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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود 
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه 

پيامك نمايند. 
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اثر بحران ارزي بر رشد 
بخش هاي اقتصادي

بازارسرمايه

سرمقاله

صفحات2و8

قانع نش��دن نمايندگان 
ب��ه  نس��بت  مجل��س 
پاسخ هاي رييس جمهور 
به چه��ار س��وال ارزي، 
قاچاق، بي��كاري و ركود 
اقتص��ادي، مي توان��د به 
يك نقطه عطف حداقل 
براي نمايندگان مجلس 
تبديل ش��ود. زيرا قانع نش��دن نمايندگان مردم 
اين پرسش اساسي را مطرح مي سازد كه چرا در 
مقاطع مختلف تاريخي كه اقتصاد ايران با شوك 
كاهش قيمت نفت يا تحريم ها مواجه مي ش��ود، 
واكنش گروه هاي سياسي، نمايندگان مجلس و 

مردم را شاهد هستيم ...

مرك��ز پژوهش هاي مجل��س در گزارش��ي تحليلي 
به تاثي��رات تحريم ه��اي امريكا بر بخ��ش حقيقي 
اقتصاد در س��ال 97 پرداخته و مطابق با اين وضعيت 
پيش بيني هاي��ي كمي در خصوص عملكرد و رش��د 
اقتصادي س��ال ج��اري ارايه ك��رده اس��ت. در اين 
گ��زارش ضم��ن شناس��ايي كانال  هاي مس��تقيم و 
كوتاه  مدت تحريم بر عملكرد بخش حقيقي و توليد 
در سال 1397، متناسب با زمانبندي اعالم شده براي 
تحريم ها، در دو س��ناريو متفاوت آثار تحريم بر رشد 
اقتصادي و رشد بخش هاي اصلي برآورد شده است. 
دليل اصلي تفاوت اين دو سناريو، به همكاري نسبي 
يا عدم همكاري اروپا با ايران در مواجهه با تحريم هاي 
امريكا مربوط اس��ت. كارشناس��ان بازوي پژوهشي 
مجلس در اين گزارش با در نظر گرفتن اين دو سناريو 
پيش بيني كرده اند كه در سال 1397 رشد اقتصادي 
ايران در سناريوي اول  منفي نيم درصد و در سناريوي 
دوم 2.8- درصد باش��د. اين ميزان براي رش��د بدون 
نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد شده است. همچنين در 

اين گزارش رشد سال 1398 ...
گروه بورس | سميرا ابراهيمي |

فرابورس ايران در سال هاي فعاليت خود كه هنوز 
به 10 س��ال هم نرس��يده، بازارهاي زيادي را در 

ذيل مجموعه خود راه انداخته است. 
نگاهي اجمالي به اين بازارها، ك��ه بازار اول، دوم، 
سوم،  بازار پايه هاي س��ه گانه،  بازار شركت هاي 
كوچك و متوسط )SME(، بازار دارايي فكري و 
بازار ابزارهاي نوين مالي را شامل مي شود، نشان 
مي دهد كه چندان هم پويايي معامالتي در اين 
بازارها وج��ود ندارد. البته فرابورس با تس��ه هاي 
معروفش كه در فصول مختلف معامالت مسكن 
دچار نوسانات قيمتي مي ش��ود، سهام بازار هاي 
اول و دوم كه برخي از آنها از س��هام بزرگ بورس 
تهران نيز ارزنده تر هستند و اوراق اخزا و سخابي 

كه پشتوانه دولتي دارند ...

روحانيدرجلسهپاسخبهسواالتمجلسمطرحكرد

به زودي از راه حل سوم 
برجام مي گويم

معاونحقوقيرييسجمهوري:
 ارجاع سوال از رييس جمهوري
 به قوه قضاييه موضوعيت ندارد

معاون حقوقي رييس جمهوري گفت: ارجاع س��وال از رييس جمهوري توس��ط 
مجلس شوراي اسالمي به قوه قضاييه مس��تلزم امر حكمي و اثبات نقض قوانين 
اس��ت و موضوعيت ندارد. به گزارش ايرنا، لعيا جنيدي روزگذش��ته در حاشيه 
مراس��م رونمايي پايگاه اطالع رساني قوانين و مقررات كش��ور در پاسخ به سوال 
خبرنگاران درباره جلسه س��وال از رييس جمهوري در مجلس شوراي اسالمي و 
مساله امكان ارجاع به قوه قضاييه، اظهار داشت: ضرورتا اين نيست كه االن سوال از 
رييس جمهور به قوه قضاييه ارجاع پيدا كند؛ مگر اينكه نقض قوانين شده باشد كه 

بايد با داليلي با نقض قانون در مجلس همراه شود كه چنين نبوده است.
وي خاطرنشان كرد: سواالتي مطرح شد و دولت بايد پاسخگوي آن باشد؛ دولت 
هم نشان داد كه مي خواهد دولت پاسخگويي باشد و سوال نمايندگان را با رعايت 
احترام پاس��خ داد. جنيدي با تاكيد بر اينكه به قوه قضاييه رفتن اين موضوع امر 
بسيار خاصي است، تصريح كرد: امر موضوعي را بايد از امر حكمي جدا كرد؛ اينكه 

به قوه قضاييه برود مستلزم امر حكمي و اثبات نقض قوانين است.
وي افزود: فرض اينكه قيمت ارز نوسان پيدا كرده، امر موضوعي است، مگر اينكه 
نمايندگان مدعي اين باشند كه يك امر حكمي در كنار آن به نام نقض قانون اتفاق 

افتاده است كه اين موضوع امروز در مجلس مطرح نبود. 

احكام اصلي دو دعواي مطرح ايران از امريكا مهم تر از دستور موقت است
جنيدي در پاسخ به سوالي درباره روند رسيدگي به پرونده شكايت ايران از امريكا 
در دادگاه دادگس��تري بين المللي الهه، گفت: بايد از وكال دقيق س��وال كرد؛ به 
هر حال درخواس��ت ايران صدور دس��تور موقت اس��ت. اعتقاد ما اين بود مباني 
دعوا، خوب اس��ت و به هرح��ال از نظر تخصصي و حقوقي معتق��د بوديم مباني 
قابل اتكا است. وي اضافه كرد: در اين دعوا ايران خواهان، امريكا خوانده و مرجع 
رسيدگي مجموع قضات دادگستري هستند و نتيجه اين دعوا به دفاع خوانده و 
قضاوت دادگاه بستگي دارد. جنيدي تصريح كرد: در اين دعوا، ما خواهان صدور 
دستورموقت هستيم و اميدواريم كه خيلي خوب صادر شود و حتي اگر هم نشود، 
به قدر دعواي اصلي نيست و لذا مهم تر از اين دستورموقت، حكم در دعواي اصلي 
دو پرونده مطرح مربوط به برجام و احكام ادعاهاي تروريس��تي اس��ت كه احكام 
مربوط به آنها دايمي است و ما بايد در دعواي اصلي از لحاظ شكلي و ماهوي پرونده 
را خوب پيش ببريم. معاون حقوقي رييس جمهوري گفت: هيچ كدام از دو دعواي 
اصلي، تا يك ماه ديگر نتيجه اش مشخص نمي شود؛ روند كار دادگاه ممكن است 
منجر به لوايح ديگر و رس��يدگي شود؛ ممكن اس��ت قضات نياز به مشورت هاي 

قضايي بيشتر داشته باشند و صدور حكم دعواي اصلي طول بكشد. 
جنيدي اظهار داشت: آنچه قرار اس��ت تا حدود يك ماه ديگر يا كمتر صادر شود، 
مربوط به دستور موقت اس��ت و در جاي خودش ارزشمند است اما دعواي اصلي 
اهميت باالتري دارد. معاون حقوقي رييس جمهوري درباره اظهارنظر وزير امور 
خارجه امريكا گفت: آنها مدعي هستند كه در جايي كه امنيت ملي اقتضا مي كند؛ 
مي توانند مقررات عهدنامه را رعايت نكنند.  وي اضافه كرد: اين ادعا از سوي آنها 
مطرح است و اگر محور دفاع همين باشد، دفاع بس��يار ضعيفي است و بايد ديد 

دفاعيات ديگر آنها كه امروز در جريان است، چيست.
معاون حقوقي رييس جمهوري همچنين گفت: با اين فرض كه پس از ١5 روز از 
تصويب يك قانون، همه مردم آن را مي دانند، مطابق با واقعيت نيس��ت؛ بنابراين 

ضروري است دسترسي مردم به قوانين و مقررات كشور تسهيل شود.
او در مراسم رونمايي پايگاه اطالع رساني قوانين و مقررات كشورافزود: با رونمايي 
از اين پايگاه، دسترسي مردم به قوانين و مقررات را تسهيل كرديم و اين اقدام در 
راس��تاي حاكميت قانون اس��ت تا مردم به قوانين و مقررات، مصوبات و لوايح به 

سهولت دسترسي داشته باشند.

اخبار

رييسجمهوردرجلسهشورايعاليانقالبفرهنگي:
با تأسي به فرهنگ انقالبي از مقطع سخت فعلي عبور كنيم

رييس جمهور با تبريك اعي��اد قربان و غدير و نيز ميالد با س��عادت حضرت امام 
هادي )ع( و گراميداش��ت هفته دولت، گفت: ش��هيدان رجايي و باهنر عالوه بر 
مديريت و مبارزات انقالب��ي، الگوي ماندگار رعايت اخ��الق و فرهنگ در عرصه 

مديريتي هستند.
به گزارش ايسنا، حسن روحاني عصر سه ش��نبه و در جلسه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي، ضمن تقدير از تالش ها و تبريك هفته دولت ب��ه خانواده بزرگ دولت 
و همه كاركنان دستگاه اجرايي در نقاط مختلف كش��ور، افزود: دولت شأني جز 
خدمتگزاري مردم ن��دارد و اميدواري��م در اين مقطع خطير و در همان مس��ير 

شهيدان رجايي و باهنر، وظايف انقالبي و ملي خود را به درستي انجام دهيم.
رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي با اشاره به اينكه »نهضت اسالمي برآمده از 
تحوالت فرهنگي در حوزه، دانش��گاه، بازار و سطوح مختلف جامعه بود«، تأكيد 
كرد: امروز ه��م كه دش��منان انقالب اس��المي همزمان جن��گ رواني و جنگ 
اقتصادي را عليه نظام و مردم س��ازماندهي كرده اند، قادر خواهيم بود با تأسي به 
همان فرهنگ انقالبي، ضمن ارتقاي آگاهي، اميد و مش��اركت مردم، سريع تر و 

كم هزينه تر از مقطع سخت فعلي عبور كنيم.
وي فرهنگ ديني و ملي ما را هماهنگ با هم در قرن هاي گذشته دانست و افزود: 
همين مساله باعث شده تا فرهنگ عمومي ما در برابر ساير فرهنگ ها و از جمله 
فرهنگ غربي مصون بماند. وي در عين حال هرگونه شكاف ميان فرهنگ رسمي 
و غيررس��مي را تهديد قابل مالحظه اي خواند كه بايد مورد توجه و برنامه ريزي 
قرار گيرد. رييس ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در ادامه جلس��ه عضويت دكتر 
طهرانچي و حجت االس��الم قمي در ش��ورا را تبريك و از زحمات حجت االسالم 
خاموشي و دكتر رهبر در دوران عضويت شورا تشكر كرد. رييس جمهور در فراز 
ديگري از سخنان خود موفقيت ورزشكاران كشورمان و كسب مدال هاي رنگارنگ 
در بازي هاي آس��يايي جاكارتا را تبريك و ضمن آرزوي موفقيت هاي بيش��تر در 

ادامه رقابت ها، از مسووالن ورزش كشور و قهرمانان ورزشي قدرداني كرد.

تداوم بازگشت ۸۵ هزار حاجی به کشور تا ۲۵ شهريور
سرپرست عمليات حج شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران از آغاز پروازهای 
بازگشت حجاج به کشور از صبح دوش��نبه خبر داد و گفت: پروازهای بازگشت تا 
بامداد 25 شهريور ادامه خواهد داش��ت. به گزارش مهر ، سيد محمود رضوی با 
اشاره به آغاز عمليات بازگشت حجاج به کش��ور گفت: برای اجرای اين عمليات 
حدود 320 پرواز برنامه ريزی شده است که 130 پرواز توسط هواپيمايی سعودی 

و 190 پرواز توسط هواپيمايی جمهوری اسالمی ايران انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: پروازهای بازگش��ت حجاج به کش��ور از ديروز صبح آغاز شده و تا 
بامداد 25 ش��هريور که آخرين پروازها در فرودگاه گرگان به زمين می نشينند، 
ادامه خواهد داش��ت. ترکيب پروازها نيز مانند پروازهای رفت است و بالغ بر 85 
هزار حاجی با اين پروازها به کشور باز خواهند گش��ت. رضوی با اشاره به تقسيم 
پروازها ميان هواپيمايی س��عودی و ايران اير گفت: در پروازهای رفت 59 درصد 
پروازها متعلق به ايران اير بوده و 52 درصد مسافران با اين پروازها منتقل شده اند. 
همچنين ۴1 درصد از پروازها متعلق به هواپيمايی س��عودی بوده اما به واسطه 
استفاده از هواپيماهای پهن پيکر، اين هواپيمايی ۴8 درصد کل مسافران را جابه 

جا کرده است. پروازهای برگشت نيز تقريبا با همان ترکيب انجام خواهد شد.
وی افزود: برای فرودگاه ها حساسيت اعزام حجاج بيشتر شامل استقبال از خود 
زوار است، اما هنگام برگشت، آنچه بيشتر اهميت دارد شرايط مستقبالن است.

از استقبال کنندگان حجاج می خواهم که قبل از حضور در فرودگاه حتما زمان 
پرواز را از اطالعات پرواز فرودگاه جويا ش��وند تا زمان حضور خ��ود در فرودگاه را 
تنظيم کنند. در فرودگاه نيز با عوامل انتظامی در م��ورد محل پارک خودروها و 

محل تردد وسايل نقليه همکاری کامل داشته باشند.

حقوقخبر

محسن شمشيري|
دبير گروه بانك و بيمه|

قانع نش��دن نمايندگان مجلس نسبت 
به پاس��خ هاي رييس جمه��ور به چهار 
س��وال ارزي، قاچاق، بي��كاري و ركود 
اقتصادي، مي توان��د به يك نقطه عطف 
حداقل براي نمايندگان مجلس تبديل 
ش��ود. زيرا قانع نشدن نمايندگان مردم 
اين پرسش اساس��ي را مطرح مي سازد 
كه چرا در مقاط��ع مختلف تاريخي كه 
اقتصاد اي��ران با ش��وك كاهش قيمت 
نفت يا تحريم ها مواجه مي شود، واكنش 
گروه هاي سياسي، نمايندگان مجلس و 
مردم را شاهد هستيم و در ساير دوره ها 
كه ثبات نسبي برقرار اس��ت براي حل 
ريشه اي مشكالت س��اختاري اقتصاد 
ايران چاره انديش��ي نمي كنيم و اتفاقا با 
رفتارهاي متناقض، برخالف شايس��ته 
س��االري، بهره وري و كاراي��ي اقتصاد 

عمل مي كنيم؟
در ميان س��خنان نماين��دگان مجلس 
و پاس��خ هاي رييس جمه��ور، دو نكته 
اساسي بيش از نكات ديگر حايز اهميت 
بود. يكي تاكيد رييس جمهور بر حفظ 
ذخاير ارزي كش��ور اس��ت كه نش��ان 
مي ده��د دولت به خاط��ر وضعيت غير 
قابل پيش بيني آينده، تداوم تحريم ها، 
كاهش صادرات نفت، و احتمال افزايش 
مخارج كش��ور، ذخاي��ر ارزي را حفظ 
كرده و درحال حاض��ر تمايلي به عرضه 
بيش��تر ارز و ايج��اد تع��ادل و كاهش 
قيمت ها ندارد و در نتيج��ه اين مردم و 
فعاالن اقتصادي هستند كه بايد هزينه 
اين سياس��ت ها را بپردازند و با افزايش 
قيمت ه��ا و هزين��ه زندگ��ي و كاهش 
ارزش پول ملي بسوزند و بس��ازند و در 
مقابل عده اي با سوداگري، واردات كاال 
و ثبت سفارش ها از دالر ۴200 توماني، 
التهابات بازار و... سود ببرند و ارز از كشور 
خارج كنند و بچه ها را به خارج بفرستند 
و خودروي لوكس ميلياردي سوار شوند. 
نكته دوم س��خن آقاي دهقان نماينده 
مردم طرقبه و ش��انديز بود كه در سوال 
از رييس جمه��ور گفت: چ��را دولت با 
اين همه ژنرال، مسائل بديهي را درباره 
اقتصاد تش��خيص ن��داد و دالر ۴200 
توماني خ��رج ميليارده��ا دالر واردات 

كاالي لوكس و سفر خارجي شد؟
اين دو نكته نشان مي دهد كه دولت در 

عين حال كه بر حفظ ذخاير ارزي تاكيد 
دارد، به دليل عدم ش��ناخت از عملكرد 
فعاالن اقتصادي و واكنش مردم نسبت 
به سياس��ت هاي اقتص��ادي، در اجرا با 
سياستي متناقض، باعث افزايش تقاضا 
براي ارز شده و عالوه بر واردات رسمي، 
مي��زان قاچ��اق كاال، خري��د دالر براي 
حفظ ارزش پول و خروج سرمايه ها نيز 
افزايش يافت و ن��رخ ارز و طال 2.5 برابر 
ش��د و عده اي ميلياردها دالر از كش��ور 
خ��ارج كردن��د و خ��ودرو وارد كردند و 
ثبت س��فارش با دالر ۴200 توماني و... 

داشتند. 
در چنين شرايطي كه به داليل مختلف، 
مردم به سياست هاي اقتصادي و آينده 
اعتماد ندارند، دولت ني��ز به دليل عدم 
شناخت مشكالت س��اختار اقتصادي 
و سياس��ي كش��ور، قادر به برنامه ريزي 
و تصميم گيري كارشناس��ي و اثرگذار 
نبوده و با پيش فروش 60 تن سكه طال 
و تزري��ق ميليارد ه��ا دالر ارز، نه تنها از 
التهابات بازار ارز و ساير كاالها جلوگيري 
نكرد، بلكه حتي در تشخيص و تفكيك 
نيازهاي ارزي و تزريق ارز براي كارهاي 
مولد، توليد و نيازهاي اساسي نيز ناموفق 
بود و ب��ه دليل بي توجه��ي ژنرال ها، به 
مش��كالت س��اختاري، واكنش جامعه 
و وج��ود طبقه مرفه نوظه��ور و اقتصاد 
داللي، عم��ال ميليارده��ا دالر واردات 
غيرضروري و مس��افرت هاي خارجي را 

شاهد بوديم. 
 عملكرد دولت و بانك ه��ا در چند دهه 
گذشته و رشد مستمر تورم و بيكاري و 
نوسان اقتصادي، نيز باعث بي اعتمادي 
مردم ش��ده و به جاي عرضه ارز توسط 
مردم به بازار و رشد س��پرده هاي ارزي، 
عمال با واكنش مردم در خريد ارز و سكه 
و طال براي حفظ ارزش پول، استفاده از 
فرصت سفرهاي خارجي و كسب درآمد 
بادآورده، و افزايش شديد ثبت سفارش 
ب��راي واردات كاالهاي مختل��ف با دالر 
۴200 تومان��ي مواجه ش��ده ايم و اين 
موضوعات نشان مي دهد كه مسووالن، 
جامعه ايران و حت��ي واكنش اطرافيان 

خود را هم نمي شناسند. 
اين رون��د ك��ه در دهه هاي گذش��ته و 
حتي در قبل از انقالب نيز به شكل هاي 
مختلف تجربه شده نش��ان مي دهد كه 
موضوعاتي مانند قطع وابستگي به نفت 

يا عملكرد ضعيف تيم دول��ت، ناتواني 
مديران و ژنرال هاي سياسي و اقتصادي 
زماني مطرح مي ش��ود كه شاهد شوك 
كاهش قيم��ت نفت يا افزايش ش��ديد 
آن يا تحريم ها هستيم و هر نوع نوسان 
شديد در درآمدها و كسب وكار كشور، 
موجب واكنش هاي مختلف گروه هاي 
سياس��ي و مردم و مجلس نس��بت به 
شرايط موجود مي ش��ود. اما به محض 
بهب��ود درآمد نفت يا توق��ف تحريم ها، 
به راهكاري اساس��ي براي قرار گرفتن 
كشور در مسير توس��عه نمي انديشيم و 
حتي ع��ده اي در اوج درآمد نفت، اعالم 
مي كنند كه ن��رخ واقع��ي دالر بايد زير 
100 تومان و 300 تومان باشد و عده اي 
قبل از اينكه درآم��د فروش نفت تحقق 
يابد به حس��اب مردم ياران��ه مي ريزند 
يعني وقت��ي ثبات درآمد ارزي هس��ت 
كسي به فكر اصالح س��اختار نيست و 
وقتي تالط��م اقتصادي و سياس��ي رخ 
مي دهد، همه به دنبال مقصر و اخالل گر 

اقتصادي هستند...
حتي مي��زان اعتم��اد يا ع��دم اعتماد 
مردم و نمايندگان ب��ه دولت و مجلس، 
و محبوبيت مسووالن وابسته به ميزان 
درآمد نف��ت، وتامين نيازهاي كش��ور 
است. اما كشور تا چه زمان بايد از داشتن 
يك برنام��ه اساس��ي اصالح س��اختار 
اقتصادي و فرهنگي، توس��عه سياست 
داخلي و بهبود سياس��ت خارجي براي 
اثرگذاري بر ميزان س��رمايه گذاري ها، 
امنيت و ثبات، بهره وري و كارايي فعاالن 
اقتص��ادي و اثرگذاري سياس��ت هاي 

دولت بر اقتصاد بي بهره باشد؟
هر چند كه رييس جمهور در پاس��خ به 
5 س��وال اقتصادي تالش كرد كه ثابت 
كن��د دولت در مح��دوده اختي��ارات و 
امكانات خود براي بهبود ش��اخص ها و 
عملكرد اقتصاد كار كرده و برخي مسائل 
پيش آمده مربوط به ح��وزه عملكرد و 
اختيارات دولت نيس��ت، و بقيه اركان 
نظام نيز بايد همكاري كنند. اما در عين 
حال نمايندگان در واكنش��ي جدي از 
مسووالن خواس��ته اند كه به مشكالت 
معيش��تي مردم و واحدهاي اقتصادي 

توجه شود. 
براين اساس، اگرچه در ظاهر توضيحات 
رييس جمهور و قانع نشدن نمايندگان 
مجل��س را ش��اهد هس��تيم، ام��ا اين 
موضوع مي تواند يك نقطه عطف براي 
كش��ور باش��د و در صورتي كه دولت و 
مجلس و س��اير اركان نظ��ام و مردم و 
رس��انه ها، همت كنند، مي ت��وان براي 
ق��رار گرفتن ايران در مس��ير توس��عه 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
و كاهش مش��كالت اقتصادي كشور و 
حذف التهابات ب��ازار در مقاطع كاهش 
قيمت نفت و تحريم ها و... به يك راهبرد 
اساسي توجه داش��ت كه بدون توسعه 
سياس��ي در داخل و جلب مش��اركت 
و اعتم��اد م��ردم و گروه ه��اي مختلف 
جامعه، بدون توس��عه سياست خارجي 
و كاهش تنش ها، نمي توان اثر شوك ها 
و نوس��ان ها را از بين برد و براي اصالح 
ساختار اقتصادي كش��ور، بايد احترام 
به حقوق ملت طبق قانون اساسي را در 
دستور كار قرار داد و با رفراندوم از مردم 
در مورد مس��ائل اساس��ي نظرخواهي 
كرد، تا با افزايش احس��اس تعلق مردم 
به كش��ور، كاهش فرار مغزه��ا و خروج 
سرمايه، س��ازوكار چتر حكومت قانون 
با محوري��ت آزادي عم��ل اقتصادي و 
اجتماعي و امنيت سرمايه گذاري براي 
همه ايرانيان حاكم ش��ود و به دنبال آن 
بازيگران جامعه رفت��ار عقاليي از خود 
نش��ان دهند و س��رمايه گذاري و توليد 
و كار را جايگزي��ن داللي و س��وداگري 
و ذخيره س��ازي ط��ال و ارز كنند. وقتي 
رفتار بازيگران جامعه برعكس مي شود و 
خريد دالر وسكه و سفرخارجي، واردات 
خودروخارجي، تقاضا ب��راي خودروي 
داخلي به چند براب��ر قيمت قبلي جاي 
صرفه جويي و پس انداز كردن در بانك 
را مي گيرد، يعني نسبت به سياست ها 
و شرايط موجود واكنشي خالف انتظار 
انجام مي دهند و نشان دهنده مشكل در 
ساختار اقتصادي، سياسي اجتماعي و 
فرهنگي اس��ت و دولت و اركان نظام به 
خصوص مجلس بايد خواس��تار اصالح 

آن شوند. 

سرمقاله

 از ژنرال ها كاري بر نمي آيد، اصالح ساختار كنيد

مجلسازپاسخهايروحاني
به4سوالمجلسقانعنشد

محسن شمشيري

 صفحه 5  



با حكم رهبر معظم انقالب 
اعضاي هيات امناي سازمان 

تبليغات اسالمي منصوب شدند

 انتصاب مديران زن در وزارت كشور 90 درصد 
رشد يافت؛ ايرنا| مش��اور امور بانوان و خانواده 
وزارت كشور، گفت: با توجه به فعاليت حدود 330 
مدير زن در سطوح مختلف حوزه هاي تابعه وزارت 
كش��ور در دولت يازده��م و دوازده��م، اين ميزان 
حكايت از رشد 90 درصدي انتصاب مديران زن در 
دولت دوازدهم ذيل اين وزارتخانه دارد.فريبا نظري 
پوركيايي افزود: از سوي ديگر 2 هزار و 490 دهيار 
زن در استان ها مشغول به خدمت هستند كه از اين 
ميزان، 323 نفر در يك ساله اخير دولت دوازدهم 
منصوب شده اند. مشاور امور زنان و خانواده وزارت 
كش��ور ابراز اميدواري كرد تا پايان دولت دوازدهم، 

تعداد مديران زن در رده هاي مختلف افزايش يابد.

    روحاني هزين�ه حفظ آرامش را پرداخت-
تعادل| مشاور رييس جمهور در واكنش به اظهارات 
او در جلسه صبح ديروز مجلس براي پاسخ به سوال 
نمايندگان نوشت: روحاني يك بار ديگر هزينه حفظ 
آرامش و عدم ايجاد تنش را پرداخت.حسام الدين 
آشنا رييس مركز بررسي هاي استراتژيك و مشاور 
رييس جمهور پس از پايان جلس��ه سوال از حسن 
روحاني در مجلس شوراي اسالمي در توييتر خود 
به اين نشست واكنش نشان داد.او نوشت: »روحانى 
يك بار ديگر هزينه حفظ آرامش و عدم ايجاد تنش 

را پرداخت. سر خم مي سالمت«

   امير حاتمي از روند پاكسازي شهر حلب 
بازديد كرد؛ ايلنا| وزير دفاع ايران در آخرين 
برنامه  خود در سفر به سوريه با حضور در منطقه 
حلب، به همراه جمع��ي از فرماندهان مقاومت 
از روند پاكس��ازي ش��هر از دس��ت متجاوزين و 
تروريست ها بازديد كرد و ضمن ديدار و گفت وگو 
با فرماندهان مح��ور مقاومت، در جريان آخرين 
شرايط امنيتي و اس��تقرار صلح و ثبات در شهر 
حلب قرار گرفت.امير حاتمي با  حضور در يكي از 
پايگاه هاي محل استقرار نيروهاي واكنش سريع 
مداف��ع حرم با عرض خدا قوت و دس��ت مريزاد، 
تالش هاي آن��ان را در برقراري صل��ح و امنيت 
منطقه بسيار با اهميت و راهبردي برشمرد و از 
تك تك فرماندهان و سربازان اين عرصه تشكر 

و قدرداني كرد. 

   ارج�اع اس�تيضاح ش�ريعتمداري ب�ه 
هيات رييس�ه مجلس؛ ايس�نا| حدود ۶0 
نماينده مجلس اس��تيضاح وزير صنعت، معدن 
و تجارت را در ۱4 محور امضا و جهت رسيدگي 
به هيات رييس��ه مجل��س ارج��اع دادند. جمع 
آوري امضا از نمايندگان براي استيضاح محمد 
شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز 
در صحن علني مجلس شوراي اسالمي تكميل 
و در نهايت اين اس��تيضاح با ۱4 محور به هيات 
رييسه تقديم شد. »عدم كنترل و مديريت بازار 
و در نتيجه افزايش ب��ي رويه قيمت ها و احتكار 
كاال«، »عدم مديريت صحيح بر تامين مواد اوليه 
واحدهاي توليدي كه منجر به تعطيلي و كاهش 
ظرفيت توليد هزاران واحد صنعتي و كارگاه هاي 
صنفي توليدي شده«، »عدم پيشگيري از گران 
فروشي محصول واحدهاي صنعتي بزرگ كه به 
نوعي وابسته به دولت هس��تند«، »عدم اجراي 
مصوبه دولت در فروردين 9۷ براي اجراي كامل 
شناس��ه رهگيري در فرصت دوم��اه« از جمله 

محورهاي استيضاح شريعتمداري است.

   حسيني رييس شوراي اجرايي اتحاديه 
بي�ن المجالس ش�د؛ ايرنا| س��يده فاطمه 
حس��يني نماينده ته��ران در مجلس ش��وراي 
اسالمي به عنوان رييس شوراي اجرايي اتحاديه 
بين المجال��س IPU برگزيده ش��د. علي اصغر 
يوس��ف نژاد نماينده ساري در مجلس به عنوان 
نايب رييس اول و محمدباسط درازهي نماينده 
مردم س��راوان در مجلس به عنوان نايب رييس 
دوم انتخاب شدند. محمدجواد جمالي نوبندگاني 
نماينده فس��ا در مجلس نيز به عنوان دبير كل 
 IPU ش��وراي اجرايي اتحاديه بي��ن المجالس
برگزيده ش��د. پروان��ه مافي نماين��ده تهران در 
مجلس هم به عنوان خزانه دار، مهدي فرشادان 
نماينده سنندج به عنوان دبير اول و جليل مختار 

نماينده آبادان به عنوان دبير دوم انتخاب شدند.

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم انقالب 
اسالمي در حكمي اعضاي هيات امناي سازمان 

تبليغات اسالمي را منصوب كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري؛ متن حكم رهبر معظم انقالب اسالمي 

به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

بدينوس��يله حض��رات حج��ج اس��الم س��يد 
مهدي خاموش��ي، محمد قمي، احمد واعظي، 
محمدحسين روحاني نژاد و محمدرضا فالح را 
براساس ماده 8 و 9 اساسنامه سازمان تبليغات 
اسالمي به عنوان اعضاي هيات امناي آن سازمان 

منصوب مي كنم.
الزم اس��ت آقايان محترم در چارچوب وظايف 
آمده در اساسنامه و با جهت گيري هاي مذكور در 
حكم رييس سازمان اقدامات مقتضي را مجّدانه 

دنبال نمايند.
توفيقات الهي براي همگان را مسألت مي نمايم.

سيد علي خامنه اي
5 شهريور ۱39۷

ويژه

روي موج خبر
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روحاني درجلسه پاسخ به سواالت مجلس مطرح كرد

بهزوديازراهحلسومبرجامميگويم
گروه ايران   

نه خبري از افش��اگري شد؛ نه نطق تند و تيز. روز گذشته، 
مجلس شوراي اسالمي برخالف آنچه انتظار مي رفت شاهد 
يك روز آرام بود. طراحان عمدتا اصولگراي سوال از روحاني به 
حاشيه نرفتند و صرفا از مديريت دولت انتقاد كردند، روحاني 
هم بي آنكه بر آتش سخنانش بيفزايد، با آمار و ارقام گفت كه 
دولت در هر 5 موضوع مورد سوال خوب عمل كرده است. 
در حالي كه گمان مي رفت جلسه سوال از روحاني به مانند 
سوال از احمدي نژاد در مجلس هشتم پرچالش باشد، چنين 
نشد و با وجود عدم اقناع اكثريت نمايندگان از جواب روحاني 
به 4 سوال، نشس��ت به آرامي خاتمه يافت. از آن جلسات 
آرامي كه شايد تا چندماه ديگر كسي يادش نباشد در آن 
روحاني از چه گفت و مجلسي ها حرفشان چه بود. در اين 
بين، نمايندگان مي گويند روز يكشنبه درباره ارجاع پرونده 
4 سوال مجلس كه اكثريت نمايندگان از پاسخ هاي روحاني 
قانع نشدند، تصميم گيري مي شود؛ اينكه نيازي به طرح آن 

در قوه قضاييه است يا نه.

  انتقاد از سياست ارزي تا نرخ بيكاري
روز گذشته، در جلسه سوال از رييس جمهور، محمد دهقان 
اولين نماينده اي بود كه به نمايندگي از طراحان سوال نطق 
كرد. او از مديريت دول��ت در بازار ارز و طال انتقاد كرد كه به 
اعتقاد او، دولت در تصميم گيري ها تاخير فراوان داش��ته 
است. به گفته اين نماينده اصولگرا چرا زماني كه مشخص 
ش��د اختصاص ارز مسافرتي منطقي نيس��ت دولت آن را 
متوقف نكرد. محمد حسين فرهنگي ديگر عضو فراكسيون 
نمايندگان واليي هم با انتقاد از سياست هاي دولت كه منجر 
به تشديد ركود شد، گفت: تعطيلي 5800 كارخانه در طول 
دولت شما اتفاق افتاد. ركود كسب و كار و ركود فعاليت هاي 
عمراني از آثار ركود اقتصادي دولت شماس��ت. اين ركود 
سنگين در شرايطي اتفاق افتاد كه تورم كشور طي سال هاي 
گذشته مدام بيشتر شده است. افزايش 2.3 برابري نقدينگي و 
عبور از ۱۶00 هزار ميليارد تومان موجب به هم ريختن بازارها 
شده است. نقدينگي در حال حاضر بيش از جي دي پي شده 
است. تورم اعالمي مرداد بانك مركزي 9.۷ اعالم شد در حالي 
كه زندگي مردم اين را نشان نمي دهد. به باور اين نماينده، 
دولت بايد از سال 92 دست به اصالحات اقتصادي مي زده؛ 
اما چنين نكرده است. عدم اجراي قوانين از سوي مجلس 
انتقادي بود كه حميدرضا فوالدگر ديگر عضو فراكسيون 
نمايندگان واليي در نطق خود عنوان كرد. او با اشاره به وعده 
ترميم تيم اقتصادي دولت از سوي رييس جمهور گفت: آيا 
در تصميمات اخير ارزي و بخش نامه هاي مكرر مواد قانون 
بهبود محيط كسب و كار شفاف سازي سياست ها، ايجاد 
ثبات و امنيت سرمايه گذاري، را رعايت كرديد. شما كه به 
بي ثباتي تصميم گيري هاي دولت قبل اعتراض داشتيد چرا 
به اين روش مبتال شديد. در تقسيم كار نمايندگان فراكسيون 
واليي در طرح سوال از روحاني، انتقاد از وضعيت اشتغال به 
نقوي حسيني ديگر نماينده اصولگراي مجلس رسيد. به باور 
اين نماينده ظرفيت هاي اشتغال مهم تر از خوِد شغل است. 
از اين رو پيشنهاد كرد دولت روي ايجاد ظرفيت اشتغال فكر 
كند. نقوي حسيني خطاب به روحاني گفت: بخش مسكن 
را راه بيندازيد. 300 نوع شغل در حوزه صنعت وجود دارد. 
همه اين بخش ها، بيكارند. بيش از 5000 مركز توليدي و 
خدماتي كه منشأ توليد و شغل است، تعطيل است. اما در اين 
بين، يكي از نمايندگان همسو با دولت هم در طرح سوال، نطق 
كرد. كوروش كرم پور از اعضاي فراكسيون مستقلين واليي 
وضعيت قاچاق را كه يكي از محور پرسش هاي روحاني بود به 
ميان كشيد. او گفت: رهبري گفتند اگر كااليي قاچاقي وارد 
كشور شده بايد در انبار عمومي به آتش كشيده شود. ايشان 
گفت كه مراد من فالن كوله بر ضعيف نيست بلكه قاچاق 
سازمان يافته بزرگ است. آيا با اين وجود حرفي باقي مي ماند 

كه من نماينده در ارتباط با قاچاق مطرح كنم؟

  بين دولت و مجلس شكاف نيست
با پايان نطق نمايندگان، فرصت به رييس جمهوري رسيد. 
حس��ن روحاني در ابتدا با اش��اره به اينكه به توصيه هاي 
رهبري درباره نحوه حضور در اين جلس��ه عمل مي كند، 
گفت: هيچ كس از مردم ش��ريف ايران از دوس��تان ما در 

جهان يا دش��منان ما فكر نكنند امروز آغاز ش��كافي بين 
دولت و مجلس است.كامال اين تصور اشتباه است. مجلس 
و دولت هدف بس��يار بزرگ��ي را بر دوش دارن��د و اين بار 
 مس��ووليت را با همكاري همديگر بايد به مقصد برسانند. 
وي خاطرنشان كرد: سوال نمايندگان محترم علي القاعده 
بايد از دولت دوازدهم باشد و نه يازدهم ولي لحن سواالت 
دولت يازدهم و دوازدهم است. از نظر من هم ايرادي ندارد 
 با اينكه دولت دوازدهم دو ش��خصيت حقوقي هس��تند. 
رييس دولت تدبير و اميد اضافه كرد: همواره در دولت يازدهم 
و دوازده��م تالش من اين بود كه بين دولت و مجلس يك 
 ارتباط نزديك و برادرانه باشد و به نظر من اينچنين بوده است.
روحاني گفت: بسياري از نمايندگاني كه االن در برابرشان 
س��خن مي گويم در س��ال 9۶ در انتخاب��ات حضور فعال 
داشتند. در كابينه دولت دوازدهم نمايندگان عزيز كمك 
كردن��د و در لوايح و طرح ه��ا در كنار ه��م بوديم.ممكن 
اس��ت گله اي ش��ما از دولت داش��ته باش��يد يا ما از شما 
 گله داش��ته باش��يم اما گله ها دوس��تانه و برادرانه است.

رييس جمهوري خاطرنشان كرد: به نظر من سوال نمايندگان 
محترم كه در 5 بند تدوين شده و بسياري از سواالت ديگر 
مشابه اين سواالت، سواالت ملت ايران هم هست. نه تنها 
يك چهارم نمايندگان امروز مجلس شور اي اسالمي اين 
س��واالت را دارند بلكه به اعتقاد من بس��ياري از مردم اين 
س��واالت را دارند چرا بيكاري، چ��را وضع بانك اينچنين، 
و چرا قاچاق آن چنان، چرا ركود و رونق ش��رايطي را طي 
 مي كنند كه مورد انتظار مردم نيست و چرا رشد قيمت ارز.

وي اضاف��ه كرد: ش��ما به هر كوچه و خيابان��ي برويد بايد 
 بخش��ي از س��واالت مردم همين گونه س��واالت باش��د.
رييس جمهوري گفت: مردمي ك��ه دردولت يازدهم و در 
طول چهارس��ال و ماه هاي اوليه دولت دوازدهم ش��اهد 
تحول مثب��ت در اقتص��اد، فرهنگ، مس��ائل اجتماعي، 
امنيت ملي و درسياس��ت خارجي و داخلي بوده اند امروز 
برايشان اين س��وال مهم مطرح ش��ده كه چه شده است 
 كه باي��د از آين��ده زندگي خود و كش��ور نگران باش��ند.
روحاني افزود: س��وال اصلي اين اس��ت كه چ��را در طول 
چهار س��ال و نيم حركت ما به س��رعت رو به جلو بود. در 
رش��د اقتصادي، تورم، اش��تغال و تعادل قيمت ارز ورونق 
اقتص��ادي همه آم��ار و ارقام وج��ود دارد وچيزي مخفي 
نيس��ت اما در اين هفت هش��ت ماهه اخير چ��را ناگهان 
شرايط نويي آغاز شد، ممكن است بفرماييد كه اين شرايط 
 از اش��تغال، ارز و رك��ود و قاچاق و يا سيس��تم بانكي بود .
وي ادامه داد: به نظر بنده اش��كال از تصور مردم و ترسيم 
ملت ايران نس��بت به آينده ايران بود، ناگهان تصور مردم 
 نسبت به آينده ايران دچار تغييرشد و اين درد بزرگ است.
رييس جمهوري اظهارداشت: اشتغال بسيار مهم و بيكاري 
درد بزرگي است، قبول دارم و نابساماني بانكي هم مشكل 
است. قبول دارم مساله رونق هم مهم و قيمت ارز هم مهم 
 است اما همه اينها در برابر اعتماد و اميد مردم ناچيز است .
روحاني با اش��اره به اينكه چ��را اميد م��ردم تغيير كرده 
اس��ت، تصري��ح ك��رد: چ��را نس��بت ب��ه آين��ده ايران 
دچ��ار تردي��د ش��ده اند و باالت��ر حتي عده اي نس��بت 
ب��ه عظمت نظ��ام و قدرت نظام و رش��د وتوس��عه آينده 
 دچار ش��ك ش��ده اند و اين ش��ك را بايد درم��ان كنيم .

وي افزود: ما بايد با زباني درست وصحيح به گونه اي با مردم 
سخن بگوييم كه مردم قانع شوند كه مشكالت ايران چند 
ماهه زود گذر است، كليد مس��اله در همين است . ما بايد 
براي مردم توضيح دهيم كه از مشكالت با هدايت رهبري و 

هماهنگي قوا و نيروهاي مسلح عبور خواهيم كرد .

  كاخ سفيد از پايان جلسه اندوهگين خواهد شد
رييس جمه��وري گفت: بايد ب��ه ملت اي��ران بگوييم ما 
نخواهيم گذاش��ت توطئه هاي امريكا پيروز ش��ود . ملت 
مطمئن باش��د ما نمي گذاريم يك مش��ت ضد ايراني كه 
 امروز در كاخ س��فيد جمع ش��ده اند عليه ما توطئه كنند.

روحان��ي گفت: كاخ س��فيد فك��ر نكند از پايان جلس��ه 
ام��روز خوش��حال خواهد ب��ود و بدان��د از پايان جلس��ه 
امروز به ش��دت اندوه بار خواهد ش��د چون پايان جلس��ه 
ام��روز اتح��اد باالتر بين مجل��س و دولت و دو ق��وه و قوه 
قضاييه و بين س��ه ق��وه و نيروهاي مس��لح وه��ر چهار 

 نه��اد و نظ��ارت وراهبري مق��ام معظم رهبر ي اس��ت.
رييس جمهوري تصريح كرد: نه ترسي از امريكا داريم و نه ترسي 
 از مشكالت داريم از مشكالت به خوبي عبور خواهيم كرد .

روحاني افزود: در پنج سوال اول بطور اختصار توضيح خواهم 
داد و از دستگاه هاي مربوطه گزارش گرفته و همراهم است 
كه اگر مجلس مايل باشد گزارش��ات را در زمينه قاچاق، 
اشتغال، برجام، بانك و ركود كه وزارتخانه هاي آن مسووالن 
اصلي در برابر اين سئواالت هستند پاسخ دادند و مي توانيم 

در اختيا نمايندگان قرار دهيم .

  قاچاق نصف شده است
رييس جمهوري با بيان اينكه اولين سوال اين است كه در 
زمينه قاچاق كاال وارز چرا دولت موفق نبوده اس��ت، گفت: 
موضوع قاچاق كاال و ارز در سال 8۱ با فرمان رهبري مبارزه با 
آن شروع شد و نمايندگان در سال 92 قانون مربوطه را نوشتند 
 و ابالغ كردند ودولت همه آيين نامه هاي آن را تدوين كرد .

رييس جمهوري گف��ت: وقتي به كااله��ا يارانه مي دهيم 
قيمت كاالها باال م��ي رود . هرچه قيم��ت ارز پايين برود 
واردات قاچاق بيش��تر مي ش��ود و برعكس هر چه قيمت 
ارز ب��اال ب��رود واردات قاچاق ني��ز كاهش مي ياب��د . براي 
جلوگيري از قاچاق بايد از توليد داخلي حمايت كنيم و اگر 
 از توليدكنندگان دفاع كنيم معني ندارد قاچاق وارد شود. 
روحاني افزود: ما چطورتوانستيم از 25 ميليارد دالر در چهار 
سال و نيم گذشته به ۱2 و نيم ميليارد دالر برسيم؟ اين تحول 
چگونه ايجاد شد؟ ستاد مبارزه با قاچاق نهادي فرا قوه اي است 
 و مختص دولت نيس��ت همه با هم داريم تالش مي كنيم.

وي اضافه كرد: در قاچاق خروجي كه عمدتا سوخت است 
اقدامات ما باعث شد 25 ميليارد دالر سال 92 تا االن به ۱2 
ميليارد دالر رسيده است. دولت با برنامه ريزي براي كنترل 
پيمايش خودروه��ا و دادن گازويي��ل برمبناي پيمايش، 

 قاچاق ۷.8 ميليارد دالر به نيم ميليارد در سال 95 رساند.
رييس جمهوري اظهار داشت: در زمينه قاچاق نقش سربازان 
گمنام، نيروي انتظامي، نيروهاي مسلح به ويژه سپاه اهميت 
داش��ت. از ۱0 ماه پيش كنترل قاچاق در آب هاي جنوبي 
در اختيار سپاه قرار داده شد و همچنين در مرزهاي غربي 
 و شرقي. همه به كمك هم توانس��تيم به اين عدد برسيم. 
روحاني گفت: ما چطور توانستيم از 25 ميليارد دالر قاچاق 
برس��يم به ۱2 و نيم ميلي��ارد دالر در عرض چهار س��ال و 
خرده اي. اين تحول بزرگ چطور ايجاد ش��د؟ چون ش��ما 
مي دانيد كه س��تاد مبارزه با قاچ��اق و كاال و ارز مخصوص 
قوه اجرايي تنها نيس��ت؛ فراقوه اي است، سه قوه اي است. 
نمايندگان محترم مجلس و قوه قضاييه هم هستند. نيروهاي 
مسلح هم نماينده شان در آن س��تاد حضور دارد. مبارزه با 
قاچاق تنها كار دولت نيست، همه با هم داريم تالش مي كنيم.

  برجام براي چه بود
رييس جمهوري گفت: من از شما مي پرسم برجام براي چه 
بود؟ برج��ام براي اين بود كه ما ب��ه دنيا بگوييم كه فعاليت 
صلح آميز هس��ته اي كه آنها به دروغ گفتند غير صلح آميز 
اس��ت، و بر مبناي همين دروغ و اتهام ن��اروا قطعنامه هاي 
فراوان��ي را عليه ما تصويب كردند و ب��ه ذهن دنيا اينچنين 
رسانده اند كه برنامه هسته اي ايران خطر براي صلح جهاني 
 است؛ لذا ما را به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بردند.

رييس قوه مجريه تاكيد كرد: برنامه هسته اي ايران صلح آميز 
است. هيچ صلح و امنيتي را تهديد نمي كند. شوراي امنيت 
سازمان ملل به جاي اينكه بگويد تحريم بايد بگويد تشويق؛ 
همه كش��ورها را به كمك ايران تش��ويق كن��د. ما به اينجا 
رس��يديم؛ قطعنامه گذشته ش��وراي امنيت اين است كه 
ايران صلح و امنيت را تهديد مي كند، بعد از برجام قطعنامه 
223۱شوراي امنيت اينگونه تغيير كرد كه ايران بايد فعاليت 

هسته اي داشته باشد و از دنيا هم مي خواهد كه در كنار ايران 
 حضور داشته باشد. اين اس��اس يك كلمه مي شود: برجام.

رييس جمهوري ادامه داد: در برجام ما دستاوردهايي داشتيم 
كه هيچگاه از بين نمي رود. دستاورد بين المللي، دستاورد 
سياس��ي، اخالقي. در عين حال كه پ��ي ام دي را هم از بين 
برديم. اين ها دس��تاوردهايي اس��ت كه وجود دارد. تحريم 
تس��ليحاتي كش��ور را كه مي گفت ايران نه حق خريد و نه 
حق فروش س��الح را دارد، اين تحريم را به پنج سال تقليل 
داديم كه دو س��ال و نيم آن گذشته و دو سال و نيم ديگر آزاد 
 خواهد ش��د، اين كار برجام اس��ت و كار برجام روشن است.

وي اضافه كرد: در زمينه اقتصادي هم برجام گشايش هايي را 
به وجود آورد. شما همه مي دانيد و اگر تا ديروز ترديد بود امروز 
مي دانيد كه وقتي اين شركت ها از ايران مي روند معلوم است كه 
روزي آمده اند كه امروز مي روند. اگر گفته مي شود فالن بانك با ما 
از ديروز كار نمي كند، معلوم مي شود كه با ما كار مي كرده است، 
 اگر كار نمي كرده كه ادبيات و زبان فارسي را بايد از نو بنويسيم. 
رييس دس��تگاه اجرايي تاكي��د كرد: برج��ام آمده، بخش 
بزرگي از مش��كالت اقتصادي را هم حل كرده، تحريم هاي 
مربوط به برنامه هس��ته اي بعد از امضاي برج��ام و اجرايي 
ش��دن آن لغو ش��د. اما تحريم هاي ما بخشي هسته اي بود، 
بخش��ي از آن تحريم هاي اولي��ه امريكا بود. بخش��ي از آن 
مربوط به سيس��تم بانكي اس��ت، تحوالتي كه سيس��تم 
بانكي نياز دارد همه اين ها هس��ت و با وج��ود اين ما امروز با 
ح��دود 28۷ بانك رابطه كارگزاري داري��م و هزاران حواله و 
 گش��ايش اعتباري از طريق بانك هاي خارجي انجام داديم.

وي خاطرنشان كرد: گزارشي بانك مركزي به من داده است 
كه در اين مدت از سال 94 تا امروز چيزي حدود ۷0 ميليارد 
دالر پول از طريق سيستم بانكي تبادل شده و بنابراين روابط 

اوليه در حوزه بانك برقرار است. 
ادامه در صفحه 8

حيثيت اروپا ايجاب مي كند
در مقابل فشارها مقاومت كند

رييس ش��وراي راهبردي 
روابط خارجي با تش��ريح 
علت اصلي ت��داوم بحران 
يمن و سوريه تصريح كرد: 
عل��ت ادامه بح��ران يمن، 
بازگذاشتن دست عربستان 
و ام��ارات از س��وي امريكا 
براي ادامه بمباران ها و عدم اراده سياسي براي حل اين 
بحران است.سيدكمال خرازي در ديدار هياتي از بنياد 
آلماني برگهوف همچنين به موضوع سوريه پرداخت 
و گفت: روند آستانه در كاهش بحران سوريه موثر بوده 
است و همه بايد از اين روند و مذاكرات حمايت كنند.
وي تصريح كرد: حمايت امريكا و برخي كش��ورهاي 
غربي و عرب منطقه از گروه هاي تروريستي در سوريه 
و سكوت اروپا از اين وضع، عامل اصلي بحران در سوريه 
بوده است.رييس شوراي راهبردي روابط خارجي گفت: 
امريكا و عربستان سعودي از گروه هاي تروريستي در 
سوريه حمايت مي كنند و اين حمايت بايستي متوقف 
شود.خرازي همچنين تصريح كرد: همكاري نظامي 
ايران با دولت س��وريه، كامال مش��روع و حضور ما در 
سوريه به درخواست دولت قانوني اين كشور بوده است.
وي با بيان اينكه »در ش��رايط كنوني همه كش��ورها 
بايستي از ابتكارات سياس��ي براي حل بحران سوريه 
حمايت كنند«، افزود: ايران هم��كاري و تالش خود 

را براي حل سياسي بحران سوريه ادامه خواهد داد.

مردم در انتظار اميد
نشسته اند

يك عضو فراكسيون اميد 
مجلس در مجلس شوراي 
اسالمي گفت: همه پرسي 
حق مردم اس��ت، بگذاريم 
مردم انتخاب كنند. صراط 
فقط يك راه اس��ت آن هم 

تمكين به راي مردم.
به گزارش ايسنا، قاسم ميرزايي نيكو ديروز در نطق ميان 
دستور مجلس شوراي اسالمي گفت: ما به اين مردم قول 
داديم كه مرد باشيم. امروز ۱0 سال است كه از ادبيات 
بگم بگم گذشته است. مردم ما در انتظار اميد نشسته اند. 
آنها منتظر صلح و آرامش هستند.وي افزود: هزاران بار 
قصه گفتيم، از اقتصاد و فقر و از اقتصاد مقاومتي گفتيم، 
اما از خودمان نگفتيم. نگفتيم از انس��ان هاي شريفي 
كه البه الي صفحات تاريخ گم مي ش��وند. از بازرگان تا 
ميرحس��ين، از خاتمي تا هاشمي يا يك بازيگر يا يك 
رهگذر ساده. فرقي ندارد وقتي قرارمان فراموشي كسي 
باش��د كه جانش و زندگي اش را فداي اس��الم و ميهن 
كرد.ميرزايي نيكو با بيان اينكه صراط مس��تقيم فقط 
يك راه است آن هم تمكين به راي مردم و گفت وگوي 
ملي. نخبگان كشور بايد كنار هم بنشينند و قهرها كنار 
گذاشته شود، ابراز عقيده كرد: نظارت استصوابي و دولت 
موازي امان را بريده، پول كثيف و دس��ت ناپاك ميان 
مسووالن فس��اد دوانده، فساد همچون اژدهاي هفت 

سري است كه هر روز از جايي سردر مي آورد.

۵۵۵ قاچاقچي اصلي در اختيار 
محاكم قضايي قرار گرفتند

رييس ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز گفت كه در رابطه 
با جرايم سازمان يافته 555 
نفر متهم كه قاچاقچي اصلي 
بودند دس��تگير ش��ده و در 
اختيار محاكم هس��تند.به 
گزارش ايسنا، علي مويدي 
در جلس��ه علني ديروز مجل��س پس از اراي��ه گزارش 
كميس��يون صنايع درب��اره قاچ��اق كاال و ارز گفت: در 
سال هاي گذش��ته ش��عب ويژه مبارزه با قاچاق چه در 
تعزي��رات و چه در قوه قضاييه قاب��ل توجه نبود اما طي 
سال هاي گذشته هزار و ۱24 شعبه ويژه براي رسيدگي 
به پرونده هاي قاچاق كاال ش��كل گرف��ت و 40 دادگاه 
تجديد نظر هم در اين زمينه فعال است.رييس ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز ادامه داد: در سه چهار سال گذشته 222 
پرونده به عنوان پرونده هاي مربوط به قاچاق سازمان يافته 
به محاكم تحويل داده ش��د كه ۱۱ هزار ميليارد تومان 
حاصل اين احكام بود كه تاكنون هزار ميليارد تومان آن 
به خزانه واريز شده و مابقي تا پايان سال واريز مي شود. 
مويدي يادآور ش��د: در رابطه با جرايم س��ازمان يافته 
همچنين 555 متهم كه قاچاقچي اصلي بودند و اقتصاد 
را مختل مي كردند دستگير شده و در اختيار محاكم قرار 
گرفتند. او با اشاره به طرح رجيستري براي گوشي هاي 
تلفن همراه يادآور شد كه ما از سال 92 به بعد ۶00 ميليون 

تومان به زير ساخت ها اختصاص داديم.

منتظر پاسخ قوه قضاييه
 درخصوص زندانيان هستيم

دستيار ويژه رييس جمهور 
در امور حقوق ش��هروندي 
درخص��وص گزارش��اتي 
در رابط��ه با نق��ض حقوق 
شهروندي زندانيان در برخي 
زندان ها، گفت: در حال انجام 
پيگيري هاي الزم در رابطه 
با اين گزارش ها هستيم و بايد ببينيم در آن چارچوب، 
قوه قضاييه و سازمان زندان ها چه پاسخي را ارايه خواهند 
داد.به گزارش پاد، شهين دخت موالوردي، در خصوص 
رعايت حقوق ش��هروندي زندانيان، اظهار كرد: در حال 
انجام پيگيري هاي الزم در رابطه با اين گزارش ها هستيم. 
بايد ببينيم در آن چارچوب، قوه قضاييه و سازمان زندان ها 
چه پاس��خي را ارايه خواهند داد. البته پيش از اين هم از 
زندان بزرگ تهران كه اين گزارش ها از آن جا منتشر شده و 
همچنين زندان هاي ديگر نامه هايي را از داخل مجموعه ها 
دريافت كرده بوديم يا گزارش هايي رسيده بود و كم و بيش 
در جريان وضعيت زندان ها هستيم.وي ادامه داد: با توجه 
به تعداد باالي زندانيان در ايران و قوانيني كه بيشتر ناظر 
بر حبس و زنداني كردن است- البته سال هاست سياست 
حبس زدايي و جايگزين��ي مجازات اجتماعي با حبس 
در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفته- اما عماًل با چنين 
وضعيتي در زندان ها روبرو هس��تيم؛ به ويژه در رابطه با 
زندانياني كه متهم به جرايم امنيتي و سياسي هستند و 

اين موارد بيشتر بارز و رسانه اي مي شوند.

دولت با شفافيت به مقابله با 
رانت اطالعاتي پرداخته است

رييس دفتر رييس جمهوري 
اس��المي ايران با اش��اره به 
ت��الش دولت ب��راي عدم 
دسترس��ي عده اي به رانت 
اطالعات��ي گف��ت: دولت 
دوازدهم با س��رلوحه قرار 
دادن ش��فافيت به مقابله با 

دسترسي برخي به رانت هاي اطالعاتي پرداخته است.
به گزارش ايرنا، محمود واعظي كه در يك برنامه 
تلويزيوني س��خن مي گفت، اظهار كرد: اعضاي 
دولت با درك اين مساله كه شرايط براي بسياري 
از مردم سخت شده در تالش براي يافتن راه حل 
هستندو اين در حالي است كه جنگ شديد رواني 
نيز عليه كش��ورمان ب��ه راه افتاده اس��ت. ميزان 
نقدينگي در ميان مردم باال رفته اس��ت و دولت و 
فعاالن اقتصادي بايد فضايي براي استفاده درست 

از آن پديد بياورند.
رييس دفتر رييس جمهوري تاكيد كرد: نقدينگي بايد به 
بورس و توليد هدايت شود تا شغل ايجاد كند و خسارت 
وارد نكند و اگر نقدينگي به سمت داللي برود خسارت بار 
مي شود.واعظي تصريح كرد: اين دولت، دولت بگير و ببند 
نيس��ت اما الزم است براي برخورد با برخي كارها كه به 
مردم فشار مي آورد نظارت و سخت گيري را بيشتر كنيم. 
فضاي مجازي شفافيتي را در كشور پديد آورده است كه 

ما در دولت از آن استقبال مي كنيم.

   در آغ�از جلس�ه علن�ي، دفترچ�ه اي 45 
صفحه اي ميان نمايندگان مجلس و خبرنگاران 
توزيع ش�د كه در آن به 5 سوال نمايندگان با 

ارايه آمارهايي پاسخ داده شده بود. 
   پس از پايان نطق حس�ن روحاني، زماني كه 
نوبت به راي گيري رس�يد، 22 نماينده خواهان 
راي گيري به صورت علني شدند. خواسته اي كه 
بر اس�اس آيين نامه امكان پذير بود و در نتيجه 
الريجاني آن را به راي نمايندگان گذاشت. اما از 
2۶9 نماينده حاضر تنها ۱۱۷ نفر راي موافق دادند 
و ۱2۶ تن راي مخالف و 9 نفر نيز راي ممتنع دادند 

تا راي گيري علني منتفي شود.

   در ميانه سخنراني روحاني، رفت و آمد برخي 
نمايندگان در صحن و جايگاه هيات رييسه افزايش 
يافت ك�ه اين موضوع با انتق�اد برخي چهره هاي 
سياسي مواجه ش�د. آنان در توييت هايي به اين 

رفتار برخي از نمايندگان اعتراض كردند.
   با توجه به حضور رييس جمهوري در مجلس 
و به داليل امنيتي، ديروز تا س�اعت ۱2 حضور 
مردم در ساختمان پارلمان امكان پذير نبود. از 
اين رو، مردمي كه براي مراجعه به نمايندگان به 
مجلس آمده بودند پشت درهاي بسته ماندند 
كه تعداد باالي آنان باعث ايجاد تجمع پشت در 
مجلس شد. از اين رو، برخي كسبه بهارستان 

و مردم تصور كردند تجمعي اعتراضي جلوي 
مجلس رخ داده است.

   در زمان راي گيري براي هريك از سواالت، 
تعدادي از نمايندگان با نش�ان دادن عدد 2 به 
معن�اي مخالفت و عدد 4 به معن�اي موافقت، 
سعي كردند ديگر نمايندگان را با خود همسو 
كنن�د. در اين بين، اكثر نماين�دگان اصولگرا 
مانند ذوالن�وري، ابطحي و هاج�ر چناراني با 
نش�ان دادن ع�دد 2 از راي منف�ي خود خبر 
دادند و تع�دادي از اميدي ها، از جمله مازني و 
موسوي نيز با نشان دادند عدد 4 اعالم كردند 

از پاسخ هاي روحاني قانع شده اند. 

حاشيه نگاري



تورم مردادماه 11.5 درصد 
اعالم شد

اصالحيه صورتحساب عملكرد 
بودجه ۹5 و ما قبل در »سناما«

بانك مركزي| ن��رخ ت��ورم در دوازده ماه منتهي 
به مرداد ماه 1397 نس��بت به دوازده ماه منتهي به 
مرداد م��اه 1396 با 1.3 درصد افزايش معادل 11.5 
درصد و ت��ورم نقطه به نقطه با 6.2 درصد رش��د به 
24.2 درصد بوده است. خالصه نتايج به دست آمده 
از شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق 
شهري ايران براساس سال پايه 100=1395 به شرح 
زير است: ش��اخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 
در مناطق ش��هري ايران در مردادماه 1397 به عدد 
133.8 رسيد كه نسبت به ماه قبل 5.5 درصد افزايش 
يافت.شاخص مذكور در مردادماه 1397 نسبت به ماه 
مشابه سال قبل معادل 24.2 درصد افزايش داشته 
است.نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 1397 
نسبت به دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 1396 معادل 
11.5 درصد اس��ت. در خرداد ماه نرخ تورم به 10.2 

درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 18 درصد رسيد. 

وزارت اقتصاد| معاون نظارت مالي و خزانه دار 
كل كش��ور از تهيه و ارايه اصالحيه صورتحساب 
عملكرد بودجه سال 1395 كل كشور و سنوات قبل 

از آن با استفاده از سامانه سناما خبر داد.
 سيد رحمت اهلل اكرمي با اشاره به ارايه اصالحيه 
صورتحساب عملكرد بودجه سال 1395 كل كشور 
و س��نوات قبل از آن با اس��تفاده از سامانه سناما، 
اظهار داشت: استفاده از سامانه نظارت آني معاونت 
نظارت مالي و خزانه داري كل كشور )سناما(، يكي 
از تجربيات موفق خزانه داري كل كشور در راستاي 
خزانه داري الكترونيك است.معاون نظارت مالي و 

خزانه دار كل كشور خبر داد؛ 
وي تصريح كرد: اصالحيه صورتحساب عملكرد 
بودجه سال 1395 و س��نوات قبل از آن، مطابق 
عناوين و تقسيمات مندرج در قوانين بودجه سنوات 
مذكور تهيه و تنظيم شده و نمايانگر عملكرد بودجه 
آن دسته از دس��تگاه هايي است كه از آذرماه سال 
1396 )موعد ارايه صورتحس��اب عملكرد بودجه 
سال 95( تاكنون، حساب سال ياد شده و همچنين 
سنوات قبل را ارايه داده اند يا نسبت به رفع اشكال 

حساب هاي خود اقدام كرده اند.
مع��اون نظ��ارت مال��ي و خزان��ه دار كل كش��ور 
خاطرنش��ان ك��رد: بر اس��اس م��اده 103 قانون 
محاسبات عمومي كش��ور، وزارت امور اقتصادي 
و دارايي مكلف است نسبت به تهيه صورتحساب 
عملكرد ساليانه بودجه كل كشور اقدام نمايد و آن 
را براي تهيه گزارش تفريغ بودجه )در راستاي مفاد 
ماده 104 قانون مزبور( در اختيار ديوان محاسبات 

كشور قرار دهد.

اخبار كالن
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مركز پژوهش هاي مجلس ارقام رشد اقتصادي سال هاي  97 و 98 را بازنگري كرد

اثر بحران ارزي بر رشد بخش هاي اقتصادي
گروه اقتصاد كالن    

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي تحليلي به تاثيرات 
تحريم ه��اي امريكا بر بخش حقيقي اقتصاد در س��ال 97 
پرداخته و مطابق با اين وضعيت پيش بيني هايي كمي در 
خصوص عملكرد و رش��د اقتصادي سال جاري ارايه كرده 
است. در اين گزارش ضمن شناسايي كانال  هاي مستقيم و 
كوتاه  مدت تحريم بر عملكرد بخش حقيقي و توليد در سال 
1397، متناس��ب با زمانبندي اعالم شده براي تحريم ها، 
در دو س��ناريو متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد 
بخش هاي اصلي برآورد شده است. دليل اصلي تفاوت اين 
دو سناريو، به همكاري نسبي يا عدم همكاري اروپا با ايران در 
مواجهه با تحريم هاي امريكا مربوط است. كارشناسان بازوي 
پژوهش��ي مجلس در اين گزارش با در نظر گرفتن اين دو 
سناريو پيش بيني كرده اند كه در سال 1397 رشد اقتصادي 
ايران در سناريوي اول  منفي نيم درصد و در سناريوي دوم 
2.8- درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 
درصد برآورد شده است. همچنين در اين گزارش رشد سال 
1398 نيز پيش بيني شده است كه رشدي بين3.8-تا 5.5 
-درصد را نشان مي دهد، البته اين در شرايطي است كه دولت 
هيچگونه سياست فعالي براي خنثي سازي و مقابله فعالي با 
تحريم ها نداشته باشد. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 
نيز در آخرين گزارش هاي خود رشد اقتصادي ايران در سال 
2018 را به ترتيب 3.7 و 4.1 درصد پيش بيني كرده  بودند. 
اين گزارش در زمينه پيش بيني يادشده مي نويسد: به نظر 
مي رسد دليل اصلي اختالف در پيش بيني اين گزارش با 
پيش بيني هاي دو نهاد مذكور آن است كه آنها بعد از خروج 
امريكا از برجام هنوز گزارش هاي خود را تعديل نكرده اند. 
اين گزارش توصيه كرده كه در اين شرايط بخش هايي در 
اولويت سياست گذاري قرار گيرند كه عالوه بر وابستگي كمتر 
به واردات، از پيوندهاي قوي تر با ساير بخش هاي اقتصادي 
و لذا توانايي بيشتري در ايجاد تحرك در اقتصاد برخوردار 
باشند. اگر دولت سياست هاي مناسبي را براي فعال ساختن 
بخش هاي مزبور، به ويژه بخش مسكن، در پيش بگيرد، اثر 
كاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادي كمتر خواهد بود و 

كشور مي تواند آثار تحريم را خنثي كند.

  كانال هاي تاثيرگذاري تحريم
به گزارش تعادل گزارش مركز پژوهش هاي مجلس ابتدا 
درتحليل خود س��ه كانال اثرگذاري تحريم هاي امريكا بر 
اقتصاد ايران را ش��امل كانال بح��ران ارزي، كانال افزايش 
نا اطميناني و ريسك سرمايه گذاري و كانال محدوديت هاي 

تجاري توضيح داده است.
بر اس��اس اين گزارش س��قوط ناگهاني و غيرمنتظره در 
ارزش پول ملي )بحران ارزي( ممكن است در نظام نرخ ارز 
ثابت، شناور يا نظام ارزي شناور مديريت شده اتفاق افتد. 
اگر نظام ارزي ثابت باش��د، اين اتفاق باعث از دست رفتن 
ذخاير بين المللي مي شود و آنگاه كه ذخاير رو به اتمام است، 
دولتمردان با هدف انباشت ذخاير يا حفظ ذخاير موجود با 
تعيين نرخ ارزي است كه انگيزه تبديل پول داخلي به ارز 
يا پول هاي ذخيره بين المللي را كاهش مي دهد به تضعيف 
ارزش پول متوسل مي شوند. اگر كشوري داراي نظام شناور 
ارزي باش��د، بحران نرخ ارز همراه با تقليل ارزش س��ريع 
كنترل ناشدني پول ملي خواهد بود. اگر چه هيچ نوع نظام 
ارزي نمي تواند ايمني را تضمين كند، اما محققان در زمان 
حاضر بر اين عقيده اند كه كشورهايي كه پول خود را به پول 
كشورهاي ديگر تثبيت مي كنند ممكن است در برابر بحران 
ارزي، آسيب پذيرتر باشند. بحران نرخ ارز نيز به مانند بحران 

بانكي غالباً باعث تعميق ركود مي شود.
 كانال هاي مختلفي وج��ود دارد كه از طريق آنها تأثيرات 
ركودي بحران ارزي مي تواند به بخش حقيقي انتقال يابد 
كه مهم ترين موارد آن تأثير بر نظام بانكي، مخارج دولت، 
توليدات وابسته به كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي وارداتي، 
رابطه مبادله بازرگاني، تراز تجاري و كاهش اعتماد عمومي 

به توانايي دولت در اداره اقتصاد است.
افزايش نااطميناني و ريسك سرمايه گذاري يكي ديگر از 
موضوعاتي است كه از نظر كارشناسان مركز پژوهش هاي 
مجلس مي تواند به عنوان كانال تاثيرگذاري تحريم ها به 

بخش واقعي اقتصاد لطمه بزند. 
اين گزارش در اين خص��وص توضيح مي دهد: تجربه دور 
گذشته تحريم ها نشان مي دهد كه وضع تحريم ها بر عملكرد 
تشكيل سرمايه ثابت موثر است. آمار حساب هاي ملي نشان 
مي دهد كه رشد تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص با شروع 
تحريم ها منفي شده است. تأثير اين عامل بر سرمايه گذاري 
دولتي عموم��ًا از كانال محدوديت هاي مال��ي دولت و بر 
س��رمايه گذاري خصوصي از كانال افزايش نااطميناني و 
ريسك سرمايه گذاري و همچنين محدوديت هاي مالي و 
تجاري ناشي از تحريم است. قابل انتظار است كه با آغاز دور 
جديد تحريم ها و نااطميناني ناشي از محدوديت هاي مالي 
و تجاري، آشفتگي بازارهاي داخلي و مداخالت گاه و بي گاه 
سياست گذاران در بازارها، سرمايه گذاران در اتخاذ تصميمات 
سرمايه گذاري با ترديد مواجه شوند. همچنين اين عامل 
مي تواند در كنار كاهش ارزش پول ملي در تشديد انگيزه 
خروج سرمايه موثر باشد.مسير سوم اثرگذاري تحريم ها 
از نظر اين گزارش محدوديت هايي تجاري خواهد بود كه 
گفته شده پيامدهاي آن فراتر از تغيير نرخ ارز است. كاهش 
صاردات نفت، تاثير بر صادرات غيرنفتي، محدوديت واردات 
سه محوري است كه اين گزارش در بخش محدوديت هاي 

تجاري به آنها اشاره كرده است.

  سناريوهاي رشد اقتصادي در بستر تحريم
گ��زارش مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س در ادامه ضمن 
ساده س��ازي تأثير تحريم هاي اقتصادي بر اقتصاد ايران، 
مهم ترين كانال ها تاثيرگذاري تحريم بر بخش هاي توليدي 
در س��ال 1397 را توضيح، سپس براساس اين كانال ها دو 
سناريو اصلي درباره نرخ رشد 97 را ارايه مي دهد.اين گزارش 
اولين و مهم ترين تأثير تحريم ه��ا را بر توليد بخش نفت 
مي داند و مي گويد: بخش مهمي از توليد بخش نفت ايران 
را صادرات اين محصول تشكيل مي دهد. يكي از هدف هاي 

اصلي تحريم هاي امريكا به صفر رساندن صادرات نفت ايران 
است. امريكا به ديگر كشورها تا تاريخ 4 نوامبر 2018 )13 
آبان ماه 1397( فرصت داده اس��ت كه از خريد نفت ايران 
صرف نظر كنند تا مشمول تحريم هاي امريكا نشوند. با توجه 
به آغاز تحريم هاي نفتي از نيمه دوم سال و واقعيت هاي بازار 
نفت انتظار مي رود كه تنها شاهد كاهش 500 هزار بشكه اي 
صادرات نفت در صورت همراهي اروپا با ايران )س��ناريوي 
اول( و كاهش حدود يك ميليون بشكه اي )سناريوي دوم( 
نف��ت در صورت عدم همراهي اين اتحاديه تا پايان س��ال 
1397 باشيم .دومين تأثير بر توليد بخش صنعت است كه 
نتايج بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد 
بخش هاي صنعتي به خصوص »ساخت ساير تجهيزات 
حمل و نقل«، »ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم 
تريلر « بيشترين آس��يب پذيري از محدوديت واردات در 
شرايط تحريم را دارند. در مقابل بخش هايي نظير نفت خام 
و گاز طبيعي، آب، برق و گاز، ساير معادن، خدمات و ساخت 
ساير محصوالت كاني غير فلزي از كمترين آسيب پذيري از 
محدوديت واردات در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصاد ايران 
برخوردار هستند. با توجه به نتايج اين مطالعه و تجربه تحريم 
س��ال 1391 افت توليد 22 تا 45 درصدي خودروسازي 
و افت 2 / 5 تا 5 درصدي س��اير صنايع )جز پتروش��يمي، 
فلزات اساس��ي و صنايع غذايي( به ترتيب در سناريوهاي 
1 و 2 در س��ال 1397 محتمل است. با توجه به زمانبندي 
تحريم ها و ش��واهد موجود، كاهش توليد خودروسازي از 
س��ه ماهه دوم و ساير صنايع از نيمه دوم سال مورد انتظار 
است. سومين تأثير تحريم بر ساختمان است كه گفته شده 
عمدتا از كانال ساختمان دولتي يا به عبارتي بودجه عمراني 
خواهد بود. بر اساس اين گزارش شواهد نشان مي دهد كه 
با وجود تحريم ها انتظار كاهش ريالي بودجه عمراني دولت 
نسبت به سناريوي پايه وجود ندارد. با اين حال، با توجه به 
احتمال افزايش سطح عمومي قيمت ها و شاخص قيمت 
توليد كننده در نتيجه تحريم ها و بحران ارزي احتماال ميزان 
مخارج عمراني دولت بها قيمت هاي حقيقي كاهش داشته 
باشد. چهارمين بخش تأثير تحريم بر بخش خرده فروشي 
و عمده فروش��ي خواهد بود. عملكرد توليد بخش خرده 
فروشي و عمده فروش��ي به عملكرد بخش هاي صنعت، 
معدن، كشاورزي و تجارت خارجي بستگي دارد. با توجه به 
تأثير پذيري صنعت نفت و تجارت خارجي از تحريم، بخش 
خرده فروشي و عمده فروشي نيز مي تواند متاثر شود، براي 
سناريوس��ازي عملكرد رشد بخش خرده فروشي و عمده 
فروشي، وضعيت بخش صنعت با توجه به سناريوهاي قبلي 
و وضعيت تجارت نيز با توجه به شبيه سازي سال 1391 طي 
دو سناريو در نظر گرفته خواهد شد. اين گزارش در نهايت 
به تأثير تحريم ها بر ساير بخش ها مي پردازد و مي نويسد: با 
توجه به ماهيت تحريم هاي اقتصادي انتظار نمي رود ساير 
بخش ها بطور مستقيم از تحريم ها متأثر شوند. با اين حال، 
با توجه به روابط پسين و پيشيني بخش هاي اقتصادي، تأثير 
غير مستقيم تحريم بر ساير بخش ها محتمل است. عالوه بر 
اين، افزايش شاخص هاي قيمت مي تواند بر كاهش قدرت 
خريد دولت و مصرف كنندگان تأثير گذاشته و از آن طريق 
به خصوص بر بخش هايي نظير خدمات عمومي و خدمات 

اجتماعي تاثيرگذارد.

  پيش بيني كمي بخش هاي اقتصادي سال ۹7
مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه گزارش خود به تفكيك 
عملكرد هر يك از بخش هاي مختلف اقتصاد كشور را در 
س��ال 97 پيش بيني مي كند. گزارش ياد شده با اشاره به 
دشواري پيش بيني رشد بخش كشاورزي در سال 1397 
به علت دو جريان متضاد افزايش بهره وري توليد كشاورزي 
به خصوص مص��رف آب و كاهش ميزان بارندگي و آبهاي 

س��طحي و زيرزميني، مي نويس��د: در مجموع با در نظر 
گرفتن جنبه هاي مختلف وضعيت بخش و عوامل موثر، 
رشد بخش در سال 1397 نزديك 3 درصد برآورد مي شود.

در بخش توليد نفت هم گفته شده با توجه به تحريم هاي 
جديد امريكا و احتمال تبعيت بخش��ي از خريداران نفت 
ايران از آن، انتظار رش��د منفي بخش نفت كاماًل محتمل 
است. دو سناريوي محتمل براي بخش نفت ايران كاهش 
حدود 500 هزار بش��كه اي صادرات نفت ايران در صورت 
عدم همراهي اروپا با امريكا در تحريم هاي نفتي و كاهش 
حدود 1 ميليون بش��كه اي صادرات نفت ايران در صورت 
همراهي اروپاست. با توجه به اينكه تحريم هاي نفتي از 4 
نوامبر 2018 )13 آبان ماه 1397( آغاز خواهد شد، ميزان 
افت توليد و صادرات گفته ش��ده براي 6 ماهه دوم سال در 
نظر گرفته شده و ميزان توليد 6 ماهه اول برابر توليد زمستان 
سال 1396 در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، برآورد 
شده كه رشد گروه نفت در كل سال 1397 در سناريوي اول 
10 - درصد و در سناريوي دوم حدود 18 - درصد باشد.در 
اين گزارش پيش بيني رشد بخش صنعت در سال 1397 
هم براساس دو سناريو صورت گرفته است. هر دو سناريو 
متناظر با سناريوهاي در نظر گرفته شده براي بخش نفت 
خواهد بود. در تدوين سناريوي پايه ميزان آسيب پذيري 
زيربخش ه��اي صنع��ت از محدوديت واردات براس��اس 
مطالعات قبلي مركز پژوهش ها و تجربه سال 1391 مبنا 
قرار گرفته است. همچنان كه در بخش نفت در نظر گرفته 
شد، تفاوت دو سناريو به نحوي پيش بيني شده است كه 
ابعاد كاهش توليد در سناريوي دوم دو برابر سناريوي اول 
باشد. به عبارت ديگر: در سناريوي اول: افت 22.5 درصدي 

توليد خودروسازي از سه ماهه دوم سال 1397 و افت 2.5 
درصدي ساير صنايع) جز صنايع غذايي، صنايع شيميايي 
و فلزات اساسي (از 6 ماهه دوم و در صنايع سه گانه مذكور 
هم رشدي معادل س��ال قبل در نظر گرفته شده است. در 
سناريوي دوم افت 45 درصدي توليد خودروسازي از سه 
ماهه دوم س��ال 1397 و افت 5 درصدي ساير صنايع) جز 
صنايع غذايي، صنايع شيميايي و فلزات اساسي ( از 6 ماهه 
دوم و در صنايع سه گانه مذكور هم رشدي معادل سال قبل 
در نظر گرفته شده است.گزارش در زمينه معدن هم با اشاره 
به اينكه بانك مركزي رشد بخش معدن در سال 1396 را 
2/9 درصد و مركز آمار ايران 1/6 درصد اعالم كرده اند، پيش 
بيني مي كند با توجه به سيكل هاي اين بخش، رشد بخش 

معدن در سال 1397 حدود 2 -درصد باشد.
در خصوص رشد بخش ساختمان اين گزارش معتقد است 
كه با وجود رشد قيمت واحدهاي مسكوني در چند ماهه 
اخير و نقش مهم س��اختمان هاي مسكوني در كل بخش 
ساختمان، انتظار رشد باالي ساخت و ساز در سال جاري 
وجود نداشته باشد، زيرا اوال بخش مهمي از افزايش قيمت 
واحدهاي مسكوني در نتيجه افزايش هزينه هاي توليد( 
شامل هزينه مصالح و به خصوص زمين )محقق شده است 
و ثانياً بازدهي بخش مسكن همچنان پايين تر از برخي بازار 
دارايي ها نظير طال و ارز است. هر دو عامل فوق، جزو عوامل 

كاهش انگيزه سرمايه گذاري در حوزه مسكن هستند.
 از طرف ديگر افزايش شاخص هاي قيمت احتماال مخارج 
سرمايه گذاري دولتي )هزينه هاي عمراني( كه تأثير مستقيم 
بر بخش ساختمان دارد را به صورت حقيقي كاهش خواهد 
داد. با توجه به موارد فوق الذكر، رشد بخش ساختمان در 
دو سناريو برآورد شده است. در سناريوي اول كه متناظر با 
مخارج عمراني دولت به ميزان 46 هزار ميليارد تومان است 
رش��د اين بخش 4 -درصد و در سناريوي دوم كه با فرض 
مخارج عمراني 38 هزار ميليارد توماني( متناظر با سناريوي 
كاهش يك ميليون بش��كه اي صادرات نفت( است رشد 

بخش ساختمان 8- درصد پيش بيني مي شود.
برآورد رش��د بخ��ش خدمات با در نظ��ر گرفتن تحوالت 
زيربخش هاي خدمات در س��ال 1397 به س��ناريوهاي 
مختلف تحريم هاي اقتصادي بس��تگي دارد. به خصوص 
عملكرد بخش بازرگاني )خرده فروش��ي و عمده فروشي( 
حتي در كوتاه م��دت هم متأث��ر از تحريم هاي اقتصادي 
خواهد بود. با در نظر گرفتن سناريوهاي پيش گفته رشد 
بخش خدمات در سال 1397 در سناريوي اول حدود 2.3 
درصد و در سناريوي دوم حدود 1.6درصد برآورد شده است.
در زمينه عملكرد بخش بازرگاني نيز گزارش با اشاره به اينكه 
اين بخش به عملكرد بخش هاي صنعت، معدن، كشاورزي 
و تجارت خارجي بستگي دارد، مي نويسد: با توجه به اينكه 
دو س��ناريوي متفاوت براي بخش صنعت در سال 1397 
در نظر گرفته شد، پيش بيني رشد بخش بازرگاني هم با 
دو سناريوي متفاوت ممكن خواهد بود. عالوه بر اين گفته 
شده كه تجارت خارجي كشور نيز نظير بخش نفت و صنعت 
بسته به سناريوهاي مختلف درنظر گرفته شده براي ميزان 
 شدت تحريم ها، مي تواند عملكرد متفاوتي داشته باشد.

 با توجه به اين موضوع، دو سناريوي متفاوت براي واردات 
در نظر گرفته شده كه شبيه سازي كاهش واردات به ميزان 
سال 1391 )سناريوي دوم (و شبيه سازي نيمي از كاهش 
واردات در سال 1391 )سناريوي اول( خواهد بود. اين ميزان 
كاهش هم صرفا براي نيمه دوم سال در نظر گرفته خواهد 
ش��د كه انتظار مي رود بخش اصلي تحريم هاي اقتصادي 
اجرايي شود. در سناريوي اول رشد بخش بازرگاني 1.6 - و 
در سناريوي دوم 4.1- پيش بيني شده است. گزارش ياد 
شده در نهايت به پيش بيني رشد بخش خدمات عمومي 
مي پردازد. خدمات عمومي دربرگيرنده مجموعه خدمات 
شامل امور عمومي، دفاع، امنيت و نظم عمومي، آموزش 
و پرورش، بهداشت و... اس��ت كه با توجه به نقش پررنگ 
دولت در اين نوع خدمات از اهميت خاصي در اقتصاد ايران 
برخوردار است. اين بخش ازجمله معدود بخش هاي اقتصاد 
ايران اس��ت كه در سال 1396 رش��دي باالتر از رشد سال 

1395 را تجربه كرده است. بانك مركزي رشد اين بخش 
در س��ال 1396 را 4.4 درصد و مركز آمار ايران 7.3 درصد 
اعالم كرده است. رشد اعالمي بانك مركزي براي اين بخش 
در سال 1395 حدود 2 درصد بوده است. با توجه به اينكه 
اوال با در نظر گرفتن اجرايي شدن تحريم هاي نفتي در نيمه 
دوم سال و تأخير سه الي 6ماهه در دريافت درآمدهاي ارزي 
حاصل از صادرات نفت، انتظار نمي رود كه تحريم هاي نفتي 
تأثيري در مخارج اسمي دولت در سال 1397 داشته باشد. 
ثانيًا افزايش نرخ ارز و تأثير آن بر درآمد ريالي دولت، انتظار 

مي رود كه تحريم هاي اقتصادي تأثيري بر مخارج اسمي 
دولت در س��ال 1397 نداشته باش��د. با اين حال، با توجه 
به انتظار افزايش شاخص قيمت، اين موضوع مي تواند بر 
كاهش قدرت خري��د دولت و مخارج دولت به قيمت هاي 
حقيقي موثر باشد. با در نظر گرفتن اين دو جنبه و تحقق 
ح��دود 90 درصدي مخارج جاري دولت نس��بت به رقم 
مصوب قانون بودجه )با توجه به عملكرد سال هاي اخير(، 
رشد حدود 2.5 درصد ارزش افزوده بخش خدمات عمومي 

در سال 1397 پيش بيني شده است.

   برآورد ش�ده كه رشد گروه نفت در كل سال 
1397 در سناريوي اول 10 - درصد و در سناريوي 
دوم حدود 18 - درصد باشد. همچنين  افت 22.5 
درصدي توليد خودروس�ازي از س�ه ماهه دوم 
سال 1397 و افت 2.5 درصدي ساير صنايع ) جز 
صنايع غذايي، صنايع شيميايي و فلزات اساسي( 
از 6 ماه�ه دوم و در صنايع س�ه گانه مذكور هم 
رشدي معادل سال قبل در نظر گرفته شده است.

برش
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  فروش   امالک مازاد ملکی
و تملیکی بانک ملی

دکتر حسین زاده عنوان کرد: فروش 785 مورد 
از ش��رکت ها و امالک م��ازاد ملکی و تملیکی 
بان��ک ملی ای��ران طی چهار س��ال مدیرعامل 
بانک ملی ایران با تاکید بر هموارس��ازی مسیر 
واگذاری شرکت ها و امالک مازاد در این بانک 
گفت: فروش امالک م��ازاد ملکی و تملیکی از 
اولویت های اصلی بانک ملی ایران و در راستای 

اجرای قانون کاهش بنگاه داری بانک هاست.
 ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک مل��ی ایران، 
دکتر محمدرضا حس��ین زاده با تاکید بر اینکه 
واگذاری ش��رکت ها و امالک مازاد در راستای 
تاکیدات رئیس جمهور و ابالغیه قانون کاهش 
33 درصدی بنگاه داری بانک ها به صورت جدی 
در دستور کار بانک ملی ایران قرار دارد، تصریح 
کرد: بر همین اس��اس از ابتدای سال جاری تا 
پایان تیرماه تعداد 124 م��ورد از امالک مازاد 
ملکی و تملیکی بانک ب��ه ارزش 817 میلیارد 
و 445 میلی��ون ری��ال در 65 مزایده به فروش 

رسیده است.
وی افزایش س��رعت گردش پ��ول در جامعه و 
پرداخت تسهیالت بیشتر به مشتریان را از دیگر 
اهداف واگذاری امالک مازاد عنوان کرد و ادامه 
داد: همچنین طی سه س��ال 94، 95 و 96 نیز 
تع��داد 661 مورد از این ام��الک از طریق512 
مزایده فروخته ش��ده اس��ت ک��ه ارزش آن به 
پنج هزار و 609 میلی��ارد و 903 میلیون ریال 

می رسد.
حس��ین زاده با بیان اینکه در سال های گذشته 
وضعیت بازار مس��کن و ملک موجب ش��د که 
بانک ها نتوانند به راحتی بخشی از اموال خود به 
ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند، 
اظهار کرد: با این حال بانک ملی ایران عملکرد 
خوبی در فروش امالک مازاد داشته به طوری که 
تعداد و ارزش امالک به فروش رسیده در سال 
96 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن از رشد 

قابل توجهی برخوردار بوده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه همه 
بانک های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری 
و فروش این شرکت ها تشکیل داده اند که بانک 
ملی ایران یک��ی از موفق ترین س��ازمان ها در 
فروش و واگذاری ش��رکت ه��ا و امالک مازاد و 
تملیکی بوده است، خاطر نشان کرد: در سال 95 
تعداد 177 مورد از امالک مازاد ملکی و تملیکی 
به ارزش یک هزار و 70 میلیارد و 238 میلیون 
ریال و در سال 96 تعداد 269 مورد از این امالک 
به ارزش 2 هزار و 922 میلیارد و 848 میلیون 

ریال واگذار شده است.

 تدابیر حفاظت
 از رمز كارت هاي بانكي

ش��رایط و ضواب��ط جدید مرتبط با پویاس��ازي 
رمزهاي كارت در قالب سندي با عنوان الزامات 
رمزهاي پویا در تراكنش ه��اي مبتني بر كارت 
تدوین و براي اجرا به شبكه بانكي كشور ابالغ شد.

به گزارش تعادل، در ابالغیه اي كه به امضاي ناصر 
حكیمي؛ معاون فناوري هاي نوین بانك مركزي 
خطاب به مدی��ران عامل بانك ها و موسس��ات 
اعتباري است آمده: با افزایش بهره گیري مشتریان 
بانكي از خدمات بانكداري و پرداخت الكترونیكي، 
میزان جرایم مرتبط با سوءاستفاده از اطالعات 
محرمانه مش��تریان علي الخص��وص رمزهاي 
كارت هاي بانكي نیز افزایش یافته اس��ت و این 
امر نشان مي دهد كه راهكارهاي پیشین تولید 
و اس��تفاده از اطالعات محرمان��ه، توان مقابله با 
حمالت گسترده امروزي را ندارند. لذا به منظور 
صیان��ت از حقوق مش��تریان بانك��ي و كاهش 
مخاطرات مرتبط با رمزه��اي كارت هاي بانكي 
به خصوص رم��ز دوم كارت ه��اي بانكي كه در 
تراكنش هاي بدون كارت به كار گرفته مي شوند 
ش��رایط و ضوابط مرتبط با پویاسازي رمزهاي 
كارت در قالب سندي با عنوان الزامات رمزهاي 
پوی��ا در تراكنش هاي مبتني ب��ر كارت تبیین 
ش��ده اس��ت. به این ترتیب با اجرایي شدن این 
الزامات، مخاطرات مرتبط با رمزهاي ایس��تاي 
كارت هاي بانكي تا حد زیادي كاهش پیدا خواهد 
كرد و تالش مجرمان و سوءاستفاده كنندگان و 
سارقان در سرقت و به كار بردن رمزهاي ایستاي 

كارت هاي بانكي با شكست مواجه خواهد شد.
س��ند »الزامات پویا در تراكنش هاي مبتني بر 
كارت« با همكاري »كاشف« تهیه شده و هدف 
از آن ارایه الزاماتي ب��ه منظور حصول اطمینان 
موسس��ات اعتب��اري صادر كنن��ده كارت هاي 
بانكي، از كاهش مخاطرات ایستا بودن رمزهاي 
كارت هاي بانكي است. الزامات ارایه شده شامل: 
مش��خصات رمزهاي پویا، نحوه ثب��ت نام براي 
استفاده از رمزهاي پویا، نكات مهم در تولید رمز 
پویا، انتقال اطالعات حس��اس، ابزارهاي ارایه و 
وظایف موسسات اعتباري به عنوان ارایه خدمت 
رمزهاي پویا است. مقتضي است دستور فرمایید 
ابالغ مراتب به واحدهاي ذي ربط با قید فوریت، 
تمهیدات الزم براي اجراي »الزامات رمزهاي پویا 
در تراكنش ه��اي مبتني بر كارت« در آن بانك / 
موسس��ات اعتباري مطابق با برنامه زمان بندي 
ذیل، فراهم شده و عالوه بر نظارت دقیق بر ُحسن 
اجراي آن نتیج��ه اقدامات صورت گرفته به این 

بانك منعكس شود.
همچنی��ن مطاب��ق م��واد 55 و 57 از »الزامات 
رمزهاي پویا در تراكنش هاي مبتني بر كارت« 
ضرورت است بانك ها و موسسات اعتباري پیش 
از عملیاتي نمودن خدمت رمزهاي پویا، اس��ناد 
مرتبط با ارزیابي امنیت��ي و پذیرش مخاطرات 
باقیمانده در محور خدمت مورد اش��اره را براي 

نظام هاي پرداخت این بانك ارسال نمایند.

تعادلازوضعيتبرگزاريمجامعبانكهاگزارشميدهد

واكنشبازاربهعدماستفادهدولتوبانكمركزيازذخايرارزيبرايتزريقوعرضهبيشتر

برگزاريمجامعدرانتظارتعيينتكليفطلببانكها

دالر و سكه گران شد

گروه بانك وبيمه     احسان شمشيري 
براساس برنامه تهیه صورت هاي مالي و گزارش دهي 
34 بانك و موسسه اعتباري به سهامداران آنها، تاكنون 
مجامع عمومي عادي س��الیانه 13 بانك برگزار شده 
و س��هامداران 21 بانك همچنان در انتظار برگزاري 
مجمع هستند.مجامع بانك هاي پارسیان، آینده، سینا، 
انصار، قوامین، مهر ایران، ایران � ونزوئال و خاورمیانه در 
تیرماه برگزار ش��د و بانك هاي صادرات، تجارت، ملت 
و پس��ت بانك نیز به عنوان 4 بانكي كه در اجراي اصل 
44 قانون اساس��ي در بورس عرضه شده اند، در مرداد 
ماه مجامع خود را برگزار كردند تا تعداد بانك هایي كه 
تاكنون مجامع خود را برگ��زار نكرده اند، به حدود 21 

بانك كاهش یابد. 
به گزارش تعادل، طبق برنامه اعالمي، قرار بود مجمع 
س��االنه بانك هاي داراي س��ال مالي اسفند 96 مانند 
گروه ها در موعد مقرر و حداكثر تا 31 تیر برگزار شود، 
این در حالي اس��ت كه برخي از مجامع تاكنون برگزار 
نش��ده اند كه اختالف نظر سازمان حسابرسي و بانك 
مركزي و دولت درباره دو مورد مهم شناسایي سود از 

مطالبات دولت و تسعیر ارز عمده دلیل آن بوده است.
این موضوع نشان مي دهد كه مانند مجامع سال هاي 
94 و 95 ك��ه ب��ه خاط��ر صورت هاي مال��ي جدید و 
استانداردهاي ifrs با چند ماه تاخیر و همچنین بسته 
شدن نمادهاي بورسي بانك ها مواجه شده بود، امسال 
نیز همچنان مشكل باقیست و با اینكه وزیر اقتصاد و 
بانك مركزي اقدامات مختلفي را براي برگزاري هر چه 
سریع تر مجامع بانك ها انجام داده اند، اما همچنان تعداد 
قابل توجهي از بانك ها قادر به برگزاري مجامع نیستند. 
برخي كارشناس��ان معتقدند كه در ش��رایط كنوني، 
روپاماندن واحدهاي اقتصادي و بانك ها و موسس��ات 
مالي، تامین نقدینگي و مایحتاج مردم و ادامه حیات 
اقتص��اد، مهم ترین موض��وع مورد توجه مس��ووالن 
اقتصادي است و نباید فعالیت بانك ها و برگزاري مجامع 
درگیر مسائل حسابرسي و استانداردهاي بین المللي 
ifrs باش��د و حتي روي میزان رشد نقدینگي و خلق 
پول و اضافه برداش��ت بانك ها نی��ز نباید محدودیت 
زیادي ایجاد كرد زیرا متاثر از فش��ار شدید به بانك ها 
براي تسهیالت تكلیفي، بدهي شدید 210 هزار میلیارد 
توماني دولت به بانك ها، سود سپرده هاي باالي 200 
هزار میلیارد تومان، هزینه هاي بس��یاري كه بانك ها 
براي پرداخت س��پرده هاي موسسات غیرمجاز انجام 
داده اند، تس��هیالت بانكي باالي 650 ه��زار میلیارد 
تومان بانك ها به صورت ساالنه، همگي مواردي است 
كه باعث شده بانك ها با حجم قابل توجهي از منابع قفل 
شده و خسارت ها و هزینه ها مواجه باشند و در نتیجه 
با وجود دارایي هاي فراوان، عمال به موسسات زیان ده 
تبدیل شوند و هر سال بر حجم بدهي دولت به بانك ها 
افزوده مي شود و تكلیف تسهیالت تكلیفي و پول هایي 
كه براي ساماندهي موسس��ات غیرمجازهزینه شده 

مشخص نشده است. 
بر این اساس شایسته است كه فشار بر بانك ها كاهش 
یابد تا بتوانند زیان دهي خود را به س��ودآوري تبدیل 
كنند و مجامع خود را برگزار نمایند. درحالي كه سازمان 
حسابرسي معتقد است براساس مصوبه هیات وزیران 
در فروردین امس��ال، نرخ مورد استفاده در تسعیر ارز 
4200 تومان اس��ت، بانك مركزي معتقد اس��ت كه 
براساس نرخ آخرین روز سال 1396 كه حدود 3800 

تومان است، تسعیر صورت گیرد.
از مجموع بانك ها و موسسات اعتباري بورسي تاكنون 
مجم��ع بانك هاي انص��ار، ملت، ص��ادرات، تجارت، 
پارسیان، آینده، سینا، قوامین، پست بانك، مهر ایران، 
ایران �  ونزوئال و خاورمیانه و كارآفرین برگزار شده است. 
همچنین تاكنون مجامع بانك هاي گردشگري، حكمت 
ایرانیان، سامان، پاس��ارگاد، دي، شهر، قرض الحسنه 
رس��الت، مهر اقتصاد، اقتصاد نوین، س��رمایه، ایران 
زمین، موسس��ه اعتباري كوثر، موسسه نور، كاسپین 
و موسسه اعتباري ملل برگزار نشده كه البته تعدادي 

از این بانك ه��ا دعوتنامه هاي برگزاري مجمع را براي 
شهریورماه منتشر كرده اند.

  انتقاد به بانك ها
براس��اس توضیحاتي كه در كدآل آمده اس��ت، بانك 
مركزي بانك ها را مكلف كرده اس��ت كه صورت هاي 
مالي خود را براس��اس ifrs منتش��ر كنند و آن دسته 
از بانك ها كه هنوز موفق به برگزاري مجامع نشده اند 
با مشكل عدم مشخص بودن س��ود و زیان و وضعیت 
دارایي ها دس��ت به گریبان هستند البته بدهي معوق 
زیاد، ع��دم تجدید ارزیاب��ي دارایي ه��ا و تعلل بانك 
مركزي و قوه قضاییه در رسیدگي به پرونده موسسات 
ورشكسته و ادغام شده در بانك ها را مي توان مهم ترین 

دلیل عدم برگزاري مجامع بانك ها دانست.
 كارشناس��ان معتقدن��د: در ش��رایطي ك��ه بانك ها 
صورت هاي مالي ش��ان مشخص نیست و دارایي هاي 
آنها مورد ارزیابي قرار نگرفته اس��ت چگونه مي توان از 
آنها توقع برگزاري مجامع بورسي براي صاحبان سهام 
را داشت. و اساسا برخي بانك ها مطالبات معوق زیادي 
دارند و چیزي براي ارایه دادن به مجامع خود ندارند و 
آنهایي هم كه برگزار مي كنند تقسیم سود اندك دارند 

كه در حد 5 تا 10 تومان براي هر سهم است .
در ش��رایطي كه وضعیت برخ��ي بانك ها مانند بانك 
صادرات، بانك پارسیان، بانك ایران زمین، و موسسه 
آرمان كه سرنوش��ت آنه��ا با دارایي هاي موسس��ات 
ورشكسته ادغام شده در آنها گره خورده است، انتظار 
مي رود بانك مركزي و قوه قضاییه نسبت به رسیدگي 
به امور دارایي هاي این موسسات و همچنین واگذاري 
سریع س��هام و دارایي ها به بانك ها اقدام كنند و طلب 
بانك هاي صادرات، پارسیان،  ایران زمین و... را پرداخت 
نمایند تا این بانك ه��ا بتوانند عملكرد و گزارش دهي 

بهتري به سهامداران خود داشته باشند. 
به نظر مي رس��د در ش��رایط كنوني اقتصاد ایران كه 
نرخ تورم در ح��ال افزایش، نرخ بازدهي اصلي اقتصاد 
نامشخص و همچنین نرخ س��ود سپرده و تسهیالت 
بانكي باال است براي كاهش فاصله به وجود آمده باید 

چاره اي اندیشیده شود.

  سپرده گذاري مردم در بانك ها 
بروز رك��ود اقتصادي و افزایش تورم از یك س��و و باال 
بودن نرخ سود سپرده هاي بانكي از سوي دیگر باعث 
شده تا مردم به جاي سرمایه گذاري در تولید و فعالیت 
اقتصادي، پول هایشان را در بانك ها بگذارند و سودهاي 

باال بگیرند.
در این ش��رایط، بانك ها و موسس��ات مالي مجوز دار 
و بي مجوز در رقابت براي جذب س��پرده بیش��تر، به 
مش��تریان خود وعده سود بیش��تر مي دادند و اكنون 
بس��یاري از این بانك ها و موسسات با مشكل رو به رو 
ش��ده اند و قادر به پرداخت س��ود باالي 20 درصدي 
نیس��تند.  آمار دقیقي از وضعیت و صورت هاي مالي 
بانك ها و موسس��ات مال��ي و اعتباري در دس��ترس 
نیس��ت اما برخي گزارش ها نشان مي دهد كه در كنار 
ورشكستگي برخي موسس��ات مالي، وضعیت برخي 
بانك ها هم مطلوب نیس��ت و ای��ن بانك ها نیز زیانده 
هس��تند. بدهي س��نگین 210 هزار میلیارد توماني 
دولت به بانك ها، مطالبات معوق بیش��تر از 140 هزار 
میلیارد توماني بانك ها، و دارایي هاي نقد نش��دني از 
مهم ترین مش��كالت بانك هاي ایراني است. مشكل 

بزرگ تر بانك هاي ایراني نرخ سود باال است كه آنها را 
به سمت زیاندهي و ورشكستگي پیش مي برد. برخي 
معتقدند: بانكي كه در حال ورشكستگي بوده ممكن 
است نرخ سود باال بدهد تا بتواند شرایط را تغییر دهد. 
بانك مركزي به تمام س��پرده گذاران بانك ها عالمت 
مي دهد و به مردم هشدار داده  است كه فكر نكنند تمام 
بانك هایي كه از بانك مركزي مج��وز دارند وضعیت 
یكس��اني دارند. متاس��فانه مردم به هش��دارها توجه 
نمي كنند، حتي شاهدیم به خاطر یك تا دو درصد سود 
بیشتر در موسسات غیرمجاز سرمایه گذاري مي كنند و 

سرمایه شان را به خطر مي اندازند.
این پرسش مطرح اس��ت كه در صورت ورشكستگي 
بانك ها، پول سپرده گذاران چه مي شود و در ایران چه 
نهادي مسوول آن است و آیا صندوق ضمانت مي تواند 

سپرده گذاران را پاسخگو باشد؟
 باید توجه داش��ت كه در س��ال 1392 براي اولین بار 
صندوق ضمانت س��پرده ها تاسیس ش��ده است كه 
بانك ه��ا باید عضو آن باش��ند و مبالغ��ي را به عنوان 
ضمانت به این صن��دوق بپردازند و اگ��ر روزي دچار 
ورشكستگي شدند، این صندوق بخشي از سپرده ها را 

به سپرده گذاران پرداخت خواهد كرد.
ای��ن صن��دوق در وب س��ایتش س��قف پرداختي به 
س��پرده گذاران را در ص��ورت ورشكس��تگي بانك ها 
100میلیون تومان براي هر س��پرده گذار اعالم كرده 
است و اگر س��پرده گذاري بیش از این میزان در بانك 
سپرده گذاري كرده باشد، باید از خیر بقیه پولش بگذرد 
یا منتظر بماند تا اموال بانك فروخته شود و طلبش را 

وصول كند.
برخي كارشناس��ان اقتصادي مي گویند تا زماني كه 
بانك هاي ایراني به جاي ارایه تس��هیالت بیش��تر به 
سپرده گذاران، براي جذب سپرده آنها وعده سود بیشتر 
ب��ا جایزه هایي نظیر خودرو و مس��كن مي دهند، این 
وضعیت ادامه خواهد داشت، مگر اینكه سود سپرده ها 
به حدي كاهش پیدا كند كه جذابیت سپرده گذاري 

براي سود بیشتر به حداقل برسد.
بعد از شروع به كار دولت حسن روحاني، بانك مركزي 
تالش كرد تا بخش��ي از این موسسات خارج از نظارت 

بانك مركزي و بدون مجوز را به كنترل در آورد.
 براي همین هم دو موسس��ه صالحین و پیش��گامان 
آت��ي در بانك آینده ادغام ش��دند و بانك هایي نظیر 
ایران زمی��ن، قرض الحس��نه رس��الت، خاورمیانه، 
بین الملل كیش و ایران و ونزوئال تحت پوشش بانك 

مركزي قرار گرفتند. در ادامه این مسیر بانك صادرات 
مسوولیت موسسه میزان را قبول كرد و بانك پارسیان 

نیز مسوولیت موسسه ثامن الحجج را پذیرفت.
اكنون31 بانك ایراني و 4 بانك و موسسه مالي خارجي 
داراي مجوز بانك مركزي هستند و پنج موسسه مالي 
توسعه، كوثر، ملل، كاسپین و نور از این بانك مجوز دارند.  
با وجود تالش براي كنترل و نظارت موسس��ات مالي 
همچنان برخي موسسات مالي نظیر بانك مهر اقتصاد 
كه از نهادهاي مالي وابسته به بسیج سپاه پاسداران است 
با تابلوي بانك در سراسر ایران فعالیت دارد. این بانك در 
سال 1372 به عنوان صندوق قرض الحسنه بسیجیان 
راه اندازي ش��د ولي در فهرست موسسات مالي داراي 

مجوز بانك مركزي قرار ندارد.

  ادغام بانك هاي نظامي در دستور كار 
از س��وي دیگر، ادغام بانك هاي نیروهاي مسلح در دو 
بانك در فاز اول و در یك بانك در فاز دوم مطرح شده و 
حتي برخي كارشناسان اعالم كرده اند كه تمام بانك ها 
و موسس��ات اعتباري نظامي باید در بانك سپه ادغام 
شوند. براین اساس، انصار، مهر اقتصاد، حكمت ایرانیان، 
قوامین، ثامن، كوثر و... باید در یك بانك ادغام شوند تا 

به ساماندهي بانك ها كمك كند. 

  بنگاه داري
برخي مدیران بانكي مي گویند با اینكه قانون تا حدودي 
اجازه بنگاه داري را به بانك ها داده، اما به دالیل غیر ارادي 
و باقي ماندن مشكل مطالبات معوق، برخي بنگاه ها به 
بانك ها تحمیل شده و چاره اي جز نگهداري این اموال 

و دارایي ها ندارند. 
 در س��ال 94 با افزایش تعداد شركت ها و بنگاه هاي 
تحت تكلف بانك ها، مجل��س الیحه اي تحت عنوان 
»قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي فرهنگ 
مالي« به تصویب رساند و پس از رفع ایرادات از سوي 
شوراي نگهبان به منظور اجرایي شدن به دولت ابالغ 
ش��د.  دولت نیز این قانون را به وزراي مربوطه و بانك 
مركزي تكلیف كرد و از آنجایي كه بند 16 و 17 این 
قانون بر لزوم خروج بانك ها از بنگاه داري و واگذاري 
ش��ركت هاي زیرمجموعه آنها تاكید داشت، بانك ها 

ملزم به فروش اموال و بنگاه هاي مازاد خود شدند.
بنگاه داري بانك ها تقریبا سابقه تاریخي چند دهه اي 
دارد اما در شرایط فعلي برخي بنگاه ها از موسسات مالي 
و اعتباري و یا عدم بازپرداخت مطالبات به ارث مانده 

كه بانك ها ناچار به س��هامداري آنها هس��تند، برخي 
شركت ها از جمله ش��ركت هاي psp، لیزینگ، بیمه 
و ... مكمل فعالت بانك ها هستند و بانك ها مجبور به 

سهامداري آنها هستند.
بخش��ي از بنگاه هایي كه در اختیار بانك ها اس��ت، به 
صورت ناخواسته به آنها واگذار شده زیرا این بنگاه ها و 
یا پروژه ها در ازاي تس��هیالت الوصول به بانك ها داده 
شد كه برخي هیچ متقاضي ندارد و بانك ها مجبور به 

نگهداري آنها هستند.
اگ��ر هلدینگي تاس��یس و تمام��ي ای��ن اقدامات و 
شركت ها به این مركز واگذار شود، دیگر بانك ها درگیر 
فعالیت هاي غیر بانكي نبوده و تملك این شركت ها نیز 
بر عهده این ش��ركت قرار مي گیرد و دیگر تكلیفي بر 

گردن بانك ها نیست.
اگر دستگاه هاي ذي ربط این موضوع را به عنوان یك 
مشكل براي سیستم بانكي مي دانند، باید ساز و كاري 
براي سرو س��امان دادن به این بخش ایجاد كنند و از 
آنجایي كه هیچگاه میزان تسهیالت الوصول به صفر 
نخواهد رسید و این روند ادامه دارد، باید فكري به حال 

این بنگاه ها و شركت ها كرد.
ش��ركت هاي لیزینگ، بیم��ه، صراف��ي و ... از جمله 
شركت هایي هستند كه وجود آنها الزم و ضروري است 
البته بخش دیگري از شركت ها به تمایل و اختیار خود 
بانك ها ایجاد شده و فعالیت هاي غیر بانكي دارند كه به 

نظر من باید با برنامه ریزي بانك ها از آنها خارج شوند.
پیش از این بانك ها مي توانستند تا 40 درصد سرمایه 
پایه خود بنگاه داري كنند اما از حدود دو سال گذشته 
این میزان به 20 درصد كاهش یافت و اكنون بانك ها 
مي توانند در سبد دارایي هاي خود تا حداكثر 20 درصد 

سهام سایر شركت ها را در اختیار داشته باشند.
بخشي از سهام و یا دارایي بانك هایي كه به بنگاه داري 
غیرضروري مشغول هستند، در سهام این شركت ها 
حبس شده و اگر بازار سرمایه و بازاري كه شركت ها را 
در آن مبادله مي كنند بازدهي حداقلي نداشته باشد، 
منجر به زیاندهي خواهد شد و بر قدرت تسهیالت دهي 

بانك ها تاثیرگذار خواهد بود.
زیرا این بنگاه ها در تابعیت بانك ها هس��تند و بانك ها 
ناچارن��د منابع الزمي را كه بیش از ارزش س��هام آنها 
الزم اس��ت در قالب تس��هیالت پرداخت كنند كه به 
دلیل بازدهي كم این بنگاه ها، بازپرداخت تسهیالت با 
مشكالتي همراه خواهد بود و دوباره بخشي از دارایي 

بانك ها حبس خواهد شد.

گروه بانك وبيمه    
به دنبال حضور رییس جمهور در مجلس و پاسخ به 
5 پرس��ش اقتصادي در مورد وضعیت كشور، كه با 
قانع نشدن نمایندگان در مورد 4 پرسش همراه بود، 
نرخ دالر و سكه و طال در بازار بار دیگر افزایش یافت. 
به گزارش تعادل، با افزایش اونس جهاني به 1213 
دالر، و اع��الم میانگین نرخ فروش دالر با قیمت 10 
هزار و 67 تومان در سنا، قیمت سكه امامي روز سه 
شنبه در بازار تهران با افزایش 134 هزار توماني به 

4 میلیون و 54 هزار تومان رسید. 
نكته قابل توج��ه این بود كه بار دیگ��ر قیمت یورو 
برخالف بازار جهاني از نرخ دالر پایین تر اس��ت و در 
شرایطي كه میانگین نرخ فروش یورو 9110 تومان 
اعالم شده نرخ دالر 10 هزار و 67 تومان بوده است. 
بدین ترتیب در مقابل هر یورو كه 1.17 دالر اس��ت 
بای��د نرخ دالر معادل 7786 تومان باش��د در حالي 
كه 10 هزار و 67 تومان اس��ت و فاصل��ه یا آربیتراژ 
2281 توماني با بازار جهاني دارد. برخي كارشناسان 
مي گویند كه پاس��خ رییس جمه��ور در این زمینه 
كه بانك مرك��زي و دولت از ذخایر ارزي اس��تفاده 
نخواهند كرد باعث شده كه بازار واكنش نشان دهد 
و به این نتیجه برسد كه دولت به دنبال كاهش نرخ 
ارز از طریق تزریق بیشتر ارز نیست و به تعادل بازار 
توجه كمت��ري دارد و لذا طبیعي اس��ت كه در این 
شرایط، قیمت ها همچنان باال برود و دولت از ذخایر 

ارزي و پول نفت تزریق كمتري خواهد داشت. 

همچنین هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قدیم 
با 190 هزار تومان رش��د نس��بت به روز دوشنبه به 
ارزش 3 میلیون و 656 هزار تومان داد و ستد شد. هر 
قطعه نیم سكه بهار آزادي با 70 هزار تومان افزایش 
در مدت مشابه یك میلیون و 824 هزار تومان و هر 
قطعه ربع بهار آزادي نیز با 40 هزار تومان رش��د به 
ارزش 963 هزار تومان معامله ش��د.هر قطعه سكه 

گرمي نیز با افزایش 10 هزار توماني نس��بت به روز 
دوش��نبه به قیمت 512 هزار تومان معامله شد. هر 
گرم طالي 18 عیار نیز با 8 هزار و 600 تومان رشد 

به ارزش 308 هزار و 400 تومان فروخته شد.
همچنین براساس آمار سامانه سنا، هر یورو در این 
سامانه 8 هزار و 913 تومان و هر پوند 13 هزار و 253 

تومان به فروش رسید. 

دالر امریكا نیز 10 هزار و 67 تومان داد و ستد شد و 
هر یوآن چین نی��ز به قیمت یك هزار و 151 تومان 

در بازار قیمت خورد.

  نوسان گیران در بازار ارز 
بازار آزاد ارز روز پر رفت و آمد و پرتقاضایي را شروع 
كرد.در حالي كه قیمت ها افزایشي شده و كانال هاي 
جدیدي را ثبت كرد كه اكنون این نوسان گیران ارز 

هستند كه حواس شان جمع بازار ارز است.
روزسه ش��نبه در بازار آزاد ارز قیمت دالر كه تا روز 
گذش��ته حدود 10 هزار و 700 تومان معامله شده 
بود، از كانال 11 هزار به 12 هزار توماني وارد ش��د 
و تا 11 هزار و 100 تومان نیز معامله ش��ده اس��ت. 
همچنین یورو از ح��دود 12 هزار و 500 تومان روز 
گذشته به كانال جدید وارد و 13 هزار و 100 تومان 

هم براي برخي معامالت ثبت شد. 
در س��وي دیگر بازار سكه نیز ملتهب بود و قیمت ها 
افزایش��ي پیش رفت؛ به گونه اي كه از حدود س��ه 
میلیون و 850 هزار تومان رشد كرده و چهار میلیون 
توم��ان را رد كرد، س��كه تمام به��ار آزادي تا چهار 
میلیون و 50 هزار تومان در بازار قیمت خورده است.

بررس��ي روند جری��ان ب��ازار ارز در محوطه میدان 
فردوسي و چهارراه اس��تانبول از این حكایت دارد 
كه مانند یكي دو روز گذش��ته تقاض��ا براي خرید 
ارز افزای��ش پیدا كرده و كمتر هس��تند افرادي كه 
مایل به فروش باش��ند. فعاالن ب��ازار مي گویند در 

رش��د قیمتي كه اتفاق افتاده افراد حرفه اي دست 
به نوس��ان گیري زده و خرید و فروش مي كنند، اما 
افراد غیرحرفه اي و یا عامه م��ردم كه تقاضاي آنها 
براي انجام امور تجاري و یا تقاضاي تحریك شده اي 
نیس��ت و ش��ناخت كافي از بازار ندارند، دس��ت به 
فروش نمي زنند، هر چند كه ممكن اس��ت در این 
بین خرید انجام دهند، اما همین خریدي كه فروش 
چنداني را با خود به همراه ن��دارد، تقاضایي ایجاد 
كرده كه قیمت ها را افزایشي كرده است البته دیروز 
رییس جمهوري در صحن مجلس حاضر ش��د و به 
سواالت نمایندگان پاسخ داد كه مجلس چندان از 
گفته هاي روحاني قانع نشد و این موضوع تا حدي 

بر بازار ارز اثر رواني داشته است. 
آن ط��ور كه فع��االن ب��ازار مي گویند ع��دم توافق 
بین مجل��س و دولت در مجاب ش��دن از اظهارات 
رییس جمهوري تا حدي جو را در بازار تحریك كرد.

از س��وي دیگر از روزهاي گذش��ته با توجه به اینكه 
س��یگنال مثبتي ب��راي آرامش فض��اي اقتصادي 
دریافت نش��ده و قیمت ها در س��ایر بازاره��ا رو به 
افزایش است، بنابراین مخاطبان بازار ارز نیز امیدي 
به عادي شدن شرایط و كاهش قیمت نداشته و بار 
دیگر سرمایه گذاري خود را بر پایه دالر و تبدیل ریال 
ب��ه ارز قرار داده اند. صرافان و س��ایر فعاالن بازار ارز 
پیش بیني مش��خصي از روزهاي آینده بازار نداشته 
و مي گویند عمدتا فضا رواني پیش مي رود و هر آن 

ممكن است اتفاق جدیدي در بازار رخ دهد.

  مطالبات معوق از دولت و بدهكاران، عدم 
تجديد ارزيابي دارايي ها وطوالني ش�دن 
اقدامات بان�ك مركزي و ق�وه قضاييه در 
رسيدگي به پرونده موسسات ورشكسته و 
ادغام شده در بانك ها براي تعيين تكليف 
دارايي اين موسس�ات و طل�ب بانك ها، از 
مهم ترين داليل عدم برگزاري مجامع است

برش

جدول نرخ ارز و سكه در بازار
 سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه   نوع سكه و ارز 
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تحليلگران 

روي خط شركت ها

 Wed. August 29 . 2018  1185   5 چهار شنبه  7 شهريور 1397   17 ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره بازار سرمايه
افزايش ارز و ارزش جايگزيني

ي��ك تحليلگر ب��ازار س��هام از افزايش قيمت 
ارزه��اي خارج��ي و ني��ز ارزش جايگزيني به 
عنوان عوامل رشد اين روزهاي شاخص بورس 
و قيمت سهام ش��ركت ها ياد كرد. به گزارش 
ايبنا، محمد آقايي با اش��اره به رش��د شاخص 
بورس و قيمت سهام ش��ركت ها گفت: بدون 
شك افزايش قابل توجه ارزش ارزهاي خارجي 
در مقابل پول ملي يكي از داليل رشد شاخص 
و قيمت س��هام ش��ركت ها در تاالر شيشه اي 
اس��ت كه نمود آن را مي توان در تاثيرپذيري 
شركت هاي صادرات محور از اين موضوع ديد. 
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اين در حالي 
اس��ت انتظارات رواني حاص��ل از اين موضوع 
نيز موجب ش��ده تا انتظ��ار افزايش درآمدي 
ش��ركت هاي صادرات محور نيز اث��ر خود را بر 
افزايش قيمت سهام اين دس��ته از شركت ها 
داشته باشد. وي همچنين از ارزش جايگزيني 
به عنوان عاملي ديگر در رش��د قيمت س��هام 
ش��ركت ها و در پي آن ش��اخص بورس عنوان 
ك��رد و اذعان داش��ت: البته عوامل ياد ش��ده 
موجب افزايش قيمت سهام همه شركت ها در 
بورس نشده است و كساني كه تجربه كمتري 
در خصوص حضور در معامالت بازار س��رمايه 
دارند بايد به م��وارد ديگري همچون وضعيت 
صناي��ع در داخ��ل و خارج كش��ورو مس��ائل 
سياسي و بين المللي نيز اطالع داشته باشند. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در پاسخ به اين 
پرسش كه در پي ركود در بازارهايي همچون 
مس��كن، س��كه، خودرو و ارز آيا نقدينگي به 
سمت بازار سهام روانه خواهد شد تصريح كرد: 
با توجه به اينكه بازار سرمايه بازاري تخصصي 
اس��ت بنابراين به نظر نمي رس��د حجم بااليي 
از نقدينگي از س��مت س��اير بازارها به سمت 
تاالر شيشه اي روانه ش��ود. وي گفت: البته در 
اين ميان آن بخش از نقدينگي كه به س��مت 
بازارهاي ديگر رفته است با حاكم شدن ركود 
بر اين بازارها دوباره به سمت بازار سرمايه روانه 
مي ش��ود و از اين منظر مي ت��وان گفت ركود 
حاكم بر ديگر بازارها موجب ورود نقدينگي به 

بورس مي شود.

 افزايش اميدواري سهامداران »واميد«: 
ش��ركت مديري��ت س��رمايه گذاري اميد در 
گزارش��ي درخصوص عملكرد خود در 6 ماهه 
منتهي ب��ه تيرم��اه توضيحاتي اراي��ه داد. به 
گزارش سنا، ش��ركت مديريت سرمايه گذاري 
امي��د در دوره 6 ماهه منتهي ب��ه پايان تيرماه 
به ازاي هر س��هم 472 ريال سود محقق كرده 
است. بر اس��اس اطالعات منتشر شده، مقدار 
سود محقق شده نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل، 125 درصد رشد داشته است، كه عمده 
دليل اين رشد به دليل افزايش 140 درصدي 
جمع درآمدهاي عملياتي است. افزون بر اين، 
»واميد« براساس عملكرد 6 ماهه، پيش بيني 
فعلي س��ال مالي منتهي به پايان دي ماه سال 
جاري را 61درصد پوش��ش داده است. يادآور 
مي شود، طي روزهاي گذشته »واميد« پيش 
بيني س��ود خود را از 1۹ ه��زار ميليارد ريال 
ب��ه 2۳ هزار ميليارد ري��ال افزايش داد و براي 
هر س��هم 775 ريال س��ود پيش بيني كرد. از 
سويي، اين شركت سرمايه گذاري در نيمه اول 
مردادماه با اقبال بسيار خوب براي سهامداران 
همراه بود، بطوري كه در بس��ياري از روزها به 
س��بب افزايش تقاضا يا صف خريد همراه بود. 
همچنين بررس��ي تغيير مالكيت اين س��هم 
حاكي از حمايت قاطعانه بازيگران حقوقي در 
بسياري از روزهاي مرداد است. با اين وجود اين 
روزها، فرمول جابه جايي سهم در اين شركت 
تغيير ك��رده و حقيقي ها ب��ا افزايش تقاضا در 

سمت خريد حضور دارند.

 كاهش فروش »كهرام«: توليدي گرانيت 
بهس��رام با انتش��ار گزارش��ي از عملك��رد ماه 
مرداد، از كاهش فروش اين ش��ركت خبر داد. 
همچنين، ش��ركت در مردادماه هفت ميليارد 
ريال درآمد حاصل از فروش داش��ته كه جمع 
فروش ش��ركت طي پنج م��اه را به 24 ميليارد 
ريال رسانده است. گزارش اين شركت حاكي 
از آن است كه فروش “كهرام “ نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل با كاهش همراه بوده است. 
افزون ب��ر اين، تولي��دي گرانيت بهس��رام در 
مردادماه هفت ميلي��ارد ريال درآمد حاصل از 
فروش داش��ته كه جمع فروش ش��ركت طي 
پنج ماه را به 24 ميليارد ريال رس��انده اس��ت. 
 ب��ر همين اس��اس »كهرام«  در مدت مش��ابه

50 ميليارد ريال فروش داشت كه در سال جاري 
نسبت به س��ال ماقبل با كاهش فروش همراه 
شده اس��ت. همچنين اين شركت در فروردين 
ماه دو ميليارد ريال، ارديبهشت ماه 4 ميليارد 
ريال،  خردادماه 6 ميليارد ريال فروش داشت.  
با وجود اين در تيرماه بار ديگر فروش ش��ركت 
 ب��ه 4 ميليارد ري��ال كاه��ش و در مردادماه به

7 ميليارد ريال ارتقا يافت. بر اساس اين گزارش 
تعداد فروش شركت نس��بت به مدت مشابه با 
افت همراه شده است. توليدي گرانيت بهسرام 
در پنج ماه نخست سال جاري تعداد 1۳5هزار 
كاشي فروخته است در حالي كه در مدت مشابه 
سال قبل 26۹ هزار كاش��ي به فروش رسانده 
اس��ت. بر اين اس��اس، ش��ركت طي روزهاي 
گذش��ته اعالم كرده اس��ت كه برنامه افزايش 
سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها را پيش 
رو دارد و همين موضوع س��بب توجه بيش��تر 

سهامداران به اين سهم شده است.

بازارهاي متعدد فرابورس ايران زير ذره بين »تعادل« قرار گرفت

سايه هيچ  بر سر فرابورس 
گروه بورس | سميرا ابراهيمي |

فرابورس ايران در سال هاي فعاليت خود كه هنوز به 10 
سال هم نرسيده، بازارهاي زيادي را در ذيل مجموعه 

خود راه انداخته است. 
نگاهي اجمالي به اين بازارها، كه بازار اول، دوم، سوم، 
 بازار پايه هاي س��ه گانه،  بازار ش��ركت هاي كوچك و 
متوس��ط )SME(، بازار دارايي فكري و بازار ابزارهاي 
نوين مالي را شامل مي شود، نشان مي دهد كه چندان 
هم پويايي معامالتي در اين بازارها وجود ندارد. البته 
فرابورس با تس��ه هاي معروفش كه در فصول مختلف 
معامالت مسكن دچار نوسانات قيمتي مي شود، سهام 
بازار هاي اول و دوم كه برخي از آنها از سهام بزرگ بورس 
تهران نيز ارزنده تر هس��تند و اوراق اخزا و سخابي كه 
پشتوانه دولتي دارند و حتي پاي سرمايه گذار خارجي 
را هم به اين بازار باز كرده اند، پويايي و حركت را دارد، 
اما آنچه اكنون اين بازار را حاش��يه دار مي كند، وجود 
بازارهاي بي معامله اي اس��ت كه هزينه بستر سازي و 

نگهداري را به اين شركت تحميل مي كند
 .

 كوچك و متوسط هاي بي اثر 
بازار شركت هاي كوچك و متوسط از دي ماه سال ۹5 
پس از س��ال ها بحث و رايزني، باالخره راه اندازي شد. 
هدف از راه اندازي اين بازار، براي آن بود كه شركت هايي 
كه با س��رمايه و عملكرد كمتر از شركت هاي پذيرش 
ش��ده در بازارهاي اول و دوم و پايه فرابورس و بالطبع 
كوچ��ك ب��راي ورود به ب��ورس تهران هس��تند، اما 
مي خواهند ساز و كار بازار سرمايه اي پيدا كنند، از اين 
طريق وارد شوند. تاكنون 8 شركت در اين بازارپذيرش 

شدند كه عرضه تنها ۳ شركت عملياتي شده است. 
طبق آيين نامه ابتدايي كه براي اين بازار در نظر گرفته 
شد، فرصت شركت به منظور درج، حداكثر شش ماه 
از زم��ان پذيرش بوده و عرضه س��هام نيز بايد حداقل 
پن��ج روز و حداكثر چهار ماه پس از تاريخ درج صورت 
بگيرد. اما تنها بررسي يك شركت كوالك شرق كه با 
نماد معامالتي »غكوالك« اكنون در تابلوي معامالت 
به صورت منفعل ديده مي شود، حاكي از آن است كه 
در تاريخ 24 آبان ماه س��ال ۹6 پذيرش ش��ده و مدت 
6 ماهه آن در اسفندماه سال پيش به پايان مي رسيد 
اما هنوز نماد آن بدون هيچ تغيير و تحولي در تابلوي 
معامالت وجود دارد. ساير اين شركت ها نيز به همين 
منوال هستند و مهلت عرضه تمام آنها به پايان رسيده، 
اما نام آنها بدون استفاده در تابلوي معامالت مانده است. 
الزم به ذكر است در بازار شركت هاي كوچك و متوسط 
حق پذيرش ش��ركت ها معادل 0.002 سرمايه ثبت 

ش��ده تا س��قف 200 ميليون ريال و حق درج ساالنه 
شركتها نيز معادل 0.002 سرمايه ثبت شده تا سقف 
100 ميليون ريال تعيين ش��ده اس��ت. بنابراين اگر 
تمام اين موارد به درستي اجرا ش��ود، فرابورس ايران 
حق درج اي��ن نمادها را كه بدون كارك��رد در تابلوي 
معامالت حضور دارند، دريافت مي كند، اما عايدي براي 
شركت ها ندارد. اگر هم صورت هاي مالي شركت ها يا 
ساير مدارك آنها براي عرضه در بازار مكفي نيست،  بايد 
طبق اساسنامه اين بازار، پذيرش آنها لغو شود كه اين 

اتفاق هم نمي افتد. 

 بازار دارايي فكري بي خريدار
بازار دارايي فكري فرابورس، از خرداد ماه سال 1۳۹۳ 
كار خود را آغاز كرد و اكنون بيش از 4 س��ال از فعاليت 
آن مي گذرد. در اين مدت 2۹4 طرح توسط كارگزاراني 
كه مجوز عرضه در اين بازار را دارند، عرضه شده است 
اما تنها ۹ طرح به فروش رس��يده و معامله انجام شده 
است. البته در ميانه راه اين بازار، به دليل عدم موفقيت 
دس��تورالعمل اوليه، ساز و كار دستورالعمل معامالت 
عوض اما باز هم نتوانست به موفقيت چشم گيري دست 
پيدا كند. البته مس��ووالن فرابورس معتقدند كه تنها 
وظيفه بستر سازي براي اين موضوع را بر عهده دارند، 
اما وقتي كه اقدام به راه اندازي اين بازار مي ش��د، قطعا 
بايد بررسي هاي كارشناس��ي در راستاي پيش بيني 
از وضعيت آينده بازار نيز انجام مي ش��د كه در نهايت 
عملكرد عرضه و تقاضا با آنچه مشاهده مي شود، اختالف 
اندكي داشته باشد، اما اين اختالف فاحش و به نتيجه 
نرسيدن طي سال هاي متوالي، فرضيه ضعف عملكرد 

را مخابره مي كند. 

 سامانه مذاكره ادغام و تمليك بي نتيجه
يكي ديگر از زيرمجموعه هاي عجيب فرابورس، سامانه 
مذاكره ادغام و تمليك است كه در اسفندماه سال ۹6 
راه اندازي شد. امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران 
ه��دف از راه اندازي اين بخش را ي��ك اقدام عملي در 
راستاي اطالع رساني عمومي پيرامون شركت هايي كه 

در ليست واگذاري هستند، دانست.
وي معافيت مالياتي نقل و انتقال سهام و از سوي ديگر 
بحث شفافيت در واگذاري سهام و كشف قيمت عرضه 
را جزو مهم ترين مزاياي راه اندازي اين سامانه دانست و 
افزود: توسعه بازار سوم به اين معنا كه امكان بهره گيري 
از تمامي ظرفيت هاي آن براي همه شركت هايي كه در 
انتظار واگذاري هس��تند فراهم شود، به سازمان هاي 
نظارتي همچون سازمان بازرسي كل كشور در انجام 

وظايف ذاتي خود كمك شاياني مي كند؛ چراكه از طريق 
اين س��امانه امكان دريافت آمار و اطالعات مربوط به 
واگذاري ها كامال فراهم است و جزئيات اين عرضه ها 
نيز براي عموم در معرض ديد بوده و قابل دسترس است.

مديرعامل فرابورس ايران با تاكيد بر اينكه اين سامانه 
يك بازار مذاكره و بازاريابي مي��ان خريداران عمده و 
فروشندگان سهام شركت هاست، عنوان كرد: توسط 
اين س��امانه جديد س��ازمان هايي كه بنگاه هاي قابل 
واگذاري دارند از قبيل سازمان خصوصي سازي، بانك ها، 
موسسات و نهادهاي عمومي، سازمان تامين اجتماعي 
و ... مي توانند كل ليست قابل واگذاري را با مشخصات 
آنها در اختيار فرابورس ايران قرار دهند تا پس از آنكه 
خريداران احتمالي آنها مشخص شد امكان آگهي و در 
نهايت عرضه آن وجود داشته باشد. هاموني همچنين 
اشاره كرد دستورالعمل نحوه انجام معامالت عمده در 
فرابورس ايران نيز در حال اصالح بوده و پيش نويس آن 
به سازمان بورس ارسال شده و اطالع رساني هاي الزم 

در خصوص آن صورت خواهد گرفت.
ب��ه گفته مديرعامل فرابورس ايران توس��ط س��امانه 

مذاكره ادغام و تمليك سازمان هايي كه بنگاه هاي قابل 
واگذاري دارند از قبيل سازمان خصوصي سازي، بانك ها، 
موسسات و نهادهاي عمومي و سازمان تامين اجتماعي 
مي توانند كل ليس��ت قابل واگذاري را با مش��خصات 
آنها در اختيار فرابورس ايران قرار دهند تا پس از آنكه 
خريداران احتمالي آنها مشخص شد امكان آگهي و در 

نهايت عرضه آن وجود داشته باشد.
رصد اين سامانه غير معامالتي نيز حاكي از آن است 
كه تاكنون ۳8 شركت توسط 4 عرضه كننده در اين 
بازار حضور پيدا كردند تا اگر خريداري پيدا ش��د و 
خواست از طريق اين سيستم فرابورس كه با هدف 
بازارياب��ي و  بر خالف رويه معامالت��ي معمول خود 
عمل مي كند، ش��ركتي را براي خريد انتخاب كند، 
مي تواند ب��ا عرضه كنندگان ارتباط بگيرد. س��پس 
اگ��ر در مذاكراتي كه دو طرف معامل��ه با هم انجام 
مي دهند، به نتيجه رس��يد و طرفي��ن تمايلي براي 
انجام اين معامله در فرابورس داشته باشند، مي توان 
اين سامانه را منتج به نتيجه دانست. نتيجه اي كه در 
6 ماه گذشته حتي براي يك بار هم رخ نداده است. 

 زمين و ساختمان مسكوت
صندوق هاي زمين و ساختمان از آذرماه سال ۹6 
به صورت رسمي با پذيره نويسي صندوق زمين و 
ساختمان نسيم، كار خود را آغاز كردند. اما پايان 
اين صندوق با عدم اظهارنظر حسابرس مواجه شد 
كه حتي يك سال هم از فعاليت آن نگذشته بود. 
توجه به اين نكته ضروري اس��ت كه حس��ابرس 
بدون بررسي امكان صدور چنين گزارشي ندارد 
و »عدم اظهارنظ��ر« در زماني كه اث��ر احتمالي 
محدوديت در دامنه رسيدگي يا ابهام به اندازه اي 
با اهميت و اساسي باشد كه حسابرس امكان ارايه 
نظر نس��بت به صورت هاي مالي را نداشته باشد 

صادر مي شود .
 در ابت��داي ش��كل گيري س��از و كار راه اندازي 
اي��ن صندوق ه��ا، اين ه��دف بيان مي ش��د كه 
س��رمايه گذاران خرد بتوانند با هر سرمايه اي كه 
دارند، ضمن حفظ ساز و كار نظارت پذير بورسي، 
وارد بازار مسكن شوند و از نوسانات نرخ مسكن، 

سود حاصل كنند.

گروه بورس| ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامالت روز گذشته نسبت به روز معامالتي دوشنبه 
با عقب نش��يني 4 كانالي و ريزش ۳ هزارو 54۳ واحدي 
همراه ش��د كه در نهايت رقم 1۳6 ه��زارو 765 واحد را 
توانس��ت به خود اختصاص دهد. از همين رو، شاخص 
ب��ازار اول با كاهش 2۹۳2 واحدي ب��ه رقم 101 هزار و 
80 واحد رسيد. همچنين، شاخص بازار دوم با كاهش 
5510 واح��دي رقم 270 ه��زار و 8۳0 واحد را به خود 
اختصاص داد. از سويي ديگر، شاخص سهام آزاد شناور 
نيز با كاهش ۳620 واحد در نهايت رقم 145 هزار و 70۳ 
واحدي را تجربه كرد. همچنين، شاخص كل هم  وزن با 
افزايش ۳6 واحدي توانس��ت رقم 21 هزار و 127 واحد 

را به ثبت برساند.

 كاهش نماگر فرابورس
از سويي ديگر، شاخص كل فرابورس ايران روز گذشته 
با 27 واحد كاهش در پل��ه 1550 واحدي قرار گرفت 
كه منفي ترين اهرم هاي موثر بر افت آيفكس نماد هاي 
»زاگرس«، »هرمز« و »ش��راز« بودند. از طرف ديگر، 
نمادهاي »كيميا« و »غش��هداب« بيشترين افزايش 
قيمت را تجربه كردند و نماد هاي »ذوب« و »شغدير« 
پر بيننده ترين نماد ه��ا لقب گرفتند. همچنين، ديروز 
بي��ش از 70۹ ميليون ورقه بهادار ب��ه ارزش ۳ هزار و 
125 ميليارد و 6۳0 ميليون ريال در مجموع بازار هاي 
فرابورس اي��ران در بيش از 81 ه��زار نوبت معامالتي 
 ميان معامله گران دس��ت به دس��ت ش��د ك��ه حدود

66 درصد از حج��م و 47 درصد از ارزش كل معامالت 

به دو ب��ازار اول و دوم اختصاص داش��ت. اين در حالي 
است كه، در معامالت ديروز بيش از 66 ميليون سهم 
به ارزش بيش از 181 ميليارد ريال در بازار اول و افزون 
بر 40۳ ميليون سهم به ارزش يك هزار و ۳05 ميليارد 
و6۳0 ميليون ريال در بازار دوم فرابورس جا به جا شد 
كه نماد »ذوب« متعلق به شركت سهامي ذوب آهن در 
مجموع دو بازار بيشترين حجم و ارزش معامالتي را به 

خود اختصاص داد.

 عرضه ۵۴ هزار تن مواد پليمري در بورس كاال
افزون بر اين، تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروش��يمي 
بورس كاالي ايران روز سه ش��نبه ميزبان عرضه 54 
هزار و ۳7۹ تن انواع مواد پليمري بود. بر اين اساس، 
ديروز همچني��ن چهار هزار تن گوگ��رد نيز در تاالر 
صادراتي بورس كاالي ايران عرضه ش��د. همچنين، 
ديروز ۳4 هزار و ۹00 تن س��بد ميلگرد مخلوط، 25 
هزار تن تيرآهن، 110 تن سولفورموليبدن، ۳ هزار تن 
ش��مش هزارپوندي آلومينيوم، 140 هزار تن تختال 

C و 14 كيلوگرم ش��مش طال نيز در تاالر محصوالت 
صنعتي و معدني عرضه ش��د. اين در حالي است كه، 
تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاال نيز در اين روز 
ش��اهد عرضه 18 هزار و 600 تن گن��دم خوراكي و 

دوروم، ۳50 تن ش��كر سفيد و 2 تن و 500 كيلوگرم 
زعفران رشته اي بود. افزون بر اين، بازار فرعي بورس 
كاالي ايران نيز در اين روز عرضه 40 تن نخ پلي استر 

و 200 تن گوشت منجمد را تجربه كرد.

عقب نشيني ۴ كانالي بورس
مروري بر آمار معامالت ديروز

ب��ورس اوراق بهادار ته��ران پيش��نهادهايي در ارتباط با 
چگونگي اصالح و به روزرساني ريزساختارهاي اين شركت  
را به سازمان بورس ارايه كرده است كه در صورت موافقت 
س��ازمان، بورس تهران در اس��رع وقت اين پيشنهادها را 
اجرايي خواهد ك��رد. به گزارش بورس تهران، علي عباس 
كريمي معاون توسعه بورس درخصوص ريزساختارهاي 
ب��ورس تهران گفت: م��واردي همچون س��ازوكار تعيين 
دامنه نوس��ان قيمت، چگونگي تعيي��ن قيمت هاي مبنا 
ش��امل قيمت آغازين و قيمت پاياني، توقف و بازگشايي 
نمادهاي معامالتي و برگزاري نشست هاي معامالتي، انواع 
سفارش هاي خريد و فروش و مواردي از اين دست در ادبيات 
مالي تحت عنوان ريزساختارهاي بازار شناخته مي شوند. 
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وي ادامه داد: بر اس��اس مطالعات جديد، پيشنهادهاي 
اصالحي در تير ماه امسال در هيات مديره بورس بررسي 
و در شش بخش به تصويب رسيد. اين شش بخش شامل 
تعيي��ن حداقل تغيي��رات قيمت، دامنه نوس��ان، پايان 
تصادفي حراج ها، برگزاري حراج پاياني، معامالت پاياني و 

حذف حجم مبنا است.
»حداقل تغييرات قيمت« براي كاهش بار سامانه معامالت
معاون توس��عه بورس تهران در پاسخ به اين پرسش كه 
حداقل تغييرات قيمت چيست و آيا تنها براي تغييرات 
قيمت سهام از آن استفاده خواهد شد؟ گفت: بورس هاي 
اوراق بهادر به منظور كاهش بار سامانه معامالتي و كاهش 
زمان كشف قيمت از محدوديت حداقل تغييرات قيمت 
استفاده مي كنند. براي اس��تفاده از اين سازوكار، سهام 
شركت ها بر اساس قيمت طبقه بندي شده و براي هر طبقه 
قيمتي، يك واحد مش��خص به عنوان حداقل تغييرات 

قيمت تعيين مي ش��ود. به عنوان مثال براي سهمي كه 
داراي قيمت 100 واحد پولي است حداقل تغيير قيمت 
يك واحد و براي سهمي كه داراي قيمت 1000 واحد پولي 
است اين حداقل 5 واحد در نظر گرفته مي شود. به عبارت 
ديگر س��همي كه داراي قيمت 1000 واحد پولي است، 
قيمت بعدي آن 1005 خواهد بود و نمي تواند در رقابت 
يك واحد يك واحد بر قيمت آن افزوده يا كاس��ته شود. 
مطابق بررسي هاي انجام شده، تمامي بورس هاي معتبر 

از “حداقل تغييرات قيمت “ استفاده مي كنند.

 سهام موجود در چهار طبقه تقسيم شود
وي با بي��ان اينكه تعيين »حداقل تغيي��ر قيمت«  يك 
ريالي براي تمامي سهام موجود در بازار سرمايه ايران كه 
داراي طيف قيمتي  گسترده اي هستند با اصول كارآمدي 
معامالت و قواعد متعارف بازار سرمايه هماهنگ نيست 
گفت: اين به افزايش بار سامانه معامالت نيز مي انجامد. 
بدين منظور هيات مديره بورس تهران پيش��نهاد داد تا 
سهام موجود در بازار در چهار طبقه تقسيم شده و هر طبقه 
قيمتي داراي حداقل تغييرات قيمت مخصوص به خود 
باشد. مثاًل طبقه قيمتي از يك تا 2500 ريال داراي حداقل 
تغييرات قيمت  يك ريال و 2500 تا 10000 داراي تيك 

سايز 5 ريال باشد.

 پيشنهاد تغيير دامنه نوسان
كريمي ادامه داد: در تمام بورس هاي اوراق بهادار قيمت به 
دس��ت  آمده از حراج آغازين، مبناي دامنه نوسان آن روز 
معامالتي قرار مي گيرد. در بازار سهام ايران هر چند حراج 
آغازين به عنوان نخستين مرحله معامالتي برگزار مي شود 
اما به دليل تعيين محدوده قيمت بر اساس قيمت پاياني 

روز پيشين، اين مرحله معامالتي از ارايه كاركرد اصلي خود 
محروم است. وي در خصوص پيشنهادات بورس تهران 
در ارتباط با تغييرات دامنه نوسان اظهار داشت: پيشنهاد 
شد در آغاز هر جلسه معامالتي در مرحله پيش گشايش 
)سفارش گيري( محدوده قيمت بر اساس قيمت پاياني روز 
معامالتي پيشين تعيين شود. پس از آن با كشف قيمت و 
برگزاري مرحله گشايش، دامنه نوسان جلسه معامالتي 
آن روز بر اساس قيمت كشف شده از حراج آغازين همان 

روز تعيين شود.

 حراج تصادفي 
معاون توس��عه بورس تهران درمورد ح��راج تصادفي در 
بورس يادآور ش��د: بورس ه��اي اوراق به��ادار به منظور 
جلوگيري از دستكاري بازار در دقايق پاياني جلسه پيش 
گشايش از زماني تصادفي براي تطبيق سفارش ها استفاده 
مي كنند. اين زمان به ص��ورت تصادفي در دقايق پاياني 
جلسه پيش گشايش توسط س��امانه معامالتي انتخاب 
مي شود. وي ادامه داد: نه فعاالن بازار و نه ناظر بازار از زمان 
دقيق پايان جلس��ه پيش گش��ايش اطالع نداشته و اين 
زمان به صورت تصادفي توسط سامانه معامالت در هر روز 
تعيين مي شود. در اين ارتباط بورس تهران پايان يافتن 
جلسات پيش گشايش در پنج دقيقه پاياني هر جلسه به 
صورت تصادفي را به سازمان بورس پيشنهاد داده است. 
كريمي درپاسخ به اين پرسش كه آيا به نظر هيات مديره 
بورس تهران تعيين قيمت پاياني با اس��تفاده از سازوكار 
حراج مناس��ب تر از روش كنوني اس��ت، گفت: بر اساس 
پژوهش صورت گرفته بي��ش از ۹5 درصد از 180 بورس 
مورد بررسي به منظور تعيين قيمت پاياني از سازوكار حراج 
پاياني اس��تفاده مي كنند و تنها تعداد انگشت شماري از 

 )VWAP( بورس هاي اوراق بهادار ميانگين موزون قيمت
را به عنوان قيمت پاياني در نظر مي گيرند. توجه به اين نكته 
ضروري است كه حتي بورس هايي كه از روش ميانگين  
موزون قيمت براي تعيين قيمت پاياني بهره مي گيرند نيز 
ميانگين قيمت در دقايق يا ساعات پاياني بازار را مبناي 

ميانگين گيري قرار مي دهند.

  حراج پاياني براي تعيين قيمت پاياني
معاون ب��ورس افزود: تالش بورس ها بر اين اس��ت كه 
تصميم بازار در زمان پاياني يا نزديك به پايان نشست 
معامالت��ي را مبناي تعيين قيمت پايان��ي قرار دهند. 
بر اين اس��اس بورس تهران پيش��نهاد كرد به منظور 
تعيين قيمت پاياني در ب��ورس اوراق بهادار تهران نيز 
از س��ازوكار حراج پاياني استفاده شود. در اين راستا با 
پايان يافتن زمان نشست معامالت، مرحله اي با شرايط 
حراج ناپيوسته در دامنه قيمت همان روز برگزار شده 
و قيمت به دست آمده از آن به عنوان قيمت پاياني در 
نظر گرفته مي شود. البته اس��تفاده از حراج پاياني در 
دس��تورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت در بورس 
تهران نيز براي بازه زماني پانزده دقيقه اي تعريف و اين 
نشست معامالتي با عنوان مرحله حراج ناپيوسته پاياني 
معرفي ش��ده اس��ت ولي تاكنون اجرايي نشده است. 
بنابراين پيشنهاد هيات مديره بورس تهران را مي توان 
در راستاي اجرايي شدن دستورالعمل هاي معامالتي 
موجود نيز ارزيابي كرد. وي با اشاره به اينكه مطالعات 
بورس ه��اي خارجي و بررس��ي هاي صورت گرفته در 
مورد بازار س��هام ايران نش��ان دهنده توزيع U شكل 
حج��م و ارزش معام��الت در طول جلس��ه معامالتي 
اس��ت، افزود: به بيان ديگر حجم اصل��ي معامالت در 
آغ��از و پايان جلس��ه معامالتي انجام مي ش��ود. بدين 
منظور تمام��ي بورس هاي معتبر اقدام ب��ه راه اندازي 
معامالت پايان��ي كرده اند. وي اف��زود: در اين مرحله 

معامالتي سهام با قيمتي ثابت كه همان قيمت پاياني 
اس��ت، مورد معامله قرار مي گيرد. اين روش معامالتي 
ريسك نوس��انات قيمت در طول جلس��ه معامالتي را 
پوش��ش داده و براي بسياري از سرمايه گذاران به ويژه 
صندوق هاي س��رمايه  گذاري و صندوق هاي شاخصي 

اهميت بااليي دارد.

 افزايش حجم معامالت با حراج پاياني
كريمي گفت: پيش بيني مي شود با راه اندازي اين مرحله 
حجم معام��الت افزايش مناس��بي يابد. در اين راس��تا 
هيات مديره بورس تهران پيش��نهاد داده است تا مرحله 
ح��راج پاياني ب��راي تعيين قيمت پاي��ان روز به مراحل 
معامالتي افزوده ش��ود و پس از آن نيز معامالت پاياني با 
قيمت به دست آمده از حراج پاياني به عنوان آخرين فاز 

معامالتي در نظر گرفته شود.

 حذف حجم مبنا، سرآغاز اصالح ريزساختارها
وي با اش��اره به اينكه حجم مبنا به عنوان ابزاري براي 
كنترل قيمت تقريبًا از پانزده س��ال گذش��ته در بازار 
سهام ايران مورد استفاده قرار  گرفته است، خاطرنشان 
كرد: اين روش محاس��به قيمت پايان��ي تنها در ايران 
به كار مي رود و بررس��ي  بورس هاي ديگر به مشاهده 
روشي مشابه آن نينجاميده است. حجم مبنا به دليل 
كند كردن نوس��ان قيم��ت به م��واردي همچون گره 
معامالتي منجر شده و با انتقاداتي از سوي فعاالن بازار 
مواجه اس��ت. از س��ويي ديگر، اصالح ريزساختارهاي 
ب��ازار و به كارگي��ري ح��راج آغازين، ح��راج پاياني و 
معامالت پاياني با وجود حجم مبنا امكان پذير نخواهد 
بود. بنابراين پيش��نهاد  ش��د به منظور تطابق هر چه 
بيشتر بورس تهران با اس��تانداردهاي جهاني و امكان 
بهره مندي از س��ازوكار حراج آغازي��ن، حراج پاياني و 

معامالت پاياني حجم مبنا از محاسبات حذف شود.

خبر                                                                                                                                                                                                                                                                           

بورس تهران به دنبال اصالح ريزساختار ها
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صدور بخشنامه هاي متعدد 
ضرورت ندارد

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين با تاكيد بر 
اينكه بايد جريان واردات و صادرات در كشور را آزاد 
گذاشت، گفت: قانون مقررات واردات و صادرات كه 
ابتداي هر سال ابالغ مي شود، بايد نقشه راه تجارت 
خارجي باشد. اسداهلل عس��گراوالدي با بيان اينكه 
صدور بخشنامه ها و دس��تورالعمل  هاي متعدد در 
اقتصاد ايران، در شرايط كنوني هيچ ضرورتي ندارد، 
گفت: به نظر مي رس��د كه صدور اين بخش��نامه ها 
مي تواند منجر به ش��كل گيري رانت و فساد شود، 
اين در حالي اس��ت كه بسياري از روش ها و راه هاي 
تجارت خارجي از جمله صادرات و واردات در قانون 
و مقررات واردات و ص��ادرات وجود دارد كه ابتداي 
سال، از سوي مجلس تصويب مي شود و دولت هم 
آن را ابالغ مي كند.  رييس اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و چين افزود: قانون مقررات واردات و صادرات 
اكنون بايد نقشه راه تجارت خارجي كشور قرار گيرد 
و تا انتهاي سال جاري نيز بدون تغيير، اجرايي شود، 
چراكه اگر مقررات به صورت مداوم تغيير يابد، بطور 
قطع، فسادزا خواهد بود، اين در حالي است كه اكنون 
برخي تصميمات مكرر، فضاي كسب و كار را براي 
فعاالن اقتصادي ناامن كرده است.   وي تصريح كرد: 
تجربه نشان داده كه برخي از اين بخشنامه ها بطور 
كامل اجرا نشده و متاسفانه اجراي ناقص آنها باعث 
شده تا عده اي كه در ابتداي صف قرار دارند، از مزاياي 
آن برخوردار ش��وند و بع��د از مدتي هم كه متوقف 
مي شود، برندگان فساد كار خود را به اتمام رسانده اند 
و اين تبعيض، فضاي كس��ب و كار را رنج مي دهد. 
به اعتقاد اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي تهران، نبايد اين ديدگاه بر 
دولت حاكم شود كه تجارت خارجي را محدود كند، 
چراكه كشور به صادرات و واردات بطور همزمان نياز 
دارد؛ به خصوص اينكه ه��ر چقدر واردات كاالهاي 
مورد نياز و ضروري و مواد اوليه به كشور كمتر شود، 
نيازهاي مردم به قوت خود باقي خواهد ماند و تنها 
كاال از طريق مبادي غيررسمي وارد كشور مي شود.

نقش هند در روابط اقتصادي 
ايران در دوران جديد

با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور معاونت 
بين الملل اتاق ايران با همكاري اتاق هاي مش��ترك 
اقدام به برگزاري سلس��له نشس��ت هاي تخصصي 
باهدف ارايه راهكار براي توس��عه فعاليت اقتصادي 
در اين شرايط كرده است. سومين نشست از سلسله 
نشست هاي تخصصي اين معاونت با همكاري اتاق 
ايران و هند با حضور محمدرضا كرباسي معاون امور 
بين الملل اتاق ايران و فعاالن اقتصادي ايران و هند 
برگزار ش��د. حاضران در اين نشست بر اهميت نگاه 
به منطقه ش��رق در ش��رايط جديد اقتصادي ايران 
و به خصوص نقش موثري كه كش��ور هند به دليل 
موقعيت جغرافيايي خود مي تواند در توسعه روابط 
ايران با كش��ورهاي هدف ايفا كند، تأكيد كردند. بر 
همين اساس زمينه هاي توسعه همكاري دو كشور و 
ارايه راه حل هاي نوين و كاربردي از منظر تحريم براي 

تقويت اين روابط بررسي شد.

 كاهش عرضه توليدات
 لوازم خانگي

حبي��ب اهلل انصاري دبي��ر انجمن صناي��ع لوازم 
خانگي اظهار داشت: گراني لوازم خانگي از سوي 
توليدكنندگان را تاييد نمي كنم در زمينه عرضه 
بين شبكه توليد و مصرف كننده، حلقه واسطه اي 
به نام ش��بكه توزيع اس��ت كه در بح��ث افزايش 
قيمت ها دخيل اس��ت. وي اف��زود: علت افزايش 
روز به روز را بايد در بازار يافت و بايد بررس��ي شود 
كه آيا فروش��گاه جن��س را دارد و با قيمت واقعي 
ارايه مي دهد يا خي��ر؟ انصاري تصريح كرد: امروز 
توليد كنندگان ما در ش��رايطي هستند كه تقاضا 
و نقدينگي براي آنها مهم اس��ت و افزايش قيمت 
ناش��ي از افزايش قيمت توليدكنندگان نيس��ت. 
دبير انجمن صنايع لوازم خانگي گفت: با اين حال 
بخش لوازم خانگي در س��ال 97 حدود 40 درصد 
افزايش قيمت داش��ت . وي افزود: قيمت تابعي از 
عوامل تشكيل دهنده توليد و وقتي عوامل افزايش 
پيدا كند نمي توان قيمت را ثابت نگاه داش��ت اما 
طبق دستورالعمل سازمان حمايت، توليدات لوازم 
خانگي نبايد افزايش قيم��ت 30 تا 40 درصدي 
داشته باشند. انصاري در پاسخ به اين سوال كه آيا 
عرضه محصوالت به قيمت مصوب به اندازه كافي 
صورت مي گيرد، گفت: عرضه محصول كم شده 
به دليل اينكه سطح توليد كاهش يافته است. وي 
ادام��ه داد: صنعت لوازم خانگي كش��ور از جايگاه 
كيفيتي مناس��ب برخوردار اس��ت اما در شرايط 
فعلي توليدكننده با قيمت مصوب زيان مي كند 

چون دوباره بايد مواد اوليه با نرخ باال تهيه كند.

 افزايش 15 درصدي
 قيمت شيشه

محمدعلي قنبري رييس اتحاديه شيش��ه و آينه 
اظهار كرد: درحال حاضر قيمت شيش��ه حدود 
۱0ال��ي ۱۵ درص��د افزايش يافته اس��ت. وي از 
خودكفايي در صنعت شيشه و آينه و قطع واردات 
در اين بخش خبر داد و گفت: ازتوليد روزانه ۵00 
هزار متر مربع شيش��ه و آينه در كشور حدود 40 
درصد آن صادر مي ش��ود. به گفته قنبري حدود 
90 درصد از مواد اوليه مورد نياز توليد شيش��ه و 
آينه در كشور از داخل تامين مي شود. وي واردات 
شيشه را درحد صفراعالم كرد و افزود: كشور هايي 
همچون حوزه خليج فارس، آسياي ميانه و اروپا از 
جمله كشور هاي صادرات شيشه و آينه به حساب 
مي آيند. اين مقام مس��وول گف��ت: هم اكنون، 9 
كارخانه بزرگ توليد شيش��ه در كش��ور مشغول 
به كارند. رييس اتحاديه شيشه و آينه نوسان نرخ ارز 
بر صنعت شيشه و آينه را چندان بي تاثير ندانست.

آيا استراتژي دولت براي استفاده از بنگاه هاي كوچك و متوسط در ايام تحريم پاسخگو است؟

SMEهاي ضدتحريمي

چرا قيمت خودروهاي داخلي سر به فلك كشيد

دوران تحري��م در ح��ال آغاز اس��ت و از ه��م اكنون 
زمزمه هاي مختلفي از اثرات تحريم به گوش مي رسد. 
دولت اميد زيادي دارد كه تغيير شرايط سياسي امريكا 
تا حدي مش��كل را حل كند اما به نظر مي رس��د اين 
مس��اله حداقل به چندين ماه زمان نياز دارد و در اين 
مدت ش��ركت هاي ايراني آس��يب خواهند ديد. براي 
همين منظ��ور دولت بحث راهكاره��اي جايگزين را 
مطرح كرده است. يكي از ش��اه بيت هاي برنامه هاي 
دولت استفاده از بنگاه هاي كوچك و متوسط مقياس يا 
SMEها است كه به دليل شرايط خاص خود مي توانند 
بسياري از قوانين تحريم را نقض نمايند. در حال حاضر 
تالش هايي به ويژه در زمينه حضور SMEها در بحث 
انرژي آغاز شده است و وزير امور خارجه نيز در جلسه 
با هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني بر اي موضوع تأكيد 
داشت اما سوال اين است كه اصوال اين روش پاسخگو 

خواهد بود يا خير.

  پتانسيل بنگاه هاي كوچك
ابوالفضل روغني گلپايگاني درباره نقش شركت هاي 
كوچك و متوس��ط براي مقابله ب��ا تحريم اظهار كرد: 
در بسته پيشنهادي كه ايران و اروپا درباره آن در حال 
توافق هستند، قرار بر اين است كه شركت هاي كوچك 

و متوسط محور كار قرار بگيرند.
رييس كميس��يون صنايع اتاق بازرگاني ايران افزود: 
به دليل اينكه شركت هاي بزرگ معموال مورد تحريم 
امريكا ق��رار مي گيرند و ي��ا به دلي��ل مراوداتي كه با 
امريكايي ها دارند از كار ك��ردن در ايران هراس دارند 
بنابراين ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط مي توانند 
بهترين فرصت باشند به اين دليل كه بخش خصوصي 
صد درصد كاملي هس��تند و وابستگي مالي با امريكا 
ندارند به همين جهت مي توانند به راحتي در كشور ما 
فعاليت كنند. وي تاكيد كرد: محور قرار دادن بنگاه هاي 
كوچك و متوسط يكي از مسير هايي است كه مي تواند 

ما را از فشار ها و تحريم هاي امريكا برهانند.
روغني گلپايگاني درباره اينكه آيا شركت هاي كوچك و 
متوسطه داخلي توانايي همكاري با شركت هاي خارجي 
را دارند، خاطرنشان كرد: همكاري شركت هاي داخلي با 
اروپاييان نياز به زيرساخت دارد كه آماده نيست، يكي 
از مهم ترين اين زيرساخت ها مبادالت مالي است كه 
مشكل دارد كه بايد حل شود. رييس كميسيون صنايع 

اتاق بازرگاني ايران ادام��ه داد: به هرحال اين موضوع 
نيازمند زيرس��اخت هايي است از جمله اينكه معموال 
اين ش��ركت ها در بخش هاي تحقيق و توس��عه زياد 
صاحب فكر و ايده نيستند و در سطح مقياس كوچك 
مي توانند فعاليت كنند اما، چاره اي نداريم و بايد اين 

مسير را طي كنيم.
وي با بيان اينكه شركت هاي ما زيرساخت هاي الزم را 
ندارند و به زمان نياز داريم كه اينكار ها را انجام دهيم، 
اظهار كرد: بنگاه هاي كوچك و متوس��ط كش��ور در 
حالت خوش بينانه ۵0 تا ۶0 درصدش��ان با ظرفيت 
خوب در حال كار كردن هستند، كار سختي است اما، 
ما بايد هم شرايط را آماده كنيم و هم مقدمات را فراهم 
كنيم تا اين ارتباطات بهتر ش��ود. روغني گلپايگاني 
گفت: شركت هاي ما كم نيستند و طرف هاي اروپايي 
را مي شناس��ند و از طريق ارتباطات و تعامالت كه در 
حال برقرار شدن است اين مساله قابليت حل بهتري 
خواهد داشت. رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني 
ايران خاطرنشان كرد: وزارت خارجه بخشي به عنوان 
رايزن هاي اقتصادي دارد كه وزير خارجه دستور داده 
تا فعال ش��وند و بخش خصوصي هم تالش مي كند تا 
سفر، مبادالت و روابط بيشتري را برقرار كند تا بتوانيم 

مكانيزم را در كشور طراحي كنيم.

  SMEها در بخش انرژي
در ش��رايط فعلي هم��ه كارشناس��ان و صاحبنظران 
اقتصادي بر اي��ن باورند كه SME ه��ا مي توانند ادامه 
تعامالت اقتصادي با دني��ا را تضمين كنند. 70 درصد 
از فرصت هاي شغلي و ۵0 درصد توليد ناخالط داخلي 
در كل اقتصاد به كس��ب وكارهاي كوچك و متوس��ط 
SME وابسته اس��ت. با وجود تاكيد بر گسترش و رشد

ها در برنامه هاي توس��عه چهارم و پنجم، شاخص نرخ 
ارزش افزوده براي SMEها در ايران در سال هاي اخير 
۱۶.8 درصد بوده است رضا پديدار از اعالم آمادگي ۱۱4 
شركت كوچك و متوس��ط مورد تاييد اتحاديه اروپا در 
بخش انرژي و در حوزه هاي نفت، گاز، پتروشيمي و نيرو 
براي همكاري با ايران خبر داد.  رييس كميسيون انرژي و 
محيط زيست اتاق تهران بيان داشت: در ادامه تعامالت رو 
در روي با هيات هاي نمايندگي اروپايي كه طي ماه هاي 
گذشته در اتاق تهران صورت پذيرفت، در نهايت، كمتر از 
دو ماه قبل، كميسر عالي انرژي اتحاديه اروپا در كميسون 

انرژي اتاق بازرگاني حضور يافت.  پديدار افزود: در ادامه 
اين رايزني ها و با مذاكرات انجام ش��ده و اعالم آمادگي 
اتحاديه اروپا براي همكاري با ايران، مقرر شد در فاز اول 
 SME قراردادهاي هم��كاري ۵0 ميليون يورويي بين

اروپايي با SME ايراني منعقد شود.
وي اذعان داشت: پس از اين تصميم، اتاق بازرگاني از 
كميسر عالي انرژي اروپا خواست تا ليست شركت هاي 
كوچك و متوسط مورد تاييد اتحاديه اروپا كه در شرايط 
محدوديت ه��اي اقتصادي و اجراي��ي اخير، قابليت و 

توانايي همكاري با ايران را دارند را اعالم كند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: اين 
ليس��ت به امور بين الملل اتاق بازرگاني ارايه شده كه 
طبق اعالم امور بين الملل اتاق بازرگاني تهران، مشتمل 
بر ۱۱4 شركت SME در بخش انرژي و در حوزه هاي 
نفت، گاز، پتروشيمي و نيرو مي شود. وي اظهار داشت: 

با بررسي شركت هاي حاضر در اين فهرست، مشخص 
شد كه حدود ۱0 درصد از اين شركت ها از قبل در ايران 
دفاتر نمايندگي داشته و در حوزه انرژي ايران مشغول 

همكاري بوده اند.
به گفته رضا پديدار، طي مذاكراتي كه با نمايندگان اين 
شركت ها در ايران انجام شد، اين شركت ها اعالم كردند 
كه بدون هيچ گونه محدوديتي در عقد قرارداد، آمادگي 

كامل براي همكاري با شركت هاي ايراني دارند.
رييس كميس��يون انرژي اتاق ته��ران اعالم كرد: اين 
اطالعات در جلس��ه كمس��يون انرژي مطرح شد و به 
آگاهي روس��اي تش��كالت اقتصادي ح��وزه انرژي و 
پيمانكاران س��اخت و تجهيز تاسيس��ات نفتي كه در 
جلسه حضور داش��تند رس��يد. تقريبا 38 تشكل در 
حوزه هاي مختل��ف انرژي در كمس��يون انرژي اتاق 
بازرگان��ي عضويت دارند كه فهرس��ت اس��امي اين 

شركت هاي اروپايي جهت انجام مذاكرات و عقد قرارداد 
در اختيار آنها قرار گرفت.

پديدار با تاكيد بر اهميت حضور فعال SMEها گفت: 
شركت هاي SME اروپايي مي توانند بدون محدوديت 
و ايجاد حساسيت در شرايط كنوني، در بازار ايران حضور 
داشته باشند؛ همكاري با اين شركت ها فرصتي است 
كه بتوان با بهره برداري از آن، از توقف پروژه هاي حوزه 
انرژي كه هزينه هاي بااليي را در بر دارد، جلوگيري كرد.

 وي خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت كه براي ضمانت 
اجرايي قراردادهاي منعقد ش��ده نياز به كمك دولت 
براي صدور ضمانتنامه هاي بانكي بين المللي داريم و 
با توجه به مشكالتي كه در زمينه تعامالت بين المللي 
بانكي براي ما وجود دارد، الزم است دولت هر چه سريع 
تر به اين ح��وزه ورود كند و گام هاي موثري براي حل 

اين مشكل بردارد.

چراغ سبز افزايش قيمت خودرو از سوي مجلس طي 
هفته گذشته، شرايط ويژه اي را براي متقاضيان خريد 
خودرو رقم زده اس��ت. روندي كه امروز حاكم بر بازار 
است، حكايت از تداوم افزايش قيمت در روز هاي آينده 
دارد. با بررسي قيمت خودرو ها شاهد فاصله دوبرابري 
ميان قيمت كارخانه و بازار آزاد هستيم امري كه نشان 
از كاهش عرضه خودرو و احتكار خودروس��ازان دارد. 
در كنار احتكار خودروس��ازان نوس��ان نرخ ارز و عدم 
ارايه ارز دولتي به اين بخش، مشكالت فراواني را براي 
قطعه سازان به وجود آورده است، امري كه هزينه هاي 

توليد را افزايش داده است.

  براي خريد خودرو دست نگه داريد
سيد جواد حسيني كيا نماينده مردم كرمانشاه و عضو 
هيئت رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره 
به داليل افزايش قيمت خودرو اظهار كرد: عدم عرضه 
از سوي خودروسازان، نوسان نرخ ارز، مافياي خودرو 
و شتاب زدگي مردم براي خريد خودرو باعث افزايش 

قيمت آن شده است. نماينده مردم كرمانشاه با اشاره 
به عدم تخصيص ارز دولتي به صنعت خودرو بيان كرد: 
به دليل تحريم ها و مشكالت اقتصادي، دولت خودرو 
را از ليس��ت دريافت ارز دولتي حذف كرده است و اين 
منابع را تنها به تامين نياز هاي اوليه و كاال هاي ضروري 
اختصاص داده كه در افزايش سير صعودي قيمت ها بي 
تاثير نبوده است. عضو هيئت رييسه كميسيون صنايع و 
معادن مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اقدامات انجام 
شده براي كاهش قيمت خودرو بيان كرد: خريداران 
خودرو بايد از هجوم به بازار خودرو براي خريد پرهيز 
كنند و نياز است س��امانه اي شفاف با نظارت سازمان 
بازرسي طراحي ش��ود كه در آن خودروسازان موظف 
به فروش خودرو باشند. به گفته وي، حجم نقدينگي 
در كش��ور به ۱700 ميليارد تومان رسيده است و بايد 
با مديريت صحيح اين منابع را در بخش هاي توليدي 
هدايت كرد تا از تالطم در ساير بازار ها جلوگيري شود. 
حس��يني كيا در پايان گفت: در صورت عدم مديريت 
از س��وي دولت و نظارت بر خودروسازان، مافياي اين 

صنعت قيمت خودرو را افزايش خواهند داد.

  حباب 90  درصدي قيمت در بازار خودرو!
س��عيد موتمني ريي��س اتحاديه دارندگان نمايش��گاه و 
فروش��ندگان خودرو درباره عل��ت افزايش قيمت خودرو 
اظهار كرد: دليل آشفتگي بازار در روزهاي اخير عرضه كم 
خودرو به بازار است. وي عرضه كم هر كااليي را سرچشمه 
ايجاد بازار سياه و به وجود آمدن اختالف قيمت ها دانست 
و افزود: خودرو نيز از اين اختالف قيمت ها مستثني نيست 
و شركت هايي كه از عرضه ماشين هاي خود به بازار امتناع 

مي كنند زمينه آشفتگي بازار را فراهم مي آورند.
رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان خودرو 
خواستار برخورد نهادهاي نظارتي از جمله سازمان صنعت 
و معدن و تجارت و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان شد و بيان كرد: نظارت اين سازمان ها مي تواند 
عامل موثري بر تنظيم قيمت ها باشد. وي حباب هاي قيمت 
خودروهاي زير 30 ميليون را حدود ۱۶ ميليون، خودروهاي 
30 ت��ا 4۵ ميليون تومان را 22 تا 38 ميليون، خودروهاي 
4۵ تا ۵۵ ميليون را حدود ۵۵ ميليون اعالم كرد و گفت: اين 
حباب  قيمتي حاصل كمبود عرضه خودرو به بازار اس��ت. 
رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان خودرو در 

پايان تصريح كرد: كارخانه ها با تزريق كافي خودرو مي توانند 
اختالف قيمت بازار و كارخانه را از ۵0 ميليون تومان به 2 تا 

3 ميليون تومان برسانند.

  احتكار خودروسازان عامل افزايش قيمت
عل��ي اكبري از فعاالن حوزه خودرو با اش��اره به كمبود 
توزيع در ب��ازار اظهار كرد: خودروس��ازان طي ماه هاي 
گذش��ته با احتكار و عدم فروش خ��ودرو، باعث برهم 
خوردن تعادل بازار ش��ده اند بطوري كه خريد و فروش 
خودرو هاي صفر به ش��دت كاهش يافته است و عمده 
معامالت مربوط به خودرو هاي كاركرده است. وي با اشاره 
به نوسان ارز و تاثير آن در خودرو هاي داخلي و خارجي 
بيان كرد: افزايش قيمت ارز باعث باالرفتن هزينه توليد 
خودروسازان شده است و اين نوسان را مي توان به وضوح 
در قيمت خودرو هاي داخلي مش��اهده كرد و از سوي 
ديگر ممنوعيت واردات خودرو هاي خارجي نيز باعث 
دو برابر شده قيمت خودرو هاي خارجي شده است. اين 
كارشناس خودرو در پايان با بيان اينكه ممنوعيت واردات 
خودرو بازار داخلي را با شوك سنگيني مواجه كرده است، 

گفت: بسياري از عامالن فروش خودرو به دليل ممنوعيت 
واردات خودرو ه��اي خارج��ي، در تحويل خودرو هاي 
مشتريان دچار مشكل شده اند و نياز است اقدامي جهت 

تسهيل واردات خودرو صورت گيرد.

  كمبود عرضه خودرو
وحيد معظمي كارشناس با اشاره به راكد بودن بازار خريد 
و فروش خودرو اظهار كرد: با افزايش قيمت خودرو ميزان 
معامالت كاهش محسوس��ي داشته است و بسياري از 
نمايشگاه داران در حال تغيير فعاليت خود هستند. اين 
كارشناس خودرو با اشاره به كمبود عرضه خودرو در بازار 
تصريح كرد: كمبود عرضه خودرو عامل اصلي افزايش 
چشمگير خودرو در بازار است و فروشندگان خودرو در 
بازار آزاد قيمت را به دلخواه افزايش مي دهند. وي با اشاره 
به كاهش نظارت بر بازار خودرو گفت: براي جلوگيري 
از افزايش نرخ كاذب خودرو نياز است دستگاه هاي ذي 
ربط براي جلوگيري از احتكار و افزايش قيمت نظارت 
و دقت بيشتري بر فروش��ندگان و عامالن موثر در بازار 

خودرو داشته باشند.

پدرام سلطاني نايب رييس اتاق ايران در ارزيابي خود از اجراي 
سياست جديد ارزي دولت و بانك مركزي كه ۱۵ مردادماه 
رونمايي و اجرا شد به »پايگاه خبري اتاق ايران« گفت: در 
حال حاضر شاهديم آرامش به بازارها برگشته و نوسان نرخ 
ارز هم تعديل ش��ده كه در نوع خود دستاورد بزرگي براي 
بانك مركزي به شمار مي رود. چراكه قيمت ارز مي رفت تا 
از ۱2 هزار تومان هم باالتر رود اما خوشبختانه بانك مركزي 

توانست جلوي اين تنش را بگيرد.
نايب رييس اتاق ايران گفت: بس��ته جدي��د دولت و بانك 
مركزي خالي از ايراد نيس��ت و مواردي وجود دارد كه بايد 
اصالح شود. سلطاني همچنين خبر داد كه ايراد هاي مورد 
نظر بخش خصوصي ط��ي روزهاي آينده از س��وي اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران در نامه اي به 
معاون اول رييس جمهوري ارايه خواهد ش��د تا اصالحات 
الزم لحاظ ش��ود. سلطاني تاكيد كرد: اگر اين ايرادات رفع 
شود، امكان پايداري بيشتر نرخ ارز فراهم خواهد شد. مگر 
اينكه فشارهاي شديدتري ناشي از تحريم ها يا ديگر اتفاقات 
در اقتصاد كشور رقم بخورد و مجدد تنش در بازار ايجاد شود.

نايب رييس اتاق ايران با تأكيد بر ضرورت »اعتمادسازي« 
به عنوان مهم ترين مقوله در تشويق مردم براي مشارك در 
طرح سپرده سرمايه گذاري ارزي كه در سياست جديد ارزي 
لحاظ شده گفت: اعتماد به هر سازمان، دولت و حاكميت 
سرمايه اي است كه به تدريج با انطباق گفتار با عمل و اقدامات 
ايجابي شكل خواهد گرفت و پس از تثبيت آن به سرمايه اي 
اجتماعي براي هر كشور تبديل خواهد شد. در خصوص اين 
نوع سياست جديد ارزي هم با توجه به اينكه در سال هاي 
گذشته تجربه اجراي آن را داشتيم، بايد ابتدا بانك مركزي از 
تحقق وعده هايي كه مي دهد مطمئن شود و ظرفيت اجرايي 
شدن اين وعده ها را در كشور مورد توجه قرار دهد؛ حتي اگر 
تحقق اين وعده ها در گروي صرف هزينه هاي هنگفت باشد.

با رفع ايرادهاي بسته ارزي 
نرخ ارز پايدارتر مي شود

 براي سپرده گذاري ارزي ضمانت بدهند 
تا مردم اعتماد كنند

 براي اولين بار بخش خصوصي 
در بودجه نويسي نظر مي دهد

حدود 20 روز از اجراي سياست جديد ارزي با هدف كنترل 
بازار مي گذرد. تثبيت ب��ازار ارز و جلوگيري از ايجاد رانت 
مهم ترين اهداف تدوين و اجراي اين سياست جديد ارزي 
اعالم شد. هرچند ثبات بطور كامل بر بازار حاكم نشده است 
اما به عقيده فعاالن اقتصادي، اجراي اين سياست جديد 

ارزي يك گام روبه جلو محسوب مي شود.
مهدي علي پور نايب رييس كميس��يون سرمايه گذاري 
اتاق ايران با تأكيد ب��ر اين موضوع كه تأخير در اجراي اين 
سياست جديد ارزي منجر به تحميل خسارت هاي فراوان 
بر اقتصاد كشور و به هدر رفتن منابع ارزي شد، به »پايگاه 
خبري اتاق ايران« گفت: دولت به جاي اينكه با برنامه ريزي 
صحيح از تب وتاب كاذب مردم براي تبديل منابع ريالي خود 
به منابع ارزي كم كند باسياست هاي اشتباه، اين تب وتاب 
را تشديد كرد. در اين ميان بيشترين بخشي هم كه آسيب 
ديد، حوزه توليد بود. علي پور افزود: هنوز هم برخي مشكالت 
پابرجاست و سياست جديد ارزي نتوانسته آنها را حل كند. 
براي نمونه يكي از بزرگ ترين معضالت فعلي، عدم تعيين 
تكليف در خصوص تخصيص ارز به برخي مواد اوليه است 
كه الزمه توليد محس��وب مي شوند اما مي بينيم اين مواد 
چون در گروه كااليي مناسب خود قرار ندارند، در تخصيص 
ارز هم با مش��كل مواجه هس��تند. او معتقد است ايرادات 
اينچنيني باعث نمي شود كه بگوييم سياست جديد ارزي 
مناسب نيست. حداقل تخصيص ارز در برخي موارد ازجمله 
ارز مسافرتي هدفمند شد. علي پور، سپرده  سرمايه گذاري 
ارزي كه بانك مركزي طي بخش��نامه  اي به بانك ها ابالغ 
كرد را از مهم ترين موضوعاتي مي داند كه در سياست جديد 
ارزي دولت گنجانده شده است. بااين حال به معتقد است: با 
توجه به تجربه ناموفق دولت در پياده سازي اين نوع سياست 
و عدم اعتماد عمومي، ضروري است كه با راهكارهايي مردم 
را تشويق به انجام اين نوع س��پرده گذاري كرد. او تصريح 

مي كند: درخواس��ت هاي متعدد مردم براي اخذ صندوق 
امانات، همانطور كه مديران بانك ها هم اذعان دارند، حاكي 
از آن است كه مردم اعتماد ندارند تا طال يا ارز خود را در قالب 
سپرده هاي تعريف شده در بانك هاي سرمايه گذاري كنند. 
درحالي كه اگر دولت، بانك مركزي و هم مجلس اين ضمانت 
را بدهند كه هر وقت سپرده گذار اراده كند مي تواند ارز خود را 
از بانك پس بگيرد، آن وقت مي توان شاهد موفقيت و اعتماد 

مردم به اين نوع سپرده گذاري بود.
به اعتقاد نايب رييس كميسيون سرمايه گذاري اتاق ايران 
بايد اين نوع ضمانت براي س��رمايه گذاري در قالب قانون 
تدوين و به بانك ها ابالغ ش��ود. او همچني��ن تأكيد كرد 
بخش��ي از تنش هاي موجود در بازار به واس��طه س��پرده 
س��رمايه گذاري ارزي حل خواهد ش��د. علي پور در پاسخ 
به اين س��وال كه با توجه اولويت هاي اعالم ش��ده از سوي 
بانك مركزي براي ساماندهي به اقتصاد كشور، مهم ترين 
خواس��ته بخش خصوصي در اين زمينه چيست، تأكيد 
كرد: نمي توان در ش��رايط فعلي تنها ب��ر يك مورد تأكيد 
داشت و ادعا كرد كه اگر اين مورد محقق شود، كسب وكار 
فعاالن اقتصادي هم بهبود مي يايد. بلكه همه موارد مثل 
يك زنجيره به هم وابسته هس��تند. با  وجود اين در درجه 
اول بايد دول��ت و مجلس به اين نتيجه برس��ند كه براي 
يك بار هم كه شده وضعيت بانك ها به خصوص بانك هايي 
 را كه در معرض ورشكس��تگي هس��تند، روش��ن كنند.

او ب��ا تاكيد بر اين موضوع كه بزرگ ترين مش��كل فعاالن 
اقتصادي در ارتباط با بانك   ها خالصه مي شود، بيان كرد: 
طي سال هاي گذشته يكي از عوامل مهم ايجاد نقدينگي 
در كشور بانك ها هستند و مي بينيم كه نقدينگي به جاي 
اينكه با هدايت بانك ها به س��مت توليد برود، س��رگردان 
هستند. نتيجه چنين امري و سفته بازي بانك ها بحران ها و 
تنش هايي است كه امروز اقتصاد كشور درگير آن شده است.

علي فاضلي ضمن اعالم انتخ��اب خود به عضويت 
س��تاد تدوين اليحه بودجه 98، اظهار داش��ت: در 
اين زمينه مشخص نشده است كه بخش خصوصي 
در كدام بخش از بودجه نويسي مي تواند ورود كند 
زيرا هنوز تغييرات انجام شده در تدوين بودجه نيز 
مشخص نش��ده اس��ت اما حضور بخش خصوصي 
براي اولين بار در اين فرايند مي تواند بس��يار مثبت 

ارزيابي شود.
وي با تاكي��د بر اين نكته كه بايد تا زمان تش��كيل 
اولين جلسه بودجه نويس��ي منتظر ماند تا ديدگاه 
مسووالن نس��بت به فرايند ورود بخش خصوصي 
به كا ربودجه نويس��ي مشخص ش��ود، يادآورشد: 
خ��روج از اقتصاد دولتي امري اس��ت كه س��ال ها 
صاحب نظران بخش خصوص��ي به آن اصرار دارند 
و اين دعوت مي تواند نقط��ه عطفي براي عضويت 
روس��اي اتاق هاي بخش خصوصي در كميسيون و 
شوراها باش��د.  رييس اتاق اصناف در پاسخ به اين 
سوال كه آيا نظارتي بر گراني كاال ها و برخوردهاي 
س��ليقه اي اصناف وجود دارد؟ گفت: بارها گفته ام 
بازار در گراني كاالها مقصر نيست. بايد ديد داليل 
گراني فروشي چيست كاال داخلي است يا خارجي؟ 
كاالي داخلي ب��ا ۱0 درصد افزاي��ش قيمت كه از 
س��وي كارخانجات اعمال ش��ده فروخته مي شود 
اما ب��راي افزايش قيم��ت كاالي خارجي نرخ ارز را 
مالك ق��رار مي دهند. طي اين مدت به اندازه كافي 

اطالع رساني كرديم.
وي ادامه داد: وقت��ي حدود دو ميليون و 4۵0 هزار 
بنگاه رس��مي داريم و 700 هزار واحد غيررسمي و 
بيش از يك ميليون و 300 هزار واحد دست فروشي 
داريم كه در نظام اقتصادي كش��ور فعاليت دارند و 

فقط ۱800 بازرس داريم كه حقوقش��ان را درست 
دريافت نمي كنند و 30 درصدشان ستادي هستند، 
چط��ور مي خواهيم كل ب��ازار كش��ور را نظارت و 
كنت��رل كنيم كدام عقل س��ليمي اي��ن موضوع را 

قبول مي كند.
فاضلي با اشاره به اينكه بايد توجه داشته باشيم كه 
ارز با نرخ ترجيحي به اصناف اختصاص پيدا كند و 
نوسان نرخ ارز بايد با پنج درصد در طول سال باشد 
نه اينكه در طول س��ه ماه افزايش قيمت ۶0 تا 70 
درص��دي را تجربه كند، تاكيد ك��رد: درمورد نظام 
ارزي بايد بگويم كه ارز در اختيار صنايع بزرگ است 
و اين مشكل بين صنايع كوچك و بزرگ است، چرا 
كه افزايش قيمت مواد اوليه مورد اعتراض بنگاه هاي 
كوچك اس��ت.در اين زمينه مقرر شده است كه با 
تشكيل س��تاد ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

اين معضل را حل كنيم. 
در بخش توزي��ع گروه اول و كاالهاي اساس��ي نيز 
همين مشكل وجود دارد، البته در مباحث توزيعي 
نظارت بر عه��ده اصناف و اتحاديه ها اس��ت. اما در 
كالن اين هماهنگي به عهده اتاق هاي اصناف است 
كه اين اتاق ها حتي بيشتر از ظرفيت موجود به اين 

مهم مي پردازند.
رييس اتاق اصناف به بروز برخي مشكالت در عرصه 
اقتصادي كش��ور طي ماه هاي گذشته اشاره كرده 
و افزود: در س��ه  ماهه گذشته اش��تباهاتي رخ داد و 
ارز رس��مي كشور را به دست كس��اني سپرديم كه 
مالحظات و الزامات نظام پول��ي و بانكي را رعايت 
نكردند. هيچ كس هم خبر نداش��ت ك��ه اين ارزها 
چگونه به س��اختارهاي غيرتخصصي تحويل داده 

شد.
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آغاز راه اندازي سيستم مالي مستقل از سوئيفت در اروپا 

بروكسل استقالل از واشنگتن را كليد زده است
گروه جهان    

»اروپا كار روي ايجاد سيستم مالي مستقل از سوئيفت را 
آغاز كرده است. اروپايي ها بايد استقالل و حاكميت خود 
را در تجارت، اقتصاد و سياست هاي مالي تقويت كنند.« 
اين بخش��ي از اظهارنظر هايكو ماس وزير خارجه آلمان، 
در كنفرانس وزارت خارجه اين كشور در برلين است. به 
گزارش دويچه وله، هايكو ماس دوشنبه گفته: »اروپا كار 
روي ايجاد سيس��تمي براي انتقال پول كه از س��وئيفت 
مستقل باشد را شروع كرده است. البته اين كار ساده اي 
نيست؛ اما در حال حاضر آن را ش��روع كرده ايم. در حال 
مطالعه طرح هاي پيشنهادي براي كانال هاي پرداخت و 
سيستم ها كه از سوئيفت مستقل تر باشند و يك صندوق 
پولي اروپايي را ايجاد كنند، هستيم.« وي تصريح كرده 
اكنون زمان مناسب براي بازسنجي شراكت فرااقيانوسي 

به لحاظ منطقي است. 
كريستوفر بوويس استاد اقتصاد دانشگاه هول در بريتانيا، با 
اشاره به سخنان وزير آلماني مي گويد كه ايجاد كانال هاي 
مس��تقيم پرداخت آغاز شده اس��ت. بوويس مي گويد: 
»كميس��يون اروپايي در حال ايجاد يك سيستم موازي 
با س��وئيفت است كه مثال به كش��وري مانند ايران اجازه 
مي دهد تا به نظام مالي اروپا متصل شود و از حمايت هاي 
موردنظ��ر بانك س��رمايه گذاري اروپا ب��ا محوريت يورو 
استفاده كند.« اروپا يكي از مهم ترين مقاصد نفت صادراتي 
ايران است. دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، ماه مه 
 2018 به وعده انتخاباتي خود مبن��ي بر خروج از توافق 
برجام خارج شد، اقدامي كه با انتقادهاي گسترده جامعه 
جهاني به ويژه اروپايي ها روبرو ش��د كه همواره بر حفظ 

برجام و همكاري با تهران تاكيد كرده اند. 
وزير خارج��ه آلمان در ش��رايطي از آغاز ب��ه كار ايجاد 
كانال هاي مس��تقل مالي س��خن گفته كه هفته پيش 
نيز خواستار استقالل اروپا با ايجاد كانال هاي پرداخت 
مستقل از امريكا به منظور تقويت بلوك اروپايي شده بود. 
هايكو ماس در يادداشتي كه در نشريه هندزبالت منتشر 
شد ضمن انتقاد شديد از سياست خارجي دونالد ترامپ 
گفت: »طرح تقويت بلوك اروپايي به دنبال خروج امريكا 

از برجام و وض��ع تحريم هاي دوباره عليه تهران به ميان 
آمده است چرا كه اروپا به دنبال متعهد ماندن به توافق 
هسته اي با تهران اس��ت و از طرفي هم به دنبال اجراي 
قانون انسداد براي حفاظت از منافع شركت هاي اروپايي 

است كه با ايران همكاري دارند.« 

   سوئيفت  زير آتش انتقادها
هايك��و م��اس وزي��ر خارج��ه آلمان، ب��ا اش��اره به 
نارضايتي هاي جهاني از سياس��ت هاي ترامپ گفته: 
»پيش از اين هم رييس بانك مركزي روسيه در ماه مه 

 اعالم كرده بود كه اين كش��ور يك سيستم ملي براي 
انتقال پ��ول ايجاد كرده كه مي توان��د نظام بانكداري 

روسيه را از عدم دسترسي به سوئيفت حفظ كند.«
گفته ش��ده، روس��يه هم تالش مي كند تا سيس��تم 
پرداخت مالي جديدي را راه ان��دازي كند. در ماه مه، 
 رييس بانك مركزي روس��يه اعالم كرد مس��كو يك 
سيستم ملي براي انتقال پول ايجاد كرده كه مي تواند 
خدمات مستقل از سوئيفت ارايه دهد. ظاهراً اين اقدام 
به خاطر جريمه ها و تحريم هاي بي پايان ضدروس��ي 
امريكا انجام مي شود كه از سال 2014 به داليل مختلف 

نظير دخالت در انتخابات  امري��كا، دخالت نظامي در 
اوكراين و جداسازي جزيره كريمه و پيوستن به خاك 

روسيه انجام مي شود. 
ش��بكه مخابراتي مالي بين بانكي جهاني سوئيفت در 
بلژيك قرار دارد و روزانه بيش از يك هزار و 100 موسسه 
مالي در بيش از 200 كش��ور جهان براي تراكنش بين 
المللي به آن متصل هس��تند. دويچه وله مي نويس��د: 
سوئيفت كه بايد به لحاظ سياسي بي طرف باشد كامال 
تحت نفوذ اياالت متحده ب��وده و در مقاطعي مراودات 
بانكي ايران و كوبا را متوقف كرده اس��ت. همچنين در 

دوره اي پس از حمالت تروريستي 11 سپتامبر 2001، 
وزارت خزان��ه داري امريكا از اطالعات س��وئيفت براي 
كسب اطالعات درباره داد و ستدهاي مالي تروريست ها 
استفاده كرد. سياسي شدن سوئيفت و تمكين در برابر 
خواس��ت هاي سياس��ي دولت امريكا، امري است كه 
متحدان اروپايي واش��نگتن و كشورهايي چون روسيه 
را گله مند كرده اس��ت به ويژه اينكه اخيرا فش��ارهاي 
دولت ترامپ پس از خروج از برجام باعث شده كه برخي 
از ش��ركت هايي اروپايي با وجود مي��ل خود مجبور به 
همراهي با تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه ايران شوند. 
در تازه ترين مورد شركت توتال فرانسه اعالم كرده كه 
به دليل فشار دولت امريكا به همكاري خود با طرف ايراني 

در پروژه گازي پارس جنوبي پايان مي دهد.

   رد ادامه وابستگي به امريكا 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، نيز همزمان با 
وزير خارجه آلمان كشورهاي اروپايي را فراخوانده تا مساله 
امنيت خود را با نگرش��ي تازه و »نه فقط با اتكا به امريكا« 
بررس��ي كنند. ماكرون گفته در ماه هاي آينده، طرحي 
را ب��راي تقويت دفاع اروپايي اراي��ه خواهد كرد. به گفته 
رييس جمهوري فرانسه، اروپا ديگر نمي تواند امنيت خود 
را فقط به اياالت متحد امريكا واگذار كند و بروكسل بايد 
خود اين مسووليت را به عهده گيرد و امنيت و حاكميت 

اروپايي را تضمين كند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، ماكرون در ديدار با سفراي 
فرانس��وي گفته: »بايد پيامدهاي پايان جنگ س��رد را 
بپذيريم. بايد تفكر و بررسي در اين باره را با همه طرف هاي 

اروپايي و طبعًا روسيه دنبال كنيم.« 
ماكرون با اعالم اينكه اتحادهاي قبلي همچنان معتبر است 
اما برخي موازنه ها، برخي عادات كه روابط قبلي بر پايه آنها 
بنا شده بود، بايد مورد تجديد نظر قرار گيرند، گفته: »براي 
بازنگري معماري دفاعي و امنيتي اروپا، بايد گفت وگوهاي 
تازه اي را با تكيه به امنيت س��ايبري، س��الح  شيميايي، 
سالح  متعارف، اختالفات ارضي، امنيت فضايي و باالخره 

حفاظت از مناطق قطبي آغاز كرد.« 

چالش هاي آرژانتين در تحقق اهداف صندوق بين المللي پول

بحران نوظهورها اميد به بهبود پزو را از بين برده است 
گروه جهان   

انتظار مي رود اقتص��اد آرژانتين در س��ال 2018 يك 
درصد كوچك ش��ود، اما رش��د اقتصادي در سال آتي 
دست كم 1.5 درصد خواهد بود. آرژانتين ممكن است در 
فرار از بحران شديد مالي و اقتصادي به آغوش صندوق 
بين المللي پول پناه برده باشد، اما اين بدان معنا نيست 
كه با دريافت بزرگ ترين بسته كمك هاي مالي در تاريخ 
خود توانسته از گزند آشفتگي در بازارها در امان بماند. 
در ماه ژوئن ك��ه آرژانتين خط اعتب��اري 50 ميليارد 
دالري را از صندوق بين المللي پول دريافت و مائوريسيو 
ماكري رييس جمهوري آرژانتي��ن، اجراي اصالحات 
درخواستي از سوي اين نهاد را براي كاهش كسري مالي 
و تحت كنترل درآوردن نرخ تورم آغاز كرد، بسياري از 
سرمايه گذاران آس��وده خاطر شدند. اما آشفتگي ها در 
بازارهاي نوظهور چشم انداز بهبود شرايط براي آرژانتين 

را زير سوال برده است.
به نوش��ته فايننش��ال تايمز، آرژانتين همچنان با ركود 
اقتصادي و افزايش قيمت مصرف كنندگان )نرخ تورم( 
دس��ت و پنجه نرم مي كند و اين در حالي اس��ت كه در 
سال 2019 انتخابات رياست جمهوري را پيش رو دارد. 
اين كشور كه در پي سقوط ش��ديد ارزش ارز ملي خود 
مجبور به درخواست وام از صندوق بين المللي پول شد، 
اكنون براي فراهم كردن شرايط دريافت مرحله دوم اين 
كمك ها به ارزش 82 ميليارد دالر در سال جاري و سال 

آتي با مشكالتي مواجه است. جان باور مدير سرمايه در 
»ايتون ونس« معتقد است بيشتر سرمايه گذاران براين 
باورند كه اگر قرار باشد اقتصاد كش��ور به شرايط عادي 
بازگردد، تداوم در اجراي سياس��ت ها ضروري است؛ اما 
نوسان ها و آشفتگي ها در بازارهاي نوظهور سختي هاي 
اجراي اصالحات درخواستي از سوي صندوق بين المللي 
پول را تشديد كرده است. او مي گويد: »باتوجه به فضاي 
بيروني كنوني و عدم اطمينان به اينكه ارزش پزو در نهايت 
افزايش خواهد يافت يا نه، گمانه زني درباره اينكه مي توانيم 
به اهداف تعيين ش��ده از سوي صندوق بين المللي پول 

برسيم، بسيار دشوار است.«
پزو، ارز مل��ي آرژانتين، از آغاز م��اه اوت تاكنون بيش از 
9درص��د از ارزش خود را در برابر دالر از دس��ت داده و به  
يكي از بزرگ ترين بازنده ها در نابساماني هاي اقتصادهاي 
نوظهور كه با سقوط ارزش لير آغاز شد، تبديل شده است. 
بانك مركزي آرژانتين هفته گذشته بالفاصله در جهت 
ممانعت از سقوط بيشتر پزو اقدام كرد و در يك شب نرخ 

بهره را 5 درصد افزايش داد و آن را به 45 درصد رساند.
استوارت كالورهاوس كارشناس ارشد اقتصادي در بانك 
سرمايه گذاري »اكزاتيكس«، مي گويد: »اين يك اقدام 
ضروري بود. سقوط ارز با اين شدت كشور را در خطر عدم 
دستيابي به اهداف تعيين شده از سوي صندوق بين المللي 
پول در زمينه نرخ تورم مواجه مي ساخت.« نرخ تورم در 
آرژانتين در ماه ج��والي 3.1 درصد افزايش يافت و نرخ 

تورم 12 ماهه را به 31.2 درصد رساند كه حدود 10درصد 
بيش��تر از نرخ هدف صندوق بين المللي پول براي سال 
2019 اس��ت. كالورهاوس افزود: »اگ��ر آرژانتين نتواند 
نرخ تورم را پايين آورد، اعتبارش را نزد سرمايه گذاران از 

دست مي دهد.«
الزامات بدهي كوتاه مدت آرژانتين هم يك مشكل ديگر 
براي دولت است. آرژانتين در س��ال جاري و سال آتي 
ميالدي با سررسيد اوراق قرضه منتشر شده به پزو و دالر 
به ارزش كلي 50 ميليارد دالر مواجه مي ش��ود. بيشتر 
اين بدهي ها به پزو با نرخ بهره ثابت و اعالم شده از سوي 
بانك مركزي با بهره وري 52 درصد هس��تند. با اعمال 
سياست هاي سختگيرانه پولي از دسامبر 2015 به بعد، 
سرمايه گذاران انباشته اي از اين اوراق قرضه را جمع آوري 

كردند كه سررسيد آنها كوتاه و گاها 35 روزه بود.
در ش��رايط كنوني، حجم اوراق قرض��ه در جريان از 60 
ميليارد دالر بيشتر است. اگرچه بازار اوراق قرضه آرژانتين 
از آن زمان تاكنون حدود 21 ميليارد دالر كوچك تر شده، 
اما نقل و انتقاالت اين بدهي ها در بازار نگراني ش��ديدي 
ايجاد كرده اس��ت، چرا كه س��رمايه گذاران اطميناني 
به مزايده موفقيت آمي��ز اين اوراق قرض��ه ندارند. والتر 
استاپلورث رييس بخش تحقيقاتي در بانك سرمايه گذاري 
 محلي »باالنس كپيتال« گف��ت: »مثل روز موش خرما 
)2 فوريه در امريكا( شده است. اينكه حجم زيادي از اساس 
پولي سررسيدي 30 روزه داشته باشد، به ويژه زماني كه در 

يك بحران ارزي به سر ببريد، شرايطي به شدت خطرناك 
محسوب مي شود.«

باز كردن گ��ره اوراق قرضه كوتاه مدت يكي از مهم ترين 
ش��رايط اختصاص بس��ته كمك هاي مال��ي صندوق 
بين المللي پول به آرژانتين اس��ت. هفت��ه پيش بانك 
مركزي آرژانتين اعالم كرد تا پايان سال جاري ميالدي 
همه آنها را پرداخت خواهد كرد و زين پس بانك ها را به 
سرمايه گذاري در اوراق قرضه با سررسيد بلندمدت ترغيب 
خواهد كرد و تنها صندوق هاي مشترك، شركت هاي بيمه 
و سرمايه گذاران خرد قادر به خريد اوراق قرضه كوتاه مدت 
خواهند بود. استاپلورث در اين باره افزود: »اگر آرژانتين 
مي خواهد كه بازار س��رمايه محلي خود را داشته باشد، 
مجبور است چنين اقدامي را انجام دهد. تنها اشتباه اين 
است كه بانك مركزي زودتر چنين روندي را آغاز نكرده 
اس��ت. اكنون كه بحران اعتماد و اعتبار بازار پيش آمده، 

سرمايه گذاراني بيشتري به تبديل دارايي هاي خود به دالر 
به جاي خريد اوراق قرضه بلندمدت روي آورده اند كه اين 

مساله پزو را تحت فشار قرار داده است.«
در راستاي كاهش س��طح كسري بودجه كه يكي ديگر 
از مش��كالت آرژانتين در ارتباط ب��ا دريافت كمك هاي 
مال��ي از صندوق پول اس��ت، ماكري اكن��ون در جهت 
اجراي برنامه ه��اي كاهش س��رمايه گذاري عمومي و 
كاهش كمك هزينه ها براي برق و گاز حركت مي كند. اما 
تحليل گران بر اين باورند كه اين برنامه ها به تشديد سرعت 
ركود اقتص��ادي و افزايش هزينه هاي مصرف كنندگان 
آن هم در آستانه انتخابات سراسري سال آينده خواهد 
انجاميد. اعتق��اد عمومي اين بوده كه ماكري در س��ال 
2019 مجددا راي خواهد آورد، اما تدابير رياضتي ميزان 
محبوبي��ت او را از حدود 50 درصد در آغاز س��ال جاري 

ميالدي به 35 درصد كاهش داده است.

دريچه

 خوشبيني محتاطانه 
به سرنوشت نفتا

گروه جهان    همزمان با افزايش فشارهاي واشنگتن 
براي مذاكره مجدد بر سر پيمان تجارت آزاد امريكاي 
شمالي )نفتا(، اياالت متحده و مكزيك بر سر كليات 
يك توافق تجاري دوجانبه به توافق رس��يده اند كه 
اساس��ا نمونه اي از همان نفتاست. اين توافق سبب 
شد روحيات ريسك پذيري مجددا در بازارهاي سهام 
حاكم شود؛ اين اتفاق با رشد سهام آسيايي و رسيدن 
ارزش دالر به كمترين ميزان در يك ماه گذشته همراه 
شد. به گزارش رويترز، دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا كه منتقد سرس��خت نفتا محسوب مي شود 
دوش��نبه از حصول موفقيتي ب��زرگ در مذاكرات 
تجاري با مكزي��ك خبر داد و اعالم كرد دو كش��ور 
به توافقي »باورنكردني« دس��ت يافته اند كه خيلي 
»منصفانه تر« از نفتاست. سرمايه گذاران انتظار دارند 
كه كانادا نيز در نهايت به مذاكرات بر سر توافق جديد 
بپيوندد و بدين ترتيب، پيمان تجارت آزاد امريكاي 
ش��مالي پابرجا بماند و شرايط نامشخص اقتصادي 
كه با تهديدات مكرر ترام��پ براي ترك پيمان نفتا 
آغاز شد، به پايان برسد.  اگرچه هنوز مشخص نيست 
كه پيشرفت ها در مذاكرات بر سر توافق اوليه اي كه 
ترامپ آن را توافقنامه دوجانبه اياالت متحده-مكزيك 
مي خواند، به نهايي شدن يك توافق تجاري جديد و 
س��ه جانبه بينجامد يا خير. مكزيك تاكيد كرده كه 
پيوستن كانادا به اين توافقنامه را ضروري مي داند، 
اما ترامپ در اين باره تردي��د دارد. مذاكره كنندگان 
مي خواهند پيش از س��ر كار آمدن آندرس مانوئل 
لوپز اوب��رادور رييس جمهوري منتخب مكزيك در 
ماه دسامبر، گفت وگوها را به نتيجه برسانند. اوبرادور 
به ادامه گشايش بخش انرژي به روي اياالت متحده 
كه با ابتكار پينا نيه تو رييس جمهور كنوني مكزيك 
انجام شده، بي رغبت است و اين موضع گيري مي تواند 
مذاكرات را دشوار كند. به عالوه، هنوز مشخص نيست 
كه كانادا با تغييرات در پيمان تجارت آزاد امريكاي 
شمالي موافقت مي كند يا خير. توافق كنوني اياالت 
متح��ده و مكزيك بر س��ر بخش خودروس��ازي، از 
موضوعات مناقشه بين دو كشور، بوده است و هنوز به 
مسائلي كه به كانادا هم مربوط مي شود، نپرداخته اند. 
ترامپ گفته   شايد با كانادا توافق جداگانه اي امضا شود.

كوتاه از منطقه

ادامه اعتراض هاي ضددولتي 
در بصره 

مردم بص��ره در اعتراض به عدم برآورده ش��دن 
مطالباتشان از سوي دولت، در مركز اين استان 
دست به اعتصاب زدند. به گزارش سومريه نيوز، 
جمعي از س��اكنان بصره در اعت��راض به اوضاع 
خدمات رساني و آلودگي آب در مركز اين استان 
اعتصاب كردند. اعتصاب كنندگان ديدار با هيئت 
وزارتي را كه اخيرا ب��راي اطالع از اوضاع آن وارد 
بصره شده بودند، رد و تاكيد كردند، هنوز با وجود 
وعده و عيدهاي فراوان درخواست هايشان اجرايي 

نشده است.

 تهديد پنتاگون 
به كاهش حمايت از عربستان 

پنتاگون هشدار داد، در صورتي كه رياض نتواند 
ثاب��ت كند در تالش براي كاهش ش��مار تلفات 
غيرنظامي حمالتش در يمن اس��ت، واشنگتن 
آماده كاهش حمايت نظامي و اطالعاتي اش از اين 
كشور در يمن است. به گزارش ايسنا، اين تهديد 
پ��س از حمله به اتوبوس مدرس��ه اي در جنوب 
حديده يمن اوايل ماه اوت انجام ش��د كه در پي 
آن 40كودك قرباني ش��دند. عالوه بر پنتاگون، 
كنگره و گروه هاي حقوق بشري هم به عربستان 

هشدار داده اند. 

 كمپين پايان بدرفتاري
با زندانيان زن در امارات 

فعاالن شبكه هاي اجتماعي با اشاره به شكنجه 
زندانيان سياسي به ويژه زنان در زندان هاي امارات، 
كمپين پايان بدرفتاري با زنداني��ان زن در اين 
كشور راه انداختند. به گزارش پايگاه خبري عربي 
21، كمپين بين المللي آزادي در امارات پس از 
شهادت هاي اخير زنان زنداني درباره شكنجه هاي 
زياد توس��ط زندانبانان خواستار پايان خشونت 
عليه زندانيان شده است. پيش از اين نيز سازمان 
عفو بين الملل رفتار امارات با زندانيان و مخالفان 

را محكوم كرده بود.

 گسترش همكاري نظامي 
قطر و كويت

قطر و كويت براي توسعه همكاري هاي نظامي 
و دفاعي و مبادله كارشناس��ان بط��ور دو جانبه 
ب��ه توافق رس��يدند. اي��ن توافق نش��ان دهنده 
ادامه اختالفات ميان اعضاي ش��وراي همكاري 
خليج فارس است. به گزارش ايرنا، تصميم براي 
توسعه همكاري هاي نظامي دو جانبه در حالي 
صورت مي گيرد كه پيش تر عربستان به شدت از 
سفر ناصر صباح احمد الصباح وزير دفاع كويت به 

قطر انتقاد كرده بود. 

ترور دو خلبان ارتش افغانستان 
در كابل

دو خلبان نيروهاي ارتش افغانستان در كابل به ضرب 
گلوله كشته شدند. به گزارش شبكه طلوع، گروهي از 
مردان مسلح در حالي كه سوار بر موتورسيكلت بودند 
به سوي اين دو خلبان تيراندازي كردند. وزارت دفاع 
ملي افغانستان هياتي را مامور تحقيق در مورد ترور 
دو خلبان ارتش كرده است. هنوز هيچ فرد يا گروهي 

مسووليت ترور آنها را برعهده نگرفته است.

وزير محيط زيست فرانسه 
استعفا كرد

گروه جهان|
نيكولوس هولو وزير محيط زيس��ت فرانس��ه، در 
اعتراض به سياست دولت در اولويت ندادن به مسائل 
زيس��ت محيطي از مقام خود كناره گيري كرد. به 
گزارش يورونيوز، اين مقام فرانس��وي سه شنبه در 
مصاحبه اي راديويي تصميم خود براي اس��تعفا را 
اعالم كرد و گفت: »احساس مي كردم كه در تالش 
براي پيشبرد برنامه هاي محيط زيستي تنها بوده ام. 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، و ادوارد 
فيليپ نخست وزير، از اين تصميم بي خبر هستند و 
احتماال در صورت آگاهي تالش مي كردند منصرفم 
كنند.« اين مقام فرانسوي تصميم استعفاي خود 
را تصميم��ي صادقانه و از روي مس��ووليت پذيري 
توصيف كرده اس��ت. ماكرون متعهد شده بود كه 
پ��س از توافق آب و هوايي پاريس، كش��ورش را به 
رهبر جهان��ي در يافتن راه حل هاي��ي آب و هوايي 
تبديل كند. نخستين توافق بين المللي براي مقابله 
با تغييرات آب و هوايي دسامبر 2015 در پاريس به 
امضاي نمايندگان نزديك به 200 كشور دنيا رسيد. 
اين توافق با ه��دف جلوگيري از افزايش دماي كره 
زمين بيش از دو درجه سلس��يوس در قرن جاري 
ميالدي منعقد شده است؛ موضوعي كه بي توجهي 
به آن مي تواند به ذوب يخچال هاي طبيعي، ايجاد 
س��يالب ها و تغييرات آب و هوايي شديد در آينده 
نزديك منجر شود. خروج امريكا از اين توافق پس 
از روي كار آمدن ترامپ يكي از اختالفات واشنگتن 
و دولت هاي اروپايي است. ترامپ مدعي است اين 

توافق تاثيري فلج كننده بر اقتصادي امريكا دارد.

 پرچم نيمه افراشته كاخ سفيد
براي درگذشت مك كين

گروه جهان|
پ��س از حمله منتقدان به دونال��د ترامپ در ارتباط 
با واكن��ش او ب��ه مرگ س��ناتور ج��ان مك كين، 
رييس جمه��وري امريكا اعالم كرد ك��ه پرچم كاخ 

سفيد دوباره به حالت نيمه برافراشته در مي آيد.
به گزارش بي بي سي، پرچم بعضي از ساختمان هاي 
دولت فدرال در واشنگتن روز دوشنبه فقط دو روز بعد 
از درگذشت سناتور مك كين دوباره به حالت كامال 
برافراشته درآمد كه خيلي س��ريع تر از انتظارات در 
چنين موقعيت هايي بود. ترامپ پس از درگذشت اين 
سناتور برجسته تنها در پيامي در توييتري درگذشت 
او را به خانواده اش تسليت گفت، اما به خدمات او اداي 
احترام نكرد. مك كين از منتقدان دونالد ترامپ بود و 

روابط متشنجي با او داشت.
ترامپ پيش از آنكه اعالم كند پرچم ها دوباره نيمه 
برافراشته خواهد شد، سواالت رسانه ها درباره پرچم 
را ناديده گرفته بود. او در بيانيه اي اعالم كرد: »با وجود 
اختالفات ما در زمينه هاي سياسي و در عالم سياست، 
من براي خدمات سناتور جان مك كين به كشورمان 
احترام قائلم و به احترام او دستور نيمه برافراشته ماندن 
پرچم هاي اياالت متحده تا روز خاكسپاري را داده ام.« 
او همچنين تاييد كرد كه در مراس��م بزرگداش��ت 
مك كي��ن در پايان هفته ش��ركت نمي كند. جورج 
دابليو بوش و باراك اوباما روساي جمهوري پيشين 
در مراسم بزرگداش��ت مك كين در كليساي جامع 
واشنگتن سخنراني خواهند كرد. مايك پنس معاون 
رييس جمهوري هم روز جمعه در پايتخت در مراسمي 

به احترام او نطق مي كند.

 درخواست سازمان ملل 
براي محاكمه نظاميان ميانمار

گروه جهان|
س��ازمان ملل اعالم كرده فرمانده كل ارتش ميانمار 
به همراه پنج ژنرال او به قصد نسل كش��ي مسلمانان 
روهينگيا مرتكب قتل و تجاوز گروهي در اين كش��ور 
شده اند. بازرسان اين سازمان خواستار محاكمه اين افراد 
براي برنامه ريزي شديدترين جنايت عليه بشريت تحت 
لواي قانون شد. به گزارش رويترز، كارشناسان سازمان 
ملل مي گويند دولت مدني ميانمار به رهبري آنگ سان 
سوچي سبب انتشار س��خنان نفرت پراكن و از ميان 
رفتن اسناد اين جنايات شده و نتوانسته از اقليت هاي 
س��اكن اياالت راخين، كاشين و شان در برابر جنگ و 
جنايت عليه بشريت محافظت كند. ارتش ميانمار يك 
سال پيش و در پاس��خ به حمله هاي مبارزان »ارتش 
آزادي بخش روهينگيا« به چند پاسگاه پليس و پايگاه 
نظامي اين كشور عمليات سركوب بيرحمانه ساكنان 
ايالت راخين را آغاز كرد. سازمان ملل گفته اين عمليات 
نظامي وسيع كه روستاهاي بسياري در جريان آن به 
آتش كشيده شده اند هيچ تناسبي با تهديدات امنيتي 
كه دولت ميانمار مدعي وجود آنها شده نداشته  است. 
بيش از ۷00هزار مسلمان روهينگيا بر اثر اين حمالت 
آواره شده و بيشتر آنان در اردوگاه هاي ويژه پناهجويان 
در بنگالدش به سر مي برند. اين كشتار عظيم نخستين 
بار از سوي دو خبرنگار رويترز افشا شد كه دسامبر سال 
گذشته دستگير شده و قرار است بزودي به جرم تخلف 
از قانون منع افشاي اسرار رسمي محاكمه شوند. حدود 
چهار ماه پيش هفت سرباز ميانمار به جرم دست داشتن 
در كشتار دسته جمعي به 10 سال زندان با اعمال شاقه 

محكوم شده بودند. 

 ايتاليا تهديد كرد 
بودجه اروپا را وتو مي كند 

گروه جهان|
دولت راس��تگراي ايتالي��ا تهديد كرده اس��ت در 
صورتي كه اتحاديه اروپا سياس��ت مهاجرتي خود 
را تغيير نده��د، اليحه بودجه اي��ن اتحاديه را وتو 
مي كند. به گزارش يورونيوز، معاون نخس��ت وزير 
ايتاليا تهديد ك��رده در صورتي كه اتحاديه اروپا در 
جهت س��هميه بندي بار پناهجويان ورودي ميان 
كشورهاي عضو اقدام بيش��تري نكند، دولت رم با 
تصويب بودجه هفت س��اله اي��ن اتحاديه موافقت 
نخواهد كرد. لوئيج��ي دي مايو با اعالم اين مطلب 
در صفحه فيس بوك خود نوشت: »در اروپا آهنگ 
تغييرمي كند.« ايتالي��ا در حالي چنين موضعي را 
اعالم مي كند كه چند روز پيش با مقام هاي بروكسل 
بر سر اينكه كدام كشور بايد پناهجويان نجات يافته 
در دري��اي مديترانه را بپذيرد، اختالف پيدا كرده و 
بروكسل را به دورويي در مقابله با بحران مهاجرت 
متهم كرده بود. حال دي مايو نوشته: »در مورد بودجه 
هفت سال آينده كه مي خواهند تا پيش از انتخابات 
پارلمان اروپا تصويب كنند، هيچ ش��بهه اي وجود 
ن��دارد. اما ما به آنها اجازه تصويب نخواهيم داد و در 
صورتي كه وضعيت مهاجرت به زودي تغيير نكند، 
وتوي ما قطعي خواهد بود.« اتحاديه اروپا هم اكنون 
مشغول تهيه اليحه بودجه هفت ساله خود است. 
هفته پيش دي مايو تهديد ك��رده بود اگر اتحاديه 
اروپا مسووليت پناهجويان نجات يافته يك كشتي 
در دريا را كه به بندر كاتانيا در جزيره سيسيل منتقل 
شده بودند نپذيرد، ايتاليا سهم خود به اتحاديه اروپا 

را نمي پردازد.

پيونگ يانگ از توقف مذاكرات 
خلع سالح هسته اي مي گويد

گروه جهان|
مقام هاي كره شمالي عنوان كردند كه ممكن است 
فعاليت هاي هسته اي و موشكي  خود را از سر بگيرند. 
به گزارش سي ان ان، مقامات كره شمالي در نامه اي 
به اياالت متحده هش��دار دادند كه گفت وگوهاي 
مربوط به خلع تس��ليحات هس��ته اي بار ديگر در 
خطر قرار گرفته اند و ممكن است منحل شوند. به 
گفته مقامات آگاه، در اين نامه كه به دس��ت مايك 
پمپئو وزير خارجه امريكا رسيده، عنوان شده است 
كه به نظر كيم جونگ اون رهبر كره شمالي فرآيند 
گفت وگو نمي تواند بي��ش از اين پيش برود. در اين 
نامه آمده است: »اياالت متحده هنوز آماده نيست 
تا به انتظارات كره ش��مالي جامه عمل بپوش��اند و 
در راستاي رس��يدن به صلح قدم بردارد.« اين نامه 
را »كي��م يونگ چول« رييس پيش��ين س��ازمان 
جاسوسي كره شمالي به دست پمپئو رسانده است. 
پوينگ يان��گ همچنين در اين نامه هش��دار داده 
چنانچه گفت وگوهاي بين دو كشور به جايي نرسد، 
بار ديگر »فعاليت هاي هسته اي و موشكي« خود را 

از سر مي گيرد.
واش��نگتن پس��ت هم به نقل از دو مقام ناش��ناس 
امريكايي اعالم كرد دريافت اين نامه س��بب شده 
ترامپ س��فر پمپئو به كره ش��مالي را لغ��و كند. از 
نظر ترامپ اين نامه ح��اوي مطالب توهين آميز و 
تهديدكننده بوده است. گفته شده گفته مي شود 
وزير خارجه امريكا ديگر قصد مسافرت به كره شمالي 
را ندارد و مي خواهد يك نماينده ويژه به نام استفان 

بيگون را در امور اين كشور منصوب كند.
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جلسه سوال از روحاني كمال 
سياست ورزي را نشان مي دهد

سوال از رييس جمهور 
به قوه قضاييه مي رود؟

رييس مجلس شللوراي اسللامي برخورد دولت و 
نمايندگان با جلسه سوال از رييس جمهور را كمال 

سياست ورزي در كشور دانست.
علي الريجاني با اشاره به جلسه سوال از رييس جمهور 
گفت: همانطور كه نمايندگان محترم مستحضرند، 
امروز سللوال برخي از نمايندگان از رييس جمهور 
محترم در دسللتور كار مجلس اسللت، به ايشان و 
برخي اعضاي هيات وزيران كه در جلسلله حضور 
دارنللد، خيرمقدم عرض مي كنللم و ماحظاتي را 

تقديم مي كنم.
وي عنوان كرد: نكتلله اول اينكه در اصل 88 قانون 
اساسللي آمده اسللت كه حداقل يللك چهارم كل 
نمايندگان مي توانند از وظايف رييس جمهور سوال 
كنند كه نشانگر عميق بودن تفكر دموكراتيك در 
نظام جمهوري اسامي ايران است. باالترين مقام 
اجرايي كشور خود را پاسخگو مي داند و اين ارزش 
بزرگي براي ملت ماست كه همان مسووالن حتي 
در باالترين سطوح خود را خادم ملت و پاسخگو در 
مقابل ملت و نمايندگان ملللت مي داند.الريجاني 
تاكيد كرد: براي ملت ما كه دوران طوالني سلطنت 
وابسللته را تحمل كرده است كه مسللووالن نظام 
شاهنشاهي بي اعتنا به پاسللخگويي ملت خود را 
مديون و خاضع قدرت هاي بيگانه مي دانستند، يك 
شكوفايي بزرگ سياسي است كه با مجاهدت هاي 
زيادي حاصل آمده است.وي گفت: حال آنكه بعد 
از 40 سللال از پيروزي انقاب اسللامي بسياري از 
كشللورهاي منطقه هنوز گرفتار نظام استبدادي و 
قبيله اي وابسته هستند و در اين امر فاصله زيادي 
با نظام دموكراتيك جمهوري اسامي دارند.رييس 
قوه مقننه كشورمان عنوان كرد: نكته دوم اين است 
كه از نمايندگاني كه سواالتي را مطرح مي كنند و از 
رييس جمهور محترم مي خواهند طبق ماده 213 
و ماده 113 آيين نامه داخلي مجلس مطالب خود 
را بدون خروج موضوعي از بحث كه مستلزم تذكر 
رييس مجلس باشد، بيان كنند.وي بيان داشت: نكته 
سوم رعايت انصاف و حد كام فاخر است كه در بيان 
رهبري معظم به حفظ كرامت يكديگر ظهور يافت 
و انشاهلل بر ُحسن ظن نسللبت به هم استوار باشد. 
از امام هادي )ع( كه روز گذشللته مياد باسعادت 
ايشللان بود نقل اسللت كه فرمودند قلوب ديگران 
چنان براي توست كه قلب تو براي ديگران.رييس 
مجلس شوراي اسامي تاكيد كرد: با رعايت اصولي 
كه مذكور افتاد جلسلله امروز مي تواند در نوع خود 
كمال سياسللت ورزي در كشور را نشان و شرافتي 
در حكمراني را تصوير دهد و چون مستقيم مطالب 
در اختيار مردم عزيز قرار مي گيرد، در عين جديت 
موضوعات مطروحه، عواطللف برادرانه و ادب نظام 

را عيان كند.

يك عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: برداشت 
رسانه ها از جلسلله امروز مجلس اين است كه در هر 
حال، قانع نشدن نمايندگان از پاسخ رييس جمهور 
به قوه قضاييه ارسللال مي شود، اما آيين نامه داخلي 
مجلس قيد دارد كه اگر موضوع مورد سللوال نقض 
قانون يا استنكاف از قانون باشد به قوه قضاييه فرستاده 
مي شود و تشخيص اين موضوع با خود مجلس است.

سيد احمد حبيب نژاد در گفت وگو با ايسنا در رابطه 
با جلسلله ديروز مجلس و قانع نشدن نمايندگان از 
پاسخ هاي رييس جمهور به سواالتشان، گفت: نظارت 
سياسللي قوه مقننه بر قوه مجريه يكي از مهم ترين 
اركان دموكراسي است و اين پاسخگويي به نظارت 
رييس دولت در جمهوري اسللامي ايران در مقابل 
پارلمان، نمادي از مردم ساالري است. هر اندازه اين 
نظارت دقيق تر، منطقي تر و شفاف تر باشد به همان 
درجه هم ميزان دموكراسي و مردم ساالري در كشور 
افزايش پيدا مي كند و بالعكس هر اندازه اين سواالت، 
پاسخگويي و مسووليت ها كمرنگ  و كم رمق تر شود 
از ميزان رمق، نيرو و جان دموكراسي در ايران كاهش 
مي يابد. اين حقوقدان افللزود: در اين راي گيري از 5 
سوال در مورد 4 سوال نمايندگان قانع نشدند بلكه 
فقط در يك سللوال قانع شدند. به موجب آيين نامه 
داخلي مجلس اگر نمايندگان در جلسه طرح سوال از 
رييس جمهور از سوالي قانع نشدند و اگر موضوع مورد 
سوال نقض قانون يا استنكاف از قانون باشد آن سوال 

به قوه قضاييه ارسال مي شود.
وي ادامه داد: اگر موضوع مورد سللوال نقض قانون يا 
استنكاف از قانون باشد، طبق بند 10 اصل 110 قانون 
اساسللي براي ديوان عالي كشور فرسللتاده و در اين 
مرجع، رسيدگي قضايي مي شود كه آيا رييس جمهور 
از وظايف قانوني خود تخلف كرده است يا نه. ديوان 
عالي كشور در اين شرايط مرجع صالح رسيدگي به 
تخلفات رييس جمهور از وظايف قانوني خود است. 
پس بايد اينها را از هم تفكيك كرد. اينگونه نيسللت 
كه در حال حاضر حتما به قوه قضاييه و ديوان ارسال 
شود بلكه در صورتي ارسال مي شود كه موضوع سوال 

استنكاف از قانون باشد.
حبيب نژاد با تاكيد بر اينكه سوال و استيضاح نمايانگر 
اصل برتري پارلمان است، بيان كرد: نقطه ممتاز رژيم 
پارلماني از رژيم رياستي همين مسووليت سنگين و 
پاسخگويي مستمر قوه مجريه در مقابل قوه مقننه 
است. اگر اين ابزار نباشد شما با مردم ساالري به مشكل 
بر مي خوريد و امر مباركي اسللت كه شرايط كشور 
شفاف تر نشان داده مي شود. اين گفت وگويي است 
كه نبايد آلوده به جريانات سياسي شود. نمايندگان 
مردم به نمايندگي از مردم سواالتي از رييس جمهور 
داشتند و ايشان پاسللخ هايي دادند حاال به هر دليل 
نمايندگان قانع نشللدند، ضمانت اجراي آن نيز در 
آيين نامه داخلي مجلس و قانون اساسي پيش بيني 
شده است. بنابراين هر دو جريان سياسي در كشور 
نبايد از قانع شدن يا نشدن نمايندگان از پاسخ هاي 

رييس جمهور سوءاستفاده كنند.

ادامه از صفحه 2
  ضرورت تصويب لوايح مالي

حجت االسللام روحاني افزود: در زمينه بانك ما چهار 
اليحه تقديم مجلللس كرديم اين چهار اليحه نه تنها 
براي روابط بانكي كه براي حيثيت ايران اساسي است، ما 
كشوري هستيم ضد تروريسم و ضد پولشويي، بنابراين 
براي ما مهم است. بنابراين لوايح شما مي تواند در زمينه 
روبط بانكي بسلليار به ما كمك كند. يكي از اين چهار 
اليحه تصويب شده و سه اليحه ديگر باقي مانده است 
كه من از رياست محترم مجلس و نمايندگان محترم 
درخواست مي كنم تسريع بفرماييد در تصويب اين لوايح 
 كه مي تواند در روابط بانكي ما بسلليار تاثيرگذار باشد.

رييس جمهوري گفت: شللما مي دانيد كه ما سرمايه 
و فاينانللس زيللادي در ايللن مللدت از كشللورهاي 
خارجي گرفتيللم كه موارد اجرا شللده آنهللا بيش از 
22 ميليللارد دالر اسللت. البته در شللرايط فعلي كه 
امريللكا تحريم ها را آغللاز كرده مشللكات جديدي 
 براي ما بلله وجود آورده كلله بايد از آنهللا عبور كنيم.

  756هزار شغل ايجاد شده است
رييس جمهوري در خصوص ايجاد اشتغال و مقابله با بيكاري 
گفت: كارنامه دولت يازدهم و دوازدهم بسيار درخشان است و 
 جزو كارنامه هايي است كه در كمتر كشوري مي توانيد بيابيد. 
روحاني با اشاره به آمار اشتغال در سال 84 تا 91 خاطرنشان 
كرد: اشللتغال خالللص مللا در آن دوران اينقللدر كم بوده 
است كه نمي توانم بگويم، اشللتغال خالص ما در آن زمان 
فقط 10هزار نفر بوده اسللت، ولي امروز اشللتغال خالص 
كشللور در طول 5 سللال گذشللته 2ميليون و 700هزار 
 نفر بوده اسللت كه يك افتخار بزرگ براي كشللور اسللت.

رييس جمهوري از نمايندگان مجلس شللوراي اسامي 
خواسللت تا بللا مراجعه بلله آمللار بانك مركللزي و مركز 
آمارهاي اشللتغال و بيكاري را مقايسلله كننللد و در ادامه 
افزود: البته اشللتغال سللرمايه خارجي، امنيت داخلي و 
 شللرايط خاص سللكون و آرامللش سياسللي مي خواهد.

روحانللي تاكيد كرد: در زمينه اشللتغال موفقيت بسلليار 
بزرگي داشللتيم، براي اولين بار در بهار 97 بيش از آن چه 
 كه داوطلللب كار بودند، ما كار و اشللتغال ايجللاد كرديم.

وي توضيح داد: طبق آمار 711هزار جوياي كار بودند و 756 
هزار اشتغال ايجاد شده است، از نظر بيكاري كارنامه خوبي 
داريم، اما البته مردم ما قانع نيستند و اين حرف درست است. 

هنوز بيكاري فراوان است اين هم درست است.
 موفق تريللن دولللت در رفللع بيللكاري بوديللم

رييس جمهوري در بخش ديگر از سللخنانش اظهار 
داشت: اينكه ما بيكاري مزمن چند ساله داريم درست 
اسللت. رقم بيكاري ما 12.1 دهم است كه بسيار زياد 
اسللت و قابل قبول نيسللت. اما من از شللما خواهش 
مي كنم به يك نكته توجه داشللته باشلليد. اگر دولت 
يازدهم و دوازدهم مثل دولت نهم و دهم در اشللتغال 
كار مي كرد امروز رقم بيكاري ما به جاي 12 درصد 22 
درصد بود. اين هنر دولت يازدهم و دوازدهم است. البته 
 قواي ديگر مجلس شوراي اسامي همه كمك كردند.

وي اضافه كرد: در زمينه ركود چندين ساله، ما بعد از 
جنگ اولين دولتي بوديم كه با رشللد منفي روي كار 
آمديم. تنها دولتم بعد از جنگ هستيم كه با رشد منفي 
 7.7 در سال 91 و در سال 92 هم رشد منفي داشتيم.

روحانللي اداملله داد: با اين حال در سللال 93 رشللد 
مثبللت داشللتيم؛ در 94 قيمت نفللت كاهش يافت. 
از آخريللن فصللل 94 تللا امللروز 9 فصللل متوالللي 
 پشللت هللم مللا داراي رشللد اقتصللادي هسللتيم.

رييس دولت تدبير و اميد اضافه كرد: رشللد اقتصادي 
سللال 95 مللا 12.5 درصد بوده كلله در دنيا كم نظير 
بوده اسللت. رشللد متوسللط ما در 5 سللال بللاالي 4 
درصد اسللت رشللد متوسللط دو دولت قبلي ما 2.2 
 هسللت بنابراين ما در زمينلله رونق تللاش كرديم.

وي اظهار داشت: ركود به معناي مصطلح اقتصادي كه 
دو سه فصل رشللد اقتصادي منفي باشد كه بحمداهلل 
در 9فصل متوالي نداشيم و اين راه را بايد ادامه دهيم.
 البته تللا رونقي كه مطلوب مردم اسللت فاصله داريم.

  چرايي اختصاص دالر 4200 توماني
روحاني در ادامه و در پاسللخ به سللوالي درباره شرايط 
امروز ارز با طرح اين پرسللش كه به چه دليل وضعيت 
امروز اينچنين شللد؛ آيا عامل اقتصادي بود، يا عامل 
سياسللي بود، يا عامل رواني بود و يا همه اينها بود. من 
در نوبت دوم اشللاره بيشتري به اين سوال مي كنم كه 
در زمينه ارز مسائل اجتماعي، رواني و مسائل سياست 
 خارجي آثارش بيشتر بوده است تا مسائل اقتصادي.

رييس جمهوري تصريح كرد: اينكه ما در يك مقطعي 
تصميم گرفتيم و تصميم مان را بعدا عوض كرديم، خيلي 
طبيعي است.ما قبل از تحريم امريكا يك جور تصميم 
 گرفتيم بعد از تحريم امريكا جور ديگري تصميم گرفتيم.

رييس دولت تدبير و اميللد اضافه كرد: اگر در تصميم 
قبلي خود مانده بوديم اشكال بود. در تصميم قبلي هم 
اجماع همه اقتصاددانان ما در آن شرايط بود يعني 20 
 فروردين كه ما بايد يك نللرخ واحدي را اعام كرديم.

وي خاطرنشان كرد: ما مي دانستيم اجراي آن مشكاتي 
دارد اينكه مي گوييد چرا به مسافر ارز  داديد خوب وقتي 
به مسللافر ارز ندهيم ارز خود را از كوچه پس كوچه ها 
تهيه مي كند و همان ارز كوچه پس كوچه اسللت كه 
تبديل به يك نرخي مي شود كه روي زندگي و كسب 
 و كار مللردم تاثير مي گذارد. براي كنترل بوده اسللت.

روحاني گفت: البتلله هر برنامه جديد سوءاسللتفاده 
مي شللود انجللام داد كه بللراي اين سوءاسللتفاده ها 

پيش بيني هاي خوبي انجام داده ايم.

  انتقادات برجامي ذوالنور
پس از پايان سخنراني رييس جمهوري، مجتبي ذوالنوري 
از نمايندگان طراح سوال پشللت تريبون رفت تا آخرين 

نماينده ناطق در جلسه سوال باشد. او در نطق خود تاش 
كرد آمار و اطاعات ارايه شده از سوي روحاني را زير سوال 
ببرد؛ آنچنانكه كاهش قاچاق به 12 ميليارد را زير سوال برد 
و از عدم حل مشكل ارتباط بانكي ايران با سيستم بانكي 
بين المللي پس از برجام سللخن گفت. ذوالنوري افزود: 
رهبري فرمودند هدف مذاكرات در برجام رفع تحريم ها 
است كه اگر نشود خسارت محض دارد. آقاي روحاني شما 
در پاسخ به سواالت در جزوه اي كه منتشر كرده و توزيع 
كرديد اعام كرديد كه بعد از برجام با 300 بانك دنيا ارتباط 
برقرار كرديد سللوال اين است كه اين ارتباط با بانك هاي 
بزرگ بوده يا كوچك؟ حتما بانك هاي بزرگ بود. موضوع 
ديگر آن است كه سيسللتم بانك هاي اروپايي جزيره اي 
نيست و يكپارچه است و ابزار و امكانات بانك هاي بزرگ 
نيز انعطاف زياد ندارد. اگر مشللكل نرم افزاري هم وجود 
دارد چرا بانك هاي كوچك آن مشللكل را نداشته و فقط 
بانك هاي بزرگ مشكل نرم افزاري است. پس بحث بر سر 

مشكل نرم افزار نيست.
اين نماينده اصولگراي مجلس خاطرنشان كرد: اگر موضوع 
را به FATF ربط مي دهيد. مجلس از كنوانسلليون هايي 
مثل پالرمو و پولشويي عبور كرد و اكنون در دست شوراي 
نگهبان است. تنها كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم 
باقي مانده اسللت. اگر مي خواهيد همه امور را به آن ربط 
بدهيد الزم است ياد آوري كنيم طبق نامه آقاي طيب نيا 
در دو سللال گذشته ريسك از 6 به 5 كاهش پيدا كرد و ما 
از ليست سياه به ليست خاكستري وارد شديم در اين دو 
سال مشكل اف اي تي اف نبود. چرا باز با بانك هاي بزرگ 

ارتباط برقرار نكرديد.
ذوالنور افزود: مشكل آن است كه شما در مذاكرات برجام 
تضمين نگرفتيد و سللايه تهديد و تحريللم امريكا روي 
بانك هاي بزرگ باقي ماند. اگر صدتا FATF هم حل شود 
تحريم ها برداشته نمي شود چون برجام ماموريتش را انجام 

نداد و تحريم هاي بانكي سرجايش است.

  حادثه دي ماه ترامپ را به طمع انداخت
پس از نطق ذوالنوري، حسللن روحاني بارديگر پشللت 
تريبون رفت تا با سخنان خود نمايندگان را قانع كند كه 
دولت در حوزه هاي مربوط به 5 سوال مجلس خوب عمل 
كرده اسللت. رييس جمهوري در بخش دوم سللخنراني 
خود گفت: نكته اساسللي اين اسللت كه چه شد كشور، 
كشوري كه در يك مسللير كاما آرامي حركت مي كرد 
و حتللي همين ترامپ هم سللركار آمده بللود در منطقه 
خليج فارس آمد و در عربسللتان وهمللان ايام انتخابات 
بود كه مردم حماسلله بزرگ را آفريدند و ضربه محكمي 
را به ترامپ و كشللورهاي كوچكي كلله دور ترامپ جمع 
 شللده بودند، زدند، چه شللد يك مرتبه جللو تغيير كرد.

رييس جمهوري خاطرنشان كرد: تاريخ اين تغيير 5 دي 
ماه سال 96 است و هر كس تاريخ ديگري دهد به اعتقاد 

من آدرس غلط به مردم داده است.
روحاني افزود: مردم ناگهللان ديدند در خيابان ها عده اي 
آمدند و شللعار مي دهند و شللعارها كم كم تبديل شد به 
شعارهاي هنجارشكنانه وغيرقابل قبول براي همه مردم و 

مردم دچار حيرت شدند.
وي اضافه كرد: درست است كه مردم آمدند و پاسخ قاطع 
در راهپيمايي ها دادند اما اين حادثه، يك حادثه كم نظيري 

بود كه در سال هاي گذشته نداشتيم.
رييس جمهوري گفت: حادثلله دي ماه آقاي ترامپ را به 
طمللع انداخت تا اينكه در اواخر دي ماه اعام كند من در 
برجام نمي مانم مگر آنكه اروپا و ديگران با من راجع به بند 
غروب و مساله موشك همراه شللوند و اگر همراه نشوند 
يك جانبه خارج مي شوم و بعد از اين تهديد مي بينيم با 
 آن ناآرامي داخل و تهديدات بيرون مردم نگران شللدند.

روحاني افزود: بللرادران وخواهران بدانيد تخريب خرابي 
مي آورد، بدانيد سللياه نمايي زندگي مردم را به سللمت 
سللياهي مي برد و كام نيسللت، فقط اجتماع نيسللت 
فقط، شعار در گوشلله و كنار نيست. البته اگر شعار عليه 
فردي مثل حسن روحاني باشللد اهميتي ندارد نوكري 
 اسللت مثل نوكرهاي مردم و سربازي اسللت از سربازها .

وي گفت: دلم براي اينها نمي سوزد و اگر من تهديد به ترور 
شوم براي من مهم نيست، همه ماه رمضان ها همه خوانديم 

كه آرزوي ما است كه اين را داشته باشيم. 

  چه شد كه رييس جمهور را 
تهديد به مرگ كردند

رييس جمهوري يادآور شد: اما چه شد عده اي جرات كردند 
رييس جمهوري كشور را تهديد به مرگ كنند؟ چون حس 
كردند بين ما و شما فاصله است و به غلط فكر كردند بين 

مجلس و دولت و قوه قضاييه فاصله است.
روحاني تاكيد كرد: ما اگر وحدت داشته باشيم فيضيه مركز 
انقاب تبديل نمي شود به جايي كه عده اي آب به آسياب 
دشمن بريزند . بايد با هم متحد شويم ودست در دست هم 

پشت رهبري حركت كنيم .
وي اضافه كرد: شللما مي گوييد چرا قيمللت ارز باال رفت 
و مي فرماييد چللرا برجام همه جايش اجرا نشللد قبول 
داريم كه طرف ما در برجام تخلفاتللي انجام داده به ويژه 
امريكايي ها وبارها اعام كرديم اما همه ما منصفانه قضاوت 
 كنيم اگر برجام هيچ بود پس چه غصلله اي امروز داريم .

رييس جمهوري گفت: شللما مي گفتيد هيچ شللركتي 
نيامللده ايللران، خللوب نيامده؛ پللس چللرا مي گوييد 
شللركت ها چرا دارند بيرون مي روند؟ شللما كه گفتيد 
نيامدند. شللما گفتيد هيچ هواپيمايي نيامده يا گفتيد 
 هواپيمللا كاغللذي اسللت حللال مي گوييللد مي روند. 
وي ادامه داد: شما اعام كرديد اين برجام هيچ رابطه بانكي 
را درست نكرد حتي وقتي ما گفتيم سوييفت برقرار شده 
ناچار شديم خبرنگاران را در بانك مركزي ببريم تا با چشم 
ببينند. مي گفتند امللكان ندارد آقايي كه متخصص اين 
امور هم هست نوشللته بود هرچه بشود سوييفت امكان 

ندارد.اين شد.
روحاني اضافه كرد: شما مي گوييد آيا به صد درصد اهداف 

رسيديد؟ نه نرسلليديم؛ در بعضي زمينه ها 100 درصد 
بعضي 80 درصد و بعضي 60 درصد. اما ما در بسللياري از 

زمينه ها به صد درصد رسيديم.
رييس دولللت تدبيللر و اميد خاطرنشللان كللرد: تمام 
كارشناسان مي گفتند پي ام دي )پرونده ابعاد احتمالي 
نظامي برنامه هسللته اي ايران( چيزي بود كه از محاالت 
است بتوانيد حل كنيم اما حل شد تمام شد. قطعنامه ها 
عليه ايران برچيده شللد تحريم نظامي بلندمدت تبديل 
 به 5 سللاله شللد دو و نيم سال ديگر برداشللته مي شود.

وي گفت: در زمينه اقتصادي هم خيلي قدم ها برداشته 
شد بله بعضي قدم ها برداشته نشد عمدتا تخلف امريكا در 
اين زمينه بود. بايد چه كار كنيم. مردم بايد نسبت به آينده 

خودشان آرامش داشته باشند.

  راه من اعتدال است
روحاني يادآورشللد: شللما مي فرماييد مردم زندگيشان 
مطلوب نيست و ناراحتند كاما اين حرف درست است.

اما من مي پرسللم آيا دولت يازدهم براي رفاه مردم كاري 
نكرد آيا اگر تورم در طول چهار سللال سللرجمع حدود 
60 و چند درصد شللد، حقوق كارمند به دو برابر افزايش 
نيافت اگر زندگي مردم سللخت شللد براي مبارزه با فقر 
مطلق آيا پرداختي مستمري بگيران را سه و چهار دهم 
 برابللر و در بعضي موارد بلله چهار برابر افزايللش نداديم.

رييس جمهوري تصريح كرد: اگر بناسللت به اينها تكيه 
كنيم بايد همه را بگويم.دوسللتان مي گويند عده اي هم 
از اشللتغال خارج مي شوند من مي گويم اشتغال خالص.

يعني حسللاب كرديم كل آنهايي كه وارد شدند و آنهايي 
كه خارج شدند منها كرديم، شده اشتغال خالص. اين را 
مركز آمار و بانك مركزي به عنوان مراجع رسمي آماري 
 كشللور اعام مي كننللد گفته من و يكي ديگر نيسللت. 
وي ادامه داد: آنچه من قول دادم و در انتخابات 92 و 96 قول 
دادم و گفتم راه من راه اعتدال است. باز هم مي گويم ملت 
ايران با تند روي ما به جايي نمي رسيم. تند روي از راست 
باشد يا چپ باشد فرق نمي كند.راهي جز اعتدال نداريم. 
راهي جز دوستي و برادري نداريم راهي جز وحدت نداريم.

روحاني تاكيد كرد: اشكال ندارد شما مخالف دولت باشيد 
اين حق شماسللت اما براي منافع ملي كنار هم باشيم. از 
همه نمايندگان خواهش مي كنم هم شما و هم ما هر كاري 
مي خواهيم بكنيم يك بار اصل 40 قانون اساسي را بخوانيم.

رييس جمهوري با اشاره به اصل 40 قانون اساسي گفت: 
اصل 40 قانون اساسي به عنوان حقوق به من يا به او حقي 
داده است . در اجراي حق ما نمي توانيم به منافع ملي ضربه 
بزنيم. اصل منافع ملي به عنوان يك شرط در تمام برنامه ها 
محفوظ است . مجلس، قوه قضاييه، دولت، نيروهاي مسلح 

وهمه بايد به اصل 40 قانون اساسي توجه كنند.

  دولت حتما نقص دارد
دكتر روحاني با تاكيد بر اين موضوع كه 'دولت نقص دارد 
حتما نقص دارد، ترديد نكنيللد، ما هم دولتي مثل همه 
دولت ها هستيم.'، خاطرنشللان كرد: تاش من اين بوده 
است كه بهترين ها را جمع كنم و ممكن است نقص داشته 
باشيم و به همين دليل هم شما استيضاح مي كنيد و حق 
شما است و اشكالي هم ندارد، شما بگوييد وزيري نباشد يا 
 وزيري باشد، اين جزو حقوق شما است، اينها مهم نيست.

وي ادامه داد: آنچه مهم است اينكه همه براي حل مشكل 
مردم دست به دست هم دهيم. مردم از ما نمي خواهند كه 
شما از من بپرسيد و من هم در اينجا آمار و ارقام ارايه دهم 
و جزوه ها را بخوانم. مردم اين را نمي خواهند. مردم درد را 
مي دانند و از من و تو بهتر مي دانند. مردم مشكات اقتصادي 
خود را روزمره و لحظه اي درك مي كنند، صبح با سوار شدن 
 به تاكسي و اتوبوس، وارد شدن به مغازه و غيره مي بينند.

رييس جمهوري افزود: لمس اين مساله كه زندگي مردم 
توام با سختي و مشكات شده است، چندان مهم نيست كه 
شما به من بگوييد . اگر هم من و شما به فكر درمان موقت 
باشيم، مردم نمي پسندند و درمان موقتي كه يك بار كار 
كشور را درست كنيم و دو مرتبه به وضع سابق برگرديم، 

نمي خواهند.

  مردم درمان دايم مي خواهند
دكتللر روحاني با تصريللح اين امللر كه»مللردم درمان 
دايللم را مي خواهنللد« اظهارداشللت: درمللان دايللم 
چگونه درسللت مي شللود؟ با كار دولت، حتمللا نه. با كار 
تنهللا مجلس يا قللوه قضاييه به تنهايي؟ حتمللا نه. ولي 

اگللر همه با هللم و كنار هم باشلليم حتما از مشللكات 
 عبللور مي كنيللم. چللرا از مشللكات عبللور نكنيللم.

رييس جمهوري در انتقاد از كسللاني كلله وضع موجود 
را بلله بحران تعبير مي كنند، خاطرنشللان كرد: پشللت 
تريبون ها نگوييم؛ واهلل ما دچار بحران نيستيم اول مساله 
اسللت و بعد به آسلليب و تهديد تبديل مي شود و سپس 
به بحران تبديل مي شللود. ما در مرحله آسيب هستيم 
 و در بعضللي موارد در لبه تهديد. چللرا مي گوييم بحران.

وي ادامه داد: ما مشكل داريم و البته مشكل داريم، مردم 
ما مشكل دارند و همه آن مواردي كه شما در سواالت خود 
گفتيد بي مشكل نيست، ما بايد همه دست به دست هم 
دهيم و ممكن است كاري هم كرده باشيم كه دقيق نبوده 
 است، به ما بفرماييد، بايد اصاح كنيم. ما معصوم نيستيم. 
رييس جمهوري تصريح كرد: من به شما قول مي دهم به 
ملت ايران قول مي دهم هيچگاه كاري بدون مشورت و خرد 
جمعي انجام نداده ام. من تمام دولت، تمام كارشناسان را 
به شللهادت مي طلبم كه هيچ وقت حتي تصميم قاطع 
صددر صد داشته اما زماني كه به جلسه اي آمده و ديده ام 
كه همه نظر مخالف دارند، نظر آنان را قبول كرده ام. اينكار 
نادرست وخودسري و به معناي استبداد راي است. حتما 

ما اشتباه داشته و داريم و بايد آن را با هم جبران كنيم.

  اسامي ارزبگيران را به قوه قضاييه مي دهيم
وي افزود: در مسللاله ارز آنهايي كه ارز بللراي واردات كاال 
گرفتند و وارد نكردند، وزارت صمت و بانك مركزي موظف 
هستند كه به قوه قضاييه بدهند و ما با آنها برخورد خواهيم 
كرد. قوه قضاييه ما با آنها برخورد خواهد كرد. اگر كسللي 
كااليي را كم وارد كرده اسللت، با آنها برخورد مي شللود. 
اگر كسللي ارز 4هزار و 200 توماني گرفته و اكنون كاالي 
 آنها در گمرك اسللت ما از آنها ما بلله التفاوت مي گيريم. 
رييس جمهوري با بيان اينكه» رانت در مواردي بوده است اما 
نه به آن وسعت.« گفت: شما را به خدا، مساله و مشكل را در 
حد خود آن ببينيم؛ وقتي مشكل را اضافه مي كنيم به تبع در 
حل آن عاجز مي شويم، ما مشكل داريم و آن را مي توانيم حل 
كنيم چرا نتوانيم. شما ممكن است بگوييد رابطه مجلس و 
 دولت ضعيف است كه ممكن است اين حرف درست باشد.
رييس جمهوري در تشللريح رابطه دولت و مجلس گفت: 
اگر رابطه مجلس و دولت ضعيف اسللت، اگر رابطه وزراي 
ما با مجلس كم است، آن را بيشتر مي كنيم. ما چند هفته 
پيش از نمايندگان مجلس دعوت كرديم كه جلسلله اي 
باهم داشته باشلليم. رييس مجلس زمان را مناسب نديد 
تاخير انداختيم. بنا بود ما شللما را دعوت كنيم، شما ما را 
دعوت كرديد. ما حتما بايد روابللط خود را قوي و نزديك 
 كنيم. براي اينكه بتوانيم مسائل خود را حل و فصل كنيم. 
رييس جمهوري افزود: برادران عزيز، شما مي فرماييد دو 
راه بيشللتر نداريم يا بايد در برجام بمانيم يا خارج شويم. 
بللله در ظاهللر هميللن دو راه را داريم اما راه سللومي هم 
وجود دارد. من ديروز با رييس جمهوري فرانسه صحبت 
مي كردم و گفتم اگللر اروپا به تعهدات خود عمل نكند ما 
شيوه جديد را به شللما اعام مي كنيم كه راه سوم است. 
حاال اگر به آن مقطع رسيديم والزم شد همه نمايندگان 
 محترم هم مطلع خواهند شللد كه ما راه سوم هم داريم.

حجت االسللام روحاني در ادامه سخنان خود خطاب به 
ملت ايران گفت: مردم مشللكات اقتصادي و اجتماعي 
ما قابل حل اسللت. ما همه توان خللود را به كار گرفتيم تا 
كاالهاي ضروري با قيمت مناسللب در اختيار شللما قرار 
گيللرد. تمام تاش مللان را انجام داديم كلله توليد بتواند 
به مسللير خود ادامه دهللد. همه تاش ما بر اين اسللت 
محصوالت داخلي با قيمت مناسللب در اختيار مردم قرار 
گيرد. ما بسللياري از قيمت ها را در آب در برق در گاز و در 
سوخت در بسياري از موارد حمل و نقل آن چه مربوط به 
 دولت بوده، دسللت نزديم تا مردم در رفاه بيشللتر باشند. 
رييس جمهوري ادامه داد: اين همه تاشي كه امسال در 
زمينه برق انجام شد با همكاري مردم به موفقيت رسيد. اگر 
مردم با دولت و وزارت نيرو همكاري نمي كرد ما دچار مشكل 
بزرگي در تابستان مي شديم، همكاري كرديم، عبور كرديم. 
اگر ما در زمستان زمينه گاز همكاري كنيم صادرات گاز ما 
بيشتر خواهد شد. اگر ما در مصرف نفت صرفه جويي كنيم 

فراورده نفتي ما بيشتر صادر مي شود.

  بايد متحد باشيم
رييس دسللتگاه اجرايي افزود: دوران تحريم در اختيار 
من و شللما و ملت ايران است. اگر متحد باشيم و در كنار 

مردم و اگر مردم با ما باشللند به سللرعت عبور مي كنيم. 
اگر باهم نباشلليم و فاصله بگيريم، زمان طوالني خواهد 
گذشت. برادران وخواهران گرامي، نمايندگان محترم و 
ملت ايران، مساله اول مردم اين است كه ما با هم اختاف 
نداشته باشيم مردم از امريكا، تحريم و تهديدات خارجي 
نمي ترسند. مردم از دعواي بين خودمان مي ترسند، اگر 
همه گروه ها و جناح ها، تمام نمايندگان امروز دسللت به 
دسللت هم دهيم، براي حل معضات و مشكات مردم 
و مردم مطمئن شللوند ما با هم هستيم، مي فهمند كه 
مشكل حل مي شللود. عامتي كه ما بايد بدهيم همين 
اسللت. مقام معظم رهبري دسللتور دادند شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي با حضور روسللاي سه قوه تشكيل 
شود. يكي از داليل تشللكيل آن بود كه به مردم عامت 
 دهد كه سلله قوه متحدنللد و باهم تصميللم مي گيرند. 
حجت االسام روحاني تاكيد كرد: ما امروز يك بار ديگر 
مي خواهيم بلله جامعه و دنيا اين عامللت را بدهيم كه 
متحد هستيم. شما نمايندگان محترم سوال كرديد براي 
دلسوزي و من پاسخ دادم در چارچوب وظيفه. اگر نتيجه 
آن قانع شدن عده اي از مردم باشد يعني ما در كار امروز 
موفق شديم. اگر نتيجه جلسه امروز ما اين باشد كه در سال 
چهلم انقاب و بلوغ انقاب اگر اختافي به مجلس و دولت 
است برادرانه در كمال اخاق با صراحت حرف مي زنند 
و جواب مي شنوند، اين به معناي باالترين هديه در هفته 
دولت به ملت بزرگ ايران است. اين به عنوان كاري است 
كه روح شهيد رجايي، باهنر و شهيد بهشتي و مطهري و 
امام عزيز ما را راضي مي كند. ما راهي جز وحدت و اتحاد 
 براي رسيدن به اهداف خود نداريم و آن را دنبال مي كنيم.

رييس جمهوري درباره نرخ ارز هم گفت: تاش دولت بر 
اين است كه قيمت ارز متعادل تر شود. در روزهاي اخير 
نسللبت به هفته گذشللته قيمت ارز مقداري متعادل تر 
شللده و در هفته هاي بعد متعادل تر خواهد شللد. همه 
تاش ما اين اسللت كلله مردم احسللاس نگراني نكنند. 
البته نكته اي را هم بايد بگويم. ما ذخاير ارزي خود را باال 
مي بريم. در اين روزها ارز ما كم نشده است، صادرات غير 
نفتي ما افزايش يافته است. صادرات نفتي غير ميعانات 
گازي سلله ماهه نوزده درصد افزايش پيدا كرده است. به 
ذخايربانك مركزي و بانك هاي دنيا اضافه مي شود. براي 
 ماه ها و سال هاي آينده كارهاي اقداماتي انجام مي دهيم.

رييس جمهوري گفت: به رييس كل بانك مركزي گفتم 
كه از ذخائر ارز حق اسللتفاده نداريد وهمانطور كه شما 
گفتيد مي توانستيم مقداري طا به جامعه بياوريم، اما 

دست ما باز نيست.
روحاني افزود: طاي ما به عنوان پشتوانه اسكناس است 
و ما حق نداريم دست بزنيم. بنابراين ما در مسير تعادل 
هستيم و قدم به قدم كار را پيش خواهيم برد و بي ترديد 
موفق خواهيم شللد و اين توفيق به حول وقوه الهي از آن 

ما است.

  عدم اقناع از پاسخ هاي روحاني به 4 پرسش
پس از پايان نطق ها، نوبت بلله راي گيري از نمايندگان 
رسلليد. نمايندگان نيز چهار پاسللخ رييللس جمهور را 
قانع کننده ندانستند و تنها از پاسخ های روحانی درباره 
استمرار تحريم های بانکی قانع شدند. نمايندگان مجلس 
پاسللخ رييس جمهور در مورد کنترل قاچللاق را با 123 
رای موافق و 138 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 
271 نماينده مجلس شورای اسامی حاضر قانع کننده 

ندانستند.
در ادامه نمايندگان بللا 137 رای موافق، 130 مخالف و 
3 رای ممتنع از مجموع 271 نماينده حاضر پاسخ های 
رييللس جمهور درباره اسللتمرار تحريم هللای بانکی را 

قانع کننده دانستند.
همچنين پاسخ های رييس جمهوری درباره کاهش نرخ 
بيکاری به رای مجلس شورای اسامی گذاشته شد که 
نمايندگان بللا 74 رای موافق، 190 رای مخالف و 8 رای 
ممتنع از مجموع 273 نماينده حاضر آن را نيز قانع کننده 
ندانسللتند. نمايندگان همچنين پاسخ رييس جمهور 
در مورد رکود اقتصللادی را با 116 رای موافق، 150 رای 
مخالف و 6 رای ممتنللع از مجموع 272 نماينده حاضر 
قانع کننده ندانستند. پاسخ رييس جمهور درباره افزايش 
نرخ ارز نيز به رای مجلس شورای اسامی گذاشته شد که 
نمايندگان با 68 رای موافللق، 196 رای مخالف و 8 رای 
ممتنللع از مجموع 272 نماينده حاضر اين پاسللخ ها را 

قانع کننده ندانستند.

روحاني درجلسه پاسخ به سواالت مجلس مطرح كرد

بهزوديازراهحلسومبرجامميگويم
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 اما و اگرهاي قانون 
پيش فروش ساختمان

درحالي كه هشت سال از تصويب قانون پيش فروش 
ساختمان و 4 سال از ابالغ دستورالعمل اين قانون 
از سوي وزارت راه و شهرسازي مي گذرد، اما اجراي 
اي��ن قانون 25 ماده اي تاكنون ب��ه صورت كامل و 
جامع انجام نشده است، البته مسووالن وزارت راه و 
شهرسازي براي برداشتن موانع اجرايي اين قانون، 
اصالحيه اي را تنظيم ك��رده و در اختيار مجلس 
شوراي اسالمي قرار داده اند، اما با وجود اين، به نظر 
مي رسد كه اين اصالحيه هم نتوانسته نظر منفي 
منتقدان قانون پيش فروش ساختمان را تغيير دهد.

با توجه به اهميت اين قانون و منتقدان فراگير آن 
روزنامه تعادل گزارش��ي از وضعيت كنوني اليحه 
مربوط به اصالحيه قانون پيش فروش ساختمان 
و انتق��ادات وارده به مفاد قانون قبلي پيش فروش 

ساختمان تهيه كرده است.
  اواسط تير ماه سال جاري هادي بهادري، يكي از 
اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگويي اعالم كرد كه بررسي اليحه پيش 
فروش ساختمان در كميسيون عمران مجلس به 
پايان رس��يده و در حال حاضر براي بررسي نهايي 
به هيات رييسه مجلس ارجاع شده است و احتمال 
بررسي اليحه مذكور در ماه جاري يعني شهريورماه 

وجود دارد.
  علت تدوين اصالحي��ه براي قانون پيش فروش 
ساختمان اين است كه مشاوران امالك، سازندگان 
و برخي حقوقدان ه��ا نه تنها از قانون پيش فروش 
ساختمان استقبال نكردند، بلكه انتقادهايي را به 
مفاد اين قانون وارد كردند و اجراي آن را غير ممكن 
دانستند، موضوعي كه موجب شد، اصالحيه اي براي 

رفع مشكالت قانون مذكور تدوين شود.
  فعاالن بخش مسكن معتقدند كه اجراي قانون 
پيش فروش ساختمان ضعف هاي موجود را پوشش 
مي دهد و با توجه به ظرفيت هايي كه در آن ديده 
شده در هدايت سرمايه هاي مردم به اين حوزه  و در 
پي آن رونق بازار مس��كن موثر خواهد بود. در واقع 
سوق نقدينگي به سمت صنعت ساختمان سازي 
مي تواند وضعيت بازار مسكن را هم از وضعيت نا به 

سامان فعلي دور كند.
  با اجراي اين قانون شاهد خروج صنعت مسكن و 
ساختمان از ركود خواهيم بود، زيرا اعتماد متقاضيان 
براي خريد آپارتمان در قالب پيش  خريد مسكن 
افزايش مي يابد و بسياري از متقاضيان سرگردان، 
خانه دار مي ش��وند ضمن اينكه گشايش حساب 
پيش فروش اماني و اجرايي شدن اين قانون موجب 
كنار رفتن ليزينگ مس��كن و پرداخت سودهاي 
كالن متقاضيان به شركت هاي ليزينگ خواهد شد.

انتقادات وارده به قانون پيش فروش 
    اگرچه برخي كارشناسان معتقدند كه با اجراي 
قان��ون پيش فروش س��اختمان ام��كان هرگونه 
سوءاس��تفاده در زمينه پيش فروش ساختمان از 
ميان مي رود، اما برخي ديگر معتقدند اين قانون به 
علت خألهاي قانوني مختلف و بي توجهي به نقش 
بخش خصوصي درحوزه مس��كن چندان قابليت 

اجرايي ندارد.
  مشاوران امالك معتقدند كه وظيفه دفاتر ثبت 
اسناد رسمي تنظيم سند است، اما براساس اين قانون 
انجام تمامي اقدامات در زمينه پيش فروش برعهده 
آنها قرارگرفته است درحالي كه اين دفاتر نمي توانند 
مش��اوره اي را در زمينه خريد مس��كن دراختيار 
متقاضيان قرار دهند و همين موضوع مشكالتي را 
در پروسه خريد مسكن ايجاد مي كند، ضمن اينكه 

به ضرر مشاوران امالك هم تمام مي شود.
  بر اساس گفته هاي مسووالن كانون سردفتران 
و دفترياران تنها 50 درصد از واحدهاي مسكوني 
داراي شناسنامه فني ساختمان هستند، پس چگونه 
مالكان مي توانند شناسنامه فني ساختمان را براي 
اجراي اين قان��ون و انجام پيش فروش ارايه دهند، 
درواقع تعداد واحدهاي بدون سند كشور بسيار است، 
اين درحالي اس��ت كه وجود شناسنامه فني براي 

دريافت مجوز پيش فروش الزم و ضروري است.
  عالوه بر ايرادات ذكر شده كه توان اجرايي قانون 
پيش فروش ساختمان را كاهش مي دهند، در ماده 
4 اين قانون بحث وجود بيمه نامه براي تنظيم سند 
مطرح مي شود كه توضيح بيشتري درمورد نوع بيمه 
)تضميني، عمر و ساختمان و...(، رويكرد آن ارايه 
نشده است و همين امرمجريان قانون را با مشكل 

مواجه كرده است. 
  مشاوران امالك معتقدندكه باتوجه به مشكالت 
موجود درراه اجراي قانون پيش فروش ساختمان 
به نظر نمي رسد كه اين قانون بدون اصالحيه اجرايي 
شود، زيرا فعاليت بخش خصوصي و به ويژه اتحاديه 
مش��اوران امالك بااجراي اين قانون تحت الشعاع 

قرار مي گيرد.
 براساس قانون پيش فروش ساختمان، مالكان يا 
سازندگان پيش از اتمام 30درصد ازفرآيند ساخت 
نمي توانند واحد مسكوني يا غيرمسكوني خود را 
پيش فروش كنند كه اين قانون اگرچه از متقاضي 

حمايت مي كند، اما به نفع سازندگان نيست.
 برمبناي قانون پيش فروش ساختمان درصورت 
ايجاد اختالف ميان فروشنده و خريدار، داور مي تواند 
حل اخت��الف را برعهده گيرد كه اين بند بر خالف 
اصل 34 قانون مبتني ب��ر نقش دادگاه براي انجام 
داوري وقضاوت است. ضمن اينكه دراين ميان به 
قابليت فسخ قرارداد در قانون پيش فروش ساختمان 

كمتر توجه شده است..
  علت انتقادات وارده ازسوي اتحاديه امالك، بحث 
كاهش فعاليت هاي اعضاي اين اتحاديه و همچنين 
س��ود حاصل از پيش فروش س��اختمان است كه 
به اعضاي اين اتحاديه پيش��نهاد مي شود كه براي 
افزايش فعاليت هاي خود پس از اجراي اين قانون، 
ش��ركت هايي را براي انجام فرآيند اج��اره و رهن 
تاسيس كنند تا ضرر حاصل از خارج شدن بخش 

پيش فروش را ازاين طريق جبران كنند.

»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانبررسيميكند

راهكار بهينه تبليغ پيش فروش مسكن 
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

از همان روزهاي نخس��ت تصويب قانون پيش فروش 
س��اختمان درسال 89، انتقادهاي بس��ياري از سوي 
فعاالن بخش مسكن روانه مجلس شوراي اسالمي شد 
اما اين انتقادات با گذشت 8 سال همچنان مرتفع نشده، 
اگرچه اصالحيه اين قانون در قالب اليحه توسط وزارت 
راه و شهرس��ازي آماده و تقديم مجلس شده است اما 
هنوز خبري از تصويب اين اصالحيه به گوش نمي رسد.

در اي��ن ميان و ب��ا وجود ع��دم اجراي كام��ل قانون 
پيش فروش س��اختمان و همچنين مسكوت ماندن 
اصالحيه اين قانون در مجل��س، خبري درباره امكان 
صدور مجوز تبليغ پيش فروش از س��وي وزارت راه و 
شهرس��ازي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي منتشر 
شده است كه براساس آن از اين پس سازندگان براي 
تبليغ پيش فروش ساختمان هاي خود مجوزي از اداره 
راه و شهرسازي استان دريافت كنند و پس از آن به اداره 
فرهنگ و ارشاد استان مراجعت كرده و مجوز اين اداره 
را هم دريافت و پس از آن تبليغ س��اختمان خود را در 

رسانه ها منتشر كنند.
صدور مجوز تبليغ براي پيش فروش ساختمان درحالي 
انجام مي شود كه از سال 89 و همگام با تصويب قانون 
پيش فروش س��اختمان امكان تبليغ پيش فروش در 
رسانه ها گرفته شد و هم اكنون با تصميم جديد دولت 
سوال اين است كه آيا اين تصميم مي تواند تاثير پررنگي 

بر رونق بازار پيش فروش مسكن داشته باشد؟
كارشناساني كه با تعادل گفت وگو كردند، معتقدند كه 
صدور مجوز براي تبليغ پيش فروش اقدام مثبتي است 
اما اين تصميم در شرايطي مي تواند تاثيرگذار باشد كه 
اصالحيه قانون پيش فروش ساختمان هم تصويب و 
اجرايي شود و محور اين اصالحيه هم بر كاهش موانع و 

محدوديت هاي ساخت وساز استوار باشد.
امكان تبليغ پيش فروش س��اختمان دررس��انه ها با 
اطمينان بخش��ي به خريداران و شفاف سازي در اين 
زمينه مي تواند با رونق بيش��تر پيش فروش و تأمين 
نقدينگي سازندگان همراه باشد ضمن اينكه با بهبود 
اين بازار، خريداران هم آسانتر به روياي خانه دارشدن 

خود دست پيدا مي كنند.
البته انتقاداتي هم به شيوه اجرايي صدور مجوز تبليغ 
براي پيش فروش ساختمان وارد است و آن هم اينكه 
چه نهادي وظيفه نظارت بر درستي فعاليت سازندگان 
را به عهده دارد؟ درواقع سوال اين است كه آيا وزارت راه 
و شهرسازي ضمانت سوءاستفاده احتمالي در فرآيند 
پيش فروش ساختمان هايي را كه به آنها مجوز تبليغ 

داده است به عهده مي گيرد؟
با توجه به انتقاد وارده به صدور مجوز تبليغ از س��وي 
وزارت راه و وزارت فرهن��گ، راهكارهايي براي اجراي 
بهتر تبليغ پيش فروش و همچنين قانون پيش فروش 
پيشنهاد مي شود و آن هم واگذاري اجراي اين قانون به 
موسسات مالي است كه منافع اين موسسات ضمانت 
خوبي براي سپري كردن پروسه تبليغ پيش فروش و 

همچنين اجراي قانون به شمار مي رود.

  قانون پيش فروش بازدارنده است 
حسن محتش��م، يكي از اعضاي هيات مديره انجمن 
انبوه سازان تهران درباره قانون پيش فروش ساختمان 
و انتقادات وارده از سوي انبوه سازان و سازندگان به مفاد 
اين قانون به تعادل مي گويد: قانون پيش فروش براي 
حفظ منافع خريدار وضع ش��د چون شاهد بوديم كه 
برخي سازندگان يك واحد مسكوني را به چند متقاضي 
مي فروختند و برهمين اساس حقوق خريداران مسكن 

تحت الشعاع قرار مي گرفت.
محتشم اضافه مي كند: با تصويب قانون پيش فروش 
مسكن در مجلس شوراي اس��المي از تضييع حقوق 
خريدار و همچنين كالهبرداري در اين زمينه جلوگيري 
شد و حفظ حقوق خريدار مدنظر قرار گرفت اما قانون 
بايد با دوطرف معامله يكسان برخورد كند و مساوات 

درباره همه رعايت شود.
او ادام��ه مي دهد: با وجود تمام ن��كات مثبت موجود در 
قانون پيش فروش ساختمان، يكي از انتقادات وارده به 
آن اين اس��ت كه به جاي اينكه اجراي اين قانون، فروش 
را توسعه دهد و به متقاضي كمك كند كه بتواند آسانتر 
اقدام به خريد مسكن كند، بايد به توليد كننده هم كمك 
مي كرد كه از طريق پيش فروش واحدهاي مسكوني منابع 
الزم مالي را به دس��ت آورده و در اين زمينه فعال تر شود. 
اما متاس��فانه اجراي اين قانون براي هر دو طرف معامله 

)خريدار و فروشنده( حالت بازدارندگي به همراه داشت.
محتش��م اظهار مي كند: اجراي قان��ون پيش فروش 
ساختمان هم به ضرر خريدار شد چون نمي توانست 
اقدام به خريد مسكن كند، و هم با توجه به موانع ايجاد 
شده توسط اين قانون، فروش��نده شرايط اجراي اين 
قانون را نداش��ت پس از زمان تصويب و سپس اجراي 
اين قانون، حجم خريد و فروش در قالب پيش فروش 

ساختمان كاهش يافته بود.
او بيان مي كند: در قانون پيش فروش ساختمان تساوي 
حقوق ميان خريدار و فروش��نده وجود نداشت، البته 
اصالحاتي در اين قانون لحاظ شد اما هنوز به تصويب 

نرسيده است.
اين عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران بااشاره 
به ضرورت رفع ايرادات قانون پيش فروش ساختمان 
مي گويد: درصورتي كه موارد محدود كننده و بازدارنده 
مرتفع ش��ود و حقوق خريدار و فروشنده رعايت شود 
مي توان به اجراي اصالحيه اين پيش فروش و تاثير آن 

بر بخش پيش فروش مسكن اميدوار بود.
محتشم اظهار مي كند: سوال اين است كه در اصالحيه 
قانون پيش فروش س��اختمان وضعيت پيش فروش 
امالك بدون س��ند چگون��ه خواهد بود؟ آي��ا اراضي 
قولنامه اي كه س��اخت و س��از مي ش��وند مي توانند 
پيش فروش شوند چون براس��اس قانون قبلي پيش 

فروش ساختمان، اين امكان وجود نداشت.
او تصريح مي كن��د: پيش از تصوي��ب و اجراي قانون 
پيش فروش ساختمان، بسياري از سازندگان با اعتبار 
خود در اراضي قولنامه اي س��اخت و ساز مي كردند و 
براي انجام پيش فروش متقاضياني را پيدا كرده و پس 
از پيشرفت بخشي از كار اقدام به دريافت سند مي كردند. 
اميدوار هس��تيم كه در اصالحيه جديد، فكري براي 
اين س��ازندگان شده باش��د تا هم به متقاضي و هم به 

توليد كننده كمك شود. 
اين فع��ال بخش مس��كن با اش��اره به اينك��ه قانون 
پيش فروش س��اختمان در س��ال 89 تصوي��ب و در 
سال 92 ابالغ شد، مي گويد: صدور مجوز تبليغ براي 
پيش فروش س��اختمان مي تواند در تأمين نقدينگي 

سازندگان و انبوه سازان مفيد باشد. 
محتشم بيان مي كند: بسياري از انبوه سازان يا شرايط 
دريافت تسهيالت را ندارند يا تسهيالت دريافتي آنها 
كفايت منابع الزم براي ساخت و ساز مسكن را ندارد، 

بنابراين پيش فروش س��اختمان و دريافت بخشي از 
هزينه واحدهاي مسكوني درحال ساخت از متقاضي 

مي تواند به آنها كمك كند.
او اظهار مي كند: براي تأمين نقدينگي الزم براي ساخت و 
ساز روش هاي گوناگون و متعددي پيش روي انبوه سازان 
وج��ود دارد، اما يكي از روش هاي عام و نام آش��نا براي 

خريدار و فروشنده، پيش فروش ساختمان بود.

  2 اثر مثبت تبليغ
اين عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران بااشاره 
به تبعات مثبت صدور مجوز تبليغ براي پيش فروش 
ساختمان مي گويد: اين اقدام دو اثر مثبت براي خريدار 
و س��ازنده به همراه دارد، خريدار ب��ا صدور اين مجوز 
مي تواند به ص��ورت مرحله اي هزينه خري��د خانه را 
پرداخت كند و حتما نبايد تمام هزينه خريد خانه را در 

اختيار داشته باشد.
محتش��م ادامه مي دهد: ص��دور مجوز ب��راي تبليغ 
پيش فروش ساختمان درراس��تاي منافع سازندگان 
هم قرار دارد، زيرا با درياف��ت مرحله اي پول مي تواند 
براي ساخت و ساز و پروژه مورد استفاده قرار مي دهد و 
اين موضوع مي تواند در رونق ساخت و ساز موثر باشد.

او مي افزاي��د: در صدور مجوز تبليغ براي پيش فروش 
ساختمان سازنده در گام اول بايد مجوزي از اداره كل 
راه و شهرسازي استان داشته باشد و با اين مجوز اقدام 
به دريافت مجوز از اداره ارشاد كند اما داشتن اين مجوز 
به معناي صفر شدن كالهبرداري در بخش پيش فروش 
س��اختمان نمي ش��ود اما نقش مهمي براي كاهش 

سوءاستفاده هاي احتمالي بازي مي كند.
اين فعال بخش مسكن معتقد اس��ت: با دريافت اين 
مجوز، مس��يري قانوني براي انجام تبليغ طي شده و 
كنترل هايي انجام مي شود هر چند اين كنترل ها ممكن 
اس��ت به صورت صد در ص��دي و كامل صورت نگيرد 

اما به هر ح��ال موجب مي ش��ود از كالهبرداري هاي 
احتمالي كاس��ته ش��ود زيرا س��ازنده مجبور به ارايه 
مدارك و مس��تندات قانوني ساخت و ساز و اثبات اين 

موضوع مي شود.
محتشم اضافه مي كند: ارايه مجوز به سازنده از سوي 
وزارت راه و شهرسازي در قانون پيش بيني شده است 
و به صورت س��ليقه اي انجام نمي شود و براي دريافت 
مجوز بايد اسناد مالكيت زمين، پروانه ساخت،  برنامه 
زمان بندي شده ساخت، مجوزهاي مربوط به ساخت 
و ... ارايه كند و از اين طريق مشخص مي شود كه اسناد 
ملك مشخص اس��ت و تس��هيالتي را به اعتبار ملك 

دريافت نكرده است.
او درباره ممنوع بودن تبليغ پيش فروش س��اختمان 
مي گوي��د: از س��ال 89 و همزمان با تصوي��ب قانون 
پيش فروش ساختمان، از تبليغ براي انجام پيش فروش 
جلوگيري شد اما پيش از اين تاريخ شاهد انجام تبليغ 

اين موضوع دررسانه ها بوديم.

اين عض��و هيات مديره انجم��ن انبوه س��ازان تهران 
مي افزايد: دليل تصويب قانون پيش فروش ساختمان 
كالهبرداري هاي��ي بود ك��ه در اين زمينه از س��وي 
فروشندگان رخ مي داد و دولت براي كاهش تخلفات 

در اين زمينه قانون پيش فروش را تدوين و اجرا كرد.
محتش��م مي گويد: با وجود اثرات مثبت صدور مجوز 
تبليغ پيش فروش س��اختمان اگر اصالحاتي در اين 
قانون انجام نش��ود شاهد بهبود وضعيت پيش فروش 
ساختمان نخواهيم بود درحالي كه اين قانون بايد به 

توسعه و گسترش ساخت و ساز در كشور كمك كند.

  موسسات مالي مجريان بهتري هستند
بيت اهلل س��تاريان، اس��تاد دانش��گاه درب��اره قانون 
پيش فروش س��اختمان و ايراده��ا و امتيازهاي كلي 
اين قانون ب��ه »تعادل« مي گوي��د: مهم ترين انتقاد 
وارده به قانون پيش فروش س��اختمان اين است كه 
براس��اس مفاد آن، شهرداري مجري اين قانون است 
و باي��د برگه هاي پيش فروش را ارايه كند و در اختيار 
متقاضي��ان قرار دهد و اگر خ��الف آن صورت گيرد، 

تخلف انجام شده است.
س��تاريان مي افزاي��د: البته وج��ود يك نه��اد ناظر و 
كنترل كننده در بخش پيش فروش س��اختمان الزم 
و ضروري است تا شاهد كاهش شديد كالهبرداري و 
سوءاستفاده در پيش فروش ها باشيم چون در سال هاي 
گذشته شكايات بسياري در اين زمينه ثبت مي شد و 
همين موضوع هم موجب تصويب قانون پيش فروش 
شد، اما اينكه كدام مجري و با چه مكانيزمي اين قانون 

اجرايي شود، محل اشكال است.
او ادامه مي دهد: شهرداري به صورت تكليفي اقدام به 
اجراي قانون پيش فروش ساختمان مي كند و خريدار و 
فروشنده را مجبور به تبعيت از خود مي كند، در حالي كه 
اگر شهرداري هم نباشد خريدار و فروشنده به صورت 

مستقل اقدام به خريد و فروش مي كنند.
به گفته اين استاد دانش��گاه، در ساير كشورها، پيش 
فروش از سوي يك مركز يا موسسه مالي انجام مي شود 
و پيشنهاد مي شود كه موسسات مالي اقدام به نظارت و 

كنترل بر پيش فروش ساختمان شوند.
ستاريان اظهار مي كند: بااين اقدام هم گردش پول در 
اين موسسات ايجاد مي شود و هم اينكه يك موسسه 
مالي مي تواند تعامل مناس��بي با خريدار و فروشنده 
داشته باشد ضمن اينكه پوشش مالي هم به آنها بدهد 

و نظام كنترلي هم به درستي انجام مي شود.
او بيان مي كند: در س��اير كشورها، س��ازندگان اجازه 
انجام تبليغ در رس��انه ها براي ساختمان هاي درحال 
ساخت خود را ندارند به گونه اي كه با اين آگهي مردم به 
سازندگان پول پرداخت كنند و آنها هم پس از گذشت 
چندماه )براساس برنامه( واحد مسكوني پيش فروش 

شده را در اختيار آنها قراردهند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به تجربيات ساير كشورها در 

زمينه پيش فروش مي گويد: پيش فروش ساختمان 
در ديگر كشورها توسط موسسات مالي انجام مي شود، 
اين موسسات مجوزهايي از بانك مركزي همان كشور 
و نهادهاي ديگر دارند و براساس همين مجوزها اقدام به 

نظارت بر پيش فروش ساختمان مي كنند.
ستاريان اظهار مي كند: انجام نظارت و كنترل از سوي 
شهرداري بر انجام قانون پيش فروش ساختمان صحيح 
نيست زيرا شهرداري يك سيس��تم كنترلي دارد كه 
هرازگاهي هم توس��ط س��ازندگان دور زده مي شود و 

اهرم هاي كافي براي اعمال قانون را ندارد.
او اضاف��ه مي كند: مجري درس��تي براي اج��راي قانون 
پيش فروش س��اختمان در نظر گرفته نش��ده اس��ت و 
موسسات مالي در اجراي اين قانون موفق تر خواهند بود.

اين اس��تاد دانش��گاه درباره دريافت مجوز تبليغ پيش 
فروش ساختمان از سوي اداره كل راه و شهرسازي و اداره 
فرهنگ استان، ادامه مي دهد: اين مجوزها نمي تواند كافي 
باشد و ضمانت اجرايي مناسبي براي اجراي درست قانون 
پيش فروش س��اختمان نيس��ت زيرا اين احتمال وجود 
دارد كه سازنده پس از دريافت مجوز تخلف كند و بازهم 

مشكالت سال هاي گذشته تكرار شود.
ستاريان مي افزايد: مسووالن بايد به اين سواالت پاسخ 
دهند كه درصورت انجام تخلف پس از دريافت مجوز 
تبليغ در رسانه ها با متخلفان چگونه برخورد مي كنند و 
چه اتفاقي رخ مي دهد؟ آيا نظارتي بر انجام پيش فروش 
از س��وي دولت وجود دارد و چقدر هزينه بر است؟ اگر 
نظارت��ي وج��ود دارد اين موضوع چ��ه عوايدي براي 

مهندسان ناظر ساختمان دارد؟ 
او اظهار مي كند: اگر موسس��ات مال��ي مجري قانون 
پيش فروش ساختمان و همچنين صدور مجوز تبليغ 
پيش فروش دررس��انه ها ش��وند براي انج��ام نظارت 
حق الزحمه دريافت مي كنند ضمن اينكه مي توانند 

تسهيالتي را در اختيار سازنده و خريدار قرار دهند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه صدور مجوز تبليغ 
در رسانه ها از سوي اداره كل راه و شهرسازي و وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي،  ضمانت اجرايي مناسبي 
نيس��ت، ادامه مي دهد: با واگذارك��ردن اجراي قانون 
پيش فروش ساختمان به موسسات مالي، خريداران 
آسايش خاطر بيشتري خواهند داشت چون نظارت 
موسس��ات مالي به دليل درگيربودن منافعش��ان در 
اجراي قانون پيش فروش ساختمان، پررنگ تر خواهد 

بود.

  پيش فروش براي تمامي فصول
محمود جهاني، كارشناس ارشد اقتصاد مسكن درباره 
پيشنهاد دريافت مجوز تبليغ پيش فروش ساختمان 
توسط اداره كل راه و شهرسازي و اداره فرهنگ و ارشاد 
به تعادل مي گويد: دريافت اي��ن مجوز به ماده واحده 
قانوني شوراي انقالب درس��ال 58 باز مي گردد كه در 
آن زمان به دليل وجود ناامني اين ماده واحده تصويب 

و اجرايي شد.
جهاني مي افزايد: براساس اين ماده واحده هر سازنده اي 
كه قصد پيش فروش ساختماني با واحدهايي بيش از 
10 واحد را داشت بايد مجوز انتشار آگهي را از وزارت 
مس��كن دريافت مي كرد البته آيين نامه اجرايي اين 
مصوبه تا سال 75 عملياتي نشد و در همان سال ها هم 

كاركردي نداشت.
او ادامه مي دهد: عدم كاركرد اين مصوبه پيش فروش 
و مشكالت آن در دوره رونق گريبانگير بخش مسكن 
مي ش��ود و در دوران رك��ود متقاض��ي چنداني براي 
پيش خريد ساختمان وجود ندارد و مشكالت مربوط 

به اين زمينه در دوران ركود كاهش مي يابد.
به گفته اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن، مسائل و 
مش��كالت مربوط به پيش فروش ساختمان مختص 

دوران رونق است كه اين دوران هم بسيار كوتاه است.
جهاني اضافه مي كند: دريافت مجوز از وزارت مس��كن 
براي تبليغ در رسانه ها چندان مورد توجه قرار نگرفت 
چون سازندگان تمايل چنداني براي اجراي قوانين دست 
و پا گير نظارتي و دريافت مجوز ندارند و روي خوش نشان 

نمي دهند و اين مصوبه به درستي اجرايي نشد.
او بيان مي كند: راهكارهايي براي كاهش تخلفات در 
اجراي قانون پيش فروش س��اختمان و آيين نامه آن 
در نظر گرفته شده است كه در اين راستا، ساختار كلي 
قانون بايد اجرايي شود كه فقط هم محدود به دريافت 
مجوز نيست و بايد مدارك،  سوابق و مستندات كافي 
از س��وي سازندگان ارايه ش��ود تا مجوز ساخت و ساز 

صادر شود.
اين كارش��ناس ارش��د اقتصاد مس��كن درباره زمان 
مناسب براي صدور مجوز تبليغ پيش فروش ساختمان 
دررسانه ها مي گويد: هر چه فضا براي انجام پيش فروش 
اطمينان بخش تر و شفاف تر باشد خريداران با رغبت 
بيشتري اقدام به خريد مي كنند و اين موضوع در رونق 

پيش فروش ساختمان موثر است.
جهاني مي افزاي��د: پيش فروش ابزار مناس��بي براي 
تأمين مالي ساخت و ساز هم براي سازندگان هم براي 
خريداران اس��ت و هرچه ش��رايط براي پيش فروش 
تسهيل شود و امنيت بازار پيش فروش تأمين شود به 

بهبود بخش مسكن كمك مي كند.
او تصريح مي كند: ابزار پيش فروش متقاضيان واقعي 
مسكن مورد استفاده قرار مي دهند و سوداگران منابع 
مالي گزافي دارند كه در دوران رونق وارد بازار مي شوند 
و به صورت انبوه اقدام به خريد مس��كن مي كنند و آن 
ه��م واحدهاي آماده را خري��داري مي كنند وفقط در 
دوران خاص شاهد خريد انبوه مسكن هستيم درحالي 
كه پيش فروش مسكن راهي است كه هميشه در بازار 
متقاضيان خودش را دارد و گروه هدف آن متقاضيان 
مصرفي هس��تند و صدور مجوز تبلي��غ پيش فروش 
س��اختمان در هرزماني كه انجام ش��ود اقدام خوب و 

مثبتي است. 

هفته گذشته معاون مسكن و ساختمان اداره 
كل راه و شهرس�ازي استان تهران گفت: اداره 
كل ارش�اد اس�تان مجوز انتش�ار آگهي هاي 
پيش فروش مسكن را با صدور مجوز از سوي اداره 
 كل راه و شهرسازي استان فراهم كرده است.
به گزارش خبرگزاري ها، پرويز فيروز تاكيد كرد: 
اگر پيش فروشنده اي مجوز الزم را از اداره كل 
راه و شهرسازي استان نداشته باشد نمي تواند 
 براي پيش ف�روش ملك خ�ود تبليغات كند.
در همي�ن راس�تا، مع�اون فرهنگ�ي و ام�ور 
رس�انه اي مدير كل فرهنگ و ارش�اد اس�تان 

ته�ران ه�م درب�اره قان�ون پي�ش ف�روش 
س�اختمان گفت: مجوز رس�انه هاي ش�هري 
را وزارت ارش�اد و در س�طح اس�تان تهران را 
 اداره كل ارش�اد اس�تان ص�ادر مي كن�د .
او ادام�ه داد: دررس�انه ها، ش�ركت هايي 
مي توانن�د نس�بت ب�ه پيش فروش مس�كن 
تبليغ�ات كنند كه از اداره كل ارش�اد اس�تان 
 تهران مج�وز تبليغات دريافت كرده باش�ند.
مهرش�اد كاظمي افزود: اگر اشخاص حقيقي 
يا حقوق�ي متقاضي پيش فروش س�اختمان، 
ش�رايط و مجوزه�اي الزم را از دس�تگاه هاي 

ذيربط و اداره كل راه و شهرسازي استان تهران 
دريافت كنند، مي توانند با مراجعه به اداره كل 
 ارشاد استان مجوز تبليغات را هم دريافت كنند.
كاظم�ي اظهارك�رد: ب�ا آغ�از اي�ن فرآين�د 
ش�اهد ايج�اد رون�ق در صنع�ت تبليغ�ات 
 به خص�وص تبليغات ش�هري خواهي�م بود.

او اف�زود: ب�ا تبليغ�ات نظ�ارت ش�ده، ب�ه 
پيش خري�داران اي�ن اطمين�ان داده خواهد 
ش�د كه با رعايت قانون پيش ف�روش، امكان 
كالهب�رداري و فروش يك واح�د به چند نفر 

حذف و راه آن بسته شده است.

پيشينه
دريافت مجوز تبليغ پيش فروش درگروي تصميم 2 وزارتخانه 
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بسته اجرايي وزارت ارتباطات 
براي عبور از شرايط تحريم

ارسال قهوه با پهپاد 

تبديل سلفي به استيكر كارتوني

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات| معاون 
برنامه ري��زي و نظ��ارت راهب��ردي ارتباطات و 
فناوري اطالعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات براي عبور از ش��رايط تحريم، بس��ته 

اجرايي تهيه و تدوين كرده است.
با توج��ه به خ��روج امري��كا از برج��ام و اعمال 
تحريم هاي يكجانبه و نوس��انات نرخ ارز، وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات بسته اجرايي ويژه اي 
 ب��راي عبور از ش��رايط جديد را در دس��تور كار 

خود قرار داد.
س��يروس موثقي، معاون وزير ارتباطات با اعالم 
اين خبر، گفت: در اين بسته اجرايي چالش هاي 
پيش رو در پنج محور بررس��ي و براي هر محور 
راهكارهايي تهيه شده كه پس از تصويب در ستاد 

اقتصاد مقاومتي عملياتي مي شود.
وي افزود: ورود كاالهاي واس��طه براي توس��عه 
و نگهداري ش��بكه، تامين زيرساخت هاي ارايه 
خدمات فضايي، تركيب سهامداري اپراتورهاي 
ارتباطي، جابه جايي و انتقال ارز و افزايش قيمت 
تمام شده محصول و خدمات بخش ICT ناشي 
از آزاد سازي ارز، پنج محوري هستند كه در قالب 

اين بسته اجرايي تهيه و تدوين شده اند.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات اف��زود: تعديل ن��رخ ارز در 
قراردادهاي پيمانكاري، استفاده از ظرفيت بازار 
سرمايه و بورس براي تغيير تركيب سهامداري 
اپراتوره��اي مخابرات��ي غيردولتي بر اس��اس 
مصوبات و مجوزهاي اخير ص��ادره از نهادهاي 
باالدستي و حمايت همه جانبه از توليد كنندگان 
كاال و خدم��ات با كيفيت داخل��ي، از مهم ترين 
راهكارهاي ارايه ش��ده براي تصويب در س��تاد 
اقتصاد مقاومتي است.وي افزود: اين بسته اجرايي 
با هماهنگي س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، 
همكاري دستگاه هاي تابعه و بهره گيري از توان 
 ،ICT كارشناسي و نخبگان بخش خصوصي حوزه

تدوين شده است.

تلگراف|ش��ركت IBM حق امتياز اختراع 
يك وس��يه نقليه خودران هوايي را ثبت كرده 
كه مي تواند بدون درخواس��ت كارمندان يك 
اداره يا مشتريان يك كافه براي آنها يك فنجان 

قهوه بياورد.
اين پهپاد با اس��تفاده از حس��گرها تشخيص 
مي دهد چ��ه زمان اف��راد به يك نوش��يدني 
ني��از دارند. ب��راي اين منظور پهپ��اد مذكور 
حركت هاي خاص دس��ت را رصد يا وضعيت 
 ش��ناختي از پي��ش تعيي��ن ش��ده كارب��ر

 )pre-determined cognitive state(
را ارزيابي مي كند.

در مرحل��ه بعد پهپاد همراه دس��تگاهي كه 
فنجان قهوه را نگه مي دارد مانند يك كيسه 
پالس��تيكي، به س��مت فرد پ��رواز مي كند. 
همچنين در يك نمونه نشان داده شده قهوه 
بطور مستقيم از پهپاد در ليوان كاربر ريخته 

مي شود.
به هرح��ال اين حق امتياز تش��ريح مي كند 
چگونه يك پهپاد با ارزيابي وضعيت شناختي 
كاربر تشخيص مي دهد او به يك فنجان قهوه 

نياز دارد.
در توضيحات آن آمده است: ارزيابي و تخمين 
عمليات ه��اي پهپاد براس��اس ويژگي هايي 
مانند كيفي��ت خواب، تقوي��م الكترونيكي، 
نشانگرهاي بيومتريك، فش��ار خون، اندازه 
مردمك چشم، تحليل حالت صورت، زماني 
كه فرد از خواب بيدار شده و تحليل حركات 

دست انجام مي شود.
 همچنين پهپاد به يك سرور متصل است كه 
دقيقا نشان مي دهد وسيله نقليه بايد به كجا 
برود.اين پهپاد حتي عادت هاي قهوه خوردن 
كاربر را در نظر مي گيرد تا پيش بيني كند در 
كجا و چه زمان��ي او به فنجان بعدي قهوه نياز 
دارد.با گذش��ت زمان اين سيس��تم مي تواند 
دفع��ات و مكان هايي كه اف��راد تمايل دارند 
قهوه بخورند را بياموزد و با كمك اين تاريخچه 
ارس��ال قهوه ب��راي فرد يا يك م��كان خاص 
را شخصي س��ازي كند.البته پهپ��اد مجهز به 
پروفايل ترجيحات كاربر است و مي تواند قهوه 

را با شير يا فيلتر مخصوص براي كاربر ببرد.

مش�بل| يك اپليكيش��ن كيب��ورد مجازي 
قابليتي ب��راي كاربران خود فراه��م كرده تا 
س��لفي هاي خود را به اس��تيكرهاي كارتوني 

تبديل كنند.
با ابزارهاي��ي مانند »مموج��ي« اپل و »بيت 
موجي« اسنپ چت، كاربران مي توانند نسخه 
كارتوني خود را در موبايل بس��ازند.گوگل نيز 
 Gboard اين فرايند را در اپليكيشن كيبورد
تس��هيل كرده و ويژگي Minis را به كيبورد 
اف��زوده اس��ت. اين ويژگ��ي به كارب��ر اجازه 
مي دهد س��لفي هاي خود را به اس��تيكرهاي 
مختلف تبديل كند. اين ويژگي در نسخه هاي 
اپليكيش��ن براي اندرويد و iOS ارايه ش��ده 
اس��ت.اين ويژگي با كمك ماشين يادگيري، 
ش��بكه هاي عصب��ي و تصويرس��ازي هاي 
هنرمندان ابداع ش��ده اس��ت. در حال حاضر 
 Minis حدود۱۰۰ استيكر در دو پك مختلف
ارايه شده است. كاربر مي تواند با تغيير شكل 
صورت يا مدل مو يا افزودن كاله و گزينه هاي 
ديگر اين كارتون ها را شخصي سازي كند.اين 
قابليت پس از آماده شدن به شكل ميانبري در 
بخش استيكرهاي Gboard ديده مي شود.

بهشت دالالن تلفن همراه با قيمت گذاري دلخواه 

مجوز تزريق گوشي به بازار هنوز صادر نشده است 
گروه دانش و فن   مرجان محمدي  

 بازار تلفن همراه همچنان ملتهب است،  بسياري از 
گوشي ها با برند هاي مختلف در بازار ناياب شده است، 
وعده هاي وزير ارتباطات براي تزريق گوش��ي هاي 
احتكار ش��ده و توقيف شده هنوز عملي نشده است، 
محتكران گوشي همچنان به طمع افزايش قيمت از 
تزريق گوشي به بازار امتناع مي كنند، به نظر مي رسد 
حتي برگزاري دادگاه س��ه متهم واردكننده گوشي 
تلفن همراه ب��ا ارز دولتي و فروش آن با قيمت باالتر 
هم نتوانسته است كوچك ترين تاثيري بر آشفته بازار 

تلفن همراه بگذارد . 
د ر حالي كه كارب��ران در بازار تلفن همراه همچنان 
به دنبال خريد گوش��ي هستند، با افزايش لحظه اي 
قيمت دالر و نوسان ارز در بازار معدود گوشي هايي كه 
در پشت ويترين قرار گرفته است با قيمت دلخواه از 
سوي فروشندگان به فروش مي رسد، برخي كاربران 
معتقدند اگر امروز گوشي بخريم بهتر از فردا است، 
چرا كه قيمت ها روز به روز و لحظه به لحظه در حال 

افزايش است.
در اين خصوص به نظر مي رسد هنوز قيمت گذاري 
خاص��ي روي گوش��ي هاي تلف��ن همراه از س��وي 
مس��ووالن ص��ورت نگرفت��ه اس��ت و همچن��ان 
فروش��ندگان و دالالن بازار عامل تعيين قيمت آن 

هم به صورت دلخواه هستند .
اين در حالي اس��ت كه رييس اتحاديه فناوران رايانه 
تهران خبر دادب��ه هيچ وجه در نرخ گ��ذاري واقعي 

كاالي وارداتي چشم پوشي نمي كنيم.
سيدمهدي ميرمهدي رييس اتحاديه فناوران رايانه 
تهران، از تفاهم جديد اين اتحاديه و وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت براي حل مش��كل كاالهاي IT در 
گمرك مانده خبر داد و اظهار داش��ت: براي رفع اين 
مشكل نامه نگاري هاي متعددي انجام داديم و اخيرا 
مقرر ش��ده با حمايت س��ينكي معاون وزير صنعت 
كارگروهي متش��كل از اتحاديه و وزارتخانه تشكيل 

و به هر نحو ممكن در ترخيص كاالها كمك شود.
وي توضي��ح داد: كاالهاي IT ب��ا ارز 42۰۰ توماني 
به گمرك وارد ش��ده اند كه پس از تغيير نرخ ارز در 

كشور بايد براس��اس نرخ جديد رسمي ارز ترخيص 
شوند و واردكنندگان بايد 38۰۰ تومان مابه التفاوت 

هر دالر را بپردازند.
ميرمه��دي اف��زود: وارد كنندگان به اي��ن موضوع 
اعتراض دارند زي��را پرداخت هزينه تقريبا 2 برابري 
خارج از ت��وان واردكنندگان اس��ت و در بالتكليفي 
طوالني اين موضوع هر روز ب��ه كاالهاي در گمرك 

مانده هزينه نگهداري مي خورد.
رييس اتحاديه فن��اوران رايانه تهران افزود: عالوه بر 
ناتواني واردكنن��دگان در پرداخت اين هزينه، حتي 
اگر واردكننده اي توان پرداخت اين هزينه را داشته 
باش��د قيمت تمام ش��ده كاالي وارداتي به صورت 
سرسام آور باال خواهد رفت؛ اكنون كه قيمت كاالها 
نس��بت به قبل دو تا سه برابر گران شده كمتر كسي 
توان خريد كاالي IT را دارد، بعد از اين نيز واردكننده 
ق��ادر به ف��روش آن كاالها نخواهد ب��ود و كاال روي 

دستش مي ماند.
وي با اش��اره به تش��كيل كارگروه مشترك اتحاديه 
و وزارت صنع��ت براي رفع مش��كل كاالهاي IT در 
گمرك مانده، گفت: مقرر شده بود براي تامين مالي 
وكمك به واردكنن��دگان، بانك ها روي وثيقه ملكي 
وام با بهره 2۰ درصد در اختيارش��ان قرار دهند كه 
روي همان ملك نيز 2۰ درصد هزينه كارشناس��ي 
ملك مي گرفتند و در مجموع تسهيالت بسيار گران 
تمام مي ش��د و مقرر شد مس��اعدتي درباره هزينه 

كارشناسي ملك انجام شود.
ميرمهدي تاكيد ك��رد: تنها راهكار موجود ترخيص 
كاالي IT از گم��رك و عرض��ه در بازار اس��ت؛ زيرا 
واردكنن��دگان ق��ادر ب��ه بازگردان��دن كااله��ا به 
توليدكننده نيس��تند و توليدكنندگان در پاسخ به 
درخواست عودت كاال تحت شرايط پيش آمده، پاسخ 
دادند كه نمي توانند كااله��ا را پس بگيرند. عالوه بر 
اين، به دليل اينكه كاالي IT داراي محدوديت زماني 
است اگر قديمي شود به درد نمي خورد و مجموع اين 

شرايط خسارت زيادي به وارد كننده وارد مي كند.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه واردكنن��دگان نيز 
كاالهايي كه با ارز 42۰۰ تومان وارد مي كنند با همان 

ارز نمي فروشند و باعث به هم خوردن بازار و مرتكب 
به گران فروش��ي مي ش��وند، به فارس گفت: پس از 
واردات اين كاالها با پيگيري جدي سازمان حمايت 
و نظارت اتحاديه قرار است ليس��ت و قيمت كاالها 
در سايت س��ازمان حمايت اظهار شود تا وارد كننده 
نتواند كاال را گران تر بفروشد؛ در صورت رفع مشكل 
ترخيص كاالهاي IT از گم��رك، به هيچ وجه روي 
قيمت ف��روش كااله��ا اغماض نمي كني��م و از اين 
موض��وع كوتاه نمي آييم.حال در ش��رايطي كه بازار 
منتظر صدور مجوز عرضه 6۰۰ هزار گوش��ي همراه 
وارداتي اس��ت رييس اتحاديه صنف دس��تگاه هاي 
مخابراتي، ارتباط��ي و لوازم جانبي، ب��ه ايرنا گفته 

اس��ت، هنوز مجوزي در اين خصوص صادر نش��ده 
است.مهدي محبي اعالم كرد: حاكميت بايد اجازه 
ورود اين گوش��ي ها را صادر كند و پ��س از آن براي 
توزيع اقدام ش��ود ام��ا هنوز در اين ب��اره تصميمي 

گرفته نشده است.
وي درباره اين احتمال كه به دليل قيمت باالي اين 
گوش��ي ها خود عرضه كنندگان خريدار نهايي آنها 
باشند، گفت: سازمان حمايت از حقوق توليد كنندگان 

و مصرف كنندگان قيمت گذاري مي كند.
محبي ادام��ه داد: احتمال مي رود اين گوش��ي ها با 
نرخ ارز ثانويه عرضه ش��ود تا احتمال خريد به دست 

فروشندگان، كاهش يابد.

رييس اتحاديه صنف دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي 
و لوازم جانبي درباره وابس��تگي دستگيرش��دگان 
متخلف واردكننده تلفن همراه به اتحاديه گفت: همه 
واردكنندگان كاالي تلفن همراه به سبب عرضه، در 
اين اتحاديه عضوند؛ بنابراين دستگيرشدگان نيز از 

اعضا به شمار مي روند.
گفتني اس��ت يكش��نبه اين هفته نخستين جلسه 
رس��يدگي به پرونده س��ه متهم به اخ��الل در نظام 
اقتصادي كش��ور در ش��عبه اول ويژه دادگاه انقالب 
اسالمي تهران به رياست قاضي موحد بطور علني با 
حضور متهمان و نماينده دادستان و وكالي متهمان 

تشكيل شد.

نيواطلس| اگر چند س��ال قبل مي گفتيد روزي 
دستگاهي از راه مي رسد كه گفته هاي هر فردي را 
به س��رعت به زبان دلخواه او ترجمه مي كند، كمتر 

كسي چنين حرفي را باور مي كرد.
ام��ا ام��روزه چني��ن دس��تگاهي از راه رس��يده و 
يك��ي از دس��تگاه ها ابزار كوچك جيبي اس��ت كه 
 توسط ش��ركت Misway Technolog توليد 

شده است.
اين دستگاه هوشمند كه Smark نام دارد، عالوه بر 
ترجمه لغات و اصطالحات پركاربرد و مشهور در هر 
زبان به زبان هاي ديگر، با اتصال به اينترنت مي تواند 
از يكي از چهار س��رويس ترجمه آنالين پرطرفدار 
دنياي مجازي و از جمله خدمات ترجمه گوگل براي 

معادل يابي بهتر استفاده كند.
دستگاه يادش��ده مي تواند مطالب بيان شده به 36 
زبان مختلف را به يكديگر ترجمه كند. البته كاربران 
براي استفاده از خدمات اين دستگاه بطور كامل يا 
بايد به يك شبكه واي – فاي محلي در كشور محل 
اقامت خود متصل شوند يا يك سيم كارت محلي را 
روي Smark نصب و هزينه هاي مخابراتي مربوطه 

را نيز پرداخت كنند.

قرار اس��ت در به روزرس��اني بع��دي اين محصول 
مي��ان افزار جديدي مورد اس��تفاده ق��رار بگيرد تا 
كاربران بتوانند كل فايل مربوط به ترجمه يك زبان 
را بارگذاري ك��رده و از اين دس��تگاه بطور آفالين 

استفاده كنند.
دستگاه يادشده مجهز به يك نمايشگر ال سي دي 
رنگي در مركز و دو ميكروفون در دو طرف بوده و با 

فناوري بلوتوث نيز سازگاري دارد.
كاربران از طريق نمايشگر اين دستگاه زبان مقصد 
ترجمه را انتخاب مي كنند و سپس دكمه ميكروفون 
را فش��ار داده و صحبت كردن را آغاز مي كنند. پس 
از آن نيز ترجمه انجام مي شود. قيمت اين محصول 

3۱۹ دالر است.

ايس�نا| طبق آخري��ن آم��ار موج��ود در مركز ثبت 
دامنه كش��وري ايران، بيش از ۹۰۰ هزار دامنه  فعال با 
پس��وندهاي مختلف وجود دارد كه از بين آنها پس��وند 
دات آي آر )ir.( همچنان بيش��ترين دامنه فعال را ثبت 

كرده است.
پژوهشگاه دانش هاي بنيادي از جمله مراكز اصلي براي 
ثبت دامنه هاي اينترنتي به شمار مي رود و هر كاربري كه 
تمايل به ثبت دامنه اي براي بازگشايي سايت خود داشته 
باشد، بايد به سايت اين مركز يا يكي از نمايندگان فعال 
آن در سطح كشور مراجعه كند. اين پژوهشگاه همچنين 

آماري دقيق از دامنه هاي ايراني را به دست مي دهد.
مركز ثبت دامنه كشوري ايران زيرمجموعه پژوهشگاه 
دانش هاي بنيادي است و وظيفه ثبت دامنه ها در كشور را 
برعهده دارد. شايد گستره دامنه هاي سطح بااليي مانند 
Com، Net، Org و Info ك��ه در سراس��ر وب وجود 
دارند و زمينه درخواس��ت براي اين دامنه ها در تمامي 
كشورها باز است، بسيار گسترده باشد كه برآورد آماري 
دقيق از آنها كمي مشكل شود، اما مركز ثبت دامنه آمار 

آخرين دامنه هاي ثبت شده را به دست مي دهد.
دامين يا دامن��ه )Domain( در واقع نامي اس��ت كه 
وب س��ايت از طريق آن قابل دستيابي خواهد بود. بطور 

كلي دامنه از دو بخش نام و پسوند تشكيل شده است. نام 
دامنه بخشي است كه گوياي نام برند يا فعاليت شما بوده 
و آن را به دلخواه خود انتخاب مي كنيد. پسوندهاي مجاز 
و معتبر در واقع پس��وندهايي هستند كه توسط كميته 
 ICANN مخصوص تاييد و تصويب پس��وندها يعني
 com، تاييد شده باشند. نمونه اي از پسوندهاي متداول
org و ir هستند. انتخاب نام دامنه مناسب و ساده بسيار 
مهم بوده و همچنين در رتبه بندي )Ranking( نتايج 

جست وجوي گوگل نيز تاثيرگذار است.
آخرين آمار دامنه هاي ثبت شده طبق آخرين آماري 
كه از مركز ثبت دامنه كشوري ايران به دست آمده، 
از ابتداي ثبت دامنه هاي فارس��ي در كشور تاكنون 
۹8۷۰4۷ دامنه ثبت شده است و از بين پسوندهاي 

ثبت شده فارسي، پسوند ir با ۹۷83۷6 دامنه فعال 
در صدر قرار دارد. درواقع بيش��ترين س��هم متعلق 
به همين پس��وند اس��ت؛ بطوري ك��ه از ميان ديگر 
پسوندهاي فارسي، هر كدام كمتر از پنج هزار دامنه 
را ثبت كرده اند.دامنه هايي كه بيشتر از ۱۰۰۰ مورد 
ثبت ش��ده دارند، co.ir با 4۰۰۷ مورد، دامنه ايران 
ب��ا ۱۹۱4 مورد و دامنه ac.ir ب��ا ۱388 دامنه فعال 
هستند. همچنين دامنه هاي ديگري وجود دارند كه 
كمتر از ۱۰۰۰ مورد به نام آنها ثبت شده است. دامنه 
id.ir با 4۷8 مورد، دامنه org.ir با 3۰۹ مورد، دامنه 
sch.irبا 286 مورد و دامنه gov.ir با 2۵۵ مورد نيز 
در رتبه هاي بعدي ليست قرار دارند. كمترين دامنه  
ثبت ش��ده نيز متعلق به دامن��ه net.ir با 34 دامنه  

فعال است.
ثبت دامنه مل��ي »دات آي آر« )IR.( يكي از اقدامات 
موثر در قلمرو اينترنت ايراني محس��وب مي شود كه 
توانست مشخصه اي تعيين ش��ده براي هويت ايران 
در فضاي اينترنت شكل دهد. اين اقدام از سوي مركز 
تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات انجام شد كه هنوز 
هم به عنوان تنها نهاد ثبت اسامي قلمرو دامنه هاي 

اينترنتي در ايران به رسميت شناخته مي شود.

رويداد دريچه
مترجم هوشمند با تسلط بر چندين زبان دنيا »آي آر« همچنان در صدر پسوندهاي دامنه

زددي نت| بر اساس بررسي هاي يك انجمن مرتبط 
با ش��ركت هاي نرم افزاري، كشورهاي برتر جهان در 

زمينه سرمايه گذاري اي تي معرفي شدند.
اين انجمن رقم دقيق سرمايه گذاري اي تي در ديگر 
كش��ورها را اعالم نكرده ام��ا از افزايش 4.۵ درصدي 
س��رمايه گذاري در حوزه ن��رم افزار، س��خت افزار و 
خدمات اي تي در اين كش��ور در س��ال 2۰۱۷ خبر 
داده است.انجمن شركتهاي نرم افزاري كشور برزيل، 
كشورهاي امريكا، چين، ژاپن، انگليس، آلمان، فرانسه، 
كان��ادا، هند و برزيل را به عنوان برترين كش��ورهاي 
جهان از نظر جذب س��رمايه گذاري در حوزه اي تي 
اعالم كرده اس��ت.بر همين اس��اس برزيل توانسته 
س��رمايه اي بالغ بر 38 ميليارد دالر را در حوزه اي تي 
جذب كند كه اين كشور را در رتبه نهم قرار داده است.

بيشترين ميزان جذب س��رمايه برزيل در حوزه اي 
تي مربوط به بخش س��خت افزار با اختصاص ۵۱.2 
درصد از اين س��رمايه گذاري بوده و پس از آن بخش 
نرم افزار با جذب 2۷.4 درصد از اين س��رمايه گذاري 
و در ادامه بخ��ش خدمات فناوري اطالعات با جذب 
س��رمايه 2۱.4 درصدي در رتبه سوم است.انجمن 
ش��ركت هاي نرم افزاري برزيل معتقد است نتيجه 
جذب اين سرمايه افزايش كارآيي و بهره وري عملياتي 
شركت هاي مختلف اس��ت.بر اس��اس برآوردهاي 
موسسه تحقيقاتي اي دي سي، صرف هزينه محلي 
در حوزه اي تي در كشور برزيل در سال 2۰۱8 حدود 
۵.8 درص��د افزاي��ش مي يابد كه عام��ل اصلي اين 
افزايش تمايل كسب و كارهاي مختلف به استفاده از 

فرايندهاي فناوري اطالعات است.

 معرفي ۹ كشور برتر جهان 
در زمينه سرمايه گذاري اي تي

ايس�نا| جديدترين بدافزار با دو نام PathCall و 
Dingwe گوشي هاي هوش��مند محافظت نشده 
را هدف قرار داده و از آنها در س��طح بااليي جاسوسي 

مي كند.
 دو بداف��زار PathCall و Dingwe ب��ه خوبي در 
گوشي مخفي مي شوند و پس از اولين اجرا، آيكون آنها 
حذف مي شود و كاربر هيچ نشانه اي از جاسوسي روي 
دستگاه موبايل خود مشاهده نمي كند. اين بدافزار در 
 Google Play Store Services قالب يك برنامه
 hola نمايش داده مي شود و توسعه دهنده آن با نام
درج شده است.جاسوس جديد موبايلي كه از خانواده 
بدافزار BondPath اس��ت، از ضبط صدا، تاريخچه 
مرورگر، تقوي��م، گزارش هاي تم��اس، مخاطب ها، 
اطالعات دس��تگاه و اي ميل ها جاسوسي مي كند. با 
فعال شدن اين بدافزار در گوشي هاي همراه هوشمند، 
اي ميل ها، فايل هاي روي گوش��ي، برنامه هاي نصب 
شده و پيامك هاي ورودي و خروجي نيز از جاسوسي 
آن در امان نيس��تند.همچنين بدافزار داراي قابليتي 
است كه وضعيت باتري گوشي را نيز گزارش مي كند 
و عالوه بر اين، گوشي آلوده مي تواند از راه دور كنترل 
شود و گفت وگوهاي برنامه هاي شبكه هاي اجتماعي 
 WhatsApp، Skype، Viber، Line، از قبي��ل

Facebook و BBM را به دست آورد.
اطالعات دريافت شده اين نرم افزار به سرور از راه دور 
و از طريق پروتكل HTTP ارسال مي شود. بر اساس 
اطالعات سايت افتا، بررسي رمزنگارهاي اين بدافزار 
نشان مي دهد كه نويس��نده بدافزار از دانش كمي در 

رمزنگاري برخوردار است.

جاسوس جديد از 
گوشي هاي همراه

 انگجت| »مركز كنترل و پيشگيري بيماري امريكا«
قصد دارد براي س��رعت بخش��يدن ب��ه آزمايش 

پادتن ها، از زيست چاپگر استفاده كند.
 »مركز كنترل و پيشگيري بيماري امريكا « قصد 
دارد طرح جديدي را با استفاده از زيست چاپگرهاي 

شركت فناوري اطالعات »اچ پي« ارايه دهد.
اين س��ازمان، تعداد زيادي از زيس��ت چاپگرهاي 
ش��ركت اچ پي را خريداري كرده اس��ت ت��ا از آنها 
به عنوان بخش��ي از طرح آزمايشي خود استفاده 
كند و به آزمايش آنتي بيوتيك هاي موثر س��رعت 
بدهد. زيست چاپگرهاي اچ پي كه به فناوري چاپ 
جوهرافشان مجهز هستند، مي توانند به مبارزه با 

مقاومت ضدميكروبي كمك كنند.
اين ابزار، ام��كان آزمايش پادتن ها را در س��طح 
محلي ب��راي نخس��تين بار فراه��م مي كند و به 
آزمايش��گاه هاي منطق��ه اي اي��االت نيويورك، 
مينه سوتا، تنس��ي و ويسكانسين اجازه مي دهد 
نخس��تين تزريق نمونه هاي چاپ سه بعدي دارو 
را براي پيش��رفت و انجام آزمايش هاي مربوط به 

قابليت هاي ضدميكروبي داشته باشند.
دكتر جين پاتل، سرپرس��ت گ��روه علمي مركز 
كنت��رل و پيش��گيري بيم��اري امري��كا گفت: 
باكتري ها بطور پيوسته، راه هايي براي مقابله در 
برابر آنتي بيوتيك ها پي��دا مي كنند. براي حفظ 
زندگي مردم و محافظت از آنان، الزم اس��ت يك 
فناوري در اختيار آزمايش��گاه بيمارستان ها قرار 
گيرد. آزمايش اين طرح، در اوايل س��ال 2۰۱۹ 

صورت خواهد گرفت.

استفاده از زيست چاپگر 
براي آزمايش پادتن

نيواطل�س| محقق��ان ب��ا بررس��ي تصاوير 
برگرفته از نقشه هاي راداري جديد تهيه شده 
از مريخ موفق به شناسايي درياچه اي شده اند 
كه در زي��ر خاك قطب جن��وب مريخ مخفي 

شده است.
 Mars اين تصاوير كه توسط سفينه اكتشافي
Express متعلق به آژانس فضايي اروپا تهيه 
شده، نشان مي دهد كه منابع آبي قابل توجهي 

در عمق كره مريخ وجود دارد.
Mars Express مجهز به يك رادار پيشرفته 
موس��وم به MARSIS اس��ت كه مي تواند از 
تركيباتي كه در عم��ق ۱.۵ كيلومتري مريخ 
وجود دارد، مطلع شود. همين رادار نشان داده 
كه منطقه اي به طول بيش از 2۰ كيلومتر مربع 

در زير قطب جنوب مريخ پر از آب است.
پژوهش��گران آژانس فضايي اروپا با بررس��ي 
دقيق تصاوير راداري كه بين سال هاي 2۰۱2 
تا 2۰۱۵ تهيه شده، به اين نتيجه رسيده اند و 
هيچ ترديدي در اين زمينه ندارند. آنها در حال 
حاضر در ت��الش براي تهيه تصاويري دقيق تر 
هستند تا وسعت درياچه هاي قطبي كره مريخ 

كامال مشخص شود.
يكي از مشكالت پيش رو براي اين كار ضرورت 
نف��وذ ام��واج راداري به زير آب ه��اي يخ زده، 
يخ هاي دي اكس��يد كربن و گرد و غبار است 
كه كار ساده اي محسوب نمي شود. قرار است 
طي ماه هاي آينده بررسي هاي بيشتري در اين 

زمينه انجام شود.

 كشف درياچه مخفي
 در قطب جنوب مريخ

انگج�ت| يك اپليكيشن نمايش ويدئو قابليتي 
ارايه كرده كه به كابران اجازه مي دهد زمان استفاده 

از آن را مديريت كنند.
يوتي��وب به كاربران خود كم��ك مي كند تا زمان 

استفاده از اين اپليكيشن را مديريت كنند.
اين شركت ابزارهايي براي حفظ سالمت ديجيتال 
ارايه مي كند. يكي از آنها قابليتي است كه به كاربران 
نش��ان مي دهد بطور روزانه و هفتگي چه زمان در 

اپليكيشن وقت صرف كرده اند.
اين آخرين نمونه از تالش شركت هاي سيليكون 
ولي براي مقابله با اعتياد به موبايل است. درهمين 
راس��تا از امروز ويژگي Time Watched براي 
تمام كاربران يوتيوب فعال مي شود.يوتيوب در يك 
پست وبالگي نوشت: هدف ما فراهم كردن درك 
بهتري از زماني است كه كاربران در يوتيوب صرف 
مي كنند. به اين ترتيب آنها مي توانند تصميماتي 
آگاهانه درباره اس��تفاده از اين اپليكيشن بگيرند.

اين قابليت در منو حس��اب كاربري اپليكيش��ن 
يوتيوب قرار دارد و زماني كه كاربر در اپليكيش��ن 
مي گذران��د را براس��اس امروز، دي��روز، هفت روز 
گذشته و حتي متوسط مصرف روزانه را نيز به كاربر 
نشان مي دهد. اين ابزار همچنين به كاربران اجازه 
مي دهد محدوديت هاي زماني براي مدت استفاده 
از اپليكيشن تعيين كنند كه در بخش تنظيمات 
كنترل مي شود.عالوه براين موارد يوتيوب اكنون 
ويبره مربوط به نوتيفيكيشن ها بين ساعت ۱۰شب 
تا 8 صبح را غير فعال مي كن��د. بنابراين در زمان 

خواب كاربر مزاحم او نمي شود.

اضافه شدن قابليت 
مديريت زمان به يوتيوب

زاويه
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مسوول قرارگاه جهادي خدمت رساني ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( خبر داد

»تعادل« با هدف پاسخ به حاشيه سازي ها انجام مي دهد  در راستاي قطع دست دالالن و تنظيم بازار خودرو انجام مي شود

حمايت از 1500 گروه جهادي

بررسي سايه روشن شايعات تغيير مديرعامل همراه اولطرح فروش سايپا از هفته آينده

گروهبنگاهها|  
مسوول قرارگاه جهادي خدمت رساني ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( هدف از تأسيس اين قرارگاه 
را حمايت و پش��تيباني از گروه هاي جهادي سراسر 

كشور ذكر كرد. 
ودود حيدري با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه 20 
ماه از آغاز فعاليت اين قرارگاه مي گذرد، افزود: پس از 
تأكيدات رهبر معظم انقالب در ديدار با دانشجويان 
در سال 95، قرارگاه جهادي خدمت رساني در ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام  )ره( به منظور اس��تفاده 
از ظرفيت هاي س��تاد براي پش��تيباني از گروه هاي 

جهادي شكل گرفت. 
او فعاليت اصل��ي اين قرارگاه را در طول اين مدت به 
دو بخش تقسيم نمود و خاطرنشان كرد: بخش اول، 
اعزام گروه هاي جهادي به مناطق محروم و و روستاها 
و استفاده از آنها در محروميت زدايي و خدمت رساني 
ب��ه مردم اين مناطق اس��ت كه اي��ن خدمات موارد 
متعددي از جمله امداد و نجات در حوادث و بالياي 
طبيع��ي، اقدامات اش��تغال زايي، حض��ور موثر در 
آسيب هاي اجتماعي، فعاليت هاي عمراني، بهداشتي 

و درماني و غيره را شامل مي شود. 
مسوول قرارگاه جهادي خدمت رساني ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام  )ره( ادامه داد: بخش دوم فعاليت 
قرارگاه هم ب��ه حمايت از گروه ه��اي جهادي براي 
توانمندس��ازي و تثبيت اين گروه ه��ا بازمي گردد. 
جريان جهادي كش��ور بايد تقويت ش��ود تا گروه ها 
توانمند ش��ده و پس از مدتي تبدي��ل به گروه هايي 
پايدار و مانا ب��راي فعالي��ت در عرصه هاي مختلف 

خدمت به مردم شوند. 
دكتر حيدري تصريح كرد: بر مبناي همين سياست، 
تالش كرديم كه فعاليت گروه هاي جهادي به خاطر 
نداش��تن هزينه ه��اي الزم تعطيل نش��ود. قرارگاه 
جهادي خدمت رساني ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام  )ره( در دو سال گذشته از 1500 گروه جهادي 

در س��طوح مختلف از ابتدايي تا پيش��رفته حمايت 
كرده است.  وي اولويت فعاليت هاي قرارگاه جهادي 
خدمت رساني ستاد اجرايي فرمان حضرت امام  )ره( 
را در حوزه هاي اشتغال زايي و آسيب هاي اجتماعي 
ذكر كرد و گفت: با توجه به اينكه عمده مش��كالت 
كش��ور ريش��ه در اين دو معضل دارد، تالش شده تا 
با حض��ور موثر در اين عرصه ه��ا، گروه هاي جهادي 
را حمايت كنيم. از س��وي ديگر، با توج��ه به اينكه 
گروه هاي جه��ادي عمدتًا در حوزه ه��اي زيربنايي 

فعاليت دارند، س��عي كرده ايم تا از همه اين اقدامات 
حمايت و پشتيباني كنيم. 

مسوول قرارگاه جهادي خدمت رساني ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام  )ره( عنوان كرد: در سال 97 در دو 
مقطع نوروز و تابستان حمايت هاي الزم از گروه هاي 
جهادي انجام گرفت. براي مثال، در تابستان امسال 
450 گروه پشتيباني ش��ده اند. مبناي اين حمايت 
هم طرح هايي اس��ت ك��ه اين گروه ه��اي جهادي 
براي محروميت زداي��ي در عرصه هاي مختلف ارايه 

مي دهند. پس از بررس��ي و تصوي��ب اين طرح ها در 
7 كارگروه تخصصي قرارگاه متش��كل از جهادگران 
پيشكسوت، در دستور كار براي حمايت و پشتيباني 

قرار مي گيرند. 
دكتر حيدري يادآور شد: البته همه پشتيباني هاي 
قرارگاه جهادي خدمت رساني از گروه هاي جهادي 
به حمايت هاي مالي محدود نمي شود و اين قرارگاه 
در حوزه شناس��ايي مناطق مح��روم، هدف گذاري 
اولويت ه��اي كش��ور و جهت دهي گروه ه��ا به اين 

سمت و س��و هم ورود كرده و مشاوره مي دهد. وي 
در خصوص همكاري هاي اين قرارگاه با بنياد بركت 
وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( هم 
توضيح داد: قرارگاه در حوزه هاي عمراني، زيربنايي 
و كارآفريني ب��ا بنياد بركت هم��كاري و هم افزايي 
داشته است و از زيرساخت ها و ظرفيت هاي بنياد در 
حمايت از گروه هاي جهادي بهره مي برد، كه از جمله 
مي توان به مشاركت در انتخاب تسهيل گران جهادي 
در طرح هاي اش��تغال زايي بنياد بركت و بهره گيري 
از توان و قابليت هاي گروه هاي جهادي در س��اخت 

مدرسه و پروژه هاي بنياد بركت اشاره كرد. 
وي با تأكيد بر اينكه تالش داريم گروه هاي جهادي 
به مناطقي اعزام شوند كه مورد نياز است، عنوان كرد: 
در گذشته مرسوم بود كه اين گروه ها تمايل داشتند 
به مناطق دورافتاده محروم اعزام شوند، در صورتي 
 كه گروه هاي جهادي در همه استان ها حضور دارند 
و مي توانند در استان خود به فعاليت بپردازند. اتخاذ 
چنين رويكردي هم باعث كاهش هزينه ها مي شود و 
هم فعاليت گروه هاي جهادي را از يك حضور مقطعي 

به حضوري پايدار و پيشگيرانه تبديل مي كند. 
مسوول قرارگاه جهادي خدمت رساني ستاد اجرايي 
فرمان حض��رت امام  )ره( ب��ا تأكيد ب��ر اينكه يكي 
از اولويت ه��اي اي��ن قرارگاه فعاليت ه��اي منجر به 
اش��تغال زايي اس��ت، تصريح كرد: بايد توجه داشت 
كه اش��تغال زايي ي��ك فعاليت تخصص��ي، پايدار و 
غيرمقطعي اس��ت كه ورود شتاب زده در آن، ممكن 
است حتي به مشكالت بيفزايد. با اين حال، با توجه 
به توان گروه هاي جهادي، تالش شده تا مجموعه اي 

از طرح هاي اشتغال زا به آنها پيشنهاد شود. 
دكتر حيدري در پايان با اش��اره به خدمت بي منت 
گروه هاي جهادي به م��ردم، تأكيد كرد: بايد خدا را 
شاكر باشيم كه توفيق خدمت رساني به مردم را كه 
جوهره و فرهنگ اصلي انقالب اسالمي است، نصيب 

ما كرده است.

در راستاي قطع دست دالالن، تنظيم بازار و تامين 
خودروه��اي م��ورد ني��از هموطنان ط��رح فروش 
خودروهاي توليدي گروه س��ايپا هفت��ه آينده آغاز 
خواهد شد.  به گزارش سايپانيوز، گروه خودروسازي 
س��ايپا در اطالعيه اي از هموطنان خواس��ته است 
تا فق��ط از نمايندگي هاي مجاز و همچنين س��ايت 
www. :اينترنتي رس��مي اين گ��روه به نش��اني

saipacorp.com اق��دام ب��ه ثبت ن��ام و خريد 
خ��ودرو مورد نياز خود كنن��د و از پرداخت هرگونه 

وجه اضافي يا واريز به حساب هاي غير شركت سايپا 
و باالت��ر از قيمت هاي مصوب خ��ودداري كنند. در 
اطالعيه گروه س��ايپا تاكيد شده است؛ قيمت هايي 
كه در س��ايت هاي خريد و فروش خودرو يا توسط 
دالالن اعالم مي شود قيمت واقعي نبوده و به جهت 
سودجويي توسط دالالن اعالم شده، لذا هموطنان 
عزيز مي توانند قيمت هاي مصوب محصوالت گروه 
خودروس��ازي سايپا را از طريق س��ايت رسمي اين 

گروه مشاهده كنند.

 اواخر هفته گذشته قبل از تعطيالت  شايعاتي مبني بر 
تغيير مديرعامل همراه اول در رسانه هاي كشور منتشر 
شد. پس از انتشار اين شايعات مديركل روابط عمومي 
وزارت ارتباط��ات نيز در حد ش��نيده ها اين موضوع را 
تاييد ك��رد و در همان مصاحبه مرات��ب نارضايتي اين 
وزارتخانه را در خص��وص تغييرات احتمالي به صورت 
كامال نامحس��وس ابراز كرد. به گزارش »تعادل«، اين 
شايعات در حالي حول يك اس��م »مهرداد بذرپاش«، 
همچنان ادامه داشت كه نهايتا پس از انتشار آخرين خبر 
مبني بر اينكه بذرپاش مديرعامل همراه اول شد، دفتر 
وي در اطالعيه اي با تكذيب اين خبر به صورت تلويحي 
اساس اين شايعات را تاييد كرد و علت انجام نشدن اين 
تغييرات را تمايل نداشتن شخص بذرپاش اعالم كرد. 
فارغ از تمامي اينها چند نكته در اتفاق هفته گذشته كامال 
نمايان شد و آن اختالف نظر دوباره سهامدارعمده با دولت 
بود موضوعي كه البته در دولت قبلي نيز وجود داش��ت 
و نهايتا سهامدار عمده با شرايطي كه دولت اعالم كرد 
موافقت كرد و مشكالت برطرف شد. اتفاق هفته گذشته 
نيز آنطور كه افراد مطلع مي گويند از سوي سهامدار عمده 
بدون هماهنگي با نماينده دولت و وزير ارتباطات پيگيري 
شده بود كه با علني شدن موضوع با مقاومت جدي وزير 
ارتباطات و دولت در خصوص تغيير مديرعامل همراه 
اول كه نزديك به يك س��ال پيش هم تغيير مديريتي 

داشت مواجه شد. البته تاكنون هيچ نهاد يا شخصي در 
خصوص داليل اختالف نظر دولت و سهامدار عمده به 
صورت رسمي اظهارنظر نكرده و خود اين موضوع باعث 
شده تا همچنان شايعاتي در خصوص اينكه اين تصميم 

همچنان به قوت خود باقي است ادامه داشته باشد.
اما آنچه به صورت رسمي و واقعي اتفاق افتاده اين است كه 
همين هفته مديرعامل همراه اول در چند حكم مديران 
جديدي براي اين مجموعه انتخاب كرد كه اين موضوع 
نشان مي دهد كه اين اخبار شايعاتي بيش نيست و حميد 

فرهنگ به عنوان مديرعامل همراه اول از حمايت كامل 
سهامداران اين شركت برخوردار است.

اما آنچه بسياري از فعاالن صنعت ارتباطات به آن تاكيد 
داشتند اين بود كه بدون توجه به اسم مهرداد بذرپاش، 
جايگاه مديرعامل همراه اول فردي را مي طلبد كه هم 
از نظر فني و هم از نظر اجرايي با اين صنعت آشنا باشد 
و شخصي كه بايد در اين كس��وت قرار گيرد داراي اين 
مولفه ها باشد و انتخاب يك فرد با عقبه سياسي براي اين 

جايگاه اشتباهي جبران ناپذير خواهد بود.

كسب مقام برتر آبفا اصفهان 
درشاخص هاي اجرايي

اصفهان|شركت آب و 
فاضالب استان اصفهان 
در بيس��ت و يكمي��ن 
جشنواره شهيد رجايي، 
ب��راي چهارمين س��ال 
متوالي موفق به كس��ب 
رتبه برتر در شاخص هاي 
اختصاصي در بين دس��تگاه هاي اجرايي اس��تان 
شد.همچنين حكمتيان معاون مهندسي و توسعه 
و عاطفه افشاري كارشناس ارزيابي و عملكرد شركت 
آبفا اس��تان اصفهان به عنوان برگزيدگان خدمت 
در اين جشنواره مورد تقدير واقع شدند.همچنين 
صالح مدير آبفا شهرضا و فاضلي مدير آبفا منطقه 3 
اصفهان به عنوان مديران برتر آبفا در سال 96 معرفي 
و تقدير شدند. مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان به برخي از داليل كسب مقام برتر 
براي چهارمين سال متوالي در دستگاه هاي اجرايي 
استان اصفهان پرداخت و عنوان كرد: تمامي فعاالن 
صنعت آبفا در اس��تان اصفهان با وجود مشكالت 
موجود از جمل��ه كمبود منابع آبي ب��ا تمام وجود 
درصدد خدمت رس��اني پايدار به مردم هستند كه 
در اين ميان مي توان به تامين آب ش��رب مردم در 
فصل بهار و تابستان اشاره كرد. هاشم اميني با اشاره 
به چگونگي تامين آب شرب مردم در فصل تابستان 
اعالم كرد: : امسال حجم آورد آب به پشت سد به 465 
ميليون متر مكعب كاهش يافته بطوريكه مديريت 
آب اس��تان و وزارت نيرو برا ي پش��ت سرگذاشتن 
اين شرايط سخت، محدوديت هايي براي تخصيص 
آب شرب قابل شد تا بتوانيم به فصل بارش برسيم . 

درياچه  نمك براي قم 
مشكل ساز مي شود

مدير كل محيط زيس��ت 
استان قم تاكيد كرد: درياچه 
نمك يك��ي از كانون هاي 
بحران زيست محيطي است 
و درآينده مي تواند مشكل 
ساز باشد كه با برنامه هايي كه 
اداره حفاظت محيط زيست 
استان انجام داده، راه حل هاي موثر براي حل اين معضل 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت.به گزارش ايسنا، سيد رضا 
موسوي ديروز در جمع خبرنگاران با تاكيد براينكه استان 
قم از نظر محيطي ويژگي هاي خاصي دارد، گفت: مساله 
آب از جمله مسائلي است كه تنها مربوط به استان قم 
نبوده و هم كشور مبتال به آن است كه از مهم ترين داليل 
آن، افت سفره  هاي آب زير زميني، خشك شدن دشت ها 
و بيابان زايي است كه البته تالش هاي بسياري جهت رفع 
اين مشكل درحال انجام است اما متاسفانه اين مساله 
هنوز گريبان گير كل كشور از جمله استان قم شده است. 
موسوي با اشاره به وضعيت كنوني اقتصاد كشور گفت: 
يكي از نهاد هايي كه تحت تاثير اين مساله قرارمي گيرد، 
اداره محيط زيست است، چرا كه با توجه به 330 ميليون 
تومان بودجه مصوبي كه به اين اداره اختصاص داده شده 
رسيدگي به بيشتر مشكالت و مسائل محيط زيست 
استان قابل انجام نيست. او در رابطه با دفع پسماندهاي 
صنعتي اس��تان گفت: يكي از موضوعات مهم در حل 
اين مشكل، مكان يابي جهت دفع اين پسماندها است 
كه با مطالعات و بررسي هاي انجام گرفته، اين مشكل تا 
حدي حل شده است اما جزئيات راهكار حل اين مساله 
از مواردي اس��ت كه در اولين جلسه كارگروه مديريت 

پسماند مطرح و حل خواهد شد.

كلنگ زني فاز دو تصفيه خانه 
فاضالب شهر ايالم

ايلام|در چهارمين روز 
از هفته دولت، پروژه ارتقاء 
تصفيه فاضالب شهر ايالم از 
الگون هوادهي به لجن فعال 
ب��ا حضور رييس س��ازمان 
محيط زيست، استاندار ايالم، 
معاونين و جمعي از مديران 
كل دستگاه هاي اجرايي استان كلنگ زني شد. به گزارش 
تعادل از ايالم، مديرعامل شركت آب وفاضالب شهري 
استان ايالم درآيين كلنگ زني اين پروژه  گفت: فاز دوم 
تصفيه خانه فاضالب شهر ايالم با هزينه اي بالغ بر 420 
ميليارد ريال و با افق جمعيت 300 هزار نفر پيش بيني 
شده است. مظاهري با بيان اينكه پروژه ارتقاء تصفيه خانه 
فاضالب شهر ايالم از الگون هوادهي به لجن فعال مشكل 
فاضالب شهر ايالم تا سال 25 را رفع خواهد كرد، افزود: 
فاز دو تصفيه خانه شهر ايالم در مدت33 ماه اجرا خواهد 
ش��د. او ادامه داد: يكي از اولويت هاي مهم شركت آب و 
فاضالب شهري استان ايالم احداث تصفيه خانه و فراهم 
كردن شرايط بازگش��ت آب مصرفي براي بهره برداري 
مجدد اس��ت. مظاهري يادآور ش��د: اين طرح يكي از 
طرح هاي مهم اس��تان ايالم است كه با هدف باال بردن 
سطح بهداشت عمومي، جلوگيري از آلودگي آب هاي 
زيرزميني، بهبود وضعيت زيست محيطي شهر ايالم و 
همچنين تامين بخشي از نيازهاي كشاورزي و صنعتي 
اجرا خواهد شد .مديرعامل آب و فاضالب شهري استان 
ايالم با اش��اره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم 
رهبري با ش��عار حمايت از توليد داخلي، تصريح كرد: 
تمام عمليات اجراي اين طرح از س��وي متخصصان و 

كارشناسان داخلي و بومي انجام خواهد شد.

 تركيه در شرايط سخت هم
در كنار ايران مي ايستد

آذربايجلانغربلي|
اس��تاندار ارزروم تركي��ه با 
بيان اينكه جمهوري تركيه 
نگاهي برادرانه به ايران دارد، 
گف��ت: تركيه در ش��رايط 
سخت اقتصادي هم در كنار 
ايران خواهد ماند. به گزارش 
ايرنا »س��يف الدين عزيز اوغلو« در ديدار با اس��تاندار 
آذربايجان غربي در اروميه با اش��اره به حمايت ايران از 
دولت تركيه در جريان كودتاي نافرجام اين كشور، بيان 
كرد: هرگونه فش��ار بر ايران، دولت تركيه را ناخشنود 
مي كند و ايران نيز رفتار مشابهي نسبت به تركيه دارد. 
او با اش��اره به تحريم هاي اقتصادي عليه اي��ران، ادامه 
داد: جمهوري تركيه نگاه منفعت طلبانه اي نسبت به 
ايران ندارد و ايران را به عنوان كشور دوست و برادر خود 
مي بيند. او با بيان اينكه ايران و تركيه در بسياري از مواقع 
دش��من مش��ترك دارند، اضافه كرد: اتحاد 2 كشور به 
سركوب تروريسم و ايجاد صلح پايدار در منطقه منجر 
مي شود. استاندار ارزروم، گروهك هاي تروريستي پژاك 
و پ.ك.ك را دشمن مشترك بين ايران و تركيه دانست 
و ادامه داد: نبايد اجازه داده شود كه اين شبه نظاميان به 
راحتي در مناطق مرزي تردد كنند و زخمي هاي آنان در 
بهداري ها مورد مداوا قرار بگيرند. او با تاكيد بر اينكه توسعه 
زيرساخت هاي ارتباطي و بهسازي مسيرهاي ترانزيتي 
با هدف افزايش مراوده هاي تجاري ضروري است، بيان 
كرد: در تالش براي برقراري پروازهاي مستقيم ارزروم 
- اروميه و ارزروم - تبريز هستيم. او با بيان اينكه عمده 
خريد تركيه از ايران فرآورده هاي نفتي است، افزود: تركيه 
در مقابل مي تواند محصوالت مورد نياز ايران را تامين كند.

فقر؛ عامل خداحافظي ورزشكار 
بلوچستاني از ورزش

نو سلليللسلتللا
بلوچستان|عبدالرحيم 
درزاده قهرمان دو و ميداني 
سيس��تان و بلوچس��تان 
مي گويد هميشه سعي كرده 
با دويدن در مسير آرزوهايش 
پرچم ايران زمين را باال نگه 
دارد ام��ا چندي پي��ش در ميانه راه ك��م آورد و با پيام 
خداحافظي اش از دوندگي، مسير زندگي اش را تغيير داد. 
نايب قهرماني جوانان آسيا و كسب مقام سوم دوندگي 
دانش آموزي جهان، كسب 35 مقام كشوري و 4 مقام 
آس��يايي همه و همه افتخاراتي اس��ت كه عبدالرحيم 
در س��خت ترين ش��رايط تمرين و با كمترين امكانات 
به دس��ت آورد و توانس��ت پرچم كش��ورمان را برفراز 
آسمان ايران و دنيا باال ببرد و نماد توانمندي سيستان 
و بلوچستان باشد. عبدالرحيم مي گويد: »پدرم كارگر 
است و سال هاست تمام هزينه هاي ورزشي من و امرار 
مع��اش خانواده ام را يك تنه بر دوش مي كش��د، وقتي 
عرق خستگي را بر پيش��اني اش مي بينم از اينكه باري 
بر دوشش ش��ده ام خجالت مي كشم اما سعي مي كنم 
با مقام هايم خوش��حالش كنم اما باز هم بيكاري آزارم 
مي دهد.« عبدالرحيم از برنامه ريزي هايش براي آينده 
مي گويد: » من قهرمان آسيا هستم و تصميم گرفته ام 
تمرين هايم را با قدرت بيشتري انجام دهم تا به المپيك 
برسم، روزانه چندين ساعت تمرين مي كنم اما كم است 
اگر امكانات داشتم وقت و انرژي بيشتري را براي دوندگي 
صرف مي كردم.« عبدالرحيم مي گويد: دوندگي كفش 
ورزشي مخصوصي مي خواهد و كفش هاي ارزان قيمت 

پس از چند بار دويدن پاره مي شود.

خبر قطع فعاليت هاي دنيلي 
ايتاليا در ايران تكذيب شد

كرج|در شرايطي كه تعدادي از رسانه هاي خارجي 
از جمله خبرگزاري رويترز از قطع فعاليت هاي دنيلي 
در ايران خبر داده بودند؛ مديرعامل گروه فوالد دانيلي  
پرشيا مي گويد: خبر قطع همكاري دنيلي در ايران، 
جعلي بود. روبرتو ليت��ا در مورد طرح موضوع خروج 
ش��ركت فوالدس��ازي دنيلي ايتاليا از استان البرز و 
اخباري كه در مورد قطع همكاري دنيلي مخابره شد 
افزود: فرايند سرمايه گذاري و پيشرفت ما بر اساس 
سال است و اينكه از االن بخواهم براي آينده حرفي 
بزنم در فرايند كاري ما نيست، اگر شرايط خوب باشد 

قطعا در ايران فعاليت ها بيشتر خواهد شد.

آغاز عمليات گازرساني
 به 32 روستاي ايالم

ايام|سرپرست امور مهندسي و اجراي طرح ها در 
مراسمي كه با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي 
و توس��عه منابع اس��تانداري، امام جمعه و فرماندار 
شهرس��تان چرداول و جمعي از مس��ووالن و مردم؛ 
ضمن تبريك هفته دولت در ابتدا به تشريح وضعيت 
گازرساني در شهرستان چرداول پرداخت و گفت: تا 
كنون در مجموع 541 كيلومتر خط تغذيه و شبكه 
توزيع اجرا، 9890 انش��عاب نصب و بيش از 11400 
خانوار از نعمت گاز طبيعي برخوردار شده اند. به گزارش 
»تعادل«؛ كامران شريفي به آغاز عمليات گازرساني به 
32 روستاي بخش هليالن از توابع شهرستان چرداول 
اشاره كرد و گفت: امروز شاهد آغاز عمليات گازرساني 
به 32 روستاي اس��تان با 89 كيلومتر شبكه توزيع، 
1400 انشعاب و 1440 خانوار هستيم و با بهره برداري 
از اين پروژه جمعيت روستايي بهره مند از گاز طبيعي 
شهرس��تان چرداول ب��ه 91 درصد خواهد رس��يد. 
همچنين طي مراسم ديگري مشعل گاز كارخانه آجر 
ايالم سفال )سرابله( شهرستان چرداول با اجراي بيش 
از 2 كيلومتر خط تغذيه، نصب يك ايستگاه TBS و با 

هزينه اي بالغ بر 8 ميليارد ريال روشن شد.

گاو گلپايگاني منقرض شد!
كرج|معاون پژوهش��ي موسسه تحقيقات علوم 
دامي كشور گفت: متاسفانه به دليل تغيير اقليم و 
عدم استقبال دامداران براي پرورش گاو گلپايگاني، 
اين نوع گاو در كش��ور منقرض شده است. محمد 
حسين بنابازي در نشست مطبوعاتي ديروز خود 
اظهار كرد: هر چن��د از نمونه هاي بومي اين گاو به 
اندازه كافي اسپرم ذخيره ش��ده داريم ولي از نظر 
فيزيكي اين گاو را از دس��ت داده ايم. اين مس��وول 
بيان كرد: به نظر مي رسد براي جلوگيري از انقراض 
گونه هاي بومي دام در كشور به جاي حفاظت بايد 

به فكر افزايش بهره وري از آنها باشيم. 

 پيگيري فيلم منتشر شده
 از معلول آزاري

اصفهان|مديركل بهزيستي استان اصفهان با تاييد 
كليپ منتشر ش��ده پيرامون معلول آزاري كه آن را 
منتسب به استان اصفهان اعالم كرده اند، گفت: اخيرا 
كليپي به صورت گسترده در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شد كه پيگير بازرسي و شناسايي فرد ضارب 
و معلول هستيم. مرضيه فرشاد با بيان اينكه به محض 
اطالع از يك مورد معلول آزاري با وجود اينكه مطمئن 
نبوديم اين مورد مربوط به استان اصفهان است، اظهار 
داشت: هنوز هم نسبت به اين موضوع اطمينان نداريم 
كه اين معلول آزاري در استان اصفهان رخ داده است 
اما همكاران اورژان��س اجتماعي در قالب تيم هاي 
نامحسوس، مكان هايي  را كه به عنوان پيش فرض در 
شبكه هاي اجتماعي طرح شده بود، ورود پيدا  كردند.

او از برخورد قانوني با ضارب بعد از شناسايي خبر داد و 
تصريح كرد: اگر ضارب در سالمت جسم و روان باشد با 
شكايت و از طريق قانون و دادگستري اقدام خواهيم 
كرد و اگر فرد ض��ارب در وضعيت طبيعي روحي و 
رواني نباشد براي پيگيري درمان و بستري اقدام الزم 

انجام خواهد گرفت.

  مديرعامل فوالد هرمزگان:
رانتي كه به جيب دالالن 

مي رود

مديرعامل فوالد هرمزگان معتقد است فاصله قيمت 
دس��توري فوالد با قيمت بازار، رانتي ايجاد كرده كه 
نه به جيب توليد كننده ف��والد مي رود و نه به جيب 
مصرف كننده محصوالت نهايي، بلكه صرفا به جيب 
واسطه ها رفته و فشار آن به مصرف كننده و توليد كننده 
وارد مي شود. به گزارش »تعادل« فرزاد ارزاني، با اشاره 
به قيمت گذاري دستوري محصوالت فوالدي گفت: 
قيمت گذاري دستوري باعث ايجاد مشكالت عديده 
مي شود و در بلندمدت هم جواب نمي دهد زيرا صنعت 
فوالد يك زنجيره است كه از معدن آغاز و به محصول 
نهايي ختم مي ش��ود. زماني منطقي اس��ت قيمت 
دستوري ش��ود كه تمام فرايند و خصوصًا محصول 
نهايي كه به دست مصرف كننده مي رسد را كنترل 
كنيم نه اينكه صرفًا براي يك بخش از اين فرايند به 
صورت دستوري قيمت تعيين كرد. بهتر است قيمت 
بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود. مديرعامل فوالد 
هرمزگان ادام��ه داد: توليد خ��ودرو داخلي كه يك 
محصول نهايي است قيمت آن تحت كنترل دولت قرار 
دارد ولي فوالد يك كاالي مياني است و نحوه قيمت 
گذاري آن، ضروري است متأثر از قيمت ورودي هاي 

مورد نياز اين صنعت باشد. 
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 واكنش سازمان جنگل ها 
به ساخت جاده در سوادكوه

كمبود ۲۷ درصدي بارش ايران

چندي پيش يك فعال محيط زيست در مازندران، از 
احداث يك جاده ۶ كيلومتري در ارتفاعات سوادكوه 
خبر داده و عنوان كرده بود ك��ه مجوز احداث ۲۰۰ 
متر جاده از س��وي منابع طبيعي صادر ش��ده است 
اما جاده اي كه احداث شده تا ۶ كيلومتر امتداد دارد 
و يكهزار اصله درخت نيز نابود ش��ده است. از سوي 
ديگ��ر ابراهيم فالحي -مدي��ركل حفاظت محيط 
زيست شهرستان س��وادكوه- نيز با تاييد احداث ۶ 
كيلومتر جاده در جنگل هاي س��وادكوه اعالم كرده 
بود كه كارشناسان گزارشي در اين زمينه تهيه  كرده 
و نامه اي را به دادس��تان و فرماندار سوادكوه داده اند. 
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري با اشاره به اينكه اجازه ساخت يك ايل راه 
۴ كيلومتري در ارتفاعات سواد كوه به اداره كل امور 
عشاير داده شده است، گفت: چنانچه سازمان حفاظت 
محيط زيست با ساخت اين راه مش��كلي دارد بايد 

مخالفت خود را اعالم كند.
مسعود منصور توضيح داد: اداره كل امور عشاير قبل 
از دريافت مجوز از اداره منابع طبيعي شروع به ساخت 
يك ايل راه در ارتفاعات سواد كوه كرده بود. هنگامي 
كه همكاران ما در اداره منابع طبيعي استان مازندران 
متوجه ساخت اين ايل راه مي شوند جلوي اين كار را 

گرفته و ساخت ايل راه را متوقف مي كنند.
او ادامه داد: پس از توقف كار، اداره كل امور عش��اير از 
اداره منابع طبيعي استان مازندران براي توسعه يك 
ايل راه در ارتفاعات سواد كوه استعالم مي كند. اداره 
منابع طبيعي نيز در كارگروهي اصالح مسير انجام 
مي دهد و مسير جايگزيني را براي ساخت اين ايل راه 
مشخص مي كند كه تخريب حداقلي صورت بگيرد. 
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري با اشاره به اينكه خسارتي كه به منابع 
طبيعي از اين راه وارد مي شود بايد جبران و هزينه آن 
به حس��اب خزانه ريخته شود، به ايسنا گفت: مسير 
اصالحي حدود ۴ كيلومتر است و تخريب حداقل دارد، 
همچنين از نظر منابع طبيعي ساخت ايل راه در اين 
مسير مشكلي ندارد. مبدا اين ايل راه »ورسك«  است 
و به مراتع »لولشت« ختم مي شود. منصور در ادامه با 
بيان اينكه ساخت ايل راه در مسير قبلي خسارت هاي 
بيشتري به منابع طبيعي وارد مي كرد و حتي چند 
اصله درخت نيز بدون مجوز منابع طبيعي قطع شده 
بود، گفت: در مسير جايگزين به شرط تامين خسارات 

مجاز به ساخت ايل راه هستند.
وي در پاس��خ به اين سوال كه آيا اداره منابع طبيعي 
براي س��اخت اين ايل راه در ارتفاعات س��واد كوه از 
س��ازمان حفاظت محيط زيست نيز استعالم كرده 
است، اظهار كرد: چنانچه محيط زيست با ساخت اين 
جاده مخالف باشد بايد مخالفت خود را اعالم كند. اگر 
در اين مسير گونه هاي جانوري و گياهي خاصي وجود 
دارد كه سازمان محيط زيست نسبت به آنها نگران 

است بايد به اين موضوع ورود پيدا كند.
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري در پايان تصريح كرد: ورود منابع طبيعي 
به موضوع س��اخت ايل راه در ارتفاعات سواد كوه از 
اين جهت است كه عرصه اي كه انتخاب شده واجد 
ممنوعيت هاي ساخت نباشد و خسارت هاي وارد شده 
به منابع طبيعي برآورد و براي عمليات احيا و اصالح و 

آبخيزداري به حساب خزانه ريخته شود. 

رييس مركز ملي خشكس��الي و مديريت بحران 
سازمان هواشناسي ضمن اش��اره به افزايش ۱.۳ 
درجه اي دماي ايران طي ۱۱ ماه گذشته نسبت به 
ميانگين بلندمدت گفت: كشور ۲۷ درصد كمبود 

بارش دارد.
صادق ضياييان در مورد وضعيت بارشي كشور از 
ابتداي سال آبي )مهرماه ۹۶( تا پايان مردادماه ۹۷ 
اظهار كرد: طي ۱۱ ماه گذش��ت، كل كشور ۱۵۸ 
ميلي متر بارش دريافت كرده كه با توجه به بارش 
۲۲۸ ميلي متري كشور در مقياس بلندمدت، ۷۰ 
ميلي متر كمبود بارش داريم كه معادل ۲۷ درصد 
است. او اس��تان هاي پربارش و كم بارش كشور را 
طي ۱۱ ماه گذشته اعالم كرد و به ايسنا گفت: در 
بازه مهر تا پايان مردادماه سال جاري، استان هاي 
آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي پر بارش ترين 
استان ها بودند كه به ترتيب ۲۵ و ۲۱ درصد افزايش 
بارش نسبت به ميانگين بلندمدت را تجربه كردند. 
استان هاي كردستان، كرمانشاه، اردبيل، همدان، 
زنجان، قزوين، سمنان و ايالم در ۱۱ ماه گذشته، 

در وضعيت نرمال بارشي قرار داشتند.
رييس مركز ملي خشكسالي ادامه داد: متاسفانه 
طي ۱۱ ماه گذشته، استان  سيستان و بلوچستان 
۷۴ درصد كمبود بارش را داش��ت، اس��تان هاي 
هرمزگان و كرمان با ۶۶ درصد و استان فارس با ۵۶ 
درصد كمبود بارش در رتبه هاي بعدي استان هاي 
كم بارش قرار مي گيرند كه به لحاظ كم بارشي در 

بدترين وضعيت قرار دارند.
اين كارشناس سازمان هواشناسي وضعيت بارشي 
استان تهران را هم تشريح كرد و گفت: در ۱۱ ماه 
گذشته، استان تهران ۲۰۵ ميلي متر بارش دريافت 
كرد. از آنجا كه ميانگين بارش بلندمدت اين استان 
۲۵۸ ميلي متر اس��ت، دراين ب��ازه ۵۳ ميلي متر 
كمبود بارش نسبت به بلندمدت دارد كه معادل 
۲۱ درصد است. بارش استان تهران نسبت به سال 
گذشته ۳۱ درصد كاهش يافته است. ضياييان در 
ادامه در مورد بارش هاي كشور در مردادماه امسال 
با تاكيد بر اينكه در اين ماه بارش قابل توجهي ثبت 
نشده اس��ت، گفت: مجموع بارندگي كل كشور 
در ماه گذش��ته، ۱.۳ ميلي متر گزارش شد كه با 
توجه به ميانگين بارش بلندمدت اين ماه كه ۳.۴ 
ميلي متر اس��ت، ۶۱ درصد كمبود بارش در كل 
كشور در ماه گذشته داش��تيم همچنين در اين 
ماه استان هاي گيالن و مازندران كه عمده بارش 
را داشتند به ترتيب ۴۳.۴ و ۳۲.۸ ميلي متر بارش 

دريافت كردند. 

مسووالن وزارت بهداشت معتقدند، كمبود داروي فعلي ناشي از كمبود نقدينگي است نه تحريم 

دواي نظام سالمت براي تحريم دارويي توفان تحريم و تدبير وزارت بهداشت
گروه اقتصاد اجتماعي|

آشفتگي و بي ثباتي، كمبود و بحران، اين روزها به بازار 
داروي كشور گره خورده است. اگرچه هنوز تحريم ها 
آغاز نشده اما بسياري از داروها به ويژه داروهاي بيماران 
خاص در داروخانه ها كمياب ش��ده اما ب��ا اين وجود 
مسووالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
كمبود دارو را ناش��ي از كمبود نقدينگي و بدهي هاي 
ميلياردي به توليدكنندگان دارو دانسته و معتقدند اين 
وزارتخانه خود را براي روزهاي تحريمي پيش رو آماده 
كرده است. به گفته آنها ذخاير دارويي كشور وضعيت 
مطلوبي داشته و آنچه بازار دارو را به بي ثباني و بحران 
فعلي رسانده،  مشكلي است كه از دو سال قبل شروع 
شده بود و امروز به اوج خود رسيده است، بعد از تحريم، 
خللي در بازار دارو رخ نمي دهد چرا كه دارو و مواد غذايي 
شامل تحريم نمي شوند اما با اين حال تيرماه امسال، 
حسن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت، تحريم ها را 
توفاني دانست كه نبايد در اين زمينه جامعه و  مديران 
را در غفلت و خوش خيالي نگه داش��ت اما آنچه وجه 
مشترك اظهارات وزير با صحبت هاي معاونانش است، 
كمبود نقدينگي براي تامين دارو بوده كه ريشه توليد 
داخلي را مي خشكاند كه اگر پيش از شروع تحريم ها 
چاره جدي براي آن انديش��يده نشود، بعد از آن بايد با 

دشواري و هزينه بيشتري با آن مقابله كرد. 

  نقدينگي، مشكل مهم وزارتخانه
تيرماه امسال حسن قاضي زاده هاشمي با تاكيد بر جدي 
بودن تحريم ها بيان كرد: »امروز موضوع تحريم ها بسيار 
جدي است، گاهي ممكن است بگوييم چيزي درباره 
اين مس��اله به مردم نگوييم، چون عده يي مي ترسند. 
همچنين برخي ممكن است بگويند شايد توافق شد، 
اما بعد با واقعيت مواجه خواهيم شد. اما در حالتي ديگر 
مي توان باور كرد كه توفاني نزديك مي شود. به همين 
دليل بايد آمادگي داشته باشيم و به كساني كه مي توانند 
تدبير كنند درباره اين موضوع صحبت كنيم. من طرفدار 
روش دوم هستم. اعتقاد ندارم كه مديران را در غفلت و 
خوش خيالي نگه داريم. عزم طرف مقابل ما جزم است. 
به چه زباني بايد بگويد كه من مي خواهم بيرحمانه ترين 
تحريم مالي را در طول تاريخ براي ايران اعمال كنم.« 
با اين حال او عمده ترين مش��كل در چنين شرايطي 
را كمبود نقدينگي دانس��ت و افزود: » بايد دو مشكل 
عمده را حل كنيم. در اين دوره يكي از مشكالت مهم ما 
نقدينگي است. عقل حكم مي كند كه دانشگاه هاي علوم 
پزشكي مواد اوليه، دارو و تجهيزات ضروري را ذخيره 
داشته باشند و آمادگي داشته باشيم كه مشكلي متوجه 
مردم نشود. براي اين كار نيز به پول نياز داريم. ما بيش از 
۱۰ هزار ميليارد تومان طلب داريم كه بخش بيشتري 

از آن مربوط به شركت هاي داروسازي وارد كننده دارو 
و تجهيزات پزشكي اس��ت كه امروز بيش از هر زمان 
ديگر براي واردات نياز به نقدينگي دارد. به همين دليل 
از سازمان برنامه و بودجه، بيمه سالمت و سازمان تامين 

اجتماعي انتظار داريم كه به ما كمك كنند.«
اظهارات وزير بهداش��ت درباره كمبود نقدينگي براي 
تامين دارو در حالي است كه نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي، ضعف بازار دارو و كمبودهاي رخ داده آن هم 
پيش از شروع تحريم را ناشي از ضعف تجارت مي دانند. 
احمد حمزه، عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي 
اسالمي، درباره اين موضوع بيان كرد: »وقتي تجارت 
ضعيف ش��ود هر راهي براي سوءاستفاده باز مي شود، 
كما اينكه ممكن است برخي واردكنندگان، داروهاي 
وارد ش��ده را در ب��ازار آزاد به فروش برس��انند، ضمن 
اينكه مسووالن حوزه سالمت بايد از قبل به اين مهم 
مي انديشيدند كه ممكن است روزي با اين مشكالت 
مواجه ش��ويم و براي مقابله ب��ا آن برنامه هاي الزم را 

پيش بيني مي كردند.«
او اف��زود: »دولتمردان بايد نظ��ارت كنند ارزي كه در 
حوزه تامين دارو هزينه مي شود در قالب كاالي مورد 
نظر به كش��ور برگردد و كنترل بازار دارو را به گونه اي 
در دس��ت بگيرند تا س��رمايه اي كه براي تامين دارو 
گذاشته ش��ده بطور صحيح هزينه شود اما متاسفانه 
يكي از مشكالت كنوني كشور عدم نظارت صحيح بر 
روند واردات كاالهاي اساسي و نحوه عرضه آنها است و 
آشفتگي هاي موجود در بازار دارو نيز ريشه در همين 

موضوع دارد.«

  دارو تحريم نمي شود
با اين حال رييس س��ازمان غذا و داروي كشور معتقد 
است تحريم هاي امريكا، شامل دارو و مواد غذايي نيست 
و اين وزارتخانه براي روزهاي پيش رو آمادگي الزم را 
دارد،  از طرف ديگر اختاللي كه در بازار داروي كشور رخ 
داده، به تحريم ها ربط نداشته و مشكلي است كه از دو 
سال پيش دامن اين حوزه را گرفته و حاال به اوج خود 
رسيده است. احمد اصغري درباره اين موضوع بيان كرد: 
» در بدترين حالت هم دارو دچار مشكل نمي شود، زيرا 
شامل تحريم ها نيست؛ بر اين اساس انتظار نداريم كه 
شركت هاي دارويي طرف خارجي به بهانه تحريم به ما 
دارو نفروشند. بدترين حالتي كه ممكن است ايجاد شود 
اين است كه يك حساب بانكي در اروپا باز شود و بگويند 
براي اينكه ما نظارت داش��ته باشيم كه شما فقط دارو 
مي خريد، پول را براي خريد دارو به اين حساب بريزيد 
و ما آن را به حس��اب شركت فروشنده واريز مي كنيم. 
بنابراين كانال تامين و خري��د دارو قاعدتا نبايد دچار 

خدشه شود و دارو تامين است.«

او افزود: »در ش��رايط بعد از آبان م��اه كه مرحله دوم 
تحريم ها اتفاق مي افتد، در تامين داروي مورد نياز مردم 
دچار مشكل نمي شويم، بر همين اساس برنامه ريزي 
شده كه ذخاير دارويي به ويژه در حوزه مواد اوليه دارويي 
افزايش يابد؛ چراكه بي��ش از ۹۶ درصد از داروهاي ما 
توليد داخل هستند و اگر مواد اوليه را براي حدود يك 
سال و نيم تا دو سال داش��ته باشيم خيال مان راحت 
است كه دارو در كشور توليد مي شود. به همين دليل 
ذخاير مواد اوليه دارويي تقويت شده و برنامه ريزي شده 
كه در شرايط سخت تر بتوانيم دارو را تامين كنيم. اين 
برنامه ريزي به اين شكل است كه اوال سهم ارزي دارو 
مشخص شده و در اختيار س��ازمان قرار گرفته است؛ 
بطوري ك��ه ۳.۵ ميليارد دالر ب��راي دارو و تجهيزات 
پزشكي در اختيار قرار گرفته كه دو ميليارد دالر آن براي 
دارو و ۱.۵ ميليارد دالر هم در اختيار حوزه تجهيزات 
پزشكي قرار گرفته است. بنابراين بحث توليد و واردات 

دارو به اين شكل تضمين مي شود.«
رييس سازمان غذا و دارو مشكل عمده در كمبود دارو 
را بحران نقدينگي دانست و بيان كرد: »در حال حاضر 
بيشترين اختاللي كه با آن مواجهيم در زمينه توزيع و 
عرضه است كه اين اختالل به دليل زنجيره بدهكاري 
آنهاست، اين بدهي ها پيوسته به يكديگر متصل شده 

و بحث توزيع و عرضه دارو را متاثر كرده است. در حال 
حاضر اگر ش��ركتي بتواند دارو را نق��دي بخرد، هيچ 
مشكلي ندارد، اما در گذشته روال به اين صورت بود كه 
شركت ها يك چك سه تا چهار ماهه براي خريد دارو 
ارايه مي دادند. از طرفي علت اين بدهي ها اين است كه 
به هر حال مردم بيمه هستند و در بخش سرپايي ۷۰ 
درصد و در بخش بس��تري ۹۰ درصد هزينه خدمات 
را بيمه تحت پوش��ش قرار مي ده��د. بنابراين عمده 
پول خدمات در بيمه ها اس��ت و بيمه ها طلب هايي را 
به داروخانه ها و بيمارس��تان ها دارند. بر همين اساس 
داروخانه ها نمي توانند پول ش��ركت هاي پخش و به 
دنبال آن ش��ركت هاي پخش هم نمي توانند بدهي 
توليدكنندگان و واردكنندگان دارو را پرداخت كنند و 
به همين دليل زنجيره توزيع و عرضه دچار اختالل شده 
است و بخشي از كمبودها متاثر از همين گردش مالي 

است كه دچار اختالل شده است.«
او افزود: »گاهي مي بينيم دارو به اندازه كافي در كشور 
موجود است، اما در برخي داروخانه ها وجود ندارد. اين 
دو مقوله بيش از دو سال است كه دچار مشكل شده اند؛ 
بطوري كه آخرين پرداختي سازمان تامين اجتماعي 
مربوط به ش��هريور ماه ۹۶ و آخري��ن پرداختي بيمه 
س��المت ايران هم مربوط به بهمن ماه سال ۹۶ است. 

در حال حاضر آخرين رقمي كه از مطالبات داريم بيش 
از ۲هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بدهي است؛ بطوري كه 
فقط داروخانه هايي مانند داروخانه ۱۳ آبان كه در همه 
اس��تان ها قرار دارند، نزديك به ۷۹۰ ميليارد تومان از 
تامين اجتماعي طلبكارند و در مجموع داروخانه ۱۳ 
آبان ۱۳۵ ميليارد تومان از بيمه ها طلب دارد. همين 
انباشت بدهي منجر به اختالل در توزيع و عرضه دارو 

شده است.
وي با بيان اينكه براي حل مشكل كمبود نقدينگي 
به هر كجا كه مي شد اعم از مجلس شوراي اسالمي، 
ش��وراي عالي امنيت مل��ي، دفتر رهبري، س��تاد 
تدابير ويژ دولت و...، گفتيم و نوشتيم، گفت: اعالم 
كرده ايم كه اگر مش��كل نقدينگي را حل نكنيد، در 
بازار دارو دچار مش��كل مي شويم. به اين صورت كه 
كارخانه تولي��د دارو مجبور اس��ت وام بگيرد و بعد 
از درياف��ت وام بايد بهره پرداخت كن��د. در نتيجه 
هزينه هاي مالي اش زياد مي ش��ود. از طرفي ما هم 
بابت طلب هاي كارخانه ها و شركت هاي دارويي به 
آنها اوراق داده ايم، اوراق هم ۲۷ درصد تنزيل دارد و 
كارخانه درصدي ضرر مي كند و حاشيه سودش هم 
كم مي شود. از سويي هم دس��ت ما را براي افزايش 

قيمت دارو بسته اند.

امتيازات جديد براي فرهنگيان به دنبال حذف سختي كار 

پاسخ نظام پزشکی به وزير بهداشت 

حذف س��ختي كار در برخي مناط��ق از فيش حقوقي 
فرهنگي��ان، اعتراض معلمان را برانگيخت��ه اما وزارت 
آموزش و پرورش مي گويد تسهيالت ديگري را به جاي 

سختي كار، به آنها مي پردازد. 
معاون توسعه مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش و 
پرورش درباره حذف سختي كار معلمان توضيحاتي ارايه 
و عنوان كرد: چند سال قبل سختي كار در قانون مديريت 
خدمات كشوري براي فرهنگيان معادل ۱۲۰ امتياز در 
نظر گرفته شده بود. چندي بعد شوراي توسعه مديريت 
وقت مصوبه اي براي تسري سختي كار به همه كاركنان 
داشت و فردي كه ۱۲۰ امتياز از قبل داشت ۱۲۰امتياز 
ديگر گرفت و او كه نداشت ۱۲۰ امتياز گرفت. در سال ۹۱ 
ديوان محاسبات به اين شيوه ايراد گرفت و اين مصوبه در 
سال ۹۴ به محكمه تجديدنظر ديوان محاسبات رفت و 
اعالم شد نحوه برقراري اين سختي كار اشتباه بوده است.
علي الهي��ار تركمن اف��زود: اين امر متوق��ف و اجراي 
غيرقانوني آن در چند بخش تايي��د و حتي براي چند 
مديركل استاني حكم جلب صادر شد. ناچار شديم براي 
حل اين مشكل فكري كنيم و اكنون جايگزيني اين ۱۲۰ 
امتياز در دستور كار شوراي توسعه مديريت قرار گرفته 

تا از مواد ديگري، امتيازاتي برقرار شود.
او با بيان اينكه آموزش و پرورش با ش��رايط خاص خود 
نمي تواند با قوانين عام قانون خدمات كشوري اداره شود 
گفت: آموزش و پرورش ويژگي ها و شرايط خاص خود 
را دارد. چندسال قبل عزمي جدي در وزارت علوم ايجاد 
شد و احياي قانون تشكيل هيئت هاي امنا را انجام دادند 
و خود را از قوانين عام مس��تثني كردن��د. ما بايد از اين 
تجربه وزارت علوم استفاده كنيم و با هيئت امنايي كردن 

مناطق آموزش و پرورش قانون خاصي ايجاد كنيم.
معاون توسعه مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش و 
پرورش ادامه داد: اين امر را دنبال مي كنيم تا دو زيرنظام 
تامين و تخصيص منابع مالي و نيروي انساني به قانون 
خاص اداري مالي تبديل شود. اين يك مطالبه داخلي 

آموزش و پرورش اس��ت. الهيار با بيان اينكه استفاده از 
منابع عمومي و انجام فعاليت هاي مالي شاخص هايي 
دارد، گفت: اگر كس��ي مث��ال زده در بخش خصوصي 
هزينه هاي تحصيل يك سوم بخش دولتي است، اين به 
معناي ضرورت كاهش يك سومي هزينه هاي آموزش 
و پرورش نيس��ت، بلكه زنگ هشداري است كه چرا در 
برخي بخش ها هزينه كرد بيشتر است و فقط يك مالك 

است كه خود را تحليل كنيم كجا مشكل داريم.
او همچنين از تخصيص اعتبار ۲.۵ ميليارد توماني براي 
تجهيز هنرستان ها خبر داد و گفت: سال قبل بودجه شير 
مدارس تخصيص نيافت. براي س��ال ۹۷ هم ابالغ اعتبار 
گرفتيم اما هنوز تخصيص اعتبار صورت نگرفته و در حال 
پيگيري هستيم. يك جلسه از ستاد ملي شير هم برگزار 
ش��ده و اگر تخصيص دريافت ش��ود در كمتر از دو هفته 

انجام مي شود. 
وي با بيان اينكه معتقد به شناسايي و آسيب شناسي دقيق 
مشكالت قبل از برنامه ريزي هستيم، گفت: اگر علل اصلي 
را نشناسيم نه در بودجه ريزي و نه در تامين نيروي انساني 
نمي توانيم موفق باشيم. در سال گذشته تالش كرديم عوامل 
مهم در شكل گيري وضع موجود را شناسايي و يك تعريف 
عملياتي دقيق انجام دهيم. وي افزود: اولين عامل نداشتن 
يك الگوي توسعه كمي در دهه ۶۰ و ۷۰ بوده است و صرفا 
توسعه فيزيكي و حجم نيروي انساني رخ داده و امروز در نحوه 

توزيع نيروي انساني با اختالالتي روبرو هستيم.

  ب�ي مه�ري فض�اي مج�ازي به مش�كالت 
آموزش و پرورش

معاون توسعه مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش و 
پرورش به معلول محوري به عنوان يكي ديگر از عوامل 
ش��كل دهنده مش��كالت موجود اش��اره كرد و گفت: 
دخالت هاي بيروني نيز مجموعه سياست گذاري هاي 
داخلي را با مشكالتي روبرو كرده و مسير اجرايي آموزش 
و پ��رورش را منحرف كرده اس��ت. از بي مهري فضاي 

مجازي به مش��كالت آموزش و پ��رورش نيز نمي توان 
گذشت. الهيار ادامه داد: مسائل آموزش و پرورش امروز 
ما نمود خود را در كاركردهاي آموزش و پرورش نشان 
مي ده��د. آيا صرفا بايد ب��ر كاركردهاي فعلي متمركز 
ش��ويم؟ آيا مي توان از وزير آموزش و پ��رورش انتظار 
داشت مشكالت ريشه دار دو دهه گذشته را او به تنهايي 

در مدتي كوتاه حل كند؟
معاون توسعه مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش و 
پرورش با بيان اينكه وزير آموزش و پرورش سياس��ت 
مشخص مدرسه محوري را طراحي كرده است، گفت: 
نظام هاي آموزش��ي موفق دنيا مدرسه محوري را اجرا 
كرده اند. انتص��اب مديران، س��نجش صالحيت هاي 
حرفه اي مديران، تضمي��ن و كنترل كيفيت مدارس و 
تفويض اختيارات چهار برنامه مشخص وزير در راستاي 

شعار مدرسه محوري هستند.
او تاكيد كرد: م��ا در مقابل ۱۳.۵ ميلي��ون دانش آموز 
مسووليت داريم و بايد به س��متي برويم كه به صرفه و 
صالح دانش آم��وزان و معلمان باش��د. در آغاز دومين 
سال از دولت دوازدهم تالش مي كنيم وارد فاز اجرايي 
زيرنظام هاي سند تحول شده و روند اجرا را ارتقاء دهيم.

  دريافت مجوز براي افزايش ساعات تدريس 
بازنشستگان

الهي��ار با بيان اينكه برنامه هاي خ��ود را در چهار محور 
مشخص تقسيم بندي كرده ايم عنوان كرد: در يك سال 
گذشته آزمون استخدامي در نيمه اول امسال انجام شد 
و ۲۵ هزار مجوز براي دانشگاه فرهنگيان از طريق كنكور 
سراسري داشتيم. نقل و انتقاالت به انجام رسيده و براي 
افزايش ساعات تدريس بازنشس��تگان مجوز دريافت 
كرديم و در حال رايزني هستيم تا حق التدريس را براي 
معلمان رس��مي وارد احكام حقوقي كنيم. ساماندهي 
مراكز رفاه��ي و اقامتي، بيمه تكميل��ي و وام ها دنبال 

مي شود. 

وي اف��زود: در س��ال ۹۷ فقط ۳۴۸ ميلي��ارد تومان از 
معوقات س��ال ۹۶ كه وارد سال ۹۷ ش��ده بود به زودي 
تامين اعتبار مي ش��ود. هر چيزي در راستاي استيفاي 
حقوق فرهنگيان باش��د فروگذار نكرديم و براي تحقق 
آن تالش كرده ايم. معاون توسعه مديريت و پشتيباني 
وزارت آموزش و پرورش از تخصيص اعتبار ۲.۵ ميليارد 
توماني براي تجهيز هنرستان ها خبر داد و گفت: سال 
قبل بودجه شير مدارس تخصيص نيافت. براي سال ۹۷ 
هم ابالغ اعتبار گرفتيم اما هنوز تخصيص اعتبار صورت 
نگرفته و در حال پيگيري هس��تيم. يك جلسه از ستاد 
ملي شير هم برگزار شده و اگر تخصيص دريافت شود در 

كمتر از دو هفته انجام مي شود.
الهيار درباره ق��رارداد بيمه تكميلي فرهنگيان با توجه 
به اتمام ق��رارداد فعلي در آبان ماه جاري عنوان كرد: به 
دليل محدوديت هاي مالي سهم و بودجه رفاهي مان كم 
است. دو سه سالي است بيمه را به شكل صندوقي اجرا 
مي كنيم. اختالف جدي با آتيه س��ازان حافظ نداريم و 

تعامالت مان در سطح خوبي است. 
وي افزود: آتيه سازان بخشي از مطالبات قبلي را به قرارداد 
فعلي منتقل كرده بودند كه كمي در پرداخت خسارات 
تاخير ش��د. اكنون يك ماه از خسارات پرداخت شده و 
پيگير پرداخت دو ماه ديگر هستيم. براي قرارداد بيمه 
تكميلي در سال جديد پيش��نهادات مشخصي داريم 
كه در آتيه س��ازان حافظ و بيمه مركزي در حال طرح 
پيشنهادات هس��تيم تا آنچه رضايت نسبي معلمان را 
فراهم مي كند در دستور كار قرار بگيرد. معاون توسعه 
مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
اينكه ۳۷۰۰ ميليارد تومان بدهي پاداش پايان خدمت 
بازنشستگان سال ۹۶ را داشتيم كه دو قسط آن تسويه 
و قسط س��وم هم به زودي پرداخت مي ش��ود، درباره 
سياست مدرسه محوري عنوان كرد: اين هدف مهم با 
چهار برنامه مشخص محقق مي شود كه ايجاد صالحيت 
كيفي مدارس و سنجش صالحيت مديران مدارس از 

جمله آنهاست.

رييس سازمان نظام پزشکی به اظهارات اخير وزير 
بهداشت درباره دادگاه های رس��يدگی به تخلفات 

پزشکی واکنش نشان داد.
ايرج فاض��ل در پی اظهارات وزير بهداش��ت گفت: 
اخي��را مطالبی از ق��ول وزير محترم بهداش��ت در 
رسانه ها منتشر شده است که مايه شگفتی و حيرت 
فراوان است. بديهی اس��ت چنانچه اين اظهارات از 
جانب ايشان به عنوان يک نفر از هزاران عضو جامعه 
پزشکی اين مملکت منتشر شود جايی برای تعجب و 

ايراد ندارد، کما اينکه هر يک از پزشکان اين مملکت 
هم حق دارن��د در محدوده قانونی نظراتی داش��ته 
باشند و اظهارنظر کنند ولی هنگامی که نظر جناب 
آقای دکتر هاش��می رس��ما در روزنامه ها منعکس 
می شود، خود به خود به عنوان يک شخصيت حقوقی 
و وزير يکی از مهم ترين وزارتخانه های دولت کريمه 
تلقی می ش��ود و همين نکته اس��ت که تعجب آور و 

حيرت زاست.
او افزود: بيش از هفتاد س��ال است که با صالحديد 

خبرگان و ش��خصيت های قضائی و پزشکی و تأييد 
نمايندگان ملت، دادگاه های رس��يدگی به تخلفات 
پزشکی در نظام پزشکی و با حضور پزشکان خبره و 
برجسته کش��ور به عنوان کارشناس و آگاه و حضور 
يکی از قضات عال��ی رتبه قوه قضائي��ه به تخلفات 
حرفه ای پزش��کی رس��يدگی می کند و اين قطعا از 
سر تدبير و دورانديشی بوده است. فاضل اظهار كرد: 
حيطه پزش��کی به دليل ماهيت آن، مسئوليت ها و 
گس��تردگی و پيچيدگی ها و در م��واردی غير قابل 

پيش بينی ب��ودن نتايج درمان با هيچ حرفه ديگری 
قابل قياس نيست و بديهی است که کارشناسی در 

اين موارد امری بسيار خطير و پيچيده است.
رئيس س��ازمان نظ��ام پزش��كي ادام��ه داد: حتی 
قوی ترين و کارآمدترين استادان جراحی دنيا هم گاه 
و بيگاه در پی انجام يک عمل جراحی بر روی بيمار، 
دچار عوارض نامطلوب و گاه خطرناک می ش��وند و 
اين به دليل پيچيدگی ها و رمز و راز و فيزيولوژی و 
پاتولوژی سلول هايی است که بدن انسان را تشکيل 

می دهند و گاهی در شرايط ويژه مسيری را انتخاب 
می کنند که برای پزش��ک و جراح ني��ز کنترل آن 
دشوار است. بنابراين هيأت ژوری دادگاه های قصور 
پزشکی، ترکيبی از بهترين متخصصين پزشکی و با 
حضور يکی از قضات عالی رتبه قوه قضائيه تشکيل 
ش��ده اند تا با بصيرت و تس��لط کاف��ی رأی عادالنه 
و عالمانه ص��ادر کنند و اين تص��ور عاميانه که اين 
دادگاه ها جانب پزش��کان را بيشتر رعايت می کنند 

بی پايه و اساس است.
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تصويب سند آمايش
 مراكز لجستيك کشور

ب��راي اولين بار در كش��ور، س��ند آمايش مراكز 
لجس��تيك کشور ش��امل مکان يابی احداث اين 
مراکز و سطح بندي آن ها به تصويب رسيد. در اين 
س��ند مجموعًا ۵۸ پهنه براي احداث انواع مراكز 
لجستيك شامل چهار شهر لجستيك، ۱۴ دهكده 
لجستيك، ۱۱ پارك لجستيك عمومی و ۱۸ پارك 
لجستيك تخصصی كشاورزی مشخص شده است. 
به گزارش پايگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
نشست دوم ستاد مراکز لجستيک کشور با حضور 
عباس آخوندی، وزير راه و شهرس��ازی، مرتضی 
بانک، مش��اور رييس جمهور و دبير شورای عالی 
مناطق آزاد و ويژه اقتص��ادی و مهرداد تقی زاده، 
معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازی برگزار شد. 
در اين جلسه، سند آمايش مراكز لجستيك که به 
همت دفتر طرح جام��ع و مدل  های حمل و نقل 
وزارت راه و شهرسازی تهيه و تدوين شده است، 
مورد تصويب قرار گرفت و همچنين سازمان هاي 
مسئول احداث و بهره برداری اين مراکز مشخص 
شدند. آخوندی در اين جلسه، با اشاره به اهميت 
تش��ويق رقابت در مراکز لجستيک گفت: هنگام 
واگذاری مديريت و بهره برداری اين مراکز به بخش 
خصوصی، بايد تمهيداتی ايجاد شود که از انحصار 
خصوصی جلوگيری شده و رقابت تشويق شود.

حاکميت بايد بتواند در اين مراکز از حق انحصاری 
خود برای سياست گذاری تعيين مقررات استفاده 

کرده و بانی ايجاد رقابت در اين مراکز شود.
وزير راه و شهرس��ازی همچنين بر اهميت جنبه 
حقوق��ی واگ��ذاری بهره ب��رداری و قطعه بندی 
مراکز لجستيک تاکيد کرد و گفت: برای تنظيم 
قرارداده��ای معتب��ر الزم اس��ت از مش��اوران و 

کارشناسان برجسته حقوقی کمک گرفته شود.
مرتض��ی بانک نيز گفت: تهيه س��ند جامع طرح 
آمايش لجستيک کشور از جمله اقدامات برجسته 
وزارت راه و شهرسازی است.وزارت راه و شهرسازی 
با تهيه اين س��ند اقدام بزرگی را انجام داده است، 
چراک��ه اکنون هم نقش��ه راه مراکز لجس��تيک 
مشخص است و هم از پراکندگی و هدررفت منابع 
جلوگيری می ش��ود.گفتنی اس��ت نمايندگانی 
از ش��رکت ها و س��ازمان های تابع��ه وزارت راه و 
شهرس��ازی، وزارت صمت و بخش خصوصی نيز 
در نشس��ت دوم ستاد مراکز لجس��تيک کشور 
حضور داش��تند.در اين س��ند مراکز لجستيک 
به ترتيب اهميت به صورت ش��هر لجس��تيک، 
دهکده لجس��تيک، پارک لجستيک که خود در 
دو شق پارک عمومی و پارک اختصاصی تعريف 
می شود، تقسيم بندی ش��د. طبق اين سند ۵۸ 
پهنه برای احداث مراکز لجستيک شناسايی شده 
و نهاده��ای متولی اين مراک��ز و وضعيت دولتی 
بودن يا خصوصی بودن آن ها به تصويب رس��يد. 
اين سند به زودی با امضای وزير راه و شهرسازی 
ابالغ می ش��ود. در گام بعدی متوليان توس��عه و 
بهره برداری هر مرکز بايد نسبت به نقطه يابی دقيق 
تاسيس اين مراکز در هر پهنه، انتشار فراخوان و 

جذب سرمايه گذار اقدام کنند.

پيشنهادآزادسازی نرخ بليت 
برای حمايت از صنعت ريلی

مديرعامل ش��رکت حمل و نقل ريلی رجا گفت: 
هزينه های تامين قطعات واگن های مسافری از 
خارج با ارز بازار ثانويه موجب زيان هنگفت و غير 

قابل جبرانی به صنعت ريلی می شود.
به گزارش ايلنا، محمد رجب��ی افزود: تداوم روند 
فعاليت اين شرکت در زمينه ارائه خدمات مسافری 
ايمن و متناس��ب با س��طح درآمد آحاد جامعه، 
نيازمند تامين قطعات مورد نياز به منظور تعمير 
و نگه داری واگن های مس��افری اعم از ترن ، ريل 
باس و ... با نرخ مناسب است.اگر هزينه های تامين 
اقالم از خ��ارج با ارز بازار ثانويه انجام ش��ود عمال 
زيان هنگفت و غير قابل جبرانی به صنعت ريلی 
وارد خواهد ش��د که در اين ص��ورت بايد قيمت 
بليت  قطارهای مسافری مانند هواپيما آزاد شود. 
مديرعامل شرکت رجا از دولت و مسؤوالن بانک 
مرکزی درخواست کرد: با توجه به اهميت موضوع 
و در راستای تداوم خدمت رسانی، برای قطعاتی که 
در داخل کشور توليد نمی شوند، الزم است برای 

واردات آن ها ارز دولتی تخصيص يابد. 

بانك مركزي تحوالت بازار ملك پايتخت در مرداد سال جاري را گزارش كرد

تورم 62 درصدي مسكن در تهران
گروه راه و شهرسازي|

تازه ترين آمارهاي منتشره از تحوالت بازار مسكن شهر 
تهران حاكي از تداوم كاهش نرخ رشد تعداد معامالت 
ملك براي س��ومين ماه متوال��ي و افزايش قابل توجه 
قيمت واحدهاي مس��كوني طي 7 ماه گذشته است، 
به گونه اي كه در مردادماه سال جاري تعداد معامالت 
ملك با ۱۱.2 درصد كاهش نس��بت به تيرماه س��ال 
جاري و با رش��د منفي 33.2 درصدي نسبت به مرداد 
سال 96 به ۱2 هزار فقره افت كرد و متوسط قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران نيز با افزايش 
6.۱ درصد نس��بت به تيرماه سال جاري و رشد مثبت 
 62.۱ درصدي نس��بت به مردادماه س��ال گذشته به

7.۴ ميليون تومان بالغ شده است.
آنگونه كه بانك مركزي گزارش داده است، طي ۵ ماهه 
نخست سال جاري 6۴ هزار و ۴00 فقره معامله مسكن 
در شهر تهران انجام شده است كه در مقايسه با مدت 
مش��ابه س��ال قبل با 69 هزار و 637 فقره 7.3 درصد 
كاهش نش��ان مي دهد. در اين مدت، متوسط قيمت 
يك متر مربع بناي واحد مسكوني معامله شده 6.۴۸ 
ميليون تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
با متوسط قيمت هر متر مربع ۴.۴۵ ميليون تومان ۴۵.۵ 

درصد افزايش داشته است.
در همين حال، متوس��ط قيمت يك مترمربع مسكن 
تهران ط��ي 3 ماه اخير )خرداد، تي��ر و مرداد(، هر ماه 
نيم ميليون تومان )مجموِع 3 ماه، ۱.۵ ميليون تومان( 
افزايش يافته اس��ت. از اين رو، خريداران مسكن فقط 

طي بازه زماني 3 ماه اخير 2۵ درصد سود كردند.
در عي��ن حال، همان طور كه »تع��ادل« طي ماه هاي 
اخير پي��ش بيني كرده بود، با واگرايي فزاينده رش��د 
)منفي( معامالت از رشد )مثبت و شديد( قيمت ملك، 
انتظار مي رود، در نيمه دوم س��ال، بازار مسكن به طور 
كامل وارد دوره ركود شود. در همين حال، پيش بيني 
مي شود، طي ماه هاي آينده از سرعت رشد شديد قيمت 
ملك كاسته شود. اما از آنجا كه قيمت هاي ثبت شده 
در ماه هاي گذشته منجر به كاهش شديد قدرت خريد 
متقاضيان آپارتمان شده است، تعداد معامالت ملك 

نيز به روند كاهشي خود ادامه خواهد داد.
به گ��زارش »تعادل« ب��ا كاهش نرخ س��ود بانكي در 
تابستان سال گذشته، بازار مسكن كه رقيب بالفصل 
بازار پول به ش��مار مي رود، از الك ركود ۴ س��اله خود 
بيرون آمد و ب��راي رونق گرفتن خيز برداش��ت. اين 
روند صعودي اما در فصل زمس��تان به ويژه در بهمن 
ماه، در اثر التهاب نرخ ارز، از مس��ير رشد ماليم قيمت 
خارج ش��د و همزمان به دليل كاه��ش قدرت خريد 

متقاضيان مصرفي در برابر افزايش بعضا سرس��ام آور 
قيمت هاي پيشنهادي فروشندگان، تعداد معامالت 
به طور معناداري نسبت به ماه قبل از آن، در شرايطي كه 
بازار ماه هاي پاياني سال، همواره داغ بوده است، كاهش 
يافت. اين روند كاهشي در فروردين 97 نيز تجربه شد 
به گونه اي كه تعداد معامالت واحدهاي مسكوني شهر 
تهران به ۵ هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه 
قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتيب ۵9 و 6.3 درصد 
كاهش نشان داد. در ارديبهشت ماه اما با ثبت بيش از 
۱9 هزار مورد معامله مسكن در تهران، روند معامالت 
ملك دوباره به مدار صعودي بازگشت و اين بازار توانست 
در شرايطي كه راه هاي ورود نقدينگي به بازارهاي ارز و 
طال به دليل اعمال برخي سياست هاي مقطعي دولت 
مسدود شده بود و بازار پول هم از جذابيت افتاده بود، 
بخشي از نقدينگي سرگردان را جذب كند. در ماه هاي 
خرداد و تير اما ب��ار ديگر،  به دليل ب��روز بي ثباتي در 
برخي بازارها و فضاي كلي اقتصاد و در پي آن افزايش 
انتظارات تورمي، قيمت ها رشد شديدي را تجربه كرد 
و منجر به كاهش قدرت خريد متقاضيان مصرفي شد. 
بر اساس اين گزارش، ميانگين قيمت هر مترمربع  واحد 
مسكوني در شهر تهران در هر يك از ماه هاي خرداد و 
تير ۵00 هزار تومان )در مجموع يك ميليون تومان( 
افزايش يافت. از همين رو، »تعادل« در ماه هاي گذشته 
نسبت به ادامه اين شرايط هش��دار داده و نوشته بود 
كه رشد ش��ديد قيمت ها موجب توقف روند صعودي 
معامالت مي شود و در ادامه مسير مي تواند به ركود در 

بازار مسكن ختم شود .

  كاهش سهم نوسازها در معامالت ملك
بر اس��اس گزارش بانك مركزي، بررسي توزيع تعداد 
واحدهاي مس��كوني معامله شده در ش��هر تهران به 
تفكيك عمر بنا در مردادماه س��ال جاري حاكي از آن 
است كه از مجموع ۱2 هزار و 6 فقره معامله، واحدهاي 
تا ۵ سال با سهم ۴۴.3 درصد بيشترين سهم را به خود 
اختصاص داده اند كه در مقايسه با مرداد سال قبل 2.۴ 
واحد درصد كاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي 

با قدمت بيش از ۱۵ سال افزوده شده است.

  منطقه 5 پيشتاز در معامالت
بر اس��اس اين گزارش، توزيع تع��داد معامالت انجام 
شده بر حسب مناطق مختلف ش��هر تهران در مرداد 
سال 97 حاكي از آن است كه از ميان مناطق 22 گانه 
ش��هر تهران،  منطقه ۵ با س��هم ۱3.3 درصدي از كل 
معامالت، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به 

خود اختصاص داده اس��ت. همچنين مناطق ۴ و 2 به 
ترتيب با سهم هاي 9.7 و ۸.۴ درصد در رتبه هاي بعدي 
ق��رار گرفته اند. در مجم��وع 70.۸ درصد از كل تعداد 
معامالت انجام شده در تهران در مرداد ماه سال جاري 
مربوط به ۱0 منطقه شهر بوده و ۱2 منطقه باقيمانده 
29.2 درصد از كل تعداد معامالت را به خود اختصاص 
داده اند. توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله 
شده بر حسب قيمت يك متر مربع بنا در مرداد حاكي 
از آن است كه واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي »3 
ت��ا ۴« ميليون تومان به ازاي هر متر مربع بنا با س��هم 
۱2.۴ درصد، بيش��ترين سهم از تعداد معامالت شهر 
تهران را به خود اختصاص داده و دامنه هاي قيمتي »۴ 
تا ۵« و »۵ تا 6« ميليون تومان به ترتيب با س��هم هاي 
۱2 و ۱0.3 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 
در اين ماه، توزيع حجم معامالت به گونه اي بوده است 
كه ۵7.7 درصد واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از 
متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني )7.۴ ميليون 
تومان( معامله شده اند. در همين حال، توزيع فراواني 
تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب زيربنا 

هر واحد در مرداد 97 نشان مي دهد، بيشترين سهم از 
معامالت انجام شده به واحدهاي مسكوني با زيربناي 
»60 ت��ا 70« متر مربع معادل ۱۵.۴ درصد اختصاص 
داشته اس��ت. واحدهاي داراي زيربناي »۵0 تا 60« و 
»70 تا ۸0« متر مربع به ترتيب با س��هم هاي ۱۴.۵ و 
۱2.۱ درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع 
در اين ماه، واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر 
از ۸0 متر مربع، ۵۵.2 درصد از معامالت انجام شده را 

به خود اختصاص دادند.

  بيشترين رشد قيمت در منطقه 5
در مرداد سال جاري، متوس��ط قيمت يك متر مربع 
زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي شهر تهران 7.۴ ميليون تومان بود كه 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 6.۱ 
و 62.۱ درصد افزايش نش��ان مي دهد. بيشترين رشد 
متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 
منطقه ۵ )معادل ۸۱.۸ درصد( و كمترين ميزان رشد 

به منطقه ۱2 )معادل 2۵.3 درصد( تعلق دارد.

در ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، بيشترين متوسط 
قيمت يك متر مربع زيربناي مس��كوني معامله شده 
معادل ۱۵.76 ميليون تومان به منطقه يك و كمترين 
آن با 3.۱۱ ميليون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داش��ته 
است. ارقام يادشده نس��بت به ماه مشابه سال قبل به 

ترتيب ۵9.3 و 37.۴ درصد افزايش نشان مي دهند.
بر اساس گزارش بانك مركزي، در مرداد سال جاري، 
 توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر 
حس��ب ارزش هر واحد حاكي از آن است كه در ميان 
دامنه هاي قيمتي مورد بررسي،  واحدهاي مسكوني 
با ارزش 200 تا 300 ميليون تومان با اختصاص سهم 
۱۵.9 درصد، بيشترين سهم از معامالت انجام شده را 

به خود اختصاص داده اند. 
 واحده��اي داراي ارزش ۱00 ت��ا 200 و 300 ت��ا
۴00 ميلي��ون توم��ان ب��ه ترتي��ب ب��ا اختص��اص 
س��هم هاي ۱3.7 و ۱۱.۴ درص��دي در رتبه ه��اي 
 بعدي ق��رار گرفته اند. در مجموع در اي��ن ماه، حدود

۵۱.3 درصد از معامالت به واحدهاي مسكوني با ارزش 
كمتر از ۵00 ميليون تومان اختصاص داشته است.

  توپ اليحه درآمدهاي 
پايدار شهرداري در زمين مجلس

رييس كميته بودجه شوراي شهر بر لزوم برگزاري جلساتي 
با نمايندگان مجلس براي افزايش سهم شهرداري از محل 
درآمدهاي پاي��دار تأكيد كرد. به گزارش ايس��نا، مجيد 
فراهاني در مورد سرانجام اليحه راهكارهاي افزايش سهم 
ش��هرداري از درآمدهاي پايدار گفت: س��ه اليحه درآمد 
پايدار همزمان در ش��وراي عالي استان ها، يك طرح كه از 
قبل در دستور كار مجلس بود و يك اليحه جديد در مورد 
درآمدهاي پايدار هم كه از سوي دولت تقديم مجلس شده، 
در دس��ت بررسي است. وي با بيان اينكه اين سه طرح در 
دست بررسي است و بايد با هم تلفيق شود، افزود: قرار بود 
جلساتي در مجلس در مورد بررسي زواياي مختلف اين سه 
طرح و احتماال ادغام آنها برگزار شود كه از نماينده شوراي 
شهر هم براي شركت در اين جلسه دعوت شود؛ اما هنوز 
اين جلسات برگزار نشده است. فراهاني افزود: توپ افزايش 
سهم شهرداري ها از درآمدهاي پايدارها در زمين مجلس 
است و بايد نمايندگان مجلس زماني را براي بررسي نهايي 

اين سه پيشنهاد ارايه دهند.

  راه اندازي پليس دوچرخه سوار در پايتخت
رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از افتتاح 
فعاليت پليس دوچرخه سوار خبر داد و گفت: پليس هاي 

دوچرخه سوار در آينده توس��عه پيدا خواهند كرد و در 
ديگر مناطق شهر نيز فعاليت خواهند داشت.

به گزارش ايسنا، سردار محمدرضا مهماندار در حاشيه 
مراسم افتتاح طرح پليس دوچرخه سوار گفت: پليس 
راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با هدف ارتقاي فرهنگ 
عبور و مرور و روانسازي ترافيك ايجاد انضباط ترافيكي 
به ويژه در معاب��ر پرترافيك اقدام ب��ه راه اندازي پليس 
دوچرخه س��وار كرد و مرحله اول اج��راي اين طرح، در 
مناطق 6 و ۱2 با همكاري معاونت حمل و نقل و ترافيك 

شهرداري تهران اجرا مي شود.
مهماندار با بيان اينك��ه هدف از اجراي اين طرح ارتقاي 
فرهنگ عبور و مرور كاربران ترافيكي در زمينه استفاده 
از دوچرخه، برقراري نظم و ايمني ترافيك و س��هولت 
حركت در معابر و خيابان هاي منتخب مناطق 6 و ۱2، 
جلوگيري از توقف وسايل نقليه در محل هاي غيرمجاز، 
طرح كنترل ناوگان حمل و نقل عمومي بار و مس��افر، 
كاهش زمان حضور پليس در معابر پرترافيك و افزايش 
قدرت مانور ماموران پليس راهنمايي و رانندگي است، 
گفت: اين طرح در دو شيفت صبح و عصر اجرا مي شود. 
رييس پليس راهنماي��ي و رانندگي تهران بزرگ افزود: 
پليس هاي دوچرخه سوار در آينده توسعه پيدا خواهند 
كرد و در ديگر مناطق شهر نيز فعاليت خواهند داشت. 
وي با بيان اينكه ماموران پليس دوچرخه سوار مانند ديگر 

ماموران پليس راهور امكان جريمه و برخورد با تخلفات را 
نيز خواهند داشت، گفت: الزم است شهروندان با ماموران 

پليس راهور همكاري و همراهي داشته باشند.

  صدور شناسنامه براي 1.3 ميليون اصله درخت
مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران 
از شناسنامه دار شدن بيش از يك ميليون و 300 هزار 
اصله درخت با روش »تگ هاي الكترومغناطيس��ي« 
خبر داد. به گ��زارش مهر، علي محمد مختاري با بيان 
اينكه شناسنامه دار كردن درختان تهران گام موثري 
در حفاظت از آنها براي نس��ل هاي آينده است، گفت: 
براساس اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در 
شهرها مصوب شوراي انقالب اسالمي و مصوبه يك صد 
و چهلمين جلسه شوراي محترم اسالمي شهر تهران، 
وظيفه شناسنامه دار كردن الكترونيكي درختان تهران 
با استفاده از فناوري نوين )تگ الكترومغناطيسي( بر 
عهده سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران قرار 
گرفت. وي ادامه داد: در همين راس��تا، عمليات مورد 
نظر به صورت آزمايش��ي از خيابان وليعصر )عج( آغاز 
ش��د و تا مرداد ماه ۱397 بيش از يك ميليون و 3۵0 
هزار اصله از درختان شهر تهران كه داراي بن باالي 30 
سانتي متر بودند از طريق نصب تگ الكترومغناطيسي، 
شناسنامه دار شده اند. مختاري در خصوص روش كار 

اين تگ هاي الكترومغناطيس��ي گفت: اين تگ ها در 
برگيرنده يك چيپ الكترومغناطيس��ي است كه تنها 
يك ش��ماره RFID )كد شناسايي( بر روي آن ذخيره 
شده است. هر درخت توسط شماره كد شناسايي خود 
توسط دستگاه ريدر و تبلت هايي كه نرم افزار “مديريت 
درختان “ بر روي آنها نصب ش��ده تشخيص داده شده 
و از اين طريق مي توان به جزئيات شناس��نامه درخت 
از جمله آيتم هاي منطقه و نش��اني اس��تقرار درخت، 
نوع گونه گياهي، محيط بن، ارتفاع، تاج پوش��ش )به 
درصد(، ش��ادابي )به درصد(، ميزان انحراف، وضعيت 
طوقه، آفت و بيماري آن، عمليات به زراعي انجام شده 
روي درخت دسترس��ي پيدا كرد. مديرعامل سازمان 
بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران در ادامه تاكيد كرد: 
پروژه پالك كوبي الكترومغناطيسي درختان با هدف 
جمع  آوري و حفظ اطالعات درختان و بررسي وضعيت 
فعلي آنها و همچنين برنامه ريزي كالن براي آينده آنها 

به انجام مي رسد.
مختاري با اش��اره به اين موضوع كه پروژه پالك كوبي 
درخت��ان يكي از برنامه هاي حفاظت از درختان ش��هر 
تهران با تدوين استراتژي ثبت مشخصات مورفولوژيكي 
و جغرافيايي درختان است، گفت: اين فرايند در تكميل 
طرح مس��تمر حفظ درختان ارزشمند شهر و در قالب 
طرح هاي تغذيه اي، كنترل آف��ات و بيماري ها، هرس، 

آزادسازي طوقه درختان و رفع عوارض محيطي )كابل 
برق، انحراف ش��اخه و ...( به اجرا در آمده و اميدواريم با 
ادامه و تكميل اين پروژه شاهد همكاري و همياري بيشتر 
مسووالن و شهروندان گرامي براي حفاظت از درختان 

شهرمان باشيم.

  مترو به تعهدات خود در چشمه علي عمل نكرد
عضو شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به اينكه مترو 
به تعهدات خود در چشمه علي عمل نكرده است، گفت: 
بايد دوباره از مس��ووالن مترو در اين باره سوال كنيم. 
موض��وع را از طريق قوه قضايي��ه و نهادهاي ذي ربط 
پيگيري كرده و همچنين شكايت مي كنيم. به گزارش 
فارس حسن خليل آبادي، با بيان اينكه آب همچنان 
در چشمه علي كم اس��ت و از هفته گذشته نيز كمتر 
شده اس��ت، گفت: آنقدر كه مترو ساز دهل زد كه آب 
را به چش��مه علي بازگشته اين طور نبوده است. هنوز 
آب به چشمه علي به درس��تي بازنگشته است .مترو 
آب بندي هاي الزم را در تونل انج��ام نداده و كوتاهي 
كرده است. عضو ش��وراي اسالمي شهر تهران با اشاره 
به اينكه مترو به تعهدات خود عمل نكرده است، گفت: 
بايد دوباره از مسوولين مترو در اين باره سوال و پيگيري 
كنيم موضوع را از طريق قوه قضاييه و نهادهاي ذيربط 

پيگيري كرده و همچنين شكايت مي كنيم.

آگهي مناقصه عمومي )يك مرحله اي( 
SZ/97/0544/موضوع: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره م ع

مربوط به: انجام خدمات تهيه و تامين وسائط نقليه سنگين 
 و تهيه و تامين وسائط نقليه عمومي مورد نياز ترابري در منطقه عملياتي نار و كنگان 

شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي به مركزيت شيراز در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را مطابق با مشخصات و شرايط كلي از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي )همراه با انجام ارزيابي كيفي( واگذار نمايد. 
۱- موضوع مناقصه: انجام خدمات تهيه و تامين وسائط نقليه سنگين و تهيه و تامين وسائط نقليه عمومي مورد نياز ترابري در منطقه عملياتي نار و كنگان 

sz/97/0۵۴۴/2- شماره مناقصه: م ع
3- نوع مناقصه: عمومي يك مرحله اي 
۴- مدت انجام كار: يك سال مي باشد. 

۵- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: به مبلغ 900/000/000 )نهصد ميليون( ريال كه بايستي به يكي از دو صورت زير ارائه گردد و همچنين در صورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان ۱0 درصد بار مالي 
ساليانه پيمان 

الف( ارائه رسيد وجه صادره از سوي حسابداري كارفرما مبني بر واريز مبلغ فوق الذكر 
ب( ارائه ضمانتنامه بانكي به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت )90 روز( معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم كارفرما براي مدت )30 روز( ديگر قابل تمديد باشد. 

6- محل اجرا: منطقه عملياتي نار و كنگان 
7- مهلت تحويل مدارك )رزومه(: حداكثر تا ۱۴ روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم. 

۸- آدرس پستي محل تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي: شيراز- بلوار كريمخان زند- نبش كوچه پروانه- ساختمان شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي- طبقه ششم- اداره امور پيمان ها- واحد 607
9- تلفن: 07۱32۱3۸396- 07۱32۱3۸۴73 

۱0- شرايط:
۱-۱0- داشتن شخصيت حقوقي و ارائه مدارك ثبت شركت )اساسنامه، آگهي تاسيس روزنامه رسمي، آخرين تغييرات(

2-۱0- ارائه گواهينامه كد اقتصادي، شناسه ملي و كد پستي.
3-۱0- گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه و اجتماعي كه داراي اعتبار باشد.

۴-۱0- گواهينامه تاييد صالحيت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينه مربوطه كه داراي اعتبار باشد.
۵-۱0- برآورد نهايي كارفرما به همراه صورتجلسه قبل از تسليم پيشنهاد نرخ به شركتهاي واجد شرايط ابالغ مي گردد و تاريخ بازگشايي پاكات حداكثر ظرف ده روز از تاريخ صورتجلسه قبل از پيشنهاد نرخ مي باشد و شركت در جلسه 

بالمانع مي باشد.
6-۱0- ارائه آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي

 از كليه اش��خاص حقوقي واجد ش��رايط بند ۱0 دعوت به عمل مي آيد بالفاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر س��ه روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت اخذ پرسش��نامه و مدارك استعالم ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي
 contract.szogpc.com قسمت مناقصات مراجعه و ثبت نام نمايند و پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي بايست ضمن بارگزاري نامه اعالم آمادگي پرسشنامه تكميل شده به همراه مدارك مورد نياز مندرج در صفحه دوم 
پرسشنامه در قالب يك زونكن تا تاريخ مشخص شده به نشاني باال تحويل نمايند. الزم به توضيح است كه پس از ارزيابي كيفي پيمانكاران، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارائه مدارك پس از 

مهلت مقرر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

نوبت اول
شماره مجوز: 1397-2501

شركت نفت مناطق مركزي اريان 
شركت بهره ربداري نفت و گاز زاگرس جنوبي 

)سهامي خاص(

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده :۱۱2۵/9/96 
  وقت رسيدگی روز ۱9 ماه ۸ سال 97 ساعت ۱۵:00 

 خواهان : مال محمد مقبول رسولی  
خوانده : بسم اله محمدی 

 خواسته : مطالبه وجه )جهت استماع شهادت شهود(
خواهان دادخواس��تی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه نهم ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يک 
نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهم رسانند .چنانچه بعدا 

ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دبير شعبه نهم شورای حل اختالف شهريار  م الف /۱7۴7

آگهی مزايده مال غير منقول در مرحله
پرونده کالسه 96۱603 صادره از شعبه دوم حقوقی شهريار آقای جعفر محمدی اصل و عليه آقای محمدعلی سجادی بهره ور بخواسته 
مطالبه به مبلغ ۵/233/699/999 ريال اصل خواس��ته و مبلغ 222/۴۸۵/000 ريال نيم عشر دولتی که پس از طی مراحل قانونی و 
ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک توقيفی به مبلغ 6/200/000/000 ريال ارزيابی گرديده که سپس مقرر 
گرديد در روز يکش��نبه تاريخ 97/6/۱۸ از ساعت ۱0 الی ۱۱ در محل تهران ، شهرستان شهريار، شهرک اداری قسمت اجرای احکام 
مدنی دادگس��تری ش��هريار از طريق مزايده عمومی به فروش برس��د و آدرس ملک مورد نظر واقع در شهريار شهرک مريم ، خيابان 
طالقانی ، نبش کوچه مومن ، سوپر مارکت مهر می باشد لذا طالبين می توانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطالع و هماهنگی اين 
اجرا از اموال توقيفی بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسی 
شروع و هر کسی باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و ۱0% از کل مبلغ فروش فی المجلس از خريدار 
اخذ و باقی پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هر گونه اعتراضی از خريدار اخذ سند ملک بنام وی منتقل خواهد شد. مشخصات 

ملک توقيفی به شرح زير می باشد.
ششدانگ عرصه و اعيان يک باب واحد تجاری واقع در سمت مرکزی طبقه همکف به مساحت ۴2/۱3 متر مربع به پالک ثبتی ۱99۴3 
فرعی از ۴6 اصلی )قطعه 6 تفکيکی ( بانضمام بالکن تجاری به مساحت ۱۴/2 متر مربع واقع در نيم طبقه فوقانی طبقه همکف يک باب 
انباری تجاری به مساحت 63/2 متر مربع واقع در زيرزمين شايان ذکر است پالک مذکور طبق سند رهنی شماره ۱۱۸6 دفترخانه اسناد 
رسمی در رهن بانک مسکن قرار گرفته است و ارزش ريالی ششدانگ واحد تجاری با امتيازات و مشخصات فوق الذکر و قدرالسهم از عرصه 
و ساير مشترکات بدون کسر ديون و مراتب بازداشتی احتمالی و در رهن بودن جهت پايه مزايده 6/200/000/000 ريال ارزيابی گرديد.

ضمنا مبلغ کارشناسی به مبلغ 6/200/000/000 ريال می باشد و چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديد مزايده در فردای 
همان روز و ساعت انجام خواهد شد.

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهريار م الف/۱7۴9

گواهی حصر وراثت
آقا/خانم ليدا راعی دارای شناسنامه شماره ۱07 به شرح دادخواست به کالسه ۱969 از اين شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده شد که شادروان رحمانيه محتشم زاده اردکانی به شناسنامه ۱90 در تاريخ 96/۱0/۱۱ اقامتگاه دائم خود بدرود 

زندگی گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
محمد راعی فر  ش ش  22۵  ت ت  ۱327 پسر
غالمرضا راعی فر ش ش ۴06 ت ت ۱3۴7 پسر

محمدرضا راعی فر ش ش ۴92 ت ت ۱333 پسر
مينا راعی عز آبادی ش ش ۵۱7 ت ت ۱337 دختر

ليدا راعی  ش ش ۱07 ت ت ۱3۴2 دختر
اينکه با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی 

نزد آن باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
دبير شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان شهريار م الف/۱7۵2

آگه��ی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی امالک و س��اختمان های فاقد س��ند 
رسمی مصوب سال ۱390/09/20

برابر رای شماره ۱3976030۱0۵700323۵  مورخ 97/۵/23 صادره از هيات رسيدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی ، امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱390/9/20 تصرفات آقای رحمان پاک نيت  فرزند رجبعلی 
بصورت ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت ۱0۵/0۴ مترمربع قسمتی از پالک 36 فرعی از ۵0 – اصلی واقع 
در شهرس��تان شهريار محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتی ششدانگ يک قطعه باغ غير محصور تقريبا پنج ششم يک جريب 
بشماره پالک ۵0/36 اصلی واقع در کرشته شهريار از طرف خانم نرجس صبيه علی اکبر در سال ۱3۱0 تقاضای ثبت شده بعدا برابر 
سند 6۴76-۱3۵6 دفتر دو کرج مع الواسطه بنام ابوالقاسم رهگذر انتقال يافته است تحديد حدود آن بصورت حدی به حدی معمول 
و نس��بت به قطعاتی از پالک مذکور بنام اشخاص سند مالکيت صادر شده اس��ت لذا هيات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور 
و نيز ماده ۱3 آيين نامه اجرايی آن مصوب 9۱/۴/2۵ نس��بت به صدور سند مالکيت بنام متصرف فوق الذکر اقدام شود و بدينوسيله 
مفاد رای صادره به مالک و نيز اش��خاص ذينفع جهت اطالع آگهی تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف 
مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهريار تسليم و رسيد آن را دريافت دارند بديهی است در صورت 
عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدر سند مالکيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکيت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ چاپ نوبت اول:97/06/07 ،  تاريخ چاپ نوبت دوم:97/06/22

رييس ثبت اسناد و امالک کشور- سيدمرتضی موسوی م الف /۱7۴۱

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم مجيد ثامنی 
خواهان آقای سيد سجاد سيد موسوی دادخواستی به طرفيت خوانده آقای مجيد ثامنی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به 
تنظيم سند رسمی ملک و تنظيم سند انتقال يک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی ۴7/296۸ مقوم به ۵0/000/000 ريال و .. مطرح 
که به اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 97099۸26۴0200۴۱7 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار ثبت 
و وقت رسيدگی مورخ ۱397/09/۱۱ ساعت ۸:30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
مجيد ثامنی ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار- رهيار روميانی م الف/۱7۴۴

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده 227/9/97 

وقت رسيدگی : روز 2۴ ماه 7 سال 97 ساعت ۱۵:00 
خواهان :وحيد رضايی 

 خوانده : مسلم فرزين پور  
خواسته : مطالبه وجه )جهت استماع شهادت شهود( 

خواهان دادخواستی تسليم دادگاهها عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه نهم ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در 
يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی 

بوسيله آگهی الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دبيرشعبه نهم شورای حل اختالف شهريار م الف /۱7۴۵

در شهر                                                                                                                                                                                                                                                                           
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سكاندار صنعت، معدن وتجارت طي نامه اي به رييس بانك مركزي اعالم كرد

۳۴۷۹ كاالي وارداتي معاف از مابه التفاوت ارزي 
تعادل      

فهرس��ت ۳۴۷۹ قل��م كاالي وارداتي مع��اف از پرداخت 
مابه التفاوت ارزي اعالم شد. اواسط مراد ماه سال ۹۷، دولت 
با ارايه جديدترين بسته ارزي، طي مصوبه اي اعالم كرد كه 
كاالهاي وارد شده به گمرك كه پيش از ابالغ بسته جديد 
ارزي با نرخ دالر رس��مي ۴۲۰۰ توماني وارد ش��ده بودند، 
بايد براي ترخيص كاالهاي خ��ود از گمرك مابه التفاوت 
نرخ ارز دولتي تا نرخ ارز بازار ثانويه را به س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان پرداخت كنند. اما اين 
مصوبه چالش برانگير، منجر به يك مناقش��ه جدي ارزي 
بين دولت و تجار تبديل شد وموجي از اعتراضات از سوي 
توليدكنندگان و واردكنندگان را در پيداشت. به طوري كه 
روساي اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران هر كدام در نامه هايي 
جداگانه ازدولتمردان خواس��تار اصالح اين مصوبه ارزي و 
مستثنا شدن مواد اوليه، تجهيزات و ماشين آالت خطوط 
توليد و همچنين كاالهاي شركت هاي داراي قرارداد معتبر 
با واحدهاي توليدي شدند. اين اعتراضات هيات دولت را بر 
آن داشت تا در تصميم خود تجديد نظر كند و وزير صنعت، 
معدن وتجارت ني��ز وعده داد تا تمهيدات��ي در اين حوزه 
انديشيده شود. از همين رو، بر اساس تازه ترين مصوبه هيات 
وزيران »ماش��ين آالت، تجهيزات، قطعات يدكي خطوط 
توليد و مواد ش��يميايي و مصرفي خط توليد و طرح هاي 
مرتبط با هر يك از دستگاه هاي اجرايي با تشخيص وزارتخانه 
ذي ربط، مواد اوليه وارداتي قطعات و ملزومات موردنياز كه 
محصول نهايي آن با نرخ ارز رسمي قيمت گذاري مي شود 
و مواد اوليه دارو، تجهيزات پزشكي و قطعات لوازم يدكي 
و ملزومات آن به تش��خيص وزارتخانه ه��اي ذي ربط« از 
پرداخت مابه التفاوت معاف هستند. حال در همين راستا، 
وزير صنعت، معدن وتجارت روز گذش��ته با ارسال نامه اي 
به ريي��س كل بانك مركزي، فهرس��ت ۳۴۷۹ قلم كاالي 
وارداتي معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد 

را اعالم كرد.

   ماجراي يك مصوبه ارزي؟ 
پس از ابالغ بس��ته جديد ارزي در ۱۶ مردادماه ۹۷، برخي 
از كاالهايي كه تا پيش از اين مش��مول دريافت ارز دولتي 
۴۲۰۰ توماني براي واردات بودند، بايد از بازار ثانويه تامين 
ارز مي كردند. اما نوسان قيمت در بازار ارز موجب شد تا نرخ 
اين پول كاغذي در ب��ازار دوم از مرز 8 هزار تومان هم گذر 
كن��د. از اين رو، دولت تصميم گرفت به منظور جلوگيري 
از ايجاد رانت هاي جدي��د، تمامي كاالهايي كه پيش تر با 
دريافت ارز دولتي وارد شده بودند اما هنوز ترخيص نشده و 
در گمرك مانده اند، را مشمول پرداخت مابه التفاوت ارزي 
كند. براساس بند 5 مصوبه اي كه دولت ابالغ كرد، كاالهاي 
وارد ش��ده به گمرك كه پيش از ابالغ بسته جديد ارزي با 
نرخ دالر رسمي ۴۲۰۰ توماني وارد شده بودند، بايد براي 
ترخيص كاالهاي خود از گمرك مابه التفاوت نرخ ارز دولتي 

تا نرخ ارز بازار ثانويه را به سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان پرداخت مي كردند. 

بر همين اس��اس، س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان 
وتوليدكنندگان مكلف كرد از زمان ابالغ اين مصوبه، يعني 
۱۶ مردادماه سال۹۷، ارز اين گروه كاالها يعني گروه كااليي 
اول و دوم را ك��ه ي��ا به صورت بانكي يا در س��امانه »نيما« 
تامين ش��ده و ترخيص آنها صورت نپذيرفته، ضمن اخذ 
مابه التفاوت »نرخ ارز زمان پرداخت« و »ن��رخ ارز در بازار 
در زمان ترخيص« و با رعايت ساير ضوابط نسبت به صدور 
مجوز ترخيص به گمرك اقدام كند. از آنسو، گمرك ايران نيز 
اعالم كرد كه صرفا مجري مقررات و ضوابط تجارت خارجي 
بوده و ملزم به انجام تشريفات گمركي و ترخيص كاال پس 
از اخذ مجوزهايي است كه وفق مصوبات بر عهده گمرك 
گذاشته شده است. ماجرا اما به همين جا ختم نشد و اين 
مصوبه چالشي مورد اعتراض توليدكنندگان و واردكنندگان 
قرار گرفت. به طوري كه روساي اتاق هاي بازرگاني ايران و 
تهران هر كدام در نامه هايي جداگانه ازدولتمردان خواستار 
اصالح اين مصوبه ارزي شدند. غالمحسين شافعي، رييس 
اتاق ايران با ارسال نامه هاي جداگانه به معاون اول و معاون 
اقتصادي رييس جمهور، مطالب��ه بخش خصوصي براي 
مستثنا شدن مواد اوليه، تجهيزات و ماشين آالت خطوط 
توليد و همچنين كاالهاي شركت هاي داراي قرارداد معتبر 
با واحدهاي توليدي را ارايه كرد. پيرو اين مطالبات، در جلسه 

هيات دولت اين مسائل موردبررسي قرار گرفت.
 البته حميد حسيني عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
بر اين باور اس��ت ك��ه در اين وضعي��ت خطير اقتصادي 
بازتوزيع مابه التفاوت قيمت ارز در بازار مي تواند شرايط 
را براي بهبود اندك وضعي��ت اقتصادي و بيرون آمدن از 
شوك فراهم كند، اما بايد توجه داشت اين بازتوزيع بايد 
به روش هايي صورت گيرد كه در وهله نخست كمترين 
اثرات تورمي را به همراه داشته باشد و دوم اينكه هدف دارد 
مانع از سقوط قدرت خريد خانوارهاي ايراني شد. به گفته 
او، بازتوزيع مابه التفاوت نرخ ارز در صادرات پتروشيمي ها 
و محصوالت فوالدي و معدني بخش��ي از مش��كالت را 
برطرف مي كند. در مقابل برخي ديگر، نيز بر اين باورند كه 
اين مصوبه ارزي ممكن اس��ت منجر به افتادن در چرخه 

خطاي توزيع رانت شود.
از آنسو، براساس تصميماتي كه در جلسه هيات وزيران 
در پاي��ان مردادماه ۹۷ گرفته ش��د، مصوبه جديد دولت 
براي تعيين تكليف كاالهاي وارداتي در خصوص پرداخت 
مابه التف��اوت ارزي اب��الغ ش��د. بر اس��اس مصوبه اخير 
هيات وزيران ماش��ين آالت، تجهي��زات، قطعات يدكي 
خط��وط توليد و مواد ش��يميايي و مصرفي خط توليد و 
طرح ه��اي مرتبط با ه��ر يك از دس��تگاه هاي اجرايي با 
تشخيص وزارتخانه ذي ربط، مواد اوليه وارداتي قطعات 
و ملزوم��ات موردنياز ك��ه محصول نهايي آن ب��ا نرخ ارز 
رسمي قيمت گذاري مي شود و مواد اوليه دارو، تجهيزات 

پزشكي و قطعات لوازم يدكي و ملزومات آن به تشخيص 
وزارتخانه ه��اي ذي ربط از پرداخ��ت مابه التفاوت معاف 
هس��تند.  همچنين بند پنجم اين مصوبه به ش��رح زير 
اصالح ش��د: در مواردي كه تامين ارز بابت گشايش اعتبار 
اسنادي، ثبت برات اس��نادي و حواله ارزي پيش از تاريخ 
۹۷/5/۱۶ از طريق بانك يا س��امانه نيما پذيرفته شده اما 
كاالي مربوط ترخيص نشده باشد )جز كاالهاي موضوع بند 
يك تصويب نامه ياد شده( بانك عامل موظف است با اخذ 
تعهدنامه از واردكننده مبني بر پذيرش پرداخت مابه التفاوت 
نرخ ارز زمان تامين تا نرخ ارز بازار )بازار ثانويه( زمان ترخيص 
كاال معادل ۲8 هزار ريال به ازاي هر دالر )و متناسب نسبت 
به ديگر ارزها( نسبت به صدور اعالميه تامين ارز به عنوان 
گمرك ايران )مجوز ترخيص كاال( اقدام كند. رفع تعهد ارزي 
براي اين گروه واردكنندگان موكول به ارايه پروانه گمركي 
و همچنين پرداخت مابه التفاوت ياد شده به بانك عامل )و 
واريز به حس��اب خزانه داري كل كشور( و حداكثر تا ۶ ماه 
از تاريخ ترخيص است. همچنين در مواردي كه متقاضي 
از پرداخت مابه التفاوت اجتناب كند بانك عامل بايد ضمن 
معرفي واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي مراتب را 
به بانك مركزي ايران منعكس كرده تا از تخصيص و تامين 
ارز براي موارد آتي جلوگيري ش��ود. البته برخي از فعاالن 
اقتصادي طي روزهاي اخير عنوان كردند، اصالحيه  اي كه 

دولت در مورد بند 5 صادر كرد، هنوز به گمركات ابالغ نشده 
و كاالها همچنان در گمركات بالتكليف هستند و در عين 
حال، شرط و شروطي را در اين اصالحيه مقرر كرده كه باز 
هم چنين به نظر  مي آيد كه دولت  مي خواهد فعاالن قانوني 
و شناس��نامه دار را به نوعي جريمه كند. در واقع طبق اين 
اصالحيه، اگر فعاالن اقتصادي نتوانند ظرف ۶ ماه بدهي 
خود را به بانك ها پرداخت كنن��د، بانك ها مجاز خواهند 
بود كه به س��ازمان تعزيرات حكومتي شكايت ببرند. اين 
رويه، مشكالت جدي براي فعاالن اقتصادي ايجاد خواهد 
كرد. آنها بر اين باورند با شروطي كه دولت براي استفاده از 
معافيت اصالحيه بند 5 قائل شده، گويي چيزي تغيير نكرده 
است، اين در حالي است كه انتظار مي رفت تا دولت بند 5 را 
بطور كلي حذف  مي كرد و چنانچه كسي برخالف قوانين 
موجود، اقدامي به انجام  مي رس��اند، با آن برخورد قانوني 

صورت  مي گرفت.
اما در همين راستا، روز گذشته محمد شريعتمداري، وزير 
صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه  رسمي به عبدالناصر 
همتي، رييس كل بانك مركزي فهرست اقالم وارداتي معاف 
از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد را اعالم كرد. اين 
فهرست شامل ۳۴۷۹ رديف تعرفه بوده و طبق بخشنامه هاي 
قبلي با اجازه دستگاه هاي مرتبط از پرداخت مابه التفاوت 

ارزي معاف خواهند بود.

از آنسو، رييس سازمان توسعه تجارت ايران نيز طي اظهاراتي 
گفته بود: فهرست اين كاالها به شرط آنكه وزارتخانه هاي 
متولي؛ يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد 
كش��اورزي و وزارت بهداش��ت، درمان وآموزش پزشكي 
تنظيم بازار را تضمين كنند، مي تواند افزوده ش��ود؛ يعني 
اگر وزارتخانه اي بتواند كااليي به فهرست ابالغ شده اضافه 
كند كه مانند ديگر كاالهاي اساسي توانايي كنترل تنظيم 
بازار را از مبدا تا سفره مردم داشته باشد، منعي در اين زمينه 
وجود نخواهد داش��ت. بنابه اظهارات خس��روتاج، وزارت 
جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن وتجارت فهرست 
كاالهاي خود را به  روز نكرده و چيزي به آن اضافه نكرده اند، 
اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برخي اقالم را 
به كاالهاي اساسي مورد نظر خود اضافه كرده، كه از اين به 
بعد نيز امكان آن وجود خواهد داشت. البته متولي سازمان 
توسعه تجارت، پيش تر درباره اين مساله بااشاره به اينكه 
ممكن است كاالهاي مشمول ارز دولتي با تغييراتي مواجه 
شود، گفته بود كه در فرآيند ثبت سفارش وزارت بهداشت 
و درمان دو ليست وجود دارد كه ليست اوليه آن شامل 55۰ 
تعرفه در انتهاي فهرست كاالهاي اساسي است كه اعالم شد 
اما دولت در مصوبه خود تاكيد كرده »كاالهايي ارز دولتي 
دريافت كنند كه بتوان از ابتدا تا انتها آنها را كنترل كرد تا 

تخلف و سود جويي در اين ميان شكل نگيرد«. 

در نشست متوليان تجاري با اعضاي فراكسيون توسعه صادرات مجلس واكاوي شد

فرماندهي 4 عامل درتوسعه صادرات
گروه تجارت      

متولي دستگاه تجاري ايران در يك هم انديشي با 
اعضاي هیات مديره فراکس�یون توسعه صادرات 
مجلس شوراي اسالمي به بررسي وتبیین راهكارهاي 
توس�عه ص�ادرات غیر نفت�ی پرداخ�ت. مجتبي 
خسروتاج در اين نشست ضمن واكاوي چالش هاي 
تجارت خارجي، روند افزايش�ي وتنوع صدور كاال 
به مقاص�د صادراتي اي�ران در س�ال 97 را بیانگر 
تمرکززدايی از ص�ادرات چند قلم کاال عنوان كرد. 
البته پیش بیني او، از وضعیت تجارت خارجي كشور 
تا پايان سال 97، نشان از کاهش واردات و افزايش 
صادرات دارد. ام�ا از نگاه متولیان ح�وزه تجارت، 
»تنش زدايی بین المللی برای توس�عه صادرات«، 
»جلوگیری از کاهش بازارهای صادراتی«، »تسهیل 
برقراری روابط بانکی برای صدور ضمانت نامه ها« و 
»سرمايه گذاری ساالنه 65 میلیارد دالر« را مي توان 
4 فاكتور اثر گ�ذار در تحقق رش�د 21.7 درصدی 
صادرات در برنامه شش�م توس�عه عنوان كرد. اما 
مهم ترين چالش ح�وزه تجارت اي�ران را مي توان 
همان »بحران نبود ش�ركت هاي بزرگ صادراتي« 

دانست كه بايد تدبیري در اين زمینه انجام شود. از 
آنسو، بهارستاني ها در اين نشست، بر اين باور بودند 
كه توسعه صادرات نیازمند الزاماتي چون »تولیدات 
باکیفیت  و رقابت پذير و همچنین تعامل با کشورهای 

مختلف براي صدور كاالهاي ايراني« است. 

نشست رييس سازمان توس��عه تجارت ايران با تعدادی از 
اعضای هيات مديره فراکس��يون توسعه صادرات مجلس 
شورای اسالمی، با هدف توسعه صادرات غير نفتی برگزار شد. 
در اين نشست، مجتبی خسروتاج، رييس سازمان توسعه 
تجارت ايران گزارشی از وضعيت صادرات کشور با تاکيد بر 
مسائل کالن ارزی و مشکالت حوزه صادرات ارائه داد و گفت: 
در ۴ ماه منتهي به تير سال ۹۷ به ارزش ۱5.۴ ميليارد دالر 
صادرات انجام شده که نسبت به ۱۳.۴ ميليارد دالر مدت 
مشابه سال گذشته ۱۴.۷ درصد رشد داشته است. در همين 
مدت به ارزش ۱5 ميلي��ارد دالر واردات صورت گرفته كه 
نسبت به ۱5.8 ميليارد دالر در مدت مشابه سال گذشته 
حدود ۴ درصد کاهش ارزشی مشاهده می شود. به گفته او، 
از اين مقدار ۴.۶ ميليارد دالر صادرات پتروشيمی، نزديک 
۱.8 ميليارد دالر ميعانات گازی و در بخش ساير کاالها نيز ۹ 

ميليارد دالر بوده است. بنابه اظهارات خسروتاج، تراز تجاری 
۴ ماه منتهي به تير سالجاری مثبت ۲۷۱ ميليون دالر است 
در حالی که تراز تجاری مدت مشابه سال گذشته منفی ۲.۳ 
ميليارد بود. به گفته او، حجم تجارت در همين بازه زماني، ۳۰ 
ميليارد دالر برآورد شده که سال گذشته اين رقم ۲۹ ميليارد 
دالر بوده است و اگر با همين روند ادامه يابد حجم تجارت 
خارجی در بخش غير نفتی به حدود ۹۰ ميليارد دالر خواهد 
رسيد. در عين حال براساس تازه ترين آمارهاي تجارت ايران 
در پنج ماهه نخست سال جاری، در بخش صادرات غير نفتی 
كشور به ارزش ۱۹ ميليارد و ۳۱8 ميليون دالر و در بخش 
واردات به ارزش ۱8 ميلي��ارد و 8۹۳ ميليون دالر صورت 
گرفته است. به اين ترتيب تجارت ايران نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، با افزايش ۱۳.۷ درصدی در بخش صادرات و 
کاهش ۹.۶۶ درصدی در بخش واردات از نظر ارزش دالری 
همراه بوده اس��ت. بنابه اظهارات خسروتاج، افزايش رشد 
صادرات غيرنفتي، بيانگر دغدغ��ه ما برای تمرکززدايی از 
صادرات چند قلم کاال است. او همچنين با اشاره به اين که۲۰ 
کشور اصلی هدف صادرات، ۹۰ درصد صادرات ايران را به 
خود اختصاص داده اند، گفت: در سال گذشته رقم صادرات 
به ۲۲ کشوری که در آنها رايزن بازرگانی مستقر است به ۳۱ 

ميليارد دالر رسيد که نزديک ۶5 درصد سهم صادرات کشور 
را شامل مي شد. البته پيش بينی متولي دستگاه تجاري 
كشور از وضعيت تجارت كش��ور تا پايان سال ۹۷ نشان از 
کاهش واردات و افزايش اميدوارکننده ای در صادرات دارد.  
در ادامه اين نشست، علي اكبر کريمی، رئيس فراکسيون 
توسعه صادرات مجلس شورای اسالمی با تاکيد بر ضرورت 
ايجاد شرکت های تخصصی مديريت صادرات برای رونق 
صادرات، گفت: بايد ظرفيت س��ازی مناس��بی در حوزه 
صادرات ايجاد كرده و در جريان بررسی برنامه ششم توسعه 
نيز، به موضوع جايزه های صادراتی توجه شود. سيدمهدي 
فرش��ادان، ديگر عضو هيات رئيس��ه فراکسيون توسعه 
صادرات مجلس نيز گفت: بايد با رفع بروکراسی های دشوار 
اداری بس��تر صادرات را فراهم كرد. علي  اکبری نماينده 
مردم شيراز در مجلس شورای اسالمی در اين جلسه گفت: 
در حال حاضر در روند ثبت سفارش��ات در شهرس��تان ها 
مشکالتی ايجاد ش��ده که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بايد به اين موضوع رسيدگی کند. علی ابراهيمی نماينده 
مردم شازند در مجلس نيز گفت: برای توسعه صادرات بايد 
به الزاماتی مانند توليدات باکيفيت و رقابت پذير و تعامل با 
کشورهای مختلف زمينه توس��عه صادرات را فراهم کرد. 

البته مسئوالن دست اندرکار صادرات بايد با جلوگيری از 
صادرات کاالهای بی کيفيت از تبليغ منفی عليه محصوالت 
ايرانی پيشگيری کنند. معاون سازمان توسعه تجارت ايران 
نيز با برشمردن مش��کالت حوزه صادرات و نياز به رفع آن 
برای تحقق رشد ۲۱.۷ درصدی صادرات غيرنفتی گفت: 
»تنش زدايی بين المللی برای توسعه صادرات و جلوگيری 
از کاهش بازارهای صادراتی، تسهيل برقراری روابط بانکی در 
خصوص خدمات فنی و مهندسی برای صدور ضمانت نامه ها 
و سرمايه گذاری ساالنه ۶5 ميليارد دالر« از پيش شرط های 
تحقق صادرات ۲۱.۷ درصدی است. محمدرضا مودودي 
افزود: ما در کشور با بحران نبود شرکت های بزرگ صادراتی 
روبه رو هستيم و اغلب توليدات شرکت ها در حد ملی، محلی 
و منطقه ای هستند. ظرفيت سازی برای توسعه صادرات 
انجام نداده ايم که در اين زمينه الزم است مجلس پروژه های 
ملی صادراتی تعريف کند. او گفت: مشوق های صادراتی به 
صورت پايدار تامين نشده و هر س��ال با وجود اعالم اعداد 
بزرگ پرداخت ها کافی نيست. او افزود: امسال نيز مقرر شد 
از ي��ک درصد از محل تعرفه موثر از واردات کاال غير از مواد 
اوليه و دارو مشوق صادراتی پرداخت شود که تاکنون رقم 

ناچيز ۲۰ ميليارد پرداخت شده است.

 جلسه دولت و مجلس
براي ساماندهي قيمت خودرو

ايسنا     عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي از نشست مشترك كميسيون صنايع 
و معادن مجلس شوراي اس��المي و وزير و معاونان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين وزارتخانه خبر 
داد و افزود: محور نشست ، افسارگسيختگي قيمت 
خودرو و ريشه هاي پديدآمدن آن است. سيد مهدي 
مقدسي گفت: در پي افزايش قيمت خودرو طي چند 
هفته گذشته، با وزير و معاونان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در محل اين وزارتخانه نشس��ت مشترك 
داريم. نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسالمي 
خاطرنش��ان كرد: به نظر مي رس��د خودروسازان از 
فرصت تحري��م براي رفع مشكالت ش��ان و ديكته 
كردن خواسته هاي نابه حق شان نهايت سوء استفاده 
را مي كنند و اين مردم هستند كه تاوان هزينه تمام 
شده و سرباري توليد و سوء مديريت آنها را مي دهند. 
او افزود: البته نظرات منطقي خودروسازان در خصوص 
نوسانات نرخ ارز قابل قبول است، اما موارد غيرمعقول 

به هيچ وجه قابل قبول نيست و بايد اصالح شود.

 واكنش وزير صنعت
 به ماجراي احتكار خودرو

وزير صنعت، معدن وتج��ارت در واكنش به خبر 
احتكار خودرو در حساب شخصي خود در توييتر 
نوشت: »روزانه بيش از ۳هزار خودرو در كشور توليد 
مي شود و طي هفت روز تحويل خريداران مي شود، 
با وجود نهادهاي نظارتي متعدد )سامانه هاي ۱۲۴، 
۱۱۰و ۱۳5(، تامين پاركين��گ براي احتكار اين 
تعداد )روزي ۱8۰۰۰م( و جريمه تاخير در تحويل، 
احتكار خودرو منطقي نيست. با اين حال اگر اطالع 

دقيقي دهيد بررسي مي شود«.

 مهلت سازمان استاندارد 
به خودروسازان 

ايرنا      رييس س��ازمان ملي استاندارد گفت: براي 
خودروس��ازاني كه براي گذراندن اس��تانداردهاي 
85گانه برنامه داشته باشند، به منظور كمك به توليد 
در شرايط كنوني و مواجهه با تحريم ها مهلت زماني 
پيش بيني مي شود. نيروه پيروزبخت با اعالم اينكه 
برنامه هاي اين سازمان براي اجراي استانداردهاي 
خودرويي تغيير نكرده، گفت: از ابتداي دي ماه ۹۷ 
چنانچه محرز ش��ود كه خودرويي استانداردهاي 
مورد نظر را ندارد، توليد آن متوقف مي شود. به گفته 
او، از تيرماه امسال، ۶۳ استاندارد خودرويي در نظر 
گرفتيم كه خودروها بر مبناي آن ارزيابي مي شوند 
و از دي ماه به 85 استاندارد افزايش مي يابد و پس از 
آن خودروها را بر مبناي اين اس��تانداردها بازرسي 
مي كنيم و چون اين بازرسي ها بايد  به ترتيب انجام 

شود، زمان آن مشخص نيست. 

افزايش صدور مجوزهاي 
تاسيس صنعتي 

شاتا      براساس گزارش عملكرد فصل بهار ۹۷ در 
بخش صنعت، تعداد مجوزهاي تاس��يس در اين 
بخش نسبت به سال گذشته با رشد ۲۶.۴ درصدي 
رو به رو بوده است. مطابق آمار،  در مدت مشابه سال 
گذشته ۳ هزار و ۶۲۷ مجوز براي تاسيس در بخش 
صنعت صادر ش��ده كه اين رقم امسال به ۴هزار و 
58۶ مجوز افزايش يافته اس��ت. از س��وي ديگر، 
ميزان ايجاد اشتغال از طريق صنعت در فصل بهار 
نسبت به سال گذشته ۲۹.5 درصد رشد داشت. با 
توجه به رشد مجوزهاي صادره، تعداد ۱۰۴هزار و 
۳8۶ نفر از طريق اين واحدهاي صنعتي مشغول 
به كار خواهند شد كه همين آمار در سال گذشته 
8هزار و ۶۲۱ نفر بوده است. در همين راستا باتوجه 
به افزايش تعداد مجوزهاي صادره،  ميزان اشتغال از 
طريق صنعت هم رشدي ۲۹.5 درصدي نسبت به 
سال گذشته داشته است. همچنين مطابق آمارها، 
در اين بازه زماني با توجه به رشد مجوزهاي صادره 
تع��داد ۱۰۴هزار و ۳8۶ نف��ر از طريق مجوزهاي 
صادر شده مش��غول به كار خواهندشد كه همين 
آمار در سال گذشته 8 هزار و ۶۲۱ نفر بوده است. 
بنا بر همين آمار، سرمايه گذاري در بخش صنعت 
با توجه به رشد جوازهاي تاسيس تا ۳۷۱۰۷۷.۹ 
ميليارد ريال محقق خواهد ش��د كه آمار مش��ابه 
در سال گذش��ته ۳۰۲۲۳8.۱ ميليارد ريال بوده 
است. بنابراين سرمايه گذاري در بخش صنعت با 
رش��د ۲۲.8 درصدي مواجه خواهدشد. از آنسو، 
بررس��ي هاي تفكيكي استان ها نش��ان مي دهد، 
صدور مجوزهاي صنعتي به ترتيب در دو اس��تان 
»خراسان رضوي و فارس« بيش از ديگر استان هاي 
كشور اس��ت. براس��اس آمارها، تعداد مجوزهاي 
صادرشده صنعتي در استان خراسان رضوي ۳۷۰ 
و در استان فارس ۳۱8 مجوز در فصل بهار سال ۹۷ 
بوده، كه همين آمار درسال ۹۶ عدد براي خراسان 
رضوي ۳۶۰ فقره مجوز و براي استان فارس ۲۶۷ 
فقره را نش��ان مي دهد. مقايسه آمار ارايه شده نيز 
نش��ان مي دهد، در خراس��ان رضوي ۲.8 درصد 
رش��د در تعداد مجوز صادره و در اس��تان فارس 
۱۹.۱درصد رشد را داشته ايم. بر اساس همين آمار 
مقايسه اي، بيشترين رشد از نظر تعداد مجوزهاي 
صادرشده صنعتي در استان خراسان شمالي با رقم 
۱۷۲.۲ درصد مش��اهده شده  است. بر اساس اين 
آمار، مجوزهاي صادرش��ده در مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي در فصل بهار ۹۷ مع��ادل ۶8 فقره بوده 
كه در مجموع ۶۲۷5۲.۲ ميليارد ريال س��رمايه 
براي اين واحدهاي صنعتي محقق خواهدشد و بر 
همين اساس اشتغال در اين واحدهاي صنعتي به 

۳۹۳۶نفر خواهد رسيد. 

بازار »كاغذ« با كمبود مواجه نيست 
تعادل     

»تامين مواد اولي��ه مهم ترين دغدغ��ه صنعت چاپ 
كش��ور« اين موضوعي بود كه روز گذش��ته از س��وي 
رييس اتحادي��ه صنف چاپخانه داران مطرح ش��د. اما 
مساله ديگري كه به گفته ايرج علينقي، توليد كنندگان 
اين حوزه را با چالش جدي مواجه كرده است؛ دريافت 
مابه التفاوت از نرخ ارز دولتي و بازار ثانويه است. براين 
اس��اس رايزني اتاق بازرگاني ايران ب��راي واردات مواد 
مصرفي چاپ با ارز دولتي ادامه دارد. البته رييس اتحاديه 
صنف چاپخانه داران در پاس��خ به پرس��ش »تعادل« 
مبني بر وضعيت ب��ازار كاغذ با وجود بحران هاي پيش 
آم��ده و همچنين بحث احتكار اي��ن كاال، گفت: مواد 
مصرفي در بخش صنعت چاپ تا ۳ ماه آينده پاسخگوي 
نيازها است و منابع موجود در بخش كاغذ و مقوا حاكي 
از آن اس��ت كه تا پايان سال ۹۷ مشكلي در اين بخش 
نخواهيم داشت؛ اما در اين ميان تعزيرات تالش دارد تا 
در صورتي كه كاالهاي مورد نياز در بخش صنعت چاپ 
احتكار شده را آشكار كند و اين موضوع نگراني ها را كم 
مي كند. رييس اتحاديه صنف چاپخانه داران در نشست 

خبري هجدهمين جشنواره ملي صنعت چاپ در محل 
اتاق بازرگاني ايران تحريم هاي پيش آمده در بازار ايران 
را اثرگذار دانس��ت وگفت: مشكل اصلي صنعت چاپ، 
امروز كاغذ نيس��ت بلكه مواد مصرفي و اوليه به عنوان 
اصلي ترين چالش اين صنعت به ش��مار مي رود. ايرج 
علينقي در پاسخ به پرس��ش »تعادل« مبني بر اينكه 
وضعيت ب��ازار كاغذ با توجه به بحراني كه طي ماه هاي 
اخير بر آن حاكم بود و همچنين روند قيمتي اين كاالي 
اساسي تا پايان سال به چه شكل خواهد بود، عنوان كرد: 
گفته مي ش��ود وضعيت صنعت چاپ براي دو،  سه ماه 
آينده مشكلي نخواهد داشت و درخصوص كاغذ و مقوا 
نيز آنگونه كه اعالم ش��ده به نظر مي رسد تا پايان سال 
مشكلي نخواهيم داشت. او افزود: دولت محاسبه كرده، 
كه هزين��ه واردات هر كيلو كاغذ 5۰۰۷ تومان اس��ت 
اما فعاالن اي��ن بخش مي گويند با توجه به هزينه هاي 
ديگري كه دارد قيمت تمام ش��ده كاغ��ذ بايد 58۰۰ 
تومان باشد تا امكان عرضه آن فراهم شود. حال اينكه 
بر سر چه قيمتي به توافق رسيده مي شود بايد منتظر 
ماند اما قيمت فعلي كاغذ در بازار س��ياه 5۷۰۰ تومان 

تا 58۰۰ تومان است. رييس اتحاديه چاپخانه داران در 
پاسخ به پرس��ش ديگر »تعادل« در خصوص مافياي 
كاغذ و احتكاركنندگان اصلي كاغذ تصريح كرد: مافياي 
كاغذ را نمي شناسيم و در كارگروه وزارت ارشاد نيز براي 
همفكري درخصوص چنين مس��ائلي دعوت نشديم. 
عالوه بر اين اطالعي از گروه هاي مافيايي و سلطان هاي 
كاغذ نداريم. اما س��ازمان تعزيرات در تالش است تا با 
آشكارس��ازي كاالهاي احتكار شده در راستاي بهبود 
وضعيت بازار گام ب��ردارد. علينقي در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود اين موضوع را نيز مورد اش��اره قرار 
داد كه ۹5 درصد ماشين آالت در صنعت چاپ قديمي 
هس��تند و توان توليد پاييني دارند؛ بنابراين با چنين 
شرايطي نمي توانيم با اس��تانداردهاي جهاني رقابت 
كني��م، چراكه ميزان بهره وري پايين اس��ت. علينقي    
با تاكيد بر اينك��ه اگر توان خريد ماش��ين آالت به روز 
و مدرن در كشور فراهم ش��ود، ظرفيت صنعت چاپ 
كمتر از كش��ورهاي توس��عه يافته نيست، گفت: طي 
س��ال ۱۳۹۴ و ۱۳۹5 صادرات كاالهاي چاپي از ۱۰۴ 
هزارتن به حدود 8۰ هزارتن كاهش يافته و اين مساله 

از كاهش شديد صادرات كاالهاي چاپي خبر مي دهد. 
او همچنين در خصوص وضعيت ۴5۰ تن كاغذ كشف 
شده در انبار توسط محتكران اظهار كرد: در اين رابطه 
با تعاوني ها صحبت ش��ده و اتحاديه در جريان مسائل 
نيست.  در ادامه اين نشست احمد ابوالحسني، رييس 
اتحاديه س��ازندگان كليش��ه و ليتوگرافي، نيز با بيان 
اينكه 85 درصد از مواد اوليه و تجهيزات صنعت چاپ 
وارداتي است، گفت: مشكل اصلي در صنعت چاپ مواد 
مصرفي است و در جلس��ه اي كه با رييس اتاق اصناف 
ايران داش��تيم، موافقت هايي در اين خصوص مد نظر 
قرار گرفته تا بتوانيم مواد اوليه را با ارز دولتي وارد كنيم.

   ادعاي دريافت زيرميزي!
به گفت��ه او، همانطور كه مي دانيد همه هزينه ها ۲ تا ۳ 
برابر شده و برخي محصوالت و مواد اوليه يا وجود دارد 
و عرضه نمي ش��ود يا اينكه كال با كمبودهايي در بازار 
ايران روبرو شده ايم و اين مساله مشكلي است كه براي 
اقتصاد ايران و كل اصناف و انجمن ها به وجود آمده است. 
ابوالحسني با تاكيد بر اينكه در مورد كاغذ با مشكالت 

داخلي روبرو هس��تيم و خودم��ان در اين خصوص رييس اتحاديه صنف چاپخانه داران با تاكيد براينكه دولت در دريافت مابه التفاوت ارزي تجديد نظر كند، خبر داد
مش��كل آفريني مي كني��م، گفت: م��ا در اين بخش 
خودتحريمي داريم و عالوه بر اين در بخش واردات با 
دالر ۳8۰۰ توماني رانت ها و مسائل زيرميزي وجود 
دارد. رييس اتحاديه سازندگان كليشه و ليتوگرافي 
ادامه داد: در صنعت چاپ كاغذ دغدغه اصلي نيست 
بلكه بسته بندي مشكل اساس��ي كشور است. عالوه 
بر اين در بخش مواد مصرفي با مش��كل جدي روبرو 
هستيم و در واردات هم مشكل آنچناني نداريم و اين 
خود تحريمي هاس��ت كه باعث مشكل آفريني شده 
است. از سويي ديگر، دبير هجدهمين جشنواره ملي 
صنعت چاپ نيز از افزايش دو تا سه برابري هزينه هاي 
چاپ در سال جاري خبر داد و گفت: ۳۰ تا 8۰ درصد 
هزينه تمام شده كاالها مربوط به بسته بندي و چاپ 
است. مسعود فرش��ي فريد، به سهم صنعت چاپ در 
ساير صنايع نيز اش��اره كرد و گفت: صنعت چاپ در 
كنار واحدهاي توليدي اس��ت و نمي توان آن را جدا 
از آنها دانس��ت؛ هر محصول پ��س از توليد به همراه 
خدمات صنعت چاپ توانايي عرضه، بس��ته بندي، 
تبليغات و نشر را خواهد داشت. هجدهمين جشنواره 
ملي صنعت چاپ ايران قرار است براي نخستين بار به 
همت بخش خصوصي در۱۱ شهريور هم زمان با روز 

ملي صنعت چاپ در تاالر وحدت برگزار شود.
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اصالح نرخ پايه 
فرآورده هاي نفتي

كاهش توليد اوپك
 بيش از ميزان مقرر

افزايش صادرات گاز 
پس از برجام

آسيب ساينوپك 
از نبود نفت ايران

پااليشگاه هاي ژاپن 
در خريد نفت ايران مختارند 

تسنيم| شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي، نرخ پايه اصالح شده فرآورده هاي نفتي ويژه 
عرضه در بورس را منتشر كرد. در پي افزايش نرخ پايه 
خوراك صنايع پايين دس��تي نفت و اعتراض توليد 
كنندگان، به دس��تور وزير نفت و با هدف حمايت از 
توليد داخل شركت پااليش و پخش موظف به اصالح 
قيمت ها شد. بر همين اساس شركت پااليش و پخش، 
ديروز سه شنبه 6 شهريور، نرخ جديد فرآورده هاي 
نفتي وي��ژه عرضه در بورس را اعالم كرد. بر اس��اس 
اين اطالعيه، قيمت خوراك روانكارها شامل لوبكات 
س��نگين به 19 هزار و 740 ريال و لوبكات سبك به 
20 هزار و 255 ريال كاهش يافت. همچنين وكيوم 
باتوم خوراك پااليش��گاه هاي قير نيز ب��ه 12 هزار و 
714 ريال براي هركيلوگرم كاهش يافت. بر اساس 
نرخ اعالمي قبلي، نرخ )خوراك روانكاران( با حدود 
90 درصد افزايش در لوبكات س��نگين به 39 هزار 
334 ريال و لوبكات س��بك به 40 هزار و 360 ريال 

افزايش يافته بود.

ايس�نا| كميته نظ��ارت بر پيمان نفت��ي اوپك و 
غيراوپك اعالم كرد توليدكنندگان نفت كه در توافق 
كاهش توليد مشاركت كرده اند توليدشان را در ژوييه 
9 درصد بيشتر از ميزان تعيين شده كاهش داده اند. 
يافته هاي اين كميته درباره توليد ماه گذشته با توجه 
به پايبندي 120 درصدي به توافق كاهش توليد در 
ژوئن و پايبن��دي 147 درصدي در مه به معناي آن 
است كه مشاركت كنندگان بطور پيوسته توليدشان 
را افزايش داده اند. اوپك و ساير توليدكنندگان شامل 
روسيه در ديداري كه روزهاي 22 و 23 ژوئن داشتند، 
توافق كردند ميزان پايبندي به توافق كاهش توليد 
به ميزان 1.۸ ميليون بشكه در روز را به 100 درصد 
بازگردانند. اين توليدكنندگان به دليل سقوط توليد 
ونزوئال، نيجريه و ليبي ماه ها كاهش توليدي فراتر از 
سطح هدف گذاري شده داشتند. كميته نظارت بر 
توافق اوپك و غيراوپك متشكل از عربستان سعودي، 
روسيه، امارات متحده عربي، كويت، الجزاير، ونزوئال 
و عمان اس��ت. منابع آگاه ب��ه رويترز گفتند كميته 
فني اوپك و غيراوپك قرار است 11 سپتامبر دوباره 
ديدار كند. اين ديدار پيش از نشست كميته وزيران 
گروه اوپك پالس كه 23 سپتامبر در الجزاير برگزار 

مي شود، انجام خواهد شد.

ايلنا| به گزارش پايگاه خب��ري »اس پي گلوبال« 
صادرات گاز مايع ايران در ماه آگوست ۸4 هزار متر 
مكعب نسبت به صادرات در ماه جوالي افزايش داشته 
است. اين ميزان بيشترين صادرات گاز طبيعي بعد 
از لغو تحريم هاي امريكا در پي برجام بوده اس��ت. بر 
اس��اس اين گزارش بيش��تر اين صادرات به مقصد 
چين بوده است. افزايش صادرات ايران به دليل آغاز 
تحريم هاي امريكا در چهارم نوامبر است . تحريم هاي 
دور بعدي متوج��ه بخش نفتي اي��ران خواهد بود. 
برخ��ي تجار نگران هس��تند كه در ص��ورت اعمال 
مجدد تحريم هاي امريكا در ماه نوامبر، واردكنندگان 
چيني هم واردات گاز طبيعي مايع از ايران را متوقف 
كرده و به دنبال منابع ديگر انرژي در بازار خاورميانه 
باشند. بر اساس اين گزارش، اين ماه واردكنندگان 
چيني به س��رعت محموله ه��اي گاز طبيعي مايع 
توليدكنندگان خاورميان��ه اي را خريداري كرده اند 
و اخيرا محموله هايي كه گفته مي ش��ود منش��أ آن 

امريكاست را هم بازخريد كرده اند .

شانا| ساينوپك اعالم كرد كه توقف خريد نفت ايران 
به برخي پااليشگاه هاي اين شركت آسيب مي رساند.

به گزارش خبرگزاري رويترز از پكن، هوانگ ونشنگ، 
نايب رييس شركت ساينوپك، روز دوشنبه، پنجم 
شهريورماه اعالم كرد: اگر اين شركت خريد نفت از 
ايران را متوقف كند، برخي پااليشگاه هاي اين شركت 
آسيب مي بينند. اين نخستين اظهارنظر علني يكي 
از مديران ارشد نفتي چين درباره بازگشت تحريم هاي 
امريكا ضد ايران به شمار مي آيد. نايب رييس ساينوپك 
گفت: برخي پااليش��گاه هاي پايين دستي ما براي 
پااليش نفت ايران طراحي شده اند؛ اگر ما واردات را 
متوقف كنيم، س��ودها تأثير مي پذيرند. ساينوپك 
نفتكش هاي ايراني را  براي حمل ونقل نفت از ايران به 

چين، به كار گرفته است.

ايلن�ا| وزير اقتصاد ژاپ��ن درباره اينك��ه آيا دولت 
دستورالعملي براي خريد نفت از ايران تدوين كرده يا 
خير گفت: اين تصميم به خود پااليشگاه هاي ژاپني 
بس��تگي دارد. به گزارش »اس ان پي گلوبال«، وزير 
اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن روز سه شنبه در يك 
كنفرانس خبري در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت 
دستورالعملي براي پااليشگاه ها تدوين كرده يا خير 
گفت: پااليشگاه هاي ژاپني بايد در مورد واردات نفت 
از ايران خودشان تصميم بگيرند. »هيروشيگو سكو« 
وزير اقتصاد ژاپن گفت: من مي فهمم كه اين مساله در 
وهله نخست بايد مورد قضاوت كمپاني هاي خصوصي 
قرار بگيرد. بريو مينامي مدير شركت METI كه يك 
شركت منابع معدني، گاز و نفت ژاپني است، پيش تر 
گفته بود: ژاپن به دنبال دريافت معافيت از تحريم هاي 
امريكا عليه ايران است. اين يكي از مهم ترين اولويت ها 
براي تامي��ن امنيت انرژي كش��ور و همچنين نياز 

پااليشگاه هاي داخلي به نفت ايران است.

»تعادل« بر اساس مقاله شوراي روابط خارجي كنگره امريكا گزارش مي دهد 

هزارتوي ژئوپليتيك تحريم نفتي ايران 
گروه انرژي     عليرضا كياني

پيش تر در محافل سياسي اين طور گفته مي شد 
كه توافق اتمي ايران با قدرت هاي جهاني بهترين 
فرصت براي حل وفصل مناقشات در خاورميانه 
است. جان كري، معمار اصلي اين توافق در اياالت 
متحده مدعي بود توافق سال 2015 براي اعمال 
محدوديت بر ايران در راه »رس�يدن به س�اح 
هسته اي« كافي اس�ت اما دولت ترامپ رويكرد 
متفاوتي به اين داستان دارد. جمهوري خواهان 
افراطي كه هس�ته اصلي تيم سياس�ت خارجي 
ترامپ را تش�كيل مي دهند، خطر اي�ران براي 
متح�دان امري�كا يعني اس�راييل، عربس�تان 
س�عودي و ام�ارات متح�ده عربي را دس�تاويز 
قرار دادند تا به »برنامه جامع اقدام مش�ترك« 
بيش�ترين فش�ار را وارد آورند. آنها ايران را به 
حمايت از گروه هاي مخالف عربستان سعودي و 
تسليح اين گروه ها توسط موشك و هواپيماهاي 
بدون سر نشين متهم مي كنند و ايران را مسوول 
حمات سايبري به تسهيات سعودي مي دانند. 
شوراي روابط خارجه كنگره امريكا اعتقاد دارد 
دليل مهم شدن تهديدات ايران عليه عربستان 
مي س�ازد ب�راي اين گ�روه از سياس�ت گذاران 
»نوس�اني اس�ت كه اي�ن ح�ركات مي تواند بر 
قيمت نفت« تحميل كند. اما از طرفي بس�ياري 
از تحليل گران بازار نفت و صاحب نظران عرصه 
ديپلماسي استدالل مي كنند كه تصميم اياالت 
متحده در خروج از توافق بين المللي هسته اي با 
افزايش سطح مخاطرات در خاورميانه، ريسك 
بيش�تري را به بازارهاي نفت�ي تزريق  مي كنند. 
تقابل اين دو ايده، موضوع گزارش�ي اس�ت كه 
ش�وراي روابط خارجي كنگره اياالت متحده در 
آستانه بازگشت تحريم هاي نفتي ايران منتشر 

كرده است. 

از نگاه دول��ت ترامپ به دنبال تواف��ق ايران و غرب، 
اياالت متحده 6 ميليارد دالر از وجوه مس��دود شده 
ايران را به اين كش��ور بازگرداند، فرصت بازسازي را 
براي صنعت نفت و پتروش��يمي اي��ران كه به دليل 
تحريم هاي دوران اوباما با مشكالت فني مواجه شده 
بود فراهم كرد، و زماني كه شركت هاي اروپايي براي 
عقد قرارداد هاي تجاري به س��مت ايران هجوم برده 
بودند، از بازار جديد س��همي نب��رد. مايك پمپئو در 
يكي از سخنراني هاي خود حتي ادعا كرد كه برجام 
نتوانست باعث فروكش كردن بسياري از درگيري ها 

در خاورميانه شود. 
 پس از خروج امريكا از برجام، مقامات امريكايي بارها 
تاكيد كرده اند كه توافق مي تواند به همين ش��كل يا 
اشكال مشابه ادامه يابد در صورتي كه ايران به ليست 
بلندي از انتظارات اياالت متحده توجه كند. واشنگتن 
انتظار داشت كه خروج از برجام به شروع دور جديدي 
از مذاكرات با ايران منتهي ش��ود ك��ه هم مفاد توافق 
اتمي در آن منظور ش��ود و هم ب��ه كاهش تنش ها در 

خاورميانه كمك كند. 

  واكنش بازار به احتمال مذاكره
از زمان انتشار خبر بازگشت تحريم هاي نفتي بر ايران، 
هميش��ه صحبت هايي از مذاكرات دوباره از س��وي 
مقامات امريكايي مطرح ش��ده و تالش شده كه باب 

مذاكره همچنان باز بماند. 
اما بازار رويكرد مثبت و اميدوارانه اي به اين تالش ها 
نداشته است. نشريه آتالنتيك با طرح اين تحليل به 
اين موض��وع مي پردازد كه قيمت نف��ت برنت اخيرا 
به ۸0 دالر در هر بش��كه رس��يد و قيمت آتي 5ساله  
اين شاخص نفتي براي نخس��تين بار از سال 2015 
به اين س��و به بيش از 60 دالر در هر بش��كه نزديك 
ش��د. ش��وراي روابط خارجي كنگره اعتقاد دارد كه 
بازار هنوز ظرفيت ديدن قيمت هاي باالتر را در خود 
دارد هر چند كه عواملي بيروني مانند جنگ تجاري و 
بحران مالي در بازارهاي نوظهور مي تواند در اين مسير 

اختالل ايجاد كند. 
در دنياي نفت، تفكيك مناقشات ژئوپليتيك پيچيده 
كاري دشوار است. در ايران، تندروها اياالت متحده را 
متهم مي كنند كه براي افزايش قيمت نفت از برجام 
خارج شده است و از سازمان كشورهاي صادركننده 

نفت، اوپك، خواسته اند كه توليد را افزايش دهد. در 
11 ماه مه، توئيتر منتسب به وزارت نفت از قول وزير 
نفت ايران، بيژن نامدار زنگنه نوشت: »دونالد ترامپ 
يك بازي دوگانه را در بازار نفت به پيش مي برد. بعضي 
از اعضاي اوپك در زمين امريكا بازي مي كنند و اياالت 
متحده هم مي خواهد توليد ش��يل را افزايش دهد«. 
در همان زمان، برخي از رسانه هاي ايران خبرهايي از 
ترور وليعهد عربس��تان، محمد بن سلمان، را منتشر 

ساختند.  
اين اخبار در فضايي منتشر شد كه ميان اياالت متحده 
و متحدان عرب اين كش��ور مذاكراتي براي افزايش 
توليد و بازگرداندن آرامش به بازار در حال انجام بود؛ 
مذاكراتي كه با نخس��تين توئيت ترامپ درباره »باال 
بودن تصنعي قيمت ها« و گناهكار دانستن اوپك به 

خاطر آن، پايان يافت.
دولت ترام��پ براي ايج��اد »برجامي بهت��ر« روي 
نارضايتي ها و فشارهاي  سياسي داخلي ايران حساب 
ويژه اي باز كرده اس��ت. هواداران سياس��ت خارجي 
ترامپ، لحن به نس��بت ماليم تر مقامات ايراني بعد از 
خروج امريكا از برج��ام را دليلي بر »تاثير اعتراضات 
مردمي در اي��ران« معرفي كردند. اما اي��ران فارغ از 
تعبيرهاي متفاوت از اخباري سياسي دروني اش، روي 
اروپا و ساير ش��ركاي تجاري اش از جمله چين براي 

مقاومت در برابر امريكا حساب مي كند.
در س��ال هاي اخير، چين ش��بكه مالي خود را بنيان 
نهاده و از طريق آن ش��ركت هاي چيني مي توانند از 
ايران نفت بخرند و در برابر آن يوان پرداخت كنند. به 
اين ترتيب بزرگ ترين شريك تجاري ايران مي تواند 
تجارت با ايران را دور از چشم سيستم مالي سوئيفت 
پيش ببرد. در دور پيشين تحريم ها ايران از دسترسي 
به سيستم س��وئيفت محروم شده بود. چين پيش تر 
هم از يوان براي واردات از روس��يه استفاده كرده بود. 
اين پرداخت ها از طريق بانك كونلون متعلق به شركت 

ملي نفت چين، سي ان پي سي، انجام مي شود.

  تكرار الگوي چين 
براي ديگر مشتريان نفتي

 برخ��ي در اي��ران خواس��تار آن ش��ده اند كه ديگر 
شركاي تجاري اين كش��ور نيز از شبكه مالي چين 
براي معامالت و پرداخت ها با ايران اس��تفاده كنند 
اما اينكه آيا چين حاضر باش��د براي رساندن پول به 
ايران ميدان داري كند، آن هم زماني كه تنش هاي 
اين كشور با بزرگ ترين شريك تجاري اش، امريكا، 

به اوج خود رسيده است، پاسخي مشخص ندارد. 
 در سال 2012، چين با درخواست دولت اوباما براي 
كاهش واردات نفت از ايران به ميزان حداقل 20 درصد 
موافقت كرد. همكاري پيشين چين امريكا را اميدوار 

كرده كه پكن اكنون نيز در پروژه منزوي كردن تهران 
نقش آفريني كند. 

در حال حاضر اما رابطه پكن-واشنگتن بسيار پيچيده 
اس��ت چرا كه در بعد تجاري، جن��گ تجاري ميان 
دو قدرت اقتصادي ش��دت گرفته اس��ت و در عرصه 
سياسي، مس��ائلي مانند ايران و كره شمالي آنها را به 
پاي ميز مذاكره مي كشاند؛ و در هر دو مورد اختالفات 

ميان دو طرف كم نيست. 
طبق آمار سازمان كشورهاي صادركننده نفت، ايران 
اكنون حدود 2 ميليون بشكه در روز نفت خام صادر 
مي كند. اروپا مشتري يك چهارم صادرات نفت ايران 
است و اگر فش��ار هاي اياالت متحده افزايش بايد و از 
ديپلماسي نتيجه اي حاصل نش��ود، اروپا احتماال با 
امريكا همراه خواهد شد. در حال حاضر، اروپا در تالش 
است تا به با تالش هاي ديپلماتيك، توافق هسته اي 
را بدون حضور امريكا زنده نگه دارند و از سوي ديگر 
از ايران بخواهد كه نگراني هايي كه پمپئو بارها مطرح 

ساخته را رفع كند.
 در سال 2012، اروپا عمال واردات نفت خود از ايران را 
قطع كرد. ژاپن در ابتداي بهار با محافظه كاري واردات 
نفت خام خود را از ايران كاهش داد و غول نفتي هند، 
آي او سي، به وضوح اعالم كرد كه به دنبال جايگزين 
خريد روزانه 140 هزار بشكه نفت خام از ايران است. 

يك گزينه محتمل براي تامين سهم كاهش واردات از 
ايران، صادرات نفت از عربستان سعودي است. انتظار 
مي رود ديگر مشتري بزرگ ايران، كره جنوبي نيز براي 
همراهي با امريكا، واردات نفت خود از ايران را كاهش 
دهد. همين پارسال، كره جنوبي واردات نفت ايران را 
از 360 هزار بش��كه در روز به 300 هزار بشكه در روز 
رساند. در كل، با اينكه ايران مي تواند با تركيه و روسيه 
وارد معامله تهاتري شود اما افق كاهش يك ميليون 
بش��كه اي نفت ايران در صورت عدم حل مناقشات با 

امريكا، از همين حاال مبرهن است. 

  اميد تهران به سست شدن اراده تحريم ها
اما براي ايران تنها موضوع فروش نفت مطرح نيست 
چرا كه تهران در يافته اس��ت كه اگر اراده سياس��ي 
پشت تحريم ها به سستي  گرايد، فروش نفت دوباره 
افزايش خواهد يافت. محدوديت در سرمايه گذاري 
صنعت گاز ايران، ضربه بزرگ تري به تهران خواهد 
زد چرا كه نه تنها ايران براي تزريق به حوضچه هاي 
نفتي و افزاي��ش توليد نفت به گاز ني��از دارد، بلكه 
اين كشور براي اهداف تجاري و مسكوني نيز به آن 
نيازمند است. موفقيت اياالت متحده در خارج كردن 
شركت فرانس��وي توتال از پروژه مهم گازي پارس 
جنوبي ش��انس ايران براي تبديل به يك قدرت در 

بازار ال ان جي را يك بار ديگر و اين بار به مدت بسيار 
طوالني كم رنگ مي كند.

چين خود در پروژه پارس جنوبي مش��اركت دارد اما 
اين كشور از تجربه توس��عه پروژه صادرات ال ان جي 
برخوردار نيست. از طرفي، منافع در بازار جهاني گاز 
طبيعي به شكلي  است كه امريكا نمي تواند روسيه را 
در مسير مورد نظرش در كنار خود داشته باشد. ايران 
رقيب روسيه در بازار گاز جهاني است. حتي اگر تهران 
بخواهد كه در س��وريه و يمن با غرب همكاري كند، 
روس��يه كه يكي از مهم ترين صادركنندگان نفت به 
اروپا و آسيا است، از تحريم شدن ايران نفع خواهد برد. 
از همين رو، ترغيب كرملين به مش��اركت در توافقي 
استراتژيك كه به همكاري ميان ايران و اياالت متحده 

كمك كند، كار آساني نخواهد بود. 
انتظار مي رود روسيه تا انتهاي سال 2019، از طريق 
خط لوله »قدرت سيبري« انتقال گاز به چين را آغاز 
كند اما شركت روسي گازپروم نتوانسته است از طريق 
خطوط لوله ديگر به چين گاز بيشتري بفروشد. توفيق 
مذاكرات در ش��به  جزيره كره مي تواند براي روسيه 
راه گشا باشد چرا كه يكي از راه هاي رفع نياز شبه جزيره 
كره به انرژي، ايده خط لوله صلح روس��يه اس��ت. اما 
وجود گزينه امريكا، تصوير ايجاد خط لوله مستقيم 

ارسال گاز به چين و كره جنوبي را مغشوش مي كند.

  انگيزه نفتي مسكو در سوريه
همچنين تمايل روسيه نسبت به پايان مناقشات در 
يمن و س��وريه نيز زيرسوال است چرا كه اين مساله 
فشار مالي و سياسي بسياري را به رقيب ديگر مسكو 
در بازار نفت يعني رياض وارد كرده اس��ت. فش��ار 
اقتصادي بر عربس��تان كه دلي��ل اصلي آن مداخله 
نظامي پرخرج اين كشور در يمن است به تمايل اين 
كش��ور براي همكاري با روسيه و مديريت بازار نفت 
افزوده است. اين واقعيت ژئوپليتيك باعث شده است 
وزن روس��يه در معادالت جهاني بطور چشم گيري 

افزايش يابد. 
موضع مس��كو تنها عامل مش��كل زاي ايجاد بهبود 
در رواب��ط ميان اي��ران و امريكا نيس��ت. حتي اگر 
مجازات هاي اقتصادي براي دوباره كش��اندن ايران 
به پ��اي ميز مذاكره كافي باش��د، از همين رو حتي 
جلب همكاري ايران نمي تواند ضامن حل مناقشات 
موجود در منطقه باش��د. عالوه بر اين، واضح نيست 
كه اياالت متحده بتواند عربستان سعودي را وادار به 
قبول راه حلي سياسي در مورد يمن كند. بنابراين، 
با اينكه امريكا بايد استراتژي مشخصي براي بهبود 
وضعيت موجود در خاورميانه در ذهن داشته باشد، 
نگاهي عميق ت��ر و عملگرانه تر به ژئوپليتيك انرژي 
نش��انگر پيچيدگي ها بسيار آن اس��ت. با وجود اين 
مشكالت و پيچيدگي ها، وجود يك برنامه مشخص 
براي حل و فصل حجم زيادي از مسائل چندجانبه 

ضروري جلوه مي كند. 

تس�نيم |  در حالي كه ريسك هاي ناشي از اختالل 
عرضه نفت در نقاط مختلف جه��ان از جمله ونزوئال، 
آفريقا و ايران چش��م انداز كاهش عرض��ه را براي بازار 
نفت ترسيم كرده اس��ت، قيمت نفت امروز با افزايش 

مواجه بود.
بر اس��اس گزارش رويترز، قيمت هر بشكه نفت برنت 
ديروز با 16 سنت افزايش به 76 دالر و 37 سنت رسيد. 
قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت امريكا هم امروز 

با 9 سنت افزايش به 6۸ دالر و 96 سنت رسيد.
با وجود برخي نگراني ها در مورد كاهش رشد اقتصادي 
ناشي از جنگ تجاري امريكا و چين، به دليل در پيش 
ب��ودن اختالالت عرض��ه و همچنين محدود ش��دن 
داوطلبانه عرضه نفت اوپك، شكاف بين عرضه و تقاضا 

در بازار چندان باال نيست.
كميته نظارت بر توافق كاه��ش توليد اعالم كرده كه 
توليد كنندگان حاضر در اين توافق، كه اعضاي اوپك 
به اضافه برخي ديگر از توليد كنندگان از جمله روسيه 
را شامل مي ش��ود، توليد نفت خود را در ماه جوالي 9 

درصد بيش از ميزان درخواست شده كاهش داده اند.
اين ميزان تبعيت از مفاد توافق كاهش توليد در حالي 

اس��ت كه درصد تبعيت از اين توافق در ماه هاي مه  و 
ژوئن به ترتيب 147 و 120 درصد بوده است. اين يعني 

توليد كنندگان به افزايش توليد خود ادامه مي دهند.
اوپك و متحدانش در اواخر سال 2016 توافق كردند 
كه از سال 2017 توليد نفت خود را روزانه حدود 1.۸ 

ميليون بشكه كاهش دهند.
آژانس بين المللي انرژي ديروز نسبت به بروز اختالل 
بيش��تر در عرضه نفت از جمله از جانب ونزوئال كه با 
بحران اقتصادي مواجه اس��ت هش��دار داد. صادرات 
نفت ونزوئال طي دو س��ال گذشته 50 درصد كاهش 
يافته و تا اواسط سال 201۸ به يك ميليون بشكه در 

روز رسيده است.

 ايسنا| دبير ستاد توسعه فناوري حوزه انرژي معاونت 
علمي وفناوري رياس��ت جمهوري از راه اندازي مركز 
فناوري انرژي براي نخس��تين بار خب��ر داد تا در اين 
مركز استارت آپ ها، ش��تاب دهنده ها و شركت هاي 
دانش بنيان حوزه انرژي گرد هم جمع ش��ده و براي 

توسعه بازار خود فعاليت كنند.
كامبيز مهدي زاده از راه اندازي نخستين مركز فناوري 
ان��رژي خبر داد و اظه��ار كرد: اين مركز ب��ه زودي با 
حمايت ستاد و بخش خصوصي راه اندازي مي شود تا 
تمامي استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و شركت هاي 
دانش بنيان حوزه انرژي ب��ه صورت متمركز فعاليت 

خود را در آن ادامه دهند.
مه��دي زاده راه ان��دازي اي��ن مركز را گام��ي براي 
ساماندهي فعاليت ها در حوزه انرژي دانست و ادامه 
داد: اين مركز مكاني ب��راي ارايه نوآوري هاي حوزه 
انرژي اس��ت تا ش��ركت هاي حاضر در آن ايده ها و 
توانمندي ه��اي خود در اين ح��وزه را عرضه كنند. 
براي راه ان��دازي اين مركز بخش خصوصي همچون 
اس��تارت آپ ها و ش��تاب دهنده ها اع��الم آمادگي 
براي س��رمايه گذاري كرده اند و زيرساخت ها براي 

راه اندازي مركز فراهم شده است.
دبير ستاد توسعه فناوري حوزه انرژي معاونت علمي با 
اشاره به اينكه تبديل شركت هاي كوچك حوزه انرژي به 
شركت هايي بزرگ از اهداف فعاليت اين مركز است، بيان 
كرد: اين مركز بس��تري را فراهم مي كند تا شركت هاي 
توانمند اما كوچك به شركت هايي قدرتمند تبديل شوند 
و بازار خود را توسعه دهند؛ در اين صورت با فعاليت خود 

به اقتصاد كشور نيز نفع مي رسانند.
وي همچني��ن عن��وان ك��رد: اس��تارت آپ ها، 
شتاب دهنده ها و شركت هاي عالقه مند به فعاليت در 
حوزه انرژي مي توانند با مراجعه به ستاد توانمندي و 
ايده هاي خود را ارايه دهند و پس از بررسي توسط تيم 

كارشناس��ي به آنها فرصت حضور در مركز و حمايت 
براي توسعه فعاليت و ايده شان داده مي شود. در ادامه 
نيز اگر روند فعاليت آنها رو به رش��د بود، براي توسعه 
بازار حمايت مي شوند. پس در اين مركز ايده ها جمع 
آوري مي شود تا براي صنعتي شدن آنها اقدامات الزم 

انجام شود.
مهدي زاده در بخش بعدي سخنان خود به فعاليت هاي 
ستاد در دور جديد اشاره كرد و گفت: در ستاد به دنبال 
اين هس��تيم تا با س��اماندهي فعاليت هاي دوره هاي 
گذشته زمينه را براي توسعه فعاليت ها فراهم كنيم. 
بنابراين سرنوش��ت تمام پروژه هاي س��تاد مشخص 
مي شود تا با تغيير مديريت ها افراد جديد دچار چالش 
نش��وند. همچنين جدولي آماده ش��ده تا از اين پس 
ميزان پيش��رفت پروژه ها مشخص باش��د كه در چه 

وضعيتي قرار دارند.
وي به استفاده از دس��تاوردهايي همچون اسكن كد 
و هولوباكس در س��تاد نيز اش��اره كرد كه دسترسي 
به آخرين اخبار و دس��تاوردهاي حوزه انرژي را آسان 
مي كند و به نوعي صرفه جويي در وقت و هزينه را براي 

عالقه مندان در اين حوزه به دنبال دارد.

مركز فناوري انرژي راه اندازي مي شودافزايش قيمت طالي سياه

 1862-1865
افزايش تقاضا ي جهاني 
نفت خام به دنبال جنگ 
داخلي امريكا

 1865-1890
رونق و ركود قيمت به دنبال 
نوسانات در حفار ي نفتي امريكا

 1891-1894
كاهش توليد نفت خام ميدان 
پنسيلوانيا، زمينه چيني برا ي 
قيمت ها ي باالتر در 1895

 1894
كاهش توليد نفت خام در 
آذربايجان به دنبال شيوع وبا

 1890-1892
كاهش بها به دنبال ركود و افزايش توليد امريكا و روسيه

 1920
قحطي بنزين در ساحل غربي امريكا 
به دنبال رشد فزاينده اتومبيل ها

 1931
ركورد زني قيمت ها در سطح 
پايين به دنبال ركود جهاني

ركود قيمت هر بشكه نفت خام بر اساس ارزش دالر درسال 2013  

1947
افزايش مصرف بنزين در 
آمريکا در پی رونق بازار خودرو 

1956-1957
کاهش 10 درصد از حجم 
عرضه بازار در پی بحران 
کانال سوئز

1972
توليد نفت آمريکا به 

اوج خود می رسد

1973-1974
اعمال تحريم هاي نفتی 
کشورهای عربی عليه 

کشورهای غربی حامی 
اسرائيل 

1978-1979
کاهش توليد ايران همزمان 

با انقاب اسامی

1980
کاهش توليد خاورميانه با شروع 

جنگ ميان ايران و عراق

دهه 1980
کاهش قيمت ها 
در پی پاسخ 
طرف تقاضا به 
شوک ها عرضه

1988
افزايش توليد 
ايران و عراق با 
اتمام جنگ

ميانه  دهه 2000
افزايش تقاضای  

جهانی در پی 
افزايش تقاضا 

درآسيا

ابتدای دهه 2000
کاهش توليد به دليل 

کاهش سرمايه گذاری 

1986
افزايش توليد 

عربستان سعودی  1990
حمله عراق به 
کويت 

1999
افزايش تقاضای 

آسيا پس از 
بحران 1997

 2001-2003
افزايش قيمت ها به دنبال 
حادثه 11 سپتامبر، افزايش 
نگراني ها از عراق و اعتصاب 
كارگران در ونزوئا

 2013-2014
افزايش قيمت ها 
به دنبال اقدام 
امريكا در 
سوريه

 2007-2008
بحران جهاني اقتصاد

 2011
بهار عربي- آسيب 
توليد ليبي از جنگ 
داخلي

نقش آفريني تاريخي امريكا و خاورميانه 
در نوسانات نفت خام
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عكسروز

چهرهروز

احتمال نمايش دو فيلم توقيفي
ابراهيم داروغه زاده معاونت نظارت و ارزشيابي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره رفع توقيف تعدادي از فيلم هاي سينمايي 
و امكان اكران آنها در س��ينما گفت: تاكنون تعدادي از فيلم هايي كه مش��كل اكران داش��تند با رفع اين مسائل توانستند روي 
پرده س��ينما بروند. »عصباني نيستم«، »دلم ميخواد«، »خانه دختر«، »زادبوم« و ... از آن جمله بودند. فيلم هاي »پارادايس« 
و »آش��غالهاي دوست داشتني« هم به احتمال زياد تا پايان سال اكران خواهند شد، »خانه پدري« هم اكنون مجوز نمايش در 
سينماهاي »هنرو تجربه« را دارد.او افزود: ما نبايد باعث تخريب روان سينماگران شويم و اجازه دهيم كه به شكل حيات طبيعي، 

فيلم هايي كه عالقه دارند را بسازند و به آنها اعتماد كنيم. سخت گيري هاي بالوجه و خارج از قانون نكنيم.  

ايستگاه

وقفه غيرمنتظره در كار »وودي آلن«
در حالي كه وودي آلن دهه هاست 
بي وقفه به كار س��اختن فيلم ادامه 
داده است، حاال قرار است در اين كار 
بدعتي ايجاد كند و يك سال بي فيلم 
را پش��ت س��ر بگذارد. ب��ه گزارش 
آسوش��يتدپرس، وودي آلن براي 
نخستين بار در سنت هميشگي اش 

كه ساخت يك فيلم در سال است، وقفه مي اندازد و به نظر مي رسد كارگردان 
كهنه كار امريكايي قصد دارد از استراحتي كه شايستگي اش را دارد، استفاده 
كند.سال آينده اولين سالي است كه وودي آلن ۸۲ ساله فيلمي براي اكران 
 ندارد. س��ايت آي ام دي بي نيز يك پروژه بي عنوان وي را كه اكنون در مرحله 
پيش توليد اس��ت، براي اكران در سال ۲۰۲۰ معرفي كرده است. گفته شده 
او هنوز منبع مالي تضمين ش��ده اي براي كار بعدي اش ندارد.يك منبع كه 
نامش ذكر نش��ده گفته اس��ت: وودي كار كردن را دوست دارد. او هرگز يك 
تعطيالت نرفته است اما حاال وقت دارد تا بتواند يك پشتيبان مالي پيدا كند.

اين در حالي است كه جنبش هشتگ »من هم همين طور« موجب اعتراض 
دوباره دخترخوانده آلن درباره سوء اس��تفاده از وي در ۲۶ سال پيش توسط 
پدرخوانده اش شد. آلن اما همان زمان از بررسي در دو دادگاه جداگانه بي گناه 
تشخيص داده ش��د. آلن همواره از بازيگران بزرگ براي فيلم هايش استفاده 
كرده و با آثارش به آنها اعتبار بخش��يده اس��ت، اما اين مباحث باعث شد تا 
شماري از بازيگران قبلي اش بگويند ديگر حاضر نيستند با او كار كنند. البته 
گفته ش��ده او پيش از راه افتادن اين بحث نيز كمي دردس��ر داشت چرا كه 
فيلم هايش معموال پرفروش نيستند و طي سال ها او از پشتيبان هاي مختلف 
براي ساخت فيلم هايش استفاده كرده است. او حتي اروپا را هم براي يافتن 

حامي مالي امتحان كرد.

بازارهنر

دختري كه براي نجات خواهرش زير آوار رفت

راه اندازي سينما تمدن به شيوه اي جديد

رضا صادقي: فعال نمي توانم از بانوان استفاده كنم

كارگ��ردان »سپاس��نامه هانيه و چند داس��تان 
متقاطع« عن��وان كرد اين اثر ب��ه معرفي هانيه 
به عنوان ي��ك دختر قهرمان ك��رد مي پردازد و 
از حماي��ت مردم ايران از زلزل��ه زدگان قدرداني 
مي كند. مرتضي اسدي مرام نويسنده و كارگردان 
»سپاس��نامه هانيه و چند داستان متقاطع« كه 
در بخش بزرگسال جش��نواره نمايش عروسكي 
تهران مبارك حض��ور دارد درباره اجراي اين اثر 
نمايشي گفت: اين نمايش با تكنيك ميكروتئاتر 
اجرا مي شود و داستاني درباره زلزله كرمانشاه و 
سرپل ذهاب دارد و به معرفي هانيه دختر سرپل 
ذهابي به عنوان يك قهرمان مي پردازد كه براي 
نجات جان خواهرش به دل آوار زد و دچار ضايعه 

نخاعي شد.
او ادامه داد: هانيه دختر نوجوان كردي است كه 
در زلزله خانه ش��ان را از دس��ت مي دهد و براي 
نجات ج��ان خواهر كوچكش به زير آوار مي رود، 
اما متاسفانه فلج مي شود. هانيه در حالي كه پدر 
و م��ادر و برادرش در بيمارس��تان هاي مختلفي 
بستري هس��تند از بيمارستان مرخص مي شود 
اما به دليل اينكه خانه و كاش��انه اي ن��دارد او را 
به خانه س��المندان مي فرس��تند كه در اين بين 
خبرنگاري از قضيه مطلع مي شود و ماجراي هانيه 
را خبررس��اني مي كند. هانيه ۸ ماه تحت درمان 
قرار مي گيرد و به او و خانواده اش كمك مي شود 
تا اينكه خوشبختانه در حال حاضر مي تواند سرپا 
بايس��تد و با عصا چند قدم بردارد. اس��دي مرام 

درباره ويژگي هاي نمايش توضيح داد: اين نمايش 
از زماني كه هانيه در بيمارستان بستري است و با 
خبرنگار صحبت مي كند، آغاز مي شود. در كنار 
قصه هانيه ما روايت هاي متقاطعي نيز از افرادي 
كه هر كدام ب��ه نوعي مرتبط با زلزله هس��تند، 
مي بينيم. اين نمايش در واقع قدرداني از حمايت 
مردم ايران از زلزله زدگان س��ر پل ذهاب اس��ت 
كه به شكل تلفيقي اجرا مي شود. اين كارگردان 
كرمانش��اهي درباره طراحي فضاسازي نمايش 
بيان كرد: دكور نمايش به شكل مينياتوري و به 
صورت مينيمال طراحي شده است و از تكنولوژي 
سينمايي در نمايش استفاده مي شود به شكلي 
ك��ه دوربين وارد فضاي دكور ش��ده و تصاوير به 
صورت همزمان روي ويديوپروجكشن به نمايش 

در مي آيد.
»سپاس��نامه هاني��ه و چند داس��تان متقاطع« 
دوشنبه ۵ ش��هريور ماه در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰: ۱۵ 
در تاالر سايه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت.

مديرعامل موزه سينما در تشريح برنامه هاي اين 
موزه گفت: غرفه جوايز فيلم كوتاه در موزه سينما 
افتتاح شد و بسياري از جوايز مهم و بين المللي فيلم 

كوتاه در اين غرفه قرار گرفته است.
موزه س��ينماي ايران در پي غني س��ازي گنجينه 
خود از آذر ماه س��ال 9۶ تاكنون تعداد ۲۸۶ شيء 
و 3۰7 قطع��ه عكس ديجيتال ب��ه مجموعه خود 
افزوده است. اين اشياء اهدايي از طرف دوستداران 
س��ينماي ايران، انجمن فيلم كوتاه و هنرمنداني 
چون بي��ژن امكانيان، كتايون ش��هابي و خانواده 
مرحوم جمشيد الوندي است. عليرضا قاسم خان 
درباره فعاليت هاي انجام شده در موزه سينما طي 
ماه ه��اي اخير اظهار كرد: موزه س��ينما در جهت 
اهداف كلي شوراي بين المللي موزه ها )ايكوم( در 
توجه به معلولين و همچنين براي هم سوس��ازي 
فعاليت هاي خود با اهداف جهاني موزه ها، در گام 
نخس��ت به جهت خدمات دهي بهتر به مخاطبان 
معلول اقدام به طراحي و چاپ بروشور به خط بريل 
براي نابينايان كرد. مديرعامل موزه سينما با اشاره 
به برگزاري كالس هاي آموزشي، افزود: دوره اول 
اين كالس ها با نام »اس��طوره و س��ينماي ايران« 

توس��ط نامورمطلق و »س��ينما و ادبيات« توسط 
بني اردالن و كالس هاي آموزش��ي پرسنل موزه 
سينما با همكاري مدرسه ملي سينما و كميته ملي 
موزه ه��اي ايران )ايكوم(، با موض��وع ارتقاء دانش 
و مهارت تخصصي كاركنان موزه س��ينما و ديگر 
موزه داران در خرداد ماه سال جاري به مدت يك 
هفته برگزار شد.مديرعامل موزه سينما گفت: در 
پي همكاري هاي فرهنگي و سينمايي ميان موزه 
سينما و بخش فرهنگي سفارت ايتاليا در تهران سه 
فيلم نابغه جوان، ش��اال و خانواده ماالوليا در موزه 
سينما به نمايش درآمد و اين همكاري ها در سال 

جاري نيز ادامه خواهد داشت.

رضا صادقي تصميم دارد بندي س��ه نفره، با حضور 
س��ه خواننده مرد براي حمايت از اس��تعدادهاي 
جوان و اصالح مسير موسيقي گروهي و صحنه اي 

تشكيل دهد.
صادقي، خواننده موسيقي پاپ، آهنگساز و ترانه سرا، 
با انتشار پس��تي در كانال تلگرامش از تشكيل بند 
)گروه موس��يقي( س��ه نفره با حضور سه خواننده 
با تفاوت ه��اي صدايي، در راس��تاي معرفي مردان 

بااستعداد به دنياي موسيقي خبر داد.
او در اين مورد نوشت: بعد از دو دهه فعاليت موسيقى 
در س��طح قابل قبول مردمم، تصميم دارم از تجربه 
موس��يقايى و صحنه اي خودم براى معرفى جوانان 
بااستعداد و هنرمند واقعى )آقايون( استفاده كنم، 
متاس��فانه برخالف نظر ش��خصي ام و بنا به داليل 
قانونى نمي توانم بطور گسترده از خانوم هاي محترم و 

خوش صدا دعوت كنم )فعال البته( .... و مسير درست 
موس��يقى گروهى و صحنه اي را در حد خودم و تا 
حد توانم اصالح كنم. تصميم دارم يك تلفيقى از ٣ 
خواننده با تفاوت هاى صدايى و توناليته اي در قالب 
يك بند واقعى تشكيل بدهم و به عنوان تهيه كننده 

اين مقوله را مديريت كنم. 

میراث

»سي وسه پل« در زمين فرو مي رود!
»گسترِش فراينِد پوك شدن خاك 
بس��تِر پل ها همراه با فشار طبيعي 
حاص��ل از وزن س��ازه پ��ل، عبور 
كنترل نشده گردشگران و عابران، 
تراژدي تخريب پل هاي اصفهان را 
ابتدا در بخش هاي غيرقابل رويت 
پل هاي تاريخي اصفهان فراهم كرده 

و وقوع يك فاجعه براي اين آثار نفيس را قريب الوقوع مي كند.«
يكي از ش��اخصه هاي اصفهان و زيبايي هايش را پل هاي تاريخي اين ش��هر 
مي دانن��د، پل هايي كه به واس��طه طول عمرهاي متفاوت ش��ان با يكديگر 
نمي توان آنها را در يك رنج و زمان بررس��ي كرد، اما اين دليلي بر كاس��تن از 
 درجه اهميت شان نيست. هر چند مدتي اس��ت هر بار نام يكي از اين پل ها 
بر سر زبان ها مي افتد و هشدارهاست كه از سوي دوستداران ميراث فرهنگي و 
بعضا كارشناسان مطرح مي شود، يك روز تعويض سنگ هاي كِف پل »خواجو« 
را رو مي كنند و يك بار به پياده راه كردن »پل شهرستان« فكر مي كنند و بار 
ديگر سراغ »سي وسه پل« مي روند تا دهانه هايش را ببندند از »پل مارنان« 
و »پل چوبي« هم كه دست كم در طول سال هاي گذشته حساسيت ها براي 
نوع حفاظت از آنها كه بگذريم، امروز حرف هاي ديگري در مورد وضعيت اين 

پل هاي تاريخي مطرح مي شود.
ايجاد ترك در نقاط مختلف سي وسه پل يكي از عواملي است كه باعث بروز 
اين حساسيت ها در درجه باالتر شده است. حساسيتي كه مي توان نامش را 
»بلعيده شدن اين پل هاي تاريخي در دل زمين« گذاشت. هر چند شايد برخي 
افراد اين حساسيت را به واس��طه نبود آب در زاينده رود مي دانند، اما به نظر 
مي رسد اين تنها دليل براي فاجعه اي كه به مرور در حال خوردِن جاِن پل هاي 

تاريخي اصفهان است، نباشد.

تاريخنگاري

اعتراض شوروي به قرارداد 1919 
هفتم شهريور ۱۲9۸، گئوركي چيچرين كميسر خارجي شوروي در اعالميه تندي 
بستن پيمان ۱9۱9 وثوق الدوله نخست وزير وقت رژيم پهلوي، با انگليسي ها را 

محكوم كرد. 
قراردادي كه در ۱9۱9 ميالدي )۱۲9۸ خورشيدي( ميان دولت بريتانيا با دولت 
وقت ايران پس از هفت ماه مذاكره پنهاني با وثوق الدوله و با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان 
رشوه بسته شد. بر اساس اين قرارداد تمامي امورات كشوري و لشكري ايران زير نظر 
مستشاران انگليسي و با مجوز آنان صورت مي گرفت. بر اثر مخالفت هاي داخلي و 
خارجي و مغايرت آن با قانون اساسي مشروطه، اين قرارداد هرگز به اجرا درنيامد.

جنگ جهاني اول با پيروزي متفقين پايان يافته بود، اما هنوز كابينه جنگ در بريتانيا 
بر سر كار بود. بريتانيا براي جلوگيري از نفوذ شوروي و كمونيسم، تصميم گرفت 
ايران را به عنوان كش��وري حائل درآورد. بر پايه تالش هاي جورج كرزن كه در آن 
هنگام كارشناس برجسته امور شرق )خاصه ايران( در وزارت امور خارجه بريتانيا 
بود، در 3۰ دسامبر ۱9۱۸ برابر با 9 دي ۱۲97 خورشيدي، كميته خاوري كابينه 
بريتانيا پذيرفت كه گفت وگويي براي بسته شدن قراردادي تازه با ايران آغاز گردد. 

مامور اين مذاكره، پرسي كاكس وزير مختار بريتانيا در تهران بود. 
در سرتاسر تابستان ۱۲9۸ خورشيدي )برابر ماه هاي ژوئن – ژوئيه – اوت ۱9۱9( 
گفت وگوهاي مربوط به بستن قرارداد، بر اساس مواد تنظيم شده از لندن، در ييالق 
»پس قلعه « تهران كه نقطه اي دنج و آرام بود، با وزيرمختار بريتانيا و مشاوران سياسي 
وي در جريان بود. محارم ايراني اين جلسات عالوه بر شخص احمدشاه قاجار عبارت 
بودند از: ميرزا حسن خان وثوق الدوله )نخست وزير(، صارم الدوله اكبر ميرزا قاجار 
)وزير دارايي، پسر شاهزاده سلطان مسعود ميرزا ظل السلطان(، نصرت الدوله فيروز 
ميرزا قاجار )وزير دادگستري، پسر ارشد شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمان فرما( و 
ميرزاعلي خان منصورالملك )رييس اداره بريتانيا در وزارت امور خارجه- علي منصور 
كه در قضاياي سوم شهريور ۱3۲۰ نخست وزير ايران بود اما شخص وزير امور خارجه 
)علي قلي خان انصاري مشاورالممالك( كه مي بايست در تمام گفت وگوهاي مربوط 

به سياست خارجي كشور شركت داشته باشد، از همان آغاز كار به اين جلسات دعوت 
نشده بود؛ در عوض روزنامه نگاري به نام سيد ضياءالدين طباطبايي كه مدير روزنامه 
رعد و رابط اصلي بين سفارت بريتانيا و نخست وزير بود، در تمام مراحل مذاكرات و 
در تمامي جلسات محرمانه شركت داشت.طي اين روزها جسته و گريخته اخباري 
 در روزنامه هاي رعد و ايران منتش��ر مي ش��د كه چندان مهم جلوه نمي كرد، ولي 
پس از اعالم بس��تن قرارداد، كه مش��خص ش��د تمامي مذاكرات مربوط به آن در 
ييالق پس قلعه صورت مي گرفته است، اهميت اينگونه خبرهاي كوچك به ناگاه 
روشن شد. روزنامه خوانان تهران كه اين اخبار كوتاه را در روزنامه هاي رعد و ايران 
مي خواندند، تصور مي كردند كه اين آقايان در گرماي تابس��تان براي استراحت و 
اس��تفاده از هواي خنك پس قلعه، بطور موقت به حومه پايتخت رفته اند، غافل از 

اينكه در پشت پرده اين رفت وآمدها، گفت وگوهاي بسيار مهم در جريان است. 

كیوسك

 شكست سكوت اروپا
درباره نسل كشي در ميانمار

  فايننشال تايمز: 
پس از گذش��ت يك سال 
از كش��تار مس��لمانان 
روهينگيا، اتحاديه اروپا به 
اين نسل كشي در ميانمار، 
واكنش نش��ان داد. طبق 
گ��زارش اي��ن روزنامه، 
مس��وول  س��خنگوي 
سياست خارجي اتحاديه 

اروپا در واكنش به نسل كشي مسلمانان ميانمار اعالم 
كرد: كساني كه به صورت نظام مند حقوق بشر را نقض 
مي كنند، حساب پس نمي دهند. همچنين گفته شده 
كه كميسيون اروپا قصد دارد در هفته جاري نشستي 
با نويسندگان گزارش اخير سازمان ملل درباره ميانمار 
برگزار كند. همچنين، به گزارش فايننشال تايمز، 
اتحاديه اروپا تحريم هايي را عليه ميانمار اعمال كرده، 
ولي تاكنون از هدف قراردادن مقام هاي ارشد نظامي 
ميانمار خودداري كرده است. طبق ساير گزارش هاي 
منتشر شده، از اوت ۲۰۱7، .حدود 7۰۰ هزار مسلمان 
روهينگيا از سركوب خشن ارتش ميانمار، ناچار به فرار 
سمت مرزهاي بنگالدش شدند. سازمان ملل اقدامات 
وحشيانه ارتش ميانمار عليه مسلمانان روهينگيا را 

نسل كشي و پاكسازي قومي دانسته است.

 وال استريت ژورنال: 
اين روزنامه در صفحه اول 
خود، گزارش��ي از توافق 
امري��كا و مكزي��ك براي 
اصالح نفتا منتش��ر كرد. 
طبق اين گزارش، امريكا 
و مكزيك درب��اره اصالح 
بندهايي از قرارداد تجارت 
آزاد امري��كاي ش��مالي 

موسوم به نفتا به توافق رسيدند. همچنين گفته شده 
كه يكي از مقامات بلندپايه اقتصادي امريكا با اعالم 
خبر اصالح نفتا و جايگزيني آن با يك توافق جديد، 
گفت كه مذاكرات با دولت كانادا نيز به اميد حصول 
توافق سه جانبه به زودي آغاز خواهد شد. به گزارش 
وال اس��تريت ژورنال، دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا اعالم كرد كه كشورها از اين پس بايد به قراداد 
تجاري جديد امريكا-مكزيك بپيوندند و ديگر از نام 
نفتا نبايد استفاده ش��ود. او پيش از اين نيز، بارها از 
قرارداد نفتا ميان امري��كا، كانادا و مكزيك به عنوان 

»بدترين « قرارداد تجاري تاريخ نام برده بود.

 لوموند: 
در روزه��اي گذش��ته، 
گزارش��ي از درخواست 
ي��ك اس��قف ايتاليايي 
مبن��ي ب��ر اس��تعفاي 
پاپ فرانس��يس منتشر 
ش��د. ديروز ني��ز لوموند 
در صفح��ه اول خود، به 
واكنش پاپ فرانس��يس 

درباره اين درخواست، پرداخت. طبق اين گزارش، 
»پاپ فرانسيس« در واكنش به بيانيه ۱۱ صفحه اي 
اسقف »كارلو ماريا ويگانو« كه خواستار استعفاي او 
از رهبري كاتوليك هاي جهان شد، اعالم كرد كه 
در اين رابطه سكوت مي كند. رهبر كاتوليك هاي 
جهان حاضر نشد درباره ادعا هاي يك ديپلمات سابق 
واتيكان كه خواهان كناره گيري او شده، اظهارنظر 
كند. ويگانو در اين بيانيه با اشاره به اينكه در دوران 
زمامداري پاپ فرانسيس، محدوديت هاي اعمال 
شده بر برخي كشيشان كه متهم به فساد اخالقي 
بودند برچيده ش��ده، خواستار استعفاي وي شده 
است. ويگانو همچنين پاپ را متهم به پنهان كاري 
در ارتباط با اتهامات مربوط به آزار جنسي عليه يك 

كاردينال امريكايي كرده است.

معرفي كشورهايي با بيشترين مناطق فرامرزي تحت تسلط 

الههباقري|
ترس��يم قلمرو و مرز كشورها، بحثي 
اس��ت كه از زمان تش��كيل دولت ها 
تاكنون رايج بوده اس��ت. پيش از آن، 
ح��دود س��رزمين ها بر مبن��اي ق��درت نظامي و 
كشورگش��ايي ها ص��ورت مي گرفت ك��ه ممكن 
بود منطقه اي در س��رزميني دورافتاده، به عنوان 

دارايي هاي يك كشور به تصرف دربيايد. 
هرچند كه مدت هاست از دوران طاليي امپراتوري 
بريتاني��ا گذش��ته اما هنوز اين كش��ور بيش��ترين 
س��رزمين هاي خارج از مرز را دارد؛ س��رزمين هايي 
وابس��ته كه يا به صورت مستعمره در تسلط بريتانيا 
بوده و همچنان هستند يا كشورها و جزايري كه در 
مناطق ديگر تحت تسلط امپراتوري بريتانيا درآمده 
بود، مانند جزاير فالكلند، تنگه جبل الطارق و برمودا. 
آنطور كه در تازه ترين گزارش ها منتشر شده، بريتانيا، 
حدود ۱7 كشور و منطقه فرامرزي دارد. هرچند كه 
بسياري از اين مناطق سال هاست كه تحت تسلط و 
تابعيت قوانين بريتانيا هستند اما در بسياري موارد، 
اختالف هاي بسياري در مورد مناطق مشترك با ديگر 
كشورها ايجاد مي شود. در س��ال گذشته ميالدي، 
خبري مبني بر تش��ديد اخت��الف ديرينه بريتانيا و 
اس��پانيا در مالكيت تنگه جبل الطارق منتشر شد. 
طبق اين گزارش، دولت بريتانيا، اعالم كرده بود كه 
كشتي هاي اسپانيايي، بارها به صورت غيرقانوني و 
بدون اطالع وارد آب هاي اين كشور شده اند. فرانسه 
نيز، همچنان مناطق بسياري در آن سوي مرزهاي 
خ��ود دارد. يكي از مهم ترين مناطق تحت تس��لط 
فرانس��ه، مجمع الجزاير گوادلوپ اس��ت كه پس از 
فراز و نشيب هاي بسيار، اكنون جزو فرانسه به شمار 
مي رود. آنطور كه گفته شده، مجمع الجزاير گوادلوپ 
براي اولين بار توسط كريستف كلمب در سال ۱۴93 
ميالدي كشف شد. در سال ۱۶3۵ گوادلوپ توسط 
فرانسويان تسخير شد. مدتي نيز بريتانيا بر آن تسلط 
داش��ت اما از س��ال ۱9۴۶ مجمع الجزاير گوادلوپ 

يكي از مناطق فرادريايي فرانس��ه ش��د. درآخرين 
بررس��ي هاي صورت گرفته، در حال حاضر فرانسه 
حدود ۱۶ منطقه فرامرزي تحت تس��لط خود دارد. 
شمار اين سرزمين هاي فرامرزي در امريكا نيز، به ۱۴ 

منطقه و كشور مي رسد. 
طبق گزارش هاي منتشر ش��ده، در ميان مناطق 
تحت تس��لط امريكا در آن س��وي مرزه��ا، گوام، 
حاشيه هاي بس��ياري داشت. اين قلمرو تا پيش از 
جنگ جهاني دوم تنها جزي��ره ميكرونزي بود كه 
امريكا كنترل آن را در دست داشت اما اين جزيره 
ساعاتي پيش از حمله هوايي ژاپن به پرل هاربر در 
هشتم دس��امبر ۱9۴۱ به تصرف نيروهاي ژاپني 
درآمد كه پس از دو س��ال و نيم توسط امريكا آزاد 
ش��د. آنطور كه در قوانين اين جزيره گفته ش��ده، 
گوام توس��ط دولت امريكا اداره مي شود ولي جزو 
خاك اين كشور به ش��مار نمي آيد. پورتوريكو نيز، 
يكي از پيچيده ترين مناطق فرا مرزي تحت تسلط 
امريكا به شمار مي رود. اين جزيره تحت حاكميت 

سياسي امريكاست و شهروندانش با گذرنامه امريكا 
سفر مي كنند. اين در حالي است كه مجمع الجزاير 
پورتوريكو در س��ناي امريكا س��ناتور نداش��ته و 
 تنها يك نماين��ده بدون ح��ق راي در كنگره اين 

كشور دارند. 
آنطور كه در ادامه اين گزارش گفته شده، استراليا 
نيز، حدود ۶ منطقه و كش��ور فرا م��رزي دارد كه 
تحت تسلط دولت مادريد اداره مي شود. شمار اين 
مناطق در هر كدام از كش��ورهاي نروژ و دانمارك، 
3 منطقه اعالم شده اس��ت. فنالند نيز، تنها با يك 
منطقه تحت تس��لط خارج از مرزه��اي خود، در 
فهرست كش��ورهايي قرار دارد كه بيشترين شمار 

سرزمين هاي فرا مرزي را دارند. 
همانطور كه گفته شد، با پيدايش دولت ها و قوانين 
متعدد بين المللي در تصويب مرزها، حقوق دريايي 
و هوايي، اينچنين تسلط هاي فرا مرزي غيرطبيعي 
به نظر مي رسد كه به گفته بسياري از كارشناسان، 

ريشه در دوران استعمار قديم دارد. 

يادگارهاي دوران استعمار 

آمارنامه
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