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    معاون رييس جمهوري: 

ايران منتظر گام هاي عملي اروپا است
لعي��ا جنيدي معاون رييس جمهوري اي��ران در امور حقوقي اعالم 
كرد كه ايران منتظر گام ه��اي عملي اتحاديه اروپا براي تامين منافع 

اقتصادي اش در چارچوب برجام است. 
ب��ه گزارش روز ش��نبه س��فارت اي��ران در الهه، جني��دي كه به 
عنوان فرس��تاده ويژه حس��ن روحاني رييس جمهوري ايران به هلند 
 س��فر كرده است، در ديدار با »اس��تف بلوك« وزير امور خارجه هلند 
با اش��اره به مذاكرات هس��ته يي كه به برجام منتهي شد، تاكيد كرد 
كه جمهوري اس��المي در جريان اين مذاكرات نش��ان داد كه اهداف 
برنامه هس��ته يي اش كامال صلح آميز اس��ت و پس از برجام نيز آژانس 
بين الملل��ي ان��رژي اتمي 11بار اج��راي تعهدات از س��وي جمهوري 

اسالمي ايران را مورد تاييد قرار داده است. 
وي ب��ا اش��اره به خ��روج غيرقانوني امريكا از برج��ام گفت: خروج 
امريكا، اعتماد به اين كش��ور در س��طح بين المللي را تحت تاثير قرار 
داده است. جمهوري اسالمي ايران با وجود خروج امريكا اعالم كردكه 
به تعهدات خود در برجام پايبند است؛ تداوم اين امر مستلزم آن است 
كه ايران بتواند از منافع برجام در جهت رفع تحريم ها بهره مند ش��ود، 
ضمن اينكه همزماني ادام��ه تحريم ها و اجراي تعهدات در چارچوب 

برجام از سوي ايران غير ممكن است. 
فرس��تاده ويژه رييس جمهوري ايران حمايت سياس��ي كشورهاي 
اتحادي��ه اروپا از برجام و ادامه اين حمايت پس از خروج امريكا از آن 
را خوب، اما ناكافي دانست و تصريح كرد: ايران منتظر گام هاي عملي 
اتحادي��ه اروپا در چارچوب برج��ام و در جهت تامين منافع اقتصادي 

اين كشور است. 
وي، برج��ام را يك تواف��ق بين المللي معتبر دانس��ت كه در قالب 
قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل نيز مورد تاييد قرار گرفته 
اس��ت و بر اين اس��اس همه طرف ه��ا مكلف به احت��رام و رعايت آن 

هستند. 
وي يادآور شد كه در اين شرايط نبايد ساير موضوعات را به برجام 

مرتبط و آنها را به عنوان پيش شرط اجراي برجام مطرح كرد. 
جنيدي با اش��اره به مشهور بودن الهه به عنوان مركز حقوقي دنيا 
و ش��هر صلح و عدالت، گفت: متاس��فانه امريكا به ميراث بش��ري در 
انعقاد توافق هاي بين المللي بي توجهي و يك توافق بين المللي مهم را 
نقض مي كند و از آن خارج مي شود، از اين رو ديگر چطور مي توان به 

مذاكرات منتهي شده به توافق، اعتماد كرد. 
وزير امور خارجه هلند نيز ضمن اشاره به تاسف كشورش از خروج 
امريكا از برجام گفت: در ش��رايطي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي 
پايبندي ايران به تعهداتش طبق برجام را تاييد كرده است، همه بايد 

به برجام پايبند باشند و به قراردادهاي بين المللي احترام گذارند. 
وي افزود: ما و س��اير كش��ورهاي اروپايي در حال كار درمورد اين 
مس��اله هستيم كه چطور برجام را زنده نگه داريم. تالش براي تامين 

منافع اقتصادي ايران با بازگشت تحريم ها آسان نيست. 
رييس جمه��وري امري��كا روز 18 ارديبهش��ت ماه گذش��ته خروج 
كش��ورش از توافق هس��ته يي 1+5 با اي��ران را اع��الم و تاكيد نمود 
ك��ه تحريم هاي اين كش��ور عليه تهران بازخواهند گش��ت. اين اقدام 
با اعتراض گس��ترده بين المللي و به ويژه ديگ��ر طرف هاي اين توافق 

روبه رو شد. 
ديگر كشورهاي امضا كننده برجام و اتحاديه اروپا اعالم كرده اند كه 
به برجام وفادار مي مانند. ايران اعالم كرده است كه در صورت تضمين 

بهره مندي ايران از فوايد اقتصادي برجام، به آن پايبند مي ماند. 
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معاون سياس��ي وزير ام��ور خارجه، 
كس��اني كه در داخل مش��تاق تحريم 
هستند را دو دسته مي داند كه به اعتقاد 
او دس��ته يي كاس��ب تحريم هستند و 
عده يي ديگر كه كاسب سياسي هستند 
و كي��ف مي كنند تحريم ه��اي امريكا 

برگردد. 
به گزارش ايسنا، سيدعباس عراقچي 
عصر ديروز )شنبه( در نهمين جشنواره 
تجليل و تكريم از كارآفرينان و مديران 
اشتغال زاي كش��ور، اظهار كرد: برجام 
به دلي��ل خ��روج امريكا از اي��ن توافق 
بين الملل��ي در يك ش��رايط غيرعادي 
به سر مي برد و ما و ديگر اعضاي برجام 
در تالش هس��تيم كه اگر بشود برجام 
به مس��ير خود ادامه دهد و اگر نشد به 
وضعيت قبل برجام و حتي فراتر از آن 

برمي گرديم. 
وي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود در اين نشست، تصريح كرد كه سه 
كشور اروپايي و اتحاديه اروپا به ما قول 
دادن��د كه يك پكيج عملي براي حفظ 
برج��ام و تامين منافع و خواس��ته هاي 
ايران از برجام ارائه دهند و ما اميدواريم 
كه ت��ا آخر م��اه ميالدي ج��اري اين 
بس��ته به ما داده ش��ود. در حال حاضر 
اروپايي ها به كمك روس��يه و چين در 
تالش هستند كه اين بسته پيشنهادي 
را تهيه كنند به نحوي كه ايران بتواند 
به فروش نفت خود، دريافت پول نفت، 
تبادالت بانك��ي، حمل و نقل، بيمه و... 

ادامه دهد. 
عراقچي در ادامه صحبت هاي خود 
با بيان اينكه حيات جمهوري اسالمي 
ايران وابس��ته به برجام نيس��ت، گفت 
ما براس��اس منافع ملي كشور تصميم 
مي گيريم كه در برجام بمانيم يا از آن 

خارج شويم. 
وي با بيان اينكه ما براي هر شرايط 

و س��ناريويي از آمادگي الزم برخوردار 
هستيم و رييس جمهور دستورات الزم 
را به دس��تگاه هاي اقتص��ادي و ديگر 
دس��تگاه هاي مس��وول داده اند، افزود: 
حتي اگر از برجام خارج شويم شرايط 
ما به مراتب بهتر از گذشته خواهد بود. 
ما با برج��ام يا بدون برجام به مس��ير 
پرع��زت خود ادام��ه مي دهيم و حيات 
جمهوري اس��المي وابس��ته به برجام 

نيست. 
عراقچ��ي در ادام��ه س��خنان خود 
ب��ا طرح اين س��وال كه چ��را امريكا از 
برجام خارج ش��د، به اظه��ارات ترامپ 
رييس جمه��ور اين كش��ور در ارتباط 
با اي��ن توافق بين المللي اش��اره كرد و 
گفت: ترامپ بارها گفت برجام بدترين 
توافقي است كه امريكا امضا كرده است. 
از اي��ن توافق به عنوان توافقي فاجعه بار 
ياد كرد و گفت اين توافق شرم آورترين 
توافق در تاريخ امريكاست. اظهاراتي را 
ترامپ در م��ورد اين توافق مطرح كرد 
كه در داخل روي آن چندان مانور داده 
نش��د در حالي كه اگر يك مقام دسته 
چن��دم امريكايي مي گف��ت برجام به 
نفع ماس��ت، برخي رسانه ها آن را تيتر 
مي كردند. به درس��تي براي مردم اين 
سخنان كه در مورد برجام از سوي اين 
مقام امريكايي مطرح شد، باز و تحليل 
نشد. ما هرچه جلوتر مي رويم مشخص 
مي ش��ود كه برجام چ��ه منافعي براي 
ايران داش��ته اس��ت. در طول دو سال 
گذش��ته اتهامات زيادي از سوي برخي 
در م��ورد برجام مطرح ش��د كه اكنون 
با گذش��ت زمان مشخص مي شود كه 
اين اتهامات نادرس��ت بوده است. مثال 
مي گفتند برجام با برنامه موشكي ايران 
قرين شده اس��ت. مي گفتند كه اگر ما 
تست موش��كي انجام دهيم، تحريم ها 
برمي گردد. در صورتي كه اين سخنان 

درست نبود. ما تست هاي موشكي انجام 
داديم و امريكا در اين زمينه به شوراي 
امنيت مراجعه كرد ولي نتوانست چيزي 
در ارتباط با نقض برجام از اين شورا به 
خاطر اين تست ها دريافت كند. يكي از 
ماهرانه ترين كارهايي كه انجام شد، جدا 
كردن اين دو موضوع از يكديگر بود. در 
طول تحريم ها برنامه هسته يي و برنامه 
موشكي ايران در قطعنامه 1921 به هم 
گره زده ش��ده بود ولي برجام اين دو را 
از هم جدا كرد. برنامه موشكي ما در اين 
دو سال به مس��ير خود ادامه داد بدون 
اينكه كسي بتواند مدعي شود كه ايران 

برجام را نقض كرده است. 
 

عراقچ��ي در همين چارچوب ادامه 
داد: مي گفتند كه با وجود برجام نفت 
ما به فروش نمي رس��د ولي ديديم كه 
در فاصل��ه اندكي پس از برجام فروش 
نف��ت ما به حال��ت قب��ل از تحريم ها 
بازگش��ت. مي گفتن��د پ��ول نفت به 
داخ��ل كش��ور بازگردانده نمي ش��ود 
ولي اكنون روش��ن ش��ده ك��ه پول ها 
برگش��ته اس��ت. مي گفتند هيچ كس 
براي س��رمايه گذاري به اي��ران نيامده 
است و در همين چارچوب به صحبت 
دكتر س��يف اشاره مي كردند. صحبتي 
كه دكتر س��يف در س��ال 95 و حدود 
3 ماه بعد از برج��ام در امريكا و براي 
مخاطبان امريكاي��ي زده بود. با اينكه 
دو س��ال از آن ح��رف گذش��ته بود و 
بس��ياري تحوالت در اين دو سال رخ 
داده بودن��د، دوس��تان به اين صحبت 
اس��تناد مي كردند و مي گفتند كسي 
براي س��رمايه گذاري به اي��ران نيامده 
اس��ت. حال كس��اني كه پيش از اين 
چنين ادعاي��ي را مطرح مي كردند هر 
روز فهرس��تي را منتش��ر مي كنند كه 
فالن شركت خارجي كه به ايران آمده 

بود، در حال خروج از ايران است. 
عراقچ��ي با تاكيد ب��ر اينكه ما بايد 
به اين نكات ب��راي تصميم گيري ها در 
نحوه ادامه مسير توجه كنيم، در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود تاكيد كرد: 
اگر ما خودمان به بازگش��ت تحريم ها 
كمك كني��م، به نوعي در زمين امريكا 
ب��ازي كرده ايم. سياس��ت امريكا عليه 
اي��ران فش��ار و تهديد اس��ت. حركت 
دشمن در مسير فشار اقتصادي است و 
ما بايد با آن مقابله كنيم. برجام ابزاري 
براي مقابله با اين تحريم ها بود و اكنون 
ما اگ��ر حركتي كنيم كه اين تحريم ها 
افزايش پيدا كن��د و برگردد، حتما در 
مس��ير خواس��ته امريكايي ه��ا حركت 

كرده ايم. 
وي با بيان اينكه امريكايي ها تالش 
دارن��د تا ابزار فش��ار و تحري��م پيچ و 
خم هاي بيش��تري را در مس��ير ايران 
قرار دهند و با بستن وزنه هاي سنگين 
به دس��ت و پاي ما، ما را گرفتار كنند، 
خاطرنش��ان كرد: ما بايد مراقب باشيم 
كه در تله آنها نيفتيم. ما نبايد با برخي 
اظهارات و سخنان به بازگشت تحريم ها 
كمك كنيم. متاسفانه برخي تحليل ها و 
صحبت ها در رسانه هاي كشور در جهت 

آب ريختن به آسياب دشمن است. 
عراقچ��ي با بيان اينكه متاس��فانه 
برخ��ي مواقع ما خودم��ان در داخل 
و  اظهارنظره��ا  برخ��ي  ب��ا  كش��ور 
صحبت ه��ا ب��ه ايج��اد فضاي��ي ك��ه 
دش��من عالقه مند اس��ت كه عليه ما 
ايجاد ش��ود كم��ك مي كنيم، تصريح 
كرد: م��ن نمي فهمم كه چ��را برخي 
از بازگش��ت تحريم ها ل��ذت مي برند. 
برخي كاس��بان تحريمند كه آنها سر 
جاي خود هس��تند برخي نيز كاسب 
سياسي هس��تند و كيف مي كنند كه 

تحريم هاي امريكا برگردد. 

يك عضو كميسيون انرژي مجلس 
معتق��د اس��ت دول��ت از 15 تيرم��اه 
سهميه بندي سوخت را اعمال مي كند. 
اسداهلل قره خاني در گفت وگو با ايسنا در 
رابطه با شايعه افزايش قيمت بنزين در 
دو هفته آينده، گفت: در اليحه بودجه 
س��ال 9۷ افزايش قيم��ت حامل هاي 
ان��رژي آمده بود و در تبص��ره 18 قرار 
داش��ت و افزايش درآمدي براي دولت 

در نظر گرفته ش��ده ب��ود اما رقمي كه 
دولت داده بود توسط كميسيون انرژي 
حذف شد و كميس��يون تلفيق نيز به 
آن راي داد ام��ا دولت براس��اس قانون 
هدفمندي يارانه ها اين اجازه را دارد كه 
قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهد 
كما اينكه امروز قيمت گاز را 15درصد 

افزايش داده است. 
او ادامه داد: براساس قانون هدفمند 

كردن يارانه ها اين اختيار را دارد لكن از 
مجلس در قانون بودجه اين امر خواسته 
ش��ده بود ولي مجلس ب��ا آن مخالفت 
ك��رد مگر اينكه دول��ت بخواهد بنزين 
را س��هميه بندي كند. من فكر مي كنم 
وقت��ي كه دولت مي خواه��د از 15 تير 
كارت س��وخت را اعمال كند يعني به 
دنبال س��هميه بندي براي بنزين است 
يعني ب��راي خودروهاي عمومي بنزين 

را ب��ا يك قيمت ارائ��ه مي دهد و براي 
ساير خودروها به قيمتي ديگر. قره خاني 
معتقد اس��ت: من فكر مي كنم كه ابتدا 
سهميه بندي اتفاق افتاد و انتهاي آن نيز 
به يك تفاوت قيمت منتهي ش��ود كه 
البته اين امر به طور رسمي اعالم نشده 
اس��ت و من از اعالم شركت پااليش به 
اين نتيجه رس��يدم كه به اين سمت و 

سو مي رود. 

خبر سرمقاله

  اثر پروانه اي يك تصميم غلط

اقتصاد زنجيره است، هر تصميمي بر تصميم ديگر اثر مي گذارد. زماني كه 
يك تصميم گرفته مي شود عمال زنجيره يي از علت و معلول ها شكل مي گيرد 
و اگر آن تصميم اش��تباه باش��د تا زماني كه مشكل را قبول نكرده و درصدد 

اصالح برنياييم چاره يي نداريم جز آنكه به اشتباهات بعدي تن در دهيم. 
پايان بهار با بخشنامه ممنوعيت 1339 كاال همراه بود. فشار ثبت سفارش ها و 
كمبود ارز به ناچار باعث شد كه گروه ديگري از كاالها در ليست ممنوعيت هاي 
واردات قرار گيرند. بهانه دولت روشن است؛ تحريم ها، ترامپ، رانت خواران ارزي 
و توليد داخلي همگي بهانه هايي منطقي اس��ت كه واقعيت و چرايي تن دادن 
به اين تصميم را نشان نمي دهد، عواقب تصميم ميخكوب كردن ارز بر 4200 
ام��روز دولت را وادار به گس��ترش ممنوعيت كاالها و تجارت كرده اس��ت. در 
حالي كه تئوريسين هاي اقتصادي دولت در 5 سال گذشته بارها بر مساله عدم 
استفاده از محدوديت هاي غيرتعرفه يي در تجارت خارجي تاكيد داشتند، امروز 
شاهد از دست رفتن يك به يك دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم هستيم. 
تصميم ميخكوب كردن ارز نيز در اين زنجيره اقتصادي نتيجه تصميماتي بود 
كه پيش از اين  بارها به بررسي آن پرداختيم و در ادامه اين زنجيره ممنوعيت 
واردات نتايجي به بار خواهد آورد كه عمال اجتناب ناپذير اس��ت. اين ليست در 
فاصل��ه كوتاهي منج��ر به افزايش قيمت كاالها، در مرحل��ه بعد كمبود آنها و 
درنهايت گس��ترش قاچاق مي شود در حالي كه وضع تعرفه هاي سنگين روي 
اين كاالها حداقل باعث مي شد كه بخشي از سود قاچاقچيان به شكل ماليات 

و عوارض به دولت برسد. 
در ابتدا بحث بر س��ر اين بود كه صادرات نفتي مي تواند كاالهاي اساسي 
و ص��ادرات دولتي مانند پتروش��يمي و فوالد مي توان��د واردات مواد اوليه و 
كاالهاي واسطه مورد نياز را تامين كند اما اين مساله درنظر گرفته نشد كه 
اوال 85درصد واردات مواد اوليه، واس��طه يي و كاالهاي اساس��ي طبقه بندي 
مي ش��ود و دوم اينكه ارز با قيمت غيرواقع��ي مي تواند حتي صادرات دولتي 
را ني��ز تحت تاثير قرار دهد. حال اگر صادرات كمتر ش��ود دولت با اين روش 

مجددا مجبور است اقدام به محدود كردن واردات كند. 
در حقيقت اقتصاد ايران در حال ورود به يك دور باطل اس��ت. به داليلي 
همچون كاهش نرخ س��ود بانكي، گس��ترش نقدينگي در سال هاي گذشته و 
افزايش ريس��ك س��رمايه گذاري در ايران و خروج سرمايه ها به شكل ارز، در 
ابتدا ش��اهد افزايش نرخ ارز بوديم. دولت نيز وقتي با اين واقعيت روبه رو شد 
كه افزايش نرخ ارز موقتي نيست و در سال 9۷ نيز ادامه دارد، در يك تصميم 
غيرمترقبه تصميم به ثابت كردن نرخ ارز به ش��كل دس��توري گرفت اما در 
جلس��ه تصميم گيري معيار تصميم گيري نرخ ارز دستوري نه تعادل بازار بود 
و نه حمايت از توليد و صادرات بلكه تمام اهتمام دولت جلوگيري از فشار به 
مردم و كاهش اعتراضات عمومي بود. در نتيجه نرخي بسيار پايين تر از نرخ 
تعادلي درنظر گرفته ش��د و دولت هزينه هاي رانت ايجاد ش��ده در واردات را 
قبول كرد. اما با ادامه شرايط و كمبود ارز دولت عمال با تصميمات خود دامنه 
بحران ارزي را به بحث واردات رس��اند تا سپس شاهد انتقال مشكل به بازار 
كاال باش��يم. در حقيقت دولت كه نمي خواست مردم به دليل كمبود ارز فشار 
را احساس كنند با تثبيت دستوري نرخ ارز كاري كرد كه به فاصله چند ماه 

به شكل جدي تري اين مشكالت احساس شود. 
اصرار بر ميخكوب كردن نرخ ارز تا زماني كه منابع با كمبود جدي مواجه 
ش��ود، مي توان��د ادامه يابد اما پ��س از آن دولت چاره يي ن��دارد جز آنكه به 
نرخ هاي واقعي تن در دهد. با توجه به كمبود منابع اين مساله زياد به طول 
نخواهد انجاميد و فقط چند ماه هدر رفت منابع را شاهد خواهيم بود. شايد 
اگر 9 ماه قبل و در ش��رايط ثبات تصميمات به شكلي منطقي اتخاذ مي شد 
و س��پس بحران به وجود آمده را با منطق و تدبير و نه از سر تحكم مديريت 

مي كرديم، وضعيت به اين شكل در نمي آمد. 
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 صفحه 7 

جام جهاني

روس ها در انتظار 
كسب سود ميلياردي

8

واكنش عراقچي به تحركات كاسبان اقتصادي و سياسي تحريم: 

نمي فهمم چرا برخي از بازگشت  تحريم ها لذت مي برند

احتمال سهميه بندي بنزين از 15 تيرماه

اقتصاد زنجيره است، هر تصميمي بر تصميم 
ديگ��ر اثر مي گذارد. زماني كه يك تصميم گرفته 
مي شود عمال زنجيره يي از علت و معلول ها شكل 
مي گيرد و اگر آن تصميم اشتباه باشد تا زماني كه 
مش��كل را قبول نكرده و درصدد اصالح برنياييم 
چاره يي نداريم جز آنكه به اش��تباهات بعدي تن 
در دهيم. پايان بهار با بخشنامه ممنوعيت 1339 
كاال همراه بود. فشار ثبت سفارش ها و كمبود ارز به 
ناچار باعث شد كه گروه ديگري از كاالها در ليست 
ممنوعيت هاي واردات قرار گيرند. بهانه دولت روشن 
اس��ت؛ تحريم ها، ترامپ، رانت خواران ارزي و توليد 
داخلي همگي بهانه هايي منطقي است كه واقعيت و 
چرايي تن دادن به اين تصميم را نشان نمي دهد ...

گروه راه و شهرسازي   زهره عالمي 
آمار س��امانه اطالعات بازار امالك ايران نشان 
مي ده��د كه حج��م معام��الت مس��كن در 24 
روز نخس��ت خرداد ماه س��ال جاري به 10 هزار 
قرارداد رسيده است، اين درحالي است كه تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش در ارديبهشت ماه بيش 
از 19 ه��زار بوده اس��ت. با توج��ه به اينكه حجم 
معامالت تا 24 خردادماه تقريبا حدود سه چهارم از 
كل قراردادها را شامل مي شود، مي توان پيش بيني 
 ك��رد كه اين رق��م براي كل خردادم��اه به حدود
14 هزار مورد معامله رسيده باشد. متاسفانه سامانه 
يادشده از 24 خرداد به بعد به روز رساني نشده و 
به همين دليل، تعداد معامالت خردادماه منتشر 

نشده است ...

اثر پروانه اي يك تصميم غلط

 افت فشار معامالت ملك 
در رمضان

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 13  

بانك و بيمه

4

تشكيل كارگروه ويژه 
برخورد با سوداگران بازار

به دنبال تداوم تالطم ه��ا و التهابات بازار ارز 
و س��كه در چند م��اه اخير و تصوي��ب و اجراي 
سياست هاي مختلف از سوي ستاد دولت و بانك 
مرك��زي براي كنترل ب��ازار ارز، خريد و فروش، 
صرافي ها، دالالن ارزي، بازداشت دالالن، توقيف 
حس��اب هاي دالالن و... سياست دريافت ماليات 
ني��ز در دس��تور كار دولت قرار گرفت��ه تا از اين 
طري��ق ماليات ها عالمتي ب��راي كاهش خريد و 
ف��روش و داللي، س��كه و ارز، خودرو و مس��كن 
باش��د و التهاب ه��ا، خري��د و ف��روش و تع��داد 
معامالت را تا حدودي كنت��رل كند. به گزارش 
»تعادل« در اين زمينه رييس كل س��ازمان امور 
مالياتي از تشكيل كارگروه ويژه برخورد مالياتي 
قاطع با س��وداگران ب��ازار ارز، س��كه، خودرو و 
مسكن خبر داد. سيد كامل تقوي نژاد با اشاره به 
دستور رييس جمهور در جلسه ساماندهي بازار و 
بررس��ي نوسانات اخير در قيمت برخي كاالهاي 

مورد نياز مردم گفت ...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

نگاهي به نظرسنجي ها، ائتالف  ها و صف آرايي احزاب در انتخابات تركيه

انتخاب در دقيقه 90



 رهبر معظم انقالب در پيامي
درگذشت حجت االسالم حسيني موسوي 

را تسليت گفتند
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي در پيامي درگذش��ت عالم 
پرهيزگار و معلم اخالق حجت االسالم حاج سيد علي اكبر 

حسيني موسوي را تسليت گفتند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
درگذش��ت عال��م پرهي��زگار و معل��م اخ��الق جن��اب 
حجت االسالم آقاي حاج سيد علي اكبر حسيني موسوي 
رحم��ت اهلل  عليه را به خاندان گرامي و فرزندان محترم و 
ديگر بازماندگان و نيز به ش��اگردان و ارادتمندان ايشان 
تس��ليت عرض مي كنم. خدمات ارزن��ده اين روحاني با 
اخالص و پرتالش چه در آموزش هاي سودمند در رسانه 
ملي و چه در مجلس ش��وراي اس��المي و چه در محيط 
مسجد و محراب، معّرف چهره نوراني يك عالِم خدمتگزار 
و با ابتكار است. از خداوند متعال علّو درجات آن مرحوم 
و رحمت و مغفرت الهي براي ايش��ان و صبر و اجر براي 

بازماندگان شان مسألت مي كنم. 
سيدعلي خامنه اي
۲/تير /۱۳۹۷

 س�خنگوي دولت به سه ادعاي كذب پاسخ داد؛ 
ايرنا| س��خنگوي دولت به س��ه ادعاي منتشر شده در 
فضاي مجازي درمورد رابطه خانوادگي مس��عود شفيعي 
با وي، ارتباط فرزندش با موساد و داشتن اتهام مالي خود 
را پاسخ داد و گفت: مستندات و مدارك خود را به مراجع 
امنيتي و قضايي ارسال و تصوير آنها را به مردم منعكس 
كنيد.  محمدباقر نوبخت با انتشار پيامي در توييتر خود 
نوشت: »در هفته يي كه گذشت سه ادعاي كذب درباره 
اينجانب در فضاي مجازي منتش��ر شد:١-آقاي مسعود 
شفيعي رييس سازمان نقشه برداري خواهرزاده من است! 
٢- فرزندم با موساد )رژيم صهيونيستي( رابطه مخفيانه 

دارد! ٣- اتهام وقيحانه مالي در مورد اينجانب!«
او در پيام توييتري خ��ود افزود: آنچه در بضاعت توييتر 
مي توان گفت اين اس��ت كه: »نادرس��تي ادعاي اول به 
آساني با تحقيق محلي و از اسناد سجلي قابل تشخيص 
است و در مورد ديگر اتهامات مضحك هم توصيه مي شود 
مستندات و مدارك را به مراجع امنيتي و قضايي ارسال و 

تصوير آنها را به مردم منعكس كنيد.«
 س�ردار شاهرخ دايي پور در س�وريه به شهادت 
رس�يد؛ ايلنا| شهيد دايي پور كه با شروع جنگ داعش 
در سوريه چندين بار در سوريه در نبرد با نيروهاي داعشي 
پرداخت، سرانجام ديروز در كمين داعش به درجه رفيع 
ش��هادت نائل آمد. ش��هيد س��ردار ش��اهرخ دايي پور از 
نيروهاي س��پاه پاسداران بود.  ش��هيد دايي پور قهرمان 
كش��تي و اس��تاد غواصي بود. ايش��ان مدتي در جزيره 
كيش مديريت كلوپ درياي را برعهده داش��ت و در آنجا 
به آموزش غواص��ي و ورزش هاي درياي مي پرداخت.  با 
شروع جنگ داعش در س��وريه چندين بار در سوريه در 
نب��رد با نيروهاي داعش��ي پرداخت. س��رانجام ديروز در 

كمين داعش به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 
 ورود دانش�گاه ها به حل مسائل كشور در قالب 
طرح ه�اي كالن؛ مه�ر| وزير عل��وم با اش��اره به حل 
چالش هاي جامعه توسط دانشگاه ها گفت: دانشگاه ها به 
حل چالش هاي كش��ور به صورت طرح هاي كالن ورود 
كرده ان��د، برخي از اين طرح هاي كالن را ش��وراي عالي 
عتف مصوب كرده است. منصور غالمي با اشاره به ديدار 
جمعي از اساتيد دانشگاه هاي كشور با مقام معظم رهبري 
و برنامه دانش��گاه ها براي حل چالش هاي جامعه گفت: 
دانش��گاه ها به موضوع حل مس��ائل و مشكالت جامعه 
ورود كرده اند، اما چون، به لحاظ س��ابقه ورود دانشگاه ها 
به مسائل و مشكالت كالن جامعه تا حدي جديد است، 
بنابراين نيازمند اطالع رس��اني بيشتر هستيم. وزير علوم 
افزود: كارهاي بس��يار خوبي در دانشگاه ها در حال انجام 
است، دانشگاه ها در حال كمك به صنايع بزرگ هستند. 
 مت�ن كنوانس�يون رژي�م حقوق�ي خ�زر براي 
تاييد به پوتين ارائه ش�د؛ ايرنا| ش��بكه تلويزيوني 
آر ب كا روس��يه اعالم كرد كه متن كنوانس��يون رژيم 
حقوق��ي درياي خزر ب��راي تاييد ب��ه والديمير پوتين 
رييس جمهوري اين كشور ارائه شد. در متن كنوانسيون 
رژي��م حقوقي دري��اي خزر كه از طرف دولت روس��يه 
تاييد شده، گفته شده است؛ بستر و كف اين پهنه آبي 
براساس اصل بخش بندي و سطح دريا به محدوده هاي 
داخلي و س��رزميني، محدوده ه��اي ماهيگيري و پهنه 
مشترك آبي تقسيم مي شود. هر يك از پنج كشور اجازه 
مي ياب��د محدوده هايي آبي تا پهن��اي ١5 مايل دريايي 
تعيي��ن كند كه با خطوط مرزي مطابق با كنوانس��يون 
مشخص خواهد شد. هر كشور ساحلي نيز اجازه مي يابد 
مح��دوده ماهيگيري به پهناي ١0 مايل دريايي تعيين 
كند. براساس سند منتش��ر شده، شيوه تعيين خطوط 
مياني در درياي خزر بين كشورهاي ساحلي خزر بايد با 

يك موافقتنامه جداگانه مشخص شود. 
 انحالل احزاب س�خت تر مي ش�ود؛ خانه ملت| 
عضو كميس��يون ش��وراها و ام��ور داخلي كش��ور در 
مجلس ش��وراي اس��المي درخص��وص اينك��ه گفته 
مي شود، كميس��يون ماده ١0 احزاب در اصالح قانون 
حذف مي ش��ود، بيان كرد: حذف كميسيون ماده ١0 
اح��زاب و آغاز فعاليت هر حزبي ب��دون نياز به مجوز، 
در اصالح قانون احزاب ديده نش��ده است. محمدرضا 
صباغي��ان بافقي در پاس��خ به اين س��وال كه هدف از 
اصالح قانون احزاب چيس��ت؟ اف��زود: هدف از اصالح 
قانون اح��زاب، قدرتمن��د كردن احزاب اس��ت. او در 
مورد چگونگي قدرتمند ش��دن اح��زاب، گفت: بايد از 
لحاظ قانوني به گونه يي شرايط را فراهم كنيم تا امكان 
انحالل سريع احزاب وجود نداشته باشد. همچنين در 
اصالح قانون احزاب، س��از و كاري در قانون ديده شده 

تا بتوان از لحاظ مالي به احزاب كمك شود. 
 طرح نمايندگان مجلس براي »مقابله با پولشويي 
و مبارزه با تروريس�م«؛ فارس| جمعي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي »طرح مقابله با پولشويي و مبارزه 
با تروريسم« را تهيه و تدوين كردند. يوسفيان مال نماينده 
مجلس با اشاره به ديدار نمايندگان مجلس با رهبر معظم 
انق��الب گفت: در اين جلس��ه و با توج��ه به رهنمودهاي 
رهبري براي تصويب قوانين داخلي براي مبارزه با پولشويي 
و تروريس��م تصميم به تدوين اين طرح گرفتيم كه هفته 

آينده تقديم هيات رييسه مجلس خواهيم كرد.

روي موج خبر

خرازي مي گويد كه روش هايي براي دور زدن تحريم ها وجود دارد

روزهاي شلوغ ديپلماسي ايران

رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور:
اموال ثبت شده خاوري را اعالم كرده ايم

اي��ن روزه��ا همزم��ان ب��ا هفته ق��وه قضاييه 
برنامه ه��اي دامن��ه داري براي معرف��ي بخش ها، 
نهادها و س��ازمان هاي مختلفي ك��ه به نوعي در 
دايره ساختار كلي قضايي كش��ورمان قرار دارند، 
تدارك ديده ش��ده اس��ت؛ برنامه هايي كه در هر 
ك��دام از آنها بخش��ي از ح��وزه فعاليت هاي قوه 
قضاييه مش��خص و درخصوص آن اطالع رس��اني 
مي شود. ديروز هم رييس س��ازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور به مناسبت هفته قوه قضاييه از دفتر 

الكترونيك طالق رونمايي و بهره برداري كرد. 
احمد تويسركاني به مناسبت هفته قوه قضاييه 
و بهره ب��رداري همزم��ان از پروژه ه��اي عمراني و 
فناوري اطالعات در نشست خبري با اهالي رسانه 

ضمن گراميداش��ت هفته قوه قضاييه اظهار كرد: 
حجم خدمات ما در س��ال ۹۶ به نسبت سال ۹5 
رش��د ٢5درصدي داشته و اين رشد را در مقايسه 
دو ماهه سال ۹۷ ازجمله در صدور اسناد مالكيت 
با رش��د ٢١درصدي و خدمات اسناد رسمي رشد 

١۹درصدي نيز شاهد بوديم. 
او تصريح كرد: يكي از اميدواري هاي س��ال ۹۶ 
رون��د ازدواج بود ك��ه در دو ماهه ابتداي امس��ال 
در مقايس��ه با دو ماهه س��ال ۹۶ رشد ۶ درصدي 
را ش��اهد بوديم. اين درحالي اس��ت كه در گذشته 
ش��اهد رشد منفي بوديم. رش��د طالق نيز در اين 
دو ماهه كاهش پيدا كرده و از رش��د ٢درصدي به 
رشد يك درصدي رسيده است. همچنين خدمات 

سازمان ثبت براساس تاكيدات مقام معظم رهبري 
به دنبال فضاي مبتني بر بهبود كس��ب و كار بوده 
است. ارزيابي هاي بين المللي كسب وكار متشكل از 
فعاليت هاي سازمان هاي مختلف است. خوشبختانه 
س��ازمان ثبت در ارزيابي هاي بين المللي قدم هاي 
بس��يار خوبي برداش��ته كه منجر به بهبود فضاي 

كسب وكار شده است. 
او افزود: اگر دس��تگاه هاي ديگر نيز خوب عمل 
مي كردند، رتبه بهتري داشتيم. براساس آمار بانك 
جهاني در سال ٢0١٣ رتبه كل كشور ١۴5 از بين 
١۶0كشور بوده و رتبه مربوط به ثبت مالكيت هم 
رتب��ه ١۶5 بوده كه رتبه خوبي نيس��ت. در س��ال 
٢0١۴ رتب��ه ١5٢، در س��ال ٢0١5 رتبه ١٣0، در 
سال ٢0١۶ ارزيابي كشور رتبه ١١۸ از ١۹0كشور 
اس��ت ولي رتبه ثبت مالكيت رتبه ۹١ و در س��ال 
٢0١۷ از ١۸۹كش��ور رتب��ه ١٢0و رتبه مربوط به 
ثبت مالكيت ۸۶ است در سال ٢0١۸ رتبه ١٢۴و 

رتبه ثبت مالكيت ۸۷ بوده كه نشانه ارتقاست. 

 ثبت وقايع طالق 
تويسركاني خاطرنش��ان كرد: درحال حاضر 
در ح��وزه ثبت مالكيت ها در رديف كش��ورهاي 
پيش��رفته با عمده خدمات ق��رار داريم. آنچه ما 
ام��روز بر آن تاكيد داري��م، بهره برداري از چند 
پروژه است. اقدام ديگري كه انجام خواهد شد، 
پروژه ثبت وقايع طالق است كه بعد از اقدامات 
سيس��تمي اقدامات زيرس��اختي را براي بهبود 
ثبت مربوط به وقايع ازدواج و طالق انجام داديم 
و اعتقاد داريم كه اين اقدام بس��يار اهميت دارد 
و آمار رس��مي به تصميم گيري ه��اي اجتماعي 

كمك مي كند. 
او ادامه داد: همكاران م��ا نرم افزارهاي مورد 
نياز را آماده كردند. ثبت طالق تا امروز در دفاتر 
ثب��ت ازدواج و ط��الق انجام مي ش��د و به دليل 
اينك��ه در زمينه ثبت طالق از نظر ش��رعي بايد 

دو نفر ش��اهد عادل حضور داشته باشند در اين 
نرم افزار و سيس��تمي كه افتتاح خواهد شد تمام 
مراحل ازجمله ثبت مش��خصات دقيق شهود و 
زوجين را به ش��كل سيستمي انجام خواهد شد. 
از مزاياي دفتر الكترونيك طالق اين اس��ت كه 
در گذش��ته به لحاظ سيستم سنتي گاهي خود 
اش��خاص حضور پيدا نمي كردند ولي امروز اين 
اقدام الكترونيكي وضعيت بهبود پيدا كرده است.

تويس��ركاني در پاسخ به س��وال ايسنا مبني 
بر اينكه آيا به دلي��ل تقاضاي داوطلبان آزمون 
س��ردفتري اسناد رس��مي امكان تمديد مهلت 
ثبت ن��ام يا تعويق تاريخ برگ��زاري آزمون وجود 
دارد ي��ا خير؟ تصريح ك��رد: تغيير تاريخ آزمون 
به دلي��ل زمان هاي الزم براي س��نجش علمي 
و مصاحبه ه��اي الزم پي��رو اين آزمون و س��اير 
اقدام��ات بعيد به نظر مي رس��د و اين آزمون در 

تاريخ تعيين شده، برگزار خواهد شد. 
او در رابط��ه با ام��وال خاوري و درخواس��ت 
س��خنگوي قوه قضاييه در اين زمينه اظهار كرد: 
درخصوص ام��وال غيرمنقول خاوري، آنهايي كه 
داراي س��ند رسمي هستند در س��امانه ما ثبت 
شده و تمام اس��ناد خاوري كه به صورت رسمي 
ثبت ش��ده به قوه قضاييه اعالم ش��ده اس��ت اما 
اموال��ي هم هس��تند كه به صورت دس��تي ثبت 
شده اند كه سازمان اسناد اشرافي روي آنها ندارد. 

 ممنوع الخروجي فاسدان اقتصادي
او در رابط��ه ب��ا تع��داد ممنوع الخروجي هاي 
ناش��ي از بده��كاري عن��وان كرد: در س��ال ۹5 
مجم��وع اف��رادي ك��ه در رابط��ه ب��ا بدهكاري 
ممنوع الخ��روج ش��دند ٢١ه��زار و 5٢5 نفر بود 
ك��ه از اين تع��داد ١١هزار و ۸۷5 نفر در س��ال 
۹۶ بدهي ش��ان وص��ول ش��ده و در نتيجه رفع 
ممنوع الخروجي ش��ده اند. همچنين در سال ۹۶ 
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور موفق شده 

اس��ت كه حدود ۶۴هزارميليارد ريال از معوقات 
بانكي را وصول كند. 

رييس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور 
در رابطه با علت پذيرش محدود س��ردفتر اسناد 
رس��مي در ش��هر تهران خاطرنش��ان كرد: ما در 
تهران نياز زيادي به س��ردفتر نداش��تيم و شايد 

نبايد اين چند نفر را هم اعالم مي كرديم. 
او در رابط��ه با نظر ش��خصي اش در مورد عدم 
ثب��ت طالق در شناس��نامه بيان ك��رد: به موجب 
قان��ون و مقررات چنين تصميم��ي نداريم و پس 
از طالق مشخصات حسب مورد ثبت مي شود. اما 
براساس مقررات مي توان در مورد افرادي كه براي 
مثال زندگي مشترك يا فرزند مشترك نداشتند، 
اقداماتي انج��ام داد ولي در ش��رايط فعلي واقعه 
طالق در شناسنامه ثبت مي شود. هنوز به توافقي 
با سازمان ثبت احوال در اين زمينه نرسيده ايم در 
صورت چنين تصميمي شناس��نامه ها بايد اصالح 
ش��وند.  رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
در رابطه با اينكه مردم چطور مي توانند از دريافت 
كد رهگيري هنگام خريد امالك مطمئن ش��وند؟ 
گفت: دريافت كد رهگيري روش مطلوب و معقول 
و اطمينان بخش��ي نيس��ت. توصيه ما همواره اين 
ب��وده كه اقدامات در رابطه با معامالت ملكي بايد 
داراي مقدمات ثبت رس��مي باشد و كد رهگيري 

معنا و مفهومي ندارد. 
در اين زمين��ه نيازمند اصالحات و تجديدنظر 
هس��تيم زيرا بعضا ممكن است كد رهگيري داده 
ش��ود يا داده نشود در نتيجه اثر حقوقي مناسبي 
ني��ز بر آن بار نمي ش��ود. قولنام��ه تنظيمي ميان 
افراد در حكم سند عادي است. بار حقوقي آن در 
همين اندازه است كه در صورت بروز اختالف بايد 
به مش��كل ايجاد ش��ده در دادگاه رسيدگي شود 
ولي در صورت انجام آن در دفاتر اسناد رسمي در 
س��ازمان ثبت بدون مراجعه به دادگاه قابل اجرا و 

رسيدگي است. 

زنگنه در وين، خرازي در جنوب اروپا، عراقچي در 
بروكسل و مسكو و صالحي در اسلو تالش ديپلماتيك 
اي��ران براي تامين منافع ايران از برجام را به نمايش 
گذاشته اند. وزير نفت در نشست اوپك به دنبال بي اثر 
كردن فضاس��ازي امريكا و تالش هم پيمانانش براي 
افزاي��ش توليد نفت بود و ديپلمات ه��اي ايراني نيز 
در اروپا در پي آخرين رايزني ه��ا درباره رابطه ايران 
و غرب پيش از مشخص ش��دن آينده برجام بودند. 
آينده ي��ي كه سرنوش��تش به توانايي اروپا و بس��ته 
پيش��نهادي اش به ايران باز مي گردد. اين را مقامات 
ايران��ي در گفت وگوها با طرف غربي به طور ش��فاف 
اعالم مي كنند. چنانكه عباس عراقچي در بروكس��ل 
صراحتا مي گويد: براي اي��ران اهميتي ندارد چگونه 
اروپا قصد دارد برج��ام را حفظ و تحريم هاي امريكا 
را دور بزند؛ بلكه براي ايران تنها حضور و ماندگاري 
ش��ركت هاي اروپايي در كشور و فروش نفت و واريز 

پولش به حساب دولت ايران اهميت دارد. 

 موضع صريح عراقچي درباره برجام
عراقچي روز گذش��ته هم كه به مس��كو رفته بود، 
پس از پاي��ان ديدار با ريابكوف مع��اون وزير خارجه 
روس��يه بر همين موضع تاكيد ك��رد و به ايرنا گفت: 
بر هيچ كس پوش��يده نيس��ت كه برجام در وضعيت 
عادي به سر نمي برد، امريكا از برجام خارج شده است و 
تحريم هايي از سوي اين كشور مجددا اعمال مي شود، 
طبيعي است تعادل اين توافق بين المللي به هم ريخته 
است. از اين رو منتظر هستيم كه ببينيم ساير اعضاي 
باقيمانده در برجام شامل كشورهاي اروپايي و روسيه 
و چين قادر هس��تند، نبودن امري��كا در اين توافق را 
جب��ران كنند و منافعي ك��ه ايران از برجام داش��ته 
و گش��ايش هايي كه ب��ا اجراي آن ص��ورت گرفته و 
همكاري هاي بين المللي كه شروع شده را تامين كنند. 
معاون وزير خارجه ايران ادام��ه داد: ايران در اين 
مورد موضع خود را اعالم كرده و حس��ن روحاني نيز 
اعالم كرد كه ايران هنوز تصميم نگرفته در برجام باقي 
بماند يا خير. تصميم م��ا در اين مورد به مذاكرات با 

كشورهاي اروپايي، چين و روسيه بستگي دارد. 
عراقچي گفت: در پايان مذاكرات جمع بندي خواهد 

ش��د كه آيا با ماندن ايران در برجام، منافع كشورمان 
تامين مي شود يا خير. در اين شرايط مذاكرات خوبي 
با دوستان خود در روسيه داشتيم، با سرگئي ريابكوف 
معاون وزير خارجه روسيه بيش از سه ساعت مشورت 

داشتيم و رايزني هاي نزديك انجام داديم. 
ب��ه باور او با روس��يه هميش��ه حي��ن مذاكرات 
)هس��ته يي( و پيش از اجراي برجام و حين اجراي 
آن مذاك��رات داش��تيم و به اي��ن گفت وگوها ادامه 

خواهيم داد. 
معاون وزير خارجه در پاسخ به اين سوال كه بارها 
انتظارات ايران از كش��ورهاي اروپايي مطرح شده آيا 
انتظاراتي از روس��يه نيز مطرح اس��ت يا خير؟ گفت: 
روابط ايران و روس��يه فراتر از برجام است، با برجام و 
بدون اين توافق با روسيه تعامل داريم. عراقچي افزود: 
برجام محصول مش��ترك بين ايران و روسيه و برخي 

كش��ورهاي ديگر است، موضع مسكو بر حفظ برجام 
استوار است و اصرار دارد، خواسته هاي ايران در برجام 

تامين و منافع تهران تضمين شود. 

 اروپا امكان دور زدن تحريم ها را دارد
كمال خ��رازي هم كه به اس��پانيا رفته بود، در 
گفت وگو با يكي از رس��انه هاي اين كشور زماني كه 
در برابر پرسشي درباره چگونگي دور زدن تحريم ها 
توس��ط اروپا قرار گرفت، گفت ك��ه چنين امكاني 
ب��راي دولت هاي اروپايي فراهم اس��ت. به اعتقاد او 
حمايت دولت هاي اروپايي از جمله دولت اس��پانيا 
از ش��ركت هايي ك��ه قصد دارند، س��رمايه گذاري و 
تعه��دات خود را در بازار ايران حفظ كنند، ضروري 
است. او توضيح داد: »اين بستگي به سطح حمايت 
دولت ه��اي اروپايي از ش��ركت هاي خ��ود خواهد 

داشت. بايد ديد چقدر آمادگي دارند از شركت هاي 
خ��ود حمايت كنند ت��ا بتوانند با اي��ران همكاري 
كنند.« به گفته اين ديپلمات ايراني در حال حاضر 
گفت وگ��و بين ايران و اتحادي��ه اروپا با هدف ايجاد 
سازوكارهاي حمايتي براي آن دسته از شركت هايي 
كه مي خواهند با ايران هم��كاري كنند، در جريان 
اس��ت و ايران اميدوار اس��ت اين اراده سياس��ي به 

تضمين هايي در حمايت از برجام تبديل شود. 
خرازي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا مدل 
ش��ركت هايي مث��ل Halliburton ك��ه ديك 
چني معاون اس��بق رييس جمه��ور امريكا آن را 
از طري��ق ش��عبه هايي در جزاي��ر كايم��ان اداره 
مي كرده امكان پذير اس��ت يا خي��ر، گفت: »البته 
ك��ه روش هاي مختلفي ب��راي دور زدن تحريم ها 
وج��ود دارد.« او اف��زود: »ما بايد در نظر داش��ته 

باش��يم كه جمهوري اسالمي ايران توانسته است 
در طول تمام س��ال هايي كه تح��ت تحريم هاي 
اياالت متحده بوده راه هايي پيدا كند و به حيات 

خود ادامه دهد.«

 پايان برجام، آغاز يك بحران امنيتي
از س��وي ديگر ايران اعتق��اد دارد، پايان برجام نه 
صرفا يك آس��يب اقتص��ادي براي اي��ران و اروپا كه 
خطري امنيتي به حس��اب مي آيد. اين را خرازي در 
ديدار با وزير خارجه اسپانيا گفته بود، علي اكبر صالحي 
هم كه به اسلو رفته بود بر آن تاكيد كرد. او در نشست 
موسس��ه مطالعاتي امور بين الملل نروژ )NUPI( با 
اش��اره به اهميت صلح و امني��ت در نظام بين الملل 
معاصر و درهم تنيدگي آن با پيشرفت ملت ها، نگراني 
و تالش مستمر جمهوري اسالمي ايران را طي چهار 
دهه گذشته به اين واقعيت معطوف دانست و برجام را 

نيز حاصل چنين رويكردي توصيف كرد. 
صالح��ي حف��ظ برج��ام به عن��وان دس��تاوردي 
چندجانب��ه را آزموني براي جامعه جهاني برش��مرد 
و تاكي��د كرد: چنانچه اهداف م��ورد نظر ايران از اين 
توافق حاصل نش��ود، امكان حفظ آن ناممكن است و 
باقي ماندن تحريم ها و حفظ همزمان توافق ش��دني 
نيس��ت. او با ارائه استدالل هاي گوناگون از فريبكاري 
و خصوم��ت در اظهارات اخير مقامات امريكا و تالش 
گسترده آنان براي جلب همكاري بين الملل براي ناكام 
گذاش��تن توافق هسته يي به اقدامات فرصت طلبانه و 

سودجويانه رژيم غاصب صهيونيستي نيز اشاره كرد. 
اينها در حالي است كه اروپا تالش مي كند، راهكاري 
براي پاسخ به مطالبات ايران پيدا كند. در همين رابطه 
فدريكا موگريني مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپا روز جمعه در بروكس��ل با سوشما سواراج، وزير 
امور خارجه هند ديدار و با وي درباره مسائل مختلف 
از جمله لزوم حفظ توافق هسته يي با ايران گفت وگو 
كرد. اين گفت وگوي موگريني با سواراج از آن جهت 
اهميت دارد كه هند يكي از بزرگ ترين خريداران نفت 
از ايران است؛ نفتي كه ايران مي گويد اروپا بايد امنيت 
خريدارانش از ايران را تضمين و امكان دريافت ارز آن 

را فراهم كند. 
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ايران2

چهرهها

نايب رييس مجلس شوراي اسالمي 
با انتقاد از صدا و س��يما به خاطر لغو 
حضور كارلوس پويول بازيكن س��ابق 
تيم ملي اسپانيا در برنامه جام جهاني 
ش��بكه س��ه اين اقدام را نشان دهنده 
حكوم��ت ملوك الطوايفي يا فرمانبري 
از بيرون در اين س��ازمان عنوان كرد.  
در نام��ه علي مطه��ري نماينده تهران خطاب به علي عس��كري 
رييس سازمان صدا و سيما كه دراختيار ايسنا قرار گرفته، آمده 
اس��ت:  »با اهداء س��الم، ماجراي دعوت از آقاي كارلوس پويول 
كارش��ناس و بازيكن سابق تيم ملي فوتبال اسپانيا براي شركت 
در برنامه جام جهاني ش��بكه ٣ در آس��تانه بازي ايران و اسپانيا 
و س��رانجام لغ��و آن پس از اعالم در آن برنامه، نش��انه حكومت 
ملوك الطوايفي يا فرمانبري از بيرون در آن سازمان است. توجيه 
اي��ن خطا با صرفه جويي در هزينه، آن هم هزينه يي كه توس��ط 
بخ��ش خصوصي پرداخت ش��ده بود، قابل قبول نيس��ت. هزينه 
معقول براي حفظ نشاط جامعه، زايد نيست. اين در حالي است 
كه مهمان نيز وارد كش��ور ش��ده و در هتل محل اقامت خود در 
انتظار ورود به صدا و س��يما بود. لغو چني��ن برنامه يي خصوصا 

باتوجه به اعالم قبلي آن خالف عقل و اخالق بود.   

لغو حضور پويول نشانه حكومت ملوك الطوايفي 
در صداوسيماست

معاون صنايع درياي��ي وزارت دفاع 
گف��ت: در ح��وزه ش��ناورهاي نظامي 
اقدامات خوب��ي انجام ش��ده و يكي از 
پروژه هاي بزرگ تا پايان س��ال رس��ما 
رونمايي خواهد ش��د.  امير رس��تگاري 
گف��ت: ح��وزه موتوره��اي ديزل��ي به 
عنوان يكي از مولفه ه��اي خود اتكايي 
و استقالل صنعتي كشورهاس��ت زيرا حوزه حمل و نقل جاده يي، 
ريلي، دريايي و نظامي همچنين مصارف نيروگاهي تحت تاثير توان 
ساخت موتورهاي ديزلي اس��ت.  او افزود: دستيابي به اين صنعت 
بسيار حائز اهميت و استراتژيكي است و حدود ١5كشور اين توان 
را دارند كه خوشبختانه متخصصان داخلي كشور ما با اتكا به توان 
داخلي، خط توليد بومي براي توليد موتورهاي ديزلي را ايجاد كردند.  
امير رستگاري با اش��اره به تاريخچه اقدام براي ساخت موتور ملي 
گفت: س��اخت موتور ملي در سال ۸٣ آغاز شد و سال ۸۹ رونمايي 
ش��د اما قطعاتي از آن در خارج از كش��ور توليد و خط توليدي هم 
نداشت. در س��ال ۹۴ با همكاري معاونت علمي رياست جمهوري، 
پروژه ايجاد خط توليد ديزل ملي طراحي شد و موفق شديم كمتر 
از ۴س��ال با استفاده از توان متخصصان داخلي به دانش طراحي و 

ساخت آن دست يابيم. 

 رونمايي از شناورهاي نظامي
تا پايان سال

فراكس��يون مستقلين  س��خنگوي 
والي��ي مجل��س معتق��د اس��ت، كار 
وزارتخانه صرفا سياس��ت گذاري بوده و 
تفكيك وزارتخانه به نفع دولت نيست. 

مه��رداد بائوج الهوتي در گفت وگو 
با خانه ملت با اش��اره به قرار بررس��ي 
اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت 
در صحن علن��ي هفته جاري مجلس گف��ت: دولت به خصوص 
ش��خص روحاني موضوع تفكيك وزارتخانه ها و اصالح س��اختار 
دولت را به  ش��دت پيگيري مي كند.  نماينده لنگرود در مجلس 
ش��وراي اسالمي در ادامه با بيان اينكه نظر مجلس و كميسيون 
مشترك تشكيل ش��ده درباره تفكيك مجدد وزارتخانه ها منفي 
اس��ت، عنوان كرد: در گذش��ته س��ابقه وزارتخانه هاي مس��كن 
و شهرس��ازي و تجارت را داش��تيم كه با تصمي��م دولت و نظر 
مجل��س با وزارتخانه ه��اي راه و صنعت ادغام ش��دند.  او افزود: 
كاركرد وزارتخانه اين اس��ت كه درباره موضوعات مربوط به خود 
سياست گذاري كند يعني وزارت راه و شهرسازي فعلي صرفا بايد 
درباره مس��ائل راه و مسكن و شهرسازي سياست گذاري كرده و 
اقدام به اعطاي تس��هيالت مورد نياز كند و اجرا در اين زمينه ها 

به خصوص حوزه راه را به بخش خصوصي بسپارد. 

 مجلس با تفكيك مجدد 
وزارتخانه ها موافق نيست

سرپرس��ت حجاج ايراني با تاكيد بر 
اينكه هيچ رابطه سياس��ي با عربستان 
نداريم، تاكيد كرد: اين مطلب كه گفته 
مي ش��ود، س��فر به عربس��تان سعودي 
موج��ب تقويت اين كش��ور و كش��ته 
شدن ملت هاي مظلوم مي شود، توطئه 
مخالفان دين اس��ت. به گزارش ايس��نا، 
قاضي عس��كر با بيان اينكه حدود ۶ ميليون نفر در نوبت سفر عمره 
قرار دارند، اظهار كرد: بايد كمك كنيم كه در فضايي مناسب بتوانيم 
در عمره نيز شركت كنيم.  او افزود: سال گذشته طرف عربستاني به 
تعه��دات خود درخصوص حفظ عزت و كرامت حجاج ايراني پايبند 
بود لذا جاي نگراني براي زائران نيست و بايد تالش كرد تا در فضايي 
مناسب بتوانيم در حج عمره نيز شركت كنيم.  قاضي عسكر يادآور 
شد: به علت فضاسازي هايي كه سال گذشته شد، برخي از مردم براي 
حج اقدام نكردند و مجبور ش��ديم اولويت هاي بعدي را اعالم كنيم 
و خوشبختانه توانستيم با وجود فضاسازي هاي مسموم، سفر خوبي 
را رقم بزنيم و افراد حاضر در حج مش��اهده كردند اين فضاسازي ها 
شايعه و دروغ بود.او ادامه داد: پس از چند روز از برگزاري موسم حج 
سال گذش��ته فضاي داخلي كشور نيز تلطيف شد و دروغ هايي كه 

بعضا در فضاي مجازي منتشر شده بود، مشخص شد. 

 توطئه مخالفان دين
در نقض سفر حج
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3 كالن
 ارائه ۱۵ ميليارد دالر

تسهيالت ارزي براي صادرات
قائم مقام صندوق توس��عه ملي گفت: امسال با 
عامليت بانك ها ۱۵ميليارد دالر تس��هيالت ارزي 

براي اهداف صادراتي در نظر گرفته شده است. 
عليرضا صالح، قائم مقام صندوق توس��عه ملي با 
بيان اينكه 20درصد از منابع صندوق توسعه ملي به 
صورت تسهيالت ريالي پرداخت مي شود، اظهار كرد: 
80 درصد منابع صندوق به صورت ارزي با نرخ سود 

4درصد در اختيار طرح ها قرار مي گيرد. 
قائم مق��ام صندوق توس��عه ملي با بي��ان اينكه 
امس��ال منابع ورودي صندوق توس��عه ملي خوب 
بوده اس��ت، گفت: هر ماه س��هم صندوق توسعه از 
درآمد نفت و گاز كه 30درصد است، واريز مي شود.  
قائم مقام صندوق توس��عه ملي در م��ورد پرداخت 
منابع براي اش��تغال روستايي و عشايري بيان كرد: 
۵0 درص��د در س��ال اول يعن��ي 7۵0ميليون دالر 
آن با قرارداد عامليت بانك ها پرداخت ش��د.  صالح 
افزود: بانك كشاورزي، توسعه تعاون، پست بانك و 
صندوق كارآفريني اميد در زمينه اشتغال روستايي 
و عش��ايري فعال هس��تند و جزيي��ات پرداختي و 
عملكرد اين بخش توس��ط سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رصد و نظارت 
مي شود.  قائم مقام صندوق توسعه ملي يادآور شد: 
نرخ تسهيالت صندوق طبق قانون صفر است اما با 
منابع بانك ها تلفيق شده و با نرخ 6 درصد به طرح ها 
پرداخت مي شود.  وي در مورد تسهيالت دهي براي 
س��ال 97 تصري��ح ك��رد: ۱۵ميليارد دالر امس��ال 
قرارداد عامليت با بانك ها منعقد شده تا با محوريت 
صادرات تسهيالت ارزي پرداخت شود. صالح تاكيد 
كرد: اين منابع فقط براي سال 97 است و به تازگي 
قرارداد آن منعقد ش��ده است. امسال مشكل ارزي 

براي ارائه تسهيالت نداريم. 

 كشف 3 تن شمش مس
از ال به الي پوست گوسفند 

تع�ادل| ماموران گم��رك اي��ران از البه الي يك 
محموله پوست گوسفند مقدار 3تن شمش مس كشف 
كردند.  اين مقدار ش��مش مس قاچاق از يك كاميون 
ورودي حامل محموله پوست گوسفند كشف و ضبط 
ش��د و ماموران گمرك اي��ران از داخل اين محموله و 
از البه الي پوست گوسفند هايي كه در داخل كاميون 
وجود داش��ت مق��دار 2990كيلوگرم ش��مش مس 
كش��ف و ضبط كردند.   ماموران گمرك س��رخس با 
هوشياري و دقت و با اس��تفاده از دستگاه ايكس ري 
از دو كاميون ورودي حامل پوست گوسفند اين مقدار 
شمش مس قاچاق را كش��ف و ضبط كردند. گمرك 
س��رخس در شمال شرقي استان خراسان و هم مرز با 
كشور تركمنستان است. اين گمرك در ارديبهشت ماه 
به يك دستگاه ايكس ري كاميوني مجهز شد و همين 
مس��اله به كمك ماموران گمرك سرخس در افزايش 

كشفيات قاچاق آمده است. 
گمرك اي��ران برترين گمرك جهان در مبارزه با 
قاچاق در دنيا به ش��مار مي رود كه براساس ارزيابي 
سازمان جهاني گمرك، رتبه نخست دنيا در مبارزه 
ب��ا قاچ��اق را در س��ال هاي 20۱6و 20۱7 به خود 

اختصاص داده است. 

 انتصاب جديد
در سازمان برنامه و بودجه

محمدباقر نوبخت در حكمي امينه محمودزاده 
را ب��ه عنوان ريي��س امور اقتصاد كالن س��ازمان 

برنامه و بودجه كشور منصوب كرد. 
پيش از اي��ن امير باقري، ريي��س امور اقتصاد 
كالن سازمان بود كه اكنون به عنوان معاون بيمه 
و بانك و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد مشغول 

فعاليت است. 
امينه محمودزاده دكتراي اقتصاد از دانش��گاه 

صنعتي شريف دارد. 

ورود مجلس به پرونده واردات 
۶ هزار دستگاه خودرو 

خانه مل�ت| رييس هيات تحقي��ق و تفحص از 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با اش��اره به واردات 
غيرقانوني ۵ تا 6 هزار دستگاه خودرو به كشور گفت: 
مجلس علت ورود غيرقانوني 6هزار دس��تگاه خودرو 
به كش��ور را با حضور دس��تگاه هاي مختلف بررسي 
مي كند. احمد اناركي محمدي در توضيح علل واردات 
غيرقانوني ۵ تا 6 هزار دستگاه خودرو به كشور گفت: 
واردات غيرقانوني و قاچ��اق خودرو به راحتي انجام 
نمي ش��ود؛ اما بر اس��اس پيگيري هاي انجام شده و 
جلسات برگزاري شده واردات اين خودروها به علت 

تخلف ها انجام شده است. 
نماينده رفس��نجان و ان��ار در مجلس ش��وراي 
اس��المي افزود: در شرايطي كه ثبت سفارش ممنوع 
بود، اين خودروها در چهار محموله وارد كش��ور شد 
البته بسياري از آنها هنوز در گمرك مانده و ترخيص 
نش��ده اند، خودروهايي كه از گمرك نيز رد شده اند 
با پيگيري پيدا ش��ده و توقيف شدند؛ ثبت سفارش 
خودرو در زمان ممنوعيت تخلف محسوب مي شود. 

عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به تخلفات ص��ورت گرفته در 
ورود غيرقانون��ي 6 ه��زار خودرو به كش��ور بيان 
كرد: اشخاص بايد از شركت هاي اصلي وارد كننده 
خ��ودرو س��فارش مي دادند؛ اما س��فارش خودرو 
موردنظ��ر خ��ود را ب��ه ش��ركت هاي معمول��ي و 

نمايندگي ها دادند. 
وي با بيان اينكه مجلس به دنبال  شناسايي علل 
و محل تخلفات است، اظهار كرد: در جلسه يي كه 
برگزار ش��د، گزارش هاي دقيقي در خصوص علل 
ورود غيرقانوني اي��ن خودروها به نمايندگان ارائه 
شد؛ اما نياز است گمرك جمهوري اسالمي ايران، 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت و دس��تگاه هاي 
امنيتي به ويژه وزارت اطالعات گزارش هاي كتبي 

خود را به مجلس ارائه دهند. 

اخبار كالن

ضرورت هدايت شبح نقدينگي به سمت بازارهاي مولد
روز گذش��ته مرك��ز آم��ار اي��ران از افزاي��ش 
۱.9درصدي تورم نقطه به نقطه خرداد ماه و رسيدن 
آن ب��ه ۱0.2درصد خبر داد. درحالي تورم نقطه يي 
ماه گذشته دو رقمي شد كه پيش تر نيز كارشناسان 
اقتصادي پيش بيني كرده بودند كه با توجه به حجم 
نقدينگي در اقتصاد ايران احتماال تورم تا نيمه سال 
۱397 به كانال دو رقمي ورود كرده و افزايش يابد. 
پيش تر در اين زمينه تيم��ور رحماني،  اقتصاددان 
در گفت وگو ب��ا »تعادل« اظهار كرده بود كه طبق 
بررس��ي ها احتماال تا آخر سال ۱397 تورم اقتصاد 
اي��ران حداقل تا ۱۵درصد افزايش يابد. با اين حال 
دولت اقداماتي انجام داد كه تا حدودي توانست جلو 
افزايش قيمت ها را بگيرد. ازجمله اين اقدامات باال 
نگه داشتن نرخ سود بانكي همچنين قيمت گذاري 
برخي كاالها بود. با اين حال آنگونه كه آخرين اعداد 
و ارقام مربوط به مركز آمار ايران مي گويد، تورم در 
شيبي رو به افزايش است و تورم نقطه يي خرداد ماه 
با افزايش ۱.9درصدي ركورد ۵ س��اله)از فروردين 

سال ۱392( را ثبت كرده است. 
البت��ه درباره تورم نقطه به نقطه توجه به اين 
نكته ضروري اس��ت كه اين نرخ لزوما نمي تواند 
نشانه دقيقي از وضعيت تورم داشته باشد چراكه 
تورم نقطه يي فق��ط مي تواند وضعيت تورم را در 
يك مقطع زماني نس��بت به ي��ك مقطع زماني 
ديگر نش��ان دهد. با اين حال افزايش تورم نقطه 
به نقطه در چند ماه متوالي مي تواند نش��انه اين 

باشد كه تورم ساالنه نيز رو به افزايش است. 

 چرا تورم افزايش يافت؟
در تورم سيكل هاي ماهانه بسيار اهميت دارند 
و در خرداد ماه نيز موضوع »ماه مبارك رمضان« 
و افزايش تقاضا براي خوراكي وجود داش��ته و از 
اين نظر بايد افزايش تقاضاي ماهانه براي خرداد 
ماه در نظر گرفت. با اين حال به زعم بسياري از 
كارشناس��ان تورمي كه اكنون خود را در افزايش 

تورم نقطه يي نش��ان داده و احتماال در آينده در 
تورم س��االنه هم خود را نش��ان مي دهد، داليلي 
افزون  بر سيكل هاي ماهانه دارد. داليلي كه طبق 
آنچه بسياري از كارشناسان پيش بيني مي كنند، 
موج تورمي قاب��ل مالحظه يي را بر اقتصاد ايران 

تحميل خواهد كرد. 

 افزايش قيمت ارز و تبعات آن
از اواخر س��ال گذش��ته بود كه با آغاز تهديدات 
ترامپ قيمت دالر افزايش يافت و اين افزايش ادامه 
داشت تا به امروز كه مي بينيم، نرخ دالر در بازار آزاد 
تا حدود ۱00درصد افزايش يافته است. با افزايش 
نرخ ارزهاي معتبر نس��بت به بهار س��ال گذش��ته 
قيمت بس��ياري از كاالها در بازار ايران به س��مت 
گران تر ميل كرده است. از سوي ديگر با عهدشكني 
رييس جمهوري اياالت متحده و خروج اين كشور 
از برجام و خروج بس��ياري از ش��ركت هاي اروپايي 
از ايران، پيش بيني كاهش ورود ارز به اقتصاد ايران 
مي شود و اين مي تواند در آينده نزديك بر نرخ تورم 

كشور اثر منفي بگذارد. 
ب��ا توجه به چنين وضعيت��ي اكنون انتظار بر 
اين اس��ت كه دوره تورم تك رقمي به س��ر رسد 
و همي��ن وضعيت انتظاري ني��ز در افزايش تورم 
بي تاثير نخواهد بود. به زعم كارشناس��ان همين 
مساله از نظر رواني توليدكنندگان و ديگر فعاالن 
بازار را به س��مت گران تر ك��ردن كاالهاي خود 
س��وق مي دهد چراكه آمادگي ذهني آن از سوي 

جامعه وجود دارد. 
در چنين ش��رايطي بس��ياري از كارشناسان 
معتقدند، دولت نبايد دس��ت ب��ه افزايش برخي 
قيمت ه��ا بزند كه افزايش آنها مي تواند بر س��اير 
كااله��ا و خدمات تاثير تورمي داش��ته باش��د. با 
اين حال ديديم كه روز پنج ش��نبه هيات وزيران 
افزاي��ش ۱۵درص��دي قيمت گاز طبيع��ي را به 
تصويب رساند. افزايش يكي از حامل هاي انرژي 

اصوال سرآغاز افزايش قيمت ديگر حامل ها مانند 
برق و بنزين اس��ت. چنانچه اين سياست هم در 
دس��تور قرار گيرد و اجرايي ش��ود، فشاري ديگر 

براي حركت افزايش تورم خواهد بود. 
در اين زمينه الزم اس��ت ذكر شود كه گرچه 
بس��ياري افزايش قيمت ها را در راستاي افزايش 
كس��ري بودجه دولت مي دانند ولي گزارش اخير 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س مطرح ك��رده كه 
افزايش تورم به افزايش بيش��تر كس��ري بودجه 
دولت منجر مي ش��ود ل��ذا به زعم كارشناس��ان 
احتم��اال دول��ت از اين افزاي��ش قيمت ها نتيجه 
مورد نياز خ��ود را حاصل نكند چراكه در نتيجه 
سياس��ت هاي اص��الح قيمتي ق��وه مجريه براي 
جبران بودجه خود س��رانجام مي تواند به كسري 

بيشتر منجر مي شود. 
الزم به تاكيد است يكي از گزارش هاي سازمان 
برنامه در س��ال ۱373 بررس��ي مي كن��د، افزايش 
قيم��ت بنزين و حامل هاي ان��رژي درحالي درآمد 
دول��ت را حدود 2۵درص��د افزايش داد كه افزايش 
هزينه ه��اي آن بيش از ۱00درصد بود و به همين 
دليل دولت بيش از ه��ر چيز از اين اصالح قيمت 
زيان ديد. اكنون دولت مي تواند خوش��حال باش��د 
كه پس از وقايع دي  ماه س��ال گذشته نمايندگان 
مجل��س زير ب��ار افزايش ۵0 س��پس 20درصدي 
قيم��ت بنزي��ن نرفتن��د وگرنه اكنون مش��كالت 

دوچندان گريبان دولت را مي گرفت.
 

 هدف تير افزايش قيمت ها
آن ط��ور كه مرك��ز آمار اعالم كرده، ش��اخص 
قيمت در گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و 
دخانيات« در ۱2ماه منتهي به خرداد امسال رشد 
۱0.۵درصدي را داش��ته كه بيش از ش��اخص هاي 
ديگر بوده اس��ت. در اين ميان هنوز تورم مس��كن 
كه س��هم اصلي را در نرخ تورم دارد، اعالم نش��ده 
و با توجه به س��هم 30درص��دي اين بخش از كل 

هزينه ه��اي خانوار و روندي كه از ابتداي س��ال به 
افزاي��ش قيمت آن دامن زده به نظر مي رس��د در 
ماه هاي آينده شاخص تورم مسكن نيز افزايش يابد 
كه طبعا تاثير مهمي بر دو رقمي ش��دن نرخ تورم 

خواهد گذاشت. 
ت��ورم قب��ل از هر چي��ز در بخ��ش توزيع به 
زي��ان حقوق بگيران اس��ت. به وي��ژه وقتي تورم 
خوراكي ها و كاالهاي اساس��ي بيشتر مي شود با 
توجه به س��هم بزرگ خوراكي ها در سبد هزينه 
خان��وار، دهك ه��اي پايين درآمدي با مش��كل 

بيشتري مواجه مي شوند. 

 آيا به دوران ركودي تورمي برمي گرديم؟
افزاي��ش ت��ورم در اقتص��اد اي��ران درحال��ي 
پيش بيني مي شود  كه طبق اطالعات بنگاه ها در 
س��ال هاي گذشته نيز با وجود تالش براي خروج 
بنگاه ها از ركود ولي بسياري از بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط از ركود خارج نش��ده اند. اكنون نيز با 
توجه به پيش بيني تورم در اقتصاد ايران بسياري 
از كارشناس��ان پيش بيني مي كنن��د كه ممكن 
اس��ت تورم پيش رو تقاضا را دچار مشكل كرده 

و در نتيج��ه به ركود تعميق  بخش��يده و دوباره 
اقتصاد را به دوره ركود تورمي بازگرداند. 

همان گونه كه مطرح ش��د، افزاي��ش نرخ تورم 
مي تواند رشد اقتصادي را نيز با مشكل مواجه  كند. 
در اي��ن ميان به نقدينگ��ي و مقاصد آن موضوعي 
اس��ت كه كارشناس��ان ب��ر آن تاكي��د مي كنند و 
مي گوين��د براي اينكه بيش از اين وضعيت اقتصاد 
ايران دچار مشكل نشود، دولت بايد بتواند نقدينگي 
را درست هدايت كند. نرخ رشد نقدينگي در سال 
گذشته اقتصاد ايران از توليد ناخالص داخلي بيشتر 
بوده و تا اسفند سال گذشته به حدود هزار و ۵39 
هزارميليارد تومان رس��يده كه بخش عمده آن نيز 

شبه پول است. 
با توجه به آنچه مطرح شد، هدايت نقدينگي 
باي��د يكي از مهم ترين اولويت هاي دولت باش��د. 
آنگون��ه ك��ه كارشناس��ان مي گويند اگ��ر دولت 
نقدينگي موجود را به س��مت توليد س��وق دهد 
آن��گاه افزايش نرخ تورم تا حدودي متناس��ب و 
قاب��ل تحمل و رش��د اقتصادي نيز ب��ا كيفيت تر 
مي ش��ود در غير اين صورت شاهد به هم ريختن 

بازارها خواهيم بود.

FATF در ايستگاه آخر

تعليق ايران پايان يافت
گروه اقتصادكالن| هادي سلگي|

ام��روز مهلت گ��روه ويژه اق��دام مالي براي 
همراهي ايران به پايان مي رس��د و اين سازمان 
بين المللي در نشس��ت خود ك��ه از 24 تا 29 
ژوئ��ن )مصادف با س��وم الي بيس��ت و نهم تير( 
برگزار مي ش��ود، درب��اره اي��ران تصميم گيري 
خواهد كرد. برخالف جلس��ه قبلي اين اجالس 
كه اميدهاي فراوان��ي براي خروج قطعي ايران 
از ليس��ت س��ياه وجود داش��ت و در نهايت به 
تعليق مجدد و مهلت سه ماهه انجاميد، اين بار 
به نظر مي رس��د با توجه به مسكوت گذاشتن 
دوماهه اليحه »الحاق به كنوانس��يون مقابله با 
تامين مالي تروريس��م« توسط مجلس فضايي 
ترديدآمي��ز از راي نهاي��ي درباره ايران ش��كل 

گرفته است. 
گروه ويژه اقدام مالي )FATF( يك سازمان 
بي��ن دولت��ي اس��ت كه ح��دود ۱92كش��ور به 
سازمان هاي منطقه يي آن متصل هستند. وظيفه 
اصلي FATF مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي 
تروريس��م اس��ت كه از س��ال 2008 ايران را در 

فهرست سياه خود قرار داد. 

 آخرين مهلت و وضعيت ايران
به گزارش »تعادل« امروز آخرين روز مهلتي 
اس��ت كه گروه اقدام مش��ترك ب��راي اجراي 
قواني��ن مورد نظرش ب��ه اي��ران داده بود. اين 
س��ازمان كه ايران را در كنار كشور كره شمالي 
در ليس��ت س��ياه قرار داد بود، در سال ۱39۵ 
براي يك سال نام كشور را از ليست سياه خود 
تعلي��ق كرد و به اي��ران فرصت اصالح قوانين و 
ساختارهاي بانكي را داد. بعد از پايان اين مهلت 
زماني، از آنجايي كه برخي اقدامات مورد طلب 
مانند تصويب اليحه مبارزه با پولشويي و تامين 
مالي تروريس��ت در حال راي گيري بود، مجددا 
سه ماه ديگر همان رويه سابق )تعليق از ليست 
س��ياه( را تمديد كرد تا در نهايت درباره خروج 
كشور از اين وضعيت تصميم گيري نهايي شود. 
در آخري��ن بيانيه اين گ��روه كه در اجالس 
مورخ 2۱ تا 23 فوريه 20۱8 در ش��هر پاريس 
برگزار ش��د، اقدامات ايران مورد استقبال قرار 
گرفته بود، اما با اين حال لحن بيانيه و استفاده 
از جمالت��ي مانن��د »تكميل اقدام��ات الزم«، 
»اف اي ت��ي اف از اي��ران انتظ��ار دارد اقدامات 
اصالحي را با س��رعت بيش��تري دنبال كند تا 
از اعم��ال اصالحات ض��روري اطمينان حاصل 
شود.« نشان مي داد كه اين سازمان اگر و امايي 
در رابطه با ايران نمي شناسد و حتي در صورت 
كندي در اقدامات هم امكان سخت گيري وجود 
دارد چه رس��د به اينكه ايران بخواهد موضعي 

متضاد يا بي توجه اتخاذ كند. 
 گروه اقدام مش��ترك 2۵ ژوئن را به عنوان 
آخري��ن روز فرصت ايران برگزي��ده بود؛ زماني 
ك��ه ب��ا روز دوم اجالس اين س��ازمان مصادف 
مي شود. س��ايت خبري اف اي تي اف از نشست 
خ��ود در روزهاي 24 ت��ا 29 ژوئن 20۱8 خبر 

داده است.
براس��اس گ��زارش مذكور در اين نشس��ت 
6روزه ق��رار اس��ت، درب��اره اقدام��ات متقابل 
كش��ورهاي منطقه منا بح��ث و تصميم گيري 
شود. بنابراين به طور حتم در اين جلسه درباره 

ايران هم تصميم گيري خواهد شد. 

 ايران چه كرد؟
ب��ا مطرح ش��دن موض��وع همراهي اي��ران با 
اساسنامه اف اي تي اف در ميان افكار عمومي، اين 
موضوع عامل بسياري از مباحث متفاوت و نظرات 
مخالف و موافق بوده است. اين جدل ها در سطح 
تصميم گيري ها به نفع موافقان پيش مي رفت تا 
اينكه حدود 2 هفته پيش بود كه مجلس تصميم 
گرف��ت كه اليحه الحاق به كنوانس��يون مقابله با 
تامين مالي تروريسم )CFT( را )كه پيش شرط 
خروج كامل ايران از ليست سياه است( براي دو 

ماه مسكوت بگذارد. 

 هزينه برگشت به ليست سياه
جدا از نظرات مخالف و موافق ابراز ش��ده و 
ميزان بر حق تر بودن آنها كه در چارچوب اين 
گ��زارش نمي گنجد، در اينجا س��وال مهم اين 
اس��ت كه وضعيت ايران در صورت برگشتن به 

ليست سياه چه خواهد شد؟ 
كارشناسان معتقدند با توجه به گستردگي 
پذيرش مقررات س��ازمان اقدام مالي هم اكنون 
اغلب بانك هاي دنيا بر اساس دستورالعمل هاي 
مب��ارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م 
اقدام به همكاري با س��اير كش��ورها مي كنند. 
بر همين اساس در صورتي كه ايران به صورت 
كامل از ليس��ت سياه اين سازمان خارج نشود 
در توسعه همكاري هاي بانكي و اقتصادي خود 
با ساير كش��ورها و همچنين ورود شركت ها و 
س��رمايه گذاران مش��كل جدي خواهد داشت. 
در همين راس��تا پس از اقداماتي كه در س��ال 
2008 )۱387( توس��ط مقام��ات دولت وقت 
صورت گرفت، دولت يازدهم و اكنون دوازدهم 
نيز بس��ترهاي قانوني خروج ايران از ليس��ت 

سياه را فراهم كرده اند. 
بر همين اس��اس ايران در سال هاي گذشته 
تالش كرده اس��ت با تصوي��ب قوانين جديد، 
هم نظ��ارت بر پرداخ��ت ماليات ها را بيش��تر 
كند، هم فضاي كس��ب و كار را بهبود بخش��د 
و هم ش��بهه ها در مورد تامين مالي تروريسم 

از طري��ق بازارهاي غيرش��فاف مالي را كاهش 
دهد. پس از تصويب قانون مبارزه با پولش��ويي 
در س��ال ۱386 يكي از اقداماتي كه براي اين 
منظور انجام ش��ده، تصوي��ب »قانون مبارزه با 
تامين مالي تروريسم« بود كه اليحه آن توسط 
دولت حس��ن روحاني در س��ال 94 به مجلس 
فرستاده ش��د، در بهمن همان سال تصويب و 

در اسفند 9۵ به دولت ابالغ شد. 
ع��الوه ب��ر اي��ن هي��ات دولت در جلس��ه 
هفت��م آبان م��اه س��ال گذش��ته به پيش��نهاد 
مش��ترك وزارتخانه ه��اي ام��ور اقتص��ادي و 
تايي��د  و  اطالع��ات  و  داراي��ي، دادگس��تري 
رييس قوه قضاييه و به اس��تناد ماده ۱7 قانون 
مبارزه با تامين مالي تروريس��م مصوب ۱394 
آيين نام��ه اجرايي قانون ياد ش��ده را تصويب 
ك��رد. همچني��ن بان��ك مرك��زي »اصالحيه 
دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز  ، اسناد 
بانك��ي و اوراق بهادار بي نام همراه مس��افر« را 
براي اجرا به دس��تگاه هاي ذي ربط ابالغ كرد. 
در اصالحي��ه جديد يك ماده ب��ه عنوان ماده 
۱9 به اين دس��تورالعمل افزوده ش��ده اس��ت 
كه امكان پيگي��ري ورود و خروج ارز كمتر از 
۱0ه��زار يورو و در مواردي ظن پولش��ويي يا 
تامين مالي تروريس��م يا ديگ��ر جرايم را براي 

دستگاه قضايي فراهم كرده است. 
در اين ماده آمده است: »در راستاي اجراي 
قوانين و مقررات مبارزه با پولش��ويي و تامين 
مالي تروريس��م، چنانچه مام��وران يا ضابطان 
قانون��ي مربوطه ب��راي مبالغ كمتر از س��قف 

۱0هزار يورو يا معادل آن به س��اير ارزها، ظن 
به پولش��ويي، تامين مالي تروريس��م يا س��اير 
جرايم منش��ا مرتب��ط پيدا كنن��د، طي روال 
مشابه مبالغ باالتر از سقف مقرر )۱0هزار يورو 
ي��ا معادل آن به س��اير ارزها( در اين  خصوص 
نيز تس��ري خواهد يافت.« بر اس��اس مقررات 
بانك مركزي، ورود و خروج ارز، اسناد بانكي و 
اوراق بهادار بي نام همراه مس��افر در مجموع تا 
سقف مبلغ ۱0هزار يورو يا معادل آن به ساير 

ارزها مجاز است. 

 فرجه 2 مرحله اي به ايران 
FATF يك س��ازمان بين دولتي است كه 
در س��ال ۱989 به ابتكار كشورهاي عضو گروه 
»جي 7« تش��كيل شد تا بررس��ي هايي درباره 
وضعيت قوانين مبارزه با پولش��ويي و تروريسم 
در بازارهاي مختلف مالي را در سراس��ر جهان 
انجام دهد و نتيجه آن را در جلس��ات هر چهار 
ماه يك بار خود به اطالع كشورهاي عضو برساند 
تا اين كش��ورها بتوانند ريس��ك سرمايه گذاري 
در بازاره��اي مالي هدف را بررس��ي و در مورد 
س��رمايه گذاراني كه به »كشورهاي مشكوك« 

مي روند، احتياط كنند. 
اين س��ازمان بين دولت��ي هم اكنون 37 عضو 
ش��امل 3۵ كش��ور و دو اتحاديه )اروپا و شوراي 
هم��كاري خليج فارس( دارد و ۱98 كش��ور دنيا 
پذيرفته اند كه مقررات اين سازمان را اجرا كنند. 
از نظ��ر اين س��ازمان كش��ورها به چهار دس��ته 
رتبه بندي مي شوند. ابتدا كشورهايي كه مقررات 

FATF را به صورت كامل اجرا مي كنند و تعداد 
آنها بس��يار كم اس��ت. دس��ته ديگر كشورهايي 
هس��تند كه مق��ررات را به ص��ورت ناقص اجرا 
مي كنند. گروه سوم كشورهايي را شامل مي شود 
ك��ه مق��ررات FATF را كامل اج��را نمي كنند 
ولي ميزان آن  در حد قابل قبولي اس��ت و گروه 
آخر كه همان ليس��ت س��ياه را تشكيل مي دهد، 
كش��ورهايي را در بر مي گيرد كه مطلقا مقررات 
FATF را اج��را نمي كنند كه ايران در اين گروه 

قرار داشت. 
در سال 2009 براي نخستين بار نام ايران در 
ليس��ت سياه اين سازمان قرار گرفت و باعث شد 
تا جريان ورود س��رمايه گذاري به كشور دشوارتر 
و همكاري ه��اي اقتصادي محدودتر ش��ود. اما با 
آغاز ب��ه كار دولت يازدهم و ب��ه دنبال اقداماتي 
كه از س��ال ۱387 توسط دولت وقت انجام شده 
بود، تالش براي خروج ايران از ليس��ت سياه اين 
س��ازمان آغاز ش��د و س��رانجام در پي اقدامات 
دول��ت، گروه اق��دام مال��ي )FATF( در تاريخ 
چه��ارم تير ۱39۵ با انتش��ار بيانيه  جديد خود، 
درخواست خود از كش��ورها براي انجام اقدامات 
مقابله يي عليه جمهوري اسالمي ايران را به مدت 

يك سال به حالت تعليق درآورد. 
مقامات FATF طي بيانيه يي پس از نشست 
مش��ترك با گروه اقدام مالي مش��ترك امريكاي 
التين اعالم كردند كه ايران تا ماه نخس��ت سال 
20۱8 )۱۱ بهم��ن 96( وق��ت دارد به تعهدات 

خود در قبال FATF عمل كند. 
پس از پايان اي��ن مهلت زماني مذكور انتظار 
مي رفت كه اين گ��روه با توجه به اقدامات انجام 
ش��ده در دولت روحاني، خ��روج قطعي ايران از 
ليس��ت س��ياه را به تصويب برس��اند، اما نشست 
پاري��س تصميم گرف��ت مجددا نظ��ري بينابين 

درباره ايران اتخاذ كند. 
پايگاه اطالع رس��اني گروه ويژه اقدام مالي در 
آخري��ن اجالس اين گروه كه از 2۱ تا 23 فوريه 
20۱8 در ش��هر پاري��س برگزار ش��د، به پايش 
اقدام��ات اي��ران در زمينه مقابله با پولش��ويي و 
تامين مالي تروريس��م، ارتقاي درك از ريس��ك 

ارزهاي مجازي و... پرداخت. 
در بيانيه اين نشست درباره ايران آمده بود: از 
ماه نوامبر 20۱7 ايران يك رژيم اعالم اطالعات 
جريانات نق��دي را معرف��ي و پيش نويس قانون 
مبارزه با پولشويي و حمايت مالي از تروريسم را 
آماده كرده اس��ت، با اين حال هنوز بيشتر موارد 
مورد انتظار از اين كش��ور به ط��ور كامل برآورده 

نشده است. 
ب��ا توجه ب��ه اينكه اي��ران پيش نويس قانون 
مب��ارزه با جرايم ف��وق را در مجلس تهيه كرده 
اس��ت، اف اي تي اف تصميم گرفته اس��ت تعليق 
ايران از فهرس��ت س��ياه را تمديد كند و بسته 
به ميزان اين كشور در تكميل اقدامات الزم، در 
اج��الس بعدي در ماه ژوئن اين اقدامات مجددا 
ارزيابي خواهد ش��د. اف اي تي اف از ايران انتظار 
دارد اقدام��ات اصالحي را با س��رعت بيش��تري 
دنب��ال كند ت��ا از اعم��ال اصالح��ات ضروري 
اطمينان حاصل شود. ايران تا زماني كه اقدامات 
الزم را تكمي��ل نكن��د در بياني��ه عمومي باقي 
خواهد ماند و اف اي تي اف از اعضا و قضات خود 
مي خواهد به موسسات مالي ايراني مشورت هاي 

الزم داده شود. 

كارشناسان معتقدند با توجه به گستردگي پذيرش مقررات سازمان اقدام مالي 
هم اكنون اغلب بانك هاي دنيا بر اساس دستورالعمل هاي مبارزه با پولشويي و 

تامين مالي تروريسم اقدام به همكاري با ساير كشورها مي كنند. بر همين اساس در 
صورتي كه ايران به صورت كامل از ليست سياه اين سازمان خارج نشود در توسعه 
همكاري هاي بانكي و اقتصادي خود با ساير كشورها و همچنين ورود شركت ها و 

سرمايه گذاران مشكل جدي خواهد داشت

                                                                                                      



bankbimeh@taadolnewspaper.ir  66420769 
بانك و بيمه4  Sun. Jun  24. 2018  1131   يك شنبه 3  تير 1397     10 شوال 1439  شماره 

رمزارز يا حساب بانك مركزي
پوريا چوبچيان|

براي جلوگيري از تحميل هزينه هاي ريالي و ريسكي 
به جامعه، بانك مركزي بايد اين گزينه را براي مردم فراهم 
آورد ك��ه بتوانند پول هاي خود را به صورت الكترونيك و 

بدون واسطه به عهده  بانك مركزي نگهداري كنند. 
اسكناس و مسكوك )وجوه نقد( تنها ابزاري است كه 
به واسطه  آن مردم مي توانند، پول بانك مركزي را داشته 
باش��ند. اگر كسي بخواهد، ذخيره  پول خود را ديجيتالي 
كند، بايد اسكناس نقد را در حسابي نزد يكي از بانك هاي 
تج��اري بگ��ذارد و بدهي بانك مرك��زي را به بدهي يك 
بانك تجاري تبديل كند ت��ا از مزاياي انتقال الكترونيك 
بهره مند شود. اين مساله از ديرباز مورد انتقاد اقتصاددانان 
بزرگي از جمله توبين برنده  جايزه  نوبل اقتصاد قرار گرفته 
 اس��ت. جيمز توبين در سخنراني سال ۱۹۸۷ خود بحث 
مي كند كه براي جلوگيري از هزينه  زيادي كه براي بيمه  
سپرده هاي بانك هاي تجاري و براي پايداري نظام پرداخت 
انجام مي ش��ود، بانك هاي مركزي بايد وسيله  مبادله يي 
فراهم آورند كه آس��اني استفاده  حساب سپرده و امنيت 
اسكناس نقد را داشته باشد. اين بدان معناست كه مردم 
بايد به حسابي نزد بانك مركزي دسترسي داشته باشند تا 
بتوانند ذخيره  ارزش را بدون ريسك و بدون هزينه انجام 
دهند. رامين مجاب اقتصاددان ايراني نيز معتقد اس��ت؛ 
سپرده گذاري حس��اب نزد بانك مركزي به مثابه انحصار 
طبيعي گزينه يي است كه كارايي را باال مي برد و رفاه كل 

را براي نظام پرداخت افزايش مي دهد. 
در ايران سابقه  نظام بانكداري نشان داده موسسات مالي 
و بانك هاي تجاري مستظهر به كمك هاي بي دريغ بانك 
مركزي هستند و هرگاه يكي از آنها نتواند بدهي هاي خود 
را بازپرداخت كند، بان��ك مركزي تماما بدهي هاي آن  را، 
خواه به واسطه  اجتناب از ناپايداري اجتماعي يا هر دليل 
ديگر به عهده مي گيرد. اين امر هزينه هاي مالي و ريسكي 
زيادي به بانك مرك��زي متحمل مي كند كه در نهايت از 
رف��اه كل جامعه مي كاهد. براي همين به نظر مي رس��د، 
سپرده گذاري حساب نزد بانك مركزي يكي از راه حل هاي 
مهم براي افزايش رفاه كل در نظام پرداخت باشد. عالوه بر 
ايده  توبين و مجاب، روش دومي نيز براي داش��تن ذخيره  
الكتروني��ك به عهده  بانك مركزي متصور اس��ت؛ رمزارز 
بانك مركزي. خرده  رمزارز بانك مركزي وس��يله  ديگري 
است كه به مصرف كننده اجازه مي دهد، بدهي هاي بانك 
مركزي را به صورت ديجيتال نگهداري كند. اگر بخواهيم 
اين دو روش را با هم مقايس��ه كنيم، تفاوت عمده  اين دو 
در شيوه  انتقال است. انتقال پول در حساب هاي نزد بانك 
مركزي مش��ابه بانك هاي تجاري به صورت مركزي اتفاق 
مي افتد و بانك متولي انتقال پول مي ش��ود، اما در رمزارز 
بانك مركزي انتقال همانن��د پول نقد به صورت همتا به 
همتا حادث مي شود. همان گونه كه پيش تر در خصوص آن 
بحث شده  بود، به نظر مي رسد منفعت اصلي مصرف كننده 
در خصوص خرده  رمزارز بانك مركزي در مقايسه با داشتن 
حساب س��پرده نزد بانك مركزي، پتانس��يل فراهم آوري 
ويژگي ناشناسي )مشابه اسكناس نقد( است. انتقال همتا 
به همتا اجازه ناشناس��ي بدون نياز به هر ش��اخص ثالثي 
را به مصرف كننده مي دهد. اگر ويژگي ناشناس��ي اهميت 
كاف��ي براي عم��وم مردم از حيث حفظ حريم ش��خصي 
نداشته باشد يا نگراني هاي ناشي از پولشويي و تامين مالي 
تروريسم در اين خصوص جدي باشد، آنگاه تقريبا منافع 
حاص��ل از هر دو روش با يكديگ��ر برابر خواهد بود. به هر 
تقدير بايد پذيرفت براي جلوگيري از تحميل هزينه هاي 
ريالي و ريس��كي به جامعه، بانك مركزي بايد اين گزينه 
را ب��راي مردم فراهم آورد ك��ه بتوانند پول هاي خود را به 
صورت الكترونيك و بدون واس��طه به عهده  بانك مركزي 
نگهداري كنند. اما در خصوص انتخاب يكي از دو روش ياد 
شده براي نيل به اين مقصود نياز است، مطالعات بيشتري 
صورت گيرد تا تمايل مردم و پيامدهاي هر يك از دو روش 

براي نظام پولي و بانكي شناسايي شود. 

تدوين سناريوهاي جديد برجام
ريي��س كل بان��ك مرك��زي با اش��اره ب��ه برخي 
اولويت ه��اي مذاكره براي تعيين تكليف آينده برجام، 
اف��زود: س��ناريوهايي براي ش��رايط مختل��ف و نتايج 

مذاكرات آماده شده است. 
ولي اهلل س��يف در گفت وگو با ايِبن��ا، درباره خروج 
امريكا از برجام و پيش بيني آينده اقتصاد و روابط بانكي 
كشور، اظهار داشت: اياالت متحده با اتخاذ اين تصميم 
ش��رايط نوين و خاصي را ايجاد كرد و مانند هميشه با 

بدعهدي خود نشان داد كه قابل اطمينان نيست. 
وي اف��زود: امريكا ب��ا اين اقدام خ��ود، فرصت ها و 
تالش هاي جامعه بين الملل براي به ثمر رسيدن برجام 
را از بي��ن برد و يكطرفه از آن خارج ش��د. رييس كل 
بانك مركزي ادامه داد: اين اقدام امريكا در ش��رايطي 
بود كه پايبندي ايران به تعهدات ذكر شده در برجام از 
س��وي مجامع بين الملل و به ويژه سازمان انرژي اتمي 
اي��ران مورد تاييد قرار گرفت و موجب انزواي امريكا و 
مصمم ش��دن ساير طرف ها براي حفظ برجام و تامين 

منافع ناشي از آن براي ايران شد. 

فعال شدن سامانه وام ازدواج 
در خاورميانه، سرمايه و كاسپين

بانك هاي خاورميانه، س��رمايه و موسس��ه اعتباري 
غيربانكي كاس��پين به س��امانه قرض الحس��نه ازدواج 

متصل شدند. 
به گزارش روابط عمومي بان��ك مركزي باتوجه به 
هماهنگي ه��اي به عمل آمده  از س��وي بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران، بانك هاي خاورميانه، سرمايه 
 و موسس��ه اعتب��اري غيربانك��ي كاس��پين از تاري��خ

۲۹ خ��رداد ۱۳۹۷ به س��امانه قرض الحس��نه ازدواج 
متصل ش��دند و متقاضيان دريافت تس��هيالت ازدواج 
مي توانند نس��بت به انتخاب بانك ها و موسسه يادشده 
در س��امانه ازدواج اقدام كنند. با پيوس��تن بانك هاي 
خاورميان��ه، س��رمايه و موسس��ه اعتب��اري غيربانكي 
كاسپين به سامانه تس��هيالت ازدواج، تعداد بانك ها و 
موسس��ات اعتباري متصل به اين س��امانه به عدد ۳۴ 
رس��يد. اين اقدام در راستاي تسهيل دسترسي جوانان 

به تسهيالت قرض الحسنه ازدواج انجام شده است. 

يادداشت

اخبار

»تعادل« از تشديد نظارت دولت بر بازار غيررسمي گزارش مي دهد 

تشكيل كارگروه ويژه برخورد با سوداگران بازار
 رشد دسته جمعي قيمت انواع سكه   تشديد تقاضاي احتياطي ارز

گروه بانك وبيمه| 
به دنبال تداوم تالطم ها و التهابات بازار ارز و سكه 
در چند ماه اخير و تصويب و اجراي سياس��ت هاي 
مختلف از س��وي ستاد دولت و بانك مركزي براي 
كنترل ب��ازار ارز، خريد و فروش، صرافي ها، دالالن 
ارزي، بازداشت دالالن، توقيف حساب هاي دالالن 
و... سياست دريافت ماليات نيز در دستور كار دولت 
ق��رار گرفته تا از اين طريق ماليات ها عالمتي براي 
كاهش خريد و فروش و داللي، س��كه و ارز، خودرو 
و مس��كن باشد و التهاب ها، خريد و فروش و تعداد 

معامالت را تا حدودي كنترل كند. 
به گزارش »تع��ادل« در اين زمينه رييس كل 
س��ازمان امور مالياتي از تش��كيل كارگ��روه ويژه 
برخورد مالياتي قاطع با س��وداگران بازار ارز، سكه، 

خودرو و مسكن خبر داد. 
س��يد كام��ل تقوي ن��ژاد با اش��اره به دس��تور 
رييس جمهور در جلس��ه ساماندهي بازار و بررسي 
نوس��انات اخي��ر در قيمت برخي كااله��اي مورد 
نياز مردم گفت: پيرو فرمايش��ات رياس��ت محترم 
جمهوري و دس��تور وي��ژه وزير ام��ور اقتصادي و 
دارايي مبني بر برخورد قاطع مالياتي با سوداگران 
اقتصادي، كارگروه تخصصي با هدف رصد مالياتي 
بازار ارز، س��كه، خودرو و مس��كن در سازمان امور 

مالياتي كشور تشكيل شده است. 
وي در ادامه به مكاتبات متعددي كه از س��وي 
سازمان امور مالياتي كشور با مراجع مربوط از قبيل 
بان��ك مرك��زي، وزارت اطالع��ات، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و س��اير دستگاه هاي ذي ربط براي 
دريافت اطالعات مورد نياز صورت گرفته اشاره كرد 
و گفت: بالغ بر 6ميليون و ۴۰۰هزار ركورد اطالعات 
مرتبط با خريد و فروش ارز، سكه و خودرو در پايگاه 
اطالعات سازمان امور مالياتي، سازماندهي شده و 
به روزرس��اني اين اطالعات نيز در دس��ت پيگيري 

است. 
تقوي نژاد اضافه كرد: در اين كارگروه مقرر شد، 
اطالعات مرتبط با خريد و فروش ارز، سكه و خودرو 
و به روزرساني آنها برابر اتفاقات سال جاري از ناحيه 
بانك مركزي و س��اير مراج��ع ذي ربط، پيگيري و 
پس از تحليل اطالعات اخذ شده، فرآيند رسيدگي 
و تش��خيص پرونده هاي مذك��ور در جهت مطالبه 
ماليات حقه به س��رعت انجام شود. وي همچنين 
در خصوص رصد بازار س��كه نيز گفت: در راستاي 
اي��ن امر اطالع��ات مرتبط با پيش فروش س��كه با 
اطمينان از احراز هويت خريداران حقيقي و حقوقي 
و اصالت سنجي اطالعات توس��ط مراجع ذي ربط، 
پيگيري و نتايج حاصل جهت تشكيل پرونده هاي 

ماليات��ي يا تكميل پرونده هاي موجود و به تبع آن 
انجام فرآيند رسيدگي و مطالبه ماليات در دستور 

كار سازمان امور مالياتي قرار گرفته است. 
تقوي نژاد با اش��اره ب��ه اينكه براي گس��ترش 
تعامالت و همگرايي و هم افزايي ظرفيت هاي مبارزه 
با فرار مالياتي و پولش��ويي در كش��ور، شناسايي و 
عضويت نمايندگان سازمان در كارگروه هاي فعال 
و مرتبط با موضوع بحث به صورت جدي پيگيري 
مي شود، عنوان داشت: در راستاي تسهيل و تسريع 
فرآيند رسيدگي و تش��خيص پرونده هاي مالياتي 
مرتبط با سوداگران بازار ارز، سكه، خودرو و مسكن، 
گروه هاي رس��يدگي خ��اص متش��كل از ماموران 
متخصص و زبده مالياتي تشكيل و انجام اين مهم 
خارج از رويه ه��اي مرس��وم اداري صورت خواهد 
گرفت. تقوي نژاد افزود: همچنين دس��تورالعمل ها 
و مق��ررات مرتب��ط با ماليات، ارز و س��كه با هدف 
تسريع و تس��هيل فرآيند رسيدگي، بازنگري و در 
ص��ورت لزوم بازنويس��ي خواهد ش��د. رييس كل 
س��ازمان امور مالياتي كش��ور در خاتمه با اشاره به 
مقوله جرم ان��گاري فرار مالياتي در اصالحيه قانون 
ماليات هاي مستقيم بر اقامه دعوي عليه مرتكبان 
فرار و جرايم مالياتي به اس��تناد موضوع ماده ۲۷۴ 

قانون مذكور تاكيد كرد.

  رشد دسته جمعي قيمت انواع سكه
از س��وي ديگر تحوالت بازار سكه و طال نشان 
مي دهد كه قيمت س��كه طرح جدي��د در بازار روز 
ش��نبه ۳ تيرماه ۹۷ با افزايش ۱۰۵هزار توماني به 
۲ميليون و 6۵۸ هزار تومان رسيد و ساير انواع سكه 

نيز روند رو به رشدي را ثبت كردند. 
به گزارش »تعادل« اين افزايش باالي ۱۰۰هزار 
توماني يكي از بيشترين افزايش قيمت هاي روزانه 

طال و سكه در ماه هاي اخير بوده است. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم با ۷۵هزار تومان رش��د قيمت نسبت به روز 
پنج ش��نبه ۲ميليون و ۴۸۰هزار تومان داد و ستد 
ش��د. از سوي ديگر در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه 
بهار آزادي با ۵۲ هزار تومان افزايش قيمت نسبت 
به روز پنج ش��نبه يك ميليون و ۲۹۲هزار تومان و 
هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۲۰هزار تومان رشد 
قيمت نس��بت به روز پنج ش��نبه ۷۱۰هزار تومان 

معامله شد. 
بر اس��اس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي با 
۵هزار و ۵۰۰تومان كاهش نسبت به روز پنج شنبه 
با قيمت ۳۹۸هزار تومان معامله شد و هر گرم طالي 
۱۸عيار نيز با ۹هزار و ۹۴۰تومان رشد ۲۲۹هزار و 
۹۴۰ توم��ان قيمت خورد. در بازار ارز رس��مي نيز 

قيمت هر دالر امريكا ۴ه��زار و ۲۵۱تومان تعيين 
ش��د. نرخ هر يورو نيز با ۴۱ريال رش��د به ۴هزار و 
۹۵۳تومان رسيد و هر پوند هم با ۴۷ ريال افزايش 

۵هزار و 6۳۸تومان قيمت گذاري شد. 

 موافقت دولت با ايجاد بازار ثانويه ارز
همچنين به دنبال درخواس��ت كارشناس��ان و 
فعاالن بازار ارز براي ايجاد بورس ارز، بازار ثانويه يا 
نرخ سوم ارز مذاكراتي بين فعاالن تجارت خارجي 
و دولت در حال انجام اس��ت. رييس اتاق بازرگاني 
ايران با بيان اينكه بخش خصوصي پيشنهاد ايجاد 
ب��ازار ثانويه ارز را به دولت داده اس��ت، گفت: اين 
پيش��نهاد مورد توجه دولت قرار گرفته و اقداماتي 

در حال انجام است. 
غالمحسين ش��افعي در گفت وگو با ايبنا درباره 
تصميمات اخير براي اختصاص ارز به واردات اظهار 
داشت: كميته دايمي ارز در اتاق بازرگاني تشكيل 
ش��ده و بخش خصوصي در اين زمينه نظرات خود 
را ب��ه تصميم گيران اعالم كرده اس��ت. نظر بخش 
خصوص��ي اين اس��ت ك��ه ارز ۴۲۰۰توماني صرفا 
براي واردات كاالهاي ضروري مانند دارو، كاالهاي 
اس��تراتژيك، تجهيزات پزشكي و... اختصاص يابد، 
چرا كه اگر قرار باشد كل واردات با ارز ۴۲۰۰ تومان 

انجام شود، در آينده با مشكالت منابع ارزي روبه رو 
خواهيم شد. 

رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه پيشنهاد 
ش��ده دولت بازار ثانويه را نيز مورد توجه قرار دهد، 
تصريح كرد: با وجود اينكه ما هميشه به دنبال تك 
نرخي ش��دن ارز بوديم، اما در اين ش��رايط ممكن 

است زمينه ها براي انجام آن مساعد نباشد. 
ش��افعي خاطرنشان كرد: خوشبختانه پيشنهاد 
ايج��اد بازار ثانويه مورد توج��ه دولت قرار گرفته و 
اقدامات��ي در حال انجام اس��ت. وي ب��ا بيان اينكه 
در مورد ن��رخ ارز براي واردات س��اير كاالها هنوز 
تصميمي گرفته نشده است، افزود: با اقدامات جديد 
كاالها عمال با س��ه نرخ وارد خواهد شد كه در اين 

شرايط اقدام درستي است. 
برخي فعاالن تجارت خارجي معتقدند كه پس از 
افزايش نرخ ارز، افزايش ۱۰ تا ۲۰درصدي قيمت ها 
در برخي بازارهاي كااليي كش��ور رخ داده اس��ت، 
با اين حال جهش قيمت ه��ا در دارو و خودروهاي 
خارجي بس��يار فرات��ر از تصور ب��وده هر چند كه 
افزايش قيمت براي خودروهاي س��اخت داخل نيز 
اتفاق افتاد كه جلو آن گرفته شد و قيمت ها در اين 

بازار در حال متعادل شدن است. 
در حال��ي ك��ه خودروه��اي خارج��ي ب��ا ارز 
۳۷۰۰توماني وارد كشور ش��ده اكنون با ارز ۱۰ تا 
۱۲هزار توماني در بازار داخل به فروش مي رس��د، 
ب��ه گونه يي كه يك خودرو خارجي كه بايد قيمت 
آن ۱۵۰ميليون تومان باشد تا ۴۰۰ميليون تومان 

معامله مي شود. 
حدود س��ه ماه از تصميم دول��ت مبني بر تك 
نرخي ك��ردن ارز مي گ��ذرد و اش��كاالت تصميم 
دولت بعد از اين مدت كامال نمايان ش��ده اس��ت. 
ايراد نخس��ت به سياست ارزي دولت است كه اين 
تصميم بس��يار دير اتخاذ و اجرا ش��د. نكته بعدي 
اينك��ه نرخ ۴۲۰۰ توماني دالر ك��ه اعالم و اعمال 
شد، واقعي و كارشناسي شده نيست و امروز شاهد 
اين هستيم كه تقاضا براي دريافت ارز ۴۲۰۰توماني 
به  شدت افزايش يافته به طوري كه به گفته مقامات 
دولتي طي دو ماه اخير نزديك به ۲۰ميليارد دالر 

ثبت سفارش صورت گرفته است. 
دستور به بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ 
۴۲۰۰تومان هم مش��كالتي را ب��راي فعاليت هاي 
صادركنن��دگان ايجاد كرده اس��ت. اي��ن در حالي 
اس��ت كه كاالهاي صادراتي در داخل كشور با نرخ 
ارز 6 ت��ا ۷ ه��زار توماني توليد مي ش��ود اما دولت 
صادركنندگان را مكلف كرده كه ارز صادراتي خود 

را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در داخل عرضه كنند. 

ميانگين تسهيالت هر واحد اقتصادي از 65 به 83 ميليون رسيد

عدم تغيير اهداف دريافت تسهيالت بانكي با وجود رشد 21درصدي
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

تس��هيالت پرداختي بانك ها طي دو ماه اول سال 
۹۷ ب��ه بخش هاي اقتصادي مبلغ 6۸۹.۵هزار ميليارد 
ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 
۱۱۹.۸ ه��زار ميليارد ريال )معادل ۲۱درصد( افزايش 

داشته است. 
به گ��زارش »تعادل«، تحوالت عم��ده در تركيب 
تس��هيالت دهي بانك ها نش��ان مي دهد كه سهم امور 
توس��عه يي و ايج��اد و تعميرات كه مي توان به رش��د 
سرمايه گذاري ها، ايجاد واحدها و فازهاي جديد توليد 
و افزايش اش��تغال كمك كند به ۱۴.۵درصد ش��امل 
۷درصد ايجاد، ۱.۴درصد تعميرات و 6.۱درصد توسعه 
رسيده است. همچنين سهم خريد كاالي شخصي از 
تسهيالت نيز كه به رشد تقاضا در شرايط ركود نسبي 
كمك مي كند و قبال زير ۵درص��د بوده به ۵.۵درصد 

افزايش يافته است. 
اما در مقابل ش��اهد سهم باالي سهم سرمايه در 
گردش از تسهيالت هستيم كه براي روي پا ماندن 
و ادامه حيات و تامي��ن نقدينگي روزمره واحدهاي 
اقتصادي پرداخت مي شود. آمار نشان مي دهد درحالي 
 كه در ۱۰ س��ال اخير سهم سرمايه در گردش بين 
6۴ تا ۷۰درصد كل تسهيالت را تشكيل مي داده، در 
سال ۹۷ نيز معادل 6۵.۴درصد تسهيالت به سرمايه 
در گردش اختص��اص يافته و همچنان نقش عمده 
تس��هيالت بانكي براي رو پا مان��دن و ادامه حيات 
واحده��اي اقتص��ادي پرداخت مي ش��ود و با وجود 
افزايش رقم ۲۱درصدي تس��هيالت نسبت به سال 
قبل، همچنان س��رمايه در گردش س��هم عمده را 

جذب كرده است. 
اين درحالي اس��ت ك��ه انتظار مي رود با رش��د 
تسهيالت دهي نسبت به نرخ تورم كمتر از ۱۰درصد، 
سهم ايجاد و توسعه و رشد فناوري و سرمايه گذاري و 
صنعت افزايش يابد اما تركيب و سهم اهداف دريافت 
وام ها نش��ان مي دهد كه همان مس��ير و س��اختار 
گردش وام بانكي ادامه دارد و نوعي استمهال بدهي 
و تمديد قراردادها ادامه يافته و تحوالت جديدي كه 
به رونق، رشد سرمايه گذاري، افزايش سطح تقاضا و 
كاهش ركود نسبي بخشي هاي اقتصادي كمك كند، 

رخ نداده است. 

 سهم 14.5درصدي ايجاد و توسعه و تعمير
با اين حال بازهم از س��هم مح��دود ۱۴.۵درصدي 
ام��ور ايج��اد و توس��عه و ۵.۵درص��دي خريد كاالي 
ش��خصي كه به رشد تقاضا و سرمايه گذاري و توليد و 
اش��تغال كمك مي كند بايد رضايت داشت كه نشان 
مي دهد بخش هايي از اقتصاد در حال رشد و حركت و 

ايجاد تقاضا هستند و مي توانند تسهيالت بابت خريد 
كاال يا ايجاد و توسعه را جذب كنند. 

 با وجودي كه س��هم ايجاد و تعمير و توس��عه در 
۱۲ماه سال ۱۳۹6 به ۱۸درصد افزايش يافته و تالش 
ش��د كه سهم سرمايه در گردش به كمتر از 6۲درصد 
محدود شود و در مقابل سهم ايجاد و توسعه و تعميرات 
و همچنين سهم خريد كاالي شخصي افزايش يابد، اما 
در دو ماه اول س��ال ۹۷بار ديگر سهم ايجاد و توسعه 
و تعمير به ۱۴.۵درصد كاهش يافته و دوباره به مسير 
سال هاي گذشته كه بين ۱۴ تا ۱۵درصد بوده بازگشته 
است. بر اين اساس، ۷درصد تسهيالت با مبلغ ۴۸۲۸ 
ميليارد تومان براي ايجاد واحدهاي جديد، 6.۱درصد 
تس��هيالت معادل ۴۲۱6 ميليارد تومان براي توسعه 
واحدها و افزايش فازهاي جديد و ۱.۴درصد تسهيالت 
معادل ۹۷۵ ميلي��ارد تومان براي تعميرات واحدهاي 
اقتصادي پرداخت شده كه مي تواند به افزايش توليد، 
راه اندازي، افزايش اشتغال و سرمايه گذاري هاي بيشتر 
در اقتصاد كش��ور منجر شود و به راه اندازي و توسعه و 
تعميرات واحدها و راه اندازي واحدهاي قبلي و جديد 

كمك كند. 

  65درصد تسهيالت سرمايه در گردش بود 
به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي، س��هم 
تس��هيالت پرداخت��ي در قالب س��رمايه در گردش 
در كليه بخش هاي اقتصادي طي دو ماه اول س��ال 
۹۷ جاري مبل��غ ۴۵۰.۹ هزار ميليارد ريال )معادل 
6۵.۴درصد كل تس��هيالت پرداختي( اس��ت كه در 
مقايس��ه با دوره مشابه س��ال قبل مبلغ 6۴.۴هزار 
ميلي��ارد ريال مع��ادل ۱6.۷درصد افزايش داش��ته 
است. سهم تسهيالت پرداختي بابت تامين سرمايه 
در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماه اول سال 
۹۷ جاري معادل ۱۸۱.۲ هزار ميليارد ريال بوده كه 
حاك��ي از تخصيص ۴۰.۲درص��د از منابع تخصيص 
يافت��ه ب��ه س��رمايه در گ��ردش كلي��ه بخش هاي 

اقتصادي است. 
 مالحظ��ه مي ش��ود از ۲۱۲ ه��زار ميليارد ريال 
تسهيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 
۸۵.۳درصد آن )مبل��غ ۱۸۱ هزار ميليارد ريال( در 
تامين س��رمايه در گردش پرداخت ش��ده كه بيانگر 
توجه و اولويت دهي به تامين منابع براي اين بخش 

توسط بانك ها در سال جاري است. 
 س��رمايه در گ��ردش در بخش هاي كش��اورزي 
مع��ادل ۳۲6۵، مس��كن ۹۴۳، بازرگان��ي ۷۲۸۲ و 
خدم��ات ۱۵۴۵۰ ميلي��ارد توم��ان بوده ك��ه ارقام 
قابل توجه��ي را ب��راي روي پ��ا مان��دن واحدهاي 

اقتصادي به خود اختصاص داده است. 

  3779 ميليارد تومان 
تسهيالت خريد كاالي شخصي 

اقتصاددانان در شرايط ركود نسبي توصيه مي كنند 
ك��ه بانك ها براي افزايش تقاضا و كاهش ركود و ايجاد 
رونق نس��بي و به خصوص خريد كاالي ايراني و رشد 
توليد داخل��ي و افزايش اش��تغال، از طريق وام خريد 
كاالي شخصي به رشد تقاضا كمك كنند. از اين رو در 
سال ۹6 معادل ۴۳ هزار ميليارد تومان معادل ۷درصد 
كل تس��هيالت را به خريد كاال اختصاص داده اند و در 
دو ماه اول س��ال ۹۷ نيز معادل ۵.۵درصد تس��هيالت 
با رقم ۳۷۷۹ ميليارد تومان به خريد كاالي ش��خصي 
اختص��اص يافته ك��ه مي تواند عامل تحرك در رش��د 
تقاضاي كاال باش��د. بيش��ترين رقم تسهيالت كاالي 
ش��خصي در بخش خدمات ب��ا ۲۹۷۱ ميليارد تومان 
بوده و بعد بخش هاي بازگراني و مس��كن و ساختمان 
و كشاورزي در رتبه هاي بعدي جذب تسهيالت خريد 

كاالي شخصي بوده اند. 

  2945 ميليارد تومان خريد مسكن 
از سوي ديگر، در سال ۹6 معادل ۲۹ هزار ميليارد 
توم��ان يا ۴.۷درصد تس��هيالت براي خريد مس��كن 
اختص��اص يافته ب��ود كه در دو ماه اول س��ال ۹۷ نيز 
مع��ادل ۲۹۴۵ ميلي��ارد توم��ان براي خريد مس��كن 
تسهيالت پرداخت شده است. اين موضوع نيز مي تواند 
روي رونق بخش مسكن اثرگذار باشد اما همان طور كه 
رقم محدود زير ۵درصد تسهيالت خريد مسكن نشان 
مي دهد در س��ال ۹6 بخش مس��كن با ركود نسبي و 
محدودي��ت در خريد مس��كن و معامالت ملك مواجه 
ش��ده كه در دو ماه اول س��ال ۹۷ نيز سهم تسهيالت 
خريد مس��كن از كل تس��هيالت تنها ۴.۳درصد بوده 
است. ساير امور نيز كه البته جزئيات آن براي ما روشن 
نيس��ت رقم قابل توجه ۷۱۱۵ ميلي��ارد تومان معادل 

۱۰.۳درصد وام ها را به خود اختصاص داده است. 

  ميانگين از 36 تا 861 ميليون 
 در كل بخش ه��اي اقتص��ادي مبل��غ نزدي��ك به

6۹ ه��زار ميليارد تومان يا دقي��ق آن 6۸ هزار و ۹۴۹ 
ميلي��ارد تومان براي بيش از ۸۳۱ هزار واحد اقتصادي 
تسهيالت پرداخت شده كه ميانگين هر پرداخت معادل 
۸۲ ميليون و ۹۴۹ هزار تومان بوده است كه نسبت به 
رقم 6۵ ميليوني س��ال ۹6 افزايش قابل توجهي نشان 
مي دهد. بر اين اساس روشن است كه ميانگين پرداخت 
 تس��هيالت به هر واحد اقتص��ادي از 6۵.6 ميليون به

۸۳ ميليون رس��يده و معادل ۲6.۴درصد رش��د كرده 
اس��ت. به عبارت ديگر، با وجود رشد ۲۱درصدي رقم 
تس��هيالت در دو ماه اول س��ال ۹۷ نس��بت به مدت 

مش��ابه س��ال ۹6، ميانگين رقم پرداختي رشد باالتر 
۲6.۴درصدي داشته است و در نتيجه تعداد واحدهاي 
اقتص��ادي كمتري براي تامين نياز نقدينگي خود رقم 
باالتري تسهيالت نسبت به سال قبل دريافت كرده اند. 
همچنين توج��ه به اين نكته مهم اس��ت كه با وجود 
تورم زير ۱۰درصدي، رش��د ميانگين تسهيالت براي 
واحدهاي اقتصادي ۲6درصد و حدود ۱6درصد بيش از 
نرخ تورم بوده كه نشان مي دهد نياز واحدهاي اقتصادي 
ب��راي روي پا ماندن، تامين هزينه هاي مبادله و پنهان 
فضاي كس��ب و كار، انتق��ال دانش فني و فناوري هاي 
جدي��د، روش هاي توليد و... هر س��ال در حال افزايش 
اس��ت و نبايد انتظار داش��ت كه واحده��اي اقتصادي 
معادل نرخ تورم، تسهيالت درخواستي خود را افزايش 
دهن��د. در بخش خدمات ۲۸ هزار ميليارد تومان براي 
تعداد ۴۵۱ هزار فقره تس��هيالت با ميانگين پرداخت 
هر فقره 6۲ميليون تومان پرداخت ش��ده كه نسبت به 

ميانگين ۴۸ ميليون سال قبل رشد دارد. 
همچنين بي��ش از ۲۱ هزار ميلي��ارد تومان براي 
تعداد ۲۴6۷۱فقره تسهيالت به بخش صنعت و معدن 
با ميانگين پرداختي ۸6۱ ميليون تومان پرداخت شده 
كه نس��بت به ميانگي��ن هر فقره 6۱۲ ميليون س��ال 
۹6 افزايش قابل توجه نش��ان مي دهد و البته ميانگين 
تسهيالت هر واحد صنعتي بيشتر از ميانگين پرداختي 
س��اير بخش ها اس��ت. نكته حايز اهميت آن است كه 
ني��از واحدهاي صنعتي به وام بانكي رش��د قابل توجه 
۴۰درصدي داش��ته اس��ت. اين موضوع نشان مي دهد 
كه عالوه بر تورم، هزينه هاي بس��ياري براي واحدهاي 
صنعتي ايجاد ش��ده و از رشد سطح فناوري و توليد، تا 
هزينه هاي مبادله و پنهان، نرخ ارز و... باعث ش��ده كه 
نياز واحدهاي صنعتي براي تامين سرمايه در گردش و 

توليد و ايجاد و... به  شدت رشد داشته است. 
همچنين از آنجا كه بيش از ۸۳درصد تس��هيالت 

دريافتي بخش صنعت براي س��رمايه در گردش بوده، 
مي توان دريافت كه امور جاري و روزمره صنعت ازجمله 
تامين م��واد اولي��ه، واردات كاال، حقوق و دس��تمزد، 
هزينه ه��اي اداري تج��اري و... مهم ترين عامل رش��د 
۴۰درصدي نياز واحدهاي صنعت��ي به وام هاي بانكي 

بوده است. 
از س��وي ديگر، در بخش بازرگاني بيش از ۹6هزار 
ميليارد تومان براي تعداد ۱۱۲ هزار فقره تسهيالت با 
ميانگين پرداخت هر فقره ۸6 ميليون تومان پرداخت 
شده كه نسبت به ميانگين ۸۰ ميليون تومان سال ۹6 

افزايش نشان مي دهد. 
 درضمن در بخش مس��كن ۵۳۲۲ ميليارد تومان 
ب��راي تعداد ۱۱6 هزار فقره تس��هيالت ب��ا ميانگين 
پرداخت هر فقره ۴6 ميليون تومان بوده كه نسبت به 
رقم ميانگين سال ۹6 با رقم ۴۸ ميليون تومان كمتر 
است. همچنين در بخش كش��اورزي ۴6۰۷ ميليارد 
تومان براي تعداد ۱۲6 هزار فقره تسهيالت با ميانگين 
پرداخت هر فقره ۳6.۵ ميليون تومان پرداخت ش��ده 
كه نس��بت به رقم ميانگين ۲۸ ميليون تومان س��ال 
قبل افزاي��ش دارد. بانك مركزي تاكيد كرده كه بايد 
در تداوم مس��ير جاري مالحظ��ات مربوط به كنترل 
ت��ورم را نيز درنظ��ر گرفت و هم��واره مراقب قدرت 
گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در 
اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش 
توان مالي بانك ها از طريق افزايش س��رمايه و بهبود 
كفايت سرمايه بانك ها، كاهش تسهيالت غيرجاري و 
بازگرداندن آنها به مس��ير صحيح اعتباردهي بانك ها، 
افزايش بهره وري بانك ها در تامين سرمايه در گردش 
توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك ها 
و ترغيب بنگاه هاي توليدي به س��مت بازار س��رمايه 
ب��ه عنوان يك اب��زار مهم در تامي��ن مالي طرح هاي 

اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه يي كرد. 
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5 بورس و فرابورس
با ارزش ترين صنايع بورس

گروه بورس| اسامي بزرگ ترين صنايع بورسي و 
فرابورسي از نظر ارزش معامالت در پايان ارديبهشت 
س��ال ۹۷ منتشر شد. براس��اس اعالم مديريت امور 
ناشران شركت س��پرده گذاري مركزي، »گروه اوراق 
مال��ي« با ۶۱ ه��زار و ۷۰۰ ميليارد ري��ال در پايان 
ارديبهش��ت ۹۷ در صدر بزرگ ترين صنعت بورسي 
از نظر ارزش معامالت ايس��تاد. اين در حالي اس��ت 
 كه، »گروه فلزات اساس��ي« با معامل��ه با ۱۷ هزار و 
 ۳۹۷ ميلي��ارد ري��ال و »مخاب��رات« ب��ا ۱۵ هزار و 
۸۶۳ ميلي��ارد ري��ال در رتبه هاي دوم و س��وم قرار 
دارند. همچنين »گروه صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قاب��ل معامل��ه، صنايع خ��ودرو و س��اخت قطعات، 
پيمان��كاري صنعت��ي، فرآورده هاي نفت��ي، كك و 
استخراج  س��وخت هس��ته يي، س��رمايه گذاري ها، 
كانه هاي فلزي، محصوالت شيميايي، استخراج نفت 
و گاز و فرآورده ه��اي جنبي« در مكان هاي س��وم تا 
دهم بزرگ ترين صنايع بورس��ي و فرابورسي از نظر 
ارزش معامالت هستند. گفتني است »صنايع انتشار 
و چاپ، محصوالت چوبي و منسوجات« در رتبه هاي 

انتهايي اين جدول ايستادند. 

 شفاف س�ازي »بركت«: ش��ركت گروه دارويي 
برك��ت درباره تغيي��ر با اهمي��ت پيش بيني درآمد 
ه��ر س��هم توضيح داد. بر اين اس��اس، ش��ركت با 
س��رمايه س��ه هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال براي سال 
مال��ي منته��ي به پايان اس��فند ۹۷ شفاف س��ازي 
اع��الم كرد. اين ش��ركت بورس��ي درب��اره كاهش 
۱۹۴ ه��زار و ۷۴ ميلي��ون ريال��ي ه��ر س��هم اين 
ش��ركت در س��ال مالي منتهي به پايان اسفند ۹۷ 
توضيح داد. در همين حال، »بركت« س��ود خالص 
 پيش بين��ي ش��ده قبل��ي ش��ركت را ۸۱۳ هزار و 
۳۹۵ ميليون ريال اعالم ك��رده بود كه در گزارش 
جديد اين رقم با كاهش ۲۳درصدي مواجه ش��ده 
است. سود خالص پيش بيني شده فعلي اين شركت 
۶۱۹ هزار و ۳۲۱ميليون ريال نيز اعالم شده است.  
 افزاي�ش ارزش ب�ازار »پترول«: ش��ركت گروه 
پتروش��يمي س��رمايه گذاري ايرانيان صورت وضعيت 
 پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به 
۳۱ خ��رداد ۹۷ را با س��رمايه ۲۰ ه��زار ميليارد ريال 
منتشر كرد. بر اين اساس، شركت در ابتداي دوره يك 
ماهه منتهي به پايان خرداد ماه امسال تعدادي از سهام 
 چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده ۴ هزار و

۶۰۴ ميلي��ارد و ۴۰۹ ميليون ريال و ارزش بازار ۷هزار 
و ۸۴۴ ميلي��ارد و ۹۵ ميليون ريال در س��بد س��هام 
خود داش��ت. همچنين، بهاي تمام شده سهام بورسي 
اين ش��ركت در دوره يك ماهه ياد شده هيچ تغييري 
نكرده اس��ت. اين در حالي اس��ت ك��ه ارزش بازار اين 
 ش��ركت طي همين دوره يك ه��زار و ۶۳۴ ميليارد و
 ۸۹۵ ميليون ريال افزايش يافت و در پايان دوره معادل

۹ هزار و ۴۷۸ ميليارد و ۹۹۰ ميليون ريال محاس��به 
 شد. عالوه بر اين، »پترول« در دوره يك ماهه منتهي به
۳۱ خ��رداد ماه ۹۷ هيچ س��هام بورس��ي را واگذار يا 
خري��داري نك��رد. بر اين اس��اس، گروه پتروش��يمي 
سرمايه گذاري ايرانيان در پايان گزارش عملكرد ماهيانه 
داليل مغايرت اطالعات ابتداي دوره جاري با اطالعات 

انتهاي دوره قبل را اعالم كرده است: 
 بهاي تمام شده س��رمايه گذاري در پتروشيمي ايالم 
از بابت هزينه هاي نقل و انتقال س��هام از پتروش��يمي 
بازرگاني به گروه پتروش��يمي س��رمايه گذاري ايرانيان 

اصالح شده است. 
 در مجمع عمومي فوق العاده ش��ركت كود شيميايي 
اوره لردگان در تاريخ ۶ خرداد ماه سال جاري، افزايش 
س��رمايه از مبلغ ۵ هزار ميليارد ريال به ۹هزار ميليارد 
ريال )معادل ۸۰درصد سرمايه فعلي( از محل مطالبات 
و آورده نقدي س��هامداران به تصويب رس��يده اس��ت 
 و مهل��ت اس��تفاده از حق تقدم خريد س��هام از تاريخ

۳۰ خرداد ماه سال جاري الي ۲۷ مرداد ماه است. 
ع��الوه بر اي��ن، در جريان اين افزايش س��رمايه تعداد 
۳ميلي��ارد و ۱۴۹ ميليون و ۱۰۱ هزار برگه حق تقدم 
به اين شركت تعلق گرفت كه ارزش اسمي آنها تماما از 

محل مطالبات پرداخت خواهد شد. 
 »دس�بحا« خ�رداد ماه چه كرد؟ ش��ركت گروه 
دارويي سبحان صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها 
در دوره يك ماهه منتهي به ۳۱ خرداد ۹۷ را با سرمايه 
يك هزار و ۶۷۰ ميليارد ريال منتشر كرد. بر اين اساس، 
شركت در ابتداي دوره يك ماهه منتهي به پايان خرداد 
ماه امس��ال تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را با 
بهاي تمام ش��ده ۲ هزار و ۲۲۰ ميليارد و ۶۷۲ ميليون 
ريال و ارزش بازار ۶ هزار و ۱۲۲ ميليارد و ۳۷۱ ميليون 
ريال در س��بد سهام خود داشت. همچنين، بهاي تمام 
شده سهام بورسي اين ش��ركت در دوره يك ماهه ياد 
ش��ده هيچ تغييري نكرده است. اين درحالي است كه 
ارزش بازار اين شركت طي همين دوره ۳۴۹ ميليارد و 
۲۱۰ ميليون ريال افزايش يافت و در پايان دوره معادل 
۶ ه��زار و ۴۷۱ ميليارد و ۵۸۱ ميليون ريال محاس��به 
شد. »دسبحا« در دوره يك ماهه منتهي به ۳۱ خرداد 
ماه ۹۷ هيچ سهام بورسي را واگذار يا خريداري نكرد. 

ش��ركت  ب�ود:  فروش�نده  فق�ط  »وغدي�ر«   
س��رمايه گذاري غدي��ر ص��ورت وضعي��ت پرتف��وي 
سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به ۳۱ خرداد 
۹۷ را با سرمايه ۷۲هزار ميليارد ريال منتشر كرد. اين 
در حالي اس��ت كه، ش��ركت در ابتداي دوره يك ماهه 
منته��ي به پايان خرداد ماه امس��ال تعدادي از س��هام 
 چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام شده ۳۲ هزار و

 ۶۷۵ ميليارد و ۹۹۹ ميليون ريال و ارزش بازار ۶۲ هزار و 
۸۲۹ ميلي��ارد و ۷۱۸ ميلي��ون ريال در س��بد س��هام 
خود داش��ت. همچنين، بهاي تمام شده سهام بورسي 
 اين ش��ركت در دوره يك ماهه ياد ش��ده ۴ ميليارد و 
۶۹۳ ميلي��ون ري��ال كاهش يافت و در پاي��ان دوره به 
رقم ۳۲ هزار و ۶۷۱ و ۳۰۶ رس��يد. اين در حالي است 
 كه ارزش بازار اين ش��ركت طي همين دوره ۱۰ هزار و
۴۰ ميلي��ارد و ۱۳۱ ميليون ري��ال افزايش يافت و در 
پاي��ان دوره مع��ادل ۷۳ هزار و ۲۶۹ ميلي��ارد و ۸۴۹ 

ميليون ريال محاسبه شد. 

آمار

رويخطشركتها

اعضاي شوراي عالي بورس و كارشناسان، چرايي رشد اخير را بررسي مي كنند

بورسبهترينگزينهسرمايهگذاري
گروه بورس|

تير م��اه  كاري  روز  نخس��تين  معام��الت  در 
سهامداران بورس تهران شاهد كاهش هيجان در 
طرف تقاضاي س��هام بودند و رون��د طبيعي داد 
و س��تد ها با افزايش نيم درصدي شاخص كل در 
نهايت به پايان رس��يد. بر اين اس��اس با نگاهي 
به ساير بازار  هاي موازي بورس مشاهده مي شود 
كه س��كه و طال نس��بت به روز كاري گذشته با 
افزاي��ش قاب��ل مالحظه ي��ي همراه ش��دند و در 
طرف مقابل نرخ دالر نيز در بازار هاي غيررسمي 
نوسان اندكي را در محدوده ۷۳۰۰ تومان تجربه 
كرد. در همي��ن حال اغلب صاحب نظ��ران بازار  
س��رمايه بر اين نكته كه بورس همچنان بهترين 
گزينه س��رمايه گذاري نسبت به س��اير بازار هاي 
مالي كش��ور اس��ت، تاكيد دارند چرا كه با ورود 
نقدينگ��ي به بخش واقعي اقتصاد و تزريق آن به 
صنايع و شركت ها به طور قطع افزايش سود آوري 
در قيمت س��هام را براي سرمايه گذاران به همراه 
خواهد داشت. از طرفي افزايش ميزان اشتغال و 
توليد ديگر پيامد سرمايه گذاري در بازار سهام در 
راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي لحاظ مي شود. بر 
اين اساس افزايش نرخ ارز و پيش بيني سودآوري 
صادراتي ها در كنار وضعيت مطلوب بنيادي اغلب 
صنايع بورسي و افزايش ريسك سرمايه گذاري در 
بازار هاي غيرمولد مي توان��د نويد دهنده روز هاي 
پررونقي در بورس تهران باش��د. در همين رابطه 
محمدرضا پورابراهيمي داوراني رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس معتقد اس��ت كه رشد شاخص 
بورس عمدتا ناشي از تغييرات قيمت دارايي پايه 
شركت هاي بورس��ي بوده كه در اين رابطه رشد 
ن��رخ ارز تاثيرگذار بوده اس��ت. نماينده كرمان و 
راور در مجلس گفت: تغييرات قيمت دارايي پايه 
شركت هاي بورسي روي ترازنامه شركت ها موثر 
ب��وده و به مانند بحث تجديد ارزيابي اس��ت و با 
رش��د نرخ ارز، تقاضا براي خريد س��هام نيز رشد 
مي كند. به گزارش خانه ملت رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس يادآور ش��د: افزايش پيش بيني 
سودآوري براي شركت هاي صادراتي نيز در رشد 
شاخص بورس تاثيرگذار بوده، چراكه صادرات بر 
اساس دالر با نرخ جديد انجام مي شود، البته در 
موضوع محاس��به لحاظ ن��رخ دالر دولتي يا آزاد 
مهم اس��ت. به طور طبيعي موضوعات مذكور در 

رشد شاخص بورس تاثير داشته است. 

 وضعيت مطلوب بنيادي
از س��وي ديگر مصطف��ي حقيقي مهمانداري 
عض��و ش��وراي عالي ب��ورس، ب��ازار س��رمايه را 
امن ترين گزينه براي س��رمايه گذاري در شرايط 
امروز اقتصاد كش��ور دانس��ت و گفت: رشد بازار 
س��رمايه به دنبال رش��د س��اير بازارها و افزايش 
تورم آغاز ش��ده است. وي با اشاره به اينكه طبق 
آمار بان��ك مركزي نقدينگي در كش��ور افزايش 
نيافته است، گفت: با اين حال وضعيت اقتصادي 
و تورم به گونه يي اس��ت كه جامعه در ش��رايط 
»ف��رار از پ��ول« قرار گرفته، چراك��ه ارزش پول 
ملي ك��م و قدرت خريد كاهش يافته اس��ت. به 
گ��زارش س��نا، حقيقي مهمان��داري هجوم مردم 
براي خريد كاالهاي ارزش��ي مثل س��كه، طال و 
ارز را ب��ه دليل كاهش ارزش پول ملي دانس��ت 
و اظهار داشت: هرچند بازارهاي غيرمولد گزينه 

اول ورود نقدينگي ه��ا پ��س از كاهش پول ملي 
بوده اما بازار سهام در اين شرايط بهترين گزينه 
سرمايه گذاري است. اين كارشناس بازار سرمايه 
ب��ا تاكيد ب��ر اينكه در ش��رايط »ف��رار از پول«، 
نقدينگي ها تبديل به ارز، س��كه و ملك ش��دند، 
گفت: كاه��ش ارزش پول مل��ي مهم ترين دليل 
اين اتفاق است. عضو ش��وراي عالي بورس ورود 
نقدينگي به بازارهاي س��فته بازانه را باعث ايجاد 
تالطم در اقتصاد دانس��ت و تاكيد كرد: بر همين 
اس��اس بازار س��رمايه بهترين محل براي هدايت 
اي��ن س��رمايه ها در ش��رايط فرار از پول اس��ت. 
وي با اش��اره به اينكه اكثر س��هام بازار س��رمايه 
از وضعي��ت بني��ادي خوبي برخوردارن��د، تاكيد 
كرد: در ح��ال حاضر گزينه ه��اي خريد در بازار 
س��رمايه بسيار زياد است، البته اين خريد ها بايد 
ب��ا مطالعه و تحليل باش��د، صورت ه��اي مالي و 
دورنماي صنايع بايد قبل از خريد س��هام بررسي 
شود. حقيقي مهمانداري با تاكيد بر اينكه سبدي 
از صناي��ع بزرگ و تاثيرگذار ب��ر اقتصاد در بازار 
س��رمايه حاضر هس��تند، اظهار داشت: به عنوان 
مثال رونق بازار مس��كن بخ��ش قابل توجهي از 
صنايع بازار س��رمايه را با رشد مواجه مي كند به 
همين دليل خريد سهام شركت هاي اين صنعت 
مي تواند براي س��رمايه گذاران بازدهي به همراه 
داشته باشد. بسياري از صنايع بازار سرمايه مثل 
ف��والد، س��يمان و آلومينيوم وابس��ته به صنعت 
ساختمان هستند، بر همين اساس زماني كه اين 
صنع��ت با رونق مواجه مي ش��ود چندين صنعت 
بزرگ مرتبط و اقتصاد كشور متاثر خواهد شد. 

 ريسك بازارهاي غيرمولد
وي به س��اير صنايع ب��زرگ و تاثيرگذار بازار 
س��رمايه اشاره كرد و گفت: هر چند بازار سرمايه 
در ش��رايط خوب��ي ق��رار دارد و اكث��ر صنايع و 
س��هام بازار كم ريس��ك و با چش��م انداز بازدهي 
مثبت هستند اما س��رمايه گذاران پيش از خريد 
هر س��همي باي��د تك تك متغيره��اي تاثيرگذار 

بر س��هم و صنعت را بررس��ي كنند و در شرايط 
صعودي بازار اس��ير هيجان نش��وند و دنباله روي 
از صف ه��اي خري��د نكنند. عضو ش��وراي عالي 
بورس درباره تاثير رشد نرخ ارز بر بازار سرمايه و 
لزوم هداي��ت نقدينگي ها از اين بازار غيرمولد به 
سمت بازار س��رمايه گفت: افزايش نرخ ارز باعث 
جذب بخشي از سرمايه ها شد، چراكه افزايش ها 
در اين بازار بس��يار س��ريع بود و حتي اعالم نرخ 
رسمي دولتي هم نتوانست مانع اين رشد شود تا 
جايي كه ام��روز در كنار نرخ دولتي حتي برخي 
رسانه هاي رسمي، نرخ غيردولتي و بازار سياه را 
اعالم مي كنند. وي با تاكيد بر اينكه هنوز بخشي 
از نقدينگي ه��ا در بازار ارز مانده اس��ت اما نبايد 
ريس��ك هاي آن را فراموش ك��رد، گفت: در اين 
مورد مي توان به بازار س��كه اشاره كرد كه هفته 
گذشته شاهد رشد آن بوديم، اما در فاصله زمان 
كوتاه��ي در مس��ير نزولي قرار گرف��ت و چنين 
ضررهاي��ي به طور قط��ع در ب��ازار ارز نيز وجود 
دارد. حقيقي مهمانداري با اش��اره به ريسك هاي 
بازارهاي غيرمولد اظهار داشت: در شرايط فعلي 
بازار س��رمايه بهترين و كم ريس��ك ترين گزينه 
س��رمايه گذاري است، مش��روط به اينكه افراد با 
تحليل صحيح سرمايه گذاري كنند تا از رشد هاي 

اين بازار منتفع شوند. 

 تداوم شيب صعود
اف��زون بر اين فردي��ن آقابزرگي كارش��ناس 
بازار س��هام با اعتقاد به اينكه نوس��ان ذات بازار 
سرمايه اس��ت، گفت: حس ناشي از بي ثباتي در 
تصمي��م  اقتصادي به ط��ور خودكار م��ردم را به 
فكر حض��ور در بازارهاي موازي نس��بت به بازار 
س��رمايه كه كمتر از بازار ارز و سكه رشد كرده، 
انداخته است. وي پيرامون آخرين وضعيت بازار 
س��هام و احتمال خروج نقدينگي از آن با تداوم 
نوس��ان بازارهاي موازي گفت: برآيند اتفاق هاي 
رخ داده در ب��ورس تهران و محوريت آن ناش��ي 
از اصالح سطح عمومي قيمت ها در بازار سرمايه 

اس��ت. لحاظ كردن مي��زان افزايش ن��رخ ارزها 
در اقتص��اد كالن فارغ از بح��ث افت ارزش پول 
ملي باعث ش��ده تا بازار سرمايه مورد توجه قرار 
گي��رد. به گزارش فارس، وي ب��ا اعتقاد به اينكه 
نوس��ان ذات بازار سرمايه است، يادآور شد: روند 
سينوس��ي نماگره��ا در بازار س��هام ه��م  اكنون 
طبيع��ي بوده و افزايش يا كاهش هاي پرش��تاب 
چندان خوش��ايند اين بازار نيست. به اعتقاد وي 
وضعيتي كه در حال حاضر براي بازار سرمايه رخ 
داده، ناشي از اصالح قيمت ها در معامالتي است 
كه قابليت نقدشوندگي بسيار مناسب در مقايسه 
ب��ا س��اير بازارها دارن��د، از طرفي ل��زوم جبران 
عقب ماندگي نس��بت به بازدهي ساير بازارها در 
ب��ورس و از طرفي زمزمه هاي��ي مبني بر قابليت 
معامله اظهارنامه هاي صادراتي كه بر اس��اس آن 
ش��ركت ها مي توانند ارز خود را با تكيه بر قيمت 
بازار آزاد به فروش برسانند، باعث شده كه ورود 
به بازار س��هام براي س��رمايه گذاران مورد توجه 
قرار گيرد. به گفته وي در صورت عملياتي شدن 
قانون جديد اظهارنامه هاي صادراتي، شبهه الزام 
ثبت ارز صادراتي شركت ها در سامانه نيما و ضرر 
ناش��ي از فروش ۴۲۰۰توماني آن از بين خواهد 
رف��ت. مديرعام��ل و عضو هيات مديره ش��ركت 
كارگزاري بانك دي از تداوم جريان نقدينگي در 
بورس س��خن گفت و اف��زود: اصلي ترين دغدغه 
سرمايه گذاران در بازار ارز و سكه نقد كردن اين 
دارايي ها يا نگهداري آنها و همچنين غيرمتشكل 
بودن اين بازارهاس��ت. آقابزرگي ادامه داد: روند 
بازار س��هام هم  اكنون طبيعي بوده و با توجه به 
بازده��ي حدود ۱۲درص��دي بازارهاي موازي اما 
بورس به تازگي تحرك و شادابي دوباره به دست 
آورد. برآيند س��مت و س��وي حركت نماگر هاي 
بورس��ي حاكي از تداوم ش��يب مالي��م صعودي 
قيمت ها بوده و به نظر مي رسد، فارغ از تغييرات 
سياسي و اقتصادي بازدهي ۵۰درصدي را نسبت 
به ابتداي س��ال ۹۷ حداقل تا زمستان امسال بر 

جاي گذارد. 

 سرمايه گذاري بدون محدوديت
وي در برابر اين پرس��ش كه چگونه مي شود 
۵۰ نفر هر يك با در اختيار داشتن ۳۰۰ميليارد 
توم��ان پول نق��د مي توانند ۷۳۰۰س��كه طال را 
پيش خري��د كنن��د، اما هن��وز به بازار س��رمايه 
اعتم��اد پرقدرتي وجود ندارد و پول س��رگردان 
مي��ل به گرايش به س��اير بازارهاي موازي و غير 
مولد دارد، گفت: انتظ��ار از تغييرات يك باره در 
تصميم هاي اقتصادي از جمله تعديل نرخ س��ود 
س��پرده و گواهي س��پرده در بازار پول يا انتشار 
گواهي معامالت س��كه همزمان ب��ا پيش فروش 
سكه از جمله تغييراتي است كه باعث شده حس 
ناشي از بي ثباتي در تصميم هاي اقتصادي به طور 
خودكار مردم را به فكر حضور در بازارهاي موازي 
و غيرمتش��كل نسبت به بازار س��رمايه كه كمتر 
از بازار ارز و س��كه رش��د كرده بيندازد. به گفته 
آقابزرگي به دليل ويژگي هاي منحصربه فرد بازار 
س��رمايه نسبت به ساير بازارهاي موازي از جمله 
نقدش��وندگي ب��اال و همچنين متش��كل و تحت 
نظارت بودن آن مي تواند ريس��ك سرمايه گذاران 
را نسبت به س��اير بازارها به شدت كاهش دهد. 
به ب��اور وي در ب��ازار س��رمايه محدوديت براي 
س��رمايه گذاري وجود ندارد، ولي در بازار سكه و 

ارز محدوديت وجود دارد. 

 رابطه جنگ تجاري و صنايع پيشرو
اين كارش��ناس بورس��ي تاكيد ك��رد: انگيزه 
س��رمايه گذاري در بورس در حالي ايجاد ش��ده 
ك��ه جريان نقدينگي از محل بازارهاي با بازدهي 
كمتر از ۲۵درصد آغاز شده است كه يا مي تواند 
ب��ازار با اوراق درآمد ثابت يا بازار پول و س��پرده 
باش��د. موضوع سرمايه گذاري در بورس به معني 
اين نيست كه ارز و سكه به نقطه سقف قيمت ها 
رس��يده و نقدينگ��ي از آنجا خارج و به س��مت 
ب��ورس مي رود. اين كارش��ناس بازار س��رمايه با 
بيان اينك��ه نقدينگي در بازارهاي غيرمتش��كل 
و غيرقانون��ي ب��ه س��رعت نمي توان��د قابلي��ت 
نقدشوندگي داش��ته باشد، افزود: در حال حاضر 
ش��ايد بازدهي ۲۵درصدي در فض��اي اقتصادي 
نسبت به آنچه انتظار مي رود، ارزش روز دارايي ها 
بايد مطابق واقعيت امروز حركت داش��ته باشند، 
براي س��رمايه گذار مطلوب نيست، بر اين اساس 

سرمايه ها به سمت بازار سهام حركت مي كند. 
آقابزرگي صناي��ع پربازده بورس��ي را صنايع 
ارزآور و ش��ركت هاي صادرات محور عنوان كرد و 
افزود: جنگ تجاري ميان امريكا و چين و برخي 
كش��ورهاي اروپايي مي تواند صنايعي كه منطبق 
با نرخ هاي جهاني كاالهاي پايه و نفت هس��تند، 
از جمله پااليشي ها، پتروشيمي، فلزات اساسي و 
معدني ها را جزو صنايع پيش��رو بازار س��هام قرار 
دهد، منتها در بازار س��هام به دليل مرتبط بودن 
گروه ها، حركت صنايع به طور همگن اس��ت. وي 
تصري��ح كرد: س��رمايه گذاري در بخش مس��كن 
ب��راي آن دس��ته از ش��ركت ها و صنايعي كه به 
عنوان سبد سرمايه گذاري آنها محسوب مي شود، 
مي تواند گزينه س��ودآوري براي س��رمايه گذاران 
باش��ند، از جمل��ه اين صنايع مي توان به س��هام 
بانك هايي اشاره كرد كه درآمد حاصل از امالك 
و مستغالت در صورت هاي مالي آنها از شناسايي 

درآمدهاي مناسبي حكايت دارد.

گروه بورس|
ش��اخص بورس تهران در معامالت روز گذشته با افزايش 
۵۲۸ واح��دي توانس��ت وارد كانال جديد ش��ود و رقم ۱۰۹ 
ه��زار و ۴۰۱ واحد را به خود اختصاص داد. بر اين اس��اس، 
ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم به ترتي��ب ۳۴۵ و يك هزار و 
۲۸۳ واحد باال رفتند. اين در حالي است كه شاخص هم وزن 

نيز ۱۸۳ واحد صعودي ش��د. افزون بر اين، نماد شركت هاي 
پااليش نفت اصفهان، پتروش��يمي ش��ازند، پتروشيمي جم، 
چادرملو، صنايع پتروشيمي خليج فارس و مخابرات با بيشترين 
تاثير مثبت بر ش��اخص، رشد اين متغير را رقم زدند. اين در 
حالي بود كه نماد ش��ركت ملي مس ديروز بيش��ترين تاثير 
منفي را بر ش��اخص كل داشت. افزون بر اين، سرمايه گذاران 
بورسي ديروز بيش از يك ميليارد و ۶۲۸ ميليون برگه دارايي 
مالي را دس��ت به دست كردند كه ارزش اين مبادالت بالغ بر 
۵ هزار و ۴۶ميليارد ريال بود و در ۱۰۹ هزار نوبت معامالتي 
انجام ش��د. عالوه بر اين، پااليش نفت اصفهان با معامله ۶۲ 
ميليون س��هم بيشترين حجم معامالت و پتروشيمي پرديس 

با معامله بلوكي ۵۴۵ ميليارد ريال بيشترين ارزش معامالت 
را داش��تند. همچنين، گروه هاي فلزات اساسي، فرآورده هاي 
نفت��ي و كانه فلزي با بيش��ترين حج��م و ارزش معامالت در 
ص��در برترين گروه هاي صنعتي ق��رار گرفتند. افزون بر اين، 
صدرنش��يني بازار نيز با بيش��ترين رش��د قيم��ت متعلق به 
نمادهاي قطعات اتومبيل ايران، پتروش��يمي شازند، پرداخت 
الكتروني��ك س��امان كيش، ب��ورس اوراق بهادار، گس��ترش 
س��رمايه گذاري ايران خودرو، س��رمايه گذاري رنا و توليد مواد 
اوليه دارو پخش بود. در مقابل نمادهاي داروس��ازي زهراوي، 
داروسازي اس��وه، داروسازي فارابي، پارس دارو، معادن بافق، 
صنايع ش��يميايي فارس و فرآوري مواد معدني با بيش��ترين 

كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت نشس��تند. براساس 
اين گزارش، س��رمايه گذاران بورسي براي خريد سهام توسعه 
معدني و صنعتي صبانور، س��هام ب��ورس اوراق بهادار تهران، 
س��رمايه گذاري س��ايپا، اوراق مشاركت ش��هرداري سبزوار، 
س��هام چادرملو، سهام سرمايه گذاري خوارزمي و سهام سايپا 
بيشترين تقاضا و سنگين ترين صف هاي خريد را ثبت كردند. 
در مقاب��ل گروهي از س��رمايه گذاران با عرضه هاي س��نگين 
تالش كردند از اوراق مش��اركت ش��هرداري س��بزوار، اوراق 
مشاركت شهرداري تهران، سهام كنتورسازي، اوراق صكوك 
سايپا و اوراق مش��اركت رايان سايپا خارج شوند. اين نمادها 

طوالني ترين صف هاي فروش را داشتند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز 

ورودبورسبهكانالجديد

ش��ركت هاي پايين دس��تي، باي��د اظهارنامه 
مالياتي ارائ��ه كنند تا اگر تخلفي صورت گرفته 
و كاال را ب��راي تج��ارت و نه تولي��د خريداري 
كرده ان��د آش��كار ش��ود؛ همچنين باي��د توجه 
داش��ت كه كش��ف اين گونه تخلف ه��ا به دليل 
عملكرد ش��فاف در بورس كاالس��ت با اين حال 
توليدكنندگان و صنايع پايين دستي بايد كمك 
كنند و اطالعات ش��ان را دراختي��ار بورس قرار 
دهن��د تا پااليش متقاضيان با س��رعت بيش��تر 
انجام ش��ود. به گزارش ايرنا، حامد سلطاني نژاد 
مديرعام��ل بورس كاالي اي��ران درباره وضعيت 
معام��الت بورس كاال گف��ت: برخي كه فقط نام 
توليدكننده پايين دس��تي را يدك مي كش��ند، 
اق��دام ب��ه خام فروش��ي م��واد اولي��ه از بورس 
مي كنند كه اين موض��وع، باعث تقاضاي كاذب 
در بازار ش��ده اس��ت. اين افراد محصوالت را با 
قيمت پايين خري��داري كرده و به قيمت باالتر 
در ساير كشورها مي فروش��ند. وي افزود: حتي 
نوسان نرخ ارز باعث شده برخي مس را با قيمت 
پايين از بورس كاال خريداري كرده و س��پس با 
تبديل ك��ردن به قراضه، آن را ب��ا قيمت باالتر 
به كارخانه بفروش��ند. س��لطاني نژاد درخصوص 

اينكه دسترس��ي توليدكنن��دگان واقعي بخش 
پايين دستي را با موانعي مواجه كرده است، ابراز 
داشت: بس��ياري از اين اتفاقاتي كه رخ مي دهد 
مربوط به خود بورس نيس��ت و ريش��ه در ساير 
بخش ه��ا دارد. بورس يك ب��ازار و فضايي براي 
معامالت شفاف است. در شرايط كنوني با توجه 
به اينكه قيمت هاي پايه بورس براساس ارز تك 
نرخي بررسي و تاييد مي شود سبب پايين آمدن 
قيمت پايه ش��ده اس��ت و در مواردي قيمت ها 
به س��طح دي م��اه و بهمن ماه س��ال گذش��ته 
برگشته؛ اين امر سبب ش��ده است كه تقاضاي 
توليدكنندگان بخش پايين دستي افزايش يابد. 
از س��وي ديگ��ر، با توجه به اينك��ه نظارت الزم 
ب��ر معامالت محصوالت نهايي بعد از بورس كاال 
توسط دستگاه هاي مسوول صورت نگرفته است 
عده يي اقدام به سوءاستفاده از اين موضوع كرده 
و با استفاده از خألهاي موجود، محصوالت را به 
صورت خام صادر مي كنن��د. اين افراد كه فقط 
نام توليدكننده را يدك مي كشند و اقدام به خام 
فروش��ي مواد اوليه مي كنند، بخشي از تقاضاي 
كاذبي هستند كه وارد بازار شده است. ورود اين 
تقاضاي كاذب س��بب بروز چال��ش براي برخي 

مصرف كنندگان واقعي ش��ده اس��ت. به عبارت 
ديگر در حال حاضر، مشكل عمده يي در بخش 
عرض��ه وجود ن��دارد، بلكه بحران تقاضا س��بب 

ايجاد مشكالت در بازار شده است. 
مديرعامل بورس كاال اظهار داش��ت: در حوزه 
محصوالت پتروشيمي، خريداران از طريق سامانه 
بهين ياب به بورس معرفي مي ش��وند. اين سامانه 
با هدف اين راه اندازي ش��د ك��ه توليدكنندگان 
واقعي شناسايي و به بورس معرفي شود. با توجه 
ب��ه وجود تقاضاي بيش از توليد در برخي كاالها 
در اين سامانه، براي بهبود بهين ياب مذاكراتي با 
وزارت صنعت داشته ايم كه اميدواريم به كارآمدتر 
ش��دن آن كم��ك كن��د. در هفته هاي گذش��ته 
پيش��نهادهايي نيز داده ش��ده است كه در حوزه 
محصوالت مختلف عملكرد س��ال هاي گذش��ته 
شركت ها مالك فعاليت در سال جاري باشد. اين 
طرح، در »م��س كاتد« و »پلي اتيلن ترفتاالت« 
بطري انجام شده است و براي ساير كاالها نيز بايد 
بررس��ي ها صورت گيرد تا مالكي براي تشخيص 
توليدكننده واقعي از غيرواقعي مشخص شود. وي 
درباره نحوه برخورد با متخلفان و شفاف س��ازي 
عرض��ه كاال به بخش پايين دس��تي ني��ز گفت: 
شركت هاي پايين دستي، بايد اظهارنامه مالياتي 
ارائه كنند تا اگ��ر تخلفي صورت گرفته و كاال را 
براي تجارت و نه توليد خريداري كرده اند آشكار 
ش��ود. البته عموم صنايع پايين دستي ما صنايع 

ش��ريف و توليدكنندگان واقعي ان��د كه طرفدار 
ش��فافيت نيز هس��تند. از جمله تخلف هايي كه 
چندي پيش آشكار ش��د، مربوط به شركت هاي 
ثبت شده در مناطق آزاد بود. اين شركت ها به نام 
توليدكنندگان بخش پايين دستي اقدام به خريد 
محصوالت پتروش��يمي مي كردن��د در حالي كه 
واقعي نبود و آنها داللي و س��وداگري مي كردند. 
پس از شناسايي، اين شركت ها به مراجع قضايي 
معرفي ش��دند ك��ه تاكنون حكم عليه ش��ركت، 

قطعي شده اس��ت. يكي ديگر از اقدامات، بازديد 
از شركت هاي مشكوك است كه در صورت محرز 
ش��دن تخلف، به مراجع قانوني معرفي مي شوند. 
بايد توجه داش��ت كه كشف اين گونه تخلف ها به 
دليل عملكرد ش��فاف در بورس كاالست؛ با اين 
حال توليدكنندگان و صنايع پايين دس��تي بايد 
كمك كنند و اطالعات ش��ان را دراختيار بورس 
قرار دهند در غير اي��ن صورت بورس به تنهايي 

نمي تواند اين مساله را مديريت كند. 

سلطاني نژاد با اشاره به اقدامات بورس كاال مطرح كرد

مواداوليهبرايتوليداستنهتجارت
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اولويت دريافت  دالر ۴۲۰۰ توماني 
با كاالهاي اساسي 

صداوس�يما| رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: ما 
در بخ��ش خصوصي معتقديم، ارز ۴۲۰۰توماني فقط 
به كاالهاي اساسي بايد تعلق بگيرد و دولت بازار ثانويه 
ارز را به رسميت بشناسد. غالمحسين شافعي با بيان 
اينكه اجرايي ش��دن نظام تش��خيص مالياتي فشار را 
از توليد برمي دارد، افزود: در ش��رايط فعلي متاسفانه 
آنچه فشار، شناسايي و شفافيت است در فعاليت هاي 
توليدي وج��ود دارد و فعاليت هاي غيرتوليدي مانند 
داللي و سفته بازي مانند آنچه در بازار ارز و سكه اتفاق 
افتاده و باالترين سودآوري را دارند هيچ گونه شفافيتي 
ندارند. به گفته او به عنوان بخش خصوصي بارها تاكيد 
كرديم كه اگر قرار باش��د از فعاليت هاي مولد و توليد 
حمايت شود بايد جذابيت اين فعاليت ها از داللي باالتر 
باش��د. رييس اتاق ايران همچني��ن افزود: نظر بخش 
خصوصي اين اس��ت كه ارز ۴۲۰۰توماني بايد فقط به 
كاالهاي اساسي اختصاص يابد، اما اينكه اين ارز براي 
ورود ه��ر كااليي اختصاص يابد مورد نظر ما نيس��ت. 
به گفته شافعي به دولت پيشنهاد كرديم، بازار ثانويه 
ارز را رس��ميت دهد و از اين بخش براي تامين كاالها 
استفاده كند كه اين اقدام تاثير خوبي در تامين كاالها 
و رفع قاچاق خواهد داشت. او با اشاره به تشكيل ستاد 
هماهنگي اقتصادي با حضور س��ران س��ه قوه افزود: 
اگر فعاليت اين نهاد، مس��تمر و جدي باش��د و بخش 
خصوصي و كارشناس��ان مس��تقل اقتصادي را طرف 
مش��ورت خود قرار دهد براي نخستين بار در مسائل 
اقتصادي كشور به نتايج مطلوبي دست خواهيم يافت. 

كمبود مواد اوليه براي توليد 
كفش دست دوز

ايس�نا| با توجه به اينكه مدتي اس��ت بازار كفش 
دست دوز با كمبود مواد اوليه روبه روست، قرار شده در 
اين هفته در رابطه با رفع موانع توليد، تامين مواد اوليه و 
ارائه تسهيالت بانكي جلسه يي با حضور مسووالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برگزار شود.  در چند روز گذشته 
به  واسطه شرايط سخت تامين مواد اوليه توليد كفش 
دست دوز، برخي توليدكنندگان اعالم نارضايتي كردند 
و اين در حالي اس��ت كه دولت ب��ا جديت تمام اعالم 
كرد: ارز براي واردات مواد اوليه توليدي اختصاص پيدا 
خواهد كرد.  برخي توليدكنندگان و مسووالن صنفي بر 
اين عقيده هستند كه ارز براي واردات اختصاص يافته 
است اما مشكالت بانكي، گشايش اعتبار و ثبت سفارش 
كاال عاملي ش��ده تا از اسفندماه س��ال گذشته واردات 
مواد اوليه توليد با تاخير انجام شود. در اين ميان تاخير 
در واردات و تامي��ن مواد اولي��ه در بازار به مذاق برخي 
افراد خوش آمده و س��ودجويان به گونه يي رفتار كردند 
كه بي ثبات��ي را در قيمت گذاري به ب��ازار وارد كردند. 
درباره شرايط توليد در اين بخش، رسول شجري رييس 
اتحاديه فروشندگان و توليدكنندگان كفش دست دوز 
گفت: ۳۰درصد مواد اوليه توليد كفش از طريق واردات 
تامين مي ش��ود و اگر اين م��واد در فرآيند توليد مورد 
اس��تفاده قرار نگيرد، نمي توان محصول نهايي را توليد 
ك��رد. او ادام��ه داد: به طور مثال چ��رم از منابع داخلي 
تامين مي ش��ود، اما اگر برخي از مواد اوليه وارداتي در 
فرآيند توليد وجود نداشته باشد، نمي توان چرم را براي 
توليد پردازش كرد. شجري گفت: در گذشته در راستاي 
س��رعت بخشيدن به فرآيند واردات مواد اوليه با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت رايزني هايي صورت گرفت كه 
خروجي مناس��بي به همراه داش��ت اما طوالني شدن 
فرآيند گشايش اعتبار، ثبت سفارش و واردات مواد اوليه 

كمبود را در بازار به همراه داشت. 

نخريدن، درمان گراني نيست
ايسنا| نايب رييس اول كميسيون بازرگاني داخلي 
ات��اق بازرگاني ايران معتقد اس��ت ك��ه كمپين براي 
نخريدن كاالهايي كه گران مي شود، جوابگو نيست و 
اتفاقا باعث گران تر ش��دن آن كاال در آينده مي شود؛ 
تنها راه اين است كه دولت كنترل و نظارت هاي خود 
را در ب��ازار بيش��تر كند تا جلو اين سوءاس��تفاده ها و 

گراني هاي غيرمنطقي را بگيرد. 
در پي افزايش قيمت و نوسانات بازار طي ماه هاي 
اخير، برخي سلبريتي ها در فضاي مجازي مطالبي را 
به اشتراك گذاش��تند كه مردم براي مقابله با گراني، 
كمپين نخريدن كاال و محص��والت گران قيمت را در 
طول يك ماه اجرايي كنند كه ش��امل سكه، طال، ارز 
و ديگر محصوالت مي شود.  اگرچه برخي كارشناسان 
اقتص��ادي معتقدند كه در ش��رايط فعل��ي ايران، اين 
كمپين و نخريدن محصوالت گران قيمت كه مشمول 
نوسان ش��ده بودند، جوابگو نيست و نمي تواند تعادل 
و ارزان��ي را در بازار ايج��اد كند. همچنين محمدباقر 
نوبخ��ت، س��خنگوي دولت در نشس��ت خبري اخير 
خود ضمن تشكر از اين چهره ها ازجمله علي كريمي 
گفت:»در اين مورد نمي ش��ود نسخه كلي پيچيد. در 
زم��ان ركود، تالش دولت اي��ن بود كه صنعت خودرو 
كشور را فعال كند اما همان مقطع كمپيني راه اندازي 
ش��ده بود كه خ��ودرو خريداري نش��ود. كمپين قابل 
قبول نب��ود اما در اين م��ورد گراني هاي اخير خودرو 
اين كمپين قابل قبول است. اگر كااليي گران فروخته 
مي شود، كسي آن را نخرد. از علي كريمي به خاطر راه 
انداختن كمپين گران نخريدن كاالها تشكر مي كنم. 
اق��دام او قابل قبول اس��ت. توليد و ف��روش خودروها 
افزايش يافته است اما باز هم مي بينيم، قيمت خودرو 
ب��اال م��ي رود، اين كمپين در اين م��ورد خاص خوب 
اس��ت.« اين اظهارات درحالي مطرح شد كه مسعود 
خياط زاده، نايب رييس اول كميسيون بازرگاني داخلي 
ات��اق بازرگاني اي��ران گفت: كمپي��ن نخريدن كاال و 
محصوالت��ي كه ب��ا افزايش قيمت مواجه مي ش��وند، 
نمي تواند جوابگو باشد؛ چراكه گراني ها به يك واقعيت 
تبديل شده كه بايد اقدامات زيادي رخ دهد تا چنين 
مشكالتي حل ش��ود بنابراين نخريدن بسياري از اين 

كاالها درمان گراني آنها نيست. 
وي افزود: اين اقدام در مورد برخي از كاالها جواب 
معكوس مي دهد؛ چراكه تجربه نشان داده، زماني كه 
فروشنده بازارش افت داش��ته باشد، آن را در ماه بعد 
جبران مي كن��د و در اصطالح گفته مي ش��ود كه در 

ماه هاي آينده تالفي مي شود.

اخبار

در مراسم روز ملي اصناف تشريح شد

پشت صحنه گراني ها در بازار

در كارگروه توسعه صادرات كرمانشاه مورد تاكيد قرار گرفت

بازار 3۰۰ ميليارد دالري پساداعش در عراق
تعادل| 

عض��و هيات رييس��ه اتاق اي��ران در كارگروه 
توس��عه صادرات كرمانش��اه بر لزوم اس��تفاده از 
ظرفيت ه��اي بازار ع��راق تاكيد ك��رد و يكي از 
پيش نيازه��اي تحقق اين ام��ر را منوط به فراهم 
ك��ردن زيرس��اخت هاي الزم در مرزهاي تجاري 

كرمانشاه دانست. 
كيوان كاش��في ضمن تاكيد بر لزوم استفاده 
بيش ازپيش از ظرفيت هاي بازار عراق گفت: براي 
اين منظور بايد زيرس��اخت هاي الزم در مرزهاي 
تجاري كرمانش��اه فراهم ش��ود ب��ه  گونه يي كه 
تجار و بازرگان��ان بتوانند با صرف كمترين زمان 
و هزينه و بدون وارد ش��دن در بروكراس��ي هاي 
معم��ول اداري، مبادالت خود با كش��ور عراق را 

به انجام دهند.
عض��و هيات رييس��ه اتاق اي��ران در كارگروه 
توس��عه صادرات استان كرمانش��اه كه با حضور 
حسن دانايي فر، مشاور معاون اول رييس جمهور 
و رييس روابط اقتصادي ايران با عراق و س��وريه 
برگ��زار ش��د، درخواس��ت ك��رد هر چ��ه زودتر 
ساماندهي مرز پرويزخان و تسهيل و روان سازي 
جريان ص��ادرات در اين مرز ب��ه  منظور كاهش 

هزينه هاي تجار اجرايي شود. 
به گ��زارش اتاق بازرگاني اي��ران، رييس اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمانشاه از 
اجراي طرح سوآپ نفتي هم ياد كرد كه مي تواند 
درآم��د و اش��تغال زايي خوب��ي ب��راي كش��ور و 
كرمانشاه داشته باشد و تاكيد كرد: اتاق بازرگاني 

براي اجراي اين طرح آماده همكاري است. 

كاشفي با اش��اره به مشكالتي كه پيش روي 
تجار و بازرگانان براي تردد از مرز خسروي وجود 
داشت، ادامه داد: خوشبختانه با پيگيري هايي كه 
انجام شد، تردد تجار و بازرگانان از اين مرز مجاز 
ش��د. او تجهيز يك آزمايشگاه به  منظور تسهيل 
در صادرات برخي اقالم مانند خشكبار و... را نيز 

ضروري خواند. 
رييس اتاق كرمانش��اه همچنين درخواس��ت 
لغو »ش��هادت منشأ« از سوي طرف عراقي براي 
صادرات كاال از ايران را مطرح و تصريح كرد: اين 
مساله مش��كالت زيادي براي تجار ايراني ايجاد 
ك��رده و بايد پيگيري هاي الزم انجام ش��ود تا به  
جاي »شهادت منش��أ« منحصرا به گواهي مبدأ 

كفايت شود كه رويه يي بين المللي است. 
كاش��في از پيگي��ري براي برپايي نمايش��گاه 
توانمندي ه��اي اي��ران در كردس��تان ع��راق به 
خصوص س��ليمانيه خبر داد كه تالش مي ش��ود 
پاييز امس��ال و در صورت صدور مجوز از س��وي 
سازمان توس��عه تجارت ايران برگزار شود. او در 
پايان بر لزوم توجه ويژه به بازار سوريه هم تاكيد 
ك��رد و ادامه داد: ع��راق مي تواند دروازه يي براي 

ورود به بازار سوريه باشد. 
دبي��ر س��تاد توس��عه روابط اقتص��ادي ايران 
با عراق و س��وريه گفت: خس��روي نزديك ترين 
نقطه براي دسترسي به بازار سوريه است. حسن 
دانايي فر از مزيت هاي مرزي اس��تان كرمانش��اه 
ياد كرد و گفت: كرمانشاه بيشترين گذرگاه هاي 
مرزي را ب��ا عراق دارد كه اي��ن يك فرصت هم 

براي مردم منطقه و هم در بعد ملي است. 

او عنوان كرد: اس��تفاده از ظرفيت مرزها هم 
مي تواند وضعيت اقتصادي كش��ور را از ش��رايط 
كنون��ي نج��ات ده��د و ه��م انباش��ت رنج ها و 
مش��كالت كرمانش��اه از زمان جنگ تاكنون را تا 

حدودي مرتفع كند. 
مش��اور مع��اون اول رييس جمه��ور پيگيري 
وضعيت مرزهاي كرمانشاه را بر مسووالن كشور 
واجب دانس��ت و اف��زود: از مهم ترين اين مرزها 
مي توان به مرز خس��روي اشاره كرد كه پيگيري 

براي بازگشايي آن ادامه دارد. 
به گفته دانايي فر در جلساتي كه تاكنون براي 
مرز خسروي برگزار شده، تصميمات خوبي اتخاذ 
شده كه از مهم ترين آنها مي توان به مجوز خروج 
تجار و بازرگانان از اين مرز اش��اره كرد كه گامي 

براي بازگشايي اساسي اين مرز است. 
به گفته او مرز خس��روي از ديرباز مرز سنتي 
كش��ور ايران با عراق بوده ب��ا اهتمامي كه براي 
بازگش��ايي آن وجود دارد حتما به نقطه مطلوب 

خواهيم رسيد. 
دبير س��تاد توس��عه روابط اقتصادي ايران با 
عراق و س��وريه به مرز س��ومار هم اشاره داشت 
كه اخبار خوبي از آن به گوش مي رس��د و تاكيد 
كرد: مخالفت هاي زياد و ش��ديدي هم در داخل 
كش��ور و هم در عراق براي بازگش��ايي اين مرز 
وجود داش��ت اما اين مرز اكنون نه به عنوان يك 
بازارچه بلكه به عنوان گذرگاه رسمي مسافري و 
بازرگاني از سوي طرف عراقي شناخته مي شود. 
او يادآوري كرد: مرز س��ومار تنها 8۰كيلومتر 
ب��ا مركز عراق يعني بغ��داد فاصله دارد و در اين 

مس��ير هيچ مش��كل امنيتي، اجتماع��ي و... نيز 
وجود ندارد. 

دانايي فر در ادام��ه از ظرفيت عظيمي كه 
در بازس��ازي عراق در زمان پساداعش و پس 
از انتخابات داخلي عراق ايجاد ش��ده هم ياد 
كرد و گفت: عراق كش��ور ثروتمندي اس��ت 
و حداقل ب��رآوردي كه از بازار بازس��ازي آن 
داريم ۳۰۰ميليارد دالر اس��ت كه نبايد آن را 

از دست بدهيم. 
او ب��ا بي��ان اينكه اي��ران مي توان��د در حوزه 
خدم��ات فني و مهندس��ي به  خوب��ي وارد عراق 
ش��ود، خاطرنش��ان كرد: مش��كالتي كه در بعد 
پرداخت مطالبات ش��ركت هاي فني و مهندسي 
ايران در عراق وجود داش��ت درحال حل ش��دن 
است و طي روزهاي اخير شاهد وصول مطالبات 

اين شركت ها هستيم. 
دانايي فر افزود: ش��ركت هاي فني و مهندسي 
كرمانش��اه ه��م مي توانن��د به  خوب��ي در بخش 

مركزي و هم اقليم عراق ورود كنند. 
او در عين حال خواستار پاي  كار آمدن بخش 
خصوص��ي براي ايج��اد نيروگاه و ص��ادرات برق 
به عراق ش��د و تاكيد ك��رد: اگر بخش خصوصي 
پ��اي  كار بياي��د، قراردادها با ع��راق را براي آنها 
هماهنگ مي كنيم. دانايي فر از توافق براي ايجاد 
يك ش��ركت حمل ونقل مش��ترك بين دو كشور 
هم ياد كرد و ادامه داد: شهرك صنعتي مشترك 
دو كشور نيز بايد هر چه زودتر راه اندازي شود. 

مش��اور مع��اون اول رييس جمه��ور بر لزوم 
توس��عه واردات ايران از ع��راق هم تاكيد كرد و 

افزود: به  منظور استمرار روابط اقتصادي با عراق 
به واردات از اين كشور هم نياز داريم زيرا روابط 
يك س��و چندان پايدار نخواهد بود. وي با بيان 
اينكه ايران س��االنه ۳5ميلي��ارد دالر واردات از 
امارات دارد، اظهار كرد: عراق مي تواند جايگزين 
ام��ارات در اين حوزه ش��ود. دانايي ف��ر با بيان 
اينكه بايد تالش كنيم از عراق به سمت سوريه 
حركت كنيم، افزود: مرز خس��روي نزديك ترين 
نقط��ه براي دسترس��ي به بازار س��وريه و حتي 

مديترانه است. 

 پيگيري  براي بازگشايي مرز خسروي
اس��تاندار كرمانش��اه گفت: قدم ه��اي خوبي 
براي بازگش��ايي مرز خس��روي برداشته شده اما 
هنوز به هدف اصلي نرس��يده ايم. هوشنگ بازوند 
از پيگيري ها براي بازگش��ايي مرز خس��روي ياد 
كرد و افزود: اگرچه قدم هاي بس��يار خوبي براي 
بازگش��ايي اين مرز برداش��ته ش��ده اما هنوز به 

اهداف مورد نظر نرسيده ايم. 
وي مرز خس��روي را يك فرصت استثنايي و 
بازگش��ايي آن را مطالبه و خواسته عمومي مردم 
كرمانش��اه دانس��ت و عنوان كرد: بازگشايي اين 
م��رز از بعد روحي و رواني ه��م به مردم منطقه 
اميد مي دهد و بخش��ي از ش��وك ايجاد شده بر 
اثر زلزل��ه را از بين خواهد ب��رد. بازوند در ادامه 
بازاريابي را يكي از نق��اط ضعف تجار اعالم كرد 
و يادآور ش��د: نيازمند تجديدنظر در ديپلماسي 
تجاري هس��تيم تا از بازارهاي صادراتي استفاده 

بهتري ببريم.

تعادل| مجتبي عبدي| 
مراسم روز ملي اصناف ديروز و با حضور وزير 
كش��ور، معاون اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت، 
معدن و تجارت، رييس اتاق اصناف ايران، روساي 
اتاق هاي اصناف سراسر كشور و جمعي از روساي 
اتحاديه هاي صنفي برگزار ش��د. در حاشيه آيين 
روز ملي اصناف، وزارت كشور و اتاق اصناف ايران 
با هدف رفع مسائل و مشكالت اصناف، هم افزايي 
در راس��تاي مديري��ت بازار و توس��عه اش��تغال 
يادداش��ت تفاهم همكاري امضا كردند. همچنين 
در اين مراس��م رييس اتاق اصن��اف ايران، گراني 
در بازارها را منبعث از نوس��انات ارزي و شايعات 
دانس��ت و اعالم كرد: هي��چ كمبودي در تامين و 
عرضه وجود ندارد. اين اظهارات در حالي بود كه 
معاون اقتص��ادي و بازرگاني وزير صنعت، معدن 
و تجارت در نگاه مقاب��ل اعالم كرد: »گراني« در 
ش��رايطي در بازار رخ داد كه نرخ ارز از ۴85۰ به 
۴۲۰۰ توم��ان كاهش يافت. او معتقد بود در اين 
مدت از ظرفيت اصناف به درستي استفاده نشد؛ 
به ط��وري  كه ب��ا وجود اجناس م��ورد نياز مردم، 
برخي از عرضه آنها جلوگيري مي كردند و همين 

عامل به افزايش قيمت ها دامن زد. 

 محور همكاري ها
فع��االن اصن��اف چن��د صباحي اس��ت كه با 
مشكالتي از قبيل گسترش دستفروشي ها، وجود 
اصناف غيرمج��از و ناهماهنگي مي��ان اصناف و 
ش��هرداري س��ر و كار دارند كه در اين راس��تا با 
امض��اي تفاهمنامه يي ميان وزارت كش��ور و اتاق 
اصناف ايران، وزارت كش��ور به كمك حل مسائل 
فعاالن اين حوزه برآمد. بر اساس اين تفاهمنامه، 
وزارت كشور متعهد ش��د براي ساماندهي بازار و 
صنوف، در راستاي ايجاد تعامل و ارتباط با ساير 
نهاده��ا و ارگان ها با اتاق اصن��اف ايران همكاري 
كند. همچني��ن »همكاري در زمينه اجراي نظام 
جامع مديريت ش��هري و انتق��ال صنوف آالينده 
به خارج از ش��هرها« و »مس��اعدت در راس��تاي 
اجراي��ي كردن نظ��رات اتاق اصناف با اس��تفاده 
از ظرفيت ه��اي قانون��ي« از ديگر تعهدات وزارت 
كش��ور در اين يادداشت تفاهم است. اتاق اصناف 
ايران نيز متعهد شد تا پيشنهادها و سياست هاي 
و  برنامه ري��زي، مديري��ت  در  را  وزارت كش��ور 
سياست گذاري هاي صنفي لحاظ كند. پيگيري و 
اجراي دقيق ط��رح مهارت آموزي در محيط كار 
واقعي، از طريق شناس��ايي مهارت آموزان و ايجاد 
هماهنگ��ي منطقي بين آنان ب��ا مراكز يادگيري 
و صن��وف از ديگ��ر تعهدات ات��اق اصناف در اين 
يادداشت تفاهم است. اعتبار اين يادداشت تفاهم، 
س��ه سال است و پس از اتمام مدت، تمديد آن با 

توافق طرفين بالمانع است. 
گستردگي دستفروشان يكي از معضالتي است 
ك��ه بازار را تحت تاثير قرار داده و با توزيع اجناس 
بي كيفيت و غير معتبر آسيب هاي اجتماعي را به 
دنبال داش��ته اس��ت. در اين خصوص رييس اتاق 
اصناف اي��ران ديروز در همايش بزرگداش��ت روز 
مل��ي اصناف، ب��ا انتقاد از گس��ترش بي رويه نظام 
دستفروش��ي در كش��ور گفت: اكنون بيش از يك 
ميلي��ون دس��تفروش در كنار واحده��اي صنفي 

فعالي��ت مي كنن��د. عل��ي فاضلي اف��زود: حضور 
دستفروش��ان حدي اس��ت كه نظام بازار را تحت 
تاثير قرار داده و همكاري وزارت كش��ور براي حل 
اين مشكل مي تواند موثر باشد. او در ادامه سخنان 
خود خواستار آن شد كه اصناف و وزارت كشور در 
چند زمينه از جمله فعاليت دستفروش��ان، تنظيم 
بازار، ساماندهي واحدهاي بدون پروانه و هماهنگي 
اصناف و ش��هرداري ها باي��د همكاري هاي خود را 
گس��ترش دهند. رييس اتاق اصناف ايران در اين 
همايش به پنج محور مهم كه اهداف همكاري اتاق 
اصناف ايران و وزارت كش��ور اس��ت، اشاره كرد و 
گف��ت: ما امروز وظيفه داري��م ايجاد وحدت براي 
آحاد جامعه مردم، هماهن��گ كردن اقتصاد، نگاه 
ب��ه مزيت هاي داخل��ي، فعال تر ك��ردن بنگاه هاي 
توليدي و نظام بخشي به سيستم توزيع كشور در 
جهت حمايت از كاالهاي ايراني از جمله كارهايي 
است كه بايد انجام دهيم. فاضلي در ادامه به نقش 
اصناف در شرايط اقتصاد كنوني پرداخت و افزود: 
ب��ا هدايت ب��ازار و رعايت حداقل ه��ا، مي توان بر 

مشكالت غلبه كرد. 

 جنگ رواني به اصناف رسيد
رييس ات��اق اصناف اي��ران در بخش ديگري 
از س��خنان خود تصري��ح كرد: »هي��چ زماني به 
حساسيت امروز نبوده و نيست. دشمن موثرترين 
نهادهاي اقتصادي كشور را هدف قرار داده است. 
تضعي��ف مولفه هاي قدرت آفري��ن و امنيت زا در 
دستور كار دش��من قرار گرفته و متاسفانه برخي 

بنگاه ه��اي صنفي خودي ني��ز در جهت تضعيف 
بازار سخن مي رانند و بازار را متهم به گرانفروشي 
مي كنن��د كه صحت ن��دارد.« او فعاالن اقتصادي 
را س��ربازان خط مقدم مواجهه با دشمن دانست 
و گف��ت: براي اين افس��ران باي��د ابزارهاي الزم 
فراهم ش��ود. به گفته رييس ات��اق اصناف ايران 
تصويب قواني��ن كارآمد، ق��رار دادن نظام بانكي 
ب��ا بهره مناس��ب، و مبارزه عملي ب��ا قاچاق كاال 
و ح��ذف قوانين زائ��د از جمله اين ابزارهاس��ت. 
ريي��س اتاق اصناف ايران خطاب به وزير كش��ور 
گفت: ناهماهنگي هاي زيادي بين دس��تگاه هاي 
اصناف و ش��هرداري در كل كشور وجود دارد كه 
تقاضاي بنده ايجاد برگزاري يك جلسه مشترك 
و شهرداران كالن ش��هرها و روساي سازمان هاي 
اتاق هاي اصناف كش��ور است. او افزود: همچنين 
بحث س��تاد تنظيم بازار نيز در اختيار استانداران 
كشور اس��ت و به يقين برگزاري جلسه مشترك 
براي حل مش��كالت كارگش��ا خواهد بود. فاضلي 
تاكي��د كرد: در اج��راي م��اده ۲۷ و ۲8 معضل 
مهم��ي را داريم ك��ه اصناف و ني��روي انتظامي 
و وزارت كش��ور درگي��ر هس��تند و بايد جلس��ه 

مشتركي براي حل آن برگزار شود. 
عل��ي فاضل��ي همچنين در حاش��يه مراس��م 
روز مل��ي اصن��اف در جمع خبرن��گاران در مورد 
گراني هاي اخير نيز گفت: حدود ۲ ماهي اس��ت 
ك��ه بحث گراني ها را در مجموعه اقتصاد كش��ور 
ش��اهد هس��تيم. او تاكيد كرد: گراني ها ربطي به 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط ن��دارد و از جاهاي 

ديگري است. رييس اتاق اصناف ايران اظهار كرد: 
گران فروشي را نفي مي كنم، ما در اكثريت قريب 
به اتفاق كاالها از جمله استراتژيك، كاالهاي سبد 
خانوار، مواد غذايي بحثي به عنوان گران فروشي 
نداريم و دس��تمزد خدماتي ك��ه براي بنگاه ها در 
نظر گرفته اي��م، فراتر از آن را در اقتصاد كش��ور 
ش��اهد نيس��تيم. به گفته او، گراني ريش��ه هاي 
مختلف��ي دارد كه از جمل��ه آن مي توان به بحث 
ارز اش��اره ك��رد. او با بيان اينك��ه بايد به بنگاه ها 
اعالم ش��ود كه ارزهايي ك��ه مي گويند تخصيص 
يافته اس��ت، به چه كساني رسيده است و اين ارز 
به چه كاالهايي تخصيص يافته است و حجم آن 

چقدر بوده است؟

 ۷۰۰ هزار واحد صنفي غيرمجاز 
از ديگر سو وزير كشور نيز در همايش روز ملي 
اصن��اف به اهميت اصن��اف و نقش بازار در تاريخ 
معاصر ايران پرداخ��ت. عبدالرضا رحماني فضلي 
طي س��خنراني خود در جمع روساي اتحاديه ها 
و رييس��ان اتاق هاي اصناف استان ها، با اشاره به 
اهميت جايگاه اصناف گفت: جدايي مردم و بازار 
غيرقابل تصور است، چرا كه بيشترين تاثيرگذاري 
و تاثيرپذيري را در ارتباطش با مردم داشته است. 
بازار با بيش از دو و نيم ميليون واحد صنفي مجاز 
و پوش��ش جمعيتي ۱۰ ميليوني نقش بزرگي را 
ايفا مي كن��د. همچنين ۱8 درصد توليد ناخالص 
داخلي را به خود اختصاص داده اس��ت كه باز هم 
تاكيدي بر اين ادعاست. وزير كشور بازار را نهادي 

موثر در ايجاد امنيت و آرامش جامعه دانس��ت و 
گف��ت: عرضه كاال با قيمت واقعي و به ميزان نياز 
مردم موجب امنيت و آرامش رواني جامعه خواهد 
شد. او افزود: اگر اصناف وظيفه خود را در تامين 
كاالهاي مورد نياز مردم به درستي انجام ندهند، 

زمينه تنش در جامعه دامن خواهد خورد. 
وزي��ر كش��ور در بخش ديگري از س��خنان خود 
افزود: جلس��ات م��ورد نياز براي س��اماندهي بازار با 
شهرداري ها و استانداران برگزار خواهد شد تا حدود 
۷۰۰ هزار واحد صنفي غيرمجاز ساماندهي شود. او 
افزود: سازمان اصناف نيز طرح خود را در اين زمينه 
در ساماندهي دستفروشان ارائه كند. رحماني فضلي 
در ادامه سخنان خود با اشاره به شرايط فعلي اقتصاد 
كشور گفت: ما از ابتداي انقالب بايد در حوزه مقاوم و 
مستقل كردن اقتصاد گام هاي اساسي بر مي داشتيم 
ام��ا در اي��ن حوزه كوتاه��ي كرديم و در اس��تقالل 
اقتصادي نتوانستيم با تراز انقالب حركت كنيم. بايد 
طوري حركت مي كرديم كه اگر شيرهاي نفت بسته 
ش��ود دچار تنش هاي داخلي نش��ويم، اين در حالي 
اس��ت كه نتوانسته ايم با اس��تفاده از منابع داخلي و 
توانمندي هاي منطقه يي بودجه يي داشته باشيم كه 
به نفت وابستگي نداشته باشد. رحماني فضلي ادامه 
داد: در س��ه ماه گذشته با وجود جنگ رواني دشمن 
از نظر ميزان فروش و قيمت نفت همچنين صادرات 
و واردات كش��ور نه تنه��ا كمبود نداش��ته ايم بلكه 
ش��اهد افزايش بوده ايم، اما ب��ا توجه به جنگ رواني 
دشمن در داخل دچار نوس��انات قيمت ها و نگراني 
مردم مي شويم. بخشي از اين مشكل به خاطر حجم 
نقدينگي مردم و مراجعه بيش از حد به بازار است كه 
دولت نيز بايد در تنظيم مقررات براي مديريت بهتر 

بازار در اين شرايط عمل كند. 

 دليل گراني از نگاه سينكي
ب��ا وج��ود اينكه تغيي��ر نرخ ارز رس��مي باعث 
تنش در بازار شد، اما معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت افزايش قيمت ها را بي رابطه با ارز مي داند و 
معتقد است از ظرفيت اصناف براي توزيع اجناس 
به درس��تي استفاده نشده است. معاون اقتصادي و 
بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در آيين 
روز ملي اصناف گفت: از ظرفيت سه ميليون واحد 
صنفي كش��ور براي مقابله ب��ا گراني هاي اخير، به 
درستي استفاده نشد. حسن يونس سينكي اظهار 
كرد: »گراني« در ش��رايطي در بازار رخ داد كه نرخ 
ارز از ۴85۰ ب��ه ۴۲۰۰ توم��ان كاهش يافت. او با 
تاكيد بر اينكه بايد از ظرفيت هاي اصناف در تامين 
و توزيع كاال اس��تفاده كرد، ادام��ه داد: در يك ماه 
اخير ش��اهد بوديم كه با وجود وجود اجناس مورد 
نياز مردم، برخي از عرضه آنها جلوگيري مي كردند. 
حس��ن يونس سينكي در بخش ديگري از سخنان 
خود با بيان اينكه جامعه صنفي كش��ور نخستين 
س��نگر در برابر تهاجم اقتصادي به كش��ور است، 
گفت: سه ميليون واحد صنفي فعال، ظرفيتي براي 
حوزه هاي اقتص��ادي فرهنگي امنيتي و اجتماعي 
يك كشور است. او درباره نقش اصناف در مبارزه با 
قاچاق كاال گفت: برخوردهاي نظامي و انتظامي با 
قاچاق كاال جاي خود را دارد اما مهم ترين سنگري 
ك��ه مي تواند قاچاق را به صفر برس��اند، واحدهاي 

صنفي است. 

يك مقام سوييس��ي از س��ردرگمي ش��ركت هاي اروپايي 
براي كار با ايران گفت و عنوان كرد، ش��ركت هاي سوييسي 
مي توانند هن��وز با ايران كار كنند اما از آنچه ممكن اس��ت 

گريبان شان را بگيرد، اطالع ندارند.
س��فير س��ابق س��وييس در تهران و ريي��س كنوني اتاق 
بازرگاني مش��ترك س��وييس و ايران گفت: شركت هايي كه 
ب��ا دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه كار  مي كنند امروز با يك 
معما مواجه هس��تند. به گزارش رواب��ط عمومي اتاق تهران 

»فيلي��پ ولتي« تصريح كرد: آنچ��ه هم اكنون اتفاق  مي افتد 
آن اس��ت كه صنايع صادراتي زير فش��ار ريسك قرار دارند، 
اين ريس��ك ك��ه آيا كار با اي��ران را ادامه دهند يا ريس��ك 
جريمه هاي س��نگين و فش��ار بازوي آهنين اقتصاد  امريكا را 

تحمل كنند.
ب��ه گفته »ولتي« اين محاس��بات از س��وي بس��ياري از 
بنگاه ه��ا صورت گرفت��ه و برخي از آنها درح��ال ترك بازار 
ايران هس��تند. وي افزود: يك عضو اتاق بازرگاني س��وييس 

و ايران گفته اس��ت كه ما  مي توانيم يك ماشين پيشرفته به 
ايران بفروش��يم اما اينكه پس از آن چه اتفاقي براي ما روي 
مي دهد، برايمان ناشناخته است. او گفت: متاسفانه سوييس 
و اتحادي��ه اروپا قدرت چنداني ندارن��د حتي با وجود اينكه 
بسيار بر بي ارزش بودن تحريم هاي امريكا تاكيد كرده باشند.

واقعيت اين اس��ت كه ترامپ هيچ دغدغه يي براي حفظ 
منافع ديگران حتي متحدانش ندارد.

»ولت��ي« ادام��ه داد:  امري��كا ت��الش  مي كن��د، قوانين 
داخلي اش را به تمام جهان تس��ري ده��د و از آنجا كه اين 
كار ب��ا ابزار ه��اي قانوني امكان پذير نيس��ت، تالش  مي كند 
ب��ا ابزار هاي اقتصادي منوياتش را پي��ش برد. اين ابرقدرت 
 مي خواه��د ايران را كام��ال منزوي كن��د و در اين راه فقط 

زماني موفق است كه همه جهان تحريم ها را اجرا كنند. اين 
مقام سوييسي تصريح كرد: تحريم ها براي كمپاني هايي كه 
در ايران س��رمايه گذاري كرده اند و سرمايه هايشان در ايران 
است، مشكل آفرين خواهد بود؛ زيرا امكان برچيدن سرمايه 
در م��دت ۳ماه وجود ندارد. اين ش��ركت ها بر س��ر يك دو 
راهي قرار گرفته اند مانند كمپاني لكوموتيوس��ازي سوييس 
كه بر سر اين دو راهي است كه ۱۲۰لكوموتيوش را به ايران 
بفروش��د و بازار  امريكا را از دس��ت بدهد ي��ا از خير معامله 
بگذرد و »ولتي« گفت: طبيعي است كه ايران هم نمي تواند 
زياد منتظر سوييسي ها بماند چراكه در شرايط موجود چين 
خأل موجود را پر كرده و با باال بردن كيفيت توليداتش قصد 

دارد، جاي شركاي اروپايي را بگيرد. 

رييس اتاق بازرگاني مشترك سوييس و ايران عنوان كرد

دوراهي شركت هاي اروپايي و سردرگمي پرريسك
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7  جهان

 دولت امريكا
تحريم هاي كره شمالي را تمديد كرد

 زيان 514 ميليارد دالري
بورس چين ركورد زد

 هشدار ايرباس به بريتانيا
درباره خروج از اتحاديه اروپا

 گروه جهان| 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، تحريم هاي اين كش��ور عليه كره شمالي را 
تمديد كرده و دليل آن را تهديد فوق العاده اين كش��ور به دليل داش��تن سالح هاي 
هس��ته يي خوانده اس��ت. تمديد تحريم هاي كره ش��مالي ۱۰روز پس از آن صورت 
مي گيرد كه ترامپ پس از بازگشت از ديدارش با كيم جونگ اون گفت كره شمالي 

ديگر يك تهديد هسته يي نيست. 
به گزارش بي بي س��ي، امريكا همزمان با اين اقدام دو مانور نظامي آموزشي خود 
با كره جنوبي را لغو كرده است. پنتاگون وزارت دفاع امريكا گفته است؛ هدف از اين 
كار پشتيباني از تالش هاي ديپلماتيك به شمار مي رود. پيش تر امريكا مانور نظامي 
مشترك با كره جنوبي را كه قرار بود، آگوست امسال برگزار شود لغو كرده بود. ترامپ 
وعده پايان دادن به مانورهاي نظامي ساالنه با متحدان امريكا در شبه جزيره كره را 
داده است. اين تصميم به طور غير منتظره در پايان ديدارش با كيم جونگ اون اعالم 
شد. امريكا قبال گفته بود مانورهاي نظامي با متحدان، بخش مهمي از ائتالف نظامي 
اين كشور با كره جنوبي است و تنها جنبه دفاعي دارد. اين تصميم بسياري را غافلگير 
كرد چون امريكا قبال گفته بود، مانورهاي نظامي با متحدان، بخش مهمي از ائتالف 

نظامي اين كشور با كره جنوبي است و تنها جنبه دفاعي دارد. 
امريكا از سال ۲۰۰۸ وضعيت اضطراري ملي در قبال كره شمالي وضع كرده است. 
از آن زمان روس��اي جمهوري امريكا به طور خودكار اين وضعيت را تمديد كرده اند 
و تمديد تحريم ها هم به موازات آن صورت گرفته است. ترامپ در توجيه اين اقدام 
به خطر اشاعه مواد مخصوص شكاف پذير قابل استفاده در تسليحات در شبه جزيره 
كره و اقدامات و سياست هاي دولت كره شمالي اشاره كرده و آن را همچنان تهديدي 
غيرمعمول و فوق العاده عليه امنيت ملي، سياس��ت خارجي و اقتصاد امريكا خوانده 
است. حزب دموكرات گفته زباني كه ترامپ استفاده كرده با آنچه او پس از ديدار با 

كيم بيان داشت در تناقض است.

گروه جهان| 
چين كه در ركوردزني هاي اقتصادي و تجاري در جهان شهرت دارد، اين مرتبه 
ن��ام خود را با زيان 5۱4ميلي��ارد دالري در بازار اوراق بهادار در تاريخ بورس دنيا به 
ثبت رساند.  به نوشته روزنامه »مورنينگ  پست« از هنگ كنگ، اين رقم باالي زيان 
تنها به يك هفته فعاليت بازار س��هام و اوراق بهادار چين در ش��هرهاي ش��ن جن و 
ش��انگهاي در جنوب و شرق اين كش��ور محدود مي شود. اين خسارت معادل رشد 
توليد ناخالص داخلي كشور سوئد است. ارزش بازارهاي سهام چين نزديك به 6 هزار 
و 7۰۰ميليارد دالر است و اكنون به دليل ورود اين كشور به يك جنگ تجاري بزرگ 
با امريكا، اين بازارها در معرض مخاطرات بيشتري قرار گرفته اند. در جريان معامالت 
هفته گذش��ته ارزش شاخص سهام در شهر شانگهاي بزرگ ترين بندر شرقي چين 
به ۲هزار و ۸۸۸ واحد رسيد كه در مقايسه با شروع سال جاري ميالدي يك ريزش 
۲۰درصدي نشان مي دهد.  اين نخستين مرتبه از سال ۲۰۱5 ميالدي تاكنون است 
كه بازار بورس چين چنين خسارت سنگيني را متحمل مي شود. ريزش سهام چين 
در واقع يكي از بدترين عملكردهاي يك بازار بورس در دنيا در شرايط فعلي محسوب 
مي شود و بسياري آن را محصول نبرد تجاري اين كشور و امريكا و بازتابي از نگراني 

سرمايه گذاران دانسته اند. 
اكنون ناظران در انتظار 6 جوالي هس��تند تا ببينند جنگ تجاري حقيقتا آغاز 
مي شود يا خير. اين تاريخي است كه دولت امريكا احتماال طبق تهديدهاي ترامپ، 
بخ��ش اول تعرفه هاي وارداتي بر كاالهاي چيني به ارزش 5۰ميليارد دالر را اعمال 
خواهد كرد. مقامات چين هشدار داده اند كه تالفي خواهند كرد و ترامپ هم تهديد 
كرده احتمال اعمال تعرفه بر 45۰ميليارد دالر ديگر از واردات چين وجود دارد و به 
اين ترتيب نزديك به 5۰۰ميليارد دالر از واردات امريكا از اقتصاد دوم جهان مشمول 
تعرفه هاي س��نگين خواهد شد. چين گفته پس از اجرايي  شدن تعرفه هاي امريكا، 

تعرفه هاي جديدي بر 65۹كاالي امريكايي وضع خواهد كرد.

گروه جهان| 
ش��ركت هواپيماسازي ايرباس هش��داري را درباره احتمال خروج اين شركت از 
بريتانيا منتش��ر كرده و گفته اس��ت كه برگزيت بدون توافق تهديدي براي آينده 
فعاليتش در بريتانيا محس��وب مي شود.  به گزارش دويچه وله، شركت ايرباس روز 
جمعه تاييد كرد كه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بدون يك توافق قابل قبول باعث 
خواهد شد تا اين شركت موضع بلندمدت خود را در اين كشور مورد بررسي مجدد 
قرار دهد و اين مساله مي تواند هزاران فرصت شغلي را در بريتانيا به خطر اندازد. اين 
شركت اشاره كرده كه برنامه هاي كنوني براي دوره انتقال كه در دسامبر ۲۰۲۰ پايان 
مي يابد هنوز به قدر كافي خوب نيستند و اين شركت با زمان بسيار محدودي براي 
س��ازگار كردن زنجيره تامين محصوالت روبه رو خواهد شد و از هزينه پايگاه تامين 
قطعات و محصوالتش در بريتانيا جلوگيري به عمل مي آورد. ايرباس تمامي بال هاي 
جت هاي مسافرتي خود را در بريتانيا مي سازد. اين شركت همچنين تاكيد كرده كه اگر 
دولت لندن از بازار واحد اتحاديه اروپا و اتحاديه گمرك به سرعت و بدون هيچ توافق 
 انتقالي كه مورد قبول طرفين باشد خارج شود، اين مساله مي تواند لطمه شديدي را 

بر توليدات ايرباس وارد كند. 
در همي��ن حال ت��ام ويليامز رييس دفت��ر عملياتي ش��ركت ايرباس گفت: 
»بگذاريد واضح تر و س��اده تر بگويم: برگزيت بدون توافق تهديدي مس��تقيم بر 
آين��ده ايرباس در بريتانيا اس��ت.« ايرباس با تاكيد بر درخواس��ت هاي زيمنس 
آلم��ان روز جمعه اعالم كرد ك��ه جزئيات فوري درباره اينك��ه چگونه مي تواند 
به عمليات خود ادامه دهد را منتش��ر مي كند. ويليامز همچنين گفت: »ما بايد 
تصميم  هاي الزم را بگيريم و بدون اينكه مشخص شود كه مساله برگزيت چگونه 
اس��ت اين تصميم گيري براي ما بس��يار خطرناك خواهد بود.« شركت ايرباس 
موجب فراهم آمدن ۱۰۰ هزار فرصت ش��غلي در بريتانيا ش��ده است و ۱4 هزار 

نفر نيز به صورت مستقيم در استخدام اين شركت هستند.

نگاهي به نظرسنجي ها، ائتالف  ها و صف آرايي احزاب

انتخابات تركيه، انتخاب در دقيقه 90
گروه جهان| 

انتخاب��ات رياس��ت جمهوري و پارلماني تركيه 
امروز)يك شنبه( برگزار مي شود. 56 ميليون شهروند 
ت��رك پاي ۱۸۰هزار صن��دوق راي مي روند تا 6۰۰ 
نماينده پارلمان و ي��ك رييس جمهوري را انتخاب 
كنند. بي��ش از ۳ميليون ش��هروند داراي حق راي 
تركيه در خارج از كش��ور ني��ز مي توانند، آراي خود 
را در 6۰ كشور جهان به صندوق هاي راي بيندازند. 
ب��ه گ��زارش دويچه ول��ه، ائتالف اح��زاب براي 
رياس��ت جمهوري و پارلمان مهم تري��ن ويژگي و 
تف��اوت اين دور از انتخاب��ات در قياس با دوره هاي 
پيش��ين اس��ت. براي دومين بار رييس جمهوري 
به طور مس��تقيم از طرف راي دهن��دگان انتخاب 
مي ش��ود نه از ط��رف احزاب. ب��ا اصالحاتي كه در 
قانون اساس��ي تركيه انجام گرفت، شرايط ائتالف 
احزاب سياس��ي براي ش��ركت در انتخابات فراهم 
ش��د. حزب جمهوري خلق تركيه محرم اينجه را 
به  عنوان نامزد خود براي انتخابات رياست جمهوري 
اين كشور معرفي كرد. اين حزب با احزاب سعادت، 
نيك و دموك��رات براي انتخابات پارلماني »ائتالف 

ملت« را تاسيس كرده است. 
ح��زب عدالت و توس��عه، ح��زب حاكم، رجب 
طي��ب اردوغ��ان، رييس جمه��ور فعل��ي را نامزد 
رياست جمهوري معرفي كرد. اردوغان در انتخابات 
با احزاب حركت ملي و حزب اتحاد بزرگ »ائتالف 

جمهور« را تشكيل داد. 
آرايش و صف بندي احزاب و ائتالف ها جامعه را 
ب��ه دو قطب اصلي طرفداران اردوغان و مخالفانش 
تقس��يم كرده اس��ت. 5 نامزد انتخاباتي در مقابل 
اردوغان صف آرايي كرده اند ت��ا مانع پيروزي او در 
دور اول انتخابات رياست جمهوري شوند. انتخابات 
پارلماني هم اين  بار با دوره هاي پيشين تفاوت دارد. 
در اين دور از انتخاب��ات تعداد نمايندگان پارلمان 
تركي��ه از 55۰ ب��ه 6۰۰ افزاي��ش خواه��د يافت. 
افراد باالي ۱۸س��ال مي توانند كانديداي انتخابات 
پارلماني شوند درحالي كه در انتخابات قبلي حداقل 
سن ۲5سال بوده است.  براساس اكثر نظرسنجي ها 

مهم ترين مساله مردم تركيه درحال حاضر مسائل 
اقتصادي و پس از آن مس��اله مبارزه با تروريسم و 
حفظ امنيت كشور دغدغه دوم مردم تركيه است. 

 حاشيه هاي مهم انتخابات
در بحبوحه انتخابات صف بندي و ياركش��ي ميان 
احزاب هم رونق گرفت. سزگين ييلديز، كانديداي اول 
حزب س��عادت از حوزه انتخابيه قارص به همراه تني 
چند از اعضاي حزب در آن اس��تان از حزب اس��تعفا 
كردن��د و به صف حزب عدالت و توس��عه پيوس��تند. 
ييلديز دليل اين امر را ائتالف حزب متبوعش با حزب 

جمهوري خلق دانسته است. 
يكي ديگر از حاش��يه هاي مه��م انتخابات تركيه 
سخنراني صالح الدين دميرتاش بود. دميرتاش نامزد 
ح��زب دموكراتي��ك خلق هاي تركيه ك��ه هم اكنون 

در زندان به  س��ر مي ب��رد از زندان ب��ا راي دهندگان 
خود صحبت كرد و در س��خنراني خود به  ش��دت از 
سياس��ت هاي اردوغان انتقاد كرد. اين س��خنراني از 

تلويزيون دولتي تركيه پخش شد. 

 نظرسنجي ها چه مي گويند؟
با توجه به تمامي اين ويژگي ها و پيچيدگي هاي 
انتخاب��ات تركيه، موسس��ات نظرس��نجي درباره 
شكس��ت يا پيروزي طرفين چه مي گويند؟ از آنجا 
كه موسسات نظرس��نجي  پيش بيني هاي متفاوتي 
كرده اند، س��راغ آن نظرس��نجي هايي رفته ايم كه 
در همه پرس��ي تركيه براي اصالح قانون اساس��ي 

دقيق ترين پيش بيني ها را كرده بودند. 
موسسه نظرس��نجي »كندا« در همه پرسي براي 
تغيير قانون اساس��ي كه در ۱6 آوريل ۲۰۱7 برگزار 

ش��د، پيش بيني كرده بود ك��ه 5۱.۳۹ درصد مردم 
تركيه به همه پرس��ي پيش��نهادي دول��ت اردوغان 
راي مثبت خواهند داد. براس��اس نتايج رس��مي در 
آن همه پرس��ي 5۱.4۱ درصد مردم به تغيير قانون 
اساس��ي راي مثبت دادند و اين موسسه دقيق ترين 
پيش بين��ي را كرده ب��ود. حال براس��اس تازه ترين 
نظرس��نجي اين موسس��ه، اردوغان نام��زد ائتالف 
جمهور ب��ا 5۱.۹ درص��د آرا در مرحل��ه اول پيروز 
خواهد ش��د. محرم اينجه كانديداي حزب جمهوري 
خلق ۲۸درصد، مرال آكش��نر كانديداي حزب نيك 
۱۰.۲درص��د و صالح الدين دميرتاش حدود ۹درصد 

آرا را به خود اختصاص خواهند داد. 
خالف اين موسسه نظرسنجي، موسسه گزيجي 
پيش بيني كرده انتخابات به دور دوم خواهد كشيد. 
براساس گفته هاي مراد گزيجي رييس اين موسسه، 

اردوغان كاندي��داي ائتالف جمهور ب��ا 4۸.۲درصد 
و مح��رم اينجه كانديداي ح��زب جمهوري خلق با 
۲۹.۱درصد آرا به دور دوم راه خواهند يافت. براساس 
اين نظرسنجي اين انتخابات با ۹۰درصد باالترين نرخ 
مشاركت را خواهد داشت و مرال آكشنر ۱۱.4درصد 
آرا و صالح الدين دميرت��اش ۱۰درصد آرا را به خود 
اختصاص خواهند داد. مراد گزيجي، رييس موسسه 
ياد ش��ده كه بيشتر به حزب جمهوري خلق گرايش 
دارد، پيش بين��ي ك��رده در دور دوم انتخابات محرم 
اينج��ه، كانديداي جمهوري خلق با 5۳ درصد آرا به 

عنوان رييس جمهوري تركيه انتخاب خواهد شد. 
ب��ا اين حال محم��د صالح خات��م، روزنامه نگار و 
تحليلگر مس��ائل تركي��ه گفته كه نمي ت��وان براي 
نظرسنجي ها در تركيه اعتبار چنداني قائل شد چراكه 
اين موسسات براساس منافع حزبي و تمايالت سياسي 
صاحبان موسسات، نظرسنجي انجام مي دهند و حتي 
بسياري از اين ش��ركت ها و موسسات بيشتر دنبال 
نظرسازي هستند تا نظرسنجي. همچنين بسياري از 
موسسات نظرسنجي مي گويند، مردم در بيان نظرات 
خود و پركردن فرم نظرس��نجي ها ترديد دارند يا به 

هيچ عنوان نظرات واقعي خود را بيان نمي كنند. 
ب��ا اين ح��ال ناظران ب��ر اين باورن��د كه آخرين 
تح��والت در كارزار انتخاباتي مي تواند بر سرنوش��ت 
انتخابات در دقيقه ۹۰ تاثير بگذارد؛ ازجمله وعده هاي 
انتخاباتي كاندي��دا. به عنوان مثال اردوغان جمعه با 
انتشار ويديويي وعده داده، وزارتخانه هاي تركيه را از 
۲6وزارتخانه به ۱6نهاد تقليل خواهد داد و صادرات 
كنوني تركيه را تا 5۰۰ ميليارد دالر افزايش مي دهد. 
در انتخابات تركيه، نامزدي كه موفق به كس��ب 
حداق��ل5۰ درصد به اضافه يك رأي از آرا ش��ود به 
عنوان رييس جمهور انتخاب خواهد شد. در غير اين 
صورت دو نامزدي كه بيش��ترين راي را آورده اند به 
دور دوم انتخاب��ات راه خواهن��د ياف��ت. مرحله دوم 
انتخابات هش��تم جوالي برگزار خواهد شد. به  گفته 
اغلب كارشناس��اني كه باور دارند انتخابات به مرحله 
دوم كشيده خواهد ش��د، رقابت در اين مرحله بين 

اردوغان و اينجه خواهد بود.

»ليگ هانزا« در برابر محور فرانسوي-  آلماني قرار گرفت 

سرنوشت شوم اصالحات ماكرون و مركل

گروه جهان| طال تسليمي|
فرانس��ه و آلم��ان در رابط��ه با ط��رح بودجه 
مشترك منطقه يورو با انتقاد شديد ديگر كشورها 
مواجه شدند كه اين به معناي ضربه يي محكم به 
جاه طلبي ه��ا ب��راي ايجاد تغييرات گس��ترده در 
منطقه ارز مش��ترك بود. هلند، اتريش و فنالند 
ازجمله ۱۲كش��وري بودند كه ني��از به هر گونه 
»توانايي مالي« مشترك منطقه يورو را زير سوال 
بردند و تفكر اصل��ي در ديدگاه امانوئل ماكرون، 
رييس جمهوري فرانسه درباره آينده منطقه يورو 
ك��ه از حمايت آنگال مركل، صدراعظم آلمان نيز 

برخوردار است را به چالش كشيدند. 
فايننش��ال تايمز در گزارش��ي در اي��ن ب��اره 
نوش��ت، ووپكه هوكس��ترا وزير دارايي هلند در 
نامه يي خطاب به ماريو س��نتنو رييس گروه يورو 
بر »اختالف  نظر ش��ديد« ميان اعضا بر س��ر نياز 
ب��ه هر ن��وع بودجه يي تاكيد ك��رد؛ او همچنين 
نوش��ته كه شماري از كشورها درباره »مخاطرات 
خطرناك ت��ر« نگراني ه��اي دارن��د و »بي طرفي 

مالي« در اين برنامه را زير سوال برده اند. 
ماكرون و مركل رهبراني كه حضورشان براي هر 
گونه توافقي درباره اصالحات اروپايي ضروري به نظر 

مي رس��د در آستانه نشست بزرگ رهبران اتحاديه 
اروپا س��عي كردند، همكاري هاي نزديك را از س��ر 
بگيرند. رييس جمهوري فرانسه روز سه شنبه موفق 
ش��د، موافقت صدراعظم آلمان را با آنچه مي تواند 
طرح »اصالحات منطقه يورو« باش��د، جلب كند. 
اين نخس��تين مرتب��ه در تاريخ ۲۰س��اله اتحاديه 
پولي اس��ت كه توافقنامه ي��ي در زمينه اصالحات 
بدون فش��ار و فوريت يك بحران اساس��ي حاصل 
مي ش��ود. جزييات اين توافقنامه كه مي توان آن را 
»نقشه  راهي براي منطقه يورو« خواند از انباشته يي 
جديد از پول اروپايي به  شكل يك صندوق حكايت 
دارد كه مي تواند منابع مالي متنوعي همچون سهم 
تعيين ش��ده براي هر كشور همچنين ماليات هاي 
جدي��د در اتحاديه اروپا داش��ته باش��د. اين توافق 
بخشي از يك توافق وسيع تر بين پاريس و برلين بر 
سر چگونگي تقويت بلوك ارزي محسوب مي شود. 
اما ديپلمات هاي اروپايي مي گويند، امتيازي كه 
مركل براي ماكرون قائل ش��ده ديگر كشورها را به 
مقاومت در برابر پيش نويس اين طرح تحريك كرده 
اس��ت؛ اين كش��ورها نگران اين مساله هستند كه 
شهروندانش��ان بيش از اندازه در معرض مشكالت 
در كش��ورهاي بحران زده عضو منطقه قرار بگيرند. 
مقامات گفته ان��د، اختالف نظرها در نشس��ت روز 
پنج شنبه وزراي مالي اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ 
نيز مش��هود بود و نش��انه هاي بيشتري از تشكيل 
گروه هاي رقيب با ديدگاه هاي متمايز درباره مسير 

تعامالت بيشتر نيز ديده مي شود. 
هوكس��ترا در نامه خود تاكيد كرده است كه 
نبود توافق بر س��ر بودجه مش��خصا در نشس��ت 
هفت��ه آت��ي رهب��ران اتحاديه اروپا م��ورد بحث 
قرار مي گيرد:»واضح اس��ت كه براي آغاز بررسي 

گزينه ه��ا هي��چ اجماع��ي وجود نداش��ت. هيچ 
توافقي هم بر سر آغاز بررسي استفاده از ماليات 
ب��ر تعامالت مالي به عنوان منب��ع تامين بودجه 
اين صندوق به دس��ت نيامد.« نامه نوش��ته شده 
توس��ط وزير دارايي هلند به نيابت از كشورهاي 
بلژيك، لوكزامبورگ، اتريش، س��وئد، دانمارك، 
فنالن��د، ليتوان��ي، اس��توني، ايرلن��د و مالت به 
رييس گروه يورو ارس��ال شده اس��ت. اين گروه 
۱۲كشوري نمونه گسترش يافته، ائتالف موسوم 
به »ليگ هانزا« هس��تند كه ابتدا متش��كل از ۸ 
كش��ور كوچك تر و محافظ��ه كار در زمينه مالي 
بود و بر مس��ووليت بيشتر ملي در حل مشكالت 

اقتصادي در منطقه يورو اصرار مي ورزيد. 
برلي��ن و پاريس تاكي��د كرده اند ك��ه توافق 
فرانس��وي-آلماني بر سر اصالحات اتحاديه مالي 
ي��ك مس��اله از پيش تعيين ش��ده ب��راي باقي 
كش��ورهاي منطقه يورو نيس��ت. اوالف ش��ولتز، 
وزير دارايي آلمان در پاس��خ ب��ه اين نامه گفت، 
پيش نوي��س بودج��ه تنها »نقطه ش��روعي براي 
مباحث��ه« بود؛ او همچني��ن گفته كه مي خواهد 
منتقدان را كه بس��ياري از آنها متحدان بالفطره 
برلين در اصالحات منطقه يورو هس��تند به بيان 
مخالفتش��ان ترغيب كند:»اگر بخواهيم كه يك 
روند تصميم گيري مش��ترك را ط��ي كنيم و به 
راه حلي مش��ترك دس��ت يابيم، مس��اله بايد از 
ابت��داي امر به مباحثه آزاد گذاش��ته ش��ود. من 
كامال به اينكه راه حلي براي مساله پيدا مي كنيم، 
خوش بين هس��تم.« برون��و لماير، وزي��ر دارايي 
فرانس��ه روز پنج ش��نبه گفت:»اين يك نقشه راه 
غيرقابل مذاكره نيس��ت كه كش��ورها مجبور به 
پذيرش يا رد آن باشند... اين موضوعي است كه 

مي تواند در ميان اعضاي منطقه يورو به مباحثه 
و مذاكره گذاشته شود. «

 نمادگرايي فرانسوي، سبك و سياق آلماني
پوليتيكو در گزارشي با اشاره به احتمال زياد 
شكست طرح اصالحات فرانسوي- آلماني نوشت 
سردمداري هلند در جبهه ۱۲عضوي مقاومت از 
مجموع ۱7عضو منطقه يورو به اين معناست كه 
در هفته هاي آت��ي و در ميانه مباحثات پيچيده 
بي��ن اعضا، مركل كه با موافقت با اين طرح پا را 
فراتر از محدوده امن خود گذاش��ته، مي تواند به 
برخ��ي از تعهدات در توافقنام��ه اوليه با ماكرون 
پش��ت و از س��پر مخالفت ه��اي هلن��د و ديگر 

كشورها استفاده كند. 
اما براي فرانس��ه اين توافق اوليه از بس��ياري 
جهات حائز اهميت اس��ت. اول اينكه اين توافق 
هرگز بدون تالش هاي ماكرون حاصل نمي ش��د. 
دوم اينكه حت��ي موافقت ظاهري آلمان با اينكه 
بودج��ه منطقه يورو ايده خوبي اس��ت، مي تواند 
در عم��ل به معناي پيش��رفت باش��د. آخر اينكه 
ماك��رون در اين روند توانس��ته موافقت ش��اخه 
سوس��يال دموكرات در دول��ت ائتالفي آلمان را 
ني��ز در آخرين دقاي��ق جلب كند. اما بس��ياري 
معتقدن��د اين ط��رح در ذات يك ط��رح آلماني 
است. به ش��رايط و مقررات بسيار پرداخته شده 
و درخصوص ق��درت اعطايي به نهادهاي منطقه 
يورو يا دولت ها در مواجهه با شوك هاي احتمالي 
آتي س��خت گيري چنداني نشده است. در نهايت 
تصويب يا براندازي طرح به ديگر اعضاي منطقه 
يورو بس��تگي دارد كه در ش��رايط كنوني به نظر 

مي رسد با آن سر جنگ دارند.

ترامپ اروپا را به اعمال تعرفه 
۲۰ درصدي خودرو تهديد كرد

گ�روه جهان| به  دنبال اعم��ال تعرفه بر برخي از 
محصوالت امريكايي توسط اتحاديه اروپا از روز جمعه، 
دونال��د ترامپ رييس جمهوري امري��كا تهديد كرد در 
صورت لغو نكردن اين تعرفه ها، اياالت متحده بر واردات 

خودرو از اروپا تعرفه ۲۰درصدي اعمال خواهد كرد. 
به گ��زارش يورونيوز، دونالد ترامپ در توييتر خود 
نوشته اس��ت:»اگر اين تعرفه ها و موانع به زودي لغو 
و برداش��ته نش��وند ما بر تمامي خودروهاي آنها كه 
به امريكا مي آيند، تعرفه ۲۰درصدي اعمال خواهيم 

كرد. آنها را در اينجا بسازيد!«
توييت دونالد ترامپ س��اعاتي پس از اقدام اتحاديه 
اروپا در بامداد جمعه براي وضع تعرفه بر واردات برخي 
از كاالهاي امريكايي منتش��ر ش��ده است. اين تعرفه ها 
ش��امل كاالهاي امريكايي ازجمله ويسكي، لباس هاي 
جين و موتورس��يكلت به ارزش ۳.۲ميليارد دالر است. 
اقدام اتحاديه اروپا در اصل پاس��خي به تصميم امريكا 
در اواي��ل ماه جاري ميالدي اس��ت كه ب��راي فوالد و 

آلومينيوم محصول اروپا تعرفه گمركي وضع كرد. 
به گزارش رويت��رز، امريكا هم اكن��ون بر واردات 
خودروهاي س��واري از اروپا ۲.5 درصد تعرفه اعمال 
مي كند و تعرفه واردات وانت و خودروهاي بزرگ تر از 
اروپا ۲5درصد اس��ت. اين در حالي است كه اتحاديه 
اروپ��ا بر واردات خ��ودرو از امريكا تعرفه ۱۰درصدي 

اعمال مي كند. 
طب��ق اي��ن گ��زارش، ش��ماري از خودروس��ازان 
آلماني ازجمله دايملر اي ج��ي، فولكس واگن و بي ام و 
كارخانه هاي��ي براي توليد خودروه��اي خود در اياالت 
متحده تاس��يس كرده ان��د. اطالعات و آم��ار صنعتي 
نش��ان مي دهد كه كارخانه هاي خودروس��ازي آلماني 
در ايالت ه��اي جنوبي امريكا فعاليت مي كنند و حدود 
۱5درصد از خودروهاي شركت هاي آلماني »مرسدس 
بن��ز« و »ب ام و« در س��ال ۲۰۱7ميالدي در امريكا به 
فروش رس��يده است. رويترز نوش��ته به دنبال توييت 
دونال��د ترام��پ، ارزش س��هام خودروه��اي اروپاي��ي 

۱.۲5درصد كاهش داشته است. 
ترامپ همچنين چين را به وضع تعرفه هاي جديد 
بر محصوالت صادراتي آن كشور به امريكا تهديد كرده 
اس��ت. ترامپ پيش تر گفته بود نسبت به سياست هاي 
تجاري امريكا انتقاد دارد و افزوده بود:»مردم نمي دانند 
اين كش��ورها چقدر با ما بدرفت��اري كرده اند.« دولت 
ترام��پ اوايل ماه ژوئن بر فوالد وارداتي از اروپا، كانادا و 
مكزيك ۲5درصد و بر آلومينيوم وارداتي از آن كشورها 
۱۰درصد تعرفه گمركي وضع كرد. ارزش مالي فوالد و 
آلومينيوم اروپا كه اكنون مشمول تعرفه هاي امريكاست 

بالغ بر 6.4 ميليارد يورو است. 

قرارداد نظامي 1.1 ميليارد دالري 
بحرين با امريكا

پنتاگون اعالم كرده ش��ركت الكهي��د مارتين براي 
ف��روش جديدتري��ن نوع جنگن��ده  اف۱6 ب��ه بحرين، 
قراردادي با اين كشور امضا كرده است. به گزارش رويترز، 
اين قرارداد كه كليات آن ماه نوامبر اعالم شده بود درباره 
توليد ۱6 جنگنده از ن��وع اف۱6 بالك7۰ براي بحرين 
اس��ت و تا ۳۰ س��پتامبر ۲۰۲۳ به بحرين تحويل داده 
مي ش��ود. با انعقاد اين قرارداد، بحرين يكي از نخستين 
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس است كه به اين 
نوع از جنگنده ها كه ارتقا يافته ترين جنگنده هاي مدل 

اف۱6 است، دست مي يابد. 

 كشته شدن 1۶ پليس
در حمله طالبان 

مقامات افغانس��تان اعالم كردند: طالب��ان ۱6مامور 
پليس اين كش��ور را در واليت بادغيس در شمال غربي 
اين كش��ور كش��تند. به گزارش يورونيوز، در اين حمله 
همچنين دو غيرنظامي كشته شدند. چهارشنبه نيز در 
حمله طالبان به سربازان افغانستان ۳۰نفر از آنها كشته 
ش��دند. يك مقام امنيتي در كاب��ل گفته طالبان تالش 
مي كند، كنترل ۸ ايست بازرسي در بادغيس را در اختيار 
بگيرد. طالبان در واليت بادغيس حضور پررنگي دارد و به 
دفعات به نيروهاي امنيتي افغانستان حمله كرده است. 

ديدار پادشاه اردن با پمپئو 
در واشنگتن 

پادش��اه اردن در واش��نگتن با وزي��ر خارجه امريكا 
درباره همكاري ها و مش��اركت اس��تراتژيك دو كشور و 
تحوالت منطقه و جهان گفت وگو كرده است. به گزارش 
اليوم الس��ابع، عب��داهلل دوم در اين ديدار ضمن بررس��ي 
تالش هايي ك��ه براي پيش��برد روند صل��ح در منطقه 
انجام مي شود بر لزوم افزايش تالش ها براي از سرگيري 
مذاكراتي جدي و س��ازنده ميان دو طرف فلس��طيني و 
اس��راييلي براساس راه حل تش��كيل دو كشور و با هدف 
تشكيل كشور مستقل فلسطين با پايتخت قدس شرقي 
تاكيد كرده است. تحوالت فلسطين و سوريه نيز از جمله 

موضوعات مورد بحث دو طرف بوده است. 

اعتراض به عضويت سعودي 
در شوراي حقوق بشر 

قط��ر از س��ازمان مل��ل متح��د خواس��ته عضويت 
عربستان س��عودي و امارات را در شوراي حقوق بشر اين 
سازمان به دليل نقض گسترده حقوق بشر تعليق كند. به 
گزارش الوطن، رييس كميته ملي حقوق بشر قطر گفته 
اين درخواست با توجه به نقض آشكار و برنامه ريزي شده 
حقوق اتباع قطر توسط عربستان و امارات و بر اساس بند 
۸ قطعنامه مجمع عمومي س��ازمان ملل درباره تشكيل 
شوراي حقوق بش��ر ارائه مي شود. دوحه پيش تر نيز در 
چند نوبت از امارات به دليل نقض حريم هوايي اين كشور 

به سازمان ملل متحد شكايت كرده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه
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جامجهاين8
عليرض�ا كياني| برنامه فوتبال جهاني كه از راديو 5 
بي بي سي پخش مي شود يكي از مهم ترين برنامه هاي 
رس��انه يي اس��ت كه به فوتبال جهان مي پردازد. اين 
برنامه كه در طول جام جهاني هر نيمه ش��ب پخش 
مي شود از بهترين مفس��ران فوتبال در جهان دعوت 
مي كند تا به تحليل ابعاد و زواياي مسابقات بپردازد. 
يكي از اين مفسران تيم ويكري روزنامه نگار و نويسنده 
انگليس��ي مقيم برزيل است كه در طول جام جهاني 
پيشين با شبكه 3 نيز مصاحبه كرده بود. ويكري پس 
از بازي هاي مصر در برابر اروگوئه و روسيه و تونس در 
برابر انگليس از س��بك بازي كشورهاي شمال آفريقا 
انتقاد كرد و اين سبك را مطابق با تعريف اينشتين از 
ديوانگي خواند؛ اينكه هر بار كاري يكسان را انجام دهي 
و منتظر نتيجه يي متفاوت باشي! منظور ويكري ارائه 
بازي هاي بسته از سوي تيم هايي است كه مي توانند 
بازي هايي با كيفيت و كالس��ي باالتر را ارائه دهند اما 
در الك دفاعي فرو رفته و به گرفتن حداقل امتياز از 
رقيب قدرتمندتر خود راضي مي شوند. ويكري عقيده 
دارد ك��ه اين روش جواب نمي دهد، چنانكه در مورد 
مص��ر و تونس نيز جواب نداد. در برنامه يي كه پس از 
بازي مراكش در برابر پرتغال، ويكري از مثال مراكش 
استفاده كرد و گفت كه حداقل اين تيم قابليت خود 
را نشان داد و از خود يك مثال ساخت. در كل برنامه 
هم كس��اني كه با برنامه تماس مي گرفتند با مراكش 
همدل��ي كردند و از پرتغال به عنوان تيم يك نفره ياد 
كردن��د. ويكري بازي ايران پ��س از دريافت گل را با 
بازي مراكش مقايس��ه كرد. او درباره تيم  ملي گفت: 
»اي��ران تازه زماني ك��ه گل اول را دريافت كرد، بازي 
خود را شروع كرد. تا قبل از بازي را مي شد با عبارت 
حمله اسپانيا و دفاع ايران خالصه كرد.« ويكري نگاه 
فضايي به تيم ايران نداش��ت و به غير قابل مقايس��ه 
بودن س��طح فوتبال ايران در براب��ر »يكي از بهترين 
تيم هاي ملي از لحاظ پاس كاري و همكاري تيمي در 
طول تاريخ« اذعان داش��ت اما اين نكته را هم اضافه 
كرد: »يادمان نرود كه ايران تيمي بوده كه در س��ال 
1976 توانس��ت از اسكاتلند مساوي بگيرد، پس آنها 
در جام جهاني تازه وارد نيس��تند اما وقت آن رسيده 
كه جاه طلب باش��ند و خود را به دنيا نش��ان دهند.« 
در برابر اس��تدالل ويكري، مجري برنامه به اين نكته 
اش��اره كرد كه اگر اين تيم ها به بازي باز روي آورند، 
ممكن است تعداد زيادي گل دريافت كنند. در پاسخ 
ويكري گفت: »دفاع كردن بخش آسان فوتبال است. 
براي دفاع كافي اس��ت از لحاظ بدني قوي باشي و از 
لحاظ تيمي هماهنگ. بخش سخت فوتبال انتقال از 
دفاع به حمله اس��ت.« ويكري در م��ورد ايران گفت: 
»تازه وقتي آنها عقب افتادند، نش��ان دادند كه چقدر 
قابليت هاي بيش��تري دارند.« نگاه ساير كارشناسان 
برنامه در مورد بازي ايران در برابر اس��پانيا نيز زمين 
تا آسمان با نظر ايشان در مورد بازي ايران و مراكش 
متفاوت بود. به طوري  كه حتي يكي از روزنامه نگاران 
اس��پانيايي بازي ايران را »شگفت انگيز« خواند. با اين 
همه ويكري معتقد بود كه بين ريسك و نتيجه رابطه 
قوي وج��ود دارد و زماني كه تيمي در نيمه خود در 
حال دفاع باشد، نمي تواند گل بزند و »تساوي بهترين 
نتيجه ب��راي او خواهد بود؛ مث��ل نيوزيلند كه چند 
دوره پيش ب��ه جام جهاني آمد و تمام بازي هاي خود 
را مس��اوي كرد.« آرژانتين، فيناليست دوره پيش با 
ارائه بازي هايي نه چندان دلچس��ب در آستانه حذف 
قرار دارد. اما چه به روز مس��ي و يارانش آمد؟ ويكري 
عقيده داشت كه آرژانتين به عدم نوسازي خود باخت. 
او حرف خود را اين طور توضيح داد: »آرژانتين از سال 
1995 تا 2007، 5 بار قهرمان جام جهاني زير 20 شد. 
اما بعد از آن نمايش بس��يار ضعيفي در سطح جوانان 
ارائه كرد، به طوري  كه حاال نه دروازه بان دارد، نه مدافع 
و نه هافبك مياني.« زماني كه يكي از كس��اني كه با 
برنامه تماس گرفته بود، مس��ي را با رونالدو مقايسه 
كرد و پرس��يد كه آيا عملكرد آنه��ا در دو بازي اخير 
نشان برتري رونالدو بر مسي است، ويكري پاسخ داد: 
»بايد رونالدو را در تيم آرژانتيني كه مسي در آن بازي 
مي كند، بگذاريم و ببينيم چند پاس به او مي رسد كه 
بخواهد از آنها گل بس��ازد.« از اينها كه بگذريم، بازار 
طرفداري از تيم ها هم داغ بود و در اين ميان يكي از 
ميهمانان برنامه گفت كه به خاطر باخت آرژانتين در 
برابر كرواسي، كل امريكاي التين در »جشن و سرور« 
است. بعدا معلوم شد كه به آرژانتيني ها به دليل غرور 
و ن��گاه از باال به پايين ب��ه ديگر مليت هاي امريكايي 
التين در اين قاره آنچنان محبوب نيستند تا جايي كه 
تمام جوك هايي كه انگليسي ها در مورد فرانسوي ها 
مي سازند، در امريكاي جنوبي، عينا درباره آرژانتيني ها 
گفته مي شود. بعد از آرژانتين نوبت به دشمن خوني 
اين كش��ور در زمين فوتبال يعني برزيل افتاد. شايد 
بسياري از بازيكنان جوان برزيل در تركيب تيمي كه 
از آلم��ان 7 گل خورد، حضور نداش��ته اند اما داغ آن 
شكس��ت را بر پيش��اني دارند. امكان ندارد كه درباره 
برزيل حرف زده شود و پاي نيمار به ميان نيايد. برنامه 
World Football Phone-in ه��م از اين قاعده 
مس��تثنا نبود. در برنامه بامداد شنبه كه پس از بازي 
برزيل با كاستاريكا پخش مي شد، بسياري از كساني 
كه با برنامه تم��اس مي گرفتند يا پيام آنها در برنامه 
خوانده ش��د، به بازي نيمار و به  خصوص شيرجه اين 
بازيكن براي گ��ول زدن داور انتقاد كردند، به همين 
خاطر هم دات��ن آدبايو مجري كهنه كار برنامه از تيم 
ويكري پرس��يد ك��ه نيمار بايد اخراج مي ش��د؛ اصال 
آي��ا او از اين همه دايو و تمارض احس��اس »ش��رم« 
نمي كن��د؟ ويك��ري در جوابي قاطع گف��ت: »نه!« او 
ادام��ه داد: »نيم��ار بازيكني نيس��ت ك��ه از بازي در 
خيابان فوتبال خود را ش��روع كرده باش��د؛ جايي كه 
تنها قانون موجود هند نكردن اس��ت. او هميش��ه در 
س��الن بازي كرده و در س��الن هم ي��ك داور بوده، از 
همين نظر نمايش نيمار بس��يار وابسته به رفتار داور 
است.« با اين همه ويكري اعتقاد دارد كه نيمار بازيكن 
تكنيكي است و به همين خاطر هم روي او خطا زياد 
مي ش��ود، اما نيمار مي خواهد فوتبال را به ورزش��ي 
»ب��ا تماس حداقل« تبديل كن��د و به همين خاطر 
سرعت تيم برزيل را مي گيرد و مواقعي كه مي تواند 
ش��وت بزند، مانند موقعيت شاخص بازي روز جمعه 
به اين »شيرجه هاي مسخره« روي مي آورد. ويكري 
ادامه داد: »چيزي كه من را بيش��تر نگران مي كند، 
اين اس��ت كه مربي برزيل هم گفت كه روي نيمار 

خطاي پنالتي صورت گرفته است.«

ذره بين روي جام 

تبعات رفتار انحصاري تلويزيون

مهدي بيك|
نحوه عملكرد رسانه ملي در انعكاس رويدادهاي بزرگي از جنس 
جام جهاني فوتبال موضوعي اس��ت كه هر دوره در زمان برگزاري 
جام جهاني فوتبال مطرح مي شود و كارشناسان حوزه هاي مختلف 
درباره آن به اظهارنظر مي پردازند. هر چند ش��بكه ورزش س��يما 
هم در كش��ورمان براي انعكاس بازي هاي جام جهاني برنامه هايي 
را ت��دارك ديده اما ارتباط اصلي مردم ب��ا جام جهاني فوتبال در 
كشورمان از طريق برنامه يي است كه عادل فردوسي پور و تيمش 
در هر دوره تهيه آن را برعهده دارند و معموال نيز با اقبال عمومي 

مواجه مي شود. 
بعد از حاش��يه هايي كه حضور كارلوس پويول بازيكن نامدار 
اسپانيايي در تهران براي شركت در برنامه ويژه جام جهاني سيما 

ايج��اد كرد؛ يك بار ديگر موضوع عملكرد صدا و س��يما در زمان 
برگزاري جام جهاني فوتبال را در ويترين رسانه هاي گروهي نشاند 
و رسانه هاي مختلف درباره آن به اظهارنظر پرداختند؛ برخوردي 
كه به نظر مي رسد بيشتر از آنكه حرفه يي و تخصصي باشد ناشي 
از رويكردهاي سياس��ي و جناحي برخي مديران صدا و سيما در 
مواجهه با عالقه مندي هاي ايرانيان است.  از سال1954 ميالدي 
كه جام جهاني فوتبال براي نخس��تين بار از شبكه هاي تلويزيون 
پخش ش��د تا به امروز ارتباط معنادار و غيرقابل گسستي ميان 
تلويزيون و جام جهاني شكل گرفته كه تصور هر كدام از آنها بدون 
ديگري دش��وار به نظر مي رسد؛ اين ارتباط تنگاتنگ به اندازه يي 
اس��ت كه امروز مهم ترين بخش از درآمدهاي فيفا را حق پخش 
تلويزيوني بازي ها شكل مي دهد و با استفاده از اين درآمدهاست 
كه فيفا توانسته دامنه نفوذ خود را به اقصي نقاط جهان گسترش 
دهد تا جايي كه امروز كش��ورهاي عضو فيفا حتي از كشورهاي 
عضو سازمان ملل هم بيشترند. حق پخشي كه هرچند در فوتبال 
امروز جهان يك حق پذيرفته و مش��روع اس��ت اما هنوز صدا و 
س��يماي ايران به عنوان رسانه انحصاري پخش بازي ها حاضر به 
پذيرش آن در بازي هاي داخلي نشده است و زير بار پرداخت آن 
نم��ي رود. با توجه به اهميت موضوع و حاش��يه هايي كه موضوع 
حضور كارلوس پويول در تهران ايجاد كرد بد نيس��ت نگاهي به 
وضعيت پخش برنامه هاي مرتبط با جام جهاني در كشور بتابانيم. 

 فوتبال و تلويزيون
نخستين جام جهاني كه تصاوير آن از تلويزيون كشورهاي 
مختلف پخش ش��ده است جام جهاني 1954 سوييس بود كه 
با قهرماني آلمان غربي به پايان رس��يد. 16 س��ال بعد رش��د 
تكنولوژي و پرتاب ماهواره ارتباطي باعث ش��د تا جام جهاني 

1970 به نخس��تين دوره جام جهاني تبديل شود كه تصاوير 
آن به صورت زنده در سراسر جهان پخش شد. 

ماجراي پخش مسابقات جام جهاني فوتبال اما براي نسل هاي 
مختلف ايراني ماجرايي دامنه دار و پر فراز و نشيب است كه در هر 
دوره از برگزاري اين مسابقات به گونه هاي مختلف تكرار مي شود 
و ح��رف و حديث هاي مختلف��ي درباره آن به وج��ود مي آيد. در 
س��ال هاي بعد از پيروزي انقالب تا قبل از آغاز جام جهاني 1994 
امريكا نحوه پخش بازي هاي جام جهاني در تلويزيون كشورمان به 
اين صورت بود كه معموال بخش ه��اي كوچكي از بازي هاي مهم 
)10ال��ي 15دقيقه( ضبط مي ش��د و از طريق مع��دود برنامه هاي 
ورزش��ي مانند» ورزش و مردم« و »ورزش از نگاه2« كه هر هفته 
يك الي 2س��اعت برنامه داشتند پخش مي ش��د؛ در آن زمان قرار 
گرفتن كش��ور در فضاي جنگ 8س��اله و تحريم هاي گس��ترده؛ 
مس��ووالن وقت كش��ور را به اين نتيجه رس��انده بود كه احتماال 
اولويت هاي مهم تري به جاي فوتبال در كشور وجود دارد كه بايد 

به آنها رسيدگي شود. 

 فوتبال در دوره جديد
بعد از تشكيل دولت س��ازندگي در اواخر دهه 60 خورشيدي 
و مطرح ش��دن موضوعاتي چون توسعه و پيشرفت و متعاقب آن 
برجس��ته شدن بحث اوقات فراغت مردم مسووالن براي مشاركت 
بيشتر مردم در توسعه به دنبال راهكارهايي بودند تا از طريق آنها 
بتوانند اوقات فراغت مناس��بي را براي م��ردم ايجاد كنند. در اين 
مس��ير ورزش فوتبال و جام جهاني به عنوان يك بس��تر مناسب 
م��ورد توجه ق��رار گرفت و بع��د از دوره يي ركود س��رمايه گذاري 
دامنه دار براي توسعه فوتبال در كشورمان آغاز شد؛ طبيعي است 
كه در اين مس��ير صدا و س��يما به عنوان رس��انه انحصاري كشور 
ني��ز نقش خود را در اين پازل ايفا كند. در دوران اصالحات و بعد 
از دگرگوني س��اختاري در فعاليت هاي رسانه يي كشورمان صدا و 
سيما هم با اس��تفاده از چهره هاي جوان تالش كرد تا برنامه هاي 

ورزشي جديدي را متناسب با نيازهاي مردم ساماندهي كند. بر اين 
اساس بود كه يكسال بعد از پيروزي اصالحات در ايران در سال77 
مهم ترين تجربه تصويري ايران در خصوص فوتبال با پخش برنامه 
90 به تهيه كنندگي عادل فردوسي پور شكل گرفت؛ برنامه يي كه 
ب��ا رويكرد چند صدايي تالش مي كرد به مطالبات مردم در زمينه 
تحليل و ارزيابي فوتبال ليگ برتر ايران پاس��خ دهد. تجربه يي كه 
بعد از موفقيت آن تحليلگران پيش��نهاد دادن��د تا از الگوي آن در 
بخش هاي سياس��ي و فرهنگي نيز استفاده شود. الگويي كه عادل 
فردوسي پور آن را به اشكال مختلف در جريان برنامه هاي تركيبي 
ويژه جام جهاني نيز به كار گرفت و با استقبال مخاطبان نيز روبه 

رو شد. 
در اين ميان بسياري از تحليلگران و كارشناسان معتقدند صدا 
و سيما به عنوان رسانه يي انحصاري و فراگير و در عين حال يكي 
از اصلي ترين رسانه در دسترس مردم، نه تنها از ظرفيت هاي خود 
نتوانسته بهره ببرد بلكه در بيشتر موارد با عملكرد ضعيف و حركت 
معكوس خود جاي بسي انتقادات را به خود باز كرده است. موضوع 
برخورد با پخش برنام��ه 2018 با حضور پويول نمونه يي از اتالف 

منابع به خاطر رويكرد جناحي مديران رسانه ملي است؛ 
مردم كوچه و بازار اين روزها از خود مي پرسند حتي كشورهايي 
كه تيمي در جام جهاني 2018 ندارند تالش مي كنند با دعوت از 
چهره هاي مطرح بين المللي فوتبال به مطالبات طبيعي مردمشان 
پاس��خ دهند و در اين زمينه س��رمايه گذاري مي كنند اما در ايران 
مديران رسانه ملي با رفتاري انحصاري از حضور چهره هاي مطرح 
فوتبال جلوگيري مي كنند و مطالبات مردم را به دعوايي جناحي و 
سياسي تنزل مي دهند؟ اين رفتار رسانه هاي تصويري در كشورمان 
نتيجه فضاي بدون رقابتي است كه پيش روي فعاليت هاي تلويزيون 
ايجاد شده؛ فضايي كه چنانچه هرچه سريع تر براي برون رفت آن 
كاري نش��ود در ادامه خسارت هاي بيشتري را به روح و روان ملت 
وارد مي كند. خسارت هايي كه با عقالنيت و به كارگيري نيروهاي 

غير سياسي مي توان از وقوع آن جلوگيري كرد. 

ريحانه جاويدي|
شروع بازي هاي جام جهاني، بازار سفر به روسيه 
را بيش��تر از قبل داغ كرد تا يخ حضور گردش��گران 
در اين كش��ور آب ش��ود. در حالت عادي تماشاي 
جاذبه هاي تاريخي و طبيعي مسكو، سن پترزبورگ 
و ديگر ش��هرهاي روسيه، هزينه زيادي روي دست 
عالقه من��دان به س��فر مي گذارد اما موج تماش��اي 
بازي هاي جام جهاني در خانه ميزبان آنقدري قوي 
بود كه عالقه مندان به س��فر و فوتبال را به سرزمين 
روس ها بكشاند. از مدت هاي پيش از شروع سفرها به 
روسيه، كارشناسان اقدام به پيش بيني سود حاصل 
از اين رويداد براي كش��ور روسيه كرده بودند و حاال 
روس��يه در روزه��اي ابتدايي اين روي��داد در انتظار 

كسب درآمد ميلياردي است. 

 سهم روسيه از گردشگران خارجي
پيش از شروع بازي ها، مركز آمار روسيه پيش بيني 
ك��رده بود كه بي��ش از 1.5ميليون نف��ر از هواداران 
فوتبال از سراس��ر جهان به اين كشور سفر كنند. بر 
اين اس��اس هر گردشگر خارجي متوسط 1500دالر 
در طول مسابقات فوتبال در روسيه هزينه خواهد كرد 
كه بيش از 2.3ميليارد دالر براي روس ها درآمدزايي 
خواهد داش��ت و رش��د اقتصادي اين كشور را يك تا 
دو درصد افزايش خواهد داد. همچنين پرداخت هاي 
غيرنق��دي ب��ا اس��تفاده از كارت ه��اي اعتب��اري و 
سيس��تم هاي پرداخت آنالين نيز بيش از 40درصد 

رش��د خواهد داش��ت. از طرف ديگر تنها يك نمونه 
از خدماتي كه به گردش��گران از سوي دولت روسيه 
ارائه مي شود،  كافي است تا مشخص شود هر گردشگر 
چقدر براي اين كشور سود مالي به همراه دارد، يكي 
از اين خدمات س��يم كارت تلفن همراه اس��ت كه در 
بدو ورود به فرودگاه روسيه به مسافران داده مي شود 
همچنين س��يم كارت روس��يه با 20گي��گ اينترنت 
راي��گان در همان فرودگاه با قيمت 400روبل  معادل 
45هزار تومان به مس��افران تحويل داده مي ش��ود. با 
اين حال جام جهاني فوتبال، اقتصاد روسيه را با تورم 
مواجه خواهد كرد كه به گفته كارشناس��ان حداقل 
بي��ش از 2.5 درص��د افزايش قيمت ه��ا را به همراه 
خواهد داشت. از سوي ديگر برخي مطالعات موسسه 
اقتصادي مك كنزي نش��ان مي دهد كه س��ود نهايي 
روس��يه از جام جهاني فوتب��ال 2018 بيش از 820 
ميليارد روبل)13ميلي��ارد دالر( خواهد بود. از طرف 
ديگر وزارت توسعه اقتصادي روسيه هم اعتقاد داشت 
كه با افزايش جريان گردشگري به علت جام جهاني، 
اقتصاد روس��يه به شكل قابل توجهي تقويت خواهد 
ش��د. آن طور كه ماكس��يم اورش��كين، وزير توسعه 
اقتصادي روس��يه اعالم كرده است طبق تخمين ها، 
خارجي ها حدود 100ميليارد روبل)1.6 ميليارد دالر( 
در طول جام جهاني در اين كشور خرج خواهند كرد. 
اين درحالي اس��ت كه به گفته انجم��ن تورگردانان 
روسيه، حدود 400هزار توريست خارجي طي زمان 

برگزاري جام جهاني از روسيه ديدن خواهند كرد. 

 گردشگران ايراني چقدر به روسيه
سود مي رسانند؟

در اين ميان براي بررس��ي نقش ايران در چرخه 
كس��ب درآمد روسيه از بازي هاي جام جهاني كافي 
اس��ت نگاهي به قيمت تورهاي وي��ژه جام جهاني 
انداخته شود. هزينه تورهاي جام جهاني 2018 در 
روسيه براي ايراني ها، آن هم براي 7و 12روز اقامت 
 با قيمت هايي كه پايه آن از 3145دالر آغاز مي شود 
تا 4600دالر به اضافه هزينه بليت هواپيما، محاسبه 
ش��ده كه اگر ب��ا دالر 4200توم��ان در نظر گرفته 
ش��ود، نرخ اي��ن تور از حدود 8 ميلي��ون تا بيش از 
23ميليون تومان تمام مي شود اما اين ميان گروهي 
از گردشگران ايراني براي حمايت از تيم ملي فوتبال 
ايران با روش هاي ارزان تري خودش��ان را به روسيه 
رساندند. برخي از آنها مسير تهران تا باكو را از طريق 
هوايي رفته و بعد از آن از باكو تا مس��كو را با شيوه 
كوله گ��ردي و هيچ هايك طي كردند البته به دليل 
مناسباتي كه بين دو كشور برقرار است، گردشگران 
ايران��ي در رده افرادي بودند كه ورودش��ان به خاك 
روسيه راحت تر از گروه هاي ديگر بود چراكه روسيه 
از چندي پيش ويزاي خود را براي مس��افران ايراني 

برداشته بود. 

 ايران باز هم گرفتار حاشيه شد
 با اين حال سفر گردشگران ايراني به كشورهايي 
كه ميزبان جام جهاني هستند همواره با حاشيه هايي 

همراه بوده است، روس��يه هم از اين قاعده مستثنا 
نيست. از اواخر س��ال گذشته فدراسيون فوتبال به 
آژانس هايي كه قرار بود مس��ووليت مس��افران جام 
جهاني را به عهده داش��ته باشند تا اتفاقاتي مشابه 
آنچ��ه در جام جهاني ب��ه ميزباني برزي��ل رخ داد، 
تكرار نشود، رس��ما اعالم كرد بليت بازي ها را ندارد 
و سهميه خود را هم نمي دهد بنابراين مسافران جام 
جهاني طبق ضوابط فيفا بليت ها را بايد از وب سايت 
آن مستقيم بخرند، همين كافي بود تا حلقه يي كه 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
از آژانس هاي گردش��گري براي ساماندهي تورهاي 
جام جهاني روسيه تش��كيل داده بود از بين برود و 
كار بين هم��ه آژانس ها بدون ادامه برنامه ريزي هاي 

آن سازمان پخش شود. 
از ابتداي سال با وجود اظهارنظر قاطع فدراسيون 
فوتب��ال در تخصيص ن��دادن س��هميه بليت هاي 
بازي ه��اي جام جهاني و ضرورت خريد مس��تقيم 
ه��واداران از وب س��ايت ام��ا برخ��ي از آژانس ها با 
تبليغات پر س��ر و صدايي اعالم كردند كه تورهاي 
جام جهاني را با بليت بازي هاي ايران مي فروشند و با 
اينكه سازمان ميراث فرهنگي مطلع بود اين بليت ها 
چگونه به دست آمده يا وعده پوچي بيش نيست با 
اين مبلغان برخورد نكرد و بازار سياه بليت هاي جام 
جهاني كه روي تورها به قيمت گزاف فروخته شد به 
قوت خود باقي ماند. اين وضعيت باعث شد رييس 
انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرتي پيش بيني 

كند؛ جام جهاني روس��يه حواش��ي و معترضاني به 
مرات��ب بدتر از برزي��ل خواهد داش��ت. حرمت اهلل 
رفيعي افزود:»فاصله بين ش��هرهاي محل مس��ابقه 
زياد اس��ت و احتمال دارد به خاطر حجم مس��افر و 
ازدحام جمعيت، پروازها با تاخير انجام شود و مردم 
مس��ابقه ها را از دس��ت بدهند. مدت زمان بعضي از 
تورها كوتاه اس��ت و بعيد به نظر مي رس��د كه همه 
بتوانند فرصت تماش��اي 3 ب��ازي را پيدا كنند.« به 
نظر مي رس��د بعد از چندين جلس��ه مشترك بين 
فدراسيون فوتبال و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري كه به توافق خاصي منجر نشد 
تقريبا موضوع هواداران و مشوقان تيم ملي فوتبال و 
مسافران جام جهاني از سوي اين دو دستگاه متولي 
رها ش��د و كار دست آژانس ها و برخي واسطه ها كه 
اتفاقا در برزيل تجربه نه چندان درخشاني داشتند، 
افتاد كه با وجود اعالم هش��دارهاي متعدد اما جنب 
و جوش��ي براي اصالح كاستي ها و تخلف ها صورت 
نگرفت. با اين حال بررس��ي ماجرا از ديد س��ازمان 
ميراث فرهنگي،  صنايع دس��تي و گردش��گري هم 
خالي از فايده نيست. اين سازمان در ماه هاي پاياني 
سال گذش��ته نزديك به 77دفتر خدمات مسافرتي 
را منتخ��ب اجراي تورهاي ج��ام جهاني اعالم كرد 
ك��ه قرار ب��ود، برنامه هاي هماهنگ ش��ده يي را در 
روس��يه اجرا كنند، اين رويه خالف اتفاقاتي بود كه 
در جام هاي جهاني قبل��ي رخ داد كه تمام امتيازها 
از سوي فدراس��يون فوتبال »انحصاري« در اختيار 
يك آژان��س قرار مي گرف��ت كه نه تنه��ا نرخ هاي 
چالش برانگيزي داش��تند كه سرنوش��ت بسياري از 
ايراني ها در كش��ور محل برگ��زاري اين رويداد را به 
مخاط��ره انداختند. جنجالي ترين نمونه آن تورهاي 
جام جهان��ي برزيل بود كه پرونده ش��اكيان آن به 
سرانجام نرسيد و خاطي بدون مانع به فعاليت خود 
ادام��ه داد! اما در اي��ن دوره از جام جهاني فوتبال با 
آنكه تالش ش��د انحصارها شكسته شود و به اعتقاد 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
كار دس��ت حرفه يي هاي بازار روس��يه افت��د اما با 
اعالم رس��مي رييس فدراسيون فوتبال براي حذف 
امتيازه��اي ويژه يي چ��ون بليت بازي ها، مراس��م 
افتتاحيه و اختتاميه عم��ال انتخاب اين آژانس هاي 
حرفه يي تر زير سوال رفت. بهانه فدراسيون اين بود 
كه »فيفا به خاطر جلوگيري از سوءاستفاده گري ها، 
بليتي در اختيار فدراسيون هاي فوتبال قرار نداده و 
هوادران و عالقه مندان بايد از سايت فيفا شخصا براي 

خريد بليت اقدام كنند. 
از س��وي ديگر قرار بود، روسيه كه در آستانه لغو 
رواديد گردش��گري با ايران اس��ت به مسافران اين 
آژانس ه��ا بدون ويزا اجازه ورود به خاك روس��يه را 
دهد كه با تبديل بليت بازي ها به ID كارت كه نقش 
ويزاي روسيه را نيز ايفا مي كند عمال امتيازهاي ويژه 
آژانس ه��اي منتخب از بين رفت و ميدان در اختيار 

4هزار آژانس گردشگري قرار گرفت. 

 عكس تحسين برانگيز از داور ايراني
پس از آنكه انتشار عكس هواداران ژاپني در حال جمع كردن 
زباله در ورزش��گاه هاي جام جهاني تحسين هواداران فوتبال در 
نقاط مختلف جهان را در پي داشت، عكسي از يك هوادار ايراني 
منتشر ش��ده كه او هم در حال چنين كاري است. اين عكس را 
سميرا ش��يرمردي خبرنگار ايران ورزشي منتشر كرده و نام اين 
ف��رد را علي اكبر نوري داور ليگ برتر فوتبال عنوان كرده اس��ت. 
اين تصوير داور ايراني را نش��ان مي دهد كه در ورزشگاه كازان در 
حال جمع آوري زباله هايي است كه تماشاگران به زمين ريخته اند. 

 موج توييتري درباره صعود ايران
افت��اده ك��ه كارب��ران طنزگون��ه  راه  توييت��ر   موج��ي در 
با اشاره به نسبت شان با فوتبال و فوتبالي ها، از پيش بيني صعود 
اي��ران به دور دوم ج��ام جهاني مي گويند. يك��ي از اين كاربران 
نوشته است: »من به عنوان كسي كه پژمان جمشيدي و عليرضا 
منصوريان و حميد درخشان رو از نزديك ديده، محمد پنجعلي 
به مدرسه ش��ون اومده و مغازه علي دايي هم سال هاي سال سر 
كوچه ش��ون بوده مي گم كه از اين گروه صعود مي كنيم.« كاربر 
ديگر زير همين پست نوشته: »منم به عنوان يكي كه علي دايي 
رو با يه bmw وقتي س��ر پل مديريت زل آفتاب منتظر تاكسي 
بود ديدم مي گم صعود مي كنيم.« »من به عنوان كسي كه نيما 
نكيس��ا اومد عروسي دخترخاله ش مي گم كه از اين گروه صعود 

مي كنيم«، »من البته به عنوان كس��ي كه پس��رداييش يه دفعه 
توي اتوبوس تهران-اصفهان كنار عابدزاده نشسته يه خرده شك 
دارم«، »از پيرغالم اين تايمالين كه بيشتر از صدتا عكس با لباس 
ورزش��ي داره بشنويد و قبول كنيد كه ما از اين گروه به اصطالح 
م��رگ صعود مي كني��م« از جمله توييت هاي طنزي اس��ت كه 

كاربران در واكنش به اين موج توييتري نوشته اند. 

 ورود زنان به ورزشگاه؛ مهم يا كم اهميت؟
نمايندگان مجلس در واكنش به حضور زنان در ورزشگاه آزادي 
در هن��گام پخش تلويزيوني بازي ايران و اس��پانيا اظهارنظر هاي 
گوناگوني كردند كه بحث هايي را در شبكه هاي مجازي به وجود 
آورد. محمود صادقي يكي از اين نمايندگان بود كه توييت كرده 
بود »ورزشگاه آزادي آزاد شد.« اين توييت او بعضا با واكنش هاي 

منفي همراه بود؛ چراكه برخي اعتقاد داشتند اين موضوع آنچنان 
اهميت نداش��ته كه درباره اش چنين بحث هاي��ي صورت گيرد. 
صادق��ي در واكنش به اين بحث ها در نوش��ته يي توضيح داد: در 
مورد ورزشگاه آزادي اتفاقا من از تعجب شما تعجب كردم؛ تعجب 
ش��ما احتماال ناشي از آن اس��ت كه در جريان اتفاقات پيراموني 
آن نيس��تيد. شايد اگر توييت هاي قبلي مرتبط با اين موضوع را 
مي ديديد در جريان قرار مي گرفتيد. به جمله زير آن توييت هم 
اگر دقت كنيد متوجه مي ش��ويد. موضوع اصلي، درواقع معضل 
دخال��ت قدرت هاي موازي در همه امور، حتي در مورد مس��ائل 

بي اهميتي مثل نمايش فوتبال در يك ورزشگاه است.
در مورد نمايش مس��ابقه فوتبال در ورزش��گاه آزادي از يك 
هفته قبل مسووالن ذيربط، ازجمله نمايندگان مجلس پيگيري 
كردن��د، كارشناس��ان دس��تگاه هاي اطالعات��ي و امنيتي نظر 
كارشناسي دادند، شوراي تامين تصويب كرد، استاندار )رييس 
ش��وراي تامين( مجوز داد، ورزشگاه بليت فروشي كرد، ساعتي 
پيش از شروع بازي مردم داش��تند وارد ورزشگاه مي شدند كه 
يگان ويژه وارد عمل ش��د! مردمي را كه وارد شده بودند بيرون 
كرد در ورزش��گاه را بس��ت. مردم ايس��تادند، نمايندگان مردم 
پيگيري كردند، رييس جمهور وارد عمل ش��د. و سرانجام يگان 
ويژه عقب نشيني كرد و در ورزشگاه باز شد! اين موضوع اگرچه 
خيلي خرد و كوچك به نظر مي رسد اما به قول يكي از بزرگان، 

از كوچك هاي بزرگ است. 

وقتي شكيري از تله آفسايد صربستان گريخت با پاي چپ كه كفشي با پرچم سوييس بر آن بود، توپ را از زير دستان 
استويكوويچ وارد دروازه كرد رو به هواداران با دو دست، خوشحالي »پرواز عقاب« را انجام داد. نمادي متعلق به كوزوو 
كه نشان دهنده مقاومت مردم در برابر نسل كشي صرب هاست. ژاكا ديگر بازيكن كوزوو- آلبانيايي اصل سوييس هم كه 

گل اول را زده بود، همين كار را كرده بود تا پيروزي سوييسي ها در برابر صربستان را كوزوويي ها رقم بزنند. 

فوتبال در فضاي مجازي

از منافع مالي روسيه تا حاشيه هاي گردشگري ايران در جام جهاني

روس ها در انتظار كسب سود ميلياردي
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ضرورت تعيين نرخ رسمي متناسب با عوامل بنيادي و عدم تثبيت آن

جهش اخير ارزي، بنيادي است يا حبابي؟

»تعادل« از ضرورت گسترش بيمه خسارت حمالت سايبري در ايران گزارش مي دهد

10 هزار حمله روزانه سايبري نيازمند پوشش ريسك
 گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري | 
به اذعان مس��ووالن حوزه  آي ت��ي روزانه بيش 
از 10 هزار حمله س��ابري ب��ه كاربران ايراني از 
داخل و خارج كشور صورت مي گيرد كه بيشتر 
اي��ن حمالت خنثي مي ش��ود اما ديگر حمالت 
س��ايبري موفق باعث ايجاد خسارت هاي كالن 
مالي مي ش��ود كه متاسفانه آمار دقيقي در اين 
رابطه وجود ندارد و بسياري از فعاالن اقتصادي 
خواستار پوشش بيمه يي براي مقابله با اين نوع 

حمالت هستند. 
به گزارش تعادل، به تازگي ناظر صنعت بيمه 
در ايران، در خواست بيمه گران كشور براي ارائه 
پوشش در برابر حمالت س��ايبري را مي پذيرد 
همت��ي، در حالي كه با ايرن��ا صحبت مي كرد، 
از تمامي ش��ركت ها خواس��ت تا پيشنهادهاي 
مرب��وط به حمالت س��ايبري را ب��راي تاييد به 

بيمه مركزي ارسال نمايند.
وي اظهار داش��ت: صنعت بيمه هر محصول 
و خدم��ات بيمه پذير را لح��اظ مي نمايد. تنها 
ارزيابي ريس��ك، تعيين كننده ن��رخ حق بيمه 
خواه��د ب��ود و بيمه مرك��زي آماده اس��ت تا 
پيش��نهادها براي بيمه اين ن��وع محصوالت را 

بررسي و تاييد نمايد. 
اكن��ون، هيچ ن��وع عدد و ارقام��ي مبني بر 
تن��اوب حمالت هكرها نس��بت ب��ه بنگاه هاي 
داخلي و خس��ارت هاي وارده ب��ر اقتصاد ايران 
منتشر نشده است. موضوع بيمه سايبري، پس 
از يك حمله در سطح وسيع در ماه آوريل سال 
جاري ميالدي كه ه��زاران ارائه كننده خدمات 
اينترنت��ي و مراك��ز داده در جه��ان را تهدي��د 
ك��رد كه طي آن، ۳۵00 دس��تگاه در ايران نيز 
دچار اختالل ش��د، ضرورت بيشتري پيدا كرده 
است. جهرمي وزير ارتباطات ايران، مركز رصد 
حمالت س��ايبري دولت را به علت ناكارايي در 
شناسايي حمله مذكور با وجود اخطار قبلي كه 
ده روز پيش از آن اعالم ش��ده بود، مورد انتقاد 

قرار داد. 
به موازاتي كه ح��وزه فناوري اطالعات ابعاد 
زندگي فردي و اجتماعي و حتي مشاغل سنتي 
و خ��رد را در اقصي نقاط جهان تحت تاثير قرار 

داده و س��هم خ��ود را از كي��ك اقتصاد جهاني 
بيش��تر كرده، حمالت س��ايبري نيز اوج گرفته 
اس��ت؛ از اي��ن رو در دهه اخي��ر، صنعت بيمه، 
پوشش هاي بيمه سايبري را در سبد محصوالت 

خود به مشتريان عرضه مي كند. 
 بيم��ه س��ايبري يك��ي از زير ش��اخه هاي 
بيمه مس��ووليت ش��ناخته مي ش��ود كه در آن 
بيمه گزاران ريسك هاي ناشي از تبادل اطالعات 
را پوشش مي دهند، مخاطرات اين بخش بسته 
به اينكه تا چه ميزان بر عملكرد ش��ركت ها اثر 
مي گذارد، درجه بندي و استاندارد س��ازي شده 
است و بيمه ها به نسبت آن با اخذ حق بيمه از 

مشتريان، پوشش بيمه يي ارائه مي كنند. 
بيمه ي��ي در فض��اي  عم��ده پوش��ش هاي 
س��ايبري را مي توان در بخش خس��ارات مالي، 
س��رقت اطالعات صنعت��ي و ف��ردي، وقفه در 
تج��ارت و ني��ز ارتباط��ات دانس��ت. در مقابل 
پوش��ش هاي ارائه ش��ده در اين بخ��ش بطور 
عمده به پوش��ش بيمه ش��خص ثالث به معني 
كالهبرداري در زمان انتق��ال پول الكترونيكي 
و بيمه مسووليت ش��خص ثالث شامل پوشش 
آلوده ش��دن سيس��تم ها به ويروس و بدافزار و 
نيز دزديده ش��دن كارت هاي تجاري و اعتباري 
بازمي گردد. براس��اس گ��زارش اخير فيچ، حق 
بيمه ه��اي بس��ته يي و مس��تقل ت��ا ۵۴درصد 
در س��ال 201۷ رشد داش��ته و به 2.1ميليارد 
دالر رس��يد و صنعت بيمه جهان از سود آوري 

عمده يي از مقوله سايبري بهره مند است. 
همچني��ن ش��ركت ها بيمه م��واردي چون 
محرومي��ت از سيس��تم هاي ارتباط��ي راه دور 
همانند خوب كار نكردن ماهواره يا پس��ت هاي 
ارتباط��ي ش��ركت و نيز عملي��ات غيرمنصفانه 
و كالهب��رداري از س��وي ش��ركت ارائه دهنده 
خدم��ات الكتروني��ك را تح��ت پوش��ش قرار 

مي دهند. 
با وجود اين بيمه سايبري هنوز ناكافي است 
و ش��ركت بيمه لويدز انگليس يكي از بازيگران 
مه��م صنع��ت بيمه جه��ان چن��دي پيش در 
گزارشي تاكيد كرد: با وجود آنكه فضاي رقابتي 
جديدي در ارائه پوشش براي حمالت سايبري 

وجود دارد، اما شركت هاي مالي هنوز اقدام هاي 
كافي براي حفظ خود در برابر حمالت سايبري 
انجام نداده اند كه اين كار ريس��ك شركت هاي 

بيمه در ارائه خدمات را افزايش مي دهد. 
برآورده��اي جهان��ي نش��ان مي ده��د ك��ه 
حم��الت ب��ه سيس��تم هاي عام��ل رايان��ه در 
بسياري از شركت هاي جهان مي تواند منجر به 
خس��ارت هايي بيش از ۳0ميليارد دالر ش��ود و 
شركت هاي بزرگ و حتي دولت ها تا حد زيادي 

در معرض اين آسيب قرار دارند. 
موسسه رتبه بندي »اي ام بست« نيز در اين 
رابطه گزارش��ي منتش��ر و اعالم كرده است كه 
در بازار بيمه س��ايبري، ش��رايط فوق العاده يي 
براي گس��ترش وجود دارد، اما ماهيت خطرات 
حمالت ديجيتالي در كنار اس��تراتژي هايي كه 
براي قيمت گذاري به كار گرفته مي شود، اجازه 

نمي دهد تا اين بازار به شرايط ايده آل برسد. 
بر اين اس��اس، بازيگ��ران بزرگ صنعت بيمه 
در جه��ان بر اي��ن باورند كه ورود ب��ه اينترنت، 
ريسك هاي الكترونيكي جديدي را براي شركت ها 
ايجاد مي كند كه بيمه هاي س��نتي براي پوشش 
دادن آنها ناتوانند و از اين رو، براي ايمن س��ازي 
فضاي مجازي و ارائه محصوالت بيمه يي جديد، 
مانند بيمه س��ايبري توجه به بهبود روند امنيت 
فناوري اطالعات بسيار مهم است. يكي از نكات 
مهم��ي كه در بيمه س��ايبري بايد م��ورد توجه 
قرار گيرد، زيان هاي بالقوه يي اس��ت كه حمالت 
س��ايبري براي ش��ركت ها به وجود م��ي آورد و 
مي توان��د ارائ��ه خدم��ات و محص��والت آنها را 
مختل كند و از اين رو مس��ووليت محتواي وب، 
مس��ووليت حرفه اي، مسووليت امنيت شبكه يي 
ش��خص ثالث، زيان دارايي اطالعات و غير قابل 
لمس، زيان ناشي از در آمد الكترونيكي، اخاذي 
سايبري و تروريسم سايبري از مواردي است كه 
صنعت بيمه مي تواند به آن ورود كرده و پوشش 
بيمه ي��ي ارائه كند. هرچند هن��وز صنعت بيمه 
رشد قابل توجهي در حوزه بيمه سايبري نداشته 
است، اما گزارش هاي بين المللي مي گويد كه در 
همين چند سال اخير بازار آن بيش از ۸0درصد 

در جهان رشد يافته است. 

ب��ا وجود اين پيش��رفت ها، س��ال گذش��ته 
مي��الدي ب��ا وجود آنك��ه حم��الت باج افزاري، 
بداف��زاري و س��ايبري ب��ه اوج خود رس��يد و 
تصور مي ش��د ش��ركت ها بيش از پيش به فكر 
بيمه س��ايبري باش��ند، چنين اتفاقي رخ نداد 
و براس��اس گ��زارش موسس��ه امريكايي اف ام 
گلوب��ال ك��ه در زمينه بيمه مش��اوره مي دهد، 
تنه��ا كمتر از 20درصد ش��ركت هاي آس��يايي 
خ��ود را در برابر حمالت س��ايبري و باج افزاري 
بيم��ه كرده ان��د؛ در حال��ي كه اين نس��بت در 
ميان ش��ركت هاي امريكايي ۶۶درصد اس��ت. 
در اي��ران اطالع��ات دقيقي از مي��زان حمالت 
س��ايبري و خسارت هايي كه اينگونه اقدام ها بر 
اقتصاد كش��ور دارد، در دسترس نيست، اما در 
س��ال هاي اخير به تناوب اخب��ار هجوم هكرها 
به پايگاه هاي اطالع رس��اني شركت هاي بزرگ، 
منتشر ش��ده است. به هر حال در صنعت بيمه 
هر كاال و خدمتي قابليت بيمه ش��دن را دارد، 
فقط بايد ريسك آن ارزيابي و برمبناي آن نرخ 
ح��ق بيمه تعيين ش��ود و بيم��ه مركزي براي 
بررس��ي طرح هاي توس��عه يي و تصويب چنين 

محصوالتي آمادگي دارد. 
عدم ايج��اد، حفظ و توس��عه روابط تجاري 

هوش��مند با مش��تريان، و اس��تفاده نكردن از 
روش ه��اي نوين مش��تري مداري و دش��واري 
فروش بيمه نامه ه��ا از چالش هاي مهم صنعت 
بيم��ه قلم��داد مي ش��وند. خدم��ات بيمه گري 
ناملم��وس و بس��يار پيچيده ان��د و ناآش��نايي 
طبقات مختلف جامعه از انواع خدمات بيمه يي 
عموما باعث مي ش��ود تجارب رد و بدل ش��ده 
با مش��تريان نيازمند اصالح و ترميم باش��د. در 
غي��ر اين صورت تفكر تحميلي دانس��تن خريد 
بيمه نامه ها با مشتري همراه است. شركت هاي 
بيمه گ��ر در صورت��ي مي توانن��د در فضاي فرا 
رقابتي كنوني به بقاي خود ادامه دهند و رش��د 
كنند كه مشتريان را همچون دارايي ارزشمندي 
مدنظر قرار دهند و نتيجه فعاليت آنها منجر به 
حفظ و وفادارسازي مشتري شود. خوشبختانه 
فضاي ديجيتال كمك ش��اياني در شناسايي و 
پاسخگويي س��ريع به نيازهاي مشتريان داشته 
است. اين موضوع حتي زودتر از راه اندازي ساير 
خدمات گس��ترده س��ايبري به مدد سازمان ها 
آمده اس��ت. اكنون تجربه هوشمندس��ازي در 
درك نيازهاي مشتريان ابعاد بسيار گسترده يي 
به خود گرفته كه گزارش حاضر تصويري از اين 

شرايط جديد است. 

 علي ديواندري - حميد زمان زاده|
ب��ازار ارز پس از تجرب��ه التهاب در ۹2- ۹0 
و از زمان انتخابات رياس��ت جمهوري يازدهم تا 
اواسط سال ۹۶ از ثبات نسبي برخوردار بود اما 
از زمس��تان پارسال و به ويژه بهار ۹۷، اين بازار 

با التهاب مواجه شد. 
ب��ازار ارز پ��س از تجرب��ه التهابات ش��ديد 
انتخاب��ات  زم��ان  از   ،1۳۹0-۹2 دوره  ط��ي 
رياس��ت جمهوري يازدهم تا اواسط سال 1۳۹۶ 
از ثب��ات نس��بي برخوردار بود. اما از زمس��تان 
س��ال 1۳۹۶ و به ويژه در بهار 1۳۹۷، اين بازار 
مجدداً با التهاب مواجه شده است. بروز جهش 
ارزي اخير در بازه زماني كوتاه اين پرسش مهم 
را مطرح كرده كه آيا اين جهش، بنيادي است 
ي��ا آنكه ش��اهد بروز و ظهور ي��ك حباب ارزي 
در اقتصاد ايران هس��تيم؟ طبيعتا ارزيابي اين 
موضوع ك��ه جهش ارزي اخير، بنيادي اس��ت 
يا حباب��ي، نيازمند بررس��ي رون��د متغيرهاي 
بني��ادي تعيين كنن��ده ن��رخ ارز از يك س��و و 
برآورد كمي نرخ ارز بنيادي بر اساس يك مدل 

اقتصادسنجي از سوي ديگر است. 
بررس��ي مجموعه عوامل اقتص��ادي داخلي 
موثر بر نرخ ارز مانند نرخ تورم، نرخ سود، رشد 
نقدينگي، وضعيت تجارت خارجي، درآمدهاي 
نفت��ي و ذخاير ارزي در س��ال هاي اخير بيانگر 
اين امر است كه چنين عواملي عمال نمي توانند 
ب��ه عنوان عوامل اصلي التهاب��ات اخير بازار ارز 
قلمداد ش��وند. در دو س��ال اخير نرخ تورم در 
سطوح پايين در محدوده 10 درصد در نوسان 
ب��وده و با توجه به تعديل نس��بي ن��رخ ارز در 
تناس��ب با تفاوت تورم داخ��ل و خارج، به نظر 
نمي رس��د فش��ار قابل توجهي از ناحيه تورم بر 

نرخ ارز وارد آمده باشد. 
نرخ س��ود بانكي نيز با وج��ود اينكه از نيمه 
دوم س��ال ۹۶ از محدوده 20درصد به محدوده 
1۵درصد كاهش يافت اما با توجه به نرخ تورم 
10 درصدي، همچنان نرخ هاي حقيقي س��ود 
بانكي باال بوده اس��ت. به عالوه نرخ سود اسناد 
خزانه كه در پاييز 1۳۹۶ به محدوده 1۶درصد 
ني��ز كاهش يافته بود، مج��ددا افزايش يافته و 
در خرداد 1۳۹۷ به مح��دوده 2۳ تا 2۵درصد 
افزايش يافته اس��ت. بنابراي��ن مي توان نتيجه 
گرف��ت كه از ناحيه نرخ س��ود نيز فش��ار قابل 

مالحظه بر نرخ ارز ايجاد نشده است. 
نرخ رش��د نقدينگي نيز طي سال هاي اخير 
در محدوده 22 تا 2۸درصد در نوسان بوده كه 
ب��ا توجه به روند تاريخ��ي نقدينگي در اقتصاد 
ايران، اين نرخ هاي رش��د ب��راي نقدينگي باال 
نب��وده و در نتيجه فش��ار قابل توجهي از ناحيه 
رشد نقدينگي بر نرخ ارز نيز قابل تصور نيست. 
درخص��وص بودجه دولت نيز بررس��ي هاي 
آم��اري نش��ان مي دهد كه در س��ال هاي اخير 
با افزاي��ش معنادار و قابل توجهي در كس��ري 

بودج��ه دولت مواجه نبوديم ك��ه از اين ناحيه 
فشار قابل توجهي بر نرخ ارز وارد آيد. 

در خصوص تج��ارت خارجي، در دو س��ال 
اخير اگرچه حجم واردات كشور با روند صعودي 
همواري مواجه بوده اس��ت، ام��ا روند صعودي 
ص��ادرات غيرنفتي آن را پش��تيباني كرده و در 
نتيجه وضعيت تراز تجاري كش��ور )بدون نفت( 
نيز به نحوي نبوده است كه فشار قابل توجهي 
را بر نرخ ارز وارد كند. در همين حال بايد توجه 
داشت كه درآمدهاي نفتي و ذخاير ارزي كشور 

نيز در وضعيت نسبتا مناسبي قرار دارد. 
در مجموع با توجه به حاكميت ثبات نسبي 
در متغيره��اي اقتص��ادي موثر بر ن��رخ ارز در 
اقتصاد كشور، مي توان نتيجه گرفت كه عوامل 
اقتص��ادي داخل��ي نمي تواند به عن��وان عامل 
مهمي در بروز التهابات ارزي اخير قلمداد شود. 
ب��ا وجود ثب��ات نس��بي ش��رايط اقتصادي 
داخل��ي، مجموعه يي از عوامل خارجي از جمله 
افزايش فش��ارهاي امريكا بر اي��ران، اخالل در 
رون��د اجراي برجام، تهديد ب��ه خروج امريكا از 
برجام و سپس عملي كردن آن، ايجاد اخالل در 
مس��يرهاي نقل و انتقال منابع ارزي و افزايش 
ريسك هاي سياسي خارجي، فشار قابل توجهي 

را بر نرخ ارز وارد كرده است. 
اگرچه فشارهاي خارجي خود عاملي بنيادي 
در تعيين نرخ ارز اس��ت، اما سوال كليدي اين 
است كه آيا بخش عمده جهش ارزي اخير ناشي 
از پيامدهاي واقعي افزايش فشارهاي خارجي و 
خ��روج امريكا از برجام در بازار ارز بوده اس��ت، 
يا آنك��ه چنين عاملي با ايج��اد زمينه يي براي 

تحريك انتظارات و عوامل رواني، موجب جهش 
تقاضاي س��فته بازي در بازار ارز و بروز و ظهور 

حباب ارزي در كوتاه مدت شده است. 
بيان ش��فاف اينكه كه آيا جهش ارزي اخير 
بنيادي اس��ت يا ناشي از ظهور يك حباب ارزي 
اس��ت، نيازمند برآورد كمي ن��رخ ارز بنيادي بر 
اساس يك مدل اقتصادسنجي است كه اين مهم 
را از طريق طراحي و تخمين يك مدل تصحيح 
خطاي برداري انجام داده ايم. نتايج حاصله نشان 
مي دهد در حالي كه متوسط نرخ ارز غيررسمي 
در خرداد ماه 1۳۹۷ به ۶۵۶۴0 ريال و متوسط 
نرخ ارز رس��مي به ۴21۶0 ريال رسيده است، 
نرخ ارز بنيادي در همين دوره بر اس��اس مدل 
تخمين  زده شده، ۴۵۹۴2 ريال برآورد مي شود. 
اين موضوع بيانگر انح��راف ۴2.۹درصدي نرخ 
ارز غيررس��مي از نرخ ارز بنيادي برآورد شده به 
عنوان ناترازي ارزي اس��ت كه به روشني حاكي 

از بروز يك حباب ارزي است. 
در واق��ع اگرچ��ه بخش��ي از جه��ش ارزي 
اخير معل��ول متغيرهاي بني��ادي موثر بر نرخ 
ارز مانند نرخ تورم، نرخ س��ود، رشد نقدينگي، 
وضعي��ت بودج��ه tدول��ت، وضعي��ت تجارت 
خارج��ي، درآمده��اي نفت��ي، ذخاي��ر ارزي و 
فش��ارهاي خارجي اس��ت ك��ه اين مي��زان بر 
 اس��اس مدل تخمين زده شده حدود 2۳درصد 
)در سال منتهي به خرداد 1۳۹۷( برآورد شده 
اس��ت، اما بخش عمده اين جهش ارزي، ناشي 
از نگراني نس��بت به آينده و تحريك انتظارات 
و عوام��ل رواني اس��ت كه موجب ب��روز رفتار 
تهاجمي و جهش تقاضاي س��فته بازي در بازار 

ارز و ظه��ور حب��اب ارزي در كوتاه مدت ش��ده 
است. 

نتايج حاصله از مدل مذكور همچنين حاكي 
از آن است كه فرآيند تخليه حباب ارزي كه از 
دو مس��ير تعديل رو به پايي��ن نرخ ارز واقعي و 
تعدي��ل رو به باالي ن��رخ ارز بنيادي به صورت 
همزمان صورت مي پذي��رد، مي تواند فرآيندي 
كند و تدريجي باش��د. مشابه حباب ارزي اخير 
ني��ز در س��ال ۹2-1۳۹1 ش��كل گرفت كه در 
آن نات��رازي ارزي در نقطه اوج خود در مهرماه 
1۳۹1 ب��ه ۵۴. ۸ درصد رس��يد و پايداري اين 
حب��اب ارزي از زم��ان ظهور ت��ا تخليه كامل، 
بيش از 12 ماه )از ش��هريور 1۳۹1 تا شهريور 
1۳۹2( به طول انجاميد. بنابراين تخليه حباب 
ارزي در ش��رايط فعلي، با توجه به وجود ابهام 
در مناس��بات بين المللي ممكن اس��ت زمان بر 
باش��د. بايد توجه داشته باش��يم كه در شرايط 
بروز حباب ارزي كه تقاضاي سفته بازي ارز در 
س��طح بااليي است، نمي بايست با تزريق ذخاير 
ارزي مح��دود و ارزش��مند درصدد شكس��تن 
حباب ارزي برآيي��م، چراكه اين اقدام مي تواند 
موجب تخليه س��ريع ذخاير ارزي گردد. عالوه 
بر آن تخليه حباب ارزي الزاما به معناي تعديل 
رو ب��ه پايين نرخ ارز بازار نيس��ت، بلكه تخليه 
اين حباب مي تواند از مسير تعديل رو به باالي 
نرخ ارز بنيادي كه ريشه در واقعيت هاي اقتصاد 

ايران دارد طي زمان به وقوع بپيوندد. 
براي مديريت عاجل بازار ارز در دوره التهاب 
ارزي بمنظور كنترل س��فته بازي و جلوگيري 
از خروج س��رمايه از راهكارهاي��ي مانند اعالم 

نرخ رس��مي ارز و تدوين مق��ررات جديد ارزي 
و همچنين تش��ديد اقدامات امنيت��ي در بازار 
اس��تفاده ش��ده ك��ه از اواخر فروردي��ن  ماه به 
مرحله اجرا درآمد و در كوتاه مدت توانس��ت از 
الته��اب در بازار ارز بكاه��د. اين مهم به ويژه با 
توجه به پيش بيني خ��روج امريكا از برجام به 
عنوان يك اقدام پيشگيرانه براي كنترل التهاب 
بازار ارز ضرورت يافت و در عمل هم موثر واقع 
شد. اما اقتصاد ايران براي بالندگي و شكوفايي 
به برنامه بلندمدت و منس��جمي ب��راي تامين 
تقاض��اي واقعي ارز و جلوگيري از س��فته بازي 

و خروج سرمايه نيازمند است. 
نكته مهم در ترتيبات جديد ارزي آن اس��ت 
ك��ه با حاكميت چنين ش��رايطي در ب��ازار ارز، 
بايد نرخ رس��مي ارز حداقل متناسب با نرخ ارز 
بنيادي )كه مبتني بر متغيرهاي بنيادي اقتصاد 
كالن است( تعديل شود و از تثبيت نرخ رسمي 
ارز خودداري گردد، چراكه اين امر نيز مي تواند 
به تخليه سريع ذخاير ارزي و به دنبال آن بروز 

چالش ارزي جدي در آينده منتهي شود. 
نكته مهم ديگر اين اس��ت ك��ه اگر بپذيريم 
صندوق توس��عه ملي مي تواند نقش ثبات ساز 
داشته باشد ترتيبات نهادي آن بايد به گونه يي 
تنظيم ش��ود كه جريان ارزي همواري از مسير 
صندوق توسعه به بازار ارز تزريق شود و مابقي 
درآمده��اي نفتي در صندوق ذخيره ش��ود به 
نحوي كه با انباشت ذخاير ارزي، آسيب پذيري 
بازار ارز نس��بت به نوس��انات نفتي كاهش يابد 
و ريس��ك هاي بازار ارز با تكي��ه بر ذخاير ارزي 

مناسب مديريت شود. 
اما ش��رايط آتي بازار ارز طبيعتا تحت تاثير 
آين��ده برجام اس��ت. به نظر مي رس��د بهترين 
س��ناريو ت��داوم برجام ب��ا اروپايي هاس��ت. اگر 
اتحادي��ه اروپا بتواند مس��يرهاي امن و تضمين 
ش��ده جه��ت ت��داوم رواب��ط مالي،  تج��اري و 
س��رمايه گذاري مش��ترك ميان ايران و اروپا را 
ايجاد كند، برج��ام مي تواند بدون امريكا تداوم 
يابد. در اين س��ناريو شرايط براي مديريت بهتر 
التهاب��ات ارزي تس��هيل خواهد ش��د و انتظار 
مي رود حباب ارزي با س��رعت بيشتري تخليه 

گردد. 
ام��ا در صورت عدم تمايل يا توانايي اتحاديه 
اروپا براي اعطاي امتيازات و تضمين هاي كافي، 
طبيعتا برجام با شكست مواجه خواهد شد، چرا 
كه اي��ران اجراي تعه��دات برجامي را همزمان 
با اعمال تحريم هاي اقتص��ادي تحمل نخواهد 
كرد. در چنين ش��رايطي طبيعتا مديريت بازار 
ارز موضوع جدي تري خواهد بود، گرچه در اين 
شرايط نيز دس��ت ايران براي مديريت تجارت 
خارجي و بازار ارز بس��ته نخواهد بود و كش��ور 
قادر خواهد بود در تعامل با ش��ركاي منطقه يي 
خود نياز كش��ور به تج��ارت خارجي را در حد 

كفايت مرتفع كند. 

  بخريم اما ضروري 
و منطقي بخريم

 دكتر هيوا شيوه |
مدرس و پژوهشگر 

اقتصاد|
پوي��ش نخري��دن كاال در 
كشورهاي مختلف در شرايطي 
موثر است كه عده يي انحصار 
چند جانبه ايج��اد يا احتكار 
كنند و به داليل سياس��ي يا 

مديريتي، كاال را گران بفروش��ند و گران فروش��ي دليلي 
غيراقتصادي و حاصل از كاهش عرضه كاال داش��ته باش��د 
و در آن صورت فروش��نده و توليدكننده مجبور مي شوند 
كه در مقابل نخريدن كاال از سوي مردم، قيمت ها را اصالح 
كنند تا كاالها و سرمايه آنها نابود نشود و زيان نبينند. اما 
وقتي در اقتصاد ركود نس��بي وجود داشته باشد و به دليل 
كاهش قدرت خريد مردم، تقاضا كاهش يابد و دليل گراني 
قيمت ها رشد نقدينگي و افزايش نرخ ارز و داليل اقتصادي 
باش��د، نمي توان با نخريدن كاال خواستار اصالح قيمت ها 
ش��د. بر اين اساس در اين شرايط، خريد كاالي ضروري و 
به صورت منطقي كمك بيش��تري به اقتصاد و توليد مولد 

مي كند تا نخريدن كاال. 
يكي از ش��خصيت هاي محبوب و مورد احترام جامعه 
براي مبارزه با فساد و داللي و با نيت كامال مثبت از مردم 
خواس��ته تا براي مبارزه با گران فروشي و افزايش قيمت ها 
كه بدنه اجتم��اع را آزرده خاطر نموده به پويش نخريدن 
كاالها بپيوندند تا ش��ايد در كاهش قيمت ها اثرگذار باشد. 
اين دعوت اتفاقا از س��وي بعضي از شخصيت هاي مشهور 
و صاح��ب نفوذ در بدنه جامعه نيز حمايت ش��ده و برخي 
كارشناس��ان معتقدند كه بايد نسبت به افزايش بي ضابطه 

قيمت ها واكنش نشان داد. 
چنين پويش هايي بيشتر توصيه اخالقي به همراه دارد 
و كمتر به جنبه هاي سياس��ت گذاري و پشتوانه و تحليل 
علمي و شرايط واقعي اقتصاد مرتبط است و معموال از سوي 
س��لبريتي ها و افرادي كه صاحب جايگاه اجتماعي و قابل 
نفوذي هس��تند در تمام دنيا مطرح مي ش��ود و در برخي 
مقاطع كه شوك هاي اقتصادي و اجتماعي شكل مي گيرد، 
مرسوم است. اتفاقا در مواردي مقبوليت اجتماعي اينگونه 
افراد و دعوت به چنين پويش هايي بسيار موثرتر و وسيع تر 

از توصيه دانشمندان و صاحبان تحليل عمل مي نمايد. 
اما پرسش اين است كه در مورد اخير كه گراني ها متاثر 
از ش��وك قيمت ارز و تحريم ه��ا رخ داده و دليل بنيادي و 
اقتصادي داشته، اين دعوت مي تواند موثر باشد و نخريدن 
كااله��ا به دليل گراني و به اميد ارزان ش��دن آن مي تواند 
موفق باش��د يا خير؟ و جواب خير اس��ت زيرا گران شدن 
كااله��ا در اقتص��اد اي��ران و افزايش يك ب��اره و چند باره 
قيمت ها كه باعث ش��ده نگراني هاي م��ردم بيش از پيش 
افزاي��ش يابد به داليل مختلفي اتفاق افتاده اس��ت و تنها 
با نخريدن و اميد به كاهش قيمت ها مي توان مس��ووالن و 
توليدكننده را به دنبال راهكارهايي براي كاهش هزينه ها و 
بهره وري بيشتر دعوت كرد يا كاالهاي مشابه را جايگزين 
كرد. اما نمي توان اصل مشكل رشد هزينه ها در اثر افزايش 
قيم��ت ارز و تحريم و... را به طور كلي برطرف كرد و اتفاقا 

خود موضوع نخريدن باعث ايجاد مشكالتي خواهد شد. 
برخي كارشناس��ان مي گويند كه نخستين و مهم ترين 
عامل��ي كه منجر به افزايش قيمت ها ش��ده اس��ت، حجم 
بي سابقه رشد نقدينگي و افزايش سود سپرده ها و وام هاي 
با س��ود باالست كه باعث رشد بي سابقه پايه پولي و حجم 
پول منتش��ر شده و آثار زيانبار تورم و كاهش قدرت خريد 
و خلق پول را به همراه داشته است اما از آنجا كه نرخ تورم 
در سال هاي اخير متاثر از انضباط مالي، كنترل پايه پولي، 
كاهش ق��درت خريد و مصرف بخ��ش خصوصي با نوعي 
سركوب تورم و كمتر از رشد نقدينگي همراه بود، مي توان 
دريافت كه عامل عمده رش��د قيمت ه��اي اخير به خاطر 
ش��وك نرخ ارز و طال بوده و نوعي ركود نس��بي و كاهش 
تقاضا در بازار مش��هود است و اتفاقا سياست هاي مقابله با 
گراني ها بايد از توليد كننده و رش��د تقاضا دفاع كند و اين 
شرايط با وضعيت دهه هاي قبل كه كمبود كاال داشتيم و 

احتكار مي كردند تا گران بخرند، متفاوت است. 
به عبارت ديگر، گران شدن قيمت كاال ناشي از احتكار 
و كم فروشي نيست در صورتي  كه سياست نخريدن كاالها 
را در دس��تور رفتاري خود قرار دهيم نخستين كساني كه 
از رك��ود حاصله زيان مي بينند، توليد كننده ها هس��تند و 
ركود موجود تشديد و آثار منفي آن بيش از پيش افزايش 
مي يابد چراكه ما بايد قبول داشته باشيم توليد كننده يي كه 
به داليل ساختاري، سياسي و شرايط حاكم بازار با افزايش 
هزينه هاي عوامل توليد اعم از افزايش نرخ دس��تمزدها و 
افزايش قيمت مواد اوليه يي كه ناشي از نوسانات ارزي روي 
داده اس��ت، بتواند قيمت را متناسب با افزايش هزينه هاي 
توليد خود افزايش دهد در غير اين صورت چرخ هاي توليد 
آن باز ايس��تاده و توانايي توليد و رقابت خود را از دس��ت 
داده و طبيعتا بر حجم اش��تغال، تولي��د و افزايش مجدد 
قيمت ها تاثيرات خود را خواهد گذاش��ت. بر اين اس��اس 
مي توان درياف��ت كه نخريدن كاال درس��ت مانند احتكار 
كردن فروش��نده باعث عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار 
مي شود يعني در احتكار عرضه كاال كم  و در نخريدن كاال 
تقاضا كم مي شود و اين موضوع به تعادل عرضه و تقاضا و 
مكانيسم قيمت ها و تامين نيازهاي مردم كمك نمي كند. 

از طرف ديگر در س��ال هاي اخير به داليل مورد اشاره 
قدرت و ارزش پول ملي به  ش��دت دچار افت ش��ده و اين 
كاهش قدرت خريد پول ناش��ي از افزايش قيمت گروهي 
از كاالها نيست كه اگر جامعه اقدام به نخريدن كند، بتوان 
قدرت از دست داده پول را مجدد احيا كرد همانطور كه در 
سطور باال نيز عنوان شد، افزايش نقدينگي و سياست هاي 
ارزي و ش��رايط حاكم ش��ده بر اقتصاد ارزي كشور باعث 
نوس��ان ش��ديد قدرت پول ملي ش��ده و وضعيت جامعه 
آنقدر ملتهب شده كه گويا همگي در انتظار اتفاق جديدي 
هس��تند كه از مرحله كنوني گذر كنند و به همين منظور 
ش��ايد هيچ اتفاق��ي درحال حاضر همانن��د تصميم گيري 
درخصوص سياست هاي پولي كشور و حتي رونمايي از يك 
واح��د پولي جديد نتواند كارا عمل كند و بايد عنوان نمود 
ك��ه كاهش قدرت خريد پول مل��ي مربوط به چند كاالي 
خاص نيست كه با نخريدن آن چند كاال ابزاري قوي جهت 
كاهش قيم��ت اعمال كرد بلكه مربوط به تمامي كاالهاي 
موج��ود در بازار ازجمله كاالهاي اساس��ي بوده و پرواضح 
اس��ت كه نمي توان هيچ كااليي خري��داري نكرد به اميد 
آنكه همه كاالها قيمت شان پايين تر بيايد چراكه نخريدن 
كليه كاالها زمينه هاي داللي وس��يع را گسترش داده و در 

بلندمدت به زيان اشتغال و توليد ملي نيز خواهد بود. 

يادداشت
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دانشوفن10
افزايش ۴۰ درصدي قيمت 

گوشي و واكنش وزير 
مهر| وزير ارتباطات از پيگيري داليل افزايش قيمت 
گوش��ي موبايل خب��ر داد و گفت: ام��كان اعالم گزارش 
اختصاص ارز به گوشي هاي وارداتي فراهم شده و تخلفات 

صورت گرفته قابل پيگيري است. 
به دليل ثبت س��فارش گوشي موبايل با ارز آزاد طي 
يك ماه گذش��ته قيمت اي��ن كاال در ب��ازار ايران حدود 
۴۰درص��د افزايش يافت. در اي��ن زمينه رييس اتحاديه 
دس��تگاه هاي مخابراتي دليل گراني ۳۰ت��ا ۴۰درصدي 
قيمت گوش��ي موباي��ل را تخصيص نيافت��ن ارز دولتي 
به واردكنن��دگان اعالم كرد و گف��ت: بازرگانان به جاي 
واردات رسمي، گوشي مسافري مي آورند. در همين حال 
كاربران تلفن همراه در شبكه اجتماعي توييتر با اعتراض 
به افزايش قيمت گوش��ي از وزير ارتباطات خواستند كه 
در اي��ن زمينه توضيح دهد. به اعتق��اد كاربران، با وجود 
اجراي طرح رجيس��تري و حذف قاچ��اق از بازار موبايل 
و نيز واردات قانوني گوشي، انتظار مي رفت گوشي ارزان 
شود اما درحال حاضر قيمت گوشي هزار دالري در بازار 
ايران به ۱۰ميليون تومان رس��يده اس��ت. در اين زمينه 
محمدجواد آذري جهرمي در توئيتر نوش��ت: انتقاد وارد 
اس��ت و هفته گذش��ته پيگيري هاي��ي در اين خصوص 
داشته ام. وزير ارتباطات خاطرنش��ان كرد: اكنون امكان 
شفاف س��ازي و گزارش اختص��اص ارز در مدت اخير، به 
همه گوش��ي هاي وارد ش��ده در كش��ور به وجود آمده و 
در همين هفته عملياتي خواهد شد. وي افزود: تخلفات 

صورت گرفته نيز قابل پيگيري است. 

ارزش »بيت كوين« به كمترين 
سطح ۴ ماه اخير رسيد

رويترز| با افزايش س��ختگيري ها نسبت به ارزهاي 
مجازي در ژاپ��ن، روند كاهش ارزش بي��ت كوين براي 

چهارمين هفته متوالي ادامه يافت. 
ارزش بيت كوين در معامالت بازار »بيت اس��تامپ« 
ب��ه ۶۰۸۵.۵۹ دالر رس��يد كه پايين ترين س��طح از ماه 
فوريه محسوب مي شود و اكنون با رسيدن به سطح زير 
۶۰۰۰ دالر فاصله ي��ي ندارد. بيت كوين از ابتداي س��ال 
۲۰۱۸ تاكن��ون ۵۶ درصد ارزش خود را از دس��ت داده 
اس��ت. آژانس خدمات مالي ژاپن روز گذش��ته به برخي 
از بزرگ ترين بازارهاي ارز مجازي اين كش��ور دستور داد 
كه شفافيت مالي خود را براي مقابله با پولشويي افزايش 
دهن��د. يكي ديگر از ديگر عوامل موثر بر اين اتفاق هك 
شدن يكي از بازارهاي ارز مجازي در كره جنوبي و سرقت 
۳۱.۵ميلي��ون دالر از دارايي هاي آن بود. س��اير ارزهاي 
مج��ازي نيز تا پايان معامالت هفتگ��ي با كاهش ارزش 
مواجه شدند؛ اترتيوم- دومين ارز مجازي مهم جهان- با 
كاهشي ۱۰درصدي مواجه شد و به ۴7۲.۹۹دالر رسيد 
و ريپل- سومين ارز مجازي مهم نيز 7درصد ارزش خود 
را از دست داد و به ۰.۴۹دالر رسيد. موسسه »فاندزترات 
گلوبال ادوايزرز« در توضيح تداوم كاهش ارزهاي مجازي 
گفته اس��ت جريانات ورودي امسال به بازارهاي ارزهاي 
مجازي كافي نبوده اس��ت. به دليل نگراني هاي امنيتي و 
آينده نامطمئن ارزهاي مجازي تمايل به سرمايه گذاري 

در آنها كاهش يافته است. 

»خدمات اعتماد و ايمني« 
براي رفاه كاربران

سي نت| توييتر سيستمي جديد را براي حمايت از 
كاربران خود و حذف آزار و اذيت هاي مختلف خريداري 

كرد كه تا ماه آينده به بهره برداري مي رسد. 
توييتر »خدمات اعتماد و ايمن��ي« )Smyte( را در 
روز پنج شنبه خريداري كرد. سيستمي كه قرار است يك 
دژ مس��تحكم در برابر افراد مزاحم ايجاد كند. توييتر را 
مي توان يك پلتفرم كامال عالي دانست. كاربران مي توانند 
در توييتر اخبار را دنيال كنند، با دوستانش��ان گفت وگو 
كنند و س��رگرم شوند. اما با همه اين ويژگي هاي مثبت، 

توييتر حداقل چند مشكل كوچك دارد. 
ب��راي مثال برخي از مش��كالت باعث سوءاس��تفاده 
كاربران از فضاي مجازي براي برخي رفتارهاي نادرست 
مي ش��وند. رفتارهايي مثل نژادپرس��تي و اش��اعه برخي 
موج هاي ضدفرهنگ��ي و غيراجتماعي. توييتر براي حل 
اين مش��كالت از هوش مصنوعي كمك گرفته، گرچه به 

نظر مي رسد هوش مصنوعي هميشه پربازده نيست. 
 اين غول رس��انه هاي اجتماعي در قالب يك پس��ت 
وبالگ��ي اعالم ك��رد كه )Smyte( يك ش��يوه جديد را 
به ارمغان آورده اس��ت كه شركت ها را با ابزارهايي براي 
كاهش ترافيك، اسپم، آزار و بهبود امنيت، فراهم مي كند. 

 قابليت جديد »بينگ«
شبيه به »گوگل  لنز« خواهد بود

مايكروسافت| به تازگي موتور جست وجوي بينگ 
اي��ن ام��كان را براي كاربران��ش فراهم كرده ت��ا بتوانند 
ب��ا اس��تفاده از دوربين گوش��ي هاي هوش��مند خود به 

جست وجوي تصويري بپردازند. 
از آنجا كه غول هاي تكنولوژي همواره در يك مسابقه 
ماراتن و رقابت تنگاتنگ براي عرضه و توس��عه امكانات، 
سرويس ها و قابليت هاي جديد هستند و با يكديگر رقابت 
مي كنند، از سويي ديگر هم گوگل به فراگير بودن امكانات 
جست وجويش معروف است، مايكروسافت نمي تواند در 

برابر امكانات موتور جست وجوي گوگل بي تفاوت باشد. 
مايكروس��افت ب��ه تازگ��ي ام��كان جس��ت وجوي 
تصوي��ري)Visual search( را ب��ه پلت ف��رم موت��ور 
جست وجوي بينگ افزوده است تا كاربران اين سرويس 
بتوانند با بهره مندي از دوربين گوش��ي هوشمند خود به 
جست وجوي تصاوير موردنظر خود بپردازند. در صورتي 
كه كاربران عكس را در اين پلت فرم جس��ت وجو كنند، 
لينك ه��اي مربوط��ه درباره عكس مذكور ب��راي آنها به 
نمايش درخواهد آمد. به عنوان مثال، شما قادر خواهيد 
ب��ود از منظره روب��روي خود عكس گرفت��ه و اطالعات 
گردش��گري و مسافرتي آن را توسط موتور جست وجوي 
بينگ دريافت و مشاهده كنيد. شما همچنين مي توانيد از 
هر وسيله مورد استفاده خود در منزل، محيط كار، خيابان 
و فروشگاه نيز عكس گرفته تا بتوانيد اطالعات موردنياز 
خود را راجع به نام برند، قيمت، جنس و س��اير داده هاي 

ثبت شده در آن به دست آوريد. 

اخبار

با وجود مسدود شدن 

70درصدكاربرانازتلگراممهاجرتنكردهاند
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

 از دي ماه س��ال گذش��ته بود ك��ه بحث فيلتر 
ش��دن تلگرام در محافل خبري و از سوي كاربران 
به گوش مي رسيد،  بعد از همه گير شدن اين خبر 
براي مدتي تلگرام فيلتر ش��د،  اما اين فيلتر شدن 
زياد طول نكش��يد و تقريبا بعد از گذشت ۲ هفته 
تلگرام در دس��ترس كاربران قرار گرفت،  در حالي 
كه بس��ياري به ادامه كار تلگرام خوش��بين بودند 
خبر رس��يد كه تلگرام تا پايان فروردين ۹7 فيلتر 
مي شود و از دسترس كاربران ايراني خارج مي شود 
و اين خبر با مصاحبه رييس كميسيون امنيت ملي 
در مجلس و به دنبال آن بخشنامه دولت مبني بر 
استفاده نكردن از تلگرام در دولت،  كاربران را نگران 
كرد و مشخص شد كه مسدود شدن تلگرام كامال 

جدي است. 
سرانجام در روزهاي ابتدايي ارديبهشت ماه سال 
جاري شركت زيرساخت از كاهش كيفيت تلگرام 
خبر داد و استفاده اين پيام رسان از CDN در ايران 
لغو شد و اين امر باعث كندي در بازكردن تصاوير و 
ويدئوهاي تلگرام شد. درروز نهم ارديبهشت تلگرام 
از دسترس خارج ش��د و همه گمان به فيلترينگ 
بردند اما بعدا مشخص شد مشكل از سمت تلگرام 
بوده و پاول دوروف اعالم كرد برق آمس��تردام رفته 
است و سرورها بيش از حد داغ شده اند. اما سرانجام 
در ۱۱ ارديبهش��ت و به دستور قوه قضاييه تلگرام 

فيلتر و از دسترس كاربران خارج شد. 
وزير ارتباط��ات هم تلويحاً اي��ن خبر را تاييد 
كرد و در توييتر خود نوشت: دسترسي شهروندان 
به مناب��ع اطالعات، توقف ناپذير اس��ت؛ هر چند 
استفاده از يك نرم افزار متوقف شود. نرم افزارهاي 
بديل، شناس��ايي و جري��ان آزاد اطالعات، مجدداً 
فعال و در گردش خواهد بود. اين خاصيت و الزمه 
دسترس��ي آزاد ب��ه اطالعات در عص��ر ارتباطات 
اس��ت. وي همچنين نوش��ت فناوري، به خودي 
خود، نه مجرم اس��ت نه مفسد و نه منحرف؛ اين 
بش��ر است كه با اس��تفاده نادرست از آن، جرم يا 
فس��اد در فضاي زندگي مجازي را ترويج مي كند؛ 
چندان كه در فضاي واقعي نيز چنين مي كند كه 

امريست گريزناپذير و علي حده. 

وي همچنين نوش��ت كه توس��عه فناوري نيز 
پيوسته و توقف ناپذير است، چرا كه مكث در اين 
مسير پرجنب و جوِش اليتناهي، آنهم در روزگار 
سرعت تكنولوژي، بس سخت و مستصعب است 
و خ��ود تحريمي از دني��اي نوين عقب ماندگي را 

به دنبال خواهد داشت. 
حال در حالي ك��ه تقريبا ۲ ماه از فيلتر تلگرام 
مي گذرد به نظر مي رس��د هنوز بسياري از كاربران 
تلگرام را ترك نكرده اند و با فيلتر شكن بدون مشكل 
به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند، در اين خصوص 
دبيركارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه روز 
گذشته در صفحه شخصي خود در سروش نوشت: 
وزارت ارتباطات برخالف دستور قضايي با حمايت 
از دو فيلترش��كن، دسترس��ي كاربران را به تلگرام 
فراهم كرد و به نظر مي رس��د عل��ت عدم اعتراض 

مدير تلگرام به فيلتر همين موضوع است. 

خرم آب��ادي، دبي��ر كارگروه تعيي��ن مصاديق 
محتواي مجرمان��ه مي گويد، هاتگ��رام و طالگرام 
۲ فيلترش��كن داخل��ي با مديريت واحد هس��تند 
كه بط��ور غيرقانوني و برخالف دس��تور قضايي با 
امكانات وزارت ارتباطات دسترس��ي كاربران ايراني 
را به ش��بكه اجتماعي فيلتر ش��ده تلگ��رام فراهم 
مي كنند. به نظر مي رس��د يك��ي از عللي كه مدير 
تلگرام به فيلتر آن در ايران اعتراض نكرد، اين است 
كه برخي از مس��ووالن فضاي مجازي كشور اجازه 
دادند هاتگرام و طالگرام فيلتر تلگرام را دور بزنند 
و مانع از مهاجرت 7۰ درصد كاربران ايراني به پيام 

رسان هاي داخلي شوند. 
خرم آبادي نوشت: با توجه به سواالت متعددي 
ك��ه خبرن��گاران در م��ورد ماهي��ت دو نرم اف��زار 
»هاتگ��رام« و »تلگ��رام طاليي« مط��رح كرده اند 

مطالب ذيل جهت آگاهي اعالم مي شود. 

هاتگرام و طالگرام پيام رس��ان نيس��تند. آنها 
در واقع دو فيلتر ش��كن داخلي با مديريت واحد 
هس��تند كه بطور غيرقانوني و بر خالف دس��تور 
قضايي با امكان��ات وزارت ارتباطات دسترس��ي 
كاربران ايراني را به ش��بكه اجتماعي فيلتر شده 

»تلگرام« فراهم مي كنند. 
بنظر مي رس��د يكي از علل��ي كه مدير تلگرام 
به فيلت��ر آن در ايران اعتراض نكرد، اين اس��ت 
كه برخ��ي از مس��ووالن فضاي مجازي كش��ور 
اج��ازه دادند هاتگرام و طالگ��رام فيلتر تلگرام را 
دور بزنن��د و مانع از مهاجرت 7۰ درصد كاربران 
ايراني به پيام رس��ان هاي داخلي ش��وند و از اين 

طريق براي تلگرام زمان خريده اند. 
بع��د ازفيلتر تلگرام حدود ۳۰درصد كاربران آن 
فعالي��ت خود رابه پيام رس��ان هاي داخلي منتقل 
كرده ان��د. اگر امكانات و پهناي باندي كه در اختيار 

هاتگرام و طالگرام گذاشته شده به پيام رسان هاي 
داخلي داده شود، قطعا آنها خدماتي بهتر از تلگرام 

به مردم عرضه خواهند كرد. 
در حال حاضر با وجود اينكه امكان جايگزيني 
كام��ل پيام رس��ان هاي داخلي به ج��اي تلگرام 
وج��ود دارد و ب��ا وج��ودي كه پيام رس��ان هاي 
داخلي توان ارائه خدمات به همه كاربران ايراني 
را دارند، برخي از مسووالن فضاي مجازي كشور 
نگاه مأيوس��انه به توان داخل��ي دارند ودر نتيجه 
بج��اي برنامه ريزي براي قطع ي��د كامل تلگرام 
هنوز بدنبال رونق فيلترش��كن هاي داخلي مانند 

طالگرام و هاتگرام هستند. 
در ابت��داي ام��ر قرار ب��ر اين بوده ك��ه فعاليت 
كنترل شده هاتگرم و طالگرام موجبات مهاجرت 
آرام كاربران را به پيام رس��ان هاي داخلي را فراهم 
كند و به محض اينكه تعداد كاربران آنها به حدود 
ده ميليون نفر رس��يد ارتباط آنها با تلگرام قطع و 
كاربران آنها به يك پيام رس��ان قوي داخلي منتقل 
ش��وند. ولي با وجود اينكه هم اكنون تعداد كاربران 
اين دو فيلترشكن به بيش از ۲۶ ميليون نفر رسيده 

تاكنون به اين وعده عمل نشده است. 
 تبلور شبكه ملي اطالعات درگرو تحقق يك يا 
چند شبكه اجتماعي ملي است. اهميت راهبردي 
صنعت توليد و بهره برداري از شبكه هاي اجتماعي 
ملي به لحاظ نقش آن در غني س��ازي ذهن ها، اگر 
مهم تر از صنعت صلح آميز هسته يي نباشد كمتر از 

آن نيست. 
اجازه ادامه فعاليت به فيلتر ش��كن هاي داخلي 
)ه��ات گرام و ط��ال گرام( عالوه بر تبعات س��وء و 
آس��يب هاي فرهنگي، امنيتي و اجتماعي ناشي از 
سلطه بيگانه بر فضاي مجازي كشور باعث نابودي 
پيام رس��ان هاي داخلي و از بين رفتن اين صنعت 
و هزاران ش��غلي اس��ت كه قرار اس��ت در بس��تر 

شبكه هاي اجتماعي داخلي ايجاد شود. 
به نظر مي رس��د حت��ي با فيلتر ش��دن تلگرام 
كاربران ترجيح مي دهند در اين پيام رس��ان باقي 
بمانند و به فعالي��ت خود ادامه دهند،  فعاليتي كه 
هرچند برخي كاربران را به زحمت انداخته اس��ت 
اما به پيام رسان هاي داخلي ترجيح داده مي شود. 

ورج|
 متخصصان در سراسر جهان نگران استفاده از ابزار هوش مصنوعي براي فريب كاربران 

و دستكاري واقعيت هستند. 
يكي از جلوه هاي اين نوع فريبكاري ها استفاده از نرم افزار فتوشاپ براي ايجاد تغييراتي 

فريبنده در واقعيت و گول زدن كاربران است. 
در س��ال هاي اخير عكس هاي دس��تكاري شده توسط فتوش��اپ بارها در اينترنت و 
ش��بكه هاي اجتماعي به اشتراك گذارده ش��ده و از اين طريق ميليون ها نفر فريب داده 
شده اند. اين عكس ها در كنار اخبار جعلي مي توانند براي جريان سازي خبري نيز به كار 
گرفته شوند. با توجه به گسترش نگراني ها در اين زمينه شركت ادوب كه خود نرم افزار 
فتوش��اپ را توليد كرده، ابزار هوش مصنوعي خاص��ي را طراحي كرده كه اگرچه هنوز 
در مراحل اوليه اس��ت اما در آينده خواهد توانس��ت هر گونه دستكاري و تغيير عكس 
با اس��تفاده از فتوشاپ را تش��خيص دهد و جزييات اين دستكاري ها را در معرض ديد 
عالقه مندان قرار دهد. اين ابزار فعال براي شناسايي سه نوع دستكاري در فتوشاپ قابل 
استفاده است. در حالت اول اين ابزار قادر است تشخيص دهد چگونه اجزا و مولفه هاي 
دو عكس با يكديگر تركيب شده اند تا عكس تازه يي خلق شود. در اين صورت اجزاي كپي 
و چسبانده شده مشخص مي شوند. حالت دوم به شناسايي موارد كپي شده از عكسي به 
عكس ديگر يا تكرار و انتقال بخش هايي از يك عكس در همان عكس اختصاص دارد. در 
مواردي از اين روش براي افزايش جمعيت افراد موجود در يك عكس استفاده مي شود. 
در حالت سوم هم ابزار هوش مصنوعي يادشده مشخص مي كند چه بخش هايي از يك 

عكس با استفاده از فتوشاپ از آن حذف شده اند. 

ديلي ميل| 
محققان دانش��گاه ميشيگان ركورد س��اخت كوچك ترين رايانه جهان را شكسته و 

نمونه يي عملياتي به طول ۰.۳ميلي متر ساخته اند. 
دانش��گاه ميشيگان ركورد شركت اي بي ام براي ساخت كوچك ترين رايانه جهان را 

شكستند. آنها رايانه يي را با طول ۰.۳ميلي متر ساخته اند. 
ب��ه گفته محققان اين ميكرو درايو از يك دانه برنج كوچك تر اس��ت. البته محققان 
دانشگاهي مطمئن نيستند كه بتوان اين دستگاه را رايانه خواند زيرا به محض قطع برق 
تمام برنامه نويسي و تاريخ هاي آن پاك مي شوند. ديويد بالئوو، محقق ارشد پروژه ساخت 
اين سيستم مي گويد: هنوز مطمئن نيستيم كه بتوان اين دستگاه ها را رايانه ناميد. آمار 
اين دس��تگاه ها حداقل قابليت عملكرد ملزوم را دارند. به هرحال اي بي ام در ماه مارس 
اي��ن رايانه يك در يك ميلي متري را به عنوان Think ۲۰۱۸ رونمايي كرد. قبل از آن 
كوچك ترين رايانه جهان يك دستگاه Michigan Micro Mote در ابعاد ۲ در ۲ در 
۴ ميلي متر بود كه قابليت حفظ برنامه و اطالعات حتي هنگام خاموش بودن را داشت. اما 
دستگاه جديد دانشگاه يك دهم رايانه يي بي ام و چنان كوچك است كه حتي آنتن هاي 
راديويي معمول را نيز ندارد. در عوض اطالعات را به وسيله نور دريافت و منتقل مي كند. 
همچنين يك ايستگاه كوچك، نور را براي برنامه ريزي و دريافت اطالعات فراهم مي كند.  
بالئ��و در اين ب��اره مي گويد: ما به طور كل��ي بايد با روش هايي جديد م��دار را طراحي 
مي كرديم كه به برق كمتري نياز داشته باشد و همزمان قابليت تحمل نور را نيز داشته 
باش��د. نور منتشر شده از دستگاه مركزي و همچنين از ال اي دي اين دستگاه كوچك، 

مي تواند امواجي در مدارهاي كوچك ايجاد كند. 

سي نت| 
جام جهاني، باعث شده امار بازديد و استفاده از مترجم گوگل افزايش پيدا كند. در 

اين ميان نرخ عالقه به زبان روسي نيز ۳۰درصد رشد ثبت كرده است. 
بسياري از افراد عادت دارند براي راه انداختن امور روزمره از مترجم گوگل استفاده 
كنند. اما به نظر مي رس��د آغ��از جام جهاني در چگونگي اس��تفاده از مترجم گوگل 

بي تاثير نبوده است. 
براساس آمارهاي جديد، نرخ استفاده از زبان روسي تا ۳۰درصد رشد داشته و در 
اين ميان محبوب ترين كلماتي كه معادل روسي آنها جست وجو شده را مي توان »جام 

جهاني« و »ورزشگاه« دانست. 
به گفته گوگل، طرفداران فوتبال به ش��دت در تالش هس��تند براي ارتباط با افراد 
محلي روس��يه از مترجم گوگل كمك بگيرند. جالب اس��ت بداني��د اغلب كاربران از 
نس��خه موبايلي مترجم گوگل استفاده كرده اند. اما نرخ جست وجو ها هم در نوع خود 
جالب اس��ت. واژه »جام جهاني« )با افزايش ۲۰۰درصدي( و »استاديوم« )با افزايش 
۱۳۵درصدي( ركورد دار شده اند. اما شايد خالي از لطف نباشد كه بدانيد اهالي كدام 
كشور بيشتر از مترجم گوگل كمك گرفته اند. بسياري از ترجمه ها به زبان اسپانيايي 
ب��وده و تعداد آنها ۲برابر ديگر زبان هاس��ت. در مرحله بعدي زبان عربي قرار دارد كه 
س��همي ۴۰درصدي را در اختي��ار دارد. در ترجمه گوگل ۱۰۳زبان زنده دنيا موجود 

است كه مسافرين مي توانند براي برقراري ارتباط آسان تر استفاده كنند. 
در اوايل ماه جاري گوگل يك بروز رس��اني انجام داد كه كاربران را قادر مي س��ازد 

ترجمه ها را بدون اتصال به اينترنت انجام دهند. 

فاششدندستكاريعكسباهوشمصنوعي افزايشبازديدازمترجم»گوگل«درجامجهانيساختكوچكترينرايانهجهان

دريچه زاويهرويداد

اينديپندت| دادگاه فدرال اس��تراليا اپ��ل را تحت تاثير عدم 
خدمت رس��اني و اطالع رس��اني درس��ت درباره تعمير آيفون هاي 
معي��وب و ب��روز Error ۵۳ در اي��ن محص��والت ب��ه پرداخت 

7.۶ميليون دالر جريمه محكوم كرد. 
دادگاه فدرال استراليا براي حفاظت از حقوق مصرف كنندگان 
در اين كشور، شركت امريكايي اپل را به دليل عدم اطالع رساني 
درست و به موقع در زمان تعمير دستگاه هاي معيوب و مشكل دار 
آنه��ا، ۶.7 ميليون دالر جريم��ه كرد. مقام��ات قضايي در اين 
دادگاه بر اين باورند كه كوتاهي و سهل انگاري اپل درباره تعمير 
 »Error 53 « دستگاه هاي آيفون و آي پد موجب بروز اختالل
ش��ده و بدين ترتيب حقوق مصرف كنندگان استراليايي از سوي 
اپل نقض شده است. اين اختالل براي نخستين بار در اوايل سال 
۲۰۱۵ ميالدي در برخي از گوش��ي هاي آيفون ۶ رويت ش��د و 
اوايل س��ال ۲۰۱۶ كه خسارات بس��يار زياد و جبران ناپذيري را 
براي كاربران محصوالت اپل در اين كش��ور ايجاد كرد، موضوع 
نقض حق مصرف كنندگان رسانه يي شد و دادگاه فدرال استراليا 
ظرف مدت دو سال، فهرس��تي از تمام محصوالت مذكور تهيه 
كرد. اين خطا و اختالل كامال گوش��ي هاي هوش��مند آيفون و 
آي پد را از لحاظ س��خت افزاري از كار مي اندازد، به گونه يي كه 

برخ��ي از كارب��ران گفته بودند، در ص��ورت تعمير دكمه اصلي 
ي��ا هوم گوش��ي، اي��ن خطا ظاهر مي ش��ود و گوش��ي عمال از 
دس��ترس خارج ش��ده و از بين رفته اس��ت. اپل در واكنش به 
اين مساله، ضمن تاييد مشكل مذكور، آن را مربوط به سيستم 
امنيتي تش��خيص هويت و شناسايي چهره دستگاه عنوان كرد. 
كميسيون ACCC استراليا در بيانيه يي اعالم كرد كه براساس 
قوانين و مقررات مربوط به حقوق مصرف كننده در استراليا، در 
صورت مش��كل پيدا كردن محصوالت، ش��ركت سازنده موظف 
اس��ت محصوالت مذكور را تعمير كند و در صورت خراب شدن 

يا عدم تعمير آنها به پرداخت جريمه محكوم مي شود.

گيزمودو| فيس بوك درحال كار روي ابزاري جديد اس��ت كه 
مي تواند نرخ وقت گذراني كاربران در فضاي مجازي را مش��خص 
كند. فيس��بوك در حال كار روي ابزاري جديد است كه مي تواند 

نرخ وقت گذراني كاربران در فضاي مجازي را مشخص كند. 
براي بسياري از كاربران پلتفرم هاي مجازي، وقت گذراني هاي 
بي مورد چندان محسوس نيس��ت. درواقع زمان صرف كردن در 
ش��بكه هاي اجتماعي باعث مي ش��ود، كارب��ران از محيط اطرف 
خود جدا ش��وند. اما همين فارغ شدن از محيط اطراف مي تواند 
باعث ش��ود هزينه هاي اينترنت فرد س��ر به فلك بگذارد. بر اين 
اساس اين غول رسانه هاي اجتماعي نوعي ابزار رديابي زمان را به 
س��رويس هاي خود مي افزايد. اين سرويس جديد مي تواند مدت 
زماني كه كاربر در فيس بوك صرف مي كند به س��رعت مشخص 
كند. اين ابزار موسوم به »وقت شما در فيس بوك«است كه فعال 
براي سيس��تم هاي اندرويدي و بطور موقت رونمايي شده است. 
اين س��رويس مدت زمان صرف ش��ده در فيس��بوك را طي بازه 
زماني 7روز گذشته نش��ان مي دهد. افزون بر اين كاربر مي تواند 
ميانگين مصرف اينترنت 7روز گذش��ته خود را نيز مشاهده كند. 
در ضم��ن اين ابزار به كاربر اجازه مي دهد محدوديت زماني خود 
را تنظيم كند و البته به يادآوري برخي موارد به شما مي پردازد. 

جالب تري��ن بخ��ش ماجرا اين اس��ت كه احتماال اي��ن افزونه به 
بخش��ي نيز مجهز خواهد بود كه ب��ه كاربران مي گويد چه مدت 
از زمان خود را صرف رصد زندگي ديگران مي كنند. ش��ايد بتوان 
ش��گفتي بزرگ اين ابزار جديد فيس بوك را همين رديابي زماني 
كاربر و بررس��ي مدت زمان آنالين بودن دانست. گرچه پيش از 
اي��ن نيز نرم افزارهاي اپ��ل و گوگل نرم افزار ردياب��ي زمان را در 
به روزرس��اني هاي آينده سيستم عامل هاي گوشي هاي هوشمند 
خود معرفي كرده اند اما اين پلتفرم اجتماعي برنامه هايي منحصر 
به ف��رد براي كاربران خواهد داش��ت. بايد منتظر ب��ود و ديد با 
رونمايي رسمي از اين افزونه كاربران چه واكنشي خواهند داشت.

افزونهجديد»فيسبوك«معرفيشد:وقتگذرانيبيهودهممنوعدادگاهفدرالاستراليا»اپل«راجريمهكرد
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چهره هاي استاني

اصيلترين»عاشيقها«دراروميهاند
اروميه| رييس ح��وزه هنري آذربايجان غربي گفت: 

موسيقي عاشيق جزو ميراث ناملموس اروميه است. 
احد هوشمند با اشاره به اهميت هنر عاشيق افزود: هنر 
عاش��يق جزو ميراث ناملموس اروميه است كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد. هوش��مند با اشاره به اينكه اصيل ترين 
عاش��يق ها در اروميه زيست مي كردند، تصريح كرد: هنر 
موسيقي عاشيق تنها هنري است كه به نام اروميه ثبت 
ملي شده اس��ت. رييس حوزه هنري آذربايجان غربي با 
اشاره به اينكه موسيقي عاش��يق يك موسيقي فولكلور 
است، اظهار كرد: نحوه آموزش اين هنر به صورت تجربه 
و همراهي با اس��تاد بوده و سينه به سينه به هنرمندان 
عاش��يق امروز رسيده است. او با اشاره به اينكه در استان 
نزديك به 100نفر عاش��يق وجود دارد، خاطرنشان كرد: 
عالوه بر اروميه در ماكو، سلماس، نقده، مياندوآب و خوي 

هنرمند عاشيق فعاليت دارند. 
هش�داردرخصوصمصرفشيرخشكهاي

قاچاقآلوده
كرمان| دبير كميس��يون برنامه ري��زي، هماهنگي 
و نظ��ارت بر مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز اس��تان كرمان 
درخص��وص مصرف شيرخش��ك هاي قاچ��اق آلوده با 
 Picto، Milumel، Celia، تج��اري  نش��ان هاي 
Lactel هش��دار داد. ابراهي��م ش��هرياري با اش��اره به 
اينك��ه طبق اعالم س��ازمان غذا و دارو، شيرخش��ك با 
 lactalis Nutrition نش��ان هاي تج��اري ش��ركت
 Picto، Milumel، Celia، Lactel ش��امل Sante
فاق��د مج��وز ترخي��ص و مصرف هس��تند درخصوص 
مصرف اين شيرخش��ك ها هش��دار داد و اف��زود: پس 
 از ارس��ال ش��كايت ها از نقاط مختلف جهان، ش��ركت

lactalis Nutrition Sante اواخ��ر س��ال2017 
مي��الدي اق��دام ب��ه فراخوان��ي 12ميلي��ون باكس از 
محصوالت خ��ود از بيش از 50 كش��ور جهان)ازجمله 
چين، كش��ورهاي عربي حاش��يه خليج فارس، تركيه، 
پاكستان، افعانستان، عراق و...( نموده است كه با عنايت 
به وجود حاش��يه س��ود باال در خريد محصوالت آلوده 
و عرضه غيرقانوني در س��اير كش��ورها احتمال قاچاق 
محصوالت از ساير كشورها به داخل كشور وجود دارد. 
مت�روگراننش�د؛ب�ارهزين�هوبدهيها

سنگيناست
اصفه�ان| اليحه افزايش قيمت بليت قطار ش��هري 
اصفهان از هفتصد به هزار تومان، پيش��نهادي بود كه در 
سي و هفتمين جلسه علني شوراي شهر اصفهان مطرح 

شد اما به تصويب شوراي شهر نرسيد. 
مترو سريع ترين، ارزان ترين و ايمن ترين وسيله حمل 
و نقل در اصفهان اس��ت كه استفاده از آن سهولت تردد 
م��ردم و كاهش آلودگي هوا را ب��ه دنبال دارد. به همين 
دليل با تاكيد ش��هردار اصفهان خط يك مترو در پايان 
سال 96 تكميل شد و خط دو قطار شهري نيز در راستاي 
افزايش سطح خدمات و جلب رضايت بيشتر شهروندان 
اصفهاني درحال احداث است؛ همچنين تالش مديريت 
ش��هري رساندن س��رفاصله هاي زماني مترو به دو و نيم 
دقيقه و نزديك كردن آن به استانداردهاي جهاني است. 
به گفته مديرعامل سازمان قطار شهري، قطار شهري 
اصفهان هم اكنون ۴6ميليارد تومان بدهي ثبت شده دارد. 
با اين همه توسعه مترو به عنوان محور حمل و نقل پاك 
از دغدغه هاي مهم مديريت شهري است. مرتضي طهراني 
مي گوي��د: درحال حاضر جابه جايي هر مس��افر در مترو 
5500 تومان براي ش��هرداري هزينه دارد و اين درحالي 
اس��ت كه كمتر از 10درصد اين هزينه در قالب بليت از 

شهروندان دريافت مي شود. 
افزاي�شپروازهايفرودگاهدزفولبهتهران

ومشهد
اه�واز| تعداد پروازهاي ف��رودگاه دزفول به مقصد 

تهران و مشهد افزايش يافت. 
محمد بخش��ي گف��ت: از دوم تير م��اه با همكاري 
شركت آتا، افزايش پروازهاي فرودگاه دزفول هواپيمايي 
در ط��ول هفته 5 پرواز از دزف��ول به تهران و بالعكس 
انجام مي شود. پرواز جديد شركت هواپيمايي آتا ساعت 
18:30دقيقه امروز از تهران به مقصد دزفول و س��اعت 
20:30دقيق��ه از دزفول ب��ه تهران انجام مي ش��ود. او 
ادام��ه داد: پرواز دزفول به ته��ران و بالعكس از طريق 
اين شركت هواپيمايي در روزهاي يك شنبه، سه شنبه، 
چهارش��نبه و جمعه ني��ز انجام خواهد ش��د. فرودگاه 
دزفول تنها فرودگاه ش��مال استان خوزستان است كه 
نقش مهمي در جابه جايي مس��افر از شهرهاي دزفول، 
شوش، انديمشك، گتوند و شوشتر به مقصد تهران دارد.

ارائهبستههايجديداينترنت
درطرحتابستانههمراهاول

با آغاز فصل تابستان، همراه اول از ارائه بسته هاي 
جديد و متنوع اينترنت نوترينو خبر داد. 

ب��ه گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
سيار ايران، همراه اول در طرح جديد خود، بسته هاي 
متنوع اينترنت براي اس��تفاده مش��تركين دايمي و 
اعتباري در فصل تابستان ارائه مي دهد. در اين طرح 
برخي از بسته هاي روزانه، هفتگي و ماهانه همراه اول 
به مناس��بت فرارسيدن فصل تابستان تغيير كرده يا 
حذف ش��ده اند. در صورتي كه در تاريخ اجراي طرح، 
مشترك هر يك از بسته هاي طرح قبلي را رزرو خود 
داشته باشد، پيش��نهاد رزرو بسته متناظر را دريافت 
خواهد كرد. همچنين مشتركين مي توانند جهت لغو 
تمديد خودكار كد #8*100* يا جهت تغيير بسته 
پيشنهاد شده كد #23*100* را شماره گيري كنند. 
زمان ارائه اين بس��ته ها از 3 تيرم��اه لغايت پايان 
تابستان 97 اعالم شده است. همراه اولي ها مي توانند 
براي كسب اطالعات بيش��تر در خصوص بسته هاي 
جديد و نحوه خريد آنها به پرتال اين اپراتور به نشاني 

www.mci.ir مراجعه كنند.

اخبارشهرستانها

ويژه

رييسسازمانبازرسيكلكشوردربازديدازايرانخودرو:

موضوع احتكار مربوط به شركت ايران خودرو نيست

تعادلازيكروزدرخيابانفردوسيوروايتهايمردميازبازارارزگزارشميدهد

شيوهتازهدورزدنقوانين

قاض��ي س��راج در بازديد از خط��وط توليد 
ايران خ��ودرو اعالم كرد: موض��وع احتكار براي 
ايران خودرو نبوده و براي س��اير توليد كنندگان 
نيز بررسي هايي انجام ش��ده كه به زودي نتايج 

آن را اعالم مي كنيم. 
به گ��زارش »تعادل« به نق��ل از ايكو پرس، 
رييس س��ازمان بازرسي كل كش��ور در حاشيه 
بازدي��د از خط��وط تولي��د ايران خ��ودرو گفت: 
از زم��ان التهاب ب��ازار در دو بخش خودروهاي 
داخلي و خارجي سازمان بازرسي حضور مستمر 
داش��ته و با ارتباط مس��تقيم با مديرعامل گروه 
صنعتي ايران خودرو درباره قيمت هاي حاش��يه 

بازار تصميماتي اتخاذ شد. 
قاضي سراج با تاكيد بر اينكه سودهاي حاشيه 
بازار به جيب دالل مي رود و نه خودروساز گفت: 
در اين ميان خودرو س��ازان ب��ا افزايش ظرفيت 
تولي��د برخي محص��والت، برنامه ه��اي فروش 
متنوعي را اجرا كرده اند. همچنين بايد دس��ت 

دالالن و سودجويان را از بازار كوتاه كنيم. 
او اف��زود: م��ا در بخش ه��اي مختل��ف وارد 
ش��ديم تا طبق فرمايش��ات مقام معظم رهبري 
هم از توليد داخل حمايت كنيم تا توليد داخل 

افزايش يابد و كارگران فعال باشند. 
وي اف��زود: در روزه��اي اخير قيم��ت بازار 
كاهش قابل توجهي داشته اما اين موضوع كافي 
نيست. قاضي سراج با بيان اينكه خودرو وسيله 
امرار معاش به حس��اب مي آيد، گفت: كارگران 
جوان و توانمن��د ايران خودرو هم گفتند كه در 
سه ش��يفت كار مي كنند، از سويي ديگر سايت 

ف��روش ايران خودرو ب��از ب��وده و برنامه فروش 
اجرا مي ش��ود و اين روند ادام��ه دارد. او افزود: 
با ايران خودرو تواف��ق كرديم كه خودروها را به 
دس��ت مصرف كننده واقعي برسانند و عملكرد 

نمايندگي ه��ا را هم كنترل كنن��د تا خودرو به 
دس��ت عوامل بره��م زننده تعادل بازار نرس��د. 
ريي��س س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور تاكيد 
ك��رد: حمايت از توليد داخل طبق فرمايش��ات 

مقام معظ��م رهبري برعهده همه اس��ت و اگر 
مشكالتي هم وجود داشته باشد آمادگي داريم 
كه به خودروس��ازان كمك كنيم تا ش��رايط هر 

روز بهتر شود. 

مديرعامل گ��روه صنعتي ايران خودرو نيز در 
اين بازديد با بيان اينكه تعداد توليد در س��ه ماه 
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزايش قابل توجهي داش��ته، گفت: با همكاري 
كارگ��ران خط��وط توليد ظرفي��ت خودروهاي 

پرطرفدار بازار را افزايش داده ايم. 
هاش��م يكه زارع اف��زود: س��از و كاري را در 
برنامه ه��اي فروش به كار گرفته ايم تا خودرو به 
دست مشتري واقعي برسد. وي ممنوعيت صلح 
خودروهاي ثبت نامي و ثبت نام هر كد ملي يك 
دستگاه خودرو را از جمله اين ساز و كارها براي 

حذف بازار سياه دانست.
 مع��اون بازاريابي و فروش ايران خودرو نيز از 
اجراي برنامه فروش براس��اس نياز بازار خبر داد 
و گفت: در عيد فط��ر برنامه فروش خودروهاي 
پرفروش را اعالم كردي��م و در اختيار بازار قرار 
داده اي��م. همچنين براي جلوگي��ري از مراجعه 
م��ردم به بازار س��ياه تمهي��دات الزم را به كار 
گرفته ايم. او نظ��ارت بر عملكرد نمايندگي هاي 
ايران خ��ودرو را از ديگر برنامه هاي فروش خواند 
و گف��ت: از طريق س��ايت اينترنتي محصوالت 
را به فروش مي رس��انيم و برخي مش��تريان كه 
دسترسي به سايت ندارند به نمايندگي مراجعه 
مي كنند و نمايندگي موظف است طبق ظرفيت 

اقدام به ثبت نام كند. 
وي تاكيد كرد: نمايندگي حق دريافت وجه 
اضاف��ه از مش��تري را ن��دارد. خان كرمي گفت: 
قيمت محصوالت مطابق با مصوبه هاي ش��وراي 

رقابت است. 

گروهبنگاهها|
هميشه در سخت ترين روزها كساني هستند كه 
فقط به منافع خودش��ان فكر مي كنند و منافع ملي 
حتي س��ود درازمدت خودش��ان هم ارزش و مالك 
رفتار اقتصاديش��ان نيست. هميش��ه براي دور زدن 
قانون راهي را پيدا مي كنند و از آن منفعت مي برند. 
اگر س��اعتي در ب��ازار ارز و حوالي ميدان فردوس��ي 
چرخ��ي بزنيد، خيل��ي از اين حربه ه��ا را مي بينيد. 
اگرچه بازار اس��ت و سود يك اصل، اما سوداگري به 
يك مش��كل تبديل شده كه در حال بلعيدن اقتصاد 

ملي است. 

افزايشدالرازكجاشروعشد
بازار ارز از س��ال گذش��ته تاكنون فراز و نشيب هاي 
زيادي را پش��ت سر گذاش��ته اس��ت. از مهر 96 روند 
افزايشي نرخ ارز آغاز شد و در دي ماه به اوج خود رسيد 
به طوري  كه ناگهان به نزديك 5 هزار تومان هم رس��يد 
و در اواخر اسفند حتي برخي دالل ها و صرافي ها نرخي 
ب��االي 5هزار توم��ان را اعالم مي كردن��د. وقتي نيروي 
انتظامي اخاللگران بازار را دس��تگير ك��رد، تا حدودي 
قيمت دالر هم سير نزولي پيدا كرد و بساط دالل ها هم 
برچيده شد. بعد از آن هم بانك مركزي به صرافي هاي 
مجاز روزانه ميزان مش��خصي ارز با قيمت متعادل تري 
نس��بت به قبل مي فروخت و اين صراف ها را هم البته 
ملزم به فروش ارزهاي دريافتي به مردم مي كرد. اما بعد 
از سال 97، روند افزايشي دالر ادامه يافت تا اينكه دولت 
براي كنترل نرخ ارز، قيمت ارز را ۴200تومان اعالم كرد 
و با محدود كردن صرافي ها تا حدودي بازار را به دست 
گرفت. هرچند برخي كارشناسان اين را مداخله دولت و 
كنترل دستوري مي دانستند اما ديگر بازار ارز از دست 

دالل ها خارج شد. 

دالالنزيرپوستخيابانخلوت
در روزه��اي پاياني س��ال 96 صرافي هاي ميدان 
فردوس��ي روزهاي شلوغي را پشت س��ر گذاشتند، 
از ميدان فردوس��ي به س��مت چهارراه اس��تانبول و 
پايين تر همه  جا پر از افرادي بود كه دالر به دس��ت 
اي��ن  ط��رف و آن  ط��رف مي رفتند، عده ي��ي هم از 
صبح زود پش��ت صرافي ها صف ايس��تاده بودند. اما 
اين روزها ديگر خبري از آن  همه ش��لوغي و ازدحام 
نيس��ت. حاال ديگر بيش��تر صرافي ها ب��ا كركره هاي 
نيمه باز روز خود را س��پري مي كنن��د يا اينكه روي 
تابلوي اعالم، قيمت هاي برخي صرافي ها بر اس��اس 
آنچه مع��اون اول رييس جمهوري اع��الم كرده نرخ 
خريدوف��روش دالر ۴200تومان ثبت  ش��ده اس��ت. 
ه��ر ي��ك در ويترين هايش��ان اع��الم مي كنند كه 
خريدوفروش ارز ندارند اما اگر مش��تري آشنا بوده يا 
معرفي  شده باشد، هم  ارز دارند و هم خريدوفروش! 
دالالن هم در گوش��ه و كنار خيابان حضور دارند تا 

شايد بتوانند معامله پنهاني داشته باشند. 
خ��ود صرافان مي گويند كه حاال كمتر آدم عادي 
ب��راي خريد دالر و يورو ب��ه اينجا مراجعه مي كند و 
اغلب كس��اني كه تامي��ن ارز آنها از طريق بانك ها با 
مش��كل مواجه است يا نيازش��ان در سياست جديد 

دولت تعريف  نشده براي خريد به بازار مي آيند. 

خريدوفروشنداريم
يك��ي از صرافان ك��ه سال هاس��ت در اينجا كار 
مي كند، مي گويد: وقتي ارز از مهر س��ال قبل شروع 
به گران ش��دن كرد و ناگهان دو، سه ماه بعد به اوج 
خود رسيد، حوادث سال 90 داشت، تكرار مي شد كه 
عده يي س��ودهاي كالن بردند و عده يي هم يك شبه 
ورشكس��ت ش��دند. دوره بي ثباتي كه عمال به ضرر 

اقتصاد تمام ش��د و يكي از دوستان من هم به خاطر 
ضرر كالني كه كرد، سكته كرد. 

ام��ا برخي صرافان ه��م دالالني كه در سراس��ر 
خيابان ديده مي ش��وند را دليل اين گراني مي دانند. 
يكي از آنها مي گويد: اصال نه ما و نه دولت در تعيين 
قيمت دالر نقش��ي نداريم، به نظر مي رسد نرخ دالر 
در كف خيابان تعيين مي شود و براي همين از دست 
دولت خارج مي شود. حاال دولت براي شفافيت بازار 
ديگ��ر به صرافي ها ه��م  ارز نمي ده��د. هرچند اين 
موضوع موجب اعتراض صرافي ها شد اما تا حدودي 
بازار را از دست دالل ها خارج كرده و اكنون روزهاي 
تقريبا آرامي را پشت سر مي گذارد به طوري  كه حتي 
ب��ا اعالم خروج امريكا از برجام، هرچند نرخ دالر در 
بازارهاي مرزي در نخس��تين روز كاري در محدوده 
6390 توم��ان ه��م معامله ش��د، اما دوب��اره دولت 
توانس��ت التهاب بازار را كنت��رل كند و مانع افزايش 
قيمت دالر شود و خريدوفروش هرگونه ارز خارج از 

سيستم بانكي در كشور قاچاق شد. 

سوداگريدالالن
در چنين ش��رايطي كه دولت بازار را از دس��ت 
دالالن خ��ارج كرد، ديگر دالالن ب��ه رقم كم براي 
كارمزد خود قانع نيس��تند و گاهي س��ودهايي كه 
مي گيرند سر  به  فلك مي گذارد. يكي از دانشجويان 
ك��ه ناگزير به ف��روش ارز دولتي خود بوده اس��ت، 
در اي��ن ب��اره مي گويد: من يك قرضي داش��تم كه 
بايد حتما پرداخت مي ك��ردم براي همين تصميم 
به فروش ارز دانش��جويي كردم ح��دود ۴10 دالر 
داشتم كه به  سختي توانستم آنها را به 5هزار تومان 
بفروش��م، اما خودم ديدم كه همان دالر را به كس 

ديگري 6هزار و 300 تومان فروختند. 

 بيش��تر دالل ه��اي خيابان��ي اس��تانبول ح��اال 
بيش��تر يورو معامله مي كنند و اگر آش��نا باشي دالر 
ه��م دارند اما ه��ر يك با يك قيم��ت و انصافي هم 
وج��ود ندارد! يك صراف كه به  ش��دت از داللي بازار 
ارز ناراضي اس��ت، مي گويد: برخ��ي دالل ها هم كه 
ش��اگرد صرافي ها هستند ش��يوه ديگري دارند، آنها 
مش��تري را به بهانه قيم��ت پايين ت��ر از صرافي به 
خيابان مي كشانند و زمان معامله كارمزد باال دريافت 
مي كنن��د، به طوري  كه گاهي حت��ي دالر خريداري 
 ش��ده )بدون آنكه مش��تري متوجه ش��ود( قيمتش 

باالتر از صرافي ها تمام مي شود. 

ارززيارتيدورزدندولتباقاعدهبازار
ب��ا اعالم سياس��ت هاي دولت ب��راي كنترل نرخ 
ارز، صادركنن��دگان مكلف ش��دند دالرهاي حاصل 
از ص��ادرات خود را به بانك ها بس��پارند و در مقابل 
واردكنن��دگان نيز ارز مورد ني��از واردات خود را به 
همي��ن قيم��ت از دول��ت تحوي��ل بگيرند. س��پس 
فهرس��تي از افراد مس��تحق دريافت دالر و س��قف 
دالري ك��ه مي توانن��د دريافت كنند، اعالم ش��د و 
مسافران، زائران، دانش��جويان، اعضاي هيات  علمي 
و برخي گروه هاي كوچ��ك ديگر نيز تكليف خود را 

با ارز رس��مي ۴هزارو200توماني فهميدند. وقتي با 
سياست جديد بانك مركزي، صرافي ها از چرخه نقل 
و انتقاالت ارزي خارج شدند، دالالن راهي براي فرار 
از اين قانون و داشتن ارز پيدا كردند. يكي از دالالن 
درباره تامين ارز براي كساني كه نياز دارند، مي گويد: 
االن يك راه براي خريد ارز دولتي وجود دارد، بليت 
س��فر به عتبات را مي خريم و با ارائه بليت و رواديد 
ارز مس��افرتي مي گيريم ام��ا بعد اين ارز را به قيمت 
آزاد در بازار مي فروش��يم! ب��راي بليت هم گاهي آن 
را به نصف قيمت به مس��افراني كه ارز نمي خواهند، 

مي فروشيم و گاهي هم اصال قيد بليت را مي زنيم. 
يك دالل كه به  ظاهر مش��تري چ��رم از يكي از 
مغازه ه��اي خيابان اس��تانبول اس��ت ه��م همين را 
پيش��نهاد مي دهد و مي گويد: من براي تمام اعضاي 
خانواده توانس��تم با اين راه ارز بگيرم و در بازار آزاد 

بفروشم. 
وقت��ي برخ��ي معامله گ��ران به پيش��واز افزايش 
قيمت رفته و با باال بردن خريدها قيمت را در مسير 
صع��ودي قرار مي دهند يا با رفتاري كه دارند بازار را 
ملتهب مي كنند، در اين ميان كشور و مردم هستند 
كه متحمل هزينه هاي باال مي شوند چون سوداگران 

مبناي همه  چيز را دالر كرده اند.

اصفهان|
ش��هردار اصفه��ان تاكي��د كرد: 
بايد س��ازمان قطار ش��هري اصفهان 
تمركز خ��ود را روي فعاليت خط دو 
به صورت جدي ت��ر معطوف كند تا 
با فعاليت 3  ش��يفته احداث خط دو 

سرعت بيشتري  گيرد. 
ب��ه گ��زارش »تعادل« ب��ه نق��ل از اداره ارتباطات رس��انه يي 
ش��هرداري اصفه��ان، قدرت اهلل ن��وروزي در جلس��ه هيات مديره 
س��ازمان قطارش��هري اصفهان گفت: در آين��ده نزديك با حضور 
يكي از مقامات كش��وري، آيين بهره برداري رسمي فاز سوم خط 
يك قطار شهري اصفهان با 5/5كيلومتر مسير و 6 ايستگاه جديد 
برگزار مي شود عالوه بر تكميل خط شرقي مترو، سرفاصله مرحله 
دوم فاز 3 خط يك در مس��ير آزادي تا صفه به 15دقيقه مي رسد 
و زم��ان مس��افرگيري در كل خط تا س��اعت 21 افزايش خواهد 
يافت. رييس كميس��يون اقتصادي شوراي شهر اصفهان در ادامه 
اين جلسه افزود: مجتمع هاي ايستگاهي خط دوم متروي اصفهان 
با نگاه جديد بايد احداث ش��ود و تعيي��ن تكليف اين موضوع به 
س��رعت عملياتي گردد. نصير ملت تاكيد كرد: بدون شك ارزش 
افزوده مجتمع هاي ايس��تگاهي به ميزان قابل توجهي بر فعاليت 
خط دوم قطارش��هري اثر خواهد گذاشت. مش��اور عالي شهردار 
اصفهان در ادامه اين جلس��ه اظهار كرد: با توجه به اينكه درحال 
حاضر اقدامات نهايي براي برقراري، راه اندازي و فعاليت هاي ديگر 
تونل شرقي در مسير قدس تا آزادي درحال انجام است، خط كامل 
خواهد شد و قطارهاي مترو مي توانند بدون هيچ گونه مشكلي از 
اين قطار استفاده كنند. جواد شعرباف افزود: قرار است كه ساعت 
 بهره ب��رداري در مس��ير آزادي تا صفه كه پيش از اين تا س��اعت

15 بود به ساعت 21 برسد و استفاده مردم از اين حمل و نقل پاك 
به ميزان قابل توجهي افزايش يابد. 

احداثخطدوقطارشهريبا3شيفتكاري
وباسرعتانجامشود

كردستان|
امنيت��ي  و  سياس��ي  مع��اون 
اس��تاندار كردس��تان گفت: انسجام و 
تحكيم بخشي ملي در گرو به رسميت 

شناختن قوميت هاي مختلف است. 
به گزارش ايلنا، حسين خوش اقبال 
دي��روز در آيي��ن افتتاحيه س��ومين 
جش��نواره فرهنگ و هنر اقوام ايراني با بيان اينكه برپايي نشاط و 
ش��ادابي در جامعه مورد توجه مسووالن است، گفت: راه اندازي و 
تشكيل جشنواره هاي مختلف فرهنگي و هنري در بروز شادماني 
ميان مردم اثر ش��گرفي را به همراه دارد و در اين راستا كردستان 

3روز ميزبان موسيقي اقوام مختلف كشور است. 
او اظهار كرد: ارتقا و تقويت انس��جام ملي، كمك به نش��اط و 
شور اجتماعي و به رسميت شناختن اقوام مختلف ازجمله اهداف 
برگزاري جش��نواره قلمداد مي شود. خوش اقبال با اشاره به اينكه 
نظ��ام اقوام متنوع��ي را در خود جاي داده اس��ت، افزود: با وجود 
تنوع و تكثر قومي انس��جام، هويت و وحدت ملي درخوري ميان 
اقوام برخوردار اس��ت كه قابل شكاف و فاصله نيست. دبير اجرايي 
س��ومين جش��نواره فرهنگ و هنر اقوام ايراني هم در اين مراسم 
زمان تشكيل نخستين دوره جش��نواره را به سال 93 نسبت داد 
و گفت: از س��وي وزارت كشور مجوز برگزاري جشنواره فرهنگ و 
هنر اقوام ايراني به عنوان دبيرخانه دايمي در 15رش��ته موسيقي 
به كردستان واگذار شد. هوشنگ بهمني اظهار كرد: دوره اول اين 
جش��نواره با شركت 19گروه و دوره دوم با شركت 21گروه برگزار 
شد اما امسال به دليل افزايش سطح كيفي جشنواره تعداد گروه ها 
را به 15گروه كاهش داده ايم. او افزود: س��ومين جشنواره فرهنگ 
و هن��ر اقوام ايران��ي از دوم تا چهارم تير ماه ب��ا اجراي گروه هاي 
موسيقي، بخش نمايشگاهي و پنل هاي تخصصي در مجتمع فجر 

سنندج و خانه كرد برگزار مي شود. 

حفظانسجاممليدرگرو
بهرسميتشناختنقوميتهاست

همدان|
اس��تاندار همدان دس��تور تعطيلي 
دو معدن فعال در دو روس��تاي استان 

را داد. 
به گ��زارش ايس��نا، محمدناصر 
نيك بخت ديروز در ش��وراي مهارت 
استان و بررسي برنامه هاي آموزشي و 
مهارت محور اشتغال فراگير استان همدان گفت: دستور داده ام 
دو مع��دن فعال در ابرو و وركانه به عنوان دو روس��تاي هدف 
گردش��گري همدان تعطيل ش��وند و اين اقدام براي حفاظت 
از بافت گردشگري اين دو روستا انجام شده است. او در ادامه 
اظهار كرد: در اس��تان به دنبال اجراي طرح استاد- شاگردي 
در جهت مهارت آموزي هس��تيم به طوري كه اين طرح براي 
آموزش نيروي انساني و كمك به حوزه اشتغال است. نيك بخت 
افزود: براس��اس آمار تامين اجتماعي 23هزار كارگاه رسمي و 
13هزار كارگاه خويش فرمايي در استان فعال هستند بنابراين 
اين طرح نياز كارگاه ها را برطرف مي كند و جوانان يك س��ال 
بدون پرداخت هزينه از سوي كارگاه جذب مي شوند. او اضافه 
كرد: يكي از مشكالت فعلي در حوزه اشتغال زايي عدم آموزش 
صحيح اس��ت كه با اجراي طرح استاد- شاگردي اين مشكل 
حل مي ش��ود بنابراين همه دستگاه هاي مرتبط اطالع رساني 
را بيش��تر كنند تا هم واحدهاي توليدي و هم جوانان از اين 
طرح منتفع شوند همچنين از اجراي اين طرح ماهانه گزارشي 
از ط��رف فني وحرفه ي��ي، اداره كار، جهاد كش��اورزي، ميراث 
فرهنگي و س��ازمان صنايع به اس��تانداري داده شود. استاندار 
همدان با بيان اينكه در ارتباط با اجراي اين طرح مشكلي به 
لحاظ مالي در اس��تان نداريم، اظهار كرد: اگر همه كارگاه ها از 
فرصت طرح كارورزي استفاده كنند، تعداد زيادي از جوانان در 

كارگاه ها مشغول مي شوند و مهارت آموزي مي كنند. 

تعطيليدومعدنفعال
برايكمكبهگردشگري

مازندران|
 معاون برنامه ريزي و توسعه شركت 
مهندس��ي آب و فاضالب كشور گفت: 
دولت امسال 700ميليارد تومان اعتبار 
ب��راي اج��راي طرح هاي آبرس��اني در 

روستاهاي كشور اختصاص داد. 
علي اصغ��ر قانع ديروز در حاش��يه 
نشس��ت كاري در نور به ايرنا گفت: اين ميزان اعتبار براي اجراي 
طرح هاي آبرساني در يك هزار و 500 روستاي كشور در نظر گرفته 
ش��د. هم اكنون شاخص بهره مندي روستاهاي كشور از طرح هاي 
آبرس��اني 76درصد اس��ت كه 6 درصد آن طي 2سال گذشته به 
دست آمده كه بيانگر توجه ويژه دولت به اين بخش است. معاون 
شركت مهندسي آب و فاضالب كشور با اشاره به كاهش بارندگي 
در سال آبي جاري و بروز تنش آبي در 10كالن شهر كشور اظهار 
ك��رد: برنامه ريزي خاصي براي جب��ران كمبود آب در نظر گرفته 
ش��ده كه از آن جمله مي توان به حفر و تجهيز چاه هاي جديد و 

اجاره چاه ها از بخش خصوصي اشاره كرد. 
قانع افزود: در ص��ورت كاهش مصرف 10تا 15درصدي آب 
آش��اميدني و 15درصدي مصرف در صنايع مي توان تابس��تان 
امس��ال را بدون مشكل پشت سر گذاشت و در غير اين صورت 
دچار مش��كل خواهيم ش��د. او گفت: در زمان حاضر حدود 60 
درصد از آب ش��رب كشور از س��فره هاي زيرزميني و ۴0درصد 
ديگ��ر نيز از آب هاي س��طحي تامين مي ش��ود. قان��ع يكي از 
اولويت هاي اصلي وزارت نيرو را س��اماندهي فاضالب شهرهاي 
س��احلي خزر به ويژه مازندران برش��مرد و گفت: موافقت اوليه 
براي دريافت 265ميليون يورو از بانك توس��عه اس��المي براي 
ساماندهي فاضالب شهرهاي تنكابن، نور، محمود آباد، رويان و 
ايزدشهر صورت گرفته اس��ت و به زودي با دريافت اعتبار الزم 

كار اجرايي آن آغاز خواهد شد. 

700ميلياردتومانبهآبروستايي
اختصاصيافت
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اقتصاد اجتماعي12
  هشدار آغاز دوباره

نهضت سدسازي 
مديركل س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت اس��تان 
مازندران با گاليه از عملكرد برخي از مسووالن در قبال 
محيط زيست گفت: متاسفانه در حال حاضر مجموعه 
وزارت نيرو در اس��تان مازندران به دنبال اين هس��تند 
كه به ه��ر قيمتي آب را تامين كنن��د و راحت ترين و 
كوتاه ترين راه را سدسازي مي بينند. حسينعلي ابراهيمي 
كارنامي درباره وضعيت جنگل هاي شمال كشور گفت: 
»در رابط��ه با مقابله با زمين خواري، تخريب و تجاوز به 
جنگل اقدامات خوبي در يكي دوس��ال گذش��ته انجام 
شده و روند فزاينده آنها متوقف شده است. البته اينگونه 
نيست كه صفر شده باشد، اما ما همچنان با مشكل زباله 
در جنگل هاي مازندران مواجه هس��تيم.« او ادامه داد: 
»اگر اراده يي باشد و منابع تزريق شود تا مرز منابع ملي 
از مس��تثنيات مشخص شود، مطمئنا جلوي كم شدن 
سطح جنگل گرفته خواهد شد و دست جنگل خواران و 
كوه خواران را كوتاه مي كند.« مديركل حفاظت محيط 
زيس��ت اس��تان مازندران به موض��وع تجديد  حيات و 
زادآوري جنگل ها اش��اره كرد و به ايلنا گفت: »جنگل 
يك موجود زنده اس��ت اگر فرص��ت تجديد حيات به 

جنگل داده شود، جنگل مي تواند خود را احيا كند.«

 مدارس خودگردان غيرقانوني اند
ريي��س مرك��ز ام��ور بين الملل و م��دارس خارج 
از كش��ور وزارت آم��وزش و پرورش وج��ود مدارس 
خودگردان را غيرقانوني دانس��ت و گفت: اگر مدرسه 
خودگرداني شناسايي كنيم به نيروي انتظامي اطالع 
مي دهي��م تا ب��ا آن برخورد كنن��د. غالمرضا كريمي 
درب��اره وجود مدارس خودگردان كه به آموزش اتباع 
افغانستاني مي پردازند اظهار كرد: مدارس خودگردان 
از نظر ما غيرقانوني محسوب مي شود؛ اگر مدرسه يي 
به ما مراجعه كند و نظارت ما را بخواهد تحت پوشش 
ما مي رود و اگر غير از اين باش��د غيرقانوني است. او 
به ايس��نا گفت: مدارس خودگردان به ش��دت كاهش 
يافتن��د؛ مگر مدارس��ي باش��ند كه در زي��ر زمين يا 
فضاهاي نامناس��ب داير شوند. از نظر ما هيچ مدرسه 
خودگرداني در كش��ور قابل قبول نيست و بايد همه 
اينها مجوزهاي الزم را از ما بگيرند و اس��تانداردهاي 
آم��وزش و پرورش ايران را پيدا كنند. كريمي با بيان 
اينكه اگر هم مدرس��ه خودگرداني را شناسايي كنيم 
به نيروي انتظامي اط��الع مي دهيم و با آنها برخورد 
مي كنيم گفت: وقتي ما اعالم كرديم هر دانش آموزي 
ب��ه صورت راي��گان مي تواند به مدرس��ه بيايد وجود 
م��دارس خودگردان چه ضرورتي دارد؟كريمي درباره 
فعالي��ت برخي انجمن ه��اي مردم نه��اد و برگزاري 
NGO :كالس هايي براي آموزش اتباع خارجي گفت

ها كالس هايي در قالب فوق برنامه دارند و اشكالي هم 
ندارد و ما استقبال مي كنيم. 

اخبار

طرح اورژانس اجتماعي دانش آموزان وارد فاز جديدي مي شود

كارتيميبرايحفاظتازدانشآموزان
ظهور و بروز آسيب هاي اجتماعي در جامعه 
و گسترش روز افزون آن موضوعي تازه نيست، 
اي��ن مي��ان دانش آموزان ش��ايد گ��روه هدف 
بس��ياري از اين آسيب ها از جمله اعتياد باشند. 
بر اين اساس آموزش و پرورش به عنوان متولي 
اصل��ي توانمندي و محافظ��ت از دانش آموزان، 
تاكنون طرح هاي بس��ياري در اين زمينه ارائه 

كرده است.
اگرچ��ه همواره نس��بت ب��ه عملك��رد اين 
وزارتخانه در حوزه كاهش آسيب هاي اجتماعي 
دانش آموزان انتقادهاي بس��ياري وجود داشته 
اس��ت اما آموزش و پ��رورش در دولت يازدهم 
ب��ا طراحي و اجراي طرح نم��اد )نظام مراقبت 
مش��اركت  ب��ا  دانش آم��وزان(  از  اجتماع��ي 
دس��تگاه هاي اجرايي ذي رب��ط گام هايي براي 
پيش��گيري از آس��يب هاي اجتماعي برداشت. 
حال قرار اس��ت طرح اورژانس اجتماعي كه از 
پنج سال گذش��ته با هدف شناسايي، درمان و 
مددكاري دانش آموزان در معرض خطر و داراي 
اختالل س��وءمصرف مواد، ايجاد ش��د ، وارد فاز 
اجراي��ي جديدي ش��ده و در نهاي��ت در طرح 
نماد ادغام ش��ود به اين ترتي��ب طرح اورژانس 
اجتماعي دانش آموزان قرار اس��ت كاري بيشتر 
از رس��يدگي به آس��يب هاي مواد مخدر داشته 
باشد اما اين طرح همچنان موافقان و مخالفان 
خ��ود را دارد، برخ��ي روانشناس��ان معتقدن��د 
وجود اورژانس اجتماع��ي در مدارس مي تواند 
پيامد منفي براي دانش آموزان داش��ته باشد اما 
مسووالن وزارت آموزش و پرورش از اين طرح 
دفاع ك��رده و معتقدند نبايد نس��بت به نتيجه 

اجراي اين طرح زود قضاوت كرد. 

 فاز جديد اورژانس اجتماعي
كاهش س��ن مصرف مواد مخدر به 14 سال 
و كش��ف شناس��ايي دو تن مواد مخدر تنها در 
حاش��يه ۵۰۰ مدرسه در س��ال گذشته، نشان 
مي ده��د كه توجه به مراقب��ت از دانش آموزان 
تا چ��ه اندازه امري جدي و مهم اس��ت، با اين 
ه��دف از س��ال تحصيل��ي 93-92،  آم��وزش 
وپرورش، برنامه شناس��ايي، درمان و مددكاري 
دانش آموزان در مع��رض خطر و داراي اختالل 
س��وءمصرف مواد مخدر را با هم��كاري وزارت 
بهداش��ت و درمان و سازمان بهزيستي كشور با 

محوريت س��تاد مبارزه با مواد مخدر آغاز كرد. 
برنامه ي��ي كه. نادر منصوركيايي، مديركل دفتر 
مراقب��ت در برابر آس��يب هاي اجتماعي وزارت 
آم��وزش و پرورش درباره آن مي گويد: »قبل از 
اجراي طرح اورژان��س اجتماعي دانش آموزان، 
س��ازمان هاي مختلف س��ابقه يي در مداخالت 
مربوط به درمان و بازتواني دانش آموزان درگير 
با اختالالت س��وءمصرف مواد مخدر نداش��تند. 
راه اندازي طرح اورژانس اجتماعي دانش آموزان 
نيازمن��د هماهنگي بين دس��تگاه هاي مختلف 
و ارائ��ه ش��يوه نامه هاي اجراي��ي بود. در س��ال 
تحصيل��ي 93-92 ط��رح اورژان��س اجتماعي 
دانش آم��وزان با برگ��زاري كارگاه هاي مختلف 
آغاز ش��ده و ب��ا اقدامات مختلف و اس��تفاده از 
تجربي��ات قبلي دس��تورالعمل فن��ي مربوط به 
شناس��ايي و بازتواني دانش آم��وزان در معرض 

خطر تدوين شد.«
 9۶-9۷ تحصيل��ي  س��ال  »در  اف��زود:  او 
دس��تگاه هاي همكار طرح اورژان��س اجتماعي 

دانش آموزان اع��م از وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت بهداش��ت، س��ازمان بهزيس��تي كشور و 
قوه قضاييه نس��خه بروز رساني شده شيوه نامه 

اجرايي اين طرح را تهيه و تدوين كرده اند.«
وي ب��ا بيان اينكه در س��ال تحصيلي جديد 
ط��رح اورژان��س اجتماع��ي وارد ف��از جديدي 
مي شود عنوان كرد: »تجربه اورژانس اجتماعي 
دانش آموزان كش��ور موجب ش��د تا آموزش و 
پ��رورش بعد از مقدمات فراهم ش��ده در زمينه 
شناسايي دانش آموزان در معرض خطر مصرف 
م��واد مخدر، گام هاي بزرگ تري را برداش��ته و 
ع��الوه بر موض��وع مصرف مواد ب��ه موضوعاتي 
مانند خودكشي و ساير آس��يب هاي اجتماعي 

در مدارس بپردازد.«

 طرح پيامد منفي دارد
با اين حال بعداز آنكه از س��وي مس��ووالن 
آم��وزش و پ��رورش اعالم ش��د ك��ه اين طرح 
وارد فاز اجرايي تازه يي ش��ده و دس��تورالعمل 

وج��ود تيم مداخل��ه در آس��يب هاي اجتماعي 
تدوين ش��ده اس��ت، برخي كارشناسان نسبت 
به پيامدهاي آن هش��دار دادند. حسن موسوي 
چلك، رييس انجمن مددكاري اجتماعي كشور 
در زمره افرادي اس��ت كه به پيامد منفي وجود 
اورژان��س اجتماعي در مدارس اش��اره مي كند. 
او ب��ا بي��ان اين نگران��ي كه »وج��ود اورژانس 
اجتماعي ويژه دانش آم��وزان، پيامدهاي منفي 
بس��ياري براي اين قش��ر دارد«، گف��ت: با اين 
حال اورژانس اجتماعي كش��ور در كنار تمامي 
فعاليت ه��اي خود قش��ر دانش آم��وزي را مورد 
توج��ه قرار مي ده��د. بايد تاكي��د كنم مدارس 
هم��واره به عنوان س��الم ترين محيط اجتماعي 
تعريف مي ش��وند و نقده��اي وارد به آموزش و 
پروش هيچ گاه پيام آس��يب زا بودن بس��تر اين 

وزارتخانه را در پي ندارد. 
وي افزود: آموزش و پرورش يكي از بهترين 
محافل براي پيش��گيري از اعتياد را در اختيار 
دارد. س��اختار آموزش و پ��رورش اين اجازه را 

مي ده��د تا به بهترين ش��كل ممك��ن افراد در 
معرض اعتياد را شناس��ايي كرده و به اورژانس 
اجتماعي ارجاع دهند. شايس��ته اس��ت كه به 
جاي اختصاص يك اورژانس اجتماعي به قش��ر 
دانش آم��وزي موضوع م��ددكاري اجتماعي در 

مدارس توسعه داده شود. 

 طرح را قضاوت نكنيم
اظه��ارات رييس انجمن مددكاري اجتماعي 
كش��ور درب��اره پيامدهاي منفي اي��ن طرح در 
حالي است كه عليرضا كاظمي معاون پرورشي 
و فرهنگي آموزش و پرورش درباره واكنش هايي 
كه نسبت به اين طرح شكل گرفته است، بيان 
كرد: »تي��م مداخله در فوريت ه��اي اجتماعي 
تيمي اس��ت ك��ه با ه��م همفك��ري مي كنند. 
مددكار، مشاور، روانشناس و حتي مسووالن در 
اين تيم عضو هستند. آنها موضوعات را بررسي 
مي كنند و اگ��ر به اين نتيجه برس��ند كه بايد 

مداخله كنند، اين كار را انجام مي دهند.«
او افزود: »نمي توان نس��بت به آس��يب هاي 
اجتماع��ي دانش آم��وزي بي تفاوت ب��ود. هيچ 
فردي نمي تواند ش��اهد يك آس��يب در مدرسه 
باش��د و نسبت به آن بي تفاوت باشد. من زماني 
مديركل بودم و اگر گزارش��ي از مشكالت يك 
دانش آم��وز در مدرس��ه يي مي دادند يك هفته 

خواب به چشمانم نمي آمد.«
او در پاسخ به اين پرسش كه چه اتفاقي رخ 
داد كه اورژانس اجتماعي جايگزين مش��اوران 
مدارس شد، گفت: »س��طوح آسيب اجتماعي 
مهم اس��ت. گاهي سطحي از آس��يب را شاهد 
هس��تيم كه اصال مداخله يي نياز ن��دارد و گاه 
با مداخله معلم و گاه مداخله مش��اور مش��كل 
مرتفع مي شود. اما گاه برخي مسائل با مداخله 
تي��م مداخله بحران ه��اي اجتماع��ي نيز حل 
نمي ش��ود و باي��د آن را به اورژان��س اجتماعي 
ارج��اع دهيم و حتي گاه بايد به مراجع قضايي 

ارجاع داده شود.«
معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش 
افزود: »پيش��نهاد مي كنم نس��بت به مداخالت 
در بحران ها و آس��يب هاي اجتماعي در كانون 
مدارس قضاوت نداش��ته باش��يم و اين تيم نيز 
قرار است ابتدا ارزيابي روي مسائل داشته باشد 

و در صورت نياز مداخله كند.«
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فراموشي- فضل اله نيلي اردكاني- سيما مختارزاده)صديقاني( خليل كشاورز به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي مطرح كه 
به اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9۶۰9982۶4۰8۰1۰8۷ شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار 
ثبت و وقت رسيدگي مورخ 139۷/۰۵/۰8 ساعت 1۰:3۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آئين 
دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار-كشاوري- م الف/32۵1۵

قانون ساماندهي
در راستاي اجراي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در محمدآباد كرشته شهريار تحت 
پالک ثبتي ۵1/131 آراء صادره را با ذكر مشخصات جدول ذيل جهت آگهي در يكي از روزنامه هاي محلي ارسال مي گردد.

نام پدر: صادق رديف:1    نام و نام خانوادگي: زينب رازقي  
شماره رأي:1۷89  مساحت: 124/۷8  شماره قطعه:13۷ 

از مالكيت: شمسي بادي پالک اصلي: ۵1/131 
سيدمرتضي موسوي- رييس اداره ثبت اسناد و امالک شهريار- م الف/4۰۵

قانون ساماندهي
در راستاي اجراي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در شهر فردوسيه تحت پالک 

ثبتي ۶۷ اصلي آراء صادره را با ذكر مشخصات جدول ذيل جهت آگهي در يكي از روزنامه هاي محلي ارسال مي گردد.
نام پدر: قربانعلي  رديف: 1    نام و نام خانوادگي: اسداله سليماني  

شماره قطعه:1۵42 
مساحت:13۰/11 

پالک اصلي:۶۷ شماره رأي:1۷9۶ 
از مالكيت: اسداله كمش

نام پدر: قربانعلي 2- نام و نام خانوادگي: حبيب اله  
مساحت: 13۰  شماره قطعه: 1۵4۷ 
پالک اصلي:۶۷ شماره رأي:1۷9۵ 

از مالكيت: اسداله كمش
سيد مرتضي موسوي- رييس اداره ثبت اسناد و امالک شهريار- م الف/4۰۷

آگهي ابالغ مفاد رأي صادره از طرف هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي امالک و س��اختمان هاي فاقد 
سند رسمي مصوب سال 139۰/۰9/2۰

برابر رأي شماره 139۷۶۰3۰1۰۵۷۰۰214۶ مورخ 9۷/3/23 صادره از هيأت رسيدگي به اسناد عادي موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي، امالک و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 139۰/9/2۰ تصرفات خانم پروين دهقانيان 
نصيري فرزند حيدر به صورت ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت 182/۰۵مترمربع قسمتي از پالک 
293 فرعي از ۵۰- اصلي محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتي ششدانگ يك قطعه باغ)دو سهم از 1۰سهم( به شماره 
293 فرعي از ۵۰- اصلي با حقابه از رودخانه كرج ذيل ثبت 4144 صفحه 34۶ دفتر 2۶ به نام فاطمه رهگذر ثبت و سند 
مالكيت صادر شده و طبق سند انتقال شماره ۵3۰۵۶ مورخ ۷1/12/۶ دفتر 2۰ شهريار به خانم حشمت رهگذر انتقال يافته 
و نامبرده در جلسه هيأت حضور نيافته لذا هيأت مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور و نيز ماده 13 آيين نامه اجرايي 
آن مصوب 91/4/2۵ نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود و بدينوسيله مفاد رأي صادره به مالك 
و نيز اشخاص ذي نفع جهت اطالع آگهي تا چنانچه به مفاد رأي صادره اعتراض دارند، اعتراض خود را ظرف مدت دو ماه از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالک شهريار تسليم و رسيد آن را دريافت دارند، بديهي است در صورت عدم 
اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمناً صدور سند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:  9۷/4/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 9۷/4/19
سيدمرتضي موسوي- رئيس ثبت اسناد و امالک شهريار- م الف/4۰۶

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي ارسالن عباس زاده فرزند علي اصغر
خواهان آقاي سعيد انصاري دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي ارسالن عباس زاده به خواسته اعسار و مطالبه وجه خسارت 
تأخير تأديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9۶۰9982۶4۰9۰1139 شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي 
شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ 139۷/۰۶/31 ساعت 12:۰۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷3 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده ارسالن عباس زاده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.

منشي دادگاه حقوقي شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار- قاسم عليپور- م الف/ 41۶

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي مهدي كاروند فرزند علي اصغر
خواهان آقاي س��عيد انصاري دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي مهدي كاروند به خواسته اعسار و مطالبه وجه و خسارت 
تأخير تأديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9۶۰9982۶4۰9۰114۰ شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي 
شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ 139۷/۰۶/31 ساعت 11:۰۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷3 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده مهدي كاروند و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.

منشي دادگاه حقوقي شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار- قاسم عليپور- م الف/ 41۷

رونوشت آگهي انحصار وراثت
خانم منصوره هرمزدي داراي شناسنامه شماره 24۵3۶ به شرح دادخواست به كالسه 93۵ از اين شورا دادخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده ش��د كه ش��ادروان رحيم هرمزدي به شناسنامه 3۵۰2 در تاريخ 9۶/۷/23 اقامتگاه 

دائمي خود بدرود زندگي گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ت.ت: 13۶3    ش.ش: 93۶1    1- مسعود هرمزدي  

پسر متوفي
ت.ت: 13۶۵    ش.ش: 24۵3۶    2- منصوره هرمزدي  

دختر متوفي
ت.ت: 13۷1    ش.ش: ۰۰1۵۷831۶2   3- فاطمه هرمزدي  

دختر متوفي
ت.ت: 134۶    ش.ش: 143۷    4- معصومه خوش نام  

همسر متوفي
اينكه با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 

متوفي نزد آن باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
دبير شعبه 2 شوراي حل اختالف شهرستان شهريار-م الف/419

»گواهي حصر وراثت«
خانم زهرا محمدي غريب دوس��تي داراي شناسنامه شماره 123به ش��رح دادخواست به كالسه999 از اين شورا دادخواست 

گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شد كه شادروان ايرج روستائي به شناسنامه2۰2 در تاريخ9۷/3/1۰ اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- نيلوفر روستائي  
دختر متوفي ت.ت:13۷1      ش.ش:۰۰1-۶۰۰42۵-۶  

دختر متوفي ت.ت:138۵  ش.ش:۰1۵-1۵۶32۵-1  2- مهال روستائي   
مادر متوفي ت.ت:1328  ش.ش:3933۰۰۷291  3- فاطمه عسگري  

همسر متوفي ت.ت:13۵2  ش.ش:۰49-2۵۰۶۵۰-۷  4- زهرا محمدي غريب دوستي  
اينكه با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 

متوفي نزد آن باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
دبير شعبه 2 شوراي حل اختالف شهرستان شهريار-م الف/419

»گواهي حصر وراثت«
آقاي محمدتقي دارا داراي شناس��نامه شماره 21۶ به شرح دادخواست به كالسه 98۶ از اين شورا دادخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده شد كه شادروان محمدباقر دارا به شناسنامه1 در تاريخ9۷/3/8 اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته اند و ورثه حين  الفوت آن مرحوم منحصر است به:
پسر متوفي ت.ت: 1331    ش.ش:21۶  1- محمدتقي دارا 
پسر متوفي ت.ت:1338    ش.ش:233  2- محمدرضا دارا 
پسر متوفي ت.ت:1339   ش.ش:۵۵3  3- محمدجعفر دارا 
پسر متوفي ت.ت:1343   ش.ش:2  4- محمدعلي دارا 

دختر متوفي ت.ت: 1349   ش.ش:1339  ۵- كبراي دارا 
پسر متوفي ت.ت: 134۷   ش.ش:24۰۶   ۶- مهدي دارا  

دختر متوفي ت.ت:13۵۵    ش.ش:49۶۰  ۷- ام ليال  
همسر متوفي ت.ت: 133۵   ش.ش: 11۷1   8- راضيه سعادت فر 

اينكه با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد آن باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.

دبير شعبه 2 شوراي حل اختالف شهرستان شهريار-م الف/42۰

رونوشت آگهي انحصار وراثت
آقاي علي فياض منش داراي شناس��نامه شماره۶۷۰2 به شرح دادخواست به كالسه98۷/9۷ از اين شورا دادخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده ش��د كه شادروان حسين فياض منش به شناسنامه12۵در تاريخ 94/۶/2۷ اقامتگاه 

دائمي خود بدرود زندگي گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ت.ت:13۵9    ش.ش:۰۰۶۷۰9348۵  1- عباس فياض منش 

پسر متوفي
ت.ت: 13۶۰   ش.ش:۰۰۷۵۷۷12۷۶  2- علي فياض منش  

پسر متوفي
ت.ت: 13۶۶   ش.ش:۰۰82444۷۵۷  3- حميد فياض منش 

پسر متوفي
ت.ت: 133۷   ش.ش: ۰۰42۵91848  4- اكرم ميرباقر  

همسر متوفي
اينكه با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 

متوفي نزد آن باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادره خواهد شد.
دبير شعبه 2 شوراي حل اختالف شهرستان شهريار-م الف/39۷

رونوشت آگهي انحصار وراثت
آقاي احمد نجفي داراي شناسنامه شماره 18۰8 به شرح دادخواست به كالسه 9۷-2-94۷ از اين شورا دادخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شد كه شادروان حبيبه عبادي به شناسنامه۶ در تاريخ 88/3/21 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
پسر متوفي ت.ت: 13۵8    ش.ش:18۰8   1- احمد نجفي 

دختر متوفي ت.ت:133۰   ش.ش:1۰2۰   2- گوهر نجفي 
دختر متوفي ت.ت: 13۵9   ش.ش:۵99   3- رقيه نجفي 
دختر متوفي ت.ت: 1343   ش.ش: ۶۰۷   4- خوشقدم نجفي 
دختر متوفي ت.ت: 1348   ش.ش: 2۶۶   ۵- فرنگيز نجفي 

اينكه با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد آن باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادره خواهد شد.

دبير شعبه 2 شوراي حل اختالف شهرستان شهريار-م الف/4۰8

»گواهي حصر وراثت«
آقاي رضا طراقي داراي شناسنامه شماره1283۰ به شرح دادخواست به كالسه1۰۰۰ از اين شورا دادخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده ش��د كه شادروان محرم طراقي به شناسنامه۷۰۷ در تاريخ9۷/3/12 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ش.ش:944  1- مجيد طراقي 

ت.ت:13۵9                                                      پسر متوفي
پسر متوفي ت.ت:13۶3   ش.ش:1283۰  2-رضا طراقي 

ش.ش:3۵۶۷  3- سعيد طراقي 
ت.ت:13۶۰                            پسر متوفي  

ش.ش:۵۰۶3۵ 4- رويا طراقي 
ت.ت:13۶۷                            دختر متوفي   
ت.ت:1341                           همسر متوفي ۵- شهناز شاهواري  ش.ش:۶۶911  

اينكه با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد آن باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادره خواهد شد.

دبير شعبه 2 شوراي حل اختالف شهرستان شهريار-م الف/421

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده 9۶/3/1393
وقت رسيدگي روز: مورخ 139۷/۵/1۰ ساعت 1۷ حوزه سوم شهريار

خواهان: تكتم عاليي نژاد
خوانده: اميد خيرالهي نيا
خواسته: مطالبه خسارت

با توجه به تقديم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومي و ارجاع به شعبه شوراي حل اختالف وقت رسيدگي تعيين 
گرديده و به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷3 قانون آيين دادرسي 

مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار آگهي مي شود.
امير سالمت- رئيس شوراي حل اختالف حوزه سوم شهريار- م الف/414

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده 98۶/9/9۶
وقت رسيدگي: در روز چهارشنبه مورخ 139۷/۵/24 ساعت 1۷ حوزه 9

خواهان: سعداله خان عليزاده
خوانده: عادل گوزلي

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده ۷3 قانون آيين دادرس��ي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 

كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود.
دبير حوزه 9 شوراي حل اختالف شهريار-م الف/399

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي نيما احمدوند به موجب وكالتنامه شماره 1۶۵۶۵ مورخ 9۷/2/1۰ دفتر 898 تهران از طرف مسعود احمدوند كه 
به موجب نامه ش��ماره 139۷8۵۶۵۶۶9۷۰۰۰۰۷۰ مورخ 9۷/3/21 به تائيد دفترخانه رس��يده است باستناد دو برگ 
استشهاديه به شناسه يكتا 139۷۰21۵18۰۵۰۰۰۰3۰ و رمز تصديق 3۵۶4۷3 دفتر 142۵ تهران مدعي فقدان سند 
مالكيت شش��دانگ يك دس��تگاه آپارتمان مس��كوني به ش��ماره 213۷2 فرعي از 4۶ اصلي قطعه 18۰ تفكيكي بلوک 
جنوبي مفروز و مجزي ش��ده از 9121 فرعي از اصلي مذكور به مس��احت 4۷/94 دسيمتر مربع مربع در سمت شمالي 
طبقه همكف كه يك متر و هش��تاد و نه دس��يمتر مربع آن بالكن اس��ت بانضمام پاركينگ قطعه نود و دو تفكيكي به 
مس��احت ده متر و پنجاه و ش��ش دسيمتر مربع واقع در سمت ش��رقي زيرزمين و بانضمام انباري قطعه صدو بيست و 
هش��ت تفكيكي بلوک جنوبي به مس��احت يك متر و هشتاد دس��يمتر مربع واقع در سمت مركزي پشت بام ذيل ثبت 
3۰9138 صفحه 23۶ دفتر 22۰8 به شماره چاپي 1۰۶۶۰۶ ج/93 به نام مسعود احمدوند صادر و تسليم شده است و 
برابر سند 9291 مورخ 93/11/19 دفتر 4۵ شهريار نزد بانك مسكن در رهن است به علت اسباب كشي مفقود گرديده 
است لذا مراتب باستناد تبصره ذيل ماده 12۰ آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي 
انجام معامله نسبت به پالک فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت 1۰روز 
اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و رس��يد دريافت نمايد در غير اين صورت اين اداره پس از انقضاي مدت مذكور و 

نرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند مالكيت المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
از طرف رئيس ثبت اسناد شهريار- سيدمرتضي موسوي- م الف/418 

آگهي فقدان سند مالكيت
آق��اي عل��ي علي محمدي به وكالت از طرف جالل قاس��مي طبق وكالتنامه 32۵۶4 م��ورخ 9۷/۰1/28 دفترخانه 2 يزد كه 
وكالتنامه مذكور طي شماره 139۷8۵۶۵4۶11۰۰۰۰۰۵ مورخ 9۷/۰3/۰۷ به تائيد دفترخانه مذكور رسيده است و باستناد 
دو برگ استش��هاديه مصدق كه امضا ش��هود آن ذيل ش��ماره 139۷۰21۵4۵18۰۰۰۰82 و رمز تصديق 32۶۰۵۷ مورخ 
9۷/۰2/2۰ دفترخانه 29 ش��هريار رس��يده است مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت 
3333متر مربع به ش��ماره پالک 2۰9 فرعي از 91 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک اصلي مذكور واقع در قشالق حوزه 
ثبتي شهريار ذيل ثبت 1۶3423 صفحه 11۰ دفتر 1۰۶۵ به نام محمدحسين صلح جو ثبت و سند به شماره چاپي ۰۶۶223 
الف/82 صادر و تسليم شده است و برابر سند قطعي ۵۵۷۷4 مورخ 93/12/23 دفترخانه 9 ساوه به جالل قاسمي انتقال يافته 
اس��ت كه سند چاپي فوق طبق نامه 9۶/۶1۰۷/۰2۰۵۰1/۷2 مورخ 9۶/۰3/13 كالنتري 124 قلهك به علت سرقت مفقود 
گرديده است و پس از طي تشريفات قانوني سند مالكيت المثني به نامش صادر مي گردد لذا مراتب باستناد تبصره يك ماده 
12۰ آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به پالک فوق و يا وجود 
سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت 1۰روز اعتراض خود را كتباً به ضميمه سند معامله به اين 
اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت مذكور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند 

مالكيت المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
از طرف رئيس ثبت اسناد شهريار- سيدمرتضي موسوي- م الف/4۰2 

آگهي فقدان سند مالكيت
آق��اي علي علي محمدي به وكالت از طرف جالل قاس��مي طبق وكالتنامه 32۵۶4 م��ورخ 9۷/۰1/28 دفترخانه 2 يزد 
كه وكالتنامه مذكور طي ش��ماره 139۷8۵۶۵4۶11۰۰۰۰۰۵ مورخ 9۷/۰3/۰۷ به تائيد دفترخانه مذكور رسيده است 
و باس��تناد دو برگ استش��هاديه مصدق كه امضاي شهود آن ذيل ش��ماره 139۷۰21۵4۵18۰۰۰۰83 و رمز تصديق 
۷9۶239 مورخ 9۷/۰2/2۰ دفترخانه 29 ش��هريار رسيده است مدعي فقدان سند مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين 
محصور به مساحت 3333متر مربع به شماره پالک 2۰8 فرعي از 91 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک اصلي مذكور 
واقع در قش��الق حوزه ثبتي ش��هريار ذيل ثبت 1۷2۶۵2 صفحه 218 دفتر 1۰۶۶ به نام محمدحس��ين صلح جو ثبت 
و س��ند به ش��ماره چاپي ۰۶۶222 الف/82 صادر و تس��ليم شده است و برابر س��ند قطعي ۵۵۷۷3 مورخ 93/12/23 
دفترخانه 9 س��اوه به جالل قاس��مي انتقال يافته است كه س��ند چاپي فوق طبق نامه 9۶/۶1۰۷/۰2۰۵۰1/۷2 مورخ 
9۶/۰3/13 كالنتري 124 قلهك به علت س��رقت مفقود گرديده اس��ت و پس از طي تش��ريفات قانوني س��ند مالكيت 
المثن��ي ب��ه نامش صادر مي گردد لذا مراتب باس��تناد تبصره يك ماده 12۰ آئين نامه قان��ون ثبت در يك نوبت آگهي 
مي ش��ود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نس��بت به پالک فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ 
نش��ر اين آگهي ظرف مدت 1۰روز اعتراض خود را كتباً به ضميمه س��ند معامله به اين اداره تس��ليم و رسيد دريافت 
نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت مذكور و نرس��يدن واخواهي نس��بت به صدور سند مالكيت المثني طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
از طرف رئيس ثبت اسناد شهريار- سيدمرتضي موسوي- م الف/4۰1 

مرجع رسيدگي: حوزه اول شوراي حل اختالف شهرستان شهريار
خواهان: محسن رويتوند غياثوند

مجهول المكان خوانده: امير قلمباز 
خواسته: مطالبه

گردش كار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جري تشريفات قانوني، قاضي شورا بررسي را كافي دانسته 
و ضمن اعالم ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي قاضي شورا
درخصوص دعوي محسن روينوند غياثوند به طرفيت امير قلمباز به خواسته مطالبه مبلغ هفده ميليون و هشتصد هزار تومان 
بابت يك فقره چك به شماره 8۶914۵/34 در عهده بانك ملت به انضمام خسارات وارده با توجه به عرض حال تسليمي و 
مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتي اعضاي شوراي حل اختالف و اقدامات به عمل آمده از سوي آن شورا، نظر به اينكه 
وجود اصل چك در يد خواهان و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك محال عليه، حكايت از اس��تقرار دين به ميزان خواس��ته 
و اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست 
خواهان و به تجويز از ماده ۷3 قانون آيين دادرسي مدني مفاد دادخواست و وقت رسيدگي از طريق نشر آگهي در روزنامه 
كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن در جلسه شورا حاضر نگرديده و دليلي مدلول بر ابراء ذمه يا اداء دين ارائه و اقامه ننموده لهذا 
قاضي شورا با استصحاب بقاي دين و مصون ماندن دعوي و مستندات خواهان از هر گونه ايراد و خدشه، دعوي مطروحه را 
محمول به صحت تلقي و با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 94/8/1۰، مستنداً به مواد 31۰ و 
313 قانون تجارت و مواد 198 و ۵19 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و تبصره الحاقي به 
ماده 2 قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هفده ميليون و هشتصد هزار تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ سيصد و سي و يك هزار تومان بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در 
حق خواهان صادر و اعالم مي دارد، راي صادره غيابي و ظرف 2۰روز قابل واخواهي در همين حوزه و سپس ظرف 2۰روز قابل 

تجديد نظرخواهي در محاكم محترم دادگستري شهرستان شهريار مي باشد.
محمود رمضاني- قاضي شوراي حل اختالف شهرستان شهريار- م الف/4۰3

پرون��ده كالس��ه 9982۶4۰۷۰۰۷849۶۰ ش��عبه ۷ دادگاه عموم��ي حقوقي شهرس��تان ش��هريار تصميم نهايي ش��ماره 
 9۶۰99۷2۶4۰۷۰13۰3

خواهان: آقاي حسين صديق فرزند علي با وكالت خانم سيده ماريه عمراني فرزند سيدرضا به نشاني سمنان 
خواندگان:

1- آقاي سعيد طاهري به نشاني تهران- شهريار-شاهدشهر- خ معلم-ک شهيد قاسم جعفري- پ 1۶
2- آقاي نورالدين رستمي گيالني 

خواسته ها:

1- مطالبه خسارت
2- ابطال مبايعه نامه)مالي(

3- استرداد ثمن معامله
راي دادگاه

درخصوص دعوي حس��ين صديق با وكالت سيده ماريه عمراني به طرفيت نورالدين رستمي گيالني و سميه طاهري به 
خواسته اعالم بطالن مبايعه نامه شماره 2۷32-9۶/4/12 به استناد بند ۵ ماده 4 قرارداد مدركيه مقوم به ۵1/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال مطالبه و اس��ترداد ثمن معامله به نرخ روز به انضمام كليه خس��ارت دادرسي مقوم به 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال بدين 
توضيح كه وكيل خواهان با تقديم دادخواس��ت منعكس در پرونده مدعي ش��ده اس��ت كه موكل به موجب مبايعه نامه 
شماره 2۷3۷ ششدانگ يك قطعه زمين بدون سند از پالک ثبتي شماره 124 اصلي حوزه ثبتي رباط كريم به مساحت 
8۰ متر از اراضي شاهدشهر از امالک حسين هفت لنگ را از خوانده رديف اول در مورخه 9۶/4/12 خريداري مي نمايد 
متعاقب انعقاد قرارداد موكل با مراجعه به محل وقوع ملك آگاه مي گردد كه زمين مورد معامله پيش از انتقال به موكل 
به افراد ديگري انتقال داده شده بود و در حقيقت با انعقاد اين مبايعه نامه خوانده رديف اول مال غير را به موكل منتقل 
نموده است حال آنكه طبق بند ۵ ماده 4 قرارداد مدركيه توافق گرديده در صورت مستحقق الغير درآمدن مبيع معامله 
باطل گرديده فروش��نده موظف به پرداخت قيمت روز مورد معامله با احتساب كليه خسارات وارده به خريدار مي باشد 
همچنين خوانده دوم در قرارداد مذكور متعهد گرديده كه در صورت به وجود آمدن هر گونه مشكلي مسئول مي باشد 
لذا تقاضاي صدور حكم به ش��رح خواس��ته را دارم. خوانده اول با وصف ابالغ قانوني در جلس��ه دادگاه حضور نيافته و 
هيچگونه دفاعي در مقابل دعوي خواهان به عمل نياورده اس��ت ولي خوانده دوم در پاس��خ اظهار داش��ت من به عنوان 
شاهد در مبايعه نامه اوليه امضا كردم ولي در مبايعه نامه دوم كد رهگيري و در شماره 1۰۷۰1۰132۵۶9۰3 امضا نكرده 
و تعهد نداده ام لذا من متعهد نيس��تم ش��اهد بوده ام، قبول دارم واس��طه بودم نه پول گرفتم نه پول دادم به من ربطي 
ندارد دادگاه با بررسي جميع اوراق و محتويات پرونده نظر به احراز مستحق الغير برآمدن مبيع دعوي خواهان را وارد و 
ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 39۰، 391 و 392 ق.آ.د.م و 198 و ۵1۵ و ۵19 و ۵2۰ ق.آ.د.م حكم به اعالم بطالن 
مبايعه نامه ش��ماره 2۷32-9۶/4/12 و الزام خوانده اول به پرداخت و استرداد ثمن معامله مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰تومان و 
با رعايت شاخص روز به عنوان غرامات وارده و پرداخت مبلغ 8/82۰/۰۰۰ ريال به عنوان هزينه دادرسي و مستنداً به 
م��اده 3 آيين نامه تعرفه حق الوكاله به پرداخت مبلغ 1/4۷2/۰۰۰تومان به عنوان حق الوكاله در حق خواهان را صادر و 
اعالم مي نمايد و اجراي احكام مكلف اس��ت كه هزينه دادرس��ي را با رعايت محاسبه ثمن به نرخ شاخص روز محاسبه 
و از محكوم له و به نفع صندوق دولت و سپس از محكوم عليه به نفع محكوم له وصول نمايد و اما درخصوص خوانده 
دوم نظر به اينكه در خسارت امضا ننموده است و توجهاً به اينكه اراده جديد در مبايعه نامه مذكور وجود داشته لذا ذمه 
مش��اراليه را از مس��ئوليت و تضمين پرداخت خسارت ساقط و بري الزمه نموده اند لذا دعوي خواهان نسبت به مشاراليه 
وارد ندانس��ته و مس��تنداً به ماده 19۷ ق.آ.د.م حكم به بي حقي خواهان را صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره حضوري 
است و ظرف 2۰روز پس از ابالغ قابل تجديد در محاكم تجديد نظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد. 

رئيس شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار- صادقي- م الف/398

آگهي مزايده مال غير منقول 
پرونده كالسه 9۵4231 صادره از شعبه 9۰ مجتمع قضايي صدر تهران شهريار آقاي اكبرپور عباس نويدي با وكالت 
امير مقدم زرندي به خواس��ته مطلبه وجه به مبلغ 2/۵۷8/4۵۶/۰۰۰ريال اصل خواس��ته و مبلغ 128/922/8۰۰ريال 
نيم عش��ر دولتي كه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري ارزش ششدانگ ملك توقيفي 
به مبلغ 14/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال ارزيابي گرديده كه س��پس مقرر گرديده در روز سه ش��نبه تاريخ 9۷/4/19 از ساعت 
1۰ الي 11 در محل تهران- شهرستان شهريار طبقه همكف اتاق-82-83 از طريق مزايده عمومي به فروش برسد و 
آدرس ملك مورد نظر واقع در ش��هريار باغستان روبه روي شهرک محمديه پالک ۵۰1 مي باشد. لذا طالبين مي توانند 
پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطالع و هماهنگي اين اجرا از اموال توقيفي بازديد نموده و درصورت تمايل در تاريخ 
ياد شده در مراسم مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و هر كسي باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد به عنوان برنده مزايده شناخته شده و 1۰% از كل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت 
يك هفته و عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار اخذ سند ملك به نام وي منتقل خواهد شد. قابل به ذكر است اين 
اجرا تعهدي جهت تعهدات مالي و تحويل مورد مزايده غيرمنقول ندارد. مشخصات ملك توقيفي به شرح زير مي باشد:

3 دانگ از ۶ دانگ يك قطعه زمين به مساحت 44۶4 متر مربع قطعه ۶ تفكيكي با پالک ثبتي شماره 828 فرعي مفروز و 
مجزي شده از 28۷ فرعي از )12( اصلي واقع در قريه سعيدآباد جزو حوزه ثبتي شهرستان كرج مي باشد كه طبق تقسيم نامه 
رسمي در سهم مالك قرار گرفته است. ششدانگ ملك مورد نظر در تاريخ 13۵۰/۰3/۵ تحت شماره ۶144 در صفحه 141 
دفتر امالک شماره 44 ثبت و سند مالكيت دفترچه با شماره سريال 43۶۶41 به نام آقاي نصراله زندي فرزند ذبيح اله صادر 
گرديده است و مع الواسطه طي سند شماره 4۰۰۶8 مورخ 138۰/8/21 دفتر اسناد رسمي شماره ۶۰ تهران به آقايان بهمن 
يوسفي راد و احمد يوسفي بالسويه انتقال يافته است. ضمناً براساس قسمت حدود و مشخصات سند مذكور حدود ملك به 
شرح: شماالً به طول 13۷متر به قطعه ۵، شرقاً به طول 32/۵متر به قطعه 32 و 33، جنوباً به طول 142متر به قطعه ۷ و غرباً 

به طول 32متر به جاده شهريار حد فاصل حفر شده است.
ملك مورد نظر داراي انشعاب برق 3 فاز 2۵ آمپر و فاقد انشعابات آب و گاز شهري بوده ملك در حريم شهر واقع بوده و فاقد 

كاربري مي باشد. درحال حاضر در يد احمد يوسفي)مالك 3 دانگ( و شهيد يوسفي سالك ده مي باشد.
ضمناً مبلغ كارشناسي به مبلغ 14/۵۰۰/۰۰۰/۰۰ ريال مي باشد.
مدير اجراي احكام مدني دادگستري شهريار- كيا- م الف /4۰۰

آگهي مزايده مال غير منقول در مرحله اول
پرونده كالسه 9۶۰3۵۵ صادره از شعبه 2 شورا دادگاه حقوقي شهريار آقاي مرادعلي حاجي قاسمي و عليه آقاي مجتبي 
نظري به مبلغ 122/۰92/۰44 ريال اصل خواسته و مبلغ ۶/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال نيم عشر دولتي كه پس از طي مراحل 
قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري ارزش ششدانگ ملك توقيفي به مبلغ 1۰/494/۰۰۰/۰۰۰ريال ارزيابي 
گرديده كه سپس مقرر گرديد در تاريخ 9۷/4/12 از ساعت 1۰ الي 11 در محل اجراي احكام مدني دادگستري شهريار 
واقع در ش��هريار ش��هرک اداري واحد اجراي احكام مدني از طريق مزايده عمومي به فروش برسد و آدرس ملك مورد 
نظر واقع در شهريار ابتداي ضلع غربي بلوار آزادگان كيلومتر 12/ نبش كوچه پاستور، فروشگاه تك چرخ مي باشد. لذا 
طالبي��ن مي توانن��د ۵ روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطالع و هماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده و درصورت تمايل 
در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و هركسي باالترين قيمت را 
پيش��نهاد نمايد به عنوان برنده مزايده ش��ناخته شده و 1۰% از كل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس 
از گذشت يك هفته و عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار اخذ سند ملك به نام وي تحويل خواهد شد. مشخصات 
ملك توقيفي به شرح زير مي باشد: موضوع سند دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 1۶۷2/۰۰۰متر 
مربع به پالک ثبتي 821 فرعي از 49- اصلي قطعه 2 تفكيكي مفروز و مجزي ش��ده از اصلي مذكور در قريه عليش��اه 
شهريار- با توجه به توضيحات صفحه نقل و انتقاالت در اجرا ماده 14۷ ق ثبت موارد متعددي جمعاً به مساحت ۵۵/2۵ 
12متر مربع از كل پالک كس��ر ش��ده است كل اعياني: به صورت 4 طبقه با اسكلت فلزي و پوشش سقف تيرچه بلوک 
و طبقه تجاري در يد محكوم عليه اس��ت ملك تجاري به صورت فروش��گاه دوچرخه فروشي درحال فعاليت است طبقه 
زيرزميني به صورت انباري و طبقه همكف چهار واحد تجاري اس��ت، طبقه اول و دوم واحد مس��كوني اس��ت. 1۰۰متر 

سهم مشاع از شش دانگ مجتبي نظري معادل 1۰/494/۰۰۰/۰۰۰ريال برآورد گرديده است.
مدير دفتر اجراي احكام مدني دادگستري شهريار- سيدرضا عابدي- م الف /4۰4

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي فرهاد نيازي فرزند اكبر
خواهان آقاي مرضيه افش��ار دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي فرهاد نيازي به خواسته مطالبه وجه و خسارت دادرسي 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9۶۰9982۶4۰9۰1349 شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 
ش��هريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ 139۷/۰۷/11 س��اعت ۰9:۰۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده فرهاد نيازي و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي و اجراي قرار كارشناسي 

در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان شهريار- قاسم عليپور- م الف/ 39۶
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»تعادل«افت20درصديمعامالتمسكندرخردادماهرابررسيميكند

افت فشار معامالت ملك در رمضان
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

آمار س��امانه اطالعات بازار امالك ايران نش��ان 
مي ده��د كه حج��م معامالت مس��كن در 24 روز 
نخس��ت خرداد ماه سال جاري به 10 هزار قرارداد 
رسيده است، اين درحالي است كه تعداد قراردادهاي 
خريد و فروش در ارديبهشت ماه بيش از 19 هزار 
بوده اس��ت. با توجه به اينكه حجم معامالت تا 24 
خردادماه تقريبا حدود سه چهارم از كل قراردادها را 
شامل مي شود، مي توان پيش بيني كرد كه اين رقم 
براي كل خردادماه به حدود 14 هزار مورد معامله 
رسيده باشد. متاسفانه سامانه يادشده از 24 خرداد 
به بعد به روز رس��اني نشده و به همين دليل، تعداد 

معامالت خردادماه منتشر نشده است. 
حال با وج��ود امضاي حدود 14 ه��زار قرارداد 
خري��د و ف��روش مس��كن در خ��رداد ماه س��ال 
جاري، ش��اهد كاهش تقريبا 20درصدي معامالت 
ملك نسبت به ماه گذش��ته يعني ارديبهشت ماه 
هس��تيم؛ درحالي كه در اين م��اه حجم معامالت 
رش��دي 278.6درصدي را نسبت به ماه قبل خود 

)فروردين( تجربه كرده بود. 
كاهش چشمگير معامالت مسكن در خرداد ماه 
مي تواند داليل متفاوتي داشته باشد، يكي از داليلي 
كه مي ت��وان براي افت قراردادها در خردادماه بيان 
كرد، تداوم افزايش شديد قيمت مسكن و به تبع آن 
كاهش قدرت خريد متقاضيان است البته افزايش 
قيمت ها از ابتداي نيمه دوم سال گذشته آغاز شد 
اما در ارديبهشت ماه جهشي چشمگير داشت كه 
مي توان آن را ناش��ي از نوس��انات نرخ ارز، افزايش 
نگراني ه��ا درباره پيامدهاي اقتصادي خروج امريكا 
از برجام، تغيير نرخ س��ود بانكي دانس��ت، اما فارغ 
از اينكه اين رش��د قيمت مسكن به چه داليلي رخ 
داده اس��ت، تاثير افزايش قيمت مسكن بر كاهش 
حجم معامالت و قراردادهاي مس��كن به موضوعي 

ثابت تبديل شده است. 
يكي ديگر از عوام��ل موثر بر كاهش معامالت 
در ب��ازار مس��كن را مي ت��وان ب��ه ش��روع فصل 
اجاره نس��بت داد، هر س��اله از خرداد تا شهريور 
م��اه حج��م قراردادهاي اجاره افزاي��ش مي يابد و 
ازس��وي ديگر قراردادهاي خريد و فروش نه تنها 
تغيير محسوس��ي ندارد بلكه نسبت به بازار اجاره 
كم رونق تر جلوه مي كند و اغلب متقاضيان، خريد 

مس��كن را به نيمه دوم س��ال موكول مي كنند. با 
وجود اعالم داليلي مانند افزايش قيمت مسكن و 
آغاز فصل اجاره بر كاهش حجم معامالت، بررسي 
مي��زان اثرگذاري هر كدام از اي��ن عوامل در افت 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش مي تواند در حل 

اين مساله راهگشا باشد. 

ركودمعامالتدرماهرمضان
فرهاد بيضايي مدير گروه سياست گذاري مسكن 
دانش��گاه علم و صنع��ت، در گفت وگو با »تعادل«، 
درباره كاهش چش��مگير معام��الت در خردادماه 
نسبت به ارديبهشت ماه مي گويد: مهم ترين دليل 
اف��ت قرارداده��اي خريد و فروش مس��كن به ماه 
رمضان بازمي گردد. درواقع با توجه به اينكه بيشتر 
روزهاي خردادماه در ماه رمضان قرار داشت، شاهد 

كاهش حجم معامالت بوديم. 
بيضاي��ي مي افزاي��د: كاهش معام��الت در ماه 
مبارك رمضان كامال طبيعي است و هر ساله در اين 
ماه حجم قراردادهاي خريد و فروش افت مي كند. 

او ادامه مي دهد: ع��الوه بر عوامل فصلي )نيمه 
نخس��ت و نيمه دوم سال( كه بر كاهش يا افزايش 
حجم قراردادهاي خريد و فروش اثرگذار هس��تند، 
آغاز برخي ماه ها و همچنين مناسبت ها مانند ماه 
محرم و صفر، ماه رمضان و همچنين فروردين ماه 
موجب كاهش حجم قرارداده��اي خريد و فروش 

مسكن مي شوند. 

افزايشقيمتهاتامهرماه
از اوايل نيمه دوم س��ال گذشته قيمت مسكن 
روندي صعودي در پيش گرفت. همزمان معامالت 
مسكن هم رش��د خوبي داشتند، رشد معامالت تا 
آذرماه به اوج خود رس��يد، اما از دي به بعد اگرچه 
نسبت به ماه هاي مشابه سال قبل، روندي افزايش 
داش��ت، اما نس��بت به ماه هاي قبل روندي نزولي 
درپيش گرفت. افزايش قيمت ها اما به دليل التهاب 
در بازار ارز كه از دي ماه ش��روع شد، تاكنون ادامه 
داشته است. در نخستين ماه از سال جديد، تعداد 
معامالت بيش از س��نت هر س��اله اين دوره زماني 

كاهش يافت كه كارشناس��ان دليل آن را افزايش 
انتظارات تورمي ناش��ي از افزايش ن��رخ ارز عنوان 
كردند. در ارديبهشت ماه اما روند تغيير جهت داد و 
به همراه افزايش شديد قيمت مسكن، قراردادهاي 
خريد و فروش هم نس��بت به دوره مش��ابه س��ال 
قبل 26.7درصد و هم نس��بت به ماه قبل رشدي 
278درصدي را تجربه كرد. مس��اله يي كه به گفته 
كارشناسان بازار مس��كن حاكي از ورود سوداگران 

به اين بازار است. 
رشد قيمت مسكن در ارديبهشت ماه به حدي 
بود كه قيمت مسكن در برخي مناطق پايتخت 50 
تا 70درصد نس��بت به فروردين ماه افزايش يافت 
اما با وجود اين معام��الت روند خوبي را طي كرد. 
در خرداد ماه نيز اگرچه رش��د قيمت مسكن ادامه 
داش��ت، اما برآوردهاي »تعادل« حاكي از آن است 
كه حجم معامالت دوباره سيري نزولي داشته است. 
حال اين س��وال مطرح مي شود كه آيا اين افزايش 

قيمت مسكن در ماه هاي آتي ادامه مي يابد؟ 
تجربه نشان داده كه قيمت مسكن در فروردين 

و ارديبهش��ت به دليل انتظارات مال��كان افزايش 
مي يابد اما اين افزايش قيمت پايدار نيست و همواره 
ثبات و پايداري قيمت ها در بازار مسكن از تير ماه 

شروع مي شود. 
در اي��ن باره بيضايي مي گويد: در ماه هاي آينده 
فرآين��د افزايش قيمت، روند كند ش��دن را پيش 
مي گيرد و تا پايان تابستان به ثبات قيمت در بازار 
مس��كن مي رسيم و پيش بيني مي ش��ود كه رشد 

قيمت مسكن تا مهر ماه تداوم يابد. 
اين كارشناس ارشد بخش مسكن اظهار مي كند: 
در سه ماه آتي شاهد افزايش قيمت مسكن خواهيم 
بود اما اين افزايش قيمت نسبت به ارديبهشت ماه 
آهس��ته است و ديگر روند صعودي چشمگيري در 
قيمت ها نخواهيم داش��ت، مگر اينكه نوساناتي در 
ب��ازار ارز رخ دهد كه در اين صورت ش��يب قيمت 
مس��كن روندي نزول��ي نخواهد داش��ت و افزايش 

قيمت، دوباره صعودي مي شود. 
او بيان مي كند: در صورتي كه قيمت ارز رش��د 
داش��ته باشد قيمت مسكن هم رش��د مي كند اما 
اين رشد مانند ارديبهشت ماه نخواهد بود و چنين 
جهشي را حتي در صورت نوسانات چشمگير بازار 

ارز شاهد نخواهيم بود. 
مدير علمي گروه سياست گذاري مسكن دانشگاه 
علم و صنعت درباره وضعيت بازار مسكن در نيمه 
دوم سال جاري مي گويد: تجربه نشان مي دهد كه 
در نيمه دوم س��ال، بازار مس��كن روند با ثباتي را 
طي مي كند و با افزايش نرخ ارز، رش��د چنداني در 

قيمت هاي بازار مسكن داشته باشيم. 
بيضايي مي افزايد: در نيمه دوم س��ال كه با آغاز 
ماه محرم همراه اس��ت، قيمت ه��ا روندي با ثبات 
خواهند داشت البته ممكن است كه بازار ارز شاهد 
نوس��انات ش��ديد و چشمگيري باش��د كه در اين 

شرايط قيمت ها روندي صعودي را طي مي كند. 
او تصريح مي كند: افزايش نرخ ارز تنها به عوامل 
اقتصادي مربوط نمي شود بلكه عوامل غيراقتصادي 
هم بر آن اثرگذار اس��ت و باتوجه به اينكه بازار ارز 
تحت تاثي��ر عوامل اقتصادي و غيراقتصادي اس��ت 
نمي ت��وان با قطعيت در اين ب��اره صحبت كرد اما 
اگ��ر بتوان عوامل غيراقتصادي موثر ب��ر بازار ارز را 
كنترل كرد شاهد س��پري كردن روند با ثباتي در 

بازار مسكن خواهيم بود. 

برقيكردنBRTكمهزينهترازتراموا
محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران عنوان 
كرد: برقي كردن سيستم BRT گزينه كم هزينه تري 

نسبت به راه اندازي تراموا است. 
محسن هاش��مي در گفت وگو با ايس��نا، درباره 
پيش��نهاد ايجاد خطوط تراموا در مسيرهاي ميدان 
تجريش تا راه آهن و پايانه هاي ش��رق تا غرب تهران 
كه از س��وي ريي��س اتحاديه قطار ش��هري مطرح 
ش��ده است، گفت: تراموا يكي از سيستم هاي حمل 
ونقل عمومي نسبتا سبك است كه در دنيا استفاده 
مي ش��ود، اينكه ما اين سيس��تم را كجا اس��تفاده 
كنيم بايد در طرح جامع حمل ونقل ش��هر تهران، 

پيش بيني شود. 
وي ب��ا بيان اينكه زماني كه طرح اجراي خطوط 
BRT در ته��ران مطرح بود و خياب��ان انقالب نيز 
به عن��وان يك��ي از كريدورها مطرح ش��ده و نياز به 
ساختن پل روشندالن براي اين خط بود به شوراي 
شهر و شهردار وقت تهران گفتم كه انجام اين طرح 
باتوجه به اجراي خط 4 مترو در زير همين مس��ير 
به صرفه نيس��ت، گفت: اما اين طرح اجرا شد، حال 
كه هزينه اجراي BRT انجام ش��ده اس��ت منطقي 
نيس��ت كه بياييم تراموا را نيز در همين كريدور كه 
ه��م مترو و ه��م BRT دارد، اجرايي كنيم. رييس 
شوراي شهر تهران ادامه داد: اگر مساله اصلي بحث 
آاليندگي اتوبوس هاي شركت واحد است، مي توانيم 
ناوگان اتوبوسراني را برقي كنيم اما بهتر است منابع 
محدود را صرف اولويت ها كنيم كه مهم ترين اولويت 
در حوزه حمل ونقل، تكميل و تجهيز خطوط ساخته 
ش��ده مترو و بهره برداري كامل از ظرفيت آن است 
كه متاس��فانه هنوز به نتيجه نرسيده كه درصورت 
اختصاص منابع امكان افزايش ظرفيت متروي تهران 
از 2 ميليون نفر فعلي به 7ميليون نفر ظرف 3 سال 

وجود دارد. 

شرطراهاندازيساختمانجديدبورس
رييس كميس��يون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر تهران گفت: در بازديدي كه از پروژه ساختمان 
جديد بورس داشتيم، از شهردار منطقه درخواست 

كردي��م ت��ا زمان رفع مش��كالت مربوط ب��ه حوزه 
شهرسازي و معماري اجازه بهره برداري از اين پروژه 
را ندهد. به گزارش تسنيم، محمد ساالري در جريان 
بازديد خود از منطقه 2 ش��هرداري تهران به بازديد 
از س��اختمان جديد بورس و اوراق بهادار كشور كه 
در مجاورت ساختمان شهرداري اين منطقه احداث 
شده پرداخت و گفت: متاسفانه در مديريت شهري 
گذش��ته در فرآين��دي يك��ي از اراض��ي متعلق به 
شهرداري تهران كه داراي كاربري پاركينگ عمومي 
تثبيت ش��ده بوده به س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
كشور واگذار مي شود. رييس كميسيون شهرسازي 
و معماري ش��وراي ش��هر تهران افزود: كاربري اين 
زمين كه كاربري پاركينگ بوده در كميسيون ماده 
5 ش��هرداري تهران تغيير كاربري داده شده و مقرر 
مي ش��ود در اين زمين حدود 20 طبقه ش��امل 13 
طبقه اداري و تجاري و 6 طبقه پاركينگ س��اخته 
شود. س��االري گفت: يكي ديگر از اشكاالت اساسي 
در فرآين��د صدور مجوز براي اين پروژه غير از اينكه 
در زميني كه داراي كاربري پاركينگ عمومي اجازه 
س��اخت صادر شده است اين است كه سطح اشغال 

حدود 100درصدي نيز به آن داده اند. 
عضو ش��وراي ش��هر تهران خاطرنشان كرد: اين 
ساختمان از جمله مراكز جاذب سفر جدي در شهر 
تهران خواهد بود و از اقصا نقاط كشور مراجعه كننده 
خواهد داش��ت. وي ادام��ه داد: فرآيند صدور مجوز 
براي اين پروژه نه تنها بدون پيوست هاي مطالعاتي 
و به ويژه پيوست ترافيكي انجام شده بلكه در فرآيند 
س��اخت و ساز براي تامين بخشي از فضا هاي مازاد، 
يك��ي از طبقات پاركينگ را هم ح��ذف كردند كه 
بدين ترتيب قريب به 160 واحد پاركينگ نيز از اين 
پروژه حذف ش��ده اس��ت. اين در حالي است كه به 
موجب بررسي هاي اوليه كه شهرداري منطقه توسط 
مش��اور انجام داده مشخص شد كه غير از كسر اين 
160 واحد اين س��اختمان به پاركينگ هاي بسيار 
بيش��تري از آنچه به موجب پروانه ساختماني بايد 
تامين كند نياز دارد. س��االري گف��ت: در بازديدي 
كه م��ا از اين پ��روژه داش��تيم از ش��هردار منطقه 
درخواس��ت كرديم تا زمان رفع مش��كالت مربوط 

به حوزه شهرس��ازي و معماري اج��ازه بهره برداري 
از اي��ن پ��روژه را ندهند و  بايد قب��ل از صدور مجوز 
بهره ب��رداري، پيوس��ت هاي مطالعات��ي آن به ويژه 
پيوست هاي ترافيكي كامل شود و همچنين تاثيري 
ك��ه بهره ب��رداري از اين مركز جاذب س��فر در اين 

منطقه دارد مورد بررسي قرار بگيرد. 
رييس كميس��يون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر تهران تصريح كرد: مساله ديگري كه در فرآيند 
احداث اين پ��روژه از منظر شهرس��ازي و معماري 
رعايت نش��ده، موضوع نماي آن اس��ت. ساختمان 
ب��ورس يك��ي از پروژه ه��اي مهم متعلق ب��ه نظام 
جمهوري اس��المي ايران و يك س��اختمان دولتي 
شاخص شهر تهران اس��ت و مي توان گفت يكي از 
نماد هاي موثر شهري محس��وب مي شود، اما نماي 
اين پروژه تمام شيشه يي اجرا شده و به هيچ عنوان 
اص��ول و چارچوبي كه م��ا در كميته هاي نما براي 
شهرداري تكليف كرديم تا در فرآيند تصويب نماي 
ساختمان ها به ويژه ساختمان هاي شاخص مانند اين 
پروژه رعايت شود به هيچ عنوان رعايت نشده است. 

ساختساختمان»بلديه«درميدانامام)ره(
رييس كميس��يون حمل و نقل و عمران شوراي 
ش��هر تهران گفت: در راستاي احياي بافت قديمي 
تهران در ميدان امام خميني  )ره( ساخت ساختمان 

بلديه در حال بررسي است. 
به گزارش فارس، محمد عليخاني درباره ساخت 
س��اختمان بلديه در ميدان امام خميني )ره( اظهار 
كرد: طرح ساخت اين ساختمان از سال هاي گذشته 
مطرح شده است و در كميسيون عمران نيز در اين 
خصوص چند جلس��ه داشته ايم كه معاونت عمراني 
شهرداري درباره اين طرح توضيحاتي را ارائه دادند. 

وي گف��ت: طرح س��اخت س��اختمان بلديه در 
مديريت قبلي شهرداري تهران مطرح شده بود و در 
اين خصوص نيز گودبرداري انجام شده و قرار است 
ساختمان قديم بلديه تهران در آن بافت تاريخي احيا 
شود. وي افزود: در محدوده ميدان امام خميني )ره( 
طرح هاي��ي از جمله پياده راه س��ازي و احياي بافت 
قديم��ي تهران وجود دارد و باي��د با توجه به منابع 

محدود ش��هرداري و پروژه ه��اي نيمه كاره تصميم 
گرفته ش��ود كه آيا ضرورتي فعال ب��راي انجام اين 

پروژه ها وجود دارد يا خير. 

دولتپوليبرايمتروپرندندادهاست
مديرعامل ش��ركت مترو تهران و حومه با بيان 
اينكه ش��هرداري تهران در احداث اين خط كمك 
كرده است، گفت: دولت بودجه مستقيم اين خط را 
 بايد پرداخت كند، چراكه مترو حومه اس��ت و عدد
در نظر گرفته شده براي توسعه ناچيز است. به گزارش 
فارس، علي امام درخصوص احداث خط مترو پرند، 
گف��ت: اين خط بايد با بودجه دولت احداث ش��ود. 
وي با اش��اره به اينكه پيشرفت كار 50درصد است، 
 گفت: خط مترو پرند 19 كيلومتر اس��ت كه تقريبا

 14 كيلومتر آن ريل گذاري ش��ده اس��ت. به گفته 
مديرعامل ش��ركت مترو تهران و حومه، ولي دولت 
پولي ن��داده اس��ت و طبيعتا با اين روند مش��كل 
خواهيم داش��ت. امام همچنين ادام��ه داد: با توجه 
به ش��رايط در مناطق مختلف ش��هر از س��ندهاي 
باالدس��تي براي توسعه مترو استفاده مي كنيم. وي 
براي خطوط 8 و 9 كه تكميل كننده خطوط اصلي 
مترو تهران هستند، گفت: با توجه به شرايط اعتبار 
شركت مترو به دنبال سرمايه گذار خارجي هستيم 
و در سال 97 تكليف سرمايه گذار مشخص خواهد 
ش��د. خطوط يك و 4 هم نواقصي دارد كه با توجه 
به مش��كالتي كه وجود دارد در پي رفع آن نواقص 
هس��تيم. امام همچنين از احداث بخشي از خط 7 
مترو اش��اره كرد و گفت: ايس��تگاه مترو محمديه، 

نواب، كميل، مهديه، بريانك و يك ايستگاه تقاطعي 
در هفته جاري افتتاح و آماده بهره برداري مي شود. 

توقفايجادشهركهايصنعتيغيردولتي
ش��وراي  عالي شهرس��ازي و معماري ب��ا ايجاد 
و  در حري��م  غيردولت��ي  ش��هرك هاي صنعت��ي 
محدوده هاي شهرستان هاي استان تهران مخالفت 
ك��رد. به گ��زارش ايرنا، ش��وراي  عالي شهرس��ازي 
و معم��اري در جلس��ه 31 ارديبهش��ت ماه س��ال 
ج��اري تصميم گرفت، ايجاد ش��هرك هاي صنعتي 
غيردولت��ي در حري��م و محدوده  شهرس��تان هاي 
اس��تان تهران )رباط كريم، ش��هر قدس، صفادشت، 
گلس��تان و نصيرشهر( متوقف ش��ود. محمدسعيد 
اي��زدي دبير ش��وراي  عالي شهرس��ازي و معماري 
ايران در نامه يي به اس��تاندار اس��تان تهران، مصوبه 
اين ش��ورا مبني بر مخالفت با ايجاد ش��هرك هاي 
صنعتي غيردولتي در اين اس��تان را در هشت بند، 
ابالغ كرد. ش��وراي  عالي شهرسازي و معماري ايران 
باتوجه به مغايرت صريح اين موضوع با همه موازين 
 و احكام فرادستي در سطح مجموعه شهري تهران و 
در راس��تاي ايفاي تكاليف قانوني در تعادل  بخشي 
فضايي در عرصه س��رزمين، ضمن اعالم مخالفت با 
ايجاد ش��هرك صنعتي جديد در استان تهران مقرر 
كرد، از اين پس س��اماندهي س��اخت و س��ازهاي 
كارگاه��ي و صنعت��ي موجود در حري��م و محدوده 
شهري استان در قالب طرح هاي ساماندهي صنوف 
و مشاغل مزاحم شهري با رعايت ضوابط و مقررات 

مرتبط انجام گيرد. 

تالشهندبرايبهرهبرداري
ازبندرچابهارتا20۱۹

وزير كشتيراني هند گفت: اين كشور تالش مي كند 
تا س��ال 2019 بندر اس��تراتژيك چابهار اي��ران را به 
بهره برداري برساند. به گزارش تسنيم و به نقل از پايگاه 
خبري پي تي اي، نيتي��ن گادكاري افزود: »هند تالش 
مي كند، بندر چابهار در ايران را تا سال 2019 عملياتي 
كند و گشايش بندر چابهار دسترسي هند به كشورهاي 
مشترك المنافع را تسهيل خواهد كرد.« وزير كشتيراني 
هند اين اظهارات را در س��خناني با موضوع تالش ها و 
ابتكارات دولت هند در 4س��ال گذشته و فعاليت هاي 
زيرساختي اين كشور بيان كرد. اين در حالي است كه 
دولت امريكا به تازگي با اعالم خروج از توافق هسته يي 
با ايران، كشورها و شركت هاي طرف همكاري با ايران 

را تهديد به تحريم كرده است. 

كاهششديدتوليدمسكن
در2سالگذشته

 دبير كانون سراس��ري انبوه س��ازان با بيان اينكه 
افزاي��ش قيمت مس��كن ط��ي ماه هاي اخي��ر براي 
سازندگان مانند سم است، گفت: طي 2سال گذشته 
فقط 600هزار واحد مس��كوني ساخته شده در حالي 
كه بايد مطابق اس��ناد باالدس��تي 1.6ميليون واحد 
مس��كوني س��اخته مي ش��د. فرش��يد پورحاجت در 
گفت وگو با تسنيم در خصوص وضعيت بازار مسكن 
و س��اخت و سازها اظهار كرد: واقعيت آن است كه با 
ش��رايط موجود بخش توليد رغبتي براي وارد شدن 
به حوزه س��اخت و ساز مس��كن ندارد. او توضيح داد: 
ش��رايط كار در اين بخش بسيار سخت است، اما در 
ساير بخش هاي اقتصادي شرايط به مراتب سهل تري 
براي فعالي��ت در نظر گرفته مي ش��ود. پورحاجت با 
بيان اينكه ورود س��ازنده ها به بازار مسكن باعث وارد 
شدن آسيب به آنها مي ش��ود در تشريح داليل رشد 
قيمت مس��كن طي ماه هاي اخير تصريح كرد: وقتي 
متناسب با نياز كشور واحد مسكوني توليد نمي شود، 
همين اتفاق رشد قيمت ها روي مي دهد. دبير كانون 
سراس��ري انبوه س��ازان يادآور ش��د: بررسي ها نشان 
مي ده��د، طي س��ال هاي 95 و 96 س��االنه كمتر از 
300هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شده است، 
اين در حالي اس��ت كه بر اساس اسناد باالدستي بايد 

ساالنه 800هزار واحد مسكوني ساخته شود.  

استقبالازصندوقيكم
باافتتاح۴۴0هزارحساب

حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي سطح 
اس��تقبال از صندوق پس انداز مسكن يكم را مطلوب 
و قابل توج��ه توصيف كرد و گفت: تاكنون 440هزار 
نفر در اين صندوق حساب افتتاح كرده اند. به گزارش 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، مظاهريان گفت: 
حمايت از س��مت تقاضاي مسكن با تاكيد بر افزايش 
ق��درت خري��د گروه هاي مصرفي و اقش��ار و طبقات 
متوسط جامعه براي خانه دار شدن از جمله مهم ترين 
سياس��ت هاي وزارت راه و شهرس��ازي در سال هاي 
اخي��ر بوده ك��ه راه اندازي صندوق پس انداز مس��كن 
يكم يكي از نمودهاي بارز تحقق اين سياست هاست. 
وي با بيان اينكه آمارها حاكي از استقبال قابل توجه 
از اين صندوق جهت س��پرده گذاري ب��راي دريافت 
تسهيالت خريد مسكن است، گفت: تاكنون بيش از 
440هزار نفر براي دريافت ارزان ترين و مناسب ترين 
ش��كل تس��هيالت خريد مس��كن كه ه��م  اكنون از 
طريق س��پرده گذاري در صندوق پس انداز مسكن به 
متقاضيان واجد ش��رايط پرداخت مي ش��ود، اقدام به 
س��پرده گذاري در صندوق يك��م كرده اند، طوري كه 
در ح��ال حاضر روزانه به طور متوس��ط حدود 1200 
متقاضي جديد نيز به جمع متقاضيان و سپرده گذاران 
قبلي اضافه مي ش��ود. مظاهري��ان راه اندازي صندوق 
پس انداز مسكن يكم را مهم ترين اقدام صورت گرفته 
براي حمايت از متقاضيان مصرفي خريد مس��كن در 
دولت تدبير و اميد اعالم كرد و گفت: طي س��ال هاي 
اخير چند گروه عمده در راس سياست هاي حمايتي 
دولت و وزارت راه و شهرس��ازي در حوزه مسكن قرار 
گرفته اند؛ خانه اولي ها، س��اكنان بافت هاي فرسوده و 
سكونتگاه هاي غيررسمي، گروه هاي كم درآمد و زنان 
خود سرپرس��ت خانوار و همچني��ن همه متقاضيان 
مصرفي واحدهاي مس��كوني افرادي هس��تند كه به 
اعتقاد دولت بايد تامين مس��كن آنه��ا در چارچوب 
برنامه ها و سياست هاي حمايتي مناسب دنبال شود. 
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در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران تشريح شد

ابرچالش »نقدينگي«
تعادل|

»وضعي��ت ب��ازار اصال خ��وب نيس��ت« اين 
جمله ي��ي ب��ود ك��ه در نشس��ت اخير ش��وراي 
گفت وگ��وي دول��ت و بخش خصوص��ي عنوان 
ش��د. هزينه هاي توليد افزاي��ش يافته و درآمدها 
كاه��ش. با اين حال زمزمه برخ��ورد تعزيراتي با 
بازار هم به گوش مي رس��د؛ ب��ه عبارتي بار ديگر 
ش��اهد بگي��ر و ببندها در ب��ازار خواهي��م بود. 
به طوري كه استاندار تهران هم به شكل تلويحي 
به بازار هش��دار داد كه چنانچه افزايش قيمت ها 
در بازار ادامه داشته باشد، بازار بايد برخوردي از 
جنس ديگر را انتظار بكش��د؛ برخوردي كه »آثار 
آن ممكن اس��ت براي بازار خوشايند نباشد.« اما 
بخش خصوصي نابس��اماني شكل گرفته در بازار 
كاالها را ناش��ي از برخي سياست ها و تصميمات 
غيراصولي و غيرمنطقي دولت مي داند و در عين 
حال همچن��ان دغدغه مند سياس��ت هاي جديد 
ارزي اس��ت. از اين رو تاكي��د بخش خصوصي بر 
اين اس��ت كه دولت بايد هر چه س��ريع تر مجوز 
مبادله ارز صادراتي خ��رد با قيمت توافقي ميان 
صادركنن��ده و واردكننده را ص��ادر و اين ارز به 
واردات كاالهاي اولويت دو و س��ه اختصاص پيدا 
كند. از آن سو رييس اتاق تهران از بحران ديگري 
ك��ه اقتصاد كش��ور را تهديد مي كن��د، نام برد و 
از تعبير بهمن نقدينگي براي آن اس��تفاده كرد. 
بنا به اظه��ارات او، روزانه هزار ميليارد تومان به 
نقدينگي كشور اضافه مي شود و چنانچه به موقع 
به بحران نقدينگي در كش��ور رس��يدگي نشود، 
با ي��ك ابرچالش جدي مواج��ه خواهيم بود كه 
به طور قطع در آينده يي نزديك اين بهمن بر سر 

اقتصاد كشور ريزش خواهد كرد. 

 بازار مقصر گراني نيست
چهل و شش��مين نشس��ت نمايندگان دولت 
و بخش خصوصي اس��تان تهران با بررس��ي سه 
محور مهم »مساله ارز، افزايش قيمت ها و نگراني 
بخ��ش خصوص��ي از آينده فضاي كس��ب وكار« 
ش��كل گرفت. اين نشست با گاليه از دولتمردان 
به دليل افزايش قيمت ها در بازار به محلي براي 

نقد سياست هاي ارزي دولت تبديل شد. 
در آغاز نشس��ت ش��وراي گفت وگ��وي دولت 
و بخش خصوصي، اس��تاندار تهران با اش��اره به 
تغيي��ر قيمت ها در بازار ارز كش��ور و تصميمات 
و اقدام��ات دولت براي ايجاد ثب��ات در اين بازار 
گفت: نوس��انات نرخ ارز نباي��د قيمت ها در بازار 
س��اير كااله��اي مصرف��ي را به ط��ور غيراصولي 
افزاي��ش ده��د. محمدحس��ين  و غيرمنطق��ي 
مقيمي كه رياست ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي اس��تان تهران را برعهده دارد، به 
افزايش چشمگير قيمت ها در بازار خودرو كشور 
اش��اره كرد و گف��ت: در حالي ك��ه خودروهاي 
خارجي با ارز 3700 توماني وارد كش��ور ش��ده، 
اكنون با ارز 10 تا 12 هزار توماني در بازار داخل 
به فروش مي رس��د. به گونه يي ك��ه يك خودرو 
خارج��ي كه بايد قيم��ت آن 150ميليون تومان 

باشد تا 400ميليون تومان معامله مي شود. 
به گزارش اتاق ته��ران، مقيمي با بيان اينكه 
پس از افزايش نرخ ارز، افزايش 10 تا 20 درصدي 

قيمت ه��ا در برخي بازارهاي كااليي كش��ور رخ 
داده، اف��زود: با اين حال جهش قيمت ها در دارو 
و خودروهاي خارجي بس��يار فراتر از تصور بوده 
است. هرچند كه افزايش قيمت براي خودروهاي 
س��اخت داخل نيز اتفاق افتاد كه جلو آن گرفته 
شد و قيمت ها در اين بازار در حال متعادل شدن 
است. استاندار تهران س��پس افزود: اگر افزايش 
قيمت ها در بازار كاالهاي مصرفي همچنان ادامه 
داشته باشد، تصميماتي اتخاذ خواهد شد كه آثار 

آن ممكن است براي بازار خوشايند نباشد. 
مقيمي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره 
به بازديد هفتگي مس��ووالن استانداري تهران از 
واحدهاي توليدي و كس��ب و كار در سطح شهرها 
و مناطق اس��تان ته��ران گف��ت: در حال حاضر 
عمده گاليه واحدهاي اقتصادي، ماليات بر ارزش 
افزوده و گرفتاري هاي آن براي فعاالن اقتصادي 
اس��ت از اين رو اين موض��وع بايد طي همفكري 
بخ��ش خصوص��ي و دولتي در مجلس ش��وراي 
اس��المي مورد بررس��ي قرار گيرد تا به راهكاري 

مناسب براي واحدهاي توليدي دست يابيم. 

 خوانساري: دولت صادق نبود
در ادامه اين نشس��ت رييس ات��اق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي تهران در واكنش به 
س��خنان استاندار، دليل نابس��اماني شكل گرفته 
در ب��ازار كاالها را ناش��ي از برخي سياس��ت ها و 
تصميم��ات غيراصولي و غيرمنطقي دولت عنوان 
كرد. مسعود خوانساري با اشاره به گذشت حدود 

سه ماه از تصميم دولت مبني بر تك نرخي كردن 
ارز گفت: اشكاالت تصميم دولت بعد از اين مدت 
كامال نمايان شده است. ايراد نخست به سياست 
ارزي دولت است كه اين تصميم بسيار دير اتخاذ 
و اجرا شد. نكته بعدي اينكه، نرخ 4200 توماني 
دالر كه اعالم و اعمال ش��د، واقعي و كارشناسي 
ش��ده نيست و امروز شاهد اين هستيم كه تقاضا 
براي دريافت ارز 4200 توماني به ش��دت افزايش 
يافته به طوري  كه به گفته مقامات دولتي، طي دو 
ماه اخير نزديك به 20 ميليارد دالر ثبت سفارش 

صورت گرفته است. 
خوانساري در عين حال افزود: از طرف ديگر، 
طي هفته هاي اخير تقاض��ا براي صدور و تمديد 
كارت بازرگان��ي افزاي��ش پي��دا كرده كه نش��ان 
مي دهد تقاضا براي دريافت ارز به شكل محسوس 
باال رفته اس��ت. او ادامه داد: دس��تور به بازگشت 
ارز حاص��ل از صادرات به ن��رخ 4200 تومان هم 
مش��كالتي را براي فعاليت ه��اي صادركنندگان 
ايجاد كرده است. اين در حالي است كه كاالهاي 
صادراتي در داخل كش��ور ب��ا نرخ ارز 6 تا 7 هزار 
توماني توليد مي شود اما دولت صادركنندگان را 
مكلف كرده اس��ت كه ارز صادراتي خود را با نرخ 

4200 تومان در داخل عرضه كنند. 
 رييس اتاق تهران س��پس با بيان اينكه طبق 
بخشنامه هاي دولتي، فروش ارز خارج از سيستم 
تعريف ش��ده از س��وي بان��ك مرك��زي، قاچاق 
محس��وب مي ش��ود، گفت: طي دو ماه گذش��ته، 
مقامات مسوول دولتي از تريبون هاي مختلف بارها 

ادع��ا كرده اند كه تمام نيازهاي ارزي را مي توانند 
تامي��ن كنند، در حالي كه اين ادعا نه تنها واقعي 
نيست، بلكه شدني هم نيست. دولتمردان ما بايد 
واقعي��ت را با مردم و فع��االن اقتصادي در ميان 
بگذارن��د و اعالم كنند كه تنها توان تخصيص ارز 
ب��راي كاالهاي اولويت دار را دارند. دبير ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران 
ب��ا بيان اينك��ه دولت بايد هرچه س��ريع تر اجازه 
دهد تا ارز صادراتي خ��رد با قيمت توافقي ميان 
صادركنن��دگان و واردكنن��دگان خريد و فروش 
ش��ده و اين بخش از ارز به كاالهاي اولويت دو و 

سه تخصيص داده شود. 

 بهمن نقدينگي در راه است
ريي��س اتاق تهران در ادامه با اش��اره به اينكه 
موض��وع تحريم هاي بعدي امريكا پس از خروج از 
برجام كامال جدي است، گفت: با اين حال دولت 
هنوز به طور جدي در فكر تدوين سناريوهاي مقابله 
با تحريم هاي جديد نيست. دولت و حاكميت بايد 
برنامه ه��اي مواجهه با اين تحريم ها را آماده كنند 
و زمان را نبايد از دس��ت داد. او در بخش ديگري 
از س��خنانش از تعبير بهمن نقدينگي براي بيان 
بحران ديگري كه اقتصاد كشور را تهديد مي كند، 
استفاده كرد و افزود: روزانه هزار ميليارد تومان به 
نقدينگي كش��ور اضافه مي شود و اگر به موقع به 
بحران نقدينگي در كشور رسيدگي نشود، به طور 
قطع در آينده يي نزديك اين بهمن بر سر اقتصاد 

كشور ريزش خواهد شد. 

 رييس اتاق تهران همچنين در اين نشس��ت، 
تالطم ايجاد ش��ده در بازار خودرو كش��ور را قابل 
پيش بين��ي عنوان ك��رد و گفت: يك��ي از داليل 
اصلي افزايش افسارگس��يخته قيمت ه��ا در بازار 
خ��ودرو، تصميم غل��ط وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت در گذش��ته اس��ت كه به يك باره واردات 
خودرو به كش��ور را ممنوع كرد. اتفاق ديگري كه 
به پيدايش مش��كل امروز در ب��ازار خودرو مربوط 
مي ش��ود، افزايش تعرفه هاي اي��ن بخش تا 100 
درصد از س��وي دولت بود. همچنين قطع تامين 
ارز براي خودرو از سوي دولت يكي ديگر از داليل 

نابساماني در بازار خودروست. 
 در ادام��ه مباحثه بر س��ر چرايي ايجاد تالطم 
در بازار كااليي كش��ور، ريي��س اتاق اصناف ايران 
طي سخناني، دخالت بازار و صنوف در گراني هاي 
ب��ه وج��ود آمده را رد ك��رد و گف��ت: در افزايش 
مس��تمر قيمت ها نبايد ب��ازار را متهم به پيدايش 
اين اتفاقات دانس��ت. دولت چشم خود را به روي 
برخي تصميمات و واقعيات بس��ته و هزينه هايي 
كه براي واحدهاي توليدي از مدت ها پيش ايجاد 
شده را نمي بيند. علي فاضلي افزود: از ابتداي سال 
جاري كارخانه هاي توليدي در كش��ور، معادل 9 
ت��ا 11درصد بر قيمت توليدات خود اضافه كردند 
در حالي كه در نقطه اتصال كاالها به مش��تريان 
كه واحدهاي صنفي قرار دارند، قيمت بر اس��اس 
مصوب��ات دول��ت تنها 7 تا 17درصد اضافه ش��د. 
رييس ات��اق اصناف با بيان اينكه در كل كش��ور 
2ميليون و 500 ه��زار واحد صنفي داراي پروانه 
كس��ب فعاليت مي كنند، گفت: براي كنترل بازار 
تنه��ا 1800 بازرس در سراس��ر كش��ور مس��تقر 
هس��تند و عمال بازار را با دندان كنترل مي كنيم. 
فاضلي با اش��اره به تالطم قيمتي در بازار خودرو 
گف��ت: براي كنترل قيمت ه��ا در اين بخش همه 
بايد دست به دست هم دهند و اصناف به تنهايي 
حري��ف اين بازار و عوامل آن نمي ش��ود. وضعيت 

بازار اصال خوب نيست. 

 نياز به 5 هزار كارشناس ضد تحريم!
در ادامه چهل و شش��مين نشس��ت ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، 
رييس كميس��يون تسهيل كسب وكار اتاق تهران 
با اش��اره به تهدي��د دولت اياالت متح��ده امريكا 
مبني بر ظهور تحريم هاي به  ش��دت سختگيرانه 
عليه ايران پيشنهاد ايجاد ستاد مقابله با تحريم ها 
با محوريت مع��اون اول رييس جمه��ور را مطرح 
كرد. به گفت��ه محمدرضا نجفي من��ش در حالي 
ك��ه در وزارت خزانه داري اي��االت متحده امريكا 
دست كم 500 كارشناس و متخصص براي تدوين 
برنامه هاي تحريمي عليه ايران متمركز ش��ده اند، 
در اي��ران نيز بايد براي مقابل��ه با اين تهديدها 5 
ه��زار نفر را به كار گرفت. او از اين رو، پيش��نهاد 
ك��رد تا س��تاد مقابله با تحريم ه��ا زيرنظر معاون 
اول رييس جمهور ايجاد ش��ود و كارگروه اس��تان 
تهران اين س��تاد نيز در شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي تهران مس��تقر شود. در همين 
رابطه، اس��تاندار تهران ضمن استقبال از تشكيل 
اين س��تاد، خاطرنش��ان كرد كه براي تشكيل آن 

اقدام خواهد كرد. 

 واردات ۱۳۳۹قلم كاال
به كشور ممنوع شد

فارس|  وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه يي 
به رييس س��ازمان تج��ارت، واردات 1339قلم كاال 
به كش��ور را ممنوع كرد. محمد شريعتمداري وزير 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در نامه ي��ي به مجتبي 
خس��روتاج معاون صادراتي خود و رييس س��ازمان 
تجارت دس��تور داد واردات 1339قلم كاال به كشور 
ممنوع اس��ت. در اين نامه آمده اس��ت: بدين وسيله 
فهرس��ت گروه چهارم كااليي ش��امل 1239رديف 
تعرفه 8رقمي كه ثبت س��فارش آنها در جلسه ستاد 
فرمانده��ي اقتص��اد مقاومتي ممنوع ش��ده، جهت 
اج��را اب��الغ مي ش��ود. الزم به ذكر اس��ت كه كليه 
ثبت سفارش هاي صادره قبلي مربوط به اين رديف ها 
فاق��د اعتبارند، مگر اينكه قبل از اين تاريخ توس��ط 
شبكه بانكي تامين ارز شده يا بدون انتقال ارز باشند. 

جزئيات برنامه دولت براي 
تقويت ذخاير اقالم اساسي

دبير ستاد تنظيم بازار از برنامه ريزي جدي دولت 
براي تامين كاالهاي اساسي در قالب سه سناريو خبر 
داد و گفت: براي مقابله با تهديدات احتمالي تحريم، 
كاالهاي اساس��ي به ميزان كافي ذخيره س��ازي شده 
است. محسن بهرامي ارض اقدس با اشاره به تمهيدات 
دولت مبني بر تامين اقالم و كاالهاي مورد نياز مردم 
براي مقابله با تحريم هاي احتمالي اظهار كرد: دولت با 
مصوبه شوراي امنيت ملي و ستاد تدابير اقتصادي، سه 
سناريو را براي ذخيره سازي كاالهاي اساسي در قالب 
سناريو خوش��بينانه، بدبينانه و شرايط عادي در نظر 
گرفته است كه در قالب آن كاالهاي مورد نياز مردم را 
تامين كند. دبير ستاد تنظيم بازار افزود: بر اين اساس 
تمام تمهيدات مورد نظر براي بدبينانه ترين شرايط نيز 
در نظر گرفته ش��ده كه در قالب آن، كاالهاي اساسي 
و م��واد اوليه مورد نياز بخش تولي��د در قالب ذخاير 
يك ماهه، 3ماهه و 6 ماهه تامين شده است. او تصريح 
كرد: اكنون س��طح ذخاير استراتژيك كااليي در حد 
بس��يار مطلوب قرار گرفته و ج��اي هيچ گونه نگراني 
نيست؛ ضمن اينكه تجربه نشان داده كه هيچ گاه حتي 
در بدترين شرايط مانند دوران جنگ، ايران به لحاظ 
تامين كاالهاي اساسي و اقالم مورد نياز مردم مشكلي 
نداشته و حتي در دوره هايي از جنگ و تحريم، ساالنه 

تا 7ميليون تن نيز گندم وارد كشور شده است. 

 بررسي واردات غيرقانوني
۶ هزار دستگاه خودرو

رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي از ورود 
اين كميسيون به پرونده واردات غيرقانوني 5 تا 6 هزار 
دستگاه خودرو در شرايط ممنوعيت ثبت سفارش خبر 
داد. حميدرضا فوالدگر از تهيه گزارش��ي در خصوص 
مش��كالت پيش آمده در واردات خودرو از اواخر سال 
95 تا آخر 96 خبر داد و اظهار داشت: اين گزارش با 
همكاري كميسيون صنايع و معادن مجلس و مطابق 
ماده 236 آيين نامه داخلي مجلس تهيه مي ش��ود و 
در صورت تش��خيص تخلف در صحن مجلس به قوه 
قضاييه ارس��ال خواهد ش��د. او افزود: در اين گزارش 
اين مسائل را بررسي مي كنيم كه مساله ثبت سفارش 
در بازه زماني اشاره شده، ابتدا موكول به نمايندگي ها 
و س��پس كال منتفي ش��د و در ادامه، تعرفه ها تغيير 
كرد و در ش��رايطي كه ثبت س��فارش ممنوع بود، در 
يك مقط��ع زماني 5 تا 6 هزار دس��تگاه خودرو وارد 
كشور مي شود. رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد 
ملي خاطرنشان كرد: شائبه هايي هم كه در خصوص 
مافياي واردات خودروهاي لوكس مطرح شده، عمدتا 
مربوط به همين مساله است. فوالدگر اظهار كرد: در 
فاصله دي ماه 95 تا آخر س��ال 96 روند ثبت سفارش 
در مقطعي متوقف مي ش��ود و در مقطع ديگري نيز 
تعرفه ها به طور كامل تغيير مي كند و مشغول بررسي 
هس��تيم كه ببينيم چه كساني پشت پرده تخلف در 

اين حوزه بوده اند. 

آغاز ثبت نام پانزدهمين دوره 
جايزه ملي كيفيت 

به گزارش روابط عمومي انجمن مديريت كيفيت 
اي��ران، احمد ش��يرواني دبير انجمن گف��ت: ثبت نام 
شركت ها و س��ازمان هاي متقاضي حضور در فرآيند 
پانزدهمين دوره جاي��زه ملي كيفيت ايران از دي ماه 
96 آغاز شده است و تا تاريخ 31 تيرماه سال 97 ادامه 
مي يابد. در همين راستا، از تمامي واحدهاي صنعتي، 
توليدي، فوالد، غذايي و دارويي، ارتباطات، پتروشيمي 
و... كش��ور كه حايز شرايط هس��تند، دعوت به عمل 
مي آيد تا در پانزدهمين دوره فرآيند ارزيابي عملكرد 
كيفيت ايران، با حضور فعال خود در فرآيند اين جايزه، 
به سمت مديريت كيفيت محصول در مسير موفقيت 
پايدار س��ازماني مش��اركت و به سوي بهبود مستمر 
و رش��د و تعالي س��ازماني حركت كنند. او همچنين 
گفت: ه��دف از برگزاري اين جاي��زه ارتقاي كيفيت 
ارائه خدمات زيربنايي و انتقال دانش و نهادينه سازي 
فرهنگ مديريت كيفيت و خود ارزيابي به واحدهاي 
متقاض��ي و افزايش توان رقابت پذيري س��ازمان هاي 
كش��ور در س��طح ملي و همچنين افزايش سازگاري 
آنها با بازارهاي منطق��ه اي و بين المللي و توجه ويژه 
به ويژگي ها و الزامات اقتصادي حال و آينده كشور و 
لزوم افزايش كيفيت محصوالت و خدمات سازمان در 
جهت حضور در فضاي ملي و بين المللي از برنامه هاي 
دبيرخان��ه جاي��زه ملي كيفيت ايران اس��ت.  الزم به 
توضيح اس��ت متول��ي برگزاري جاي��زه ملي كيفيت 
ايران سازمان ملي اس��تاندارد ايران است كه انجمن 
مديريت كيفيت ايران مجري برگزاري آن بوده و مانند 
سنوات گذش��ته در آبان ماه سال 1397 پانزدهمين 
دوره جايزه ملي كيفيت ايران براس��اس مدل ارزيابي 
INQA در س��ه س��طح گواهي اهتمام به كيفيت، 
تقديرنامه اشتهار به كيفيت و تنديس برگزار مي گردد. 
 WWW.inqa.org متقاضيان با مراجعه به سايت

نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند. 

در س��طح كشور به ويژه در بافت فرس��وده و بازار، پالسكوهاي ديگري وجود دارند 
كه امكان ايجاد حادثه دلخراش از س��وي آنها مي رود؛ لذا مقرر ش��ده در صورت عدم 
ايمن سازي، اين واحدها با دستور قضايي پلمب شوند. به گزارش ايسنا، روزهاي انتهايي 
س��ال 1395 بود كه خبري فضاي رس��انه يي كشور را در برگرفت تا سرآغازي باشد بر 
ايمن سازي واحدهاي صنفي؛ در آن روزها پالسكوي نه چندان پير در آتش سوخت تا 
زنگ خطر واحدهاي بس��يار قديمي در كوچه پس كوچه هاي تنگ محله بازار به صدا 

درآيد و از سوي ديگر حواس ها در ساخت واحدهاي جديد بيش از پيش جمع شود. 
مناطق پر رفت و آمد تهران همچون بازار بزرگ كه محل كسب و كار بسياري از افراد 
است، بافتي قديمي دارد كه در شرايط فعلي ايمني قابل قبولي ندارد و در كنار آن، بافت 
اين منطقه به گونه يي است كه دسترسي سريع و در لحظه براي واحدهاي امدادرساني 
بسيار سخت و مشكل است. حال جاي سوال دارد با توجه به تجربه ساختمان پالسكو، 

اصناف و ديگر مجموعه هاي ذي ربط چه اقداماتي را تا به امروز انجام داده اند. 
در اين رابطه خس��رو ابراهيمي نيا رييس ستاد ايمن سازي واحدهاي صنفي تهران 
گفت: در راستاي ايمن سازي واحدهاي صنفي قوانين مناسبي در گذشته وضع شده و 
در اين رابطه مشكلي وجود ندارد اما در بحث اجرايي، اصناف قدرت اجرايي و برخورد 
با متخلفان را ندارد. او ادامه داد: در حال حاضر به واسطه بافت فرسوده برخي مناطق 
شهر همچون بازار تهران مشكالتي در راستاي ايمن سازي وجود دارد كه براي حل اين 
مشكالت جلسات متعددي با دستگاه هاي مرتبط برگزار مي شود و مقرر شده در صورتي 

كه واحدهاي صنفي به ايمن سازي نپردازند با دستور قضايي پلمب شوند. 
رييس س��تاد ايمن سازي واحدهاي صنفي تهران خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر 
برخي واحدهاي صنفي و مراكز تجاري كه موارد ايمن س��ازي را رعايت نكرده بودند از 
مقام قضايي مهلت گرفته اند و با نظارت سازمان آتش نشاني به رفع نواقص مي پردازند. 
او يكي از مش��كالت اساسي در عدم ايمن سازي واحدهاي صنفي قديمي را سيم كشي 
بس��يار قديمي و بدون استاندارد دانس��ت و يادآور شد: ساختمان هاي غيرايمن بسيار 
خطرناكي در منطقه 12 وجود داش��ت كه با دستور قضايي، استانداردسازي اوليه آنها 
صورت گرفته و با توجه به شرايط، راه بسيار طوالني در پيش است. او ادامه داد: خطرات 
و حادثه براي ساختمان هاي تازه تاسيس نيز وجود دارد و بايد با ايمن سازي و تجهيز 

آنها با دستگاه هاي ايمني از ريسك ها كاسته شود. 

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي از صادرات 310هزار تن 
كاال از استان به خارج از كشور طي 2ماه گذشته سال جاري خبر داد. جعفر صادق 
اسكندري افزود: سال گذشته 213 هزار تن كاال طي 2ماه اول سال از استان صادر 
ش��د كه امس��ال اين ميزان به 310هزار تن رسيده است. به گزارش ايسنا، او ادامه 
داد: امسال ميزان صادرات كاال در مقايسه با زمان مشابه سال قبل 46درصد رشد 

داشته است. 
اس��كندري ارزش ريال��ي كااله��اي صادرات��ي را 113 ميلي��ون دالر عن��وان و 
 اظهار كرد: ارزش ريالي كاالهاي صادراتي نيز در مقايس��ه با زمان س��ال گذش��ته
26 درصد افزايش نشان مي دهد. او سيب، كنسانتره، كف پوش، سيمان و ميوه را از 
عمده كاالهاي صادراتي در اس��تان برشمرد و اضافه كرد: عراق، تركيه، افغانستان، 
پاكس��تان، ارمنس��تان، گرجس��تان و اتريش مهم ترين مقصد كاالهاي صادراتي از 
استان بودند. رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي همچنين از 
كاهش واردات طي زمان س��ال جاري خبر داد و گفت: سال گذشته 118 ميليون 
دالر كاالي وارداتي به اس��تان داش��تيم كه امسال اين ميزان با كاهش 24درصدي 

به 80ميليون دالر رسيده است. 
اس��كندري ب��ا بي��ان اينكه انواع كاغ��ذ، كمپرس��ورها و كاالهاي واس��طه يي و 
س��رمايه يي از مهم ترين كاالهاي وارداتي به اس��تان بودند، گف��ت: تركيه، آلمان، 
انگلس��تان، چين، ايتاليا، كره جنوبي و بلغارس��تان نيز مهم ترين كش��ورهاي هدف 
كاالهاي وارداتي به اس��تان بودند. او با اش��اره به ش��عار س��ال و ل��زوم حمايت از 
كاالي ايراني با قطع واردات كاالهاي مشابه توليد داخل يادآور شد: سياست گذاري 
ممنوعيت واردات كاال از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوين و به استان  ها 
ابالغ ش��ده و وظيفه اس��تان ها اجراي بخشنامه هاي صادره اس��ت و در اين زمينه 
بخش هاي اس��تاني توان و اجازه فعاليت مس��تقل ندارند. رييس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت آذربايجان غربي در نظر گرفتن قيمت تمام شده محصول، كيفيت، 
بسته بندي، رقباي موجود در بازار و ساير شاخصه  هاي توليد و صادرات كاال را براي 
همه توليدكنندگان داخلي الزامي دانس��ت و افزود: رايزني با كش��ورهاي همسايه 
براي تس��هيل مبادالت تجاري دو طرف در قالب تفاهمنامه هاي تجاري به وس��يله 

دستگاه هاي مربوطه از طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت مي گيرد. 

رييس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران گفت: دولت در شرايط كنوني با جدي شدن بازگشت تحريم ها بايد حمايت عملي 
از واحدهاي كوچك و متوسط را در دستور كار قرار دهد. به گزارش ايرنا، بهرام شكوري 
گفت: امروز شاهديم در كشور به صنايع بزرگ بيش از صنايع كوچك و متوسط اهميت 
داده مي شود و دولت در عمل كمتر به دنبال حمايت از آنهاست؛ با وجود اين، در نقشه 
راهي كه از سوي مجلس دنبال مي شود، حمايت دولت از واحدهاي كوچك و متوسط، 
ايجاد مش��وق هاي الزم براي آنها، ايجاد س��تاد زنجيره ب��راي مواد معدني و همچنين 

استفاده از مشورت بخش خصوصي براي توسعه آنها ذكر شده است. 
شكوري يادآوري كرد: 98.3درصد معادن كشور كوچك و متوسط است كه توسط 
بخ��ش خصوصي اداره مي ش��ود. او گفت: اين معادن 85درصد اش��تغال و 65درصد 
تولي��د را در اختيار دارد، بنابراين بايد به آنها اهميت داده و كمك كنيم تا اش��تغال 
را در بخش معدن و صنايع معدني س��ر و سامان دهند. اين عضو اتاق ايران يادآوري 
كرد: در اتحاديه اروپا نيز وضعيت به همين منوال اس��ت، به طوري كه مطابق تحليل 
بانك جهاني از هر 5شغل ايجاد شده در سال 2017 چهار شغل به واحد هاي كوچك 
و متوس��ط مربوط بود. او ادامه داد: بر اين اساس چه با جهان ارتباط و تعامل داشته 
باشيم چه نه، بايد به توسعه و تقويت صنايع كوچك و متوسط در بخش معدن و ساير 

بخش هاي اقتصادي اقدام كنيم. 
اين استاد دانشگاه گفت: در شرايط كنوني راهي جز درونگرايي هر چه بيشتر اقتصاد 
با تكيه بر منابع و س��رمايه هاي داخلي نداريم و از طرفي بايد تالش كنيم با پرهيز از 
»خود تحريمي« به دنبال ايجاد بحران هاي داخلي نباشيم. رييس كميسيون معادن و 
صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران تاكيد كرد: بايد بستري فراهم كنيم كه سرمايه هاي 
داخلي فراري نشوند، زيرا سياس��ت گذاري هاي اشتباه مي تواند به دلسرد شدن بخش 
خصوصي براي توسعه سرمايه گذاري منجر شود. او اضافه كرد: اگر فضاي كسب و كار 
داخلي را مس��اعد كرده و از فعاالن اقتص��ادي كه در داخل فعاليت مي كنند به خوبي 
حمايت و از سرمايه هاي داخلي به درستي استفاده كنيم، شايد تا زماني كه مناسبات 
بين المللي به حالت عادي بازگردد، بتوانيم به فعاليت اقتصادي ادامه دهيم. بر پايه اعالم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ش��مار معادن كش��ور افزون بر 10هزار واحد است كه 

حدود 6هزار معدن فعال و بقيه در دست تجهيز يا راكد است. 

 ساختمان هاي تجاري غيراستاندارد
پلمب مي شوند

 صادرات سيب و واردات كاغذ
از آذربايجان غربي 

راه مقابله با تحريم ها، حمايت از 
واحدهاي كوچك است

ايرنا|
انجم��ن جهاني فوالد اعالم كرد: ايران در دوره 
5ماه��ه 2018 )11دي 96 ت��ا 10خرداد 97( در 
بين 66 كشور توليدكننده فوالد به جايگاه يازدهم 
تكيه زد. چين صدرنش��ين ج��دول توليد اين فلز 

راهبردي است. 
اطالع��ات منتش��ر ش��ده از ج��داول آماري 
اين انجمن بيانگر آن اس��ت ك��ه ايران فقط در 
مدت ماه مه  امس��ال )11 ارديبهشت لغايت 10 
خرداد( توانسته رتبه دهم را كسب كند. ميزان 
توليد ف��والد خام ايران در اين م��اه به بيش از 

2ميليون و 15هزار تن رس��يد كه سبب شد در 
جايگاه دهم فوالد سازان دنيا قرار گيرد. 

پي��ش از اين انجم��ن جهاني ف��والد از توليد 
8ميليون و 127هزار تن فوالد خام در دوره 4ماهه 
نخست 2018 توسط ايران خبر داده بود كه نسبت 
به دوره مشابه سال گذشته )6ميليون و 369هزار 

تن( افزايش 27.6 درصدي داشت. 
چين به عنوان نخستين و بزرگ ترين فوالدساز 
جه��ان در پنجمي��ن م��اه )مه( ميالدي امس��ال 
بيش از 81.1 ميليون تن توليد داش��ت كه رشد 
8.9درصدي نسبت به دوره مشابه در سال 2017 

را كسب كرد. ايران از نظر آهن اسفنجي نيز در ماه 
مه  2018 توليد بيش از 2ميليون و 300هزار تني 
را ثبت كرد كه رشد 37.5درصدي را نسبت به ماه 
مش��ابه در سال 2017 دارد؛ در اين بخش پس از 
هند رتبه دوم جهان را به دست آورد. هند دومين 
فوالدساز جهان در مدت 5ماه سال 2018ميالدي 
بيش از 44ميليون و 400هزار تن فوالد خام توليد 
كرد كه در مقايسه با دوره مشابه پارسال 9.8درصد 

رشد توليد خود را ثبت كرد. 
انجم��ن جهاني ف��والد مي��زان تولي��د فوالد 
خام اي��ران در ماه آوري��ل 2018 )12فروردين تا 
10ارديبهش��ت( را يك ميلي��ون و 950ه��زار تن 
اعالم كرده بود كه رش��د 12.4درصدي نس��بت 
ب��ه ماه مش��ابه در س��ال 2017 داش��ت كه رقم 

يك ميليون و 735هزار تن بود. 66 فوالدساز دنيا 
در مدت 4ماهه ابتدايي سال 2018 ميالدي بيش 
از 575ميلي��ون و 155هزار ت��ن فوالد خام توليد 
كردند كه در مقايسه با دوره مشابه در سال 2017 
رشد 4درصدي داش��ت. عالوه بر اين فوالدسازان 
عض��و اين انجمن در آوريل 2018 با رش��د توليد 
4.1درص��دي، 148ميليون و 322 هزار تن فوالد 
خ��ام توليد كردند؛ در حالي كه اين رقم در آوريل 
2017 برابر با 142ميلي��ون و 433هزار تن ثبت 
شده بود. بر اساس آمارهاي انجمن جهاني فوالد، 
5كشور »چين، هند، ژاپن، روسيه و كره جنوبي« 
در صدر فوالدس��ازان دنيا قرار دارند. آمارها بيانگر 
آن است كه ميزان صادرات زنجيره فوالد كشور از 
9ميليون تن گذش��ت و انتظار مي رود، امسال نيز 

رش��د صادرات در اين بخش تحقق يابد. ايران بر 
اساس سند چشم انداز 1404، دستيابي به ظرفيت 
55ميليون تن را هدف گذاري كرده كه از اين رقم 

15 تا 20ميليون تن صرف صادرات خواهد شد. 
پيش از ش��روع ب��ه كار دولت يازده��م، ايران 
پانزدهمين فوالدساز جهان بود و اكنون به جايگاه 
س��يزدهم ارتقا يافته است. جعفر سرقيني معاون 
امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به تازگي اعالم كرده بود كه ظرفيت توليد 
زنجيره فوالد كشور تا پيش از سال 1392 حدود 
120ميليون تن بود و ش��رايط بس��يار نامتوازني 
داش��ت اما ب��ا مجموعه اقدام هاي انجام ش��ده در 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم، امروز به 200ميليون 

تن در سال رسيده است. 

فوالد ايران در جايگاه يازدهم توليد 
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15 نفت و انرژي
  مديريت مصرف را

جدي بگيريد
ايس�نا| معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: 
براس��اس پيش بيني هاي صورت گرفته امس��ال ۵۰۰۰ 
م��گاوات كمبود توليد برق داريم كه تنها با كمك مردم 
و مديريت مصرف مي توانيم شرايط پيش  رو را مديريت 
كني��م. همايون حائري با بيان اينكه تابس��تان امس��ال 
شرايط بس��يار س��ختي در حوزه برق و انرژي خواهيم 
داش��ت، اظهار كرد: تمام همكاران م��ا در وزارت نيرو و 
شركت هاي زيرمجموعه در حالت آماده باش قرار دارند. 
وي با تاكيد بر اين مس��اله ك��ه وزارت نيرو براي گذر از 
خاموش��ي تمام راهكاره��اي الزم را اج��را خواهد كرد، 
گفت: تاكنون مش��تركان همكاري خوبي در حوزه برق 
داشتند كه نشان مي دهد، فرهنگ مديريت مصرف بين 
مشتركان به خوبي نهادينه شده است. براساس گفته هاي 
مس��ووالن برقي كش��ور در صورت ع��دم اصالح الگوي 
مصرف در كشور و ادامه روند كنوني حداكثر نياز مصرف 
كشور تا سال ۱۴۰۵ به حدود ۸۴ هزار مگاوات مي رسد. 

  334 شهر
در معرض تنش آبي

پ�اون| معاون نظ��ارت ب��ر بهره برداري ش��ركت 
مهندس��ي آب و فاضالب كش��ور بيان ك��رد: وضعيت 
منابع آبي ش��هرهاي در معرض تنش، بهبود چنداني 
نيافته و كماكان 33۴شهر در معرض تنش آبي هستند. 
ش��اهين پاكروح اظهار كرد: از نظر جمعيتي بيشترين 
جمعيت س��اكن در شهرهاي كش��ور در حوزه خليج 
فارس و درياي عمان و فالت مركزي س��اكن هستند 
يعني حدود 72درصد از جمعيت شهري 6۱.۵ ميليون 
نفري تحت پوشش شركت هاي آبفا در قالب 2۴7شهر 
در اين دو حوزه زندگي مي كنند. وي افزود: در فرآيند 
تحليل تنش آبي تابستان سال ۱397 وضعيت تامين و 
نياز آب شرب دقيقا مورد بررسي قرار گرفت و ظرفيت 
تامي��ن آب مورد ني��از با توجه ب��ه پيش بيني بارش، 
ظرفيت تامين موجود، سامانه هاي انتقال و توزيع آب 
و... تعيين شد كه براساس اين تحليل ها عمده مشكالت 
مربوط به حوضه هاي آبريز خليج فارس و درياي عمان، 
فالت مركزي، مرزي شرقي و قره قوم است كه متاسفانه 
براس��اس آمارهاي موجود اي��ن مناطق درحال حاضر 

داراي بيشترين كاهش ميزان بارندگي هستند. 

 توليد روزانه 2400 تن گوگرد 
از فرآورش گاز ترش

شانا| مديرعامل پااليشگاه گاز هاشمي نژاد با بيان 
اينك��ه گوگرد يك��ي از محصوالت جانبي پااليش��گاه 
خانگيران اس��ت ك��ه از فرآورش گاز ترش به دس��ت 
مي آيد و طي فرآين��دي در واحدهاي بازيافت گوگرد 
ب��ا درجه خلوص 99.9۸درصد توليد مي ش��ود، اظهار 
كرد: پااليش��گاه گاز شهيد هاشمي نژاد با توليد 2هزار 
و ۴۰۰تن گوگرد در روز، قطب توليد گوگرد خاورميانه 
محسوب مي شود. سيدمجتبي منبتي در ادامه افزود: 
در س��ال هاي گذش��ته 7۰درصد محص��ول گوگرد به 
صورت خام به كشورهاي چين و هند صادر شده است 
با وجود اين پس از رصد بازار جهاني و اخذ تصميم هاي 
موثر بح��ث فروش گوگرد م��ذاب به ب��ازار داخلي از 
پارسال مطرح و با آن موافقت شد. مديرعامل پااليشگاه 
گاز شهيد هاش��مي نژاد تصريح كرد: اكنون 7۰درصد 
محصول گوگرد پااليشگاه در داخل كشور و 3۰درصد 
به بازار جهاني صادر مي شود و اين موضوع تاثير مثبتي 
در رشد شاخص هاي اقتصادي داشته است. منبتي در 
پايان بيان كرد: صنايع داخل كشور از محصول گوگرد 

اين مجتمع به خوبي استقبال كرده اند. 

  پارس جنوبي
همچنان در مسير رشد

ايلن�ا| مديرعامل ش��ركت مهندس��ي و س��اخت 
تاسيس��ات دريايي گفت: تا آخر س��ال جاري حفاري 
22حلقه چاه  تكميل به دست بهره بردار سپرده مي شود. 
طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبي با هدف توليد روزانه 
۵6 ميليون و 6۰۰ هزار مترمكعب گاز ترش و 7۵هزار 
بش��كه ميعانات گازي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي 
پارس درحال اجراس��ت. ابوالقاسم رحماني يادآور شد: 
ف��از ۱۴ دو خ��ط ۱۴A و ۱۴B و۱۴C و ۱۴D دارد 
و وزارت نف��ت برنامه ريزي كرده كه هر دو پروژه يكجا 
به بهره برداري برسد. وي درباره روند توسعه پروژه فاز 
۱۴ پ��ارس جنوبي اظهار كرد: در اين پروژه حفاري دو 
خط و دو س��كو دست شركت تاسيسات دريايي است 
و درحال حاضر كلي��ه تجهيزات را تهيه كرده و كامال 
آماده اس��ت. رحماني افزود: حف��اري چاه ها را به طور 
كامل انجام داده ايم و فقط بايد لوله هاي CRA نصب 
ش��ود كه تماما تامين شده است. توليد ساالنه بيش از 
ي��ك ميليون گاز مايع، يك ميلي��ون تن اتان مصرفي 
واحدهاي پتروشيمي و توليد روزانه ۴۰۰تن گوگرد از 

ديگر توليدات اين فاز خواهد بود. 

  قيمت بنزين
افزايش نخواهد يافت

ايس�نا| يك عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: 
افزايش قيمت هيچ يك از حامل هاي انرژي در دستور 
كار كميس��يون انرژي وج��ود ندارد و دول��ت نيز اگر 
بخواه��د چنين اقدامي انجام دهد ابتدا بايد به مجلس 
بيايد تا در مجلس در اين زمينه تصميم گيري ش��ود. 
علي بختيار با اشاره به شايعاتي مبني بر افزايش قيمت 
بنزين بيان كرد: افزاي��ش قيمت بنزين و هيچ يك از 
حامل هاي انرژي در دستور كار كميسيون انرژي وجود 
ندارد و افزايش قيمت بنزين كه اخيرا حاشيه ساز شده 
و در رابطه با آن صحبت هايي مي شود، صحت ندارد. در 
اين زمينه هيچ اليحه يي از طرف دولت به كميسيون 
نيامده و در كميسيون نيز دستوري در رابطه با افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي وجود ندارد. وي در ادامه گفت: 
در بودجه امسال نيز افزايش قيمت حامل هاي انرژي به 
طور كامل از سوي كميسيون حذف شد و كميسيون 

تلفيق نيز افزايش قيمت ها را نپذيرفت. 

كوتاه از دنياي انرژي

زنگنه پس از توافق نفتي در وين درباره همراهي روسيه با عربستان سعودي در موضوع نفت:

دوست و دشمن دايمي نداريم، منافع ملي دايمي داريم

گزارش »تعادل« از واكنش 4 خريدار آسيايي نفت ايران به تحريم هاي امريكا

تحريم ها، موثر يا بي اثر؟
از آنجا كه ايران تامين كننده مهمي براي خوراك پااليشگاه هاي 
آسيايي محسوب مي شود، خريداران آسيايي نفتي ايران، اين روزها 
در تكاپوي گرفتن معافيت از تحريم هاي امريكا هستند. اتفاقي كه 
در تحريم هاي بين المللي س��ال 2۰۱2 رخ داد. اما ش��واهد بيانگر 
اصرار دولت فعلي امريكا بر تحريم ايران حتي س��خت تر از س��ال 
2۰۱2 است و اين حقيقت چشم انداز گرفتن معافيت را مخدوش 
مي كند. در اين ميان درحالي كه مقامات امريكايي با مقامات ژاپني 
ديدار كرده اند تا از آنان بخواهند واردات نفت خود از ايران را متوقف 
كنند، هندي ها به دنبال وضع يك نوع نظام مالي براي جايگزيني 
روپيه به جاي دالر در مبادالت نفتي خود با ايران هس��تند كه در 
نهاي��ت به تهات��ر و مبادله كاال به كاال بين اين دو كش��ور خواهد 
انجامي��د. تهاتري كه در آن هند دس��ت ب��اال را دارد. كره جنوبي 
ترجيح داده است، منتظر تصميم امريكا مانده و تصميم خود نهايي 
خود براي واردات نفت از ايران را به آينده موكول كند. اما مقامات 
رس��مي عراقي از بي تاثير بودن تحريم هاي امريكا بر توافق سوآپ 
نفتي ميان ايران و عراق سخن مي گويند. در ادامه به تاثير تحريم ها 

روي اصلي ترين مشتريان آسيايي نفت ايران اشاره مي شود. 

 ژاپن
درحالي كه 2۰روز پيش پايگاه خبري پالتس از زبان يك مقام 
وزارت اقتصاد ژاپن خبر داده بود كه اين كش��ور ممكن اس��ت از 
امريكا درخواس��ت معافيت از برخي تحريم ها عليه ايران را مطرح 
كند، روز گذش��ته بلومبرگ گزارش داد كه امريكا از ژاپن خواسته 
اس��ت، واردات نفت از ايران را به طور كامل متوقف كند. به گفته 
اين مقام اقتصادي ژاپن، شركت هاي ژاپني تمايل ندارند به صورت 

ناگهاني واردات نفت از ايران را متوقف كند. دايسوكه هيروتا، معاون 
بخش نفت و گاز وزارت اقتصاد ژاپن به پالتس گفته بود كه ژاپن 
در دور قبلي تحريم هاي امريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران در اوايل 
دهه جاري ميالدي توانسته بود از معافيت برخوردار شود و »ما فكر 
مي كنيم بهتر است به دريافت معافيت از دولت امريكا ادامه دهيم و 
اين ميزان واردات از ايران را تداوم ببخشيم.« اين مقام دولت ژاپن 
در توضيح تمايل ژاپن به خريد نفت ايران بيان كرده بود كه مزيت 
نفت خام ايران براي پااليش��گاه هاي ژاپن به دليل سنگين تر بودن 
و به نس��بت ارزان تر بودن آن است. اگرچه منابع آگاه به بلومبرگ 
اعالم كرده اند كه با وجود درخواست امريكا از همتايان ژاپني خود 
براي توقف واردات نفت از ايران هنوز هيچ تصميمي از سوي ژاپن 
گرفته نشده و مذاكرات همچنان ادامه دارد اما چنين درخواستي 
نشان از موضع شديدتر امريكا در قبال ايران نسبت به دوره قبلي 

تحريم ها دارد.
 

 هند
از طرف ديگر در هند نيز كه يكي از عمده ترين خريداران نفت 
ايران در آسياست، زمينه چيني ها براي آمادگي در برابر تحريم ها ي 
امريكا آغاز شده است. روز گذشته دو منبع دولتي هند به رويترز 
اعالم كردند كه هند به دنبال احياي يك مكانيس��م تجارت روپيه 
براي تسويه بخشي از پول واردات نفت از ايران به دليل نگراني از 
مسدود شدن كانال هاي خارجي تحت فشار تحريم هاي امريكاست. 
به گزارش رويترز در جريان دور قبلي تحريم ها، هند سيستمي 
ش��بيه به تهاتر را كه براي واشنگتن قابل قبول بود، طراحي كرده 
بود تا پرداخت بخشي از پول خريد نفت خود به تهران را به روپيه 

از طريق يك بانك دولتي كوچك امكان پذير كند. ايران نيز از پول 
صادرات نفت خود براي واردات كاال از هند استفاده مي كرد. يكي از 
منابع دولتي آگاه به رويترز گفت: ما سرگرم بررسي احياي مكانيسم 
پرداخت به روپيه هستيم و بايد خودمان را آماده كنيم. وي در ادامه 
افزود: مكانيسم پرداخت فعلي ممكن است از نوامبر به بعد ديگر كار 
نكند. يك مقام وزارت بازرگاني هند نيز به رويترز اظهار كرد: بانك 
مركزي هند هنوز درباره بازگرداندن مكانيس��م پرداخت به روپيه 
تصميم نگرفته اس��ت. پااليش��گاه ها در هند درحال حاضر از بانك 
دولتي هند)SBI( و بانك EIH آلمان براي پرداخت پول خريد نفت 
ايران به يورو اس��تفاده مي كنند. بانك SBI هند به پااليشگاه هاي 
هن��دي و دولت اعالم كرده از چهارم نوامبر ديگر قادر نخواهد بود 
مب��ادالت مربوط به واردات نفت از ايران را انجام دهد. زيرا با وجود 
آنكه برخي از تحريم هاي امريكا از ششم آگوست به اجرا درخواهند 
آمد، تحريم هايي كه بخش نفت را هدف مي گيرند از چهارم نوامبر 
اجرايي مي شود. پااليشگاه هاي هند يك دوره اعتباري 6۰ روزه براي 
پرداخت پول به ايران دريافت مي كنند كه نش��ان مي دهد، واردات 
نفت از ايران ممكن اس��ت از آگوست به بعد با مشكل روبه رو شود. 
دولت هند از پااليشگاه هاي خود درخواست نكرده كه واردات نفت 
اي��ران را كاهش دهند اما برخي از اين پااليش��گاه ها كاهش خريد 
از تهران را آغ��از كرده اند. به گفته مقام وزارت بازرگاني هند كه با 
رويترز گفت وگو كرده است، يك هيات هندي با مقامات و بانكداران 
در فرانسه، آلمان، انگليس و بروكسل براي يافتن كانال هاي پرداخت 
جايگزين ديدار كرده اما استفاده از بانك هاي اروپايي براي پرداخت 
پ��ول به ايران را تقريب غيرممكن يافته اس��ت. به گزارش رويترز، 
احياي سيستم پرداخت روپيه كمك خواهد كرد، تراز تجاري هند 
كه اكنون به نفع ايران شده است، تغيير كند. كسري تجاري هند با 
ايران از ۱۱3.۴ميليارد دالر در سال مالي 2۰۱2- 2۰۱۱ به حدود 
3.6ميليارد دالر در سال مالي 2۰۱6- 2۰۱۵ كه سيستم پرداخت 
به روپيه اجرايي ش��د، كاهش يافت اما آم��ار وزارت بازرگاني هند 
نشان مي دهد از آن زمان افزايش يافته و به حدود ۸.۵ ميليارد دالر 

در سال 2۰۱۸- 2۰۱7 رسيده است. 

 كره جنوبي
به گ��زارش بلومبرگ، وزارت خارجه امريكا هفته گذش��ته در 
بيانيه ي��ي اعالم ك��رد كه يك هيات از ۱۸ت��ا 2۰ژوئن براي اعالم 
سياست دولت امريكا در قبال ايران به توكيو و سئول خواهد رفت. 
در اي��ن رابطه يك مق��ام در وزارت بازرگان��ي صنعت و انرژي 
كره جنوبي اظهار كرد: امريكا تمايل خود براي اتخاذ يك رويكرد 
شديد در وضع تحريم ها عليه ايران را ابراز كرده است اما وي درباره  
مذاكرات پيرامون تجارت نفت هيچ توضيحي نداد. گفته مي شود 
اين كشور تصميم نهايي درباره خريد ميعانات پارس جنوبي ايران 
را تنه��ا پس از مذاكرات ميان دولت ك��ره جنوبي و دولت امريكا 

خواهد گرفت. 

 عراق
ام��ا خبرها از عراق به گونه ديگري اس��ت. وزير نفت عراق روز 
جمعه بر بي تاثي��ر بودن تحريم هاي جديد امري��كا عليه ايران بر 
توافق س��وآپ ميان ايران و عراق خبر داد. به گزارش اويل پرايس 
»جاب��ر اللعيبي« وزير نفت عراق روز جمعه اعالم كرد: بازگش��ت 
تحريم ه��اي امريكا عليه ايران بر توافق س��وآپ نفت خام ايران و 
عراق تاثيري نخواهد گذاش��ت. ايران و عراق س��ال گذشته توافق 
سوآپي امضا كردند كه براس��اس آن عراق از ميادين نفتي شمال 
كركوك با كاميون به ايران نفت مي فرستد تا در ايران پااليش شود 
و در ع��وض ايران همين ان��دازه نفت خام را به بنادر جنوبي عراق 
مي فرستد تا صادر ش��ود. اين توافق اوايل اين ماه بعد از چند ماه 

تاخير آغاز به كار كرده است. 
به گزارش »اويل پرايس« توافق سوآپ نفتي كه ابتدا در آوريل 
برنامه ريزي شده بود به نظر تحت نفود ايران بر عراق و بعد از كمك 
ايران براي آزادسازي منطقه خودمختار كردستان در پي رفراندوم 
استقالل طلبي منعقد ش��د. در گزارش هاي اوليه درباره اين توافق 
سوآپ يك مقام نفتي عراق گفته بود كه جريان اوليه نفت كركوك 
به ايران 3۰هزار بش��كه در روز است كه مي تواند تا 6۰ هزار بشكه 

در روز در عرض يك سال افزايش پيدا كند. 

توافق اوپك به حرف و حديث هاي بسيار درباره 
مقدار افزايش نفت و اختالفات داخلي در اوپك پايان 
داد. توافق روز جمعه به عقيده بسياري از كارشناسان 
اعتبار اين سازمان و تاثير آن بر بازار را يك بار ديگر 
ثابت ك��رد و بيژن زنگنه در اين ميان نقش كليدي 
داشت. وزير نفت ايران كه مالقات دقيقه نودي او با 
خالد الفالح وزير نفت عربستان توافق را ممكن كرد، 
پس از توافق نيز فعال بود و در س��ه نوبت جوابگوي 
سواالت رسانه ها در مورد توافق به دست آمده، افق 
پيش روي اوپك و دورنماي صادرات نفت ايران بود. 
بيژن زنگنه عصر جمعه و پس از برگزاري اجالس 
۱7۴ اوپ��ك در گفت وگويي مش��روح با نمايندگان 
رسانه ها به تشريح اين توافق پرداخت و به پرسش ها 
درب��اره تواف��ق و ديگر موارد مرب��وط به حوزه نفت 
ايران پاسخ داد. وزير نفت در ميان خبرنگاران گفت: 
»تصميم امروز اوپك همان حرفي بود كه روز اول بر 
آن تاكيد داش��تم؛ يعني حفظ توافق قبلي اوپك.« 
بيژن زنگن��ه ادامه داد: »همان ط��ور كه قبال تاكيد 
كرده بودم، توافق اوپك كه در نوامبر 2۰۱6 حاصل 
ش��ده بود، حفظ ش��د و معتبر اس��ت؛ تنها تصميم 
گرفتي��م تعهد بيش از ۱۰۰درص��دي از بازار حذف 
شود و ميزان پايبندي اعضا به توافق به ۱۰۰درصد 
كاهش يابد.« صحبت هاي زنگنه خبر چند روز پيش 
بلومبرگ را تاييد مي كند كه از التزام ۱62درصدي 
امضاكنن��دگان توافق در ماه مه و كاهش 2 ميليون 
و ۸۰۰هزار بش��كه از عرضه ب��ه جاي يك ميليون و 
۸۰۰هزار بش��كه يي مندرج در توافق نوامبر 2۰۱6 

خبر مي داد. 
زنگن��ه همچنين گفت: »برخ��ي اعضا كه كمتر 
از س��هميه توليد كرده اند، مي توانند توليد بيشتري 
داشته باشند؛ بايد ديد اين تصميم در عمل چگونه 
اجرا خواهد شد.« وي از اعالم اعداد خودداري كرد و 
گفت: »رقم نمي گويم، چون فكر مي كنم تنها تعداد 
كمي از اعضاي اوپك مي توانند بيشتر توليد كنند، 
اما درباره پايبندي ۱۰۰درصدي توافق كرديم.« وزير 
نفت اتخاذ اين تصميم را حاصل توافق و حسن نيت 
اعضا دانست و عنوان كرد: »فكر مي كنم اين تصميم 
اوپك قابل قبول و معقول است؛ اين توافق از جوالي 

اجرايي خواهد شد.« 
وي در مورد احتمال وجود ابهاماتي در توافق روز 
جمع��ه اوپك گفت: »در اي��ن بيانيه به هيچ عددي 
اش��اره نشده اس��ت كه عده يي حرف هاي عجيب و 
غريبي زده و مي گويند يك ميليون بشكه به توليد 
اعضاي اوپك اضافه مي شود. اصال عددي گفته نشده، 
بلكه گفته شده است آنها كه بيش از ۱۰۰درصد به 
توافق قبلي متعهد بوده اند، پايبندي ش��ان را بايد به 
۱۰۰درصد برسانند.« اوپك درباره تصميم به كاهش 
تولي��د به ميزان تواف��ق س��ال 2۰۱6 گفت: »قبال 
توافقي داش��تيم كه قطعي بود و سقف توليد اوپك 
را اعالم كرده بود و اعضاي اوپك بايد در آن س��قف 
مشخص توليد مي كردند، ما هم گفتيم همان سقف 
رعايت شود، نمي توانس��تيم از اعضاي اوپك انتظار 
داشته باشيم كه بيش از ۱۰۰ درصد رعايت كنند.« 
زنگنه با بيان اينكه آنچ��ه در توافق اوپك اعالم 
شده روشن اس��ت، گفت: »اگر فردي بيش از آنچه 
گفته  ايم ميزان توليد اعضاي اوپك را اعالم مي كند، 
نظر خود را گفته است، اما نظر اوپك چيزي است كه 
تصويب شده و آن را امضا كرده ايم.« پس از نشست 
صد و هفتاد و چهارم اوپك، بس��ياري نتيجه جلسه 
اين كارتل نفتي را افزايش يك ميليون بشكه يي نفت 
خام مي دانستند. نظر اين افراد آنچنان هم بي اساس 
نبود، چرا كه اين ع��دد در كنفرانس خبري دبير و 
رييس اوپك و از زبان س��هيل المزروعي وزير انرژي 

امارات و رييس دوره يي سازمان مطرح شد. 

 ايران غايب در دستوركار، حاضر در نتيجه
زنگنه در اشاره يي تلويحي به مخالفت برخي اعضا 
به خصوص عربس��تان و امارات در گذاش��تن مساله 

تحريم هاي امريكا عليه ايران و ونزوئال در دستور كار 
اصلي نشس��ت اوپك گفت: »ديروز به شوخي گفتم 
ما يك بيانيه عدم همكاري صادر مي كنيم و بس��يار 
به آن نزديك شديم. فكر مي كنم ديگر اعضاي اوپك 
پذيرفتن��د كه نگراني هاي ما را در نظر بگيرند و باور 
داشتند از توافق هايي كه به شكل هاي ديگري باشد، 

جلوگيري مي كنيم.« 
زنگنه با بيان اينكه ايران پايبندي ۱۰۰درصدي 
اعضا را پذيرفت و موضع خود را تغيير نداد، افزود: »از 
نخستين ساعتي كه به اينجا آمدم، در همين هتل 
)كمپينسكي( گفتم كه هيچ مشكلي با رفع پايبندي 
بيش از حد اعض��ا نداريم. يكي از خبرنگاران از من 
پرس��يد كه اين جبران كاهش بيش از تعهد توليد 
چطور بايد توزيع شود كه گفتم اين يك مساله ديگر 
است. ما پذيرفتيم اعضاي اوپك كه پايبندي بيش از 
حد دارند، اين پايبندي بيش از حد را كنار بگذارند، 
بنابراي��ن از هيچ كس انتظ��ار نداريم كمتر از تعهد 
خ��ود توليد كند؛ تنها انتظار داريم به س��قف توليد 
تعيين شده در سال 2۰۱6 پايبند باشند.« وزير نفت 
متذكر شد: »تصميم ما همان است كه از سوي ۱۴ 
كش��ور عضو امضا شده است.« به گفته زنگنه، هيچ 
عضوي نمي تواند سهميه ونزوئال را تصاحب كند. وي 
در اين باره گفت: »اگر ونزوئال بتواند، بيش��تر توليد 
مي كند، اما اگر نتواند، هيچ كس نمي تواند جانشين 
آن ش��ود.« زنگنه با بيان اينكه فكر مي كنم عرضه 
واقعي جديد در بازار كمتر از ۵۰۰هزار بشكه باشد، 
در پاس��خ به اين س��وال كه اين ۵۰۰ هزار بشكه  از 
سوي چه كشورهايي مي تواند عرضه شود، گفت: »به 
نظرم كش��ورهاي عربستان، امارات و... مي توانند آن 

را توليد كنند.« 

 توهم وجود ظرفيت مازاد
وي در پاسخ به پرسشي درباره صحت روايت هاي 
متفاوت��ي كه از افزايش عرضه نف��ت اوپك پيش از 
حصول توافق مطرح مي ش��د، گفت: »گزارش هايي 
كه در آن اع��دادي مثل افزايش ۵.۱ يا ۸.۱ميليون 
بش��كه يي توليد مطرح مي شد، بيش��تر به شوخي 
ش��بيه اس��ت. چنين ظرفيتي در دنيا وجود ندارد، 
اما متاس��فانه سياس��تمدارهايي مثل آقاي ترامپ 
نمي خواهن��د اي��ن واقعي��ت را قبول كنن��د و فكر 
مي كنند ظرفيت مازاد عظيمي وجود دارد كه قادر 

است نفت ايران را از بازار حذف كند.« 
زنگنه ادامه داد: » در بين غيراوپكي ها فقط روسيه 
مي تواند نس��بت به جايگزيني نفت ديگر كش��ورها 
اق��دام كند؛ در اوپك عضوي نمي تواند جاي ديگري 

را بگيرد.« وي گفت: »چه كسي مي خواهد نفت زياد 
در ب��ازار توليد كند؟ اين ظرفيت عظيم توليد مازاد 
كجاست؟ قطر، ونزوئال يا مكزيك مي خواهند توليد 
كنند؟ چه كسي مي خواهد توليد كند؟ به نظر من 
روسيه كمتر از 3۰۰هزار بش��كه مي تواند )بيش از 
سطح كنوني( توليد كند و عربستان هم كمي بيشتر، 
زيرا محدوديت هايي دارد. باور ندارم آنها حجم بااليي 

از ظرفيت مازاد داشته باشند.« 
زنگن��ه در ادامه تاكي��د كرد: »دنيا بايد بس��يار 
هوشيار باشد، ظرفيت عظيم توليد مازاد وجود ندارد 
و خارج كردن ايران از اين بازار آس��ان نيس��ت. هر 
بش��كه بر بازار تاثير مي گ��ذارد و حتي يك ميليون 
بشكه، حجم كمي از نفت نيست كه بازار بتواند آن 
را بپذيرد و از س��وي ديگر خروج ايران از بازار نفت 
موجب افزايش قيمت نفت مي شود.« زنگنه به اين 
پرس��ش كه آيا كميته نظارتي نحوه تقس��يم توليد 
اعضا را مش��خص مي كند، پاسخ منفي داد و گفت: 
»اين كميت��ه، توليد را رصد و نتيج��ه را به رييس 
كنفرانس گزارش مي دهد. نظارت و گزارش دهي به 

معناي تعيين سهميه نيست.« 
خبرنگاري هم از زنگنه درباره توييت ترامپ پس 
از اعالم نتايج نشس��ت روز جمعه اوپك پرسيد كه 
زنگنه پاس��خ داد: »ايش��ان هنوز باور نمي كند جز 
معدودي، كسي در اوپك از ايشان خوشش نمي آيد.« 

 2 اشتباه ترامپ
زنگن��ه در ادامه گفت: »البته ب��اور نمي كنم كه 
ترامپ خواهان قيمت باالي نفت نباشد. او مي خواهد 
به مردم بگويد كه مخالف قيمت باالي نفت اس��ت، 
زيرا ش��نيده ام كه قيمت ۴ دالر براي هر گالن )۸.3 
ليتر( بنزين در امريكا خط قرمز است. او مي خواهد 
بگويد كه اين نتيجه عمل من نيست و اين از عملكرد 
اوپك ناشي مي شود، در حالي كه همه رشد قيمت 
به دليل رفتارهاي ترامپ است. اوپك نمي تواند كار 

بيشتري بكند.« 
به گفته وزي��ر نفت، در نظام فك��ري ترامپ دو 
اشتباه وجود داد. وي توضيح داد: »نخستين اشتباه 
آنكه فكر مي كند خيلي زود در ايران، ش��اهد تغيير 
رژيم خواهد بود. اين يك اشتباه بسيار بزرگ است و 
اشتباه ديگر اين است كه فكر مي كند ظرفيت مازاد 
تولي��د عمده در جهان وجود دارد. اين هم اش��تباه 
اس��ت.« وي به خ��روج امريكا از توافق هس��ته يي 
با كش��ورمان اش��اره كرد و گفت: »در مقطع زماني 
فعلي، ما تفاوتي مهم با دوره قبل )آغاز تحريم ها در 
س��ال 2۰۱2 ميالدي( داريم. دوره قبل تحريم ها از 

سوي ش��وراي امنيت تاييد ش��ده بود. در آن زمان 
قانوني و بين المللي بود. اكنون يك جانبه، فرامرزي 

و غيرقانوني است.« 
زنگنه ادامه داد: »از مشتريان و شريكان خود نام 
نمي بري��م، زيرا حتي وزير امور خارجه امريكا با آنها 
تم��اس مي گيرد و آنها را براي خروج از ايران و عدم 
همكاري با ايران ترغيب مي كند. بعضي شركت هاي 
ب��زرگ اروپايي كه با امريكا پيوند بيش��تري دارند، 
گفتند از ايران نفت نمي خرند، مثل ش��ل و توتال، 
ام��ا ما هم��ه تالش م��ان را خواهيم كرد تا س��قف 
صادرات مان را حفظ كنيم، اما نمي توانم درباره ارقام 

توليد چيزي به شما بگويم.« 

 همكاري؛ بنيان اوپك
زنگنه تاكيد ك��رد: »ما تالش مي كنيم، مقاومت 
كرده و راه هاي بسياري خواهيم يافت، اما نمي دانم 
ك��ه در ماه هاي آينده چه اتفاقي خواهد افتاد. وضع 
بازار بسيار مهم است. واكنش بازار در اين زمينه چه 
هس��ت؟ چه اتفاقي در بازار مي افتد؟ قيمت در چه 
سطحي مي ايستد؟ همه اينها مهم هستند. به ويژه 
پيش از نوامبر، زيرا پيش از نوامبر آنها يك انتخابات 
دارند.« اش��اره زنگنه به انتخاب��ات ميان دوره يي در 
امريكاس��ت كه طبق پيش بيني ها حزب دموكرات 
مي توان��د اكثريت كنگره و ش��ايد س��نا را از حزب 

جمهوري خواه پس بگيرد. 
وزي��ر نفت ادام��ه داد: »اروپايي ها مايلند برجام 
را حفظ كنند؛ ش��كي در اراده سياسي آنها ندارم، 
اما در توانايي ش��ان ترديد دارم كه بايد اين توانايي 
را نش��ان دهند.« وي در پاس��خ به سوالي مبني بر 
اينكه با توج��ه به موضع گيري هاي اخير روس��يه 
درباره افزايش عرضه نفت، نس��بت به اين كش��ور 
چه احساس��ي داريد، گف��ت: »باي��د واقعيت ها را 
درك كني��م. جمله معروف چرچيل را از ياد نبريد 
كه وقتي از او پرسيدند چطور با روسيه كه دشمن 
اس��تراتژيك م��ا در جنگ جهان��ي دوم بود متحد 
شديد، پاس��خ داد بريتانيا دوست و دشمن دايمي 

ندارد، فقط منافع ملي دايمي دارد.« 
وي درباره ديدار با وزير انرژي عربستان و ارزيابي 
خ��ود از اين ديدار نيز گف��ت : »ما در اوپك در طول 
تاري��خ نش��ان داده ايم در عي��ن اختالف هايي كه با 
يكديگ��ر داريم با هم همكاري هم داريم، اين بنيان 
و اس��اس اوپك است.« زنگنه با بيان اينكه هميشه 
گفته ام كه نه كش��وري برادر ماس��ت و نه دش��من 
دايمي ماست، تصريح كرد: »ما برحسب منافع مان 

بايد روابط مان با كشورها را تنظيم كنيم.« 

 دست رد اوپك به سينه امريكا
كمي بعد زنگنه در گفت وگو با خبر ساعت 2۱ 
شبكه يك سيما گفت كه اوپك با توافق امروز خود 
رسما نشان داد كه به مواضع رييس جمهوري امريكا 
توجهي نداشته است. وي در عين حال افزود: »اگر 
برخي اعضا تعهدات پنهاني نسبت به امريكا داشته 

باشند، بحث ديگري است.« 
زنگنه گفت: »موضع گيري هاي امريكا اثر مثبتي 
نداش��ت، زيرا همه متهم به تبعيت از سياست هاي 
امري��كا مي ش��دند و ما از اين رو اع��الم كرديم كه 
اوپك، سازماني امريكايي نيست كه از امريكا دستور 
بگيرد.« وي ادامه داد: »ما حساس بوديم كه مبادا 
اوپك با اتخاذ تصميم اشتباه، عالمت غلطي مبني 
بر رضايت اين س��ازمان از اعم��ال تحريم ايران به 

امريكا بدهد.« 
زنگنه درباره توافق ص��ورت گرفته توضيح داد: 
»طبق مصوب��ه 3۰ نوامبر 2۰۱6 اوپ��ك قرار بود، 
اعضاي اين س��ازمان با هدف متعادل شدن قيمت 
نفت، توليد خود را يك ميليون و 2۰۰ هزار بشكه 
كاهش دهند كه اين سواي توافق غيراوپكي ها بود.« 
وي ادام��ه داد: »در عمل اعضا بيش از توافق انجام 
شده به اين تعهد پايبند بودند، به طوري  كه ميزان 
پايبن��دي اعضا به تعهد در ماه م��ه به ۱۵2درصد 
رسيد و به اين ترتيب بيش از ميزان توافق شده با 

كاهش عرضه نفت به بازار مواجه شديم.« 
زنگن��ه در برنامه خبري ش��بانگاهي به مواضع 
مخالف اعضا اشاره كرد و گفت: »برخي اعضا تاكيد 
داشتند كه بازار با كمبود عرضه مواجه است و توليد 
بايد به طور قاب��ل توجهي افزايش يابد كه ما قبول 
نداشتيم و از همان بدو ورود به وين تاكيد كردم كه 
بايد به جاي افزايش توليد، ميزان پايبندي به تعهد 
را به ۱۰۰درصد رس��اند و با توجه به مصوب شدن 
همين پيش��نهاد در نشست امروز كه البته با جر و 
بحث هاي فراواني به نتيجه رسيد، اعضاي اوپك بايد 
تالش خود را براي پايبندي ۱۰۰درصدي به توافق 
پيشين اوپك به كار گيرند، بنابراين كشورهايي كه 
ب��ه هر دليلي كمتر توليد كرده اند، مي توانند توليد 

بيشتري داشته باشند.« 
وي توضي��ح داد: »اعض��اي اوپك بايد پايبندي 
بيش از ۱۵۰درصدي خود را به ۱۰۰درصد برسانند، 
اما بعي��د مي دانم كه امكان اضافه ش��دن نفت به 
ميزان معادل آن ۵۰درصد وجود داشته باشد.« وي 
يادآور شد: »بنابراين افزايش يك ميليون بشكه يي 
توليد نفت در كار نيس��ت و به نظر نمي رسد بيش 
از ۵۰۰ تا 6۰۰ هزار بش��كه نفت به بازار برگردد.« 
اين حرف يادآور اظهارنظر كارلوس پرز، وزير نفت 
اكوادور اس��ت كه يك روز پي��ش از اجالس اوپك 
در گفت وگو با سي ان بي س��ي پيش بيني كرده بود 
ك��ه افزايش توليد حدود 6۰۰ هزار بش��كه در روز 

خواهد بود.
بيژن زنگن��ه در مصاحبه تلويزيوني خود درباره 
آث��ار مي��زان نفتي كه ب��ه بازار بازخواهد گش��ت، 
توضيح داد: »براي پاس��خ به اين س��وال بايد صبر 
كرد، ام��ا به طور طبيعي اين رون��د، قيمت ها را تا 
ح��دودي كاهش مي دهد كه ميزان آن مش��خص 
نيس��ت. تصميم ام��روز اوپك تاثير منف��ي بر بازار 
نف��ت ايران ندارد و نگران��ي ما صرفا به تحريم هاي 
امريكا بازمي گردد.« وي درباره نشس��ت روز جمعه 
اوپ��ك، اين را هم اضافه كرد ك��ه ونزوئال و عراق و 
الجزاير ايران را همراه��ي مي كردند و ما و الجزاير 
تا پايان نشس��ت محكم ايستاده بوديم تا اگر به هر 
دليلي پيش��نهاد راي نياورد، هر تصميم ديگري را 
وتو كنيم. زنگنه، روسيه، برخي كشورهاي آفريقايي 
و برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس را از جمله 
كشورهايي دانس��ت كه از افزايش توليد نفت سود 
مي برند و افزود: »اعضاي غيراوپك نيز در نشس��ت 
دوم تيرماه توافق قبلي خود مبني بر كاهش 6۰۰ 

هزار بشكه يي عرضه نفت را بررسي مي كنند.« 
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بازارهنر

»ارغوان«بهرنگكيارستمي
مراسم اهداي جوايز نخستین دوره 
جايزه داس��تان كوتاه ارغوان با موضوع 
آخرين روزهاي سال و در آستانه زادروز 
تولد عباس كیارستمي با حضور جمعي 
از اهالي فرهنگ و هنر در س��الن استاد 

شهناز خانه هنرمندان برگزار شد. 
ب��ه گزارش ايس��نا در ابت��داي اين 
مراس��م مجی��د رجبي معم��ار گف��ت: 
امی��دوارم برگ��زاري اين روي��داد ادبي 

تداوم داش��ته باشد و رويدادهاي از اين دست به ما 
نويد آثار ادبي ماندگار را بدهد. 

او افزود: بايد شرايطي فراهم شود تا از نويسندگان 
جوان حمايت شود تا آنها در بدو امر دلسرد نشوند، 
چون نويسندگان جوان از سرمايه هاي معنوي اين 

مرز و بوم به شمار مي روند. 
در ادام��ه اوژن حقیقي دبیر جايزه ارغوان گفت: 
هدف جايزه ارغوان شناسايي استعدادهاي جوان و 
حمايت از آنان است و ما براي اين جايزه محدوديت 

سن 30 سال را مد نظر قرار داديم. 
او اف��زود: در اين دوره بالغ بر 400 داس��تان به 
دبیرخانه رس��ید كه از میان آنها در مرحله نخست 
379 اثر م��ورد پذيرش قرار گرفت كه 138 اثر آن 
متعل��ق به نويس��ندگان م��رد و 241 اثر متعلق به 

خانم ها بود. 

دبیر جاي��زه كوتاه ارغ��وان تصريح 
 ك��رد: در اي��ن جايزه پ��س از انتخاب

30 نفر برگزيده توسط هیات انتخاب، 
10 داستان پاياني توسط هیات داوران 
مورد بررس��ي قرار گرفت كه در كتاب 
برگزيده اين جايزه منتشر خواهد شد. 

محمد چرمش��یر يكي از داوران اين 
جايزه گفت: داستان نويسان جوان بايد 
همزمان با نوش��تن، مطالعه را فراموش 
نكنند چون پش��توانه يك صفحه داس��تان نوشتن 

خواندن حداقل 20صفحه كتاب است. 
در ادامه مراسم، جوايز برگزيدگان دهم تا چهارم 
نخس��تین جايزه ارغوان توس��ط فره��اد توحیدي، 
محمد چرمشیر، سپیده شاملو و مهسا محبعلي اهدا 
شد. به برگزيدگان اين بخش لوح تقدير، يك دوره 
كالس داستان نويس��ي و مجموعه يي از كتاب هاي 

ادبیات داستاني نشر مركز اهدا شد. 
در بخش دوم مراس��م كه به جشن تولد عباس 
كیارس��تمي اختصاص داشت، س��یف اهلل صمديان 
با ذك��ر خاطراتي از دوس��ت قديمي خ��ود گفت: 
نخس��تین بار عباس كیارس��تمي را در سال 13۵8 
در كان��ون پ��رورش فكري دي��دم، او ريیس بخش 
س��ینماي كانون ب��ود و از همان نخس��تین ديدار 

متوجه نگاه خاص و دل روشن و مهربان او شدم. 

گيشهدرانتظارفصلگرم
در هفته گذشته يك فیلم ديگر به 
جمع فیلم ه��اي در حال اكران افزوده 

شد. 
در حالي كه اين روزها جو كش��ور 
تح��ت تاثیر مس��ابقات فوتب��ال جام 
جهاني قرار گرفته است و سینماها نیز 
از اين امر مستثنا نیستند، اما فیلم  هاي 
در ح��ال اكران نیز ب��ه كار خود ادامه 
مي دهن��د و حتي در اين میان فیلمي 

تازه نفس هم به جمع اكراني ها افزوده شد. 
»شماره 17 سهیال« نخستین ساخته سینمايي 
محم��ود غفاري در مق��ام كارگردان اس��ت كه از 
چهارش��نبه 30 خردادماه به گردونه اكران افزوده 

شد. اين فیلم در 2روز ۵میلیون تومان فروخت. 
»ش��ماره 17 س��هیال« روايت كننده داس��تان 
دختري میانسال است كه زمان ازدواج او به تاخیر 
افتاده و با توجه به مشكل ژنتیكي كه دارد در تالش 
اس��ت كه هر چه س��ريع تر ازدواج كند تا بچه دار 
شود. »دلم مي خواد« س��اخته بهمن فرمان آرا كه 
به نويسندگي امید س��هرابي و تهیه كنندگي علي 

تقي پ��ور در س��ال 92 تولید ش��د، در 
9 روز 690 میلی��ون توم��ان فروش را 
پشت سر گذاشت. در خالصه داستان 
اي��ن فیلم آمده اس��ت: به��رام فرزانه 
نويس��نده يي اس��ت كه مدت هاس��ت 
نمي تواند، داس��تان بنويسد. ناگهان بر 
اث��ر يك تصادف اتومبی��ل، آهنگي در 
ذهنش تكرار مي شود كه او را به رقص 
مي آورد. همین اتفاق ش��وق نوشتن را 
در او بر مي انگیزد. »دشمن زن« تازه ترين محصول 
موسسه پويافیلم و نخستین فیلم بلند كريم امیني 
نیز طي مدت 9 روز موفق شد 670 میلیون تومان 

فروش داشته باشد. 
»در وجه حامل« دومین اثر بلند بهمن كامیار 
در مقام كارگردان اس��ت كه طي مدت 9 روز 70 
میلیون توم��ان فروخت. »در وج��ه حامل« اثرى 
اجتماعی اس��ت كه فیلمنام��ه آن را نیز كامیار به 
نگارش درآورده و داستان آن روايتگر زندگي زني 
به نام مهري اس��ت كه ناخواسته درگیر ماجرايي 

مجهول مي شود و در پي حل آن است. 

آزموننهايي
برايبقاياردوغان

فايننشالتايمز:
اي��ن روزه��ا انتخابات 
تركی��ه در ص��در اخب��ار 
قرار  از رس��انه ها  بسیاري 
گرفته اس��ت. تحلیل هاي 
اي��ن  درب��اره  بس��یاري 
انتخاب��ات صورت گرفته و 
بسیاري چشم به بركناري 
اردوغ��ان دارند. هفته نامه 
فايننش��ال تايم��ز نیز در 

صفحه اول خ��ود تحلیلي از اين انتخابات منتش��ر 
كرده است. طبق اين گزارش انتخابات سرنوشت ساز 
رياس��ت جمهوري و پارلماني تركیه امروز يك شنبه 
درحال��ي برگزار مي ش��ود كه گمانه زني ها از س��وي 
مردم و موسسات نظرس��نجي درباره ريیس جمهور 
آينده و چگونگي تقس��یم كرسي هاي پارلماني اين 
كش��ور به اوج خود رسیده اس��ت. در اين انتخابات 
كه 16م��اه زودتر از موعد مقرر برگزار مي ش��ود در 
 مجموع 6 كانديدا در انتخابات رياس��ت جمهوري و

 8 حزب سیاسي براي تصاحب 600 كرسي پارلماني 
به رقابت مي پردازند. بس��یاري از نظرس��نجي ها از 
پی��روزي احتمالي رجب طی��ب اردوغان و »ائتالف 
جمهور«)متش��كل از حزب حاكم عدالت و توسعه 
و حزب ناسیونالیس��ت حركت ملي( خبر مي دهند. 
اردوغان و ائتالفش با وج��ود آنكه از حمايت كامل 
نهاده��اي دولت��ي و نیز رس��انه ها برخوردارند براي 
پی��روزي در اي��ن كارزار ام��ا راه آس��اني در پیش 
نخواهند داش��ت. از اين رو برخي نظرسنجي ها نیز 
كشیده شدن انتخابات رياست جمهوري به دور دوم 
را بسیار محتمل مي دانند. در فضاي ملتهب كنوني 
حاكم بر تركیه در ش��رايطي كه ح��س بیم و امید 
توأم��ان در جامعه موج مي زند، انتخابات پیش رو را 
بايد به مثابه رفراندومي بر عملكرد 16ساله اردوغان 

و حزبش برشمرد. 

نيويوركتايمز:
ورود مهاجران به امريكا 
از مرزهاي جنوبي، اتفاقي 
همیش��گي در امريكا بوده 
ام��ا بح��ران فعل��ي  نه به 
اي��ن خاطر كه ب��ه  خاطر 
سیاست هاي جديد دولت 
امريكا به وجود آمده است. 
جداس��ازي  بح��ران 
از  خردس��ال  مهاج��ران 

والدينشان در مرز امريكا چنان ابعاد گسترده يي يافته 
كه دستور اجرايي دونالد ترامپ براي متوقف كردن 
آن و ديدار س��ر زده همس��ر او از يكي از كمپ هاي 
نگه��داري اين كودكان در تگ��زاس كمكي به دولت 

امريكا نكرده است. 
نیويورك تايمز نیز در صفحه اول خود گزارش��ي 
از آخري��ن وضعیت مهاجران منتش��ر ك��رد. طبق 
اين گزارش نی��روي دريايي امري��كا درحال تدوين 
پیش نويسي براي اسكان دادن به 2۵هزار مهاجر در 
پايگاه هاي خود و ديگر تاسیس��ات با هزينه تقريبي 
233میلیون دالر در 6 ماه آينده اس��ت. اين درحالي 
اس��ت كه دولت ترامپ به دنبال آن است كه بحران 

روزافزون مهاجران در مرز مكزيك را كاهش دهد. 
تاكنون از نیروي دريايي امريكا درخواستي براي 
اسكان مهاجراني كه به صورت غیرقانوني وارد امريكا 
شده اند، نش��ده است. خبر اين تصمیم نخستین  بار 
در مجله تايم منتشر شد. اين تصمیم نشان مي دهد، 
برنام��ه دولت ترامپ براي اس��كان هزاران مهاجر در 
انتظ��ار محاكمه مطابق برنامه موس��وم به »مداراي 

صفر« تا چه حد هزينه بردار است. 
اين تاسیس��ات كه ممكن اس��ت ش��امل چادر 
مسافرتي باشد با صفت »موقت و رياضتي« توصیف 
شده اند و اين مساله نشان مي دهد اين تاسیسات بین 

6 ماه تا يك سال آينده تاسیس خواهند شد.

كيوسك

بازيگر»درساژ«جايزهاشرابهمادرشتقديمكرد
نگار مقدم كه برنده جايزه بهترين بازيگر زن جشنواره شانگهاي شده است، جايزه اش را به مادرش تقديم كرد. 

نگار مقدم بازيگر جوان »درساژ«، شامگاه اول تیر ماه توانست در اختتامیه بخش رقابتي »استعدادهاي جديد آسیايي« در بیست 
و يكمین جشنواره شانگهاي، جايزه بهترين بازيگر زن را دريافت كند. »درساژ« نخستین تجربه بازي نگار مقدم است. مقدم پس از 
دريافت جايزه خود، با تشكر از تمام كساني كه او را باور و حمايت كرده اند، گفت: »اگر كسي آرزو كند، جهان به او كمك مي كند تا به 
آن رويا برسد و از آن روز همه چیز تغییر مي كند )پائولو كوئلو(. براي من هم همین طور بود، من رويا بافتن را شروع كردم. بعد از تشكر 
از مادرم، بايد از ديگراني كه در اين مسیر كمك كردند تا روياي من به حقیقت بپیوندد، تشكر كنم؛ به خصوص پويا بادكوبه، مرتضي 
فرشباف و حامد رجبي. مي خواهم اين جايزه را با مادرم و بهترين دوستم كه همیشه من را حمايت كردند، تقسیم كنم. ممنون از 
اينكه به من باور داشتید.« »درساژ« به كارگرداني پويا بادكوبه و تهیه كنندگي سمیرا برادري و روح اله برادري تاكنون در جشنواره هاي 
بین المللي متعددي به نمايش درآمده است و پیش از اين، جايزه هیات داوران را در بخش نسل جشنواره برلین به دست آورده بود. 

چهرهروز

دربرخيكشورهاتعدادنيروهايامنيتيخصوصيبيشترازنيروهايپليساست

امنيتيهايخصوصيباالترازپليسهايرسمي
گروهگوناگون|

نیروهاي امنیتي خصوصي در حال افزايش و گس��ترش هستند. 
نیروه��اي حمل و نقل پول بانك ها، نیروه��اي امنیت پرواز، ماموران 
امنیت و حفاظت فروشگاه هاي بزرگ و نیروهاي خصوصي تامین امنیت اماكن و 

اشخاص و... نیروهاي امنیتي خصوصي محسوب مي شوند. 
بررسي ها نشان مي دهد در حال حاضر 20 میلیون مامور امنیتي خصوصي در 
جهان فعالیت مي كنند، ماموراني كه برخي آنها لباس شخصي به تن دارند و برخي 
نیز به جاي لباس پلیس، پیراهني شبیه لباس نیروهاي امدادي به تن مي كنند. 

 پژوهش��گران گاردين در تحقیقي در اين زمینه به كشورهايي پرداخته اند كه 
تعداد نیروهاي امنیتي خصوصي شان بیشتر از تعداد نیروهاي پلیس است. 

در اين تحقیق عنوان ش��ده كه نیمي از جمعیت جهان در كشورهايي با اين 
شرايط زندگي مي كنند، يعني كشورهايي با تعداد نیروهاي امنیتي باالتر از پلیس 
رسمي. كشور هند با هفت میلیون نیروي امنیتي خصوصي، بیشترين تعداد اين 
نیروها را در مقايس��ه با كشورهاي ديگر جهان دارد. در عین حال تعداد نیروهاي 
پلیس اين كشور هم بسیار كمتر از تعداد امنیتي هاي خصوصي است، به طوري كه 
هفت میلیون نیروي خصوصي و يك میلیون و 400 هزار نفر نیروي پلیس رسمي 

در اين كشور كار مي كنند. 
چین نیز با پنج میلی��ون نفر نیروي امنیتي خصوصي در مقابل دو میلیون و 
700 هزار پلیس رس��مي، بیشترين تعداد نیروي امنیتي غیررسمي را در جهان 

دارد. البته فاصله اين نیروها با پلیس رسمي، در اين كشور كمتر از هند است. 
يك دهه پیش وقتي ش��ركت هاي امنیتي خصوصي به ع��راق رفتند، میزان 
س��رمايه گذاري هاي خارجي در اين كش��ور افزايش يافت و با توجه به اينكه هر 
س��ال تعداد افراد ثروتمند و همچنین سرمايه و دارايي اين افراد بیشتر مي شود، 
تخمین هاي كارشناسان گاردين نشان مي دهد كه تعداد نیروهاي امنیتي خصوصي 
هر سال رشد 6درصدي خواهد داشت چراكه تقاضا براي اين پلیس هر روز بیشتر 
مي شود. در كشور برزيل، با يك میلیون و 700 هزار نفر نیروي امنیتي خصوصي 
و همچنین كشورهايي مثل چین، هند، اياالت متحده عربي، برزيل، روسیه و ژاپن 
حجم زيادي از نیروهاي امنیتي خصوصي را مي بینیم كه در همه كشورهاي ياد 

شده تعداد نیروي رسمي پلیس كمتر از آنها است. 
پیش از اين اعالم ش��ده بود دولت انگلس��تان در برخي مناطق تصمیم دارد 
نیروهاي پلیس اين كشور را در قالب شركت هاي امنیتي خصوصي جاي دهد لذا 
از شركت هاي مهم خصوصي اين كشور دعوت كرده كنترل بسیاري از خدمات و 
فعالیت هايي را كه قبال در اختیار پلیس اين مناطق بود، به دست گیرند كه اين 

موض��وع نگراني هاي زيادي را درب��اره به خطر افتادن وضعیت امنیت انگلیس به 
وجود آورده است. 

يك��ي از داليل��ي ك��ه كش��ور اياالت متحده امري��كا به دلی��ل آن متهم به 
جنگ طلبي و جنگ افروزي مي ش��ود دخال��ت و نفوذ بخش خصوصي در امور 
نظامي اس��ت و برخي معتقدند يكي از اه��داف جنگ هايي كه بعد از يازدهم 
سپتامبر در عراق و افغانستان به وجود آمده و كشور امريكا نیز در آنها دخالت 
داشته اس��ت، سودآوري و انعقاد قرارداد براي شركت هاي ساختماني از قبیل 
هالیبرتون و ش��ركت هاي تولید تسلیحات مانند الكهید مارتین و شركت هاي 
خصوصي نظامي و امنیتي ازجمله بلك واتر و... بوده اس��ت. به طوري كه گفته 
مي ش��ود ش��ركت بلك واتر كه در حال حاضر يكي از ش��ركت هاي خصوصي 
نظامي و امنیتي حاضر در عراق و افغانستان است به قدرتمندترين ارتش اجیر 
جهان و يكي از بزرگ ترين برندگان جنگ امريكا علیه تروريسم در دوران پس 

از يازده سپتامبر بدل شده است. 

آمارنامه

تاريخنگاري

قيام سربازان يك پادگان عليه رضاخان
سوم تیرماه 130۵ سربازان پادگان »مراوه  تپه« در تركمن صحرا علیه رضاخان 
قیام كردند. رهبري اين قیام را »ساالر جنگ « برعهده داشت . اين قیام سه هفته بعد 

از سوي رضاخان سركوب شد. 
ش��ورش پ��ادگان مراوه  تپ��ه روز دوم تیرماه 130۵ همزمان با ش��ورش پادگان 
س��لماس در مراوه  تپه رخ داد. شورشیان س��پس عازم بجنورد و قوچان شدند. اين 
قیام به زودي پس از اعزام نیرو و محاصره شورشیان فرو نشست. عده يي از شورشیان 

دستگیر و عده يي نیز به كشور شوروي پناهنده شدند. 
پادگان مراوه  تپه يك گردان مختلط بود و زير نظر لشكر شرق كه فرماندهي آن را 
لهاك خان باوند برعهده داشت، بود. نفرات اين پادگان به علت عدم توجه اولیاي امور 
و نگرفتن حقوق و زندگي در شرايط نامساعد و عدم توجه به خواسته هاشان ناراضي 
بودند. در دوم تیرماه 130۵ لهاك خان افس��ران و درجه داران پادگان را جمع كرده 
و پس از ايراد س��خنراني نیت خود را براي شورش و حمله به پادگان هاي قوچان و 
مشهد با آنها در میان نهاد. تمام افراد موجود در پادگان آمادگي خود را براي همراهي 
اعالم كردند. لهاك خان كه قبال در روس��یه با افكار سوسیالیس��تي آش��نا شده بود، 
مرامنامه يي به نام پاداش منتشر كرده و وعده تقسیم امالك را به مردم داد. بعضي 
مورخان علت قیام را اعدام دو پسرعموي لهاك خان )فرزندان امیرمويد سوادكوهي( 
در تهران و برخي ديگر علت را جاه طلبي لهاك خان و سرخوردگي اش پس از توقف 

1۵ماهه در پادگان دورافتاده مراوه  تپه مي دانند. 
لهاك خان پس از تصرف بجنورد به سمت قوچان حركت كرد. در اين اثنا طغیان 
او به مركز گزارش شد و دو واحد نظامي و چند طیاره براي سركوبي او عازم خراسان 
ش��دند.لهاك خان و افرادش چون خود را در محاصره ديدند از طريق مرز باجگیران 

وارد خاك شوروي شده و تسلیم ارتش سرخ شدند. عده يي نیز خود را تسلیم قواي 
دولتي كردند. 

كمي پس از فرونشاندن شورش، رضاخان كه براي رسیدگي به تخلفات سرتیپ 
جان محمدخان به مشهد رفته بود، پس از خلع درجه و تغییر نامبرده وارد بجنورد 
ش��د و فورا دستور داد يك دادگاه نظامي فوق العاده براي رسیدگي و تنبیه مسببان 
تشكیل شود. رياست دادگاه به سرتیپ امان اهلل میرزا محول شد و وي نیز 80 نفر از 
پادگان مراوه  تپه و بجنورد را محكوم به اعدام كرد. وقتي صورت جلسه دادگاه را براي 
تصويب نزد رضاخان بردند، تقاضاي تقلیل مجازات كرد و س��رانجام با اعدام 10نفر 

موافقت شد و حكم همان روز در بجنورد به مرحله اجرا درآمد. 

ميراثنامهايستگاه

كشفاثرياز18سالگيداوينچي
گاردين ديروز خبر از كشف قديمي ترين 
اثر هنري داوينچي منتش��ر ك��رد. آن طور 
كه گفته ش��ده، متخصصان معتقدند كاشي 
كوچ��ك با تصوي��ري از خ��ود »داوينچي« 
قديمي ترين اث��ر به جا مانده از اين هنرمند 
بزرگ اس��ت كه در 18س��الگي خلق شده 
است. به گزارش ايسنا، كارشناسان هنري بر 

اين باورند كه اين نقاش��ي كه روي يك كاشي كوچك كشیده شده در واقع تصوير 
خود »لئوناردو داوينچي« در شمايل »گابريل« يا همان »فرشته جبرئیل« است. 

در صورتي كه اين ادعا صحت داش��ته باشد؛ اين كاشي به طرز معجزه آسايي از 
بیش از ۵00 سال پیش تاكنون سالم باقي مانده، زماني كه »داوينچي« 18ساله در 

سال 1471 آن را خلق كرد. 
»مارتین كمپ« متخصص معروف آثار »داوينچي« اين ادعا را رد كرده و مطمئنا 
اين مس��اله بحث هاي آكادمیك زيادي را به دنبال خواهد داش��ت. تقريبا يك سال 
پیش بود كه خبر كش��ف مجدد يك نقاش��ي فراموش شده از »داوينچي« با عنوان 
»سالوادور موندي« مطرح شد و هنوز هم بحث هاي داغي درباره صحت و اعتبار اين 
نقاشي در میان متخصصان در جريان است اما اين نقاشي زمستان سال گذشته به 
قیمت 4۵0میلیون دالر)340میلیون پوند( در حراجي كريستیز نیويورك به فروش 

رفت و ركورد گران ترين نقاشي دنیا را به نام خود ثبت كرد. 
با اين وجود »مارتین كمپ« پروفس��ور تاريخ هنر در دانش��گاه آكسفورد درباره 
ادعايي كه درباره كشف قديمي ترين نقاشي به جا مانده از »داوينچي« مطرح شده، 

مي گويد: احتمال اينكه اين اثر متعلق به »لئوناردو« باشد زير صفر درصد است!
تنها تعدادي كمي از آثار معتبر »لئوناردو داوينچي« به جا مانده كه درحال حاضر 
تقريبا همه آنها در كلكسیون موزه ها نگهداري مي شود. به دلیل آنكه عالقه علمي و 
آكادمیك »داوينچي« از اختراع ماشین پرنده تا ابزارهاي جنگي بسیار گسترده بوده 

است، بسیاري از پروژه هاي او در طول دوران حیاتش ناتمام ماند. 
پروفسور »ارنستو سوالري« كه تاكنون مطالب زيادي درباره »داوينچي« به عنوان 
نابغه عصر رنسانس نوشته عنوان مي كند؛ تحقیقات وي همراه با »ايوانا بونفانتین« 
كه يك متخصص دست نوشته است، ثابت مي كند كه اين كاشي كشف شده داراي 

نشانه هايي است كه به »داوينچي« ختم مي شود. 

طوالنيترينقناتجهانغرقدرفاضالب
قنات زارچ با بی��ش از 80كیلومتر طول 
و 3000س��ال قدمت از جمله قديمي ترين 
و طوالني ترين قنوات جهان اس��ت كه چند 
س��الي اس��ت به دلی��ل اهمیت س��ازه يي و 
شاخصه    هاي گردش��گري در قالب مجموعه 
قنات  ه��اي ايران ب��ه ثبت جهاني رس��یده 
اس��ت. اين قن��ات كه در س��ال هاي اخیر با 

كاه��ش آبدهي روبه رو ش��ده بود، عالوه بر نیاز به اليروبي و پیش��كاركني به دلیل 
اتصال برخي فاضالب هاي خانگي و ش��هري از لحاظ س��المت بهداشتي نیز تهديد 
مي شد ولي با توجه به جهاني شدن اين قنات، احیا و مرمت آن در دستور كار اداره 
كل میراث فرهنگي اس��تان يزد قرار گرفت. البته با جهاني ش��دن شهر يزد، قنوات 
اس��تان به ويژه قنات  هاي زارچ و حس��ن آباد مهريز كه به ثبت جهاني رسیده   اند نیز 
مورد توجه بیش��تري قرار گرفتند، چرا كه اين سازه هاي تاريخي به دلیل مهندسي 
بي  نظیر داراي جاذبه    هاي گردشگري متنوعي هستند. مشاور ارشد مركز بین المللي 
قنات و س��ازه هاي تاريخي آبي با اشاره به ثبت جهاني قنات زارچ، حفظ حیات اين 
قنات را با توجه به ويژگي هاي كالبدي و ناملموس آن از س��وي تمام مردم اس��تان 
حايز اهمیت مي داند. علي اصغر سمس��اريزدي مشاور ارشد مركز بین المللي قنات و 
سازه هاي تاريخي آبي با اشاره به قنات زارچ به عنوان يكي از مهم ترين منابع تامین 
آب زيرزمیني استان در گذشته  هاي دور به ايسنا مي گويد: قنات زارچ با طول بیش 
از 80كیلومتر، يكي از قديمي  ترين قنوات يزد است كه حدود 2سال پیش در قالب 
11حلقه قنات كش��ورمان به ثبت جهاني رسیده است. او اضافه مي  كند: در شرايط 
كنوني هر چند هنوز آب در اين قنات جريان دارد، ولي برداشت از آن بسیار محدود 
است، چرا كه در برخي مناطق، فاضالب هاي خانگي به آن متصل شده  اند. دبیر كانون 
تفكر آب استان در مورد افزايش آبدهي اين قنات بیان مي  كند: قنات زارچ با وجود 
خشكسالي  ها و تغییرات اقلیمي مقاومت كرده و هنوز خشك نشده است ولي با حفر 
پیش��كار و اليروبي ورودي اين قنات در خويدك و فهرج مي  توان آبدهي كنوني آن 
را افزاي��ش داد. او در رابطه با اهمیت حفظ حیات اين قنات تاكید مي كند: كالبد و 
طول 80كیلومتري اين قنات، برخورداري از بیش از 2000حلقه میله چاه و مادر چاه 
90متري آن از شاخصه   هاي اصلي اين قنات محسوب مي شود و عالوه بر ويژگي هاي 

خاص آن، چگونگي استحصال آب توسط پدران ما را به نمايش مي  گذارد.

معرفيكانديداهايجشنوارهقلمزرين
دبیر جايزه قلم زرين كانديداهاي اين 
جايزه ادبي در بخش داس��تان كودك و 

نوجوان را معرفي كرد. 
به گزارش مهر، وجیهه س��اماني دبیر 
شانزدهمین دوره جايزه قلم زرين درباره 
پايان اين دوره از داوري ها اظهار داش��ت: 
تمام گروه ه��اي پنج گانه در هفته جاري 
جلس��ه نهايي خ��ود را برگ��زار و كتاب 

برگزيده خود را اعالم مي كنند. 
او با اش��اره به برگزاري آخرين جلسه داوري گروه 
داس��تان كودك و نوجوان افزود: اين جلس��ه در روز 
چهارش��نبه 30 خردادماه در مح��ل انجمن قلم و با 
حضور س��ه داور محترم اين گروه و بنده برگزار ش��د 
كه طي دو س��اعت بحث و تب��ادل نظر و جمع بندي 
امتیازات، از میان كلیه آثار چاپ ش��ده در س��ال 96 
در حوزه داس��تان كودك و نوجوان كه طبق لیس��ت 
دريافتي از خانه كتاب 946 عنوان كتاب بود، آثار زير 
به عنوان كانديداي دريافت جايزه قلم زرين انتخاب و 
معرفي ش��د: 1-پرواز با پاراموتور را دوست دارم؛ علي 
آرمین؛ نش��ر جمك��ران 2-روايتي س��اده از ماجرايي 

پیچیده؛ ابراهیم حسن بیگي؛ نشر سوره 
مهر 3-شاخ دماغیها؛ عذرا موسوي؛ نشر 
شهرس��تان ادب 4-باغ خرمال��و؛ هادي 

حكیمیان؛ نشر شهرستان ادب. 
وجیهه س��اماني ارزيابي داوران اين 
بخ��ش از آثار چاپ ش��ده س��ال 96 را 
چنین عنوان كرد: متاس��فانه در بخش 
داس��تان كودك و نوجوان ش��اهد آثار 
چندان قوي و درخوري نبوديم. آثار به 
لحاظ كمي زياد بودند، اما از نظر كیفي آثار چندان 
مطلوبي به چاپ نرس��یده بود. يك��ي از بزرگ ترين 
چالش ه��اي داوران در اين بخ��ش، كتاب هايي بود 
كه بعد از س��ال ها تجديد چاپ ش��ده ب��ود، اما در 
شناس��نامه كتاب چاپ اول درج شده بود. بسیاري 
از اين آثار توسط داوران مطالعه و ارزيابي شد و بعدا 
متوجه ش��ديم كه آثار متعلق ب��ه بیش از يك دهه 
قبل بوده كه مجددا تجديد چاپ شده است و نكته 
جالب توجه اينجا بود كه اتفاقا آثار قوي و خوبي در 
بین آنها به چش��م مي خورد، ولي متاس��فانه از دور 

مسابقه كنار گذاشته شد. 

كشورهاييكهتعدادنيروهايامنيتيخصوصيبيشترازپليساست

نيرويامنيتيخصوصيافسرپليس
چين 5ميليون

2/7ميليون

1/4ميليون

1/7ميليون

1/1ميليون
800هزار

687هزار
800هزار

601هزار
459هزار

246هزار

هند7ميليون

امريكا
برزيل
روسيه

ژاپن

آلمان
آفريقايجنوبي

انگلستان

استراليا

كانادا

247هزار

487هزار
245هزار

194هزار
232هزار

151هزار
114هزار
52هزار
96هزار
68هزار
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