
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 ساز ناكوك 
 بازار نفت 
با ترامپ

 شهردار تهران: 
 پروژه ناايمن

افتتاح نمي كنم

 تنگناي حاكم بر بازار نفت خام 
تحريم ايران را دشوار مي كند

 بازگشايي 6  كيلومتر 
از خط 7 مترو پايتخت

دالر
--

یورو
--

تمام سکه
2784000 تومان

شاخص بورس
108916            

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 15  صفحه 13 

    Vol.5  No .1148  Sun. July 15. 2018     اول ذي القعده 1439  سال پنجم   شماره 1148    16 صفحه  قيمت: 1000 تومان يك شنبه 24  تير 1397            

 صفحه 14 

جام جهاني

روياي قهرماني براي 
چه تيمي محقق مي شود
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داستان هاي زيادي از نحوه قدرت گيري مافيا 
در دهه 1920 امريكا گفته مي شود. ممنوعيت 
برخي كاالها در آن دوران باعث شد كه بسياري 
از خرده فروشان عمال به شبكه توزيع محصوالت 
قاچاق بپيوندند و س��پس مافيا موفق ش��د كه 
ش��بكه يي گسترده و غيرقابل مهار براي واردات 
اين نوع كاالها از كانادا به امريكا ايجاد كند. آثار 
اين سياست ها تا دهه ها در امريكا وجود داشت 
و زماني كه امريكا تالش كرد، سيس��تم مالياتي 
خ��ود را اصالح كند موفق به ريش��ه كن كردن 
بخش مهمي از مافيا در اين كش��ور شد هرچند 

مافيا نيز با شرايط جديد...

به عقي��ده اغلب كارشناس��ان بازار س��رمايه 
راه اندازي بازار ثانويه ارزي تا كنون توانسته است 
تاحدودي از هيجان هاي بي مورد بازار غيررسمي 
بكاهد ام��ا باتوجه به اين موض��وع كه همچنان 
پتانس��يل رشد س��هام صنايع و شركت  ها وجود 
دارد متاسفانه ميزان حركت نقدينگي به سمت 
معامالت بورس چندان قابل مالحظه نيس��ت و 
سايه ريسك سيس��تماتيك در معامالت بورس 
همچنان سنگيني مي كند. از همين رو، باتوجه 
ب��ه اين موضوع كه بورس بار ه��ا آمادگي خود را 
درراس��تاي كمك به اقتصاد كش��ور اعالم كرده 
است مش��اهده مي ش��ود كه محمدباقر نوبخت 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه به تازگي از نقش 
بازار سرمايه در برنامه جامع پيشنهادي مقابله با 

آثار تحريم ها خبر داده است...

 ريشه هاي فساد
شكل اول شكل دوم

اموال مازاد دولت در بورس

سرمقاله

گزارش
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واگذاري هاي طرح هاي 
نيمه تمام حتي مجاني 

گروه ايران|
رييس جمه��ور واگذاري طرح ه��اي نيمه تمام 
به بخ��ش خصوص��ي را يك��ي از راه هاي جذب 
نقدينگ��ي خواند و افزود: اج��راي طرح واگذاري 
پروژه ه��اي نيم��ه تمام كه در قان��ون بودجه نيز 
آمده بود، با مشكالتي مواجه بود. طرح هاي نيمه 
تمامي را كه االن ممكن اس��ت جاذبه اقتصادي 
زيادي نداش��ته باشد بايد با قيمت كمتر و ارزان 
و گاه��ي مجاني به بخ��ش خصوصي واگذار كرد 
ت��ا به اين ترتيب نقدينگي جذب و اش��تغال نيز 

ايجاد شود.
روحان��ي كه ميزباني جلس��ه با س��ران قوا را 
برعهده داش��ت، افزود: طرحي مقدماتي به بحث 
گذاش��ته ش��د و بحث مفصل ت��ري پيرامون آن 
خواهيم كرد ت��ا بتوانيم طرح ه��اي نيمه تمام را 

سريع تر به مردم واگذار كنيم...

 فراز جبلي   

خجسته ميالد باسعادت حضرت معصومه سالم اهلل عليه را تبريك مي گوييم

رييس جمهور به مردم گزارش داد

 فساد سازمان يافته 
دولتي در واردات خودرو



 پيام تسليت رييس قوه قضاييه به مناسبت 
درگذشت آيت اهلل شيخ محسن دوزدوزاني 

رييس قوه قضاييه در پيامي درگذش��ت آيت اهلل حاج 
شيخ محس��ن دوزدوزاني عضو فقيد جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم را تس��ليت گفت.  به گزارش اداره كل 
روابط عمومي قوه قضاييه، متن پيام تس��ليت آيت اهلل 

آملي الريجاني به شرح ذيل است: 
خبر درگذش��ت آيت اهلل حاج شيخ محسن دوزدوزاني 
عضو فقيد جامعه مدرسين حوزه علميه قم موجب تاثر 

اينجانب گرديد. 
ارتحال اين عالم بزرگوار كه عمر شريفش را در راستاي 
ترويج معارف اهل بيت )عليهم السالم( و تربيت طالب 
علوم ديني مصروف داشت را به محضر حضرت بقيه اهلل 
االعظم )ع��ج(، مقام معظم رهب��ري )مدظله العالي(، 
حوزه هاي علميه، مردم مومن و انقالبي تبريز و خانواده 
و بازماندگان محترم آن مرحوم تسليت عرض نموده، از 
خداوند متعال براي آن فقيد سعيد غفران الهي و براي 

بازماندگان صبر و اجر مسالت مي نمايم. 
 حضور كمال خ�رازي در همايش جهاني صلح 
در پك�ن؛ تعادل| رييس ش��وراي راهب��ردي روابط 
خارج��ي كش��ورمان در همايش جهان��ي صلح كه در 
پكن برگزار مي ش��ود، حض��ور دارد. هفتمين همايش 
دو روزه جهاني صلح با حضور نمايندگاني از جمهوري 
اسالمي ايران در پكن آغاز به كار كرد. در اين همايش 
شماري از مقام ها و شخصيت هاي سراسر جهان ازجمله 
»كمال خرازي« رييس شوراي راهبردي روابط خارجي 

كشورمان حضور دارند. 
 اروپ�ا باي�د برابر تحريم ه�اي امري�كا فوري 
اقدام كند؛ ايس�نا| برونو لومير، وزير دارايي فرانسه 
در گفت وگو با روزنامه فيگارو درباره درخواس��ت اروپا 
از واش��نگتن ب��راي در نظر گرفتن اس��تثنائاتي براي 
ش��ركت هاي اروپاي��ي طرف تعامل با اي��ران گفت كه 
امريكا با اين پيش��نهاد فرانس��ه مخالفت كرده است. 
لومي��ر همچنين تاكيد ك��رد: اروپا به اقدام س��ريع و 
ايج��اد ابزاره��اي الزم براي دفاع از خ��ود و حاكميت 
اقتصادي اش در برابر تحريم هاي فرا مرزي امريكا نياز 
دارد. وي افزود: ما ش��ركت هايي مانند توتال، رنو و پژو 
و شركت هاي ديگري داريم كه در ايران سرمايه گذاري 
مي كنند. من با همت��اي امريكايي ام گفت وگو كردم و 
ب��ه او درباره ميزان تناقض اين تصميمات با آنچه ما و 
متحدان امريكايي مان مي خواهيم ايجاد كنيم، اطالع 
دادم و از او خواستم بعضي شركت ها را مستثنا كند يا 
مهلت هاي طوالني تري به آنها داده شود. انتظار زيادي 

درباره پاسخ امريكا ندارم. 
 موافقت الريجاني با انتشار بيالن مالي مجلس؛ 
تسنيم| عضو هيات رييس��ه مجلس از موافقت رييس  
پارلمان نس��بت به انتش��ار بيالن مالي مجلس شوراي 
اسالمي خبر داد. احمد اميرآبادي فراهاني با بيان اينكه 
عملكرد مالي مجلس زي��ر نظر رييس و معاون اجرايي 
پارلمان است، ادامه داد: چندين  بار با رييس مجلس در 
اين زمينه صحبت كردم. او در اين گفت وگو ها اعالم كرد 
هي��چ مانعي براي اعالم بيالن مالي مجلس طبق قانون 
وجود ندارد. نماينده قم با اشاره به پيگيري هاي خود از 
معاون ام��ور مالي مجلس نيز گفت: وي نيز اعالم كرد، 
گزارش عملكرد مالي مجلس را در اختيار كميس��يون 

برنامه، بودجه و محاسبات پارلمان قرار داده است. 
 پاس�خ دبير هيات دولت ب�ه اظهارات محمود 
صادق�ي؛ پ�اد| در پ��ي اظه��ارات محم��ود صادقي 
نماين��ده مجلس ده��م در هماي��ش »قانون گرايي و 
حقوق شهروندي« و مطرح كردن انتقاداتي نسبت به 
دولت، محسن حاجي ميرزايي دبير هيات دولت به اين 
اظهارات پاسخ داد.  در بخشي از پاسخ دبيرهيات دولت 
آمده است: جناب آقاي محمود صادقي نماينده محترم 
مجلس در همايش »قانون گرايي و حقوق شهروندي« 
گفته اند: »مردم بايد بدانند دولت چه تصميمي مي گيرد 
و چه قوانيني تصويب مي كند. همچنين بخشنامه هايي 
كه صادر و تصميماتي كه گرفته مي شود بايد در اختيار 
مردم قرار گيرد.« براي استحضار ايشان و عموم مردم 
شريف ايران يادآور مي شوم كه كليه مصوبات دولت در 
پايگاه اطالع رساني دولت به آدرس dolat. ir به عنوان 
وب سايت رس��مي دولت و در روزنامه رسمي منتشر 

مي شود و براي رييس مجلس نيز ارسال مي شود. 
 نامه ابتكار به صدا و سيما درباره پخش اعتراف 
جنجالي؛ ايلنا| معاون رييس جمه��ور در امور زنان و 
خان��واده در نامه يي به رييس س��ازمان صدا و س��يما 
خواس��تار بررس��ي آثار س��وء پخش اعتراف جنجالي 
اخير در سيما شد تا ش��كاف ايجاد شده در جامعه با 
همدلي و همگرايي حول محور خير و نيكي و كرامت 
ترميم و به جاي تخاصم و تحقير، تعامل و گفت وگوي 
بين نس��لي جايگزين و حاكم شود.  در بخش هايي از 
اين نامه آمده است: متاس��فانه اين اقدام سيما عالوه 
بر اينك��ه توامان مغاير با اصل نه��ي از منكر و امر به 
معروف و آموزه هاي علمي و روانشناسي حوزه نوجوانان 
اس��ت، از منظر اجتماعي نيز بار ديگر بر فاصله ميان 
مردم با سيماي جمهوري اسالمي به عنوان رسانه ملي 
افزود.  توصيه مقام معظم رهبري اين اس��ت كه: »ما 
ه��م يك نقص داري��م، او هم يك نق��ص دارد. با اين 
ن��گاه و با اين روحيه برخورد كنيد. البته انس��ان نهى 
از منك��ر هم مي كند؛ نهى از منكر با زبان خوش، نه با 
»ايجاد نفرت«... « اما آيا پخش اعترافاتي در سيما كه 
اين روزها نقل محافل است، جز به »ايجاد نفرت« در 

جامعه منتهي شده است؟
 سرلش�كر باقري به پاكس�تان س�فر مي كند؛ 
فارس| رييس ستادكل نيروهاي مسلح در راس هيات 
عالي رتب��ه نظامي و به دعوت فرمانده ارتش پاكس��تان 
به اين كش��ور سفر مي كند. سرلش��كر باقري و جمعي 
از مقامات عالي رتبه نظامي جمهوري اس��المي ايران به 
دعوت ژنرال قمرجاويد باجواه فرمانده ارتش پاكس��تان 
به اس��الم آباد مي روند. توس��عه همكاري ها و مناسبات 
دفاعي تهران و اسالم آباد، همكاري هاي مشترك مرزي، 
مبارزه با تروريس��م و تحوالت منطقه يي و جهان اسالم 
از محوره��اي گفت وگ��وي رييس س��تادكل نيروهاي 
مس��لح كشورمان با مقام هاي پاكس��تاني است. ارزيابي 
توافقات دفاعي ايران و پاكس��تان در سفر سال گذشته 
فرمانده ارتش پاكس��تان به ته��ران از ديگر محورهاي 
گفت وگوي سرلش��كر باقري با ژنرال باجواه عنوان شده 
است.  كارشناسان سياسي و نظامي با توجه به تحوالت 
امنيتي منطقه و جهان اس��الم س��فر هيات عالي رتبه 
س��تادكل نيروهاي مس��لح به پاكس��تان را بسيار مهم 

ارزيابي مي كنند. 

روي موج خبر

رييس جمهور در پايان جلسه سران قوا خبر داد

واگذاري طرح هاي نيمه تمام حتي مجاني 
ارز الزم براي كاالهاي اساسي و ضروري مردم، تامين است

شوراي نگهبان مصوبه مجلس درباره پولشويي را تاييد نكرد

سرگرداني لوايح مالي
گروه ايران| 

در حالي چندي پيش تعليق ايران از ليست سياه 
گروه وي��ژه اقدام مالي )FATF( براي س��ومين بار 
تمديد شد كه لوايح دولت درباره مبارزه با پولشويي 
بين مجلس و ش��وراي نگهبان و ب��ه تازگي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام دست به دست مي چرخد. 
روز گذش��ته عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي 
نگهبان از ايراد اين ش��ورا ب��ه دو مصوبه مجلس از 
لواي��ح مالي دولت خبر داد. به گفت��ه او، مغايرت با 
سياس��ت هاي كل��ي نظ��ام و همچني��ن مغايرت با 
سياس��ت هاي امنيتي دو مورد ايراد شوراي نگهبان 
ب��ه اليحه پالرمو، يك��ي از دو مصوبه مجلس درباره 
پولشويي و تروريسم است. بر اين اساس، ايراداتي كه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام از اين مصوبه گرفته 
براي مجلس ارس��ال شده است. اشاره كدخدايي به 
ايرادات مجمع تش��خيص، به جلس��اتي بر مي گردد 
كه تح��ت عنوان بررس��ي انطباق اليحه پيوس��تن 
جمهوري اس��المي ايران به كنوانس��يون س��ازمان 
ملل متحد براي مبارزه با جرايم س��ازمان يافته فرا 
ملي موسوم به كنوانسيون »پالرمو« با سياست هاي 

كلي نظام برگزار ش��د. جلسه يي كه مقامات دولتي 
و نماين��دگان هم در آن حضور داش��تند و در آخر 
به ابهاماتي رس��يدند كه بايد مجلس آنها را برطرف 
كند تا هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، عدم مغايرت اين مصوبه با سياس��ت هاي كلي 

نظام را اعالم كند. 
آن طور ك��ه كدخدايي گفته، ش��وراي نگهبان 
مصوبه اص��الح قانون مب��ارزه با پولش��ويي را هم 
تايي��د نكرده اس��ت؛ چراكه به اعتق��اد آنان اليحه 
اصالحيه را بايد رييس قوه قضاييه ارسال مي كرده، 
نه رييس جمه��ور. اين موضع ش��وراي نگهبان در 
حالي اس��ت كه چندي پي��ش رييس جمهوري در 
نامه يي به آيت اهلل جنتي دبير ش��وراي نگهبان، از 
او خواس��ته بود هر چه س��ريع تر اين لوايح را مورد 
تاييد قرار دهد. اس��تناد حس��ن روحاني به مصوبه 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي بود كه س��ران 
سه قوه در آن عضو هس��تند و مقام معظم رهبري 
ه��م آن را تاييد ك��رده بودند. در مصوبه ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتص��ادي آمده بود: »براي مقابله 
با تحريم هاي يك جانبه و بهانه جويي هاي امريكا و 

ديگر دشمنان ايران و حفظ روابط تجاري و بانكي 
با ديگر كش��ورها، تصويب لواي��ح چهارگانه مبارزه 
با پولش��ويي ضروري اس��ت. از مقام معظم رهبري 
درخواست مي شود كه در صورت صالحديد ترتيبي 
اتخاذ گردد كه ش��وراي نگهبان عدم مغايرت س��ه 
اليح��ه مصوب مجلس را به فوريت اعالم كند و در 
م��ورد اليحه چهارم كه تصوي��ب آن در مجلس به 
مدت دو ماه به تعويق افتاده اس��ت همكاري الزم 
براي ايجاد فضاي مثبت و رفع ش��بهات غيرواقعي 
ص��ورت پذي��رد. متذك��ر مي گردد تصوي��ب لوايح 

چهارگانه به معناي پذيرش FATF نيست.«
از س��وي ديگ��ر، اليحه اصالح قان��ون مبارزه با 
تامين مالي تروريسم هم ميان صحن و كميسيون 
قضايي مجلس براي رفع ابهام از تعريف تروريس��م 
مي چرخد و اليحه پيوس��تن ايران به كنوانس��يون 
مبارزه با تامين مالي تروريس��م )CFT( هم با راي 
نمايندگان براي دو ماه به تعويق افتاده اس��ت. در 
حال��ي كه تعدادي از نماين��دگان و مقامات دولتي 
خواهان روشن ش��دن س��ريعتر تكليف اين لوايح 
هس��تند، در ش��رايطي كه فرصت زي��ادي تا پايان 
مهلت گروه ويژه اقدام مالي نمانده است. در همين 
ارتب��اط، رييس كميس��يون امني��ت ملي مجلس 
تاكيد ك��رده كه »براي رفع ايراد ش��وراي نگهبان 
بايد نشست مشترك سه قوه براي اليحه مبارزه با 
پول شويي تشكيل ش��ود كه آيا راه پيموده، دوباره 
پيموده شود يا خير.« حشمت اهلل فالحت پيشه اين 

را در واكن��ش به اعالم نظر روز گذش��ته ش��وراي 
نگهب��ان گفته اس��ت. او تاكيد ك��رد: براي مجلس 
تفاوتي ندارد كه اليحه از س��وي چه كس��ي ارجاع 
شود، چه دولت و چه قوه قضاييه. مجلس در قالب 
قانون اساس��ي و نظرات كارشناس��ي خود لوايح را 
بررس��ي مي كنند و اين روند طي ش��ده و در حال 
حاضر بخش��ي از اي��ن لوايح در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام اس��ت.  او ادامه داد: اينكه ش��وراي 
نگهبان اعالم كرده اي��ن اليحه را بايد قوه قضاييه 
ارجاع دهد به  هر حال در مكانيس��م بين س��ه قوه 
بايد مطرح و گردش كارش مش��خص شود. يعني 
دوب��اره اين اليح��ه را رييس ق��وه قضاييه تقديم 
رييس مجلس كند. اين اقدامات در س��ازوكارهاي 
بين س��ه قوه بايد شكل بگيرد ولي به نظر مي رسد 

كه اين موضوع يك بحث گردش كاري است. 
اين نماينده مجلس افزود: در مجلس بحث هاي 
متعددي روي قوانين  FATFانجام  ش��ده و چند 
جلس��ه هم مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام اين 
اليحه را بررس��ي كرده و در حال حاضر نيز منتظر 
هس��تيم كه ببينيم آيا در مذاكره بين س��ه قوه در 
موضوع گردش كار مس��ائل ديگري مطرح مي شود 

يا ايرادت شوراي نگهبان بايد برطرف شود. 
به اعتقاد فالحت پيشه »اليحه پولشويي جنبه 
قضاي��ي دارد و رييس ق��وه قضاييه بايد اين اليحه 
را مي داد اما واقعيتي كه وجود دارد اين اس��ت كه 
دولت خودش را داراي محدوديت زماني مي داند و 

باي��د اين لوايح تعيين تكليف ش��ود. رد اين اليحه 
باتوج��ه به محدودي��ت زماني، دول��ت را دوباره با 

مشكل مواجه مي كند.«
در همي��ن ارتباط، حس��ن نوروزي س��خنگوي 
كميسيون قضايي مجلس از بررسي ايرادات شوراي 
نگهبان نسبت به اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
مب��ارزه با جرايم س��ازمان يافته فرامل��ي در هفته 
آينده خبر داد.  همچنين روز گذش��ته در جلس��ه 
هي��ات عالي نظ��ارت مجمع تش��خيص مصلحت 
نظ��ام كه رييس كل بانك مركزي و نمايندگاني از 
مجلس شوراي اسالمي نيز حضور داشتند گزارش 
كميس��يون اقتصادي دبير خانه مجمع درخصوص 
بررس��ي انطب��اق اليحه اص��الح قانون مب��ارزه با 
پولش��ويي با سياس��ت هاي كلي حوزه اقتصاد نيز 
مطرح ش��د. آن طور كه رس��انه مجمع تش��خيص 
منتشر كرده، پس از ارائه ديدگاه هاي اعضاي هيات 
عالي نظارت و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و 
دولت درخصوص كليات اليحه اصالح قانون مبارزه 
با پولش��ويي )مصوب س��ال 1386مجلس شوراي 
اسالمي( رس��يدگي تطبيقي به مواد اين اليحه به 

جلسه بعدي موكول شده است. 
 )FATF( اوايل تيرماه، گروه وي��ژه اقدام مالي
تعليق اقدام هاي مقابله يي خود را در قبال ايران تا 
ماه اكتبر )آبان ماه( تمديد كرد و در بيانيه عمومي 
خود اجراي 9 بند مورد انتظار از جمهوري اسالمي 

را خواستار شد. 

گروه ايران|
رييس جمه��ور واگذاري طرح ه��اي نيمه تمام 
به بخ��ش خصوص��ي را يك��ي از راه هاي جذب 
نقدينگ��ي خواند و افزود: اج��راي طرح واگذاري 
پروژه ه��اي نيم��ه تمام كه در قان��ون بودجه نيز 
آمده بود، با مشكالتي مواجه بود. طرح هاي نيمه 
تمامي را كه االن ممكن اس��ت جاذبه اقتصادي 
زيادي نداش��ته باشد بايد با قيمت كمتر و ارزان 
و گاه��ي مجاني به بخ��ش خصوصي واگذار كرد 
ت��ا به اين ترتيب نقدينگي جذب و اش��تغال نيز 

ايجاد شود.
روحان��ي كه ميزباني جلس��ه با س��ران قوا را 
برعهده داش��ت، افزود: طرحي مقدماتي به بحث 
گذاش��ته ش��د و بحث مفصل ت��ري پيرامون آن 
خواهيم ك��رد تا بتوانيم طرح ه��اي نيمه تمام را 

سريع تر به مردم واگذار كنيم.
او همچنين با بيان اينكه »مس��ير اس��تقامت، 
ايس��تادگي و برنامه ريزي و هماهنگ��ي با مردم و 
تعامل با دولت هاي دوست، توطئه هاي دشمنان را 
خنثي خواهد كرد«، تحريم هاي كور امريكا را عليه 
ملت ايران دانس��ت و گفت: »مسير و سياستي كه 
امريكا نسبت به ايران، منطقه، جهان اسالم و حتي 

متحدانش اتخاذ كرده، قابل ادامه نيست. « 
حس��ن روحاني اما اش��اره يي هم ب��ه ديدگاه 
كشورهاي اروپايي، روس��يه و چين در خصوص 
انحصارطلبي ه��اي امريكا داش��ت؛ رييس دولت 
دوازدهم ديروز و در پايان جلس��ه س��ران قوه، با 
اش��اره به اينكه قريب به اتفاق كش��ورها زير بار 
قان��ون داخلي امريكا نمي رون��د، گفت: در زمينه 
ان��رژي، حمل و نقل، كاالهاي اساس��ي و توليد، 
مشكلي براي كشور پيش نخواهد آمد و هميشه 
زماني پيروز شديم كه دولت و مردم در كنار هم 
بودند.  ب��ه گزارش پاد رييس جمه��وري با بيان 
اينكه »جلسه امروز سران سه قوه عمدتا راجع به 
مس��ائل جاري كشور و از جمله مسائل اقتصادي 
و تحريم ه��اي غيرقانوني بود كه امريكا به دنبال 
اجراي آنهاست«، افزود: خوش��بختانه در زمينه 
اقدام��ات غيرقانوني امريكا مس��ووالن محترم و 
دول��ت، تماس هاي خوبي با كش��ورهاي مختلف 
اروپايي، چين و روس��يه، كش��ورهاي همسايه و 
كشورهاي مهم آسيايي داشتند و قريب به اتفاق 
كشورها كه حفظ استقالل و حاكميت براي آنها 
مهم است، پاسخ شان مثبت است يعني مي گويند 

كه ما زير بار قانون داخلي امريكا نمي رويم. 
روحاني تصريح كرد: بسيار اميدواريم كه روند 

تعامل اقتصادي ايران با دنيا مثل گذش��ته ادامه 
پيدا كند و البته ما براي مواردي كه ممكن است 
دچار مشكل شويم، فكر و برنامه ريزي كرده ايم و 
در همين جلسه نيز در خصوص راهكارهايي كه 
با كمترين هزينه از اين مرحله عبور كنيم، بحث 

و گفت وگو كرديم.
 

 مردم نگران تامين نيازهاي اساسي نباشند
مهم ترين بخش از صحبت هاي رييس جمهوري، 
اظهاراتي ب��ود كه روحاني مس��تقيما خطاب به 
ايرانيان داش��ت؛ رييس جمه��ور خطاب به ملت 
ايران گفت: دولت براي تامين كاالهاي اساسي و 
ضروري مردم ارز الزم را مد نظر قرار داده و بانك 
مركزي بطور منظم اي��ن ارز را پرداخت مي كند 
در بخش دوم بين صادركنندگان، واردكنندگان 
و توليدكنن��دگان در اين س��امانه بانك مركزي 
تعاملي آغاز ش��ده ك��ه با تواف��ق، ارز را خريد و 
فروش مي كنن��د. در عين ح��ال دولت به مردم 
قول مي دهد كه در زمين��ه انرژي، حمل و نقل، 
كاالهاي اساس��ي و توليد، مش��كلي براي كشور 

پيش نخواهد آمد. 

او با اشاره به اينكه »ارز مورد نياز براي تامين 
م��واد اوليه و قطع��ات توليدكنن��دگان را تامين 
خواهيم كرد«، اظهارداش��ت: با شرايط امروز و با 
ممنوعي��ت واردات برخي كاالهاي غيرضروري و 
كاالهايي كه نمونه آنها در داخل توليد مي شود، 
فرصتي بس��يار مناس��ب براي توليدكنندگان و 
صادركنندگان داخلي ايجاد ش��ده اس��ت. امروز 
صادرات ش��رايط بهتري از گذشته دارد بنابراين 
از اين فرصت صادرات هم شركت ها و كارآفرينان 
و توليدكنن��دگان م��ا مي توانند اس��تفاده كنند. 
البته در م��واردي، با تخلف برخ��ي افراد مواجه 
هس��تيم. اكثريت قاطع تجار و توليدكنندگان ما 
در چارچوب قانون حرك��ت و به مقررات احترام 
مي گذارن��د و ش��رايط كش��ور را درك مي كنند 
ام��ا افرادي نيز هس��تند كه به قان��ون و مقررات 
توجه نمي كنند. داللي هايي كه نابس��امان است، 
قيمت ه��اي نامناس��بي كه به خري��داران عرضه 
مي كنند كه نادرس��ت اس��ت، در اين زمينه هم 
تصميم��ات خوبي بين دولت و قوه قضاييه اتخاذ 
ش��ده كه دولت بتواند تالش هاي بيش��تري را از 
طريق مقرراتي كه در اختيار وزارت دادگس��تري 

است انجام دهد و قوه قضاييه،  شعبه هاي خاصي 
را در تهران و اس��تان ها براي مب��ارزه با اينگونه 
مفاس��دي كه اين روزها در جامعه ما باب ش��ده، 
تشكيل دهد تا ما بتوانيم به اين پرونده ها خيلي 

سريع تر رسيدگي كنيم. 
رييس جمهور تصريح كرد: امروز در ش��رايطي 
هس��تيم كه امريكا بيش از همه در اين ماجراي 
تحريم من��زوي اس��ت. حاكمان ام��روز امريكا، 
ماجراجويان��ه و غيرقانوني نه تنه��ا با ملت ايران 
بلكه نس��بت ب��ه ملت هاي ديگر و حتي نس��بت 
به متحدان خودش��ان برخورد مي كنند و ش��ما 
مي بينيد كه مردم متحدترين كش��ور اروپايي با 
امريكا در اين سفر اخير ترامپ به انگلستان، چه 
واكنش��ي نش��ان دادند. برخورد مردم در لندن و 
ش��هرهاي ديگر، به گونه يي بود كه ناچار ش��دند 
مراس��م تش��ريفاتي اين س��فر را تغيي��ر دهند. 
بنابراي��ن ام��روز امري��كا در اف��كار عمومي دنيا 
من��زوي و در مي��ان مردم ايران نيز از هميش��ه 
منزوي تر است چرا كه طرح تحريم امريكا، عليه 
ملت ايران اس��ت. اگر اي��ن تحريم براي بخش و 
صنعت خاص��ي ب��ود، مي توانس��تند بهانه هايي 

بياورند و توجيهاتي انجام دهند اما اين تحريم ها، 
تحريمي عام و كور است كه بر مردم ايران فشار 
وارد مي ش��ود و بنابراين طرح آنها فشار به ملت 
ايران است همان گونه كه به ملت هاي ديگر فشار 
مي آورن��د. حاكمي��ت امروز واش��نگتن، بيش از 
هميشه در ميان مسلمانان و كشورهاي در حال 
توس��عه، منفور است و حتي در داخل امريكا هم 

با مشكالتي روبرو است. 
او اف��زود: ترديد نداريم ك��ه امريكا نمي تواند 
به مس��ير و سياس��تي كه امروز نسبت به ايران، 
منطقه، جهان اس��الم، قدرت ه��اي بزرگ دنيا و 
حت��ي متحدينش اعمال مي كن��د، ادامه دهد و 
مسيري كه جمهوري اسالمي ايران پيش گرفته 
يعني مسير استقامت، ايس��تادگي، برنامه ريزي، 
هماهنگ��ي ب��ا م��ردم و تعام��ل ب��ا دولت هاي 
دوس��ت در س��طح جهان، مي تواند اين توطئه ها 
را خنثي كن��د.  رييس جمهوري اظهار داش��ت: 
ام��روز ما قوي تر از ديروز مي توانيم با توطئه هاي 
دش��منانمان مقابل��ه كرده و مس��يرمان را ادامه 
دهيم و مردم مطمئن باش��ند گرچه فش��ارهايي 
خواه��د بود، ام��ا مي توانيم زندگي م��ردم را در 
كش��ور با حماي��ت مردم اداره و از مش��كالت به 

خوبي عبور كنيم. 

 اشتغال در راس برنامه ريزي ها
روحاني همچنين به موضوع طرح هاي اشتغالزا 
در كش��ور اش��اره كرد و ب��ا تاكيد بر ت��داوم اين 
طرح ها گفت: ما بحث اشتغال را به ويژه در زمينه 
صنعت س��اختمان، خودروهاي فرسوده و اشتغال 
روس��تاييان، بطور جد دنب��ال مي كنيم و باوجود 
فشارهاي امريكا امس��ال شاهد يك تحول مثبت 

در زمينه اشتغال خواهيم بود. 
رييس جمهور افزود: همچنين دولت درخصوص 
كمك ب��ه اقش��ار كم درآمد و مس��تضعف جامعه 
و كاس��تن از مش��كالت آنان، طرح هاي��ي دارد. ما 
برگزاري اين جلس��ات هماهنگي س��ه ق��وه را در 
كنار جلس��ات هماهنگي اقتص��ادي قوا، براي حل 
مش��كالت كشور ادامه مي دهيم تا ان  شاء اهلل مردم 
ما با مش��كالت و فشار كمتر بتوانند در اين مبارزه 
بسيار مهمي كه عليه بدخواهان دارد، به موفقيت و 
پيروزي دست يابند. او همچنين در اين گفت وگو به 
موضوع نقدينگي در كشور اشاره كرد و گفت: يكي 
از نكاتي كه در جلس��ه امروز بحث كرديم موضوع 
نقدينگي، منشأ و راه هاي جلوگيري از اضافه شدن 

آن و هدايت اين نقدينگي در مسير توليد بود. 
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چهرهها

ي��ك عض��و كميس��يون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي گفت كه در 
صورت عدم انتش��ار فهرست ارزبگيران 
دولتي، مجلس و دستگاه هاي نظارتي به 
اين موض��وع ورود خواهند كرد.  احمد 
اناركي محم��دي در گفت وگو با ايس��نا 
اظهار كرد: اگر س��امانه مشخصي براي 
ثبت فهرس��ت اس��امي ارزبگيران دولتي وجود داشت و اين كار به 
درستي پيش مي رفت، معضالت بعدي به وجود نمي آمد.  وي افزود: 
درحال حاضر آنچه روشن است اينكه عده يي ارز دولتي را گرفتند يا 
كاالي مربوطه وارد نكردند يا اينكه كاالي خود را به قيمت ارز آزاد 
در بازار فروختند اما اينكه چرا هنوز همه اس��امي ارزبگيران دولتي 
اعالم نش��ده به اين دليل است كه بخشي از اين ارز، ارز تخصيصي 
بوده و هنوز كااليي با آن خريداري نشده يا وارد كشور نشده است. 
او ادامه داد: قطعا كساني در اين ماجرا بوده اند كه از رانت استفاده 
كرده اند يا كوتاهي هايي داشتند و حاال مي خواهند وقت بگذارند اما 
قرار نيست كسي بتواند جلو انتشار اين اسامي را بگيرد و به هر حال 
اين افراد بايد پاس��خگوي تخلفاتشان باشند.  اناركي اضافه كرد: در 
صورتي كه كس��اني بخواهند در مسير انتشار اين فهرست ممانعت 

به عمل بياورند، مجلس و دستگاه هاي نظارتي وارد خواهند شد.

 احتمال ورود مجلس به موضوع 
عدم انتشار فهرست ارزبگيران

عضو كميسيون شوراهاي مجلس با 
اشاره به اهميت افزايش تعداد نمايندگان 
مجلس براي برقراري عدالت از پيگيري 
اين طرح در كميسيون شوراها خبر داد.  
محمد محمودي شاه  نشين در گفت وگو 
با خانه ملت با اش��اره به طرح افزايش 
تعداد نمايندگان كه گفته مي ش��د به 
خاطر بار مالي براي دولت مس��كوت مانده اس��ت، گفت: اين طرح 
مسكوت نمانده و كميسيون شوراها و امور داخلي كشور همچنان 
درحال پيگيري اس��ت. دولت به خاطر ب��ار مالي ايراداتي به طرح 
مجلس گرفت اما قرار ش��د طي جلسه يي با نماينده دولت ايرادات 
برطرف شده و بعد از تصويب در كميسيون براي بررسي به صحن 
ارس��ال ش��ود.  او در ادامه با بيان اينكه دولت به طور كلي با طرح 
مجلس مش��كلي ندارد، عنوان كرد: عدالت اجتماعي از اوليه ترين 
حقوق مردم است كه در بحث توزيع نمايندگان نيز بايد اين موضوع 
را داشته باشيم.  محمودي شاه نشين در ادامه تصريح كرد: درحال 
حاضر اس��تاني داريم كه 5 شهرس��تان دارد اما تنها يك نماينده 
مجلس دارد و در يك اس��تان يك شهرس��تان 125هزار نفري نيز 
يك نماينده دارد يا در برخي موارد دو شهرستان بزرگ با 200هزار 
نفر جمعيت دو نماينده دارد كه اين موضوع به دور از عدالت است. 

آخرين وضعيت افزايش تعداد نمايندگان مجلس 
از زبان »شاه  نشين«

معاون حقوقي رييس جمهور گفت: 
ترجيح  ما اين اس��ت در راستاي اليحه 
شفافيت از يك فرد در چند مسووليت 
اس��تفاده نكنيم. به گزارش ايسنا، لعيا 
جنيدي در جلسه ش��وراي هماهنگي 
امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي كشور 
اظهار كرد: براي توس��عه نظام حقوقي 
بايد بدانيم خود مفهوم توسعه چيست؟ آيا فقط هنجارهاست؟ آيا 
نهاد ها مطرح اس��ت؟ آيا عالوه بر آنها افراد را هم در نظر بگيريم؟ 
هر سه اين موضوعات در امور حقوقي اهميت بااليي دارد.  معاون 
حقوقي يادآور ش��د: قطب نماي همه هنجارها و ساختارها را بايد 
مش��خص مي كرديم و بر سر آن خيلي بحث كرديم. براي مفهوم 
ش��فافيت فكر كرديم كه معاونت حقوقي خودش يك آزمايشگاه 
اس��ت و مي شود، شاخص هاي شفافيت را در اينجا جدي بگيريم.  
او ادامه داد: يكي از اين موضوعات تعارض منافع اس��ت كه ما به 
صورت اليح��ه به دولت داديم و قرار اس��ت به مجلس برود. فكر 
كرديم چرا پيش��اپيش اين اليحه را به عنوان بخشنامه دروني در 
معاونت حقوقي اجرا نكني��م؟ او ادامه داد: اين همه نيروي جوان 
تحصيلكرده داريم، اين نيروها بايد آموزش ببينند، مشاركت كنند 

و در امور كشور حضور داشته باشند.

 از يك فرد در چند مسووليت
استفاده نشود

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي ديروز در نشست خبري 
ب��ا بيان اينكه »تجس��م و قدرت يافتن 
مردم در نهاد بس��يج و سپاه تلقي پيدا 
مي كن��د«، خاطرنش��ان كرد: بس��يج 
سنگرنش��ين خط مقدم انقالب است و 
فلسفه وجودي سپاه نيز دفاع همه جانبه 
در همه عرصه هاي انقالب و از دستاوردهاي آن است به همين دليل 
است كه دشمنان، سپاه را خطري براي خود تلقي مي كنند. عبداهلل 
حاج صادقي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به پرسش ايسنا 
درباره اعالم حمايت فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران از اظهارات 
رييس جمهوري درباره ص��دور نفت ايران از تنگه هرمز اظهار كرد: 
هرگاه مس��ووالن در انجام ماموريت هاي خود در جهت خدمت به 
مردم و تحقق اهداف نظام گام بردارند، س��پاه پاسداران حامي آنها 
خواه��د بود. در مواضعي كه اخيرا از س��وي رييس جمهوري اعالم 
ش��د، ايستادگي و مقاومت وجود داشت و گفتمان مقاومتي كه در 
مواضع ايشان در برابر جبهه استكبار قرار داشت، خوشحال كننده و 
عزت بخش بود و چون در راستاي تحقق گفتمان رهبري و منويات 
نظام اسالمي بود، از سوي سپاه پاسداران مورد حمايت قرار گرفت و 
اگر اين روند ادامه پيدا كند باز هم از سوي سپاه حمايت خواهد شد. 

 ورود سپاه به جناح بندي هاي داخلي
حرام است
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3 كالن
 ريشه هاي فساد

شكل اول، شكل دوم
فراز جبلي| مشاور سردبير|

داستان هاي زيادي از نحوه قدرت گيري مافيا در دهه 
1920 امريكا گفته مي ش��ود. ممنوعيت برخي كاالهاي 
خاص  در آن دوران باعث شد كه بسياري از خرده فروشان 
عمال به شبكه توزيع محصوالت قاچاق بپيوندند و سپس 
مافيا موفق شد كه شبكه يي گسترده و غيرقابل مهار براي 
واردات اي��ن نوع كاالها از كانادا به امريكا ايجاد كند. آثار 
اين سياس��ت ها تا دهه ها در امريكا وجود داشت و زماني 
كه امريكا تالش كرد، سيستم مالياتي خود را اصالح كند 
موفق به ريش��ه كن كردن بخش مهم��ي از مافيا در اين 
كشور شد هرچند مافيا نيز با شرايط جديد خود را وفق 

داد و در پوشش قانوني به فعاليت ادامه داد. 
افس��انه هاي زيادي درباره اين دوران گفته مي ش��ود. 
مثال داستان به قدرت گرفتن آل كاپون و پديده پولشويي 
در اي��ن دوران رخ داد. مي گوين��د آل كاپون پول فروش 
 )laundry( كاالي قاچاق خود را ميان خشكشويي هايي
كه داش��ت توزيع مي ك��رد و از اين طري��ق پول كثيف 
وارد جامعه مي ش��د و رد آن از بي��ن مي رفت. بر همين 
اساس پولشويي را Money laundering مي گويند. 
همچنين داس��تان زندگي خرده پاياني كه در 17 ژانويه 
1920 پس از دو س��ال صحبت هاي ضد و نقيض درباره 
اصالحيه هجدهم قانون اساس��ي اي��االت متحده امريكا 
عمال كس��ب و كار خود را بر باد رفته مي ديدند به ناگاه 
با سودهاي كالن ناش��ي از فروش كاالهاي انبار شده به 
چندين برابر قيمت خريد روبه رو ش��دند و همين مساله 
باعث سودهاي هنگفتي شد كه براي 13 سال در امريكا 
به جيب اين افراد واريز مي شد و مقدمات مشكالت جدي 

در ساختار اقتصادي امريكا را ايجاد كرد. 
مثال ممنوع كردن فروش مشروبات الكلي در امريكا 
يكي از معروف ترين مثال ها براي قانوني است كه قصد آن 
به ظاهر درست بود، اما عدم شناخت صحيح وضعيت آن 
باعث شد كه آثار مخرب آن عمال چندين برابر فوايد آن 
شود. شكل گيري مافياي قاچاق نخستين و روشن ترين 
اثر اين تصميم نسنجيده بود. اما بعضي تحليلگران مساله 
ش��كل گيري فس��اد بر اثر يك قان��ون را كمي عميق تر 
مي دانن��د. ديدگاه كلي اين اس��ت كه يك تصميم غلط 
باعث فساد مي شود، اما گروهي معتقد هستند كه اصوال 
تصميم اش��تباه به اين دليل اتخاذ مي شود كه قرار است 

فسادي تحت لواي آن صورت گيرد. 
بيايي��د به مثالي عيني ك��ه امروز بس��يار درباره آن 
صحبت مي ش��ود، بپردازيم. بازار خودرو وارداتي در ايران 
به شكل طبيعي در حال فعاليت بود. شايد اين بازار كارا 
نب��ود و ايرادات جدي ب��ه آن وارد بود اما به هر حال اين 
بازار طبيعي بود. به ناگاه ثبت سفارش خودروها متوقف 
ش��د و داليلي همچون اصالح س��اختار تعرفه يي مطرح 
ش��د. چند ماه ممنوعيت كم كم شايعاتي مبني بر ثبت 
س��فارش غيرقانوني و باز شدن س��ايت در نيمه شب را 
مطرح مي كرد. حتي تشكل واردكنندگان خودرو در اين 
خصوص هش��دار داد اما دولت به صراحت اعالم مي كرد 
چنين مساله يي غيرممكن است. زمستان 96 بحث تغيير 
تعرفه خودرو مطرح شد و افزايش تعرفه ها باعث افزايش 
قيمت خودرو ش��د و اعتراض واردكنندگان خودرو باعث 
توقف دستورالعمل توسط ديوان عدالت شد. بعد از چند 
ماه هم به دليل مسائل ارزي عمال واردات خودرو ممنوع 
شد تا شاهد گران شدن بيش از پيش خودروها باشيم. در 
چنين شرايطي مشخص شد كه آن شايعه قديمي مبني 
بر ثبت س��فارش غيرقانوني درس��ت بوده است و حتي 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اعالم كرد كه بخش��ي 
از كاركنان همي��ن وزارتخانه درگير اين مس��اله بودند. 
رييس جمهور دس��تور ويژه داد و گفته مي ش��ود ليست 

متخلفان به قوه قضاييه ارائه شده است. 
اما سوال اساسي همچنان پابرجاست؛ قانون و مقررات 
اشتباه باعث فساد ش��د يا چون قرار بود فسادي صورت 
گي��رد، مق��ررات اش��تباه را به تصويب رس��اندند. فرض 
هميش��ه بر حالت اول اس��ت اما گاهي به قدري س��ير 
وقايع و هم��كاري ميان كارمند دول��ت متخلف و فعال 
اقتصادي فاس��د سريع است كه ش��ك درباره حالت دوم 
شكل مي گيرد. در حالت اول دولت و دستگاه هاي اجرايي 
قابليت اصالح خود را دارند اما در حالت دوم نياز به ورود 
دس��تگاه هاي نظارتي مانند مجلس كامال مشهود است. 
شايد به همين دليل باشد كه در چند هفته اخير ليست 
افرادي به صورت رسمي و قانوني واردات داشتند، منتشر 
شد اما با وجود تمام فشارها و نامه رييس جمهور هنوز از 
متهمان واردات خودرو به صورت غيرمجاز خبري نيست. 

نحوه ارزش گذاري پارچه  
وارداتي تعيين شد

مدي��ركل دفت��ر بررس��ي و تعيي��ن ارزش و تعرفه در 
بخش��نامه يي ب��ه گمركات اجرايي سراس��ر كش��ور نحوه 
ارزش گذاري پارچه هاي وارداتي بر اساس نوع جنس، بافت، 

گرماژ در سيستم تعيين ارزش )TSC( را اعالم كرد. 
در بخشنامه خداكرم اسكندري آمده است: نظر به 
اينكه ارزش كليه پارچه ها كه در فصول 50 تا 60 كتاب 
مقررات صادرات و واردات طبقه بندي مي شود، بر اساس 
نوع جنس، بافت، گراماژ و... در سيس��تم تعيين ارزش 
)TSC( به ثبت رسيده است لذا مقتضي است، دستور 
فرماييد در زمان رسيدگي به ارزش كاال و نيز اظهار نظر 

موسسات استاندارد موارد ذيل رعايت شود: 
- پارچه ه��ا باي��د ضم��ن تعيين ماهيت توس��ط 
آزمايشگاه هاي استاندارد دقيقا نوع جنس، نوع بافت، 
گرم��اژ، ع��رض و همچنين درصد نخ ب��ه  كار رفته و 

كاربرد مشخص شود. 
-در صورت��ي كه فاكتورها از چند رديف تش��كيل 
ش��ده اند بايد دقيقا نظرات آزمايشگاه هاي استاندارد 
به تفكيك رديف هاي فاكتور باشد، مشخص شود هر 
رديف از نظرات آزمايش��گاه مربوط به كدام رديف از 
فاكتور اس��ت. سپس با توجه به تعرفه مشخص شده 
بر اس��اس ارزش هاي ثبت شده در سامانه جامع امور 

گمركي )TSC( ارزش ها تعيين شود. 
 مس��ووليت حس��ن اجراي مفاد اين دستورالعمل

ب��ه عهده مدي��ران و معاون��ان فني و ام��ور گمركي 
گمركات كشور است. 

سرمقاله

خبر

معاون اقتصادي بانك مركزي در فصلنامه »روند«: 

راه سخت حفظ دستاورد تورمي
گروه اقتصاد كالن|

پيمان قرباني، معاون اقتص��ادي بانك مركزي در 
س��رمقاله فصلنام��ه »روند« اعالم ك��رده كه افزايش 
نوس��انات نرخ ارز و تحريك انتظ��ارات تورمي از اين 
محل، حفظ تورم تك رقمي در سال جاري را با مشكل 
مواجه خواهد كرد. براساس تحليل هاي ارائه شده در 
اين گزارش با توجه به پتانس��يل تخليه آثار انبساطي 
رشد نقدينگي بر نرخ تورم در سال 1397و سال هاي 
پس از آن، صيانت از مهم ترين دستاوردهاي اقتصادي 
دول��ت و تداوم اولويت هاي مقابله ب��ا تورم در اولويت 
قرار داش��ته و انتظار مي رود با اصالحات س��اختاري 
نظام بانكي و اتخاذ رويكردهاي انضباط گرايانه از سوي 
مجموعه سياست گذاري كش��ور، زمينه پايداري نرخ 

تورم تك رقمي فراهم شود. 
به گزارش»تعادل« بانك مركزي بعد از تاخيري چند 
ماهه تصميم گرفت كه تمام وظايف آماري خود را به طور 
دفعه يي انجام و طي دو روز به صورت كامل منتشر كند. 
روز جمعه حساب هاي ملي در قالب نماگرهاي اقتصادي 
و گزيده آمارهاي اقتصادي كه برخي شاخص هاي پولي 
و مالي را پوشش مي دهد، منتشر كرد. اين آمارها هنوز 
به س��ال 97 نرسيده اند و تنها ش��اخص هاي سال 96 
را دربرگرفته اس��ت. روز گذشته هم اين نهاد فصلنامه 
روند كه به تحليل و تفس��ير روندهاي اقتصادي كشور 
مي پردازد را منتشر كرد. پيمان قرباني، معاون اقتصادي 
بان��ك مركزي در قامت س��رمقاله نويس اين سلس��له 
انتشاراتي هم وقايع سال 96را مدنظر تحليل خود قرار 
داده اما در جايي از آن روند نرخ تورم در سال 97 را نيز 

پيش بيني كرده است. 
در تحلي��ل س��رمقاله نويس ك��ه مي ت��وان آن را 
ب��ه عنوان موض��ع و نگاه يك��ي از مس��ووالن اصلي 
سياست هاي تورمي كشور به حساب آورد به افزايش 
نااطميناني درخصوص خروج اياالت متحده امريكا از 
برجام و به دنبال آن احتمال كاهش درآمدهاي ارزي 
حاصل از صادرات نفتي و بازگش��ت تحريم ها اش��اره 
شده كه به نوشته وي باعث خواهد شد، روند افزايش 

ن��رخ ارز در فصل چهارم س��ال 1396 نيز تداوم يابد؛ 
موضوعي كه همراه با ديگر عوامل ثبات زداي موجود 
مي تواند حفظ تورم تك رقمي را در سال 97 با مشكل 

جدي مواجه كند. 

 پيش  بيني هاي اوليه نهادهاي رسمي
رون��د افزايش قيمت ها اكن��ون در دو ماه اخير به 
يكي از اصلي ترين موضوعات افكار عمومي و مسووالن 
دولتي بدل ش��ده است. اين افزايش ها به گونه يي بود 
كه در ماه خرداد تورم ماهانه به باالي 4درصد رس��يد 
كه در نوع خود ركوردي كم نظير در افزايش قيمت ها 
محسوب مي شود. با اين حال هنوز در ابتداي سال 97 
قرار داريم و بس��ياري از پيش بيني هاي اوليه ممكن 
است به دليل تشديد نوسانات اخير نسبت به تجديد 

نظر برآوردهاي خود اقداماتي صورت دهند. 
البته بس��ياري از اين پيش بيني هاي اوليه افزايش 
تورم در س��ال 97را قطعي مي دانس��تند اما ارقام آنها 
به س��طوحي پايين تري از آنچه كه تورم ماهانه نشان 
مي دهد، اشاره دارد. صندوق بين المللي پول در آخرين 
گزارش خود)حدود 2ماه پيش منتشر شد( از سلسله 
گزارش هاي موسوم به چشم انداز اقتصادي خاورميانه 
پيش بيني كرد، رشد اقتصادي ايران در سال جاري به 

4درصد و نرخ تورم به 12.1درصد برسد. 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس نيز اواخر س��ال 96 
گزارش��ي را منتش��ر كرد كه در آن به بررسي اليحه 
بودج��ه س��ال 97 پرداخت��ه ب��ود. در اي��ن گزارش 
پيش بيني شده بودف رش��د اقتصادي در پايان سال 
97 در محدوده 3درصد محقق ش��ود كه علت آن را 
هم عواملي مثل خشكسالي و كاهش سرمايه گذاري 
دانس��ته بود. همين گزارش تسلط سياست هاي مالي 
بر سياست هاي پولي را عاملي مي دانست براي اينكه 
نرخ تورم به 11.5درصد برسد. پيش بيني اين گزارش 
حاكي از اين اس��ت كه اگر قيم��ت حامل هاي انرژي 
افزوده ش��ود، نرخ تورم به 14درصد برسد. همچنين 
براس��اس اين گزارش، بودجه ريزي انقباضي سال 97 

شرايط توليد را به درستي مد نظر نداده و اين بخش 
تغيير خاصي نخواهد داشت و دولت با كسري بودجه 
هم مواجه خواهد شد درحالي كه نرخ ارز نيز 8 درصد 
رشد  )نسبت به قيمت در س��ال 96( را تجربه خواهد 
كرد و به محدوده 4450تومان مي رس��د. نرخ س��ود 
بانكي هم براساس اين گزارش حالتي چسبنده و رو به 

كاهش را نشان خواهد داد. 
دولت چند س��الي اس��ت كه با كاه��ش درآمدها 
مواجه ش��ده و به سمت استقراض از بخش خصوصي 
به ش��كل فروش اوراق تعهدزا پيش رفته اس��ت. اما 
نرخ باالي س��ود آنها س��هم مصارف دولت در تملك 
دارايي هاي مالي را افزايش داده كه به افزايش كسري 
بودجه در هر س��ال منجر شده اس��ت. يكي از نقاط 
ضعف در بودجه 97 رويكرد انقباضي آن اس��ت. اين 
رون��د در بودجه مربوط به بخش عمراني آن ش��كل 
برجس��ته يي دارد به طوري كه بودجه بخش عمراني 
97 نس��بت به سال قبل خود نس��بت به قيمت هاي 
جاري و قيمت هاي ثابت رشد منفي را تجربه مي كند. 

 تشريح سياست بانك مركزي 
س��رمقاله فصلنامه روند در زمينه سياس��ت هاي 
بانك مركزي در كنترل تورم مي نويسد: در سال هاي 
اخي��ر بانك مركزي با توجه به عوامل موثر در كنترل 
ت��ورم نظير مه��ار انتظارات تورمي و ايج��اد ثبات در 
بازار ارز توانس��ته به دستاوردهاي قابل توجهي دست 
يابد؛ س��ال 1396 ني��ز همانند س��ال 1395 با تورم 
تك رقمي پايان يافت. دس��تيابي به تورم تك رقمي 
در دو س��ال متوالي در 4دهه گذش��ته بي سابقه بوده 
كه نش��ان دهنده عزم جدي بانك مركزي و دولت در 
كنترل تورم و حفظ آن در محدوده تك رقمي است. 
در س��ال 1396 تورم تك رقمي درحالي محقق شد 
كه در نيمه دوم س��ال بازار ارز با نوساناتي همراه شد. 
در فصل س��وم سال 1396 روند افزايش مقطعي نرخ 
ارز همچون سال هاي پيشين به دليل افزايش تقاضاي 
فصلي شكل گرفت؛ اما افزايش نااطميناني درخصوص 

خ��روج اياالت متحده امري��كا از برجام و به دنبال آن 
احتمال كاهش درآمده��اي ارزي حاصل از صادرات 
نفتي و بازگشت تحريم ها باعث شد، روند افزايش نرخ 
ارز در فصل چهارم سال 1396 نيز تداوم يابد. در كنار 
دستاوردهاي تورمي، رشد اقتصادي كشور كه از فصل 
چهارم س��ال 1394 آغاز شده بود در فصل سوم سال 

1396 نيز تداوم يافت. 
 اين گزارش معتقد است كه با وجود بروز التهابات 
ارزي در ماه ه��اي پاياني س��ال 1396 نرخ تورم تك 
رقمي براي دومين سال پياپي در اين سال نيز محقق 
ش��د. هر چند كه افزايش نوسانات نرخ ارز و تحريك 
انتظارات تورمي از اين محل، حفظ تورم تك رقمي در 
سال 1397 را با مشكل مواجه خواهد كرد ولي صيانت 
از دس��تاوردهاي به دست آمده در زمينه كنترل نرخ 
تورم در ميان مدت و بلندمدت مستلزم رعايت انضباط 
مالي و پولي و كنترل رش��د نقدينگي خواهد بود كه 
بايد مورد توجه سياست گذاران و برنامه ريزان اقتصادي 

كشور قرار گيرد. 
مطابق اين گزارش با وجود گش��ايش هاي صورت 
گرفت��ه در حوزه تامين مال��ي فعاليت  هاي توليدي و 
اس��تمرار رش��د اقتصادي در 9ماهه نخس��ت 1396 
الزم اس��ت به اين نكته اشاره شود كه موضوع بهبود 
فضاي كس��ب وكار و رف��ع موانع پيش روي توليد در 

كش��ور از اهميت بسزايي برخوردار است. آنچه مسلم 
اس��ت چنانچه راهكار رفع مشكالت ساختاري توليد 
صرف��ا به ابزارهاي تامين مال��ي و تزريق نقدينگي به 
واحده��اي تولي��دي موكول ش��ود و در عمل راهكار 
حل اي��ن معضالت به صورت اساس��ي و جامع مورد 
توجه قرار نگي��رد، تزريق نقدينگي به مثابه راهكاري 
كوتاه م��دت در به تعويق انداختن مش��كالت بنگاه ها 
ب��وده و به دليل تداوم و بروز اين مش��كالت بار ديگر 
شاهد بازگشت چالش كمبود نقدينگي در واحدهاي 
توليدي با حجمي وس��يع تر خواهي��م بود. همچنين 
نبود تع��ادل در س��اختار مالي بانك ها ش��امل نبود 
تع��ادل ترازنامه)دارايي ه��ا و بدهي ه��ا(، نبود تعادل 
درآمد- هزينه)منابع و مصارف( و نبود تعادل جريان 
نق��دي)ورود و خروج وجه نقد( موجب ش��ده، بدهي 
بانك ها به بانك مركزي به عنوان عامل مس��لط رشد 
پايه پولي در سال هاي اخير باشد. با توجه به پتانسيل 
تخليه آثار انبس��اطي رش��د نقدينگي بر نرخ تورم در 
سال 1397و سال هاي پس از آن صيانت از مهم ترين 
دس��تاورد اقتصادي دولت و تداوم اولويت هاي مقابله 
ب��ا ت��ورم در اولويت قرار داش��ته و انتظ��ار مي رود با 
اصالحات س��اختاري نظام بانكي و اتخاذ رويكردهاي 
انضباط گرايانه از سوي مجموعه سياست گذاري كشور 

زمينه پايداري نرخ تورم تك رقمي فراهم شود. 

اموال مازاد دولت در بورس واگذار مي شود

پرهيز از تولد خصولتي  ديگر!
گروه كالن| امير عباس آذرمند|

دول��ت به تازگ��ي از 12 بس��ته  مقابله ب��ا آثار 
تحريم ها رونمايي كرده. 12بسته يي كه مشكالت 
بخش ه��اي مختلف و راه ه��اي مقاومت اقتصاد در 
مقابل تحريم ها را نشان مي دهد. در يكي از اين 12 
بسته تاكيد ش��ده تا دولت با فروش اموال و سهام 
م��ازاد خود  از حجم خ��ود بكاهد. هر چند كوچك 
شدن دولت معموال مورد استقبال كارشناسان است 
ولي تجربه خصوصي سازي و ايجاد بخشي رانت جو 
در اقتصاد كشور سبب شده تا هر اقدامي كه دولت 
در اين زمينه انجام مي دهد با خود خاطراتي از يك 
شكس��ت را به ياد آورد. اكن��ون كه بحث واگذاري 
اموال دولتي مطرح ش��ده، جاي طرح اين س��وال 
وجود دارد كه آيا بار ديگر تجربه خصوصي س��ازي 
تك��رار خواهد ش��د؟ البته با توجه ب��ه اينكه هنوز 
كم و كيف اين طرح مش��خص نيس��ت، نمي توان 
خيلي دقيق به بررس��ي و تحليل آن پرداخت ولي 
مي ت��وان خطرات نامناس��ب اين طرح را بررس��ي 
كرد. پيش  از آنكه چيزي ش��بيه ب��ه آنچه اكنون 
ش��ركت هاي »خصولتي« مي شناس��يم به عنوان 
نتيجه جبران ناپذير اجراي نادرس��ت يك سياست 

گريبان اقتصاد را بگيرد. 
به گ��زارش »تع��ادل« روز جمع��ه محمدباقر 
نوبخ��ت در نامه يي به رييس جمهور از 12بس��ته 
مقابله با آثار تحريم ها رونمايي كرد. هر چند هنوز 
جزئياتي درباره اين بسته منتشر نشده ولي بندهاي 
آن به صورت تيتر وار اعالم ش��ده است. در جريان 
معرفي اين بس��ته ها بازار سرمايه به عنوان يكي از 
بخش هايي كه مي تواند با آثار سوء تحريم ها مقابله 
كند، معرفي ش��ده است. از سوي ديگر با توجه به 
حجم باالي اموال دولت، در اين بس��ته ها پيشنهاد 
شده كه دولت در راستاي كم كردن از بار اين بخش 

و سپردن بيشتر آنها به مردم اقدام كند. 
هنوز مشخص نيست كه دولت دقيقا چگونه قرار 
اس��ت اموال دولتي را از طريق بازار سرمايه واگذار 
كند ب��ا اين حال درهمين رابط��ه مدير نظارت بر 
بورس هاي س��ازمان بورس توضيحاتي را ارائه داده 

است كه مي توانيد آن را در صفحه 5 بخوانيد. 
همچنين خزانه دار كش��ور مدتي قبل در رابطه 
با حجم اموال دولت به »تعادل« گفته بود: مجموع 
اموال حدود دولت 3000 هزار ميليارد تومان ارزش 
دارد. اين حجم از اموال چندان هم كه بايد و شايد 
مورد اس��تفاده هدفمند و مولد قرار نمي گيرند. به 
گفته محس��ن برزوزاده  مديركل خزانه كشور بايد 
 تعيين تكليف ش��وند. وي در اين باره گفته است: 
»دولت دارايي هاي ارزشمندي دارد ولي اكنون اين 

بحث وجود دارد كه چطور مي تواند اين دارايي ها را 
مولد كند؟ براي اس��تفاده از اين دارايي ها و همان 
مولد كردن آنها بايد الزامات قانوني آن لحاظ شود. 
به اين ترتيب كه مش��خص ش��ود چه كساني حق 
دارن��د اموال دولت را به عن��وان هزينه اجاره ثبت 
كنند تا بتوانند در راس��تاي بودجه ريزي مبتني بر 
عملكرد، قيمت تمام شده فعاليت ها را ارائه كنند. 
بسياري از اموال دولت بايد واگذار شوند، اجاره داده 
شود و...« طبق گفته برزوزاده تعيين تكليف اموال 
دولتي منتظر فراهم ش��دن بسترهاي حقوقي آن 
اس��ت. هر چند كماكان مشخص نيست كه دولت 
چه ميزان از اموال و س��هام خود را مازاد مي داند و 
چه ميزاني را مي خواهد واگذار كند، اما مش��خص 
است كه تصميم دارد بخش قابل توجهي از 3000 
هزار ميليارد اموال خود را واگذار كند. واگذاري هايي 
ك��ه هنوز س��ازو كار آن مش��خص نش��ده ولي در 
بسياري بيم آن را ايجاد كرده است كه به سرنوشت 
محتوم شركت هاي دولتي واگذار شده دچار شود. 

يكي از انتقاداتي كه در زمان خصوصي سازي ها 
انجام مي شد، واگذاري بنگاه ها به افراد نامرتبط بود 
كه موجب از بين رفتن توليد و ورشكستگي يا تغيير 

كاربري مي ش��د. به گمان برخي، دليل اين مهم از 
يكسو به نحوه و روش واگذاري ها بر مي گردد كه به 
ايجاد رانت و اليه يي به نام خصولتي ها منجر ش��د. 
از سوي ديگر نيز بخش خصوصي كشور بيشتر به 
فعاليت ه��اي تجاري و مالي تمايل دارد و در توليد 
چندان فعال نيس��تند. همين مس��اله مي تواند در 
قبال خريد اموال مازاد دولت هم مطرح شود. مساله 
اين اس��ت كه اين اموال قرار نيست صرفا فروخته 
شوند، بلكه بايد در جهت بهبود اقتصاد كشور به كار 
گرفته شود ولي اين مساله زماني عملي مي شود كه 
واگذاري به افراد شايسته صورت گيرد. سازوكاري 
كه دولت براي واگذاري ها به كار بس��ته طبق آنچه 
اعالم كرده از طريق بازار سرمايه عمل خواهد كرد. 
موضوعي كه به زعم كارشناسان مي تواند در ارتقاي 
شفافيت موثر باش��د با اين حال هنوز جزييات آن 
دقيق مشخص نيست هر چند ارائه اموال دولت در 

بازار سرمايه هم با انتقاداتي رو به رو است. 

 واگذاري در شرايط ركود
در اين باره سيد حميد ميرمعيني، كارشناس 
بازار س��رمايه به تعادل گفته است: » هنوز كم و 

كيف اين بحث اعالم نشده و طبعا نمي توان ابعاد 
آن را به طور كامل مورد بررسي قرار دارد. ولي به 
هر حال واضح است كه وضعيت اقتصادي كشور 
به گونه يي اس��ت ك��ه ابتدايي ترين نياز آن فعال 
رونق اقتصادي است. چنان چه شرايط براي رشد 
و رونق آماده نباشد، دارايي هاي عرضه شده چه 
از س��وي دولت و چه از سوي هر بخش ديگري 
هم كه باشد، نمي تواند با تقاضاي چنداني مواجه 

شود.«
او افزود: »اگر دولت قصد داش��ته باشد چوب 
ح��راج ب��ه اموالش بزن��د، بحث ديگري اس��ت و 
احتماال با تقاضا مواجه مي ش��ود اما تجربه نشان 
داده اقداماتي از اين دس��ت فضا را غير ش��فاف تر 
و رانتي تر مي كند كه س��رانجامش قطعا بس��يار 
مالل آور اس��ت. هدف نهايي دول��ت از اين طرح 
احتم��اال كاهش حج��م خودش و ت��الش براي 
دخيل ك��ردن بخش خصوص��ي در فعاليت هاي 
اقتصادي است كه هر چند اقدام خوبي است ولي 
زمينه هاي آن فراهم نيست. در اين شرايط اجراي 
طرح هايي از اين دست به نظر من نتيجه چنداني 
ن��دارد و اجراي آن ه��م تنها براي انجام بس��ته 

اقتصادي اس��ت.«به گفته اين كارش��ناس بورس 
فلسفه وجودي نوشتن بسته براي اقتصادي از بين 
بردن فوري يك بن بس��ت اس��ت. وي ادامه داد: 
» اكنون مس��اله اصلي كشور بحث هاي مهم تري 
چ��ون آرامش ب��ازار ارز، هدايت جريان نقدينگي 
به سمت فعاليت هاي توليد، اميدوار كردن مردم 
براي آينده و اش��تغال اس��ت و متناسب با اينها 
تحري��ك  تقاضا هم كمك كننده خواهد بود. حال 
به نظر نمي رس��د اين طرح بتواند با چند صندوق 
س��رمايه گذاري اهدافش را عمل��ي كند. واقعيت 
اين اس��ت كه پتانسيل بازار س��رمايه در ايران به 

اندازه يي نيست كه چنين كاري را انجام دهد.«
ميرمعيني گفت: »اين ميان كيفيت دارايي ها 
ك��ه قرار اس��ت واگذار ش��وند و رويه يي كه اين 
مه��م را عملي مي كن��د نيز مهم اس��ت. با اين 
وجود مي ت��وان ادعا كرد اس��تفاده از روش هاي 
قبل��ي، يعني ايجاد يك س��ازمان ب��راي اجراي 
اين سياست ها قطعا موفق نخواهد بود. دولت ها 
همواره براي اجراي هر سياس��تي يك س��ازمان 
جديد تش��كيل دادند كه نهايتا به بزرگ ش��دن 
 دول��ت انجاميد. همچني��ن اجراي بس��ته هاي 
غير كارشناس��ي تبديل به پاش��نه آشيل دولت 
ش��دند. مثال اكنون س��ازمان عري��ض و طويلي 
با عنوان س��ازمان خصوصي س��ازي داريم و اين 
س��ازمان هم از انجام وظايفش ناتوان است.«وي 
با اشاره به وجود س��ازمان هاي متنوع تخصصي 
گفت: »بدون يك سازمان هماهنگ كننده ميان 
دس��تگاهي نتايج مثبتي به همراه نيامده است. 
يك هماهنگ��ي مركزي مي تواند موجب ش��ود 
كه متناس��ب با حمايت از سرمايه گذاري و بازار 

سرمايه، نقدينگي كشور به سمت توليد برود.«
او با ابراز نااميدي از توفيق اين طرح ادامه داد: 
»در كوتاه مدت اين حربه راهگشا نخواهد بود، زيرا 
مش��كالت بسيار زياد اس��ت. از سوي ديگر نبايد 
فراموش كنيم كه در ايران، بسياري از بسته هاي 
سياس��تي با تعارضات��ي مواجه مي ش��وند كه به 
كارش��كني مي انجامد. بس��ياري از شكست هاي 
برنامه ها ب��ه موضوع تعارض مناف��ع بر مي گردد 
و نمي ت��وان اين تضاد مناف��ع را ناديده گرفت. با 
اين همه و باتوجه به اينكه چندان ابعاد اين طرح 
مشخص نيس��ت، نمي توان اظهارنظر دقيقي كرد 
هر چند با توجه به تجربه گذشته و وضع موجود 
اقتصاد ايران مي توان گفت اميد زيادي به پيروزي 

در اين برنامه نيست 
ميرمعيني از دولتمردان خواس��ت به س��مت 

راه حل هاي پايه اي تر بروند. 

رييس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط تلفني با بخش خبري 
21 ش��بكه يك س��يما با بيان اينكه همه ظرفيت هاي كشور در 
دول��ت و بخش خصوصي را براي مقابله ب��ا تحريم و گذر از اين 
مرحله پيش بيني كرديم، گفت: با توجه به امكانات داخل كشور 

مي توانيم از اين مرحله عبور كنيم. 
محمدباقر نوبخت افزود: در شرايطي كه رييس جمهور امريكا 
و ديگر مسووالن كاخ سفيد دوره گردي مي كنند و به كشورهاي 
مختل��ف مي روند و ملت ما را تهدي��د مي كنند هرچند با نفرت 
ملت ها مواجه مي شوند، اما وظيفه ما اين است تا با امكانات وسيع 
و گسترده كشور، برنامه ريزي و خود را براي روزهاي تحريم آماده 

كنيم. وي با بيان اينكه رييس جمهور اين موضوع را در ششم تير 
از سازمان برنامه مطالبه كرد، ادامه داد: همكاري گسترده يي ميان 
اس��تادان دانشگاه و فعاالن بخش خصوصي انجام و برنامه جامع 

مقابله با تحريم تدوين شد. 
نوبخت با بيان اينكه بخش نخست اين برنامه شامل 12 بسته 
آماده شده است، افزود: اكنون بيش از 71 طرح ناتمام در كشور 
داري��م كه به ح��دود 450 هزار ميليارد تومان مناب��ع نياز دارد. 
همچني��ن ميزان دارايي هاي فعلي دولت بيش از 7 ميليون هزار 

ميليارد تومان برآورد مي شود. 
وي ادام��ه داد: در هر يك از اين 12 محور مش��خص كرديم 

چه اقداماتي را مي توانيم، انجام دهيم. نوبخت با اشاره به اينكه با 
تاكيد مقام معظم رهبري، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه 
قوه براي مقابله با تحريم ها تش��كيل شده است، افزود: بخشي از 
اين محورها نياز به طرح در اين ش��وراي عالي است و تاكنون 4 
جلس��ه برگزار كرديم. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: براي 
اش��تغال، بيش از 12برنامه داريم كه نوسازي بافت هاي فرسوده، 
ناوگان حمل و نقل، مقابله با كم آبي و استفاده از كشت گلخانه يي 
در بخش كشاورزي، پرورش ماهي در قفس و گردشگري از جمله 
آنهاست. نوبخت افزود: 73 هزار و 400 ميليارد تومان منابع براي 
اين برنامه ها در نظر گرفته شده است كه از اين طريق مي توانيم 

بيش از يك ميليون و 33 هزار فرصت شغلي ايجاد كنيم. وي با 
بي��ان اينكه در برنامه جامع مقابله با تحريم، پيش بيني هاي الزم 
انجام شده است، افزود: وزارت نفت برنامه يي را براي فروش نفت 
طراحي كرده است. نوبخت با تاكيد بر اينكه دولت در حال انجام 
برنامه هاي گسترده يي براي مقابله با تحريم است، اضافه كرد: از 
تجارب موفق در مقابله با تحري��م برخورداريم كه از اين تجارب 
استفاده خواهيم كرد و تمهيدات الزم انديشيده شده است. وي با 
بيان اينكه موضع ما حق است، ادامه داد: همه، امريكا را به علت 
عهدش��كني، تحقير و ملت ما را تكري��م مي كنند، زيرا پايبند به 

اصول و قراردادهاي بين المللي هستيم.

جزئياتي درباره برنامه ۱۲ بسته اي دولت براي مقابله با تحريم
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دستيابي به نرخ رشد 
سرمايه گذاري 4.1 درصدي

رييس كل بانك مركزي از دستيابي به نرخ رشد 
اقتص��ادي 3.7درص��دي و ارزش افزوده مثبت تمام 
گروه ها و سرمايه گذاري 4.1درصدي در سال 1396 
خبر داد.  ولي اهلل س��يف به فارس گفت: مخالفان و 
كس��اني كه منافعش��ان با اقدام��ات اصالحي بانك  
مركزي به خط��ر مي افتد، طرف��دار تغيير اينجانب 
هستند و در اين خصوص جوسازي و شايعه پراكني 
مي كنند و فرقي نمي كند كه ماموريت در چه زماني 
خاتمه مي يابد؛ آنچه براي ما مهم است، اين است كه 
با جديت تمام از هيچ كوششي براي انجام وظايف و 
امور محول��ه دريغ نورزيم.  رييس كل بانك مركزي 
تاكيد كرد: رانت خواران و قانون شكناني كه با جديت 
و قاطعيت بانك مركزي مواجه شده اند، از اين شرايط 
راضي نبودند و نيس��تند و بنابراين سعي مي كنند، 
تمام مس��يرهاي ممكن را بيازمايند تا ش��ايد راهي 
بيابند و به مقصود خود برسند.  رييس بانك مركزي 
تصريح كرد: عزم راسخ داريم كه تا آخرين لحظه به 
حول و قوه الهي و بدون ترس و نگراني بايس��تيم و 

مسير درست خودمان را پيش ببريم. 
سيف توضيح داد: واقعيت مهمي كه غالبا آگاهانه 
ي��ا از روي ناآگاه��ي ناديده گرفته مي ش��ود، درجه 
استقالل بانك مركزي در نظام اقتصادي كشور و نيز 
حيط��ه اختيارات اين بانك در نظام پولي و بانكي به 
ويژه در بعد نظارت بر بانك ها در مقايسه با موقعيت 
بانك مركزي در اغلب كشورهاست كه مستقيما بر 
اثربخشي بانك مركزي موثر اس��ت. در اين شرايط 
حداقل انتظار از اصحاب رسانه و تحليلگران مستقل 
اين اس��ت كه ب��ه اصل منطقي س��نجش عملكرد 

متناسب با اختيارات، توجه حرفه يي داشته باشند. 
 

پرداخت مطالبات 6 هزار نفر 
از سپرده گذاران

نايب رييس اول مجلس ش��وراي اس��المي گفت: 
تاكنون مطالبات بيش از 6هزار نفر از س��پرده گذاران 
موسس��ات مالي و اعتباري با رقم باالي 200ميليون 
تومان س��پرده پرداخت ش��د.  به گزارش خانه ملت، 
مسعود پزشكيان در تشريح آخرين نشست نمايندگان 
سران سه قوه براي پيگيري مشكالت موسسات مالي 
و اعتباري افزود: پرداخت مطالبات 19هزار نفر از اين 
اف��راد باقي مانده كه ب��ه زودي مطالبات اين تعداد از 
س��پرده گذاران نيز پرداخت مي ش��ود.  بانك مركزي 
براي پرداخت مطالبات س��پرده گذاران تا سقف يك 
ميليارد تومان زمان بن��دي الزم را انجام داده تا تمام 
سپرده گذاران به يك باره به بانك مراجعه نكنند و براي 

مراجعه هر يك روز خاصي را در نظر گرفته است.  
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي در مورد گاليه 
برخي س��پرده گذاران از پرداخت نكردن مطالبات در 
موعد مقرر يادآور شد: اعتبار مورد نياز براي پرداخت 
مطالبات اختصاص يافته و حساب هاي سپرده گذاران 
موجود است، لذا بانك ها بايد مطالبات را بايد پرداخت 
كنن��د، البت��ه موضوع راس��تي آزمايي اندك��ي زمان 

پرداخت را طوالني كرده است. 

دولت هند با تاسيس بانك 
ايراني موافقت كرد

روزنامه هن��دي »ايندين اكس��پرس« گزارش 
داد كه وزير دارايي اين كش��ور بانك مركزي هند 
را مجاز دانس��ت تا قبل از آعاز تحريم هاي امريكا 
عليه ايران با تاس��يس يك ش��عبه از بانك ايراني 
پاسارگاد در اين كشور و به طور مشخص در بمبئي 

موافقت كند. 
به گزارش ايرنا، پيوش گويال وزير دارايي هند 
با ارس��ال پيامي به بانك مركزي اين كشور اعالم 
كرد كه هيچ اعتراضي ن��دارد تا اين بانك بخش 
خصوص��ي ايران قبل از ش��روع مرحله نخس��ت 
تحريم ه��اي امري��كا از 6 آگوس��ت )15 مرداد(، 
شعبه خود را در بمبئي تاسيس كند. اگرچه اين 
موافقت چند هفته قبل از آغاز مرحله نخست اين 
تحريم ها انجام مي ش��ود اما سال هاس��ت كه اين 
درخواس��ت طرف ايراني به دولت هند ارائه شده 
بود و بانك مركزي اين كش��ور هر بار از پذيرفتن 

آن طفره رفت. 

تالش امريكا براي محدود 
كردن مبادالت مالي ايران

ي��ك مقام ارش��د امريكايي با اش��اره به تالش 
كش��ورش براي مح��دود كردن مب��ادالت تجاري 
اي��ران گفت: دولت ه��ا و موسس��ات مالي منطقه 
حاش��يه خليج فارس در حال هم��كاري نزديك با 
امريكا هس��تند. در حالي كه واش��نگتن تالش ها 
ب��راي مح��دود كردن مب��ادالت تج��اري ايران و 
دسترسي اين كش��ور به منابع ارزي در منطقه را 
تشديد كرده است، يك مقام ارشد امريكايي گفت: 
امريكا و امارات يك ش��بكه غيرقانوني تامين مالي 

دولت ايران را نابود كرده اند. 
به گزارش تسنيم، س��يگال ماندلكر معاون امور 
تروريس��م و اطالعات مالي خزانه داري امريكا گفت: 
»ما به صورت مش��ترك يك ش��بكه تبادالت ارزي 
را كه ميليون ها دالر به اي��ران پول انتقال مي داد را 
مختل كرديم.« وي افزود: اين شبكه در ماه مه  نابود 
شد. ماندلكر گفت: صرافي ها از سيستم مالي امارات 
ب��راي انتقال پول نقد به خ��ارج از ايران و تبديل آن 
به دالر امريكا جهت استفاده توسط گروه هاي تحت 
حمايت ايران در منطقه استفاده مي كردند.  به گفته 
ماندلكر، اين شبكه كه به دستور مقامات ارشد بانك 
مركزي ايران عمل مي ك��رد، مداركي را جعل كرده 
بود تا معامالت خود را پش��ت ش��ركت هاي صوري 

پنهان كند. 
وي اف��زود: دولت ه��ا و موسس��ات مالي منطقه 
حاش��يه خليج ف��ارس در حال هم��كاري نزديك با 
امريكا هستند.  واش��نگتن در تالش است تا به طور 
كل مبادالت تجاري ايران را محدود كند و اين تنها 

شامل فروش نفت و گاز نيست. 

اخبار

»تعادل« عملكرد شركت هاي بيمه در اقتصاد ايران را بررسي مي كند

درهمتنيدگيمنابعوسهامبانكهاوبيمهها
 سپرده گذاري ۵۰ درصد منابع صنعت بيمه در بانك ها           چالش هاي نظارتي سود بيمه ها را كاهش داد

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري| 
صنعت بيمه را معموال پوش��ش دهنده ريسك و 
خطر معرفي مي كنند، اما س��وال اين است كه خود 
صنعت بيم��ه منابع خود را چگونه س��رمايه گذاري 
مي كن��د، پول ه��ا را كجا نگ��ه مي دارد ت��ا در زمان 
بازپرداخت خس��ارت و انتظارات مردم بتوانند از آنها 
استفاده كنند. همچنين شركت هاي بيمه سهامدار 
كدام شركت ها، بانك ها و طرح هاي عمراني هستند 
و كدام بانك ها يا ش��ركت ها س��هامدار شركت هاي 
بيمه يي هس��تند و با توجه به درهم تنيدگي س��هام 
شركت هاي بيمه يي و بانكي با هم چه معضالتي در 

ساختار صنعت بيمه و بانكداري كشور وجود دارد. 
به گ��زارش »تع��ادل« برخي كارشناس��ان در 
اي��ن زمينه گفته اند كه در س��ال هاي اخير برخي 
بانك ها براي امكان جذب س��پرده هاي بيش��تر در 
قالب بيمه عمر و س��رمايه گذاري و پرداخت سود 
بيشتر اقدام به ايجاد شركت هاي بيمه يي كرده اند. 
برخي بانك ها س��هم عمده يي از سهام شركت هاي 
بيمه يي را به خ��ود اختصاص داده اند يا خريداري 
كرده اند و در مديريت آنها دخالت دارند. در مقابل 
ش��ركت هاي بيمه يي نيز س��هام برخي بانك ها يا 

شركت هاي ديگر را خريداري كرده اند. 
از سوي ديگر بخشي از منابع شركت هاي بيمه يي 
در بانك ها به صورت س��پرده نگهداري مي ش��ود و 
س��ود س��پرده دريافت مي كنند. بخش��ي از پول و 
منابع بيمه ها نيز در بازار ملك و زمين و ساختمان، 
برج س��ازي و... به كار گرفته مي ش��ود و خالصه آنها 
در عي��ن درهم تنيدگ��ي منابع بانك ه��ا و بيمه ها و 
شركت هاي مختلف در هم، چالش هاي خاص اقتصاد 
ايران براي آينده سرمايه گذاري شركت هاي بيمه يي 

نيز وجود دارد. 
 صنع��ت بيم��ه عمدتا در تامي��ن مخارج خود 
در بخش ه��اي بيم��ه عم��ر و س��رمايه گذاري و... 
مناب��ع خود را در بازار ملك و زمين و س��اختمان 
س��رمايه گذاري مي كند و با توجه به بازدهي ملك 
و زمين و س��اختمان كه هر چند سال يك بار سود 
خوب��ي دارد و البته برخي س��ال ها ني��ز در ركود 
به س��ر مي ب��رد، در نتيجه ش��ركت هاي بيمه يي 
عمدتا بخش��ي از منابع خود را در زمين و ملك و 

ساختمان سرمايه گذاري كرده اند. 
اما در كنار اين س��رمايه گذاري ها، آمارها حكايت 
از سرمايه گذاري منابع بيمه يي به صورت سپرده در 
بانك ها دارد و با توجه به سود بااليي كه در سال هاي 
اخير بانك ها براي سپرده ها پرداخت كرده اند، صنعت 
بيمه نيز براي افزايش س��ود و كاهش ريسك، پول و 

منابع خود را در بانك ها سپرده گذاري كرده است. 
اما برخ��ي صاحب نظ��ران اين س��وال را مطرح 
مي كنند كه اگر خود بانك ها و ملك و س��اختمان و 
زمين دچار ركود و كاهش قيمت ها و سود و خسارت 
و ورشكس��تگي و... ش��ود، در آن صورت چه محلي 
را براي س��رمايه گذاري هاي ديگر بايد معرفي كرد و 
البته بالفاصله پاسخ مي دهند كه اوال با توجه به رشد 
نقدينگي، همواره تورم و رشد سود سپرده ها و قيمت 
زمين و مس��كن و ملك وجود دارد. دوما اگر بانك و 
ملك دچار كاهش س��ود يا ايجاد زيان شوند در آن 
صورت بخش هاي ديگر اقتصاد نيز بازدهي كمتري 
خواهند داشت. بر اين اساس دور از انتظار نيست كه 
صنعت بيمه نيز در ش��رايط اقتصاد ايران كه بورس 
دچار نوسان است و توليد بازدهي كمي دارد، پول و 
منابع خود را در زمين و ملك و س��پرده هاي بانك ها 

سرمايه گذاري كند. 
بر اين اس��اس، با توجه ب��ه جايگاه نظام بيمه در 
ثب��ات مالي، نظارت بر اين صنعت و پايش مس��تمر 
سالمت مالي شركت هاي بيمه و اتخاذ سياست هاي 
احتياط��ي ب��راي پيش��گيري از بروز ريس��ك هاي 
سيستماتيك به دليل درهم تنيدگي قابل توجه ميان 

بانك ها و بيمه ها از اهميت بااليي برخوردار است. 
در حال حاضر وجود برخي چالش ها باعث ش��ده 
تا سود صاحبان سهام شركت هاي بيمه كاهش يابد 
و در نهايت نظارت خرد بر بازار بيمه كشور با سطح 
مطلوب فاصله قابل توجهي داش��ته باش��د. بررسي 

شاخص هاي سالمت مالي شركت هاي بيمه حكايت 
از ع��دم رعايت اس��تانداردهاي جهاني در خصوص 
ش��اخص هاي كفايت س��رمايه، كيفي��ت دارايي ها، 

سوآوري و توانگري مالي دارد. 
 همچنين درجه تمركز باال در بازار بيمه در كنار 
اجراي نادرس��ت سياست هاي خصوصي سازي باعث 
ش��ده تا اين صنعت در معرض ريسك ناتواني مالي 
ش��ركت هاي بزرگ بيمه يي قرار داشته باشد. سهم 
باالي چند ش��ركت بيمه يي در بازار و وجود انحصار 
چندجانب��ه در اين ب��ازار، اهميت رف��ع چالش ها و 
مشكالت نظارتي را دوچندان مي كند. در اين رابطه 
 بايد ضمن آسيب شناس��ي وضع موجود و شناسايي 
خأله��اي نظارتي در بازار بيمه كش��ور، راهكارهايي 
براي رس��يدن به نظ��ارت كارا و اثربخش بر صنعت 

بيمه ارائه شود. 
براي ارزيابي دقيق تر موضوع بايد بررسي ساختار 
ب��ازار و درجه تمركز در آن و همچني��ن به ارزيابي 
ش��اخص هاي س��المت مالي در ش��ركت هاي بيمه 
پرداخته ش��ود تا با ارائه تصوير روش��ني از وضعيت 
موجود صنعت بيمه و شناسايي ضعف ها و مشكالت 
ش��ركت هاي فع��ال در ب��ازار بيمه اي��ران از حيث 

تهديدات ثبات مالي مشخص شود.
 همچنين ض��رورت دارد، چالش هاي پيش روي 
نظارت كارا و موثر بر بازار بيمه كشور بررسي شود و 
در نهايت ساز و كارهايي براي بهبود وضعيت نظارت 
خرد بر بيم��ه و رفع معضالت پي��ش روي اقتدار و 
اس��تقالل مقام ناظر صنعت بيمه ارائه شود تا شاهد 
اصالح وضع موجود و حركت در مسير تقويت جايگاه 

بيمه در ثبات مالي اقتصاد كشور باشيم. 

 شاخص كفايت سرمايه و نسبت اهرمي
نگاهي به ترازنامه هر يك از ش��ركت هاي بيمه در 
س��ال 95 نيز نشان مي دهد كه جمع حقوق صاحبان 
سهام در 50درصد از شركت هاي فعال در بازار كمتر 
از س��رمايه يي بوده كه قانون براي تاسيس شركت و 
صدور فعاليت مشخص كرده است. در سال مذكور از 
ميان 24شركت بيمه فعال در سرزمين اصلي، سرمايه 
12 ش��ركت بيمه شامل بيمه دانا، توسعه، سينا، دي، 
سامان، نوين، آرمان، ميهن، سرمد، تعاون، خاورميانه و 
حكمت صبا كمتر از ميزان مصوب شده هيات وزيران 
بوده است. طبق مصوبه هيات وزيران مورخ 95/11/24 
حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس موسسه بيمه 
مستقيم مبلغ يك هزار ميليارد ريال است. همچنين 
در اين مصوبه آمده اس��ت؛ مبلغ حداقل سرمايه براي 
صدور پروانه فعاليت بيمه هاي مختلط، 500 ميليارد 
ريال و براي بيمه هاي زندگي و مستمري 200 ميليارد 
ريال است. بررسي ترازنامه شركت هاي بيمه مويد عدم 
كفايت سرمايه بسياري از آنهاست. توجه به اين نكته 

ضروري است كه اين سرمايه تنها سرمايه اوليه بوده و 
يك شركت براي پوشش ريسك هاي مختلف نيازمند 
رقمي بيش از اين ميزان است. حال آنكه در بسياري 
از ش��ركت هاي بيمه فعال در بازار، سرمايه موجود از 
همين حداقل س��رمايه براي تاسيس و صدور فعاليت 

نيز بسيار كمتر است. 
 يكي از نس��بت هاي مهمي ك��ه در صنعت بيمه 
به طور گسترده براي نشان دادن ريسك اهرمي مورد 
استفاده قرار مي گيرد، نسبت خالص حق بيمه صادره 
به حقوق صاحبان سهام است. اين شاخص بيانگر آن 
است كه آيا يك شركت بيمه در محدوده يي محتاطانه 
- و متناسب با ميزان سرمايه اش - مبادرت به صدور 
بيمه نامه كرده اس��ت. نس��بت هاي اهرمي عموما با 
مقاصد پايش عملكرد شركت ها و سياست گذاري هاي 
احتياطي توسط مقام ناظر ارزيابي مي شوند. اين نسبت 
عنصر كليدي در سيستم اطالعات تنظيم گري بيمه 
)IRIS( نيز به شمار مي رود. همچنين در سيستم هاي 
رتبه بندي اعتباري شركت ها نيز نسبت اهرمي اهميت 
كليدي دارد. هر قدر اين نسبت بزرگ تر باشد، بيانگر 
آن است كه شركت در صدور بيمه نامه توجه كمتري 
به ميزان س��رمايه اش براي پوشش ريسك هاي بالقوه 
كرده و اين احتمال وجود دارد كه در آينده با مشكل 
ناتوان��ي در ايفاي تعهداتش مواجه ش��ود. بازه تعيين 
 NAIC شده براي اين نسبت بر اساس استانداردهاي

حداكثر 3 است. 
پنج شركت از ۸ شركت مورد بررسي ثبت اهرمي 
باالت��ر از حد نرمال دارند. نس��بت هاي اهرمي در دو 
ش��ركت بيمه البرز و كوثر نيز فاصله چنداني تا عدد 
3 ندارن��د. در بيمه دانا كه باالترين نس��بت اهرمي را 
دارد جمع حقوق صاحبان س��هام نس��بت به س��اير 
شركت هاي مورد بررسي با اختالف فاحشي پايين تر 
اس��ت. به عبارت دقيق تر، سرمايه ش��ركت بيمه دانا 
تقريبا يك چهارم متوس��ط سرمايه ساير شركت هاي 

مورد بررسي است.
معموال بيمه گراني كه س��ودهاي باثباتي كس��ب 
مي كنند بهتر از ش��ركت هايي كه داراي زيان انباشته 
هس��تند مي توانند حتي با وجود نس��بت هاي باالي 
اهرم��ي به فعاليت خ��ود ادام��ه داده و قابليت ايفاي 
تعهدات را داش��ته باشند. به همين دليل سود )زيان 
انباشته شركت هاي بيمه آورده شده است. همان طور 
كه مش��اهده مي شود، در شركت بيمه دانا و ايران كه 
باالترين نس��بت هاي اهرمي را در سال 95 داشته اند، 
داراي زيان انباش��ته هستند. به عبارت ديگر، اين دو 
شركت با ريسك نكول و ناتواني مالي بيشتري نسبت 
به ساير ش��ركت ها مواجه هستند. توجه به اين نكته 
حياتي اس��ت كه زيان انباش��ته بيمه ايران به قدري 
بزرگ اس��ت كه برابر با 63 درصد كل سرمايه صنعت 

بيمه كشور است. 

 شاخص كيفيت دارايي ها
 بررس��ي كيفيت دارايي هاي موجود در ترازنامه 
ش��ركت هاي بيمه از حيث ريسك هاي مهمي نظير 
ريس��ك اعتباري، نقدينگي بازار و... بس��يار حياتي 
است. با توجه به محدوديت دسترسي به آمار، در اين 
بخش، از نسبت مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان، 
مطالب��ات از بيمه گران و بيمه گران اتكايي، مطالبات 
بلندمدت و حس��اب ها و اس��ناد دريافتني به جمع 
دارايي ها براي نشان دادن كيفيت دارايي هاي صنعت 

بيمه استفاده شده است. 
متاس��فانه در چند س��ال اخير بر اثر تحريم ها و 
شرايطي كه بر اقتصاد كالن كشور حاكم شده، رقم 
اين مطالبات در ش��ركت هاي بيمه در حال افزايش 
اس��ت كه همين امر لزوم نظارت جدي بر آنها، براي 
كاهش ريس��ك نقدينگي را بيش��تر كرده است. بر 
همين اساس توجه به ساختار اين مطالبات و آثاري 
كه بر ش��ركت هاي بيمه دارند و نحوه مديريت آنها 
براي جلوگي��ري از ايجاد يك معضل جديد، يكي از 
مهم ترين مسائل پيش روي صنعت بيمه است. به طور 
متوس��ط مطالبات بيش از 40درص��د از دارايي هاي 
هش��ت شركت بزرگ بيمه يي و بيش از 57درصد از 

حق بيمه هاي توليدي آنها را شامل مي شود. 

 نسبت توانگري مالي
 توانگ��ري مالي ابزاري اس��ت كه در بس��ياري از 
كش��ورهاي جهان براي نظارت مالي بر شركت هاي 
بيمه در بازار و به تبع آن دخالت نهاد ناظر اس��تفاده 
مي ش��ود. در اين روش به جاي نظارت مستقيم )يا 
نظارت تعرفه يي(، حاشيه توانگري مالي شركت هاي 
بيم��ه كه نش��ان دهنده توان مالي آنها ب��راي ايفاي 
تعهدات پذيرفته ش��ده آنهاس��ت، ارزيابي مي شود. 
ش��ركت بيمه يي كه با ناتواني مالي مواجه است، در 
صورت��ي كه عمليات صدور خ��ود را متوقف كرده و 
كلي��ه دارايي هايش را نقد كن��د، نمي تواند تعهدات 
خ��ود را به خوبي ايفا ك��رده و كليه بدهي هاي خود 
را تس��ويه كند. نسبت توانگري مالي SMR( 10( از 
تقسيم مبلغ سرمايه موجود بر مبلغ سرمايه الزامي 
حداقل سرمايه يي كه موسسه بيمه بايد براي پوشش 
ريسك هايي كه در معرض آن است در اختيار داشته 
باشد به دست مي آيد. در مدل توانگري مورد استفاده 
بيم��ه مركزي، اگر نس��بت توانگري مالي ش��ركت 
مس��اوي و بيشتر از 100 درصد باشد آنگاه در سطح 
يك قرار گرفته و قادر به ايفاي تعهدات خود اس��ت. 
به عبارت ديگر، مقدار س��رمايه موجود برابر يا بيشتر 
از س��رمايه الزم براي پوشش ريسك هاي مترتب بر 

فعاليت هاي بيمه يي است. 
40 درصد از شركت هاي فعال در بازار بيمه كشور 
با عدم توانگري مالي مواجه هس��تند. اگر نگاهي به 

سهم اين شركت ها در صنعت بيمه بيندازيم، اهميت 
اين موضوع دوچندان مي ش��ود. بال��غ بر 56 درصد 
از س��هم بازار در دس��ت شركت هايي است كه طبق 
مدل توانگري مالي بيمه مركزي از ناتواني در ايفاي 
تعهداتش��ان رنج مي برند. در اين بين ش��ركت بيمه 
ايران قرار دارد كه از سال 92 تا 95 مستمرا شاخص 
توانگري مالي اش كاهش چش��مگيري داش��ته و از 
119 به 40 درصد رسيده است. البته در صورتي كه 
مطابق با استانداردهاي جهاني، آستانه 200 و بيشتر 
براي س��طح يك توانگري مالي لحاظ شود، وضعيت 
به مراتب وخيم تر خواهد بود. تنها دو شركت نسبت 
توانگري باالي 200 در س��ال 95 داشته اند و اين به 
معناي آن است كه 90 درصد از شركت هاي فعال در 

سرزمين اصلي با عدم توانايي مالي مواجه هستند. 
س��اختار مالكيت صنعت بيمه يكي از معضالتي 
اس��ت كه پياده س��ازي نظارت كارا را بر اين صنعت 
دش��وار مي كند. در حال حاضر بيمه ايران به عنوان 
بزرگ ترين بازيگر بازار بيمه يي كشور داراي مالكيت 
100درصد دولتي است. بررسي وضعيت سالمت مالي 
شركت بيمه ايران در بخش هاي قبلي، لزوم بازنگري 
در ماموريت اين شركت سهامي را دوچندان مي كند. 
از س��وي ديگر همانند اجراي سياس��ت هاي كلي 
اصل 44 قانون اساسي در ساير بخش هاي اقتصادي 
كش��ور، فرآيند خصوصي سازي س��ه شركت بزرگ 
آس��يا، داتا و البرز به درس��تي صورت نگرفته است. 
همچنين سهم عمده مالكيت بانك ها در شركت هاي 
بيمه، اين بازار را با خطر س��رايت بحران هاي بانكي 
مواجه مي كند. در ادامه ساير چالش هاي نظارتي به 

دقت مورد بررسي قرار مي گيرد.
افزايش يكپارچگي و درهم تنيدگي اجزاي مختلف 
نظام مالي هزينه هايي را از حيث آثار مرريز به دليل 
به هم پيوستگي فعاليت هاي مالي موسسات در پي 
دارد، در حال حاضر در هم تنيدگي قابل توجهي ميان 
بانك ها، بيمه ها، ش��ركت هاي س��رمايه گذاري ديده 
مي شود، اين به هم پيوستگي در صورت عدم توجه 
كافي به واقع سياس��ت هاي احتياط��ي كالن باعث 
مي شود تا بروز بحران در يك بخش با سرايت به ساير 

بخش ها، ثبات مالي را در معرض خطر قرار دهد.
طب��ق قانون، بانك ها مجاز هس��تند تا س��قف 
20درصد از س��هام ش��ركت هاي بيم��ه را به خود 
اختصاص دهند. اين قانون اگرچه در ظاهر امر اجرا 
مي شود اما در عمل، بانك ها و شركت هاي اقماري 
آنها تسلط بيش از 50 درصدي بر برخي شركت هاي 
بيمه دارند، ورود بانك ها به فعاليت هاي بيمه يي از 
مصاديق بنگاهداري بانك هاس��ت و باعث مي شود 
تا آنها از رس��الت اصلي خود كه همان واستله گري 
وجوه و تامي��ن مالي در اقتصاد اس��ت فاصله پيدا 
كنند. از طرف ديگر، وابستگي پرتفوي شركت هاي 
بيمه به بانك ها در كنار سهم باالي مالكيت بانك ها 
و ش��ركت هاي وابس��ته آنها در بازار بيمه كش��ور، 
باعث مي شود تا اين صنعت در معرض ريسك هاي 
بي ثبات��ي بانكي ق��رار گيرد. بي��ش از 50 درصد از 
منابع صنعت بيمه در بانك هاي كش��ور به صورت 
سپرده است. اين حجم باالي سپرده گذاري بيمه ها 
در بانك ها باعث مي ش��ود تا در صورت بروز مشكل 
در شبكه بانكي كشور، بيمه ها نيز با مشكل جدي 
جه��ت ايفاي تعهدات خود به بيمه گ��ذاران روبه رو 
ش��وند. اين همان خطر بروز ريسك سيستماتيك 

در اقتصاد است.
همچنين با تاس��يس صن��دوق ضمانت بيمه و 
رتبه بندي شركت هاي بيمه و افشاي عمومي آن به 
ارتقاي استانداردها و شيوه حسابداري مورد استفاده 
توسط شركت هاي بيمه توجه شود و ضمن تهيه و 
تدوين آيين نامه ه��اي الزم، اصالح و تصويب نمونه 
صورت هاي مالي ش��ركت هاي بيمه و پياده س��ازي 
IFRS و س��اير اس��تانداردهاي مال��ي بين المللي 
در ش��ركت هاي بيم��ه از مهم تري��ن چالش ه��اي 
ش��ركت هاي بيمه يي اس��ت كه بازنگري و تصويب 
مقررات افش��اي اطالعات موسس��ات بيمه )تعيين 
حداقل هاي افش��اي اطالعات( به ايجاد و توس��عه 

بانك هاي اطالعاتي پرداخته شود.

گروه بانك و بيمه|
قيمت س��كه بهار آزادي روز شنبه 23تير ماه 
97 در ب��ازار تهران با 37ه��زار تومان افزايش به 
كانال 2ميليون و 700هزار تومان بازگش��ت.  به 
گزارش »تعادل« در ش��رايطي كه اونس جهاني 
ب��ا 2دالر افزايش به 1241دالر رس��يد، نرخ هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد)امامي( 
در ب��ازار تهران با 37ه��زار تومان افزايش قيمت 
نس��بت به پنج شنبه گذش��ته با رقم 2ميليون و 
723ه��زار تومان به فروش رس��يد. همچنين هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 10هزار 
تومان رشد نسبت به پنج شنبه گذشته به ارزش 

2ميليون و 574 هزار تومان داد و ستد شد.
از س��وي ديگر هر قطعه نيم سكه بهار آزادي 
با 10هزار تومان افت نسبت به پنج شنبه گذشته 
ي��ك ميليون و 303هزار توم��ان و هر قطعه ربع 
بهار آزادي نيز ب��دون تغيير به ارزش 672 هزار 

تومان معامله شد. 
براس��اس اين گزارش هر قطعه سكه گرمي با 
5 هزار تومان رشد قيمت 401هزار تومان معامله 
ش��د و قيمت هر گرم طالي 1۸عيار نيز با رشد 

يك هزار و 270توماني به ارزش 229هزار تومان 
فروخته شد. 

با اين حال براس��اس اع��الم بانك مركزي هر 
دالر امريكا با ۸ تومان رش��د نسبت به پنج شنبه 
گذشته 4هزار و 327تومان قيمت خورد. هر يورو 
با 14تومان افزايش نسبت به پنج شنبه گذشته 5 
هزار و 56 تومان و هر پوند نيز با 27تومان رشد 

5 هزار و 726تومان ارزش گذاري شد.
هر چند بازار س��كه و طال طي 4سال گذشته 
با نوس��انات اندكي مواجه بود ام��ا اين بازار طي 
ماه ه��اي اخير ب��ا تنش هاي زيادي مواجه ش��د 
و ارق��ام جدي��دي در اي��ن بازار به ثبت رس��يد.  
قيمت س��كه با افزايش نرخ ارز اواخر س��ال 96و 
نوس��انات به وجود آمده در ماه هاي اخير نه تنها 
دستخوش تغييرات شديدي شد بلكه فعاالن اين 
بازار مي گوين��د، قيمت ها در اين بازار حباب هم 
دارد ضمن اينكه ب��ا افزايش لحظه يي قيمت ارز 
در ماه هاي گذشته، نرخ سكه نيز نوسان شديدي 
را تجرب��ه ك��رد.   نرخ هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي در س��ال 96 از يك ميلي��ون و 200هزار 
تومان ت��ا يك ميليون و 700هزار تومان افزايش 

پيدا كرد يعني ح��دود 40درصد افزايش قيمت 
داش��ته كه معادل 3۸درصد آن به دليل افزايش 
قيمت ارز بوده است.  اين روند افزايشي در سال 
97 ني��ز ادامه داش��ت به نحوي ك��ه طبق اعالم 
محمد كش��تي آراي، رييس كميسيون تخصصي 
طال و جواهر، بازار طال امس��ال خالف سال هاي 
گذش��ته نه تنها به دلي��ل افزايش قيمت جهاني 
ط��ال ناش��ي از جنگ تج��اري چي��ن و امريكا و 
كاه��ش ارزش دالر در ب��ازار جهان��ي با افزايش 
روبه رو بود بلكه قيمت ارز هم در بازارهاي داخلي 
با نوسان همراه بود و به همين دليل قيمت سكه 
و طال حت��ي در روزهاي تعطيل ني��ز با افزايش 
شديد روبه رو ش��د.  رييس كميسيون تخصصي 
طال و جواهر شرايط موجود را عاملي براي ايجاد 
تقاضاي كاذب در بازار عنوان كرد و افزود: در ايام 
تعطيل عيد نوروز در عين تعطيلي صنوف شاهد 
افزايش قيمت س��كه بوديم و انتظار براي كاهش 
قيمت هاي قطعات كوچك تر س��كه برآورده نشد 
و قيمت ها همچنان در مدار افزايش قرار داشت.  
بازار س��كه و طال نه تنها فص��ل بهار بلكه در ماه 
ابتدايي فصل تابس��تان نيز دس��تخوش نوسانات 
ش��ديدي بود به نحوي كه نرخ سكه تمام در تير 

ماه مرز 3ميليون تومان را نيز رد كرد. 
البت��ه اين افزايش قيمت هاي ناگهاني اين فلز 
گرانبه��ا را نمي توان مختص ب��ه بازي هاي بازار 
ارز و نوس��انات لحظه يي اين بازار دانس��ت بلكه 

قيمت اونس جهاني ني��ز طي اين مدت روند رو 
به رش��دي را تجربه كرده ك��ه بي تاثير بر قيمت 
س��كه نيس��ت. البته افزايش تقاض��ا را مي توان 
يكي از داليل رش��د بي رويه قيمت ها و هيجاني 
ش��دن بازار عنوان كرد در ش��رايطي كه به گفته 
كارشناسان و فعاالن حاضر در بازار، سكه حباب 

550 توماني را تجربه كرد. 
ع��الوه بر اين تحوالت، بانك مركزي و س��اير 
دس��تگاه هاي ذي ربط هم تمام تالش خود را به 

كار بس��ته اند تا با عرضه سكه در بازار همچنين 
كنت��رل ن��رخ ارز به بازار س��ر و س��اماني داده و 
مديري��ت بازار را برعهده بگيرند. با اقدام به موقع 
دولت در اين بازار جايي براي جوالن و سفته بازي 
دالالن وجود نخواهد داش��ت. البته توجه به اين 
نكته ضروري اس��ت كه در اين مي��ان مردم نيز 
نق��ش قابل توجه��ي دارند تا با اق��دام صحيح و 
جلوگيري از رفتارهاي هيجاني در بازار همس��و 

با بانك مركزي و دولت حركت كنند. 

حركت سينوسي نرخ سكه و طال

افزايش دو باره قيمت سكه
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5 بورس و فرابورس
 ابهام زدايي از تعديل منفي»وكوثر«: موسس��ه 
اعتباري كوثر با انتشار اطالعيه يي داليل تعديل منفي 
صورت هاي مالي خود را منتش��ر كرد. بر اين اساس، 
موسس��ه اعتباري كوثر اعالم كرده است، اين شركت 
به دليل ع��دم افزايش منابع بان��ك و محدوديت هاي 
تعيين ش��ده در خصوص خروج از بنگاهداري و عدم 
وجود امكان نرخ گذاري تس��هيالت متناسب با بهاي 
تمام ش��ده منابع، امكان دستيابي به سود پيش بيني 
شده ندارد. برهمين اساس »وكوثر« سود ذكر شده را 
كاهش داده اس��ت. همچنين، اين موسسه در آخرين 
گزارش منتش��ر شده در كدال كه مربوط به ١٢ ماهه 
منتهي به اس��فند ٩۶ بوده است، براي هر سهم تنها 
١۶ريال سود محقق كرد كه معادل ١١درصد رقم سود 
پيش بيني شده در آخرين بودجه شركت بود. گفتني 
است، »وكوثر« در مدت مشابه سال قبل ۵١ريال سود 
براي هر س��هم شناسايي كرده بود. براساس اطالعات 
منتشر ش��ده علت اصلي كاهش ۶٩درصدي سود در 
س��ال ٩۶ نسبت به سال قبل را مي توان ناشي از افت 
٢١درصدي درآمدهاي غيرمشاع و افزايش ١١درصدي 
جمع هزينه ها دانست. براساس اين گزارش، نماد اين 
شركت از تاريخ ١۶ تيرماه تاكنون به دليل ابهام در ارائه 
اطالعات مالي متوقف است و به گفته پيام ناظر پس از 

تاييد اين شفاف سازي، بازگشايي مي شود. 
 63 درصد تعديل مثبت در س�ود »پاكش�و«: 
ش��ركت پاكشو با انتش��ار اطالعيه يي در شبكه كدال 
صورت ه��اي مالي تلفيقي منتهي به پايان س��ال ٩۶ 
را منتش��ر كرد. بر اين اس��اس، شركت سود هر سهم 
خود را براي سال ٩7 به مبلغ ٢٢٩٩ ريال پيش بيني 
كرده است كه نسبت به عملكرد واقعي سال ٩۶، رشد 
۶3درصدي را نشان مي دهد. اين درحالي است كه، در 
اين ميان فروش »پاكشو« با رشد 37درصدي نسبت به 
سال ٩۶ به مبلغ ٩774 ميليارد ريال پيش بيني شده 
است. همچنين بهاي تمام شده با رشد 3٩درصدي به 
مبلغ ۶30٢ ميليارد ريال برآورد ش��ده كه در نتيجه، 
س��ود ناخالص به مبلغ 347٢ ميليارد ريال رس��يده 
است. گفتني است، شركت پاكشو در سه ماهه ابتدايي 
سال ٩7، عملكرد قابل قبولي را به ثبت رسانده است. 
به طوري كه مقدار فروش شركت 8درصد نسبت به سه 
ماهه ابتدايي سال گذشته رشد داشته است. همچنين 
ميانگين نرخ فروش محصوالت اين شركت در خرداد 
ماه نس��بت به ماه قبل از آن، ١7درصد رش��د داشته 
اس��ت. افزون بر اين، سابقه معامالتي اين سهم حاكي 
از رش��د قيمتي اين سهم از ابتداي خردادماه تاكنون 
است. برهمين اساس اين س��هم در اين بازه زماني از 
قيمت ١3٢۵ تومان به ١4٩7 تومان رس��يده و حدود 
١4درصد رشد داشته است. بر اين اساس، »پاكشوما« 
در اين م��دت نيز حمايت بازيگران بزرگ را دراختيار 
داش��ته و در عم��ده روزهاي معامالتي ش��اهد تغيير 

مالكيت به نفع اين سهامداران بوده است. 
 رف�ع ابهام »وپ�ارس« از تعدي�ل مثبت: بانك 
پارسيان با انتشار اطالعيه يي درخصوص تعديل مثبت 
اين شركت شفاف سازي كرد. بر اين اساس، اين بانك 
پارسيان در خصوص تعديل مثبت ٢٩٢درصدي اين 
ش��ركت و تحقق 38 ريال س��ود براي هر س��هم در 
١٢ماهه سال شفاف سازي كرد. اين در حالي است كه، 
براساس اعالم اين شركت كنترل هزينه هاي عمومي و 
اداري و وصول مطالبات علت اين تعديل با اهميت بوده 
است. افزون بر اين، شفاف سازي اين بانك در شرايطي 
صورت گرفته است كه پيش از اين مهلت زمان صدور 
اي��ن اطالعيه براي »وپارس« به پايان رس��يده بود. از 
اين رو، س��ازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ ١۶ تير 
مهلت رعايت دس��تورالعمل پذيرش اوراق بهادار را به 
مدت هفت روز تمديد كرد. از سويي ديگر، »وپارس« 
پيش ت��ر اعالم كرده ب��ود كه به عنوان س��رمايه گذار 
اصلي در طرح فوالد سازي سبزوار حضور دارد. بر اين 
اساس، يكي از نكات قابل توجه درخصوص عملكرد اين 
شركت، حمايت بسيار قابل توجه بازيگران حقوقي بازار 
از اين سهم است، به طوري كه از ابتداي سال تاكنون 
در تمامي روزهاي معامالتي تغيير مالكيت اين سهم از 

سمت بازيگران حقيقي به حقوقي بوده است. 
  داليل تعديل شكر شاهرود: شركت شكر شاهرود 
درخصوص تغيير با اهميت پيش بيني درآمد هر سهم 
 س��ال مالي منتهي به پايان ش��هريور ٩7 توضيح داد. 
بر اين اس��اس، ش��ركت در اطالعيه ي��ي در حالي از 
تعديل مثبت ٢40درصدي خب��ر داده كه در آخرين 
پيش بيني س��ود خالص را ۵٢١ ميلي��ون ريال اعالم 
كرده است. بر همين اساس »قشكر« سود سال مالي 
منتهي به پايان شهريور ٩7 را به ٢۵ هزار و ۵١4 ريال 
افزايش داده اس��ت. از سويي ديگر، اين شركت علت 
تغيير با اهميت پيش بيني درآمد هر س��هم را حذف 
س��هميه قن��د و تفاله پيمانكاران جهت س��ال زراعي 
٩۶ باتوج��ه به نامه انجمن صنفي اعالم كرده اس��ت. 
در نامه انجمن صنفي كارخانه هاي قند و ش��كر ايران 
خطاب به ش��ركت هاي قندي )ابالغيه سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور درخصوص نرخ تضميني محصوالت 
كش��اورزي در سال ٩7(، مبناي محاسبه عيار چغندر 
پاييز از ١۶به ١۵درصد كاهش يافته و براس��اس اين 
مصوبه مقرر شده نحوه محاسبه قيمت خريد چغندر 
پايي��زه براي عيارهاي مختلف براس��اس فرمول مورد 
تواف��ق وزارت جهاد كش��اورزي و اين انجمن تعيين 
ش��ود. يادآور مي ش��ود نماد معامالتي اين شركت در 
تاريخ ١١تيرماه س��ال جاري به دليل ابهامات موجود 
در اطالعات با اهميت منتشر شده متوقف شده است و 
با اطالعيه پيام ناظر به صورت حراج ناپيوسته و بدون 
محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 انتشار عملكرد سيمان اصفهان: شركت سيمان 
اصفهان اطالعات و صورت هاي مالي ١٢ ماهه منتهي 
به ٢٩ اس��فند ماه ٩۶ را حسابرسي نشده و با سرمايه 
معادل ٢00 ميليارد ريال منتش��ر كرد. افزون بر اين، 
ش��ركت سيمان اصفهان در پايان سال مالي ٩۶ مبلغ 
٩0 ميليارد و 304 ميليون ريال س��ود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 4۵٢ ريال سود به ازاي هر 
سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل ٢0درصد افزايش داشت. همچنين، 
»س��صفها« در س��ال مالي ٩۵ مبلغ 377 ريال سود 
به ازاي هر س��هم اختصاص داده بود. بر اين اساس، به 
س��ود خالص اين دوره نيز، سود انباشته ابتداي سال 
اضافه شد و در نهايت مبلغ ٢34ميليارد و 77٩ميليون 
ريال س��ود انباش��ته پايان دوره در حس��اب هاي اين 

شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

»تعادل« نقش بازار سرمايه در برنامه جامع مقابله با آثار تحريم ها را بررسي مي كند

اموال مازاد دولت در بورس
گروه بورس|

ب��ه عقيده اغلب كارشناس��ان بازار س��رمايه 
راه اندازي بازار ثانويه ارزي تا كنون توانسته است 
تاحدودي از هيجان هاي بي مورد بازار غيررسمي 
بكاه��د اما باتوجه به اين موض��وع كه همچنان 
پتانس��يل رشد س��هام صنايع و شركت  ها وجود 
دارد متاسفانه ميزان حركت نقدينگي به سمت 
معامالت بورس چندان قابل مالحظه نيس��ت و 
سايه ريسك سيس��تماتيك در معامالت بورس 
همچنان سنگيني مي كند. از همين رو، باتوجه 
به اين موضوع ك��ه بورس بار ها آمادگي خود را 
در راس��تاي كمك به اقتصاد كشور اعالم كرده 
است مش��اهده مي ش��ود كه محمدباقر نوبخت 
رييس سازمان برنامه و بودجه به تازگي از نقش 
بازار س��رمايه در برنامه جامع پيشنهادي مقابله 
با آثار تحريم ها خبر داده اس��ت. بر اين اساس، 
ب��ا فروش ام��وال م��ازاد دولت در قال��ب واحد 
صندوق هاي سرمايه گذاري و تقويت عرضه هاي 
اوليه مي تواند نقدينگي به سمت جايگاه واقعي 
اقتصاد س��وق پيدا كند ك��ه درنهايت اين اتفاق 
مي ت��وان به بهب��ود وضعيت صناي��ع داخلي و 

كاهش بار مالي دولت اميدوار بود. 

 فروش در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري 
در همي��ن رابط��ه، باتوج��ه به اينك��ه موضوع 
واگ��ذاري دارايي ه��اي م��ازاد دولت به م��ردم در 
قالب س��هام و امالك مازاد به تازگي پيشنهاد شده 
است، مشاهده مي ش��ود كه فروش سهام و امالك 
مازاد دولت موضوع مرتبط به بازار س��رمايه اس��ت 
و س��ازمان بورس و اوراق بهادار براي واگذاري اين 
اموال با هدف مقابله ب��ا آثار تحريم ها، برنامه هايي 
را در دس��ت بررس��ي دارد. در همين زمينه، مدير 
نظارت بر بورس هاي س��ازمان ب��ورس با تاكيد بر 
اينكه س��ازمان بورس برنامه جامعي براي مقابله با 
آثار تحريم ها بر اقتصاد كش��ور دارد، گفت: در ١٢ 
بسته ارس��الي رييس سازمان برنامه و بودجه براي 
رييس جمهور، بازار س��رمايه نيز يكي از بسترهايي 
معرفي شده اس��ت كه از طريق آن مي توان با آثار 
س��وءتحريم ها مقابله كرد. به گزارش سنا، محسن 
خدابخش در خصوص برنامه ريزي هاي اين سازمان 
در ش��رايط خاص اقتصادي كشور گفت: باتوجه به 
اينكه پيش از تهيه اين بسته توسط سازمان برنامه 
و بودج��ه، رييس جمهوري نيز به ل��زوم واگذاري 
س��هام و اموال مازاد دولت در بازار س��رمايه اشاره 
كرده بود، س��ازمان بورس از همان مقطع تصميم 
ب��ه تدوين برنامه يي در اين رابطه گرفت. وي ادامه 
داد: باتوجه به بررسي هاي انجام شده احتماال اموال 

و سهام مازاد دولت در قالب واحدهاي چند صندوق 
سرمايه گذاري به فروش خواهد رسيد. مدير نظارت 
بر بورس هاي سازمان بورس با تاكيد بر اينكه طرح 
ياد شده هنوز نهايي نشده و در حال بررسي است، 
تصريح كرد: اما اصل موض��وع تجميع دارايي هاي 
دولت و فروش آنها در قالب واحدهاي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه است. خدابخش 
درباره رقم دقيق اموال و س��هام مازاد دولت گفت: 
هنوز رقم مش��خصي از اين دارايي ها در دس��ت ما 
نيست و براي دريافت اين اطالعات بايد با سازمان 
خصوصي س��ازي جلس��اتي را برگزار كنيم. وي با 
تاكيد بر اينكه اين برنامه به سرعت اجرايي خواهد 
ش��د، افزود: فعال در حال برگزاري جلس��اتي براي 

بررسي و نهايي كردن اين برنامه ها هستيم. 

 تقويت عرضه هاي اوليه
از س��ويي ديگر، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار معتقد اس��ت كه هدايت صحيح نقدينگي 
در نهايت منجر به تقويت عرضه هاي اوليه خواهد 
ش��د و دقت در عرضه ه��اي اوليه ب��راي حضور 
ش��ركت هاي پرب��ازده افزايش پي��دا مي كند. به 
گزارش آنا، شاپور محمدي رييس سازمان بورس 

و اوراق بهادار با بي��ان اينكه عرضه هاي اوليه در 
بازار س��هام را با ه��دف ايج��اد جذابيت تقويت 
خواهيم ك��رد، گفت: عالوه  بر حض��ور پررنگ تر 
شركت هاي سودده سعي مي كنيم كه بنگاه هايي 
در ب��ازار حضور پيدا كنند ك��ه به لحاظ بازدهي 
براي س��هامداران جذابيت داش��ته باش��ند. دبير 
ش��وراي عالي بورس افزود: تسريع و تسهيل در 
عرضه هاي اوليه قطعا نبايد منجر به كاهش دقت 
در پذيرش شركت ها شود. محمدي با بيان اينكه 
تامين س��رمايه ها براي حضور جذاب تر شركت ها 
و معرف��ي صحيح آن��ان، اق��دام مي كنند، گفت: 
ش��ركت هايي كه براي نخس��تين بار درخواس��ت 
ورود به بازار س��هام دارند، بايد داراي جذابيت و 
سوددهي بااليي باشند. سخنگوي سازمان بورس 
و اوراق به��ادار همچني��ن از مديريت نقدينگي 
كشور با ايجاد مشوق هاي جديد در بازار سرمايه 
خبر داد و گفت: اين مش��وق هاي جديد موجب 
ورود نقدينگي هاي جديد در بورس خواهد ش��د. 
محمدي ب��ا بيان اينك��ه تامين مال��ي از طريق 
بازار س��رمايه براي بخش خصوصي و بنگاه هاي 
اقتص��ادي ارزان ت��ر و جذاب ت��ر اس��ت، اف��زود: 
س��عي داريم منابعي ك��ه در بخش هاي غيرمولد 

اقتصادي فعال هستند را از طريق ابزارهايي نظير 
اوراق مرابحه، اجاره مالي و س��اير ابزارهاي مالي 
اسالمي به سمت توليد و بخش هاي مولد اقتصاد 

هدايت كنيم. 

 رونق معامالت با كاهش ماليات فروش سهام
افزون بر اين، يك كارش��ناس بازار س��رمايه 
درب��اره تاثي��ر كاهش نرخ ماليات فروش س��هام 
بر معامالت بازار س��رمايه گفت: به دليل كاهش 
هزين��ه  معامالت، اي��ن مصوبه موج��ب افزايش 
انگيزه س��هامداران براي دادوستد سهام مي شود. 
به گ��زارش ايبن��ا، مهدي كاظمي اس��فه درباره 
كاهش نرخ ماليات فروش س��هام و حق تقدم از 
0.۵درصد ارزش ف��روش به 0.١درصد گفت: در 
چند روز گذش��ته تصميماتي در راستاي تقويت 
جايگاه بازار سرمايه و ورود نقدينگي به اين بازار 
مصوب شده است كه بر اين اساس كاهش ماليات 
بر فروش س��هام و نيز اين موضوع كه شركت ها 
با ش��رط انتقال بخشي از س��ود تقسيم نشده به 
حساب سرمايه براي اجراي طرح هاي توسعه يي 
از ماليات بر درآمد آن بخش نيز معاف مي شوند، 
از جمله اين مصوبات هس��تند. اين كارش��ناس 

بازار س��رمايه با اش��اره به اينكه اجرايي ش��دن 
اي��ن مصوبات مي تواند در رون��ق پايدار معامالت 
سهام موثر باشد، افزود: عالوه بر اثرات واقعي اين 
تصميمات بر كليت بازار س��هام، بحث رواني اين 
موضوع كه ش��امل حمايت دولت از بازار س��هام 
اس��ت نيز مي تواند اثرات مثبتي را براي اين بازار 
به همراه داش��ته باشد. وي با بيان اينكه براساس 
موضوع كاهش ماليات بر فروش سهام، قرار است 
به مدت يك س��ال نرخ ماليات فروش س��هام و 
حق تقدم س��هام از نيم درص��د ارزش فروش به 
يك دهم درصد كاهش پيدا كند، اضافه كرد: اين 
مصوبه موجب افزايش انگيزه س��هامداران به ويژه 
س��رمايه گذاراني خواهد شد كه با حجم بااليي از 
نقدينگي در معامالت بازار س��هام حضور دارند، 
چراكه در جريان دادوس��تد س��هام، معامله گران 
هزينه كمتري باب��ت ماليات مي پردازند و هزينه 

تمام شده آنها كاهش مي يابد. 
كاظمي اس��فه با اشاره به اينكه در بورس هاي 
معتب��ر دنيا نيز معموال ب��راي ايجاد جذابيت در 
معام��الت به س��مت كاه��ش هزين��ه معامالت 
مي روند، اظهار داش��ت: در شرايط كنوني جذب 
نقدينگي به س��مت بازار سهام نس��بت به ديگر 
بازارهاي موازي با بيشترين منفعت براي اقتصاد 
كشور همراه است. بر اين اساس اتخاذ تصميمات 
حمايتي درخصوص بازار سرمايه مي تواند مسير 
حركت نقدينگي را به س��وي بازار سهام تسهيل 
كند. وي همچنين درخصوص منافع روانه شدن 
نقدينگي به سمت بازار سرمايه در راستاي بهبود 
ش��رايط اقتصاي كش��ور، تصريح ك��رد: حركت 
نقدينگي به بازار س��هام به تامي��ن مالي بنگاه ها 
و صناي��ع كمك مي كند و بر توليد و س��ودآوري 
آنه��ا اثرگذاري مثب��ت دارد. وي درخصوص اين 
تصميم كه ش��ركت ها با ش��رط انتقال بخشي از 
سود تقسيم نشده به حساب سرمايه براي اجراي 
طرح هاي توسعه يي از ماليات بر درآمد آن بخش 
نيز معاف مي ش��وند نيز اظهار داش��ت: بر اساس 
اي��ن مصوب��ه در صورتي  كه ش��ركت ها تصميم 
بگيرند بخش��ي از سود تقس��يم  نشده خود را به 
حساب سرمايه منتقل كنند و با افزايش سرمايه 
ش��ركت، به اجراي طرح هاي توسعه بپردازند، از 
ماليات بر درآمد آن بخش كه به افزايش سرمايه 
تخصيص يافته اس��ت، معاف مي شوند. براساس 
اي��ن تصميم، بخ��ش خصوص��ي از انگيزه كافي 
براي افزايش طرح هاي توسعه يي خود برخوردار 
مي شود. اين درحالي اس��ت كه جذب نقدينگي 
به س��وي بخش مولد اقتصاد نيز يكي از راه هاي 

رونق معامالت سهام است. 

گروه بورس|
 ش��اخص كل بورس اوراق به��ادار تهران در 
معام��الت روز ش��نبه با كاه��ش ۵88 واحدي 
همراه ش��د و به رقم ١08ه��زارو ٩١۶ واحدي 
س��قوط ك��رد. از همي��ن رو با نگاه��ي به روند 
حركتي نماگر اصلي بازار س��هام تهران مشاهده 
مي ش��ود كه طي ۵ روز معامالتي اخير شاخص 
كل ب��ا ريزش بي��ش از 3۵70 واح��دي همراه 
ش��ده است كه نش��ان از يك عقب نشيني تمام 
عيار در اين بازه زمان��ي كوتاه مدت دارد. عالوه 
بر اين، در معامالت ديروز ش��اخص كل هم وزن 
۵١ واحد رش��د كرد كه نشان دهنده اقبال بازار 
به نماده��اي كوچك در معام��الت بود. اين در 
حالي اس��ت كه ش��اخص بازار اول هم در حالي 
٩0۶ واحد نزولي ش��د كه ش��اخص ب��ازار دوم 
يك ه��زار و 38 واحد باال رفت. بر اين اس��اس، 
ديروز سرمايه گذاران بيش از 8١0 ميليون برگه 
س��هم، حق تقدم و س��اير دارايي ه��اي مالي را 

در بازار دس��ت به دس��ت كردند كه ارزش اين 
مب��ادالت بيش از يك هزار و 7۶٩ ميليارد ريال 
ب��ود و در ۵7 هزار نوبت معامالتي انجام ش��د. 
اين در حالي اس��ت كه نماگر بازار س��هام تحت 
تاثير معامالت منفي نماد شركت هاي ملي مس، 
گل گهر، فوالد مباركه، چادرملو، سرمايه گذاري 
غدير و گس��ترش نفت و گاز پارسيان افت كرد. 
همچنين نماد پتروش��يمي پارس با بيش��ترين 
تاثي��ر مثبت بر ش��اخص مانع افت بيش��تر اين 
متغير ش��د. افزون بر اين ديروز معامالت صنايع 
خودرو و س��اخت قطعات، بانك ها و موسس��ات 
اعتباري و برق، گاز بيش��ترين تاثير مثبت را بر 
شاخص كل بورس داشتند. اين در حالي بود كه 
گروه فلزات اساس��ي، استخراج كانه هاي فلزي و 
محصوالت ش��يميايي با بيشترين تاثير منفي بر 
ش��اخص كل به كار خود پايان دادند. بررس��ي 
روند معامالت نش��ان مي ده��د گروه هاي فلزات 
اساس��ي، خودرو و كانه فلزي با بيشترين ارزش 

معام��الت در صدر ج��دول برتري��ن گروه هاي 
صنعت��ي ق��رار گرفتند. همچني��ن پربازده ترين 
صناي��ع بورس��ي نيز با رش��د قيمت��ي بيش از 
٢درصدي متعلق ب��ه صنايع محصوالت فلزي و 
خودرو بود. از س��ويي صدرنشيني ديروز بازار با 
بيشترين رشد قيمت متعلق به نماد شركت هاي 
فرآورده هاي نس��وز پارس، زامياد، موتورس��ازان 
تراكتورس��ازي ايران، پتروشيمي پارس، سيمان 
قاين، قند ثابت خراسان و سيمان دورود بود. در 
مقابل نماد ش��ركت هاي نورد و قطعات فوالدي، 
صنعتي بهش��هر، چادرملو، پاكشو، كربن ايران، 
دوده صنعت��ي پ��ارس و فوالد آلي��اژي ايران با 
بيش��ترين كاه��ش قيم��ت در انته��اي جدول 
معام��الت نشس��تند. بر اس��اس اين گ��زارش، 
سرمايه گذاران بورس��ي ديروز براي خريد سهام 
پتروش��يمي پارس، اوراق صكوك س��ايپا، اوراق 
صك��وك مخاب��رات، س��هام س��ايپا، واحدهاي 
صندوق امين يكم و س��هام تامين سرمايه اميد 
بيشترين تقاضا را ثبت كردند. در مقابل گروهي 
ديگ��ر از س��رمايه گذاران براي خ��روج از اوراق 
صكوك سايپا، اوراق صكوك گل گهر، واحدهاي 
صندوق امين يكم و س��هام چادرملو بيش��ترين 

عرضه ها را داشتند. 

 نيمي از ارزش كل معامالت در بازار اوراق 
با درآمد ثابت 

از سوي ديگر نخستين روز كاري اين هفته 
در فرابورس ايران در حالي به پايان رسيد كه 
ارزش معام��الت در بازار هاي ٩ گانه فرابورس 
ب��ه بيش از يك ه��زار و ۵٩۶ ميليارد و 887 
ميليون ريال رسيد و بازار اوراق با درآمد ثابت 
بي��ش از ۵7 درص��د از ارزش كل معامالت را 
به خ��ود اختصاص داد. بر اين اس��اس حجم 
معامالت در مجموع بازار هاي فرابورس ايران 
روز شنبه به 3٢٩ميليون ورقه به ارزش بيش 
از يك ه��زار و ۵٩۶ ميليارد ريال رس��يد كه 
ب��ازار اوراق با درآمد ثاب��ت با حجم معامالتي 
به ميزان بي��ش از يك ميليون ورقه بهادار به 
ارزش ٩٢١ميلي��ارد و 770ميليون ريال، ۵7 
درص��د از ارزش كل معامالت فرابورس را در 
اختي��ار گرفت. در اين مي��ان »اخزا۶0١« كه 
ش��اهد نقل و انتق��ال بيش از ١۶3ه��زار ورقه 
ب��ه ارزش افزون ب��ر ١۶١ميلي��ارد ريال بود، 
بيش��ترين حج��م و ارزش معامالت را در اين 
بازار از آن خود كرد. همچنين داد و ستد ها در 
تابلو تس��هيالت مس��كن نيز با تغيير مالكيت 
١07هزار و ۵00 ورق��ه به ارزش بيش از 74 

ميليارد ريال پيگيري ش��د ك��ه در اين ميان 
داد و س��تد هاي انجام شده در اوراق تسهيالت 
مس��كن خرداد ٩7 با رقم زدن نزديك به 30 
درص��د از حجم و ارزش معامالت در اين تابلو 
با بيش��ترين حجم و ارزش معامالتي در صدر 
ايس��تاد. عالوه بر اين در ب��ازار ابزار هاي نوين 
مالي فرابورس ديروز بيش از ١0 ميليون ورقه 
به��ادار به ارزش بيش از ٢0۵ميليارد ريال در 
قال��ب معامالت صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامله )ETF( ميان معامله گران دست 
 به دس��ت ش��د كه نماد »اعتماد« بيش��ترين 
حج��م و ارزش معامالتي را به خود اختصاص 
داد. نگاه��ي به معامالت بازار س��هام نش��ان 
مي ده��د در روزي كه گذش��ت بازار هاي اول 
و دوم فرابورس در مجموع ش��اهد جا به جايي 
بي��ش از ١03ميليون س��هم ب��ه ارزش بيش 
از ٢48 ميلي��ارد ريال بودن��د كه نماد »دي« 
متعل��ق به بان��ك دي با حج��م معامالتي به 
ميزان بيش از 4١ ميليون س��هم بيش��ترين 
حجم و نماد »ارفع« متعلق به ش��ركت آهن 
و فوالد ارفع با ارزش معامالتي نزديك به ۶۶ 
ميليارد ريال بيش��ترين ارزش معامالتي را به 

خود اختصاص داد.

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

كاهش 3570 واحدي در 5 روز معامالتي

رييس هيات عامل ايمي��درو گفت: بازارهاي فوالد و مس 
به سبب رشد ظرفيت ايجاد شده در سال هاي اخير به سمت 
تع��ادل رفته اند و از نظر عرضه مش��كلي ندارند. همچنين در 
حوزه آلومينيوم نيز عرضه عام توليدات ش��ركت هاي المهدي 
و هرم��زآل همراه ب��ا ايرالكو در بورس كاال ب��ازار را متعادل 
مي كند. در ش��رايطي كه ب��ورس كاال با همكاري انجمن هاي 
مربوط��ه درحال پااليش خريداران مواد اوليه اس��ت، مهدي 

كرباس��يان، رييس هي��ات عامل ايميدرو نيز ب��ر لزوم عرضه 
كام��ل آلومينيوم در بورس كاال و پاالي��ش متقاضيان تاكيد 
كرده اس��ت. به گزارش سازمان توس��عه و نوسازي معادن و 
صنايع معدني ايران)ايميدرو(، مهدي كرباس��يان در سلسله 
نشس��ت ها با تش��كل ها در دي��داري با اعض��اي هيات مديره 
سنديكاي صنايع آلومينيوم ايران گفت: با وجود چالش هايي 
كه از سوي واس��طه ها ايجاد شده،  توليد داخلي شمش، نياز 

صناي��ع پايين دس��تي را تامي��ن مي كند و معض��ل داللي با 
راهكارهاي بخش خصوصي و دولت حل مي ش��ود. وي ادامه 
با اش��اره به تقاضاي 8٢هزار تني شمش آلومينيوم طي بهار 
امسال در بورس كاال نش��ان دهنده تقاضاي كاذب است. اين 
درحالي اس��ت كه در مدت مشابه سال گذشته ميزان تقاضا 
در محدوده ٢0هزار تن قرار داش��ت. كرباس��يان يادآور شد: 
بازارهاي فوالد و مس نيز به س��بب رشد ظرفيت ايجاد شده 

در س��ال هاي اخير به س��مت تعادل رفته اند و از نظر عرضه 
مش��كلي ندارند. همچنين در حوزه آلومينيوم نيز عرضه عام 
توليدات ش��ركت هاي المهدي و هرمزآل همراه با ايرالكو در 
بورس كاال، بازار را متعادل مي كند. وي از اعضاي اين تشكل 
خواس��ت به ص��ورت فعال پيش��نهادات را همزمان به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ايميدرو در جهت حمايت از توليد 
داخلي همچنين ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا ارسال كنند. 

ديدگاه
رييس هيات عامل ايميدرو:

عرضه همه جانبه آلومينيوم در بورس  كاال بازار را متعادل مي كند

 زيرساخت ها و سالمت بازار: فدراسيون جهاني بورس ها 
اخي��را با همكاري موسس��ه تحقيقاتي اليور وايمن گزارش��ي با 
عنوان »زيرس��اخت ها و س��المت بازار؛ حركت پ��س از بحران و 
دورنماي آينده« منتش��ر كرده اس��ت. به گ��زارش بورس تهران، 
3١ماه مه ٢0١8، فدراسيون جهاني بورس ها همزمان با نشست 
كميت��ه كاري پانل��ي اختصاصي براي نماين��دگان طرف تقاضا، 
قانون گذاران و فعاالن رس��انه يي برگزار كرد تا نقش مهم اعضاي 
WFE در حفظ سالمت بازار براي ذينفعان تبيين شود. در اين 
گزارش تحوالت نقش نظارت بر زيرس��اخت هاي بازار، روندهاي 

ج��اري در بازاره��اي مالي و تغييرات مرتبط با محيط كس��ب و 
كار، دورنماي نقش آتي و قابليت هاي زيرساخت هاي بازار جهت 
كس��ب اطمينان از س��المت بازار بررسي ش��ده است. به عقيده 
نگارندگان گزارش، بورس ها و س��امانه هاي پس از معامله، عالوه 
بر كمك به رشد اقتصادي و سهولت دسترسي صاحبان سرمايه 
به اين بازار براي تامين نياز ناشران بورسي، تالش كرده اند تا به 
تقويت پايداري و توجه به الزامات ش��فافيت به افزايش سالمت 

بازارها كمك كنند. 
 اس اندپي۵۰۰ در باالترين سطح: در پايان معامالت روز 
جمعه، بازارهاي وال استريت اندكي رشد كردند و اس اندپي۵00 
در باالترين س��طح ۵ ماهه خود بسته شد. به گزارش رويترز، در 
اين معامالت پس از اينكه انتش��ار داده هاي عملكرد ربع دوم 3 

بانك بزرگ امريكا، نتايجي مأيوس كننده را به نمايش گذاش��ت، 
رش��د بخش  صنعتي و ديگر بخش ها توانست افت بخش مالي را 
جبران كند. سهام ش��ركت هاي بوئينگ، كاترپيالر و تري ام، در 
غياب هرگونه خبر مهم تگاري، رش��د كردند و شاخص صنعتي 

اس اندپي 0.۶درصد باال رفت. 
همچنين، س��رمايه گذاران پيش از اعالم گزارش هاي مربوط 
به نتايج عملكرد شركت ها در ربع دوم سال، خوش بين هستند، 
ه��ر چند گزارش ه��اي 3 بانك بزرگ امريكا ك��ه در روز جمعه 
اعالم ش��دند نتوانس��تند توجه تاج��ران و س��رمايه گذاران را به 
خود جلب كنند. از س��ويي، س��هام س��يتي گروپ، پس از اينكه 
درآمد اين بانك به حد انتظار نرس��يد، ٢.٢درصد س��قوط كرد 
كه اين بيش��ترين ضرر در بخش مالي بود. س��هام ولزفارگو پس 

از اينكه س��ود اين بانك بيش از حد انتظار افت كرد، ١.٢درصد 
س��قوط كرد. همچنين، س��هام جي پي م��ورگان چيس، با وجود 
اينكه درآمد اين ش��ركت به ميزان تخمين زده  شده خود رسيد 
0.۵درصد افت كرد. بخش مالي اس اندپي در كل 0.۵درصد افت 
كرد. ش��اخص نوسان بورس سيبوئه به پايين ترين سطح خود از 

١۵ جون تاكنون رسيد. 
 اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه، ميانگي��ن صنعت��ي داوجون��ز 
٩4.۵٢ واح��د يا 0.38 درصد رش��د كرد و ب��ه ٢۵0١٩.4١  واحد 
رس��يد. عالوه ب��ر اي��ن، اس اندپ��ي۵00 توانس��ت 3.٩٢ واحد يا 
 0.١١درصد باالتر و در ٢80١.3١ واحد بسته شود. كامپوزيت نزدك 
٢.0۶ واح��د يا 0.03درصد باال رف��ت و در  78٢۵.٩7 واحد به كار 

خود پايان داد. 

بازار سرمايه

نگاهي به تحوالت بازار



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 
تشكلها6  Sun. July   15. 2018  1148   يك شنبه    24   تير 1397     اول ذي القعده 1439  شماره 

فراري هاي بازار ارز به بازار 
طال آمدند!

و  فروش��ندگان  اتحادي��ه  ريي��س  ايس�نا| 
توليدكنن��دگان طا و جواهر اع��ام كرد كه دالالن 
ميلي��اردي بازار س��كه و طا، افراد عادي نيس��تند 
و پش��توانه هاي خاصي دارند؛ از آنج��ا كه اين افراد 
ديگ��ر نمي توانن��د آزادانه در ب��ازار ارز داد و س��تد 
داشته باشند و رصد مي ش��وند، به بازار سكه و طا 
آن هم نه مصنوعات، بلكه طاي آب شده آمده اند و 
سرمايه شان را به سكه و طاي آب شده تبديل و از 
كشور خارج مي كنند. در نوسانات اخير بازار طا و ارز 
عده يي نيز اخبارشان به گوش مي رسيد كه با يك تن 
سكه طا بازداشت شده اند يا يك جوان سي و چند 
س��اله بيش از ۵۳ ميليارد تومان س��كه طا خريده 
است. حال سوال اينجاست كه آيا اينها افرادي عادي 
هستند كه با اينگونه تقاضاي كاذب مي توانند، بازار را 
به هم بريزند. همچنين مسووالن و ناظران بايد براي 

كنترل بازار چه كنند. 
در اين زمينه ابراهيم محمدولي اظهار كرد: پس 
از آنك��ه دولت اع��ام كرد كه »اج��ازه نمي دهد در 
بازار ارز داللي و نوس��ان قيم��ت ادامه پيدا كند« و 
نظارت ها بر بازار ارز ش��دت گرفت، دالالن پول هاي 
خود را براي اينكه سود بيشتري ببرند يا آنكه بتوانند 
راحت تر بتوانند سرمايه شان را از كشور خارج كنند، 
آن را به بازار س��كه وارد كردند. او افزود: اين دالالن 
كان بازار طا و سكه سرمايه شان را از اين طريق به 
كشورهاي همس��ايه منتقل مي كنند و عده ديگري 
نيز در اين ميان هستند كه معامات ميلياردي كرده 
و تنها سودش��ان را به جيب مي زنند، چرا كه در اين 
معامات كاال و سكه يي رد و بدل نمي شود و تنها آنها 
مابه التفاوت معامله يي كه انجام مي دهند را دريافت 
مي كنند. محمدولي تصريح كرد: اين رفتارها در بازار 
به زيان صنعت بوده و بايد با آنها برخورد شود كه با 
اقدامات انجام ش��ده به نظر مي رسد اوضاع و شرايط 
بازار طا و سكه آرام تر و بهتر مي شود و بهتر است كه 
در اين ميان بخش خصوصي و تشكل ها نيز دخالت 
كنن��د تا بتوان مديريت بهتري ب��ر بازار اعمال كرد. 
رييس اتحاديه فروش��ندگان و توليدكنندگان طا و 
جواهر با اشاره به تاثير اوراق سكه بر شرايط موجود 
اظهار كرد: در اين ثبت نام ها بايد به تعهداتشان عمل 
كنند. در غير اين ص��ورت اثر منفي و رواني بر بازار 
و ذه��ن مردم مي گذارد. اين موض��وع از ديد بازار و 
اقتصاد، نتوانس��ته اثر مطلوبي تاكنون بگذارد. البته 
ش��ايد مقطعي موثر بوده اما در درازمدت اثر مثبتي 
نگذاش��ته و روند كندي داشته اس��ت. اميدواريم با 
سياست هاي مناس��ب اثر مطلوبي در بازار اقتصاد و 

كسب و كار بگذارد. 

رشد ۱۳درصدي ماليات 
وصولي از اصناف

تس�نيم| بررس��ي گزارش عملك��رد بودجه ۹۶ 
نش��ان مي ده��د، در حالي ك��ه مالي��ات وصولي از 
حقوق كارمندان بخش عموم��ي )دولت( با كاهش 
۷درصدي مواجه شده، ماليات دريافتي از اصناف با 
رشد ۱۳درصدي همراه شده است. بر اساس گزارش 
عملكرد بودجه در پايان س��ال ۹۶ جمع ماليات هاي 
مس��تقيم وصولي ۵۳ هزار ميلي��ارد تومان بوده كه 
نسبت به س��ال ۹۵ رشد تقريبي ۷ درصدي داشته 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در اين مدت ماليات 
وصولي از حقوق كارمن��دان بخش عمومي )دولت( 
با كاهش ۷درصدي مواجه ش��د و به ۵ هزار ميليارد 
تومان رس��يد. همچنين مالي��ات دريافتي از اصناف 
)ماليات مش��اغل( با رش��د ۱۳درصدي همراه شده 
و به رق��م 4.۵هزار ميلي��ارد تومان اس��ت. گفتني 
اس��ت اش��خاص حقوقي با ۳۵هزار ميلي��ارد تومان 
پرداخ��ت ماليات علي الحس��اب در صدر فهرس��ت 

ماليات دهندگان قرار دارند. 

افزايش مشكالت با تغيير 
ناگهاني گروه تعرفه اي 

ايلنا| عضو اتاق بازرگاني گفت: بيش از ۳ميليون 
دالر از مواد اوليه توليد كنندگان لوازم و مواد آرايشي 
در گمرك به س��بب اختافات تعرفه ي��ي و قوانين 
يك شبه مانده اس��ت و از طرفي مزيت هاي مناطق 
آزاد و ويژه در حوزه هاي مختلف از قبيل معافيت هاي 

گمركي و مالياتي يك به يك دارد حذف مي شود. 
علي صادق��ي در خصوص مش��كات واحدهاي 
تولي��دي فعال در مناطق آزاد اظه��ار كرد: قانوني از 
سال 8۱ به تصويب رسيده مبني بر اينكه واحدهاي 
توليدي كه در اين مناطق مشغول به كار هستند براي 
تهي��ه مواد اوليه خود اعم از داخلي و خارجي نياز به 
ثبت سفارش ندارند. عضو اتاق بازرگاني ادامه داد: اين 
مساله يكي از جذابيت هاي اصلي براي سرمايه گذاري 
در مناطق آزاد و ويژه اس��ت اما ب��ا توجه به قوانين 
جديدي كه هدف آن جلوگيري از سوءاستفاده برخي 
افراد از اين ويژگي بود، همزمان با تك نرخي كردن 
ارز اعام شد كه همه فعاالن مشمول ثبت سفارش 
ش��دند به طور مثال يكي از شركت هاي تابعه ما كه 
بيش از هفت هزار قلم مواد اوليه و بسته بندي واردات 
جهت توليد لوازم آرايش��ي و بهداش��تي دارد اكنون 
تم��ام قدرت مديري��ت و اداري خ��ود را معطوف به 
ثبت سفارش و كاغذ بازي كرده است. صادقي گفت: 
اكنون مواد اوليه يكي از اصلي ترين برندهاي آرايشي 
كشور دو هفته است كه در بندر خاك مي خورد فقط 
به خاطر اينكه يك گروه مي گويند بخشي از اين پك 
جزو گروه 2 اس��ت و گروه ديگر معتقدند جزو گروه 
۳ هستند. صادقي ادامه داد: اكنون بيش از ۳ميليون 
دالر از مواد اوليه توليد كنندگان لوازم و مواد آرايشي 
در گمرك به سبب اختافات تعرفه يي و قوانين يك 
شبه مانده است. از آن طرف مزيت هاي مناطق آزاد 
و ويژه در حوزه هاي مختل��ف از قبيل معافيت هاي 
گمركي و مالياتي يك به يك دارد حذف مي ش��ود 
عاوه بر اين اجازه ترخيص مواد اوليه را هم نداريم. 
اگ��ر آقايان زودتر فكري در اي��ن خصوص نكنند با 
تعطيلي كارخانه ه��ا در اين حوزه افراد زيادي ظرف 

يك ماه آينده بيكار خواهند شد. 

اخبار

آيين نامه ابالغي جديد در زمينه صدور كارت هاي بازرگاني تفاوت چنداني با نسخه پيشين ندارد

كارتهايبازرگانيهمچناندربنبست
گروه تجارت | محمدمهدي حاتمي| 

اصالحي�ه آيين نام�ه ص�دور كارت هاي 
بازرگاني روز گذش�ته از س�وي معاون اول 
رييس جمهور ابالغ شد. اين درحالي است 
كه با وجود تمام كش و قوس هايي كه حول 
اصالح اين آيين نامه وجود داش�ت، تفاوت 
ميان نسخه اصالح ش�ده و نسخه پيشين 
آيين نامه آن چنان محس�وس نيس�ت. به 
عنوان نمون�ه هر چن�د زمزمه هايي مبني 
ب�ر وج�ود ح�دود 6 ه�زار كارت بازرگاني 
مخدوش در كش�ور به گوش مي رس�يد در 
آيين نام�ه جديد، دس�ت وزارت صنعت به 
عنوان نهاد متولي ابط�ال كارت ها چندان 
باز گذاش�ته نشده اس�ت. عالوه بر اين هر 
چن�د در آيين نام�ه جدي�د ب�ر ممنوعيت 
واگ�ذاري كارت ه�اي بازرگان�ي ب�ه غي�ر 
تاكيد ش�ده اس�ت اما هيچ گون�ه ضمانت 
اجراي�ي براي اين موضوع تعيين نش�ده و 
مشخص نيست، وزارت صنعت چگونه قرار 
اس�ت موارد تخلف را كش�ف كند. از ديگر 
س�و ش�رايط دريافت و ص�دور كارت هاي 
بازرگاني، اندكي دش�وارتر از قبل شده اما 
اين دشواري مي تواند زمينه يي براي ايجاد 
رانت و فساد باشد. ماجرا از اين قرار است 
كه ش�رط گذراندن دوره هاي آموزشي در 
زمينه هاي تجاري و حقوقي نيز به ش�روط 
پيشين جهت صدور كارت افزوده شده اما 
س�ازوكاري براي حصول اطمينان از اينكه 
اين فرآيند به ش�كل ش�فاف و س�الم طي 
ش�ود، وجود ندارد. اينه�ا اما همه درحالي 
اس�ت كه با تعيين س�قف واردات به شكل 
پلكان�ي قرار اس�ت، مي�زان واردات مجاز 
اشخاص حقيقي و حقوقي به كشور كنترل 
ش�ود و اين نكته است كه آن را مي توان به 

فال نيك گرفت. 
  

ش��رايط ص��دور كارت بازرگان��ي براس��اس 
آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 
باالخره از س��وي هيات وزيران اصاح ش��د. اين 
اص��اح در آيين نامه ص��دور كارت هاي بازرگاني 
درحالي صورت مي گيرد كه براس��اس اظهارنظر 
مسووالن س��ازمان مالياتي تخمين زده مي شود 
كه در س��ال هاي اخير از ناحي��ه عدم النفع و نيز 
جرايم مرتبط با كارت ه��اي بازرگاني اجاره يي و 
يك بار مصرف س��االنه بيش از 8ه��زار ميليارد 
تومان خسارت به كش��ور وارد شده باشد. با اين 
همه در ماه هاي اخير به ويژه بعد از بروز التهابات 
ارزي، تاش ها براي اعمال سخت گيري در زمينه 
صدور كارت هاي بازرگاني به ش��كلي بي س��ابقه 

همگرا شده است. 
چن��د روز پيش مظفر عليخاني، معاون فني و 
خدمات بازرگان��ي اتاق ايران يعني همان نهادي 
كه مس��وول تنظي��م مقررات ص��دور كارت هاي 
بازرگان��ي اس��ت از اعمال اب��اغ اصاحيه يي در 
اي��ن زمينه خبر داده بود. به گفته عليخاني، اين 
اصاحيه پيشنهاد مشترك اتاق ايران و سازمان 
توس��عه تجارت ايران بوده و قرار است شرايط به  
گونه يي اصاح ش��ود تا فضا ب��راي بهبود محيط 
كسب وكار زمينه س��ازي شود. اين درحالي است 
كه روز گذش��ته ش��رايط صدور كارت بازرگاني 
براساس آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات 
و واردات از سوي هيات وزيران اصاح و با امضاي 
معاون اول رييس جمهور اباغ شد. بر اين اساس 
ماده ۱0 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات 
و واردات اصاح شده است. اين اصاحات اما چه 

موضوعاتي را در بر مي گيرد؟

 فهرست جديدي در راه است؟
يك��ي از مهم تري��ن و البته پر مناقش��ه ترين 
موضوعات��ي كه در آيين نامه جدي��د مورد توجه 
قرار گرفته، تعيين س��قف واردات براي اشخاص 
حقيقي و حقوقي است. بر اين اساس تبصره)۳( 
بن��د )2( آيين نامه پيش��ين ص��دور كارت هاي 
بازرگاني به اين ش��كل اصاح شده است: »سقف 
ارزش��ي واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي 
دريافت كنن��ده كارت بازرگان��ي براي س��ال اول 
پانص��د هزار)۵00.000( دالر و براي س��ال دوم 
دو ميليون)2.000.000( دالر تعيين مي ش��ود. 
واحده��اي توليدي داراي مجوز صنعتي)از قبيل 
پروانه بهره برداري، جواز تاسيس گواهي فعاليت 
صنعت��ي و كارت شناس��ايي( از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و با عناوين مش��ابه آن از س��اير 
وزارتخانه ها و س��ازمان ها همچنين اتحاديه ها و 
تشكل هاي قانوني صرفا براي تامين نياز توليدي 
خ��ود از ش��مول اين تبصره مس��تثنا هس��تند. 
دارندگان كارت بازرگاني براي س��ال سوم و پس 
از آن در صورت مثبت بودن ارزيابي عملكرد آنها 
ب��دون رعايت محدوديت س��قف ارزش مجاز به 
واردات هس��تند. براي اشخاص حقوقي بازرگاني 
معتبر و س��اير موارد استثنا، رعايت سقف ارزش 
مذكور صرفا در صورت تاييد وزير صنعت، معدن 
و تجارت يا به پيش��نهاد ات��اق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي اي��ران و اتاق تع��اون ايران 
و تايي��د وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت الزامي 

نيست.«
به اين ترتيب بازرگانان ايراني چه به صورت 
ش��خصي و چه در قالب شركت ها و تشكل ها از 
اين پس ب��ا محدوديت هاي قيمت��ي در زمينه 
واردات مواجه خواهند بود. س��قف مورد اش��اره 
در تبص��ره ف��وق البت��ه چندان س��خت گيرانه 
نيست و اش��اره به اينكه »تامين نياز توليدي« 
از دايره اين محدوديت بيرون اس��ت، در واقع به 
معني رعايت حال توليدكنندگان اس��ت. با اين 

همه، هنوز جاي اين پرس��ش باقي است كه آيا 
سازوكاري براي تعيين اينكه واردات در راستاي 
توليد هست يا نه وجود دارد؟ به عبارت ساده تر، 
اتاق ه��اي بازرگاني و س��ازمان توس��عه تجارت 
چگون��ه مي توانند از »واس��طه اي« يا »نهايي« 
بودن كاالهاي واردات��ي اطمينان حاصل كنند 
تا به اين ش��يوه واردات »كاالهاي واس��طه اي« 
از ش��مول محدوديت ها خارج ش��وند؟ شايد در 
روزهاي آينده فهرستي از كاالهايي منتشر شود 
كه مي توانند به صورت بالقوه »واس��طه يي« به 

حساب بيايند. 

 زمينه اي تازه براي رانت 
موضوع ديگري كه در آيين نامه جديد صدور 
كارت هاي بازرگاني به آن اشاره شده، گذراندن 
دوره ه��اي آموزش��ي جهت كس��ب صاحيت 
دريافت كارت بازرگاني است. بر اساس اصاحيه 
اباغ��ي از س��وي مع��اون اول رييس جمه��ور، 
تبصره هاي)۱( و )2( جزو)2-۱-۱۱( بند )2( به 
شرح زير اصاح مي ش��ود: »تبصره ۱-گذراندن 
دوره آموزش��ي تخصصي آش��نايي ب��ا تجارت 
فرامرزي در اتاق هاي بازرگاني صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران و تعاون ايران براي دريافت كارت 
بازرگاني توسط اش��خاص حقيقي و نمايندگان 
مسوول از س��وي اشخاص حقوقي الزامي است. 
دوره مذكور حداقل به مدت)۱۶( ساعت حاوي 
س��رفصل هاي مش��تمل بر آثار حقوقي و مالي 
اس��تفاده از كارت بازرگاني، آشنايي با مقررات 
صادرات و واردات، ماليات، امور گمركي، مبارزه 
با قاچ��اق كاال و ارز، سياس��ت هاي ارزي بانك 
مركزي جمهوري اس��امي ايران، اخاق كسب 
وكار اينكوترمز، اعتبارات اسنادي، قانون تجارت 
و س��ازمان ها و نهاده��اي داخل��ي و بين المللي 
مرتب��ط ب��ا تجارت ب��ا برخي عناوي��ن ديگر به 
تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
دوره مذكور با محتوا و مواد آموزشي متناسب با 

شرايط تجارت بين المللي با تاييد وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت، قاب��ل تغيير اس��ت. / تبصره 
2- دارندگان مدرك دانش��گاهي در رشته هاي 
تخصصي ذي ربط، از ش��مول اين حكم مستثنا 
هستند. ش��يوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات 
دوره و سرفصل مباحث و رشته هاي ذي ربط به 
پيشنهاد مشترك اتاق بازرگاني صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و تاييد وزير 

صنعت، معدن و تجارت اباغ خواهد شد.«
گنجانده ش��دن س��رفصل هاي آموزشي براي 
كس��اني كه با قواني��ن تجارت، قواني��ن مدني و 
نيز قوانين كيفري آش��نايي نداشته و احياناً فاقد 
مدارك دانش��گاهي مرتبط هس��تند، في نفس��ه 
مي تواند مفيد باشد. با اين همه، هر گونه فرآيند 
مستثنا س��ازي نيز مي تواند منجر ب��ه بروز رانت 
ش��ود. اين در حالي اس��ت كه تا چند روز پيش 
زمزمه هايي ش��نيده مي ش��ود مبني بر اينكه در 
آيين نام��ه جديد، كف س��ني 2۳س��ال نيز براي 
درياف��ت كارت بازرگاني گنجانده ش��ده اس��ت. 
اعمال محدوديت هاي س��ني، جغرافيايي و... در 
عال��م تجارت دقيقاً مش��ابه وضع قوانين دس��ت 
و پا گيري هس��تند كه تم��ام تاش هايي كه در 
راس��تاي »مقررات زداي��ي« انجام مي ش��وند در 
تض��اد با آنها قرار دارند: عده يي ممكن اس��ت به 
ش��يوه هاي غيرقانوني دوره هاي آموزشي مصوب 

را دور بزنند. 

 سخت گيري در فرآيند ابطال
خبر خ��وب براي بازرگانان اما آن اس��ت كه 
ش��رايط ابط��ال كارت هاي بازرگان��ي، همچنان 
بسيار دشوار است و ظاهراً با وجود تمام انتقادات 
از وجود كارت هاي بازرگاني مخدوش، سياس��ت 
قانونگذار همچنان بر پاش��نه س��خت گيري در 
زمين��ه ابط��ال كارت هاي بازرگاني صادر ش��ده 
مي چرخد. براس��اس اصاحيه يي ك��ه به عنوان 
تبص��ره ب��ه بن��د)۶( آيين نامه پيش��ين افزوده 

كارت  اعتب��ار  دوره  ط��ول  در  ش��ده»چنانچه 
بازرگاني، گزارش��ي مبني بر رفتار س��وء تجاري 
دارن��ده كارت بازرگان��ي دريافت ش��ود، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط 
كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، گمرك جمهوري اسامي ايران 
و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
و اتاق تعاون ايران)حس��ب م��ورد(، مي تواند تا 
زمان حصول رس��يدگي توس��ط مراجع ذي ربط 
نس��بت به تعليق يا ابطال كارت بازرگاني اقدام 

كند.«
به اين ترتيب هر چند توانايي تعليق يا ابطال 
كارت بازرگاني اش��خاص حقيق��ي و حقوقي تا 
زمان حصول رسيدگي توسط مراجع ذي ربط در 
اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته 
اس��ت، اين وزارتخانه براي ابطال كارت ها مسير 
ساده يي در پيش ندارد. براساس اصاحيه مورد 
اشاره در باال، عاوه بر وزارت صنعت، نمايندگان 
نهادهاي ديگر ازجمله اتاق هاي بازرگاني، تعاون 
و نيز گمرك در كارگروه بررس��ي فرآيند ابطال 
حضور خواهند داشت و اين بر بي طرفي كارگروه 

خواهد افزود. 
از ديگر سو در آيين نامه جديد براي اطمينان 
از صوري نبودن ش��ركت هاي متقاضي دريافت 
كارت هاي بازرگاني، قرار اس��ت از محل استقرار 
ش��ركت ها هم بازديد به عمل بيايد. بر اس��اس 
اصاحي��ه ج��زء )2-۱-4( بن��د )2( آيين نام��ه 
جديد، »داشتن محل كس��ب با موقعيت اداري 
اعم از ملكي يا استيجاري داراي شناسه رهگيري 
به نام ش��ركت با يكي از سهامداران عمده)براي 
اش��خاص حقوق��ي( و داش��تن محل كس��ب با 
موقعيت اداري اعم از ملكي يا استيجاري داراي 
شناس��ه رهگيري)براي اش��خاص حقيقي( « به 
شروط قبلي افزوده شده است. عاوه بر اين »در 
تبصره ج��زو )2-۱-4( بند )2(، عبارت »بازديد 
از محل و بعد از عبارت« براي احراز اين شرايط 

اضافه مي شود«.
اين درحالي است كه يكي ديگر از مهم ترين 
موضوع��ات مورد مناقش��ه در م��ورد كارت هاي 
بازرگان��ي، يعن��ي موضوع واگ��ذاري كارت ها به 
غير همچن��ان بدون ضمانت اجرايي رها ش��ده 
اس��ت. تبصره)4( جزء)۳-۳( بند)۳( كه موضوع 
آن ممنوعي��ت واگذاري كارت به اش��خاص غير 
ب��وده براس��اس آيين نامه جديد به اين ش��كل 
اصاح شده است:»دارندگان كارت بازرگاني حق 
واگ��ذاري آن به غير ب��راي واردات را ندارند. در 
صورت احراز واگذاري كارت، اتاق هاي بازرگاني 
و صناي��ع و معادن و كش��اورزي اي��ران و تعاون 
ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند 
نس��بت به تعليق يا ابط��ال كارت اقدام كنند.« 
ع��اوه بر اين  متن زير به عن��وان تبصره )۵( به 
جزو )۳-۳( بند)۳( اضافه مي شود:»دارنده كارت 
بازرگاني و استفاده كننده از آن متضامنا مسوول 
رد و تسويه ديون دولتي و ماليات مقرر هستند.«

به اين ترتيب هر چند بر ممنوعيت واگذاري به 
غير تاكيد شده است، هيچ گونه ضمانت اجرايي 
براي اين موضوع تعيين نشده است. افزودن اين 
تبصره كه دارنده كارت و اس��تفاده كننده از آن 
مس��وول پرداخت ماليات مترتب بر فعاليت هاي 
بازرگان��ي هس��تند، مي تواند به عن��وان عاملي 
بازدارن��ده عم��ل كند اما قطعا كافي نيس��ت. از 
ديگر س��و هر چند اتاق ه��اي بازرگاني و تعاون 
و ني��ز وزارت صنعت مي توانند نس��بت به ابطال 
اين دسته از كارت ها اقدام كنند اما پرسشي كه 
پي��ش از اين هم مطرح بود همچنان موضوعيت 

دارد: فرآيند كشف جرم چگونه خواهد بود؟

افزاي��ش 22درص��دي نقدينگي و نداش��تن برنامه براي 
جذب آن، اقتصاد كش��ور را با مشكاتي مواجه كرده است؛ 
ب��ه گونه يي كه عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني ايران 
تاكي��د دارد كه كاهش س��ودهاي بانكي، ب��ازار طا و ارز را 
دگرگون كرد و در ش��رايط فعلي اقتص��اد هم فقط افزايش 
س��ود سپرده هاس��ت كه مي توان��د ارزش نقدينگي مردم را 

حفظ و تعادل در بازارهاي ديگر ايجاد كند. 
به گزارش ايس��نا، آخرين آمارها از اين حكايت دارد كه 
حجم نقدينگي در پايان سال گذشته به ۱۵۳0 هزار ميليارد 
تومان رس��يده كه افزايش بيش از 280 هزار ميليارد توماني 
را نس��بت به ابتداي همان س��ال نش��ان مي ده��د. به گفته 
كارشناس��ان، به دليل اينكه برنامه منسجم و مدل اقتصادي 
مناسبي براي جذب آن تعريف نشده، طي سال هاي گذشته 
در برخ��ي مواقع اين پول ها به بازارهايي از جمله مس��كن، 
ارز و طا س��رازير ش��ده كه گراني  و برهم خ��وردن بازار را 
به همراه داش��ته است. دست اندركاران بازار نظرات مختلفي 
درب��اره علت افزايش نقدينگي  كه روزانه هزار ميليارد تومان 
به آن اضافه مي ش��ود، دارند و همچني��ن راهكارهايي براي 
چگونگ��ي جذب آن مطرح مي كنند. برخي معتقدند كه اين 
ميزان نقدينگي بيش��تر مختص عدد و رقمي است كه فقط 
روي كاغذ اس��ت و پولي در كار نيست و برخي ديگر كاهش 
س��ودهاي بانكي را دليل افزايش نقدينگي ها و برهم خوردن 

بازار طا و ارز مي دانند. 
آنچ��ه قاب��ل تام��ل اس��ت اينكه اغل��ب كارشناس��ان و 
دس��ت اندركاران بازار تاكيد دارند كه ب��ا ايجاد جذابيت در 
بخش هاي تولي��دي و صنايع كوچك، پول هاي س��رگردان 
بايد جذب ش��وند تا توليد و اش��تغال ايجاد كنيم اما برخي 
معتقدند كه باتوجه به ش��رايط اقتصادي موجود كه صنايع 
و ص��ادرات قوي نداريم س��رمايه گذاري در اين بخش ها در 

ش��رايط فعلي جذاب نيس��ت لذا با افزايش سودهاي بانكي، 
بايد ارزش س��رمايه هاي م��ردم را حفظ كنيم تا نقدينگي ها 
وارد بخش هاي غيرمولد نش��وند. در اي��ن ميان عضو هيات 
نماين��دگان اتاق بازرگان��ي ايران معتقد اس��ت كه افزايش 
نقدينگي ه��ا آثار بدهي ها و معوق��ات بانكي دولت هاي قبل 
بوده كه پرداخت نشده است. محمدحسين برخوردار گفت: 
پول ها در بانك ها ساكن شده و نقل و انتقاالت محدود شده 
اس��ت، به همين دليل بانك ها مجبور شدند به يكديگر پول 
ق��رض دهند. او همچنين خل��ق پول هاي كاذب كه بهره يي 
ندارد را از ديگر علل افزايش نقدينگي عنوان كرد. برخوردار 
با بيان اينكه ارزش پول ملي ۳0 تا 40درصد كاهش داشته 
اس��ت، گفت: در اين ميان مردم براي حفظ ارزش پول خود 
گاهي وارد بازارهاي طا، س��كه، ارز و... شدند كه تورم را در 

پي داشته است. 
اين عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني ايران همچون 
ديگر اعضاي اتاق بازرگاني معتقد است كه بايد براي كنترل 
و جلوگي��ري از افزايش قيمت ها، جهت گيري ها به س��مت 
توليد و اش��تغال باشد اما با توجه به وضعيت اقتصادي ايران 
و س��ايه افزايش نقدينگي ها اين امري به سختي امكان پذير 
اس��ت، چراكه صنايع، صنايع مادر نيس��تند و كارخانه ها نيز 
رو به ورشكستگي مي روند. به گفته برخوردار، طبيعتا زماني 
كه توليد قوي نداش��ته باش��يم صادرات ني��ز وجود نخواهد 
داشت؛ لذا جذابيت سرمايه گذاري در اين زمينه وجود ندارد. 
برخوردار اظهار كرد: بانك ها با س��ودهاي قبلي نتوانسته اند 
چرخش پول داش��ته باشند، به همين دليل اقدام به افزايش 
نرخ س��ود كردند كه س��بب اعتراض دولت به آنها ش��د. او 
افزود: در نتيجه س��ود سپرده هاي بانكي كاهش يافت و اين 
باعث ش��د مردم پول ه��اي خود را از بانك ه��ا خارج و وارد 

بازارهاي غيرمولد كنند. 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

عوامل موثر التهاب در بازار طال و ارز
صنايع آسانسور به دليل اعام فهرست غيركارشناسي 
ش��ده اقام ممنوعه وارداتي از دريافت تجهيزات نوين 
مح��روم مي ماند. ثبت س��فارش ش��ركت هاي فعال در 
اي��ن صنع��ت براي درياف��ت ارز با نرخ 4 ه��زار و 200 
تومان به جايي نرس��يده است و هيچ شفاف سازي براي 
مش��اركت موثر بخش خصوصي فعال در اين صنعت در 
طرح ترميم بافت فرس��وده انجام نش��ده اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه به گفته فعاالن اين حوزه، شركت هاي 

آسانسوري در پنج ماهه گذشته فقط ضرر كرده اند. 
يك��ي از از فع��االن صنعت آسانس��ور در گفت وگو با 
پاي��گاه خبري اتاق بازرگاني ته��ران، بيان كرد: صنعت 
آسانس��ور و پله برقي ع��اوه بر فش��ار تحريم ها بايد با 
س��نگ اندازي هاي داخلي هم مقابل��ه كند. محمدرضا 
زهره وندي اف��زود: در مورد درياف��ت ارز با نرخ 4 هزار 
و 200 توم��ان از س��وي صنعت آسانس��ور بيش از ۹0 
ثبت س��فارش انجام ش��ده كه به كمت��ر از ۵ مورد ارز 
تخصيص داده ش��ده اس��ت. او گفت: صنعت آسانس��ور 
هيچ ارزي دريافت نكرده و هم چنان معطل مانده است 
و ام��كان تامي��ن ارز از بازار آزاد هم ب��راي اين صنعت 
وج��ود ندارد. به گفته زهره وندي، اكنون اين صنعت در 
انتظ��ار پيامد بازار ثانويه اس��ت و بخش خصوصي فعال 
در صنعت آسانس��ور به طور مداوم زيان مي بيند چراكه 
ام��كان س��رمايه گذاري با درنظر گرفتن ش��رايط آينده 

وجود ندارد. 
اين فعال اقتصادي گفت: بخش��ي ديگر از مشكات 
صنع��ت آسانس��ور مربوط ب��ه ممنوعي��ت برخي اقام 
خارج��ي مرتبط با اين صنعت اس��ت. او افزود: هر چند 
ممنوعيت واردات اقام خارجي به رش��د صنايع داخلي 
منجر مي ش��ود اما در مورد تجهي��زات نوين به واردات 

نياز داريم. يك مورد ممنوع ش��ده در فهرس��ت وزارت 
صنعت ريل آسانس��ور اس��ت كه ظرفي��ت توليد آن در 
كشور به۵00 تا ۷00 ريل مي رسد و اين در حالي است 
كه ظرفيت توليد و نصب آسانس��ور براي سال جاري در 
كش��ور 2۶ هزار آسانسور پيش بيني شده است. به گفته 
زهره وندي، اين تفاوت در تيراژ توليد نشان مي دهد كه 

در اين مورد ممنوعيت واردات اشتباه بوده است. 
زهره وندي در بخش ديگري از س��خنان خود مطرح 
ك��رد: ريل هاي تولي��د داخل يك متر بر ثانيه س��رعت 
دارند و براي آسانس��ور هاي كمتر از ۱0 طبقه مناس��ب 
اس��ت و اكنون س��وال اين اس��ت كه تجهيزات مناسب 
براي آسانس��ورهاي بيش از ۱0 طبق��ه و برج هاي بلند 
مرتبه چگونه تامين مي ش��ود؟ ك��دام توليدكننده ريل 
آسانس��ور ادعا كرده كه مي تواند ب��ه نياز داخلي به طور 
كامل پاس��خ ده��د؟ آيا تفاوت ادعا با آنچ��ه در بازار به 
وق��وع مي پيوندند از اكنون ب��ر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت آشكار اس��ت؟ چرا نمايندگان وزارت صمت در 
بخش خصوصي با فعاالن صنعت آسانس��ور در اين باره 

مشورت نكردند؟
اين فعال صنعتي در ادامه س��خنان خود با اشاره به 
طرح دولت در ترميم بافت فرس��وده افزود: اش��تباهاتي 
كه دولت در مورد مس��كن مهر مرتكب ش��د، نبايد در 
طرح هاي مربوط به ترميم بافت فرس��وده تكرار ش��ود. 
زهره ون��دي گفت: طرح ترميم بافت فرس��وده مي تواند 
فرصتي براي گردش مالي و رونق فعاليت صنايع وابسته 
به ساخت و ساز شود اما در مورد اين طرح شفاف سازي 
الزم انجام نش��ده اس��ت. او افزود: باتوجه به اين مساله 
فعال بخ��ش خصوصي نمي تواند در ارتباط با حضور در 

اين طرح آينده نگري كند. 

گاليه فعاالن صنعت آسانسور از دولت

چالش هاي صنايع آسانسور

در آيين نامه جديد، هر چند بر ممنوعيت واگذاري به غير تاكيد شده است اما هيچ گونه ضمانت اجرايي براي اين موضوع 
تعيين نشده است. افزودن اين تبصره كه دارنده كارت و استفاده كننده از آن مسوول پرداخت ماليات مترتب بر فعاليت هاي 
بازرگاني هستند، مي تواند به عنوان عاملي بازدارنده عمل كند اما قطعا كافي نيست. از ديگر سو هر چند اتاق هاي بازرگاني 
و تعاون و نيز وزارت صنعت مي توانند نسبت به ابطال اين دسته از كارت ها اقدام كنند اما پرسشي كه پيش از اين هم مطرح 

بود همچنان موضوعيت دارد: فرآيند كشف جرم چگونه خواهد بود؟
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7  جهان

 نگراني رييس بانك مركزي امريكا
از جنگ تجاري

كاهش چشمگير سرمايه گذاري هاي 
خارجي در منطقه يورو

 حمله اسراييل به معترضان
در شرق غزه و پاسخ حماس

گروه جهان 
جرومي پاول رييس بان��ك مركزي امريكا )فدرال رزرو( گفته اوضاع اقتصادي 
امريكا روبه راه اس��ت اما هشدار داده كه تعرفه هاي باالي وارداتي بر طيف وسيعي 
از كاالها مي تواند روي رش��د اقتصادي تاثير منف��ي بگذارد. به گزارش بلومبرگ، 
جرومي پاول گفته است: »اقتصاد امريكا با قرار داشتن نرخ بيكاري در پايين ترين 
س��طوح ساليان اخير و تورم نزديك به سطح دو درصدي هدف گذاري شده بانك 
مرك��زي در وضعيت خوبي قرار دارد. اختالفات تجاري با ش��ركاي تجاري بزرگ 
امريكا مي تواند براي اقتصاد اين كش��ور گران تمام ش��ود.« دونالد ترامپ اخيرا به 
جنگ تجاري خود با ش��ركاي تجاري امريكا كه ب��ا اعمال تعرفه بر واردات فوالد 
و آلومينيوم آغاز ش��د، شدت بخشيده اس��ت و اين اقدامات وي با پاسخ شديد و 
متقابل كش��ورهاي ديگر مواجه ش��ده اس��ت. جرومي پاول در ادامه تاكيد كرده 
نگراني ها درباره تاثيرات سياس��ت هاي تجاري افزايش پيدا كرده است. وي گفته 
اس��ت: »هنوز دشوار است كه ميزان تاثير تنش هاي اقتصادي بر رشد اقتصادي را 
اندازه گيري ك��رد. تالش هاي دونالد ترامپ براي وادار كردن كش��ورها به كاهش 
تعرفه هاي وارداتي خود از امريكا نيز نتيجه عكس داده است. فكر مي كنم اتفاقاتي 
كه در جريان اس��ت، جديد بوده و س��خت است كه نتيجه را پيش بيني كرد؛ بايد 
منتظر ماند و ديد چه مي شود.« طبق اظهارات رييس بانك مركزي امريكا به زودي 
افزاي��ش دادن ي��ا ندادن نرخ بهره در زمان كاهش نرخ رش��د اقتصادي ناش��ي از 
تعرفه ه��ا، بانك مركزي را در يك دوراهي چالش برانگي��ز قرار خواهد داد. وي در 
عين حال از انتقاد از دولت ترامپ خودداري كرده و گفته: »بانك مركزي مستقل 
است و كار خودش را انجام خواهد داد.« وي اخباري مبني بر فشار دولت ترامپ 
به بانك مركزي براي كندتر شدن سرعت افزايش نرخ بهره را تكذيب كرد و گفت: 

هيچ كدام از مقامات دولتي چيزي نگفته اند كه مرا در اين خصوص نگران كند. 

گروه جهان 
در س��ال ۲۰۱۷ حجم سرمايه گذاري هاي خارجي در كشورهاي عضو منطقه يورو 
بيش از 5۰درصد كاهش داش��ته اس��ت. طبق گزارش دفتر آمار اتحاديه اروپا، ميزان 
س��رمايه گذاري از س��وي ش��ركت هاي امريكايي در اتحاديه اروپا ۲۷۴ ميليارد دالر و 
سرمايه گذاري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در امريكا ۶۷ ميليارد يورو كاهش داشته 
اس��ت. جداي از س��رمايه گذاري هاي خارج��ي در منطقه، حجم س��رمايه گذاري هاي 
كشورهاي عضو منطقه يورو در يكديگر نيز ۸۹.۲درصد كاهش يافته است. در همين 
حال، بيشترين روابط سرمايه گذاري اتحاديه اروپا با سوييس بوده است به گونه يي كه 
از كل ۱۲۰ ميليارد يورو س��رمايه گذاري شده توسط كش��ورهاي اروپايي در خارج از 
كشورهاي خود، ۶۱ ميليارد يورو در سوييس سرمايه گذاري شده است. سرمايه گذاري 
جذب ش��ده در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز در شرايطي به ۳۷ ميليارد يورو 
رسيده كه اين رقم در سال ۲۰۱۶ حدودا ۱۰ برابر بوده است. ميزان سرمايه گذاري در 
اتحاديه اروپا ناچيز بود و بعد از سوييس، ژاپن با ۱۳ ميليارد يورو و كانادا با ۱۱ميليارد 
يورو، بيشترين س��رمايه گذاري را در اتحاديه اروپا داشتند. هنگ كنگ و روسيه نيز از 
ديگر كشورهايي بودند كه بيشترين سرمايه گذاري را در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
انجام دادند. امريكا پيش از اين همواره بزرگ ترين سرمايه گذار خارجي در كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا بوده اس��ت، اما با تغيير سياس��ت هاي اين كشور سرمايه گذاري در 
اتحاديه اروپا ش��ديدا كاهش يافته اس��ت. گزارش هاي جديد نش��ان مي دهند جايگاه 
بريتاني��ا به عنوان مقصد اصلي جذب س��رمايه گذاري خارجي در اروپا متزلزل ش��ده 
اس��ت. گزارش موسسه حسابرسي و مشاوره »اي« حاكي از آن است شمار پروژه هاي 
سرمايه گذاري از ۶۷ مورد در سال ۲۰۱۶، سال گذشته به ۱۴ پروژه كاهش يافت. شمار 
پروژه هاي انجام شده با استفاده از سرمايه گذاري خارجي در شرايطي در بريتانيا كاهش 
يافته كه اين پروژه ها در آلمان ۶۴ درصد و در فرانسه ۱۲۳ درصد افزايش داشته است. 

گروه جهان 
فوزي برهوم س��خنگوي رس��مي جنبش حم��اس اعالم كرد به تجاوز ش��نبه 
رژيم صهيونيس��تي به نوار غزه فورا پاس��خ داده شده كه نش��ان دهنده هوشياري و 
مديريت صحيح مبارزه است. در جريان درگيري هاي روز جمعه جوانان فلسطيني با 
نظاميان رژيم صهيونيستي در نوار غزه، دو نفر شهيد و ۲۲۲ نفر ديگر مجروح شدند. 
وضعيت برخي از مجروحان اين درگيري ها وخيم گزارش ش��ده اس��ت. به گزارش 
پايگاه خبري فلسطين اليوم، راهپيمايي روز جمعه فلسطيني ها در نوار غزه در ادامه 
»راهپيمايي بازگشت« صورت گرفته بود. اين راهپيمايي از ۱۰۰ روز پيش به اين سو 
در نوار غزه و در كنار مرزهاي سرزمين هاي اشغالي برگزار مي شود. راهپيمايي هاي 
مسالمت آميز بازگشت كه از ۱۰ فروردين در مرزهاي نوار غزه آغاز شده، تاكنون بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت فلسطين ۱۳۷ شهيد و بيش از ۱۴ هزار زخمي داشته 
است. اما نيروهاي فلسطيني نيز صبح ديروز دقايقي پس از حمله رژيم صهيونيستي 
به مواضع جنبش حماس در نوار غزه، ش��هرك هاي صهيونيستي را هدف حمالت 
موش��كي قرار دادند. برهوم در اين باره گفت: »مقاومت معتقد است كه ارسال پيام 
سريع بازدارندگي، رژيم متجاوز صهيونيستي را مجبور به توقف تجاوز مي كند.« او 
افزود دفاع از مردم فلسطين يك درخواست ملي و گزينه استراتژيك براي مقاومت 
اس��ت. در همين حال، غازي حمد از رهبران حماس با اش��اره بر ضرورت آش��تي 
گروه هاي فلسطيني گفت . مانعي براي سفر رهبران فتح به نوار غزه براي گفت وگو 
درباره آشتي ملي وجود ندارد. وي بر ضرورت رفع فوري تحريم هاي نوار غزه به دليل 
ايجاد جو سياس��ي نامناسب تاكيد كرد. »جنبش تحريم ها را برداريد« نيز برگزاري 
تظاهرات فلسطيني ها در رام اهلل در روز چهارشنبه آينده را خواستار شده و هدف از 
اين راهپيمايي را درخواست از محمود عباس رييس تشكيالت خودگردان فلسطين 

براي لغو فوري تحريم ها عليه نوار غزه اعالم كرده است. 

  خدمت دونالد ترامپ
به صنايع تسليحاتي اروپا

گروه جهان| درخواست ترامپ از كشورهاي عضو 
نات��و براي افزايش بودجه دفاع��ي خود باعث افزايش 
چشمگير بهاي س��هام شركت هاي توليد جنگ افزار 
و صنايع تس��ليحاتي در اروپا شده است. ارزش سهام 
برخي از شركت ها افزايش��ي حدود ۳۰درصد داشته 
اس��ت. س��خنان ترامپ در اجالس ناتو و اصرار او بر 
افزايش بودجه نظامي كش��ورهاي عضو اين سازمان، 
مخالفان و طرفداران بسياري دارد. برخالف بخشي از 
سياستمداران كه مخالف افزايش يك باره هزينه هاي 
دفاعي خود هس��تند، ش��ركت هاي فع��ال در عرصه 
تسليحات و توليد جنگ افزار از رويكرد ترامپ استقبال 
مي كنند. به گزارش دويچه وله، افزايش بودجه دفاعي 
كشورهاي عضو ناتو به ميزان ۲ درصد توليد ناخالص 
ملي، صدها ميليارد يورو پول روانه  صنايع تسليحاتي 
اين كش��ورها مي كند. اجراي چنين سياستي به آن 
معني اس��ت كه بودجه نظامي آلمان تا سال ۲۰۲۴ 
حدود 5۰ ميليارد يورو افزايش يابد. پديده يي كه تاثير 
خود را هم اكنون بر بازارهاي سهام نهاده است. روزنامه 
فرانكفورتر آلگماينه نوشته، بهاي سهام شركت آلماني 
»راين متال« پنج شنبه بيش از 5درصد افزايش يافت. 
ارزش بهاي س��هام اين ش��ركت از آغاز س��ال جاري 
ميالدي تاكنون ۲۸درصد اعالم شده است. بهاي سهام 
شركت ايرباس در رابطه با توليد جنگنده و همچنين 
هلي كوپترهاي نظامي نيز از افزايشي بالغ بر ۲۹درصد 
در سال جاري برخوردار بوده است. بهاي سهام شركت 
بريتانيايي »بي اي ايي سيس��تمز« نيز در سال جاري 
رش��دي حدود ۱۸ درصد داشته است. ميزان افزايش 
بهاي ش��ركت فرانس��وي »تالس« نيز ۲۸ درصد در 
سال جاري بوده است. از اين رو، تحليلگران بازارهاي 
سهام در اروپا به صاحبان سهام شركت هاي فعال در 
حوزه تس��ليحاتي كشورهاي اروپايي توصيه كرده اند، 
اقدام به فروش سهام خود نكنند. اكثريت تحليلگران 
مالي بر اين باورند كه در ش��رايط كنوني خريد سهام 
ش��ركت هاي توليدكننده جنگ افزار امري سودآور و 
منطقي است. باقي تحليلگران نيز به صاحبان سهام 
اين شركت ها توصيه كرده اند، سهام خود را نگه دارند 
و از تصميم فروش احتمالي آن در لحظه چشم پوشي 
كنن��د. توصيه تحليلگران بازارهاي مالي اروپا ناظر بر 
احتمال افزايش بيشتر بهاي سهام صنايع تسليحاتي 
و شركت هاي توليدكننده جنگ افزار است. گفته شده، 
هرگاه دولت آلمان و ساير كشورهاي عضو پيمان ناتو، 
خواس��ت ترامپ مبني بر افزايش بودجه دفاعي خود 
به ميزان ۲درص��د ارزش توليد ناخالص ملي خود را 
بپذيرند، آنگاه س��فارش خريد از صنايع تسليحاتي از 

رشد چشمگيري برخوردار خواهد شد. 

 بازداشت نواز شريف در الهور 
نواز شريف نخست وزير س��ابق پاكستان، هنگام 
بازگش��ت به كشورش در الهور بازداشت شد. مريم 
دختر شريف هم به همراه او بازداشت شده است. به 
گزارش بي بي سي، نخست وزير سابق پاكستان هفته 
گذش��ته به جرم فساد به ۱۰ س��ال زندان محكوم 
ش��د. حدود ۱۰ ه��زار نفر از هواداران نواز ش��ريف 
در ف��رودگاه جمع ش��دند تا حمايت خ��ود از او را 
نشان دهند. شريف در آس��تانه انتخابات پاكستان 
به كش��ورش بازگش��ته و ممكن است كه بازگشت 
او و بازداشتش بر مبارزات انتخاباتي تاثير بگذارد. 

 يك كشته در اعتراض هاي 
جنوب عراق 

پنجمي��ن روز از اعتراض مردم به بيكاري، فس��اد 
و كمبود در خدمات رس��اني ش��هري در جنوب عراق 
يك كشته و ده ها زخمي بر جاي گذاشت. به گزارش 
دويچه وله، برخي معترضان وارد فرودگاه نجف شدند 
و پروازهاي آن را مختل كردند. رس��انه ها از گسترش 
دامن��ه اعتراض ها علي��ه اوضاع نابس��امان اقتصادي، 
خدمت رس��اني ش��هري و قطعي مكرر آب و برق در 
جنوب عراق گزارش مي دهند. سومريه نيوز عراق هم 
ب��ه نقل از منابع آگاه از يك كش��ته و ۱5 زخمي در 

جريان درگيري پليس با معترضان خبر داده است. 

  128 كشته در حمله
انتحاري پاكستان 

حمله يي انتحاري به ي��ك تجمع انتخاباتي در 
شهر مستونگ در بلوچس��تان پاكستان، به كشته 
شدن دست كم ۱۲۸ نفر منجر شده است. بيش از 
۱5۰ نفر هم در اين انفجار زخمي ش��ده اند. يكي 
از نامزدهاي محلي انتخابات هم در ميان قربانيان 
اي��ن حمله بوده، انفجاري مهيب كه داعش مدعي 
انجام آن ش��ده اس��ت. انتخابات پاكستان كمتر از 
دو هفت��ه ديگر برگزار مي ش��ود و بيم آن مي رود 
كه با نزديك ش��دن انتخابات خشونت  و تنش باال 
بگيرد. داعش در چند سال گذشته در اين منطقه 

حمالت متعددي داشته است. 

  جريمه نقدي به اتهام
توهين به اردوغان

براس��اس حكم دادگاه، رهبر حزب اپوزيس��يون 
م��ردم جمهوري خ��واه تركيه مجبور ب��ه پرداخت 
نزديك ب��ه ۲۰ه��زار دالر جريمه نقدي ب��ه اتهام 
حمله به حريم شخصي رييس جمهوري اين كشور 
اس��ت. به گ��زارش رويترز، شش��مين دادگاهي در 
آنكارا پس از برگزاري س��ه جلسه رسيدگي به اين 
پرون��ده در حكمي كم��ال قليچداراوغلو را به اتهام 
توهين به رييس جمهوري به جريمه نقدي محكوم 
كرد. همچنين در ماه ژوئن قليچداراوغلو دو پرونده 
ديگر در ارتباط ب��ا رييس جمهوري تركيه محكوم 

اعالم و مجبور به پرداخت ۷۰ هزار دالر شد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

عليه 12 مامور روس به  اتهام دخالت در انتخابات امريكا اعالم جرم شد

جنجال مولر در آستانه نشست هلسينكي
گروه جهان|

 وزارت دادگس��تري امريكا ۱۲ افسر اطالعاتي 
روسيه را به هك رايانه يي هيالري كلينتون و حزب 
دموك��رات در جريان انتخابات رياس��ت جمهوري 
س��ال ۲۰۱۶ متهم كرده است. اين كيفرخواست 
درس��ت ۳روز پي��ش از ديدار روس��اي جمهوري 
امريكا و روس��يه در هلسينكي منتشر شده است. 
اين اعالم جرم براساس تحقيقات تيم رابرت مولر، 
بازرس ويژه پرونده مربوط به »دخالت هاي روسيه 

در انتخابات ۲۰۱۶« صادر شده است. 
حامي��ان رييس جمه��وري امريكا و روس��يه 
اين اقدام را تالش��ي براي متشنج كردن نشست 
هلس��ينكي دونال��د ترام��پ و والديمي��ر پوتين 
خوانده ان��د و منتقدان كاخ  س��فيد ني��ز مصرانه 

خواستار لغو اين ديدار شده اند. 
به گزارش رويت��رز، هكرها با اكانتي قالبي به 
۳۰مشاور انتخاباتي هيالري كلينتون ايميل هايي 
را با عن��وان »آمار محبوبيت كلينتون« ارس��ال 
كردند كه حاوي يك لينك بوده اس��ت؛ با كليك 
كردن روي لينك مذكور سيستم ها به وب سايتي 
متصل مي شده كه توسط س��ازمان هاي امنيتي 

روسيه هدايت مي شده است. 
داده،  گ��زارش  رويت��رز  زمين��ه  همي��ن  در 
كيفرخواست ياد ش��ده، مشروح ترين اتهامي است 
كه به طور مشخص عليه روسيه در رابطه با دخالت 
در انتخابات به نفع كارزار انتخاباتي ترامپ منتشر 

شده است. روسيه اين اتهامات را رد مي كند. 
راد روزنستاين، معاون دادستان كل امريكا گفته 
اين متهم��ان با چندين ش��هروند امريكا مكاتباتي 
داش��ته اند اما ادعايي درباره مش��اركت ش��هروندان 
امريكا در اين جرايم مطرح نيس��ت. وي همچنين 
گفته در هفت��ه جاري اجماال ترام��پ را در جريان 

گزارش اين كيفرخواست قرار داده است. 
در گزارش وزارت دادگس��تري آمده، افس��ران 
آژانس امنيتي نظامي روسيه شبكه هاي رايانه يي 
كميت��ه كمپين كنگ��ره دموكرات ها، كميته ملي 
دموكرات ه��ا و كمپين انتخاباتي كلينتون را هك 
ك��رده و برخي اطالعات را تح��ت برخي عناوين 
در فض��اي اينترنتي منتش��ر كرده اند. رابرت مولر 

همچني��ن پرون��ده هم��كاري احتمال��ي كمپين 
انتخاباتي ترامپ با روسيه در جريان انتخابات سال 

۲۰۱۶ را تحقيق مي كند. 
فوريه س��ال جاري نيز رابرت مولر ۱۳شهروند و 
۳ ش��ركت روس��ي را متهم به دخالت در انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا از طريق انتش��ار گسترده 
اطالع��ات غلط و س��فر به امريكا ب��راي جمع آوري 
اطالعات كرد. با اين حال رويترز نوشته، كيفرخواست 
جديد براي نخستين بار به طور مستقيم دولت روسيه 
را متهم به دخالت انتخاباتي كرده اس��ت. نهادهاي 
اطالعاتي امريكا متقاعد شده اند كه با دستور پوتين، 
عامالن روسيه از طريق تبليغات و هك رايانه يي در 
انتخابات دور گذشته رياست جمهوري امريكا دخالت 
كرده اند. ساعاتي پيش از انتشار گزارش مولر، ترامپ 
كه به بريتانيا س��فر كرده اس��ت، تحقيقات مولر را 

ضربه يي بر روابط روسيه و امريكا عنوان كرد. 
همزمان وكيل ترامپ نيز با اشاره به كيفرخواست 

منتشر شده طي توييتي گفت كه »اين خبر خوبي 
براي همه امريكايي هاست. هيچ امريكايي متهم به 
همدستي با روسيه نشده و زمان آن رسيده كه مولر 
پرونده تحقيقات عليه رييس جمهوري را متوقف كند 

و بگويد كه ترامپ كامال بي گناه است.«
فايننش��ال تايمز با اعالم اينكه هكرهاي روسي 
را  امريكاي��ي  راي دهن��ده  ه��زار  اطالع��ات 5۰۰ 
س��رقت كرده اند، نوش��ته كه اعالم اتهامات جديد 
علي��ه ش��هروندان روس، فش��ار اف��كار عمومي بر 
رييس جمهوري امريكا را براي تاييد آشكار دخالت 
روسيه در انتخابات بيشتر مي كند؛ به  ويژه اينكه در 
بيانيه دادگستري امريكا نام ماموران اطالعاتي روس 
و واحدي كه در اين پرونده دست داشته اند نيز اعالم 

شده است. 
دموكرات ها خواس��تار لغو ديدار ترامپ و پوتين 
شده اند؛ ازجمله چاك شومر رهبر اقليت سنا گفته: 
»دس��ت دادن با پوتين با لب هاي خندان توهين به 

دموكراس��ي امريكايي اس��ت. ترامپ بايد از موضع 
قدرت با روس ها برخورد كند و به آنها نشان دهد كه 
بايد هزينه اقدامات خصمانه خود عليه دموكراس��ي 
امريكايي و ديگر دموكراسي ها در اقصا نقاط جهان 
را بپردازن��د. اگر ترامپ آمادگي اين كار را ندارد بايد 

نشست هلسينكي را لغو كند.«
اين درحالي اس��ت كه وزارت خارجه روس��يه با 
انتش��ار بيانيه يي بار ديگر اتهام��ات تيم رابرت مولر 
مبن��ي بر دخالت در انتخابات امري��كا را رد و اعالم 
كرده ك��ه هدف از اي��ن اقدام وزارت دادگس��تري، 
متشنج كردن فضا پيش از نشست روز دوشنبه است. 
رويترز نوش��ته با اع��الم جرم علي��ه ۱۲مامور 
اطالعاتي روس، كار ترام��پ براي تكذيب دخالت 
كرملين در انتخابات خيلي دش��وارتر مي شود. اين 
مس��اله همچنين مي تواند تالش هاي ترامپ براي 
بهبود روابط با روسيه در هلسينكي را نيز به چالش 
بكشد. جفري منكوف، كارشناس مسائل روسيه در 

مركز مطالعات اس��تراتژيك واش��نگتن بر اين باور 
اس��ت كه حاال ترامپ براي مانور دادن روي اينكه 
روسيه در انتخابات امريكا دخالتي نداشته، فضاي 

خيلي كمي دارد. 
برخي ناظران نيز بر اين باورند كه اعالم اتهامات 
جديد عليه روس ها مي تواند اختالفات در كاخ سفيد 
و مشاوران نزديك ترامپ را دامن بزند؛ به  ويژه اينكه 
افرادي چون جان بولتون، مشاور امنيت ملي ترامپ 
و جيمز متيس، معاون اول او از منتقدان سرسخت 
مسكو به شمار مي روند. به اين ترتيب تدوين نقشه راه 
رويكرد دولت ترامپ در برابر روسيه دشوارتر از پيش 
خواهد شد. مايكل مك فال، سفير امريكا در روسيه 
در دولت اوباما مي گويد:»دولت امريكا سياست نسبتا 
خوب��ي را در قبال روس��يه در پيش گرفته كه البته 
ترامپ با آن موافق نيست. يادم نمي آيد كه پيش تر 
اين حد از كش��مكش بر سر سياست خارجي)ميان 
رييس جمهور و هر فرد ديگري كه دولت مشغول به 

كار است( را ديده باشم.«
نيويورك تايمز نيز با اش��اره به پيش��رفت هاي 
قابل توجه در تحقيقات مربوط به دخالت روس��يه 
در انتخابات امريكا نوش��ته:»تالش رابرت مولر اين 
اس��ت كه از طريق وزارت دادگستري نشان دهد، 
روساي جمهور نمي توانند به شواهد موجود بي توجه 
باش��ند و آنها را انكار كنند. دو حالت دارد يا رابرت 
مولر متوجه مي ش��ود كه ترامپ با دخالت روسيه 
در انتخابات ارتباط نداش��ته كه در آن صورت بايد 
گزارش محرمانه يي براي معاون دادستان كل ارسال 
كند. روزنس��تاين ه��م مي تواند اين گ��زارش را به 
كنگره ارسال نكند كه البته با فشار زيادي از طرف 
كنگره روبه رو خواهد ش��د. اگر مشخص شود كه از 
ترامپ خطايي سر زده ۳ احتمال وجود دارد: گزينه 
كمتر تهاجي اين است كه تصميم نهايي در اين باره 
به كنگره واگذار ش��ود، نهادي كه قدرت بركناري 
رييس جمه��ور را دارد. گزينه دوم، تكرار س��ناريو 
نيكسون است. در اين شرايط از يك هيات منصفه 
خواس��ته مي ش��ود تا درباره ترامپ تصميم گرفته 
و نتيج��ه را به كنگره اعالم كنند؛ گزينه س��وم كه 
تهاجمي ترين حالت است، اعالم جرم عليه شخص 

رييس جمهور است.«

اعتراض هاي پس از اعتصاب عمومي به خشونت گراييد

نيكاراگوئه دستخوش ناآرامي

گروه جهان| 
درگيري ه��ا در نيكاراگوئ��ه كه در س��ه هفته 
گذشته با سركوب شديد اعتراض كنندگان مخالف 
دول��ت دنيل اورت��گا رييس جمهوري اين كش��ور 
همراه بوده، ش��نبه تشديد ش��د و مردم در تالش 
براي نجات دانشجويان گرفتار زير آتش نيروهاي 
امنيت��ي ب��ه خيابان ها ريختند. گروه��ي از مردم 
در نيكاراگوئه با اس��تفاده از رسانه هاي اجتماعي 
تظاهرات گس��ترده يي را ترتيب دادند و با ش��عار 
»تنه��ا م��ردم مي توانند به مردم كم��ك كنند«، 

به س��مت دانش��گاه ملي نيكاراگوئه و كليس��اي 
»عطوفت الهي« در نزديكي آن در ش��هر ماناگوآ 
پايتخت نيكاراگوئه حركت كردند. نيروهاي پليس 
و افراد مسلح مانع خروج معترضاني شده اند كه در 
كليسا پناه گرفته بودند؛ شماري از دانشجويان نيز 
پس از اقدام نيروهاي شبه نظامي حامي اورتگا به 
تيراندازي در دانشگاه پناه گرفته اند و هنوز همان 
جا گرفتار هستند. طبق گزارش هاي منتشر شده، 
دست كم دو نفر در اين درگيري ها كشته شده اند. 
درگيري ها ميان حاميان عمدتا مس��لح اورتگا 

و معترضاني كه اس��تعفاي او را خواستار هستند، 
اعتراض ه��اي چند م��اه اخير را ب��ه خونين ترين 
اعتراض هاي پس از جنگ داخلي در اين كش��ور 
در ده��ه ۱۹۹۰ تبدي��ل كرده اس��ت. به گزارش 
فايننشال تايمز، تصاوير منتشر شده در رسانه هاي 
اجتماع��ي تظاهركنن��دگان را در ح��ال تحصن 
در براب��ر نيروهاي پليس در حالي كه س��رودهاي 
انقالبي مي خوانند و پايان رياست جمهوري اورتگا 

را خواستار هستند، نشان مي دهد. 
خيابان ه��اي  جمع��ه  سراس��ري  تظاه��رات 
نيكاراگوئه را خالي كرده بود و تجارت ها در پاسخ 
به خواس��ته مردم و گروه ه��اي جوامع مدني كه 
كناره گيري اورتگا را خواستار هستند، از كار دست 
كشيدند. اين مساله نشان داد بخش خصوصي كه 
از ديرباز با رييس جمهوري رابطه خوبي داشت نيز 
به دنبال تظاهرات و خشونت هاي پس از اعتصاب 
عموم��ي روز جمع��ه از اورت��گا روي برگردان��ده 
اس��ت. حاميان تظاهرات اعالم كردند كه اعتصاب 
سراسري روز جمعه با مش��اركت ۹۰درصدي در 
سراسر كش��ور برگزار شد و بانك ها، بازارها، پمپ 
بنزين ها، م��دارس و فروش��گاه ها همگي تعطيل 
بودند. با اين حال رس��انه  دولتي نيكاراگوئه اعالم 
كرد كه هم��ه بخش ها در چندين منطقه تجاري 

طبق روال عادي مشغول به كار هستند. 
درگيري ه��ا زمان��ي به صحنه ه��اي دلخراش 
انجاميدند كه دانش��جويان دانشگاه كه خط مقدم 
اعتراضات آغاز شده از ۱۸ ماه آوريل بودند، هدف 
تيراندازي هاي نيروهاي پليس و شبه نظاميان قرار 
گرفتند. دانش��جويان و چندين خبرنگار از جمله 
چندين زخم��ي در كليس��ايي در همان نزديكي 

پن��اه گرفتند، اما توده مردم حام��ي اورتگا آنها را 
محاص��ره كردند و مانع ورود آمبوالنس به منطقه 
ش��دند. اندكي بعد به افراد زخمي و جاشوا پارتلو 
خبرنگار روزنامه واش��نگتن پست اجازه داده شد 
از كليس��ا خارج ش��وند. يك دانش��جوي پزشكي 
در ميان��ه درگيري ها تير خورد و س��اعت ها بدون 
اينكه مراقبت هاي پزشكي از او به عمل بيايد، كف 
كليس��ا رها شد. يكي از افراد گير افتاده در كليسا 
اندك��ي بعد توييت كرد كه دولت برق كليس��ا را 
قطع و آنها را در تاريكي رها كرده و اين در حالي 
اس��ت كه تيراندازي ها به س��مت كليسا همچنان 
ادامه دارد. پارتلو در توييتي نوش��ت: »خبرنگاران 
و دانش��جوياني كه همچنان گرفتار هستند، خبر 

داده اند كه رگبار گلوله هنوز پايان نيافته است.«
در رس��انه هاي اجتماع��ي تصاوي��ري زنده از 
ش��ليك گلوله و اس��تفاده از ديگ��ر مهمات عليه 
تظاهركنن��دگان حكاي��ت دارن��د و حتي در يك 
تصوي��ر فردي كه چهره خود را پوش��انده و لباس 
نظاني هم به تن ن��دارد، زمين بازي كودكان را با 

يك خمپاره انداز در پشتش مي پيمايد. 
تظاه��رات در نيكاراگوئه در م��اه آوريل و پس 
از آن آغاز ش��د كه اورتگا كه براي س��ومين دوره 
متوال��ي در نيكاراگوئه در ق��درت مانده، از اجراي 
برنام��ه نامحب��وب اصالح��ات امني��ت اجتماعي 
خب��ر داد؛ اگرچ��ه بالفاصل��ه مجبور ب��ه متوقف 
كردن آن ش��د، اما در فاصله زماني بس��يار كوتاه 
تظاهرات كنن��دگان از برنامه اصالحات بر فعاليت 
خود رييس جمه��وري متمرك��ز و كناره گيري او 
از ق��درت و پاي��ان حكومت اس��تبدادي اورتگا را 
خواس��تار ش��دند. تظاهرات كنندگان در روزهاي 

اخير جاده ها در سراسر كشور را اشغال كرده بودند 
و نيروهاي پليس به همراهي مزدوران شبه نظامي 
تحت كنترل دولت براي بازگشايي مسيرها به زور 
متوسل شدند. گفته ش��ده مزدوران تحت فرمان 
رييس جمهوري در ماه هاي ناآرامي در نيكاراگوئه 

جان ۳۰۰ نفر را گرفته اند. 
رويت��رز در اي��ن ب��اره نوش��ت؛ نماين��دگان 
س��ازمان هاي جامع��ه مدني برگ��زاري انتخابات 
زودهن��گام را براي پايان يافتن بن بس��ت كنوني 
خواس��تار ش��ده اند. اما اورتگا ۷۲ساله از پذيرش 
درخواس��ت تظاهرات كنندگان خودداري و اعالم 
ك��رده ك��ه حاضر نيس��ت انتخاب��ات را پيش از 
موعد مقرر آن در س��ال ۲۰۲۱ برگزار كند و اين 
اقدام را مغاير با قانون اساس��ي مي داند. او بر اين 
باور اس��ت كه روزاريو موريلو همسرش و معاون 
رييس جمهوري نيكاراگوئه كه قدرت زيادي هم 
در دول��ت دارد، ج��اي او را خواهد گرفت. دانيل 
اورتگا چريك انقالبي سابق نيكاراگوئه كه زماني 
از فعاالن جنبش چپ گراي ساندينيس��ت ها بود، 
۱۱س��ال اس��ت كه قدرت را در اين كش��ور در 
دس��ت دارد. دوره رياس��ت جمهوري او در سال 
۲۰۲۲ به پايان مي رس��د. س��ازمان ملل متحد و 
س��ازمان كش��ورهاي امريكايي )OAS( بارها از 
اورتگا خواس��ته اند، هر چه زودتر به خش��ونت ها 
پاي��ان دهد. آنها موارد متعدد نقض حقوق بش��ر 
توس��ط اورتگا را به باد انتق��اد گرفته و توضيح و 
بررسي س��ريع اين موارد را خواستار شده اند. در 
ارتباط با همين مساله، وزارت خزانه داري امريكا 
ه��م تحريم هاي��ي را عليه برخ��ي مقامات دولت 

نيكاراگوئه اعمال كرده است. 
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جامجهاين8
  سازماندهي جام جهاني 2018 بي نقص بود

»ديويد ترزگه« اسطوره فوتبال فرانسه در مصاحبه 
با خبرگزاري تاس اظهار داش��ت: س��ازماندهي جام 
جهاني 2018 بي نقص بوده و روس��يه اين دوره را به 

بهترين شكل ممكن برگزار كرده است. 
تاس به نقل از ترزگه ادامه داد: بايد بگويم روسيه 
كار سازماندهي اين رويداد را به بهترين شكل ممكن 
انجام داد؛ به ط��وري كه كوچك ترين اخبار منفي در 
جريان برگزاري اين مسابقات به گوش نرسيده است. 
در برگزاري جشنواره ها و رويدادهاي فوتبالي همواره 
جو كشور ميزبان، امنيت، حمل و نقل و مهمان نوازي 
عناصر اصلي محسوب مي شوند و با اطمينان مي توانم 
بگوي��م كه اين جام جهاني نه تنه��ا موفق ترين دوره 
برگ��زاري اين روي��داد بوده اس��ت؛ بلك��ه نمونه يي 
فوق العاده از س��ازماندهي مس��ابقات جهاني فوتبال 

محسوب مي شود. 
بر اس��اس برنامه، تيم هاي انگليس و بلژيك ديروز 
ديدار رده بندي بيس��ت و يكمين دوره جام جهاني را 
در ورزش��گاه سن پترزبورگ برگزار كردند و رقابت دو 
تيم فرانسه و كرواسي نيز براي فتح جامي كه بسياري 
از اس��طوره هاي فوتبال در حس��رت كسب آن ناكام 

بوده اند؛ امروز در ورزشگاه لوژنيكي انجام مي شود.

  به توپ طال فكر نمي كنم، فقط قهرماني
هافبك طراح كروات ها بار ديگر تاكيد كرد به توپ 
طال فكر نمي كند و تنها تمركز او روي قهرماني است. 
به گزارش ايس��نا و به نقل از اكسپرس، تيم ملي 
فوتبال كرواس��ي باي��د در ديدار نهاي��ي جام جهاني 
روسيه امروز به مصاف فرانسه برود. لوكا مودريچ ستاره 
خط ميان��ي كروات ها در اين رقابت ها عملكرد خوبي 
داشت و با توجه به درخشش در رئال مادريد، خيلي ها 
از او به عنوان يك��ي از نامزدهاي اصلي توپ طال ياد 
مي كنند. لوكا مودري��چ در صحبت هاي خود قبل از 
ديدار نهايي جام جهاني گفت: بارها تاكيد كرده ام كه 
تمام تمركز من روي موفقيت تيمي است و به عناوين 
ف��ردي از جمله توپ طال فكر نمي كنم. وقتي مردم و 
رسانه ها از شما به عنوان گزينه توپ طال ياد مي كنند، 
افتخارآميز و طبيعي است كه خوشحال باشم. با اين 
حال نگراني بابت اين موضوع ندارم و اميدوارم به تيمم 
كمك كنم تا بتواند در بازي يك شنبه به برتري برسد. 

بقيه چيزها خارج از كنترل من است. 
مودري��چ كه ابتدا به دليل كوتاه��ي قامت از تيم 
هايدوك كنار گذاش��ته ش��د، به تي��م رقيب رقت و 
توانست درخشش خود را شروع كند. او درباره رسيدن 
موفقيت خود در آستانه ديدار فينال جام جهاني گفت: 
صحبت خاصي با منتقدان ندارم ولي خوش��حالم كه 
ثاب��ت كردم آنها درباره من اش��تباه مي كردند. من از 
روز نخس��ت به خودم و توانايي هايي كه دارم اعتماد 
داشتم. سختي هاي زيادي در فوتبال كشيدم تا به اين 
جايگاه برسم. مهم ترين موضوع براي من اين بود كه 
تسليم نشوم و به راه خودم ادامه دهم و خوشحالم به 
اين جايگاه رسيدم و حاال در ديدار نهايي جام جهاني 

حضور دارم. 

 رونمايي از تركيب منتخب زير 23ساله ها
جام جهاني 2018 بازيكنان جوان زيادي را داشت 

كه در اين جام به ميدان رفتند. 
به گزارش ايلنا، در آستانه ديدار فينال جام جهاني 
2018، نش��ريه گاردي��ن تصميم ب��ه انتخاب تيمي 
منتخب از بازيكنان زير 2۳ سال اين دوره جام جهاني 

گرفته است. 
فرانس��يس اوزوهو )نيجري��ه(، بنجامي��ن پاوارد 
)فرانسه(، يري مينا )كلمبيا(، خوزه خيمنز )اروگوئه(، 
مانوئل آكانجي )سوييس(، لوكاس هرناندز )فرانسه(، 
لوكاس توريرا )اروگوئه(، رودريگو بنتانكور )اروگوئه(، 
هيروينگ لوزانو )مكزيك(، كيلين امباپه )فرانس��ه( و 

رحيم استرلينگ )انگليس( 
اين نشريه همچنين از بازيكناني چون داوينسون 
سانچز، اتبو، ميلينكووويچ ساويچ، الكساندر گولووين، 
يوليان برانت، اشرف حكيمي، موسي واگوئه و اسماييل 
س��ار به عنوان ديگر بازيكنان خوب زير 2۳ سال جام 

بيست و يكم نام برده است. 

 سرقت بليت فينال 
چند نفر ناش��ناس با ضرب و ش��تم يك هوادار 
روس بلي��ت فين��ال جام جهان��ي 2018 را از او به 
س��رقت بردند. به گزارش فارس، س��ايت اس��پورت 
اكس��پرس روس��يه خبر داد كه يكي از شهروندان 
روسي ساكن مس��كو براي فروش بليت فينال جام 
جهاني ميان فرانسه و كرواسي اعالميه زده بود. اين 
هوادار روسي با يك مشتري به توافق رسيد و وقتي 
در مكان حاضر ش��د چند نفر با ضرب و شتم شديد 
بليت او را به س��رقت بردند. هوادار روسي با مراجعه 
به مركز پليس مس��كو آنها را از اي��ن ماجرا با خبر 
كرد. فينال جام جهاني 2018 روسيه امروز ساعت 

19:۳0 برگزار مي شود.

  سران كشورها فينال را تماشا مي كنند
بي��ش از 10 رييس جمهوري و چندين مقام 
ارشد ديگر جهان براي تماشاي بازي فينال جام 
جهاني 2018 كه طبق برنامه امروز، در ورزشگاه 
»لوژنيكي« مس��كو برگزار مي شود؛ حضور پيدا 

مي كنند.
ب��ه گزارش ايرنا، خبرگ��زاري تاس به نقل از 
»يوري اوش��اكوف« دس��تيار وي��ژه »والديمير 
پوتين« رييس جمهوري روسيه با درج اين خبر 
نوش��ت: ميهمانان خارجي بسياري در اين بازي 
 حض��ور خواهند داش��ت كه به احتم��ال فراوان
از كش��ورهاي  رييس جمه��وري  ال��ي 12   11
مختل��ف، چندي��ن نخس��ت وزير و بس��ياري از 
مقامات ارش��د ديگر را ش��امل مي شود. مطابق 
اظهارات اوشاكوف، پوتين پس از برقراري تماس 
با تعدادي از س��ران كشورها ش��امل فلسطين، 
گاب��ن، س��ودان و مولداوي كه قص��د حضور در 
ديدار فينال را دارند؛ روز يك شنبه با نخست وزير 
مجارس��تان، امي��ر قط��ر و همچنين روس��اي 
جمهوري دو كش��ور فيناليس��ت يعني فرانسه و 
كرواسي و همچنين »توماس باخ« رييس كميته 
بين المللي المپيك مالقات خواهد كرد و سپس 

در ورزشگاه لوژنيكي حاضر مي شود.

روي خط 2018

آيا تئوري فوتبال مالكانه به پايان دوران اوج خود رسيده است

زماني براي رسيدن 2 خط موازي به هم

مرجان محمدي|
 از س��ال 19۳0 كه نخستين دوره جام جهاني در 
كشور اروگوئه برگزار شد تا امروز اين تورنمنت ورزشي 
مهم 20دوره را پش��ت سر گذاش��ته و به زودي پرونده 
بيست و يكمين جام جهاني با قهرماني يكي از دو تيم 
فرانسه يا كرواسي بسته مي شود. در جام بيست و يكم 
شگفتي هايي رقم خورد كه نسبت به دوره هاي ديگر اين 
شگفتي ها بسياري از فوتبال دوستان را متعجب كرده 
است و به نظر مي رسد اين شگفتي با قهرماني كرواسي 
و ايستادن روي سكوي نخست جهان تكميل شود هر 
چند كه در سوي ديگر ميدان فرانسه قرار دارد، تيمي 
كه يك بار تجربه قهرماني را چشيده است و مي خواهد 
براي بار دوم اين طعم شيرين قهرماني را به طرفدارانش 

در سراسر دنيا تقديم كند. 
فينال جام 2018 درحالي بين كرواس��ي و فرانسه 
برگزار مي شود كه كمتر كسي در روزهاي ابتدايي اين 
مس��ابقات فكر مي كرد كرواسي يك سوي فينال باشد 
 اما به واقع مي توان گفت كه تيم س��ختكوش كرواسي 
توانست فعل خواستن را به بهترين شكل ممكن صرف 
كند، تيمي كه از ثانيه به ثانيه بازي خود در مستطيل 
س��بز يك هدف را دنبال مي ك��رد و آن هم پيروزي بر 
حريف بود، هدفي كه توانس��ت اين تيم سختكوش را 
به فينال 2018 برس��اند. اما كرواسي خاطره تلخي را 
در برابر فرانسه يدك مي كشد، كرواسي در جام جهاني 
1998 به نيمه نهايي راه يافت اما در اين مرحله با نتيجه 
2 بر يك به فرانسه باخت و نتوانست به فينال راه پيدا 
كند و در مرحله حذفي به مصاف هلند رفت و توانست 
دو بر يك از س��د هلند بگذرد و مقام س��ومي جهان را 
به خود اختصاص دهد  اما ش��ايد اي��ن خاطره تلخ در 
فين��ال 2018 به كمك اين تي��م بيايد و اين بازيكنان 
سختكوش با انگيزه بيشتري به مصاف فرانسه بروند و 
بتوانند اين تيم را شكس��ت دهند. هر چند در فوتبال 
هيچ چيز قابل پيش بيني نيس��ت ولي شايد طرفداران 
كرواسي بتوانند به آرزوي ديرينه خود كه قهرماني در 
دنياست، برسند. قهرماني كه شايد فرانسوي ها آن را به 
همين راحتي ها به كرواسي ندهند، در آن سوي ميدان 
فرانس��ه با يك دوره قهرماني در ج��ام جهاني 1998 
س��عي در تكرار اين عنوان را دارد، تيمي كه بسياري از 
فوتبال دوس��تان قبل از سوت بازي آن را پيروز ميدان 
مي دانند و معتقدند كه فرانسوي ها مي توانند كروات ها 

را ب��ه زان��و در بياورند ام��ا در فوتبال هي��چ چيز قابل 
پيش بيني نيس��ت هر چند روي كاغذ فرانسه مي تواند 
شانس بيشتري براي قهرماني جام بيست و يكم داشته 
باشد اما بايد منتظر ماند و ديد كه فرانسوي ها چگونه 
مي خواهند به اين روياي شيرين خود دست پيدا كنند. 
فرانس��وي ها درحالي به مصاف كرواسي مي روند كه در 
1998 به عنوان ميزبان مسابقات توانستند به فينال راه 
پي��دا كنند و به لطف بازي زيب��اي زين الدين زيدان و 
درخشش ديديه دشامپ، حريف سرسخت خود يعني 
برزيل را شكس��ت دهند و كاپ قهرماني را باالي س��ر 
خود ببرند. حال با گذشت چندين سال از آن دوره مرد 
روزهاي طاليي 1998 به عنوان سرمربي روي نيكمت 
الجوردي پوشان نشسته تا با تفكر خود بتواند براي بار 
دوم قهرماني را اين  بار در كسوت سرمربي تجربه كند. 
اما رويارويي بازيكنان اين دو تيم در مسابقه فينال 
مي تواند بيانگر يك بازي خوب باش��د كه دو تيمي به 
نمايش مي گذارند تا بتوانند عنوان قهرماني را براي خود 

كسب كنند. شايد جذاب ترين و كليدي ترين نبرد بازي 
فين��ال در ميانه ميدان رقم بخورد. مودريچ و كانته هر 
دو با عملكرده��اي خارق العاده خود در كمربند مياني 
تيمشان نقشي موثر در حضور تيم ملي كشورشان در 
بازي فينال ايفا كرده اند. مودريچ به عنوان موتور محركه 
كرواس��ي در خط مياني بيش از هر بازيكن ديگري در 
جام جهاني 2018 براي كرواسي بازي كرده ولي حاال 
در بازي فينال س��خت ترين چالش��ش را مقابل كانته 
خواهد داشت. در آن سمت كانته يي حضور دارد كه يك 
بار ديگر با دوندگي هاي خستگي ناپذيرش، ارزش خود را 
به رخ كشيده است. عملكرد او نه تنها به فرانسه كمك 
كرده بلكه موجبات درخشش پوگبا را هم فراهم آورده 
اس��ت. كانته در طول جام 19ت��كل و 1۴قطع ارتباط 
داشته كه مجموعا ۳۳تالش براي گرفتن توپ حريف 
است و تنها زوبنين با ۳۴تالش بهتر از او كار كرده است. 
مودريچ براي شكس��ت دادن اي��ن كانته آماده بايد 
در بهتري��ن روزش باش��د، همانطور ك��ه اين موضوع 

براي كانته هم يكس��ان اس��ت. مودريچ نشان داده كه 
اگ��ر به عنوان هافبك ايس��تا عقب زمي��ن بازي كند، 
خيل��ي نمي تواند اثرگ��ذاري اش را نش��ان دهد اما هر 
زمان بروزوويچ پش��ت س��ر او قرار گرفته، مودريچ هم 
درخش��يده است. اتفاقي كه احتماال در فينال هم رقم 
بخورد و ش��اهد حضور بروزوويچ از ابتدا باشيم. ستاره 
كروات ه��ا از منظر دوندگ��ي، پاس، گل خلق موقعيت 
بهترين بازيكن تيمش بوده اس��ت.  در بازي فرانسه با 
بلژيك تنها 1۴ثانيه زمان در مسابقه نيمه نهايي نياز 
بود تا امباپه به فرتونخن نش��ان دهد كه قرار اس��ت 
چه شب س��خت و طوالني اي را پش��ت سر بگذارد. 
ستاره 19ساله فرانسوي ها نه تنها فقط در مسابقه با 
بلژيك و مقابل خرتونخن بلكه در كل جام با سرعت 
و تكنيك��ش، تيم هاي حريف را به دردس��ر انداخته 
است. امباپه از همان دقيقه اول مسابقه تا آخرين دقيقه، 
فرتونخن را آزار داد و حاال پيواريچ 29ساله كار سختي 
براي مهار امباپه در فينال دارد. اس��ترينيچ مدافع چپ 

اصلي كروات ها در بازي با انگليس مصدوم شد و احتماال 
فرصت در بازي نهايي به پيواريچ مي رسد كه تنها يك 
بار در جام 21 به ميدان رفته و حاال در مهم ترين بازي 

كل دوران حرفه اي ش بايد امباپه آماده را مهار كند. 
امباپه 19س��اله در بازي ب��ا آرژانتين دو گل زد و 
ي��ك پنالتي گرفت تا يك تنه تيم��ش را به جمع 8 
تيم برتر جام برس��اند. او تا ب��ه اينجاي جام ۳گل در 
6 بازي زده و در صورت قهرماني فرانسه قطعا شانس 
ب��ردن بهترين بازيكن جام را دارد. در حضور بزرگاني 
همچون هازارد، رونالدو، مس��ي و نيمار جالب اس��ت 
بدانيد ك��ه امباپه با ۴6تالش ب��راي دريبل بازيكنان 
حريف، صدرنشين جام اس��ت و همين موضوع شب 
سخت پيواريچ را هشدار مي دهد. البته كه تمام قدرت 
كرواسي به خط هافبك معطوف نمي شود. مانژوكيچ 
ب��ا تجربه در جام جهان��ي 2018 در فرمي عالي قرار 
داش��ته، او در بازي مقابل دانمارك در زمان درست و 
در جاي مناس��ب حضور داشت و كمك حال تيمش 
شد، يك بار ديگر اين اتفاق در بهترين زمان ممكن و 
در مس��ابقه با انگليس رقم خورد. واران در بازي امروز 
بايد مانژوكيچي را مهار كند كه چهره تازه يي براي او 
نيست. مانژوكيچ طي همين دو سال اخير يك بار در 
فين��ال ليگ قهرمانان به رئال مادريد گل زده و فصل 
گذشته هم در بازي برگشت دو تيم در ليگ قهرمانان 
دو بار دروازه رئال مادريد را در برنابئو باز كرد. عالوه بر 
اين او سابقه بازي براي اتلتيكو را هم دارد. يكي از دو 
خصوصيت كليدي هر دو بازيكن، قدرت در نبردهاي 
هوايي اس��ت. جالب اس��ت بدانيد كه ه��ر دو بازيكن 
در ليس��ت بهترين هاي نبرد هوايي در 7 بازيكن برتر 
هستند. واران با 2۴پيروزي در نبردهاي هوايي ششم 
و مانژوكي��چ با 2۳برد هفتم اس��ت. واران يكي از تنها 
دو بازيكني اس��ت كه در كل دقايق جام براي فرانسه 
به ميدان رفته اس��ت، ديگر بازيكن كانته است. حاال 
خروس ها اميدوارند او نمايش��ش را در مقابل لوكاكو 
در بازي نيمه نهايي تكرار كند. تكرار قهراني فرانس��ه 
هر چند مي تواند براي طرفداران اين تيم در سراس��ر 
جهان خوش��ايند باشد اما با قهرماني كرواسي آخرين 
شگفتي در جام 2018 رقم مي خورد و تيمي قهرمان 
مي شود كه در دنياي فوتبال جايگاهي همچون برزيل، 
آرژانتين، آلمان و فرانس��ه نداش��ته و با اين قهرماني 

مي تواند به جمع مدعيان فوتبال دنيا اضافه شود. 

ستايش از كروات هاي سختكوش

مهدي بيك|
ش��ايد شما هم تصور كنيد كه 2 خط موازي هيچ گاه 
ب��ه هم نمي رس��ند، ولي در هندس��ه جديد ك��ه به نام 
هندسه غير اقليدسي شناخته مي ش��ود دو خط موازي 
هم مي توانند به هم برس��ند. مثال بارز و آش��كار اين نوع 
هندس��ه غير اقليدسي؛ مدار هاي كره زمين است كه اگر 
آْنها را در نظر بگيريم همه مدارهاي زمين با هم موازيند 
ول��ي در بي نهايت طول و عرض زمين را به هم مي دوزند 
و در دو قطب ش��مال و جنوب به هم مي رسند. اين نوع 
هندسه را به نام »لباچفسكي« رياضيدان روسي نامگذاري 
كرده اند كه براي نخستين بار اين ايده را با عنوان »هندسه 
نااقليدسي« به كار برد و بنيان نظريات علمي را از اساس 
دگرگون ساخت؛ بعد از شكل گيري تئوري تقطيع 2خط 
موازي بود كه چهره هاي چون آلبرت اينيشتين توانستند 
نظريه هايي مانند نسبيت را مبتني بر تعريف تازه يي كه از 

فضا و زمان ارائه شده بود، عرضه كنند. 
 با عبور از اين دوران تازه بود كه مساله »زمان« و »فضا« 
به عنوان 2 عنصر اصلي تحول در حيات بشري در فضاي 
آكادميك آن روز وارد شد و اقيانوسي از نظريه پردازي هاي 
جديد در بخش هاي مختلف تصوير سازي شد. اين رويكرد 
فكري در عرصه مس��تطيل س��بز اما در شكل دوگانه يي 
تصوير سازي شد كه در حكم 2 خط موازي تا همين امروز 
هم مهم ترين دوگانه هاي فوتبالي را در عصر پس��امدرن 
شكل داده اند. در يك طرف فوتبالي تهاجمي و مالكانه قرار 
گرفته و در سوي ديگر فوتبال دفاعي مبتني بر ضدحمله؛ 
دو تفكر برجسته فوتيالي كه از زمان تولد فوتبال يكي در 
ايتالي��ا و ديگري در هلند تا به امروز امتداد يافته اند و هر 
كدام هم طرفداران و گروه هاي س��مپات خود را دارند. 2 
الگوي فني كه هر 2 با فضا و زمان سر و كار دارند و تالش 
مي كنند تا از تركيب زمان و فضا به عنوان دو ركن اصلي 

فوتبال به نفع پيروزي نهايي استفاده كنند. 
جام جهاني 2018 روسيه در حالي آغاز شد كه تئوري 
فوتب��ال مالكان��ه همچنان به عنوان يك��ي از نظريه هاي 
مهم اجرايي توجه بسياري از كارشناسان فوتبال، تيم ها 
و طرف��داران را به خود معطوف داش��ته بود؛ فوتبالي كه 
خاستگاه اصلي آن در هلند دهه 80 ميالدي پايه گذاري 

شد؛ س��پس يوهان كرايف آن را اواخر دهه 80 ميالدي 
به اس��پانيا و بارس��لونا برد و درنهايت گوارديوال به عنوان 
مهم ترين ش��اگرد مكتب كراي��ف آن را در دهه دوم قرن 
21 ب��ه تيك��ي تاكا ارتق��ا داد تا يكي از ش��ورانگيز ترين 
سبك هاي فوتبالي پيش چشم مخاطبان دلداده فوتبال 
ارائه شود. فوتبال مالكانه اما در جام جهاني 2018 با يكي 
از مهم ترين چالش هاي تاريخي خود روبه رو ش��د؛ جامي 
كه در آن اكثريت قريب به اتفاق تيم هايي كه سبك بازي 
مالكانه را در دستور كار قرار داده بودند؛ در مراحل ابتدايي 
حذف شدند تا اين پرسش در ميان كارشناسان دهان به 
دهان بچرخد كه آيا دوره اين روش تاكتيكي به سر آمده 
است و بايد تيكي تاكا را به موزه هاي فوتبال سپرد؟ شايد 
وقت آن رسيده باشد كه 2 خط موازي در مستطيل سبز 

را به هم گره زد. 

 پايان يك اوج
»آيا تئ��وري فوتبال مالكانه به پاي��ان دوران اوج خود 
رسيده اس��ت و بايد به دنبال الگوهاي جديد و تئوري هاي 
تازه ت��ري در قلمرو فني مس��تطيل س��بز گش��ت؟« هر 
چن��د طرف��داران گوارديوالي كبير اغل��ب در برابر چنين 
پرسش هايي جبهه گيري مي كنند اما واقعيت آن است كه 
اين پرسش و پرسش هايي از اين دست با نزديك شدن به 
روزهاي پاياني جام جهاني 2018 در محافل كارشناس��ي 
داخلي و خارجي به تناوب طرح مي ش��ود و كارشناسان و 
تحليلگران فوتبال درباره آن به اظهارنظر مي پردازند. ناكامي 
اكثريت قريب به اتفاق تيم هايي كه از سبك بازي مالكانه 
براي رس��يدن به اهداف تاكتيكي خود استفاده مي كردند، 
باعث شد تا مخالفان تيكي تاكا با اعتماد به نفس بيشتري از 
پايان عصر فوتبال مالكانه صحبت كنند و آغاز عصر جديدي 
از فوتبال را اعالم كنند كه در آن به جاي روش هاي مالكانه 
از متدهاي ديگري اس��تفاده مي شود. سبك بازي مالكانه 
در واق��ع متد جنجالي و بحث برانگيزي اس��ت كه هرچند 
ريشه هاي تاريخي آن به تيم هايي چون مجارستان پوشكاش 
اواخ��ر دهه  ۴0 و اوايل دهه 50 ميالدي و برزيل در اواخر 
دهه50 و 60 ميالدي و... بازمي گردد؛ اما نخس��تين بار اين 
مربيان هلندي از جنس »رينوس ميشل« بودند كه آن را 

در قالب ش��يوه هاي اجرايي »توتال فوتبال« در ميانه هاي 
دهه70 ميالدي در تيم هايي چون آژاكس آمستردام به كار 
بردند و س��پس همين فلسفه را در تيم ملي هلند در جام 
ملت هاي اروپاي 88 آلمان عملياتي ساختند؛ عملكرد توتال 
فوتبال در آژاكس و تيم ملي هلند به اندازه يي موفقيت آميز 
بود كه برخي كش��ورهاي صاحب س��بك در فوتبال اين 
نظريه را در قالب كرس��ي هاي دانش��گاهي مورد بررسي و 
ارزيابي تحليلي قرار دادند و الگوهاي تازه يي از دل آن نوع 
فوتبال استخراج كردند. بعدها يوهان كرايف هلندي كه اين 
روش فوتيالي را از اس��تادش رينوس ميشل آموخته بود، 
توتال فوتبال را از هلند به اس��پانيا و تيم بارسلونا آورد و با 
تغييراتي كه در اين سبك به وجود آورد، خيمه هاي يكي از 
شورانگيز ترين تيم هاي تاريخ فوتبال را در كاتالونياي اسپانيا 
بر پا كرد و توانس��ت در س��ال92 ميالدي بارسلونا را براي 
نخستين بار قهرمان جام باشگاه هاي اروپا كند. اين روياي 
شيرين اما چندان پردوام نبود و بعد از يوهان كرايف ساير 
مربيان اروپايي نتوانس��تند الگويي مانند آنچه كه رينوس 
ميش��ل و يوهان كرايف ايجاد كرده بودند؛ دوام و استمرار 
ببخشند. با پايان درخشش توتال فوتبال، اين فوتبال دفاعي 
بود كه يك بار ديگر خود در قامت تيم هايي چون يوونتوس 
در دهه 90 ميالدي، چلس��ي در نخستين دهه از قرن 21 
و... نمايان ساخت و تيم ها براي افتخارآفريني الگوي فوتبال 
دفاعي را در دستور كار قرار داده بودند؛ اوج استفاده از اين 
روش دفاعي به يورو 200۴ و قهرماني يونان در اين بازي ها 
باز مي گشت كه با استفاده از الگوي متراكم دفاعي توانسته 
بود؛ نسخه تيم هاي بزرگي چون فرانسه و پرتغال را بپيچد. 
در عرصه باشگاهي هم ظهور قدرت جديدي به نام چلسي 
در اروپا اوج اس��تفاده از روش هاي دفاعي براي رسيدن به 

موفقيت بود. 

 همه راه ها به رم ختم مي شود
اما پ��اره خط ديگر اين خط م��وازي؛ فوتبال مبتني 
بر دفاع و ضدحمله بود ك��ه در دايره المعارف فوتبالي از 
آن ذيل عنوان »كاتاناچيو« به معناي »چفت و بس��ت« 
نام برده مي ش��ود. الگويي كه بر خط دفاع بسيار سازمان 
يافته و موثر، متمركز بر خنثي كردن حمالت و جلوگيري 

از ايج��اد موقعيت هاي گل حريف با كمك نفرات دفاعي 
متعدد اش��اره دارد. »كاتناچيو« به قفل نيز معروف است. 
اين سبك توس��ط كارل راپان مربي اتريشي بنيانگذاري 
ش��د و در ادامه در ايتاليا به اوج رس��يد و تا به امروز هم 
ادام��ه دارد. ايتاليا با اين روش ۳ بار در س��ال هاي ۳0 و 
۳۴ و 82 مي��الدي قهرماني در جام جهاني را تجربه كرد 
و در س��ال2006 هم با متد به روز شده اين روش يك بار 
ديگر قهرمان جهان ش��د. اما مهم ترين تئوريس��ين هاي 
فوتبال دفاعي در دني��اي امروز خوزه مورينيوي پرتغالي 
اس��ت كه با استفاده از اين روش در سال 200۴ توانست 
پرتوي كم اميد را با شكست بزرگاني چون منچستريونايتد 
و يوونتوس و درنهايت موناكو به اوج قله جام باشگاه هاي 
اروپا برساند و در ادامه اين روش را در چلسي دنبال كند. 
دومين ئتوريس��ين بزرگ اين روش فوتبالي كارلوس 
كي روش سرمربي تيم ملي كش��ورمان است كه يكي از 
راديكال ترين مربيان دفاعي جهان ش��ناخته مي ش��ود؛ 
كاراكتري كه الكس فرگوس��ن درباره روش هاي تفكر او 
نظرات جالبي را مطرح كرده و او را استاد به تعادل كشاندن 
فضا و زمان در فوتبال معرفي كرده است. اما آوانگاردترين 
چه��ره فوتبال دفاعي در جهان ب��دون هيچ ترديد ديگو 
سمونه در آتلتيكومادريد اس��ت كه آموزه هاي كي روش 
و مورينيو را به نقطه اوج و كمال خود رس��اند و آتلتيكو 
 را به عنوان ضلع س��وم مثلث قدرت در الليگا ثبت كرد.

2 خط موازي فوتبال مالكانه و تهاجمي و فوتبال دفاعي 
در مس��ير تاريخ به جام جهاني 2018 روسيه رسيدند تا 
يك بار ديگر مش��خص ش��ود كه كدام تفكر درنهايت به 

توفيق مي رسد؟

 زماني براي تنفس
واقعيت جام جهاني 2018 روس��يه نش��ان داد كه 
 ن��ه فوتبال صرفا دفاعي و نه فوتب��ال مبتني بر حمله، 
هي��چ ك��دام در نقطه تكامل قرار ندارن��د و بحث هايي 
درباره تلفيق 2ش��يوه فوتيالي اي��ن روزها به راه افتاده 
اس��ت؛ تلفيقي كه بايد آن را در حكم به هم رس��يدن 
2 خط موازي در فوتبال محس��وب كرد؛ حذف اسپانيا 
به عنوان مهم ترين تيمي كه از روش مالكانه اس��تفاده 
مي كرد در كنار حذف تيم هايي چون برزيل، پرتغال و... 
نشان داد كه تحقق فوتبال مالكانه به راحتي كه برخي 
مربيان تصور مي كنند نيس��ت و تيمي كه قصد دارد از 
اين روش اس��تفاده كنند بايد زم��ان كافي و ابزار الزم 
براي استفاده از اين روش را داشته باشد. فوتبال صرفا 
دفاع��ي هم كه تيم هايي چون اروگوئ��ه؛ آلمان، برزيل 
و... از آن اس��تفاده مي كردند نيز نتوانس��تند انتظارات 
را ب��رآورده كنند؛ به نظر مي رس��د تلفيق س��بك هاي 
دفاعي و روش هاي مبتني بر مالكيت پرونده يي باش��د 
كه بعد از پايان ج��ام جهاني در محيط هاي آكادميك 
درخصوص آن بحث و تبادل نظر خواهد ش��د. فرانسه 
نمونه مناسبي از تلفيق اين دو بخش است كه توفيقش 
در ج��ام جهاني معناي خاصي را ب��ه ذهن تحليلگران 
فوتبال متبادر مي كن��د. اينكه براي موفقيت پايدار در 
فوتب��ال امروز باي��د از هر دو پاره خط اس��تفاده كرد، 
چيزي ش��بيه همان الگويي كه لباچفس��كي در نظريه 
خطوط موازي خود به هم مطرح كرده است؛ 2 خطي 
كه هم همديگر را س��رانجام قطع مي كنند. ش��ايد اين 

دوره و شايد وقتي ديگر...

رويايقهرمانيبرايچهتيميمحققميشود

درحالي امروز كرواسي و فرانسه ديدار پاياني 
جام جهاني 2018 را برگزار مي كنند كه هيچ يك 
از اين دو تيم طرف�داران زيادي در ايران ندارند. 
برخالف فرانس�ه دوران زيدان، آن�ري و امانوئل 
پتي كه بس�يار ب�راي ايراني ها جذاب ب�ود، اين 
تي�م با وجود بازيكنان ت�راز اول مثل گريزمان و 
امباپه چندان به دل هواداران فوتبال ننشس�ته 
اس�ت. اي�ن را مي ش�ود از تع�داد توييت ه�اي 
كارب�ران ايران�ي در دو روز اخير فهميد؛ آنجا كه 
تعداد توييتر ها با هش�تك »فرانس-كرواس�ي« 
به بيش از 30توييت نرس�يده است. كرواسي هم 

كه با وجود داش�تن تيم هاي قوي طي س�ال هاي 
گذش�ته اما طرفداران پر و پاقرصي ندارد. با اين 
حال آن دس�ته از كاربراني ك�ه طرفدار تيم هاي 
ديگر بودند با حذف تيم هايشان طرفدار يكي از 
اين دو ش�ده اند. اين را مي شود از متن توييت ها 

هم متوجه ش�د؛ جايي كه كاربري ضد آرژانتين 
است و مي نويس�د:»تنها افتخار آرژانتين تو اين 
ج�ام اين بود كه به هر تيمي باخت اون تيم رفت 
فين�ال.« كاربري هم نگاهي ديگر به اين موضوع 
داشت:»آرژانتين)مسي( در مقابل دو تيم باخت. 

دو تيمي كه در فينال جام هس�تند.« فردي هم 
ك�ه به نظ�ر طرفدار انگليس اس�ت از حس�رت 
رس�يدن به فين�ال جام جهاني پس از 52 س�ال 
براي انگليس�ي ها گفت:»فرانسه- انگليس نشد 
كه بشه، متاس�فانه س�يممون اندازه نبود. گريه 
نك�ن و امش�ب با كم�ال ميل براتون انگليس�ي 
مي خونم.« كاربري هم با انتشار ويدويي از ضربه 
پنالت�ي زين الدين زيدان به بوفون در فينال جام 
جهاني 2006 نوش�ت :»هر بازي  از فرانس�ه رو كه 
ميبينم به ي�اد زيدان مي افتم و ه�ر وقت به ياد 
زيدان مي افتم، پنالتي معروفش يادم مياد، مگه 
كامل تر از زيدان هم داشتيم در تاريخ فوتبال؟« 
كاربر ديگري هم كه طرفدار فرانسه است، توييت 
كرد:« حتي تيم دوم فرانسه از نظر مهره با فاصله 
از هر تيم ديگه يي س�ره. قهرماني حق فرانس�ه 
نباش�ه پس حق كي�ه؟ البته هن�وز بيمناكم كه 
شاهكار دشام سر يورو تكرار شه.« يا فرد ديگري 
كه نوشت:»12س�ال از آخرين باري كه فرانس�ه 
رف�ت فينال جام جهاني مي گ�ذره از اون پنالتي 

زيباي زيدان و ضربه سرش به ماتراتزي و گذرش 
از كن�ار جام تا پنالتي ترزگه؛ ول�ي اونجور كه از 
شواهد پيداست، امسال، سال فرانسوي هاست.« 
از سوي ديگر بخشي از كاربران توييتر هم شيفته 
كرواسي ش�ده اند. تيمي كه 3 بازي جام جهاني 
را به 120دقيقه كش�اند و در نهايت هر 3 حريف 
خود را شكست داد. كاربري در اين رابطه توييت 
كرد:»كرواس�ي تيم بي نظير اين جام بوده. تيمي 
ك�ه 3ب�ازي رو ب�ه 120دقيقه كش�ونده و پا پس 
نكشيد! ش�اگردان داليچ تا االن ۹0دقيقه بيشتر 
از فرانس�ه بازي كردن! معادل يك بازي بيشتر و 
يك روز استراحت كمتر تا فينال!« كاربري هم به 
بازي هاي مودريچ پرداخت و نوشت:»اگر كرواسي 
در فينال است و يك قدمي قهرماني، نقش اولش 
يك رهبر خستگي ناپذير است. مودريچي كه آن 
دقيقه هاي آخر و وق�ت اضافه بعد از هر جنگ و 
هر اس�تارت فكر مي كردي ديگر تمام اس�ت اما 
باز برمي گشت به يك جنگ ديگر، يك استارت 

ديگر. هي پسر تو چقدر نفس داري؟«

 قدرت كروات ها در برابر
استعداد فرانسوي ها

رينوس ميشل، سرمربي فقيد 
هلند همراه با مثلث تهاجمي اش 
در يورو 88 بعد از قهرماني كه 
توتال فوتبال را به اوج رساند
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»تعادل« وضعيت مانده تسهيالت و مطالبات معوق در اسفند 96 را بررسي مي كند 

88 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانك هاي خصوصي
مطالبات معوق بانك ها و موسسات اعتباري به بيش از 111 هزار ميليارد تومان رسيد

نوسانات اقتصادي و لزوم اصالح نظام بانكي
 سعيد سلطاني|

با وج��ود گام هاي بزرگي ك��ه در س��ال هاي اخير براي 
ارتقاي نظام بانكي در ارائه خدمات مناس��ب به فعاليت هاي 
توليدي ص��ورت گرفته، نظام بانكي همچنان با مش��كالت 

بزرگي در زمينه ساختاري و عملياتي مواجه است. 
ب��روز چالش هاي اقتصادي اخير باعث ش��د كه بار ديگر 
موضوع التهاب در بازارهاي مالي و سيس��تم بانكي و نتيجه 
عملك��رد ضعي��ف در برنام��ه يكپارچه اقتص��ادي، كنش و 
واكنش هاي بي ش��ماري را براي هر بخش به همراه داش��ته 
باش��د. بنابراين در شرايط جاري كشور، مشكالت اقتصادي 
هر بخش محدوديتي براي بخش هاي ديگر به وجود خواهد 
آورد و ب��دون داش��تن رويك��ردي يكپارچه به مش��كالت و 

چالش ها، مشكل هيچ بخشي قابل حل نخواهد بود. 
با توجه به ش��رايط كنوني، فقدان بازار كارآمد س��رمايه 
و بده��ي، بخش اعظ��م بار تامين مالي و خدمت رس��اني بر 
دوش نظ��ام بانكي كش��ور قرار دارد. در ش��رايطي كه يكي 
از مهم ترين مش��كالت پي��ش روي تامين مال��ي توليد در 
س��ال حمايت از كاالي ايراني، وجود تنگن��اي اعتباري در 
ش��بكه بانكي كش��ور اس��ت، الزمه دس��تيابي به نرخ رشد 
هدف، ارتقاي اثربخشي نظام بانكي در تامين مالي و ارتقاي 
كيفيت خدمت رس��اني سيستم بانكي است. حال اين سوال 

مطرح مي ش��ود كه اصالح و ارتقاي نظام بانكي تا چه اندازه 
مي تواند در تخفيف تالطمات اقتصادي و تقويت توليد ملي 

نقش داشته باشد؟
واقعيت آن اس��ت كه در دنياي امروز، كاركرد س��الم و با 
ثبات نظام بانكي از جمله حياتي ترين ضرورت هاي پايداري 
نظ��ام اقتصادي، اجتماعي و حتي سياس��ي كشورهاس��ت. 
بانك ه��ا، بنگاه ه��اي اقتص��ادي و اجتماعي بس��يار مهمي 
هس��تند كه خدمات ضروري و متنوعي را در چرخه اقتصاد 
ارائه مي كنند و به دليل ش��كننده بودن و حساسيت كسب 
و كار بان��ك و براي ايج��اد اطمينان از ت��داوم فعاليت آن، 
برقراري س��المت و ثب��ات نظام بانكي از جمل��ه مهم ترين 
اولويت هاي بانك هاي مركزي در سطح هر كشور و نهاد هاي 
ناظر و تخصصي در سطح بين الملل است. نظام بانكي ايران 

نيز از اين مساله مستثنا نيست. 
به دليل بانك محور بودن نظام مالي كش��ور، سهم غالب 
تامي��ن مالي اقتص��اد از طريق بازار پول ص��ورت مي گيرد، 
عملكرد درست و مناسب آن مي تواند در تحقق رشد پايدار 
در چارچوب سياس��ت هاي ثبات اقتصادي موثر واقع شود، 
بنابراي��ن اص��الح نظام بانك��ي به عنوان يك��ي از مهم ترين 
اهرم هاي توس��عه اقتصادي كش��ور بايد در صدر برنامه هاي 
يكپارچه در سطوح مختلف شبكه بانكي قرار گيرد. از سوي 

ديگر ارتقاي نظام بانكي از طريق افزايش س��المت بانكي و 
تقويت نظام بانكي ميسر است. 

با توجه به وضعيت ش��اخص هاي سالمت در نظام بانكي، 
ع��دم اج��راي برنامه يكپارچه ب��راي اصالح س��اختار نظام 
بانكي، اقتصاد كش��ور با احتمال بروز اختالل هاي گس��ترده 
در عملك��رد بانك ها و به تبع بي ثباتي مالي در جامعه مواجه 
خواهد ش��د. ثبات مال��ي يكي از موضوعات بس��يار مهم و 
جدي اس��ت كه از س��ال ۲۰۰۷ ميالدي به بعد كه بحران 
مالي در س��طح جهان رخ داد مدنظر نظام بانكي كشور قرار 
گرفت و آن را تحت تاثير قرار داد. به طور كلي براي كاهش 
آس��يب پذيري و ش��كنندگي مالي ضروري اس��ت، اقدامات 
عمل��ي ب��ا رويكرد خ��رد و رويك��رد كالن در قال��ب برنامه 
يكپارچه ارتقاي نظام بانكي توسعه و گسترش يابد. از منظر 
خرد، الزام بانك ها از طريق انتش��ار صورت هاي مالي، ايجاد 
رتبه بندي اعتباري موسسات اعتباري و بانكي، قيمت گذاري 
خدمات و محصوالت و ساير موارد كه سالمت و ثبات مالي 

را در سطح خرد و كالن افزايش مي دهد. 
توليد ملي و تامين مالي آن، دو روي يك س��كه هستند؛ 
زيرا براي توليد كاالي داخل��ي بايد بازارهاي مالي خدمات 
مناس��بي به فعاليت هاي مولد ارائه دهن��د. به عبارت ديگر 
اصالح و ارتقاي نظام بانكي رابطه يي مس��تقيم با توليد ملي 

و تقويت آن خواهد داشت. هرچند با وجود گام هاي بزرگي 
كه در س��ال هاي اخير در راس��تاي ارتقاي نظام بانكي براي 
ارائه خدمات مناس��ب به فعاليت هاي توليدي صورت گرفته 
اس��ت، نظام بانكي كش��ور همچنان با مشكالت بزرگي هم 
در زمينه س��اختاري و هم در زمينه عملياتي دست و پنجه 

نرم مي كند. 
ام��ا براي آنك��ه اقدام هاي موثر و كارآم��د براي اصالح و 
ارتق��اي نظام بانكي انجام ش��ود، توجه به برخ��ي از موارد 
ضروري اس��ت. تغيير و تحوالت در صنعت بانكداري باعث 
ايجاد تنوع در ايجاد و ارائه خدمات مدل هاي كس��ب و كار 
بانكي ش��ده اس��ت. ارائه خدمات متنوع نيازمن��د بازاريابي 
مناس��ب خدمات بانكي، ارزيابي كيفيت خدمات و مديريت 
هزينه تمام ش��ده توليد آن است. يكي از روش هاي مناسب 
براي اصالح و ارتقاي نظام بانكي، داش��تن ش��يوه مناس��ب 
قيمت گ��ذاري محص��ول و خدمت اس��ت. همچنين در اين 
بي��ن ارتقاي نظ��ام نظ��ارت و پايش س��المت بانكي، نظام 
گزارش ده��ي بانك ه��ا مبتني ب��ر اس��تانداردهاي نوين در 
احياي كس��ب و كارهاي ايراني از اهميت ويژه يي برخوردار 
هس��تند. از طرف ديگر بانك ها و موسس��ات اعتباري كشور 
نيز با بهره مندي از يك سيس��تم استاندارد يكپارچه، قدرت 

رقابت سالم را براي حمايت از توليد ملي خواهند داشت. 

گروه بانك و بيمه | 
براس�اس آمار منتش�ر ش�ده در گزيده 
آماره�اي اقتص�ادي در اس�فند 96 كه به 
تازگي منتش�ر ش�ده، نس�بت تس�هيالت 
غيرج�اري به كل تس�هيالت ريالي و ارزي 
بانك ها ش�امل مطالبات سررسيد گذشته، 
 معوق و مش�كوك الوصول به رق�م بيش از
ك�ه  رس�يده  توم�ان  ميلي�ارد  ه�زار   111
نشان دهنده رشد 26درصدي اين رقم نسبت 
به ع�دد 100 هزار ميليارد توماني س�ال 95 
است بر اين اساس باتوجه به رقم 1082هزار 
ميليارد توم�ان مانده تس�هيالت بانك ها و 
موسس�ات اعتباري در اس�فند 96، حداقل 
معادل 128 ه�زار ميليارد توم�ان مطالبات 
معوق، سررس�يد گذشته، مشكوك الوصول، 
خريد دين و اموال معامالت در شبكه بانكي 
وج�ود دارد كه رقم تس�هيالت غيرجاري يا 
مطالبات مع�وق را حدود 111 ه�زار ميليارد 

تومان نشان مي دهد. 
به گزارش »تع��ادل«، آخرين گزارش گزيده 
آمارهاي پولي و بانكي در اسفند ۹۶ و نماگرهاي 
زمستان ۹۶ نشان مي دهد كه معادل 11.8درصد 
از مانده تس��هيالت 1۰8۲هزار ميليارد توماني، 
مع��ادل 1۲8 ه��زار ميليارد توم��ان را مطالبات 
معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، خريد 

دين و اموال معامالت تشكيل مي دهد. 
طب��ق نماگرهاي اقتصادي زمس��تان ۹۶ نيز 
نس��بت تس��هيالت غيرجاري به كل تسهيالت 
ارزي و ريال��ي بانك ها و موسس��ات اعتباري به 
1۰.3درصد رس��يده اس��ت كه با در نظر گرفتن 
رقم تسهيالت جاري 1۰8۲ هزار ميليارد توماني 
در اسفند ۹۶ به ميزان بيش از 111 هزار ميليارد 
تومان تس��هيالت غيرج��اري ش��امل مطالبات 
معوق، سررسيد گذش��ته و مشكوك الوصول در 

بانك ها موجود است. 
از اي��ن رق��م انب��وه مطالبات مع��وق كه در 
س��ال هاي اخير به خاطر مشكالت وثايق بانكي 
و ركود بخش هاي اقتصادي در حال رش��د بوده 
اس��ت، بانك هاي خصوصي سهم عمده يي دارند 
و بي��ش از 88.5 هزار ميلي��ارد تومان متعلق به 
بانك ه��اي خصوصي اس��ت. ۲3 ه��زار ميليارد 
تومان س��هم بانك هاي تخصص��ي و 1۶.5هزار 

ميليارد تومان سهم بانك هاي تجاري است. 
اي��ن نكت��ه نش��ان مي دهد ك��ه بانك هاي 
خصوصي به دليل مشاركت در طرح هاي داراي 
ريس��ك، و عدم توجه به وثيقه گيري مناسب، 
عمال ب��ا وضعيت نامناس��ب مطالب��ات معوق 

مواجه شده اند. 

 دريافت تسهيالت از بازار بين بانكي 
خ��ود بانك ها ني��ز در دوره يي ك��ه با كمبود 
مناب��ع مواجه مي ش��وند از س��اير بانك ها قرض 
مي كنند و تس��هيالت با نرخ ح��دود 18 درصد 

دريافت مي كنند. 
بر اين اس��اس، 111 ه��زار ميلي��ارد تومان 
تس��هيالت غيرجاري، ۲۰۲ هزار ميليارد تومان 
 بده��ي دولت ب��ه بانك ه��ا و همچني��ن حدود

13 درصد سپرده ها بابت سپرده قانوني و احتياطي، 
كه رقمي حدود 18۰ هزار ميليارد تومان را شامل 
مي شود، روي هم رقمي معادل 5۰۰ هزار ميليارد 
تومان از منابع و سپرده هاي بانك ها را قفل كرده يا 

با كارايي كمتري مواجه كرده است. 
در چنين ش��رايط ناگزي��ري، بدهي بانك ها 
به بانك مرك��زي به 13۲ ه��زار ميليارد تومان 
رس��يده اس��ت و بانك ها براي تامين منابع خود 
به سوي معامالت بازار بين بانكي روي آورده اند 
كه در سال ۹۶ حدود ۶4۰5 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت بين بانكي با دوره متوسط يك هفته و 
نرخ متوس��ط 18درصد استفاده شده و ۲۲ هزار 
ميليارد تومان هزينه س��ود تسهيالت بين بانكي 
روي دوش بانك هايي گذاشته كه با كمبود منابع 

مواجه هستند. 
در نتيج��ه ن��ه تنها بخش��ي از منابع بانك ها 

قفل ش��ده بلكه بابت جذب نقدينگي و س��پرده 
و تس��هيالت نيز نرخ س��ود بااليي را به بانك ها 
تحميل مي كند و اين فش��ار كمبود منابع عمال 
باعث رشد خلق پول در بانك ها و نقدينگي شده 
و عمال در تش��ديد التهاب و نوسان در بازارهاي 
مختلف دارايي و ارز و طال و مسكن و خودرو و... 

نيز موثر بوده است. 
بر اين اس��اس، روشن اس��ت كه اصالح اين 
وضعيت هشدار دهنده، به انضباط مالي، كاهش 
بدهي دولت، افزايش س��رمايه گذاري ها و رش��د 
درآمد دولت نياز دارد تا به تدريج س��اختار مالي 

بانك ها را ساماندهي كند. 
بر اين اس��اس باتوج��ه به مطالب��ات معوق، 
خري��د دين و اموال معام��الت طبق گزيده هاي 
پول��ي و بانكي در اس��فندماه، اين نتيجه حاصل 
 مي ش��ود كه در حال حاضر بانك ه��ا حداقل با

1۲8 ه��زار ميلي��ارد توم��ان مطالب��ات معوق، 
سررس��يد گذش��ته و مش��كوك الوصول مواجه 
هس��تند و ب��ا وج��ود ت��الش و برنامه ري��زي 
بانك هاي مختلف كش��ور براي كاهش مطالبات 
و موفقيت هاي��ي كه بانك هاي ب��زرگ از جمله 
صادرات و پارس��يان و... ب��راي كاهش مطالبات 
خود داش��ته اند، ام��ا مطالبات مع��وق عمال در 
ي��ك  س��ال اخير رو ب��ه افزايش بوده و نس��بت 
تس��هيالت غيرجاري يا مطالب��ات معوق به كل 
تس��هيالت بانك ه��ا ك��ه 11.8درصد در س��ال 
۹۶ رس��يده اس��ت و تا زماني كه دولت اقدامات 
اساس��ي براي پرداخت بدهي خ��ود به بانك ها، 
اصالحات در س��اختار مالي بانك ها انجام ندهند 
به  خص��وص ميزان تس��هيالت تكليفي دولت به 
بانك هاي خصوصي ش��ده كاهش نيابد و بدهي 
دولت تسويه نش��ود، نمي توان انتظار داشت كه 
رقم 88 هزار ميليارد توماني مطالبات بانك هاي 

خصوصي و خصوصي شده كاهش يابد. 

 رشد مطالبات معوق باالتر از رشد تسهيالت
 مانده تسهيالت بانك ها و موسسات اعتباري 
ب��ه 1۰8۲هزار ميليارد تومان رس��يده و معادل 
18.۹درصد نسبت به اسفند ۹5 رشد كرده، اما 
رش��د مانده مطالبات معوق، سررس��يد گذشته، 
مش��كوك الوصول، خريد دين و اموال معامالت 

بانك ها دراس��فندماه ۹۶ نس��بت به اسفند ۹5 
معادل ۲۶.1 درصد بوده اس��ت. مانده مطالبات 
معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، خريد 
دين و ام��وال معامالت بانك ها به رقم 1۲8هزار 
ميلي��ارد تومان رس��يده كه س��هم آن از مانده 
تسهيالت بانك ها به 11.8 درصد مانده تسهيالت 

افزايش يافته است. 
در بانك هاي خصوصي، رقم مانده تسهيالت 
۶۷۲هزار ميليارد تومان با رش��د 18.۶درصدي 
ب��وده و رق��م مطالب��ات معوق و خري��د دين و 
ام��وال معامالت 88.5هزار ميلي��ارد تومان بوده 
كه رش��د ۲۲.5درصدي داش��ته و س��هم آن از 
كل مانده تس��هيالت بانك هاي خصوصي معادل 
13.۲درصد بوده است. به عبارت ديگر، وضعيت 
مطالبات معوق، رش��د و س��هم آن از تسهيالت 
در بانك هاي خصوصي نس��بت به كل بانك ها و 
بانك هاي دولتي در وضعيت نامناسبي قرار دارد. 
بر اين اس��اس باتوج��ه به س��هم نزديك به 
كل  از  خصوص��ي  بانك ه��اي  88.5درص��دي 
مطالبات معوق بانك ها، دوس��وم مطالبات معوق 
را در بانك ه��اي خصوص��ي متمرك��ز كرده كه 
نيازمند رس��يدگي فوري اس��ت و بايد از طريق 
پرداخ��ت بدهي دولت به بانك ها، رس��يدگي به 
وضعي��ت وثاي��ق بانك ها، پيگي��ري مطالبات از 
بدهكاران بزرگ و... به بانك هاي خصوصي كمتر 

شود. 
رق��م مانده تس��هيالت بانك ه��اي تخصصي 
ني��ز ۲38ه��زار ميلي��ارد توم��ان و رق��م مانده 
ام��وال  و  دي��ن  خري��د  و  مع��وق  مطالب��ات 
معام��الت نيز ۲3ه��زار ميلي��ارد توم��ان بوده 
 و مطالب��ات مع��وق رش��د 5۰درصدي و س��هم
 ۹.۷درصدي از كل تس��هيالت داش��ته اس��ت. 
رقم مانده تس��هيالت بانك هاي تجاري نيز 1۷1 
 ه��زار ميليارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق

1۶.5 هزار ميليارد تومان بوده كه سهم مطالبات 
معوق از كل تسهيالت معادل ۹.۶درصد و رشد 

آن 18درصد بوده است. 

 سود و مانده تسهيالت
نكت��ه حايز اهميت در مورد در آمد بانك ها 
از محل تس��هيالت نش��ان مي دهد كه ميزان 

بده��ي بخش خصوصي يا تس��هيالت بانك ها 
بدون س��ود ۹۷۶ هزار ميليارد تومان و با سود 
1۰۹۲ هزار ميليارد تومان اعالم ش��ده و 11۶ 
هزار ميليارد تومان س��ود از محل تس��هيالت 
 اعالم شده است كه متوس��ط سود آن معادل

11.۹ درصد ميزان تسهيالت است.
رشد عقود نيز نشان مي دهد كه قرض الحسنه 
۲8 .درص��د، مضاربه 1.۲ .درصد، س��لف 11۰ 
.درص��د، مش��اركت مدني ۶.۲ .درص��د، جعاله 
38درص��د، فروش اقس��اطي ۲3درصد، مرابحه 
8۲درصد، اجاره به ش��رط تمليك1۷.5درصد، 
منفي4.3درص��د،  حقوق��ي  مش��اركت 
سرمايه گذاري مس��تقيم ۰.1درصد و مطالبات 

معوق ۲۶.1درصد رشد كرده است. 
ب��ر اي��ن اس��اس مرابح��ه، س��لف، جعاله، 
قرض الحس��نه و مطالب��ات مع��وق باالتري��ن 
رشدها را به نسبت سهم خود از كل تسهيالت 

داشته اند. 
همچنين اختالف رش��د سرفصل مطالبات 
معوق در مقايس��ه با مانده تس��هيالت بانك ها 
حكاي��ت از آن دارد ك��ه بانك ها عمدتا رش��د 
تس��هيالت دهي خ��ود را كاه��ش داده ان��د و 
اگرچه در برخي عقود ازجمله مرابحه با رش��د 
ب��االي 8۲درصدي، قرض الحس��نه و جعاله با 
رش��د باالتر از ۲8درصدي و سلف رشد باالي 
11۰درص��دي مواج��ه ش��ده اند ام��ا در بقيه 
عقود ازجمله مش��اركت حقوقي، رش��د مانده 
تسهيالت منفي بوده است. مضاربه و مشاركت 
مدني با رش��د كم مواجه بوده اند. باوجود آنكه 
هدف اصلي بانك ها، كاهش س��االنه ۲۰ درصد 
از مطالبات تعيين شده تا ظرف 5 سال بتوانند 
مطالبات مع��وق خود را به صفر نزديك كنند، 
اما آمارها نشان مي دهد كه حداقل در 1۲ماهه 
سال ۹۶ نه تنها مطالبات معوق كاهش نيافته، 

بلكه رشد باالي ۲۶.1درصدي داشته اند. 
مان��ده تس��هيالت بانك ه��اي غيردولت��ي، 
خصوصي و خصوصي شده در اسفند ۹۶ معادل 
۶۷۲ هزار ميليارد تومان با رشد 18.۶درصدي 
نس��بت به اسفند ۹5 بوده و س��هم آن از كل 
تس��هيالت بانك ها يا بده��ي بخش غيردولتي 
به بانك هاس��ت كه نس��بت به ماه ه��اي قبل 

افزايش نش��ان مي دهد.رق��م مطالبات معوق، 
سررسيد گذش��ته و مشكوك الوصول به اضافه 
خري��د دين و ام��وال معام��الت در بانك هاي 
خصوص��ي در اس��فند ۹۶ مع��ادل 88.5 هزار 
ميليارد تومان بوده كه با س��هم 18.۶ درصدي 
از مانده تس��هيالت بانك هاي غيردولتي رشد 
۲۷.8درصد داشته است. سهم مطالبات معوق 
بانك ه��اي خصوص��ي از كل مطالب��ات معوق 

بانك ها نيز معادل ۶8درصد بوده است. 
س��هم بانك هاي غيردولتي ي��ا خصوصي و 
خصوصي ش��ده از كل تس��هيالت و مطالبات 
معوق بانك ها نش��ان مي ده��د كه اين بانك ها 
بيش از س��اير بانك ها نيازمند توجه و حمايت 
هس��تند و به دليل خصوصي ب��ودن و ضرورت 
پاس��خگويي به س��هامداران خ��ود و مردم در 
ب��ورس و مجامع عمومي و مردم جامعه بايد از 
ش��فافيت و عملكرد و كارايي بهتري برخوردار 
باش��ند و در مقاب��ل ش��اخص ها و وضعي��ت 
مطالبات خ��ود از دولت از بدهكاران بانكي و... 
بايد پاسخگو باشند. بر اين اساس اگرچه دولت 
و نهادهاي دولتي و شبه دولتي و عمومي سهم 
قابل  توجهي از بانك هاي خصوصي شده مانند 
صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به  عهده دارند 
اما به دليل س��اختار مالي و سهامداري آنها كه 
خصوص��ي محس��وب مي ش��وند نباي��د مانند 
بانك ه��اي دولتي، تج��اري و تخصصي با آنها 
برخورد شود و دولت نبايد به واسطه بخشي از 
سهام آنها كه دولتي يا شبه دولتي و متعلق به 
سهام عدالت و... است مانند بانك هاي دولتي با 
آنها برخورد كند، زيرا وضعيت سهام و عملكرد 
و ش��اخص هاي بانك��ي آنها به  ص��ورت مرتب 
در معرض ديد م��ردم و قضاوت افكار عمومي 
است و شفاف سازي بورس و... ايجاب كرده كه 
به طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود. 
اي��ن بانك ه��ا در عي��ن حال ك��ه حمايت 
سپرده هاي عظيم دولت و وزارتخانه هاي دولتي 
را ندارند، اما در پرداخت تس��هيالت تكليفي و 
حماي��ت از طرح هاي دولت��ي و تامين مخارج 
دول��ت نقش عمده ي��ي را به  عهده داش��ته اند 
و به همي��ن دليل مبلغ طل��ب اين بانك هاي 
خصوصي شده از دولت هزاران ميليارد تومان را 
شامل مي شود. لذا دولت در تحميل تسهيالت 
تكليفي ب��ه بانك هاي خصوص��ي و خصوصي 
شده نبايد مانند بانك هاي دولتي عمل كند و 
اگر انتظار دارد كه تس��هيالت تكليفي از سوي 
بانك هاي خصوصي و خصوصي شده پرداخت 
ش��ود و همچنان بدهي دول��ت به اين بانك ها 
افزاي��ش يابد، حداقل ب��ا حمايت هاي ديگر و 
اصالح ن��وع گزارش دهي اين بانك ها بايد مانع 
از آن ش��ود كه اين بانك ها زيان��ده به جامعه 

معرفي شوند. 
اگر قرار باش��د كه اين بانك ها همچنان در 
خدم��ت مخارج دولت باش��د و رقم طلب آنها 
از دولت بيش��تر ش��ود و مطالب��ات معوق آنها 
افزايش يابد به معناي آن است كه گزارش هاي 
آنها در بورس و براي سهامداران در حد واقعي 

آنها نخواهد بود. 
اي��ن بانك ه��ا يا باي��د در ب��ورس بمانند و 
خصوصي ش��ناخته ش��وند و دولت در ساختار 
مال��ي و عمليات آنها دخالت نكند يا از ش��كل 
خصوص��ي باي��د خ��ارج ش��وند و در اختي��ار 
دولت باشند تا س��هامداران و بخش خصوصي 
تكلي��ف خود را بدانند و ادامه اين ش��رايط كه 
هم خصوصي اس��ت و هم دولتي، عمال باعث 
تضعيف جايگاه و نقش اين بانك ها خواهد شد. 
اگر بدهي دولت به بانك ها بابت تس��هيالت 
تكليف��ي و... به موق��ع پرداخت ش��ود، دارايي 
بانك ه��اي غيردولت��ي آزاد خواه��د ش��د و 
س��وددهي و گردش مالي و عملكرد آنها بهتر 
خواه��د ب��ود و امكان وص��ول مطالبات معوق 
بانك ه��ا تقويت خواهد ش��د و از س��وي ديگر 
عملكرد بانك ها در برابر س��هامداران و مردم و 

سپرده گذاران بهتر خواهد شد. 

صيانت از ذخاير ارزي، راهكار 
عبور از اضطرار

مريم همتي| 
در ش��رايط خروج امريكا از برجام و ابهام درخصوص 
آين��ده اين توافق، صيان��ت از ذخاير اس��تراتژيك ارزي 
و بازتعريف نقش صندوق توس��عه ملي در اقتصاد ايران 

اهميت دوچندان مي يابد. 
نگاه توسعه يي داشتن به ذخاير صندوق و هزينه كرد 
منابع آن در جهت اهداف توسعه يي باعث شده تا صندوق 
از عملكرد و نقش اصلي خود به عنوان ثبات س��از فاصله 
گرفته و ب��ه مثابه يك بانك توس��عه يي عمل كند. اين 
رويكرد موجبات برداشت بي رويه از ذخاير ارزي صندوق 
را جهت تامين مناب��ع مورد نياز در بخش ها و طرح هاي 
مختلف اقتصادي فراهم آورده اس��ت. در اين يادداش��ت 
قص��د داريم ب��ا نگاهي دقيق ت��ر به جريان��ات ورودي و 
خروجي صندوق به مس��اله مهم صيان��ت از ذخاير ارزي 
كش��ور و نقش آن در تعامالت بين الملل��ي ايران پس از 

خروج امريكا از برجام بپردازيم. 
طبق اساسنامه صندوق توس��عه ملي، دولت موظف 
است به ميزان ۲۰درصد از درآمدهاي نفتي را به صندوق 
توس��عه ملي واريز كند و بايد هر سال نيز 3واحد درصد 
به اين سهم اضافه شود. به عبارت ديگر در سال گذشته 
بايد حدود 4۰درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق واريز 
مي ش��د. اما تصميم به افزايش س��االنه سهم صندوق از 
درآمدهاي نفتي به دليل افت شديد قيمت نفت و كسري 
بودجه دولت متوقف شد و در سال 13۹4 تصميم بر آن 
شد تا سهم صندوق از درآمدهاي نفتي همان مبلغ اوليه 
تعيين شده يعني ۲۰درصد باقي بماند. اين عدم اجراي 
اساسنامه در كنار مصوبه هايي براي تامين تسهيالت مورد 
نياز در بخش هاي مختلف از منابع صندوق باعث شده تا 
درحال حاضر صندوق توسعه ملي از نظر ذخاير ارزي در 

وضعيت مطلوبي قرار نداشته باشد. 
از س��ويي ديگر، فقدان ابزارهاي مشتقه براي پوشش 
ريس��ك نوس��انات ارزي در كنار اعمال تحريم ها همواره 
ريس��ك نكول تس��هيالت ارزي پرداخت ش��ده توسط 
صندوق به بخش هاي اقتصادي كش��ور را در پي داشته 
اس��ت. همانطور كه بروز بحران هاي ارزي س��ال هاي ۹1 
و ۹۲ و جهش ن��رخ ارز در نتيجه اعمال تحريم ها باعث 
شد تا بازپرداخت تسهيالت ارزي صندوق با چالش هاي 

جدي مواجه شود. 
ع��الوه بر اعطاي تس��هيالت ارزي چالش بزرگي كه 
صندوق در س��ال هاي اخير با آن روب��ه رو بوده، موضوع 
اعطاي تس��هيالت ريالي اس��ت كه كامال با اساس��نامه 
اين نهاد مغايرت دارد. در كش��وري ك��ه به دليل اعمال 
سياست هاي ارزي هر چند سال يك  بار فنر فشرده ارز باز 
ش��ده و جهش يك باره نرخ ارز روي مي دهد هيچ توجيه 
اقتصادي براي اعطاي تس��هيالت ريال��ي از منابع ارزي 
صندوق توسعه وجود ندارد. ماحصل تمامي سياست هاي 
مذكور باعث ش��ده تا از يك سو بازگشت منابع صندوق 
با مخاطراتي همراه باش��د و از س��ويي ديگ��ر عدم واريز 
سهم صندوق از درآمدهاي نفتي موجبات آب رفت بيش 
از پي��ش منابع ارزي صندوق را فراهم آورده اس��ت. اين 
درحالي اس��ت كه وجود ذخاير ارزي مكفي در صندوق 
براي اقتصاد ايران كه همواره در معرض اعمال تحريم هاي 
جديد اس��ت از ضرورت انكارناپذيري برخوردار اس��ت و 
مي تواند به عنوان ضربه گير نوسانات بازارهاي مالي عمل 
كند. در شرايط خروج امريكا از برجام و ابهام درخصوص 
آين��ده اين تواف��ق صيانت از ذخاير اس��تراتژيك ارزي و 
بازتعريف نقش صندوق در اقتصاد ايران اهميت دوچندان 
مي يابد. اصالح رويه ه��اي موجود به نحوي كه مطابق با 
تجربيات موفق بين الملل��ي از اصل منابع ارزي صندوق 
جهت مصرف در پروژه هاي سرمايه گذاري در داخل كشور 
ممانعت به عمل  آيد، مي تواند در احيا و بازسازي اين نهاد 

تاثير شاياني داشته باشد. 

ارزش گذاري، نقطه شروع 
اصالح ساختار نظام بانكي

هادي حيدري|
وارن بافت معتقد اس��ت؛ مدير و سرمايه گذار همانند 
يكديگر بايد بدانند كه اعداد حس��ابداري نقطه ش��روع 

هستند نه اتمام ارزش گذاري كسب و كار.
 در اين راس��تا ارزش گذاري واقع��ي دارايي  بانك هاي 
كش��ور نخس��تين گام براي شناس��ايي وضع موجود در 
بانك ها و به دنبال آن ايجاد اصالحات ساختاري در شبكه 
بانكي اس��ت. به اعتقاد برخي كارشناسان سيستم بانكي 
عدم نظارت كافي بر جريانات وجوه در شبكه بانكي كشور 
موجب بروز برخي نوس��انات كنوني در بازار دارايي هايي 
مانند ارز و همچنين مسكن در كشور شده است. چنانچه 
ب��ا توجه به ش��رايط اخير اين عدم تعادل ب��ا ورود خيل 
نقدينگي در بازار كاالي مصرفي بادوام نيز ديده مي شود. 
در اين بين وضعيت صورت هاي مالي بانك ها كه از س��ال 
۹4 به بعد داراي وضعيت نزولي شديد در شناسايي سود 
بوده، مزيد بر علت شده است، كاهش سودهاي پرداختي 
به سهامداران عمده موجب نارضايتي شديد ذي نفعان آنها 
ش��ده است كه فش��ار مضاعفي را به مديران اجرايي آنها 
براي افزايش سودآوري وارد مي كند. اصالح قوانين بانكي 
و بانك مركزي كه معروف به اليحه هاي دوقلوي سيستم 
بانكي هس��تند از جمله لوايح قديمي اس��ت كه طوالني 
شدن زمان در مورد تصويب و ابالغ آنها فقط و فقط باعث 
تحميل هزينه هاي مش��ابه به آحاد اقتصادي مي شود. در 
اين ميان شايد نقطه شروع يا به عبارتي مقدار اوليه يي كه 
سياست گذار اقتصادي بتواند براساس آن وضعيت كنوني 
بخش بانكي كش��ور را به ش��كل واقعي و قابل اعتمادي 
شناس��ايي كرده و در تنظيم لوايح مورد نظر به آن توجه 
اكيد داش��ته باش��د، وضعيت دارايي  بانك ها و همچنين 
ل��زوم ارزش گ��ذاري واقعي براي آنهاس��ت. ارزش گذاري 
 )Valuation Bank( واقع��ي دارايي  بانك هاي كش��ور
نخستين گام براي شناس��ايي وضع موجود در بانك ها و 
به دنبال آن ايجاد اصالحات س��اختاري در شبكه بانكي 
اس��ت، ارزش گذاري دارايي هاي واقع��ي بانك ها يا از نگاه 
ديگر محاس��به مقدار منصفانه )value Fair( در قوانين 
بين المللي حس��ابداري مانند نسخه هاي سيزدهم و نهم 
استاندارد گزارشگري مالي بين المللي )IFRS( و همچنين 

توافقنامه بال 3 بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است. 

يادداشت

يادداشت

طبق نماگرهاي اقتصادي زمستان 96 نسبت تسهيالت غيرجاري به كل تسهيالت ارزي و ريالي بانك ها و موسسات اعتباري به 
10.3درصد رسيده است كه با در نظر گرفتن رقم تسهيالت جاري 1082 هزار ميليارد توماني در اسفند 96 به ميزان بيش از 111 هزار 

ميليارد تومان تسهيالت غيرجاري شامل مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول در بانك ها موجود است

رقم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول به اضافه خريد دين و اموال معامالت در بانك هاي خصوصي در اسفند 96 
معادل 88.5 هزار ميليارد تومان بوده كه با سهم 18.6 درصدي از مانده تسهيالت بانك هاي غيردولتي رشد 27.8درصد داشته است 

سهم مطالبات معوق بانك هاي خصوصي از كل مطالبات معوق بانك ها نيز معادل 68درصد بوده است
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دانش و فن10

سرمايه گذاري چند صد ميليون دالري «اپل» براي انرژي هاي پاك
ــكاري برخي  ــا هم ــل ب ــي اپ ــركت امريكاي سـي نت| ش
ــعه انرژي هاي پاك و  ــركت هاي ديگر قصد دارد براي توس ش
ــرمايه گذاري كند.   ــر 300 ميليون دالر در چين س تجديدپذي
ــي از آن پروژه هاي بزرگ و  ــاي پاك و تجديدپذير يك انرژي ه
اساسي در جهان امروز است كه دولت هاي بسياري با همكاري 
ــركت هاي تكنولوژي و فعال در اين زمينه درصددند هرچه  ش
ــاخت هاي مربوطه در بخش انرژي كشور خود  ــريع تر زيرس س

ــعه استفاده از اين  را به انرژي هاي پاك تبديل كرده و به توس
فناوري نوين بپردازند. 

ــي از بزرگ ترين و  ــواره يك ــه هم ــل ك ــان اپ ــن مي در اي
ــمار مي رود،  ــگام ترين غول هاي تكنولوژي در جهان به ش پيش
ــده و در  ــگام ش باري ديگر در زمينه انرژي هاي پاك نيز پيش
جديدترين بيانيه خود اعالم كرده است مي خواهد با همكاري 
برخي ديگر از شركت هاي مربوطه 300 ميليون دالر در چين 

ــرمايه گذاري كند.  اپل اميدوار است تا دو سال آينده يعني  س
ــرق از طريق انرژي هاي پاك و  ــالدي، 4 گيگاوات ب 2020 مي
ــرق در جهان كند.  ــد و وارد چرخه توليد ب ــر تولي تجديدپذي
ــت كه طي چهار سال آينده  به همين خاطر تصميم گرفته اس
ــركت فعال ديگر در سازمان انرژي هاي پاك  با همكاري 10 ش
ــون دالري كند.  اين  ــرمايه گذاري كالن 300 ميلي ــن س چي
ــت برق مورد  پروژه با ظرفيت توليد يك گيگاوات برق قادر اس
ــه در چين را تامين كند كه گام  ــاز بالغ بر يك ميليون خان ني
ــكوني  بزرگ و موثري در زمينه تامين انرژي و برق منازل مس

در اين كشور پهناور به شمار مي رود. 

ــوان به  ــن زمينه مي ت ــال در اي ــركت هاي فع ــاير ش از س
ــگ ــوژي (Catcher Technology)، كورنين ــر تكنول كچ
Luxshare-) ــي تي ــر اي س (Corning Inc)، لوكس ش

 (Wistron) ــترون ــرون (Pegatron) و ويس ICT)، پگات
اشاره كرد.  اين بخش عظيمي از برنامه و هدف بلندمدت اپل 
ــتفاده 100 درصدي و كامل از انرژي هاي تجديدپذير  براي اس

و پاك محسوب مي شود.
ــونگ نيز پيش تر اعالم كرده بود قصد دارد در طول  سامس
ــال آينده بطور كامل در اياالت متحده امريكا، اروپا  مدت دو س

و چين از انرژي هاي پاك استفاده كند. 

فراسو

بيش از 30 ميليون نفر 
فيلتر تلگرام را دور مي زنند

ايسنا| معاون دادستان كل كشور در امور فضاي 
ــت: تعداد 30 ميليون و  ــتي نوش مجازي در يادداش
ــكن هاي هاتگرام و  ــزار نفر از طريق فيلترش 100 ه

تلگرام طاليي، فيلتر تلگرام را دور مي زنند.
ــت عبدالصمد  ــن يادداش ــنا مت ــه گزارش ايس ب
ــرح زير است:  براساس  خرم آبادي در اين باره به ش
آماري كه مركز ملي فضاي مجازي در تاريخ نوزدهم 
تير ماه 1397 اعالم كرده، تعداد 30 ميليون و 100 
ــكن هاي هاتگرام و تلگرام  هزار نفر از طريق فيلترش
طاليي، فيلتر تلگرام را دور مي زنند و اينترنت بدون 
ــي را وزارت ارتباطات  ــر هاتگرام و تلگرام طالي فيلت
ــت كه فعاليت  ــن در حالي اس ــن مي كند.   اي تامي
فيلترشكن هاي داخلي نظير هاتگرام و تلگرام طاليي 
برخالف اهداف و سياست هاي تعيين شده در مصوبه 
ــوراي عالي فضاي مجازي است. مصوبه مربوط به  ش
ــاماندهي پيام رسان هاي  ــت ها و اقدامات س «سياس
اجتماعي» حدود يك سال پيش (خرداد 1396) به 
تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيده و فراگير 
شدن پيام رسان هاي داخلي و جلوگيري از دسترسي 
ــور صراحتا جزو  ــه داده هاي عظيم كش ــگان ب بيگان
اهداف و سياست هاي مذكور در اين مصوبه هستند. 
ــا كه فعاليت هاتگرام و تلگرام طاليي هم   از آنج
ــان هاي داخلي و هم  ــدن پيام رس مانع از فراگير ش
موجب دسترسي بيگانگان به داده هاي عظيم كشور 
ــرم افزار برخالف  ــد, لذا فعاليت اين دو ن خواهد ش
ــت. اينكه  ــي فضاي مجازي اس ــوراي عال مصوبه ش
ــاير  ــاي ذي ربط منتظر بمانند تا تلگرام و س نهاده
ــتر ارتباطاتي مردم در  ــان هاي خارجي بس پيام رس
ــور را فراهم و شركت هاي داخلي  فضاي مجازي كش

را به عمله تلگرام تبديل كنند، نهايت تنبلي است»

تخلف اپراتورهاي موبايل
در فروش بسته هاي اينترنت 

ــدل فروش  ــات از اصالح م ــر ارتباط مهـر| وزي
ــط اپراتورهاي  ــي توس ــت حجم ــته هاي اينترن بس
ــوي  ــن همراه خبر داد و گفت: اين موضوع از س تلف

رگوالتوري در دست پيگيري است. 
 محمدجواد آذري جهرمي گفت: برخي اپراتورهاي 
ــتركان  ــي را به مش ــراه، اينترنت حجم ــن هم تلف
مي فروختند اما بعد از خريد مشخص مي شد بخشي 
ــتفاده روزانه و  ــده قابليت اس ــته خريداري ش از بس

بخشي ويژگي شبانه دارد. 
وي اظهار داشت: اين كار به نوعي فريب مشتركان 
است و به همين دليل پيگيري اين موضوع در دستور 
ــررات راديويي قرار گرفته و  ــازمان تنظيم مق كار س
اكنون اين نقص از درگاه هاي اصلي خريد اپراتورها، 

اصالح شده است. 

حذف مزاحم هاي تلفني
با «گوگل فون»

ــون را  ــن گوگل ف ــوگل اپليكيش فون آرنـا| گ
ــم كاربران را  ــاني كرد تا تماس هاي مزاح به روزرس

آزرده خاطر نكند. 
گزارش هاي بسياري از سوي كاربران اپليكيشن 
كاربردي گوگل فون (Google Phone) در فضاي 
مجازي منتشر شده بود كه همگي از دريافت تماس 
و پيامك هاي مزاحمي كه وقت و بي وقت خاطر آنها 
را آزرده مي كرد و براي كار و فعاليت هاي روزمره شان 

مزاحمت ايجاد مي كرد، گله و شكايت داشتند. 
ــوگل تصميم گرفته  ــد كه گ حاال به نظر مي رس
است با به روزرساني و آپديت اين اپليكيشن، قابليت 
جديدي را به آن بيفزايد تا بدين وسيله كاربران ديگر 

شاهد تماس هاي اشتباهي و مزاحم نباشند. 
ــن گوگل فون به صورت  اين قابليت در اپليكيش
ــاس) روي  ــايي گيرنده تم ــك اي دي كالر (شناس ي
صفحه نمايش گوشي كاربران ظاهر و نمايان مي شود 
كه با بهره گيري از هوش مصنوعي تمامي تماس هاي 
ــناس كه از طريق ربات، پيغام گير  ــكوك و ناش مش
خودكار، هكرها و مجرمان سايبري را شناسايي كرده 
و كاربران را از مزاحمت هاي تلفني و آسيب رسيدن 
به اطالعات و حريم شخصي آنها مصون نگه مي دارد. 

8 ميليون فالوئر حساب 
رسمي «توييتر» كاهش يافت

ــازي  ــراي اقدام پاكس ــس از اج ديلي ميـل| پ
ــاب هاي كاربري قفل شده در توييتر، از تعداد  حس
فالوئرهاي حساب رسمي توييتر 8 ميليون حساب 

كاربري پاك شد. 
ــبكه  ــازي اين ش در پي اقدام توييتر براي پاكس
اجتماعي از حساب هاي كاربري تقلبي، تعدادي از 
كاربران پرطرفدار آن با كاهش تعداد فالوئر روبه رو 
ــدند.  دونالد ترامپ (رييس جمهور امريكا)، الون  ش
ــال)، جك دورسي  ــك (مديرعامل شركت تس ماس
(مدير ارشد اجرايي توييتر) و عده يي از هنرپيشگان 
ــا كاهش چند هزار  ــه كاربراني بودند كه ب از جمل

نفري فالوئرهاي شان روبه رو شدند. 
ــرد فالوئرهايي  ــنبه اعالم ك توييتر روز چهارش

باحساب هاي كاربري قفل را پاكسازي مي كند. 
ــازي  ــراي پاكس ــالش توييتر ب ــن ت ــن آخري اي
ــبكه  ــاب هاي كاربري تقلبي و ربات ها از اين ش حس
ــت. اوايل هفته گذشته دورسي در يك  اجتماعي اس
توييت نوشت: اين هفته ما حساب هاي كاربري قفل 
ــكوكي در رفتار اين حساب  ــده كه (تغييرات مش ش
ــت فالوئرهاي  ــود) را از فهرس ــاهده ش كاربري مش
پروفايل كاربران در سراسر جهان پاك مي كنيم، به 
ــياري از پروفايل ها  همين دليل تعداد فالوئرهاي بس

كاهش مي يابد. 
وي در توييتي ديگر اعالم كرد در نتيجه اين اقدام 
ــت داده است. طبق اطالعات  200 هزار فالوئر از دس
ــاب كاربري  ــركت Socialbakers تاكنون حس ش
رسمي توييتر بيشترين تعداد فالوئر را از دست داده 
ــت. به طوري كه حدود 8 ميليون حساب كاربري  اس

در بخش فالوئرهاي آن پاك شده است.

اخبار

به منظور تعديل قيمت ها

گوشي هاي توقيف شده وارد بازار مي شود
گروه دانش و فن|

طبق گفته دست اندركاران حوزه موبايل، مصرف 
ــه انواع تلفن همراه حدود يك  و نياز ماهيانه بازار ب
ــتگاه است كه طي ماه هاي اخير به سه  ميليون دس
ميليون دستگاه رسيد. حال آنكه براساس آمار و ارقام 
رسمي اعالم شده در اين بازه زماني تنها حدود 730 
تا 740 هزار دستگاه تلفن همراه با ارز دولتي 4200 
توماني وارد شده است كه همين عامل سبب افزايش 
قيمت شد چراكه باتوجه به كمبود موجود، موبايل 
ــود و نهايتا با افزايش قيمت  ــت به دست مي ش دس

مواجه خواهد شد. 
ــاره اصالح  ــواد آذري جهرمي درب اما محمدج
قيمت گوشي هاي تلفن همراه در بازار اعالم كرده 
ــت در اين  مورد  ــت كه اين هفته با وزير صنع اس
ــه يي خواهد داشت تا راه هاي كاهش قيمت  جلس

گوشي بررسي شود. 
ــات و فناوري اطالعات با بيان اينكه  وزير ارتباط
ــده فعال  ــي هايي كه احتكار ش تعداد زيادي از گوش
توقيف شده است، گفته كه اين گوشي ها بايد به بازار 
تزريق شود و با  وجود تثبيت ارز پيش بيني مي شود 

قيمت به وضعيت رضايت بخش نزديك شود. 
ــي از  ــل و احتكار گوش ــتان گراني موباي داس
ــار ليست واردكنندگان با ارز دولتي و پس از  انتش
آن شروع شد كه تعدادي از كسبه و فروشندگان 
ــبت به نوسانات نرخ  موبايل و تبلت در تهران، نس
ارز اعتراض كردند و در همين راستا، محمدجواد 
ــش از اين هم  ــه پي ــي ك ــي در حال آذري جهرم
ــازار را  ــت ب ــودجويي از وضعي ــتفاده و س سوءاس
ــت  ــي ها اعالم كرده بود،  ليس ــت گراني گوش عل
ــا ارز 4200 توماني براي  ــركت هايي كه به آنه ش
ــي تلفن همراه تخصيص يافته است  واردات گوش

را منتشر كرد. 
ــد بسياري  ــت، مشخص ش ــار اين ليس با انتش
ــراي  ــي ب ــه ارز 4200 تومان ــركت هايي ك از ش
ــا هنوز تمامي  ــد، نه تنه ــت كرده ان واردات درياف
ــد،  ــه واردات نكرده ان ــه را هزين ارز اختصاص يافت
ــركت ها حتي  ــامي برخي از ش ــار اس بلكه با انتش
ــي ها نيز معلوم شد؛ اينكه برخي  علت گراني گوش
ــا واردكنندگان در عين دريافت  تامين كنندگان ي
ــانات ارز را بهانه كرده و  ــي، نوس ارز 4200 تومان
ــت  كاالها را افزايش  ــا افزايش نرخ آزاد ارز، قيم ب
ــبه كرده  داده و بعضا با دالر 7000 توماني محاس

و فروخته اند. 
ــم  وزير ارتباطات و فناوري اطالعات حتي اس
ــي هاي آيفون  ــركت هايي را كه گوش ــي از ش يك
ــر از معمول فروخته  ــون تومان گران ت را دو ميلي
ــر ارتباطات كه به  ــود، اعالم كرد. اين اقدام وزي ب
نوعي روشن گري و شفاف سازي به شمار مي آمد، 
ــت از مصرف كنندگان  ــازمان  حماي مورد توجه س
ــا قاچاق كاال  ــتاد مبارزه ب ــدگان و س و توليدكنن
ــتا، محمود  ــرار گرفت. در همين راس ــز ق و ارز ني
ــت مصرف كنندگان  ــازمان حماي نوابي رييس س
ــتور  دس ــق  طب ــت:  گف ــدگان،  توليدكنن و 
رييس جمهوري ليست كاالهايي كه با دالر 4200 
تومان وارد شده اند، به محض اعالم بانك مركزي 

در سامانه 124 (www.124.ir) سازمان حمايت 
ــاهده و  ــت را مش ــرار مي گيرد تا مردم اين ليس ق
ــازمان  ــورت مغايرت و گراني، موارد را به س درص

اعالم كنند. 
حال با گذشت بيش از يك هفته از اتمام زمان 
وعده وزير ارتباطات براي كاهش قيمت گوشي و 
عملياتي نشدن اين قول، وي بارديگر وعده داد كه 
در هفته جاري راه هاي كاهش قيمت موبايل را با 

وزير صنعت بررسي مي كند. 
ــي تلفن همراه  ــش قيمت گوش ــس از افزاي  پ
ــرخ ارز رخ داد و  ــانات ن ــازار كه به دليل نوس در ب
واردكنندگان گوشي تلفن همراه، با وجود دريافت 
ــي (4200 توماني) اين كاالها را در بازار  ارز دولت
ــر ارتباطات  ــاندند، وزي ــا نرخ آزاد به فروش رس ب
ــت دريافت كنندگان ارز دولتي، بر  ــار ليس با انتش

پيگيري اين تخلف صورت گرفته تاكيد كرد. 
ــه اول تيرماه  ــواد آذري جهرمي هفت محمدج
ــورت گرفته،  ــتفاده ص گفت كه «به دليل سوءاس
قيمت هاي موبايل افزايش و توان خريد مردم نيز 
كاهش يافته است؛ اما با پيگيري و اقدامات دولت، 

در 10 روز آينده بازار به تعادل خواهد رسيد.»
ــه وضعيت  ــان مي دهد ك ــي ها نش ــا بررس ام
ــكل مواجه  ــل كماكان با مش ــي موباي بازار گوش
ــت؛  ــت، افزايش قيمت و كمبود كاال پابرجاس اس
ــندگان كاال  ــود، فروش ــازار يافت نمي ش كاال در ب
ــز تغيير چنداني را  ــند و قيمت ها ني را نمي فروش

نسبت به هفته گذشته نشان نمي دهد. 
با اين وجود وزير ارتباطات بارديگر اعالم كرده 
ــاري راه هاي كاهش قيمت را طي  كه در هفته ج

جلسه يي با وزير صنعت بررسي مي كند. 
ــر ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: براي  وزي
ــي تلفن همراه بايد گوشي هاي  تعديل بهاي گوش

ــود تا قيمت به وضعيت  ــده وارد بازار ش توفيق ش
رضايتبخش نزديك شود. 

 گران فروشي ادامه داردگران فروشي ادامه دارد
ــت  ــالح قيم ــورد اص ــي در م آذري جهرم
ــان  ــي هاي تلفن همراه در بازار خاطرنش گوش
ــر صنعت در اين  مورد  كرد: هفته آينده با وزي
ــاي كاهش  ــت تا راه ه ــه يي خواهم داش جلس

قيمت را بررسي كنيم. 
ــي هايي  وي با بيان اينكه تعداد زيادي از گوش
ــده است، گفت:  ــده فعال توقيف ش كه احتكار ش
ــي ها بايد به بازار تزريق شوند و با  وجود  اين گوش
ــود قيمت به وضعيت  تثبيت ارز پيش بيني مي ش

رضايت بخش نزديك شود. 
به گزارش مهر، شواهد از بازار گوشي هاي تلفن 
همراه در كشور حاكي از آن است كه طي ماه هاي 
ــياري روبه رو  اخير اين اقالم با افزايش قيمت بس
ــار ليست دريافت كنندگان  بوده اند و با وجود انتش
ــاهده  ــي در بازار مش ــان گران ــي، همچن ارز دولت
ــدگان كاال،  ــندگان و توزيع كنن ــود و فروش مي ش

قيمت ها را كاهش نداده اند. 
ــت كه هفته گذشته مديركل  اين درحالي اس
ــتان تهران گفت: «در حال  تعزيرات حكومتي اس
بررسي تخلفات شركت هاي وارد كننده گوشي هاي 
تلفن همراه هستيم و پس از دريافت مدارك الزم، 
ــف تا يك ماه ديگر  ــركت هاي متخل احكام اين ش
ــود.» به گفته محمدعلي اسفناني «تا  صادر مي ش
يك هفته گذشته 40 شركت وارد كننده گوشي هاي 
تلفن همراه مورد بررسي قرار گرفتند كه تخلف يكي 
از شركت ها به ميزان پنج ميليارد تومان محرز شده 
است؛ اين شركت 13 هزار گوشي تلفن همراه وارد 
كرده كه هر كدام را 400 هزار تومان گران تر فروخته 

است. همچنين بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، 
ــركت ها 20 هزار گوشي تلفن همراه وارد  يكي از ش
كشور كرده كه 15 هزار دستگاه آن را فروخته و پنج 

هزار گوشي ديگر همراه را انبار كرده است.»
در اين باره رمضانعلي سبحاني فر رييس كارگروه 
ــس نيز گفته  ــي مجل ــع ارتباط ــات و صناي ارتباط
ــركتي كه وزير ارتباطات به عنوان  ــت: «از 40 ش اس
ــركت هاي وارد كننده گوشي تلفن همراه معرفي  ش
ــوم كل ارز دريافتي  ــك س ــركت اول ي كرد، دو ش
ــي ها را دريافت كرده كه هر  ــراي واردات اين گوش ب
ــركت متعلق به يك نفر است؛ همچنين پنج  دو ش
شركت اول اين فهرست 50درصد و 10 شركت اول 
آن 80درصد ارز اختصاص يافته براي واردات گوشي 
تلفن همراه را دريافت كرده اند كه بايد مشخص شود 
ــي هاي  ــركت ها مجاز به واردات گوش كه آيا اين ش
تلفن همراه بوده اند و آيا در اين ميان از رانت استفاده 

شده است يا خير؟»
وي با بيان اينكه درخواست براي واردات گوشي 
ــن همراه 500 ميليون يورو بوده كه از اين مبلغ  تلف
220ميليون يورو اختصاص يافته است توضيح داد: 
ــان وزارت ارتباطات مي گويد از مجموع  «در اين مي
مبلغ اختصاص يافته 75 ميليون يورو پرداخت شده 
ــه بانك مركزي از پرداخت 123 ميليون  درحالي ك
يورو خبر مي دهد. با استفاده از اين مبلغ 600 هزار 
دستگاه گوشي تلفن همراه وارد كشور شده در حالي 
ــتگاه از اين تعداد در سامانه  كه تنها 300 هزار دس
رجيستري ثبت شده و تكليف مابقي مشخص نيست 
ــده است.» با وجود اين  و تاكنون به بازار عرضه نش
اظهارات اما همچنان وضعيت گوشي هاي موبايل كه 
با نرخ دولتي به كشور آمده مشخص نشده و تاكنون 
سازوكار حل معضل گرانفروشي اين بازار، به جايي 

نرسيده است. 

ــتگاه هاي  ــس اتحاديه دس ــي ريي مهدي محب
ــت كه اعالم  مخابراتي در گفت وگو با مهر معتقد اس
ــت دريافت كنندگان ارز دولتي در بازار موبايل  ليس
تغييري از لحاظ قيمت ايجاد نكرده است و هم اكنون 

التهاب قيمت در اين بازار ديده مي شود. 
ــي در بازار  ــان اينكه به دليل بالتكليف وي با بي
گوشي موبايل، قيمت ها تغييري پيدا نكرده و ارزان 
ــياري از فروشندگان نيز  ــده است، ادامه داد: بس نش
فروش خود را تا مشخص شدن اين وضعيت متوقف 

كرده اند. 
رييس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي با اشاره به 
ــردرگم هستند  اينكه در اين بازار، خريداران نيز س
ــا چندين نرخ قيمت  ــي، ب و مردم براي خريد گوش
ــفارش شده  ــوند، افزود: كاالي ثبت س مواجه مي ش
برخي واردكنندگاني كه ارز دولتي دريافت كرده اند 
نيز هنوز به كشور نرسيده و به طور كل بازار گوشي 

موبايل از نظر قيمت، مانند قبل است. 
ــوي ديگر عرضه و تقاضا در بازار  وي گفت: از س
گوشي موبايل نيز همخواني ندارد و به دليل آنكه بازار 
با كمبود كاال روبه رو است، نمي توان به كاهش قيمت 

گوشي در شرايط فعلي اميدوار بود. 

 200200 هزار گوشي موبايل پلمب شد هزار گوشي موبايل پلمب شد
رمضانعلي سبحاني فر رييس كارگروه ارتباطات 
ــالمي نيز در گفت وگو با مهر،  ــوراي اس مجلس ش
ــي موبايل در بازار و عدم  ــاره به گراني گوش با اش
ــت  ــار ليس ــر وضعيت بازار با توجه به انتش تغيي
ــت:  داش ــار  اظه ــي،  دولت ارز  ــدگان  دريافت كنن
ــي هايي كه  هم اكنون بخش عمده يي از اين گوش
با ارز دولتي به كشور آمده، در بازار عرضه نشده و 
رجيستر شده است.  وي گفت: به دليل نظارت بر 
اين بازار، سازمان تعزيرات بخشي از اين گوشي ها 
را در انبار پلمب كرده است كه اين موضوع باعث 

التهاب بيشتر و كمبود كاال در بازار شده است. 
رييس كارگروه ارتباطات مجلس با بيان اينكه 
ــي ها را صورتجلسه كرده و  تعزيرات بايد اين گوش
ــازه خروج از انبار و توزيع در بازار را با نرخ ارز  اج
ــه داد: در همين حال  ــي بدهد، ادام 4200 تومان
ــي ها اعمال  ــتري بايد براي اين گوش طرح رجيس
شود تا بتوان بخشي از مشكل گراني و التهاب اين 

بازار را كاهش داد. 
ــي  ــد براينكه خريداراني كه گوش ــا تاكي وي ب
گران خريده اند، مي توانند به سازمان هاي نظارتي 
ازجمله تعزيرات و سازمان حمايت از مصرف كننده 
اعالم شكايت كنند، افزود: آمار غيررسمي حاكي 
ــي توسط  ــت كه حداقل 200 هزار گوش از آن اس

تعزيرات پلمب شده و در انبارها قرار دارد. 
ــاره وعده وزير ارتباطات براي  سبحاني فر با اش
ــي گفت: وزير ارتباطات هفته  كاهش قيمت گوش
ــيون صنايع مجلس  ــته نيز در جلسه كميس گذش
ــورت گرفته براي  ــي از اقدامات ص با ارائه گزارش
ــيدگي به وضعيت  ــكل بازار موبايل و رس حل مش
ــت كه دستگاه هاي نظارتي بايد،  فعلي، تاكيد داش
ــت اعالم شده از دريافت كنندگان  با توجه به ليس

ارز دولتي، جلوي گراني گوشي را بگيرند.

ــخه كامل نرم افزار فتوشاپ قرار است  جي اس ام آرنا| نس
سال آينده به نسل بعدي تبلت هاي آي پد بيايد. 

 به نظر مي رسد كه شركت آدوب در حال تغيير استراتژي 
و سياست گذاري هاي خود درباره افزايش محبوبيت و استقبال 
ــعه داده شده خود بوده و در همين راستا  از نرم افزارهاي توس
ــاي تكنولوژي همچون اپل  ــاير غول ه نيز تالش مي كند با س
ــاس گزارشي كه بلومبرگ منتشر كرده  همكاري كند.  بر اس
ــت تا نسخه  ــت، آدوب درحال همكاري و رايزني با اپل اس اس
ــل  ــاپ (Photoshop) در نس كامل نرم افزار كاربردي فتوش
ــدل 2019 به طور پيش فرض  ــاي آي پد اپل م بعدي تبلت ه

نصب شده و در دسترس كاربران قرار گيرد. 
ــد محصوالت كالد در  ــناس ارش ــكات بلسكي - كارش اس
ــگر  ــه خود با گزارش ــن مصاحب ــركت آدوب - در تازه تري ش
بلومبرگ گفت: هدف ما آن است كه هرچه زودتر براي توسعه 
ــاپ با شركت هاي توليدكننده تبلت و  نرم افزار كاربردي فتوش
ــمند همچون اپل همكاري كنيم. همان طور كه  گوشي هوش
ــاپ يك برنامه كامال كامل،  مي دانيم، نرم افزار كاربردي فتوش
ــاليان سال عكاسان و  ــرفته است كه س كاربردي و فوق پيش
ــور از آن براي ويرايش عكس  ــت هاي حرفه يي و آمات گرافيس
و تصاوير موردنظر خود استفاده مي كرده اند. حاال مي خواهيم 
ــدرن و محبوبي  ــتگاه هاي م ــودمند را در دس ــن برنامه س اي
ــته از كاربراني  همچون آي پدهاي اپل عرضه كنيم تا آن دس
ــتفاده مي كنند، بتوانند به راحتي بدون  كه از اين تبلت ها اس
نياز به رايانه خود، عكس هاي موردنظرشان را ويرايش كنند و 

از ساير قابليت هاي پيشرفته آن بهره مند شوند.
ــپرس روي  ــاپ اكس ــر برنامه فتوش ــال حاض ــه در ح البت
ــت، اما در صورتي  ــاي آي پد قابل نصب و دريافت اس تبلت ه
كه اين همكاري ميان شركت هاي آدوب و اپل صورت بگيرد، 

ــاهد نصب پيش فرض نسخه كامل برنامه فتوشاپ روي  ما ش
ــه كاربران امكانات  ــاي مدل 2019 خواهيم بود كه ب آي پده

بيشتر و كامل تري را ارائه مي دهد. 
ــه اين روزها همه كاربران  ــكي ادامه مي دهد از آنجا ك بلس
اعم از عكاسان، گرافيست هاي حرفه يي و تمامي مشترياني كه 
ــانه فعاليت مي كنند، تمايل بيشتري به استفاده  در عرصه رس
ــخه  از تبلت دارند تا رايانه، بنابراين ما تصميم گرفتيم كه نس
كامل نرم افزار كاربردي خود را نيز روي تبلت ارائه دهيم تا به 
ــران خود امكان دهيم روي پروژه هاي خالقانه و حرفه يي  كارب

خود كار كنند.
ــخه كامل برنامه  ــد كه آدوب قصد دارد نس به نظر مي رس
ــاپ براي آي پد را در كنفرانس ساالنه خود تحت عنوان  فتوش
ــاري 2018 ميالدي  ــال ج مكس (MAX) كه ماه اكتبر س
ــي رود اين برنامه در  ــود، رونمايي كند. انتظار م برگزار مي ش
ــالدي در تبلت هاي آي پد جديد  ــال آينده 2019 مي اوايل س
ــترس كاربران قرار گيرد.  آدوب درباره اينكه كداميك  در دس
ــاپ مجهز  ــخه كامل نرم افزار فتوش ــاي آي پد به نس از مدل ه
ــتيباني مي كنند، هيچ گزارشي را تاييد  مي شوند يا از آن پش

نكرده است.

ــياري از كاربران  ــه بس ــد ك ــر مي رس اينديپنـت| به نظ
ــش  ــد قابليت جديد طرح پرس ــور مي كنن ــتاگرام تص اينس
ــال  ــناس براي فرد موردنظر ارس ــتوري به صورت ناش در اس
ــود، در حالي كه اين گونه نيست.  شبكه هاي اجتماعي  مي ش
در چند سال اخير، هر يك براي جلب رضايت كاربران خود و 
افزايش محبوبيت و استفاده توسط كاربران، گاهي قابليت ها 
ــد  و امكانات جديدي را اضافه و ارائه مي كنند. به نظر مي رس
ــش در استوري هاي اينستاگرام  كه قابليت جديد طرح پرس
ــبكه اجتماعي چالش برانگيز  براي بسياري از كاربران اين ش
ــت؛ چراكه طبق گزارش هاي منتشر  ــده اس و دردسرساز ش
ــت كه خيل عظيمي  ــده در فضاي مجازي مي توان درياف ش
ــتاگرام تصور مي كرده اند كه در قسمت طرح  از كاربران اينس
ــال نام خود، از  ــش مي توانند آزادانه و بدون ثبت و ارس پرس
دوستان و فالوئرهاي خود سوال بپرسند؛ بي خبر از آنكه اين 
ــواالت با نام كاربري دقيق و نام و نشان ايسنتاگرامي آنها  س

براي فرد موردنظر مطرح و ارسال مي شود.
ــه باور اينكه  ــياري از اين افراد ب ــد كه بس به نظر مي رس
ــوال  ــناس مي توانند از فرد موردنظر س ــه صورت كامال ناش ب
ــپس بعد از  ــش هاي خود را مطرح كرده و س ــند، پرس بپرس
ــده اند اين امر به صورت ناشناس نبوده است،  آنكه متوجه ش
ــوال خود اظهار پشيماني كرده اند و برخي  از مطرح كردن س
ــرهاي تازه يي روبه رو شده اند.  الزم به ذكر  ديگر نيز با دردس
ــت كه كارشناسان فعال در اينستاگرام با انتشار پيام هايي  اس
ــناس نبودن قابليت  ــعي داشتند مردم و كاربران را از ناش س
ــتاگرامي باخبر و مطلع  ــش در استوري هاي اينس طرح پرس
ــش  ــي قابليت جديد طرح پرس ــتاگرام به تازگ ــد. اينس كنن
ــتوري هاي پلتفرم خود  ــه اس (Ask me a question) را ب
ــت تا امكان برقراري ارتباطات مستقيم تر و بهتري  افزوده اس

ــان تري را براي  ــش فراهم كرده و تجربه آس ــراي كاربران را ب
ــن باورند كه  ــياري از افراد بر اي ــه ارمغان بياورد.  بس ــا ب آنه
ــبكه اجتماعي  ــوي ش ــاني دقيق و كامل از س عدم اطالع رس

اينستاگرام در اين باره علت اصلي اين واقعه بوده است. 
ــتاگرام در ماه آگوست  ــتوري هاي اينس قابليت افزودن اس
ــبكه اجتماعي اضافه  ــال گذشته 2016 ميالدي به اين ش س
ــد و از همان ابتدا ميليون ها طرفدار را به خود جذب كرد.  ش
ــال مي گذرد،  ــان تاكنون كه حدود بيش از يك س از آن زم
مي توان گفت اين قابليت مهم ترين و پرطرفدارترين قابليتي 
است كه تاكنون به اپليكيشن اينستاگرام افزوده شده است. 
اينستاگرام به عنوان يكي از محبوب ترين و پرطرفدارترين 
ــپتامبر سال گذشته 2017  ــبكه هاي اجتماعي، در ماه س ش
ــابقه در ميان شبكه هاي اجتماعي  ميالدي به ركوردي بي س
ــت يافت و آن هم جاي دادن بيش از 800 ميليون كاربر  دس

فعال در ماه بود. 
ــتاگرام يكي از محبوب ترين شبكه هاي اجتماعي در  اينس
ميان كاربران فضاي مجازي به شمار مي رود كه در اين ميان، 
ــل جوان و نوجوان از آن استقبال بيشتري نسبت به ساير  نس

رده هاي سني كرده اند.

قابليت جديد استوري هاي اينستاگرام دردسرساز شدنسخه كامل فتوشاپ به «آي پد» مي آيد
كاربردريچه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 عل�ت س�وختگي گاوميش ه�اي خوزس�تان
در دست بررسي است؛ اهواز  

مدير اداره جهاد كشاورزي دشت آزادگان گفت: تعدادي 
از گاوميش ها در منطقه رومين بستان دچار سوختگي 
ش��ده اند و عل��ت آن مي توان��د به دليل آتش س��وزي 
هورالعظيم يا بي آبي منطقه باشد كه در شهرستان وجود 
دارد. قاسم بيت سعيد با اشاره به تصاوير منتشر شده از 
تعدادي گاوميش و گوسفند كه دچار سوختگي شده اند، 
اظهار كرد: اين تصاوير منتشر شده در خصوص سوختن 
گاوميش ها و حتي گوسفندان صحت دارد و اين حادثه 
در منطقه ي��ي در بس��تان اتفاق افتاده اس��ت. او افزود: 
تعدادي از كارشناسان در حال بررسي علت اين حادثه 
و همچنين ميزان خس��ارت هاي وارده به گاوميش ها و 
همچنين گاو و گوسفندان هستند و به محض مشخص 
شدن علت حادثه، آن را منتشر خواهيم كرد. مدير اداره 
جهاد كش��اورزي دشت آزادگان تصريح كرد: تعدادي از 
گاوميش ها در منطقه رومين بس��تان دچار سوختگي 
ش��ده اند و علت آن مي تواند به دليل آتش سوزي كه در 
هورالعظيم اتفاق افتاده يا بي آبي باشد كه در شهرستان 

وجود دارد. 
 بي نظمي  در خاموش�ي برق استان البرز؛ كرج| 
مديرعام��ل ش��ركت توزيع ني��روي برق الب��رز گفت: 
بلوك بندي خاموش��ي هاي احتمالي شبكه توزيع برق 
استان مشخص شده است. ناصر اسكندري اظهار كرد: 
طي چند روز گذشته شاهد بي نظمي هايي در خاموشي 
ب��رق مناطق مختلف اس��تان بوديم. او ادام��ه داد: اين 
خاموش��ي هاي خارج از برنام��ه، نارضايتي بحق مردم و 
صاحبان مشاغل را درپي داشت چون مردم بايد بدانند 
چه ساعتي در روز خاموشي خواهند داشت تا براساس 
آن برنامه ريزي كنند، براي رفع اين مشكل از امروز بلوك 
بندي خاموشي هاي احتمالي شبكه توزيع برق استان در 
س��ايت شركت توزيع برق اس��تان ارائه شده است. اين 
مس��وول گفت: مردم با مراجعه به اين سايت مي توانند 
از زمان احتمالي خاموشي برق در محل كار يا سكونت 

خود مطلع شوند. 
  تا ۱۰ س�ال آينده ياس�وج مانند خرمش�هر و 
آبادان مي ش�ود؛ ياس�وج| مديركل مديريت بحران 
اس��تانداري كهگيلوي��ه و بويراحم��د گفت: اگ��ر امروز 
مس��ووالن ما برنامه ريزي نكنند در ۱۰ سال آينده آب 
و هواي اين اس��تان مانند آب و هواي خرمشهر و آبادان 
خواهد شد. وحيد محمدي تبار در آيين توديع و معارفه 
مديران كل مديريت بحران استان كهگيلويه و بويراحمد 
در ياس��وج گفت: شايد نتوان جلوي بي بارشي و زلزله و 
س��يل و گرد و خاك را گرفت اما مي توان جلوي تعرض 
به بستر رودخانه ها، تعرض به جنگل ها و منابع طبيعي 
و تعرض به محيط زيست مان را بگيريم. وي با مطلوب 
ارزيابي كردن اقدامات رييس دس��تگاه قضايي استان، 
دادستان مركز و دس��تگاه هاي امنيتي در جلوگيري از 
تعرض به منابع ملي، اظهارداشت: امروز بايد برنامه ريزي 
و وحدت رويه داش��ته باشيم كه بسترسازي و مديريت 
كنيم در بحث كشاورزي و كشت هاي جايگزين در بحث 
طراحي مكانيسمي براي اختصاص يارانه به كشاورزاني 
كه كشت جايگزين مي كنند تا در مصرف آب كشاورزي 

صرفه جويي شود. 
 ساماندهي س�رويس حمل و نقل دانش آموزي 
در كرج؛ كرج| در كارگروه ماده ۱8 شهرس��تان كرج 
برنامه ريزي هاي الزم نس��بت به چگونگي حمل و نقل 
س��رويس مدارس ص��ورت گرفت. ديروز در نشس��تي 
با حض��ور معاون هماهنگي امور عمران��ي فرمانداري و 
جمعي از مسووالن شهري، جلس��ه كارگروه ماده ۱8، 
»س��اماندهي س��رويس حمل و نق��ل دانش آموزي در 
مدارس شهرستان كرج« برگزار شد. در اين نشست كه با 
تبادل نظر مسووالن همراه بود؛ نسبت به چگونگي حمل 
و نقل سرويس دانش آموزي مدارس و نحوه فعاليت هاي 
اين كارگروه و ش��يوه بهره گيري از دس��تورالعمل هاي 
سامانه پايش ناوگان دانش آموزي، مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت. 
 طاعون دامي براي مردم خطري ندارد؛ كرمان| 
مديركل دامپزش��كي استان كرمان گفت: طاعون دامي 
با طاعون انس��اني تفاوت دارد و اين بيماري براي انسان 
خطري ندارد و واگيردار نيست. حسين رشيدي ضمن 
بيان اين مطلب اظهار داش��ت: طاعون دامي با طاعون 
انس��ان متفاوت است و اين بيماري به هيچ عنوان قابل 
 p.p.r انتقال به انسان نيست. رش��يدي افزود: بيماري
يا بيم��اري طاعون نش��خوار كنندگان كوچك، بيماري 
مشترك بين انسان و دام نيست و مردم كرمان نگراني 
سالمت خود نباش��ند. او گفت: به دليل حساسيت اين 
بيماري ما هر س��ال تمامي دام ها اهلي منطقه بافت را 
مورد واكسيناسيون قرار مي دهيم. رشيدي اظهارداشت: 
تاكنون ۱۰ مورد الش��ه تلفات دام هاي وحش��ي توسط 
نيروهاي دامپزش��كي در منطقه مشاهده شده كه اداره 
كل دامپزش��كي با اعتباراتي ك��ه در اختيار دارد محل 

آبخوري اين دام ها را ضدعفوني كرده است. 
  اعالم نتايج آزمايش هاي تعيين هويت اجساد 
حادثه اتوبوس س�نندج؛ سنندج| مديركل پزشكي 
قانوني استان كردستان گفت: نتايج آزمايش هاي تعيين 
هويت اجساد اتوبوس حادثه تلخ ترمينال سنندج اعالم 
ش��د. غالمرضا همايون پ��ور مديركل پزش��كي قانوني 
استان كردستان با اشاره به حادثه تلخ ترمينال سنندج 
گفت: آزمايش هاي تعيين هويت در اس��رع وقت انجام 
ش��د و هر ۱۱ نفر از فوت ش��دگان كه از طريق اداره كل 
پزش��كي قانوني استان كردستان معاينه و نمونه برداري 
شده بودند، با نتايج DNA مطابقت داشته و ۱۰ نفر از 
جانباختگان تحويل خانواده هاي شان شد. او افزود: جسد 
يك نف��ر ديگر نيز كه مربوط به راننده تانكر اس��ت به  
محض مراجعه بستگان تحويل آنان مي شود. او تصريح 
كرد: از نخستين ساعات اعالم حادثه آتش سوزي تيمي 
از پزش��كان و تكنيسين هاي پزش��كي قانوني شروع به 
معاينه اجس��اد و نمونه گيري شدند و نمونه ها را جهت 
انج��ام آزمايش تعيين هويت به آزمايش��گاه س��ازمان 
پزشكي قانوني كشور ارسال و در كوتاه ترين زمان، كليه 
نتايج اعالم و اجساد شناسايي شده تحويل بستگان شد. 

اخبارشهرستانها

معاون اول رييس جمهور در آيين افتتاح طرح توسعه مجتمع فوالد سبا:

صنعت فوالد بايد خط مقدم توليد و صادرات باشد

6 بيمارستان بنياد بركت در كشور به بهره برداري رسيد

دورنماي توسعه درماني در كردستان

گروه بنگاه ها|
در  اي��ن طرح ه��ا  از  بهره ب��رداري  و  افتت��اح 
حساس ترين مقطع تاريخ كشور و در شرايطي كه 
دشمن با اعمال تحريم هاي اقتصادي سعي دارد به 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ضربه بزند، صورت 

گرفت و اين باعث مباهات است. 
اين مطلب را اس��حاق جهانگي��ري معاون اول 
رييس جمهور در آيين افتتاح طرح توسعه مجتمع 
فوالد سبا و نيروگاه ۲۵مگاواتي)CHP( فوالد سبا، 
كارخانه آهك كلسينه شركت فوالدسنگ مباركه، 
ايس��تگاه تقليل فش��ار گاز و تصفي��ه خانه ۳۰۰۰ 
مترمكعبي پس��اب صنعتي ف��والد مباركه اصفهان 
گفت. اين مراس��م با حض��ور وزير صنعت، معدن و 
تجارت و معاونان ايش��ان، اس��تاندار اصفهان، ائمه 
جمعه ش��هرهاي مباركه و زرين شهر، نمايندگان 
مردم شريف اصفهان و شهرستان هاي لنجان، مباركه 
و فالورجان در مجلس ش��وراي اس��المي، فرماندار 
لنجان، فرماندار مباركه، جمعي از فرماندهان نظامي 
و انتظامي، مديران و مس��ووالن اس��تان و منطقه و 

جمعي از اصحاب رسانه برگزار شد. 
او پ��س از بازديد از خطوط توليد مجتمع فوالد 
سبا و افتتاح رسمي پروژه هاي مذكور طي سخناني 
تصريح كرد: اس��تان اصفه��ان در همه بخش هاي 
كشور پيشتاز است. هيچ تحول سياسي، فرهنگي، 
اجتماع��ي در ايران نداريم و هيچ پيش��رفت مهم 
اقتصادي و صنعتي وجود ندارد كه اصفهان كانون 
يا نقطه اصلي توسعه و پيش��رفت آن نبوده باشد. 
اين اس��تان در پيش��رفت معدن و صنايع معدني، 
پتروشيمي و پااليشگاهي و خالصه در تمامي صنايع 
بزرگ، متوسط و كوچك ايران نقش بسزايي داشته 
و دارد. جهانگيري ضمن تشريح وضعيت اقتصادي 
كش��ور و عملكرد قدرت هاي اقتص��ادي حاضر در 
برجام گف��ت: مهم ترين هدف امريكايي ها به گفته 
خودشان اين است كه اقتصاد ما را زمينگير كنند، 
زندگي را بر مردم تنگ كنند تا دامنه نارضايتي هاي 
مردم توس��عه پيدا كند و ب��ه اهداف ديگري كه به 
دنبال آن هستند، دس��ت يابند. در مقابل، وظيفه 
مسووالن جمهوري اسالمي و ملت ايران اين است 
كه با برنامه ريزي دقيق و مقاومت، برنامه هاي طرف 
مقابل را به شكست بكشانيم و اقتصاد ايران را سرپا 
نگه داريم. اين طور نيست كه فكر كنيم امريكايي ها 
عليه ما اعالم جنگ اقتصادي كرده اند و ما بگوييم 

هيچ اتفاقي نمي افتد.
م��ا بايد در چند جبهه كه موردتوجه آنهاس��ت 
برنامه داشته باشيم؛ آنها مي خواهند صادرات نفت 
اي��ران را به عنوان مهم ترين مرك��ز درآمد ايران تا 
م��اه نوامبر)آبان ماه( به صفر برس��انند و به تعبير 
خودشان متوقف كنند. برنامه ريزي ما درست نقطه 
مقابل خواسته آنان است؛ يعني مي خواهيم نفتمان 
را ب��ه حداكثر ميزان ممكن و حد نياز خودمان در 
داخل كش��ور، صادر كنيم. خواسته بعدي آنان اين 
اس��ت كه جلوي صادرات كاالهاي اساسي ايران را 

بگيرند. آنها مي دانند وقتي ما اعالم مي كنيم ۴۵تا 
۵۰ ميليارد دالر صادرات غيرنفتي داريم، حدود 8۰ 
درصد از آن در حوزه هايي مثل پتروش��يمي، فوالد 
و مس است و حدود ۲۰درصد يعني سهم كوچكي 
از آن، صادرات خرد است كه متعلق به بخش هاي 

مختلف صنعتي و سنتي است.
در اي��ن 8۰ درص��د، صنع��ت ف��والد بايد خط 
اصلي و مقدم توليد و صادرات باش��د؛ همچنان كه 
مدي��ران و كاركنان صنعت فوالد كش��ور پيش از 
اي��ن هم در مقاطع مختلف شايس��تگي خود را به 
بهترين شكل ممكن نش��ان دادند. انتظار دولت و 
ملت از فوالدس��ازان اين است كه توليد و صادرات 
را نسبت به س��ال قبل افزايش دهند. ملت انتظار 

دارد در مقطعي كه دش��من اينچنين هدف گذاري 
كرده اس��ت، فرزندان خودش در صنعت فوالد در 
مقابل، هدف گذاري جديدي انجام دهند و آخر سال 
با سرفرازي اعالم كنند توليد و صادرات شركت در 
س��ال ۹۷ افزايش يافته است. ما مطمئنيم مديران 
و كاركنان صنعت فوالد كش��ور مي توانند اين كار 
را انج��ام دهند. نبايد در توانمندي هاي خود ترديد 
كنيم. وي در بخش ديگري از س��خنان خود افزود: 
ايجاد مانع بر س��ر راه واردات موردنياز كشور هدف 
بعدي دش��من است كه اين نيز يك موضوع جدي 
اس��ت و به عزم و اراده جدي نياز دارد. بايد با نگاه 
جدي به ظرفيت هاي داخلي به توليد داخلي كشور 
توجه كنيم و خودكفاي��ي را به عنوان يك راهكار 

موثر موردتوجه قرار دهيم. صنعتگران بايد توليداتي 
بهتر با قيمت كمتر و كيفيت باالتر در اختيار مردم 
قرار دهند. يكي از بدترين موارد در اين شرايط اين 
است كه گروه ها يا افرادي مي خواهند جيب ملت را 
غارت كنند. دانس��تن اين مورد تلخ است؛ اما نكته 
مهمش اين است كه ما آن عده قليل را هم به شكل 

مناسب ادب خواهيم كرد. 
جهانگيري ب��ا بيان اينكه ف��از دوم مجتمع 
فوالد سبا به همت مديريت و كارشناسان فوالد 
مباركه با بهره من��دي از مدرن ترين روش هاي 
توليد به بهره برداري رسيده است، اذعان داشت: 
درزمينه بومي س��ازي نيز فوالدسازان مي توانند 
بسياري از بخش هاي كارخانه ها و تجهيزات را با 

كمك بخش خصوصي در داخل كشور بسازند. 
وي محدودي��ت مناب��ع آب��ي اس��تان اصفهان 
را ج��دي خوان��د و گف��ت: اينكه مجتم��ع فوالد 
س��با ۷۰درصد نياز آبي خ��ود را از محل تصفيه و 
بازچرخاني پس��اب هاي صنعت��ي تامين مي كند، 
افتخار بزرگ است؛ از اين رو از سبحاني مديرعامل 
گروه فوالد مباركه، كاركنان و كارگران، مهندسان، 
مش��اوران، پيمانكاران و همه كس��اني كه در اين 
مجموعه زحمت كش��يدند و براي پيشرفت كشور 

تالش مي كنند، صميمانه تشكر مي كنم.

 وزير صنعت، معدن و تجارت: يكي از 
مهم ترين اقدامات فوالد مباركه استفاده از 

توان ساخت داخل است
در ادامه اين آيين، ش��ريعتمداري وزير صنعت، 
معدن و تجارت نيز با بيان اينكه كامل بودن زنجيره 
تولي��د در مجتمع فوالد مباركه يك مزيت اس��ت، 
گفت: اين ش��ركت به همراهي صنايع باالدستي و 
پايين دس��تي خود ارزش افزوده اقتصادي زيادي 
ايج��اد و به اقتصاد ملي ايران خدمت فوق العاده يي 
كرده اس��ت. شريعتمداري افزود: يكي از مهم ترين 
كارهايي كه اين ش��ركت انج��ام داده، تالش براي 
اس��تفاده از ت��وان س��اخت داخل اس��ت و س��اير 
صناي��ع نيز باي��د از آن الگوب��رداري كنند. حدود 
۴۰۰۰ش��ركت در پايين دس��ت و باالدست فوالد 
مباركه فعاليت دارند و ۲8۰۰واحد صنعتي كوچك 
و بزرگ تجهيزات صنعتي و مهندسي اين شركت 
را پش��تيباني مي كنند؛ اين امر بيانگر اين است كه 
حمايت از س��ازندگان داخلي و بومي سازي صنعت 
در اين شركت اتفاق افتاده است. اينكه اين مجموعه 
به دس��ت صنعتگران و فعاالن عرصه صنعت ايران 

اسالمي اداره مي شود، مايه افتخار است. 
او خاطرنش��ان ك��رد: از س��هم ۵۵ ميليون تن 
فوالدي كه كش��ور براي س��ال ۱۴۰۴ پيش بيني 
كرده اس��ت، فوالد مباركه توليد ۲۵ميليون تن از 
اين هدف بزرگ را براي خود در نظر گرفته است كه 
اميدواريم با توجه به دستاوردهاي اخير اين شركت 

و برنامه هاي هدفمند آن اين امر محقق شود. 
ش��ريعتمداري از مع��اون اول رييس جمهوري 
خواس��ت ب��راي تامي��ن نيازه��اي مرب��وط ب��ه 
زيرساخت هاي صنعت فوالد كشور سرمايه گذاري 
قابل توجهي در نظر گرفته ش��ود تا در زيربناهايي 
مانند ريل، ب��رق و... قدم ه��اي بلندتري برداريم و 
بتوانيم به ظرفيت مدنظر توليد فوالد كشور برسيم. 
چنانچ��ه اين كاره��ا در حوزه ف��والد و همچنين 
برنامه ه��اي راهبردي ديگر در ح��وزه معدن اتفاق 
افتد، مي توانيم از آينده صنعت فوالد كشور مطمئن 
باش��يم. وزير صنعت، معدن و تج��ارت اعالم كرد: 
صنعت فوالد ايران در س��ال ۲۰۱۷ با وجود اينكه 
صنعت فوالد جهان بيشتر از ۶ درصد رشد نداشت 
به رشد ۲۲درصدي دست يافت. در ۳ماه اول سال 

نيز ۱۷درصد رشد داشته است. 

بني��اد بركت وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( در ساخت و تكميل ۱۰ بيمارستان 
با مجموع ۱۲۰۰ تخت در مناطق محروم ۱۰ استان 
كش��ور مش��اركت جدي دارد كه از اي��ن تعداد، ۶ 
بيمارس��تان به بهره برداري رسيده و دو بيمارستان 
ديگر در ش��هرهاي بهار اس��تان همدان و قرچك 

ورامين نيز آماده افتتاح شده است. 
بن��ا به گ��زارش دريافتي از معاون��ت عمراني و 
طرح هاي زيربنايي بنياد بركت، براساس تفاهمنامه 
منعقد ش��ده در سال ۱۳۹۴ ميان س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( و وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي، اين ستاد ساخت و تكميل ۱۰ 
پروژه بيمارس��تاني بعضا نيمه تم��ام را در مناطق 
محروم كش��ور برعهده گرفته اس��ت. تا به امروز ۶ 
پ��روژه ازجمله بيمارس��تان ۹۰ تختخوابي بانه در 
استان كردستان، به بهره برداري رسيده است. اين 
بيمارس��تان كه كلنگ س��اخت آن سال ۱۳8۷ به 
زمين زده ش��ده بود و ب��ه علت كمبود منابع مالي 

تنها با ۳۲درصد پيش��رفت فيزيكي متوقف مانده 
بود، به همت و مش��اركت بنياد بركت وابس��ته به 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( و تخصيص 
۹۴ميليارد ريال اعتبار از س��وي اين بنياد به تازگي 

به بهره برداري رسيده است.
بيمارس��تان ۹۰ تختخوابي بان��ه كه در زميني 
به مس��احت ۴۹ هزار مترمرب��ع و زيربناي 8۶۰۰ 
مترمربع احداث ش��ده، شامل بخش هاي كودكان، 
داخل��ي، جراح��ي، زن��ان و زايم��ان، ات��اق عمل، 

آي سي يو، آزمايشگاه، راديولوژي و... است.
بني��اد بركت وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان 
حض��رت امام )ره( تا به امروز در س��اخت، تكميل 
و بهره برداري از ۶ بيمارس��تان در ش��هرهاي ميانه 
در استان آذربايجان ش��رقي، مينودشت در استان 
گلستان، درگز در استان خراسان رضوي، گرمسار در 
استان سمنان، فردوس در استان خراسان جنوبي و 
بانه در استان كردستان مشاركت جدي داشته و دو 
بيمارستان ديگر در شهرهاي بهار در استان همدان 

و قرچك ورامين در اس��تان تهران نيز آماده افتتاح 
است. همچنين پروژه هاي بيمارستان هاي ني ريز در 
اس��تان فارس و دزفول در استان خوزستان نيز به 
ترتيب با ۶۰ و ۲۵درصد پيشرفت فيزيكي در حال 

انجام است. 
بنياد بركت تاكنون ۵8۵ طرح توانمندس��ازي 
اقتصادي و اشتغال زايي، ساخت مدارس و مساجد 
بركت، مس��كن محروم��ان، بيمارس��تان و مراكز 
بهداش��ت و درم��ان، ام��ور زيربناي��ي و همچنين 
ارائه خدمات بيم��ه اي، حمايت از ايت��ام، بيماران 
صعب العالج و اعطاي وام قرض الحسنه را با اعتباري 
بال��غ ب��ر ۵ ه��زار و ۵8۷ ميليارد ريال در اس��تان 
كردستان در دس��ت اجرا دارد، كه بخش زيادي از 
آنها به انجام رس��يده است. الزم به توضيح است، با 
افتتاح هر يك از اين پروژه ها، زمينه اش��تغال براي 
تع��دادي از متقاضيان كار فراهم مي ش��ود كه در 
راستاي سياس��ت هاي اصولي اشتغال زايي و ايجاد 

كسب و كار بنياد بركت است.

اصفه�ان    رييس س��ازمان امور 
عشايري كشور گفت: حدود ۲۰هزار 
خانوار عشايري در نقاط مختلف كشور 
از تجهيزات و سلول هاي خورشيدي 
ب��ه عنوان ي��ك ان��رژي تجديد پذير 
برخوردارند. كرمعلي قندالي ديروز در 
گفت وگو با ايرنا اف��زود: با توافقي كه 
با وزارت نيرو انجام ش��ده درصدد هس��تيم دست كم ۵۰درصد 
از خانوارهاي عش��ايري كش��ور از انرژي خورش��يدي بهره مند 
شوند. او با اشاره به تغيير اقليم و كمبود منابع آبي براي عشاير 
اظهارداشت: اصالح منابع آبي و احداث شبكه ها و سازه هاي آبي 
جدي براي مديريت هرچه بهتر منابع آب موجود براي عش��اير 
از جمله برنامه هاي در دس��ت اقدام اس��ت. او با اشاره به اينكه 
۶۰۰ تانكر آبرساني بصورت شبانه روزي در حال خدمت رساني 
است، افزود: امسال ۹۰ دستگاه تانكر جديد خريداري شده بين 
استان ها تقسيم مي شود. قندالي با اشاره به مجموعه اقدام هايي 
كه براي ارتقاي ش��اخص هاي توسعه انس��اني جامعه عشايري 
صورت گرفته است، گفت: اين اقدام ها در زمينه هاي مختلف از 
جمله آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و بهداشتي است. وي با بيان 
اينكه نرخ باس��وادي جامعه عشايري كش��ور در سال ۶۶ حدود 
۲۷درصد بوده اس��ت، تصريح كرد: اين ميزان در زمان حاضر به 
۷۰درصد رسيده است هرچند هنوز نياز به تالش بيشتر به ويژه 

براي افزايش نرخ باسوادي در ميان زنان عشاير هستيم. 

2۰ هزار خانوار عشايري از انرژي خورشيدي 
استفاده مي كنند

مع��اون  آذربايجان ش�رقي   
قضاي��ي ريي��س كل و سرپرس��ت 
معاون��ت اجتماعي و پيش��گيري از 
وقوع جرم دادگس��تري كل اس��تان 
آذربايجان ش��رقي گف��ت: دارندگان 
كارت بازرگان��ي حق واگذاري آن به 
غير را براي استفاده از مزاياي كارت 
بازرگاني ندارند. به گزارش ايلنا، بابك محبوب عليلو در جلسه 
كارگروه پيشگيري از قاچاق كاال و ارز بيان داشت: در مواردي 
دارندگان كارت هاي بازرگاني با حضور در دفاتر اسناد رسمي 
از طريق تنظيم اس��نادي تحت عنوان صلح، هبه و وكالتنامه 
بالع��زل با حق توكيل كه مغاير با اصول حاكم بر عقد وكالت 
از جمله مواد ۶۶۲ و ۶۶۳ قانون مدني است، اقدام به واگذاري 
كارت هاي مذكور به افراد ديگري مي كنند و اين امر، مسائل و 
مشكالت حقوقي و كيفري عديده يي به دنبال دارد؛ به عنوان 
مثال، هرگونه ماليات و س��اير حق��وق دولتي بر فعاليت هاي 
تجاري ناش��ي از كارت هاي بازرگاني، به حساب اشخاصي كه 
كارت به نام آنها صادر ش��ده اس��ت تعلق گرفته و جزو بدهي 
دارندگان كارت هاي بازرگاني منظور مي گردد. او افزود: كارت 
بازرگاني قائم به ش��خص اس��ت و بر اس��اس مقررات به افراد 
برخوردار از ش��رايط احصاء ش��ده در مقررات اعطاء مي گردد. 
سازمان صنعت، اتاق و ... بايد در فرآيند صدور كارت بازرگاني 

دقت نظر مضاعف داشته باشند.

 دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن
را به غير ندارند

سمنان   استاندار سمنان با بيان 
اينكه چش��مه روزيه سمنان با ۳۳۰ 
ليتر كاه��ش دبي آب مواجه ش��ده 
اس��ت، گفت: باتوجه به اينكه بحران 
كم  آب��ي مردم س��منان را به  ش��دت 
تهديد مي كند بايد راهكارهاي فوري 
تامين آب در سمنان اجرايي شود. به 
گزارش تسنيم، سيد شهاب الدين چاووشي ديروز اظهار داشت: 
درگذش��ته اين چش��مه ۶۰۰ ليتر بر ثانيه دبي آب داشت كه 
اكنون تحت تاثير كاهش ميزان بارندگي قرارگرفته است. او با 
بيان اينكه اين چش��مه يكي  از اصلي  ترين منابع تامين آب در 
سمنان به شمار مي  رود افزود: ميزان آبدهي اين چشمه در يك 
سال گذشته بالغ بر يك  سوم كاهش يافته است. استاندار سمنان 
از كاه��ش ۳۳۰ ليتر بر ثانيه دبي آب اين چش��مه خبر داد و 
گفت: ميانگين دبي چشمه روزيه اكنون از ۶۰۰ ليتر بر ثانيه به 
۲۷۰ ليتر رسيده است. او با تاكيد بر لزوم مديريت اين بحران 
خاطرنش��ان كرد: كاهش ميزان مصرف آب در ايام تابس��تان و 
اصالح الگوي كشت كشاورزي و الگوي مصرف عموم مردم در 
دستور كار قرار گيرد. چاووشي با بيان اينكه اقدامات الزم براي 
تامين آب و حفر چاه جديد در دش��ت سوكان در اولويت قرار 
گيرد تصريح كرد: عدم مديريت صحيح در مصرف آب مشكالت 
عديده ي��ي را در آينده ايجاد مي كن��د و بايد براي مقابله با اين 

مشكالت اقدامات موثر انجام شود. 

 بحران كم  آبي مردم سمنان
را تهديد مي  كند

كميس��يون  لرس�تان    عض��و 
كش��اورزي ات��اق بازرگاني لرس��تان 
از احتمال خش��ك ش��دن رودخانه 
كش��كان تا اواخر م��رداد خبر داد.  به 
گزارش ايس��نا، عل��ي محمدي فر در 
جم��ع خبرنگاران گفت: شهرس��تان 
پل دخت��ر ب��ا تولي��د س��االنه حدود 
۲۰ه��زار تن انجير، يك��ي از قطب هاي توليد انجير س��ياه در 
كش��ور محس��وب مي ش��ود. وي ادامه داد: به دلي��ل كم آبي و 
احتمال خش��ك شدن رودخانه كش��كان به عنوان اصلي ترين 
منبع آبياري درختان انجير اين شهرس��تان، خطر نابودي اين 
ثروت ملي و استاني به شدت احساس مي شود. مطابق آمارهاي 
رسمي، شهرستان پلدختر به عنوان قطب توليد انجير سياه در 
ايران، حدود ۹۲ درصد توليد محصول انجير س��ياه در لرستان 
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت و حدود ۳۳ درصد كل انجير 
س��ياه كشور در اين شهرس��تان توليد مي شود كه از اين محل 
حدود ۶۰۰۰ نفر مشغول به كار هستند. محمدي فر يادآور شد: 
به دليل كيفيت باالي انجير سياه پلدختر، اين محصول هم در 
بازاره��اي داخلي و هم در بازارهاي ه��دف صادراتي از جايگاه 
ويژه يي برخوردار است. او متذكر شد: متاسفانه اخيرا شركت آب 
منطقه يي لرستان اعالم كرده به علت خشكسالي هاي پي درپي 
و كاهش نزوالت آس��ماني و برداش��ت غيرمجاز از آب رودخانه 

كشكان و كشت محصوالت آبدوست و... خشك خواهد شد. 

خشك شدن كشكان مساوي با نابودي انجير 
سياه  پلدختر

در اي��ن آيين، بهرام س��بحاني مديرعامل گروه ف��والد مباركه نيز با ارائه 
گزارش��ي از فعاليت هاي بزرگ ترين گروه فوالدساز كشور گفت: اين شركت 
بزرگ ترين توليدكننده ورق در منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست و سهم 
۲۲درصدي در توليد منطقه دارد. او با اش��اره به ظرفيت گروه فوالد مباركه 
ادامه داد: در حال حاضر، در ۳ مجموعه فوالدسازي فوالد مباركه، فوالد سبا 
و فوالد هرمزگان ظرفيت توليد ۱۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تن اس��ت. سبحاني 
فوالد مباركه را با ظرفيت توليد ۱۲ ميليون تن آهن اس��فنجي، بزرگ ترين 
توليدكننده آهن اسفنجي در جهان معرفي كرد و گفت: اين شركت با ۷۵۰۰ 
ميليارد تومان س��رمايه ثبت شده بزرگ ترين شركت بورسي است؛ اما ارزش 
بازار س��هام با نرخ امروز س��هامي كه در حال عرضه اس��ت، بيش از ۳۰ هزار 
ميليارد تومان اس��ت. سبحاني ادامه داد: بيش از ۱۰۰۰ شركت در باالدست 
تامي��ن كننده مواد معدني، مواد مصرفي و تجهيزات و قطعات فوالد مباركه 
و حدود ۱۰۰۰ كارگاه به طور مس��تقيم طرف قرارداد اين ش��ركت و حدود 
۴۰۰۰ ش��ركت هم طرف قرارداد مس��تقيم و غيرمستقيم خريد محصوالت 
فوالد مباركه هس��تند. مديرعامل فوالد مباركه خاطرنشان كرد: اين شركت 

از معدود واحدهاي صنعتي كش��ور است كه از سنگ آهن تا محصول نهايي 
يا به عبارت ديگر از س��نگ تا رنگ را در مجموعه خود دارد و ارزش افزوده 
بيش��تري ايجاد مي كند. او ظرفيت گندله سازي فوالد مباركه را ۷.۵ ميليون 
تن و ظرفيت توليد گندله در س��نگان را ۵ ميليون تن اعالم كرد. س��بحاني 
درخصوص تاثير فوالد مباركه در اشتغال زايي گفت: در مجتمع فوالد مباركه 
۱۱ هزار و 8۰۰ نفر، در فوالد س��با ۱۶۵۰ نفر، در ش��ركت فوالد هرمزگان 
۲۶۰۰ نفر و حدود ۷۰۰۰ نفر هم نيروي خدماتي در اين ۳ واحد مشغول به 
كارند و به طور كلي ۳۵۰ هزار فرصت ش��غلي به طور مستقيم و غيرمستقيم 
در گروه فوالد ايجاد شده است. او خاطرنشان كرد: فوالد مباركه هميشه در 
مسير توسعه بوده است؛ به نحوي كه توليد شركت از ۶ ميليون و ۶۵۰ هزار 
تن، در سال ۹۱ به ۹ ميليون و ۴۵۰ هزار تن افزايش يافته است و ۱۰ ميليون 
و ۳۰۰ هزار تن را در برنامه دارد. به عبارت ديگر، در فاصله زماني س��ال هاي 
۹۱ تا ۹۷ ش��ركت ۴۰درصد افزايش ظرفيت توليد فوالد داشته است و اين 
دستاوردها نشان دهنده اين است كه همواره برنامه ريزي هاي دقيقي در اين 

مجموعه صورت گرفته است

توسعه هاي گروه فوالد مباركه در راستاي تامين نيازهاي كشور انجام شده است
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اقتصاد اجتماعي12
افزايش درگيري هاي مرزي 

نسبت به 5 سال گذشته
س��خنگوي ني��روي انتظامي اعالم ك��رد كه از 
ابتداي امسال تاكنون تعداد درگيري ها و حمالت 

در مرز معادل 5 سال گذشته بوده است. 
س��عيد منتظرالمه��دي درب��اره درگيري ها در 
مرزهاي كشور و وضعيت آنها اظهار كرد: با وجود 
برخي درگيري ه��ا در مرز خوش��بختانه وضعيت 
امنيتي در مرزهاي كش��ور م��ا كامال مطلوب بوده 

و مشكل خاصي وجود ندارد. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه درگيري ه��ا در مرزهاي 
كش��ورمان نسبت به سال هاي قبل افزايش داشته 
اس��ت، گف��ت: از ابتداي امس��ال تاكنون ش��مار 
حمالت و درگيري در مرزهاي كش��ورمان چيزي 

حدود 5 سال گذشته بوده است. 
سخنگوي ناجا درباره اينكه آيا تمامي اين حمالت 
تروريس��تي بوده، اعالم كرد: منظور تمام حمالت و 
درگيري هاس��ت و الزاما تمام اين موارد تروريس��تي 
نبوده اما خوش��بختانه مرزبانان كشورمان به خوبي 
در مقابل اين حمالت مقاوم��ت كرده اند؛ به طوري 
ك��ه اكثريت اين اقدام��ات ناكام مان��ده و منجر به 

عقب نشيني و دستگيري متخلفان مي شود. 
منتظرالمهدي تاكيد كرد: مرزبانان كش��ورمان با 
تمام توان درحال حراس��ت از مرزهاي كش��ور بوده 
و مش��كلي در اين زمينه وجود ندارد. چندي پيش 
س��ردار حسين اش��تري، فرمانده نيروي انتظامي با 
تايي��د افزايش درگيري ها در مرز اعالم كرده بود كه 
برخي از اين حمالت و تحركات با حمايت برخي از 

كشورها در مرزهاي كشورمان انجام مي شود. 

 افزايش 200 درصدي
قيمت داروي بيماران كليوي

ريي��س انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي 
گف��ت: داروهايي ك��ه بيماران پيون��د كليه مصرف 
مي كردند، اوايل امس��ال براي ي��ك دوره ۱۳۰هزار 
تومان بود كه ناگهان به ۲۶۰هزار تومان و در نهايت 

به ۳۲۰هزار تومان رسيده است. 
داري��وش آرمان با تاكيد بر اينكه مش��كل اصلي 
گ��ران ش��دن دارو اس��ت، گف��ت: افزاي��ش ۱۰۰تا 
۲۰۰درصدي قيمت دارو را از اسفند ماه سال ۹۶ تا 
اين لحظه شاهد هستيم؛ البته وزارت بهداشت اعالم 
كرد كه طبق تعرفه ها عمل مي كند اما همانطور كه 

گفتم؛ موضوع اصلي گران شدن خود دارو است. 
وي تصري��ح ك��رد: داروهايي كه بيم��اران پيوند 
كليه مصرف مي كردند، اوايل امسال براي يك دوره 
۱۳۰هزار تومان بود كه ناگهان به ۲۶۰هزار تومان و 
در نهايت به ۳۲۰هزار تومان رس��يده است. اين دارو 

براي بيماران پيوند كليه پرمصرف نيز هست. 
ريي��س انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي 
خاطرنش��ان كرد: تمام داروه��اي بيماران پيوندي و 
دياليزي گران ش��ده و دست كم ۱۰۰درصد افزايش 
و برخي از داروها نيز ت��ا ۲۰۰درصد افزايش قيمت 
داشته است. اين مس��اله رسما به وزارت بهداشت و 
حت��ي به وزارت كار منتقل و اعالم ش��ده كه هزينه 
داروهاي بيماران دياليزي و پيوند كليه كمرش��كن 
ش��ده است. آرمان با اشاره به اينكه بخشي از داروها 
كه تحت پوشش بيمه ها نيس��ت، بسيار گران شده 
اس��ت، گفت: بيماران دياليزي ج��زو بيماران خاص 
هستند كه مزاياي بيمه يي دارند اما برخي از داروهاي 
آنها تحت پوشش بيمه نيست و مشكل اصلي تر اين 
است كه بيماران پيوند كليه بايد براي زنده ماندن و 
زنده نگه  داشتن عضو پيوندي هر روز بايد داروهاي 
مختلفي را مصرف كنند اما متاسفانه به محض اينكه 
وارد چرخه پيوند كليه ش��ده و عمل پيوند را انجام 
مي دهند از ش��مول بيماران خاص خارج مي شوند و 
بايد هزينه دارو را بپردازند و اين درحالي اس��ت كه 
برخ��ي از داروهاي حياتي بيماران پيوند كليه چون 

خارجي است، اصال مشمول بيمه نيست. 
وي خاطرنش��ان كرد: در بين بيم��اران دياليزي 
افرادي هس��تند كه ماهيانه تا ي��ك ميليون تومان 
هزينه دارو پرداخت مي كنند و مشكل جدي تر اين 
اس��ت كه با توجه به وضعيت گران��ي دارو برخي از 
بيماران كه شرايط پيوند كليه را دارند و نوبت آنها فرا 
رس��يده، اعالم مي كنند كه با شرايط دياليز راحت تر 
هس��تيم چون امكان پرداخت هزينه هاي دارويي و 
مراقبت ه��اي بعد از پيون��د را ندارند و براي آنها اين 
هزينه ها س��نگين و گران اس��ت و به همين خاطر 

ترجيح مي دهند در شرايط دياليز باقي بمانند. 
آرمان با بيان اينكه يك بيمار دياليزي 7برابر بيمار 
پيوند كليه  براي دولت، بيمه ها و كشور هزينه دارد، 
گفت: ام��روز هزينه هر بار دياليز ح��دود ۳۰۰هزار 
تومان اس��ت كه اگر اين عدد را ض��رب در ۳۱هزار 
بيمار دياليزي كنيد كه بايد هفته يي ۳ بار دياليز شود 
در نهايت به رقم سرسام آوري مي رسيد كه اين رقم 

روزانه 4.5ميليارد تومان است. 
وي ادامه داد: اين درحالي است كه هزينه پيوند 
كليه بس��يار كم اس��ت و اگر بيمار پيوند كليه  شود 
عمال اي��ن هزينه ه��اي سرس��ام آور از دوش دولت 
برداشته مي ش��ود، كيفيت زندگي بيماران افزايش 
پيدا مي كنند و تعداد مراجعات به بيمارس��تان ها به 
حداقل ممكن مي رسد و سوال اينجاست چرا بيمه ها 
و وزارت بهداش��ت و در نهايت دولت فكري به حال 
اين مس��اله نمي كنند و ب��راي آن برنامه ريزي انجام 
نمي ده��د كه آمار پيوند را طي ۲يا ۳س��ال افزايش 
دهن��د و هزينه هاي داروه��اي آن را تامين كنند و 
در نهاي��ت رقم 4.5ميليارد تومان در روز را كه براي 
بيماران دياليزي مي ش��ود، آن هم با تحمل آن همه 
رن��ج كاهش دهند؟ رييس انجم��ن خيريه حمايت 
از بيم��اران كليوي گفت: باخبر ش��ديم كه يكي از 
داروه��اي پرمصرف برخي بيم��اران دياليزي ناياب 
شده اس��ت، بيماران ما به دنبال اين دارو هستند و 
اين دارو حتي در داروخانه ۱۳ آبان و هالل احمر كه 
محل اصلي توزيع آن است نيز موجود نيست و با اين 
وضعيتي كه پيش مي رود خوشبين نيستيم كه بازار 
دارويي آرامي داشته باشيم بنابراين هم با كمبود دارو 
مواجه هستيم و هم با افزايش قيمت داروها كه بسيار 

نگران كننده است. 

اخبار

وزير بهداشت نسبت به تحريم دارو هشدار داد

تيم عملياتي وزارت بهداشت براي مقابله با تحريم دارو

اشتغال،  چالش جدي 10 ميليون دختر ايراني
براساس داده هاي مركز ملي آمار ايران حدود ۱۰ 
ميليون دختر در كش��ور زندگي مي كنند، دختراني 
كه به نس��بت پس��ران، با وجود س��بقت گرفتن در 
عرصه آموزش عال��ي، با چالش هاي جدي  در حوزه 
اشتغال روبه  رو هستند. هال كاظمي پور استاد دانشگاه 
و جمعيت شناس، درباره اين موضوع گفت: جمعيت 
دختران نسبت به پسران تفاوت چنداني ندارد و تنها 
۲۰۰ هزار نفر كمتر از پس��ران است. تعداد دختران 
۲5 تا ۲۹ س��ال را 4ميليون نفر، ۲۰ تا ۲4 س��اله را 
سه ميليون و ۱55 هزار نفر و ۱5 تا ۱۹ ساله را نيز ۲ 
ميليون و 7۰۰ هزار نفر اعالم كرد كه سير كاهنده يي 
را نشان مي دهد. جمعيت دختران متولد 5 ساله دوم 
دهه ۶۰، 4 ميليون نفر اس��ت، تعداد دختران متولد 
در 5 س��اله نخست دهه 7۰، حدود ۳ ميليون نفر و 
متولد 5 ساله دوم اين دهه به ۲ ميليون و 7۰۰ هزار 
نفر مي رسد. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه از بين 
اين س��ه گروه س��ني )۱5 تا ۱۹ - ۲۰ تا ۲4 - ۲5 
تا ۲۹( نزديك به ۹7درصد باس��واد هستند، تصريح 
كرد: نرخ بي سوادي در بين جوانان ايراني به حداقل 
رسيده و اين مساله در مورد دختران و پسران نسبتا 
يكس��ان است. اين رقم نشان دهنده توسعه در ايران 
است و نش��ان مي دهد كه باسوادي در بين جوانان 
اش��اعه پيدا كرده و در صورتي كه آنها به سن پيري 
برسند حداكثر تا س��ه درصد بي سواد خواهند بود. 
كاظمي پور با اشاره به ميزان تحصيالت آموزش عالي 
براي دختران گفت: در دو رده سني ۲۰ تا ۲4 سال 
و ۲5 تا ۲۹ س��ال بيش از 4۰درصد دختران داراي 
تحصيالت عالي هستند؛ اين در حالي است كه اين 
رقم براي پسرها در رده سني ۲۰ تا ۲4 سال نزديك 
به ۳۹درصد و در س��نين ۲5 تا ۲۹ سال نزديك به 
۳5درصد اس��ت. اين به آن معناست كه تحصيالت 
عالي در بين دختران اشاعه بيشتري دارد و مي توان 

اين مس��اله را در س��هم بيش��تر دختران در قبولي 
كنكور مش��اهده كرد. بيش از 5۰درصد زنان داراي 
تحصيالت عالي در جست وجوي كار هستند و بيش 
از يك ميليون نفر از دختران باالي ۳5 سال به تجرد 

قطعي رسيده اند.

 ازدواج پيش رس 20درصد دختران 15 تا 
1۹ ساله

اين جمعيت ش��ناس با اش��اره به ميزان تجرد 
دختران براس��اس آمارگيري سال ۹5 نيز تصريح 
كرد: در رده سني ۱5 تا ۱۹ سال ۸۰درصد دختران 
مجرد هس��تند. اين ميزان در رده سني ۲۰ تا ۲4 
سال به 4۳درصد مي رس��د. ميزان دختران ازدواج 
ك��رده اين رده س��ني نزديك به 57درصد اس��ت. 
همچنين در گروه س��ني ۲5 تا ۲۹ سال ۲۳درصد 
از دختران مجرد و 77درصد از آنها متاهل هستند. 
كاظمي پور با بيان اينكه به ازدواج كودكان ۱5 
ت��ا ۱۹ س��ال ازدواج »پيش رس« گفته مي ش��ود، 
افزود: در مجموع در هر س��ه گروه سني 44درصد 
از دختران مجرد و 5۶درصد متاهل هستند. ميزان 
تجرد دختران به طور كلي در سنين باالي ۲۰ سال 
نيز حدود ۳۰درصد است. با اين حال سنين ۲۰ تا 

۲4 سال سنين شاخص ازدواج باال هستند. 

 شانس حداقلي دهه شصتي ها براي ازدواج 
اين جمعيت ش��ناس با اش��اره به اينكه در رده 
س��ني ۳۰ تا ۳4 سال كه مربوط به دختران متولد 
نيمه اول دهه ۶۰ هس��تند، هنوز ۶45 هزار دختر 
مج��رد وجود دارد كه در ميان آنها ش��انس ازدواج 
به حداقل رسيده است. در مجموع دختران ازدواج 
نك��رده زير 5۰ س��ال به بيش از ي��ك ميليون نفر 
مي رسد. اين ارقام نش��ان مي دهد دختراني كه به 

سن تجرد قطعي رسيده اند شانس و فرصت ازدواج 
آنها به حداقل مي رس��د و بيش از يك ميليون نفر 
از دخت��ران باالي ۳5 س��ال به س��ن تجرد قطعي 
رس��يده اند و فرص��ت ازدواج براي آنه��ا به حداقل 
رسيده اس��ت. وي با اش��اره به اينكه نزديك به ۲ 
درصد از دختران ۱5 تا ۳4 سال بر اثر فوت يا طالق 
بدون همسر هستند، اظهار كرد: در اين سنين تنها 
۳7صدم درصد از دختران بر اثر طالق و ۱.۹درصد 

از آنها بر اثر فوت، بدون همسر هستند. 

 ازدواج دختران در كدام گروه سني بيشتر 
است؟ 

طبق آمار س��ازمان ثبت احوال در س��ال ۱۳۹5، 
حدود 7۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسيده كه ۱۲ درصد 
ازجمعيت دختران را ش��امل مي شود. يعني ساالنه 
حدود ۱۲درصد از جمعيت 7.5ميليون نفري دختران 
ازدواج مي كنند؛ اين نسبت در ميان دختران زير ۱5 
و باالي 4۰ سال به ترتيب برابر ۱.۳ و ۲.۸درصد بوده 
و در ع��وض در گروه هاي س��ني ۲4-۲۰ و ۲5-۲۹ 
سال در سطح باال و در هر يك برابر ۱4.7درصد بوده 
است. بيشترين سهم ازدواج دختران در ايران به سه 
گروه س��ني ۱۹-۱5، ۲4-۲۰ و ۲۹-۲5 سال تعلق 
دارد به طوري كه ح��دود ۸۰درصد از ازدواج دختران 

در اين سنين انجام مي شود. 

 50 درصد زنان با تحصيالت عالي بيكارند 
كاظمي پور با اش��اره به اينكه ميزان تحصيالت 
دختران نش��ان مي دهد مشكل تحصيل براي آنها 
وجود ندارد، ادامه داد: مشكل اصلي زنان و دختران 
در ايران مربوط به اش��تغال اس��ت چراكه دختران 
معموال فرصت هاي ش��غلي يكساني ندارند يا دچار 
»روز مضاعف« هس��تند. اين به آن معنا اس��ت كه 

زن��ان و دخت��ران مس��ووليت سرپرس��تي خانه و 
نگهداري از كودكان را درحالي برعهده دارند كه در 
بيرون از خانه نيز مجبور به كار هستند و هيچ كدام 

از اين دو بخش قابل صرفه نظر كردن نيست. 
اين استاد دانش��گاه با بيان اينكه اشتغال براي 
زنان صرفا تامين هزينه هاي زندگي نيست و براي 
آنها خودش��كوفايي ايجاد مي كند اف��زود: درمورد 
اش��تغال بين زنان و مردان تفاوت��ي وجود ندارد و 
زناني كه تحصيل مي كنند دل ش��ان مي خواهد در 
عرصه هاي اجتماعي حضور داش��ته باش��ند و اين 

حقي است كه نمي شود از زنان دريغ كرد. 
وي در ادامه اظهار كرد: مشكل ديگر اين است 
ك��ه به خاطر نياز زنان و به ويژه نياز مالي، ش��اهد 
ايجاد بخش غيررس��مي در بازار اشتغال هستيم و 
دختران جواني كه در بخش غيررس��مي مش��غول 
فعاليت هستند اش��تغال و درآمدزايي دارند اما در 
آمارهاي رسمي محاسبه نمي شوند. آنها همچنين 
بيمه و امنيت ش��غلي ندارن��د و در صورتي كه در 
شركت يا سازماني كار كنند، به دليل بيمه نشدن 

تحت استثمار كارفرما قرار مي گيرند. 
كاظمي پور با اشاره به اينكه اين دختران شاغل 

و ب��دون بيمه، حداقل درآمد را دارند، تصريح كرد: 
آنه��ا همچنين هيچ نوع امكانات ش��غلي ندارند و 
ب��ا كوچك ترين بح��ران اقتصادي براي كش��ور يا 
آن ش��ركت، كنار گذاشته مي ش��وند. به گفته اين 
جمعيت ش��ناس براس��اس آمارهاي رس��مي در 
مجموع بين ۱7 ت��ا ۱۸درصد زنان فعال اقتصادي 
هستند. اين جمعيت فعال حدود سه ميليون نفر از 
۲4 ميليون زن هستند و به عبارت ديگر ۲5درصد 

از آنها بيكار و در جست وجوي شغل هستند. 
وي با بيان اينكه زنان شاغل نيز عمدتا در بخش 
غيررسمي نظير كشاورزي يا مشاغل خانگي فعاليت 
مي كنند، گفت: اين زنان در سرش��ماري ها معموال 
ش��غل خود را اعالم نمي كنند و در عين حال بيمه 
ندارند. كاظمي پ��ور با تاكيد بر اينكه تنها بين 5۰ 
تا ۶۰درصد از زنان ش��اغل بيمه هستند، ادامه داد: 
در صورتي كه اين آمارها را با افزودن زنان خانه دار 
محاسبه كنيم بين ۹۰ تا ۹5درصد زنان بيمه ندارند 
و احتماال بيمه تبعي همسرشان هستند. البته اين 
مش��كل براي م��ردان نيز وجود دارد و مش��كل را 
مضاعف مي كند چراكه وقتي مردي بيمه نيس��ت، 

خانواده اش نيز بيمه ندارد. 

اگرچه تا چندي پيش معاونان وزير بهداش��ت 
اع��الم ك��رده بودند تحريم ه��ا تاثي��ري در ذخاير 
دارويي كش��ور نداش��ته و تدابير الزم براي تامين 
دارو انديشيده شده اما روز گذشته وزير بهداشت با 
تاكيد بر جدي بودن موضوع تحريم ها با ابراز نگراني 
نس��بت به آنچه بعد از آبان ماه رخ مي دهد، گفت: 
»بايد باور كنيم توفاني نزديك شده تا آمادگي آن را 
داشته باشيم و با كساني كه مي توانند تدبير كنند، 

صحبت كنيم.« 
حس��ن قاضي زاده هاش��مي در اجالس روساي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور درباره اين 
موضوع بيان كرد: »امروز موضوع تحريم ها بس��يار 
جدي اس��ت، گاهي ممكن اس��ت بگوييم چيزي 
درباره اين مس��اله به م��ردم نگوييم، چون عده يي 
مي ترس��ند. همچنين برخي ممكن است بگويند 
ش��ايد توافق شد، اما بعد با واقعيت مواجه خواهيم 
شد. اما در حالتي ديگر مي توان باور كرد كه توفاني 
نزديك مي شود. به همين دليل بايد آمادگي داشته 
باشيم و به كساني كه مي توانند تدبير كنند درباره 
اين موضوع صحبت كني��م. من طرفدار روش دوم 
هس��تم. اعتقاد ندارم ك��ه مدي��ران را در غفلت و 
خ��وش خيالي نگهداريم. عزم طرف مقابل ما جزم 
اس��ت. به چه زباني بايد بگوي��د كه من مي خواهم 
بيرحمانه تري��ن تحريم مالي را در طول تاريخ براي 
اي��ران اعمال كن��م.« او افزود: »مس��ووليت دارو و 
تجهيزات بر عهده ماست. بايد دقت كنيم و بتوانيم 
در چالش مهمي كه بخش��ي از قدرت بين المللي 
مديريت كش��ور را وارد آن ك��رده، وظيفه خود را 
بداني��م. يكي از مهم ترين وظايف ما اين اس��ت كه 
بداني��م تيمي كه ب��ا آن كار مي كنيم آمادگي اين 
شرايط را دارد يا خير؟ من اين نگاه را نسبت به كل 
حاكميت دارم. ممكن است بعضي از ما براي شب 
عمليات مناسب نباشيم. اگر تيم مديريتي آمادگي 

مقابله با تحريم را ندارد بايد عوض شود.«

 براي ذخيره دارو و تجهيزات، پول نياز است
وزير بهداشت بيان كرد: »ما در وزارت بهداشت 
نبايد دچار رو در بايستي شويم. حتما مومنانه تيمي 
را همراه داش��ته باشيد كه تا آخر پاي كار باشند و 
بدانند روزهاي سختي در پيش داريم. در عين حال 

بايد دو مش��كل عمده را حل كني��م. در اين دوره 
يكي از مشكالت مهم ما نقدينگي است. عقل حكم 
مي كند كه دانش��گاه هاي علوم پزشكي مواد اوليه، 
دارو و تجهيزات ضروري را ذخيره داش��ته باش��ند 
و آمادگي داش��ته باشيم كه مشكلي متوجه مردم 
نش��ود. براي اين كار نيز به پول نياز داريم. ما بيش 
از ۱۰ ه��زار ميليارد تومان طل��ب داريم كه بخش 
بيش��تري از آن مربوط به ش��ركت هاي داروسازي 
وارد كننده دارو و تجهيزات پزشكي است كه امروز 
بيش از هر زمان ديگر براي واردات نياز به نقدينگي 
دارد. به همين دليل از سازمان برنامه و بودجه، بيمه 
سالمت و سازمان تامين اجتماعي انتظار داريم كه 

به ما كمك كنند.«
وي تاكيد كرد: »اگر بنا باشد در اين شرايط ويژه 
مانند روزهاي عادي رفتار كنيم، نهايت بي تدبيري 
اس��ت و ممكن است به خيانت تش��بيه شود. اگر 
كسي بگويد كه شش ماه ديگر اين مشكل را براي 
ش��ما حل مي كند، بايد گفت ك��ه نوش داروي بعد 

از مرگ س��هراب است. از س��ازمان برنامه و بودجه 
تش��كر مي كنيم كه با همه مشكالت كمك كردند 
كه دانشگاه هاي علوم پزشكي نگراني نداشته باشند. 
با سازمان تامين اجتماعي نيز صحبت هايي در اين 
خصوص ش��ده كه به آن اميدوار هستيم. افزون بر 
اين موارد عملكرد اي��ن روزهاي بانك مركزي نيز 
بسيار مهم است. فراهم كردن ارز براي شركت هاي 
داروي��ي و تجهيزات��ي اهمي��ت زي��ادي دارد. آنها 
مش��كل دارند و اميدوار هس��تم با دستورات موكد 

رييس جمهور اين مسائل نيز برطرف شود.«
وزير بهداشت بيان كرد: »بحث دارو و تجهيزات 
پزش��كي مهم تر از گندم، روغن و كنجاله اس��ت و 
امروز نياز داريم كه به ما در اين زمينه كمك كنند. 
از دانش��گاه ها نيز خواهش مي كنيم هر امكاني كه 
دارند به ميدان بياورند. البته امس��ال مشكالت ما 
كمتر اس��ت. ع��ددي كه از فروش نفت به دس��ت 
مي آيد، بي سابقه است. آنچه نگران كننده است بعد 
از آبان ماه اس��ت. روز مبادا همين روزها است. بايد 

بدانيم كه چقدر منابع در اختيار داريم و مصرف مان 
چقدر اس��ت. همچني��ن بايد بدانيم چ��ه كنيم تا 

درآمدمان بيشتر و هزينه هايمان كمتر باشد.«

 طرح تحول سالمت در 5 سالي كه گذشت
در بخ��ش ديگ��ري از اي��ن نشس��ت خبري، 
قاضي زاده هاشمي به تش��ريح دستاوردهاي طرح 
تحول نظام سالمت پرداخت. او با اشاره به جزييات 
اي��ن طرح طي پنج س��ال گذش��ته، اظه��ار كرد: 
»تاكنون اقداماتي مانند راه اندازي ۶۰۰۰ كلينيك 
ويژه، تربيت پزش��ك خانواده، تكميل نظام شبكه 
بهداش��ت، پرونده الكترونيك س��المت و پايداري 
منابع انجام ش��ده اس��ت. مجلس و دول��ت نيز تا 
حدودي در اين زمينه كمك كردند و شرايط مانند 
دو يا س��ه سال قبل نيست. همه اين اقدامات براي 
استقرار نظام ارجاع انجام شده است. اميدواريم همه 
كمك كنند تا اين ام��ر مهم به صورت واقعي و نه 
نمايشي اجرا شود. نبايد در اين زمينه شتابزده عمل 

كرد. همچنين چشم و هم چشمي ها نيز نبايد باعث 
ش��ود نپخته و بي گدار به آب بزنيم. مهم اس��ت از 
ناكامي هاي گذش��ته درس بگيريم و نظام ارجاع را 
كه به كنترل هزينه ها و مردم به خصوص نيازمندان 

كمك مي كند، مستقر كنيم.«
وي افزود: »اگر بتوانيم تا پايان دولت نظام ارجاع 
را حتي در دو يا س��ه منطق��ه به صورت كم نقص 
ايج��اد كنيم به هدف خود دس��ت پي��دا كرده ايم. 
مهم نيست اين اتفاق در همه كشور رخ ندهد. اين 
موضوع به عزم دانش��گاه هاي علوم پزشكي مربوط 
است. امروز نظام ارجاع پيش از آنكه متوجه حوزه 
بهداش��ت باش��د، مربوط به حوزه درمان است. اگر 
روساي دانشگاه ها مي خواهند اين نظام در مجموعه 
آنها ش��كل پيدا كند، بايد روي درمان و هماهنگي 
آن با بهداشت كار كنند. چون بيشترين نقص ما در 
سطح دو و سه درمان، الكترونيكي شدن خدمات، 

مطالبه گري و اداره علمي مباحث است.«

 نقدينگي كه قول داديد، فراهم كنيد
هاش��مي در ادامه ب��ا دروغ خوان��دن اظهارات 
مقامات امريكايي درب��اره اينكه به فكر مردم ايران 
هستند، افزود: اينكه مي گويند دارو، غذا و تجهيزات 
پزشكي تحريم نيست، دروغ است. شما اين موضوع 
را با پوست، گوشت و استخوان خود لمس مي كنيد. 
از نوزاد تا ش��هروندان عادي از اين موضوع آسيب 
خواهند دي��د. وقتي روابط بانك��ي را قفل كرديد، 
آسيب آن دچار مردم خواهد شد. بايد در سه چهار 
ماه آينده شبانه روز كار كنيم. البته همان رقم ۳.5 
ميليارد دالري كه براي دارو و تجهيزات پزشكي و 
نقدينگ��ي به ما قول داده اند نيز بايد تامين ش��ود. 
هاشمي در ادامه سخنان خود درباره وضعيت فعلي 
حوزه سالمت توضيح داد و گفت: امسال وضعيت ما 
از سال گذشته بهتر است. البته اين نشان مي دهد 
كه با ما سال گذشته سوء رفتار داشته اند. مشكل ما 
بدهي مزمني است كه در حوزه سالمت وجود دارد. 
اميدواريم عنايت خزانه و س��ازمان برنامه و بودجه 
مس��تدام باش��د و تامين اجتماعي و بيمه سالمت 
بدهي هاي خود را طي دوسه ماه آينده تسويه كنند. 
به نظر مي رسد امسال اگر در تامين نيازهاي اساسي 

موفق عمل كنيم، مشكل جدي نخواهيم داشت. 

رييس س��ازمان امور اجتماعي كشور از كاهش 
۶۰۰ ه��زار نف��ري مصرف كنندگان م��واد مخدر 
در كش��ور خبر داد. تقي رس��تم وندي در نشست 
خبري با اشاره به انجام پيمايش در خصوص شيوع 
مواد مخدر در كش��ور گفت: در س��ال ۹۰ براساس 
پژوهش ه��ا ۳ ميليون و 4۰۰ ه��زار مصرف كننده 
مواد مخدر در كش��ور داشتيم كه اين رقم در سال 
۹4 به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر رسيده است. اين 
پيماي��ش در س��ال ۹4 و از طريق مراجعه خانه به 
خانه و ارائه پرسش��نامه انجام ش��د و نتايج آن به 

صورت تخميني درنظر گرفته شد. 
رييس سازمان امور اجتماعي كشور اضافه كرد: 
طيف مصرف مواد مخدر شامل مصرف، سوءمصرف، 
وابستگي به مواد و اعتياد به مواد مخدر است كه در 
سوء مصرف حاالت رواني و رفتاري فرد تحت تاثير 
قرار مي گيرد. در وابستگي فرد بدون مواد نمي تواند 
زندگي عادي داشته باشد و در اعتياد مواد مخدر بر 
تم��ام جنبه هاي زندگي و تصميم گيري فرد حاكم 
مي شود. رستم وندي خاطرنشان كرد: در يك دهه 

اخير به دليل گسترش مواد مخدر صنعتي به ويژه 
شيشه و كراك ميزان مصرف كنندگان در دهه ۸۰ 
به ش��دت افزايش يافت. اگر مواد مخدر سنتي ۲۰ 
س��ال طول مي كش��د تا فرد را كارتن خواب كند، 
مصرف م��واد مخ��در صنعتي به وي��ژه به صورت 
تركيبي ظ��رف يك دهه بدن ف��رد را تخريب و او 
را كارت��ن خواب مي كند. به همي��ن دليل در دهه 
۸۰ ش��اهد افزايش تعداد معتادان متجاهر هستيم 
كه دس��ت به س��رقت و كودك ربايي مي زدند. وي 
با بيان اينكه ش��ايد نتوان ادعا كرد تعداد معتادان 
كم شده است، تصريح كرد: ميزان مصرف كنندگان 
مواد مخدر به داليل مختلف از جمله افزايش مراكز 
درمان به حدود ۸ هزار و ۶۰۰ مركز كه حدود يك 
ميليون نفر را تحت پوشش قرار مي دهند از جمله 
داليل كاهش مصرف است. در دهه ۸۰ اين شبكه 
بزرگ درمان را نداش��تيم. ظرفيت مراكز نگهداري 
معتادان 5 س��ال پيش 4۰۰ هزار نفر بود كه امروز 
به ۸ هزار نفر در تهران رس��يده اس��ت. معاون امور 
اجتماعي وزارت كشور حلقه مفقوده در ترك اعتياد 

را حمايت ه��اي اجتماع��ي و ايجاد اش��تغال براي 
بازگش��ت فرد به خانواده و اجتماع دانست و گفت: 
سال ۹۶ براي 7 هزار معتاد پس از ترك شغل ايجاد 
ش��د كه البته ناكافي است. رستم وندي درخصوص 
آمار آس��يب هاي اجتماعي در كشور يادآور شد: در 
برخي موارد ارائه آمارها در رس��انه ها امنيت رواني 
مردم را دچار خدش��ه مي كند و باي��د در ارائه آمار 
دقت الزم انجام ش��ود. به طور مثال در زمينه قتل 
كش��ورمان با داش��تن ۱۸۰۰ تا دو هزار مورد قتل 
در س��ال رتبه ۱۱5 جهان را دارد اما در رس��انه ها 
اين موارد زياد تكرار مي ش��ود. همچنين در زمينه 
خودكشي وضعيت خوبي داريم بطوري كه در ايران 
در هر صد هزار نفر، 5-۶ نفر خودكشي مي كنند كه 

اين آمار در كره جنوبي ۲۸ نفر است. 
معاون امور اجتماعي كش��ور با اش��اره به تجاوز 
ب��ه 4۰ دختر در ايرانش��هر تاكيد ك��رد: اين خبر 
ه��م كذب بود و در نهايت ۲-۳ نفر براي ش��كايت 
به پزش��كي قانوني مراجعه كردن��د. همچنين در 
زمينه انتشار خبر ۶ هزار گورخواب در زابل پس از 

بررسي مشخص شد كه تنها يك نفر به اين مساله 
درگير اس��ت كه در 5 متري او يك مركز حمايتي 
وج��ود دارد و اين فرد وعده ه��اي غذايي خود را از 
مركز مي گيرد اما براي اقامت به اين مركز مراجعه 
نمي كند. رييس س��ازمان امور اجتماعي كش��ور با 
اش��اره به وقوع حوادث و اعتراضات و اغتشاش��ات 
در دي ماه گذشته گفت: اين اعتراضات ريشه هاي 
متفاوتي داش��ت كه برخي از آن اقتصادي، برخي 
اجتماع��ي و در مراح��ل پايين تر مراتب سياس��ي 
قرار گرفت. براس��اس پژوهش ها، كاهش س��رمايه 
اجتماعي كليد واژه اين اعتراضات اس��ت. در سطح 
خ��رد اعتماد افراد به هم در س��طح ميانه و اعتماد 
افراد به دستگاه ها و در سطح كالن، اعتماد مردم به 
نظام و آينده دچار كاهش شده است و در پيمايش 
س��رمايه اجتماعي كه س��ال ۹4 انجام شد، ميزان 
اعتماد مردم 4۳.5درصد تخمين زده ش��د كه رقم 
پاييني اس��ت و ما از قبل با ارائه اين آمار هش��دار 
الزم را به مسووالن داده بوديم و اطالعات دراختيار 
آنان قرار گرفته بود كه ممكن اس��ت با يك جرقه 
كه مي تواند عامل اقتصادي داشته باشد اعتراضات 
ش��كل بگيرد و بايد اعتماد و س��رمايه اجتماعي را 
افزايش دهيم. رس��تم وندي خاطرنشان كرد: امروز 

براساس پژوهش ها، مهم ترين مطالبه مردم پس از 
مباحث اقتصادي، موضوع ارائه خدمات اجتماعي، 
بروكراسي در ادارات و سرگرداني مردم است و پس 
از آن مطالب��ه مقابله با اعتي��اد، مباحث خانوادگي 
و ط��الق در رتبه ه��اي بعدي مطالب��ات اجتماعي 
قرار دارد. وي با اش��اره به آمار مفاس��د اخالقي در 
كش��ور افزود: آمار جرايم جنس��ي ب��ه دليل حفظ 
حرم��ت جامعه كمتر ارائه مي ش��ود ام��ا در حوزه 
مفاس��د اخالقي همچون كش��ف حجاب، اختالف 
زن و مرد، مراس��م لهو و لعب كه موجب نگراني و 
دغدغه اس��ت، ادعاي كاهش نداريم به ويژه با رشد 
مفاسد اخالقي در فضاي سايبري مواجه هستيم كه 
۳5درصد جرايم در فضاي مجازي مرتبط با مباحث 
اخالقي است. رييس سازمان امور اجتماعي كشور 
تصريح كرد: در بررس��ي پرونده هاي تشكيل شده 
در دستگاه قضايي در ۱۰ سال گذشته، آمار تجاوز 
جنسي افزايشي نداشته اما در حوزه جرايم جنسي 
آمار س��ياهي وجود دارد كه قابل دستيابي نيست 
زيرا بس��ياري از اين جرايم در فضاي خصوصي رخ 
مي دهد و ممكن اس��ت به داليل مختلف همچون 
رضايت طرفين يا حفظ آبرو حتي شكايت نشود كه 

به آن آمار سياه مي گوييم. 

كاهش 600 هزار نفري مصرف كنندگان مواد مخدر
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بازگشايي 6 كيلومتر از خط 7 مترو پايتخت

شهردارتهران:پروژهناايمنافتتاحنميكنم
گروه راه و شهرسازي|

 روز گذش��ته ۶ كيلومتر از خط 7 مترو تهران 
ب��ا حضور ش��هردار پايتخت و اس��تاندار تهران به 
بهره برداري رس��يد. اين افتتاح ش��امل حدفاصل 
ايس��تگاه مهدي��ه تا ن��واب صفوي بود و ش��امل 
ايستگاه هاي بريانك، كميل، رودكي و نواب است. 
پروژه خط 7 مترو بي ش��ك يكي از پروژه هاي 
جنجالي ش��هر تهران محسوب مي شود. اين خط 
كه خرداد سال گذشته توسط محمدباقر قاليباف 
ش��هردار وقت تهران افتتاح ش��د، تنها 5 ماه بعد 
از افتت��اح ب��ا تغيير مديريت ش��هري و توس��ط 
محمدعلي نجفي تعطيل ش��د. البت��ه افتتاح اين 
خط فرياد اعتراض اعضاي ش��وراي چهارم را نيز 
بلن��د كرد و برخ��ي اعض��اي اصالح طلب و حتي 
اصولگراي شوراي چهارم مانند رحمت اهلل حافظي 
و محسن سرخو از افتتاح نابهنگام اين خط انتقاد 
ك��رده و آن را سياس��ي كاري دانس��تند و معتقد 
بودند كه قاليباف مي خواهد افتتاح اين خط را كه 
به عميق ترين خط مترو تهران نيز معروف است به 
ن��ام خود ثبت كند. هر چند قاليباف هرگز زير بار 
اين موضوع نرفت و تا پايان دوره مس��ووليت خود 
يعني تا اواخر ش��هريور اين خط به شكل محدود 

مسافران را جابه جا مي كرد. 
همزم��ان ب��ا تعطي��ل ك��ردن خ��ط 7 مترو، 
محمدعلي نجفي ش��هردار وقت ته��ران قول داد 
تا پايان س��ال 9۶ و همزمان با خريدهاي نوروزي 
ش��هروندان تهران��ي، اين خ��ط مج��دد وارد فاز 
مس��افرگيري ش��ود. محمدعلي نجفي در 8 آبان 
وعده داد تا اين خط پيش از عيد بازگشايي شود. 
وي در اين باره گفته بود: »از زمان راه اندازي خط 
7 مترو بحث بود كه اين خط از نظر سيگنالينگ، 
عالئ��م الكترونيك��ي، تجهيزات، ري��ل و بعضي از 
مسائل مربوط به كشنده ها و خود واگن ها امنيت 
كافي را نداشته و داراي مشكل است. از اين رو به 
نظرم اين كار را بايد خيلي زودتر انجام مي داديم. 
اميدواريم كارهاي مربوطه زودتر انجام شده و خط 
7 مترو پيش از عيد نوروز مجددا راه اندازي شود.«
اما اين خط تا نوروز نيز آماده نش��د و محسن 
پورسيدآقايي وعده داد كه تا خرداد اين خط آماده 
مي ش��ود و در نهايت با يك ماه تاخير باالخره روز 
گذشته خط 7 مترو بعد از اما و اگرهاي فراوان به 
بهره برداري رسيد و قرار است كل خط 7 تا خرداد 

سال آينده به بهره برداري برسد. 
محمدعلي افش��اني ش��هردار ته��ران در آيين 
بازگش��ايي بخش ميان��ي خط 7 مت��رو و افتتاح 
ايس��تگاه مهديه تهران ضمن سپاسگزاري از تمام 
كس��اني كه در اجراي اين پروژه نقش داش��تند، 
گف��ت: اعتقادم بر اين اس��ت كه نق��د بايد پايه و 

اساس داش��ته باشد. بعضي نوش��تند كه شهردار 
ته��ران با خري��د كاالي بنجل خارج��ي به توليد 
داخل��ي بي توجه اس��ت. برخ��ي رس��انه ها اعالم 
كردندكه قرار اس��ت ۶۳۰ واگن وارد شود كه اين 
موضوع نادرست است. منظورشان اين ۶۳۰ واگني 
بود كه قرار اس��ت كه با همكاري شركت چيني و 
شركت ايراني ساخته شود اما دقت نمي كنند كه 
در قراردادهاي قبلي بايد ۲5 درصد بومي س��ازي 
مي ش��د اما در ق��رارداد جديد اين مي��زان به 55 

درصد افزايش يافته است. 

 پروژه ناايمن افتتاح نمي كنم
شهردار تهران با اش��اره به ضرورت حساسيت 
نسبت به ايمني گفت: هيچ پروژه ناايمن در دوره 
من افتتاح نخواهد شد و همواره بايد استانداردها 
لحاظ ش��ود و در نهايت سود اين موضوع به مردم 

خواهيد رسيد. 
بحث تغيير اقليم و بارندگي هاي پيش بيني شده 
ته��ران و ضرورت آمادگي مديريت ش��هري براي 
مقابله با حوادث بخش ديگري از سخنان افشاني 
در اين مراسم بود. او توضيح داد: بحث سيل بايد 
خيلي جدي مدنظ��ر قرار بگيرد، ما نبايد به علت 
خشكسالي هاي اخير از سيلي كه ممكن است در 
تهران جاري شود غافل شويم، به همين دليل به 
معاون��ت فني و حمل و نقل ابالغ كرديم كه تمام 

خطوط مترو و همچنين پروژه هاي عمراني ظرف 
مدت يك ماه مورد بررس��ي ميدان��ي قرار گيرند. 
بايد نسبت به وضعيت موجود زمين بررسي هايي 
انجام شود تا در برابر سيل يا حادثه ناگهاني ديگر 

غافلگير نشويم. 
ش��هردار تهران با اش��اره ب��ه پروژه ه��اي در 
حال انجام ش��هرداري هم اظه��ار كرد: كارها بايد 
ب��ا كيفيت انجام ش��ود و ب��ا توجه ب��ه كم بودن 
منابع، نياز به اولويت بندي دارند و بايد به س��مت 
پروژه هاي با اولويت بيش��تر و با درصد پيش��رفت 
فيزيكي بيشتر برويم. متاسفانه و به واسطه عالقه 
به كلنگ زني بعضي مدي��ران، ما منابع محدود را 
بي��ن پروژه ها تقس��يم مي كنيم و اي��ن كار باعث 
مي شود كه سرمايه مردم سال ها زير خاك بماند. 
او ب��ا تاكي��د بر ضرورت مش��اركت م��ردم در 
مديريت شهر گفت: تنها با مشاركت مردم امكان 
رف��ع نيازهاي امروز وج��ود دارد. به ش��هروندان 
اطمين��ان مي دهم كه در اي��ن دوره به گونه يي با 
فساد برخورد خواهد ش��د كه اگر كسي به اموال 
مردم دست درازي كرد، نتواند شب راحت بخوابد. 
اگر مردم مشاركت بيشتري داشته باشند در آينده 

نزديك وضعيت ما بهتر خواهد شد. 
افشاني با بيان اينكه پيش بيني مي شود براي 
بازگشايي خط 7 به صورت كامل بيش از ۲ هزار 
و 5۰۰ ميلي��ارد تومان اعتبار مورد نياز باش��د تا 

همه نواقص برطرف ش��ود، تصريح كرد: براي 5 
ايستگاهي كه مورد بهره برداري قرار گرفت ۲۳۴ 

ميلياردتومان هزينه شد. 

 رد اختصاص بيلبورد به بازيگر زن
افشاني در حاشيه مراسم در جمع خبرنگاران 
حض��ور يافت و در پاس��خ ب��ه پرسش��ي درباره 
اختص��اص ۲۰ بيلب��ورد در ش��هر ب��ه يك��ي از 
بازيگران زن توضيح داد: در اين رابطه به من هم 
گزارش ش��ده است اما به كس��ي بيلبوردي داده 
نشده اگر بيلبوردي در شهر ديديد، آن را به من 
اعالم كنيد. در واقع س��ازمان ورزش اختياري در 
اين رابطه ندارد و مس��ووليت اين كار با سازمان 

زيباسازي است. 
او همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه 
ش��ما به عنوان شهردار تهران ايمني خط 7 مترو 
را تضمي��ن مي كنيد يا خير، گف��ت: قطعا ايمني 
اين خط از ديگر خطوط اگر بيش��تر نباشد، كمتر 
نيس��ت. من به عنوان شهردار نبايد اين موضوع را 
تضمين كنم. بلكه پيمانكار، سازنده و مجري طرح 

هستند كه بايد ايمني خط 7 را تضمين كنند. 

 سيگنالينگ يكي از نواقص جدي خط 7
همچنين محسن پورسيدآقايي معاون حمل و 
نقل و ترافيك شهرداري تهران نيز توضيحاتي در 

مورد داليل بس��ته ش��دن خط 7 مترو بيان كرد 
و گف��ت: يك��ي از نواقص جدي خ��ط 7، موضوع 
س��يگنالينگ بود، به عبارت ديگ��ر قطارها براي 
حركت بايد كنترل شوند كه موقعيت آنها توسط 
سيگنالينگ انجام مي ش��ود. احيانا اگر الزم باشد 
قطارها كنترل شوند، اين اتفاق تنها با سيگنالينگ 
رخ مي دهد و اگر سيگنالينگي وجود نداشته باشد 
در هر خط مترو تنها يك قطار، آن هم به صورت 

رفت و برگشت حركت مي كند. 
وي با تاكيد بر اينكه بعد از تعطيل شدن خط، 
دس��تگاه هاي نظارتي اطالعاتي را منتشر كردند و 
اين اطالعات را بيان مي كنم تا برخي تصور نكنند 
كه موض��وع تعطيلي خط 7 صرفا سياس��ي بوده 
است، گفت: واقعيت اين است كه مخاطرات جدي 
در اين خط وجود داش��ت كه عدم حل آنها باعث 

ايجاد مشكالت جدي مي شد. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
ادامه داد: خوشبختانه گزارش دستگاه هاي نظارتي 
نيز بر س��خنان ما صحه گذاشت و به صراحت در 
يكي از گزارش هاي دستگاه هاي نظارتي در مورد 
سيگنالينگ صحبت شده و اعالم كردند كه فقدان 
س��يگنالينگ در خ��ط 7 احتمال ب��روز حادثه را 

افزايش مي دهد. 
پورس��يدآقايي فقدان تهويه را يك��ي ديگر از 
مشكالت خط 7 معرفي كرد و گفت: هر ايستگاه 
مترو بايد آن اندازه ايمن باشد كه اگر حادثه يي رخ 
داد بالفاصله دود و آتش تخليه ش��ود اما در خط 
7 اين مش��كالت وجود داشت و بر همين اساس، 
۱۴ دستگاه فن هواساز و هواكش هاي ميان تونلي 
و حتي مسير اضطراري نيز پيش بيني شد، چراكه 
عدم نصب هواس��از و هواكش ه��اي ميان تونلي و 
عدم تخلي��ه دود احتمال بروز بح��ران را افزايش 
مي داد. كار ما كارشناس��ي است و به هيچ وجه در 
تعطيل��ي و افتتاح پروژه ها حاضر نيس��تيم حرف 
خود را زير پا گذاشته و بنا به مصالح تبليغاتي كار 
كنيم. در هر صورت در فاز اول ايمن سازي خط 7 
پنج ايستگاه افتتاح ش��د، اما در برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده حد فاصل ايس��تگاه مهديه با بسيج 
تا مهرماه ايمن س��ازي مي ش��ود و قسمت شمالي 
خط 7 ني��ز از نواب تا ميدان صنعت همزمان كار 

سيگنالينگ و ايمني آن انجام مي شود. 
به گفته معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
ته��ران، تالش بر اين اس��ت تا خط 7 حداقل با ۳ 
ايس��تگاه، قبل از پايان س��ال به مدار بهره برداري 
برسد. مردم تهران از آلودگي هوا ناراحت هستند 
و چاره يي جز توس��عه مترو براي حل مش��كالت 
نداريم، بر اين اس��اس اميدواريم همزمان با خط 
7، خط ۶ نيز تا سال آينده به بهره برداري برسد. 

روسيه به  دنبال همكاري 
مشترك حمل ونقلي با ايران

كنسرس��يومي با حض��ور ش��ركت »ترانس ماش 
هلدينگ« و راه آهن دولتي روسيه براي دسترسي به 
سيستم حمل و نقل ايران تشكيل مي شود. به گزارش 
ايسنا از تاس، كريل ليپا مديركل شركت ترانس ماش 
هلدينگ گفت: گفت وگوهاي اين ش��ركت با راه آهن 
روس��يه در خصوص ايجاد موسس��ه مشترك حمل 
و نق��ل همچنان ادامه دارد. او افزود: ش��ركت ترانس 
ماش هلدينگ براي حضور در بازار ايران دو پروژه در 
زمينه ساخت لكوموتيو، يك پروژه ساخت واگن هاي 
مسافربري و يك پروژه هم در زمينه مدل هاي عملياتي 
مرتبط با خدمات حمل و نقلي در دست بررسي دارد 
كه اميدواريم به زودي عملياتي شود. روسيه اميدوار 
است تا با اتصال خطوط حمل و نقل ريلي و جاده يي 
به ايران بتواند ب��ه آب هاي گرم خليج فارس و درياي 

عمان در جنوب ايران دسترسي پيدا كند. 

 ضرورت توجه به
پويايي شبانه پايتخت

مديرعامل شركت س��اماندهي صنايع و مشاغل 
ش��هر تهران گفت: اهميت به حيات شبانه پايتخت 
سبب ارتقاي س��المت رواني ش��هروندان و پويايي 
شبانه شهر مي ش��ود. به گزارش ايسنا، فرهاد افشار 
در دومين نشس��ت تدوين ضوابط مش��اغل سيار و 
بي كانون ش��هر تهران با اش��اره به اهميت توجه به 
س��المت رواني ش��هروندان و پويايي ش��بانه شهر، 
گفت: حضور ون كافه ها در سطح شهر سبب بيداري 
ش��ب هاي تهران و حيات شبانه پايتخت شده است. 
وي ب��ا تاكيد بر تدوي��ن ضوابط براي اس��تقرار ون 
كافه ها و س��اير فروش��ندگان مواد غذايي بي كانون، 
اظهاركرد: كالن ش��هر تهران پتانس��يل پويايي ۲۴ 
س��اعته را دارد و با مشخص كردن محل استقرار در 
مناطق ۲۲گانه براي اين ش��يوه از فروش مي توانيم 
از ظرفيت ش��بانه تهران نيز بهره ببريم. افشار افزود: 
در اين راه به همياري وزارت بهداش��ت براي تامين 
بهداشت عمومي و سالمت مواد غذايي عرضه شده، 
جهت تعيين زمان فعاليت و مباحث امنيتي به اداره 
اماكن، جهت شناسنامه دار كردن واحدهاي صنفي 
ب��ه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و همراهي اتاق 
اصناف و اتحاديه و رفع مشكالت ترافيكي به حضور 
پليس راهور نيازمندي��م. وي تصريح كرد: تدوين و 
به كار گرفتن قوانيني همچون حضور مش��اغل سيار 
در ساعات تعطيلي واحدهاي صنفي، رعايت فاصله 
مناسب از دور برگردان ها، عدم حضور در محورهاي 
اصلي، فعاليت در ساعات مشخصي از شب و... بخشي 

از ضوابط حضور صاحبان اين مشاغل است. 

تكميل دومين خروجي تونل 
آرش- اسفنديار در مردادماه

عمليات احداث دومين خروجي اضطراري تونل 
ارتباط��ي خيابان آرش به بلوار اس��فنديار و بزرگراه 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني، ظرف يك ماه آينده به 
اتمام مي رس��د. به گزارش ف��ارس، اجراي عمليات 
حف��اري براي ايجاد خروجي اضطراري تونل به بلوار 
اسفنديار به اتمام رسيده است و پيش بيني مي شود 
كار بتن ريزي ديواره هاي اين مس��ير ظرف يك ماه 
آينده به اتمام برس��د. بلوار اسفنديار هفتمين تونل 
ترافيكي ش��هر ته��ران از ۲ خروج��ي اضطراري در 
مح��دوده خيابان آفريقا و بلوار اس��فنديار برخوردار 
اس��ت. عمليات اجرايي احداث نخس��تين خروجي 
اضطراري به اتمام رس��يده و نماي اتاقك بيروني آن 
در خيابان آفريقا در حال تكميل است. براساس اين 
گزارش، حدود ۶۶درصد سيني كابل هاي پيش بيني 
ش��ده براي تكميل تجهيزات تاسيساتي تونل نصب 
شده است؛ همچنين ترانس��فورماتورهاي موردنياز 
براي راه اندازي تاسيس��ات تونل نيز ب��ه تازگي وارد 
كارگاه پروژه ش��ده است.  با بهره برداري از هفتمين 
طرح تونلي شهر تهران، دسترسي هاي شرقي-غربي 
در يكي از پرتراكم ترين مناطق پهنه شمالي پايتخت 

)منطقه ۳( تسهيل خواهد شد. 

نمايش ميزان بدهي خودرو 
در سامانه »تهران من«

ام��كان نمايش مي��زان بدهي خودرو به س��امانه 
»ته��ران من« اضافه ش��د. به گزارش ايلن��ا، كاربران 
س��امانه »تهران من« از اين پس مي توانند با مراجعه 
به س��امانه اينترنتي ب��ه نش��اني my.tehran.ir از 
ميزان بدهي خودرو مطلع ش��وند و با ش��ارژ حساب 
از افزايش بده��ي و جريمه خودرو جلوگيري كرده و 
مي��زان كل بدهي خودروهاي هر حس��اب كاربري را 
در صفحه »داش��بورد من« و ميزان بدهي هر خودرو 
در بخش »خودروهاي تحت پوش��ش من« مشاهده 
كنند. همچنين شهروندان مي توانند با شماره گيري 
*۱۳7*۳*۳# و وارد كردن ش��ماره پالك خودرو از 
ميزان بدهي طرح ترافيك مطلع شوند. مطابق ضوابط 
جديد طرح ترافيك، هزينه عوارض تردد در محدوده 
به طور متوسط كاهش يافته است، اما در صورتي كه 
خودرو بدون ش��ارژ حس��اب و پرداخ��ت عوارض در 
مح��دوده طرح ت��ردد كند، عالوه ب��ر جريمه، بدهي 
عوارض نيز به حس��اب وي منظور مي شود. براساس 
اعالم معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، 
طبق نرخ گذاري شوراي شهر، هر خودرو داراي معاينه 
فني عادي در صورت ورود به محدوده در ساعت اوج 
صبح و خروج در ساعت اوج عصر، بايد ۳۶ هزار تومان 
پرداخت كند و در صورت عدم پرداخت به موقع، اين 
رقم ب��ه ۴5 هزار تومان افزايش پي��دا مي كند كه به 
هم��راه جريمه ۲۰ هزار توماني، در مجموع هزينه يي 
مع��ادل ۶5 ه��زار تومان را بر مال��ك خودرو تحميل 
خواهد كرد. از اين رو مس��ووالن شهرداري به عموم 
ش��هروندان توصيه كرده  كه با ثبت نام و شارژ حساب 
ش��هروندي خود قبل از ورود به محدوده، از تحميل 
هزينه هاي س��نگين و ايجاد بده��ي عوارض عالوه بر 

جريمه پيشگيري كنند. 

ايرانشهر

جمعه شب گروهي از مردم عراق كه نسبت به قطعي برق 
و ش��رايط به وجود آمده معترض بودن��د، وارد فرودگاه نجف 
شدند و اين مساله به توقف پروازهاي اين فرودگاه منجر شد. 
البته ديروز صبح سفير ايران در عراق اعالم كرد: مشكالت 
ب��ه وج��ود آمده در ف��رودگاه نجف برطرف ش��ده اس��ت اما 
همچنان برخ��ي پروازهاي ايران به نجف ب��ه فرودگاه بغداد 

منتقل شده است.
ايرج مسجدي در گفت وگو با ايسنا در مورد مشكالتي كه 
به تازگي در فرودگاه نجف در پي وقوع اعتراضات مردمي در 
اين منطقه، ايجاد شده بود، تصريح كرد: مشكالت ايجاد شده 
در فرودگاه نجف تا حدودي برطرف ش��ده اس��ت و تالش ها 
در اين راستاس��ت كه پروازها به حالت عادي برگردد. در اين 
ميان نايب رييس شوراي اداري فرودگاه نجف هم از پاكسازي 
كامل اين فرودگاه از سوي نيروهاي امنيتي و بازگشايي آن و 

برقراري مجدد پروازها خبر داد. 
به گزارش مهر، سايت شبكه تلويزيوني سومريه نيوز نجف 
نوش��ت: جواد الكرعاوي نايب رييس ش��وراي اداري فرودگاه 
نجف پيش از ظهر ش��نبه در نشس��ت خبري از بازگش��ايي 
ف��رودگاه نج��ف و آمادگي اين فرودگاه ب��راي انجام عمليات 
نشس��ت و برخاس��ت هواپيماها خب��ر داد. او با بي��ان اينكه 
مس��ووالن شوراي تامين شهر نجف پس از ورود مردم به اين 
ف��رودگاه تصميم به منع پرواز از اين ف��رودگاه گرفته بودند، 
افزود: در حال حاضر هيچ گونه تظاهراتي در فرودگاه مشاهده 

نمي شود و حكومت نظامي برطرف شده است.
الكرعاوي افزود: در طول ۲ سال گذشته اين نخستين بار بود 
كه فرودگاه نجف به دليل حكومت نظامي بس��ته ش��ده بود كه 
اين تصميم را نيروهاي امنيتي و استاندار نجف به فرودگاه ابالغ 
كردند. به گفته اين مقام مسوول در نجف نيروي ضد تروريست 
و فرماندهي نيروهاي فرات مياني فرودگاه را پاكس��ازي كرده و 

امنيت آن به شكل كامل برقرار شده است. 
او با بيان اينكه كميته تحقيق درب��اره اتفاق ورود مردم به 
فرودگاه نجف تشكيل شده، ادامه داد: نيروهاي امنيتي فرودگاه 
فيلم هاي دوربين مداربسته تهاجم و تخريب فرودگاه از سوي 
عده يي از مردم را به نيروهاي امنيتي استانداري نجف تحويل 
دادند. نايب رييس شوراي اداري فرودگاه نجف تاكيد كرد: اين 

شورا شكايت قضايي خود را عليه مسووالن امنيتي استانداري 
نجف به دادگاه اين شهر اعالم كردند، چرا كه نيروهاي امنيتي 

مانع ورود مردم و تخريب كنندگان به فرودگاه نشدند. 

 اختالل در پروازهاي ايران به نجف
در پي بروز برخي اعتراضات به قطعي برق در نجف، صدها 
عراقي به فرودگاه اين ش��هر يورش برده، وارد سالن فرودگاه 
ش��دند و تا باند پرواز ف��رودگاه پيش رفتند ك��ه باعث توقف 

پروازها از اين فرودگاه پر رفت وآمد عراقي شد. 
اين موضوع مش��كالتي را براي پروازها در اين فرودگاه به 
مقاصد مختلف از جمله ايران به وجود آورده بود و هواپيماي 
خطوط هواي��ي ماهان كه قرار بود ته��ران را به مقصد نجف 
ترك كند، مقصد خود را تغيير داده و صبح ش��نبه به مقصد 

بغداد پرواز مي كند. 
اين در حالي است كه هواپيماي خطوط هوايي ماهان كه قرار 
بود تهران را در س��اعت 7:۱5 صبح شنبه به مقصد نجف ترك 
كند، مقصد خود را تغيير داده و در همان س��اعت فرودگاه امام 

خميني )ره( را به مقصد بغداد ترك خواهد كرد. 
ناگفته نماند كه چند ماه قبل با افزايش ناگهاني نرخ پروازها 
در اين فرودگاه شركت هاي ايراني براي اعالم اعتراض خود براي 
مدتي كوتاه پروازهايش��ان به نجف را متوقف كردند كه البته با 
انجام مذاكرات الزم بار ديگر پروازها از س��ر گرفته شد. با توجه 
ب��ه نزديكي نجف به كربال فرودگاه اين ش��هر به عنوان يكي از 
اصلي ترين گزينه هاي پرواز شركت هاي ايراني در طول سال هاي 

گذشته فعاليت مي كرده است. 

مع��اون ام��ور فرودگاه��ي ش��ركت ش��هر 
فرودگاه��ي ام��ام خميني )ره( ب��ا بيان اينكه 
پروازهاي رف��ت حجاج، امس��ال از تاريخ ۲7 
تيرماه آغاز مي ش��ود، گفت: حدود يك س��وم 
كل حج��اج كش��ور از طري��ق ف��رودگاه امام 
خمين��ي)ره( به خان��ه خدا اعزام مي ش��وند. 
عل��ي رس��تمي در گفت وگو با ف��ارس اظهار 
كرد: آخرين جلس��ات هماهنگي اعزام زائران 
حج تمتع با حضور مس��ووالن ش��ركت ش��هر 

فرودگاه��ي ام��ام خمين��ي  )ره(، نمايندگان 
ش��ركت هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران و 
نماينده هاي سازمان حج و زيارت برگزار شد. 
او بيان كرد: هماهنگي كامل و مستمر بين 
بخش هاي مختل��ف برگزار كننده عمليات حج 
تمتع، براي رس��يدگي و رفع هرگونه كمبود و 

مشكل وجود دارد. 
مع��اون ام��ور فرودگاه��ي ش��ركت ش��هر 
فرودگاه��ي ام��ام خمين��ي )ره( گف��ت: ب��ر 

اس��اس هماهنگي  صورت گرفته بين سازمان 
حج و زي��ارت و ارگان هاي اجراي��ي فرودگاه 
بين الملل��ي ام��ام خمين��ي  )ره(، كارت پرواز 
و گذرنامه ه��اي حج��اج به ص��ورت تجميعي 
تحويل سرپرست هاي كاروان ها شده و توسط 
آنها در فرودگاه بين حجاج توزيع خواهد شد.  

رس��تمي ادام��ه داد: در پروازه��اي رفت حج 
امسال، تعداد 98 پرواز توسط دو شركت هواپيمايي 

»ايران اير« و »سعودي« انجام خواهد شد. 

مع��اون ام��ور فرودگاهي ش��ركت ش��هر 
فرودگاه��ي ام��ام خمين��ي )ره( ادام��ه داد: 
تعداد مس��افراني كه از طري��ق اين 98 پرواز 
اعزام مي ش��وند ۲5هزار و ۲5۰ نفر هس��تند 
و پروازه��اي رفت ما تا ۲۴ م��رداد ماه ادامه 

خواهد داشت.
او اف��زود: همچني��ن پروازه��اي برگش��ت 
از س��وم ش��هريور ماه آغ��از خواهد ش��د و تا 
۲۴ ش��هريورماه  ادامه دارد؛ تع��داد 95 پرواز 

توس��ط هم��ان دو ايرالين عمليات بازگش��ت 
زائران به كش��ور را انجام مي دهند . رس��تمي 
با بي��ان اينك��ه پروازها به دو ش��هر مدينه و 
ج��ده خواهد بود، افزود: محل اعزام و پذيرش 
حجاج سالن ترمينال يك فرودگاه بين المللي 
امام خمين��ي)ره( خواهد بود؛ تالش كرديم با 
اختصاص س��الن هاي اختصاصي به پروازهاي 
حج و تجهيز اين سالن ها، خدمات مناسبي به 

زائران ارائه شود. 

با گذش��ت چهار روز از حادثه برخورد تانكر حامل مازوت با 
اتوبوس مس��افري، وزير راه و شهرس��ازي در نامه يي به رييس 
سازمان راهداري از او خواست تا كوتاه ترين زمان ممكن گزارش 

تفصيلي حادثه اتوبوس سنندج را نهايي كند. 
به گ��زارش ايس��نا، در روز بيس��تم تيرم��اه برخورد يك 
اتوبوس مس��افربري با يك تانكر حامل س��وخت در اس��تان 
كردس��تان باعث آتش گرفتن اتوبوس شد كه در اين حادثه 

۱۱ شهروند ايراني درگذشتند. 
هر چند اين حادثه در داخل شهر اتفاق افتاده، اما وزير راه و 
شهرسازي از معاون خود خواست كه در كوتاه ترين زمان ممكن 

گزارش مربوط به اين حادثه را پيگيري و نهايي كند. 
آخوندي در نامه خود خواسته كه گزارش گروه فني اعزامي 
به سنندج در دو س��طح پيگيري شود. نخست كميسيون هاي 
ماده هاي ۱۱ و ۱۲ ماده ۳۱ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 
كه در جريان آن كليه مدارك ماشين ها، رانندگان و شركت هاي 

متبوع آنها در دستور كار قرار مي گيرد. 
وزير راه و شهرس��ازي خواس��ته در صورت هرگونه كاستي 
احتمال��ي اقدامات الزم براي برخورد با مقصران حادثه صورت 
گي��رد. آخون��دي همچني��ن بخش��ي از اين گ��زارش را براي 
بررس��ي به كميسيون ايمني راه ها فرا خواهد خواند تا با توجه 
ب��ه جامعي��ت آن و محدوده اختي��ارات قانوني ك��ه براي اين 
كميسيون در نظر گرفته ش��ده با نهايي شدن دستورات الزم 

از وقوع سوانح مشابه جلوگيري شود. 
اين تصادف در حالي رخ داده اس��ت كه بر اساس آمارهاي 
س��االنه سازمان راهداري بيش از ۱۶ هزار نفر مسافر ايراني در 
طول يك دوره ۱۲ ماهه به دليل تصادفات رانندگي جان خود 

را از دست مي دهند. 

 146 نفر قرباني تصادفات اتوبوس 
در شرايطي كه ۱۱نفر از هموطنانمان را در حادثه برخورد 
تانكر با اتوبوس مسافري از دست داده ايم و يك مقام مسوول 
در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي با بيان اينكه يكي 
از داليل افزايش تعداد تلفات ناشي از سوانح جاده يي در سال 
گذشته افزايش تعداد خودروهاي شخصي است،  گفت: تعداد 
متوفيان تصادفات اتوبوس در س��ال گذشته از تعداد بيش از 

۱۶ هزار كش��ته س��وانح جاده يي، ۱۴۶ نفر بوده است. جواد 
هدايتي در گفت وگو با ايلنا با اشاره به افزايش نزديك به ۳درصد 
تعداد كشته هاي سوانح جاده يي در سال گذشته اظهار كرد: در ۶ 
سال گذشته شاهد كاهش تلفات ناشي از سوانح جاده يي بوديم 
اما طبق آمار پزشكي قانوني در سال 9۶ تعداد كشته هاي سوانح 
جاده يي ۲.5 تا ۳ درصد افزايش پيدا كرد و روند كاهشي ۶ سال 

گذشته متوقف شد. 
او ب��ا اش��اره به داليل افزاي��ش ميزان تلفات كش��ته هاي 
جاده يي در س��ال گذشته گفت: كش��ته هاي ناشي از سوانح 
جاده يي دس��ته بندي مي ش��وند كه عابران، موتورس��وران و 
سرنش��ينان خودروهاي ش��خصي و مس��افران ناوگان حمل 
و نق��ل عموم��ي از جمل��ه اين دس��ته بندي ها هس��تند، در 
اين دس��ته بندي ها ش��اهد آن هس��تيم كه تعداد سرنشينان 
خودروهاي ش��خصي و س��واري افزايش يافته است. مديركل 
دفتر ايمني و ترافيك س��ابق س��ازمان راهداري با بيان اينكه 
افزايش تعداد كشته هاي اين گروه آمار تلفات سوانح جاده يي 
در س��ال 9۶ را افزايش داد، افزود: بر اساس آمار رسمي سال 
گذشته يك ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو پالك گذاري 
ش��ده است و همين افزايش تعداد خودروهاي شخصي باعث 

افزايش تعداد تصادفات و سوانح جاده يي شده است. 
هدايت��ي افزود: از آنجايي كه قيمت س��وخت در ايران ارزان 
اس��ت، رغبت مردم براي خريد خودرو و انجام س��فر با خودرو 
شخصي بسيار زياد اس��ت به طوري كه دوربين هاي ترددشمار 
نشان مي دهد، ميزان تردد خودروها در سال 9۶ نسبت سال 95 

چيزي حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. 
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تعادل| فرشته فريادرس |
عص��ر جمعه ب��ود كه س��كاندار وزارت صنعت 
دست به كار ش��د و در پيام توييتري خود از آغاز 
به  كار س��تاد تش��ديد مبارزه با احت��كار و اختفاء 
كاال ب��راي ثبات ب��ازار و نظارت بر عرضه و احتكار 
كاالهايي كه با ارز دولتي وارد شده اند از روز شنبه 
)1397/04/23( خب��ر داد. ه��رج و مرج حاكم در 
بازارها ط��ي ماه هاي اخير، برخي فروش��ندگان و 
س��ودجويان را به س��متي برده كه كااله��ا را در 
انباره��ا ب��ه اميد فروش ب��ا نرخ هاي ب��اال احتكار 
مي كنن��د؛ كاالهايي كه ب��ا ارز 4200 توماني وارد 
كش��ور ش��ده اند، اما در انبارها احتكار ش��ده تا با 
قيمت باالتري در بازار عرضه شوند. اگرچه فعاالن 
بازار، عدم جايگزين براي كاالهاي فروخته شده و 
چالش هاي موجود در تامين مواداوليه را علت عدم 
عرضه محصوالت ش��ان به بازار عن��وان كردند، اما 
وزراي صنعت، اقتصاد وارتباطات اين اقدام را امري 
خالف و متضاد با مناف��ع مصرف كنندگان عنوان 
كردن��د و طي پيام هاي جداگانه يي فرمان ايس��ت 
و مبارزه با محتك��ران و متخلفين را صادر كردند. 
در همين راس��تا، رييس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان تهران از ش��يوه جديد برخورد با 
محتكران خبر داد و با ارسال نامه اي آني به رييس 
اتاق اصناف ايران ب��ا موضوع »اقدامات تعزيراتي« 
مش��هود خواستار نصب پارچه يا تابلو بر سر محل 
كس��ب يا تعطيلي موقت و تعليق پروانه كس��ب 

متخلفين محكوم شد. 

 تشديد مبارزه با احتكار و اختفاي كاالها
وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت روز جمعه 
)1397/04/22( در صفحه شخصي خود در فضاي 
مج��ازي خبر داد كه براي ثب��ات بازار و نظارت بر 
عرض��ه و احت��كار كاالهايي كه ب��ا ارز دولتي وارد 
شده اند، از روز شنبه ستاد تشديد مبارزه با احتكار 
يا اختفا به طور ويژه آغ��از به كار مي كند. در متن 
حكم وزي��ر صنعت، معدن و تجارت آمده اس��ت؛ 
»آقايان حس��ن يونس س��ينكي )رييس( معاونت 
اقتصادي بازرگاني، نوابي رياست سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و انصاري رياست 
س��ازمان تعزيرات به عنوان اعضاي س��تاد تشديد 
مبارزه با احت��كار و اختفاي تمام كاالهاي وارداتي 
يا توليد ش��ده با مواد اوليه وارداتي با نرخ رس��مي 
معين مي كنم تا با استفاده از ظرفيت هاي سازمان 
حمايت و س��ازمان تعزيرات و تمام س��ازمان هاي 
دولت��ي اس��تاني و به كارگيري ت��وان خارق العاده 
مردم��ي و در راس آنها انجمن ه��ا و اتحاديه هاي 
توليدكنندگان و بازرگانان همراه و متدين كه منافع 
خ��ود را براي آرامش و رضاي��ت عموم ملت ايران 
جست وجو مي كنند، در اطالع رساني آنها از مراكز 
اختفا و احتكار و هم همكاري آنان در رسيدگي ها و 
بازرسي ها و همچنين استفاده از ظرفيت فوق العاده 
فضاي مجازي در تحقق اين هدف براساس برنامه 

تهيه شده اقدام كنيد. «
 پي��ش از اي��ن وزير صنعت، مع��دن و تجارت 
اعالم كرده بود: فهرس��ت اطالع��ات ارز تخصيص 
يافته به نرخ رسمي در اختيار بانك مركزي بوده و 

نسبت به انتشار اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي 
اقدام كرده اس��ت. به گفته او، كاالهاي اساسي كه 
ارز 4200 تومان��ي به آنه��ا تخصيص مي يابد يا با 
يارانه 400 توماني با نرخ 3۸00 تومان محاس��به 
مي شود، داراي قيمت تثبيتي مصوب ستاد تنظيم 
بازار هستند كه از سوي بازرسان مشترك سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان 

تعزيرات حكومتي از مبدا كنترل مي شود. 
در اين شرايط وزراي اقتصاد و ارتباطات نيز در 
رابطه با احتكار يا انبار كاالها هش��دار دادند. وزير 
اقتصاد در صفحه اينس��تاگرامي خود، سه فرمان 
براي دريافت ماليات از واردكنندگان خودرو با ارز 
4200 توماني و خريداران سكه صادر و تاكيد كرد 
دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد 
از مس��ووليت هاي قانوني خود كوتاه نخواهد آمد و 
در اين زمينه سه فرمان را صادر كرد: نخست اينكه 
گمرك و وزارت صنعت ليس��ت تمام شركت ها و 
اش��خاص واردكنن��ده را در اختي��ار وزارت ام��ور 
اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي قرار داده 
تا بررس��ي هاي دقيق در مورد سوابق مالياتي آنها 
صورت گيرد. همچنين براي شفافيت هرچه بيشتر 
ليست مورد نظر به زودي در اختيار افكار عمومي 
ه��م قرار خواهد گرفت. فرمان دوم: در صورتي كه 
واردكنندگان خودرو با ارز 4200 توماني، اقدام به 
فروش محص��والت با قيمت باالت��ر در بازار كرده 
باش��ند و اين درآمد را »ابراز كنند« ماليات آنها بر 
اساس قانون و برمبناي كارشناسي دقيق سازمان 
امور مالياتي تا ريال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش 
اب��راز ش��ده كاالي وارداتي آنه��ا و قيمت فروش 
نهايي با نهايت دقت مورد بررس��ي قرار مي گيرد. 
البته سازمان هاي نظارتي مانند تعزيرات، بازرسي 
كل كشور و س��ازمان حمايت از توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان هم با گروهي كه كاالهاي وارداتي 
با ارز رس��مي را با قيمت باالتر فروخته باشند، در 
نهايت جديت برخ��ورد خواهند كرد. همچنين بر 
اس��اس فرمان س��وم، در صورتي كه اي��ن گروه از 
واردكنن��دگان با ارز 4200 توماني اقدام به واردات 
كرده باشند و درآمدي بيشتر از آنكه ابراز مي كنند 
كسب كرده باشند، سازمان مالياتي ضمن شناسايي 
درآمدهاي آنها با اين گروه به مثابه افرادي كه »فرار 
مالياتي« انجام داده اند، بر اساس نص صريح قانون 
و بدون اغماض برخورد خواهد كرد. در همين حال 
محمدجواد آذري جهرمي وزي��ر ارتباط و فناوري 
اطالعات تاكيد كرد موبايل هاي احتكار شده توسط 
سودجويان پس از پلمب توسط تعزيرات به زودي 

به بازار تزريق و بازار متعادل مي شود. 

 ماجراي احتكار از كجا كليد خورد؟ 
ام��ا ماج��راي احتكار كااله��ا در انب��ار از كجا 
كلي��د خورد؟ به نظر مي رس��د، با جهش نرخ دالر 
در ماه هاي پاياني س��ال 96 و تغيير رويكرد ارزي 
دولت در تخصي��ص ارز 4200 توماني به واردات، 
موج��ي از نگراني ه��ا را در بازارها حاك��م كرد. اما 
از آن س��و تحوالت سياس��ي و زمزمه هاي خروج 
»دونالد ترام��پ« رييس جمهور امري��كا از برجام 
نيز ب��ه نگراني ها دام��ن زد و ش��نيده ها از بازار و 

اصناف گوياي احت��كار در برخي بخش ها بود كه 
حتي رييس اتاق اصناف ايران نيز نس��بت به اين 
روند انتقاد ك��رد و طي اظهاراتي عنوان كرد كه با 
محتكران برخورد جدي خواهد شد. اما بازاريان و 
برخي واردكنندگان س��ودجو در چنين فضايي بر 
اي��ن باورند چون نرخ دالر افزايش يافته، از اين رو 
آنها نمي توانند محصوالتش��ان را به قيمت قبل در 
بازار به فروش برسانند. اين در حالي است كه برخي 
واردكنندگان ارز دولتي دريافت كردند، از اين رو، 

افزايش قيمت بي معنا مي شود. 
البته اواس��ط ارديبهش��ت ماه بود كه موضوع 
احتكار، اعتراض برخي از شهرستان ها را هم درآورد؛ 
چراكه مدعي شدند كه بازار تهران محصوالت را در 
اختيار آنها قرار نمي دهد. البته اين موضوع از سوي 
رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي رد شد. محمد 
آقاطاهر رييس اتحاديه بنك��داران مواد غذايي در 
رابطه ب��ا برخي گفته ها مبني بر اينكه بازار تهران 
محصولي را در اختيار شهرس��تان قرار نمي دهد؟ 
گفت��ه بود: بازار تهران محصول��ي را احتكار نكرده 
است و اين گفته ها درست نيست، زيرا شهرستان ها 
واردكنندگان بزرگ��ي دارند كه خود تامين كننده 
مواد غذايي ديگر بازارها هس��تند و شهرس��تان ها 
آنچنان وابس��ته به ب��ازار تهران نيس��تند. البته او 
همچنين اظهار كرده بود: هيچ كمبود و كسري در 
بازار وجود ندارد و بازار به دور از تب و تاب اس��ت 
كه در اين راس��تا دولت بايد ارز مناسب در اختيار 

تجار قرار دهد. 
موضوع به همين جا ختم نشد و به بازار خودرو 
هم رسيد؛ برخي ها خودروسازان را به اين امر متهم 
كردند ك��ه آنها با هدف افزاي��ش قيمت خودرو و 
ايجاد حاش��يه بازار، به صورت قطره چكاني خودرو 
وارد بازار مي كنند. يكي از نمايندگان مجلس اين 
نقد را بر خودروسازان وارد دانسته و گفته بود طبق 
منابع موثق��ي كه دارد، بي��ش از 90 هزار خودرو 
در پاركينگ خودروس��ازان در حال خاك خوردن 
اس��ت و آنها براي آنكه به س��ود بيشتري برسند 
س��راغ احتكار رفتند. اما رييس كميسيون صنايع 
و معادن مجلس ش��وراي اسالمي خودرو توليدي 
را »غيرقابل احتكار« دانس��ت و تش��كيل كارگروه 
ويژه در اين كميس��يون براي رسيدگي به موضوع 

را تكذيب كرد. 
اما آنچ��ه بيش از همه س��روصدا كرد؛ احتكار 
و گران فروش��ي در ب��ازار موباي��ل بود. با انتش��ار 
فهرس��ت كس��اني كه درخواس��ت واردات گوشي 
با نرخ ارز دولتي داش��تند از س��وي وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات و در پي آن انتش��ار فهرس��ت 
دريافت كنندگان ارز 4200 توماني توس��ط بانك 
مركزي مشخص ش��د بس��ياري از واردكنندگان 
گوش��ي تلفن همراه در حالي قيمت گوش��ي ها را 
در بازار بعض��ا تا دوبرابر باال ب��رده  بودند كه ارز با 
ن��رخ دولتي 4200 توماني درياف��ت كرده اند. اين 
موضوع واكنش مردم و مسووالن را در پي داشت؛ 
س��ازمان تعزيرات اعالم كرد كساني كه ارز دولتي 
دريافت كرده و با نرخ ارز آزاد مي فروشند مصداق 
گران فروش��ي را انج��ام مي دهند و ب��ا تخلف آنها 

برخورد مي شود. 

اما با وجود دستور براي كاهش قيمت گوشي، 
برخي فروشندگان هنوز قيمت ها را پايين نياورده 
و از طرف ديگر برخي از فروش گوش��ي خودداري 
مي كنن��د. حتي در م��واردي فروش��ندگان براي 
نگهداشتن گوشي ها، اقدام به فاكتورسازي كرده تا 
بدين ترتيب مانع از فروش گوشي  به قيمت واقعي 
ش��وند و به نظر مي رس��د مترصد فرصتي هستند 
كه بتوانند گوش��ي ها را با قيمت باالتري به فروش 
برس��انند. محمدجواد آذري جهرم��ي وزير جوان 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات با اش��اره به احتمال 
احتكار گوشي هاي موبايل طي اظهاراتي گفته بود: 
ممكن اس��ت براي ادامه فرآيند واردات، ارز 4200 
به گوش��ي تلفن همراه تعلق نگي��رد. مفهوم اين 
موضوع براي عده يي اين اس��ت كه هرچه گوشي 
ب��ا ارز 4200 توماني موجود در بازار را جمع آوري 
كرده تا زماني كه قيمت ها باالتر رفت بفروش��ند. 
وزي��ر جوان در عين ح��ال، از توقيف تعداد زيادي 
از گوش��ي هايي كه احتكار ش��ده خب��ر داد كه به 
گفته او اين گوش��ي ها بايد به بازار تزريق ش��ود و 
با  وجود تثبيت ارز پيش بيني مي ش��ود قيمت به 
وضعيت رضايت بخش نزديك ش��ود. از آن سو در 
همين راستا، نيمه آخر ارديبهشت ماه 97 سازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان نيز 
طي اطالعيه يي بر مراقبت وي��ژه از بازار كاالهاي 
اساس��ي ه��م از حيث موج��ودي و ه��م از زاويه 
احتكار يا گران فروشي تاكيد كرد. بنابه گفته سيد 
عبدالمجيد اجتهادي مديركل پيشگيري و نظارت 
سازمان تعزيرات، اين اطالعيه هم جنبه هشداري 
دارد و هم جنبه پيش��گيري و تعزي��رات با اينكه 
بيشتر وظيفه رس��يدگي به صدور حكم و اجراي 
حكم را دارد در موضوع پيشگيري و كنترل قاچاق 
هم كنار س��ازمان حمايت مشاركت دارد و كمك 

مي كند.  

 شيوه جديد برخورد با متخلفان
اما حال با هش��دار جدي وزير صنعت در مورد 
برخورد با محتكران، رييس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران با ارسال نامه يي آني و حايز 
اهمي��ت به رييس ات��اق اصناف اي��ران با موضوع 
اقدامات تعزيراتي مش��هود، خواستار نصب پارچه 
يا تابلو بر س��ر محل كس��ب ي��ا تعطيلي موقت و 
تعليق پروانه كسب متخلفان محكوم شد. در نامه 
وزارت صنعت به اتاق اصناف آمده اس��ت: »دستور 
فرماييد براي ايجاد ثبات و آرامش در سطح بازار با 
بهره گيري از تمام ظرفيت ها و برقراري گشت هاي 
مش��ترك بازرس��ي با ارگان هاي ذي ربط نظارت و 

بازرسي الزم را معمول نمايد. «

به گفته رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان تهران و طبق ماده 60 قانون نظام صنفي 
كش��ور، اگر كس��ي از توزي��ع كاال در بازار تخطي 
كن��د و كاال را در انبار يا مغازه خود نگهداري كند، 
مشمول احتكار شده و برابر قانون با اين متخلفان 
برخورد خواهد ش��د. يدااهلل صادقي در گفت وگو با 
»تعادل« در اين باره گفت: س��تادي در وزارتخانه 
صنعت، مع��دن و تجارت، متش��كل از س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان 
تعزيرات حكومتي به عنوان مقابله با محتكران به 
وجود آمده كه موظف اس��ت بطور مستمر بازار را 
رص��د كند تا رابطه منطقي بين توزيع و تقاضا در 
بازار برقرار باش��د. از اين رو، با شناسايي و تشكيل 
پرون��ده براي كس��اني كه از ف��روش كاالهايي كه 
دولت به عنوان كاالي اساس��ي و مايحتاج ضروري 
مردم معرفي كرده امتناع مي كنند، برابر قانون نظام 

صنفي كشور با آنها برخورد كند. 
اگرچه علم اقتصاد به ما مي گويد كه برخوردهاي 
دستوري و پليسي نمي تواند راه حل مناسبي براي 
برون رفت از چنين معضالتي باشد اما مسووالن در 
شرايط كنوني اين شيوه برخورد را بهترين راه براي 

مبارزه با متخلفان و سوداگران مي دانند. 
به طوري كه صادقي در اين باره مي گويد: اقتصاد 
از قواعد خود تبعيت مي كند؛ حال در شرايط فعلي 
كه دولت سياس��ت هاي اقتص��ادي نظير »كنترل 
نقدينگي« و »كنترل تورم« را اعمال كرده، نياز به 
دخالت بر بازار نيز وجود دارد تا به اين وسيله دولت 

بر اجراي سياست هاي خود نظارت كند. 
البت��ه معاون ام��ور اقتص��ادي و بازرگاني وزير 
صنعت با بيان اينكه نظارت بر زنجيره هاي تامين 
و توزيع كاال بايد در دس��تور كار قرار گيرد، گفت: 
به هيچ وجه در اقتصاد ملي برخورد پليسي نداريم. 
بنا به اظهارات حسن يونس سينكي، نكته اساسي 
اين اس��ت ك��ه بايد به دنبال تدوين س��اختارها و 
تنظيم برنامه ها براي نظارت و بازرس��ي بر زنجيره 
تامين و توزيع باش��يد، هر چند توصيه مي كنم در 
اين ساختار جايگاه تش��كل ها را نيز با دقت مورد 
توجه ق��رار دهي��د. او مي گويد: باي��د حضورمان 
در ح��وزه اقتص��اد اجتماع��ي عيني باش��د اما به 
هيچ وج��ه در حوزه بازرس��ي و نظ��ارت به دنبال 
برخورد پليس��ي در اقتصاد ملي نيستيم. سينكي 
همچني��ن درباره چگونگي نظارت و بازرس��ي نيز 
توضيحاتي ارائه و تصريح كرد: مي خواهيم با كمك 
سازمان هاي استاني مباحث مربوط به آرامش بازار 
را در ايستگاه هاي نظارتي مديريت كنيم، اين بدان 
معناست كه از ابتدا تا انتهاي چرخه تامين و توزيع 
كاال بايد حضور حرفه يي و اجتماعي داشته باشيم. 
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رييس جمهور به مردم درباره پرونده تخلف در واردات خودروهاي خارجي گزارش داد

فساد سازمان يافته دولتي در واردات خودرو 
ثبت سفارش، ايجاد تقاضاي كاذب، اخالل در بازار و كسب سودهاي نامشروع

 رييس جمه��ور پ��س از درياف��ت گ��زارش 
تج��ارت؛  و  مع��دن  صنع��ت،  وزارتخانه ه��اي 
اطالعات، امور اقتصادي و دارايي و نيز بازرس��ي 
رياس��ت جمهوري درباره وقوع تخلف در واردات 
و فروش خودروهاي خارجي، ضمن دس��تورهاي 
جدي��د ب��ه س��ه وزارتخان��ه و مع��اون حقوقي 
رياس��ت جمهوري؛ از رييس قوه قضاييه خواست 
ترتيبي اتخاذ نمايند تا با دقت و سرعت و خارج 
از نوبت به اين پرونده رس��يدگي شود، مجرمان 
و متخلف��ان به مجازات قانوني برس��ند و اموال و 

سودهاي كالن نامشروع به بيت المال بازگردد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، حسن 
روحان��ي در »گزارش ب��ه م��ردم«، تاكيد كرده 
است: اينك با تالش مسووالن اجرايي و بر اساس 
بررسي مجموع گزارش ها مي توان از احتمال يك 
فس��اد هماهنگ از طريق مش��اركت چند نفر از 
كارگ��زاران دولتي، يك ش��ركت رايانه يي و چند 

شركت واردكننده خودرو سخن گفت. 
روحاني همچنين از معاون اول رييس جمهور 
خواسته اس��ت براي جلوگيري از تكرار تخلفات 
مش��ابه و خش��كاندن ريش��ه ها و عوامل فس��اد 
ساختاري، رس��يدگي به لوايح »مديريت تعارض 
منافع در خدمات عمومي« و »ش��فافيت« را در 
اولويت قرار دهد و نسبت به ارسال سريع آنها به 

مجلس شوراي اسالمي اقدام نمايد. 
متن گزارش رييس جمهور به مردم به اين شرح 

است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

گزارش به مردم
به دنبال درياف��ت گزارش هايي در مورد وقوع 
تخل��ف در واردات و فروش خودروهاي خارجي، 
به وزير صنعت، معدن و تجارت دس��تور دادم تا 
ظرف 1۵روز موضوع را بررس��ي و هرگونه تخلف 
را صريحا به مردم و دستگاه قضايي اعالم نمايد. 
در اي��ن فاصله، از وزارت اطالع��ات، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي و بازرس��ي رياس��ت جمهوري 

هم خواستم تا گزارش هاي الزم را تهيه و ارسال 
نمايند. 

بن��ا بر گ��زارش وزارت اطالعات اي��ن تخلف از 
طريق ثبت سفارش هاي غيرقانوني و اخالل در بازار 
موجب تشديد واردات خودرو و خروج گسترده ارز 
از كش��ور، ايجاد تقاض��اي كاذب و افزايش بي رويه 
قيمت، كس��ب س��ودهاي نامش��روع و بروز پديده 
داللي در حوزه ثبت س��فارش ش��ده است و طبق 
گزارش وزارت صمت تخلفات از طريق دس��تكاري 
در تاريخ ثبت سفارش، تغيير در عنوان كاالي مورد 
س��فارش و تخلف در نحوه و زم��ان پرداخت وجه 
انجام شده اس��ت. در اين گزارش گروه هاي اصلي 
درگير در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخي 

كاركن��ان وزارت صمت، تع��دادي از وارد كنندگان 
خودرو و چند نفر از كارشناس��ان شركت رايانه يي 
طرف قرارداد براي پشتيباني از سامانه ثبت سفارش 

معرفي شده اند. 
اين��ك با تالش مس��ووالن اجرايي و براس��اس 
بررس��ي مجموع گزارش ه��ا مي ت��وان از احتمال 
يك فس��اد هماهنگ از طريق مش��اركت چند نفر 
از كارگزاران دولتي، يك ش��ركت رايانه يي و چند 

شركت وارد كننده خودرو سخن گفت. 
باتوجه به تعهد رييس جمهور به اصل شفافيت 
و درك اين ضرورت كه دولت بايد فساد ستيزي را 

از خود آغاز كند؛ 
1. ب��ه معاون حقوق��ي رييس جمهور دس��تور 

مي ده��م با تجمي��ع و ارزيابي كلي��ه گزارش ها و 
تحقيقات انجام شده، ضمن اعالم جرم به مقامات 
قضايي، اقدام به طرح ش��كايت كيفري و هر اقدام 
حقوق��ي الزم ديگ��ر براي احقاق حق��وق عمومي 

بنمايد. 
2. ب��ه وزير صنع��ت، معدن و تجارت دس��تور 

مي دهم: 
• طب��ق قانون پرون��ده تمام اف��رادي را كه در 
موض��وع فوق مرتكب تخلفي ش��ده اند بدون هيچ 
مالحظه يي به هيات رس��يدگي به تخلفات اداري 

ارجاع دهد. 
• با تشكيل كارگروه ويژه يي با مشاركت وزراي 
ام��ور اقتصادي و داراي��ي، اطالع��ات، ارتباطات و 

فناوري اطالعات و رييس كل بانك مركزي نسبت 
به اعمال اصالحات رويه يي و نهايي كردن سامانه يي 
يكپارچه براي كنترل واردات و صادرات كش��ور از 
مبدا تا مقصد و ايجاد شفافيت الزم و جلوگيري از 

تكرار چنين جرايمي اقدام نمايند. 
3. ب��ه وزي��ر دادگس��تري دس��تور مي دهم در 
رسيدگي به تخلفات تعزيراتي افراد و شركت هايي 
ك��ه از طريق تقلب، گرانفروش��ي، احتكار و اخالل 
در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامش��روع دس��ت 
يافته اند تسريع كند و نسبت به اعمال مجازات هاي 

مقرر اقدام نمايد. 
4. به وزير امور اقتصاد و دارايي دستور مي دهم: 
• از ترخي��ص باقيمان��ده خودروه��اي موضوع 
اين پرون��ده جلوگيري كند و اطالعات خودروهاي 
ترخيص ش��ده را جهت اقدامات قانوني در اختيار 

مراجع ذي ربط قرار دهد. 
• پرون��ده مالياتي افراد و ش��ركت هاي دخيل 
در اي��ن جريان را با دقت م��ورد بازبيني قرار دهد 
و مالي��ات و ديگ��ر حقوق دولتي پرداخت نش��ده 
مربوط به فعاليت هاي اقتصادي و تجاري آنان را در 

اسرع وقت وصول نمايد. 
۵. از معاون اول رييس جمهور مي خواهم براي 
جلوگيري از تكرار تخلفات مش��ابه و خشكاندن 
ريش��ه ها و عوامل فس��اد س��اختاري، رسيدگي 
ب��ه لواي��ح »مديريت تعارض مناف��ع در خدمات 
عموم��ي« و »ش��فافيت« را در اولويت قرار دهد 
و نسبت به ارس��ال سريع آنها به مجلس شوراي 

اسالمي اقدام نمايد. 
6. از ريي��س محترم قوه قضايي��ه مي خواهم با 
توجه به اينكه از نظ��ر افكار عمومي تخلف در هر 
دستگاهي به اعتبار كل نظام و اعتماد مردم آسيب 
جدي مي رس��اند، ترتيبي اتخاذ نمايند تا با دقت و 
س��رعت و خارج از نوبت به اين پرونده رس��يدگي 
شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند 
و اموال و س��ودهاي كالن نامش��روع به بيت المال 

بازگردد. 

توليد اتوبوس كاهش يافت
ايس�نا| خرداد ماه امس��ال توليد انواع اتوبوس 
به ط��ور ميانگين 46.1درصد كاه��ش يافت. در اين 
مدت توليد انواع اتوبوس از 141 دس��تگاه در خرداد 
ماه سال گذشته به 76 دستگاه رسيد. بر اين اساس 
در خرداد ماه امس��ال توليد اين محصول در پيشرو 
ديزل آسيا نزولي بوده و از هشت دستگاه در خرداد 
ماه 1396 به يك دس��تگاه كاهش يافت. توليد انواع 
اتوبوس در عقاب افش��ان نيز كاهش يافته و از 100 
دس��تگاه در خرداد ماه سال گذشته به 7۵ دستگاه 

رسيد. 
در اين مدت توليد انواع اتوبوس در ايران خودرو 
ديزل نيز با كاهش 100 درصدي همراه بوده و از 32 
دس��تگاه در خرداد ماه 1396 به صفر كاهش يافت. 
توليد اين محصول در ياوران خودرو شرق نيز متوقف 
شده و از يك دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به 

صفر رسيد. 

 احتمال تجديدنظر 
در ممنوعيت واردات خودرو

مه�ر| يك مقام مس��وول از احتمال تجديدنظر 
در ممنوعي��ت واردات خودرو خب��ر داد و گفت: اين 
تصمي��م براي كوتاه مدت اتخاذ ش��ده و به طور قطع 
تغيير مي يابد، اما رفع ممنوعيت واردات خودروهاي 
هيبريدي در اولويت اس��ت. محمدرضا تابش با بيان 
اينك��ه ورود خودروهاي هيبري��دي به ناوگان حمل 
و نقل ش��هري، امري ضروري اس��ت، گفت: تصميم 
ممنوعيت واردات خودرو براي عبور از ش��رايط حاد 
و سخت اقتصادي اتخاذ شده است و پس از عبور از 
بحران هاي به وجود آمده، تجديدنظر در آن صورت 
مي گيرد. او با اشاره به اينكه در شرايط حاد و سخت 
اقتصادي قرار داريم، گفت: مش��كالت حاد و اساسي 
كه جداي از تحريم ه��ا در عرصه اقتصادي در حال 
حاضر وجود دارد، بحث نقدينگي كارآمدي سيستم 
مديريت��ي بانك ها اس��ت كه بايد تالش ش��ود اين 
نقدينگي سرگردان، به سمت توليد برود تا ما شاهد 

اتفاقات مثبتي در اين بخش باشيم. 
اين نماين��ده مجلس افزود: يك��ي از مولفه هاي 
اساسي كاهش ترافيك و آلودگي ها در كالن شهرها، 
اس��تفاده از كم هزينه ترين، سالم ترين و راحت  ترين 
وس��ايل نقليه اس��ت كه در اين راس��تا، خودروهاي 
هيبريدي مي تواند در اين زمينه كمك بس��زايي به 
كاهش آاليندگي هاي زيس��ت محيط��ي و آلودگي 
هواي كالن شهرها كند؛ اما بايد اولويت براي مصارف 
ارزي كشور قائل شد. او با بيان اينكه رفع ممنوعيت 
واردات خودروهاي هيبريدي در اولويت است، ادامه 
داد: با نظام تعرفه ي��ي، مي توان كيفيت خودرو هاي 
داخلي را افزايش داد و ش��اهد ايجاد رقابت س��الم و 
ش��فاف بود؛ اما ش��رايط اقتصادي كشور باعث شده 
اس��ت كه تصميم ممنوعيت واردات خ��ودرو اتخاذ 
شود. تابش با بيان اينكه ورود خودروهاي هيبريدي 
در كن��ار امتياز ويژه يي كه براي ناوگان حمل و نقل 
ش��هري دارند، مي تواند ارزش اف��زوده بااليي براي 
جامع��ه ايجاد كند، تاكيد ك��رد: تصميم ممنوعيت 
واردات خودرو براي ش��رايط حال حاضر كشور است 
و پس از عبور از بحران هاي به وجود آمده در اقتصاد 
كش��ور درخصوص تصميماتي كه براي كوتاه مدت 

اتخاذ شده است، تجديدنظر صورت مي گيرد. 

 افزايش صادرات 
فرش دستباف

ش�اتا|ميزان صادرات فرش دستباف ايران در 
2 ماهه ابتدايي امس��ال از لحاظ وزني 40.9درصد 
و از لح��اظ ارزش��ي 10.1درصد افزاي��ش يافت. 
صادرات فرش دستباف ايران به امريكا نيز در اين 
م��دت 2 ماهه از لحاظ وزني و ارزش��ي به ترتيب 
143 و ۵9.6درصد با افزايش همراه بود. براساس 
آمار گمرك جمهوري اس��المي ايران در دو ماهه 
ابتدايي امسال ۵94.6 تن فرش دستباف به ارزش 
33.7 ميليون دالر صادر شد. بر اين اساس ميزان 
صادرات فرش دس��تباف در سال  1396 حدود ۵ 
هزار و 399 تن به ارزش حدود 424 ميليون دالر 
ب��ود كه با افزايش 1۸درص��دي ارزش مواجه بود. 
همچنين در سال 139۵ حدود ۵ هزار و 741 تن 
فرش دس��تباف به ارزش حدود 3۵9 ميليون دالر 
از كشور صادر شد كه از لحاظ وزني 13.46درصد 
و از لحاظ ارزشي 23.۸0درصد افزايش داشت. از 
س��وي ديگر، ميزان صادرات فرش دستباف ايران 
به امريكا در دو ماهه ابتدايي امسال 206.9 تن به 
ارزش 9.1ميليون دالر بوده است كه از لحاظ وزني 
143درصد و از لحاظ ارزشي ۵9.6درصد افزايش 
داشته اس��ت. در س��ال 1396، 1.۸۸6 تن فرش 
دس��تباف ب��ه ارزش 126 ميلي��ون دالر به امريكا 
صادر ش��ده بود كه از لحاظ ارزشي 29.9درصد با 
افزايش همراه بود. اين در حالي اس��ت كه ميزان 
صادرات فرش دستباف به امريكا در سال 139۵، 
يك هزار و 913 تن به ارزش 97 ميليون دالر بود 
كه نسبت به سال قبل آن 621.71درصد افزايش 

وزني و 969.42درصد افزايش ارزشي داشت. 

 سازماندهي
بازار فوالد و پتروشيمي 

تسنيم|برنامه ريزي و س��ازماندهي تنظيم بازار 
محصوالت پتروش��يمي و فوالد از طريق بورس كاال 
انجام مي شود. در جلسه ستاد تنظيم بازار مقرر شد 
برنامه ريزي و س��ازماندهي تنظي��م بازار محصوالت 
پتروشيمي و فوالد از طريق بورس كاال انجام شود. در 
اين جلسه 6ساعته نمايندگان دولت و توليدكنندگان 
محصوالت ف��والدي نيز براي بررس��ي تنظيم بازار 
محصوالت فوالدي حضور يافتند. در اين نشست كه 
به رياست حسن يونس سينكي، معاون وزير صنعت 
برگزار شد، مقرر شد برنامه ريزي و سازماندهي الزم 
براي تنظيم بازار محصوالت پتروش��يمي و فوالد از 
طريق ب��ورس كاال براي حمايت از توليدكنندگان و 

مصرف كنندگان اين اقالم انجام شود. 

ستاد تشديد مبارزه با احتكار و اختفاي كاال آغاز به كار كرد 

فرمان مبارزه با محتكران
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15 نفت و انرژي
3راهكار كاهش مصرف برق 

باش�گاه خبرن�گاران ج�وان| توانير ب��ه نقل از 
كارشناس پيش بيني هواشناسي اعالم كرد: دماي هوا تا 
روز سه شنبه در برخي نقاط كشور به ويژه تهران گرم تر 
مي شود. امين حسين نقش��ينه گفت: به طور كلي روند 
افزايش دما در بيشتر نقاط كشور تا روز سه شنبه ادامه 
خواهد داش��ت. به گفته نقشينه تنها نوار شمالي كشور 
روزهاي خنك تري را به ويژه از سه ش��نبه تا اوايل هفته 
آينده شاهد خواهد بود. وي ادامه داد: در برخي مناطق 
مانند شيراز، اهواز بندرعباس و مشهد مقدس هوا نسبت 
به هفته پيش اندكي گرم تر مي شود يا حدود دماي هفته 
پيش خواهد ماند. نقشينه با اشاره به اينكه در تهران هوا 
به بيش از 40 درجه خواهد رسيد، اظهار كرد: همچنين 
روند برخي مناطق ش��مالي به ويژه در منطقه مازندران 
)ساري( تا روز دوشنبه روند افزايش دما را تجربه خواهد 
ك��رد. بر پايه اين گزارش با باال رفتن دماي هوا، مصرف 
برق نيز به صورت تصاعدي افزايش مي يابد كه بيشترين 
علت آن استفاده از وس��ايل سرمايشي است. در تهران 
هر يك درجه افزايش دما باعث باالرفتن 200 مگاواتي 
مص��رف برق مي ش��ود. اين روند در كل كش��ور گاه به 
بي��ش از 1500 مگاوات مي رس��د. با توجه به اين روند، 
ش��ركت توانير روز پنج شنبه با صدور اطالعيه يي ضمن 
عذرخواه��ي از هموطنان همه م��ردم را در بخش هاي 
مختلف ب��ه مديريت مصرف برق دعوت ك��رد. در اين 
اطالعيه آمده ب��ود: كاهش بارندگي ها طي س��ال آبي 
منتهي به تابس��تان امسال منجر به كم آبي و در نتيجه 
عدم امكان توليد در نيروگاه هاي آبي شده و شبكه برق 
كشور با محدوديت هايي در تامين برق مواجه شده است. 
از طرفي تغيير اقليم جهان كه كشور ما را نيز تحت تاثير 

قرار داده و موجب پديده گرمايش پايدار شده است.  
راهكارهاي ساده براي كاهش مصرف برق:

 در س��اعت هاي اوج بار )پيك مصرف( تا حد امكان 
در كولرهاي آبي از دور كند اس��تفاده كنيم. در صورت 
استفاده از كولرهاي گازي، ترموستات را بين 23 تا 25 

درجه سانتي گراد تنظيم كنيم. 
در س��اعات هاي اوج ب��ار )12 الي 16 و 20 الي 23( 
به ازاي هر دو ساعت، كولر را نيم ساعت خاموش كنيد. 
)زمانبن��دي در اين خصوص به صالحديد مش��تركان 
كمك شاياني به مديريت مصرف برق و پايداري شبكه 

برق خواهد كرد( 
هنگام اس��تفاده از كولر يا وس��ايل سرمايش��ي در 
س��اعت هاي اوج بار تا حد امكان از لوازم پرمصرف برقي 
مانند اتو، لباسش��ويي، ظرفش��ويي و جاروبرقي به طور 

همزمان استفاده نكنيم. 
استفاده از وسايل برقي ياد شده را به روزهاي تعطيل 

يا ساعت هاي غيرپيك منتقل كنيم.

همكاري غول پتروشيمي 
آلمان با چين 

نيپنا| شركت باسف آلمان به تازگي يك تفاهمنامه 
همكاري به ارزش 10ميليارد دالر را براي ساخت يك 
مجموعه بزرگ پتروشيمي در چين امضا كرد. به گزارش 
پايگاه اينترنتي پالس��تيك نيوز يوروپ شركت باسف 
آلم��ان )BASF( به تازگي ي��ك تفاهمنامه همكاري 
)MoU( به ارزش 10ميليارد دالر را براي ساخت يك 
مجموعه صنايع شيميايي و پتروشيمي بزرگ در استان 

جنوبي گوانگ دونگ چين به امضا رساند. 
تفاهمنامه ياد ش��ده در حضور آن��گال مركل صدر 
عظم آلمان، و لي كه چيانگ نخس��ت وزير چين امضا 
ش��د. اين يادداشت تفاهم شامل ساخت يك مجموعه 
موسوم به Verbund است كه در واقع زنجيره ارزش 
يكپارچه ي��ي به ش��مار مي رود كه در آن يك ش��ركت 
حوزه هاي فعاليت متنوعي را در سراس��ر فرآيند توليد 
مديري��ت و اداره مي كند. باس��ف در تاريخ نهم جوالي 
 عن��وان ك��رد: هزينه ب��رآورد ش��ده براي اي��ن پروژه

10 ميليارد دالر )معادل 8 ميليارد و 500ميليون يورو( 
 )single( است و بزرگ ترين س��رمايه گذاري سينگل
شركت باسف تاكنون محسوب مي شود. مجموعه جديد 
به طور كامل توسط اين ش��ركت اداره مي شود. انتظار 
مي رود، عمليات ساخت و ساز مجموعه يادشده كه قرار 
است نخستين مجتمع هاي آن تا سال 2026 شروع به 
كار كنند تا سال 2030 ميالدي تكميل شود. اين پروژه 
در فاز اول شامل تعدادي مجتمع پتروشيمي شامل يك 
واحد كراكر بخار با ظرفيت توليد س��االنه يك ميليون 

تن اتيلن است. 

قطع برق 50 نهاد پرمصرف
ايس�نا| مع��اون بهره برداري و ديس��پاچينگ 
شركت توزيع نيروي برق تهران گفت: در راستاي 
مصوبه هيات وزيران و ابالغ بخش��نامه استانداري 
تهران مبني بر قطع سيس��تم هاي سرمايش��ي از 
 س��اعت 13:30  و كاه��ش مص��رف ان��رژي، برق

50 نهاد بزرگ و كوچك تاكنون قطع ش��ده اس��ت. 
كامبيز ناظريان با بيان اينكه براساس صرفه جويي هاي 
ص��ورت گرفته تاكنون 300 مگاوات كاهش بار را در 
اين بخش داش��ته ايم، گفت: با اين ميزان توانسته ايم 

پنج درصد پيك تهران را كنترل كنيم. 
ب��ه گفت��ه ناظري��ان، ط��ي هفت��ه گذش��ته كليه 
س��ازمان هاي دولتي و غيردولتي توس��ط 250 اكيپ 
رصد و كنترل شده اند و براساس دستورالعمل  بايد تمام 
اين نهادها از س��اعات 13:30 سيستم سرمايشي خود 
 را خام��وش و قبل از آن نيز دم��اي آن را حداقل روي

25 درجه سانتيگراد تنظيم كنند. 
وي ادام��ه داد: كنت��رل و رص��د ادارات دولت��ي و 
خصوصي تا پايان زمان اعالم شده ادامه خواهد داشت 
و اگر نهادي اين مساله را رعايت نكند، قطعا نسبت به 
قطع برق آن سازمان اقدام خواهيم كرد، چرا كه تالش 
ما اين است كه با رعايت مديريت مصرف بتوانيم زمان 

پيك را بدون مشكل پشت سر بگذاريم. 
ناظريان با بيان اينكه براساس پيش بيني هواشناسي 
در هفته آينده هوا گرم تر خواهد ش��د، تاكيد كرد: اين 
مس��اله ل��زوم مديريت مصرف را گوش��زد مي كند، لذا 
خواهش ما از همه شهروندان اين است كه صرفه جويي 

10درصدي را سرلوحه كار خود قرار دهند. 

نقل قول

كوتاه از دنياي انرژي

تنگناي حاكم بر بازار نفت خام كار دولت ترامپ را براي تحريم ايران دشوار مي كند

ساز ناكوك بازار نفت با ترامپ
آيا امريكا براي هشتمين بار در تاريخ از ذخاير استراتژيك نفتي خود استفاده خواهد كرد؟

گروه انرژي| عليرضا كياني| 
مساله تحريم نفتي ايران جدي تر شده است. 
در نامه اخير وزراي خارج�ه و خزانه داري امريكا 
در پاس�خ به درخواس�ت هاي مقامات اروپايي در 
م�ورد تجارت با اي�ران، اين مقامات باب اس�تثنا 
در تحريم ها را تنها در ش�رايط »بسيار خاص« باز 
گذاشته اند. اما دولت امريكا از زمان خروج ترامپ 
از برجام تالش كرده به دنيا نشان دهد كه خللي در 
عزم اين كشور در تحريم ايران وارد نمي كند. در 
گزارش آژانس بين المللي انرژي كه روز پنج شنبه 
منتشر شده است نيز به اين مساله توجه ويژه يي 
شده است. حتي آژانس گفته بود كه صادرات نفت 
ايران در اي�ن دوره از تحريم ها از ميزان صادرات 
اين كش�ور در زمان تحريم ه�اي اوباما نيز كمتر 
خواهد بود. امري كه شايد همه ناظران بازار با آن 
موافق نباشند. هرچند تحريم ايران از نگاه ترامپ 
خارج كردن كش�ورش از يك تواف�ق »بد« و لذا 
يك دس�تاورد است، اما ممكن است در آينده يي 
ن�ه چندان دور براي رييس جمهور امريكا و حزب 

جمهوري خواه گران تمام شود. 
  

دولت دونالد ترامپ در تالش اس��ت تا اس��تراتژي 
دول��ت اوباما را براي متوقف كردن صادرات نفت ايران 
تكرار كند و از اين طريق فشار بر ايران را افزايش دهد. 
اما به داليل متعددي ممكن است اهتمام دولت ترامپ 
ناكام بماند. البته اين طور نيست كه تحريم هاي ترامپ 
به دليل عدم همراهي جامعه جهاني با امريكا بر ايران 
موثر نخواهد افتاد. در واقع با وجود اينكه اتحاديه اروپا 
اميد دارد كه بتواند از ايران در برابر خش��م خزانه داري 
اياالت متحده محافظت كند، شركت هاي بين المللي 
در حال ترك ايران هس��تند و پااليشگاه هاي مشتري 
نفت ايران خريد خود از اين كشور را كاهش مي دهند. 
از همي��ن رو مي توان با قاطعيت گفت كه تحريم هاي 

تاثيري جدي بر پيكره اقتصاد ايران خواهند داشت. 
اما مش��كل اصلي كه در اين مس��ير ممكن است 
گريبانگير دولت ترامپ ش��ود، بازار نفت است. شرايط 
حال بازار طالي س��ياه بس��يار با آن چيزي كه دولت 
اوباما در س��ال هاي 2012 ت��ا 2015 نظاره گر آن بود، 
متفاوت اس��ت. تنگناي عرضه در حال حاضر آنچنان 
بر بازار س��ايه افكنده كه حتي ممكن است ترامپ نيز 
در انتها مجبور ش��ود درجه سخت گيري عليه ايران را 
پايين بي��اورد. زماني كه دولت اوباما عزم خود را براي 
اعم��ال تحريم ها بر ص��ادرات نفت اي��ران جزم كرده 
ب��ود، قيمت هاي نفت باال بود. ي��ك نگاه گذرا ممكن 
اس��ت بيينده  را به اين نتيجه برس��اند كه اوباما نيز با 
ب��ازاري مواجه بود ك��ه طرف تقاض��ا در آن بر طرف 
عرضه مي چربيد. به  خصوص اينكه همزمان با خروج 
يك  ميليون بشكه نفت ايران از بازار، قيمت برنت به طور 
معمول بيشتر از 100 دالر در هر بشكه بود. هم اكنون 
قيمت برنت پايين تر از آن زمان است؛ پس آيا مي توان 
گف��ت كه ترامپ نبايد ب��راي كاهش عرضه نفت خام 
ايران با دشواري مواجه باشد؟ به اين راحتي نمي توان 
به اين س��وال پاس��خ گفت.  در واقع دولت اوباما اين 
شانس را داش��ت زماني ايران را تحريم كند كه توليد 
نفت ش��يل امريكا به طور چشمگيري در حال افزايش 
بود. ش��ايد اصال دولت اوباما نمي فهميد كه همزمان با 
اجراي تحريم هاي امريكا عليه ايران در سال2012 چه 
اتفاقي در تگزاس و داكوتاي شمالي در حال وقوع بود. 
بين س��ال هاي 2012 ت��ا 2014، توليد نفت امريكا با 
افزايش روزانه 3 ميليون بش��كه يي، رش��د نجومي را 
تجرب��ه مي ك��رد. در آن دوران امريكا با ارضاي تقاضا، 
نگذاش��ت بازار در فراق روزانه يك ميليون بشكه نفت 
اي��ران متحمل س��وز و گداز ش��ود. در حقيقت دولت 
ترام��پ نيز از انقالب ش��يل بي نصيب نيس��ت. توليد 
نفت خ��ام امريكا از زمان ش��روع رياس��ت جمهوري 
ترامپ يك ميليون و 600 هزار بش��كه در روز افزايش 
يافته و توليد از ابتداي س��ال 2018 به اين سو روزانه 

400 هزار بشكه باال رفته است. با اين همه چيزي كه 
مي تواند ترامپ را به دردس��ر بيندازد، مشكالت خط 
لوله حوضچه عظيم پرمين است كه حداقل در 2 سال 
آينده مي تواند آهنگ رش��د توليد را آهسته تر كند. به 
 همين دليل هم امريكا نمي تواند اميد داشته باشد كه با 
كاهش صادرات ايران، سكوهاي نفتي در پرمين بتوانند 

كمبود عرضه را جبران كنند. 
ام��ا قضيه فراتر از دوگانگ��ي توليد امريكا و عرضه 
ايران است. بازار مسير خطرناك تنگنا را پيش گرفته 
و با اينكه قيمت نفت خام در دوران تحريم هاي اوباما 
باالتر از امروز بود اما كمبود عرضه نيز ش��دت حال را 
نداشت. اختالالت عرضه در ونزوئال، ليبي و آنگوال نيز 
به خالي تر شدن كفه عرضه كمك كرده است. خبر بد 
براي بازار اين است كه اختالالت عرضه ونزوئال بيشتر 

نيز خواهد شد و البته توليد نفت اين كشور، كمتر. 
نكته با اهميت ديگر كاهش حجم ذخاير است. به 
نوعي سال 2018 را مي توان سال سقوط حجم ذخاير 
به حس��اب آورد. كش��ورهاي اوپك و توليد كنندگان 

غير اوپك يك س��ال و نيم در ت��الش بودند تا حجم 
ذخاير را به  خصوص در كش��ورهاي سازمان توسعه و 
همكاري هاي اقتصادي، OECD، به سطح ميانگين 
5 ساله بازگردانند. آنها در ابتداي سال جاري به هدف 
خود دست يافتند. اما حال كه توازن عرضه و تقاضا به 
ضرر عرضه برهم خورده است، احتمال كاهش ذخاير 

بيشتر است. 
بانك  آو  امريكا-مريل لينچ در مطالعه يي در همين 
موضوع عنوان كرده است: »موفقيت تحريم ها در دوره 
گذشته در گرو توليد فزاينده شيل در امريكا و بازگشت 
نفت ليبي به بازار بود. با آمدن اين حجم از نفت عمال 
جاي خالي بش��كه هاي نفتي ايران در بازر احس��اس 
نش��د.« اين بانك امريكايي در ادامه آورده اس��ت: »به 
 ع��الوه، در آن زمان، بعضي از اعضاي اوپك از ظرفيت 
م��ازاد برخوردار بودند و تقاضاي جهاني براي نفت نيز 
آنچن��ان باال نبود. حال اما ب��رآورد ما از توازن عرضه و 
تقاضا در يك سال و نيم آينده از حضور عنصر كسري 
ساختاري در طرف عرضه بازار نفت خبر مي دهد.« در 

كل مي ت��وان گفت، اوباما تحريم ه��ا را زماني به ايران 
تحميل كرد كه قيمت نفت باال بود، اما عوامل ديگري 
يار سياست اوباما شدند كه توامپ توفيق همراهي آنها 
را ندارد. تنگنا بر بازار نفت حكمفرماست و هر تالشي 
براي بيرون كردن ايران از بازار ش��رايط را س��خت تر 
خواهد كرد. همين طور نبايد از خاطر دور داش��ت كه 
دولت اوباما براي شوكه نكردن بازار و افزايش قيمت ها 
رويكردي منظم و دقيق نسبت به تحريم ها داشت. در 
واقع، سياس��تمداران امريكايي هميشه نگران عواقب 
سياسي افزايش قيمت بنزين هستند و معافيت هايي 
كه دولت اوباما به بعضي از خريداران نفت ايران مي داد 

نيز از همين نگراني ها پرده بر مي دارد. 
در دوران اوبام��ا اگر هر يك از كش��ورهاي خريدار 
نفت ايران واردات خود از اين كشور را 20درصد كاهش 
مي دادند، در ادامه مس��ير از انعط��اف امريكا برخوردار 
مي شدند. در عوض دولت ترامپ به اميد متوقف كردن 
صادرات نفت ايران وعده داده كه هيچ تخطي اي را در 
اج��راي تحريم ها تحمل نخواهد ك��رد. وزارت خارجه 

امريكا نيز اع��الم كرد كه تمايلي ب��ه اعطاي معافيت 
به خريداران نفت ايران ندارد. اين اظهارات باعث ش��د 
قيمت نفت در ماه ژوئن به صورت چشمگيري افزايش 
يابد. با اين همه پيش��روي قيمت ه��ا به مرزهاي باالتر 
ممكن است دولت ترامپ را وادار به عقب نشيني كند. 
بان��ك  آو  امريكا-مريل لين��چ در مطالعه خود نوش��ته 
اس��ت: »توقف كامل صادرات نفت ايران آسان نخواهد 
 بود و ممكن اس��ت به افزاي��ش قيمت نفت به بيش از

120 دالر در هر بشكه بينجامد.« صحبت جان كمپ، 
خبرنگار كاركشته رويترز، در اوايل ماه جوالي به  خوبي 
شرايط كنوني پيش روي دونالد ترامپ و بازار را خالصه 
مي كند: »كاخ سفيد مي تواند صادرات نفت ايران را به 
صفر برساند يا مي تواند قيمت بنزين را پايين نگاه دارد. 

اما اين دو گزينه روي يك ميز نمي گنجند.« 

 شمشير كنگره باالي سر ترامپ
البته بايد ي��ادآوري كرد كه ترام��پ به عنوان يك 
سياستمدار خوش ش��انس اس��ت، چرا كه حزب او در 
هر دو مجلس س��نا و نمايندگان اكثريت را در دس��ت 
دارند. اين مس��اله ترامپ را در موقعيت��ي قرار داده كه 
بتواند با مش��كالت جزئي در مسير قانونگذاري دستور 
كار خود را پيگيري كند. اما ش��ايد اين روزهاي خوش 
براي ترامپ ديري نپايد. كمي بيشتر از 4 ماه تا انتخابات 
ميان دوره يي در امريكا باقي مانده، زماني كه راي هندگان 
به پاي صندوق ه��اي مي روند تا آرايش كنگره را تغيير 
دهند. در همين اثنا، بلومبرگ در گزارش��ي به نزديك 
بودن انتخابات ميان دوره يي در امريكا اش��اره كرده و از 
فشار هاي سياسي گفته اس��ت كه براي كاهش قيمت 
نفت به ترامپ وارد مي ش��ود. به گزارش اين خبرگزاري 
به نقل از 2 منبع آگاه، دولت ترامپ به  شكلي فعاالنه در 
حال بررس��ي استفاده از ذخاير نفتي استراتژيك امريكا 

براي افزايش عرضه نفت به بازار جهاني است. 
اين منابع كه نخواس��تند نامش��ان فاش ش��ود به 
بلومبرگ گفتند كه هنوز »هيچ تصميمي براي برداشت 
نفت از ذخاير 660 ميليون بشكه يي نفت امريكا گرفته 
نشده است«، اما گزينه هاي مختلف از »آزادسازي 5 تا 
30ميليون بشكه يي نفت اين ذخاير« در حال بررسي 
است. آزادسازي مقدار بيشتر نفت از ذخاير امريكا نيز 
محتمل است، اما اين اقدام مستلزم هماهنگي با ديگر 
كش��ورها خواهد بود. قيمت متوس��ط هر گالن بنزين 
در امريكا روز جمعه به 2 دالر و 89 س��نت رسيد كه 
63 س��نت، معادل 28 درصد نسبت به يك سال قبل 
افزايش داشت. بر اساس پيش بيني موسسه تريپل اي، 
انتظ��ار مي رود قيمت هر گالن بنزين در امريكا تا روز 
كارگر مصادف با 3 سپتامبر )12 شهريور( به 3.85 تا 
4.05 دالر برسد. اياالت متحده در حال حاضر باالترين 
حجم ذخاير اس��تراتژك نفت خام جهان را با ظرفيت 
ذخيره سازي بيش از ۷00ميليون بشكه در اختيار دارد. 
هر چند كه استفاده از ذخاير انرژي براي پر كردن خأل 
عرضه آنچنان عجيب نيست اما استفاده امريكا از ذخاير 
استراتژيك نفت خود بار رواني زيادي دارد. به گزارش 
»تعادل« تجربه نشان داده كه تاثير رواني ناشي از ورود 
اي��ن ذخاير به بازار اثري به مراتب بيش از تاثير واقعي 
اين اتفاق است. از زمان ايجاد اين ذخاير در دهه 19۷0 
و بعد از جنگ يام كيپور و تحريم نفتي غرب توس��ط 
كش��ورهاي عرب اوپك، اياالت متحده تاكنون تنها ۷ 
بار از ذخاير استراتژيك نفت خود برداشت كرده است. 
به گزارش بلومبرگ، تحليلگ��ران انتظار ندارند 
آزادس��ازي نفت از محل ذخاير اس��تراتژيك تاثير 
قابل توجهي بر كاهش قيمت انرژي داش��ته باشد. 
جو مك مونيگل، تحليل گر ارشد انرژي در موسسه 
مديريت ريس��ك هدجي گفت: »آزادس��ازي نفت 
از ذخاير اس��تراتژيك امريكا تاثي��ري رواني بر بازار 
خواهد گذاشت. اين اقدام ممكن است قيمت بنزين 
را پايي��ن نياورد، اما حداقل به صورت موقتي قيمت 
نفت را پايين خواهد آورد، اما بعدا بازار خود را با اين 

اقدام تطبيق خواهد داد.«

ايلنا|
دبيركل فدراسيون صادرات انرژي درباره مشكالت به وجود 
آمده از خاموشي ها اظهار داشت: هيچ دولتي تاكنون به اقتصاد 
برق نپرداخته تا مش��كل به طور اساسي حل شود، در حالي كه 
مي بينيم كه مشكل مخابرات حل شد و در اقتصاد آزاد مردم در 

اين زمينه هيچ مشكلي ندارند. 
حميدرضا صالحي ادامه داد: عدم شجاعت و صداقت داشتن 
با مردم باعث ش��ده كه موضوع برق به بحران برس��د، چرا كه 
قيمت تمام شده با قيمت تعيين شده و تكليفي فاصله دارد و 
از سال 85 با طرح تثبيت قيمت ها اين اتفاق افتاد و اين چالش 

هر روز بزرگ تر شد. 
صالحي يادآور ش��د: طي س��اليان اخير ما همچنان شاهد 
س��رمايه گذاري در س��اخت نيروگاه ها نبوده اي��م، اوال در زمان 
دول��ت نه��م و دهم 42 ه��زار نيروگاه نصب ش��ده و 1۷ هزار 
مگاوات قرارداد داشتيم، برخي از اين پروژه ها حتي تا ۷0درصد 
هم پيشرفت داشته اند يعني 40درصد قرارداد ساخت نيروگاه 

داشتيم كه به سرانجام نرسيده بود. 
دبيركل فدراس��يون صادرات انرژي ب��ا بيان اينكه صنعت 
برق يك صنعت زيرس��اختي است و بايد چندساله به آن نگاه 
كرد، تصريح كرد: نمي شود بگوييم امشب اين نيروگاه به شبكه 
گاز وص��ل مي ش��ود و فردا برق مي گيريم، پروس��ه احداث آن 
زمانبر اس��ت، بايد از قبل در اين صنعت سرمايه گذاري مي شد 
تا امروز دچار مش��كل و بي برقي نش��ويم. متاسفانه در دولت و 
نهم سرمايه گذاري نشد و بيشتر از سرمايه گذاري هاي قبلي به 
بهره برداري رسيد كه باعث شد اين بحران خود را نشان ندهد، 
در دولت يازدهم و دوازدهم هم بايد از سرمايه گذاري دو دولت 

قبلي استفاده مي شد كه هيچ سرمايه گذاري اي صورت نگرفته 
بود. 

وي ادامه داد: دولت يازدهم و دوازدهم هم به بحث كاهش 
بودجه عمراني خورد، اگر تا حدي بودجه عمراني در بخش برق 
تقويت مي شد شايد ما اين مشكل را نداشتيم، چند نيروگاه در 
تهران، شمال كشور و خراسان داريم كه پيشرفت ۷0 درصدي 
دارند اگر چند صد ميليارد پول داده مي شد و به مدار مي آمدند، 
امروز به مشكل بي برقي نمي خورديم، درست است كه امسال 
30درصد كاهش توان استفاده از نيروگاه هاي برق آبي به دليل 
كمبود آب به ما تحميل شده است اما در زمينه نيروگاه حرارتي 

نيز هزينه الزم نشده تا به بهره برداري برسند. 
صالحي خاطرنشان كرد: مشكل از وزارت نيرو نيست دولت 
و سازمان برنامه موضوع اقتصاد برق را جدي نمي گيرند، امروز 
65 درص��د قبوض برق در ته��ران زير 30هزار تومان اس��ت، 
برنامه ريزي و س��رمايه گذاري مي توانست زمان خاموشي ها را 
كمتر كند، قبال خاموش��ي ها بيشتر مشمول صنايع مي شد اما 
امسال برق خانگي نيز دچار مشكل شد، اين مساله ممكن است 
تا جايي پيش برود كه در زمينه پرورش طيور و نگهداري مواد 

غذايي فاسدشدني نيز دچار آسيب شويم. 
دبيركل فدراسيون صادرات انرژي گفت: در حال حاضر يكي 
از راه حل ها در شرايط فعلي اين است كه از كشورهاي شمالي 
كه برق بيشتري دارند و زمان پيك مصرف آنها با ما فرق دارد 
برق بخريم، بايد پروژه هايي را كه از پيشرفت 90 درصدي عبور 
كرده اند، به سرانجام برسانيم، ضمن اينكه قرار نبود از پول برق 
بابت يارانه ها بردارند اين پول بايد خرج خود اين صنعت مي شد 

كه اين مشكل از سازمان برنامه و بودجه است. 

دبيركل فدراسيون صادرات انرژي مطرح كرد 

ريشه خاموشي ها؛ نپرداختن به اقتصاد برق
رييس سازمان هواشناسي مطرح كرد  

كم آبي جزء الينفك ايران است 
ايسنا|

رييس سازمان هواشناسي كشور با تاكيد بر اينكه ايران در يك 
منطقه خش��ك و نيمه خشك واقع شده اس��ت؛ مهم ترين راهكار 
خروج از بحران آب را پذيرش شرايط اقليمي ايران دانست و گفت: 
همه بايد بپذيريم كه كش��ور ما كم آب است چون ميانگين بارش 
ساالنه ايران كمتر از يك سوم ميانگين جهاني است همچنين بايد با 
توجه به اين كم آبي طرح هاي توسعه يي را مورد بازنگري قرار دهيم. 
داوود در ادامه عنوان كرد: كم آبي در كش��ور ما پديده جديد و 
نوظهوري نيس��ت بلكه سابقه يي دو يا سه هزار ساله دارد. علت آن 
هم معلوم اس��ت چون منطقه يي كه ما در آن اس��تقرار داريم يك 
منطقه خش��ك و نيمه خشك است و كشور ما در عرض 30درجه 
در نيمكره ش��مالي و جنوبي قرار دارد و تحت تاثير جريانات جوي 

عظيم است و اجازه رشد ابر به آن داده نمي شود. 
وي با تاكيد بر اينكه بايد ش��رايط اقليمي اي��ران را بپذيريم و 
دست از مبارزه با آن  برداريم، گفت: آنچه در منطقه خشك و نيمه 
خشك ارزش حياتي پيدا مي كند، »آب« است؛ به ويژه در شرايطي 
كه كشور دچار خشكسالي هم است و در 11سال گذشته ميانگين 

بارش ساالنه اين سرزمين به باالي نرمال نرسيده است. 
رييس س��ازمان هواشناسي با اشاره به عملكرد بهتر پيشينيان 
در س��ازگاري با اقليم ايران تصريح كرد: گذش��تگان ما به شرايط 
جغرافيايي و موقعيت اقليمي كشور واقف بودند و به همين علت در 
مناطق كويري از قنات اس��تفاده مي كردند تا تبخير و تعرق آب را 
به حداقل ممكن برس��انند اين درحالي است كه ما امروزه از كانال 
كه ميزان تبخير و تعرق آب را باال مي برد، اس��تفاده مي كنيم. اين 
نش��انه ها حاكي از آن اس��ت كه در گذش��ته قدر آب را بهتر از ما 
مي دانس��تند و در مصرف آن مديريت خوبي داشتند. پرهيزكار با 

بيان اينكه متاس��فانه ما در س��ال هاي اخير در »مصرف« مديريت 
نداشتيم، تاكيد كرد: بخش زيادي از مشكالت حاضر در حوضه هاي 
آبري��ز درياچه اروميه، كرخه، كارون همچنين زاينده رود ناش��ي از 
بي توجهي به مصرف بهينه منابع آبي اس��ت. ب��ه عبارت  دقيق تر 
بي توجهي به توان خرد اقليم منطقه باعث ايجاد چنين مشكالتي 
شده اس��ت. وي افزود: اگر توسعه در امور كشاورزي، شهرسازي و 
صنايع بيش از توان خرد اقليم منطقه باشد، توسعه ناپايدار شكل 

مي گيرد و مشكالت حادي ايجاد خواهد شد. 
رييس س��ازمان هواشناس��ي كش��ور در ادامه در پاسخ به اين 
پرس��ش كه ب��راي برون رفت از بحران آب كش��ور چ��ه راهكار و 
پيش��نهادي داريد؟ گفت: نخس��تين و مهم ترين كار اين است كه 
همه بپذيريم كشور ما يك كشور كم آب است و حتي در سال هاي 
پر بارش نيز بايد به اين كم آبي و خشكي منطقه واقف باشيم، چون 
ميانگين بارش ساالنه ايران كمتر از يك سوم ميانگين جهاني است. 
پرهيزكار افزود: راه دوم براي خروج از بحران آب اين اس��ت كه 
تمام طرح هاي توس��عه يي را با توجه به پديده تغيير اقليم رخ داده 
در ايران بازنگري كنيم و توان خرد اقليم را در طرح هاي توسعه يي 
مدنظر قرار دهيم و اگر يك منطقه توان بارگذاري جديد را ندارد از 

اجراي طرح هاي توسعه يي خودداري كنيم. 
وي در پاي��ان با اش��اره به ض��رورت فرهنگ س��ازي در حوزه 
كمبود آب تاكيد كرد: پيش��نهاد س��وم آن  است كه در اين زمينه 
فرهنگ سازي صورت گيرد تا همه نسبت به آب احساس مسووليت 
كنيم و حتي الزم است در برخي مناطق ايران، قوانين سختگيرانه يي 
وضع و اعمال شود تا از هدررفت آب جلوگيري كنيم. مشابه آنچه 
در جنوب امريكا اتفاق افتاده و پليس آب ش��كل گرفته اس��ت تا 

قوانين مصرف بهينه آب در تمام حوزه ها به درستي اجرا شود. 

منبع: اقتصاد نگار
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بازارهنر

بيلبوردهايپرحاشيه
در روزهاي گذشته، خبر اهداي 20 
بیلبورد تبلیغاتي به مناسبت تولد بهاره 
افشاري، حاش��یه هاي بسیاري به دنبال 
داش��ت. پ��س از آنكه اي��ن موضوع در 
بسیاري رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي 
خبرس��از ش��د، ديروز، بهاره افشاري با 
انتش��ار نامه ي��ي از قب��ول بیلبوردهاي 
اه��داي ش��هرداري تهران ب��راي فیلم 
س��ريك انصراف داد. به گزارش ايس��نا، 

كارگ��ردان و تهیه كننده فیلم »س��ريك« در حالي 
از پذي��رش بیلبوردهاي تبلیغاتي ك��ه گويا از طرف 
يك مدير ش��هرداري هديه ش��ده بود انصراف داده 
است كه سخنگوي ش��هرداري تهران با اعالم اينكه 
سازمان زيباسازي هنوز تصمیمي درباره درخواست 
تبلیغات ش��هري اين فیلم نگرفته است، از مديران 
شهري خواست كه هم مس��ووالنه تر سخن بگويند 
و هم در حوزه يي كه حوزه مس��وولیت و اختیار آنها 
نیست، وعده ندهند. البته به نظر مي رسد بیشتر اين 
حاشیه ها و واكنش ها اوال به اين دلیل باشد كه يك 
مقام غیرمس��وول در حوزه تبلیغات اقدام به اهداي 
تعدادي از بیلبوردهاي ش��هري ك��رده و ديگر آنكه 
تفاوت چش��مگیري در توجه به اي��ن فیلم با ديگر 
آثار مس��تقل س��ینماي ايران وجود داش��ته است. 
ضمن اينكه داستان دادن 20 بیلبورد تبلیغاتي براي 
فیلم سريك هم از اساس، توسط مدير هديه دهنده 
تكذيب شده است. محمد صادق حسني )سرپرست 
س��ازمان ورزش( گفته است: »من خودم در جريان 
اين خبر )اهداي 20 بیلبورد( نیستم. قرار شد از آقاي 
سردار آزمون به عنوان يك چهره »ارزشي و ورزشي« 

حمايت شود. ما براي اكران فیلم سريك 
ب��ه كارگرداني خانم بهاره افش��اري كه 
سردار آزمون بازيگر آن است، سالني را 
تهیه كرديم تا افتتاحیه اكران در آن جا 

برگزار شود. 
در اي��ن بین باتوجه به اينكه رويكرد 
اين فیلم يك رويكرد كامال ورزشي است 
و احت��رام به مرام ورزش��ي و حمايت از 
ورزشكاران مدنظر ماست تا خداي نكرده 
قهرمانان ما آسیب روحي و اجتماعي نبینند و مردم 
از اين استقبال كنند، از ما درخواست كردند كه براي 
تبلیغ��ات فیلم به آنها كمك كنیم.« با اين حال اين 
خبرها و تكذيبیه اش به تازگي با واكنش س��خنگوي 
شوراي شهر تهران هم همراه شده و او گفته، مديران 
شهري بايد مسووالنه س��خن بگويند و اگر تكذيب 

مي كنند مسووالنه تكذيب كنند. 
علي اعطا ب��ا تاكید براينكه اختص��اص بیلبورد 
براي تبلیغات فرهنگي، س��از و كار روش��ن و متولي 
مش��خصي دارد و روزانه ده ها درخواست به سازمان 
زيباسازي ارسال مي شود كه طبیعتا اين درخواست ها 
بررس��ي ش��ده و با تعدادي از آنها موافقت شده و با 
تع��دادي هم مخالفت مي ش��ود، ادامه داده اس��ت: 
في نفس��ه ايرادي در اين نیس��ت كه سازمان ورزش 
)شهرداري( براي حمايت از فیلمي با موضوع ورزشي، 
درخواست بیلبورد به عنوان تبلیغات فرهنگي داشته 
باشد و در اين مورد هم ظاهرا درخواستي به سازمان 
زيباس��ازي ارسال ش��ده و تا جايي كه مطلع هستم 
هن��وز زيباس��ازي درخواس��ت را بررس��ي نكرده و 

تصمیمي نگرفته است. 

اهدايسرديسعزتاهللانتظاميبهخانههنرمندان
پنجمین نمايشگاه گروهي چهارسوي 
خی��ال ب��ه هم��ت انجم��ن هنرمندان 
مجسمه س��از ايران در خانه هنرمندان 
ايران افتتاح ش��د كه يكي از هنرمندان 
شركت كننده در آن، سرديسي را كه از 
استاد عزت اهلل انتظامي خلق كرده بود، 

به خانه هنرمندان ايران اهدا كرد. 
به گزارش ايسنا، پنجمین نمايشگاه 
گروه��ي چهارس��وي خیال ب��ه همت 

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران جمعه -22 تیر 
ماه- در نگارخانه هاي ممیز، زمس��تان و پايیز خانه 

هنرمندان ايران افتتاح شد. 
مجید رجبي معمار  مديرعامل خانه هنرمندان، 
در مراس��م افتتاح اين نمايش��گاه گفت: نمايشگاه 
»چهارس��وي خی��ال« در اين دوره در مقايس��ه با 
س��ال هاي گذشته رشد خوبي كرده است و در اين 
نمايشگاه ضمن اينكه تعداد هنرمندان شركت كننده 
افزايش پیدا كرده، برخي استاداني كه پیش تر در اين 
نمايشگاه شركت نمي كردند اين بار از اين نمايشگاه 
اس��تقبال كرده اند و آثار آنها در اين نمايشگاه ارائه 
شده است. نگار نادري پور ريیس هیات مديره انجمن 
هنرمندان مجسمه ساز ايران نیز بیان كرد: نمايشگاه 
چهارسوي خیال، رويدادي است كه از طرف انجمن 
هنرمندان مجسمه س��از ايران مخت��ص به اعضاي 
انجمن برگزار مي شود و براي برگزاري هر دوره اين 
نمايشگاه از تمام اعضا براي شركت در اين نمايشگاه 

دعوت مي كنیم.
او ادام��ه داد: برگ��زاري اي��ن نمايش��گاه فرصت 
مغتنمي است تا گستره توانمندي و تنوع گرايشات و 
قابلیت هاي جامعه مجسمه سازي ايران را به معرض 
نمايش بگذاريم و عرصه فعالیت و امكانات بصري و 
بیاني اين هنر را نمايان س��ازد. نادري پور ادامه داد: 
اس��تقبال از اين دوره از سوي اعضاي انجمن بسیار 
خوب بوده اس��ت و تنوعي كه در آثار اين نمايشگاه 
شاهد هس��تیم زمینه يي را فراهم مي كند تا به يك 
ديد كلي از وضعیت مجسمه سازي ايران دست پیدا 
كنیم. به گفته ريیس هیات مديره انجمن هنرمندان 

مجسمه س��از ايران در اين نمايشگاه هر 
هنرمند با يك اثر ش��ركت كرده است و 
۱۱0 اث��ر در معرض ديد مخاطبان قرار 
گرفته و در صورت تمايل هنرمندان آثار 

قابل فروش خواهند بود. 
س��ید مجتب��ي موس��وي هنرمند 
نمايش��گاه  گف��ت:  مجسمه س��از، 
چهارس��وي خیال مختص به اعضاي 
انجمن هنرمندان مجسمه س��از ايران 
اس��ت و به نوع��ي در اي��ن نمايش��گاه ظرفیت و 
پتاس��یل مجسمه سازي ايران به صورت ساالنه در 
معرض ديد مخاطبان قرار مي گیرد. مخاطبان پس 
از بازديد از اين نمايشگاه در جريان مجسمه سازي 
روز ايران قرار مي گیرند و در اين نمايش��گاه شاهد 
نماي��ش آثار هم��ه طیف هاي مجسمه س��از ايران 
هس��تیم. امیدوارم كه اين نمايشگاه در سال هاي 

آتي نیز به طور مداوم برگزار شود. 
همچنین علي داوري يك��ي از هنرمندان حاضر 
در اين نمايش��گاه، بیان كرد: نمايشگاه »چهارسوي 
خیال« براي پنجمین س��ال پیاپي است كه از سوي 
انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران برگزار مي شود. 
دو دوره اين نمايش��گاه ب��ه هنرمنداني كه هنوز به 
عضويت انجمن درنیامده ان��د اختصاص پیدا كرد تا 
فرصت و امكاني براي ديده شدن آثار آنها فراهم شود. 
او افزود: اما در سال هاي بعد اين نمايشگاه به نمايش 
آثار اعض��اي انجمن اختصاص پیدا كرد. چهارس��و 
خیال نمايشگاه آزادي است و هر هنرمند با تك اثري 
كه در اختیار كمیته برگزاري نمايشگاه مي گذارد در 
اي��ن رويداد جمعي حضور پیدا مي كند. از اين رو در 
اين رويداد با گس��تردگي موضوع و تكنیك مواجهه 
هستیم و به نوعي مي توانیم به دورنمايي از وضعیت 
فعلي مجسمه س��ازي اي��ران پي ببريم. در مراس��م 
افتتاح اين نمايشگاه، گیتي سیف يكي از هنرمندان 
ش��ركت كننده در اين دوره سرديس��ي كه از استاد 
عزت اهلل انتظامي خلق كرده بود را به خانه هنرمندان 
ايران اهدا كرد. پنجمین نمايشگاه گروهي چهارسوي 
خیال تا 2 مرداد در خانه هنرمندان ايران داير است.

ديداردونالدترامپ
وملكهبريتانيا

تايمز:
اول  صفحه  دي��روز، 
اكثر روزنامه ها، به ديدار 
به  ترامپ  دونالد  س��فر 
داشت.  اختصاص  لندن 
تايمز نیز در صفحه اول 
خود، با انتش��ار عكسي 
از دي��دار ملكه الیزابت، 
به گزارشي در اين باره 
گزارش  طبق  پرداخت. 

تايمز، ملكه الیزاب��ت در قلعه ويندزور از آقاي 
ترامپ و همس��ر او، مالنیا، استقبال كرد تا در 
ادامه مراس��م، مهماني چاي ملكه برگزار شود 
ك��ه طبق اعالم كاخ س��فید مي بايد 2۵ دقیقه 
به طول انجامیده باشد. ريیس جمهوري امريكا 
پی��ش از اين ملكه الیزابت را »زني فوق العاده« 
توصیف كرده بود. اين نخس��تین س��فر دونالد 
ترامپ در مقام ريیس جمهور امريكا به بريتانیا 
محسوب مي شود كه ابتدا قرار بود در باالترين 
سطح رس��مي مالقات رهبران دو كشور باشد 
ام��ا درنهاي��ت اين برنام��ه با تغییرات��ي انجام 
ش��د تا ديگر نتوان از آن ب��ه عنوان يك ديدار 
تمام رس��مي نام برد. آن طور كه گفته ش��ده، 
اي��ن دي��دار در حالي صورت گرف��ت كه ده ها 
ه��زار نفر از ش��هروندان بريتانیايي در اعتراض 
به سیاس��ت هاي رهبر امري��كا در مركز لندن 
دس��ت به راهپیمايي اعتراضي زدند. طبق اين 
گزارش ه��ا، پس از اين دي��دار، ترامپ لندن را 
به مقصد اس��كاتلند براي يك س��فر ش��خصي 
ت��رك ك��رد. او دو روز را در يك باش��گاه گلف 
كه متعلق به خود اوس��ت مي گذراند و سپس 
راهي اجالس��ي در هلس��ینكي فنالند مي شود 
تا با والديمیر پوتین ريیس جمهوري روس��یه، 

ديدار داشته باشد. 

واشنگتنپست:
ام��ور خارجه  وزارت 
روس��یه اتهامات امريكا 
علی��ه ۱2 تبع��ه روس 
ش��دن  ه��ك  درب��اره 
ح�زب  راي��ان��ه ه��اي 
ام��ري��كا  دم��وك��رات 
پ�ی��ش از ان�ت�خاب��ات 
سال  رياس��ت جمهوري 
20۱۶ را رد ك��رد. طبق 

گ��زارش صفحه اول واش��نگتن پس��ت، كمیته 
ملي دموكرات امريكا، ۱2 هكر روس��ي را متهم 
به دس��ت داش��تن در انتخابات اياالت متحده و 
حمله س��ايبري علیه خود كرده اس��ت. وزارت 
ام��ور خارجه روس��یه نیز اعالم ك��رد كه هیچ 
مدركي وج��ود ندارد كه نش��ان دهد ۱2 تبعه 
روس��یه يي ك��ه امري��كا علیه آنها دادخواس��ت 
صادر كرده با بخش اطالعات ارتش روس��یه يا 
هك شدن شبكه هاي رايانه يي حزب دموكرات 
امري��كا ارتب��اط دارن��د. وزارت ام��ور خارج��ه 
روس��یه همچنین اعالم كرد اين اقدام امريكا با 
هدف فضاس��ازي پیش از دي��دار دونالد ترامپ 
ريیس جمهور امريكا با والديمیر پوتین همتاي 
روس خود صورت گرفته اس��ت. ترامپ و پوتین 
قرار است روز دوشنبه در هلسینكي ديدار كنند. 
به گزارش واشنگتن پس��ت، رابرت مولر مشاور 
اطالعات محرمانه امري��كا، اين اتهامات را علیه 
هكرهاي س��ايبري مطرح كرده است. دادستان 
كل معاون وزير دادگستري اياالت متحده نیز در 
جريان يك كنفرانس مطبوعاتي اين اتهامات را 
تايید كرد. در ماه فوريه نیز وزارت دادگس��تري 
۱3 تبعه روس��یه وابس��ته به آژانس تحقیقاتي 
اينترنت��ي را درخص��وص فعالیت اي��ن افراد در 
انتخابات رياست جمهوري 20۱۶ محكوم كرد. 

كيوسك

مشاركتخيريهدربرگزاريكنسرت
نشس��ت خبري كنس��رت آنسامبل اينترنوا، ظهر 23 تیر ۱397 در بیمارس��تان نیكان برگزار شد. در اين نشست 
»لوريس چكناواريان« به عنوان رهبر اركستر و »دارا مورگان« سرپرست كوارتت اروپايي اينترنوا به همراه جمعي از 

مسووالن بیمارستان نیكان و حامیان مالي اين كنسرت حضور داشتند.
چكناواري��ان در ابت��داي اين نشس��ت گفت: كمك كردن به كودكان كار يك حركت درس��ت اس��ت. هر كس به 

كودكان كار كمك كند به خود كمك كرده است.
بزرگ كن تا بزرگ ش��وي! خودم هم يك كودك كار بودم. من با كمك مردم و با عش��ق مردم ايران توانستم هنر 
خودم را نش��ان دهم. اجراي »آنس��امبل اينترنوا« كه تمام عوايد آن صرف كودكان كار خواهد شد در روزهاي 2۵ و 

2۶ تیر ۱397 در تاالر وحدت روي صحنه مي رود. 

چهرهروز

نگاهيبهميزانمحبوبيت»ترزامي«و»بوريسجانسون«دريكنظرسنجي

محبوبيتازدسترفتهمحافظهكاران
گروهگوناگون

پ��س از مذاكرات برگزي��ت، میزان 
محبوبی��ت ت��رزا م��ي  در می��ان مردم 
رفته رفت��ه كاهش ياف��ت. آن طور ك��ه در تازه ترين 
گزارش ها گفته شده، براس��اس نظرسنجي صورت 
گرفته، میزان محبوبیت ترزا مي نخست وزير بريتانیا 
در ۶ ماهه دوم سال 20۱7، در حالي كاهش داشته 
كه میزان عصبانیت از وي دو برابر شده است. آن طور 
كه در بسیاري از تحلیل ها نیز گفته شده، با پررنگ  
شدن احتمال بركناري ترزا مي  از مقام خود، بوريس 
جانسون قوي ترين گزينه براي جانشیني او به شمار 
مي رود. اين در حالي است كه دونالد ترامپ نیز، در 
سفر س��یزدهم جوالي به لندن و ديدار با ترزا مي، 
از وزير مس��تعفي اين كشور حمايت و او را به عنوان 
نخست وزيري شايس��ته براي بريتانیا معرفي كرده 
اس��ت. طبق بس��یاري از گزارش هاي منتشر شده 
بوريس جانس��ون در س��ال 20۱7 نیز، تالش هايي 

براي جايگزيني »ترزا مي« صورت داده بود. 
انتخاب��ات ناموفق زودهن��گام پارلماني با كاهش 
ش��ديد قدرت »ترزا مي« و گمانه زني هايي در مورد 
احتمال ت��الش قانون گ��ذاران ح��زب محافظه كار 
ب��راي جايگزيني او همراه ب��ود و اكنون نیز به نظر 
مي رس��ید در اواسط سال 20۱7، جانسون كمپیني 
س��ازمان  يافته را براي جانش��یني نخست وزير آغاز 
كرده اس��ت. هر چند ه��ر دو از اعضاي محافظه كار 
به شمار مي روند، اختالفات بسیاري میان آنها وجود 
دارد. پیش از اين، نخست وزير بريتانیا اعالم كرده بود 
اگر بوريس جانس��ون وزير خارجه اين كشور سبب 
تضعیف برنامه هاي برگزيت شود، او را اخراج خواهد 
كرد. همچنین جانسون در بسیاري موارد، عملكرد 
ت��رزا مي  را در پیش��برد برگزيت نق��د و طرح هاي 
جايگزين را در جه��ت تعیین اهداف محافظه كاران 

ارائه كرده بود. 
آن طور كه گفته ش��ده، وزير خارج��ه بريتانیا در 
اعت��راض به ط��رح »ترزا مي«، ب��راي ادامه ارتباط با 
اتحادي��ه اروپا پس از برگزيت اس��تعفا كرد. به دنبال 
اين اقدام، »ديويد ديويس« وزير برگزيت انگلیس، از 
سمت خود كناره گیري كرد. همان طور كه گفته شده، 

بوريس جانس��ون اكنون حمايت دونالد ترامپ را نیز 
به دست آورده اس��ت. با اين حال، براساس تازه ترين 
بررسي هاي موسس��ه YouGov، میزان محبوبیت 
بوريس جانس��ون و ترزا مي در میان شهروندان اين 
كشور يكسان بوده و حتي، در میان محافظه كاران نیز، 

اعتبار اين دو سیاستمدار كاهش يافته است. 
طبق نتايج اين نظرسنجي، میزان محبوبیت ترزا 
مي  در میان س��اير شهرونداني كه در اين نظرسنجي 
ش��ركت كردند، به كمتر از 30درصد رس��یده است. 
درواقع آن طور كه در اين نظرس��نجي ديده مي شود، 
حدود ۶2درصد از اعتماد و محبوبیت خود را در میان 
شهروندان بريتانیا از دست داده است. طبق پیش بیني 
بس��یاري از كارشناسان، در سال 20۱8  ممكن است 
مساله خروج بريتانیا از اتحاديه اروپا، منجر به افزايش 
بي اعتمادي ه��ا به »ترزا مي« ش��ود. براس��اس نتايج 
به دست آمده، كمترين میزان محبوبیت مي  در نوامبر 
20۱7 است؛ زماني كه او وارد مذاكرات برگزيت شد. 
اين در حالي اس��ت كه برخ��الف تالش هاي بوريس 
جانس��ون و حمايت ترامپ از وزير مستعفي بريتانیا، 
او نی��ز در میان ش��هروندان، از حمايت قابل توجهي 
برخوردار نیست. طبق نتايج نظرسنجي هاي به دست 
آمده، در میان افرادي كه در اين نظرس��نجي شركت 

كرده  بودند، بوريس جانسون تنها در میان 29درصد 
از بريتانیايي ها محبوبیت دارد. آن طور كه گفته شده، 
ح��دود ۶0درصد از آنه��ا بر اين باورن��د كه بوريس 
جانسون اعتبار و محبوبیت خود را از دست داده است. 
همان طور كه گفته شد اين كاهش محبوبیت به ترزا 
مي و بوريس جانسون، حتي در میان محافظه كاران 
نیز ديده مي شود. آن طور كه پیش از اين گفته شده 
بود، آشوب ناشي از اختالف نظرهاي درون حزبي میان 
اعضاي ح��زب محافظه كارهاي بريتانیا و كناره گیري 
دو وزير كابینه، موقعیت نخس��ت وزير اين كش��ور را 
ب��ه خطر انداخته و منجر به بركناري او ش��ود. طبق 
نتايج نظرسنجي YouGov در سال 20۱7، ترزا مي   
در میان حدود ۵0درصد از محافظه كاران محبوبیت 
داشت. براساس آمار منتشر شده، حدود 44درصد از 
محافظه كاران به نخست وزير بريتانیا بي اعتماد بودند 
كه اي��ن بي اعتمادي و كاه��ش محبوبیت در مقابل 
بوريس جانس��ون نی��ز 44درصد بود. اي��ن در حالي 
است كه همان طور كه اش��اره شد، بوريس جانسون 
تالش هاي بسیاري براي انجام اهداف محافظه كاران 
و به دست آوردن راي آنها انجام داده بود. با اين حال، 
میزان محبوبیت بوريس جانس��ون در مقايسه با ترزا 

مي تنها يك درصد بیشتر بوده است. 

آمارنامه

تاريخنگاري

تهران در تصرف مخالفان محمدعلي شاه 
24 تیر م��اه ۱288 )۱۵ جوالي ۱909( ش��هر 
تهران پس از يك روز جنگ خیاباني به دست افراد 
مسلح بختیاري و گیالن افتاد و محمدعلي شاه قاجار 
به  دنبال تصرف تهران به دس��ت نیروهاي مخالف، 
با خانواده خود به س��اختمان تابس��تاني س��فارت 
روس��یه در زرگنده قلهك پناهنده ش��د. او قبال در 
سلطنت آباد مستقر شده و با اينكه هنوز پانصد قزاق 
و تعدادي توپ در اختیار داش��ت تصمیم به تحصن 
در س��فارتخانه خارجي گرفته بود. به تفسیر برخي 
از مورخ��ان، او با تحصن در س��اختمان تابس��تاني 
سفارت روسیه، پناهنده شدن به بیگانه را بر مذاكره 
با سران مخالفان و پذيرفتن شرايط آنان ترجیح داد 
كه در »تاريخ« به عنوان اقدامي ش��رم آور ثبت شده 
اس��ت. همزمان، س��اير مقامات نزديك به او نیز به 
سفارتخانه ها پناه بردند. چون ظاهرا سفارتخانه هاي 
روسیه و انگلستان براي همه متقاضیان تحصن جاي 
نداشتند به مقام هاي اضافي، هركدام يك پرچم اين 
دو دولت داده ش��د تا بر باالي خانه هايش��ان نصب 

كنند كه كسي متعرضشان نشود. سفیران روسیه و 
انگلستان سپس به طور جداگانه و با لحني متفاوت از 
سردار اسعد و سپهدار تنكابني فرماندهان نیروهاي 
فاتح تهران خواس��تند كه به زد و خورد پايان دهند 
و مس��اله را از راه مسالمت حل كنند! فاتحان تهران 
خواس��تار تسلیم س��رهنگ لیاخوف )فرمانده روس 
نیروي قزاق مس��تقر در تهران كه مجلس را به توپ 
بسته بود( شدند كه موافقت شد و لیاخوف به فاتحان 
تهران مراجعه كرد و تامین خواست. دو روز بعد يك 
ش��وراي عالي 28 نفري تشكیل و همان روز محمد 
علي شاه را به دلیل پناهنده شدن در خاك وطن به 
سفارتخانه خارجي، از سلطنت خلع و پسر ۱2 ساله 
او احمد میرزا را به سلطنت برداشت و چون او هنوز 
طفل بود؛ قرار ش��د كه عضدالملك »ايلخان قاجار 
)ريیس وقت ايل مغول تبار قاجار( « نیابت سلطنت 
را بر عهده گیرد. احمد میرزا در آن لحظه با پدرش 
در سفارت روس��یه بود كه از آنجا به كاخ سلطنتي 

انتقال يافت.

ميراثنامهايستگاه

سرياليباناتمام»جينآستن«
رمان ناتمام »جین آس��تن« نويسنده 
نامدار انگلیسي سريال تلويزيوني مي شود. 
به گزارش بوك س��لرز، »جین آس��تن« 
نگارشي با عنوان »سنديشن« را در ژانويه 
۱8۱7 می��الدي آغاز ك��رد اما با وخامت 
بیم��اري  و مرگ��ش فرآيند ن��گارش اين 
رمان كه به موضوع اختالف هاي طبقاتي، 

پلندپروازي، بازي هاي قدرت و عش��ق مي پرداخت در اواسط ماه مارس همان 
سال متوقف شد و تنها هفت فصل از اين رمان به پايان رسید. حاال قرار است 
اين رمان ناتمام دستمايه ساخت يك سريال با هشت اپیزود ۶0 دقیقه يي شود و 
از شبكه تلويزيوني »ITV« انگلستان روي آنتن برود. »اندرو ديويس« نويسنده 
برن��ده جايزه امي و بفت��ا كه نگارش فیلمنامه اقتباس تلويزيون��ي از دو رمان 
»غرور و تعصب« از »جین آستن« و »جنگ و صلح« نوشته »لئو تولستوي« و 
همچنین سريال »خانه پوشالي« را در كارنامه دارد، نگارش نخستین اقتباس 
تلويزيوني از رمان »سنديش��ن« را برعهده گرفته است. به گزارش ايسنا، رمان 
»سنديشن« كه نگارش آن تنها چند ماه قبل از مرگ »جین آستن« آغاز شده 
روايتگر رابطه دوستي دختري پرانرژي و پرشور و غیرمتعارف به نام »شارلوت 
هي وود« با فردي به نام »س��یدني پاركر« است. حادثه يي اتفاقي »شارلوت« را 
از دختري روس��تايي در ولینگتون به ش��هري ساحلي مي كشاند و اتفاقاتي در 
آن جا براي او رقم مي خورد. »ش��ارلوت« به عنوان قهرمان داستان و با روحیه 
باالي خود يك روستاي ماهیگیري راكد را به يك منطقه ساحلي شیك و به روز 
تبديل مي كند. »جین آستن« نويسنده  انگلیسي است كه روز شانزدهم دسامبر 
سال ۱77۵ به  دنیا آمد. آثار او ادبیات غرب را بسیار مورد تاثیر قرار داده  است. 
شناخت »آستن« از زندگي زنان و مهارتش در گوشه و كنايه ها، او را به يكي از 
مشهورترين رمان نويسان عصر خودش تبديل كرد. او از سال ۱8۱۱ تا ۱8۱۶، 
با نگارش چهار رمان  »عقل و احساس«، »غرور و تعصب«،  »منسفیلد پارك« و 

»اما« اعتبار يك نويسنده  شناخته شده را به  دست آورد. 

»چشمهعلي«آبندارد
داس��تان خش��ك ش��دن آب »چشمه 
عل��ي« ش��هرري هر چند از ابت��دا در نظر 
كارشناسان مترو اتفاقي ساده بود و معتقد 
بودند ب��ا پاي��ان كار احداث تون��ل مترو، 
چشمه هاي آب زيرزمیني خود مسیرشان 
را پیدا مي كنند و باز هم چشمه علي پر آب 
مي شود، اما... از يك سال گذشته اعالم هاي 

اولیه براي عبور مترو از محدوده  تاريخي ش��هرري انجام شده بود و حتي بعد از 
رايزني هاي مختلف باالخره میراث فرهنگي موفق شد در يك قدم تاريخي، اين بار 
مسووالن مترو را متقاعد كند، مسیر اين خط را تغییر دهند و قرار شد آن »برج 
طغرل«، قبرستان »ابن بابويه«، »دژ رشكان« و »محوطه چشمه علي« را دور بزند 
تا از بروز هرگونه آس��یبي به اين محوطه هاي تاريخي جلوگیري شود، اما بعد از 
مدتي خبر رسید، دبي آب در چشمه علي شهرري پايین تر مي رود و حتي يكي، 
دو بار هم آب چش��مه خشك شده است. سرانجام در 29 ارديبهشت، مسووالن 
میراث فرهنگي تهران به اين نكته تاكید كردند كه تا فعال بودن كارگاه مترو در 
محدوده چش��مه علي، قطعي آب طبیعي است و تا زمان حضور كارگاه مترو در 
محدوده چش��مه علي آب را به منطقه برنمي گرداند. هر چند دس��تورها از ۱2 
اسفند سال گذشته مبني بر توقف عملیات عمراني مترو تا بازگشت خروجي آب 
چشمه به ارائه يك راهكار كارشناسي از طرف شركت مترو بود، اما مترو ترجیح 
داد كار خود را به پايان برساند و سرانجام بعد از گذشت بیش از يك ماه از آخرين 
دس��تور دالور بزرگ نیا آخرين مديركل میراث فرهنگي اس��تان تهران تا شنبه 
29 ارديبهش��ت مسووالن مترو باالخره اعالم كردند كه آب اين چشمه   تاريخي 
– طبیعي تا يك ش��نبه 30 ارديبهش��ت به چشمه برگردانده مي شود. و تا امروز 
هش��ت روز از آخرين مهلت مس��ووالن میراث فرهنگي كه در 20 خرداد تاكید 
كرده بودند؛ »اگر با وجود گفته هاي كارشناسان مترو، رگه هاي آب هاي زيرزمیني 
كه به دلیل حفر تونل مترو قطع شده بودند به چشمه برنگردد، پیگیري حقوقي 
مي كنیم.« مي گذرد، اما آب هنوز راهي به چشمه علي شهر ري پیدا نكرده است!
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