگش��ت به پايگاه هوايي حميميم 
در سوريه ساقط ش��د. همزمان چهار جنگنده اف 
1۶ اس��راييلي در حال بمباران اهدافي در الذقيه 
بودند. براساس بيانيه وزارت دفاع روسيه، اسراييل 
تنه��ا دقيقه اي پيش از آغاز عمليات روس��يه را از 
اين حمالت هوايي مطلع كرده بودند. به گفته اين 
وزارتخانه، خلبان هاي اسراييلي از اين هواپيماي 
روس به عنوان س��پري مقابل سامانه هاي دفاعي 
سوريه استفاده كردند. در نتيجه هواپيماي روسي 
با موش��ك س��امانه دفاع هوايي اس200 روسيه 
سرنگون شد. اين حادثه جان 15 نظامي روسيه را 
گرفت. موراخوفسكي گفته سال 2010 زماني كه 
توافقي ميان روسيه و سوريه براي ارسال اس300 
به دمشق امضا شد، اسراييل با ابراز نگراني از مسكو 
خواست تا دست به چنين اقدامي نزند. درخواستي 
كه با روس��يه پذيرفت اما وجهه خودش به عنوان 
يك شريك در همكاري صنعت دفاعي آسيب ديد. 

زني كه كاوانا را به آزار متهم 
كرده، شهادت مي دهد

گروه جهان| كريس��تين بليس��ي فورد، استاد 
دانشگاهي در كاليفرنيا كه برت كاوانا، نامزد دونالد 
ترامپ براي عضويت در ديوان عالي امريكا را به آزار 
جنسي متهم كرده، براي ارايه شهادت پنج شنبه 
به س��نا مي رود. وكالي كريس��تين بليسي فورد، 
استاد دانش��گاه پالو آلتو كاليفرنيا، گفته اند موكل 
آنها براي ارايه ش��هادت در مجلس س��نا آمادگي 
دارد. اين اس��تاد رش��ته روانشناسي كه اينك 51 
سال دارد مدعي است 3۶ سال پيش زماني كه او و 
قاضي كاوانا دانش آموز بودند، كاوانا در جريان يك 
مهماني تالش كرده او را مورد آزار و اذيت قرار دهد. 
برت كاوانا با بي اس��اس خواندن اين اتهامات، آنها 

را رد كرده است.
به گزارش دويچه وله، وكالي فورد با انتشار بيانيه اي 
گفته اند موكل آنها با پذيرش درخواس��ت كميته 
قضايي سنا حاضر است تا اطالعات دست اول خود 
در مورد س��وءرفتار كاوانا را با نمايندگان در ميان 
بگذارد و عليه او شهادت دهد. جزئيات حضور فورد 
در سنا هنوز مشخص نشده است. برت كاوانا كه 53 
سال دارد، از سوي ترامپ به عنوان نامزد عضويت 
در ديوان عالي پيش��نهاد شد. ديوان عالي امريكا، 
عالي ترين نهاد قضايي و مرجع تفسير قانون اساسي 
امريكا به ش��مار مي رود كه مجموع��ا از 9 قاضي 
تشكيل ش��ده اس��ت. قضات ديوان عالي از سوي 
رييس جمهور انتخاب مي ش��وند و سپس از سوي 
سنا رأي اعتماد دريافت مي كنند. طرح اتهام آزار 
عليه كاوانا موجب شد تا مراسم اعطاي رأي اعتماد 

براي عضويت او در ديوان عالي به تعويق بيافتد.

تظاهرات معترضان افزايش 
سن بازنشستگي در مسكو 

گ�روه جه�ان| هزاران نف��ر از مردم روس��يه در 
اعتراض به برنامه دولت اين كشور براي افزايش سن 
بازنشستگي تا پنج سال، تظاهرات خياباني برگزار 
كردند. به گزارش آسوش��يتدپرس، اين تظاهرات 
در مسكو توسط حزب كمونيست و ديگر گروه هاي 
چپ گرا سازماندهي شده بود. معترضان پرچم هاي 
قرمز به دست گرفتند و شعارهايي عليه دولت سر 
دادند. رييس حزب كمونيست اعالم كرد: »دولت 
روسيه بايد با توزيع دوباره منابع، مانع افزايش سن 
بازنشستگي شود.« عالوه بر مسكو، در برخي از ديگر 

شهرهاي روسيه نيز تظاهرات مشابهي برگزار شد.
الكس��ي ناوالني يك��ي از چهره هاي اپوزيس��يون 
روس��يه، نيز پيش از آغاز دوره بازداش��ت 30روزه  
به دليل سازماندهي تظاهرات ماه ژانويه، برگزاري 
اعتراض ه��اي خياباني در ارتباط با افزايش س��ن 
بازنشستگي را خواستار شده بود. قرار است او امروز 
دوشنبه آزاد ش��ود. براس��اس برنامه جديد دولت 
روسيه، سن بازنشس��تگي براي مردان از ۶0 به ۶5 
سال و براي زنان از 55 به ۶3 سال افزايش يافته است. 
براساس نظرسنجي ها، اين طرح پيشنهادي دولت به 
كاهش محبوبيت والديمير پوتين رييس جمهوري 
روس��يه منجر ش��ده اس��ت. پوتين در واكنش به 
اعتراض ها اعالم ك��رد اگرچه مي تواند امتيازات در 
رابطه با سن بازنشستگي در نظر بگيرد، اما اجراي 
كليات اين طرح را ضروري مي داند. او گفت: »اگر سن 
بازنشستگي تغيير نكند، هزينه هاي زندگي در كشور 
افزايش مي يابد.« تصويب اوليه اين پيشنهاد در دوما 

صورت گرفته، اما هنوز تصويب نهايي نشده است.
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پرونده8اخبار كشاورزي
 50 درصد پنبه از توليد داخلي 

تامين مي شود
مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روستايي ايران 
گفت: طبق برآوردها امس��ال ح��دود 180 هزارتن 
وش و 60 هزارتن پنبه محلوج در س��طح زيركشت 
71 هزار هكتار توليد خواهد شد كه حدود 50 درصد 
پنبه مورد نياز صنايع نساجي را از محل توليد داخلي 
و بقيه با واردات تامين مي ش��ود. ب��ه گزارش وزارت 
جهاد كشاورزي، »حسين ش��يرزاد« در نخستين 
جلسه برنامه ريزي راهبردي پنبه اظهار داشت: كشور 
بدليل برخورداري از ش��رايط اقليمي مناسب براي 
كشت پنبه، داراي سابقه طوالني در كشت انبوه اين 
محصول محسوب مي شود. به گفته وي، نياز ساليانه 
صنايع نساجي كشور به پنبه محلوج بين 100 تا 120 
هزار تن است و وضعيت بذر و ضرورت تنوع بخشيدن 
به بذور مورد كشت به خصوص بذور مناسب برداشت 
ماش��يني و بذور زودرس ب��راي مناطقي كه امكان 
كشت دوم در آنها وجود دار، بايد فراهم شود. شيرزاد 
اضافه كرد: جايگزيني ارقام تجاري مورد كشت با بذور 
عملكردهاي باال از جمله موضوع هاي با اهميت و مورد 
توجه كارشناسان و دست اندركاران است، تا به واسطه 
افزايش توان رقابتي توليد پنبه با ساير محصوالت، 
موجب توسعه كشت و افزايش توليد پنبه خواهد شد. 
وي ضمن برشمردن تحوالت پنج ساله گذشته در 
زنجيره پنبه گفت: امروز 10 رقم بذر پنبه از انواع زود 
و متوسط رس، مناسب برداشت ماشيني و همچنين 
بذور جايگزين ارقامي كه اكنون كاشت مي شود، در 
مناطق مختلف پنبه خيز كشور به كشت مي رسد. 
شيرزاد درباره وضعيت صنايع تبديلي و تكميلي پنبه 
در كش��ور اضافه كرد: تعداد كارخانه هاي پنبه پاك 
كني فعال در كش��ور 69 واحد ب��ا تعداد 197 جين 
و ظرفيت تصفيه حدود 300 ه��زار تن وش، در 14 

استان كشور است.
 به گفته وي، براساس برنامه افق 1405 و محدوديت  
منابع آبي، بر افزايش عملكرد در واحد سطح تاكيد 
شده و در برنامه يادشده سطح زير كشت پنبه 100 
هزار هكتار و وش توليدي 400 هزار تن هدف گذاري 
شده كه با اين رقم، افزايش توليد فعاليت كارخانه هاي 
غيرفعال و راكد فعلي، از س��ر گرفته خواهد ش��د. 
مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روستايي ايران 
گفت: مطابق مفاد برنامه افق 1405 افزايش سطح زير 
كشت در استان هاي گلستان و اردبيل در نظر گرفته 
شده بطوري كه در استان گلستان براي افزايش 3.5 
برابري سطح زير كش��ت پنبه برنامه ريزي شده كه 
اكنون سطح زير كشت پنبه در استان گلستان 10 هزار 
هكتار بوده و در برنامه افق وزارت جهاد كشاورزي، به 
35 هزار هكتار افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر 
در استان هايي نظير فارس و خراسان رضوي افزايش 
سطح زير كشت پنبه پيش بيني نش��ده و در ساير 
مناطق كشور نيز نوسان هاي سطح زير كشت چندان 
قابل توجه نيس��ت. به گفته وي، طبق برنامه وزارت 
جهاد كشاورزي امسال 100 درصد بذر پنبه كشور 
از نوع اصالح شده در داخل توليد خواهد شد. شيرزاد 
گفت: شركت بين المللي كشاورزي و بازرگاني فجر 
سبز كه وابسته به اتحاديه تعاوني هاي كشاورزي پنبه 
كشور اس��ت و حق انحصار تكثير و توليد 2 رقم بذر 
داخلي را در اختيار دارد، امسال حدود 27 درصد بذر 
پنبه مورد نياز كش��ور را تأمين كرده و هدف گذاري 
برنامه براي س��ال 1405، تأمين ح��دود 70 درصد 
بذر كشور توسط اين شركت كه سهام آن متعلق به 

كشاورزان پنبه كار است، انجام خواهد شد. 
وي افزود: شركت ياد ش��ده براساس قرارداد با پنبه 
كاران، خريد وش هاي مزارع بذري را در اولويت كار 
خود قرار داده و همچنين تأمين نهاده هاي كشاورزي 
از قبيل كود ش��يميايي و واردات مواد برگ ريز براي 
تسهيل در برداشت را نيز برعهده گرفته است. اين مقام 
مسوول در سازمان مزبور گفت: اقدام هاي موثري در 
زمينه تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، توسط 
اتحادي��ه تخصصي پنبه با ايجاد س��ايت تحقيقات 
كاربردي، آموزش��ي و ترويجي در سطح 70 هكتار 
دراس��تان فارس صورت گرفته و در اين سايت از 19 
رقم بذر پنبه كشت شده 10 رقم آن بذور خارجي و 
9 رقم آن بذور داخلي است. وي اظهارداشت: وزارت 
جهاد كش��اورزي براي انجام اين نوع حمايت ها و به 
منظور خدمات رساني بيشتر به كشاورزان پنبه كار، 
مديريت كارخانه ه��اي كرك گيري از بذر پنبه را به 
شركت يادشده واگذار كرده تا بتوان بذور پنبه دلينته 
شده )بدون كرك( در اختيار كشاورزان پنبه كار قرار 
داد. مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 
گفت: براي تنوع بخشي به بذور پنبه مورد كشت در 
كشور با عملكردهاي باال، سازمان امسال نسبت به 
واردات 60 تن بذر پنبه از دو رقم به نام هاي ماكسا و 

ليدر از كشور يونان اقدام و كشت كرد.

صادرات كيوي تا ۱5 مهرماه 
محدود شد

صادرات كيوي تا 15 مهر ممنوع است و از اين پس 
همه ساله از 15 تير تا 15 مهرماه صادرات كيوي ممنوع 
خواهد بود. به گزارش ايسنا، بر اساس تصميمات اتخاذ 
شده در نشست ميز ملي صادرات مركبات و كيوي، 
مقرر شد با هدف عرضه ضابطه مند محصول كيوي 
در بازارهاي هدف بر اس��اس شاخص هاي كيفي به 
ويژه ميزان استاندارد قند كيوي و به منظور جلوگيري 
از خدشه دار شدن اعتبار محصول ايراني در بازارهاي 
هدف، صادرات كيوي همه ساله از تاريخ 15 تيرماه 
تا 15 مهرماه ممنوع باش��د. همچني��ن با توجه به 
درخواست هاي مطروحه در جلسه مذكور بر اساس 
تصميم يادش��ده با ابالغ مراتب به گم��رك ايران، 
ممنوعيت صادرات كيوي از ابت��داي مهرماه تا 15 
مهرماه سال جاري نيز اعمال خواهد شد. همچنين 
در همين راس��تا مقرر شده كه دستگاه هاي اجرايي 
ذي ربط و اتاق هاي بازرگاني استان ها و تشكل هاي 
توليدي و صادراتي مركبات و كيوي با اطالع رساني 
و آموزش مستمر به توليدكنندگان و صادركنندگان 
كيوي، زمينه و شرايط مناسب براي عملياتي شدن 

تصميم يادشده را فراهم كنند.

نگاهي به پیمان پولی دو یا چندجانبه

رهیافتی مناسب برای مقابله با تحریم های اقتصادی

بازسازي پس از جنگ در كشورهاي عربي

جاويد منتظران|
مقدمه

جمهوري اسالمي ايران ازجمله معدود كشورهايي است كه 
تحت تحريم هاي شديد امريكا قرارگرفته است، تحريم هايي 
كه باهدف ايجاد فش��ار اقتصادي در اين كش��ور، صورت 
پذيرفته است. در اين راستا يكي از مشكالت اصلي كه اين 
روزها اقتصاد ايران با آن دست وپنجه نرم مي كند، افزايش 
چشمگير قيمت ارز، به ويژه دالر امريكا است. با خروج امريكا 
از برجام و بازگش��ت تحريم هاي بانكي و پولي، دسترسي 
ايران ب��ه دالر محدود گرديد و نرخ آن در بازارهاي داخلي، 
به صورت چش��مگيري افزايش يافت و در مقابل آن ارزش 
پول ملي ايران ني��ز كاهش يافت. در اين راس��تا برخي از 
كارشناسان معتقدند كه يكي از علل افزايش نرخ ارز دالر آن 
است كه پول ايران به دليل حجم عظيم واردات، در تجارت 
خارجي خود، وابس��تگي زيادي به دالر دارد و بدين جهت 
هشدار مي دهند كه اگر براي اين مشكل چاره جويي انجام 
نشود، مهم ترين دستاورد اقتصادي دولت يازدهم در معرض 
تهديد قرار مي گيرد. براين اساس ضرورت دارد كه راهبردي 
اقتصادي و بين المللي تدوين گردد كه بتواند، ضمن مقابله 
با فشار اقتصادي و تحريم هاي صورت گرفته عليه جمهوري 
اسالمي ايران و اثرات سوء آن، وابستگي تجاري ايران به دالر 
را كاهش داده تا ارزش پول ملي آن حفظ گردد و يا حداقل 
بيش از اين كاهش نيابد. با توجه به اينكه كشورها، راهكارهاي 
گوناگوني براي جلوگيري از شكل گيري مشكالت پولي در 
مس��ير تجارت خارجي تدارك ديده اند و يكي از راهكارها 
پيمان دو يا چندجانبه پولي است، لذا از راهكارهايي كه گفته 
مي شود كه بانك مركزي ايران نيز مي تواند، با بهره گيري از 
آن، با افزايش قيمت دالر به دليل افزايش قيمت هاي جهاني 
در مبادالت خارجي مقابله نمايد، از تأثيرات تورمي و تغيير 
قيمت دالر بر بازار خود بكاه��د و اثرات منفي تحريم ها را 
كاهش دهد، انعقاد پيمان هاي پولي دوجانبه با كشورهايي 
اس��ت كه روابط تجاري قابل مالحظه اي با ايران دارند. بر 
اين اساس، نوشتار پيش رو، ضمن اشاره به فشار و تحريم 
اقتصادي ايران و اثرات آن، در پي بسط مفهوم پيمان هاي دو 
يا چندجانبه پولي و تبيين اهميت و ضرورت انعقاد اين نوع 
پيمان ها، به جهت مقابله با آثار منفي تحريم و فشار اقتصادي 

وارده به ايران است.

     فشار و تحريم اقتصادي ايران و آثار آن
جهاني شدن اقتصاد و گسترش وابستگي متقابل اقتصادي و 
درنتيجه افزايش نقش اقتصاد در روابط بين الملل، باعث شده 
كشورها بطور گسترده اي از ابزارهاي اقتصادي براي نيل به 
اهداف ملي و بين المللي خود استفاده كنند. يكي از داليل 
استفاده از ابزارهاي فشار اقتصادي، ايجاد تغيير رفتار كشور 
موردنظر در سياست هاي اتخاذي و روابط خارجي آن كشور 

است. ابزارهاي فشار اقتصادي عبارت اند از: 
    استفاده از تحريم

تحريم عب��ارت از امتناعي نظام يافته در برق��راري روابط 
اجتماع��ي، اقتصادي، سياس��ي يا نظامي ي��ك دولت يا 
مجموعه اي از دولت ها جهت تنبيه يا ايجاد رفتار موردقبول 
اس��ت. باوجود اين چهره تحريم بيش��تر در روابط اقتصاد 
بين الملل آش��كار مي گردد؛ آنجا كه كاالها و خدمات يك 
دولت خاص بايكوت مي ش��ود. نظريه ه��اي تحريم جزو  
جداناشدني ادبيات مربوط به  به كارگيري  قدرت اقتصادي 
است. تصور اي�ن است كه باوجود وابستگي اقتصادي يك 
كش��ور به كش��ور ديگر، در صورت قطع اين  روابط، كشور 
اول آس��يب جدي خواهد ديد. باوجوداي��ن، نظريه هاي 
وابستگي به دودسته  تقسيم مي ش��ود: دسته اول  آنهايي 
اس��ت كه وابس��تگي اقتصادي را ب�رابر ب�ا آسيب پذيري 
مي داند و بنابراين تأكيد مي نمايد كه اگر فشار اقتصادي به 
كشور وابسته وارد شود، اين كشور در زمينه هاي ديگر نيز 
آسيب پذير مي شود.  لذا تحريم هاي اقتصادي معمواًل به 
عنوان ابزاري در تعقيب سياست خارجي به كار مي روند. 
اينگونه استدالل مي گردد كه هدف فشار شديد اقتصادي 
اين اس��ت كه تا حد امكان به اقتصاد دشمن  خسارت وارد 

نمايد.
    عدم همكاري

جين ش��ارپ و رابرت هلوي در اين باره مي نويسند خارج 
كردن وجوه نقدي از بانك ها كه به بحران مالي و نابساماني 
وضعيت اقتصادي در س��طح بين المللي منجر مي ش��ود 
نمونه هايي از پرهيز از همكاري اقتصادي هس��تند. عالوه 
بر اين، در عرصه بين المللي، تش��ويق ش��ركت ها و مراكز 
تجاري يا سازمان هاي غيردولتي به خودداري از همكاري 
با رژيم ها، تأثير بسيار زيادي بر دستيابي به هدف دارد و به 
تضعيف حاكميت منجر مي شود. بي ثباتي اقتصادي نه فقط 
به تضعيف تكيه گاه هاي قدرت منجر مي شود بلكه محدود 
كردن قدرت با اين شيوه، توان ضربه زدن به مخالفان سياسي 

و سركوب آنها را از حاكميت مي گيرد.  
    استفاده از نيروهاي ستون پنجم مانند محتكران، 

دالالن ارز و سكه، قاچاقچيان: 
اصواًل پرداختن به امور اقتصادي و كسب درآمد براي رفاه و 
آسايش و امنيت روحي و رواني تمام افراد جامعه است، نه 
براي فربه شدن طبقه خاصي از جامعه؛ ازاين رو، آن بعدي 
از ابعاد اقتصادي كه توسط نيروهاي داخلي در پي اهداف 
استعمارگرانه دشمن، بخشي از جامعه را تحت فشار قرار 
داده و به محروميت آنان افزوده و اختالف طبقاتي را شدت 
بخشيده و به اتحاد و انسجام جامعه آسيب برساند، مانند ربا، 
احتكار، كم فروشي، كاله برداري، گران فروشي، تكاثر و قاچاق 
به طرق مختلف ضربه بزند  لذا اين موضوع نيز يكي از ابزارهاي 
مورد استفاده كش��ورها، در فشار اقتصادي عليه كشوري 
ديگر است. مشخص است كه يكي از ابزارهاي اصلي فشار 
اقتصادي، تحريم است كه معموالً به عنوان ابزاري در تعقيب 
سياس��ت خارجي به كار مي روند. تحريم هاي اقتصادي، 
اقداماتي محسوب مي گردند كه درصدد تأثيرگذاري بر رفتار 
كشور از طريق تهديد و در صورت ضرورت، تحميل مجازات 
به منظور عدم  رعايت قانون مي باشند تحريم اقتصادي جزئي 
از مهارت هاي ديپلماتيك اس��ت كه طي قرون  متمادي 
اعمال شده است تحريم  عالوه بر اهداف معمول، به عنوان 
يك استراتژي قهرآميز و جايگزين جنگ لحاظ مي شود. با 
توجه به اينكه يكي از شگردهاي فشار اقتصادي براي به زانو 
درآوردن جمهوري اسالمي ايران استفاده از اين ابزارها به 
جهت ايجاد ناامني، فشار اقتصادي و نيز ايجاد فشار رواني 
اس��ت. غرب و اياالت متحده امريكا ساليان سال است كه 
از اين شگرد براي فش��ار بر ملت ايران استفاده مي كنند و 
تالش گسترده اي نيز براي همراهي كشورهاي ديگر با اين 
سياست خود به كار گرفته است. جمهوري اسالمي ايران 
ازجمله معدود كشورهايي است كه تحت فشار اقتصادي 
تحريم هاي شديد امريكا قرار دارد و تحريم ها و فشارهايي با 
رگ و بوي اقتصادي به دفعات عليه اين كشور صورت پذيرفته 
است. چنانچه در طول سال هاي پس از انقالب 1979 اين 
كشور، اياالت متحده امريكا به داليل گوناگون ايران را تحت 
تحريم هاي ساالنه خود قرارداده است. تحريم هايي كه سه 

دليل عمده را مي توان براي آن ذكر كرد: 
1. وادار كردن ايران به كنار گذاشتن سياست هاي ناخوشايند 

در برابر امريكا؛
 2. مجازات ايران براي اتخاذ سياست هاي غيرقابل قبول و 

پذيرش از سوي امريكا و متحدانش. 
3. ابراز مراتب مخالفت نمادين با ايران به منظور جلب نظر 
گروه هاي البي و طرفدار رژيم صهيونيستي در اين كشور 
است. در اين راستا يكي از تأثيرات منفي فشار و تحريم بر 
اقتصاد جمهوري اسالمي ايران عبارت است از -افت شديد 
ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي كه يكي از پيامدهاي 
ملموس و آني جنگ رسانه اي و نرم و تهديد نيمه سخت از 
نوع تحريم هاي اقتصادي، افت شديد ارزش ارزهاي خارجي 
بود. بر طبق داده هاي مركز آمار ايران، ارزش يك دالر امريكا 
در طي كمتر از س��ه ماه از 3700 تومان به 10500 تومان 
افزايش يافته است. يكي ديگر از تأثيرات منفي فشار و تحريم 
افزايش نرخ تورم و قيمت كاالها و خدمات است. تورم كه 
ازنظر علم اقتصاد به معني افزايش سطح عمومي قيمت ها در 
طول يك زمان مشخص است و نرخ تورم برابر است با تغيير در 
يك شاخص قيمت كه معموالً شاخص قيمت مصرف كننده 
است. يكي از مصاديق مهم آسيب پذيري و تهديد امنيت 
اقتصادي ايران، افزايش نرخ گاهي دو و س��ه برابري كاالها 
در شش ماهه اول سال 1397 است كه افزايش تنش هاي 
دو كش��ور ايران و امريكا در دو عرصه سياسي و اقتصادي و 
خروج امريكا از برجام و تحريم مجدد ايران، موجب فشار 
فزاينده اي بر اقتصاد ايران و افزايش قيمت هم در كاالهاي 
داخلي و هم كاالهاي وارداتي به آن گرديد. كاهش مستمر در 
رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي يكي ديگر از پيامدهاي 
فش��ار و تحريم اقتصادي ج.ا.ا بوده است چنانچه نرخ رشد 
اقتصادي و توليد ناخالص ايران با نفت و بدون نفت در فاصله 
دهه اخير، س��ير نزولي پيدا نموده است رشد اقتصادي به 
تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد يك كشور در يك 
سال خاص در مقايس��ه با مقدار آن در سال پايه. در سطح 
كالن، افزايش توليد ناخالص ملي يا توليد ناخالص داخلي 
در سال موردبحث به نسبت مقدار آن در يك سال پايه، رشد 
اقتصادي محسوب مي شود. همانطور كه در اسناد باالدستي 
و برنامه هاي ميان مدت توسعه نيز مدنظر بوده، همواره در 
زمره مهم ترين دغدغه هاي اقتصاددانان و سياست مداران 
كشور قرار داشته است؛ و همانطور كه مشاهده شد، بررسي 
روند چند سال اخير نش��ان مي دهد كه كشور از ُبعد رشد 
اقتصادي، با دو چالش اساسي روبرو بوده است. ازيك طرف، 
افزايش نرخ ارز س��بب افزايش هزينه واردات مواد اوليه و 
كاالهاي واسطه اي صنايع شده است و از سوي ديگر، تشديد 
تحريم هاي اقتصادي موجب تخريب فضاي كسب وكار در 
داخل ايران گرديد و بيشترين زيان، دامن حوزه توليد داخلي 
را گرفت و پديده اي تحت عنوان ركود شديد، شرايط ايران را 

در وضعيت هشداردهنده اي قرارداد.

     پيمان دو يا چندجانبه پولي
آنچه مشخص است. در  شرايط تحريمي و فشار، هر مجموعه 
و نظامي به ناچار بايس��تي يك بس��ته س�ياس��تي  ب�راي  
برون رفت از چنين شرايطي و تبديل تهديد  پيش آمده  به 
فرصتي براي تحول س��اختاري خود تعريف  كند ؛ در اين 
راستا مي توان از بسته پيمان پولي دو يا چندجانبه، به عنوان 

رهيافتي مناسب براي مقابله با تحريم ها نام برد.
برخي كشورها به دليل واسطه مبادله خارجي بودن يك پول 
واحد، مثل دالر، متضرر شدند و اين ضرر به دليل كاهش 
ارزش دالر يا سوءاستفاده امريكا براي تحريم يا تهديد كشور 
خاص بوده اس��ت. اين مساله كش��ورها را به فكر راه عالج 
انداخت كه پيمان هاي دوجانبه پول��ي و ارزي يكي از اين 
روش هاست. پيمان پولي دوجانبه يعني استفاده هم زمان از 
2 پول ملي كشورهاي مبدأ و مقصد در تجارت و تأمين مالي 
بين دو كشور، به گونه اي كه نيازي به ارزهاي ثالث نباشد؛ 
براي اجرايي ش��دن اين پيمان ها نياز است كه بانك هاي 
مركزي كشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاكره با يكديگر 
شده و پيمان پولي دوجانبه را امضا كنند در اين روش تجارت 
بين كشورها با استفاده از پول هاي محلي انجام مي شود. 
درواقع، به جاي استفاده از يك پول واسط، مانند دالر و يورو، 
از پول كشورهاي مبدأ و مقصد تجارت استفاده مي شود و در 

اين شيوه تجارت، ديگر دالر يا يورو واسطه تجارت نيست.
در اين شيوه اقدام كش��ورها بيشتر راهكاري براي مصون 
ماندن اقتصادهايشان در برابر نوسان دالر بوده و براي برخي 
كش��ورها، مثل ايران و روسيه، افزون بر اين راهكاري براي 
مقابله با فشارهاي اقتصادي غرب و امريكاست. شيوه عمل 
در اين روش نوين تجاري به اين شكل است كه مثاًل دو كشور 
ايران و كره جنوبي باهدف تسهيل تجارت مي خواهند ارز 
واس��ط، يعني دالر را حذف كرده و از پيمان پولي دوجانبه 

استفاده كنند.
براين اساس، بانك مركزي دو كش��ور وارد مذاكره شده و 
قرارداد پيمان پولي دوجانبه امضا مي كنند. در اجراي قرارداد 
كره جنوبي يك حساب ريالي نزد بانك مركزي ايران افتتاح 
مي كند؛ بطوري كه ريال داخل اين حساب متعلق به كره 
جنوبي اس��ت و متقاباًل ايران يك حساب به وون نزد بانك 
مركزي كره جنوبي افتتاح مي كند و مبلغ داخل اين حساب 
ووني متعلق به ايران است؛ دو بانك مركزي نسبت ريال به 
وون را براي يكديگر تضمين مي كنند كه در يك دوره مالي 
ارزها را به قيمت توافق شده خريداري خواهند كرد. بانك 
مركزي ايران مبلغ توافق شده در توافق را به حساب ريالي 

واريز مي كند. بانك مركزي كره جنوبي هم مبلغ موردتوافق 
را به حساب وون واريز مي نمايد. آنگاه دو بانك تجاري در دو 
كشور به عنوان عامل انتخاب مي شوند و بعدازآن وقتي تاجر 
ايران از كره جنوبي كاال وارد مي كند، به تاجر كره اي سفارش 
خريد مي دهد، تاجر كره اي پيش فاكتور به وون براي تاجر 
ايراني ارسال مي كند، تاجر ايراني ريال در اختيار دارد، اما بايد 
تاجر كره اي وون بپردازد. بنابراين، مبلغ قرارداد را به بانك 
تجاري ايران واريز مي كند. بانك تجاري ايران اين مبلغ را 
به حس��اب ريالي نزد بانك مركزي واريز مي كند و به بانك 
مركزي كره جنوبي اطالع مي دهد كه مبلغ قرارداد به ريال 
واريزشده است. بانك مركزي كره جنوبي نيز معادل مبلغ 
قرارداد را به وون به بانك تجاري كره اي مي دهد تا به حساب 
تاجر كره اي واريز نمايد و با تأييد دريافت مبلغ قرارداد توسط 
بانك تجاري كره اي كاال به ايران ارسال مي شود و در اختيار 
تاجر ايراني قرار مي گيرد. مشابه همين روند در خصوص 

صادرات پيگيري مي شود.
طبق زمان پيش بيني ش��ده در ق��رارداد در پاي��ان دوره 
تسويه حساب بين دو كش��ور انجام مي گيرد و اگر در بين 
چند كشور و پيش از دو كشور اينگونه قرارداد منعقد شود، 
پيمان پولي چندجانبه شكل گرفته و تسويه حساب بين 
آنها به س��هولت بيش��تر انجام مي گيرد، براي نمونه ايران 
ساالنه 85 ميليارد به كره جنوبي بدهكار است؛ كره جنوبي 
مبلغ 9 ميليارد وون به عراق بدهكار است و عراق نيز مبلغ 
5 ميليارد دينار به ايران بدهكار است؛ سه كشور وارد فرايند 
تسويه س��ه جانبه مي ش��وند و بدهي ايران به كره جنوبي 
تسويه مي شود. درباره كش��ورهاي ديگري هم كه پيمان 
ارزي و پولي چندجانبه باهم دارند، فرايند تس��ويه به اين 

شكل انجام مي گيرد. 

     نتيجه
با توجه به وضع مجدد تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه 
ايران، بانك هاي غربي، تمايلي به برقراري ارتباط مالي با 
بانك هاي كشورمان را ندارند، لذا ما بايد راهكاري جهت رفع 
اين خأل پيدا كنيم؛ يكي از روش هاي خنثي كننده تحريم ها 
و آثار منفي آن بر اقتصاد كشور؛ خروج از نظام پرداخت هاي 
دالر و يورو و ايجاد و انعقاد پيمان هاي دوجانبه و چندجانبه 
پولي با كشورهاي دوس��ت، همراه و شريك تجاري مان 
است باوجود سابقه تحريم بانك هاي ايران و امكان نداشتن 
استفاده از حس��اب هاي دالري و يورويي ايران در خارج از 
كشور و نيز تجربه سلطه دالر بر اقتصاد كشور كه هرگونه 
تغيير در قيمت و عرضه آن، به شدت در تمام بخش هاي 
اقتصادي كشور تأثيرگذار بود، اما متأسفانه كماكان، تبادالت 
مالي خارجي كش��ور بر پايه دالر و يورو انجام مي گيرد و 
تاكنون فعاليت موثر و قابل قبولي از سوي بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران براي كاهش اثرات منفي ناشي از 
اين پول خارجي و تحريم ها و نقش آنها انجام نگرفته است. 
پيمان هاي پولي دو يا چندجانبه يكي از راهكارهايي است 
كه كشورها را در مقابل تحريم هاي بين المللي اقتصادي و 
تكانه هاي ارزي، بيمه مي كند و براين اساس بانك مركزي 
ايران نيز مي توان��د باهدف كاهش وابس��تگي مبادالت 
اقتصادي كشور به ارزهايي مانند دالر، به انعقاد پيمان هاي 
پولي دو يا چندجانبه با شركاي تجاري ايران بپردازد تا ارزش 
پول ملي را نسبت به يك ارز ثالث، مانند دالر يا يورو تضمين 
كند. چنانچه بسياري از كشورها و اقتصادهاي مطرح دنيا 

براي رهايي از س��لطه دالر از چند سال گذشته به چنين 
اقدامي روي آورده اند و تاكنون بيش از پنجاه وهشت كشور، 
پيمان دوجانبه پولي ميان كشورهاي جهان نظير پيمان 
پولي چين، پاكستان، ژاپن، استراليا و كره جنوبي، چين و 
هند، برزيل و آرژانتين، ژاپن و روسيه و اكراين منعقدشده 
است كه براي رهايي از استفاده دالر به عنوان سالح تحريم 
اقتصادي توسط امريكا كشورها تمايل پيدا كردند. عالوه 
براين، پيمان پولي دوجانبه و چندجانبه داراي مزيت هايي 
اقتصادي به اين ش��رح اس��ت: كاهش هزينه انتقال ارز؛ 
كاهش نوسانات نرخ ارز؛ كاهش مشكالت تحريم بانكي؛ 
عدم اطالع دش��منان كشور از برخي خريدهاي خارجي؛ 
حركت به س��مت بين المللي كردن پول مل��ي؛ افزايش 
منافع بخش خصوصي با روان شدن تجارت با طرف مبادله 
خارجي؛ افزايش تاب آوري اقتصاد و كمك به اجراي اقتصاد 
مقاومتي با تنوع گرايي؛ افزايش قدرت چانه زني؛ و امكان 
پرداخت تسهيالت كوتاه مدت بر اساس پول هاي ملي، از 
ديگر مزاياي قرارداد تجاري و پيمان پولي دوجانبه است كه 
مي تواند اقدامي موثر براي افزايش مبادالت تجاري دوجانبه 
باشد، اين مزايا انگيزه اي شده است كه كشورها به اين نوع 

پيمان تمايل پيدا كنند. 
بر همين اس��اس، اگر پيمان هاي دو يا چندجانبه پولي از 
سوي ايران منعقد شود، ضمن اينكه بانك مركزي ايران 
را در شرايط اطمينان بخش تري نسبت به تحريم ها قرار 
مي دهد، بلكه اثرات فش��ار اقتصادي و تحريم ها را كمتر 
نموده و بخش��ي از آثار افزايش جهاني ارزبر اقتصاد ايران، 
كمرنگ مي گردد، اين مساله درنهايت به اقتصاد و تجارت 
كشور كمك شاياني نموده و موجب كاهش هزينه مبادالت 
اقتصادي مي شود كه البته در راستاي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي نيز است. ورود ايران به جمع كشورهايي كه تاكنون 
پيمان هاي دو يا چندجانبه پولي امضا كرده اند، درواقع يك 

تير با دو نشان است. 
ايران مي تواند با امضاي اي��ن پيمان ضمن اينكه ارزهاي 
واسط مانند دالر و يورو را در مبادالت خود با ساير كشورها 
حذف و ارز ملي خود را جايگزين آن كند كه تأثير بسياري در 
كاهش هزينه هاي مبادالت دارد، مي تواند مبادالت تجاري 
خود با كشور امضا كننده پيمان را نيز افزايش دهد. در اين 
راستا ايران مي تواند در هرجايي كه وابستگي بيش ازاندازه 
به دالر وجود دارد، با شركاي تجاري اش در خارج از كشور، 
پيمان هاي پولي دوجانبه يا چندجانبه امضا كند. با توجه به 
اينكه بانك مركزي ايران تاكنون، پيگيري هايي براي انعقاد 
پيمان هاي پولي دو و چندجانبه داشته است و با كشورهاي 
چين، تركيه، روسيه و عراق در خصوص انعقاد پيمان پولي 
دوجانبه وارد مذاكره شده و در بين اين كشورها ظاهراً پيمان 
پولي با كشور تركيه تا حدودي اجرايي شده، ولي اين پيمان 
با ديگر كشورها و ش��ركاي تجاري و مهم و اثرگذار، هنوز 
برقرار نشده است و البته عزم جدي اي نيز براي عملياتي 
شدن اين موضوع تاكنون وجود نداشته است، گرچه وظيفه 
انعقاد پيمان پولي، صرفاً بر عهده بانك مركزي نيست و ساير 
دستگاه ها به ويژه وزارت امور خارجه نيز نقش مهمي در اين 
زمينه بر عهده دارند. لذا الزم است كه موضوع انعقاد پيمان 
پولي دو يا چندجانبه، به عنوان رهيافتي مناسب براي مقابله 
با تحريم اقتصادي و اثرات منفي آن، موردتوجه ويژه دستگاه 

ديپلماسي اقتصادي، قرار گيرد.
منبع : شمس

مارك لينچ و ماها يحيي كارشناسان موسسه كارنگي 
در تحليلي درباره بازسازي پس از جنگ در كشورهاي 
عربي، نوش��تند: بازس��ازي پس از جنگ، ذاتا سياسي 
اس��ت و با هماوردي بر س��ر قدرت و نفوذ همراه است. 
اكنون توجه بين المللي و كارشناسي بطور فزاينده اي بر 
چالش هاي بازسازي، بازگشت پناهندگان و همزيستي 
ش��هروندان در كش��ورهاي جنگ زده عربي متمركز 
اس��ت. ميليون ها نفر دارايي. هاي خود را از دست داده و 
اين س��و و آن سوي آواره ش��ده اند. زير ساخت ها ويران 
شده و بسياري از شهرهاي كوچك و بزرگ بطور كامل 
ويران ش��ده اند. اقتصادهاي ملي به اقتصادهاي محلي 
جنگي تبديل ش��ده اند. نهادهاي دولت��ي از پايه تغيير 
شكل داده اند. قطبي سازي همگاني پيرامون هويت هاي 
فرقه اي يا سياسي به سطح بسيار بااليي رسيده است. با 
كاهش دسترس��ي به سالمت و تحصيالت، كل جوامع 

به شدت ضعيف ش��ده اند. همچنين آسيب هاي فردي 
ده ها ميليون انسان رنج كشيده از جنگ و خشونت تبعات 
رواني و توسعه اي پايداري خواهد داشت. ايرنا با بيان اين 
مطلب در گزارشي افزود: استفان دي ميستورا، نماينده 
ويژه سازمان ملل در سوريه، هزينه بازسازي اين كشور 
را 250 ميليارد دالر تخمين زده است در حالي كه برخي 
ارزيابي ها به يك تريليون دالر هم مي رسد. در يمن جنگ 
جاري بيش از يك سوم جمعيت كشور را تا مرز گرسنگي 
و قحطي كش��انده است، در حالي كه بانك جهاني فقط 
هزينه بازسازي فيزيكي را 40 ميليارد دالر برآورد كرده 
است. تعداد اندكي فعال بين المللي وجود دارند كه تمايل 
و قابليت فراهم كردن اين سطح از كمك هاي مالي را دارند 
و آنها نيز از انجام اين كار به جاي بازسازي، اهداف سياسي 
در سر مي پرورانند. اين قابل پيش بيني است. بازسازي 
را هرگز نبايد از سياست جدا دانست و گزينه ها به ندرت 

فقط با انگيزه هاي انسان دوستانه يا بر مبناي ضرورت هاي 
اقتصادي ب��ه اين كار روي مي آورند. اش��كال و كيفيت 
بازسازي، وضعيت سياسي جديدي را شكل مي دهد كه 
تبعات بلندمدتي خواهد داشت. فعاالن محلي وخارجي 
بطور مشابه يا به ثروت رس��يده يا از آن محروم خواهند 
شد، قدرت اجتماعي كس��ب كرده و يا به حاشيه رانده 
خواهند شد. عفو و گذشت مي تواند جنايتكاران جنگي را 
به جايگاه قدرت آنها بازگرداند و يا نهادهاي عدالت انتقالي 
مي توانند آنها را به محروميت سياس��ي محكوم كنند.  
'بازسازي' واژه اي سنگين است كه مي تواند در پوشش 
طيف گس��ترده اي از فرضيات پنهان، قرار گرفته باشد. 
شايد برخي بپندارند كه بازسازي به معناي بازگشت به 
وضعيت پيشين اس��ت، چيزي كه نه از لحاظ هنجاري 
مطلوب و نه از لحاظ سياسي امكان پذير است. در برخي 
موارد سياست هايي كه برچسب بازسازي را بر خود دارند 

  اگ�ر پيمان ه�اي دو ي�ا چندجانب�ه 
پولي از س�وي اي�ران منعقد ش�ود، ضمن 
اينك�ه بانك مرك�زي ايران را در ش�رايط 
اطمينان بخش تري نس�بت ب�ه تحريم ها 
قرار مي ده�د، بلكه آثار فش�ار اقتصادي 
و تحريم ه�ا را كم مي كند و بخش�ي از آثار 
افزايش جهاني ارزبر اقتصاد ايران، كمرنگ 
مي گردد، اين مساله درنهايت به اقتصاد و 
تجارت كشور كمك شاياني نموده و موجب 

كاهش هزينه مبادالت اقتصادي مي شود
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عمال ابزاري براي حفظ و دوام ساختارهاي سلطه هستند. 
مثال كمك هاي انسان دوستانه عربستان و امارات در يمن 
را مي توان اقدامي براي حفظ حمايت از تالش هاي نظامي 
گسترده تر آنها در اين كشور دانست.  برخي نيز بازسازي را 
شيوه اي براي پرهيز از رويارويي با مسائل دشوار مسووليت 
پذيري به ويژه در شرايطي نظير سوريه مي دانند، موردي 
كه طرف كليدي مناقشه در آن به انتقال اجباري جمعيت 
و جنايت عليه بشريت متهم شده است. براي برخي ديگر 
هم بازسازي شايد پيش راني سياسي براي پايان دادن به 
هرگونه حمايت مداوم از جنگ و مناقشه باشد. به عنوان 
مثال، مجادله امريكا و اروپا پيرامون چگونگي 'پيروزي' 
در بازس��ازي س��وريه را مي توان روش��ي آبرومند براي 
كنار كشيدن از بيش از نيم دهه  تالش براي رسيدن به 
پيروزي از طريق جنگ دانست. بديهي است كه رژيم اسد 
درخواست ها براي بازسازي را نوعي پيام رساني براي پايان 
دادن به جنگ و شروع نوسازي و احياي شهرت بين المللي 
خود مي داند. بازسازي در مناطقي مانند سوريه پيچيده تر 
است. امروزه فعاالن بين المللي با اين مساله روبرو هستند 

كه آيا و چگونه بايد از بازس��ازي جوامع سوريه حمايت 
كنند.  بازگشت پناهندگان خارجي و آوارگان داخلي به 
خانه هايشان چالشي مهم براي برنامه هاي بازسازي پس 
از جنگ است. هر صلح پايداري مستلزم توجه به نيازهاي 
پناهندگان و آوارگان اس��ت. اين ش��امل تضمين هاي 
بين المللي، امنيت جاني و دسترسي به خدمات اوليه است. 
بازگشت پناهندگان به مسائل مختلفي بستگي دارد، از 
جمله شرايط مناطق اصلي وقوع جنگ، ماهيت توافق 
سياسي پايان دهنده به جنگ، همچنين تمايل نخبگان 
حاكم براي اينكه به افرادي كه از لحاظ سياس��ي آنها را 
دشمن مي داند اجازه بدهد به كشور يا مناطق موردعالقه 
خود بازگردند. بازگشت مي تواند به معناي آوارگي ثانوي 
باشد چرا كه پناهندگان نمي توانند به خانه هاي ويران 
بازگردند يا مالكيت خود بر امالك ضبط ش��ده را اثبات 
كنند. همانند عراق، جايي ك��ه تالش هاي واقعي براي 
رسيدگي به نيازهاي پس از جنگ فروكش كرد، اين بدان 
معناست كه سوري ها هم احتماال نمي  توانند در آينده 

نزديك به مناطق اصلي و خانه هاي خود بازگردند.



اخبار 9 كالن
 معافيت جديد

 براي پرداخت مابه التفاوت ارز
رييس كل گمرك با اش��اره به تس��هيل واردات و 
كاالهاي مانده در گمرك گفت: كاالهايي كه تا آخر 
مرداد ماه وارد گمرك ش��ده اند، مجاز خواهند بود 
با ثبت س��فارش يك ماهه ترخيص شوند و در اين 
زمينه وزارت صنعت موظف شده است سامانه ثبت 

سفارش را باز كند.
فرود عسگري در تشريح آخرين آمار واردات كاالهاي 
اساسي به كشور اعالم كرد: در بخش واردات كاالهاي 
اساسي وضعيت بهتري نسبت به سال گذشته داريم. 
بر اس��اس تازه ترين آمارها واردات ذرت ۲۶ درصد، 
دانه هاي روغني ۲۸ درصد، گوشت قرمز ۳۹ درصد و 
جو ۵۱ درصد افزايش داشته و ديگر كاالهاي اساسي 

هم وضعيت مشابهي دارند.
ريي��س كل گمرك گف��ت: در ح��ال حاضر بطور 
ميانگين روزانه چهار ه��زار و ۷۰۰ كاميون كاال از 
گمركات كشور ترخيص مي شود و در مواقعي اين 

رقم به ۶۰۰۰ دستگاه هم مي رسد .
عس��گري با تاكيد بر نتايج جلسه در حضور معاون 
اول رييس جمهور بيان كرد: بخش��ي از مشكالت 
ترخيص كاالهاي موجود در انبارهاي گمركي مربوط 
به تخصيص ارز است و برخي ديگر مشكل تامين ارز 
را دارند كه مقرر شد بانك مركزي با همكاري وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اين مشكالت را رفع كند . در 
حوزه تعيين اولويت هاي كااليي، ثبت سفارش، عدم 
معافيت از پرداخت مابه التفاوت ارز براي كاالهاي 
ساخته شده و نهايي و همچنين عدم تمايل برخي 
واردكنندگان براي انتقال كاال از انبارهاي گمركي 
به انبارهاي داخلي هم مش��كالتي وجود دارد كه 
مجموع اين عوامل موجب ش��ده بخشي از كاالها 
در انبارهاي گمركي بماند  و مقرر شد پيشنهادات 
جديدي براي رفع اين مسائل و مشكالت به معاون 
اول رييس جمهور ارايه شود . رييس كل گمرك ايران 
گفت: براساس يكي از تصميمات، كاالهايي كه تا آخر 
مرداد ماه وارد گمرك ش��ده اند مجاز خواهند بود با 
ثبت سفارش يك ماهه ترخيص شوند و در اين زمينه 
وزارت صنعت موظف شده است سامانه ثبت سفارش 
را باز كند و اين مشكل به زودي برطرف خواهد شود.
وي در مورد ديگر تسهيالتي كه براي وارد كنندگان 
كاالها در نظر گرفته ش��ده اس��ت، افزود: براساس 
مصوبه هاي اعالم شده، از اين پس حقوق ورودي و 
همچنين ماليات برارزش افزوده به صورت ضمانتنامه 

بانكي دريافت خواهد شد.
عسگري اضافه كرد: براي ۱۱۷ فعال مجاز اقتصادي 
كه در پرتال گمرك جمهوري اسالمي ايران رجيستر 
شده اند و همچنين براي ۲۷ شركت دانش بنيان نيز 
مجوزي صادر شده تا اين شركت ها بتوانند به صورت 
شناور با ضمانتنامه هاي يكساله كاالهاي خود را از 
گمرك ترخيص كنند. وي با بيان اينكه سررسيد 
اين ضمانتنامه ها پانزدهم بهمن ماه خواهد بود گفت: 
بدين ترتيب شركت هاي مذكور قادر خواهند بود در 
كل سال با توديع ضمانتنامه هاي بانكي،   كاالهاي 

خود را از گمرك ترخيص كنند.
رييس كل گمرك درباره مشكل برخي وارد كنندگان 
كه با كمبود نقدينگي مواجه هستند، افزود: براي اين 
وارد كنندگان نيز مجوزي صادر شده است تا بتوانند 
۷۰ درصد كاالهاي خود را به صورت نسيه از گمرك 
خارج كنند و حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده 

خود را پس از ترخيص كاال پرداخت كنند.
وي يكي ديگر از مش��كالت وارد كنندگان را بحث 
تخصيص و تامين در شبكه بانكي اعالم كرد و گفت: 
با مجوزي كه صادر ش��د، واحدهاي توليدي مجاز 
خواهند بود ت��ا ۷۰  درصد كاالهاي واحدهاي خود 
را بدون تخصيص و تامين در بانك ازگمرك خارج 
كنند و ۳۰ درصد باقيمانده، پ��س از اعالم كد ۱4 

رقمي بانك ترخيص شود.
عس��گري اف��زود: در م��ورد تغيي��ر اولويت ه��ا و 
گرفتاري هاي��ي كه اين مس��اله ب��راي برخي وارد 
كنندگان ايجاد شده است نيز مقرر شد، رييس كل 
بانك مركزي به همراه وزير صنعت، معدن و تجارت 
حداكثر تا امشب تصميمي بگيرند تا كاالهاي كه به 
صورت اظهارنامه باز وارد گمرك شده اند، نيز هرچه 

سريع تر تعيين تكليف شوند.
وي روند ترخيص كاال از گم��ركات پس از اجرايي 
ش��دن مصوبات اخير دولت را مثبت ارزيابي كرد و 
گفت: در حال حاضر فهرست كاالهاي مشمول معاف 
از پرداخت مابه التفاوت به ۳ هزار و ۶۳۷ قلم رسيده 
و با تصميماتي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواهد گرفت، به زودي برخي ديگر از كاالها نيز به اين 
فهرست اضافه خواهند شد. رييس كل گمرك با بيان 
اينكه در حال حاضر بطور ميانگين روزانه 4 هزار و 
۷۰۰ كاميون و در برخي روزها تا ۶ هزار كاميون كاال از 
گمركات كشور ترخيص مي شوند، گفت: پيش از اين، 
روند خروج كاال از گمرك تهران به زير ۶۰ كاميون 
در روز رسيده بود كه با اجرايي شدن اين مصوبه ها، 
هم اكنون، روند خروج كاال از اين گمرك به بيش از 

۲۲۰كاميون در روز رسيده است.

 كشف شكالت ترياك
در بسته هاي پستي

ماموران گمرك ايران، موفق به كش��ف شكالت 
ترياك در بسته هاي پستي شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گمرك ايران، 
ماموران گمرك امانات پس��تي تبريز، از داخل 
شكالت هاي پستي ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع 

ترياك كشف كردند. 
ماموران گمرك با دقت و هوشياري و با استفاده 
از دس��تگاه ايكس ري و با مديريت ريس��ك به 
بسته هاي پستي مش��كوك شدند كه با بررسي 

فيزيكي اين مقدار ترياك را كشف كردند. 
اين مق��دار ترياك، به طرز ماهران��ه اي به دليل 
همسان سازي رنگ و ش��كل در داخل شكالت 
و بجاي شكالت جاس��ازي شده بود كه كشف و 

ضبط شد.

عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي در گفت و گو با »تعادل« مطرح كرد 

در دور باطل ركود و تورم افتاده ايم 
اميرعباسآذرموند|

نقدينگيعاملبهوجودآمدنمشكالتامروزاست
ياخودازعللمشكالتيديگردراقتصادكشوراست؟
اينسوالياستكهدرروزهايگذشتهدربسياري
ازمحافلاقتصاديكش�ورشنيدهميشود.ازيك
طرفنهادگرايانيچونعباسشاكريافراديمانند
مسعودنيليوهمفكرانشرامتهمميكنندباعلم
كردنمس�الهنقدينگيازپذيرشاشتباهاتخود
شانهخاليميكنندوازسويديگرمشاوراقتصادي
رييسجمهوريباش�ركتدربعضينشستهاي
علمينقدينگيرامش�كلاصليمعرفيميكند.
بااينهمهحقبانهادگرايانباشديابرخياعضاي
تيماقتصاديدولت،هردوقبولدارندكهنقدينگي
وبحرانشميتوانداقتصادكشوررابيشتروبيشتر

دربحرانفروببرد.
درهمينرابطهكامرانندري،كارش�ناسمسائل
اقتصاديوعضوهياتعلميپژوهش�كدهپوليو
بانكي،ضمناينكهكنترلنقدينگيدرشرايطامروز
راجزووظايفاصليوحياتيدولتوبانكمركزي
دانستبهنكتهديگرينيزاشارهميكند.ازنظراين
كارشناساقتصادي،ركودواقعيتياجتنابناپذير
برايآيندهنزديكاقتصادكش�وراستودولتنه
ميتواندرونقرابهاقتصادبازگرداندونهدرشرايط
فعليميتواندقيمتهارامهاركند؛قوهمجريهونهاد
متوليسياستگذاريپوليدركشورميتوانندتنها
باكاهشنرخرشدنقدينگي،شيبافزايشقيمتها
راكنترلكنندوازسويديگربااجرايسياستهاي
ضدتورميازبازگشتدوبارهركودتورميبهاقتصاد

جلوگيريكنند.

برخيازكارشناساناقتصاديادعاميكنندسهم
اصليدرمشكالتاقتصاديامروزبهنرخبااليرشد
نقدينگيبازميگردد.اگراي�نادعارابپذيريم،به
نظرشمانقدينگيموجود،همچنانبازارهاييچون
ارزرابرايسرمايهگذاريمناسبميبيننديااينكه

وضعيتآرامشدهاست؟
اين پرس��ش را به راحتي نمي ت��وان ج��واب داد چرا كه 
راهكارهايي كه براي وضعيت موجود مي ت��وان ارايه داد، 
البته راهكارهايي كه اجراي آنها بسيار دشوار است. به همين 
دليل من بحث را از عقب تر آغاز مي كنم؛ از نظر علم اقتصاد، 
در بلندمدت بايد متوس��ط رشد قيمت ها با متوسط رشد 
نقدينگي برابر شود بنابراين اگر مانند برخي از كارشناسان 
كه مشكل اقتصادي كشور را نرخ باالي نقدينگي مي دانند، 
به مساله بنگريم، آن گاه آمارها حرف هاي زيادي براي گفتن 
خواهند داشت. ميانگين رشد نقدينگي در طول دوره پنج 
ساله رياست جمهوري آقاي روحاني بطور ميانگين حدود 
۲۱ تا ۲۲ درصد رشد داشت و اين در حالي بود كه نرخ رشد 
اقتصادي كشور رقمي به مراتب كمتر از نرخ رشد نقدينگي 
بود. فرض كنيد در پنج سال گذشته نقدينگي كشور حدود 
۲۳۰ درصد رشد كرد در حالي كه نرخ رشد اقتصادي از سال 
۹۲ تاكنون حدود ۱۸ درصد بوده اس��ت. درنتيجه شكاف 
امروز يك شكاف و گسل عميق و بسيار بزرگ است كه حاال 

ديگر براي آن كار چنداني هم نمي توان انجام داد.
بااينهمهدرپنجس�الگذش�تهنرخرش�د
نقدينگيونرخرش�داقتصاديازهمبيش�تر
فاصلهگرفتند.اي�نمياننرخرش�دتورمهم

مسيريديگرراپيمود.
به همين دليل از س��ال گذشته نوس��ان بازار ارز اقتصاد را 
تحت الشعاع قرار داده است. اين روند وقتي با مقاومت روبرو 
مي شود به شكل ش��وك بروز پيدا مي كند. در بلندمدت 
نهايتا نرخ رش��د نقدينگي بايد با رشد قيمت ها برابر شود 
و از زمان رياس��ت جمهوري روحاني، اي��ن اتفاق نيافتاد و 
حتي نرخ تورم نيز به داليلي كه بحثي جداگانه مي طلبد 
روندي كاهنده به خود گرفت. درواقع همانطوري كه شما 
اشاره كرديد، سياست هاي دولت به دليل سركوب نرخ ارز، 
قيمت حامل هاي انرژي و باال بودن نرخ بهره بانكي توانست 
تا حدودي اوضاع را تحت كنترل بگيرد و در اين زمينه موفق 
شد ولي اين مساله مشكالتي را براي آينده كه امروز است 

ايجاد كرد.
امابهنظرميرسداكنوناينسياستهابطوركلي

كاراييخودراازدستدادند؟
دقيقا همين اتفاق افتاد. چون لنگ��ر انتظارات تورمي كه 
مي توان آن را در بازار ارز جست وجو كرد، دچار نوسان شد، 
انتظار تورمي در جامعه به شدت باال رفت. درواقع ابزاري كه 
روزي كمك حال دولت بود خود مشكل ساز شد. با افزايش 

انتظارات تورمي، ديگر نرخ باالي سود بانكي نيز جذابيت 
خود را از دست داد و مردم هم سپرده هاي بلندمدت را براي 
ورود به بازار پر سودتر، يعني بازار ارز رها كردند و مابقي مردم 
نيز به سمت خريد دارايي هايي كه مي توانستند رفتند و اين 
نيز موجب افزايش قيمت ها شد. به همين دليل هنگامي كه 
دولت سال گذشته براي مقابله با افزايش قيمت ارز، شروع به 
انتشار اسناد خزانه كرد باز هم نتوانست هجوم به بازار ارز را 
كنترل كند و عمال اين سياست تنها بر حجم نقدينگي افزود 

بدون اينكه تقاضا براي بازار ارز را كاهش دهد.
اينروندتورميتاكجاميتواندادامهپيداكند؟

تا جايي كه ميانگين رشد قيمت ها با ميانگين رشد نقدينگي 
برابر شوند، نرخ كاالها و خدمات مختلف افزايش مي يابد. 
تقاضا براي نرخ ارز هم ت��ا مادامي كه نقدينگي موجود در 
دس��ت مردم تبديل به كاالها و خدمات ديگر نش��ود يا به 
عبارت ديگر بازاري امن را براي خود پيدا نكنند، به نظر من 
نرخ ارز هم جذابيت خود را از دس��ت نمي دهد. در اقتصاد 
ايران به شكل سنتي، بازار ارز، طال خودرو و مسكن بازارهايي 
هستند كه مردم براي حفظ ارزش دارايي هاي خود در آن 
سرمايه گذاري مي كنند. با توجه به ركود طوالني مدت بازار 
مسكن اين بازار اكنون نمي تواند مشتريان زيادي داشته 
باشد. هر چند بايد توجه داشت كه قيمت مسكن در ايران 
چنان نسبت به درآمدها افزايش پيدا كرده كه ديگر افراد با 
سرمايه هاي خرد نمي توانند در آن وارد شوند. بازار خودرو 
نيز حجم و گنجايشي مشخص دارد اما اين بازار طال و ارز 
هستند كه در نوس��ان مختلف مي توانند ارزش خود را به 
قيمت روز حفظ كنند. از سوي ديگر بازار سرمايه به دليل 
سفته بازي، براي خانوار ايراني جذاب نيست و توانايي جذب 

سرمايه هاي مردم را ندارد.
بااينتفاسيرميتوانادعاكرداگرمردمهمچنانبه
خريدارزادامهدهندنرختورمبهشكلفزايندهتري

افزايشيميشود؟
همين طور اس��ت، اگر مردم به خريد ارز براي حفظ ارزش 
دارايي هاي خود ادامه دهند، طبيعتا ارزي كه براي واردات 
كاالها و مواد اوليه استفاده مي شود كم خواهد آمد. درنتيجه 
بخش توليد نيز دچار كمبود خواهد شد و اين هزينه هاي 
توليد را باالتر مي برد و يك تورم نيز ناشي از هزينه هاي توليد 
به نرخ تورم كشور اضافه مي ش��ود. به هر حال تقاضا براي 
آن باال است و تا زماني كه اين تقاضا وجود دارد و مردم فكر 
مي كنند اين بازار مي تواند آنها را در مقابل تالطم اقتصادي 

حفظ كند، روند افزايش قيمت ها هم ادامه خواهد يافت. 
به بيان ديگر اگر بخواهم ساده تر بگويم مادامي كه اقتصاد 
كشور تورمي باشد، مردم به دنبال حفظ ارزش دارايي هاي 
خود هس��تند و از آن جايي كه در ايران نشان داده شده ارز  
مي تواند براي اين مساله قابل اعتماد باشد، مردم هم اين بازار 

را انتخاب مي كنند و قيمت ها باالتر مي رود. 
ميتوانيمازگفتههايشمانتيجهبگيريمكهبازار
ارزدرايرانهمچنانپتانسيلمتالطمشدنرادارد؟

نبايد فراموش كنيم كه وضعيت به شرايط عادي بازنگشته 
است. اكنون كشور در آستانه يكسري تحريم هاي گسترده از 
سوي كاخ سفيد قرار دارد. هدف اصلي اين تحريم ها كاهش 

درآمدهاي ارزي كشور است و تحريم هاي بانكي و مالي نيز 
قصد دارند مانع از انتقال ارز حاصل از صادرات به ايران شود 
كه طبعا اين مهم نيز بر قيم��ت ارز اثرگذار خواهد بود و در 
آبان ماه نيز دوباره قيمت دالر و ديگر ارزهاي معتبر افزايش 
خواهند يافت.  به همين دليل من فكر مي كنم در كش��ور 
پتانسيل افزايش دوباره و چند باره قيمت ارز در ماه هاي آينده 
بسيار محتمل است. البته شدت اين نوسان بستگي به اين 
دارد كه هيات حاكمه اياالت متحده تا چه اندازه در اعمال 
تحريم هاي خود موفق شوند.  از سوي ديگر بايد به اين نكته 
نيز توجه كنيم كه روند افزايش نرخ تورم بطور كلي از دست 
سياست گذاران خارج شده است چرا كه انتظارات تورمي در 
جامعه به شدت باال رفته و همين سبب شده تا مردم رفتاري 
را در پيش بگيرند كه خود موجب افزايش قيمت ها مي شود. 
هنگامي كه انتظار تورمي در ايران باال مي رود و اوج مي گيرد، 
مردم دوباره و چند باره به بازار ارز مراجعه مي كنند. درنتيجه 
پس از تحريم هاي امريكا بازار ارز ايران هم از ناحيه تقاضا و 
هم از ناحيه عرضه در بازار دچار مشكل خواهد بود و اين به 
معناي آن است كه همچنان پتانسيل افزايش قيمت دالر و 
تالطم نرخ ارز بسيار جدي و حتي محتمل است. اين ميان 
كاهش پي در پي ارزش پول ملي نيز مشكالت بسياري را 

خواهد ساخت.
دراينمياندولتچهنقشيميتواندداشتهباشد

وبايدبازيكند؟
اگر بخواهيم واقع بينانه به اين مساله نگاه كنيم، دولت كاري 
براي مهار نوسان  و كنترل قيمت نمي تواند انجام دهد و از قضا 
كاش زودتر دولت اين واقعيت را مي پذيرفت و سياست هايي 

كه گهگاه بي ثمر بودند را اجرا نمي كرد. 
افزايش نرخ ارز در ماه هاي آينده قطعي است و دولت تنها 
مي تواند با اجراي يكسري سياست هاي درست، شيب آن را 
كمتر كند. در اين رابطه قبل از هر چيز از قوه مجريه و بانك 
مركزي انتظار مي رود كه روند افزايش نقدينگي را كنترل 
كنند چرا كه نقدينگي جديدي كه امروز ايجاد مي شود بعد 
از مدتي از بازارهايي سر در مي آورند كه نقدينگي هاي ايجاد 
شده در سال هاي قبلي درآوردند. فعال نقدينگي جديد بخش 
مهمي از پتانسيل خود را تخليه كرده ولي همچنان بخشي 
از آن در بانك ها و بخش هاي مختلف باقي ماندند و اگر دولت 
در اين حوزه اقداماتي موثر و برنامه هايي اصولي اجرا كند، 
مي تواند به درجه اي از آهنگ رشد نرخ ارز بكاهد. چنانچه 
در حوزه پولي هم رشد نقدينگي و هم انتظارات تورمي مهار 
شود، باز هم قيمت ها باالتر مي روند اما نه به شكل جهشي. 

به هرروي روند نرخ ارز در بازار در ماه هاي آينده نيز صعودي 
خواهد بود و مديريت اقتصادي در كشور بايد از شيب اين 
افزايش بكاهد. عالوه بر اين بايد توجه داش��ت كه دولت به 
هيچ عنوان نمي تواند بطور كلي روند تورمي كشور را متوقف 
كند و اساسا چنين سناريويي دور از ذهن و نامحتمل است. 
درنتيجه نبايد به گفته هاي خوش بينانه از اين دست اعتماد 
كرد و دولت نيز بايد واقع بينانه در مقابل جهش قيمت ها 
برنامه ريزي كند وگرنه با سوختن فرصت امروز، در ماه هاي 
آين��ده باز هم جهش هاي گوناگون اقتص��اد ايران را دچار 
شوك هاي متعدد مي كند كه تا س��ال ها اقتصاد را درگير 

خود خواهد كرد.
دراينرابطهاجرايكدامسياس�تهايكارساز
خواهندب�ودوآيادراينرابطهپيش�نهادهاييبه
دولتصورتگرفتهاس�ت؟ازسويديگربسياري
پيشبينيميكنندنرختورمتاپايانسالبهبيش
از50درصدهمبرس�د،دراينص�ورتچهچيزي

نگرانكنندهخواهدبود؟
اين ميان بايد توجه داشت چنانچه تورم امسال به 4۰ درصد 
برس��د و سال آينده نيز نرخ تورم ۲۰ تا ۳۰ د رصد بيشتر از 
امسال باشد، تازه ميانگين تورم با ميانگين رشد نقدينگي 
در دوره حس��ن روحاني برابر مي شود و درواقع آثار تورمي 
و زيان بار نقدينگي ايجاد ش��ده در سال هاي قبل برطرف 
مي شود. به همين دليل نگراني من بيشتر از ناحيه افزايش 
نرخ نقدينگي در همين روزهايي است كه اكنون در آنها قرار 
داريم. دولت و بانك مركزي بايد به شدت هر گونه پيشنهادي 
كه نقدينگي را به شكل فزاينده افزايش مي دهند مخالفت 
كند وگرنه چيزي كه ماحصل اشتباهات گذشته است را براي 
چندمين بار تجربه خواهيم كرد. البته اكنون دولت و بانك 
مركزي امكان اجراي سياست هاي انقباضي را هم ندارند و 
درنتيجه از اين راهكار نبايد براي شرايط امروز استفاده كنند 

چون بي نتيجه خواهد بود. 
همچنين كارشناسان پيشنهادهايي را براي دولت ارسال 
كردند. البته بايد توجه داشت چگونگي جلوگيري از افزايش 
نقدينگي از نظر عملي آسان نيست و بايد ديد تيم اجرايي 
بانك مركزي توانايي اجرايي كردن آن را دارند يا خير؟ عالوه 
بر اين بانك مركزي هم نمي تواند به تنهايي كاري از پيش 
ببرد و نياز است كل حاكميت از بانك مركزي و سياست هاي 
ان پشتيباني كنند تا نقدينگي تحت كنترل دربيايد و نوسان 

جهش وار براي كوتاه مدت ناممكن شود.
همانطوركهگفتيددولتاكنونامكاناستفاده
ازابزارهايانقباض�يران�دارد،دراينصورتچه

سياستهاييراهگشاخواهندبود؟
راهكارهاي متنوعي وجود دارند كه پرداختن به هر كدام 
از آنها نيازمند بحث هاي طوالني است. به همين دليل در 
اين مصاحبه نمي توان اين راهكارها را به ش��كل مبسوط 
باز كرد و مورد حالجي قرار داد. بطور اجمالي اگر بخواهم 
به راهكارهاي ممكن اشاره كنم، بايد بگويم از آن جايي كه 
مهم ترين عامل رشد نقدينگي در ايران، رشد پايه پولي و 
باال بودن ضريب فزاينده پولي بانك ها است، به نظر مي رسد 
بانك مركزي به عنوان متولي سياست هاي پولي در كشور 
بايد در گام نخست بانك ها را مهار كند. به بيان ديگر هر جا 
در اقتصاد ايران بانك ها مهار نشدند بر دامنه بحران ها افزودند. 
توجه نهاد متولي سياست هاي پولي بايد قبل از هر چيز به 
اضافه برداشت بانك ها از منابع خود خاتمه دهد. عالوه بر اين 
با اجراي يك سياست اصولي و هدفمند، ضريب فزاينده پول 
كه در اثر فرايند خلق پول دروني در بانك ها باال رفته است 
كنترل مي شود. البته بايد توجه كرد اجراي اين دو سياست 
شايد روي كاغذ و در حرف راحت باشد اما عمال كاري دشوار 
است. در هر حال جلوگيري از اضافه برداشت بانك ها و پايين 
آوردن ضريب فزاينده پول در يك اقتصاد، كاري دشوار است 

كه همكاري يك تيم حرفه اي كارشناسان زبده، عملياتي و 
حرفه اي را مي طلبد. همانطور كه گفتم نه تنها دولت بايد 
حاكميت حمايت خود را از سياس��ت هاي بانك مركزي 
افزايش دهد تا سياست گذار پولي در كشور بتواند با اقتدار 

و اعتماد به نفس مشكالت را ببيند و آنها را برطرف كند.
نبايد فراموش كنيم مساله نقدينگي حتي اگر عامل اصلي 
مشكل اقتصادي ايران نباشد، باز هم يكي از معضالت اقتصاد 
كشور است. به همين دليل اگر دولت و بانك مركزي موفق 
نشوند تا در مقابل آهنگ افزايشي نرخ ارز و قيمت ها بايستند، 
عامل تهديد كننده ديگري مانند نرخ باالي نقدينگي مي تواند 
اوضاع را به مراتب بغرنج تر كند. اين را هم توجه كنيم كه در 
يك شرايط با ثبات نرخ باالي رشد نقدينگي تبعاتي كمتر از 
دوران حساس و بحراني دارد به همين دليل تا قبل از بحث 
خروج اياالت متحده از برجام نرخ باالي نقدينگي نتوانسته 

بود مشكالت مبرمي مانند امروز ايجاد كند.
اجرايسياستهاييازايندستموجبافزايش

ركوددراقتصادنميشود؟
البته كه ركود را در اقتصاد تعميق مي بخشد اما نبايد فراموش 
كنيم كشور در چه شرايطي قرار دارد و چنانچه مساله را رفع 
ركود بگذاريم و به بياني ديگر توجه كافي به مس��اله تورم 
نداشته باشيم، نه تنها دچار ركود بلكه دچار ركود تورمي 
مي شويم. ركود در شرايط فعلي ايران كامال اجتناب ناپذير 
اس��ت چون هنگامي كه يك كشور با تحريم هاي جدي از 
جنس تحريم هاي امريكا مواجه مي شود، چنانچه واردات 
اين كش��ور عامل مهمي در توليد محس��وب شوند مانند 
ايران، يك شوك بزرگ در سمت عرضه ايجاد مي شود و در 
آينده نزديك اين اتفاق براي ايران هم رخ مي دهد و ناگهان 
اقتصاد به ركود مي رود. اكنون نمي توان از دولت توقع رونق 
اقتصادي داشت، ولي بايد كاري كرد تا كشور دوباره در باتالق 
ركود تورمي فرو نرود. به نظر من شما به نكته درستي اشاره 
مي كنيد اما اگر اولويت ها را بررسي كنيم مي بينيم مساله 
ركود به اندازه برخي مسائل ديگر اهميت و اولويت ندارد. به 
هر حال سياست هاي ضد تورمي ركود را دامن مي زنند ولي 
اين تاثير در كوتاه مدت خود را نشان مي دهد و در بلندمدت 
با كنترل نرخ تورم مي توان به پايه اقتصاد و رشد توليد كمك 
بهتر و موثرتري كرد. در حال حاضر حداقل از نظر من ركود 
مشكالت را بيش��تر نمي كند اما تورم آثار جبران ناپذيري 
خواهد داشت.  منظور من اين نيست كه سياست گذاري 
دستوري دوباره حاكم شود، كنترل دستوري طبعا مدنظرم 
نيست چون در اين صورت حتما توليد ضربه خواهد ديد و 
عالوه بر آن كنترل تورم از ناحيه سياست گذاري پولي هم 
شكست مي خورد. در وضعيت فعلي بعيد مي دانم كنترل 
تورم از طريق سياس��ت گذاري پولي ممكن باشد و حتي 
ركود را خيلي بيش��تر از راهكارهاي غيردستوري تشديد 
مي كند. ركود امروز اقتصاد ايران ناشي از شوك عرضه است 
و همانطور كه باالتر توضيح دادم به تحريم ها باز مي گردد. 
هر چند اين ميان بايد توجه كرد كه هم اكنون نيز تقاضاي 
موثر در اقتصاد كش��ور كاهش يافته است. آمار اخيري كه 
توليد ناخالص داخلي در كشور را مورد برر سي قرار داده بود 
حاكي از كاهش تقاضا هم در بخش مصرف و هم در بخش 
سرمايه گذاري هس��تيم. جالب تر اينكه آمار فوق نه فصل 
بهار سال جاري بلكه فصل هاي آخر سال گذشته را نشان 
مي دهد. به بيان ديگر آخرين آمارها حاكي از آن است كه 
تقاضاي موثر در اقتصاد ايران از سال گذشته روند كاهشي 

داشته كه اين نيز بر دامنه ركود خواهد افزود.
بسياريهمچنانفكرميكنندازطريقباالبردن
نرخبهرهبازهمميتوانداراييهايمردمرابهسوي
بانكهابرد.شمافكرميكنيدامروزاستفادهازچنين
سياستهاييوافزايشانتش�اراوراقمشاركتو
اسنادخزانهچقدرميتواندوضعيتاقتصاديكشور

رابهبودبخشد؟
اين سياست ها مي تواند براي كوتاه مدت و به شكل مقطعي 
مورد استفاده قرار گيرد اما بايد چنين طرح هايي را در داخل 
يك برنامه پولي منسجم گنجاند و اين مساله را از اين زاويه 
تحليل كرد.  با اين همه به هيچ عنوان نبايد اجازه داد همه 
بانك ها نرخ سود بانكي را افزايش دهند و من شخصا با كنترل 
نرخ سود به اين شكل كامال مخالفم. به ويژه بانك هايي كه 
دچار مشكالت بزرگ هس��تند به هيچ عنوان نبايد اجازه 
افزايش نرخ سود را داشته باشند. به همين دليل بانك مركزي 
مي تواند به بانك هايي كه وضعيت س��المي دارند و دچار 
مشكالت خاص نيستند اجازه دهد كه نرخ سود باالتري به 
مشتريان خود بپردازند اما در مورد بانك هاي مشكل دار نه 
تنها نبايد چنين اجازه اي داشته باشند بلكه الزم است اجازه 
سپرده گيري از آنها نيز سلب شود تا چنانچه مشكالتي براي 
بانك هاي مغرض و زيان ده پيش آمد، قابل كنترل تر باشد.
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به رفتار رمه اي در بازار ارز دچاريم!همكاري نكردن با FATF خودتحريمي است

هفته آينده وزراي پيشنهادي كار و اقتصاد معرفي مي شوند

جليل رحيمي جهان آبادي، در خصوص لزوم همكاري 
با FATF اظهار كرد: براي نظارت بين المللي و تعامالت 
بانك��ي ما نبايد خ��ود تحريمي كني��م، در حال حاضر 
تحريم هاي بين المللي بر ما فش��ار آورده و بخش��ي از 
سيستم بانكي كش��ور را هدف قرار داده است. همكاري 
با FATF همه مش��كالت ما را رفع نمي كند اما از ايجاد 
مشكالت بيشتر جلوگيري مي كند، معنا و مفهوم عدم 
همكاري با FATF اين است كه ايران با پولشويي موافق 
است و حاضر به ش��فافيت در تعامالت بانكي در جهان 
و منطقه نيستيم و ناخوداگاه برچسب حمايت ايران از 
تروريست را پذيرفته ايم. نماينده مردم تربت جام، تايباد، 
باخرز در مجلس دهم شوراي اسالمي تاكيد كرد: ما نبايد 

اين خود تحريمي و خود زني را انجام دهيم، در عين حال 
پذيرش FATF همه مشكل را حل نمي كند اما بخشي از 
مشكل را بر طرف مي كند و از ايجاد مشكالت بيشتر در 
آينده جلوگيري مي كند. وي گفت: در حال حاضر خيلي 
از سيس��تم هاي بانكي به دليل تحريم هاي ايران تحت 
فش��ارند و از ايجاد تعامالت بانكي با اي��ران ترس دارند. 
 FATF رحيمي جهان آبادي به خانه ملت گفت: اگر به
نپيونديم قانونا و رسما سيستم بانكي ايران را در محيط 
بين المللي در تحريم كامل قرار داده ايم. وي تاكيد كرد: 
نبايد اين فرصت را به امريكايي ها و اسراييلي ها بدهيم كه 
در جهان بتواند از نپيوس��تن ما به FATF به عنوان ابزار 

عيله ما استفاده كنند.

ايسنا|اس��تاد اقتصاد دانش��گاه اصفهان با انتقاد از 
اينكه روزبه روز نقش دولت در اقتصاد كشور پررنگ تر 
مي شود، تصريح كرد: متاس��فانه اقتصاد ايران به نرخ 
افزايشي تورم عادت كرده، بنابراين در چرخه اقتصاد، 

افزايش نرخ تورم موجب ايجاد ركود مي شود.
كميل طيب��ي، در خصوص مش��كالت اقتصاد ايران 
به خص��وص در دوران تحريم ها، اظهار كرد: تحريم ها 
بار هزينه اي بااليي را به اقتصاد كشور تحميل خواهد 
كرد، اقتص��اد ايران طي چند دهه اخير همواره درگير 
مش��كالت قديمي و مزمن بوده است، به خصوص در 
چهار دهه اخير سرمايه گذاري جديدي در كشور شكل 
نگرفته و از سوي ديگر تكنولوژي سرمايه گذاري ها در 

توليد و صنعت به روز نشده است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه مسائلي همچون افزايش 
ساعتي نرخ دالر، انواع ارز، سكه و ... روند نگران كننده اي 
ايجاد كرده و به روشني مي توان دست دالالن و واسطه 
گران را در اقتصاد ديد، افزود: با ايجاد رفتار رمه اي در 
بازار ارز و سكه، جامعه دچار نگراني شده و متقاضيان 
افزاي��ش ارزش دارايي ريال به ارز و س��كه در كش��ور 
بيش��تر ش��ده اند. وي با تاكيد بر اينك��ه اقتصاد ايران 
همواره درگير مشكالت بانكي است، افزود: متاسفانه 

ارتباط نداش��تن بانك هاي ايراني با بازار و بانك هاي 
بين المللي و قطع جريان مالي با دنيا موجب فساد در 
سيستم بانكي كشور شده است كه آثار آن در اختالس 
و يا رانت موسس��ات مالي مشهود است و حتي برخي 
نهادهاي دولتي به راحت��ي از فرصت هاي رانتي خود 

استفاده مي كنند.
 طيبي در خص��وص آثار تحريم ها ب��ر اقتصاد ايران، 
تاكيد كرد: بطورقطع تحريم ها موجب تضعيف پايه و 
ستون اقتصاد ايران مي شود و بار هزينه اي بااليي را به 
اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد. متاسفانه افزايش 
نرخ تورم در بلندمدت بر رشد توليد اثر گذاشته و اگر 
برنامه درستي اعمال نش��ود تا دو سال آينده شرايط 

نگران كننده تر خواهد شد. اين استاد اقتصاد دانشگاه 
اصفهان افزود: در حال حاضر غول تورم در كشور بيدار 

شده است.
 وي ب��ا بيان اينكه ب��ا اعمال تحريم ه��ا، ايران برخي 
از پتانس��يل هاي تجاري و صادراتي خود را از دس��ت 
مي دهد و با عدم تحقق درآمدها، دچار كسري بودجه 
خواهيم شد، اظهار كرد: با از دست رفتن فرصت هاي 
صادراتي كشور، درآمدهاي مالياتي دولت نيز كاهش 
مي يابد، درحالي كه هزينه هاي جاري كشور همچون 
حقوق كارمندان و بازنشستگان س��ر جاي خود قرار 
دارد، در اين ش��رايط با چاپ و نش��ر پ��ول، نقدينگي 

غيرمولد در كشور شكل خواهد گرفت.
طيبي با اشاره به راهكارهاي مقابله با تحريم ها، گفت: 
بهترين راه، مصلحت انديشي است، چرا كه با كم شدن 
تنش ها، تالش براي كاهش ريسك در اقتصاد كاهش 
خواهد يافت. وي ب��ا تاكيد بر ضرورت كاهش دخالت 
دولت در اقتصاد، اظهار كرد: سياس��ت هاي دستوري 
كنترل نرخ ارز يكي از سياس��ت هاي اشتباه دولت در 
اقتصاد اس��ت، درحالي كه بايد در تعامل با دنيا نقش 
تحريم ها را كاهش دهيم، چراكه امريكايي ها شمشير 

تحريم ها را از رو بسته و اصرار بر اجراي آن دارند.

مهر| عض��و كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس 
شوراي اس��المي از معرفي وزراي پيش��نهادي كار و 
اقتصاد به مجلس در هفته آتي خبر داد. حس��ينعلي 
حاجي دليگاني، نماينده مردم ش��اهين شهر در مورد 
زمان معرفي وزراي پيشنهادي كار و اقتصاد اظهار كرد: 
قرار اس��ت هفته آينده و پس از سفر رييس جمهور به 

نيويورك، وزراي پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و اقتصاد و امور دارايي به مجلس معرفي شوند.

وي با اش��اره به استعفاي محمد ش��ريعتمداري وزير 
صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: همچنين قرار است 
هفته آينده وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت هم 

به مجلس معرفي شود.



دانش و فن10اخبار
ارايه كيبورد مخصوص 
تلويزيون هاي هوشمند 

رونمايي »موزيال« از مرورگر 
واقعيت مجازي

دستور ترامپ براي تحقيقات 
از گوگل و فيس بوك 

تصاوير متحرك
به »اينستاگرام« هم آمد

انگج�ت| ب��ه تازگي ي��ك كيب��ورد مخصوص 
تلويزيون هاي هوش��مند به بازار ارايه ش��ده كه با 
پد لمس��ي يكپارچه شده اس��ت. تعداد معدودي 
كيبوردهاي مخصوص تلويزيون هوشمند در بازار 
وجود دارد اما ش��ركت Logitech ب��ه تازگي از 
كيبورد K۶۰۰ رونمايي كرده است كه در حقيقت 
با پدلمس��ي تركيب ش��ده و براي تلويزيون هاي 
هوشمند ارايه شده اس��ت. همچنين الزم نيست 
كاربر كيبورد را با تلويزيون استفاده كند. اين كيبورد 
به بلوتوث مجهز است و مي توان آن را به دستگاه هاي 

اندرويد، اي او اس، مك و ويندوز متصل كرد.

نيواطلس| شركت موزيال يك مرورگر مخصوص 
واقعيت مجازي و واقعيت اف��زوده رونمايي كرده 
اس��ت. موزيال به تازگي از يك مرورگر جديد به نام 
Firefox Reality براي سخت افزارهاي مربوط 
به فناوري واقعيت مجازي و واقعيت افزوده رونمايي 
كرده اس��ت. اين مرورگر ب��راي نمايش محتوي 
معمول و ۲ بعدي وب طراحي ش��ده اما ش��ركت 
توليد كننده اميدوار است با كمك فناوري واقعيت 
مجازي، قابليت هاي وب را گسترش دهد. موزيال 
هنگام مصاحبه با كاربران واقعيت مجازي متوجه 
ش��د يكي از نكات منفي اين روند يافتن بازي هاي 
تازه و تجربه واقعيت افزوده است. براي اين منظور 
Firefox Reality محت��واي واقعي��ت افزوده و 
واقعيت مجازي را در جلو و مركز خانه نمايشگر خود 
قرار مي دهد. آندره وريگناد مدير استراتژي پلتفرم 
Firefox Reality در اين باره مي نويسد: ما بايد 
درباره همه چيز از جمله جهت يابي، متن ورودي، 
محيط ها و جست وجو دوباره بررسي مي كرديم. اين 
روند نيازمند سال ها تحقيق و مصاحبه هاي فراوان 
با كاربران و شركاي سخت افزاري است. نتيجه اين 
فرايند مرورگري اس��ت كه به عنوان يك واسطه 
عمل مي كند. همچنين براي تضمين از عملكرد 
س��ريع و روان Firefox Reality، مرورگر روي 
موتور كوانتوم موزيال ساخته ش��ده است. موزيال 
تاكيد دارد اين نمونه اوليه مرورگر اس��ت و برخي 
ويژگي هاي بنيادين مانند »بوك مارك ها «هنوز 

بايد اضافه شوند.

بيزينس اينس�ايدر| كاخ س��فيد پيش نويس 
يك فرم��ان اجراي��ي را تهيه كرده ك��ه بر مبناي 
دستور دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا به منظور 
تحقيقات ضدانحص��ار از گوگل و فيس بوك آماده 
ش��ده اس��ت. در فرمان اجرايي يادش��ده گوگل و 
فيس بوك به غرض ورزي سياس��ي و عدم رعايت 

بي طرفي در فعاليت هايشان هم متهم شده اند.
در بخش��ي از اين پيش نويس با اش��اره به استفاده 
گسترده افراد و سازمان ها از خدمات جست وجوي 
اينترنتي، شبكه هاي اجتماعي و ديگر پلتفرم هاي 
آنالين براي دسترسي به اطالعات مورد نظر براي 
تصميم گيري، خريد، راي دهي و .. تصريح ش��ده 
است: اين س��ايت ها نقش حياتي در جامعه امريكا 
ايفا مي كنند و ضروري اس��ت كه از شهروندان اين 
كش��ور در برابر اقدامات ضدرقابتي ناشي از تسلط 

پلتفرم هاي آنالين حفاظت شود.
در ادام��ه اين متن آمده اس��ت: رقاب��ت جدي در 
اكوسيستم آنالين براي تضمين مسووليت پذيري 
اين پلتفرم ها ضروري اس��ت و اين امر به پيش��برد 
اقتصاد و فراينده��اي دموكراتيك كمك مي كند. 
ل��ذا بايد رقابت در فض��اي آنالين افزاي��ش يابد تا 
هيچ پلتفرم آناليني نتواند قدرت خود در بازار را به 
گونه اي اعمال كند كه از طريق تعصب ورزي و نقض 

بي طرفي به مشتريان آسيب برسد.

فون آرنا| اينستاگرام به تازگي اعالم كرده است كه 
قابليت جديدي را به پلتف��رم خود افزوده تا كاربران 
بتوانند در قس��مت پيام هاي دايركت براي يكديگر 
تصاوير متحرك )GiF( ارس��ال كنند.ش��بكه هاي 
اجتماعي در چند سال اخير، هر يك به منظور جلب 
رضايت كاربران خود و افزايش محبوبيت و استفاده 
توسط كاربران، گاهي قابليت ها و امكانات جديدي را 
اضافه و ارايه مي كنند.به نظر مي رسد كه اينستاگرام 
هم مي خواهد با افزودن يك قابليت جديد نظر خيل 
عظيمي از كاربران اين شبكه اجتماعي را به سمت 
خود جلب كند. كاربران به وسيله اين قابليت جديد، 
قادر خواهند ب��ود درصورت تمايل براي دوس��تان 
اينس��تاگرامي خود در بخش پيام ه��اي دايركت و 
خصوصي، تصاوير متحرك )Gif( ارسال كنند چراكه 
به باور بس��ياري از آنها، تصاوير متحرك بسيار بهتر 
از ايموجي و شكلك هاي س��اده اي است كه توسط 
كاربران قابل ارسال و استفاده است.در حال حاضر، 
تصاوير متحركي همچ��ون LOL و I love you را 
مي توانند براي همديگر بفرس��تند و گفته مي شود 
تعداد متنوعي از آنها نيز در آينده اي نزديك به پلتفرم 
اينستاگرام اضافه خواهد شد.كاربران به منظور استفاده 
از اين قابليت جديد، در ابتدا بايد جديدترين نسخه از 
اپليكيشن اينستاگرام را از طريق فروشگاه هاي آنالين 
گوگل پلي استور يا اپل استور دريافت و دانلود كنند 
و سپس وارد قسمت پيام هاي دايركت و خصوصي با 
فرد مورد نظر ش��وند تا گزينه Gif را در بخش قابل 
نوشتن مشاهده كنند. با انتخاب اين گزينه، آنها قادر 
خواهند بود كلمه يا عب��ارت موردنظر را تايپ كرده 
تا تصوير متحرك )gif( مربوط به آن ظاهر ش��ود. 
درصورت تمايل، كاربران مي توانند آن را انتخاب كرده 

و براي دوستان خود ارسال كنند.

نارضايتي از ارايه حجم هاي شبانه

اينترنت شبانه،  توفيقي اجباري براي كاربران
گروه دانش و فن   

 اينترنت شبانه رسمي است كه از چندي قبل توسط 
اپراتورها به راه افتاد. يك اپراتور ممكن است حجمي از 
اينترنت روزانه را با دريافت مبلغي ارايه و حجمي را هم 
به اينترنت شبانه اختصاص دهد و اپراتور ديگري ممكن 
اس��ت اينترنت حجمي روزانه و شبانه را در بسته هاي 
اينترنت خ��ود براي انتخاب كاربر ب��ه فروش بگذارد. 
با وجود اين، در حالي كه برخي كاربران ش��ب زنده دار 
ممكن اس��ت از اينترنت ش��بانه راضي باشند، برخي 
ديگر هم از حجم هاي شبانه اي كه استفاده نمي شود، 

شكايت دارند.
اينترنت شبانه درواقع براي ساعات كم مصرف از طرف 
اپراتورها قرار داده مي شود و هرچند ممكن است ارايه 
اينترنت در اين ساعات، اعتراض برخي كاربران را موجب 
شود، اما ساعات كم مصرف توسط رگوالتوري تعيين  
مي شود. ساعات كم مصرفي كه در مصوبه كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات آمده، از ساعت ۲۴ تا ۶  صبح 
براي صوت و ۲ تا ۸  صبح براي ديتاس��ت. البته شايد 
برخي از كاربران اعتراض داشته باشند كه در اين ساعات 
استفاده زيادي از اينترنت ندارند، ولي در مقابل برخي 
هستند كه اتفاقا در اين ساعت از شبانه روز به اينترنت 
نياز دارند؛ مانند كساني كه ساعات كاري شان شيفت 

شب است.
اما به نظر مي رس��د اين اينترنت شبانه در حال حاضر 
موجب نارضايتي كاربراني شده كه پيش از اين حجمي 
از اينترن��ت را با پرداخت مبلغي دريافت مي كردند اما 
اكنون حجم اختصاص يافته با همين مبلغ بين شب 
و روز تقسيم ش��ده و گويي اينترنت روزانه سهم خود 
را با اينترنت شبانه به اشتراك گذاشته است يا مبلغي 

كه براي بسته هاي اينترنتي دريافت مي شد، با اضافه 
شدن اينترنت شبانه به اين بسته هاي اينترنتي افزايش 

يافته است.
اين موض��وع و نارضايتي كاربران موجب واكنش وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات شد و محمدجواد آذري 
جهرمي چندي پيش با اشاره به موضوع ارايه اينترنت 
تركيبي شب و روز، اظهار كرده بود كه ارايه  بسته هاي 
تركيبي شبانه و روزانه توسط اپراتورها ممنوع شده و 
ديگر نبايد ارايه شوند. هرچند نسترن محسني - معاون 
بررسي هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي- در اين باره گفته بود: فروش بسته به 
اين صورت كه بخشي از حجم مخصوص شب و بخشي 
از آن مخصوص روز باشد، خالف مقررات نيست بلكه 
بايد ميزان تعرفه در تمام شبانه روز به يك ميزان باشد.

در عين حال، يكي ديگر از مواردي كه از طرف مسووالن 
مورد توجه قرار گرفته، اين است كه با بسته هاي اينترنت  
كه حجمي را به ساعات كم مصرف اختصاص مي دهند 
)همان ساعاتي از شب تا بامداد(، برخي از كاربران براي 
اينكه بتوانند از اين حجم اينترنت خود استفاده كنند، 
به س��مت ش��ب زنده داري روي آورده اند كه از طرفي 
بتوانند در ساعاتي از ش��بانه روز كه اپراتورها ترافيك 
كاربر كمتري دارند، با س��رعت قابل قبولي به فعاليت 
اينترنتي خود بپردازن��د و از طرف ديگر از حجمي كه 

بهشان اختصاص يافته بهره مند شود.
به گزارش ايس��نا اگرچه بايد توجه داشت اپراتورها با 
ادعايي كه دارند، در تالش براي جلب رضايت مخاطب، 
به بسته هاي اينترنتي خود، حجم شبانه اضافه كرده اند، 
اما در مقابل درخواست ها براي اينترنت شبانه، برخي 
از كاربران هم هستند كه شايد واقعا هيچ استفاده اي 

از اين اينترنت شبانه نداشته باشند؛ بنابراين منطقي 
است كه اين كاربران تصور كنند هزينه اي كه براي بسته 
اينترنت مي پردازند، اگر تنها صرف اينترنت روزانه شود، 
براي آنها فايده دارد و در غير اين صورت، بخشي از اين 

هزينه كه به اينترنت شبانه براي آنها اختصاص يافته، 
هيچ استفاده اي برايشان نداشته است.

با توجه به اينكه اينترنت شبانه براي برخي از كاربران 
واقعا مزايايي هم دارد، ش��ايد بد نباش��د اپراتورها اين 

حق انتخاب را به كاربران بدهن��د كه از بين اينترنت 
ش��بانه روزي، تركيب اينترنت روزانه و شبانه يا حتي 
اينترنت مجزا براي شب و روز، يك مورد را انتخاب كنند 

تا اين كشمكش درباره اينترنت شبانه هم تمام شود.

واشنگتن پست |  مدير اسبق اجرايي گوگل به تازگي 
برآورد كرده كه اينترنت در طول يك دهه آينده به دو قسمت 

امريكايي و چيني تبديل خواهد شد.
اريك اشميت - مدير اسبق اجرايي ارشد گوگل - كه قبل 
از آن مديريت شركت مادر آن يعني آلفابت را نيز برعهده 
 CNBC داشت، به تازگي در مصاحبه و گفت وگويي با شبكه
عنوان كرده است كه تا سال ۲۰۲۸ ميالدي، شبكه جهاني 
اينترنت به دو بخش تقس��يم خواهد ش��د كه يكي از آنها 
توسط اياالت متحده امريكا و ديگري توسط چين هدايت 

خواهد شد.
به نظر مي رسد كه تقابل و جنگ تجاري ميان چين و امريكا 
به حوزه فناوري ارتباطات و تكنولوژي نيز كشانده شده و 
شركت هاي فعال در اين زمينه را نيز به زودي درگير خود 

خواهد كرد.
تحليلگران فعال در حوزه فناوري اخيرا هشدار داده بودند 
كه اينترنت و خدمات اينترنتي در جهان به شدت به سمت 
دوقطبي شدن درحال پيشروي است كه اين امر درنهايت 
مي تواند به ضرر بسياري از كاربران جهاني تمام شود و آينده 

جهان را به سمتي كه نبايد هدايت كند.
دوقطبي ش��دن اينترنت بدان معناس��ت ك��ه برخي از 
اپليكيشن ها و سرويس هاي اينترنتي كه ازسوي شركت هاي 
توسعه دهنده چيني منتشر مي شوند، قابليت هاي مشابه 
و در عين حال متفاوتي را با اپليكيش��ن هاي توسعه يافته 
توسط ش��ركت هاي امريكايي ارايه خواهند داد و توسط 

برخي كشورها نظير چين، نظارت شديدي روي محتواي 
اينترنت و فعاليت اپليكيشن و سرويس هاي مختلف وجود 
دارد و برخي ديگر از كشورهايي كه از كنترل و نظارت شديد 
بر محتواي اينترنت استقبال مي كنند، در جبهه اينترنت 
چيني قرار خواهند گرفت.اين درحالي اس��ت كه اياالت 
متحده امريكا آزادي بيش��تري را ب��راي فضاي مجازي و 
سرويس هاي اينترنتي قائل شده است و به كشورهايي كه از 
اين سرويس ها بهره مي برند، سرويس هاي موردنظر خود را 
ارايه مي دهد و كشورهايي با سياست فضاي مجازي آزاد در 

جبهه امريكايي اين تقابل و دوقطبي شدن قرار مي گيرند.
وي در ادامه س��خنانش افزود: به نظر مي رس��د كاربران و 
مردم نيز در اين دوقطبي ش��دن اينترنت چاره و انتخاب 
درستي نخواهند داشت چراكه به طور مستقيم تحت تاثير 
سياست گذاري هاي كشور محل سكونت خود، قرار خواهند 
گرفت، بنابراين نمي توانند فضاي آزادانه يا كنترل محتواي 

اينترنت مورد استفاده را خود انتخاب كنند. 

ساينس مگ |  پژوهش��گران دانشگاه ييل به كمك 
محققان ناسا موفق به ابداع نوعي پوست رباتيك شده اند 
كه با پيچيدن به دور اشيا مي تواند به آنها جان ببخشد و 

در نهايت براي اهداف فضايي ساخته شده است.
پيشرفت در پوشش هاي رباتيك الهام گرفته از پوست 
طي چند س��ال گذش��ته افزايش يافته اس��ت. مانند 
ساختارهاي مارپيچي الهام گرفته از مار كه به ربات ها 

اجازه مي دهد تا روي سطوح مختلف بخزند.
به نظر مي رسد محققان به جاي ربات هاي مستقل، 
بيشتر به دنبال ساخت دستگاه هاي رباتيك افزودني 

هستند.
ربات ها در نوع خود عالي هس��تند، ام��ا ما مي توانيم از 
رباتيك براي پيشرفت محيط و پر كردن اوقات فراغت 

خود استفاده كنيم.
در حال حاضر يك تيم از دانشگاه ييل )Yale( با معرفي 
»پوس��ت رباتيك « اين ايده را به سطح جديدي آورده 
است. اين فناوري جديد كه در اصل براي ناسا طراحي 
ش��ده، به كاربران اجازه مي دهد كه اش��ياي بي جان را 
به حركت درآورند. اين پوس��ت هاي جديد از ورق هاي 
انعطاف پذير با حسگرها و محرك هاي ويژه در آزمايشگاه 
»ربكا كرامر بوتيگليو « اس��تاديار مهندسي مكانيك و 

علوم مواد در دانشگاه ييل ساخته شده است.
اگر اين پوست   روي يك شيء بدون شكل و ناپايدار مانند 
يك ساختار فومي قرار بگيرد، مي تواند يك حركت دايمي 

استاتيكي را به شكل يك ربات موقت در آن فراهم كند.
اين اشياي متحرك مي توانند براي انجام كارها و وظايف 
مختلف مورد استفاده قرار گيرند. اين فناوري به طرز 
معناداري طيف وسيعي از ربات هاي جديد را توسعه 
مي دهد كه مي توان��د برنامه هاي كاربردي جديدي را 
در همه چي��ز از جمله عمليات جس��ت وجو و نجات و 

پوشيدني ها ارايه دهد.
كاربران مي توانند از تصورات و تخيل خود براي طراحي 
سيستم هاي رباتيك منحصر به فرد با توجه به نيازهاي 

فردي خود استفاده كنند.
»بوتيگليو« گفت: ما مي توانيم اين پوسته ها را روي هر 
ش��يء دلخواه قرار دهيم تا كار مشخصي را انجام دهد. 
س��پس آن را درآورده و روي يك شيء ديگر براي انجام 

يك كار متفاوت بكشيم.
وي اف��زود: پس از آن مي توانيم همان پوس��ته را از اين 
جسم برداريم و آنها را به يك پيراهن براي ساخت يك 

وسيله پوشيدني فعال و متحرك متصل كنيم. بنابراين 
پوس��ت رباتيك مي تواند به شكل نامحدود براي ايجاد 

ربات هاي چند منظوره به كار رود.
اين فناوري براي اولين بار با مشاركت ناسا طراحي 
شده بود تا براي سيس��تم هاي رباتيك نرم استفاده 
ش��ود. اين فناوري قرار بود فضان��وردان را در انجام 
مجموع��ه اي از وظايف با مواد قاب��ل تغيير و تنظيم 

مجدد ياري كند.
با توجه به محدود بودن وسايل در ايستگاه بين المللي 
فضايي )ISS(، پوس��ت هاي رباتيك يك راه حل مفيد 
براي استفاده هاي مختلف از اشياي موجود و تبديل آنها 

به ابزارهاي مفيد است.
به عنوان مثال مي توانند روي يك تكه فوم اعمال شوند 
تا آن را به يك بازوي رباتيك تبديل كنند و سپس براي 

ساخت يك مريخ نورد استفاده شوند.
هر وسيله اي در ايس��تگاه فضايي، از بادكنك گرفته تا 
كاغذهاي مچاله شده به شكل توپ، بطور بالقوه مي توانند 
به يك رب��ات هدفمند هدايت ش��ده ب��راي كمك به 
فضانوردان در وظايف دشوار و متنوع خود تبديل شوند.

»بوتيگليو« گفت: يكي از مهم ترين مواردي كه من در 
نظر گرفتم، اهميت چند منظوره بودن ربات ها، به ويژه 
براي اكتشافات فضاي عميق يعني جايي كه محيط 
 Science غيرقابل پيش بيني دارد، بود. اين مطالعه در

Robotics منتشر شده است.

اينترنت جهان دوقطبي مي شود تبديل اشيا به ربات  با »پوست رباتيك«
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ايس�نا| در حالي كه اپرات��ور اول تلفن همراه تعرفه 
تماس هاي درون و برون شبكه اي خود را از اول مهرماه، 
يكسان كرده، به نظر مي رسد مكالمات درون شبكه اين 
اپراتور براي سيم كارت هاي اعتباري با افزايش قيمت 
مواجه شدند. از طرفي ظاهرا اپراتور دوم همراه نيز به 

تغيير تعرفه هاي خود اقدام كرده است.
اپراتورهاي اول و دوم تلفن همراه، به يكسان س��ازي 
تعرفه هاي خود اقدام كرده اند كه البته به نظر مي رسد 
اين يكسان سازي در برخي از سيم كارت هاي دايمي 
و اعتب��اري براي تماس هاي درون  و برون ش��بكه، با 

افزايش قيمت براي مشتركان همراه است.
هزين��ه برقراري تم��اس با س��يم كارت هاي دايمي 
در اپرات��ور همراه اول كه ۵۷ توم��ان براي مكالمات 

درون شبكه و ۶۲.۵ تومان براي مكالمات برون شبكه 
بود، به ۵۹.۹ رس��يده است؛ اين مبلغ براي مكالمات 
درون شبكه شامل ۲.۹ تومان افزايش و براي مكالمات 
برون شبكه ش��امل ۲.۶ تومان كاهش مي شود. براي 
س��يم كارت هاي اعتب��اري نيز درحالي ك��ه هزينه 
برقراري براي مكالمات درون شبكه ۶۷ تومان و براي 
مكالمات برون شبكه ۹۳.۷ تومان بود، اين هزينه به 
۸۹.۹ رس��يده است كه ش��امل ۲۲.۹ تومان افزايش 
براي مكالمات درون شبكه و ۳.۸ تومان كاهش براي 

مكالمات برون شبكه مي شود.
اپراتور اول در اطالعيه خود آورده است كه اين روش 
جديد قيمت گذاري موجب سهولت و شفافيت بيشتر 
در محاسبه هزينه مكالمات مشتركين خواهد شد و 

از مزاياي ديگر اين ط��رح كاهش تعرفه تماس هاي 
برون شبكه براي مشتركين دايمي و اعتباري همراه 
اول است، اما به نظر مي رسد هر يك از سيم كارت هاي 
دايمي و اعتباري ب��ا افزايش قيمت از ۲ تا ۲۲ تومان 

براي مكالمات درون شبكه مواجه هستند.
البته اين اپراتور، جهت امكان مديريت بيشتر هزينه 
مشتركين، بس��ته هاي مكالمه درون شبكه را براي 
مش��تركين دايمي و اعتب��اري ارايه ك��رده كه اين 
بسته با ش��ماره گيري #۳۳۷*۱۰* قابل مشاهده 

و خريداري است.

    اعالم تغيير تعرفه ها در وب سايت
اما درباره تعرفه هاي اپراتور دوم همراه نيز تغييراتي 

رخ داده اس��ت؛ در حال��ي كه در اپراتور ايرانس��ل، 
برق��راري تماس ب��ا س��يم كارت هاي دايمي براي 
تماس هاي برون و درون ش��بكه، ۳۳.۳ تومان براي 
هر دقيقه بوده و در سيم كارت هاي اعتباري نيز براي 
تماس هاي درون ش��بكه، اين هزين��ه ۶۶.۹ تومان 
و براي س��اير خطوط ۹۲.۹ تومان ب��راي هر دقيقه 
و تماس ب��ه خطوط ثابت ۷۹.۹ تومان بوده اس��ت، 
اكنون در سيم كارت هاي دايمي براي تماس با تمامي 
خطوط  )خط ايرانسل ديگر، ديگر اپراتورها و خطوط 
ثابت( اين هزينه ۵۹.۹ تومان و براي سيم كارت هاي 

اعتباري ۸۹.۹ تومان به ازاي هر دقيقه شده است.
درواقع در س��يم كارت هاي دايمي، هزينه تماس با 
تمامي خطوط ش��امل افزايش ۲۶.۶ توماني ش��ده 
و در س��يم كارت هاي اعتباري در تماس هاي درون 
شبكه شامل ۲۰ تومان افزايش، در تماس  به خطوط 
اپراتوري ديگر ش��امل ۳ تومان كاهش و در خطوط 

ثابت نيز شامل يك تومان افزايش شده است.

اپراتور اول، يكسان س��ازي تعرفه هايش را توس��ط 
پيامك و رس��انه هاي خبري به اطالع مشتركانش 
رسانده اس��ت؛ اپراتور دوم تلفن همراه هم به اذعان 
برخ��ي از مش��تركانش، اي��ن اطالع رس��اني را در 
وب س��ايت خود انجام داده يا به برخي از مشتركان 
پيامكي را با مضمون زير ارسال كرده و از بسته هاي 
جديد مكالمه كه ت��ا ۵۰ درصد تخفيف دارند، خبر 
داده و اطالع از اين بس��ته ها و نحوه فعال سازي آنها 

را به وب سايت ارجاع داده است. 
با توجه به اينكه تغيير تعرفه مكالمه براي مشتركان 
مي تواند ب��ه تصميماتي از س��وي آنها ش��ود كه يا 
تغييراتي در مكالمه خود داشته باشند، يا بخواهند 
از بس��ته هاي مكالمه اس��تفاده كرده يا در باالترين 
حد خود اقدام به تغيير اپراتور كنند، اطالع رساني از 
تغيير تعرفه ها كمترين كاري اس��ت كه بايد توسط 
اپراتورها ص��ورت بگيرد و عدم اطالع رس��اني اين 

موضوع اجحاف در حق مشترك است.

افزايش بي سرو صداي تعرفه ها با ارسال يك پيامك 
كاربر

دريچه رويداد

اندرويد پليس| منابع خبري از توليد نمايشگر هوشمند 
توسط فيس بوك خبر داده  و مي گويند اين نمايشگر اين 

هفته در معرض ديد عالقه مندان قرار مي گيرد.
 منابع خبري از توليد نمايشگر هوشمند توسط فيس بوك 
خبر داده اند و مي گويند اين نمايشگر اين هفته در معرض 

ديد عالقه مندان قرار مي گيرد.
اين نمايشگر هوشمند از برخي امكانات بلندگوي صوتي 
هوشمند آمازون اكو و همين طور نمايشگرهاي هوشمند 
لمسي ساخته شده توسط شركت هاي رقيب برخوردار 
است. اين نمايشگر از فناوري شناسايي چهره براي صدور 
مجوز استفاده بهره مي گيرد و بدين طريق مالك خود را 
شناسايي مي كند. يكي از كاركردهاي اصلي اين محصول 
مكالمه ويدئويي است و گفته مي شود نمايشگر يادشده با 

پيام رسان فيس بوك هم سازگار است.
قرار است اين نمايشگر در دو مدل با ابعاد مختلف عرضه 
ش��ود كه يكي ۴۰۰ دالري و ديگري ۳۰۰ دالري خواهد 

بود. به منظور رفع نگراني ها در مورد نقض حريم شخصي 
كاربران برخي امكانات خاص هم به اين نمايشگر اضافه 
ش��ده كه از جمله آنها مي توان به تنظيماتي خاص براي 
غيرفعال كردن دوربين جلو و همين طور بلندگوي الكسا 
اشاره كرد. در مورد قابليت هاي سخت افزاري، پردازنده 
و كيفيت دوربين اين نمايش��گر هوشمند اطالعاتي در 
دست نيست. فيس بوك در برابر اين خبر واكنشي از خود 

نشان نداده است.

گيزمگ| نيروي دريايي امريكا، نوعي نمايش��گر براي 
غواصان ابداع كرده اس��ت كه مي تواند به جهت يابي زير 

آب كمك كند.
نيروي دريايي امريكا، نوعي نمايشگر »هاد« )HUD( براي 
غواصان ابداع كرده است. هاد، نمايشگري فرانما است كه 
اطالعات را در مقابل ديد بيننده، نمايش مي دهد؛ بدون 

اينكه بيننده مجبور باشد جاي ديگري را نگاه كند.
اين ابزار موسوم به »شدو ناو« )Shadow NAV(، يك 
پروژكتور است كه روي يك ماسك غواصي معمولي نصب 
مي شود و قابليت جهت يابي زير آب را بدون دخالت دست 

فراهم مي كند.
غواصان اغلب مجبور هستند در شرايط ناخوشايند با ديد 
صفر كار كنند و اين شرايط، امكان ديدن ابزار همراه شان 
و خواندن اطالعات آنها را دشوار مي سازد. از آنجا كه اين 
اطالعات، داده هاي ضروري مرب��وط به عمق آب و زمان 
ش��يرجه را در بر دارند، محدوديت در خواندن آنها، يك 

مشكل جدي محسوب مي شود.
طراحي »شدو ناو« به صورتي است كه هم به بهبود گردش 
داده ها كمك مي كند و هم ني��از به تجهيزات را در طول 
غواصي كاهش مي دهد زيرا نمايشگر هاد كه روي ماسك 

نصب شده، تحت تاثير شرايط ديد صفر قرار نمي گيرد.
در اين ابزار، از يك ماژول نمايشي ميكرونوري قابل  تنظيم 
استفاده شده است تا امكان جهت يابي در عمق بسيار براي 
غواص فراهم شود. به عالوه، ويژگي هاي نور پايين اين ابزار، 

امكان ديد در ش��ب كاربر را حفظ مي كنند. »دني گري« 
)Danny Gray(، مدير محصوالت و پشتيباني شركت 
 )James Fisher and Sons( »جيمز فيشر و پسران«
گفت: ممكن است غواص در هنگام انجام دادن ماموريت ها، 
تجهيزات بسياري به همراه داشته باشد. تجهيزات قديمي 
مانند قطب نما و عمق س��نج، نه تنها ميزان بار را افزايش 
مي دهند، بلكه به خاطر كوچك بودن، استفاده محدودي 
در زير آب دارند؛ در نتيجه مي توانند عواقب خطرناكي براي 

غواص به همراه داشته باشند.
وي افزود: گروه متخصص��ان فني ما براي حل چنين 
مش��كالتي، تالش كردند ابزاري كوچك، كم هزينه و 
داراي قابليت جهت يابي باال ابداع كنند تا استانداردهاي 
ايمني را براي غواص��ان نظامي افزايش دهند و امكان 
موفقيت آنها را در ماموريت ها فراهم كنند. شركت ما 
با ارايه اين فن��اوري به بازار، اين امكان را براي غواصان 

سراسر جهان فراهم خواهد كرد.

عرضه نمايشگرهاي هوشمند فيس بوك  جهت يابي زير آب بدون دخالت دست

بازار فراسو



اخبار  شهرستانها 11 بنگاهها
    فروش صادراتي نفت پاسارگاد فقط از طريق 

مزايده عمومي خواهد بود-تهران|

سرپرست شركت نفت پاسارگاد تاكيد كرد: تمامي 
محصوالت صادراتي اين ش��ركت از طريق مزايده 
عمومي به فروش مي رسد.مسعود جبراييلي گفت: 
در راس��تاي شفاف س��ازي معامالت و پيرو دستور 
اكيد مهندس »لطفي« مديرعامل شس��تا و تاكيد 
ويژه »مخدومي« مديرعامل تاپيكو، كليه محصوالت 
صادراتي اين ش��ركت از طريق مزاي��ده عمومي به 
فروش مي رس��د. او افزود: فروش مذاك��ره اي براي 
محصوالت صادراتي از شركت نفت پاسارگاد حذف 
و فروش مزايده اي جايگزين آن شده است.شركت 
نفت پاس��ارگاد به عن��وان بزرگ ترين توليد كننده 
قيرخاورميان��ه داراي 6 كارخانه در آب��ادان، اراك، 
بندرعباس، تهران، تبريز و شيراز و 2 پايانه صادراتي در 

بندر امام خميني )ره( و بندر عباس است.

    اعالم عزاي عمومي در خوزستان-اهواز|
پيكر مطهر ش��هيدان حادثه تروريس��تي اهواز روز 
دوشنبه تشييع و اين روز در خوزستان عزاي عمومي 
اعالم شد.در پي حادثه تروريستي در اهواز و به شهادت 
رسيدن 2۵ نفر از شهروندان خوزستاني نماينده ولي 
فقيه و استاندار خوزستان در بيانيه اي مشترك روز 
دوش��نبه را عزاي عمومي اعالم كردند.  در بخشي از 
اين بيانيه آمده است: دشمنان قسم خورده انقالب 
اسالمي و عوامل مزدور آنها تصور مي كنند با حركات 
تروريس��تي و ضدمردمي، مي توانن��د در بين مردم 
شريف خوزستان انشقاق ايجاد كنند. آنها بايد بدانند با 
هوشياري مردم و مسووالن در دستگاه هاي اطالعاتي 
و امنيتي كشور حركات كور آنها هيچ گاه به نتيجه 
نخواهد رسيد و مردم خوزستان ثابت قدم تر از گذشته 
در كنار همديگر براي اعتالي ايران عزيز تالش خواهند 
كرد.همچنين جمعي از شهروندان با حضور در بلوار 
قدس و پارك شهيد سبحاني اهواز كه محل شهادت 
شهداي حادثه تروريس��تي شنبه اهواز است، به ياد 
شهداي گرانقدر اين جنايت كور شمع روشن كردند.

    آغاز برداشت انار در شهرستان طارم زنجان-
زنجان|مدير جهاد كش��اورزي شهرستان طارم 
گفت: برداش��ت انار از هزار و ۵2۴ هكتار از باغ هاي 
شهرستان طارم آغاز شد. مجتبي اسكندري گفت: 
بيشترين توليد كشاورزان طارمي پس از زيتون انار 
است كه عالوه بر استان زنجان به استان هاي همجوار 
هم صادر مي شود. او با اعالم اينكه حدود ۳ هزارخانوار 
بهره بردار انار درطارم هستند، اضافه كرد: پيش بيني 
مي ش��ود بيش از ۱۵ هزار تن انار برداش��ت ش��ود.

اسكندري در پايان گفت: ملس شيرين، ملس ترش، 
پوست سياه، شاه بار، ميخوش، دوستي، زاغ، پوست 
كدويي، ترش جنگلي و ترش محلي ارقام برداشتي 
انار هستند و برداشت انار تا پايان آبان ماه ادامه دارد.

    توزيع اق�الم احتكار ش�ده در آذربايجان 
شرقي تا پايان هفته-تبريز| معاون هماهنگي 
امور اقتصادي و توس��عه منابع استاندار آذربايجان 
ش��رقي گفت: با توجه به رأي تعزيرات حكومتي در 
خصوص توزيع كاالهاي احتكار شده سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان موظف است تا پايان هفته 
نسبت به تعيين تكليف و توزيع اين اقالم اقدام كند.

»علي جهانگيري« در جلسه ستاد تنظيم بازار با اشاره 
به الزم االجرا بودن احكام ابالغي از س��وي تعزيرات 
حكومتي اظهار كرد: انتظار داريم دبيرخانه مربوطه 
با جديت به موضوع ورود كرده و با رفع موانع پيش رو 
نسبت به توزيع اقالم در كمترين زمان ممكن اهتمام 
ورزد. در خصوص كاالهاي احتكار ش��ده ضروري 
است اين كاالها باقيمت مصوب سازمان حمايت از 
مصرف كننده در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد.

    بهره برداري از ۵۹ مدرس�ه بازسازي شده 
در مناطق زلزله زده- كرمانش�اه| ۵۹ مدرسه 
بازس��ازي ش��ده در مناطق زلزله زده كرمانشاه در 
نخستين روز از سال تحصيلي جديد از طريق ارتباط 
تصويري به دس��ت رييس جمهور افتتاح شد. اين 
مراس��م صبح ديروز با حضور استاندار كرمانشاه در 
مدرسه بازسازي شده قيام در شهر سرپل ذهاب و از 

طريق ارتباط تصويري با رييس جمهور برگزار شد .
بازونددر اين مراسم گفت: بيش از ۴۴ ميليارد تومان 
براي بازسازي و نوسازي اين ۵۹ مدرسه در مناطق 
زلزله زده هزينه شده اس��ت. او همچنين از خيران 
مدرس��ه س��از كه نقش مهمي در بازسازي مدارس 
مناطق زلزله زده داش��ته اند قدرداني كرد .استاندار 
كرمانشاه اضافه كرد: روند بازسازي ۱۸ مدرسه آسيب 
ديده ديگر هم به سرعت در حال انجام است و تالش 
مي ش��ود اين مدارس در ماه هاي آين��ده به چرخه 

آموزش بازگردند.

    روزانه ۲۰ تن گوش�ت واردات�ي در همدان 
توزيع مي شود-همدان| مدير توسعه بازرگاني 
جهاد كشاورزي همدان از توزيع روزانه 2۰ تن گوشت 
منجمد وارداتي در سراس��ر استان خبر داد و گفت: 
توزيع هفته اي 2۰ تن گوشت گرم وارداتي نيز از اين 
هفته آغاز مي شود.مهدي نجفيان اظهار داشت: در 
ايام تاسوعا و عاشورا قيمت دام زنده افزايش يافته بود 
ولي اكنون يك الي دو هزار تومان كاهش يافته است.او 
با بيان اينكه در اين ايام 2۵ تن گوشت منجمد جهت 
تنظيم بازار توزيع شده است گفت: گوشت منجمد 
وارداتي به قيمت 2۹ هزار تومان به فروش مي رسد و 
گوشت گرم وارداتي نيز از اين هفته با قيمت ۳6هزار 
و ۵۰۰ تا ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان بسته به نوع گوشت 

به دست مصرف كننده مي رسد.

»تعادل«جهتگيريهاياقتصاديمردمبهسمتبازارهايغيررسميرابررسيميكند

معاونتوسعهروستاييرييسجمهوريپرداختميشوداتاقتعاونايرانبرگزارميكند

فرصتطلباندركمينداراييمردم

120هزارميلياردريالتسهيالتاشتغالبهروستاييانبرگزاريهمايشحمايتازتوليدملي)حاتم(درآبانماه۹۷

گروه بنگاه ها|
»مادر جان؛ س��ود خوبي ميده؛ طرف كاسبه با پول شما 
تجارت مي كنه؛ نگراني بابت نزول و ربا هم نداشته باش. 
شما هم بيا پولت رو بده دست اين بابا، سود ۵۰درصدي 
عاليه. من خودم هم هرچي پول نقد و پس انداز و... داشتم، 

سپرده دادم بهش.«
حتما ش��ما هم اخيرا كلماتي از اين جن��س را در محافل 
خانوادگي و در مجامع دوستانه شنيده ايد. اين جمالت و 
جمالتي از اين دست عباراتي است كه اين روزها در بسياري 
از خانواده هاي ايراني تكرار مي شوند؛ عباراتي كه هرچند 
پايه و اس��اس اقتصادي و علمي درست و حسابي ندارند و 
بيشتر بر اساس آمال و آرزوهاي افراد مطرح مي شوند اما از 
چنان درجه نفوذي در افكار عمومي برخوردارند كه در زمان 
كوتاهي بخش قابل توجهي از نقدينگي سرگردان جامعه 
را به سمت خود هدايت مي كند. در نهايت اتفاقي كه نبايد 
بيفتد به وقوع مي پيوندد و دامنه وس��يعي از پرونده هاي 
مرتبط با كالهبرداري و غيره در مجامع قضايي و...تشكيل 
مي ش��وند. اين در حالي است كه تجربيات بيش از ۴دهه 
گذشته از ش��ركت هاي مضاربه اي )دهه 6۰خورشيدي( 
تا موسس��ات مالي غيرمجاز )دهه ۹۰ خورشيدي( نشان 
مي دهد كه اين شكل و شمايل از فعاليت هاي مالي نه تنها 
كمكي به بهبود شاخص هاي اقتصادي خانواده هاي ايراني 
نمي كند بلكه در اغلب مواق��ع كل دارايي هايي آنان را به 
باد مي دهد. ليست بلندبااليي از خانواده هايي كه به دليل 
اعتماد به چنين موسس��اتي همه دارايي خود را از دست 
داده اند آنقدر زياد است كه ضرورت اطالع رساني شفاف در 

اين زمينه را ياد آور مي سازد. 
در ش��رايط غبار آلود اقتصادي و در حالي كه س��ونامي 
نقدينگي افسارگس��يخته برخاس��ته از موسسات مالي 
غيرمجاز همچن��ان در ابعاد و زواي��اي گوناگون جامعه 
مش��اهده مي ش��ود؛ برخي از افراد فرصت طلب با وعده 
پرداخ��ت س��ودهاي ب��اال از نيازهاي معيش��تي مردم 
سوءاستفاده مي كنند و بعد از جمع آوري هزاران ميليارد 
توم��ان نقدينگي مردم از دس��ترس دس��تگاه قضايي و 

طلبكاران خارج مي شوند. 
به اعتقاد تحليلگران اقتصادي اين مساله به معناي عدم 
توانايي بانك ها در پاس��خگويي ب��ه نقدينگي موجود در 
جامعه است. بنابراين به منابع پاسخ داده نشده در بازار غير 
متشكل پولي پاسخ داده مي شود. مشكلي كه طي روزهاي 
اخير هم نمونه هاي فراواني از آن در سطح جامعه مشاهده 
شده و تخلفات گسترده اي در اين زمينه كشف شده است. 

    چند مي گيري نقدينگي ات را تحويل دهي

براي آگاه��ي از كم و كيف فعاليت ه��اي افرادي كه 
دارايي هاي خود را با هدف دريافت س��ود بيش��تر در 
اختيار اين ش��ركت ها قرار مي دهن��د از طريق يكي 
از اقوام با يكي از خانواده هايي كه در شهريور ماه ۹7 
بيشتر از ۴۰۰ميليون تومان پول نقد خود را در اختيار 
كاسبي قرار داده اند كه به آنها وعده سود ۵۰ درصدي 
مي دهد؛ قرار گفت وگو گذاش��تم. اعظم بانوي پيري 
است كه در دهه 7۰ زندگي خود حدود ۱۰۰ميليون 
تومان از پول نقد خود را با هدف دريافت سود بيشتر 
در اختيار فردي كه خود را س��ري دوز معرفي كرده 

قرار داده است.
از او درباره اين اقدام مي پرس��م مي گوي��د: » روزگار من 
جداي از حقوق بازنشستگي از طريق سود بانكي تامين 
مي شود. قبال دارايي و پول نقدم را در بانك ها سپرده گذاري 
مي كردم و با سودي كه از بانك دريافت مي كردم روزگارم 
را سپري مي كردم، اما با كاهش سود بانكي دريافتي ام از 
بانك ها كمتر شد . من فرزند و نوه و عروس و داماد دارم و 

هزينه هاي زندگي ام باالست .«
از اعظم خانم درباره نحوه آش��نايي با فردي كه به وي 
وعده سود بيشتري داده مي پرسم كه مي گويد: »همسر 
ن��وه ام در ي��ك كارگاه خياطي در جن��وب تهران كار 
مي كند. صاحب كار او سود ۵۰درصدي براي سپرده ها 
م��ي داد؛ اول عروس و ن��وه ام؛ پول هايش��ان را در اين 
موسسه سپرده گذاري كردند و چند ماهي سودهاي 
۵۰درصدي گرفتند. بعد به من پيش��نهاد كردند كه 
دارايي ام را در اين موسسه سپرده گذاري كنم. من هم 
بعد از مدتي قبول كردم و همه نقدينگي ام را به دست 
اين فرد دادم و در عوض آن يك چك دريافت كردم. « 
از اين بانوي كرجي پرس��يدم كه نگران نيست كه همه 
دارايي اش در اين ش��ركت به باد برود؛ مي گويد: » نوه ام 
به من اطمينان داده اس��ت كه كار اين بابا رو حس��اب و 
كتاب است. چون چك هم از طرف گرفته ام خيالم راحت 
است.« وقتي براي اعظم خانم توضيح مي دهم كه اكثريت 
قريب به اتفاق افرادي كه مورد كالهبرداري اين افراد قرار 
مي گيرند؛ چك و سفته داشته اند اما نتوانسته اند به سپرده 
خود دست پيدا كنند؛ اخم مي كند و مي گويد: » شما هم 
اگر پول و پله اي داري بردار بيار بگذار تو اين شركت تا سود 
باال دريافت كني؛ من خودم بعد از سپرده گذاري چند نفر 
ار اقوام و دوستانم را تشويق كرده ام كه سپرده هاشان را از 

اين طريق سپرده گذاري كنند.«
در حالي كه نتوانسته ام اعظم خانم را قانع كنم كه اين 
شركت ها براي كالهبر داري اقدام به جذب دارايي هاي 

مردم مي كنند به دنبال پاسخي براي اين پرسش گشتم 
كه براي هدايت نقدينگي سرگردان در اختيار مردم چه 

راهكاري بايد در پيش گرفته شود؟

    مهار نقدينگي
يكي از فعاالن اقتصادي در پاس��خ به اين پرسش كه 
چگونه مي توان نقدينگي موجود در جامعه را به سمت 
توليد واقعي و مولد هداي��ت كرد مي گويد: »: تاكنون 
6۰۰ هزار ميليارد تومان از نقدينگي موجود در بازارهاي 
مسكن، خودرو و طال خنثي شده و ميزان باقي مانده از 
خيل نقدينگي ها حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان است 
كه بايد براي آن برنامه هاي مناسبي تدارك ديده شود.

عبداهلل مشكاني در گفت وگو با ايسنا با اشاره به تحوالت 
فعل��ي ب��ازار ارز و بروز تخلف��ات گس��ترده اقتصادي و 
كالهبرداري را معلول خيل نقدينگي ارزيابي كرد و گفت: 
واقعيت اين است كه افزايش نرخ ارز معلول افزايش حجم 
نقدينگي در اقتصاد اس��ت و نه علت آن. در حالي كه در 

حال حاضر همه تالش ها معط��وف به كنترل نرخ ارز به 
عنوان معلول شده است كه اين قضيه خود مي تواند باعث 
افزايش واردات كاالهاي قاچاق و تضعيف توليد ملي شود. 
كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه دولت بايد دست 
از سياس��ت تخصيص نرخ ارز به كاالهاي لوكس بردارد، 
گفت: اقالمي مانند لوازم آرايشي نبايد توسط دولت يارانه 
ارزي بگيرند، چراكه اين به اتالف سرمايه ها منجر مي شود. 
وي با بيان اينكه برآورد مي شود حدود ۵۰۰ تا 6۰۰ هزار 
ميليارد تومان در بازارهاي خودرو، مسكن و طال خنثي 
شده باشند، ادامه داد: حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان از 
اين نقدينگي باقي مانده است كه متاسفانه در كوتاه مدت 
راهي براي جذب آن وجود ندارد و حتي ممكن است منجر 

به تورم كااليي هم شود.

    استفاده از كارشناسان
درميان اين اظهارنظرهاي مختلف، دبيركل كانون صرافان 
ايران تحليلي از نوسانات ارزي كشور ارايه كرد كه مبتني بر 

آن مي توان تصويري از مشكالت هدايت نقدينگي به سمت 
توليد نيز دست يافت. تركاشوند با اشاره به اين واقعيت كه 
نقدينگي بايد به سمت توليد هدايت شود از دولت خواست 
كه راهبرد جهت گيري نقدينگي به سمت توليد را با استفاده 
از ديدگاه ه��اي كارشناس��ي طراحي و اجرا كن��د.. »رضا 
تركاشوند« در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: همه مي دانيم 
كه هزينه هاي دولت روز به روز در حال افزايش است و حتي 
مسووليت ناشي از صندوق هاي بازنشستگي نيز به آن اضافه 
شده است. رويه همه دولت ها در سال هاي گذشته اين بوده 
كه نياز بازار ارز را در داخل تامين مي كرده تا هم نياز خود به 
ريال را تامين كند و هم عرضه و تقاضا در بازار را متعادل نگه 
دارد. در همه اين سال ها شاهد بوديم كه با افزايش تقاضا در 
بازار، دولت نيز به عنوان بازارساز، عرضه را بيشتر مي كرد تا 
تعادل در نرخ هاي ارز حفظ شود. مجموعه اظهاراتي كه نشان 
مي دهد دولت در شرايط فعلي بايد به دنبال تزريق آرامش 
رواني به جامعه و اطالعرساني مناسب براي هدايت نقدينگي  

سرگردان به سمت توليد  داشته  باشد.

 همايش حماي��ت از توليد ملي )جش��نواره حاتم( 
با ه��دف حمايت از توليد داخلي و فرهنگ س��ازي 
مصرف كاالي ايراني در آبان ماه امسال توسط اتاق 

تعاون ايران برگزار مي شود.
همايش حماي��ت از توليد ملي )جش��نواره حاتم( 
با ه��دف حمايت از توليد داخلي و فرهنگ س��ازي 
مصرف كاالي ايراني در آبان ماه امسال توسط اتاق 
تعاون ايران برگزار مي ش��ود. به گزارش »تعادل« از 
پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، يكي از راه هاي 
موثر در مقابله با جنگ اقتصادي دشمن، رسيدن به 
اقتصاد پويا و ملي است كه اين امر از طريق حمايت 
از توليد داخلي و فرهنگ سازي مصرف كاالي ايراني 

تحقق خواهد يافت.

برگزاري اين رويداد ملي در راس��تاي منويات مقام 
معظم رهبري و نام گذاري سال ۹7 با عنوان حمايت 
از كاالي ايراني اس��ت. از اين رو ات��اق تعاون ايران 
پيرو فرمايش مقام معظم رهبري كه »توليد داخلي 

را به عنوان امري مقدس ش��ناخته و حمايت از آن 
را يك وظيفه تلقي كرده اند« و در راس��تاي عمل به 
وظايف خود و با هدف كمك به تحقق اهداف س��ند 
چشم انداز بيست ساله كشور، »همايش حمايت از 
توليد ملي )جش��نواره ملي حات��م(« را در 2۳ آبان 
۱۳۹7 با مشاركت و حمايت برخي از وزارتخانه ها و 
سازمان هاي ذيربط در محل سالن همايش هاي بين 

المللي صدا و سيما برگزار مي كند.
عالقه من��دان و متقاضيان حوزه ب��ه منظور حضور، 
مشاركت و بهره برداري از اين رويداد ملي مي توانند 
جهت كسب اطالعات بيشتر با موسسه بين المللي 
پرديس شريف به عنوان دبيرخانه اجرايي همايش 

با شماره ۴۱۸72۰۰۰-۰2۱ تماس حاصل كنند.

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري 
از پرداخت ۱2۰ هزار ميليارد ريال تسهيالت جهت ايجاد 

فرصت هاي اشتغال عشاير و روستاييان كشور خبر داد.
ابوالفضل رضوي در جلسه شوراي اداري استان اردبيل 
افزود: براي اولين بار در تاريخ كشور دولت تدبير و اميد 
اليحه 2 فوريتي پرداخت تسهيالت به عشاير، مرزنشينان 
و روستاييان را به منظور ايجاد اشتغال و توسعه مناطق 
محروم به مجلس شوراي اسالمي تقديم كرد. پرداخت 
تسهيالت بانكي به مناطق مرزي و روستايي به ترتيب با 
۱۰ و 2۰ درصد آورده در دستور كار قرار دارد و كارمزد اين 

تسهيالت بين چهار تا شش درصد است.
او با اشاره به اينكه سقف تسهيالت پرداختي به عشاير و 
روستاييان براي هر طرح ۱۵۰ ميليارد ريال است، بيان 

كرد: پرداخت تسهيالت تا س��قف ۱۰۰ ميليارد ريال 
در اختيار استانداران استان ها است. بعد از سه سال باز 
پرداخت تسهيالت آغاز خواهد ش��د و اين مدت دوره 
تنفس براي سرمايه گذاران است تا پس از بهره برداري و 
سود دهي طرح ها اقساط خود را در شش سال پرداخت 

كنند.
او ادامه داد: دولت براي ساكنان شهر هاي كمتر از ۱۰ هزار 
نفر نيز ۱۰ ميليارد ريال تسهيالت به عنوان سرمايه در 

گردش با كارمزد ۱۰ درصد پرداخت مي كند.
رضوي با بيان اينكه حمايت از عشاير، روستاييان و مناطق 
محروم يكي از اولويت هاي دولت تدبير و اميد اس��ت، 
گفت: با ايجاد اشتغال و مشاركت اقتصادي در روستاها از 

مهاجرت آنها به شهرها جلوگيري خواهد شد.

استفادهازپسابفاضالب
برايرفعمشكلكمآبيصنايع
سمنان|فرماندار سمنان 
معتقد اس��ت: اس��تفاده از 
پس��اب فاض��الب و ايجاد 
تصفيه خانه گزينه مناسب 
و برتر ب��راي رفع كم آبي در 
ش��هرك صنعتي و منطقه 
ويژه مركز اس��تان است.به 
گزارش ايرنا، س��يد عب��اس دانايي ديروز در نشس��ت 
برنامه ريزي اس��تان س��منان افزود: انتقال آب تصفيه 
از فاضالب هاي خانگي يك��ي از اولويت هاي مهم براي 
رفع كم آبي در بخش صنعت مركز اس��تان اس��ت كه 
بايد مس��ووالن امر براي اجراي طرح هاي از اين دست 
پيگيري و تالش بيشتري داشته باشند. اكنون در شهرك 
 صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي شهرستان سمنان براي 
جذب سرمايه گذار در صنايع آب بر با مشكالتي روبه رو 
هستيم كه اميدواريم تا آينده اي نزديك با تالش نهادهاي 
اجرايي مسوول برطرف شود.او اضافه كرد: قرار بود يك 
سرمايه گذار هندي در اجراي طرح تصفيه آب خانگي 
مركز اس��تان طرحي را اجرا كند كه تاكنون پيشرفت 
فيزيكي محسوسي شاهد نبوديم. دست كم 7۵ درصد 
از اج��راي اين طرح بر عهده س��رمايه گذار و 2۵ درصد 
برعهده شهرداري سمنان بود كه براساس آمار شركت 
آب و فاضالب شهري استان اين طرح اكنون كمتر از ۱۰ 
درصد پيشرفت فيزيكي دارد.دانايي ادامه داد: به دليل 
نوس��ان هاي قيمت ارز، سرمايه گذار خارجي خواستار 
دريافت تسهيالت از بانك هاي ايراني است اما بر اساس 
توافقنامه قرار بود تامين اعتبار اجراي اين طرح از كشور 
هند صورت گيرد. قرار بود در كمتر از سه سال اين طرح 
به بهره برداري برسد و بر اساس زمان بندي هاي انجام 
شده احداث تصفيه خانه فاضالب شهري مركز استان 

دست كم ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشد.

ايجاد13هزارشغل
در28شهركوناحيهصنعتي

سيستان بلوچستان|
 مدي��ر عام��ل ش��ركت 
صنعت��ي  ش��هرك هاي 
سيستان و بلوچستان گفت: 
در اس��تان 2۸ ش��هرك و 
ناحيه صنعتي وجود دارد، 
در اين مناطق دو هزار و 2۳۱ 
قرارداد منعقد شد و از اين ميان هزار و 27۴ واحد صنعتي 
به بهره برداري رسيد كه براي ۱۳ هزار و ۴7۰ نفر اشتغال 

پايدار به همراه داشته است.
 ساراني در گفت وگو با ايسنا  افزود: براي اين تعداد واحد 
فعال بيش از ۵6 هزار و 666 ميليارد ريال سرمايه گذاري 
انجام شده و اين ميزان سرمايه گذاري سبب شد بيش از 
6۰ درصد صنايع مستقر در استان و ۵۰ درصد اشتغال 
صنعتي در واحد هاي صنعتي مستقر در شهرك ها و 
نواحي صنعتي استان انجام شود. ساراني به نقش صنايع 
كوچك در اشتغال نيز اشاره كرد و گفت: نقش صنايع 
كوچك و متوس��ط در توليد و ايجاد اشتغال پايدار بي 
بديل است.مديرعامل شهرك هاي صنعتي استان بيان 
كرد: در حال حاضر بيشتر صنايع كشور متعلق به صنايع 
كوچك و متوسط است كه نقش اساسي و بي بديل آن 
در ايجاد اشتغال پايدار ملموس بوده و بخش عمده اي 
از اشتغال زايي در كشور در اين حوزه است. با توجه به 
تاكيد رهبر معظم انقالب در زمينه حمايت از صنايع 
كوچك و نقش موثر اين صنايع در ايجاد اشتغال اين 
مهم در س��ال جاري بيش از پيش مورد توجه دولت 
قرار گرفته است.س��اراني گفت: ما ب��راي ارتقاء توليد 
و بهره گيري از مزيت هاي بالقوه اس��تان ، تبديل آنها 
به توليد متناس��ب با نياز بازار ، ايجاد اشتغال ، تكميل 
چرخه توليد و افزايش سود  نيازمند گسترش واحدهاي 

صنعتي كوچك هستيم .

كاركردنكودكاندرخيابان
»كودكآزاري«است

خراسان رضوي|معاون 
دادستان مشهد گفت: كار 
كردن ك��ودكان در خيابان 
كودك  آزاري محس��وب و 
شاكي پرونده كودكان كار 
دادستان اس��ت و با افرادي 
كه زمينه ساز اين امر هستند 
برخورد خواهد شد. به گزارش ايسنا، نيره عابدين زاده، در 
مراسم طرح مهرانه )برنامه حمايت تحصيلي از كودكان 
كار( در پرديس سينمايي هويزه با اشاره به اينكه بعضي از 
افراد كه از اعضاي خانواده كودكان نيستند از فرايند كار 
آنها سوء استفاده مي كنند، عنوان كرد: اين افراد شناسايي 
شده اند و به دليل اينكه سوء نيت دارند و سبب آسيب به 
كودكان كار مي شوند قانون آنها را مجازات خواهد كرد. 
كودكان باي��د در كنار خانواده و تحت حمايت قانون به 
خوبي دوران كودكي خود را سپري كنند.عابدين زاده 
خاطرنش��ان كرد: كودكان حق دارند با كسب دانش، 
مهارت و تفريحات خوب و مناسب اين دوران را سپري 
كنند و هيچ كس حق ندارد مانع آن شود. قانون افرادي را 
كه كودكان را به كاركردن وادار مي كنند مجازات خواهد 
كرد.او افزود: فردي ك��ه از دوران كودكي خود به خوبي 
استفاده نكند، در آينده نمي تواند يك شهروند قانون مدار 
باش��د. همه ما بايد تالش كنيم تا كودكان از اين دوران 
زندگي خود خاطره خوبي داشته باشند. اين خاطرات 
خوب در كنار خان��واده، در مدرس��ه و در محيط هاي 
تفريحي ساخته مي شود، نه در خيابان. عابدين زاده اظهار 
كرد: تمام افراد زير ۱۸ سال كودك محسوب مي شوند 
و مورد حمايت خاص قانون هس��تند. اف��راد بعد از ۱۸ 
سالگي مختار و مستقل هستند و خودشان مي توانند 
تصميم گيري كنند. مسوول كودكاني كه مورد آزار قرار 
مي گيرند و تحصيل نمي كنند خانواده هاي آنها هستند. 

شناسايياختالسدرشركت
پخشفرآوردههاينفتي

 بوشهر| دادستان عمومي 
و انقالب بوشهر گفت: پنج 
نفر ب��ه اتهام اخت��الس در 
شركت پخش فرآورده هاي 
نفت��ي منطق��ه بوش��هر 

شناسايي شده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
علي حسن پور افزود: ششم شهريور گزارشي از شركت 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوش��هر به دادسراي 
عمومي و انقالب اين شهر با موضوع اختالس دو نفر از 
كاركنان اين شركت واصل شد. بالفاصله پرونده به شعبه 
دوم بازپرسي ارجاع شد و در همان روز دستور الزم براي 

ممنوع الخروج شدن اين دونفر صادر شد.
دادستان بوشهر بيان كرد: بر اساس گزارش اوليه مبلغ 
اختالس اين دو متهم سه ميليارد تومان بود كه پس از 
اين اعالم، دستور الزم براي بررسي مستندات و توقيف 

اموال متهمان صادر شد.
حس��ن پور تصريح كرد: به همه بانك ها براي مسدود 
كردن حساب ها و اداره ثبت اسناد وامالك بري توقيف 
امالكشان دس��تور الزم داده ش��د. پس از اين شركت 
پخش فرآورده  هاي نفتي منطقه بوشهر اعالم كرد مبلغ 

اختالس ۵ ميليارد و 2۰۰ ميليون تومان بوده است.
دادستان بوشهر تاكيد كرد: با توجه به اينكه از ابتدا دستور 
ممنوع الخروجي اين متهمان صادر شده بود، انتشار خبر 
متواري شدن يكي از متهمان براي ما محرز نيست، زيرا 
در بررسي صورت گرفته از لحاظ رسمي هيچ خروجي 

ثبت نشده و حتي هيچ گذرنامه اي صادر نشده است.
حسن پور گفت: گزارش اوليه حكايت از وجود دو متهم 
داشت، اما در تحقيقات بازپرسي سه متهم ديگر به اين 
پرونده افزوده شد كه بازپرس دستور الزم براي تحقيقات 

و احضار اين متهمان را صادر كرده است.

امسال180حلقهچاهغيرمجاز
درهمدانمسدودشد

م��ل  عا ير مد | ن ا همد
شركت آب منطقه اي استان 
همدان گف��ت: از نيمه دوم 
س��ال ۹۳ تا كن��ون 2۹2۰ 
حلقه چاه غيرمجاز در استان 
همدان پر و مس��دود شده 

است.
منصور ستوده در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه چاه هايي 
كه از سال ۹۳ مسدود شده ۱۰۴ كيلو متر عمق داشته 
است، افزود: در س��ال جاري ۱۸۰ حلقه چاه غيرمجاز 
مسدود شده كه ۱2 ميليون مترمكعب آب صرفه جويي 

شده است.
او با اشاره به نصب كنتور   روي چاه هاي كشاورزي، شرب 
و صنعتي عنوان كرد: از سال ۹۳ تا كنون ۳۸6۳ دستگاه 
كنتور هوشمند آب، برق و الكترومغناطيس كه قابليت 
شارژ از راه دور را دارند، بر روي چاه هاي كشاورزي، شرب 

و صنعتي نصب شده است.
ستوده خاطرنشان كرد: در شهرس��تان اسدآباد 6۰2 
دستگاه، بهار ۴66 دستگاه، تويسركان 2۹۵ دستگاه، 
رزن ۳62 دستگاه، فامنين 2۹6 دستگاه، كبودراهنگ 
۳۱۵ دستگاه، مالير ۴۸7 دستگاه، نهاوند ۳۴۵ دستگاه و 
در شهرستان همدان هم 6۹۵ دستگاه كنتور با اعتبارات 

موجود و همكاري مالكان نصب و راه اندازي شده است.
او در رابطه با وضعيت س��دهاي استان نيز عنوان كرد: 
حجم فعلي سد اكباتان ۱۹ ميليون مترمكعب است كه 
۵۳ درصد از حجم آن پر بوده و از تمام آن براي مصرف 

شرب با سرعت ۱۱۵۰ ليتر در ثانيه استفاده مي شود.
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي استان همدان بيان 
كرد: همچنين سد آبشينه با يك ميليون مترمكعب آب 
در مواقع اضطراري براي آب شرب است كه البته فعال از 

آن استفاده نمي شود.
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اقتصاد اجتماعي12اخبار
 خطر سيالب

در برخي استان ها

طرح جديد كسري خدمت 
ايثارگري سربازان حين خدمت

عمر يك ساله زندگي مشترك 
بيشتر متقاضيان طالق توافقي

سازمان هواشناسي اعالم كرده امروز دوشنبه و 
فردا بارندگي در برخي مناطق كش��ور منجر به 
سيالب خواهد شد و برخي ديگر از نقاط كشور نيز 

با پديده گرد و خاك درگير خواهند بود.
مديركل پيش بيني و هش��دار س��ريع سازمان 
هواشناسي كشور گفت: به سبب رگبار و رعدوبرق 
و وزش باد شديد موقتي احتمال سيالب ناگهاني 
در مس��يلها و رودخانه ها در مناطق كوهپايه اي 

برخي از استان ها وجود دارد.
احد وظيف��ه اف��زود: ام��روز اي��ن وضعيت را 
دراس��تان هاي تهران، البرز، مازندران، شمال 
س��منان، ارتفاعات گلس��تان، ش��مال و غرب 
خراسان رضوي، خراسان ش��مالي و ارتفاعات 
كرمان ش��اهد خواهي��م بود و  فردا سه ش��نبه 
استان هاي خراس��ان رضوي، خراسان جنوبي، 
ارتفاع��ات كرم��ان و برخي نقاط اس��تان هاي 
هرمزگان و سيستان و بلوچستان همين وضعيت 
را خواهد داش��ت. از اين رو توصيه مي ش��ود از 
تردد و توقف در حاش��يه رودخانه ها و مسيل ها 
در مناطق فوق خودداري شود. او به مهر گفت: 
همچنين وزش باد ش��ديد، احتمال وقوع گرد 
و خاك امروز دوش��نبه در خوزس��تان، شمال 
استان مركزي، جنوب استان هاي البرز، تهران و 
سمنان، قم و شمال اصفهان پيش بيني مي شود. 

جانشين رييس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا از 
طرح جديد س��تاد كل نيروهاي مسلح در زمينه 
كس��ري خدمت ايثارگري براي س��ربازان حين 
خدمت، خبر داد. سردار ابراهيم كريمي - جانشين 
رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا با تأكيد بر نقش 
بي بديل و موثر س��ربازان در توليد امنيت كشور 
گفت: بهبود وضعيت معيشتي و حقوقي سربازان 
وظيفه همواره از دغدغه هاي اصلي، مس��ووالن 
ستاد كل نيروهاي مسلح و آحاد فرماندهان است.
كريمي با تبريك فرا رسيدن روز »سرباز « اظهار 
كرد: در راستاي گراميداشت اين روز برنامه هاي 
مختلفي توسط نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه 
و نيروي انتظامي برگزار مي ش��ود. وي با اشاره به 
جايگاه ويژه س��ربازان وظيفه عن��وان كرد: آحاد 
جامعه و همه رسانه هاي جمعي بايد تالش كنند تا 
جايگاه و نقش سربازان وظيفه در جامعه به درستي 
تبيين و تشريح شود؛ بطوري كه بايد برنامه هاي 
روز سرباز به صورت ويژه دنبال و اجرايي شود؛ هر 
چند معتقديم توجه به جايگاه و مقام سرباز نبايد 
مختص به يك روز خاص باشد و تكريم سربازان، 
وظيفه آحاد جامعه است. جانشين رييس سازمان 
وظيفه عمومي ناجا در پاسخ به اين سوال كه آيا 
برنامه اي براي تقدير از سربازان نمونه و برتر وجود 
دارد يا خي��ر؟ عنوان كرد: همزم��ان با برگزاري 
جشنواره حضرت علي اكبر )ع( و روز سرباز طي 
مراسمي از سربازان نمونه واحدهاي مختلف ستاد 

كل تقدير مي شود.
او يادآور ش��د: البته نيروي انتظامي همزمان با 
 فرا رس��يدن روز س��رباز برنامه هاي مختلفي را 
پيش بيني كرده اس��ت ك��ه برگزاري مراس��م 
فرهنگي، دي��دار چهره به چه��ره فرماندهان و 
مسووالن ارشد با س��ربازان وظيفه و رسيدگي 
به مش��كالت و دغدغه هاي س��ربازان بخشي از 
برنامه هاي اين روز اس��ت. كريمي در پاس��خ به 
اين س��وال كه آيا برنامه اي براي بهبود وضعيت 
معيش��تي و حقوقي س��ربازان وظيفه دنبال و 
اجرايي مي شود، عنوان كرد: در ابتداي هر سال 
همراه افزايش حقوق كاركنان لشكري و كشوري 
از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح، برنامه اي هم 
ب��راي افزايش حقوق س��ربازان وظيفه تدوين و 
اجرايي مي ش��ود.اين مقام ارشد انتظامي تأكيد 
كرد: بهبود وضعيت معيشتي و حقوقي سربازان 
وظيفه همواره يكي از دغدغه هاي آحاد مسووالن 
ستاد كل نيروهاي مس��لح و فرماندهان است و 
خوشبختانه در اين راستا طرح هاي مختلفي در 
كميسيون هاي معيشت ستاد كل مطرح، تصويب 

و اجرايي شده است.

مع��اون اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم قوه 
قضاييه گفت: زوجين خواستار طالق توافقي عمدتا 

كم سن و با ازدواج با عمر يك تا سه سال هستند.
محمدباق��ر الفت گفت: متاس��فانه در دادگاه ها 
با درخواس��ت طالق  توافقي مواجه هستيم كه 
عمرازدواج زوجين متقاضي��ان اين نوع طالق، 
زير يك سال است. او يكي از تاكيدات مقام معظم 
رهبري را متمركز ش��دن دركاه��ش از اين نوع 
طالق ه��ا و دعاوي خانواده، دانس��ت وادامه داد: 
با بررسي طالق توافقي درسنين پايين، درمي-

يابيم اين كار به ش��كلي از فساد مي انجامد چون 
فرد دچار مشكالت عاطفي مي ش��ود و باتوجه 
به جوان بودن آنان، اين نوع طالق به روند فساد 
اخالقي كمك مي كند. اين مقام  قضايي با اشاره 
به وجودگسست فرهنگي بين فرزندان و والدين، 
اظهارداش��ت: فرزندان آنگونه كه بايد از والدين 
تبعيت نمي كنن��د و دروس زندگي را از خانواده 
نمي پذيرند؛ لذا مهارت زندگي مشترك را درزمان 
تج��رد از والدين نمي آموزند و وقتي وارد زندگي  
مشترك مي  شوند حقوق و تكاليفشان را نمي  دانند 
و نمي توانند روابط عاطفي مناس��بي با يكديگر 
داشته باشند. معاون اجتماعي قوه قضاييه با بيان 
اينكه كمبود مهارت هاي زندگي مشترك عمده 
علت طالق توافقي در سنين نخست ازدواج است 
گفت: آموزش هاي پيش از ازدواج به منظور كسب 

مهارت زندگي مشترك ضروري است. 

پرسش مهر روحاني از دانش آموزان: 

نگاهي به كارآمدي نظام آموزشي در مهارت آموزي به دانش آموزان

آموختن چه مهارت هايي براي زندگي مهم تر است؟ 

همزمان با آغاز سال تحصيلي ۹۸-۹۷، حسن روحاني، 
رييس جمهوري در آيين بازگشايي مدارس و آغاز سال 
تحصيلي جديد، به رسم چند سال گذشته، «پرسش 
مهر« امس��ال را مطرح كرد و از دانش آموزان خواست 
ك��ه بگويند تاكنون چ��ه مهارت هاي��ي آموخته اند و 
بگويند كه فكر مي كنند آموختن چه مهارت هايي براي 
زندگي شان مهم تر است. او در س��خنراني در مراسم 
آغاز س��ال تحصيلي جديد كه در دبيرستان دخترانه 
 نمونه دولت��ي عترت منطق��ه ۹ تهران برگزار ش��د، 
مهارت آموزي را به عنوان يكي از اهداف مهم آموزش 
و پرورش مطرح كرد و از مسووالن وزارتخانه آموزش 
و پرورش خواس��ت تا در كنار ساير مواد درسي كه در 
مدارس به آن پرداخته مي ش��ود، از مه��ارت آموزي 
غافل نباشند اما برخي كارشناسان آموزش معتقدند، با 
سيستم فعلي آموزش و پرورش فضاي چنداني براي رشد 
 مهارت هاي دانش آموزان وجود نداشته و اگر قرار باشد بر 
مهارت آم��وزي توجه ش��ود بايد تغييرات��ي در نظام 

آموزشي و رويكرد مدارس ايجاد شود.

 پرسش مهر رييس جمهوري از دانش آموزان
حسن روحاني رييس جمهوري صبح يكشنبه در آيين 
بازگشايي مدارس و آغاز سال تحصيلي جديد، اول مهر 
را روز آغاز تالش براي يادگيري و اندوختن سرمايه هاي 
علمي و معنوي دانست و با گراميداشت همزماني هفته 
دفاع مقدس و با آغاز سال تحصيلي مدارس به حادثه 
تروريس��تي اهواز اشاره و خاطرنشان كرد: »متاسفانه 
مردم ش��هر اهواز كه در دوران دفاع مقدس قهرمانانه 
ايس��تادند و مقاوم��ت كردند و هيچگاه نگذاش��تند 
خياباني از شهرشان در تصرف عفلقيان قرار بگيرد، به 
دست عواملي كه هم پول و هم سالح و هم سياست و 
تبليغاتشان از همس��ايگانمان در جنوب  خليج فارس 

شروع مي شود به خاك و خون كشيده شدند.«
او ب��ا تاكيد ب��ر اينكه معلم��ان، مربيان آموزش��ي و 
برنامه ريزان كشور بايد بدانند كه فاصله خانه تا مدرسه 
بايد كوتاه شود، افزود: »وقتي دانش آموز وارد مدرسه 
مي شود و فضاي ديگري را مشاهده مي كند، اين فاصله 
و تناقض براي او و جامعه هم از لحاظ رفتاري و اخالقي 
و هم از نظر ارتباطي و ارزشي مشكل آفرين است. اگر دو 
ارزشي كه در خانه و مدرسه مطرح است در يك راستا 
نباش��ند و خدايي ناكرده با يكديگر متناقض باشند، 
موجب مي شود كه برداشت نوجوان و دانش آموز براي 
آينده زندگي خود توأم با ابهام مي شود. مدرسه محل 
اتصال جامعه با خانه و محلي براي اتصال ديروز، امروز و 
فرداي ماست؛ مدرسه بايد بتواند ما را با قرن هاي گذشته 
آشنا و به تاريخ كشور و همچنين به دنياي امروز متصل 

و ارتباط ما را با فردا برقرار كند.«
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه تحوالت بسياري در 

آموزش و پرورش كشور بايد ايجاد شود، گفت: »آموزش 
و پرورش بار س��نگيني بر دوش دارند و معلمان عزيز 
ما كار بزرگي تا به امروز انج��ام داده اند؛ همه پيروزي، 
مقاومت و ايستادگي ما در س��ايه مدرسه و مربوط به 
كالس درس است. بس��يار مهم است كه آغاز مهر هر 
سال روز نش��اط دانش آموزان باشد، براي همه كشور 
خيلي مهم اس��ت كه آيا آغاز مهر هر س��ال روز نشاط 
دانش آموزان اس��ت يا روزي است كه غم و غصه آنها را 
فرا مي گيرد؟ همه معلم��ان، مجموعه وزارت آموزش 
و پرورش، دولت، خانواده ها و جامعه بايد كاري كنند 
كه دانش آموز به اس��تقبال اول مهر بشتابد، چرا كه او 
بايد خوشحال باشد كه سال جديدي را براي پرورش و 

ساختن ايران خود آغاز مي كند.«
وي افزود: »آم��وزش و پرورش بايد در عمل به جامعه 
نشان دهد كه ميان مرد و زن تفاوتي وجود ندارد؛ اين 
كار با گفتن درست نمي شود، بلكه بايد در عمل و رفتار 
مديران و همچنين سلسله مراتب آموزش و پرورش و 
مولفين كتب درسي مشاهده شود. همه جا بايد مقام 

واالي زن را مشاهده كنيم.«
روحاني با تاكيد بر لزوم آموختن احترام به يكديگر در 
مدرسه، گفت: » اخيرا آماري از نحوه حرف زدن و انتقاد 
كردن در فضاي مجازي منتش��ر شده و آمار مربوط به 
ايران در مقايسه با ده ها كشور ديگر از وضعيت خوبي 
برخ��وردار نبود. در اين زمينه هم��ه بايد بياموزيم كه 
همديگر را نقد كنيم، اما به يكديگر احترام بگذاريم. بايد 
بدانيم همانطور كه خوردن مال مردم گناه است، اهانت 
به انسان ها نيز گناهي بزرگ است. بايد بدانيم همه بنده 
خدا هستيم و قدر يكديگر را بدانيم و با مهرباني و ادب 

كامل با هم صحبت كنيم.«
رييس جمهوري در ادامه به بيان پرس��ش مهر امسال 
پرداخت و با تاكيد بر لزوم مهارت آموزي دانش آموزان در 
مدارس از دانش آموزان خواست كه در پاسخ به پرسش 
مهر بگويند سال گذشته چه مهارت هايي را در مدرسه 
آموخته اند و براي امس��ال چه انتظاراتي در اين زمينه 
دارند. او بيان كرد: »بگوييد كه چه كس��ي به شما در 
مهارت آموزي كمك بيشتري كرده است و آموختن چه 
مهارت هايي براي زندگي تان مهم تر است.بايد در پايان 
هر سال تحصيلي بخشي از كارنامه هاي دانش آموزان 
به آموختن مهارت جديد اختصاص يابد و همانطور كه 
نمره دروس و انضباط دانش آموزان براي ما مهم است، 
جايگاه مهارت آموزي آنها نيز براي ما از اهميت بااليي 

برخوردار است.«
وي با بيان اينكه گاهي دانش آموزان به اندازه معلمان 
و پا به پاي آنها مي توانن��د كالس درس را اداره كنند، 
بر لزوم اعتماد نظام آموزش��ي به دانش آموزان تاكيد 
وگفت: »مدرسه بايد جاي ساختن عقل، تدبير و تفكر 
باشد نه آنكه محلي براي پر كردن اذهان دانش آموزان 

از مطالب كتب مختلف .در هر كالسي دانش آموزان بايد 
عالوه بر مطالعه كتب درسي خود بتوانند اين كتب را 
نقد و آنها را اصالح كنند. بايد نظام آموزش و پرورش به 
دانش آموزي كه كتب درسي خود را نقد به جا مي كند، 

جايزه اختصاص دهد.«

  مهارت آموزي در گرو تغيير درونمايه
اگرچه در س��ال هاي اخير تغييراتي در كتب درسي و 
نظام ارزيابي دانش آموزان در مدارس ايجاد شده است 
اما هنوز هم ميان آنچه در مدرسه ها به دانش آموزان ارايه 
مي شود و آنچه از آن با عنوان مهارت آموزي ياد مي شود 

فاصله بسياري وجود دارد. 
محمدرضا نيك نژاد، كارش��ناس آموزش، درباره اين 
موضوع به »تعادل« گفت: »سيس��تم آموزشي نبايد 
روي حفظ كردن و نمره و معدل متمركز ش��ود، بلكه 
بايد بر مهارت افزايي و پرورش اس��تعداد دانش آموزان 
مستعد تمركز كند اگرچه در سال هاي اخير تغييراتي 
در اين رويه رخ داده است اما هنوز هم تا رسيدن به تحقق 
كامل مهارت گرايي و پرورش استعداد به جاي سيستم 
نمره دهي، فاصله بسياري وجود دارد. در اين راستا بايد 
درونمايه هاي آموزش��ي تغيير كند و اين درونمايه ها 
طوري تنظيم ش��ود كه بر اس��اس آن يادگيري و فهم 

دانش آموزان از مطالب درسي در اولويت قرار گيرد.«  او 
افزود: »سيستم آموزشي بايد به سمتي حركت كند كه 
درك علمي دانش آموزان را باال برد و از آموختن طوطي 
وار و حفظ كردن مسائل توسط دانش آموز عبور كند. 
براي اين منظور محتواي كتاب هاي درسي و شيوه هاي 
آموزشي معلمان در مدارس بايد معطوف به باال بردن 
قدرت تحليل، ارزش��يابي و درك و فهم دانش آموزان 
شود. براي دستيابي به اين هدف نيازمند به روز كردن 
معلمان، روش هاي آموزشي و محتواي كتاب هاي درسي 
در سطوح مختلف تحصيلي هستيم. دانش سيال امروز، 
توسعه فراگير تكنولوژي و تغييرات سريع در عرصه علم 
و فناوري در جهان اما نيازمند ساختن نسلي كارآمد و 
با مهارت براي آينده اس��ت. براي دستيابي به اين مهم 
بايد از روش هاي آموزشي قديمي كه به جاي آموختن 
مهارت، تقويت اس��تعدادها و باال بردن درك آموزشي 
دانش آموزان بر آموزش سطحي، نمره و معدل معطوف 
است فاصله گرفت و در انديشه به روزرساني آموزگاران، 

روش هاي آموزشي و محتواي منابع درسي بود.«
نيك نژاد بيان ك��رد: »از ميان مهارت هايي كه بايد در 
اولويت آموزش در مدارس باش��د، مه��ارت زندگي را 
مي توان مهم ترين آن ارزيابي كرد. بيش از يك دهه است 
كه پژوهش هاي آموزشي در آموزش و پرورش به سمت 

مهارت هاي زندگي پيش مي رود. برخي ويژگي ها كه به 
آن جان مايه هاي شهروندي امروزي گفته مي شود، بايد 
در روند آموزش مورد توجه قرار گيرد تا در فرد نهادينه 
شود و در آينده با مردم جامعه ارتباط سالم و درستي 

برقرار كند.«
 او با تاكيد بر آموزش و پرورش ژاپن و فنالند به عنوان 
نمونه ه��اي موفق، افزود: » آم��وزش و پرورش در اين 
كش��ورها، ويژگي هاي فرهنگي را در نظر مي گيرد و 
براساس آنها كار مي كند. گزارش��ي وجود دارد كه در 
آن يك گزارش��گر وارد يك مدرس��ه در ژاپن شده و با 
يك دانش آموز روي ويلچر مواجه مي شود. دانش آموز 
معلوليتي نداشته اما براي اينكه دانش آموزان زندگي 
يك معلول را حس كنند و به دركي در اين باره برسند، 
هر دانش آموز در طول سال يك روز با ويلچر به مدرسه 
مي آيد و تم��ام كارهاي روزمره خود را با اين وس��يله 
مي گذراند. اينجاس��ت كه فرد ه��م معلوليت را درك 
مي كند و هم قدر س��المتي خ��ود را مي داند. چنين 
رويكردي شايد در ظاهر كوچك و بي اهميت جلوه كند، 
اما سبب مي شود مهارت شهروندي در دانش آموزان 
نهادينه شود. گرچه به تازگي در آموزش و پرورش ما 
هم از سنين پايه به چنين مسائلي توجه مي شود، اما 

همچنان تمركز روي نمره در مدارس ما وجود دارد.«

مهارت آموزي تنها براي 15 درصد كودكان در مهدها

آغاز واريز مابه التفاوت حقوق فروردين بازنشستگان 

سودجويي با نام »غذاي ارگانيك«

تالش براي تمرين ازخود گذشتگي و فداكاري

سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: 
فقط ۱۵ درص��د كودكان واجد ش��رايط، از خدمات 
آموزشي و مهارت آموزي در مهدهاي كودك برخوردار 
هستند. انوشيروان محسني بندپي در مراسم نواختن 
زنگ مهر در يكي از مهدهاي كودك تهران اظهار كرد: 
در حال حاضر فقط ۱۵ درصد كودكان از آموزش ها و 
مهارت آموزي در مهدهاي كودك برخوردار هستند 

و ۸۵ درصد به مهد نمي روند.
او تأكيد كرد: بايد ش��رايط و امكاناتي را فراهم كنيم 
تا تمامي كودكان واجد شرايط بتوانند از اين محيط 
آموزشي برخوردار شوند. سرپرست وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه ۱۴ ميليون دانش آموز 
و ۷۰۰ ه��زار ك��ودك در مهدها به تعلي��م و تربيت 
مي پردازند، گفت: در حال حاضر به جايي مي رسيم 
كه از بمباران تئ��وري و مغز كودكانمان، رهايي پيدا 
مي كني��م؛ كاري كه ده ها س��ال پيش كش��ورهاي 

پيشرفته انجام دادند و ما تازه به آن رسيده ايم.
محس��ني  بندپي با تأكي��د بر اينك��ه در حال حاضر 
۳۰۰ آدينه مهد، ۲۰۰ مهد قرآني و ۱۲۰۰ حاش��يه 

مهد تحت پوش��ش سازمان هس��تند، تصريح كرد: 
همچني��ن ۸۰۰۰ مهدكودك در مناطق ش��هري و 
۷۵۰۰ مهد روس��تايي در كشور فعال هستند كه در 
اين مراكز، آموزش ها و مهارت هاي الزم براي رش��د 
مناس��ب كودكان برنامه ريزي شده اس��ت. او ادامه 
داد: اگر مي خواهيم فردي نقدپذير در جامعه داشته 
باش��يم، چاره اي جز رشد و تعالي كودكان در مهدها 
نداري��م و كودكان در زندگي آينده نيز بايد همدلي و 
نش��اط را بياموزند كه تمامي اين برنامه ها، ريشه در 

دوران كودكي دارد.
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره 
به اينكه كودكان عالوه بر تغذيه و رش��د جسمي، به 
رش��د روحي و مهارت آموزي نيز ني��از دارند، گفت: 
مهارت آموزي را در برنامه هاي اشتغال و عرصه واقعي 
كار نيز دنبال مي كنيم و از مهدهاي كودك نيز مي توان 
مهارت هاي اخالقي، حرفه اي و تربيتي كودكان را رشد 
داد. محسني بندپي گفت: بايد شرايطي فراهم كنيم 
كه تمامي كودكان واجد ش��رايط از فضاي آموزشي 
و اجتماع پذير ش��دن در مهدها برخوردار شوند.او با 

تأكيد بر اينكه طرح تأمي��ن يك وعده غذاي گرم در 
حاشيه شهرها اجرايي مي ش��ود، افزود: براي تربيت 
نسل آينده و رشد اين كودكان، به برنامه هاي ويژه اي 
ني��از داريم كه در حال حاضر چندي��ن برنامه در اين 

خصوص اجرا مي شود. 
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به 
حادثه تروريستي روز گذشته در اهواز تأكيد كرد: در 
اين حادثه از كودكاني كه بايد به مهدكودك و دبستان 
مي رفتند تا جانباز ۷۰ درصد، صدمه تلخي ديدند و 
تا اين لحظه ش��هدا و مصدومين زيادي را ديده ايم؛ 
معاندان استقامت نظام را نشانه گرفته اند درحالي كه 
ايس��تادگي مردم هر روز بيش��تر مي شود. محسني 
بندپي با اشاره به اينكه سازمان تأمين اجتماعي براي 
برخورداري مصدومان از خدمات پزش��كي، تيمي به 
اهواز اعزام كرده است، گفت: با مداخله بهنگام طرح 
»محب« كه از سوي سازمان بهزيستي در حوادث و 
باليا فعال مي ش��ود، مي توانيم آسيب ها را كم كنيم 
و اين تيم در زلزله كرمانش��اه نيز اقدامات مناس��بي 

را انجام داد.

مشاور مديرعامل و مديركل روابط عمومي سازمان 
تامي��ن اجتماعي از آغاز واريز ماب��ه التفاوت افزايش 
حقوق فروردين بازنشستگان اين س��ازمان از امروز 
)يكشنبه( خبر داد و گفت: اين مبلغ تا ۱۰روز آينده 
به همه بازنشستگان پرداخت مي شود. اميرعباس تقي 
پور افزود: اين ما به التفاوت مربوط به افزايش حقوق 
فروردين براي س��اير سطوح اس��ت چون مستمري 
بگيران حداقل بگير پيش از اين، مابه التفاوت حقوق 
فروردي��ن خود را درياف��ت كرده ان��د. او اظهار كرد: 
سازمان تامين اجتماعي از ابتداي سال جاري تاكنون 
تعهدات خود را نسبت به حداقل بگيران كامل كرده 
كه با پرداخت مابه التفاوت حقوق مستمري بگيران 
در ديگر سطوح، اين تعهدات نيز تكميل مي شود. تقي 
پور با اشاره به اينكه تنها مابه التفاوت افزايش حقوق 
فروردين بازنشستگان و مستمري بگيران باقيمانده 
بود، ادامه داد: با تامين اعتبار ۳۰۰ ميليارد توماني از 
امروز فرايند واريز مابه التفاوت حقوق فروردين آغاز 
ش��ده اس��ت و تا ۱۰ روز آينده پرداخت آن به اتمام 
مي رسد. او به ايرنا گفت: زمان واريز حقوق مستمري 
بگيران و بازنشس��تگان تامين اجتماعي بر اس��اس 
حروف الفبا است اما براي پرداخت اين مابه التفاوت 
عكس آن عمل مي شود و كساني كه در روزهاي پاياني 
هر ماه حق��وق خود را دريافت مي كردند در پرداخت 

مابه التفاوت به عنوان نفر اول، را دريافت خواهند كرد. 
بايد گفت كه اولويت پرداخت با كساني است كه ديرتر 

حقوق خود را دريافت مي كنند. 
س��ازمان تامين اجتماعي با ح��دود ۴۲ ميليون نفر 
بيمه شده و مستمري بگير، ۱۸ نوع خدمت بيمه اي و 
درماني به افراد زيرپوشش ارايه مي دهد. در مجموع 
سه ميليون نفر از اين افراد مستمري بگير و بازنشسته 
هس��تند كه با تعداد افراد تحت تكفل مجموع آنها به 
پنج ميليون نفر مي رسد. اين س��ازمان داراي مراكز 
مختلف بيمه اي و درماني اس��ت و ۳۵6 بيمارستان 

و درمان��گاه تامين اجتماعي بخ��ش قابل توجهي از 
خدمات درماني مورد نياز بيمه ش��دگان را به صورت 

رايگان تامين مي كند. 
بخش بيمه اي تامين اجتماعي داراي ۴۸۰ شعبه در 
سراسر كشور اس��ت و خدمات بيمه اي اين سازمان 
از طري��ق اين واحدها به جامعه تحت پوش��ش ارايه 
مي ش��ود. همچنين براي تس��هيل امور و دسترسي 
آس��ان تر مردم به خدمات تامين اجتماعي، ش��عب 
اقماري و كارگزاري هاي اين س��ازمان نيز به عنوان 
واحدهاي وابسته به شعب، مشغول فعاليت هستند. 

رييس سازمان غذا و دارو درباره وضعيت برچسب گذاري 
محص��والت و فرآورده هاي غذاي��ي ارگانيك و تدوين 
ضوابطي در اين زمينه توضي��ح داد. غالمرضا اصغري 
درباره برچس��ب گذاري محص��والت ارگانيك، گفت: 
طبيعتا هر كسي كه ادعا مي كند محصولش ارگانيك 
است، بايد ارگانيك بودن محصولش محرز شده و سپس 

روي محصولش برچسب ارگانيك را نصب كند.
او افزود: بايد توجه كرد كه توليد محصول ارگانيك شرايط 
س��ختي دارد. در حال حاضر مش��كل ما فرآورده هايي 
است كه در واقع ارگانيك نيس��تند، اما براي بازاريابي 
ادعا مي شود كه محصوالتي ارگانيك هستند. محصول 
ارگانيك، محصولي است كه در توليد آن نه كود شيميايي 
استفاده شده باشد و نه سم. توليد چنين محصولي نيز 
شرايط خيلي خاصي مي خواهد. رييس سازمان غذا و 
دارو با بيان اينكه ضابطه و گايدالين برچس��ب گذاري 
محصوالت ارگانيك، مشخص مي كند چه فرآورده هايي 
اجازه دارند برچسب ارگانيك را نصب كنند، در مرحله 
نهايي تدوين قرار دارد، افزود: در اين زمينه به همكاري 
بين بخشي نياز است و وزارت جهاد كشاورزي هم بايد 

كمك كند تا مشخص ش��ود كه واقعا در پروسه توليد 
محصوالت ارگانيك، سم استفاده نشده است.

اصغري تاكيد ك��رد: در عين حال بايد توجه كرد كه در 
محصوالت ارگانيك، تمايل به نصب برچسب برعكس 
محصوالت تراريخته اس��ت؛ در محصوالت تراريخته 

كسي نمي خواهد روي محصولش برچسب بزند.

وزير آم��وزش و پرورش با تاكيد بر اينكه تمرين درس 
پايداري و اس��تقامت براي آموزه هاي ملي و ميهني و 
ديني مهم ترين وظيفه آموزش و پرورش است افزود: 
بايد تمرين از خود گذش��تگي براي كشور را سرلوحه 
كارهاي خود ق��رار دهيم. محمد بطحاي��ي در آيين 
نواختن هشتمين زنگ دانش آموز شهيد كه در بهشت 
زهرا )س( برگزار شد گفت: با آمدن مهر هر روز اميد ما 
به آينده بيشتر مي شود. با ديدن شما جوانان كه درس 
عشق و مشق از خود گذشتگي و ايثار را مرور مي كنيد 
قطعا آينده اي روشن در انتظار نظام جمهوري اسالمي 

ايران خواهد بود.
او افزود: تقارن اين مراسم با آغاز سال تحصيلي حتما 
همراه خواه��د بود با دعاي خير ۳6 ه��زار دانش آموز 
ش��هيد و ۵ هزار معلم ش��هيد كه جان خ��ود را براي 
برقراري نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران فدا كردند. 
بطحايي ادامه داد: آنچه مدرسه و آموزش و پرورش به 
عنوان اصلي ترين وظيفه خود بايد دنبال كند، تمرين 
درس پايداري، اس��تقامت و تاكيد بر آموزه هاي ملي، 
ميهني و ديني براي دانش آموزان است. بايد تمرين از 
خودگذشتگي براي كشور و آموزه هاي ديني سرلوحه 
كارها قرار گيرد. وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: هدف 
و جهت گيري آم��وزش و پرورش تمرين درس هاي از 
خود گذش��تگي و فداكاري و ايثاري است كه شهدا به 

جاي گذاش��تند. اميدواريم در اين راه به بركت دعاي 
خير همه شهدا موفق باشيد. او افزود: هشتمين زنگ 
دانش آموز شهيد بهانه خوبي است كه در نخستين روز 
مهر ماه يادمان نرود كه صندلي كنار ما و همكاران ما 
كه در مدارس به ش��غل تعليم و تربيت مشغول بودند 
 روزي متعلق به كس��اني بوده ك��ه درس هاي مكتب 
امام حس��ين )ع( را به خوبي فرا گرفتند و آن را تنظيم 
كردند تا ما نيز امروز همين راه را ادامه دهيم.ان شاء اهلل 
س��ال تحصيلي جديد پربار و پر بركت باشد و از دعاي 

خير همه شهدا برخوردار باشيم.
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بهرييسمجلس
رئیس کانون سراسری انبوه سازان در نامه ای به 
رئیس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به ممانعت 
کمیس��یون عمران مجلس از حضور انبوه سازان 
در جریان رس��یدگی به طرح اصالح قانون نظام 
مهندس��ی و پیش فروش س��اختمان نسبت به 
عواقب این قبیل اقدامات برای کشور هشدار داد.

به گزارش تسنیم، درنامه اي كه جمشید برزگر 
خطاب به علی الریجانی نوش��ته،  آمده اس��ت: 
شرایط بحرانی اقتصاد کشور به گونه ای است که 
بدون همراهی ارکان حاکمیتی با بدنه مجرب و 
کارشناسی بخش خصوصی امکان فائق آمدن به 
مشکالت وجود ندارد و نگرانی از تداوم بحرانها در 
صورت عدم وفاق و انسجام ملی بی مورد و دور از 

واقعیت نخواهد بود. 
برهمین اس��اس، کانون سراس��ری انبوه سازان 
ایران با مسئولیت و دغدغه مندی به عنوان تنها 
تشکل بخش خصوصی فعال در عرصه ساخت و 
ساز وعرضه مسکن و ساختمان کشور به صورت 
مس��تمر مکاتبات خود را ب��ا نهادهای مختلف 
حاکمیتی از جمله مجلس محترم شورای اسالمی 
انجام داده و ضمن یادآوری مواد 2 و 3 قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار تقاضا كرده است که 
نمایندگان در بررس��ی طرح ها و لوایح با دعوت 
از کارشناس��ان بخش خصوصی زمین��ه را برای 
تصمیم سازی های اصولی تر و نافع تر برای ملت و 

کشور فراهم آورند.
درادامه نامه آمده است: پس از اینکه کمیسیون 
محت��رم عمران ب��ه ص��ورت ش��فاف از حضور 
نمایندگان این کانون در جریان رسیدگی به طرح 
اصالح قانون نظام مهندس��ی کشور ممانعت به 
عمل آورد، اینک هم از طریق همین کمیسیون و 
در جریان بررسی طرح اصالح قانون پیش فروش 
ساختمان دعوتی از این تشکل بخش خصوصی به 

عمل نیامده است.
 نکته جال��ب و قابل ذکر این اس��ت ک��ه کانون 
سراسری انبوه سازان ایران به صورت پیوسته در 
خالل بررس��ی های اولیه کارگروه های مربوطه 
برای طرح های مذکور حضور داشته و اصاًل به دلیل 
اینکه مهم ترین دریافت کننده خدمات سازمان 
نظام مهندسی و ذینفع اصلی قانون پیش فروش 
ساختمان است همواره به عنوان بخش مهمی از 

مباحث مربوطه دعوت می شده است.
در بخش دیگ��ري از نامه به این موضوع اش��اره 
شده اس��ت كه به راس��تی نقش و جایگاه بخش 
خصوصی در دیدگاه و تفکر دوستان و بزرگواران 
در خانه ملت چگونه اس��ت ک��ه این گونه بر نص 
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چشم می 
پوشند و از دریافت نظرات متخصصان در بخش 
خصوصی پرهیز می کنن��د؟ برادرانه عرض می 
کنیم که تصویب قوانین اقتصادی بدون دریافت 
و لحاظ کردن نظرات، مکاتبات و تجربیات بخش 
خصوصی به فرجام مطل��وب نخواهد انجامید و 
چنین قوانینی در حوزه ه��ای اقتصادی نه تنها 
موثر نخواهن��د بود بلکه بیم تجدید موانع در این 
قوانین همواره وجود خواهد داشت و بدین وسیله 
خواهشمند اس��ت ضمن بررسی موضوعات یاد 
شده، امر به مساعدت فرموده و کمیسیون های 
محترم مجلس را برای اس��تفاده از دیدگاه های 

بخش خصوصی تذکر به خیر و صالح فرمایید.«

با كمك مشاوران فرانسوي مكان احداث ايستگاه جديد پايتخت مشخص شد

آدرس ایستگاه دوم راه آهن تهران 

افزايش29درصديقيمتمسكندربهار97

گروه راه و شهرسازي|
ایستگاه دوم راه آهن تهران در محدوده جنوب غرب میدان 
آزادی جانمایي شد. نادر محمدزاده مدیرکل راه  و شهرسازی 
استان تهران با اعالم این خبر توضیح داد: این ایستگاه علی 
رغم قرار گرفتن در نزدیکی پایانه مسافربری غرب تهران و 
فرودگاه مهرآباد با خطوط مترو تهران نیز در ارتباط خواهد 
بود و قابلیت اتص��ال فرودگاه امام خمینی )ره( به فرودگاه 
مهر آباد را نیز فراهم می کند. با توجه به محدودیت های اراضی 
در این منطقه با ارتش جمهوری اسالمی ایران توافقی منعقد 
شده که بر اس��اس آن 2۰ هکتار از اراضی ارتش در اختیار 
شرکت راه آهن قرار گیرد.این نقطه از سوی مشاور فرانسوی 
و ایرانی پس از بررسی نقاط مختلف تهران با توجه به نزدیکی 
پایانه مس��افربری غرب، فرودگاه مهرآباد و ایستگاه مترو 
انتخاب شده است تا بتواند محل تردد قطار های سریع السیر 
و قطار  حومه ای تهران- اسالمشهر- رباط کریم- پرند باشد.

مدیرکل راه وشهرسازی اس��تان تهران با اشاره به مزایای 
ایستگاه  دوم راه آهن تهران گفت: این ایستگاه علی رغم قرار 
گرفتن در نزدیکی پایانه مسافربری غرب تهران، فرودگاه 
مهرآباد با خطوط مترو تهران نی��ز در ارتباط خواهد بود و 
قابلیت اتصال فرودگاه امام خمینی )ره( به فرودگاه مهر آباد را 
نیز  فراهم می کند. حجم فعالیت های حوزه مسافری ایستگاه 
دوم راه آهن تهران به دلیل ارتباط و انطباق با شقوق مختلف 
حمل ونقلی و سیستم حمل ونقل درون شهری نسبت به 

ایستگاه اصلی تهران به مراتب باالتر خواهد بود.
وی در ادام��ه از صدور س��ند قطعی ب��رای ۴۴۰ هکتار از 
زمین های فرودگاه مهرآباد خبر داد و گفت: از مجموع این 
اراضی، ابتدا مش��کالت حقوقی ۱۷۰ هکتار مشاء و اخیرا 
2۷۰ هکتار دیگر برطرف شد و تنها مقدار کمی باقی مانده 
تا مشکالت حقوقی فرودگاه مهرآباد به طور کامل برطرف 
شود.علی رغم اینکه اراضی فرودگاه مهرآباد بر اساس قوانین 
حاکمیتی متعلق به دولت بوده است، اما به دلیل نقص در 
پرونده ها و عدم صدور س��ند قطعی به ن��ام دولت، افرادی 
س��ودجو قصد خارج کردن این زمین ها از مالکیت دولت 
را داشتند که خوشبختانه با کمک دستگاه های قضایی و 
شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی از بروز این اتفاق 

جلوگیری شد.
به گزارش »تعادل«، ش��هرهاي ریل پایه، رویكردي نوین 
در شهرسازي اس��ت كه دولت همواره بر آن تاكید كرده و 

بر این اساس توس��عه و راه اندازي قطارهاي حومه اي را در 
دستور كار قرار داد. مسووالن وزارت راه وشهرسازي بارها 
عنوان كرده اند كه شهرسازی ریل پایه سیاست اول وزارت 
راه است. در شهرهاي مبتني بر سیاست ریل پایه، فرآیند 
برنامه ریزی و توس��عه شهری به گونه اي است كه شهرها 
بر پایه سیستم های ریلی توسعه می یابند و ایستگاه های 
خطوط ریلی )مترو، راه آهن بین شهری و حومه ای( در قلب 
و مراکز کالنشهرها و شهرهای اقماری جانمایی شده و مجوز 
کاربری های مسکونی بلندمرتبه یا مناطق متراکم اداری و 
تجاری در اطراف این ایستگاه ها صادر می شود. با این تدبیر 
نیاز سفرهای روزانه بخش اعظم جمعیت کالنشهرها در 
شعاع ۱ تا 2 کیلومتری ایستگاه های راه آهن و مترو برآورده 
می شود و مردم بخش عمده سفرهای شهری و بین شهری 
خود را ابتدا پیاده یا با دوچرخه تا ایستگاه سیستم  های ریلی 

انجام داده و ادامه سفر خود را با ریل انجام می دهند.

پيامدهايمثبتقطارهايحومهاي
با توجه به وضعیت كالن شهرهاي كش��ور كه از ترافیك، 
آلودگي هوا و خیابان هایي كه تبدیل به پاركینگ شده اند،  
رنج مي برند سیاس��ت ریل پایه مي تواند تاثیر بسزایي در 
كاهش آلودگي هوا و نیز كاهش حجم ترافیك داشته باشد.

از س��وي دیگر، در تردد مردم در شهرهاي مختلف استان 
تهران به مركز، همواره شاهد حوادث جاده اي هستیم كه با 
ریلي شدن سیستم حمل و نقلي شهرهاي حومه اي از میزان 

تصادفات جاده اي و تلفات جاني نیز كاسته خواهد شد.
همچنین این موضوع را باید در نظر داش��ت كه بسیاري از 
شهروندان شهرك هاي اقماري و شهرهاي حومه اي ترجیح 
مي دهند با خودروي شخصي به مركز شهر سفر كنند و این 
موضوع عالوه بر آلودگي هوا و تصادفات جاده اي كه از آن 
یاد شد، مصرف سوخت را افزایش مي دهد. بنابراین توسعه 
قطارهاي حومه اي و تشویق شهروندان به استفاده از این 
وسیله حمل و نقل عمومي نه تنها براي آنها صرفه اقتصادي 
دارد بلكه منجر به صرفه جویي در مصرف سوخت و انرژي 
شده و نیز به دلیل اینكه شهروندان ماندن در ترافیك را تجربه 
نمي كنند، این امر در دراز مدت به كاهش استرس و اضطراب 

كه محصول زندگي در كالن شهرهاست كمك مي كند.
سیس��تم ریل پایه اكنون در كالن ش��هرهاي دنیا یكي از 
مهم ترین سیستم هاي حمل و نقلي به شمار مي روند و توجه 

دولت به این موضوع اتفاق خوشایندي است. طرح شهرهاي 
ریل پایه در برنامه ششم توسعه نیز به عنوان شرکت دولتی 
قطارهای حومه ای و زیرمجموعه شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران گنجانده ش��د و با توجه به تاكید وزارت راه 
وشهرسازي مبني بر توسعه حمل و نقل ریل پایه، شرکت 
قطارهای حومه ای پس از تدوین اساسنامه آن در وزارت راه 
و شهرسازی و شرکت راه آهن و تایید هیات دولت، فعالیت 
خود را در سال 95 آغاز  خواهد كرد. چند روز گذشته نیز وزیر 
راه و شهرسازي عنوان كرد: گزارش تهیه و ساخت شرکت 
قطارهای حومه ای را به دولت ارسال کرده و پیگیر تصویب 
هرچه سریع تر آن هستیم و امید داریم در نهایت بحث قطار 
حومه ای به مقصد تهران، در تمام کالنشهرها نه فقط تهران 

به یک دستور کار اصلی تبدیل شود.

هدفگذاريسفرهايحومهايدر1400
براین اس��اس این طرح تا سال ۱۴۰۰ باید آمار جابه جایي 
مسافر در بخش قطارهاي حومه اي به 2۰ میلیون نفر در سال 
برسد، هم اكنون سالیانه 2.5 میلیون سفر در اطراف پایتخت 
توسط قطارهاي حومه اي انجام مي شود. به گفته مهدي 
قمري نژاد مدیر پروژه قطارهاي حومه اي شركت راه آهن 
اكنون قطارهاي حومه اي در اطراف تهران و دیگر كالنشهرها 
روزانه به طور متوسط با 6۰ زوج )۱2۰ سیر رفت و برگشت( 
مردم را جابه جا مي كنند. همچنین شبكه ریلي حومه اي در 

اطراف كالنشهرها به 2 هزار كیلومتر افزایش یافته است.
همچنین به گفت��ه وي، با توجه به افزای��ش چهار برابري 
مسافران در مسیر تهران - پرند و تهران - پیشوا، حجم قطارها 
در مسیر تهران - پرند از پنج زوج قطار به ۱۴ زوج افزایش 

یافته است. در مسیر تهران - پیشوا - گرمسار كه پیش از این 
روزانه ۴ زوج قطار حومه اي داشت، اكنون به ۱۱ زوج افزایش 
یافته و تعداد مسافران این مسیر نیز طي 2 سال گذشته سه 
برابر شده اس��ت.در حال حاضر در ۱۰ استان تهران، البرز، 
قزوین، قم، آذربایجان شرقي، خراسان رضوي، خوزستان، 
لرستان، مازندران و گلستان قطارهاي حومه اي فعال است.

قطار حوم��ه اي مهم ترین راهكار تهران براي كاهش بار 
ترافیك و افزایش تقاضا و مهاجرت به نواحي و جلوگیري 
از مهاجرت بي رویه به نقطه مركزي است. ضمن اینكه 
احداث این قطارها و تسهیل رفت و آمد كارگران به حومه 
شهر مي تواند نقش موثري در انتقال صنایع به خارج از 
كالن  شهر و رونق اقتصادي ش��هرك هاي حاشیه اي و 

افزایش اشتغال در مناطق محروم داشته باشد.

در ش��رایطي كه معاون وزیرراه وشهرسازي از غیر قابل 
پیش بیني بودن انفجار قیمت مس��كن در س��ال جاري 
سخن به میان آورده اس��ت، نگاهي به آمار منتشر شده 
از س��وي مركز آمار از س��ه ماهه ابتدایي سال جاري مي 
تواند به تحلیل ش��رایط موجود كمك كند.  براساس این 
گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین 
ساختمان مس��كونی كلنگی معامله شده از طریق بنگاه 
هاي معامالت ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 
3.6 درصد و نس��بت به فصل مشابه سال قبل 29 درصد 

افزایش داشته است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسكونی 
معامله شده از طریق بنگاه هاي معامالت ملکی شهر 
ته��ران یك میلی��ون و 93۷ هزار توم��ان با میانگین 
مساحت ۱۰8 مترمربع و متوسط عمر بناي ۱۱ سال 
بوده است كه نسبت به فصل قبل 5.8 درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال قبل 3۰.3 درصد، افزایش داشته 

است.
متوس��ط مبلغ اجاره ماهان��ه به ع��الوه 3 درصد ودیعه 
پرداختی ب��رای اجاره یک مترمربع زیربنای مس��كونی 

معامله شده از طریق بنگاه هاي معامالت ملکی در شهر 
تهران 98۰۰2تومان با میانگین مساحت 96 مترمربع و 
متوسط عمر بناي ۱3 سال بوده است كه نسبت به فصل 
قبل 5.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 22درصد، 

افزایش داشته است.

انفجارقيمتقابلپيشبينينبود
در همین حال،  دیروز معاون وزیر راه و شهرسازي با تاكید 
بر اینكه اتفاقي كه براي بازار مس��كن افتاد، عامل داخلي 
نداش��ت و همه عواملي كه باعث افزایش قیمت مسكن 
شدند، خارج از بخش مسكن بود، گفت: در 5 سال گذشته 
قیمت مسكن در یك حد معقولي بوده و به طور ناگهاني 
این جهش قیمت رخ داده است، حال اینكه درون بخش 
مس��كن اتفاقي رخ نداده كه ظرف 6 م��اه چنین انفجار 

قیمتي اتفاق افتد.
حامد مظاهریان در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش 
كه آیا شرایط حال حاضر بازار مسكن قابل پیش بیني نبود، 
گفت: بخش مسكن تابع ش��اخص هاي كالن اقتصادي 
اس��ت و حدود 5 از ارزش افزوده كل كش��ور را تش��كیل 

مي دهد. مظاهریان افزود: به همان میزان كه تالطمي به 
این وسعت در بازار ارز و طال قابل پیش بیني نبود امكان 
پیش بیني بازار مسكن و افزایش قیمت خارج از عرف این 
بازار هم وجود نداشت و چه كسي مي توانست پیش بیني 

كند كه بازارهاي اقتصادي دچار چنین التهابي شوند. 
معاون مسكن و امور س��اختمان ادامه داد: هر بار هم كه 
صحبت از پیش بیني در بازار مسكن مي شد، اقتصاددانان 
آن را مش��روط ب��ه تغییرات ی��ا ثب��ات در كالن اقتصاد 

مي دانستند. 
او با بیان اینكه درس��ال گذشته شاخص هاي مسكن 
با ش��یبي مالیم در حال رش��د بودند، گفت: در سال 
96 تعداد مبایع��ه نامه ها، حجم ریال��ي آنها و قیمت 
مسكن حدود 5 الي 6 درصد رشد داشت، صدور پروانه 
ساختماني هم چیزي درحدود 5.6 درصد رشد مثبت 
را نش��ان مي داد، همچنین سال 96 پس از چهار سال 
براي اولین بار شاهد افزایش مالیم ارزش افزوده بخش 

ساختمان به میزان ۱.2درصد بود. 
مظاهریان ادامه داد: در اس��فندماه س��ال گذشته هم 
مطرح شد درصورتي كه بازارهاي موازي از تعادل خارج 

نشوند از سال بعد مي توانیم یك رشد اقتصادي آرام در 
بخش مسكن داشته باشیم.

معاون وزیرراه و شهرسازي گفت: وقتي اقتصاد كالن 
كش��ور دچار تالطم شد، این ش��رایط همه بازارهاي 
اقتصادي را دگرگون كرد كه بخش مسكن هم تحت 

تاثیر آن قرار گرفت. 
او در پاسخ به این سوال كه آیا پیش بیني آزاد شدن فنر 
تورم انباش��ته و اثرگذاري آن در بخش مسكن وجود 
نداشت، تصریح كرد: به عنوان متولي بخش مسكن در 
دولت باید بر مبناي آنچه بانك مركزي و سازمان برنامه 

و بودجه اعالم مي كند، عمل كنیم و پیش بیني این بود 
كه تورم حول نرخ ۱۰ درصد خواهد بود. 

مظاهریان تاكید كرد: وزارت راه و شهرسازي متصدي 
مدیریت بخش پولي در اقتصاد كالن نیست و باید در 
راستاي تحقق اهداف برنامه مصوب خود كه بر اساس 
پیش بیني هاي ش��اخص هاي كالن اقتصادي توسط 
سازمان برنامه و بودجه به تصویب مي رسد، عمل كند و 
پیش بیني هاي كالن هم نشان مي داد كه اقتصاد ایران 
قرار است 5 تا 8 درصد رشد داشته باشد و تورم در حدود 

۱۰ درصد مهار شود.

افزايش 40 درصدی ترافیک پايتخت  در  مهر
معاون حم��ل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری تهران از 
پیش بینی افزایش ۴۰ درصدی ترافیک در شهر تهران 

خبر داد.
به  گزارش  ایسنا، محسن پورسید آقایی با بیان اینکه 
پیش بینی می شود با آغاز سال تحصیلی جدید ترافیک 
پایتخت حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، گفت : یکی 
از اقدامات سال تحصیلی جدید موافقت دولت با شناور 

شدن س��اعات کاری کارمندان اس��ت که در راستای 
کاهش ترافیک و توزیع آن نقش مهمي ایفا مي كند.

وي با اش��اره به اینكه بر اساس مصوبه شوراي ترافیك 
تهران ت��ردد كامیون هاي حمل و توزی��ع كاال در كل 
سطح شهر تا س��اعت 9 صبح ممنوع است، ادامه  داد: 
بخش زیادي از ترافیك معابر مویرگي و ش��ریان هاي 
شهر توسط ماش��ین هاي توزیع كاال ایجاد مي شوند و 

حاال نیز با بخشنامه جدید از امسال تردد آنها تا ساعت 
9 در كل سطح شهر ممنوع مي شود و این  در حالي است 
كه در سال گذشته تردد كامیونت ها تنها در محدوده 
طرح ترافیك ممنوع بود.پورسید آقایي اضافه كرد: همه 
شركتها و س��ازمان هاي معاونت حمل و نقل در آماده 
باش كامل قرار دارند و با كمك پلیس راهور قطعا نسبت 

به ساماندهي ترافیك اقدام خواهیم كرد.

نتايج بررسي دريافت مطالبات شهرداري از دولت ارايه شود
نائب رییس كمیسیون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
گفت: نتایج اقدامات كمیته مشترك دولت و شهرداري 
تهران براي تسریع در تسویه حساب و دریافت مطالبات 

شهرداري از دولت به شوراي شهر ارایه شود.
به گزارش »تعادل« سید حسن رسولي در تذكر پیش از 
دستور جلسه امروز شوراي شهر تهران با اشاره به بند )و( 
تبصره )5( قانون بودجه س��ال ۱39۷ كل كشور، گفت: 
بر اس��اس این بند دولت مي تواند در صورت درخواست 
متقاضیان، مطالبات قطعي اشخاص حقیقي و حقوقي، 
خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غیردولتي از دولت 
كه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا پایان س��ال 
۱395 ایجاد ش��ده است با بدهي اش��خاص یاد شده به 

بانك ها و موسس��ات اعتباري غیر بانكي از طریق تسویه 
بدهي هاي بانك ها و موسسات اعتباري غیربانكي به بانك 
مركزي كه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان 
سال ۱395 ایجاد شده است، از طریق انتشار اسناد تسویه 

خزانه، تسویه كند.
وي با اشاره به اینكه حداقل بدهي شهرداري تهران به یك 
بانك خصوصي متعلق به كالن شهرها و سایر بانك هاي 
عامل ۱5هزار میلیارد تومان است، تصریح كرد: موضوع 
مهم مطالبات شهرداري از دولت، عالوه بر طرح در مالقات 
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران با رییس جمهور، معاون 
ایشان و رییس سازمان برنامه و بودجه كشور، در جلسات 
قبلي مجمع امید )نمایندگان تهران در مجلس شوراي 

اسالمي، اعضاي شوراي اسالمي ش��هر تهران، استاندار 
و ش��هردار تهران( و كمیته راهبردي آن مورد بررسي و 

پیگیري قرار گرفته شده است.
خزانه دار شوراي شهر تهران اظهار كرد: در این جلسات 
مقرر شد نمایندگاني از طرف دولت و شهرداري به صورت 
مشترك نسبت به تقویم دقیق حساب هاي في مابین 
اقدام كنند. انتظار م��ي رود همان گونه كه محمدعلي 
نجفي شهردار س��ابق تهران پیگیر این موضوع بودند، 
محمدعلي افش��اني ش��هردار كنوني نیز در كنار ابالغ 
دستورات، پیگیري هاي الزم را داشته باشد، همچنین 
با توجه به نتایج حاصله از فرآیند طي ش��ده، نتایج این 

اقدامات به اعضاي شوراي شهر تهران ارایه شود.

فعالیت 15 هزار راننده سرويس مدرسه
مدیرعامل تاكسیراني شهرداري تهران از ساماندهي ۱5 

هزار راننده براي سرویس مدارس خبر داد.
به  گزارش  ایس��نا، علیرضا قنادان كه با حضور در جلسه 
س��تاد مهر مس��ووالن ش��هرداري تهران برگزار شد، با 
بیان اینكه فعالیت مهر ماهي س��ازمان تاكس��یراني از 
س��ه ماه قبل آغاز شده اس��ت، گفت : با بخشنامه جدید 
وزارت كشور در مورد سرویس هاي مدارس، ساماندهي 

خودروهاي س��رویس مدارس وارد فاز جدید شد.وي با 
اشاره به اینكه طي ابالغیه اي، ۴۰۰ شركت پیمانكاري 
اعالم آمادگي كرده اند كه نسبت به ساماندهي سرویس 
مدارس اقدام كنند، گفت : هفته  پیش نیز از برچس��ب 
الكترونیك و هوشمند سرویس مدارس رونمایي شد به 
گونه اي كه یك كد تصویري وجود دارد كه اگر والدین آن 
را اسكن كنند، مشخصات راننده درج مي شود.مدیرعامل 

تاكسیراني ش��هرداري تهران با بیان اینكه معاینه فني 
همه س��رویس هاي مدارس كنترل مي ش��ود، در ادامه  
خاطرنشان كرد: ۱۰۰ نقطه پر تردد نیز در تهران شناسایي 
ش��ده است و نسبت به استقرار تاكسي در آن نقاط اقدام 
كرده ایم و همچنین در ۴6 پایانه نیز كار خدمات رساني 
به شهروندان ادامه  دارد.۱5 هزار راننده سرویس مدارس 

براي سال تحصیلي جدید ساماندهي شدند.
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار
افزايش ۷۵ درصدي قيمت 

آهن و فوالد
ايسنا|رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد از 
افزايش ۷۵ درصدي قيمت آه��ن و فوالد و افزايش 
بيش از ۱۰۰ درصدي قيمت محصوالت آهن و فوالد 
خبر داد و گفت: بازار اين محصوالت تابع قيمت هاي 
جهاني است و از سوي ديگر تحت تأثير درآمدهاي 
ارزي به  واس��طه صادرات قرار گرفته است و باوجود 
اينكه مازاد ني��از داخلي صادر مي ش��ود، جذابيت 
درآمدهاي صادراتي بر قيمت داخلي هم تأثيرگذار 
بوده است. محمد آزاد در رابطه با وضعيت بازار آهن 
ادامه داد: با توجه به تجربه گذش��ته، انتظار رش��د 
قيمت ها به واسطه التهابات رواني وجود داشت و اين 
موضوع كاهش ارزش پول ملي را به همراه داش��ت؛ 
ازاين رو با افت ارزش پول ملي، كاالهايي همچون آهن 
و فوالد كه در معامالت داراي جايگاه ويژه اي هستند، 

دچار نوسانات شديد قيمت شده اند.
او اظهار كرد: در ش��رايط فعلي ك��ه ارزش پول ملي 
به شدت افت كرده صادرات توليدات داخلي عاملي 
شده تا درآمدهاي ارزي در تبديل به ريال براي برخي 
كارخانه ها توليدي جذاب باشد و براي آنكه اين ميزان 
درآمد حتي در بازارهاي داخلي نصيب آنها ش��ود، 
قيمت محصوالت داخلي را افزاي��ش داده و عماًل با 
نوسان دالر محصول داخلي را در بازار داخلي عرضه 
مي كنند. رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد 
خاطرنشان كرد: رش��د قيمت آهن و فوالد باوجود 
فعاليت كارخانه ها بزرگ فوالد در كشور، قيمت نهايي 
محصوالتي همچون لوازم خانگي، خودرو و پروفيل را 
به شدت افزايش داده است. به گفته او، ميزان توليد 
داخلي آهن و فوالد طي يك سال ۲۵ ميليون تن است 
كه حدود ۱۲ ميليون تن از اين ميزان در بازار داخلي 
به مصرف مي رسد و مازاد اين ميزان به بازارهاي هدف 

صادر مي شود. 

فرصت طاليي پيش روي 
فعاالن معدني

شاتا|رييس خانه معدن ايران واگذاري ۲۰۰محدوده 
اميدبخش در مهرماه را حركتي رو به جلو در بخش 
معدن كشور و فرصت طاليي براي اكتشاف دانست و 
گفت: در اين واگذاري ها مطالعات و تحقيقات وسيعي 
در زمينه معادن كشور صورت مي گيرد كه مي تواند 
به تكميل اكتشافات و در نتيجه توسعه معادن كشور 
كمك شاياني كند. بنابراين مي توان گفت اين يك 
فرصت طاليي اس��ت كه دول��ت در اختيار فعاالن 
معدني كشور گذاشته است. محمدرضا بهرامن در 
رابطه با س��ابقه اين واگذاري افزود: اين واگذاري ها 
كه از 4سال پيش مطرح شده است، به اين معناست 
كه محدوده هاي ب��زرگ اميدبخش معدن��ي را به 
كس��اني كه توانمندي بهره ب��رداري از آن را دارند با 
حداقل ۲۵۰كليومتر و حداكثر ۲هزار كيلومتر واگذار 
مي كنند. به گفته او كساني كه مي توانند اين پهنه ها 
را در اختيار داشته باشند از بخش خصوصي، دولتي 
و حتي سازمان هاي خصولتي هستند. رييس خانه 
معدن ايران با اشاره به دو مزيت اصلي در اجراي اين 
طرح گفت:  در وهله اول اكتش��افات تنها به سازمان 
زمين شناسي محدود نشده و فعاالن معدن كشور هم 
در اين اكتشافات نقش دارند. در واقع فعاالن مي توانند 
از يك فرصت براي شناسايي ساختار زمين و دسترسي 
به مواد معدني به خصوص پلي متال ها استفاده كنند. 

 روندكاهشي آمار
خودروهاي ناقص

شاتا|دبير انجمن خودروسازان ايران در واكنش به 
انتشار اخباري مبني بر تعمد در عدم عرضه به موقع 
قطعات به خودروس��ازان گفت: از خردادماه س��ال 
جاري يك س��ري از قطعات ب��ه داليل مختلف، در 
گمرك معطل ماندند كه پ��س از صدور مجوزهاي 
الزم ترخيص قطعات از گمرك تسهيل شد. احمد 
نعمت بخ��ش اف��زود: همين امر باعث ش��د برخي 
خودروهاي توليدي به مرحله تجاري نرسند. البته اين 
مشكل در گمرك در حال حاضر برطرف شده و با آزاد 
شدن اين قطعات از گمرك بسياري از خودروهايي كه 
معطل مانده بودند به مرور به مرحله تجاري مي رسند. 
دبير انجمن خودروسازان ايران در ادامه ادعاي احتكار 
۱6۰هزار خودرو در انبار خودروس��ازان را رد كرده و 
افزود: س��ازمان بازرسي كل كشور در جلساتي كه با 
خودروس��ازان داشتند به اين نتيجه رسيدند كه در 
زمينه خودروهاي داخلي احتكاري روي نداده است. 
به گفته نعمت بخش، آمار خودروهاي ناقصي كه در 
پاركينگ مانده اند كاهش داش��ته اما با اين حال اگر 
تحويل خودرويي با تاخير مواجه شده تنها دليلش 

نقص در برخي قطعات است. 

 بالتكليفي خودروهاي
وارد شده با دالر ۴۲۰۰ توماني 

ايسنا|رييس انجمن واردكنندگان خودرو گفت: 
به دليل ابالغ نشدن دس��تورالعمل اجرايي درباره 
چگونگي دريافت مابه التفاوت ارزي از خودروهاي 
وارد ش��ده با ارز 4۲۰۰ تومان��ي، هنوز تكليف اين 
خودروها و زمان تحويل آنها به خريداران مشخص 
نيست. كوورش مرشدسلوك اظهار كرد: در دوره اي، 
دولت دالر را در نرخ 4۲۰۰ تومان ثابت و اعالم كرد 
كه تمام واردكنندگان بايد كاالي خود را با استفاده 
از ارز 4۲۰۰ توماني وارد كنن��د. او افزود: حدود دو 
ماه پس از آن، تصميم دولت تغيير كرد و ارز 4۲۰۰ 
توماني منسوخ شد كه به دنبال آن دولت بخشنامه 
جديدي داد و اع��الم كرد كاالهايي كه با ارز 4۲۰۰ 
توماني وارد شده اما هنوز از گمرك ترخيص نشده اند، 
بايد مابه التفاوت ارز 4۲۰۰ توماني تا ارز بازار ثانويه را 
پرداخت كنند. رييس انجمن واردكنندگان خودرو 
ادامه داد: اين در حالي است كه منطقا امكان دريافت 
مابه التفاوت نرخ ارز از كاالهايي كه در گذشته ثبت 
سفارش ش��ده و به مصرف كنندگان پيش فروش 

شده ، وجود ندارد. 

پس از استعفاي دسته جمعي 7 نفر از معاونان وزارت صنعت، الياس حضرتي ازكناره گيري وزير صنعت خبر داد

استعفا پيش از استيضاح
تعادل |

روز گذشته برخي زمزمه هاي هفته اخير در مورد 
استعفاي احتمالي وزير صنعت، معدن و تجارت، 
پيش از برگزاري جلسه استيضاح او رنگ واقعيت 
به خود گرفت. خبر اس�تعفا از درون راهروهاي 
مجلس و از قول برخي اعضاي كميسيون صنايع 
و مع�ادن و نيز كميس�يون اقتص�ادي مجلس 
ش�وراي اس�امي به بيرون درز كرد، خبري كه 
رويدادهاي بعدي نشان دادند قرار نبوده انتشار 
عمومي پيدا كند. در واقع، تأييد و تكذيب خبر 
اين استعفا از سوي چهره ها و نهادهاي مختلف، 
احتمااًل نشان دهنده آن است كه تصميم گيري 
در اين خص�وص چندان قاطعانه اتخاذ نش�ده 
است. استعفا اما در حالي رسانه اي شد كه از يك 
سو بر اس�اس برنامه ريزي هاي انجام شده، قرار 
بود ش�ريعتمداري روز س�وم مهرماه در جلسه 
كميسيون بررسي اس�تيضاح خود در مجلس 
حاضر شود و از ديگر س�و، حسن روحاني براي 
شركت در اجاس ساالنه س�ازمان ملل متحد 
عازم نيويورك ش�ده بود. با اين همه، ش�واهد 
نشان مي دهند كه استعفاي شريعتمداري پيش 
از س�فر رييس جمهور به او تقديم شده و با نظر 
مثبت او همراه بوده و البته، تصميم گيري در مورد 
جانشين شريعتمداري، به بازگشت روحاني از 
سفر موكول شده اس�ت. اين در حالي است كه 
برخي شنيده ها نيز از احتمال تغييرات بيشتر 
در كابينه دولت دوازده�م خبر مي دهند. از آن 
سو اما استعفاي وزير صنعت در حالي رسانه اي 
ش�ده كه چند روز پيش، در اقدامي كم س�ابقه 
در ساختار بروكراتيك كشور، 7 نفر از معاونان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در راس�تاي 
اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان، به 

شكل دسته جمعي استعفا كرده بودند.

    تكذيب در تكذيب
وزير صنعت، معدن و تجارت قرار بود بر اساس امضاي 
۷۰ نماينده مجلس شوراي اسالمي، روز سوم مهرماه در 
مجلس حاضر شده و به سواالت نمايندگان پاسخ دهد. 
شريعتمداري اما ظاهراً ترجيح داده پيش از حضور در 
مجلس و پاسخ به پرسش هاي نمايندگان، درست در 
زماني كه رييس جمهور به قصد ش��ركت در نشست 
ساالنه سازمان ملل متحد در نيويورك عازم اين محل 

شود، از سمت خود استعفا دهد. 
در همين ارتباط الياس حضرتي، نماينده مردم تهران 
در مجلس ش��وراي اسالمي، در گفت وگو با خانه ملت 
اين موضوع را تاييد و اعالم كرده بود كه اين اس��تعفا با 
هماهنگي رييس جمهور صورت گرفته است. از ديگر 
سو، روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با 
صدور اطالعيه اي اعالم كرد كه استعفاي شريعتمداري 
صحت ندارد. بر اس��اس اين اطالعيه، »استعفاي وزير 
صنعت تاييد نمي ش��ود، زيرا دفتر ايش��ان اين خبر را 
فعال رد كرده اس��ت.« يكي از مسووالن وزارت صنعت 
كه نخواست نامش ذكر ش��ود هم به تسنيم گفته كه 
مسووالن اين وزارتخانه هم از موضوع استعفا اطالعي 
نداشته اند و خبر را صرفًا از طريق رسانه ها شنيده اند. 
منبع خبري ديگري در روابط عمومي وزارت صنعت 

هم به خبرگزاري صداوسيما گفت: خبر استعفاي وزير 
نه تاييد و نه تكذيب مي ش��ود و ما به زودي دراين باره 

اطالع رساني خواهيم كرد.

    در انتظار بازگشت رييس جمهور
اين در حالي اس��ت كه طراح استيضاح وزير صنعت با 
اعالم اينكه بنده از نزديك در جريان فعاليت وزير صنعت 
هستم، گفت: مراجع رسمي ما از دولت خبر استعفاي 

وزير صنعت را تاييد كرده اند.
به گزارش تس��نيم، احم��د عليرضا بيگ��ي در رابطه 
با اس��تعفاي وزير صنعت كه مورد تايي��د تعدادي از 
نمايندگان كميس��يون صنايع مجلس قرار گرفته اما 
از سوي پايگاه اطالع رساني دولت تكذيب شده است، 
گفت: اگر پايگاه اطالع رس��اني دول��ت اين موضوع را 
تكذيب كرده است بايد منتظر بازگشت رييس جمهور 
از نيويورك باشيم تا تكليف مشخص شود. او در پاسخ 
به اينكه اگر استعفاي وزير صنعت به سرانجام نرسد، آيا 
وزير صنعت سه شنبه در كميسيون حاضر مي شود يا 
نه، گفت: اگر استعفايي در كار باشد بايد فردا اعالم شود، 
در غير اين صورت وزير صنعت بايد در كميسيون حاضر 

شده و به سواالت پاسخ دهد.
از ديگر سو، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي گفت: استعفاي وزير صنعت، معدن و تجارت 
قطعي اس��ت، اما پذي��رش آن از طرف رييس جمهور 
نهايي نش��ده اس��ت. محمدرضا پورابراهيمي گفت: 
آقاي شريعتمداري روز شنبه استعفاي خود را تقديم 
رييس جمهور كرد و پيگيري هاي ما و خبرها حاكي از 
آن است كه رييس جمهور به احتمال قوي اين استعفا 

را مي پذيرد.
اين در حالي اس��ت كه برخي ش��نيده ها، از احتمال 
تغييرات گس��ترده تر در كابينه دولت دوازدهم خبر 
مي دهند، تغييراتي كه استعفاي وزير صنعت، تنها يكي 
از آنها است. رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس 
با اش��اره به اينكه دو تغيير ديگر به غير از تغيير وزير 
صنعت، معدن و تجارت در كابينه ايجاد خواهد شد، 
گفت: تغييرات كابينه بعد از بازگشت رييس جمهور از 
سفر نيويورك اعالم مي شود. عزيز اكبريان به فارس 
گف��ت: در مورد آقاي ش��ريعتمداري بحث اس��تعفا 
نيس��ت، بلكه آقاي رييس جمهور قصد تغييراتي در 
كابين��ه را دارد و يكي از اين تغييرات ه��م در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت صورت مي گي��رد. او با بيان 
اينكه آقاي شريعتمداري تابع دولت است، گفت: آقاي 
رييس جمهور ب��ه وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم 
كرده است كه در جاي ديگري به آقاي شريعتمداري 

مسووليت خواهد داد. 
او در پاس��خ به اين سوال كه جابه جايي وزير صنعت 
ابالغ شده يا نه، گفت: همه چيز كه نبايد ابالغ شود، در 
جمعي با حضور فرماندار و استاندار تصميماتي اعالم 
مي شود و موضوع كناره گيري آقاي وزير صنعت هم 
چون به كميس��يون صنايع و معادن مجلس مربوط 
مي شده اس��ت، ما را در جريان قرار داده اند. رييس 
كميس��يون صنايع و معادن مجل��س گفت: با توجه 
به شرايط اقتصادي پيش آمده يك نفر و يا يك وزير 
مانند وزي��ر صنعت نبايد پاس��خگوي وضعيت بازار 
خودرو باشد يا اينكه وزير اقتصاد به تنهايي مسوول 
وضعيت پيش آمده در بازار ارز نيس��ت، بلكه عوامل 

مختلفي بايد پاسخگو باشند و نظام بايد يك انديشه 
جديد را براي اين وضعيت معرفي كند. 

    استيضاح خودرويي
استعفاي وزير صنعت، معدن و تجارت اما پيشينه اي دارد 
كه آغاز آن دست كم به زمستان سال گذشته باز مي گردد. 
طرح استيضاح محمد شريعتمداري در روزهاي ابتدايي 
شهريور ماه سال جاري در ميان نمايندگان مطرح شده 
بود و حتي در روزي كه حسن روحاني، رييس جمهوري 
براي پاس��خ به س��واالت نمايندگان در مجلس حضور 
يافته بود، برخي از نمايندگان مردم در البه الي پرسش و 
پاسخ هاي صورت گرفته، مشغول جمع آوري راي براي 
سومين اس��تيضاح يك وزير در دولت دوازدهم بودند. 
پيش از اين، دو وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز امور 
اقتصادي و دارايي در مجلس استيضاح شده بودند و حاال 
قرعه به نام وزير صنعت، معدن و تجارت افتاده بود. اين در 
حالي است كه به نظر مي رسد علت العلل طرح استيضاح 
وزير صنعت، حواشي ايجاد شده در بازار خودرو در چند 

ماه گذشته باشد. 
ماجرا اما به قب��ل از آغاز كار دول��ت دوازدهم مربوط 
مي ش��ود. بازار خودرو كش��ور در فصل زمستان سال 

۱396، به دليل اعمال محدوديت ها و ممنوعيت هاي 
كم سابقه براي واردات خودروهاي خارجي )از جمله 
بس��ته ش��دن طوالني مدت س��ايت ثبت سفارش( 
دس��تخوش التهاب ش��ده بود. اين التهاب��ات، پس از 
ناآرامي ها دي ماه شدت بيشتري به خود گرفتند و كار 
تا آنجا پيش رفت كه شريعتمداري، به صورت علني وزير 
پيشين صنعت، محمدرضا نعمت زاده را مسوول انسداد 

غيرقانوني واردات خودرو معرفي كرد.  

    استعفاي دسته جمعي معاونان
استعفاي وزير صنعت، معدن و تجارت اما وجه ديگري 
هم دارد كه آن را به عنوان رخدادي كم سابقه در ساختار 
اداري ايران مطرح مي كند. ب��ه دنبال ابالغ اصالحيه 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان، ۷ نفر از معاونان 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اع��الم كردند كه در 
راستاي تمكين به قانون، از سمت خود استعفا مي دهند.

بر اساس شنيده ها، اسامي هفت معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت كه با ابالغ قانون اصالح قانون ممنوعيت 
به كارگيري بازنشس��تگان طي دو ماه آتي بايد سمت 
خود را در اين وزارتخانه به افراد ديگري بسپارند، به اين 
شرح است: منصور معظمي، معاون وزير و رييس هيات 

عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران؛ حسن 
يونس سينكي، معاون امور اقتصادي و بازرگاني؛ مجتبي 
خسروتاج، معاون صادراتي وزير و رييس سازمان توسعه 
تجارت ايران؛ سيد ضياءالدين شجاعي برهان، معاون 
هماهنگي، حقوقي و امور مجلس؛ مهدي كرباسيان، 
معاون وزير و رييس هيات عامل س��ازمان توس��عه و 
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو(؛ صادق 
نجفي، مع��اون وزير، رييس هيات مديره و مديرعامل 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و 
سيد محمود نوابي، معاون وزير و رييس هيات مديره 
و مديرعام��ل س��ازمان حمايت مص��رف  كنندگان و 

توليدكنندگان.
اين در حالي است كه 6 معاونت ديگر در اين وزارتخانه، 
مش��مول اجراي قانون فوق در س��طح مع��اون وزير 
نخواهند بود. ب��ه اين ترتيب، يونس الس��تي، معاون 
توسعه مديريت، منابع و امور استان ها؛ رضا رحماني، 
معاون طرح و برنامه؛ ب��رات قباديان، معاون آموزش، 
پژوهش و فناوري؛ جعفر سرقيني، معاون امور معادن و 
صنايع معدني؛ محسن صالحي نيا، معاون امور صنايع و 
راضيه لك، معاون وزير و رييس سازمان زمين شناسي و 
اكتشافات معدني در سمت هاي خود باقي خواهند ماند.

 Mon. Sep 24 .    دو  شنبه    2 مهر 1397   14  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1204  2018 

همكاري سازمان توسعه تجارت ايران با ITCتوليد تحت فشار تحريِم داخلي است
در كميته كارشناسي شوراي عالي صادرات غير نفتي بررسي شدرييس كميسيون صنايع اتاق ايران مطرح كرد

رييس كميس��يون صنايع اتاق بازرگاني ايران گفت: 
امروز با افزايش دالر و ص��ادرات وضعيت براي برخي 
شركت ها خوب اس��ت اما مابقي صنايع كشور اوضاع 
خوبي ندارند و تحت فشار هستند. ابوالفضل روغني در 
گفت وگو با تسنيم، درباره مشاركت بخش خصوصي 
در طرح توانمندسازي اظهار كرد: وزارت صنعت يك 
برنامه اس��تراتژي توسعه صنعت نداش��ته است. اين 
پروژه بسيار خوب است و بس��يار قدم خوبي است اما 
زيرساخت هاي الزم براي اين كار فراهم نيست. در اين 
طرح نه منابع الزم تعريف شده نه زيرساخت ها فراهم 
است. توليد داخل مشكالت جدي دارد و صنعت حال 

و روز خوبي ندارد.
او افزود: امروز ب��ا افزايش دالر و صادرات وضعيت براي 
برخي شركت ها خوب اس��ت اما مابقي صنايع كشور 
اوض��اع خوبي ندارند و تحت فش��ار هس��تند. رييس 
كميس��يون صنايع اتاق بازرگاني ايران افزود: صنعت 
كشور ما با بحران قيمت تمام شده مواجه است. در شرايط 

فعلي اقتصاد و سياست به هم گره خورده به نحوي كه 
حتي دوستان ما نيز ما را تحريم مي كنند.

روغني در ادامه گفت: صنعت كشور ما صنعت بهره وري 
نيست چون تكنولوژي ها قديمي است و نياز به بازسازي 
و نوسازي صنايع كشور داريم. بطور مثال؛ صنعت نساجي 
ما كه در روزگاري حرف اول را مي زد اكنون حال و روز 

خوبي ندارد بنابراين نياز به بازسازي و نوسازي دارد.

به گفت��ه او، قانون بهبود كس��ب و كار دولت را مكلف 
كرده در تمام زمينه ها بايد با بخش خصوصي مشورت 
كند. دولت از ما دعوت مي كند اما از نظرات كارشناسي 
تشكل ها استفاده نمي شود. رييس كميسيون صنايع 
اتاق بازرگاني ايران درباره افزايش توانمندسازي توليد 
در شرايط فعلي گفت: به دليل اينكه زيرساخت ها آماده 
نيس��ت توليد ظرفيت افزايش توانمندسازي را ندارد. 
منابع الزم وجود ندارد و واحد هاي توليدي در گير قوانين 
سخت گيرانه در كشور هستند، اقتصاد ما هنوز دولتي 

است و هنوز خصوصي نشده است.
او اف��زود: اين طرح چون بدون مقدم��ه و بدون درنظر 
گرفتن مشكالت ايجاد شده، خلق الساعه است. روغني 
گفت: تحريم وقتي شروع شد برنامه هاي دولت دقيق 
اجرا نشد و دولت برنامه مدوني نداشت. وقتي ما منابع 
الزم را نداريم و برنامه ريزي نداريم برنامه كامل نمي شود 
و با توجه به ش��رايط تصميمات دولت را كارشناسانه 

نمي دانيم چون هدررفت منابع باالست.

هشتمين نشست كميته كارشناس��ي شوراي عالي 
صادرات غير نفتي در سال جاري با موضوع همكاري 
با مرك��ز تجارت بين المل��ل )ITC( برگزار ش��د، . به 
گزارش پايگاه خبري س��ازمان توسعه تجارت، در اين 
نشست رييس سازمان توسعه تجارت ايران با تشريح 
زمينه هاي همكاري سازمان توس��عه تجارت ايران با 
مركز تجارت بين الملل )ITC( به ۵ محور پيشنهادي 
براي همكاري ها اشاره كرد و گفت: در تفاهم نامه اي كه 
با اين مركز منعقد شد، محورهاي: پشتيباني در طراحي 
و هماهنگي اس��تراتژي ملي صادرات با اولويت بندي 
بخش ها و اس��تراتژي هاي بخش تجارت، محك زني 
سازمان توسعه تجارت ايران با ارائه نقشه راه و معيارهاي 
ارزيابي بهبود عملكرد، از جمله آموزش رايزنان بازرگاني 
و دفات��ر خارجي، آموزش زنجيره ه��اي ارزش موفق، 
توانمند سازي شركت هاي كوچك و متوسط منتخب 
و سازمان توسعه تجارت در زمينه تحليل بازار و هوش 
تجاري و به كار گيري طرح پايلوت شتاب دهنده هاي 

تجاري با رويكرد ورود شركت هاي كوچك و متوسط 
جوانان به بازارهاي بين المللي در آن قيد شده است. 

مجتبي خسروتاج افزود: با استفاده از تجارب و مدل هاي 
)ITC( مي تواني��م در طراح��ي اس��تراتژي صادرات 
در س��طوح خرد و تش��كل ها، طراحي مزيت رقابتي، 
تش��خيص ظرفيت ها و تبديل ضعف ها به قوت ها در 

توسعه صادرات غير نفتي گام هاي موثري برداريم.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تشريح كرد

جزئيات طرح توانمندسازي توليد
دولت براي اجراي طرح توانمندسازي توليد داخل تا 
۱۰ ميليارد دالر اعتبار در نظر گرفت كه سهم مشاركت 
دولت ۵۰درصد و ۵۰ درصد ديگر سهم بانك ها و مردم 
است. معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت 
با بيان اين موضوع گفت: طرح توانمندس��ازي توليد 
صادرات گرا از يك سال تا ۵ سال زمان مي برد و منابع 
مالي الزم براي اجراي اين طرح شناسايي و قابل تأمين 
است، به عنوان مثال؛ براي توسعه ناوگان حمل ونقل 
تجاري س��ه ميليارد و سيصد ميليون دالر تا سه سال 

آينده اعتبار در نظر گرفته شده است.
به گزارش تسنيم، رضا رحماني عالوه بر نوسازي ناوگان 
تجاري، توسعه صنايع دريايي، توسعه صنايع نساجي 
و پوشاك و كفش، نوسازي صنايع توليدي، ساماندهي 
لجستيكي، توانمندسازي توليد پايدار، افزايش حجم 
و تنوع صادراتي، فعالس��ازي معادن كوچك و تكميل 

ظرفيت زنجيره فلزات اساس��ي را از 9 زيرشاخه طرح 
توانمندسازي توليد صادرات گرا برشمرد.

او افزود: ب��راي طرح توانمندس��ازي از محل 9 پروژه 
مطالع��ات انج��ام و مدي��ر پروژه از س��وي ش��خص 
رييس جمهور انتخاب شده و منابع مالي نيز اختصاص 
داده ش��ده اس��ت. معاون طرح و برنامه وزير صنعت، 
معدن و تجارت با اعالم اينكه براي معادن كوچك مردم 
س��رمايه گذاري مي كنند و دولت فقط بستر را فراهم 
مي كند، گفت: منابع اين نه طرح دولتي، خصوصي و 
بانكي است كه ۵۰ درصد منابع را دولت تأمين مي كند 
و ۵۰ درصد بقيه از جانب بانك ها و مردم تأمين منابع 

مي شود.
او ادام��ه داد: ارتب��اط ما با بخش خصوص��ي از طريق 
تشكل ها و بخش خصوصي است. رحماني تأكيد كرد: 
تحريم براي ما فرصت است؛ اگر بتوانيم از ظرفيت هاي 

داخلي استفاده كنيم و ظرفيت هاي جديد و واحدهاي 
توليدي و توسعه اي ايجاد كنيم مي توانيم واردات اقالم 

خارجي را كم كنيم.
او اضافه كرد: بطور مثال؛ در انجمن توليدكننده پوشاك 
كه پايلوت در هفت اس��تان شروع شده، دولت با يارانه 
حمايت و زيرس��اخت ها را فراهم كرده اس��ت. معاون 
طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: رمز 
موفقيت، توليدكننده و مردم هس��تند بنابراين مايل 
هس��تيم كه به بخش خصوصي امكان حضور بيشتر 
بدهيم. ما براي اولين بار در اين دوره اتاق به تشكل ها 
اختصاص داده ايم كه بتوانند جلسات را برگزار و نتايج 
را اعالم كنند، اين ش��روع كار است كه نياز به بررسي 
بيشتر دارد. رحماني گفت: دولت در اشتغال روستايي 
۱۲هزار ميليارد توم��ان، 3۰هزار ميليارد تومان براي 
رونق توليد و نوسازي صنايع، 3۰هزار ميليارد تومان 

در ط��رح كارا در وزارت كار، 64ه��زار ميليارد تومان 
براي اشتغال س��ازي و هزار و س��يصد ميليارد تومان 
براي زيرس��اخت هاي صادراتي منابع تخصيص داده 
است. دولت با همه مشكالت مالي اين منابع را لحاظ 

كرده و به همه استانداران بر اساس آمايش سرزمين و 
مزيت هاي منطقه اي تأكيد شده است. او افزود: از همه 
توليدكنندگان و اعضاي اتاق مي خواهيم كه با هم براي 
رونق استفاده كنيم تا بتوانيم از اين برهه نيز عبور كنيم.

  وزير صنع�ت، معدن و تجارت ق�رار بود بر 
اس�اس امض�اي 70 نماينده مجلس ش�وراي 
اس�امي، روز س�وم مهرماه در مجلس حاضر 
ش�ده و به س�واالت نمايندگان پاس�خ دهد. 
ش�ريعتمداري اما ظاهراً ترجي�ح داده پيش 
از حضور در مجلس و پاس�خ به پرس�ش هاي 
نمايندگان، درست در زماني كه رييس جمهور 

به قصد شركت در نشست ساالنه سازمان ملل 
متحد در نيوي�ورك عازم اين محل ش�ود، از 

سمت خود استعفا دهد. 
در همي�ن ارتب�اط الياس حضرت�ي، نماينده 
مردم تهران در مجلس ش�وراي اس�امي، در 
گفت وگ�و با خانه ملت اين موض�وع را تاييد و 
اعام كرده ب�ود كه اين اس�تعفا با هماهنگي 

رييس جمه�ور صورت گرفته اس�ت. از ديگر 
س�و، روابط عمومي وزارت صنع�ت، معدن و 
تجارت نيز با ص�دور اطاعيه اي اعام كرد كه 
استعفاي شريعتمداري صحت ندارد. بر اساس 
اين اطاعيه، »اس�تعفاي وزي�ر صنعت تاييد 
نمي شود، زيرا دفتر ايشان اين خبر را فعا رد 

كرده است.«

برش



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
از سرگيري توليد بنزين سوپر 

 تأكيد مجلس بر اصالح 
تعرفه برق

 ساخت 25 نيروگاه براي
پيك تابستان 98

 ايرنا|شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي اعالم كرد هفته آين��ده دوباره توليد و توزيع 
بنزين سوپر آغاز مي شود. كاهش توزيع بنزين سوپر 
در پمپ بنزين ها كه از اواسط فصل بهار آغاز شده 

بود در مهرماه رفع مي شود.
در ماه ه��اي اخير به داليل مختلف از جمله تعمير 
پااليشگاه ها ميزان توليد و عرضه بنزين سوپر كاهش 
يافته بود. پيش از اين مسووالن پااليشگاهي اعالم 
كرده بودند توان توليد بنزين سوپر در پااليشگاه هاي 
امام خميني شازند، اصفهان، بندرعباس و ستاره 
خليج فارس وج��ود دارد اما بط��ور موقت انتقال 
فرآورده ه��اي توليدي فقط به يك خط لوله توليد 
بنزين سوپر در پااليشگاه هاي ياد شده محدود شده 
است. بنزين بيشتر پااليش��گاه هاي كشور با عدد 
اكتان 91 توليد مي شود كه با توجه به كيفيت آن 
تفاوت چنداني با بنزين سوپر ندارد و با همه خودروها 
س��ازگار است. سخنگوي ش��ركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي روز يك شنبه اعالم كرد 
هفته آينده توليد بنزين س��وپر در پااليشگاه هاي 
امام خميني شازند و اصفهان از سر گرفته مي شود.

پاون| عضو هيات رييس��ه كميس��يون انرژي 
مجلس شوراي اسالمي بر ضرورت اصالح تعرفه 

برق مشتركين پرمصرف تاكيد كرد.
»حس��ين اميري خامكاني« عضو هيات رييسه 
كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي درباره 
ضرورت اصالح تعرفه برق مشتركين پرمصرف 
اظهار داشت: متاسفانه بخشي از جامعه افرادي 
هستند كه نزديك به 50 درصد بيشتر از ميانگين 
برق مصرف مي كنن��د. وي ادامه داد: ارزان بودن 
قيمت برق براي اين بخش باعث مي شود تا نسبت 
به مصرف درست و بهينه اهتمام الزم را نداشته 
باشند. اميري خامكاني با تاكيد بر اينكه بايستي 
ارزش واقعي اين كاالي اساسي و ضروري مردم 
دانسته شود، اضافه كرد: با تغيير تعرفه پرمصرف ها 

تا حدودي اين كاال ارزش پيدا خواهد كرد.
عضو هيات رييسه كميسيون انرژي خانه ملت 
افزود: وزارت نيرو بايد اين طرح را هر چه سريعتر 
عملياتي كند و در اين باره نمايندگان مجلس نيز 

حمايت خود را از اجراي آن خواهند داشت.

آن�ا| مديرعامل ش��ركت مادرتخصصي توليد 
نيروي برق حرارتي، با اشاره به كسري هشت هزار 
مگاواتي تأمين برق براي تابستان سال 98، گفت: 
به منظور عدم تكرار خاموشي هاي تابستان سال 
جاري، 5 هزار و 233 م��گاوات نيروگاه حرارتي 
جديد در 25 ساختگاه براي پيك تابستان سال 

آينده آماده خواهد شد.
محس��ن طرزطلب با اش��اره به كس��ري 8 هزار 
مگاواتي تأمين برق براي تابس��تان سال آينده، 
گفت: براساس پيش  بيني هاي صورت گرفته، نياز 
مصرف برق كشور در پيك تابستان سال 98 به 
رقمي در حدود 61 هزار مگاوات خواهد رسيد و با 
توجه به اينكه ظرفيت قابل اتكاي فعلي ما حدود 
53 هزار مگاوات است، بنابراين براي سال آينده 
حدود 8 هزار مگاوات كمبود توليد برق خواهيم 
داشت. وي افزود: با توجه به ادامه خشكسالي ها و 
كاهش توليد نيروگاه هاي برق آبي مقرر شده است 
تا به منظور عدم تكرار خاموشي هاي تابستان سال 
جاري، 5 هزار و 233 م��گاوات نيروگاه حرارتي 
جديد در 25 ساختگاه براي پيك تابستان سال 
آينده آماده ش��ده تا بخش زيادي از اين كسري 

توليد توسط واحدهاي حرارتي جبران شود.

»تعادل«ازتوليدكنندگاننفتخامدرالجزيرهگزارشميدهد

مقرراتجديدحملونقلدرياييكشتيهارابهاستفادهازسوختهايكمگوگردملزمميكند

اطمينان بخشي  اوپك پالس به بازار

دست باالي گازوئيل در حمل و نقل دريايي

گروه انرژي| نادي صبوري|
 الجزيره ديروز ميزبان وزرا و نمايندگان كشورهاي 
جمع اوپك پالس؛ بود، نشستي كه بدون توصيه اي 
رس��مي در خصوص افزايش سطح توليد نفت خام 
به پايان رس��يد. اين دومين بار در طول چند سال 
اخير بوده است كه اين ش��هر زيبا ميزباني محافل 
نفتي را بر عهده داش��ته است. دفعه پيش به توافق 
اولي��ه اوپكي ها براي كاس��تن از حج��م توليد باز 
مي گشت؛ اين بار اما هدف نشست صرفا »بررسي« 
وضعيت بازار عنوان ش��د و در عدم حضور برخي از 
وزراي كش��ورهاي نفتي، امكان تصميم گيري در 
اين نشست اساسا وجود نداش��ت. مهم ترين پيام 
روز گذش��ته ش��ايد در اين جمله خالد الفالح وزير 
انرژي عربستان س��عودي نهفته باشد: »هر كاري 
الزم باش��د براي بازار انجام خواهيم داد، عربستان 
سعودي روزانه 1 ميليون و 500 هزار بشكه ظرفيت 
ش��ناور توليد نفت دارد«. عبارتي ك��ه مي تواند به 
نوعي تا حدودي خيال آشفته بازار و دونالد ترامپ 
از بابت كاسته شدن از عرضه نفت خام ايران را آرام 
كند. ترامپ چند روز پيش در توييتي با لحني تند 
اوپك را »مونوپولي« خوانده و به نوعي هشدار داده 
بود ك��ه اوپكي ها قيمت هاي نفت را به س��مت باال 
هل ندهند. بررس��ي مواضع مختلف مطرح شده از 
سوي افراد متفاوت در نشست ديروز نشان مي دهد 
توليدكنن��دگان اوپك پالس بيش��تر از هر چيز به 
دنبال رس��اندن اين پيام به بازار هس��تند كه تمام 
اتفاقات در خريد و فروش نفت اكنون تحت بررسي 
و رصد اس��ت و اقدام در زماني كه احس��اس شود 

انجام خواهد شد. 
»نفت يك اسلحه نيست و نبايد از آن براي آسيب 
رس��اندن به رقبا و تحقق اهداف سياسي استفاده 
كرد«. اين جمالتي است كه بيژن زنگنه وزير نفت 
ايران 28 س��پتامبر سال 2016 در نشست اعضاي 
اوپك در الجزيره مطرح كرد. ديروز و 2 س��ال پس 
از بيان اين اظهارات، نشس��ت اعضاي اوپك پالس 
گروهي كه به كشورهاي ش��ركت كننده در توافق 
كاهش توليد اطالق مي ش��ود، در نب��ود زنگنه كه 
اعالم كرده بود اين نشست را مهم نمي داند برگزار 

شد. 
چند روز پيش از برگزاري اين نشست دونالد ترامپ 
كه اخيرا بارها اوپك را مورد انتقاد قرار داده با لحني 
تند اوپكي ها را متهم ب��ه ايجاد مونوپولي براي باال 
بردن قيمت ها ك��رده بود، در چنين فضايي وزارت 
نفت ايران از طريق وبگاه خود تالش بر اين داشته 
است كه هرگونه تصميم براي جايگزيني نفت خام 
ايران از طريق كشورهاي اوپك را »فرمانبرداري از 

امريكا« معرفي كند. 
آن طور كه خبرگزاري ها مخابره كرده اند در نشست 
اوپ��ك پالس كه با حضور خال��د الفالح وزير انرژي 
عربستان، الكساندر نواك وزير انرژي روسيه، محمد 
باركين��دو دبيركل اوپك و ش��مار ديگري از وزرا و 
حس��ين كاظم پور اردبيلي نماينده ايران در اوپك 
برگزار شد، از هدف جديدي براي سطح توليد نفت 

خام صحبتي نشده است. 
بلومبرگ ديروز در گزارش��ي نوشت كه توليد نفت 
خام اوپ��ك و متحدانش اكن��ون روزانه 500 هزار 
بشكه كمتر از سطح توافق شده در نشست ماه ژوئن 
اين سازمان است. اوپك پالس در روز 22 ژوئن در 
يكي از »سياسي ترين« نشست هاي اوپك توافقي 
كردند كه معناي نهايي آن افزوده شدن چيزي در 
حدود روزانه 1 ميليون بشكه به سطح عرضه نفت 
خام موجود در بازار ب��ود. به گزارش »تعادل« آنها 

پيش تر طبق »طرح كاهش توليد« س��طح عرضه 
نفت خام خ��ود را به منظور حذف م��ازاد عرضه و 
تقويت قيمت ها توليدشان از ابتداي سال 2017 تا 

نشست ژوئن 2018 كاهش داده بودند.
يكي از پارامترهايي كه در تغيير مشي اوپك پالس 
تاثير مستقيم داشته آغاز تحريم نفت خام ايران از 
سوي امريكا در نوامبر 2018 است. هنوز مشخص 
نيس��ت كه اين تحريم ها چقدر روي صادرات نفت 
خام ايران تاثير دارد اما برخي پيش بيني ها از جمله 
پيش بيني آژانس بين المللي انرژي پتانس��يل اين 
اتفاق را تا نزديك به 2 ميليون بشكه در روز برآورد 

كرده اند. 
نگران��ي بازار نفت خ��ام از اين اتف��اق، قيمت ها را 
در س��طوح 80 دالر به ازاي هر بش��كه حفظ كرده 
است. بلومبرگ ديروز در گزارشي نوشت كه بهاي 
نفت خام در س��ال جاري ميالدي 18 درصد رشد 

را تجربه كرد. 
كشورهاي عضو اوپك و متحدان در راس آنها روسيه 
در نشس��ت ماه ژوئن توافق كرده بودند كه س��طح 
پايبندي خ��ود به توافق كاهش تولي��د را به 100 
درصد كاهش دهند، اين بدين معناست كه كاهش 
توليد صورت گرفته در ميان اين كشورها از سطح 
توافق شده در دسامبر 2016 بيشتر بود. به گزارش 
بلومبرگ اما در ماه آگوست نيز اين پايبندي 129 

درصد بوده است. 
در همين راستا سهيل المزروعي وزير انرژي امارات 
ديروز و در حاش��يه نشست وزرايي اوپك پالس در 
الجزيره به خبرنگاران گفت: » كار اصلي همچنان 
تالش براي رساندن سطح پايبندي به صد در صد 

است.«
طبيعتا چنين عبارتي به معناي افزايش توليد نفت 
خام است. در تكميل اين ادعا اظهارات خالد الفالح 
وزير انرژي عربستان نيز قابل توجه است. الفالح با 
تاكيد بر اينكه اوپك پالس با توجه به شرايط بازار 
هر كار الزم را انجام خواهد داد ظرفيت شناور توليد 
نفت خام عربستان را 1 ميليون و 500 هزار بشكه 

در روز اعالم كرده است.
ديروز حس��ين كاظم پ��ور اردبيلي كه ب��ه عنوان 
نماينده ايران در جلسه حاضر شده بود به رسانه ها 
گفت كه ايران با بازگشت به پايبندي صد در صدي 
مشكلي ندارد اما افزايش توليد بيشتر از آن سطح 

پذيرفته نخواهد شد. 
ايران بر اين باور است كه عربستان در مورد ظرفيت 
ش��ناور توليد خود اغراق مي كن��د؛ اين ادعا به اين 
استدالل مجهز اس��ت كه عربس��تان تنها يك بار 
توانسته پيك توليد باالي 12 ميليون بشكه در روز 
را بزند. اين ايده البته منحصر به ايران نيس��ت و در 
ميان فعاالن بازار نيز تعبير »پادشاه بدون لباس« 
براي ادعاي س��عودي ها در خصوص ظرفيت مازاد 
توليد تعبيري پرطرفدار اس��ت. در همين راس��تا 
دي��روز آمنه بكر خبرنگار سرش��ناس س��عودي با 
پروموت كردن اظهارات وزير انرژي اين كش��ور در 
اين خصوص كه س��عودي ها خواهن��د توليد نفت 
خام خ��ود را روزانه 1 ميليون و 500 هزار بش��كه 
افزايش دهن��د و اين افزاي��ش را »هفته ها« حفظ 
كنند نوشت: »براي كساني كه فكر مي كنند وقتي 
پاي ظرفيت مازاد به ميان بيايد سلطان هيچ لباسي 
به تن نخواهد داش��ت، من فكر مي كنم س��لطان 
لباس هاي طراحي ش��ده زيادي در قفسه دارد اما 
آنقدر گران قيمت هستند كه نمي تواند آن را خرج 

هر موقعيتي كند.« 
به گزارش رويترز وزير انرژي عربس��تان ديروز در 

تكميل مواضع خود اعالم كرده است كه كشورش 
توانايي افزايش تولي��د را دارد اما به نظرش اكنون 
ب��ازار مش��كل كمبود عرض��ه ن��دارد و حتي يك 
پااليشگاه را سراغ ندارد كه به دنبال نفت خام باشد 

و آن را پيدا نكند. 
البته تنها عربس��تان نيست كه مي تواند در صورت 
بروز كمبود عطش بازار به نف��ت خام را با ظرفيت 
مازاد س��يراب كند، روس��يه نيز ديگر پيشران اين 
اتفاق اس��ت هر چن��د حداقل با اتكا ب��ه اظهارات 
مس��ووالنش بايد گفت كمتر تماي��ل دارد اقدامي 
انجام دهد كه »دزديدن سهم بازار نفت خام ايران« 

تعبير شود. 
الكساندر نواك وزير انرژي روس��يه ديروز با تكرار 
مواضع پيش��ين خود اعالم كرد ك��ه هيچ افزايش 
توليد »فوري« احتياج نيس��ت ام��ا جنگ تجاري 
امري��كا و چين از يك س��و و موض��وع تحريم نفت 
خام ايران از س��وي ديگر چالش ه��اي پيش روي 

بازار هستند. 

 ترامپ چه مي خواهد
در اين ميان دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا 
كه اوايل تابس��تان از برجام خارج شده و دستور از 
س��رگيري تحريم ها عليه ايران از 4 نوامبر را صادر 

كرد خواهان حداقلي كردن تاثير خروج بشكه هاي 
نفت خام ايران از بازار است.

 او كه اخيرا نيز از نقش اوپك در روند قيمت ها اظهار 
نارضايتي كرده بود روز پنجشنبه در توييتي نوشت 
كه كش��ورهاي خاورميانه ب��دون امريكا چندان از 
پس تامين امنيت خود بر نمي آيند اما از سوي ديگر 
قيمت هاي نفت خام را به سوي باال هل مي دهند. 

افزايش قيمت نفت به معناي افزايش قيمت بنزين 
براي مصرف كنندگان امريكايي اس��ت، چيزي كه 
ترام��پ آن را به ويژه قبل از انتخابات كنگره در ماه 

نوامبر اصال نمي خواهد. 
محم��د باركيندو دبيركل س��ازمان كش��ورهاي 
صادركنن��ده نفت خ��ام دي��روز در اظهاراتي كه 
ب��ه س��ختي مي ت��وان آن را پاس��خي ب��ه توييت 
رييس جمهوري اياالت متحده ندانست گفته است 

كه اوپك نه يك مونوپولي و نه يك كارتل است. 
اما دليل برگزاري نشست اوپك پالس در »الجزيره« 
به نوعي دومين سالگرد گردهمايي پيشين اعضاي 

اوپك در اين شهر محسوب مي شد. 
الجزاير در دوران كاهش قيمت نفت خام، سفرهاي 
متعددي را به پايتخت هاي كشورهاي عضو اوپك 
براي نزديك كردن مواضع آنها به يكديگر در دستور 
كار س��ران خود ق��رار داد. به همي��ن جهت اوپك 

پالس در نشس��ت ديروز از »عبدالعزيز بوتفليقه« 
رييس جمهوري الجزاير به دليل تالش هاي وي در 
جهت نزديك كردن ديدگاه كشورهاي عضو به هم 

در خصوص بازار نفت تقدير كرد. 
نورالدين بوطرفا وزير وقت انرژي الجزاير در س��ال 
1396 به فاصله اي كوتاه 2 بار به تهران س��فر كرد 
تا بتواند اي��ران را كه آماده افزايش توليد در فضاي 
پس��ابرجام ش��ده بود، با تصميم اوپك براي طرح 

كاهش توليد همراه سازد. 

  خروجي نشست؟
آن ط��ور كه به نظر مي رس��د مهم تري��ن خروجي 
نشس��ت ديروز براي بازار نفت »رصد« بازار توسط 
بزرگ تري��ن توليدكنندگان نفت خ��ام و مطمئن 
ساختن بازار از بابت »اقدام در صورت نياز« است. 
هر چند اظهارات مطرح شده از سوي وزراي مختلف 
از تفاوت ديدگاه در خص��وص آينده حكايت دارد. 
براي مث��ال در حالي كه وزراي كش��ورهايي چون 
عربستان و امارات به نوعي سعي كرده اند بازار را از 
بابت كمبود عرضه مطمئن سازند، وزير انرژي عمان 
در اظهاراتي متفاوت گفته است كه بازار نفت خام 
از لحاظ فاندامنتال در ثبات است و با يا بدون ايران 

دچار وضعيت پنيك نخواهد شد. 

گروه انرژي|
متخصصاني كه در گردهمايي هفته جاري خبرگزاري 
اس اند پي گلوبال پالتز در بروكسل شركت كرده بودند 
ادعا كرده اند كه مقررات جديد س��ازمان بين المللي 
دريانوردي در خصوص انتشار نفت كه از سال 2020 
اجرايي مي شود به افزايش تقاضا براي گازوئيل منجر 

مي شود. 
مقررات انتش��ارات نفتي تنها كشتي هايي را مجاز به 
حركت در اقيانوس ها مي داند كه با سوخت هايي با سطح 
گوگرد نازل )0.5 درصد يا كمت��ر( كار مي كنند. اين 
مقررات با هدف كاهش انتشارات كربن در حمل و نقل 
دريايي به نصف تا سال 2050 به مرحله اجرا گذاشته 
مي شود. كش��تي هايي كه از س��وخت هايي با درصد 
گوگرد باالتري استفاده كنند )سطح مجاز كنوني براي 
سوخت هاي مورد استفاده در دريانوردي 3.5 درصد 
گوگرد است( تنها در صورتي اجازه تردد خواهند يافت 
كه دس��تگاه هاي الزم براي تصفيه انتشارات را نصب 
كرده باشند. البته اين دستگاه ها نيز بسيار گران هستند. 
در نتيجه، اين طور انتظار مي رود كه ضربه سختي بر 
پيكره تقاضا براي س��وخت هايي با ميزان گوگرد باال 
وارد ش��ود و از س��وي ديگر، تقاضا براي سوخت هايي 
با گوگرد پايي��ن افزايش يابد. گازوئي��ل و نفت كوره 
كم گوگرد در شمار دسته نخست قرار مي گيرند. يكي 
از شركت كنندگان همايش پااليش اس اند پي گلوبال 
پالتز به اويل پرايس در اين باره گفت كه انتظارمي رود 
تقاضا براي اين دو نوع سوخت به ميزان 1 ميليون و 600 

هزار بشكه در روز افزايش يابد.
از نگاه اويل پرايس، پااليش��گاه اروپاي��ي دليلي براي 
خوشحالي دارند و آن هم اينكه تقاضا براي گازوئيل اخيرا 
در قاره سبز به دليل تغيير در مقررات اين قاره و ارجحيت 
دادن بنزين بر گازوئيل، حركت به سمت خودروهاي 

الكترونيك و رس��وايي گازوئيل )به دليل دس��تكاري 
شركت فلكس واگن در آمار انتشارات سوختي(، رو به 
افول بود. نكته جالب اين است كه همانطور كه وبسايت 
يورواكتيو در گزارش اشاره كرده، جايگزيني خودروهاي 
گازوئيلي با خودروهاي الكترونيك، تاثير چشمگيري 
روي انتشارات كربن دي اكسيد نخواهد داشت. با اين 
وجود، اتحاديه اروپا بر افزايش استفاده از خودروهاي 

الكترونيك پاي مي فشارد. 
تنها پااليش��گاه ها در اروپا از اين افزايش تقاضا س��ود 
نخواهند برد. پااليشگاه هاي امريكايي ماند هر چند كه 
توليد گازوئيل براي آنها بدون هزينه نخواهد بود از اين 
ضيافت بي نصيب نمي مانند. همين ماه پيش، رابرت 
راپير، كارشناس برجس��ته انرژي در وبسايت فوربس 
نوشت كه قيمت گازوئيل به دليل تغييرات در مقررات 
حمل و نقل دريايي، تكان شديد خواهد خورد. راپير در 
يادداشت خود اضافه كرد كه نخستين بار پااليشگاه ها 
از مقررات س��ال 2006 در اياالت متحده سود بردند؛ 

مقرراتي كه استفاده از گازوئيل با گوگرد پايين را الزامي 
كرد. وي نوشت: »حال پااليشگاه ها بايد ظرفيت توليد 
گازوئيل كم گوگرد خ��ود را افزايش دهند و اين هم به 
معناي سرمايه گذاري در ابزار و خريد بيشتر نفت شيرين 
است چرا كه نفت شيرين به نسبت نفت ترش، گوگرد 
كمتري را در تركيب خود دارد«. از نگاه اين كارشناس 
ان��رژي، اين امر خود به افزايش تقاضا براي نفت خام و 
به تبع افزايش قيمت منجر مي شود. توليد كنندگان 
LNG نيز از تغيير مقررات حمل ونقل دريايي س��ود 
خواهند برد چرا ك��ه LNG خود گزينه ديگري براي 
جايگزيني سوخت هاي با سطح گوگرد باال هستند. با 
اين همه تنها 125 كشتي در ناوگان تجاري جهان )با 
بزرگي 60 هزار كشتي( با LNG كار مي كنند. از طرفي، 
دستگاه هاي تصفيه انتشارات گوگردي آن چنان مورد 
توجه ناوگان هاي دريايي فرار نگرفته است. همين موارد 
باعث مي شود كه سود زيادي در انتظار توليدكنندگان 

گازوئيل و نفت كوره كم گوگرد باشد.
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»آگهي ارزيابي كيفي توليدكنندگان و تامين كنندگان«
شماره مجوز: 3009- 1397

نوبت اول

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 

)سهامي عام(

1( موضوع مناقصه 
الف( شرح مختصر كاال 

روابطعموميشركتپااليشنفتامامخميني)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 

1RND-9718182-MJTube Expander )155.000.000-/253.097.800.000 قلم )585 عدد/-

وزي�ر نفت، توئي�ت رييس جمه�وري ترامپ 
را بزرگ ترين توهين ب�ه دولت ها و ملت هاي 
دوس�ت امري�كا در منطقه دانس�ت و تاكيد 
كرد: اميدوارم اين تهديدها، برخي همكاران 
اوپكي   مرا وحشت زده و به اجراي دستورهاي 

رييس جمهوري ترامپ ترغيب نكند.
بي�ژن زنگنه ب�ه نشس�ت كميته مش�ترك 
وزارت�ي نظ�ارت ب�ر تواف�ق كاه�ش عرضه 

سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( 
و غيراوپك )JMMC( كه ديروز )يكش�نبه، 
يكم مهرماه( برگزار شد، اش�اره و اظهار كرد: 
اميدوارم نتايج اين نشست تحت تاثير توييت 
تهديدآميز رييس جمه�وري ترامپ كه گفته 
بود »اين امريكاست كه امنيت و بقاي بعضي از 
كشورهاي توليدكننده در خليج فارس را تامين 

مي كند« قرار نگيرد.

وزير نفت يادآور ش�د: طبق شنيده ها، كميته 
مشترك وزارتي نظارت بر توافق كاهش عرضه 
اوپ�ك و غيراوپك خ�ارج از حيط�ه وظايف 
محوله به آن، در پي آن اس�ت ك�ه به بهانه به 
اصطالح »جبران كاه�ش توليد ايران« رقمي 
را ب�راي افزايش توليد ارايه كند. زنگنه تاكيد 
كرد: » اوپك سازماني مستقل از امريكاست و 

اميدوارم همواره مستقل بماند.«

برش
اوپكمستقلبماند
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عكسروز

چهرهروز

»پرويز تاييدي« درگذشت 
پرويز تاييدي نويسنده، كارگردان و مترجم سينما و تئاتر كه كتاب »كار هنرپيشه بر نقش« اثر استانيسالوسكي را ترجمه كرده بود، در ۸۱ سالگي 
چشم از جهان فروبست. پرويز تاييدي كه به نوعي از بانيان تئاتر تلويزيوني در ايران است و سابقه طوالني در تدريس، ترجمه و نويسندگي عرصه 
فرهنگ و هنر به ويژه سينما و تئاتر را در كارنامه كاري خود به ثبت رسانده، ۳۱ شهريور ماه در ۸۱ سالگي دار فاني را وداع گفت. اين هنرمند 
فقيد با ترجمه كتاب »كار هنرپيشه بر نقش« اثر استانيسالوسكي تاثير بسزايي در زمينه آشنايي بازيگران تئاتر ايران با يكي از روش هاي مطرح 
بازيگري جهان داشت و در اين راستا كتاب »تئوري استانيسالوسكي در پرورش هنرپيشه« را به هم به نگارش در آورد. او كارگرداني فيلم هايي 

چون »آخرين مهلت« و »حمله خرچنگ ها«، »بناهاي تاريخي ايران«، »هنر فرش ايران«، »خاك«، »باد« و »آتش« را  برعهده داشته است.

بازارهنر

ساالر عقيلي براي محمدرضا شجريان خواند 

»پاسيو« در انتظار مجوز نمايش

آخرين وضعيت پخش دربي در سينماها

ساالر عقيلي در سالروز تولد محمدرضا 
شجريان، اول مهر قطعه تصويري »بخوان 

جانان« را منتشر كرد.
آهنگس��از اين قطعه روزب��ه بختياري، 
شاعر و تهيه كننده آن مسعود بختياري و 
تنظيم كننده اش غالمرضا صادقي است. 
الن��از موسوي شوش��تري )كارگردان(، 
ميالد فرهودي )صدابردار(، اميد اصغري 

)ميكس و مس��تر(، هومن ميرزاي��ي )تصويربردار(، 
حميد حسنوي )تدوين(، استوديو پاپ )ضبط(، مهيار 
طريحي )س��نتور(، امين غفاري )ويلن و آلتو(، آتنا 
مستعان اشتياقي )كنترباس و چلو( و ميثم مروستي 
)ويلن و آلتو( ديگر عوامل توليدكننده اين قطعه اند. 
محمدرضا شجريان، ديروز يكشنبه اول مهر 97، 7۸ 

ساله شد. 
محمود دولت آبادي هم در سالگرد تولد محمدرضا 
شجريان، درباره اين هنرمند موسيقي ايران نوشت. 
اين نويس��نده در يادداش��تي كه به مناسبت تولد 
هفتادوهشت س��الگي محمدرضا شجريان )متولد 
اول مهرماه ۱۳۱9( در اختيار ايسنا قرار داده، نوشته 
اس��ت: »كودك بودم كه يك - دوب��ار از زبان مادرم 
شنيدم »هنر، بخش است« منظورش بخشش بود 
از جانب پروردگار و اشاره داشت به صداي خوش آواز 
مردي در همسايگي ما به نام »عظيم« كه هر از گاهي 
شب - نيمه شب آوازش را رها مي كرد در كوچه هاي 
خاموِش ده. آن وقت ها دريغ من آن بود كه چرا كسي 
پيدا نمي شود عظيم را ببرد در راديو بخواند تا همگان 
آواز او را بشنوند؟ البته ديري نپاييد تا متوجه بشوم 
مسير تا رسيدن عظيم به راديو، آسان نيست. بعد از 
آن صدا - آوازهاي بس��يار متنوعي شنيدم به يمن 

همي��ن راديو در ش��هرهايي كه بودم و 
بيش��تر در محل كار. اما آن صدايي كه 
همواره مرا به ياد سخن مادرم مي اندازد، 
صداي محمدرضا ش��جريان است كه 
»هنر، بخش است« در عين حال آنچه 
در هنر شجريان يافتم پيگيري وي بود در 
آموزش و يادگيري مداوم از پيشينيان. 
ي��ك وقت ش��جريان را مي ش��نيدم و 
بي اختيار ياد خوشنويسي افتادم در حرف نون، تعجب 
كردم و پرس��يدم. گفته ش��د او خط هم مي نويسد. 
دورادور مي شنيدم كه سفر مي كند به اصفهان، يقين 
داشتم براي يادگيري مي رود. همچنين دقيق شده ام 
در غزل هايي كه مي خواند و اينكه غزل را عميقًا فهم 
كرده است مگر در يك مورد كه اكنون در خاطر دارم 
و بيت اين است »خيال حوصله بحر مي پزد هيهات 
- چه هاست در سر اين قطره محال انديش!« كه او - 
احتماال به توصيه اي خوانده اس��ت »خيال حوصله 
بحر مي برد هيهات« و ديگر آداب داني شجريان در 
هنگام خواندِن آواز آموختني اس��ت كه شما حتي 
دندان هايش را نمي توانيد ببينيد، نشستن و گوش 
س��پردنش به ساز - نوازنده، نوازندگان و ربطي كه با 
چنان توجهي برقرار مي كند ميان جمع نوازنده؛ اين 
همه آدابي است كه او داشته و خوب آموخته است هم. 
پس اجازه مي خواهم نكته اي به سخن مادر بيفزايم و 
آن درك بخشش پروردگار است و آموختن و پرورش 
مداوم آن بخشش و آنچه بدان مربوط است؛ يادگيري 
بي وقفه در همه احوال، كار و رفتاري كه شجريان با 
هنر خود داش��ت و مي داشت اگر خانه نشين نشده 
بود و بسته نشده بود آن زنِگ ممتازي كه در صداي 

شجريان بود. ديگر چه توان گفت؟« 

دومي��ن ويدئوي پش��ت صحن��ه فيلم 
»پاسيو« به كارگرداني مريم بحرالعلومي 
كه اين روزها در انتظ��ار پروانه نمايش 

است، منتشر شد.
»پاس��يو« اولين س��اخته بلن��د مريم 
بحرالعلوم��ي ك��ه س��يمرغ بهتري��ن 
كارگرداني را از بخش جلوه گاه شرق سي 
و ششمين جشنواره جهاني فيلم فجر به 

دست آورد، اين روزها درصدد دريافت پروانه نمايش 
اس��ت تا براي اكران پاييزه در گروه سينمايي هنر و 
تجربه آماده شود. در خالصه داستان »پاسيو« آمده 
است: گاهي شهر با تمام بزرگي اش براي بعضي آدم ها 

همقواره يك پاسيو، كوچك مي شود! 
بهناز جعفري، محدثه حيرت، كريم اميني، ياس��من 
ترابي، حس��ين ملكي، بهروز قادري، س��حر غمخوار، 
محمدرس��ول صفري و بابك انصاري؛ ب��ا حضور پوريا 
پورسرخ و ش��قايق فراهاني در  »پاس��يو« ايفاي نقش 

كرده اند و تع��دادي از همراهان اين فيلم 
عبارتند از: كارگردان: مريم بحرالعلومي، 
مدير فيلمبرداري: مسعود اميني تيراني، 
مدير صداب��رداري: علي كيان ارثي، طراح 
گريم: اميد گل��زاده، طراح صحنه: عباس 
حاجي درويش، طراح لباس: فرحناز نادري، 
تدوين: س��ينا گنجوي، فيلمنامه: حامد 
قاسمي و مريم بحرالعلومي، مشاور رسانه اي: 
مريم قرباني نيا، برنامه ريز: مجيد مافي، منشي صحنه: 
آزاده جهانبخش، عكاس: حس��ن هندي، تصويربردار 
پشت صحنه: علي يعقوبي، مديرتداركات: سعيد ميرزايي، 
مديرتوليد: روح اهلل مهاجري، پخش كننده بين المللي: 
كمپاني الي ايميج، س��رمايه گذار و مجري طرح: مريم 

بحرالعلومي، تهيه كننده: امير سيدزاده.
س��اخت ويدئوهاي پش��ت صحنه اين فيلم را زهره 
احمدي برعه��ده دارد و علي ايوب ن��ژاد لوگوتايپ 

»پاسيو« را طراحي كرده است.

س��خنگوي كارگ��روه اك��ران درباره 
احتم��ال پخش مس��ابقه فوتبال بين 
تيم ه��اي پرس��پوليس و اس��تقالل 
در س��الن هاي س��ينما توضي��ح داد. 
هشتادوهشتمين مسابقه فوتبال بين 
تيم هاي پرس��پوليس و استقالل كه 
به دربي معروف اس��ت، روز پنجشنبه 
پنجم مهرماه برگزار مي شود و احتمال 

پخش آن در سالن هاي سينما وجود دارد.غالمرضا 
فرجي، س��خنگوي كارگروه اكران، درباره انتشار 
برخي اخبار پيرامون پخش مس��ابقه اس��تقالل و 
پرسپوليس در س��ينماها گفت: هيچ درخواستي 
از سوي س��ينماداران براي پخش اين مسابقه در 
سالن هاي س��ينما واصل نشده و تصميمي درباره 
آن گرفته نشده اس��ت. او ادامه داد: طبيعي است 

اگر سالن هاي س��ينما درخواستي در 
اين زمينه داشته باش��ند آن را بايد به 
كارگروه اكران ارايه كنند و ما در جلسه 
دوش��نبه دوم مهرماه آن درخواست 
را بررس��ي و درباره آن تصميم گيري 

مي كنيم.
فرجي همچنين درباره اكران فيلم هاي 
كمدي در ماه محرم گفت: براس��اس 
آيين نامه كارگروه اكران، نمايش فيلم هاي كمدي 
در ايام عزاداري ممنوع اس��ت و بر همين اساس ما 
اكران و نمايش فيلم هاي كمدي را از ابتداي محرم 

ممنوع كرديم.
او ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه پايان ده��ه اول محرم 
فيلم هاي كمدي مي توانند از روز چهارشنبه چهارم 

مهرماه در سينماهاي سراسر كشور اكران شوند.

میراثنامه

شما اين در ۲۰۰ ساله را نديديد؟
يک بار قديمی ترين سنگ قبر زادگاه کمال الملک 
را دزديده اند و بار ديگرسراغ دِر ۲۰۰ ساله  روستا 
رفته اند، اما انگار پای ميراث فرهنگی هنوز آن طور 
که بايد به روس��تای »کّله« باز نش��ده تا ش��ايد 
فکری برای تبديل اين روستای ارزشمند به يک 

منطقه ی نمونه ی گردشگری کند.
ظرفيت ها و پتانس��يل هايی که روستای »کّله« 
کاش��ان به عن��وان زادگاه کمال المل��ک دارد و 
مردم اش به واس��طه ی آگاهی ب��ا آن تا جايی که 
توانسته اند سعی در نش��ان دادن اش داشته اند تا 
امروز توانسته اين روستا را سرپا نگه دارد، اما گويا 
هنوز ميراث فرهنگی هيچ راهی برای رسيدن به 

اين روستا پيدا نکرده است.
شهريار عطری، يکی از مالکان باغ افتخار ِغفاری از 
وابستگان کمال الملک به ايسنا می گويد: يکی دو 
ماه گذشته دِر قديمی ۲۰۰ ساله باغ را که از جای 
ديگری به اين باغ الحاق شده بود، دزديدند نخست 
تالش کرديم بعد از اطالع به نيروی انتظامی پيگير 
ماجرا باش��يم، چند روز نيز اي��ن اتفاق در فضای 
مجازی پيچيد اما هيچ کمک��ی برای پيدا کردن 
در قديمی نبود، حتی ميراث فرهنگی گويا از آن 
مطلع نشده است. او با بيان اينکه اين در قديمی در 
يک چهارچ��وب آجری با ديوارهای کاهگلی قرار 
داشت، اضافه می کند:  روستای کّله قدمتی حدود 
هزار ساله دارد، دو درخت چنار خيلی قديمی در 

روستا با قدمتی حدود 7۰۰ سال است که هر تنه 
آنها حدود يک متر و نيم عرض دارد، از سوی ديگر 
قبرستان تاريخی روستا چيزی حدود ۱۰ سنگ 
قبر قديمی داش��ته است که بيشتر آنها به سرقت 
رفته اند، اما باز هم هيچ حفاظتی از آنها نمی شود. 
وی با تاکيد بر اينکه منطق��ه کّله به دليل وجود 
خانه کمال الملک يک حالت توريستی پيدا کرده 
اس��ت، ادامه می دهد: با اين وجود همه اقداماتی 
که برای به سروسامان رسيدن اين روستا می شود 
از طريق ش��ورای اسالمی روس��تا و مردم منطقه 
است، هيچ کمکی از سوی ميراث فرهنگی به اين 

روستا نشده است.

مجيد حيدری، بومی روس��تا و عضو شورای شهر 
روستا اين منطقه نيز با اشاره به موقعيت منطقه ای 
و حضور خان��دان غفاری از قرن هفتم و هش��تم 
در کاشان و وجه تس��ميه نام اين روستا به ايسنا 
می گويد: نس��ل ابوذر غفاری صحابه پيامبر با ۴۰ 
پش��ت به محمد غفاری )کمال الملک( می رسد، 
خانه  وی در روس��تا "کّله" اين روستا بعد از تاالر و 
آبشار نياسر مهم ترين اثر ثبت ملی شده در منطقه 
نياسر کاشان است که خوشبختانه در سال  ۱۳۸۳ 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسيد.
مدير انجمن مي��راث فرهنگی روس��تای کّله در 
ادام��ه با بيان اينکه تا کنون مي��راث فرهنگی بعد 
از ثبت ملی روس��تا، فقط اعتب��اری چند ميليون 
تومانی برای مرمت حياط و ديوارهای خانه کمال 
الملک هزينه کرده است، می گويد: بعد از آن ديگر 
اقدامات حفاظتی در اين روستا و خانه  کمال الملک 
توسط مردم روستا و شورای شهر و روستا و نيروی 
انتظامی انجام ش��ده اس��ت. او با اش��اره به وجود 
خانه های پنج دری در اين روستای تاريخی اظهار 
می کند: وجود اين خانه ها در روستای کّله آن قدر 
ارزش و اهمي��ت دارد که می تواند اين منطقه را به 
روستای نمونه گردشگری تبديل کند، اما با وجود 
درخواست های مردم و انجمن دوستداران ميراث 
فرهنگ��ی هنوز اين کار از س��وی ميراث فرهنگی 

انجام نشده است.

تاريخنگاري

اخراج مدير روزنامه فرمان از كانون روزنامه نگاران 
دوم مهر ۱۳۲6، هيات مديره كانون روزنامه نگاران 
ايران تشكيل جلس��ه داد و عباس شاهنده، مدير 
روزنامه فرمان را از عضويت اين كانون اخراج كرد. 
در اسناد س��اواك درباره ش��اهنده كه نشريه اش 
ارگان رسمي ساواك شناخته مي شد، آمده است: 
»محترما به استحضار مي رساند اطالعات رسيده 
به ساواك كردستان حاكي بود كه عباس شاهنده 
مدير روزنامه فرمان كه كاندي��داي نمايندگي از 
شهرستان بيجار بوده اس��ت به اتفاق ايادي خود 
به دهات شهرس��تان مزب��ور رفته و كش��اورزان 
را تهدي��د نموده ان��د كه چنانچ��ه در انتخابات به 
عباس ش��اهنده رأي ندهند خرمن ها و خانه هاي 
آنها را آتش خواهند زد. مراتب به وس��يله ساواك 
كردس��تان از گروهان ژاندارمري بيجار استعالم و 
پاسخ واصله حاكي است كه ايادي عباس شاهنده 
و به وي��ژه داماد ش��خص مورد بحث ك��ه ملبس 
به لباس افس��ري ب��وده و او را س��رهنگ خطاب 
مي نموده ان��د به دهات مزب��ور رفته و با فش��ار و 

تهديد كارت هاي الكترال زارعين را اخذ و اسامي 
 عباس ش��اهنده و س��رتيپ خردمن��د را روي آن

مي نوشته اند.« 
اينگونه اعمال هرگز مورد رسيدگي و بازخواست 
قرار نگرفت و به حتم اگر پرونده شاهنده در رابطه 
با س��رقت ها و اخراج او از ارتش نبود، چه بس��ا كه 
اعتبارنامه اش كه از ترس گروه مخالف رد شده بود، 
در مجلس تأييديه مي گرفت و همانند بس��ياري 
ديگ��ر از وكالي مجلس كه با زد و بند و رش��وه به 
نمايندگي رسيده بودند، او نيز در اين خوان جايي 

براي خود مي يافت . 
از همه جالب تر اينكه چنين ش��خصي با محمدرضا 
پهلوي پيوندي نزديك داشت ، به گونه اي كه وقتي 
احمد هاشمي مدير روزنامه اتحاد ملي به شاه اعالم 
كرد: »عباس ش��اهنده گاه گاه رنگ سياسي خود را 
تغيير مي دهد، خوب است كه از طرف مقامات عاليه 
كشور مورد حمايت قرار نگيرد«، شاه با وجود آگاهي 
از س��ابقه وي گفت : »ش��اهنده هر رن��گ و فعاليت 

سياسي كه داش��ته باش��د رابطه خود را با ما حفظ 
 ك��رده و كوچك ترين گناه��ي از اين لحاظ مرتكب 

نشده است .«

كیوسك

 روز خونين اهواز
در صدر اخبار جهان 

  نیويوركتايمز:
ث��ه  د حا ي  ا ج��ر ما
تروريس��تي اهواز، در 
صفحه اول اين روزنامه 
منتشر ش��د. طبق اين 
گ��زارش، ي��ك گروه 
تروريس��تي  مس��لح 
ك��ه ظاهرا وابس��ته به 

گروهك تجزيه طلب  االحواز بوده كه در جريان 
رژه نيروهاي مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع 
مقدس در اهواز پس از پوش��يدن لباس مبدل 
به جايگاه مسووالن و فرماندهان ارشد نظامي 
و انتظامي حمله كردند. تاكنون ۲۴ نفر در اين 
حادثه به شهادت رس��يده و ده ها نفر مجروح 
شده اند. نيويورك تايمز، اين حادثه را دومين 
حمله تروريستي در س��ال هاي اخير در ايران 
معرف��ي و عنوان كرد كه به دنب��ال اين اتفاق، 
حس��ن روحاني رييس جمهوري ايران مجبور 
شد تا شركت در مراسم رژه تهران را نيمه كاره 
رها كند. به گ��زارش اين روزنام��ه، وزير امور 
خارجه ايران در واكنش به اين حادثه در پيامي 
توييتري نوش��ت: »تروريست هاي اجيرشده، 
آموزش ديده، مسلح وتأمين مالي شده توسط 
يك رژيم خارجي، به اه��واز حمله كردند. در 
مي��ان قربانيان ك��ودكان و روزنامه نگاران هم 
وجود دارند.« آنطور كه گفته شده اين حادثه 
همزمان با رزمايش مش��ترك ارتش و سپاه به 
مناس��بت هفته دفاع مقدس ص��ورت گرفته 
است. عالوه بر نيويورك تايمز، بسياري نشريات 
ديگر مانند فايننشال تايمز، گاردين، الجزيره و 
... نيز ديروز به ماجراي حمله تروريستي اهواز 

پرداختند. 

  داون:
اين روزنامه نيز، عالوه 
بر انتش��ار عكس��ي از 
حادث��ه تروريس��تي 
اه��واز، گزارش��ي از 
واكنش عم��ران خان 
پس از لغو قرار مذاكره 
از س��وي هند، منتشر 
كرد. طبق اين گزارش، 

عمران خان، نخست وزير پاكستان اقدام اخير 
هند در لغو نشس��ت برنامه ريزي ش��ده ميان 
وزراي خارجه دو كش��ور را محكوم كرده و آن 
را »متكبران��ه« خواند. به گ��زارش داون، اين 
اظهارات عمران خان بعد از آن مطرح ش��د كه 
ي��ك روز قبل از آن هند نشس��ت برنامه ريزي 
ش��ده وزيران خارجه دو كشور را كه قرار بوده 
در حاشيه اجالس مجمع عمومي سازمان ملل 
برگزار شود، لغو كرد. همچنين گفته شده كه 
اين مساله مي توانست به اولين مذاكرات سطح 
عالي در نوع خود در س��ال هاي اخير ميان اين 
دو كشور هس��ته اي تبديل شود.طبق گزارش 
اين روزنامه پاكس��تاني، پ��س از دو بار تماس 
تلفني و واكنش مثبت مودي به پيروزي حزب 
تحريك انصاف در پاكستان، انتظار مي رفت كه 
او مذاكره اسالم آباد و دهلي نو را مورد توجه قرار 
د هد؛ مذاكرات��ي كه براي ارزيابي رويكردهاي 
تازه سياست خارجي پاكستان و ظرفيت هاي 
عملي آن ب��راي كاهش تنش ه��اي دو جانبه 
مي توانست نخس��تين گام براي زمينه سازي 
در جهت ايجاد روابطي س��ازنده بين دو كشور 
باشد. لغونشست وزيران خارجه هند و پاكستان 
توسط دهلي نو نش��ان داد كه مودي برخالف 
سياس��ت اعالني خود براي گسترش روابط با 
اس��الم آباد، همچنان از موضع بي اعتمادي با 

پاكستان برخورد مي كند.

ميزان نگراني امريكايي ها در استفاده از وسايل خانگي هوشمند 

گروهگوناگون| در سال هاي اخير 
نرم افزاره��اي هوش��مند و ابزارهاي 
ديجيتال به عضوي جدانش��دني در 
مي��ان خانواده ها تبديل ش��ده اند. آنط��ور كه در 
چش��م انداز دنياي فناوري پيش بيني شده، هدف 
از طراحي نرم افزارهاي هوشمند، افزايش بازدهي 
افراد و سرعت بخش��يدن به امور روزمره كاربران 
است اما اين موضوع گاهي مشكالت بسياري نيز 
به همراه دارد؛ مشكالتي كه بسياري از كاربران را 
در مورد استفاده ابزارهاي ديجيتال، دچار ترديد 

مي كند. 
اين روزها، ع��الوه بر ابزار و تجهيزات هوش��مند، 
نرم اف��زار و اپليكيش��ن هاي بس��ياري وارد بازار 
ديجيتال شده و كاربران را از انجام شخصي امور، 
بي نياز مي كند. طبق گزارش هاي منتش��ر شده، 
لوازم خانگي تازه ترين دستگاه هايي هستند كه به 
هوش مصنوعي، دوربين و اتصال به اينترنت مجهز 
ش��ده اند كه اين موضوع، انقالب بزرگي در دنياي 
ديجيتال به ش��مار مي رود. اين قابليت به گونه اي 
اس��ت كه كاربر اين امكان را دارد ك��ه از راه دور و 
توسط اپليكيش��ني در تلفن همراه خود، مديريت 
لوازم را در دس��ت داشته باشد. اين موضوع، عالوه 
بر كمك رساني به افراد در انجام امور منزل، راه را 
براي سوء استفاده  و ورود به حريم شخصي افراد باز 
كرده است. از جمله ساده ترين مشكالتي كه ممكن 
است براي كاربران اين ابزارها ايجاد شود، ترس و 
سردرگمي اعضاي خانه اس��ت؛ در مواردي مانند 
تغيير دما، قفل شدن در ها به صورت خودكار و ... 

هرچند كه اين روزها به واسطه مهارت بيشتري كه 
افراد در اس��تفاده از نرم افزار و ابزارهاي ديجيتال 
پيدا كرده اند، راحت تر با وسايل خانگي هوشمند 
ارتب��اط برقرار مي كنن��د اما بر اس��اس تازه ترين 
نظرسنجي موسسه YouGov، مصرف كنندگان 
امريكايي نگراني هاي بس��ياري در ارتباط با لوازم 
خانگي هوشمند دارند. آنطور كه در اين نظرسنجي 
گفته شده، قيمت  باالي اين تجهيزات، مهم ترين 
مانع براي خريد آنها به ش��مار مي رود. هرچند كه 
جوان ها تمايل بيش��تري براي اس��تفاده از لوازم 
خانگي هوش��مند دارند اما طبق اين نظرسنجي، 
ح��دود ۳۱ درص��د از جوان هاي ۱۸ تا ۳۴ س��اله 
امريكايي، به قيمت  باالي لوازم خانگي هوش��مند 
اعت��راض دارن��د. اي��ن نارضايتي در مي��ان افراد 

باالي ۳5 س��ال به ۳۸ درصد مي رسد. اگر قيمت 
ابزارهاي هوش��مند ناديده گرفته ش��ود، ترس از 
هك شدن و حمالت سايبري، بزرگ ترين نگراني 
مصرف كنندگان ابزارهاي هوشمند در امريكاست. 
همانطور كه گفته شد، تجهيزات هوشمند خانگي، 
عالوه بر آنكه انج��ام امور را براي كاربران راحت تر 
كرده، امكان سوءاستفاده هايي را نيز فراهم كرده 
اس��ت. در يكي از گزارش ه��اي روزنامه نيويورك 
تايمز در مورد مش��كالت وسايل  خانگي هوشمند 
گفته ش��ده بود ك��ه در مواردي، اي��ن نرم افزارها 
هك ش��ده و كنترل خانه در دس��ت افرادي ديگر 
قرار گرفته اس��ت ك��ه اين موض��وع، نگراني هاي 
بس��ياري براي امريكايي ها ايجاد كرده اس��ت. به 
گفته بسياري از كارشناسان س��ايبري، اين اشيا 
خصوصا اگر توسط ديگران نصب شوند، مي تواند 
تهديدكننده محس��وب ش��ود. در مي��ان جوانان 
 YouGov امريكايي كه در نظرس��نجي موسسه
شركت كرده بودند، حدود ۲۸ درصد نگران بودند 
كه مورد حمله سايبري يا هك شدن در استفاده از 
وسايل خانگي هوشمند قرار بگيرند كه اين نگراني 
در مي��ان افراد باالي ۳5 س��ال، حدود ۳7 درصد 
اعالم شده است. همچنين گفته شده كه بسياري 
اف��راد، به دليل از دس��ت دادن امنيت ش��خصي، 
ترجيح مي دهند كه به جاي تجهيزات هوشمند، از 

وسايل خانگي سنتي استفاده كنند. آن طور كه در 
گزارش نيويورك تايمز گفته شده، در بعضي موارد 
كاربران دستگاه هوشمند را خاموش كرده و كنار 
گذاشته اند يا در مواردي كه قفل درهاي هوشمند، 
خودبه خود باز شده اند، بسياري از كاربران قفل هاي 
سنتي را جايگزين درهاي هوشمند كرده اند. نتايج 
اين نظرسنجي نيز نش��ان مي دهد كه حدود ۲7 
درصد از جوان هاي ۱۸ تا ۳۴ ساله امريكايي، بر اين 
باورند كه حريم شخصي آنها با استفاده از وسايل 
خانگي هوشمند به مخاطره مي  افتد كه اين نگراني 
در ميان افراد باالي ۳5 سال، به ۳6 درصد مي رسد. 
هرچند ك��ه در س��ال هاي اخير امكان اس��تفاده از 
اينترنت براي همگان فراگير ش��ده اما گاهي ممكن 
است دسترس��ي به اينترنت در ش��رايطي با مشكل 
مواجه شده يا قطع شود. در اين صورت، ممكن است 
استفاده از وس��ايل خانگي هوشمند نيز مختل شود 
كه اين موضوع نيز، جزو مهم ترين نگراني امريكايي ها 
در زمين��ه اس��تفاده از تجهيزات خانگي هوش��مند 
قرار گرفته اس��ت. آنطور كه در نظرسنجي موسسه 
YouGov گفته شده، حدود ۳۲ درصد از افراد باالي 
۳5 س��ال بر اين باورند كه قطع شدن اينترنت، يكي 
از مهم ترين چالش هاي اس��تفاده از وس��ايل خانگي 
هوشمند است كه اين نگراني در ميان جوان هاي ۱۸ 

تا ۳۴ سال، به ۲7 درصد مي رسد. 

خانه اي در محاصره اپليكيشن 

آمارنامه
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