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1-خداحافظي ناگهاني حس��ن قاضي زاده هاشمي از 
دولت دوازدهم بازتاب گسترده اي در محافل رسانه اي 
و غيررسانه اي داش��ته اس��ت. برخي اين جدايي را به 
دليل كنترل هزينه هاي فزاينده طرح تحول س��امت 
در بودجه هاي ساالنه، استواري دولت در حفظ منافع 
عمومي تعبير مي كنن��د و برخي ديگ��ر، آن را اصاح 
گريزناپذير طرح تحول سامت به قيمت حذف يكي از 
ش��اگرد اول هاي كابينه مي دانند. اگر چه به گفته وزير 
مستعفي بهداشت، صرفا در يك مورد، 35 هزار ميليارد 
تومان صرف موسس��ات مالي فاس��د و به نفع گروهي 
خاص از بودجه كشور هزينه شده است و از همين رو، 
دولت تا حفظ منافع عمومي مردم در بودجه هاي ساالنه 
و به ويژه بودجه سال 98 راه دراز و پرسنگاخي را پيش 
رو دارد، اما بي گمان ايستادگي دولت در مقابل افزايش 
هزينه هاي طرح تحول سامت را آنگونه كه سرپرست 
وزارت بهداش��ت عنوان كرده، مي توان آغ��از اصاح و 
بازنگري در يك طرح هزينه زا قلمداد كرد. طرحي كه در 
سال اول اجرا، مورد نقد و ارزيابي برخي از اقتصاددانان 
و برخي س��ازمان هاي بيمه گر قرار گرفت و نسبت به 

پيامدهاي شيوه اجراي آن هشدار داده شد.
2- اهداف طرح تحول سامت مبني بر افزايش رضايت 
م��ردم و بطور مش��خص كاهش هزينه ه��اي درماني 
پرداختي از سوي ش��هروندان، طي چند ساله گذشته 

همواره مورد تاييد ناظران و كارشناسان بوده است، اما 
اين طرح انتقادهاي فراواني را نيز دريافت كرده اس��ت. 
انتقادهايي كه نه طرف تقاضا و مردم كه طرف عرضه و 
پزشكان را نشانه رفته و مي رود. بطور خاصه مي توان 
گفت كه موتور هزينه س��از طرح تحول سامت از دو 
كانال افزايش چشمگير دستمزد پزش��كان و افزايش 
هزينه هاي خدمات درماني و دارويي توس��ط پزشكان 
شارژ شده و مي شود. بر اساس برخي آمارهاي منتشره 
كه حق العاج پزش��كان در س��ال 92 )آغ��از اجراي 
طرح( را با حق العاج پزش��كان در س��ال 95 مقايسه 
كرده اس��ت، هزينه انجام عمل هايي همچون زايمان 
طبيعي 708 درصد، س��زارين 394درصد، برداشتن 
آپانديس 551 درصد، استرابيس��م )انحراف چش��م( 
1081درصد، آندوس��كوپي معده 425 درصد، خارج 
كردن تيروئيد 839 درصد و... رشد كرده است. از سوي 
ديگر، همزمان كانال دوم هزينه سازي در طرح تحول 
سامت نيز فعال بوده اس��ت. كانالي كه كنترل آن نيز 
دست پزشكان بوده و هست و از تجويز داروهاي اضافي 
در نسخ پزشكي و دفترچه هاي بيمه اي گرفته تا تجويز 
آزمايش هاي تشخيصي بعضا غير ضروري و حتي برخي 
عمل هاي جراحي غي��ر ضروري را در ب��ر مي گيرد. در 
همين چهارچوب، در ش��هريورماه سال جاري، رييس 
انجمن جراحان ارتوپدي اي��ران در مصاحبه اي گفت، 
اجراي طرح تحول سامت باعث شده اعمال جراحي 
بدون انديكاسيوِن واقعي انجام شود و هم اينكه تعداد 

عمل هايي كه يك دولت بايد براي آن 5 س��ال هزينه 
مي كرد، ظرف يك سال هزينه شد كه باعث گرفتاري 

دولت شده و كمبود بودجه به وجود آمده است.
3- از س��ال 93 به بعد،  يعني پس از اولين سال اجراي 
طرح تحول س��امت، هش��دار برخي از اقتصاددانان 
و ناظران نس��بت به پيامدهاي شيوه اجرايي اين طرح 
آغاز ش��د، اما اين هش��دارها در ميان اخبار سركشي 
وزير بهداش��ت وقت به برخي روس��تاهاي دور افتاده 
يا عمل چش��م فان سياس��تمدار توس��ط او شنيده 
نمي شد. حاال كه وزير سابق بهداشت به عنوان مدافع 
سرسخت تخصيص منابع دولتي و غيردولتي به طرح 
تحول سامت از دولت جدا شده است، انتظار مي رود 
با بازنگري در فرايندهاي دو كانال هزينه ساز اين طرح، 
بودجه هاي تخصيص��ي به طرح تحول س��امت كه 
از سال 93 تا 97 بطور ميانگين س��االنه 28 درصد در 
بودجه كشور رشد داشته است، مهار شود تا اين طرح 
به ريل اصلي خود كه خدمت رساني ارزان به شهروندان 
بود، بازگردد و پيامد منفي و پنهان آنكه دامن زدن به 
نابرابري ه��اي درآمدي و طبقاتي در كش��ور از طريق 
ايجاد درآمدهاي نجومي قانوني براي برخي از پزشكان 
بود نيز كم رنگ شود. در چنين شرايطي است كه ارايه 
خدمات درماني ارزان به ش��هروندان ايراني به قيمت 
فقيرتر شدن آنها تمام نمي شود و درمان بيماري هاي 
آنان زنجيره توليد فقر را به قيم��ت توليد ثروت براي 

طبقه اي خاص تقويت نمي كند.

حفره هزينه سالمت در بودجه
سرمقاله

ايران|
با عبور از فراز و نشيب هاي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ك��ه بعد از ف��وت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
و هاش��مي ش��اهرودي ايجاد شده بود؛ س��رانجام با 
انتصاب آي��ت اهلل آملي الريجاني به عنوان س��ومين 
رييس مجمع تشخيص با حكم مقام معظم رهبري 
فعاليت هاي مجمع وارد دور تازه اي از حيات نظارتي 
خود شد. دور تازه اي فعاليت ها كه در آن مجمع بايد 
به عنوان شاهين ترازوي ساختار نظارت قانوني كشور 
بر اساس مصالح عاليه كشور دست به تصميم سازي 
نهايي برند.  در ابتداي جلس��ه ديروز، حكم انتصاب 
رياست مجمع از س��وي مقام معظم رهبري توسط 
حجت االسام والمسلمين محمدي گلپايگاني رييس 
دفتر معظم ل��ه، قرائت و به آي��ت اهلل آملي الريجاني 
تقديم ش��د. آيت اهلل صادق آملي الريجاني در جلسه 
ديروز مجمع ضمن تقدي��ر از اعتم��اد رهبر معظم 
انقاب و حكم انتصاب ايش��ان براي رياست مجمع 
و عضوي��ت فقهاي ش��وراي نگهبان، اظهار داش��ت: 
اميدوارم بتوانيم همه وظايف و مس��ووليت هايي كه 
در قانون اساسي براي مجمع و شوراي نگهبان مصرح 
است را به نحو احسن، انجام دهيم.  به گزارش تعادل 
از رواب��ط عمومي مجمع، رييس مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام گفت: دش��من بايد احساس كند كه 
همه اركان و قوا متحد هس��تند و در مس��ير خدمت 
به م��ردم و رف��ع معضات كش��ور ب��ا هدايت هاي 
رهبر معظ��م انقاب عمل مي كنن��د. رييس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام همچنين با گراميداشت ياد 
روساي پيشين مجمع از شخصيت آيت اهلل هاشمي 
شاهرودي و آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و خدماتشان 
در دوران رياس��ت اين نهاد مهم تجليل كرد و افزود: 
بايد از رييسان فقيد مجمع، خصوصا مرحوم آيت اهلل 
هاش��مي ش��اهرودي )ره( ياد كنيم. رييس مجمع 
تش��خيص مصلح��ت نظ��ام گف��ت: همان گونه كه 
مقام معظ��م رهبري در حكمش��ان فرمودند مجمع 
نهاد بسيار مهم و موثري اس��ت، گرچه هر نهادي در 
جمهوري اسامي، وظايفي خاص دارد و در چارچوب 
قانون اساسي و بر اس��اس مسووليت هايي كه تقنين 
مي ش��ود، عمل مي كند، وليكن در هم��ان حيطه، 
مجمع تشخيص حس��ب اصل 112 قانون اساسي و 
همين طور اموري كه به نحو واليي، به مجمع تكليف 
شد، بايد عمل شود مي تواند منش��أ حل بسياري از 

مشكات قرار بگيرد.

   تالش براي كاهش معضالت قانوني
آيت اهلل آملي الريجاني تصريح ك��رد: اگر در جامعه 
اسامي با معضلي مواجه ش��ويم بعد از ارجاع مقام 
معظم رهبري، مجمع تشخيص در پي حل معضل 
خواهد بود و سياس��ت هايي كه به نحو پيشنهادي 
خدم��ت مقام معظ��م رهب��ري تقديم مي ش��ود و 
همچني��ن تنافي برخ��ي آرا بين مجلس ش��وراي 
اسامي و ش��وراي محترم نگهبان پديد  آيد مصالح 

جامعه را تشخيص و تصويب مي كند.
وي ادام��ه داد: البته در حقيقت تناف��ي و تعارضي 
در بين نيس��ت، چرا كه ش��وراي نگهبان بر حسب 
وظيفه قانوني، خاف ش��رع و خاف قانون اساسي 
را در مصوبات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، مصلحت را تشخيص مي دهند. رييس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: بنابراين 
بعضا وقتي برخي فقهاي شوراي نگهبان در مجمع 
حضور پيدا مي كنند، در مقام تش��خيص مصلحت، 
راي و نظري غير از آنچه در ش��وراي نگهبان مطرح 
كرده اند، ارايه مي دهند لذا تعبير تعارض كه در متن 
آيين نامه مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام آمده، 
دقيق نيست و در واقع مجمع از حيث مصلحت نظر 
مي دهد و اين هيچ تنافي با وظيفه ش��وراي نگهبان 

ندارد و به لحاظ نتيجه، نظر مجمع حاكم است.
وي افزود: در حال حاضر با مس��ائلي مواجه هستيم 
كه در متن جامعه و براي م��ردم پيش مي آيد كه از 
جهاتي به مصلحت بايد رجوع ك��رد، اين كار براي 
مردم و در خدمت مصالح عمومي ملت است، بخشي 
از اين مصالح را مجلس ش��وراي اسامي، ماحظه 
مي كند و بر حسب آن تقنين مي كند و بخش ديگر 
به صورت انطباق با سياس��ت هاي كل��ي نظام، در 
مجمع به لحاظ نظارتي كه از سوي رهبري به مجمع 
تش��خيص نظام واگذار كرده اند بايد م��ورد بحث و 
بررسي قرار گيرد و نتيجه آن به محضر ايشان تقديم 
ش��ود كه آن هم مس��ير مهم و خاصي دارد كه بايد 
ان شا اهلل بر حسب نظر مقام معظم رهبري به صورت 

عالمانه و مجدانه پيگيري شود.

   شنيدن صداي واحد از درون كشور
آيت اهلل آملي الريجان��ي با بيان اينكه م��ا امروز در 
كش��ور با مس��ائل مهمي مواجه هس��تيم، گفت: 
اين مس��ائل بعضًا از بيرون تحميل شده و بعضًا هم 
از ناحيه نحوه مديريت ما در داخل كش��ور به وجود 

آمده، در چنين فضايي كه دش��من به دست اندازي 
به س��رمايه هاي واقعي جمهوري اس��امي به ويژه 
سرمايه هاي اجتماعي طمع كرده همه دستگاه ها و 
نهادهاي حقيقي نظام جمهوري اسامي بايد براي 
برون رفت از اين مشكات دست در دست هم با همه 
توان تاش كنند . رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام تاكيد كرد: دشمن بايد اين احساس را بكند كه 
همه اركان و قوا متحد هس��تند و در مسير خدمت 
به مردم و رفع معضات كش��ور با هدايت هاي مقام 
معظم رهبري عمل مي كنند، البته اختاف سليقه 
طبيعي اس��ت اما آنجايي كه مي خواهند تصميمي 
گرفته ش��ود و راهكاري ارايه ش��ود، بايد همه قوا و 
نهادها در چارچوب ترس��يمي از ناحيه مقام معظم 
رهبري، دست در دس��ت يكديگر بدهند و دشمن 
نبايد احس��اس كند كه در جايي رخن��ه اي وجود 
دارد، و از طري��ق آن ب��راي مردم مي تواند مش��كل 
ايجاد كند. او گفت: مردم عزيز ما بايد احساس كنند 
كه مس��ووالن به فكر آنها و در ح��ال خدمت به آنها 
هستند، تقنين، توصيه ها، نگرش ها و فعاليت هاي، 
در مسير خدمت به مردم و در مسير رفع مشكات 
مردم اس��ت. نزاع ها نبايد به ساحت كوچه و خيابان 
كشيده شود. نزاع هاي بين قوا و نهادها بايد به نحوي 

عالمانه و فني و حقوقي حل شود.

   بررسي قانون مقابله پول شويي
در اين جلس��ه ادامه بررس��ي اليحه اص��اح قانون 
مبارزه با پولش��ويي اختافي بين مجلس و شوراي 
نگهبان در دس��تور كار قرار گرفت. اعضاي مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام پس از بحث و بررس��ي و 
اس��تماع نظر نمايندگان ش��وراي نگهبان، دولت، 
مجلس شوراي اسامي و كمس��يون هاي مربوطه ؛ 
در خصوص بند »پ« ماده »2« نظر شوراي نگهبان 
را تأييد كردند. در مورد م��اده )5(، مصوبه مجلس 
ش��وراي اس��امي مورد تأييد قرار گرفت. ماده )7( 
مكرر مصوبه مجلس از ديگر مواد اختافي بود كه با 
اصاح بند )ب( و بند )د( و تبصره )4( بند )ذ( و الحاق 
يك تبصره ب��ه بند )ب( ماده )7( مك��رر، اصاحات 
مدنظر مجمع، به پايان رسيد. با اتمام بررسي اليحه 
پول شويي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي 
مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي )كنوانسيون 

پالرمو( در دستور كار آتي مجمع قرار خواهد گرفت.

دور جديد فعاليت هاي مجمع آغاز شد

رييس مجمع تشخيص: دشمن بايد احساس كند كه همه اركان و قوا متحد هستند

گزارش
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 حفره هزينه سالمت 
در بودجه

1-خداحافظي ناگهاني 
قاض��ي زاده  حس��ن 
دول��ت   از  هاش��مي 
بازت��اب  دوازده��م 
گسترده اي در محافل 
رسانه اي و غيررسانه اي 
داش��ته اس��ت. برخي 
اين جداي��ي را به دليل 
كنترل هزينه هاي فزاينده طرح تحول سامت 
در بودجه هاي س��االنه، استواري دولت در حفظ 
منافع عمومي تعبير مي كنند و برخي ديگر، آن را 
اصاح گريزناپذير طرح تحول سامت به قيمت 
حذف يكي از ش��اگرد اول هاي كابينه مي دانند. 
اگر چه به گفته وزير مس��تعفي بهداشت، صرفا 
در يك م��ورد، 35 ه��زار ميلي��ارد تومان صرف 
موسسات مالي فاس��د و به نفع گروهي خاص از 

بودجه كشور هزينه شده است و ...

مجيد اعزازي

 صفحه6  

يادداشت

اثر مديريت زمان  بركاهش 
تبعات جنگ اقتصادي

مديريت كسب وكارها، 
از هر نوع و صنف و با هر 
ساختاري كه باشند، در 
برخي نقاط با هم مشابه 
مي شوند؛ اين مشابهت 
فرآيند ارزيابي ريس��ك 
كس��ب و كاره��ا را در 
نقاطي به ه��م نزديك 
مي كند و ارزيابي ريس��ك كس��ب و كار را در چند 

دسته بندي مشخص قرار مي دهد كه...

انرژي

SPV؛ تسهيل گر نه مشكل گشا 
اميرحس��ين زماني نيا معاون وزير نف��ت در امور 
بين الملل و بازرگاني و عضو سابق تيم مذاكره كننده 
هسته اي ايران در اظهاراتي كه توسط پورتال وزارت 
نفت ايران منتشر ش��ده س��از و كار مالي اتحاديه 
اروپا ب��راي همكاري با ايران موس��وم ب��ه SPV را 
»كمك كننده« خوانده اما تاكيد كرده اس��ت كه 
اين ساز و كار »مشكل گشا« نخواهد بود. او در اين 
اظهارات خود عنوان كرده اس��ت كه »فشار و نفوذ 
مالي« امريكا در اين دور از تحريم ها زياد اس��ت و 
مش��تريان نفتي ايران حتي يك بشكه نفت خام 
بيش��تر از ميزان معافيت دريافت شده خريداري 
نمي كنند. زماني ني��ا البته تاكيد كرده اس��ت كه 
»مشتريان بالقوه« نفت خام ايران بيشتر شده اند. 
  Special Purpose Vehicle كه مخفف SPV
است در واقع مهم ترين علتي است كه باعث شده 
اس��ت ايران همچنان به برجام پايبند باش��د. اين 
راهكار كه برخي نام »سوييفت اروپايي« را نيز به آن 
اطاق كرده اند، پيشنهاد اتحاديه اروپا براي حفظ 

7تبادالت مالي با ايران است. 

عبور دومين اليحه مالي از نظارت مجمع تشخيص مصلحت

رييس سابق اتاق ايران درگفت وگو با »تعادل«چالش ارزي دولت و بخش خصوصي را روايت مي كند

 اليحه اصالح قانون مبارزه
 با پول شويي تصويب شد

نيمه پنهان دالر صادراتي

جهان

 فراخوان چين 
براي روز نبرد
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در پي انتشار برخي خبرها در رس��انه هاي اجتماعي در 
مورد بودجه نوس��ازي و تجهيز مدارس در اليحه بودجه 
98، س��ازمان برنامه و بودجه توضيحات زير را به منظور 

تنوير افكار عمومي منتشر كرد.
1- بودجه س��ازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس: 
براساس ارقام مندرج جدول ش��ماره )7( اليحه بودجه 
س��ال 1398 كل كش��ور اعتبارات هزينه اي س��ازمان 
نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس كش��ور با 4 درصد 
رشد نسبت به مصوب سال 1397، معادل 275 ميليارد 
ريال پيش بيني شده است. همچنين در بخش اعتبارات 
تملك دارايي سرماي هاي، سازمان مذكور داراي 7 طرح 
مندرج در پيوست شماره )1(   است كه مجموع اعتبارات 
پيش بيني شده با 13 درصد رشد نسبت به سال 1397، 

معادل 18 هزار و 225 ميليارد ريال منظور شده است.
ل��ذا در مجموع اعتب��ارات هزين��ه اي و تمل��ك دارايي 
سرمايه اي س��ازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس 
كشور بالغ بر 18500 ميليارد ريال است )1850 ميليارد 
تومان( كه به اشتباه 11 ميليارد تومان عنوان شده است، 
ضمن اينكه در اليحه بودجه سال 1398 براي اولين بار 
ميزان اعتبار مربوط به طرح، تكميل فضاهاي آموزشي 

نيمه تمام كه پنجاه درصد آن توسط خيرين تامين شده 
باش��د، معادل تعهد خيرين و به ميزان 10 هزار ميليارد 
ريال )رشد 143 درصدي نسبت به قانون 1397( منظور 
شده اس��ت كه مي تواند موجب افزايش ظرفيت خيرين 

محترم مدرسه ساز شود.
2- اعتبارات موسسه جامعه المصطفي العالميه: اعتبارات 
هزينه اي اين موسسه آموزشي كه داراي 52 هزار و 133 
دانشجوي خارجي اس��ت )اكثرا از كشورهاي افغانستان 
و پاكس��تان( در جدول ش��ماره )7( اليح��ه بودجه كل 
كشور، 200 ميليارد تومان است كه در مقايسه با اعتبار 
مصوب قانون س��ال 1397 )303 ميليارد تومان( حدود 
33 درصد كاهش يافته اس��ت. اعتبارات تملك دارايي 
س��رمايه اي آن نيز 17 ميليارد ريال اس��ت. لذا مجموع 
اعتبارات پيش بيني ش��ده براي موسس��ه مذكور 201 
ميليارد تومان است كه به اش��تباه، 300 ميليارد تومان 

اعام شده است.
3- اعتبارات س��ازمان غ��ذا و دارو: اعتب��ارات هزينه اي 
س��ازمان مذكور از محل اعتبارات عمومي اليحه بودجه 
بودجه سال 1398 كل كشور، با 24 درصد رشد نسبت 
به قانون بودجه سال 1397 به ميزان 412 ميليارد ريال 

پيش بيني شده اس��ت و رقم 330 ميليارد ريال عنوان 
شده بودجه مصوب سال 1397 آن سازمان است. 

همچنين س��ازمان مذك��ور داراي 1250 ميليارد ريال 
درآمد اختصاصي اس��ت كه در صورت تحق��ق تمامًا در 
اختيار آن س��ازمان براي انجام برنامه ه��ا و فعاليت هاي 

پيش بيني شده اش قرار خواهد گرفت.
رقم در نظر گرفته شده در اليحه بودجه 98 براي واردات 
كاالهاي اساسي، نهاده هاي كشاورزي، دارو و تجهيزات 
پزشكي مبلغ 14 ميليارد دالر با نرخ ارز 4200 توماني به 

صورت مجزا پيش بيني شده است.
اساسا مقايسه ارقام بودجه اي مراكز مختلف و موضوعات 
متفاوت بدون ارايه و توجه به مباني محاسباتي، صحيح 
است زيرا بودجه دس��تگاه هاي اجرايي مختلف براساس 
شرح انجام خدمات و ميزان ماموريت هاي محوله و ميزان 
اس��تفاده از محرك هاي هزينه كه عمدتا نيروي انساني 
است، برآورد مي شود. ضمن اينكه با استقرار بودجه ريزي 
مبتني بر عملكرد اختص��اص بودجه به دس��تگاه هاي 
اجرايي براساس ميزان فعاليت انجام شده و قيمت تمام 
شده خدمات ارايه شده يا كاالي توليدي خواهد بود و در 

اين صورت مقايسه هاي انجام شده منطقي نيست.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي

خبر

سامانه پيامكي روزنامه تعادل
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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روي موج خبر

  جزئيات بودجه شركت هاي دولتي به صورت 
دقيق بررسي مي شود؛ مهر| 

احمد اميرآبادي فراهاني عضو كميس��يون تلفيق 
بودجه ۹۸ درباره بررسي بودجه ۹۸ در مجلس، گفت: 
امسال در كميسيون تلفيق به دنبال اين هستيم كه 
به رديف ها و بودجه شركت هاي دولتي هم توجه ويژه 
كنيم. او ادامه داد: هر سال كميسيون تلفيق بودجه، 
صرفا سرگرم تصويب تبصره ها مي شود، در حالي كه 
دو سوم بودجه كشور، بودجه شركت ها و يك سوم آن 
در رديف ها است. فراهاني خاطرنشان كرد: متاسفانه 
س��ال هاي قبل آن طور كه بايد و ش��ايد اين موارد 
مورد بررسي قرار نمي گرفت كه اميدواريم اين بار در 
كميسيون تلفيق، رسيدگي به بودجه شركت ها و 
رديف هاي بودجه بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

  بررسي كليات و تبصره هاي ارجاعي اليحه 
بودجه با حضور نوبخت؛ ايلنا| 

بررسي كليات و تبصره هاي ارجاعي اليحه بودجه 
سال ۱۳۹۸ كل كش��ور با حضور رياست سازمان 
برنامه و بودجه، مسووالن دس��تگاه هاي اجرايي، 
ديوان محاسبات و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��امي در دس��توركار روز يك شنبه كميسيون 
بهداشت قرار دارد. همچنين وضعيت منابع و مصارف 
كميته امداد امام خميني )ره( در اليحه بودجه سال 
۱۳۹۸ كل كشور با حضور مسووالن كميته امداد 
امام خميني )ره(، در اين كميسيون بررسي مي شود.

  واكنش سخنگوي هيات رييسه مجلس به 
توييت »آشنا«؛ تعادل| 

بهروز نعمتي، س��خنگوي هيات رييسه مجلس 
شوراي اسامي در توئيتر خود به اظهارات حسام 
الدين آشنا درباره شفافيت بودجه واكنش نشان داد. 
او در توييتي نوشت: »آقاي آشنا مدت ها است سعي 
دارد در مقام تئوريسين با انداختن توپ در زمين 
ديگران ناكارآمدي خود و دوس��تانش را بر دوش 
ديگران بياندازد. اينبار در بودجه ۹۸ كه تدويني از 
طرف دولت بوده را با ناآشنايي تحليل كرده است.
آقاي تئوريس��ين؛ مجلس تدوين گر نيست، ريل 
گذار است.هرجا اشتباه رفتي بايد به ريل برگردي.«

  فراكسيون نمايندگان واليي با حضور همتي 
سياست هاي ارزي را بررسي مي كند؛ فارس| 
حميدرض��ا حاجي باباي��ي رييس فراكس��يون 
نمايندگان واليي گفت: نشست مجمع عمومي 
فراكسيون نمايندگان واليي صبح يك شنبه ۱6 
دي در محل كميسيون تلفيق برگزار مي شود. او 
افزود: بناست در اين نشست و با حضور عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي سياست هاي پولي 

و ارزي كشور مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

  احتمال رد ط�رح افزايش تعداد نمايندگان 
با تصويب استاني شدن انتخابات؛ خانه ملت| 
نماينده مردم ش��هريار، قدس و مارد در مجلس از 
جم��ع آوري ۵۷ امضا براي در دس��تور قرار گرفتن 
طرح افزايش ۴۰ نماينده مجلس خبر داد و گفت كه 
اگر استاني ش��دن انتخابات رأي بياورد، اين طرح از 
دستور خارج مي شود. محمود شاه نشين در اين باره 
توضيح داد: اين طرح نيز به صورت جداگانه و موازي با 
طرح افزايش تعداد نمايندگان در دستور كار مجلس 
قرار دارد كه جلس��ات مختلفي را با دست اندركاران 
انتخابات گذرانده است و نهايتا طرحي در كنار قانون 
جامع انتخابات وزارت كشور مبناي كار قرار گرفت و 

اين موضوع نيز در دستور مجلس است.

  ورود سپاه به حوزه زيردريايي ها؛تسنيم|
فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقاب اسامي 
از ورود اين نيرو به حوزه زيرسطحي ها خبر داد و گفت 
كه دس��تاوردها در اين زمينه در رزمايش هاي آتي 
رونمايي مي شوند. سردار عليرضا تنگسيري درباره 
آمادگي هاي دفاعي اين نيرو در برابر تهديدات گفت: 
ما در آمادگي كامل به س��ر مي بريم و تمام تحركات 
دشمنان فرامنطقه اي را كه در منطقه ما حضور دارند 
زيرنظر داريم. سردار تنگس��يري درباره برنامه هاي 
نيروي دريايي س��پاه براي ارتقاي توان موش��كي، 
پهپادي و تكاوري اين نيرو تصريح كرد: روز به روز در 
حال ارتقاي توان رزمي نيرو هستيم حوزه زيرسطحي 

يكي از نيازهاي ما است كه بايد به اين سمت برويم.

  فيلترينگ پاك كردن صورت مساله و كاري 
حاشيه اي است؛باشگاه خبرنگاران|

عضو ش��وراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه 
فضاي مجازي به دليل در دسترس بودن اطاعات 
مورد نياز و تاثير بر افكار عمومي اهميت زيادي 
دارد، گفت: فيلترينگ پاك كردن صورت مساله 

و كاري حاشيه اي است.
عزت اهلل ضرغامي در مراسم اختتاميه جشنواره 
ابوذر در رشت گفت: با عملكرد درست رسانه اي 
اجازه ندهيم مردم سراغ رسانه رقيب بروند و بايد 
رس��انه ها پدافندي و آفندي عمل كنند و با ارايه 
كار جذاب و درست در پي جذب مخاطب باشند.

او با بيان اينكه، خبرنگاران جدا از كار كارمندي 
بايد در پ��ي اقناع و تاثيرگ��ذاري روي مخاطب 
باش��ند، افزود: خبرنگاران و فعاالن رس��انه بايد 
مخاطب شناس��ي و نياز سنجي مخاطب داشته 

باشند و براساس آن اقدام كنند.

    »محم�ودي« مدي�ركل دفت�ر ام�ور اتباع 
و مهاجرين وزارت كشور شد؛ وزارت كشور|

عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور طي حكمي 
»مهدي محمودي« را به مديركل دفتر امور اتباع 
و مهاجرين خارجي منصوب كرد. در حكم وزير 
كشور، به رسيدگي و نظارت به كليه امور اتباع و 
مهاجرين خارجي، جمع آوري اطاعات، آمار و 
مشخصات افراد ياد شده و به روز بودن آن، بررسي 
و ارايه راهكار هاي الزم به منظور جلوگيري از ورود 
غيرمجاز، اشتغال و اقامت غيرمجاز اتباع خارجي 

تاكيد شده است.

ايران2

عبور دومين اليحه مالي از ايستگاه نظارت مجمع تشخيص مصلحت

اليحه اصالح قانون مبارزه با پول شويي تصويب شد
روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام، به باتكليفي 
يكي از لوايح مالي پايان داد. اليحه اصاح قانون مبارزه با 
پولشويي كه سه بار از مجلس به شوراي نگهبان رفت، اما 
هر سه بار از س��وي اين شورا رد شد. هر چند آخرين بار، 
ش��وراي نگهبان اعام كرد كه آنچه اين شورا پيش تر به 
اين مصوبه مجلس ايراد گرفته بود، رفع ش��ده است، اما 
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تطابق اليحه 
با سياست هاي كلي نظام، اعمال نش��ده است. از اين رو 
بار ديگر آن را براي اصاح به مجلس مي فرس��تد. اشاره 
ش��وراي نگهبان به نظرات مجمع، ب��ه نامه اي با امضاي 
مرحوم آيت اهلل هاشمي شاهرودي، رييس پيشين مجمع 
تشخيص مصلحت نظام درباره اليحه اصاح قانون مبارزه 
با پولشويي بازمي گشت كه در ۴ بند به ۵ ماده اين اليحه 
ايراد گرفته بود. مواد )۱(، )2(، )۴(، )۵( و )۸( اليحه اصاح 
قانون مبارزه با پولش��ويي، از نگاه اعضاي هيات نظارت 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام كه مسووليت تطابق 
لوايح با سياست هاي كلي نظام را بر عهده گرفته اند، مغاير 
با سياست هاي كلي نظام بود. بند )۱( را اعضاي مجمع در 
جلسه چند هفته پيش خود اصاح كردند و بر اساس آنچه 
مصباحي مقدم سخنگوي مجمع گفته، ايرادات به بند 
)۵( و )۸( اليحه را هم در جلسه ديروز اصاح و به مجلس 
فرستادند. اين عضو مجمع، درباره سرنوشت مواد )2( و 
)۴( كه هيات نظارت مجمع پيش تر به آن ايراد گرفته بود، 
سخني نگفت، در عين حال تاكيد كرد كه با تصميم ديروز 
اعضاي مجمع، پرونده اين اليحه در مجمع بسته و براي 
اباغ به رييس جمهوري، براي رييس مجلس ارسال شد.

  ايرادات مجمع به چه بود
 رييس سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به 
ايرادات هيات نظارت اين مجمع به اليحه اصاح قانون 
پولشويي، ماده ۵ مصوبه مجلس را مغاير با بندهاي )۷(، 
)۱۳( و )22( سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي دانسته 
بود. به اعتقاد مجمع »در م��اده )۵( اصاحي از آنجا كه 
اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهاي دولتي از جمله 
ش��ركت ملي نفت ايران، سازمان گس��ترش و نوسازي 
صنايع ايران، بانك مركزي، بيمه مركزي و ... مي گردد كه 
خود ملزم به نظارت بر اجراي اين قانون در شركت هاي 
زيرمجموعه هستند و از سويي مي تواند در شرايط آتي، 
مخاطراتي را براي كش��ور ايجاد كند با سياس��ت هاي 

كلي اقتص��اد مقاومتي مغايرت دارد.« م��اده ۵ اليحه، 
ليستي از شركت ها، مشاغل و نهادها است كه مكلفند 
آيين نامه هاي هيات وزيران درباره مبارزه با پولشويي و 
تروريسم را اجرا كنند. مجمع اين ماده مصوب مجلس 
را مغاير با بند )۷( سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه 
اشاره به الگوي مصرف و برنامه ريزي براي ارتقا كيفيت 
توليدات داخل دارد، دانس��ته بود. همچنين اين ماده را 
مغاير با بند )۱۳( كه درباره افزايش ذخاير راهبردي گاز 
و نفت و توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز است و بند )22( 
كه از ش��فاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و 
روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار سخن مي گويد، 
عنوان كرده بود. از توضيحات دو عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام كه درب��اره جزييات تاييد اين مصوبه در 
مجمع سخن گفته اند، اينطور بر مي آيد كه بند )۵( بدون 

اصاحات به تاييد اعضا رسيده است. چنانكه مصباحي 
مقدم در گفت وگوي خ��ود با مهر به اص��اح ماده )۵( 
اشاره اي نكرد و تنها گفت كه »ماده ۸ )اصاح قانون مبارزه 
با پولشويي( اصاحيه داشت كه اين كار هم انجام شد و 

به تصويب رسيد.« 
ماده )۸( هم ك��ه هيات نظارت مجمع به آن ايراد گرفته 
بود، تش��كيل »مركز اطاعات مالي« بود كه بر اس��اس 
مصوبه مجلس، اين مركز يك موسسه دولتي تابع وزارت 
اقتصادي و دارايي است و اعضاي آن را گروهي از معاونان 
و گروه هاي كارشناسي تشكيل مي دهند. بر اساس آنچه 
نمايندگان تصويب كرده بودن��د، رييس و كاركنان اين 
مركز مي بايست »وثاقت و حسن شهرت«، »توانايي انجام 
وظايف«، »نداشتن هرگونه سابقه كيفري«، »سامت 
مالي، اخاقي و امنيتي« و »تعهد به اسام، انقاب، نظام 

اسامي، قانون اساسي و التزام عملي و اعتقادي به واليت 
فقيه« داشته باشند. نمايندگان تاييد شرايط اول، چهارم 
و پنجم اعضاي پيش��نهادي اين مرك��ز را هم منوط به 
دريافت تاييديه از سوي سازمان اطاعات سپاه و وزارت 
اطاعات كرده بودند. نمايندگان همچنين در تبصره اي 
»نحوه و سطح دسترسي به اطاعات مالي و اداري مربوط 
به جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم« را بر اساس 
دس��تورالعملي تعريف كرده بودند كه توس��ط شوراي 
عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تامين مالي 
تروريسم -كه اعضاي آن را مقامات ارشد سياسي، امنيتي 
و اقتصادي تشكيل مي دهند- تهيه و از سوي شوراي عالي 
امنيت ملي تصويب مي ش��ود. به گفته مصباحي مقدم 
اين ماده از اصاح قانون مبارزه با پولشويي با اصاحاتي 
به تاييد رس��يده است. مجيد انصاري ديگر عضو مجمع 

تشخيص مصلحت نظام هم تاييد كرده كه مصوبه مجلس 
با اصاحاتي جزئي در مجمع به تصويب رسيده است. هر 
چند هيچ يك از اي��ن دو نفر توضيحي درباره اصاحات 

انجام شده توسط مجمع ندادند.

  الحاق به كنوانسيون ها در انتظار تاييد
با تاييد اليحه اصاح قانون مبارزه با پولشويي، از ۴ اليحه 
مالي دولت، دو اليحه كه به قوانين داخلي باز مي گشت، 
به نتيجه رس��يد و حال دو اليحه ديگر كه بر اس��اس آن 
ايران بايد به كنوانس��يون »پالرمو« و كنوانسيون مبارزه 
با تامين مالي تروريسم »سي اف تي« بپيوندد، باقي مانده 
است. اليحه الحاق به پالرمو كه به دليل عدم تامين نظر 
شوراي نگهبان براي تصميم گيري به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ارسال شده است و در نوبت رسيدگي قرار 
دارد و اليحه الحاق به »س��ي اف تي« هم همچنان ميان 
مجلس و شوراي نگهبان دست به دست مي شود. در اين 
باره، شوراي نگهبان در سوم دي ماه در نامه اي به رييس 
مجلس اعام كرد كه مجلس ايرادات شوراي نگهبان به 
اليحه »سي اف تي« را برطرف نكرده، از اين رو اين شورا، 
اليحه را به مجلس بازگرداند. ديروز هم رييس كميسيون 
امنيت ملي مجلس از بررسي ۱2 ايراد باقي مانده شوراي 
نگهبان به اليحه الحاق ايران به »س��ي اف تي« خبر داد. 
به گفته حشمت اهلل فاحت پيش��ه »از 22 ايراد شوراي 
نگهبان، مجلس شوراي اسامي بر ۷ مورد از مصوبه خود 
اصرار كرد، لذا اين موارد مس��تقيما به مجمع تشخيص 

مصلحت نظام براي بررسي بيشتر رفت.«
ارجاع م��وارد اختافي درب��اره كنوانس��يون به احكام 
دادگاه هاي خارج از ايران، يكي از ايرادات شوراي نگهبان 
به مصوبه بود كه به اعتقاد فاحت پيشه »اين رويه اي در 
مورد تمامي كنوانس��يون ها بوده«، از اين رو، مجلس آن 
را براي تصميم گيري به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
فرستاده است.  اين نماينده مجلس همچنين تاكيد كرد 
كه» سه مورد از ايرادات را مجلس شوراي اسامي رفع كرد 
و شوراي نگهبان آن را پذيرفت، در ۱2 مورد باقي  مانده كه 
بيشتر مربوط به اصاح و تقويت حق شرط ها است، شوراي 
نگهبان مصوبات مجلس را نپذيرفت و مجددا به آن ايراد 
گرفت.« به گفته رييس كميسيون امنيت ملي، در جلسه 
امروز اين كميسيون با حضور عباسعلي كدخدايي قائم 

مقام دبير شوراي نگهبان، اين ايرادها بررسي مي شود.

سخنگوي شوراي نگهبان اعالم كرد

تاييد طرح اصالح قانون »صدور چك«
سخنگوي ش��وراي نگهبان اعام كرد كه اعضاي اين 
شورا، طرح اصاح قانون صدور چك را مغاير با موازين 

شرع و قانون اساسي ندانستند و آن را تاييد كردند.
»عباس��علي كدخدايي« روز شنبه در نشست خبري 
درباره اليحه الحاق دولت جمهوري اسامي ايران به 
كنوانس��يون بين المللي تامين مالي تروريسم اظهار 
داش��ت: اعضاي ش��وراي نگهبان تنها در دو بند نظر 
مجلس را تاييد كردند ولي بقيه ايرادات اين ش��ورا به 

اليحه CFT همچنان به قوت خود باقي است.
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه 
رويه مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي لوايح 
چهارگانه خاف قانون اساس��ي است، گفت: اين رويه 
از س��ال ۸۴ اجرا شده و روند جديدي نيست، از اين رو 
هيچ اشكالي به اين موضوع وارد نيست. وي خاطرنشان 
كرد: همچنين اعضاي شوراي نگهبان طرح تشكيل 
وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
دو ايراد به آن وارد دانس��تند و مغاير با قانون اساس��ي 
و شرع تش��خيص دادند. سخنگوي ش��وراي نگهبان 
يكي از ايرادات به طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي 
را نافي قوانين و مقررات قب��ل از انقاب عنوان كرد و 
يادآور شد: تش��خيص خاف شرع بودن آنها به عهده 
فقهاي شوراي نگهبان است و مجلس نمي بايست آن را 
بررسي مي كرد. كدخدايي اضافه كرد: اعضاي شوراي 
نگهبان همچنين اليحه عضويت جمهوري اسامي 
ايران در همكاري هاي تاييد صاحيت آزمايشگاهي 

آسيا- اقيانوسيه را مغاير قانون اساسي و شرع دانستند 
و ايراداتي را به آن وارد كردند. سخنگوي شوراي نگهبان 
يادآور شد: اعضاي اين شورا طرح اصاح قانون صدور 
چك را نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانستند 
و آن را تاييد كردند. كدخدايي همچنين از ايراد شوراي 
نگهبان به طرح اصاح قانون بودجه سال ۹۷ كل كشور 
خبر داد و گفت: مصوبه مجل��س در اين طرح مغاير با 
قانون اساسي است لذا در صورت لزوم متمم يا اصاحيه 
بودجه بايد از طريق دولت در اليحه اي تهيه و ارس��ال 
شود. وي اظهار داشت: اعضاي شوراي نگهبان اساسنامه 
شركت فناوري هاي پيشرفته ايران، اساسنامه شركت 
بازآفريني ش��هري ايران را نيز مغاير با قوانين ش��رع و 

قوانين اساسي نشناختند و آن را تاييد كردند.

  بررسي حداقلي شوراي نگهبان در انتخابات
كدخدايي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوالي 
درباره عملكرد برخي نمايندگان كه موجب هجمه به 
مجلس شده و اينكه چگونه بايد به نمايندگان مجلس 
نظارت شود، افزود: شوراي نگهبان بيش از 6 هزار نفر 
نامزد براي 2۹۰ كرس��ي را تاييد مي كند، قطعا افراد 
شايس��ته ديگري نيز مي توانند از مي��ان اين نامزدها 

انتخاب شوند.
وي ادامه داد: فقط معيار تاييد شوراي نگهبان نيست و 
در ادامه اين مردم هستند كه آن 2۹۰ نفر را از ميان 6 
هزار نفر انتخاب مي كنند. كدخدايي اضافه كرد: شوراي 

نگهبان بررسي حداقل شرايط كه در قانون انتخابات 
آمده اس��ت را در مورد نامزدها بررسي مي كنند براي 
مثال مي توان به مدرك كارشناسي ارشد نامزدها اشاره 
كرد ولي عاوه بر تاييد شوراي نگهبان مكانيزم ديگر، 
راي مردم است كه اين دو در كنار هم باعث انتخاب افراد 
مي شود. س��خنگوي شوراي نگهبان همچنين گفت: 
ابزاري براي شايسته سنجي در هيچ كجا نداريم كه اين 
مشكل بايد حل شود و بايد ابزاري براي شايسته سنجي 
داشته باش��يم. كدخدايي يادآور ش��د: استاني شدن 
انتخابات كه در مجلس در حال بررسي است و هر آنچه 
قانونگذار تعيين تكليف كند ما آماده اجراي آن هستيم. 
وي افزود: بعد از اباغ سياست هاي انتخابات از مجلس 
اين انتظار را داشتيم كه قانون انتخابات را اصاح كند 

زيرا قانون انتخابات كنوني نواقص زيادي دارد. 
يكي از خبرنگاران پرس��يد: يك��ي از معيارهاي تاييد 
صاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس تحقيقات محلي 
و استعام هاي چهارگانه است، فيلم هايي كه اخيرا از 
نمايندگان منتشر شده آيا نش��ان نمي دهد سازوكار 
اين تحقيقات دچار اشكال اس��ت و مسائل اخاقي و 
رفتاري نامزدها م��ورد توجه چنداني قرار نمي گيرد؟ 
كدخدايي پاس��خ داد: ما هميش��ه اعام كرده ايم كه 
ابزارهاي نظارتي ش��وراي نگهبان و همچنين قانون 
حداقلي است و ما مي توانيم به حداقل ها اكتفا كنيم، 
بيشتر از آن نيازمند يك قانون جامع و ابزارهاي ديگري 

مانند احزاب هستيم.

  نظرات كارشناسي
موضع شوراي  نگهبان  نيست

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا نمايندگان در 
مورد طرح استاني شدن انتخابات با شوراي نگهبان رايزني 
كرده اند، گفت: ما نسبت به همه مصوبات مجلس باشرط 
هستيم و هيچ گونه اظهارنظري نداريم. سخنگوي شوراي 
نگهبان ادامه داد: اظهارنظرات كارشناسي را كه هرجا الزم 
باش��د از ما درخواست كنند در اختيار آنها قرار مي دهيم 
ولي لزوما، اين نظرات شوراي نگهبان نيست .  كدخدايي 
يادآور شد: نظرات شوراي نگهبان بعد از دريافت مصوبه و 
اعام رسمي شوراي نگهبان است. بنابراين شورا پيشاپيش 
به هيچ كس قول نخواهد داد و قول هم نداده است و فقط 
بحث هاي كارشناسي اعام ش��ده است.  وي در پاسخ به 
سوال ديگري در مورد اينكه مجلس به دليل گستردگي 
بودجه ش��ركت هاي دولتي به جزييات اين موضوع ورود 

نمي كند آيا امسال اين شورا به جزييات بودجه شركت هاي 
دولتي ورود مي كند، تاكيد كرد: در چند س��ال گذشته 
مرتبا شوراي نگهبان با اين ايراد روبرو بود، امسال مجلس 
همت بيشتري را براي درج اينگونه بودجه ها كه چندان 
آشكار نيستند، دارد؛ اميدواريم نمايندگان بتوانند بودجه 
ش��فاف تري را براي س��ال ۹۸ تصويب كنند. سخنگوي 
ش��وراي نگهبان همچنين درباره اينكه اليحه بودجه با 
تاخير به مجلس ارايه ش��ده است بنابراين با تاخير هم به 
شوراي نگهبان خواهد آمد آيا سازوكاري داريد كه بطور 
همزمان با مجلس بودجه در اين شورا بررسي شود، گفت: 
ما در سال هاي گذشته همين كار را كرديم و همزمان كه در 
مجلس مواد بودجه تصويب مي شد در شوراي نگهبان هم 
بطور غيررسمي بررسي مي شد. تا زماني كه مصوبه نهايي 
به دست ما برس��د، آمادگي بود كه در زمان تعيين شده 
اعام نظر كنيم بنابراين امسال هم اين كار را خواهيم كرد.

گزارش عراقچي به اشرف غني 
درباره مذاكره با طالبان

معاون سياسي وزير امور 
خارج��ه كش��ورمان در 
جريان سفر خود به كابل با 
اشرف غني رييس جمهور 
و  دي��دار  افغانس��تان 

گفت وگو كرد.
 به گ��زارش ايس��نا، در 
اين دي��دار كه در قصر »گلخانه ارگ« انجام ش��د، 
دوطرف در رابطه به اهميت مناسبات همه جانبه 
دولت با دولت، پروس��ه صلح به رهبري و مالكيت 
افغان ها و چگونگي استفاده بهتر از بندر چابهار بحث 

و تبادل نظر كردند.
بر اساس آنچه سايت رياست جمهوري افغانستان 
اعام كرده اس��ت، س��يد عباس عراقچ��ي معاون 
وزارت خارجه ايران نيز در اي��ن ديدار در رابطه با 
رايزني اخير مقامات ايراني با طالبان به رييس جمهور 
افغانستان گزارشي ارايه داد و از تعهد دولت ايران به 
اصل رهبري و مالكيت حكومت افغانستان در تداوم 
پروسه صلح، به رييس جمهور افغانستان اطمينان 
داد. همچنان در اين ديدار تاكيد شد كه در تمام ابعاد 
با هماهنگي بيشتر كار صورت گيرد تا نتيجه موثر به 

دنبال داشته باشد.

 اظهار تاسف ايران براي 
وزير خارجه انگليس

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارجه اي��ران تاكيد كرد: 
اظه��ارات وزي��ر خارج��ه 
انگليس عجوالنه، نادرست و 
نوعي دخالت در امور داخلي 
يك كشور مس��تقل است.  
بهرام قاسمي در واكنش به 
برخي اظهارات مداخله جويانه و ناپسند وزير امور خارجه 
انگليس و بيان ادعاها و به كارگيري واژگان نابجا و غلط 
نس��بت به ايران، گفت: از به كارگيري چنين عبارات و 
اصطاحاتي توسط ايشان عليه ايران ابراز تاسف مي كنم. 
متاسفانه وزير خارجه انگليس طي روزهاي اخير در چند 
نوبت در خصوص موضوعي كه اصوال ارتباطي به كشور 
متبوع وي ندارد، اظهاراتي عجوالنه و نادرس��ت مطرح 
كرده است كه گوياي عدم اشراف كافي ايشان به موضوع 
بوده و به نوعي مداخله در امور داخلي يك كشور مستقل 
است.  اين ديپلمات ارشد كش��ورمان افزود: وزير امور 
خارجه انگليس به كارنامه دولت متبوعش در خاورميانه 
در دهه ها و س��ال هاي اخير نگاه كند و بررسي كند كه 
سياس��ت ها و حمايت هاي دولت انگليس از گروه هاي 
تروريستي و كش��ورهاي متجاوز چه فجايع انساني و 

بحران هايي را براي ملت هاي خاورميانه رقم زده است.

حفظ نظام در گرو تاثيرگذاري 
گفتمان اصالح طلبي

ريي��س فراكس��يون اميد 
مجلس ش��وراي اسامي 
حف��ظ نظ��ام را در گ��رو 
تاثيرگ��ذاري گفتم��ان 
اصاح طلبي دانست و تاكيد 
ك��رد: برخي رس��انه هاي 
خارجي ك��ه مي خواهند 
نظام را ناكارآمد جلوه دهند به دنبال القاء ناكارآمدي 
اصاح طلبان هس��تند كه بايد همه دوستداران نظام 
اس��امي به خصوص رقب��اي جري��ان اصاح طلب 

هوشيار باشند.
محمدرضا ع��ارف در ديدار با اعضاي تش��كل مجمع 
فرهنگيان ايران اس��امي با ياددآوري ش��رايطي كه 
فراكسيون متبوعش ش��كل گرفت، تصريح كرد: در 
زمان انتخابات مجلس دهم به دليل رد صاحيت هاي 
صورت گرفته كساني را در برخي استان ها مورد حمايت 
قرار داديم كه بعدا مهم ترين وظيفه شان را در مجلس 

رودررويي با فراكسيون اميد تعريف كردند.
او با اشاره به حمايت فراكسيون اميد از دولت و با بيان 
اينكه برخي يادشان رفته كه چگونه بر سركار آمدند 
گفت: وزرايي كه مدعي اصاح طلبي هستند هماهنگي 

مناسبي با فراكسيون اميد ندارند.

  استعفاي وزرا به معناي 
فرار آنان نيست

رييس دفتر رييس جمهور 
تاكيد ك��رد: اينك��ه گفته 
مي شود با توجه به شرايط 
كشور وزرا با استعفاي خود 
پشت دولت را خالي مي كنند 
اصا چنين نيس��ت، هيچ 
وزيري پشت دولت را خالي 
نكرده است و استعفاي وزرا به معناي فرار آنان از دولت 
نيست. سيد محمود واعظي در گفت وگو با ايلنا، درباره 
گمانه زني كه مي گويند در اين شرايط اعضاي كابينه با 
استعفاي خودشان پشت دولت را خالي مي كنند و شايد 
با توجه به ش��رايط استعفاي وزرا و خروج آنان از كابينه 
ادامه دار باشد، گفت: كابينه هاي مختلف دنيا را رصد كنيد 
مشاهده مي كنيد كه حتمًا چنين تحوالتي در آنها هم 
وجود دارد. رييس دفتر رييس جمهور ادامه داد: يك روز 
شخصي در كابينه حضور دارد و روزي ديگر جايش را فرد 
ديگري مي گيرد. وي خاطرنشان كرد: همين مساله اي 
كه در خصوص استعفاي وزير بهداشت پيش آمد؛ شما 
مرتب در كابينه هاي اروپايي و امريكايي مي بينيد. يك 
فرد ممكن است روابطش با نخست وزير و رييس جمهور 
كشورش خوب باشد اما به هر دليلي نسبت به بودجه اي 

كه در اختيار دارد معترض است.

 وزارت علوم موسساتي 
براي اعزام دانشجويان ندارد

وزي��ر عل��وم و تحقيقات و 
فناوري اطاعات ايران گفت: 
وزارت عل��وم، مجموعه اي 
به عنوان موسس��ات اعزام 
دانش��جو به خارج كش��ور 

ندارد.
منصور غامي در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران، درباره اقدامات وزارت علوم در مورد 
موسسات اعزام دانشجو، گفت: وزارت علوم، مجموعه اي 
به عنوان موسسات اعزام دانشجو به خارج از كشور ندارد، 
به اين موسس��ات نه مجوز داده شده و نه تاييد شده اند؛ 
متاسفانه عده اي از عاقه مردم براي اينكه فرزندان خود 
را براي ادامه تحصيل به كش��ور هاي ديگر اعزام كنند 
سوءاستفاده كردند، البته از گذشته هم اين تخلفات بوده 

و شكايت هايي هم از اين تخلفات وجود دارد.
وزير علوم و تحقيقات و فناوري با اشاره به اينكه قوه قضاييه 
بايد به شكايات اخير در مورد اين تخلفات، رسيدگي كند، 
اظهار كرد: اگر مواردي به وزارت علوم ارجاع شود، حتما 
با مكانيزم هايي كه داريم؛ اطاع رساني در اين زمينه را 
بيشتر مي كنيم، همچنين وزارت علوم مي تواند در حوزه 
معاونت دانشجويي مردم را راهنمايي كند تا مردم گرفتار 

چنين برنامه هايي نشوند.
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»تعادل«سناريويعمليواگذاريپروژههاينيمهتمامرابررسيميكند

همزمانباتعديلنرخارزدرآبانماهرويداد

واگذاريارزانبهشرطعدمتغييركاربريوقيمتگذاري

كاهش سرعت تورم صادركننده

هفته گذشته بود كه محمدمهدی مفتح، نماينده عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ش��ورای اسالمی با 
اشاره به وضعیت بحراني طرح هاي نیمه تمام در سراسر 
كشور تصريح كرد: تعداد پروژه های نیمه تمام کشور به 
اندازه ای زياد است که اگر تمام بودجه عمرانی ۳۰ سال 
کشور را در شرايط قبل تحريم به پروژه های نیمه تمام 
تخصیص دهی��م و هیچ پروژه جدي��دی آغاز نکنیم، 

اجرای آنها ۱۵ سال طول می کشد.
اعمال تحريم هاي امريكا علیه ايران سبب شده تا تكاپو 
براي يافتن راه هاي عملي براي اقتصاد كشور افزايش 
يابد و حجم انب��وه پروژه هاي نیمه تمام عمراني يكي 
از مس��ائل اصلي اقتصادي ايران اس��ت. سال گذشته 
مركز پژوهش هاي مجلس اتمام پروژه هاي نیمه تمام 
را نیازمن��د ۵۰۰ هزار میلیارد تومان س��رمايه گذاري 
دانست، رقمي كه نه تنها سال گذشته امكان پذير نمود 
بلكه براي امسال و سال آينده با توجه به شدت تحريم ها 
سخت تر هم خواهد بود، هر چند كه با توجه به افزايش 
نرخ تورم بر اين رقم هم افزوده شده است، ولي واگذاري 
به بخش خصوص��ي نیز پرس��ش هاي فراواني ايجاد 
مي كند. با اين همه از آن جايي كه هیچ راه حلي در بخش 
دولتي و عمومي قابل تصور نیست، به نظر مي رسد در 
نهايت چاره  اي جز اين وجود ندارد ولي يك كارشناس 
اقتصادي در گفت وگو با تعادل، از كاستن قیمت ها در 
صورت عدم تغییر در كاربري و تعیین قیمت دفاع كرد.

وجود بی��ش از 7۰ هزار طرح عمراني نیمه تمام ملي و 
استاني در كشور كه براي تكمیل آنها حداقل نیاز به ۵۰۰ 
هزار میلیارد تومان سرمايه گذاري هست، نشان دهنده 
تداوم يك وضعیت اشتباه بر اقتصاد كشور است. به بیان 
ديگر حجم باالي پروژه هاي نیمه تمام نشانگر آن است 
كه اين اشتباه صرفا محصول يك دولت يا يك دوره، بلكه 
ناشي از يك نگرش غلط در ذهن سیاست گذاران است. 
در سال ۱۳68 كه اولین سال پس از جنگ ايران بود، 
دولتمردان تصمیم به سازندگي و ساختن ويرانه هاي 
ناشي از جنگ گرفتند. شايد در ذهن دولتمرداني كه 
8 سال جنگ با دشمن خارجي را تجربه كرده بودند، 
سازندگي و توسعه امري سهل تر از تنشي بود كه ايثار 
و خون بخش جدايي ناپذير آن بودند. اين نگرش شايد 
مسبب گرفتن تصمیماتي بزرگ در هر سال بودجه اي 
و هر برنامه توسعه اي شد. در سال ۱۳68 قرار بوو ۱8۱ 
طرح ملي به بهره برداري برس��د ولي در عمل تنها ۳۱ 
طرح معادل ۱7 درصد پروژه ها آماده ش��دند و از سال 
بعد آن نیز، دولت به جاي توقف تعريف پروژه هاي جديد 
و تكمیل پروژه هاي قبلي دوباره ۱۳9 طرح ديگر را به 
تصويب رساند. اين روند در سال هاي بعد نیز ادامه يافت، 
آنقدر كه تعداد پروژه هاي نیمه تمام به بیش 7۰ هزار 
پروژه رسید. پیش تر احمد توكلي در میانه دهه 8۰ كه 
وضعیت بهتر از امروز بود، در تحلیلي 9 زيان اقتصادي 
براي نیمه تمام بودن اين طرح ها برشمرد؛ از جمله اتالف 
منابع محدود، افزايش هزينه تمام شده به گونه اي كه در 
برنامه سوم هر سال تاخیر سه هزار میلیارد تومان تعهد 
جديد براي دولت به وجود آورد و عدم نفع ناشي از تاخیر. 

بررسي هاي او نش��ان مي دهد اگر بازدهي سرمايه ۱۵ 
درصد باشد، به ازاي هر سال تاخیر در بهره برداري ۱۰ 
هزار میلیارد تومان عدم نفع كه معادل ۵8 درصد بودجه 
مصوب سال ۱۳86 بود گريبان دولت را خواهد گرفت. 
همچنین آغاز ه��ر طرح جديد با ايج��اد درآمد براي 
صاحبان عوامل تولید تقاضاي كل را افزايش مي دهد 
كه اگر طرح در زمان معقول به اتمام برسد، ظرفیت كل 
تولید باال مي رود ولي هنگامي كه اثر ظرفیتي به شكل 
يك جريان و بطور مداوم ظاهر مي شود، اثر درآمد بر آن 
پیشي مي گیرد و منجر به تورم خواهد شد. البته تبعات 
اقتصادي اين تاخیرها آنقدر زياد است كه يك نماينده 
اسبق مجلس در گفت وگو با تعادل مدعي شده اگر اين 
پروژه ها به شكل رايگان هم به دست بخش خصوصي 
برس��د به ش��رطي كه قیمت گذاري و تغییر كاربري 
صورت نگیرد، بازهم اقتصاد كش��ور وضعیت بهتري 

خواهد داشت تا امروز.

   طرح هاي كارشناسي نشده در تمام كشور 
ديده مي شود

هادي حق شناس، نماينده اسبق مجلس در رابطه با 
مشكالت پروژه هاي نیمه تمام به تعادل گفت: يكي از 
اصلي ترين مشكالت كشورهاي جهان سوم مانند ايران، 
بیش از آنكه كمبود منابع باشد، عدم تشخیص اولويت ها 
است. البته منابع در هر اقتصادي محدود است و همین 
امر اهمیت توجه دقی��ق و اولويت گذاري را دو چندان 
مي كند. به همین دلیل است كه در شهرستاني نیازمند 
به مدرسه و فضاي آموزشي، استاديومي ساخته شده با 
هزينه هاي گزاف اما كاربري كم. به اعتبار ديگر چه كسي 
مي خواهد اهمیت ورزش جوانان و وجود فضاي الزم 
براي آن را ناديده بگیرد اما اين در حالي مطرح خواهد 
بود كه امكان آموزش براي دانش آموزان فراهم باشد. 
حتي براي برخي از مناطق كشور مي شد با هزينه اي 
كمتر چند سالن ورزشي براي بانوان و آقايان ساخت 
ولي به جاي آن استاديومي بزرگ ساختند كه به بهبود 

وضعیت ورزش منطقه هم كمك نمي كند. 
او ادامه داد: از اين دست مثال ها در پروژه هاي عمراني 
ف��راوان وجود دارد، مثال من دي��دم در برخي از مراكز 
استان ها براي اتصال راه میان بخش هاي مختلف، در 
حالي كه اتوبان وجود دارد، آزاد راه مي زنند. يا در برخي 
مناطق كه راه ريلي معمولي وجود دارد، به دنبال قطار 
سريع السیر مي روند حال آنكه در آن بخش نیاز اصلي 
مردم بیمارس��تان و درمانگاه است. هنگامي كه ده ها 
مثال از اين دست را مي توان يافت، آن گاه مي توان از يك 
كج كاركرد بزرگ در پروژه هاي عمراني كشور نام برد.

وي با رد مرتبط دانس��تن اين مشكالت به چند سال 
اخیر گفت: كج كاركردي به اين وسعت، ماحصل رفتار 
غلط در يك يا دو دوره نیس��ت و وضعیت فعلي نتیجه 
چند دهه هزينه ش��دن هاي اضافي اما بدون پشتوانه 
كافي بوده است. اين میان يقینا اگر مركز پژوهش هاي 
مجلس س��ال پیش گفته براي اتمام پروژه هاي نیمه 
تمام فعلي كه به 7۰ هزار مي رسند، نیاز به ۵۰۰ تا 6۰۰ 

هزار میلیارد تومان سرمايه است، بايد بدانیم چند برابر 
اين عدد ارزش امروز سرمايه گذاري هاي انجام شده در 

طرح هاي نیمه تمام است.
حق شناس با تشبیه پروژه هاي نیمه تمام به مستاجري 
كه يك مسكن نیمه تمام در دست خود دارد، افزود: حال 
اين مس��تاجر هزينه هاي گوناگون سفرهاي داخلي و 
خارجي و مهماني هاي بزرگ را هم برعهده گرفته است. 
حال آنك��ه اگر صرفه جويي مي كرد و هزينه اتمام كار 
مسكن نیمه ساز خود را مي پرداخت اكنون از شر هزينه 
اجاره بها راحت بود و هر سال نیز نگران افزايش اجاره ها يا 
اسباب كشي نبود. اين هزينه مازاد در اين مثال معادل 
اجاره بهاي ماهانه است و در كشور معادل ارقامي است 

كه هر ساله هزينه مي شود اما نتايج الزم نمي گیرد.
اين عضو اسبق مجلس شوراي اسالمي با اشاره به سهم 
۳۰ درص��دي بودجه هاي عمران��ي از بودجه عمومي 
كش��ور گفت: اگر رقمي كه ظرف سه سال گذشته به 
پروژه ه��اي عمراني تعلق گرف��ت را با هم جمع كنیم 
حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان شد كه به اين اعتبار بايد 
۱2 س��ال معادل اين رقم به پروژه هاي عمراني تعلق 
گیرد ت��ا به مرحله بهره برداري برس��ند. البته اين كار 
نشدني است و نمي توان كشور را ۱2 سال منتظر نگه 
داشت. به همین دلیل با وجود مشكالتي كه وجود دارد 
دولت ناچار اس��ت به بخش خصوصي تن دهد و امید 
داشته باشد تا سرمايه آنها بتواند اين گره كور را باز كند. 
اقتصاد علم كمبود منابع است و مديران بايد يك اقدام 
شجاعانه انجام دهند و لیست پروژه ها را در هر استان 

به مردم اعالم كنند. به نظر من اگر اين پروژه ها با قیمت 
سفر هم به بخش خصوصي واگذاري شود به شرط اينكه 
امكان تغییر كاربري و قیمت گذاري به آنها داده نشود، 
براي كشور سود بیشتري دارد تا اينكه همچنان به دلیل 

گذشته زمان منابع هنگفتي هدر روند. 

   چاره اي جز واگذاري به مردم نمانده است
وي در دفاع از بحث خود افزود: هر طور و با هر منطقي 
كه به اين مساله نگريسته شود، منطقي نیست، پروژه ها 
بین چهار ت��ا پنج برابر زمان پیش بیني ش��ده، زمان 
ببرند و هزينه نهايي آنها بیش از س��ه برابر هزينه هاي 
پیش بیني شده اولیه باشد. اثر اجتماعي چنین روندي 
كه به كاهش اعتماد مردم منجر مي ش��ود اين اس��ت 
كه مردم تصور مي كنند كلنگ هر پروژه اي كه زمین 
مي خورد زماني و هزينه اي چند برابر بیشتر از آن چه كه 
مسووالن گفته اند به همراه دارد. چنانچه بناي دولت 
بازگش��ت اعتماد به مردم است بايد عمال اين واقعیت 
را نشان دهد كه دولت كارفرماي خوبي نیست و بهتر 
است حتي المقدور مردم به عنوان كارفرما مطرح باشند 
و دولت نیز در بخش هايي كه نیاز است و در شرايطي كه 

عملي است به میدان بیايد.
حق شناس در پاسخ به سوالي مبني بر میزان انباشت 
زيان پروژه هاي نیمه تمام عمراني گفت: انباشت زيان 
در مورد طرح هايي مي تواند مطرح شود كه بخواهند آن 
را با ابزار اقتصادي بسنجند. هنگامي كه دولت اقدام به 
ساخت استاديوم، راه، بیمارستان، مدرسه و... مي كند 

به صرفه اقتصادي اين مساله نگاه نمي كند چرا كه اين 
پروژه صرفه اقتصادي مس��تقیمي ندارند و بهتر است 
آن را تعطیل كند. دولت ها عمدتا در چنین طرح هايي 
نگاه انتفاعي ندارند وگرنه به هیچ عنوان عقاليي نیست 
براي ساختن فرودگاهي در دورترين نقطه ايران معادل 
۱۰۰ میلیارد تومان هزينه ش��ود و سپس با هفته اي 
يك پرواز انتظار بازگشت سرمايه اولیه از آن را داشت. 
حال آنكه توجیه اين پروژه نه بازگشت اقتصادي بلكه 
زيرس��اخت هايي است كه براي توس��عه و آباداني آن 
منطقه ايجاده شده است. به همین دلیل از مجموع ۵۰ 
فرودگاه كشور تنها ۱۰ درصد آنها صرفه اقتصادي دارد 
ولي مابقي هر چند از نظر اقتصادي زيان ده هستند اما 
از نظر اجتماعي به رشد آن منطقه كمك كردند. هدف 
دولت ها از اجراي پروژه هاي عمراني تقويت زيرساخت 

و فراهم آوردن شرايط براي توسعه است.
حق ش��ناس در پاس��خ به س��وال ديگري در رابطه با 
چگونگي روند واگذاري طرح هاي نیمه تمام در مناطق 
محروم نیز گفت: طبعا در مناطق محروم، ساختن يك 
بیمارس��تان و درمانگاه براي بخش خصوصي توجیه 
اقتصادي ن��دارد اما دولت مي تواند اي��ن پروژه ها را به 
اتمام برساند ولي بهره برداري از آن را به دست پزشكان 
آن منطقه بسپارد. حتي اگر پس از اين نیز باز هم پروژه 
جذاب نبود، دولت بايد با پرداخت يارانه آن را توجیه پذير 
كند. البته سخت افزار آماده هزينه ها را كاهش مي دهد 
ولي بهتر است يارانه مستقیم خود را افزايش دهد ولي 

اين پروژه ها نیمه كاره باقي نمانند.

گروه اقتصاد كالن|
نرخ تورم ۱2 ماهه کاالهای صادراتی ايران در آبان ماه 
سال جاری به ۱۱8.۵ درصد رسیده و از طرف ديگر تورم 
نقطه به نقطه نیز در اين کاالها برابر 2۴۰ درصد است. با 
اين حال آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه رشد 
شتابان ماه هاي اخیر اين ش��اخص در آبان ماه تا حد 
زيادي تعديل شده است.با  اينكه نرخ تورم ماهانه آبان 
۵.8 درصد بوده اما نسبت به رقم ۱7.۵ درصد مهرماه 
كاهش فراواني داش��ته است.  شاخص بهای کاالهای 
صادراتی ايران يکی از انواع شاخص های قیمت است 
که تغییرات سطح عمومی قیمت کاالهای صادراتی 
غیرنفتی را نشان می دهد و با توجه به اينکه در جريان 
بررسی اين تغییرات، قیمت ارزی کاالهای صادراتی 
به ريال تبديل می ش��ود، تغییرات اين شاخص ناشی 

از تغییرات قیمت محصوالت و نوسانات نرخ ارز است.

   عوامل موثر بر شاخص صادركننده
به گزارش »تعادل« شاخص بهاي كاالهاي صادراتي در 
ايران يكي از انواع شاخص هاي قیمتي است كه تغییرات 
س��طح عمومي قیمت كاالهاي غیرنفتي صادراتي را 
براساس قیمت )FOB( نشان مي دهد. هدف بررسي 
و محاسبه ش��اخص بهاي كاالهاي صادراتي، نمايش 
نوسان و تغییرات قیمت كاالهاي غیرنفتي صادر شده 
توسط صادركنندگان اس��ت. شاخص بهاي كاالهاي 
صادراتي در ايران از س��ال ۱۳۳8 به عنوان يكي از سه 
گروه اختصاصي ش��اخص بهاي عمده فروشي كاالها 
در اي��ران، در اداره آمار اقتص��ادي بانك مركزي تهیه 
مي شده اس��ت. با توجه به افزايش صادرات غیرنفتي، 
ضرورت تهیه ش��اخص بهاي كااله��اي صادراتي به 
عنوان يك شاخص مستقل، از سال ۱۳76 مورد تايید 
مسووالن بانك مركزي قرار گرفت. شاخص مذكور در 
سال هاي ۱۳8۳ و ۱۳9۰ مورد تجديدنظر قرار گرفت 
و سیس��تم طبقه بندي اقالم اين ش��اخص براساس 
سیستم هماهنگ ش��ده توصیف و كدگذاري كاالها 
تعیین ش��د. جامعه آماري اين گزارش، كلیه واحدها 
و ش��ركت هاي صادركننده كاالهاي غیرنفتي در كل 
كشور است، همچنین چارچوب آماري طرح، فهرست 
كلیه شركت هاي صادراتي است كه در زمینه صادرات 
كاالهاي غیرنفتي فعالیت داش��ته و شرايط استمرار 

صادرات و امكان اخذ قیمت ارزي واحد كاال را دارند.
بر اس��اس آمار بانک مرکزی ايران ش��اخص بهای 

کاالهای صادراتی ايران در ۱2 ماهه منتهی به  آبان 
ماه س��ال جاری نسبت به دوره مش��ابه پیش از آن 
۱۱8.۵ درصد افزايش داش��ته است. رشد شاخص 
نقطه به نقطه اين ش��اخص )درص��د تغییر آبان ماه 
جاري نسبت به آبان سال گذشته( نیز رقم 2۴۰.2 
درصد را نشان مي دهد. همچنین بر اساس گزارش 
بانك مركزي شاخص بهای اين کاالها در هشت ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱62.6 درصد افزايش را نش��ان می دهد. با اين حال 
نرخ ماهانه اين شاخص در آبان ماه ۵.9 درصد شده 
كه عدد بااليي محسوب مي شود، اما نسبت به رقم 
رشد ماهانه مهر )۱7.۵ درصد( تعديل زيادي داشته 
است. اين موضوع نشان مي دهد كه از سطح شتاب 
حركتي ش��اخص بهاي صادراتي كاسته شده است. 
البته رش��د ماهان��ه ۵.9 درصدي طي ي��ك ماه نیز 
رقم قابل توجهي به حس��اب مي آيد، زيرا در برخي 
ماه ها، حتي تورم نقطه به نقطه نیز كمتر از اين رقم 
قرار داش��ت. اما جهش ارزي ماه هاي اخیر، اثر قابل 
توجهي بر شاخص ها گذاشته و بیشترين اثر نیز بر 

شاخص بهاي صادراتي بوده است.
ب��ا توجه به اينكه در تهیه ش��اخص به��اي كاالهاي 
صادراتي، قیمت ارزي كاالهاي صادر شده به قیمت 
ريالي تبديل مي شود، تغییرت اين شاخص نمايانگر 
تغییرات قیم��ت كاالهاي صادر ش��ده در بازارهاي 
جهاني و نوسانات نرخ ارز است. عوامل موثر بر شاخص 

صادراتي را مي توان »تقاضا و كش��ش بازار جهاني«، 
»امكان��ات داخل��ي«، »تبلیغ��ات«، »ويژگي هاي 
اقتصادي ب��ازار جهاني« و »قوانین و سیاس��ت هاي 
داخلي و خارجي موث��ر در بازرگان��ي« عنوان كرد. 
اين عوامل ارزش محصوالت صادراتي را تحت تاثیر 
قرار مي دهد اما عالوه بر موارد باال در تهیه ش��اخص 
صادراتي، قیمت ارزي كاالهاي صادر شده به قیمت 
ريالي تبديل مي شود و تغییرات اين شاخص نمايانگر 
»تغییرات قیمت كاالهاي صادر شده در بازار جهاني« 
و »نوسانات نرخ آزاد ارز« است. بنابراين مي توان عنوان 
كرد ك��ه كاهش يا افزايش نرخ آزاد ارز در محاس��به 
شاخص صادراتي موثر است. بررسي ها نشان مي دهد 
كه روند ش��اخص بهاي صادراتي، همس��ويي قابل 

توجهي با نرخ ارز در بازار آزاد داشته است. 

   محصوالت  نباتی
محصوالت نباتی نیز در اين مدت نسبت به ماه پیش 
از آن 9.7 درصد کاهش قیمت صادراتی داشته اند که 
تغییرات شاخص بهای آن ها در  آبان ماه نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته 22۴.۴ درصد افزايشی بوده است.

اين کاهش بیشتر ناشی از پايین آمدن شاخص بهای برخی 
از اقالم نظیر پسته برابر ۱۴.6 درصد، زعفران 9.۱ درصد، 
خرما 6.۱ درصد، کشمش و سبزه 2.۱ درصد، پودر عصاره 
شیرين بیان 6.7 درصد و مغز بادام با 6.۱ درصد بوده است.

چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی نیز نسبت به مهرماه 

سال جاری 28.8 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه 
سال گذش��ته ۱72.۴ درصد افزايش را نشان می دهد. 
ش��اخص بهای محصوالت صنايع غذايی، نوشابه ها و 
توتون در  آبان ماه سال جاری نسبت به ماه پیش از آن 
چهار درصد کاهش را نشان می دهد و اين در حالی است 
که ش��اخص بهای اين محصوالت نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته 22۰.۴ درصد افزايش داشته است.

   محصوالت معدنی
در ماه مورد بررسی، کاهش شاخص بهای برخی از اقالم 
مانند روغن صنعتی معادل ۱۱.6 درصد، کنسانتره مس 
6.۱ درصد، موم پارافین ۵.7 درصد، سیمان دو درصد، 
روغن موتور 6.۵ درصد و پودر باريت 6.۱ درصد سبب 
شد تا شاخص قیمت گروه محصوالت معدنی به میزان 
۱.9 درصد نسبت به ماه پیش از آن کاهش داشته باشد.

شاخص قیمت اين گروه در مقايسه با ماه مشابه سال 
گذشته 2۳8 درصد افزايش را نشان می دهد.

   صنايع شیمیايی و صنايع وابسته
در ماه مورد گزارش، شاخص قیمت گروه محصوالت 
صنايع شیمیايی و صنايع وابسته با کاهشی معادل 
6.2 درصد مواجه ش��د که اين کاهش بیشتر تحت 
تاثیر پايین آمدن ش��اخص بهای تعدادی از اقالم به 
ويژه استیرن برابر ۱8.2 درصد، منو اتیلن گاليکول 
۱2.2 درصد، کود اوره ۴.9 درصد، پودرها و مايعات 
شوينده 7.7 درصد، آمونیاک ۱.۳ درصد، دودسیل 
بنزي��ن 6.۱ درص��د، ش��امپو ۱۵.۱ درصد، س��ود 
کاستیک 6.۱ درصد، اکسید مولیبدن هفت درصد 
و چسب، ضد زنگ، کريستال مالمین و اسپری رنگ 
هريک معادل 6.۱ درصد بود. در اين ماه، ش��اخص 

بهای متانول ۳.6 درصد افزايش يافت.
ش��اخص بهای اين گروه نس��بت به ماه مشابه سال 

گذشته برابر ۳۰7.2 درصد افزايش يافته است.

   مواد پالستیک و کائوچو و مصنوعات آن
در  آبان ماه سال جاری، شاخص بهای گروه پالستیک و 
کائوچو و مصنوعات آن ها نسبت به ماه قبل از آن معادل 
8.2 درصد کاهش داشته و اين کاهش بیشتر ناشی از 
پايین آمدن شاخص قیمت پلی اتیلن سبک به میزان 
8.2 درصد، پلی اتیلن سنگین ۱۰.۳ درصد و شیلنگ 
پالستیکی، الستیک رويی موتورسیکلت، پلی وينیل 

کلرايد و پلی کربنات هر کدام به میزان 6.۱ درصد بود.
شاخص بهای اين گروه نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل 

برابر 2۱6.8 درصد افزايش را نشان می دهد.

   مواد نسجی و مصنوعات از اين مواد
در اين ماه، کاهش ش��اخص بهای اقالمی مانند فرش 
پشمی دست باف معادل ۱۰.۵ درصد، فرش ماشینی 
۱۱ درصد، گونی پروپیلن 6 درصد، الیاف پلی استر 2۱.۵ 
درصد و موکت، پوشاک نوزاد و پارچه تورباف هر يک 
به میزان 6.۱ درصد موجب شد تا شاخص بهای گروه 
مواد نسجی و مصنوعات از اين مواد نسبت به ماه قبل 

به میزان 9.9 درصد کاهش يابد.
شاخص بهای گروه مذکور معادل ۱۳۵.۳ درصد باالتر 
از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

   فلزات معمولی و مصنوعات آن ها
در ماه مورد بررس��ی، شاخص بهای گروه فلزات معمولی 
و مصنوعات آن ها نسبت به ماه قبل به میزان 7.۴ درصد 
کاهش داش��ت. کاهش مذکور عمدتا در اثر پايین آمدن 
ش��اخص قیمت برخی از اقالم به وي��ژه آهن کالف گرم 
معادل ۵.۳ درصد، شمش روی 6.۵ درصد، تیرآهن 9.۱ 
درصد، شمش سرب 8.۳ درصد، انواع لوله گالوانیزه 6.۱ 
درصد و فرومولیبدن 7.۴ درصد بود.شاخص قیمت اين 
گروه نیز نسبت به  آبان ماه س��ال گذشته 22۳.۱ درصد 
رش��د کرده است. بر اس��اس اين گزارش، شاخص بهای 
گروه های پوس��ت و چرم و محصوالت چرمی 6.۱ درصد 
نسبت به ماه قبل کاهش و 22۵.۳ درصد نسبت به  آبان ماه 
سال گذشته افزايش داشته و از سوی ديگر، چوب و اشیای 
چوبی ۳.۳ درصد نسبت به مهرماه ماه سال جاری کاهش 
و 268.6 درصد نس��بت به ماه مشابه سال قبل افزايش را 
نش��ان می دهد. انواع کفش نیز 6.۵ درصد نسبت به ماه 
پیش از آن کاهش يافته و در مقابل 228.6 درصد نسبت 

به  آبان ماه سال قبل افزايش داشته است.
مصنوعات ساخته ش��ده از انواع سنگ، فلزات معمولی و 
مصنوعات آن ها، ماش��ین  آالت مکانیکی و ادوات برقی 
و وس��ايل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری به ترتیب 6.8 
درصد، 7.۴ درصد، ۵.2 درصد و 6.2 درصد نسبت به ماه 

قبل از آن کاهش شاخص بها را داشته است.
اين گروه ها همچنین نس��بت به ماه مشابه سال قبل نیز 
به ترتیب با افزايش شاخص بهای 2۳۴ درصدی، 22۳.۱ 

درصدی، 2۴۱.۴ درصدی و 2۰9.۳ درصدی داشته اند.
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اختالف در اعداد مراكز آماري 
موجب بي اعتمادي مي شود

مهر|ريیس مركز آمار ايران با بیان اينكه اختالف 
در اعداد مراكز آماري باليي بزرگ اس��ت كه موجب 
بي اعتمادي در مردم مي شود، گفت: اعتماد اساس 
توسعه دنیاست.امیدعلي پارس��ا در جلسه شوراي 
برنامه ريزي و توسعه استان همدان با تاكید بر اينكه 
اساس توس��عه در جامعه اعتماد است و آمار درست 
باعث افزايش اعتماد مي شود، گفت: سال 9۵ نخستین 
سرشماري اينترنتي- تبلتي كشور انجام و ركورد ۴8 
درصد سرشماري اينترنتي از طريق تبلت به جا ماند.

پارسا بابیان اينكه از سال 9۵ در نظام آمار اصالحاتي 
به وجود آمد كه باعث تحول خوب��ي در حوزه آمار و 
ديتا شد، گفت: ۴8 درصد مردم ايران فرم سرشماري 
را اينترنتي تكمیل كردند كه با توجه به میانگین دنیا 
آمار خوبي است.وي با بیان اينكه برآورد براي موفقیت 
سرشماري اينترنتي ۱۵ درصد بود اما كار بزرگي انجام 
ش��د، گفت: عزم ملي و همگرايي تمام دستگاه هاي 
اجرايي و عزم سه قوه موفقیت در سرشماري اينترنتي 
كشور را موجب مي شود.ريیس مركز آمار ايران با تاكید 
بر اينكه اختالف در آمار مراكز آماري باليي بزرگ است 
كه اين مساله موجب بي اعتمادي در مردم مي شود، 
گفت: اعتماد اساس توس��عه دنیاست.پارسا تاكید 
كرد: آمار درست و كارشناسي باعث حركت درست 
و اصولي دستگاه ها بر اساس يك نقشه راه مي شود و 
بايد برنامه ها بر اساس كار كارشناسي باشد.وي با اشاره 
به اينكه به فرموده مقام معظم رهبري دستكاري در 
آمارها گناه كبیره است، گفت: مرجع اصلي آمار در 
كش��ور مركز آمار ايران است كه از جامعیت كامل و 
استاندارد برخوردار است.پارسا از ارايه آمار تورم و رشد 
اقتصادي از س��وي بانك مركزي انتقاد كرد و يادآور 
شد: تا پیش از جنگ جهاني در همه دنیا 7۰ درصد 
آمار رشد اقتصادي را بانك هاي مركزي مي دادند اما 
از جنگ جهاني به بعد نهاد جديد به اسم مركز آمار را 
ايجاد كردند و واحد تولیدكننده تورم و رشد اقتصادي 
در بانك مركزي بايد با مركز آمار ادغام شود.نماينده 
مردم تويسركان در مجلس ش��وراي اسالمي نیز با 
بیان اينكه رعايت عدالت از نكات اساس��ي و مهم در 
تمام تصمیمات است، اظهار داشت: اليه بندي عدالت 

مالحظات خاص خود را مي خواهد.

انباشت 3460 خودرو 
در گمرك شهید باهنر

فارس|مديركل گمرك ش��هید باهنر اس��تان 
هرم��زگان، گفت: ۳۴6۰ خ��ودرو در اين گمرك 
انباشت شده و به دلیل آ نكه هنوز اظهار نشده اند، 

نمي دانیم چه تعداد با ارز دولتي وارد شده است.
مهدي رضايي مديركل گمرك شهید باهنر استان 
هرمزگان در جريان بازديد معاون فني گمرك از 
وضعیت گمرك شهید رجايي بندرعباس درمورد 
تعداد خودروهاي دپو شده در گمرك شهید باهنر، 
اظهار كرد: در حال حاضر طبق آخرين آمار ۳۴6۰ 
خودرو سواري در اين گمرك دپو شده و قرار است، 
براساس پیشنهادي كه به سران قوا ارايه شده در 

صورت تصويب ترخیص خواهند شد. 
وي در پاس��خ به اين س��وال خبرن��گاران كه چه 
تعداد از اي��ن خودروها با ارز ۴2۰۰ توماني دولتي 
وارد ش��ده اس��ت، تصريح كرد: نمي دانیم كه چه 
مقدار از آنها با ارز دولتي وارد ش��ده، به دلیل آنكه 
هنوز به گمرك اظهار نكرده اند.  مديركل گمرك 
ش��هید باهنر اس��تان هرمزگان افزود: بیشتر اين 
خودروهاي س��واري ترانزيت داخلي خواهند شد 
و در يك م��اه اخیر بیش از 2۰۰ خودرو به گمرك 

باهنر آمده است. 
رضايي افزود: از زماني ك��ه واردكنندگان خودرو 
شنیده اند قرار اس��ت مصوبه اي براي واردات اين 
خودروها تصويب شود، حجم واردات آ نها بیشتر 
ش��ده و تعداد زيادي از اين س��واري ها به گمرك 
باهنر  آمده است. بیش��تر خودروهاي انباشته در 
گمرك شهید باهنر استان هرمزگان مربوط به دو 

برند هیونداي كره و نیسان ژاپن است. 

كشف ۲4۷ مورد
قاچاق انسان در گمرك

گمرك|گمرك جمهوري اسالمي ايران از كشف 
2۴7 مورد قاچاق انسان در 9 ماه امسال خبر داد.

ماموران گمرك با هوش��یاري و رصد يك محموله 
تجاري موفق به كشف يك مورد قاچاق انسان شدند و 
با اين كشف، آمار كشفیات قاچاق انسان از ابتداي سال 

جاري تاكنون به 2۴7 مورد افزايش يافت.
مام��وران گمرك بازرگان با هوش��یاري و رصد يك 
محموله خروجي به وسیله دستگاه ايكس ري موفق 
شدند يك نفر را كه در میان بار اين كامیون مخفي شده 
بود، شناسايي و كشف كنند. مقصد كامیون تركیه 
بود و اين فرد در محفظه بار كامیون ترك، حامل بار 
كود اوره مخفي شده بود؛ بنابراين گزارش؛ با تجهیز 
گمركات به دستگاه هاي ايكس ري و ديگر تجهیزات 
كنترلي و افزايش دانش و تخصص ماموران گمرك 
كشفیات قاچاق انسان افزايش يافته و از ابتداي سال 

جاري تاكنون به رقم 2۴7 مورد رسیده است.
افراد كش��ف ش��ده عموما زنان و م��ردان تبعه 
كشور هاي همسايه و در میان آنها گاهي كودكان 
هم مشاهده شده اس��ت. ماموران گمرك ايران 
در سال گذشته موفق شدند ۵۵۰ كشف قاچاق 
انس��ان را به نام خ��ود ثبت كنند.آمار ها نش��ان 
مي دهد كه كشفیات قاچاق انسان در سال جاري 
رشد قابل توجهي داشته است. كشفیات قاچاق 
از س��وي گمرك ايران، اين س��ازمان را در صدر 
گمركات موفق جهان قرار داده و توانسته در دو 
سال پي در پي مقام نخست را در كشفیات قاچاق 

در جهان از آن خود كند.



يادداشت

خبر

بانك و بيمه4
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تعيين تكليف ۶۰ صرافي غيرمجاز تا پايان سال

ثبات بازار ارز همزمان با اصالح نظام بانكي

افزايش سرمايه و رتبه برتر بانك ايران زمين تعيين سياست  پولي در پستوهاي اداري
اعضاي هيات مديره، هيات عامل، مديران ارشد، مديران 
و روساي ش��عب سراسر كش��ور بانك ايران زمين، به 
منظور تشريح اهداف بانك درسالن همايش هاي هتل 

المپيك گرد هم آمدند.
به گ��زارش روابط عمومي بانك اي��ران زمين، در اين 
گردهمايي، عبدالمجيد پورسعيد مديرعامل بانك با 
اشاره به تغيير نقش شعب در شرايط كنوني بانكداري 
اظهار داش��ت: ارايه خدمات با كيفيت به مشتريان در 
تمامي زمان ها و مكان ها از اولويت هاي بانك ايران زمين 
است. مديرعامل بانك ايران زمين با اشاره به اقدامات 
موثر انجام شده جهت توس��عه زيرساخت هاي بانك 
ايران زمين بيان داشت: در بانكداري امروز رسالت ما با 
گذشته متفاوت است، اكنون نقش شعب تعريف ديگري 
پيدا كرده است؛ در حال حاضر زمان و مكان به معناي 
آنچه در گذشته بوده وجود ندارد. بانك ها بايد در تمامي 
زمان ها و مكان ها، به تمامي مشتريان خدماتي مناسب 
و با كيفيت ارايه كنند.مجتبي شيرواني قائم مقام بانك 
ايران زمين، با نگاهي به اهداف سال 1400 اين بانك، 
از آماده س��ازي زير س��اخت ها به منظور پياده سازي 
بانكداري ديجيتال سخن گفت و اظهار كرد: قدرت هر 
سازماني در اتحاد دروني آن سازمان تعريف مي شود كه 

بانك ايران زمين در اوج آن قرار دارد. 
وي تاكيد كرد: با اقداماتي كه در حوزه هاي مختلف بانك 
از جمله افزايش سرمايه اين بانك صورت گرفته است تا 
پايان سال آينده بانك ايران زمين به رتبه دوم بانك هاي 
خصوص دست مي يابد.در ادامه هادي قديمي معاون 

عمليات بانكي با اشاره به استفاده از نيروهاي جوان در 
سمت روساي شعب اين بانك، اظهار داشت: اگر بپذيريم 
كه نيروهاي انساني يك سازمان مهم ترين سرمايه هاي 
آنها است بايد در حفظ اين سرمايه ها و انتقال دانش و 
تجربه هاي آنها به نيروهاي جديد و تازه وارد كوشا بود.

وي افزود: در سال هاي گذشته ما براي تحقق اين امر 
از نيروهاي بازنشسته  شبكه  بانكي، براي انتقال دانش 
و تجربه استفاده كرديم، و امروز شاهد اين هستيم كه 
قريب به اتفاق روساي ش��عب ما از نيروهاي جوان و با 
تجربه متعلق به بانك ايران زمين هستند، كه اميدواريم 
با تالش مضاعف آنها شاهد رشد و بالندگي بانك باشيم. 
در اين مراسم، فرهاد اينالويي معاون فناوري اطالعات 
نقش��ه راه بانكداري ديجيتال و تحوالت شعب در اين 

بانكداري را براي حاضرين تشريح كرد. 
اينالوئي با اش��اره ب��ه اهميت همراه بان��ك در آينده 
بانكداري اظهار داش��ت: بانكداري مبتني بر موبايل يا 
موبايل بانكينگ يا همراه بانك تحولي در نظام بانكداري 
است، و در حقيقت در آينده مشتريان بيشتر امور خود 

را از اين طريق پيگيري خواهند كرد. 
در بخش هايي از اين همايش طرح هاي تس��هيالتي 
كارساز ايران زمين و بانكداري مدرن شامل دستگاه هاي 
pos، كارت هاي هديه، بخش هاي جديد همراه بانك و 
تجهيز منابع و بخشودگي جرايم بدهكاران بانك ايران 

زمين براي روساي شعب تشريح شد. 
در پايان اين گردهمايي از بيست رييس شعبه برتر بانك 

با اهداء لوح و جايزه تقدير شد. 

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
به دنبال كاهش ن��رخ اونس جهاني طال به 1285 دالر، و 
اعالم نرخ دالر در روز ش��نبه 15 دي 97 در بازار س��نا به 
قيمت 10600 تومان و نرخ يورو به قيمت 12550 تومان، 
نرخ طال و سكه نيز با اندكي كاهش نسبت به هفته قبل، 
روند با ثباتي را طي مي كند و نرخ هرگرم 18 عيار 332 هزار 
تومان، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 438 هزار تومان، 
سكه طرح جديد 3 ميليون و 640 هزار تومان، نيم سكه 
1 ميليون و 900 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 170 
هزار تومان، سكه گرمي 640 هزار تومان اعالم شده است. 
به گ��زارش تعادل، بازار س��نا همچنين ن��رخ ميانگين 
نرخ هاي ارز براي روز پنج شنبه را نيز براي دالر 10731، 
يورو 12483، درهم 2940، يوآن 1602، پوند 13643، 

ليرتركيه 2118 تومان اعالم كرده است. 
در ب��ازار آزاد نيز نرخ دالر باالتر از 10600 و در بازار هرات 
نيز بين 10600 تا 10700 و درهم بين 2910 تا 2980 
تومان اعالم شده است. در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي 
نرخ رسمي 6 ارز را كاهش و نرخ 25 ارز از جمله يورو و پوند 
را افزايش داد و نرخ دالر و 7 ارز ديگر نيز ثابت ماند. نرخ هر 
دالر امريكا روز شنبه پانزدهم دي ماه بدون تغيير 42 هزار 
ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس با 717 ريال افزايش 
53 هزار و 434 ريال و هر يورو نيز با 37 ريال رشد 47 هزار 

و 774 ريال ارزش گذاري شد.

   افزايش نرخ دالر بانكي
بانك ها بار ديگر نرخ خريد دالر را افزايش دادند و به حدود 
10 هزار و 500 تومان رساندند. نرخ خريد دالر در شعب 
ارزي بانك ها كه مجوز آن در نيمه نخست سال جاري از 
سوي بانك مركزي به بانك ها داده شد، در روز چهاشنبه 
هفته گذش��ته 10 هزار و 405 تومان بود كه بانك ها در 
نخس��تين روز از هفته جاري )15 دي( نرخ خريد دالر را 

افزايش داده و به 10 هزار و 499 تومان رساندند.
از سوي ديگر نرخ خريد يورو در بانك ها نيز با افزايش همراه 
بود، بطوريكه قيمت خريد هر يورو در روز چهارشنبه 11 
ه��زار و 909 تومان بود و امروز ب��ه 11 هزار و 966 تومان 
رسيده است. همچنين هر پوند انگليس را نيز با كاهش 

حدود 120 توماني 13 هزار و 371 تومان مي خرند.
نرخ فروش هر يورو مس��افرتي در شعب ارزي بانك هاي 
عامل نيز 12 هزار و 446 تومان است كه با احتساب كارمزد 
بانك عامل و بانك مركزي به حدود 12 هزار و 800 تومان 
مي رسد. هر لير تركيه 1930 تومان، درهم امارات 2880 

تومان و پوند انگليس 13 و 600 تومان است.

   ثبات بازار ارز با اصالح نظام بانكي
از سوي ديگر، دكتر همتي رييس كل بانك مركزي نيز در 
اين زمينه اظهار داشت كه طي چند ماه اخير، تمركز بانك 
مركزي بر بازار ارز و تالش براي ايجاد ثبات در اين بازار، اين 
تصور را موجب شده است كه بانك مركزي از موضوع مهم 
اصالح نظ��ام بانكي غفلت كرده يا آن را به تأخير انداخته 
است. طي سه ماه گذشته براساس مصوبات شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا و با تشكيل كميته نقدينگي 
و بازار پول متش��كل از جمعي از صاحبنظران اقتصادي، 
پولي و بانكي و مسولين بانك مركزي و طي جلسات متعدد، 
برنامه هاي الزم براي اين امر خطير طراحي شده است و 
به ياري خداوند متعال به تدريج و با تأييد مراجع ذي ربط 
اجرايي خواهد شد. معضالت پيش انباشته در نظام بانكي و 
حساسيت اين امر نيازمند دقت نظر و تدبير الزم در اصالح 
نظام بانكي است پرهيز ازتعجيل، تداوم ثبات بازار پول و 
صيانت از سپرده هاي مردم، پيش شرط هاي هر اقدامي 
در اين زمينه است.مضافا كه بانك هاي كشور بي وقفه در 

خدمت اقتصاد كشور و جامعه خواهند بود
از سوي ديگر، در مورد ثبات نسبي نرخ دالر در كانال 10 
هزار تومان كه عده اي آن را صوري و با فشار محدوديت هاي 
بانك مركزي و نظ��ام بانكي در س��قف تراكنش مبلغ و 
همچنين كاهش چك هاي تضميني در گردش ارزيابي 
كرده اند، امير خجس��ته نماينده مجلس گفت: كاهش 
قيمت دالر ت��ا 10 هزار تومان حاص��ل يك برنامه ريزي 

منطقي بود، اما عده اي چنين برداش��ت كردند كه گويا 
قيمت واقع��ي دالر 20 هزار تومان بوده و قيمت 10 هزار 
تومان غيرواقعي و صوري است درحالي كه اين برداشت 
غلط است.وي افزود قيمت دالر از 19 و 20 هزار تومان به 
10 هزار تومان رسيده ولي متاسفانه قيمت اجناس پايين 
نيامده و با باالترين حد قيمت كه با دالر 20 هزار توماني 
رسيده بود با اين برگش��ت بر روي قيمت اجناس ذره اي 
تاثير مثبتي نداشت.نماينده همدان و فامنين ادامه داد: 
كاهش قيمت دالر تا 10 هزار تومان حاصل يك برنامه ريزي 
منطقي بوده و از اين بابت از رييس كل بانك مركزي هم 
قدرداني مي كني��م كه البته كاهش قيمت دالر به معني 

قيمتي است كه كمتر از قبل از نرخ صعودي آن بازگردد.
عضو هيات رييس��ه كميسيون اصل 90 مجلس تصريح 
كرد: انتقاد بنده از اين بابت است كه چرا با وجود كاهش 
قيمت دالر، اجناس هنوز به قيمت هاي سابق بازنگشته و 
گويا با دالر 20 هزار توماني محاسبه مي شود؟ انتقاد بنده 
از مسووالن دولتي است كه نتوانسته اند قيمت اجناس را با 
قيمت ارز هماهنگ كنند نه كساني كه با تدبير خود قيمت 

دالر را كنترل كرده و بازار ارز را آرام كرده اند.
 

    ركود صنعت طال با پيش فروش سكه 
همچنين رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
طال و جواهر با بيان اينكه ذائقه مردم در خريد طال تغيير 
كرده اس��ت، گفت: س��رمايه گذاري روي ارز و سكه طال 
مناسب نيست و مردم بهتر است طالي ساخته شده بخرند.

سيدحجت شفايي در گفت وگو با ايِبنا با بيان اين مطلب 
اظهار داشت: مردم مي توانند به جاي خريد ارز و سكه كه 
قيمت آن در نوسان است، طالي ساخته شده بخرند كه 
هم قابليت اس��تفاده زينتي دارد و ه��م مي توان روي آن 

سرمايه گذاري كرد.
وي با بيان اينكه، خريد طالي ساخته شده، به اشتغال در 
كشور نيز كمك مي كند، افزود: شاخصه اي كه قيمت طال 
را مشخص مي كند، قيمت هاي جهاني و نرخ ارز آزاد است.

ريي��س اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنندگان طال، 
جواهر، نقره و س��نگ هاي قيمتي ايران با اشاره به پيش 
فروش سكه توسط بانك مركزي در سال گذشته، اظهار 
داشت: البته مردم تمام س��كه هاي پيش فروش شده را 
خريداري نكرده اند اما دست كم نيمي از افرادي كه سكه 
پيش خريد كردند، مردم بودند. پيش فروش سكه باعث 
ركود در صنعت طال و جواهر شده و توليدكنندگان طال، 
طال فروشان و بنكداران ضرر كرده اند. از ابتداي سال جاري 
تاكنون ميزان سود تمامي اين واحدها زير صفر بوده است.

وي تصريح كرد: بيشتر واحدهاي توليد كننده طال از ابتداي 
سال توليدي نداشته اند و در بخش عرضه نيز تنها چراغ 
فروشندگان روشن بوده و بيشتر اجناس موجود مربوط 
به سال هاي قبل است.شفايي همچنين نسبت به خريد 
طالي آب شده از سوي مردم هشدار داد و گفت: مردم وقتي 
طالي ساخته شده مي خرند، فاكتور دريافت مي كنند كه 
نشان مي دهد طالي ساخته شده چه ميزان وزن داشته و 
عيار طالي آن چه قدر است اما اين موضوع درباره طالي 

آب شده وجود ندارد. 

    ارز نيمايي، نوسان نرخ واقعي دالر
از سوي ديگر، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجل��س، با بيان اينكه بازار ارز به س��مت ثبات نرخ ها در 
حركت اس��ت، گفت: نرخ ارز نيمايي با مقداري نوس��ان 

مي تواند قيمت واقعي دالر باشد.
حسينعلي حاجي دليگاني در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به 
وضعيت بازار ارز، افزود: عوامل مختلفي در س��اماندهي 
ارزي موثر بوده اما مهم ترين اق��دام بانك مركزي توجه 
ب��ه رهنمودهاي مقام معظم رهب��ري )مدظله العالي( و 

توصيه هاي ايشان در اين حوزه بوده است.
نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسالمي با 
تاكيد بر اينكه تغيي��ر رييس كل بانك مركزي و عمل به 
رهنمودهاي رهبري به بهبود وضعيت بازار ارز و كس��ب 
موفقيت هايي در اين زمينه منجر شده است، افزود: دالر در 
مسير واقعي شدن نرخ خود قرار گرفته و به زودي تنش ها 

پايان مي يابد.وي در پاسخ به اين سوال كه نرخ دالر تا چه 
اندازه كاهش مي يابد و به سطح واقعي خود نزديك خواهد 
شد، تصريح كرد: نرخ ارز نيمايي با مقداري نوسان مي تواند 
قيمت واقعي دالر باشد.اين نماينده مردم در مجلس دهم 
در خصوص تك نرخي شدن ارز، گفت: اگر دولت كاالهاي 
اساس��ي كه براي آن ارز 4٢٠٠ تومان در نظر گرفته شده 
را تامين كرده و مابه التفاوت ارز 4٢٠٠ تا ٨ هزار تومان را 
به نسبت سهم خانواده ها و هر كد ملي به حساب هر فرد 
ايراني واريز كند و آنها نيز بتوانند مبلغ را مديريت كنند 
بهترين راهكار براي تك نرخي شدن ارز را پيگيري كرده 
است.عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
تاكيد بر اينكه دولت بايد با برنامه مداري در پي واقعي سازي 
نرخ ها حركت كند، تصريح كرد: س��اماندهي ب��ازار ارز و 
سكه بازارهاي موازي را نيز به سمت ثبات نرخ ها هدايت 
خواهد كرد.حاجي دليگاني ادامه داد: ساماندهي نرخ ارز 
در ماه هاي اخير از سوي بانك مركزي با تغيير استراتژي 
نشان داد توجه به معنويات رهبري در هر حوزه اي مي تواند 

راهگشا باشد.

    طال غيركارشناسي ماليات مي دهد
اليحه اصالح ماليات بر ارزش افزوده طال از 9 به سه درصد 
كه ماه هاس��ت از سوي س��ازمان امور مالياتي به مجلس 
ارسال شده، هنوز بررس��ي و تعيين تكليف نشده است. 
بر اين اساس همچون 10 سال اخير ماليات بر كل قيمت 
طالي زينتي بسته و در هر چرخه ساخت و ذوب طال دوباره 
برقرار مي شود.به گزارش ايسنا، با شكل گيري تورم فزاينده 
از ابتداي سال جاري، بازارهاي سرمايه اي و غير سرمايه اي 
مانند بازار كاال تحت تاثير قرار گرفته اند. يكي از بازارهاي 
سرمايه اي مصرفي، بازار طالست و با اينكه به عنوان يك 
وسيله حفظ ارزش پول هميشه مطرح بوده، يكي از اقالم 
كاربردي و مصرفي نيز بوده است.عالوه بر شرايط تورمي 
كه روي قيمت طال اثر گذاشته اس��ت، ماليات بر ارزش 
افزوده نيز يكي از علل باال بودن قيمت اين كاالي مصرفي 
- سرمايه اي شده است؛ مالياتي كه بر كل قيمت طال بسته 
مي ش��ود و در هر چرخه ساخت و ذوب طال دوباره برقرار 
است.اين مساله در حالي است كه بسياري از فعاالن اين 
صنعت معتقدند كه ماليات بر ارزش افزوده نه بر وزن طال 
بلكه بايد بر دستمزد تبديل آن به اشكال مختلف بسته شود؛ 
چرا كه ادامه اين روند مي تواند به ورشكستگي بازار طال در 
كشور منجر شود. مجموع اين مسائل و گاليه طالفروشان 
باعث ش��د باالخره سازمان امور مالياتي اليحه اي را براي 
حذف اين نوع ماليات طراحي كند تا نرخ ماليات بر ارزش 

افزوده طال و جواهر از 9 به سه درصد كاهش يابد. اليحه 
كاهش ماليات بر ارزش افزوده طال كه از سال اواخر سال 
1396 در دستور جلسه كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي قرار گرفته اس��ت، در صورت تصويب 
مي تواند در كاهش قيمت طال و در نتيجه رونق گرفتن اين 
بازار بسيار اثرگذار باشد و به نفع مصرف كننده نيز خواهد 
بود؛ هرچند اين مساله مي تواند باعث افزايش صادرات اين 
كاال به خارج از كشور به دليل به صرفه شدن آن هم شود.

پيش از اين هم سيد كامل تقوي نژاد - رييس سازمان امور 
مالياتي - درباره نظر دولت مبني بر اخذ ماليات بر ارزش 
افزوده از طال گفته بود كه اگر زمان اجراي ماليات بر ارزش 

افزوده، اخذ ماليات از طال آغاز نمي شد، اين كار بهتر بود.
اما اكنون كه حدود 10 س��ال از اجراي آزمايش��ي قانون 
ماليات بر ارزش افزوده مي گذرد و پتانسيل صنعت بزرگ 
طال و جواهر را تحت تاثير قرار داده، مقرر شده اين قانون 
اصالح ش��ود و اليحه آن در ابتداي س��ال در كميسيون 
اقتصادي مجلس و س��ازمان امور مالياتي ارسال شده تا 
طبق آن اصل طال از ماليات بر ارزش افزوده معاف ش��ود 
اما هنوز اين اليحه براي تايي��د نهايي وارد صحن علني 

مجلس نشده است.
در همين باره نادر بذرافشان - دبير هيات مديره اتحاديه طال 
و جواهر، با اشاره به مشكالت پيش روي صنف طال و جواهر 
از مجلس خواست اصالح قانون ماليات برارزش افزوده را 

هرچه زودتر در صحن علني بررسي كند.
او همچني��ن ب��ا انتق��اد از ص��دور دس��تورالعمل هاي 
غيركارشناسي براي اين صنف اظهار كرد كه قوانين دست 
و پاگير و دس��تورالعمل هاي آني صنعت طال و جواهر را 
در مرز نابودي پيش برده است و اگر دولت از اين صنف و 
صنعت حمايت نكند بايد منتظر يك بحران جدي در اين 
بخش بود. ركود موجود در صنف و صنعت طال و جواهر را 
بي سابقه است و دولت و مجلس بايد به كمك اصناف بيايند.

دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر با اشاره به عوارض 
اجراي غيركارشناسي قانون ماليات برارزش افزوده تصريح 
كرد كه با اجراي اين قانون خريداران مصنوعات طال بطور 
قابل توجهي كاهش يافتند و ركود موجود در اين بازار باعث 
تعطيلي 50 درصدي صنف طال و جواهر و بيكاري خيل 

وسيعي از كارگران و فعاالن اين صنف شده است.
با طوالني شدن اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده به نظر 
مي رسد اراده اي براي حل مشكل ماليات برارزش افزوده با 
وجود همه جلسات هنوز وجود ندارد و با رسيدن به ماه هاي 
پاياني س��ال و موضوع اليحه بودجه سال 98، اصالح اين 

قانون به حاشيه رفته است.

 تعيين تكليف 60 صرافي
دادس��تان تهران با اش��اره به گزارش بانك مركزي در 
رابطه ب��ا تع��داد صرافي هاي غيرمج��از، گفت: حدود 
60 صرافي معرفي ش��ده اند كه تا پايان سال قرار است 
تعيين تكليف ش��ود.به گزارش تعادل، عباس جعفري 
دولت آبادي در حاش��يه نشس��ت با رييس اتاق تعاون 
ايران در رابطه با آخرين وضعيت پرونده شهرام جزايري 
اظهار داش��ت: پرونده ش��هرام جزايري ك��ه در يكي از 
شهرستان ها دستگير شده بود، چند وقت پيش به صدور 
كيفرخواست منجر گرديد و اين فرد در دادگاه بدوي به 
حبس نسبتا طوالني محكوم شده است، ولي از آنجايي 
كه حكم قطعي نيست پس از قطعيت، ميزان آن اعالم 
خواهد شد.دادس��تان تهران در مورد پرونده فردي كه 
در زمينه كاغذ چندي پيش دس��تگير شد، افزود: اين 
متهم در حال تحقيق و بازجويي اس��ت. در دادستاني 
پنج پرونده در رابطه با كاغذ مطرح است و حدود هشت 
نفر بازداشت شدند.در روزهاي اول رقم ارزي كه اعالم 
شد س��ي ميليون دالر بود، اما طبق اخرين تحقيقات، 
اين افراد ١٨٠ ميليون دالر ارز دريافت كرده يا فروخته و 
كاغذ وارد نكردند يا كاغذها را با تهيه فاكتورهاي صوري 

در بازار آزاد فروخته اند.
جعفري دولت آبادي آخرين وضعيت پرونده سكه ثامن 
را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: هم در پرونده سكه 
ثامن كه تا االن حدود چهارهزار نفر شكايت كرده اند و 
هم در پرونده طالفروشي شادي كه حدود دو هزار نفر 
شكايت كرده اند، عده اي با تبليغات، كاري را راه اندازي 
و اعتماد مردم را جذب مي كنن��د و بعد از چند وقت يا 
متواري شده يا اموال موجود تكافوي بدهي هاي آنها را 
نمي دهد.در پرونده س��كه ثامن با بدهي ٢٥٠ ميليارد 

توماني، حدود صد ميليارد تومان موجود است.
 وي تاكيد كرد: دس��تگاه هاي دولتي در اعطاي مجوز 
به اينگونه فعاليت ها واقعا باي��د مراقب كنند و اگر هم 
اعطاي مجوز صورت گرفت بايد نظارت داش��ته باشند.

خريد و فروش ارز صرفا از طريق صرافي هاي مجاز قابل 
اقدام خواهد بود و هرگون��ه خريد و فروش ارز در معابر 
جرم تلقي مي شود و به پليس دستور داده شده كه بدون 
وقفه در مورد اين نوع اقدامات برخورد شود تا به ثبات در 
حوزه ارز برسيم. جعفري دولت آبادي با اشاره به گزارش 
بانك مركزي در رابطه ب��ا تعداد صرافي هاي غيرمجاز، 
گفت: حدود 60 صرافي معرفي شده اند كه تا پايان سال 
قرار اس��ت تعيين تكليف شود و اميدواريم اين اقدام به 

كل كشور تسري يايد.

يك كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به ويژگي هاي بانك 
مركزي مس��تقل بيان كرد: در خص��وص بانك مركزي 
مستقل ادبيات مشخصي وجود دارد و مفهوم ملموسي 
است كه امروزه بيشتر به صورت كمي شده است. اما به طور 
خالصه بانك مركزي مس��تقل، بانكي اس��ت كه هم در 
ساختار، هم در انتصاب مديران و هم در سياست گذاري ها 
داراي استقالل باشد. بعد ديگر اين است كه بانك مركزي 
هم از نظر قانون و هم از نظر عمل اس��تقالل داشته باشد. 
براين اساس، بايد گفت كه بانك مركزي در سياست گذاري 
استقالل ندارد و سياست هاي مهم پولي و بانكي كشور در 

پستوهاي اداري تعيين مي شود.
علي چشمي در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: از اين حيث كه 
بانك مركزي بطور ساختاري داراي استقالل باشد، از اين 
وجه كه دولت در خصوص بودجه و فعاليت هاي مالي دولت 
مستقل باشد، حايز اهميت است. به عبارت ديگر مشكالت 
بودجه اي دولت نبايد بر بانك مركزي سلطه داشته باشد. 
اس��تقالل در ساختار به اين معني اس��ت كه اركان بانك 
مركزي به گونه اي س��اماندهي شوند كه نسبت به دولت 

عملكرد مستقلي داشته باشند. 
استاديار اقتصاد دانشگاه فردوسي عنوان كرد: بطور مثال 
در امريكا بانك مركزي داراي يك هيات اصلي است. نحوه 
انتصاب اين هيات اصلي توسط رييس جمهور و تاييديه 
آن توسط مجلس سنا به نحوي است كه امكان تغيير آن 
به راحتي ممكن نباش��د. يك ركن مهم در بانك مركزي 
امريكا، بانك مركزي منطقه اي اس��ت. 12 بانك مركزي 
منطقه اي در اين كش��ور وجود دارد كه هيات مديره اين 

بانك مركزي هاي منطقه اي توسط بانك هاي هر منطقه 
تعيين مي شوند. در حقيقت در اين بانك شاهد يك ساختار 
از پايين به باال هستيم و فعاالن بانكداري اقدام به انتخاب 
مديران بانك مركزي مي كنند. مس��اله مهم در استقالل 
بانك مركزي از پايين به باال بودن ساختار است يا به عبارت 
ديگر بخش بانكداري توسط بانك ها سازماندهي مي شود. 
چش��مي تصريح كرد: بنابراين هيات مديره اصلي فدرال 
رزرو توسط رييس جمهور و با كمك سناي امريكا انتخاب 
خواهند شد و از سوي ديگر هيات مديره بانك هاي مركزي 
بانك هاي هر منطقه انتخاب خواهند ش��د. در حقيقت 
2500 بانك در عضويت فدرال رزرو امريكا هس��تند. در 
حقيق��ت دو ركن در بانك مركزي امريكا وجود داش��ته 
كه يك ركن از باال ب��ه پايين بوده و ركن ديگر از پايين به 
باالست.اين دو ركن در حقيقت تعيين كننده شوراي اصلي 
فدرال رزرو هستند كه وظيفه تعيين سياست هاي پولي و 
مالي كشور بر عهده آن است. اين شورا در حقيقت كميته 
عمليات بازار باز نام دارد داراي اعضايي شامل هيات مديره 
اصلي و اعضايي از هيات مديره ه��اي بانك مركزي هاي 
منطقه اي است كه يك ساختار مستقلي نسبت به ساير 

نهادها و به خصوص دولت پيدا خواهد كرد. 
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانش��گاه فردوسي اظهار 
كرد: بنابراين مساله استقالل در اركان و ساختار، جنبه هاي 
مختلف ارتباط با دولت را مشخص خواهد كرد. اگر اين مدل 
را به درون بانك مركزي ايران ببريم، مشاهده مي كنيم كه 
اوال خبري از هيات مديره اصلي نيست. يك هيات عامل 
وجود دارد كه شامل رييس كل بانك مركزي و معاونان او 

است كه شانيت هيات مديره اصلي بانك مركزي امريكا را 
ندارد و شيوه انتصاب آن بسيار متفاوت است.

وي خاطرنش��ان كرد: در ايران تنها به انتصاب رييس كل 
بانك مركزي اهميت مي دهيم و معموال انتصاب س��اير 
اعضاي هيات عامل چندان اهميتي ندارد. شوراي پول و 
اعتبار بانك مركزي ايران كه مشابه كميته عمليات بازار باز 
است، متشكل از چند وزير اقتصاد سابق، به اضافه دو نفر 
صاحب نظر كه توسط رياست جمهوري انتخاب مي شود 
و ريي��س اتاق بازرگاني و اتاق تع��اون از بخش خصوصي 
در اين ش��ورا حضور دارند كه اين افراد سابقه فعاليت در 
حوزه بانكداري را ندارند. در حقيقت اين شورا مهم ترين 
تصميم��ات در حوزه پولي و بانك��ي را اتخاذ مي كنند اما 
ارتباطي با فعاالن حوزه بانكداري ندارند. اين ساختار در 
حقيقت بسيار وابسته به دولت است و چندان نمي تواند 

استقالل رفتاري داشته باشد. 
چشمي مطرح كرد: بانك مركزي كه در سياست گذاري 
داراي استقالل اس��ت داراي مكانيسم هاي كامال شفاف 
جهت اتخاذ سياست هاست. در حقيقت از قبل بيان مي كند 
كه چه برنامه هايي خواهد داشت. بطور مثال فدرال رزرو 
اعالم كرده كه سياس��ت هاي نرخ بهره بانكي براي چهار 
سال آينده به چه نحوي خواهد بود. وقتي بانك مركزي تا 
اين حد داراي شفافيت است و سياست هاي خود را اعالم 
مي كند، در حقيقت به اين معناست كه توانايي پيش بيني 
وضعيت اقتصادي كشور را خواهد داشت. بطور مثال فدرال 
رزرو تا سال 2040 دست به پيش بيني وضعيت اقتصادي 

امريكا زده است. 
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 تفاوت بيت کوين
با ساير رمزارزها

سرك نكشيدن به حساب های 
بانکی مردم

زهرا لطيفی|
اتريوم مانند بيت کوين از يک بالکچين توزيع شده 
عمومی اس��تفاده می کنند. ام��ا تفاوت های فنی 
بسياری بين اين دو وجود دارد که مهم ترين تفاوت 

در اهداف و قابليت هايشان است.
در حالی که بيت کوين و اتريوم هر دو بر اساس دفاتر 
توزيع ش��ده و رمزنگاری اند ام��ا از لحاظ تکنيکی 
متفاوت هستند. به عنوان مثال، زبان برنامه نويسی 
 Turing-complete مورد استفاده توسط اتريوم
اس��ت در حالی که زبان برنامه نويس��ی بيت کوين، 
مبتنی بر اسيک است. ساخت برنامه های مبتنی بر 
بالکچين عالوه بر تسلط بر فرآيندهای رمزنگاری 
و محاس��بات رياضی، نيازمند برنامه نويسی و کد 
نويسی پيچيده دارد. اما اتريوم به عنوان يک پلتفرم، 
بس��تری برای برنامه  نويس��ی مبتنی بر بالکچين 
فراهم کرده اس��ت. اين پلتفرم ب��رای قراردادهای 
 )Dapps( هوشمند و اپليکيشن های غير متمرکز
استفاده می شود که اين ويژگی، آن را از بيت کوين 
متمايز می کن��د. در قراردادهای هوش��مند تمام 
اطالعات مربوط به قرارداد کد نويس��ی ش��ده و به 
طور خودکار و بدون دخالت اش��خاص ثالث انجام 
می ش��وند و فعاليت ه��ای قرارداد هوش��مند قابل 
پيگيری و غير قابل برگشت هستند.در واقع بالکچيِن 
اتريوم مانند سيستم عاملی اس��ت که نرم افزارها و 
س��رويس های مختلفی می توانند روی آن فعاليت 
کنند. از طريق زبان برنامه نويسی solidity می توان 
اپليکيشن های غيرمتمرکز ساخت و مهمتر آنکه 
معامالت در اتريوم بر اساس قراردادهای هوشمند 
کار می کند. از لحاظ سرعت تراکنش اتريوم پيشتاز 
اس��ت. زمان تکميل بالک و زم��ان تاييد تراکنش 
در اتريوم ظرف مدت چند ثانيه انجام می ش��ود. در 
حاليکه تراکنش های بيت کوي��ن حدود ده دقيقه 
طول می کشد. اتريوم از رمزنگاری ethash و بيت 
کوين از الگوريتم های امنيتی SHA-256 استفاده 
می کند. يک اتفاق مهم در اتريوم حل مشکل مقياس 
پذيری در بالکچين اس��ت. راهکار اتريوم پارتيشن 
بندی است. پارتيشن بندی باعث می شود تراکنش ها 
بصورت موازی پردازش شده و ديگر نياز به ارسال، 
تاييد و همگام سازی بالک جديد با کل شبکه نباشد 
و اين مس��ئله باعث افزايش سرعت می شود.نحوه 
 محاسبه کارمزد نيز در اين دو متفاوت است. در اتريوم 
کارمزدها متناسب با پيچيدگی محاسباتی، پهنای 
باند استفاده ش��ده و فضای ذخيره سازی محاسبه 
می ش��وند. اما کارمزد تراکنش ه��ای بيت کوين بر 
اس��اس اندازه و زمان محاسبه می شوند. معامالت 
اتريوم در ثانيه و معامالت بيت کوين در دقيقه تاييد 
می شود. حداکثر تعداد سکه های بيت کوين ثابت و 
21 ميليون سکه اس��ت. اما تعداد سکه های اتريوم 
محدوديت ندارد و به تدريج تعداد بيشتری سکه نيز 
 )total supply(در حال استخراج است و عرضه کل
آن می تواند ادامه داشته باشد. اما به هرحال اتريوم 

تنها ارزی نيست که ظرفيت ثابت ندارد.
ارزش اتر )واحد پول اتريم( در کمتر از دو س��ال به 
ش��دت افزايش يافت و اتريوم توانس��ت دومين ارز 
ديجيتالی بزرگ دنيا ش��ود و زمينه را برای بوجود 
آمدن صدها ارز مجازی ديگ��ر فراهم کرد. مبحث 
قيمت ارزهای مجازی پيچيده و خارج از حوصله اين 
يادداشت است اما بطور خالصه عالوه بر رگوليشن، 
محدوديت ه��ای خريد و فروش، هيجان��ات بازار و 
عوامل سياس��ی )مانند تحريم ها(، می توان گفت 
عرضه کل س��که ها )total supply( اصلی ترين 
عامل در تعيين قيمت سکه هاست که خود شامل 
 Founder س��ه فاکتور می ش��ود.اولين فاکت��ور
coin يا تعداد س��که هايی اس��ت بنيان گذاران يا 
توسعه دهندگان برای خود نگه داشته تا در سال های 
آينده در بازه های زمانی به فروش برسانند. دومين 
فاکتور، نرخ اس��تخراج سکه است که قاعدتا هرچه 
سرعت اس��تخراج س��که باالتر باش��د، قيمت آن 
کمتر است. سومين فاکتور تعداد سکه های حبس 
ش��ده)Company Lockup( اس��ت ک��ه به 
سکه هايی گفته می شود که توسط کمپانی عامداٌ 
محبوس می شوند.به هر تقدير، بيت کوين و اتريوم 
دو هدف متفاوت را دنب��ال می کنند. بيت کوين به 
عنوان يک جايگزين برای پول ايجاد ش��ده است و 
بنابراين محدوده آن تراکنش ها، پرداخت و ذخيره 

ارزش است.

معاون وزير ارتباط��ات و فناوری اطالعات گفت: 
س��ازمان فناوری اطالعات ايران برای اس��تعالم 
وضعيت بس��ته حمايت��ی افراد به هي��چ يکی از 
حساب های بانکی مردم سرک نکشيد و هيچ گونه 

رصد و بررسی نيز انجام نشده است.
به گزارش ايِبنا، دولت به منظور حمايت از اقشار 
ضعيف و با درآمد پايين تر از س��ه مليون تومان با 
توجه به افزايش قيمت کاالهای اساسی بسته ای 
را به عنوان بسته حمايتی دولت در نظر گرفته است 
که قرار ش��ده تا بخشی از فشار بر طبقه ضعيف و 
متوس��ط جامعه را کاهش دهد؛ بر اس��اس اعالم 
محمد ش��ريعتمداری، وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی  اين بس��ته در حمايت از اقشار ضعيف 
نق��ش مهمی دارد و بالغ بر نيمی از مردم کش��ور 
مخاطب بس��ته حمايتی هستند چرا که کمتر از 
س��ه ميليون درآمد دارند و بايد برای دريافت اين 
بسته اقدامات الزم را انجام دهند؛ بسته حمايتی 
برای خانواده يک نفره 150 هزار تومان، خانواده دو 
نفره 200 هزار تومان، خانواده سه نفره 250 هزار 
تومان، خانواده چهارنفره 300هزار تومان و خانواده 

پنج نفره و بيشتر 350 هزار تومان است.



آمار معامالت 5 بازار سرمايه

در نگاهي به روند حركتي شاخص هاي بورسي امريكا بررسي شد

وال استريت سقوط يا صعود؟ 
گروه بورس|

 هفت��ه اخير ميالدي كه اولي��ن هفته كاري 2019 
بود، هفته چن��دان جالبي براي ش��اخص هاي وال 
استريت نبود. نگاه اجمالي به آنها نشان مي دهد كه 
در يك هفته اخير، شاخص داوجونز، S&P و نزدك 
ريزش هايي با ركورد هاي روزانه 2.8 درصد، 3درصد 
و 2.5 درصد داش��تند كه البته اين ميزان ريزش با 
توجه به ري��زش 8 درصدي اوراق خزانه 10 س��اله 
امريكا، نشان دهنده برآشفتگي شديد اين بازار بود. 
نگاهي موشكافانه تر به وضعيت بازار بورس امريكا، 
نشان مي دهد كه در عمده روزهاي دسامبر 2018، 
بورس امريكا تحت هجوم سهامداران فروشنده بود 
كه در اصطال ح بازار به آن هجوم خرسي مي گويند. 
داوجونز در هفته س��وم دس��امبر 2018، بيشترين 
ريزش را پس از بحران مالي 2008 تجربه كرد و در 
عرض يك هفته كمتر از 7 درصد ريزش داشت. سهام 
ش��اخص زير مجموعه نزدك ني��ز عمدتا در بازار به 
فروش مي رفتند و پي در پي بله ريزش اين شاخص 
كمك مي كردند، شاخص S & P نيز وضعيتي بهتر 

از اين نداشت. 

    سال سقوط، سال ركود؟
ترام��پ به رهبران كنگره اعالم كرده اس��ت كه اگر 
دموكرات ها حاضر به پرداخت پول بيش��تري براي 
ساخت ديوار مكزيك نش��وند، احتماال دولت حتي 

براي سال ها بسته مي ماند.
تعطيلي دولت امريكا در ابت��داي امر باعث كاهش 
نرخ كاالهاي اساس��ي در بازارهاي جهاني ش��د اما 
در روزهاي اخير با توجه به تش��ديد سياس��ت هاي 
كاهش توليد در چين، قيمت ه��ا دوباره پا گرفتند 
و رو به صعود گذاش��تند. البته هنوز وضعيت توافق 
چين و امريكا نيز مش��خص نيس��ت و ممكن است 
افزايش تعرفه قبل از رس��يدن به قطعنامه بين اين 

دو كشور رخ بدهد. 
تحليلگ��ران بين المللي معتقدند كه س��ال 2019، 
احتماال س��ال ركودي باشد. طبق گزارشي كه سي 
ان بي سي منتشر كرده است، سياست فدرال رزرو، 
جنگ طوالني تج��اري چين و امريكا ك��ه به درازا 
كشيده است و تا حدي دولت اياالت متحده را تعطيل 
كرده اس��ت، از عوامل ايجاد اين ركود احتمالي در 

اقتصاد امريكا و به تبع آن در وال استريت است. 
طبق بررس��ي كه تحليلگران بازاره��اي مالي انجام 
دادن��د، پيش بيني مي ش��ود ك��ه در اوايل س��ال 

2018، نرخ بيكاري در امري��كا، افزايش پيدا كرده 
و قيمت ه��اي دارايي پايين ترين س��طح خود را در 
نيمه اول سال 2019 به دست مي آرود كه در نتيجه 
انتظارات جهاني در اوايل س��ال 2019 در س��طح 

پاييني قرار مي گيرد. 
با اين ح��ال عده اي ني��ز پيش بين��ي مي كنند كه 
شاخص S & P در سال جاري، احتمال بالقوه رشد 
براي س��رمايه گذاراني كه مي خواهند نوسان گيري 
كنند داشته باشد. در واقع، تعدادي از تحليل گران 
انتظار دارند كه اقتصاد اياالت متحده به گس��ترش 
خود ادامه دهد و از طريق منابع انبوه، س��ود حاصل 
ش��ود. گلدمن س��اكس در يك يادداشت تحقيقي 
نيزاعالم كرد كه شيش��ه اقتص��ادي اياالت متحده 
نيمه پر اس��ت. اين موضوع اشاره به بدبيني دارد كه 
مفاهيم ركودي سال 2019 را تشديد مي كند. در اين 
يادداشت آمد ه است كه اگر چه رشد امريكا در اوايل 
سال جاري نس��بتا به سرعت فوق العاده قوي شروع 
شد، اما از روند حركتي باز مانده و ساكن شده است. 

    بازگشت كامل يا مقطعي؟ 
هرچند خبرهاي خوبي دور و بر بورس هاي امريكايي 
نبود و ريزش هاي شديدي پس از پايان روز كاري در 
روند حركتي شاخص ها ديده مي شد، اما در نهايت 
جمعه اخير، روز آمدن سهامداران خريد محور بود 

كه در اصطالح بازار به آنها گاو مي گويند.
در نتيجه گاوي ش��دن بازار، شاخص دالر تضعيف 
شد، قيمت سهام رشد كرد، اوراق خزانه امريكا مانند 
طال شدند و سرمايه گذاران،  بازار هاي مالي را متاثر 
از اخبار خوب اقتص��ادي و تصميمات مثبت فدرال 

رزرو كردند. 
هرچند قيمت س��هام به ش��دت افزاي��ش يافت، اما 
آمارها نش��ان مي دهد كه در ماه گذش��ته؛ افزايش 
سريع دستمزدها و افزايش مش��اركت نيز رخ داده 
اس��ت كه اين موضوع نگراني بروز احتمالي ركود را 

افزايش مي دهد. 
گفتني اس��ت اخيرا جرمي پ��اول، رييس نيز اظهار 
داش��ته كه اين تصميمات با توجه به تحركات بازار 

سهام و بررسي دقيق آنها انجام مي شود. 
اين خبر و همگراي��ي اخبار خوب ب��راي بازارهاي 
س��هام موجب ش��د كه خرس هاي ثاب��ت درآمدي 
كه در هفته هاي اخير به عنوان س��رمايه گذاران به 
پناهگاه ه��ا رفته بودند و م��داوم موقعيت خريد در 
بازار مي گرفتند، تحريك شده و از پناهگاه فروش به 

ميدان خريد بيايند. عملكرد اوراق خزانه 10 س��اله 
ني��ز از 2.65 درصد افزايش يافت��ه. در حالي كه در 
هفته هاي اخر دسامبر و اولين هفته ژانويه به ريزش 

25 درصدي نيز رسيده بود. 
با اين حال هنوز تصميمات فدرال رزرو مطرح نشده 
اس��ت كه س��رمايه گذاران اين بازار، تكليف خود را 
با سياست هاي اين نهاد روش��ن كنند و بدانند قرار 

است با شركت هاي سوددهي مواجه شوند يا همان 
ركودي قرار است رخ دهد كه كارشناسان آن را پيش 

بيني كرده بودند. 

  »فيس بوك« از »اپل« جدا شد
سهام شركت اپل در اولين هفته كاري سال 2019 
نزديك به 10 درصد ريزش ارزش داشت. اين حجم 

از ريزش آن هم از س��وي چهارمين ش��ركت بزرگ 
اياالت متحده، رقمي نگران كننده اس��ت كه پس از 
گذر 5 ساله از سال 2013، مجددا اين اتفاق از سوي 

اپل در وال استريت مشاهده شد. 
البته اپل نيم��ه دوم س��ال 2018 را چندان جالب 
س��پري نكرد، بطوري كه س��هامداران اين شركت 
بزرگ بين المللي شاهد كاهش ارزش 400 ميليارد 
دالري اين شركت در نيمه دوم 2018 بودند كه به 
اندازه ارزش كلي ش��ركت فيس بوك اس��ت. گفته 
مي ش��ود در معامالت روزهاي گذش��ته و به دليل 
انتش��ار چش��م انداز كاهش فروش محصوالت اين 
شركت امريكايي در چين كه توسط مديرعامل آن 
طي نامه اي به س��هامداران اعالم شده است، ارزش 
س��هام اپل رو به نزول رفته اس��ت. در چين به دليل 
اقدامات تجاري امريكا عليه اين كشور و به خصوص 
در ماجراي دس��تگيري مدير ارش��د مالي شركت 
هوآوي، مردم و ش��ركت هاي چيني محصوالت اپل 

را بايكوت كرده اند.

 Sun. Jan 6.     يك شنبه    16 دي 1397   29 ربيع الثاني 1440  سال پنجم    شماره   1288  2019 

شاخص كم رمق بازار
گروه بورس| ش��اخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران در معامالت روز گذش��ته با افزايش 208 
واحدي همراه شد و در نهايت رقم 161 هزارو 107 
واحدي را به خود اختصاص داد. از س��ويي ديگر، 
شاخص كل فرابورس با كاهش 3 واحدي، رقم يك 
هزارو 871 واح��د را تجربه كرد. عالوه بر اين، در 
تاالر شيشه اي حافظ شاخص بازار اول با افزايش 
89 واحدي به رقم 118 هزار و 784 واحد رسيد 
و در نقطه مقابل ش��اخص بازار دوم با رشد 724 
واحدي، رقم 320 هزار و 488 واحد را در معامالت 
ديروز به ثبت رساند. افزون بر اين، شاخص سهام 
آزاد شناور نيز با كاهش 190 واحدي به رقم 175 
هزار و 693 واحد بازگشت. اين در حالي است كه، 
شاخص كل هم  وزن با كاهش 30 واحدي به رقم 
27 هزار و 905 واحد عقب نش��يني كرد. افزون 
بر اين، ديروز معامالت س��هام در نماد معامالتي 
ش��ركت هاي پااليش نفت اصفهان 129 واحد و 
پااليش نفت بندر عباس با 119 واحد و پااليش 
نفت تهران با 97 افزايش بيشترين تأثير مثبت را بر 
شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. اين در 
حالي است كه، معامالت سهام در نماد معامالتي 
شركت هاي ملي صنايع مس ايران با 127واحد، 
پتروش��يمي جم با 111واحد و ف��والد مباركه 
ب��ا 92واحد كاهش، بيش��ترين تاثيرمنفي را در 
محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. بر اساس اين 
گزارش، ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران در 
حالي به بيش از 421 ميليارد تومان نمايش داده 
شد كه ناشي از دست به دست شدن بيش از يك 
ميليارد و 830 ميليون س��هم و اوراق مالي قابل 
معامله طي 142 هزار و 412 نوبت داد و ستد بود. 
از سويي ديگر، معامالت فرابورس ايران نيز با تغيير 
مالكيت بيش از 626 ميليون ورقه به ارزش افزون 
بر 2 هزار و 847 ميليارد ريال دنبال شد. افزون بر 
اين، نمادهاي »زاگرس«، »دماوند«، »شاوان« و 
»ارفع« تاثير مثبت بر آيفكس داشتند، اما تاثير 
منفي نمادهاي »ذوب«، »مارون« و »كگهر« بر 
اين نماگر موجب شد تا در نهايت شاخص كل افت 
نزديك به 4 واحدي را تجربه كند. بر اين اساس، 
در جريان معامالت روز ش��نبه نم��اد معامالتي 
شركت هاي سرمايه گذاري مسكن تهران، ايتالران 
و كي بي سي متوقف در مقابل نمادهاي شركت 
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهارمحال 
و بختياري، بانك شهر و بيمه دي بازگشايي شدند. 
همچنين نگاهي به نمادهايي با تجربه بيشترين 
نوسان قيمت نشان مي دهد در حالي كه نمادهاي 
»زبينا«، »غمينو« و »دماوند« تا سطح 5 درصد 
افزايش قيم��ت يافتند، اما نماده��اي »قچار«، 
»سدبير« و »ذوب« تا سطح حداكثر 5 درصد با 

باالترين افت قيمتي روبرو شدند. 

ديدگاه

نگاه

افق بلندمدت جايگزين ديد كوتاه مدت

روند تعادلي مثبت در انتظار بورس
يك كارشناس بازا سرمايه مطرح كرد

مدير سرمايه گذاري يك شركت سرمايه گذاري، ضمن 
تشريح رابطه بين نرخ سپرده، نرخ پس انداز و جريان 
نقدينگي در بازارها گفت: واقعيت اين است كه دولت 
در فكر كنترل تورم اس��ت؛ چراكه در ش��رايطي كه 
همه فكر مي كردند كه ممكن است بانك ها به سمت 
افزايش نرخ سپرده ها و تسهيالت بروند تا نقدينگي 
را جم��ع كنند، بانك مركزي عك��س آن عمل كرد و 

سياست كاهش را در پيش گرفت.
غالمرضا جواش��ي، با بيان اينكه سياست هاي جديد 
بانك مركزي در راستاي كاهش سرعت گردش پول 
است، به سنا، گفت: كاهش سرعت گردش پول ثبات 
قيمت ها را در پي خواهد داش��ت و با اين شيوه تورم 
كنترل مي شود، اما بايد به اين سوال ها نيز پاسخ داد 
كه آيا ثبات اقتصادي پديد مي آيد يا اينكه به ركود هم 
دامن زده مي شود؟ و همچنين نقدينگي هاي خرد به 

سمت كدام بازار متمايل مي شود؟
مدير سرمايه گذاري شركت توسعه گوهران اميد، با 
تاكيد بر اينكه شرايط و اقدامات فعلي دولت باعث شده 
شاهد ثبات در قيمت ها باشيم، افزود: ثبات قيمت ها 
و كاهش گردش پول، موجب شده تا از جذابيت بازار 

طال و ارز كاسته شود.
وي بازار مسكن را نيز براي ورود نقدينگي هاي جديد 
مقصد مناسبي ندانست و يادآور شد: اين نقدينگي ها 

خرد است و س��رمايه هاي كوچك يا متوسط در بازار 
مسكن نيز چندان موفق نخواهد بود، مگر اينكه بازار 

صنايع مسكن به بورس ورود كند.
اين كارش��ناس بورسي در پاس��خ به اين پرسش كه 
چه مسيري بايد طي ش��ود تا نقدينگي هاي خرد به 
طرف بازار سرمايه سوق پيدا كند، گفت: براي اينكه 
مجموعه اين اقدامات به نتيجه برس��د و عملي شود، 
بايد ابزارهاي مطلوب و مورد نظر صاحبان نقدينگي ها 

قابل استفاده باشد.
در صورتي كه بازار سرمايه محل جذب سرمايه هاي 
خارج ش��ده از بانك ها و نقدينگي هاي جديد باش��د 
پول وارد چرخه توليد مي شود و چرخ صنايع حركت 
مي كند. اما آنچه مد نظر س��پرده گذار بانكي اس��ت 

ممكن است در بورس تامين نشود.
مدير س��رمايه گذاري شركت توس��عه گوهران اميد 
راهكار بهبود جذابيت بازار سرمايه براي سپرده گذاران 
بانكي جهت انتق��ال نقدينگي به ب��ورس را كاهش 
برخي مشكالت پيش روي ش��ركت ها و سهامداران 
آنها در بورس برش��مرد و گفت: براي اينكه اين اتفاق 
در كوتاه مدت بيفتد، حداقل كاري كه مي توان انجام 
داد اين است كه در بازار سرمايه چند مساله همزمان 

رعايت شود.
وي اف��زود: جذابي��ت بازار س��رمايه بط��ور قطع به 

سودآوري آن است. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه 
سودآوري هاي شارپي و كوتاه مدت باعث ايجاد ضرر 
و زيان گروه هاي غير حرفه اي مي شود. درست است 
كه بخش��ي از ورود و خروج هاي آن��ي در كوتاه مدت 
يك انگيزه اس��ت، ولي براي س��رمايه گذاران خارج 
ش��ده از بانك كه آش��نايي با بورس ندارن��د، با زيان 
همراه مي ش��ود. بنابراين بايد با فرهنگ سازي، ديد 
كوتاه مدت س��رمايه گذاري به ديد بلندمدت تبديل 
شود و همچنين تفكر استفاده از صندوق ها و مراجعه 

به مشاوره هاي حرفه اي رايج شود.
جواش��ي با اش��اره به لزوم معرفي ابزارهاي با درآمد 
ثابت به س��رمايه گذاران ريس��ك گريز افزود: قطعا 
بايد ابزارهايي با درآمد ثابت كه ريسك آنها تا حدي 
با ريسك س��پرده گذاري در بانك برابري مي كند به 
س��رمايه گذاران ريس��ك گريز معرفي شود. معموال 
سرمايه گذاران عام در اغلب كشورها مستقيما خود 

سراغ خريد سهم يك شركت نمي روند.
بلكه به سراغ شركت هاي تخصصي سرمايه گذاري و 
فاندها مي روند تا بتوانند هم از نظر اطالعاتي و هم از 
نظر تخصص به آنها اعتماد كنند. در اين شرايط پول 
سرمايه گذاران در حالت امني قرار مي گيرد. از طرفي 
در بازه مشخصي تقريبا مشابه شرايط سپرده گذاري 

در بانك سود عايدشان مي شود.

تمامي مولفه ها از جمله تغيير در سياست هاي بانكي، 
چشم انداز گزارش هاي 9 ماهه و ثبات در بازار ارز به نفع 

رشد و جذابيت هر جه بيشتر بازار سهام است.
 روشنك حسين زاده نيك، مديرعامل كارگزاري نماد 
شاهدان در گفت وگو با سنا، با اشاره به عبور شاخص 
كل از س��طوح حمايتي گذشته بيان كرد: طي دو ماه 
اخير افت ش��ديد نرخ ارز در بازار داخلي، افت قيمت 
كاالهاي مهم در بازارهاي جهاني و ابهام در خصوص 
روند شركت ها در شرايط تحريمي باعث شد تا شاهد 

روند اطالح قيمتي پرشتابي در بازار سهام باشيم.
وي در ادامه بيان كرد: پايان دي ماه مصادف با انتشار 
گزارش هاي 9 ماهه شركت هاست. با وجود اين انتشار 
عملكرد مالي ش��ركت ها در آذر ماه نش��ان داد جاي 
نگراني چنداني براي مقدار توليد يا فروش بسياري از 

شركت ها وجود ندارد.
حسين زاده نيك در اين خصوص توضيح داد: تاكنون 
بدبيني هاي بس��ياري از عملكرد ماه اخير شركت ها 
وجود داشت، به خصوص در مورد گروه هاي معدني و 
فلزي نگراني بسياري در زمينه صادرات وجود داشت، 
كه به نظر مي آيد اين موارد تا حد قابل توجهي مرتفع 
شده است. مديرعامل كارگزاري نماد شاهدان در ادامه 
با اشاره به رفع سردرگمي هاي گذشته در بازار عنوان 

كرد: در چند هفته اخير اخبار مثبت قابل توجهي به 
سمت بورس مخابره شده است.

وي در اين زمينه توضي��ح داد: در اين مدت نرخ دالر 
در بازار آزاد به محدوده 10 هزار تومان بازگشته است 
و شاهد كاهش سفته بازي در روند معامالت اين بازار 
هس��تيم. به عالوه موضوع س��پرده هاي بانكي نيز از 

اهميت بسياري در اين مدت برخوردار بود.
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: در اين مدت 
ديده شد كه جذابيت بازار پول براي سرمايه گذاري تا 
حدي زيادي كاسته شده است. اينكه نرخ سود بانكي 
از حالت روزش��مار به ماه ش��مار تبديل شود، نقطه 
مثبتي براي هرچه بيشتر جذاب تر شدن بورس براي 

سرمايه گذاري است.
وي همچنين افزود: از ديگر مواردي كه افت س��طح 
شاخص كل را به همراه داشت مربوط به كاهش قيمت 
جهاني نفت بود. موضوعي كه ديده شد تداوم چنداني 
نداش��ت و بار ديگر نفت برنت در مدار صعود حركت 

خود را آغاز كرد.
حسين زاده نيك با اش��اره به محتويات گزارش هاي 
9 ماهه بيان كرد: با وج��ود آنكه گزارش هاي پاييزي 
شركت ها چندان نقطه عطفي براي سهامداران نداشت 
اما مي توان اين گمانه زن��ي را مطرح كرد كه تا پايان 

سال ش��اهد يك روند صعودي متعادل در روند بازار 
سرمايه باشبم.

وي در ادامه به تح��رك مثبت بازيگران حقيقي طي 
اين مدت اش��اره كرد و گفت: طي چند ماه اخير روند 
معامالت حاكي از ورود مجدد س��هامداران به بازار و 

افزايش تقاضا در نمادهاي بانكي و فلزي بود.
مديرعامل اين كارگزاري همچنين در ادامه بيان كرد: 
اشتياق س��هامداران به خريد در سهام بانكي به چند 
دليل رخ داده اس��ت. اصالح س��اختار مالي، موضوع 
افزايش س��رمايه از محل تجدي��د ارزيابي ها و بحث 
تسعير ارزي از مهم ترين داليل اقبال اين گروه ميان 

سهامداران است.
وي افزود: در صنايع ديگري نظير خودرو نيز موضوع 
افزايش قيمت خودرو همچنان در محافل اقتصادي 
بسيار مطرح بوده و اين موضوع هيجان خريد سهام اين 

شركت را تا حد زيادي افزايش داده است.
حس��ين زاده نيك در پايان بيان كرد: با توضيح تمام 
مولفه هاي فوق، به نظر مي رسد بازار سرمايه تا پايان 
س��ال يك روند متعادل و روبه باال را تجربه كند. اين 
موضوع بدان معنا نيست كه انتظار صعود 6 ماهه ابتداي 
سال را داشته باشيم بلكه بايد در انتظار صعود در مسير 

آرام را در نظر بگيريم.

    گلدمن ساكس در يك يادداشت تحقيقي نيزاعالم كرد كه شيشه اقتصادي اياالت متحده نيمه 
پر است. اين موضوع اشاره به بدبيني دارد كه مفاهيم ركودي سال 2019 را تشديد مي كند. در اين 
يادداشت آمد ه است كه اگر چه رشد امريكا در اوايل سال جاري نسبتا به سرعت فوق العاده قوي 

شروع شد، اما از روند حركتي باز مانده و ساكن شده است. 
    تحليلگران بين المللي معتقدند كه سال 2019، احتماال سال ركودي باشد. طبق گزارشي كه 
سي ان بي سي منتشر كرده است، سياست فدرال رزرو، جنگ طوالني تجاري چين و امريكا كه به 
درازا كشيده است و تا حدي دولت اياالت متحده را تعطيل كرده است، از عوامل ايجاد اين ركود 

احتمالي در اقتصاد امريكا و به تبع آن در وال استريت است. 

برش



تشكلها6اخبار

»تعادل«  از واكنش برخي چهره هاي رسمي درباره احتمال واردات اتوبوس هاي مستعمل گزارش مي دهد

در نشست مشترك كميسيون انرژي اتاق تهران با مسووالن حفاظت محيط زيست استان تهران مطرح شد

پشت پرده واردات كاالهاي دست دوم

اراده  اي براي جلوگيري از تخريب محيط زيست  نيست

تعادل|
زمزمه واردات اتوبوس هاي دست دوم به قصد تأمين نياز 
حمل و نقل درون شهري چند هفته پيش شروع شد. ماجرا از 
آنجا آغاز شد كه وزارت صنعت، با لغو ابالغيه پيشين سازمان 
گمرك كشور مبني بر ممنوعيت ثبت سفارش و واردات 
كاالهاي مستعمل مشمول استاندارد اجباري، راه را براي 
واردات بخشي از كاالهاي ممنوع الورود به كشور باز كرد. 
با اين همه، به دنبال پديد آمدن احتمال سوءاستفاد از اين 
امكان جديد براي واردات برخي كاالها، وزارت صنعت طي 
اطالعيه اي اعالم كرد كه خبر لغو ممنوعيت واردات كاالهاي 
دس��ت دوم به شكل »ناقص« منتشر شده است. براساس 
اطالعيه جديد اما در عمل تنها آن دسته از كاالهاي مستعمل 
قابليت ورود به كش��ور را پيدا م��ي كردند كه غيرمصرفی 
بود و در يك��ي از گروه هاي »صنعتی«، »س��رمايه ای« و 
»غيرخودروي��ی« قرار مي گيرند. ع��الوه بر اين اطالعيه 
وزارت صنعت تأكيد مي كرد كه بخش��نامه قبلي به هيچ 
وجه به معناي آزاد شدن واردات كاالهاي دست دوم   نبوده 
و تنها كاالهايي را در بر مي گيرد كه امكان ساخت داخلي 
براي آنها مهيا نباشد و به صورت غير انبوه توليد شوند و البته 
واردات كاالهاي نو مشمول ممنوعيت، به اقالم مستعمل 
همين كاالها هم قابل تسري است. بر همين اساس اما وزارت 
صنعت واردات اتوبوس دست دوم به كشور را تكذيب كرده 
و گفته بود به شدت با چنين موضوعي برخورد خواهد كرد. 
اين اما در حالي است كه شدت واكنش برخي چهره هاي 
رسمي از جمله دبير انجمن واردكنندگان خودرو و يكي از 
اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي، نشان 
دهنده آن است كه احتمال واردات اتوبوس هاي دست دوم 
به كشور همچنان جدي است. با اين همه، مي توان پرسيد در 
شرايطي كه حدود 70 درصد از ظرفيت توليد اتوبوس هاي 
درون شهري در كشور بال استفاده مانده، چرا تا اين حد بر 

واردات اتوبوس هاي مستعمل تأكيد مي شود؟

   از ممنوعيت تا لغو ممنوعيت
يكي از نتايج اعم��ال محدوديت هاي وارداتي كه به دنبال 
افزايش قيمت ارز در نيمه نخس��ت س��ال جاري به وقوع 
پيوس��ت،  واردات اقالم ممنوعه در قالب واردات كاالهاي 
مستعمل بود. اين شيوه از دور زدن قانون اما موجب شد كه 
در روزهاي پاياني آبان ماه، گمرك كشور واردات كاالهاي 
مستعمل مشمول استاندارد اجباري را ممنوع اعالم كند. بر 
اساس نامه مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه 
گمرك كشور به تمامي گمركات اجرايي كشور، موافقت كلي 
براي ثبت سفارش و واردات كليه كاالهاي مستعمل مشمول 
استاندارد اجباري، از تاريخ ابالغ نامه لغو شده است. با اين 
همه، در ابالغيه علي معقولي، خطاب به گمركات اجرايي 
كشور،  ترخيص دستگاه های کشاورزی مستعمل منوط به 

نظر مرکز واردات گمرک ايران دانسته شده است.
ممنوعيت واردات كاالهاي مستعمل يا دست دوم اما بيش 
از دو ماه دوام نياورد و در روزهاي ابتدايي دي ماه سال جاري، 
لغو شد. لغو ابالغيه قبلي اما در شرايطي صورت گرفت كه 
دولت از برخي دس��تورالعمل هاي پيشين خود در زمينه 
اعمال ممنوعيت هاي وارداتي نيز عقب نشيني كرده بود 

و حتي واردات مواد اوليه توليد به مناطق آزاد و ويژه بدون 
ثبت س��فارش را مجاز اعالم كرده بود. لغو ممنوعيت ثبت 
س��فارش و واردات كاالهاي مستعمل مشمول استاندارد 
اجباري را  وزارت صنعت به گمرك اعالم كرد. به اين ترتيب، 
بر اساس ابالغيه وزارت صنعت به مرکز واردات و امور مناطق 
آزاد و ويژه، اعالم ش��ده كه در راستای اجرای بند )۳( ماده 
)۴۲( آيين نامه اجرايی قانون مق��ررات صادرات و واردات، 
مصوبه بند )۲( و بخشنامه صادر شده در سال ۱۳۹۵ مبنی 
بر ممنوعيت ثبت س��فارش و واردات کاالهای مستعمل 
مشمول استاندارد اجباری لغو می شود. بنابراين، در ابتداي 
دي ماه اعالم شد كه از تاريح ابالغ اين دستورالعمل، مانعی 
برای ثبت س��فارش کاالهای مس��تعمل و بازسازی شده 
مشمول اس��تاندارد اجباری )در صورت تاييد کميسيون 
ماده يک آيين نامه اجرايی قانون مقررات صادرات و واردات( 
وج��ود ندارد و ترخيص آنها منوط به تاييد س��ازمان ملی 
استاندارد است. با اين همه، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
چند روز پيش اعالم كرد اعالم لغو ممنوعيت ثبت سفارش 
و واردات كاالهاي مستعمل، به شكل »ناقص« منتشر شده 
و ممنوعيت ها همچنان پابرجا هستند. در اطالعيه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت آمده اس��ت: »بخش��نامه شماره 
۲۵۵۳7۱/60 مورخ ۱۳۹7/۱0/۳ دفتر مقررات صادرات 
و واردات، صرفا در خصوص امکان ثبت سفارش کاالهای 
مستعمل غير مصرفی )صنعتی، سرمايه ای و غيرخودرويی( 
است که شرايطی از جمله اخذ تاييديه های سازمان ملی 
اس��تاندارد ايران، مجوز کميس��يون ماده يک، اعالم عدم 
امکان س��اخت داخل توسط دستگاه ها و دفاتر تخصصی 
ذيربط در وزارت و ساير ضوابط و مقررات جاری شامل آنها 
می شوند، لذا اين بخش��نامه به هيچ عنوان مجوزی برای 
واردات کاالی مستعمل نمی باشد.« در ادامه اين اطالعيه 
آمده است: »پيش تر س��ازمان ملی استاندارد اعالم کرده 
بود کاالهای مستعمل مشمول اس��تاندارد اجباری قابل 
ارزيابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نيستند، 
بنابراين طبق بخشنامه ش��ماره ۴۴۲۵۳/۲۱0/۹۵ مورخ 
۱۳۹۵/7/۱7 طرح موضوع اقالم مذکور در کميسيون ماده 
يک و به تبع آن ثبت س��فارش و واردات آنها ممنوع شده 
بود. اما طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹7/۹/۱8 کميسيون 
ماده يک که با حضور اعضا و نماينده سازمان ملی استاندارد 
تفاهم شد، مقرر شد کاالی مستعمل )صنعتی، سرمايه ای 
و غيرخودرويی( در صورت داشتن پيش شرط اصلی به ويژه 
عدم امکان ساخت داخلی و پس از تاييد کميسيون ماده 
يک، ثبت سفارش گردد و  ترخيص آنها منوط به ارزيابی و 
تاييديه سازمان ملی استاندارد و رعايت ساير مقررات مربوطه 
گردد. در خاتمه تاکيد می گردد اين بخشنامه به هيچ وجه 
به معنای آزاد شدن واردات کاالی مستعمل به طور انبوه و 
در همه گروه های کااليی نيست و صرفا برای امکان واردات 
کاالهای مستعمل سرمايه ايی و صنعتی غير خودرويی و 
مورد نياز داخل با عدم امکان س��اخت داخلی و به صورت 
غير انبوه )منوط به تاييد کميسيون ماده يک و سازمان ملی 
استاندارد و رعايت ساير ضوابط و قوانين مربوطه( می باشد، 
ضمن اينکه کاالهايی که واردات آنها به صورت نو ممنوع شده 

است، قطعا مستعمل آن هم ممنوع خواهد بود«

   بهانه واردات اتوبوس دست دوم  
با همه اين ها، خبر ناقص لغو ممنوعيت ثبت س��فارش 
و واردات كاالهاي مس��تعمل، به س��رعت زمينه را براي 
واردات محصوالتي با همين برچس��ب، مهيا كرد. بر اين 
اساس، زمزمه هايي شنيده مي شد مبني بر اينكه برخي 
واردكنندگان به دنبال آن هستند كه به بهانه تحريم ها، 
اتوبوس هاي دست دوم وارد كنند. اين اما در حالي است 
مش��تري اتوبوس تنها برخي نهاده��اي خاص همچون 
شهرداري ها و شركت هاي تعاوني اتوبوسراني هستند و به 
همين دليل، به نظر مي رسيد واردكنندگان شخصيت هاي 
حقوقي باشند. منتقدان اما مي گفتند در حالي كه حدود 
70 درصد از ظرفيت شركت هاي توليدكننده اتوبوس در 
داخل كشور به دليل نبود سفارش بال استفاده مانده، واردات 
اتوبوس دس��ت دوم توجيهي ندارد. استدالل متقاضيان 
واردات اين اتوبوس ها هم اين بود كه  واردات قطعات خودرو 
)در قالب CKD يا قطعات منفصله( به ايران تحريم شده 
اما واردات خودروی آماده )CBU( تحريم نيس��ت و اين 
فرصت مناسبي است تا نياز شهرداري ها به اتوبوس هاي 
درون شهري مرتفع شود.  وزارت صنعت واردات اتوبوس 
دست دوم به كشور را تكذيب كرده و مديرکل دفتر صنايع 
خودرو و نيرو محرکه وزارتخانه مي گويد واردات اتوبوس 
دس��ت دوم به کشور شايعه است و صحت ندارد. به گفته 
اميرحس��ين قناتی، وزارت صنعت هي��چ مجوزی برای 
واردات اتوبوس دست دوم و کارکرده صادر نکرده و ۱00 
درصد با اين موضوع مخالف است. او اين را هم اضافه كرده 
كه »کشور جای خودروهای اسقاطی نيست و اگر چنين 

اتفاقی افتاده باشد، به شدت با آن برخورد خواهيم کرد.« 
با اين همه، واكنش نسبتًا تند دبير انجمن خودروسازان 
كشور نس��بت به خبر واردات اتوبوس هاي دست دوم در 
روزهاي گذشته و واكنش يكي از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي، نشان دهنده آن است كه احتماالً اين خبر وجوهي 
از واقعيت را هم در بر داشته است. دبير انجمن خودروسازان 
ايران چند روز پيش از احتمال واردات اتوبوس های دست 
دوم از سوی ش��رکت اتوبوسرانی خبر داده و اين کار را در 
شرايط فعلی »خيانت به کشور« قلمداد كرده است. احمد 
نعمت بخش گفته بود مديرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اخيرا از برنامه اين شرکت برای واردات اتوبوس دست دوم 
به علت ناتوانی در خريد اتوبوس های نو، خبر داده است. او 
با اشاره به وجود ۱0شرکت اتوبوس ساز در کشور با ظرفيت 
توليد بالغ بر ۴۵ هزار دستگاه در سال، گفت: در شرايطی 
که تمام کارخانه های اتوبوس س��ازی زي��ر ظرفيت کار 
می کنند و بعضی از آن ها در شرف تعطيل شدن هستند، 
واردات اتوبوس های دست دوم خارجی، خيانت به کشور 
است. نعمت بخش با بيان اينکه بخش های مختلف کشور 
در شرايط تحريم بايد به يکديگر کمک کنند، گفت: اگر 
استفاده از اتوبوس های دست دوم اقتصادی بود کشورهای 
مبداء خودشان از آن ها اس��تفاده می کردند. او افزود: اين 
اتوبوس ها استانداردهای الزم برای ورود به کشور را ندارند 
و خريد آن ها منجر به وابستگی و مصرف ارز برای تعويض 
قطعات مستعمل خواهد شد. دبير انجمن خودروسازان 
ايران همچنين با بيان اينکه طبق قانون »حداکثر استفاده از 
توان توليد داخل«، شرکت اتوبوسرانی حق واردات اتوبوس 

دس��ت دوم را ندارد، تصريح کرد: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ثبت س��فارش واردات اتوبوس های دست دوم را 

متوقف خواهد کرد.
از آن سو، يكي از اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي 
اسالمي با »غير كارشناسي« خواندن اقدام براي واردات 
اتوبوس هاي دست دوم به كشور، اين موضوع را حتي فاقد 
»توجيه اقتصادي« دانس��ته است. مجيد کيانپور گفت: 
وارد کردن اتوبوس های دس��ت دوم کشورهای ديگر به 
کشور کاری غيرکارشناسی است. عضو کميسيون عمران 
مجلس شورای اس��المی درباره ورود اتوبوس های دست 
دوم به کشور گفت: نبايد اين اتفاق رخ دهد چون به هيچ 
وجه توجيه اقتصادی ندارد و کامال غيرکارشناسی است. 
به گزارش ايسنا، او ادامه داد: نبايد به بهانه کمبود اتوبوس 
در ناوگان حمل و نقل درون و برون ش��هری مبادرت به 
وارد کردن ناوگان فرسوده ساير کشورها با قيمت گزاف 
به کشور کرد. نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای 
اسالمی گفت: به خاطر فرسودگی اتوبوس ها شاهد حوادث 
متعدد و جان باختن جوانانمان هستيم و جای سوال دارد 
که مسئولين چگونه به فکر اين کار افتادند. کيانپور اضافه 
کرد: واردات اتوبوس های دست دوم کشورها به جز افزايش 
تصادفات و آلودگی هوا سودی برای کشور ندارد. اين عضو 
کميسيون عمران مجلس شورای اسالمی تاکيد کرد: قطعا 
وارد کردن اين اتوبوس ها به کش��ور سبب ورشکستگی 
کارخانجات توليد اتوبوس در داخل می شود. او يادآور شد: 
بايد به منظور افزايش اشتغال و حمايت از توليد داخلی، 

اتوبوس های نو با رعايت استانداردهای الزم توليد شود.

اعضاي كميسيون انرژي اتاق تهران در آخرين نشست خود 
ميزبان مس��ووالني از اداره حفاظت محيط زيست استان 
تهران بودند و در اين نشستي مش��ترك به تبادل نظر در 
مورد مسائل زيست محيطي در پروژه هاي صنعتي به ويژه 
نفت و صنايع وابسته پرداختند. اعضاي اين كميسيون بر 
اين باور بودند كه با وجود وخامت وضعيت برخي مس��ائل 
زيست محيطي، اراده كافي براي برخورد با عوامل وقوع اين 
پديده ها وجود ندارد و ممكن است سازمان محيط زيست از 
ابزار و امكان الزم براي پاسداشت محيط زيست و جلوگيري 
از صدمات وارده به منابع آبي و خاكي كشور برخوردار نباشد.

رييس كميسيون انرژي اتاق تهران در ابتداي اين نشست، 
به پيش بيني هاي مختلف در مورد قيمت نفت در س��ال 
آينده اش��اره كرد و گفت: كش��ورهاي دارنده نفت، طي 
روزهاي اخير، پيش بيني هاي مختلفي از قيمت نفت ارايه 
كرده اند. چنانكه قطر متوسط قيمت هر بشكه نفت را 66 
دالر، عربستان قيمت نفت را 78 دالر، بانك مركزي امارات 
6۵ دالر و مناب��ع خبري بحرين 68 دالر پيش بيني كرده 
است. رضا پديدار افزود: اما يكي از عجيب ترين پيش بيني ها 

مربوط به روسيه به عنوان بزرگ ترين توليدكننده غيراوپكي 
نفت است. روسيه پيش بيني كرده متوسط قيمت نفت به 
70 دالر  مي رسد. اين كشور در نظر دارد سقف توليد را به 
۱۱.۵ ميليون بشكه در روز برساند. اما پيش بيني صندوق 
بين المللي پول نيز اين است كه قيمت نفت در سال آينده 
در كانال 68 دالر قرار گيرد. او در ادامه با اشاره به اينكه دولت 
ايران نيز در اليحه بودجه قيمت نفت را ۵۴ دالر برآورد كرده 
است، گفت: اين نخس��تين بار است كه جريان نامتوازني 
در تعيين قيمت نفت در جهان به وجود آمده اس��ت و در 
اين زمينه اظهارنظرهاي افراطي و غيركارشناسي مطرح 
 مي شود. همچنين الزم اس��ت به نكته ديگري در اليحه 
بودجه ۹8 دولت اشاره كرد كه برابر آن بهره مندي شركت 
ملي گاز از درآمد صادرات گاز براي نخستين بار ديده و اين 
رديف براي اجراي طرح هاي توسعه اي در نظر گرفته شده 
است. در ادامه رضا پديدار با اشاره به نقل قولي از سيدفرشاد 
فاطمي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي 
شريف، در مورد برخي مخاطرات زيست محيطي طرح هاي 
توسعه اي، بررسي دستور اين نشست را كليد زد. رييس 

كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران گفت: دكتر 
فاطمي بر اين عقيده اس��ت كه هر فعاليت اقتصادي كه 
انجام  مي گيرد، منافع و هزينه هاي اجتماعي آن نيز تحت 
عنوان حسابداري سبز مورد ارزيابي قرار گيرد. بخشي از 
هزينه هاي اجراي اين طرح ممكن اس��ت، متوجه حوزه 
محيط زيست باشد. بنابراين چنانچه هزينه هاي اجراي 
يك طرح از منافع آن بيشتر بود بايد متوقف شود. در واقع 
تاكيد اين اقتصاددان بر اين است كه رشد اقتصادي نبايد 
منجر به تخريب محيط زيست شود.  رضا شايسته، رييس 
اداره آموزش و مشاركت هاي مردمي اداره محيط زيست 
استان تهران نيز گفت: اساس كار سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت، تعامل با صنوف و صنايع بوده است. او در ادامه با 
اشاره به اينكه يكي از معضالت كشور عدم تكميل شبكه 
فاضالب است، ادامه داد: از آنجا كه آينده اين كشور را مساله 
كمبود آب تهديد  مي كند، صنايع بايد به سمت استفاده از 
آب هاي نامتعارف و بازچرخاني شده حركت كنند. همچنين 
جلوگيري از هدررفت آب و انرژي در خطوط توليد، حذف 
پالستيك و نايلكس در روند توليد و آلودگي هوا در مناطق 

صنعتي از جمله مواردي است كه براي رفع آنها بايد اقدام 
كرد.  در ادامه اين جلسه، حميدرضا صالحي، ديگر عضو 
اين كميسيون، با بيان اينكه مساله آلودگي هوا، مساله همه 
است گفت: به موجب توافقنامه پاريس، ايران بايد تا سال 
۲0۲۵ معادل ۴ درصد از انتش��ار گازهاي گلخانه اي خود 
بكاهد اگرنه مشمول جريمه  مي شود. از آنسو، علي شمس 
اردكاني، عضوي ديگر از كميسيون انرژي اتاق تهران گفت: 
مشاهده ش��ده كه موتور چاه هاي برقي در برخي اراضي 
كش��اورزي گاه تا ۵ الي 6 ماه خاموش نمي شود و يكي از 
نتايج اين غفلت ها، خشك شدن رودها از جمله زاينده رود 
است. او در ادامه با اشاره به سدسازي گسترده تركيه  روي 
رودهاي دجله و فرات گفت: س��فير تركي��ه  مي گويد در 
سال هاي گذشته كه  مي خواستيم سدسازي را آغاز كنيم، 
ايران و عراق هيچ عكس العملي نشان ندادند و فقط سوريه 
نسبت به اين مساله اعتراض كرد و اين مساله جاي تعجب 
دارد. شمس اردكاني در ادامه پيشنهاد انتزاع بخش آب از 
وزارت نيرو و الحاق آن به سازمان حفاظت محيط زيست 
را مط��رح كرد و گفت: ما بايد بح��ران آب را حل كنيم و از 

گسترش فساد في االرض جلوگيري به عمل آوريم.  محمد 
طاهري از انجمن نفت، گاز و پتروشيمي با اشاره به اينكه عدم 
كاهش گازهاي گلخانه اي تا ۲0۲۵ جريمه هاي سنگيني در 
پي دارد، عنوان كرد كه با توسعه انرژي هاي نو اين هدف به 
راحتي قابل تحقق است. او پيشنهاد كرد سازمان حفاظت 
محيط زيست براي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي از 
ظرفيت استارت آپ ها استفاده كند. طاهري همچنين نسبت 
به بهره گيري از آب هاي ژرف تجديدپذير تاكيد كرد و گفت: 
چندي پيش، ما با يك گروه سوئدي وارد مذاكره شديم كه 
مدعي بودند  مي توانند موقعيت آب هاي ژرف تجديدپذير را 
اعالم كنند. اما اين طرح مورد پذيرش وزارت نيرو قرار نگرفت. 
محمد چگيني، كارش��ناس حوزه انرژي، با اشاره به اينكه 
80 درصد اقتصاد ايران دولتي است، گفت: اغلب مشكالت 
زيست محيطي نيز به دولت باز مي گردد و دولت براي رفع 
اين مشكالت بايد از خود شروع كند. او كه از نبود اراده كافي 
در براي مقابله با عوامل مخرب محيط زيست انتقاد  كرد و 
گفت: يكي از عوامل آلودگي هوا در برخي شهر ها نظير اهواز 

به گاز هاي فلر باز  مي گردد. 
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بازگشت ارز صادراتي در گرو 
تفاهم دولت و بخش خصوصي

ايرنا| عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، 
مع��ادن و كش��اورزي تهران گف��ت: دولت و بخش 
خصوصي بايد با مذاكره و تفاهم، سازوكاري تعريف 
كنند ك��ه ارز حاصل از صادرات به كش��ور بازگردد. 
محمد اميرزاده افزود: صادركنندگان معتقدند دولت 
بايد در ارتباط با نرخ ارز و همچنين زمان بازگشت آن، 
تغييراتي در تصميم هاي خ��ود اتخاذ كند؛ از طرف 
ديگر، دولت انتظار دارد صادركنندگان با بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات، به كنترل بازار ارز كنند. او ادامه 
داد: اكنون بخش عم��ده اي از ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي به كشور باز مي گردد؛ زيرا صادركنندگان 
براي تداوم فعالي��ت اقتصادي خ��ود مجبورند ارز 
حاصل از صادرات را به كشور بازگردانند. عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در ادامه گفت: البته 
در ش��رايط كنوني كه مبادالت مالي به دليل اعمال 
تحريم ها به سختي انجام مي شود، گاهي منابع قفل 
مي شود و انتقال ارز به صورت روان انجام نمي شود؛ 
اين مساله زمان بازگشت ارز را با تاخيرهاي ناخواسته 
مواجه مي كند. در چنين ش��رايطي، صادركننده به 
رفتار خالف قانون متهم مي شود، در حالي كه شرايط 
براي مبادالت تجاري روان و جابه جايي ارز مهيا نيست. 
اميرزاده تصريح كرد: دولت و بخش خصوصي بايد به 
تفاهمي برسند كه براساس آن، نه به صادركنندگان 
فش��ار بيايد و نه بازار ارز دچار مشكل شود. افزون بر 
اين، طبق اعالم بانك مركزي، مجم��وع فروش ارز 
حاصل از صادرات در سامانه نيما از ۱6 مرداد امسال 
تا دهم دي ماه به 6.8 ميليارد يور رس��يده است كه 
حدود ۵ ميليارد يورو آن را شركت هاي پتروشيمي 
به نيما عرضه كرده اند؛ اين در حالي اس��ت كه طبق 
آمار گمرك ايران در ۹ ماهه امس��ال ارزش صادرات 
غيرنفتي كش��ور به ۳۳ ميليارد و ۳۵8 ميليون دالر 
رس��يد در حالي كه در همين م��دت ۳۲ ميليارد و 
6۲0ميليون دالر كاال نيز وارد كش��ور ش��ده است. 
اقالم عمده كاالهاي وارداتي شامل ذرت دامي، قطعه 
منفصله توليد خودرو، برنج و لوبياي سويا بوده كه ارز 
آنها را دولت با نرخ رسمي تامين مي كند و بنابراين 
تاكنون صادركنندگان آنگونه كه انتظار مي رود در 

تامين ارز مورد نياز كشور فعال نيستند.

كمبود گوشت مرغ 
باعث گراني شد

ايرنا| رييس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي 
اتاق بازرگاني ايران گفت: مرغداري هاي گوشتي كشور 
براي پوشش نياز شب عيد، از دي ماه جوجه ريزي را 
۱۴درصد افزايش دادند و اين روند در بهمن و اسفند نيز 
ادامه خواهد يافت. غالمعلي فارغي افزود: كمبود ۴0 تا 
۵0 تني گوشت مرغ در ماه هاي اخير، موجب افزايش 
قيمت اين كاالي اساسي در بازار شد. او افزايش قيمت 
مرغ را ناشي از توليد ندانست و دليل آن را تاخير در حل 
مشكل كاميونداران اعالم كرد. به گفته او، در شرايطي 
كه نهاده ها به بخش توليد نرسيد، برخي از مرغداري ها 
تلفات دادند يا دوره توليد برخي مرغداري ها طوالني 
شد و جوجه ريزي نكردند. عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران اظهار كرد: افزايش ۱۵ درصدي قيمت 
گوشت مرغ در ماه هاي اخير، زمزمه واردات را مطرح 
كرده اس��ت در حالي كه نه تنها در تامين اين كاالي 
اساسي خودكفا هس��تيم، بلكه صادرات نيز داريم. 
رييس كميسيون كش��اورزي اتاق بازرگاني ايران به 
واكنش دولت در مقابل تغيير قيمت ها اش��اره كرد و 
گفت: نخستين اقدامي كه در مواجهه با نوسانات بازار 
در دستور كار قرار مي گيرد، ممنوعيت صادرات و روي 
آوردن به واردات است. به گفته او، اين اقدامات باعث 
مي ش��ود تخم مرغ هاي وارداتي را با ضرر سنگين در 
بازار عرضه كنيم. نايب رييس كميسيون صنايع غذايي 
اتاق بازرگاني ايران معتقد اس��ت، يكي از مهم ترين 
داليل افزايش قيمت گوش��ت قرم��ز، عدم توجه به 
واقعيت هاي اقتصادي و فقدان چشم انداز بلندمدت 

در اين حوزه است.

اصناف مقصر گراني نيستند
پايگاه خبري اتاق اصن�اف ايران| عضو هيات 
رييسه اتاق اصناف ايران در خصوص كاهش قيمت 
كاالها با توجه به افت قيمت دالر و عدم نظارت اتاق 
اصناف بر روي فروش و خدمات كاال گفت: هر گراني 
را نمي توان فقط به اصناف مرتبط دانست. امروز برخي 
كاالها كه توليدي و صنعتي هستند بر اساس نرخ روز 
محاسبه مي شوند و قيمت بر روي آن درج شده است. 
مجتبي صفايي افزود: اصناف فقط واسطه هستند و بر 
اساس قيمت درج شده كاال را به مردم عرضه مي كنند. 
اگر قرار بر كاهش قيمت اس��ت بايد از س��وي واحد 
توليدي صورت گيرد نه اصناف. او ادامه داد: ما نبايد 
گران فروشي را با گراني اشتباه بگيريم. سودها در نظام 
صنفي كامال مشخص شده است؛ بطور مثال فروشنده 
پوش��اك تا س��قف ۲۳ درصد مي تواند از مش��تري 
سود بگيرد در مباحث ديگر سازمان حمايت، نقش 
قيمت گذاري دارد و آن را به واحدهاي صنفي ابالغ 
مي كند. در اين ميان واحد صنفي نه مي تواند ارزان تر 
بفروش��د و نه گران تر از آن چيزي كه مصوب ش��ده 
است. صفايي تصريح كرد: متاسفانه برخي با بيان اين 
حاشيه ها آدرس غلط به مردم مي دهند و مي خواهند 
اصناف را مقصر وضعيت موجود اقتصادي نشان دهند.
صفاي��ي در خصوص فعاليت بازرس��ي اتاق اصناف 
در ماه هاي اخير گفت: در حالي كه به دليل ش��رايط 
اقتصادي نظارت و بازرسي اهميت بيشتري پيدا كرده 
اما اتاق هاي اصناف سراسر كشور در حال تعديل كردن 
نيروهاي بازرسي خود هستند زيرا ديگر بودجه اي 
ب��راي ادامه اين كار ندارند. طبق قانون يك س��وم از 
محل جريمه اصناف بايد به حساب اتاق واريز شود كه 
اين رقم در چند سال اخير به ۲0 هزار ميليارد تومان 
رسيده اما فقط يك ميليارد تومان آن را دولت به ما 
پرداخت كرده است. او ادامه داد: تا به امروز اصناف از 
طريق درآمدهاي ديگر هزينه هاي بازرسي را پرداخت 

كرده اند، اما ديگر اين امكان وجود ندارد.

اثر مديريت زمان  بركاهش تبعات جنگ اقتصادي
مديريت كس��ب وكارها، از هر 
نوع و صنف و با هر ساختاري كه 
باشند، در برخي نقاط با هم مشابه 
مي شوند؛ اين مشابهت فرآيند 
ارزيابي ريسك كسب و كارها را 
در نقاطي به هم نزديك مي كند 
و ارزيابي ريس��ك كسب و كار را 
در چند دس��ته بندي مشخص 
قرار مي دهد كه در كليات مشابه 
هستند و در جزييات از هم فاصله 
مي گيرند. يكي از ريس��ك هايي كه در همه كسب و كارها 
مشخص اس��ت و انكارناپذير، ريس��ك زمان است. در اين 
يادداشت تالش شده تا اثر مديريت زمان در كاهش تبعات 
جنگ اقتصادي موجود در كشور   مورد واكاوي قرار گيرد. 

اما سوال اين است كه زمان چگونه مي تواند در كنترل اثر 
جنگ اقتصادي موثر باشد؟ يك مثال ساده مي زنيم؛ يك 
پروژه س��اختماني را در نظر بگيريد، در زمان خريد زمين 
بخشي از رقم سرمايه گذاري هزينه مي شود و فرآيند اخذ 
جواز آغاز مي شود؛ اگر اين فرآيند 6 ماه به طول بينجامد، 
يعني يك سرمايه هنگفت 6 ماه خواب خورده؛ بعد از اينكه 

ساخت تمام ش��د و هزينه هاي سنگين ساخت، پرداخت 
گرديد، س��اختمان آماده قابل بهره برداري نيست چراكه 
انش��عابات ندارد، اگر دريافت انشعابات س��ه ماه به طول 
بينجامد با در نظر گرفتن 6 ماهي كه براي جواز وقت صرف 
شد و دو سال كه براي ساخت زمان الزم است، در مجموع 
تا اينجا دو سال و نه ماه سرمايه خواب داشته است، پس از 
انشعابات فرآيند دريافت پايان كار نيز حداقل ۹ ماه زمان 
مي برد و پس از آن دريافت اسناد تك برگي نيز خوشبينانه 
6 ماه زمان خواهد برد؛ يعني در مجموع از زمان خريد زمين 
تا زمان انتقال س��ند به مصرف كننده، س��رمايه گذار بايد 
۴سال زمان در نظر بگيرد، در صورتي كه فقط دو سال آن 
مربوط به ساخت بوده و باقي زمان مربوط به كندي سيستم 
اداري و بروكراس��ي باال بوده است، برخي اثرات اين تاخير 
دوساله عبارتند از: نوسانات متعدد در قيمت خريد مصالح 
از زمان خريد زمين تا پايان زمان س��اخت، تغيير قوانين و 
آيين نامه ها، تغيير مديران تصميم گير و تغيير پيش بيني 
نشده جهت گيري سازمان هاي مرتبط، ايجاد مشكالت مالي 
در پروژه، ايجاد مشكالت تعهدي در پروژه، ايجاد مشكالت 
بانكي براي سرمايه گذاران و... با در نظر گرفتن اين موارد، 
سازندگان و سرمايه گذاران مجبور مي شوند تبعات همه اين 

نوسانات و مشكالت را در قالب اقزايش قيمت به محصول 
نهايي اعمال كنند و سپس به سراغ پروژه بعد بروند. اگر نرخ 
تورم واقعي در كشور ۱۵ درصد )در بخش ساخت وساز تنها 
به اين دليل وارد محاسبات مي شود كه سازنده بتواند پس 
از فروش ساختمان، دوباره زمين مناسب با همان متراژ يا 
نزديك به همان متراژ و در همان منطقه يا مش��ابه همان 
منطقه مجددا خريداري كند و كسب و كار خود را ادامه دهد( 
باشد و ارزش افزوده منطقي ساختمان سازي، مستقل از 
نوسانات قيمت مصالح و زمين و مجوزات و انشعابات ۵ درصد 
باشد و سازنده يك ماهه جواز بگيرد، دو ساله بسازد، يك ماهه 
انشعابات بگيرد، يك ماهه پايان كار بگيرد و يك ماهه سند 
تك برگي دريافت كند، حتي با در نظر گرفتن يك ماه تاخير، 
پروژه دو سال و نيم زمان برده و منطقي است اگر ۵7 درصد 
هزينه خالص خود را به قيمت تمام شده آپارتمان بيفزايد و 
به مشتريان بفروشد؛ اين در حالي است كه در حال حاضر به 
دليل طوالني تر بودن اين فرآيند و تبعات اين طوالني شدن، 
كه بي ثباتي هاي فراواني را نيز باعث مي شود سازندگان و 
سرمايه گذاران مجبور هستند به صوت تصاعدي ساالنه ۳۵ 
درصد سود براي سرمايه گذاري خود در نظر بگيرند كه تقريبا 
معادل ۲۳۲ درصد افزايش قيمت آپارتمان د ريك منطقه در 

هر دوره ساختمان سازي مي شود، به همين دليل است كه 
هر چهار سال يك بار قيمت ساختمان در تهران سه تا چهار 
برابر مي شود. حال تصور كنيد با سياست هاي غلط شهرداري 
تهران در حال حاضر يك پروژه متوسط ساختماني از زمان 
خريد زمين تا دريافت اسناد تك برگي، حداقل 6 سال زمان 
خواهد برد و اين يعني نياز به ۱0۴0 درصد سود براي ادامه 
حيات كاري ساختمان س��ازها! از اين منظر، تطويل دوره 
بازگش��ت سرمايه، بر شدت اثر چس��بندگي قيمت ها در 
نوسانات ارزي، تاثير مستقيم دارد و هرچه فرآيندها زمانبرتر 
باشد، قيمت ها چسبنده تر مي ش��وند.  اين مساله در امور 
تجاري نيز جريان دارد، هر ثبت سفارش در حال حاضر كمتر 
از 6 ماه زمان نمي برد و همين موضوع باعث مي شود دوره 
برگشت سرمايه براي تجار افزايش يابد، هزينه تامين مالي 
پروژه هاي تجاري باال مي رود، ورود كاال سخت مي شود، تورم 
تقاضا ايجاد مي شود، سودجوها به سمت احتكار مي روند و 
مي شود همين ش��رايطي كه در حال حاضر بر بازار كشور 
حاكم است!  اگر دولت به فكر كنترل بازارهاست و به خلع يد 
احتكارگران مي انديشد، اگر به دنبال كاهش اثر چسبندگي 
قيمت ها در بازار است، اگر قصد دارد رونق را به بازارها و كسب 
و كارها برگرداند، اگر تالش دارد نوسانات دالر اثر كمتري 

بر زندگي مردم بگذارد، زمان فرآيندها را كوتاه كند! تاجري 
كه يك روزه ثبت سفارش كند و مراحل اداري را طي كند و 
محموله را يك ماهه از مبدا به مقصد برساند و ترخيص كند، 
تنها كمتر از پنج درصد سود براي هر مرحله تجارت خود در 
نظر مي گيرد، اما اگر براي واردات همان محموله مجبور باشد 
6 ماه زمان بگذارد، حداقل 60 درصد افزايش قيمت خواهد 
داد، اگر بازار مبدا را ثابت فرض كنيم و نياز مردم را يك مرحله 
در سال در نظر بگيريم )مانند خريد تلفن همراه( يك گوشي 
موبايل ۲00 دالري بايد ۲.۳00.000 تا ۲.۵00.000 تومان 

در بازار فروخته شود نه ۳.800.000 تومان! 
موضوع مطرح شده در اين يادداشت گوشه اي از معيار جهاني 
»شاخص كسب و كارها« بود كه هرساله توسط بانك جهاني 
بررسي و اعالم مي گردد كه متاسفانه ايران در اين رنكينگ 
بين المللي اصال جايگاه مناسبي ندارد؛ در رنكينگ ۲0۱7 
بانك جهاني كه در ارديبهشت ماه سال ۹6 منتشر شد از ۱۹0 
كشور جهان گرجستان در جايگاه ۱6 جهاني قرار گرفت و 
ايران در جايگاه ۱۲0 جهاني! از اين رو اميدواريم روزي برسد 
كه براي راه اندازي يك كسب و كار در ايران مجبور نباشيم 
چند سال راه پله هاي ادارات را بشماريم و مانند گرجستان 

تنها در سه روز، كليه مجوزها تقديم كارآفرينان بشود.

فاطمه  مقيمي
 رييس كانون زنان 

بازرگان ايران



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

معاون وزير نفت در امور بين الملل عنوان كرد 

حال خوش اين هفته نفت در تعارض با دورنمای وضعيت طالی سياه است

دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي عنوان كرد

SPV؛ تسهيل گر  نه  مشكل گشا 

هفته خوب نفت بعد از حدود یک ماه

تزريق 6 ميليارد دالر ارز پتروشيمي 

گروه انرژي|
اميرحسين زماني نيا معاون وزير نفت در امور بين الملل 
و بازرگاني و عضو س��ابق تيم مذاكره كننده هسته اي 
ايران در اظهاراتي كه توسط پورتال وزارت نفت ايران 
منتشر شده ساز و كار مالي اتحاديه اروپا براي همكاري 
با ايران موس��وم به SPV را »كمك كنن��ده« خوانده 
اما تاكيد كرده اس��ت كه اين ساز و كار »مشكل گشا« 
نخواهد ب��ود. او در اي��ن اظهارات خود عن��وان كرده 
اس��ت كه »فش��ار و نفوذ مالي« امري��كا در اين دور از 
تحريم ها زياد اس��ت و مشتريان نفتي ايران حتي يك 
بشكه نفت خام بيشتر از ميزان معافيت دريافت شده 
خريداري نمي كنند. زماني نيا البته تاكيد كرده است كه 
 SPV .مشتريان بالقوه« نفت خام ايران بيشتر شده اند«
كه مخفف Special Purpose Vehicle  است در 
واقع مهم ترين علتي اس��ت كه باعث شده است ايران 
همچنان به برجام پايبند باشد. اين راهكار كه برخي نام 
»سوييفت اروپايي« را نيز به آن اطالق كرده اند، پيشنهاد 
اتحاديه اروپا براي حفظ تبادالت مالي با ايران است. راه 
و روش اجرايي كردن اين ساز و كار تاكنون با تغييراتي 
روبرو بوده اس��ت. احتمال داده مي شود اين ساز و كار 
در ماه هاي ابتدايي سال جاري ميالدي عملياتي شود. 
امير حس��ين زماني نيا، ديپلمات سابق و معاون فعلي 
وزارت نفت اي��ران در امور بين المل��ل درباره همصدا 
ش��دن جامعه جهاني با اي��ران در مقابل رفتار قلدرانه 
امريكا گفت: دولتمردان همه كشورهاي جهان به جز 
عربستان و اسراييل ضمن محكوم كردن بازگشت دوباره 
تحريم ها، عملكرد سياسي ايران را تاييد مي كنند و بارها 
نسبت به رفتارهاي خارج از عرف ديپلماتيك ترامپ 

ابراز نگراني كرده اند.
وي ادام��ه داد: اما باي��د به اين موضوع توجه داش��ت 
شركت هاي خارجي كه از سوي بخش خصوصي اداره 

مي شوند و تابع دولتمردان خود نيستند.
اين عضو س��ابق تيم مذاكره كننده هس��ته اي، رفتار 
ش��ركت ها براي كس��ب و حفظ حداكثري منافع را 
موضوعي طبيعي دانست و درباره سازوكار ويژه مالي 
)SPV( براي تس��هيل بازرگاني ايران با ش��ركت هاي 
اروپايي، گفت: اين س��ازوكار، اجرايي خواهد ش��د و 
كمك كننده هم خواهد بود، اما مشكل گشا نيست. در 
واقع هر اقدامي كه اروپايي ها مي خواهند انجام دهند، 

متوجه نفوذ امريكا مي شود.
وي افزود: درماندگ��ي اروپا براي مقابله با تحريم هاي 
يكجانبه امريكا عليه ايران سبب به وجود آمدن آگاهي 
عميق در اروپا شده است كه اروپا نبايد گروگان اقتصادي 
و سياسي امريكا بماند. اين آگاهي سبب تغيير كيفي 
در روابط اروپ��ا و امريكا خواهد ش��د و به تدريج نفوذ 
سياسي - اقتصادي امريكا در اروپا و ديگر نقاط جهان 
افول خواهد كرد.  هدف سازوكار ويژه مالي فراهم كردن 
امكان مبادالت مالي با ايران و شركت هاي خريدار نفت 

و صادركننده كاال به ايران است. 
اين سيستم پرداخت به كسب وكارهاي اروپايي امكان 
مي دهد تا بدون تحريم شدن از سوي امريكا به روابط 
خود با ايران ادامه دهند. كارشناسان معتقدند كه اين 
كار اتحاديه اروپا جنبه نمادين دارد و برخي ديگر نيز 
آن را ناكارآمد مي دانن��د، اما در عين حال برخي آن را 

آغازي براي رهايي اروپا از وابستگي به نظام مالي امريكا 
عنوان مي كنن��د.  به گزارش »تع��ادل« در تازه ترين 
موضع گيري اعضاي اتحاديه اروپا در مورد اين س��از و 
كار مالي، فدريكا موگريني نماينده عالي اتحاديه اروپا 
در سياس��ت خارجي در گفت وگو با نشريه اقتصادي 
اليو مينت كه در هندوستان چاپ مي شود گفته است 
كه موضوع تحريم هاي امريكا عليه ايران، اتحاديه اروپا 
را براي آنچه كه او »دف��اع از حاكميت« اتحاديه اروپا 

خوانده، به حركت در آورده است. 
در تازه ترين اخباري كه در ايران پيرامون اين ساز و كار 
مالي منتشر شده است، ايسنا 10 دي ماه به نقل از منابع 
نزديك به مذاكرات ايران و اروپا نوشت كه »SPV« در 
واقع شركتي مستقل از نهادهاي مالي و حكومتي اروپا 
و ايران خواهد بود كه بطور »خصوصي« ثبت و ايجاد 
مي شود. طبق اطالعات اين گزارش، يك شعبه از اين 
شركت در ايران و شعبه اي ديگر در اروپا تاسيس شده 
و تبادالت تجاري بين شركت هاي ايراني و اروپايي در 

اين دو شركت ثبت مي شود.
در حالي كه مع��اون وزير نفت ايران در امور بين الملل 
SPV را »تس��هيل گر« در امور تحريم توصيف كرده 
اس��ت به تازگي يك مقال��ه كه در ش��بكه مطالعات 
سياست گذاري عمومي منتشر ش��ده بود، با معرفي 
سناريوهايي در خصوص كاركرد اين ساز و كار مالي، در 
يك سناريو SPV را »كند كننده« تحريم هاي فرامرزي 

اتحاديه اروپا توصيف كرده است. 

   مشتریان نفتي ایران 
معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت ايران در مورد 
وضعيت فروش نفت اين كشور در دوران فعلي نيز گفت: 

تعداد بالقوه مشتريان نفت ايران به دليل رقابتي بودن 
بازار و حرص و طمع براي س��ودآوري بيشتر به مراتب 

بيشتر از قبل شده است.
به گزارش تعادل به نق��ل از وزارت نفت، دونالد ترامپ 
در ارديبهشت ماه امسال، اعالم كرد كه امريكا از برنامه 
جامع اقدام مش��ترك )برجام( خارج مي ش��ود. وي از 
توافقنامه اي خارج ش��د كه پس از 12 سال مذاكرات 
س��خت و فش��رده به دس��ت آمد و به گواه بسياري از 
تحليلگران بين الملل��ي يكي از بهتري��ن  توافق هاي 
س��ال هاي اخير بود.  اكنون بيش از هف��ت ماه از اين 
خروج و بازگشت تحريم ها كه نفت ايران را نشانه گرفته، 
مي گذرد. صادرات نف��ت خام ايران، اما پيش از خروج 
امريكا از برجام ركورد 2 ميليون و 617 هزار بشكه در 
روز را در م��اه آوريل )فروردين-ارديبهش��ت( به ثبت 
رسانده بود. اميرحسين زماني نيا، معاون امور بين الملل 
و بازرگاني وزير نفت درباره شرايط صنعت نفت پس از 
خروج امريكا از برجام و تحريم نفت ايران، گفت: همه 
مجموعه وزارت نفت براي مقابله با تحريم ها بسيج شده 
است. فروش نفت، هم اكنون مهم ترين اولويت وزارت 
نفت است تا بازار نفت ايران كه پس از برجام به سختي 

به دست آمد، محفوظ بماند و از دست نرود.
وي از اع��الم ميزان صادرات نفت ايران خودداري كرد 
و گف��ت: تالش مجموعه نفت اين اس��ت كه با فروش 

حداكثري نفت، منابع كشور را تامين كند. 
وي تصريح كرد: شركت ملي نفت ايران در چهار دهه 
تحريم توانسته است سازوكارهايي خالقانه براي فروش 
نفت به دست آورد، اما متاسفانه فشار و نفوذ مالي امريكا 
به حدي است كه چين، هند، ژاپن، كره جنوبي و بقيه 
كشورهايي كه براي واردات نفت ايران از امريكا معافيت 

گرفته اند حاضر نيستند يك بشكه بيشتر از معافيتي كه 
گرفته اند از ايران نفت خريداري كنند.

معاون وزير نفت تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران 
را با افزايش فساد، قاچاق و پولشويي در بازار بين المللي 
نفت مترادف دانست و تاكيد كرد: با وجود فشار امريكا 
براي محدود كردن بازار نفت ايران، تعداد مش��تريان 
بالقوه نفت ايران به دلي��ل رقابتي بودن بازار به مراتب 

بيشتر از پيش شده است.
برجام، در ژوئي��ه 2015 )تير 1394( بين نمايندگان 
جمهوري اس��المي ايران،  اتحاديه اروپا و كشورهاي 
موسوم به 1+5 يعني انگليس،  فرانسه، امريكا، روسيه، 
چين و آلمان در وين امضا شد و از اواخر دي ماه همان 
سال به اجرا در آمد. پس از آن اما مقا م هاي ايراني بارها 
به كارشكني هاي طرف مقابل به ويژه امريكا براي اموري 

مانند ارتباط مالي و تجاري اعتراض كرده اند.

  اراده پاكستان براي دریافت گاز از ایران 
معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت درباره مذاكره 
با پاكستان براي صادرات گاز، گفت: دولت جديد اين 
كش��ور دريافت گاز از ايران را پيگيري مي كند و اراده 
سياسي خود را براي گسترش روابط اقتصادي با ايران 
به صراحت بيان كرده اس��ت. وي اضافه كرد: براي اين 
منظور، پاكستان دو كميته )فاينانس و تحريم( براي 
تس��هيل روند اجرايي صادرات گاز ايران به پاكستان 
تشكيل داده است كه انتظار مي رود نتيجه بررسي اين 
كميته در ماه هاي آين��ده به ديدار وزيران نفت ايران و 
پاكستان براي به سرانجام رساندن اين قرارداد، منجر 
شود. زماني نيا، دريافت گاز از ايران را براي پاكستان با 
صرفه تر از ديگر كشورها دانست و گفت: مباحث حقوقي 

اين قرارداد در صورت مالقات وزيران نفت دو كش��ور 
بطور حتم بررسي خواهد شد. 

اي��ده احداث خ��ط لوله صلح در س��ال 1990 مطرح 
ش��د و قرار بود اين خط لوله گاز ايران را به پاكستان و 
هندوستان منتقل كند تا پيام آور صلح و دوستي در شبه 
قاره باشد.  براساس توافق اوليه، قرار بود اين خط لوله 
2 هزار و 700 كيلومتري، گاز صادراتي ايران را از مسير 

پاكستان به هند منتقل كند.
پيش بيني شده بود كه در صورت توافق نهايي، يكهزار و 
100 كيلومتر از اين خط لوله در ايران، يكهزار كيلومتر 

در پاكستان و 600 كيلومتر در هند احداث شود. 
طبق طرح اوليه قرار بود روزانه 150 ميليون مترمكعب 
گاز ايران به هند و پاكستان صادر شود. از اين مقدار، 90 
ميليون مترمكعب براي هند و 60 ميليون مترمكعب 
براي پاكستان در نظر گرفته شده بود كه اين ايده عملي 
نشد. پاكستان به بهانه تحريم ها و فشارهاي خارجي، 
تاكنون به تعهدهاي خود براي تكميل خط لوله اي. پي 
در خاك خود عمل نكرده اس��ت.  ضرب االجل تعيين 
شده در اين قرارداد همزمان با پايان سال 2014 ميالدي 
به پايان رسيد و جمهوري اسالمي ايران مدت ها قبل از 
سررسيدن اين ضرب االجل، به تعهد خود عمل كرد و 
خط لوله گاز را از ميدان گازي پارس جنوبي تا نزديك 

مرز پاكستان احداث كرد.

  فرصت س�وزي در امض�اي قرارداده�اي 
جدید نفتي

معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت، نظر بسياري 
از كارشناسان درباره فرصت سوزي ايران در بسياري از 
بزنگاه ها و از جمله در تدوين و اجراي قراردادهاي نفتي را 
تاييد كرد و گفت: از زمان اجراي برجام تا خروج امريكا از 
آن، 17 ماه سپري شد و ايران مي توانست از اين فرصت و 
حمايت جامعه جهاني از آن به نحو احسن استفاده كند، 
اما در عمل اين اتفاق نيفتاد و ايران فرصت برجام را تا 

حدودي از دست داد.
وي ب��ه قرارداد ف��از 11 پارس جنوبي ب��ه عنوان يك 
نمونه اش��اره كرد و افزود: اگر قرارداد با توتال دو سال 
زودتر امضا شده بود و اين شركت يك ميليارد دالر در 
ايران س��رمايه گذاري كرده بود، ترديد نداشته باشيد 
كه به اين راحتي ايران را ترك نمي كرد و حتي اگر هم 
ترك مي كرد اجراي پروژه را به مرحله اي مي رس��اند 
كه نيروهاي ايراني مي توانستند آن را ادامه دهند و به 
سرانجام برسانند. زماني نيا حاشيه هاي اجراي الگوي 
جديد قراردادهاي نفتي اي��ران را پررنگ تر از متن آن 
دانست و اضافه كرد: اگر ايران در فرصت به دست آمده به 
جاي يك قرارداد بين المللي، چند قرارداد بين المللي را 
به ثمر رسانده بود، ترامپ بي شك در بازگشت تحريم ها 
با احتياط بيشتري عمل مي كرد. معاون امور بين الملل و 
بازرگاني وزير نفت با بيان اينكه »دنبال مقصر نيستيم«، 
اما كل كشور نتوانسته از فرصت برجام استفاده كند، 
ادامه داد: هيچكس نمي توانس��ت پيش بيني كند كه 
شخصي مانند ترامپ به عنوان رييس جمهوري امريكا 
برگزيده مي شود و به دليل مخالفت با اوباما، زير برجام 
مي زند، اما سياس��ت اينگونه اس��ت و همه امور قابل 

پيش بيني نيست.

گروه انرژی|
بهای معامالت نفت خام تحت تاثير خوش بينی نسبت 
به مذاکرات تجاری واشنگتن و پکن و کاهش نگرانی ها 
نس��بت به احتمال ايجاد رکود اقتصادی در آمريکا، تا 
پاي��ان روز جمعه حدود 2 درص��د صعود کرد تا هفته 
گذش��ته برای نخس��تين بار در يک ماه اخير افزايش 

هفتگی را از خود به ثبت رسانده باشد.
بهای معامالت وست تگزاس اينترمديت امريكا برای 
تحويل در فوريه ۸7 سنت يا 1.9 درصد افزايش يافت 
و در قيمت 47 دالر و 96 سنت در هر بشکه بسته شد 
و برای کل هفته 5.۸ درصد افزايش ثبت کرد. شاخص 
قيمت نفت آمريکا 24.۸ درصد در سال 201۸ کاهش 
داشت. بهای معامالت نفت برنت برای تحويل در مارس 
با 1 دالر و 11 سنت يا 2 درصد افزايش، در قيمت 57 
دالر و 6 سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته 
حدود 7.2 درصد افزايش نشان داد. قيمت نفت برنت، 
شاخص قيمت بازار جهانی، معادل 19.5 درصد در سال 

201۸ کاهش يافت.
رشد هفتگی هر دو قيمت پايه پس از سه هفته کاهش 
متوالی روی داد. قيمت های نفت روز پنجش��نبه که 
نظرسنجی ها حاکی از کاهش چشمگير توليد اوپک در 

دسامبر بود، افزايش پيدا کرده بودند.
اوله هانس��ن، تحليلگر کاال در ش��رکت ساکسو بانک 
در اين باره به وبس��ايت خبری مارکت واچ گفت: »در 
معامالت روز جمعه بازارها از کاهش توليد ماهانه اوپک 

و مذاکرات تجاری آتی آمريکا و چين آسوده خاطر شدند 
و اين امر به رشد قيمت های نفت کمک کرد«.

بازارها روز جمعه به بياني��ه وزارت بازرگانی چين که 
دي��دار هياتی از مقامات بازرگان��ی آمريکا با همتايان 
چينی خود در روزهای دوشنبه و سه شنبه را تاييد کرد، 
واکنش مثبت نشان دادند. دو طرف برای نخستين بار 
از زمان توافق دونالد ترامپ و شی جين پينگ، روسای 
جمهور آمريکا و چين برای آتش بس تجاری 90 روزه 

ديدار کردند.
آم��ار توليد و ذخاير نفت آمريکا که به دليل تعطيالت 
س��ال نو دو روز ديرتر از موعد از س��وی اداره اطالعات 
انرژی آمريکا منتشر شد، نش��ان داد ذخاير نفت اين 
کشور برای دومين هفته متوالی تغيير چندانی نداشته 
است اما ذخاير محصوالت نفتی رشد قابل توجهی را 
مشاهده کردند. ذخاير نفت آمريکا در هفته منتهی به 
2۸ دس��امبر، تنها 7 هزار بشکه رشد کرد و به 441.4 

ميليون بشکه رسيد.
در همين حال، تحليلگران در نظرسنجی پايگاه خبری 
اس اند پی گلوبال پالتس کاهش ذخاير نفت آمريکا به 
ميزان 1 ميليون و 300 هزار بش��که در هفته گذشته 
را پيش بينی کرده بودند. موسس��ه امريکن پتروليوم، 
بزرگترين البی نفتی آمريکا در واشنگتن، روز پنج شنبه 
کاهش ذخاير نفت آمريکا به ميزان 4 ميليون و 500 
هزار بشکه در هفته گذشته گزارش کرده بود. با اين حال 
ذخاير بنزين آمريکا طی مدت مذکور 6 ميليون و 900 

هزار بش��که و ذخاير ميعانات معادل 9 ميليون و 500 
هزار بشکه افزايش يافت.

مارک��ت واچ در گزارش خود از ح��ال و هوای روز بازار 
نيز آورد که آمار رس��می که نش��ان م��ی داد اقتصاد 
اياالت متحده در دسامبر 312 هزار شغل ايجاد کرده 
و تخفيف نگرانی ها نس��بت به کندی رشد اقتصادی 
باعث شده تا چشم انداز تقاضا برای انرژی بهبود يابد. 
اين گزارش چنين می نويسد: »آمار اشتغال بهتر از حد 
مطلوب بود و به بانک مرک��زی آمريکا اجازه می دهد 
به رون��د افزايش نرخ های بهره که برای بازارهای مالی 

موضوع حساسی است، ادامه دهد«.

  تشویش در بلند مدت
قيمت نفت در سال گذشته با بزرگترين کاهش ساالنه 
از سال 2015 روبرو شد و تحت تاثير نوسان بازار سهام، 
عوامل ژئوپليتيکی و چشم انداز تيره تر تقاضا برای نفت، 
نفت برنت حدود 20 درص��د و نفت آمريکا حدود 25 

درصد کاهش پيدا کرد.
ب��رای درک افق دراز مدت تر بازار می ت��وان به برآورد 
موسسه اعتبارسنجی اس اند پی گلوبال ريتينگز اشاره 
کرد. اين موسس��ه اعتبارسنجی با اش��اره به وخامت 
وضعيت تقاضا برای کاالها، دورنمای قيمت نفت برنت 
در س��ال 2019 را از 65 به 55 دالر و وس��ت تگزاس 
اينترمديت را از 60 به 50 دالر در هر بشکه کاهش داد. 
اين موسسه در بيانيه ای اعالم کرد ادامه جنگ تجاری 

ميان آمريکا و چين و همچنين اخبار کندی اقتصادی 
چين به نگرانی ها نسبت به چشم انداز تقاضای جهانی 
برای نفت افزوده است. اس اند پی گلوبال ريتينگز در 
ادامه خاطرنشان کرد سطح باالی توليد نفت در روسيه 
و عربستان سعودی که پيش از توافق اوپک پالس در 
دس��امبر، به رکورد بااليی صعود ک��رد نيز در بازبينی 

دورنمای قيمت نفت در سال 2019 موثر بود.  
با اين همه و با وجود آشفتگی بازار جهانی، معامله گران 
عقيده دارند که قيمتهای نفت با کاهش توليدی که از 
سوی اوپک در اواخر سال گذشته اعالم و هفته گذشته 
رسما آغاز شد، بهبود پيدا خواهد کرد. طبق نظرسنجی 
رويترز، اوپک در دسامبر 32 ميليون 6۸0 هزار بشکه 
در روز نف��ت توليد ک��رد که 460 هزار بش��که در روز 
نسبت به نوامبر کاهش داشت زيرا عربستان سعودی 

که بزرگترين صادرکننده نفت اين گروه است، زودتر 
از موع��د اجرای توافق کاهش توليد، به محدود کردن 

عرضه خود اقدام کرد.
ائتالفی از توليدکنندگان جهانی معروف به اوپک پالس 
که ش��امل توليدکنندگان اوپک و غيراوپک از جمله 
روسيه است، در هفتم دسامبر موافقت کردند توليدشان 
را در نيمه اول س��ال 2019 به ميزان 1 ميليون و 200 
هزار  بش��که در روز از س��طح توليد اکتبر سال 201۸ 
کاهش دهند. سهم اوپک از اين کاهش توليد ۸00 هزار 

بشکه در روز است.
در اين بين، شرکت خدمات انرژی بيکرهيوز روز جمعه 
اعالم کرد شمار دکلهای حفاری نفت آمريکا در هفته 
گذشته ۸ حلقه کاهش يافته و به ۸77 حلقه رسيد که 

نشان دهنده کندی روند رشد توليد اين کشور است.
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ترامپ: نفت را من ارزان كردم
ايس�نا|دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا با 
كارتل خواندن اوپ��ك، كاهش قيمت نفت را به 

نبوغ خود نسبت داد.
دونالد ترامپ پس از ديدار با رهبران كنگره كه با 
هدف تالش براي رسيدن به توافق و پايان دادن 
به تعطيلي قسمت هايي از دولت فدرال برگزار شد، 
در رزگاردن به خبرنگاران گفت:  چهار ماه پيش 
نفت به ۸3 دالر در هر بشكه رسيده بود و به سوي 
100 دالر حركت مي ك��رد و ممكن بود تا 125 

دالر صعود كند.
وي مجددا اظه��ارات اخيرش مبن��ي بر اينكه 
تالش��هاي وي باعث پايين آم��دن قيمت نفت 
شده است را تكرار كرد و گفت: پس از تماس هاي 
تلفني كه با كشورهاي اوپك و غيراوپك داشتم، 
قيمت نفت ش��روع به كاهش ك��رد. وي گفت: 
كاهش قيمت نفت اتفاقي نبود و با به خرج دادن 

نبوغ، روي داد.
ترامپ پيش از اين در ماهاي ژوييه و س��پتامبر 
در پيام هاي توييتي، اوپك را به باال بردن قيمت 
نفت متهم كرده بود. قانون پيشنهادي معروف به 
»نوپك« در سال هاي اخير از سوي كنگره و سناي 
امريكا مطرح شده كه به وزارت دادگستري اين 
كشور امكان مي دهد عليه كشورهاي عضو اوپك 

بابت كنترل قيمت نفت اقامه شكايت كند. 

 یارانه سرسام آور انرژي
به پرمصرف ها

ايلنا| فردي��ن فرمند نماينده م��ردم ميانه در 
مجلس شوراي اسالمي در نشست تخصصي آب و 
انرژي گفت: عوارضي كه در قبوض پرداختي مردم 
درج شده است مستقيما به توسعه تجديدپذيرها 
اختصاص نمي يابد و اين امر موجب شده است كه 
پرداخت نيروگاه هاي تجديدپذير به تاخير بيفتد 

و بي اعتمادي بين سرمايه گذاران ايجاد شود.
فرمند در ادامه افزود: يكي از مس��ائل بنيادين 
در ح��وزه ان��رژي، اعطاي يارانه پنه��ان انرژي 
اس��ت. قيمت حامل هاي انرژي در كش��ور ما 
واقعي نيست و در حقيقت ما يارانه پنهان انرژي 
پرداخت مي كنيم. جدا از اينكه يارانه انرژي براي 
اقتصاد مضر است، اين يارانه به صورت مساوي 
نيز بين مردم توزيع نمي شود و طبقات پرمصرف 
و ثروتمند جامعه به مراتب بيش��تر )تا ده برابر 
بيش��تر( از طبقات كم مصرف و فقير جامعه از 
اين يارانه پنهان بهره مي برند. بنابراين اعطاي 
يارانه يا سوبسيد پنهان تنها به نفع ثروتمندان 
خواهد بود. فرمند اظهار كرد: اعطاي يارانه پنهان 
انرژي موجب افزايش مصرف نيز شده است كه 
اين موضوع خ��ود را در مصرف بنزين، برق و گاز 
و نيز در خاموش��ي هاي برق در تابس��تان نشان 
مي دهد. در حال حاضر، ميزان يارانه پنهان انرژي 
از مقدار اختص��اص يافته به هدفمندي يارانه ها 

نيز بيشتر است.

افزایش ساالنه 219 درصدي 
بارندگي ها 

ايرنا|آمارهاي ش��ركت مديريت منابع آب ايران 
حاكي از اين است كه بارندگي ها از اول مهر تا سيزدهم 
دي ماه نسبت به مدت مش��ابه پارسال 219 درصد 

افزايش يافت.
ارتفاع كل ريزش هاي جوي از اول مهر تا س��يزدهم 
دي ماه امسال 104 ميليمتر بود؛ اين در حالي است كه 
بارندگي ها در مدت مشابه پارسال 32.۸ ميليمتر بود.

ارتفاع كل ريزش ه��اي جوي در ميانگين دوره هاي 
مش��ابه درازمدت )50 سال(، 75.2 ميليمتر بود كه 
امسال در مقايس��ه با اين ميانگين نيز 39.1 درصد 

رشد داشت.
آمارهاي ش��ركت مديريت منابع آب ايران حاكي از 
اين است كه حجم بارش اول مهر تا سيزدهم دي ماه 

امسال، معادل 172 ميليارد و 3۸4 مترمكعب بود.
بارندگي در همه حوضه هاي آبريز اصلي كشور )درياي 
خزر، خلي��ج فارس و عمان، درياچ��ه اروميه، فالت 
مركزي، مرزي ش��رق و قره قوم( در سال آبي جاري 

افزايشي بوده است.
در اين مدت، بارندگي در حوضه درياي خزر 43درصد، 
خليج ف��ارس و درياي عم��ان 355 درصد، درياچه 
اروميه 10۸ درصد، فالت مركزي 449 درصد، مرزي 
شرق 769 درصد و قره قوم 346 درصد نسبت به دوره 

مشابه پارسال افزايش داشت.

پتروشيمي ها كاربلد دور زدن 
تحریم

شانا|معاون وزير نفت در امور پتروشيمي گفت: 
واحدهاي پتروشيمي كش��ور راه هاي دور زدن 
تحريم را بلدند و شرايط بين المللي كنوني كشور 

خللي در فعاليت واحدها ايجاد نمي كند.
بهزاد محمدي با اشاره به اينكه شرايط بين المللي 
كنوني اي��ران محدوديت هاي��ي را براي صنعت 
پتروش��يمي ايج��اد كرده اس��ت، اظه��ار كرد: 
شركت هاي پتروش��يمي راه هاي بسيار خوبي 
را براي حل مس��ائل و محدوديت هاي خود پيدا 
كرده ان��د و تالش مي ش��ود به مش��كل خاصي 

برخورد نكنند.
وي با بيان اينكه وزير نفت به جد، پيگير موضوع 
تأمين مالي طرح هاي پتروش��يمي است، افزود: 
تأمين س��رمايه از طريق فروش اوراق مشاركت 
اس��المي در ح��ال پيگيري اس��ت و ه��ر هفته 
نشست هاي آن در دفتر وزير نفت برگزار مي شود.

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي تصريح كرد: 
اميدواريم تأمين مالي طرح هاي پتروش��يمي از 
طريق فروش اوراق مشاركت در ماه هاي آتي به 
سرانجام برسد تا بتوانيم بخشي از مشكالت مالي 

طرح ها را رفع كنيم.

ايرنا| احم��د مهدوي ابهري دبي��ركل انجمن صنفي 
كارفرمايان صنعت پتروشيمي ديروز با تشريح جزييات 
عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشيمي در چرخه اقتصاد 
كشور، افزود: از مبلغ 6 ميليارد و 650 ميليون دالر عرضه 
شده، حدود 650 ميليارد دالر مربوط به پيش از راه اندازي 
 سامانه نيما و 6 ميليارد دالر نيز پس از راه اندازي سامانه نيما 
بوده است. دبيركل انجمن كارفرمايان صنعت پتروشيمي 
اظهار داشت: پيش بيني شده كه پتروشيمي ها در سال 97 
حدود 12 ميليارد دالر صادرات داشته باشند كه تاكنون 

حدود ۸.1 ميليارد دالر از آن انجام شده است. وي اضافه 
كرد: صنعت پتروشيمي از صادرات انجام شده، تاكنون 
6 ميليارد و 650 ميليون دالر را در چرخه اقتصاد كشور 
تزريق كرده و حدود 1.5 ميليارد دالر نيز براي خريد و وارد 
كردن تجهيزات، كاتاليست ها و كاالهاي مورد نياز هزينه 
شده است. مهدوي ادامه داد: تا پايان امسال، چهار ميليارد 
دالر ديگر صادرات پتروشيمي انجام خواهد شد كه طبق 
تعهدات، ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد وارد مي شود. 
دبيركل انجمن كارفرمايان صنعت پتروشيمي يادآور شد: 

به دليل آغاز تحريم هاي امريكا عليه ايران از آبان ماه، تالش 
كرديم كه در نيمه نخس��ت امسال تجهيزات و كاالهاي 
مورد نياز صنعت پتروش��يمي را با سرعت بيشتري وارد 
كشور كنيم تا مشكلي در روند توليد رخ ندهد. وي افزود: 
رييس كل بانك مركزي نيز در اظهارات خود، عمل كردن 
پتروشيمي ها به تعهدات در عرضه ارز صادراتي را تاييد 
كرده است. دبيركل انجمن كارفرمايان صنعت پتروشيمي 
اضافه كرد: وزير نفت نيز بر روند صادرات پتروش��يمي و 

عرضه ارز آنها در نيما نظارت دارد.

  لزوم وارد كردن ارز توسط صادركنندگان 
غيرپتروشيمي

دبيركل انجمن كارفرمايان صنعت پتروشيمي گفت: 
پتروش��يمي ها طبق برنامه، ارز حاصل از صادرات را 
وارد كشور مي كنند، اما سوال اين است كه چرا بقيه 
صنايع و صادركنندگان غيرپتروشيمي بطور كامل 
به تعهدات خ��ود عمل نكرده اند. مهدوي اضافه كرد: 
صادركنندگان غيرپتروشيمي مانند صادركنندگان 
مواد معدني و فل��زات و صادركنندگان خرد همه ارز 

حاصل از صادرات را طبق برنامه هاي اعالم شده وارد 
سامانه نيما نكرده اند. به گزارش ايرنا، ظرفيت نصب 
شده صنعت پتروشيمي با راه اندازي طرح هاي جديد 
اكنون به 64 ميليون تن در سال رسيده است. مجموع 
ارزش محصوالت پتروش��يمي توليدي در كشور در 
سال گذشته 17 ميليارد و يكصد ميليون دالر بوده كه 
حدود 12 ميليارد دالر مربوط به صادرات بوده است؛ 
ارزش محصوالت پتروشيمي عرضه شده در بازارهاي 

داخلي نيز پنج ميليارد دالر است.



دريچه8اخبار   كشاورزي

چهار سناريويي كه جامعه ايران با آن روبرو است

»جامعه فالوِوري« ما را خواهد بلعيد

راي گيري ها را احساسات هدايت مي كند يا عقالنيت

يك تحليلگر سياس�ي چهار س�ناريو را برابر 
آين�ده جامعه اي�ران قرار مي ده�د و مي گويد 
پيش گيري از س�ناريوهاي پرآس�يب نيازمند 
ورود جدي و كنشگري موثر نخبگان سياسي 

و اجتماعي است.
به گ�زارش ايرنا، برخ�ي از كارب�ران توييتر به 
خصوص آنهايي كه با هش�تگ براندازم خود را 
معرفي مي كنند، بحران ها و مسائل جامعه ايراني 
را چنان بازنمايي مي كنند كه گويي هر لحظه در 

لبه پرتگاه سقوط و فروپاشي قرار داريم. 
برخي از تحليلگران نيز چنين نگرش بدبينانه اي 
را دنب�ال مي كنن�د. در مقابل ع�ده اي به ويژه 
آنها كه به تريبون هاي رسمي دسترسي دارند 
تصويري از جامعه باثبات، شكوفا و قدرتمند را 

نشان مي دهند. 
در ميانه اين دو قطب اغراق ش�ده تحليلگراني 
ق�رار دارند كه با نگراني و دلس�وزي تحوالت و 
بحران هاي جامع�ه ايراني را دنب�ال مي كنند. 
هم�ه ما مدام ب�ا اين پرس�ش مواجهي�م كه با 
توجه به تحوالت و بحران هاي موجود واقعًا چه 

سرنوشتي پيش روي كشور قرار دارد. 
»محمدرض�ا مرادي طادي« تحليلگر مس�ائل 
سياس�ي ب�ا نگرش�ي آينده پژوهان�ه ب�ه اين 
پرسش پاسخ داده اس�ت. وي معتقد است در 
مقام تحلي�ل با چهار س�ناريوي ت�داوم وضع 
موجود، پوست اندازي، تغيير مدني و فروپاشي 
مواجهيم. هر چند س�ناريوي اول )تداوم وضع 
موجود( و آخر )فروپاشي( در مقام عمل ممكن 
نخواه�د بود، اما بايد به گ�وش بود. به خصوص 
در ش�رايط كنوني كه جامعه به سمت جمعيت 
بي ش�كل يا فالووري حركت مي كند. خروج از 
اين بحران نيازمند فعال شدن نخبگان سياسي 
و نخبگان اجتماعي است. در ادامه متن كامل اين 

مصاحبه را مي خوانيم. 

با توجه به تغييرات اجتماعي دهه هاي اخير از 
جمله تغيير در هرم جمعيتي، گس�ترش قشر 
تحصيل كرده، بس�ط طبقه متوسط و جمعيت 
شهرنشين، تغييرات تكنولوژيك و مانند اينها 
از يك سو و از طرف ديگر تنش ها و بحران هاي 
متنوع زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و ... 

آينده جامعه ايران را چگونه مي بينيد؟
قب��ل از ورود به بحث بايد يك پيش فرض را بپذيريم، 
وقتي از آينده ايران حرف مي زنيم از كليت ساختار آن 
حرف مي زنيم. يعني ايران و همه سازه هايي كه ساختار 
كنوني آن را ش��كل داده است، از جمله سازه اقتصاد، 
سازه سياست، مناسبات منطقه، نظام بين الملل. لذا 
نگاه به آينده و تحليل آن فقط ناظر به ساختار قدرت 

و امر سياسي نيست. 
با اين پيش فرض، آينده نزديك ايران، يعني دهه آتي 
مي تواند شامل چهار س��ناريوي متفاوت باشد؛ يكي 
تداوم وضع موجود، دوم پوس��ت اندازي، سوم تغيير 
مدني و چهارم فروپاش��ي. البته اينه��ا ايده آل تايپ 
تحليلي )نمونه آرماني تحليلي( هس��تند. منظورم از 
ايده آل تايپ اين اس��ت كه الزامًا نبايد تحقق تاريخي 
داشته باشند، بلكه ما اينها را براي فهم و توضيح بهتر 
واقعيت انتزاع كرده ايم. ممكن است در عالم واقعيت 

هيچ كدام از اينها به صورت كامل محقق نشوند، ممكن 
است به صورت تركيبي اتفاق بيافتد، يا رقيق شوند يا 
غليظ شوند. اين مفاهيم در ساحت تحليلي و براي فهم 

بهتر جامعه ايران استفاده مي شود. 
از سناريوي اول شروع كنيم. فرموديد سناريوي 
اول ت�داوم وضع موجود اس�ت. لطفا بيش�تر 

توضيح دهيد. 
منظ��ور از تداوم اين اس��ت ك��ه كل وضعيت بالفعل 
جامعه ايران به همين صورت كه هس��ت با كاستي ها 
و افزوده هايي تداوم يابد. به صورتي كه تغيير فاحشي 
ايجاد نشود. حاال ممكن است كمي باالتر يا پايين تر از 
خط تداومي كه ما فرض كرديم، حركت كند اما نهايتًا 
در همين حوالي قرار دارد. در اين صورت هنجارهاي 
اجتماعي، كنشگري، نظام سياسي، وضعيت اقتصادي، 
مناس��بات منطقه و مانند آن ثابت مي ماند. بر حسب 
تجرب��ه تاريخي بديهي اس��ت كه س��اختارها تداوم 
هميش��گي ندارند و الزامًا بر مبن��اي پويش دروني و 
ديناميزمي كه در درون هر سازه اي وجود دارد، خواهي 

نخواهي دچار تحول و دگرگوني مي شود. 
پس سناريوي اول بر مبناي اصل دگرگوني و تحولي 
كه ذاتي جوامع هس��ت رد مي شود. به خصوص آنكه 
در قرن حاضر با توجه به روند جهاني ش��دن، رش��د 
تكنول��وژي و مانند آن، اين دينامي��زم قدرتمندتر از 
گذشته عمل مي كند. با اين حساب سناريوي اول را 
كنار مي گذاريم و اين ف��رض را مي پذيريم كه تداوم 
وضع موجود غيرممكن است و بي هيچ ترديدي جامعه 
همان گونه كه در گذشته تغييراتي داشته در آينده هم 
خواهد داش��ت كه اين تغييرات ممكن است دفعتي 

باشد يا تدريجي. 
با اين اوصاف برويم سراغ سناريوي دوم. منظور 
از پوست اندازي چيست و چگونه رخ مي دهد؟

 منظور من از پوس��ت اندازي آن اس��ت كه ساختار با 
حفظ ماهيت خودش چن��د يا چندين راهبرد اصلي 
خود را تغيير دهد. نخبگان در سطوح مختلف پيشتاز 
شوند و بتوانند بين وضع ايجاد شده و امكانات داخل 
جامع��ه تطبيق ايجاد كنند.  من ب��ا يك مثال بحث 
را روشن مي كنم تا نش��ان دهم پوست اندازي لزومًا 
معناي سياس��ي ندارد. ش��ما مس��اله بنزين و ساير 
حامل هاي انرژي را در نظر بگيريد. بي هيچ ترديدي 
ادامه پرداخت اين حجم وحشتناك يارانه بنزين- كه 
بين 40 تا 80 ميليارد دالر در سال است- غيرممكن 
و محال اس��ت. اما تغيير اين رويه چگونه امكان پذير 
است؟ آيا اراده نظام سياس��ي به تنهايي كافي است 
يا پيش��اپيش جامعه هم بايد اين تغيي��ر را پذيرفته 
باش��د؟ از اين هم باالتر آيا نبايد بي��ن جامعه و نظام 
سياس��ي و بخش هاي مختلف نظام اقتصادي و ساير 
خرده نظام هاي مرتبط ائتالف و اجماعي شكل بگيرد، 
ت��ا بتوانيم اين حرك��ت بزرگ را كه ب��راي جامعه ما 
حياتي اس��ت انجام دهيم؟ پس مي بينيم كه مساله 
قابل فروكاس��ت به امر سياس��ي و س��اخت قدرت 
نيس��ت. نكته ديگر اينكه پيش نياز ها و تبعات بسيار 
گسترده اي دارد. بنابراين سناريوي پوست اندازي در 
صورتي محقق مي شود كه يك سري نخبگان پيشتاز 
كه توانسته اند سطحي از اجماع را ايجاد كنند؛ بتوانند 
متولي سياست گذاري هاي موجود در ساخت قدرت 
و جريان هاي اجتماعي ش��وند و ب��ر مبناي مصالح و 
منافع مل��ي و مقتضيات زمان��ه تصميماتي بگيرند 

كه ب��دون خ��روج از چارچوب هاي اصلي ب��ا اتخاذ 
راهبردهاي جديد جامعه را به س��مت وضعيت بهتر 

راهنمايي كنند. 
سناريو سوم تغيير مدني است. اين سناريو چه 

زماني محقق مي شود؟
همانطور كه مطلع هستيد از حدود 120-100 سال 
قبل، يعني از عصر مش��روطه تاكن��ون جامعه ايران 
وارد حوزه فعاليت شده اس��ت. به اين معنا كه جامعه 
مي خواهد فاعليت داشته باش��د و كنشگري كند يا به 
اصطالح سوژگي داشته باش��د. اين فاعليت داشتن و 
تالش براي اثرگذاري بر مناس��بات زمانه، خودش را 
بطور ويژه در فشار بر ساخت سياسي نشان داده است 
كه ش��ايد اوج اين فعاليت را در انقالب 57 مي بينيم و 
بعد از آن ميل به فعاليت و ايفاي نقش به قوت خود باقي 
است و براي مثال در زمان هاي انتخابات خودش را نشان 
مي دهد. تغيير مدني گفته شده به پشتوانه اين فاعليت 
بر دوش رهبران و بدنه ه��اي اجتماعي پيش مي رود. 
اينها دايمًا تالش مي كنند با اس��تفاده از مكانيزم هاي 
در دسترس، در سيستم ها و خرده سيستم هاي موجود 
دخل و تصرف بكنند و ش��كلي از دموكراتيزاسيون را 
در ايران پياده بكنند. البته منظور اين نيس��ت كه در 
حال حاضر سيستم دموكرات نيست بلكه به هر حال 
چالش ها و تنش هايي بين الگوهاي مسلط حكمراني و 
خواست بدنه اجتماعي وجود دارد. بر اساس اين سناريو، 
تغيي��ر مدني زماني رخ مي دهد ك��ه يكي از نيروهاي 
اجتماعي بتواند بر ساختار زورآور شود و تغييرات قابل 
توجهي ايجاد كند؛ تغييراتي كه هم شكلي است و هم 
محتوايي و نتايج آن قابل تمييز از گذشته است. البته 
بحث من صرفًا توصيفي است و هيچ ارزش گذاري اي بر 
اين سناريو نداريم. يعني نمي گوييم تغيير مدني خوب 
است يا بد است. صرفاً مي گوييم تحولي است كه ممكن 

است در اين چارچوب اتفاق بيافتد. 

سناريوي چهارم يعني فروپاشي چه طور؟ آيا 
به راس�تي خطري است كه جامعه ما را تهديد 

مي كند؟
سناريوي فروپاشي مثل سناريوي تداوم است. به اين 
معنا كه در ساحت تحليلي مي آيد اما در عمل تحقق و 
عملياتي شدن آن منوط به يك سري عناصر، مولفه ها 
و نيروهايي اس��ت كه بعيد مي نمايد به عرصه فعليت 
برسند. بسياري معتقدند جامعه ايراني مانند ققنوسي 
است كه هميشه از خاكستر خود برخاسته و برمبناي 
مغناطيس دروني اش كه حول سنت ايرانشهري شكل 
گرفته، هميشه توانسته از بحران ها بگذرد. اكنون هم 
كه بحران هاي متعددي داريم مثل بحران هاي زيست 
محيطي، اقتصادي، سياس��ي، تنش هاي منطقه اي، 
فش��ار نظام بين الملل و ...، مثل هميش��ه از آنها عبور 
خواهيم كرد. اما احتمال دارد، خداي نكرده بحران ها 
بر هم سوار ش��وند و يكديگر را تشديد و تقويت كنند 
بطوري كه احتمال مقابله با آنها وجود نداش��ته باشد. 
در چنين حالتي ممكن است كل سيستم، يعني هم 
سيستم اجتماعي، هم سيستم اقتصادي و هم سيستم 
سياسي نتواند با آن مقابله كند و ساختار دچار فروپاشي 
شود. البته تحقق اين سناريو در عالم واقع بعيد است اما 
هميشه بايد به عنوان يك احتمال در ساحت تحليلي 
مد نظر باشد تا متوليان و نخبگان نسبت به اين شرايط 

بغرنج هم تحليل و هم برنامه داشته  باشند.
با توجه به سناريوهاي پيش رو چگونه مي توانيم 
از اين بحران ها عبور كنيم؟ توصيه شما چيست؟

به عنوان يك ناظر اجتماعي و كس��ي كه دلبسته اين 
كش��ور و نظام اس��ت، فكر مي كنم نخبگان بايد وارد 
كارزار بشوند و اجازه ندهند كه اين بحران هاي فراگير 
و اين مسائل از دايره حل و فصل خارج شود و به نقطه 
بي بازگشت برسد. ما نبايد اجازه دهيم كه كار به جاي 
اينكه در حوزه تخصصي قرار بگيرد، دس��ت جمعيت 

بي شكل يا به تعبير من جامعه فالووري بيافتد. 
ما در اوايل قرن بيس��تم با جامعه توده اي روبرو بوديم اما 
االن با جامعه فالووري روبرو هستيم. جامعه فالووري از 
جامعه توده اي خيلي بدتر است. چون بدون هيچ تحليل 
و درك عميقي، س��ريع تهييج مي شود و با كوچكترين 
رانه  اي وارد صحنه مي ش��ود و مناسبات را به هم مي زند. 
جامعه فالوري نيروي ويرانگري دارد، ابزار دارد، رسانه دارد 
و متاسفانه تاثيرگذاري بااليي دارد. به عنوان يك نيروي 
تخريب گِر فراگير نه تنها كمكي به حل بحران ها نمي كند، 
بلكه آنها را تشديد نيز مي كند به همين دليل نخبگان، هم 
در نظام سياسي و ساختار رسمي قدرت و هم در سطوح 
اجتماعي بايد فعال شوند. نخبگان مياني خيلي اثرگذار 
هس��تند و مي توانند جلوي اين فوران هيجانات جامعه 
فالووري را بگيرند. ما نبايد اجازه دهيم كه بحران ها به نقطه 
بي بازگشت برس��ند. براي مثال بحران آب و بحران هاي 
زيست محيطي بسيار جدي هستند، كه متاسفانه در چند 

قدمي نقطه بي بازگشت خودشان قرار گرفته اند. 
حل اين ابربحران ها نيازمند مداخله نخبگان مياني در 
سطوح مختلف اجتماع و نخبگان سياسي در ساخت 

قدرت رسمي است.
بايد همگان نسبت به راهكارها و اهداف و چشم اندازها و 
چارچوب هاي حل اين بحران ها به اجماع برسند و اين 
اجماع محقق نمي شود مگر اينكه فضاي گفت وگوي 
آزاد وجود داشته باش��د. اميدوارم ما اي��ن را به عنوان 
يك پايلوت پيش روي خود قرار دهيم و ياد بگيريم كه 
مي توان با گفت وگو و بدون ورود به مناقش��ات فراگير 
تاريخي- از جمله مفاهيم كالن سياست مثل قانون، 
دموكراسي و جامعه مدني- مشكلي را حل كرد. امروزه 
ورود به اين مناقاشات تاريخي براي ما راهگشا نيست. 
بلكه بهتر اس��ت كه به صورت عملگرايانه و در عرصه 
سياس��ت گذاري به موضوعات بپردازيم و سعي كنيم 

مسائل را حل و فصل كنيم. 

مولف: ليلي ماركاكي|
مترجم: مجتبي هاتف|

 ال.اس.اي| دنياي مدرن سعي داشت خود را روي 
چيزهايي بنا كند كه مستحكم ترين و پسنديده ترين 
مفاهيم قلمداد مي شدند: حقيقت و پيشرفت. فالسفه 
و دانش��مندان از س��ده هفدهم به بعد، طبق همين 
برنامه، براي تعيين قوانين از احساسات انساني فراتر 
رفتن��د تا توصيفي عيني از جهان به دس��ت دهند و 
»مبنايي براي اجماع صلح آمي��ز« فراهم آورند .اين 
نكته درباره توماس هابز نيز صدق مي كند كه رساله 
سياسي بلندآوازه اش لوياتان را در سال 1۶51 با اين 
كلمات به پايان مي رساند: »حقيقتي كه مغاير با نفع 
و خوشي كسي نباشد خوشايند همگان است«. اما، 
در دوران ما، بيش��تر به نظر مي رسد علم و تخصص 
ظرفيت متحدكردن ما برپايه مبنايي مش��ترك را از 
دس��ت داده اند و اغلب خوِد واقعيت هاي علمي نه به 
صلح، بلكه به تعارض و كش��مكش منتهي شده اند. 
اگر زماني خرد پادش��اه بود، امروز به دست احساس 

سرنگون شده است.
همين اساس بحث ويليام ديويس در كتاب جديدش 
است و محور تاريخي را تشكيل مي دهد كه نويسنده 
درصدد پرده برداري از آن برمي آيد. اينكه واقعيت ها 
ديگر آني نيس��تند كه پيش تر بودند، يكي از معدود 
چيزهايي است كه امروزه بيشتر ما -كه شاهد روي كار 
آمدن دولت دونالد ترامپ بوده ايم- هنوز مي توانيم در 
موردش هم رأي باشيم. و اما اين ديدگاه كه احساسات 
اكنون به نوعي بر جهان تسلط يافته است شايد در ابتدا 
براي بعضي ها كمي عجب به نظر برسد، چون ظاهراً 
واقعيت قلمرويي است كه هيجان در آن جايي ندارد: 

اغلب مي گويند جهان جايي سرد و تاريك است.
ام��ا، همانط��ور كه از عن��وان اصلي كت��اب ديويس 
برمي آيد، احس��اس هميشه چيز مثبتي نبوده است 
و هميشه هم به معناي »عشق « و »همدلي« نيست. 
»حالت هاي عصبي« ديگ��ري -همچون ترس، درد 
و تشويش- نيز هس��تند كه از نظر ديويس »قدرت 
سياسي ش��ان بيش��تر از حالت هاي ديگر است« و او 
به خوبي نشان مي دهد كه اين حالت ها نقشي پيشگام 

در شكل دهي به واقعيت ما دارند. بخش اول كتاب، با 
يادآوري حادثه ايستگاه مترِو آكسفورد سيركس در 
روز حراج جمعه سال گذشته، با مهارت تمام ظرفيت 
ت��رس را براي بس��يج  كردن آش��كار مي كند، حتي 
زماني كه تهديْد واقعي نباش��د: »حدود يك ساعت 
پس از تخليه اوليه ايستگاه آكسفورد سيركس ]...[ 
نيروهاي ضربت به حالت عادي برگشتند. هيچ سالح 
يا تروريستي در كار نبود«. معلوم شد كه اين حادثه 
به تعبير ظري��ِف ديويس، »به لطف هماهنگي تخيل 
پارانويايي و رسانه هاي اجتماعي، آشوبي خيالي بوده 
اس��ت«. ولي اگر احساسات مي تواند مردم را وادار به 
فرار كند، از طرفي هم به سازماندهي و تشكيل چيزي 

به نام »جمعيت« تهييج مي كند: 
اهميِت جمعيت به دليل عمق احساس��ي اس��ت كه 
اين هم��ه آدم را همزم��ان در مكان��ي واحد گرد هم 
مي آورد. همانند جنگ كه بر تخيل ناسيوناليس��تي 
تفوق دارد، جمعيت به هر ف��ردي امكان مي دهد تا 
بخشي از چيزي شود كه بزرگ تر از خودش است )و 

آن را احساس كند( ] از متن كتاب[
 البت��ه پي بردن به اينكه هيجانات انس��اني مي تواند 
نيرويي قدرتمند و ابزاري براي بس��يج كردن باش��د 
كشفي تازه نيست، بلكه، همانطور كه ديويس نشان 
مي دهد، پيش از اين كس��ان ديگري به آن پي برده 
بودن��د، ازجمله ناپلئون كه ِعده و ُع��ده ارتش خود، 
متشكل از سربازان وظيفه، را از راه تبديل احساسات 
انقالبي مردم به س��رمايه نظامي كسب كرد. امروزه 
همين اس��تراتژي مهار احساسات همه جا در كانون 
سياس��ت هاي پوپوليس��تي جاي مي گيرد، هرچند 
اين روزها معمواًل درد و تش��ويش را آماج اصلي خود 

كرده است: 
مردمي كه رنج مي كشند، رنج عاطفي و جسمي، به 
دنبال توضيحي براي احساساتشان خواهند گشت. اما 
از طرفي هم طالب به رسميت شناختن اين احساسات 
خواهند بود. يكي از بزرگ ترين سرمايه هاي سياسي 
رهبران پوپوليست، چه رهبران چپ گرا و چه راست، 
توانايي ش��ان در بازدي��د از مناطق مح��روم و اظهار 
همدلي با مردمي بوده كه غيرخودي و ناديده گرفته 

ش��ده اند. اين كاري نيس��ت كه چهره هاي سياسي 
حرفه اي تر يا مقبول تر بتوانند با همان اعتباِر متصور 

خودشان انجام دهند..] از متن كتاب[
جدايي ذهن و بدن كه دنياي مدرن از س��ده هفدهم 
تاكنون ب��ر آن متكي بوده اس��ت -و از ديد ديويس، 
تماي��ز بين جنگ و صلح هم- ديگ��ر نمي تواند دوام 
بياورد. طبق استدالل محكم اين نويسنده در فصل 
»پيكره سياسي«، بدن انسان ها مخصوصًا افراد ناسالم 
خود را به نحوي نش��ان مي دهد كه براي سياس��ت 
امروزي بسيار معنادار اس��ت. برپايه گزارشي كه در 
مجله اكونوميست منتش��ر ش��ده و ديويس در اين 
فصل به آن استناد مي كند: »اگر ديابت در ميشيگان 
فقط 7درصد كمتر بود، آقاي ترامپ در آنجا 3 درصد 
درصد كمتر رأي مي آورد و همين براي برگشتن ورق 
به نفع دموكرات ها كافي بود«. اين فقط يكي از انبوه 
مثال هايي است كه در اين بخش از كتاب آمده است و 

بر اين نظر قبلي نويسنده صحه مي گذارد كه: 
سيستم عصبي كه مولد درد، برانگيختگي، استرس 
و هيجان است به اندام اصلي فعاليت سياسي تبديل 
مي شود. ما درمعرض احساسات مسري قرار داريم، 
به خاطر اينكه موجوداتي بااحساسيم، نه به دليل اينكه 
روشنفكر، منتقد، دانشمند يا حتي شهرونديم .] از 

متن كتاب[
حتي واكنش ها مقابل تخصص، پديده اي كه روزبه روز 
برجسته تر مي شود، به همين ُبعد جسماني سياست 
پيوند مي خ��ورد، چون چيزي ك��ه فاصله مي اندازد 
بين متخصصان و كساني كه متخصصان مي كوشند 
معيشِت آنها را با داده هايشان بازنمايي كنند، دانستن 
و احس��اس كردن اين نكته اس��ت كه »متخصصان 
و سياس��ت گذاران مي توانند درباره چيزهايي مثل 
بيكاري صحبت كنند ]...[ اما هرگز نخواهند فهميد 
بيكاربودن چه حس��ي دارد«. اي��ن واكنش ها از نظر 
ديويس »شايد مثل انكار غيرعقالني حقيقت به نظر 
برسد، اما غالبًا انكار عمارت سياسي وسيع تري است 

كه از آن بر جامعه حكومت مي شود.«
رفته رفته معلوم ش��ده اس��ت كه زيربن��اي دولت 
تكنوكراتيك و رويكرد رياضياتي آن براي حاكميت 

-كه ديويس منبع تاريخي اش را در كتاب حس��اب 
سياس��ي اثر ويليام پتي مي يابد- كوششي بوده در 
جست وجوي قدرت، نه صلح. »نياز به خلق تصويري 
از جهان نيز ممكن اس��ت زاده مي��ل به مالكيت آن 
باشد«: اين حقيقتي است كه واقعيت هاي تاريخي 
برآمده از اس��تعمار اكنون بي��ش از پيش تأييدش 
مي كنن��د، اما ديويس آن را ب��ا رويكردهاي معاصِر 
مرتبط با مس��ئله جن��گ نيز پيون��د مي زند. نمونه 
آن را در مقال��ه 2013 والري گراس��يموف با عنوان 
»ارزش علم در دورانديشي اس��ت« مي بينيم. اين 
ژنرال روس در مقاله خود به دف��اع از نوعي راهبرد 
نظامي مي پردازد كه آش��كارا از اطالعات به عنوان 
سالح اصلي خود استفاده مي كند. ديويس در فصل 
»دانش براي جنگ« مي نويس��د كه اين گزاره -كه 
اكنون به دكترين گراسيموف معروف است- »معاني 
شايان  توجهي براي جايگاِه دانش و هيجان در جامعه 
دارد و درنهاي��ت ايدئال دانش تخصصي را به عنوان 
موضوعي كه خ��ارج از قلمرو تعارض و اختالف قرار 
مي گيرد به چالش مي كش��د و، به جاي آن، ايدئال 
ديگري مي نش��اند كه در آن دانش به عنوان سالح 

به كار مي رود.«
البته بازاري شدِن روزافزون دانش نيز به تغيير وضعيت 
آن كمك كرده است: موضوعي كه ديويس در اواخر 
كتابش به آن مي پردازد. او در اين قسمت مي گويد: 
»وقتي دانش را عمدتًا ابزار كسب وكار تلقي مي كنيم، 
طبيعتًا بايد ابزاري تا حد امكان سريع و سازگارشده 
براي كسب و كنترل آن ايجاد كنيم ]...[ فنون نظامي 
با كج كردن راهشان به سمت دنياي كسب وكار ]...[ 
نوع��ي فرهنگ نبرد اقتصادي ايج��اد مي كند« و ما، 
توليدكنن��دگان و مصرف كنن��دگان، را در حالتي از 
تش��ويش دايمي رها مي كنند. شباهت نزديك اين 
عرصه به نبرد براي استيالي جهاني به خوبي در تحليل 
جالب ديويس از س��يليكون ولي آشكار مي شود كه 
مركز استقرار شركت هاي بزرگ فناوري برتر است، 
جاي��ي كه به زعم نگارنده كت��اب: »هدف واقعي اش 
فراهم كردن زيرس��اخت هايي اس��ت كه انس��ان ها 

به واسطه آن با دنيا مواجه مي شوند.«

دس��ت آخر، اگ��ر نويس��نده حالت هاي عصبي در 
به كرسي نش��اندن اهمي��ت سياس��ي و اجتماع��ي 
احساس��ات ب��ه موفقيت��ي برس��د، در بخش هاي 
پاياني كتاب اس��ت كه راه را براي بررس��ي هاي آتي 
مي گشايد. ديويس يادآوري مي كند كه كارآفرينان 
سرشناسي همچون پيتر تيل، ايالن ماسك و مارك 
زاكربرگ همگي چشم انداز خودشان را از پيشرفت 
دارند. هرچند ممكن اس��ت اين چشم اندازها بعيد و 
دست نيافتني به نظر برسند -مثل روياي زاكربرگ 
براي دست يابي به ارتباط از راه تله پاتي- اما بايد آنها 
را جدي گرفت، چراكه اين افراد همين االن هم بافت و 
ساختار واقعيت را به نحوي ملموس دگرگون كرده اند.

شايد نسل جديد كارآفريناِن ناپلئوني فناوري برتر به 
روياي زندگي 150 يا 200ساله يا بيشتر نائل شوند. 
اين »بنيان گذاران« ممكن است امپراتوري هايي بنا 
كنند كه بيشتر از خودشان دوام بياورد. شايد برخي از 
آنها موفق به تشكيل مستعمره در مريخ شوند كه ايالن 
ماسك بر انجام اين كار اصرار دارد. اگر آينده پيشرفت 
اين است، پس اكثر مردم را در بر نمي گيرد و بيشتر 
به فرار از سرنوشتي ترغيب مي كند كه در انتظار بقيه 

ماست )ص22۶( ] از متن كتاب[
پس »بقيه ما« بايد چگونه پيشرفت كنيم؟ ديويس 
مي نويس��د: »امروز چالش پيش روي ما اين اس��ت 
كه چگون��ه مي تواني��م در آينده دنيايي مش��ترك 
تأسيس و كش��ف كنيم كه س��اكنانش موجوداتي 
بااحس��اس و متفكرند«. به باور ديويس، پاسخ اين 
س��وال را نبايد در نوعي بازگشت به گذشته يا حتي 
خردورزي جست وجو كرد، چون حاال ديگر »فكت ها 
به تنهايي نجاتمان نمي دهند«. ش��ايد راه روبه جلو 
در اي��ن باش��د ك��ه احساس��اتمان را تصديق كنيم 
اما واكنش ها و كوش��ش هايمان را در راس��تاي رنج 
مش��تركمان متمركز و هماهنگ كني��م. اكنون كه 
»در سياره ما قلمروهاي س��كونت پذير كوچك تر و 
كوچك تر مي شود« -سرنوشت جغرافيايي مشترك 
همه ما كه ديويس نيز تأييدش مي كند- شايد تنها 
اميدمان سياس��ت مبتني بر بازشناس��ي »انسانيت 
منبع:ترجمان مشترك و برابر« باشد.  
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 لزوم استفاده از فناوري
مهار سرمازدگي باغات

معاون امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي گفت: ايران 
به فناوري مهار سرمازدگي باغ ها دست يافته و استفاده 

از اين فناوري براي كاهش خسارت الزامي است.
ب��ه گ��زارش وزارت جهاد كش��اورزي، محمدعلي 
طهماسبي در مراسم معرفي و تجليل از كشاورزان 
نمونه ملي و استاني قزوين، اظهار داشت: سال گذشته 
س��رمازدگي خس��ارت زيادي به باغات كشور وارد 
كرد و اين در حالي اس��ت كه تجهيزات و ادوات الزم 
براي مقابله با اين پديده وجود دارد. وي اضافه كرد: 
دانش و فناوري الزم و مورد نياز در حوزه كشاورزي 
براي مقابله با س��رمازدگي باغ ها وجود دارد و دولت 
تسهيالت خوبي نيز به اين بخش تخصيص داده اما 
اينكه چرا از آنها استفاده نمي شود، جاي سوال دارد. به 
گفته طهماسبي، با استفاده از دانش و فناوري موجود 
ارزش افزوده بااليي را مي توان به كشاورزي خود هديه 
كرد و در عين حال نيز نبايد خود را از فرصت به وجود 
آمده محروم ساخت. او ادامه داد: امسال در شرايطي 
كه باغ هاي بسياري از كشاورزان دچار يخ زدگي شد، 
بعضي كشاورزان با انجام كارهاي ابتدايي مبتني بر 

دانش، محصوالت قابل توجهي را برداشت كردند.
اين مسوول با تاكيد بر تهيه نهال از سوي باغداران 
از نهالستان هايي كه نهال مرغوب توليد مي كنند، 
افزود: 58 ميليون نهال توليد شده در كشور از اين 
ويژگي برخوردارند كه استقبال باغداران مي تواند 
باعث توليد هرچه بيشتر چنين نهال هايي شود. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: 
امسال 158 كشاورز به عنوان نمونه ملي انتخاب 
شدند كه هفت تن از آنها مربوط به استان قزوين 
بودند. اين مسوول با تاكيد بر لزوم استفاده از علم 
و دانش روز دنيا در بخش كشاورزي، گفت: دليل 
موفقيت همه كشاورزان نمونه ملي به اذعان خود 
آنها، استفاده از دانش و فناوري هاي روز بوده است. 
او با بيان اينكه استفاده از فناوري هاي روز مي تواند 
محدوديت ه��اي آينده را به عن��وان يك چالش 
پيش روي كشاورزان از ميان ببرد، تاكيد كرد: امروز 
فناوري هايي به دست آمده كه مي تواند در كاهش 
مصرف آب بسيار مفيد عمل كند و از اين رو بايد به 
سمت استفاده هر چه بيشتر از فناوري هاي موجود 
روز دنيا در بخش كش��اورزي برويم. طهماسبي 
خاطرنشان كرد: با اس��تفاده از برخي فناوري ها 
مي توان هزينه هاي توليد در بخش كشاورزي را 
نيز بسيار كاهش داد و همچنين در بعضي موارد تا 

۹0 درصد مصرف آب را پايين آورد.

 فرصت تغيير اقليم
براي توليد انرژي  تجديدپذير 
توسعه انرژي هاي پاك مي تواند در پكيج توسعه 
روستايي موثر واقع شود چرا كه به نظر مي رسد 
تامي��ن برق م��ورد نياز 20 ميلي��ون جمعيت 
روس��تايي و حتي س��كونت گاه هاي عشايري 
از طري��ق توس��عه انرژي هاي تجدي��د پذير، 
راهكاري كارامد و مناس��ب با فضا و بس��تر آن 
مناطق بوده و از نظر عدم آسيب رساني زيست 
محيطي نيز بس��يار قابل توج��ه خواهد بود. به 
گزارش ايلنا، محس��ن رفعتي، مدير موسس��ه 
پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و 
توسعه روستايي وابسته به وزارت كشاورزي در 
نشست تخصصي آب و انرژي هاي تجديد پذير 
گفت: بنده اساسا طرفدار توسعه انرژي هاي پاك 
هستم و در اين راستا از 10 سال گذشته تاكنون 
عضو كميته ملي توسعه پايدار هستم. در حال 
حاضر نيز تغيير اقليم فرصت و بستري مناسب را 
براي توليد انرژي پاك فراهم آورده است، چراكه 
با وجود تغيير اقليم ميزان نزوالت جوي كاهش 
پيدا كرده اس��ت يا ميزان ب��ارش برف به باران 
تغيير پيدا كرده است، اما ميزان ساعات آفتابي 
بيشتر ش��ده و فرصت و بستري را فراهم آورده 
اس��ت كه مي توان از آن به منظور توليد هرچه 
بيش��تر انرژي هاي تجديدپذير به ويژه انرژي 
خورشيدي بهره برد. وي اظهار كرد: ما همواره 
حامي توليد انرژي پاك و تجديدپذير در كشور 
هستيم اما رسالت اصلي ما تامين امنيت غذايي، 
خودكفايي و توسعه كشاورزي در كشور است و 
در خصوص مساله كم آبي نيز، راهكار ما استفاده 
و جايگزيني روش ها و تكنولوژي هاي نوين است 
كه تا حد توان در اين راس��تا تالش مي كنيم و 
با انتقال كش��اورزي از فضاي باز ب��ه گلخانه و 
آبياري هاي نوين و قطره اي در تالش هس��تيم 
تا اين مساله را پشت س��ر بگذاريم. وي با بيان 
اينكه بر طبق آمار وزارت نيرو، كش��اورزي ۹3 
درصد از آب كشور را مورد استفاده قرار مي دهد، 
بيان كرد: طبق آم��ار در دنيا، 70 درصد آب به 
كش��اوزي اختصاص يافته اس��ت. آمار مصرف 
۹3% آب كشور در كشاورزي مبناي صحيحي 
ندارد. ما در كشور 7۶3 هزار چاه داريم كه 380 
هزار مورد آن غيرمجاز است، حال سوال ما اين 
اس��ت كه وقتي نمي توانيم ميزان برداشت آب 
را اندازه بگيريم چگونه مي توانيم براي مصرف 
آب كش��اورزي درصد تعيين كني��م. او افزود: 
توسعه انرژي هاي پاك مي تواند در پكيج توسعه 
روستايي موثر واقع شود چرا كه به نظر مي رسد 
تامي��ن برق م��ورد نياز 20 ميلي��ون جمعيت 
روستايي و حتي س��كونت گاه هاي عشايري از 
طريق توسعه انرژي هاي تجديد پذير، راهكاري 
كارآمد و مناسب با فضا و بستر آن مناطق بوده 
و از نظر عدم آسيب رساني زيست محيطي نيز 
بسيار قابل توجه خواهد بود.اما اختصاص 18 و 
نيم ميليون هكتار زمين كشاورزي براي نصب 
پنل هاي خورشيدي يا توربين هاي بادي بيش از 
ظرفيت توليدي كشور بوده و راهكاري منطقي 
نيس��ت، چرا كه اگر وارد دوره ترس��الي شويم 
بازگرداني دوب��اره اين زمين ها به كش��اورزي 

هزينه هاي بااليي به همراه خواهد داشت. 
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بازارهاي نوظهور جهان و آسيا به دنبال مشاركت بيمه در كاهش ريسك

درخواستآیتاهللمکارمشیرازیبراينظارتبیشتردولتبرعملکردبانکها
ديداروزيراقتصادوداراييبامراجعتقليد

گروه بانك وبيمه | احسان شمشيري|
با توجه به رش��د اقتصادي جهان تا س��ال 2020 و به 
خصوص رشد كش��ورهاي آس��يايي و خاورميانه، از 
جمله چين، هند، عربستان و امارات، بازارهاي نوظهور 
به دنبال كاهش ريس��ك هاي مختلف در توليد، بيمه 
درمان و عمر، مالكيت شخصي از جمله خودرو و حوادث 
مختلف هس��تند و از آنجا كه فناوري توليد ومصرف و 
خدمات به شدت در حال تغيير و توسعه است و خدمات 
اينترنتي، الكترونيكي، موبايل و نرم افزارهاي آنها در 
تمام حوزه هاي خدمات، توليد و بازارهاي مختلف در 
حال رشد است، در نتيجه به دنبال راهكارهاي كاهش 
ريسك و پايداري رش��د اقتصاد و رونق كسب وكارها 
هستند و در اين راستا، شركت هاي بيمه نيز به دنبال 
راهكارهاي جديد بازاريابي، روش هاي متنوع و جديد 

پوشش ريسك در اين كشورها هستند.
به گزارش »تعادل«، از آنجا كه حوزه كشورهاي آسيايي 
و خاورميانه نيز با پيش بيني رش��د و توسعه اقتصاد و 
رشد بازارهاي نوظهور همراه هستند، در نتيجه يكي از 
حوزه هاي پركار و قابل توجه بازار بيمه در اين كشورها 
شناخته شده كه در سال هاي آينده مي تواند جذابيت 
و تحوالت گسترده اي را در صنعت بيمه ايجاد كند و به 
خصوص از جهت جمعيت چند ميلياردي با ميانگين 
سن روبه افزايش، موضوع پوشش بيمه حوادث، مالكيت 
شخصي، عمر و درمان و پير شدن جوامع به چالش اصلي 

كشورها و شركت هاي بيمه اي تبديل خواهد شد. 
به تازگي مجله معتبر سيگما در شماره 5 سال 2018، 
در سالگرد 50 سالگي شركت بيمه اتكايي آلماني مونيخ 
ري تحليل هاي تازه اي را از روند روبه رشد اقتصاد جهاني 
ارايه كرده و به چش��م انداز صنعت بيمه تا سال 2020 
كه كمتر از دو سال براي آن باقي مانده، و رشد بازارهاي 
نوظهور پرداخته است. از سوي ديگر، پژوهش ديگري 
نيز در همين راستا توسط اي واي )EY( منتشر شده كه 
هر دو گزارش نكات قابل توجهي را در مورد آينده بيمه 

جهان و منطقه مطرح كرده اند. 
به گزارش تعادل، طبق گزارش موسس��ه بين المللي 
حسابداري و مشاوره »اي واي« شركت هاي بيمه در 
جهان به دنبال گسترش تجارت هاي خود هستند و به 
همين دليل به بازارهايي چشم دوخته اند كه نوظهور 
محسوب شده و در حال تجربه رشد سريعي هستند. 
عوامل مختلفي مانند دورنماي آين��ده بيمه گران بر 
اساس رشد اقتصادي و حق بيمه تا سال 2020، ثبات 
مالي، تغيير قوانين، نوسانات در اقتصاد كالن، ميزان 

ريسك و ديگر عوامل در نظر گرفته شده است.
محرك تقاضاي جهاني براي بيمه در س��ال هاي آتي 
را بايد در بازارهاي نوظهور به ويژه چين و كش��ورهاي 
آس��يايي جست وجو كرد. فاصله رش��د بين بازارهاي 
پيشرفته و نوظهور از سال 2018 كمتر شده است، اما 
اين از اهميت بازار نوظهور بيمه نكاسته است و روند رشد 
بيمه را از غرب به شرق نفي نمي كند. ثروت در بازارهاي 
نوظهور به طور عمده اي رش��د داشته است و 1 درصد 
افزايش در توليد ناخالص داخلي در س��ال 2018 در 
مقايسه با يك دهه گذشته، بيشترين اثر را در حجم حق 
بيمه ها خواهد داشت. عالوه بر اين، بسياري از بازارهاي 

نوظهور به محل پرشيب بيمه رسيده اند و درنتيجه، اثر 
رشد درآمد بر تقاضاي بيمه نيز بسيار باال است.

نوآوري در بيمه نيز محرك اصلي انعطاف سيستم است. 
بخش شركتي در دارايي هاي غيرملموس مانند مالكيت 
معنوي، شبكه ها، داده ها و ارتباط با مشتري غني شده 
است. در همين راستا، به طورفزاينده اي كسب و كارها 
درپي پوشش براي ريسك هاي غيربيمه پذير پيشين 
مانند درآمد، خسارت به جريان نقدي به دليل توقف در 
كسب و كار، حمالت سايبري، ارجاع محصول، آب و هوا 
و ريسك قيمت انرژي هستند. تكامل در ساختارهاي 
دو حادثه اي غرامت و پيش��رفت هاي مدل س��ازي به 
بيمه گران كمك مي كند تا پوشش هاي نوآورانه در اين 

نوع ريسك ها را توسعه دهند.

چینبارشدباالبهدنبالكاهشریسك
بیمهعمرودرمان

در گزارش  اي واي، چين به دليل به حداقل رس��اندن 
ريس��ك به دنبال رش��د باال در رده عالي جاي گرفته 
اس��ت. اين كش��ور خالف كاهش ميانه اي كه اكنون 
تجربه مي كند، در بخش اتومبيل و مالكيت شخصي 
همچنان درآمدهاي فراواني دارد و رش��د خوبي را نيز 

ثبت كرده است.
به عالوه باالرفتن سن در اين كشور باعث شده كه بازار 
بيمه عمر و درمان توسعه پيدا كند. اين عوامل در كنار 
حمايت هاي دولتي به شدت چشم انداز صنعت بيمه 
در چين را تغيير داده است. اين در حالي است كه بيمه 
گران خارجي هنوز براي سرمايه گذاري و ورود به اين 
ب��ازار پرچالش با محدوديت هاي بي ش��ماري مواجه 

هس��تند. در اين گزارش آمده است كه در مكزيك نيز 
برنامه هاي براي آزاد سازي و بازشدن در ها به سمت بيمه 
گران خارجي در حال اجراست. اين بازار در گزارش اي 
واي، بازترين بازار بيمه براي سرمايه گذاري شناخته 
شده است اما تغيير ناگهاني قوانين و حركت آهسته، 
خطرات مهمي ب��راي س��رمايه گذاران در اين بازار به 

شمار مي روند.
اندونزي رش��د اقتصادي به شدت قوي را در سال هاي 
آين��ده تجربه خواهد كرد اما كس��ب گواهينامه براي 
فعاليت در اين كش��ور بسيار دشوار اس��ت و بنابراين 

مي توان گفت كه ورود به اين بازار آسان نيست.
هند و بزريل نيز با وجود كاهش رش��د كنوني به دليل 
اندازه بازار بيمه، فرصت هاي خوبي براي سرمايه گذاري 
به نظر مي رسند. دهلي پس از پكن از نظر رشد حق بيمه 
در جايگاه دوم جاي گرفته است. تغيير شرايط محيطي، 
اصلي ترين چالشي است كه سرمايه گذاران در اين بازار 

با آن دست و پنجه نرم مي كنند.
برزيل نيز رده سوم اين فهرست را به خود اختصاص داده 
است چراكه به دنبال اجراي برنامه آزادسازي، اين كشور 
در ميان كشورهاي عضو بريكس در دسترس ترين بازار 

براي شركت هاي بيمه خارجي به شمار مي رود.
يكي از مديران برجسته موسس��ه اي واي، در اين باره 
گفت: در حالي كه س��رمايه گذاري براي شركت هاي 
بيمه همچنان امري حياتي به نظر مي رسد اما بايد گفت 

كه بازگشت اين سرمايه چندان آسان نيست.
به اعتقاد او تغيير قوانين در سرتاسر جهان، عادت هاي 
مش��تريان ب��راي خري��د، رس��انه هاي اجتماع��ي و 
تغييرفرهنگ در كنار شرايط اقتصاد كالن در اين مسير 

تغييرات گسترده اي را به وجود آورده است. تمامي اين 
مسائل چشم انداز مقابل را براي ما روشن مي كند اما بايد 
به ياد داشت كه ورود به اين بازارها خطرات بي شماري 
را نيز به همراه دارد، زيرا هر بازار ش��رايط خود را دارد و 
بيمه گران بايد با دقت بازار هدف خود را انتخاب كنند 

چراكه هر گام اشتباهي به نابودي منجر خواهد شد.
اي واي در اين گزارش، بازار بيمه در برزيل، شيلي، چين، 
كلمبيا، جمهوري چك، هنگ كنگ، هند، اندونزي، 
كنيا، مالزي، مكزيك، مراكش، نيجريه، لهستان، روسيه، 
عربستان س��عودي، آفريقاي جنوبي، تايلند، تركيه، 

امارات متحده عربي و ويتنام را بررسي كرده است.

چشماندازاقتصادوبیمهتاسال2020
رشد اقتصاد جهان به باالتر از ميزان بالقوه در ميان مدت 
خواهد رسيد. با اين وجود انتظار كاهش رشد در اغلب 
بازارهاي پيشرفته وجود دارد. پيش بيني سيگما درباره 
اياالت متحده نش��ان مي دهد كه رشد توليد ناخالص 
داخلي GDP از حدود 3 درصد در سال 2018 به پايين 
2 درصد در س��ال 2019 و 1.7 درصد در سال 2020 
خواهد رسيد. همچنين، انتظار مي رود كه رشد بازارهاي 
نو ظهور به صورت متوسط قوت بگيرد و از 4.7 درصد 
در سال جاري ميالدي به حدود 4.9 درصد طي سال 

2019 و 2020 برسد.
 كش��ورهاي آس��يايي به عملكرد مطلوب خود ادامه 
خواهند داد و پيش بيني مي شود كه طي دو سال آتي، 
يك رشد بيش از 6 درصدي در چين و هند تجربه شود. 
با وجود شتاب فعلي اقتصاد جهان، فشارهاي تورمي در 
حال افزايش اس��ت. انتظار مي رود، بانك هاي مركزي 

در كشورهاي پيش��رفته به عادي سازي سياست هاي 
پولي خود ادامه دهند. همچني��ن، انتظار مي رود كه 
سياست هاي سختگيرانه تري در بازارهاي نوظهور به 
غير از چين اعمال شود. زيرا چين با اعمال سياست هاي 
پولي و مالي متناسب، رشد ناشي از افزايش تعرفه هاي 
تجاري را تعديل خواهد داد. مهم ترين ريسك نزولي 
در اقتصاد جهان، تبديل تنش هاي تجاري فعلي ميان 
امريكا و چين به يك جنگ تجاري تمام عيار در جهان 
است كه برآوردها حاكي از آن است كه به واسطه اين 
تنش ها، توليد ناخالص جهاني بين 1.5 تا 2.5 درصد 

طي سه سال آتي كاهش داشته باشد
سناريوي اصلي قابل پيش بيني، ظهور يك تعرفه 25 
درص��دي در تمامي تجارت محصوالت امريكا و چين 
است كه عمده ترين ريسك براي رشد هر دو كشور به 

حساب خواهد آمد.
رشد حق بيمه ها با فضاي رشد اقتصادي فوق حمايت 
خواهد شد. پيش بيني مي شود كه درحدود 3 درصد از 
رشد واقعي در حق بيمه هاي جهان به طور ساالنه طي 
سال هاي 2019 و 2020 با يك درصد رشد همراه باشد 
كه بيشتر در بازارهاي نوظهور خواهد بود. هر نوع ركود 
تجاري، بر رشته هاي دريايي و اعتبار، بيشترين تأثير را 
خواهد گذاشت. قيمت ها در بخش بيمه هاي غيرزندگي 
از جمله در بيشتر بازارهاي بيمه خودرو كه بزرگ ترين 
رشته كسب و كار محسوب مي شود، طي سال جاري 

بهبود خواهد يافت.
انتظار م��ي رود قيمت بيمه ه��اي غيرزندگي و نتايج 
بيمه گ��ري، ط��ي س��ال 2019 باثبات باق��ي بماند. 
س��ودآوري در بيمه زندگي نيز بهبود يافته است و اما 
نرخ پايين بهره همچنان يك چالش به حساب مي آيد.

با وجود گذش��ت بيش از 10 سال پس از بحران مالي 
جهان، اين پرس��ش مطرح اس��ت كه آيا جهان توان 
ارتجاعي و انعطافي خود را به دست آورده است؟ از منظر 
سيگما، اقتصاد جهاني براي ركود آماده نيست. داليل 
آن نيز ظرفيت پايين براي جذب شوك، روند رشد روبه 
پايين نسبت به 10 سال گذشته، بار وام هاي سنگين تر 
از گذش��ته، س��اختارهاي ضعيف تر بازارهاي مالي و 
حركت به سمت بسته تر شدن است. اقدامات اصالحي، 
به ويژه راه كارهاي بازار سرمايه خصوصي و نيز تعيين 
استانداردهاي بازار مالي توسط بخش دولتي در موارد 
ممكن مانند سرمايه گذاري پايدار، ابزارهاي وام مشروط 
دولتي و ارتقاي ترازنامه بانك هاي توسعه چندجانبه 
مثبت ارزيابي مي شود. در اين راستا توسعه صنعت بيمه 
نيز بسيار مهم است و با حمايت فضاي سياست گذاري، 
بيمه گران براي توسعه ظرفيت جذب ريسك خود و نيز 
فعاليت هاي سرمايه گذاري بلندمدت در طرح هاي مهم 
مانند زيرساخت ها، توانمندتر خواهند شد. عالوه بر اين، 
اخيرا يك فاصله پوششي براي مرگ ومير و اموال با حق 
بيمه اي معادل 500 ميليارد دالر در جهان برآورد شده 
است كه معادل 70 درصد از كل بازارهاي بيمه مذكور 
خواهد بود. اين كمبود، نوعي آسيب پذيري گسترده 
براي بيشتر خانوارها و كسب و كارها در سطح جهان 
درپي دارد و فرصتي براي بيمه گران است تا انعطاف خود 

را در اين زمينه بهبود بخشند.

وزير امور اقتصادی و دارايی: سه ميليون و پانصد هزار شغل 
در پنج سال گذشته ايجاد شده است

وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: براساس سياست گذاری 
ها و برنامه ريزی های انجام شده پس از روی کار آمدن دولت 
تدبير و اميد، بيش از سه ميليون و 500 هزار شغل در پنج 

سال گذشته در کشور ايجاد شده است.
به گزارش )شادا(، دکتر فرهاد دژپسند در ديدار با آيت اهلل 
مکارم ش��يرازی با اشاره به اينکه دش��من برای سرکوب 
نظام اسالمی ايران ، در جبهه اقتصادی جنگ را آغاز کرده 
است، تصريح کرد: دشمن سعی می کند با ابزار اقتصادی 
به ايران اسالمی فشار دو چندانی واردکند تا نظام را دچار 

آسيب کند.
وی با اش��اره به اينکه زمانی که دولت يازدهم مسووليت 
اداره کش��ور را برعهده گرفت، تحريم های جديدی عليه 
ايران اعمال ش��ده بود، گفت: دولت با برنامه ريزی جدی 
توانست بسياری از مشکالت را برطرف کند. وزير اقتصاد 
و دارايی با بيان اينکه در زمان شروع به کار دولت يازدهم، 
تورم بسيار باال رفته بود و بيم آن می رفت که از 40 درصد 
نيز فراتر رود، اظهار داش��ت: خوشبختانه دولت با اعمال 
سياست های صحيح برای حفظ قدرت خريد مردم، موفق 
ش��د، نرخ تورم را تک رقمی کند. وی به دو رقمی شدن و 
افزايش چشمگير رشد اقتصادی کشور در سال های 93 و 
96 اشاره کرد و از ايجاد 3 ميليون و 500 هزار ظرفيت شغلی 
در پنج سال گذشته در کشور خبر داد. وزير امور اقتصادی 
و دارايی مشکالت واحد های توليدی را نيز مورد توجه قرار 
داد و بيان کرد: تامين نقدينگی و اشتغال مهم ترين نگرانی 
واحدهای توليدی است که سعی داريم برنامه جامعی برای 
واحدهای توليدکننده کاالهای اساس��ی تدوين کرده تا 
مشکل حل شده و ثبات در کش��ور برقرار شود. وی افزود: 
دولت در تالش است تا س��ال آينده در هفته دولت بيش 
از 90 درصد گمرکات را زير پوش��ش دستگاه ايکس  ری 
قرار دهد.در حوزه نظارت بر بازار نيز به دنبال اين هستيم 
که اجحاف در حق مصرف کننده به حداقل ممکن برسد. 
اين گزارش حاکی است، آيت اهلل ناصر مکارم شيرازی نيز 
پس از سخنان وزير اقتصاد، خواستار نظارت بيشتر دولت 

بر عملکرد بانک ها شد.
ايشان ضمن ابراز خرسندی از تالش های صورت گرفته 

برای بهبود وضعيت اقتصادی کشور اظهار کرد: مشکالت 
اقتصادی منجر به مشکالت سياسی و فرهنگی می شود.

وی با تاکيد براينکه مشکالت کشور در هم گره خورده است، 
تصريح کرد: برای رفع مشکالت متعدد کشور که هر يک 
به بخشی و گروهی از عوامل داخلی و خارجی ارتباط دارد، 

نيازمند صبر و انديشه مقتدرانه هستيم.
اين مرجع تقليد با اش��اره به خيال خام دش��من مبنی بر 
سقوط نظام جمهوری اسالمی ايران ، گفت: خوشبختانه 
دش��منانی داريم که دچار خياالت و اوهام هستند و هر از 
گاهی ، تاريخی را معين می کنند که نظام ايران س��قوط 
می کند ولی به لطف خداوند و درايت رهبر معظم انقالب 
و م��ردم، همه اين پيش بينی ها خيالی خام و باطل از آب 

در می آيد.
آيت اهلل مکارم شيرازی توهم و خياالت خام دشمن را يکی 
از خوشبختی های کشور ايران دانست و گفت: دشمن به 
دليل عدم شناخت صحيح از ايران در خياالت خود با پيش 

بينی های غلط به دنبال تسلط به اين کشور است.
وی با اشاره به خروج آمريکا از برجام و تحريم های ظالمانه 
عليه ايران تصريح کرد: اق��دام آمريکا در خروج از برجام و 
نقض قوانين دنيا عملی ناپسند بود که دشمن با اين عمل 

تالش کرد که ضربه محکمی برپيکره نظام بزند.
اين مرجع تقليد با تاکيد بر اينکه برخی سودجويان داخلی 
از تحريم های دشمن سوء استفاده کردند، گفت: مردم بر 
اثر سوء استفاده سودجويان داخلی با مشکالت عديده ای 
مواجه شدند که اين مساله بايد به صورت جدی مورد توجه 
واقع شود. آيت اهلل مکارم شيرازی با اشاره به برخی آمارهای 
اقتصادی که نشان از سوء استفاده سودجويان دارد، بيان 
کرد: آمارهايی وجود دارد که برخی افراد خاص با استفاده 
از امکانات موجود، اقدام به صادرات کاال کردند ولی فقط 
25 درصد از ارز ناشی از صادرات را وارد کشور کردند و اين 
مسئله جای تامل دارد که بايد مشخص شود مابقی ارزها 

کجا رفته است.
وی تاکيد کرد: در بحث واردات نيز کس��انی هستند که از 
دولت ارز 4 هزار و 200 تومانی گرفته اند ولی به مردم مطابق 
با ارز 12 هزار تومانی کاال می فروشند که اين عدالت نيست.

اين مرجع تقليد با اشاره به هزينه های گزافی که دولت برای 
اعتبار موسسات مالی ورشکسته خرج کرده است، بيان کرد: 

اگر دولت از ابتدا بر عملکرد اين موسسات اعتباری نظارت 
می کرد امروز شاهد اين مسائل نبوديم . 

آيت اهلل مکارم شيرازی در بخش ديگری از سخنان خويش، 
بحث قاچاق برخی کاالها را در کشور مورد توجه قرار داد 
و گفت: جای تعجب دارد و اين مسئله يک معما است که 
اينگونه اقدامات با اذن چه کس��ی صورت می گيرد و چرا 

جلوگيری نمی شود.
وی با انتقاد جدی نسبت به کسبه ای که از باالرفتن نرخ دالر 
سوء استفاده کردند، گفت: اين کسبه با باال رفتن نرخ دالر، 
قيمت کاالها را افزايش دادند و اکنون که نرخ دالر کاهش 

يافته قيمت ها را پايين نياوردند.
اين مرجع تقليد افزود: متاسفانه امروز دولت گرفتار مسائلی 
است که نمی تواند از آن رها شود که از آن جمله می شود به 

پرداخت يارانه اشاره کرد. 
ايشان تصريح کرد: ظاهر پرداخت يارانه با مبلغ 45 هزار 
تومان، چيزی نيست ولی وقتی ضرب بر شمار افراد دريافت 
کننده می شود مبلغ کالنی را به خود اختصاص می دهد که 
می توانست اين هزينه برای راه اندازی توليد و ايجاد اشتغال 

و توسعه استفاده شود.

دیدارباآیتاهللسبحاني
آيت اهلل جعفر سبحاني طي س��خناني اظهار داشت: در 

اسالم، اقتصاد، زيربنا نيست اما اصلي بسيار مهم است.
ايشان با اش��اره برخي اش��كاالت نظام بانكي، خواستار 
رسيدگي و توجه بيشتر دولت به رفع مشكالت از جمله 

هدايت منابع بانكي به سمت فعاليت هاي توليدي شد.

دیدارباآیتاهللنوريهمداني
وزير امور اقتص��ادي و دارايي در دي��دار با آيت اهلل نوري 
همداني از تصميمات و اتخاذ سياست هاي جديد دولت 
براي حمايت از توليد و اش��تغال خب��ر داد. دكتر فرهاد 
دژپسند در ديدار با آيت اهلل نوري همداني با اعالم اين خبر 
گفت: بر اس��اس سياست هاي اتخاذ شده هيات وزيران، 
كليه نيازهاي اوليه و كاالهاي واسطه اي مورد نياز تمام 

واحدهاي توليدي و صادراتي كشور تامين خواهد شد. 
وي اف��زود: انتظ��ار ميرود ب��ا اعمال مديريت ناش��ي از 
تصميمات جديد هيات دولت، ش��اهد ثبات بيش��تري 

در اقتصاد كش��ور باش��يم. وزير اقتصاد در ادامه با بيان 
اينك��ه يكي از دغدغه هاي اصلي نظ��ام و به ويژه مراجع 
عظام، رفع مشكل بيكاري است، اظهار داشت: بر مبناي 
تحوالت جمعيتي، طي سال هاي اخير، همه ساله، بخش 
عظيمي از متولدين دهه 60 پا به عرصه اشتغال گذاشته 
و به جمع متقاضي��ان كار مي پيوندند و به همين دليل، 
سالي يك ميليون شغل جديد براي پاسخگويي به اين 
خواسته، مورد نياز است. دژپسند با بيان اينكه متاسفانه 
به واس��طه تحريم هاي ظالمانه موجود، در حال حاضر، 
محدوديت هايي براي تامين س��االنه ي��ك ميليون نفر 
اشتغال وجود دارد، با اين حال در دوره حدودا پنج ساله 
دولت يازدهم و دوازدهم، حدود سه ميليون و 500 هزار 
فرصت شغلي جديد ايجاد شد كه گر چه از نظر ما ناكافي 

است، اما رقم چشمگيري است. 
وزير اقتصاد گف��ت: در ماه هاي ابتدايي پ��س از خروج 
يكجانبه امريكا از برجام، وضعيت اقتصادي كشور حالت 
ناپايدار بخود گرفت كه تا حد زي��ادي به خاطر افزايش 
انتظارات تورمي و نگراني بابت آينده بود اما دولت از آبان 
ماه امس��ال موفق به كنترل اوضاع شد و با برنامه هاي در 

دست اجرا، شرايط به مراتب، بهتر نيز خواهد شد.
اين گزارش حاكي است، پس از س��خنان وزير اقتصاد، 
آيت اهلل نوري همداني در سخناني، ضمن تقدير از زحمات 
دكتر دژپسند و ساير مس��ووالن وزارت اقتصاد، خدمت 
رساني در جهت تامين معيش��ت مردم را، توفيقي الهي 

خواند كه بايد قدر آن بيش از پيش دانسته شود. 
ايشان با اشاره به گزارش عملكرد ارايه شده از سوي وزير 
اقتصاد و بهبود نسبي شاخص هاي اقتصادي در دو ماه اخير 
تصريح كرد: مردم انتظار دارند، تاثير اقدامات دولت را در 

سفره روزانه خود مشاهده كنند.
آيت اهلل نوري همداني با بيان اينكه قيمت خدمات و كاال 
بايد در سراس��ر كشور، يكسان باش��د، خواستار نظارت 
بيش��تر دولت بر قيم��ت و كيفيت كااله��اي توليدي و 

خدماتي در مرحله توليد و عرضه شد.

دیدارباآیتاهللجواديآملي
وزير ام��ور اقتصادي و دارايي طي س��خناني در ديدار با 
آيت اهلل جوادي آملي از كاهش روند افزايشي هزينه هاي 

توليد به منهاي 4.5 درصد در آذر ماه س��ال جاري خبر 
داد. دكتر فرهاد دژپسند با اعالم اين خبر، شرايط فعلي 
اقتصاد كشور را پيچيده و متاثر از برخي محدوديت هاي 
داخلي مثل سودجويي ها و تنگ نظري هاي عده اي افراد 
و نيز عوامل خارجي، از جمله تحريم هاي ظالمانه امريكا 
خواند كه متاس��فانه تنگناهايي براي مردم ايجاد كرده 
است. وزير اقتصاد با بيان اينكه وضعيت اقتصاد كشور در 
پنج ساله دولت يازدهم و ابتداي دولت دوازدهم، شاهد 
رشد و بهبود قابل توجهي بود، تك رقمي شدن نرخ تورم 
و مثبت شدن رشد اقتصادي را از جمله موارد مثبت در 
اين ارتباط خواند و افزود: متاسفانه آثار رواني تحريم هاي 
يكجانبه امريكا باعث تالطم در فضاي اقتصادي كشور شد 

و مسائلي چون جهش نرخ ارز و افزايش تورم را رقم زد.
دكتر دژپس��ند ادامه داد: از آنجا ك��ه اقتصاد ايران هنوز 
متكي به واردات است، جهش قيمت ارز باعث باال رفتن 
هزينه هاي توليد و تشديد تورم شد اما خوشبختانه از آبان 
ماه، روند فزاينده نرخ تورم، كند شد و از حدود شش درصد 

به 2.6 درصد رسيد.
اين گزارش حاكي اس��ت، آيت اهلل جوادي آملي، پس از 
سخنان وزير اقتصاد، در سخناني خاطرنشان كرد: يكي از 
اصول مورد تاكيد در قرآن كريم اين است كه مال و ثروت 
جامعه نبايد منحصراً در دست دولت باشد مانند آنچه در 

نظام سوسيال شرق شاهد بوديم.
ايش��ان افزود: همچني��ن نبايد همچنان ك��ه در غرب 
مي بينيم، ثروت در در اختيار عده اي خاص باش��د، بلكه 
مال و ثروت مانند خون است كه بايد در تمام اعضا و بدنه 
جامعه در گردش باش��د و هر عضو با توجه به ظرفيت و 

شايستگي خود در آن سهيم شود.
آيت اهلل جوادي آملي تصريح كرد: اگر كسي عرضه توليد 
داشت نبايد به او سخت گرفت و او را از ثروت محروم كرد 
و كسي كه شايستگي ندارد نبايد بتواند به واسطه رشوه و 
زد و بند، بيش از لياقت خود از ثروت جامعه بهره مند شود.

ايشان با تاكيد بر لزوم مراقبت از ذخاير و داشته هاي كشور 
و نظام از گزند غارتگران بيت المال اظهار داشت: ما در اين 
مملكت به لطف الهي همه چي��ز داريم و از همه امكانات 
و نعم��ات برخورداريم، اگر اختالس و بي نظمي مالي در 

كشور نباشد قطعا تحريم ها هيچ اثري نخواهند داشت.
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افزایشارزشافزودهبانكها
بابالكچین

يك كارشناس پرداخت بانكي، باتاكيد برماهيت 
متفاوت فن��اوري بالك چي��ن و ارز رمزها، گفت: 
كاربردهاي صحي��ح بالك چين منج��ر به ايجاد 

ارزش افزوده براي بانك ها مي شود.
ب��ه گزارش ايِبن��ا، نيما امير ش��كاري، مدير گروه 
بانكداري الكترونيك پژوهش��كده پولي و بانكي با 
اش��اره به اين نكته افزود: با توجه به سوال هايي كه 
در خصوص ممنوعيت مبادله ارز رمزها در كشور 
از سوي بانك مركزي وتضاد اين سياست با موضوع 
هشتمين همايش بانكداري الكترونيك كه انقالب 
بالك چين نامگذاري شده، مي شود ذكر اين نكته 
ضروري اس��ت كه فناوري بالك چين و بحث ارز 
رمزها دو موض��وع متفاوت از هم هس��تند و قرار 
است در هشتمين همايش بانكداري الكترونيك و 
نظام هاي پرداخت در خصوص كاربردهاي صحيح 
بالك چين صحبت شود تا با آشنايي با اين فناوري، 
دانش و آگاهي مس��ووالن بانكي و پرداخت كشور 

ارتقا يابد.
وي افزود: ورود به كاربردهاي مختلف اين فناوري 
در صنعت بانكداري و پرداخت منجربه ايجاد ارزش 

افزوده براي بانك ها مي شود .
امير شكاري با اشاره به هشتمين همايش ساالنه 
بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت با موضوع 
انقالب بالك چين كه در روزهاي 9 و 10 بهمن ماه 
97 در مركز همايش هاي برج ميالد برگزار مي شود، 
تصريح كرد: تكنولوژي )DLT( يا فناوري دفتر كل 
توزيع ش��ده كه يك فناوري عام در خصوص نحوه 
بهره گيري از پايگاه داده هاي گس��ترده به منظور 
بروزرس��اني ديتا بيس و پخش در نودهاي شبكه 
اس��ت. در هرم فناوري )DLT( وكاربردهاي آن، 
فناوري دفتر كل توزيع شده )DLT( در پايين مقطع 
اين هرم قرار دارد.بيش��ترين كاربرد فناوري دفتر 
كل توزيع شده درديتا بيس هاي گسترده بوده كه 
از 20 سال پيش جزو مباحث علمي و آكادميك در 

دانشگاه ها بوده است. 
امير ش��كاري ادامه داد: بدين معنا كه بالك چين 
از فناوري دفتر كل توزيع شده )DLT( به منظور 
اتصال ركوردها به صورت زنجيره اي به نحوي كه 
قابل رد گيري و تعقيب تراكنش ها در اين بس��تر 

امكانپذير باشد، بهره مي برد.
وي ي��ادآور ش��د: فن��اوري بالك چي��ن ب��راي 
تراكنش هاي به ه��م مرتبط، بس��يار موثر عمل 
مي كند كه يكي از كاربرده��اي اين فناوري ثبت 
ركوردهاي مالي كه بيشترين كاربرد آن در صنايع 
بانكداري و پرداخت است. اين كارشناس فناوري و 
پرداخت اذعان داشت: فناوري بالك چين مي تواند 
در راي گيري، احراز هويت )KYC( و موارد متعدد 
به كار گرفته شود كه يكي از كاربردهاي اوليه آن در 
حوزه رمز ارزها بوده است. از اين رو توليد رمز ارزي 
كه بتواند با پشتوانه يا بدون پشتوانه در مسير خاصي 

حركت كند يكي از ده ها كاربرد اين فناوري است.
وي تاكيد كرد: بيت كوين نيز يكي از انواع ارز رمزها 
است كه شك و شبهه هايي درمورد بدون پشتوانه 
بودن اين ارز رمز، قابل رد يابي نبودن و نوسانات زياد 
ارزش آن وج��ود دارد. البته ذكر اين نكته ضروري 
اس��ت كه بيت كوين يكي از ميليون ها مشتقات 
فناوري دفتر كل توزي��ع )DLT( و بالك چين كه 
ممكن است در مصارف پولشويي و مجرمانه مورد 

بهره برداري قرار گيرد، است.

مقاومتدربرابر
اصالحساختاربانكي

كميس��يون اقتصادي مجلس بررسي طرحي را در 
دست بررسي دارد كه اصالح نظام بانكي را هدف گرفته 
است.  طرحي كه به گفته اعضاي اين كميسيون با 
استقالل بخش��ي به بانك مركزي در تالش است تا 
نهاد ناظر و رگوالتور بر بانك ها را مستقل كند تا بانك 
مركزي بتواند به وظايف نظارتي خود در راستاي بهبود 

ساختار بانك ها عمل كند.
به گزارش تعادل، در حالي كه رييس كل بانك مركزي 
از برنامه ري��زي براي امر خطي��ر اصالح نظام بانكي 
خبر داده، كارشناسان معتقدند بانك مركزي قوي 
و مس��تقل زير بناي اجراي اين برنامه است و اصالح 
نظام بانكي بدون داش��تن بانك مركزي با استقالل 
باال امكان پذير نيس��ت و اگر قرار باشد اصالحي در 
ساختار بانكي صورت بگيرد، بايد توسط بانك مركزي 

انجام شود.
محمد خوش چهره، كارشناس اقتصادي در گفت وگو 
با ايِبنا، گفت: پيش از ورود به بحث اصالح نظام بانكي 
بايد مشخص شود براساس چه الزام هايي بايد اصالح 
نظام بانكي پيگيري شود و پس از آن چه ميزان قابليت 
اجراي اين قانون در كشور فراهم است. دستاوردهاي 
طرح اصالح نظام بانكي بط��ور قطع به نحوه اجراي 
اصالح قانون وابسته اس��ت و البته از آنجا كه اجراي 
درست قانون قابل پيش بيني نيست، نمي توان گفت 
كه اصالح در سيس��تم بانكي چه مسيري را دنبال 
مي كند. به ط��ور قطع اصالح نظ��ام بانكي نيازمند 
الزام هايي است و البته بايد ديد كه بانك ها اين الزام ها 

را رعايت مي كنند يا به آن تن مي دهند.
رييس كل بانك مركزي نيز در يادداشتي از برنامه ريزي 
براي امر خطير اصالح نظام بانكي خبر داد و گفته است: 
به اطالع كارشناسان و صاحبنظران مي رسانم طي سه 
ماه گذشته براساس مصوبات شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي س��ران قوا و با تشكيل كميته نقدينگي و 
بازار پول متشكل از جمعي از صاحبنظران اقتصادي، 
پولي و بانكي و مسووالن بانك مركزي وطي جلسات 
متعددبرنامه هاي الزم براي اين امر خطير طراحي 
شده است و به ياري خداوند متعال به تدريج و با تاييد 
مراجع ذي ربط اجرايي خواهد شد. معضالت پيش 
انباشته در نظام بانكي و حساسيت اين امر نيازمند 
دقت نظر و تدبير الزم در اصالح نظام بانكي است پرهيز 
ازتعجيل، تداوم ثبات بازار پول وصيانت از سپرده هاي 
مردم، پيش شرط هاي هر اقدامي در اين زمينه است.



دانش و فن10اخبار

با توسعه شبكه ملي اطالعات طي يك سال گذشته 

مصرف اينترنت داخلي سه برابر شد
گروه دانش و فن   

 با توسعه  شبكه ملي اطالعات در يك سال گذشته، 
رش��د ترافيك در مرك��ز تبادل ترافي��ك داخلي، با 
افزايش بي��ش از ۳۰۰ درص��دي آن روب��رو بوده و 
در س��اعت هاي پيك اين ترافيك ب��ه بيش از ۷۰۰ 
گيگابيت بر ثانيه مي رسد.اين در حالي است كه يكي 
از اهداف شبكه ملي اطالعات از همان ابتدا، افزايش 
ترافيك داخلي در مقايس��ه با ترافيك بين الملل بود 
و حتي براي تش��ويق كاربران به استفاده از ترافيك 
داخلي، كميس��يون تنظيم مق��ررات ارتباطات در 
مصوب��ه اي به منظور اعم��ال تعرفه متف��اوت براي 
ترافي��ك داخل��ي و بين الملل، تمام��ي اپراتورهاي 
ارايه دهن��ده خدم��ات اينترنتي را موظ��ف كرد به 
تفكيك ترافيك داخ��ل از بين الملل و اعمال تعرفه 

كمتر براي ترافيك داخل.
در اين خصوص، بهزاد اكب��ري - عضو هيات مديره 
ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت - اخيرا با بيان اينكه 
ش��بكه ملي اطالعات، زيرس��اخت ارتباطي فضاي 
مجازي كشور محسوب مي شود، اظهار كرد: شبكه 
ملي اطالعات عناصر زيرساختي ديگري مانند مراكز 
تبادل ترافيك داخل )IXP(ها و مراكز داده نيز دارد 
كه شركت ارتباطات زيرس��اخت با پيش قدمي در 
سال ۹۵ مركز تبادل ترافيك داخلي را ابتدا در تهران 
و سپس در شهرهاي شيراز، تبريز، اصفهان، مشهد، 
قم و اهواز راه اندازي كرد. خوش��بختانه با راه اندازي 
اين مراكز، ش��اهد رش��د عظيمي در ميزان ترافيك 
داخلي بوديم كه سهم قابل توجهي در كاهش هزينه 
ارتباط��ات داخلي، هم ب��راي اپراتوره��ا و هم براي 

مصرف كننده نهايي داشت.
وي با بي��ان اينكه در مراكز تب��ادل ترافيك داخلي، 
به دليل حض��ور اپراتورها و ارايه كنن��دگان محتوا و 
خدمات داخلي، ترافيك ميان آنها مبادله مي شود، 
بنابراين نيازي به پرداخت هزينه به شركت ارتباطات 
زيرساخت نيس��ت، خاطرنشان كرد: از اين رو مراكز 
تبادل ترافيك داخلي سهم قابل توجهي در كاهش 
هزينه ارتباطات داخل��ي دارند كه موتور محركه اي 

براي توس��عه محتوا و خدمات داخل��ي و همچنين 
كسب وكارهاي جديد به شمار مي رود.

اكبري ادامه داد: در ابت��داي راه اندازي مركز تبادل 
ترافيك تهران در ارديبهش��ت و خ��رداد۹۵، ميزان 
ترافيك اين مركز زي��ر ۱۰ گيگابيت بر ثانيه بود كه 
در كوتاه مدت به۳۰ گيگابيت بر ثانيه رسيد. در يك 
س��ال اخير نيز با رش��د قابل توجه ترافيك در مركز 
تبادل ترافيك داخلي تهران، با افزايش بيش از ۳۰۰ 
درصدي آن در ش��هريور ۹۷ نس��بت به شهريور ۹۶ 
روبرو بوديم كه در مجموع، در ساعت هاي پيك، اين 

ترافيك به بيش از ۷۰۰ گيگابيت بر ثانيه مي رسد.
بر اساس اعالم ش��ركت ارتباطات زيرساخت، عضو 
هيات مديره اين ش��ركت، با اش��اره به بيشتر بودن 
ميزان ترافيك داخلي از ميزان ترافيك مبادله شده در 
مركز تبادل ترافيك تهران، اظهار كرد: درواقع بخش 
مهمي از ترافيك داخلي در اين مراكز، بين اپراتورها 
و فراهم كنندگان محتوا و خدمات مبادله مي ش��ود 
ولي بايد توجه داشت كه بخش قابل توجهي ديگر از 
ترافيك داخلي در درون شبكه خود اپراتورهاست يا 
از طريق ارتباطات مس��تقيم آنها با يكديگر يا مراكز 
داده مبادله مي ش��ود و اين دسته از ترافيك داخلي، 
اصال وارد شبكه زيرس��اخت و مراكز تبادل ترافيك 

نمي شود.
وي با اشاره به رش��د فزاينده كسب وكارها، محتوا و 
خدمات داخلي در يك سال گذشته، افزود: ترافيك 
داخلي درحالي طي يك س��ال گذشته با رشد ۳۰۰ 
درصدي روبرو بوده كه ترافيك اينترنت كمتر از ۶۰ 
درصد رشد داش��ته كه اين امر نتيجه تالش تمامي 

اكوسيستم فضاي مجازي كشور بوده است.
همچنين محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات - اخيرا با بيان اينكه نرخ رش��د 
ترافيك داخلي و سهم آن از ترافيك مصرفي در يك 
سال گذش��ته افزايش داشته، اظهار كرد: از سال ۹۶ 
به ۹۷ رشد ۳۱۷ درصدي در حوزه محتواي داخلي 
را شاهد بوديم و همچنين رشد محتواي داخلي ۱۶ 
درصد و محت��واي اينترنت بين المللي ۶ درصد بوده 

است؛ در حالي كه اين ارقام در سال گذشته برعكس 
بود. همچنين ش��كل گيري خدمات پايه پركاربرد و 
كسب و كارها و كاربران فضاي مجازي نظير نقشه و 
مسيريابي از صفر در سال ۹۶ به صد رسيده است. وي 
با تاكيد بر لزوم كاهش هزينه توسعه خدمات ابري، 
توزيع محتوا و ميزباني و تمركز زدايي از تهران بيان 
كرد: در حال حاضر، ميزبان��ي بخش اعظم محتوا و 
خدمات شبكه ملي اطالعات در تهران متمركز است. 
بنا داريم در تبريز و ش��يراز نيز براي فراهم كنندگان 
خدمات ابري و خدمات محتوايي ظرفيت هاي مركز 
داده اي را با ۹۵ درصد تخفيف يعني ۵ درصد تعرفه 

مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اختيار 
شركت ها قرار دهيم.

به گفته او ارايه انتقال نقطه به نقطه اختصاصي تحت 
عنوان dci براي مراكز داده ابري با ۹۰ درصد تخفيف 
و اتصال مش��مولين طرح به اي پي هاي زيرساخت 

به صورت رايگان از ديگر برنامه هاي ماست.
وي با بيان اينكه ايجاد قطب ه��اي مراكز داده ابري 
بزرگ و توزيع ش��ده حداقل در س��ه نقطه از كشور 
از برنامه هاي ماس��ت اف��زود: از طرف��ي، تحول در 
ارتباطات ثابت از مش��كالت ماس��ت و توفيق جدي 
در اين زمينه نداشتيم. اگرچه در حال حاضر بيشتر 

استفاده از اينترنت ممكن اس��ت از ارتباطات سيار 
باشد اما ش��كل گيري دامنه وسيعي از خدمات پهن 
باند در بستر شبكه ملي اطالعات و همچنين تحول 
ديجيتالي كشور نيازمند تحول در دسترسي پهن باند 
ثابت براي رسيدن به پهناي باند، باالتر از ۲۰ مگابيت 

بر ثانيه براي كاربران خانگي است.
به نظر مي رسد با توسعه شبكه ملي اطالعات و رفع 
برخي مش��كالت پيش رو در آينده شاهد استفاده 
بيش��تر و بهتر كاربران از اينترنت باشيم به گونه اي 
كه ديگر اينترنت با اختالل و كندي و قطعي همراه 

نباشد.

مهر| دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 
رايانه اي گفت: طبق مصوبه اين كارگروه، اكثر جلسات 
كميته فيلترينگ براي بررسي موارد شكايت از سايتهاي 

اينترنتي به صورت آنالين برگزار مي شود.
جواد جاويدنيا درباره دليل تعويق برگزاري جلس��ات 
كارگروه تعيي��ن مصاديق محت��واي مجرمانه گفت: 
جلسات كارگروه درحال تشكيل است و ما جلسات اين 
كارگروه را طبق مصوبه داخلي كارگروه كه كامال جنبه 

قانوني دارد، به صورت آنالين برگزار مي كنيم.
وي با بيان اينكه روزانه تعداد زيادي س��ايت اينترنتي 
براي بررس��ي محتواي مجرمانه به ما اعالم و گزارش 
مي ش��ود ادامه داد: پس از بررسي اين سايتها مطابق 
با شكايت صورت گرفته و رس��يدگي به آن، چنانچه 
محتواي مجرمانه آن احراز شود، حكم فيلترينگ در 

جلسه آنالين و غيرحضوري صادر مي شود.
معاون فضاي مجازي دادستاني كل كشور تاكيد كرد: 
تعداد درخواس��تها براي بررس��ي محتواي مجرمانه 
سايت هاي اينترنتي زياد بوده و عمال ميسر نيست كه 
بخواهيم براي همه اين درخواستها، جلسات حضوري 
تشكيل دهيم، به همين دليل اين تصميم اتخاذ شد 

كه جلسات به صورت آنالين برگزار شود.
جاويدني��ا افزود: اما براي يك س��ري موارد خاص نيز 
كه نياز اس��ت تمامي اعضا حضور داشته باشند، حتما 

جلسات به صورت حضوري تشكيل خواهد شد.
دبير كارگروه تعيين مصاديق فيلترينگ سايتهاي 
اينترنتي گفت: در مقطعي كه البته هنوز اينجانب به 
عنوان دبيركارگروه حكمي نداشته و حضور نداشتم، 
مواردي گزارش ش��ده كه برخي اعضا به جلس��ات 
كارگروه دعوت مي شدند اما حضور پيدا نمي كردند. 
هم اكنون درحال تدبيري هستيم كه اين موارد رخ 
ندهد و اختالف نظر باعث نشود كه عدم حضور اعضا 

به جلسات همچنان ادامه پيدا كند.

ديلي ميل| اپ��ل به تازگي اعالم كرده اس��ت كه 
كارب��ران گوش��ي هاي آيفون در م��دت تعطيالت 
كريس��مس بالغ بر يك ميليارد دالر در فروش��گاه 

اينترنتي اپ استور هزينه كرده اند.
با اينكه چندي پيش شركت اپل اعالم كرد كه ميزان 
فروش گوشي هاي آيفون بسيار كمتر از حد تصور و 
انتظاراتش بوده است و به همين دليل نيز پيش بيني 
ميزان ف��روش آيفون هاي جديد را ب��ه ميزان قابل 
توجهي كاهش داد، اما آمارهاي تازه اي را بعد از آن 
منتشر كرد كه نش��ان مي دهد كاربران محصوالت 
اپل و گوش��ي هاي آيفون در زماني كه در تعطيالت 
كريسمس و س��ال نو ميالدي به س��ر مي برده اند، 
مبلغ��ي معادل ي��ك ميليارد و ۲۲ ميلي��ون دالر را 
خرج خري��داري، دريافت و دانلود اپليكيش��ن هاي 
پولي فروش��گاه اينترنتي اپ استور اپل كرده اند كه 
در نوع خود بي س��ابقه بوده و موجب شده است اپل 

بدين ترتيب به ركورد جديدي دست يابد.
دس��تيابي اپل به اي��ن ركورد جديد نش��ان دهنده 
عملك��رد موفقيت آمي��ز اي��ن غول تكنول��وژي در 
اراي��ه و انتش��ار اپليكيش��ن هاي اختصاصي براي 
كارب��ران محصوالتش اس��ت كه حت��ي از عملكرد 
آن در بخ��ش تولي��د و فروش س��خت اف��زار نظير 
 گوش��ي هاي آيف��ون بس��يار موفقي��ت آميزت��ر

 بوده است.
اپل همچنين خاطرنشان كرده است كه اين ميزان 
قابل مالحظه از فروش تنها در يك بازه زماني ۷ روزه 
يعني از ۲۴ دس��امبر تا اول ژانويه )شب سال نو( به 
دست آمده است كه در نوع خود بسيار بي سابقه به 

شمار مي رود.
البت��ه افزايش قابل توج��ه اس��تقبال از خدمات و 
س��رويس هاي ش��ركت هاي مختلف ب��ه خصوص 
غول هاي تكنولوژي در جهان تنها به اپل اختصاص 
ن��دارد بلكه فصل تعطيالت كريس��مس و س��ال نو 

ميالدي همواره از اهميت خاص و بسزايي براي اين 
شركت هاي بزرگ برخوردار است چرا كه كاربران در 
اين زمان وقت و پول بيشتري براي تهيه، خريداري و 
استفاده از سرويس هاي مختلف و محصوالت جديد 
دارند و از طرفي ديگر نيز شركت هاي توسعه دهنده 
هم��واره تخفيف هاي اس��تثنايي ب��راي آنها قائل 
مي شوند كه در نتيجه موجب مي شود ميزان صرف 
هزين��ه و خريداري اپليكيش��ن ها، س��رويس ها و 
محصوالت مختلف به ميزان چش��مگيري افزايش 

پيدا كند.
اپل همچنين در اين گ��زارش مي گويد تنها در روز 
سال نو ميالدي كاربران آيفون بالغ بر ۳۲۲ ميليون 
دالر پول خ��رج كرده اند كه همين ام��ر به تنهايي 
موجب شده است ركورد بيشترين درآمد اپ استور 

در يك روز شكسته شود.
در ميان اپليكيشن هاي خريداري شده در اپ استور 
توس��ط كاربران، مي توان به اپليكيش��ن هاي بازي 
نظي��ر فورتنايت و پاب جي موبايل، بروال اس��تارز، 
آسفالت ۹ و مانس��تر استرايك اشاره كرد كه عنوان 
پردانلود ترين و محبوب ترين بازي هاي كريسمس 

۲۰۱۹ را به نام خود ثبت كردند. 
از ديگر دسته بندي هاي اپليكيشن هاي دانلود شده 
در اين بازه زماني مي توان به اپليكيشن  هاي مربوط 
به سالمتي، تناسب اندام و مسائل آموزشي همچون 

يادگيري زبان اشاره كرد.

گيزمگ| ش��ركت امريكاي��يNeutrogena   اخيرا 
ماسك هاي آبرسان صورت توسط فناوري چاپ ۳بعدي 
توسعه داده اس��ت.اخيرا بس��ياري از افراد از ماسك هاي 
آبرسان صورت استفاده مي كنند حال يك شركت امريكايي 
ماسك هاي آبرسان صورت را كه توسط چاپ ۳ بعدي ايجاد 
شده، توليد كرده است.اين ماسك ها از مواد مغذي توليد 
مي شوند و اين موضوع قطعا سبب محبوبيت آنها خواهد 
شد. اين ماس��ك ها MaskiD نام دارند. شركت سازنده 
مطابق با نيازهاي كاربران اين ماسك ها را توسعه مي دهد.

كاربران با اس��تفاده از تلفن هوش��مند خود، مي توانند از 
چهره خود يك عكس سلفي بگيرند تا توسط يك برنامه 
خاص نقشه ديجيتال سه بعدي از چهره آنها ايجاد شود. 
اين نقشه شامل اطالعاتي مانند اندازه دقيق و شكل بيني 
آنها و اندازه گيري هاي دقيق بين فضاهاي بين ويژگي هاي 
مختلف صورت فرد است.در گام بعدي، كاربران مي بايست 
از سيس��تم »Skin۳۶۰« اين شركت كه پيشتر منتشر 
شده اس��تفاده كنند. اين سيستم ش��امل يك دستگاه 
   SkinScanner تصويربرداري با گوشي هوشمند به نام
و يك برنامه اس��ت. با اس��تفاده از اين سيستم، اطالعاتي 
مانند ان��دازه و عم��ق خطوط/چين و چ��روك و ميزان 
رطوبت بخش هاي مختلف پوست صورت كاربر مشخص 
مي شود.نقش��ه چهره و داده Skin۳۶۰ به سرور شركت 
Neutrogena آپل��ود مي ش��ود و اين ش��ركت از اين 
اطالعات براي توليد ماسك مناسب آن فرد استفاده مي كند.

هكرني�وز | هكرها در بزرگ ترين هك و حمله سايبري 
تاريخ آلمان به حساب هاي كاربري بسياري از سياستمداران 
و روزنامه نگاران فعال در اين كش��ور نفوذ و دسترسي پيدا 
كردند.گروهي از هكرها و مجرمان س��ايبري در آلمان در 
روزهاي اخير اطالعات حس��اب هاي كاربري اش��خاص 
مهمي نظير سياستمداران و روزنامه نگاران معروف و فعال 
در اين كشور را در پلتفرم شبكه اجتماعي توييتر منتشر 
كرده اند كه اين اطالعات شامل شماره تماس، آدرس پست 
الكترونيكي، مكالمات و چت هاي خصوصي، تصاوير پروفايل 
آنها در شبكه هاي اجتماعي مختلف و اطالعات مربوط به 
حساب هاي مالي، اعتباري و بانكي آنها مي شود.هكرها و 
مجرمان سايبري مذكور كه اطالعات بالغ بر ۱۰۰ نفر از اين 
افراد را به صورت عمومي در فضاي مجازي منتشر كرده اند 
كه از ماه ها پيش به دنبال دسترسي و نفوذ به حساب هاي 
كاربري اين افراد بوده اند تا بتوانند در يك موقعيت مناسب، 
اين داده هاي به دست آمده را منتشر كنند.هنوز انگيزه و 
هدف اين مجرمان سايبري براي عمومي سازي و افشاي 
اطالعات ش��خصي، خصوصي و حرفه اي روزنامه نگاران، 
هنرمندان، سياستمداران و افراد معروف در يوتيوب معلوم 
و مشخص نشده است.همچنين گفته مي شود شناسه هاي 
شخصي و قراردادهاي اجاره اي و همچنين پيام هاي صوتي 
و خصوصي رد و بدل شده ميان آنها با همكاران و بستگان آنها 
نيز در اين حساب كاربري توييتري كه ظاهرا به اين هكرها و 

مجرمان سايبري تعلق دارد، منتشر شده است.

ديلي ميل| محققان در حال ساخت مدلي هستند كه با 
استفاده از “هوش مصنوعي “ معيارهاي جذابيت را تعيين 
مي كند. اصوال جذابيت يك معيار نسبي است و از نظر هر فرد، 
جذابيت به يك نحو تعريف مي شود.اين ويژگي هاي جذاب 
مي تواند جس��مي يا روانشناختي باشد و از فردي به فردي 
ديگر متفاوت است.از ويژگي هاي روان شناختي جذابيت 
مي توان به حس شوخ طبعي، هوش و مهرباني اشاره كرد.

تناس��ب اندام نيز از جنبه هاي فيزيكي جذابيت به شمار 
مي آيد.حال محققان دانشگاه »سوانزي« گام هايي در اين 
زمينه برداشته اند و ترجيحات مردان و زنان براي معيارهاي 
جذابيت را فهرس��ت بندي كرده اند.اين در حالي است كه 
هنوز هم مشخص نيست كه مهم ترين ويژگي براي داشتن 
جذابيت از نظر يك فرد چيست؟نتايج يك مطالعه نشان 
مي دهد كه هوش و موقعيت اجتماعي از مصداق هاي مهم 
جذابيت به شمار مي آيند.در اين راستا محققان با استفاده از 
»يادگيري ماشين« در حال ساخت مدلي هستند كه قادر 
است مهم ترين ويژگي براي داشتن جذابيت را ياد بگيرد.

يادگيري ماشين ابزار قدرتمندي است كه به دانشمندان 
كمك مي كند كه كارهاي ارزشمندي انجام دهند.از ميان 
اين كارهاي تحقيقاتي مي توان به پيش بيني جنسيت اشاره 
كرد كه در يك پروژه يادگيري ماشين توانست با استفاده از 
اسكن مغزي، با صحت ۹۳ درصد اين كار را انجام دهد.در اين 
مطالعه جديد از مغز اسكن گرفته نمي شود و تنها ويژگي هاي 
شخصيتي شركت كنندگان در پژوهش اندازه گيري مي شود.

پي سي مگ | در تازه ترين گزارش هاي منتشره، كره 
جنوبي براي چندمين سال متوالي در صدر ارزانترين و 
پرسرعت ترين كشورهاي جهان قرار گرفت .آمارهايي 
كه كارشناسان و تحليلگران فعال در موسسه تحقيقاتي 
و آماري fastmetrics منتشر كرده اند، نشان مي دهد 
كه كره جنوبي طي چند سال اخير عنوان پرسرعت ترين 
و ارزان ترين شبكه اينترنت در جهان را به نام خود ثبت 

كرده و به خود اختصاص داده است.
كره جنوبي كه هم اكنون دهمين كشور بزرگ و قدرت 
صنعتي در جهان به ش��مار مي رود، در نمايه توس��عه 
اينترنت سازمان ملل متحد نيز از سال ها پيش جايگاه 

نخست و دوم را از آن خود كرده است.
براي تشريح و بيان بهتر اين موضوع، سرعت اينترنت 
در اين كشور واقع در شرق آسيا بطور ميانگين بيش از 
۴۵ مگابايت بر ثانيه است كه در مقايسه با اينترنت آلمان 

تقريبا بيش از نيم برابر بيشتر است.
كره جنوبي همچنين از لحاظ پوشش شبكه اي نيز در 
صدر كشورهاي جهان قرار گرفته است، به گونه اي كه 
۹۹ درصد از من��ازل و خانواده هاي كره اي به اينترنت 
پرسرعت دسترسي داش��ته و از خدمات آن بهره مند 

مي شوند. اين در حالي است كه اين عدد در آلمان فقط 
۵۷ درصد از خانواده و منازل را شامل مي شود.

 يكي از عوامل موفقيت كره جنوبي در پوشش دهي 
ش��بكه اينترنت پرس��رعت، آن بود ك��ه از كاربرد 
اس��تانداردهاي ISDN  صرف نظ��ر و به جاي آن از 
پروتكل و اس��تانداردهاي موسوم به DSL استفاده 
شد كه همين امر نيز موجب شد تنها پس از گذشت 
هشت س��ال، بالغ بر نيمي از جمعيت اين كشور به 
اينترنت پرسرعت دسترس��ي پيدا كنند. همچنين 
اس��تفاده از كابل ه��اي فايبرگالس در اين مس��اله 
بي تاثير نبود و موجب ش��د كه اين كشور در انتقال 
سريع اطالعات كاربرانش سهيم ش��ود و براي آنها 

سرعت قابل توجه و بااليي را به ارمغان آورد.
از لحاظ قيمت دسترسي كاربران به اينترنت نيز بايد 
گفت كه دولت كره جنوبي ش��ركت هاي مخابراتي را 
براي ارايه ش��بكه اينترنت پرسرعت با قيمت مناسب 
آنها تشويق كرد كه هرچه سريع تر شبكه هاي خود را 

گسترش و توسعه دهند.
كره جنوبي همچنين نخستين كشور در جهان بود كه 
نحوه اتصال به اينترنت را از حالت دايل آپ به اينترنت 
باند پهن در سال ۲۰۰۵ ميالدي تغيير و ارتقاء داد كه 
همين امر به وضوح نش��ان دهنده ت��الش مضاعف و 
بي وقفه اين كشور براي ارتقاي سطح و سرعت شبكه 

اينترنت بوده است.
 ،PCmag درواقع به گفته كارشناسان فعال در مجله
اتخاذ سياست و استراتژي هاي درست و بهنگام توسط 
سياستمداران و مقامات مربوطه در دولت كره جنوبي 
موجب شده اس��ت كه اين كشور براي سال ها جايگاه 
نخست در سرعت و ارزان قيمت بودن اينترنت را به خود 
اختصاص دهد، رضايت كاربران و شهروندانش را جلب 
كرده و سپس بيشترين ميزان پوشش دهي شبكه در 

كشور را نيز از آن خود كند.

جلسات كميته فيلترينگ آنالين برگزار مي شود

درآمد اپ استور در شب كريسمس ركورد زد توسعه ماسك صورت با 
فناوري چاپ 3بعدي

توئيتر ميزبان بزرگ ترين 
افشاي اطالعاتي آلمان شد

هوش مصنوعي راه هاي جذاب 
شدن را به افراد مي آموزد

كره جنوبي داراي سريع ترين و ارزان ترين اينترنت جهان
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رويداد

دريچه فراسو

هزينه ۲۰۰ ميلياردتوماني 
تبليغات تلويزيوني اپراتورها

ايس�نا| وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
در پاس��خ به يك كارب��ر توئيتر گف��ت: هزينه 
تبليغات تلويزيوني امسال اپراتورها ۲۰۰ ميليارد 
تومان گزارش ش��ده اس��ت.محمد جواد آذري 
جهرمي وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات در 
پاس��خ به يك كاربر توئيتر گف��ت: صرفا هزينه 
تبليغات تلويزيوني امسال اپراتورها ۲۰۰ ميليارد 
تومان گزارش شده اس��ت. وي افزود: بماند كه 
صرفه جويي از محل به اش��تراك گذاري منابع 
اپراتورها با يكديگر نيز قابل توجه است. اين كاربر 
توئيتر عنوان كرده بود مگر هزينه هاي تبليغاتي 
اپراتورها در تلويزيون چقدر است كه جلوگيري 

از آن باعث كنترل هزينه ها مي شود؟

چين در نيمه تاريك ماه
گياه پرورش مي دهد

ديلي ميل| چين همراه كاوشگر خود محفظه اي 
حاوي بذر گياهان و تخم كرم ابريش��م را به نيمه 
تاريك ماه فرستاده تا در آنجا پرورش يابند.كاوشگر 
»چانگ ۴« چين همراه خود گياهان و حيواناتي 
به ماه برده اس��ت.اين كاوشگر عالوه بر تجهيزات 
مربوط به بررسي اش��عه ها و انجام آزمايش هاي 
كنترلي و كاني شناسي، بذر سيب زميني، تخم كرم 
ابريشم و دانه هاي گياه »رشادي گوش موشي« را 
با خود به ماه برده اس��ت. رشادي گوش موشي يا 
Arabidopsis thalianaگياه��ي از خانواده 
كلم و خردل است كه بطور معمول در آزمايش ها 
براي بررس��ي مدل رفتار گياهان در محيط هاي 
مختلف اس��تفاده مي ش��ود. بذر گياهان و تخم 
كرم ابريشم در يك محفظه سيلندري نگهداري 
مي شوند و پيش بيني مي شود درون يك محفظه 
 luna mini ۰.۸ ليت��ري پرورش يابند.پ��روژه
biosphere بخشي از مطالعات زيست شناختي 
چين در فضا است. اين كشور تصميم دارد مقري 
در ماه بسازد و تا ۲۰۳۶ ميالدي فضانورداني را به 
آنجا بفرستد. دانشمندان اميدوارند بذرهاي سيب 
زميني و گياهان ديگر طي ۱۰۰ روز در ماه رش��د 
كنند. فرايند رش��د آنها به وسيله دوربين ثبت و 
به زمين منتقل مي ش��ود.محفظه ۳ كيلوگرمي 
حامل اين مواد بطور خاص از نوعي آلياژ آلومينيوم 
ساخته شده است. اين محفظه عالوه بر بذر حاوي 
آب، حاوي محل��ول مواد مغذي، هوا و تجهيزاتي 
شامل يك دوربين كوچك و سيستم هاي انتقال 

اطالعات است.

برچسب سوزني داراي حسگر 
زندگي براي ديابتي ها

نيواطلس| يكي از مش��كالت روزم��ره اي كه در 
زندگي افراد مبتال به بيماري قند خون وجود دارد، 
ضرورت انجام تست قند خون با سوراخ كردن مرتب 
نوك انگشت اس��ت كه توليد يك برچسب جديد 
اين مشكل را برطرف مي كند. تا به حال روش هاي 
مختلفي براي كنترل قند خون ابداع شده، اما حاال 
پژوهشگران سوئدي با اختراع برچسب هاي مجهز 
به سوزن گام تازه اي در اين راه برداشته اند. برچسب 
يادش��ده كه روي پوست بدن چس��بانده مي شود 
داراي يك سوزن بسيار ريز است. طول سوزن هاي 
معمولي كنت��رل قند خون ۷ ميليمتر اس��ت كه 
اس��تفاده از آنها در طوالني مدت خس��ته كننده و 
دردناك است. از س��وي ديگر سوزن هاي يادشده 
براي اندازه گيري قند خ��ون از اليه هاي چربي زير 
پوست بدن استفاده مي كنند كه روشي با دقت پايين 
است. اما ريزسوزن هاي توليد شده توسط سوئدي ها 
از سيليكون ساخته ش��ده اند و طول آنها تنها يك 
پنجم سوزن هايي است كه فعال مورد استفاده قرار 
مي گيرند. اين سوزن هاي كوتاه تنها در عمق يك 
ميليمتري زير پوس��ت به بررسي ميزان قند خون 
مي پردازند و از آنجايي كه در اين منطقه هيچ گيرنده 
عصبي وجود ندارد، دردي نيز حس نمي شود. سوزن 
جديد بطور مداوم و بدون ايجاد هيچ مشكلي در اين 
بخش از بدن قرار مي گيرد و به بررسي مداوم مقدار 

قند خون مي پردازد.

ارتقاي امنيت سيستم  عامل 
USB  گوگل با قطع اتصال

ورج | گوگل به منظور افزايش امنيت كروم بوك 
و سيس��تم عامل اختصاصي خود قابليت امنيتي 
جديدي را عرضه و ارايه كرده اس��ت تا از اطالعات 
شخصي كاربران حفاظت بيش��تري شود.تاكنون 
هكرها و مجرمان سايبري مي توانستند با استفاده 
از بدافزارهاي جدي��دي از طريق درگاه هاي اتصال 
USB و شبيه س��ازي ابزاري همچ��ون كيبورد به 
سيس��تم از طريق درگاه اتصال USB دسترسي و 
نفوذ پيدا كنند اما حاال گوگل اعالم كرده است كه 
سيستم  عامل كروم اواس به زودي قابليتي امنيتي 
را دريافت خواهد كرد كه بعد از قفل شدن دستگاه 
هر گونه دسترسي به اطالعات كاربران موجود روي 
سيستم عامل و رايانه قطع و متوقف خواهد شد.بر 
اساس اعالم گوگل، قابليت جديدي كه در آينده اي 
نزديك به سيستم عامل كروم اضافه خواهد شد، در 
جديدترين به روزرساني اين سيستم عامل كه تحت 
عنوان Canary به چشم خورده است، دستگاه را در 
هنگام قفل بودن از خواندن كد و دستورات موردنظر 
هكرها از طريق درگاه USB منع و متوقف مي كند.به 
نظر مي رسد كه اين قابليت شباهت زيادي به اقدام 
اپل براي محافظت از كاربران گوش��ي هاي آيفون 
در نسخه سيس��تم عامل iOS ۱۱ دارد كه فعاليت 
درگاه USB را بعد از گذشت يك ساعت از قفل بودن 
دستگاه متوقف مي كند. آمار حمالت سايبري و هك 
در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسيده است و برآوردها نيز 
حاكي از آن است كه ركورد حمالت سايبري در سال 

۲۰۱۸ ميالدي شكسته خواهد شد.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

معاون سازمان خصوصي  سازي خبر داد

كارنامه ۹ ماهه بخش تعاون درسال جاري منتشر شد

آغاز واريز سود سهام عدالت روستاييان و عشاير از هجدهم دي ماه

ايجاد بيش از 44هزار فرصت شغلي

هرچند برخي از كارشناسان در بدو امر تصور مي كردند 
كه با حضور دولت تدبير و اميد فرآيند تخصيص سهام 
عدالت دچار اختالالتي شود؛ اما كابينه يازدهم و بعد 
هم دولت دوازدهم از همان ابتدا اعالم كردند كه نسبت 
به طرح هاي اقتصادي دولت هاي قبل خود را متعهد 
مي دانند؛ بر اس��اس اين دستور كار مشخص بود كه 
دولت فرآيند اجراي برنامه هاي اقتصادي دولت قبلي 
را در دستور كار قرار داد. طرح هايي چون مسكن مهر 
و س��هام عدالت از جمله طرح هايي بودند كه هرچند 
كارشناسان اجراي آن را بر خالف واقعيات اقتصادي 
و آس��يب رس��ان به س��اختارهاي اقتصادي ارزيابي 
مي كردند اما دولت تصميم گرفت تا با اجراي برخي 

اصالحات اين طرح ها را اجرايي كند.
بر اين اس��اس و در ش��رايطي كه گروه هاي مختلف 
مردمي مربوط به سهام عدالت به صورت منطقه اي 
و استاني در حال دريافت س��ود سهام عدالت خود 
هستند بر اس��اس اعالم معاون برنامه ريزي سازمان 
خصوصي س��ازي روستاييان و عش��اير از 18ديماه 
مي توانند منتظر دريافت س��ود سهام عدالت خود 
باش��ند.  معاون برنامه ريزي، توسعه و منابع انساني 
سازمان خصوصي  س��ازي گفت: سود سهام عدالت 
روستاييان و عشاير سراسر كشور مربوط به عملكرد 
مالي سال 1396 ش��ركت هاي سرمايه پذير، از سه 
ش��نبه- هجدهم دي ماه- به تدريج به حساب آنان 

واريز مي شود.
به گزارش تارنماي س��ازمان خصوصي س��ازي، داود 
خاني اعالم كرد 13ميليون روستايي و عشاير مشمول 
دريافت اين سود مي شوند و مجموع واريزي به حساب 

آنها يك هزار و يكصدميليارد تومان است.
به گفته وي، در مرحله نخس��ت حدود پنج ميليون و 
500 هزار نفر از افراد زير پوشش كميته امداد و سازمان 
بهزيستي به تدريج سود سهام عدالت خود را دريافت 

كردند كه ارزش اين ميزان سود حدود 850 ميليارد 
تومان برآورد مي شود.

    روستاييان مشمول دريافت سهام
خاني اضافه كرد: روس��تاييان و عشاير سراسر كشور 
كه مشمول دريافت سهام عدالت مي شوند در صورت 
دريافت نكردن س��ود عملكرد س��ال مال��ي 1395 

شركت هاي س��رمايه پذير، اين مبلغ را به همراه سود 
عملكرد سال مالي 1396 بطور يكجا مي گيرند.

معاون برنامه ريزي، توسعه و منابع انساني سازمان 
خصوصي  س��ازي گفت: واريز سود س��هام عدالت 
روس��تاييان و عش��اير مطابق با س��ود دريافتي از 
ش��ركت هاي س��رمايه پذير با اولوي��ت بانك هايي 
مانند ملي، صادرات، كشاورزي و پست بانك انجام 

مي شود كه شعبه هاي بيشتري در روستاها دارند. 
وي افزود: سود سهام عدالت ديگر مشموالن سهام 
عدال��ت از جمله كارگران فصلي و س��اختماني نيز 
به صورت تدريجي تا پايان س��ال به حس��اب آنان 

واريز مي شود.
به گ��زارش ايرنا، س��هام عدالت نوعي يارانه اس��ت 
كه از طريق ش��ركت هاي تعاوني عدالت استاني به 

مشموالن آن واگذار مي شود. هدف از عرضه سهام 
عدالت گس��ترش س��هم بخش تع��اون در اقتصاد 
ايران اعالم شده اس��ت كه طبق آن بخشي از سهام 
ش��ركت هاي دولتي معين به قشرهاي كم درآمدتر 

فروخته مي شود.
سبد س��هام عدالت تركيبي از 60 ش��ركت بورس و 

فرابورس است.
آيين  نامه اجراي��ي »افزايش ثروت خانوارهاي ايراني 
از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع 
س��هام عدالت« نهم بهمن سال 1384 پس از اصالح 
متن اوليه كه در بيس��ت و س��وم آبان همان سال به 
تصويب هيات وزيران رسيده بود، تصويب و اين سهام 
پيش از آغاز س��ال 1385 در چهار اس��تان به برخي 

مشموالن اعطا شد.

    نحوه دريافت سهام افراد تحت پوشش
در مرحله نخس��ت، س��هام عدالت به برخي افراد زير 
پوش��ش كميته امداد ام��ام خميني )ره(، س��ازمان 
بهزيستي و رزمندگان بيكار فاقد شغل تعلق يافت و 
برگه هايي به عنوان برگه س��هام عدالت به مشموالن 

داده شد.
ارزش اي��ن برگه ها در ابتدا مع��ادل 500 هزار تومان 
سهام بود كه سپس به يك ميليون تومان افزايش يافت. 
س��ازمان خصوصي س��ازي س��ي ام آبان امس��ال در 
اطالعيه اي اعالم كرد واريز نوبت دوم سود مشموالن 
س��هام عدالت از اول آذر آغاز مي ش��ود و مددجويان 
كميته امداد امام خميني )ره( و س��ازمان بهزيستي 

175 هزار تومان سود دريافت مي كنند.
تاكنون نزديك به 38 ميليون و 800 هزار نفر س��هام 
عدالت خ��ود را بطور كامل دريافت كرده اند و س��ود 
اختصاص يافته به اين دس��ته از مشموالن حدود سه 

هزار و 200 ميليارد تومان بوده است.

بررسي هاي آماري نش��ان مي دهد كه تعاوني ها در 
9ماهه ابتداي س��ال بيش از 44هزار فرصت شغلي 

ايجاد كرده اند.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون 
ايران، براساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع 
آماره��اي ثبتي تع��اون، در 9 ماهه س��ال1397، 
 تع��داد 2670 تعاون��ي در كل كش��ور ب��ه ثب��ت

رسيد.

بر اس��اس اين گزارش، تعداد كل اعضاي تعاوني ها 
50هزار و 400 نفر بوده و توانسته اند 44هزار و 750 

فرصت شغلي ايجاد كنند.
به گزارش واحدآمار و برنامه ريزي اتاق تعاون ايران، 
استان خراس��ان رضوي، با ثبت 251 و استان قم با 
22 ثبت تعاوني در بين كليه اس��تان ها بيشترين و 

كمترين ثبت را داشتند.
در نه ماهه سال 1397 تعداد 12 تعاوني دانش بنيان 

به ثبت رس��يده اند. همچنين تعاوني هاي بانوان نيز 
با ثبت 428 ش��ركت موجب اشتغال 13 هزار نفر را 

فراهم كرده اند.
بيشترين تعداد تعاونيهاي ثبت شده براساس رشته 
فعاليته��ا » خدمات « و » كش��اورزي«  به ترتيب با 

تعداد 848 و 833 واحد اعالم شده است.
گفتني اس��ت در 9 ماهه س��ال ج��اري تعداد 10 

اتحاديه تشكيل شده است.

 چالشي كه صرفه اقتصادي
را كمرنگ مي كند

زنجان|رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان زنج��ان گفت: 
كوچك مقي��اس  بودن 
مع��ادن اس��تان زنجان 
يك��ي از چالش هاي اين 
بخش اس��ت كه موجب 
شده فعاليت در اين حوزه صرفه اقتصادي الزم را 
نداشته باشد. ناصر فغفوري در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: 35 ماده معدني در استان زنجان وجود 
دارد كه از اين تعداد 30 ماده معدني در اس��تان 

استخراج مي شود.
 استان زنجان توان استخراج انواع مواد معدني را 
دارد و نقطه قوت استان زنجان در اين بخش قرار 

گرفتن در مسير اقتصادي است.
او، وجود شهرك هاي تخصصي مرتبط با صنايع 
معدني در استان زنجان را از ديگر مزيت هاي اين 
بخش در استان دانست و افزود: قابليت دسترسي 
استان به بازارهاي عمده معدني، از ديگر محاسن 
صنايع معدني در اس��تان زنجان است. همچنين 
مواد معدني منحصر بفردي در استان وجود دارد، 
بط��وري كه وجود مواد معدني س��يليس، آهن و 

آالنيت جزو ظرفيت هاي استان زنجان است.
اين مس��وول ادام��ه داد: كوچ��ك مقياس  بودن 
معادن استان زنجان يكي از چالش هاي اين بخش 
است كه موجب شده فعاليت در اين حوزه صرفه 
اقتصادي الزم را نداشته باشد و بايد به سمت ايجاد 
شهرك هاي مواد معدني در استان زنجان حركت 
كرد. همچنين ريسك باال براي معدنكاران يكي 

از مشكالت حوزه معادن در استان زنجان است.

آغاز عمليات اجرايي ساخت 
مجتمع مسكوني شرق

آغ��از  مش�هد|آيين 
عمليات اجرايي ساخت 
2120 واحد مس��كوني 
حاش��يه شهر مش��هد با 
حض��ور نماين��ده ول��ي 
فقيه، ش��هردار مشهد و 
جمعي از مديران شهري 
برگزار ش��د. به گزارش تعادل آيت اهلل سيد احمد 
علم الهدي، نماينده ولي فقيه و امام جمعه مشهد 
در اين مراسم گفت: اقدام شهردار و شوراي شهر 
مشهد در ساخت مسكن براي محرومان و آبادي 
حاشيه شهر قابل تقدير است. مي توان گفت تمام 
اي��ن تالش ها در تامين اولي��ن ضروريات زندگي 
اقشار آسيب پذير منطقه حاش��يه شهر است كه 
جاي تشكر دارد او اضافه كرد: اين مجتمع داراي 
2120 واحد مس��كوني براي اقشار آسيب پذير و 
افراد فاقد مسكن در حال ساخت است كه بخشي 
از اين واحدها سهم شهرداري است، با اجراي اين 
پروژه هم براي افرادي كه داراي مس��كن مناسب 
نيستند مسكن ساخته مي شود و هم در راستاي 
توس��عه آباداني منطقه حاشيه شهر گام برداشته 
شده است كه از همت ش��هرداري و شوراي شهر 
در اجراي طرح ها و پروژه هاي آبادس��ازي تشكر 
مي كنيم. محمد رضا كاليي شهردار مشهد، بيان 
داشت: ش��هر مش��هد به دليل عناصري همچون 
ترافيك، مباحث كالبدي و تكنولوژيك به متن و 
حاشيه تبديل شده كه اكنون گسترده شده است 
و اگر اين مناطق را حاشيه و متن مي دانيم به اين 
دليل اس��ت كه گفت وگوي اين دو محدوده با هم 

قطع شده است.

انتقال آب درياي عمان به 
استان هاي شرقي كشور

سيستان و بلوچستان| 
اس��تاندار سيس��تان و 
بلوچس��تان از بح��ران 
پ��ي  در  آب  ج��دي 
خشكسالي و خالي شدن 
آب چاه ها خب��ر داد. به 
گزارش ايلنا، احمد علي 
موهبتي در چهارمين جلسه كميته استاني گفت: 
ميانگين آبرساني در كشور 50 ليتر در ثانيه و در 
سيستان و بلوچس��تان 8 ليتر در ثانيه است. 50 
درصد ذخاير آب چاه نيمه ها كم ش��ده و بيش از 
30 درصد آب سدهاي جنوب اس��تان نيز بر اثر 
تبخير از بين رفته اس��ت. او با بيان اينكه س��رانه 
بودجه فرهنگي و هنري استان پهناور سيستان 
و بلوچس��تان يك دهم ميانگين كشوري است، 
گفت: در ساير شاخص ها از جمله آب آشاميدني، 
بهداش��ت و آموزش نيز فاصله بس��يار زيادي با 

شاخص هاي كشوري داريم.
 وي اف��زود: از 420 هزار ميلي��ارد تومان بودجه 
كل كش��ور فقط كمتر از 10 هزار ميليارد تومان 
معادل يك و هفت دهم بودجه به استان اختصاص 
يافته اس��ت كه مطمئنا با اي��ن بودجه نمي توان 
شاخص هاي اين اس��تان را به ميانگين كشوري 

رساند. 
اس��تاندار سيس��تان و بلوچس��تان گفت: تراكم 
جمعيت در سيستان و بلوچستان در هر كيلومتر 
15 نفر و معادل يك چهارم تراكم كشوري است 
كه هزينه خدمات هم به همين نس��بت افزايش 
پيدا مي كند كه نيازمند توجه بيشتر و نگاه ويژه 

مسووالن كشوري است.

يك گام تا شروع مجدد پروژه 
بارورسازي ابر ها در كشور

ك��ز  مر ي��ر  يزد|مد
تحقيق��ات و مطالع��ات 
ب��اروري ابر ها از ش��روع 
مجدد پ��روژه ب��اروري 
ابر ها با رويكردي جديد و 
استفاده از تكنولوژي هاي 
داخل كش��ور خب��رداد. 
فري��د گلكار مدي��ر مركز تحقيق��ات و مطالعات 
ب��اروري ابر ها در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
گفت: آخرين مرحله طرح بارور س��ازي ابر ها در 
سال 1395 به وسيله  هواپيما هاي شركت صافات 
در كش��ور اجرا و پس از اين سال به دليل كاهش 
اعتبارات اجراي اين طرح در تمامي نقاط كش��ور 
متوقف ش��د. او افزود: در حال حاضر نيز به دليل 
كاهش اعتبارات و افزايش هزينه ها و فراهم نشدن 
تجهي��زات و قطعات هواپيما قادر به اس��تفاده از 
هواپيما هاي شركت صافات نيستيم و قراردادي با 
اين شركت منعقد نكرده ايم. گلكار ادامه داد: در 
حال حاضر تفاهمنامه اي بين وزارت نيرو و نيروي 
هوا فضاي سپاه براي استفاده از هواپيما هاي اين 
نيرو جهت امر بارورسازي ابر ها تنظيم شده و حتي 
سال گذش��ته نيز حدود 5 پرواز آزمايشي توسط 
هواپيما هاي تازه تجهيز ش��ده نيروي هوا فضاي 
س��پاه در نقاط صعب العبور كشور انجام شده كه 
موفقيت آميز بوده است. او با توجه به طوالني شدن 
پروسه تنظيم اين تفاهمنامه تصريح كرد: بسياري 
از مشكالت مالي به واس��طه حضور نيرو هاي هوا 
فضاي سپاه حل شده و به لحاظ تامين ديگر منابع 
مالي، وزارت نيرو همكاري هاي الزم را انجام داده 

و تمامي اعتبارات تامين شده  است.

پيگيري ويژه مشكالت مناطق 
اصفهان با حضور در بين مردم
اصفه�ان |ش��هردار 
اصفه��ان گف��ت: از اين 
م��اه با اع��الم قبل��ي به 
مناط��ق ش��هر اصفهان 
خواهيم رفت تا اگر مردم 
مش��كالتي دارند مطرح 
ك��رده و م��ورد پيگيري 
ويژه ق��رار گيرد.  ب��ه گزارش تع��ادل قدرت اهلل 
نوروزي در ارتباط زن��ده تلفني با برنامه راديويي 
“سالم اصفهان “ با اشاره به اينكه هر جا مشكالت 
ش��هر اصفهان نياز به پيگيري ويژه داشته باشد 
در فرآيند اق��دام قرار مي گيرد، اظه��ار كرد: هر 
هفت��ه ب��ا منتخبان م��ردم از گروه ه��ا و اصناف 
مختلف در قالب سلس��له نشست هاي “اصفهان 
فردا “ گفت وگ��و دارم و از اين طريق با بخش��ي 

از دغدغه هاي شهروندان بيشتر آشنا مي شوم.
وي همچنين به طرح مش��كالت ش��هروندان از 
طريق وب س��ايت ش��هردار اصفه��ان به آدرس 
Isfahan.ir نيز اشاره كرد و گفت: بنده شخصا 
از اي��ن طريق در جريان مش��كالت م��ردم قرار 
مي گيرم و در جهت بررس��ي و رفع آنها با كمك 
همكاران اقدام مي كنم.  شهردار اصفهان تصريح 
كرد: همچنين ب��راي گفت وگوي چهره به چهره 
با م��ردم در همه مناطق ش��هرداري اصفهان به 
صورت س��رزده يا از قبل اعالم شده حضور پيدا 
مي كنم تا سخنان شهروندان را بشنوم.  نوروزي 
افزود: سامانه تلفني 137 جز دريافت مشكالت، 
يك صندوق صوتي هم دارد كه مردم مي توانند، 
نظ��رات و پيش��نهادهاي خ��ود را از اين طريق 

مطرح كنند. 
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 ارامنه ايام سال نو را با امنيت
و شادماني گذراندند

اصفهان|استاندار اصفهان به همراه هيأت همراه با 
اسقف ارامنه اصفهان و جنوب ايران ديدار و سال نو 
ميالدي را به هموطنان ارمني تبريك گفت. عباس 
رضايي ديروز در ديدار با اسقف ارامنه اصفهان و جنوب 
ايران اظهار كرد: هم محله اي ارامنه هستم و تا جايي 
كه ياد دارم هميشه هموطنان ارامنه در كمال امنيت 
و آرامش با مردماني با وقار و فرهيخته و خوب در كنار 
ساير هموطنان زندگي مي كنند. همچنين در اين 
ديدار سيپان كاشجيان نيز بيان كرد: امنيت، آسايش 
و وضعيتي كه در روزهاي اخير در شهر حاكم بود را در 
كنار نيروي انتظامي مديون استانداري و شهرداري هم 
هستيم و شاهد نظم و انضباط خوبي در اين ايام بوديم.

كاشجيان ادامه داد: به همين دليل ايام سال جديد را با 
موفقيت و شادماني هرچه بيشتر گذرانديم؛ تشكرات 
ويژه را به پيشواي مذهبي خودمان و تمامي مسووالن 
استانداري، شهرداري و تمامي قسمت هاي ذي ربط 
دارم و از همين فرصت اس��تفاده مي كنم و از جانب 
خودم و تمامي ارامنه انتصاب شما را تبريك مي گويم.

هواپيماي نروژي در فرودگاه 
شيراز در دست تعمير است

شيراز|مديركل فرودگاه هاي استان فارس گفت: 
هواپيماي بويينگ 737 شركت هواپيمايي اير شاتل 
كش��ور نروژ كه جمعه 23 آذرماه 97 به دليل نقص 
فني در فرودگاه ش��يراز فرود اضطراري كرد توسط 
تعميركاران اين شركت در دست تعمير است. رضا 
بديعي فرد افزود: مهندس��ان و تعميركاران اعزامي 
اين شركت از نروژ در تالش هستند كه اين هواپيما 
را ب��دون نياز به تعويض موتور به پ��رواز درآورند كه 
پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و زمانبر اس��ت. او 
ادامه داد: چنانچه تعميركاران موفق به تعمير موتور 
اين هواپيما نش��وند بحث تعويض موت��ور را دنبال 
خواهند كرد. هواپيماي بويين��گ 737 كه از دوبي 
عازم اسلو پايتخت نروژ بود ظهر جمعه 23 آذرماه 97 
به دليل وجود نقص فني در يكي از موتورها با بيش 
از 187مسافر و كادر پرواز مجبور به فرود اضطراري 

در فرودگاه بين المللي شهيد دستغيب شيراز شد.

مذاكرات براي آزادي 
مرزبانان ربوده  شده ادامه دارد

زاهدان| نماينده مردم خاش و ميرجاوه در مجلس 
دهم گفت: مذاكرات براي آزادي مرزبانان ربوده شده 
بين ايران و پاكستان ادامه دارد.   علي كرد در ميرجاوه 
اظهار داشت: رايزني ها براي آزادسازي مرزبانان غيور 
ايران اسالمي كه توسط گروهك تروريستي گروگان 
گرفته شده اند بطور جدي از سوي مقامات ايراني در 
حال انجام است. نماينده مردم خاش و ميرجاوه در 
مجلس دهم با اشاره به اينكه تاكنون پيگيري هاي 
متعددي براي آزادي اين گروگان ها شده است تصريح 
كرد: با توجه به اينكه آخرين خبرها در مورد آزادسازي 
آنها امنيتي است نمي توان اين مسائل را رسانه اي كرد.

خسارت 20 ميليارد توماني 
برف به شهرستان كوهرنگ

شهركرد| فرماندار كوهرنگ با اشاره به بارش هاي 
اخير در اين شهرستان، گفت: ميزان خسارت سيالب، 
باد، توفان و برف به شهرستان كوهرنگ بيش از 20 
ميليارد تومان بوده است. »مرتضي زمانپور« با اشاره 
به خسارت هاي وارده به زيرساخت هاي جاده ها، برق، 
آب، تأسيسات، ش��يالت ماهي، بخش كشاورزي و 
مناطق مسكوني، اظهار كرد: بيشترين خسارت هاي 
بارندگي در اين شهرستان به راه ها، بخش كشاورزي 
و مناطق مسكوني وارد شده كه اين خسارت ها براي 
بخش هاي داراي بيمه، جبران خواهد شد. زمانپور با 
اشاره به اينكه راه هاي مسدود شده شهرستان ديشب 
با كمك نيروهاي راهداري باز شده است، خاطرنشان 
كرد: برق قطع شده بيش از 25 روستا نيز وصل شد. 
فرمان��دار كوهرنگ يادآور ش��د: در بارش هاي اخير 
شهرس��تان كوهرنگ به 100 خانوار و 200 تا 300 

خودرو گرفتار در برف امدادرساني شد.

22دالل ارز در شيراز دستگير 
شدند

شيراز| معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان 
ف��ارس گفت: 22 نف��ر از دالالن ارز ك��ه در خيابان 
كريمخان زند ش��يراز اقدام به خريد و فروش دالر و 
ساير ارزهاي ديگر مي كردند؛ دستگير شدند. سرهنگ 
كاووس محمدي با اشاره به اجراي طرح برخورد قانوني 
با دالالن ارز و صرافي هاي غيرمجاز، افزود: اين طرح از 
پنجشنبه 13 دي ماه به اجرا درآمد و تاكنون 22 نفر 
از دالالن ارزي در شيراز دستگير شدند. او ادامه داد: 
در راستاي انجام اين عمليات مبالغي ارز شامل 25 
هزار و 498 دالر، يك ه��زار و 520 پوند، يك هزار و 
840 يورو، 9 هزار و 700 درهم، يك هزار و 405 لير، 
10 دستگاه كارتخوان و 85 فقره كارت بانكي كشف و 
ضبط شد. معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان 
فارس اظهار داشت: متهمان پس از تشكيل پرونده به 

مراجع قضايي معرفي شدند.

نرخ بيكاري پاييز 97 گلستان 
10.7 درصد اعالم شد

گرگان| معاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و 
برنامه ريزي گلستان گفت: مركز آمار ايران نرخ بيكاري 
فصل پاييز سال 97 استان را 7/10 درصد اعالم كرد.

مهدي س��عادت فر افزود: بررسي روند تغييرات نرخ 
بيكاري استان گلستان نشان مي دهد كه اين شاخص، 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل 2 درصد كاهش 
داشته است. وي بيان كرد: در اين مدت نرخ مشاركت 
اقتصادي جمعيت 10 ساله و بيشتر در استان 2/38 
درصد و در كل كشور 5/40 درصد است و گلستان از 

نظر اين شاخص در جايگاه 22 كشور قرار دارد.

چهرههاياستاني
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اقتصاد اجتماعي12اخبار

در سال تحصيلي 97-96،  142 هزار و  502 كودك از مدرسه جا ماندند

عوامل محروميت كودكان از تحصيل
مشكالت اقتصادي خانواده ها، از مهم ترين داليلي 
است كه در سال هاي اخير دانش آموزان را از مدرسه 
دور كرده تا به جاي نشس��تن پش��ت ميز و نيمكت 
كالس درس، راهي بازار كار آن هم در مشاغل كاذب 
و يا خانه بخت ش��وند. به اين ترتيب با سوادي كه بر 
اس��اس منش��ور حقوق كودك حق مسلم كودكان 
است،  برايش��ان تبديل به آرزويي دس��ت نيافتني 

مي شود. 
آمارها حكايت از دارند كه در س��ال تحصيلي 96-97،  
تعداد 142 ه��زار و  502 كودك از تحصيل بازماندند، 
اين در حالي است كه دو سال قبل و در سال تحصيلي 
95 � 94،  تع��داد 1۳4 هزار کودک بازمانده ازتحصيل 
بودند. شواهد موجود نشان مي دهد كه اگرچه عوامل 
بس��ياري در بروز پدي��ده جدايي كودكان از مدرس��ه 
دخيل است اما مشكالت اقتصادي اصلي ترين سد راه 
دانش آموزان براي درس خواندن است چرا كه نتيجه 
طرح پيامكي وزارت رفاه كه با هدف شناسايي كودكان 
بازمانده از تحصيل انجام شد نشان مي دهد  از 27 هزار 
تماس موفق با خانوار، حدود ۳600 نفر »فقر« را علت 
بازماندگی اعالم کرده اند كه نشان مي دهد در سال هاي 
اخير هرچه براي رشد سواد تالش شده، به موازات آن 
 مش��كالت اقتص��ادي، ك��ودكان را از درس دور كرده 

است. 

  اتفاق نظر مسووالن بر سر علت ماجرا
بر اساس آنچه احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم كرده است،  
1100 خان��واده »فقدان پول اي��اب و ذهاب« و 10 
هزار نفر »معلوليت« را علت اصلی حضور نداش��تن 
فرزندش��ان در مدرسه  عنوان کرده اند.  عالوه بر آن 
1700م��ورد »فوت گزارش نش��ده«، 1000 مورد 
مهاجرت، 400 نفر به دليل تحصيل در »مدرس��ه 
دينی« و ع��ده ای به دليل مباح��ث »فرهنگی« به 
مدرسه نرفته اند. اين در حالي است كه 15 هزار نفر 
از كودكان بازمانده از تحصيل اصال شماره تماس و 

راه ارتباطي نداشتند.
اظه��ارات مي��دري در حال��ي اس��ت ك��ه رضوان 
حکيم زاده، معاون آم��وزش ابتدايی وزارت آموزش 
و پرورش، روند جذب دانش آموزان به مدرسه را در 
چهل س��ال اخير مثبت ارزيابي كرد. او معتقد است 

بعد از انقالب در نرخ پوش��ش دسترسی به آموزش 
جهش بس��يار خوب��ی رخ داده و از ن��رخ 60درصد 
قب��ل انقالب به باالی 90 درصد رس��يديم و اکنون 
نرخ پوش��ش در دوره ابتدايی 9۸.1۳ درصد است. 
حكي��م زاده اظهار كرد: »مس��ووليت هايی بر عهده 
آموزش و پرورش و اس��تانداری ها گذاشته شده که 
مهم ترين آن شناسايی و رفع موانع است. اين برنامه 
به صورت جدی تدوين و با دستورالعمل مشخصی 
ابالغ شد. از جمله مسووليت های راهبران آموزشی 
نيز شناس��ايی کودکان بازمانده است. البته بودجه 
مجزايی به آموزش و پرورش داده نش��ده در حالی 
که از مهمترين علل بازماندگی، علل اقتصادی است 
چرا كه در برخی مناطق خانواده هايی داش��تيم که 

کودکشان نان آوری خانواده را برعهده داشت.«
او افزود: »بررسي ها نشان مي دهد 142 هزار و 502 

بازمانده از تحصيل در سال97-1۳96 داشتيم که 
69 هزار و 94 نفر دختر و 7۳ هزار و 40۸ نفر پس��ر 

هستند. 
همچنين در س��منان، زنجان، اي��الم، قزوين و يزد 
دارای کمتري��ن مي��زان بازماندگی و سيس��تان و 
بلوچس��تان، تهران، خراس��ان رضوی، خوزستان و 
کرمان دارای بيش��ترين آمار بازماندگی از تحصيل 

هستند.« 
او با بيان اينک��ه از مجموع آمار بازماندگان در س��ال 
تحصيلی گذشته، ۳1 هزار و 910 نفر به مدرسه برگشتند، 
درب��اره موانع بازماندگ��ی گفت: » موان��ع اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی وجود دارن��د. خانواده ها ممکن 
است در مناطقی چون ش��هرهای مرزی دخترانشان 
را به دليل تعصباتی به مدرس��ه نفرستند که البته در 
دوره متوسطه محسوس تر است. »فاصله از مدرسه« 

 و »ازدواج زودهن��گام دختران«  ني��ز از ديگر عوامل 
اس��ت.  همچنين بر اس��اس اطالعاتي كه به صورت 
حضوري از خانواده ها احصا ش��د، عوامل اقتصادی 
چون فقر، بحران های اجتماعی، مهاجرت، اعتياد، 
آس��يب های اجتماع��ی و عوام��ل فرهنگی چون 
ناآگاه��ی از حق��وق و مس��ووليت ها، تبعيض، بی 
سرپرست و بدسرپرس��ت بودن، خانواده گسسته، 
خان��واده پرتن��ش، داليل زيس��تی و ف��ردی چون 
معلوليت و مسائل درون مدرسه ای چون بی انگيزگی 
و عدم کسب موفقيت درمدرسه از مهم ترين عوامل 
مورد اشاره آنها بود كه بايد براي آن فكر جدي كرد.«

  بودجه اختصاصي
 براي حمايت از الزم التعليم ها

اين وضعيت در حالي است كه جبار کوچکی نژاد، نايب 

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای 
اسالمی، بر اين باور اس��ت كه در مقابل چندميليون 
بيس��واد، نرخ باسوادی ما 9۸ درصد اس��ت.  او درباره 
اين موض��وع به »تعادل« گفت: »آم��ار بازماندگی از 
تحصيل در حال افزايش اس��ت علت اين است که در 
برخی روستاهای دورافتاده پوش��ش نداريم و اجاره 
خريد خدمات داديم در حال��ی که آموزش و پرورش 
برعکس عمل کرده و در ته��ران خريدخدمات انجام 
می دهد.  دولت در ش��هرهای ب��زرگ خريد خدمات 
را به عل��ت کمب��ود معلم انج��ام داد. حم��ل و نقل 
دانش آم��وزان به مدارس روس��تا مرکزی هم معضل 
 اس��ت و دول��ت را ملزم کردي��م ک��ه آن را حل کند.

او افزود: »طبق قانون اساسی دولت موظف به پشتيبانی 
از تحصيل است اما دولت رديفی را برای حمايت از رفع 

بازماندگی پيشنهاد نکرده است. 
بودجه 9۸ آموزش و پرورش را دچار مشکل می کند. 
تعطيلی ادارات زيرپنج هزار نفر مشکل زاست و يقينا 
به افزايش بازماندگ��ی از تحصيل می انجامد. دولت 
به جای کاهش 15 درصد حجم خود در بخش های 
ديگ��ر، نوک پيکانش را به س��مت آموزش و پرورش 
و تجميع س��اختار آموزش و پرورش گرفته اس��ت. 
متاسفانه آموزش و پرورش هم سکوت کرده  است.«  
اما اظهارات كوچكي نژاد در حالي اس��ت كه دولت 
در اليحه بودجه سال آينده با نگاه ويژه اي به مساله 
بازماندگان از تحصيل به خصوص در مناطق محروم 
پرداخته، بررس��ي اليحه بودجه س��ال 9۸ نش��ان 
مي دهد، دولت مبلغي معادل  71,5 ميليارد تومان را 
براي شناسايی و جذب جمعيت الزم التعليم بازمانده 
از تحصيل در استان های خوزستان، آذربايجان غربی، 
سيستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، لرستان و 
ايالم اختص��اص داده اس��ت و عالوه ب��ر آن  هزينه 
رفت وآمد دانش آم��وزان مناطق محروم به مدارس 
را ه��م با اختصاص مبلغ 62 ميلي��ارد تومان در نظر 
گرفته که س��هم استان سيستان و بلوچستان در آن 
بسيار پررنگ است اما كوچكي نژاد حاضر به توضيح 
بيشتري درباره اينكه چرا با وجود اختصاص بودجه از 
سوي دولت،  او بر اين باور است كه دولت رديفي براي 
اين موضوع اختصاص نداده،  نشد و تنها به اين موضوع 
 كه بايد اليحه بودجه را دوباره بررس��ي كند، بسنده 

كرد. 

تعديل هاي هدفمند »تحول سالمت«
طرح »تحول س��المت« ب��ا هدف كاهش س��هم 
پرداخت از جيب م��ردم در حوزه درمان و افزايش 
دسترس��ي به دارو و درمان در مراكز دولتي كارش 
را آغاز كرد و با وجود برخي مشكالت، اما همچنان 

افق هاي جديدي را پيش رو دارد.
طرح تحول نظام س��المت با اولويت جراحي حوزه 
درمان، در 15 ارديبهش��ت م��اه 9۳ كليد خورد و 
هشت بسته اصلي خدمتي آن يكي پس از ديگري 
به اجرا درآمدند. حال با گذشت حدود پنج سال از 
اجراي اين طرح ملي، تغييراتي در آن ايجاد ش��ده 
و برخي از بس��ته هاي خدمتي اش تعديل ش��دند؛ 
تعديلي كه به گفته علي اكبر حق دوس��ت - معاون 
برنامه ريزي راهبردي و هماهنگي وزارت بهداشت 
هدفمن��د بوده اند و به دلي��ل محدوديت در منابع 
مالي، تغييراتي كه در بسته هاي طرح تحول نظام 
س��المت رخ داده، در راستاي افزايش كارايي بوده 

است.
به گفته حق دوس��ت در حال حاض��ر طرح تحول 
سالمت فاز سوم خود را طي مي كند و در اين فاز بايد 
بحث كيفيت خدمات مورد توجه قرار گيرد؛ چراكه 
مديريت هزينه ها اگر بدون توجه به كيفيت باشد، 

ممكن است افت كيفي را به دنبال داشته باشد.
علي اكبر حق دوست، معاون برنامه ريزي راهبردي 
و هماهنگي وزارت بهداش��ت، با اشاره به اقدامات 
انجام شده در طرح تحول نظام سالمت و سرانجام 
بس��ته هاي آنكه با فوريت در دول��ت يازدهم اجرا 

شدند، مي گويد: اجراي اقدامات و برنامه هاي طرح 
تحول س��المت، بسيار س��ريع بود كه البته در آن 
زمان ضرورت هاي جامع��ه ايجاب مي كرد كه اين 
سرعت عمل وجود داشته باش��د؛ چراكه وضعيت 
مردم در بخش ه��اي مختلف حوزه س��المت اعم 
از دارو، بس��تري، هزينه هاي كمرشكن سرپايي و 
وضعيت تخلف��ات و زيرميزي گرفتن ها به گونه اي 
بود كه نيازمن��د حركتي س��ريع و انقالبي در اين 

حوزه داشتيم.
او مي افزايد: از طرفي آقاي روحاني هم در شعارهاي 
انتخاباتي شان بحث سالمت را مطرح كرده بودند و 
بر همين اساس مي طلبيد كه خيلي سريع اقدامي 
در اين حوزه انجام ش��ود. البته طبيعي اس��ت كه 
وقتي سرعت اقدامات باالست و از آنجايي كه ممكن 
است زيرساخت هاي الزم وجود نداشته باشند، كار 
خالي از اشكال و آسيب نخواهد بود. بنابراين وزارت 
بهداشت مي دانست براي طراحي و مديريت درست 
برنامه تحول سالمت، بايد زيرساخت هاي آي تي، 
پرونده الكترونيك، روال ها و نيروهاي انس��اني  و... 
فراهم ش��ود، اما ضرورت زمان ايجاب مي كرد كه 
بسته هاي تحولي فورا عملياتي شوند كه اين اتفاق 

هم افتاد. 
حق دوست به ايسنا مي گويد: بر همين اساس برنامه 
تحولي س��المت اجرا شد و خوش��بختانه تاثيرات 
خوبي را در حوزه س��المت ايجاد ك��رد؛ بطوريكه 
س��رمايه اجتماعي جديدي آفريد، دغدغه مردم را 
در حوزه سالمت كاهش داد و رضايت مندي مردم 
از خدمات س��المت را باال برد. بعد از استقرار طرح 
تحول نظام سالمت و به نتيجه رسيدن فعاليت ها در 
فاز اول و دوم طرح، وزارت بهداشت فاز سوم برنامه 
تحولي خود را در حوزه س��المت، از ابتداي دولت 
دوازدهم شروع كرد. البته پيش از ايجاد فشارهاي 
اقتص��ادي و خ��روج امريكا از برج��ام، اصل بر اين 
بود كه فاز س��وم تحول سالمت را با شعار مديريت 
هزينه ها، افزايش كارايي و كيفيت دنبال كنيم كه 

اقدامات مان با اين شعار آغاز شد.

  چ�را » مقيم�ي« و »مان�دگاري« تعديل 
شدند

مع��اون برنامه ريزي راهب��ردي و هماهنگي وزارت 
بهداش��ت با بيان اينكه فاز س��وم طرح تحول نظام 
سالمت با تغييراتي در عرصه روابط بين الملل همراه 
ش��د و بحث لزوم مديريت هزينه را تشديد كرد، به 
تعديل برخي بسته هاي تحولي مانند بسته مقيمي 
و ماندگاري پزشكان اشاره و اظهار مي كند: اگر ما به 
سمت تعديل بسته هايي مانند مقيمي و ماندگاري 
پزشكان رفتيم و بخش هايي از آن را كاهش داديم، 
به اين دليل بود كه احس��اس كرديم اگر منابع مالي 
ِپرت در اين بس��ته ها را براي اقدام��ات ديگري در 
همان راستا هزينه كنيم، به صرفه تر است. به عنوان 
مثال در بسته ماندگاري پزشكان در مناطق محروم، 
هدف م��ان اين بود كه پزش��كان در مناطق محروم 
بيش��تر حضور پي��دا كنند كه اين اق��دام به معناي 
دسترسي بيش��تر مردم به خدمات سالمت و يكي 
از اه��داف اصلي مان براي تحقق پوش��ش همگاني 
سالمت بود. از طرفي با اجراي بسته ماندگاري فاصله 
بين مناطق محروم و برخ��وردار را در حوزه درمان 
كاهش داديم كه اين اقدام هم در راس��تاي افزايش 

عدالت اجتماعي بود.
حق دوس��ت در همي��ن زمينه ادام��ه مي دهد: اين 
درحالي است كه اكنون به اين نتيجه رسيده ايم كه 
بهتر است به جاي اينكه تمام منابع را به اين صورت 
براي ماندگاري بپردازيم كه گاهي باعث شود كه به 
پزش��كي از دو منبع پول پرداخت شود، بهتر است 
قس��متي از اين پول را ذخيره كني��م، اما براي خود 
پزش��كان در منطقه محروم خانه پزشك يا پرستار 
بسازيم. به هر حال به اندازه اي كه پرداخت مستقيم 
براي پزش��ك انگيزه ايجاد مي كند، وقتي قرار است 
شش ماه يا يكس��ال در منطقه محروم زندگي كند، 
بايد خيالش راحت باش��د كه جايي را براي زندگي 
دارد. بنابراين تعديل در بس��ته مان��دگاري به اين 
معني نبود كه ما پول را به س��تاد برگردانيم، بلكه با 
هدف بهبود ارايه خدمات و بهره مندي مردم مناطق 

محروم از خدمات تخصصي، مديريت هزينه كرده و 
در همان حوزه پول را خرج كرديم.

وي تاكيد مي كند: بنابراين در تك تك بسته هايي كه 
در فاز سوم طرح تحول نظام سالمت تغيير كردند، 
سعي ش��د كه منابع مالي شان را با تجربه چند سال 
اجراي بس��ته، به صورت بهينه ت��ر در همان حوزه 
به گونه اي تعديل كنيم كه همان هدف را به صورت 
موثرتري به دنبال داشته باش��د. بنابراين تعديل ها 
هدفمند بوده است، اما ش��رايط هم آن را تشديد و 
تسريع كرد. در بسته مقيمي هم هدف مان اين بود 
كه وقتي بيماري در س��اعات بعد از ظهر و شب وارد 
بيمارستان مي شود، به پزشك متخصص دسترسي 
داش��ته باش��د. در جمع بندي هايمان به اين نتيجه 
رس��يديم كه حضور برخي تخصص ه��ا مانند قلب 
و زنان و زايم��ان حتي در برخي بيمارس��تان هاي 
فوق تخصص��ي ه��م ض��روري اس��ت، ام��ا در يك 
بيمارستان فوق تخصصي كه انواع فوق تخصص ها و 
دستياران تخصصي را دارد و متخصصين هم آن كال 
هستند، اگر پزشك فوق تخصص با دو ساعت تاخير 
هم به بيمارس��تان برس��د، بيمار به خطر نمي افتد. 

بنابراين به مقيمي آنها نيازي نيست.
حق دوس��ت ادامه مي دهد: بنابراي��ن حضور برخي 
تخصص ها مانند زنان و زايمان ضروري اس��ت، اما 
حض��ور متخصص غ��دد وقتي كه پزش��ك آن كال 
اس��ت، ضرورتي ندارد و پزشك مي تواند در صورت 
نياز خ��ودش را به بيمارس��تان برس��اند. بنابراين 
ضرورتي ندارد در جاهاي غيرض��رور منابع مالي را 
بپردازي��م، بلكه مي توانيم پول��ش را ذخيره كرده و 
در جاي بهت��ري هزينه كنيم. به عن��وان مثال قرار 
ش��د كه يكي از محل هاي هزينه كرد منابع ذخيره 
شده در بس��ته هاي مربوط به بيماران خاصي باشد 
كه هزينه هاي درمان شان س��نگين است و مشكل 
دارند. به هر حال منابع مالي مملكت محدود است و 
تغييراتي كه در بسته هاي طرح تحول نظام سالمت 
داده، در راستاي افزايش كارايي بوده است. البته در 
فاز سوم هنوز راه زيادي داريم و بايد بحث كيفيت را 
هم مورد توجه قرار دهيم. زيرا مديريت هزينه ها اگر 
بدون توجه به كيفيت باش��د، ممكن است برايمان 
افت كيفي ايجاد كند. بنابراين بايد ش��اخص هايي 

وضع كنيم تا كيفيت هم ارتقاء يابد.

 Sun. Jan 6.     يك شنبه    16 دي 1397   29 ربيع الثاني 1440  سال پنجم    شماره   1288  2019 

 قاضي زاده هاشمي:
همه حرف هايم را گفته ام

وزير س��ابق بهداش��ت در واكنش به حواشي 
استعفايش، با بيان اينكه مشكالتي كه در وزارت 
بهداشت با آن مواجه بوده، يك روزه و مربوط به 
بودجه امسال نبود، گفت: جز صحبت هايي كه 
در آخرين جلس��ه شوراي معاونين با همكارانم 
مط��رح كردم ك��ه توصيه مي كن��م همه آن را 
بش��نوند، هر آنچه منتسب به من منتشر شود، 

فاقد ارزش و اعتبار است.
قاضي زاده هاشمي با اشاره به اظهاراتي كه در 
روزهاي اخير و بعد از قبول اس��تعفايش، به او 
منتسب شده اس��ت، گفت: هر نقل قولي كه از 
من اعم از كالمي، مكتوب و حتي تصويري كه 
ممكن است تقطيع ش��ده باشد، منتشر شود، 
مورد تاييد نيس��ت. البته جز صحبت هايي كه 
در آخرين جلسه شوراي معاونين با همكارانم، 
معاونين و مسووالن ارش��د وزارت بهداشت و 
دانش��گاه هاي علوم پزش��كي در دهم دي ماه 
مطرح كردم كه توصيه مي كنم همه بش��نوند. 
بجز اين صحبت ها هر آنچه منتشر شود، فاقد 
ارزش و اعتبار اس��ت. من همه حرف هايم را در 
همان جلسه مطرح كردم و توضيح دادم كه چرا 
به وزارت بهداشت آمدم، چرا طرح تحول نظام 
سالمت شروع شد و چرا طرح تحول موفق بود 
و هست. همچنين توضيح دادم كه چه كساني 
م��ا را اذيت كردند كه كارش��ان به نوعي اذيت 
مردم بود. هاش��مي با بيان اينك��ه به هر حال 
مش��كالتي كه در وزارت بهداشت با آن مواجه 
بوديم، مش��كالت يك روزه، يك ساله يا مربوط 
به بودجه امسال نبود، به ايسنا گفت: به اعتقاد 
من اين مشكالت ناشي از نوعي تفاوت ديدگاه 
و رفتار بود كه اين تفاوت هم به جنس هر يك 
از ما و ريشه ها، اعتقادات ، باورها و آرمان هايمان 

بازمي گردند. 

۶۵۰ هزار خانواربهزيستي 
مسكن مناسب ندارند

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي با اشاره به اينكه 
650 هزار خانوار تحت پوش��ش مسكن مناسب 
ندارند، گفت: برنامه ريزي كرديم كه طي 5 س��ال 

مشكل مسكن مددجويان را برطرف كنيم.
حسين نحوي نژاد گفت: در بودجه سال آينده رقم 
مناسبي را براي مسكن معلوالن پيشنهاد كرده ايم 
كه اميدواريم به تصويب برسد و دراين صورت 5 هزار 
مسكني كه در دست ساخت است به ثمر مي رسند 
و آماده مي شوند. او گفت: تصويب بودجه سال 9۸ 
باعث مي شود كه مسكن سازي در 5 سال گذشته 

سالي استثنايي شود.
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي با اشاره به اينكه 
يك ميليون و 400 هزار خانوار داراي فرزند معلول 
تحت پوشش هستند، گفت: 200 هزار خانوار زن 
سرپرست هم تحت حمايت هستند كه در مجموع 
يك ميليون و 600 هزار خانوار تحت پوشش سازمان 
بهزيستي هستند كه براساس مطالعات انجام شده 
60 درصد اين افراد داراي مسكن مناسب نيستند كه 
حدود ۸00 هزاز خانوار را شامل مي شود. وي گفت: 
تاكنون 150 هزار نفر از اين افراد داراي مسكن شدند 
و براي مابقي نيزطي زمانبندي انجام شده طي 5 
سال احداث و واگذار مي شود كه البته قسمت اعظم 

آن با كمك افراد خير ايجاد مي شود.
نحوي نژاد در مورد مستمري معلوالن تاكيد كرد: 
يكي از دغدغه هايي كه خانواده ها دارند مستمري 
معلوالن اس��ت كه البته سال 96 مستمري ها ۳.5 
برابر افزاي��ش يافت اما با توجه به اينكه در كل پايه 
مستمري كم است خيلي به چشم نيامد و به دليل 
وضعيت اقتصادي امسال مشكالتي وجود دارد كه 
اميدواريم در سال 9۸ بتوانيم متناسب با تورم ميزان 

مستمري ها را افزايش دهيم.
به گفته او، طي 9 ماهه سال جاري 500 هزار نفر 
پشت نوبتي تحت پوش��ش سازمان قرار گرفتند 
اين درحالي اس��ت كه از اول انقالب تا س��ال 97 
۳25 هزار مس��تمري بگير تحت حمايت بودند. 
او افزود: با توجه به مشكالت مردم در حال حاضر 
حدود 150 هزار خانواده پشت نوبت هستند كه 
تالش مي كنيم در سال آينده اين افراد را نيز تحت 

پوشش ببريم.
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۴۴ منطقه کشور دچار فرونشست هستند

با همكاري وزارت راه و شهرداري تهران صورت گرفت

ركوردهاي تازه تهران در فرونشست زمين

گام اول در احياي بافت ناكارآمد جنوب پايتخت

گروه راه و شهرسازي |
 طي سال هاي اخير فرونشست زمين به يكي از معضالت 
كالنش��هرها تبديل شده اس��ت. بر اس��اس تازه ترين 
آمارهاي منتش��ر شده توسط مس��عود شفيعی رئيس 
سازمان نقشه برداری كشور، تهران و اصفهان بيشترين 
ميزان فرونشست را در بين كالنشهرهاي كشور دارند. 
ش��فيعی در همين حال از فرونشس��ت زمي��ن در 44 
منطقه كش��ور خبر داده است. به گفته شفيعي، دشت 
رفسنجان، اس��تان های خراسان رضوی، يزد و اصفهان 
دچار فرونشس��ت در ابعاد بزرگ هستند، اما بيشترين 
نرخ فرونشس��ت مربوط به جنوب غرب تهران با ۲۲ تا 
۲۵سانتی متر در سال است. شفيعی با اشاره به پيشينه 
مطالعات فرونشست در محدوده تهران، اظهار كرد: اولين 
بار ترازيابی جنوب غرب تهران در سال های ۶۹ و۷۰ انجام 
ش��د. وقوع تغييرات ارتفاعی، پس از تکرار اندازه گيری 
خط��وط ترازيابی واقع درش��مال بزرگ��راه آزادگان در 
سال ۱۳۸۰ ديده شد. مقايسه ای که بين نقاط مشترک 
خطوط ترازيابی  بين مش��اهدات س��ال های ۷۱ و ۸۰ 
صورت گرفت، نش��ان داد که در امتداد بزرگراه آزادگان 
حداکثر نشستی معادل ۱.۲۰ متر به وقوع پيوسته است، 
که با فرض خطی بودن روند نشست زمين در اين منطقه 
)اين فرض هميشه صحيح نيست( ساالنه ۱۰ سانتی متر 
محاسبه شد. وی ادامه داد: با ترسيم پروفيل های ارتفاعی 
که در امتداد خطوط انجام ش��ده بود، مشخص شد در 
امتداد غرب به شرق بزرگراه آزادگان نشست به صورت 
کاسه ای شکل بوده، بدين معنی که در منطقه غربی آن 
که نشست شروع می شود ميزان آن بسيار اندک و قابل 
اغماض بوده ولی به مرور با حرکت به سمت شرق نشست 
افزايش يافته تا به حداکثر ميزان خود برسد و پس از آن، 
نشست کاهش يافته و روند نزولی به خود می گيرد، و اين 
روند تا منطقه شرقی انتهايی آن، که ديگر نشست در آن 
ديده نمی ش��ود ادامه می يابد. ولی در امتداد شمال به 
جنوب )بزرگراه آيت ااهلل سعيدی( روند افزايش نشست 
تا تقاطع با بزرگ��راه آزادگان ادامه می يابد و اين موضوع 
نشان داد که حد مرز جنوبی نشست پايين تر از بزرگراه 

آزادگان واقع شده است.
معاون س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور گفت: در سال 
۱۳۸۲ با اندازه گيری خطوط  ترازيابی ای که تازه ايجاد 
ش��ده بودند، قس��مت ديگری از منطقه نشست که در 
جنوب ش��رقی و پايين تر از بزرگراه آزادگان واقع شده 
بود، مشخص ش��د. از اين رو، در سال ۱۳۸۳ گسترش 
ش��بکه ترازيابی درجه دو و سه شهری تهران به سمت 
جنوب بزرگراه آزادگان، که بيشترين تغييرات را نشان 
می داد، در دستور کار قرار گرفت. در نيمه دوم اين سال 
و در نيمه اول سال ۸4 دو بار ديگر نيز نقاط واقع در اين 
منطقه مشاهده و محاسبه شدند و نتايج بيانگر فرونشست 
در منطقه بود. در سال ۸۹ برخی از خطوط ترازيابی در 
منطقه فرونشست مجددا اندازه گيری و محاسبه شدند. 
محاسبات بيانگر افزايش فرونشست در برخی از مناطق 
جنوب غرب تهران با نرخ محاسبه شده در سال ۸4  بود.

وی با بيان اينکه در سال های ۸۳، ۸4 و ۹۶ با استفاده از 
روش تداخل سنجی راداری توانستيم اين مشاهدات را 
تکرار کنيم، گفت: در حال حاضر با استفاده از اين روش 
می توان ميزان فرونشس��ت را در محدوده وس��يع تری 
اندازه گيری کرد. با استفاده از اين روش متوجه شديم که 
فرونشست بيشتری را در منطقه رباط کريم، شهريار و 
ورامين داشته ايم، به گونه ای که اين مناطق در سال حدود 

۲۲ تا ۲۵ سانتی متر دستخوش تغيير ارتفاع هستند.

  گسترش فرونشست در پايتخت
رئيس س��ازمان نقشه برداری کش��ور اظهار كرد: عالوه 
بر اين، مطالعات پراکنده راداری نيز در محدوده ش��هر 
تهران از س��ال ۱۳۸۶ به بعد انجام شده است. با توجه به 
بررسی های انجام شده ميزان فرونشست و محدوده آن 
در شهر تهران رو به گس��ترش است. از اين رو، داده های 
ترازيابی و ايس��تگاه های دائمی ژئوديناميک س��ازمان 
نقشه برداری کش��ور در اين منطقه کافی نيست و نياز 
به گسترش شبکه اس��ت.همچنين بعد از سال۱۳۸۹ 
هيچ گونه مش��اهدات جديد ترازيابی در منطقه صورت 
نگرفته اس��ت. با پردازش های مقدمات��ی راداری انجام 
شده برای بررس��ی ميزان فرونشست تهران، گسترش 
منطقه فرونشست تاييد شده است. از اين رو، برای تعيين 
دقيق ميزان فرونشست و مخاطره سنجی به مطالعات 

گسترده تر در منطقه تهران نياز داريم.

  احتمال اندك فرونشست در مرکز و شمال 
شفيعی در خصوص احتمال فرونشست در برج های ميالد 
و آزادی، اظهار كرد: هر چه از سمت جنوب به سمت مرکز 
و شمال تهران حرکت می کنيم، ميزان و آثار فرونشست 
کمتر مشاهده مي شود. حتی در مناطق شمالی و نيمه 
باالی شهر تهران فرونشس��ت محسوسی به ما گزارش 
نشده و اگر فرونشستی هم باشد نرخ بسيار پايينی دارد.

با توجه به اينکه در مناطق جنوب و جنوب غرب تهران 
برداشت آب زيادی از منابع زيرزمينی صورت می گيرد، 
ش��اهد اين ميزان فرونشست هستيم و قطعا در صورت 
تداوم برداش��ت های بی روي��ه آب از منابع زيرزمينی، 
تش��ديد وضعيت را شاهد خواهيم بود. فرونشست قبال 
حالت خزنده، کند و بطئی داشت، اما وضعيت فرونشست 
در سال های اخير حاد شده و آثار خود را به صورت علنی 
از طريق برخی فروريزش ها، فروچاله ها و ايجاد ترک در 

ساختمان و ابنيه، نشان می دهد.

  فرونشست هاي سريالي تهران
به گزارش »تعادل« س��ريال فرونشست های زمين در 
پايتخت با حادثه شهران در تابستان سال ۹۵ کليد خورد. 
جايی که به دليل حفاری مترو و درپی آن انفجار لوله های 
گاز، تصوير متفاوتی از مخاطرات ش��هری پيش چشم 
مسووالن و مردم گشوده شد. بعد از اين اتفاق بود كه بحث 
فرو نشس��ت در تهران جدي شد و در ادامه فرو نشست 
در بزرگراه س��تاري و مناطق مركزي شهر بر نگراني ها 

دامن زد.به همين دليل بخش خصوصي نيز پا به ميدان 
گذاشت و کميسيون کشاورزی آب و صنايع غذای اتاق 
تهران نتيجه تحقيقات خود در اين زمينه را با نمايندگاني 
از دولت و بخش خصوصي به اشتراك گذاشتند. نتايج 
اين تحقيق نش��ان مي دهد كه خطر فرونشست زمين 
در مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تهران جدی اس��ت و 
اين درحالی است که بخش های قابل توجهی از خطوط 
راه آهن، خطوط مت��رو، لوله های نف��ت و گاز، جاده ها، 
بزرگراه ها و پل های ارتباطی پايتخت در اين مناطق واقع 
شده اند. بر اس��اس گزارش اتاق بازرگاني تهران، جنوب 
پايتخت به طور جدی با مخاطرات نشست زمين مواجه 
است و بررسی ها و گزارش های مطالعاتی نشان می دهد 
که در ميان مناطق ۲۲گانه تهران، در مناطق ش��مالی 
و به طور کلی در ش��هر تهران دو عامل برای فرونشست 
وجود دارد که عامل اول فرس��ودگی تاسيسات شهری 
ازجمله فرسودگی لوله های آب و نشت آب و در نتيجه 
نشست زمين ناش��ی از اين عامل اس��ت و عامل ديگر 
حفاری های صورت گرفته ازجمله شبکه مترو است که 
با چند مورد از اين فرونشس��ت ها در شهر تهران مواجه 
بوديم.اما در ساير مناطق که عمدتا در جنوب تهران واقع 
است، به دليل افت آب های زيرزمينی و آثار تکتونيکی 
آن نشست زمين خطری جدی محسوب می شود و بايد 
به آن توجهی فوق العاده کرد.مطابق اين مطالعه، حدود 
۲۵کيلومتر از طول کمربندی آزادگان، حدود ۲۸کيلومتر 
از طول اتوبان قم، حدود ۲۱کيلومتر جاده ساوه و بزرگراه 

بهش��ت زهرا که همگی اين نقاط به عنوان اصلی ترين 
محورهای جابه جايی کاال و مس��افر در اس��تان تهران 
شناخته می شوند، با پتانسيل فرونشست مواجه هستند. 
همچنين خروجی های راه آهن تهران-جنوب و تهران-

تبريز، شاخه های جنوبی مترو به سمت اسالمشهر و حرم 
مطهر حضرت امام خمين��ی و همچنين بخش هايی از 
خطوط مترو در مرکز شهر و نيز بخشی از فرودگاه مهرآباد 
تهران، در اين محدوده مخاطره آميز قرار می گيرند. در 
کل، حدود ۱۲۰کيلومت��ر خط راه آهن و ۲۵کيلومتر از 
خطوط مترو، حدود ۲۰۰کيلومتر اتوبان های بين شهری، 
حدود ۲۳۰۰کيلومتر راه ها و معابر شهری و بين شهری 
اصلی و فرعی، ۲ انبار مواد نفتی و سوختی و 44جايگاه 
پمپ بنزين و ۱۵جايگاه پمپ گاز، ۷ ايس��تگاه گاز، ۳۰ 
کيلومتر طول لوله نفت و نيز بيش از ۷۰ کيلومتر خطوط 
فشار قوی و بيش از ۲۰۰کيلومتر خطوط اصلی گاز در 

محدوده فرونشست تهران قرار دارد.

  ۴۴ منطقه کشور تحت تاثير فرونشست 
اما شفيعي در خصوص مناطق شناسايی شده در سطح 
کش��ور که تحت تأثير پديده فرونشست هستند، نيز 
توضيحاتي ارايه كرد و گفت: با تکرار مشاهدات ترازيابی 
درجه يک، فعاًل بيش از 44 منطقه فرونشست شناسايی 
شده اس��ت که وس��عت هر يک از اين مناطق حداقل 
۱۲۰۰ کيلومتر مربع برآورد می ش��ود. از اين رو، با يک 
نگاه ساده در می يابيم که مناطق وسيعی از کشورمان 

تحت تاثير پديده فرونشست هستند. عالوه بر جنوب 
غرب تهران، دش��ت رفسنجان، اس��تان های خراسان 
رضوی، ي��زد و اصفهان نيز دچار فرونشس��ت در ابعاد 
بزرگ هستند، اما فعال بر اساس مطالعات جامعی که در 
قالب اطلس های فرونشست انجام داده ايم، بيشترين 
نرخ فرونشست در کشور مربوط به جنوب غرب تهران 
اس��ت. هفته گذشته نيز علي بيت اللهي، رييس بخش 
زلزله شناس��ي مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي 
از افزايش فرونشس��ت ها در بخش مسكن مهر حبيب 
آباد اصفهان خبر داده و گفته بود: در ش��مال ش��رقی 
اصفهان و در فاصله تقريبی ۲۲ کيلومتری از مرکز شهر 
و در امت��داد بلوار زينبيه که به اراضی اطراف مس��کن 
مهر طالی حبيب آباد اصفهان )پس از گذر از علی آباد 
مالعلی( منتهی می ش��ود، آثار فرونشست در بخشی 
از دش��ت پهناور برخوار که روزگاری ب��ا آبخوان های 
غنی خود شناخته می شد، با بروز شکاف های ناشی از 
فرسايش تونلی خود را نمايان ساخته است. مکانيسم 
ايجاد شکاف های اين منطقه از دشت برخوار با مکانيسم 
پيدايش شکاف های حاشيه دشتی دشت مهيار  متفاوت 
است. به گفته بيت اللهی در شمال و شمال شرق اصفهان 
و همچنين در اراضی اطراف فرودگاه مهم و بين المللی 
شهر گردشگری با جاذبه های متنوع توريستی اصفهان، 
رسوبات سطحی و نيز نهشته های سطوح فوقانی تراز آب 
زيرزمينی که اکنون به مراتب افت پيدا کرده، ريزدانه 

با پتانسيل باالی فرونشست است.

گروه راه و شهرسازي| 
با گذش��ت ۱۱ سال از تصويب پروژه محور نيلوفري، اين 
پروژه اجرايي نش��ده اس��ت و در مرحله انتخاب طرح و 
طراح قرار دارد. براساس پروژه محور نيلوفري قرار است 
محدوده زمين هاي اط��راف خط آهن تهران-تبريز )در 
منطقه ۱۷ و ۱۸ پايتخت( كه مشكالتي را از جمله تجمع 
كارتن خواب ها و معتادان، وضعيت نابسامان خيابان و... به 
همراه داشته، به زير زمين انتقال پيدا كند و اين محدوده 
بايد تبديل به فضاي سبز و مراكز تفريحي شود.  اجراي 
پروژه محور نيلوفري طي س��ال هاي گذشته همواره به 
داليل مختلف رها شده است، از اختالف بين شهرداري 
با راه آه��ن گرفته تا كم كاري ش��هرداري ب��راي انجام 
مطالعات، البته قاليباف، ش��هردار اسبق تهران اميدوار 
بود كه تا تابس��تان س��ال ۹۷ اين طرح به اتمام برسد اما 
واقعيت آن است كه هنوز مراحل ابتدايي  اين طرح آغاز 
نشده و همچنان در مرحله انتخاب طرح و طراح قرار دارد. 
درهمين رابطه، وزات راه و شهرسازي و شهرداري تهران، 
مسابقه اي برگزار كرده اند و از همه كساني كه حرفي براي 
گفتن داشتند خواسته اند كه طرح هاي خود را در زمينه 
پروژه محور نيلوف��ري ارايه دهند و روز گذش��ته برخي 
آثار برتر در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازي به 

نمايش درآمد.
اي��ن آثار در دو مرحل��ه كار مورد قضاوت ق��رار گرفت و 
سرانجام از بين بيش از ۳۰ شركت ايراني و خارجي، ۱۵ 
شركت انتخاب شدند كه ۳ ش��ركت از بين ۱۵ شركت 
كارهاي بين المللي و شخصيت حقوقي خارجي دارند، 

مرحله دوم و نهايي اين فراخوان كه بعد از ايام عيد نوروز 
۱۳۹۸ برگزار خواهد ش��د، زمان تحويل نهايي كارها از 

شركت كنندگان برتر است.

  احياي بافت هاي ناكارآمد شهري
اما در مراسمي كه در معرفي طرح هاي برتر براي اجراي 
طرح نيلوف��ري در منطقه ۱۷ برگزار ش��د، وزي��ر راه و 
شهرس��ازي و شهردار تهران حضور داش��تند. وزيرراه و 
شهرس��ازي با اشاره به توجه به شهرس��ازي ريل پايه در 
بازآفريني فضاي فوقان��ي راه آهن تهران- تبريز گفت: با 
باززنده سازي بافت ناكارآمد شهري، زندگي به اين بافت 

بازگشته و كيفيت زندگي افزايش خواهد يافت. به گزارش 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، محمد اسالمي در 
حاشيه بازديد از نمايشگاه آثار برگزيده مسابقه بازآفريني 
محور شهري تهران با موضوع طراحي فضاي فوقاني نوين 
راه آهن تهران- تبريز )محور نيلوفري( افزود: زندگي محور 
اصلي نگاه و توجه وزارت راه و شهرسازي است، بنابراين 
بايد شرايطي را فراهم كنيم و اطمينان داشته باشيم كه 
سياست ها، تصميمات و اقدامات ما صرفا در راستاي بهبود 

و ارتقاي كيفيت زندگي است.
او ادامه داد: متاسفانه متاثر از غفلت هايي كه وجود داشته، 
سطح كيفيت زندگي شهري و شهرنشيني تنزل پيدا كرده 

است و امروز با آسيب هاي گوناگوني كه به صورت مخرب 
و پر سرعت آسايش جامعه را سلب مي كند، مواجهيم.

اس��المي با اش��اره به ضرورت بازآفريني ش��هري براي 
بازگرداندن زندگي به بافت ناكارآمد ش��هري گفت: بايد 
با سياست هاي دقيق و درستي كه امروز براي بازآفريني 
اتخاذ شده، باز زنده سازي را انجام دهيم و از بارگزاري ها 
و فعاليت هايي كه موجب مي شود سكونت و فعاليت به 
صورت همگن در كنار همديگر زندگي مطلوبي را براي 

مردم به وجود بياورد، حمايت و پشتيباني كنيم.

  تبديل بافت ناكارآمد 
وزير راه و شهرس��ازي در ادامه با اشاره به طراحي فضاي 
فوقاني نوين راه آهن تهران- تبريز گفت: طرحي كه امروز 
در دستور كار اس��ت، اين است كه بازآفريني يك محور 

شهري كه مجاور راه آهن قرار دارد، انجام شود.
او ادامه داد: اين طرح به حمل و نقل و شهرس��ازي ريل 
پايه كه در وزارت راه و شهرس��ازي به دنبال آن هستيم 
و به معني تالقي سيستم حمل و نقل عمومي با زندگي 
س��اده و روان شهري اس��ت، گره خورده است. اين طرح 
بايد بتواند مزاحمت بزرگي كه وجود ريل در كنار زندگي 
مردم با همه مخاطرات و سلب آسايش ها رقم مي زند را به 
معكوس آن يعني محيطي دلپذير كه مي تواند به مردم 
رفاه و نشاط دهد و در بهبود كيفيت زندگي آنها تاثيرگذار 
باشد، تبديل كند. اسالمي با اشاره به مشاركت نهادهاي 
مختلف در پيش��برد اين طرح گفت: اين طرح با همت و 
پيشتازي شركت راه آهن، مشاركت وزارت راه و شهرسازي 

و نقش موثر و محوري شهرداري تهران، انجام مي شود و 
مي تواند الگويي براي بازآفريني هر آنجا كه ضايعات شهري 
 و شهرنش��يني وجود دارد، باش��د. وزيرراه و شهرسازي 
در نهايت توجه به مبحث توسعه مبتني بر حمل و نقل 
همگاني )TOD( را بخشي از مسووليت اجتماعي شركت 
راه آهن دانست و گفت: امروز به شدت به ايستگاه راه آهن 
تبادلي و بحث TOD براي بهبود كيفيت زندگي شهري 
نياز داريم و اگر نقش راه آهن در اين حوزه موثر و كليدي 

نباشد، اين تغييرات به سرعت اتفاق نمي افتد.

  يكي از بزرگ ترين پروژه هاي جهان 
شهردار تهران هم ضمن بازديد از نمايشگاه آثار برگزيده 
مس��ابقه بازآفريني فضاي فوقاني نوين راه آهن تهران- 
تبريز، گفت: اين پروژه از بزرگ ترين پروژه هاي طراحي 
شهري در جهان است و مي تواند يك تهديد را به يكي از 
جاذبه هاي اصلي شهر تهران تبديل كند. خوشبختانه با 
پشتيباني  خوبي كه وزير راه و شهرسازي از اين مسابقه 
و اين ايده داش��تند و دارند، اميدواريم اين كار به نتيجه 
قطعي برسد. پيروز حناچي گفت: يكي از اهدافي كه به 
شكل مشترك توسط وزارت راه و شهرسازي و شهرداري 
تهران تعقيب مي ش��ود، موضوع بازآفريني و تش��كيل 
ستادهاي بازآفريني ش��هري است و يكي از اصلي ترين 
پروژه هايي كه ش��هرداري در اين حوزه تعقيب مي كند، 
محور راه آهن تهران- تبريز است كه در حال حاضر تالش 
مي كنيم تا آن را از يك تهديد به يك فرصت براي ش��هر 

تهران تبديل كنيم.

سخنگوی شورای شهر تهران توضيحاتی را درباره علت 
به تعويق افتادن تعيين تکليف پرونده های جاری برج 

باغ ارائه کرد.
به گزارش فارس علی اعطا ب��ا بيان اينکه لغو مصوبه 
برج-باغ  در اسفندماه س��ال گذشته يکی از مصوبات 
مهم شورای شهر تهران بود، اظهار كرد: اعضای شورای 
شهر تهران برای جلوگيری از تخريب بی رويه باغات 
ش��هر تهران، مجوز احداث بنای بلند مرتبه را که به 
موجب مصوبه برج-باغ برای مالکان فراهم شده بود، 
لغو کردند و در همان زمان مقرر شد شهرداری پيشنهاد 
جايگزين به منظور تصويب در شورا ارائه کند. در مصوبه 
جديد بايد شرايطی فراهم می شد که عالوه بر حفظ 
باغات مالکان بتوانند از ملک خود، با لحاظ ش��رايط 

حفظ باغ، حداکثر بهره برداری را ببرند. س��خنگوی 
شورای شهر تهران با اشاره به اين که در همين راستا 
شهرداری تهران موظف ش��د اليحه ای را تدوين و در 
اختيار شورای شهر تهران قرار دهد، افزود: متاسفانه به 
دليل تغييرات در مديريت شهری، ارسال اين اليحه به 
تعويق افتاد اما در نهايت اين پيشنهاد به شورای شهر 
ارس��ال و رسيدگی به آن در کميسيون های معماری 
و شهرسازی و محيط زيست به عنوان دو کميسيون 

مرتبط با اين موضوع آغاز شد.
اعطا ب��ا بيان اينکه در اليحه جدي��د حفاظت از باغ و 
انجام فعاليت های سازگار با آن مورد توجه قرار گرفته 
است، گفت: در راستای همين رويکرد پيشنهاد شده 
تا مالکان باغات بتوانند از امتيازاتی نظير کاربری های 

سودآوربرخوردار شوند تا هم مالکان و همين طور شهر 
از حفظ باغات منتفع شوند.

وی عنوان کرد: در زمان لغو مصوبه موسوم به برج باغ، 
تعداد قابل توجهی پرونده جاری وجود داشته است که 
به منظور اخذ پروانه اقدام کرده بودند، اما هنوز پروانه 
ساخت برای آنان ارسال نش��ده بود و اين امر موجب 
شد شهرداری در قالب استفساريه ، از شورا بخواهد در 
رابطه با پرونده های جاری تعيين و تکليف صورت گيرد 
که با رای اعضای شورای شهر در صدو دهمين جلسه 
قرار شد تا اين استفساريه به طور موقتی از دستور کار 
خارج ش��ود تا پس از تکميل اطالع��ات مورد نياز در 
رابطه با مشخصات اين پرونده ها به تفکيک مناطق؛ 
شورا در اين باره تصميم گيری کند. سخنگوی شورای 

شهر تهران با اشاره به ايراداتی که در اليحه استفساريه 
وجود داشت،گفت: استفساريه مطرح شده، به لحاظ 
حقوقی شکل مورد قبولی نداش��ت و الزم بود سوال 
و جواب روش��نی مطرح و به رای گذاشته شود.ضمن 
اينکه براساس نظر کميسيون مشترک الزم بود قبل 
از تصويب استفساريه در صحن شورا، فهرست دقيقی 
از کليه پرونده های موضوع اين استفساريه تهيه شود 
و به امضای مسئوالن ذي ربط در شهرداری، از جمله 
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هردار و شهرداران 

مناطق مربوطه برسد.
اعطا با بيان اينکه هدف شورا صيانت از باغ های شهر 
تهران اس��ت، تصريح کرد: از سويی بايد توجه داشت 
که اجازه تضييع حقوق مالکينی که برای آنها حقوق 

مکتسبه ايجاد شده است، داده نخواهد شد. سخنگوی 
ش��ورای ش��هر تهران تاکيد کرد: در راس��تای حفظ 
باغات؛ بايد بتوانيم منافع مالکان و منافع عمومی شهر 
و شهروندان را هم س��و کنيم.در واقع بايد امتيازاتی 
برای مالکان در نظر بگيريم که به جای تخريب باغات 

و ساخت وساز در آن، از حفظ باغ خود منتفع شوند.
اعطا اظهار کرد: در حال حاضر مقرر شده است، ظرف 
روزهای آينده پس از بررسی نهايی پرونده های جاری 
برج باغ در زمان لغو مصوبه، استفس��اريه را در صحن 
مطرح کنيم و در رابطه با آن دس��ته از مالکانی که در 
زمان لغو مصوبه در مراحل صدور پروانه بوده اند و تمام 
يا بخشی از عوارض صدور پروانه را پرداخت کرده اند، 

تصميم گيری  کنيم.

 Sun. Jan 6.     يك شنبه    16 دي 1397   29 ربيع الثاني 1440  سال پنجم    شماره   1288  2019 

 آغاز موج تازه بارش
 برف و باران در ۱۲ استان

سازمان هواشناسی کشور برای امروز يک شنبه 
۱۶ دی م��اه و روز دوش��نبه در ۱۲ اس��تان 
کش��ورمان بارش برف، ب��اران و کوالک برف 
پيش بين��ی ک��رد. همچنين احتم��ال »وقوع 
بهمن« در جاده های ارتباطی اردبيل، زنجان، 
قزوين، البرز، تهران، س��منان به سوی استان 

های ساحلی خزر وجود دارد.
به گزارش تسنيم، سازمان هواشناسی کشور اعالم 
کرد از صبح يک شنبه س��امانه بارشی از سمت 
مرزهای غربی وارد کشور شده و طی روز يک شنبه 
در استان های واقع در غرب، جنوب غرب، برخی 
نقاط شمال غرب، استان های واقع در دامنه های 
جنوبی البرز غربی و مرکزی و استان های واقع در 
زاگرس مرکزی سبب بارش برف و باران، وزش باد 

شديد و کوالک برف خواهد شد.
در روز دوشنبه عمده فعاليت اين سامانه در جنوب 
غرب و برخی نقاط اس��تان های فارس و بوشهر 
خواهد بود؛ در اين روز در نيمه شمالی کشور نيز 
بارش پراکنده برف و باران رخ خواهد داد و از اواخر 
اين روز اين سامانه از مرزهای شرقی کشور خارج 
می شود؛ بر اين اساس وضع هوای مناطق متاثر از 
اين سامانه طی روزهای يک شنبه و دوشنبه هفته 

جاري به شرح زير است:
يک شنبه: بارش برف و باران، وزش باد شديد و در 
برخی نقاط کوالک برف در استان های کردستان، 
کرمانشاه، ايالم، لرستان، شمال شرق خوزستان، 
چهارمحال و بختياری ، کهگيلويه و بويراحمد، 
همدان، مرکزی، زنجان، قزوين، جنوب آذربايجان 
غربی و دامنه های جنوبی البرز  در اس��تان های  

البرز و تهران .
دوشنبه:  بارش برف و باران و وزش باد در استان های 
چهارمحال و بختي��اری، کهگيلويه وبويراحمد، 
شمال غرب فارس، شرق خوزستان و بارش باران 

گاهی رعدوبرق در شمال غرب بوشهر.
در جاده های کوهستانی مناطق ذکر شده طی اين 
مدت لغزندگی جاده ها و کاهش ديد پيش بينی 
می ش��ود؛ از اين رو توصيه می شود تردد در اين 
مناطق با تجهيزات زمستانی باشد؛ الزم به ذکر 
است از اواخر امشب و طی روز يک شنبه تا ظهر 
دوش��نبه وزش باد شديد جنوبی در استان های 
اردبيل، زنجان و قزوين رخ خواهد داد و احتمال 
وقوع بهمن در جاده های ارتباطی اردبيل، زنجان، 
قزوين، البرز، تهران، سمنان به سوی استان های 

ساحلی خزر وجود دارد.

دريافت کارت طرح ترافيک 
الزامی نيست

دس��تيار وي��ژه معاونت حمل و نق��ل و ترافيک 
شهرداری تهران با اشاره به ارسال پيامکی مبنی بر 
دريافت کارت طرح ترافيک ساليانه گفت: دريافت 
کارت های اشاره شده، الزامی نيست و در واقع ثبت 

سهميه داران سامانه ثبت کفايت می کند.
به گزارش تس��نيم سيدمحمدمهدی شريفی با 
اشاره به ارسال پيامک های با مضمون »متقاضی 
محترم، لطفا جهت دريافت کارت طرح ترافيک 
ساليانه خويش در ساعات اداری ۸ لغايت ۱۶ از 
تاريخ ۲۵ ت��ا ۲۷ دي ماه به واح��د صدور مجوز 
طرح ترافيک واقع در پارکينگ طالقانی مراجعه 
نمائيد«، به دارندگان طرح ترافيک ساليانه اظهار 

کرد: دريافت اين کارت ها الزامی نيست.
وی تصريح کرد: در س��ال های گذشته نيز بانک 
ش��هر کارت هايی برای دارندگان طرح ترافيک 
)س��هميه داران( صادر می کرد و امسال نيز اين 
کارت ها صادر شده و کس��انی که مايل هستند 
می توانند برای دريافت اين کارت ها مراجعه کنند.

  هزينه هاي ارزي
ترمز قطارهاي تندرو را كشيد

مديرعامل شركت حمل و نقل ريلي رجا با اشاره 
به افزاي��ش هزينه هاي تأمين قطع��ات ناوگان 
ريلي در يك سال اخير گفت: ترن ست هاي رجا 
)تندرو پرديس( هزينه هاي ارزي در بخش هاي 
گيربكس، موتور، چرخ، ترمز، سيستم هاي كنترل 
و غيره دارد و با وجود گازوئيل و نيروي انس��اني 
ارزان، بابت هر ۱۰۰ كيلومتر سير ۸ يورو هزينه 
داريم، يعني در مس��ير تهران - مشهد كه ۹۰۰ 
كيلومتر است بايد حدود ۷۲ يورو پول از مسافر 
دريافت كنيم. به گ��زارش فارس، محمد رجبي 
افزود: اگر يورو دولتي دريافت كنيم، بيش از ۳۵۰ 
هزار تومان خواهد بود، ح��ال اگر اين يورو براي 
سامانه نيما باش��د، اين رقم به بيش از ۷۰۰ هزار 

تومان خواهد رسيد كه اصال امكان پذير نيست.
او افزود: به دليل همين مشكالت، از دو ماه پيش 
اعالم كرديم ك��ه با اين ارق��ام نمي توانيم ادامه 
دهيم و ناوگان به تدريج زمين گير مي شود زيرا 
قدرت پشتيباني ناوگان وجود ندارد و به صورت 
رسمي تر ن ست ها از ۱۵ دي ماه از سيستم فروش 
حذف شدند، چون با اين ارقام نمي توانيم آنها را 

پشتيباني و مديريت كنيم.
مديرعامل رجا گفت: حتي با احتساب ارز يارانه اي 
هم هزينه ه��اي اين تر ن س��ت ها درنمي آيد در 
حالي كه همين تر ن س��ت ها زماني افتخار ملي 
محسوب مي ش��د و جزو بهترين ناوگان  سريع و 

ايمن كشور بود.
او ادامه داد: در ۶ ميلي��ون جابه جايي قطارهاي 
حوم��ه اي در يك س��ال، تع��داد جان باختگان 
براساس سوانح صفر اس��ت؛ دولت مدعي است 
برنامه دارد س��وانح رانندگي را كاهش دهد اما با 
چنين حمايت هاي ناچيزي از راه آهن، ترن ست ها 
زمين گير شده است و قطعاً  مسافران اينها به سمت 
جاده س��وق مي يابند و پيش بيني مي شود آمار 
تلفات سوانح رانندگي  با اين وضعيت افزايش يابد.

دليل به تعویق افتادن تصویب الیحه استفساریه برج-باغ  
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نيمه پنهان دالر صادراتي 
تعادل | فرشته فريادرس| 

بازگش�ت ارز صادراتي به چرخ�ه اقتصادي به 
يك پازل نيمه تمام مبدل شده؛ سياست گذار به 
دنبال بازگشت ارز و بخش خصوصي در سوداي 
تغيير شيوه. بازي دالر صادراتي سياست گذار و 
بخش خصوصي اما نيمه پنهاني دارد كه رييس 
سابق پارلمان بخش خصوصي در گفت وگو با ما 
آن را رواي�ت مي كند. محس�ن جالل پور كه در 
ليست صادركنندگان باس�ابقه كشور هم قرار 
دارد، به تضاد دي�دگاه دولت و بخش خصوصي 
در زمينه بازگشت ارز صادراتي مي پردازد. او در 
عين گله مندي از صدور بخش�نامه هاي متعدد 
ومتناقض و اخطارهاي مدام سياست گذار، نوك 
پيكان انتقاد خود را به س�مت اف�رادي در بدنه 
بخ�ش خصوصي مي گيرد كه با مش�ورت دهي 
اشتباه به دولت، مسبب تدوين و صدور چنين 
بخشنامه هاي ضد صادراتي ش�ده اند. البته او 
بارها در صحبت هايش تاكي�د مي كند كه يك 
صادركنن�ده واقعي نه قاچاقچي ارز اس�ت و نه 
خائن. حتي صادركنندگاني را كه بيشتر به دنبال 
منافع بنگاهي شان هستند تا منافع ملي، مورد 
انتق�اد قرار مي دهد. اما حرفش اين اس�ت يك 
صادركننده كااليي را كه را با نرخ آزاد تهيه كرده، 
چگونه رواست ارز صادراتي اش را با نرخ نيمايي 
بازگرداند. براين اساس، عرضه ارز در سامانه نيما 
يعني ضرر وزيان و برنگرداندن ارز يعني تخلف. 
اما با شيوه اي كه دولت تعيين كرده، صادركننده 
نمي داند تكليفش چيس�ت؟ اينجاس�ت كه از 
سياست گذار مي خواهد ش�يوه اش را تغيير يا 
اصالح كند. او همچنين در اين مصاحبه از تبعات 
بخشنامه هايي مي گويد كه صادركنندگان واقعي 
و صادرات پايدار كش�ور را نشانه گرفته است. 
مشروح گفت وگوي »تعادل« با محسن جاللپور 

رييس سابق اتاق ايران را در ادامه مي خوانيد: 

  اگر اجازه بدهيد، م�روري بر روند تصميمات 
ارزي از ابتداي س�ال جاري داشته باشيم؛ يك 
جلس�ه فوري در ش�امگاه ۲۰ فروردين ماه ۹۷ 
برگزار ش�د كه خروجي آن تعيين ن�رخ 4۲۰۰ 
توماني دالر براي تمامي مصارف ارزي بود و هر 
نرخي غير از آن، قاچاق اعالم شد؛ اما اولين پس 
لرزه چنين تصميمي در تجارت خارجي ايران رخ 
داد. بطوريكه جذابيت واردات ارزان براي تجار 
بيشتر و صرفه صادرات كمرنگ مي شد، اما هر 
چه جلوتر مي رفتيم، اين نرخ خسارات زيادي را 
به اقتصاد كشور تحميل مي كرد و وضعيت بازار 
ارز را از يك وضعيت شبه بحراني به يك اوضاع 
بحران�ي حاد س�وق داد؛ چرا اين اتف�اق افتاد؟ 
آيا دليل چنين س�يرغيرمنطقي در بازار ارز را 
مي توان به اعالم نرخ 4۲۰۰ توماني دالر نسبت 

داد يا مشكل جاي ديگري بود؟ 
در پاسخ به سوالتان بايد كمي به عقب  برگرديم؛ ببينيد 
از زماني كه حسن روحاني س��كان دولت را به دست 
گرفت، نرخ تورم ۲۵ درصد بود كه در پايان سال چهارم 
دولت اول روحاني به ۱۰ درصد كاهش يافت. اما نرخ ارز 
در مردادماه ۹۲ بين ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان متغير بود 
كه تا پايان دولت يازدهم به ۴ هزارتومان رسيد؛ يعني 
نرخ ارز كمتر از ۱۰ درصد افزايش يافت. اين در شرايطي 
بود كه در طول اين ۴ سال اقتصاد يك تورم ۷۰ درصدي 
را تجربه كرده بود. اين نشان مي دهد، نرخ ارز به صورت 
مصنوعي نگه داشته ش��ده، كه البته در اقتصاد ايران 
مسبوق به سابقه هم است. از اين رو، هرگاه فنر ارز رها 
شده به يك باره شاهد جهش نرخ آن بوده  ايم. اما در مورد 
اينكه چرا در فرودين ماه سال جاري اين تصميم گرفته 
شد و چرا ارز جهش ناگهاني داشت، بايد بگويم، »اعمال 
دور جديد تحريم ها و خروج يكجانبه امريكا از برجام« 
 موجب ش��د فنر ارز رها شده و جهشي كه بايد در اين

 ۵ س��ال به مرور رخ مي داد، را يكدفعه ش��اهد باشيم. 
همين امر موجب نابساماني در بازار شد. از آن سو، افكار 
عمومي نگران از وضعيت غيرقابل كنترلي بود كه كل 
اقتصاد را درگير كرده بود. اين نشان مي داد كه خروجي 
آن جلسه فشرده و كذايي بدون كار كارشناسي بوده 
و اعالم نرخ ۴۲۰۰ توماني دالر از اساس غلط و اشتباه 
بوده اس��ت. البته بع��د از ابالغ چنين بخش��نامه يي 
پيش بين��ي ما كه اين كار نش��دني اس��ت و غيرقابل 

مديريت كه متاسفانه كسي گوشش بدهكار نبود. 
  البته روايت هاي متفاوتي از اين جلسه فشرده 
مطرح شد؛ بطوريكه رييس دولت طي اظهاراتي 
عنوان كردند كه اين تصميم با راي و نظر مثبت 
همه افرادي كه در آن جلسه بودند گرفته شده؛ 
چراكه به گفته او حتي اگر يك راي مخالف وجود 
داش�ت ممكن بود اين تصميم گرفته نشود. اما 
در مقاب�ل برخي از كس�اني كه در آن نشس�ت 
حضور داش�تند اين صحبت ه�ا را رد كرده و از 
مخالفتشان با اعالم نرخ 4۲۰۰ توماني دالر سخن 
گفتند. آيا تبعات گسترده يي كه اين تصميم بر 
 اقتصاد داشته موجب ش�ده تا آنها از راي و نظر 

اوليه شان برگردند؟ 
البته من در آن جلس��ه حضور نداشتم، اما در صحبت 
با افرادي كه حضور داشتند، ظاهرا اين تصميم با راي 
مثبت اكثريت گرفته شده؛ و اين به آن معنا نيست كه 
مخالفتي در كار نبوده است. يعني برخي مخالفت خود 
را در همان جلسه اعالم كردند، اما در نهايت تصميم به 
اعالم نرخ ۴۲۰۰ توماني دالر گرفته مي شود. بالفاصله 
پس از اتخاذ اين سياس��ت اش��تباه ارزي، توصيه ها و 

تلنگرهاي الزم زده شد، اما كسي توجهي نكرد. 
 دليل مخالفت تان با دالر 4۲۰۰ توماني چه بود؟

اعالم نرخ ۴۲۰۰ توماني دالر يعني رانت وفس��اد. زيرا 
نرخ ۴۲۰۰ يك نرخ تحميلي اس��ت و ب��ازار آزاد هم 

غيرقابل كنت��رل. دولت بايد اين رابپذي��رد تا فاصله 
قيمتي اس��ت، رانت هست اما ش��فافيت خير. وقتي 
سياست گذار به واردات ارز يارانه اي مي دهد؛ اين يعني 
ايجاد رانت. خب در چنين ش��رايطي خيلي ها تالش 
مي كنند از اين منبع و سرچشمه فساد ارتزاق كنند. اما 
نتيجه اين مي شود كه دالر جايي برود كه نبايد برود. 
دالر جايي خرج ش��ود كه نبايد بشود. نمونه استفاده 
از چنين رانتي را هم در آمار باالي ثبت سفارش هاي 
عجيب وغريب در ماه هاي ابتدايي س��ال ۹۷ ش��اهد 
بوديم. حال من اين س��وال را مي پرسم، وقتي دولت 
مي گويد من يارانه مي دهم شما واردات انجام بده، چه 
كسي بدش مي آيد؟ پاسخ اين پرسش كامال واضح است 
كه همه مي خواهند از دالر يارانه اي بهره ببرند. وقتي 
جايي باشد كه دالر يارانه اي بدهد، تقاضا زياد مي شود. 
اين يعني رانت و خروج س��رمايه؛ در حالي كه كشور 
در تنگناي ارزي اس��ت. ميلياردها دالر براي واردات 
كاالهاي اساسي ارز رسمي داده مي شود، در صورتيكه 
صادرات غيرنفتي بايد نياز بخش صنعت و كشاورزي 

را تامين كند. 
  البته هر چه از اين تصميم ارزي مي گذشت، از 
جذابيت اوليه آن كاسته و مشكالت آن نمايان تر 
مي شد، چراكه با گذشت زمان، فاصله نرخ بازار 
آزاد از نرخ دس�توري اعالمي، شدت بيشتري 
يافت؛ به طوري كه ديگ�ر فرمان ارز معلوم نبود 
در دس�ت چه كس�ي است و قرار اس�ت تا كجا 
ادامه پيدا كند؛ سياست گذار هم در ادامه براي 
اينكه بازار ارز را سروسامان بدهد، بازار ثانويه 
ارز را ش�كل داد تا جلوي هدررفت منابع ارزي 
گرفته ش�ود و صادركنندگان ارز خود را به اين 
بازار عرضه و در مقاب�ل واردكنندگان ارز مورد 
نيازشان را از اين بازار دريافت كنند؛ در ظاهر اين 
يك اتفاق رو به جلو و مثبت تلقي شد اما هر چه 
جلوتر رفتيم ابهامات بازار ثانويه بيشتر و تمايل 
بخش خصوصي به ورود به اين بازار كم رنگ شد. 

چرا بازار ثانويه دچار كژروي شد؟ 
پس از آنكه دالر ۴۲۰۰ توماني، نتوانس��ت انتظارات 
را ب��رآورده كند و بازار ارز به هم ريخ��ت. از اين رو، در 
جلس��اتي كه با سياس��ت گذاران داش��تيم پيشنهاد 
ش��كل گيري بازار دومي مطرح شد، كه قرار شد همه 
ارزه��اي حاصل از  ارز صادرات به غي��ر از ارز كاالهاي 
اساس��ي در اين ب��ازار معامله و وارد س��امانه اي به نام 
»نيما« شود. يعني ظرفي باشد تا ارز حاصل از صادرات 
محصوالت پتروشيمي، كش��اورزي و... وارد آن شود، 
البته بدون دخالت دولت و بدون تعيين كف و سقف. 
اما بازار ثانويه هم در ادامه به دليل دخالت هاي دولت 
و كنترل هاي دستوري بانك مركزي به بيراهه رفت. 
به طوري كه به م��وازات بازار اول )دالر ۴۲۰۰ توماني( 
و بازار دوم )دالر نيمايي(، بازار سومي شكل گرفت كه 
موجب ش��د تا نرخ ارز وارد كان��ال ۱۸ هزار تومان هم 
شود. خب وقتي دولت دست به تعيين قيمت مي زند، 
تعادل بازار به هم مي خورد و همين فاصله قيمتي نرخ 

ارز در اين بازارها فساد ايجاد مي كند. اين در شرايطي 
بود كه در بازار ثانويه بايد عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعيين 
مي كرد، نه دولت. عدم تمكين برخي از صادركنندگان 
براي فروش ارزشان در اين بازار از يكسو و عدم تمايل 
واردكنندگان براي تامين ارزشان از اين بازار سبب شد 

تا بازار ثانويه عمال كارايي خود را از دست بدهد. 
 در اي�ن ميان بخش خصوصي م�دام معترض 
بود؛ چراكه ب�راي تامين مواد اوليه موردنيازش 
خواهان دريافت ارز 4۲۰۰ توماني بود. اما اين كار 
را براي سياست گذار سخت مي كرد. زيرا يا بايد 
به خواسته آنها تن مي داد يا مقاومت مي كرد كه 
در هر صورت مشكل جديدي شكل مي گرفت؛ 
اينجا سياس�ت گذار بايد دس�ت به چه اقدامي 
مي زد كه تا هم بخش خصوصي راضي مي شد و 

هم دولت متضرر نشود؟ 
يكي از دالي��ل مخالفت ما هم با ن��رخ ۴۲۰۰ توماني 
دالر همين بود؛ چراكه تبديل به منبع رانتي شد براي 
واردات. بطوريك��ه در طول دوره اي ك��ه دالر ۴۲۰۰ 
توماني اعالم شد تا زمان شكل گيري بازار ثانويه و ارز 
نيمايي، چندين ميليارد دالر به جيب كساني رفت كه يا 
واردات نداشتند يا اقدام به واردات خودروهاي لوكس و 
الكچري كردند. اين در شرايطي بود كه كشور در تحريم 
قرار داشت و حتي ذخيره يك دالر ارز هم براي اقتصاد 
ما غنيمت بود. بنابراين يكي از شب هات و ابهاماتي كه 
مطرح مي شد، همين بود چگونه است وقتي ما نياز به 
صرفه ارزي جدي داريم و ش��رايط حاد ونگران كننده 
است اما اينگونه ارزهاي كشور بذل و بخشش مي شود؟! 
البته اين كامال طبيعي است مادامي كه يك منبع رانت 
و فساد شكل مي گيرد، خيلي ها هم بدشان نمي آيد از 

اين سرچشمه رانتي كه شكل گرفته، بنوشند وبهره 
ببرند. برخي از افراد هم در بدنه بخش خصوصي هستند 
كه بيشتر به دنبال منافع شخصي و بنگاهي خودشان 
هستند تا منافع ملي. تنها راه اين بود كه سياست گذار 
تن ندهد و در ادامه دالر ۴۲۰۰ توماني را حذف يا تنها 
به واردات كاالهاي اساسي و ضروري اختصاص بدهد. 
  از زمان�ي ك�ه ب�ازار ثانوي�ه ش�كل گرف�ت، 
سياس�ت گذار پولي بارها و باره�ا تاكيد كرده 
و از صادركنندگان خواس�ته ك�ه ارز حاصل از 
صادراتشان را وارد اين سامانه كنند؛ اما ظاهرا 
بخش خصوصي از بازگردان�دن ارز خود به اين 
بازار امتن�اع مي كند؛ آنطور ك�ه گمرك اعالم 
ك�رده ميزان صادرات در ۹ ماه نخس�ت س�ال 
جاري 33.3 ميليارد دالر بوده، و كل فروش ارز 
صادراتي تا 1۲ ديماه س�ال جاري 1۰.4 ميليارد 
دالر بوده، كه پتروشيمي ها تا همين بازه زماني 
پنج ميلي�ارد ي�ورو ارز وارد كرده اند و مجموع 
واردات ارز ب�راي كل واردكنن�دگان نزديك ۹ 
ميليارد دالر بوده است. از اين رو، بانك مركزي 
هم حتي در جديدترين بخشنامه ارزي خود به 
صادركنندگان براي بازگشت ارز صادراتي اشان 
اخطاري جدي داده اس�ت؛ چرا صادركنندگان 

ارزشان را وارد سامانه نيما نمي كنند؟ 
مادامي كه يك صادركننده از ارز دولتي يعني همان 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ي ب��راي صادراتش به��ره مي برد، 
حتما باي��د متعه��د ب��وده و ارزش را برگرداند. هيچ 
صادركننده اي هم با اينكه بايد ارز به چرخه اقتصادي 
برگردد، مخالف نيس��ت. ام��ا صادر كنندگان ترجيح 
مي دهند دالر يارانه اي حذف و ش��يوه بازچرخاني ارز 

تغيير كند. 
 پس اينكه صادركنندگان ارزشان را نمي آورند 

را قبول داريد؟
ببينيد صادركنن��ده واقعي ارز را برمي گرداند؛ چراكه 
به پول��ش ني��از دارد و نمي تواند ارز خ��ودرا بيرون از 
كشور نگه دارد چون بايد هزينه هاي ريالي صادراتش 
را بپ��ردازد. اما در اينجا الزم مي دانم دو نكته را متذكر 
شوم؛ نخست اينكه با اجبار نمي توان يك صادركننده 
را وادار كرد كه ارز خود را به سامانه نيما عرضه كند. در 
مقابل صادركنن��ده اي هم كه بخواهد ارزش را به نرخ 
آزاد فروش بفروشد، كار درستي نمي كند. از اين منظر، 
دولت بايد بداند وقتي يك صادركننده، كااليي را با نرخ 
آزاد تهيه مي كند، راضي نمي شود كه ارزصاداتي اش را 
با نرخ نيمايي بازگرداند. البته اينجا يك چالش جدي 
هم بين توليدكننده و صادركننده رخ مي دهد، چراكه 
توليدكنن��ده كاالي مورد نياز صادركننده را با قيمت 
بازار آزاد به فروش مي رس��اند و كاري هم به »سامانه 
نيما« ندارد. اما صادركننده مجبور است ارز حاصل از 
فروش كاالي��ي را كه با قيمت باال از توليدكننده تهيه 
كرده با فرمول نيمايي عرضه كند. آيا چنين درخواستي 
منطقي است؟ در اين فرايند چه كسي متضرر مي شود؟ 
خب معلوم است صادركننده. چون كاالي مورد نيازش 
را گران خريده اما بايد ارز حاصل از فروش محصولش 
را ارزان بفروش��د. براين اس��اس، عرضه ارز در سامانه 
نيما يعني ضرر و زيان و برنگرداندن ارز يعني تخلف. 
صادركننده نه كم عقل اس��ت كه كااليي را كه گراني 
خريده ارزان بفروشد و نه خائن است كه بخواهد ارز را 
برنگرداند. اما بااين شيوه اي كه تعيين شده، نمي داند 
چه كند؟ اينجا سياس��ت گذار بايد بياييد و بگويد كه 

صادركننده چه كار بكند؟
  البته خواسته بخش خصوصي در اين مناقشه 
ارزي اي�ن اس�ت ك�ه بخش�نامه هاي متعدد و 
متناقضي كه آنه�ا را س�ردرگم و كالفه كرده، 
اصالح ش�ود، ام�ا متولي اقتص�اد مي گويد: در 
پاره اي از موارد و به دليل شرايطي كه بر اقتصاد 
حاكم مي شود، نمي توانند بخشنامه هاي قبلي 
را اصالح يا تغيير دهن�د؛ چراكه اصالح و نقض 
مدام بخشنامه ها خود موجب بي ثباتي مي شود. 
در چنين ش�رايطي آيا ي�ك صادركننده تن به 

تعهد مي دهد؟ 
واقعيت اين است كه بخشنامه هايي كه تاكنون صادر 
شده ناقض يكديگر بودند و همين تناقضات صادركننده 
بزرگ را ب��ا ترديد مواجه كرده اس��ت. بطور مثال در 
بخشنامه فروردين ماه سال جاري آمده بود كه نرخ دالر 
۴۲۰۰ تومان است و هر نرخي غير از آن قاچاق است. 

اما همين بخشنامه به فاصله اندكي با صدور بخشنامه 
ديگري نقض شد و دولت بازار ثانويه را شكل داد كه قرار 
بود در اين بازار عرضه و تقاضاي نرخ ارز را تعيين كند، 
اما بازهم با مداخله دولت، نرخ دستوري شد وعمال نرخ 
نيمايي يا همان دالر ۸ هزار توماني شكل گرفت. يعني 
نقض آنچه خودشان گفته بودند. البته همچنان دالر 
يارانه اي به كاالهاي اساسي و برخي گروه هاي كااليي 
اختصاص مي يافت. اقدامي كه از اساس اشتباه بود. اما 
كار به همين جا ختم نشد و با يك بخشنامه ديگر، عمال 
دولت بازار سوم را به رسميت شناخت. طبيعتا درچنين 
شرايطي، صادركننده واقعي تن به تعهداتي كه معلوم 

نيست كه چقدر دوام دارند، نخواهد داد. 
  مقصر اصلي چنين اشتباهاتي كيست؟ 

به نظر مي رسد مسبب اصلي اتخاذ چنين تصميمات 
اشتباه و مهلكي، سياست گذار باشد. البته وزارت صنعت 
يا سازمان توس��عه تجارت بايد پيگير باشند و مانع از 

صدور بخشنامه هاي متناقض و متعدد شوند. 
  البته متوليان بانك مركزي مي گويند كه صدور 
بخشنامه ها با حضور و مشورت بخش خصوصي 
بوده اين در حالي است كه خود بخش خصوصي 
معترض اس�ت؛ مي توان بخ�ش خصوصي را تا 
حدي در صدور چنين بخشنامه هاي متناقض و 

متضاد مقصر دانست؟ 
 خب در مقطعي گفته ش��د كه صدور بخش��نامه ها 
با مش��ورت نماينده اتاق بوده، اما ب��ا پيگيري هاي ما 
مشخص شد كه اينگونه نبوده است. البته از جزييات 

آنچه در اين جلسه گذشته، بنده بي اطالع هستم اما 
مراتب اعت��راض خود را به افرادي كه در اين جلس��ه 
حضور داش��تند و خود بان��ك مركزي رس��اندم. اما 
متاسفانه طبقه بندي دالرهاي صادراتي در چهار گروه، 
از پرابهام ترين و پرايرادترين بخشنامه هايي است كه در 
مشورت با افرادي ناآگاه از بدنه بخش خصوصي، بانك 
مركزي اقدام به تدوين آن كرده و مش��خص نيست با 
چه نيت و هدفي چنين بخشنامه اي صادر شده است؛ 
چراكه اين بخش��نامه تنبيهي ب��راي صادركنندگان 
بزرگ به شمار مي رود و به صادرات كل و پايدار خدشه 
مي زند. آمار گمرك هم به خوبي گوياي اين است كه 
ديگر نشاني از ليست صادركنندگان بزرگ نيست. بطور 
مثال، در بازار جهاني خريداران، پسته اي را مي خرند كه 
ارزان تر باشد و كاري ندارند به اينكه اين پسته را يك 
صادركننده يك ميلي��ون دالري يا ده ميليون دالري 
صادر كرده يا از راه قاچاق صادر شده است. بنابراين با 
دسته بندي كردن صادرات، اتفاقي كه مي افتد اين است 
كه صادركنندگان بزرگ از چرخه تجارت خارج و كار 
به صادركنندگان خرد واگذار شود. در چنين شرايطي 
نه تنها ارزي نصيب دولت و حاكميت نمي شود، بلكه 
با يكسري صادركنندگان خرد غيرمتعهد در بازار نيز 
مواجه خواهيم بود. اين در حالي است كه صادركننده 
بزرگ هيچگاه برند خودش را در بازارهاي جهاني خراب 
نمي كند. زيرا او در شرايط مبهم خودش را متعهد به 
چيزي كه نمي داند چه سرنوشتي برايش رقم خواهد 

زد، نمي كند. 
  آقاي جالل پور حال در اين ش�رايط بغرنج كه 
بخش خصوص�ي از عرض�ه ارز صادراتي اش به 
سامانه نيما خودداري مي كند و در مقابل دولت 

نگران از بازنگرداندن ارز صادراتي اس�ت، چه 
توصيه يا پيشنهادي مي توان به سياست گذار 

كرد؟ 
در اينجا دو راه، براي برون رفت از چنين بحراني است 
متصور است كه بستگي دارد به اينكه دولت بخواهد به 
كداميك تن بدهد؛ نخستين راه و بهترين نسخه اين 
اس��ت كه دالر ۴۲۰۰ توماني از چرخه اقتصاد حذف 
شود. و چنانچه قرار است يارانه اي هم داده شود به افراد 
نيازمند، به صورت مستقيم باشد. چراكه دالر ۴۲۰۰ 
توماني نه تنها به دس��ت مردم نمي رس��د، بلكه براي 
عده اي زمينه ران��ت را ايجاد مي كند. اما چنانه دولت 
نخواهد تن به چنين كاري بدهد و دالر ۴۲۰۰ توماني 
همچنان پابرجا باشد، راه ديگر اين است كه بازار ثانويه 
بدون دخالت دولت و به صورت كامال آزاد به كار خود 
ادامه دهد. يعني همه ارزي كه وارد كشور مي شود بدون 
هيچ كف و سقفي وارد اين سامانه شود. بر اين اساس 
دولت نرخ ارز را آزاد بگذارد و اجازه بدهد عرضه و تقاضا 

تعيين كننده باشد. 
  اما نبايد اين موضوع از نظر دور داشت كه برخي 
از صادركنندگان تنها به منفعت ش�ركتي خود 
مي انديشند؛ در چنين شرايطي دولت چگونه 
مي تواند اعتماد كند كه آنها ارزشان را وارد اين 

بازار كنند؟
همان طور كه گفته شد؛ دولت با صدور بخشنامه هاي 
غيركارشناسي شده و متناقض بارها به خطا رفته است 
و عمال در راستاي برخي منفعت طلبان گام برداشته 
است. حال اين پرسش پيش مي آيد آيا دولت با صدور 
اين همه بخشنامه توانسته بازار ارز را كنترل كند؟ يا 
صادركننده را ترغيب كند ك��ه ارز صادراتي اش را به 
سامانه نيما عرضه كند؟ شواهد حاكي از اين است كه 
دولت موفق عمل نكرده و راه را اش��تباهي رفته است. 
او فراهم كننده شرايطي است كه هم خودش متضرر 
است هم صادركننده واقعي. اما حرف من به عنوان يك 
صادركننده اين است ما با برگرداندن ارز مشكل نداريم 
اما با رانت و فسادي كه فاصله نرخ ۴۲۰۰ توماني با نرخ 

نيمايي يا بازار آزاد ايجاده كرده مشكل داريم. 
  توصيه ش�ما اين اس�ت كه »دولت ارز را تك 
نرخي كند«؛ آيا در ش�رايط كنون�ي اين جواب 

مي دهد؟ 
ارز دو نرخ��ي يا چن��د نرخي يعني فس��اد. دولت اگر 
مي خواهد صادرات رونق بگيرد بايد ارز چند نرخي را 
بر دارد. در مقابل صادركنندگان از روند صادراتش��ان 
در پايان هر ماه به دولت گزارش دهند و از آنها توضيح 

بخواهد كه با ارزشان چه كرده اند. 
  به نظر مي رس�د تجارت كش�ور در س�ال ۹۷ 
با نوعي ش�لختگي و بي برنامگي بي س�ابقه اي 
مواجه باشد؛ بطوريكه خيلي از فعاالن اقتصادي 
از وضعي�ت موج�ود كالف�ه و ناراضي ان�د؛ آيا 
مي توان گف�ت كه سياس�ت گذاري تجاري در 
ايران به محاق رفته؟ و اينكه آيا تصميم سازان 
و سياس�ت گذاران اقتصادي كش�ور واقعا قادر 
نيستند يا نمي خواهند تصميمات درست را در 

زمان درست بگيرند؟ 
در سال ۹۷ بخشنامه ها، مصوبات وسياست گذاري ها 
بر خ��الف جهت توس��عه ص��ادرات و رون��د صحيح 
صادرات بوده است. گاهي اينجور برداشت مي شود كه 
صادركنندگان بزرگ خارج از گود هستند. موضوعي 
كه باعث مي شود حتي مشتريان خارجي هم كم كم 
از بازار ايران نااميد شوند. از آن طرف مشكالت ناشي از 
تحريم ها باعث شده ما نتوانيم ارز را مديريت و به فروش 
برسانيم، بطوريكه ارز براي اينكه به فروش برسد، ده ها 
دست مي چرخد. از اين منظر، ما نمي خواهيم به عنوان 
قاچاقچ��ي ارز يا صادركنندگان بدحس��اب، متخلف 
وخائن از سوي دولت مورد خطاب قرار بگيريم. البته 
قصد قانون ش��كني هم نداريم. اما در چنين شرايطي 
كه راه ديگري پيش پاي صادركنندگان واقعي نيست، 
ش��ايد راه بهتر اين باشد كه دست از صادرات بكشيم. 
اما دولت نبايد فراموش كند كه يك عده صادركننده 
غيرواقعي و خرد، با عدم تعهدش��ان، بازارها را خراب 
و به ص��ادرات كل ضربه خواهن��د زد. از اين رو، عالوه 
بر بي برنامگي در س��ال ۹۷ شاهد اشتباهات مهلك و 
غيرقابل جبراني در ۱۰ ماهه نخست امسال بوديم كه 
تجارت و به ويژه صادرات را نش��انه گرفته، كه معلوم 

نيست تا كي قرار است ادامه داشته باشد. 
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بازگشت 1300 واحد صنعتي 
راكد به چرخه توليد 

سهم اندك بخش خصوصي 
در اقتصاد

رشد توليد فوالد خام در 8 ماه

ايرنا|مع��اون برنامه ري��زي س��ازمان صناي��ع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي ايران با بيان اينكه 
سرمايه گذاري و رونق توليد در حوزه صنعت رشد 
خوبي دارد، گفت: تاكنون در سطح كشور بيش از 
يك هزار و ۳۰۰ واحد صنعتي راكد و نيمه فعال به 
چرخه توليد بازگشته اند. محمدعلي عزيزمحمدي 
با اش��اره به واحدهاي صنعتي راك��د و نيمه فعال، 
اف��زود: نوس��ازي و راه اندازي اي��ن واحدها يكي از 
شاخص هاي كاري پيش روي شركت شهرك هاي 
صنعتي است. او گفت: دولت در قالب احياء واحدهاي 
توليدي مشكل دار اعتبارات خوبي را بدين منظور 
تخصيص داد ك��ه تاكنون يك هزار و ۳۰۰ واحد به 
چرخه توليد بازگش��ته اند. او تاكيد كرد: در استان 
ايالم نيز همين برنامه از طريق شركت شهرك هاي 
صنعتي و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت دنبال 
مي شود و اميدواريم با تالش هاي صورت گرفته يا 
واحد راكد نداشته يا كمترين تعداد را داشته باشيم. 
عزيزمحمدي يادآور شد: اين صنايع بزرگ، زنجيره 
صنايع كوچك تري را به همراه خود دارد كه با توجه 
به استقبال و حمايت هاي موجود اميدواريم شاهد 
س��رمايه گذاري هاي بيشتر و ايجاد اشتغال و رونق 
اقتصادي بيشتري باشيم. او با بيان اينكه مديريت 
اس��تان از تجربيات خوبي برخوردار اس��ت، گفت: 
اميدواريم صنعتگران و كارآفرينان بومي و غير بومي 
استان حمايت مديران اس��تاني از توليد در بخش 
صنعت را لمس كرده و ش��اهد توسعه و پيشرفت 

خوبي در آينده نزديك باشيم.
عزيزمحمدي افزود: با توجه به مستهلك شدن برخي 
از صنايع بايد خط توليد آنها تغيير كند و با تكنيك 
روز حركت كرده و حوزه بازار خود را حفظ كنند. به 
گفته او، ۵۵۰ واحد صنعتي داراي پروانه بهره برداري 
در استان ايالم مستقر هستند كه از اين تعداد ۲6۰ 
مورد در شهرك ها و نواحي صنعتي استان قرار دارند. 
عزيزمحمدي با بيان اينكه با همت مسووالن پايش 
خوبي بابت حفظ اين واحده ها وجود دارد، تاكيد كرد: 
بايد تالش شود سرمايه گذاري جديد با رشد فزاينده 
صورت گيرد و با توجه به ظرفيت هاي استان از جمله 
نفت، گاز و كشاورزي پروژه هاي خوبي اجرا شده و 

صنايع تبدلي مي تواند رونق يابد.

ايسنا|يك عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است 
كه هرچند در طول سال هاي گذشته اتاق بازرگاني 
تالش كرده در حوزه هاي مختلف خود را فعال كند 
اما محدوديت س��هم اين تش��كل در اقتصاد باعث 
ش��ده كه اين فعاليت ها تاثيري ج��دي از خود بر 
جاي نگذارد. سيدرضي حاجي آقاميري اظهار كرد: 
متاس��فانه و با وجود آنكه در طول تمام س��ال هاي 
گذشته صحبت از گسترش نقش بخش خصوصي 
در اقتصاد كشور وجود داشته و اتاق بازرگاني نيز با 
گسترش حوزه فعاليت خود تالش كرده در تمامي 
بخش هاي اقتصادي حضور داشته باشد اما شرايط 
اقتصاد ايران هيچگاه اجازه نداده آنچه در برنامه هاي 
كالن اتاق وجود داش��ته، اجرايي شود. به گفته او، 
براي آنكه اتاق بازرگاني بتواند نقشي مهم و محوري 
در تمامي حوزه ه��ا از تجارت گرفت��ه تا صنعت و 
توليد ايف��ا كند، بايد پيش از هر چي��ز، حوزه نفوذ 
بخش خصوصي در اقتصاد افزايش يابد. اين فعال 
اقتصادي بخش خصوصي با بي��ان اينكه نفوذ اين 
بخش در اقتصاد ايران بسيار ناچيز است، گفت: ما در 
هر نقطه اي كه نگاه مي كنيم اثري از دولت مي بينيم. 
دولت و بخش هاي دولتي در تمامي حوزه ها حضور 
دارن��د و زماني كه آنها باش��ند، رقابت براي بخش 
خصوصي واقعي سخت مي شود. آقاميري افزود: در 
چنين شرايطي بخش خصوصي يا تضعيف شده و 
عمال كنار مي رود، يا تنها مجبور مي شود در حوزه 
محدود فعاليت خود كار كند. او نتيجه گيري كرد كه 
در چنين فضايي نه تنها نمي توان انتظار داشت كه 
اتاق بازرگاني به عنوان يك عامل تاثيرگذار در عرصه 
اقتصاد توليدي و صنعتي اعالم وجود كند كه حتي 
نقشي كه اين نهاد تاكنون داشته نيز با وجود تمام 
شرايط سختي حفظ شده كه در طول اين سال ها 

برخالف مسير مدنظرش شكل گرفته اند.

ايرنا|آمار عملكرد واحدهاي فوالدس��ازي عمده 
كش��ور در ۸ ماه منتهي به آبان س��ال جاري نشان 
داد كه توليد فوالد مياني )خام( به رقم ۱6 ميليون 
و 6۴۰ هزارتن رس��يد كه نس��بت به دوره مشابه 
پارسال ۱۸ درصد رشد نشان مي دهد. آمار انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايران نشان مي دهد، در مدت 
مشابه سال گذشته، ۱۴ ميليون و ۱6۹ هزار تن فوالد 
خام )مياني( توليد شد. عالوه براين كل محصوالت 
فوالدي توليدي در اين م��دت ۱۴ ميليون و ۲۳۲ 
هزار تن بود و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
)۱۲ ميليون و ۹۹۳ هزار تن( ۱۰ درصد رشد را ثبت 
كرد. آمار مربوطه نشان مي دهد، توليد بيلت و بلوم 
)شمش( در اين بازه زماني به ۹ ميليون و ۲۵۸ هزار 
تن رسيد كه ۲۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته دارد. همچنين توليد اسلب )شمش( 
در اين م��دت با رقم ۷ ميلي��ون و ۳۸۲ هزارتن در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد 
نشان مي دهد؛ ميزان توليد آهن اسفنجي نيز در ۸ 
ماه نخست سال جاري، ۱۷ ميليون و ۳6۳ هزارتن 
بود كه در مقايس��ه با ۱۴ ميلي��ون و 6۰۰ هزار تن 
عملكرد دوره مش��ابه پارس��ال ۱۹ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. بررس��ي آماري همچنين نشان 
مي ده��د، در زمينه صادرات فوالد در مدت ۸ ماهه 
نخست سال جاري صادرات فوالد خام )مياني( به 
رقم ۳ ميليون و ۳۵۳ هزارتن رسيد كه نسبت به ۴ 
ميليون و ۲۲۵ هزارتن مدت مشابه سال ۹6 كاهش 

۲۱ درصدي دارد.

  دو راه، براي برون رفت از چنين بحراني 
اس�ت متصور اس�ت كه بس�تگي دارد به 
اينكه دولت بخواهد به كداميك تن بدهد؛ 
نخستين راه و بهترين نسخه اين است كه 
دالر 4۲۰۰ تومان�ي از چرخه اقتصاد حذف 
شود. و چنانچه قرار است يارانه اي هم داده 
ش�ود به افراد نيازمند، به صورت مستقيم 
باش�د. چراكه دالر 4۲۰۰ توماني نه تنها به 
دست مردم نمي رس�د، بلكه براي عده اي 
زمينه رانت را ايجاد مي كند. اما چنانه دولت 
نخواهد تن به چنين كاري بدهد و دالر 4۲۰۰ 
توماني همچنان پابرجا باشد، راه ديگر اين 
اس�ت كه بازار ثانويه بدون دخالت دولت و 
به صورت كامال آزاد به كار خود ادامه دهد. 
يعني همه ارزي كه وارد كشور مي شود بدون 

هيچ كف و سقفي وارد اين سامانه شود

برش
  صادركنن�ده مجبور اس�ت ارز حاصل 
از ف�روش كاالي�ي را كه ب�ا قيمت ب�اال از 
توليدكننده تهيه كرده ب�ا فرمول نيمايي 
عرضه كند. آيا چنين درخواستي منطقي 
اس�ت؟ در اي�ن فرايند چه كس�ي متضرر 
مي ش�ود؟ خب معلوم اس�ت صادركننده. 
چون كاالي مورد نيازش را گران خريده اما 
بايد ارز حاصل از فروش محصولش را ارزان 
بفروشد. براين اساس، عرضه ارز در سامانه 
نيما يعني ض�رر و زي�ان و برنگرداندن ارز 
يعني تخلف. صادركننده نه كم عقل است 
كه كااليي را كه گراني خريده ارزان بفروشد 
و نه خائن است كه بخواهد ارز را برنگرداند. 
اما بااين شيوه اي كه تعيين شده، نمي داند 
چه كند؟ اينجا سياست گذار بايد بياييد و 

بگويد كه صادركننده چه كار بكند؟

برش



15 جهان

اظهارات جرومي پاول به رشد بازارهاي سهام انجاميد

تایوان از جامعه جهاني براي مقابله با پكن درخواست كمك كرد 

احتياط فدرال رزرو در اتخاذ سياست هاي سختگيرانه پولي

فراخوان چين براي روز نبرد

گروه جهان| طال تسليمي| 
در پ��ي انتش��ار گزارش مثب��ت نرخ اش��تغال زايي در 
اياالت متحده در جمعه، رييس بانك مركزي اين كشور 
يك ارزيابي خوش بينانه از چش��م انداز اقتصادي ارايه و 
نگراني ها را از كند شدن روند رشد در سال 2019 كاهش 
داد. جرومي پاول در اش��اره به س��قوط ارزش سهام در 
معامالت پنج شنبه و خسارت هاي عمده سرمايه گذاران 
بازار سهام در ماه دسامبر، گفت بازارها در ارزش گذاري 
بر مخاطرات براي اقتصاد اياالت متحده »خيلي جلوتر 
از داده ها« پيش رفته ان��د. ابراز خوش بيني پاول درباره 
چشم انداز اقتصادي و همچنين وعده او مبني بر پيشبرد 
محتاطانه برنامه تشديد سياست هاي پولي، با واكنش 

مثبت سرمايه گذاران و بازارهاي سهام همراه شد.
به نوشته فايننشال تايمز، رييس فدرال رزرو در كنفرانسي 
در آتالنتا گفت: »باتوجه به داده ها، به نظر مي رسد كه 
اقتصاد در مسير قرار دارد و در سال جديد، روزهاي خوبي 
را شاهد خواهيم بود.« اما جداي از اظهارات تسكين دهنده 
درباره س��المت بزرگ ترين اقتصاد جهان، پاول گفت 
كه فدرال رزرو در زمينه تش��ديد سياس��ت هاي پولي 
رويكردي »بردبارانه« در پيش خواهد گرفت. در پي اين 
اظهارات پاول، ارزش شاخص سهام »اس اند پي 500« 

در نيويورك 3.4 درصد افزايش يافت.
اظه��ارات اطمينان دهنده پ��اول همچنين نگراني ها 
از تاثي��رات تنش هاي تجاري امري��كا و چين و كاهش 
چشم انداز سود ش��ركت ها در امريكا در پي هشدار اِپل 
درباره سود اين شركت در روز چهارشنبه را كاهش داد. 
اين در حالي بود كه نشانه هاي آماده شدن اقتصاد جهاني 
براي كاهش س��رعت رش��د پيش تر بازارها را متحمل 
ضربه شديدي كرده بود. اين بيانات رييس بانك مركزي 
همچنن به معن��اي فضاي تنفس ب��راي دولت دونالد 
ترامپ در ميانه درگيري هاي كاخ سفيد و دموكرات هاي 
مجلس نمايندگان است كه به تعطيلي بخش هايي از 

دولت منجر شده. 
كوين هاست رييس شوراي مشاوران اقتصادي كاخ سفيد 
روز پنج شنبه با هشدار دادن درباره چشم انداز كاهش سود 

ش��ركت هايي كه محصوالت خود را در چين به فروش 
مي رساندند، نگراني ها درباره كاهش رشد اقتصادي را 
تشديد كرد. اما لري كودالو مشاور اقتصادي ترامپ در 
اظهاراتي در تلويزيون بلومبرگ، چنين ديدگاهي را رد 
كرد و گفت: »كمي س��اده انگارانه و نادرس��ت است كه 
بگوييم همه اين شركت هاي امريكايي قرار است متحمل 
خسارت شوند. تصوير موجود خيلي بهتر و خوش بينانه تر 

است و هيچ ركود اقتصادي پيش بيني نمي شود.«
با س��قوط بازارها در هفته ه��اي اخير، ترامپ بر س��ر 
برنامه هاي فدرال رزرو براي افزايش نرخ بهره به شدت 

به پاول حمله ك��رد. انتقادهاي ترامپ از عملكرد بانك 
مركزي كه اتفاقي بي سابقه در تاريخ نوين امريكا محسوب 
مي شود، نگراني هايي را درباره استقالل اين نهاد مالي 
در پي داشت. اما پاول روز جمعه بر استقالل خود تاكيد 
كرد و در پاسخ به سوالي درباره استعفا دادن از سمتش 

به خواست ترامپ گفت كه چنين كاري نخواهد كرد.
مساله  ديگري كه بر عملكرد مثبت بازارهاي سهام تاثير 
داش��ت، عقب نش��يني پاول از اظهارات پيشين درباره 
عمليات فدرال رزرو براي كاهش ترازنامه به عنوان بخشي 
از اقدامات در بازگشت از سياست هاي تسهيل شده پولي، 

بود. پاول ماه پيش گفته بود كه برنامه كاهش ترازنامه 
بانك مركزي بطور خودكار انجام مي شود و اين مساله به 
سقوط شديد بازارهاي اياالت متحده انجاميده شد. اما 
پاول روز جمعه گفت كه اگرچه باور ندارد كه نوسانات بازار 
به دليل نگراني ها از كاهش ترازنامه بوده باشد، اما فدرال 
رزرو در صورت نياز، »بي ترديد« سياست خود را در قبال 

ترازنامه بانكي تغيير خواهد داد.
آمارهاي منتشر شده در ساعات اوليه روز جمعه از اين 
مساله حكايت داشتند كه اقتصاد اياالت متحده در ماه 
گذشته )دسامبر( بيشترين افزايش در اشتغال زايي را 

ش��اهد بوده و افزايش دستمزدها نيز با سرعت باالتري 
صورت گرفته است. به گزارش وزارت كار اياالت متحده، 
اشتغال در بخش هاي غيركشاورزي در ماه دسامبر برابر 
با 312 هزار فرصت شغلي افزايش داشت كه تقريبا دو 
برابر انتظار كارشناسان اقتصادي بود. اشتغال زايي به ويژه 
در بخش هاي خدمات بهداشت و درمان و كارخانه هاي 
توليدكننده مواد غذايي و نوشيدني افزايش داشت. در 
همين حال، افزايش دستمزدها در ماه دسامبر در قياس 
ساالنه به 3.2 درصد رسيد كه سريع ترين رشد از سال 
2009 تاكنون محسوب مي شود. رشد دستمزدها در 
قياس با ماه نوامبر هم 0.4 درصد افزايش داشت كه بيشتر 

از انتظارات كارشناسان اقتصادي بود.
در واكن��ش ب��ه اين آماره��ا و اظهارات پ��اول، ارزش 
شاخص هاي سهام در بازارهاي اياالت متحده باال رفت. 
عالوه بر رشد شاخص اس اند پي، ارزش شاخص هاي 
»نزدك كامپوزي��ت« و »داو جون��ز« به ترتيب 4.3 و 
3.3 درصد افزايش يافت. با كاهش حراج سهام در پي 
كاهش نگراني و ترس سرمايه گذاران، بهره وري اوراق 
قرضه 10 ساله دولت امريكا 11 واحد افزايش يافت و 
به 2.66 درصد رسيد. )افزايش بهره وري اوراق قرضه 
به معناي كاهش ارزش آن اس��ت.( كري��س راپكاي 
كارش��ناس اقتصادي در شركت خدمات مالي »گروه 
مالي ميتسوبيش��ي« گفت: »باتوجه به خوانش امروز 
از شرايط اش��تغال زايي، اقتصاد امريكا در مسير رشد 
قرار دارد و به همين دليل بايستي راهي طوالني براي 
اطمينان دادن به سرمايه گذاران مضطرب در بازارهاي 
مالي را ط��ي كنيم و ب��ه آنها بقبوالنيم كه آس��مان 

چشم انداز اقتصادي 2019 تيره و تار نيست.«
در همين حال، برخي كارشناس��ان اقتصادي هشدار 
داده اند كه اگرچه گزارش اش��تغال زايي ماه دس��امبر 
مثبت بوده، اما لزوما به معناي روزهاي شيرين پيش رو 
نيست. به عالوه، در اين گزارش تاثيرات تعطيلي موقت 
بخش هايي از دولت امريكا را كه وارد هفته سوم خود شده، 
در نظر نگرفته است. در پي اين تعطيلي نزديك به 800 

هزار كارمند فدرال بدون دستمزد مانده اند.

گروه جهان|
 »ب��راي جنگ آماده باش��يد.« اين نخس��تين دس��تور 
رييس جمهوري چين در س��ال 2019 است كه خطاب 
به ارتش اس��ت. مناقشه درياي جنوبي چين، باال گرفتن 
اختالفات با تايوان و تنش هاي تجاري با اياالت متحده، 
شي جين پينگ را واداشته تا در نشست كاري كميسيون 
مركزي نظامي در چين ارتش را به منظور آمادگي در برابر 

جنگ فرابخواند.  
به گزارش شينهوا، رييس جمهوری و فرمانده کل قوا به 
ارتش آزادی بخش خلق چين دستور داده برای مبارزه و 
جنگ آماده شوند چرا كه اين كشور با خطرات و چالش های 
بی سابقه ای مواجه است. شی جين پينگ در نشست کاری 
کميسيون مرکزی نظامی چين در پکن با اشاره به شرايط 
خاص چين تاکيد کرده نيروهای مسلح بايد برای جنگ و 
يک مبارزه جامع نظامی از نقطه شروع جديد آماده شوند. 
همزمان با انتشار خبر آزمايش قوی ترين بمب غير هسته ای 
چين موسوم به »مادر همه بمب ها«، شي جين پينگ گفته: 
»تمام نيروهای مسلح كشورش بايد درک درستی از روند 
امنيت و توسعه چين داشته باشند، آگاهی خود را از خطر، 
بحران و جنگ افزايش دهند و تالش های جامع را برای 
آماده س��ازی مبارزه به منظور انجام وظايف تعيين شده 

توسط حزب و مردم انجام دهند.«
فرمانده کل قواي چين گفته: »جهان امروز دچار تغييرات 
بی نظيری در صد سال اخير ش��ده و چين نيز در مقطع 
راهبردی حساسی قرار دارد و با چالش ها و خطرات فراوان 

قابل پيش بينی و غيرقابل پيش بينی روبرو است. به همين 
دليل آمادگی برای جنگ و مبارزه بايد عميق تر ش��ود تا 
يک پاسخ کارآمد در شرايط اضطراری فراهم شود.«  شی 
جين پينگ همچنين در اين جلسه نخستين فرمان نظامی 
س��ال 2019 ارتش را امضا کرد که بر اساس آن نيروهای 
نظامی در سال جاری آموزش و تمرينات نظامی پيشرفته 
را تمرين خواهند کرد. در همين حال گلوبال تايمز نوشته، 
شرکت بزرگ اسلحه سازی نورينكو چين قوي ترين بمب 
اين كشور را هفته گذشته توسط يک بمب افکن 6K-H در 

مکانی ناشناخته با موفقيت آزمايش کرده است. 

     نگراني تايوان از پكن 
همزمان با اين كه خبر دستور رييس جمهوري چين به 
ارتش منتشر شد، تسای اينگ ون رئيس جمهور تايوان، 
كه اين روزها اختالفاتش با پكن ش��ديدا باال گرفته از 
جامعه جهاني خواست به تايوان براي مواجهه با چين 
کمک کند. شی جين پينگ چند روز پيش در پي توسعه 
همكاري هاي تايوان و امريكا به ويژه در بخش نظامي، 
بر موضع خود درباره پيوس��تن تاي��وان به چين تاکيد 
کرده و گفته بود در اين باره حق اس��تفاده از زور را برای 
خود محفوظ می داند. تسای شنبه با اشاره به اظهارات 
شی گفته: »اميدواريم که جامعه بين المللی اين مساله 
را ج��دی بگيرد و با اعالم حماي��ت، به ما کمک کند.« 
به گزارشي بي بي سي، با به قدرت رسيدن کمونيست ها 
در چين و گريختن اعضای دولت ملی گرا به تايوان، اين 

جزيره از 1949 عمال از چين استقالل يافته، اما از آنجا 
که چين همچنان آن را تحت حاکميت خود می داند، 
کشورهای معدودی با تايوان روابط ديپلماتيک رسمی 
دارند. تسای اينگ  ون گفته حاضر است بدون قيد وشرط 
با چين مذاكره كند اما چين می گويد تايوان بخش��ی 

جدايی ناپذير و غيرقابل مذاکره از اين كشور است. 
شی جين پينگ گفته تايوان می تواند در قالب »يک کشور، 
دو نظام« به چين بازگردد. اين مدل در مورد هنگ کنگ 
نيز اجرا شده است. تسای، که پيش تر چنين پيشنهادی را 
رد کرده، گفت چين بايد تلقی خود از خواست مردم تايوان 
را اصالح کند و متوجه شود که زورگويی در اين خصوص 

راهگشا نيست. 

     تنش درياي جنوبي 
يكي ديگر از دغدغه هاي ش��ي جين پينگ باال گرفتن 
تنش ها در دري��اي جنوبي چين و حض��ور پررنگ تر 
اياالت متحده در حياط خلوت پكن است. در تازه ترين 
مورد، وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( به رغم آگاهی بر حق 
مالکيت و تماميت ارضی چين در دريای چين جنوبی، 
از متحدانش در اقيانوس آرام خواسته تا حضور نظامی 
خ��ود را در اين دريا، برای مقابله با چين افزايش دهند. 
به گزارش استريپس، رندی ش��ريور معاون وزير دفاع 
امور آسيا و اقيانوسيه پنتاگون، هفته گذشته گفته بود: 
»نفوذ عملياتی چين در جنوب اقيانوس آرام که شامل 
کمک به سياستمداران و تامين مالی و سرمايه گذاری 

در پروژه های زيربنايی جزاير کوچک است، افزايش يافته 
و آنچه به طور بالقوه فشار بيشتری بر چين وارد می كند 
حضور هرچه بيشتر ساير شرکا و متحدان در دريای چين 
جنوبی است.« ناوهای امريکايی در ماه های گذشته بارها 
وارد مناطقی از دريای جنوبی شده اند و پکن برای دور 
کردن آن ها ناوهای خود را به تعقيب شان فرستاده است. 
چين بر 85 درصد از دريای چين جنوبی ادعای مالکيت 
دارد که اين ادعا بارها از طرف کش��ورهای همس��ايه 
چين رد شده اس��ت. با اين حال پکن از 2013 ساخت 
جزاير مصنوعی در اين دريا را آغاز کرده و اين جزاير به 
پايگاه های نظامی و تسليحاتی چين تبديل شده است. 

     ادامه جنگ تجاري 
گرچه هياتي از اياالت متحده با هدف رفع اختالفات تجاري 

چين و امريكا، دوشنبه )فردا( راهي پكن مي شود اما ناظران 
بر اين باورند كه هيچ اميدي كه پايان جنگ تجاري اقتصاد 

اول و دوم جهان، حداقل در آينده اي نزديك، نيست. 
پس از اعمال تعرفه های تالفی جويانه، رهبران دو كشور 
دس��امبر سال گذش��ته توافق کردند افزايش تعرفه ها را 
90روز متوق��ف کنند؛ اما اقتصاددانان ب��ر اين باورند که 
اي��ن زمان برای حل اختالفات گس��ترده دو طرف كافي 
نيس��ت. اين در حالي اس��ت كه جنگ تجاری در 2018 
ميالدي ميلياردها دالر برای هر دو طرف هزينه داش��ته؛ 
و چين با کمترين رش��د اقتصادي خود از بحران جهانی 
تاکنون روبروست. ناظران اقتصادي معتقدند كه كاهش 
رشد اقتصادي چين در نتيجه تنش هاي تجاري، بر رشد 
اقتصادي امريكا و فعاليت شركت هاي بزرگ امريكايي نيز 

تاثير منفي خواهد گذاشت. 

دريچه

كوتاه از منطقه

هشدار جليقه زردها به ماكرون: 
با مردم مثل گدا رفتار نكن

گروه جهان|گروهي مرتبط با جليقه زردها در نامه اي 
شديداللحن به رييس جمهوري فرانسه نسبت به رفتار 
با مردم مثل گداها هشدار داده و مناظره سراسري وي 
را رد كرده و خواس��تار كاهش ماليات شدند. به گزارش 
راش��اتودي، اين مطلب در فيس بوك گروه »فرانس��ه 
خش��مگين« با 300 هزار حامي جليقه زردها پس��ت 
شد. اين معترضان به امانوئل ماكرون، رييس جمهوري 
فرانسه هشدار دادند: »اگر شما به اين اوضاع ادامه دهيد 
و شما و همكارانتان به مردم به چشم گدا نگاه كنيد، اين 
خشم به انزجار و نفرت بدل مي شود.« اين مانيفست سه 
صفحه اي از س��وي گروه فرانسه خشمگين همچنين 
دعوت ماك��رون براي حضور در مناظره ملي را رد كرده 
است؛ رييس جمهوري اين درخواس��ت را در پاسخ به 
اعتراضات خشونت باري مطرح كرد كه فرانسه را از نوامبر 
2018 در آشوب قرار داده است. آنها در اين نامه نوشتند: 
»مناظره سراسري، يك تله سياسي است كه هدفش 
از ميان برداشتن مساله اي اس��ت كه رهبري كشور را 
به شدت به وحشت انداخته است.« جليقه زردها همچنين 
خواستار كاهش چشمگير تمامي ماليات هاي اعمال 
شده روي كاالهاي ضروري براي مردم فرانسه شده اند. 
اعتراضات در فرانس��ه به نظر در روزهاي اخير كاهش 
داش��ته اما فعاالن جليقه زردها درخواست هاي شان را 
در رسانه هاي اجتماعي براي برگزاري راهپيمايي هاي 
جديد در نخستين شنبه 2019 در پاريس، ليون، بوردو، 
تولوز، استراسبورگ و ساير شهرها منتشر كردند. تاكنون 
برخي از رهبران مشهور اين جريان به اتهام فراخوان براي 

برگزاري تجمعات غيرقانوني بازداشت شده اند. 

 12كشور امریكایي مادورو
را به رسميت نمي شناسند

گروه جهان|وزراي خارجه 12 كشور امريكاي التين 
و كانادا از اعضاي گروه ليما با اشاره به آغاز قريب الوقوع 
دور دوم رياس��ت جمهوري نيكالس مادورو، تاكيد 
كردند كه دولت هايشان او را به عنوان رييس جمهوري 

ونزوئال قبول ندارند و به رسميت  نمي شناسند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، گروه 14 عضوي ليما 
پس از نشستي در پايتخت پرو براي بررسي راه هاي 
افزايش فشارهاي بين المللي بر كاراكاس تاكيد كرد 
دولت سوسياليست مادورو را تاييد نمي كند. مادورو 
در انتخابات 20 مه كه اصلي ترين احزاب اپوزيسيون 
آن را بايكوت و بسياري در جامعه بين المللي از جمله 
اياالت متحده آن را محكوم كردند، مجددا به عنوان 
رييس جمهوري ونزوئال انتخاب شد. اين گروه كه كانادا 
هم عضو آن اس��ت، تاكيد دارد مادورو بايد به تدريج 
قدرت را به مجلس ملي تحت كنترل اپوزيس��يون 
انتقال دهد تا انتخاباتي آزاد در ونزوئال برگزار ش��ود. 
نستور پوپوليزيو وزير خارجه پرو گفته اين گروه در 
آستانه آغاز به كار مادورو در 10 ژانويه )20 دي( يك 
پيام سياسي قدرتمند ارسال كرده است: »اصلي ترين 
پيام قطعا عدم به رسميت شناختن دوره جديد رژيم 
ونزوئاليي است. اين خيلي مهم است كه گروه ليما اين 
بيانيه را صادر كرده تا به اعمال فشار با هدف احياي 

دموكراسي در ونزوئال ادامه دهد.« 
خورخه آريزا وزير امور خارجه ونزوئال با انتقاد از ليما، 
اين گروه را به طراحي »كودتا زير نظر امريكا« متهم 
كرده و گفت��ه از اعالميه عجي��ب و غريب اين گروه 

حيرت زده است.

دادستاني كل ارایه فهرست 
اتهامات نتانياهو را تایيد كرد 
گروه جهان|شاي نيتسان دادستان كل سرزمين هاي 
اش��غالي اراي��ه فهرس��ت اته��ام عليه نخس��ت وزير 
رژيم صهيونيستي را درباره دريافت رشوه در پرونده هاي 
روزنامه يديعوت آحارونوت، ش��ركت ارتباطات بزك و 
تقلب و بي اعتمادي در پرونده معروف به 1000 تاييد كرد. 
به گزارش اي24 نيوز، منابع آگاه گفته اند در دادستاني 
كس��اني كه در بحث هاي داخلي مش��اركت داشتند، 
معتقدند نيتس��ان ترجيح مي دهد كه نتانياهو پس از 
برگزاري جلس��ه تفهيم اتهام دريافت رشوه در پرونده 
يديعوت آحارونوت، بزك، تقلب و خيانت در امانت در 
پرونده محاكمه شود. نتانياهو در سفرش به برزيل گفته 
بود، حتي اگر عليه او فهرست اتهامي ارايه شود، استعفا 
نخواهد كرد و در ادامه پرس��يده بود، اگر نخس��ت وزير 
پس از تفهيم اتهام اس��تعفا كند، چه مي شود، آيا پس 
از آن پرونده اتهامش بسته مي شود. اي24 نيوز نوشته، 
مسووالني در پارلمان نس��بت به تالش هاي احتمالي 
همكارانشان براي بستن پرونده يديعوت آحارنوت و ارايه 
ندادن فهرست اتهام هشدار دادند. با وجودي كه نيتسان 
هنوز موضع رس��مي خود را درباره اين پرونده ها اعالم 
نكرده اما چنين شايعاني شنيده مي شود و دادستاني در 
ميان نگراني  از تالش هاي برخي براي تغيير موضعش، 
راي خود را پايان ماه فوريه اعالم خواهد كرد. نتانياهو با 
امكان ارايه فهرست اتهام در پرونده هاي فساد روبروست 
و اين پرونده ها را توطئه چپ گراها، اصحاب مطبوعات با 
هدف براندازي خود مي داند. پيش تر نخست وزير اسراييل 
تصميم گرفته بود انتخابات پارلماني زودهنگام را در ماه 

آوريل برگزار كند.

فرار مالياتي 2۰ ميليارد یورویي 
گوگل در اروپا

گروه جهان| بر اس��اس اس��ناد و مدارك ارايه ش��ده 
توسط اتاق بازرگاني هلند، شركت گوگل يكي از چهار 
غول بزرگ اينترنتي امريكايي و جهان، 201۷ بيش از 
19.9ميليارد يورو )22.۷ميليارد دالر( از طريق شركت 
محلي خود به برمودا يكي از بهشت هاي مالياتي، منتقل 
كرده و از پرداخت ماليات براي فعاليت هاي واقعي خود 
در اتحاديه اروپا فرار كرده اس��ت. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، ميزان پول منتقل ش��ده توسط شركت تابعه 
گوكل در هلند، به حساب يك شركت مجازي وابسته 
به گوگل در برمودا، ٤ ميليارد يورو بيشتر از 2016 بوده 
است. اين در حالي است كه ماليات پرداختي اين شركت 
طبق اسناد مالي ارايه شده به اتاق بازرگاني هلند فقط 
3.4ميليون يورو بوده اس��ت. ش��ركت مادر گوگل در 
كاليفرنيا بر اساس گزارش بلومبرگ، در 2016 از طريق 
شركت تابعه خود در هلند مبلغ 15.9 ميليارد يورو به يك 
شركت مجازي در برمودا انتقال داده است. شركت هاي 
تابعه گ��وگل در خارج از امريكا، درآمد حاصله را به يك 
شركت تابعه، از جمله شركت هايي وابسته به ُهلدينگ 
گوگل در ايرلند ارس��ال مي كنند؛ اين شركت وابسته 
به ُهلدينگ گوگل در ايرلند ك��ه درآمدهاي حاصله از 
فعاليت هاي ديگر شركت هاي تابعه گوگل در كشورهاي 
اروپايي و ديگر كشورها را دريافت مي كند، دفتر مركزي 
خود را در برمودا يكي از بهشت هاي مالياتي جهان داير 
كرده است؛ جايي كه هيچ مالياتي پرداخت نمي شود. 
يك تكنيك بهينه سازي مالياتي موسوم به »ساندويج 
هلندي« به غول اينترنتي گ��وگل اجازه مي دهد كه از 

پرداخت ميلياردها دالر ماليات در سال فرار كند.

استقالل كليساي ارتدوكس 
اوكراین از كليساي روسيه

گروه جهان| كليس��اي ارتدوكس اوكراين شنبه در 
جريان مراسمي كه در استانبول برگزار شد، بطور رسمي 
راه خود را از كليساي روسيه جدا كرد. كليساي ارتدوكس 
يكي از ابزارهاي تسلط روسيه بر اوكراين به شمار مي رفت. 
دو كش��ور از زمان الحاق كريمه به خاك روسيه روابط 
پرتنشي دارند. به نوشته يورونيوز، سندي كه بر اساس آن 
استقالل كلسياي ارتدوكس به رسميت شناخته مي شود 
طي اين مراسم توسط پاتريارك بارتولومه اسقف اعظم 
كلسياي جهاني ارتدوكس در قسطنطنيه به امضا رسيد. 
تصميم كليس��اي جهاني ارتدوكس براي به رسميت 
شناختن جدايي كليساي ارتدوكس اوكراين از كليساي 
روسيه و اعطاي استقالل به رهبر مذهبي كليساي كي يف 
ماه اكتبر اعالم و رسانه اي شده بود. روسيه ضمن اعتراض 
شديد به اين تصميم اعالم كرده همه پيوندهاي خود را با 
سراسقف قسطنطنيه )استانبول( قطع مي كند. سرگئي 
الوروف وزير خارجه روس��يه، در زمان اعالم شدن اين 
تصميم، آن را »نامترقبه« و حركتي با انگيزه هاي سياسي 
توصيف كرده و گفته: »باتوجه به اينكه فرس��تاده ويژه 
اياالت متحده امريكا از حركت بارتولومه حمايت مي كند، 
مي شود فهميد ماجرا از كجا آب مي خورد.« كليساهاي 
اوكراين قرن ها تحت نظارت و اختيار رهبران كليساي 
ارتدوكس روسيه فعاليت مي كردند. كليساي ارتدوكس 
اوكراين از زمان اس��تقالل اين كشور از روسيه در سال 
1992 همواره خواس��تار جدايي از س��يطره كليساي 
ارتدوكس اين كشور هم بوده است؛ اما نه سراسقف هاي 
روس و نه عالي ترين مقامات مذهبي ارتدوكس، حاضر 

به پذيرش اين خواسته نبودند.
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ترامپ: الزم شود دولت براي 
سال ها تعطيل مي ماند

گروه جهان| نش��اني از توافق ميان كاخ س��فيد و 
دموكرات ها براي بازگش��ايي تعطيلي بخش هايي 
از دولت امريكا كه از چند روز پيش تعطيل ش��ده، 
ديده نمي شود. دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت 
متحده، گفته ب��راي تامين منابع مال��ي و مجراي 
قانوني ساخت ديوار مكزيك اگر الزم شود »وضعيت 
فوق العاده« اعالم و با استفاده از اختيارات آن ساخت 
ديوار حائلي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري 

وعده داده بود را عملي خواهد كرد.
به نوشته بي بي سي، نانسي پلوسي رهبر دموكرات هاي 
كنگره ه��م گفته قانون گذاران ه��م حزب او حاضر 
هستند لوايح بودجه بخش هاي  مختلف تعطيل شده 
دولت را به تصويب برسانند، اما بحث درباره بودجه 
درخواستي براي احداث ديوار بايد پس از بازگشايي 
دولت و بطور جداگانه طرح شود. پلوسي رييس جديد 
مجلس نمايندگان و چاك شومر رهبر دموكرات ها در 
مجلس سنا براي ادامه مذاكره با ترامپ به كاخ سفيد 
رفتند، اما همچون جلسه روز چهارشنبه دست خالي 
بيرون آمدند. ترامپ در ابتدا ديدار روز جمعه خود با 
سناتور چاك شومر و نانسي پلوسي را »بسيار سازنده« 
توصيف كرد؛ اما دقايقي بعد به خبرنگاران گفت كه 
براي رسيدن به هدف خود اگر الزم شود پاي تعطيلي 
طوالني مدت دولت هم خواهد ايستاد. او همچنين 
تاكيد كرد كه اگر الزم شود، مي تواند با اعالم وضعيت 
فوق العاده در كشور و بدون نياز به كنگره، براي احداث 
ديوار مكزيك اقدام كند. ترامپ گفت: »من به آنچه در 
حال انجامش هستم، افتخار مي كنم. من اسمش را 
تعطيلي دولت نمي گذارم. به نظر من اين كاري است 
كه بايد براي تامين امنيت و منافع كشور انجام دهم.«

بحث تامين بودجه ساخت ديوار مكزيك در حالي 
دوباره باال گرفته و به تعطيلي طوالني مدت بخش هايي 
از دولت انجاميده كه ترامپ گفته بود كاري مي كند 
مكزيك هزينه ساخت ديوار را تقبل كند. اما او اكنون 
اصرار دارد كه هيچ اليحه بودجه اي كه احداث ديوار 
مورد نظر او را تامين نكند، امضا نخواهد كرد. بن بست 
سياسي در واشنگتن حدود 800 هزار كارمند دولت 
فدرال امريكا را از روز 22 دسامبر گذشته بدون حقوق 

گذاشته است. 
ترامپ در اليحه بودجه درخواستي خود 5 ميليارد 
دالر براي احداث بخش هايي ازديوار مكزيك تقاضا 
كرده است. دموكرات ها مي گويند با تخصيص بودجه 
براي تحكيم موانع مرزي مشكلي ندارند و حاضرند 
يك ميليارد و 300 ميليون دالر براي اين بازسازي و 
مقاوم سازي تخصيص دهند، اما با نحوه درخواست و 
طرح كاخ سفيد براي احداث اين ديوار موافق نيستند.

تركيه ميزبان نشست افغانستان، 
پاكستان و طالبان

رييس جمه��ور تركي��ه در دي��دار ب��ا عمران خان 
نخست وزير پاكستان، گفته نشست سه جانبه رهبران 
تركيه، پاكستان و افغانس��تان در استانبول پس از 
انتخاب��ات 31 مارس برگزار مي ش��ود. ب��ه گزارش 
آناتولي، عمران خان كه به تركيه سفر كرده بود هم 
گفته پاكس��تان در حال حاضر به انج��ام مذاكرات 
ميان طالبان و افغانستان كمك مي كند. نخست وزير 
پاكستان گفته: »منتظر نشست استانبول هستم و 
اميدوارم افغانستان، پاكستان و تركيه بتوانند به اين 
روند صلح كمك كنند.« عمران خان به دعوت رجب 
طيب اردوغان سفري دو روزه به تركيه داشته است. 

جفري نماينده امريكا در 
ائتالف جهاني عليه داعش 

جيمز جفري، ديپلمات كهنه كار به سمت نماينده 
ويژه امريكا در ائتالف جهاني عليه داعش منصوب شده 
است. به گزارش رويترز، جفري نماينده كنوني امريكا 
در امور سوريه است كه با حفظ اين سمت، عهده دار 
نمايندگي كشورش در ائتالف جهاني عليه داعش 
خواهد شد. وزارت خارجه امريكا اعالم كرده، جفري 
مسووليت روابط وزارت خارجه امريكا با ائتالف جهاني 
عليه داعش و هماهنگي ها جهت اجراي فرمان ترامپ 
براي خروج نيروهاي امريكايي از سوريه را برعهده دارد.

 مرگ 20هزار كارگر هندي
در عربستان و امارات

وزارت خارج��ه هند اعالم ك��رده 28 ه��زار و 523 
كارگر هندي جان خود را در كشور هاي عرب حوزه 
خليج فارس در 5 سال گذش��ته از دست داده اند كه 
بيش از 20 هزار تن فقط در عربستان سعودي و امارات 
ج��ان باخته اند. به گزارش تايم��ز او اينديا، »وي كي 
سينگ« مش��اور وزير خارجه هند گفته بيشتر آمار 
مرگ و مير كارگران هندي در عربستان بوده است. 
شركت هاي خصوصي هند با وعده زندگي بهتر و درآمد 
بيشتر كارگران را به كشورهاي مختلف اعزام مي كنند.

احتمال مشاركت نكردن 
اتحاديه ميهني در دولت محلي

تشديد اختالفات و بروز تنش هاي داخلي بين دو حزب 
عمده كرد عراقي اتحاديه ميهني كردستان عراق را در 
آستانه مشاركت نكردن در دولت اقليم كردستان قرار 
داده است. اين حزب در سال هاي گذشته همواره يكي 
از احزاب حاضر در دولت محلي بوده است. به گزارش 
ايرنا، احتماال حزب دموكرات كردستان عراق به همراه 
جنبش تغيير يا چند حزب ديگر دولت اقليم را تشكيل 
خواهد داد. قرار بود دولت اقليم تا پيش از پايان 2018 
تشكيل شود كه نه تنها اين دولت تشكيل نشد بلكه 
با ب��روز تنش هاي امنيتي بي��ن دو حزب دموكرات 
كردستان عراق و اتحاديه ميهني كردستان، فرايند 

تشكيل دولت به بن بست رسيده است.
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عكس: ايلنا هفتهدوملیگبرترکبدیمردان

عكسروز

چهرهروز

بازي مهناز افشار در »آشفتگي«
مهناز افشار در نقشي متفاوت در فيلم سينمايي »آشفتگي« ساخته فريدون جيراني جلوي دوربين رفت. سومين همكاري مهناز افشار 
با فريدون جيراني بعد از تجربه هاي »ساالد فصل« و »قصه پريا« رقم خورد و اين بازيگر سينما با نقشي متفاوت در فيلم »آشفتگي« 
جلوي دوربين رفته است. در اين فيلم بهرام رادان، مهناز افشار، علي ميالني، احسان محمدي، نازنين صلجو و مهران احمدي به 
ايفاي نقش مي پردازند. جيراني درباره فضاي فيلم جديد خود اينگونه نوشته است: “آشفتگي “ رئاليستي و اجتماعي نيست. يك 
فيلم است درباره عشق و جنايت...  نويسنده، تهيه كننده و كارگردان اين فيلم فريدون جيراني است. اولين نمايش »آشفتگي« در 

بخش سوداي سيمرغ سي و هفتمين جشنواره فجر است.

بازارهنر

واكنش معتمدآريا به “پول هاي كالن بي شناسنامه در سينما “

مهدي يراحي، ممنوع الفعاليت نيست

تاريخ برگزاري جشن خانه موسيقي مشخص شد

فاطم��ه معتمدآريا با انتق��اد از چرخه 
معيوبي كه در س��ينما ش��كل گرفته 
و آنچه به ن��ام »اتوريت��ه بازيگر« باب 
شده است، مي گويد: س��ينماي ايران 
پاك ترين مناس��بات را در زمينه هاي 
مالي كشور داش��ته و كسي حق ندارد 
اين سينما را تسليم آلودگي پول هاي 

كالن بي شناسنامه كند.
اين بازيگر درباره برخي حاش��يه ها و هشدارهايي 
كه نسبت به بروز اختالف طبقاتي در پشت صحنه 
فيلم ها مطرح ش��ده اس��ت و اينكه تجربه خودش 
به عنوان بازيگ��ر از وضعيت اين روزهاي س��ينما 
چيس��ت؟ بيان كرد: شايد بهتر باش��د اول از چند 
س��ال قبل بگويم؛ يعني زماني كه پس از چند سال 
ممنوعيت، دوباره فعاليتم را شروع كردم. حدود پنج 
س��ال قبل وقتي به سينما برگشتم احساس كردم 
در اين چند س��الي كه نبودم يك چيزهايي تغيير 
كرده كه حداقل با من همخواني ندارد. فكر مي كردم 
مشكل از من است ولي پس از حضور در چند فيلم با 
پديده جديدي به اسم »اُتوريته بازيگر« مواجه  شدم. 
مي ديدم همه چيز به دست بازيگر افتاده، طوري كه 
بازيگر مي توانست ساعت ها عوامل را نگه دارد و سر 
صحنه نيايد يا تصميم بگيرد دنبال كارهاي شخصي 

خود برود و گروه فيلمبرداري ساعت ها 
منتظرش بماند.

او افزود: جدا از اينكه اين وضعيت يك 
بي نظم��ي در كار بازيگ��ري به وجود 
مي آورد، با خودم فك��ر مي كردم واقعا 
بخش توليد س��ينما به كجا رسيده كه 
چنين اتفاقي در آن رخ مي دهد؟ چون 
مهم ترين و اصلي ترين عامل جلوبرنده 
براي ي��ك فيلم بخش توليد اس��ت. فكر مي كردم 
وقتي »توليد«، اين دريافت را نداش��ته باشد كه با 
اين توقف ها و بي نظمي ه��ا ميليون ها تومان ضرر 
به پروژه مي رسد، آيا جز اين است كه چرخه توليد 

معيوب شده است؟
او در پاسخ به اينكه چه چيزي باعث به وجود آمدن 
اين چرخه معيوب ش��ده، با تاكي��د بر اينكه »تمام 
زنجيره هاي اين چرخه معيوب در هم فرو رفته اند« 
اظهار كرد: به نظرم اش��كال كار از بازيگر نيس��ت، 
اشكال از تفكر اس��ت؛ تفكري كه بازيگر را انتخاب 
مي كند؛ تفكري كه فيل��م را تهيه مي كند؛ تفكري 
كه فيلم را مي س��ازد و تفكري كه مجوز مي دهد و 
از اين نوع سينما حمايت مي كند و تفكري كه اين 
نوع سينما را عرضه و پخش مي كند، اينها معيوب 

هستند.

در پي انتش��ار خب��ر ممنوع الكار بودن 
مه��دي يراحي، مدي��ر روابط عمومي 
معاونت هنري وزارت ارشاد اين خبر را 

تكذيب كرد.
پس از آنك��ه بح��ث ممنوع الفعاليتي 
مهدي يراحي در فضاي مجازي پيچيد 
و چند رسانه نيز به آن دامن زدند، اين 
خواننده شب گذشته ضمن تاييد اين 

خبر در كنسرت خود گفت كه بحث ممنوع الكاري 
وي و موسس��ه اي كه قطعه »پاره سنگ« را منتشر 
كرده، تلفني به آنها اطالع داده شده است. البته قرار 
بود طي جلس��ه اي به اين پرونده ورود شود كه طي 
تماس تلفني خبرنگار ايلنا با دفتر موسيقي وزارت 

ارشاد، اين جلسه، برگزار نشده است.
مجيد فروغي، مدير روابط عمومي معاونت هنري 
وزارت ارش��اد، در پاس��خ به اين پرسش كه آيا عدم 
شركت نمايندگان موسس��ه »جام سبز« منجر به 
برگزار نشدن جلسه ش��ده، گفت: خير؛ علي ترابي 
)مديركل دفتر موس��يقي وزارت ارشاد( مشغله اي 
داشتند و هنوز فرصت نشده تا اين جلسه را برگزار 
كنن��د. فروغ��ي در واكن��ش به اين گفت��ه مهدي 

يراحي در كنس��رت ش��ب گذشته كه 
“چهارشنبه طي تماسي از سوي ارشاد 
اعالم شده كه هم او و هم دفتر موسيقي 
ممنوع الفعاليت هس��تند« نيز گفت: 
اين گفته آق��اي يراحي كامال متناقض 
اس��ت. ايشان داخل كنس��رت چنين 
حرفي را به زبان م��ي آورد در حالي كه 
اگر ممنوع الفعاليت بود كه اصال اجازه 

برگزاري كنسرت را نداشت.
او ادامه داد: ما چهارشنبه هم كه تماس گرفتيم تنها 
به اين اش��اره كرديم كه در آن كليپ )پاره سنگ(، 
چنين اتفاقاتي افتاده. حاال هم قرار اس��ت موسسه 
بيايد صحبت كند و بعد بررس��ي ش��ود تا ببينيم 
چه تصميمي گرفته مي شود و اين شيطنت برخي 
رسانه ها بود كه خبر ممنوع الكاري را منتشر كردند. 
انتش��ار قطعه و كليپ »پاره سنگ« توسط مهدي 
يراحي طي روزهاي گذشته، موجي از جوسازي ها 
را عليه اين خواننده به راه انداخته است. وي در اين 
كليپ، ضمن بستن نش��ان نازي ها به بازوي خود، 
رويه اي انتقادي را نسبت به جنگ تحميلي و پايان 

آن در پيش گرفت.

نوزدهمين جشن خانه موسيقي ايران 
روز ششم بهمن ماه سال ۹۷ با معرفي 
برگزي��دگان در حوزه آث��ار تاليفي و 
كتاب ميزبان عالقه مندان موس��يقي 
است. نوزدهمين جشن خانه موسيقي 
ايران روز ششم بهمن ماه سال ۹۷ با 
معرف��ي برگزي��دگان در ح��وزه آثار 
تاليفي و كتاب در تاالر ايوان ش��مس 

تهران برگزار خواهد ش��د. دوره نوزدهم جش��ن 
خانه موسيقي ايران در شرايطي برگزار مي شود 
كه دوره قبلي اين جش��ن به معرفي برگزيدگان 
حوزه موسيقي در بخش آلبوم اختصاص داشت، 
ام��ا در اين دوره برگزيدگان بخش موس��يقي در 
حوزه كتاب در س��ه رش��ته »آموزشي«، »علمي 
– پژوهش��ي« و »ترجمه« معرفي خواهند شد. 
تمامي نويسندگان، پژوهشگران و ناشراني كه آثار 
مكتوب حوزه موس��يقي خود را در فاصله تيرماه 
۱۳۹۵ ال��ي تيرم��اه ۱۳۹۷ به چاپ رس��انده اند 

مي توانستند آثار خود را به دبيرخانه 
جشن ارسال كنند. هجدهمين جشن 
خانه موسيقي ايران سه شنبه شب ۲۱ 
آذر س��ال ۹۶ با اجراي چندين برنامه 
موسيقايي، اهداي جوايز برگزيدگان 
بخش بهترين آلبوم و قدرداني از چند 
هنرمند پيشكس��وت در تاالر وحدت 
تهران برگزار شد كه در بخش مسابقه 
دوساالنه آلبوم برتر، آلبوم »در عشق زنده بايد« به 
آهنگسازي مجيد موالنيا و خوانندگي وحيد تاج 
در بخش موسيقي س��نتي و آلبوم »رگ خواب« 
به آهنگسازي س��هراب پورناظري و خوانندگي 
هماي��ون ش��جريان در بخش آلب��وم برگرفته از 
موسيقي رديف دس��تگاهي به عنوان آلبوم برتر 
معرفي ش��دند. در بخش موسيقي كالسيك نيز 
آلبوم »آكاپال« با هنرمندي گروه آوازي »دامور« 
به سرپرس��تي فراز خس��روي دانش ب��ه عنوان 

مجموعه برگزيده انتخاب شد. 

تاريخنگاري

حکم سنگین دادگاه برای مهدی بازرگان و آیت اهلل طالقانی
اقدام بر ضد امنيت کشور، ضديت با سلطنت مشروطه و اهانت های گستاخانه به 
مقام شامخ سلطنت، اتهامات عنوان  شده آنها بود. مهدی بازرگان، يداهلل سحابی، 
سيدمحمود طالقانی، عزت اهلل سحابی، عباس شيبانی، ابوالفضل حکيمی، احمدعلی 
بابايی، مهدی جعفری و پرويز عدالت منش کس��انی بودند که از آخر مهر س��ال 
4۲ با اين اتهامات در دادگاه نظامی محاکمه ش��دند؛ دادگاهی که آنها غيرقانونی 
می دانستند و به همين دليل در طول جلسه دادگاه سکوت کردند. در ابتدای جلسه 
نخست، رييس دادگاه از بازرگان پرسيد: سواد داريد؟ بازرگان گفت: »جزئی!« و 
خنده حاضران بلند شد. طالقانی هم حاضر به جوابگويی سواالت رييس دادگاه نشد و 
گفت: »چون دادگاه را قانونی نمی دانم، يک کلمه حرف نمی زنم، ليکن وکالی مدافع 
من اجازه دارند داليل غيرقانونی  ب��ودن دادگاه را توضيح دهند.« پس از اعتراض 
وکالی متهمان به صالحيت دادگاه، در جلسه ۱۷ آذر 4۲، دادگاه صالحيت خود را 
تاييد کرد و به  اين  ترتيب سران نهضت آزادی برای اعتراض به اين موضوع تا پايان 

محاکمه سکوت کردند.
دادگاه ويژه ش��ماره يک دادرس��ی ارتش، پس از ۳۱ جلس��ه محاکمه، آيت اهلل 
س��يدمحمود طالقانی و مهدی بازرگان را هر يک به ۱0 سال زندان محکوم کرد. 
پس از پايان محاکمات، تمام متهمان  جز آيت اهلل طالقانی به حکم صادره اعتراض 
و درخواست کردند اتهام آنها در يک دادگاه صالح رسيدگی شود. متهمان پرونده 
پس از دادگاه بدوی به زندان قصر منتقل شدند. در دادگاه تجديدنظر  جز آيت اهلل 
طالقانی بقيه متهم��ان از خود دفاع کردند و دفاعيات بازرگان به متنی مهم برای 
مبارزان سياسی آن روزگار تبديل شد. در   همان جا بود که بازرگان پيش بينی کرد 

آنها آخرين گروهی هستند که از راه قانونی خواسته خود را پيگيری می کنند. بعد از 
پايان رسيدگی به اتهامات رهبران نهضت آزادی در دادگاه تجديدنظر که ۸0 جلسه 
به طول انجاميد، به فاصله  کوتاهی حکم قطعی برای متهمان صادر شد. براساس 
اين حکم جز تغييری کوچک در حکم يداهلل سحابی که به خاطر ۳۷ سال خدمات 
فرهنگی و دانشگاهی از ۶ سال به 4سال کاهش يافت، باقی احکام دادگاه بدوی به   

همان شکل مورد تاييد قرار گرفت.

میراثنامه

یك كشف پیش از تاریخ در كوه پنج انگشتي
معاون ميراث فرهنگي يزد از كشف سر پيكان فلزي مربوط به دوران تاريخي 

در كوه پايه هاي پنج انگشتي ابركوه خبر داد.
»ساشارياحي مقدم« گفت: در بازديدي كه توسط كميته بررسي و شناسايي 
آثار تاريخي معاونت ميراث فرهنگي اداره كل استان يزد از منطقه پنج انگشتي 
ابركوه انجام شد، اشياي تاريخي از ادوار پيش از تاريخ و تاريخي از اطراف اين 
منطقه كشف شد كه از اين بين، كشف يك سر پيكان تاريخي بسيار قابل توجه 
بود.  او با اش��اره به اينكه منطقه پنج انگشتي ابركوه در فاصله ۸0 كيلومتري 
از مركز شهرستان ابركوه در كنار جاده هاي تاريخي ادويه و شاخه اي از جاده 
ابريش��م قرار دارد، از آثار تاريخي كه در اطراف اي��ن كوه وجود دارد از »جاده 
تاريخي ادويه«، »ش��اخه اي از جاده ابريش��م«، »بخش��ي از مسير راه شاهي 
تاريخي«، »كوه كالت« و »دخمه هاي تاريخي« معروف به »دخمه شاه وار«، 
»قلعه هاروني« و بسياري از آثار تاريخي ارزشمند ديگر مي توان نام برد. به گفته 
وي، كوه پنج انگشتي از نظر طبيعي داراي سنگواره ها و فسيل هايي است كه 
نمايانگر گذشته طبيعي اين منطقه است. اين درحالي است كه اين منطقه از 
منظر طبيعي در بين دو منطقه نمكزار و كوهستاني قرار دارد كه بخش شمالي 
آن در گذشته نه چندان دور يك باتالق و نمكزار طبيعي بوده و بخش جنوبي 
آن كوه هاي زنجير مانند زاگرس است. او تاكيد كرد: اين ديوار طبيعي در تاريخ 

ايران اهميت بسيار داشته به گونه اي كه فقط از معبرها و شكاف هاي دره هاي 
اين كوه ها امكان ارتباط شمال و جنوب مقدور بوده است، يكي از اين گذرگاه ها 
كه در نزديك منطقه پنج انگشتي قرار دارد و بارها در شاهنامه فردوسي از آن 

نام برده شده، »تنگه پوزه سياه« است.

آغاز جام ملت هاي آسیا 

آس: ايران بخت  نخست قهرمانی در جام ملت ها

مس��ابقات فوتبال جام ملت های آسيا 
۲0۱۹ امارات دي��روز با ديدار تيم ملی 
امارات ب��ا بحري��ن در افتتاحي��ه اين 
مسابقات کليد خورد.  سايت اماراتی اليوم اعالم کرد 
که ۳00 ميليون نفر مراسم افتتاحيه جام ملت ها را 
تماشا مي کنند. اين برای دومين بار است که امارات 
ميزبان جام ملت های آسيا می شود و هواداران فوتبال 
در اين کشور اميد زيادی به قهرمانی تيم خود دارند. 

شمسول مادين، مدير کميته داور ان کنفدراسيون 
فوتبال آسيا اعالم کرد که برای مسابقات جام ملت های 
آس��يا ۲0۱۹ ام��ارات ۶0 داور برای قض��اوت در ۵۱ 
بازی آماده شدند. سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا 
همچنين اعالم کرد که ادهم مخادمه، داور بين المللی 
اردنی قضاوت ديدار افتتاحيه جام ملت های آس��يا 
۲0۱۹ را برعهده خواهد داشت.  ديگر بازی اين گروه 
يکشنبه ۱۶دی س��اعت ۱۷:۳0 ميان هند و تايلند 
انجام می شود. در بازی روز دوم امارات با هند و بحرين 
با تايلند ديدار می کند.  تيم ملی فوتبال ايران نيز که 
در انديشه کسب چهارمين عنوان قهرمانی خود در 
قاره کهن اس��ت و می خواهد با رس��يدن به اين رده 
پرافتخارترين تيم آسيا شود، از ساعت ۱۹:۳0 دوشنبه 

۱۷ دی در اولين بازی خود به مصاف يمن می رود. 

سايت آس اسپانيا در گزارش جام ملت ها تيم ملی 
فوتبال ايران را يکی از بخت های نخست قهرمانی در 

اين رقابت ها عنوان کرد.
جام ملت های آسيا )شنبه ش��ب( با ديدار امارات و 
بحرين در ورزش��گاه زايد آغاز  شد. به همين خاطر 
سايت آس به بررسی اين رقابت ها پرداخته است. اين 
رسانه اسپانيايی به حضور گسترده تيم های عربی، 
افزايش تعداد تيم ها از ۱۶ به ۲4، نخس��تين حضور 
يمن، قرقيزستان و فيليپين، دومين ميزبانی امارات، 
دومين رقابت قديمی بين اللملی و تيم های پرافتخار 

اشاره کرده است.
با اين حال مهم ترين بخش گزارش درباره تيم هايی 
است که شانس قهرمانی دارند. اين رسانه به ترتيب، 
ايران، کره جنوبی و ژاپن را بخت های نخست قهرمانی 
عنوان کرد. تيمی که جام قهرمانی را يکم فوريه باالی 
سر ببرد به جام کنفدراسيون های ۲0۲۱ که در قطر 

برگزار خواهد شد صعود خواهد کرد.
سايت تلگراف هلند نيز به بررسی تيم های آسيايی 
حاضر در جام ملت ها پرداخت و پيش بينی کرد که 
عليرضا جهانبخش در اين دوره بدرخشد. به گزارش 
ايسنا  وبه نقل از تلگراف، جام ملت های آسيا در حالی 
از شنبه شروع  شد که می توان از تيم های ايران، کره 
جنوبی و ژاپن به عن��وان تيم های مدعی نام برد که 
اميدوار به درخشش هستند. تيم ملی فوتبال ايران 
در حالی در اي��ن دوره بازی خواهد کرد که عليرضا 

جهانبخش ستاره اين تيم است. بازيکن ۱۹ ميليون 
يورويی فصل قبل آلکمار در ليگ برتر انگليس بازی 
می کند. البته کارلوس کی روش عنوان کرده است که 
جهانبخش به احتمال زيادی در بازی برابر يمن غايب 
خواهد بود ولی تيم پزشکی تالش زيادی می کنند 
که به موقع اين بازيکن آماده شود و بتواند تيم ملی 
ايران را همراهی کند.  همچنين رضا قوچان نژاد ستاره 
نام آشنای ديگر تيم ملی ايران در اين دوره غايب است. 
قوچان نژاد بعد از جام جهانی روسيه تصميم گرفت تا 

از تيم ملی کشورش خداحافظی کند.
البته ايران تنها مدعی قهرمانی در اين دوره نيست 
و تيم های مثل کره جنوبی و ژاپن نيز هس��تند که 
با بازيکن��ان خوبی که در اختي��ار دارند، از مدعيان 
قهرمانی در جام ملت های آسيا هستند. مهمترين 
بازيکن اين دوره را می توان سون هيونگ مين دانست 
که در ترکيب تيم ملی کره جنوبی به ميدان خواهد 

رفت. او در تيم تاتنهام بازی می کند.
جام ملت های آسيا ۲0۱۹ امارات از ديروز با حضور 
۲4 تيم برتر آس��يا در اين کشور آغاز شد و تيم ملی 
فوتبال ايران ني��ز با تيم های يمن، ع��راق و ويتنام 

هم گروه است.
گروه بندی ج��ام ملت های آس��يا ۲0۱۹ امارات به 
ش��رح زير اس��ت: در گروه A امارات، تايلند، هند، 
بحرين بازي مي كنند. در گروه B استراليا، سوريه، 
فلس��طين، اردن، در گ��روه C کره جنوب��ی، چين، 
قرقيزستان، فيليپين در گروه D ايران، عراق، ويتنام، 
يمن، در گروه E عربستان، قطر، لبنان، کره شمالی 
و در گروه F ژاپن، ازبکس��تان، عمان، ترکمنستان. 
نخستين رقابت ايران ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳0 
در مقابل يمن در ورزش��گاه محمد بن زايد ابوظبی 
برگزار مي شود. مسابقه دوم تيم ملي ايران ۲۲ دی 
۱۳۹۷ ساعت ۱4:۳0 در مقابل تيم ملي ويتنام در 
ورزش��گاه آل نهيان ابوظبی برگزار خواهد شد و در 
مسابقه سوم گروهي، ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳0 
ايران با تيم عراق در ورزشگاه آل مکتوم دوبی رقابت 

خواهد كرد. 
آخرين رقابت دور اول مسابقات جام ملت هاي آسيا 
۲۷ دی ۱۳۹۷ س��اعت ۱۹:۳0 بين دو تيم عمان و 
ترکمنستان در ورزشگاه محمد بن زايد ابوظبی برگزار 
مي شود و از س��ي ام دي، مرحله بعدي جام ملت ها 

برگزار خواهد شد. 

ورزشي

ايستگاه

 جمع ستارگان در »جومانجي« 
بر اس��اس اخبار منتشر 
شده، آوكافينا بازيگر ۳۱ 
س��اله امريكايي و ستاره 
فيل��م »آس��يايي هاي 
خرپ��ول« در آس��تانه 
پيوس��تن به س��تارگان 
پروژه كمدي ماجراجويانه 
»جومانجي« اس��ت. به 

گ��زارش هاليوودريپورت��ر، نورا لوم ب��ا نام هنري 
آوكافينا خواننده، بازيگر و ستاره فيلم »آسيايي هاي 
خرپول« در حال پيوس��تن به پروژه »جومانجي« 
است. طبق خبري كه جمعه 4 ژانويه )۱4دي( ماه 
منتشر شده اس��ت، آوكافينا هم اكنون در مراحل 
پاياني مذاكرات با كمپاني ديزني براي بازي در اين 

دنباله پرطرفدار است.
تاكنون حض��ور بازيگراني چون دواين جانس��ون 
ملقب به صخره، جك بلك، كوي��ن هارت و كارن 
گيالن يعني هم��ان نقش آفرينان »جومانجي: به 
جنگل خوش آمديد« )۲0۱۷( در اين پروژه قطعي 
شده است. كارگرداني اين دنباله را كه هنوز نام آن 
قطعي نشده اس��ت جيك كاسدان برعهده دارد تا 
شايد موفقيت قبلي خود در »جومانجي: به جنگل 
خوش آمديد« و فروش ۹۶۲ ميليون دالري آن را 
تكرار كند. مجموعه فيلم هاي »جومانجي« اقتباسي 
سينمايي براساس كتاب كودكانه مصوري به همين 
ن��ام محصول ۱۹۸۱ به قلم كريس فن آلس��ورگ 
هستند كه در آن قصه يك صفحه بازي اسرار آميز 
روايت مي شود كه پاي حيوانات جنگل را به دنياي 
واقعي باز مي كند. در نسخه سال ۲0۱۷ اين صفحه 
بازي به يك بازي ويديويي ارتقا داده شد كه چهار 
نوجوان را به دنياي خطرناك درون خود مي كشد و 
آنها براي زنده ماندن بايد به جاي شخصيت هاي اين 
گيم ويديويي، بازي كنند. درباره داستان جديدترين 
نسخه »جومانجي« اطالعات چنداني در دسترس 
نيست، اما منابع اطالعاتي از نقش محوري و كليدي 

آوكافينا در اين پروژه خبر مي دهند.

اهداكنندگان جوایز 
گلدن گلوب معرفي شدند

انجمن مطبوعات خارجي 
هالي��وود روز جمع��ه 4 
ژانويه فهرس��ت ديگري 
از اهداكنن��دگان جوايز 
گلدن گلوب سال ۲0۱۹ 
را معرفي كرد. به گزارش 
ورايت��ي، بردل��ي كوپر، 
آنتونيو بان��دراس، اميلي 

بالنت، مايا رودولف، ليدي گاگا، ايمي پولر و لوسي ليو 
تنها اسامي بخشي از ستارگاني هستند كه قرار است 
روز ۶ ژانويه جوايز هفتاد و ششمين دوره گلدن گلوب 
را اهدا كنند. اسامي اين گروه از اهداكنندگان جوايز 
گلدن گلوب امسال در حالي از سوي انجمن مطبوعات 
خارجي هاليوود روز جمعه 4 ژانويه اعالم شد كه يك 
روز پيش از آن اين انجمن فهرس��ت گروه نخست 
اهداكنندگان جوايز امسال را نيز منتشر كرده بود. 
در فهرست نخست نام هاي مشهوري مانند هريسون 
فورد، سورشا رونان، اس��ترلينگ كي براون، لوپيتا 
نيونگو،  گري اولدمن، سام راكول، هلي بري، چادويك 
بوزمن، جسيكا چستين، جيمي لي كورتيس، ديك 
ون دايك، ادريسا البا، بن استيلر، فليسيتي هافمن، 
ويليام اچ. ميس��ي، مايك ميرز و كاترين زتا جونز به 
چشم مي خورد. ريشل وايس، كريستن بل، استيو 
كارل، اوليويا كلمن، ريچارد گر و نيكول كيدمن نيز از 
ديگر نام هاي مطرحي هستند كه قرار است ۶ ژانويه 
جوايز گلدن گلوب را به برگزيدگان اهدا كنند. مراسم 
هفتاد و ششمين دوره جوايز گلدن گلوب قرار است به 
مدت سه ساعت با اجراي اندي سمبرگ و ساندرا اوه 
در بورلي هيلتون كاليفرنيا برگزار شود. اين مراسم از 

شبكه ان بي سي امريكا پخش مي شود.
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