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    سخنگوي قوه قضاييه: 
 پرونده دستگيرشدگان مرتبط با اخالل 

اقتصادي سريع به دادگاه مي رود
س��خنگوي قوه قضاييه در رابطه با آخرين وضعيت پرونده ش��هرام جزايري 
گفت: پرونده اين فرد به دادس��راي تهران احاله شده است و قرار است در تهران 
پيگيري شود. به گزارش ايرنا محسني اژه اي در حاشيه نشست مسووالن عالي 
دس��تگاه قضايي افزود: اين موضوع از جنبه هاي مختلف مثل اقدام به خروج از 
كشور و چگونگي آن و همچنين بحث پرداخت رشوه و افرادي كه آنجا همراه وي 

بوده اند و هويت و ارتباط آنها با موضوع، نياز به بررسي دارد. 
معاون اول دس��تگاه قضا افزود: همچنين نسبت به ماهيت موضوع و با توجه 
به سابقه قبلي اين فرد در مورد فرار و هم در مورد برخي از پرونده ها كه داشته 
است، ضرورت داشت اين پرونده در تهران رسيدگي شود. بنابراين اين درخواست 
مطرح ش��د. اكنون با احاله اين پرونده موافقت ش��ده است و ادامه رسيدگي در 
تهران خواهد بود. وي در خصوص اينكه آيا متهم هم به تهران منتقل شده است، 
گفت: طبيعتا پرونده كه به تهران احاله مي ش��ود، متهم هم با پرونده به تهران 
احاله مي ش��ود. معاون اول قوه قضاييه اظهار داشت: ما از دولت مي خواهيم كه 
حقيقتا در مورد سياست گذاري هايي كه در مورد ارز و تنظيم بازار و امثالهم وجود 
دارد، به نحوي عمل كند كه هم مردم از اين سردرگمي و بالتكليفي خارج شوند 

و تكليفشان روشن شود و هم وضعيت ارز و بازار كامال تثبيت شود. 
محس��ني اژه اي اضافه كرد: چون اكنون همانطور كه بانك مركزي هم اعالم 
كرده اس��ت، مسلما بخشي از اين مس��ائل واقعي نيست. يعني مشكل، مشكل 
اقتصادي واقعي نيس��ت و يك مقدار مربوط به عمليات رواني دش��من اس��ت و 
يك بخش هايي هم شايد ناشي از بي اطالعي و كم اطالعي باشد. بنابراين خوب 
است كه دولت هم اطالع رساني كافي داشته باشد كه در مورد وضعيتي كه االن 

مقداري متزلزل است، تصميم هاي درستي را اتخاذ كنند. 
سخنگوي قوه قضاييه درباره زمان آغاز محاكمه 29 نفر از دستگير شدگان در 
خصوص اخالل هاي اخير اقتصاد كش��ور گفت: اكنون نمي توانم بگويم كه دقيقا 
فالن روز - مثال دو يا س��ه يا 10 روز ديگر- محاكمه اين افراد آغاز مي شود؛ اما 

تالش مي شود كه هرچه زودتر پرونده هاي اينها آماده شود و به دادگاه برود. 
وي توضيح داد: اينكه نمي توانم بگويم تاريخ برگزاري دادگاه تخلفات اخير بازار 
چه زماني است، بخشي از آن به خاطر رعايت قانون است؛ زيرا بايد كيفرخواست 
ابالغ شود و وكالي آنها پرونده ها را بخوانند؛ پس از آن تعيين وقت شود؛ اما همه 

تالش ما اين است كه هرچه سريع تر اين كار صورت گيرد. 
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا از 29 نفري كه 
دستگير شده اند، كسي از مسووالن فعلي يا قبلي يا افراد دانه درشت در ميان آنها 
هست يا خير، گفت: اين افرادي كه دستگير شده اند، همانطور هم كه قبال گفته 
ش��د برخي از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و برخي از سازمان توسعه 
تجارت دس��تگير شده اند. وي اضافه كرد: اينكه تعبير مي كنيد به دانه درشت ها، 
اين لفظ در قوه قضاييه نيس��ت؛ بلكه ما مي گوييم هركس��ي كه جرمي مرتكب 
شود، در هر رده يي كه باشد و احيانا در هر جايگاهي كه باشد اگر توجه اتهام به 
اوست بايد تعقيب شود كه اين كار دارد صورت مي گيرد. افرادي از بانك مركزي 
دعوت ش��ده اند؛ افرادي احضار ش��ده اند و افرادي از دستگاه هاي ديگر دعوت يا 
احضار شده اند يا به عنوان مطلع يا به عنوان متهم از آنها تحقيق مي شود. چون 
براي پرونده ها هنوز حكمي صادر نش��ده است، در بيان نامشان فعال معذوريت 
قانوني داريم. سخنگوي قوه قضاييه درباره عناوين اتهامي افراد دستگير شده هم 
گفت: عناوين اتهامي دستگيرشدگان متفاوت است؛ ولي عنوان اتهامي تعدادي 
از آنها اخالل در نظام اقتصادي كش��ور است كه ممكن است يكي در اين اتهام 
معاونت در جرم باشد، يكي مباشر و يكي ديگر شريك. البته اتهامات ديگري هم 
احيانا به بعضي از صراف ها و بعضي از واردكنندگان كه در ميان دستگيرشدگان 
هستند، متوجه است كه مواردي مثل جعل، معاونت در جعل و امثال اينهاست؛ 
ولي اتهام اصلي خيلي از اينها اخالل در نظام اقتصادي كشور يا به عنوان مباشر 

يا شريك يا معاون است. 

نيـاز اقتـصاد  ايـران

 صفحه 9  صفحه 8 

رييس مجلس معتقد  اس��ت تلخي هاي اقتصاد ي با 
اِكوي زياد  تبد يل به يأس د ر كش��ور ش��د ه؛ از اين رو، 
علي الريجاني از د ولتي ها مي خواهد  كه سكوت خود  را 
بشكنند ، با مرد م حرف بزنند  و بگويند  برنامه شان براي 
آين��د ه چيس��ت. او همچنين با انتقاد  از سياس��ت هاي 
ارزي ناد رست، پشت پرد ه تالطم هاي ارزي را افشا كرد  

و د ست هاي خارجي را د ر اين بحران مقصر د انست
الريجاني كه روز گذش��ته د ر نشس��ت فراكس��يون 
شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد  و انضباط مالي سخن 
مي گفت، ابتد اي س��خنان خود  را به س��نگ هاي پيش 
پاي سرمايه گذاران اختصاص د اد ؛ آنجا كه به اعتقاد  او 
نمايند گان بايد  د ر بخش قوانين مربوطه بايد  مش��خص 
كنند  كه اگر كسي خواست سرمايه گذاري كند  بايد  به 
كجا مراجعه كند ؛ چرا كه اين مس��اله جلوي فس��اد  را 
مي گيرد . وي افزود : قان��ون مربوط به اين بخش باعث 
مي شود  كس��ي كه مي خواهد  سرمايه گذاري كند  الزم 
نيس��ت كفش آ هنين به پا كن��د  و با كارمند ان مختلف 
كار كن��د  و اين واحد  د رواقع اجازات را مي گيرد  و آنگاه 

جلوي رشوه ها گرفت مي شود . 

 رهاي�ي م�رد م از د س�ت رش�وه گيري ب�ا د ولت 
الكترونيك 

وي اضافه كرد : متاسفانه هنوز اين قانون اجرا نشد ه كه 
بخواهد  جلوي اين مسائل گرفته شود  بنابراين چند  اولويت 
د ر اين زمينه مفيد  اس��ت كه يكي از آنها اين اس��ت كه 
اگر اين مساله د رست شود  فضا را براي سرمايه گذاري باز 
مي كند . الريجاني همچنين ياد آور شد : د ولت الكترونيك 
ه��م از جمله موارد  مورد  توجه اس��ت كه اگر مي خواهيد  
مرد م از د ست اين رش��وه گيري د ر اد ارات رها شوند  بايد  

د ولت الكترونيك به وجود  بياوريد . 
وي اف��زود : م��ا د ر قان��ون برنام��ه شش��م توس��عه 
گفتي��م كه پايان س��ال د وم بايد  اين قانون اجرا ش��ود  
هرچن��د  قبول د ارم ك��ه بخش هاي مختل��ف كارهايي 
كرد ه ان��د  و زيربناهايي هم س��اخته ش��د ه الزم اس��ت 
ك��ه ارتباط��ات بيش از پي��ش برقرار ش��ود . وي اد امه 
د اد : رفتار س��اختارهاي حكومتي م��ا د ر د ولت قد يمي 
اس��ت؛ لذا بايد  آم��وزش ببينند  و روال خ��ود  را تغيير 
د هند . الريجان��ي با بيان اينكه اگ��ر د ولت الكترونيك 
اگر انجام ش��ود  50 د رصد  اين فس��اد ها از بين مي رود  
چرا كه ارتباط��ات فرد ي از بين مي روند .،  گفت: برخي 
قوانين و مقررات بخش��نامه ها و د ستورالعمل هاي زائد  
خود  مانع هس��تند  گاهي ما قانون��ي مي گذاريم و بعد  
د س��تورالعمل هاي متكثر باعث مي شود  كه ريش مرد م 
گرو اين مس��ائل كارمند ي به وج��ود آيد  بنابراين اينها 
را بايد  پااليش كرد  به ويژه د ر حوزه س��رمايه گذاري و 
پولي و بانكي بايد  اولويت د هيد  چرا كه مسائل امروز ما 
اس��ت و بايد  د يد  چقد ر اين مسائل زايد  است بايد  اين 

موارد  را حذف كرد  و اين از د ست ما برمي آيد . 
الريجاني اد امه د اد : همچنين از نظر قانون گذاري تا 
جايي كه مي توانيد  مستند  آن با آيين نامه رجوع نكنيد  
اكنون باب ش��د ه اس��ت كه قانون مي نويس��يم و آنگاه 
مستند  به آيين نامه مي كنيم. د ر قوانين گذشته چنين 
موضوعي وجود  ند ارد  هر نكته مهمي كه وجود  د ارد  د ر 

قانون بياوريد  تا متوقف به آيين نامه نش��ود . وي افزود : 
د رخصوص وضع فعلي ه��م صحبت هايي د ارم. د رواقع 
ش��ما كاري كه انجام مي د هيد  بايد  متناسب با شرايط 
فعلي جامعه باشد  و كمك به اين ما كه د ر خأل زند گي 
نمي كنيم. رييس قوه مقننه اد امه د اد : اكنون بخشي از 
آسيب هاي شرايط كشور مربوط به تصميم هاي د روني 
كشور اس��ت و بخش��ي از آن هم د خالت هاي د يگران 
اس��ت. اخيرا د يد م كه برخي س��رويس هاي اطالعاتي 
كش��ورهاي د ش��من ما لعاب كار خ��ود  را چيز د يگري 
گذاش��تند  و د ر زير، اصل مطلبشان را كار كرد ن روي 

فضاي اقتصاد ي كشور ما گذاشته اند . 

همه راه هاي مقابله با فشار توطئه امريكايي ها 
بر معيشت مرد م را طي كرد يم

رييس مجلس ش��وراي اس��المي د ر بخش د يگري 
از س��خنانش خاطرنش��ان كرد : نكته يي ك��ه د ر حال 
حاضر د ر همه ذهن ها وجود  د ارد  اين اس��ت كه شرايط 
آيند ه كش��ور چه خواهد  ش��د . اوال بايد  بد انيم ما همه 
راه هايي كه مي توانس��تيم طي كنيم براي اينكه كشور 
د ر شرايطي قرار گيرد  كه فشار اين توطئه امريكايي ها 

بر معيشت مرد م به وجود  نيايد  را طي كرد يم. 
وي اف��زود : م��ا ك��ي ب��ا امريكايي ها د ر ط��ول اين 
چهل س��ال مذاك��ره مي كرد يم؟ اما د ر د وره گذش��ته 
با امريكايي ها مذاكره كرد يم. خود ش��ان س��ر مس��اله 
هس��ته يي تقاضاي مذاكره كرد ند . به هر حال جلس��ه 
1+5 د و ساعت طول كشيد  و نهايتا به نتيجه رسيد . ما 
براي چه اين كار را كرد يم؟ براي اينكه مساله هسته يي 
ما باعث نشود  به مرد م فشار بيايد  كه آن را حل كرد يم. 

مس�ووالن امريكا هيچ تعهد ي ب�ه هيچ نظاماتي 
ند ارند  

الريجان��ي اد ام��ه د اد : پس از اي��ن تحوالتي كه د ر 
امريكا به وجود  آمد ، شرايط را تغيير د اد ند  و تعهد شان 
را فراموش كرد ند  د ر واقع همه چيز را به هم زد ند ، ظاهرا 
مس��ووالن امريكا هيچ تعهد ي به هيچ نظاماتي ند ارند  
د يد يم كه توافقات آب و هوا و معاهد ه هاي تجاري خود  
را ه��م به هم زد ند . رييس ق��وه مقننه د ر اد امه تصريح 
ك��رد : ولي د ر عين حال زماني ك��ه اروپايي ها آمد ند  و 
گفتن��د  ما حاضريم اين مس��اله را اصالح و حاضريم با 
اي��ران كار كنيم باز ما آن را رد  نكرد يم. چرا كه باز اين 
عاملي براي فش��ار به مرد م نشود  و بنابراين مذاكرات با 

اروپايي ها هم د ر حال انجام شد ن است. 
وي اضاف��ه كرد : ح��ال اينكه اين مذاك��رات به چه 
ميزان پيش برود  نمي توان��م اكنون چيز د قيقي بگويم 

اما مذاكرات تا د يروز عصر انجام شد ه است. 
وي با طرح اين س��وال كه چرا ما بحث مذاكرات با 
امريكا و اروپا را انجام د اد يم، گفت: چون مي د انس��تيم 
و البته حق د اش��تيم به محض اينكه امريكايي ها زد ند  
زير ميز ما حق د اش��تيم كه از برجام خارج شويم. حق 
ما بود  اما به خاط��ر اينكه اروپايي ها اين حرف را زد ند  

گفتيم د ر فاصله زماني مشخص ما مذاكره مي كنيم. 
وي اد امه د اد : حال ما فرض را بر اين مي گذاريم كه 
اينها به جايي برس��ند  كه نگذارند  ما مسير عاد ي خود  

را طي كنيم كه براي اين فكر هايي ش��د ه است؛ يعني 
اكنون طرح ما آماد ه اس��ت كه اگر اي��ن كار را كرد ند  
م��ا د ر حوزه نفت انتقال پول و س��اير موارد  چه كنيم. 
د رس��ت است كه آنها هم يك لشكري د رست كرد ند  و 
به قول خود ش��ان چريك هاي كت و ش��لواري د رست 
كرد ند  كه البته براي اين هم فكر ش��د ه اس��ت. رييس 
مجلس شوراي اس��المي افزود : به هر حال ما بايد  يك 
د وره يي را سپري كنيم كه البته حواد ث مختلف ممكن 
اس��ت د ر آن د خالت د اش��ته باش��د . اما ما د ر د وره يي 
قرار د اريم كه ممكن اس��ت فش��ارهاي بيروني د ر اين 
قضيه هم د ر س��طح بين الملل امريكايي ها و هم برخي 
كش��ورهاي منطقه فش��ارهايي بخواهند  وارد  كنند . آيا 
نمي ش��ود  از ا ين به عنوان ي��ك فرصت براي خود مان 
اس��تفاد ه كنيم؟ وي خاطرنشان كرد : من فكر مي كنم 
كه بايد  روي اين مس��اله فكر كنيم و اين همان جايي 
اس��ت كه مجلس ه��م مي توان��د  ورود  كن��د  يعني ما 
مي توانيم اين ظرفيت هاي بالقوه يي كه د ر كشور وجود  
د ارد  را بالفع��ل كن��د  و زمينه حضور م��رد م د ر اقتصاد  

فراهم كنيم. 

با اين سياس�ت ارزي ناد رس�ت ص�اد رات هم از 
د ست مي رود  

وي اد امه د اد : با همين شرايطي كه اكنون د ر كشور 
وج��ود  د ارد  صاد رات مي تواند  گس��ترش پي��د ا كند  ما 
كش��وري د اريم كه 15 كشور همس��ايه د اريم و از اين 

ظرفيت مي توانيم براي صاد رات استفاد ه كنيم. 
الريجاني عنوان كرد : وقتي سياس��ت ارزي ناد رستي 
انتخاب مي كنند  صاد رات هم از د س��ت مي رود  اما وقتي 
سياس��تارزي مان د رس��ت باش��د  صاد رات هم رونق پيد ا 
مي كن��د . »بنابراين ما د ر اين زمينه فرصت هايي هم پيد ا 
مي كني��م. به نظر من نتيجه اين، د وره نوس��ازي اقتصاد  
كش��ور خواهد  بود  يعني ما د ر اين د وره مي توانيم اقتصاد  
كشور را با اتكا به خود  رونق د اد ه، خالهاي به وجود  آمد ه 

را رفع كنيم و جوان هاي ما شغل بهتري پيد ا كنند .«

نبايد  شغل هايمان را به د ست كشورهاي د يگر بد هيم
وي تصريح كرد : اكنون بعضي افراد ي كه د ر كش��ور 
ما هس��تند  براي آ نها صرف نمي كند  و از كش��ور خارج 
مي شوند  بنابراين خأل به وجود  آمد ه را بايد  جبران كرد  
تا ش��غل مناس��بي براي اين افراد  به وجود آيد . ما كه 

نبايد  شغل هايمان را د ر د ست د يگران بد هيم. 
وي اف��زود : ما مي تواني��م روي اين مس��اله تمركز 
كني��م كه تعريف اين د ور و ملزومات آن چيس��ت. من 
نمي گويم كه ما از اينها اس��تقبال كنيم بلكه بايد  همه 
راه ها را برويم، اما اگر فش��اري هم د ر اين د وره هست 

مي توانيم آن را تبد يل به فرصت كنيم. 
الريجاني بر همين اس��اس اضاف��ه كرد : حال اينكه 
نتيج��ه آن چ��ه خواهد  بود  م��ن فكر مي كن��م ايران 
پايد ارتري خواهد  بود  يعني د ر اين صورت شرايط ايران 
د يگ��ر به گونه يي نخواهد  بود  كه طرف مقابل نتوانند  با 
يك تكان خورد ن ش��رايط اقتصاد ي ما را به هم بزنند ؛ 

د ر اين صورت فضاي آيند ه ما قوي تر خواهد  بود . 
ادامه در صفحه2

خبر سرمقاله

  چرا بازار ثانويه؟

در روزهاي اخير با ركوردشكني نرخ طال و ارز، اظهارنظرها و واكنش هاي مختلفي از 
سوي مسووالن اقتصادي، دادستاني، فعاالن بازار ارز و طال مطرح شده و بانك مركزي 
و حتي تعدادي از صاحب نظران، افزايش نرخ ارز را حاصل تقاضاي كاذب و غير واقعي 

و نامتناسب با واقعيت اقتصاد ايران ارزيابي كرده اند. 
برخي كارشناس��ان نيز مي گويند هنوز تحريم ها اجرا نشده اما با اين حال، قيمت 
ارز و طال س��ه برابر ش��ده و نش��ان مي دهد كه عوامل مختلفي باعث اين افزايش نرخ 
ش��ده و از جمله رشد تقاضاي كاذب و غير واقعي و پيش خور كردن افزايش قيمت ها 
عامل عمده التهابات اخير بازار ارز و طال بوده است. لذا در شرايطي كه هيچ دليل فني 
تحريمي يا اقتصادي ويژه يي براي اين افزايش وجود ندارد؛ و حتي فرارسيدن دور جديد 
تحريم هاي امريكا و كاهش دسترسي به اسكناس و طال نيز نمي تواند تا اين حد موجب 
افزايش نرخ ها شود، در نتيجه بايد از تجربه سال هاي قبل و يكسال اخير درس بگيريم 
و سياست هايي را دنبال كنيم كه از حداكثر توان و ظرفيت موجود عرضه ارز و كنترل 
تقاضا استفاده شود و از تشديد و التهاب بيش از حد و ركوردشكني نرخ ها جلوگيري 
كند. درحال حاضر، محدوديت بسيار بازار آزاد باعث شده كه عده يي با حجم كوچك 
با نرخ ها و عرضه و تقاضا بازي كنند و به تقاضاي عده يي با نرخ باال پاس��خ بدهند. در 
حالي كه اگر بازار ثانويه عميق و گسترده باشد يك عده اندك با مبالغ كم نمي توانند 
روي بازار و نرخ ها اثرات بزرگ و غيرواقعي بگذارند و بازار در اختيار عده يي محدود قرار 
نمي گيرد. دولت با گس��ترش بازار دوم به تدريج خريد و فروش و فعاليت صرافي ها را 
آزاد خواهد كرد و باعث شفافيت بازار مي شود و التهاب و رشد بيشتر نرخ ارز را كاهش 

مي دهد و تقاضاي كاذب نيز كاهش خواهد يافت. 
بر اين اساس، از آنجا كه دولت و بانك مركزي در اوايل سال 97 و پس از افزايش 
ش��ديد قيمت ها، و همچنين به دنبال بي نتيجه بودن سياست هاي پيش فروش طال، 
تزريق ارز، صف مقابل صرافي ها، انتش��ار 240 هزار ميليارد تومان اوراق سپرده ريالي 
20 درص��دي، و... تصميم گرفتند كه با تك نرخ��ي دالر 4200 توماني، قاچاق اعالم 
ك��ردن خريد و فروش ارز، به حاش��يه رفتن صرافي ها و... نرخ ه��ا را كنترل كنند، اما 
نتيجه آن عمال باعث تشديد رشد نرخ ها تاكنون شده، لذا ضروري است كه نسبت به 
اصالح سياس��ت هاي قبلي اقدام شود و به خصوص به نظر جمعي از كارشناسان براي 
عمق بخش��يدن به بازار ثانويه توجه كنند. اگرچه عمق بخشيدن به بازار ثانويه از 20 
درصد فعلي به حدود 50 تا 60 درصد، باعث خواهد شد كه موجي از عرضه و تقاضاي 
جديد در بازار ثانويه مطرح ش��ود و باعث رش��د نرخ ها در ابتداي اجراي گسترش بازار 
دوم خواهد ش��د، اما به دليل كنترل تقاضاي كاذب و غيرواقعي، به تدريج روي نرخ ها 
اثر واقعي خواهد گذاشت و حداقل تقاضاي واقعي را به اين بازار هدايت خواهد كرد و 

اعالم نرخ بازار دوم عمال مبناي توجه رسانه ها و مردم خواهد بود. 
اما تازماني كه نرخ حاشيه بازار غير رسمي، مبناي اطالع رساني در رسانه ها باشد و 
نرخ طال بر اساس نرخ حاشيه بازار تعيين شود، در نتيجه تقاضاي غيرواقعي نيز تشديد 
شده و باعث افزايش نرخ و التهاب بازار مي شود و امكان كنترل تقاضا و همچنين ارزيابي 

تركيب تقاضا و ميزان هر بخش از تقاضاي بازار وجود نخواهد داشت. 
اگر بخش عمده كاالهاي گروه هاي دوم، س��وم و چهارم به بازار ثانويه هدايت شود 
و در آنجا تقاضاي واقعي مطرح شود، باعث كاهش تقاضا براي سفته بازي و سوداگري 
و كسب سود بادآورده مي شود و حتي بازار طال نيز مي تواند به بازار ثانويه مرتبط شود 
و در نتيجه از آنجاكه بخش اصلي و كاالهاي اساس��ي به س��امانه نيما و بخش عمده 
تقاضاي كاالهاي مصرفي و معمولي به بازار دوم مرتبط خواهد ش��د، در نتيجه تقاضا 
براي كاالهاي لوكس و غير ضروري و نگهداري دالر و ارز براي حفظ ارزش پول عمال 
به حاشيه و بازار غيررسمي ارتباط خواهد داشت و براي رسانه ها و كارشناسان و مردم 
كمتر مورد توجه خواهد بود. البته نگراني از افزايش نرخ ارز به صورت رس��مي ممكن 
اس��ت كه برخي مقامات و مس��ووالن را به مخالفت با اين طرح وادار كند يا صاحبان 
انحصار ارزي به بهانه جهش هاي ناگهاني به محض مطرح شدن تعميق بازار ثانويه، با 
آن مخالفت كنند. اما بايد توجه داش��ت كه همين حاال كه خريد و فروش ارز قاچاق 
است، توجه رسانه ها و مردم و كارشناسان به نرخ حاشيه بازار و نرخ طال و سكه است و 

درنتيجه نبايد به بهانه رشد نرخ ها در بازاردوم، با آن مخالفت شود.

    Vol.5  No .1162  Tue. July 31. 2018     17 ذي القعد ه 1439  سال پنجم   شماره 1162    16 صفحه  قيمت: 2000  تومان سه  شنبه  9  مرد اد  1397            

 »تعادل« از بايد و نبايدهاي بورس ارز گزارش مي دهد

بازار ثانويه تنها چاره بحران ارزي
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در روزه��اي اخير ب��ا ركوردش��كني نرخ طال و 
ارز، اظهارنظره��ا و واكنش هاي مختلفي از س��وي 
مس��ووالن اقتصادي، دادس��تاني، فعاالن بازار ارز و 
طال مطرح ش��ده و بانك مرك��زي و حتي تعدادي 
از صاحب نظران، افزايش نرخ ارز را حاصل تقاضاي 
كاذب و غير واقعي و نامتناس��ب با واقعيت اقتصاد 
اي��ران ارزياب��ي كرده ان��د. برخي كارشناس��ان نيز 
مي گوين��د هن��وز تحريم ها اجرا نش��ده ام��ا با اين 
ح��ال، قيمت ارز و طال س��ه برابر ش��ده و نش��ان 
مي ده��د كه عوامل مختلفي باعث اين افزايش نرخ 
ش��ده و ازجمله رش��د تقاضاي كاذب و غير واقعي 
و پيش خور ك��ردن افزايش قيمت ه��ا عامل عمده 

التهابات اخير بازار ارز و طال بوده است ...

گروه انرژي| عليرضا كياني|
پ��س از هفته ي��ي پر چالش، ب��ازار نفت خام 
هفت��ه جد ي��د  را آرام آغ��از كرد . روز د وش��نبه، 
قيم��ت برنت افزايش جزئ��ي را ثبت كرد  تا بازار 
ي��ك روز را بد ون اختاللي جد ي س��پري كرد ه 
باش��د . مهم ترين اختالل موج��ود  د ر بازار نفت 
همچنان، تحريم هاي قريب الوقوع ايران است. از 
س��ويي طرح جد يد  اياالت متحد ه براي كاهش 
محد ود يت مصرف سوخت نيز عاملي د يگر براي 
افزايش قيمت محسوب مي شود  چرا كه بر تقاضا 
خواهد  افزود . روز د وشنبه، ترد يد ها و نگراني هاي 
موجود  د ر مورد  چشم اند از عرضه، قيمت نفت را 
به نسبت نيمه ماه ژوئيه 5 د رصد  افزايش د اد . د ر 

د و هفته گذشته  ...
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 افزايش قيمت نفت 
در سايه ترديدها
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يادداشت
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 ثبت سفارش
با قيد سه شرط

رييس كل س��ازمان توس��عه تجارت از رويكرد 
جدي��د در ثبت س��فارش در چرخ��ه واردات خبر 
داد. براس��اس ش��يوه جدي��د روند ثبت س��فارش 
مش��روط ش��د؛ بنابه اظهارات مجتبي خس��روتاج، 
وقت��ي محدوديت در نظام وارداتي ايجاد مي ش��ود، 
اين دغدغ��ه وجود دارد كه برخي  منافع خود را در 
ام��ر واردات كاال ببينن��د و به ش��كلي بخواهند در 
سيستم هاي كنترلي و سامانه ها وارد شوند. بنابراين 
بهترين كار اين اس��ت كه در اينگونه موارد از ثبات 
سيس��تم در قبال مداخالت اطمينان حاصل كنيم. 
ب��ر اين اس��اس، كار گروه ها و س��تادهاي مختلفي 
تش��كيل ش��ده كه اينها در ابعاد مختل��ف بتوانند 
س��امانه ها را كنترل كنند تا اي��ن قبيل ضايعات به 
حداقل برس��د. در رويكرد جديد ثبت س��فارش، به 
متقاضي شماره ثبت س��فارش داده نمي شود؛ مگر 
اينكه قبل از آن كار كارشناسي در زمينه آن كاالي 
وارداتي انجام ش��ود و پس از احراز برخي ش��روط، 

صورت مي پذيرد ...

 محسن شمشيري   

 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه

انتقاد رييس مجلس از سياست هاي نادرست ارزي



بهاميدمردمخيانتنكنيد
تعادل|مش��اور رييس جمهور د ر ياد د اش��تي كه د ر 
توييتر منتش��ر كرد  به تحوالت بازار ارز و سكه واكنش 
نشان د اد . د ر ياد د اشت توييتري حسام الد ين آشنا آمد ه 
اس��ت: نمي د انيد  يا نمي توانيد  يا نمي خواهيد ؟ مرد م د ر 
هيچ يك از اين س��ه مورد  ش��ما را نمي بخشند . به اميد  

مرد م خيانت نكنيد . 

آنچهمنتشرشده»شايعه«بودهاست
ايرنا|وزير علوم ضمن »شايعه« د انستن تغييرات د ر 
حوزه وزارت علوم، گف��ت: د ر خصوص تغييرات كابينه 
از س��وي رييس جمهور و د ر هيات د ولت تصميم گيري 

مي شود . 
منص��ور غالم��ي د ر حاش��يه همايش و نمايش��گاه 
پارك هاي علم و فناوري د ر حوزه مد يريت سبز د ر جمع 
خبرنگاران د رخصوص تغييرات كابينه افزود : من چيزي 
د ر اين زمينه نشنيد ه ام و آنچه منتشر شد ه شايعات بود ه 
اس��ت. غالمي با تاكيد  بر اينك��ه د ر حوزه مد يريت يك 
روز فرد ي مي رود  و ف��رد  د يگري مي آيد  تاكيد  كرد : د ر 
اين خص��وص رييس جمهور د ر جلس��ات هيات د ولت 

تصميم گيري خواهد  كرد . 

آنتنتلويزيوندراختياروزرايتمامدولتها
ايسنا|رييس كميته چهلمين س��الگرد  انقالب د ر 
صد اوسيما اعالم كرد  كه تمام وزرا و مسووالن د ولت هاي 
پس از انقالب، بد ون هيچ محد ود يتي از سوي صد اوسيما 
فرصت حضور د ر برنامه تلويزيوني را د ارند  كه قرار است 
به زود ي براي چهلمين سالگرد  پيروزي انقالب د ر شبكه 

يك سيما توليد  شود . 
علي د ارابي خاطرنشان كرد : از نظر رياست صد اوسيما 
هيچ كد ام از وزراي د ولت هاي پس از انقالب هيج منعي 
ب��راي حضور روي آنتن تلويزي��ون ند ارند . بنابراين تمام 
وزرا از د ولت آق��اي بازرگان تا د ولتي كه امروز روي كار 
است د ر اين برنامه د عوت هستند  و مي توانند  از عملكرد  

خود شان سخن بگويند ؛ مگر آنكه خود شان نخواهند . 

ممن�وعك�ردنن�امائم�همعصومي�نبراي
موسساتماليواعتباري

برنا|معاون رييس جمهور د ر توييتر نوشت؛ اگر جاي 
رييس كل جد يد  بانك مركزي بود م استفاد ه از نام »ائمه 
معصومي��ن« را براي موسس��ات مالي و اعتباري ممنوع 
مي كرد م. »شهيند خت موالورد ي«، معاون رييس جمهور 
د ر امور حقوق ش��هروند ي، د ر توييتر نوش��ت؛ اگر جاي 
رييس كل جد يد  بانك مركزي بود م د ر نخس��تين قد م  
استفاد ه از نام »ائمه معصومين« را براي موسسات مالي 
و اعتباري د ر آيند ه ممنوع كرد ه و موسس��ات موجود  را 

ملزم به تغيير نام  مي كرد م. 

ارزمس�افرتيزايراناربعينبراس�اسنرخ
رسميتخصيصمييابد

مهر|رييس ستاد  مركزي اربعين اعالم كرد  بر اساس 
توافق با بانك مركزي ارز مسافرتي زايران اربعين با نرخ 
رسمي به آنان ارائه مي شود . حسين ذوالفقاري د ر حاشيه 
هشتمين جلسه اين ستاد  گفت: يكي از موضوعات مهم 
مراس��م اربعين كه مورد  توجه ستاد  مركزي اربعين بود ، 
بحث تعيين ارز مس��افرتي براي زايران است. د ر همين 
زمينه، جلس��اتي را با بانك مركزي برگزار كرد ه و به اين 
جمع بند ي رسيد يم كه آنچه زايران بايد  پرد اخت كنند ، 
بر اس��اس نرخ رسمي ارز د ر ايران باش��د . او با اشاره به 
اقد امات انجام ش��د ه د ر د اخل كش��ور، گفت: برخي اين 
موض��وع را مطرح كرد ه اند  كه عنواني ب��ه نام اربعين بر 
برگه رواد يد  ذكر نشود  كه ما نيز با اين كار موافق هستيم 
كه ويزايي كه صاد ر مي شود  عنوان اربعين ند اشته باشد . 

س�فرجابريانصاريبهروسيهبرايشركت
درمذاكراتصلحسوريه

ايس�نا| د س��تيار ارش��د  وزير خارجه د ر امور ويژه 
سياس��ي و مذاكره كنن��د ه ارش��د  اي��ران د ر مذاكرات 
بين المللي صلح س��وريه، د يروز د وش��نبه ٨ مرد اد  ٩٧ 
جهت ش��ركت د ر د همين د ور كنفران��س بين المللي 
صلح سوريه، د ر راس هياتي وارد  شهر ساحلي سوچي 
د ر روس��يه ش��د . حس��ين جابري انصاري با الكساند ر 
الورنتيف و سد ات اونال مذاكره كنند گان ارشد  د و كشور 
د يگر ضامن روند  آس��تانه )روس��يه و تركيه( و استفان 
د يميس��تورا نمايند ه ويژه د بيركل سازمان ملل د ر امور 
س��وريه گفت وگوهاي د و و چند جانبه خواهد  د اش��ت. 
مح��ور اصلي اي��ن د ور از گفت وگوهاي روند  آس��تانه، 
تس��هيل ش��روع به كار كميته قانون اساس��ي سوريه 
)مصوب كنگره گفت وگوي ملي س��وريه د ر س��وچي(، 
بررسي راه هاي تسهيل بازگشت آوارگان سوري به خانه 
و كاش��انه خود  و برگزاري نشست جد يد  كميته تباد ل 

بازد اشت شد گان و مفقود ان بحران سوريه است. 

ح�العموم�يريي�سمجمعتش�خيص
مساعداست

تعادل| د فتر آيت اهلل سيد  محمود  هاشمي شاهرود ي 
د ر پي انتش��ار برخ��ي ش��ايعات د ر فضاي مج��ازي د ر 
اطالعيه ي��ي اع��الم كرد : ح��ال عموم��ي رييس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام مساعد  است و بستري شد ن وي 
د ر راستاي پيش��برد  فرآيند  د رمان بود ه است. د ر بخشي 
از اين اطالعيه آمد ه اس��ت: د ر پي كس��الت اخير رييس 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام و بس��تري شد ن موقت 
آيت اهلل هاشمي شاهرود ي د ر بيمارستان و نظر به انتشار 
برخي ش��ايعات د ر فضاي مجازي و گروهي از رسانه هاي 
جمع��ي به اطالع امت حزب اهلل مي رس��اند  حال عمومي 
ايشان مساعد  بود ه و هيچ مساله نگران كنند ه يي د ر مورد  

سالمتي رييس مجمع د ر ميان نيست. 

بررس�يموس�يقيخياب�اندركميس�يون
فرهنگيمجلس

خان�هملت| عض��و هيات رييس��ه كميس��يون 
فرهنگي مجلس از بررس��ي پد يد ه موسيقي خياباني 
د ر كارگروه فرهنگ، هنر اين كميسيون خبر د اد  و بر 
ضرورت س��ازماند هي اين امر تاكيد  كرد . سيد  صاد ق 
طباطبايي نژاد  گفت: براساس نظر د وستان پد يد ه هاي 
نويي د ر موس��يقي خياباني شكل گرفته و نياز است 
براي س��ازماند هي و شناس��نامه د ار ك��رد ن اين هنر، 
عكس العمل ها و تالش هاي الزم صورت گيرد ؛ بنابراين 
مقرر ش��د  با محوريت وزارت فرهن��گ به هنرمند ان 

موسيقي خياباني مجوزهاي رسمي د اد ه شود . 

روي موج خبر

رييسقوهقضاييه:

اتهام عوامل التهابات ارز و سكه، افساد  في االرض است
دستهايپشتپردهدرتالطمبازارارزوسكه

گروهايران|
 د ر روزهاي��ي كه التهاب��ات بازار ارز و طال به منتها 
د رجه خ��ود  رس��يد ه و مرد م منتظر برخ��ورد  عملي 
باريش��ه هاي التهابات هس��تند ؛ رييس قوه قضاييه با 
اطمينان بخشي به مرد م، اتهام برخي از عوامل التهابات 
اخير بازار ارز و س��كه را افس��اد  في االرض اعالم كرد  
و گف��ت: مرد م مطمئن باش��ند  كه د س��تگاه قضايي 
هيچگونه تسامحي با مفسد ان اقتصاد ي و اخاللگران 

بازار مالي نخواهد  د اشت. «
د ر كنار بح��ث برخورد  با عوام��ل اصلي التهابات، 
رييس د ستگاه قضا از د ست هاي پشت پرد ه يي صحبت 
مي كند  كه نوسانات و مشكالت امروز اقتصاد ي كشور 
را ايج��اد  كرد ه اند ؛ افراد  و جرياناتي كه از منظر رييس 
د س��تگاه قضا بد ون توجه به تبعات اعمال و رفتارهاي 
اقتصاد ي ش��ان، تنها به فكر منافع شخصي و گروهي 
خود  هستند . آيت اهلل آملي الريجاني همچنين خطاب 
به مس��ووالن اجرايي پيش��نهاد  د اد  كه اگر احس��اس 
مي كنند  كابينه نياز به تغيير د ارد ؛ هرچه س��ريع تر د ر 

اين زمينه د ست به اقد ام بزنند . 
به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهلل صاد ق 
آملي الريجاني د يروز د ر جلسه مسووالن عالي قضايي 
با اش��اره به اقد امات د س��تگاه قضايي د ر اين زمينه و 
گزارش هاي معاون اول قوه قضاييه به مرد م، اظهار كرد : 
د ر قانون نيز تكليف اخاللگران روشن شد ه و د ر برخي 
موارد  نيز اقد امات آنان مشمول عنوان افساد  في االرض 

است و مجازات آن مشخص است. 
او گف��ت: قوه قضاييه د ر اجراي اين مجازات ترد يد  
نخواهد  كرد  و به س��راغ كس��اني ك��ه از اين التهابات 
سوءاستفاد ه مي كنند  خواهد  رفت. البته مقصود  اصلي 
برخورد  با كس��اني است كه پش��ت پرد ه اين التهابات 
هستند  و به عنوان مثال با كارت ملي افراد  د يگر، اقد ام 

به خريد  ارز و سكه د ر سطح وسيع كرد ه اند . 
رييس ق��وه قضاييه همچنين تاكيد  ك��رد : با اين 
وج��ود ، توقع از د س��تگاه قضايي بايد  غي��ر از توقع از 
رسانه ها باشد . قوه قضاييه نمي تواند  براي مد يريت فضا، 

هر روز سخني ولو بي پايه و اساس بگويد . 
او تاكيد  كرد : د س��تگاه قضايي نه مي تواند  بي جهت 
كسي را اعد ام كند ، نه مي تواند  تسامح غيرقانوني به خرج 
د هد . البته توقع تس��ريع د ر رسيد گي ها توقع به جايي 
اس��ت و تالش مي كنيم حتي اگر نياز بود ، براي عبور از 
برخي موانع بروكراتيك د ر مسير رسيد گي ها، اجازه هاي 

خاصي را از جلس��ات اقتصاد ي سران قوا د ريافت كنيم 
البته فعال قوانين موجود  را د ر اين زمينه كافي مي د انيم 

و هيچگاه فراتر از شرع و قانون عمل نخواهيم كرد . 

دستهايپشتپردهدرتالطمبازارارزوسكه
رييس قوه قضايي��ه با بيان اينكه تالطم هاي اخير 
د ر بازار، ش��بهه ناك و د خالت برخي د ست هاي پشت 
پرد ه د ر اين ماجرا كامال محتمل است، به سود جويان 
بازار ارز و سكه هشد ار د اد  كه د ستگاه قضايي با سرعت 
و قاطعيت به اتهام آنان كه برخي نيز مش��مول عنوان 

افساد  في االرض است، رسيد گي خواهد  كرد . 
آيت اهلل آملي الريجاني با اش��اره به التهابات اخير 
بازار ارز و سكه، تصريح كرد : حسب گزارش هاي بانك 
مركزي و بر اساس اطالعاتي كه د ر زمينه د ارايي هاي 
كشور از لحاظ ارز و طال وجود  د ارد ، منشأ تالطم هاي 
اخير بازار ارز و سكه، واقعي نيست. رييس قوه قضاييه 
اد امه د اد : تامين ارز براي نيازهاي واقعي و عمد ه كشور 
د ر زمينه كاالهاي اساس��ي و ارزاق عمومي، از س��وي 

د ولت تضمين ش��د ه و مش��كلي د ر اين م��ورد  وجود  
 ند ارد . بنابراين چنين تالطم هايي د ر بازار ارز و س��كه، 
ش��بهه ناك اس��ت و احتمال اينكه برخي د ست هاي 
ناپاك د ر پشت پرد ه اين التهابات د خيل باشند ، كامال 
وجود  د ارد . آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه عد ه يي 
س��ود جو به د نبال د امن زد ن به اين التهابات هستند ، 
افزود :  گر چه د شمن بيروني نيز همواره د ر كمين است 
و با هر وسيله ممكن د ر پي بحران سازي است اما نبايد  
فراموش كنيم كه بيش از 10 ميلي��ارد  د الر ارز براي 
وارد ات كاالهاي اساس��ي تخصي��ص يافته و پاره يي از 
نيازهاي ارزي مطرح ش��د ه د ر سطح جامعه، د ر واقع 
نيازهاي كاذب اس��ت. او گفت: برخي از اين مشكالت 
به واس��طه اقد اماتي نظير س��فرهاي خارجي بالوجه 
پد يد  آمد ه اس��ت؛ چنانكه ميزان اين سفرها نسبت به 
ماه هاي گذش��ته و حتي مد ت مشابه سال قبل، رشد  
د اشته زيرا برخي به د نبال سود جويي از طريق فروش 
ارز مس��افرتي و استفاد ه از مابه التفاوت قيمت ارز آزاد  

و د ولتي بود ه اند . 

اعالمقيمتارزدربرخيسايتها
نادرستاست

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه برخي اعالم قيمت ها 
از طريق سايت ها، ناشي از محاسبات غلط و معيارهاي 
ناد رس��ت است، اظهار كرد : فرض كنيم كسي به 500 
ي��ا هزار د الر ارز نياز د ارد  كه با مراجعه به بازار، اين ارز 
را ب��ا هر قيمتي تهيه مي كند . اينكه قيمت اين قبيل 
خريد ها را معيار قيمت ارز قرار د هيم ناد رست است زيرا 
حجم مباد الت اينچنيني د ر برابر ارز مورد  نياز وارد ات 
كاالهاي ضروري بسيار ناچيز است و عد ه يي با همين 

قيمت سازي ها، سود هاي كالني به جيب مي زنند . 
آيت اهلل آملي الريجاني با تاكيد  بر اينكه د اد س��تان 
كل كش��ور و د اد س��تان هاي مراكز استان ها خصوصا 
تهران بايد  به اين موضوع ورود  كنند ، خاطرنشان كرد : 
نيروي انتظامي و د س��تگاه قضايي قطعا د ر جايي كه 
برخي ب��ا ايجاد  تالطم د ر بازار از پول مرد م ثروت هاي 
كالن و باد آورد ه انباشت مي كنند ، ورود  خواهند  كرد  و 
تمام تالش خود  را مصروف ممانعت از چنين اقد اماتي 
خواهن��د  كرد . ريي��س قوه قضاييه، پد ي��د  آمد ن بازار 
س��ياه د ر نتيجه محد ود  شد ن ارز پرد اختي به مرد م را 
طبيعي د انست و با تاكيد  بر لزوم عملياتي شد ن هر چه 
سريع تر بازار ثانويه ارز، تصريح كرد : از د ولت و به ويژه 
بانك مركزي مي خواهيم كه براي تثبيت قيمت ارز، با 
مشورت اقتصاد د انان و صاحبنظران، بسته هاي معقولي 
را پيش��نهاد  كنند  زيرا تثبيت قيم��ت ارز، حق مرد م، 
كس��به و بازاريان است تا بتوانند  براي انجام معامالت 
خود  برنامه ريزي د رس��تي د اشته باشند . وي اد امه د اد : 
وضعيت فعلي بازار ارز باعث شد ه است كه فروشند گان 
براي فروش كاالهاي خود  د چار سرگرد اني و بالتكليفي 
باش��ند . د ولت بايد  د ر اين زمينه تد بير الزم را به خرج 
د هد  و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفس��د اني كه به 
قصد  سود اگري و اند وختن ثروت باد آورد ه از تالطم بازار 

استفاد ه مي كنند  به شد ت برخورد  خواهيم كرد . 

تسريعدررسيدگيها
آيت اهلل آملي الريجاني با تاكيد  بر رسيد گي هاي قوه 
قضاييه توام با استقالل و متانت قضايي، به د اد ستان ها 
 و قض��ات توصيه كرد  كه تس��ريع د ر رس��يد گي ها را 
مد نظر قرار د هند  و خاطرنش��ان كرد : اطالع د ارم كه 
د اد ستان ها و بازپرس ها د ر اين زمينه به خوبي مشغول 
فعاليت هستند  و كارها با نظارت هاي معاون اول قوه 

قضاييه و د اد ستان كل كشور به خوبي پيش مي رود . 
وي افزود : مرد م مطمئن باشند  كه د ر آيند ه يي نزد يك، 
اخبار كامل تري از برخورد  قاطعانه د ستگاه قضايي با 
مفسد ان اقتصاد ي به اطالعشان خواهد  رسيد . رييس 
قوه قضاييه د ر بخش د يگري از سخنان خود  با اشاره 
به هجمه هاي سخيف سرد مد اران امريكا عليه ايران د ر 
ايام اخير، تصريح كرد : رييس جمهوري و وزير خارجه 
اياالت متحد ه، سخنان و تهد يد ات بسيار نازلي را عليه 

نظام و مسووالن كشورمان د اشته اند . 
به گفته وي، انس��ان تعجب مي كن��د  كه چگونه 
مس��ووالن يك كش��ور مد ع��ي پيش��رفت و قد رت، 
مي توانند  به اين سخافت مبتال شوند . رييس جمهوري 
اي��ن كش��ور، انس��ان متوهمي اس��ت ك��ه رفتارش 
غيرعقالني است و مد ام مشغول تهد يد  و ارعاب است. 
نف��س خروج امريكا از برجام، غير معقول بود  و گمان 
مي كنن��د  كه با چنين اقد امات��ي مي توانند  جمهوري 

اسالمي را به زانو د رآورند . 
آي��ت اهلل آملي الريجاني گفت: وزير خارجه امريكا 
نيز اتهامات و نس��بت هاي سخيف و سراسر كذبي را 
متوجه مس��ووالن جمهوري اسالمي و مراجع معظم 
تقلي��د  كرد ه، س��خناني ك��ه د ر س��طح منحط ترين 
س��ايت هاي ضد  انقالب خارج نشين بود ه است. همه 
اين سخنان و اظهارات نازل، ناشي از ضعف و استيصال 
كش��وري اس��ت كه فاقد  اقتد ار واقعي است و خود  را 
د ر تحوالت غرب آسيا و هزينه هايي كه براي پيشبرد  
اهد افش د ر اي��ن منطقه كرد ه ب��ود ، بازند ه مي بيند . 
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه وضعيت امريكا و رژيم 
صهيونيستي از حيث امنيت نسبت به چند  سال قبل 
بس��يار بد تر است، خاطرنش��ان كرد : امروز جمهوري 
اس��المي مقتد رتر از هر زمان د يگري پشت مرزهاي 
اسراييل حضور د ارد  و به همين د ليل امريكا با چنين 
اس��تخفاف و اس��تعجالي د نبال به زانو د رآورد ن ملت 
ايران اس��ت. آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به اد عاي 
اخير ترامپ مبني بر اينكه مسووالن جمهوري اسالمي 
باالخ��ره با او تماس خواهند  گرف��ت، اين اظهارات را 
ناش��ي از توهم عميق رييس جمهوري امريكا د انست. 
ريي��س قوه قضاييه با بيان اينكه اگر لزومي به ترميم 
كابينه نيز وجود  د ارد ، مس��ووالن با د رايت خود  اقد ام 
ب��ه اين كار كنند ، تصريح كرد : مد يران جهاد ي و اهل 
ايثار بايد  د ر صحنه حضور يابند  و با مرد م، سخن حق، 

خالصانه و صاد قانه بگويند .
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چهرهها

يك عضو فراكس��يون اميد  با اشاره 
ب��ه اليحه تفكي��ك وزارت تعاون،  كار 
و رف��اه اجتماعي گف��ت: فكر مي كنم 
د ولت به د نبال اين است كه مسووليت 
اتخاذ برخي تصميمات��ش را به د وش 
نمايند گان بگ��ذارد  اما نمايند گان هم 
متوجه شد ه اند  كه تفكيك و جابه جايي 
بعيد  اس��ت د ر اين ش��رايط جواب د ه��د . قاس��م ميرزايي نيكو 
د ر گفت وگو با ايلنا، د ر پاس��خ به اين س��وال كه آيا براي ترميم 
كابين��ه گزينه يي از بين نمايند گان مجلس مطرح ش��د ه اس��ت 
ي��ا خير، گفت: فكر مي كنم با سياس��ت هايي ك��ه آقاي روحاني 
پيش گرفته اند  بحث ترمي��م كابينه به صورت كلي فقط د ر حد  
گمانه زني باشد .  وي اد امه د اد : رييس جمهور مي خواهد  با تفكيك 
وزارتخانه هاي صنعت، معد ن و تجارت و همچنين وزارت تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي د و وزير را د ر كابينه جابه جا يا تبد يل كند ، 
بنابراي��ن بعيد  مي د انم عزم جد ي براي تغييرات محتوايي د ر اين 
زمينه وجود  د اش��ته باشد . البته براي س��ازمان برنامه و بود جه با 
آقاي طيب نيا صحبت شد ه است اما گويا ايشان شرط و شروطي 
د اشته اند  كه باعث ش��د ه هنوز جمع بند ي د ر اين زمينه صورت 
نگيرد . اي��ن نمايند ه مجلس د ر خصوص حض��ور نمايند گان د ر 
كابينه گفت: نفس اينكه يك نمايند ه وارد  يك وزارت خانه ش��ود  
اشكالي ند ارد  اما بايد  ببينيم وي مي تواند  نتيجه يي كه د ر شرايط 
كلي كش��ور نياز اس��ت را برآورد ه كند  كه اين جاي بحث د ارد  و 
بايد  د يد  كسي كه د ر تنقيح كار مي كند  و نمايند ه موفقي است، 
مي توان��د  د ر يك وزارت خانه هم موفق باش��د  يا خير. اينها جاي 

بررسي و تجزيه و تحليل عميق تر د ارد . 

دولتميخواهدمسووليتبرخيتصميماتش
رابهدوشنمايندگانبگذارد

معاون امور مجلس و ايرانيان وزارت 
امور خارجه كش��ورمان با بي��ان اينكه 
مساله FATF جد اي از مباحث برجام 
اس��ت، گفت كه طرف ه��اي اروپايي د ر 
رابطه با اد امه كار برجام پيش��نهاد هايي 
د اد ه اند  كه اصول كلي اس��ت ولي هنوز 
راجع به راه حل ها د رحال مذاكره هستند . 
به گزارش ايس��نا، حسين پناهي آذر، معاون امور مجلس و ايرانيان 
وزارت امور خارجه جمهوري اس��المي ايران د ر گفت وگو با ش��بكه 
العالم د ر پاس��خ به اين س��وال كه چه تع��د اد  از ايرانيان به خارج از 
كش��ور مهاجرت كرد ند  و تمركز بيشتر د ر كد ام كشورها بود ه است، 
گفت: به د ليل تغيير آمارها د ر كشورهاي مختلف، آمار د قيقي موجود  
نيس��ت و بحث چند  ميليون ايراني د ر خارج از كش��ور آمار كلي از 
حضور ايرانيان د ر خارج از كشور است. د ر قاره امريكا د ر كشورهاي 
امريكا و كاناد ا حضور ايرانيان بيش��تر اس��ت اما د ر اروپا آمار پخش 
شد ه است، اما د ر س��وئد ، آلمان و انگليس ايرانيان بيشتري حضور 
د ارند  اما د ر س��اير مناطق د نيا نيز حضور د ارند . وي د ر پاسخ به اين 
سوال كه آيا ايران هراسي د ر د نيا باعث ترس ايرانيان براي بازگشت به 
كشورشان مي شود ، گفت: بحث ايران هراسي و ايران ستيزي بحثي 
بود  كه سال ها مراكز خاصي د نبال كرد ند  اما اين رويكرد ها به د نبال 
توافق هسته يي تغيير كرد  و متوجه شد ند  ايران د نبال صلح و آرامش 
و رفتار خوب با همس��ايگان و آماد ه كرد ن شرايط مطلوب د ر د اخل 
كشور است لذا آن بحث كلي د ر مسير تبليغاتي است كه قابل توجه 
نيست و د ر حال حاضر جمهوري اسالمي ايران جز يك يا د و مورد  
محد ود  با اكثر كشورها روابط خوبي د ارد  و گفتني است كه د ر د اخل 

ايران يك آرامش، ثبات و امنيتي برقرار است. 

FATF"
جدايازمباحثبرجاماست

د ر شرايطي كه نوسانات اقتصاد ي 
اي��ن روزها بازارهاي مختلف اقتصاد ي 
را د ر نورد يد ه معاون اول و س��خنگوي 
قوه قضاييه مي گوي��د : زمان محاكمه 

متهمان اقتصاد ي مشخص نيست
به گزارش ايس��نا، غالمحس��ين 
محس��ني اژه اي د ر حاش��يه جلسه 
مسووالن عالي قضايي د ر اين باره اظهار كرد : باتوجه به نحوه 
خروج از كشور ش��هرام جزايري و پيشنهاد  رشوه يي كه د اد ه 
است قطعا به پروند ه او رسيد گي خواهد  شد  و به علت سوابقي 
كه از قبل د اش��ته رس��يد گي به اين پرون��د ه او نيز د ر تهران 
انجام خواهد  ش��د  و بر همين اس��اس هم خود  نامبرد ه و هم 
پروند ه اش به تهران منتقل مي ش��ود . او د ر پاس��خ به س��والي 
مبني بر اينكه آيا به تعد اد  د ستگيرشد گان اخاللگران اقتصاد ي 
كش��ور افزود ه شد ه اس��ت، گفت: تا د يش��ب ۲٩ نفر را اعالم 
كرد يم و هنوز اطالع كسب نكرد م كه آنها كه قرار بود  د يشب 
و امروز هم د س��تگير ش��وند ، د ستگير ش��د ند  يا نه. محسني 
اژه اي عنوان اتهامي د ستگيرشد گان را معاونت و مباشرت د ر 
اخالل اقتصاد ي عنوان كرد  و افزود : د ر ميان د ستگيرشد گان 
افراد ي از وزارت صنعت، معد ن و تجارت و س��ازمان توس��عه 
تجارت هستند . او د رباره زمان برگزاري د اد گاه اين افراد  گفت: 
نمي توان زمان د قيقي تعيين كرد  چون بايد  تشريفات قضايي 
طي و كيفرخواست نيز صاد ر شود  اما به طور قطع اين پروند ه با 
سرعت هرچه بيشتر پيگيري خواهد  شد . محسني اژه اي افزود : 
مرد م تصور نكنند  كه اگر فرد ي د ستگير شد  فرد ا مي توان او را 

محاكمه كرد  زيرا بايد  مراحل قضايي طي شود . 

زمانمحاكمهمتهماناقتصادي
مشخصنيست

د بير كميس��يون م��اد ه 10 احزاب 
گفت: مج��وز واريز ياران��ه حمايتي به 
حس��اب خانه احزاب ايران صاد ر شد ه 
اس��ت. به گزارش ايرنا بهرام سرمست 
د ي��روز د ر نشس��ت خب��ري د رب��اره 
اختالفات اخي��ر د ر حزب اعتماد  ملي 
نيز گفت: گزارش ناظر اين كميسيون 
د ر كنگره اعتماد  ملي د ريافت شد ه است، همچنين نامه هاي الياس 
حضرتي و رسول منتجب نيا را اخذ كرد ه ايم؛ با توجه به امكان بروز 
برخي اختالفات نامه يي را قبل از برگزاري كنگره به حزب اعتماد  
ملي ارسال كرد يم كه مطابق قانون و اساسنامه تشكل اقد ام كنند . 
سرمست اد امه د اد : كميسيون ماد ه 10 احزاب موارد  الزم را قبل از 
برگزاري كنگره به حزب اعتماد  ملي تذكر د اد ، گزارش ها د ريافت 
شد ه و د ر نوبت طرح د ر كميسيون ماد ه 10 احزاب است تا نسبت 

به نتايج كنگره حتما نظر مي د هيم. 
وي د رم��ورد  موضوع كنگ��ره حزب اعتماد  ملي ياد آور ش��د : 
نظر كميس��يون مالك عمل و مرجع رس��يد گي كميسيون ماد ه 
10 اس��ت، نه اظهارنظرهايي كه هر ك��د ام از اعضا تحت عناوين 
مختلف بازرس يا قائم مقام مصاحبه مي كنند . مد يركل سياس��ي 
وزارت كشور تاكيد  كرد : اظهارنظرهاي افراد  يا اعضاي حزب اعتماد  
ملي، شخصي است و مالك عمل نيست، وجاهت قانوني نيز ند ارد ، 
مالك قانون است و مرجع رسيد گي به اين اظهارنظرها كميسيون 
ماد ه 10 احزاب اس��ت. سرمست ياد آور شد : اظهارنظر فعال د رباره 
صحت و س��قم و نتيجه گزارش ها نمي كنيم؛ اين مساله د ر نوبت 
رسيد گي د ر كميسيون است و هنوز هم پروند ه حزب اعتماد  ملي 

د ر كميسيون مطرح نشد ه است. 

مجوزواريزيارانهاحزاب
صادرشدهاست

ادامهازصفحهاول
تلخيهاياقتصاديتبديلبهيأسشده

رييس مجلس ش��وراي اسالمي خاطرنشان كرد : 
بند ه فكر مي كنم تلخي هايي كه د ر اين مسيرها -كه 
البته د ر طول انقالب هم وجود  د اش��ته- مقد اري با 
اكوي زياد  د ر د اخل، به نوعي يأس د ر كش��ور تبد يل 

مي كنند  كه اين كار بسيار غلطي است. 
وي تصريح كرد : د وس��تان رس��انه يي هم كه د ر 
مجل��س و موارد  د يگر خد م��ت مي كنند  بايد  توجه 
د اشته باشند  كه د اشتن اعتبار براي حكومت و ايجاد  
اميد واري د رس��ت شگرد ي اس��ت كه مي تواند  اميد  
د يگران را از بين ببرد ؛ آنها از اين طريق مي خواهند  
لطمه بزنند . رييس مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه نقاط بسيار برجسته يي د ر كشور وجود  د ارد  كه 
مي توان از آنها استفاد ه و شرايط فعلي را مطلوب كرد ، 
 گفت: نارس��ايي هايي د ر حوزه اقتصاد  كش��ور وجود  
د ارد  ك��ه فكر مي كنم د ر اين رابط��ه و د ر خصوص 
اين نارسايي ها د ولت مقد م بر همه است چرا كه كار 
اجرايي ب��ر عهد ه د ولت اس��ت. الريجاني د ر همين 
راستا عنوان كرد  كه لزومي ند ارد  قوه مقننه د خالت 
اجرايي كند ، اما راه را بايد  براي آنها د رست كند . اين 

نارسايي ها وجود  د ارد  بنابراين هم د ولت د ر تغييرات 
باي��د  به آن توجه كند  و ه��م نگاهش نگاه عجوالنه 
نباش��د  بلكه د ر اين رابطه بايد  د ولت نگاهي عاد النه 

د اشته باشد  مجلس هم حتما كمك خواهد  كرد . 

مردمرانبايدمضطرببالوجهكرد
وي ب��ا بيان اينكه مرد م را نبايد  مضطرب بالوجه 
كرد ، ياد آور شد : نابس��اماني اقتصاد ي وجود  د ارد  اما 
م��رد م بد انند  كه همه فكر مي كنند  مجلس و د ولت 
هم كار مي كنند  براي اينكه اين شرايط متعاد ل شود . 
الريجاني اد امه د اد : ما هم از نظر بيروني د اريم اين 
كار را انجام مي د هيم و از طريق كش��ورهاي خارجي 
د ولت و وزارت خارجه كار مي كنند  و نكات خوبي هم 

براي همكاري طي كرد ند  و هم د ر د رون. 
رييس قوه مقننه بر همين اس��اس ياد آور ش��د : 
اگر واقعا قب��ول د اريد  كه د ر اين زمينه ما كارآمد ي 
حكومت را بايد  باال ببريم بخشي از آن هم اين است 
كه د ر برخي صحبت ها بايد  د قت كنيم. يعني ظرفيت 

ذهني جامعه را باال ببريم و موضوعات را باز كنيم. 
ايرادالريجانيبهدولت:چراحرف

نميزنيد؟

الريجان��ي بيان كرد : بن��د ه ايراد اتي كه به آقايان 
د ولتي د ارم اين اس��ت كه چرا ح��رف نمي زنند  و با 
مرد م صحبت نمي كنند  كه د ر چه شرايطي هستيم و 
چگونه عمل مي كنيم تئوري مان براي آيند ه چيست؟ 
ض��رورت د ارد  ك��ه با مرد م صحبت كني��م و د ر اين 

صورت است كه همفكري به وجود  مي آيد . 
وي همچنين عنوان كرد  ك��ه آقايان نمايند ه د ر 
اين بخ��ش خيلي مي توانند  كار كنن��د . به هر حال 
شما نمايند گان مرد م هستيد  و از مسائل مطلعيد  لذا 
مي توانيد  براي مرد م توضيح د هيد . بسياري از كارها 
هم كه د ر اين د ولت نابساماني د اشت مجلس د نبال 
كرد . رييس مجلس اد امه د اد :  همين مسائل مربوط 
به موسس��ات مالي اعتباري را مجلس د نبال كرد  و 
سازوكارهايي فراهم شد  براي آن مساله تا مرد م د چار 
مشكل نشوند . ريشه هاي اين را حتما بايد  رسيد گي 
كني��د . هم افراد ي د ر اين قضيه متخلف بود ند  و هم 
برخي روش ه��ا غلط بود . يعني اينگونه موسس��ات 
نباي��د  به وجود  مي آمد  و اگر به وجود  آمد  بايد  تعد اد  
اند كي تاسيس مي شد  نه اينكه همينطور كار را ولو 
كنند . الريجاني ياد آور ش��د : به عنوان مثال د رمورد  
بحث طرح هاي عمراني نيمه تمام مجلس اين مساله 

را د نب��ال كرد . چند  س��ال د ر قانون وظايف د ولت را 
قيد  كرد ه بود يم اما د ولت د ر اين زمينه كار را جد ي 

پيگيري نكرد  و اشتباه كرد . 

دولتدراجرايطرحهايعمرانياشتباه
كرد

الريجاني افزود : ما 600 هزار ميليارد  تومان طرح 
نيمه تمام د ر كش��ور د اريم ك��ه اگر مزيت اقتصاد ي 
براي آنه��ا جور مي كرد ي��م آن را انج��ام مي د اد ند . 
بس��ياري از اين پروژه ها جنس اصل چهل و چهاري 
است يعني اگر ما مي خواستيم آن را تعيين تكليف 
كنيم بايد  واگذارشان مي كرد يم حال كه ند اريم بايد  

همان طرح هاي نيمه تمام را واگذار مي كرد يم. 
وي د ر همي��ن رابط��ه تصريح كرد : م��ا به د ولت 
اختي��ار د اد يم كه مي تواند  اي��ن طرح ها را به بخش 
خصوص��ي واگذار كند  بنابراين م��ا د ر مجلس براي 
آن تصميم گرفتيم و د ر ش��وراي قواي سه گانه هم 
تصميم گرفته شد  كه البته بايد  تصميم قانون شود  
و موقتا تصميم گرفته شد  كه مزيت هايي قائل شويم 
براي اينكه كس��اني اين كار را انج��ام د هند . رييس 
مجلس شوراي اس��المي د ر اد امه سخنانش تصريح 
كرد : اينگونه مس��ائلي كه وجود  د ارد  مطالبي است 
ك��ه مي تواند  نقد ينگي را به س��مت توليد  و آباد اني 
ببرد  ل��ذا د ولت بايد  حتما با همت بلن��د  اين كار را 
د نب��ال كند . م��ن فكر مي كنم كارهاي��ي كه اكنون 

 تصميم گي��ري مي ش��ود  باي��د  جد ي گرفته ش��ود ، 
به ويژه برخورد  با افراد  مفسد  كه البته قوه قضاييه با 

اين افراد  مفسد  بايد  برخورد  كند . 

قوهقضاييهخارجازنوبت
بامفسداناقتصاديومتخلفانبرخوردكند

الريجاني خاطرنش��ان كرد : ممكن اس��ت از نظر 
آيين د اد رسي روال اين كار طوالني باشد  كه متناسب 
با اين زمان مي توان شرايط ويژه يي قائل شد  كه اينها 
با مفسد ين برخورد  جد ي كنند  بايد  با قوه قضاييه هم 
صحبت كرد  ت��ا پروند ه اينها زود تر چه د ر مجلس و 
چه د ر شورا پيگيري شود  تا ما با افراد ي كه د ر اقتصاد  
كشور اخالل ايجاد  مي كنند  جد ا از تد ابير اقتصاد ي با 
اين افراد  كه مي د انيم اخالل مي كنند برخورد  شود . 
وي اف��زود : يكي از اين م��وارد  را كه پيگيري كرد يم 
به اين نتيجه رسيد يم شخصي كه به صحنه تالطم 
ارزي ورود  كرد  اصل ريش��ه او د ر كشور د يگري بود . 
او با ارتباط با آن كش��ور اين كاره��ا را انجام مي د اد  
البته من نمي گويم همه اينها مانند  قصه اين فرد  بود  
اما ريشه ها هم د رآمد ه است. رييس مجلس شوراي 
اسالمي د ر خاتمه س��خنانش خاطرنشان كرد : بايد  
قبول كنيم د ر مصافي هستيم كه ابعاد  مختلف د ارد ، 
لذا قوه قضاييه هم بايد  د ر اين قضيه برخورد  خيلي 
قاطعانه و انقالبي د اشته باشد  و اگر همه اينها د ست 

به د ست هم د هد  شرايط بهبود  خواهد  يافت.

انتقادرييسمجلسازسياستهاينادرستارزي
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3 كالن
طبقه متوسط در دام فقر

ايس�نا| جعفر خيرخواهان درباره طبقه متوس��ط 
اظه��ار كرد: طبقه متوس��ط معموال به كس��اني گفته 
مي شود كه در دهك هاي درآمدي چهارم تا هشتم قرار 
دارند كه تقريبا نيمي از خانوارهاي هر جامعه را تشكيل 
مي دهند و نيمه ديگر را هم مي توان به ۳۰ درصد طبقه 
فقي��ر و ۲۰ درصد طبقه ثروتمند تقس��يم كرد. طبقه 
متوس��ط معموال از امكانات اوليه و ضروري زندگي به 
نسبت كاملي برخوردار اس��ت و عالوه بر آن در سبك 
زندگي اين طبقه مصارف متعالي تر و كاالهاي فرهنگي 
مانند كتاب، س��ينما و تئاتر و مس��افرت هاي داخلي و 
خارجي وجود دارد كه باعث مي شود آنها از نظر آگاهي 
و دانش در سطح باالتري از ديگر افراد جامعه در هر دو 

طبقه باال و پايين قرار بگيرند. 
وي درب��اره نقش طبقه متوس��ط در ايجاد آگاهي 
اظهار كرد: واقعيت اين است كه در طول تاريخ معموال 
هميش��ه اين طبقه متوسط بوده اس��ت كه اهميت و 
تاثيرگذاري بااليي در سرنوشت و مسير حركت كشورها 
ايفا كرده اس��ت چرا كه آنها واقعيات و تحوالت داخلي 
و خارج��ي را بهتر درك مي كنند و در برابر ش��عارهاي 
عوام فريبانه به راحتي فريب نمي خورند. اگر نمايندگان 
اين گروه در مراكز تصميم گيري حضور داش��ته باشند 
ب��ه دليل در اكثريت بودن و نيز آينده نگري بيش��تري 
كه دارند، انتظار مي رود كه منافع عمومي را بيش��تر و 

بهتر تامين كنند. 
او درباره طبقه متوسط ايراني گفت: به نظرم طبقه 
متوسط در ايران با ويژگي هاي فرهنگي و انديشمندي 
ذكر ش��ده در دولت هاي سازندگي و اصالحات در حال 
نضج گرفتن بود اما در دهه هشتاد و دوران احمدي نژاد 
بسيار تضعيف شد و به سمت بي مايگي و فعاليت هاي 
رانت جويانه و نامولد اقتصادي و اجتماعي منحرف شد. 
مش��كل اصلي اقتصاد ايران آلوده و وابسته بودن آن به 
رانت نفت اس��ت؛ اين مش��كل هم به سياست و هم به 
اجتماع رخنه كرده و آنه��ا را هم تحت تاثير قرار داده 
است. اين روند مخصوصا در سال هايي كه شاهد شوك 
قيمتي نفت و جهش ناگهاني درآمدهاي نفتي بوده ايم 
بيشتر محسوس بوده است. ما در دوران دولت هاي نهم 
و دهم جهش قيمتي نفتي را تجربه كرديم و در مدتي 
كوتاه حدود ۷۰۰ ميليارد دالر پول راحت و بي زحمت 
به اقتصاد كشور وارد شد. همين مساله به يك فرهنگ 
رانت��ي دامن زد كه طبقه متوس��ط مفي��د و موردنياز 
براي ساختن زيربناهاي اصلي كشور را ضعيف و حتي 

مي توان گفت نابود كرد. 
وي بيان كرد: در دهه هاي گذش��ته به تبع افزايش 
درآمده��اي نفتي پول هنگفتي به جامعه ايراني تزريق 
ش��د كه اصطالحا به آن »سرخوشي نفتي« مي گويند. 
اي��ن پول ب��ادآورده باعث افزاي��ش واردات و در نتيجه 
افزايش مصرف و شكل گرفتن عادات مصرفي عجيب و 
غريبي در جامعه ايراني ش��د. ي��ك گونه رفاه صوري و 
كوتاه م��دت كه رونق تجمل گراي��ي و مانور ثروت را در 
كش��ور به وجود آورد. نكته مهم اما اين اس��ت كه اين 
رفاه مقطعي يك رفاهي اس��ت كه بدون پشتوانه كار و 
توليد به وجود آمده و باعث شده است تا قيمت اقالمي 
مانند زمين و مسكن كه امكان واردات آنها وجود ندارد، 
گران شود و از طرفي تورم را هم در اقتصاد باال ببرد. در 
چنين شرايطي يكسري اقشار اصطالحا نوكيسه امكان 
ظهور پيدا مي كنند كه فرصت ها براي كسب سود سريع 
را درست تشخيص مي دهند يا حتي وابستگي هايي به 
مقامات رده باال در حاكميت دارند. اين افراد در شرايط 
نوسان و نااطميناني بازار مي توانند يك شبه پولدار شوند. 
اما از طرف ديگر بس��ياري از توليدكنندگان و صاحبان 
درآمده��اي ثابت احس��اس مي كنند ك��ه مرتب ضرر 
مي كنند و اگر س��رمايه خود را در حوزه هايي مانند ارز 
يا سكه يا اساسا تبادالت پولي سرمايه گذاري مي كردند، 
موفق تر بودند. در حالي كه اكثريت طبقه متوس��ط به 
دليل عدم دسترس��ي به اطالعات پنهاني و همچنين 
نداش��تن س��رمايه هاي آنچناني متضرر شدند و حتي 
برخي از آنها كه س��عي كردند تا با گرفتن وام يا فروش 
خانه خود در اين بازار س��ودآور شركت كنند به دليل 
عدم ش��ناخت صحيح ممكن اس��ت بخش عمده يي از 
دارايي خود را از دست دادند. اين مساله مي تواند باعث 
ايجاد يك حس سرخوردگي و نارضايتي در بين اقشار 
متوسط به طور عام و توليدكنندگان صنعتي و كشاورزي 
به طور خاص ش��ود.  وي ادام��ه داد: دولت روحاني كه 
شعار تدبير و اميد و اعتدالگرايي را انتخاب كرد متاسفانه 
از تجربه جهش ارزي در دوره قبل از خود عبرت نگرفت 
و همان مس��ير قبلي را در حوزه ارزي ادامه داد. به اين 
صورت ك��ه در دولت روحاني درحالي كه افزايش تورم 
را در پنج س��ال گذشته شاهد بوديم امامتناسب با آن 
قيم��ت ارز خيل��ي تكاني نخورد؛ عل��ت آن هم تالش 
دولت  يازدهم براي كنت��رل تورم از طريق كنترل نرخ 
ارز بود. البته كه مش��خص بود چنين وضعيتي اساسا 
قابل دوام نيس��ت. به همين خاطر با فوران نرخ ارز در 
چند ماه اخير ش��اهد تبديل ارز و سكه به ابزاري براي 
س��فته بازي هس��تيم. به دنبال اين اتفاق در بازارهاي 
سرمايه يي قيمت س��اير كاالهاي بادوام وارداتي هم به 
ناگهان جهش بي س��ابقه يي پيدا كرده است. در چنين 
شرايطي است كه يك اقليتي كه به رانت هاي اطالعاتي 
دسترسي دارند، مي توانند با استفاده از سرمايه هاي خود 
فرصت هاي كسب سود از نوس��انات ارزي را دريابند و 

سودهاي سرسام آوري را به جيب بزنند. 
خيرخواهان گفت: در همين قضيه ارز و تك نرخي 
كردن آن دولت دچار توهماتي شد و فكر كرد با چند 
تا دس��تور مي تواند اوضاع ارز را كنترل كند. در حالي 
كه به اين نكته توجه نداش��ت كه نقدينگي در جامعه 
به ش��دت افزايش يافته است و ممكن است ديگر قابل 
كنترل نباشد. ضمن اينكه نيروهاي اقتصادي در بازار 
فعاليت دارند كه دولت نمي تواند با آنها بجنگد و حتي 

اوضاع را هم مي تواند بدتر كند. 
او اضافه كرد: چون گاهي بازار آزاد ممكن است آن 
ويژگي هاي��ي كه براي آن توصيف كرده اند تا يك بازار 
آزاد باش��د را واقعا دارا نباش��د. از جمله اين ويژگي ها 
خودكنترلي و خودتنظيم گري بازار است كه در بعضي 
ش��رايط خاص نياز به دخالت دولت به شدت احساس 
مي ش��ود. اصطالح شكس��ت بازار براي چنين مواقعي 
است كه آن دس��ت نامريي كار نمي كند و دچار عدم 
تعادل مي شويم. با اين حال در شرايط فعلي ما شاهد 
شكست دولت هستيم به اين معني كه دولت فراست 
و درايت الزم براي دخالت مناس��ب در بازار را ندارد و 
حتي با بعضي تصميماتش اوضاع را بدتر هم مي كند. 

ديدگاه

معاونت وزارت امور اقتصادي و دارايي تشريح كرد

نقش ماليات بر عايدي سرمايه مستغالت در تعديل قيمت مسكن

گروه اقتصاد كالن|
طي چند دهه اخير نوس��انات بخش مس��كن 
و ش��وك هاي ايج��اد ش��ده در اين ب��ازار، تبعات 
اقتصادي و اجتماعي گسترده يي را در پي داشته و 
طيف وس��يعي از زيان هاي اقتصادي و آسيب هاي 
اجتماعي را در اش��كال مختل��ف متوجه جامعه و 

اقتصاد ملي كرده است. 
طي سه ماه گذشته اجاره مسكن هاي تهران در 
سايه غيبت نظارت دولت رشدهاي حيرت انگيزي 
را تجربه كرده اس��ت در حالي ك��ه درآمد بخش 
بزرگي از جامعه اعم از حقوق بگيران ثابت مانده و 
به اين ترتيب اكنون شاهد نوعي فشار بر يك طبقه 
اقتصادي و تزلزل آن هس��تيم. اينكه چرا دولت با 
اس��تفاده از ابزار ماليات بر س��رمايه مستغالت به 
تنظيم اين ب��ازار به نفع مصرف كنندگان واقعي و 
كنترل س��ودگران نمي پردازد؟ پرسش��ي بوده كه 
بسياري از كارشناسان بارها آن  را مطرح كرده اند 
و اكنون معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي در گزارشي تالش كرده به آن پاسخ دهد. 
به گزارش تعادل، بر اس��اس اين گزارش عدم 
به كارگيري نظام ماليات منفعت سرمايه به عنوان 
مهم تري��ن اب��زار مالياتي مس��كن؛ بي ثباتي بازار 
مسكن را بدنبال داشته است. اين در حالي است 
كه نوع ماليات در كش��ورهاي ديگر نقش قوي و 
موثري را در سياس��ت گذاري اقتصاد مسكن ايفا 
مي كن��د. از طرف ديگ��ر، ظرفيت ه��اي مالياتي 
گسترده جهت توسعه پايه مالياتي مورد استفاده 
ق��رار نمي گيرد ك��ه به تبع خ��ود كاهش درآمد 
مالياتي دولت را بدنبال خواهد داشت. مطابق اين 
گزارش مشكل تامين سرپناه به ويژه براي جوانان 
و گروه ه��اي كم درآم��د، اختالل در مكانيس��م 
قيمت ه��ا، تش��ديد فرآينده��اي تورم��ي، نقل و 
انتقال شديد منابع بين بازار مسكن و ساير اجزاء 

ب��ازار دارايي ها، كاهش انگي��زه فعاليت هاي مولد 
اقتصادي، كاهش قدرت رقابت پذيري اقتصادي از 
طري��ق افزايش هزينه هاي تامين مكان بنگاه ها و 
اختالل در نظام توزيع درآمد از جمله مش��كالتي 
اس��ت كه افزاي��ش قيمت امالك و مس��تغالت و 
بي ثباتي بازار مس��كن و گستردگي سوداگري در 
اين بازار و عدم اس��تفاده از ظرفيت هاي مالياتي 

اين بخش به وجود مي آورد. 
اي��ن گ��زارش مي گويد: اگر چ��ه در اصالحيه 
قان��ون ماليات هاي مس��تقيم مص��وب ۱۳۹۴ به 
وي��ژه م��واد ۷۷ و ۶۴، اهدافي چون توس��عه پايه 
ماليات��ي و تغيير تركيب درآمده��اي مالياتي در 
دس��تور كار قرار گرفت��ه و توجه ويژه يي به بخش 
مس��كن و كمك به تحقق اهداف سند چشم انداز 
و اهداف برنامه هاي توس��عه بخش مسكن صورت 
پذيرفت��ه، با اين ح��ال به نظر مي رس��د؛ اصالح 
قانون ماليات هاي مس��تقيم از ابعادي چون مهار 
س��وداگري مس��كن، تثبيت بازار مس��كن، توجه 
به مس��كن گروه هاي كم درآمد، بهبود و توس��عه 
مناب��ع درآمدي و ظرفيت هاي مالياتي و كمك به 
برق��راري تعادل در بازار مس��كن و تحقق اهداف 
توزيع��ي ب��ا كاس��تي هايي مواجه باش��د. در اين 
مطالعه با توجه به نظام مالياتي مس��كن در ايران 
و جهان توصيه هايي جه��ت تقويت نظام مالياتي 
و اص��الح و تكمي��ل نظام مالياتي بخش مس��كن 
ارائه گرديده اس��ت. در اين مطالعه تالش مي شود 
جزيي��ات پيش نوي��س مقدماتي اليح��ه ماليات 

منفعت سرمايه تدوين و ارائه شود. 
نتاي��ج اين مطالعه نش��ان داده اس��ت: يكي از 
ابزارهاي مهم سياس��تي كنترل نوس��انات بخش 
مس��كن ابزار ماليات منفعت س��رمايه اس��ت كه 
به كار گي��ري آن در كش��ورهاي مختلف عملكرد 
موفقي��ت آميزي را بدنبال داش��ته اس��ت. وضع 

اين ماليات اثرات گس��ترده بخش��ي و فرابخشي 
بدنب��ال دارد كه موج��ب بهب��ود عملكرد بخش 
مسكن و ارتقاي كارايي در اين بخش خواهد شد 
همچنين كنترل نوسان و سوداگري مسكن حجم 
قابل توجهي از س��رمايه ها را ب��ه بخش هاي مولد 
اقتصادي انتقال مي دهد كه رشد توليد و اشتغال 

را به دنبال دارد.
عالوه بر آن در اين مطالعه نش��ان داده شده 
كه ماليات هاي مس��كن نه تنه��ا موجب افزايش 
قيمت و اجاره مس��كن نمي شود بلكه ابزار بسيار 
ق��وي در جهت كنت��رل قيمت و اجاره اس��ت و 
نكته مهم س��ازو كار و چگونگي اخذ، عامل مهم 
و اساس��ي خواهد ب��ود. همچنين وض��ع ماليات 
عامل بازدارنده براي رش��د نيس��ت بلكه تركيب 
درآمدهاي مالياتي بر رش��د موثر اس��ت. افزايش 
سهم درآمد ماليات بر امالك و مستغالت از كل 
درآمد ماليات��ي اثر تعيين كننده ي��ي بر افزايش 

رشد اقتصادي خواهد داشت. 
در اي��ن گ��زارش ط��رح پيش��نهادي ماليات 
منفعت س��رمايه در ش��كلي مان��ع و جامع براي 
تامين اهداف بخشي و اقتصاد كالن در ۱۷ ماده 
تدوين ش��ده است و در آن تمامي اصول و مباني 
بخشي و كالن اقتصادي لحاظ شده است. كنترل 
سوداگري مسكن، كمك به تامين سرپناه، تشويق 
دارايي مس��كن نمير اختالل زا، عدم ممانعت از 
جابه جاي��ي نيروي كار ب��راي برقراري كارايي در 
بازار كار، افزايش ظرفيت مالياتي، رقع اثر دارايي 
مسكن در بدتر شدن اهداف توزيع درآمد و موارد 
ديگ��ر مالحظات اساس��ي در تدوي��ن اين طرح 
پيش��نهادي بوده اس��ت. برقراري س��رفصل هاي 
مالياتي حذف ش��ده مثل ماليات ساالنه امالك، 
مالي��ات اراضي باير، ماليات واحدهاي مس��كوني 
خالي عملكرد بازار مسكن را تحت تاثير قرار داده 
و براي افزايش نرخ موثر مالياتي طرح پيشنهادي 
ارائه ش��ده اس��ت. همچنين براي ارتقاي كارايي 
و تاثيرگ��ذاري ماليات مس��تغالت و براي تامين 
اه��داف توزيع درآمدي، طرح پيش��نهادي براي 
اي��ن مالياتها تدوين گرديده اس��ت كه مي تواند 
به برقراري ثبات در بازار مس��كن اجاره يي و نرخ 

اجاره كمك كند. 
قانون ماليات ارزش افزوده منبع مهمي براي 
افزايش پاي��ه مالياتي و افزاي��ش درآمد مالياتي 
شود. در كنار تحقق اين هدف مهم، عدم افزايش 
قيمت مسكن براي گروه هاي كم درآمد به همراه 
كنترل انگيزه سوداگري از طريق جذب بخشي از 
درآمد اتفاقي و كاهش بازدهي دارايي در معرض 
س��وداگري مد نظر بوده است و اصالح مفاد اين 
قانون پيشنهاد شده اس��ت. اين گزارش با توجه 

به تج��ارب دهه اخير مي نويس��د: كنت��رل بازار 
مس��كن صرفا با به كار گيري سياس��ت هاي پولي 
و كنترل نظام تس��هيالت اعتباري بخش مسكن 
امكان پذير نخواهد بود و اس��تفاده از سياست ها 
و ابزاره��اي مكم��ل مالي به ويژه سياس��ت هاي 
مالياتي ك��ه آثار قدرتمند و غير زيانبار به همراه 
دارد، امري ضروري و اجتناب ناپذير خواهد بود. 
در ادبيات اقتصاد مس��كن يكي از ابزارهاي قوي 
كنت��رل و هدايت س��وداگري مس��كن جهت به 
حداقل رس��اندن زيان هاي آن بر بخش مسكن، 
اس��تفاده از ماليات منفعت س��رمايه است كه در 
اغلب كش��ورهاي پيش��رفته و توسعه يافته مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. ماليات منفعت سرمايه، 
تركي��ب نوس��ان قيمت و س��رمايه گذاري بخش 
مس��كن را در وضعيتي قرار مي دهد كه نس��بت 
به كش��ورهايي كه فاقد اين نظام مالياتي هستند 
ش��رايط بهتري را از نظ��ر كارايي برقرار مي كند. 
در نتيج��ه وض��ع مالي��ات منفعت س��رمايه در 
ش��رايطي قابل دفاع اس��ت كه ريسك قيمت را 
كاهش داده و عالوه بر آن موجب تقويت رشد با 
ثبات سرمايه گذاري نيز شود. نتايج بررسي ها اين 
موضوع را مورد تاييد قرار مي دهد و حاكي از آن 
اس��ت كه افزايش ماليات منفعت سرمايه و سهم 
آن از درآم��د مالياتي اثر منفي بر نس��بت قيمت 
ب��ه اجاره و قيمت واقعي مس��كن و اثر مثبت بر 
سرمايه گذاري مس��كن دارد. كارايي بازار مسكن 
در كش��ورهايي كه داراي نظ��ام ماليات منفعت 
سرمايه هس��تند بيشتر از گروه كشورهايي است 
كه فاقد اين نظام مالياتي هس��تند. اين امر خود 
مهم ترين دليل به نفع وضع ماليات منفت سرمايه 
در ايران اس��ت كه سال ها از نوسان شديد قيمت 
مسكن به ش��دت رنج مي برد. س��اير ماليات هاي 
بخش مس��كن هر يك در تامين اهداف بخش يا 

فرابخشي نقش متفاوتي ايفا مي كنند. 
طب��ق اين گزارش جهت برق��راري نظام جامع 
ماليات هاي مسكن، تش��كيالت اداري و سازماني 
م��درن، هماهن��گ و مرتبط اساس��ي ترين پيش 
نياز اس��ت. در اين صورت س��ازمان ام��ور مالياتي 
با ساير دس��تگاه ها از جمله شهرداري ها، سازمان 
ثبت اس��ناد از طريق سامانه هاي اطالعاتي ارتباط 
ارگاني��ك و دايمي داش��ته و در موارد مهمي مثل 
ثبت معامالت بر اس��اس اطالع��ات دقيق امالك، 
مال��ك يا مالكان، قيمت ب��ازاري در مراحل خريد 
و فروش مسكن تبادل اطالعات صورت مي پذيرد. 
عدم ايجاد سامانه هاي اطالعاتي و برقراري ارتباط 
ارگانيك و دايمي دستگاه هاي مرتبط و نظام اداري 
مدرن و الكترونيكي در سطح كشور نه تنها كارايي 
بلكه امكان تشكيل آن را با ترديد مواجه مي سازد. 

 مشكالت نظام ماليات مسكن در ايران
اي��ن گ��زارش در ادام��ه خالصه ي��ي از برخي 
مش��كالت نظام مالي��ات بر مس��كن در اي��ران را 
برمي ش��مارد و مي گويد: بررس��ي هاي انجام شده 
نش��ان مي دهد كه ماليات منفعت سرمايه در ايران 
وجود ندارد و به جاي آن ماليات نقل و انتقال وضع 
شده است.  همچنين درخصوص مشكل دوم گفته 
شده كه ماليات بر اراضي باير و واحدهاي مسكوني 
خالي در اصالح قانون ماليات هاي مستقيم لغو شده 
و علت آن افزايش كارايي نظام مالياتي ذكر ش��ده 
اس��ت. پايين بودن نرخ موثر مالياتي و درآمد اندك 
از مح��ل اين ن��وع ماليات موجب لغ��و آن از قانون 
ماليات هاي مستقيم ش��د در حالي كه اين ماليات 
با هم��كاري مقام هاي محلي مي تواند از نرخ بااليي 

برخوردار باشد. 
س��وم اينكه ماليات بر امالك گ��ران قيمت كه 
انگي��زه داراي��ي آن بر س��رپناه غالب اس��ت وضع 
نمي شود. ش��ايد مهم ترين دليل اين امر مشكالت 
شناسايي واحدهاي مسكوني گران قيمت و نگراني 
در خصوص افزايش قيمت مس��كن باش��د، اين در 
حالي اس��ت كه روش هاي عمليات��ي براي رفع اين 

نگراني ها وجود دارد. 
اين گ��زارش در ادامه درباره نتاي��ج معافيت از 
ماليات ارزش افزوده مس��كن آورده اس��ت: مسكن 
از ماليات ارزش افزوده معاف ش��ده است و نگراني 
عمده عبارتس��ت از تامين سرپناه و افزايش قيمت 
مسكن. اين تصميم، پايه اين نوع ماليات را به شدت 
كاه��ش داده و به نوعي افزايش دارايي مس��كن در 
مقياس��ي فراتر از ظرفي��ت و نياز بازار مس��كن را 
تشويق و گس��ترش داده است. در حالي كه هر دو 
هدف عدم ايجاد اختالل در سازو كار تامين مسكن 
و توس��عه پايه مالياتي در وضع نوع مناسب تدوين 
اين ماليات قابل تحقق اس��ت.  الزم به ذكر اس��ت 
ك��ه اكنون تبعيض مالياتي به نفع مالكان مس��كن 
وجود دارد. افراد ساكن در مسكن ملكي، از ماليات 
اجاره محاسباتي معاف هستند و به مسكن اجاره يي 
ماليات مس��تغالت وضع مي ش��ود. همچنين پايه 
ماليات، ارزش بازاري امالك نبوده كه خود منش��أ 
عدم كارايي، اختالل زايي و ظرفيت درآمد مالياتي 

اندك از بخش مسكن و مستغالت است. 
طبق آنچ��ه در اين گزارش آم��ده اين پژوهش 
زمينه را براي ارائه تدوين طرح پيشنهادي مقدماتي 
نظام جامع ماليات هاي بخش مسكن فراهم مي كند. 
طرح اليحه پيش��نهادي مقدماتي اصالح قانون 
ماليات هاي مس��تقيم ش��امل چند محور اساس��ي 
اس��ت: محور اول شامل طرح پيش��نهادي ماليات 
منفعت سرمايه است كه جايگزين قانون ماليات هاي 
مس��تقيم تحت عنوان ماليات نقل و انتقال قطعي 
ام��الك و مس��تغالت موضوع م��واد ۵۹ الي ۸۰ به 
استثناي ماده ۶۸، ۷۰ و ۷۷ است. محور دوم شامل 
اصالح معافيت ماليات اجاره مسكن، ماليات ارزش 
افزوده، ماليات ساالنه امالك، اراضي باير و واحدهاي 

مسكوني خالي خواهد بود. 

يك اقتصاددان در گفت و گو با »تعادل« درباره تاثير تورم بر توليد اظهار كرد

افت بيشتر توليد در اقتصاد تورمي
گروه اقتصاد كالن|

روز گذش��ته بود كه مه��رداد الهوتي نماينده 
مجلس با انتقاد از تصيمات اقتصادي دولت اظهار 
كرد كه دولت در ش��رايط پرمشكل كنوني باز هم 
رويك��رد واردات مح��ور دارد و اكنون كار به جايي 
رس��يده كه توليدكنندگان ما فقط ب��ا ۳۰ درصد 
ظرفي��ت خود كار مي كنند اين درحالي اس��ت كه 
در بحث تحريم هنوز اتفاق تازه يي نيفتاده اس��ت. 
اي��ن گفته ها در حالي بيان مي ش��وند كه در تمام 
سال هاي رياست جمهوري حسن روحاني  نيز اخبار 
حاكي از عدم اس��تفاده از تم��ام ظرفيت توليد در 
كشور بوده است و با آغاز نوسانات بازار كه متعاقب 
آن هزين��ه توليد هم افزاي��ش مي يابد، طبيعي به 
نظر مي رس��د كه تا حدي اين ظرفيت متاثر شود. 
توليدكنندگان همواره براي توليد وضعيت اقتصاد 
را بررس��ي مي كنند و زماني كه حس كنند توليد 
كاال ي��ا خدماتي صرفه كافي را ندارد آن را كاهش 
مي دهن��د. در اين زمينه اس��تاد دانش��گاه عالمه 
طباطبايي به تعادل گفته است: »در شرايط تورمي 
نخستين سوال براي توليدكننده اين است كه يك 
كاال با چه قيمتي بايد توليد شود كه امكان فروش 
رفتن آن هم وجود داشته باشد. در هر حال افزايش 
قيمت دالر قطعا موجب افزايش قيمت كاالها و از 

بين رفتن توليد خواهد شد.«
روزه��اي آينده كش��ور دس��تخوش تحوالتي 
در عرص��ه اقتصاد خواهد بود ك��ه به نظر برخي از 
كارشناس��ان نوس��انات بازار ارز پي��ش درآمد اين 
تحوالت است. با آغاز اعمال تحريم هاي امريكا عليه 
ايران كه تا ميانه آبان ماه قرار اس��ت تكميل شود، 
اقتصاد كش��ور با مجموعه يي از مسائلي بايد دست 
و پنجه نرم كند كه يادآور س��ال هاي آغازين دهه 
۹۰ اس��ت. با اين وجود يكي از مسائل مطرح شده 
اين است كه توليد در آن دوران چگونه خواهد بود؟ 
بررسي ها نش��ان مي دهد حتي در سال  ۱۳۹۵ كه 
برجام هم امضا ش��ده بود توليدكنندگان كشور به 
دليل مشكالت اقتصاد كشور از تمام ظرفيت توليد 
خود اس��تفاده نمي كردند و چي��زي در حدود ۵۰ 
درصد از آن را بال استفاده مي گذاشتند. مشكالتي 
كه پيش بيني مي شود حتي در آينده تشديد شوند. 

 اصالح طلب و اصولگرا به توليد بي توجه بودند
در همي��ن رابط��ه محم��د قل��ي يوس��في، 
اقتصاددان و مدرس دانش��گاه عالمه طباطبايي 
به تعادل گفت: »هنگام��ي كه در رابطه با توليد 
در ايران صحبت مي شود، به نظر من يك مشكل 
وج��ود دارد كه گويا تمام مس��ائل اقتصاد ايران 

ناشي از توليد اس��ت و تنها اين بخش از اقتصاد 
است كه مشكل دارد. به واقع اكنون اقتصاد ايران 
در يك وضعيت كامال بحراني قرار گرفته اس��ت 
و وقتي يك اقتصاد با بحران مواجه مي ش��ود، هر 
بخش بر ديگري اثر مي گذارد. سياست هاي غلط 
گذش��ته هم به اندازه خودشان در ايجاد وضعيت 
فعلي سهيم هس��تند و سبب شدند مشكالت به 
ش��كل تجمعي بر يكديگر انباشت شوند. در اين 
ش��رايط طبعا نمي توان توقع داشت در يك دوره 
كوت��اه همه امور اصالح ش��وند ولي حداقل توقع 
جامعه از دولت اين اس��ت ك��ه وضعيت بدتر از 

قبل نشود.«
او ادامه داد: »تنها كش��ورهايي مي توانند ادعاي 
توسعه يافتگي و پيش��رفت را داشته باشند كه در 
حوزه صنعت و كش��اورزي صاحب س��بك و مولد 
باش��ند. اين در حالي اس��ت كه دولتمردان ايراني 
چن��دان تمايلي به بحث در اين رابط��ه ندارند. در 
همين دولت فعلي اگر به اظهارات مسووالن در پنج 
سال گذش��ته توجه شود، مي بينيم كه آنها خيلي 
كم در مورد توليد صحبت كردند و هم غم خود را 
براي كاهش نرخ تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادي 
گذاش��تند. دولت ادعا مي كند موفق ش��ده تورم را 
كنت��رل كند و آن را تك رقمي كند. حال كه تورم 

به زودي دو رقمي خواهد ش��د دولت مي پذيرد اين 
نيز از ضعف هاي او سرچشمه گرفته است؟«

اس��تاد دانش��گاه عالم��ه طباطباي��ي، افزود: 
»متاسفانه درك اقتصادي در كشور اشتباه بوده 
اس��ت. دولتمردان عمدتا بر يكس��ري متغيرهاي 
موهومي مانند رش��د و تورم مانور مي دهند حال 
آنكه اساس يك اقتصاد توليد آن است. متاسفانه 
تي��م اقتصادي دولت هم تنها تالش��ش اين بوده 
ك��ه مباحث را به ش��كلي مطرح كن��د كه متهم 
به بي س��وادي نش��ود. به همين دليل اس��ت كه 
مس��ووالن كشور از پاس��خ به اين سوال كه چرا 
آينده قيمت ارز را پيش بيني نمي كردند و تصور 
رس��يدن ارزش دالر ب��ه حدود ۱۲ ه��زار تومان 
را نداش��تند، طفره مي روند. البت��ه برخي از آنها 
مي گويند اتفاقات سياسي بر قيمت ها اثر گذاشت 
ولي اين هم بهانه اس��ت چرا كه اين موارد را هم 

مي توان به مدل ها افزود.«
يوس��في با اش��اره به درك غلطي كه در كشور 
نس��بت به اقتصاد وجود دارد گفت: »توليد از اين 
مساله بيشتر از هر بخش ديگري آسيب ديد. توليد 
به دليل سياست هاي غلط و سياسي ديدن اقتصاد 
زيان ديد. دولتمردان ايران با نگاهي سياس��ت زده 
وارد اقتصاد مي شوند و تنها در جهت ادامه حمايت 

مردم از خودش��انه تصميماتي كوت��ه نظرانه اتخاذ 
مي كنند كه س��رانجامش آس��يب دي��دن اقتصاد 
و ت��داوم دوره هاي رياس��ت جمهوري و نمايندگي 

مجلس آنها است.«
او با انتقاد از دولت و اصالح طلبان گفت: »هنوز 
هر اتفاقي كه در كش��ور مي افتد را گردن محمود 
احمدي نژاد مي اندازند. من از كردار او دفاع نمي كنم 
ولي واقعا در ۴۰ س��ال گذش��ته احمدي نژاد تنها 
سياستمدار كش��ور بوده يا اينكه بيش از سه دهه 
از اين مدت را اصالح طلبان سوار كار بودند؟ در اين 
بخش متاسفانه ميان اصالح طلب، اصولگرا و اعتدالي 
تف��اوت چنداني وجود ندارد. همين افزايش قيمت 
دالر در ب��ازار را اگر مدنظر قرار دهيم مي بينيم كه 
هيچ كدام از دو دولت اهميت فاجعه چند برابر شدن 
نرخ ارز را در نيافتند. اين در حالي اس��ت كه مردم 
به خوبي متوجه هستند وقتي دالر باال مي رود چه 
اتفاقي مي افتد؛ گران شدن دالر يعني گران شدن 
مخارج زندگي و پايين آم��دن قدرت خريد مردم. 
چند برابر شدن قيمت ارز يعني يك چهارم شدن 

دستمزد در مدتي كوتاه.«
وي در پاس��خ به سوالي مبني بر اثرات افزايش 
قيم��ت دالر گفت: »قيمت ها در اقتص��اد ايران بر 
يكديگر اثر مي گذارند درنتيجه مس��اله محدود به 

نرخ ارز نيست و تمام كاالهايي كه وابسته به واردات 
هستند، اعم از اينكه در داخل توليد مي شوند يا وارد 
مي شوند، گران خواهند شد. پس از مدتي به دليل 
اين نوسان بخش هاي ديگر حتي اگر هيچ ربطي به 
قيمت دالر نداش��ته باشند هم قيمت ها را افزايش 
مي يابند. بنابراين توليدكنن��دگان هم چون امروز 
مي بينند كه توليد ديگر به صرفه نيس��ت و سطح 
توليد خود را پايين مي آورند. در سال هاي گذشته 
توليدكنندگان از ح��دود ۵۰ درصد ظرفيت خود 
براي توليد استفاده مي كنند و حاال نماينده مجلس 
مي گويد كه به ۳۰ درصد رسيده است. به هر حال 
در شرايط تورمي نخستين سوال براي توليدكننده 
اين است كه يك كاال با چه قيمتي بايد توليد شود 
كه امكان فروش رفتن آن هم وجود داش��ته باشد. 
در هر حال افزايش قيمت دالر قطعا موجب افزايش 

قيمت كاالها و از بين رفتن توليد خواهد شد.«
يوسفي در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه چه 
پيش بيني از شرايط اقتصادي كشور پس از اعمال 
تحريم هاي امريكا دارد، گفت: »من اميدوارم اوضاع 
بهتر شود و تصميمات مدبرانه يي اتخاذ شود. بهتر 
اس��ت يك عقل س��ليمي به وجود  آي��د و مذاكره 
دوباره مطرح شود و طرفين دوباره پاي ميز مذاكره 
برگردند و مس��ائل را از اين راه حل كنند. اين روند 
به نفع ايران نيست و نبايد تصور كرد هر چه سطح 
درگيري ها افزايش يابد، به س��ود كشور است. هيچ 
كش��وري نبايد از جنگ و درگيري استقبال كند. 
حال براي ايران وضعيت دو چندان اهميت دارد چرا 
كه در شرايط فعلي مردم بيش از هر زماني آسيب 
مي بينند. در غير اين صورت بايد به فكر اين باشيم 
كه به زودي به وضعيت مش��ابه كش��ورهايي چون 

عراق و ليبي دچار خواهيم شد.«
او افزود: »امروز مردم ايران مانند گذشته بردبار 
نيستند و نبايد انتظاراتي مانند جنگ هشت ساله 
با عراق از آنها داشت. مردم ديگر آمادگي و اعتماد 
گذش��ته را ندارد و باي��د اين واقعي��ت دردناك را 
پذيرف��ت و در تصميمات خود اعمال كرد. مردمي 
كه با مش��كالت معيشتي گوناگون مواجه هستند، 
به اين راحتي پا به عرصه هايي چون جنگ نخواهند 
گذاش��ت. بايد پرس��يد مردمي كه چيزي براي از 
دست دادن ندارند، چطور حاضر مي شوند به جنگ 
بروند؟ به هر روي بايد دولتمردان كشور وضعيت را 
به درس��تي بررسي كنند. جنگ براي كسي نعمت 
نبوده كه بخواهد براي ايران باش��د. هنر جلوگيري 
از جنگ اس��ت وگرنه برخورد احس��اس گره يي از 
مش��كالت باز نمي كند. مهم ترين هدف دولت بايد 

جلوگيري از فقر و ذاللت مردم باشد.«
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 سقف انتظارات
از رييس كل بانك مركزي

سعيد  مسگري|
تغيي��ر ريي��س كل بان��ك مرك��زي نقدها 
و مباح��ث مختلف��ي پيرامون عملك��رد بانك 
مركزي در پي داش��ت. بررسي عملكرد بانك 
مرك��زي بدون در نظر گرفت��ن جايگاه آن در 
باع��ث نتيجه گيري  اي��ران مي توان��د  اقتصاد 

نادرست و گمراه كننده شود.
بعد از تغيير رياست بانك مركزي، نقدهايي 
به عملكرد بانك مركزي در پنج س��ال اخير و 
رياست آن وارد شد كه به نظر مي رسد بخشي 
از آنها ناش��ي از عدم ش��ناخت صحيح اقتصاد 
ايران و جايگاه بانك مركزي در آن باشد. براي 
بررس��ي عملكرد بانك مرك��زي و نقد صحيح 
آن، الزم اس��ت جايگاه اين نهاد را به درستي 
شناخت و متناسب با آن اظهارنظر و نقد كرد. 
در همين راس��تا تالش مي كنيم به چند نكته 

مهم اشاره كنيم. 
نكته اول آن است كه فارغ از كارنامه آقاي 
سيف و نقاط مثبت و منفي آن، بايد توجه كرد 
كه هر كس بايد به ميزان مس��ووليتي كه دارد 
نقد ش��ود. در واقع نقد بايد متناسب با ميزان 
مسووليت باش��د و نه ميزان انتظارات. كساني 
كه با اقتصاد ايران آش��نايي دارند مي دانند كه 
رييس بانك مركزي بيشتر مجري سياست هايي 
است كه توس��ط تيم اقتصادي دولت متشكل 
از وزرا، معاون��ان و مش��اوران اقتصادي تعيين 
مي ش��ود. به عنوان مث��ال در دولت يازدهم از 
همان ابتدا سياس��ت هايي همچون سالم سازي 
نقدينگي، كنت��رل پايه پولي و افزايش ضريب 
فزاينده، كنترل اس��تقراض از بانك مركزي و 
استفاده از منابع بانك ها. كاهش تورم و حفظ 
تورم تك رقمي از سوي تيم اقتصادي تجويز و 
عملياتي شد. ش��رايط فعلي اقتصاد كشور در 
حوزه پولي و بانكي و ارزي نيز تا اندازه زيادي 

معلول اين سياست ها است. 
بي شك رييس بانك مركزي نقش كوچكي 
در تعيين اين سياس��ت ها داش��ته و بيش��تر 
اجرا كننده آنها بوده است. لذا اگر نقدي وجود 
دارد بايد كس��اني كه اين سياست ها را تجويز 
و به تاييد تيم اقتصادي رس��انده اند مورد نقد 
قرار گيرند. متهم كردن ساير افراد باعث شانه 
خالي كردن مقصران اصلي از بار مس��ووليت و 
عدم پاسخگويي آنها مي شود. با توجه به آنچه 
گفته شد مي توان نتيجه گرفت تنها راه تغيير 
در عملكرد اقتصادي دولت تغيير در معاونان و 
مش��اوران اقتصادي و به عبارت دقيق تر تغيير 
در رويكردها و سياس��ت هاي كل��ي اقتصادي 
اس��ت. لذا نكته دومي كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد آن اس��ت كه اگرچ��ه تغيير در مديريت 
بان��ك مرك��زي و وزارتخانه ه��اي اقتص��ادي 
مي توان��د مفيد باش��د اما چن��دان تاثيري در 
عملك��رد اقتص��ادي دول��ت و برطرف ش��دن 

معضالت اقتصادي فعلي نخواهد داشت. 
ديگر م��ورد حائ��ز اهمي��ت در تغيير تيم 
اقتصادي و نقد تيم قبلي آن است كه بسياري 
از مشكالت اقتصاد ايران مشكالتي ساختاري 
و نهادي هس��تند. مسكن هايي همچون تغيير 
اف��راد مي توان��د به صورت مقطعي مش��كالت 
را كاهش ده��د اما همچنان مش��كالت باقي 
خواهن��د مان��د. نظ��ام بانكي اي��ران به داليل 
مختل��ف اكن��ون به نقطه يي رس��يده اس��ت 
ك��ه نيازمن��د تغيي��رات اساس��ي و اصالحات 
گسترده اس��ت. بازار ارز نيز تقريبا در شرايط 
مش��ابهي قرار دارد. اين مش��كالت ريش��ه يي 
س��بب زيان دهي برخي بانك ها، كاهش قدرت 
تس��هيالت دهي بانك ها، رش��د باال و مستمر 
نقدينگي، ت��ورم مزمن، جهش ه��اي پياپي و 
بي ثبات��ي ن��رخ ارز در دوره ه��اي مختلف و... 
ش��ده است. تا زماني كه براي اصالح ساختاري 
اقتصاد ايران اقدام نش��ود نمي توان به برطرف 
شدن اين مش��كالت و بهبود وضعيت اقتصاد 

ايران اميد داشت. 
بنابراين بايد توجه داشت كه مديران در چه 
ساختار و چارچوبي مشغول فعاليت هستند و 
با توجه به اين شرايط عملكرد آنها را نقد كرد. 
از س��وي ديگر بيش از آنكه مشغول تغييرات 
مديريت��ي و عملكرد افراد باش��يم بايد به فكر 
برطرف كردن ريش��ه هاي مشكالت اقتصادي 
كش��ور باش��يم. به خص��وص كارشناس��ان و 
رس��انه ها بايد مطالبه گر اصالحات ساختاري و 
نهادي باش��ند و به دنبال مسائل فرعي نروند. 
نكته آخر آنكه انتظارات از رييس جديد بانك 
مركزي بايد متناسب با ميزان مسووليت وي، 
نق��ش او در سياس��ت ها و تصميمات كالن و 

ساختار اقتصادي كشور باشد.
اگرچه ايشان كارنامه نس��بتا موفقي دارند 
و مي توانن��د در برخي حوزه ه��ا عملكرد بانك 
مركزي را بهبود بخشند اما نمي توان از ايشان 
انتظار تغيير در سياس��ت هاي پولي و بانكي و 
ارزي و از بين ب��ردن معضالت موجود در اين 
حوزه ها را داشت. بايد انتظارات را با واقعيت ها 

تطبيق داد. 
در جمع بن��دي باي��د گفت عملك��رد بانك 
مركزي ايران متاثر از س��اختار دولت و اقتصاد 
ايران اس��ت. از يك س��و سياس��ت هاي كالن 
اقتصادي توس��ط تيم اقتصادي دولت تدوين 
مي شود و بانك مركزي تنها مجري آنها است. 
از سوي ديگر مشكالت ساختاري اي در حوزه 
پولي و بانكي ش��كل گرفته است كه به شدت 
عملك��رد بانك مركزي را تحت تاثير خود قرار 

داده است.
لذا رياس��ت بانك مركزي باي��د با توجه به 
سياست هاي تعيين ش��ده و شرايط اقتصادي 
كش��ور و نظام بانك��ي تصميم گيري و فعاليت 
كن��د. انتظارات از اين نهاد و رياس��ت آن بايد 
متناسب با اين دو مولفه باشد و نقدها با توجه 

به اين قيود انجام شود.  

يادداشت

طرح تعميق بازار ثانويه ارز در انتظار دستور رييس جمهور 

واكنش بانك مركزي و دادستاني به بازار ارز و طال
 طالي 18 عيار به 315 هزار تومان رسيد

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
در روزهاي اخير با ركوردش��كني نرخ طال و ارز، 
اظهارنظرها و واكنش هاي مختلفي از سوي مسووالن 
اقتصادي، دادس��تاني، فعاالن بازار ارز و طال مطرح 
ش��ده و در عين حال مركز پژوهش هاي مجلس نيز 
اعالم كرده كه هر ۱۰ درصد رش��د ن��رخ ارز باعث 
افزاي��ش دو درص��دي نرخ ت��ورم خواهد ش��د؛ در 
عين حال در صورت كاهش يك ميليون بش��كه يي 
ص��ادرات نفت ايران، رش��د اقتص��ادي به منفي دو 
درصد سقوط خواهد كرد. بازار ارزهاي خارجي، طال 
و س��كه، خودرو و در نهايت بازار بورس اوراق بهادار 
از جمله مهم ترين بازارهايي هستند كه در ماه هاي 
اخير دچار التهاب ش��ده و قيمت ه��ا در اين بازارها 
با ش��يب زيادي رو به افزايش بوده اند. عالوه بر اين 
بازارها، اخيرا قيمت برخي كاالها و خدمات مصرفي 
خانوار مثل گوش��ت گوسفند، گوش��ت مرغ، برنج، 

چاي، دارو و... نيز افزايش يافته است. 
به گزارش تعادل، اين تحوالت نش��ان دهنده اين 
واقعيت است كه بازار ارز و طال وارد مرحله جديدي 
ش��ده و نوس��انات نرخ ها با نزديك ش��دن به شروع 
تحريم ها در روزهاي آينده ش��دت گرفته است و در 
نتيجه به دنبال اين التهاب ها، برخوردهاي مختلف 
مسووالن اقتصادي و دادستاني و حقوقي نيز شدت 
گرفته و پيش بيني مي شود كه در روزهاي آينده بر 

شدت آن افزوده شود. 
 نكته قابل توجه اين است كه حتي بانك مركزي 
به عنوان نه��اد نظارتي بازار ارز و مس��وول اجرايي 
سياست هاي ارزي، با صدور اطالعيه يي، التهاب بازار 
را نتيجه توطئه دش��منان ارزياب��ي كرده و در عين 
حال از اجراي برنامه ها و رويكردهاي جديد در بازار 
ارز و س��كه طي روز هاي آتي خبر داده كه در برنامه 
رييس جديد بانك مركزي به آنها اشاره شده است. 

در اين اطالعيه آمده اس��ت: بدين وسيله به اطالع 
هموطنان عزيز مي رساند، بانك مركزي حسب وظيفه 
ذات��ي و قانوني خود، تحوالت اخير در بازار ارز و طال 
را كه عمدتا ناش��ي از توطئه دش��منان كش��ور و در 
راستاي ايجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش رواني 
از مردم است را به دقت زيرنظر داشته و ضمن اعتقاد 
به اينكه اين تحوالت غيرعادي، تناس��بي با واقعيات 
اقتص��ادي و ت��وان ارزي كش��ور ن��دارد، برنامه هاي 
مقتضي و رويكردهاي جديدي را كه در برنامه اعالمي 
رييس كل جديد نيز آمده بود در دست تهيه دارد كه 
ظرف روزهاي آينده عملياتي نموده و اطالع رس��اني 

الزم را در اين خصوص به عمل خواهد آورد. 
همچنين هيات وزي��ران در مصوبه جديد ارزي، 
واردكنندگاني كه در سال ۹۱ با استفاده از ارز مرجع 
اقدام به واردات كاال نموده و در شبكه غيررسمي به 
فروش رسانده اند را مكلف به پرداخت مابه التفاوت 
نرخ ارز كرد. دولت كليه واردكنندگاني كه به موجب 
مصوب��ه هيات وزيران در س��ال ۱۳۹۱، از ارز با نرخ 
مرجع اس��تفاده نم��وده و كاالهاي مرب��وط به آنها 
ترخيص و بدون رعايت ضوابط قانوني قيمت گذاري 
و در ش��بكه غيررس��مي توزيع به فروش رسيده را 
مكلف كرد براس��اس محاس��بات س��ازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان مابه التف��اوت 
ريال��ي نرخ ارز در روز ترخيص كاال با نرخ ارز در روز 
بازپرداخت را بپردازند. آن بخش از كاالهاي وارداتي 
كه مشمول پرداخت مابه التفاوت ريالي نرخ ارز شده 
و حس��ب اع��الم بانك مركزي اقدام ب��ه پرداخت و 
تسويه مابه التفاوت نرخ ارز مربوط نموده اند، از شمول 

اين مصوبه مستثني هستند. 

 دالر رسمي 4405 تومان
همچني��ن در بازار ارز و طال نيز با وجود ثبات 
ن��رخ اونس جهاني در س��طح ۱222 دالر، قيمت 
انواع س��كه روز دوش��نبه در بازار ته��ران افزايش 
يافت و قيمت ربع س��كه براي نخس��تين بار وارد 

كانال يك ميليون تومان شد. 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
بازار تهران با ۳۷۳ هزار تومان افزايش قيمت نسبت 
به روز يك شنبه با رقم ۴ ميليون و ۳۸۹ هزار تومان 
به فروش رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي ط��رح قديم با ۶۰۰ هزار تومان رش��د قيمت 
نس��بت به روز يك شنبه به ارزش ۳ ميليون و ۹55 
هزار تومان دادوس��تد ش��د.  از سويي ديگر، در بازار 
آزاد هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با ۳۰۸ هزار تومان 
افزايش قيمت نسبت به روز يك شنبه 2 ميليون و 
۱۶۳ ه��زار تومان و هر قطع��ه ربع بهار آزادي نيز با 
۱2۰ هزار تومان رشد در مدت مشابه به ارزش يك 

ميليون و ۶2 هزار تومان معامله شد. 
بر اس��اس اين گزارش، هر قطعه س��كه گرمي 
ب��ا ۳5 ه��زار توم��ان رش��د قيمت نس��بت به روز 
يكش��نبه 52۱ هزار تومان معامله شد و قيمت هر 
گرم طالي ۱۸ عيار نيز با رش��د ۹ هزار توماني به 

ارزش ۳۱۴ ه��زار و ۷۰۰ تومان فروخته ش��د. اين 
در حالي اس��ت كه بعدازظهر ديروز خريد و فروش 
درخصوص س��كه، نيم س��كه و ربع سكه عمال بسته 

شد و قيمتي وجود نداشت. 
همچنين بانك مركزي نرخ هر دالر امريكا براي 
دوش��نبه هش��تم مردادماه را با 2۰ ري��ال افزايش 
۴۴۰5توم��ان، همچني��ن نرخ هر پون��د انگليس با 
۱۹ري��ال افزايش 5۷۷۱.۱ توم��ان، و هر يورو نيز با 

2۰ريال اُفت 5۱۳2.۷ تومان اعالم كرد.
همچني��ن در بازار آزاد قيمت غيررس��مي دالر 

امريكا ۱۱۷۰۰تومان و يورو ۱۳۷۳۹ تومان بود. 

 بازار ثانويه در انتظار امضاي رييس جمهور
از س��وي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه 
راه��كار مقابله با جهت ن��رخ ارز و طال، تعميق بازار 
ثانويه ارز اس��ت كه اگرچه ابتدا باعث رشد نرخ ارز 
مي شود اما در گام هاي بعدي با افزايش كارايي بازار، 

نرخ ها را كنترل نسبي خواهد كرد
يك مقام آگاه در گفت وگو با فارس، با اش��اره به 
افزاي��ش 2 هزار توماني به��اي دالر در دو روز اخير، 
اظهارداش��ت: هيچ دليل فني تحريمي يا اقتصادي 
ويژه ي��ي براي اي��ن افزايش وجود ن��دارد؛ حتي اگر 
كس��اني اين موض��وع را به فرارس��يدن دور جديد 
تحريم ه��اي امريكا مرتب��ط مي كنند بايد پاس��خ 
داد دسترس��ي بانك مركزي به طال و اس��كناس از 

كانال هايي است كه ذاتا تحريم ناپذيرند. 
وي با طرح اين س��وال كه علت افزايش نرخ ارز 
چيس��ت؟ گفت: پرونده بازار ثانويه ارز و تعميق آن 
روي ميز رييس جمهور است و اين امضاء براي ادامه 
حيات ارزي ايران بس��يار مهم اس��ت. از طرف ديگر 
ضعف ها و عدم تعادل هاي بزرگ طرح پاس��خگويي 
به نيازهاي ارزي كشور با نرخ ۴2۰۰ تومان و نواقص 
فراوان س��امانه نيما عمال به لحاظ فني باعث شد به 
جاي تشكيل يك بازار رقابتي ارز، شاهد انحصار چند 
جانبه ارزي باشيم؛ انحصاري كه براي صاحبان منابع 
ارزي در كنار نبود بازار آزاد س��ود عظيمي به همراه 

داشته است. 
اي��ن مق��ام آگاه افزود: تنها عامل��ي كه مي تواند 
باعث آن شود كه آقاي رييس جمهور از تاييد تعميق 
ب��ازار ثانويه ارز صرف نظر كن��د، نگراني از افزايش 
نرخ ارز اس��ت؛ صاحبان انحصار ارزي ابزاري بهتر از 
جهش هاي ناگهاني به محض مطرح ش��دن تعميق 
بازار ثانويه براي انحراف تصميم رييس جمهور ندارند. 
ابزاري كه به ش��دت و بدون توجه به منافع ملي در 

حال بهره گيري از آن هستند. 
وي با بيان اينكه همزمان محدوديت بسيار بازار 
آزاد باعث ش��ده است با حجم هاي بسيار كوچك و 
الفاظ غيررسمي امكان هر نوع بازي با نرخ با هزينه 
اندك وجود داش��ته باش��د، گفت: اگر ب��ازار ثانويه 
عميقي وجود داش��ت هرگز نمي توانست در اختيار 
اين گروه قرار گيرد.  اين مقام مّطلع اظهارداش��ت: 
خواسته اغلب كارشناسان اقتصادي از رييس جمهور 
اين است كه بدون اينكه وحشتي از فشار كوتاه مدت 
اين گروه خاص داش��ته باش��ند، طرح تعميق بازار 
ثانوي��ه ارز را تاييد كنند. به محض اجرايي ش��دن 
اين تعميق و ممكن ش��دن عرضه ارز پتروشيمي ها 
و فوالدي ه��ا در بازار ثانوي��ه، چاقوي در اختيار اين 

گروه خاص براي فشار به رييس جمهور شديدا كند 
خواهد شد. به گفته وي در شرايط فعلي كه مشكل 
اصلي بازار ارز نبود عرضه است و نه مسائل تحريمي، 
تعميق بازار ثانويه تا حد زيادي باعث كاهش نرخ ارز 
مي ش��ود، بدون آنكه بازار ثانويه ابزاري براي كاهش 
نرخ ارز بوده باش��د. وي تاكيد كرد: اين گزاره يعني 
كاهش نرخ ارز با توس��عه ب��ازار ثانويه امروز صحيح 
است و لزوما يك ماه يا دوماه ديگر ممكن است قابل 
استفاده نباش��د؛ ابزارهاي بسياري در دست داريم 
اما گذش��ت زمان و بي عملي ما جعب��ه ابزار ما را 

دايما كوچك تر خواهد كرد. 

 اقدامات دادستاني در بازار ارز و طال 
از سوي ديگر، در حالي كه معاون اول قوه قضاييه 
از دستگيري 2۹ نفر به جرم اخالل در اقتصاد كشور 
و دستگيري افراد ديگري در روزهاي آينده خبرداده، 
دادستان تهران نيز از اقدامات مختلف در بازار ارز و 

طال و واردات خبر داده است. 
غالمحسين محس��ني اژه اي اظهارداشت: عنوان 
اتهامي بس��ياري از اينها افساد في االرض است. وي 
افزود: افراد ديگري هم در خصوص اين مسائل جلب 

شده اند كه ظرف امشب و فردا دستگير مي شوند. 
وي در پاس��خ به س��والي درباره زم��ان برگزاري 
دادگاه اين متهمان گفت: به زودي دادگاه رسيدگي 
به اتهامات اين دستگير شدگان آغاز مي شود و اينها 
مجموعا كساني هس��تند كه در خصوص اختالالت 
نظام پولي و ارزي كش��ور تحت تعقيب قرار گرفته 

و بازداشت شدند. 
دادس��تان تهران با اعالم اينكه منبع ۳۰ نفر اول 
خريدار سكه، سپرده هاي خارج شده از ۶ بانك بوده 
است، از تعقيب برخي مديران بانكي به دليل ايجاد 

زمينه جرايم اقتصادي و پولشويي خبر داد. 
 عب��اس جعفري دولت آبادي در نهمين جلس��ه 
دادس��تاني تهران در س��ال جاري با اشاره به منبع 
خريد س��كه ۳۰ نف��ر اول از ۶ بان��ك، در خصوص 
پرونده هاي چهارگانه شامل تخلفات و جرايم ارتكابي 
در حوزه س��كه ط��ال، ارز، خودرو و گوش��ي موبايل 
اطالع رس��اني كرد و تعداد سكه هاي طالي ثبت نام 
شده توس��ط بانك ها را ۷ ميليون و ۶۰۰ هزار عدد 
اعالم كرد و در خصوص نوع تعهد بانك ها به تحويل 
سكه هاي پيش فروش شده اظهار داشت: اين تعهد 
در بازه هاي زمان��ي يك ماه تا 2۴ ماهه بايد محقق 
ش��ود و دولت در مجموع مكل��ف به تحويل ۶2 تن 
طالس��ت كه رق��م قابل توجهي اس��ت، به گونه يي 
كه ۷۰ نف��ر تا 2 هزار س��كه خري��داري نموده اند.  
جعفري دولت آبادي با تصريح به اينكه محور اصلي 
رسيدگي ها را كشف س��ازمان يافته بودن خريدها و 
منشأ وجوه اختصاص يافته از سوي برخي خريداران 
براي اين امر دانست و افزود: بررسي ها نشان  مي دهد 

كه بيشتر وجوه از بانك ها اعم از خصوصي و دولتي 
خارج ش��ده و تحقيق��ات مويد اين نظر اس��ت، به 
گونه يي كه با رديابي به عمل آمده مش��خص ش��د 
منبع خريد س��كه توس��ط ۳۰ نفر اول كه باالترين 
شمار س��كه را خريداري كرده اند، سپرده هاي خارج 

شده از ۶ بانك اعم از دولتي و خصوصي است. 
وي تعه��د دولت به تحوي��ل ۶2 تُن طال حاصل 
از پيش فروش س��كه را تعهدي سنگين دانست و با 
اشاره به اظهارات مس��وول اتحاديه طال و جواهرات 
مبني بر اينكه بي��ش از 2۰۰ تن طال نيز در منازل 
اس��ت، افزود: اين ارقام زنگ خط��ري براي اقتصاد 
كشور محسوب شود، چرا كه اين پيش فروش  سكه 
با هدف جذب نقدينگي و كاهش تقاضاي دالر انجام 

گرفت، اما اثر عكس داشته است. 

 اقدامات دادسرا در پرونده هاي ارزي
جعف��ري دولت آب��ادي در توضي��ح وضعي��ت 
رس��يدگي به پرونده ه��اي ارزي، سوءاس��تفاده از 
كارت هاي بانك��ي و ملي را ش��يوه يي براي انجام 
اقدام��ات مجرمانه در اين پرونده ه��ا اعالم كرد و 
اظهارداش��ت: براي نمونه، يكي از متهمان كه پنج 
كارت بانكي براي خود، والدين و ساير اقوام مفتوح 
نم��وده بود و در اختيار دالالن ارز قرار داده، اعالم 
داش��ته كه از بابت كارت ه��اي بانكي ماهانه 5۰۰ 

هزار تا ۳ ميليون تومان دريافت مي كرده است. 
وي توسل به چنين روش هايي را موجب پنهان 
ماندن متهمان اصلي دانس��ت و افزود: ش��يوه اقدام 
متخلف��ان در ارتكاب جرايم ارزي موجب ش��ده كه 
امروزه در رس��يدگي به پرون��ده  ارز، در وهله اول با 
عده يي كارتن خ��واب، پيرمرد و پي��رزن و آدم هاي 
ضعيف مواجه باشيم، اما متهمان اصلي كه نه ماليات 
مي دهند نه حس��اب هاي بانكي آنها گردش دارد، از 
تعقيب مصون مي مانند. دادستان تهران به اظهارات 
متهم ديگري كه اعالم داشته كارت ملي خود و ديگر 
افراد را براي صراف جمع آوري كرده و در ازاي مبلغ 
كمي به اجاره داده است استناد نمود و افزود: بعضاً از 
كارت ملي يك نفر چند صرافي جهت تهيه خريد و 

فروش ارزهاي دولتي استفاده مي كرده اند. 

 بازداشت 1۲ متهم ارزي
جعفري دولت آبادي از رييس كل جديد بانك 
مركزي خواس��ت بر بانك هاي عامل و صرافي ها 
نظ��ارت كن��د و اظهار داش��ت: باي��د روش هاي 
اتخاذي در ديگر كش��ورها براي مقابله با چنين 
تخلفاتي و از جمله نحوه اس��تفاده از سامانه هاي 
الكترونيك��ي بيش��تر م��ورد توجه ق��رار گيرد و 

نظارت ها تشديد شود. 
وي تصري��ح كرد ك��ه برنام��ه دادس��تاني بر 
تعقيب مديران بانك هايي اس��ت ك��ه با اقدامات 

خود زمينه س��از ارتكاب جرايم اقتصادي از جمله 
پول شويي مي ش��وند. دادستان تهران از بازداشت 
۱2 متهم ارزي طي روزهاي اخير توس��ط ش��عب 
وي��ژه بازپرس��ي مس��تقر در دادس��راي كاركنان 
دولت خبر داد و با اش��اره به اينكه رس��يدگي به 
اتهامات شركت هايي كه ارز دريافت كرده اما كاال 
وارد نك��رده  يا كاالهاي واردات��ي را گران تر توزيع 

كرده اند در اولويت رسيدگي قرار دارد. 

  تقاضاي كاذب در بازار ارز و سكه
همچني��ن برخي كارشناس��ان در تحليل داليل 
وضعيت بازار ارز مي گويند كه عدم دسترس��ي مردم 
به ارز و همچنين احتمال رشد قيمت كاالها، ارز و... 
باعث رش��د كاذب ارز و طال ش��ده و عده يي با تصور 
رش��د نرخ ها در آينده، از حاال اقدام به خريد بيش از 

نياز خود كرده اند. 
عضو هيات رييس��ه كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس با بيان اينكه تقاضاي كاذب باعث 
شد تا حباب نرخ ها بزرگ تر شود، گفت: مردم بايد از 
معامالت غيرضروري سكه و ارز با هدف تنظيم نرخ ها 

جلوگيري كنند. 
محسن بيگلري در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه 
رشد بي ضابطه نرخ س��كه موجب سردرگمي مردم 
ش��ده است، گفت: متاسفانه بزرگ شدن حباب نرخ 
س��كه تعادل قيمت ه��ا در بازار را برهم زده اس��ت. 
نماينده مردم سقز و بانه در مجلس شوراي اسالمي، 
با تاكيد بر اينكه رش��د يك باره نرخ س��كه ناشي از 
ضعف مديريت مسووالن است، افزود: ادامه اين رويه 
ج��اي نگراني دارد زيرا تزريق گراني به همه كاالها و 

خدمات صورت گرفته است. 
وي با بيان اينكه تغيير تي��م اقتصادي دولت در 
شرايط فعلي گزينه مناسبي براي ايجاد ثبات قيمتي 
در بازار اس��ت، تصريح كرد: مردم بايد با ممانعت از 
خريد غيرضرور در تنظيم قيمت ها كمك حال دولت 
باشند.  اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر 
اينكه بي برنامگي در اقتصاد اجازه ايجاد توازن ميان 
عرضه و تقاضا در حوزه ارز و سكه را نمي دهد، گفت: 
ديديم كه حتي با پيش فروش سكه نيز قيمت ها به 
كانال تعادل نزديك نش��د، زيرا ساز و كارهاي مورد 

نياز قبل از پيش فروش پيش بيني نشده بود. 
بيگلري با بي��ان اينكه در ح��ال حاضر تقاضاي 
كاذب با هدف س��ودجويي در بازار سكه و ارز حاكم 
ش��ده است، افزود: دولت با كنترل نرخ ها بايد جلوي 
سوداگري در خريد و فروش ارز و سكه را بگيرد. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه جو 
رواني حاكم بر بازار نيز در حبابي شدن نرخ ها به ويژه 
در حوزه طال و س��كه تاثيرگذار بوده اس��ت، تصريح 
كرد: با پيش فروش سكه ازسوي بانك مركزي تعداد 
عرض��ه در بازار افزايش پي��دا كرده، اما با اين حال با 
توج��ه به عدم اعتماد و ترس بر اث��ر ايجاد تورم، بار 
ديگر شاهد تقاضاي بيش از اندازه در بازار سكه و طال 
هستيم به همين دليل قيمت ها افزايش يافته است. 

وي ادام��ه داد: دولت بايد اعتماد عمومي را احيا 
ك��رده و به مردم اطمينان بدهد كه جلوي گراني ها 
را خواه��د گرف��ت، در غي��ر اينصورت م��ردم وارد 
معامله هاي غيرضرور با هدف كس��ب س��ود شده و 
ب��ه اين ترتيب هيچگاه تعادلي ميان عرضه و تقاضا 

حاكم نخواهد شد. 
از س��وي ديگر، برخي كارشناسان راهكارهايي را 
براي كاهش اثر تحري��م ارزي و دور زدن آن مطرح 
كرده اند و از جمله اس��تفاده از ارز رمزها را پيشنهاد 
كرده اند. ام��ا عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با 
بيان اينكه اس��تفاده از ارزهاي رمزنگار هنوز نياز به 
س��بك و سنگين كردن دارد، گفت: ارزهاي رمزنگار 
ب��راي دور زدن تحريم ها، راه ح��ل كوچك و موقتي 
اس��ت.  فريال مس��توفي در گفت وگو با ايِبنا درباره 
اس��تفاده از ارزه��اي رمزنگار ب��راي تجارت خارجي 
اظهار داش��ت: اس��تفاده از اين ن��وع ارزها خطرات 
و منافع��ي براي تج��ار و دارندگان آنه��ا دارد. وي با 
بيان اينكه در دوره گذش��ته تحريم بسياري از تجار 
و بازرگانان به دلي��ل دور زدن تحريم ها پول خود را 
از دست دادند، تصريح كرد: در دوره گذشته بسياري 
از صادركنندگان و واردكنندگان پول يا كاالي خود 
را به فروش��ندگان يا واردكنن��دگان خارجي به ويژه 

چيني ها دادند و مال خود را از دست دادند. 
رييس مركز س��رمايه گذاري خارجي اتاق تهران 
خاطرنشان كرد: نمي توان گفت كه بيت كوين يا ساير 
ارزهاي رمزنگار كه از فناوري بالك چين اس��تفاده 
مي كنن��د، خيلي ايمني دارند زيرا هك ش��دن آنها 
اتفاق افتاده است. مستوفي تاكيد كرد: براي استفاده 
از ارزهاي رمزنگار قبل از هر چيز بايد تمامي شرايط 
و جوانب را س��نجيد؛ با اين ح��ال در بهترين حالت 
استفاده از ارز رمزها راه حل كوچك و مويرگي مانند 

تهاتر و بارتر است. 

بانك مركزي اعالم كرد: بانك ها بايد تمامي سهام در اختيار خود 
در بنگاه هاي اقتصادي را از طريق بورس براي واگذاري عرضه كنند.  
بانك ها در اجراي سياس��ت هاي كلي اصل )۴۴( قانون اساسي، و 
براس��اس »دس��تورالعمل س��رمايه گذاري در اوراق به��ادار« طي 
بخشنامه شماره ۶۱2۷۷     /۹۶ مورخ ۱     /۳     /۱۳۹۶ بايد تمامي سهام در 
اختيار خود در بنگاه هاي اقتصادي را از طريق بورس براي واگذاري 
عرض��ه كنند.  وفق بن��د )ب( ماده )۱۶( قانون رف��ع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي و شركت هاي تابعه آنها موظف بوده اند 
ظرف مدت سه سال از زمان الزم االجرا شدن قانون مذكور )خرداد 

ماه سال ۱۳۹۷( سهام تحت تملك خود و شركت هاي تابعه يي كه 
بيش از 5۰ درصد سهام آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق 
به بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي بوده يا اكثريت اعضاي 
هيات مديره آنها را بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي تعيين 
مي كرده اند، به بنگاه هاي غيربانكي واگذار كنند. به واسطه اهميت 
موضوع و تاكيد دوباره بر اين مهم، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
متشكل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ 2۹ /۳ /۱۳۹۷ مقرر 
كرده است: »در اجراي سياست هاي كلي اصل )۴۴( قانون اساسي، 
بانك ها، كليه س��هام در اختيار خود در بنگاه ه��اي اقتصادي را از 

طريق بورس براي واگذاري عرضه كنند.«

روز پُركار رسانه  اي براي غرفه بانك ملت در »الكامپ« بانك ها سهام خود در بنگاه هاي اقتصادي را واگذار كنند
همزم��ان با آغاز ب��ه كار بيس��ت و چهارمين نمايش��گاه 
الكام��پ، مرتضي نجف مع��اون مديرعامل بانك ملت در امور 
فناوري اطالعات و علي اكبر صابريان مديركل دفتر مديريت 
و رواب��ط عمومي اين بانك با حض��ور در غرفه بانك ملت به 

سواالت خبرنگاران پاسخ گفتند. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بانك مل��ت، مرتضي نجف در 
پاسخ به س��وال خبرنگاران درباره فعاليت هاي بانك ملت در 
حوزه فناوري اطالعات گفت: بخ��ش فناوري بانك ملت اين 
بان��ك را به پيش��روترين بانك در حوزه فن��اوري اطالعات و 
خدمات نوي��ن بانكي تبديل كرد.  وي افزود: امروزه كس��ب 

و كار و فن��اوري اطالع��ات از يكديگر غيرقاب��ل تفكيك اند و 
در بانك ملت ش��اهد هس��تيم با بهره گي��ري از فناوري هاي 
اطالعات��ي، مراجعه به ش��عب، هزينه مش��تريان، تردد آنها و 

خسارت هاي زيست محيطي كاهش داشته است. 
معاون مديرعامل بانك ملت تاسيس شركت هاي قدرتمند 
در ح��وزه فناوري اطالعات را ناش��ي از آينده نگري اين بانك 
توصيف كرد و اظهار داشت: شركت هايي مانند بهسازان ملت و 
به پرداخت ملت هم اكنون در خارج از مرزها شناخته شده اند و 
صادرات نرم افزار و راهكارهاي بانكي به كشورهاي همسايه از 

برنامه هاي آتي و قابل اجراي بانك در آينده است. 

پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز توسط واردكنندگاني كه در سال ۹۱ با استفاده از ارز 
مرجع اقدام به واردات كرده اند

تنها عاملي كه مي تواند باعث آن شود كه از تاييد تعميق بازار ثانويه ارز صرف 
نظر شود، نگراني از افزايش نرخ ارز است؛ صاحبان انحصار ارزي ابزاري بهتر از 

جهش هاي ناگهاني به محض مطرح شدن تعميق بازار ثانويه ندارند
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5 بورس و فرابورس
نگاهي به صنايع پيشرو 

بورسي
گزارش هاي ميان دوره يي صنايع مختلف نش��ان 
مي دهد كه س��ود عملياتي س��ه ماهه ش��ركت هاي 
پااليش��ي، ف��والدي، معدن��ي فلزي، ش��ركت هاي 
پتروشيمي و فلزات رنگي متاثر از افزايش قيمت هاي 
جهاني و افزايش نرخ ارز، رش��د مناس��بي نسبت به 
دوره مشابه س��ال قبل تجربه كرده و سود عملياتي 
اكثر اين گروه ها عالوه بر افزايش نسبت دوره مشابه 
سال قبل، نسبت به فصل گذشته نيز با بهبود همراه 
بوده  است. به گزارش سنا، سيد شهرام صفوي سهي، 
كارشناس بازار س��رمايه ضمن بيان مطلب فوق به 

بررسي اجمالي صنايع مختلف بورسي پرداخت. 

صنعت فوالد
صفوي س��هي در ادامه با اشاره به صنعت فوالد 
گفت: نظارت هاي محيط زيس��تي چين در س��ال 
گذش��ته باعث ش��د تا 100 ميليون تن از ظرفيت 
تولي��د فوالد آالينده اين كش��ور مانن��د واحدهاي 
توليد فوالد از قراضه ك��ه ارزش افزوده كمي ايجاد 
مي كردند، از چرخه توليد خارج ش��وند. وي افزود: 
با كاهش ظرفيت توليد فوالد چين، قيمت جهاني 
ش��مش از كمتر از 400 دالر ب��ه حدود 500 دالر 
افزايش يافت. همچنين ش��ركت هاي فوالدي ايران 
مانند ف��والد مباركه عالوه بر رش��د قيمت جهاني 
از مزي��ت افزاي��ش قيم��ت ارز در ب��ازار داخل نيز 
برخوردار ش��دند و باعث شد تا روند سودآوري اين 
گروه طي يك  س��ال گذشته با افزايش مواجه شود. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه سود 
عملياتي شركت فوالد مباركه در سه ماهه اول سال 
97 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 56 درصد و 
نس��بت به فصل گذشته 15. 5 درصد افزايش يافته 
است، گفت: سودآوري ش��ركت هاي صنعت فوالد 
در سه ماهه دوم س��ال به قيمت هاي جهاني فوالد 
و احتم��ال صدور مجوزهايي كه ب��راي صادرات با 
ارز ثانويه صادر مي ش��ود، بس��تگي دارد. وي افزود: 
همان طور كه قبال اعالم  ش��ده اس��ت، تحريم هاي 
يك جانب��ه امري��كا در مورد فوالد، فل��زات رنگي و 
خودرو از اواسط ماه جاري آغاز مي شود و موفقيت 
ش��ركت هاي صنعت فوالد درفروش و س��ودآوري 
به چگونگي برنامه ريزي ب��راي عبور از تحريم هاي 
يك جانبه امريكا نيز بستگي دارد. صفوي سهي ادامه 
داد: صادرات شركت هاي فوالدي با چالش ديگري 
نيز مواجه اس��ت، زيرا به عل��ت باالتر بودن قيمت 
شمش فوالد در بورس كاال )حدود دو هزار و 450 
تومان ب��ه ازاي هر كيلوگرم( و صادرات محصوالت 
بر مبناي دالر نيمايي حدود كيلويي 2150، قيمت 
تمام ش��ده مواد اوليه و س��نگ آهن افزايش يافته و 
حاش��يه س��ود صادرات كاه��ش قابل مالحظه يي 
مي يابد. چگونگي حل چني��ن تناقض هاي قيمتي 
كه ش��كاف نرخ ارز در ب��ازار آزاد، بورس كاال و نرخ 
دالر نيمايي ايجاد كرده، نيز بر سودآوري اين گروه 

تاثيرگذار است. 

صنعت كاني هاي فلزي
اين كارش��ناس بازار س��رمايه س��پس با نگاهي 
ب��ه وضعيت صنعت كاني هاي فلزي اظهار داش��ت: 
ش��ركت هاي معدني فل��زي همچون پااليش��ي ها 
جزو معدود صنايعي هس��تند كه مواد اوليه داخلي 
و ف��روش محص��والت نيز با قيمت ه��اي جهاني به 
ب��ازار داخل عرضه مي ش��ود. اين گ��روه كه قيمت 
كنس��انتره و گندل��ه آنها ب��ه ترتي��ب 12درصد و 
21.5درصد ميانگين قيمت فروش داخلي ش��مش 
فوالد خوزستان تعيين مي ش��ود، با افزايش قيمت 
فوالد و قيمت ارز در س��ال گذش��ته با رشد قيمت 
ف��روش محصوالت مواجه ش��ده اند. صفوي س��هي 
خاطرنش��ان كرد: سود عملياتي شركت گل گهر در 
س��ه ماهه اول سال 97 نس��بت به دوره مشابه سال 
گذشته 96 درصد و نس��بت به فصل گذشته 161 
درصد افزايش يافته اس��ت. به گفته اين كارش��ناس 
بازار س��رمايه، افزايش 200 هزار تني مقدار فروش 
گندله و افزاي��ش 50 هزارتوماني قيمت فروش آن 
و همچنين باال بودن هزينه ها در فصل چهارم سال 
96 منجر به بهبود قابل توجه سود عملياتي سه ماهه 
اول س��ال 97 نسبت به فصل گذش��ته شده است. 
وي با اش��اره ب��ه اينكه بهبود فروش و س��ودآوري 
شركت هاي معدني فلزي مستقيما به قيمت فروش 
شمش فوالد خوزستان در بازار داخل بستگي دارد، 
افزود: قيمت هر كيلوگرم ش��مش فوالد خوزستان 
در س��ه ماهه اول سال 97 حدود 2120 تومان و در 
تيرماه كيلويي 2450 بوده است؛ بنابراين با افزايش 
قيمت فروش شمش روند بهبود سودآوري اين گروه 

در فصل دوم سال جاري نيز ادامه خواهد يافت. 

 صنعت پتروشيمي متانول و اوره
صفوي سهي كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه 
افزاي��ش قيمت هاي جهاني متانول و اوره در س��ال 
گذش��ته و افزايش قيمت ارز سودآوري اين گروه را 
طي يك سال اخير بهبود بخشيده است، گفت: سود 
عملياتي شركت پتروشيمي زاگرس در سه ماهه اول 
سال 97 نسبت به دوره مشابه سال قبل 60 درصد 
افزايش ولي نسبت به فصل گذشته حدود 50 درصد 
كاهش يافته اس��ت. كاهش فروش تقريبا 290هزار 
تني متان��ول و كاهش 34 دالري قيمت جهاني آن 
باعث تضعيف س��ودآوري فصلي آن شده است. وي 
افزود: سود ناخالص شركت پتروشيمي خراسان در 
س��ه ماهه اول سال 97 نس��بت به دوره مشابه سال 
قب��ل 16.5 درص��د افزايش، ولي نس��بت به فصل 
گذشته حدود 30 درصد كاهش يافته است. به گفته 
اين كارشناس بازار سرمايه، علت كاهش سود فصلي 
شركت نسبت به فصل گذشته كاهش 20 هزار تني 
مقدار فروش و تاثيرات دالر نيمايي نس��بت به دالر 
آزاد در ن��رخ فروش محصوالت بوده اس��ت. صفوي 
س��هي اظهار داشت: تغييرات س��ودآوري اين گروه 
مستقيما به قيمت هاي جهاني آن بستگي دارد، ولي 
افزايش قيمت دالر نيمايي ي��ا دريافت مجوزهايي 
براي صادرات بخش��ي از محصوالت پتروشيمي به 
نرخ ارز بازار ثانويه مي تواند تاثير مثبت بر سودآوري 

صنعت بگذارد. 

ديدگاه

گزارش »تعادل« از بايد و نبايدهاي بورس ارز

بازار ثانويه تنها چاره بحران ارزي است
بازار ثانويه باعث مي شود قيمت ارز در بازار آزاد كاهش يابد

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

افزايش 8000 واحدي نماگر در 3 روز معامالتي
گروه بورس|

نماگر بورس اوراق بهادار تهران طي 3 روز كاري 
هفته جاري با افزايش 8000 واحدي توانست براي 
نخس��تين بار وارد كانال 116000 واحدي شود. بر 
اين اساس، ش��اخص كل هم وزن نيز ديروز با 22 
واحد رش��د رقم 18 هزار و 367 واحدي را تجربه 
كرد و ش��اخص آزاد شناور با 2956 واحد رشد به 
رقم 126 ه��زار و 28 واحد رس��يد. اين در حالي 
اس��ت كه، ش��اخص بازار اول و دوم نيز هر يك به 
ترتي��ب 2284 و 5090 واح��د رش��د كرده اند. از 
س��ويي، فوالد مباركه اصفهان، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس و ملي صناي��ع مس ايران هر يك به 
ترتيب ب��ا 378، 367 و 227 واحد نقش افزاينده 
در رش��د ش��اخص هاي ب��ازار س��رمايه تاثيرگذار 
بودن��د. در طرف مقابل نماده��اي مخابرات ايران، 
شركت ارتباطات س��يار ايران و گروه مپنا هر يك 

ب��ه ترتيب ب��ا 86، 60 و 37 واح��د تاثير كاهنده 
س��عي كردند نگذارند نماگرهاي بازار بيش از اين 
رشد كند. به گزارش ايس��نا، روز گذشته در گروه 
فلزات اساسي ش��اهد افزايش قيمت اكثر سهم ها 
تا نزديك به پن��ج درصد بوديم. به طوري كه براي 
برخي از سهم ها از جمله فوالد مباركه اصفهان كه 
بيش��ترين تاثير را روي نوس��ان هاي شاخص بازار 
س��هام داش��ت صف پايدار خريد مشاهده مي شد. 
همچنين در گروه محصوالت ش��يميايي نيز روند 
قيمت سهم ها افزايش��ي بود و در برخي از نمادها 
صف خريد مشهود بود. در اين گروه 186 ميليون 
س��هم به ارزش بيش از 94 ميلي��ارد تومان مورد 
داد و س��تد قرار گرفت. در گ��روه كانه هاي فلزي 
اما روند قيمت ها هم جهت با كليت بازار افزايشي 
بود و بس��ياري از سهم هاي اين گروه تا سقف پنج 
درصد رشد را تجربه كردند و بسياري از سهامداران 

براي خريد س��هم هاي اين گروه در صف ايستادند. 
ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران ديروز به 
رقم 544 ميليارد تومان رس��يد كه اين رقم ناشي 
از معامله بيش از دو ميليارد سهم و اوراق مالي طي 

124 هزار و 748 نوبت داد و ستد بود. 

 ركورد شكني »آيفكس«
از سويي ديگر، در ميانه اين هفته كاري شاخص 
كل فرابورس ايران ب��ا 42 واحد افزايش در ارتفاع 
تاريخي 1337 واحدي ايستاد و ركورد جديدي را 
در كارنامه قريب به ده ساله خود ثبت كرد. بررسي 
نماد هاي فرابورسي بيانگر آن است كه نماد هاي دو 
گروه محصوالت شيميايي و فلزات اساسي بيشترين 
تاثير مثبت را بر صعود آيفكس برجاي گذاشته اند. 
بر اين اساس، دو نماد »مارون« و »زاگرس« متعلق 
به گروه محصوالت ش��يميايي در مجموع با بيش 

از 22 واحد تاثي��ر و نماد هاي »ميدكو«، »هرمز«، 
»ذوب« و »ارفع« زير مجموعه گروه فلزات اساسي 
در مجم��وع با اه��رم مثبت بي��ش از 14 واحدي 
بيش��ترين تاثير را بر رشد 3.32 درصدي شاخص 
كل فرابورس ايران در معامالت ديروز گذاش��تند. 
افزون بر اين، روند معامالت در بازار سهام فرابورس 
در روز گذش��ته به گونه ي��ي رقم خورد كه نزديك 
به 774 ميليون س��هم به ارزش بيش از يك هزار 
و 952 ميلي��ارد ري��ال در دو ب��ازار اصلي معامله 
سهام فرابورس دست به دست ش��د و دو بازار اول 
و دوم فراب��ورس نزديك ب��ه 80 درصد از حجم و 
بي��ش از 55 درصد از ارزش كل معامالت ديروز را 
در اختيار گرفتن��د. اختصاص يافتن بيش از 128 
ميليون سهم از حجم كل معامالت و 334 ميليارد 
ريال از ارزش معامالت��ي كل به معامالت در نماد 
»ميدكو«، منجر به صدرنشيني اين نماد به لحاظ 
ثبت بيشترين حجم و ارزش شد. افزون بر اين، بازار 
پايه فرابورس نيز در روزي كه گذشت شاهد نقل و 
انتقال بيش از 181 ميليون س��هم به ارزش بيش 
از 264 ميليارد ريال در سه تابلو خود و بازگشايي 
نماد هايي همچون »شس��م«، »شكف«، »داراب«، 
»فس��ا«، »س��الر«، و »جهرم« بود. همچنين بازار 

ابزار هاي نوين مالي فرابورس روز گذش��ته ميزبان 
جا به جايي بيش از 13 ميليون ورقه بهادار به ارزش 
يك هزار و 302 ميليارد ريال بود كه صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله به تنهايي معامله بيش از 
11 ميليون ورقه از كل حجم معامالتي اين بازار را 
در اختيار گرفتند ك��ه ارزش معامالتي اين حجم 
از معامالت ETFها به 168 ميليارد ريال نرس��يد. 
همچنين، در تابلو اوراق با درآمد ثابت يك ميليون 
و 310 ه��زار ورقه به ارزش اف��زون بر يك هزار و 
75 ميليارد ريال معامله شد كه بيشترين حجم و 
ارزش معامالتي به نماد »اخزا614« با معامله بيش 
از 87 هزار ورقه ب��ه ارزش 59 ميليارد ريال تعلق 
داش��ت. معامالت در تابلو تسهيالت مسكن هم با 
نقل و انتقال بي��ش از 89 هزار ورقه بهادار به ارزش 
افزون بر 59 ميليارد ريال پيگيري ش��د كه تس��ه 
تير 97 با بيشترين حجم و ارزش معامالتي و تسه 
آبان 95 با بيشترين افزايش قيمت روبرو شدند در 
نهايت روز دوش��نبه 8 مرداد ماه 968 ميليون ورقه 
بهادار به ارزش نزديك به سه هزار و 519 ميليارد 
ريال در مجموع بازار هاي فرابورس دست به دست 
شد كه به معني افزايش حدودا 73 درصدي حجم 

كل معامالت نسبت به روز ماقبل است. 

تثبيت دس��توري قيمت ها كه در كشور ما سابقه طوالني 
دارد، هم��واره با نتايج تلخي براي صنايع همراه بوده اس��ت. 
اين دست اقدامات كه با شعار حمايت از صنايع پايين دستي 
انجام مي گيرد، اغلب به اش��اعه فس��اد، قاچاق و رانت منجر 
مي ش��ود و حتي در بلندمدت زمينه تضعيف هرچه بيش��تر 
صنايع پايين دس��تي كش��ور را به دنبال داشته است. با وجود 
چنين تجربه ي��ي همچنان گاه تحت تاثير جوس��ازي برخي 
واس��طه هاي س��ودجو، صحب��ت از قيمت گذاري دس��توري 
برخي محصوالت دوباره به ميان مي آيد. به گزارش س��نا، اين 
موارد در ش��رايطي مطرح مي شود كه ش��فافيت معامالتي و 
قيمت گذاري براس��اس نظام عرضه و تقاض��ا، همواره يكي از 
مهم ترين كاركردهاي بورس هاي كاال محس��وب مي ش��ود و 
عرضه كاالهاي مختلف در اين بازارهاي شفاف مي تواند مانع 
از بروز رانت ش��ده و س��المت اقتصادي را به همراه داش��ته 
باش��د. در همين رابطه مصطفي حقيق��ي مهمانداري، عضو 
ش��وراي عالي بورس گفت: ش��فاف بودن معامالت در بورس 
كاال هم��واره مورد توجه همه فعاالن صنايع توليدي كش��ور 
قرار داش��ته است. اين در حالي اس��ت كه معامله محصوالت 
مختلف پي��ش از راه اندازي بورس كاال مش��كالت عديده يي 
را در ح��وزه قيمت، ش��فافيت و وجود رانت ب��ه وجود آورده 
بود كه امروز با قرار گرفتن محصوالت در مكانيس��م عرضه و 
تقاضا شاهد ش��فافيت و واقعي شدن روند معامالت هستيم. 
حقيق��ي مهمان��داري تاكيد ك��رد: همچنين طي س��ال هاي 

اخير با اطالع فعاالن اقتصادي و مس��ووالن كش��ور نسبت به 
مزايا و كاركردهاي مثبت بورس كاال، ش��اهد استفاده از اين 
بس��تر در جريان تنظيم بازارها هس��تيم به طوري كه همه بر 
لزوم تمرك��ز معامالت كاالها و عرض��ه محصوالت جديد در 
ب��ورس كاال تاكيد دارند. وي در ادامه به تبعات قيمت گذاري 
دس��توري اش��اره كرد و گفت: قيمت گذاري دس��توري براي 
كاهش التهاب بازارها نه تنها مثبت نيس��ت، بلكه بازگشت به 
عقب و قيمت گذاري به ش��يوه كوپني است؛ اين اتفاق بدون 
ش��ك به ايجاد رانت بزرگ در اقتصادكشور آن هم براي يك 
عده خاص منجر خواهد شد. حقيقي مهمانداري خاطرنشان 
كرد: با وجود آنكه بهانه برخي افراد س��وداگر براي تحقق اين 
موضوع، كنترل تورم و جلوگيري از افزايش نرخ ها است، ولي 
برعكس اي��ن رويكرد به ثبات قيمت ها و كنترل تورم منجر 
نمي ش��ود بلكه طبق خواسته آنها س��هميه بندي به صورت 
دس��تي و با مكانيس��م مداخله يي صورت مي پذيرد و فساد 
به طور گس��ترده ايجاد مي ش��ود. وي با بي��ان اينكه، تنظيم 
مناس��ب بازارها و جلوگيري از فساد تنها از طريق شفافيت 
ميسر مي ش��ود، افزود: براساس مكانيسم حاكم بر معامالت 
بورس كاال، ب��ه راحتي مي توان نظارت ه��اي الزم را اعمال 
كرد و اين نعمت ش��فافيت را در مبادالت صنايع ايجاد كرد. 
وي عن��وان كرد: تنها دالل ها و رانت خوارها از قيمت گذاري 
دس��توري در اقتصاد كشور سود خواهند برد و بخش واقعي 

توليد از فعاليت و توسعه باز خواهد ماند. 

يك كارشناس بازار سرمايه معتقد است، صاحبان نقدينگي براي 
ورود به بازار سرمايه قبل از هر اقدامي به نحوه سياست گذاري ها 
از سوي دولت نگاه مي كنند. محمد معتضدي گفت: تنها راهكار 
براي كش��اندن پول سرگردان به س��مت بازار سرمايه تشنه نگه 
داشتن تقاضا و محدود كردن عرضه سهام است. به گزارش فارس، 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه پيرامون بررسي مشكالت كنوني 
اقتصاد و دليل عدم گرايش صاحبان پول هاي سرگردان به سمت 
بازار متشكل سرمايه گفت: آنچه  بيش از همه باعث حمايت مردم 
به سمت بازار سرمايه مي ش��ود، نحوه سياست گذاري ها از سوي 
تصميم سازان كشور بوده و نمي توان صرفاً با هدايت پول به سمت 
ب��ازار، انتظار داش��ت تا مردم به طور خودجوش در بازار س��رمايه 
حضور يابند. به گفت��ه وي هرچند مي توان با روش هاي مختلف 
ب��ازار س��هام را در فرايندي خنثي يا حتي كاهش��ي قرار داد، اما 
قدر مس��لم آنچه در بازار حرف آخر را مي زند عرضه و تقاضاست. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه با بيان اينكه نحوه سياست گذاري ها 
از س��وي دولت باعث ش��ده تا رفتار عرضه كننده كاال، ارز و حتي 
س��كه طال به س��متي حركت كند كه مانع پاس��خگويي وي به 
تقاض��اي موثر در بازار ش��ود، عنوان كرد: وقت��ي در مورد عرضه 
ارز ش��ركت هاي پتروش��يمي و فلزات اساسي بايد الزام به فروش 
دالر 4200 توماني در سامانه يي شوند كه نتوانند به تقاضا پاسخ 
دهند، نتيجه يي جز عدم تحريك عرضه براي فروش و همچنين 
افزايش عطش تقاضا براي دستيابي به ارز موردنياز را در برخواهد 
داشت. معتضدي با بيان اينكه نمي توان تقاضاي موجود در بازار را 

به طور كامل محو و سركوب كرد، افزود: توقف فعاليت صرافي ها يا 
محدود كردن آنها و از طرفي ايجاد سامانه يي براي مبادالت ارزي 
بر اساس تعيين نرخي ارزان تر از آن چيزي كه در بازار غيررسمي 
وج��ود دارد و درعي��ن حال هيچ كس��ي نمي تواند با قيمت هاي 
درج ش��ده در اين سامانه، ارز خود را دريافت كند، به ناچار باعث 
خواهد شد تا تقاضا در بازار غيرمتشكل ايجاد شود. اين افراد براي 
رفع تقاضاي خود به دنبال عرضه هس��تند. وي با انتقاد از نحوه 
سياست گذاري هاي دولت در بازار عرضه ارز و سكه طال گفت: اين 
سياست گذاري ها به گونه يي بوده كه باعث عطش تقاضا و محدود 
ش��دن عرضه در بازارهاي مختلف ش��ده و در حال حاضر معلوم 
نيس��ت، نرخ ارز بر اساس چه فرمولي تنظيم مي ش��ود. در بازار 
سكه طال و كاال نيز وضع به همين منوال بوده و فروشنده تالش 
مي كند، با به تعويق انداختن عرضه كاال بتواند مانع ارزان فروشي 
كاالي خود ش��ود، زيرا نسبت به جايگزيني كاالي خود به قيمت 
ام��روز اطمينان ندارد، بنابراين ناچار اس��ت ب��ا عدم فروش كاال، 
همچنان به كاسبي خود ادامه دهد. اين كارشناس با بيان اينكه 
بازار س��رمايه براي مورد اقبال قرار گرفتن از س��وي صاحبان 
نقدينگي بايد با سياست هاي مشابه بازار ارز روبرو باشد، گفت: 
بيش از 70 درصد از س��هم هاي ب��ازار در اختيار صندوق هاي 
بازنشستگي اس��ت و اگر دولت مي خواهد براي رونق بورس و 
هدايت نقدينگي به سمت اين بازار تصميم درست بگيرد، بايد 
مانع سركوب تقاضا با عرضه هاي سهامداران عمده شركت ها از 

جمله صندوق هاي بازنشستگي در بازار شود. 

جلوگيري از عرضه هاي مستمر در بورس نظارت دقيق معامالت از طريق شفافيت بورس كاال

گروه بورس| سميرا ابراهيمي|
اقتصاددانان در طبقه بندي انواع بازار، از دو نوع 
بازار اوليه و ثانويه صحبت مي كنند. بازار ثانويه كه 
اين روزها  به وفور از آن مي شنويم مانند بورس اوراق 
بهادار، بازاري است كه در آن اوراق بهادار مبتني بر 
كاالي ارائه شده در بازار اوليه،  داد و ستد مي شوند، 
 قيمت گذاري در اين بازار مي ش��ود، دچار نوس��ان 
مي ش��وند و در نهايت اينكه قابليت نقدش��وندگي 
دارن��د. اين بازارها اصوال بايد س��از و كار بورس��ي 
داشته باش��ند تا رصدكنندگان از دو طيف عرضه 
و تقاض��ا، بتوانند به راحتي قيمت كاال را كش��ف و 
رصد كنن��د و براي خريد و ف��روش خود تصميم 
بگيرند. بحث راه اندازي بورس ارز تحت عنوان بازار 
ثانويه ارزي، موضوعي است كه در چند سال اخير 
تحت عنوان بازار مشتقه ارزي در بورس كاال شنيده 
مي شد. بازار كه قرار بود ساز و كاري شبيه بازار آتي 
سكه داشته باشد و معامالت اين بخش را روانسازي 
كند، به طوري كه براي تصميم گيران اقتصادي نياز 
من��د به ارز، قدرت پيش بيني ن��رخ ارز در ماه هاي 

بعدي را بدهد. 
اما اي��ن بازار هي��چ گاه راه نيفت��اد، دليل عدم 
راه ان��دازي هم آنطور كه ش��واهد نش��ان مي دهد، 

مخالفت رييس كل قبلي بانك مركزي بود. 
اما از ابتداي س��ال جاري كه نوس��انات قيمت 
ارز، تم��ام بازارها را به هم ريخته و هيچ پيش بيني 
از لحظه بعدي قيمت ارز مطرح نمي ش��ود، دوباره 
گزينه بازار ثانويه ارزي را به روي ميز آورده اس��ت. 
آن طور كه از صحبت هاي مسووالن به نظر مي رسد ، 
قرار نيست اين بازار، چيزي شبيه به بورس ارز باشد. 
البته يك بار حرف از عرضه ارز در بورس تهران شد 
و ق��رار بود در هفته دوم تيرم��اه عرضه ارز در اين 
بازار انجام شود. مس��ووالن بورس تهران هم اعالم 
آمادگي صد در صدي كردند و مس��عود كرباسيان، 
وزي��ر اقتصاد اين موضوع را اعالم كرد. اما حس��ب 
معمول، هي��چ ارزي به بورس نيامد و اين طرح در 
نطفه خفه شد. سپس از سوي مقامات بانك مركزي 
اعالم شد كه بازار ثانويه ارزي ذيل سامانه نيما راه 
افتاده اس��ت. اما خروجي قابل توجهي از اين بازار 
اعالمي به چشم نمي خورد و امروز دوباره در ادبيات 
مسووالن اقتصادي، صحبت از راه اندازي بازار ثانويه 

ارزي مي شود. 

 بازار ثانويه قيمت ارز آزاد را نزولي مي كند
يك عضو شوراي پول و اعتبار گفت: پيش بيني 
صاحب نظران اقتصادي اين اس��ت ك��ه بازار ثانويه 

باعث مي شود قيمت ارز در بازار آزاد كاهش يابد. 

الي��اس حضرت��ي در گفت وگو با ايس��نا، اظهار 
كرد: آنچه از سوي اقتصاددانان كشور و در محافل 
اقتصادي گفته مي ش��ود، اين اس��ت كه كاالهاي 
اساسي و ضروري بايد در يك گروه قرار گيرند و از 
طريق ارز حاصل از فروش نفت تامين اعتبار شوند 
كه در سال چيزي حدود 17 تا 18 ميليارد دالر بار 

مالي اين گروه خواهد بود. 
اين عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس افزود: 
بح��ث ديگر اين اس��ت كه بقيه نيازه��اي ارزي از 
جمله مواد اوليه براي كارخانجات و برخي كاالهاي 
ديگ��ر به بازار ثانويه منتقل ش��ود و در آنجا بخش 
پتروش��يمي و غيرپتروشيمي و تمامي كساني كه 
درآمد ارزي دارند منه��اي دولت و نفت در تعامل 
دو طرف��ه با واردكنندگان به قيمتي برس��ند و ارز 
خ��ود را عرضه كنند. حضرتي تاكي��د كرد: بر اين 
اساس دولت بايد مديريت خود را بر بخش كاالهاي 

ضروري و اساسي متمركز كند. 

 بورس ارز، تنها راه برون رفت از بحران ارزي 
پيم��ان مولوي، كارش��ناس بازار س��رمايه نيز 
در گفت وگ��و با »تع��ادل« گفت: چن��د نوع نظام 
قيمت گ��ذاري براي ارز در دنيا وج��ود دارد. قريب 
به اتفاق كش��ورها مدل ب��ازار آزاد را قبول كردند. 

كش��ورهايي كه اين مدل را قب��ول نكردند نيز به 
شكس��ت رس��يده اند و در واقع حت��ي يك نمونه 
موفق ارز دولتي در دنيا ديده نمي ش��ود. البته اين 
ارز با يارانه دادن به بنگاه ها متفاوت اس��ت. در واقع 
قيمت ارز بايد آزاد باشد، از سوي ديگر نيز يارانه ها 
و امتيازات ديگر ب��ه صاركنندگان و وارد كنندگان 
تخصيص داده شود. اين كارشناس بازار سرمايه در 
ادام��ه گفت: حال بايد توج��ه كنيم كه اگر تحريم 
نبوديم، ش��رايط كمبود ارزي پيش رو نداشتيم و 
سيستم اقتصادي ما در تعامل كامل با جهان بود، آيا 
عالقه يي به ايجاد بازار آزاد براي عرضه ارز داشتيم 
ي��ا نه؟ در اين مقوله چن��د بحث پيش مي آيد. اول 
بايد توجه داشته باشيم كه بزرگ ترين صادركننده 

ارزآور كشور، دولت است كه حتي االن هم عالقه يي 
براي ايجاد بازار ش��فاف ارزي ندارد، بلكه آنطور كه 
از نش��انه ها و وضعيت مديريت سيستم اقتصادي 
مشاهده مي شود،  عالقه مندي ها مبني بر اين است 
كه نظام ارزي كشور، نظام توزيع رانت باقي بماند. 
در حال��ي كه مي ت��وان با به كار گيري س��از و كار 
حرفه يي بورسي، مشكالت ارزي را به پايان رساند. 
حال آنكه در هر ش��رايط اقتصادي كه باشيم،  بايد 
بازار ارز آزاد شود. چنانچه اين اتفاق بيفتد، هيچ گاه 

نوسانات افسار گسيخته ايجاد نمي شود. 
مولوي در ادامه به وضعيت مكانيزم بازار اش��اره 
كرد و اظهار كرد: بش��ر بيش از 1000 سال سابقه 
ايجاد بازار دارد. بازار يك شبه ايجاد نشده، مكانيزم 

دارد. بنابراين نمي توان به اين مكانيزم شناخته شده 
م��وارد جديد اضافه كرد و وقت و هزينه به اقتصاد 
وارد ك��رد. در بازار آزاد كس��اني عرضه ارز خواهند 
داشت كه قيمت برايشان منطقي باشد، متقاضيان 
هم نياز خ��ود را با قيمت منطقي تامين مي كنند. 
وقتي كه مكانيزمي براي كشف قيمت نداريم، وقتي 
كه فقط يك معامله كوچ��ك در بازار ثانويه انجام 
شده و كس��ي ديگر وارد نشده اس��ت، نمي توانيم 
انتظار داشته باشيم كه ديگران هم وارد شوند. حال 
هرچقدر با كلمات بازي كنيم، تنها اعتماد عمومي 
را با مشكل مواجه مي كنيم. تنها راه چاره اين است 
ك��ه ارز دولتي را به طور كامل ممنوع كنيم و براي 
ارز آزاد مكانيزم تقاضا و عرضه بگذاريم. چنانچه اين 
اتف��اق رخ دهد و عرضه ارز در بورس صورت گيرد، 
باي��د ببينيم كه دولت حاضر اس��ت ارز خود را در 
بورس عرضه كند و  بانك مركزي از كارش��كني در 
اين حوزه دست بكشد يا نه! از سوي ديگر ساز و كار 
بازار بايد به نحوي تعيين شود كه بخش خصوصي 

حاضر به ورود باشد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه گفت: پيشنهاد ما 
اين اس��ت كه ب��ورس ارز راه بيفتد ك��ه ورودي و 
خروجي ارز كش��ور مشخص شود. تقاضا در قيمت 
منطقي بنش��يند و هيچ سهميه يي منجر به رانت 
نش��ود. اين تجربه در هنگ كن��گ،  دهلي،  لندن و 
تمام بورس هاي ب��زرگ رخ داده و تجربه منجر به 
موفقيتي است كه به نظر مي رسد تنها راه باقيمانده 

براي نجات اقتصاد كشور باشد. 
همچني��ن بهروز خدارحمي، ديگر كارش��ناس 
بازار سرمايه، با اظهار خوش بيني به احتمال تغيير 
سياست هاي ارزي دولت، گفت: در شرايط فعلي به 
دليل ش��كاف قابل توجه كه بين ن��رخ واقعي بازار 
و نرخ س��امانه نيما رخ داده، صادركنندگان را براي 
عرضه ارز خود در سامانه نيما بي انگيزه كرد و آنها با 
وجود نياز به ريال به دليل غير واقعي بودن قيمت ها 

ترجيح دادند، صبر كنند. 
وي با اشاره به اينكه در برخي از برهه هاي زماني 
صادركنندگان مجبور به عرضه هاي دستوري بودند، 
گفت: با توجه به ابهام بزرگ صنايع صادرات محور، 
با وجود افزاي��ش ارزش ارزها اين گروه با بي اقبالي 
بازار مواجه شد؛ چراكه اين صنايع امكان استفاده از 
سود حاصل از تسعير نرخ ارز را نداشتند. از سويي 
ديگ��ر با توجه ب��ه حضور آنها در تاالر شيش��ه يي 
نمي توانس��تند ارز خود را در بازارهاي مخفيانه به 
فروش برسانند. بر همين اساس به نظر مي رسد بار 
ساير بخش هاي اقتصادي نيز بر دوش اين گروه ها 

قرار گرفت. 

الياس حضرتي: پيش بيني صاحب نظران اقتصادي اين است كه 
بازار ثانويه باعث مي شود قيمت ارز در بازار آزاد كاهش يابد. 

آنچه از سوي اقتصاددانان كشور و در محافل اقتصادي گفته 
مي شود، اين است كه كاالهاي اساسي و ضروري بايد در يك 

گروه قرار گيرند و از طريق ارز حاصل از فروش نفت تامين 
اعتبار شوند كه در سال چيزي حدود ۱۷ تا ۱۸ ميليارد دالر بار 

مالي اين گروه خواهد بود

                                                                                                      

بازار سرمايه
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شكايت از امريكا به دليل 
تحريم فرش ايراني

تسنيم| رييس مركز ملي فرش ايران با بيان اينكه 
هيچ كش��وري حق ندارد هويت ملي ملت ايران را در 
ح��وزه تحريم قرار دهد گفت: تحريم فرش دس��تباف 
ايران توسط امريكا ناقض پروتكل هاي بين المللي است و 
براي رفع اين تحريم از طريق نهادهاي بين المللي اقامه 
دعوا شده اس��ت. فرشته دست پاك، طي مصاحبه يي 
با اش��اره به اينكه قرار دادن فرش دس��تباف ايران در 
فهرست تحريم ها از سوي امريكا مغاير با پروتكل هاي 
جهاني اس��ت، افزود: براي خروج فرش دستباف ايران 
از تحريم امريكا در مجامع بين المللي اقامه دعوا ش��ده 
است. او با تاكيد بر اينكه فرش دستباف ايراني متعلق 
به ملت ايران بوده و جزو هويت ملي، فرهنگي و فكري 
مردم ايران محسوب مي شود، اظهار كرد: با وجود اين 
هيچ كش��وري حق ندارد هويت ملي ملت ايران را در 
حوزه تحري��م خود قرار دهد. رييس مركز ملي فرش 
با بيان اينكه تحريم فرش دس��تباف ايران از س��وي 
امري��كا موجب نقض پروتكل هاي بين المللي ش��ده 
اس��ت، ادامه داد: در اين راستا از طريق سازمان ملل 
و نهادهاي جهاني ديگر براي خروج فرش دس��تباف 
از تحريم اقامه دعوا ش��ده اس��ت. او افزود: با تعليق 
تحريم ها طي دو س��ال گذش��ته 30 درصد از فرش 
دستباف ايران به كشور امريكا صادر شده كه نشان از 

تاثير آن در اقتصاد فرش دستباف دارد. 

 اعطاي نشان ملي
به كارآفرينان برگزيده

پايگاه خب�ري اتاق ايران|رييس س��ازمان ملي 
كارآفريني گفت: از امس��ال مراسم اعطاي نشان ملي 
كارآفريني در تقويم فعاليت هاي اين سازمان قرار گرفته 
و براي توس��عه شايس��تگي كارآفريني و ارتقاء سطح 
رقابت پذيري بين افراد، در س��طح ملي و اس��تاني به 
كارآفرينان برگزيده نشان ملي كارآفريني اعطا مي شود. 
حس��ين س��اح ورزي افزود: براي توسعه شايستگي 
كارآفرين��ي و ارتقاء س��طح رقابت پذيري بي��ن افراد، 
س��ازمان ها و نهادهاي فعال در اكوسيستم كارآفريني 
كش��ور، از س��ال جاري ب��ه برگزيدگان اكوسيس��تم 
كارآفريني در سطح استاني و ملي نشان ملي كارآفريني 
اعطا مي ش��ود. به گفته او، مراس��م اعطاي نشان ملي 
كارآفريني از امسال در تقويم فعاليت هاي سازمان ملي 
كارآفريني ايران گنجانده شده و اين رويداد با همكاري 
اعضاي سازمان و اجزاي سيستم كارآفريني، برمبناي 
معيارهاي كارشناس��ي برگزار خواهد شد. نايب رييس 
اتاق ايران تصريح كرد: همه س��اله برگزيدگان استاني 
و مل��ي در بخش هاي اس��تارتاپ هاي اينترنتي و غير 
اينترنتي، كسب وكارهاي دانش بنيان و تكنولوژي محور، 
سياست گذاران، وي سي ها و سرمايه گذاران خطرپذير، 
شتاب دهنده ها، پارك هاي علم و فناوري، مراكز رشد، 
جمع سپاري ها، واحدهاي آموزش و پژوهش، رويدادها 
و فرهنگ و رسانه هايي كه بيشترين نقش و اثر در را در 
توسعه كارآفريني داشته باشند انتخاب و در مراسمي با 

حضور مقامات كشور تجليل خواهند شد. 

قيمت سيمان تغيير كرد
ايرن�ا| رييس انجمن صنف��ي كارفرمايان صنعت 
س��يمان اعام كرد: تغيير قيمت اين ماده براس��اس 
اختيار تفويض ش��ده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به اين انجمن و ب��ا هماهنگي كامل صورت گرفت و 
موضوع به اطاع س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان نيز رسيد. س��يد محمد اتابك گفت: 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت چه��ارم مردادماه در 
نامه يي به س��ازمان حمايت، موض��وع افزايش قيمت 
س��يمان را قانوني اعام و آن را تايي��د كرد. او افزود: 
پيش��نهاد تغيير قيمت س��يمان با توجه به افزايش 
چشمگير قيمت تمام شده اين ماده و وضعيت صنعت 
س��يمان و به درخواس��ت هاي مكرر مديران عامل و 
دبيران كارگروه هاي منطقه يي كارخانه هاي س��يمان 
كشور ارائه شد. اتابك تصريح كرد: در شرايط كنوني 
ايجاد تنش را به س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان توصيه نمي كنيم؛ زيرا اقدام اين انجمن 
ب��ا هماهنگي كامل وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
ص��ورت گرفت. ريي��س انجمن صنف��ي كارفرمايان 
صنعت س��يمان در حالي از اطاع رس��اني اين امر به 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان خبر 
داد كه شش��م مردادماه معاون بازرسي و رسيدگي به 
تخلفات اين سازمان اعام كرد: هرگونه تغيير قيمت 
س��يمان و محصوالت »سيمان بر«، بدون هماهنگي 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 

غيرقانوني است و با آن برخورد مي شود. 

بي توجهي به توسعه معادن 
كوچك و متوسط 

پايگاه خبري اتاق ايران| رييس كميسيون معدن 
و صنايع معدني اتاق ايران گفت: توجه به صنايع كوچك 
و متوس��ط به ويژه در حوزه معدن امري اجتناب ناپذير 
اس��ت ضمن اينكه بايد با توس��عه فرآوري محصوالت 
معدني، به رش��د ارزش افزوده اي��ن بخش كمك كرد. 
بهرام شكوري، در جلس��ه كميسيون صنعت و معدن 
اتاق كرمان افزود: اينكه س��هم مع��دن در GDP زير 
يك درصد اعام شده، جفا به اين بخش است.  رييس 
كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران گفت: 98.3 
درصد معادن كشور ما كوچك و متوسط هستند كه ۶0 
درصد توليد اين بخش را بر عهده دارند و بايد به رشد 
و توس��عه اين معادن كمك كرد. او با تاكيد بر اينكه با 
فرآوري مواد معدني مي توان در رس��اندن به محصول 
نهايي 30 براب��ر ارزش ماده معدني را باال برد، تصريح 
كرد: ۵0 درصد مواد خودرو، فوالد و آلومينيوم اس��ت 
پس چگونه سهم يك درصدي براي آن قائل مي شويم؟ 
به عقيده ش��كوري، معدن س��رمايه گذاري بلندمدت 
مي خواهد و سوددهي اين بخش در كوتاه مدت قطعا 
عملي نيس��ت. او در ادامه با اش��اره به اهميت معادن 
كوچ��ك اف��زود: طبق تحليل بانك جهاني در س��ال 
۲0۱۷ از پنج شغل ايجادي در دنيا چهار مورد مربوط 

به بنگاه هاي كوچك و متوسط است. 

اخبار

يافته هاي پايش تجارت خارجي بخش كشاورزي و صنايع غذايي در فصل بهار 97 نشان داد

ركورد تراز تجاري محصوالت كشاورزي

نايب رييس نظام توزيع صنايع غذايي مازندران عنوان كرد

عدم نظارت بر نظام توزيع صنايع غذايي
نايب رييس نظام توزيع صنايع غذايي مازندران 
گفت: هيچ نظارتي ب��ر نظام توزيع صنايع غذايي 
وجود ندارد. اس��ماعيل خاتمي مقدم در گفت وگو 
با ايس��نا با بيان اينكه در هيچ كجاي دنيا فراواني 
توزيع، فروش��نده و فروش��گاه وجود ندارد و همه 
اينه��ا باعث پر هزينه ش��دن اين نظام مي ش��ود، 
اظه��ار كرد: نظ��ام توزيع بس��ته به ن��وع كاال از 
حلقه هاي كوچك تر و بيش��تري تشكيل شده كه 
گاه��ي بخش زيادي از اين زنجيره را خود صنايع 
غذايي بر عه��ده مي گيرد؛ قطعا صنايع غذايي در 
بخش فروشگاه هاي عرضه ورود پيدا نكرده و اين 
چند اليه بودن، ميزان هزين��ه نظام توزيع را باال 
برده اس��ت. به گفته او، نظارت بر حلقه هاي قبل 
از فروش��گاه ها از جمله نمايندگي، عمده فروش، 
مراك��ز پخش با كااله��اي برند را هم��ان صنايع 
توليدي بر عهده گرفته اس��ت؛ چنانچه كه حلقه 

آخ��ر فروش��گاه ها در اختيار صنعت نب��وده و در 
موضوع توزيع مستقل عمل مي كنند. 

نائب رييس نظام توزيع صنايع غذايي مازندران 
با اش��اره به اينك��ه فاصله قيمت��ي در بين تمامي 
اليه هاي نظام صنايع غذايي تعريف ش��ده اس��ت، 
يادآور ش��د: توليدكننده اصلي بايد بين ۱۵ تا ۱۷ 
درصد سود داشته باشد و ۵ تا ۱0 درصد براي نظام 
توزي��ع در نظر گرفته ش��ده، همچنين ۱۵ درصد 
براي فروشگاه انتهايي گذاشته شده است. خاتمي 
مقدم اظهار كرد: بخش بزرگ سود زماني است كه 
توليدكننده به نظام توزيع تخفيف مي دهد با اميد 
اينكه ش��ايد نظام توزيع نيز با تخفيفي محصوالت 
را به مصرف كننده برس��اند، اما اغلب موارد چنين 
اتفاقي نمي افتد؛ البته برخي ارزانكده ها با تخفيف 
بيشتري نسبت به ساير فروشگاه ها عرضه را انجام 

مي دهند كه در قبال كل توليد چيزي نيست. 

 هزينه بر بودن نظام توزيع 
او ب��ا اش��اره به اينك��ه در حال حاض��ر روز به 
روز س��ود توليدكننده كاهش يافته و هزينه هاي 
زنجيره هاي توليدي در حال افزايش است، تصريح 
كرد: در س��بد صنايع غذاي��ي، پايه قيمت نقدي 
نه واس��طه يي و فاصله قيم��ت از درب كارخانه تا 
س��بد غذا و مصرف كننده حدود ۵۵ درصد است، 
اين فاصله در حالي اس��ت كه حاشيه سود صنايع 
غذاي��ي و تبديلي ما زير ۱0 درصد و در بيش��تر 
صناي��ع مادر يا اصلي س��ود زير ۲ درصد يا گاهي 
منفي بوده است؛ عدد ۵۵ درصد عدد بزرگي است 
كه در بيرون از صنايع اتفاق مي افتد. خاتمي مقدم 
با بيان اينكه در كش��ورهاي ديگر هم فاصله هاي 
زي��اد بين توليد كننده و مصرف كننده وجود دارد، 
گفت: اين در حالي اس��ت ك��ه دو اتفاق مهم در 
آنجا رخ مي دهد؛ ابتدا اينكه مصرف كننده عموما 

متمول بوده و مي تواند اي��ن فاصله ها را پرداخت 
كند در حالي كه در كشور ما توان خريد مردم كم 
است؛ از سمت ديگر صنايع تبديلي ما حاشيه سود 
بس��يار نازلي دارند؛ اي��ن ۵۵ درصدي كه در بازار 
مانده عدد بسيار بااليي در مقايسه با بخش توليد 

و مصرف كه هر دو ضعيف اند است. 
نايب رييس نظام توزيع صنايع غذايي مازندران 
با بيان اينكه در حال حاضر توليد كننده از س��ود 
كمتري برخوردار ب��وده و در نهايت انگيزه توليد 
روز به روز كمتر مي ش��ود، افزود: مصرف كننده با 
يك قيمت بسيار باال و قدرت خريد پايين مواجه 
است كه عما هزينه هاي نظام توزيع را با خريدي 
كه كرده مي دهد؛ از آن جايي كه دو بخش اصلي 
توليد و مصرف با بخش توزيع مشكل دارند؛ خود 
نظام توزيع يا زياد مي خورد يا پرهزينه اس��ت كه 
در مقابل هزينه هايي كه مي كند چيزي به چشم 
نمي آيد، اين امر نش��ان دهنده حال��ت بيمارگونه 
سيستم توزيع است. او بيان كرد: ۵۵ درصد فاصله 
بين توليد كننده تا مصرف كننده رقم بسيار بااليي 
بوده ك��ه يك بيماري با هزينه هاي جدي و بدون 
ايجاد ارزش افزوده يي را ش��امل مي شود. خاتمي 
مق��دم با بيان اين نكته كه نظ��ام توزيع، بيماري 

و ناكارآم��دي خ��ود را هم در بخ��ش اقتصاد هم 
در بحث كيفيت ب��ه توليد كننده و مصرف كننده 
تحميل مي كند، اظهار كرد: متاس��فانه رها بودن 
و تح��ت كنت��رل نبودن نظ��ام توزيع ب��ه لحاظ 
ارزيابي ه��اي كيفي بس��يار بزرگ ت��ر از ابزارهاي 

نظارتي ما است. 

 ناكارآمدي نظام توزيع
ناي��ب رييس نظ��ام توزي��ع صناي��ع غذايي 
مازن��دران يادآور ش��د: ناكارآمدي هايي در حلقه 
نظ��ام توزيع وج��ود دارد كه تاثي��رات خود را بر 
توليد كنن��ده و مصرف كنن��ده مي گ��ذارد، يعني 
بخش��ي از كيفيت محصوالت غذايي ما به دليل 
ناكارآمدي نظام توزيع و نداشتن ابزارهاي كيفي 
افت كيفيت پي��دا مي كند كه مصرف كننده بايد 
تاوان آن را بده��د. خاتمي مقدم اظهار كرد: اگر 
قرار باشد صنايع غذايي ما آسيب ببيند كه ديده 
و اگر بخواهد آسيب بيش��تري ببيند كه خواهد 
دي��د بخش بزرگ��ي از ضربه يي ك��ه مي خورد از 
نظ��ام توزي��ع اس��ت و اين آن چيزي اس��ت كه 
متاس��فانه هيچ كدام از دس��تگاه هاي اجرايي و 

نظارتي به آن توجه نمي كنند. 

تعادل|
 كارنامه تجاري بخش كش��اورزي در فصل بهار 
9۷ حكاي��ت از اين دارد كه تراز تجاري اين بخش 
بهترين وضعيت را در ۶ سال اخير به ثبت رسانده 
است. جزييات آماري نش��ان مي دهد، تراز تجاري 
محصوالت بخش كشاورزي و صنايع غذايي در سه 
ماه منتهي به خرداد 9۷، برابر منفي 9۵۵ ميليون 
دالر بوده كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل 39 
درصد بهبود يافته و در فاصله سال هاي 90 تا 9۶، 
كمترين ميزان كس��ري تجاري را داش��ته اس��ت. 
همچنين يافته هاي مركز ملي مطالعات راهبردي 
كش��اورزي و آب اتاق ايران گوياي اين اس��ت كه 
مي��زان ص��ادرات محصوالت كش��اورزي و صنايع 
غذايي ب��ه ارزش ۱۵83 ميلي��ون دالر بوده كه از 
نظر ارزشي ۱3.۶ درصد كل صادرات كاالهاي غير 
نفتي را به خود اختصاص داده، كه اين امر نشانگر 
اين است كه صادرات اين نوع محصوالت در فصل 
بهار 9۷ در مقايس��ه با مدت مشابه سال 9۶ حدود 
۲۲.۲ درصد افزايش داش��ته كه در مقايسه با كليه 
سال هاي قبل از آن باالترين رقم را ثبت كرده است. 
مطابق آمارها، مهم ترين مقاصد صادراتي محصوالت 
كش��اورزي ايران به 9 كش��ور »عراق، افغانستان، 
امارات متحده عربي، پاكستان، فدراسيون روسيه، 
تركيه، آلمان و هند« بوده اس��ت. اما از آنس��و، بر 
خاف افزايش صادرات در اين بخش، يافته هاي اين 
تحليل نشان از اين دارد كه در مدت ياد شده، اين 
بخش با كاهش واردات روبرو بوده است؛ به طوريكه 
ميزان واردات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي 
در فص��ل بهار 9۷، از نظر ارزش��ي مع��ادل ۲۵38 
ميليون دالر بوده، كه نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل با كاهش ۱۱.4 درصدي مواجه ش��ده اس��ت. 
همچنين آمارها گوياي اين است كه ميزان ارزش 
واردات اين بخش ۱9.۶ درصد كمتر از سال 9۵ و 
۷.۲ درصد كمتر از ميانگين سال هاي برنامه پنجم 

توسعه بوده است. 
  

 كارنامه تجاري بخش كشاورزي
مركز ملي مطالعات راهبردي كش��اورزي و آب 
اتاق ايران با انتشار گزارشي به بررسي آمار تجارت 
خارجي بخش كش��اورزي و صناي��ع غذايي در 3 
ماه منتهي به خرداد س��ال ۱39۷ و مقايسه آن با 
مدت مشابه س��ال هاي قبل پرداخته است. در اين 
گزارش اطاعات س��ال جاري با داده هاي ۶ س��ال 
گذش��ته )سال هاي 90 الي 9۶( مقايسه شده و در 
آن واردات محصوالت اساس��ي كشاورزي، صنايع 
غذايي، صادرات محصوالت عمده كشاورزي، صنايع 
غذايي و تراز تجاري سه ماهه نخست سال ۱39۷ و 

سال هاي قبل مورد مقايسه قرار گرفته است. 
مطاب��ق آمارها، در س��ه ماه منته��ي به خرداد 
سال ۱39۷، ميزان صادرات محصوالت كشاورزي 

و صنايع غذاي��ي ۲0۲۲ هزارتن و به ارزش ۱۵83 
ميليون دالر اس��ت، كه از نظ��ر وزن ۷.3 درصد و 
از نظ��ر ارزش ۱3.۶ درص��د كل صادرات كاالهاي 
غير نفتي كش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت. 
ميزان ارزش صادرات س��ه ماهه نخس��ت سال 9۷ 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۲.۲ درصد 
افزايش داش��ته و در مقايسه با كليه سال هاي قبل 
از آن باالتري��ن رقم بوده اس��ت. نتايج اين تحليل 
نش��ان مي دهد، اقام عمده ص��ادرات محصوالت 
كشاورزي ش��امل انواع ميوه هاي درختي به ارزش 
343 ميليون دالر و س��هم ارزش��ي ۲۱.۶ درصد، 
ان��واع س��بزيجات و محصوالت جاليزي )ش��امل: 
س��يب زميني، پياز و موس��ير، گوجه فرنگي و...( 

به ارزش 30۶ ميليون دالر و س��هم ارزش��ي ۱9.3 
درص��د، ش��ير و فرآورده ه��اي آن ب��ه ارزش ۱۶0 
ميليون دالر و سهم ارزشي ۱0.۱ درصد و زعفران 
۷۷.۵ ميليون دالر و س��هم ارزش��ي 4.9 درصد از 
كل ارزش صادرات محصوالت كش��اورزي و صنايع 
غذايي بوده اس��ت. جزييات روند صادرات اين نوع 
محصوالت نشان مي دهد؛ بيشترين ميزان صادرات 
به كشورهاي »عراق )۵3 درصد(، افغانستان )۱3.9 
درصد(، امارات متحده عربي )۶ درصد(، پاكس��تان 
)۵.۲ درص��د(، فدراس��يون روس��يه )3.9 درصد(، 
تركي��ه )۲.9درص��د(، آلم��ان )۲.۲ درصد( و هند 
)۲.۲ درصد( ب��وده، كه در مجم��وع 89.3 درصد 
كل ص��ادرات بخش كش��اورزي را بخود اختصاص 

داده اند. متوس��ط قيمت هر تن كاالهاي صادراتي 
بخش كش��اورزي ۷83 دالر بوده كه در مقايسه با 
متوسط قيمت هر تن كاالهاي صادراتي غير نفتي 
كشور )4۱۷ دالر( 88 درصد بيشتر است. متوسط 
ارزش گمركي ه��ر دالر محصوالت كش��اورزي و 
صنايع غذايي صادراتي در س��ه ماهه نخست سال 

9۷، 4۱۵۵0 ريال لحاظ شده است. 

 تراز تجاري محصوالت كشاورزي فصل بهار
مي��زان واردات محصوالت كش��اورزي و صنايع 
غذايي در اين مدت 4۷۲۲ هزار تن با ارزش ۲۵38 
ميليون دالر بوده كه ب��ه ترتيب از نظر وزن ۵۶.4 
درص��د و از نظ��ر ارزش ۲۲.۶ درص��د كل واردات 

كشور را شامل مي شود. ميزان ارزش واردات ۱۱.4 
درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل و ۱9.۶ درصد 
كمت��ر از س��ال 9۵ و ۷.۲ درصد كمتر از ميانگين 

سال هاي برنامه پنجم توسعه بوده است. 
مطابق آمارها، اق��ام عمده وارداتي محصوالت 
كش��اورزي و صنايع غذايي ش��امل ذرت به ارزش 
44۲ ميليون دالر و سهم ارزشي ۱۷.4 درصد، دانه 
سويا 3۷3 ميليون دالر و سهم ارزشي ۱4.۷ درصد، 
برنج به ارزش 3۷۵ ميليون دالر و س��هم ارزش��ي 
۱4.8 درصد، روغ��ن نباتي به ارزش ۱9۱ ميليون 
دالر و س��هم ارزش��ي ۷.۵ درصد، گوشت قرمز به 
ارزش ۱۷4 ميليون دالر و سهم ارزشي ۶.9 درصد، 
ان��واع ميوه ب��ه ارزش ۱4۷ ميليون دالر و س��هم 
ارزشي ۵.8 درصد، جو به ارزش ۱3۵ ميليون دالر 
و سهم ارزشي ۵.3 درصد و كنجاله دانه هاي روغني 
به ارزش ۱۱3 ميليون دالر و س��هم ارزش��ي 4.۵ 
درصد از كل ارزش واردات محصوالت كشاورزي و 
صنايع غذاي بوده كه در مجموع حدود ۷۷ درصد 
ارزش واردات بخش كش��اورزي را شامل مي شوند. 
متوسط قيمت هرتن كاالهاي وارداتي اين بخش در 
فصل بهار 9۷، برابر ۵3۷ دالر است، كه در مقايسه 
با متوسط قيمت هرتن كاالهاي وارداتي كل كشور 
)۱344 دالر( ۶0درصد كمتر است. متوسط ارزش 
گمركي ه��ر دالر محصوالت كش��اورزي و صنايع 
غذايي وارداتي 39۷40 ريال لحاظ گرديده است. 

داده هاي آماري اين تحليل نيز نش��ان مي دهد، 
كشورهاي عمده طرف معامله از نظر ارزش واردات 
محص��والت كش��اورزي و صنايع غذاي��ي از آنها به 
ترتيب ش��امل »هند 33۷، س��ويس 343، امارات 
متح��ده عربي ۱۷8، انگلس��تان ۱۶9، برزيل ۱4۱، 
هلند 88، پاكستان 8۱، فدراسيون روسيه ۷9، تركيه 
۷3، آلمان 38، مالزي 3۷ و چين 3۷ ميليون دالر« 
بوده كه سهم ارزشي هر يك از كشورهاي فوق الذكر 
از كل ارزش واردات محصوالت كش��اورزي و صنايع 
غذايي ب��وده كه حدود ۶3 درصد كل ارزش واردات 

كشورمان را به خود اختصاص داده اند. 
براس��اس نتاي��ج به دس��ت آم��ده، محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي در سه ماه نخست سال 
۱39۷، براب��ر منف��ي 9۵۵ ميلي��ون دالر بوده كه 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد بهبود 
يافته اس��ت )ارزش صادرات ۲۲.۲ درصد افزايش و 
ارزش واردات ۱۱.4 درصد كاهش داش��ته اس��ت( 
و در بي��ن س��ال هاي 90 الي 9۶ بعد از س��ال 9۵ 
كه منف��ي ۶9۵ ميليون دالر بوده، كمترين ميزان 
كس��ري تج��اري را به خود اختصاص داده اس��ت. 
همچني��ن مي��زان بارندگي طي 9 ماهه گذش��ته 
)9۶/۷/۱ ال��ي 9۷/3/3۱( ۱۶۶.۷ ميلي متر بوده كه 
در مقايسه با مدت مش��ابه سال قبل ۲۶.3 درصد 
كاهش و در مقايس��ه با بلندمدت )49 س��اله( نيز 

۲9.۷ درصد كاهش داشته است. 

نايب ريي��س اتاق بازرگان��ي ايران گفت: چه ش��ركت هاي 
كوچك و متوس��ط و چه ش��ركت هاي بزرگ ب��راي تجارت و 
تعامل اقتصادي نياز به زيرس��اخت دارند، ك��ه مهم ترين اين 
زيرس��اخت ها ارتباطات بانكي، حمل ونقل و بيمه است. پدرام 
س��لطاني در گفت وگو با پايگاه خبري ات��اق ايران، بر ضرورت 
نقش آفرين��ي بنگاه ه��اي كوچ��ك و متوس��ط در دوره جديد 
همكاري ه��اي بين الملل��ي اقتص��ادي تاكيد ك��رد و در عين 
حال از ضع��ف اين بنگاه ها در ايران س��خن گفت. او با تاكيد 
ب��ر ضرورت س��رمايه گذاري بنگاه هاي كوچك و متوس��ط در 
ايران، گفت: بنگاه هاي كوچك و متوسط در ايران بيش از 80 
درصد از بنگاه هاي صنعتي كش��ور را تشكيل مي دهند ونقش 
حائز اهميتي در اقتصاد كش��ور دارند. خوشبختانه اخيرا توجه 

بيشتري به نقش SMEها در ايران شده است. 
س��لطاني با تاكيد بر اهميت اين بنگاه ه��ا، بيان كرد: فضاي 
كسب وكار SMEهاي داخلي متاثر از سياست  گذاري هاي دولتي 
آسيب پذير شده و متاسفانه در سال هاي گذشته، سياست هاي 
دولتي به شدت به بنگاه هاي كوچك و متوسط آسيب وارد كرده 
است. او توضيح داد: وقتي صحبت از بنگاه هاي كوچك و متوسط 
در آلمان مي كنيم، اين بنگاه هاي كوچك در مقايسه با بنگاه هاي 
بزرگ مي توانند بيش از ۱ ميليارد دالر صادرات داش��ته باشند، 

اما با وجود اين بنگاه كوچك ناميده مي ش��وند. او افزود: اين در 
حالي اس��ت كه اندازه بنگاهي در ايران در مقايسه با كشورهاي 
توسعه يافته كوچك تر است. با همين رويكرد، SMEها در داخل 

ايران كوچك نگه داشته شده اند. 
نايب ريي��س اتاق بازرگان��ي ايران تصريح ك��رد: بنگاه هاي 
كوچك و متوسط موتور اشتغال هستند و تامين كننده صادرات 
كاالها و خدمات ويژه براي گروه هاي هدف به ش��مار مي روند. 
با اين حال چه شركت هاي كوچك و متوسط و چه شركت هاي 
بزرگ براي تجارت و تعامل اقتصادي نياز به زيرس��اخت دارند 
كه مهم ترين اين زيرس��اخت ها ارتباطات بانكي، حمل ونقل و 
بيمه است. در شرايطي كه با خروج امريكا از برجام شاهد فشار 
بر اقتصاد كش��ور هستيم و از طرفي اين سه زيرساخت فراهم 
نيست، شركت هاي بزرگ حاضر به همكاري با ايران نخواهند 
بود. س��لطاني ادامه داد: بنابراين تاش اي��ران براي مذاكره با 
اتحاديه اروپا اين اس��ت تا به مدلي براي حل مشكات موجود 
و تقويت زيرساخت ها دس��ت يابيم. او افزود: اگر زيرساخت ها 
فراهم ش��ود، شركت هاي كوچك و متوس��ط هم مي توانند از 
اين پلت فرم اس��تفاده كنند و اگر اين چنين نشود، روش هايي 
كوتاه مدت جايگزين خواهد شد كه از يك طرف هزينه ها را باال 

مي برد و از سوي ديگر با كاهش كارآيي همراه خواهد بود. 

عض��و هيات نماين��دگان اتاق تهران با بي��ان اينكه با تغيير 
مديران به جايي نمي رس��يم، گفت: تغيي��ر مهره هايي در بدنه 
اقتصادي دولت هرچند الزم اما در شرايط كنوني كافي نيست؛ 
چراك��ه بيش از تغيير افراد در پس��ت هاي مديريتي مختلف به 
تغيير رويكردها و سياس��ت هاي اقتصادي نياز داريم. به گزارش 
پاي��گاه خبري اتاق تهران، عباس آرگون افزود: اصاح رويكردها 
به تغيير اقتصادي مي انجامد نه تغيير افراد و اگر سياس��ت ها و 
رويكردهاي مديران جديد همان باشد كه مديران سابق با آن كار 
را پيش مي بردند. درواقع افراد تابع سياست ها هستند و نتيجه 
و خروجي آنچه از مديران سابق ديديم هم شرايط امروز است. 

او تصريح كرد: در كنار تغيير مديران به اصاحات ساختاري 
نياز داريم و اگر به رويكرد را عوض نكنيم، به تغييرات حداقلي 
مي رس��يم كه اصاحات موردنظر را به دست نمي دهد و شكل 
مسكن را براي اقتصاد پيدا مي كند. به گفته آرگون، از مصاديق 
مه��م در زمينه اثرگذاري سياس��ت هاي غل��ط و رويكردهاي 
اش��تباه مديران اصرار دولت بر نرخ 4 هزار و ۲00 تومان براي 
دالر و حذف بازار ثانويه ارز در ماه هاي گذشته بود. عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران اظهار كرد: دولت با وجود مخالفت بخش 
خصوصي و بدون توجه به مش��اوره هاي اي��ن بخش نرخي را 
براي دالر تعيين كرد كه با واقعيت هاي ارز در اقتصاد كش��ور 

فاصله يي قابل توجه دارد. اكن��ون براي مهار پيامدهاي ناگوار 
تصميم قبلي بايد بس��ياري از مولفه هاي ديگ��ر اقتصاد ايران 
را دس��تكاري ك��رد و تعادل اقتصاد را به ه��م ريخت. او تاكيد 
كرد: مش��كات امروز در اقتصاد ايران ناش��ي از عدم پذيرش 

واقعيت هاي اقتصاد است. 
به گفته آرگون، از ديگر مصاديق رويكردهاي اش��تباه دولت 
دس��توري عمل كردن به ويژه در مورد ش��اخص هاي اقتصادي 
اس��ت. از جمله آنها پايين نگاه داشتن دستوري نرخ تورم و ارز 
است در حالي كه اين نرخ ها تابع شرايط اقتصادي است نه تمايل 
مديران. او با بيان اينكه طي س��ال هاي گذشته تورم باالي ۵0 
درص��د را تجربه كرديم، گفت: نرخ ارز هم بايد متناس��ب با آن 
تغيير مي كرد اما نكرد؛ ارز در س��ال هاي بعد از اين ميزان تورم 

باالخره كاستي گذشته را جبران كرد. 
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اش��اره به سياست هاي 
دول��ت در زمين��ه نقدينگ��ي، گفت: رش��د فزاين��ده نقدينگي 
نگران كننده اس��ت اما سياس��ت هاي دولت به گونه اي ش��كل 
گرفته كه به نظر حساس��يت اين موض��وع را درك نمي كند. او 
افزود: اصاح نظام بانكي براي تشويق فعاليت هاي مولد از جمله 
اقداماتي است كه مغفول مانده و بيشتر واسطه گري كه عايدي 

براي اقتصاد ندارد، مورد توجه قرار مي گيرد.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد

تغيير رويكردها، شرط كارآمدي مديران جديد اقتصادي
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد

كوچك شمردن SMEها در ايران

مهم ترين مقاصد صادراتي محصوالت كشاورزی و صنايع غذايی ايران در سه ماهه نخست سال 1397
هند آلمان تركيه فدراسيون روسيه پاكستان امارات متحده عربي افغانستان عراق كشور

2.2 2.2 2.9 3.9 5.2 6 13.9 53 سهم 
)درصد(

مهم ترين مبادي واردات محصوالت كشاورزی و صنايع غذايی ايران در سه ماهه نخست سال 1397
هلند برزيل انگلستان امارات متحده عربي سوئيس هند كشور
3.5 5.5 6.6 7 13.5 13.3 سهم )درصد(
چين مالزي آلمان فدراسيون روسيه تركيه پاكستان كشور
1.4 1.4 1.5 3.1 2.9 3.2 سهم )درصد(
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7  جهان
 نخستين انتخابات

پساموگابه در زيمبابوه
گ�روه جهان| پن��ج ميليون راي دهن��ده واجد 
ش��رايط زيمبابوه دوش��نبه پاي صندوق هاي راي 
رفتن��د تا از مي��ان ۲۳ نامزد ف��ردي را به عنوان 
رييس جمه��وري آتي خود انتخ��اب كنند؛ با اين 
حال نهايتا گزينه ها به دو مورد مي رسد. به گزارش 
ايسنا، غايب بزرگ انتخابات دوشنبه رابرت موگابه 
سالخورده است كه نهايتا پس از حدود چهار دهه 
ب��ا اجبار ارتش و حزب خودش نوامبر گذش��ته از 
قدرت كنار رفت. اين رقابت در واقع ميان امرسون 
منانگاگوا ۷۵ ساله و نلسون چاميزا ۴۰ ساله است 

كه جزو نامزدهاي پيشتاز هستند. 
نظرس��نجي ها نش��ان مي دهد كه منان��گاوا با 
اختالف كمي از چاميزا رهبر »جنبش دمكراتيك 
تغيير« پيش اس��ت. راب��رت موگابه رييس جمهور 
سابق و بنيانگذار حزب حاكم زانو پي اف، گفته به 
رهبر كنوني اين حزب يعني منانگاوا راي نخواهد 
داد. موگابه مي گويد ك��ه منانگاوا با كودتاي عليه 
او به قدرت رس��يده است. موگابه، ۹۴ ساله گفته 
نمي تواند به كس��ي راي بدهد كه او را عذاب داده 
اس��ت. او ابراز اميدواري كرده م��ردم با راي خود 
دولت نظامي فعلي را كنار بزنند و دوباره ش��رايط 
به قدرت رس��يدن او را مهيا كنند. از نگاه موگابه، 
تنه��ا نام��زد قابل اعتم��اد اي��ن دوره از انتخابات 

نلسون چاميزا، رهبر مخالفان است. 
در مقابل منانگاوا رييس سابق خودش را متهم 
كرده كه با حزب مخالف تباني كرده است. امرسون 
منانگاوا كه از همراه��ان نزديك موگابه در جنگ  
براي اس��تقالل زيمبابوه بود، وعده اشتغال زايي و 
اصالحات در اقتصاد داده اس��ت. نلس��ون چاميزا 
ه��م گفت��ه زيرس��اخت هاي اقتصادي كش��ور را 
بازس��ازي مي كند. اما برخي از وعده هاي او بسيار 
بلندپروازانه تعبير ش��ده است؛ از جمله راه اندازي 
قطارهاي سريع الس��ير و ميزباني المپيك. چاميزا 
از ۲۵ س��الگي نماينده پارلمان ب��وده و اگر پيروز 
اين انتخابات شود، جوان ترين رييس جمهور تاريخ 
زيمبابوه خواهد شد. موگابه كه در جريان مبارزات 
براي اس��تقالل زيمبابوه )رودزياي سابق( رهبري 
گروه��ي از چريك ه��اي مخالف حكوم��ت را در 
دس��ت داشت، پس از استقالل اين كشور در سال 
۱۹۸۰ تا نوامبر س��ال گذشته ميالدي ۳۷سال در 
سمت هاي نخست وزير و رييس جمهوري قدرت را 

در اين كشور در دست داشت. 

موافقت سعودي ها با فروش 
ارزان  برق به عراق

عربس��تان س��عودي ب��ا اح��داث يك ني��روگاه 
خورش��يدي و ص��ادرات برق ب��ه عراق ب��ا قيمتي 
ارزان  موافقت كرد. به گزارش بلومبرگ، س��خنگوي 
وزارت برق عراق گفته اين توافق شامل احداث يك 
نيروگاه ۳۰۰۰ مگاواتي در عربس��تان س��عودي در 
مدت يكس��ال از امضاي توافق است. عراق برق را به 
قيمت ۲۱دالر به ازاي هر مگاوات ساعت از عربستان 
س��عودي خريداري خواهد كرد. اين رقم معادل يك 
چهارم پولي اس��ت كه بغداد ب��راي واردات به ايران 
پرداخت مي كرد. عراق ماه جاري شاهد اعتراض هاي 
گس��ترده يي نس��بت به بيكاري و خدمات عمومي 

نامناسب از جمله كمبود برق و آب بود. 

كاهش رتبه اعتباري قطر
موسس��ه رتبه بن��دي »اس اندپ��ي« رتب��ه اعتباري 
ريس��ك هاي اقتصادي قط��ر را كاه��ش داد. به گزارش 
عرب نيوز، اين موسسه چشم انداز اقتصاد قطر را منفي تر 
ارزيابي كرده و گفته قطر ممكن است در صورت تشديد 
محاصره و تحريم ها با مشكالت مالي و اقتصادي بيشتري 
روبرو ش��ود. اين موسس��ه اعالم كرده، به دليل فشارهاي 
عربستان و متحدانش، خروج سرمايه از بخش هيدروكربن 
قطر محسوس بوده است. همچنين اين امكان وجود دارد 
كه اگ��ر عملكرد خارجي بخش مال��ي قطر ضعيف تر از 

پيش بيني ما باشد، اين رتبه باز هم كاهش يابد. 

پاكستان به دنبال كمك 
12ميليارد دالري »آي ام اف«

يك مقام پاكستاني اعالم كرده كه عمران خان رهبر 
حزب پيروز در انتخابات اين كشور به محض تشكيل 
دول��ت درنظر دارد كمك مالي بزرگ��ي را از صندوق 
بين المللي پول )آي ام اف( درخواس��ت كند. فايننشال 
تايمز نوشته، دريافت چنين وامي از صندوق بين المللي 
پول قطعا سياس��ت هاي رياضت اقتص��ادي موردنظر 
اين نهاد مالي را در پاكس��تان در پي خواهد داش��ت. 
عمران خان وعده ايجاد ۱۰ميليون شغل، ساخت پنج 
ميليون واحد مس��كوني براي م��ردم بي بضاعت، ارائه 
يارانه به كشاورزان و افزايش منابع پولي خزانه دولت را 
به مردم داده كه با توجه به اوضاع اقتصادي پاكستان، 

تحقق شان چالشي بزرگ به شمار مي رود. 

 توسعه روابط »باكو«
و »اتحاديه اروپا«

رييس جمه��وري آذربايجان گفت��ه روابط باكو و 
اتحاديه اروپا با موفقيت توس��عه مي يابد. به گزارش 
آذرتاج، الهام علي اف در ديدار با تگيوو كالر نماينده 
ويژه اتحاديه اروپا در امور قفقاز جنوبي و هيات همراه 
امضاي توافقنامه اولويت هاي همكاري ميان جمهوري 
آذربايجان و اتحاديه اروپا را مهم توصيف كرده است. 
نماينده ويژه اتحاديه اروپا دوش��نبه در قالب س��فر 
منطقه يي وارد باكو ش��د. در اين ديدار، چش��م انداز 
روابط جمهوري آذربايجان و اتحاديه اروپا، راهكارهاي 
حل مناقشه قره باغ، توس��عه همكاري در حوزه هاي 

بازرگاني، حمل و نقل و گردشگري بررسي شد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

فصل آغاز گفت وگوهاي مستقيم طالبان و امريكا

بن بست سياسي صلح افغانستان خواهد شكست؟
گروه جهان|

گفت وگوهاي اخي��ر امريكا با طالبان ثمربخش 
گزارش ش��ده اس��ت. برخي مناب��ع آگاه از وجود 
نش��انه هاي بس��يار مثبت در گفت وگوهاي هفته 
گذشته نمايندگان اياالت متحده و طالبان در قطر 
خبر داده اند. اين منابع همچنين گفته اند دو طرف 

بر سر ادامه مذاكرات به توافق رسيده اند. 
به گزارش يوروني��وز، يك مقام  طالبان هم اين 
ديدار را مثبت ارزيابي كرده و گفته نشست دوحه 
در فضايي دوس��تانه برگزار شده است. او همچنين 
گفته مذاكرات بدون حضور دولت كابل انجام شده 
اس��ت. به گفته او در اين مذاك��رات طرفين درباره 
پيش��نهادي گفت وگ��و كردن��د كه بر اس��اس آن 
نيروه��اي طالبان مي توانند بدون آنكه مورد حمله 
قرار گيرن��د در دو واليت آزادانه رفت و آمد كنند. 
اين پيش��نهادي اس��ت كه كابل پيش��تر رد كرده 
بود. دو طرف همچنين درب��اره حضور نمايندگان 
طالب��ان در دولت افغانس��تان گفت وگ��و كرده اند. 
مقام مذاكره كننده طالب��ان به رويترز گفته: »تنها 
درخواس��ت امريكايي ها اين بود پايگاه هاي نظامي 

آنان در افغانستان حفظ شود.«
دي��دار نماين��دگان امريكا و طالب��ان در حالي 
برگزار مي ش��ود كه براي نخستين بار پس از جنگ 
۱۷ ساله، يك توافق آتش بس سه روزه به مناسبت 
عيد فطر در ماه گذش��ته اجرايي شد. اشرف غني 
رييس جمهوري افغانستان، در آن زمان تالش كرد 
تا اين آتش بس را تمديد كند، اما طالبان نپذيرفت. 
روزنامه هشت صبح افغانستان درباره مذاكرات 
طالبان و امريكا در قطر نوشته، جنگ افغانستان در 
حال حاضر در مرحله يي قرار دارد كه به آن بن بست 
اس��تراتژيك مي گويند. در بن بست استراتژيك دو 
ط��رف مي توانند ب��ه همديگر ضرب��ه  كاري بزنند، 
ول��ي هيچ طرف��ي نمي تواند طرف مقاب��ل را نابود 
كند. نيروهاي امنيتي افغانس��تان ك��ه از حمايت 
استراتژيك ناتو و اياالت متحده برخوردارند، توانايي 
حفظ شهرها، شاهراه ها، مراكز واليات و مناطق پر 
جمعيت را دارند، اما به هيچ وجه نمي توانند طالبان 
را از روس��تاهايي ك��ه اين گروه كنت��رل مي كند، 
بي��رون برانند. طالب��ان هم مي توانند در ش��هرها 
حمله هاي انتحاري انجام دهند،  اما قادر به تسخير 

شهرها نيستند. اين وضعيت مصداق يك بن بست 
استراتژيك است. 

امريكايي ها با اعالم اس��تراتژي جديد در ۲۰۱۷ 
تالش كردند اين بن بست را به سود نيروهاي امنيتي 
افغانس��تان تقويت كنند. نيويورك تايمز نوشته كه 
امريكايي ها به وزارت دفاع افغانستان توصيه كرده اند 
نيروهاي امنيتي افغانس��تان را از مناطق روستايي 
كم اهميت��ي ك��ه در آن طالبان نف��وذ دارند، خارج 
كند و در عوض به تقويت كمربند امنيتي ش��هرها، 
 شاهراه ها، مراكز واليات و مناطق پر جمعيت بپردازد. 
خروج از مناطق روستايي اي كه اهميت استراتژيك 
ندارد به نيروهاي امنيتي افغانستان فرصت مي دهد 

تا مواضع خود را تقويت كنند. 
هش��ت صبح افغانستان مي نويس��د: شرايط در 
۱۹۸۹ نيز همين  بود. در آن سال، نيروهاي شوروي 
خاك افغانس��تان را ترك كردند و ارتش حكومت 
دكتر نجيب هم به توصيه ژنرال هاي روس��ي عمل 

كرد و بسياري از مناطق روستايي را به چريك هاي 
مخال��ف وانهاد. ارت��ش دكتر نجي��ب حتي مراكز 
برخي از والي��ات از جمله واليت كنر را ترك كرد. 
نيروه��اي ش��وروي حتي هنگام حضورش��ان هم، 
جغرافياي افغانس��تان را به دو بخش اس��تراتژيك 
و غير اس��تراتژيك تقسيم كرده بودند و هدف اين 
بود كه نيروهاي امنيتي بدون صرف پول هنگفت و 
تلفات سنگين  بتوانند شهرها، شاهراه ها و مناطق پر 

جمعيت را حفظ كنند. 
شهرها،  ش��اهراه ها، مناطق پرجمعيت و مراكز 
والي��ات در افغانس��تان اهميت سياس��ي دارد. هر 
نيرويي كه اين مناط��ق را اداره كند، مي تواند ادعا 
كند كه دولت افغانستان را در دست دارد. بسياري 
از مناطق روس��تايي اهميت سياسي قابل توجهي 
ندارند. ام��روز هم هدف از خروج نظامي از مناطق 
روس��تايي، تحكيم كمربن��د امنيتي مناطق تحت 
كنترل دولت و در س��طح كالن تحكيم بن بس��ت 

نظامي به سود دولت افغانستان است. بُعد سياسي 
جنگ ه��م به بن بس��ت رس��يده اس��ت. طالبان 
مي گويند كه تنها حاضر به مذاكره با امريكا هستند. 
اين گ��روه مي گويد كه جنگ آنان ب��ا امريكا آغاز 
شده و مي خواهند مشكل خود را با اين كشور حل 
كنند. روشن اس��ت كه هدف اصلي طالبان كسب 
مشروعيت بيش��تر و امتيازگيري از امريكاست. در 
اين ميان پاكس��تان هم به عن��وان متحد طالبان 
ت��الش مي كند طالبان با امريكايي ها مذاكره كنند 

تا دولت افغانستان را به حاشيه ببرد. 
موضع امريكا هم در گذشته اين بود كه طالبان 
با كاب��ل مذاكره كن��د و به توافق برس��د. موضع 
حكومت افغانس��تان هم اين است كه طالبان بايد 
ب��ا كابل گفت وگو كنند. رييس جمهور غني فوريه 
امس��ال اعالم كرد كه حكومت افغانس��تان حاضر 
اس��ت با طالبان همچون نيروي مشروع و مستقل 
وارد مذاكره ش��ود، اما طالبان نپذيرفتند. حاال به 

نظر مي رس��د امريكايي ها با آغ��از گفت وگوهاي 
غيررس��مي  تالش مي كنند بن بس��ت سياسي را 
بش��كنند و راهي براي مذاكرات س��ه جانبه كابل، 

 طالبان و امريكا بيابند. 
ارزياب��ي ژنرال هاي ناتو هم اين اس��ت كه ديگر 
شكست بُن بست نظامي امكان ندارد. تجربه  دولت 
اوباما نش��ان داد كه امريكا و ناتو به لحاظ سياسي و 
مالي قادر نيس��تند در بلندمدت يك نيروي بزرگ 
نظامي را در افغانس��تان مس��تقر كنند و بن بست 
نظامي را به س��ود حكومت افغانس��تان بش��كنند. 
نهادهاي امنيتي افغانس��تان هم هنوز خيلي جوان 
هس��تند و نمي توانن��د همچون نيروه��اي نظامي 
همسايه، از پس گروه هاي شورشي برآيند. شايد به 
همين دليل اس��ت كه اعضاي ناتو از جمله امريكا 
ترجيح داده اند بن بست نظامي را در داخل تحكيم 
كنند و تالش هاي ش��ان را براي شكس��ت بن بست 
سياس��ي افزايش دهند. چيزي كه در گام نخست 
براي امريكا اهميت دارد، اين است كه طالبان رابطه 
خود را با افراط گرايي تروريستي قطع كند. حكمتيار 
همين كار را كرد. حكمتيار در س��ال هاي نخست 
تشكيل نظم سياسي جديد در افغانستان، با القاعده 
رابطه داش��ت و در مصاحبه هايش از هم نشيني با 
بن الدن و سليمان ابوغيث سخنگوي القاعده حرف 
م��ي زد،  اما پس از مذاكره با كابل، جامعه  جهاني را 
متقاعد كرد كه ديگر با افراطي گرايي جهاني رابطه 

سازماني و فكري ندارد. 
مورد ديگري كه براي جهان و افغانس��تان مهم 
است، اين است كه طالبان از داعيه »امارت« دست 
ب��ردارد،  خش��ونت را كنار بگذارد و نظم سياس��ي 
دموكراتي��ك،  رقابتي و غير انحص��اري را بپذيرد. 
روش��ن اس��ت كه طالبان هم در آغاز با بيشترين 
خواس��ت ها پاي ميز مذاكره مي آيد اما طرف هاي 
درگير در جريان مذاكرات با جدي شدن گفت وگوها 
 امتي��از مي دهند. آنچه نبايد نادي��ده گرفت اتحاد 
طالبان و ارتش پاكس��تان اس��ت. ارتش پاكستان 
رهب��ران طالبان را در خاك اين كش��ور جا داده و 
هيچ نيرويي به رهبران طالبان در قلمرو پاكستان 
دسترس��ي ندارد. در اين شرايط بدون اعمال فشار 
به رهبري طالبان، بعيد اس��ت كه طالبان پاي ميز 

مذاكره امتياز بدهد. 

تهديد به تعطيلي دولت امريكا براي سومين بار در سال جاري 

ريسك سياسي ترامپ براي جمهوري خواهان
گروه جهان|

رييس جمه��وري امري��كا تنها يك م��اه مانده 
ب��ه انتخاب��ات ميان دوره يي كنگ��ره تهديد كرده 
در صورت��ي ك��ه دموكرات ه��ا از راي دادن ب��ه 
پيشنهاداتش در زمينه مهاجرت از جمله ساخت 
دي��وار مرزي مي��ان اي��االت متح��ده و مكزيك 
خودداري كنند، دولت را تعطيل خواهد كرد. اين 
سومين بار در سال جاري ميالدي است كه ترامپ 

كنگره را به تعطيلي دولت تهديد مي كند. 
به گ��زارش رويت��رز، بودجه دول��ت در پايان 
س��پتامبر به پايان مي رس��د و ترامپ در شرايطي 
تهديد ك��رده دولت را تعطي��ل مي كند كه بيش 
از دموكرات ه��ا، جمهوري خواه��ان نگران تبعات 
سياسي چنين اقدامي آن هم در آستانه انتخابات 

ميان دوره كنگره هستند. 
هرچن��د جمهوري خواهان كنت��رل كنگره را 
در دس��ت دارند، اما اختالف��ات ميان ميانه روها و 
محافظه كاران اين حزب مانع از تصويب اصالحات 
موردنظر ترامپ ش��ده اس��ت. هفته گذشته طرح 
مهاجرتي محافظه كاران نتوانس��ت راي الزم براي 
تصوي��ب را از كنگره كس��ب كن��د. ترامپ براي 
ساخت ديوار در مرز جنوبي با مكزيك درخواست 
۲۵ ميلي��ارد دالر بودجه كرده ب��ود. او همچنين 
گفته امريكا بايد از ش��ر التاري خالص شود و به 
نظامي برس��د كه مهاجرت به اين كشور بر اساس 
شايستگي صورت پذيرد. ترامپ كه خواستار توقف 
آزاد كردن مهاجران غيرقانوني در امريكا به جز در 

م��وارد حضور آنها در دادگاه اس��ت، در تويتترش 
نوشته: »مي خواهيم افراد برجسته وارد كشورمان 
ش��وند.« توئيت رييس جمهوري امريكا چند روز 
پ��س از دي��دار وي با پ��ل راي��ان رييس مجلس 
نماين��دگان امريكا، و ميچ مك كانل رهبر اكثريت 

سنا، منتشر شده است. 
مك كانل هفته  گذشته گفته بود دولت امريكا 
تعطي��ل نخواه��د ش��د. وي در عين ح��ال گفته 
ب��ود موضوع تامين منابع مال��ي مرزي تا پيش از 
انتخابات ميان دوره يي ماه نوامبر قابل حل نيست. 
س��ال مالي دولت فدرال در ۳۰ سپتامبر به پايان 
مي رسد و قانون گذاران اين كشور نيز بخش عمده 
ماه اوت را س��رگرم كمپين ه��اي انتخاباتي خود 
براي راي گي��ري ميان دوره يي نوامبر خواهند بود. 
اين بدان معني اس��ت كه كنگ��ره امريكا فرصت 
زيادي ب��راي پرداختن به اليحه مهاجرتي ترامپ 
تا قبل از پايان س��ال مالي ندارند. آسوشيتدپرس 
نوش��ته: »تعطيلي دولت امريكا در روز اول س��ال 
مالي جديد )اول( اكتبر در واقع به معني پذيرش 
ريسك باالي سياسي از سوي ترامپ است، چون 
م��اه پس از آن قرار اس��ت انتخابات ميان دوره يي 
كنگ��ره برگزار ش��ود و اين بدان معني اس��ت كه 
كنت��رل جمهوري خواه��ان هم در س��نا و هم در 
مجلس نمايندگان در معرض خطر قرار مي گيرد.«

جمهوري خواهان مجلس نمايندگان در ماه جاري 
ميالدي با اليحه پنج ميليارد دالري براي س��اخت 
ديوار مورد نظر ترامپ در سال آينده موافقت كردند 

كه رقمي قابل توجه اس��ت. دموكرات ها نيز با آنكه 
مدت ها با تامين مالي ساخت ديوار يادشده مخالف 
بودند، اما نتوانس��تند مانع از راي آوردن آن ش��وند. 
توئيت ترامپ چند روز پس از آن منتش��ر ش��د كه 
مقام هاي رسمي دولت امريكا اعالم كردند ۱۸۰۰نفر 
از كودكان��ي كه در مرز امري��كا و مكزيك از والدين 

خود جدا شده بودند، بار ديگر به هم پيوسته اند. 

 جنگ لفظي با نيويورك تايمز 
دونال��د ترامپ چند س��اعت پ��س از تهديد به 
تعطيلي دولت امريكا، وارد يك جنگ لفظي با نشريه 
نيويورك تايمز شد. اين درگيري زماني آغاز شد كه 
رييس جمهوري امريكا دوش��نبه اع��الم كرد ديدار 
بس��يار خوب و جالبي با ناشر نيويورك تايمز داشته 
و بيشتر وقت درباره حجم گسترده اخبار خبر جعلي 

در رسانه ها صحبت كرده است. 
پ��س از اي��ن توييت بود ك��ه نيوي��ورك تايمز 
بيانيه يي منتش��ر و اعالم كرد مي خواهد به نحوه يي 
كه رييس جمهور امريكا اين مكالمه را توصيف كرده 
پاس��خ بدهد. آرتور گرگ س��الزبرگر در اين بيانيه 
گفت كه مالقات ب��ا ترامپ را به اين دليل پذيرفته 
كه نگراني عميق خود را از ش��عارهاي ضد رسانه او 
مطرح كند. سالزبرگر گفته به رييس جمهور امريكا 
گفته كه اصطالح خبر جعلي، غيرواقعي و مضر است 
و او بس��يار نگران اس��ت كه ترامپ روزنامه نگاران را 
دش��من مردم مي نامد. او همچنين به ترامپ گفته 
اين مس��اله به خصوص در كش��ورهاي ديگر بيشتر 

صادق  است و شعارها و لفاظي هاي سياسي ترامپ به 
برخي حكومت ها بهانه يي براي سركوب خبرنگاران و 

روزنامه نگاران داده است. 
نيوي��ورك تايم��ز در بياني��ه خ��ود آورده كه از 
رييس جمهور امريكا نخواسته از انتقاد از اين روزنامه 
دست بردارد اما از او خواسته موضع كلي خود را در 
قبال روزنامه نگاري را بازنگري كند: سالزبرگر گفته: 
»به او هشدار دادم اگر جان كسي را در معرض خطر 
قرار ده��د، آرمان هاي دموكراتيك م��ردم امريكا را 
مخدوش مي كند و باعث تباهي يكي از بزرگ ترين 
صادرات كشور ما مي شود: پايبندي به آزادي بيان و 

رسانه هاي آزاد.«
ترام��پ پس از بيانيه ناش��ر نيوي��ورك تايمز در 
توييتي نوش��ت كه رس��انه ها به خاطر نفرت از او به 
جنون رسيده اند. رييس جمهوري امريكا همچنين بار 

ديگ��ر خبرنگاران را به نگارش خبرهاي بد حتي در 
مورد دستاوردهاي خيلي خوب دولتش متهم كرد و 
نوش��ت: »اجازه نمي دهم كه كشور بزرگ ما توسط 
افرادي كه از ترامپ منتفرند و ضد من هس��تند، در 
صنعت رو به مرگ روزنامه نگاري فروخته شود. اصال 
مهم نيست كه آنها چقدر تالش مي كنند تا مسائل را 
از مسير اصلي منحرف كنند. كشور ما تحت رهبري 

من به پيشرفتي بزرگ دست مي يابد.«
ترامپ فوريه س��ال گذش��ته هم نيويورك تايمز، 
ان بي سي، اي بي س��ي و س��ي ان ان را دشمن مردم 
امريكا لقب داد. ماه پيش وقتي جدا كردن كودكان 
مهاجران از والدينشان در مرز امريكا براي مدتي در 
صدر اخبار اصلي رسانه ها قرار گرفت او از اين عبارت 
دوباره استفاده كرد. او به انتقادها از ديدارش با پوتين 

هم همين واكنش را داد.

 انتخابات ناعادالنه دليل
تحريم هاي امريكا عليه كامبوج

 فساد عامل بركناري 21 مقام
ارشد جهان در 5 سال اخير

دعوت تركيه از روسيه، فرانسه و آلمان 
براي گفت وگو درباره سوريه

گروه جهان|
 ب��ا پايان انتخابات پارلماني كامبوج و پيروزي ح��زب حاكم، امريكا نه تنها اعتبار 
انتخابات را زير سئوال برد، بلكه اعالم كرد تحريم هايي را عليه اين كشور اعمال خواهد 
ك��رد. بزرگ ترين ح��زب مخالف دولت پيش از انتخابات منحل ش��د و پيروزي حزب 
نخس��ت وزير از نگاه بس��ياري قابل پيش بيني بود. در پي ابقاي هون سن نخست وزير 
كامبوج، در اين مقام و اعالم پيروزي حزب حاكم »مردم« در انتخابات، امريكا از تحريم 
كامبوج با اقداماتي نظير محدوديت ارائه ويزا براي برخي دولتي ها خبر داد. اش��پيگل 
نوشته، ابقاي هون سن در مقام نخست وزيري جاي تعجب ندارد چرا كه در انتخاباتي 
بدون گزارش دهي آزاد و پس از ممنوعيت فعاليت بزرگ ترين حزب مخالف، طبيعي بود 
كه حزب حاكم حدود ۱۰۰ كرسي از مجموع ۱۲۵ كرسي پارلمان را به دست بياورد. 
سخنگوي كاخ سفيد گفته، اين رأي گيري نشان دهنده آراي واقعي مردم كامبوج نيست. 
كاخ س��فيد همچنين ابقاي هون سن در مقام نخس��ت وزيري را شكست دموكراسي 
خوانده اس��ت. هون سن ۳۳ سال اس��ت كه زمام امور كامبوج را در دست دارد. دولت 
كامبوج بيانيه كاخ س��فيد را رد كرده و آن را تالش��ي براي ارعاب اين كش��ور خوانده 
است. با اين حال مو سوشوا معاون رييس حزب نجات ملي كامبوج، بزرگ ترين حزب 
مخالف دولت كه درست پيش از انتخابات ممنوع اعالم شد، گفته كامبوج اكنون يك 
ديكتاتوري كامل است. كم سوخا رهبر اين حزب كه پيش از انتخابات به خيانت به وطن 
متهم شد اكنون در زندان به سر مي برد. گفته شده، به طور رسمي ۱۹ حزب در انتخابات 
شركت كردند كه خيلي از آنها كمي پيش از انتخابات تاسيس شدند. به عالوه، منتقدان، 
دولت را به ترساندن رأي دهندگان متهم كرده اند؛ به ويژه كه اپوزيسيون از مردم خواسته 

بود، انتخابات را تحريم كنند. بيش از هشت ميليون نفر در انتخابات شركت كردند. 

گروه جهان| 
در پنج س��ال گذشته ۲۱ نفر از مقام هاي كش��ورهاي جهان پيش از پايان يافتن 
مهلت سمت هايش��ان به دليل فساد بركنار ش��ده اند. به گزارش فارن پاليسي، پديده 
فس��اد به يكي از جريان هاي قابل توجه و روز افزون تبديل ش��ده اس��ت كه دامنگير 
مقام هاي سياس��ي كش��ورها ش��ده و آنها را از قدرت كنار مي زند. تنها در شش ماهه 
گذشته مقام هاي بلند پايه شش كشور از جمله ارمنستان، مالزي، پرو، آفريقاي جنوبي، 
اسلواكي و اسپانيا به دليل فساد، از قدرت كنار گذاشته شده اند. همچنين در پنج سال 
گذش��ته اتهام فس��اد باعث تغيير ۱۰درصد از رهبران جهان شده است به طوري كه 
۲۱ نفر از س��ران كشورهاي جهان پس از انجام تحقيقات درباره آنها سلب صالحيت 
ش��ده و از س��مت هاي خود بركنار ش��ده اند.  در اين گزارش آمده، اتهام هايي كه اين 
مقام ها با آن روبرو بوده اند از سبك همانند متهم كردن نخست وزير ايسلند به داشتن 
حساب هاي مالي در خارج از اين كشور تا سنگين همانند سوءاستفاده از قدرت براي 
منافع شخصي بوده است. افشا شدن اسناد پانامايي در سال ۲۰۱6 و تحقيقات درباره 
فس��اد در برزيل رسوايي هاي سياسي بسياري در كشورهاي جهان به بار آورده است. 
اتهام فساد باعث شده تا بسياري از سران كشورها كه در قدرت بودند مورد بازخواست 
قرار گيرند همانند نجيب عبدالرزاق نخست وزير مالزي. مقاهاي بلند پايه و احزاب حاكم 
آرژانتيني، كاستاريكا، هند، نيجريه، سيرالئون، سريالنكا، بنين و غنا نيز با اتهام هايي 
مواجه ش��دند. حتي در كشورهايي كه سياستمداران آنها از اتهام فساد تبرئه شدند از 
جمله هندوراس، مالت و جمهوري چك، موجي از اعتراض ضد فساد در اين كشورها 
برانگيخته شد. فارن پاليسي نوشته، موضوع فساد امروز به يكي از داليل عمده تغييرات 

سياسي در جهان تبديل شده  است. 

گروه جهان| 
رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، از س��ران برخي كش��ورها خواسته در 
كنفرانسي در ارتباط با آينده سوريه در روزهاي آغازين سپتامبر در تركيه شركت كنند. 

دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت متحده، اما در اين نشست شركت نخواهد كرد. 
به گزارش دويچه وله، تركيه در نظر دارد در كنفرانس��ي در روز هفتم س��پتامبر 
در اس��تانبول در حضور نمايندگان روسيه، فرانس��ه و آلمان اوضاع سوريه و آينده 
آن را بررسي كند. رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، گفته در اين ديدار 
اقدامات احتمالي مشترك اين كشورها در رابطه با سوريه بررسي خواهند شد. آنگال 
مركل صدراعظم آلمان، هفته گذشته در برلين در نشستي با حضور سرگئي الوروف 
وزير امور خارجه روس��يه، ژنرال والري گراس��يموف، رييس كنوني ستاد مشترك 
نيروهاي مس��لح اين كش��ور و هايكو ماس، وزير امور خارجه آلمان، ش��ركت كرد. 
آنها عمدتا درباره اوضاع س��وريه گفت وگو كردند. مقامات روس��يه گزارش داده اند 
كه در نشست يادشده از جمله درباره پيش شرط هايي براي بازگشت پناهجويان و 
همچنين فرايند برقراري صلح در سوريه گفت وگو شده است. نشست برلين در حالي 
برگزار شد كه سرگئي الوروف و ژنرال والري گراسيموف پيشتر با بنيامين نتانياهو 
نخس��ت وزير اس��راييل، و امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، در همين مورد 
گفت وگو كرده بودند. روسيه در جنگ داخلي در سوريه از بشار اسد رييس جمهوري 
سوريه، حمايت مي كند. تركيه اما در اين جنگ به شورشيان مخالف بشار اسد ياري 
رسانده است. چندي پيش بشار اسد اعالم كرد كه در نظر دارد به ادلب، در شمال 
باختري سوريه كه مركز شورشيان اين كشور است حمله كند و اين شهر را از دست 

شورشيان و تروريست ها خارج كند. 
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 سند ويژه »تراريخته«

تدوين مي شود
دبير ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي وفناوري 
رياس��ت جمهوري با بيان اينكه فناوري هاي جديد را به 
بخش كش��اورزي نفوذ مي دهي��م، از حمايت از چندين 
فناوري هاي پژوهش��گاه بيوتكنولوژي كشاورزي و نهايي 

شدن قراردادهاي آن در ماه هاي آتي خبر داد. 
به گزارش ايسنا، مصطفي قانعي در حاشيه بازديد از 
پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي، اظهار كرد: پژوهشگاه 
بيوتكنولوژي كشاورزي قادر به حل بسياري از مشكالت 
غذايي و حوزه كش��اورزي اس��ت و وظيفه ستاد توسعه 
زيس��ت فناوري در قبال فناوري هاي جديد اين است كه 
اين فناوري ها را در صنعتي كه امروز بخش كشاورزي با 

آن مواجه است، نفوذ دهد. 
وي افزود: ستاد توسعه زيست فناوري با حمايت از سه 
تا چهار مورد از فناوري هاي حوزه كشاورزي، بين بخش 
خصوصي و اين پژوهشگاه به عنوان واسط اقدام مي كند. 
به گفته قانعي، قرارداد اين فناوري ها تا يك ماه آينده 
آماده و تا س��ه م��اه ديگر نهايي خواهد ش��د و چنانچه 
اين فناوري ها به نتيجه برس��د، مي توانيم ش��اهد تحول 
خوبي در بحث كش��اورزي باش��يم. دبير س��تاد توسعه 
زيست فناوري معاونت علمي در خصوص رويكرد ستاد در 
زمينه محصوالت تراريخته نيز بيان كرد: هيچ ابهامي در 
قوانين موجود كشور در اين حوزه وجود ندارد؛ اما اجرايي 
شدن يا نش��دن آن به تصميم مسووالن اجرايي مرتبط 
اس��ت. وي در عين حال از اقدام��ات در حال انجام براي 
تدوين س��ند ويژه در حوزه تراريخت��ه در آينده خبر داد 
و عنوان كرد: بعد از تهيه س��ند آن، موضوع تراريخته در 
شوراي عالي انقالب فرهنگي مورد بررسي قرار مي گيرد. 
دبير ستاد توسعه زيست فناوري همچنين اظهار كرد: 
با توجه به تالش هاي پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي 
براي سهيم شدن در توليد ناخالص ملي كشور از طريق 
تجاري س��ازي محصوالت و فناوري ها، به نظر مي رس��د 
االن زمان آن فرا رس��يده كه در اي��ن زمينه نقش خود 
را ايفا كني��م. وي به حمايت از دس��تاوردهاي محققان 
در حوزه هاي مختلف بيوتكنولوژي كش��اورزي از سوي 
صندوق حمايت از س��رمايه گذاري زيست فناوري اشاره 
كرد و گفت: س��تاد توسعه زيس��ت فناوري آمادگي الزم 
براي كمك به تجاري سازي محصوالت را دارد و در همين 
زمينه، قراردادها و تفاهم نامه مختلفي با بخش خصوصي 
و فعاالن حوزه كشاورزي و مواد غذايي امضا شده است. 

نيراعظ��م خ��وش خلق س��يما، رييس پژوهش��گاه 
بيوتكنول��وژي كش��اورزي نيز در اين نشس��ت با تقدير 
از حماي��ت و همراهي س��تاد توس��عه زيس��ت فناوري، 
دس��تاوردهاي پژوهشگاه در سال گذش��ته و چشم انداز 

آينده را در بخش هاي مختلف تحقيقاتي تشريح كرد. 
وي گف��ت: دانش فني توليد نانوس��يليكا از كلش و 
سبوس برنج، توليد كود زيستي برپايه استرپتومايسس، 
دانش فني كشت و توليد گياهان شورپسند )ساليكورنيا(، 
دانش فني توليد فرموالسيون جديد پروبيوتيك گياهي 
مبتني بر س��ويه هاي بومي قارچ تريكودرما، دانش فني 
توليد ش��ير تخميري فراس��ودمند و پروبيوتيك، دانش 
فني سالم س��ازي و تكثير انبوه ارقام و پايه هاي درختان 
باغي مهم كشور و فناوري توليد نهال ارقام تجاري خرما 
و دانش فن��ي توليد ميني تيوبر س��يب زميني از جمله 
دستاوردهاي پژوهشگاه در سال گذشته به شمار مي رود. 
وي افزود: بر اس��اس پيش بيني هاي انجام ش��ده، بر 
اساس چشم انداز پژوهشگاه، تا سال 1400، تجاري سازي 
40 محص��ول و ثب��ت 15 اخت��راع بين الملل��ي نيز در 

دستوركار قرار دارد. 
خوش خلق سيما با اشاره به بازار جهاني بيوتكنولوژي 
كش��اورزي تا س��ال 2017 اظهار كرد: گردش مالي بذر 
تراريخته س��االنه حدود 20 ميليارد دالر است و اين در 
حالي است كه با وجود توانايي توليد محصوالت تراريخته 
توسط محققان ما، س��االنه حدود 5 ميليارد دالر از اين 
محصوالت وارد كشور مي شود. وي با بيان اينكه به زودي 
مجوز توليد پنبه تراريخته را اخذ خواهيم كرد، گفت: با 
توجه به خطرات جهاني و مش��كالتي كه در تامين مواد 
غذايي در سال هاي آينده با آن مواجه هستيم، توسعه و 
بهره مندي از روش ها و فناوري هاي حاصل از مهندس��ي 
ژنتيك ضروري به نظر مي رس��د و اميدواريم همچنان از 
حمايت هاي ستاد توسعه زيس��ت فناوري در اين زمينه 

برخوردار باشيم. 

 كشت برنج
فقط در ۲ استان شمالي

معاون امور زراعت وزارت جهاد كش��اورزي گفت: 
سياس��ت عدم حماي��ت از كش��ت برنج ب��ه غير از 
اس��تان هاي مازندران و گيالن از سال 1۳۹۳ اتخاذ و 
با مصوبه اسفندماه سال ۹۶ دولت، در سال جاري با 

اهتمام بيشتر پيگيري شده است. 
به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، عباس كشاورز 
با اشاره به اينكه سياست عدم حمايت از كشت برنج 
توسط وزارت جهاد كشاورزي موضوع جديدي نيست 
و از سال 1۳۹۳ با توجه به برآوردهاي كارشناسي در 
خصوص منابع آب قابل دس��ترس بخش كشاورزي، 
ميزان تبخير مناطق مختلف، عملكرد در واحد سطح 
و نهايتا بهره وري آب و همچنين كم آبي ش��ديد در 
استان هاي مختلف از جمله فارسي اصفهان و... اتخاذ 
شده است، اظهار داشت: بديهي است در سال زراعي 
جاري در س��طح كميته هاي خشكسالي استان ها به 
رياس��ت اس��تانداران و پيرو مصوبه 12 اس��فند ماه 
1۳۹۶ هيات دولت، سياس��ت عدم حمايت از كشت 
برنج در مناطق مختلف كش��ور به غير از استان هاي 
مازندران و گيالن با اهتمام بيش��تر و همكاري ديگر 

دستگاه هاي دولتي پيگيري شده است. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه وزارت جهاد كش��اورزي 
ب��ه عنوان متولي امنيت غذايي بيش از هر دس��تگاه 
ديگر تمايل ب��ه توليد و نيل به خوداتكايي پايدار در 
محصوالت��ي چون برنج دارد، تصري��ح كرد: پايداري 
توليد و معيش��ت كش��اورزان در بلندمدت به مراتب 
مهم ت��ر از تصميم��ات احساس��ي و بدون پش��توانه 

كارشناسي و مقطعي خواهد بود. 
كش��اورز ادام��ه داد: نتيجه اينگون��ه تفكرات در 
بس��ياري استان هاي مهم كش��اورزي هم اكنون قابل 
رويت اس��ت ب��ه گونه يي كه كش��اورزان اين مناطق 
حت��ي قادر به كش��ت محصوالت پاييزه ب��ا نياز آبي 

كمتر چون گندم نيز نيستند. 

اخبار

سخنگوي وزارت خارجه به خبرها درباره مذاكره با امريكا واكنش نشان داد

مذاكره با واشنگتن فعال نه
گروه ايران|

چندي پيش، زماني كه محمد جواد ظريف در سفري 
پيش بيني نش��ده به عمان رفت، برخي از ميانجيگري 
دوباره اين كشور ميان ايران و امريكا سخن گفتند. اين 
خبر كم جان بود كه چند روز پيش يوس��ف بن علوي 
وزير امور خارجه عمان ب��ه امريكا رفت تا يك روزنامه 
عرب زبان چاپ لندن، در گزارشي تكرار تاريخ را يادآور 
شود؛ اينكه اين بار هم عمان واسطه رفع مناقشات ميان 
تهران و واش��نگتن مي شود. س��خنگوي وزارت خارجه 
ايران در عين حال كه اين خبر را تكذيب نمي كند؛ اما 
مي گويد كه سياست فعلي امريكا راهي براي مذاكره باز 
نگذاش��ته است. روز گذشته در نشست خبري هفتگي 
بهرام قاس��مي، نخستين س��والي كه پيش روي او قرار 
گرفت، تنش هاي لفظ��ي ايران و امريكا و برخي ادعاها 
مبني بر مذاكره دو كش��ور بود كه او در پاس��خ به اين 
سوال گفت: بحث برجام كامال روشن است، موضوعاتي 
توس��ط امريكا و برخي كش��ورها درباره سياس��ت هاي 
جمهوري اس��المي ايران مطرح ش��ده اما اين مسائل 
ارتباطي با توافق هسته يي ندارد. وي يادآور شد: ممكن 
است بخش هايي در امريكا آرزوهايي را مطرح كنند ولي 
با توجه به ش��رايط موجود از جمله خروج اين كشور از 
برجام، اقدامات خصمانه و تالش براي فشار اقتصادي بر 
ملت ايران و اعمال تحريم ها شرايطي براي مذاكره وجود 
ندارد. سخنگوي دستگاه ديپلماسي با بيان اينكه فاصله 
طوالني تا مراحلي كه مطرح مي شود، وجود دارد، گفت: 
با اين امريكا و اين سياس��ت ها قطعا امكان گفت وگو و 
تعامل وجود نخواهد داش��ت و دولت اين كش��ور نشان 
داده كه غير قابل اعتماد اس��ت. قاس��مي همچنين در 
پاسخ به سوالي درباره سفر يوسف بن علوي وزير خارجه 
عمان به واشنگتن و امكان ميانجيگري وي بين ايران و 
امريكا اظهار داشت: از محتواي مذاكرات و اهداف سفر 
اين مقام عماني اطالعي ن��دارم. وي افزود: روابط ايران 
با عمان روابط مس��تمر و خوبي است و در تماس دايم 
هستيم؛ هفته هاي گذشته هم وزير امور خارجه به اين 
كشور سفر كرد اما نبايد دنبال پيوست دادن اين سفرها 

به يكديگر باشيم. 

  ترامپ قابل اطمينان نيست
سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه كارشناسان معتقدند با توجه به سابقه 
ش��كايت ايران از امريكا به الهه، اين دادگاه ضمانت 
اجرايي ندارد و شكايت بي نتيجه خواهد ماند، گفت: 
ايران براي احقاق حقوق خود و نشان دادن تعهدات 
و مان��دن در تعهدات با توجه به خ��روج غيرقانوني 
امري��كا از برج��ام از اين س��از و كار و ديگر روش ها 

استفاده مي كند. 
قاسمي افزود: ش��كايت ايران در دادگاه الهه اعالم 
وصول ش��ده و در ش��هريور ماه توس��ط دادگاه جلسه 
اس��تماع برگزار مي ش��ود و بايد ديد مسير حقوقي را 
چگونه ط��ي مي كند. وي ادام��ه داد: بايد صبور بود و 
اين اقدام بهتر از س��كوت و عدم هرگونه اقدامي است 

و اميدواريم به نتايج مطلوبي برسد. 

سخنگوي دستگاه ديپلماسي همچنين در پاسخ به 
اينكه چرا ترامپ مي گويد ايران ديگر آن كش��ور سابق 
نيست و مطمئن است مقامات ايراني براي توافق تماس 
مي گيرند، گفت: اين سوال را از ترامپ بپرسيد، هر بامداد 
كه بيدار مي ش��ود با تصور اينكه با حضور خود در كاخ 
سفيد جهان از نو متولد مي شود، اظهارات جديدي دارد. 
قاس��مي تصريح كرد: ترامپ خيلي قابل اطمينان 
نيست و شايد وي در اطراف خود تغييراتي مي بيند كه 

آن را به همه جهان تسري مي دهد. 
وي در پاسخ به اين سوال كه سيد عباس عراقچي 
معاون سياسي وزير خارحه گفت كه مهلت اروپا براي 
پيش��نهادات ارائه ش��ده 15 مرداد اس��ت و با توجه به 
اينكه يك هفته به اين مهلت باقي مانده، مذاكرات در 
چه وضعيتي اس��ت، گفت: تماس هاي دايم بين ايران 
و طرف هاي اروپايي ادامه دارد و خوش��بيني هايي نيز 

وجود دارد و در كليات عالمت مثبتي ديده مي شود. 
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه اف��زود: گام هاي رو 
به جلو برداش��ته شده اس��ت و جزيياتي باقي مانده كه 
دنبال مي ش��ود، اميدواريم به ش��رايط نسبتا مطلوب در 
زم��ان مقتضي برس��يم و بتوانيم در ي��ك دور جديد از 
همكاري ه��ا و روابط با اتحاديه اروپ��ا گام هاي بلندتري 
را برداريم. قاس��مي در پاس��خ به اينكه برخي نمايندگان 
اظهار داش��تند كه با توجه به ايجاد معاونت اقتصادي در 
وزارت امور خارجه بايد اين معاونت در زمينه قاچاق كاال 
در مناطق آزاد تجاري اقداماتي را انجام دهد، گفت: اين 
معاونت براي ايجاد ارتباط، هماهنگي و تس��هيالت بين 
سازمان هاي اقتصادي و بنگاه هاي خصوصي دولتي داخل 
با خارج از كش��ور است و قرار نيست وظيفه تصدي گري 
را بر عه��ده بگيرد. وي ادامه داد: اين مس��اله در حيطه 
ديگر س��ازمان ها اس��ت و ربطي به وزارت خارجه ندارد 
ولي اگر بتوانيم به عنوان عنصري به اين مس��اله كمك 
كنيم، ورود و تسهيالت الزم را فراهم مي كنيم. سخنگوي 
وزارت امور خارجه در پاسخ به اينكه اخيرا نماينده ويژه 
رييس جمهوري فرانس��ه با جابري انصاري دستيار ارشد 
وزير خارجه در امور ويژه سياسي مالقاتي كرد، آيا فرانسه 
مي تواند در زمينه حل بحران س��وريه كمك كند، گفت: 
سفير فرانسه در تهران ماموريتش پايان يافته و اخيرا به 
عنوان نماينده ويژه رييس جمهوري فرانس��ه در موضوع 
س��وريه انتخاب شده است. قاسمي خاطرنشان كرد: وي 
در حال انجام ديدارهاي خداحافظي با مقامات ايران است 
و تصور مي كنم اين موضوع در مورد ديدار س��فير فعلي 
فرانسه در ايران است كه با توجه به نقش جابري انصاري 

در موضوع سوريه اين مالقات انجام شد. 

  استفاده از واژه ناتوي عربي براي 
بهره برداري هاي خاص است

س��خنگوي دستگاه ديپلماس��ي همچنين در 
پاسخ به س��والي درباره احياي طرح ناتوي عربي 

از س��وي رييس جمهوري امريكا اظهارداشت: اين 
موضوع بحث جديدي نيس��ت و در گذش��ته هم 
برخي انديش��كده ها و نهادها آن را مطرح كردند 
ام��ا امروز اين موضوع با ص��داي بلندتري مطرح 
مي شود. قاسمي خاطرنشان كرد: ناتو با توجه به 
وضعي��ت زماني و برخ��ي ضرورت ها و ظرفيت ها 
تشكيل شد اما با مسائلي كه در حوزه كشورهاي 
عرب��ي به عن��وان واقعيات روش��ن وج��ود دارد، 
استفاده از چنين واژه يي اشتباه است و نمي توان 
ش��باهتي بين اين مجموعه با كش��ورهاي پيمان 
آتالنتيك شمالي برقرار كرد. وي ادامه داد: آنچه 
در روابط بين العربي ديده ايم، شرايط موجود، عدم 
انس��جام و فاصله يي كه بين اين كش��ورها وجود 
دارد، بايد به اين موضوع بيشتر در حد شعار توجه 
ك��رد. اگر چه ترامپ در دوران رياس��ت جمهوري 
خود نشان داده كه تالش مي كند به دليل ضعف 
كشورهاي عربي و اسالمي از درآمدهاي نفتي اين 

كشورها به نفع خود استفاده كند. 
س��خنگوي وزارت امور خارج��ه تصريح كرد: 
بنابراين نمي توان براي تحقق چنين س��ازمان يا 
پيماني اظهار خوش��بيني كرد و به نظر مي رسد 
اين اق��دام عمدتا براي بهره برداري هاي خاص در 

منطقه انجام مي شود. 

وي در پاس��خ به س��والي درب��اره ادع��اي يكي از 
س��ناتورهاي جمهوري خواه مبني بر برنامه ريزي براي 
فروپاش��ي ايران همانند آنچه در ش��وروي سابق اتفاق 
افتاد، گف��ت: اين حرفي بي ربط و آرزويي خام اس��ت 
كه تعبير نخواهد ش��د. جمهوري اس��المي ايران طي 
چهاردهه نشان داده است كه چگونه در كنار مردم و با 
مقاومت مردم مقابل انواع توطئه ها و فشارهاي خارجي 
بايس��تد و از مراحل دش��وار به خوبي عبور كند و اين 

مرحله را هم حتما طي خواهيم كرد. 
سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين در پاسخ به 
سوال ديگري درباره اظهارات رييس جمهوري مبني بر 
اصالح روابط با عربستان، امارات و بحرين، اظهارداشت: 
رييس جمه��وري سياس��ت كلي جمهوري اس��المي 
را مطرح كرده اس��ت، هدف ما ارتق��اي روابط با همه 
همسايگان و تالش براي ايجاد محيطي امن در منطقه 

و تثبيت اوضاع و مبارزه با تروريسم است. 
قاس��مي يادآور ش��د: جمهوري اس��المي ايران در 
س��طوح مختلف آمادگي خود را اعالم كرده اس��ت اما 
سخنان رييس جمهوري در س��مينار سفرا بر اهميت 
موض��وع مي افزاي��د. وي ادام��ه داد: ام��ا اينكه چگونه 
مي توان با توجه به كج انديش��ي برخي كشورها و نفوذ 
عناصر ثالثي كه منطقه را امن و با ثبات نمي خواهند، 
چگونه مي توان به وضعيت مطلوب تري رس��يد، بحث 
پيچيده يي اس��ت. سخنگوي وزارت امور خارجه اضافه 
كرد: ما از هر ابزاري براي امنيت و ثبات منطقه استفاده 
خواهي��م كرد و اميدواريم ديگران هم اين ضرورت را با 
توجه به منافع ملي خودشان مدنظر قرار دهند. قاسمي 
در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا درباره آخرين وضعيت 
گفت وگوهاي ايران و چهار كشور اروپايي در خصوص 
يمن اظهار داش��ت: گفت وگو با كشورهاي اروپايي در 
حوزه هاي مختلف ادامه داد و بحث يمن هم در دستور 
كار ما و چهار كش��ور اروپايي است كه در اين راستا دو 

نشست را برگزار كرده ايم. 
وي ادامه داد: در زمان مقتضي و در فرصت هاي آتي 
مي توانيم باوجود تالش برخي كشورها براي ممانعت از 

اين اجالس و گفت وگوها كار را ادامه دهيم. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه خاطرنشان كرد: با 
توجه به وضعيت بسيار وخيم يمن و نيازهاي مردم اين 

كشور، ادامه اين گفت وگوها يك ضرورت است. 

  حق اقدام متقابل براي ايران محفوظ است
قاس��مي در پاس��خ به س��وال ديگر درباره اخراج 
ديپلمات ه��اي ايران��ي از هلند و اينكه چ��را ايران از 
اقدام متقابل خودداري كرده اس��ت، گفت: دس��تگاه 
ديپلماس��ي در پيگيري منافع و مصالح كشور سعي 
مي كند بهترين گزينه ها را انتخاب كند، بعد از اقدام 
دولت هلند روز بعد سفير اين كشور احضار و مراتب 
اعت��راض ايران به وي ابالغ ش��د. وي اضافه كرد: اما 

ب��ه داليلي ما خبر احض��ار را بعد از چند هفته اعالم 
كرديم و تاريخ احضار را هم قيد نكرديم اما بالفاصله 
بعد از اين حادثه س��فير هلند احضار شد. سخنگوي 
وزارت ام��ور خارجه تصريح كرد: ما با دولت هلند در 
تم��اس و در حال گفت وگو هس��تيم و در عين حال 
جمهوري اسالمي ا يران اين حق را براي خودش قائل 
است كه در شرايط مقتضي اقدام متقابل را انجام دهد. 
قاسمي ادامه داد: اين اقدام بستگي به بررسي هاي ما 

و سياست هايي كه دنبال مي كنيم، دارد. 
قاسمي همچنين در پاسخ به سوالي درباره سفر وزير 
امور خارجه به س��نگاپور گفت: وزير امور خارجه بنا به 
دعوت دولت سنگاپور براي حضور در پنجاه و يكمين 
اجالس وزيران خارجه آ. س. آن به اين كش��ور س��فر 
مي كند. وي تصريح كرد: هدف اصلي اين سفر امضاي 
سند پيمان مودت ايران و آ. س. آن است، اين سند طي 
ماه هاي گذش��ته در مجلس تصويب و شوراي نگهبان 
هم آن را تاييد كرده است و با توجه به آماده شدن اين 
سند و دعوت دولت سنگاپور، وزير امور خارجه به اين 

كشور سفر مي كند. 
سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: البته وزير امور 

خارجه قبل از سنگاپور به سريالنكا سفر مي كند. 
قاس��مي يادآور شد: در جريان اين سفر تعدادي 
مالقات با همتايان وزير امور خارجه تنظيم ش��ده 
اس��ت كه در اين خصوص بعد از انجام اين ديدارها 

اطالع رساني مي شود. 
»بهرام قاسمي« در ادامه نشست خبري خود با 
خبرنگاران اين مطلب را در پاسخ به اين سوال بيان 
كرد كه باتوجه به ادعاي وزير خارجه امارات مبني بر 
اينكه حمله انصاراهلل در باب المندب مرتبط با تهديد 
ايران در خصوص بس��تن تنگه هرمز است، موضع 

وزارت خارجه چيست؟
س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه اظهارداش��ت: با 
وجود نگاه س��ازنده و مثبتي كه ايران عالقه مند است 
با همس��ايگان خود داشته باش��د، وزير خارجه امارات 
هرازگاه��ي س��خنان بي ربطي مط��رح مي كند كه در 
ح��د و اندازه وي نيس��ت. قاس��مي تصريح ك��رد: اين 
كش��ور در اين حد نيس��ت كه درشت گويي كند، آنها 
مي خواهند مشكالت و معضالت خود را كه توسط خود 
و كشورهاي ديگر در يمن به وجود آورده اند به صورت 
يك س��ري موضوع طنز فرافكني كنند. وي همچنين 
گفت: امارات و كشورهاي ديگر نقش اساسي در فاجعه 
انس��اني يمن و تجاوزي كه در اين كشور اتفاق افتاده 
دارند و با شكست متمادي در بن بست گرفتار هستند، 
حال به دنبال آن هس��تند كه با پيدا كردن كشوري به 
عنوان دشمن فرضي بتوانند از بار گناهان خود بكاهند. 
وي يادآور ش��د: مردم يمن، مردمي مقاوم و مبارز 
در مقابل متجاوز بودند و از كشور خود در هر وضعيتي 

دفاع كردند و متكي به سالح هاي خود هستند. 
سخنگوي دستگاه ديپلماس��ي تصريح كرد: ايران 
بارها تكرار كرده كه نقش��ي در ارسال سالح و نيرو به 
يمن نداشته است و اين اتهامات صرفا فرافكني است و 
امارات بايد هر چه زودتر متوجه رفتار غلط خود باشد. 
منفعت آن كش��ور ايجاب نمي كن��د به اين موضوعات 

بپردازد و اين اتهامات را به ديگران وارد كند. 

  جنگي را بين ايران و امريكا متصور نمي بينم
قاسمي همچنين در پاس��خ به اين سوال كه آيا 
ام��كان جنگ بين ايران و امري��كا وجود دارد يا يك 
بلوف اس��ت، گف��ت: سياس��ت هاي خصمانه ترامپ 
ادام��ه مي يابد و اي��ران هم براي اين رفت��ار خود را 
آم��اده كرده و با تمام ت��وان تالش مي كند توطئه ها 
و سياس��ت هاي خصمانه اين كش��ور را خنثي كند. 
وي اف��زود: فكر مي كنم در اين موضوع ايران و مردم 
پيروز ميدان خواهند بود و ترامپ بايد روزي برگردد 
و خواسته هاي خود را به شكل ديگري از ايران مطرح 
كند. سخنگوي دستگاه ديپلماسي يادآور شد: با توجه 
به توانمندي هاي ايران به عنوان قدرت منطقه يي و 
مردم دالور و شجاع آنكه ويژگي هاي خود را در طول 
تاريخ نش��ان داده اند، جنگي را بين اي��ران و امريكا 
متصور نمي بينم. قاسمي در پاسخ به اينكه با توجه 
به فضا سازي رسانه يي نخست وزير رژيم صهيونيستي 
براي تاثيرگ��ذاري بر افكار عمومي ايران، دس��تگاه 
ديپلماسي براي خنثي سازي اين اقدام چه برنامه يي 
دارد، اظهارداش��ت: اين سوال قابل پاسخ نيست. وي 
افزود: طبيعي است نخست وزير رژيم صهيونيستي 
در ادامه جنگ رواني، سياست هاي خصمانه خود را 
براي تخريب جمهوري اسالمي ايران داشته باشد كه 

قطعا با شكست روبه رو خواهد شد. 
وي ادام��ه داد: ماهيت رژيم صهيونيس��تي براي 

مردم كش��ور روش��ن اس��ت و نيازي به اقدام دولت 
نيس��ت و با توجه به آگاهي ملت و آشنايي با اهداف 
شوم آن، مسائل روش��ن است و خيلي نبايد به اين 
اقدام��ات توجه كرد. س��خنگوي وزارت امور خارجه 
خاطرنش��ان كرد: كسي كه دس��تش به خون ملت 
فلسطين آلوده اس��ت و جنايات زيادي را در جهان 
انجام داده و مي دهد، ب��راي فرار از اين نوع جنايات 
بايد به راهكارها و ادعاهايي متوسل شود كه بي ربط 

و بي اساس است. 

  سفير ايران در چين به زودي انتخاب مي شود
قاسمي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه 
به پايان ماموريت برخي سفرا، تكليف سفراي ايران در 
چين و هند چيس��ت و آيا شما به عنوان سفير ايران 
به فرانسه مي رويد، گفت: تعداد زيادي از سفرايي كه 
ماموريت آنها تمام ش��ده در حال بازگشت به كشور 
هستند و سفيران جديد به محل ماموريت خود اعزام 
مي شوند. وي ادامه داد: وضعيت درمورد سفير ايران 
در چين متفاوت شد و سفير جديد پس از چند هفته 
اقامت در پكن با پيگيري مقامات كش��ور و انتخاب 
رييس جمهوري به عن��وان رييس كل بانك مركزي 
درحال بررسي براي انتخاب سفير جديد ايران در اين 
كشور هستيم. س��خنگوي وزارت امور خارجه ادامه 
داد: با توجه به اهميت چين و نوع روابط دو كش��ور 
س��فير جديد را معرفي خواهيم كرد و اميدواريم هر 

چه زودتر اين اتفاق بيفتد. 
قاس��مي تصريح كرد: من به عنوان س��خنگو در 
خدمت شما هستم و فكر نمي كنم آنچه در رسانه ها 
مطرح مي ش��ود را بايد جدي تلقي كرد. عمدتا نوع 
س��مت و وظيفه يي كه انجام مي ده��م در مورد من 

گمانه زني در برخي رسانه ها نوشته مي شود. 
وي در پاس��خ ب��ه اينكه يك��ي از نمايندگان 
افغانس��تان مدع��ي همكاري ايران ب��ا طالبان و 
ارس��ال س��الح به اين مجموعه اس��ت، واكنش 
وزارت خارج��ه چيس��ت، گفت: اي��ن موضوع را 
تكذيب مي كن��م و چنين چيزي وج��ود ندارد. 
وي افزود: تسليح نيروهاي افغان در برنامه كاري 
ايران نيست و تالش ما اين است كه افغانستان به 
عنوان كشور همسايه با ثبات، امن و توسعه يافته 
باشد كه با توجه به مرزهاي مشترك دو كشور، 
ب��راي ما اهمي��ت دارد. س��خنگوي وزارت امور 
خارجه ادامه داد: ايران در اين زمينه رايزني هاي 
زيادي انجام داده است و اين سياست جمهوري 
اس��المي ايران براي همه همس��ايگان در زمينه 

تثبيت امنيت در منطقه است. 

قاسمي خاطرنشان كرد: هر آنچه مطرح مي كند به 
توصيه عناصر ثالث براي تخريب افكار عمومي مردم 
افغانستان نسبت به ايران است و مردم اين كشور را 
به هوش��مندي در قبال اقدامات خصمانه كه صورت 
مي پذيرد، دعوت مي كنم. وي در پاسخ به اينكه يك 
ماه از بازداش��ت اسداهلل اس��دي ديپلمات ايراني در 
اتريش مي گذرد، اين پرونده در چه مرحله يي است، 
اظهارداشت: وي ديپلمات ايران در وين بود كه زماني 
در تعطيالت به همراه خانواده در آلمان به سر مي برد، 

دستگير شد. 
س��خنگوي وزارت امور خارج��ه افزود: در حال 
تم��اس با دول��ت و مقامات ذيربط كش��ور اتريش 
هستيم و اميدواريم هر چه زودتر اين سوءتفاهم و 
اتهام برطرف ش��ود. قاسمي ادامه داد: البته به نظر 
مي رس��د اين جنگ رواني با رهبري امريكا و رژيم 
صهيونيس��تي كه س��عي در تخريب روابط ايران و 
اروپا دارد، اين اتفاقات را ش��كل داده است و بايد 
اين موضوعات را در اين چارچوب ديد. وي اضافه 
ك��رد: اين اتفاق در روزي ك��ه ديپلمات هاي ما در 
وين مذاكره داش��تند، انجام شد كه نشان مي دهد 
عناص��ري درصدد ايجاد خدش��ه در روابط ايران و 
اروپا هستند ولي اين پرونده مفتوح است و طرفين 

در حال مذاكره هستند. 

  كشورها تاكيد دارند امريكا قابل اعتماد نيست
س��خنگوي وزارت امور خارجه در پاس��خ به 
اينكه با توجه به اظه��ارات وزير خارجه اتريش 
در حمايت از برجام، دس��تگاه ديپلماسي ايران 
چقدر با اين حمايت ها همراهي دارد و تا چه حد 
اين حمايت ها موثر است، گفت: اقدام نسنجيده 
امري��كا در خروج از برجام و مخالفت با تعهدات 
بين الملل��ي ب��ا عكس العمل ه��اي منفي جهان 
روبه رو شده است و به غير از رژيم صهيونيستي 
اكثريت كش��ورهاي جهان اين رفت��ار امريكا را 
سرزنش كردند. قاس��مي افزود: كشورها تاكيد 
دارند كه امريكا با رفتارش نش��ان داد كه كشور 
قابل اعتمادي نيست و فضاي بين المللي و رفتار 
عموم��ي جهان نگاه مثبت ب��ه ايران دارد كه به 

تعهدات خود پايبند بوده است. 
وي در پاس��خ ب��ه اينك��ه ب��راي ارائه بس��ته 
پيش��نهادي اروپا برنامه زمان بندي ديده ش��ده 
است، گفت: نخس��ت اراده سياسي اروپا در باقي 
ماندن در برجام بود كه ادامه دارد. ضرب االجل و 
زمان مشخصي براي پايان مهلت ارائه پيشنهادات 
نداشتيم و مي دانستيم مذاكرات سخت و پيچيده 
است. سخنگوي دس��تگاه ديپلماسي اضافه كرد: 
اميدوارم مس��ائل فني حل وفصل شود و بتوانيم 
به نتايج الزم در درون كش��ور براي اخذ تصميم 
الزم برس��يم. قاس��مي در پاس��خ به اينكه گفته 
مي شود بسته تش��ويقي از سوي روسيه به ايران 
براي خروج ايران از سوريه ارائه شده است، گفت: 
روابط ايران و روس��يه روشن اس��ت و همكاري 
زيادي ميان دو كشور وجود دارد وخواهد داشت 
و در حوزه سوريه تجربه خوبي كسب كرديم. وي 
ب��ا بيان اينكه اجالس آس��تانه دهم نيز به مدت 
دو روز در س��وچي برگزار مي شود، ادامه داد: ماه 
آينده نيز نشس��ت ژنو برگزار مي ش��ود ومباحث 
اصولي بحث كميس��يون قانون اساسي و آوارگان 
كه مهم انس��ت جزو اولويت هاي اجالس خواهد 
بود ولي در مورد بس��ته پيش��نهادي و تشويقي 

اطالعي ندارم. 
س��خنگوي دس��تگاه ديپلماس��ي اظهارداشت: 
رابطه ايران و روس��يه در قبال سوريه روشن است 
وهمكاري ها ادامه داشته وادامه پيدا خواهد كرد و 
مس��ائل دوجانبه در حوزه انرژي، نفت و اقتصادي 

ارتباطي با همكاري منطقه يي نخواهد داشت. 
قاس��مي در پاس��خ به س��والي درب��اره فرآيند 
نظارت بر س��فارتخانه ها در خارج از كش��ور گفت: 
بحث حضور نهادهاي نظارت��ي از ديرباز در وزارت 
امور خارجه وجود داش��ته اس��ت و بازرس��ي هاي 
دوره ي��ي با زمان بندي مش��خص ب��ر نمايندگي ها 
و س��فارتخانه ها اعمال مي ش��ود. وي با بيان اينكه 
نظ��ارت كامل��ي ب��ر نمايندگي هاي اي��ران داريم، 
افزود: وزارت امور خارجه از ش��فاف ترين و ش��ايد 
سالم ترين دستگاه هاي كش��ور محسوب مي شود. 
سخنگوي دستگاه ديپلماسي همچنين درخصوص 
صرفه جوي��ي و كاهش هزينه ها خاطرنش��ان كرد: 
با توجه به مجموع ش��رايطي كه س��فارتخانه ها و 
نمايندگي هاي سياس��ي بايد داشته باشند توسط 
بخش هاي مختلف طراحي هاي الزم صورت گرفته 
است. بخشي از اين طراحي ها به نمايندگي ها ابالغ 
ش��ده و بخش��ي ديگر هم در پايان سمينار به آنها 

ابالغ مي شود. 

  دو تابعيتي بودن سفرا 
دروغ محض و افتراست

قاس��مي در پاس��خ به س��وال ديگري درباره 
حضور مديران دو تابعيتي در بين سفرا هم گفت: 
فرد دو تابعيتي سفير نمي شود؛ اين موضوع بحث 
عجيبي در كشور ش��ده و برخي ناآگاهانه آمار و 
ليست منتش��ر مي كنند در حالي كه ارگان هاي 

امنيتي اين ليست ها را تكذيب مي كنند. 
وي ادامه داد: اين موضوع درباره يكي از سفرا 
هم مطرح ش��د كه دروغ محض و افترا بود. همه 
كساني كه از مسووليت برخوردار مي شوند قبل از 
صدور حكم درباره آنها تحقيق مي شود، ما چنين 
اف��رادي را نه در وزارت امور خارجه و نه در ميان 

سفرا داريم. 

وي اضاف��ه كرد: وقتي م��ا بدون دليل و بدون 
هيچ پشتوانه جدي مرتب در بلندگوهاي مختلف 
از افراد دو تابعيتي نام مي بريم و از حرف هاي ناروا 
استفاده مي كنيم، براي برخي از ايرانيان وضعيت 

نامطلوب ايجاد مي كنيم. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه افزود: اگر قرار 
اس��ت ايرانيان خارج از كش��ور بتوانند به صورت 
مكرر به ايران س��فر كنند باي��د يك اجماع كلي 
در كش��ور وجود داش��ته باش��د تا بتوانيم از اين 
فرصت به صورت بهينه اس��تفاده كنيم. قاس��مي 
همچنين در پاس��خ به س��والي درب��اره مذاكرات 
مقام��ات امريكايي ب��ا طرف هاي تج��اري ايران 
براي خودداري از مراودات اقتصادي اظهارداشت: 
مدتي اس��ت كه امريكايي ها با ه��دف اخالل در 
روابط ايران با ساير كشورها تالش مي كنند ايران 
را منزوي كنند و نمونه هاي بسياري در اين زمينه 

وجود دارد. 
وي ادام��ه داد: هرگاه ما يا نمايندگان س��اير 
وزارتخانه ها به كشوري سفر مي كنند، در پي آن 
هياتي از امريكا هم به آن كش��ور س��فر و تالش 
مي كند كه اگر تفاهمي ايجاد شده آن را تخريب 
كن��د ولي اي��ن تالش ها پاس��خگوي تالش هاي 

نابجاي امريكا نخواهد بود. 

ترامپ بايد روزي برگردد و خواسته هاي خود را به شكل ديگري از ايران مطرح كند

ممكن است بخش هايي در امريكا آرزوهايي را مطرح كنند ولي با توجه به شرايط 
موجود از جمله خروج اين كشور از برجام، اقدامات خصمانه و تالش براي فشار 

اقتصادي بر ملت ايران و اعمال تحريم ها شرايطي براي مذاكره وجود ندارد

                                                                                                 

فرد دو تابعيتي سفير نمي شود؛ اين موضوع بحث عجيبي در كشور شده و برخي 
ناآگاهانه آمار و ليست منتشر مي كنند در حالي كه ارگان هاي امنيتي اين ليست ها را 

تكذيب مي كنند

آنچه در روابط بين العربي ديده ايم، شرايط موجود، عدم انسجام و فاصله يي كه بين 
اين كشورها وجود دارد، بايد به اين موضوع بيشتر در حد شعار توجه كرد. اگر چه 
ترامپ در دوران رياست جمهوري خود نشان داده كه تالش مي كند به دليل ضعف 
كشورهاي عربي و اسالمي از درآمدهاي نفتي اين كشورها به نفع خود استفاده كند
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تغيير سياست هاي مسكن؛ نابهنگام و ناكارآمد

دولتپيشقدمشود
پيرو پيش��نهاد وزير راه 
و شهرس��ازي به اس��حاق 
جهانگي��ري، مع��اون اول 
ب��راي  رييس جمه��ور 
اصالح م��اده واحده قانون 
س��اماندهي و حماي��ت از 
تولي��د و عرضه مس��كن، 
باي��د اين س��ئوال را طرح 
كرد كه چرا دولت كنترل 
سوداگري در بازار زمين را 

از بدنه خود شروع نمي كند؟
اينكه توس��ل به ابزار مالياتي و مجاب كردن 
صاحبان زمين در حواش��ي ش��هرها جهت ارائه 
م��ازاد زمين ه��اي باير مس��كوني خود ب��ه بازار 
س��اخت و ساز مي تواند بخش��ي از راه حل باشد، 
درست است. ولي مهم تر از آن آزاد سازي زمين ها 
و امالك مازاد دواير دولتي و نهادهايي اس��ت كه 
در يد و تصرف عمدتا بالاس��تفاده آنان واقع شده 
و ب��ا كاهش آن نه تنها هي��چ اتفاقي در ميزان و 
كيفيت خدمات رساني آنان نمي افتد، بلكه زمينه 
س��از كاه��ش قيمت زمين و به تبع آن مس��كن 
توليدي مي شود و با سوداگري حوزه مسكن نيز 

مي توان مقابله كرد. 
تجرب��ه ثابت ك��رده در يك ح��وزه  اقتصادي 
كه دولت نقش تدوي��ن برنامه و هماهنگ كننده 
و نظارتي را داش��ته بيش از مج��ري و پيمانكار 
بودن��ش، مفيد واقع ش��ده و ضمن ارتقاي بخش 
خصوصي باعث رش��د اعتماد اين بخش هم شده 
است. دليل عمده انتظار از دولت براي دخالت در 
حوزه مسكن در شرايط كنوني، اين مهم مي تواند 

باش��د كه مسكن رفته رفته تبديل به يك كاالي 
تجاري استراتژيك شده است. از اين رو مي طلبد 
دول��ت و حتي مجلس ب��ا اعمال سياس��ت ها و 
قوانيني بتوانند اين كاال را از گرداب تجاري نجات 
داده و به س��ر منزل مقصود برسانند. ولي گاهي 
مشاهده مي شود، بعضي از اين سياست گذاري ها 
كمكي به تثبيت اين جريان نمي كنند كما اينكه 
خود همين دس��تورالعمل هاي كارشناسي نشده 
موجب آش��فتگي هر چه بيش��تر بازار مس��كن 
مي شود. در قانون ساماندهي و حمايت از توليد و 
عرضه مس��كن، مجلس دولت را در ابعاد مختلف 
اجراي��ي موظف و مج��اب كرده اس��ت تا نقش 
تامين كننده و توزيع كنن��ده و حتي برنامه ريزي 
توليد مصالح ساختماني استاندارد و نهايتا نقش 
مدير پروژه توليد مس��كن را در كشور ايفا كند و 
اين به معني دولتي كردن ساخت و توليد مسكن 
و اعمال چارچوب ها و قوانين دولتي در امر توليد 
و توسعه مسكن است كه در عمل با موفقيت هاي 
چش��مگير و متعادل س��از در فرآيند بازار مسكن 
همراه نبوده است. به نحوي كه دولت كنوني نيز 
با عدم اعتق��اد به پيمانكار بودن دولت در بخش 
مس��كن در پيش نويس طرح جامع مسكن خود 
صراحتا به نق��ش نظارتي و هماهنگ كننده خود 

پافشاري مي كند. 
در اين پيش نويس تصريح ش��ده است: دولت 
به عن��وان قانون گذار و نهاد ناظر بر حوزه امالك 
و مس��تغالت ب��راي تقويت و ايج��اد تعادل بين 
عرض��ه و تقاضا در بازار مس��كن عم��ل مي كند. 
منظور از نظارت كار پيمانكاري، س��اخت مسكن 
يا مجموعه هاي شهري، قيمت گذاري و اقداماتي 

از قبيل اجراي طرح مس��كن مهر نيس��ت؛ بلكه 
منظور برقراري مجموعه ي��ي از قوانين، مقررات 
و دس��تورالعمل هاي اجراي��ي اس��ت ك��ه در آن 
چارچ��وب، ب��ازار زمي��ن و س��اختمان بتواند به 
 ش��كلي كارآمد مبتني بر اقتصاد رقابتي و بخش 

خصوصي عمل كند. 
ام��ا مجل��س در قانون س��اماندهي و حمايت 
از توليد و عرضه مس��كن تصري��ح مي كند، براي 
هماهنگي، پيگيري تامي��ن نهاده هاي مورد نياز 
تولي��د و عرضه مس��كن از جمل��ه زمين، مصالح 
ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها 
و عوارض مربوطه، بسترس��ازي و تسهيل جريان 
تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن 
استان  تشكيل شود. اين مساله نقش دولت را در 
مديريت پروژه توليد مس��كن پر رنگ تر مي كند. 
به نظر مي رس��د در صورتي كه دولت به استناد 
همي��ن قانون س��اماندهي و حماي��ت از توليد و 
عرضه مس��كن مصوب مجلس كه در بخش هايي 
از آن دولت را موظف به اس��تفاده از ظرفيت هاي 
بخ��ش خصوصي در امر س��رمايه گذاري و توليد 
مسكن و حتي جذب س��رمايه از خارج از كشور 
مي كند، بتواند دستورالعمل هاي دقيقي تدوين و 
نق��ش حمايتي و نظارتي خ��ود را به طور صحيح 
اعمال كند، در اين صورت، مي توان شاهد خروج 
دول��ت به عن��وان پيمان��كار توليد مس��كن بود. 
همچنين در صورتي كه با تدوين دس��تورالعملي 
سازندگان و سرمايه گذاران را در چاچوب قوانين 
مالي و اقتصادي مشخص و تعريف شده از جمله 
تعيي��ن صالحي��ت و ارزيابي ت��وان اجرايي آنان 
تعريف كرده و حتي س��ود س��رمايه گذاري آنان 

را تضمي��ن كند، باعث حذف س��وداگري در اين 
حوزه شده و باعث ارتقاي ساخت و ساز از لحاظ 
كمي و كيفي آن نيز خواهد ش��د. در اين صورت 
اس��ت كه مصرف كننده به نياز خود مي رس��د و 
سرمايه گذار نيز در فرآيند تدوين شده يي به سود 
س��رمايه خود اميدوار خواهد ش��د. با تدوين اين 
استراتژي، دولت مي تواند نسبت به حذف عوامل 
غيرمتخصص در فرآيند س��اخت و س��از چه در 
حوزه فني و اجرايي و چه در حوزه سرمايه گذاري 
در اي��ن بخش اقدام كند. كم��ا اينكه اين راهكار 
باعث آرامش ب��ازار و اقدام به تفكر منطقي بابت 
تامين مسكن مورد نياز به تناسب رشد جمعيت 

در آتي نيز مي شود. 
حال اگر دولت ضمن حمايت از سرمايه گذاران 
واقعي مسكن از طريق عرضه واحدهاي توليدي 
آنان به شيوه تقسيط و شرايط ليزينگ بلندمدت 
به متقاضيان واقعي )نه واس��طه ها( از س��ويي، و 
اعطاي تس��هيالت مناس��ب مالي و مش��وق هاي 
خريد مواد و مصالح توليد داخل از س��وي ديگر، 
ضمن رونق بخش��ي به تولي��دات داخلي موجب 
حمايت از س��ازندگان و توليدكنندگان مس��كن 
خواهد ش��د. در اين ص��ورت، ه��م توليد كننده 
مس��كن و ه��م مصرف كنن��ده واقع��ي در دام 
سوداگران نيافتاده و هر كدام به خواسته معقول 

خود مي رسند. 
ح��ال در نقد و بررس��ي پيش��نهاد وزارت راه 
وشهرس��ازي راه حل ه��اي ذي��ل ب��راي حذف يا 
كاهش سوداگري در بازار مسكن ارائه مي شود. 

1- اخذ گ��زارش دارايي ملك��ي و زمين هاي 
نهادهاي دولتي و بانك ها و كليه س��ازمان هايي 

كه با بودجه عمومي و دولتي فعاليت مي كنند و 
كال تمام ارگان هايي كه در تعريف حقوقي بخش 

خصوصي اتالق نمي شوند. 
2- تعيي��ن ارزش دارايي ه��اي ملك��ي اي��ن 

سازمان ها 
3- پس از كس��ر نياز واقعي اين س��ازمان ها، 
م��ازاد ملك ها به صورت مزاي��ده به بازار مصرف 
ارائه ش��ود و پول حاصل از آن ب��ه خزانه دولت 
براي توس��عه اقتصاد مس��كن در قالب تسهيالت 
بلندمدت به خريداران و به سازندگان و عملياتي 
كردن مس��كن اجتماعي و... ارائه ش��ود. اين وام 
عالوه بر تس��هيالت اعطايي دولت به خريداران، 
قابل انتقال مجدد و مضاعف از س��وي سازندگان 

به خريداران نيز قرار گيرد. 
4- ب��ا تعري��ف اي��ن فرايند عالوه ب��ر خروج 
سازمان هاي دولتي از بازار سرمايه ملكي، بخش 
عظيمي از زمين هاي احتكار ش��ده و در انحصار 
بعضي از س��ازمان ها وارد بازار مي شود و كاهش 
ش��ديد قيمت زمين و ملك را ب��ه همراه خواهد 
داش��ت كه در نهايت باعث كاهش قيمت مسكن 
توليدي در كشور شده و قيمت ها به سقف واقعي 
خواهد رس��يد. مهم تر آنكه س��وداگري در بخش 
مسكن و س��اختمان از بين مي رود و خود منجر 
مي شود كه اين س��ازمان ها بجاي سرمايه گذاري 
در بخش مس��كن به توليد و صادرات محصوالت 
غير نفتي اقدام و س��رمايه واقعي خود را از محل 
تالش س��ازنده كه مولد كار و اشتغال نيز خواهد 
بود، به دس��ت آورند تا مملك��ت با توليد داخلي 
مش��كالت اقتص��ادي را در اكث��ر بخش هاي آن 

ترميم و ارتقاء بخشند. 

گروهراهوشهرسازي| شهالروشني|
دولت طي 40 س��ال گذش��ته ب��ه اجراي 
دستوري و بدون پشتوانه فكري و قانوني الزم 
در حوزه اقتصاد عادت كرده است. در مواجهه 
با مس��ائل و مشكالت مختلفي كه دولت دفعتا 
با آن برخورد مي كند پيش��نهادهاي س��لبي و 

دستوري زياد مشاهده مي شود. 
در س��ال ج��اري كه ب��دون ش��ك يكي از 
تلخ ترين س��ال هاي پي��ش روي اقتصاد ايران 
در 40 س��ال پس از انقالب است، اين رويه به 
ش��كل متداول تري در بخش هاي مختلف بروز 

كرده است. 
ابالغ دس��توري آمال و آرزوهاي اقتصادي 
دولتي معمول جايگزين اقدامات پيشگيرانه و 
تدابير مسووالن در شرايط بحراني شده است. 
بخش مسكن كه در روزهاي جاري با تحوالت 
سريع و خارج از كنترل بازار همراه شده است، 
از پيش��نهاد صدور اين قبي��ل اوامر بي نصيب 

نمانده است. 
 در همي��ن رابط��ه، وزير راه و شهرس��ازي

3 پيش نوي��س اليح��ه تح��ت عن��وان »تغيير 
قانون مالك و مستاجر براي تعيين سقف رشد 
اجاره بها«، نس��خه »اصالح قوانين س��اماندهي 
مسكن و ماليات هاي مستقيم« و »اصالح ماده 
1۵ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه 
مسكن« به دولت ارائه كرده و خواستار بررسي 

فوري آن در دولت و مجلس شده است. 
در اين ميان، به گفته بسياري از كارشناسان 
و فع��االن ب��ازار مس��كن در صورت��ي كه اين 
لواي��ح به قانون تبديل ش��وند، اجراي آنها  جز 
زيرس��اخت هاي تحكمي و قانوني نيازمند فضا 
و زماني مناسب اس��ت، چراكه در حال حاضر 
وضعيت اقتصادي كشور در تنش و كشمكش 

موارد متعدد اقتصادي است. 

رواجپشتنويسيدراجارهنامه
مه��ري،  محمدعل��ي  رابط��ه،  همي��ن  در 
كارش��ناس شهرسازي در خصوص پيش نويس 
تغيي��ر قانون مالك و مس��تاجر ب��راي تعيين 
س��قف رشد اجاره بها ارائه ش��ده از سوي وزير 
راه به دولت گف��ت: 4 تبصره اين پيش اليحه 
ش��امل افزايش 10 درصدي اجاره بها در زمان 
تمديد قرارداد، مسائل مربوط به تمديد اجاره، 
مس��كوني بودن واح��د و لغو هرگون��ه توافق 
برخالف مفاد اين قانون است. بر اين اساس در 
تبص��ره يك اين پيش نويس موجران را موظف 
كرده ت��ا تمديد قراردادهاي اج��اره خود تنها 
10 درصد افزاي��ش دهند. اما به طور حتم اين 
مصوبه احتمالي، به س��ه علت زي��ر بار نرفتن 
موج��ر براي افزايش 10 درص��دي، زيرزميني 
ش��دن قرارداده��ا و افزاي��ش ت��ورم عملياتي 

نخواهد شد. 
مه��ري گفت: بدون ترديد ب��ازار مصرف به 
اين اليح��ه در صورت اجرايي ش��دن واكنش 
داده و تمام قراردادهاي تمديد پشت نويس��ي 
خواهد ش��د چراكه مستاجر مجبور است براي 
تمديد ملك تحت اجاره خود با هر س��از موجر 

برقصد. 
وي بابيان اينكه در اسالم مالكيت يك حق 
اس��ت، گفت: نمي توان يك موج��ر را موظف 
كرد ملك خود را با فش��ارهاي دس��توري وارد 
چرخه ب��ازار كند. در ثاني موج��ر انتظار دارد 
ب��ازده ملك خود همگام با تورم رش��د كند آيا 
10 درصد پيشنهادي قابل مقايسه با نرخ تورم 

كشور است؟
مه��ري در خصوص تبصره دوم اين نامه كه 
درخصوص افزاي��ش زمان قراردادهاي اجاره و 
امضاي اجاره نامه هاي چندس��اله است، گفت: 
برعكس تبصره اول اين تبصره بس��يار مطلوب 
اس��ت و مي توان��د تاثير مثبت��ي در خصوص 
كاهش قيمت اجاره و استرس مستاجر داشته 
باش��د، اما متاسفانه زيرساخت هاي اجرايي آن 

در كشور وجود ندارد. 
وي گف��ت: يكي از راه ه��اي اجرايي تبصره 
دوم در اخ��ذ ماليات نهفته ش��ده كه با وجود 
تاكي��دات كارشناس��ان متع��دد در خص��وص 
اجرايي ش��دن ماليات، اجراي اين طرح داراي 
ابهامات متعددي در خصوص چگونگي و نحوه 
اجرا، زيرس��اخت هاي دستوري، ميزان و مبالغ 
اخ��ذ ماليات و مزايا و مض��رات اجرا در دوران 

ركود است. 
مهري گفت: به طور مستقيم بايد بيان كنم، 
در صورت اجراي دو تبصره قيدش��ده توس��ط 
وزي��ر راه و شهرس��ازي، اين اليحه به مس��ير 
ناصحيح��ي خواه��د رفت و قانون��ي و اجرايي 
ش��دن آن باعث افزايش قيمت و پشت نويسي 
اجاره نامه ه��ا خواه��د ش��د. در ثان��ي رواب��ط 
مستاجر و موجر به دليل اين افزايش ها بسيار 

تنش  آميز خواهد بود. 

عدمموفقيتراهحلهايدستوري
ايمان رفيعي، كارشناس ساخت وساز نيز با 
محمد عل��ي مهري هم نظر اس��ت. او با بيان 
اينكه بدون ش��ك رهن و اج��اره امالك تحت 
تاثير مس��تقيم ش��رايط عرضه و تقاضاس��ت، 
گف��ت: عرضه و تقاضايي ك��ه معموالً ارتباطي 
ب��ا قيم��ت روز ارز و ط��ال ندارد؛ ام��ا افزايش 
بهاي مس��كن ك��ه متاثر از ش��رايط روز ارز و 
طالست به طور غيرمستقيم و معموالً از طرف 

عرضه كننده اين معادله را برهم مي زند. 
رفيعي گفت: حساس��يت مسكن در اقتصاد 
همپاي س��اير كاالهاي اساسي نظير خوراك، 
پوش��اك و دارو اس��ت اما از آنجاي��ي كه اين 
بخش حس��اس از اقتصاد عمدتا توسط بخش 
خصوص��ي تولي��د و اداره مي ش��ود و دول��ت 

كمترين نفوذ و اختيار را در اين حوزه دارد، از 
اهميت دوچندان برخوردار است. 

وي بابيان اينك��ه كنترل عرضه و تقاضا در 
اين بخش بيش��ترين هوشمندي و آينده نگري 
را مي طلبد گفت: چراكه توليد و عرضه مسكن 
مس��تلزم زمان و هزينه زيادي است و در زمان 
بروز بح��ران، تامين و عرضه آن در كوتاه مدت 

ممكن نيست. 
رفيعي گفت: از طرف ديگر به دليل مالكيت 
عمده بخش خصوصي، دست دولت در دخالت 
مس��تقيم در اين بازار عمال بسته است. در اين 
ش��رايط، ارائه راه حل هاي دس��توري و قهري، 
نه تنه��ا كمكي به بازگردان��دن آرامش به بازار 
نمي كند، بلكه موجب هجوم بيشتر متقاضيان 

و طمع بيشتر عرضه كنندگان خواهد شد. 
وي گف��ت: تعيي��ن ش��رايط ب��راي مالكان 
خصوص��ي امالك درحال��ي كه دول��ت اقدام 
موثري براي كنترل و آرامش ش��رايط كنوني 

انجام نمي دهد عمال جوابگو نيست. 
رفيعي تاكي��د كرد: درحالي ك��ه برخي از 
سازمان ها و وزارتخانه ها به بهانه كمبود بودجه 
اقدام ب��ه حذف حق مس��كن از حقوق ماهانه 
كاركنانش��ان كرده اند، نمي توان مالكان امالك 
را كه بعضاً تنها منبع درآمدشان دريافت اجاره 
اس��ت را مجب��ور به تمديد ق��رارداد با حداقل 

افزايش قيمت كرد. 
ب��ر  دوس��ويه  فش��ار  اي��ن  گف��ت:   وي 
مصرف كنن��ده راه ح��ل فوري و قه��ري ندارد. 
نوس��انات اقتصادي وقتي از بازارهاي مادر )ارز 
و س��كه، البته در ايران!( نش��ات گرفته باشد، 
تمام اركان اقتصاد را متزلزل خواهد كرد. براي 
كنترل بازار در شرايط بحران، دولت مي بايست 
با سياست هاي حمايتي اقدام به كاهش اثر اين 

فشارها بر مصرف كنندگان كنند. 
رفيعي گفت: سياست هايي كه در كوتاه مدت 
و به صورت مس��تقيم بدون ايجاد اثر تورمي در 
بازار و اثر سلبي بر عرضه كننده، موجب كاهش 
ش��دت اثر تورمي در شرايط بحران شود مانند 
حذف مالي��ات صاحب خانه هايي اس��ت كه با 
حداق��ل افزايش قيمت اقدام به تمديد قرارداد 

اجاره بها كنند. 

حاالكميديرشدهاست
 حمي��د رضا قاض��ي زاهدي، كارشناس��ان 
مس��كن نيز درباره جراح��ي مالياتي كه محور 
يكي از پيش نويس لوايح ارائه ش��ده از س��وي 
آخوندي است، گفت: وزير راه و شهرسازي در 
اين پيش نويس اليحه به دنبال اجرايي ش��دن 
افزايش طول مدت اجاره آپارتمان ها به 2 سال، 
افزايش عرضه واحدهاي زير 100 مترمربع در 
شهرها، كاهش خانه هاي خالي، افزايش عرضه 

زمين مسكوني و اجاره يي است. 
وي بابي��ان اينكه تمامي موارد عنوان ش��ده 
در نام��ه ف��وق مطالب مه��م و حيات��ي براي 
نجات بخ��ش مس��كن اس��ت گف��ت: البته به 
نظر مي رس��د اين نامه ها بايد چند س��ال قبل 
به دس��ت هيات دولت مي رس��يد. چراكه طي 
س��ال هاي اخير بازار مسكن به شدت با كمبود 
واحدهاي مناس��ب براي اقشار كم درآمد روبرو 

شده است. 
قاض��ي زاهدي گفت: ايج��اد جذابيت براي 
ورود س��ازندگان ذي ص��الح نقط��ه اوج نام��ه 
فوق اس��ت چراكه تش��ويق هاي مالياتي براي 

سازندگان مي تواند در ميزان موثر باشد. 
وي بابيان اينكه بهترين بخش اين نامه توجه 
به كوچك سازي امالك به منظور خانه دار كردن 
اقشار متوسط جامعه است عنوان كرد: طي چند 
س��ال اخير به واسطه حاشيه سود باال بسياري از 
سازندگان به س��مت مال سازي و امالك تجاري 
سرازير و متاسفانه خانه دار كردن بخش مصرفي 
جامعه كه پش��توانه مالي خوبي نداش��تند كاماًل 
به ورطه فراموشي كشيده شدند. اين كارشناس 
مسكن گفت: بنابراين به لحاظ معافيت مالياتي 
در نقل  و انتقال و س��اخت و ف��روش اگرچه در 
دوران رك��ود نكته قابل اس��تنادي براي افزايش 
ساخت وساز نيست، اما مي تواند تا حدودي توليد 

را در اين عرصه افزايش دهد. 
زاهدي همچنين تاكيد كرد: در حال حاضر 
تع��ادل عرضه و تقاضا به ش��دت به هم ريخته و 
اي��ن مورد مي توان��د در آينده بس��يار نزديك 
تاثي��رات جبران ناپذي��ري بر بخ��ش تقاضاي 

مسكن وارد كند. 
وي بابيان اينكه نكت��ه قالب توجه در متن 

نامه جراحي اقتصادي شناسايي و اخذ ماليات 
از خانه ه��اي خالي و زمين هاي احتكار ش��ده 
باير اس��ت، عنوان كرد: همواره اخذ ماليات از 
موارد فوق الذكر ب��راي دولت چالش و دغدغه 
بوده و هنوز هم بعد از گذشت ساليان متمادي 
راهكاره��اي اجرايي براي اخ��ذ ماليات راهكار 

اجرايي براي آن انديشيده نشده است. 
اين كارشناس مسكن گفت: به نظر مي رسد 
اگر بتوانيم ش��هرداري ها )ب��ه عنوان حاكمان 
محل��ي( را وارد معادله جراحي مالياتي كنيم، 
مي تواني��م عملكرد مطلوب��ي در اين خصوص 
داش��ته باش��يم. البته حتي با هم��كاري اين 
حكمران ه��اي محل��ي ني��ز اخ��ذ مالي��ات با 
مش��كالت زيادي روبرو ش��ده و نيازمند ايجاد 
زيرس��اخت، مقاومت در اين مسير و مشاركت 

مجلس شوراي اسالمي است. 

خوشبينهستيم
فرش��يد پور حاجت، دبير كانون سراس��ري 
انجمن انبوه سازان كشور از جمله افرادي است 
كه نسبت به برخي از بخش هاي نامه هاي وزير 
راه و شهرس��ازي به معاون اول رييس جمهور 
خوش بين اس��ت و بر اين باوراست كه اجرايي 
كردن آنها س��بب خواهد شد كه بازار اجاره تا 

حدي سامان بگيرد. 
 وي گف��ت: بنده در جلس��ه يي كه چندي 
پيش وزارت راه و شهرسازي با فعاالن مسكن 
برگزار كرده بود حضور داش��تم و در آن جلسه 
راهكارهاي مختلف براي حل مش��كل مسكن 
و ازجمل��ه بازار اجاره مطرح ش��د؛ كه در متن 

نامه ها نيز است. 
وي گفت: در نامه فوق مباحثي در خصوص 
تمدي��د دوس��اله قرارداده��اي اج��اره و ني��ز 
سياست هاي مالياتي مطرح شده است كه اين 
امر حاكي از آن اس��ت كه م��ا در حال حاضر 
به بلوغ فكري و دي��دگاه خوبي درباره ماليات 

رسيده ايم. 
 پور حاجت گف��ت: چراكه معافيت مالياتي 
براي كس��اني ك��ه قراردادهاي اجاره دوس��اله 
منعق��د مي كنند در اصل بيانگر آن اس��ت كه 
ابزاره��اي ماليات��ي در مس��ير هدفمن��د قرار 

مي گيرند. 
دبير كانون سراس��ري انجمن انبوه س��ازان 
كش��ور درعين حال بر اين باوراس��ت كه البته 
نادي��ده گرفتن يكس��ري مس��ائل و عدم نگاه 
جامع به طرح س��اماندهي ب��ازار اجاره ممكن 
اس��ت سبب ش��ود كه اهداف موردنظر در اين 

زمينه حاصل نشود. 
او تاكي��د ك��رد: ريل گذاري صحي��ح براي 
س��اماندهي بازار اج��اره در صورتي با موفقيت 
همراه خواهد بود كه سياس��ت گذاران در اين 

زمينه نگاه جامعي به موضوع داشته باشند. 
پ��ور حاج��ت با ذك��ر مثالي ادام��ه داد: به 
عنوان مثال دولت باي��د حتماً منافع مالكان را 
در اي��ن زمينه در نظر بگي��رد، چراكه با توجه 
به نوسانات اقتصادي و افزايش افسارگسيخته 
قيمت مسكن و اجاره ها، الزام مالكان به انعقاد 
قراردادهاي دوس��اله، ممكن اس��ت براي آنها 

دربردارنده ضرر باشد. 
وي در نهاي��ت گف��ت: بنابراين الزم اس��ت 
ك��ه دول��ت از يك جانبه نگ��ري در اين زمينه 
خ��ودداري كند و ب��ا در نظ��ر گرفتن حقوق 
مالكان نس��بت به ارائه چنين طرح هايي اقدام 

كند. 

آسيبشناسي
نظامتوزيعزمين

قان��ون   1۵ م��اده  »اص��الح 
س��اماندهي و حمايت از توليد و 
عرضه مس��كن« و اخذ عوارض از 
زمين هاي باير در راس��تاي توليد 
مس��كن طرحي از پيش شكست 
خورده بوده و اين تصميم نش��ان 
مي ده��د ك��ه وزارت مس��كن و 
شهرس��ازي فاقد ط��رح و برنامه 
كل��ي و هدفمن��د براي مس��كن 
است و هنوز سعي دارد با قوانين 

به جنگ مشكل مسكن برود كه مطمئنا شكست خواهد 
خورد و اجراي آن موجب دردسر هاي زيادي براي مردم و 
ادارات شده و حتي در شرايطي غير قابل اجرا خواهد بود. 
اجراي اين قانون در برخي كش��ورهاي غربي كه مورد 
استناد آقاي وزير راه و شهرسازي قرار گرفته مطمئنا پيرو 
يك سلسله قوانين و اهداف مشخصي قرار دارد كه كشور 

ما فاقد آن اهداف و زير ساخت ها است. 
از طرف ديگر اين تصميم حكايت از عدم شناس��ايي 
درست مش��كل ريشه دار مس��كن كش��ور دارد، چرا كه 
مش��كل اصلي ما عدم عرض��ه زمين نيس��ت بلكه عدم 
وجود سيس��تمي هدفمند و ب��ه روز در خدمت توليد و 
توزيع مناسب مسكن است. از اين رو، بدون وجود چنين 
زيرس��اختي، اين قانون بي اثر خواهد بود. مثالي مي زنم تا 
مسله روشن تر شود. در شهر ما يك نهاد حدود 90 هكتار 
زمين باير را طي فرآيندي اول مال خود و س��پس آن را 

تفكيك و بين افراد تابعه اش تقسيم كرد. 
االن بعد از چند س��ال با وجود قرار داش��تن زمين در 
ورودي ش��هر و جدول كشي و برق و آب و گاز حتي يك 
خانه هم در آن زمين س��اخته نشده است چرا كه هدف 
توزي��ع زمين موجود نه تنها توليد مس��كن نبوده كه در 
خدمت س��وداگري اس��ت و هر كس كه زمين را خريده 
با س��وداي سود بوده است، و به مسكن نياز نداشته است. 
مش��كل درست همين جا است و شما هر چقدر زمين به 
اين شيوه تفكيك و عرضه كنيد، باز در خدمت سوداگري 
خواهد بود. اما اگر سيس��تمي وجود داشت كه از تفكيك 
اين زمين جلوگيري مي ك��رد و زمين را در اختيار توليد 
انبوه مسكن قرار مي داد و به طور شفاف با رعايت اولويت 
در اختيار خانه اولي ها و نيازمندان مسكن قرار مي داد، نه 
تنها قسمتي از مشكل مسكن را رفع مي كرد و با جلوگيري 
از سوداگري مانع افزايش بي رويه قيمت آن مي شد، بلكه 
از ساخت و سازهاي غير اصولي و توليد خانه هاي تو سري 
خور در ورودي ش��هر هم جلوگي��ري مي كرد و آن موقع 

مي شد گفت كه ما در مسير درستي قرار داريم. 
اگر اين زمين، بصورت پروژه س��اخته مي شد حداكثر 
س��ه الي چهار س��اله احداث و م��ورد بهره ب��رداري قرار 
مي گرفت و ولي االن ش��ايد س��اخته شدن همه قطعه ها 
نيم قرن زمان ببرد. اگر اين زمين بصورت پروژه طراحي 
مي ش��د حداكثر بهره وري در آن اعمال مي شد و ظرفيت 

آن حداقل تا چهار برابر افزايش مي يافت. 
پس مشكل عدم عرضه زمين نيست بلكه عدم وجود 
سيس��تم و ساز و كار مشخص، ش��فاف و هدفمند است. 
بنابراي��ن چون مش��كل را درس��ت تش��خيص نداده ايم، 

راهكارمان هم درست نخواهد بود. 
 اخذ ماليات از زمين هاي باير هرگز آنها را در مس��ير 
عرضه و س��اخت و ساز قرار نخواهد داد چون فاقد چنين 
زيرس��اختي براي اين منظور هس��تيم. مضافا مسكن در 
مناطق زيادي از كش��ور هنوز واحد هاي س��اخته شده و 

زمين ها فروش نمي روند و اين بازار در ركود قرار دارد. 
اص��الح اين ماده حتي در صورت اجراي درس��ت آن 
تاثير زيادي در قيمت زمين هم نخواهد داش��ت چرا كه 
همانطور كه اش��اره شد 80 در صد مشكل عرضه نيست، 
بلكه سيستم غلط سوداگري و تقاضا )بعضا تقاضاي كاذب( 
است. اصالح اين ماده مبناي حقوقي درستي هم ندارد و 
دولت نمي تواند حق مالكيت خصوصي بر زمين را به طرق 
مختلف نقض كند و براي اموال مردم تعيين تكليف كند. 
حتي وجود چنين زمين هايي مي تواند سوپاپ اطميناني 
براي مشكالت آينده باشد. شايد تنها خروجي اين قانون 
مقدمات الزم براي اجراي آن باش��د كه بس��يار مهم تر از 
اخذ عوارض اس��ت. در اين قانون ش��هرداري مكلف شده 
اس��ت، زمين هاي باير را براي اخذ عوارض شناسايي كند 
كه كار بسيار مفيدي است منتها نه براي اخذ عوارض بلكه 
براي برنامه ريزي و طرح كاربري هاي مختلف در راستاي 

نيازهاي شهر، مفيد است. 
يكي از مشكالت اساسي شهر هاي ما گسترش بي رويه 
آنها است يعني دانش شهرسازي و تكنولوژي تاثير زيادي 
در گسترش آنها ندارد و شهر ها بدون پالن مشخص و غير 
اصولي و ديمي بزرگ شده و مي شوند و مشكالت فراواني 

را براي مردم ايجاد مي كنند. 
شناس��ايي زمين هاي باير همچني��ن مي تواند مانع از 
تصرف غيرقانوني آنها گردد چه بسا بسياري از اسناد آنها 
هم كه وجود دارد غيرقانوني و مخدوش باشد و مي تواند 
مورد پيگيري واقع ش��ود. نهايتا مش��كل مسكن جدا از 
مش��كل اقتصاد كالن كشور هم نيس��ت. سال ها بود كه 
مس��كن در ركود بيسابقه يي قرار داشت و دولت با تزريق 
پول و غيره، س��عي در تحريك بازار داشت كه موفق نبود 
ولي وقتي نقدينگي كمي بطرف مس��كن چرخيد شاهد 
بوديم كه مس��كن با تورم ۵0 درصدي مواجه ش��د و اگر 
نبود بازار جذاب س��كه و ارز كه االن مسكن 200 درصد 
رشد داشت. در آخر به آقاي آخوندي يادآوري مي كنم كه 
سيستم موجود در مورد مسكن فرسوده است و جوابگوي 
نياز امروز كش��ور نيس��ت. وزارت مس��كن و راه س��ازي، 
ش��هرداري، زمين ش��هري و چندين اداره و س��ازمان در 
رابطه با مسكن درگير هستند كه به علت عدم هماهنگي، 
موازي كاري و عدم توانايي در ارائه سيستم جامع، خروجي 
الزم را ندارند. براي به س��امان شدن وضعيت مسكن نياز 
به يك س��ازمان جديد، كارامد، مدرن، چابك و ش��فاف 
وجود دارد و براي اينكار الزم است چندين نهاد و سازمان 
در رابطه با مس��كن ادغام ش��ده و يك سازمان شفاف و 
كارامد ش��بيه بورس پديد آورند. در اين سازمان )بورس 
مس��كن( طرح هاي كوتاه و بلندمدت تدوين مي شود كه 
تغيير دولت ها تاثيري در سياس��ت هاي اصولي آن ندارد، 
شفاف و كار آمد است و جايي براي اعمال نظرات شخصي 
و طرح هاي بدون كارشناس��ي مناسب شبيه مسكن مهر 
وجود ندارد. اگر سياست اين سازمان درست تدوين شود 
با هدايت سرمايه ها در حوزه مسكن از سوداگري به توليد، 
مشكل مسكن به طور ريشه يي و اصولي براي هميشه حل 

خواهد شد. 

يادداشت

حسيناحمداوغلي
كارشناسساختوساز

سيدمنصورغيبي
كارشناسمسكن

يادداشت
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دانشوفن10
  افزوده شدن پيام صوتي

به »لينكدين«
اينس�ايدر| به نظر مي رس��د كه مايكروس��افت 
مي خواهد قابليت ارس��ال پيام صوتي را به پلت فرم 
ش��بكه اجتماعي لينكدين اضافه كند.  اگر شما نيز 
جزو آن دس��ته از كاربراني باش��يد كه براي تكميل 
رزوم��ه كاري و تحصيلي خود به ش��بكه اجتماعي 
لينكدين س��ري زده ايد و به باز كردن يك حس��اب 
كاربري براي خود اق��دام كرده ايد، با محيط و رابط 
كاربري اين شبكه اجتماعي آشنايي كافي را داريد. 
همانطور كه گفته شد، هدف مايكروسافت از تاسيس 
و راه اندازي اين پلت فرم از ابتدا برقراري ارتباط سريع 
و راحت ميان كاربران در فضاي مجازي و كاري بود. 
بنابراين ممكن است بسياري از قابليت هاي فانتزي 

ساير شبكه هاي اجتماعي را نداشته باشد.
حاال مايكروس��افت اعالم كرده كه قصد دارد در 
هفته هاي آينده قابليت ارسال و دريافت پيام صوتي 
را براي كاربران اپليكيشن موبايل لينكدين بيفزايد تا 
آنها بتوانند عالوه بر نوشتن و تايپ كردن، پيام هاي 
موردنظر خود را به صورت صوتي نيز براي مخاطبان 
مربوطه بفرستند. طبق گفته هاي مسووالن مربوطه 
اين شركت، اين قابليت در ابتدا براي اپليكيشن هاي 
موبايلي يعني سيستم عامل اندرويد و iOS منتشر 
خواه��د ش��د و كارب��ران و عالقه من��دان بايد براي 
اس��تفاده از اين ويژگي، اپليكيشن لينكدين خود را 

آپديت و به روزرساني كنند. 

 پيش بيني مخاطبان فيلم هاي 
سينمايي با هوش مصنوعي 

انگجت| اين روزها سازندگان فيلم هاي سينمايي 
دوس��ت دارند تا ح��د امكان مردم را براي تماش��اي 
توليداتش��ان به سالن هاي س��ينما بكشانند و هوش 

مصنوعي مي تواند در اين زمينه به آنها كمك كند. 
يكي از ابزارهايي كه تهيه كنندگان فيلم ها از آنها 
براي جلب نظر مخاطب��ان بهره مي گيرند، فيلم هاي 
تبليغاتي كوتاه يا تريلرهايي است كه اطالعاتي محدود 
در م��ورد داس��تان و محتواي هر فيل��م به مخاطب 
مي دهد. محققان اس��توديوي فيلم سازي فاكس قرن 
بيس��تم موفق به طراحي سيس��تم هوش مصنوعي 
جديدي شده اند كه با مشاهده تريلر هر فيلم مي تواند 
طيف مخاطبان و عالقه مندان به هر فيلم را تشخيص 

داده و پيش بيني كند. 
اين سيس��تم ب��ا مش��اهده انبوه��ي از تريلرهاي 
فيلم ه��اي مختل��ف اطالع��ات گس��ترده يي در اين 
زمينه جمع آوري ك��رده و دانش خود را در اين مورد 
افزايش داده است. سيستم يادشده با بررسي محتوا و 
اجزاي هر تريلر مانند رنگ ها، چهره ها، چش��م اندازها 
و وضعيت نورپ��ردازي تريلر و همي��ن طور عملكرد 
ش��خصيت هاي موجود در تريلر مي تواند پيش بيني 
كند چه نوع افرادي با چه ش��خصيتي به تماشاي آن 
فيلم خواهند نشست. كارگردان ها وتهيه كنندگان با 
دريافت پيش بيني هاي اين سيستم هوش مصنوعي 
مي توانند تغييراتي در فيلم ه��اي تبليغاتي توليدات 
خود ب��راي افزايش مخاطب يا جل��ب نظر گروه هاي 

هدف ايجاد كنند. 

  توطئه »گوگل« عليه
مرورگرهاي رقيب »كروم«

گيك تيران�ت| يكي از كاركنان ش��ركت موزيال 
ط��راح مرورگ��ر فايرفاكس مي گويد، گ��وگل به طور 
عم��دي س��ايت يوتي��وب را در صورت باز ش��دن با 
مرورگرهاي فايرفاكس و اج مايكروسافت كند مي كند. 
اين كارمند موزيال معتقد است هدف گوگل از اين 
كار از دور خارج ك��ردن مرورگرهاي اينترنتي رقيب 
اس��ت تا كاربران به علت كندي دسترس��ي به سايت 
به اش��تراك گذاري ويدئوي يوتي��وب در مرورگرهاي 
مذك��ور ترجيح دهن��د از مرورگره��اي ديگري و به 
خص��وص مرورگر كروم خود گوگل اس��تفاده كنند. 
كريس پترسون مدير برنامه هاي فني شركت موزيال 
مي گوي��د اين اقدام به صورت عمدي و كامال آگاهانه 
از سوي گوگل صورت مي گيرد. اين فرد معتقد است 
يوتيوب بر روي مرورگرهاي فايرفاكس و اج تا ۵ برابر 
كندتر از مرورگر كروم عمل مي كند.اين اقدام گوگل 
يك نوع انحصارطلبي تجاري محس��وب مي ش��ود 
و در ص��ورت اثبات مي توان��د پيامدهاي حقوقي و 
قضايي را براي اين شركت به ارمغان آورد. پترسون 
مي گويد كاربران براي مقابله با اين مش��كل عمدي 
ايجاد شده توسط گوگل مي توانند افزونه خاصي را 
بارگ��ذاري و نصب كنند. گ��وگل هنوز در برابر اين 

ادعا واكنشي از خود نشان نداده است.

  آي پد »پرو ۲۰۱۸«
جك هدفون ندارد

فون آرن�ا| طب��ق گزارش هاي جدي��د آي پد پرو 
۲۰۱۸ اپ��ل فاقد جك هدفون خواهد بود.  از آنجا كه 
قرار است اپل در سپتامبر سال جاري ۲۰۱۸ ميالدي، 
از محصوالت جديدي نظير سه مدل گوشي هوشمند 
آيفون، آي پد، نس��خه به روزرساني شده مك بوك و 
پدش��ارژرهاي بي س��يم ايرپاور و غيره رونمايي كند، 
گزارش هاي بسياري مبني بر فقدان جك هدفون 3.۵ 
ميلي متري براي تبلت هاي آي پد پرو ۲۰۱۸ در فضاي 
مجازي منتشر شده است. بسياري از تحليلگران فعال 
در بازار محصوالت تكنولوژي بر اين باورند كه در اين 
مراسم نس��ل دوم هدفون هاي بي سيم اپل موسوم به 
ايرپاد ۲ رونمايي و پرده برداري مي ش��وند و حاال اپل 
به كلي جك هدفون آي پد پرو ۲۰۱۸ را حذف كرده 
اس��ت چراكه معتقد اس��ت ديگر به كار كاربران اين 
محصول نخواهد آمد. از سوي ديگر منتقدان بسياري 
با ابراز نارضايتي خود از اين اقدام اپل، عنوان كرده اند 
ممكن است برخي از كاربران و عالقه مندان به آي پد 
پ��رو ۲۰۱۸ نخواهند از هدفون هاي بي س��يم ايرپاد 
اس��تفاده كنند، حال اين دس��ته از كاربران در اينجا 
باي��د براي گوش فرادادن به موس��يقي و ويديوهاي 

موردنظر خود در آي پد چكار كنند!؟

اخبار

اولتيماتوم يك ماهه به نسخه هاي غير رسمي تلگرام

پيام رسان هاي بومي همچنان به دنبال كاربر
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

پيام رس��ان هاي داخل��ي چن��دي پي��ش در 
اعت��راض ب��ه سياس��ت هاي وزارت ارتباطات در 
برخ��ورد ب��ا دو پيام رس��ان( كه گفته مي ش��ود 
نس��خه غير رس��مي تلگرام هس��تند )بيانيه يي 
را منتش��ر كردند. پيام رس��ان هاي داخلي اعالم 
كردند: با انس��داد تلگرام، روزان��ه ۵۰۰ هزار نفر 
در پيام رس��ان هاي داخلي نام نويسي كردند كه 
با ظهور دو نس��خه غير رس��مي تلگ��رام جريان 
مهاجرت آسيب ديده اس��ت. مساله يي كه البته 
مورد تاييد وزير ارتباطات قرار نگرفت و حتي در 
هفته هاي گذشته باعث مناقشه يي بين مسووالن 
ارتباطي كشور بر سر اين موضوع كه نسخه هاي 
غيررسمي تلگرام از جمله هاتگرام و طالگرام كه 
درواقع نس��خه هاي ايراني ش��ده تلگرام هستند، 
ش��كل گرفت، به طوري كه برخي از مس��ووالن 
ب��ه دفعات و باره��ا با روش ه��اي مختلف اعالم 
كردند سرورهاي اين دو پيام رسان در ساختمان 
وزارت ICT واقع شده و درنتيجه با امكانات اين 
وزارتخانه، دسترس��ي كاربران ايراني به ش��بكه 

اجتماعي فيلترشده تلگرام فراهم آمده است. 
در اين بيانيه عنوان ش��ده ب��ود كه با تصميم 
كش��ور مبني بر رف��ع انحصار از پيام رس��ان هاي 
خارجي و جلوگيري از خ��روج اطالعات كاربران 
فضاي مجازي از كشور، پيام رسان هاي داخلي در 
جهت تقويت زيرس��اخت ها و ارائه خدمات هرچه 
بهتر به كاربران تالش مضاعفي را در دس��تور كار 

خود قرار دادند. 
جريان مهاجرت به پيام رسان هاي داخلي پس 
از خروج كانال هاي پرمخاطب از تلگرام س��رعت 
گرفت و با انسداد تلگرام، روزانه بيش از ۵۰۰ هزار 
نفر در پيام رسان هاي داخلي ثبت نام مي كردند و 
در اين مس��ير وزارت ارتباط��ات با انجام تكاليف 
قانوني خود )مندرج در سند مصوب شوراي عالي 
فضاي مجازي( در قبال پيام رس��ان ها، با ارائه وام 
و امكانات تخصصي، در فرآيند ش��تاب گيري اين 
صنعت دانش بني��ان، با پيام رس��ان هاي داخلي، 

همراهي مطلوب و صميمانه يي داشته است. 
متاس��فانه اين مهاجرت با ظهور دو پوس��ته 
غي��ر رس��مي تلگرام ك��ه مجهز به فيلترش��كن 
داخلي بودند، به شدت آسيب ديد. با وجود تاكيد 
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات بر عدم اجازه 
فعاليت اين دو پوسته و همچنين دستور قضايي 
براي مسدود شدن كامل فعاليت تلگرام در كشور 
و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، مشخص 
نيس��ت با كدام مج��وز و از چ��ه طريقي اين دو 
پوس��ته تلگرام )كه مانع رش��د پيام رس��ان هاي 

داخلي شده اند( به فعاليت خود ادامه داده اند. 

البته اجرا نش��دن تكاليف ساير دستگاه ها در 
مصوبه ش��وراي عال��ي فضاي مج��ازي در مورد 
پيام رس��ان هاي داخل��ي همچون ارائ��ه خدمات 
پرداخت از طرف بانك مركزي، جوس��ازي برخي 
نماين��دگان مجل��س در م��ورد پيام رس��ان هاي 
داخل��ي و عدم مهاج��رت جدي دس��تگاه ها به 
پيام رس��ان هاي داخلي نيز از عوامل عدم رش��د 

سريع پيام رسان هاي داخلي است. 
اكنون كه پيام رس��ان هاي داخلي توانمندي و 
ظرفيت براي پوش��ش نياز كشور و فراتر از آن را 
فراه��م كرده اند، از مركز مل��ي فضاي مجازي و 
دس��تگاه هاي ذيربط مي خواهيم تا بسيار شفاف 
سياس��ت كش��ور در مورد حضور يا عدم حضور 
تلگرام و پوسته هاي غيرسمي )هاتگرام و تلگرام 

طاليي( را مشخص كند. 
به نظ��ر مي رس��د، وجه المصالحه ق��راردادن 
موض��وع پيام رس��ان هاي داخلي در مناقش��ات 
سياس��ي باعث صدمه به مسير رشد اين صنعت 
دانش بنيان مي ش��ود و بايد از آن به شدت پرهيز 

شود. 

 اولتيماتوم به دو پيام رسان
در حال��ي كه هنوز پيام رس��ان هاي داخلي به 
سياست هاي وزارت ارتباطات اعتراض دارند، روز 
گذشته رييس مركز ملي فضاي گفت: اميدواريم 
وزارت ارتباط��ات مانند گذش��ته، همان ميزاني 

ك��ه بايد جلوي فيلترش��كن ها را بگيرد، اين كار 
را انج��ام دهد؛ به نس��خه هاي داخلي تلگرام هم 
تا ۱۵ ش��هريور مهلت داده شده كه ۱۰۰ درصد 

بومي شوند. 
ابوالحس��ن فيروزآب��ادي اظهار ك��رد: مطابق 
تقس��يم كاري ك��ه ش��ده بود، ط��رح مركز ملي 
فضاي مجازي، خروج از انحصار تلگرام بود؛ براي 
بعضي از وزارتخانه ها و سازمان ها تكاليفي تعيين 
ش��ده بود كه تقريبا همه دستگاه ها در اين  حوزه 
هم��كاري خوبي را با مركز مل��ي فضاي مجازي 

داشتند. 
وي با بي��ان اينكه چيزي تحت عنوان كمكي 
به فيلترش��كن ها وجود ن��دارد، افزود: ش��ركت 
ارتباط��ات زيرس��اخت باي��د ب��راي ممانعت از 
فعاليت فيلترش��كن ها در كش��ور، ايمن سازي و 
مصون س��ازي شبكه مخابراتي كش��ور را با دقت 
بيش��تري انجام دهد كه البته در اين زمينه اين 
اواخ��ر نقص هايي ديده مي ش��ود ك��ه اميدواريم 
وزارت ارتباطات مانند گذش��ته به شرايط قبل از 
ي��ك ماه اخير برگردد و هم��ان ميزاني كه بايد، 

جلوي فيلترشكن ها را بگيرد. 
رييس مرك��ز ملي فضاي مج��ازي ادامه داد: 
درب��اره حماي��ت از هاتگرام و طالگ��رام هم در 
حقيق��ت از همان ابت��دا كه سياس��ت خروج از 
انحص��ار تلگرام را داش��تيم، ب��راي دوران گذار، 
پذيرفتي��م كه تلگرام هاي نس��خه فارس��ي چند 

ماهي فعال باش��د. با آخرين مهلت��ي كه به آنها 
داديم، تا ۱۵ شهريور بايد به يك پيام رسان ۱۰۰ 

درصد بومي تبديل شوند. 

 پيام هايي كه رمز نگاري مي شود 
حال ب��ا اولتيماتوم��ي كه به اين پيام رس��ان 
داده ش��ده اس��ت،  خب��ر مي رس��د ك��ه برخي 
از پيام رس��ان هاي بوم��ي ب��ا ارائ��ه برنامه ه��ا و 
س��رويس هاي ويژه س��عي در جذب كاربر دارند. 
در اين خصوص مدير اجرايي پيام رس��ان داخلي 
بيس��فون از راه اندازي س��رويس چت رمزنگاري 
ش��ده )پيام ام��ن( در اين پيام رس��ان خبر داد و 
گفت: با اين خدمت پيغام ها در پيام رس��ان بومي 
از مب��دا تا مقص��د رمزنگاري مي ش��ود كه قابل 

رمزگشايي نيست. 
وي گف��ت: در اين س��رويس ك��ه مانند چت 
رمزنگاري شده تلگرام است تمامي پيغام ها از مبدا 
تا مقصد رمزنگاري مي شود و در اين بين رمز براي 

هيچ كس قابل گشايش نيست. 
وي در درباره بيانيه مش��ترك چهار پيام رسان 
ب��راي تعيين تكليف وضعيت بازار پيام رس��ان در 
كش��ور تاكيد كرد: روح كلي و ح��رف اصلي اين 
بيانيه درخواس��ت براي سياس��ي نك��ردن فضاي 
پيام رس��ان ها در كشور بود تا موضوع پيام رسان ها 

اسباب كار سياسي نشود. 
وي توضيح داد: اين بيانيه موافق يا مخالف باز 

كردن يا بس��تن برنامه هاي ديگري نيس��ت حتي 
زماني كه تلگ��رام فعال بود اع��الم كرديم موافق 
فيلت��ر كردن تلگ��رام نيس��تيم و عالقه منديم در 
فضاي رقابت��ي كار كنيم اكنون نيز درخواس��تي 
براي بس��تن هات گرام و تلگرام نداريم، اما حرف 
اصلي و مشكل اصلي اين است كه بايد فضا شفاف 
و تكليف مشخص شود و هر چه هست به صورت 
نهاي��ي و قطعي اعالم ش��ود تا بتواني��م روي آن 

برنامه ريزي كنيم. 
وي از مش��كالت متعدد پيام رسان هاي داخلي 
درباره فناوري، زيرساخت و مقررات صحبت كرد 
و گفت: برخي از مفاد مصوبه شوراي عالي فضاي 
مجازي براي حمايت از پيام رسان ها در حد حرف 
باقي مانده است از جمله تكاليف بانك مركزي كه 
از مرداد پارسال قرار شد، در مدت دو ماه آيين نامه 
پرداخ��ت اينترنتي را پرداخت كند، اما پس از آن 

حتي يك جلسه پاي صحبت نشسته است. 
وي درباره اينكه در وضعيت فعلي پيام رسان ها 
اقبال بيش��تر با كدام پيام رسان اس��ت و كاربران 
بيس��فون بيش��تر به چه دليل از اين پيام رس��ان 
اس��تفاده مي كنن��د، گف��ت: در ح��ال حاضر در 
وضعي��ت فعل��ي پيام رس��ان ها ه��ر برنامه يي كه 
كيفيت سرويس بهتري داش��ته باشد و با كندي 

كمتري روبرو شود مورد اقبال است. 
وي گف��ت: اقبال كاربران كش��ور به اس��تفاده 
از بس��ترهاي بومي پيام رس��ان در ش��رايطي كه 
دسترس��ي به برخي پلت فرم هاي خارجي محدود 
است، تا حدي بوده كه پيام رسانهاي داخلي را وارد 
گود رقابت با يكديگر بر سر ارائه سرويسهايي كرده 
كه ممكن اس��ت نياز كاربرانشان باشد و زمينه يي 
ب��راي اعتماد بيش از پيش را ب��ه ابزارهاي بومي 

فراهم آورد. 
مدي��ر اجرايي نخس��تين پيام رس��ان داخلي 
كش��ور ابراز كرد: در قابلي��ت پيام امن كل پيام ها 
ش��امل متن، عكس، فايل، لوكيش��ن و... در مبدأ 
رمزگذاري خواهد شد و كليد رمزگشايي آن تنها 
به مقصد ارسال مي ش��ود تا وظيفه رمزگشايي را 

انجام دهد. 
موحدين همچنين درباره موقعيت جغرافيايي 
س��رورها گفت: همه س��رورهاي اين پيام رس��ان 
داخلي كشور نگهداري مي شوند و در حال حاضر 
توانايي ميزباني ۱۰ تا ۱۲ ميليون كاربر را داريم. 

 در ه��ر ص��ورت ب��ه نظر مي رس��د ب��ا وجود 
گذش��ت بيش از دو ماه و ارائه تسهيالت ويژه به 
پيام رس��ان هاي بومي همچنان اين پيام رسان ها با 
اس��تقبال كم كاربران مواجه هستند و بايد براي 
جذب كاربر راهكارهاي ديگري ارائه شود تا براي 

كاربران جذابيت داشته باشد. 

گيزمگ| پژوهشگران كانادايي در بررسي جديد خود، تاثير اپليكيشن هاي آموزش 
مغز را در پيشگيري از بروز فراموشي نشان دادند. 

طي چند س��ال اخير، اپليكيش��ن هاي آموزش مغز كه راه هايي براي بهبود حافظه و 
پيشگيري از آلزايمر ارائه مي دهند، در بازار گسترش يافته اند اما دانشمندان شواهدي ارائه 

داده اند كه دشواري رسيدن به بسياري از اين اهداف را نشان مي دهد. 
پژوهش جديد »دانشگاه مك گيل« )McGill University( كانادا كه با همكاري 
شركت تجاري »پوزيت ساينس« )Posit Science( انجام شده است، نشان مي دهد كه 
چگونه آموزش اختصاصي به مغز مي تواند امكان توليد يك ماده خاص را افزايش دهد. 

»استيل كولين« )Acetylcholine(، يك پيامرسان عصبي است كه نقش مهمي در 
پردازش حافظه و يادگيري دارد. با باال رفتن سن، سطح اين ماده در مغز كاهش مي يابد 

و قدرت تمركز مغز در افراد مبتال به آلزايمر افت مي كند. 
در حال حاضر، يكي از درمان هاي آلزايمر در مرحله ابتدايي، رس��اندن »مهاركننده 
استيل كولين اس��تراز« )AChEI( به بدن بيمار اس��ت. استيل كولين استراز يا كولين 
استراز، آنزيمي است كه استيل كولين را در محل سيناپس، آبكافت مي كند. اين دارو، از 
تجزيه استيل كولين توسط يك آنزيم خاص پيشگيري مي كند و سطح اين تركيب مهم 

را در مغز افزايش مي دهد. 
اي��ن پژوهش جديد دريافت كه آموزش مغز، چه تاثيري بر س��طح اس��تيل كولين 
مغز دارد. پژوهش��گران در ابتدا، پنج بزرگسال سالم را مورد بررسي قرار دادند. آنها مغز 
ش��ركت كنندگان را به مدت شش هفته، حدود ۱۲ س��اعت با برنامه خاصي موسوم به 

»BrainHQ« آموزش دادند. 
س��پس، قبل و بعد از آزمايش، براي رديابي س��طح استيل كولين، از مغز بيماران 
با استفاده از اسكن هاي PET تصويربرداري شد. نتايج آزمايش، استيل كولين را در 
چهار ناحيه خاص مغز يعني ش��كنج زيرين پيش��اني، هسته دم دار چپ، قشر مياني 
پيش پيش��اني و شكنج مياني چپ شناس��ايي كرد و افزايش سطح استيل كولين را 

۱6 تا ۲4 درصد نشان داد. 
 Kavli( »و »كاول��ي الوريت )Michael Merzenich( »ماي��كل مرزني��چ«
Laureate( در اي��ن باره گفتند: اين پژوهش، براي نخس��تين بار تاييد مي كند كه 

چنين راهبردي براي انسان موثر است.
اين راهبرد مي تواند به افزايش س��طح اس��تيل كولين در حالت استراحت منجر 
ش��ود. ما قصد داريم بررسي هاي بيش��تري در مورد افراد مبتال و در معرض ابتال به 

آلزايمر انجام دهيم. 
اين بررسي، تنها نمونه كوچكي از پژوهش است و هنوز بايد آزمايشات بسياري در اين 
مورد صورت گيرد. اين پژوهش، شواهد ابتدايي را در مورد مكانيسم عصبي كه با آموزش 
مغز فعال مي شود، ارائه مي دهد اما امكان فعاليت اين مكانيسم در هنگام بروز فراموشي 

يا حتي كاهش نشانه هاي اين بيماري بايد اثبات شوند.

ورج| به نظر مي رسد كاربران مصري توييتر كه داراي بيش از ۵۰۰۰ فالوور بودند، از 
اين پس تحت تاثير تصويب قانون جديد مربوطه به اخبار كذب و دروغين در اين كشور 

قرار خواهند گرفت. 
 مجلس كشور مصر ۱6 ژوئيه سال جاري ۲۰۱۸ ميالدي قانون جديدي را براي 
جلوگيري از انتشار اخبار كذب و دروغين در محيط فضاي مجازي تصويب كرد كه 
بس��ياري از كاربران توييتري با بيش از ۵۰۰۰ فالوور و دنبال كننده را به شدت تحت 

تاثير قرار مي دهد. 
اين قانون قرار است براي تمامي افراد و كاربراني كه به انتشار اخبار و گزارش هاي 
دروغين و نادرست در فضاي مجازي مي پردازند و داراي بيش از ۵۰۰۰ دنبال كننده 
در توييت��ر هس��تند، اعمال ش��ود و قدم مثبتي براي پاكس��ازي فض��اي مجازي به 

خصوص توييتر به شمار بيايد. 
توئيتر كه يكي از پلت فرم هاي بزرگ شبكه اجتماعي در جهان را داراست، ماه پيش با 
انتشار گزارشي اعالم كرد كه طي دو ماه گذشته يعني ماه مه و ژوئن سال جاري ۲۰۱۸ 
ميالدي، براي تالش براي پاكسازي فضاي اين شبكه اجتماعي حدود ۷۰ ميليون اكانت 
و حساب كاربري مشكوك و مورددار را كه خالف قوانين و مقررات اين شبكه اجتماعي 

عمل كردند، مسدود كرده و به حالت تعليق درآورده است. 
پس از انتخابات رياس��ت جمهوري ۲۰۱6 امريكا، بسياري از نهادهاي امنيتي اين 
كشور ادعا كردند كه روسيه و عوامل تحت حمايت كاخ كرملين با نفوذ، سوءاستفاده 
و ش��ايعه پراكني در فضاي مجازي و پلت فرم آزادانه ش��بكه هاي اجتماعي در جريان 

اين انتخابات دخالت كرده اند. 
همين مسائل موجب ش��د كه توييتر به همراه ساير شبكه هاي اجتماعي موظف 
شوند كه براي جلوگيري و مقابله با بروز حوادث اينچنيني ميليون ها اكانت و حساب 

كاربري را به حالت تعليق درآورده و مسدود كرده است. 
توئيتر پس از اقدامات مداخله جويانه روس��يه در انتخابات رياس��ت جمهوري اياالت 
متحده امريكا، به شدت به باز گذاشتن فضاي مجازي و سوءاستفاده مداخله گران روسي 
از پلت فرم اين شبكه اجتماعي متهم شد. البته اين نخستين و تنها باري نبود كه توييتر 
در كنار س��اير شبكه هاي اجتماعي مقصر نش��ان داده مي شد چراكه همواره بسياري از 
سياستمداران در جهان علت تحريك خيل عظيمي از شهروندان را فضاي باز رسانه يي و 

شبكه هاي اجتماعي مي دانند. 
بس��ياري از تحليلگران پيش بيني كرده اند كه روند رو به رش��د تعليق و مس��دود 
كردن حس��اب هاي كاربري در توييتر در ماه ژوئيه نيز با همين روند افزايش��ي ادامه 
پيدا خواهد كرد. حال به نظر مي رس��د كه مصر نيز همچون برخي ديگر از كشورها 
قواني��ن و مقررات جديد و س��ختگيرانه تري را در قبال اس��تفاده مردم و كاربرانش 
از توييتر اعمال كرده اس��ت تا بتواند به نوعي روي فضاي باز اين ش��بكه اجتماعي 

مديريت و كنترل بيشتري داشته باشد. 

وايرد| به گفته كارشناس��ان امنيت سايبري، بس��ياري از كاربراني كه در دام هكرها 
مي افتند، پس از ورود به وب سايت هاي آلوده قرباني حمالت فيشينگي مي شوند. 

 بس��ياري از كاربران وارد وب س��ايت هايي مي شوند كه آنها را در معرض خطر هك و 
نفوذ هكرها و مجرمان سايبري قرار مي دهد، به گونه يي كه طبق تازه ترين گزارش هاي 
منتشره، خيل عظيمي از كاربران اينترنتي قرباني حمالت فيشينگي مي شوند كه خود 

باني آن بوده اند. 
كارشناس��ان و متخصصان فعال در حوزه امنيت س��ايبري بر اين باورند كه حمالت 
فيشينگ با ارسال يك لينك از وب سايت آلوده به ايميل و پيام رسان كاربران آغاز مي شود 
و قربانيان با دست خود روي وب سايت آلوده مذكور كليك كرده و به سواالت موردنظر 
هكرها مبني بر اطالعات شخصي نظير گذرواژه حساب هاي كاربري آنها پاسخ داده و در 

آخر، به دام مجرمان سايبري مي افتند. 
به عبارتي ديگر مي توان گفت هكرها در حمالت سايبري هيچ تالشي براي دستيابي 
مخفيانه به اطالعات و حساب هاي كاربري قربانيان انجام نمي دهند بلكه تنها با هدايت 
كاربران به وب س��ايت هاي آلوده مورد نظرشان، از اطالعات و داده هاي آنان سوءاستفاده 
مي كنند و به دس��تگاه هاي الكترونيكي آنها دسترس��ي پيدا خواهند كرد. بدين ترتيب، 
متخصصان امنيت سايبري همواره به كاربران هشدار داده و توصيه مي كنند كه به هيچ 
عنوان روي لينك هاي ناشناخته كليك نكنند و وارد هر وب سايتي كه نام و نشان و دامنه 
مطمئني ندارد، نشوند. به باور آنها، در صورتي كه كاربران اين نكات را رعايت كنند، هرگز 

در دام هكرها و مجرمان سايبري براي حمالت فيشينگ نخواهند افتاد. 
 Password Harvesting كه مختصرا از عب��ارت Phishing واژه فيش��ينگ يا
Fishing ب��ه معن��اي »به دس��ت آوردن رمز عبور از طريق طعمه« به دس��ت آمده و 
ساخته شده است، يكي از حمالت سايبري شناخته شده مبتني بر مهندسي اجتماعي 
است كه با فريب دادن كاربران موردنظر اطالعات محرمانه و خصوصي آنها از جمله رمز 
عبور، اطالعات حساب بانكي، اطالعات شخصي و محتواي به اشتراك گذاشته شده در 

شبكه هاي اجتماعي را به دست مي آورند. 
برخالف ساير حمالت سايبري كه توسط هكرها و مجرمان سايبري يا بهره گيري 
از آس��يب پذيري هاي موج��ود در نرم افزار يا س��خت افزار دس��تگاه هاي الكترونيكي 
مربوطه، حمالت فيشينگ توسط خود كاربر قرباني صورت مي پذيرد، چراكه هكرها، 
كاربران را فريب داده تا با دس��ت خودش��ان اطالعات موردنظر هكرها را تقديم آنها 
كنند. حمالت فيشينگ يكي از متداول ترين و آسان ترين روش هاي سرقت اطالعات 
شخصي، مالي و حريم خصوصي كاربران در فضاي مجازي است. گوگل براي افزايش 
امني��ت س��ايبري كاربرانش در مرورگ��ر اينترنتي گوگل ك��روم از واژه Secure به 
معناي ايمن در ابتداي آدرس اينترنتي وب س��ايت هاي مختلف استفاده كرده است 
تا كاربران در صورت عدم مش��اهده اين كلمه، وارد آن وب سايت نشوند و در صورت 

ورود، منتظر عواقب احتمالي آن باشند. 

تاثير اپليكيشن ها بر پيش گيري از فراموشي وب سايت هاي آلوده در كمين مشتركان قانون جديد مصر براي كاربران توييتر
دريچه رويدادكاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 اطالع�ات دقيقي از واردات، صادرات و توليد 
استان البرز نيست؛كرج |رييس اتاق بازرگاني البرز 
با تاكيد بر ضرورت شفاف سازي در خصوص وضعيت 
صادرات، واردات و توليد اس��تان گفت: متاس��فانه در 
حال حاضر اطالعات در اين موارد به صورت جزيره يي 
بوده و از ش��فافيت دقيقي برخوردار نيست. رحيم بنا 
 مواليي اظهار كرد: در شرايط اقتصادي فعلي دولت بايد
در راس��تاي اعتمادس��ازي ب��راي توليدكنن��دگان و 
كارآفرينان گام بردارد. براي اينكه بتوانيم از اين جنگ 
اقتصادي س��المت و پيروز خارج ش��ويم؛ مولفه هايي 
الزم اس��ت كه يكي از مهم ترين آنها حمايت دولت از 
سرمايه گذاران بخش خصوصي در قالب توليدكننده، 
كارآفرين و... اس��ت. او ادامه داد: با ساماندهي پنجره 
واح��د گمرك در اس��تان اطالعات جامع��ي در اين 
خصوص جمع آوري مي شود و با توجه به اين اطالعات 

مي توان اهداف اقتصادي را پيش برد. 

 تزريق ۱۷۰ مگاوات برق نيروگاه فوالد مباركه 
به شبكه سراس�ري؛اصفهان| 170 مگاوات برق 
توليد شده در نيروگاه فوالدمباركه به شبكه سراسري 
تزريق شد. مدير ناحيه انرژي و سياالت فوالد مباركه 
ضمن اعالم اين خبر گفت: ش��ركت ف��والد مباركه 
با اج��راي پروژه هاي متع��دد در بخش هاي مختلف 
ش��ركت به يكي از نمونه ه��اي موفق كاهش مصرف 
برق و مديريت پيك بار در استان اصفهان مبدل شده 
اس��ت. به نحوي كه در اين راس��تا با برنامه ريزي هاي 
مدون توانس��ته اس��ت نه تنها ميزان مصرف خود را 
در زم��ان اوج مصرف كاهش دهد، بلكه با توليد برق 
در نيروگاه هاي داخلي، شبكه سراسري برق كشور را 
نيز با تزريق برق خود ياري كرده است. عباس اكبري 
محم��دي در همين راس��تا افزود: ف��والد مباركه به 
عنوان بزرگ ترين فوالدساز كشور، مديريت انرژي را 
به عنوان يك اصل، هميشه در اولويت قرار داده است. 
ب��ه نحوي كه عالوه بر كاه��ش ۵0 درصدي مصرف 
برق در خطوط توليد در ساعات اوج بار، توليد نيروگاه 
بخار ۲00 مگاواتي شركت را در زمان اوج مصرف، در 

اختيار شبكه سراسري و شهروندان قرار داده است. 

 ك�ودكان ش�هرك طرزيلو ارومي�ه يك وجب 
زمين بازي ندارند؛اروميه|شهرك طرزيلو در اروميه 
جزو مناطق فراموش ش��ده اين ش��هر است كه صدها 
ك��ودك س��اكن در آن از ابتدايي تري��ن امكانات براي 
كودكي كردن محرومند. ش��هرك طرزيلو در تپه ها و 
دره هاي اطراف اين ش��هر سال هاس��ت ميزبان صدها 
خانواري اس��ت كه در مس��كن مهر به عشق اينكه در 
خانه خودشان ساكن مي شوند آمده اند تا زندگي كنند 
غافل از آنكه نمي دانستند سال هاي سال گاز نخواهند 
داشت، شبكه فاضالب و تلفن نخواهند داشت يا حتي 
راه دسترسي مناسب و آسفالت هم نخواهند داشت. اما 
كودكاني كه در اين شهرك زندگي مي كنند دردشان 
بيشتر از بزرگ تر هاست كودكاني كه حسرت يك وجب 
فضاي سبز به دلشان مانده است، كودكاني كه يك متر 
فضاي بازي و ورزش ندارند، كودكاني كه نه مس��جد و 
مدرسه يي در اطرافشان هست و نه از كتابخانه يا مركز 

فرهنگي يا تفريحي را مي توانند در اطرافشان ببينند. 

 افتتاح مسجد بوستان واليت در ساري؛ساري| 
عصر جمعه پنجم مرداد ماه مسجد علي بن موسي الرضا 
)ع( در بوس��تان والي��ت ب��ا حضور حض��رت آيت اهلل 
طبرسي، نماينده ولي فقيه در استان، محمد اسالمي، 
اس��تاندار مازندران، رضايي، فرماندار س��اري و عبوري 
ش��هردار مركز اس��تان، اعضاي شوراي ش��هر ساري، 
روحانيت معظم و جمع كثيري از ش��هروندان ساروي 
افتتاح شد. در اين مراسم كه با اقامه نماز مغرب و عشا 
به امامت نماينده ولي فقيه در استان آغاز شد، حضرت 
آيت اهلل طبرسي به مساله بازسازي مسجدجامع ساري 
اش��اره كرد و افزود: مس��جد براي مردم است و انتظار 
مي رود كه همشهريان عزيز به هر ميزاني كه توان دارند 
در كمك به بازس��ازي مس��جدجامع از هيچ كوششي 
فروگذار ننمايند و البته الزم اس��ت ضمن مش��اركت 
جدي مردم در بازسازي مسجد، مسووالن محترم هم 

حمايت هاي الزم را داشته باشند. 

 توزيع سوخت در جايگاه هاي غرب مازندران 
عادي شد؛س�اري|كمبود بنزي��ن در جايگاه هاي 
عرضه سوخت شهرستان هاي غرب مازندران از صبح 
ديروز دوش��نبه بر طرف ش��ده و وضعيت توزيع اين 
ف��رآورده نفت��ي در تمامي جايگاه ها ب��ه روال عادي 
برگشته است. از جمعه هفته پيش بيشتر جايگاه هاي 
عرضه س��وخت منطق��ه غ��رب مازندران ب��ه ويژه 
شهرستان هاي نوشهر و چالوس به علت تغيير در مبدا 
تامين س��وخت و نيز ترافيك جاده يي در مسيرهاي 
منتهي به اس��تان مازندران دچار كمبود ذخيره و در 
نهايت تعطيل ش��دند كه مشكالتي را براي مسافران 
و بوميان در پي داشت. كامبيز حميدي مدير روابط 
عمومي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي غرب 
مازن��دران ديروز گفت: در بازديدهاي ميداني صورت 
گرفته از جايگاه هاي سوخت اين منطقه نيز مشاهده 

شد كه اغلب اين جايگاه ها فعال هستند. 

 تدوين بس�ته توسعه گردش�گري دريايي در 
هرمزگان؛بندرعباس|مديركل بن��ادر و دريانوردي 
اس��تان هرمزگان از تدوين بس��ته توسعه گردشگري 
درياي��ي در اين اس��تان، تهيه فهرس��ت نيازمندي ها 
و شناس��ايي 13 بندرگاه و اس��كله در جزاير و مناطق 
س��احلي خب��ر داد.  اله مراد عفيفي پ��ور با اعالم خبر 
تدوين بس��ته توس��عه گردش��گري دريايي در استان 
هرمزگان اظهار كرد: در قالب اين بس��ته، س��ه بخش 
س��اخت و نصب تجهي��زات فني، اقدام��ات عمراني و 
همچنين توسعه دريايي و شناورها در نظر گرفته شد. 
او با بيان اينكه تاكنون 13 بندر و اس��كله گردشگري 
شناس��ايي و جانمايي شده اس��ت، افزود: الفت قديم، 
كندالو، طبل، سهيلي، گورزين و شيب دراز در جزيره 
قشم، جزيره هنگام، شيو و تبن در شهرستان پارسيان، 
تياب در شهرس��تان ميناب، خور آذيني در شهرستان 
سيريك، خور خالصي در شهرستان جاسك و جنگل 
ح��را در بندرخمي��ر به عنوان مناطق س��يزده گانه يي 
محس��وب مي ش��وند كه تاكنون اقداماتي براي ايجاد 
اسكله ها و بندرگاه هاي اس��تاندارد گردشگري صورت 

گرفته يا در حال مطالعه و انجام است. 

اخبارشهرستانها

معاون اول رييس جمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي: 

شرايط جديد پيش روي كشور دايمي نيست
امريكا مي خواهد با تخريب اميد مردم، برنامه هاي تحريمي خود را عملياتي كند

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم كرد 

استفاده از برات الكترونيكي براي توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط

گروه بنگاه ها|
در روزهاي��ي كه افكار عموم��ي ايرانيان منتظر 
اطالع رس��اني ش��فاف از س��وي دولتمردان درباره 
التهاب��ات اخير ب��ازار پ��ول، س��رمايه و مايحتاج 
عمومي م��ردم اس��ت از ميان دولتمردان ارش��د، 
اس��حاق جهانگيري مي گويد دولت ش��رايط مردم 
و نگراني ه��اي آن��ان را درك مي كند و مي داند كه 
اين شرايط باعث ايجاد مشكالت بنيادين در روند 
معيشتي مردم مي شود اما مردم مطمئن باشند كه 
اين التهابات دايمي نيست و دشمنان كشور از طريق 
تزريق اين نوع التهابات قص��د دارند تا مردم ايران 
را مجبور به عقب نش��يني از اهداف و آرمان هايش 
كن��د؛ التهاباتي كه جهانگيري وع��ده مي دهد كه 
دايمي نيست و به زودي با تدبير مسووالن اجرايي 
و تقنيني و همراه��ي مقامات قضايي مهار خواهد 
ش��د. معاون اول رييس جمهوري همان گونه كه در 
ايام انتخابات رياست جمهوري دوازدهم سپر بالي 
روحان��ي ش��د و در برابر انتق��ادات و تخريب هاي 
س��ازماندهي ش��ده رقبا از حيثيت دولت تدبير و 
امي��د دفاع كرد؛ اين بار هم در ش��مايل يك مدافع 
وارد ميدان حمايت از دستاوردهاي اقتصادي دولت 
مي شود و تالش مي كند تا توجه مردم و رسانه ها را 
متوجه اين واقعيت عيني كند كه اگر يك راه براي 
عبور از چالش هاي پيش رو وجود داش��ته باشد آن 
»اتحاد« و »مشاركت«عموم مردم براي گذار از اين 
دوران پرفراز و نشيب است. جهانگيري با تاكيد بر 
اين واقعيت كه اولويت نخست دولت در مواجهه با 
تحريم هاي دامنه دار امريكا، تامين كاالهاي اساسي 
و نيازهاي فوري مردم در بخش هاي گوناگون است 
و بر اس��اس اي��ن راهبرد كلي برنامه ه��اي خود را 
پيش مي برد؛ معاون اول رييس جمهوري همچنين 
تحريم ها را فرصتي براي ايرانيان دانست تا يك بار 
براي هميش��ه اراده خود را ب��راي حمايت از توليد 

داخلي و تحقق توسعه پايدار محقق كنند. 

 عبور از چالش ها
مع��اون اول رييس جمه��ور با تاكي��د بر اينكه 
وضعيت جديد پيش روي كش��ور دايمي نيس��ت، 
گفت: اگر بتوانيم اين وضعيت را به خوبي مديريت 

كنيم و كش��ور را از اين مرحله عبور دهيم، اقتصاد 
كشور به ثبات خواهد رسيد. 

به گزارش پاد، اس��حاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور در جلس��ه س��تاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومت��ي با تاكيد بر اينكه بايد در ش��رايط جديد 
پيش روي كش��ور از زندگ��ي آحاد جامعه مراقبت 
كنيم و اجازه ندهيم كه وضعيت معيشتي مردم و 
به خصوص طبقات ضعيف دچار آسيب شود، گفت: 
اولوي��ت دولت حمايت از زندگي مردم به خصوص 
اقش��ار ضعيف در مقابل تحريم اس��ت و كاالهاي 
اساس��ي، دارو و نيازهاي ضروري م��ردم بايد با ارز 
رسمي تامين شود و به وفور در اختيار جامعه قرار 
گيرد. معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش 
دبيرخانه س��تاد در خص��وص راهكارهاي مواجهه 
فعاالن��ه با تحريم ه��ا، گزارش ارائه ش��ده را مثبت 

ارزياب��ي كرد و افزود: امريكا پيش از آنكه تحريم ها 
را اجرايي كند و به تعبير خودشان جنگ اقتصادي 
عليه مل��ت ايران راه بيندازد، درصدد تاثير بر افكار 
عمومي مردم اس��ت و مي خواهد با تخريب اميد و 
اعتماد مردم به آينده، اهداف سياسي و برنامه هاي 

تحريمي خود را در ايران عملياتي كند. 
او با تاكيد ب��ر اينكه وضعيت جديد پيش روي 
كش��ور دايمي نيس��ت و در مقطع��ي كوتاه مدت 
خواهد بود، تصريح ك��رد: اگر بتوانيم اين وضعيت 
را به خوبي مديريت كنيم و كشور را از اين مرحله 
عبور دهيم، اقتصاد كش��ور به ثبات خواهد رسيد 

و شاخص هاي اقتصادي دوباره مثبت خواهد شد. 

 تامين نيازهاي اساسي
جهانگيري توج��ه به وضعيت م��ردم و تامين 

نيازهاي اساس��ي جامع��ه را نخس��تين اولويت و 
مهم ترين دس��تور كار تيم اقتصادي دولت دانست 
و با تاكيد بر اينكه بايد به گونه يي برنامه ريزي كنيم 
كه آثار تحريم در زندگي مردم به حداقل برسد، از 
سازمان برنامه و بودجه خواست راهكارهاي الزم را 
براي تامين مناب��ع مالي مورد نياز جهت كمك به 
وضعيت معيش��تي مردم تدوين و با كمك وزارت 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي زمينه اجرايي ش��دن 
بسته پيش��نهادي براي كمك به معيشت مردم را 

فراهم كند. 
رييس س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ادامه 
داد: البته تحريم عالوه بر مشكالت، فرصت هايي نيز 
براي كشور به همراه دارد كه يكي از اين فرصت ها 
در بخش صنعت اس��ت ك��ه با تغيي��رات نرخ ارز 
فرصتي براي افزايش توليدات داخلي و خودكفايي و 

نيز افزايش صادرات خواهد بود و بايد با برنامه ريزي 
از اين فرصت استفاده مطلوب كرد. 

معاون اول رييس جمهور همچنين با اش��اره به 
گزارش ديگر دبيرخانه ستاد در خصوص راهكارهاي 
مديريت ب��ازار ارز گفت: بانك مركزي با جديت به 
دنب��ال بازنگري سياس��ت هاي ارزي و ارائه بس��ته 
پيش��نهادي جديد براي مديريت بازار ارز است كه 
الزم است پس از نهايي شدن بسته بانك مركزي، 
همه دستگاه هاي ذي ربط نيز هماهنگي هاي الزم را 
براي اجرايي شدن اين بسته پيشنهادي و مديريت 
ب��ازار ارز انجام دهند ت��ا ثبات به بازار ارز كش��ور 

برگردد. 

 ضرورت كنترل هزينه ها
در اين جلسه مسعود پزشكيان نائب رييس اول 
مجلس دهم نيز با تاكيد بر ضرورت كنترل هزينه ها 
در هم��ه بخش ه��ا گفت: ب��ا كاه��ش هزينه هاي 
دستگاه هاي دولتي و س��اير بخش ها، شاهد اثرات 
مثبت��ي در صرفه جويي منابع مالي و امكان كمك 

به اقشار ضعيف جامعه خواهيم بود. 
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، 
نفت، ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن 
و تج��ارت، راه و شهرس��ازي، دف��اع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح،  جهاد كشاورزي ، نيرو، تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارش��اد اسالمي، رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه، مع��اون علمي و فناوري 
رييس جمهور، معاون رييس جمه��ور در امور زنان 
و خانواده، رييس س��ازمان ميراث فرهنگي، رييس 
سازمان امور اداري و اس��تخدامي، رييس سازمان 
صدا و س��يما، رييس هيات عامل صندوق توسعه 
ملي و ريي��س اتاق بازرگاني نيز حضور داش��تند، 
نماينده س��ازمان برنامه و بودجه كشور گزارشي از 

راهكارهاي مواجهه فعاالنه با تحريم ها ارائه كرد. 
در اين گزارش كه حاوي راهكارهاي كاهش آثار 
تحريم ها بر بازار ارز و معيشت مردم بود مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر ش��د اين راهكارها 
در اسرع وقت از س��وي دستگاه هاي اجرايي مورد 
بررسي قرار گيرد و نقطه نظرات خود را به دبيرخانه 

ستاد ارائه كنند. 

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات گفت: با 
توجه به اهميت تامين مالي براي كسب و كارهاي 
نوآور، برات الكترونيكي مي تواند بستري براي رشد 
اكوسيستم و توسعه شركت هاي نوآور و در نهايت 

شكوفايي اقتصادي ايجاد كند. 
به گزارش برن��ا، »محمد جواد آذري جهرمي«، 
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات، در خصوص 
اس��تفاده از برات الكترونيكي براي كسب و كارها، 
اظهار داشت: بسياري از كسب و كارها و بنگاه هاي 
اقتصادي كوچك و متوسط از جمله استارت آپ ها 

و شركت هاي دانش بنيان به عنوان جامعه يي شامل 
از كس��ب و كارهاي كوچك و بزرگ با نياز تامين 
مالي پرس��رعت در زمينه خريد اعتباري يا تامين 
منابع مالي مشكالتي دارند و ابزار مالي تحت عنوان 
برات كه البته قبال نيز در سيستم بانكي بوده حاال 
به صورت الكترونيكي به عنوان يك بس��تر ملي با 
اس��تفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي درآمده 

است و مي تواند مشكالت را كاهش دهد. 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه 
برات الكترونيك باعث رش��د و ش��كوفايي اقتصاد 

كش��ور و كاه��ش رانت ه��ا خواهد ش��د، گفت: در 
صورتي كه سامانه برات به صورت كامل الكترونيكي 
باش��د، واقعا يك خدمت ارزش��مند در زمينه ارائه 
خدم��ات الكترونيكي محس��وب مي ش��ود چرا كه 
مي تواند فرآيندها را ب��ا كاهش حجم و زمان براي 
كاغذ ب��ازي براي درخواس��ت تامين وام تس��هيل 
كند كه اين مس��اله براي كس��ب و كارهاي نوپا با 
توج��ه به ضرورت تامين مالي هاي پر س��رعت يك 
مزيت محس��وب مي شود. آذري جهرمي با اشاره به 
خصوصيات برات الكترونيكي، گفت: يكي از مسائل 

مهم در زمين��ه برات الكترونيك شفاف س��ازي در 
مس��ائل مالي و كاهش اثرات گ��ردش پول نقد در 
سيس��تم كشور اس��ت؛ در حقيقت اگر يك كسب 
و كار در پرون��ده خود نقص  و مش��كالتي داش��ته 
باش��د با توجه به الكترونيكي بودن سيستم قابليت 
پذيرش كس��ب و كار براي صدور برات وجود ندارد 
و تخل��ف در اين ح��وزه صفر مي  ش��ود. وي افزود: 
از س��ويي ديگر با توجه به اينك��ه گردش پول نقد 
باعث افزايش حجم نقدينگي و مشكالت بزرگ در 
سيستم اقتصادي و بانكي كشور مي شود، سيستمي 

مانند ب��رات الكترونيك مي تواند ع��الوه بر كاهش 
مش��كالت شركت ها و بنگاه هاي كوچك و متوسط 
در اقتص��اد نيز مثبت عمل كن��د. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات تاكيد كرد: كسب و كارهاي نوآور 
براي رش��د عالوه بر چارچوب هاي خالقيت، نيروي 
كار و يك ايده قوي نياز به سرمايه گذاري دارند كه 
اين مس��اله مي تواند با تامين مال��ي از طريق برات 
الكترونيكي انجام ش��ود و همين مساله باعث رشد 
اكوسيس��تم و توسعه شركت هاي نوآور خواهد شد 
كه در نتيجه آن اشتغالزايي نيز افزايش پيدا مي كند. 

مرك�زي  ش��هردار اراك گفت: 
جذب س��رمايه گذاري و مش��اركت 
مردم��ي در حوزه مديريت ش��هري 
مستلزم اعتمادسازي است و در شهر 
اراك نيز اين مهم بايستي مورد توجه 
قرار گيرد.  داود تاجران در مراس��م 
افتتاح دفتر س��ازمان سرمايه گذاري 
و مشاركت هاي مردمي ش��هرداري اراك، اظهار داشت: براي 
جذب سرمايه گذار به شرايط ويژه يي نياز است تا بتوانيم از اين 
مشاركت ها و ظرفيت ها در مسير تحول در زمينه هاي مختلف 
شهري بهره بگيريم. او افزود: نخستين شرط تحقق اين مهم 
امنيت و حفظ سرمايه و اعتمادسازي براي سرمايه گذار است. 
كسي كه سرمايه خود را به مشاركت مي گذارد روي بسياري 
از مس��ائل دقت نظر و توج��ه همه جانبه دارد و به جزئي ترين 
مطلب و روند كار دقت مي كند؛ اگر به دنبال اين باش��يم كه 
همانند تيش��ه بخواهيم سرمايه گذار را به ميل خود بتراشيم، 
قطعا هيچ سرمايه گذاري در اين حوزه مشاركت نخواهد كرد. 
تاجران خاطرنشان كرد: س��رمايه گذار وقتي كارها و مباحث 
مربوطه را مورد بررس��ي قرار داد و مش��اهده كرد كه سازمان 
سرمايه گذاري از گروهي از كارشناسان مجرب، فهيم و با تدبير 
و دورانديش برخوردار اس��ت، بي ش��ك قدم پيش مي گذارد. 
شهردار اراك خاطرنشان كرد: در اين حوزه بايد كساني كه در 
برنامه ريزي امور شركت مي كنند، اهل كسب و كار و كاسبي 

باشند تا بتوانند در جذب سرمايه موثر عمل كنند. 

جذب سرمايه گذاري در مديريت شهري 
مستلزم اعتمادسازي است

اصفه�ان   مديرعامل ش��ركت 
آبف��ا اس��تان اصفه��ان گف��ت: ب��ا 
حض��ور اس��تاندار براي اس��تفاده از 
اداره كل آم��وزش  توانمندي ه��اي 
در  اصفه��ان  اس��تان  پ��رورش  و 
بهينه س��ازي مصرف آب، تفاهم نامه 
همكاري در امر سازگاري با كم آبي 
منعقد ش��د. هاشم اميني افزود: باتوجه به شرايط خشكسالي 
و كمبود آب ش��رب استان اصفهان، شوراي تامين بر استفاده 
از توانمندي هاي دس��تگاه هاي مختلف به منظور س��ازگاري 
ب��ا كم آبي تاكيد كرد كه در اين راس��تا بين اداره كل آموزش 
و پرورش اس��تان اصفهان و آبفا جهت توس��عه همكاري هاي 
مشترك در زمينه مديريت مصرف آب، استفاده سالم و پايدار 
از آب و نقش دانش آموزان و خانواده هاي آنها به امضا رسيد. او 
عنوان كرد: با همكاري سازمان دانش آموزي استان، تعدادي از 
دانش آموزان عالقه مند و داوطلب آموزش هاي سازگاري با كم 
آبي به عنوان مروجين فرهنگ مصرف بهينه آب در مدرس��ه 
و كالس درس مش��غول به فعاليت مي شوند. او با بيان اينكه 
در س��ال جاري اداره كل آموزش وپرورش بخشي از جلسات 
انجمن اوليا و مربيان را به موضوع كم آبي اختصاص داده است 
خاطرنشان س��اخت: در سال جاري آموزش و پرورش استان، 
طب��ق برنامه يي مدون اولياي م��دارس را در جريان وضعيت 
بحراني آب قرارداده و سپس نسبت به انتقال اين آموزش ها در 
تمامي جلسات آموزشي اوليا و مربيان مدارس اقدام مي كنند.

 تفاهم نامه همكاري با آبفاي اصفهان
در امر سازگاري با كم آبي 

كهگيلويه و بويراحمد   مديركل 
امور اجتماعي استانداري كهگيلويه و 
بويراحمد از افزايش ازدواج دختران 
زير 13 س��ال در اين اس��تان اظهار 
نگران��ي كرد و گف��ت: محضرداراني 
كه ب��دون مجوز رس��مي از دادگاه، 
اين ازدواج ها را به ثبت مي رس��انند 
كارش��ان غيرقانوني بوده و متخلف هس��تند. حجت االس��الم 
س��يد علي فتح ميرمحمدي در گفت وگو با ايس��نا، افزود: از 
ديدگاه عرفي، حقوقي، جامعه شناس��ان، بهداش��تي و قانوني 
ازدواج دختران زير 14 يا 1۵ س��ال مذموم و اش��تباه اس��ت. 
او اظهاركرد: معموال در ش��رايط فعل��ي ازدواج هاي زودهنگام 
دختران آس��يب هاي اجتماع��ي دارد و در آينده مش��كالتي 
ايجاد مي كند. مديركل امور اجتماعي استانداري كهگيلويه و 
بويراحمد با اش��اره به اينكه بلوغ جنسي و رشد فكري داريم، 
خاطرنش��ان كرد: از لح��اظ قانوني ب��راي ازدواج دختران زير 
13س��ال محدوديت داريم به طوري كه ب��راي اين افراد طبق 
قانون بدون اجازه دادگاه و مجوز رشد از پزشكي قانوني اجازه 
ثبت ازدواج وجود ندارد. ميرمحمدي تصريح كرد: من به عنوان 
يك مسوول و كارشناس مسائل اجتماعي با چنين ازدواج هايي 
به ش��دت مخالف هستم. او ادامه داد: واقعا هرچه فكر مي كنم 
يك دختر زير 13 س��ال برچه اساسي مي خواهد ازدواج كند 
هنوز به نتيجه خاصي نرسيده ام و از اينكه چنين ازدواج هايي 

درحال شكل گرفتن در اين استان است، نگرانم. 

 پديده غم بار ازدواج  دختران زير ۱3 سال
در كهگيلويه و بويراحمد

مازن�دران   مديركل اموراقتصاد 
و دارايي اس��تان مازندران با اشاره به 
اينكه 80 درصد اقتصاد كشور دولتي 
اس��ت گف��ت: در خصوصي س��ازي 
اقتصاد، ضعيف عمل كرديم. موسي 
قاسم پيشه در گفت وگو با ايرنا با اشاره 
به اينكه اقتصاد نفتي، تكانش هايي را 
در برنامه ريزي و تصميم گيري ها و ثبات اقتصادي براي كشور 
ايجاد مي كند، اظهار كرد: قس��مت عمده يي از درآمدهاي ما 
نفتي و قس��متي ديگر درآمد مالياتي است؛ با توجه به اينكه 
درآمد پاك، حسن هاي زيادي در مصوب درآمد  و موضوع باز 
توزيع دارد در كشور ما مورد كم توجهي قرار گرفته است. او با 
اشاره به دستور رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي تصريح كرد: 
اقتص��اد بايد با توجه به ظرفيت هاي داخلي از درون بجوش��د 
و توليداتش با وابس��تگي كمتر و ن��گاه به بيرون ضمن حفظ 
اقتصاد جهاني نيم نگاهي هم به بيرون داشته باشد و روند روبه 
رشد خود را ادامه دهد.  قاسم پيشه، افزود: دست يابي به اهداف 
چش��م انداز ۲0 ساله همراه با رويكردي جهادي، فرصت پذير، 
مبلغ، درون زا، پيش��رو و برون گرا، مردمي بودن، عدالت محور 
و دانش بنيان در دس��تور كار ق��رار دارد. مديركل امور اقتصاد 
و داراي��ي اس��تان مازن��دران تصريح كرد: اقتص��اد دولتي در 
كشورهاي توس��عه يافته بهره وري الزم را نداشته و تجربه يي 
ناموفق بوده است، از دهه 1960 بسياري از كشورها اقتصاد را 

به بخش خصوصي واگذار كردند. 

 بسياري از كشورها اقتصاد را
به بخش خصوصي واگذار كرده اند

مع��اون علمي و فن��اوري رييس جمهوري، اس��تارت آپ ها و 
ش��تاب دهنده ها را بخش مهمي از اقتصاد دانش بنيان توصيف 
كرد و از برنامه ريزي معاونت علمي در سال جاري براي حمايت 
ويژه و جدي از اس��تارت آپ هاي خالق خبر داد. به گزارش ايرنا، 
س��ورنا س��تاري ديروز در بازديد از نمايشگاه الكامپ ۲4 ضمن 

حضور در سالن شركت هاي اس��تارت آپي و گفت وگو با جوانان 
فع��ال در زمينه فعاليت هاي كس��ب و كاره��اي نوپا، در جمع 
خبرنگاران گفت: اتفاقاتي كه در حوزه استارت آپ ها در نمايشگاه 
الكامپ افتاده بس��يار اميدواركننده اس��ت. او اظهاركرد: به طور 
حتم جوانان فعال در حوزه دانش بنيان و اس��تارت آپ ها افرادي 

هستند كه نمي خواهند به دنبال استخدام دولتي باشند. معاون 
علمي و فناوري رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه در حال حاضر 
محيط بسيار مناسبي از سوي بخش خصوصي و سرمايه گذاران 
خطرپذير در حال فراهم شدن است، اظهار داشت: معاونت علمي 
و فناوري به طور جدي به دنبال پويايي هرچه بيشتر محيط هاي 

كسب و كار نوين است.
س��تاري در ادام��ه توس��عه فرهنگ اس��تفاده از محصوالت 
دانش بني��ان در بين مردم و به خصوص دولت براي رونق هرچه 
بيش��تر بازار اس��تارت آپ ها و حوزه هاي نوپا را بس��يار ضروري 
دانس��ت. او يكي از وظايف دول��ت در برابر فعاالن عرصه دانش 

بنيان را جلوگيري از مقاومت ها در اين عرصه عنوان كرد. معاون 
علمي و فناوري رييس جمهوري همچنين با بيان اينكه اقتصاد 
دانش بني��ان در حال حاضر به اقتصاد 60 هزار ميليارد توماني 
تبديل شده است، از برنامه وسيع دولت در اين حوزه خبر داد و 
تاكيد كرد: امسال مصمم هستيم بخش استارت آپ هاي خالق و 
ش��تاب دهنده ها را به عنوان بخش مهمي از اقتصاد فعلي دانش 
بنيان حمايت كنيم. بيس��ت و چهارمين نمايشگاه بين المللي 
كامپيوتر و تجارت الكترونيك )الكامپ ۲4( از شنبه 6 مردادماه 
در محل نمايشگاه بين المللي تهران آغاز به كار كرد و تا 9 مرداد 

برگزاري آن ادامه خواهد داشت.

معاون علمي و فناوري رييس جمهوري خبر داد

حمايت دولت از استارت آپ ها و شتاب دهنده هاي خالق
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اقتصاد اجتماعي12
اعالم زمان اجراي مقررات 

كسرخدمت هاي جديد
جانش��ين رييس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا 
زمان اجراي طرح جديد كسرخدمت هاي رزمندگي، 
ايثارگري و آزادگي را تش��ريح كرد. ابراهيم كريمي 
درباره زمان اجراي مقررات جديد كسرخدمت هاي 
ناش��ي از رزمندگ��ي، ايثارگري و آزادگ��ي والدين 
مش��موالن اظهاركرد:  سال گذش��ته بود كه قوانين 
مربوط ب��ه كس��رخدمت هاي ناش��ي از ايثارگري، 
رزمندگي و آزادگي با نظر نمايندگان مجلس شوراي 
اس��امي تغيير كرد و بر اين اساس تنها در هرسال 
۲۰ ه��زار نفري ك��ه داراي بيش��ترين امتياز بودند 
مي توانس��تند از اين كسر خدمت ها بهره مند شوند، 
موضوعي كه مورد اعتراض بسياري از مشموالن قرار 
گرفت و اتفاقا خود ما نيز موافق آن نبوديم؛ چرا كه 
تنها اف��راد داراي ۲۸ و ۲۹ ماه س��ابقه رزمندگي و 
آزادگي يا ۲۸ و ۲۹ درصد جانبازي توانستند از آن 
بهره مند ش��وند. او با بيان اينكه براي تغيير در اين 
قانون جلسات متعددي در ستادكل نيروهاي مسلح 
و مجلس ش��وراي اسامي برگزار ش��د، اظهاركرد: 
در نهايت با هماهنگي هاي انجام ش��ده، تصميم به 
اجراي طرحي جديد در مورد كسرخدمت هاي ناشي 
از ايثارگري، آزادگي و رزمندگي والدين مش��موالن 
گرفته و مقرر شد تا به ازاي هر يك ماه سابقه اسارت 
و رزمندگي و نيز ب��ه ازاي هر يك درصد جانبازي، 
۱۲ روز كسر خدمت به فرزندان اين افراد داده شود. 
جانشين رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا با بيان 
اينكه همه موافق اين طرح جديد هستيم، به ايسنا 
گفت: اين طرح در روزهاي آتي براي اجرا به سازمان 
وظيفه عمومي ناجا اباغ خواهد شد. كريمي درباره 
اينكه آيا افراد داراي ۲۸ و ۲۹ ماه س��ابقه رزمندگي 
و اس��ارت و نيز ۲۸ و ۲۹ درصد جانبازي از سربازي 
معاف مي ش��وند يا طبق مقررات جديد با آنها رفتار 
مي شوند، گفت: اين افراد از سربازي معاف خواهند 
ش��د، اما افرادي كه كمتر از اين مدت داراي سابقه 
هستند نيز طبق همين فرمول كسر خدمت دريافت 
خواهند كرد. به گفته كريمي، دراجراي طرح جديد، 
ديگر تفاوتي ندارد كه فردي يك ماه س��ابقه داشته 
يا ۲۰ ماه و به هر فرد، متناس��ب با سابقه اش كسر 
خدمت داده خواهد ش��د. جانشين رييس سازمان 
وظيفه عمومي ناجا، درباره اينكه آيا سربازان در حال 
خدمت نيز مي توانند از اين مقررات جديد بهره مند 
شوند، به ايسنا گفت: س��ربازان درحال خدمت نيز 
مي توانند درخواس��ت خود را به يگان محل خدمت 

ارائه كرده و از اين كسرخدمت ها بهره مند شوند. 

آخرين آمار ابتال به ايدز
مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت 
اعام كرد: بر اس��اس نظام جامع مديريت داده هاي 
الكترونيك اچ اي وي كش��ور، تا پايان س��ال ۱۳۹۶ 
مجموعا ۳۷۶۵۰ نفر مبتا به اچ اي وي شناس��ايي، 
ثبت و گزارش ش��ده اس��ت ك��ه ۸۳ درصد آنان را 
مردان و ۱۷ درصد را زنان تش��كيل مي دهند و ۵۱ 
درصد موارد ثبت ش��ده در گروه س��ني ۲۱ تا ۳۵ 
س��ال هستند. بر اس��اس اين نظام گزارش دهي، از 
كل موارد ش��ناخته ش��ده تعداد ۱۳۲۹۳ نفر فوت 
ثبت ش��ده اس��ت و ۱۵۲۷۸ نفر ني��ز وارد مرحله 
ايدز )اچ اي وي پيش��رفته( شده اند. بر اساس اعام 
مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت، 
عل��ل ابتا به اچ اي وي در بي��ن كل مواردي كه از 
س��ال ۱۳۶۵ تاكنون در كشور به ثبت رسيده اند به 
ترتيب، تزريق با وسائل مشترك در مصرف كنندگان 
مواد )۶۱.۷ درصد(، رابطه جنسي )۲۰.۳ درصد( و 
انتق��ال از مادر به كودك )۱.۵ درص��د( بوده و راه 
انتقال در ۱۶.۳درصد از اين گروه نامشخص مانده 
اس��ت. الزم به ذكر اس��ت كه راه انتقال ۰.۲درصد 
از اين موارد مرب��وط به خون و فرآورده هاي خوني 
در س��ال هاي پيش از اجراي سياست پااليش صد 
در صدي خون س��الم توسط س��ازمان انتقال خون 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه الگوي راه انتقال و 
درصد ابتاي زنان و مردان در سال هاي اخير تغيير 
كرده است؛ به گونه يي كه از كل موارد شناسايي و 
گزارش ش��ده در سال ۱۳۹۶، ۳۲درصد موارد ثبت 
را زنان و ۶۸ درصد آنها را مردان تشكيل مي دهند 
و راه احتمال��ي انتقال در ۳۳ درص��د موارد اعتياد 
تزريقي، ۴۷ درصد روابط جنس��ي )۲۴درصد زن و 
۲۳ درصد م��رد(؛ ۲درصد مادر به كودك و در ۱۸ 
درصد راه احتمالي ابتا بيان نشده است. ضمنا هيچ 
م��ورد ابتا جديدي از طريق خ��ون و فرآورده هاي 

خوني ثبت نشده است.  
 

مراجعه ۵۴۵ نفر براي مجوز 
سقط درماني در تهران

طبق آمار پزش��كي قانوني، در س��ه ماه نخست 
امسال ۵۴۵ نفر جهت دريافت مجوز سقط درماني 
)جسماني( به مراكز پزش��كي قانوني استان تهران 
مراجعه كرده اند. در سه ماه نخست سال جاري، ۵۴۵ 
نفر جهت دريافت مجوز سقط درماني )جسماني( به 
مراكز پزشكي قانوني استان تهران مراجعه كرده اند 
كه اين تعداد در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال ۹۶ 
كه تعداد درخواست براي صدور مجوز سقط درماني 
۵۴۸ مورد اعام ش��ده بود، نيم درصد كاهش يافته 
اس��ت. در خ��رداد م��اه ۱۷۰ مورد جه��ت دريافت 
مجوزسقط درماني به اين اداره كل مراجعه كرده اند 
كه در مدت مش��ابه س��ال قب��ل ۱۲ درصد كاهش 
يافته است. شرايط ضروري براي صدور مجوز سقط 
درماني به دو گروه تقس��يم مي شود. شرايط مربوط 
ب��ه ناهنجاري هاي جنيني و ش��رايط مربوط به آن 
ش��امل: وجود يك بيماري ج��دي در مادر در مورد 
مشكات و ناهنجاري هاي جنيني، تشخيص قطعي 
ناهنجاري با آزمايش ژنتيك معتبر يا س��ونوگرافي 
معتب��ر، ناهنجاري يا ناهنجاري ه��اي موجب حرج 
م��ادر، رضايت آگاهانه و كتبي مادر، س��ن بارداري 
كمتر از ۱۹ هفته براساس سونوگرافي سريال معتبر 
و تشخيص حرج مادر توسط ۳ متخصص مربوطه و 

به تاييد پزشكي قانوني است. 

اخبار

پس از گذشت يك دهه از تصويب قانون بيمه كارگران ساختماني 200 هزار كارگر بيمه ندارند

كارگري بدون بيمه و حمايت اجتماعي

ريشه  بي پولي هاي نظام سالمت كجاست؟
چندين س��ال اس��ت كه »پ��ول«، كلي��د واژه 
نگراني هاي حوزه س��امت ش��ده؛ با اجراي طرح 
تحول س��امت و انجام كاره��اي برزمين مانده و 
قوانين اجرا نش��ده، اي��ن دغدغه وج��ود دارد كه 
دستاوردهاي طرح تحول نظام سامت تحت تاثير 

بي پولي هاي اين حوزه قرار گيرد. 
در كنار ريش��ه هاي مش��كات مالي اين حوزه 
مانند ناپايداري منابع، هزينه هاي القايي و افزايش 
هزينه هاي درماني، ش��هرام توفيقي - عضو انجمن 
اقتصاد سامت ايران- تاكيد مي كند كه بدقولي ها 
در تخصيص بودجه هاي سامت، در بروز مشكات 
مالي نظام س��امت بي تاثير نبوده اس��ت؛ در عين 
حال در شرايط فعلي نبايد تاثير مشكات اقتصادي 

كشور بر اين حوزه را ناديده گرفت. 

 طرح تحول، بخشي از ماموريت هاي ذاتي 
وزارت بهداشت است

توفيقي با تاكيد ب��ر اينكه طرح تحول در حال 
حاض��ر جزئي از نظام س��امت به ش��مار مي رود 
و نمي ت��وان آنه��ا را از يكديگر تفكيك كرد، گفت: 
ط��رح تحول برخ��ي اقدام��ات و برنامه هايي را كه 
قوانين مربوط به آنها وجود داش��ت، اما امكان اجرا 
پيدا نكرده بودند را به اجرا درآورد و در حال حاضر 
نيز جزئي از نظام سامت است. همه اين فعاليت ها 
نيز بخش��ي از ماموريت هاي ذاتي وزارت بهداشت 
هس��تند كه بايد بعد از اين ه��م ادامه پيدا كنند. 
اگر محدوديت منابع وجود دارد، براي طرح تحول 
نيست؛ بلكه براي خود نظام سامت ايران و مراكز 

درماني است. 

او ادام��ه داد: نظام س��امت با مش��كات مالي 
روب��رو اس��ت. يك��ي از داليل آن ك��م لطفي هاي 
س��ازمان برنامه و بودج��ه و در اختيار قرار نگرفتن 
پول ه��اي مربوط به طرح تحول اس��ت؛ به همين 
دليل نظام سامت دچار مشكل شد؛ به طوري كه 
به جز س��ال ۹۳، در هيچ يك از س��ال هاي بعد از 
آن بودجه يي كه وزارت بهداش��ت درخواست كرده 
و تصويب ش��د، عما در اختيارش قرار نگرفت كه 
بتواند كارهاي باقي مان��ده را به خوبي انجام دهد. 
عض��و انجمن اقتصاد س��امت اي��ران در ادامه به 
ايس��نا گفت: بحران مالي حوزه سامت را مي توان 
در قالب اقتصاد كش��ور تحليل كرد؛ اقتصاد كشور 
يعني مجموع��ه درآمدها، توليد و ثروت ملي دچار 
بحران هايي است و نظام سامت نيز جزئي از دولت 
اس��ت كه تحت تاثير آسيب هاي عمومي آن دچار 
مشكل شده است. نمي توان گفت وزارت بهداشت 
مش��كل دارد، اما ساير وزارتخانه ها مشكلي ندارند. 
اف��زون ب��ر آن مديريت منابع و مص��ارف در تمام 
بخش هاي كشور دچار مش��كل است و در آن نيز 
ش��كي نيست. اين موضوع بخش��ي از ويژگي هاي 
نامطلوب مديريت كشور است كه منابع و مصارف 
عمدتا حساب و كتاب ندارند. وزارت بهداشت نيز از 
اين موضوع بي نصيب نيس��ت، اما در نظام سامت 
مكاني��زم بيمه يي با قاعده و قانون وج��ود دارد؛ تا 
زماني كه بيمه س��امت در وزارت بهداشت ادغام 
نش��ده بود، بي پروا خدماتي تحت پوشش قرار داده 
مي شد و به دنبال آن هزينه ها افزايش پيدا مي كرد. 
امروز كه مس��ووليت بيمه سامت در دست وزارت 
بهداشت است، راه حل هاي از پيش تعيين شده يي 

وجود دارد كه كمك مي كند وزارت بهداشت در اين 
زمينه منطقي تر عمل كند. پيش از اين، بي برنامگي 
در خريد يا ناپخته بودن برنامه ها و در نظر نگرفتن 

هزينه ها در وزارت بهداشت نيز وجود داشت. 
توفيقي درباره داليل بروز مش��كات مالي براي 
نظام س��امت نيز توضي��ح داد و گفت: بودجه يي 
كه تخصيص داده نش��د، بي برنامگي، اسراف كاري 
در تحت پوش��ش قراردادن بسياري از خدمات در 
بيمه پايه، ناديده گرفتن و جدا بودن بيمه تكميلي 
و مصرف نادرس��ت يارانه ها ريش��ه هايي هس��تند 
ك��ه باعث ش��ده در حال حاضر مصرف بيش��تر از 
منابع باش��د. با وجود اين راه حل هايي مانند توليد 
راهنماهاي تجويز، در پيش گرفتن روشي منطقي 
براي پوش��ش خدمات در بيمه هاي پايه و تكميلي 
و همچنين نظام ارجاع و پزش��كي خانواده كمك 
مي كن��د تا هزينه ه��ا و مصارف در نظام س��امت 

منطقي تر و عاقانه تر باشد. 
او با اشاره به تاثير تدوين راهنماهاي مصرف بر 
بهبود وضعيت مالي نظام سامت، تصريح كرد: ما 
سال ها راهنماي باليني نداشتيم، اما در يكي دوسال 
اخير به خصوص زماني كه انقباض مالي پيش آمد، 
ضرورت اس��تفاده از اين راهنماها كه هميشه مورد 
ادعاي س��ازمان هاي بيمه گر بوده، بيشتر احساس 
ش��د. وزارت بهداشت و س��ازمان هاي بيمه گر نيز 
ت��اش جدي در اين مورد داش��ته اند. تا زماني كه 
تعداد راهنماها به اندازه كافي نباشد، قطعا هزينه ها 
نيز نامتع��ادل و نامتعارف خواهد بود. اس��تفاده از 
راهنماهاي باليني و دستور مصرف آنتي بيوتيك ها 
و داروه��ا كه س��ال گذش��ته وزارت بهداش��ت و 

س��ازمان هاي بيمه گر اباغ كردند، يكي از راه هاي 
كنت��رل هزينه هاي مصرف دارواس��ت، اما هنوز به 

اندازه كافي نيست. 
عض��و انجم��ن اقتصاد س��امت اي��ران درباره 
تاثير افزايش تعرفه ها بر هزينه هاي نظام س��امت 
ني��ز توضي��ح داد و گفت: قانوني در كش��ور وجود 
دارد ب��ه نام » قانون خودگرداني بيمارس��تان هاي 
دولت��ي«؛ طبق اين قانون بيمارس��تان هاي دولتي 
موظف هس��تند از محل درآمد خود، خرج جاري 
را تامين كنند. اين هزينه ها به جز حقوق كاركنان 
و سرمايه گذاري خدمات سنگين مانند ساختمان 
و تجهيزات اس��ت كه دولت به پرداخت آن كمك 
مي كند. تا زماني كه اين قانون وجود دارد، حداقل 
رشد هزينه هاي بيمارس��تان معادل تورم عمومي 
كش��ور اس��ت؛ در نتيجه با توجه ب��ه اينكه محل 
درآم��د بيمارس��تان ها فق��ط از پولي اس��ت كه از 

بيماران دريافت مي شود، انتظار داريم تعرفه ها نيز 
رشد كنند. او ادامه داد: تعرفه ها چندين سال رشد 
نكردند؛ به همين دليل بيمارس��تان ها در مضيقه 
مالي بودند و افزايش تعرفه ها نيز گريزناپذير بود. اين 
امكان وجود داشت كه موضوع بهتر مديريت شود؛ 
ب��راي مثال تعرفه ها به صورت پلكاني افزايش پيدا 
كنند، بخش مربوط به دس��تمزد پزشكان افزايش 
زيادي پيدا نكند و بخش مربوط به بيمارس��تان ها 
بيش��تر افزايش پيدا كند. توفيق��ي در ادامه اظهار 
كرد: شايد اگر مدبرانه تر عمل مي شد بهتر بود، اما 
امروز دوستان ما در وزارت بهداشت و سازمان هاي 
بيمه گر به اين نتيجه رسيدند كه بخش مربوط به 
دس��تمزد پزش��كان نبايد زياد افزايش پيدا كند و 
بخش بيمارستان بايد افزايش بيشتري داشته باشد. 
اين كار براي مدتي باعث ش��د هزينه هاي سامت 

افزايش و دستمزدهاي پزشكان نيز باال رود. 

كارگري ساختمان حرفه ساده يي نيست. فصلي 
اس��ت، امنيت ندارد، ن��ه نانش دايمي ب��وده و نه 
امنيتش، فقط حمايت مي طلبد و پوشش بيمه يي 
ك��ه در روزهاي بيكاري آب باريكه يي باش��د براي 
گذران زندگي، اما اي��ن حمايت اجتماعي همواره 
يكي از مشكات قش��ر كارگر آن هم از نوع كارگر 
ساختماني بوده اس��ت. بيمه كارگران ساختماني 
س��ال ۸۴ ۱۳ در مجلس تصوي��ب و پس از تاييد 
شوراي نگهبان در س��ال ۱۳۸۶ به دولت اباغ شد 
و براساس آن سازمان تامين اجتماعي موظف شده 
كارگران س��اختماني را تحت پوش��ش قرار دهد. 
ب��ا اين وج��ود در يك دهه يي ك��ه از تصويب اين 
قانون گذش��ته است، همواره حمايت بيمه يكي از 
دغدغه هاي اصلي كارگران س��اختماني بوده است، 
اما و اگرهاي بس��ياري در اج��راي اين قانون وجود 
داشته و هر بار تغييرات سليقه يي در آن اعمال شده 
اس��ت. ۱۳۵ هزار كارگ��ر از مجموع يك ميليون و 
۲۰۰هزار كارگر ساختماني در كشور، از بيمه تامين 
اجتماعي محروم هستند اما اين در حالي است كه 
برخي نماين��دگان مجلس معتقدند كمبود بودجه 
سازمان تامين اجتماعي سبب شده تا اين سازمان 
در اقدامي كه چندان هم رنگ و بوي قانوني ندارد، 

بيمه كارگران را سهميه بندي كند. 

 سهميه بندي،  خالف قانون است
برق��رار نش��دن بيم��ه تامين اجتماع��ي براي 
كارگران ساختماني و از طرف ديگر سهميه بندي 
آن، موضوع��ي اس��ت كه تاكن��ون زمينه اعتراض 
كارگران بس��ياري را فراهم كرده است كه آخرين 
م��ورد آن ه��م بيانيه اعتراضي هش��تاد تش��كل 
صنفي كارگران س��اختماني در ارديبهشت امسال 
و همزم��ان با روز كارگر بود ك��ه خواهان برقراري 
حق��وق اجتماعي خود از جمله حق بيمه كارگري 
و پايان س��هميه بندي آن ش��دند چرا كه نه تنها 
تش��كل هاي كارگري معتقدند سهميه بندي بيمه 
تامي��ن اجتماعي كارگ��ران هنوز ه��م بر خاف 
ماده ۵ تامين اجتماعي، وج��ود دارد، بلكه برخي 
نماين��دگان مجلس ش��وراي اس��امي هم وجود 
سهميه را خاف قانون مي دانند. روز گذشته، نادر 
قاضي پور، نايب رييس فراكسيون كارگري مجلس 
ش��وراي اس��امي، درباره اين موضوع بيان كرد: » 

درقانون��ي كه درادوار گذش��ته مجلس به تصويب 
رسيد هيچ سهميه براي گروهي خاص از كارگران 
دراختص��اص بيمه و جلوگي��ري از پرداخت حق 
بيم��ه برخي ديگر از كارگران درنظرگرفته نش��د، 
تامين اجتماعي بايد همه كارگران س��اختماني را 
تحت پوش��ش بيمه قرار دهد، اين درحالي اس��ت 
كه تامين اجتماعي ب��ه بهانه هايي چون اعتبارات 
و منابع كافي از انج��ام وظايف خود در اختصاص 
بيمه براي كارگران ساختماني شانه خالي مي كند؛ 
متاسفانه بخش بسياري از كارگران به مدت ۷ سال 
است كه منتظر و درنوبت استفاده از بيمه هستند«
او افزود: »كارگران ساختماني به دوبخش تمام 
فصل و موقت تقس��يم بندي مي ش��وند كه درحال 
حاضر اعمال س��هميه براي كارگ��ران تمام فصل 
است، متاسفانه كارگران درشرايطي كه هيچ كاري 
ندارند از بيمه نيز محروم مي شوند، بنابراين دراين 
ش��رايط مش��كات آنها افزايش پيدا ك��رده و اين 

رويكرد دولت به ضرر حوزه توليد است.«

 كارگران تقلبي، سد راه پوشش بيمه
اظهارات قاضي پور در حالي است كه مسووالن 
سازمان تامين اجتماعي، يكي از داليلي كه سد راه 
اجراي كامل بيمه تامين اجتماعي كارگران ش��ده 
است را، معضل كارگران تقلبي مي دانند. مديركل 
نام نويسي و حس��اب هاي انفرادي سازمان تامين 
اجتماعي، درباره جزييات بيمه كارگران ساختماني، 
 گف��ت: »در حال حاضر يك ميلي��ون و ۱۰۰ هزار 
نفر كارگر و با احتساب خانواده هاي آنها دو ميليون 
و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوش��ش بيمه قرار گرفته اند. 
از طرف ديگ��ر طبق اعام كان��ون انجمن صنفي 
كارگران س��اختماني يك ميلي��ون و ۳۰۰ كارگر 
س��اختماني در كش��ور در اين صنف فعال هستند 
و از س��ال ۸۶ تاكنون يك ميلي��ون و ۱۰۰ كارگر 
تحت پوش��ش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفته اند 
و ۲۰۰ هزار نفر ديگر هم تا پايان امس��ال به مرور 

بيمه مي شوند.«
بهروز كريمي، درباره ش��رايط اح��راز كارگران 

با تاكيد بر اينكه براي اينكه كارگران س��اختماني 
بيمه ش��وند بايد كارگ��ران واقعي ش��اغل در اين 
صنع��ت را شناس��ايي كني��م، اف��زود: »حق بيمه 
كارگران س��اختماني ۳۰ درصد است كه ۷ درصد 
س��هم متقاضي، ۳ درصد سهم دولت و ۲۰ درصد 
سهم كارفرماست كه از محل عوارض صدور پروانه 
س��اختماني توس��ط ش��هرداري وصول مي شود. 
بنابراي��ن ب��ا توجه ب��ه اينكه مبلغ ح��ق بيمه كه 
كارگران ساختماني بايد پرداخت كنند حدود ۹۶ 
تا ۱۱۰ هزار تومان است؛ موضوع پايين بودن ميزان 
ح��ق بيمه، منجر به ايجاد تقاض��اي غيرواقعي در 
جامعه شده اس��ت بنابراين ما بايد كارگران واقعي 
را كه در صنعت ساختمان شاغل هستند، شناسايي 
كنيم. اين كار از چند طريق انجام مي ش��ود. افراد 
بايد كارت مهارت شغلي از سازمان فني و حرفه يي 
داش��ته باش��ند. م��ورد تاييد انجمن ه��اي صنفي 
كارگران س��اختماني باش��ند ضمن آنكه بازرسان 
س��ازمان تامين اجتماعي در زمينه راستي آزمايي 

متقاضيان مشاركت دارند و كارگران واقعي را تحت 
پوشش قرار مي دهند.«

او در خص��وص تع��داد اف��رادي ك��ه كارگ��ر 
ساختماني نيستند اما تحت پوشش قرار گرفته اند، 
بيان كرد: »قبل از راه اندازي س��امانه رفاهي يعني 
تا اواخر س��ال ۹۵ حدود ۸۰۰-۷۰۰ هزار نفر براي 
بيمه كارگران ساختماني ثبت نام كرده بودند و پس 
از ايجاد س��امانه نيز حدود ۳۰۰ ه��زار نفر در اين 
سامانه ثبت نام كردند. در اين بين افرادي كه قبل 
از ايجاد س��امانه تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند 
راستي آزمايي نشدند بنابراين ممكن است در ميان 

آنها افرادي باشند كه كارگر ساختماني نيستند.«
كريمي با اشاره به كسري وصول پرداخت حق 
بيمه توس��ط كارفرما كه منجر به بروز مش��كاتي 
براي بيمه كارگران ساختماني شده است، توضيح 
داد: »از ۲۰ درص��د حق كارفرم��ا كه بايد از محل 
عوارض صدور پروانه س��اختماني به دس��ت بيايد 
تاكن��ون فقط ۵/۵ درص��د را وص��ول كرده ايم به 
عبارتي ما، در مورد ۱۴/۵ درصد از س��هم كارفرما 
كس��ري وصول داريم و همين امر ارائه خدمات ما 
را ب��ا مش��كل مواجه كرده اس��ت و در مورد تحت 
پوشش قرار دادن كارگران ساختماني با محدوديت 
مواجه شده ايم. البته با توجه به اينكه كانون انجمن 
صنفي كارگران س��اختماني كشور تعداد كارگران 
س��اختماني واقعي را يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر 
اعام كرده اس��ت عملكرد تامين اجتماعي درباره 
تحت پوش��ش قرار دادن يك ميليون و ۱۰۰ هزار 
كارگر به نظر مطلوب مي آيد: ۲۰۰ هزار نفر كارگر 
ساختماني ديگر را متناسب با توان مالي سازمان به 
مرور تحت پوشش بيمه قرار خواهيم داد و بر اساس 
سياست هايي كه داريم، اميدواريم اين تعداد به مرور 

تا پايان امسال تحت پوشش بيمه قرار بگيرند.«
مدي��ركل نام نويس��ي و حس��اب هاي انفرادي 
س��ازمان تامين اجتماعي در خصوص اعتبار بيمه 
تامين اجتماعي كارگران س��اختماني با اش��اره به 
اينكه درس��ال ۹۶، ۳ درصد س��هم دولت پرداخت 
نش��ده اس��ت گف��ت: »از ميزان ۲۰ درصد س��هم 
كارفرمايي در سال گذش��ته، ۵/۵ درصد را وصول 
كرديم ك��ه رقم آن حدود دو ه��زار و ۴۲ ميليارد 
تومان مي ش��د يعني تاكنون حدود ۵۷۱ ميليارد 

تومان وصول شده است.«

ريي��س مركز برنامه ريزي منابع انس��اني و فناوري اطاعات 
آموزش و پ��رورش از به كارگيري ۳۲ هزار نيروي حق التدريس 

در سال تحصيلي جديد خبر داد. 
اس��فنديار چهاربن��د درباره علمي تر ش��دن س��طح آزمون  
اس��تخدامي گفت: آزمون استخدامي شامل چهار بخش علمي، 
مصاحبه، معاينات پزشكي و در نهايت گزينش مي شود. هر كدام 
از اي��ن مراحل براي هدفي خاص تعيين ش��ده اند، به طور مثال 
آزمون علمي صاحيت ها و شايستگي هاي علمي فرد را مرتبط با 
رشته مورد نظر و نيز دانش شغل معلمي به ويژه ابعاد روانشناسي 
را مورد س��نجش و ارزيابي قرار مي دهد. او ادامه داد: زماني كه 
فرد در آزمون علمي ش��ركت و امتيازي را كسب كند، بر اساس 
آن امتياز در صورتي كه حد نصاب را كس��ب كند، وارد مرحله 
مصاحبه مي ش��ود. او ادامه داد: در مصاحبه كش��ف شخصيت 
و هويت فرد مهم اس��ت كه از طري��ق آزمون علمي امكان پذير 
نيس��ت و بايد از طريق سوال و پرسش هاي پي در پي مشخص 
شود. مثل تاريخچه زندگي افراد، نوع عاقه و انگيزه شان كه به 
شكل مصاحبه حضوري انجام مي شود از اين جهت اين مصاحبه 
حضوري انجام مي ش��ود تا مش��خص ش��ود آيا اين فرد عاقه، 
انگي��زه يا تعهد كافي را دارد يا خير؟ چهاربند به ايلنا گفت: آن 
چيزي كه محور همه اين چهار مس��اله است و در واقع علمي تر 
ش��دن آزمون ها را به دنبال دارد، روش ها و معيارهايي است كه 

بر اس��اس آن آزمون، مصاحبه، معاينه و گزينش انجام مي شود 
كه بايد منطبق با شايستگي هاي شغل معلمي باشد. هرچه اين 
شايستگي ها با آن معيار هايي كه براي آزمون انتخاب مي كنند، 

تناسبش بيشتر باشد، اين آزمون علمي تر محسوب مي شود. 
او همچني��ن ب��ا اش��اره به جب��ران كمبود معل��م از طريق 
به كارگيري حق التدريسي ها گفت: سال گذشته حدود ۶۰ هزار 
نيروي حق التدريس يا نيروي شاغل غيرموظف را به كار گرفتيم. 
امسال پيش بيني ما اين است كه اين تعداد به عددي معادل ۹۰ 
هزار نفر برسد، يعني ۳۰ هزار نفر ديگر را براي جبران كمبودها 
به كار مي گيريم. رييس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري 
اطاعات آم��وزش و پرورش تصريح ك��رد: از طريق روش هاي 
مختلف مثل خريد خدمات يا افزايش س��اعت تدريس معلمان 
شاغل غيرموظف )حق التدريس( كمبود نيرو را جبران مي كنيم. 
او افزود: س��ال گذشته حدود ۳۰ هزار نفر از معلمان رسمي به 
صورت حق التدريس نيز كار كردند كه طبيعتا امس��ال اين رقم 
افزايش خواه��د يافت. عاوه بر آن تاش مي كنيم با روش هاي 
ديگري برخي از كمبودهايمان را تامين كنيم، مثل برون سپاري 
در شاخه كار و دانش از طريق سازمان فني وحرفه يي كه در اين 
راستا حدود ۵۰ هزار دانش آموز به اين مركز اعزام خواهند شد. 
همچنين برون س��پاري در جهاد كش��اورزي، س��ازمان ميراث 

فرهنگي و گردشگري و... نيز صورت خواهد گرفت. 

به كارگيري 32 هزار حق التدريسي در سال تحصيلي جديد
ريي��س مركز ملي خشكس��الي و مديريت بحران س��ازمان 
هواشناس��ي گف��ت: در ب��ازه ۱۲۰ ماه اخير منته��ي به تيرماه 
س��ال جاري، ۹۷ درصد مساحت ايران به خشكسالي انباشته و 
بلندمدت دچار شده است و همين موضوع وضعيت ذخيره آبي 

كشور را در مناطق مختلف نشان مي دهد. 
صادق ضياييان افزود: بر اساس شاخص ۱۲۰ ماهه منتهي به 
پايان تير، حدود ۹۷ درصد از مساحت كشور با درجات مختلف 
خشكسالي بلندمدت مواجه هستند كه از اين ميان ۵.۵ درصد 
خشكسالي خفيف، ۲۸.۵ درصد دچار خشكسالي متوسط، ۵۰ 
درصد خشكسالي شديد و ۱۳ درصد با خشكسالي بسيار شديد 
را تجربه مي كنند و تنها ۰.۳ درصد از مس��احت كش��ور داراي 
ترسالي ضعيف و ۰.۱ درصد ترسالي متوسط و مابقي نواحي از 

شرايط نرمال هستند. 

 تهران و 20 استان ديگر در خشكسالي شديد 
او در مورد آخرين وضعيت خشكس��الي كش��ور اظهار كرد: 
پهنه بندي خشكس��الي ۱۲۰ ماه��ه منتهي به پاي��ان تيرماه 
۱۳۹۷حاكي از آن است كه بخش هاي گسترده يي از مساحت 
كشور دچار خشكسالي خفيف تا بسيار شديد بلندمدت است. 
در بخش هايي از اس��تان هاي تهران، الب��رز، قزوين، آذربايجان 
شرقي، زنجان، فارس، خراسان رضوي، كهگيلويه و بويراحمد، 

خراسان شمالي، خراسان جنوبي، خوزستان، بوشهر، كرمان و 
قس��مت هايي از كرمانشاه، لرستان، يزد، سمنان، قم، سيستان 
و بلوچس��تان همچنين بخش هايي از اصفهان و چهارمحال و 
بختياري خشكسالي بلندمدت شديد و حتي بسيار شديد وجود 
دارد. ضياييان به وضعيت خشكسالي كشور در بازه كوتاه مدت 
اشاره كرد و به ايسنا گفت: بر اساس شاخص SPEI ۱۲ ماهه 
منتهي به پايان تيرماه ۹۷، اغلب مناطق و اس��تان هاي كشور 
شاهد درجات مختلفي از خشكسالي هستند. در مجموع حدود 
۹۱.۷درصد از مساحت كش��ور با درجات مختلف خشكسالي 
كوتاه مدت مواجه است كه از اين ميان ۱۷درصد با خشكسالي 
خفيف، ۲۷ درصد خشكسالي متوسط، ۱۷ درصد خشكسالي 
ش��ديد، ۳۰ درصد با خشكسالي بسيار شديد مواجه هستند و 

تنها ۸ درصد از مساحت كشور در شرايط نرمال قرار دارد. 
او با اش��اره به اعتبار ش��اخص هاي بلندمدت هواشناس��ي 
در بررس��ي دقيق وضعيت كش��ور اظهار كرد: ش��اخص هاي 
بلندمدت خشكسالي در بس��ياري از مناطق كشور مي توانند 
به منزله انعكاس��ي كلي از ش��رايط ذخيره آبي آن مناطق در 
نظر گرفته ش��ود و بررس��ي خشكسالي كش��ور با استفاده از 
ش��اخص »SPEI« )ش��اخص بارش، تبخير و تعرق( نش��ان 
مي دهد كه خشكس��الي هاي اندوخته و تجميع يافته در بستر 

طبيعت وجود دارد. 

۹۷ درصد مساحت ايران دچار خشكسالي بلندمدت است
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نرخعوارضآزادراههايدولتيگرانميشود؟

افزايشتلفاتباكاهشسرمايهگذاريدرراهسازي
گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي|

در حال��ي كه چند ماهي از درخواس��ت وزارت 
راه وشهرسازي به شوراي اقتصاد براي افزايش نرخ 
عوارض آزادراه هاي دولتي مي گذرد، اين ش��ورا در 
تازه ترين مصوبه اش اين وزارتخانه را مكلف به ارائه 
پيش��نهادات خود درباره بازنگ��ري در نرخ عوارض 

آزادراهي كرد. 
طي 4 سال گذش��ته داوود كشاورزيان، رييس 
س��ابق س��ازمان راهداري بارها درخواست افزايش 
ن��رخ ع��وارض آزادراه ه��اي دولتي را ارائ��ه داد اما 
اي��ن درخواس��ت چندان م��ورد توج��ه وزارت راه 
وشهرس��ازي قرار نگرفت و در نهايت طي ماه هاي 
اخير اين وزارتخانه درخواست افزايش را به شوراي 

اقتصاد تقديم كرد. 
ناگفت��ه نماند كه تنها س��ه آزادراه تهران � قم، 
كرج � قزوين و بخش كوچكي از آزادراه بندرعباس 
� س��يرجان آزادراه ه��اي دولتي مج��از به دريافت 
عوارض هس��تند كه تغييري در ن��رخ عوارض اين 
آزادراه ها بايد در ش��وراي اقتصاد تصويب ش��ود در 
شرايطي كه بر اساس قانون، عوارض ساير آزادراه ها 
كه خصوصي محسوب مي شوند، توسط وزير راه و 

شهرسازي تعيين مي شود. 
حال س��وال اين است كه با افزايش نرخ عوارض 
آزادراه هاي دولتي ش��اهد كاهش عبور خودروهاي 

سواري، كاميون و... از اين آزاد راه ها خواهيم بود؟
دبير انجمن شركت هاي سرمايه گذار در آزادراه ها 
بااشاره به تصويب تازه ترين مصوبه شوراي اقتصاد 
درباره نرخ ع��وارض آزادراهاي دولتي به »تعادل« 
مي گويد: طي س��ال هاي گذشته سازمان راهداري 
پيشنهادي را براي افزايش نرخ اين عوارض ارائه داد 
كه متاسفانه بررسي آن به تعويق افتاد و به تازگي 

مورد بررسي قرارگرفته است. 
خداي��ار خاش��ع مي افزاي��د: با توجه ب��ه اينكه 
آزادراه هاي دولتي با بودجه عمراني ساخته شده و 
توس��ط دولت هم به بهره برداري مي رسد، افزايش 

نرخ آن توسط شوراي اقتصاد مشخص مي شود. 
به گفته او، تجربه نش��ان داده است كه افزايش 
عوارض در كوتاه مدت موجب كاهش عبور مي شود 

اما با گذشت زمان با رشد مواجه مي شود. 
خاش��ع ادامه مي دهد: افزايش نرخ آزادراه هاي 
خصوصي كه امسال تعيين شد مربوط به سال 96 
بود كه بايد اسفند 95 ابالغ مي شد اما با يكسال و 

نيم تاخير در سال جاري ابالغ و اجرايي شد. 

دبير انجمن شركت هاي سرمايه گذار در آزادراه ها 
اظهار مي كند: با توجه به اينكه اين رشد نرخ مربوط 
به سال 95 بوده است از نظر سرمايه گذاران بخش 
خصوصي، در س��ال جاري ش��اهد افزايش قيمت 
نبوديم اين درحالي اس��ت كه هر س��اله بايد نرخ 

عوارض افزايش يابد. 
خاشع اضافه مي كند: سرمايه گذاران و همچنين 
انجمن آنها در سال جاري درخواستي به وزارت راه 
و شهرسازي براي افزايش نرخ عوارض ارائه نكرده اند 
و اين افزايش نرخ فقط مربوط به آزادراه هاي دولتي 
است. او با اش��اره به اينكه آزادراه هاي خصوصي با 
سرمايه بخش خصوصي ساخته شده است، مي گويد: 
 50 درص��د از مناب��ع مالي مربوط به س��اخت اين 
آزادراه ها از س��رمايه گذاران بخش خصوصي تامين 
مي شود كه بخش زيادي از آن هم تسهيالت بانكي 
است ضمن اينكه طي دوسه ماه گذشته قيمت آهن 
دو برابر شده است و همين موضوع بر هزينه ساخت 
آزادراه ها اثر داشته و هزينه ها را افزايش داده است. 
دبير انجمن شركت هاي س��رمايه گذار در آزادراه ها 
ادام��ه مي دهد: دراين ميان تغييري در نرخ س��ود 

وام ها ايجاد نش��ده است بنابراين طبيعي است كه 
نرخ عوارض آزادراهي هرساله افزايش يابد اما وزارت 

راه و شهرسازي برنامه يي براي اين افزايش ندارد. 
خاش��ع اظهار مي كند: نرخ عوارض آزادراه هاي 
خصوص��ي و دولت��ي ممكن اس��ت از ت��وان مالي 
مسافران جاده يي خارج باشد برهمين اساس دولت 
بايد مشاركت بيشتري در ساخت آزادراه ها داشته 
باشد تا نرخ ها تاحدودي براي مسافران تعديل شود. 
اين مقام مس��وول اظهار مي كن��د: اگر دولت از 
سرمايه گذاران بخش خصوصي حمايت نكند شاهد 
كاهش سرمايه گذاري دربخش ساخت آزادراه هاي 
خصوصي مي شويم و اين موضوع به افزايش تلفات 

جاده يي منتهي مي شود. 
او تصريح مي كند: ب��ه عنوان نمونه، پس از 12 
س��ال سرمايه گذاري مناسب درس��اخت آزادراه ها، 
 كاه��ش تلف��ات جاده يي رقم خ��ورد ام��ا با افت 
س��رمايه گذاري در س��ال 92 به بعد و در سال 96 
س��يرنزولي تلفات جاده يي، افزايش��ي ش��د و اين 
موضوع نتيجه بي توجهي به سرمايه گذاري آزادراه ها 

و سفر ايمن رخ داد. 

۶۰۰ميلياردتوماناوراقمشاركت
ع��الوه بر مصوب��ه مربوط به ارائه درخواس��ت 
وزارت راه و شهرسازي براي افزايش نرخ عوارض 
آزادراهي، مصوبه ديگري هم در شوراي اقتصاد به 
تصويب رسيد كه براس��اس آن سازمان راهداري 
و حم��ل و نقل جاده يي ب��راي تامين هزينه هاي 
نگه��داري راه ه��ا، 600 ميلي��ارد توم��ان اوراق 

مشاركت منتشر مي كند. 
ب��ا موافقت ش��وراي اقتصاد و ابالغ س��ازمان 
برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي با عامليت 
س��ازمان راهداري و حمل و نق��ل جاده يي مجاز 
شد براي حفظ و نگهداري راه هاي شرياني كشور، 

اوراق مشاركت ريالي منتشر و عرضه كند. 
بر اس��اس اي��ن مصوب��ه، س��ازمان راهداري 
مي تواند تا س��قف 600 ميليارد تومان به انتش��ار 
اوراق مش��اركت صرف��ا ب��راي »ارتق��اي ايمني 
جاده هاي كش��ور«، »بهبود رويه ه��اي راه ها« و 
»اجراي طرح هاي ايمن سازي و نگهداري راه هاي 
شرياني كش��ور« اقدام كند. همچنين اين شورا، 
س��ازمان راهداري را مكلف كرده ت��ا بازپرداخت 

سودهاي علي الحساب، كارمزد و ساير هزينه هاي 
ناشي از انتش��ار اوراق مشاركت را از محل منابع 
داخل��ي خود تامين كند، همچنين اين س��ازمان 
باي��د اعتب��ار الزم براي هزينه ه��اي مذكور را در 

بودجه سنواتي خود منظور كند. 
اي��ن مصوب��ه مي توان��د تاحدودي ب��ه بهبود 
وضعي��ت نگهداري راه ه��ا كمك كن��د، اگر چه 
سرمايه گذاران بخش خصوصي همچنان انتقاداتي 
درباره س��اخت و نگهداري راه ها وارد مي دانند به 
عنوان نمونه دبير انجمن شركت هاي سرمايه گذار 
در آزادراه ها مي گويد: تاوان كاهش سرمايه گذاري 
در پروژه ه��اي راهس��ازي را م��ردم با جانش��ان 
مي دهند. خدايار خاشع در گفت وگو با ايلنا اظهار 
مي كند: در حال حاضر در حوزه راهس��ازي بيش 
از 300 ش��ركت بخش خصوصي با رتبه يك، در 
كشور وجود دارد كه 90 درصد آنها بيكار هستند 
يا كار و پروژه مناسب ندارند و پايين تر از ظرفيت 
خود كار مي كنند. خاشع با تاكيد بر اينكه بخش 
خصوصي نمي تواند ب��راي اصالح نرخ ها و تمديد 
م��دت پيمان، ريس��ك بااليي را بپذي��رد، اظهار 
مي كند: امكان اصالح قرارداد براي ش��ركت هاي 
بخ��ش خصوصي وجود ندارد اما نهادهاي ش��به 
دولتي اين مش��كالت را ندارند و در نتيجه جرات 
اينكه قيمت پايين تري را در مناقصات پيش��نهاد 

بدهند و برنده شوند را دارند. 
دبي��ر انجم��ن ش��ركت هاي س��رمايه گذار در 
آزادراه ه��ا ب��ا تاكيد ب��ر اينكه هي��چ مخالفتي با 
ورود ش��ركت هاي پيمانكاري وابس��ته به نهادها 
نداريم، مي افزايد: اتفاقا حجم زيادي از پروژه هاي 
آزادراه��ي وج��ود دارد ك��ه ني��از به مش��اركت 
راه س��ازان دارند اما مش��كل اين است كه شرايط 
براي واگذاري پروژه ها يكس��ان نيست. او تصريح 
مي كن��د: در پروژه ه��اي مختلف تغيير ش��رايط 
قرارداد مانن��د تمديد مدت پيم��ان، اصالح نرخ 
براي ش��ركت هاي وابس��ته به نهادهاي دولتي و 
شبه دولتي راحت تر انجام مي شود. به گفته خاشع 
دولتي ها بر اين باور هستند كه اگر نرخ قرارداد يا 
مدت پيمان ش��ركت هاي وابسته به برخي نهادها 
را اصالح كنيم در مظان اتهام قرار نمي گيريم كه 
امتيازي گرفته ايم تا اين مش��كالت را حل كنيم 
بنابراين اين موضوعات قدرت ريسك بيشتري به 
شركت هاي پيمانكاري وابسته به نهادها مي دهد 

تا در مناقصات شركت كنند. 

باران؛دليلسرخوردنموتورها
درجادهچالوس

مع��اون فني و نظارت اداره كل راهداري اس��تان البرز 
درباره فيلم هاي منتشرشده كه سرخوردن موتورسيكلت ها 
درج��اده چالوس را نمايش مي دهن��د، اظهار كرد: نتايج 
استعالم هاي سازمان راهداري از پليس راه نشان مي دهد 
كه فيلم منتشر ش��ده مربوط به يك روز باراني است در 
حالي كه در طول روزهاي گذش��ته شرايط جوي اينگونه 
در چالوس نداشته ايم و همچنين پليس راه هم رسما اتفاق 

افتادن اين فيلم در روزهاي اخير را تكذيب كرد. 
به گزارش ايس��نا، منصور كيايي با بيان اينكه برخي 
اختالف نظرها ميان افرادي كه در جاده چالوس فعاليت 
مي كنند، مسائل و ابهام هايي را ايجاد كرده است، توضيح 
داد: ب��راي مثال در چالوس ح��دود 40 يدك كش فعال 
هستند كه به شكل مستقل كار مي كنند و حاضر نيستند 
كه به طور رسمي با شركت هاي فعال در اين حوزه قرارداد 

بسته و از طرف آنها به مناطق اعزام شوند. 
او ادامه داد: همين مس��اله اين ابهام را به وجود آورده 
كه ش��ايد اختالف ميان اين گروه ها موجب خراب كاري 
شود كه هر چند س��ازمان راهداري آن را رد نمي كند اما 
نياز هست كه به طور دقيق بررسي شده و در صورتي كه 

مجرم يا متهمي وجود داشته باشد. 
مع��اون فني و نظارت اداره كل راهداري اس��تان البرز 
بي��ان كرد: انتقادهايي كه در اين زمين��ه وجود دارد بايد 
به طور دقيق مش��خص ش��ود. براي مثال گفته اند كه در 
برخي نقاط چالوس، راه مش��كل لغزندگي دارد س��ازمان 
راهداري اين موضوع را به طور كامل بررسي كرده و حتي 
از آزمايش��گاه فني و مكانيك خاك خواسته است كه به 

عنوان متخصص در اين زمينه نظر خود را ارائه كنند. 
كيايي افزود: در كنار آن بحث كنترل سرعت و تخلفات 
در نقاط حادثه خيز هم يكي ديگر از اولويت هاي بررسي 
ش��ده از س��وي س��ازمان راهداري بود و خوش��بختانه با 
اقداماتي كه صورت گرفت، حداكثر تا پايان شهريور شش 
دس��تگاه دوربين جديد در اين جاده نصب مي ش��ود كه 
به طور همزمان تخلفاتي همچون سرعت غيرمجاز، سبقت 
غيرمجاز و نبس��تن كمربند را رصد مي كنند. به گفته او، 
تالش مي ش��ود كه اين دوربين ها تا پيش از پايان يافتن 
دور پاياني س��فرهاي تابستاني كه جزو شلوغ ترين دوران 

جاده چالوس در سال به حساب مي آيد، وارد مدار شود. 

تهرانگرمترميشود
كبري رفيعي، كارشناس سازمان هواشناسي با اشاره 
به اينكه هواي تهران گرم تر مي ش��ود،  گفت: طي دو روز 
آينده در برخي س��اعات براي برخي مناطق شمال غرب 
و ارتفاعات البرز مرك��زي افزايش ابر و بارش هاي خفيف 
پيش بيني شده است. به گزارش تسنيم، رفيعي اظهار كرد: 
طي همين مدت در برخي مناطق ش��رق و جنوب شرق 
كش��ور به خصوص زابل در بعضي از س��اعت ها وزش باد 

شديد همراه با گرد و خاك روي مي دهد. 

دولتازايرالينهامحافظتكند
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با اشاره به فشارهاي 
موجود بر صنعت هوانوردي در اثر تحريم ها گفت: در اين 
ش��رايط دولت بايد از ايرالين ه��ا حمايت كرده و اقدام به 

تخصيص ارز دولتي به آنها كند. 
مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرس��ازي در مورد مشكل تخصيص ارز به 
شركت هاي هواپيمايي گفت: مساله ارز كماكان دچار يك 
اطاله رسيدگي در بانك مركزي و بانك هاي عامل است. 
عمدت��ا پرونده هايي كه در آنها ش��ركت هاي هواپيمايي 
درخواست ارز داده اند، در بانك هاي عامل يا بانك مركزي 
در حال رسيدگي و بررسي است و متاسفانه در يك ماه 
گذش��ته موفق به دريافت ارز از اين بانك ها نش��ده ايم. 
اسعدي ساماني افزود: اين خطري براي صنعت حمل و 
نقل هوايي است. اكنون شركت هاي هوايي بر اساس دالر 
4200 توماني كه نرخ رس��مي ارز است، خدمات خود را 
ارائ��ه مي كنند و انتظار اين اس��ت كه دولت به موقع ارز 
مورد نياز اين شركت ها را در اختيارشان قرار دهد، چراكه 
اگر تغييري در نرخ ارز ايجاد ش��ود، قطعا زيان هنگفتي 
را متحمل شركت هاي هواپيمايي مي كند. او با اشاره به 
تحريم هاي اياالت متحده امريكا عليه صنعت هوانوردي 
جمهوري اسالمي ايران و هزينه هاي اين تحريم گفت: در 
اين شرايطي كه صنعت تحت فشار تحريم هاي استكبار 
جهاني است، نياز به كمك و حمايت بيشتر دولت ديده 
مي ش��ود. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي ادامه داد: 
دبير انجمن هاي هواپيمايي ايرالين ها تاكنون بخشي از 
نيازهاي خود را از محل توليدات داخلي تامين مي كردند. 
اسعدي ساماني با اش��اره به ظرفيت داخلي براي توليد 
قطعات هوايي افزود: البته در صنعت هوانوردي به دليل 
پيچيدگي خاصي كه وجود دارد، شايد نتوان تمام نيازها 
را از طريق توليد داخل رفع كرد، اما به هر حال مي توان 
بخشي از اين نيازها را با اتكا به توليد داخل و ظرفيتي كه 

وجود دارد، برطرف كرد. 

صدورحكم۹۳شركتمتخلف
حملونقليدرمرداد

مدي��ركل دفتر حقوق��ي و تدوين مقررات س��ازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده يي از رس��يدگي به تخلفات 
93 شركت حمل و نقل جاده يي طي هفته اول مردادماه و 

صدور احكام حقوقي براي آنها خبر داد. 
به گزارش س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي، 
عباس��علي بني اس��دي با بيان اين خبر اظهار داشت: در 
اجراي بند 4 ابالغيه مورخ 22 خرداد ماه سال جاري و با 
همكاري كارشناسان ستادي و استاني در زمينه اقدامات 
ميداني نظارت و برخورد با تخلفات در برخي از پايانه هاي 
بار و مراكز فعاليت ش��ركت هاي حمل و نقلي، با تشكيل 
كميسيون هاي ويژه ماده 12 به تخلفات مربوط به تضييع 
حق��وق رانن��دگان و اخذ كميس��يون هاي اضافي و عدم 
پرداخت كرايه رس��يدگي و احكام حقوقي برخورد با اين 

تخلفات صادر و به اجرا درآمده است. 
وي اف��زود: از ابت��داي م��رداد م��اه تاكنون از س��وي 
كميس��يون هاي ويژه م��اده 12 در س��تاد مركزي و 12 
اداره كل اس��تاني به 93 پرونده تخلف رس��يدگي شد كه 
براساس تصميمات متخذه ۸ شركت به لغو پروانه فعاليت، 
49 ش��ركت به جريمه نقدي، 1۷ شركت به تذكر كتبي 

محكوم و 19 شركت نيز برائت شدند.

اخبار

بحرانجديآبدرمناطق۲۲،۴ومجموعهچيتگر
گروهراهوشهرسازي|

طب��ق ط��رح تفضيلي ش��هر تهران ق��رار بود 
منطقه 22 به قطب گردش��گري پايتخت تبديل 
ش��ود، اما طي س��ال هاي گذش��ته اي��ن منطقه 
قرباني طمع بس��از بفروش ها شد و امروز نه تنها 
قطب گردش��گري تهران نيست بلكه با مشكالت 
عديده يي مواجه اس��ت كه بي شك مهم ترين آنها 

كمبود آب است. 
محمد حقاني، عضو شوراي شهر چهارم شهر 
تهران نخستين كسي بود كه در خصوص كم آبي 
اين منطقه هش��دار داد و از تاثير درياچه بوستان 
چيتگر بر بحران كم آب��ي در تهران، خبر داد. به 
گفته حقاني از حج��م آب ۸ ميليون مترمكعبي 
اين درياچه، ساالنه 2 ميليون مترمكعب آب بخار 
مي شود و منطقي نيست با كمبود فراوان آب در 
تهران، اي��ن ميزان تبخي��ر آب را بتوانيم تحمل 
كنيم. ش��هرداري براي تامي��ن آب مورد نياز اين 
درياچ��ه، اقدام به خريد آب از وزارت نيرو كرده و 
ساالنه مبلغ قابل توجهي بهاي آبي را مي دهد كه 
در حال تبخير است. از اين رو، منطقي نيست از 
هزينه مردم ش��هر، پول آبي را بپردازيم كه براي 

تبخير در اين درياچه ريخته مي شود. 

غير از تاثيرات درياچه بر كم آبي اين منطقه، 
كم آبي و اس��تاندارد نبودن آب ش��رب مشكلي 
اس��ت كه منجر به نارضايتي ش��هروندان منطقه 
22 ش��ده است. بسياري از محله هاي اين منطقه 
از آب چاه اس��تفاده مي كنند و ممكن اس��ت در 
آينده ش��اهد بيماري هاي پوس��تي و گوارشي در 

اين محله ها باشيم. 
رييس كميته محيط زيس��ت ش��وراي شهر با 
بيان اينك��ه تامين آب درياچ��ه خليج فارس در 
آينده دشوار خواهد بود، گفت: منطقه 22 ذخيره 
آب كافي ندارد. جنگل هاي چيتگر نيز دچار افت 
آب هاي زيرزميني ش��ده اند و در نتيجه مجموعه 
چيتگر به شدت با مشكل كمبود آب مواجه است. 
به گزارش ايلنا، س��يد آرش حسيني ميالني، 
سخنگوي كميسيون س��المت، محيط زيست و 
 خدمات ش��هري شوراي ش��هر تهران نيز درباره 
كم آب��ي منطقه 22 هش��دار داد و در پاس��خ به 
اينكه آيا درياچ��ه خليج فارس در منطقه 22 در 
 معرض خشك شدن قرار دارد، گفت: آب درياچه 
خليج فارس از طريق رودخانه كن تامين مي شود، 
و به غير از حقابه خريداري ش��ده از رودخانه كن 
منبع آب��ي ديگري در حال حاض��ر وجود ندارد. 

آب رودخان��ه كن هم پس از تصفيه وارد درياچه 
ش��ده و همين آب مجددا روزانه تصفيه مي شود 
تا كيفيت آن حفظ ش��ود اما افزايش دما و تبخير 
تامين آب درياچه را در آينده دش��وار مي س��ازد. 
اگر تبخير آب از درياچه خليج فارس زياد باش��د، 
مس��ووالن مجبور هس��تند براي تامين آب مورد 
نياز، دوباره آب خريداري كنند چراكه منطقه 22 

ذخيره آب كافي ندارد. 
سخنگوي كميس��يون سالمت، محيط زيست 
و خدمات ش��هري ش��وراي ش��هر تهران با اشاره 
ب��ه پايين آمدن س��طح آب زيرزميني در منطقه 
22 اظهار كرد: منطقه 22 با افت ش��ديد س��طح 
آب ه��اي زيرزميني مواجه اس��ت. آب مورد نياز 
ب��راي مجموعه چيتگر نيز توس��ط هفت چاه در 
اين منطقه تامين مي ش��ده است اما جنگل هاي 
چيتگر نيز دچار افت آب هاي زيرزميني ش��ده اند 
و در نتيجه مجموعه چيتگر به ش��دت با مش��كل 
كمبود آب مواجه است. براساس گزارش هايي كه 
به دست ما رسيده اس��ت، از پساب منطقه براي 
آبياري جنگل هاي چيتگر اس��تفاده مي ش��ود اما 

منطقه 22 با مشكل جدي آب روبروست. 
وي در پاس��خ به اينكه آيا خطر خشك شدن 

جنگل هاي چيتگر وج��ود دارد، تصريح كرد: اگر 
آبياري به موقع انجام نشود مشكل ايجاد خواهد 
ك��رد. اين موض��وع يك بحث كليدي اس��ت كه 
بايد ب��راي حل معض��ل آن منطق��ه، منابع آبي 
تامين ش��ود. يكي از بحث هايي ك��ه مي توان در 
اين خص��وص پيگيري كرد اح��داث تصفيه خانه 
محلي در منطقه 22 است كه شوراي چهارم نيز 
به دنبال اح��داث تصفيه خانه محلي براي آبياري 
جنگل هاي چيتگ��ر بود اما پيگيري هايش��ان به 

سرانجام نرس��يد تا بتوانيم از پساب منطقه براي 
آبياري جنگل هاي چيتگر استفاده كنيم. 

اين عضو شوراي شهر با اشاره به وجود بحران 
كم آبي در ش��رق تهران نيز خاطرنش��ان كرد: در 
منطقه چهار هم س��طح وس��يعي از جنگل كاري 
وج��ود دارد كه نيازمند منابع آب زيرزميني براي 
آبياري هس��تند و بر اين اساس، نيازمند تدبيري 
براي آبياري فضاهاي سبز موجود در منطقه چهار 

نيز هستيم. 

در شهر
ازندرشرايطناسالمبرايگروههايحساس

مدير واحد مدل س��ازي و پيش بيني ش��ركت كنترل كيفيت 
هواي تهران از ناس��الم بودن ميزان ازن براي گروه هاي حس��اس 
و افزاي��ش موقت��ي غلظت ذرات معلق طي ام��روز )۸ مرداد( در 

تهران خبر داد. 
حس��ين ش��هبازي در گفت وگو با ايس��نا با اش��اره به اينكه 
پيش بيني ه��اي انج��ام ش��ده در ش��ركت كنت��رل كيفيت هوا 
نشان دهنده افزايش تدريجي ميزان ناپايداري جوي طي دوشنبه 
)۸ مرداد( است، اظهار كرد: با تداوم اين شرايط جوي طي امروز 
)9 مرداد( براي برخي س��اعات به وي��ژه در بعد ازظهر وزش باد 
موثر از سمت نواحي جنوبي -جنوب شرقي پيش بيني مي شود. 
شهبازي با اش��اره به اينكه بر اين اساس انتظار مي رود وزش باد 
در برخي ساعات سه شنبه س��بب افزايش موقتي غلظت ذرات 
معلق شود، گفت: دماي هوا در تهران تا سه شنبه افزايش نسبي 

خواهد يافت. 

گرهكورنوسازيتاكسيهايفرسوده
عليرضا قنادان مديرعامل سازمان تاكسيراني از روند نوسازي 
تاكس��ي ها گاليه كرد و گفت: متاس��فانه در س��الي كه مزين به 
نام »حمايت از كاالي ايراني« اس��ت ش��اهد توقف روند نوسازي 

تاكسي هاي فرسوده هستيم. 
به گزارش ايس��نا، قنادان گفت: از برنامه نوسازي تاكسي هاي 
فرسوده به دليل عدم تحويل خودرو توسط خودروسازان به شدت 
عقب هستيم. تاكسي فرسوده نه تنها مردم بلكه حتي رانندگان را 
اذيت مي كند، تصور نكنيد كه خودروساز، خودرويي براي تحويل 
ندارد، بلكه موضوع نوس��ازي ناوگان تاكس��ي براي خودروس��از 
اهميتي ن��دارد و به همين دليل ترجيح مي دهد به جاي تمركز 
بر توليد تاكسي كه تاثير مستقيمي بر كاهش آلودگي هوا دارد، 

وقتش را به تحويل خودروهاي ديگر اختصاص دهد. 

قن��ادان ادامه داد: متاس��فانه با پديده يي روبه رو هس��تيم كه 
خودروس��از هر خودرويي را كه نتواند بفروش��د، به تاكس��يراني 
معرفي مي كند و اين درس��ت نيس��ت چرا كه در ساير كشورها 
با كيفيت ترين خودروها را به تاكس��ي كه هويت يك شهر است 
اختصاص مي دهند و بعضا ديده شده خودروسازان با افتخار اعالم 

مي كنند كه يك برند خود را به تاكسي تبديل كردند. 
مديرعامل س��ازمان تاكس��يراني با بيان اينكه متاس��فانه در 
اي��ران با وجود اينكه س��هم زيادي از ترددها در روز با تاكس��ي 
انجام مي ش��ود اما روند نوسازي بسيار كند و حتي متوقف است، 
گفت: تاكس��يرانان با مشكالت جدي روبه رو هستند و اگر دولت 
و خودروساز انرژي الزم را براي حل اين مشكل نگذارد، گره كار 
تاكسيرانان در حوزه نوس��ازي باز نمي شود و اين در حالي است 
كه اعداد و ارقام نوس��ازي در حساب و كتاب خودروساز، عددي 
نمي شود. وي با بيان اينكه حدود 4 ميليون نفر با تاكسي جابه جا 
مي ش��وند اما هنوز خودروي مناس��ب اين مسافران تحويل داده 
نشده است، گفت: متاسفانه شاهديم كه بدترين خودروها به شيوه 
تحميلي تاكسي مي ش��ود و حاال عدم نوسازي تاكسي ها چالش 
ما را صد چندان كرده است. قنادان با بيان اينكه در سال جاري 
بايد حدود 10 هزار خودرو نوسازي شود كه سهم نوسازي در سه 
ماهه اول سال 2500 دستگاه بود، گفت: جالب است بدانيد كه در 
طرح ملي نوسازي تاكسي ها كمتر از 50 دستگاه خودرو نوسازي 
شده است و وقتي با خودروساز صحبت مي كنيد قبول نمي كند 
كه روند نوسازي متوقف شده، چرا كه پيش فاكتور صادر مي كند 

اما خودرو تحويل نمي دهد. 

كاهش۳۳درصديخودروهايفاقدمعاينهفني
س��يد نواب حس��يني من��ش مديرعامل س��تاد معاينه فني 
خودروه��اي تهران با بيان اينكه ف��از اول طرح كاهش و كنترل 
مكاني��زه معاينه فني در محدوده زوج و ف��رد و طرح ترافيك از 

ابتداي آبان 95آغاز ش��ده اس��ت، گفت: اجراي اين طرح موجب 
ش��ده 33درصد خودروهاي فاقد معاينه فني حداقل 33 كاهش 
يابد. به گزارش فارس، س��يد نواب حسيني منش در توضيح اين 
مطلب اف��زود: در آزمون آاليندگي خودروهاي س��نگين، ميزان 
ك��دري دود خروج��ي از خودروي ديزل در حداكث��ر دور موتور 
مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در همين ارتباط اين مجموعه با هدف 
نظارت بر رويه تست و به صفر رساندن خطاي آزمونگر در صحت 
ثبت نتيجه نسبت به تجهيز كليه مراكز معاينه فني خودروهاي 
س��نگين به دور سنج دور موتور اقدام كرده است. در حال حاضر 
كليه مراكز ملزم به استفاده از دورسنج در آزمون آاليندگي بوده 
و بررسي آاليندگي در خودروهاي ديزل با دقت مضاعف و نظارت 

بيشتر در حال انجام است. 
حس��يني منش در خصوص اعمال قان��ون خودروهاي فاقد 
معاينه فني اظهار كرد: با عنايت به تشديد آلودگي هوا در شش 
ماهه دوم سال براساس تصميم س��ازي دولت از ابتداي آبان ماه، 
در قال��ب اجراي فاز دوم ط��رح كاهش، معاينه فني خودروها در 
تمامي ساعات شبانه روز در شهر تهران توسط دوربين كنترل و به 
صورت مكانيزه خودروهاي فاقد معاينه فني اعمال قانون خواهند 
مي ش��ود. وي بيان كرد: انج��ام فاز اول ط��رح كاهش و كنترل 
مكاني��زه معاينه فني در محدوده زوج و ف��رد و طرح ترافيك از 
ابتداي آبان ماه سال 95 آغاز شده و اجراي اين طرح موجب شده 
درصد خودروهاي فاقد معاينه فني حداقل 33 درصد كاهش يابد. 
اين مقام مسوول گفت: ضمنا از ابتداي آغاز اين طرح تاكنون 
بالغ بر 4 ميليون و 400هزار خودروي فاقد معاينه فني از طريق 
دوربين ه��اي ثبت تخل��ف محدوده زوج و ف��رد و محدوده طرح 

ترافيك اعمال قانون شده اند. 
حسيني منش در خصوص تاثير معاينه فني در كاهش آلودگي 
هوا اظهار كرد: براس��اس آم��ار مراكز 2۷ درص��د از خودروهاي 
مراجعه كنن��ده به مراكز به علت آاليندگ��ي مردود و پس از رفع 

ايراد موفق به اخذ معاينه فني شدند. در صورت تعميم اين درصد 
به تعداد 2. 5 ميليون دس��تگاه خودروي مشمول معاينه فني در 
ش��هر تهران، با انجام معاينه فني دوره يي، آاليندگي بالغ بر 6۷5 

هزار دستگاه خودرو برطرف خواهد شد. 
بر اس��اس اين گزارش، يكي از مهم تري��ن كاركرد هاي انجام 
معاينه فني كنترل وضعيت توليد آاليندگ��ي در خودروها بوده 
و خودروها براي تردد در شهر بايستي داراي توليد آاليندگي در 

شرايط استاندارد باشند. 

سرپرستجديدمعاونتماليشهرداريمعرفيشد
شهردار تهران سرپرست جديد معاونت مالي را منصوب كرد. 
به گزارش ايسنا، با حكم ش��هردار تهران »زرير نگين تاجي« به 
عنوان سرپرست معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران 

منصوب و جايگزين سميع اهلل حسيني مكارم شد. 
در حكم نگين تاجي كه به امضاي شهردار تهران رسيده آمده 
اس��ت كه در راس��تاي تحقق اهداف شهر زيست پذير و شهروند 
مشاركت پذير و با بهره گيري از استعداد و توانايي نيروهاي اليق 
و... موجبات خدمت رس��اني مفيد و موثر به شهروندان تهران را 

فراهم آوريم. 
در اين حكم كه رونوش��ت آن به رييس شوراي شهر، معاونان 
و مشاوران و شهرداران مناطق نوشته شده است آمده كه انتظار 
مي رود مجموعه سياس��ت ها، فعاليت ها و اقدامات حوزه تصدي 
خود را بر اساس اسناد فرادست مصوب و برنامه اعالم شده توسط 
اينجانب )شهردار تهران( براي اداره شهر تهران در چارچوب قانون 

و رعايت حقوق مردم تنظيم و عمل نماييد. 
به گزارش ايس��نا، سميع اهلل حس��يني مكارم عالوه بر اينكه 
معاون مالي و اقتصادي ش��هري ش��هرداري بود، بعد از استعفاي 
محمدعلي نجفي براي مدتي سرپرس��ت شهرداري و همچنين 

نامزد تصدي پست شهرداري بود.
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رييس سازمان توسعه تجارت زمزمه توقف ثبت سفارش را تكذيب كرد، اما خبر از مشروط شدن آن داد

ثبت سفارش با قيد سه شرط
تعادل| 

رييس كل س��ازمان توس��عه تج��ارت از رويكرد 
جديد در ثبت س��فارش در چرخ��ه واردات خبر داد. 
براساس شيوه جديد روند ثبت سفارش مشروط شد؛ 
بنابه اظهارات مجتبي خسروتاج، وقتي محدوديت در 
نظام وارداتي ايجاد مي ش��ود، اين دغدغه وجود دارد، 
كه برخي  منافع خ��ود را در امر واردات كاال ببينند و 
به شكلي بخواهند در سيستم هاي كنترلي و سامانه ها 
وارد شوند. بنابراين بهترين كار اين است كه در اينگونه 
موارد از ثبات سيس��تم در قب��ال مداخالت اطمينان 
حاصل كنيم. بر اين اس��اس، كار گروه ها و ستادهاي 
مختلفي تشكيل شده كه اينها در ابعاد مختلف بتوانند 
سامانه ها را كنترل كنند تا اين قبيل ضايعات به حداقل 
برس��د. در رويكرد جديد ثبت س��فارش، به متقاضي 
شماره ثبت سفارش داده نمي شود؛ مگر اينكه قبل از 
آن كار كارشناس��ي در زمينه آن كاالي وارداتي انجام 
ش��ود و پس از احراز برخي شروط، صورت مي پذيرد. 
»سطح قيمتي كاالهاي ثبت سفارش شده«، »نياز يا 
ع��دم نياز به واردات كاالها« و »وجود يا نبود مش��ابه 
داخلي كاالها« را مي توان س��ه شرطي عنوان كرد كه 

در اين شيوه جديد اعمال خواهد شد. 

 ماجرا از كجا شروع شد؟
ماجرا از تالش دولت ب��راي كاهش تعهدات ارزي 
خود شروع شد. چند روز پيش، وزير صنعت اعالم كرد 
از اين پس تنها گروه كاالهاي اساسي و دارو مي توانند 
براي واردات، ارز به نرخ رسمي دريافت كنند. اين بدان 
معنا بود كه تامين ارز براي واردات، به بازار ثانويه ارجاع 
داده خواهد ش��د و به اين ترتيب، ن��رخ دالر به دليل 
واهمه از عدم كنت��رل دولت بر بازار، تا حدي افزايش 
پيدا كرد. اين خبر اما به س��رعت از س��وي س��ازمان 
توس��عه تجارت تكذيب ش��د و رييس اين س��ازمان 
اع��الم كرد م��واد، قطعات، تجهيزات و ماش��ين آالت 
م��ورد نياز واحده��اي توليدي )متعلق ب��ه گروه هاي 
كااليي 1 و 2( كه تا قبل از پايان تيرماه س��ال جاري 
وارد گمركات كشور ش��ده باشند بدون انتقال ارز هم 
مي توانند ترخيص ش��وند. از ديگر سو، بر اساس اعالم 
اين سازمان، ثبت سفارش اولويت چهارم صادره قبلي، 
تنها در حالت »بدون انتقال ارز« قابل ثبت س��فارش 

خواهند بود. 
اي��ن ام��ا در حالي ب��ود كه ت��الش دول��ت براي 
س��خت تر كردن روند تخصيص منابع ارز رسمي براي 
واردات، حت��ي زودتر از اين كليد خورده بود. در هفته 
آخر تيرماه، با دس��تور وزير صنع��ت، معدن و تجارت 
ثبت س��فارش كاالهاي تامين ارز نشده تعليق شد. به 
بيان ساده تر، دولت اعالم كرد كه تنها به كاالهايي ارز 
رس��مي تخصيص مي دهد كه پيش از تاريخ اعالمي، 
فرآيند تامين ارز براي واردات را تكميل كرده باش��ند. 
بر اس��اس رويكرد جديد دولت، مقرر ش��ده بود كليه 
ثبت سفارش هاي مش��ابه ثبت هاي جديد، به تفكيك 
گروه هاي كااليي به صورت سيس��تمي ب��ه وزارتخانه 

ذي ربط منعكس و اهليت و سابقه واردكننده از يكسو و 
اولويت تخصيص ارز از سوي ديگر، مجددا مورد بررسي 
ق��رار گيرند. عالوه بر اين، اعالم ش��ده بود كه رعايت 
سقف ارزي هر بخش ضروري است و نبايد در جريان 
طبيعي واردات به ويژه براي واردات كاالهاي اساس��ي، 
حساس، ضروري و مواد اوليه توليد خللي ايجاد شود. 

 تغيير روش در ثبت سفارش
اين اما در حالي اس��ت كه سازمان توسعه تجارت، 
بر موض��ع خود مبني ب��ر اينكه روند ثبت س��فارش 
صادرات متوقف نش��ده، همچن��ان تاكيد مي كند؛ در 
ساعات پاياني روز يكشنبه و چند ساعت بعد از اينكه 
زمزمه ه��اي توقف روند ثبت س��فارش روي خروجي 
برخي خبرگزاري ها قرار گرفت، رييس سازمان توسعه 
تج��ارت ايران در يك برنامه تلويزيوني حاضر ش��ده و 
در اين باره به ارائه توضيحاتي پرداخت. بنابه اظهارات 
مجتبي خس��روتاج، واردات كاال در جريان است؛ زيرا 
واحدهاي صنعتي و توليدي نيازمند واردات هس��تند 
و بنابراين دليلي ندارد ثبت س��فارش ها متوقف شود. 
او، البته به علت بسط شايعه توقف روند ثبت سفارش 
هم اش��اره كرد وگفت: ممكن است دليل اشاره به اين 
موضوع، همزماني آن با ايجاد تس��هيالت جديد براي 
ترخيص كاالها بدون انتقال ارز باش��د. خس��روتاج در 
عين حال توضيح داد: يك��ي از دغدغه هاي واحدهاي 
توليدي اين بود كه با ثبت سفارش به روش بانكي براي 
واردات، روند اقدامات زمانبر است به همين علت ستاد 
بررسي مسائل اقتصادي در اين زمينه مصوبه يي داشت 
كه تا پايان تيرماه 97، به هر ميزان مواد اوليه، قطعات و 

تجهيزات در گروه بندي هاي يك و دو اگر در گمركات 
باشند، مي تواند با ثبت سفارش غير بانكي يعني بدون 
انتقال ارز ترخيص ش��وند كه اين فرصت خوبي براي 
بنگاه ها و واحدهاي اقتصادي است.: بنابراين، نظام ثبت 
سفارش تغيير نكرده و به شكل سابق انجام مي شود، اما 
نظارت ها بيشتر شده است.  اما رييس سازمان توسعه 
تجارت از روش جديدي سخن به ميان آورده، كه قرار 
اس��ت در روند ثبت سفارش واردات اعمال شود. بنابر 
توضيحاتي كه مجتبي خسروتاج ارائه كرده؛ كارگروه ها 
و ستادهاي مختلفي تشكيل مي شود و در ابعاد فني، 
سامانه هاي ثبت سفارش را كنترل مي كند تا مشكلي 
پي��ش نيايد. از همي��ن رو، براي رفع اش��كاالت فني 
مربوط به اين س��امانه نيز مناقصه هايي برگزار ش��ده، 
كه به زودي ش��ركت برنده اين مناقصه براي رفع اين 

اشكاالت اقدام خواهد كرد. 
خسروتاج، اين را يك فرصت طاليي براي بنگاه ها 
عنوان كرد تا اگر كااليي در گمركات دارند به فوريت 
ترخيص كنند كه با مش��كل در ام��ور توليد رو به رو 
نش��وند. البته به گفته خسروتاج، وقتي محدوديت در 
نظام وارداتي كشور ايجاد مي شود، اين دغدغه وجود 
دارد كه برخي ها كه منافع خود را در امر واردات كاال 
مي بينند به شكلي بخواهند در سيستم هاي كنترلي و 
سامانه ها وارد شوند. بنابراين بهترين كار اين است كه 
در اينگونه موارد از ثبات سيس��تم در قبال مداخالت 
اطمين��ان حاصل كنيم. بر اين اس��اس، كار گروه ها و 
ستادهاي مختلفي تشكيل شده است كه اينها در ابعاد 
مختلف بتوانند سامانه ها را كنترل كنند تا اين قبيل 

ضايعات به حداقل برسد. 

 ثبت سفارش جديد با قيد سه شرط 
ام��ا روش جديد در ثبت س��فارش چگونه خواهد 
بود؟ بناب��ر توضيح��ات خس��روتاج، در روش جديد 
ثب��ت س��فارش، به متقاضي ش��ماره ثبت س��فارش 
داده نمي ش��ود؛ مگر اينكه قبل از آن كار كارشناسي 
در زمين��ه آن كاالي وارداتي انجام ش��ود. اين گفته 
معاون وزير صنعت اگرچه تا حدي ابهام آميز اس��ت؛ 
، چراكه به درستي مش��خص نيست مقصود از »كار 
كارشناسي« چيست. خسروتاج سعي كرد تا اندازه اي 
در اين مورد شفاف سازي كند. او با اشاره به سه شرط 
اصل��ي براي تاييد ثبت س��فارش گفت: منظور از كار 
كارشناسي، اين اس��ت كه ببينيم قيمت كاال در چه 
سطحي قرار دارد؟ آيا نيازي براي واردات كاالي مورد 
نظر وجود دارد؟ و در انتها اينكه آيا آن كاال در داخل 

توليد مشابه دارد يا خير؟
خس��رو تاج در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به 
نبود توقف در سامانه ثبت سفارش افزود: در يك ماه 
گذشته پس از انجام ثبت سفارش ها در شبكه بانكي، 
متقاضي��ان منتظر تامين ارز بودند ك��ه به دليل باال 
بودن حجم ثبت سفارش ها و نبود امكان اولويت بندي 
در بانك ه��ا، متقاضيان دريافت ارز نفتي در گروه يك 
از هفته گذش��ته به وزارتخانه هاي نفت، بهداش��ت و 
صنعت معرفي و درحال اولويت بندي براي اختصاص 
ارز هستند. رييس سازمان توسعه تجارت با تاكيد بر 
ضرورت اولويت بن��دي دريافت كنندگان ارز دولتي به 
وي��ژه ارز نفتي ادامه داد: اين رويه براي بهبود فعاليت 
تجاري كشور انجام مي ش��ود، اما سبب قطع واردات 

نشده است. 

خس��رو تاج با بيان اينكه بخش خصوصي معتقد 
به خود كنترلي بازار اس��ت گف��ت: اين روند را بخش 
توليد قبول ندارد زيرا به گفته توليد كنندگان داخلي، با 
توجه به قيمت باالي ارز امكان تهيه مواد اوليه ممكن 
نيست. بنابراين دولت بايد در اين شرايط دخالت كند 
و بر نرخ ها نظارت داشته باشد. او با اشاره به فاصله زياد 
ن��رخ ارز دولتي و ب��ازار آزاد نيز ادامه داد: چند نرخي 
بودن ارز س��بب بروز مشكالتي شده، كه كنترل را از 
سوي سازمان هاي نظارتي افزايش داده اما با اين وجود 
افراد متخلف از هر جهتي ممكن است از شرايط فعلي 

سوءاستفاده كنند. 

 كاهش واردات با اهرم كنترل
خس��روتاج با بيان اينكه از 1۳ خرداد بر اساس 
مصوبه س��تاد اقتصادي دولت، گروه بندي سه گانه 
كااليي را اعالم كرديم، افزود: گروه يك شامل مواد 
اوليه، دارو و كاالهاي اساس��ي است كه ارز آنها از 
محل منابع نفتي تامين مي ش��ود، گروه 2 ش��امل 
مواد واس��طه يي و ماشين آالت اس��ت كه ارز آنها 
از محل ارز صادراتي صنايع پتروش��يمي ها و فوالد 
تامين مي ش��ود و گروه ۳ ش��امل كاالهاي ساخته 
ش��ده و مصرفي اس��ت كه اولويت وارداتي زيادي 
ن��دارد و ارز آنه��ا از محل ص��ادرات كاالهاي غير 
پتروش��يمي و غير فوالدي تامين مي شود و گروه 
چهارم هم ش��امل كاالهايي اس��ت كه در اولويت 
وارداتي نيست و جزو كاالهاي ممنوع هستند، زيرا 

در داخل قابل توليد هستند. 
اي��ن ام��ا در حالي اس��ت كه به نظر مي رس��د 
عمده هدف س��ازمان توس��عه تجارت از تصميمات 
اخير در مورد تغيير در ش��يوه ثبت س��فارش و نيز 
واردات كاالها، مديريت واردات، يا به بيان ساده تر، 
كاهش ميزان واردات باش��د. به گفته خس��روتاج، 
سال گذش��ته به طور متوسط بين ۵۰ تا ۵2 درصد 
واردات از ارز غيرنفتي انجام شد و حدود ۴7 درصد 
هم با ارز نفتي واردات ش��د. از اين رو، سال جاري 
انتظار م��ي رود، ۵۰ درص��د واردات از محل منابع 
ارز غيرنفتي و ۵۰ درص��د هم از منابع نفتي انجام 
ش��ود. بر اس��اس آمار گمركات، در سه ماه امسال 
نس��بت به مدت مش��ابه پارس��ال تغيير زيادي در 
واردات نداشتيم و حدود 2.۵ درصد كاهش واردات 
داش��تيم. از طرفي آخرين آمار ثبت سفارش ها نيز 
نشان مي دهد، از ابتداي سال جاري تا پايان تيرماه 
97، مع��ادل ۴۴ ميليارد دالر تقاضاي ورود كاال در 
سامانه نيما ثبت شده اس��ت. جزييات روند آماري 
حاكي از اين است كه بيشتر ثبت سفارش ها عمدتا 
از نوع محصوالت واس��طه يي و سرمايه يي بوده اند؛ 
به طوري كه براساس آمار اعالم شده از سوي متولي 
بخش صنع��ت ۸۵ درصد واردات كش��ور كاالهاي 
واس��طه يي و س��رمايه يي و 1۵ درص��د كااله��اي 
مصرفي و نهايي اس��ت كه با 7 ي��ا ۸ درصد فاصله 

ميزان واردات مطابق با سال گذشته است. 

تجارت با تركيه از طريق 
»پول ديجيتال«

تس�نيم| معاون وزير صنعت گف��ت: تبادل »لير« 
ب��ا »ريال« مورد تصويب قرار گرفته اس��ت و از طريق 
بانك هاي دو كش��ور دنبال مي شود و در صورت فراهم 
ب��ودن زيرس��اخت ها امكان تج��ارت از طري��ق »پول 
ديجيت��ال« نيز وج��ود دارد. صادق نجفي در حاش��يه 
نمايشگاه الكامپ در پاسخ به سوالي درباره اينكه تركيه 
پيش��نهاد داده كه براي تجارت با اي��ران امكان مبادله 
پ��ول از طريق لير و ريال يا پ��ول ديجيتال وجود دارد 
اي��ران در اين ارتباط چ��ه برنامه ي��ي دارد اظهار كرد: 
ام��كان تبادل لير با ريال براي تجارت دو كش��ور مورد 
تصوي��ب قرار گرفت��ه و از طريق بانك هاي دو كش��ور 
نيز پيگي��ري مي ش��ود. او افزود: هرچن��د كه ممكن 
اس��ت برخي بانك هاي خصوصي ب��ه اين موضوع تن 
ندهند اما به هر ح��ال راه هاي مختلفي براي تجارت 
دو كش��ور وجود دارد و شركتها و افرادي هستند كه 
در اين ارتباط راه را هموار مي كنند. نجفي در پاس��خ 
به اينكه آيا در ايران زيرساخت هاي الزم براي تجارت 
از طريق پ��ول الكترونيك وج��ود دارد يا خير گفت: 
در صورتي كه زيرس��اخت هاي الزم ب��راي تجارت از 
طريق پول الكترونيك فراهم ش��ود امكان تجارت دو 
كش��ور با پ��ول الكترونيك نيز فراهم اس��ت. بنابراين 
گزارش در اين نمايش��گاه از سامانه كشوري كسب و 
كار )صكوك(، براي ارتقاء  و تس��هيل تعامالت تجاري 
و خارج��ي در غرفه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
رونمايي شد. خدمات اين سامانه شامل »ارائه راهكار 
مدرن مديريت زنجيره تامين، ارائه كارت اعتباري براي 
خريد از فروشگاه هاي صكوك، ارائه راهكارهاي مدرن 
تامين مالي زنجيره تامين، و مديريت لجستيك و ارائه 
ابزارهاي نوين، پرداخت اعتباري مدت دار، براي انجام 
معامالت تجاري و تس��هيل در صدور ضمانتنامه هاي 

خرد تا سقف ۵۰ ميليون تومان« است. 

افزايش 15 درصدي صادرات 
كاالهاي غيرنفتي 

ش�اتا| در ۳ ماهه نخست امسال ميزان صادرات 
كاالهاي غيرنفتي كش��ور، 27 ميليون و ۸۸۳ هزار 
ت��ن و به ارزش 11 ميليارد و 61۸ ميليون دالر بوده 
اس��ت كه در مقايسه با مدت مش��ابه سال گذشته، 
 از نظ��ر وزن ۰.۸ درص��د كاه��ش و از نظ��ر ارزش
1۵.6 درصد افزايش داشته است. رييس گروه دفتر 
تحليل آم��ار دفتر برنامه ريزي آم��ار و پژوهش هاي 
تج��اري با اع��الم اين خب��ر اف��زود: ارزش يورويي 
صادرات كاالهاي غيرنفتي كشور در ۳ ماهه نخست 
امسال 9711 ميليون يورو كه در مقايسه با ۳ ماهه 
ابتداي سال گذشته ۵.۸ درصد افزايش داشته است. 
نسرين مهرآسا افزود: بر اين اساس در ۳ ماهه نخست 
سال 1۳96 ميزان صادرات كاالهاي غيرنفتي كشور 
2۸ميليون و 11۸ ه��زار تن و به ارزش 1۰ ميليارد 
و ۵2ميليون دالر و 9179 ميليون يورو بوده است. 

او اظهار كرد: ميزان واردات كاالهاي غيرنفتي در 
۳ماهه اول امسال ۸ ميليون و ۳71 هزارتن به ارزش 
11 ميلي��ارد و2۵۳ ميلي��ون دالر و 9 ميليارد و ۸6 
ميليون يورو بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته ۳.2 درصد از لحاظ وزني، 2.۸درصد از 
لح��اظ ارزش دالري و 1۳.9 درص��د از لحاظ ارزش 
يورويي كاهش داشته است. مهر آسا گفت: از سوي 
ديگر، حجم تجارت خارجي كشور در ۳ماهه نخست 
امسال ۳6 ميليون و 2۵۴ هزار تن و به ارزش دالري 
22 ميلي��ارد و ۸71 ميلي��ون دالر و ارزش يورويي 
1۸ميليارد و 797 ميليون يورو بوده اس��ت كه اين 
رقم در ۳ ماهه اول سال گذشته ۳6 ميليون و 767 
هزارتن به ارزش دالري 21 هزار و 62۴ ميليون دالر 
و ارزش يورويي 19 ميليارد و 7۳۰ميليون يورو بوده 

است. 

مشكلي براي توليد خودرو 
نداريم

ايرن�ا| مع��اون وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
گفت: اكنون بازار در آرامش نس��بي به سر مي برد و 
شركت هاي خارجي تاكنون به قراردادهاي خود عمل 
كرده ان��د و وزارت صنعت با تاكيد بر خودروس��ازان، 
بخش قابل توجهي از نيازهاي آنها را خريداري كرده 
و تا پايان سال از نظر توليد مشكلي نخواهيم داشت. 
منصور معظمي اظهار كرد: توقف ثبت سفارش هاي 
خ��ودرو، تغيير نرخ ارز و صحبت هايي در مورد قطع 
همكاري ش��ركت هاي خارجي نگراني هايي را براي 

مصرف كنندگان به وجود آورد. 
معظمي، پيرامون نحوه همكاري با ش��ركت هاي 
بين الملل��ي در پي تحريم ها نيز اف��زود: رفتار واقعي 
ش��ركت ها گاهي با رفت��ار اجتماعي آنه��ا متفاوت 
اس��ت و هيچ كدام از شركت هايي كه با ايران قرارداد 
دارن��د، عالقه يي به خ��روج از بازار ج��ذاب و ايمن 
ايران نداش��ته اند، اما تالش مي كنند تا حساس��يت 
براي امريكا به وجود نياورند. او اضافه كرد: بعضي از 
شركت هاي خارجي به دنبال دريافت مجوز فعاليت 
از ايران اند و تاكنون كار خودش��ان را انجام داده اند. 
معاون وزير صنعت يادآور شد: بروز مشكالت ناشي 
از رفتار غيراخالقي سردمداران امريكا، موجب شد تا 
دولت براي مقابله با اين رفتارها تدابيري را بينديشيد 

تا پاسخگوي مردم و واحدهاي توليدي باشد. 
او افزود: بخش��ي از درآمد ارزي با نرخ رس��مي 
به كاالي راهبردي تخصيص داده ش��ده و تحت هر 
شرايطي بايد تامين شوند؛ بخشي از مواد اوليه كه 
به نحوي با كاالي استراتژيك ارتباط پيدا مي كنند 
نيز با ارز به نرخ رس��مي تامين مي ش��ود. اين مقام 
مس��وول با يادآوري اينكه بخ��ش ديگري از كاالها 
با ارز صادرات غيرنفتي تامين مي شود، اضافه كرد: 
در س��ه  ماهه نخست امس��ال صادرات محصوالت 
غيرنفتي افزايش يافته است؛ بنابراين دولت موظف 
شده ارز حاصل از پتروشيمي، ميعانات گازي، مواد 
معدني و فوالدي وارد كشور شود و ۸۰ درصد آن به 
نرخ رسمي در سامانه نيما فروخته شود و 2۰درصد 
ديگ��ر، به صورت توافق��ي به ني��از ارزي واحدهاي 

توليدي اختصاص يابد. 

دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه هجوم نقدينگي سرگردان 
مردم باعث به هم ريختن بازار خودرو شد، گفت: در نامه يي از وزير 
صنعت خواس��تار شديم تا با تصميم ش��وراي اقتصاد مبني بر غير 
انحصاري بودن خودروي س��واري و اجازه فروش خودرو در حاشيه 
بازار، دست س��ودجويان و دالالن از بازار خودروي سواري كوتاه تا 
خريداران خودرو با باز ش��دن سايت فروش خودروسازان به راحتي 

موفق به خريد خودرو شوند. 
احم��د نعمت بخش با تاكيد بر اينكه نابس��اماني ب��ازار خودرو 
ناشي از عملكرد خودروسازان نيست، گفت: شوراي رقابت در سال 
جاري طبق روال چند س��ال اخير مجوز افزاي��ش 7.1 درصدي را 
ب��راي خودروهاي پايين تر از ۴۵ ميليون توم��ان صادر كرد و وزير 
صنعت، معدن و تجارت هم مجوز افزايش قيمت 9.6درصد را براي 

خودروهاي بيش از ۴۵ ميليون تومان صادر كرد. 
او ب��ا بيان اينكه افزايش قيمت خودروه��اي باالي ۴۵ ميليون 
تومان��ي صرفاً در چارچوب فرمول قيمت گذاري س��ازمان حمايت 
ص��ورت مي گيرد، افزود: مجوز افزاي��ش 7.1 درصد و 9.6درصد به 
خودروه��اي زي��ر ۴۵ ميليون و باالي ۴۵ ميليون تومان در س��ال 
جاري در حالي داده ش��د كه در س��ال هاي اخير مواد اوليه توليد 

خودرو به ش��دت افزايش يافته است. به گفته او، در ۳ سال گذشته 
در مجموع خودروس��ازان مجوز افزايش 12 درصد قيمت ها را براي 
خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان داش��ته اند در حالي كه مواد اوليه 
آنه��ا، گاهي تا بيش از 1۰۰ درصد افزايش قيمت داش��ته اس��ت. 
نعمت بخش با بيان اينكه طي نامه يي به وزير صنعت در خردادماه 
س��ال جاري وضعيت توليد خودرو ش��رح داده ش��ده است، گفت: 
خودروسازان سال 9۵ نسبت به سال 9۴، معادل ۴۰ درصد افزايش 
توليد و س��ال 96 نسبت به سال 9۵، برابر 1۵ درصد افزايش توليد 
داشته اند. همچنين در 2 ماهه اول سال 97 نسبت به دوماهه سال 
گذش��ته ۳1 درصد افزايش توليد داشته اند. او با تاكيد بر اينكه در 
اقتصاد، قيمت كاال براساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود، گفت: با 
توجه به ميزان توليد، خودروسازان؛ از نظر عرضه كم نگذاشته اند و 
حتي توليد را افزايش داده اند. دبير انجمن خودروسازان ايران افزود: 
اگرچه توليدكنندگان خودرو تولي��د را افزايش داده اند اما به دليل 
وجود پول هاي سرگردان در بازار تقاضا براي خودرو زياد شده است. 
نعمت بخش با اش��اره به كاهش نرخ س��ود س��پرده هاي بانكي 
گف��ت: اين پول ها پ��س از خروج از بانك ها ب��ه بازارهاي مختلفي 
از جمله س��كه، ارز، مس��كن، خودرو و امثال آن هج��وم آورده اند 

به طوري ك��ه بانك مركزي پس از اعالم پيش فروش س��كه هرچه 
س��كه عرضه كرد توس��ط مردم خريداري شد تا جايي كه دولت از 
فروش س��كه عقب نشيني كرد.  او با بيان اينكه پول هاي سرگردان 
به س��مت هر بازار پرس��ودي هجوم مي برد، گفت: به محض اينكه 
س��ايتي براي پيش فروش خودرو باز مي ش��ود دارندگان پول هاي 
سرگردان متقاضي خريد مي شوند.  نعمت بخش همچنين با اشاره 
به پيش فروش مزدا ۳ توس��ط گروه خودروسازي بهمن، گفت: اين 
شركت 1۰۰۰ برابر آنچه كه عرضه كرده بود تقاضا داشت به همين 
دليل همه متقاضيان موفق به خريد خودرو نشدند. وي با اشاره به 
تجربه دهه 7۰ مبني بر اينكه شوراي اقتصاد باالخره اصل اقتصادي 
قيم��ت بازار را اعم��ال و مصوب نمود تا خودرو به قيمت حاش��يه 
بازار به فروش رود، گفت: اگر گروه خودروسازي بهمن اين اجازه را 
داش��ت كه خودروي مزدا ۳ را موقع تحويل به متقاضيان براساس 
قيمت حاشيه بازار تحويل دهد، قطعا تقاضاهاي كاذب عقب نشيني 

مي كردند و خريداران واقعي بيشتر موفق به خريد مي شدند. 
او گف��ت: اكن��ون دارندگان پول هاي س��رگردان، خ��ودرو را با 
قيمت هايي كه خودروس��ازان عرضه مي كنند، خريداري مي كنند 
و س��پس اين خريداران خودروه��اي خود را در جاهاي مختلفي از 
جمله نمايندگي هايي ك��ه در آن ثبت نام كرده اند به قيمت روز به 
فروش مي رسانند.  دبير انجمن خودروسازان ايران درباره خودروهاي 
انبارش��ده توسط خودروسازان گفت: به علت كمبود قطعات درصد 
قاب��ل توجهي از خودروهاي توليدي ناقص بوده و اصطالحا تجاري 
نش��ده و قابل تحويل به مش��تريان نيس��ت. به گفته او، حدود ۵۰ 

ت��ا 6۰ هزار خودرو به دليل نقص قطعه در انبارهاي خودروس��ازان 
موجود اس��ت. نعمت بخش با بيان اينكه انب��ار كردن خودرو براي 
خودروس��ازان به شدت هزينه بر است، گفت: از طرفي نگهداري اين 
تعداد بسيار سخت اس��ت. نعمت بخش با بيان اينكه خودروسازان 
اعالم كردند كه با اين اقدامات خطوط توليد در حال توقف اس��ت، 
گف��ت: باالخره مجوزي براي ترخي��ص 9۰ درصد قطعات وارداتي 
خودرو صادر ش��د به ش��رط اينكه ارز آن منشأ يورو نداشته باشد. 
دبير انجمن خودروسازان ايران با بيان اينكه تصميمات اخير ارزي، 
تامين قطعات را براي قطعه س��ازان و خودروسازان با مشكل مواجه 
كرده است، گفت: همين موضوع منجر شده كه خودروهايي با نقص 

قطعه توليد شوند كه امكان عرضه آن فراهم نباشد. 
نعمت بخش، با اشاره به اينكه پس از مصوبات اخير ارزي دولت 
در اواخر ارديبهش��ت م��اه، بانك مركزي و گم��رك اعالم كرد كه 
ترخيص كاال بدون انتقال ارز ممنوع است، گفت: اين امر باعث شد 
كه قطعات و مواد اوليه توليد خودرو از گمركات ترخيص نشود زيرا 
اكثر قطعه سازان در ابتدا كاالي مورد نياز خودرو را وارد مي كردند و 
سپس حواله ارزي را براي فروشنده ارسال مي كردند كه با اين اقدام 
دولت امكان ترخيص كاالها در گمركات ديگر فراهم نبود. او اين را 
هم گفت كه خوشبختانه خسروتاج رييس سازمان توسعه تجارت 
در يك برنامه خبري اعالم كرد با توجه به مشكالت به وجود آمده 
براي ش��ركت هاي توليدي امكان ترخي��ص كاالي بدون انتقال ارز 
فراهم شده است. او اظهار كرد: يعني دولت با يك تصميم نسنجيده 

به مدت 2 ماه شركت هاي توليدي را با مشكل مواجه نمود. 

 دبير انجمن خودروسازان با تشريح به هم ريختگي بازار خودرو خبر داد

خودروسازان به وزير صنعت نامه نوشتند

چهاردهم تيرماه سال 1۳9۵ بود كه رييس جمهوري، اليحه 
ايج��اد هفت منطق��ه آزاد تجاري - صنعت��ي و 12 منطقه ويژه 
اقتصادي را طي تش��ريفات قانوني به مجلس ش��وراي اس��المي 
تقديم كرد. پ��س از آن نيز دولت يك اليحه جديد در خصوص 
ايجاد منطقه آزاد قصر ش��يرين را به مجلس شوراي اسالمي برد 
ت��ا ايجاد اين هش��ت منطقه آزاد جديد در دس��تور كار مجلس 

شوراي اسالمي قرار گيرد. 
براس��اس اين اليحه ب��ه دولت اج��ازه داده مي ش��ود عالوه بر 
قصر ش��يرين در استان هاي گلستان )اينچه برون(، ايالم )مهران(، 
اردبيل )اردبيل(، سيستان و بلوچستان )سيستان(، كردستان )بانه، 
مريوان(، هرمزگان )جاس��ك(، بوشهر )بوشهر(، منطقه آزاد تجاري 
- صنعتي را در محدوده هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد 
ايجاد كند. روز گذشته در كميسيون اقتصادي مجلس اليحه ايجاد 
هشت منطقه آزاد تجاري و اصالح محدوده چهار منطقه و همچنين 
ايج��اد 1۳ منطقه ويژه اقتصادي جديد به تصويب رس��يد. در اين 
اليحه همچنين 67 منطقه اقتصادي ويژه پيشنهادي نمايندگان نيز 
پيش بيني شده است. در همين رابطه، جعفر آهنگران در گفت وگو 
با ايس��نا و در ارتباط با آخرين وضعيت اليحه ايجاد هشت منطقه 
آزاد تجاري جديد و 1۳ منطقه ويژه اقتصادي كه از س��وي دولت 
به مجلس ش��وراي اسالمي ارائه شده اس��ت، گفت: پس از حدود 
س��ه سال كشمكش در اين رابطه در نهايت روز گذشته كميسيون 

اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اليحه ايجاد هشت منطقه آزاد و 
1۳ منطقه ويژه اقتصادي را مصوب كرد. 

وي ادامه داد: اتفاق جديدي كه در اين اليحه مد نظر قرار گرفت 
در ارتباط با مناطق ويژه اقتصادي جديد بود و تصميم  بر اين ش��د 
كه اگر مناطق ويژه اقتصادي چهار ش��رط را داشته باشند موضوع 
ايجاد آنها بالمانع باشد كه در رابطه با تعداد اين مناطق سقفي در 
نظر گرفته نشده است و تاكنون نيز ايجاد 67 منطقه ويژه اقتصادي 
جديد از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد شده تا 
به اليحه دولت اضافه شود، اما كميسيون اقتصادي مجلس مصوب 
كرد كه تنها در صورت��ي اين اتفاق رخ خواهد داد كه مناطق ويژه 
اقتصادي پيش��نهاد شده چهار شرط را دارا باش��ند. او به ۴ شرط 
در نظر گرفته ش��ده توسط كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي در ارتباط با ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد اشاره كرد 
وگفت: قرار بر اين ش��ده تا مناطق ويژه اقتصادي داراي س��ازمان 
غيردولتي باشند و اين سازمان بتواند توانايي مالي و اجرايي خود را 
براي دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به اثبات 
برساند. آهنگران افزود: دومين شرط اين است كه مالكيت بر اراضي 
منطق��ه ويژه اقتصادي براي دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي با لحاظ اس��ناد به اثبات برس��د و دو شرط ديگر در 
نظر گرفته شده مربوط به تاييديه محيط زيست و تعهد آماده سازي 

زيرساخت ها در بخش هاي مختلف از جمله در حوزه آب است. 

خبرهاي ناخوش از چاپ اسكناس!ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مشروط شد
رييس كنفدراس��يون صادرات ات��اق بازرگاني ايران تصريح 
كرد در حالي كه حادتري��ن موضوع اقتصاد، افزايش نقدينگي  
اس��ت، خبرهايي مبني بر چاپ اسكناس به گوش مي رسد كه 
بس��يار نگران كننده است زيرا قيمت كاالها را افزايش و ارزش 
پول ملي را كاه��ش خواهد داد و باعث ورود به بخش هاي ارز 
و طال مي ش��ود. به گزارش ايس��نا، آخرين آماره��ا حكايت از 
اين دارد كه حجم نقدينگي در پايان س��ال گذش��ته تا 1۵۳۰ 
هزار ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت. اين رقم بيش از 2۸۰ 
هزار ميليارد تومان افزايش را نس��بت به ابتداي پارسال نشان 
مي دهد. همچنين روند رو به رش��د نقدينگي طي س��ال هاي 
گذشته در س��ال جاري نيز تكرار شد و سرگرداني آن موجب 
حركت به سمت بازارهاي غيرمولد از جمله ارز و سكه شد كه 

در نتيجه آن التهاب در بازار و تورم را ايجاد كرد. 
در خص��وص علت افزايش نقدينگي، دس��ت اندركاران بازار 
هري��ك نظراتي مختل��ف دارند و مي گوين��د تاكنون الگوهاي 
اقتصادي مناس��بي براي جذب آن تعريف نش��ده است. برخي 
س��ودهاي كم بانك��ي و برخي ديگر مش��كالت توليد و خروج 
س��رمايه از بخش صنعت و تولي��د را علت افزايش نقدينگي ها 
مي دانن��د. حتي برخ��ي ديگر معتقدند، اين مي��زان نقدينگي 
بيشتر مختص عدد و رقمي است كه فقط روي كاغذ بوده و در 
اصل پولي در كار نيست. محمد الهوتي عضو هيات نمايندگان 

اتاق بازرگاني ايران در اين باره معتقد اس��ت كه نقدينگي يك 
موضوع كلي است كه در دولت يازدهم نيز توسط وزير اقتصاد 
وقت بارها به آن اشاره شد. اما سودهاي سپرده، خود از عوامل 
ج��دي افزايش نقدينگي ها به  صورت ماهانه اس��ت و س��االنه 
نزديك به 2۰ درصد به مجموع نقدينگي كشور اضافه مي شود. 
او افزود: از سوي ديگر خبرهايي مبني بر چاپ اسكناس به 
گوش مي رس��د كه بسيار نگران كننده است. تا زماني كه بانك 
مركزي با هر دليل همچون پرداخت بدهي هاي بانكي  نس��بت 
به چاپ اس��كناس اقدام كند، براي اقتصاد كش��ور مضر است. 
زي��را قيمت كااله��ا را افزايش و همچني��ن ارزش پول ملي را 

كاهش خواهد داد. 
رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: 
مناب��ع پولي در هرجا به خصوص بازار ارز، س��كه و... قرارگيرد، 
اقتصاد را تحت تاثير جدي قرار مي دهد و تهديدكننده اس��ت. 
بنابراين به نظر مي رسد از موضوعات مهم و حاد اقتصاد، بحث 
نقدينگي ه��ا و هدايت آن اس��ت. بهترين م��كان براي هدايت 
نقدينگي، توليد و ارائه سهام واحدهاي توليدي در بورس است 
اما در فضاي كسب و كار حال حاضر، شرايط براي هدايت اين 
دست منابع پولي به بخش توليد بسيار كم است. الهوتي تاكيد 
كرد: دولت بايد تالش كند شرايط محيط كسب  وكار را بهبود 

ببخشد و جذابيت را در بخش توليد افزايش دهد.
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15 نفت و انرژي
بازي توييتري با قيمت نفت 

ايلن�ا| نمايند ه ايران د ر اوپ��ك خطاب به ترامپ 
گفت: توييت كرد ن د رب��اره قيمت نفت را تمام كن. 

اين توييت ها قيمت ها را د ه د الر افزايش د اد ه است. 
به گزارش د يلي تايمز، حس��ين كاظم پور ارد بيلي 
نمايند ه ايران د ر س��ازمان اوپك از ترامپ خواسته كه 

توييت كرد ن د رباره قيمت نفت را متوقف كند . 
نمايند ه ايران د ر اوپك گفته كه ترامپ بايد  توييت 
كرد ن و د رخواس��ت پايين آمد ن قيمت نفت را تمام 

كند ؛ چراكه تاثير معكوس د ارد . 
وي ب��ه ترامپ گفت: »لطفا بس كن. با توييت هاي 
د ايمي و ناشايس��ت د رباره قيم��ت  نفت، قيمت ها د ه 
د الر باال رفته اس��ت. « بر اس��اس گزارش اين رسانه 
امريكايي، ترامپ بارها خواس��تار كاهش قيمت نفت 
از كش��ورهاي توليد كنند ه نفت اوپك ش��د ه اس��ت. 
رييس جمهور امريكا روز چهارش��نبه د ر توييتر خود  
نوش��ت: »اوپك كمك هاي كمي مي كند . آنها عامل 

باالرفتن قيمت نفت هستند .«
تهران باال رفتن قيمت ها را ناش��ي از تحريم هاي 
امريكا عليه ونزوئال و خود ش مي د اند . اعضاي اوپك ماه 
گذشته توليد شان را يك ميليون بشكه د ر روز افزايش 

د اد ند  تا به كاهش قيمت نفت كمك كنند . 

 اصالح تعرفه برق
مشتركان پرمصرف

پاون| ريي��س كميته اقتص��اد  مقاومتي مجلس 
شوراي اس��المي گفت: د ر حال حاضر شرايط خوبي 
د ر ح��وزه برق ند اريم و براي رف��ع موانع موجود  اين 
حوزه بايد  راه اصالح تعرفه برق مش��تركان پرمصرف 
را د ر پيش بگيريم. رحي��م زارع، د رباره تغيير قيمت 
تعرف��ه برق پرمصرف ها و تصميمات اتخاذ ش��د ه د ر 
كميته متبوعش، اظهار د اشت: چند ي پيش جلسه يي 
با حضور مسووالن ذي ربط از جمله وزارت نيرو د ر اين 
كميته براي بررسي قيمت تعرفه برق براي مشتركان 
پرمصرف برگزار شد  و نهايتا اصالح قيمت گذاري اين 

حوزه انرژي د ر د ستور كار قرار گرفت. 
وي اد ام��ه د اد : د ر اين جلس��ه راهكارهاي اصالح 
نظام تعرفه گذاري ارزيابي و براي مشتركين پرمصرف 
تصميمات الزم د ر اين باره اتخاذ ش��د . زارع با اش��اره 
به اينكه اي��ن اصالح تعرفه گذاري ب��رق مي تواند  د ر 
مد يريت مصرف و خاموشي ها تاثيرگذار باشد ، عنوان 
كرد : وقتي قيمت برق پايين باش��د ، قطعا بخش��ي از 
مش��تركين كه بي محابا به مص��رف اد امه مي د هند ، 
نسبت به مصرف د رست برق اهتمام الزم را نخواهند  
د اش��ت. نمايند ه مرد م آباد ه و بوانات د ر خانه ملت با 
تاكيد  بر اينكه بايستي اين مهم به جد يت پيگيري و 
اجرا ش��ود  تا قيمت برق به حد  واقعي و مطلوب خود  
برسد ، اضافه كرد : د ر حال حاضر شرايط پرچالشي د ر 
حوزه ب��رق د اريم و براي رفع موانع موجود  اين حوزه 

بايد  راه اصالح تعرفه گذاري برق را د ر پيش بگيريم. 

 اعالم آماد گي »مپنا«
براي توسعه ميد ان منصوري

ايلن�ا| مد يرعام��ل مپنا گفت: آماد گ��ي د اريم به 
تنهايي كار توس��عه ميد ان منص��وري را آغاز كنيم و 
هر زمان كه ش��ركت پرتامينا آمد ، مي توانيم د ر كنار 
ه��م كار را اد ام��ه د هيم. عب��اس علي آب��اد ي د رباره 
آخرين وضعيت تفاهمنامه مپنا با ش��ركت ملي نفت 
براي توس��عه ميد ان منص��وري اظهار د اش��ت: ما با 
پرتاميناي اند ونزي به طور مش��ترك براي توسعه اين 
مي��د ان ورود  كرد يم، قرارد اد  آن نيز آماد ه امضا ش��د ، 
اما اين ش��ركت بعد  از ماجراي خروج ترامپ از برجام 
از اد امه كار منصرف ش��د . وي اف��زود : د ر حال حاضر 
ما آماد گ��ي د اريم كه به تنهاي��ي كار را آغاز كنيم و 
هر زمان كه اين ش��ركت آمد ، مي توانيم د ر كنار هم 
كار را اد امه د هيم، ما پيش��نهاد  مكتوب خود  را نيز به 
وزارت نف��ت د اد ه ايم. مد يرعامل گروه مپنا گفت: غير 
از منصوري براي مياد ين آب تيمور و كرنج و پارس��ي 
 NDP نيز پيش��نهاد ات خود  را به وزارت نفت د اد ه و
تهيه كرد ه ايم، اما هنوز به قرارد اد  نرسيد ه اند . ايران به 
ش��ركت د ولتي نفت و گاز اند ونزي )پرتامينا( تا اوايل 
ماه مه ميالد ي مهلت د اد ه بود  تا قرارد اد  توسعه ميد ان 
منصوري اي��ران را نهايي كند . د ر اين توافق، قرار بود  
اين ش��ركت اند ونزيايي بيش از ۸۰ د رصد  سهم اين 
پروژه را د ر اختيار د اشته باشد  و بقيه سهم هم نصيب 

شريك ايراني شود . 

قطع خريد  نفت پااليشگاه 
هند ي از ايران

تس�نيم| ش��ركت ريالينس ايند اس��تريز، مالك 
بزرگ ترين پااليش��گاه نفت جهان ك��ه روزانه حد ود  
1. 4 ميليون بش��كه نفت پااليش مي كند  اعالم كرد ، 
د ر صورت آغاز اجراي تحريم هاي د ولت امريكا، از ماه 

نوامبر وارد ات نفت از ايران را متوقف خواهد  كرد . 
به گ��زارش پايگاه خبري پي تي اي، اين ش��ركت 
همچني��ن گفته، قط��ع خريد  نفت از اي��ران موجب 
اختالل د ر فعاليت هايش نخواهد  شد  زيرا مقد ار بسيار 

كمي از نياز خود  را از ايران تامين مي كند . 
شركت ريالينس ايند استريز د ر سال آوريل 2۰16 و 
پس از لغو تحريم ها خريد  نفت از ايران را از سر گرفت و 
ميزان وارد ات نفت اين شركت از ايران د ر سال 2۰17 
با حد ود  45 د رصد  افزايش به 67 هزار بش��كه د ر روز 
رسيد . اين شركت د ر بازه زماني ژانويه تا آوريل امسال 
حد ود  96 هزار بشكه نفت از ايران خريد اري كرد ه است. 
منابع تجاري گفتند ، شركت ريالينس ايند استريز اخيرا 
۸ ميليون بش��كه نفت از امريكا خريد اري كرد ه است. 
وي سريكانت، معاون امور مالي شركت ريالينس گفت: 
»خري��د  نفت ما از اي��ران د ر حال حاضر رقم كوچكي 
از كل وارد اتمان را تش��كيل مي د ه��د . تا ماه نوامبر ما 
از تحريم ه��ا پي��روي خواهيم كرد . « وي ب��د ون ارائه 
توضح بيشتر و افشاي ميزان فعلي خريد  نفت از ايران، 
احتمال بروز اختالل د ر فعاليت هاي شركت ريالينس 
ايند استريز را رد  كرد  و گفت: »ما از همه جاي د نيا نفت 
مي خريم و مقد ار زياد ي نفت د ر بازارهايي نظير عراق و 

عربستان موجود  است. «

كوتاه از دنياي انرژي

تحريم ها بر ايران؛ همچنان يگانه عامل تعيين كننده قيمت نفت

افزايش قيمت نفت در سايه ترديدها

به نظر مي رسد عراق به دنبال استفاده از حساسيت ايران در راستاي تامين برق است 

چرخش برقي بغداد به سوي رياض
گروه انرژي|

عربستان سعود ي با احد اث يك نيروگاه خورشيد ي و صاد رات 
برق به عراق با قيمتي ارزان تر از قيمت ايران، موافقت كرد . 

س��خنگوي وزارت برق عراق به بلومبرگ گفت: اين توافق كه 
هنوز از سوي مقامات عراقي تاييد  نشد ه است، شامل احد اث يك 
نيروگاه ۳۰۰۰ مگاواتي د ر عربستان سعود ي د ر مد ت يكسال از 
امضاي توافق اس��ت. عراق برق را به قيم��ت 21 د الر به ازاي هر 
مگاوات ساعت يا معاد ل يك چهارم پولي كه براي وارد ات به ايران 

پرد اخت مي كرد  از عربستان سعود ي خريد اري خواهد  كرد . 
عراق ماه جاري ش��اهد  اعتراضات مرد مي بود  كه نس��بت به 
بيكاري و خد مات عمومي نامناسب از جمله كمبود  برق و آب از 

زمان تهاجم امريكا د ر سال 2۰۰۳ ناراضي بود ند . 
از سوي د يگر عراق د ر ماه جاري خريد  برق از ايران را متوقف 

كرد  و به اين ترتيب شكاف ميان تامين برق و مصرف اين كشور 
افزايش يافت كه به قطعي هاي مكرر منجر شد . 

حيد ر العباد ي، نخست وزير عراق، يكشنبه هفته جاري قاسم 
فه��د اوي، وزير برق عراق را از س��مت خ��ود  تعليق كرد  تا د ولت 

د رباره علت ضعيف بود ن خد مات برق رساني تحقيق كند . 
د و هفته قبل ع��راق كميته يي را براي طرح برنامه هايي براي 
رسيد گي به نگراني هاي مرد م معترض تشكيل د اد  و ۳. 5 تريليون 
د ينار )سه ميليارد  د الر( براي حمايت از خد ماتي كه اين مشكالت 

را برطرف مي كند ، اختصاص د اد . 
ايران هم قرارد اد ي براي صاد رات مستقيم »برق« به عراق د ارد  
و هم 2 قرارد اد  كه بر اساس آنها قرار بود ه است گاز طبيعي به 2 
نيروگاه عراق صاد ر شود . بغد اد  اما نزد يك به 2 ميليارد  د الر بد هي 
برقي به ايران د ارد . پس از آنكه س��فر يك روزه وزير نيروي عراق 

به ايران و د يد ارهاي س��ه گانه اش با بي��ژن زنگنه، رضا ارد كانيان 
وزراي نفت و نيرو و ولي اهلل سيف رييس كل سابق بانك مركزي 
نتوانس��ت گره از مشكل برق عراق بگشايد ، عراق د ر حال تالش 
براي اس��تفاد ه از برگ نزد يكي به عربس��تان براي فشار به ايران 
اس��ت. به نظر مي رسد  خبر منتشر ش��د ه د ر روز گذشته نيز د ر 

همين راستا قرار بگيرد . 
چن��د ي پيش، جنوب و مركز عراق ب��ه عرصه اعتراض مرد م 
نسبت به ضعف  خد مات رساني و د ر راس آنها كمبود  برق تبد يل 
ش��د . طبق بررس��ي »تعاد ل« عراق براي 2 د هه اخير همواره د ر 
حال د س��ت و پنجه نرم كرد ن با مشكل كمبود  برق بود ه است. 
د يوان محاس��بات اياالت متحد ه ماه مي سال 2۰۰7 د ر گزارشي 
تاريخچه يي از برق د ر عراق را منتشر كرد ه و نوشت: »هم زمان با 
د رگيري عراق د ر جنگ با كويت، د ر س��ال 199۰ ظرفيت نصب 

شد ه برق د ر اين كشور 9.295 مگاوات بود ، تقاضا د ر آن زمان د ر 
حالت پيك خود  به حد ود  5 هزار مگاوات مي رسيد . قريب به ۸7 
د رصد  مرد م عراق د ر آن زمان به برق د سترس��ي د اشتند . جنگ، 
تحريم، وند اليسم و موارد ي از اين د ست زيرساخت هاي برق عراق 

را به د رجه شد يد ي تخريب كرد .«
اين تخريب به حد ي رس��يد  كه د ر س��ال2۰1۰ كل عراق و 
همچنين بغد اد  د ر فوريه اين س��ال به طور متوسط د ر روز 15.5 
س��اعت به برق د سترسي د اشته اند . اين د ر حالي است كه بغد اد  
قبل از جنگ روزانه به طور متوس��ط 16 ال��ي 24 د رصد  به برق 

د سترسي د اشت. 
طبق تازه ترين آمارها تولي��د  برق عراق د ر حال حاضر حد ود  
15 هزار و 7۰۰ مگاوات است و تقاضا به بيش از روزانه 2۳ هزار 

مگاوات رسيد ه است. 

گروه انرژي| عليرضا كياني|
پس از هفته يي پر چال�ش، بازار نفت خام 
هفت�ه جد يد  را آرام آغاز كرد . روز د وش�نبه، 
قيمت برنت افزايش جزئي را ثبت كرد  تا بازار 
يك روز را بد ون اختاللي جد ي س�پري كرد ه 
باش�د . مهم ترين اختالل موجود  د ر بازار نفت 
همچنان، تحريم هاي قريب الوقوع ايران است. 
از س�ويي طرح جد ي�د  اياالت متح�د ه براي 
كاهش محد ود يت مصرف سوخت نيز عاملي 
د يگر براي افزايش قيمت محس�وب مي شود  

چرا كه بر تقاضا خواهد  افزود . 
  

روز د وش��نبه، ترد يد ها و نگراني هاي موجود  د ر 
مورد  چشم اند از عرضه، قيمت نفت را به نسبت نيمه 
ماه ژوئيه 5 د رصد  افزايش د اد . د ر د و هفته گذشته 
سايه تحريم ها بر ايران صاد رات نفت اين كشور را از 
همين حاال كاهش د اد ه و همين امر باعث ش��د ه تا 
قيمت نفت تقريبا بد ون وقفه د ر اين مد ت مسيري 

صعود ي را د اشته باشد . 
تام��اس وارگا از ش��ركت نفت��ي پ��ي وي ام د ر 
ياد د اشتي براي رويترز نوشت: »فاكتورهاي بسياري 
د ر اي��ن روزها بر قيمت نفت تاثير مي گذارد  اما د ر 
نهايت ما به اين نتيجه مي رس��يم كه همه چيز به 
تاثير تحريم هاي امريكا بر ايران باز مي گرد د «. اين 
كارش��ناس بازار نفت د ر اد امه مي نويسد : »بهترين 
س��ناريو اين اس��ت كه اياالت متحد ه معافيت هاي 
خوبي را تا زم��ان انتخاب��ات ميان د وره يي د ر نظر 
بگي��رد  و از صاد رات نفت اي��ران تنها 5۰۰ تا 7۰۰ 
هزار بش��كه د ر روز كم ش��ود . اما اگر د ونالد  ترامپ 
مس��ير د ش��وار را د ر پي��ش بگيرد  و متح��د ان و 
د ش��منانش را زير بيشترين فشار قرار بد هد ، آنگاه 
ميزان كاهش عرضه مي تواند  به 2 ميليون بش��كه 

د ر روز برسد «. 
به گ��زارش بلومبرگ، قيمت نفت خام وس��ت 
تگ��زاس اينترمد ي��ت تحوي��ل س��پتامبر د ر بازار 
معامالت تجارت��ي نيويورك )نايمك��س( د يروز با 
۳6 س��نت افزايش 69 د الر و 5 سنت د ر هر بشكه 
رسيد . د ر بازار لند ن اين شاخص نفتي د ر قيمت 69 
د الر و ۳ سنت معامله شد . د ر هفته  گذشته قيمت 
اوراق آتي نفت خام امريكا 2. 5 د رصد  كاهش يافت 
و ب��ه 6۸ د الر و 69 س��نت رس��يد  و كل مباد الت 
انجام شد ه 44 د رصد  نسبت به ميانگين 1۰۰ روزه 
كاهش نشان مي د اد . قيمت نفت خام د رياي شمال 
براي تحويل سپتامبر د ر بازار نقل و انتقاالت اوراق 
آت��ي اروپا د ر لن��د ن با 19 س��نت افزايش، به 74 
د الر و 4۸ س��نت د ر هر بشكه رس��يد . به گزارش 
بلومبرگ، قيمت ش��اخص بين المللي نفت خام د ر 
هفته گذش��ته 1.7 د رصد  رش��د  ك��رد  و به قيمت 

74 د الر و 29 س��نت د ر هر بش��كه رسيد . فاصله 
 قيمت برنت و وس��ت  تگزاس اينترمد يت به 5 د الر 

و 4۳ رسيد . 
اوراق آتي تحويل سپتامبر د ر بازار نقل و انتقاالت 
بين المللي شانگهاي ۰.5 د رصد  افزايش يافت تا د ر 
هر بشكه به 5۰9.2 د الر رسيد . بهاي نفت چين د ر 

هفته گذشته 2.7 د رصد  افزايش يافت. 
آمار بيكر هيوز كه روز جمعه منتشر شد  نشان 
د اد  اقتصاد  امريكا د ر س��ه ماهه د وم سال ميالد ي 
ج��اري با س��ريع ترين روند  د ر حد ود  چهار س��ال 
گذش��ته رش��د  كرد ه، اما تنش هاي تج��اري ميان 
واش��نگتن و پكن با وج��ود  توافق اخي��ر امريكا و 

اتحاد يه اروپا باال ماند ه است. 
به گفته اس��تفن اينس، مد ير معامالت منطقه 
آسيا اقيانوس��يه ش��ركت OANDA، نگراني ها 
پيرامون جنگ تجاري ميان امريكا و چين همچنان 
روي قيمت ها تاثير منفي مي گذارد  و از سوي د يگر 
توقف صاد رات نفت عربس��تان س��عود ي از طريق 
آبراه د رياي سرخ، د ر تقويت قيمت ها تاثير چند اني 
ند اشته است. عربستان سعود ي هفته گذشته اعالم 
كرد  به د نبال حمله حوثي هاي يمن به د و نفتكش 
اين كشور د ر مس��ير تنگه باب المند ب د ر د رياي 
س��رخ، حمل نفت از طريق اين مس��ير د ريايي را 
متوق��ف خواهد  كرد . بر اس��اس گ��زارش رويترز، 
همچنين الكس��اند ر نواك، وزير انرژي روسيه، روز 

جمع��ه اعالم كرد  بازار متالط��م ماند ه و به جنگ 
لفظي واكنش نش��ان مي د ه��د . وي د ر عين حال 
افزود : بازار ريسك هاي مربوط به تحريم هاي امريكا 

عليه ايران را به حساب آورد ه است. 

 زير و زبر افزايش قيمت نفت امريكا
 افزاي��ش قيم��ت نف��ت امري��كا ب��ه ح��د ود 

69 د الر واكنش��ي به چشم اند از امكان پياد ه سازي 
اس��تاند ارد  هاي جد ي��د  به��ره وري د ر خود روها د ر 
اياالت متحد ه است كه به افزايش مصرف سوخت 
منجر خواهد  ش��د . اين تحليل بلومبرگ از افزايش 
قيمت بازار د ر روز گذشته بود . د ر اد امه اين گزارش 
نويس��ند ه اضاف��ه مي كند ، وضع قواع��د  جد يد  د ر 
امريكا، نگراني ها د رباره افزايش سود  توليد  نفت د ر 

اين كشور را تقليل مي د هد . 
بهاي اوراق آت��ي د ر بازار نيويورك پس از ثبت 
چهارمين هفته كاهش قيمت، ۰.5 سنت افزايش 
ياف��ت. مقررات گ��ذاران د ر د ول��ت ف��د رال اياالت 
متحد ه عنوان كرد ه ان��د  كه طرح آنها براي كاهش 
محد ود يت ها بر اس��تاند ارد  مي��زان مصرف بنزين، 
مصرف سوخت مرد م امريكا را 5۰۰ هزار بشكه د ر 

روز افزايش خواهد  د اد . 
د ر ماه جاري، قيمت نفت 7 د رصد  كاهش يافته 
است كه د ليل اصلي آن ، از نگاه بلومبرگ، افزايش 
نگراني ها د رباره جنگ تجاري ميان چين و امريكا و 

متاثر شد ن رشد  اقتصاد  جهاني و بالطبع تقاضا براي 
انرژي بود ه است. س��رمايه گذاران همچنين ميزان 
افزايش توليد  از س��وي اعضاي سازمان كشورهاي 
صاد ركنن��د ه نفت، اوپك، را رص��د  مي كنند  تا هم 
برآورد  د رستي از ميزان جبران اختالالت بالقوه د ر 
عرضه ايران و د يگر كشورها را به د ست آور ند  و هم 
تاثير ركورد ش��كني توليد  نفت شيل بر قيمت ها را 

متوجه شوند . 
تاكايوكي نوگامي، اقتصاد د ان ارشد  شركت ملي 
نفت، گاز و آهن آالت ژاپ��ن د ر گفت وگوي تلفني 
ب��ا بلومبرگ د ر اي��ن باره اظهار د اش��ت: »افزايش 
تقاض��اي نفت به عل��ت تغييرات اس��تاند ارد  هاي 
بهره وري س��وخت مي تواند  اثر افزايش توليد  نفت 
امريكا را خنثي كند  و صاد رات اين كشور را كاهش 
د هد «. وي اد امه د اد : »از آنجا كه مشكالت د ر خط 
لوله، افزايش توليد  شيل را تا حد  زياد ي با د شواري 
مواجه كرد ه، اين نگراني وجود  د ارد  كه توليد  نفت 

خام د ر اياالت متحد ه به طور موقت كاهش يابد «. 
مقررات گ��ذاران امريكايي د ر نظر د ارند  تا قواعد  
س��خت گيرانه ناظر بر بهره وري سوخت خود روها 
ك��ه د ر زمان د ولت باراك اوباما وضع ش��د ه بود  را 
ملغي سازند . به گزارش بلومبرگ كه به نسخه يي از 
طرح د سترسي د اشته است، خود روها و وانت هاي 
س��بك تازه س��از بايد  با هر گالن بنزين )كه به طور 
تقريبي برابر با ۳.۸ ليتر است( به طور متوسط ۳7 

ماي��ل )به طور تقريبي برابر با 1.61 كيلومتر( را د ر 
مد ت 2۰2۰ تا 2۰26 بپيمايند . اين د ر حالي است 
 كه بر اساس استاند ارد  وضع شد ه د ر د ولت پيشين 
اياالت متح��د ه، خود روها و وانت هاي س��بك بايد  
به ط��ور متوس��ط با هر گال��ن بنزي��ن 47 مايل را 
بپيمايند . هر چند  كه پيش نويس اين طرح ممكن 
است براي قيمت هاي نفت خام عاملي د ر »گاوي« 
ش��د ن بازار و افزايش قيمت ها محس��وب ش��ود ، 
 د اد ه هاي بيكر هيوز از افزايش تعد اد  سكوهاي نفتي 
اياالت متحد ه د ر هفته گذشته حاكي بود ه است كه 
نشان مي د هد  امكان يك جهش د ر توليد  نفت خام 
د ر آيند ه وجود  د ارد . چيزي كه براي قيمت عاملي 

نزولي محسوب مي شود . 

 همراهان هميشگي شيل؛ چالش و توليد  
تولي��د  نفت اياالت متحد ه به بيش��ترين ميزان 
خود  د ر تاريخ رسيد  و ركورد  11 ميليون بشكه د ر 
روز را د ر د و هفته پيش، از خود  به جاي گذاش��ت. 
به گ��زارش فوربس، اين افزايش متراد ف با افزايش 
16 د رصد ي توليد  از ابتد اي ژانويه به اين سو است. 
فوربس مي نويسد  كه آيند ه براي صنعت نفت اياالت 
متحد ه د رخش��ان تر است. آژانس بين المللي انرژي 
د ر گزارش��ي ك��ه د ر 26 ام ماه ژوئيه منتش��ر كرد ، 
د رباره صنعت نفت امريكا نوشت: »براي نخستين بار 
د ر تاريخ، بخش شيل به طور كلي د ر سال 2۰1۸ د ر 
مسير س��ود د هي محض قرار د ارد «. سرمايه گذاري 
د ر سال گذشته 6۰ د رصد  افزايش يافته و قرار است 
د ر س��ال 2۰1۸ نيز 2۰ تا 25 د رصد  بيشتر شود . 
بر اس��اس آمارهاي بيكر هيوز، د ر هفته گذشته به 
تعد اد  س��كوهاي نفتي عملياتي د ر امريكا ۳ حلقه 
افزود ه شد ه تا شمار كلي آنها به ۸61 حلقه برسد . 
با وجود  اين، به گزارش بلومبرگ، هرچند كه تعد اد  
سكوهاي نفتي د ر حوضچه پرمين نيز افزايش يافته 
محد ود يت هاي موج��ود  د ر حجم خط لوله د ر اين 
منطقه غني هنوز چالشي بزرگ براي افزايش توليد  
به حس��اب مي آيد ؛ تا جايي كه شركت نفت و گاز 
كابوت مجبور ش��د  روند  سرمايه گذاري د ر منطقه  
ش��يل خيز امريكا را به د لي��ل ترافيك خط لوله و 

افزايش قيمت ها، متوقف سازد . 
هلد ينگ ميد س��تريم اپيك سال گذشته اعالم 
كرد  كه مي خواهد  نخستين خط لوله خود  را براي 
فعال تري��ن ميد ان نفتي امريكا بس��ازد . به گزارش 
وال استريت ژورنال، س��اخت اين خط لوله تا سال 
آين��د ه به اتمام نخواهد  رس��يد  اما اين هلد ينگ از 
همين حاال به فكر افزايش ظرفيت انتقال آن افتاد ه 
است. با اين اوصاف بايد  د يد  د ر بازاري كه عرضه با 
مشكالت متعد د ي مواجه است، آيا تنگنا با سرعت 

بيشتري پيشروي مي كند  يا نفت شيل. 

گروه انرژي|
محمد  چگيني رييس كميته انرژي مجمع تشخيص مصلحت 
نظ��ام ايران اعتق��اد  د ارد  كه اگر راند م��ان نيروگاه ها افزايش يابد ، 
ص��اد رات برق بهتر از صاد رات گاز اس��ت. او د ي��روز به ايلنا گفته 
اس��ت: » اگر صاد رات انرژي ما هم به وسيله سيم و هم خط لوله 
گاز باش��د  آس��يب پذيري از تحريم كاهش مي يابد  به د ليل اينكه 
د ريافت كنند ه اوال كشورهاي همسايه هستند  و به راحتي مي توانيم 
با آنها تباد الت مالي انجام د هيم ثانيا شبكه توزيع شان به سيستم 

توليد  ما وابسته مي شود  كه به راحتي قابل تحريم نيست.«
رييس كميته انرژي مجمع تشخيص مصلحت نظام د ر اد امه با 
بيان اينكه صاد رات برق يكي از موارد ي است كه د ر سياست هاي 
كالن كش��ور روي آن تاكيد  شد ه اس��ت، اظهار د اشت: با توجه به 
اصل تنوع پذيري كاال و خد مات صاد راتي با صنعت برق مي توانيم 

به امنيت بيشتري د ر حوزه كسب د رآمد هاي صاد راتي برسيم. 
وي با بيان اينكه د ر صورت تمركز روي صاد رات برق مي توانيم 
از تك محصولي بود ن صاد رات فارغ شويم، افزود : برق يك محصول 
با ارزش افزود ه باالتري نس��بت ب��ه فرآورد ه هاي نفتي مايع يا گاز 
طبيعي مصرفي د ر نيروگاه ها است، اما الزاماتي مي خواهد ، بنابراين 
تمركز روي صاد رات برق با توجه به اصل تنوع پذيري امر مطلوبي 

است به شرطي كه با راند مان و امنيت باالتري توليد  شود . 
اين كارش��ناس ارش��د  حوزه انرژي خاطرنش��ان كرد : د ر حال 
حاضر راند مان نيروگاه هاي حرارتي ما حد ود  ۳7 د رصد  اس��ت د ر 
حال��ي كه اين رقم د ر نيروگاه هاي گازي تركيه 55 د رصد  اس��ت 

بنابراين تلفات انرژي د ر كشور ما باال است. 
البته اين اظهارنظر د ر حالي از سوي چگيني مطرح شد ه است 
كه بررسي ها نشان مي د هد  د ر ايران نيز راند مان برخي از نيروگاه ها 
باالتر از ۳7 د رصد  است و متوسط اين راند مان د ر تركيه نيز عد د  
قابل توجهي نيست. وي بيان كرد : اكنون اين بحث مطرح مي شود  

كه آيا گاز صاد ر كنيم يا برق؟ پاس��خ اين اس��ت ك��ه با توجه به 
اينكه نيروگاه هاي ما با راند م��ان پايين كار مي كنند  صاد رات گاز 
به برق ترجيح د اد ه ش��د ه است. د ر حالي كه اگر نيروگاه ها بتوانند  
ب��ا راند مان باالي 5۰ تا 6۰ د رصد  كار كنند  مس��لما صاد رات برق 
مزيت اس��ت و بايد  به عنوان كااليي كه ارزش افزود ه باالتري د ارد  

جايگزين گاز شود . 
د ر اينجا نيز اشاره رييس كميته انرژي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به راند مان »پايين« نيروگاه ها د ر ايران و لزوم افزايش آنها تا 
س��طوح »5۰« الي »6۰« د رصد  د ر حالي مطرح ش��د ه است كه 
طبق گزارش آژانس بين المللي انرژي، متوسط راند مان نيروگاه هاي 
گازي د ر كش��ورهاي OECD كه پيشرفته ترين نوع نيروگاه ها را 
د ر اختيار د ارند  45 د رصد  اس��ت. اين متوسط د ر كشورهاي غير 
OECD معاد ل ۳5 د رصد  اس��ت. محمد  چگيني د ر اد امه گفته 
است: ما د ر حال حاضر با ارمنستان، تركمنستان، عراق و افغانستان 
تباد ل برق د اريم كه مجموع آن نسبت به صاد رات ساير حامل هاي 
انرژي عد د  قابل مالحظه يي نيس��ت بنابراين بايد  به اين س��مت 
حركت كنيم كه صاد رت برق ناش��ي از توليد  به��ره ور را افزايش 
د هيم. نبايد  اين مشكل پيش بيايد  كه راند مان به حد ي پايين باشد  
كه اگر گاز را مس��تقيم صاد ر مي كرد يم د رآمد  بيشتري نسبت به 
اينكه به نيروگاه گاز ارسال كرد ه و برق توليد  كنيم، د اشته باشيم. 
او ياد آور شد ه است: البته بايد  د ر نظر د اشت كه كل صاد رت هم به 
سمت برق برود  اشتباه است، ما بايد  سبد ي از حامل هاي انرژي را 
صاد ر كنيم كه برق يكي از مهم ترين آنها است. اگر صاد رات انرژي 
ما هم به وس��يله س��يم و هم خط لوله گاز باشد  آسيب پذيري از 
تحريم كاهش مي يابد  به د ليل اينكه د ريافت كنند ه اوال كشورهاي 
همس��ايه هستند  و به راحتي مي توانيم با آنها تباد الت مالي انجام 
د هيم ثانيا شبكه توزيع شان به سيستم توليد  ما وابسته مي شود  كه 

به راحتي قابل تحريم نيست. 

رييس كميته انرژي مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

صاد رات برق براي ايران بهتر از صاد رات گاز است
تسنيم|

پااليش��گاه اصفهان كه طي يك م��اه اخير به د ليل كمبود  
آب، ح��د ود  4 ميليون ليتر از ظرفيت توليد  روزانه بنزين خود  
را د ر مد ار بهره برد اري ند اش��ت، با تامين آب به ظرفيت كامل 

خود  د ر توليد  بنزين بازگشت. 
طبق اعالم شركت ملي پااليش و پخش فرآورد ه هاي نفتي، 
با پيگيري هاي مستمر عليرضا صاد ق آباد ي، معاون وزير نفت 
و مد يرعام��ل ش��ركت ملي پااليش و پخش ب��راي تامين آب 
پااليشگاه، ميزان توليد  بنزين د ر اين پااليشگاه به 11 ميليون 

و 6۰۰ هزار ليتر د ر روز رسيد . 
بر اس��اس اين گزارش به علت كمبود  منابع آبي د ر استان 
اصفهان و عد م تامين آب مورد  نياز پااليش��گاه اصفهان، توليد  
بنزين آن طي يك ماه گذش��ته به مي��زان 4 ميليون ليتر د ر 
روز كاهش يافته بود . د ر حال حاضر پااليشگاه اصفهان روزانه 
11 ميليون و 6۰۰ هزار ليتر بنزين با اس��تاند ارد  يورو 4 توليد  
مي كند . همچنين لطفعلي چاوشي، مد يرعامل شركت پااليش 
نفت اصفهان با بيان اينكه پااليش��گاه اصفهان د ر س��ال 5۸ با 
حق آبه 1۰ ميليون مترمكعب د ر س��ال از رود خانه زايند ه رود  
د ر محل د رچه فعاليت خود  را ش��روع ك��رد ، تصريح كرد : د ر 
طول اين س��ال ها آب به صورت مستمر به پااليشگاه اصفهان 
تخصيص د اد ه مي ش��د ، ولي د ر عين حال حساس��يت بر روي 
ميزان مصرف آب وجود  د اشت، به طوري كه د ر همان سال 9 

و نيم ميليون مترمكعب مصرف د اشتيم. 
چاوش��ي اد امه د اد : د ر طول اين سال ها و با وجود  افزايش 
ظرفيت توليد  پااليش��گاه به ۳7۰ هزار بشكه د ر روز و احد اث 
واحد هاي جد يد ، توانستيم با برنامه ها و پروژه هايي كه تعريف 
ش��د  نه تنها افزايش مصرف آب ند اش��ته باشيم، بلكه كاهش 
مصرف هم د اش��ته باشيم و ميزان مصرف آب را به ۸ ميليون 

مترمكعب برسانيم. وي با ياد آوري اينكه سال ۸9 د ر شركت، 
پروژه مطالعاتي استفاد ه از پساب تعريف شد ، گفت: پااليشگاه 
اصفهان د ر س��ال 92 به عنوان نخستين ش��ركت د ر استان، 
قرارد اد  استفاد ه از پس��اب فاضالب را منعقد  كرد ، با اين حال 
از س��ال 91 به صورت مقطعي منبع تامين آب از زايند ه رود  
را ند اش��تيم و از سال گذشته تا االن هم يك قطره آب از اين 

محل ند اشته ايم. 
مد يرعامل پااليشگاه اصفهان از پيگيري جد ي د و هد ف د ر 
اين راس��تا خبر د اد  و گفت: هد ف اول صرفه جويي د ر مصرف 
آب اس��ت كه الزمه آن تعريف پروژه هاي جد يد  است و هد ف 
د وم تعريف منابع جد يد  آبي است، د ر اين راستا شايد  د ر آيند ه 
نزد يك مجبور ش��ويم د ر پروژه هاي انتقال آب از خليج فارس 
مشاركت كنيم تا پااليشگاه بتواند  به حيات خود  اد امه د هد . 

 چاوش��ي ب��ا اش��اره ب��ه آورد  1.2 ميلي��ارد  مترمكعب��ي 
زايند ه رود  د ر سال هاي گذشته، گفت: سهم مصرفي پااليشگاه 
از اين ميزان ۸ ميليون مترمكعب يعني كمتر از يك د رصد  بود  
كه براي اين صنعت بزرگ عد د  زياد ي نيس��ت، اما امسال كه 
وضعيت بحراني شد ه اين ميزان به حد ود  4۰۰ هزار مترمكعب 
رسيد ه، چراكه اولويت اصلي، تامين آب شرب شهروند ان است. 
وي د ر اد ام��ه بيان د اش��ت: هزينه يي ك��ه بابت تامين آب 
مي د اد يم د ر س��ال 96 به طور متوس��ط هزارتوم��ان براي هر 
مترمكعب بود  كه ۸ ميليارد  تومان د ر سال مي شد ، اما امسال 
ب��االي د و هزار و پانصد  تومان به ازاي خريد  هر مترمكعب آب 

پرد اخت كرد ه ايم. 
چاوش��ي با تاكيد  بر لزوم تعري��ف پروژه هايي براي كاهش 
مصرف آب د ر آين��د ه نزد يك، تصريح كرد : هزينه مصرف آب 
بس��يار باال رفته و د ر آيند ه بايد  آب را با قيمت گراني بخريم، 

بنابراين از االن بايد  فكري براي اين چالش بكنيم. 

با تامين آب مورد  نياز پااليشگاه نفت اصفهان انجام شد 

بازگشت 4 ميليون ليتر بنزين به ناوگان حمل و نقل
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بازارهنر

مهلتتمامشد؛بازديد200هزارنفراز»لوور«تهران
در حالي آث��ار منتخب لوور پاريس 
در موزه ملي ايران، س��اعت هاي پاياني 
حضورش را در ته��ران مي گذراند، كه 
در روز پاياني بازديد از اين نمايشگاه بار 
ديگر با حجم زيادي از بازديدكنندگان 

مواجه شده است. 
هر چند نمايش��گاه ل��وور تهران، تا 
پايان ساعت كاري ديروز هشتم مرداد 
برپاس��ت و از صبح امروز اقدامات اولیه 

براي بسته بندي، جمع آوري و در نهايت بازگرداندن 
اين ۵۶ اثر تاريخي امانت گرفته ش��ده از موزه لوور 
پاريس، به مبدا عملي مي شود، اما هنوز عالقه مندان 
زيادي هس��تند كه ب��ا مطلع ش��دن از اينكه اين 
نمايشگاه روز پاياني بازديد خود را سپري مي كند، 
ديروز به سمت موزه ملي ايران رفتند تا لوور شعبه 

تهران را به چشم ببینند. 
بر اس��اس آمار اعالم ش��ده، از ۱۴ اسفند سال 
گذش��ته تا ۲۴ تیر امس��ال ۲۴۳ هزار و ۳۸۱ نفر از 
گنجینه لوور و آثار عكاس��ي عباس كیارستمي »به 

من نگاه كن« ديدن كرده اند. 
البته قرار بود كه اين نمايش��گاه پس از تهران، 
مدتي پیش براي نمايشي ديگر به خراسان رضوي 
منتقل ش��ود كه ابتدا زمان آن ب��ه تعويق افتاد و 

درنهايت هم اعالم شد كه شركت بیمه 
مرتبط با موضوع، از ترس تحريم هاي 
امريكا، از تداوم پوش��ش بیمه يي خود 
ص��رف نظر ك��رده، به همی��ن علت، 
نماي��ش آث��ار در جايي غی��ر از مركز 

كشور، منتفي است. 
بیش��تر  درص��د  وص��ف،  اي��ن  ب��ا 
بازديدكنندگان صبح ديروز لوور ش��عبه 
ته��ران را بان��وان ج��وان و پی��ر و حتي 
خانواده ها تش��كیل داده اندكه با ذوق به هر نقطه نگاه 
مي كردن��د، هر چند از ديد يكي دو نفر هم نمايش��گاه 
عكس هاي مرحوم كیارستمي بهتر بود، اما باز هم تعداد 

بازديدكنندگان لوور بیشتر از نمايشگاه عكس است. 
میزان اس��تقبال در روز آخر نمايشگاه به حدي 
زياد ش��ده بود كه مراقبان و نگهبانان س��الن هاي 
نمايش��گاهي موزه به تكاپو افت��اده بودند تا تعداد 
مراقبان را در سالن ها بیشتر كنند. سارا ۲۰ ساله كه 
دو روز گذشته از وجود اين نمايشگاه مطلع شده و 
در روز آخر باخواهر و دوست خود براي ديدن لوور 
ب��ه موزه ملي ايران آمده بود، به ايس��نا مي گويد: از 
طريق تلويزيون متوجه اين نمايشگاه شدم و امروز 
را براي ديدن انتخاب كرديم، اما نمي دانس��تم روز 

پاياني برگزاري اين نمايشگاه است.

برنامهريزيبرايدوردومفستيوال»عودنوازي«
حسین بهروزي نیا نوازنده و آهنگساز 
كه ب��ه تازگ��ي نخس��تین فس��تیوال 
عودنوازي را در شیراز برگزار كرده است 
از نهادهاي دولتي خواست در برگزاري 
دور دوم اي��ن رويداد همراهي داش��ته 
باشند. بهروزي نیا نوازنده عود، آهنگساز 
و مدرس شناخته شده موسیقي ايراني 
توضیح داد: به تازگي با برنامه ريزي هايي 
كه توسط مجتبي احمدي از هنرجويانم 

شكل گرفت میزبان تعدادي از هنرمندان عودنواز در 
جريان برگزاري نخس��تین فستیوال عودنوازي ايران 

در شیراز بوديم. 
او اف��زود: ط��ي س��ال هاي اخیر تع��دادي از 
كش��ورهاي عربي و اروپايي میزب��ان رويدادهاي 
مختلفي در حوزه عودنوازي هستند ولي متاسفانه 
كش��ور ايران به داليل ف��راوان از اين قافله عقب 
مانده اس��ت. همین موضوع ما را بر آن داشت تا 
با وجود تمام مش��كالت فس��تیوالي تخصصي در 
حوزه عودنوازي برگزار كنیم كه نخس��تین دوره 
آن چندي پیش در ش��یراز میزبان دوس��تداران 

موسیقي بود. 
بهروزي نیا با اش��اره به اهمیتي كه س��از عود 
ب��راي هنرمن��دان فعال اي��ن عرص��ه دارد، بیان 
ك��رد: دولت حمايت چندان��ي از برگزاري چنین 
رويدادهايي نمي كن��د و غیر از صدور مجوز و در 
برخ��ي موارد دراختیار قرار دادن تاالر اجرا كاري 
انج��ام نمي دهد. از اين رو ما كوش��ش كرديم به 

سهم خود با حمايت بخش خصوصي 
نخستین فستیوال عودنوازي را برگزار 
كنیم و امیدوارم ش��رايط به گونه يي 
باش��د ك��ه بتوانیم دوره ه��اي بعدي 
را نی��ز برپا كنیم. وي ب��ه مهر گفت: 
برگزاري  براي  برنامه ريزي هايي  البته 
دومین فس��تیوال عودنوازي در تهران 
انجام ش��ده ول��ي نیازمن��د حمايت 
مس��تقیم مجموعه هاي دولتي در اين 

زمینه هستیم. 
دبیر هن��ري نخس��تین فس��تیوال عودنوازي 
اي��ران درب��اره روند برگ��زاري اي��ن دوره اظهار 
كرد: خوش��بختانه نخس��تین دوره فس��تیوال با 
تمام مش��كالت و موانعي ك��ه در زمینه امكانات 
اجرايي داشتیم به خوبي برگزار شد. ما در مراسم 
افتتاحی��ه و اختتامی��ه اين دوره ش��اهد حضور 
هنرمن��دان مطرحي چون ش��هرام ناظري بوديم 
كه با دق��ت روند برگزاري فس��تیوال را پیگیري 
مي كرد. تعدادي از س��ازندگان مطرح س��از عود 
كشور نیز از سراس��ر ايران به اين فستیوال آمده 
و به عرضه و نمايش آثار تولیدي خود پرداختند. 
به هر حال آنچه در نخستین فستیوال عودنوازي 
ايران در ش��یراز برگزار ش��د تالش براي ش��روع 
يك مقدم��ه موثر در عرصه معرف��ي هرچه بهتر 
عودنوازي در ايران بود كه امیدوارم فقط معطوف 
به نخستین دوره نشود و ما بتوانیم با كمك دولت 

كارها را ادامه دهیم.

كاهشقيمتبليتيكسينما
به دلیل وضعیت معیشت مخاطبان

مدي��ر تماش��اخانه پ��ارس كرمان 
اعالم كرد تا زمان سامان يابي شرايط 
اقتصادي كشور، بلیت اكران فیلم هاي 
س��ینمايي در اين مركز با ۴۰ درصد 
تخفی��ف ارائ��ه خواه��د ش��د.  آبان 
پارس  تماشاخانه  مدير  ملك محمدي 
در كرمان و نماينده گروه س��ینمايي 
»هن��ر و تجرب��ه« در اس��تان كرمان 

گفت: وقتي هر صبح كه از خواب بیدار مي شويم 
كاال و اجن��اس، قیمتي تازه دارد ترجیح مي دهم 
به نوبه خودم تا حدي فشار را از دوش مردمي كه 
نیاز به آرامش و شادي روح دارند بردارم به همین 

دلیل قیمت بلیت اين تماش��اخانه را 
تا روزي كه وضعیت اقتصادي كش��ور 
س��امان گیرد كاهش دادم.  او درباره 
جزيی��ات كاه��ش قیم��ت بلیت اين 
مرك��ز فرهنگي بی��ان ك��رد: قیمت 
بلی��ت فیلم ه��اي س��ینماي بدن��ه و 
»هنر و تجربه« در تماش��اخانه پارس 
تا به ام��روز ۱۰ هزار توم��ان در نظر 
گرفته ش��ده بود كه از امروز ۸ مرداد 
با كاهش��ي ۴۰ درصدي ب��ه قیمت ۶ هزار تومان 
به فروش مي رس��د. ملك محمدي تاكید كرد: اين 
قیمت تا ۴۵ روز حف��ظ و اگر تا آن روز وضعیت 

اقتصادي بهتر نشده بود، تمديد خواهد شد. 

زيمبابوهبدونموگابه
والاستريتژورنال: 
گ��زارش صفحه اول 
اين روزنامه، از انتخابات 
روز دوش��نبه زيمباب��وه 
بود. طب��ق اين گزارش، 
راي دهنده  میلیون  پنج 
واجد شرايط در زيمبابوه 
به پاي صندوق هاي راي 
مي رون��د ت��ا از می��ان 
۲۳ نام��زد ف��ردي را به 

عنوان ريیس جمهوري آتي خود انتخاب كنند؛ 
با اين ح��ال نهايتا گزينه هاي اصلي به دو مورد 
مي رسد. غايب انتخابات رابرت موگابه سالخورده 
است كه نهايتا پس از حدود چهار دهه با اجبار 
ارتش و حزب خودش نوامبر گذش��ته از قدرت 
كن��ار رفت. چنانچه هیچ كدام از نامزدها نتوانند 
بیش از نیمي از آراء را به دست آورند، دور دوم 
انتخابات در هشتم سپتامبر برگزار مي شود. در 
همین حال موگابه، رهبر س��ابق زيمبابوه پس 
از ماه ها سكوت يك ش��نبه به خبرنگاران گفت 
كه در انتخابات تاريخي دوش��نبه به كساني كه 
»غیرقانوني« به قدرت رس��یده اند راي نخواهد 
داد. طبق گزارش ها، منظور او حزب زانو-پي اف 
ب��وده و اين احتمال وج��ود دارد كه او به نامزد 

اپوزيسیون راي بدهد. 

نيويوركتايمز)چاپامريكا(:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفح��ه اول خ��ود، ب��ا 
انتشار عكسي از تخريب 
ناش��ي از آتش سوزي در 
كالیفرنی��ا، به گزارش��ي 
از گس��ترش اين حادثه 
مرگب��ار پرداخت. طبق 
اين گ��زارش، ب��ا وجود 
نیروي  ت��الش ه��زاران 

آتش نش��ان، فاجعه بارترين آتش سوزي جنگلي 
در كالیفرنی��ا رو به گس��ترش اس��ت. به گزارش 
نیويورك تايمز، وزش باد ش��ديد و خش��كي هوا 
موجب ش��د شعله هاي آتش به سرعت گسترش 
پیدا كند. اين يكي از هش��ت آتش سوزي است 
كه در حال حاضر در ايالت كالیفرنیا گزارش شده 
اس��ت. آتش سوزي جنگلي در ش��مال كالیفرنیا 
تاكنون به كش��ته شدن ش��ش تن از جمله دو 
كودك منجر شده است. همچنین روز پنج شنبه 
دو آتش نش��ان جان خود را از دست دادند و روز 
گذشته نیز سومین مامور آتش نشان جان باخت. 

نيويوركتايمز)چاپاروپا(:
در  روزنام��ه،  اي��ن 
صفحه اول خود، از آغاز 
از  نظامي  عقب نش��یني 
برخي مناطق افغانستان 
در پ��ي ط��رح جدي��د 
نوش��ت.  امريكا  امنیتي 
طب��ق اين گ��زارش، در 
حالي كه دولت ترامپ با 
ارائه طرح جديد امنیتي 

خواستار عقب نش��یني نیروهاي افغان از مناطق 
دور افتاده ش��ده بود، وزارت دفاع افغانستان آغاز 
روند اجرايي اين طرح را تايید كرده اس��ت. روند 
عقب نشیني نیروهاي امنیتي افغان از مناطق دور 
افتاده به صورت همزمان در واليت هاي پكتیا، غور 
و فراه آغاز شده است. آن طور كه در اين روزنامه 
گفته شده، دولت دونالد ترامپ در رويكردي كه 
پیش تر س��ابقه اج��راي آن در دولت هاي باراك 
اوباما و جورج دبلیو بوش مش��اهده شده بود، از 
نظامیان افغان مورد حمايت امريكا در افغانستان 
خواس��ته از مناط��ق كم جمعیت تر اين كش��ور 
عقب نش��یني كنند كه اين باعث كنترل مجدد 

طالبان بر مناطق وسیعي از افغانستان مي شود. 

كيوسك

»اميرجعفري«بازيگرفيلممجيدصالحيشد
پیش تولید فیلم س��ینمايي »زيرنظر« نخس��تین ساخته س��ینمايي مجید صالحي به تهیه كنندگي محمد شايسته با 
دريافت پروانه س��اخت از مدتي قبل آغاز ش��ده و همچنان ادامه دارد. بعد از رضا عطاران، امیر جعفري دومین بازيگري 
اس��ت كه حضورش در فیلم قطعي ش��ده است تا نخستین همكاري اش با مجید صالحي شكل بگیرد. جعفري تا به حال 
پنج بار از جشنواره تئاتر فجر برنده جايزه شده است. او بازي در سینما را در سال ۱۳۸۰ و با بازي در فیلم »نان، عشق 
و موتور ۱۰۰۰« آغاز كرد و با بازي در قارچ سمي ادامه داد. جعفري در حال حاضر فیلم »قانون مورفي« ساخته رامبد 
جوان را هم آماده اكران دارد. »زيرنظر« كه فیلمنامه اش توسط ابوالفضل كاهاني به نگارش درآمده يك كمدي پر بازيگر 
است و به زودي چند بازيگر مطرح ديگر نیز به فیلم اضافه مي شوند. »زيرنظر« بعد از فیلم هاي »قانون مورفي« و »طال« 

سومین فیلمي است كه رامبد جوان و محمد شايسته به صورت مشترك تهیه مي كنند. 

چهرهروز

معرفيپرطرفدارترينزبانهايجهانوسهمآنهادردنيايديجيتال

زبانهايدورافتادهدرجهانآنالين
اله�هباقري| اين روزه��ا، ارتباطات 
در جه��ان بدون تكنول��وژي و فناوري 
غیرقاب��ل تص��ور اس��ت. بس��یاري از 
ش��ركت هاي مطرح دنیاي فناوري، به دنبال ايجاد 
بس��ترهاي مناس��ب ب��راي اتصال جهاني توس��ط 
اينترنت هس��تند. اين تالش ها در حالي اس��ت كه 
هرچن��د بس��ترهاي فني در گس��ترش تكنولوژي 
روز به روز در حال پیش��رفت است، اما موانع زباني، 
ب��ه بزرگ تري��ن چالش پی��ش روي اتصال جهاني 
تبديل شده اس��ت. اين موضوع نه تنها معضلي در 
اتصال هاي گسترده جهاني به اينترنت است، حتي 
اگر ف��ردي بخواهد از يك تلفن همراه هوش��مند 
اس��تفاده كند، ممكن است با زباني روبرو شود كه 

دركي از آن ندارد. 
آن طور ك��ه در تازه ترين گزارش ها گفته ش��ده، 
در حال حاضر بزرگ تري��ن جمعیت زباني جهان را 
چیني ها تش��كیل مي دهند. طبق آمار منتشر شده، 
در حال حاضر، زبان مادري حدود ۱.۲۸ میلیارد نفر 
در سراس��ر جهان، چیني است؛ معادل ۱۶ درصد از 
جمعیت جهان. اين در حالي است كه پرطرفدارترين 
زب��ان جهان، تنها حدود ۱.۸ درصد از وب س��ايت ها 
را تش��كیل مي دهد. بر اين اس��اس، چین كمترين 
س��هم را در جه��ان فناوري دارد. به گفته بس��یاري 
از زبا ن شناس��ان، زب��ان چیني يكي از س��خت  ترين 
زبان هاي دنیا شناخته شده و دشواري هاي بسیاري 
براي يادگیري آن وجود دارد. در مقابل، همان طور كه 
گفته شد، بیشترين سهم در زبان دنیاي تكنولوژي، 
انگلیسي است؛ زباني كه تنها حدود ۴۰۰میلیون در 
جهان به آن تس��لط دارند و تقريبا، حدود ۵۳ درصد 

از سايت ها را به خود اختصاص داده است. 
طبق گزارش منتشر شده، چین، پرطرفدارترين 
زب��ان جهان به ش��مار رفته و با اختالف بس��یار در 
صدر فهرس��ت قرار دارد. اس��پانیايي ها نیز، پس از 
چیني زبان ها، به عن��وان مهجورترين اقوام در دنیاي 
فناوري شناخته مي شوند. آن طور كه گفته شده، در 
حال حاضر، حدود ۴۳7 میلیون نفر در جهان به زبان 
اسپانیايي  صحبت مي كنند كه تنها حدود ۵ درصد از 

سايت ها به اين زبان اختصاص دارد. 
نكته قابل توجه در اين گزارش، زبان عربي و هندي 
اس��ت كه چهارمین و پنجمین جمعیت زباني جهان 
 را تش��كیل مي دهن��د. آن طور كه گفته ش��ده، حدود

۲۶۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان، به زبان عربي 
و هندي صحبت مي كنند، اين در حالي است كه هیچ 
سهمي در دنیاي فناوري ندارند. شكاف بسیاري نیز بین 
دنی��اي واقعي و آنالين بنگال��ي زبان ها و افرادي كه به 
زب��ان لندايي صحبت مي كنند، وجود دارد. آن طور كه 
گفته ش��ده، اين زبان هاي هندوايراني، به ترتیب حدود 
۲۴۲ میلیون و ۱۱9 میلیون طرفدار، در سراسر جهان 
دارند، در حالي كه هیچ سهمي در دنیاي ديجیتال به 

آنها اختصاص نیافته است. 
آن ط��ور ك��ه در اين گزارش گفته ش��ده، حدود 
۲۱9میلیون نفر در سراس��ر جهان به زبان پرتغالي 
صحبت مي كنند. همچنین گفته شده كه پرتغالي 
يك��ي از زبان هاي رس��مي اتحاديه اروپا، س��ازمان 
كش��ورهاي امريكاي��ي، اتحادي��ه آفريق��ا و انجمن 
كشورهاي پرتغالي زبان است. با اين حال، در دنیاي 
آنالين، س��هم اين زبان پركاربرد حدود ۲.۸ درصد 
است. اين سهم، براي زبان روسي حدود ۶.۱ درصد 

و ب��راي زبان ژاپني، ۳.۸درصد اعالم ش��ده اس��ت؛ 
زبان هايي ك��ه حدود ۱۲۰ ت��ا ۱۵۴میلیون نفر در 

سراسر جهان به آنها تسلط دارند. 
طب��ق اين گ��زارش، آلماني، دومی��ن زبان رايج 
اينترنت به شمار مي رود. آن طور كه گفته شده، پس 
از انگلیسي، زبان آلماني با سهمي حدود ۶.۳ درصد، 
دومین زبان آنالين معرفي شده است. اين در حالي 
اس��ت كه آلماني در میان ۱۰ زبان گفتاري جهان، 
ديده نمي شود. ايتالیايي ها نیز، با وجود آنكه جمعیت 
زبان��ي قابل توجهي ندارند، س��هم ۲.۵ درصدي در 

دنیاي آنالين را به خود اختصاص داده اند. 
ب��ا توجه به اين گ��زارش و با يك نگاه س��اده 
در س��ايت ها و منوي تلفن هاي همراه هوش��مند، 
مشخص مي شود كه زبان غالب در دنیاي فناوري، 
انگلیسي اس��ت. بر اين اس��اس، براي افرادي كه 
آش��نايي با اين زبان ندارند، ش��كاف قابل توجهي 
بی��ن زبان ه��اي آنالي��ن و دنی��اي واقع��ي ايجاد 
مي شود. به گفته بسیاري از تحلیل گران، اگر زبان  
فناوري تنها به چند مورد محدود ش��ود، احتمال 
فراموش��ي بس��یاري از زبان هاي دنیا در سال هاي 

آينده وجود خواهد داشت.

آمارنامه

تاريخنگاري

حمله نظاميان عربستان به حجاج ايراني 

نه��م م��رداد ۱۳۶۶، در جريان حمله نظامیان س��عودي به زائران بیت اهلل 
الحرام هنگام انجام مراس��م برائت از مش��ركین صدها زائر ايراني و غیرايراني 

به شهادت رسیدند. 
برنامه راهپیمايي اعالم برائت از مشركین در سال ۶۶، ساعت ۱۶:۳۰ شروع 
شد. زائران ايراني و خارجي با پالكاردهايي كه مضامین ضدامريكايي و اسرايیلي 
داشت به س��مت محل معین حركت مي كردند و آرام ش��عار مي دادند. بعد از 
رسیدن راهپیمايان به محل مورد نظر، ابتدا پیام امام )ره( به كنگره حج خوانده 
ش��د و سپس س��خنراني نماينده امام شروع شد. س��اعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه كه 

سخنراني در حال اتمام بود زائران به آرامي براي مراجعه به محل استقرار خود 
به سوي سه راهي شعب ابوطالب در حال حركت بودند. ۱۸ و ۴۰ دقیقه پايان 
مراس��م اعالم و بي مقدمه حمله نیروهاي پلیس به تجمع كنندگان شروع شد. 
پلیس س��عودي باتون به دست حجاج را مورد حمله قرار داد. از ساختمان هاي 
اطراف هم سنگ و آجر به سمت حجاج پرتاب مي شد. كمي بعد پلیس سعودي 

با گازهاي سمي و خفه كننده و شلیك رگبار، زائران را مورد هدف قرار داد. 
تلف��ات لحظه به لحظ��ه افزايش پیدا مي كرد و زائراني كه خود را به محل 
استقرارشان رسانده بودند هم وضع مناسبي نداشتند چون محل اقامت آنان 
از سوي نیروهاي سعودي محاصره شده بود و اين محاصره تا ساعت ۱۱شب 

ادامه داشت. 
پس از حادثه ذيحجه ۱۴۰7 /  مرداد ۱۳۶۶، با توجه به عظمت واقعه و میزان 
تلفات مردم عادي و بي دفاع و همچنین سوابق مراسم برائت از مشركان كه به 
آرامي برگزار شده بود، مرتكبان حادثه خود را مجبور به توضیح ديدند و حجاج 
را به اخاللگري و ايجاد آشوب متهم كردند. بعد از اين حادثه و باال بودن میزان 
تلفات زائران كه عمدتا از جانبازان و زنان بودند، دولت عربس��تان س��عودي در 
واكنش��ي فرافكنانه حجاج ايران را متهم به اخاللگري و ايجاد آشوب كرد و در 
دفاع از اقدام خود مدعي ش��د نیروي پلیس اين بار هم مثل دفعات قبل براي 
حفاظت از مراسم در محل معین مستقر شده بود و ايراني ها بي مقدمه با سالح 
سرد به سمت نیروهاي پلیس يورش بردند و اقدام به ضرب و شتم آنان كردند. 
ادعاي ديگر پلیس اين بود كه نیروها به هیچ وجه براي مقابله با اين اقدام حجاج 
ايراني از اس��لحه اس��تفاده نكردند. مدعیاتي از اين نوع بالفاصله بعد از انتشار 

عكس ها و فیلم هاي آن از سوي ناظران بي طرف، بي اعتبار عنوان شد. 

ميراثنامهايستگاه

»تامكروز«راسباكسآفيسراگرفت
ف��ال آوت«  غیرممكن-  »ماموري��ت 
ب��ا ف��روش بی��ش از ۶۱ میلی��ون دالر 
در افتتاحی��ه خود در امري��كا در صدر 
باكس آفی��س نشس��ت.  ب��ه گ��زارش 
ورايت��ي، ت��ام ك��روز با قس��مت جديد 
»ماموريت غیرممك��ن« يكي از بهترين 
دستاوردهاي اين مجموعه را تجربه كرد. 

اين فیلم بازگشتي دوباره براي كروز است كه با فیلم هاي اخیرش از جمله 
»مومیاي��ي« و »جك ريچر: هرگز برنگرد« موفقیت چنداني كس��ب نكرده 
بود. كمپان��ي پارامونت با اكران »ماموريت غیرممكن- فال آوت« فروش��ي 
۶۱.۵ میلیون دالري را در س��ه رو نخست نمايش اين فیلم در امريكا ثبت 
كرد. اين فیلم با نمايش در ۴۳۸۶ سالن سینما موفق شد بهترين افتتاحیه 
اي��ن مجموعه را به دس��ت آورد. فیلم »فال آوت«  در ب��ازار بین المللي نیز 
9۲میلی��ون دالر فروخت. اين مبلغ از افتتاحیه فیلم در ۳۶ بازار بین المللي 
به دس��ت آمده است. اين در حالي است كه چین از ۳۱آگوست به تماشاي 
اين فیلم مي نش��یند. پیش از اين فیلم، قسمت دوم اين مجموعه با فروش 
۵7.۸ میلیون دالر ركورددار بود زيرا »ماموريت غیرممكن: ملت س��ركش« 
در افتتاحیه ۵۵.۵ میلیون دالر فروخته بود. با اين حال باالترين فروش در 
افتتاحیه فیلمي از تام كروز هنوز متعلق به »جنگ دنیاها« است كه فروش 

۶۴.۸ میلیون دالري را كسب كرده بود. 
درعین حال پرفروش ترين قس��مت اين مجموعه »ماموريت غیرممكن: 
پروت��وكل روح« بود كه ۶9۴.7میلیون دالر در مجموع در دنیا فروش كرد. 
اين مجموعه تاكنون ۲ میلیارد و 7۰۰ میلیون دالر در جهان فروخته است. 

اين مجموعه از سودآورترين محصوالت پارامونت پیكچرز بوده است. 

كشفمسجديمتعلقبهصدراسالمدربهبهان
 مسجدي مدفون شده متعلق به اوايل 
دوره اسالمي كه در متون و اسناد تاريخي 
از آن به عنوان »مسجد ارجان« ياد شده 
است، توسط باستان شناسان در محوطه 
تاريخ��ي »ارجان« بهبه��ان از دل خاك 
بیرون آمد.  احس��ان يغمايي، سرپرست 
هیات كاوش هاي باستان شناسي ارجان، 

توضیح داد: ش��هر ارجان محوطه يي بس��یار مهمي در دشت ارجان و متعلق 
به دوره »عیالم نو« اس��ت كه در آن اس��تقرار انس��ان وجود داشته است. در 
عكس ه��اي هوايي و تصاوير ماهواره اي تهیه ش��ده از اين منطقه، طرح يك 
مس��جد ديده مي شد، حتي در بررس��ي متون تاريخي نیز وجود يك مسجد 
در اين ش��هر تايید ش��ده بود.  او با بیان اينكه براس��اس مطالعات اولیه روي 
تصاوير هوايي، آشكار شد كه اين بخش از شهر ممكن است بنايي باشد كه در 
متون تاريخي از آن به عنوان »مسجد ارجان« ياد شده، افزود: براي به دست 
آمدن اطمینان و تطبیق متون تاريخي و داده هاي باستان شناختي، دست به 
كاوش هاي باستان شناختي در اين ناحیه زديم.  او اضافه كرد: در كاوش ها دو 
ترانشه  در محل ايجاد كرديم كه در يكي از ترانشه ها، وضعیت حیاط مسجد 
و ارتباط آن با رواق هاي پیراموني مسجد بررسي شدندكه خوشبختانه در اين 
بررسي در وسط مسجد، فضاي مربعي شكلي با دو ورودي به سمت شمال و 
جنوب به دس��ت آمد كه درون اين فضاي مربعي شكل، فضاي مربعي شكل 
ديگري وجود دارد كه هنوز ماهیت اين س��ازه مش��خص نیست.  يغمايي با 
بیان اينكه ترانش��ه ايجاد شده به سمت غرب گسترش داده شد، افزود: پاي 
ستون هايي از جنس سنگ و مالت گچ كه رواق مسجد را تشكیل مي دهند، 

در ادامه به دست آمد. 
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