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»طي پنج برنامه  توس��عه يي تالش بر آن بود 
كه ايران مس��ير صنعتي شدن از مجراي حركت 
از صناي��ع منبع پايه به صنايع س��اخت-محور را 
ط��ي نمايد. ح��ال آنكه در عمل كش��ور از يك 
س��اختار منبع پايه )متكي به بخش كش��اورزي 
مانن��د صنايع غذايي و نس��اجي( در برنامه اول 
توسعه به سوي اتكا بر گونه ديگري از منبع پايه 
بودن )متكي ب��ر ذخاير هيدروكربوري و معدني 
شامل صنايع شيميايي، پااليشگاهي و فلزي( تا 

برنامه پنجم توسعه حركت نمود.«
اين پاراگ��راف خالصه پژوهش ارزش��مندي 
اس��ت كه در س��مينار روز گذش��ته كميسيون 
صنعت و معدن اتاق تهران ارائه شد. پژوهشي كه 
به واقع شكست سياست گذاري صنعتي و اجراي 
اين سياست ها را طي برنامه هاي توسعه يي پس 

از انقالب به نمايش گذاشت. 
موسس��ه  محقق��ان  س��مينار،  اي��ن  در   
بازرگان��ي  پژوهش ه��اي  و  مطالع��ات 
س��اختار  بررس��ي  ضم��ن  »صم��ت«  وزارت 
 صنعت��ي كش��ور در ح��ال حاض��ر و افق ه��اي 
پيش روي آن طي برنامه ششم توسعه به »روند 
نزول��ي نس��بت ارزش افزوده به ارزش س��تانده 
صنعت��ي طي س��ه دهه اخي��ر« اش��اره نمودند 
و علت اين روند نزولي را »ش��تاب باالتر رش��د 
هزينه عوامل توليد صنعتي به نسبت رشد ارزش 

حاصل از توليدات صنعتي« ذكر كردند. 
 ام��ا اينكه چرا ب��ا وجود ان��واع حمايت ها و 
تخفيفات و ترجيح��ات و...، هزينه عوامل توليد 
از ارزش اف��زوده صنعتي طي چند دهه بيش��تر 
بوده اس��ت را چنانكه در همين پژوهش نش��ان 
داده مي شود در سياست گذاري هاي ناصحيح در 
عرصه اقتصادي و صنعتي مي توان جس��ت وجو 
كرد. سياس��ت هايي كه متاس��فانه طي هفته ها 
و روزه��اي اخي��ر ش��اهد بازگش��ت آنهايي��م؛ 
محدود س��ازي ها و ممنوع س��ازي ها و كنترل ها 
و تنظيم��ات و احتم��اال در آينده نه چندان دور 

شدت گيري تعزيرات و بگير و ببند ها و... 
نقطه كانوني شكس��ت اين سياست گذاري ها 
را مي ت��وان فرع بودن »اقتصاد« بر »سياس��ت« 
دانس��ت. چنانكه بررس��ي نتايج ناگوار حاكميت 
چند دهه الگ��وي »خودكفاي��ي« و »جايگزين 
واردات« و نيز اتكا به صنايع مبتني بر منابع خام 
طبيعي كه متوسط رشد پايين 2.5 تا 3درصدي 
طي حدود 4 دهه اخير را براي كش��ور رقم زده 
است، نش��ان مي دهد كه اين نه دانش اقتصاد و 
تجارب كشورهاي موفق بلكه انگاره هاي ذهني و 
تصميمات سياس��ي بوده كه راه و مسير توسعه 
اقتصادي و صنعتي كشور را مشخص كرده است. 
 سياس��ت هايي كه ب��ا رفتارهاي��ي همچون: 

تثبي��ت ن��رخ ارز و جدا ك��ردن آن از نرخ تورم، 
دستوري كردن نرخ بهره بانكي، باال بردن ديوار 
تعرف��ه و... بروز و ظهور يافت��ه و فضاي رانتي و 
قاچاق و فس��اد را بر اقتصاد غالب كرده اس��ت. 
سياس��ت هايي كه كمتر از اقتصاد آزاد و رقابتي 
در آن نش��اني ب��ود و حاكميت ديوانس��االران و 
مهندس��ان و تصميم گيري ه��اي بي ربط با علم 
اقتصاد و منبعث از ساليق مديران و بروكرات ها 

و... را شاهد بوديم. 
سازوكار ناصحيح و ناس��المي كه بسياري از 
كارشناسان و فعاالن اقتصادي در قالب پژوهش 
و تحقيق و مصاحب��ه و مقاله بارها از آنها انتقاد 
و خواس��تار تغيير اين ريل ش��دند. آخرين اين 
موارد جلس��ه هيات نمايندگان ات��اق ايران بود 
كه با حضور وزير امورخارجه كشورمان در قالب 
ديالوگ »اقتصاد« و »سياس��ت« بار ديگر محل 
مجادل��ه فعاالن اقتصادي ش��د. گفت وگويي كه 
ي��ك طرف از وخامت اوضاع بنگاه هاي اقتصادي 
و »حركت به س��مت محاصره اقتصادي« سخن 
گفت )دكتر بهكيش( و سوي ديگر از خودداري 
از »پيش بيني خود محقق ساز« )دكتر ظريف(. 

 گزارش پژوهشي كه در فوق بدان اشاره شد 
اما نشان مي دهد كه انتقاد فعاالن و كارشناسان 
اقتص��ادي از عدم مطلوبي��ت تصميم گيري هاي 
اقتصادي نه از باب نوعي بدبيني و نااميدي بلكه 
ريش��ه در واقعي��ت ضعف سياس��ت گذاري هاي 
اقتصادي دارد. چنانكه در همين س��مينار اتاق 
ته��ران عنوان مي ش��ود: »سياس��ت ها و احكام 
برنامه شش��م توس��عه نيز ناظر ب��ر افزايش اتكا 
ب��ر بخش ه��اي منبع  پاي��ه« و لذا ت��داوم روند 
نزولي »نس��بت ارزش افزوده به ارزش س��تانده 
صنعتي« را ش��اهد خواهيم بود. لذا متاس��فانه 
ن��ه با پيش بين��ي بلكه با واقعي��ت از قبل مقدر 
ش��ده به سبب اجراي سياست هاي امتحان پس 
داده مواجهيم. در واقع اين نه پيش بيني فعاالن 
اقتص��ادي و صنعت��ي بلك��ه اين سياس��ت هاي 
سياست گذار اس��ت كه چنين روندي را جبري 
مي س��ازد. روندي كه به  قول دكتر نيلي دستيار 
ويژه اقتصادي رييس جمهوري در گفتار اخيرش 
»حجم فضاي سياستي در مقابل سياسي بيشتر 
رنگ باخته و كوچك تر شده است، به گونه يي كه 
با اطمينان خاطر مي توان گفت مش��كل كشور، 
كمب��ود يا ضعف در ارائه راه حل هاي سياس��تي 
نيست، بلكه مساله اصلي، نسبت كامال نامتوازن 
فضاي سياس��تي و فضاي سياس��ي اس��ت... در 
صورت تاخي��ر يا عدم پذيرش مباني از س��وي 
بخش سياسي... با تحميل واقعيت ها اين اصالح 
خواه ناخواه به وقوع خواهد پيوست« )اعتماد – 
97/4/2( رفتاري كه مسير »جاده« )سياست( را 
براي حركت »اقتصاد« )خودرو( سخت ناهموار 

كرده است!

»در كشور حاكميت سه گانه نداريم.« اين عبارتي است 
كه رييس جمهوري با انتخاب آنها تالش كرده تا تصويري 
از ضرورت بهره گيري از حاكميت يگانه در كش��ور را ارائه 
كن��د؛ عبارتي كه در ادامه با اظه��ارات رييس قوه قضاييه 
تكميل شد و به نوعي از راهبردهاي تازه نظام براي مقابله 
با تحركات تش��نج آفرين در بازار اي��ران پرده برداري كرد؛ 
راهبردهاي��ي كه به اعتقاد رييس جمه��وري و رييس قوه 
قضاييه براي عبور از شرايط حساس فعلي بايد ازسوي تمام 
اركان تاثيرگذار كش��ور ابتدا درك شود و درنهايت به كار 
گرفته شود. رييس جمهوري هر چند سه قوه مجريه، مقننه 
و قضاييه را داراي اس��تقالل از يكديگر دانست اما در ادامه 
تاكيد كرد كه هر س��ه قوه، شاخه هاي مجزاي يك درخت 
هس��تند و در ايران س��ه نوع حاكميت در كش��ور نداريم. 
روحاني اما در بخش ديگري از صحبت هايش با اش��اره به 
موفقيت تيم ملي فوتبال خاطرنشان كرد: آنچه در اين چند 
روزه و در متن و حاشيه اين رقابت هاي ورزشي رخ داد يك 
نماد و عالمت از سوي ملت ايران به دنيا بود كه اين ملت از 
ايران، انقالب و ارزش هايش دست برنمي دارد. رييس جمهور 
با طرح اين س��وال كه حال بايد ببينيم، امريكا در شرايط 
جديد در برابر ملت ايران چه مي كند، گفت: امروز در قواي 
مختلف نظام مسووليت س��نگيني برعهده ماست، چراكه 
امريكايي ها يا دش��منان ديگر اين نظام، در وهله اول روي 
در هم شكستن اعتماد و اميد مردم سرمايه گذاري كرده اند. 
روحاني اضافه كرد: اگر اميد و اعتماد در مردم زنده بماند، 
هر مش��كلي قابل حل و فصل اس��ت، اما اگر آينده را سياه 
ببينيم و با سياه نمايي بخواهيم پيش برويم، معلوم نيست 
چه خواهد شد. يكي از توطئه هاي دشمن براي ضربه زدن 
به اميد مردم به آينده و اعتماد آنها به نظام، اين اس��ت كه 
به اذهان عمومي القا كنند قضات در ايران تحت تاثير پول، 
جناح، حزب، مذهب يا قوميت هستند و مستقل نيستند 
و لذا بسيار مهم است كه در اين زمينه ها بهانه يي به دست 
دشمن ندهيم. اما در كنار صحبت هاي روحاني رييس قوه 
قضاييه هم با اشاره به راهبردهايي كه اين قوه براي مقابله 
با گراني ها تدارك ديده است از عزم جزم قوه قضاييه براي 
برخ��ورد با اخاللگران اقتصادي اي��ران خبر داد و از نيروي 
انتظامي خواس��ت تا آن دس��ته از اصناف و افرادي كه به 

دنبال ملتهب كردن بازار هستند را معرفي كند تا هم مردم 
از رفتارهاي خسارت بار اين اصناف آگاه شوند و هم زمينه 

برخورد قضايي با اين جريانات فراهم شود. 
جنگ رواني دشمنان

روحاني روز سه شنبه در همايش سراسري قوه قضاييه، 
با تاكيد بر اينكه ملت ايران سرو سرافراز تاريخ است و براي 
حفظ اسالم و ايران، جان مي دهد، اظهار داشت: در شرايط 
پيروزي سياس��ي و حقوقي هستيم اما امريكا مي خواهد با 

جنگ رواني و اقتصادي ملت ما را بشكند. 
روحان��ي در اين همايش كه با حضور س��ران س��ه قوه 
و مقام��ات عالي رتبه كش��وري و لش��كري به مناس��بت 
گراميداشت هفته قوه قضاييه برگزار شد، ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره ش��هيد آيت اهلل دكتر بهش��تي، گفت: آيت اهلل 
بهشتي معمار تشكيالت جديد قوه قضاييه در نظام اسالمي، 
سياس��تمداري بزرگ و مديري ارزشمند در دوران انقالب 
و پ��س از آن و البت��ه مظلوم بود و معتق��دم قوه قضاييه و 
مس��ووالن نظام هر چه به شيوه و سيره آن بزرگوار نزديك 

شوند بر مقبوليت شان افزوده خواهد شد. 
رييس جمهور با بيان اينكه امروز در شرايطي قرار داريم 
ك��ه بيش از آنك��ه درخصوص اص��ول 156، 113 يا 66 و 
اصول بعد از آنها در قانون اساسي سخن بگوييم، بايد راجع 
به اصل 57، تاكيد بيش��تري داشته باش��يم، افزود: اگرچه 
س��ه قوه داراي اس��تقالل از يكديگرند و اين براي قوا يك 
امتياز به شمار مي آيد، اما هر سه قوه سه شاخه يك درخت 
هستند و ما س��ه درخت مجزا به نام هاي مجريه، مقننه و 

قضاييه نداريم، چراكه سه نوع حاكميت در كشور نداريم. 
روحاني با اشاره به اينكه امروز با شرايطي كه در كشور 
وجود دارد و با وجود بدخواهاني كه در برابر ملت قرار دارند 
باي��د وحدت، همدلي، يكپارچگ��ي و همنوايي ما بيش از 
هميشه باشد، تاكيد كرد: هرگاه ملت ايران پيروزي بزرگي 
را در سطح منطقه و جهان به دست آورد، دشمنان به دليل 
قدرتمند بودن و تاثيرگذار ب��ودن ملت ايران، در برابر اين 

ملت بزرگ قرار گرفتند. 
رييس جمهوري با اش��اره بر اينكه ملت ايران در طول 
سال هاي متمادي، فراز و نشيب هاي فراواني را تحمل و در 
برابر فشار دشمنان ايستادگي كرده است، گفت: دشمنان 

مي خواستند كاري كنند كه ما قبول كنيم كه نبايد فرآيند 
هس��ته يي صلح آميز و تحقيقات هسته يي داشته باشيم و 
به يك بيان ديگر مي خواس��تند بگويند، پرونده هسته يي 
اي��ران، پرونده يي علمي، تكنولوژي و اقتصادي نبوده، بلكه 
يك پرونده امنيتي اس��ت و در طول اين س��ال ها امريكا و 
همه حاميان او مي خواستند بگويند، پرونده هسته يي ايران 
امنيت��ي بوده و ادامه اين راه براي اي��ران از ديدگاه قوانين 

بين المللي نامشروع است. 
روحان��ي تاكيد كرد: امريكايي ها ب��ه دنبال امنيت زايي 
براي پرونده ما و مشروعيت زدايي از پرونده هسته يي ايران 
بودن��د، اما ملت، رهبري و مس��ووالن كش��ور در برابر اين 
توطئه بزرگ نيز پيروز ش��دند و م��ا در دنيا اين موضوع را 
به كرسي نشانديم كه پرونده هسته يي ايران امنيتي نيست 
و هيچ گاه صلح و امنيت را تهديد نمي كند و هرگز جايگاه 
ايران در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار ندارد. 

روحاني با بيان اينكه عالوه بر اينكه از پرونده هسته يي، 
امنيت زداي��ي كرديم و آن را از فصل 7 خارج كرده و ثابت 
نموديم غني سازي حق قانوني ايران است؛ بايد تحريم هاي 
ظالمانه يي كه بر ما تحميل كردند نيز برداش��ته مي ش��د، 
اظهار داش��ت: ما توانس��تيم رفع تحريم ها را نيز به كرسي 
بنشانيم و براس��اس قطعنامه 2231 اين تحريم ها مشروع 
نيس��ت و آنچ��ه امروز در براب��ر ما ق��رار دارد، تحريم هاي 
يكجانبه امريكاست كه مي خواهد آنها را فراسرزميني كند. 

وظيفه سنگين دستگاه قضا
رييس جمه��ور در ادامه ب��ا طرح اين س��وال كه حال 
بايد ببينيم، امريكا در ش��رايط جدي��د در برابر ملت ايران 
چه مي كند، گفت: امروز در قواي مختلف نظام مسووليت 
س��نگيني برعهده ماس��ت، چراكه امريكايي ها يا دشمنان 
ديگر اين نظام، در وهله اول روي در هم شكستن اعتماد و 

اميد مردم سرمايه گذاري كرده اند. 
روحان��ي اضافه كرد: اگر اميد و اعتم��اد در مردم زنده 
بماند، هر مش��كلي قابل حل و فصل است، اما اگر آينده را 
س��ياه ببينيم و با سياه نمايي بخواهيم پيش برويم، معلوم 
نيس��ت چه خواهد ش��د. يكي از توطئه هاي دشمن براي 
ضربه زدن به اميد مردم به آينده و اعتماد آنها به نظام، اين 

اس��ت كه به اذهان عمومي القا كنند قضات در ايران تحت 
تاثير پول، جناح، حزب، مذهب يا قوميت هستند و مستقل 
نيستند و لذا بسيار مهم است كه در اين زمينه ها بهانه يي 

به دست دشمن ندهيم. 
رييس جمهور اظهار داش��ت: امروز اگ��ر مي خواهيم 
اعتم��اد بين مردم و نظام افزايش يابد، يكي از موثرترين 
و برجس��ته ترين دس��تگاه ها و افراد در اي��ن زمينه قوه 
قضاييه، قضات ش��ريف و پرتالش و مس��ووالن ش��ريف 
قضايي هستند. شايد استثناهايي وجود داشته باشد، اما 
نبايد اي��ن تخلفات موردي به همه قوه قضاييه تس��ري 
ياب��د، چراك��ه اگر اعتماد ب��ه قوه قضايي��ه از بين برود، 
اعتم��اد م��ردم به نظام و قواي ديگر ني��ز در هم خواهد 
شكس��ت. روحاني با بيان اينكه چ��را امروز بعضي مردم 
نس��بت به آين��ده نگراني دارند و نااميد هس��تند، گفت: 
آيا جنس در بازار كم ش��ده اس��ت؟ آيا درآمدهاي ارزي 
و ريالي ما كم ش��ده است؟ درآمد امسال ما در سه ماهه 
نخست نسبت به مدت مشابه پارسال 50درصد افزايش 
يافت��ه و در براب��ر آن مخارج ما تنه��ا 44درصد افزايش 
يافت��ه و مجموع درآمد ارزي كه امس��ال به خزانه واريز 
شده بيش��تر از سال گذشته است. ما امسال مشكل آب 
داريم كه براي آن هم هزار ميليارد تومان براي تامين آب 
روس��تاها و شهرهاي كم آب اختصاص داديم، اما مشكل 
كمبود ارز نداري��م. رييس جمهور ادامه داد: هيچ كمبود 
ملم��وس فيزيكي در زمينه كااله��ا يا ارز و ريال نداريم، 
پس چرا نگراني وجود دارد؟ اين همان چيزي اس��ت كه 
اقتصاددانان آن را انتظ��ارات تورمي توصيف مي كنند و 
بنده به زبان س��اده تر آن را سياه نمايي آينده و ترساندن 
و نگ��ران ك��ردن مردم حتي بيش از واقعيت نس��بت به 
آينده مي نامم. روحاني اظهار داش��ت: متاسفانه عده يي 
افراد ناآگاه نيز همراه دش��من شده و چند درصد نگراني 
جزي��ي را به يك نگراني كل��ي و گاه حتي 100درصدي 
تبديل مي كنند. امروز در خدمت ش��ما مسووالن شريف 
ق��وه قضاييه و ملت بزرگ ايران مي گويم كه مردم تحت 
هيچ ش��رايطي ب��راي تامين نيازمندي ه��اي ضروري و 

روزمره خود مشكل نخواهند داشت. 
ادامه در صفحه 2
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رييس جمهوري در همايش قوه قضاييه مطرح كرد

بازخواني نقش قوه قضاييه در مقابله با گراني ها

افخمي: 143 طرح صنعتي با تامين مالي بانك صنعت و معدن در كشور در حال اجراست

رنا
: اي

س
عك

»طي پنج برنامه  توس��عه يي ت��الش بر آن بود 
كه ايران مس��ير صنعتي ش��دن از مجراي حركت 
از صنايع منبع پايه به صنايع ساخت-محور را طي 
نماي��د. حال آنكه در عمل كش��ور از يك س��اختار 
منبع پايه )متكي به بخش كش��اورزي مانند صنايع 
غذايي و نساجي( در برنامه اول توسعه به سوي اتكا 
ب��ر گونه ديگري از منبع پايه بودن )متكي بر ذخاير 
هيدروكربوري و معدني ش��امل صنايع شيميايي، 
پااليشگاهي و فلزي( تا برنامه پنجم توسعه حركت 
نمود.« اين پاراگراف خالصه پژوهش ارزش��مندي 
است كه در سمينار روز گذشته كميسيون صنعت و 

معدن اتاق تهران ارائه شد ...

جلس��ه اخي��ر وزي��ر ام��ور خارجه ب��ا هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني ايران يك بحث جدي را 
مطرح كرد. محمدجواد ظريف با توجه به شرايط 
سياس��ي اروپا همچنين ساختار اقتصاد ايران اين 
نكته را گوشزد مي كرد كه روابط خارجي ايران به 
ويژه با طرف هاي اروپايي بايد از مسير ارتباط ميان 
SMEها يا بنگاه هاي كوچك و متوس��ط مقياس 
باش��د. اين نكت��ه پيش از اين نيز بارها از س��وي 
كارشناس��ان اقتصادي مطرح شده بود كه تعداد 
زياد بنگاه هاي كوچك و متوسط و اين مساله كه 
اكثري��ت بخش خصوصي ايران در زمره SMEها 
قرار مي گيرند، باعث ش��ده كه توس��عه SME ها 
يكي از راه هاي اساس��ي توس��عه اقتصادي ايران 

باشد ...

   وضعيت نامساعد صنعت
و ديالوگ »اقتصاد« و »سياست«

 سياست تقويت SMEها 
نياز به ثبات دارد

سخن نخست

گزارش
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نفت و انرژي
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 27 درصد شهرنشينان
گرفتار شديدترين تنش آبي 

رض��ا اردكانيان، وزي��ر نيرو صب��ح ديروز در 
نشست خبري سخنگوي دولت كه با حضور وي 
و وزي��ر اقتصاد برگزار ش��د، تصويري از وضعيت 
مناب��ع آب در قي��اس با جمعيت در اي��ران ارائه 
 و تصري��ح كرد ك��ه 17ميليون نف��ر از جمعيت

62 ميلي��ون نف��ري ش��هري اي��ران در معرض 
ش��ديدترين ن��وع تنش آبي ق��رار دارن��د. او در 
اين نشس��ت خب��ري از 4برنامه دول��ت با ارزش 
1000ميليارد تومان براي اجراي 1195پروژه در 
جهت كاهش اين تنش س��خن گفت. همچنين 
اردكانيان به مشكالت آب كرمانشاه و خوزستان 
به  خصوص در خرمش��هر و آب��ادان كه به  خاطر 
شرايط مد آب و ورود آب شور از دريا ايجاد شده 
نيز اش��اره داش��ت و وعده داد كه اين مشكل تا 
نيمه تير ماه حل مي شود. وزير نيرو همچنين در 
اين نشس��ت خبري گفته است كه اگر عزم ملي 
و جمعي داشته باش��يم با تشكيل كارگروه ملي 

سازگاري با كم آبي مي پذيريم ...

 حسين حقگو   

 مديرعامل بانك صنعت و معدن با بيان اينكه 143 
طرح با تامين مالي 37 هزار ميليارد توماني اين بانك 
در حال اجراست، گفت: اين طرح ها مي تواند براي بيش 

از 30 هزار نفر شغل مستقيم ايجاد كند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، 
وي كه در جلس��ه كارگروه اش��تغال و سرمايه گذاري 
استان همدان سخن مي گفت افزود: نگاه به بخش بازار 
داخلي و ظرفيت داخلي نگاهي كاماًل محدود اس��ت و 
توليدكننده بايد عالوه بر بازار داخلي براي توليد انبوه و 

ايجاد بازار بين الملل به بازار خارج نيز نگاه كند. 
وي ادامه داد: جنس��ي كه در بازار بين الملل توسط 
يك توليدكننده داخلي فروخته مي ش��ود، از كيفيت، 

نوآوري، قيمت رقابتي، زمان تحويل به موقع، خدمات 
پس از ف��روش، خدمات قبل از ف��روش و... بايد مورد 

توجه ويژه قرار گيرد. 
افخمي ب��ه ص��ادرات خارجي كش��ورهاي ژاپن و 
س��نگاپور به ترتي��ب ب��ه ارزش 400 و 373 ميليارد 
دالر اش��اره كرد و افزود: كش��ور ما با دارا بودن ذخاير 
معادن، نفت، گاز و... در حدود 90 ميليارد دالر صادرات 
خارجي داش��ته كه نش��ان مي دهد بايد ديدگاه و نگاه 

همه ما در بخش اقتصادي تغيير كند. 
وي با تاكيد بر اينكه نبايد از رقابت در بازار بين الملل 
و در بخش صادرات و توليد ترس��يد خاطرنشان كرد: 
در 30 سال قبل بانك هاي كشور چين جزو بانك هاي 

تراز اول دنيا نبودند اما امروز با تغيير نگرش، پنج بانك 
چيني جزو بانك هاي تراز اول دنيا هستند. 

مديرعامل بانك صنعت و معدن بيان داشت: امكان 
مطرح ش��دن بخش هاي صنعت، تولي��د و بانك هاي 
كشور در بازارهاي بين الملل وجود دارد و بايد در كشور 
ما نگاه ها در اين حوزه ها تغيير كند چراكه كشورهايي 
همچ��ون چين و ژاپن از بازار بين المللي كس��ب و كار 

نترسيدند. 
وي اف��زود: بانك صنعت و معدن افتخار دارد كه با 
ايجاد و تامين تسهيالت 3.2 ميليارد دالري تا دو سال 
آينده 8 ميليون تن به توليد فوالد كشور اضافه مي كند. 
افخمي در خصوص ديگ��ر اقدامات بانك صنعت و 

معدن پرداخت و گفت: در حوزه راه آهن توسعه مسير 
سريع السير تهران - اصفهان با 1.8 ميليارد دالر و مسير 
تهران- مشهد با تسهيالت 1.7 ميليارد دالري توسط 

بانك صنعت و معدن عملياتي شده است. 
وي تصري��ح كرد: اعتماد و س��رمايه اصلي بانك ها 
اعتمادسازي اس��ت و بانك ها با پرداخت تسهيالت به 
توليدكنندگان مي توانند با ايجاد هر شغل، امنيت را در 

كشور افزايش دهند. 
مديرعامل بانك صنعت و معدن در پايان خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر بانك صنعت و معدن 143 طرح در 
ح��ال اجرا دارد كه مي تواند براي بيش از 30 هزار نفر 

شغل مستقيم ايجاد كند. 



 تبريك مقام معظ�م رهبري به تيم ملي 
فوتبال؛س�ايت وزارت ورزش| دفت��ر مق��ام 
معظ��م رهب��ري در تماس با وزي��ر ورزش پيام 
رهب��ر معظ��م انقالب را ب��ه تيم مل��ي فوتبال 
ابالغ كرد. در پي درخش��ش تي��م ملي فوتبال 
كش��ورمان در بازي ش��ب گذش��ته مقابل تيم 
ملي فوتبال پرتغال، دفت��ر مقام معظم رهبري 
در تماس با مس��عود س��لطاني فر وزير ورزش و 
جوانان در روسيه، پيام رهبر معظم انقالب را به 
ملي پوش��ان فوتبال ايران ابالغ كرد. متن پيام 
به اين ش��رح اس��ت: »به تيم ملي ايران بگوييد 
شما پيروز و سرافراز برگشتيد. آفرين. ان شاءاهلل 

موفق باشيد.«
 هالك�ت 3 تروريس�ت در هن�گ مرزي 
ميرجاوه؛س�پاه نيوز|  ق��رارگاه قدس نيروي 
زميني س��پاه اعالم ك��رد: در درگيري نيروهاي 
هنگ مرزي ميرجاوه و نيروهاي بسيج در نقطه 
صفر مرزي با اش��رار مسلح، س��ه تروريست به 
هالكت رس��يدند. روابط عمومي قرارگاه قدس 
ني��روي زمين��ي س��پاه در اطالعيه ي��ي اعالم 
كرد: بامداد امروز يك تيم تروريس��تي وابس��ته 
ب��ه گروهك ه��اي تكفي��ري از منطق��ه تهالب 
)tahlab( ميرج��اوه )مي��ل ۹۶( قصد نفوذ به 
عمق خ��اك ايران و انجام اعم��ال خرابكارانه و 
تروريستي را داشتند كه با هوشياري رزمندگان 
مس��تقر در منطقه هنگ مرزي ميرجاوه، ناكام 
ماند. در اين اطالعيه امده اس��ت: در درگيري و 
تبادل آتش بين رزمندگان قرارگاه قدس نيروي 
زميني س��پاه و تروريس��ت ها، س��ه تروريست 
تكفي��ري به هالكت رس��يده و تعدادي زخمي 
ش��دند و مابقي آنان نيز به عمق خاك كش��ور 
پاكس��تان ف��رار كردن��د. در اي��ن درگيري دو 
بسيجي اهل سنت و بومي منطقه و يك پاسدار 
از قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه به شهادت 

رسيدند. 
 طرح س�وال چه�ارم از رييس جمهور در 
كميس�يون اقتصادي؛ايلنا|  معاون پارلماني 
رييس جمه��ور از طرح ش��دن س��وال چهارم از 
رييس جمهور خبر داد و تاكيد كرد: اينكه دولت 
بخواه��د از ۳۰ نماينده مجلس ش��كايت كند، 
چنين چيزي مطرح نيس��ت. حسينعلي اميري 
در پاس��خ به اين س��وال كه آيا سوال جديدي 
از رييس جمهور درخصوص گراني ها در مجلس 
مطرح شده اس��ت؟ گفت: در هفته هاي گذشته 
سه س��وال از رييس جمهور مطرح شده بود كه 
هر سه س��وال هم اكنون حل شده است. سوال 
چهارمي هم به كميس��يون اقتصادي داده شده 
اس��ت. وي ادامه داد: ما در ح��ال تدارك براي 
پاس��خگويي و حل مساله هس��تيم و اميدواريم 

آنچه پيش مي آيد به نفع نظام و كشور باشد. 
 دي�دار ظري�ف با دبي�ر ش�وراي امنيت 
ازبكستان؛س�خنگو| محمدج��واد ظريف در 
دي��دار ويكتور محمود اف دبير ش��وراي امنيت 
ملي ازبكس��تان گف��ت: توس��عه همكاري هاي 
تهران-تاش��كند را به س��ود منافع و مصالح دو 
ملت و در جهت تقويت همكاري هاي منطقه يي 
و تامين صلح، ثبات و امنيت در منطقه مي دانيم. 
وزير امور خارجه كمك به روند تقويت امنيت و 
ثبات و همكاري هاي اقتصادي در حوزه ترانزيت 
در افغانس��تان را ازجمله اهداف دو كش��ور در 
جهت تقوي��ت همكاري ه��اي منطقه يي عنوان 
كرد و افزود: جمهوري اس��المي ايران خواهان 

منطقه يي قوي براساس همكاري است. 
 امريكا دش�من مش�ترك اي�ران و عراق 
اس�ت؛ايرنا| علي اكب��ر واليتي معتقد اس��ت 
امريكا، دش��من مش��ترك ملت اي��ران و عراق 
اس��ت. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اين 
را در ديدار با هياتي از انديشمندان كشور عراق 
در ته��ران گف��ت و افزود: نخس��تين عاملي كه 
باعث مي ش��ود جمهوري اسالمي ايران و عراق 
سياس��ت هاي مشترك داشته باش��ند همسايه 
ب��ودن دو كش��ور و ه��زار و 2۰۰ كيلومتر مرز 
مش��ترك اس��ت. واليتي همچنين اش��تراكات 
مذهبي-فرهنگي بين مردم دو كشور را به عنوان 
عامل دوم در توس��عه روابط دو كشور بيان كرد 
و افزود: ايران و عراق كش��ورهاي دموكرات و از 
جمله كشورهاي اس��المي هستند كه حكومت 
آنها داراي مردم س��االري واقعي بوده و بر آراي 

مردم استوار است. 
 بررسي الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو 
در مجمع تش�خيص؛برنا| هيات عالي نظارت 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام، انطباق اليحه 
پيوستن جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون 
س��ازمان مل��ل متحد ب��راي مبارزه ب��ا جرايم 
س��ازمان يافته فراملي )پالرمو( با سياس��ت هاي 
كلي نظام را بررس��ي كرد. در اين جلسه كه به 
رياست محس��ن رضايي دبير مجمع و با حضور 
مسعود كرباس��يان وزير امور اقتصادي و دارايي 
و لعيا جنيدي مع��اون حقوقي رييس جمهوري 
برگزار ش��د پس از ارائه گزارش هايي از س��وي 
كميس��يون هاي نظارت و سياس��ي دفاعي اين 
مجم��ع و ارائه ديدگاه هاي اعض��ا و نمايندگان 
دولت، ادامه بررسي ها به جلسه آتي هيات عالي 

موكول شد. 
 جامع�ه جهان�ي عربس�تان را ب�ه دليل 
جناي�ت در يمن بازخواس�ت كند؛ايس�نا| 
غالمعلي خوشرو نماينده دايم جمهوري اسالمي 
ايران در سازمان ملل متحد در نشست عمومي 
ش��وراي امنيت به تح��والت يمن و خطر جدي 
آن بر امنيت منطقه و جهان اشاره كرد و گفت: 
تجاوز ائتالف عربي به رهبري عربستان سعودي 
به يمن، محاصره كامل يمن و ممانعت از ارسال 
كمك هاي بشردوستانه براي مردم يمن از سوي 
اين ائتالف نمونه آشكار جنايت جنگي است كه 
صل��ح و امنيت را با تهديد مواجه كرده اس��ت. 
او اظه��ار كرد: جامعه جهاني و ش��وراي امنيت 
بايد عربستان س��عودي را به دليل اين جنايت ها 
م��ورد بازخواس��ت و مواخذه ق��رار دهد و براي 
پاي��ان دادن به اين تجاوز نظام��ي اقدام جدي 

به عمل آورد. 

روي موج خبر

سخنگوي دولت در نشست خبري مطرح كرد

استفادهازالگويفوتبالبرايمقابلهباگرانيها

بازخواني نقش قوه قضاييه در مقابله با گراني ها
ادامه از صفحه اول:

 معرفي ملتهب كنندگان بازار توسط نيروي 
انتظامي

آيت اهلل صادق آملي الريجاني نيز در اين همايش 
با اش��اره به وضعيت كنوني كشور گفت: نكته اول 
مربوط اس��ت به وضعيت اي��ران در منطقه و بيان 
توانمندي هاي��ي ك��ه داري��م؛  اقتدار ب��االي نظام 
جمهوري اسالمي در منطقه، توانمندي هاي نظامي 
و منابع انس��اني بس��يار گرانبها، استعدادهايي كه 
در كش��ور وجود دارد، بصيرت مردم كه در صحنه 
حضور دارند،  منابع غني نفت و گاز در كشور همه 
از جهات اقتدار به آينده اس��ت و اينكه اين نظام با 
داش��تن اين امكانات امكان مقابله با سلطه جهاني 

را دارد. 
رييس قوه قضاييه افزود: نكته ديگر اين است كه 
دشمن تالش دارد، اين توانمندي ها را از بين ببرد و 
ايران هراسي شديدي را در سطح منطقه دنبال كند 
در حالي كه ايران بلند گفته اقتدار ما دفاعي است 
اما دش��منان و سلطه جهاني در مقام ايران هراسي 
به همه دنيا و در منطقه براي چاپيدن كش��ورهاي 

منطقه است. 
او اف��زود: غربي ها پ��روژه ايران هراس��ي را جلو 
برده اند تا بتوانند به منافع كشورهاي منطقه دست 
پيدا كنند و از آنها مانند گاو ش��يرده شيرش��ان را 

بدوشند. 
آملي الريجاني با اش��اره به قصاص متهم حادثه 
پاس��داران گفت: همين چند روز اخير نس��بت به 
اجراي حكم قصاص ف��ردي كه اقدامش داعش وار 

بود ديديد چ��ه حرف هايي زدند، آن هم قاتلي كه 
در منظر عمومي جامع��ه چندين جوان بي گناه را 

كشت. 
او افزود: امروز مسائل اقتصادي و معيشتي مردم 
مساله مهمي است و مساله اول كشور است و بايد 
بدانيم كه دشمن امروز در فكر حمله نظامي نيست 
بلكه قصد رخنه از همين طريق يعني فشار آوردن بر 
معيشت مردم را دارد و مي خواهد وضعيت اقتصادي 
ما را بر هم بريزد. لذا همه مس��ووالن نظام بايد به 
اين موضوع فكر كنند و حواسشان به بهبود وضعيت 
اقتصادي كشور اعم از توليد و وضعيت كسب و كار 

باشد و قوه قضاييه هم نقش اساسي دارد.  
آملي الريجاني تاكيد كرد: دشمن تالش مي كند 
با جنگ رواني باعث بر هم ريختن اقتصاد كشورمان 
ش��ود و مي خواهد وضع كشور را به  هم بريزد. شما 
تالطمات اين چند روز را در بازار خودرو، مس��كن 

و ارز ديديد. 

 واكنش به حوادث بازار تهران
ريي��س قوه قضاييه با اش��اره به ح��وادث روز 
گذشته در بازار تهران گفت: روز گذشته و روزهاي 
قبل تر ديديد كه عده يي قصد آش��وب داش��تند و 
مي خواس��تند بازار تهران را به تعطيلي بكش��انند 
كه با تالش نيروي انتظامي اين امر محقق نش��د. 
هر چند افزايش نقدينگي بي تاثير نبوده است اما 
عده يي با س��رمايه هاي كالنشان قصد بر هم زدن 
ثبات اقتصادي را دارند. اين افراد با ريختن پولشان 
در بازار و جمع كردن دالر و سكه مي خواهند بازار 

را ملتهب كنند و نيروه��اي اطالعاتي بايد تالش 
كنند اين افراد را شناس��ايي كنن��د. اين اقدامات 
خيانت به مردم و نظام اس��ت و ما به هيچ عنوان 
كوتاه نمي آييم و ب��ا اين افراد برخورد مي كنيم و 
هش��دار مي دهيم كه اين كار به عنوان اخالل در 
نظام اقتصادي كشور مجازات سنگيني دارد و اگر 
مصداق افس��اد في االرض باشد طبق قانون اعدام 
برايش��ان در نظر مي گيريم و هي��چ كوتاهي هم 
در اين زمينه نخواهيم داش��ت. او افزود: نيروهاي 
امنيتي موظفند در اسرع وقت اينها را معرفي كنند 
تا قوه قضاييه هم به طور جد با آنها برخورد كند و 
آنها نمي توانند در آينده بگويند ما خبر نداش��تيم 
و نمي دانس��تيم. به دولتي ه��ا و غيردولتي ها و به 
همه هش��دار مي دهيم كه حواسشان جمع باشد، 
زيرا دس��تگاه قضايي حتما با مقص��ران و آنها كه 
دخي��ل بوده اند، برخورد جدي خواهد كرد و اينها 
نمي توانن��د در آينده بگوين��د كه ما قصدمان اين 
نب��ود كه اخالل كنيم. امروز همه مي دانند كه هر 
اقدامي كه به ضرر مردم تمام شود، قطعا ما با آنها 

برخورد جدي مي كنيم. 
آملي الريجاني با بيان اينكه افساد في االرض در 
قانون تبيين شده است و هر كس به طور گسترده 
مرتكب جنايت و اخالل در نظام اقتصادي كش��ور 
شود، مشمول آن مي شود و آنها حق ندارند فردا كه 
مورد تعقيب قرار گرفتند، بگويند ما نمي دانستيم 
كارمان اخالل در نظام اقتصادي كشور است، گفت: 
ما حتما با آنهايي كه يك شبه بازار ارز و سكه را باال 

و پايين مي كنند، برخورد مي شود. 

گروه ايران|
گراني ه��اي دامن��ه دار اخير كه اف��كار عمومي 
ايرانيان را نسبت به آينده نگران كرده، روز گذشته 
س��ايه سنگين خود را بر نشست خبري سخنگوي 
دول��ت نيز افكنده بود؛ زماني كه در اكثريت قريب 
به اتفاق پرس��ش ها ردپاي گراني ه��اي اخير پيدا 
ب��ود و نمايندگان رس��انه هاي گروه��ي هر كدام 
پرس��ش هاي خود را براس��اس اين س��وژه تنظيم 
كرده بودن��د تا حداقل با آگاهي از اس��تدالل هاي 
چهره ه��اي اقتص��ادي كابينه م��ردم را در جريان 
آخرين برنامه ها و راهبردهاي دولت براي مقابله با 
گراني ها قرار دهند. س��وژه يي كه همراه با موفقيت 
تي��م مل��ي فوتبال كش��ورمان در ارائ��ه بازي هاي 
غرورآفرين در جام جهاني تلفيق شد تا سخنگوي 
دولت از ضرورت استفاده از الگوي مشاركت فوتبالي 
براي حل مش��كالت اقتصادي سخن بگويد. اينكه 
همانطور كه براي توفيق فوتبالي به تخصص، ثبات 
و مش��اركت گس��ترده عمومي احتياج است براي 
مقابله با گراني ه��ا هم به تخصص، ثبات مديريتي 

و مشاركت عمومي نيازمنديم. 
اما نشست خبري سخنگوي دولت اين هفته با 
حضور دو ميهمان ويژه برگزار شد؛ وزراي اقتصاد و 
نيرو كه وزارتخانه هاي تحت امرش��ان اين روزها با 
ابهامات و پرس��ش هاي فراواني روبه رو شده؛ ديروز 
راهي ساختمان كوثر نهاد رياست جمهوري شدند 
تا در جمع خبرنگاران حوزه سياسي به پرسش هاي 
آنان پاس��خ دهند؛ كرباسيان كه همزمان با حضور 
در جم��ع خبرن��گاران خب��ر اس��تيضاحش روي 
خروج��ي خبرگزاري ه��ا قرار گرفته ب��ود؛ به هيچ 
عنوان نش��انه يي از نگراني را در چهره نداش��ت؛ با 
خبرنگاران ش��وخي مي كرد و از شيوه صدا و سيما 
در انتشار صحبت هايش گاليگي مي كرد، مي گفت 
كه صدا و س��يما بعد از وقوع نخستين نشانه هاي 
گران��ي صحبت هايش را گزينش��ي پخش كرده و 
همين پخش گزينش��ي اظهاراتش باعث شده كه 
مردم متوج��ه ديدگاه هاي وزير اقتصاد درخصوص 

گراني ها نشوند. 
نوبخت اما با بازخواني احس��اس مردم نس��بت 
ب��ه تيم ملي فوتبال؛ اقتصاد را صحنه نبرد ديگري 
دانست كه همگي بايد روي آن اشتراك نظر داشته 
باشيم. نوبخت دستيابي به شرايط بهتر اقتصادي را 

در گرو مشاركت بيشتر مردم در اقتصاد دانست. 

 استفاده از مشاركت عمومي براي حل 
مشكالت

سخنگوي دولت با اشاره به بازي شب گذشته 
تيم ملي در مقابل پرتغال گفت: از يك منظر اين 
مسابقات را فرصت ارزيابي نمادهاي ملت ايرانيان 
مي دانيم و نخستين نمادي كه در اين رخداد قابل 
ارزيابي بود، موضوع عرق ملي تيم كشورمان بود. 
ب��ازي تيمي كه ايرانيان ارائه دادند از نظر اهميت 
ملي قابل تقدير و حتي با اندكي تس��امح ش��ايد 
بتوان گفت قابل تقديس بود. بايد از مجموعه تيم 

قدرداني كرد. 
نوبخت گفت: نماد ديگ��ري كه در اين عرصه 
قابل ارزياب��ي بود، حمايت ملي ب��ود كه ايرانيان 
داخ��ل و خارج از مرزها حماي��ت قابل توجهي از 

تيم خود داشتند بايد از آن تشكر كرد. 
وي خاطرنش��ان كرد: اگرچه به مرحله بعد راه 
نيافتيم ولي نشان داديم در يك بازي هوشمندانه 
توانس��تيم بهترين تيم آفريقايي را جا بگذاريم و 
همه مي توانن��د بگويند، انتظار ب��رد ايران وجود 

داشت و اين سربلندي ملي براي ايرانيان بود. 
 س��خنگوي دولت تصريح كرد: دولت درحال 
تقويت پ��ول ملي اس��ت ولي هي��چ كاري بدون 

حمايت ملت پيش نخواهد رفت. 
محمدباق��ر نوبخ��ت در نشس��ت خب��ري ب��ا 
خبرن��گاران كه با حضور وزي��ران امور اقتصادي و 
دارايي و نيرو برگزار ش��د، گف��ت: انتظار از دولت 
بحق است و بايد سياست ها و اقدامات در راستاي 
تقويت پ��ول ملي باش��د ولي هي��چ كاري بدون 

حمايت ملت پيش نخواهد رفت. 
او ب��ا بيان اينكه يكي از نماد هاي ملي ما، پول 
ملي است، افزود: پول ملي همانند اعتبار ملي كه 
تيم فوتبال براي كشور داشت، قابل اهميت است 
چراكه ق��درت خريد ايرانيان و ق��درت رقابت در 

عرصه هاي جهاني به پول ملي وابسته است. 
س��خنگوي دولت با اش��اره به اينك��ه روزهاي 
خوبي براي پول ملي نمي گذرد، اظهار كرد: دولت 
تالش خ��ود را در جهت تقويت پ��ول ملي انجام 
مي ده��د و از س��ال ۹2 براي تقوي��ت پول ملي، 
فرزن��دان ملت در مذاكرات فش��رده بحث كردند 
و در نهاي��ت ب��راي مقابله با تحري��م و اتهام ملي 
كه عليه ما ب��ود از آژانس تاييديه گرفتند كه آن 

اتهام ها صحيح نبوده است. 

 عرضه و تقاضا طبيعي است 
نوبخت خاطرنش��ان كرد: م��ا در توازن عرضه و 
تقاضا مشكلي نداريم و در ۳ماهه اول امسال از نظر 
ريالي 5۹.8 درصد درآمدها نس��بت به ۳ماهه سال 
قبل بهتر ش��ده و 74درصد درآمد ناشي از فروش 
نفت افزايش داش��ته اس��ت. در زمينه پرداختي به 
عمراني ها نيز در ۳ماهه اول امسال 22هزار و 8۳۰ 
ميليارد تومان پرداخت ش��ده كه نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل يك هزار و 1۰۰درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. دولت براي تقويت پول ملي برنامه 
دارد و به همين منظور ش��نبه هفته آينده سومين 
جلسه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي۳ قوه بر 
گزار خواهد ش��د و دول��ت برنامه هاي خود را براي 
بدبينانه ترين ش��رايط تا س��ال 1۳۹۹ ارائه خواهد 
كرد. نوبخ��ت با انتقاد از اينك��ه عده يي مي گويند 
دولت براي چنين ش��رايطي برنامه ندارد، تصريح 
كرد: اگر اط��الع ندارند، بگويند تا برنامه ها را براي 
آنها اعالم كنيم. بدانيد كه تيمي در امريكا نشسته 
و براي كس��اني كه با ما قطع رابطه مي كنند، تلفن 
مي زنند و تش��كر مي كنند. وي از ايرانيان داخل و 
خارج خواست كه اگر ارز يا طال در منزل دارند، وارد 
اقتصاد كنند و از پول ملي حمايت كنند چراكه اگر 
پول ملي تضعيف شود در چنين شرايطي آيا دولت 

مقصر است؟

 راهبردهاي اقتصادي كشور براي مقابله 
با گراني

مسعود كرباسيان نيز در حاشيه نشست خبري 
هفتگي سخنگوي دولت كه اردكانيان وزير نيرو نيز 
در آن حضور داشت، اعالم كرد: صادرات كشور در 
۳ماهه اول سال نسبت به سال گذشته 15.5درصد 
رشد و واردات هم 2.7درصد كاهش داشته است. 

وي با اشاره به خروج امريكا از برجام يادآورشد: 
هيچ كس در دنيا نمي داند كه امريكا به مذاكراتي 
ك��ه انجام داده متعهد مي ماند ي��ا نه، اما امريكا با 

شركت ها و بانك ها وارد مذاكره شده است. 
كرباس��يان افزود: در ۳ماهه اول امسال واردات 
11ميليارد دالر بود كه نس��بت به س��ال گذشته 
2.7درصد كاهش يافته و صادرات هم 11ميليارد و 

۶۰۰ ميليون دالر بوده است. 
وزير امور اقتصادي و دارايي با اش��اره به اينكه 
قطعات خودرو هم جزو واردات بوده اس��ت، گفت: 

توليد خودرو 7درصد افزايش داش��ت، وقتي توليد 
زياد شده اس��ت و واردات تغيير نكرده است و ارز 
م��ورد نياز با قيم��ت ۳8۰۰و 42۰۰توماني تامين 
شده  است، افزايش قيمت خودرو منطقي نيست. 

وزير اقتصاد در پاسخ به سوال »تعادل« در مورد 
افزايش قيمت كاالها و ضرورت مقابله با اين افزايش 
اظهار كرد: سياستي كه رييس جمهور ابالغ كرده، 
اين اس��ت كه كاالهاي اساسي با ارز 42۰۰تومان 
تامين ش��ود و پيش بيني ما از نوسان اين نرخ پنج 
درصد اس��ت، حتما اين ارز تامين مي شود و طبق 
آم��اري هم كه اعالم ش��د تاكنون اي��ن ارز تامين 
شده اس��ت. موبايل با ارز 42۰۰توماني وارد شده 
است و نسبت به ۳ماه اول سال گذشته واردات آن 
1۹4درصد رش��د داشته است اما يك كسي دنبال 
بهانه اس��ت ت��ا موبايل را با قيمت باالتر بفروش��د 
ك��ه ما اجازه اين كار را نمي دهيم. او خاطرنش��ان 
ك��رد: در م��ورد اتفاقي كه ديروز در ب��ازار رخ داد 
س��وال اين است كه چه مشكلي وجود داشت؟ ارز 
42۰۰توماني كه تامين ش��ده بود، ما بايد از ابزار 
نظارتي اس��تفاده كنيم و فض��اي رواني حاكم بر 
اقتصاد را كنترل كنيم، قيمت ها نبايد تغيير كند. 
ما از حاال براي رفع مشكالت ناشي از تحريم ها در 
حال برنامه ريزي هستيم. اقتصاد كوپني كه برخي 
مي گويند اكنون ضرورتي ندارد، اگر الزم اس��ت ما 

سياس��ت هاي كنترلي اعمال مي كنيم تا مشكلي 
پيش نيايد. اينجا مساله يي مطرح مي شود كه مثال 
خودرو سوزوكي گران مي شود اما سوال اين است 
كه چقدر خودرو سوزوكي در كشور توليد مي شود 
كه با گراني اين خودرو، س��اير خودروها هم گران 
مي ش��ود؟ آنچه در س��بد كاالي عامه مردم وجود 
دارد نبايد گران ش��ود زي��را دولت ارز آن را تامين 

مي كند. 
او در پاسخ به اين پرسش كه در بخش نظارت 
ب��ر قيمت ه��ا وزارت اقتصاد چ��ه برنامه يي دارد؟ 
اظهار كرد: م��ردم ابتدا بايد ببينند كه ارز در بازار 
تامي��ن مي ش��ود و كاالها فراه��م مي گردند يا نه، 
پس ما بايد در مرحل��ه اول تامين را انجام دهيم. 
م��ا وقتي مي گوييم كه ارز ب��ا قيمت 42۰۰تومان 
عرضه مي شود كاالها را هم با همين قيمت عرضه 
مي كنيم نه بيش��تر از آن اما برخ��ي در اين ميان 
زياده خواهي مي كنند و اي��ن موضوع بايد كنترل 
ش��ود كه كنترل آن تنها بر عهده دولت نيست. او 
افزود: ما اطالعات واردات كاال با دالر 42۰۰توماني 
را به تدريج روي س��ايتمان قرار مي دهيم اما فعال 
نمي خواهيم نامي از واردكنندگان بياوريم ولي اگر 
الزم باشد اين اسامي را هم اعالم مي كنيم تا مردم 
در جري��ان قرار گيرند مانند موضوعي كه روزهاي 

اخير درباره واردكنندگان موبايل رخ داد. 
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ايران2

چهرهها

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: 
رص��د اطالعاتي گروه هاي س��ودجو و 
قاچاقچيان ارز در دستور كار نهادهاي 
مس��وول قرار دارد و اج��ازه نخواهيم 
داد، مناف��ع نامش��روع آنها در بس��تر 
فضاس��ازي و القائات رس��انه يي و جو 
رواني تامين شود. به گزارش »تعادل« 
از دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت ملي، علي ش��مخاني ديروز در 
پنجمين همايش ساالنه مديران سازمان صدا و سيما گفت: روياي 
امريكا ب��راي تبديل كردن توافقنامه هس��ته يي به قلعه يي براي 
محدود سازي فعاليت هاي متعارف هسته يي و اعمال تحريم هاي 
ظالمانه عليه ايران هرگز تعبير نخواهد شد. او جنگ ادراكي را ابزار 
اعمال فش��ار نظام سلطه به جمهوري اسالمي ايران براي تسليم 
ش��دن در برابر فشارهاي اقتصادي و سياسي عنوان كرد و افزود: 
اقدام هوشمندانه و قابل تقدير رسانه ملي در برگزاري اين همايش 
و بررس��ي راهبردهاي فعال و مقابله يي در برابر اقدامات دش��من 
گامي تعيين  كننده در س��ازماندهي توانمندي هاي نرم كشور در 
برابر هجمه هاي جديد است. شمخاني افزود: در كنار تقويت نقش 
سنتي رسانه ملي بايد با تبديل شدن اين مجموعه به يك شبكه 

اجتماعي بزرگ و فراگير، موازنه معيوب فعلي تصحيح شود. 

 رصد قاچاقچيان ارز 
در دستور كار است

قائم مقام وزير امور خارجه ايران در 
ديدار با رييس جمهوري بوليوي نقض 
توافق هاي چندجانب��ه و بين المللي را 
بدعتي خطرناك در نظام بين الملل و 
تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي 
دانس��ت. به گ��زارش س��ايت وزارت 
خارج��ه، مرتضي س��رمدي در ديدار 
با اوو مورال��س آيما رييس جمهوري دولت چندمليتي بوليوي با 
تاكيد بر بين المللي بودن توافق هس��ته يي، مقابله جامعه جهاني 
ب��ا سياس��ت يك جانبه گرايي امريكا را ضروري عن��وان كرد. وي 
همچنين ادامه همزمان برجام و تحريم ها را غيرممكن دانس��ت 
و گفت: اقدام قاطع كش��ورهاي جهان براي به شكست كشاندن 
اين سياست مخرب يك ضرورت است. قائم مقام وزير امور خارجه 
با تس��ليم پيام كتبي رييس جمهوري اسالمي ايران در خصوص 
خ��روج غيرقانوني امري��كا از برجام به رييس جمه��وري بوليوي 
از مواضع ش��جاعانه مورالس در قبال خ��روج امريكا از اين توافق 
قدردان��ي كرد. رييس جمهوري بوليوي ني��ز در اين ديدار با بيان 
اينكه داراي ديدگاه ها و مواضع مشتركي با رييس جمهوري ايران 
اس��ت از مبارزه ايران با س��لطه طلبي امريكا تمجيد و بر حمايت 

بوليوي از تهران در موضوعات سياسي و بين المللي تاكيد كرد.

 نقض توافق هاي بين المللي 
بدعتي خطرناك است

دادستان تهران با بيان اينكه شب 
گذشته تعداد زيادي ازعوامل آشوب در 
بازار شناسايي و دستگير شدند، گفت: 
اين متهمان همانند متهمان آشوب هاي 
دي و اسفند ماه )۹۶( تا انجام محاكمه 
آزاد نخواهند ش��د. به گزارش ايس��نا، 
عباس جعفري دولت آبادي در حاشيه 
همايش قوه قضاييه در جمع خبرنگاران در پاس��خ به اين سوال 
كه آيا در رابطه با اعتراضات روز گذش��ته تا اين لحظه بازداشتي 
داشتيد؟ گفت: قبال هم گفته ايم كه مسووالن نظام در برخورد با 
آش��وب ها و ناامني ها به هيچ عنوان كوتاه نمي آيند. برنامه جدي 
امريكايي ها در مورد ايران دامن زدن به ناامني هاست. ديروز تالش 
كردند با تهديد بازاري ها، درب مغازه ها را ببندند و در برخي نقاط 
ش��هر آش��وب ايجاد كنند و به برخي مغازه ها آسيب برسانند. او 
با بيان اينكه عوامل اين آش��وب ها ديش��ب شناس��ايي ش��دند، 
خاطرنش��ان كرد: تعداد زيادي از اين افراد دس��تگير و بازداشت 
ش��دند. محركان اصلي حادثه كه با برنامه  ريزي در نقاط مختلف 
تهران به تهديد بازاري ها اقدام كردند كه اگر بازار را نبنديد، فالن 
كار را انجام مي دهيم توس��ط پليس و دستگاه امنيتي شناسايي 

شدند و امروز تحويل دادستاني مي شوند. 

تعداد زيادي از عوامل آشوب در بازار 
بازداشت شدند

يك عضو فراكس��يون اميد مجلس 
گفت: مجلس، دولت و همه اركان نظام 
در بي ثبات��ي به وجود آمده مقصرند و 
بايد پاسخگو باشند. به گزارش ايسنا، 
بهرام پارس��ايي در جلسه روز گذشته 
مجل��س گف��ت: در زمينه ب��ازار ارز و 
كاهش ارزش پول ملي بايد بگويم كه 
كاهش حدود 1۰۰درصدي ارزش پول ملي كه تبعات آن كاهش 
قدرت خريد مردم و حقوق بگيران است، مشكالت جدي را ايجاد 
مي كند. بنده نه به عنوان نماينده مردم بلكه از سوي فراكسيون 
امي��د آقاي روحاني را دعوت مي كنم كه در صحن علني مجلس 
ب��ه مردم و نمايندگان توضيح دهند كه چ��ه اندازه اختيار دارند. 
آيا كس��اني هستند كه كارش��كني مي كنند و اگر كساني وجود 
دارند چه كساني هستند؟ يا بايد مسووليت وضع موجود را آقاي 
رييس جمهور بپذيرد يا اينكه اگر حقايقي وجود دارد بايد با مردم 
در ميان بگذارد. به مخالفان برجام كه همه كاس��ه و كوزه ها را بر 
س��ر دولت مي ش��كنند، يادآوري مي كنم تا زماني كه برجام بود 
ارزش سكه و ارزش ارز با ثبات بود. عهدشكنان برجام با خروج از 
برجام باعث ايجاد تورم شدند و شما نيز با همراهي كردن آنها و 

پارچه نويسي در صحن مجلس به افزايش قيمت ارز دامن زديد.

 مقصران بي ثباتي ارز
چه كساني هستند

رييس مجلس با اش��اره به وجود فقر تعامل 
رسانه يي در قوه قضاييه گفت: با وجود تالش هاي 
قضات و مس��ووالن اين قوه كار رسانه يي در آن 
مح��دود به برخي فرمايش��ات آي��ت اهلل آملي و 
آقاي اژه اي به عنوان س��خنگو ش��ده است. علي 
الريجاني در همايش سراس��ري ق��وه قضاييه با 
اش��اره به بار عظيمي كه ب��ر دوش قوه قضاييه 
وجود دارد، گفت: اين مس��ووليت كار رسانه يي 
مفصلي را نيازمند اس��ت البته همه آن به گفتار 
نيست و روي آن بايد كار رواني انجام شود تا هم 
مردم از تالش هاي شما مطلع شوند و هم جنبه 
بازدارندگي كار شما ارتقا پيدا كند. وي در ادامه 
صحبت هاي خود به محدوديت زماني اشاره كرد 
و به مزاح گف��ت: من فكر مي كنم آيت اهلل آملي 
از نظر زمان زورش��ان به رييس جمهور نرس��يد 
اما زورش��ان به من مي رس��د بنابراين ساعتم را 
اينجا گذاش��تم تا زياد صحب��ت نكنم. وي ادامه 
داد: مس��ووليت ديگر مهم ق��وه قضاييه، ايجاد 
امني��ت در ابعاد مختلف اقتص��ادي، اجتماعي و 
سياسي اس��ت يعني امنيت در حوزه اقتصاد به 
دس��ت شما ش��كل مي گيرد و ديگر قوا در كنار 
شما هستند يعني شما جلودار هستيد. الريجاني 
همچنين به اهميت موضوع پيش��گيري از جرم 
به عنوان مس��ووليت هاي قوه قضاييه اشاره كرد 
و گفت: البته پيش��گيري از جرم تنها مربوط به 
قوه قضاييه نيست اما قوه قضاييه محور آن است 
كه البته در اين زمينه اقدامات خوبي انجام داده 
اس��ت و شورايي با حضور ديگر دستگاه ها شكل 

گرفت��ه كه باي��د پركارتر باش��د. رييس مجلس 
شوراي اس��المي درباره اهميت توجه به مساله 
امنيت اقتصادي اظهار كرد: اگر كشور در شرايط 
عادي باش��د اين مس��اله به خ��ودي خود مهم 
اس��ت اما در شرايط فعلي بيش��تر اهميت دارد. 
كس��ي كه مي خواهد در كشور س��رمايه گذاري 
كند بايد احس��اس كند، قوه قضاييه پش��تيبان 
آن اس��ت مخصوصا ك��ه امروز عملي��ات رواني 
خاصي روي س��رمايه گذار و س��رمايه گذاري در 
كش��ور انجام مي ش��ود. ما نمونه هايي داشته ايم 
ك��ه وقتي مديركل دادگس��تري يك اس��تان از 
بخش ه��اي اقتصادي آن اس��تان حمايت كرده 
است، تغييرات مثبتي به وجود آمده و عكس آن 
وقتي مديري درك درس��تي از مساله ندارد، اثر 
معكوس گذاش��ته است. وي ادامه داد: متاسفانه 
امروز تالش مي ش��ود س��رمايه گذاران را فراري 
دهند و داللي باعث مي شود اين روند سير نزولي 
بيشتري پيدا كند. اين موضوع باعث مي شود از 
اقتص��اد ثروت زا نزول كنيم، اينها در ش��رايطي 
است كه بخش هاي اداري كم براي سرمايه گذار 
مانع تراش��ي نمي كنند. الريجاني ادامه داد: يك 
آم��ار بين المللي وجود دارد كه ميزان س��رعت 
ورود س��رمايه  و س��رمايه گذاري در كش��ورها را 
نش��ان مي دهد و ايران در بين 18۰كشور رتبه 
14۰ را دارد. اي��ن يعني ما نتوانس��تيم مقررات 
كشور را به شكلي تنظيم كنيم كه با سرعت كار 
سرمايه گذار انجام ش��ود، اين اشكال امور اداري 

كشور است. 

توصيههايمهم»عليالريجاني«به»آمليالريجاني«
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3 كالن
كشف ۲ محموله قاچاق انسان 

توسط ماموران گمرك
تعادل| ماموران گمرك موفق به كش��ف دو محموله 
جديد قاچاق انس��ان شدند. اين دو محموله صد و دومين 
و صد و س��ومين مورد كش��ف قاچاق انس��ان است كه با 
هوش��ياري ماموران گمرك و با اس��تفاده از دستگاه هاي 
كنترلي پيشرفته كشف و ضبط مي شود. بنابر اين گزارش، 
ماموران گم��رك بازرگان با رصد ي��ك كاميون خروجي 
موفق به كش��ف يك مورد قاچاق انس��ان شدند. ماموران 
اين گمرك پس از بررس��ي م��دارك كاميون كه بدون بار 
درحال ورود به كشور بود و با بررسي آن به وسيله دستگاه 
ايكس متوجه حضور يك نفر در داخل كاميون شدند. اين 
ماموران پس از بازرس��ي كاميون موفق به كشف يك نفر 
تبعه ايراني شدند. وي قصد داشت با مخفي شدن در اين 
كاميون به طور غيرقانوني به كشور وارد شود. با كشف اين 
مورد كشف قاچاق انسان از سوي ماموران گمرك از ابتداي 
س��ال جاري تاكنون به ۱۰۲مورد رسيد. اين فرد از سوي 
ماموران گمرك به مراجع قضايي تحويل داده شد. در اقدام 
ديگري ماموران گمرك در بازرسي از يك دستگاه كاميون 
ورودي موفق به كشف يك مورد قاچاق انسان شدند و در 
اين عمليات يك تبعه خارجي از داخل بار كاميون كشف و 
دستگير شد. با الكترونيكي شدن گمرك و تجهيز گمركات 
كشور به دستگاه هاي پيشرفته ايكس ري، كشفيات قاچاق 
انسان در س��ال ۹۶ به ۵۵۰ نفر رسيد. همچنين در سال 
جاري در 3ماهه نخس��تين سال ۱۰۲مورد كشف قاچاق 
انس��ان توسط ماموران گمرك گزارش شده است. گمرك 
بازرگان و پس از آن گمرك دوغارون بيش��ترين كشفيات 

قاچاق انسان را در كارنامه دارند. 

 عدم پاسخگويي امريكا
به درخواست اروپا 

وزير دارايي فرانس��ه با بيان اينكه »عالئم مثبتي« از 
واش��نگتن در مورد درخواست مشترك فرانسه، آلمان و 
انگليس براي معافيت شركت هاي اروپايي از تحريم ايران 
دريافت نكرده است، گفت:»درحال حاضر درخواست هاي 
ما بي پاس��خ مانده است.« به گزارش رويترز، وزير دارايي 
فرانسه گفت، اگر ترامپ تهديد خود مبني بر وضع تعرفه 
واردات بر خودروهاي توليد اروپا را عملي كند، اروپا اين 
اقدام را تالفي خواهد كرد. دونالد ترامپ، رييس جمهوري 
امريكا هفته گذش��ته با تهديد شركت هاي خودروسازي 
اروپاي��ي به وض��ع تعرف��ه ۲۰درصدي ب��ر محصوالت 
صادراتي ش��ان به بازار امريكا، آتش تنش هاي تجاري را 
بار ديگر ش��عله ور كرد. اين تهديد مدت كوتاهي پس از 
آن مصرح شده كه دولت امريكا تعرفه هايي را بر واردات 
فوالد و آلومينيوم از اروپا وضع كرده اس��ت. كش��ورهاي 
عضو اتحاديه اروپا همچنين از تحريم هايي كه شركت هاي 
آنها بابت هم��كاري با ايران پس از اج��راي برجام با آن 
مواجه اند نيز نگران اند. له ماير گفت، وي »عالئم مثبتي« 
از واش��نگتن در مورد درخواس��ت هاي مشترك فرانسه، 
آلمان و انگليس از واشنگتن مبني بر معافيت شركت هاي 
اروپايي از تحريم ها دريافت نكرده اس��ت.»درحال حاضر 

درخواست هاي ما بي پاسخ مانده است.«

۹۷ درصد برنج هاي وارداتي 
هندي و پاكستاني است

ايسنا| بيش از ۹۷درصد از برنج هاي وارداتي به ايران 
پاكستاني و هندي هستند. براساس تازه ترين آمار گمرك 
از تج��ارت خارجي دو ماهه ايران در اين مدت ۱۷۷هزار 
تن برنج نيمه س��فيد و سفيد شده از ايران به كشورهاي 
خارجي صادر ش��ده اس��ت كه ارزش صادرات اين حجم 
از برنج به بيش از ۱۸3ميليون دالر مي رس��د. همان طور 
كه مي شد پيش بيني كرد بيشترين ميزان برنج هاي وارد 
ش��ده به ايران از دو كشور هند و پاكستان است و ساير 
كشورها س��هم اندكي از صادرات برنج به ايران دارند. در 
ميان صادركنندگان برنج به ايران هند رتبه نخست را دارد 
ب��ه طوري كه در اين مدت ۲ماه��ه از مجموع ۱۷۷هزار 
تن برنج وارد ش��ده ۱3۲هزار تن برنج از اين كش��ور به 
ايران وارد ش��ده كه ارزش آن از م��رز ۱۴۲ميليون دالر 
نيز گذش��ته است. پس از هند، پاكستان نيز ميزان قابل 
توجهي از برنج وارداتي ايران را به خود اختصاص داده و 
در دو ماه ۴۱هزار تن برنج به ايران صادر كرده كه ارزآوري 
آن براي پاكستان رقمي حدود 3۸ميليون دالر بوده است. 
به اين ترتيب مي توان گف��ت كه ۹۷درصد از كل حجم 
برنج وارد شده به ايران از دو كشور پاكستان و هند است 
و از نظر ارزش نيز همين وضعيت پابرجاست. اين درحالي 
است كه واردات برنج نسبت به سال گذشته در دو ماهه 
نخست سال جاري با كاهش همراه بوده است به طوري 
كه در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۸هزار تن انواع برنج 
به ارزش ۲۰۱ميليون دالر به ايران وارد شده بود. به اين 
ترتيب مي ت��وان گفت كه واردات برنج در س��ال جاري 

۲3درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته است. 

 تيم اقتصادي دولت
بايد ترميم شود

ايس�نا| ي��ك عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
گفت: فشار نابس��اماني هاي اقتصادي متوجه مردم شده 
اس��ت كه ت��وان تنفس را از دس��ت داده اند. اين فش��ار 
چنان بر مردم س��نگيني مي كند كه موجي از نارضايتي 
و نااميدي را به دنبال داش��ته اس��ت. روز گذشته صحن 
مجلس شاهد تذكرات پي در پي تني چند از نمايندگان 
به رييس جمهوري و مس��ووالن دولتي بود. آنها نس��بت 
به وضعيت اقتصادي كش��ور حس��اس شده و از عملكرد 
اقتصادي دولت ابراز نارضايت��ي كردند. در همين رابطه 
ش��هاب نادري در تذكري ش��فاهي به وزي��ر اقتصاد در 
پايان جلس��ه علني ديروز مجلس بيان كرد: بايد پاس��خ 
دهيد كه رييس گمرك كجاس��ت؟ بايد س��ريعا نسبت 
به اج��راي مصوبه هيات دولت در موض��وع بازارچه هاي 
م��رزي و نقش آن��ان در اقتصاد مرزي اق��دام كنيد تا از 
اين وضعيت بالتكليفي خارج ش��وند. وي در ادامه نظام 
مديريتي كشور را فلج خواند و گفت: انتظار ترميم كابينه 
وجود دارد. تيم اقتصادي دولت بايد عوض ش��ود، دولت 
اين مهم را به بهانه اليحه اصالح ساختار رها كرده است. 
دولت متاس��فانه از اقتصاد كشور خارج شده و به حاشيه 
رفته است. اين حاشيه نشيني دولت منجر به نابساماني در 

عرصه اقتصادي شده است. 

اخبار

بانك مركزي نرخ تورم ماهانه خرداد را 4.3درصد اعالم كرد 

تورم ماهانه ركورد 6ساله زد
گروه اقتصادكالن| هادي سلگي|

ن��رخ ت��ورم ماهان��ه خ��رداد ركورد ۶ س��ال 
گذش��ته را زد. مطابق گزارش بانك مركزي تنها 
در فاصل��ه يك م��اه )خرداد( قيمت يك س��بد 
منتخب از خدم��ات و كاالهاي معمول مصرفي 
مردم به طور متوس��ط ۴.3 درصد افزايش قيمت 
داش��ته اند. اين رقم افزايش قيم��ت در ۷۴ ماه 
گذش��ته يعن��ي از بهمن ماه س��ال ۹۱ كه نرخ 
تورم ماهانه به ۵.3 درصد رس��يد، بي سابقه بوده 
اس��ت؛ همان س��ال هايي كه به التهابات ارزي و 
 تورم��ي ش��هره يافته و در آن نرخ تورم س��االنه 

به 3۰.۵ درصد رسيد. 
نكته ديگ��ر اينكه بانك مركزي علت افزايش 
ن��رخ ت��ورم ماهان��ه خ��رداد را التهاب��ات ارزي 
اع��الم كرده اس��ت، آن گونه كه جزئي��ات تورم 
نش��ان مي دهد افزايش قيمت ها اگر هم ناش��ي 
از التهاب��ات ارزي باش��د ب��ه س��مت گروه هاي 
خوراكي و حمل ونقل س��وق پيدا كرده اس��ت. 
ب��ه اين ترتيب كه گروه خوراك��ي ۸.۸ درصد و 
 حمل و نقل به ميزان ۶.۷ درصد رش��د ماهانه را 

ثبت كرده اند. 
به گ��زارش »تعادل« بانك مركزي ش��اخص 
بهاي مصرف كننده )نرخ تورم( را منتشر كرد. بر 
اساس اين گزارش نرخ تورم ماهانه به ۴.3درصد 
رس��يده اس��ت. نرخ تورم ماهانه در واقع همان 
درصد رشد قيمت ها طي يك ماه )هر ماه نسبت 
ب��ه ماه قبلي( را نش��ان مي دهد. اين امر نش��ان 
مي دهد كه س��رعت افزاي��ش قيمت ها در طول 
اين يك ماه جهش��ي چند برابري داش��ته است. 
نبض حركت تورم ماهانه در ماه ارديبهشت ۱.۶ 

و در فروردين ۰.۸ درصد بود. 
بان��ك مركزي دلي��ل افزايش ن��رخ تورم در 

خردادماه را التهابات ارزي اعالم كرده و توضيح 
داده اس��ت كه ش��اخص به��اي كاال و خدمات 
مصرف��ي تح��ت تاثي��ر التهابات اخي��ر ارزي به 
۴.3درصد رس��يده اس��ت. افزايش نرخ تورم در 
هر سه بخش براي خردادماه قابل پيش بيني بود 
و البته كارشناس��ان انتظار داشتند كه زودتر از 
اين ماه رش��د تورم اتفاق بيفتد، چرا كه از اواخر 
سال گذشته با شدت گرفتن رشد قيمت در بازار 
ارز و التهاب��ات ارزي قيمت دالر از حدود 3۸۰۰ 
تومان در ش��هريورماه ت��ا ۵۰۰۰ تومان تا پايان 
سال قبل پيش رفت و در فروردين ماه از ۶۰۰۰ 

تومان عبور كرد. 
تشديد نوسانات در بازار ارز ادامه اين روند را 
در ماه تير قابل پيش بيني مي كند و با اين وجود 
اگر نرخ تورم ماهانه ۴درصدي تا چند ماه ديگر 

ادامه يابد شاهد يك ابرتورم خواهيم بود. 
دالر اكنون در بازار آزاد بيش از۸۰۰۰ تومان 
معامله مي ش��ود هرچند كه در سوي ديگر و در 
نتيجه اجراي سياست ارزي دولت از فروردين ماه 
ب��راي واردات كاال دالر ب��ا ن��رخ ۴۲۰۰ تومان 
اختصاص پيدا مي كند، اما به هر صورت اختالف 
قيمت نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد موضوعي بود 
كه كارشناسان نس��بت به پيامدهاي تورمي آن 

هشدار داده بودند. 
براي اينكه دركي بهتر از تورم ماهانه داش��ته 
باش��يم، كافي اس��ت بداني��م كه رق��م افزايش 
۴.3درصدي در ۶ سال گذشته ركورد زده است. 
به طور كلي باالترين نرخ ماهانه تورم در سال ۹۶ 
مربوط به آذر ماه اين س��ال مي ش��د كه به رقم 
۱.۹درصدي رسيد. در اس��فند ماه سال ۱3۹۵ 
ه��م اوج گرفت و ع��دد ۲درصدي را ثبت كرد و 
در خرداد سال ۹۴ معادل ۱.۷ درصد رشد كرد. 

در س��ال هاي ۹3 و ۹۲ ني��ز ب��ه ترتيب ماه هاي 
خرداد و فروردين ب��ا رقم هاي ۱.۷ و 3.۴درصد 
باالترين رش��د قيمتي را تجربه كرده بودند. اما 
تجربه مش��ابه باالي ۴ درصدي را اقتصاد ايران 
در يك دهه اخير فقط در سال ۹۱ داشته است؛ 
س��الي كه تجربه گراني هاي ش��بانه  آن سالي پر 
الته��اب در خاطره ها به يادگاري گذاش��ت.  در 
اين س��ال نرخ هاي ماهانه از ۲.3درصد فروردين 
ش��روع شد و در شهريور به ۲.۷درصد رسيد. در 
مهر ماه جهش هاي افسارگسيخته به اوج رسيد 
و با ۴.۹ درصد ركورددار ش��د و در ماه آبان ماه 
ب��ه ۴.۶ درصد تداوم يافت. از اين ماه تا اواس��ط 
زمستان نرخ هاي ۲.3 و ۱.۸ درصدي نمايان شد 
ول��ي در بهمن ماه به اوج خ��ود يعني رقم ۵.3 
درصد رسيد. تورم هاي ماهانه جهشي اين ماه ها 
موجب ش��د كه س��ال ۹۱ نرخ تورم متوسط به 
رق��م 3۰.۵درصد و در س��ال ۹۲ به 3۴.۷درصد 
بالغ ش��ود. گرچه در س��ال ۹۲ تورم هاي ماهانه 
پايين تري از سال۹۱ تجربه شد ولي مجموع اين 
تورم ه��اي ماهانه كه كاهش يافته بود خود را در 

تورم سال ۱3۹3 نشان داد. 
در واقع نرخ ت��ورم ماهانه به دليل دامنه 3۰ 
روزه آن نس��بت به دو ش��اخص ديگر )نقطه به 
نقطه و س��االنه( از حساسيت بيشتري برخوردار 
اس��ت، بدين معني كه تغييرات را زودتر نش��ان 
مي دهد. در حالي كه شاخص نقطه به نقطه يك 
فاصله ۱۲ماهه )ماه جاري نس��بت به ماه مشابه 
سال قبل( و ش��اخص ساالنه دامنه يي ۲۴ ماهه 
)۱۲ماه��ه منتهي به ماه جاري نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل( را در درون خود دارند و به 
همي��ن دليل تغييرات قيمت��ي را ديرتر در خود 
نمايان مي كنند. همين موضوع باعث شده است 

كه نرخ تورم س��االنه در خرداد ماه س��ال جاري 
نيز هنوز ت��ك رقمي بمان��د. همچنانكه مطابق 
گزارش بانك مركزي نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهي 
به خرداد ماه به ۹.۴ درصد رسيده كه نسبت به 
نرخ ثبت ش��ده در ارديبهش��ت ماه )۹.۱ درصد( 
حدود ۰.3درصد رش��د دارد. ام��ا تورم نقطه به 
نقطه )تغييرات ش��اخص در خردادماه نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل( به ۱3.۷درصد رسيده كه 
بيانگر دو رقمي ش��دن تورم در اين بخش است. 
تورم نقطه به نقطه در خردادماه نس��بت به نرخ 

۹.۷درصدي خردادماه ۴ درصد افزايش دارد. 
اكن��ون بايد ب��ه نكت��ه ديگ��ري از آمارهاي 
بان��ك مركزي بپردازي��م و آن جزئيات تغييرات 
قيمتي اس��ت، اينكه رش��د ۴.3درصدي بيشتر 
به خاطر نوس��ان در كدام گروه هاي كااليي بوده 
اس��ت. همان طور كه مي دانيم ش��اخص قيمت 
مصرف كنن��ده معدلي از تغيي��رات قيمتي يك 
سبد كااليي منتخب اس��ت. بنابراين هر يك از 
اين كاالها ممكن است از اين معدل يا ميانگين 
بيش��تر و برخي كمتر از آن باشند. گزارش هاي 
بانك مركزي از اين ش��اخص ش��امل ۱۲ گروه 

كااليي مي ش��ود كه تقريبا همه ان��واع مصارف 
روزم��ره، ماهانه و س��االنه خانوارها را پوش��ش 
مي دهد. اين گزارش نشان مي دهد كه در خرداد 
ماه بيشترين جهش قيمتي اي كه باعث افزايش 
تورم شده از س��وي گروه خوراكي ها بوده است. 
خوراكي ها و آش��اميدني ها در اين ماه به ميزان 
۸.۸ درص��د رش��د قيمتي داش��ته اند. نرخ تورم 
نقطه به نقطه اين گروه ۱۶.۸درصد بوده اس��ت. 
از آنجايي كه س��هم اين گروه كااليي در س��بد 
مصرفي خانوارهاي فقير نسبت به ديگر گروه ها 
بيشتر اس��ت به همين دليل تجربه تورم در ماه 
خرداد براي دهك هاي پايين بس��يار باالتر بوده 
اس��ت. بعد از اين گ��روه، حمل ونق��ل با ۶.۷ و 
دخاني��ات ب��ا ۵.۴ درصد باالتري��ن جهش هاي 

قيمتي را در اين ماه داشته اند. 
همه اي��ن گروه ه��اي كااليي )به اس��تثناي 
برخي س��يگارها( به طور كام��ل در داخل توليد 
مي ش��وند و برعكس آن چيزي كه كارشناس��ان 
بانك مركزي از تاثي��ر التهابات ارزي بر افزايش 
قيمت هاي اين ماه ابراز كرده اند، نبايد به نرخ ارز 

ارتباط مستقيمي داشته باشند. 

استيضاح تيم اقتصادي با ۵۰  امضا كليد خورد

وزارت اقتصاد قرباني زلزله اقتصادي؟
گروه اقتصاد كالن| آيسان تنها|

مجل��س ب��ا ۵۰ امض��ا،  اس��تيضاح مس��عود 
كرباس��يان را كليد زده اس��ت. اين استيضاح به 
دنب��ال بحران هاي اخير حاكم بر اقتصاد ايران در 
دس��تور كار قرار گرفت��ه. بحران هايي كه به زعم 
كارشناسان اقتصادي نمي توان فقط يك دستگاه 
و ي��ك وزارتخانه را مس��وول آن دانس��ت،  گرچه 
نق��ش تك تك دس��تگاه ها در آن قابل بررس��ي 
اس��ت. آنچه امروز بر اقتصاد ايران آمده، ريشه در 
تصميم گيري هاي در وهله اول كل تيم اقتصاد و 
دول��ت و در نهايت مجموع اركان نظام سياس��ي 
دارد ضم��ن اينكه نقش تحوالت سياس��ي نظام 

بين الملل را نبايد ناديده گرفت. 
ب��ه گ��زارش تع��ادل، در پايان ۴س��اله دولت 
يازده��م، وقت��ي نوبت ب��ه بررس��ي كارنامه تيم 
اقتص��ادي آن دولت رس��يد، موضوعي كه بيش 
از هم��ه م��وارد عام��ل كاس��تي ها عنوان ش��د، 
»ناهماهنگ��ي  ميان اعضاي تيم اقتصادي دولت« 
بود. ناهماهنگي هايي كه بعضا علني شده و حتي 
رد آن در ميان س��خنراني ها و مصاحبه هاي تيم 

اقتصادي دولت پيدا بود. 
اختالفاتي درباره بعضي سياس��ت گذاري هاي 
كلي��دي اعم از نح��وه اصالح نظ��ام بانكي، وضع 
يا عدم وضع ماليات از س��ود سپرده بانكي، نحوه 
مديريت ادامه پرداخت يارانه ها، نحوه استفاده از 
منابع حاصل از فروش اوراق، وضعيت سود بانكي 

و حتي نظام بودجه نويسي كشور و... 
 اختالفات��ي  ك��ه ب��ه حوزه ه��اي مديريت��ي 
سياس��ت گذاران و تصميم گي��ران متعدد مربوط 
بود. اعم از ولي اهلل س��يف ريي��س بانك مركزي، 
عل��ي طيب نيا وزي��ر اقتص��اد، محمدباقر نوبخت 
رييس سازمان برنامه وبودجه، مسعود نيلي مشاور 
رييس جمهور و  اس��حاق جهانگي��ري معاون اول 
رييس جمه��ور و رييس س��تاد فرماندهي اقتصاد 

مقاومتي و... 
مس��اله اينج��ا ب��ود ك��ه در بعض��ي م��وارد 
سياست گذاران اقتصادي با وارد آوردن انتقاداتي 
نس��بت به عملكرد س��اير حوزه ه��ا، ناكامي هاي 
بخ��ش متبوع خود را به م��واردي خارج از حوزه 
خود مرتبط مي دانس��تند. به هر حال خط مش��ي 
آنها هم با هم هماهن��گ نبود در نتيجه عملكرد 

بخش ها مكمل يكديگر عمل نمي كرد. 

 تصميم مهم رييس  جمهور
يكي از پر اختالفات ترين دس��تگاه هاي دولت 
يازده��م، وزارت اقتصاد بود. اي��ن وزارتخانه غالبا 
با بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه اختالف 
دارد و همان گون��ه هم كه مطرح ش��د، زماني كه 
قرار بر چينش كابينه دول��ت دوازدهم بود، وزير 
اقتصاد آن دولت در پاس��خ به س��وال خبرنگاران 
مبني بر اينكه در دولت بعد خواهد ماند يا خير؟ 
مطرح كرد: در صورتي در دولت بعد خواهد ماند 
كه دو دس��تگاه س��ازمان برنامه و بودجه و بانك 
مركزي با وزارتخانه اش هماهنگ باشند. موضوعي 
كه به زعم بسياري بيانگر اين بود كه وزير اقتصاد 
به صورت ضمني ماندگاري اش در دولت را منوط 
بر ايجاد تغيير در سازمان برنامه و بودجه و بانك 

مركزي كرده است. 
موضوعي كه تصميم گيري آن به رييس جمهور 
واگذار ش��ده ب��ود. رييس جمهور ني��ز در نهايت 
تصمي��م گرفت ميان نگه  داش��تن وزير اقتصاد و 
همراه كردن دو دس��تگاه سياست گذاري پولي و 
سياست گذار بودجه يي با وي و تغيير وزير اقتصاد 

ب��ا حفظ مقامات مس��وول بانك مركزي و رييس 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه كه هر دو مس��تقيما 
توس��ط رييس جمهور منصوب مي شوند و نيازي 
به گرفت��ن راي اعتماد از مجل��س ندارند،  دومي 
را انتخ��اب كند. به اين ترتيب علي طيب نيا كنار 
رفت تا مس��عود كرباس��يان، ريي��س كل گمرك 
دول��ت يازدهم ب��ه عن��وان وزير اقتص��اد دولت 

دوازدهم به مجلس معرفي شود. 
بنابراي��ن از موج درخواس��ت ايج��اد تغييرات 
در تيم اقتص��ادي دولت تنها تغيير ايجاد ش��ده 
در وزارت اقتص��اد ص��ورت گرفت. البت��ه تغيير 
ديگ��ري هم بود و آن هم ايجاد دس��تگاهي تازه 
تحت عنوان »معاون��ت اقتصادي« رييس جمهور 
ب��ود. معاون��ت اقتص��ادي در نهايت ب��ه »محمد 
نهاونديان« رس��يد كه گفته مي شد پيش تر قرار 
بود به عنوان وزير اقتصاد معرفي شود ولي آنگونه 
كه برخي منابع خبر مي دادند در نهايت به دليل 

مخالفت مجلسي ها به مرحله اجرا نرسيد. 
ب��ا اين ح��ال ب��ا ايج��اد معاون��ت اقتصادي، 
نهاوندي��ان به تي��م اقتصادي دول��ت راه يافت و 
بر صدر مس��ند دس��تگاهي نشس��ت كه به گفته 
رييس جمهور ايجاد شده تا مسووليت هماهنگي 
ميان دس��تگاه هاي اقتصادي كش��ور را به عهده 
بگيرد. اين دس��تگاه نوظهور از همان ابتداي تولد 
ب��ا انتقاداتي همراه بود عمدتا ناظر بر اينكه ايجاد 
دس��تگاه تازه تعدد تصميم گيران دولتي را بيشتر 
مي كن��د. ضمن اينك��ه ايجاد چنين دس��تگاهي 
مس��بوق به س��ابقه بود و بس��ياري با اش��اره به 
عملكرد اين دس��تگاه در زم��ان مرحوم نوربخش 
اين نكته را مطرح مي كردند كه با توجه به نتيجه 
عملكرد اين دستگاه،  دولت بايد توضيح دهد كه 

احياي دوباره آن چه توجيهي دارد؟ 

 نتيجه تصميم 
كمتر از يك س��ال پيش مسعود كرباسيان به 
وزارت اقتص��اد رفت تا س��كانداري اين وزارتخانه 
عريض و طويل را به عهده بگيرد. وزارتخانه يي كه 
هم متولي امور گمركي اس��ت، هم امور مالياتي. 

هم امور مرب��وط به خزانه و هم ام��ور مربوط به 
جذب س��رمايه گذاري. در كنار آن بازار س��رمايه، 
نظام بيمه يي،  بانك هاي دولتي هم زير متبوع آن 
هستند. مسووليت هاي متعددي كه امروز هر يك 
از آنه��ا به »بندي« براي اس��تيضاح وزير اقتصاد 

دولت دوازدهم تبديل شده!
آن طور كه علي اصغر يوسف نژاد، نماينده مجلس 
به ايسنا خبر داده روز گذشته ۵۰ نماينده مجلس 
طرح اس��تيضاح مسعود كرباس��يان، وزير اقتصاد 
را در ۱۶مح��ور كليد زده اند. برخ��ي از مهم ترين 
محورهاي اين اس��تيضاح چنين عنوان شده: عدم 
توانايي در تدوين و اعمال سياست هاي اقتصادي و 
مالي كشور، ناتواني در اداره امور اقتصادي كشور، 
عدم اعمال تكاليف قانون��ي در حوزه فعاليت هاي 
بانكي، عدم توجه به اقتصاد مقاومتي، عدم تدوين 
و اجراي سياست هاي اقتصادي مناسب در حمايت 
از توليد داخل��ي، عدم تواناي��ي در افزايش ثروت 
عمومي، عدم نظارت مالي صحيح بر صحت جريان 
عمليات مبادالت اقتصادي كشور، عدم برنامه ريزي 
صحي��ح جهت ج��ذب س��رمايه گذاري خارجي و 

بي توجهي به آن و... 
وقتي كرباس��يان ب��ه عنوان وزي��ر اقتصاد 
معرفي مي شد. نظرهاي متعددي درباره حضور 
وي از س��وي محافل كارشناس��ي مطرح شد. 
چهره هايي مانند فرش��اد مومن��ي ابراز نگراني 
كردند ك��ه چ��را وزارت اقتصاد كه به ش��كل 
سنتي توس��ط يك اقتصاددان اداره مي شد به 
يك غيراقتصاددان س��پرده ش��ده؟ سنتي كه 
حتي در دوران محم��ود احمدي نژاد با حضور 
شمس الدين حسيني و داوود دانش جعفري از 
آن عدول نش��د. مس��اله اقتصاددان بودن وزير 
اقتصاد از آن جهت بيش��تر مورد بحث بود كه 
وي متولي سياس��ت گذاري هاي مالياتي،  عضو 
شوراي پول و اعتبار، متولي اجراي برخي اسناد 
باالدس��تي ازجمله برنامه هاي اقتصاد مقاومتي 
است و درنتيجه بايد بر الزامات سياست گذاري 
پولي و مالي در هر ش��رايط اقتصادي كش��ور 

مسلط باشد. 

 كارنامه كرباسيان
كمتر از يك سال از حضور كرباسيان در وزارت 
اقتصاد گذش��ته. بررس��ي كارنامه وي نس��بت به 
برنامه ي��ي كه هنگام معرفي ب��ه مجلس به عنوان 
وزير اقتصاد مطرح ش��د، نش��ان مي دهد كه وي 
تح��ول خاص��ي در هيچ يك از حوزه ه��اي متبوع 
خ��ود ايجاد نك��رده و عمدت��ا برنامه هايي كه در 
دول��ت قبل كليد زده ش��ده بود را اج��را و از آن 
رونمايي كرده است. از جمله اين برنامه ها مي توان 
ب��ه طرح خزانه الكترونيك، نظ��ام جامعه مالياتي 
)كه هنوز اطالعات شفافي درباره كارايي آن وجود 
ندارد و اعتراضات نسبت به برقرار نشدن  عدالت و 
پيچيدگي و طوالني بودن پروسه هاي بروكراتيك 
ماليات��ي ادام��ه دارد(، تكمي��ل فعاليت هاي دفتر 
بدهي هاي دولت و... همچنين س��امانه هايي مانند 
س��امانه ياور، دادگر و... اشاره كرد. نكته اينجاست 
كه اكنون بس��ياري از س��واالت درب��اره عملكرد 
كرباس��يان و آنچ��ه در وزارت اقتص��اد مي  گذرد 
بي پاسخ مانده چراكه وي از هنگامي كه بر وزارت 
اقتصاد ورود كرده آن گونه كه نيازمند شفاف سازي 
درباره عملك��رد وزارتخانه يي چون وزارت اقتصاد 
بوده پاسخگوي رس��انه ها نبوده است. با اين حال 
آن گونه ك��ه از ظواهر امر پيداس��ت وزير اقتصاد 
دول��ت دوازدهم از وزير اقتص��اد دولت يازدهم با 
تي��م اقتصادي هماهنگ تر اس��ت. همچنان كه نه 
ديگر خبري از جلس��ات پربحث و جدل ش��وراي 
پول و اعتبار به گوش مي رسد و نه كشاكش هايي 
ميان نحوه اس��تفاده از منابع واگذاري اوراق و... با 
اين حال هر چه هس��ت اي��ن هماهنگي هم حال 
اقتص��اد ايران را خوب نك��رده چراكه آن گونه كه 
ش��اخص ها مي گويند وضعيت اقتصاد ايران امروز 

از سال گذشته مناسب تر نيست. 

 وضعيت شاخص ها
تورمي كه از اواس��ط دولت يازدهم تك رقمي 
ش��د. اكنون با ثبت آم��ار نگران كنن��ده افزايش 
۴درصدي تورم خرداد ماه نس��بت به ارديبهشت 
م��اه )بانك مرك��زي( و آن گونه كه كارشناس��ان 

اقتص��ادي پيش بيني مي كنند مي رود به س��مت 
ت��ورم دو رقمي. از س��وي ديگر رش��د اقتصادي 
نيز از ۸درصد س��ال ۱3۹۵ به 3درصد س��ال ۹۶ 
رس��يد. در كنار اين رتبه يي مانند كس��ب و كار 
نيز )مستقيما متولي آن معاونت اقتصادي وزارت 
اقتصاد اس��ت(،  از ۱۲۰ سال ۱3۹۵ به ۱۲۴ سال 
۱3۹۶ رسيد. رتبه فساد اقتصادي همچنان ۱3۰ 
است و تعليق ايران از ليست سياه FATF كه در 
سال ۱3۹۵ با مذاكرات وزارت اقتصاد محقق شود 
طب��ق پيش بيني ها و آنچه مذاكره كنندگان ايران 

خبر مي دهند به زودي لغو خواهد شد. 
با اين حال عوامل مربوط به نزول شاخص ها كه 
روند آن در دولت دوازدهم و پس از بهبود نسبي 
در دولت يازدهم آغاز ش��د مواردي نيست كه آن 
را بتوان مس��تقيما در عملكرد وزير اقتصاد دولت 
دوازدهم جست وجو كرد. هر چند درباره عملكرد 
مسعود كرباس��يان انتقاداتي مطرح مي شود ولي 
همزم��ان نباي��د از نقش دو سياس��ت گذار پولي 
)رييس بانك مركزي(، و سياس��ت گذار بودجه يي 
)رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه( غاف��ل ماند. 
آن گون��ه كه بس��ياري از كارشناس��ان در دولت 
يازدهم نيز نقد مي كردند دولت همواره مشكالتي 
درباره س��اماندهي موسسات مالي غيرمجاز، رشد 
نقدينگي،  نحوه اعطاي تس��هيالت بانكي، تعيين 
نرخ س��ود بانكي و... داشته اس��ت كه متولي آن 
به طور مس��تقيم رييس بانك مركزي است و در 
عي��ن حال انتقاداتي هم هم��واره درباره عملكرد 
بودجه كش��ور مطرح بوده. عمدت��ا ناظر بر اينكه 
هنوز يارانه ها به طيف وس��يعي از افراد جامعه كه 
نيازمند دريافت يارانه نيس��تند، پرداخت مي شود 
و مناب��ع كش��ور از بين م��ي رود،  بودجه كش��ور 
هنوز مبتني بر عملكرد نيس��ت و به بس��ياري از 
دستگاه ها بودجه مازاد پرداخت مي شود درحالي 
ك��ه هزينه فرصت آن درنظر گرفته نش��ده و اين 
پول مي توانس��ت صرف فعاليت هاي مولد شود و 
همچنين برخي امور كشور ازجمله نظام حقوق و 
دستمزد نامتناسب است كه متولي اين بخش نيز 

رييس سازمان برنامه و بودجه است. 

 آنچه بر اقتصاد ايران مي گذرد
طبق آنچه كارشناس��ان اقتص��ادي مي گويند 
فارغ از تمام��ي ناكارايي هاي بخش اقتصادي كه 
بهت��ر ب��ود رييس جمهور هنگام چين��ش كابينه 
درباره آنها تصميم مي گرفت، آنچه امروز بر اقتصاد 
ايران مي گذرد و برخي از آن به عنوان رويارويي با 
يك »بحران«، ياد مي كنند تركش هايي از دنياي 
سياس��ت است. به هر حال ترامپ از برجام خارج 
ش��ده و با اعالم برگرداندن تحريم هاي اقتصادي 
علي��ه ايران و خ��روج يك به يك ش��ركت هايي 
كه در پس��ابرجام به ايران ورود كرده بودند موج 
نااطميناني نس��بت به آينده اقتصادي كش��ور در 
فض��اي اقتصاد ايران به جريان افت��اده. در حالي 
كه س��ال هاي گذشته بس��ياري اميدوار بودند در 
س��ايه برجام فص��ل جديدي از رواب��ط اقتصادي 
بين المللي شكل گرفته و با افزايش سرمايه گذاري 
در اقتصاد ايران رش��د اقتصادي متناسب حاصل 
ش��ده و همچنين با گسترش مبادالت بين المللي 
ارز فراواني به كشور وارد شود اكنون ديگر اميدها 
به بيم تبديل شده و انتظارات جامعه را به سمت 
تورم هدايت كرده اس��ت. افقي كه براي روشن تر 
ش��دن آن نه صرفا ي��ك وزارتخانه و نه حتي كل 
دولت بلكه مجموعه نظام سياسي تصميم گيري و 

برنامه ريزي كنند.  
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آمار و تحليل بانكداري 
وهاب قليچ| كارشناس بانك|

چنانچ��ه مي خواهيم نگاهي علمي و مس��تند 
به روند اجراي بانكداري اس��امي در ايران داشته 
باشيم و اثرات متغيرهاي كان اقتصادي را در آن 
تحليل و بررس��ي نماييم، بي شك نيازمند طراحي 

شاخص هاي جامع و برآورد داده ايم
وقت��ي در همايش ها و جلس��ات هم انديش��ي 
مالي و اقتصادي ب��ه صندلي حضار تكيه مي زنيم 
توقع بر آن داريم تا س��خنرانان با ارائه جديدترين 
آمار و اطاعات اقتصادي همچون جديدترين آمار 
نرخ هاي تورم، رش��د اقتصادي، اش��تغال، ضريب 
جين��ي، توليد، ان��رژي، ارز و طا، ش��اخص هاي 
بازار سرمايه، ش��اخص هاي سامت بانكي و غيره 
ما را از وضعيت حال حاضر نظام اقتصادي كش��ور 
آگاه س��ازند و س��پس با ارائ��ه تحليل ها و نظرات 
كارشناس��ي، چش��م اندازي از وضعيت پيش��روي 

بازارها را به ما نشان دهند. 
از اين حيث اهميت و ضرورت وجود آمار، جهت 
تبيي��ن وضع موجود و تحلي��ل روند آتي غيرقابل 
كتمان اس��ت. به عن��وان نمونه در ش��اخص هاي 
سامت بانكي موسوم به كملز)CAMELS( ارائه 
آمار پيرامون شاخص هاي كفايت سرمايه، كيفيت 
دارايي ها، كيفيت مديريت، س��ودآوري، نقدينگي، 
و حساس��يت به ريسك بازار مي تواند به مانند يك 
دماس��نج وضعيت موجود س��امت بانكي را براي 
ذينفعان و سياست گذاران پولي و بانكي به نمايش 
بگذارد. فرود و صعودهاي نمودارهاي رنگي مي تواند 
قدرت تحليل را براي مخاطبين فراهم سازد تا چه 
از حيث سرمايه گذاري)توس��ط سرمايه گذاران( و 
چه از حيث سياست گذاري)توسط مقامات پولي( 

بهترين تصميم ممكن را اتخاذ نمايند. 
آنچه بانكداري اس��امي ما از آن محروم است، 
دسترس��ي به آمارها و ش��اخص هايي جهت رصد 
وضعيت موجود و روند طي شده در گذشته است. 
بانكداري اس��امي كه الگوي��ي از اجراي عمليات 
بانكي منطبق با اصول و موازين ش��ريعت اسامي 
است مبتني بر قواعدي همچون عدالت، تبعيت از 
ضوابط عمومي و اختصاصي عقود اسامي، منع ربا، 
ضرر و غرر، منع اكل مال بباطل و غيره است. اين 
قواعد شرعي در مواردي همچون الزام به كارايي، 
من��ع صوري س��ازي قراردادها، الزام به محاس��به 
س��ود قطعي در سپرده هاي بانكي و تسويه با سود 
علي الحس��اب پرداختي، الزام به انجام مش��اركت 
واقعي در عقود مشاركتي، پرهيز از دريافت جريمه 
تاخير در قبال امه��ال به بدهكاران)رباي جاهلي( 
ايف��اي كامل تعهدات من��درج در متن قراردادها، 
رعايت انصاف در تدوين ش��روط قراردادها، تفهيم 
مش��تريان از ضوابط و ش��روط ضم��ن قراردادها، 
رعاي��ت كام��ل حقوق س��هامداران، مش��تريان و 
ذينفعان نظام بانك��ي، پرهيز از بيع العينه و عموم 
شب هات ربا و مباحثي از اين دست تجلي مي يابد. 
اي��ن درحالي اس��ت كه نظام بانك��ي ما درحال 
حاضر دسترس��ي به آمارهايي ك��ه بيانگر وضعيت 
اجراي بانكداري اسامي در كشور باشد ندارد. اين 
فقدان آمار موجب شده است كه به روشني مشخص 
نباشد كه وضعيت اجراي بانكداري اسامي در نظام 
بانكي ايران، نس��بت به ساليان گذشته بهبود يافته 
است يا در مسير تنزل و پسرفت قرار داشته است! 
به روشني مشخص نباشد كه بانك هاي تجاري در 
امر اجراي بانكداري اسامي موفق تر عمل كرده اند 
يا بانك هاي توسعه اي! بانك هاي خصوصي موفق تر 
بوده اند يا بانك هاي دولت��ي! كدام دولت ها و كدام 
دوره ه��اي بان��ك مرك��زي در اين ح��وزه كارنامه 
درخش��ان تري داشته اند؟ و نيز به روشني مشخص 
نباش��د كه ش��وك هاي اقتصادي اعم از شوك هاي 
نفتي و بودجه اي، ش��وك هاي بين المللي همچون 
تحريم هاي بانكي، فرود و صعود نرخ هاي تورم، سود 
بانكي و ذخاير قانوني، تغيي��رات انتظارات تورمي، 
چرخه ه��اي تجاري و وضع قوانين و مقررات جديد 
همچ��ون قواع��د جديد گزارش��گري مالي هر يك 
به چ��ه ميزان و در چه جهتي ب��ر وضعيت اجراي 

بانكداري اسامي اثرگذاري داشته اند!
بديهي اس��ت هنگامي كه آمار در دست نباشد 
نه مي توان روند گذش��ته را تحليل كرد، نه مي توان 
در خصوص وضعيت فعلي با اطمينان س��خن راند 
و نه مي توان پيش بيني از وضع پيش��روي ارائه داد. 
در اين فضا ممكن است برخي بر اساس مشاهدات 
ناقص خود، گزارش و تحليلي از وضعيت و عملكرد 
بانكداري اس��امي در نظام بانكي ايران ارائه دهند 
كه از واقعيت فاصله داش��ته باشد. اين رويداد براي 
هر دو س��ر طيف قابل تصور است. از يكسو ممكن 
است وضعيت به قدري تيره و تار به جامعه مخابره 
شود كه در حاق واقع چنان نباشد يا از سوي ديگر 
چنان وضعيت سپيدي براي جامعه ترسيم شود كه 

از واقعيت به دور باشد. 
گرچه با نظ��ر به اختاف نظره��اي موجود در 
تعريف مفاهيم كليدي)همچ��ون مفهوم پول، ربا، 
به��ره، عدال��ت و...( و وجود ماحظ��ات اجتماعي 
و سياس��ي انجام اين خواس��ته كمي دشوار به نظر 
مي رس��د وليكن به هر تقدي��ر چنانچه مي خواهيم 
نگاه��ي علمي و مس��تند به روند تح��والت اجراي 
بانكداري اس��امي در ايران داش��ته باشيم و اثرات 
متغيره��اي كان اقتص��ادي را در آن تحلي��ل و 
بررسي نماييم، بي شك در قدم اول نيازمند طراحي 
ش��اخص هاي متقن و جامع براي س��نجش وضع 
بانكداري اسامي بوده و در قدم دوم نيازمند برآورد 
داده ها براساس شاخص هاي كشف شده مي باشيم. 
البته در س��اليان گذش��ته، برخي از محققين اين 
حوزه تاش هاي فراواني براي كش��ف شاخص ها و 
اس��تخراج داده هاي آماري كرده اند اما اين تاش ها 
هنوز از س��وي مراجع رس��مي و باالدس��تي نظام 
پولي و بانكي به رس��ميت ش��ناخته نشده است و 
ما همچنان در نشس��ت ها و محافل علمي، آماري 

رسمي از اين وضعيت دريافت نمي داريم. 
امي��د آنكه هر چه زودتر اثرات نامطلوب فقدان 
ش��اخص ها و داده هاي آماري در ح��وزه عملكرد 
بانكداري اسامي جهت تحليل وضعيت موجود و 
چشم انداز نظام بانكي كشور درك شود و با همتي 
بلند گام هايي مثبت در اين زمينه برداشته شود. 

يادداشت

طالي 18 عيار گرمي 243 هزار تومان شد

واكنش بورس و بازار به نرخ توافقي ارز صادراتي
بازارها منتظر نرخ توافقي و رقابتي در بازار ثانويه، بورس و عرضه ارز صادركنندگان هستند

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
با وج��ود كاهش 10دالري ن��رخ هر اونس طا 
در بازاره��اي جهاني ب��ه 1256دالر ك��ه به دنبال 
احتمال افزايش نرخ بهره در امريكا رخ داده اس��ت 
و نيز كاهش معامات اين فلز گرانبها در بازار تهران 
به دنبال تحوالت اخير، بهاي هر قطعه س��كه تمام 
طرح جديد افزايش اندكي داش��ت؛ هر چند س��اير 

مسكوكات طا تغيير نرخي نداشتند. 
به گزارش »تع��ادل« تحوالت بازار بزرگ تهران 
كه محل اصلي استقرار صنف طافروشان به شمار 
مي رود، سبب شد تا دادوستد مصنوعات و مسكوكات 
طا به حداقل ممكن برسد و حتي متوقف شود كه 
اين امر ثبات نس��بي قيمت ه��ا را در بازار به همراه 
داشته است. به عقيده كارشناسان، ثبات نرخ طا و 
سكه همچنين افت بيش از 1600واحدي شاخص 
بورس نش��ان مي دهد كه ب��ازار ارز و طا و بورس 
نس��بت به تصميمات جديد ارزي و نرخ ارز توافقي 
صادركنندگان، هنوز واكنش مورد انتظار را نش��ان 
نداده و احتماال در روزهاي آينده و اعام نرخ ها و اثر 
آن بر بازار شاهد واكنش هاي اصلي بازار ارز و سكه 
و ب��ورس به تح��والت ارزي خواهيم بود. همچنين 
برخي كارشناسان در مورد گمانه زني ها در مورد نرخ 
توافقي ارز در بازار ثانويه ارز با نرخ هاي باالي 6 هزار 
تومان معتقدند ك��ه اين نرخ تاحدودي مي تواند به 
گش��ايش هايي در بازار ارز منجر شود اما از آنجا كه 
با نرخ هاي حاشيه بازار فاصله دارد به زمان بيشتر و 
اقدامات ديگري نياز دارد تا بتواند به تعادل در بازار 
ارز كمك كند و فاصله نرخ هاي توافقي و رقابتي با 
نرخ هاي حاشيه بازار و نرخ رسمي، مسائلي است كه 
تصميم گيران و مجريان بازار بايد به آن توجه كنند 
تا قادر به افزايش اثرگ��ذاري آنها بر تعادل بازار ارز 
شود.  روز سه شنبه 5 تير ماه 97 درحالي كه قيمت 
هر اونس طا با افت بي س��ابقه 10دالر و 35سنتي 
ب��ه يك ه��زار و 256دالر و 28س��نت در بازارهاي 
جهاني رسيده، بهاي هر گرم طاي خام 18عيار با 
7هزار و 150تومان افزايش نسبت به روز دوشنبه به 

243هزار تومان افزايش يافته است. 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نيز 
با 5 هزار و پانصد توم��ان افزايش 2ميليون و 876 
هزار تومان به خريداران عرضه مي ش��ود اما قيمت 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم در رقم 

2ميليون و 695 هزار تومان تثبيت شده است. 
همچنين در بازار ته��ران، قيمت هر قطعه نيم 
س��كه يك ميلي��ون و 463هزار تومان، ربع س��كه 
782ه��زار تومان و س��كه گرمي 421ه��زار تومان 

تعيين شده است. 
تحوالت بازار ارز نيز نشان مي دهد كه به دنبال 
اعام دولت براي ايجاد بازار ثانويه ارز و نرخ توافقي 
صادركنندگان، اس��تقبال ب��ازار در حدي نبوده كه 
روي نرخ حاشيه بازار ارز و نرخ طا در بازار اثرگذار 

باشد. 
ولي اهلل س��يف رييس كل بانك مركزي از ايجاد 
ب��ازار ثانويه ارز خب��ر داده و وزير اقتص��اد با اعام 
اينك��ه قرار اس��ت روزان��ه مي��زان واردات كاال در 
سامانه يي اعام ش��ود، گفت: از شنبه هفته آينده، 
صادركنن��دگان مي توانند ارز خ��ود را در بورس با 

قيمت توافقي ارائه كنند. 
اما اين دو خبر و همچنين تصميمات ستاد دولت 
كه از س��وي معاون اول رييس جمهور اعام ش��ده 
است اثري بر بازار ارز و طا در روز سه شنبه نداشته 
است و جالب اين است كه شاخص كل بورس تهران 

با افت بيش از 1600واحد سقوط كرد. 
اي��ن تح��والت نش��ان دهنده آن اس��ت ك��ه 

ش��ركت هاي صادراتي نس��بت به اين تصميمات، 
واكنش منفي نشان داده و منتظر اثرات آن بر بازار و 
تحوالت ارزي هستند. ازجمله شنيده ها حاكي از آن 
است كه احتماال بازار ثانويه ارز يا نرخ توافقي مبادله 
ارزي در ب��ورس ب��ا نرخي ح��دود 6200 تا 6600 
تومان شروع خواهد ش��د و مبناي آن نرخي باالتر 
از نرخ 4200رس��مي و پايين تر از نرخ هاي حاشيه 

بازار است. 
براين اساس، عده يي از كارشناسان معتقدند كه 
صادركنندگان اس��تقبال زيادي از اين نرخ باالي 6 
هزار تومان نخواهند داش��ت و همين موضوع باعث 
ش��ده كه صادركنن��دگان عمده كه ش��ركت هاي 
بورس��ي هس��تند نيز واكنش چندان مثبتي نشان 
ندهند و ش��اخص بورس و قيمت سهام آنها با رشد 
همراه نباشد.  براساس تصميمات جديد دولت، كليه 
صادركنندگان به غير از صادركنندگان فرآورده هاي 
نفت��ي، پتروش��يمي، محصوالت ف��والدي و فلزات 
رنگي كه فهرس��ت آنه��ا در تاريخ 13خ��رداد 97 
توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام شده 
اس��ت، مي توانند ارز حاصل از ص��ادرات خود را به 
نرخ رس��مي به واردات كاالهاي گروه)3( كه توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اباغ ش��ده اس��ت، 
اختصاص دهند و حق اس��تفاده از گواهي صادراتي 
را در بازار بورس با نرخ رقابتي به واردكنندگان اين 
گروه از كاالها واگذار نمايند. نحوه فروش ارز حاصل 
از صادرات اين قبيل از كاالها و واگذاري گواهي هاي 
صادراتي آنها به موجب دس��تورالعملي اس��ت كه 
توس��ط س��ازمان بورس اوراق بهادار و با همكاري 
بانك مركزي و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت تا 
پاي��ان وقت اداري 6 تير ماه 97 اباغ خواهد ش��د.  
همچني��ن درآمد حاص��ل از ف��روش گواهي هاي 
صادراتي اين دسته از صادركنندگان كه به مصرف 
واردات كاالهاي گروه)3( مي رسد، مشمول معافيت 
مالياتي درآمد حاصل از صادرات است. هزينه خريد 
و فروش گواهي هاي صادراتي توسط واردكنندگان و 
صادركنندگان در بازار بورس به عنوان هزينه قابل 
قبول ماليات��ي خواهد بود. ارز م��ورد نياز كاالهاي 
تولي��دي صادراتي از محل درآم��د ارزي حاصل از 

صادرات همان كاالها تامين خواهد شد. 

هرچند كه سررس��يد دور دوم توزيع سكه ها را 
26تير م��اه اعام كرده اند اما احتمال دارد كه براي 
كاهش رش��د قيمت ها، زودتر از موعد اعام ش��ده 
س��كه را به بازار عرضه كنند. لذا با توجه به شرايط 
موجود در بازار س��كه و روند رو به رشد قيمتي آن 
احتماال سكه هاي پيش فروش شده سررسيد تيرماه 

زودتر از موعد تحويل مي شود. 
در هفته ه��اي اخير با نوس��ان ب��ازار ارز و به 
تبع آن س��رعت گرفتن رش��د قيمت س��كه، اين 
كاال از م��رز 2ميلي��ون و 800 ه��زار تومان هم 
گذش��ت. گرچه برخي مس��ووالن اي��ن قيمت را 
حباب��ي اع��ام مي كنند اما در هر ح��ال افزايش 
قيمت وجود داش��ته و كاهش قاب��ل توجهي نيز 
در اين مدت براي س��كه ثبت نش��ده است.   اما 
در بهمن تا فروردين ماه سال جاري براي كنترل 
و تعديل بازار، طرح پيش فروش س��كه از س��وي 
بانك مركزي به مرحله اجرا درآمد و حدود هفت 
ميلي��ون و 600 ه��زار قطعه ف��روش رفت، اين 
س��كه ها در هفت سررسيد تحويل مي شوند اما با 
توجه به شرايط موجود بازار آخرين خبرها از اين 
حكايت دارد كه احتماال س��كه هاي سررسيد تير 
ماه كه قرار بود از 26 اين ماه به صاحبان آن ارائه 

شود در زماني زودتر تحويل خواهد شد. 
براي سكه هاي تحويل تير ماه حدود 666 هزار 
و 500 قطع��ه ف��روش رفته بود كه اين س��كه ها 
سررس��يد 3ماهه هستند. س��كه هاي با سررسيد 
3ماهه با قيمت ي��ك ميليون و 540 هزار تومان 
فروش رفت كه درحال حاضر حدود يك ميليون 

200هزار تومان اختاف دارد. 
گرچه به نظر مي رس��يد، پيش فروش س��كه يا 
حراج آن بتواند موجب كاهش قيمت و تعديل بازار 
شود، اما با اوضاع موجود چنين اثري بر بازار نداشت 
و قيمت س��كه از حدود يك ميلي��ون و 700 هزار 
تومان در بهمن م��اه تا نرخ باالي 2ميليون و 800 

هزار تومان در روزهاي گذشته پيش رفته است. 
در كنار تحويل س��كه هاي پيش فروش قرار بر 
اين است تا اين سكه ها به اوراق تبديل و اوراق آنها 
در بازار بورس به فروش برسد و البته در نهايت اين 
اوراق در زمان سررسيد به سكه تبديل خواهد شد. 

 اثر نرخ بهره امريكا بر نرخ طال 
خبرگ��زاري رويترز نيز اعام كرد، بهاي طا در 
بازارهاي جهاني به دليل احتمال افزايش نرخ بهره 
در امري��كا به كمترين س��طح آن در بيش از 6 ماه 
گذشته رسيد؛ بهبود شاخص هاي اقتصادي امريكا، 
احتمال افزايش نرخ بهره توسط بانك مركزي اين 

كشور را افزايش داده است. 
برخي كارشناسان معتقدند كه به دنبال تحوالت 
و گزارش ه��اي مثبت از ب��ازار كار امريكا، كاهش 
بيكاري، رش��د اقتصادي و رون��ق در ماه هاي اخير 
پيش بيني مي شود كه توجه به فلز طا براي حفظ 
ارزش دارايي كاهش يابد و بورس و س��هام و اوراق 
رونق بيشتري خواهد داشت. لذا طا كه يك دارايي 
مطمئن و ايمن محسوب مي شود و در شرايط وجود 
ريسك، تقاضاي آن افزايش مي يابد؛ در حال حاضر 
با كاهش جذابيت مواجه شده و قيمت طا نسبت 
به افزايش نرخ بهره بسيار حساس است و افزايش 
ن��رخ بهره موجب كاهش تقاض��اي فلز زرد خواهد 
ش��د. لذا در س��طح جهاني پيش بيني مي شود كه 
ن��رخ طا كاهش يابد يا حداقل ثابت باش��د. بهاي 
طا صبح روز سه شنبه در بازارهاي جهاني به دليل 
احتم��ال افزايش نرخ به��ره در امريكا به كمترين 
س��طح آن در بيش از 6 ماه گذش��ته رسيده است. 
قيمت اونس طا به س��طح يك هزار و 257 دالر و 
74 س��نت در هر اونس و س��پس يك هزار و 260 
دالر و 72 س��نت در هر اونس رسيد و به تدريج با 
كاهش قيمت به 1256 دالر رسيده است. افزايش 
تنش ه��اي تجاري كه به افزايش ريس��ك در بازار 
كمك مي كند بايد منجر به افزايش قيمت طا شود 
اما به نظر مي رس��د نگراني معامله گران از افزايش 
نرخ بهره در پاره يي از كشورها به ويژه امريكا موجب 
كاهش قيمت طا شده است. اما در بازار ايران نرخ 
طا متاثر از تورم و رشد نرخ دالر روند افزايشي به 
خود گرفته اس��ت. شاهد مدعا اعام نرخ تورم يك 
ماهه 4.3 درصدي در خرداد 97 اس��ت كه نش��ان 
مي دهد اثر افزايش ن��رخ ارز و نقدينگي به تدريج 

خود را نشان داده است. 
اين افزايش تورم، عمدت��ا متاثر از نرخ ارز و اثر 
آن ب��ر قيمت كاالهاي وارداتي و مواد اوليه وارداتي 

و انتظارات تورمي اس��ت و كمتر از حاصل از رشد 
پايه پولي و نقدنيگي بوده اس��ت، زيرا از مرداد ماه 
سال گذش��ته با شدت گرفتن رشد قيمت دالر در 
بازار ارز و التهابات ارزي قيمت دالر از حدود 3800 
تومان در شهريورماه تا 5000 تومان تا پايان سال 
قبل پيش رف��ت و در فروردين ماه از 6000 تومان 
عب��ور كرد.  هر چند دولت ت��اش دارد كه با دالر 
4200 توماني كاالهاي اساسي و ضروري و حداقل 
مورد نياز مردم را وارد كند، اما به خاطر بخش غير 
رسمي اقتصاد، قاچاق، خروج سرمايه و... همچنان 
نرخ در حاشيه بازار با التهاب و نوسان مواجه است. 
همچني��ن پورابراهيم��ي ريي��س كميس��يون 
اقتصادي مجلس گفت: پيش بيني مي ش��ود كه با 
تشكيل بازار ثانويه ارز و در صورت مديريت صحيح 
بان��ك مركزي ب��ر اين بازار، روند كاهش��ي قيمت 
ارز شروع ش��ود.  به گزارش خانه ملت، محمدرضا 
پورابراهيمي داوران��ي درباره تش��كيل ب��ازار ثانويه 
ارز گفت: از ابتداي س��ال 97 كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسامي طرح دوفوريتي ساماندهي 
ب��ازار ارز را آم��اده كرد و تيم اقتص��ادي دولت نيز 
موضوعات مطرح ش��ده در طرح س��اماندهي بازار 
ارز را پذيرف��ت؛ اما با وجود اين موضوعات، تصميم 
ارزي غيركارشناسي اتخاذ شد.  رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��امي ادامه داد: بايد 
پذيرفت اداره اقتصاد كش��ور ب��ا ارز تك نرخي در 
ش��رايط موجود اقتص��ادي ممكن نب��ود، چرا كه 
نمي توانس��ت تمام ابعاد بازار ارز را پوش��ش دهد و 
كارشناسان نيز در اين زمينه نقدهاي خود را بيان 
كردن��د. نماينده كرمان و راور در مجلس ش��وراي 
اسامي گفت: بعد از گذش��ت حدود 3 ماه، دولت 
نظر مجل��س را در رابطه با موضوع تش��كيل بازار 
ثانوي��ه ارز پذيرفت؛ البته تاخي��ر در اين خصوص 

هزينه هاي براي اقتصاد كشور در پي داشت. 

 لزوم ايجاد ثبات در اقتصاد
پورابراهيمي داوران��ي با تاكيد ب��ر لزوم ايجاد 
ثبات در اقتصاد كشور تصريح كرد: دولت و بانك 
مركزي بايد با ابزارهاي اقتصادي بازار متش��كل 
ارزي را مديريت كنند تا از انجام معامات ارزي 
بدون نظارت جلوگيري شود.  رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��امي يادآور شد: 
پيش بيني مي شود كه با تشكيل بازار ثانويه ارز و 
در ص��ورت مديريت صحيح بانك مركزي بر اين 

بازار، روند كاهشي قيمت ارز شروع شود. 
همچنين نماينده ش��يراز در مجلس خطاب به 
مخالفان برجام گفت: شما با همراهي با عهدشكنان 
برجام و پارچه نويس��ي در صح��ن علني برخاف 
آيين نامه ه��اي داخلي بر افزاي��ش قيمت ارز دامن 

زديد، بايد در اين زمينه پاسخگو باشيد. 
بهرام پارسايي در نشست علني روز سه شنبه 5 
تيرماه مجلس در تذكر شفاهي گفت: تذكر من به 
هم��ه اركان نظام در باب ب��ازار ارز و كاهش ارزش 
پول ملي است، كاهش حدود 100درصدي ارزش 
پول ملي كه تبعات آن كاهش قدرت خريد مردم و 

حقوق بگيران جامعه است. 
نماينده ش��يراز در مجلس ش��وراي اسامي با 
بيان اينكه نه به عنوان يك ش��خص بلكه از سوي 
فراكسيون اميد مجلس از رييس جمهور مي خواهم 
ت��ا در صحن علني به م��ردم و نمايندگان توضيح 
دهد كه چه اندازه اختيار دارد، گفت: چه كس��اني 
كارش��كني مي كنند؟ يا مسووليت وضع موجود را 
بپذيريد يا اينكه حقايق را با مردم در ميان بگذاريد 

يا با آنها حرف بزنيد. 

تعدادي از مديران بيمه اي در نامه اي به وزير اقتصاد  به دنبال تازه ترين تحوالت صنعت بيمه خواستار شدند

انتخاب رييس بيمه مركزي از بين مديران فعلي

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري| 
در روزهاي اخير به دنبال انتش��ار خبر خروج 
عبدالناصر همتي از بيمه مركزي و انتصاب ايشان 
به عنوان سفير ايران در چين فعاالن صنعت بيمه 
و ناظران اقتصادي با اين پرس��ش اساسي مواجه 
هستند كه چه كسي سكان امور بيمه مركزي به 
عن��وان مقام ناظر را بر عه��ده خواهد گرفت و در 
ش��رايطي كه مديران صنعت بيمه و شركت هاي 
مختلف انتظار دارند كه فردي توانمند و محبوب 
و مورد قب��ول فعاالن اين صنعت انتخاب ش��ود، 
آيا وزير اقتصاد ش��خصي را از خارج صنعت بيمه 
براي مديريت مهم ترين ركن صنعت بيمه انتخاب 

خواه��د كرد يا فردي از بين مديران بيمه مركزي 
براي اين منظور انتخاب خواهد شد. 

به گزارش »تعادل« در ش��رايطي كه مديران و 
فعاالن صنعت بيمه در آس��تانه چهل و هفتمين 
س��الروز تصويب قان��ون بيمه مرك��زي ايران قرار 
دارند، اين انتظار وجود دارد كه در شرايط تحريم 
و خ��روج امري��كا از برجام، ش��خصي در مديريت 
بيم��ه مركزي قرار گيرد ك��ه داراي نفوذ كام در 
بين مسووالن كشور، آگاه به مسائل صنعت بيمه 
باش��د و همچنين بتواند در مذاكره با شركت هاي 
خارج��ي، بيمه ه��اي اتكاي��ي اروپ��ا و مديري��ت 
ش��ركت هاي داخل��ي از كارآم��دي و اثرگ��ذاري 

مناس��ب برخوردار باش��د و فعاالن صنعت بيمه و 
تصميم گيران كش��ور را در مسير رفتار و عملكرد 
منطقي و عقايي، پش��تيباني و راهنمايي كند تا 
نرخ ها و قانون و مق��ررات بيمه بتواند به عملكرد 

بهتر در عبور از تحريم هاي پيش رو كمك كند. 
بيمه مركزي به عن��وان نهادي كه قرار بود در 
قال��ب رگوالتور وظيفه تعمي��م و هدايت صنعت 
بيمه را بر عهده بگيرد، اكنون با گذش��ت 47سال 
تبديل به سازمان عريض و طويل دولتي شده كه 
با وجود گذش��ت س��اليان دراز از فعاليت خود با 
قوانين نيم قرن پيش اداره مي ش��ود و الزم است 
اف��رادي صاحب ذوق و با اس��تعداد و توانمند در 
مس��ند مديريت ارش��د بيمه قرار گيرند. از همه 
مهم ت��ر براي ايجاد همدل��ي و همراهي و افزايش 
كارايي الزم است كه از خود مديران فعلي صنعت 
بيمه و ش��خصي كه با فراز و نشيب هاي بيمه در 
سال هاي اخير آش��نا بوده، انتخاب شود و از بين 
مديران ارشد بيمه مركزي يا مديران شركت هاي 

بيمه داراي مقبوليت شخصي را انتخاب كنند. 
به گ��زارش »تع��ادل« در اين رابط��ه مديران 
عامل ش��ركت هاي بيمه يي در نامه يي خطاب به 
وزير اقتصاد از ايش��ان درخواست كردند تا رييس 
كل جديد بيمه مركزي را از درون صنعت بيمه و 
از بين مديران كارآمد و ش��ناخته شده و بيمه يي 
انتخاب كن��د. همچني��ن برخ��ي صاحب نظران 
معتقدند كه مدير بيمه يي به مسائل بيمه يي آگاه 
اس��ت و اگر ف��ردي خارج از بيمه انتخاب ش��ود، 
مدتي طول مي كشد كه مديران و فعاالن صنعت 

بيمه بتوانند درخواست و انتظارات خود را مطرح 
كنن��د و مدير جديد بتوان��د موضوعات مورد نظر 
صنع��ت بيمه را به موقع و با كارايي الزم پيگيري 
كند. اما از آنج��ا كه خود مديران بيمه در جريان 
مشكات قبلي، چالش ها و شاخص ها و همچنين 
اث��ر تحريم بر فعاليت ها هس��تند، در نتيجه مدير 
بيمه يي بهتر مي تواند ش��رايط را براي تحقق اين 

برنامه ها فراهم كند. 
اي��ن نامه ك��ه ب��ه امض��اي تع��دادي از مديران 
ش��ركت هاي بيمه امضا شده و از جمله امضاكنندگان 
نامه ن��ام افرادي چون عباس زادگان از بيمه تجارت نو، 
كاردگر بيمه آسيا، بيانيان بيمه آرمان، شيركاني بيمه 
سينا، تحسيري بيمه معلم، كريمخان زند بيمه نوين، 
آس��وده بيمه اتكايي ايراني��ان، ابراهيميان بيمه ملت، 
اويارحس��ين بيمه پارس��يان و... به چش��م مي خورد، 
خواستار آن شده اند كه مديران بيمه يي براي مديريت 

صنعت بيمه و بيمه مركزي انتخاب شود. 
به اذعان كارشناس��ان، صنعت بيم��ه امروزه در 
ش��رايطي قرار دارد كه ديگر ت��وان آزمون و خطاي 
مديران را ن��دارد و فرصتي هم براي آموزش ضمن 
خدمت باقي نمانده است، زيرا بيمه در ايران صنعتي 
83ساله است و براي خانواده بزرگ اين صنعت چه 
دردي مي تواند بزرگ تر از آن باشد كه سكاندار نهاد 
ناظرش به آنچه در صنع��ت بيمه روي داده و آنچه 
قرار اس��ت، روي دهد اشراف وسيع و كامل نداشته 
باش��د، زيرا هنوز وزارت اقتصاد براي تعيين گزينه 
نهايي جايگزي��ن عبدالناصر همتي ه��م به نتيجه 
نرسيده اس��ت و ترديد در خصوص گزينه هايي كه 

اتفاقا بيمه يي هم نيستند، وجود دارد. براساس ماده 
21 قانون تاس��يس بيمه مركزي ايران و بيمه گري 
اذعان دارد كه رييس كل بيمه مركزي ايران باالترين 

مقام اجرايي و اداري بيمه مركزي ايران است. 
در ماده 22 همين قانون آمده است كه وظايف 
و اختيارات رييس كل بيمه مركزي ايران، نظارت 
در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، 
نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و 
موسس��ات دولتي يا خصوصي و دادگاه ها و س��اير 
مراج��ع قضاي��ي و غي��ر قضايي با ح��ق توكيل و 
سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده 62 قانون 
آيين دادرسي مدني، تفويض قسمتي از اختيارات 
خ��ود و حق امضا به قائم مقام يا معاونان يا روس��ا 
ي��ا كارمندان و تعيين وظايف آنان، تقديم گزارش 
وضع حساب ها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع 
عمومي، تقدي��م گزارش عملي��ات و فعاليت هاي 
موسسات بيمه در ايران و شوراي عالي بيمه است 
از س��وي ديگر در ماده 11 اين قانون آمده كه 
رياس��ت ش��وراي عالي بيمه بدون شركت در اخذ 
راي با رييس كل بيمه مركزي ايران و در غياب او 

با قائم مقام خواهد بود. 
به عبارت ديگر، ريي��س كل بيمه مركزي بايد يك 
كارشناس بيمه يي تمام عيار باشد كه با اشراف كامل به 
مسائل و موضوعات بيمه يي مشكات و مصائب صنعت 
بيمه را دقيق و موش��كافانه ببيند ت��ا نه تنها ذره بين 
نظارت را به صورت دقيق بر عملكرد ش��ركت ها بگيرد 
بلك��ه در تعامل با نهادهاي قانونگذار و تاثيرگذار بتواند 

نماينده ذي نفوذ و آگاهي از سوي صنعت بيمه باشد.
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5 بورس و فرابورس
مردم نگران تحويل سكه نباشند

تفاه��م س��ه جانبه بانك مرك��زي، ب��ورس كاال و 
كارگزاري بانك ملي براي انتش��ار عرضه اوراق س��لف 
استاندارد سكه هاي پيش  فروش شده در حالي به امضا 
رسيده كه به زودي س��كه هاي پيش  فروشي در قالب 
اوراق، ام��كان معامله در ب��ورس را پيدا خواهند كرد. 
به گزارش ايسنا، اين اتفاق در حالي رقم خواهد خورد 
كه به اعتقاد كارشناس��ان و صاحب نظران اجراي اين 
طرح مي تواند ضمن ايجاد تعادل در بازار سكه، موجب 
افزايش نقدشوندگي سرمايه هاي خريداران سكه هاي 
پيش  فروش شده، شود. ضمن اينكه بانك مركزي نيز 
به كمك اين ط��رح مي تواند به طور كامل به تعهدات 
خود عمل كرده و ريس��ك هاي ناش��ي از نگهداري و 
تقلب را براي خريداران سكه فيزيكي به حداقل برساند، 
چرا كه با اين روش خريدار سكه مي تواند پيش از موعد 
تحويل، س��كه خود را بدون نگراني بابت نگهداري آن 
به راحتي بفروشد يا در زمان سررسيد، سكه خود را با 
ارائه گواهي سلف استاندارد سكه از خزانه دريافت كند. 
در همين ارتباط، مديرعامل ش��ركت كارگزاري بانك 
ملي اي��ران، پيرامون جزئيات اج��راي اين تفاهمنامه 
در بس��تر بورس كاال اظهار كرد: اين طرح در حالي به 
كمك بانك مركزي و با استفاده از ظرفيت هاي بورس 
كاال به اجرا در مي آيد كه سكه هاي پيش  فروش شده 
توسط بانك مركزي به صورت اوراق سلف استاندارد در 
بازار بورس قابليت معامله پيدا كرده و براساس عرضه 
و تقاضا مي تواند خريد و فروش ش��ود. محمدحس��ن 
ابراهيم��ي س��رو عليا اف��زود: در اين ط��رح، خريدار 
سكه هاي پيش  فروش شده در زمان سررسيد مي تواند 
با مراجعه به ش��عب بانك ملي س��كه خود را تحويل 
گرفته يا پيش از موعد تحويل، اوراق سلف استاندارد 
آن را در ب��ازار ب��ورس كاال معامله كن��د. وي قابليت 
معامل��ه ثانويه اين اوراق را يك مزيت مهم اجراي اين 
طرح دانست و گفت: به كمك بستر معامالتي بورس 
كاال مي تواند اين اوراق را پيش از سررسيد معامله كرد 
و افرادي كه از بانك مركزي س��كه پيش خريد كرده 
بودند، مي توانند قبل از فرارسيدن موعد تحويل، سكه 
خود را در قالب اين اوراق به فروش رس��انده و دارايي 
خ��ود را نقد كنند. وي ادام��ه داد: به كمك راه اندازي 
معامالت ثانويه براي سكه هاي پيش  فروشي در بورس 
كاال، مي توان بازار سكه را به سمت نقدشوندگي بيشتر 
پي��ش برد. به طوري كه آخرين فردي كه اين اوراق را 
در زمان سررسيد در اختيار دارد، مي تواند با مراجعه به 
شعب بانك ملي سكه خود را تحويل بگيرد. مديرعامل 
اين ش��ركت كارگزاري درخصوص نگراني هاي ايجاد 
ش��ده در مورد تحويل س��كه هاي پيش  فروش ش��ده، 
گفت: مردم از بابت تحويل س��كه هاي خريداري شده 
خود نگران نباشند و هر شخصي كه دارنده گواهي سكه 
باش��د، مي تواند با ارائه آن سكه خود را در سررسيد از 
بانك دريافت كن��د. به طوري كه مي توان اين اطمينان 
خاطر را به مردم داد كه حق آنها براي تحويل سكه هاي 
پيش  فروش شده كامال محفوظ است و آنها مي توانند 
به اين طرح اعتماد كنند. ابراهيمي سرو عليا ادامه داد: 
به عنوان مثال فردي كه س��كه پيش  فروش شده براي 
سررس��يد پايان تيرم��اه را خريداري ك��رده، در زمان 
سررسيد هم مي تواند سكه خود را تحويل بگيرد و هم 
مي تواند با نگهداري اوراق منتشر شده، سكه خود را 
ت��ا زماني كه بخواهد در بان��ك نگهداري كند. وي با 
بيان اينكه انتش��ار اوراق مذكور در قالب اوراق سلف 
اس��تاندارد خواهد بود، درخصوص اثرات اجراي اين 
طرح بر روند قيمت ها و عرضه و تقاضا در بازار س��كه 
نقدي گفت: اجراي چنين طرحي در بورس كاال قطعا 
مي تواند در روند قيمت ها در بازار نقدي سكه اثرگذار 
بوده و به ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا كمك كند. 
ضمن اينكه به كمك ظرفيت هاي موجود در بورس 
كاال مي توان ب��ه افزايش نقدش��وندگي در بازار اين 

كاالي سرمايه يي كمك كرد. 

 كوچ دسته جمعي 
سهامداران چين

ش��اخص ها در بازار چين ب��ه پايين ترين ميزان 
نس��بت به دو سال گذشته رس��يدند و بزرگ ترين 
ب��ورس منطقه آس��يا را وارد فاز خرس��ي كردند. 
به گزارش س��نا، ترس س��رمايه گذاران از وخيم تر 
ش��دن اوضاع تجاري ميان امريكا و چين، موجب 
خروج سرمايه از بازارهاي سهام در اين كشور شد 
و ش��اخص ها را با بدترين روند منفي در مقايس��ه 
با دو س��ال گذش��ته رو به رو كرد. بر اين اس��اس، 
ش��اخص ش��انگهاي با افت بي��ش از 0.5درصدي 
همراه شد و 14.8 واحد منفي شد و بورس شن ژن 
با افت 1.6درصدي ش��اخص اصلي رو به رو ش��د. 
به اين ترتيب، س��هام ش��ركت هاي چيني بيش از 
1.6تريليون دالر از ارزش خود را، كه به اندازه كل 
اقتصاد كانادا اس��ت، از ماه ژانويه )6ماه گذش��ته( 
تاكنون از دس��ت دادند و بزرگ ترين بورس آس��يا 
را وارد ف��از تهدي��دي كردند. اين در حالي اس��ت 
كه، از ماه ژانويه تاكنون ش��اخص شانگهاي بيش 
از 20درص��د افت داش��ته اس��ت و ب��ازار را كامال 
وارد فضاي خرس��ي كرده اس��ت. گوردون سويي، 
مديرعامل ش��ركت خدمات مالي هانتك پاسفيك 
در اين خصوص اظهار داش��ت: اقتصاد چين دچار 
تزلزل سياس��ي ش��ده است و بيش��تر شركت هاي 
تكنول��وژي تهدي��د ب��ه ورشكس��تگي ش��ده اند. 
س��هامداران اين بازار در معرض اس��ترس فراواني 
قرار دارند و اين اضطراب را به تمامي صنايع انتقال 
داده اند. وي گفت: بازارها نياز به تزريق نقدينگي از 
س��وي بانك ها دارند تا بتوانند استرس هاي موجود 
را كنترل كنند. گفتني اس��ت سهامداران چيني از 
سال 2015 ميالدي چنين بازاري را تجربه نكرده 
بودن��د. در س��ال 2015 ب��ازار اين كش��ور با افت 
س��نگين 5 تريليون دالري از ارزش بازار رو به رو 
و شكست س��نگيني را متحمل شد. در اين ميان، 
ش��ركت هاي مخابراتي بدترين عملكرد را در ميان 
صنايع ديگر در ش��اخص سي اس اي داشتند كه با 

افت بيش از 38درصدي همراه بوده اند. 

شفافسازي

بينالملل

يك مقام بورسي اعالم كرد

صدور و ابطال الكترونيكي واحد  هاي صندوق

گروه بورس|
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت روز 
گذش��ته كمي اس��تراحت كرد و با كاهش ي��ك هزارو 646 
واح��دي رقم 113هزار و 527 واح��دي را به خود اختصاص 
داد. اين درحالي است كه روز گذشته مسعود كرباسيان، وزير 
اقتصاد به طور رس��مي اعالم كرد كه از ش��نبه هفته آينده، 
صادركنندگان مي توانند ارز خود را در بورس با قيمت توافقي 
ارائه كنند. به هر حال در داد و س��تد هاي ديروز شاخص هاي 
ب��ازار اول و دوم نيز ب��ه ترتيب يك ه��زار و 445واحد و دو 
ه��زار و 53 واحد افت كردند. ع��الوه بر اين در معامالت روز 
سه شنبه بورس سرمايه گذاران بيش از 4ميليارد برگه دارايي 

مالي را دس��ت به دست كردند كه ارزش اين مبادالت بالغ بر 
7هزار و 1۹4ميليارد ريال بود و در 148هزار نوبت معامالتي 
انجام ش��د. همچنين در معامالت روز گذش��ته شاخص كل 
ب��ورس پ��س از رش��دي 1۹.5درص��دي در ۹روز معامالتي 
تصميم به اس��تراحت گرف��ت. اين درحالي اس��ت كه گفته 
مي ش��ود، سرمايه گذاران بورسي براي شناسايي سود اقدام به 
عرضه س��هام كردند چراكه بس��ياري از س��هام در اين مدت 
بازدهي بيش از 25درصدي داشتند. همچنين در بازار ديروز 
رقم حجم و ارزش معامالت قابل توجه بود و بيشترين حجم 
معام��الت متعلق ب��ه نماد حق تقدم س��رمايه گذاري غدير با 
معامل��ه يك ميليارد و 553 ميليون برگه و بيش��ترين ارزش 
معام��الت متعلق به نماد س��رمايه گذاري غدير ب��ا معامله به 
ارزش 870 ه��زار ميلي��ون ريال بود. براس��اس اين گزارش، 
صنايع فلزات اساس��ي، كانه فلزي و ش��يميايي ها با بيشترين 
حج��م و ارزش معامالت در صدر برتري��ن گروه هاي صنعت 

ق��رار بگيرند. افزون بر اي��ن، صنايع راديوي��ي، دارويي، قند 
و ش��كر و الس��تيك نيز در ب��ازار روز گذش��ته مثبت بودند. 
عالوه بر اين، صدرنش��يني بازار ديروز نيز با بيش��ترين رشد 
قيم��ت متعلق به نمادهاي نورد قطع��ات فوالدي، كوير تاير، 
آهنگري تراكتورس��ازي ايران، دارويي رازك، سرمايه گذاري 
بهمن، گروه صنعتي سپاهان و حمل و نقل بين المللي خليج 
فارس بود. در مقابل نمادهاي س��رمايه گذاري گروه توس��عه 
مل��ي، باما، پارس الكتريك، س��رمايه گذاري صنعت و معدن، 
مارگارين، پارس خزر و فرآورده هاي نس��وز آذر با بيش��ترين 
كاهش قيم��ت در انتهاي جدول معامالت نشس��تند. بر اين 
اس��اس ديروز نماد پااليش نفت تبريز و گروه بهمن بيشترين 
خري��د حقيق��ي و فوالد مبارك��ه و گل گهر بيش��ترين خريد 
حقوقي را داش��تند. همچنين بورس تهران ش��اهد بيشترين 
تقاض��اي خريد در س��هام بورس اوراق بهادار ب��ود. اين نماد 
بيش از 22ميليون برگه سهم تقاضاي خريد داشت. در ادامه 

س��هام چادرملو، اوراق مش��اركت شهرداري س��بزوار، سهام 
آهنگري تراكتورس��ازي ايران، واحده��اي صندوق امين يكم 
و اوراق مش��اركت ش��هرداري شيراز ديروز بيش��ترين تقاضا 
و س��نگين ترين صف هاي خريد را داش��تند. در مقابل اوراق 
صكوك س��ايپا، اوراق مش��اركت ش��هرداري س��بزوار، اوراق 
مش��اركت ملي نفت ايران، اوراق مش��اركت شهرداري تهران 
س��هام بام��ا و اوراق صك��وك گل گهر بيش��ترين عرضه ها و 
سنگين ترين صف هاي فروش را داشتند. براساس اين گزارش 
در پايان معامالت ديروز نماده��اي ملي مس، فوالد مباركه، 
تاپيك��و، پاالي��ش نفت بندرعب��اس، پااليش نف��ت اصفهان، 
سرمايه گذاري گروه توس��عه ملي و گل گهر با بيشترين تاثير 
منفي بر ش��اخص افت يك هزار و 646 واحدي اين متغير را 
پس از ۹روز رشد و بازدهي 1۹.5درصدي ثبت كرد. از سويي 
ديگر ش��اخص فرابورس نيز با ري��زش بيش از 20واحدي به 

رقم يك هزار و 2۹6واحدي بازگشت.

مع��اون نظارت ب��ر نهاده��اي مالي س��ازمان 
بورس و اوراق به��ادار، ارزش دارايي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري را بي��ش از 1500 ميلي��ارد ريال 
اعالم كرد. سعيد فالح پور با اشاره به مطالب فوق 
اظهار داشت: همزمان با يازدهمين سال از شروع 
فعالي��ت نخس��تين صندوق هاي س��رمايه گذاري 
در اي��ران، ش��اهد حض��ور بي��ش از دو ميلي��ون 
سرمايه گذار با حجم بيش از 1500 ميليارد ريال 
س��رمايه گذاري  صندوق هاي  دارايي ه��اي  ارزش 
هستيم. به گزارش س��نا، وي با بيان اينكه تعداد 
س��رمايه گذاران و ارزش دارايي ه��اي صندوق ها، 
گوي��اي نف��وذ قابل مالحظ��ه و ش��ناخته ش��دن 
صندوق ها به عنوان ابزار س��رمايه گذاري مطمئن 
توس��ط س��رمايه گذاران اس��ت، گفت: گس��ترش 
حض��ور س��رمايه گذاران و حج��م دارايي هايي كه 
صندوق ها دراختيار دارن��د، بازبيني در رويه هاي 
اجرايي و نظارتي را بي��ش از پيش اجتناب ناپذير 
مي كند. فالح پور تاكيد كرد: رويه هاي مذكور بايد 
به گونه يي باش��ند كه ضمن ساده تر و كم هزينه تر 
ك��ردن ورود و خروج س��رمايه گذاران از صندوق، 
اطمين��ان معقول از رعاي��ت قوانين و مقررات نيز 
حاصل ش��ود. به گفت��ه اين مقام مس��وول، براي 
س��رمايه گذاران در صندوق ها دو عامل بيشترين 
اهميت را دارد؛ نخس��ت اينكه صندوق مناس��بي 
را براي س��رمايه گذاري انتخ��اب كنند تا با توجه 
به درجه يي از ريس��ك پذيرفته ش��ده، بيشترين 
بازده��ي ممكن را تامين كن��د. دوم اينكه ورود و 
خروج از صندوق مذكور آس��ان تر بوده و در زمان 
كمتر امكان پذير باشد.  معاون نظارت بر نهادهاي 
مالي س��ازمان بورس و اوراق به��ادار توضيح داد: 
دسترسي به عملكرد صندوق ها از طريق تارنماي 
صندوق و ساير تارنماهايي كه عملكرد صندوق ها 
را ارائه مي كنند براي س��رمايه گذاران در دسترس 

است و س��رمايه گذار باتوجه به اطالعات دريافتي 
قادر ب��ه تصميم گيري درخصوص صندوق مدنظر 
خ��ود اس��ت. بنابراي��ن، صندوق ه��اي مختلف با 
عملكرد يكس��ان از ش��انس برابري جهت انتخاب 
توس��ط س��رمايه گذاران برخوردارن��د. فالح پ��ور 
درخصوص سهولت ورود و خروج به يك صندوق، 
ابراز داش��ت: در اين راس��تا عوامل��ي بايد مدنظر 
قرار گي��رد، ازجمله اينكه ممكن اس��ت صندوق 
در شهري كه س��رمايه گذار ساكن آن شهر است، 
شعبه يي جهت دريافت درخواست صدور و ابطال 

نداش��ته باشد و بدين س��بب هزينه هاي مسافرت 
در زم��ان س��رمايه گذاري و در زم��ان ابط��ال به 
س��رمايه گذار تحميل ش��ود. اي��ن موضوع ممكن 
است سرمايه گذار را از سرمايه گذاري در صندوقي 
ك��ه صرف��ا در آن ش��هر ش��عبه دريافت كنن��ده 
درخواس��ت ها را ندارد، منصرف كن��د.  وي ادامه 
داد: اي��ن موضوع زماني اهميت دوچندان مي يابد 
كه به واس��طه نبود امكان دريافت درخواس��ت ها 
توس��ط صندوق ه��ا با وج��ود عملكرد مناس��ب، 
اندازه اي��ن صندوق ها همچن��ان كوچك بماند و 

بهره مندي از ركن مدير صندوق مذكور براي همه 
سرمايه گذاران امكان پذير نشود. اين مقام مسوول 
با بيان اينك��ه محدوديت دريافت درخواس��ت ها 
صرفا متوجه س��رمايه گذاران نبوده بلكه صندوق 
و رك��ن مدير صن��دوق را ني��ز تحت تاثي��ر قرار 
مي ده��د، گف��ت: در صورتي كه صن��دوق نتواند 
منابع قابل مالحظه را جمع آوري كند، هزينه هاي 
ثابت بر تعداد واحد كمتري سرش��كن ش��ده و از 
بازدهي صندوق مي كاه��د. عالوه بر اين مديريت 
دارايي هاي كم، كارم��زد كمتري براي ركن مدير 

صندوق ايجاد كرده و مانع از سرمايه گذاري مدير 
جهت توسعه فعاليت هاي خود مي شود.  فالح پور 
خاطرنش��ان كرد: براي برطرف كردن محدوديت 
مذكور، الزم اس��ت انجام فرآيند ص��دور و ابطال 
واحدهاي صندوق ها با بهره گيري از پيشرفت هاي 
تكنولوژيك��ي و س��اختارهاي ارتباطي موجود، به 
صورت غيرحض��وري امكان پذير ش��ود. وي بيان 
كرد: صدور و ابطال الكترونيكي مي تواند مشاركت 
س��رمايه گذاران در هر ي��ك از صندوق ها را بدون 
نياز به وجود شعبه فيزيكي صندوق در شهر محل 
سكونت سرمايه گذار فراهم كند. در صدور و ابطال 
غيرحضوري نيز فرآيند شناس��ايي و احراز هويت 
سرمايه گذار بايد توس��ط ارائه دهنده خدمات پايه 
مطابق مقررات مبارزه با پولش��ويي انجام پذيرد و 
عالوه بر اين فرآيند مذك��ور بايد به گونه يي انجام 
ش��ود كه مخاط��رات متص��ور به حداق��ل ممكن 
كاه��ش يابد. اين مقام مس��وول ادامه داد: در اين 
راس��تا وفق مصوبه س��ازمان، ركن دريافت كننده 
واحده��اي  ابط��ال  و  ص��دور  درخواس��ت هاي 
س��رمايه گذاري صندوق مي تواند با انعقاد قرارداد 
با مراكز رس��مي و معتبر كشور شامل دفاتر اسناد 
رسمي، دفاتر پيش��خوان دولت، دفاتر پليس+10، 
بانك ها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از 
بانك مركزي و نيز شركت پست جمهوري اسالمي 
ايران، ب��ه عنوان عام��ل، در انج��ام فرآيند احراز 
هويت متقاضيان خريد غيرحضوري )الكترونيكي( 
واحدهاي صندوق استفاده كند. به گفته فالح پور، 
اين موضوع باعث مي ش��ود باتوجه به گس��تردگي 
شعب مراكز فوق در اقصا نقاط كشور، احراز هويت 
س��رمايه گذاران به س��رعت و با هزينه كمتر براي 
س��رمايه گذاران انجام گرفته و تمام سرمايه گذاران 
از خدمات ص��دور و ابطال اينترنتي فراهم ش��ده 

توسط مديران صندوق ها بهره مند شوند. 

يك تحليلگر بازار س��رمايه ورود ادام��ه دار نقدينگي به بازار 
س��رمايه را نيازمند داليل بنيادي دانس��ت. رحيم جليل زاده با 
اش��اره به مطالب فوق گفت: افزايش نقدينگي در بازار س��هام، 
افزايش س��رمايه را براي ش��ركت ها راحت مي كند و شركت ها 
براي اجراي طرح توس��عه و افزايش تولي��د، راحت تر مي توانند 
افزايش سرمايه دهند و نقدينگي را براي توليد جذب كنند. به 
گزارش س��نا، وي در عين حال تاثير نقدينگي بر بازار س��رمايه 
و كم��ك به توليد را غيرمس��تقيم دانس��ت و اف��زود: معامالت 
بازار س��هام در بازار ثانويه صورت مي گيرد و نقدينگي كه وارد 
معامالت س��هام مي شود، به  صورت غيرمستقيم به كمك توليد 
مي آيد؛ زي��را نقدينگي مذكور هنگام انتقال مالكيت س��هام از 
خريدار به فروش��نده انتقال پيدا مي كن��د. جليل زاده ادامه داد: 
براي انتقال نقدينگي به توليد از طريق بازار س��هام،  زمان الزم 
است. همچنين شركت هاي سرمايه گذاري و توليدي مي توانند 
دارايي هاي مازاد خود را بفروشند و نقدينگي آن را وارد شركت 
ك��رده و صرف توليد و طرح هاي توس��عه كنند. وي در پاس��خ 
به اين س��وال كه هدايت نقدينگي باال به س��مت بورس تا چه 
ح��د قادر اس��ت تامين س��رمايه در گردش را ب��راي بنگاه ها و 
ش��ركت هاي اقتصادي مولد تسهيل كند، اظهار داشت: افزايش 
معامالت س��هام از طريق ورود نقدينگي و افزايش قيمت سهام 
پول نقد وارد ترازنامه ش��ركت ها نمي كند. با ورود نقدينگي به 
شركت ها و تامين سرمايه در گردش، با افزايش سرمايه از آورده 
نقدي س��هامداران صورت مي گيرد و براي اينكه اين اتفاق رخ 
دهد، روند صعودي بازار س��هام بايد ادامه دار باشد تا اعتماد به 
بازار سرمايه تقويت ش��ود. اين تحليلگر بازار سرمايه همچنين 
سهام شناور شركت ها و در مجموع سهام شناور در بازار سرمايه 
را در مقابل حجم عظيم نقدينگي جامعه بسيار اندك دانست و 
گفت: اگر به اين مساله با ديد كالن نگاه شود، هدايت نقدينگي 
به س��مت بازار س��رمايه مي تواند س��فته بازي در بازار طال را تا 

حدودي كاهش دهد و از التهاب اين بازار بكاهد. 
جليل زاده در عين حال افزود: نقدينگي بازار مسكن به دليل 
بزرگ بودن اندازه اين بازار و متفاوت بودن جنس سرمايه گذاران، 
چندان با بازار سرمايه قابل كنترل نيست. وي سپس با اشاره به 
بازار طال و ارز اظهار داشت: رشد در بازار طال معموال همزمان و 

بدون تاخير با افزايش دالر اتفاق مي افتد؛ با افزايش نرخ برابري 
دالر، قيم��ت طال نيز همزمان با دالر رش��د كرده و حباب نيز 
ايجاد شده است. اين تحليلگر بازار سرمايه توضيح داد: توجيهي 
كه براي اين حباب مي تواند وجود داش��ته باشد، اين است كه 
بعد از تك نرخي شدن ارز و ممنوع بودن معامالت ارز به صورت 
آزاد، سرمايه گذاران براي حفظ ارزش دارايي، سكه را جايگزين 
دالر كرده اند و ديد اين گروه از سرمايه گذاران صرفا كسب سود 
نيس��ت و حفظ ارزش، ترس از تورم و تحريم است. جليل زاده 
اظهار داش��ت: بازار مس��كن البته بحث متفاوت تري دارد؛ بازار 
مس��كن بعد از ركود چندساله، از سال گذشته رشد قيمت را با 
رشد دالر ش��روع كرد و تا پايان ارديبهشت ماه ميانگين قيمت 
مس��كن در ته��ران در هر مترمربع به ح��دود 6 ميليون تومان 
رس��يد. وي توضيح داد: قيمت مس��كن در حالي افزايش  يافته 
است كه س��طح درآمدها افزايش نداشته بنابراين قدرت خريد 
مردم كاهش  يافته اس��ت. به گفته اين تحليلگر بازار س��رمايه، 
تنها بازار جا مانده از رش��د دالر در اين مدت بازار سرمايه بوده 
است، به دليل افزايش شديد قيمت مسكن و حباب بازار سكه، 
ريس��ك اين دو بازار افزايش  يافته است و بنابراين بازار سرمايه 
مي تواند توسط سرمايه گذاران مورد توجه قرار گيرد. جليل زاده 
يادآور ش��د: بايد به اين نكته توجه داش��ت كه افزايش قيمت 
س��هام اگر با اتفاق مثبت در شركت ها همزمان نشود، مي تواند 
به س��رمايه گذاران آس��يب بزند. وي ورود ادامه دار نقدينگي به 
بازار س��رمايه را نيازمند داليل بنيادي دانست و گفت: در حال 
حاضر قيمت بعضي از س��هام بزرگ و همچنين سهام كوچك 
مناسب است و به نظر مي آيد حبابي ايجاد نشده، ولي ادامه اين 
رش��د بدون ايجاد داليل بنيادي جديد )تجديدنظر در نرخ ارز 
و افزاي��ش نرخ محصوالت( پايدار نخواهد بود؛ از طرفي هرگونه 
تقاضايي مي تواند با س��هامداران بزرگ حقوقي پاسخ داده شود 
و باعث فرار مجدد نقدينگي از بازار س��هام شود و نقدينگي به 
س��مت بازار غيرمولد س��كه و طال حركت كند. بر اين اساس، 
دولت و بانك مركزي بايد اين نكته را مدنظر داشته باشند. اين 
كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: دولت مي تواند مشوق هاي 
ديگ��ري نيز براي جذاب كردن بازار س��رمايه درنظر بگيرد كه 
ازجمله اين مشوق ها مي توان به معافيت هاي مالياتي اشاره كرد. 

مدي��ر پذيرش ب��ورس ته��ران از عرض��ه اوليه دو ش��ركت 
پتروش��يمي پ��ارس و كش��ت و صنع��ت و دامپ��روري پ��ارس 
ديگ��ر  ش��ركت  چن��د  پذي��رش  و  نزدي��ك  آينده ي��ي  در 
 خب��ر داد. ب��ه گ��زارش ب��ورس پ��رس، اس��ماعيل درگاه��ي 
با اشاره به شرايط روزهاي گذشته بازار سهام كه با افزايش قيمت ها 
و ركوردشكني هاي متعدد متغيرها همراه بوده، اظهار داشت: در 
اين شرايط كه نقدينگي جديدي سرازير بورس شده و تقاضاهاي 

زيادي مخصوصا از سوي س��رمايه گذاران خرد ايجاد شده، زمان 
مناس��بي براي حضور ش��ركت هاي جديد و پاس��خ به بخشي از 
نيازهاي فعاالن بازار است. وي ادامه داد: بنابراين، طبق اولويت بندي 
دو، سه ماهه، بهترين شركت ها آماده عرضه اوليه شده اند و چند 
ش��ركت هم در نوبت و طي فرآيند پذيرش قرار دارند. اين مقام 
مسوول افزود: در اين ميان پتروشيمي پارس از آمادگي بيشتري 
براي واگذاري برخوردار بوده و قرار اس��ت در صورت نبود مانعي، 

 اوايل هفته آينده يا دو هفته آينده 5 تا 10درصد سهام اين شركت 
600 ميلي��ارد توماني با اهتمام س��هامدار عمده يعني هلدينگ 
پتروش��يمي خليج ف��ارس و س��ازمان بورس عرضه اوليه ش��ود. 
درگاه��ي ادامه داد: همچنين ش��ركت ملي كش��ت و صنعت و 
دامپروري پارس با س��رمايه 32.5 ميليارد توماني در نوبت عرضه 
اوليه است كه بعد از پتروشيمي پارس وارد بورس خواهد شد. وي 
در پاسخ به اين س��وال كه چه شركت هايي در حال طي فرآيند 

پذيرش يا در نوبت پذيرش هس��تند، گفت: در كنار چند اوراق، 
ش��ركت هايي مانند تامين س��رمايه نوين و يك شركت ديگر از 
اين گروه، س��يمرغ بزرگ ترين مجتمع مرغداري در خاورميانه با 
3۹سال سابقه و سرمايه 80 ميليارد توماني، فروشگاه زنجيره يي 
افق كوروش و پتروشيمي خراسان آماده پذيرش و درج نماد بوده 
و پرش��ين فوالدآري��ا و ريل پرداز نوين ه��م در حال طي فرآيند 

پذيرش هستند. 

معافيت مالياتي مشوق دولتي براي بورس

عرضه هاي اوليه در راه بازار  سهام

يك كارش��ناس بازار سرمايه شرايط بازار سهام را شايسته 
رش��د و وضعيت براي خريد س��هام را مناس��ب ارزيابي كرد. 
روزبهانه درخصوص توافق ارزي اخير دولت با صادركنندگان 
و واردكنن��دگان ب��راي معامل��ه ارز حاص��ل از ص��ادرات در 
صرافي ها گفت: توافق ارزي خبر خوبي براي بازار سرمايه بود. 
به گزارش س��نا، وي با تاكيد ب��ر اينكه اين اتفاق صورت هاي 
مالي ش��ركت هاي صادرات محور را متح��ول مي كند، گفت: 
موضوع مهم براي اقتصاد كل كشور اتخاذ يك سياست واحد 
و مشترك بين مجلس و دولت براي بازار ارز و تعيين گرايش 
آنها بر آزادسازي يا مديريت شناور شده ارز در اين بازار است. 
اين كارشناس بازار درخصوص رشد جهشي بورس در دو هفته 
اخير گفت: بازار سرمايه در يكي، دو ماهه اخير با ابهام جديدي 
درباره دامنه نوس��ان دالر مواجه ب��ود به همين دليل فعاالن 
حقيقي و حقوقي بازار براي خريد س��هام احتياط مي كردند. 
وي با تاكيد بر اطمينان خاطر سرمايه گذاران از ورود دالر به 
كانال جديد قيمتي، اظهار داش��ت: بازار سرمايه در دو هفته 
گذشته با نرخ هاي قبلي خداحافظي كرده و قيمت هاي جديد 
در حال تثبيت است. سياست هاي جديد، بازار سرمايه را قانع 
كرده اس��ت ك��ه دالر در دوران جديدي از صعود قيمتي قرار 
گرفته كه محدوده آن 6 هزار تومان است. روزبهانه در شرايط 
جديد بازار س��رمايه را به دو بخش تقس��يم كرد و گفت: در 
صنايعي كه اساسا فشارهاي اقتصادي پيش بيني هاي سود را 
تحت تاثير قرار مي دهد، افزايش نرخ دالر تاثيري بر سودآوري 
آنها ن��دارد اما اين گروه بر ارزش جايگزيني تاكيد داش��ته و 
ت��الش مي كن��د ارزش دارايي ه��اي خود را حف��ظ كند. اين 
كارشناس بازار سرمايه به گروه هاي صادرات محور اشاره كرد 
و گفت: افزايش نرخ دالر براي صادرات محورها به عنوان گروه 
دوم، هم باعث رشد سودآوري خواهد شد و هم بر رشد ارزش 
جايگزيني آنها تاثيرگذار اس��ت. در موج بعدي ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري كه سهامداران عمده شركت هاي صادرات محور 
هس��تند، در مسير رش��د قرار مي گيرند. به گفته وي به طور 
كلي باتوجه به ش��رايط تورمي اقتص��اد در مرحله هاي بعدي 
همه شركت هاي معمولي و غيرصادراتي بازار سرمايه نيز براي 
انطباق با رقم هاي جديد متغيرهاي مهم اقتصاد، شاهد رشد 

قيمت س��هام خواهند بود. اين كارش��ناس بازار معتقد است 
حتي در بدبينانه ترين ش��رايط اگر ريسك هاي بزرگ سياسي 
براي ماه هاي آينده را هم متصور باش��يم، باز هم بازار سرمايه 
بايد با قيمت هاي جديد هماهنگ شود و به همين دليل شاهد 

رشد قيمت ها در اين بازار خواهيم بود. 
روزبهان��ه درخص��وص ورود نقدينگي هاي جدي��د به بازار 
سرمايه در شرايط فعلي به تجربه سال ۹2 براي سرمايه گذاران 
غيرحرفه يي اش��اره كرد و گفت: در سال ۹2 بسياري از مردم 
ع��ادي و غيرحرفه يي متاثر از گزارش هاي هيجاني رس��انه ها 
بدون مطالعه و تحليل اقدام به خريد سهام در قيمت هاي باال 
كردند و در ش��رايطي كه شاخص بورس در آن سال بازدهي 
بالغ بر 100درصدي را ثبت كرد، خريدهاي غيركارشناس��ي 
باعث ضرر و زيان بس��ياري از افراد اين گروه و كاهش اعتماد 
عامه مردم به بازار سرمايه شد. وي با تاكيد بر اينكه نبايد اجازه 
داد تجربه سال ۹2 تكرار شود، گفت: امروز در شرايط مناسب 
خريد قرار داريم اما براي سرمايه گذاران سه توصيه مهم وجود 
 دارد؛ نكت��ه اول اينكه عالقه مندان به اين بازار، به هيچ عنوان 
تك س��هم نخرن��د و از طري��ق صندوق هاي س��رمايه گذاري 
وارد بازار ش��وند، دومين موضوع حفظ توازن پرتفوي اس��ت 
و س��ومين نكته حركت و تصميم هاي كارشناسي و به دور از 
هيجان اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه نوسان ذات بازار سرمايه 
اس��ت و شاخص به دنبال هر رشد اصالحاتي هم دارد، گفت: 
وظيفه اصلي كارشناسان ش��ركت هاي كارگزاري و مشاوران 
سرمايه گذاري در شرايط فعلي پررنگ تر شده است تا سهامي 
با پتانسيل رش��د را انتخاب كنند و خودشان هم هيجان زده 
نش��وند. وي گفت: نگاهي به رسانه هاي سال ۹2، اوج هيجان 
ب��ازار س��رمايه در آن دوران را نش��ان مي دهد ت��ا جايي كه 
حت��ي حرفه يي هاي بازار نيز دچار خطا ش��دند و آن قدر نگاه 
غيرتحليلي و احساس��ي به روند بازار داش��تند كه در زماني 
كه ش��اخص كل در محدوده هاي 80 هزار واحد قرار داشت، 
پيش بيني رش��د اين متغير تا 120 هزار واحد را اعالم كرده 
بودند. اين كارشناس بازار س��رمايه به سرمايه گذاران توصيه 
كرد تا به صورت كامال كارشناسي وارد بازار شوند و انواع سهام 

ارزي و غيرارزي را در پرتفوي خود قرار دهند. 

ضرورت وجود سهام ارزي و غيرارزي در پرتفوي 

مروري بر آمار معامالت ديروز

استراحت شاخص

رويداد
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 فرصت هاي مشترك
ايران و هند بعد از تحريم

تحريم هاي يك جانب��ه امريكا عليه ايران وضعيت 
را براي هند س��خت تر خواهد كرد، چ��را كه واردات 
نفت از تهران براي اين كش��ور پيچيده تر مي ش��ود با 
اين ح��ال آنطور ك��ه dnaindia ي��ك خبرگزاري 
هن��دي در گ��زارش امروز خ��ود مي نويس��د خروج 
امريكا از برجام مي توان��د فرصت هايي را براي دهلي 
در جهت گس��ترش همكاري هاي تج��اري با تهران 
فراه��م كند به ط��وري كه پيش بين��ي مي كند، هند 
ممكن اس��ت صادرات خود به اي��ران را در اين برهه 
افزاي��ش دهد. در اين باره ي��ك اقتصاددان هندي در 
گفت وگو با اين وب س��ايت مي گويد: برخالف گذشته 
اين بار تحريم ها پيچيده تر خواهند بود و بايد دانست 
كه اين تحريم ها در ش��رايطي اتخاذ مي شود كه بين 
امريكا و چين هم جنگ تجاري تمام عياري ش��كل 
گرفته اس��ت. به گفته وي اين جنگ تجاري مي تواند 
تخريب هاي گسترده يي را در پي داشته باشد كه بعد 
از سال ها تالش براي خروج از بحران جهاني بار ديگر 
مي تواند دنيا را در معرض خطرات عديده يي قرار دهد. 
در چنين ش��رايطي است كه ارتباط با ايران مي تواند 
هن��د را در معرض تحريم هاي امريكا قرار دهد و اين 
مساله مي تواند روابط بين هند و امريكا را كه در مسير 
مناسبي به پيش مي رود دچار خلل كند. اين گزارش 
مي افزاي��د هند 10 درصد از نياز نفت خود را از ايران 
خريداري مي كند و اين در حالي است كه تحريم ايران 
مي تواند شرايط را براي خريد اين ميزان نفت از ايران 
دچار مش��كل كند اما هند قصد دارد با استفاده از ارز 
روپي��ه تعامالت خود با اي��ران را ادامه دهد كه گفته 
مي شود اين موضوع براي تقويت ارزش روپيه هند نيز 
بسيار مناسب خواهد بود. با اين حال احتماال در آينده 
حمل و نقل نفت خام ايران با مشكالتي روبرو خواهد 
شد با اين حال اين موضوع مي تواند فرصت جديدي 
را براي ش��ركت هاي حمل و نقل هندي ايجاد كند تا 
به بخش حمل و نقل ايران ورود كند و حتي تجارت از 
جاهاي ديگر را نيز تسهيل كند. در حال حاضر حمل 
و نقل هند س��هم زيادي در اقتصاد اين كشور ندارد و 
شرايط فعلي مي تواند سهم اين بخش را به خصوص 
در مبح��ث حمل و نقل بين الملل��ي افزايش دهد. به 
عالوه هند به دنبال آن است تا از معافيت هاي تجاري 
اس��تفاده كند و مشمول تحريم هاي امريكا نشود و از 
طرفي با ارز جايگزين بتواند از 12 تا 13 ميليارد دالر 
تجارت دوجانبه ساالنه محافظت كند. به اين ترتيب 
بايد گفت ش��رايط به نفع ايران پي��ش خواهد رفت، 
چراكه مي تواند در حدود 9 ميليارد دالر نفت در سال 
به هند بفروش��د و برخي نيازهاي خود از قبيل برنج، 
كاالهاي صنعتي و مواد اوليه ش��يميايي را وارد كند. 
وزير امور خارجه هند در اين رابطه در ديدار با ظريف 
اعالم كرده بود كه اين كشور قصد دارد مراودات خود 
را ب��ا ايران و ونزوئال ادامه دهد و در اين رابطه تنها به 
تحريم هاي س��ازمان ملل پايبند است نه تحريم هاي 
يك جانبه يك كش��ور خاص. با اي��ن حال مديركل 
كنفدراسيون صادرات هند مي گويد تاثير تحريم هاي 
امريكا بعد از 5 اوت مشخص مي شود با اين حال ايران 
و هند در تالش��ند تا روابط خود را طبق رويه گذشته 
ادام��ه دهند. به عالوه صادركنندگان هندي به دنبال 
آن هستند تا بيشتر معامالت خود را بر اساس يورو و 
روپيه انجام دهند، زيرا بعد از تحريم ها استفاده از دالر 

تقريبا غيرممكن خواهد شد. 

 حذف مشوق
صادراتي لبنيات شايعه است

عليرضا عزيزالله��ي مديرعامل اتحاديه دامداران با 
اشاره به ضرورت افزايش نرخ خريد شيرخام از دامداران 
اظهار كرد: با توجه به آنكه آخرين بار در سال 93، نرخ 
مصوب 1440 تومان براي خريد هر كيلو ش��يرخام از 
دامدار اعالم ش��د، اما كارخانه هاي لبني به بهانه هاي 
مختلف تاكن��ون از اجراي اين نرخ امتناع كردند. وي 
افزود: طي چهار س��ال اخير تمامي هزينه هاي توليد 
نظير خوراك دام، نيروي انس��اني، ان��رژي و... افزايش 
قابل توجهي داش��ته است كه براي حفظ اين صنعت 
بايد تجديد نظري در نرخ كنوني خريد اجرا شود چرا 
كه براس��اس قانون نظام جامع دامپروري همه س��اله 
بايد قيمت افزايش ياب��د. به گفته عزيزاللهي با وجود 
افزايش سرس��ام آور هزينه هاي توليد نمي دانيم علت 
اعالم نش��دن نرخ هاي جديد از س��وي س��تاد تنظيم 
بازار چيست. اين مقام مسوول با اشاره به تاثير خريد 
توافقي شير خام بر وضعيت كنوني صنعت گفت: خريد 
توافقي ش��ير خام در سال هاي اخير از جمله اقدامات 
مهمي بود كه توانست بر حفظ شرايط توليد اثر گذار 
باش��د. وي با بيان اينكه روزانه يك هزارتن ش��يرخام 
مازاد دامداران جمع آوري مي ش��ود، افزود: اگرچه اين 
ميزان نس��بت به كل رقم توليد، چش��مگير نيست و 
نمي تواند مش��كل اصلي دام��داران را حل كند، اما تا 
حدودي بر بهبود وضعيت توليدكنندگان و حفظ بقاي 
شيرخام تاثيرگذار است. مديرعامل اتحاديه دامداران 
با اش��اره به اينكه ظرفيت توليد شير كشور، 25 برابر 
حج��م خريد توافقي اس��ت، بيان كرد: براين اس��اس 
انتظار مي رود كه دولت قيمت گذاري مناس��بي براي 
محصوالت كش��اورزي از جمله شيرخام داشته باشد. 
وي با بيان اينكه وزارت جهاد كش��اورزي قيمت تمام 
شده هر كيلو شيرخام را يك هزار و 640 تومان اعالم 
كرده اس��ت، افزود: البته ميان انجمن صنايع لبني و 
تش��كل هاي دامداري توافقاتي صورت گرفته اس��ت 
تا هر كيلو ش��يرخام با نرخ يك ه��زار و 540 تومان از 
دامداران خريداري شود كه اين امر مي تواند مشكالت 
توليدكنندگان را مرتفع بخشد. اين مقام مسوول ادامه 
داد: هم اكنون متوسط نرخ خريد هر كيلو شيرخام از 
دامدار يك هزار و 300 تا يك هزار و 350 تومان بوده 
كه اين امر بيانگر فاصله 100 توماني نرخ شير خام با 
قيمت مصوب چهار سال گذشته است. وي تاخير دو 
الي سه ماهه در پرداخت مطالبات دامداران را از ديگر 
مشكالت پيش روي آنها دانست. عزيزاللهي در پاسخ 
به اين سوال كه خبرهايي از حذف مشوق صادراتي 
لبنيات مطرح است، بيان كرد: اين امر واقعيت ندارد 
چ��را كه با توجه به منابع و امكانات دولت، مش��وق 

صادراتي در جاي خود پرداخت مي شود. 

اخبار

تناقض در استراتژي توسعه دولت

سياست تقويت SMEها نياز به ثبات دارد

پورابراهيمي در نشست كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران بيان كرد

دولت بازار نيمه متشكل ارز را به رسميت بشناسد
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي در نشست ماهانه كميسيون توسعه صادرات 
اتاق ايران كه با هدف بررسي مسائل به وجود آمده در 
ارتباط با مصوبه هاي اخير مرتبط با نوسانات نرخ ارز، 
روز گذشته )يك شنبه 3 تير( برگزار شد، حضور پيدا 
كرد تا پاس��خگوي سواالت فعاالن باشد. محمدرضا 
پورابراهيمي همس��و با اعضاي كميس��يون توسعه 
صادرات اتاق اي��ران بر ضرورت اتخاذ نگاه يكپارچه 
دولت به صادرات و سياس��ت هاي ارزي تاكيد كرد. 
فراهم نشدن شرايط تامين ارز تك نرخي، اعالم دالر 
به عنوان مبناي محاسبات در مصوبه ها، قيمت گذاري 
ثابت صادراتي، عدم تعيين تكليف تخصيص ارز در 
س��رمايه گذاري صادراتي، ابهامات مالياتي در خريد 
و ف��روش ارز با نرخ توافقي، ايجاد ثب��ات در روابط 
بين الملل و كاهش ريسك تجاري و سياسي و رفع 
ابهام در بخشنامه هاي داخلي براي صادرات از جمله 

موضوعاتي بود كه اعضاي كميسيون توسعه صادرات 
اتاق ايران در حضور نماينده مجلس به آن پرداختند 
و خواس��تار ش��فافيت و مديريت دولت در حوزه ارز 
شدند. رييس كميس��يون اقتصادي مجلس پس از 
ش��نيدن اظهارات حاضران در اين نشست، خطاب 
به اعضاي كميس��يون توس��عه صادرات اتاق ايران 
تصريح كرد: با اطمينان مي توانم بگويم بيش از 90 
درصد از صحبت هايي كه در اين جلس��ه مطرح شد 
با مسائلي كه از سوي نمايندگان در مجلس پيگيري 
مي ش��ود، كامال يكي است. پورابراهيمي با بيان اين 
موضوع كه متاسفانه دولت فاقد استراتژي مشخص 
در خصوص مس��ائل ارزي اس��ت و اي��ن موضوع بر 
تمامي بخش ه��اي مختلف به خص��وص بازرگاني 
داخلي سايه انداخته است، افزود: متاسفانه موضوع 
تعجب برانگيز اين است كه دولت با مباني علمي و 
تخصصي رويكردهايي را اتخاذ مي كند، اما در عمل 

متناقض با اين سياس��ت ها عمل مي كند. بر همين 
اساس است كه اقتصاد ايران به عنوان نمونه غريبي 
از اقتصاد در دنيا ش��ناخته مي ش��ود كه جا دارد به 
ص��ورت موردي مطالعه ش��ود. رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس تاكيد كرد: شرايط امروزي اقتصاد 
ايران و كاهش نرخ پول ملي، منحصر به فرد اس��ت 
و اغلب كش��ورهايي كه با اين وضعيت مواجه شدند 
)براي نمونه چين(، دو سياست مهم كاهش واردات 
و افزاي��ش صادرات را در پيش گرفتند. در حالي كه 
دولت ايران با سياست هاي غلط خود كامال معكوس 

عمل مي  كند. 

 بانك مركزي عمال تعطيل است
وي با انتقاد از عملكرد بانك مركزي در خصوص 
سياست هاي ارزي و كنترل بازار بيان كرد: به عقيده 
من بانك مركزي عمال تعطيل اس��ت. به اين دليل 

كه در همه جاي دني��ا بانك مركزي حافظ منافع 
سياست هاي پولي و ارزي كشور است، اما در حال 
حاضر اين بانك در ايران به عامل اجرايي تصميمات 

قوه مجريه در تصميمات ارزي تبديل شده است. 
پورابراهيم��ي در توضيح اقدامات صورت گرفته 
از س��وي كميس��يون اقتصادي مجلس به اعضاي 
كميس��يون توس��عه صادرات اتاق ايران، گفت: از 
اس��فند ماه سال گذش��ته كه اقتصاد كشور درگير 
سياست هاي ناشي از نرخ ارز شد، بالفاصله كميته 
ارزي در مجلس تشكيل و در همان زمان طرح دو 
فوريتي بر اس��اس 4 محور براي اجرا و ساماندهي 
ب��ازار ارز به دولت ارائه ش��د. به موازات ارابه همين 
طرح، جلس��ات متعددي با رياست بانك مركزي، 
معاون اول رييس جمهور و وزير اقتصاد برگزار شد 
تا برنامه ه��اي آنان براي تصميم گيري ارائه ش��ود 
كه نتايج اين جلس��ات چيزي جز مشخص شدن 
بي برنامگي مسووالن و تشديد اوضاع حاكم بر كشور 
نبود. به عقي��ده وي، دولت ب��ا اتخاذ تصميم هاي 
عجوالنه و غيركارشناسي، سبب تشديد اوضاع شده 
است. براي نمونه، همگام با تغيير نرخ ارز در اسفند 
سال گذشته، بانك مركزي يك شبه تصميم گرفت 

كه سود بانك ها را 5 درصد افزايش دهد. 

 بخش خصوصي بازيگر ميدان شود
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر 
ض��رورت تقويت نقش بخش خصوص��ي و به ويژه 
فعال تر ش��دن اتاق ايران، گفت: متاسفانه در حال 
حاضر با مديريت شناوري مواجه هستيم كه دولت 
خودش را از تم��ام ظرفيت هايي كه دارد محروم و 

بازار را رها كرده است. 
به اعتقاد پورابراهيمي مهم ترين اقدام دولت بايد 
به رسميت ش��ناختن بازار نيمه متشكلي باشد كه 
در ح��ال حاضر وج��ود دارد اما دولت آن را كتمان 
مي كند. در پايان اين نشست، اعضاي كميسيون 
توسعه صادرات اتاق ايران، بسته پيشنهادي خود 
را با مح��ور جلوگي��ري از واردات و رويكردهاي 
حمايت گرايي افراطي در اقتصاد كه در بلندمدت 
به توليدات صادرات گرا لطمه مي زند، حمايت از 
توليد و صادرات داراي مزيت مطلق و محصوالت 
مل��ي كه در زنجيره جهان��ي ارزش باعث كاهش 
ريس��ك اعم��ال تحريم ها در تج��ارت بين الملل 
مي ش��ود و اعمال سياست هاي تشويقي با هدف 
حضور ش��ركت هاي غيرصادرات گرا در بازارهاي 
جهاني ب��ه رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 

شوراي اسالمي ارائه دادند. 

جلسه اخير وزير امور خارجه با هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني ايران يك بحث جدي را مطرح كرد. 
محمدجواد ظريف با توجه به شرايط سياسي اروپا 
همچنين ساختار اقتصاد ايران اين نكته را گوشزد 
مي كرد كه روابط خارجي ايران به ويژه با طرف هاي 
اروپاي��ي بايد از مس��ير ارتباط مي��ان SMEها يا 
بنگاه هاي كوچك و متوسط مقياس باشد. اين نكته 
پيش از اين نيز بارها از سوي كارشناسان اقتصادي 
مطرح شده بود كه تعداد زياد بنگاه هاي كوچك و 
متوس��ط و اين مساله كه اكثريت بخش خصوصي 
ايران در زمره SMEها قرار مي گيرند، باعث ش��ده 
كه توسعه SME ها يكي از راه هاي اساسي توسعه 
اقتصادي ايران باش��د. با اين وجود اين بحث مهم 
مطرح است كه اصوال شرايط اقتصادي تا چه اندازه 
براي توس��عه بنگاه هاي كوچك و متوس��ط همراه 
است. نوسانات اخير قيمت ها بيش از آنكه بنگاه هاي 
ب��زرگ را تحت تاثير قرار دهد ابت��دا بر بنگاه هاي 
كوچك و متوسط كه بنيه مالي ضعيف تري دارند، 
اث��ر خواهد گذاش��ت. به همين دلي��ل اعتراض به 
شرايط اقتصادي را از بخش جنوبي شهر و صنوف 
ديدي��م. اگر واقعا قص��د دولت بنا ب��ر حرف وزير 
امور خارجه توس��عه بر اس��اس SME اس��ت چرا 
تغيير روش��ني در سياست هاي دولت براي تقويت 

بنگاه هاي كوچك و متوسط رخ نمي دهد؟

 نيازمند اصالحات زيرساختي
محمدجواد ظري��ف در جمع نمايندگان بخش 
خصوصي SME ها را موتور محركه اقتصاد خواند و 
اذعان داشت كليد حل مشكل كشور، شركت هاي 
كوچك و متوس��ط SME ها هستند و خاطرنشان 
ك��رد، موتور محرك��ه اكث��ر كش��ورهاي اروپايي 
شركت هاي كوچك و متوسط هستند كه مي توانند 
جايگزين ش��ركت هاي بزرگ شوند. محمدحسين 
برخوردار، رييس سابق مجمع عالي واردات تحقق 
پيش��نهاد وزير ام��ور خارجه را در گرو ش��فافيت 
سياست هاي دولت در قبال توليد و صادرات دانست 
و گفت: ضروري است قبل از هر اقدامي اصالحات 

زيرساختي در حوزه صنعت انجام شود. 
 برخ��وردار فرآ يند تعامل كارآمد ش��ركت هاي 
كوچ��ك و متوس��ط ب��ا ابرش��ركت ها را تش��ريح 
ك��رد و گفت: پويايي SME ه��ا در گرو فعال بود، 
شركت هاي بزرگ يا صادرات محور بودن آنهاست 
و ضروري اس��ت ب��راي تحق��ق هر ك��دام از اين 
گزينه ها سياس��ت هاي اقتصادي به طور جدي به 
س��مت حمايت از توليد داخلي و صادرات گردش 
داشته باشد. برخوردار افزود: شركت هاي كوچك و 
متوسط به دليل نياز به سرمايه اوليه پايين جذابيت 
زيادي براي فعاالن اقتصادي داشته و از سوي ديگر 

ظرفيت اش��تغال زايي بااليي دارند؛ دولت با تحمل 
فشار مالي اندك و حمايت از اين بنگاه ها مي تواند 
سهم بزرگي از مسووليت اشتغال آفريني خود را به 
اين بنگاه ها واگذار كند وي س��اختار صنعت كشور 
را نيازمند به روزرس��اني دانست و گفت: گريزي از 
همگام شدن با تكنولوژي روز دنيا نيست و از آنجا 
كه خط��وط توليد ما عمق ندارند و اگر بنا باش��د 
شركت هاي كوچك و متوسط با شركت هاي بزرگ 
در پروژه هاي بين المللي همكاري كنند، الزم است 
فرآيند به روزرساني تجهيزات و خط توليد را در آنها 

به سرعت دنبال كرد. 
محمدحسين برخوردار اذعان كرد: تكيه اصلي 
چرخه توليد در اقتصاد كش��ورهاي توسعه يافته و 
بسياري از كش��ورهايي كه در سال هاي اخير رشد 
چش��مگيري را تجربه كرده اند بر محور بنگاه هاي 
كوچك و متوسط بوده و عمال پايه هاي اقتصادهاي 

قدرتمند را SME ها تشكيل مي دهند. 
به گفته اين فعال اقتصادي غالب كسب وكارهاي 
اتحاديه اروپا را شركت هاي كوچك و متوسط به راه 
انداخته اند و نه تنها توليد در داخل اين كش��ورها 
بلكه دستاوردهاي صادراتي اين كشورها نيز مديون 

كارگاه هاي كوچك و خصوصي است. 
براساس اطالعات منتشر شده از سوي سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 92درصد از 
واحدهاي توليدي فعال در كش��ور، صنايع كوچك 

هس��تند و در برنام��ه بودج��ه 97 امكانات خوبي 
را ب��راي اين صناي��ع كوچك و متوس��ط ازجمله 

مشوق هاي اقتصادي و... در نظر گرفته شد. 
 اس��فند ماه سال گذش��ته مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي اعالم كرد 
تا 4س��ال آينده 31500واحد توليدي را با فرمول 
تامين مالي، بازسازي و ايجاد بازار به چرخه توليد 

خواهند گشت. 
 بس��ياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند 
كه صنايع كوچك و متوسط براي اقتصاد كشور از 
اهميت بسزايي برخوردارند و نگاه حاكميت بايد در 

جهت توسعه اين صنايع باشد. 

 SMEها تحمل نوسان را ندارند
دو مش��كل به صورت همزمان در اقتصاد كشور 
درحال رخ دادن اس��ت. مساله تحريم ها كه باعث 
شده است، دولت به فكر استفاده از SMEها بيفتد 
و مس��اله كمب��ود ارز كه چند ماه پي��ش از خروج 
امريكا از برجام آغاز ش��د. با توجه به اثرات اين دو 
مش��كل بر هم طبيعي اس��ت كه تميز قائل شدن 
ميان آنها كمي دش��وار است اما مشكل دوم دقيقا 
اث��ر منفي خود را در ابتدا ب��ر بنگاه هاي كوچك و 
متوس��ط مي گذارد. مشكل اصلي فضاي اقتصادي 
ب��راي اين بنگاه ه��ا صرف قيمت ارز نيس��ت بلكه 
مس��اله نوس��انات و عدم ثبات بيشترين مشكل را 

ب��راي آنها ايج��اد مي كند. صع��ود بي رويه قيمت 
س��كه و ارز در بازار داخلي، شيب نارضايتي مردم 
را به  ش��دت تند كرده و گويي تيم اقتصادي دولت 
قصدي براي تدوين طرح هاي مناسب و بلندمدت 
را ندارد. با مراجعه به آغاز نوسانات قيمتي دالر در 
بازار ارزي كشور، معاون اول رييس جمهور با اعالم 
نرخي دولتي)4200تومان( قول تثبيت قيمت ارز 
در ب��ازار را به فعاالن اقتصادي داد؛ اما با گذش��ت 
روزها و نوس��اناتي كه در بازارهايي نظير سكه، طال 
و خودرو شيوع پيدا كرده بود علنا ناتواني اين طرح 

هيجاني را در بازار كشور مشاهده كرديم. 
اث��ر اين تصميم��ات بر بنگاه ه��اي كوچك به 
شكلي اس��ت كه عمال آنها امكان تصميم گيري و 
ادامه فعاليت ندارند و چون نمي توانند پيش بيني 
كنند وضعيت چگونه خواهد بود از هر گونه عملي 
دست برداش��ته اند. از نظر آنها دولت نيز نمي داند 
ك��ه چه تصميمي باي��د اتخاد كند پ��س در اين 
ش��رايط هر گونه فعاليت اقتصادي ريسك زيادي 
دارد. پس از گذشت 40روز دولت نرخ دالر دولتي 
را 4250توم��ان اعالم ك��رد و همين امر جرقه يي 
براي افزاي��ش نرخ دالر در بازار آزاد ش��د. زماني 
كه تمام كارشناسان اقتصادي مخالف اجراي اين 
ط��رح براي مه��ار التهابات ب��ازار ارز بودند، بانك 
مرك��زي يك طرفه تصميمات خود را اجرا كرد تا 
جايي كه بهكيش، عضو اتاق بازرگاني ايران)3تير 

97( بيان كرد: آقاي س��يف در جلس��ه يي گفت، 
نمي دانم در شرايط فعلي ارزي چه كار كنم!

 خطر از كار افتادن SMEها
يك��ي از مهم ترين داليلي كه سياس��ت تقويت 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط درس��ت اس��ت اين 
خواه��د بود كه اتفاق��ا اين بنگاه ه��ا مركزي براي 
جذب س��رمايه هاي كوچك هستند. درحال حاضر 
نقدينگ��ي زي��ادي در جامعه وج��ود دارد كه اين 
نقدينگي مي تواند ش��رايط را بسيار بدتر كند. اگر 
وضعيت اقتصادي به سمتي برود كه بنگاه ها اقدام 
به تعطيلي كنند، طبيعي خواهد بود كه س��رمايه 
آنها ولو محدود به س��مت ساير بخش ها مانند طال 
و ارز خواهد رفت. هادي حق ش��ناس، كارش��ناس 
مس��ائل بانكي در اين رابطه با اشاره به برنامه هاي 
در دستور كار بانك مركزي براي جذب نقدينگي و 
اعمال كنترل بر بازار طال و سكه اظهار كرد: يكي از 
اقداماتي كه بانك مركزي طي 3سال اخير نتوانست 

انجام دهد، واقعي سازي نرخ ارز در بازار بود. 
وي تاكيد كرد: اگر نرخ ارز واقعي ش��ود، بخش 
عمده يي از نقدينگي موجود در كشور جذب خواهد 

شد. 
اين كارشناس مسائل بانكي با بيان اينكه بانك 
مركزي مي تواند نرخ ارز را ساماندهي كند، تصريح 
كرد: اگر بازار ارز از تالطم خارج ش��ود، آرامش در 
بازار سكه، مسكن و خودرو ايجاد مي شود و اگر اين 
امر محقق نشود بايد گام دوم يعني تغيير نرخ سود 

سپرده گذاري بانك ها را اجرا كرد. 
حق ش��ناس بيان كرد: بانك مرك��زي مي تواند 
اوراق مشاركت، اوراق بهادار يا اسناد خزانه اسالمي 
را در نقدينگ��ي ب��ه  كار گي��رد اگرچ��ه معتقديم 
15درص��د نقدينگي در اقتصاد ايران اس��كناس و 

مسكوكات است. 
گفتني اس��ت؛ با وجود سياس��ت هايي كه تيم 
اقتصادي دولت در پايان س��ال گذشته براي جذب 
نقدينگي از بازار به اجرا درآورده است باز هم ميزان 
حجم نقدينگي در مقايسه با ماه هاي قبل رقم قابل 

توجهي است. 

 مشوق هاي SMEها روشن شود
مس��اله اصلي براي توس��عه فعاليت بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط مقياس تعريف كردن شرايطي 
مناس��ب براي ادامه فعاليت آنهاس��ت. در شرايط 
اقتصادي فعلي نمي توان انتظار داشت كه دولت از 
نظر مالي به اين بنگاه ها كمك كند اما مشوق هاي 
زي��ادي براي كمك ب��ه اين بنگاه ها بن��ا بر اينكه 
بنگاه ها اقدام به توس��عه كنند يا فعاليت صادراتي 

خود را آغاز كنند، مي توان در نظر گرفت. 

رييس هيات مديره مجم��ع كارآفرينان ايران با 
اشاره به اينكه امروز شرايط كشور به گونه يي است 
كه به ع��زم و رويكردي متفاوت در اطالع رس��اني 
واقعيت هاي اقتص��ادي به جامعه نيازمنديم، اظهار 
داشت: ما تئوريس��ين اقتصادي نيستيم و دغدغه 
ما در ش��رايط كنوني حاصل آن چيزي اس��ت كه 
در بازار آن را مش��اهده مي كنيم و مي دانيم كه در 
اين جنگ اقتصادي سرسختانه بايد باورمان نجات 
اقتصاد كش��ور باشد. اكنون وقت دعواهاي جناحي 
نيست بلكه زمان سرنوشت سازي است كه در پيچ 
تصميم گيري دنيا و تعامالت اقتصادي بين المللي 
هس��تيم. بنابراين نبايد افكار عمومي را به سمتي 

هدايت كنيم كه دستاويزي براي اقتصاد ندارد. 
محمدرضا دياني با بيان اينكه بايد باور كنيم در 
يك جنگ تمام عيار بسيار بي رحمانه و سرسختانه 
اقتصادي قرار گرفته ايم و بيان نكردن واقعيت هاي 
تحريم، خدمت به دولت و نظام نيست، يادآور شد: 
در حال حاضر تسهيالت بايد حساب شده تخصيص 
داده شود و براي كنترل بازار بايد با نگاهي فراتر از 
تئوري عمل كرد. اگر خواهان امنيت هس��تيم در 
اين ش��رايط چالش برانگيز نبايد بازار را در اختيار 
جريان هاي فكري كه تنها به منافع خودش��ان فكر 

مي كنند ق��رار دهيم. وي تصريح داش��ت: تورم با 
توليد بيشتر حل مي ش��ود نه با تزريق دالر، وقتي 
80 درصد دارايي و حجم نقدينگي در دست سفته 
بازان است، توليد بي اثر مي شود. بايد در اين زمينه 
دولت با ارائه مشوق در بخش توليد و مديريت افكار 
عمومي، برخورد با سفته بازان را در راس برنامه هاي 
خود قرار دهد. افكار عمومي نبايد ساعتي يك بار در 
بمباران آخرين خبرهاي قيمت ارز و دالر قرار گيرد. 
ريي��س هيات مديره مجمع كارآفرينان ايران اضافه 
كرد: در ش��رايطي كه منابع ارزي كش��ور محدود 
است، بايد به شيوه يي مديريت شده به مصرف آن 
بپردازيم. در جنگ اقتصادي امروز بايد فراتر از منافع 
فردي و حزبي بينديشيم و آحاد جامعه بايد پاي كار 
باش��ند؛ در غير اين صورت شرايط را براي خودمان 
س��خت تر مي كنيم. امروز عده يي در جامعه جز به 
منافع خود نمي انديش��ند اما بايد بپذيريم عملكرد 
نامطلوب ما، فضاي سوءاس��تفاده را در اختيار آنان 
قرار داده است. وي با تاكيد براينكه امروي حركت 
مردم م��ا در بازاره��اي مالي روي مذاك��رات ما با 
اروپايي ها تاثيرگذار اس��ت، عن��وان كرد: امروز بايد 
م��ردم را قانع كرد ك��ه با گذر از اي��ن چالش ها و 
افزايش ظرفيت تحمل ملي بايد از اين جنگ رواني 

اقتصادي عبور كنيم. مردم بايد بدانند كه اگر ما در 
بازارهاي اقتصادي درست عمل نكنيم فضا امنيتي 
مي ش��ود و در ان صورت هزينه اين نوع عملكرد را 
بايد در شرايط بد اقتصادي بپردازيم. بايد با شناخت 
ابزاره��اي تحريمي ب��ه صحنه ب��ازي گردانندگان 
تحريم كشيده نشويم. دياني تصريح داشت: از سال 
90 تاكنون انبارهاي ما با اين حجم از فضاي خالي 
مواجه نبوده است. توليد كنندگان امروز با ظرفيت 
خال��ي مواجه اند و اين در حالي اس��ت كه در بازار 
تقاضا زياد است اما به دليل اينكه نقدينگي ندارند 
در يك دور تسلسل باطل گير كرده اند. وقتي توليد 
محدود مي شود قيمت ها نيز به تبع آن باال مي رود. 
مس��اله تحريم ها ثانويه است بانك ها بايد به ميدان 
بيايند و با تزريق سرمايه به توليد رونق بدهند. توليد 

با سرمايه در گردش توسعه پيدا مي كند. 
رييس هيات مديره انجمن صنفي توليدكنندگان 
ل��وازم خانگي كش��ور گف��ت: امروز با دش��مناني 
روبه روييم كه تحريم ه��ا را هنرمندانه برنامه ريزي 
كرده اند. به طور مث��ال در حالي كه اجازه مبادالت 
ارزي به فعاالن اقتصادي داده نمي ش��ود اما واردات 
كاالهاي لوك��س را آزاد كرده اند. ه��ر مقدار كه از 
اين ارز و توليد مراقبت كنيم دوام اقتصادي بيشتر 

مي ش��ود و قدرت چانه زني م��ا در پاي ميز مذاكره 
باالت��ر م��ي رود. االن زمان انتخابات نيس��ت كه با 
س��رزنش عملكرد ديگر دولت ها كار را به نفع خود 
تمام كنيم. اكنون زماني اس��ت كه بايد به ش��دت 

مصرف ارز كنترل شود و توليد رشد كند. 
رييس هيات مديره انجمن صنفي توليدكنندگان 
لوازم خانگي از طرح هر روزه موضوع نقدينگي هاي 
سرگردان در رسانه ها انتقاد كرد و گفت: پرداختن 
به اين موضوع يا مطرح كردن مسائل سياسي دردي 
از جامعه دوا نمي كند، بلكه مهم است بدانيم چگونه 

اين نقدينگي را به بدنه توليد تزريق كنيم. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه ام��روز تحريم ه��ا ب��راي 
توليدكنندگان ايراني يك مس��اله ثانويه اس��ت. ما 
قادريم حتي در اين شرايط توليد را افزايش بدهيم 
به ش��رط اينكه سرمايه در گردش مورد نياز تامين 
شود. معتقدم دولت بايد سياست كنترل نرخ ارز را 
بدرس��تي اجرا كند و به عنوان نمونه براي واردات 
از ارز 4200 تومان��ي اس��تفاده نكن��د، زيرا در اين 
صورت واردات بسياري كاالها به كشور توجيه پيدا 
مي كند. دياني تاكيد كرد دولت براي تخصيص ارز 
ب��ه كاالها، بايد دقيق تر و موش��كافانه تر وارد عمل 
ش��ده و رس��انه ها نيز با همراهي كردن با دولت به 
آن بپردازن��د. تقاضاي مازاد ارز در بازار بايد كنترل 
ش��ود و نبايد به افراد اجازه بدهيم براي دريافت ارز 
به بانك مركزي فش��ار بياورند. رييس هيات مديره 
انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي كشور در 
پاسخ به پرسشي درباره وضعيت امروز بازار تهران، 

يادآوري كرد: توليدكنندگان از آنجا كه بدهي داشته 
و بايد هزينه توليد، حقوق و دستمزد بپردازند و به 
نقدينگي و سرمايه در گردش نياز دارند، هيچ وقت 
توليد و فروش محص��ول را متوقف نمي كنند. اين 
سفته بازان اند كه اجناس را احتكار مي كنند و بايد 
ب��ا آنها مقابله كرد. اين مق��ام صنفي تصريح كرد: 
امروز هرگونه تخريب و تضعيف دولت جنايت است 
و بايد همان طور كه اروپايي ها و چيني ها به مقابله 
با تصميم امريكا برخاسته و ورود اجناس امريكايي 
را تحري��م كرده اند، ما نيز با پايين آوردن انتظارات 
عمومي و تش��ويق به اس��تفاده از توليدات داخلي، 
مانع وارد شدن اجناس غير ضروري به كشور شويم. 
نبايد تقاضاي مازاد ارزي داشته باشيم در اين زمينه 
دول��ت و اتحاديه ها توان تحليل ثبت س��فارش ها 
را دارن��د و مي توانند با ارزيابي صحي��ح از واردات 
بس��ياري از كاالهاي غير ضروري جلوگيري كنند. 
اولويت بايد با كاالهاي اساسي و مواد اوليه باشد تا 

امكان توليد داخل وجود داشته باشد. 
وي با اش��اره به اينكه ابزار و تس��ليحات جنگ 
اقتصادي ارز و توليد اس��ت، يادآور شد: توجه ويژه 
ب��ه صندوق ه��اي س��رمايه گذاري مي تواند كمك 
بزرگي به واحدهاي توليدي و صنايعي كه سرمايه 
در گردش ندارند، بكند. زيرا اكنون در شرايطي به 
س��ر مي بريم كه مواد اوليه بايد نقدي خريده شود 
و بنگاه هاي توليدي زي��ر ظرفيت كار مي كنند اما 
س��رمايه ها تبديل به ميليون ها س��كه ش��ده و در 

خانه ها محبوس شده است. 

رييس هيات مديره مجمع كارآفرينان ايران اعالم كرد

ضرورت تجهيز كامل منابع براي ورود به جنگ اقتصادي
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توافق اندونزي و ژاپن براي گسترش 
همكاري اقتصادي-امنيتي

 سفر 3  روزه هيلي به هند
براي ارتقاي روابط با دهلي 

 وام 400 ميليون دالري
بانك جهاني به چين

گروه جهان|
ژاپن و اندونزي در آستانه شصتمين سالگرد همكاري هاي دوجانبه در مورد گسترش 
همكاري هاي اقتصادي، امنيتي در بخش هاي مختلف از جمله مقابله با تروريسم و امور 
دريايي به توافقي جامع دست يافتند. به گزارش ايرنا، تارو كونو وزير خارجه ژاپن و رتنو 
مرسودي وزير خارجه اندونزي در جاكارتا با يكديگر ديدار كردند. دوطرف دراين ديدار بر 
گس��ترش همكاري ها در حوزه تقويت فعاليت هاي مشترك در دريا، مقابله با تروريسم و 
توسعه زيرساخت ها براي افزايش توليدات ژاپن در اندونزي توافق كردند. مرسودي در اين 
ديدار گفت: اندونزي و ژاپن نه تنها شركاي استراتژيك يكديگر بلكه كشورهاي مهمي در 

منطقه جنوب شرق آسيا محسوب مي شوند. 
طبق گزارش جاكارتا گلوب، دو كشور درتالش براي افزايش توليدات ژاپن براي ورود 
به بازارهاي جنوب شرق آسيا هستند و بر همين اساس قرارداد توافقنامه تجاري دوجانبه 
ميان جاكارتا- توكيو تا پايان سال منعقد مي شود. اندونزي و ژاپن در سال 2008 قرارداد 
تجاري دوجانبه را امضا كردند اما از س��ال 2013 اين قرارداد دردس��ت مذاكرات مجدد 
براي توسعه محورهاي آن قرار گرفته است. حجم قراردادهاي تجاري ميان دو كشور در 
سال 2017 ميالدي با 13درصد افزايش نسبت به سال ماقبل به بيش از 33ميليارد دالر 
افزايش يافت. ژاپن دومين شريك تجاري اصلي اندونزي، پس از چين در منطقه جنوب 
ش��رق آسياست. عالوه براين توكيو سال گذش��ته دومين سرمايه گذار بزرگ خارجي در 
اندونزي با رقم 5 ميليارد دالر بود كه اين رقم بيش از 15درصد از سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي در پرجمعيت ترين كش��ور جهان اسالم محسوب مي شود. به گفته وزير خارجه 
توكيو، اين قدرت آسيايي همچنين در بخش توسعه زيرساخت ها و كسب و كار مرتبط 
با محيط زيس��ت با اندونزي همكاري هاي مشترك دارد. قرار است ژاپني ها سرمايه هاي 
خود را براي توسعه خط آهن درون شهري، توسعه زيرساخت ها در بنادر منطقه سوبانگ 
)در جاوه غربي( و خط آهن سوراباياي شرقي اندونزي به كار گيرند. دو طرف دراين ديدار 
همچنين در مورد گسترش همكاري هاي دريايي و توسعه امكانات ماهيگيري اندونزي به 
توافق رسيدند. دوكشور همچنين براي افزايش گردشگري ميان توكيو و جاكارتا تا سقف 

يك ميليون نفر در سال به توافق رسيدند. 

گروه جهان|
براس��اس اعالم هيات نمايندگان امريكا در سازمان ملل، نيكي هيلي ديروز 
سه ش��نبه س��فر 3روزه خود به هند را آغاز كرده است تا طي آن روابط ميان 

امريكا و اين كشور آسيايي را ارتقا دهد. 
به نوش��ته روزنامه »نيو ايندين اكسپرس« براساس اعالم هيات نمايندگان 
امريكا در سازمان ملل، نماينده دايم امريكا در سازمان ملل قرار است در اين 
س��فر با مقامات ارش��د دولت هند و س��ازمان هاي مردم نهاد و رهبران ديني 
دي��دار و بر ارزش هاي مش��ترك آنها با امريكا و اتح��اد قدرتمند با مردم هند 
تاكيد كند. همچنين قرار اس��ت، هيلي درباره ارتقاي س��طح روابط امريكا و 
هند با گروهي از رهبران دولتي و تجاري و نمايندگان دانش��جويان و جامعه 

مدني گفت وگو كند. 
با وجود فراز و نش��يب هاي روابط هند و امريكا در دوره جنگ سرد، روابط 
فعلي دو كش��ور در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي و نظامي بس��يار گس��ترده 
است. دولت ترامپ سعي دارد كه روابط خود با هند را بيشتر گسترش دهد و 
از اين روابط در اجراي استراتژي مربوط به حوزه هند و اقيانوس آرام و كمك 
به ثبات افغانستان استفاده كند. نارندرا مودي، نخست وزير هند در ديدار اخير 
خود با دونالد ترامپ، رييس جمهوري اياالت متحده گفت كه دو كش��ور براي 

تامين امنيت و ثبات در افغانستان تالش خواهند كرد. 
هيلي كه خود داراي اصالت هندي است اين سفر را در آستانه گفت وگوهاي 
2+2 ميان وزراي خارجه و دفاع دو كش��ور انجام داده اس��ت. مايك پومپئو، 
وزي��ر امور خارجه و جيم��ز ماتيس، وزير دفاع امريكا قرار اس��ت در تاريخ ۶ 
جوالي در واشنگتن با همتايان هندي خود ديدار كنند. اين درحالي است كه 
سياس��ت هاي ترامپ در زمينه اعمال تعرفه م��ازاد بر كاالهاي وارداتي به اين 
كشور عالوه بر چين و اتحاديه اروپا و بسياري از ديگر كشورها، خشم هند را 
نيز برانگيخته است. دهلي نو از 4 اگوست تعرفه هاي جديدي بر واردات برخي 

كاالهاي امريكا اعمال و مقررات جديدي در اين زمينه وضع كرده است. 

گروه جهان|
اعض��اي هيات مديره بانك جهاني با تخصيص وامي به ارزش 400ميليون دالر به 
چين موافقت كردند. به گزارش ايسنا به نقل از بانك جهاني، اين وام با هدف كمك 
به ارتقاي بهره وري و كاهش فقر در استان »گوانگ ژي ژيانگ« چين مصرف خواهد 
ش��د. اين نخس��تين برنامه جديد بانك جهاني براي حمايت از محروميت زدايي در 
چين محسوب مي ش��ود كه بر عمليات هاي چندگانه يي شامل كشاورزي، آموزشي، 
زيرساخت هاي شهري، مديريت منابع مالي دولي و سيستم پايش فقر متمركز است. 
موفقيت چين در كاهش ميزان فقر مطلق در اين كش��ور براي جهان ش��ناخته شده 
اس��ت و اين كشور نخس��تين كشوري در جهان اس��ت كه در سال 2015 به هدف 
نصف شدن شمار افرادي كه زير خط فقر مطلق زندگي مي كنند، رسيد. چين متعهد 
ش��ده اس��ت تا پايان سال 2020 فقر را در مناطق ش��هري از بين ببرد و با استفاده 
از سيس��تم ثبت فقر در مناطق روس��تايي گام هايي براي تحقق اهداف مقابله با فقر 
مقامات داخلي و بين المللي برداشته است. پاوو اليست، كارشناس اقتصاد كشاورزي 
بانك جهان��ي گفت:»برنامه جديد بانك جهاني از تقويت نوآوري هاي كاهش فقر به 
وس��يله معرفي راهكارهاي جديد، بودجه بندي و اجراي سيس��تم نظارت بر پيشبرد 
روند فقرزدايي حمايت خواهد كرد. »گوانگ ژي« استاني در جنوب غربي چين است 

كه 3ميليون نفر از ساكنان آن در خط فقر زندگي مي كنند. 
بان��ك جهاني در ش��رايطي با اعط��اي وام به چين موافقت ك��رده كه مقام هاي 
ارش��د اين كشور در نشس��ت اخير خود با مقام هاي اروپايي بر سر رويكرد مشترك 
در براب��ر تهديدهاي تجاري امريكا توافق كردند. به گزارش ايرنا، تكميل س��ازوكار 
مديريت جهاني، حفظ س��ازوكار چند جانبه تجاري، پيش��برد آزادي و تس��هيالت 
تج��اري و س��رمايه گذاري، تقويت اقتص��اد ديجيتال، تج��ارت الكترونيك، اقتصاد 
بازيافت پذير، پيش��گيري از آلودگي سفيد، مقابله با تغييرات اقليمي و همكاري در 
زمينه كش��اورزي و امور مالي از موضوعاتي بود كه دو طرف در مورد آن به تفاهم 
رس��يدند و براي برگزاري بيس��تمين ديدار رهبران چين و اروپا در زمينه اقتصاد و 

تجارت آماده شدند. 

نااميدي مركل از توافق فوري 
اروپا بر سر بحران مهاجرت 

گ�روه جهان| صدراعظم آلمان گفته در نشس��ت 
رهب��ران اتحادي��ه اروپا ك��ه در روزهاي آت��ي برگزار 
مي ش��ود، در زمين��ه مهاجرت هي��چ توافق مهمي در 
س��طح اتحاديه به دس��ت نمي آيد. به  گزارش رويترز، 
آنگال مركل همچنين گفته به تالش��ش براي متقاعد 
كردن كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا در اين باره ادامه 
مي ده��د. وي گفته: »هيچ راه حلي براي بس��ته كلي 
پناهجويي شامل تمامي هفت دستورالعمل كنوني، تا 
جمعه وجود نخواهد داش��ت.« مركل در يك نشست 
خبري با حضور نخست وزير اسپانيا همچنين گفته كه 
زمان بيشتري براي بررسي دو دستورالعمل مربوط به 

اين بسته درباره مهاجران نياز است. 
صدراعظم آلمان گفته: »به همين دليل من درباره 
همكاري با كش��ورهايي صحبت مي كنم كه به اجراي 
تمامي ابعاد اين سياس��ت مهاجرتي تمايل دارند. من 
درباره بعد داخلي و نخس��ت وزير اس��پانيا درباره بعد 
خارجي آن صحبت مي كنيم براي همين اس��ت كه ما 
در روزهاي آتي مذاكرات ديگري خواهيم داشت.« پدرو 
سانچز هم در اين نشست گفته: »اعضاي اتحاديه اروپا 
بايد براي يافتن راهكاري مش��ترك جهت حل بحران 

پناهجويان با يكديگر متحد شوند.«
اين در حالي اس��ت كه نشست غيررسمي اخير در 
بروكس��ل بر سر موضوع مهاجرت بدون هيچ دستاورد 
مهم��ي پايان يافت��ه اس��ت. دولت جدي��د ايتاليا كه 
ائتالفي ميان دو حزب پوپوليستي است، سياست هاي 
س��خت گيرانه در منطقه در قبال مهاجران را خواستار 
اس��ت. رم هفته گذشته در راس��تاي اجراي يك جانبه 
سياست هاي ضدمهاجرتي از كناره گرفتن يك كشتي 
پناهجويان در بنادر ايتاليا جلوگيري كرد. اما به گزارش 
يورونيوز، كش��تي باري »مرس��ك« كه 113 پناهجو 
سرنش��ين آن بودند، ديروز سه شنبه پس از چند روز 
س��رگرداني در درياي مديترانه در جنوب ايتاليا پهلو 
گرفت. درنهايت پس از چند روز روبرتو آماتونا شهردار 
ش��هر بندري پوزالو در سيس��يل ايتاليا به اين كشتي 
اجازه داد پهلو بگيرد. او به خبرگزاري ها گفته كه ماتئو 
سالويني وزير كشور ايتاليا با پذيرش پناهجويان كشتي 
»آلكس��اندر مرسك« موافقت كرده است. او همچنين 
تاكيد كرد پذيرش پناهجويان ناشي از حس همدلي و 
همبستگي ايتاليايي ها با مهاجران دردمند است. از زمان 
قدرت گرفتن سالويني رهبر حزب راست افراطي ليگ 
شمالي )شريك كوچك تر دولت ائتالفي( ايتاليا اجازه 
پهلو گرفتن كشتي هاي حامل پناهجويان غيرقانوني را 
نمي دهد. ايتاليا هفته گذش��ته از كناره گرفتن كشتي 
آكواريوس ك��ه حامل ۶33 پناهجوي س��رگردان بود 
ممانعت كرد و اين كشتي پس از يك هفته سرگرداني 

در آب هاي مديترانه، در اسپانيا پهلو گرفت. 

 سفر وزير دفاع امريكا
به افغانستان

وزير دفاع امريكا در س��فر از پيش اعالم نشده خود 
به افغانس��تان گفته به اعتقاد او پي��روزي همچنان در 
جنگ طوالني افغانستان امكان پذير است و اينكه برخي 
آماده اند تا مذاكره كنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
جيم��ز متيس وزير دفاع امريكا، كه سه ش��نبه به كابل 
رفته، گفته اس��ت:»برنامه اين اس��ت كه هم به ارزيابي 
حضور نظامي امريكا در افغانس��تان پرداخته ش��ود هم 
شانس آشتي طالبان و دولت افغانستان بررسي شود.« 
اين سفر كه به دليل مسائل امنيتي از قبل اعالم نشده 
بود بعد از آن انجام مي ش��ود كه امريكا كمك هايش را 
به ارتش افغانستان در راستاي راهبرد منطقه يي جديد 

خود افزايش داده است. 

سود ميلياردي لغو ممنوعيت 
رانندگي زنان سعودي 

با صدور مجوز رانندگي براي زنان عربستان، اقتصاد 
اين كشور به رونق بيش��تري دست مي يابد. به گزارش 
بلومبرگ، اعط��اي مجوز رانندگي به زنان عربس��تاني 
مي تواند به كسب درآمد بيشتر اين كشور مشابه درآمد 
حاصل از فروش س��هام  ش��ركت نفت آرامكو عربستان 
س��عودي به عنوان بزرگ ترين ش��ركت نفت در جهان 
كم��ك كند. اين اقدام ممكن اس��ت تا 2030 ميالدي 
۹0ميليارد دالر به توليد ناخالص داخلي عربستان اضافه 
كرده و بعد از آن تاريخ هم ادامه داشته باشد. عربستان 
در نظر دارد تا 201۹ پنج درصد از سهام شركت آرامكو 
را بفروشد كه در خوش بينانه ترين حالت مي تواند براي 

عربستاني ها 100ميليارد دالر سود داشته باشد. 

 2 كشته در سقوط جنگنده
در پاكستان

س��قوط يك فروند جت جنگن��ده متعلق به نيروي 
هوايي پاكستان در باند فرودگاه پيشاور به كشته شدن 
خلبان و كمك خلبان آن منجر شد. به گزارش ايرنا، اين 
سانحه حين انجام يك پرواز آموزشي در شهر پيشاور و 
بر اثر نقص فني در هواپيما رخ داده است. هفدهم خرداد 
نيز سقوط بالگرد ارتش پاكستان هنگام فرود اضطراري 

در كويته يك كشته و ۶ زخمي بر جا گذاشت. 

ديدار پادشاه اردن و ترامپ 
رييس جمهوري امريكا در واشنگتن با ملك عبداهلل 
دوم پادش��اه اردن دي��دار ك��رد. به گفته كاخ س��فيد 
همكاري هاي دو جانبه، تروريسم، بحران سوريه و برجام 
محور گفت وگوهاي دو طرف بوده اس��ت. گفته ش��ده، 
ترامپ در اين ديدار از پاس��خ به پرس��ش پادشاه اردن 
درباره زمان ارائه طرح دولت امريكا براي صلح خاورميانه 
كه به توافق قرن مش��هور ش��ده، خودداري كرده است. 
فلس��طيني ها قويا با اين طرح امريكا مخالفت كرده اند. 
المانيتور نوشته كه اين طرح با همكاري عربستان نوشته 

شده و منافع فلسطيني ها در نظر گرفته نشده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

بازگشايي بيشتر بازارها، آينده اتحاديه اروپا را تضمين مي كند

تاكيد الگارد بر حفظ يكپارچگي اتحاديه اروپا
گروه جهان| طال تسليمي|

رييس صن��دوق بين المللي پ��ول در دوبلين 
درب��اره مخاط��رات داخلي و جهان��ي پيش روي 
منطقه يورو هش��دار و از احتمال كاهش سرعت 
رشد اقتصادي منطقه خبر داده است. الگارد در 
كنفرانس »20سالگي يورو« كه به طور مشترك 
توسط بانك مركزي ايرلند و صندوق بين المللي 
پول برگزار ش��د با اش��اره به تصميم گيري هاي 
دشوار پيش روي منطقه يورو گفت، جنبش هاي 
پوپوليس��تي از برگزيت گرفته ت��ا انتخابات اخير 
ايتالي��ا ارزش ائتالف و يكپارچگي اروپايي را زير 
س��وال برده اند. او همچني��ن از مقامات اتحاديه 
اروپا خواس��ته، قوانين و قابليت ه��اي نظارتي را 
براي مواجهه با كوچ محتمل شركت هاي مالي از 
لن��دن به ديگر نقاط قاره پس از خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپ��ا تقويت كنند. در عين حال الگارد 
به اين مساله اشاره كرده كه منطقه يورو با وجود 
خس��تگي ناشي از پشت س��ر گذاشتن بحران ها 
اكنون براي پيشروي آماده است اما بايد اقداماتي 
براي تقويت مقاومت منطقه يورو صورت بگيرد. 

 اتحاد وراي يك ارز مشترك
الگارد ب��ا نگاهي به اتفاقات گذش��ته در اروپا 
و منطقه يورو گفته 1۹كش��ور از 28كشور عضو 
اتحاديه اروپا اكنون از اعضاي منطقه ارز مشترك 
هس��تند و يورو اكنون دومين ارز در ذخاير ارزي 
جهان محس��وب مي ش��ود. ب��ه عقي��ده رييس 
صندوق بين المللي پول، يكپارچگي كش��ورهاي 
اروپاي��ي وراي ارز مش��ترك بوده و ب��ه افزايش 
استانداردهاي زندگي در سراسر قاره منجر شده 
اس��ت. اما اروپا اكنون ش��رايط متفاوتي را شاهد 
اس��ت و به نظر مي رسد برخي كشورهاي منطقه 
از اين يكپارچگي رضايت��ي ندارند و مي خواهند 
سرنوش��ت جداگانه يي را براي خ��ود رقم بزنند. 
الگارد در اين ب��اره گفته:»ما در لحظه يي ديدار 
مي كني��م كه اتحادي��ه اروپا و منطق��ه يورو در 
مي��ان تصميم گيري هاي دش��وار درب��اره آينده 
خود است. جنبش هاي پوپوليستي از برگزيت تا 
انتخابات اخي��ر ايتاليا، ارزش يكپارچگي اروپايي 

را زير سوال برده اند.« او افزوده: برخي كشورهاي 
منطق��ه ي��ورو در دوران بحران مال��ي جهاني به 
 شدت آسيب ديدند و س��قوط درآمد خود را در 
قياس با ديگر كش��ورهاي منطقه شاهد بودند و 
برخي كشورها نيز هنوز دوره نقاهت از بحران را 
ط��ي مي كنند؛ اكنون الزم اس��ت اقداماتي براي 
افزايش مقاومت منطقه صورت بگيرد و از امنيت 
منطقه ارز مشترك اطمينان حاصل شود. الگارد 
گفت:»الزم است منطقه يورو بازارهاي سرمايه و 
مالي خود را حقيقتا يكپارچه كند و به شركت ها 

اجازه بدهد، وراي مرزها سرمايه گذاري كنند.«
از زمان ب��روز بحران مالي جهاني مكانيس��م 
ثبات اروپايي و ديگر نهادهاي منطقه با همكاري 
صندوق بين المللي پول بيش از 250ميليارد يورو 
وام به 5 كشور آس��يب ديده اعطا كرده اند. بانك 

مرك��زي اروپا نيز در تالش ها ب��راي بازگرداندن 
ثبات به منطقه نقش داش��ته اس��ت. با تش��ديد 
بحران مالي در س��ال 2012 بانك مركزي اروپا 
اع��الم كرد هر چه در ت��وان دارد براي محافظت 
از منطق��ه ارز مش��ترك به كار خواه��د گرفت. 
در حقيق��ت ائت��الف مالي و اقتص��ادي همراه با 
اصالحات ساختاري و بازگشايي بازارهاي داخلي 
به روي س��رمايه گذاري هاي خارجي و تجارت به 
بسياري از كشورهاي اتحاديه اروپا كمك شاياني 

كرده است. 
رييس صندوق بين المللي پول به اين مس��اله 
اش��اره كرده كه ايجاد همراهي و همكاري ميان 
كشورها در شرايط دشوار ماموريت اصلي منطقه 
ي��ورو از زمان ايجاد آن بوده اس��ت. در ش��رايط 
كنون��ي و با توجه به رش��د ثاب��ت منطقه و نرخ 

بي��كاري ك��ه به  تدري��ج درحال كاهش اس��ت، 
زمان آن فرا رس��يده كه كشورهاي اتحاديه اروپا 
چالش هاي دش��وار پيش رو را حل و فصل كنند و 
از آينده منطقه در 20سال آتي اطمينان حاصل 
كنند. الگارد در اش��اره به مخاطرات پيش روي 
اقتص��اد منطقه يورو از تنش ه��اي تجاري اخير، 
پيچيده تر شدن اوضاع سياسي منطقه با ظهور و 
محبوبيت بيشتر احزاب پوپوليستي اشاره كرد و 
بازس��ازي بازارهاي مالي و اصالح زيرساخت ها را 

براي حمايت از رشد منطقه خواستار شد. 

 نگراني از برگزيت و ديگر چالش هاي پيش رو
به گفته الگارد، اگرچه نرخ رشد منطقه يورو 
در س��ال 2018 تا حدودي منطبق با پتانس��يل 
اي��ن منطقه بوده و نرخ بيكاري هم كاهش يافته 

اس��ت اما رش��د دس��تمزدها كماكان در سطح 
پاييني ق��رار دارد. تنش هاي تجاري با امريكا كه 
به دنبال وضع تعرفه بر واردات فوالد و آلومينيوم 
آغاز شد، يكي از بزرگ ترين مخاطرات براي رشد 
منطقه يورو محس��وب مي ش��ود. همچنين زمان 
در مذاكرات برگزيت به زودي س��پري مي ش��ود 
و با توجه به پيش��رفت ان��دك مذاكره كنندگان 
نگران��ي از خروج بد و حتي خ��روج بدون توافق 
وجود دارد و اين مس��اله مي توان��د به اخالل در 
روند س��رمايه گذاري و كاه��ش اطمينان تجاري 
منجر ش��ود. الگارد گفت شركت هاي مالي پس 
از برگزيت بريتانيا را ترك خواهند كرد و بيش��تر 
آنها به ديگر ش��هرها در كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا كوچ مي كنند و از اين رو بلوك بايد قوانين 
و قابليت هاي نظارتي خود را براي مواجهه با اين 

كوچ دسته جمعي تقويت كند. 
انتظار مي رود بس��ياري از شركت هاي مالي 
پ��س از خروج بريتاني��ا از اتحادي��ه اروپا براي 
حفظ حقوق رواديد خ��ود، لندن را كه تاكنون 
بزرگ ترين قطب مالي منطقه به شمار مي رفت 
ترك كنند. در شرايط كنوني فعاالن شركت هاي 
مالي با داش��تن رواديد يكي از كشورهاي عضو 
اجازه دارند براي فروش خدمات و كاالهاي خود 
به ديگر كشورهاي بلوك سفر كنند، اما پس از 
برگزيت اين قانون ديگر شامل رواديدهاي اخذ 
شده از بريتانيا نمي شود و كاركنان شركت هاي 
مال��ي توانايي رفت و آمد آزادانه در كش��ورهاي 
عض��و اتحاديه اروپا را نخواهند داش��ت. الگارد 
نگراني درب��اره چالش برگزيت ب��راي اتحاديه 
اروپ��ا را درحالي مطرح كرد ك��ه اليحه خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا موافقت سلطنتي را نيز 
به دس��ت آورده اس��ت و اكنون وجاهت قانوني 
دارد. مجلس اعي��ان بريتانيا پيش تر اصالحاتي 
در اين اليحه را خواستار شده بود اما در نهايت 
با تصويب اليحه توس��ط ه��ر دو مجلس عوام و 
عيان پارلمان بريتانيا، براي تبديل آن به قانون 
تنها موافقت سلطنتي الزم بود و ماه ها مناقشه 
بر س��ر برگزي��ت ديروز با موافقت ملكه رس��ما 

پايان يافت. 

بازارها همچنان نگران تشديد جنگ تجاري هستند 

هشدار لندن و پاريس به واشنگتن

گروه جهان|
وزي��ر خزانه داري بريتانيا با اش��اره به اختالفات 
تجاري امريكا و چند اقتصاد بزرگ جهان هش��دار 
داده بزرگ ترين اقتصاد جه��ان هيچ بهانه يي براي 
پيامده��اي فاجعه بار يك جنگ تج��اري تمام عيار 
نخواهد داشت. وزير دارايي فرانسه هم به واشنگتن 
هش��دار داده در صورتي كه امري��كا روي صادرات 
خ��ودرو اروپا ب��ه اين كش��ور تعرفه اعم��ال كند، 
پاس��خي جدي درياف��ت خواهد كرد. ب��ه گزارش 

سي ان بي س��ي، فيلي��پ هاموند وزي��ر خزانه داري 
بريتانيا سه ش��نبه گفته: »ما در شرايط متغيري به 
سر مي بريم، چرا كه چندين دهه است به اين ايده 
كه��ن پايبند بوديم كه امري��كا به طور كامل با بازار 
و تجارت آزاد مرتبط اس��ت. هنوز اميدواريم كه از 
وقوع يك جنگ تمام عيار تجاري جلوگيري ش��ود، 
چ��را كه اين جنگ فاجعه يي ب��زرگ، نه تنها براي 
امري��كا بلكه براي هر كش��وري در دنيا خواهد بود. 
ب��ا اين حال آنچ��ه مي توانم بگويم، اين اس��ت كه 

هر اتفاق��ي بيفتد، بريتانيا مدافع ص��ادق بازارهاي 
باز، تج��ارت آزاد، تعرفه هاي پايين و حتي مرزهاي 
بدون تعرفه باقي خواهد ماند. « اظهارات هاموند در 
حالي ايراد شده كه برونو لومير وزير دارايي فرانسه 
نيز به امريكا هش��دار داده چنانچه به  دنبال اعمال 
تعرفه بر خودروهاي اروپايي باشد، با مقابله  به  مثل 
مواجه خواهد شد. به گزارش بي بي سي، برونو لومير 
همچنين گفته كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا به  
شدت از بازگشت تحريم هاي تجاري اياالت متحده 
عليه ايران ناخرسند هس��تند، زيرا با بازگشت اين 
تحريم ها امريكا ممكن است، شركت هاي اروپايي را 

به  دليل معامله با ايران مجازات كند. 
وزي��ر دارايي فرانس��ه گفته دولت ه��اي آلمان، 
بريتانيا و فرانس��ه به طور مش��ترك درباره معافيت 
ش��ركت هاي اروپاي��ي از اي��ن تحريم ها ب��ا دولت 
امريكا تم��اس گرفته اند اما تاكنون نش��انه مثبتي 
از امريكا دريافت نش��ده اس��ت. لومير تصريح كرده 
كه واشنگتن هنوز به درخواست طرف هاي اروپايي 
پاسخي نداده است. وزير دارايي فرانسه همچنين از 
اختالف نظر بروكس��ل و واشنگتن بر سر تعرفه هاي 

گمركي ابراز نگراني شديد كرده است. 
دونال��د ترام��پ رييس جمهوري امري��كا هفته 
گذش��ته تهديد كرد كه ممكن اس��ت تعرفه يي به 
مي��زان 20 درصد ب��ر خودروهاي واردات��ي از اروپا 
وضع كند. هش��دار در مورد وضع گمرك س��نگين 
ب��ر خودروهاي وارداتي از اروپا در پي اقدام اتحاديه 
اروپ��ا در وضع تعرفه ب��ر ح��دود 3.2ميليارد دالر 
واردات از امريكا بوده است. لومير در اين باره گفته 
ك��ه اگر اياالت متحده بر خودروهاي صادراتي اروپا 

تعرف��ه 20درص��دي وضع كند، بروكس��ل قطعا به 
آن واكنش نش��ان خواهد داد. وزير دارايي فرانس��ه 
گفته: »ما خواستار تشديد اختالف نيستيم اما اين 
اروپايي ها هستند كه هدف حمله قرار گرفته اند. « 

 افت بازارهاي آسيا 
در همي��ن ح��ال رويترز گ��زارش داده كه اكثر 
بازارهاي مالي و بورس در شرق آسيا، سه شنبه را با 
افت ارزش آغاز كرده اند. بنا بر اين گزارش، نگراني ها 
از افزايش تنش هاي اقتصادي امريكا و چين، دليل 
اصلي اين تالطم هاس��ت. ارزش دالر امريكا در برابر 
ين ژاپن نيز كاهش يافته است. شاخص سهام نيكي 
سه شنبه در بازار بورس ژاپن نيم درصد سقوط كرد، 
در حالي كه كوس��پي كره جنوبي حدود يك درصد، 
ش��اخص هانگ س��نگ در هنگ كنگ 1.2درصد و 
شاخص اس اس اي در بورس ش��انگهاي 0.۶درصد 
كاهش يافت. وضعيت ش��ب دوش��نبه در بازارهاي 
عمده اياالت متحده نيز بهتر از بازارهاي آسيا نبود. 
»اس اند پ��ي 500«، 1.4درصد س��قوط كرد كه به 
نوشته آسوشيتدپرس، بدترين روز براي آن از ششم 
آوريل تاكنون اس��ت. ش��اخص داوجون��ز نيز براي 

نهمين بار طي 10روز گذشته سقوط كرده است. 
رويترز نوش��ته، نش��انه هاي ضد و نقيض فعلي، 
بازارها را دس��تخوش تالطم كرده اس��ت؛ اس��تيو 
منوچي��ن وزير خزانه داري امري��كا گفته طرح تازه 
محدوديت ه��اي امريكا، نه فق��ط در مورد چين كه 
مربوط به همه كشورهايي است كه تالش مي كنند، 
فناوري امريكا را بدزدند.« اما پيتر ناوارو مشاور امور 
بازرگاني و توليد رييس جمه��وري امريكا گفته هر 

محدودي��ت تازه يي كه دول��ت دونالد ترامپ اعمال 
كن��د، تنها محدود به چين خواه��د بود و نه ديگر 
كش��ورها. روزنامه وال اس��تريت ژورنال گزارش داده 
وزارت خزان��ه داري امري��كا در ح��ال آماده س��ازي 
قوانين و مقررات تازه يي ا س��ت كه محدوديت هاي 
مشخصي عليه سرمايه گذاري چين در شركت هاي 
امور فناوري اياالت متحده، اعمال خواهد كرد. البته 
اين طرح هنوز نهايي نش��ده و بنا ب��ر اين گزارش 
ش��ركت هاي امريكايي فرصت خواهند داشت تا در 
مورد آن اظهارنظ��ر كنند. وال اس��تريت ژورنال در 
عين حال گفته شوراي امنيت ملي امريكا و وزارت 
بازرگاني آن كش��ور در ح��ال طرح ريزي تمهيداتي 
براي افزايش كنترل صادرات هستند تا جلو انتقال 
محصوالت ش��ركت هاي امريكايي مه��م در زمينه 
فناوري به چي��ن را بگيرند. اظهارنظرها منوچين و 
ناوارو در مورد اين طرح نيز پس از انتش��ار گزارش 
وال استريت ژورنال مطرح شده است. دونالد ترامپ 
15ژوئن 25درصد تعرفه بر 50ميليارد دالر كاالي 
وارداتي از كش��ور چين وضع ك��رد و گفت كه اگر 
پكن دس��ت ب��ه اق��دام تالفي جويانه بزن��د، دولت 
او درص��دد وض��ع تعرفه ه��اي بيش��تري برخواهد 
آم��د. چي��ن اما دس��ت به تالف��ي زد. پ��س از آن 
رييس جمهوري امريكا تهديد كرد؛ 10درصد تعرفه 
تازه بر 200 ميليارد دالر كاالي چيني وضع خواهد 
كرد و چين نيز بار ديگر تاكيد كرد دس��ت به اقدام 
متقابل ش��ديدي خواه��د زد. اتحادي��ه اروپا، هند، 
تركيه و كانادا نيز تاكنون اقدامات تالفي جويانه يي 
 را در براب��ر سياس��ت هاي حمايت گرايان��ه ترامپ

در پيش گرفته اند. 
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جامجهاين8
كي روش مربي گراني است؟

مهدي بيك| هر چند تس��اوي غرور انگيز تيم ملي 
ايران مقابل پرتغال، جام جهاني 2018 را براي ايرانيان 
به نقطه پاياني خود رساند؛ اما تصاويري كه از جنگاوري 
و مقاومت ايرانيان در مس��تطيل س��بز ب��ه پهنه آفاق 
مخابره ش��د، آغازي شد كه مي تواند فوتبال ايران را در 
آستانه فصل تازه يي از حيات خود قرار دهد. آغازي كه 
فوتبال ايراني را در صورت برنامه ريزي مناس��ب به يك 
تيم صاحب ش��خصيت كاريزماتيك و داراي سبك در 
فوتبال جهان بدل مي كند كه براي خود هدف و برنامه 
دارد و به دنبال فتح قله هاي تازه افتخار اس��ت.  اما در 
ش��رايطي كه ايرانيان در جاي ج��اي جهان از بازي هاي 
غرورانگيز تيم ملي تحت رهبري كي روش احساس غرور 
و خوش��حالي مي كنند، برخي افراد و جريانات خاص با 
اس��تفاده از تريبون صدا و سيما حضور 7ساله كي روش 
در فوتب��ال ايران را اتالف س��رمايه مي دانند و معتقدند 
ك��ه كي روش با تيم ايران در جام جهاني نتايج مطلوبي 
كسب نكرده است؛ استداللي كه اين دسته از منتقدان 
در خص��وص نتايج تيم ملي مطرح مي كنند، مبتني بر 
دس��تمزدي است كه كي روش بر اس��اس قراردادش از 
فوتبال ايران دريافت مي كند. اين دسته از مخالفان هر 
زمان كه تريبوني به دست مي آورند با آب و تاب درباره 
دس��تمزد هنگفت كي روش داستان سرايي مي كنند تا 
اف��كار عمومي را متوجه اين واقعيت كنند كه كي روش 
پول زيادي دريافت مي كند و به اندازه پولي كه دريافت 
مي كند، افتخارآفريني نداش��ته اس��ت. با توجه به اين 
واقعيت كه زبان آمار و ارقام زباني صريح و غير قابل انكار 
اس��ت در جريان اين يادداش��ت و با كنار هم قرار دادن 
دس��تمزدهاي س��اير مربيان تيم هاي آسيايي به دنبال 
آن اس��ت كه درستي يا نادرس��تي ادعاهاي منتقدان را 

راستي آزمايي كند. باقي هم بقايتان... 
1-واقعي��ت آن اس��ت كه ب��ر خ��الف ديدگاه هاي 
منتقدان، كي روش در اين 7سال )از سال2011تا2018(، 
دستاوردهاي بزرگي براي فوتبال ايران به ارمغان آورده 
است. دس��تاوردهايي كه هر يك از آنها براي رستگاري 
او در اف��كار عموم��ي ايرانيان كفاي��ت مي كند. با توجه 
ب��ه گروه بندي بازي ها، ايران بهتري��ن نتايج را در ميان 
تيم هاي آس��يايي و آفريقايي جام جهاني 2018 كسب 
كرده اس��ت؛ ضمن اينكه فوتبال ايران 7 سال است كه 
بهترين تيم آسياس��ت. دو صعود پياپي به جام جهاني 
داش��ته. ركوردهاي جالب توجهي در بسته نگهداشتن 
دروازه و شكس��ت ناپذيري در آس��يا ثبت كرده؛ باالي 
17 لژيون��ر در تيم ه��اي اروپايي دارد و صاحب نس��ل 
جواني از بازيكنان زير 25 س��ال است كه كي روش آنها 
را شناسايي كرده و در قالب تيم ملي به كار گرفته است. 
بر اساس اعالم فدراسيون فوتبال ايران از سال 2011 كه 
سكان هدايت تيم خود را به كارلوس كي روش پرتغالي 
سپرده تا پايان جام جهاني 2018 حدود12ميليون دالر 
دستمزد پرداخت كرده است؛ دستمزدي كه در مقايسه 
با س��اير تيم هاي آس��يايي نه تنها رقم بااليي محسوب 
نمي شود بلكه مي توان قرارداد كي روش را در مقايسه با 
دستاوردهايش قراردادي اقتصادي قلمداد كرد كه سود 

بيشتري را نصيب فوتيال ايران كرده است. 
2- چين: 40ميلي��ون دالر؛ يكي از تيم هاي رقيب 
ايران براي حضور در جام جهاني 2018 كشور چين بود 
كه با توجه به جمعيت ميلياردي و عالقه رييس جمهور 
چين به فوتبال س��رمايه گذاري وس��يعي براي حضور 
در جام جهاني روس��يه ترتيب داد. از س��ال 2011 كه 
كي روش در فوتبال ايران حضور پيدا كرده تا سال2018 
فوتبال چين بيش از 40ميليون دالر صرف اس��تخدام 
مربيان خود كرده است؛ اين در حالي است كه چين از 
صعود به جام جهاني باز ماند. رسانه هاي ايتاليايي گزارش 
دادند كه دستمزد ساالنه ليپي به عنوان سرمربي چين 
20ميليون يورو اس��ت كه در مقايس��ه با رقم دريافتي 
كي روش اعداد و ارقام بسيار بااليي محسوب مي شود؛ با 
وجود اين سرمايه گذاري هنگفت چين نتوانست به جام 

جهاني صعود كند. 
3-عربس�تان: 30ميلي��ون دالر؛ رقيب منطقه يي 
ايران كه همواره تالش مي كند تا از ايران در فعاليت هاي 
سياس��ي، اجتماع��ي، ورزش��ي و... عقب نمان��د براي 
7س��ال منتهي به حضور در ج��ام جهاني 2018 بيش 
از 30ميلي��ون دالر صرف اس��تخدام مربي��ان رنگارنگ 
اروپايي و امريكايي كرده اس��ت. بع��د از فرانك ريكارد 
و ف��ن مارويك كه جمعا حدود 25ميلي��ون دالر براي 
عرب ها آب خورده بودند؛ پيتزي آرژانتيني با 5ميليون 
دالر هداي��ت اين تيم را در جام جهاني به عهده گرفت 
كه با شكست هاي پرگل در جام جهاني به سوژه رسانه ها 

بدل شدند. 
4-كره جنوبي: 18ميليون دالر: يكي ديگر از رقباي 
تاريخي ايران در فوتبال منطقه آسيا كره جنوبي است كه 
از سال 2011 تا 2018 براي هدايت تيم فني خود بيش 
از 18ميليون دالر هزينه كرده است. ابتدا هونگ ميون 
بو و بعد از او اش��تليكه آلماني و در نهايت آن شين تائه 
سونگ رهبري اين تيم را در بخش فني به عهده گرفتند. 
باخت هاي دامنه دار تيم كره جنوبي برابر كش��ورمان در 
مقدماتي جام جهاني سال هاي 2014و 2018 اعتماد به 
نفس فراواني به بازيكنان ايران تزريق كرد و كره يي ها را 

در حسرت پيروزي بر فوتبال ايران قرار داد. 
5- قط�ر: 27ميليون دالر؛ ميزبان دوره بعدي جام 
جهاني هم با وجود شكس��ت در مقدماتي جام جهاني 
بي��ش از 27ميليون دالر براي اس��تخدام مربيان طراز 
اول هزينه كرده اس��ت؛ اما در نهاي��ت موفق به حضور 
در جام جهاني نش��ده است. در كنار قطر مي توان به نام 
كشورهايي چون ازبكستان )15ميليون دالر( و استراليا 
)16ميليون دالر( نيز اشاره كرد كه براي حضور در جام 
جهاني مبالغ��ي باالتر از فوتبال اي��ران هزينه كرده اند. 
ازبكس��تان ك��ه در دوره مقدمات��ي بازي هاي مقدماتي 
جام جهاني حذف ش��د و استراليا هم در مرحله پلي آف 
توانس��ت جواز صعود به جام جهان��ي 2018 را دريافت 
كند. اين اعداد و ارقام مس��تند نشان مي دهد بر خالف 
ادعاهاي منتقدان كي روش تيم مل��ي فوتبال ايران در 
مقايس��ه با رقباي مستقيمش نه تنها س��رمايه گذاري 
كالني را ب��راي اس��تخدام مربي انجام ن��داده بلكه در 
مقايسه با ساير تيم ها هزينه به مراتب پايين تري داشته 
اس��ت. البته منتقدان تيم ملي با وجود تمام اين اسناد 
روشن همچنان بر آتش انتقاد از كي روش مي دمند. كه 
از قديم االيام گفته اند فردي را كه به خواب رفته مي توان 
بيدار كرد اما كسي كه خود را به خواب زده بيدار شدني 

نيست. 

نظر

باخت پيروزمندانه ايران  از چشم دنيا دور نماند ريحانه جاويدي|
تيم ملي كش��ورمان در پي نتيجه مساوي با تيم 
ملي پرتغال مجبور به وداع با جام جهاني 2018 شد 
اما بر خالف خداحافظي تيم ملي با روس��يه، آنچه 
ايران در س��ه بازي خود در گروه مرگ نشان داد تا 
امروز بهترين عملكرد تيم مل��ي در تمام بازي هاي 
جام جهاني بود كه تاكنون در آن حضور داشته است. 
اين وداع اما از نگاه فوتبال دوس��تان نه شكست كه 
پيروزي بزرگي محسوب مي شد. نتيجه يك بر يك 
در براب��ر مدعي قهرماني جهان يا مهار ضربه پنالتي 
رونالدو توسط بيرانوند تنها داليل اين ارزيابي نبودند. 
تيم ملي ايران براي نخستين بار در تاريخ خود در يك 
دوره از بازي هاي جام جهاني موفق به كسب 4 امتياز 
شد. از سوي ديگر اين تيم براي نخستين بار فقط دو 
گل خ��ورده در ي��ك دوره از بازي هاي جام جهاني 
داش��ت و شايد مهم تر اينكه ملي پوش��ان ايران اين 
نتيجه را در گروه موس��وم به »گروه مرگ« در كنار 
تيم هاي اس��پانيا و پرتغال كسب كرده اند. به همين 
دليل از همان نخستين دقايق بعد از اتمام بازي ايران 
و پرتغال، ش��بكه هاي مجازي با انبوهي از پيام ها از 
س��وي مردم و مسووالن پر شد. نخستين پيام هايي 
كه دست به دست مي چرخيد، صحبت هاي كارلوس 
كي روش  سرمربي تيم ملي فوتبال ايران در نشست 
خب��ري بعد از پاي��ان بازي ب��ود. كارلوس كي روش 
س��رمربي تيم ملي فوتبال ايران درباره بازي مقابل 
پرتغ��ال گفت: »اين بازي فوتبال��ي بود كه ما به آن 

افتخار مي كنيم. ما به جام جهاني شخصيت داديم. 
بازي خيلي رقابتي بود. ما در مقابل يكي از بهترين 
تيم هاي دنيا بازي مي كرديم. ايران با نظم و ش��يوه 
كنترل ب��ازي خيلي خوب��ي كار ك��رد.« كي روش 
همچنين احساس خود در رابطه با بازي خوب ايران 
مقابل پرتغال را چنين بيان كرد: »خيلي خوشحالم 
و ب��ه بازيكنان خودم افتخار مي كنم. مطالب زيادي 
داش��تم كه به بازيكنان بگويم. ارزشمندترين كلمه 
ك��ه در زندگي مي ت��وان تكرار كرد، اين اس��ت كه 
ممنونم من را به اينجا آورديد. متشكر هستيم، اين 
كلمه ارزش��مندترين كلمه براي بيان كردن است. 
ب��ه خاطر آنچه بازيكنان انجام دادند از آنها تش��كر 
مي كنم. كس��ي تصور نمي كرد ما چنين بازي هايي 
انجام دهيم. كسي حاضر نبود روي ما شرط ببندد. 
به بازيكنانم افتخار مي كنم.« او همچنين در توييتي 
كه در صفحه توييتر خود به اشتراك گذاشت، نوشته: 
»بازي فشرده يي بود. نهايت تالشمان را كرديم و به 
 نظرم ما مقابل تيمي كه كانديداي قهرماني در جام 

جهاني است، خوب بازي كرديم.«

 تقدير مجازي مسووالن از ملي پوشان
در حالي كه مردم براي قدرداني از بازيكنان تيم 

ملي جشن مي گرفتند، مسووالن هم در پيغام هايي 
از بازيكنان تيم ملي تقدير كردند. حس��ن روحاني 
رييس جمهوري در پيامي در صفحه اينس��تاگرام 
خود از »همت، هوشمندي و بازي هاي درخشان« 
ملي پوش��ان و نيز از ديگر دست اندركاران تيم ملي 

»به  ويژه سرمربي ارزنده تيم« تقدير كرد. 
علي الريجاني  رييس مجلس ش��وراي اسالمي 
ه��م از ديگر مس��ووالني بود كه ضم��ن تقدير از 
زحمات تيم ملي خطاب به ملي پوش��ان نوش��ت: 
»در اين چند روز گوشه يي از هنرمندي و تكنيك 
ناب ايراني را به نمايش گذاشتيد تا سرفصلي نو در 
تاريخ فوتبال كشور آغاز شود.« مسعود سلطاني فر 
وزير ورزش و جوانان هم پيامي را خطاب تيم ملي 
فوتبال ايران به اشتراك گذاشت و گفت: »به عنوان 
وزي��ر ورزش و جوانان دولت دوازدهم در پيش��گاه 
ملت ش��ريف و ب��زرگ ايران تعه��د مي دهم كه از 
هيچ تالش��ي فروگذار نكرده و تمام امكانات و توان 
خود را به كار گيريم تا اين تيم ملي شايس��ته را كه 
سرمايه ملي ماست براي افتخارآفريني هاي بزرگ از 
جمله قهرماني در جام ملت هاي آس��يا و حضوري 
قدرتمندتر در دوره آينده جام جهاني در شأن ملت 

بزرگ ايران به كار گيريم.«

از طرف ديگر علي دايي هم در صفحه اينستاگرام 
خ��ود ضمن تبريك به بازيكنان تيم ملي نوش��ت: 
»خسته نباشيد قهرمانان،  با معجزه چند سانتي متر 
فاصله داش��تيم، از روز اول به شما اطمينان داشتم 
و شك نداشتم، مي توانيد در همين گروه مرگ هم 
بدرخش��يد. جوانمردانه جنگيدي��د و در اين روزها 
كه مردم از لحاظ روحي ش��رايط مناسبي ندارند، 
 شادي را به همه تزريق كرديد. تالش بي نظير شما 

در جدال با بهترين تيم هاي جهان ستودني بود.«

 در چشم دنيا
از دس��ت رفتن ش��انس صعود ايران به عنوان 
نماينده آس��يا موضوعي بود كه س��ايت فيفا به آن 
پرداخته و با انتشار عكسي از صحنه از دست رفتن 
گل ايران توس��ط مهدي طارمي نوشت: »توپ در 
مشت مهدي طارمي بود. تفاوت بين بودن در ميان 
16 تيم براي ايران. تفاوت بين حذف يا صعود براي 

پرتغال در اين لحظه بود.«
از طرف ديگر بعد از پايان بازي ايران و پرتغال، 
صفحه اينس��تاگرامي فيفا هم با انتش��ار عكسي از 
بازيكنان تيم هاي ملي اي��ران و مراكش كه با جام 
جهاني خداحافظي كردند، نوش��ت: »شما مهارت، 

تعصب، رنگ و هزاران كامنت به پس��ت ما آورديد. 
اي��ران و مراكش ش��ما باع��ث غ��رور هوادارانتون 
ش��ديد. دلمان برايتان تنگ خواهد شد.« كاربران 
اينستاگرام هم از سراسر دنيا با نوشتن كامنت هايي 
در زير اين پس��ت به ابراز احساسات نسبت به تيم 
ملي ايران و نتيجه بازي پرداختند. »باروآن« كاربر 
برزيلي در زير اين عكس نوش��ت: »دلم براي ايران 
در اين جام جهاني تنگ مي ش��ود. ايراني ها با تمام 
قلب و روحش��ان بازي كردند. يكي از بهترين هاي 
جام بودند. تمام ايراني ها بايد به تيم ملي شان افتخار 
كنند. تبريك به مردم ايران و اميدوارم چهار س��ال 
ديگر باز هم شما را در زمين ببينيم.« آنا از اوكراين 
هم نوشته اس��ت: »براي ايران ناراحتم،  ايراني ها به 
تيم ملي خود افتخار كنند، چرا كه بازي اين تيم در 
مس��تطيل سبز شبيه به يك تصوير جادويي بود.« 
دالما از كش��ور روس��يه هم در كامنت خود نوشته 
است: »من روس هستم اما دوستان ايراني بسياري 
دارم، ب��ا يقين مي گويم يكي از بهترين مس��ابقات 
در طول اين دوره از جام جهاني بعد از نتيجه س��ه 
بر س��ه اس��پانيا و پرتغال و نتيجه دو بر يك آلمان 
مقابل س��وئد،  بهترين بازي، ب��ازي ايران و پرتغال 
بود. حق ايران با ناداوري از بين رفت شايد كه فيفا 
باي��د فكري به ح��ال دو داوري كه بازي هاي ايران 
برابر اسپانيا و پرتغال را سوت زدند،  كند. اشتباه در 
قضاوت سرنوشت ايران را تغيير داد و اين براي ايران 

يك باخت دراماتيك بود.«

تعادل| 
تعبي��ر ي��ك روي��ا در 
شب »سارانسك«. باورش 
س��خت ام��ا ش��دني بود؛ 
بازي با پرتغ��ال و گرفتن 
امتي��از از برن��ده كف��ش 
طالي جهان. اين رويا اما 
براي ش��اگردان »كارلوس 
چش��م  مرد  ك��ي روش« 
آبي اين روزهاي فوتبال ايران دور از دس��ترس نبود؛ 
ش��ايد كمي مهرباني داور را نياز داشت. سوت شروع 
بازي با تشويق تماشاگران ايراني حاضر در »ورزشگاه 
»موردوويا آرنا سارانسك«، نويد يك معجزه بزرگ را 
مي داد. اما پرتغال با بازيكن فوق س��تاره اش در برابر 
ديوار ايران تا لحظات پاياني نيمه نخس��ت نتوانست 
كاري از پيش بب��رد. اما بخت با ما خيلي يار نبود و 
تنها يك غفلت كافي بود تا »كوارش��مايي« پرتغالي 
پيدا شود و با شوت كات دار و ديدني اش در دقيقه 45 
دروازده اي��ران را بلرزاند. ايران صفر - پرتغال 1. اين 

آن چيزي بود كه اسنوبرد ورزشگاه »موردوويا آرنا« 
نشان مي داد. تكرار يك داستان تلخ براي ايراني ها. ما 
تا اينجا بازي را واگذار كرده بوديم اما هنوز يك نيمه 
ديگر تا تعبير رويايمان زمان داشتيم. نيمه يي سخت 
و دشوار. سوت نيمه دوم زده شد وياران »كي روش« 
آماده براي نب��ردي ديگر. نگراني آنها از ضدحمالت 
پرتغال مانع از اين مي شد تا خودشان را براي رسيدن 
ب��ه گل به آب و آتش بزنند. ب��ازي در جريان بود و 
صحنه ه��اي جذاب ودلهره آور كم نداش��ت. اما يك 
اتفاق باعث ش��د تا دلهره مان بيش��تر شود؛ دقيقه 
 VAR 52 ب��ازي بود كه »كريس« ب��ا كمك داور و
)كمك داور ويدئويي( توانس��ت يك پنالتي به سود 
پرتغالي ها بگيرد. آزمون س��خت »عليرضا بيرانوند« 
برابر فوق س��تاره پرتغالي. او اكنون س��نگربان بود و 
بايد سنگر ايران را حفظ مي كرد. »بيرانوند« اما خارج 
از زمين بازي براي س��تاره پرتغالي كري خوانده بود. 
كليپ معروف »چطوري كريس«. به نظر مي رسيد، 
عليرضا با الهام از همي��ن كليپ، ضربه »كريس« را 
مه��ار و دروازه اي��ران را در ميان بهت همگان حفظ 

كرد. »دوباره اي��ران«. همين اتفاق خوش كافي بود 
ت��ا ايران دوباره به بازي برگ��ردد با ميليون ها هوادار 
اميدوار. دقايق پاياني بازي چند فرصت ش��وت زني 
نصيب ايران ش��د؛ اما يكي پس از ديگري از دس��ت 
رفت. عقربه هاي س��اعت بازي به ضرر ايران در حال 
گذر بود. چيزي به س��وت پايان بازي نمانده بود كه 
ستاره هاي آسمان »سارانسك« به ايراني ها چمشك 
زدند؛ »درس��ت دقيقه 90 بازي.« برخورد ضربه سر 
»سردار« در محوطه جريمه به دست بازيكن پرتغالي، 
داور نامهرب��ان بازي را وارد ك��رد تا با كمك گرفتن 
از »VAR« ي��ك پنالتي را ب��ه ايراني ها هديه دهد. 
ساعت، دقيقه 2 +90 بازي را نشان مي داد كه »كريم 
انصاري فرد« پشت توپ كاش��ته شده قرار گرفت تا 
نخس��تين پنالتي ايران را در تاريخ جام هاي جهاني 
به ثبت برساند. اينجا شد كه »عليرضا« بدون هراس 
گل كاشت و ضربه پنالتي را وارد دروازه حريف كرد. 
»شادي به اردوگاه ايران برگشت.« رويايي شيرين، اما 
سخت ياران تيم ملي فوتبال ايران اكنون در آن سوي 
مرزها رنگ واقعيت به خود گرفته بود؛ اما بازي هنوز 

جريان داشت. شايد تنها فرصت طلبي مهدي طارمي 
كاف��ي بود تا ايران در دقيق��ه 5+ 90 بتواند، گل دوم 
خود را به ثمر برساند تا روياي فوتبالي ايراني ها در شب 
»سارانسك« ثبت جهاني شود. اما توپ »طارمي« به 
كناره دروازه برخورد كرد تا تمام ايراني ها در حسرت 
اين موقعيت از دست رفته بمانند. داور سوت بازي را 
نواخت و ستاره هاي ايراني با همه محدوديت هايشان، 
با همه نامهرباني هايي كه در حقش��ان شد و حتي با 
محروم شدن از پوشيدن كفش  هاي »نايك«، جانانه 
بايس��تاند.  اگرچه يوزه��اي ايراني موفق ش��دند تا 
»كريس��تيانو رونالدو« و يارانش را متوقف كنند، اما 
كسب 4 امتياز براي صعود از اين گروه سخت در جام 
جهاني كافي نبود. حسرتي كه اشك شد در چشمان 
طارمي و بغض ش��د در گلوي س��ردار. اما »بيرانوند« 
خوشحال از مهار پنالتي و »كريس« ناراحت از خراب 
كردن پنالتي. گويا بخ��ت با صاحب 5 كفش طالي 
جهان يار نبود. او دس��ت خالي زمي��ن را ترك كرد؛ 
»گل نزد، پنالتي خراب كرد وكارت زرد هم گرفت.« 
شايد همين ها كافي بود تا ابرستاره فوتبال دنيا، پس 
از سوت پايان بازي بدون آنكه با بازيكنان ايران دست 
بدهد راهي رختكن شود. حتي اصرار برخي مسووالن 
تيم پرتغال كارساز نبود تا به ميانه زمين برگردد و در 
مراس��م پايان بازي حضور داشته باشد. او با ناراحتي 
بازوبن��د را از بازوي��ش درآورد و راهي رختكن ش��د. 
شايد »رونالدوي مغرور اما فوق ستاره دنياي فوتبال« 
فراموش كرده كه جذابيت فوتبال به همين اتفاقاتي 
كه حتي ممكن اس��ت براي يك ستاره ناباورانه جلوه 
كند. بيرون زمين اما »كي روش« مرد شماره يك اين 
روزهاي فوتبال ايران، به روياي از دست رفته ايراني ها 
مي انديش��يد. او همه كار كرد و ب��راي فوتبال ايران 
درجهان اعتبار و احترام خري��د. »كي روش« اگرچه 
شاگردانش را تحس��ين كرد اما از نتيجه راضي نبود 
و از ناداوري ها گله داش��ت. همين ناراحتي از نتيجه 
و ناداوري موجب شد تا اين سخنان بر زبانش جاري 
ش��ود: »وقتي موض��وع داوري اس��ت، دما خيلي باال 
مي رود، پس من مجبور مي ش��وم كت ام را در بياورم. 
وقتي پنالتي عليه ما بود، 6 اسلئوموش��ن پخش شد 
اما وقتي پنالتي به سود ما بود يك اسلوموشن پخش 
ش��د. اما ما نمي دانستيم چه اتفاقي دارد رخ مي دهد 
پس رفتم به تونل تا آن صحنه را ببينم. نمي خواهم 
عليه تيم كش��ورم صحبت كنم اما من عادت كرده ام 
كه يك ملت عليه ام باش��د.«خودش هم مي دانست، 

بايد مراقبت حرفهايش باش��د؛ اي��ن مرد پرتغالي اما 
معترض بود به اينكه وقتي يك بازيكن با آرنج ضربه 
مي زند، بايد كارت قرمز بگيرد و در كتاب قانون نوشته 
نشده كه در مورد »مسي و رونالدو« طور ديگري بايد 
تصميم گرفته شود. »كي روش« البته فداكاري هاي 
تيم اي��ران براي حضور در اي��ن تورنمت بزرگ را به 
»اينفانتنيو« داور بازي اي��ران و پرتغال نيز يادآوري 
كرد تا به او بفهماند كه اش��تباه ي��ك داور مي تواند، 
روياي يك ملت را به كام مرگ بكش��اند. »كارلوس« 
اما عذر خواه��ي هم كرد از ملت ايران و مس��ووليت 
اين اتفاق تلخ اما جس��ورانه و غرورآفرين را پذيرفت 
و درباره هم��كاري دوباره اش با اي��ران كمي فرصت 

خواست تا بينديشد. 

 بازتاب جهاني يك بازي 
مجل�ه فورفورتو: تيم ملي پرتغال قهرمان اروپا در 
بازي با ايران به نتيجه تس��اوي مقابل ايران رسيد و 
با اين نتيجه به عنوان تيم دوم گروه B راهي مرحله 

بعد شد. 
فاكس اس�پورتس: ايران ش��جاع مقاب��ل پرتغال 
ايستاد اما روياي جام جهاني تمام شد. ايران عملكرد 
هيجان انگيزي با تساوي مقابل پرتغال ايجاد كرد اما 

آنها از جام جهاني كنار رفتند. 
تاك اسپورتس: رونالدو در نيمه دوم بازي با ايران 
پنالتي از دس��ت داد درحالي كه مي توانس��ت با گل 
كردن آن به تعداد گل هاي هري كين براي كس��ب 

عنوان آقاي گلي برسد. 
س�ايت فيفا: پرتغال با تس��اوي دراماتيك در جام 
جهاني صعود كرد. ايران هم جام جهاني را با 4 امتياز 
تم��ام كرد هرچند بازي هيجان انگيزي از خودش به 

نمايش گذاشت به خصوص در نيمه دوم. 
بي بي سي: پنالتي كريستيانو رونالدو در بازي با ايران 

توسط عليرضا بيرانوند گرفته شد. 
رويترز: ايران در وقت هاي اضافه پرتغال را با تساوي 

يك- يك متوقف كرد. 
بليچر ريپورت: پرتغال خيلي خيلي خوش شانس 
بود. رونالدو پنالتي از دس��ت داد و از كارت قرمز در 

امان ماند. 
كنفدراس�يون فوتب�ال آس�يا: پنالت��ي كري��م 
انصاري فرد در وقت هاي تلف شده ايران را به نتيجه 
تس��اوي يك- يك مقابل پرتغال رساند اما اين براي 

تيم ملي براي صعود به مرحله بعد كافي نبود. 

توقف پرتغال و ابرستاره فوتبال جهان برابر كي روش و يارانش

تعبير يك رويا

 واكنش جالب بليچر ريپورت به ضربه آرنج رونالدو
در بازي ايران و پرتغال، رونالدو كاپيتان پرتغالي ها كه يك پنالتي از دست داد 
در صحنه يي با آرنج خود به صورت مرتضي پور علي گنجي بازيكن تيم ملي ايران 
ضربه ي��ي وارد ك��رد. با اين حال داور حتي با var هم راضي به دادن كارت قرمز 
به رونالدو نشد. حاال بليچر ريپورت رسانه امريكايي با عكسي جالب اين گونه كار 
رونالدو را نقل مي كند »طوري كه مردم در مادريد ضربه آرنج رونالدو را مي بينند 
)تصوير چپ( و طوري كه مردم در بارسلونا اين ضربه را مي بينند )تصوير راست(«

 جدال لفظي راموس با مارادونا
در يكي، دو هفته اخير جنگ لفظي عجيبي را بين راموس و مارادونا شاهد 
بوده ايم. مارادونا اخيرا مدعي شده كه ديگو گودين مدافع اتلتيكومادريد و تيم 
مل��ي اروگوئه و از رقباي اصلي راموس مدافع بهتري نس��بت به كاپيتان رئال 
اس��ت. اين صحبت ها به مذاق راموس خوش نيامد و كاپيتان اس��پانيا پاسخ 
تندي به اسطوره آرژانتيني داد: »در آرژانتين همه مي دانند مسي چندين سال 
نوري از مارادونا بهتر است و حاال بهترين بازيكن تاريخ آرژانتين مسي است.«

 صعود اروگوئه بدون حتي يك گل خورده به يك هشتم نهايي جام جهاني 
در كنار نمايش ضعيف خط مياني اسپانيا در بازي شب گذشته مقابل مراكش 
كه دو گل خورد و چند گل نخورد، بهانه يي شد تا مارادونا بار ديگر به راموس 
طعن��ه بزند. او در پاس��خ به راموس گفت: » اروگوئ��ه تيمي متفاوت از لحاظ 
ش��كل بازي است و با 
بازيكناني كه از لحاظ 
بهترين  در  فيزيك��ي 
ش��رايط هس��تند، به 
تيم مقابل فرصت خلق 
موقعيت نمي دهد. آقاي 
راموس اينقدر عصباني 
نب��اش. گودي��ن يك 
بايد  ستاره اس��ت و 
اي��ن را قب��ول كني 
كه از تو بهتر است. 
گودي��ن از آن دس��ت 
بازيكناني است كه فكر 
بازي خوان��ي باالتري 
نس��بت ب��ه ديگ��ران 

دارد.«

 تمجيد سفير آلمان از واكنش درخشان بيرانوند 
برشتولد سفير آلمان در ايران كه پيش از اين عالقه خود را به فوتبال 
بارها نش��ان داده بود با انتشار لحظه مهار دريافت پنالتي رونالدو از سوي 
بيرانوند نوش��ت: تبريك ب��ه تيم ملي ايران براي عملك��رد عالي، عليرضا 
بيرانوند يك گلر در كالس جهاني با قابليت هايي از ايالت لرس��تان. سفير 
آلمان همچنين در توييت خود عكس هاي جالبي را از بيرانوند در گذشته 
منتشر كرده كه در برخي از آنها به سرنوشت جالب بيرانوند براي رسيدن 
به دروازه تيم ملي ايران اش��اره شده اس��ت. توييت جالب برشتولد نشان 
مي ده��د كه عالق��ه او به فوتبال ايران تا چه اندازه زي��اد و غير قابل باور 
اس��ت و احتماال در بازگش��ت تيم ملي به ايران و حضور ملي پوش��ان در 
تيم هاي باش��گاهي بايد باز هم شاهد حضور او در تمرينات تيم هاي ليگ 

برتري باشيم. 

 مراكش شايسته صعود به دور بعد بود
مراكش و اس��پانيا همزمان با بازي اي��ران و پرتغال به مصاف يكديگر 

رفتند كه كارشان با تساوي 2-2 به پايان رسيد.
مراكشي ها مثل هر 3 بازي مرحله گروهي، نمايش درخشاني داشتند 
ول��ي پيش از اين ديدار، با شكس��ت مقابل پرتغ��ال از دور رقابت ها كنار 

رفت��ه بودند. ب��ا اين ح��ال فرناندو هيه 
رو تاكي��د كرد كه آنها شايس��ته ادامه 
حض��ور در جام جهاني بودند. او گفت: 

»مي دانس��تيم بازي خيلي س��ختي 
خواه��د ب��ود زي��را ب��ا حري��ف 

قدرتمندي روبه رو شديم. آنها 
شايس��ته  تورنومنت  اين  در 
بيش��تر از اينها بودند. شايد 
نتوانس��تند صع��ود كنن��د 
ولي ما مي دانس��تيم رقيب 
پيش رويمان  قدرتمندي 

چن��د  ه��ر  اس��ت. 
هس��تيم  صدرنش��ين 

ول��ي خيل��ي كاره��ا بايد 
انجام دهي��م. ما 5 گل خورديم 
ك��ه آمار ضعيفي اس��ت. بايد با 

واقعيت روبه رو شد.«

حاشيه هاي دنياي توپ گرد
آزاده كاري |

از حدود 200متر مانده به درب غربي استاديوم 
آزادي صداي بوق ممتد تماش��اگراني كه بخشي 
از راه را پي��اده به س��وي ورزش��گاه مي روند يك 
لحظه قطع نمي ش��ود. هر چه به ورزشگاه نزديك 
مي شويم بر ش��دت ازدحام، شلوغي و سر و صدا 
هم افزوده مي ش��ود. زنان زي��ادي جلو در ورودي 
اس��تاديوم ايس��تاده اند و مي خواهند نخس��تين 
ورود خود به اس��تاديوم 100هزار نفري را با س��ر 
در ورزش��گاه عكس بگيرند و ب��ه احتمال زياد در 
صفحات خ��ود در فضاي مجازي با دوستانش��ان 
به اش��تراك بگذارند. اگر از بازي ايران و اس��پانيا 
فاكتور بگيريم خيلي ها مانند من براي نخستين 
بار اس��ت كه اين حضور را تجربه مي كنند. شايد 
به همين دليل اس��ت اكثر كساني بوق به دست 
گرفته و فرياد مي زنند، خانم ها هستند. به ورودي 
جنوبي رسيده و از كريدور باريكي عبور مي كنيم. 
سر و صداها يك لحظه قطع نمي شود و اين برايم 
آزار دهنده است. حتي فكر مي كنم اگر همين طور 
بوق زدن ها ادامه پيدا كند، نمي توانم تحمل  كنم. 
در انتهاي كريدور براي نخستين بار زمين چمن 
ورزش��گاه را مي بينم. خوشحالي، هيجان، نگراني 
و اس��ترس تمام حس هايي ان��د كه ناگهان به من 
هجوم مي آورند و براي چند ثانيه گيج ام مي كنند. 
ايس��تاده ام و رو به رويم چمن ورزش��گاه و زنان و 
مرداني اند كه براي نخس��تين بار در كنار يكديگر 
به تماشاي مسابقه فوتبال نشسته اند. چشمم كه 
به زمين چمن ورزش��گاه مي افتد ديگر هيچ چيز 
آزار دهنده نيست فقط هيجان است و اميد و شوق 
بردن كه حاصل نشد. هر چند نتيجه هماني نشد 
كه همه آرزويش را داش��تيم ام��ا حضور زنان در 
ورزشگاه اتفاق مهمي بود كه سال ها انتظار آن را 
داشتيم. بارها زنان به اميد ديدن بازي ها از نزديك 
و نه از نمايش��گرهاي تلويزيون س��اعت ها پشت 
درهاي اس��تاديوم ماندند و حض��ور خود را فرياد 

زدند. فريادهايي ك��ه گاهي با برخوردهاي تند از 
سوي مسووالن راه به جايي نبرد. البته عده يي از 
دختران با تغيير چهره و هويت خود و نيز تحمل 
اس��ترس و اضطراب فراوان پا به اين مكان كامال 
مردانه گذاشتند و حق خود را با تغيير هويتشان 
طلب كردن��د اما همه اينها راه به جايي نبرد و ما 
مانديم و يك دنيا حسرت. حسرتي كه با نخستين 
حضورم در ورزشگاه دو چندان شد و اين سوال پر 
رنگ تر كه چرا اين همه سال نيمي از شهروندان 
اجازه حضور در ورزش��گاه نداش��ته و تجربه اين 
همه هيجان از آنها دريغ شده است. اين حسرت 
زماني كه خواهر زاده 12ساله ام خوشحال از اينكه 
بازي را در ورزش��گاه مي بيند به خوش شانس��ي 
خودش اش��اره كرد و گفت »من در 12س��الگي 
ب��ه اس��تاديوم آمدم و ت��و در 30س��الگي« رنگ 
و ب��وي ديگري گرفت.  تنه��ا دليلي كه مخالفان 
حضور زنان در ورزش��گاه ها عنوان مي كنند، جو 
نامناس��ب ورزشگاه هاست اما تجربه ثابت كرده 
در مكان ه��اي عمومي حض��ور خانم ها در كنار 
مردان فضا را تلطي��ف مي كند و جو خانوادگي 
مي شود. در مجموع مي توان گفت، جام جهاني 
2018 فرصت خوبي بود تا براي نخس��تين بار 
زنان هم در كنار مردان حضور در ورزش��گاه را 
تجربه كنند و باالخره بعد از گذش��ت 40سال 
به اين آرزوي ديرينه خود برس��ند. پخش بازي 
ايران و اس��پانيا و ايران و پرتغال در اس��تاديوم 
آزادي اتفاق مهمي بود كه نبايد به س��ادگي از 
كنار آن گذش��ت. در فضايي كامال شاد و مفرح 
بدون بروز هيچ مشكلي 90دقيقه خانواده ها در 
كنار يكديگر به تماش��اي بازي نشستند و هيچ 
مس��اله يي هم پيش نيامد. اتفاقي كه مي تواند 
آغازگر مسيري مهم براي آينده باشد. آينده يي 
كه شرايط حضور زنان در استاديوم براي ديدن 
بازي هاي فوتبال نه از روي صفحه نمايشگر بلكه 

روي زمين فراهم شود. 

تحقق آرزوي ديرينه زنان بعد از 40 سال 

فرشته فريادرس 
روزنامه نگار
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وضعيت بازار اجاره در گفت  و گوي »تعادل«  با مشاوران امالك بررسي شد

سبقت رشد اجاره  بهاي باال شهر از پايين شهر

»تعادل« بررسي مي كند

نبض رهن و اجاره در 5  منطقه پايتخت
گروه راه و شهرسازي  

درحال��ي كه براس��اس آمار بان��ك مركزي 
نرخ اجاره در پايتخت نس��بت به سال گذشته 
تنها حدود 11درصد رش��د داشته اما براساس 
گفته هاي مش��اوران امالك، اجاره بها از ابتداي 
سال جاري نسبت به مشابه سال گذشته بيش 

از 20درصد رشد داشته است. 
افزايش نرخ اج��اره در تمام نقاط پايتخت 
رخ داده اس��ت اما به نظر مي رسد كه مناطق 
ش��مالي در اي��ن موضوع پيش��گام هس��تند، 
موضوعي كه مش��اوران امالك اين منطقه هم 
ب��ه آن اذعان دارند. با توجه ب��ه اهميت بازار 
ره��ن و اجاره به وي��ژه با آغاز فصل تابس��تان 
روزنام��ه تعادل بازار ره��ن و اجاره واحدهاي 
مس��كوني 60 مت��ري نوس��از را در 5 منطقه 
پايتخت)ش��مال، غرب، مركز، شرق و جنوب( 
بررس��ي كند تا ن��گاه درس��تي از اجاره بها در 
اختي��ار مخاطب��ان قراردهد و مس��تاجران با 
آگاه��ي و اطالعات درس��ت اق��دام به امضاي 

قراردادهاي اجاره كنند. 
گزارش ميداني »تع��ادل« از وضعيت بازار 
ره��ن و اجاره در 5 منطق��ه پايتخت حاكي از 
آن اس��ت كه با وجود كاه��ش فايل هاي رهن 
كام��ل در اغل��ب مناطق تهران ام��ا همچنان 
در دفاتر مش��اور امالك مناطق ش��مالي شهر، 
فايل هاي رهن كامل پيدا مي شود ضمن اينكه 
اجاره بها در اين مناطق مانند قيمت هاي خريد 
و فروش در اولويت اس��ت و پ��س از آن غرب 
تهران، مركز، ش��رق و جنوب تهران قرار دارند 
ضمن اينكه حين انجام اين گزارش مش��خص 
شد كه فايل واحدهاي 60 متري بيش از همه 

در شرق تهران موجود است. 

 شمال تهران 
نگاه��ي ب��ه فايل هاي ارائه ش��ده از س��وي 
صاحبان امالك در مناطق شمالي تهران نشان 
مي ده��د كه تعداد فايل ه��اي رهن كامل براي 
واحدهاي مس��كوني 60 متري نوس��از در اين 
مناطق نس��بت به س��اير مناطق بيشتر است، 
فايل هايي كه به ندرت در ساير مناطق پايتخت 

قابل مشاهده است. 
اگر شما به دنبال اجاره يك واحد مسكوني 
نوس��از 60 مت��ري در كامراني��ه هس��تيد بايد 
210ميلي��ون توم��ان ب��ه عنوان ره��ن كامل 
پرداخت كنيد. در صورتي كه خواهان سكونت 
ب��راي ي��ك س��ال در منطقه ش��ريعتي تهران 
هستيد بايد 65 ميليون تومان به عنوان رهن و 
2.5ميليون تومان اجاره ماهيانه پرداخت كنيد. 
مس��تاجران منطقه فرمانيه براي يك واحد 
مس��كوني نوس��از 60 متري بايد 180ميليون 
تومان ب��ه عنوان رهن كامل ب��ه صاحب ملك 

پرداخت كنند. 
اجاره يك واحد مس��كوني 60 متري نوساز 
در ولنجك 30ميليون تومان رهن و 5 ميليون 

تومان اجاره ماهيانه است. 

 مركز تهران
اجاره بها در مناطق مركزي پايتخت نس��بت 
به مناطق ش��مالي و غربي مناسب تر است زيرا 
رهن كامل يك واحد 60 متري در اين منطقه 
حداق��ل 40ميليون توم��ان كمت��ر از مناطق 

شمالي است. 
يك واحد مس��كوني 60 مت��ري در منطقه 
كليم كاش��اني با 55 ميليون تومان رهن و يك 
ميليون تومان اجاره ماهيانه در اختيار مستاجر 

قرار مي گي��رد. اگر قصد اج��اره يك واحد 60 
مت��ري در منطق��ه طالقان��ي را داري��د باي��د 
10ميليون تومان ره��ن و ماهيانه 2.3ميليون 

تومان اجاره بدهيد. 
اجاره يك واحد مس��كوني 60 متري نوساز 
در منطقه دبستان نيازمند 140ميليون تومان 
رهن كامل است. در صورتي كه خواهان اجاره 
يك واحد 60 متري نوس��از در منطقه مطهري 
هستيد بايد 25ميليون تومان در چنته داشته 
باش��يد و ماهيانه ه��م 1.2ميلي��ون تومان به 

صاحب خانه اجاره بدهيد. 

 شرق تهران
اجاره يك واحد مس��كوني 60 متري نوساز 
در شرق تهران نسبت به مناطق شمالي، غربي 
و مركزي ارزان تر اس��ت ضمن اينكه بررس��ي 
ميداني روزنامه تعادل نشان مي دهد كه تعداد 
واحدهاي مسكوني 60 متري در منطقه شمال 

شرق تهران به خوبي يافت مي شود. 
ب��راي اجاره يك واحد مس��كوني 60 متري 
نوساز در منطقه نارمك بايد 20ميليون تومان 
به عنوان رهن و 2.1ميلي��ون تومان به عنوان 

اجاره ماهيانه پرداخت كنيد. 
در صورتي كه قصد اجاره يك واحد مسكوني 
60 متري نوس��از در تهران نو را داريد بايد 60 
ميليون تومان رهن و يك ميليون تومان اجاره 

به صاحبانه بدهيد. 
اگر قصد اجاره يك واحد مس��كوني نوس��از 
60 متري در وحيديه را داريد بايد 30 ميليون 
توم��ان رهن و ماهيان��ه 800 ه��زار تومان به 

صاحبخانه پرداخت كنيد. 
در صورت��ي ك��ه مي خواهي��د ي��ك واحد 

مسكوني نوس��از 60 متري در مجيديه داشته 
باش��يد بايد 60 ميليون تومان پيش پرداخت و 

300هزار تومان ماهيانه بدهيد. 

 غرب تهران
اجاره در مناطق غربي تهران دس��ت كمي از 
مناطق ش��مالي ندارد و براي اج��اره يك واحد 
مس��كوني 60 متري نوس��از در اين منطقه بايد 

پول قابل قبولي داشته باشيد. 
 اجاره يك واحد مس��كوني نوساز 60 متري 
در منطق��ه جنت آباد تهران ني��از به 30ميليون 
توم��ان رهن و پرداخ��ت ماهيان��ه 2.2ميليون 

تومان دارد. 
براي اجاره يك واحد نوس��از 60 متري بايد 
40ميلي��ون توم��ان رهن و 3.5ميلي��ون تومان 

اجاره ماهيانه پرداخت كنيد. 
اگر به دنبال اجاره يك واحد مسكوني نوساز 
60 مت��ري در منطق��ه ف��ردوس را داريد بايد 
40ميليون تومان رهن داش��ته باشيد و ماهيانه 
2ميليون تومان هم ب��ه صاحبخانه بدهيد. يك 
واحد مس��كوني نوس��از 60 متري در شهران با 

70ميليون تومان رهن و پرداخت ماهيانه 800 
هزار تومان در اختيار مستاجر قرار مي گيرد. 

 جنوب تهران 
اجاره واحدهاي مس��كوني نوس��از 60 متري 
درجنوب تهران نسبت به س��اير مناطق ارزان تر 
اس��ت و براي اجاره يك واحد 60 متري مي توان 
با 65 ميليون تومان رهن كامل يك سال در يك 

خانه سكونت داشت. 
يك واحد مسكوني نوساز در 17شهريور با 65 
ميليون تومان رهن كامل دراختيار مستاجر قرار 
مي گي��رد. اجاره يك واحد مس��كوني 60 متري 
نوس��از در شهرري نياز به 20ميليون تومان رهن 

و پرداخت ماهيانه 900هزار تومان دارد. 
ب��راي اجاره يك واحد مس��كوني نوس��از 60 
متري در ملك آباد باي��د ابتدا 10ميليون تومان 
به عنوان رهن س��پس ماهيان��ه 700هزار تومان 
پرداخ��ت كنيد. در صورتي ك��ه قصد اجاره يك 
واحد مس��كوني نوس��از 60 متري در علي آباد را 
داريد بايد 20ميليون تومان رهن و ماهيانه 600 

هزار تومان در اختيار صاحبخانه قراردهيد. 

 رشد 40 درصدي قيمت در شمال تهران
يك��ي از مش��اوران ام��الك ك��ه در منطقه 
وليعصر فعاليت مي كند درباره افزايش اجاره بها 
در تابستان س��ال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته به »تعادل« مي گويد: بازار اجاره 
همواره تحت الش��عاع بازار خري��د و فروش قرار 
مي گيرد و در س��ال جاري كه قيمت مس��كن 
افزايش داش��ت، بازار رهن و اجاره هم ش��اهد 

افزايش نرخ شد. 
او اظه��ار مي كند: قيمت هر متر مربع زمين 
در وليعصر حدود 40درصد رش��د داشته است. 
بر همين اس��اس مالكان انتظ��ار دارند كه نرخ 
اجاره هم با همين روند رش��د داش��ته باشد و 
هم اكن��ون اجاره بها در وليعصر حدود 40درصد 

افزايش را تجربه كرده است. 
به گفته اين فعال بخش مسكن، در سال هاي 
گذش��ته نرخ اجاره بين 10تا 15درصد رش��د 
داش��ت اما در س��ال جاري با افزايش چشمگير 
قيم��ت خريد و ف��روش، اجاره به��ا هم افزايش 

داشت. 
اين مش��اور امالك فعال در منطقه وليعصر 
بيان مي كند: صاحب��ان امالك تمايلي به رهن 
كامل واحدهاي مس��كوني خود ندارند و اغلب 

فايل هاي ارائه ش��ده در دفتر مربوط به تركيب 
رهن و اجاره اس��ت و فايل ه��اي رهن كامل از 

محدودترين فايل هاست. 
او تصري��ح مي كند: از اواخر س��ال گذش��ته 
قيمت ها افزايش داش��تند و در ارديبهشت ماه 
هم شاهد رش��د چشمگيري در قيمت ها بوديم 
به طوري كه در اين 4، 5 ماه گذشته به قيمت 
هر مترمربع زمين 2.5تا 3ميليون تومان افزوده 

شده است. 
اي��ن فع��ال بخش مس��كن ادام��ه مي دهد: 
يك واحد مس��كوني نوس��از 60 مت��ري حدود 
150ميليون تومان است كه در صورت تركيب 
رهن واجاره مس��تاجر بايد 10ميليون تومان به 
عن��وان رهن و 3ميليون تومان به صورت اجاره 

پرداخت كند. 

 رشد 30 درصدي اجاره در شمال غرب 
يكي از فعاالن حوزه مس��كن كه در منطقه 
پونك در شمال غرب تهران دفتر مشاور امالك 
دارد درباره وضعيت بازار اجاره در س��ال جاري 
ب��ه »تعادل« مي گويد: نمي توان نس��خه ثابتي 
درباره افزايش اجاره بها در منطقه پونك بس��ت 
ام��ا به طور متوس��ط رهن و اج��اره بين 10تا 

30درصد رشد داشته اس��ت. او ادامه مي دهد: 
درحال حاضر مالكان واحدهاي مسكوني تمايل 
ب��ه ارائه واحدهاي خود به صورت رهن و اجاره 
دارند و رغبتي براي رهن كامل واحدهاي خود 

ندارند. 
ب��ه گفته اي��ن مش��اور امالك، ي��ك واحد 
مس��كوني نوس��از 60 مت��ري در منطقه پونك 
110ت��ا 120ميلي��ون توم��ان اس��ت و اگر به 
ص��ورت ره��ن و اج��اره باش��د در صورتي كه 
20ميليون رهن دريافت ش��ود، مس��تاجر بايد 
ماهيان��ه 2ميليون تومان ه��م به صاحب ملك 

پرداخت كند. 

 افزايش 35 تا 40 درصدي در شمال شرق 
يكي از فعاالن بخش مسكن كه در منطقه 
تهرانپارس دفتر مش��اور ام��الك دارد درباره 
بازار رهن و اجاره در سال جاري به »تعادل« 
مي گويد: اجاره بها در س��ال جاري نس��بت به 
س��ال گذش��ته حدود 35تا 40درصد رش��د 

داشته است. 
گذش��ته  س��ال  در  مي ده��د:  ادام��ه  او 
ره��ن كامل ي��ك واحد مس��كوني 60 متري 
قديمي س��از حدود 60 ميلي��ون تومان بود و 

امس��ال به 90ميليون تومان رس��يده اس��ت. 
اين مشاور امالك فعال در منطقه تهرانپارس 
اظه��ار مي كند: اجاره بها يك واحد مس��كوني 
نوساز 60 متري در اين منطقه درحال حاضر 
به حدود متري 2ميليون تومان رسيده است، 
يعني اگر مس��تاجري قصد ره��ن كامل يك 
واحد مس��كوني 60 مت��ري را در اين منطقه 
دارد بايد حدود 120ميليون تومان به صاحب 

ملك پرداخت كند. 
او اظهار مي كند: بيشتر صاحبان امالك به 
تركيب رهن و اجاره عالقه مند هس��تند مگر 
صاحبان امالكي كه تازه خانه خريده اند و نياز 
به دريافت رهن كامل دارند تا از فش��ار مالي 

آنها كاسته شود. 

 رشد 20 درصدي قيمت ها در جنوب 
يكي از مش��اوران امالك فع��ال در منطقه 
خزان��ه درب��اره نرخ اج��اره در س��ال جاري به 
»تعادل« مي گوي��د: اجاره بها در س��ال جاري 
نسبت به سال گذشته حدود 20درصد افزايش 

داشته است. 
او ادامه مي دهد: در س��ال گذش��ته قيمت 
ه��ر مترمربع اج��اره واحدهاي نوس��از حدود 

يك ميليون تومان بود اما در س��ال جاري اين 
رقم به يك ميليون و 200هزار تومان افزايش 
يافته اس��ت. اين فعال بخش مسكن مي افزايد: 
البته قيمت واحدهاي مس��كوني قديمي كمتر 
از واحدهاي نوساز است و با متري يك ميليون 

تومان هم رهن داده مي شود. 

 افزايش 20 درصدي در مركز
يك��ي از مش��اوران امالك��ي ك��ه در منطقه 
يوس��ف آب��اد، دفت��ر خريد و ف��روش و رهن و 
اج��اره دارد درباره وضعيت ب��ازار اجاره در اين 
منطقه به »تع��ادل« مي گويد: نرخ اجاره بها در 
يوسف آباد نس��بت به سال گذش��ته 20درصد 

افزايش داشته است. 
او مي افزايد: درح��ال حاضر رهن كامل يك 
واحد مسكوني 60 متري در سال گذشته متري 
يك ميليون و 600 هزار تومان و در سال جاري 

به متري 2ميليون تومان رسيده است. 
اين فعال حوزه مس��كن ادام��ه مي دهد: در 
س��ال جاري تمايل به رهن و اجاره نس��بت به 
ره��ن كامل افزايش يافت��ه و در ميان 50 فايل 
رهن و اج��اره تنها يك فايل ره��ن كامل پيدا 

مي شود. 

 بازار اجاره
تحت تاثير خريد و فروش 

اگرچه بازار اجاره ماهيتي مصرفي دارد و به نظر 
مي رسد بايد كمتر نس��بت به بازار خريد و فروش، 
روندي پرنوس��ان داشته باش��د، اما تجربه و بررسي 
مدل هاي اقتصادي نشان مي دهد كه با ايجاد نوسان 
در خريد و فروش اين بازار هم دچار نوسان مي شود، 
بر همين اس��اس در س��ال جاري ب��ا جهش قيمت 
مسكن در ارديبهشت ماه، شاهد افزايش چشمگير 

نرخ اجاره بها بوديم. 
 در اين ش��رايط با توجه به اينكه در فصل نقل و 
انتقاالت به س��ر مي بريم و حدود يك سوم از مردم 
كشور اجاره نش��ين هستند، روزنامه تعادل گزارشي 
از پارامترهاي موثر بربازار اجاره، چگونگي نظارت بر 

اين بازار و... تهيه كرده است. 

عوامل موثر بر تعيين اجاره بها
 كارشناس��ان بازار مس��كن معتقدند، اين بازار 
به دليل ناهمگن بودن مي تواند مسيرهاي مختلفي 
را در دوره ه��اي رون��ق و ركود طي كن��د. از اين رو 
نمي توان ب��راي تمام بخش ها از جمله بازار خريد و 
ف��روش، اجاره، امالك لوكس و مصرفي و … حكم 

كلي داد. 
 در تعيين اجاره بهاي مس��كن عوامل مختلفي 
دخال��ت دارند. اين عوامل تركيبي از عناصر درون  و 

برون بخشي مسكن است. 
 ن��رخ تورم عمومي، قيم��ت آپارتمان و امالك 
موجود در بازار، عرضه و تقاضاي واحدهاي اجاره يي، 
نرخ س��ود بازاره��اي موازي به خصوص نرخ س��ود 
بانكي، انتظ��ارات و … را مي توان جزو عوامل موثر 

در قيمت اجاره دانست. 
 مسكن استيجاري هزينه بهره مندي از خدمات 
مس��كن اس��ت، بنابراين انتظ��ار م��ي رود اجاره بها 
متناس��ب با قيمت مسكن باش��د. بر اساس مباني 
نظري اقتصاد مس��كن هم قيمت و اجاره مس��كن 
رابطه يي س��اختاري با يكديگر دارند، به گونه يي كه 
افزاي��ش يك طرف مي توان��د موجب افزايش طرف 

ديگر شود تا نسبت مورد نظر به تعادل برسد. 
 يك��ي از عوامل اثرگذار در بازار اجاره نرخ دالر 
است،  اثرگذاري اين متغير شايد به واسطه است كه 
برخي نرخ دالر را شاهدي بر كاهش ارزش پول ملي 
قلمداد مي كنند يا انتظار دارند با افزايش نرخ دالر، 

قيمت ها افزايش يابد. 
 البته بخشي از اين مي تواند ناشي از انتظارات 
باش��د و بخشي ناشي از اثر تورمي كه باال رفتن نرخ 
ارز در برخ��ي بخش  ها دارد و اين تصور بايد اصالح 
شده و توضيح داده شود، زيرا اين نرخ تورم عمومي 
اس��ت كه به صورت ضمن��ي نش��ان دهنده ميزان 

كاهش ارزش واقعي پول است. 
 روند هاي ميان مدت و بلندمدت تاييد كرده اند 
ك��ه نرخ اجاره به��ا هماهنگ با نرخ ت��ورم و قيمت 
مس��كن تغيير مي كند البته در كوتاه مدت طبيعتا 
س��هم عوامل رواني، انتظ��ارات و عرضه و تقاضاي 

واحدهاي اجاره يي اهميت بيشتري دارند. 
 در تحلي��ل ب��ازار اجاره بايد به يك ش��اخص 
كلي��دي توجه كرد، ش��اخصي در اقتصاد مس��كن 
كه بيانگر رابطه قيمت و اجاره مس��كن اس��ت، اين 
ش��اخص را به صورت P به R و به صورت كس��ري 
نش��ان مي دهند. P بيانگر قيمت مس��كن اس��ت و 
در صورت كسر مي نش��يند، R كه اجاره مسكن را 

نمايندگي مي كند در مخرج قرار مي گيرد. 
 P( به موازات افزايش در يكي از اجزاي كس��ر 
يا R(، انتظ��ار مي رود جزو ديگر هم افزايش يابد تا 

نسبت مورد نظر به تعادل برسد. 
 بر اساس اطالعات ثبت ش��ده از نرخ هاي بازار 
مسكن طي ساليان گذشته، نس��بت P /R از سال 
1370 تاكنون در دامنه نسبتا معيني نوسان داشته 
اس��ت؛ به گونه يي كه اين نسبت در زمان رونق بازار 
مسكن، افزايشي و در دوره ركود كاهشي بوده است. 

راهكارهاي كنترل اجاره بها 
با توجه به افزايش بي حد و حصر قيمت مسكن 
در بهار س��ال جاري  نمايندگان مجلس طرحي را با 
عنوان س��امانه تعيين قيمت مسكن به وزارت راه و 
شهرسازي پيش��نهاد كردند كه براساس آن، قيمت 
خريد و فروش و رهن و اجاره تحت كنترل قرارگيرد 
البته اين طرح از س��وي كارشناس��ان با اس��تقبال 

روبه رو نشد. 
 به گفته كارشناسان برخورد دستوري با بازار 
مس��كن اعم از بازار خريد و ف��روش آپارتمان هاي 
مس��كوني و همچنين بازار اجاره، چندان پاسخگو 
نيست و در بسياري از موارد از جمله بازار معامالت 
خريد و فروش ملك اقدامي اشتباه به نظر مي رسد. 
 بايد با تدابير و قوانين ش��رايطي را ايجاد كرد 
كه به طور غيرمستقيم امكان اعمال نظارت و كنترل 
بر وضعيت معامالت در بازار مسكن اعم از معامالت 
خريد و ف��روش و اجاره مس��كن و همچنين بهاي 

خريد يا اجاره مسكن امكان پذير شود. 
 با توجه به ماهيت ويژه بازار مس��كن نمي توان 
سقف مش��خصي براي قيمت مس��كن يا اجاره بها، 

تعيين و همگان را ملزم به رعايت آن دانست. 
 مي توان با وضع برخي قوانين همچون حمايت 
از سازندگان براي عرضه بخشي از واحدهاي ساخته 
ش��ده با اس��تفاده از مشوق ها و تس��هيالت بانكي 
ارزان قيم��ت به بازار اجاره و همچنين تعيين مبالغ 
مش��خص و زمان معين براي اقامت مستاجران در 
واحدهاي اس��تيجاري بازار اجاره را تحت كنترل به 

لحاظ دامنه نوسان اجاره بها قرار داد. 
 هم اكنون در بسياري از كشورهاي موفق دنيا در 
بخش مسكن، بازار اجاره به صورت مستمر از سوي 
دولت ها مورد كنت��رل و هدايتگري قرار مي گيرد و 
اين كنترل به صورت غيرمس��تقيم و غيردستوري 
شرايط نسبتا مطلوبي را براي سكونت مستاجران در 

واحدهاي استيجاري ايجاد كرده است. 
 مي توان به جاي مداخله مس��تقيم در تعيين 
س��طح اجاره بها، سطح اجاره بها در بازار مسكن را از 
طريق اقداماتي همچ��ون افزايش عرضه واحدهاي 
استيجاري حمايتي و افزايش زمان اقامت و سكونت 

خانوارها در اين واحدها تحت كنترل درآورد. 

گزارش

قيمت ها به ميليون تومان است
جنوبغربشرقمركزشمال
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گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي  
آغاز فصل تابس�تان ب�ا رونق بازار 
ره�ن و اج�اره گ�ره خورده اس�ت و 
هر س�اله از اواخر خ�رداد ماه اغلب 
مستاجران در تب و تاب اجاره واحد 
مس�كوني جدي�د يا تمديد ق�رارداد 
ف�رو  مس�كوني  واحده�اي  اج�اره 
مي روند اما شرايط بازار رهن و اجاره 
در س�ال جاري نس�بت به سال هاي 
گذشته تفاوت چش�مگيري داشته و 
جهش قيمت خريد و فروش مس�كن 
در ارديبهش�ت ماه موج�ب افزايش 

قابل مالحظه نرخ اجاره شده است. 
ع�الوه ب�ر افزايش قاب�ل مالحظه 
اجاره به�ا، كاه�ش نرخ س�ود بانكي 
ب�ه  وارده  فش�ار  گذش�ته  س�ال  از 
ك�رده  چن�دان  دو  را  مس�تاجران 
اس�ت زي�را صاحب�ان ام�الك ديگر 
مانن�د س�ال هاي گذش�ته تمايلي به 
ره�ن كامل واحدهاي خ�ود ندارند و 
فايل هاي رهن كامل در دفاتر مشاور 
ام�الك كاهش يافته اس�ت بر همين 
اس�اس مبلغ اج�اره ماهيانه نس�بت 

ب�ه گذش�ته افزاي�ش يافت�ه و مبلغ 
يافته  كاه�ش  پيش پرداخت)ره�ن( 
است و مستاجران مجبور به پرداخت 

اجاره هاي ميليوني ماهيانه هستند. 
افزاي�ش چش�مگير اجاره به�ا در 
مناط�ق مختل�ف پايتخ�ت همچنين 
س�اير شهرس�تان ها موضوعي است 
ك�ه در گفت وگو با مش�اوران امالك 
مناط�ق مختلف تهران ه�م به خوبي 
تم�ام  واق�ع  مش�خص مي ش�ود در 
مش�اوران امالك به رشد غيرمعمول 
اجاره بها در سال جاري اشاره دارند، 
افزايش�ي كه درس�ال هاي گذش�ته 
هم�واره در مح�دوده 10ت�ا 15درصد 
متغير بوده در س�ال جاري به رش�د 

40درصدي هم رسيده است. 
البت�ه نگاهي ب�ه گفته هاي فعاالن 
بخ�ش مس�كن در 5 نقط�ه پايتخت 
نش�ان مي دهد كه وضعي�ت اجاره بها 
در مناطق ش�مالي تهران بيش�تر از 
س�اير مناطق ب�وده اس�ت و مناطق 
مرك�زي و جنوبي كمتر تح�ت تاثير 

اين رشد قرار گرفته اند.
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دانشوفن10
دستور روحاني براي استعالم 

ارز تخصيص يافته به موبايل
مه�ر| وزي��ر ارتباطات گفت: با دس��تور س��ريع 
رييس جمهور امكان استعالم نام شركت كننده و نوع 
ارز تخصيص يافته براي واردات گوشي موبايل فراهم 
ش��د.  محمدجواد آذري جهرمي در توييتر نوش��ت: 
پس از انتشار ليس��ت واردكنندگان، امكان استعالم 
ن��ام ش��ركت واردكننده و ن��وع ارز تخصيصي براي 
واردات گوش��ي نيز از روز گذش��ته با دستور تسريع 

رييس جمهور در سامانه *۷۷۷۷# فراهم شد. 
وي تاكي��د ك��رد: نخس��تين جلس��ه كارگروه 
مستندس��ازي تخلف��ات رخ داده ني��ز ب��ا حضور 

نماينده تعزيرات تشكيل شد. 

ميز خدمت رگوالتوري 
راه اندازي شد

رگوالت�وري| مدي��ركل دفتر مديري��ت عملكرد 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از راه اندازي 
»ميز خدمت« به دستور مستقيم رييس جمهور، در اين 
س��ازمان خبر داد. حميد تفرشي افزود: ميز خدمت با 
دستور مستقيم رييس جمهوري و در راستاي جلوگيري 
از تضييع حقوق شهروندان، تكريم ارباب رجوع، ايجاد 
نظام اداري پاسخگو و كارآمد و جلوگيري از سرگرداني 
مردم در س��اختمان هاي اداري دستگاه هاي اجرايي در 
طبقه همكف اين س��ازمان راه اندازي ش��ده است. وي 
درب��اره خدمات قابل ارائه در مي��ز خدمت رگوالتوري 
عنوان كرد: ص��دور پروانه خدم��ات ارتباطي، فناوري 
اطالعات و پستي، صدور گواهي تاييد نمونه تجهيزات 
اي��ن حوزه، ص��دور مج��وز ثبت س��فارش و ترخيص 
تجهيزات راديويي، ارتباطي و فناوري اطالعات، صدور 
اعتبارنامه آزمايش��گاه ها براي تايي��د نمونه تجهيزات 
ارتباطي و فن��اوري اطالعات و ص��دور مجوز خدمات 
راديويي از خدماتي است كه در ميز خدمت به مراجعين 
ارائه مي شود. تفرش��ي با اشاره به نو پا بودن اين روش 
ارائه خدمت در كش��ور تصريح كرد: در مرحله نخست 
ارائه خدمات در ميز خدمت بررسي هاي ميداني انجام 
ش��ده و نظرات مراجعين دريافت مي شود تا با توجه به 
بازخورد مراجعين ش��يوه ارائه خدمات بهينه شود. در 
مراح��ل بعدي ني��ز اقداماتي در راس��تاي الكترونيكي 
ش��دن كامل تمامي خدمات سازمان تنظيم مقررات و 

ارتباطات راديويي انجام خواهد شد. 

ساخت لنت ترمز با استفاده 
از گرافن 

پي س�ي ورلد| يك ش��ركت خارجي با استفاده از 
گرافن، لنت ترمزي س��اخته كه صداي كمتري ايجاد 
كرده و عملكرد و دوام بيش��تري نس��بت به لنت هاي 
راي��ج دارد.  ليني تيونينگ )Linney Tuning( يك 
ش��ركت بريتانيايي است كه در بخش تحقيق و توسعه 
روي قطع��ات تيونينگ با عملكرد ب��اال و رهيافت هاي 
كاليبراس��يون كار مي كن��د.  اي��ن ش��ركت اخي��راً از 
دواليه هاي گرافني در لنت ترمز اس��تفاده كرده است. 
براساس اطالعات منتشر ش��ده اين فناوري در مرحله  
توس��عه و آزمون  اس��ت. ليني تيونينگ اعالم كرد كه 
اين ش��ركت از گرافن براي س��اخت صفحه كالچ نيز 
اس��تفاده كرده كه آزمايش هاي مرب��وط به آن تا پايان 
ماه ژوئن ۲۰۱۸ به پايان مي رس��د. براساس اعالم اين 
شركت، اين لنت ترمز بي صدا بوده و عملكرد بي نقصي 
دارند. همچنين استحكام بااليي داشته و از رزين كمتر 
و دانس��يته تراكم باالتري برخوردار هستند؛ در نتيجه 
بي صدا كار مي كنند. اين ويژگي ها موجب مي ش��ود تا 
عملكرد ترمز قابل اعتماد باش��د. از آنجا كه اين لنت ها 
رزين كمتري دارند، فرموالس��يون آنها به گونه يي است 
كه كمترين پوس��ته شدن اتفاق مي افتد. اين لنت هاي 
براي اس��تفاده در محيط هاي سخت و خشن طراحي 
ش��ده و در خودروهاي س��بك قابل اس��تفاده هستند. 
ه��دف اين ش��ركت، ارائه محصولي اس��ت كه صداي 
كمتري ايجاد كرده و در عين حال پاسخ بسيار سريعي 

داشته باشد. 

انتشار باج افزار خطرناك 
دركانال هاي تلگرامي فارسي

ماهر| مرك��ز مديريت امداد و هماهنگي عمليات 
رخدادهاي رايانه يي نسبت به انتشار باج افزار خطرناك 

در كانال هاي تلگرامي فارسي زبان هشدار داد. 
مرك��ز ماه��ر ب��ا اش��اره ب��ه انتش��ار باج اف��زار 
»Cybersccp« در كانال هاي تلگرامي فارسي زبان 
اعالم كرد: مش��اهدات اخير در فضاي سايبري كشور 
مخصوص��اً در پيام رس��ان تلگرام حاكي از آن اس��ت 
 كه يك باج افزار از خانواده خطرناك ش��ناخته ش��ده

HiddenTear ب��ا نام Cyber. exe در پوش��ش 
برنامه يي كارب��ردي با ادعاي س��اخت تصوير جعلي 
كارت مل��ي، كارت بانكي، شناس��نامه و پاس��پورت 
درحال انتشار است.  قربانيان كه عموماً افراد مبتدي 
و با انگيزه جعل هويت هس��تند پس از دريافت فايل 
Cyber.exe ب��ا حجم ۱.4۲مگاباي��ت و اجراي آن 
بروي رايان��ه خود در محيط سيس��تم عامل ويندوز 
در معرض حمله باج افزاري قرار مي گيرند.  بررسي ها 
نشان مي دهد كه باج افزار مورد اشاره، تمام فايل هاي 
موجود روي دسكتاپ قرباني را رمزگذاري كرده وپس 
از رمزگذاري، به ابتداي فايل ها، عبارت Lock. اضافه 
مي كند. حتي ميانبرهاي نرم افزارها نيز پس از حمله 

باج افزار، قابل اجرا نخواهند بود. 
س��پس با تغيير پس زمينه دس��كتاپ دو فايل به 
Lock.desktop. و   Lock.Cyber.exe نام ه��اي 
ini ني��ز روي دس��كتاپ ايجاد مي كن��د.  باج افزار 
براي رمزگش��ايي فايل ه��ا، از قربانيان طلب ۰.۰3 
بيت كوين باج مي كند. مركز ماهر موكداً به كاربران 
در فضاي مجازي متذكر مي ش��ود كه از دريافت و 
اجراي فايل هاي اجرايي از منابع ناش��ناخته پرهيز 
كنند؛ همچنين يادآور مي ش��ود كه براساس قانون 
جراي��م رايانه ي��ي مص��وب ۱۱بهم��ن ۸۹ مجلس 
شوراي اسالمي هر يك از فعاليت هاي مورد ادعا در 
پوشش انگيزشي اين بدافزار، جرايمي جدي بوده و 

مورد تعقيب قضايي قرار خواهد گرفت. 

اخبار

گاليه واردكنندگان از برخي تصميم هاي اشتباه

كمبودكاالدربازارICTوافزايش100درصديقيمتها
گروه دانش و فن|

واردكنن��دگان كااله��اي آي تي ك��ه پيش از 
اي��ن از روش هاي بدون انتقال ارز يا ارز متقاضي 
اس��تفاده مي كردند اكن��ون نه تنه��ا ارز دولتي 
دريافت نمي كنند، بلكه به دليل مشكالت واردات 
با نرخ آزاد ارز، با كمبود كاال مواجه شده اند و اين 
موضوع عالوه بر گراني ناش��ي از افزايش نرخ ارز 
در كاالهاي��ي مانند لپ تاپ و تبلت به اين گراني 

دامن زده  است. 
 در حالي كه با سياس��ت جدي��د دولت مقرر 
ش��د نرخ رسمي دالر 4۲۰۰تومان در نظر گرفته 
و نرخ ه��اي ديگر قاچاق محس��وب ش��ود، ارائه 
ارز دولت��ي به فع��االن بازار آي تي ك��ه به نوعي 
پيش��ران اقتص��اد محس��وب مي ش��وند، متوقف 
ش��د. البته وزارت ارتباطات با اعالم فهرس��تي از 
4۰ش��ركت واردكننده گوش��ي همراه اعالم كرد 
ك��ه از ابتداي س��ال ۱3۹۷ تا ۲۹خ��رداد ماه به 
4۰ش��ركت وارد كننده گوش��ي تلفن همراه، ارز 
دولتي تخصيص داده ش��ده كه 3۰شركت از اين 
فهرس��ت با بخش��ي از ارز تخصيص داده ش��ده، 
اقدام به واردات گوش��ي تلفن همراه كرده اند كه 
مي توان نتيجه گرفت موضوع عدم تخصيص ارز 

شامل گوشي نمي شود. 
در ه��ر حال اكنون با رون��د صعودي نرخ ارز، 
قاچاق محس��وب ش��دن واردات ب��ا ارزي غير از 
آنچ��ه از بانك مركزي تخصيص داده ش��ود و در 
دس��ترس نبودن ارز دولتي، كمبود كاالي آي تي 
در ب��ازار و افزاي��ش قيمت را ش��اهديم. گمرك 
اي��ران ب��ا تك نرخي ش��دن ارز، در حال��ي تنها 
ثبت س��فارش و ترخيص كاال با شرايط بانكي را 
مي پذي��رد كه ثبت س��فارش كاالهاي آي تي در 
اين چند ماه اخير ب��ا دالر 4۲۰۰توماني متوقف 
شده بود و حتي با ثبت سفارش هم ارز دولتي با 
وجود قوانين موج��ود و اولويت هاي جديد اعالم 
 ش��ده در اختيار كاالهاي آي تي قرار نمي گيرد و 
واردكنن��دگان مدعي اند نه تنه��ا دالر دولتي به 
راحتي در دسترس آنها قرار نمي گيرد بلكه براي 

واردات كاال با نرخ آزاد هم با مشكل مواجهند. 
از طرف��ي يكي از مش��كالت ح��ال حاضر در 
بازار كااله��اي آي تي، كمبود كاالس��ت. اگرچه 
ممكن اس��ت برخي تص��ور كنند ممكن اس��ت 
فروشنده ها از عرضه كاال خودداري كنند اما بايد 
توجه داش��ت كه صنعت آي تي اين طور نيست 
كه كس��ي كااليش را درازمدت نگ��ه دارد كه با 
افزايش قيمت بفروشد. ش��ايد يكي از علل عدم 

عرض��ه كاال در بازار اين باش��د كه واردكنندگان 
به دليل نوسانات بازار ارز نمي دانند كاال را با چه 
نرخي بفروش��ند و از اين موضوع نگران هستند 
كه با ف��روش كاال نتوانند ب��ا دالر دولتي كاالي 
جدي��د وارد كنند اما معضل ديگ��ر، كمبود كاال 
در انبارهاس��ت كه به دليل توقف واردات و عدم 
ترخيص برخي از كاالهاي وارداتي از گمرك رخ 

داده است. 

 واردكنندگان، گرفتار بانك مركزي و سامانه نيما
حميد توس��لي، عضو كميسيون سخت افزار 
س��ازمان نظام صنف��ي رايانه يي ته��ران درباره 
مشكالت ارزي واردات كاالهاي آي تي به ايسنا 
گفت: در سال جديد درباره واردات محصوالت 
آي تي در يك مقط��ع كوتاه حدود دو هفته يي 
پ��س از اينك��ه معاونت اول رياس��ت جمهوري 
اع��الم كرد كه افراد مي توانند ارز 4۲۰۰توماني 
بگيرند هر كس توانس��ت ثبت سفارش كرد و با 
تخصيص ارز از طريق بانك مركزي، ارز دريافت 
كرد. بعد از آن دوباره اين سيس��تم عوض ش��د 
و اعالم كردند، س��امانه نيما راه اندازي شده كه 
ارز پتروش��يمي مي ده��د و اف��راد مي توانند از 

اي��ن طري��ق ارز بگيرند. وي در ادامه با اش��اره 
به اولويت بندي ه��اي ده گانه يي در واردات كاال 
اظه��ار ك��رد: بدون اينكه رس��ما اعالم ش��ود، 
از اولوي��ت ي��ك تا پن��ج را بانك مرك��زي و از 
اولوي��ت پنج به بعد را س��امانه نيما ارز مي داد. 
كاالهاي آي تي هم در بخش س��رور و استوريج 
از اولويت شش شروع مي شوند، لپ تاپ و تبلت 
اولويت هشت و موبايل هم اولويت ۱۰ است. با 
راه اندازي س��امانه نيم��ا و زماني كه ما كارهاي 
گرفت��ن مج��وز را انج��ام داديم ش��ايد افرادي 
توانس��تند نهايتا 3 بار ارز بگيرند و مجددا اين 

روند متوقف شد. 
اين عض��و هيات مديره س��ازمان نظام صنفي 
رايانه ي��ي ته��ران درب��اره مش��كالت موجود در 
مس��ير تحويل ارز از بانك مرك��زي توضيح داد: 
ما پرونده هايي در بانك مركزي داريم، تخصيص 
ارز گرفته ش��ده، پول هم به بانك داديم كه اين 
پول حواله ش��ود، اما ارزي در سامانه نيما عرضه 
نمي ش��ود و پتروش��يمي ها ارزي به اين سامانه 
نمي آورن��د و حتي برخي از اين پرونده ها به يك 
ماه مي رس��د. يك سيس��تم جديد با اولويت هاي 
س��ه گانه گذاشتند كه قرار ش��ده ارز با كاالهاي 

آي تي داده ش��ود اما با وج��ود اين در هفته هاي 
اخير ارزي در 

توسلي بيان كرد: قبل از اينكه اين سيستم ها 
به ش��كل جديد عملياتي ش��ود، ما براي واردات 
كاال از روش ب��دون انتق��ال ارز ي��ا ارز متقاضي 
اس��تفاده مي كرديم. به اين ش��كل ك��ه به دليل 
تحري��م، ش��ركت هايي كه در ايران هس��تند در 
امارات دفتري دارند و اعتباري كس��ب كردند كه 
به ص��ورت اعتباري خريد مي كردند. كاال در اين 
دفترها ثبت سفارش مي شد و ما هم ارز را تامين 
مي كرديم و درنهايت با طي پروسه هاي وقت گير 
گمرك كاال وارد مي ش��د. اما اكنون اين بخش را 
هم در ثبت سفارش حذف كردند و ما هيچ راهي 

براي واردات نداريم. 
به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه اكنون اگر 
بخواهيم كاال وارد كنيم ابتدا بايد ثبت س��فارش 
كني��م، وقت��ي در بانك مركزي تاييد ش��د به ما 
تخصي��ص ارز مي دهند و بع��د كاال را مي آوريم، 
اف��زود: وقت��ي اي��ن روال كوتاه م��دت راه اندازي 
ش��د، يك س��ري كاال خريده بوديم و االن بيش 
از يك ماه در گمرك اس��ت اما نمي توانيم آن را 
ترخيص كنيم. اگر امكان ب��دون انتقال ارز بود، 

دولت كاري به تامين ارز نداشت و خود ما فكري 
مي كرديم اما حاال اين گزينه را هم از ما گرفتند. 
سيس��تم خريد ما نقدي شده كه پول ما ممكن 
اس��ت تا واردات كاال چند م��اه بخوابد و حتي با 

كمبود ريالي هم مواجه شويم. 
برخي فعاالن بازار مي گويند از ابتداي س��ال 
تاكن��ون تنها يك محموله كوچ��ك كاال تحويل 
گرفت��ه ش��ده و كاالي آي تي با كمبود ش��ديد 
مواج��ه ش��ده و از طرف��ي به دليل اي��ن كمبود، 
قيمت ه��ا باال رفته اس��ت به طوري ك��ه از دو ماه 
ابتداي س��ال حدود 4۰ت��ا ۶۰ درصد كاال گران 
شده اس��ت؛ گران ش��دن مجدد ارز، قيمت ها را 
بيش از ۶۰ ت��ا ۸۰ درصد افزايش مي دهد و اين 
در شرايطي است كه اصال كااليي وجود نداشته و 
واردكنندگان راهي براي واردات ندارند در نتيجه 
با نبود كاال، بازار عرضه و تقاضاست و افراد با هر 

قيمتي كه بخواهند كاال را مي فروشند. 
ب��ا تمام اين اوص��اف افزاي��ش قيمت حتي 
نزدي��ك ب��ه ۱۰۰درصد در برخ��ي از كاالهاي 
آي تي در حالي رخ داده است كه واردكنندگان 
در هفته هاي اخير از احتمال مشكالت بيشتري 
از جمل��ه كمب��ود كاال خبر مي دهن��د كه اين 
موض��وع ه��م باعث گران ت��ر ش��دن كاالهاي 
باقي مانده خواهد شد. اگرچه وعده تخصيص ارز 
دولتي به كاالهاي آي تي داده شده اما با توجه 
به عملي نش��دن اين وعده اكنون واردكنندگان 
انتظ��ار حداقلي دارند كه از روش هاي پيش��ين 
مانن��د روش ب��دون انتقال ارز ي��ا ارز متقاضي 
اس��تفاده كنند تا در ابتدا كمب��ود كاال را حل 
ك��رده و در نهايت پس از افزايش قيمتي كه به 
دليل ارز آزاد ش��اهد خواهيم بود، حداقل بازار 

به ثبات برسد. 
در اين باره عضو شوراي مركزي سازمان نصر 
كشور با اش��اره به كاهش تعرفه لپ تاپ در سال 
گذش��ته مي گويد س��ازمان با پيگيري توانس��ت 
تعرفه واردات لپ تاپ را از ۱۵به ۵ درصد برساند 
كه در گمرك كاهش قيمت داشت؛ اما عمال وقتي 
قيمت دالر از 4 به ۸ هزار تومان رس��يده اس��ت 
اين ۱۰درصد كاهش قيم��ت در گمرك تاثيري 
نخواهد داش��ت. از طرفي اج��ازه ورود كاال داده 
نمي شود و كاال با كمبود مواجه است زيرا هر چه 
كاال در انباره��ا بوده فروش رفته و ما نمي توانيم 
همان كاال را وارد كني��م؛ اگر ارز دولتي بدهند، 
مي تواني��م كاال وارد كنيم اما ارز هم نمي دهند و 

با ارز آزاد هم اجازه واردات نداريم. 

فضاكاربر

فون آرن�ا| ش��بكه اجتماع��ي فيس بوك به 
زودي قابلي��ت هش��دار ب��ه كاربران ب��ه خاطر 
اس��تفاده بيش از اندازه آنها از فضاي مجازي را 

به پلتفرمش اضافه مي كند. 
فيس بوك چندي پيش اعالم كرد، قصد دارد 
براي حفظ س��المتي كاربرانش، ميزان اس��تفاده 
بي��ش از حد از اين ش��بكه اجتماع��ي را به آنها 
هش��دار دهد ت��ا بدين ترتيب از اعتي��اد كاربران 
اينترنتي به خصوص فيس ب��وك بكاهد و گامي 
بزرگ در جهت حفظ س��المتي روحي و جسمي 

آنها بردارد. 
اي��ن قابليت با بهره گيري از فناوري هاي نوين 
و فوق پيش��رفته يي همچون يادگيري ماش��يني 
و ه��وش مصنوع��ي مي تواند ميزان و س��اعات 
اس��تفاده كاربران از ش��بكه اجتماعي فيس بوك 
را اندازه گي��ري كرده و در ص��ورت تجاوز از حد 
اس��تاندارد، به آنها طي پيامي هش��دار و اخطار 
داده ش��ود.  اي��ن قابليت كه هنوز پ��ا به عرصه 
پلتفرم فيس بوك نگذاش��ته، قرار است به زودي 
به آن افزوده شود چراكه متخصصان و مهندسان 
فع��ال در ش��ركت فيس بوك به  ش��دت درحال 
توس��عه، آزمايش و ارائه اين قابليت شگفت انگيز 
و كاربردي هس��تند ت��ا هرچه زودت��ر آن را در 
دس��ترس كاربران��ش ق��رار دهند.  طب��ق نتايج 

تحقيقات و پژوهش هاي علمي انجام شده، اعتياد 
به اينترنت و اس��تفاده روزافزون از اپليكيشن ها 
و شبكه هاي اجتماعي سالمتي روحي و جسمي 

كاربران را تحت تاثير قرار داده است. 
چندي پيش بود كه ش��ان پاركر، مدير اصلي 
ش��بكه اجتماع��ي فيس ب��وك در مصاحبه يي با 
گاردين اعتراف كرد، اس��تفاده بي��ش از اندازه و 
روزافزون كاربران از ش��بكه هاي اجتماعي نظير 
فيس ب��وك و گ��وگل موجب ش��ده اس��ت آنها 
ع��ادت اعتيادگونه يي ب��ه اس��تفاده از آنها پيدا 
كنند. مي توان گفت اظهارات وي نشان مي دهد 
گوگل و فيس بوك مقصر اصلي اعتياد كاربران به 

اينترنت هستند. 
 كلم��ه »اعتياد ب��ه ش��بكه هاي اجتماعي« 
كلمه يي دور از واقع نيس��ت بلكه براساس نتايج 
و يافته هاي نظرسنجي و تحقيقات صورت گرفته، 
مي ت��وان دريافت ك��ه كاربران به طور متوس��ط 
گوشي هوش��مند همراه خود را حداقل ۱۵۰بار 

در روز چك مي كنند. 
ب��ه عبارتي ديگر ميزان ميانگين اس��تفاده از 
ش��بكه هاي اجتماع��ي براي كارب��ران اينترنتي، 
بسيار بيشتر از حد معمول است. بيش از ۱۵۰بار 
چك كردن گوش��ي همراه هوش��مند به معناي 
بي��ش از ۲۰۰۰بار كليك ك��ردن و لمس كردن 

صفحه گوش��ي ب��راي چك كردن حس��اب هاي 
كاربري در شبكه هاي اجتماعي است. 

براس��اس يافته هاي اين پژوهش ها، بيشترين 
اس��تفاده كاربران از ش��بكه هاي اجتماعي فيس 
ب��وك و گوگل بوده اس��ت كه اين ع��دد و ارقام 
همچنان رو به رش��د و افزايش اس��ت. طبق آمار 
منتشره بالغ بر ۲ميليارد نفر در ماه و ۱.3ميليارد 
نف��ر در روز از فيس بوك و بي��ش از ۱.۵ميليارد 
نف��ر ني��ز از يوتيوب اس��تفاده مي كنند. س��اير 
اپليكيش��ن ها و ش��بكه هاي اجتماعي نيز بالغ بر 

يك ميليارد كاربر را شامل مي شوند. 
به طور كلي، مي توان نتيجه گرفت شبكه هاي 
اجتماع��ي و اپليكيش��ن هاي مختلف��ي كه اين 
غول ه��اي تكنول��وژي ب��ه ب��ازار اينترنت عرضه 
كرده اند، س��هم زيادي از استفاده اينترنت توسط 
كاربران را به خود اختصاص داده است و اين امر 
موجب شده است، متخصصان بهداشت و سالمت 
جوامع بين المللي در اي��ن خصوص ابراز نگراني 
كنند و مقصران اصلي اعتياد كاربران به اينترنت 
را غول ه��اي تكنول��وژي ارائه دهنده اين ش��بكه 

اجتماعي مي دانند. 
اين قابليت جديد فيس بوك قرار اس��ت براي 
همه كاربران گوش��ي هاي هوش��مند با سيستم 

عامل اندرويد و iOS در دسترس قرار بگيرد.

تك تايمز| با وجود اينكه »ناسا« 
درحال پيش��رفت فناوري هاي خود 
از  جلوگي��ري  و  تش��خيص  ب��راي 
مردم  ش��هاب سنگ هاست،  سقوط 
روسيه شاهد اش��تعال يك سيارك 
بس��يار نوراني در آسمان اين كشور 
بودند.   ناسا تاييد كرد كه چند روز 
پيش يك سيارك بزرگ در آسمان 
روس��يه منفجر ش��د. اين س��يارك 
 )Lipetsk(»در ش��هر »ليپتس��ك
مش��اهده ش��د كه در جنوب شرقي 

مسكو قرار دارد. 
دو نفر از ش��هروندان روس��ي كه برخورد اين سيارك را مشاهد كرده بودند، اظهار كردند كه اين 
سيارك در ابتدا آسمان شهر را روشن كرد سپس به سمت زمين حركت كرد و مشتعل شد. گفته 

شده كه سقوط اين سيارك نوراني، انفجار صوتي مهيبي را به همراه داشته است. 
پيش از اين در سال ۲۰۱3ميالدي نيز يك سيارك بزرگ آتشين در آسمان روسيه شعله ور شد 
كه منجر به جراحت نزديك به ۱۵۰۰روس��ي ش��د.  به دليل وسعت جغرافيايي روسيه، اين كشور با 

احتمال بيشتري نسبت به كشورهاي ديگر در معرض سقوط اين سيارك ها قرار مي گيرد. 
اين س��يارك توس��ط مردم و ضبط ويديويي توس��ط آنها مش��اهده ش��د كه پس از آن توس��ط 
»سيس��تم نظارت بين المللي«)IMS( تش��خيص داده شد. ناس��ا اعالم كرد كه انفجار اين سيارك 
با توان ۲.۸كيلو تن ارزيابي ش��ده است. جالب است كه پس از روسيه »آزمايشگاه پيش رانش جت 
ناس��ا«)JPL( در كاليفرنيا نيز از برخورد يك س��يارك خبر داد. اين آزمايش��گاه تخمين زد كه اين 
سيارك 4متر عرض داشته و با سرعت ۱4.4كيلومتر بر ساعت در حركت بوده است. گفته شده كه 

اين سيارك بزرگ ترين سيارك ثبت شده در سال ۲۰۱۸ بوده است. 

سقوطيكسياركدرآسمانميزبانجامجهانيقابليتجديدفيسبوكبرايكاهشاعتيادبهاينترنت

ديلي ميل| باتري موبايل هر كاربر شخصي ترين رازهاي 
او را بدون اطالعش فاش مي كند و هكرها مي توانند با رصد 
آن متوجه ش��وند او در موبايل��ش چه تايپ كرده، چه زمان 

عكس گرفته و آخرين تماس او چه بوده است. 
محققان روش��ي يافته اند تا هر چه ك��ه كاربر در موبايل 
خود مي خواند و تايپ مي كند را با بررسي ميزان شارژ باتري 
او دريابند. براي اين منظور آنها يك ميكروكنترلر در باتري 
موباي��ل كار گذاش��تند تا جريان ب��رق را در داخل و خارج 

دستگاه ثبت كند. 
در مرحله بعد آنها با استفاده از هوش مصنوعي هر ميزان 
جريان ب��رق را با ضربه به كليدهاي مختلف كيبورد مرتبط 

كردند. 
هكرها با كمك چنين روشي مي توانند پسوردهاي كاربر 
را ثبت همچنين وب س��ايت هاي مورد توجه كاربر، آخرين 
باري كه از دوربين اس��تفاده ش��ده و زمان برقراري تماس 
را رص��د كنند. ب��راي چنين حمله يي موباي��ل بايد درحال 

استفاده و خارج از وضعيت شارژ باشد. 
كش��ف اين تهديد امنيتي نتيجه پژوهش جديدي است 
كه در دانشگاه تگزاس انجام شده و قرار است در »سمپوزيوم 
ساالنه فناوري هاي افزايش حريم خصوصي« در بارسلونا ارائه 
ش��ود. باتري هاي موبايل هدف جالبي براي هكرها هس��تند 
زيرا تمام فعاليت هاي دس��تگاه را آش��كار مي كنند. هكرها 

ب��راي چنين حمله ي��ي از روش رديابي اس��تفاده مي كنند 
كه در باتري هاي هوش��مند استفاده مي ش��ود.  باتري هاي 
هوشمند كه به طور روزافزون در موبايل هاي جديد استفاده 
مي ش��وند، مصرف ش��ارژ هر اپليكيش��ين و ويژگي دستگاه 
را به ط��ور جداگانه رصد مي كنند و عمر باتري دس��تگاه را 

مي افزايند. 
هكرها با روش��ي مشابه مي توانند مصرف شارژ را رصد و 
فعاليت هاي كاربر هر آنچ��ه او در موبايلش تايپ مي كند را 
بررس��ي كنند. البته به گفته محققان تاكنون هيچ حمله يي 

با اين شيوه در دنياي واقعي ثبت نشده است. 

 IBM ديجيتال ترند| جديدترين رايانه س��اخت شركت
كه مبتني بر فناوري پيش��رفته هوش مصنوعي است، توانايي 
 )IBM( مذاكره و مباحثه با انس��ان را دارد.  شركت اي بي ام
ك��ه يك ش��ركت امريكاي��ي چندمليت��ي اس��ت و در حوزه 
تكنولوژي، س��اخت رايانه، تراشه پردازنده و ساير فناوري هاي 
نوين در جهان فعاليت هاي گس��ترده دارد و به عقيده برخي 
از كارشناس��ان، بزرگ ترين غول س��ازنده رايانه در جهان به 

شمار مي رود. 
حاال به تازگي گزارش هايي منتشر شده كه نشان مي دهد 
جديدترين رايانه س��اخت اين شركت كه بر پايه فناوري فوق 
پيش��رفته هوش مصنوعي طراحي و توس��عه داده شده است، 
قادر خواهد بود با انس��ان در م��وارد و حوزه هاي گوناگون به 
بح��ث و مناظ��ره بپردازد.  پي��ش از اين رايانه ه��اي اي بي ام 
توانس��ته بودند با اساتيد و قهرمانان بازي شطرنج بازي كرده 
و آنها را شكس��ت بدهند. اما هم اكنون در جلسه يي كه هفته 
پيش برگزار ش��د، موفق ش��ده اند با مناظره كنندگان انساني 
بح��ث و گفت وگو كنند.  اين رايانه مبتني بر هوش مصنوعي 
كه Project Debater نام دارد، موظف است از دولت اياالت 
متحده امريكا براي كمك هاي مالي براي انجام اكتشافات در 
حوزه هوا و فضا، حمايت و پش��تيباني كند.  در جلسه يي كه 
برگزار ش��د، نوآ اواديا به عنوان يكي از قهرمانان مناظره بايد 
اظهارات اين كامپيوتر را به چالش مي كش��اند.  اين رايانه در 

مباحثي همچون حوزه پزشكي عملكرد بسيار مناسب و قابل 
قبولي را از خود به نمايش گذاش��ت اما در زمينه شوخ طبعي 
چن��دان جالب نبود. رايانه  اي بي ام از لح��اظ دانش به رقباي 
انس��اني خود برتري كاملي داش��ت و ب��ا بهره گيري از هوش 
مصنوعي خود توانست توجه و نظر دست كم ۹نفر از حضار را 

به سمت خود تغيير دهد. 
اين رويداد كه در سانفرانس��يكوي اي��االت متحده امريكا 
برگزار ش��د، نخس��تين  باري ب��ود كه افراد خارج از ش��ركت 
اي بي ام مي توانس��تند ش��اهد يك مناظره واقعي و مس��تقيم 

ميان انسان و هوش مصنوعي باشند. 

ساختهوشمصنوعيرايانهكهميتواندمناظرهكندباتريموبايلرازهايصاحبشرافاشميكند
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

معاون اول رييس جمهور مطرح كرد:

راهبردمديرانبرايمقابلهباتحريمها

امضاي تفاهمنامه همكاري بين همراه اول و دانشگاه صنعتي شريف

در گفت  و گو با نمايندگان مجلس مطرح شد

موفقيت بانك مركزي در ساماندهي موسسات غيرمجاز

گروه بنگاه ها|
مع��اون اول رييس جمه��ور ب��ا اش��اره به 
پيامدهاي تصميم امريكا در خروج يك جانبه 
و غيرقانون��ي از برج��ام گف��ت: در ص��ورت 
هماهنگ��ي، انس��جام و همبس��تگي م��ردم، 
نخبگان و مس��ووالن مي ت��وان از بحران هاي 
پيش رو عبور و دشمن را وادار به عقب نشيني 

از مواضع خود كرد. 
به گزارش پاد، اس��حاق جهانگيري ديروز 
در ادامه س��فر يك روزه خود ب��ه بندر انزلي 
در نشس��ت مشترك با دبير ش��وراي عالي و 
تعدادي از مديران عامل مناطق آزاد كش��ور 
گفت: در شرايط موجود هر كس دلسوز ايران، 
كشور و مردم است، وظيفه دارد دين خود را 
ادا كند و مديران دس��تگاه ها بايد فعاالنه و با 
روحيه قوي بينديشند كه چگونه مي توانند به 
سهم خود در حل مشكالت پيش روي كشور 

كمك كنند. 
وي ب��ا تاكي��د بر اينكه وظيف��ه ملي همه 
مدي��ران طراح��ي و برنامه ريزي صحيح براي 
مقابل��ه ب��ا تحريم ه��ا و عب��ور از چالش هاي 
پيش روي كش��ور اس��ت، اظهار داشت: بايد 
ب��ا برنامه ري��زي و نظارت ج��دي زمينه هاي 
بروز فس��اد در برهه كنون��ي را از ميان برد و 
با توجه به تجربه قبلي تحريم ها با مفس��دان 

اقتصادي با قاطعيت برخورد كرد.  معاون اول 
رييس جمهور ضمن تشريح برنامه امريكايي ها 
براي ايجاد مش��كل اقتصادي در كشور گفت: 
هدف از اين تحريم ها ممانعت از پيش��رفت و 
توس��عه جمهوري اس��المي ايران است و آنها 

با اين فشارها ملت ايران را هدف گرفته اند. 
جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود 
با بيان اينكه مناطق آزاد كانون اصلي توسعه 
كشور و منطقه هستند، گفت: مناطق آزاد با 
توجه به قوانين و مقررات تس��هيل كننده بايد 
بتوانند در جذب گردش��گر داخلي و خارجي، 
ايجاد صناي��ع توليدي و صادرات محور نقش 

خود را به خوبي ايفا كنند. 
وي ب��ا اش��اره به ضرورت آسيب شناس��ي 
درخص��وص نح��وه اداره مناط��ق آزاد گفت: 
ش��ناخت مس��ائل حقوقي ب��راي ممانعت از 
م��وازي كاري و تداخل فعاليت دس��تگاه هاي 
دولت��ي در اي��ن مناطق، برنامه ري��زي و ارائه 
بس��ته جامع ب��راي جذب گردش��گر داخلي 
و خارج��ي و هماهنگ��ي با س��اير نهادها به 
وي��ژه مجلس ش��وراي اس��المي در خصوص 
هدف گذاري پيش بيني ش��ده ب��راي مناطق 
آزاد بايد در دستور كار دبيرخانه شوراي عالي 

مناطق آزاد قرار بگيرد. 
پيش از س��خنان معاون اول رييس جمهور 

مرتضي بانك مش��اور رييس جمه��ور و دبير 
ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با 
اشاره به اهميت فعاليت مناطق آزاد در جهت 
سياس��ت هاي اقتص��ادي دول��ت و نقش اين 
مناطق در توس��عه و شكوفايي كشور گفت: با 
استقرار گمرك در مناطق آزاد مشكل قاچاق 
كاال برط��رف ش��ده و اين مناط��ق مي توانند 
به تدريج جاي برخي كش��ور هاي منطقه در 
تج��ارت و نقل و انتقاالت بانك��ي را بر عهده 

بگيرند. 
وي با ارائه گزارشي آماري از شاخص هاي 
اقتص��ادي مناطق آزاد به وي��ژه اجراي ده ها 
ط��رح عمراني مي��زان جذب س��رمايه گذار و 
گردش��گر داخلي و خارجي،  اش��تغال زايي و 
صادرات و واردات گفت: مناطق آزاد به دليل 
موقعي��ت ژئوپليتي��ك خ��ود از ظرفيت الزم 
براي كمك به دولت در شرايط دشوار كنوني 
برخوردار اس��ت و در اين زمينه تمام مساعي 

خود را به كار خواهيم بست. 
همچنين چن��د نفر از مديران مناطق آزاد 
كش��ور ديدگاه هاي خ��ود در خصوص داليل 
موفقيت يا ناكامي اين مناطق در دستيابي به 
اهداف تعيين شده اصالح ساختار بودجه يي، 
اداري و منابع انس��اني، ظرفيت هاي بالقوه و 

برخي موازي كاري ها را بيان كردند. 

همراه اول و دانش��گاه صنعتي ش��ريف جهت 
انجام پروژه هاي تحقيقاتي و فناوري، تفاهمنامه 
همكاري امضا كردند.  به گزارش »تعادل« اداره 
كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران در 
حاشيه مراسمي كه صبح روز سه شنبه ۵ تيرماه 
با حضور محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، نصراهلل جهانگرد معاون وزير 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات، حميد فرهنگ 
مديرعامل همراه اول، حميدرضا نيكوفر قائم مقام 
مديرعامل همراه اول، محمود فتوحي فيروزآبادي 
رييس دانش��گاه صنعتي شريف، رسول سراييان 
مديرعامل ش��ركت فناوري اطالعات و جمعي از 

مديران ارتباطات و اس��اتيد دانشگاه در دانشگاه 
صنعتي شريف برگزار شد، شركت ارتباطات سيار 
ايران و دانش��گاه صنعتي ش��ريف تفاهمنامه يي 
ب��راي همكاري، مش��اركت و حمايت طرفين در 
انج��ام پروژه هاي تحقيقات��ي و فناوري در حوزه 

فناوري اطالعات و ارتباطات امضا كردند. 
در مراس��م بازديد وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالع��ات از مركز فناوري اطالعات و رونمايي از 
طرح هاي دانشگاه صنعتي شريف در حوزه فضاي 
مجازي، جهرمي با اش��اره به اينكه كودك ايراني 
نياز به زيست بوم دارد تا نيازهايش تامين شود، 
گفت: كار با تنظيم س��ندي در اين حوزه آغاز و 

مجري براي آن مش��خص شد و اعتبار گرفت؛ تا 
امروز كه اكوسيستم هايي براي توليد محتوا براي 
كودك آغاز شده كه بسيار ارزشمند است.  وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات پس از آش��نايي با 
س��امانه كدنويسي كودكان به زبان مادري گفت: 
وزارت ارتباطات آمادگي دارد، هزينه هاي مدرسه 

مجازي كدنويسي براي كودكان را تقبل كند. 
همچني��ن در اين مراس��م نيكوف��ر قائم مقام 
مديرعامل همراه اول با اش��اره ب��ه اينكه همراه 
اول ۸ سال اس��ت كه با دانشگاه صنعتي شريف 
همكاري مي كند، گفت: دانشگاه هاي ما در چرخه 
تولي��د علم جايگاه خوبي دارند؛ توليد فناوري به 

تازگي اتفاق افتاده است. ما به عنوان بزرگ ترين 
اپراتور تلفن همراه كشور بخشي از بازارمان را در 
اختيار فعاليت هاي دانش��گاهي قرار داديم. ما در 
بخش هاي شبكه، امنيت و خدمات ارزش افزوده 
با اين دانشگاه فعاليت مشترك داشته ايم.  نيكوفر 
با بيان اين موضوع كه با اتكا به همين مس��ير از 
تولي��د علم ب��ه توليد فناوري رس��يده ايم، گفت: 
دانش��گاه ها در حوزه خدمت هم وارد همكاري با 
ما ش��ده اند تا با توليد محص��ول رقابتي در بازار 
جايگاه خود را پيدا كنند.  در پايان اين مراس��م 
و در حضور وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات، 
براي همكاري در انج��ام پروژه هاي تحقيقاتي و 

فناوري، تفاهمنامه يي بين همراه اول و دانش��گاه 
صنعتي شريف به امضا رسيد. اعطاي گرنت هاي 
تحقيقات��ي در ح��وزه فناوري ه��اي آينده حوزه 
فناوري اطالع��ات و ارتباطات، انجام قراردادهاي 
صنعت��ي و تحقيقاتي در ارتباطات با زيرس��اخت 
و عمليات ح��وزه فناوري اطالع��ات، حمايت از 
ش��ركت هاي دانش بني��ان، اس��تفاده از ظرفيت 
دانشگاه براي مشاوره، تاسيس صندوق مشترك 
جه��ت حمايت از طرح ه��اي فناوران��ه از جمله 
موضوعات اين تفاهمنامه است. گفتني است، اين 
تفاهمنامه در ادامه تفاهمنامه س��ال گذشته بين 
همراه اول و دانش��گاه صنعتي شريف در راستاي 
فعاليت هاي مرتبط با فناوري هاي نوين مخابراتي 
با بهره گي��ري از خدمات تحقيقاتي بوده كه طي 

يك سال اخير اجرايي شده است. 

 موسس��ات مال��ي و اعتب��اري غيرمج��از از 
دولت ه��اي قب��ل به دول��ت يازده��م و دوازدهم 
به ارث رس��يد. رش��د قارچ گونه اين موسسات و 
س��مفوني ناموزون آنها نه تنها نظ��ام بانكي بلكه 
اقتصاد كش��ور را با چالش هاي زيادي رو به رو كرد 
ت��ا جايي كه برخورد با اين موسس��ات به يكي از 

مطالبات اساس��ي تبديل شد. بانك مركزي دولت 
يازدهم موضوع س��اماندهي موسسات غيرمجاز را 
در دس��تور كار ق��رار داد و با هم��كاري مجلس و 
قوه قضاييه توانست آنها را به ايستگاه آخر برساند. 
در اين مسير البته هزينه خطاهاي غيرقابل قبول 
دولت هاي پيش��ين ني��ز به نظ��ام بانكي تحميل 

ش��د. درحال حاضر مطالبات بيش از 9۸درصد از 
سپرده گذاران پرداخت ش��ده است و باقي نيز در 

نوبت تعيين و تكليف هستند. 
س��اماندهي اي��ن موسس��ات هم��واره يكي از 
دغدغه ه��اي مه��م دول��ت و مجل��س و يكي از 
اهداف بان��ك مركزي در جلوگي��ري از هدررفت 
سرمايه سپرده سپرده گذاران بوده است. همچنين 
س��رعت بخش��يدن به تعيين تكليف و برخورد با 
متخلفان و غارتگران سپرده هاي مردم از اقدامات 
اصلي بان��ك مركزي در اين زمينه در س��ال هاي 
اخير بوده اس��ت. بر اين اس��اس تاكن��ون حدود 
9۸درصد از س��پرده گذاران تعيين تكليف شدند 
و حدود 2درصد از س��پرده گذاران باقي مانده كه 
در نوبت تعيين تكليف هس��تند.  در همين راستا 
بسياري نيز معتقدند، دولت الزم است مسببان و 
سوءاس��تفاده كنندگان از اين موسسات را به طور 
جدي تحت تعقيب قرار دهد و حقوق عامه مردم 
را اس��تيفا كند. كوتاهي در اين كار به معني دادن 
س��يگنال هايي خطرناك به سوءاستفاده كنندگان 
صاحب قدرت اس��ت كه دوب��اره و به ديگر همين 

دست اندازي به بيت المال را انجام دهند. 
عين اهلل ش��ريف پور، عضو كميسيون اقتصادي 
مجل��س با تاكي��د بر اينكه بان��ك مركزي مرجع 

اصلي اعالم اخبار موسس��ات پولي و مالي اس��ت 
به اظهارات ريي��س كل بانك مركزي درخصوص 
س��اماندهي موسس��ات غيرمجاز اش��اره كرده و 
مي گويد: آقاي سيف سال گذشته اعالم كردند كه 
موسسه غيرمجازي در كشور وجود ندارد و حرف 

كامل را از ايشان شنيديم. 
وي با اشاره به چالش هايي كه موسسات مالي و 
اعتباري غيرمجاز در سال هاي گذشته براي اقتصاد 
كش��ور به وجود آوردند، مي گويد: خوشبختانه با 
تعامل هر 3 قوا مش��كل اين موسسات حل شد و 
ب��ه عنوان نماينده مجلس مي گويم كه با درايت و 
دورانديش��ي حقوق بخش زيادي از سپرده گذاران 
پرداخت شده و در اين مساله هم تصميم سازي و 

هم تصميم گيري خوبي صورت گرفته است. 
اي��ن نماينده مجلس در ادامه با بيان اينكه در 
شرايط فعلي عقل حكم مي كند تا فارغ از نگاه هاي 
سياس��ي عملكرد دستگاه ها را نقد منصفانه كنيم 
ب��ه عملكرد بان��ك مركزي در زمينه س��اماندهي 
موسسات غيرمجاز اشاره كرده و مي گويد: موضوع 
موسس��ات مال��ي و اعتباري غيرمج��از موضوعي 
است كه از سال هاي گذش��ته بنيان ريزي اشتباه 
ش��د و بانك مركزي در چهار پنج س��ال گذشته 
در اي��ن خصوص موفقيت آميز عمل كرده اس��ت 

بنابراين بايد نقد عاالنه و عاقالنه باش��د.  معصومه 
آقاپورعليش��اهي يكي ديگر از اعضاي كميسيون 
اقتص��ادي مجلس در اين خص��وص مي گويد: در 
شرايط فعلي اقتصاد كش��ور بانك مركزي نهايت 
تالش خ��ود را كرد و همكاري خوبي با مجلس و 
جامعه داش��ت هر چند كه ضرورت داشت، زودتر 
از اين تصميم گيري شود.  اين نماينده مجلس با 
اشاره به برخي اظهارات درخصوص عملكرد بانك 
مرك��زي در زمينه موسس��ات غيرمجاز مي گويد: 
برخي افراد با اظهارات غيركارشناسي به دنبال زير 
سوال بردن اقدامات بانك مركزي هستند و ادامه 
اين اظهارات زمينه ساز رفع اتهام از مسببان اصلي 
ايجاد موسس��ات مالي اعتباري غيرمجاز مي شود. 
وي همچني��ن در ادامه افزود: بايد نقد منصفانه و 

كارشناسانه داشت. 
آقاپ��ور در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي 
خ��ود مي گوي��د: مجل��س و دولت ب��راي رفع 
مطالبات سپرده گذاران موسسات منحل شده 
دوش��ادوش هم بودند و در مجموع با ش��رايط 
فعلي اقتصاد كشور ازجمله حجم نقدينگي باال 
و مشكالت تامين منابع مالي در واقع مي توان 
گفت، بانك مركزي بهترين عملكرد را در اين 

زمينه داشته است. 

كرمانش�اه   نايب رييس اتاق اصناف 
كرمانشاه با بيان اينكه بازار كرمانشاه 
اكن��ون آرام اس��ت، گف��ت: بازاريان 
برخ��ي  از  گاليه هاي��ي  كرمانش��اه 
مش��كالت اقتصادي كش��ور داشتند 
كه آن را در چارچ��وب قانون دنبال 
مي كنند. مجتبي صفايي در گفت وگو 
با ايس��نا با بيان اينكه بازاريان كرمانش��اه گاليه هايي داشتند، 
اف��زود: گاليه اصلي بازاريان كرمانش��اه عدم ثب��ات اقتصادي 
كش��ور خصوصا در حوزه نوسانات نرخ ارز بود كه روي قيمت 
بسياري از كاالها و اجناس ديگر نيز تاثير مي گذارد.  او با بيان 
اينكه به دليل مش��كالت اقتصادي وضعيت بازار بس��يار كساد 
شده، عنوان كرد: برخي بازاريان اكنون در تمام طول يك سال 
به اندازه فروش يك ماه سال هاي گذشته خود درآمد ندارند.  او 
تصريح كرد: خصوصا در حوزه صنف طالفروشان كه بيشترين 
گاليه را داشتيم، سرمايه سنگيني خوابيده كه به دليل شرايط 
اقتصادي فعلي طالفروشان نمي توانند از اين سرمايه خود امرار 
معاش كنند.  صفايي خاطرنش��ان كرد: طالفروش��ان از گراني 
نرخ طال سود نمي برند، زيرا آنها به دنبال حفظ ارزش سرمايه 
خود نيس��تند بلكه مي خواهند داد و س��تد كنند و از قبل آن 
زندگي خود را بچرخانند.  او يادآوري كرد: بيشترين گاليه در 
بازار كرمانشاه نيز در حوزه صنف طالفروشان خصوصا در بازار 

زرگرها و البته بخشي هم در ساير صنوف بود.

بازاريان خواسته هاي خود را در چارچوب قانون 
دنبال مي كنند

آذربايجان ش�رقي  معاون هماهنگي 
امور اقتصادي استاندار آذربايجان شرقي 
انتقال تكنولوژي مورد نياز صنعت چرم 
و كف��ش را براي توس��عه اين صنعت 
الزم برش��مرد. به گزارش روابط عمومي 
استانداري،  علي جهانگيري در نشست 
تخصصي پيگيري پروژه هاي استراتژيك 
صنعت چرم و كفش تبريز با تاكيد بر ورود جدي به اجراي عملياتي 
برنامه هاي تدوين شده براي توسعه اين صنعت گفت: اقدام و عمل 
به موقع پروژه هاي اس��تراتژيك عامل توسعه صنعت چرم و كفش 
اس��ت.  او خاطرنشان كرد: توس��عه اين صنعت در استان از سوي 
مقامات ارش��د كش��وري و به خصوص رياس��ت جمهوري و وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت به جد مورد پيگيري اس��ت و ما نيز در 
سطح استان با پيگيري مستمر فعاليت هاي صورت گرفته و سعي 
در رفع موانع و مشكالت پيش رو و تسهيل فرآيند ها درصدد رونق 
اين صنعت هستيم.  جهانگيري با تاكيد بر ضرورت توجه به نياز 
اي��ن صنعت به نيروي كار ماهر گفت: ايجاد رش��ته تخصصي در 
يكي از هنرستان هاي استان و رشته تخصصي در سطح دانشگاهي 
مطالبه يي اس��ت كه توس��ط فعاالن اين صنعت طي س��ال هاي 
متمادي مطرح مي ش��ود و اميدواريم با پيگيري هاي مستمر در 
آين��ده نزديك بتواني��م اين مهم را در عمل تحقق بخش��يم.  او 
خاطرنشان كرد: زمان امكان سنجي و مطالعات مورد نياز بايد به 

صورت فشرده در نظر گرفته شود.

 صنعت چرم و كفش
نيازمند انتقال تكنولوژي است

كرم�ان  جانش��ين نماينده كميس��ر 
آژان��س پناهن��دگان س��ازمان ملل در 
ايران عملكرد كش��ورمان ب��ه ويژه در 
اس��تان كرمان را درب��اره ارائه خدمات 
ب��ه پناهجويان بس��يار خ��وب ارزيابي 
ك��رد. ايرنيا كرنياك ديروز در حاش��يه 
بازديد هيات هاي ديپلماتيك 11كشور 
و آژانس هاي س��ازمان ملل متحد در ايران از مركز آموزش فني و 
حرفه اي ش��ماره يك كرمان افزود: خدمات رساني به اتباع خارجي 
به ويژه افغان ها در زمينه هاي بهداشت، آموزش، معيشت در سراسر 
كش��ور اجرا مي ش��ود كه كرمان در اين زمينه رتبه برتري دارد و 
اين ش��يوه ارائه خدمات به اتباع خارج��ي مي تواند الگوي ويژه يي 
براي ديگر نقاط باش��د. كرنياك با اش��اره به حجم وسيع خدمات 
صورت گرفته يا در حال انجام به اتباع كشور افغانستان در كرمان 
اف��زود: امروز از كارگاه هايي بازديد داريم كه در بحث معيش��ت به 
اتباع خارجي خدمات مطلوب ارائه مي كنند.  مديركل امور اتباع و 
مهاجرين استانداري كرمان هم گفت: اعضاي اين هيات ديپلماتيك 
از كش��ورهاي انگلستان، اندونزي، نيجريه، نروژ، لهستان، استراليا، 
فنالند، فرانسه، آلمان، مجارستان و جمهوري چك با همراهي دفتر 
كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به منظور 
بازديد از طرح هاي مشترك براي نياز جامعه پناهندگان در استان 
كرمان وارد اين اس��تان شدند.  حميد شمس الديني افزود: پارسال 

22۸نفر از اتباع خارجي آموزش هاي فني و حرفه  اي را آموختند.

 موفقيت كرمان در خدمات رساني
به اتباع خارجي

اس��تاندار  ش�مالي   خراس�ان  
خراسان ش��مالي دليل بروز گراني هاي 
اخير را وجود برخي از رانت ها دانس��ت 
و گف��ت: دس��تگاه قضايي باي��د با اين 
گران فروشي ها برخورد كند. به گزارش 
تس��نيم، محمدرضا صالحي  در حاشيه 
برگ��زاري مجم��ع مش��ورتي جوان��ان 
اس��تان خراسان شمالي اظهار داش��ت: در مباحث اقتصادي عموما 
ش��هرهاي كوچك تابع كالن شهرها هس��تند و امروز در حالي كه 
دالر تعيين شده از سوي دولت 4200 تومان است اما شاهد برخي 
سوءاس��تفاده ها از فضاي موجود در ش��هرهاي بزرگ هستيم.  وي 
افزود: در بخش صادرات غيرنفتي، مواردي وجود دارد كه دالرهاي 
ناشي از صادرات انجام شده به كشور برنگشته و در بانك هاي ديگر 
كشورها وجود دارد و ما با مشكل ورود كمتر ارز مواجه هستيم. اما 
در بخش صادرات تمام سفارش هاي ثبت شده با دالر 4200تومان 
هس��تند و حتي يك ريال باالتر از اين قيمت موردي ثبت نشده و 
حتي در برخي كاالهاي اساس��ي با يارانه 3۵0توماني دولت يعني 
دالر 3۸۵0 تومان ثبت سفارش انجام شده و امسال دولت نسبت به 
زمان مش��ابه سال گذشته 20درصد بيشتر براي حوزه واردات دالر 
ارائه كرده است.  صالحي مطرح كرد: دليل بروز اين گران فروشي ها 
وجود برخي رانت هاس��ت و حل اين مشكل مستلزم برخورد جدي 
قوه قضاييه با متخلفان است و رياست اين قوه هم حمايت خود از 

سياست هاي كلي ارزي دولت را اعالم كرده است. 

 دستگاه قضا با سودجويان و گرانفروشان
برخورد كند

 نظر پدر و مادر بيرانوند 
درباره درخشش در جام جهاني

 خرم آب�اد   م��ادر عليرضا بيرانون��د دروازه بان تيم ملي 
فوتبال ايران درباره عملك��رد فرزندش در جام جهاني 
روسيه گفت: واقعا حس خيلي خوبي است كه فرزندم 
براي ايران افتخار كسب كرده و باعث شادي هموطنانم 
شده است. سيمين هوشيار درباره بازي ايران و پرتغال 
اظه��ار كرد: من هرگز ديداره��اي پخش زنده عليرضا 
را ن��گاه نمي كن��م و بعد از بازي فيلم ضبط ش��ده آن 
را مي بينم كه االن در حال ديدن بازي ش��ب گذش��ته 
هس��تم. واقعا حس خيلي خوبي است كه فرزندم براي 
اي��ران افتخار كس��ب كرده و باعث ش��ادي هموطنانم 
ش��ده اس��ت. عملكرد عليرضا در اين س��ه بازي نشان 
مي ده��د كه او به حقش رس��يده و مقابل بهترين هاي 
جهان با شايس��تگي از دروازه كشورمان حفاظت كرده 
اس��ت. همچنين مرتضي صفر بيرانوند پدر عليرضا در 
اين گفت وگو و در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه فكر 
مي كرده پسرش پنالتي بهترين بازيكن جهان را بگيرد؟ 
گفت: بله، واقعا به دلم برات شده بود كه علي مي تواند 
پنالت��ي را بگيرد و خدا هم كمك ك��رد كه ايران با دو 
گل عقب نيفتد و همچنان اميد داش��ته باش��د. خيلي 
خوشحالم كه پسرم باعث شادي مردم ايران شده است 
و به او كه افتخاري است براي ايران مي بالم و اميدوارم 
در ادام��ه فوتبالش باز هم موفق ش��ود و براي ايرانيان 

شادي بياورد. 
 آبياري فضاي س�بز از طريق پساب هاي تصفيه 
ش�ده؛ اصفهان| مديرعامل س��ازمان پارك ها و فضاي 
سبز شهرداري اصفهان گفت: آبياري فضاي سبز شهري 
از طريق پس��اب هاي تصفيه ش��ده انجام مي شود كه با 
توجه به كم بودن ميزان آن، فضاي سبز اصفهان اوضاع 
خوبي ندارد. فروغ مرتضايي نژاد در سلس��له نشست هاي 
»سه ش��نبه ها با رسانه« با اش��اره به اينكه پيش از اين، 
منبع تامين فضاي س��بز اصفه��ان، رودخانه زاينده رود، 
آب هاي زيرزميني و آب هاي سطحي بود، اظهار كرد: با 
خشك شدن فصلي و اخيرا خشك شدن دايمي رودخانه 
زاينده رود، به مرور چاه هاي زيرزميني نيز خشك شد و 
اخيرا از پساب تصفيه شده براي آبياري فضاي سبز شهر 
استفاده مي شود. او افزود: در موقعيت كنوني، از تصفيه 
پساب ها براي آبياري فضاي سبز شهر استفاده مي شود 

كه اين پساب ها نياز به تصفيه ثانويه و گندزدايي دارد. 
 افزاي�ش ۲۰درصدي قيمت مس�كن در تبريز؛ 
تبري�ز| رييس اتحاديه مش��اورين امالك تبريز گفت: 
بازار معامالت مسكن كالن شهر تبريز رونق يافته و در 
س��ه ماهه اول امسال نسبت به س��ه ماهه مشابه سال 
گذشته، معامالت بازار مسكن در كالن شهر تبريز؛ ۷0 
الي ۸0 درصد افزايش يافته است.  اسماعيل نعمتي در 
جمع خبرنگاران اس��تان اظهار كرد: بعد از 6سال ركود 
بازار مسكن، الحمداهلل بازار معامالت مسكن كالن شهر 
تبريز رونق يافته و در س��ه ماهه اول امس��ال نسبت به 
سه ماهه گذش��ته، معامالت بازار مسكن در كالن شهر 
تبريز؛ ۷0 الي ۸0 درصد افزايش يافته اس��ت.  رييس 
اتحاديه مش��اورين ام��الك تبريز با اش��اره به افزايش 
20درصدي قيمت مسكن در تبريز تصريح كرد: امسال 
در برخي مناطق كالن شهر تبريز با افزايش 20درصدي 
قيمت ها روب��ه رو بوده اي��م ولي اين افزاي��ش در همه 
مناطق كالن ش��هر تبريز نبوده و تنها در برخي مناطق 
مشاهده شده است. نعمتي با اشاره به بازار رهن و اجاره 
در كالن ش��هر تبريز نيز اعالم كرد: در مقايسه با ساير 
شهرهاي كش��ور در بازار رهن و اجاره، امسال افزايش 
آنچناني قيمت نداريم و قيمت رهن و اجاره با كمترين 

افزايش بوده است. 
 ش�روع بررس�ي اليح�ه حمايت از ك�ودكان و 
نوجوانان؛ تبريز| نماينده تبريز از بررسي اليحه حمايت 
از كودكان و نوجوانان در مجلس ش��وراي اسالمي خبر 
داد.  زه��را س��اعي در اين رابطه با بي��ان اينكه با تالش 
فراكسيون زنان، كميس��يون اجتماعي و برخي ديگر از 
كميسيون هاي مربوطه، بررسي اين اليحه بر اساس ماده 
104 آيين نامه تقاضا مي ش��ود، افزود: اگر نمايندگان به 
اي��ن اليحه راي مثبت بدهند قطعا بررس��ي هاي بهتر و 

تخصصي تري در اين زمينه آغاز خواهيم كرد. 
آب�ي  مخ�ازن  درص�دي  ب�ودن 75  خال�ي   
خراسان جنوبي؛ بيرجند| مديرعامل آب منطقه يي 
خراسان جنوبي گفت: ۷۵ درصد ۷ سد مخزني خراسان 
جنوب��ي، خالي از آب اس��ت. امامي گف��ت: با توجه به 
خشكسالي هاي رخ داده از مجموع ظرفيت 6۷ميليون 
مترمكعبي آب در س��دهاي اس��تان تنه��ا ۷ ميليون 
مترمكعب آب ذخيره ش��ده كه اين ميزان نشان دهنده 
وجود تنها 2۵درصد آب در سدهاست. او با بيان اينكه 
باروري ابرها نيز در س��ال گذش��ته به خاطر زمين گير 
شدن 2 پرواز در هيچ جاي كشور عملياتي نشد، افزود: 
امسال براساس توافق با هوا فضاي سپاه قرار است يك 
فرون��د هواپيما براي باروري ابرها در اختيار وزارت نيرو 
قرار گيرد و اميدواريم اين عمليات با همكاري هوا فضاي 

سپاه در استان هم انجام شود. 
 شهردار كرمانش�اه استعفا كرد؛ كرمانشاه | آرش 
رضايي شهردار كرمانشاه ديروز )سه شنبه( استعفاي خود 
را به شوراي شهر تحويل داد.  شهردار كرمانشاه استعفاي 
خود را صبح ديروز به شوراي شهر تحويل و در دبيرخانه 
اين شورا ثبت شده است.  قرار است، هفته آينده استعفاي 

شهردار كرمانشاه در صحن شوراي شهر بررسي شود. 
 ريختن گازوييل در جاده كرج - چالوس صحت 
ندارد؛ كرج| دادس��تان عمومي و انقالب كرج با بيان 
اينكه براي صحت ادعايي در مورد ريختن گازوييل در 
جاده چالوس تيمي تشكيل شد، گفت: بعد از بررسي ها 
مشخص ش��د، ريختن گازوييل در جاده كرج چالوس 
صح��ت ندارد.  حاجي رضا ش��اكرمي در مورد موضوع 
ريختن گازوييل در محور كرج - چالوس اظهار داشت: 
يك��ي از معاونان خود را به همراه اف��رادي از اداره راه و 
شهرس��ازي و پليس راه جهت بررس��ي به محور كرج 
چالوس اعزام كرده ام.  او با بيان اينكه ريختن گازوييل 
در محور كرج چالوس صحت ندارد، افزود: سال ۸6 يك 

مورد اتفاق افتاده كه با آن برخورد شده است. 

اخبارشهرستانها
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اقتصاد اجتماعي12
اعالم وصول تشكيل سازمان 

نظام مددكاري در مجلس
ط��رح قانوني تش��كيل »س��ازمان نظام م��ددكاري 
اجتماعي ايران« در ۶۰سالگي تاسيس علمي اين رشته 

در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول شد. 
حس��ن موس��وي چلك ريي��س انجمن م��ددكاري 
اجتماعي با اشاره به علت پيگيري تشكيل »سازمان نظام 
مددكاري اجتماعي« از سوي انجمن مددكاري اجتماعي 
گفت: تصويب و تش��كيل اين س��ازمان كمك مي كند تا 
باري از روي دوش دولت برداشته شود و كارهاي مربوط 
به حوزه مددكاري اجتماعي براساس قانوني كه تصويب 
خواهد ش��د به اين سازمان واگذار ش��ود. از سوي ديگر 
استفاده بيشتر از ظرفيت مددكاران اجتماعي براي تاييد 
صالحيت حرفه يي، نظارت بر فعاليت مددكاران اجتماعي، 
آموزش و ارتقاي سطح مددكاران اجتماعي، ايفاي نقش 
در عرصه سياس��ت گذاري در حوزه هاي مختلف از جمله 
آسيب هاي اجتماعي، مواد مخدر، زنان و كودكان، سالمت 
اجتماعي و موضوعات مختلف حوزه مديريت اجتماعي از 
ديگر پيامدهاي تش��كيل اين س��ازمان خواهد بود. او در 
ادامه اظهار كرد: همان گونه كه امروز نظام پزشكي، نظام 
پرستاري، نظام مهندسي، نظام روانشناسي و مشاوره و... 
در كشور تشكيل شده اس��ت، چند سالي بود كه دنبال 
تشكيل سازمان نظام مددكاري اجتماعي در ايران بوديم. 
اين تقاض��ا را از نمايندگان مجلس داريم تا كمك كنند 
و كار صنف م��ددكاري اجتماعي به مددكاران اجتماعي 
واگذار شود تا كار اين حوزه تخصصي تر پيگيري شود و از 

مددكاري اجتماعي حمايت صنفي شود. 

5 روز ديگر، مهلت بخشودگي 
جرايم بيمه اي 

بنا بر اعالم س��ازمان تامين اجتماع��ي؛ پايان مهلت 
قانون بخش��ودگي جراي��م بيمه ي��ي كارفرمايان خوش 
حساب دهم تيرماه است و كارفرمايان تنها پنج روز ديگر 
فرصت دارند تا با مراجعه به شعب تامين اجتماعي و ارائه 
درخواست از مزاياي اين قانون استفاده كنند. كارفرماياني 
ك��ه جرايم بيمه يي آنه��ا مربوط به قب��ل از ٩٥/١٢/٢٩ 
اس��ت و هم اكنون نيز رابطه بيمه پردازي آنها با سازمان 
تامين اجتماعي برقرار اس��ت، مشمول قانون بخشودگي 
جراي��م بيمه ي��ي كارفرمايان خوش حس��اب هس��تند. 
بخش��ودگي جرايم بيمه يي كارفرمايان خوش حس��اب 
شامل كارفرمايان كارگاه هاي معدني، توليدي، خدماتي 
و صنعتي و اشخاص حقيقي و حقوقي است و تمام شعب 
اين س��ازمان در كشور آماده پاس��خگويي به كارفرمايان 
در خصوص اين قانون هس��تند. همچنين به كارفرمايان 
توصيه شده اس��تفاده از اين قانون را به روز آخر موكول 
نكنند و قبل از پايان مهلت تعيين شده به شعب تامين 

اجتماعي براي تعيين تكليف بدهي خود مراجعه كنند. 

كج سليقگي صدور مجازات 
حبس براي جرايم سبك 

نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: 
قضات ت��ا حد توان از اعمال مجازات حبس در پرونده ها 

جلوگيري كنند. 
محمد كاظم��ي درباره اظه��ارات رييس قوه قضاييه 
مبني بر اينكه برخي حبس ها ناشي از كج سليقگي قضات 
اس��ت، گفت: اين اظهارات رييس قوه قضاييه كامال قابل 
قبول اس��ت، زيرا براي مجرمان با جرايم سبك به جاي 
مج��ازات حبس بايد از مجازات هاي جايگزين اس��تفاده 
ك��رد تا زمينه اصالح آنها ايجاد ش��ود. نماينده مالير در 
مجلس ش��وراي اس��المي افزود: صدور اح��كام قضايي 
همواره بر اس��اس قدرت تشخيص قضات صادر شده، از 
اين رو آنها بايد بررس��ي تمام جوانب حكم دهند، از اين 
رو صدور مجازات هاي سنگين براي مجرمي كه ناخواسته 
دست به تخلف شده، كج سليقگي است. او با بيان اينكه 
قض��ات داراي اختيار بين حداقل و حداكثر براي تعيين 
مجازات هستند، تصريح كرد: قضات بايد از اختيارات خود 
به درس��تي، منطقي و معقوالنه استفاده كنند، از اين رو 
قضات بايد جامعه شناس و روانشناس بوده و با آسيب هاي 
اجتماعي آشنا باشد؛ يعني بدانند كه استفاده از مجازات 
حب��س چه تبعاتي براي خانواده مجرم داش��ته و با علم 
براين مسائل احكام الزم را صادر كند. كاظمي گفت: البته 
دادستان اس��تان ها نيز در صدور مجازات هاي جايگزين 
 ب��راي متهمان نق��ش مهمي دارد، زيرا در نشس��ت هاي 
هم انديش��ي بايد تمام ابعاد و تبعات صدر احكام حبس 
براي مجرمان مورد بررس��ي قرار گيرد تا بتوان از صدور 
احكام مجازات حبس در م��وارد ممكن جلوگيري كرد، 
البت��ه جامعه م��ا بيمار ب��وده و مش��كالت اقتصادي و 
آسيب هاي اجتماعي بسياري درحوزه خانواده وجود دارد. 

اخبار

پايتخت، بيشترين مدارس فرسوده در كل كشور را دارد

تهران شهر مدرسه هاي فرسوده
بهمن سال گذشته بود كه داريوش ورناصري، 
مدي��ركل وقت نوس��ازي مدارس اس��تان تهران 
اعالم ك��رد، در يك برنامه ريزي ١۰س��اله يعني 
تا س��ال ١۴۰٥، تعداد ١۴۰۰مدرسه فرسوده از 
چرخه فضاهاي آموزش��ي حذف مي شوند حاال ۶ 
ماه از اين اظهارنظر مي گذرد و نه تنها مسووالن 
بر س��ر عدد دقيق مدارس فرس��وده در تهران به 
توافق نرس��يده اند بلكه معتقدن��د با روند كنوني 
تخصي��ص اعتبارات بيش از ١٥ س��ال زمان نياز 
است تا مدارس فرسوده استان تخريب و نوسازي 
ش��وند. س��ال گذش��ته مديركل وقت نوس��ازي 
مدارس اس��تان تهران، تعداد مدارس فرس��وده 
را ١۴۰۰ س��اختمان دانس��ت ام��ا روز گذش��ته 
مدي��ركل آموزش و پرورش اس��تان تهران اعالم 
كرد كه تهران با داش��تن ٢۶۴ مدرسه با قدمت 
۶۰ س��ال، بيشترين مدارس فرس��وده را در كل 
كش��ور دارد ب��ا اين حال ف��ارغ از تعداد مدارس 
فرسوده، آنچه مهم است، توجه به اين نكته است 
كه كهنگي تيش��ه به ريشه برخي مدارس زده و 
معلوم نيست تا چه زماني توان ايستادگي داشته 
باشند. ساختمان هايي كه سال هاست مانند يك 
بمب س��اعتي شمارش معكوس شان شروع شده، 
س��ايه يي از تهديد بر سر دانش آموزان كشيده اند 
و اگر به موقع به دادش��ان رسيده نشود، تراژدي 
آفري��ن مي ش��وند اما تاكنون فق��ط 3۰درصد از 
مدارس نيازمند مقاوم س��ازي، دستي به سرشان 
كشيده شده و مابقي معلوم نيست چه سرنوشتي 

خواهند داشت. 

 تهران چشم انتظار خيرين
اگرچ��ه همواره تصور بر اين اس��ت كه تهران 
در مقايس��ه با ساير استان ها وضعيت بهترين در 
زمينه امكانات آموزشي دارد اما عباسعلي باقري 
مدي��ركل آموزش و پرورش ش��هر تهران معتقد 
اس��ت، ش��هر تهران به لح��اظ س��رانه و متراژ و 
مقاومت مدارس جزو فقيرترين استان هاس��ت و 
بيش��ترين مدارس فرسوده كشور در شهر تهران 
ق��رار دارند قدمت برخي م��دارس مانند رهنما و 
البرز به ١۰۰ يا 8۰ س��ال مي رس��د. عباس��علي 

باقري درب��اره جزييات اين موضوع گفت: »٢۶۴ 
مدرس��ه با قدمت باالي ۶۰ سال در شهر تهران 
داريم و مدارس آسيب پذيرند. در سال هاي اخير 
توفاني رخ داد و س��قف برخي مدارس كنده شد 
يا آسيب ديد و اين مدارس در برابر زلزله طاقت 

نمي آورند.«
به گفت��ه او از ٢٥۰۰ مدرس��ه دولتي ش��هر 
تهران س��االنه ١۰ مدرس��ه به جمع فرس��وده ها 
اضافه مي ش��وند اما در مقابل هر س��ال فقط سه 
يا چهار مدرس��ه جديد ساخته مي شود كه با اين 
روال نمي توان با مدارس فرس��وده مقابله كرد. از 
طرف ديگر روز گذش��ته علي ش��هري مديركل 
نوس��ازي م��دارس اس��تان تهران ه��م وضعيت 
مدارس اس��تان را نامطلوب دانسته و اعالم كرد 
بر خالف اقداماتي ك��ه تاكنون براي حل معضل 
مدارس فرسوده انجام شده اما هنوز هم وضعيت 

مطلوب نيس��ت. ش��هري بيان ك��رد: »وضعيت 
مطلوبي از حيث فضاي آموزشي در تهران نداريم 
ك��ه توجه دول��ت و خيرين را مي طلب��د. در امر 
بازس��ازي مدارس فرسوده و مستحكم سازي كار 
بي نظيري در چند س��ال اخير انجام شده است. 
در اس��تان تهران قريب به نيم��ي از كالس هاي 
تخريبي، بازس��ازي و ح��دود 3۰درصد مدارس 
نيازمن��د مقاوم س��ازي، مقاوم ش��ده اند اما هنوز 
تعداد قابل توجهي از مدارس نيازمند مقاوم سازي 

هستند.«
او اف��زود: »نكته مهمي ك��ه بايد به آن توجه 
كرد اين است كه با اين روند تخصيص اعتبارات، 
امر بازسازي مدارس فرسوده بيش از ١٥ سال به 
ط��ول مي انجامد كه اميدواري��م با كمك خيرين 
تس��ريع يابد. خيرين اس��تان تهران ٥درصد كل 
خيرين مدرس��ه س��از را شامل مي ش��وند با اين 

حال ١۶درصد تعه��دات و ١۴درصد كمك هاي 
تحقق يافته را در تهران داشتيم. بيش از ١٢۰۰ 
ميلي��ارد تومان تعهدات خيري��ن تهران بوده كه 

٥8٢ ميليارد تومان آن محقق شده است.«

 پايتخت بي نياز از فضاي آموزشي نيست
وضعيت فرس��ودگي م��دارس اس��تان تهران 
در حالي اس��ت ك��ه اميرنعمت بن��ي آدم، رييس 
هيات مديره مجمع خيرين مدرس��ه س��از ش��هر 
تهران معتقد است در اذهان مردم، تهران بي نياز 
از فضاهاي آموزشي است. او بيان كرد: »برخالف 
اي��ن تصور نادرس��ت بايد گفت تهران جزو س��ه 
استان محروم يعني تهران، سيستان و بلوچستان 
و البرز در زمينه فضاي آموزشي است. در تهران 
حدود ۶ هزار مدرس��ه وج��ود دارد اما اين تعداد 
مدرس��ه، نياز تهران به مدرسه را رفع نمي كند و 

نياز به مدارس بيش��تري است.« بني آدم با بيان 
اينكه ٢٥درصد فضاهاي آموزشي كشور فرسوده 
است، گفت: اگر به مدارس رسيدگي نشود براي 
دولت، نوس��ازي مدارس و خيري��ن معضل هاي 

جديدي را به وجود مي آورد. 
وي افزود: براي بازس��ازي مدارس فرسوده به 
۴۰ هزار ميليارد تومان نياز است و بودجه دولت 
براي بازس��ازي و احداث فضاي آموزشي كفايت 

نمي كند. 
رييس هيات مديره مجمع خيرين مدرسه ساز 
ش��هر تهران ب��ا بيان اينك��ه برخي م��دارس را 
ك��ه بازديد مي كني��م از وضعيت نابس��امان آنها 
پش��ت مان مي لرزد، گفت: 8۰۰ مدرس��ه تهران 
نيازمند بازس��ازي و مقاوم سازي هستند. مدارس 
فرس��وده در تمام مناطق هس��تد كه بيش��تر در 

مناطق ٩، ١۰، ١١ و ١٢ ديده مي شود. 
بني آدم ب��ه تعهدات خيرين مدرسه س��از در 
كش��ور اش��اره كرد و گفت: در حال حاضر تعهد 
خيرين مدرسه س��از به يك هزار و 8۰۰ ميليارد 

تومان رسيده است. 

 نگاهي به بودجه
هش��دارها درب��اره وضعيت ناام��ن مدارس 
فرس��وده در حالي اس��ت كه در تدوين اليحه 
بودج��ه س��ال ٩7، باز هم فرس��ودگي مدارس 
آنطور كه بايد به چش��م نيام��د. بودجه وزارت 
آم��وزش و پ��رورش ب��راي س��ال ٩7، 3٥هزار 
ميلي��ارد توم��ان در نظ��ر گرفته ش��د كه اين 
ميان اعتبارات مربوط به »تخريب و بازسازي« 
و »مقاوم س��ازي« م��دارس فرس��وده و ب��دون 
اس��تحكام از ٥8٥ميليارد تومان در سال ٩۶ به 
37۶ ميليارد تومان رس��يده و اعتبارات مربوط 
به تكميل فضاهاي آموزش��ي نيمه تمام هم از 
٢١8/٥ ميلي��ارد تومان ب��ه ١۴٢ميليارد تومان 
رسيده اس��ت، يعني در مجموع، اعتبارات اين 
بخش نس��بت به س��ال قبل، 3٥درصد كاهش 
يافته است و به اين ترتيب كمبود بودجه براي 
رس��يدگي به وضعيت م��دارس نا امن، به جاي 

آنكه حل شود، بدتر شد. 

آبياري ۱۵۰۰ هكتار از مزارع كشاورزي با فاضالبيك پنجم جمعيت كشور حاشيه نشين هستند
حاشيه نش��ين، اصطالح��ي اس��ت ك��ه درباره س��اكنان 
غيرقانوني مناطق حاش��يه ش��هر باب شده و به كار مي رود، 
اما در سال هاي گذش��ته، ديگر حاشيه نشيني معناي سابق 
خ��ودش را ندارد. در حال حاضر بس��ياري از كس��اني كه از 
امكان��ات و خدمات ش��هري محرومن��د و در اماكن ناپايدار 
زندگي مي كنند، در مناطق داخل ش��هر زندگي مي كنند و 
خانه هايشان هم داراي جواز است، اما حاشيه نشين محسوب 

مي شوند. 
مناطق كمتر برخوردار ش��هري و حاش��يه شهر، عنواني 
مناس��ب تر براي محروماني اس��ت كه در مركز ش��هر جايي 
ندارند و مجبورند در مركز كار كنند و براي خواب به جنوب 

يا حاشيه شهر بروند. 
در ح��ال حاضر آم��ار دقيقي از حاشيه نش��يني در ايران 
وج��ود ندارد. وزارت كش��ور و وزارت رف��اه آمارهايي از ١۴ 

ميليون تا بيست ميليون نفر را مطرح مي كنند. 
عض��و كميس��يون اجتماعي مجل��س با انتق��اد از اينكه 
يك پنجم جمعيت كش��ور حاشيه نشين هستند، گفت: حتي 
ي��ك درصد از اهداف مصوبه برنامه شش��م در مورد كاهش 

حاشيه نشيني محقق نشده است. 
رسول خضري با اشاره به اينكه ١7 ميليون حاشيه نشين 
داري��م كه س��اماندهي آنه��ا در كانون توجه وزارت كش��ور 
نيس��ت، گفت: يك پنج��م جمعيت كش��ور حاشيه نش��ين 
هس��تند و آسيب هاي اجتماعي ناش��ي از حاشيه نشيني در 
حال گسترش است؛ حاشيه نشينان جزو ضعيف و فقيرترين 
اقش��ار ش��هر و روس��تا هس��تند و به دليل كمبود امكانات 
ش��هري و روستايي به حاشيه نشيني روي آورده اند. نماينده 
سردش��ت و پيرانش��هر در مجلس شوراي اس��المي، با بيان 
اينك��ه حاشيه نش��يني از مرز هش��دار گذش��ته و در برخي 
مناطق به مس��اله يي امنيتي و اساسي تبديل شده است، به 
خان��ه ملت گفت: به دليل فقر، آس��يب هاي اجتماعي مانند 

اعتياد، قاچاق كودكان و اعضاي بدن، طالق، كودك آزاري، 
قاچاق خريد و فروش موادمخدر و مش��روبات الكلي در اين 
مناطق نسبت به ساير مناطق بيشتر شيوع دارد و متاسفانه 
به دليل نبود عزم ج��دي، يكپارچگي و مديريت واحد هنوز 
گامي جدي براي مديريت معضل و آس��يب حاشيه نش��يني 

برداشته نشده است. 
او با تاكيد بر اينكه دولت بايد براي مبارزه با آس��يب هاي 
اجتماعي برنامه و تصميم واحد داش��ته باش��د، تصريح كرد: 
اغلب كش��ورهاي دنيا براي مبارزه با آس��يب هاي اجتماعي 
برنام��ه م��دون داش��ته و بودجه هاي ويژه ي��ي را اختصاص 
مي دهند اما متاس��فانه مسووالن ايران نه تنها برنامه مدوني 
ندارن��د بلكه عنوان حاشيه نش��يني را تغيير و از آن به عنوان 
سكونتگاه هاي غيررسمي ياد مي كنند اين در حالي بوده كه 
اي��ن تعبير از لحاظ حقوقي داراي ايراد اس��ت. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، ادامه داد: اغلب مناطق حاشيه نشين 
پروان��ه س��اخت دارن��د و داراي امكاناتي مانن��د آب، برق و 
گاز هس��تند؛ چطور مي توان از آنها به عنوان سكونتگاه هاي 
غيررس��مي ياد كرد. خضري كاهش آس��يب هاي اجتماعي 
را نيازمند عزم جدي دولت دانس��ت و گفت: وزارت كش��ور 
در حال��ي در مب��ارزه با آس��يب ها تعلل مي كن��د كه تعداد 
حاشيه نش��ينان روز به روز در حال افزايش اس��ت. نماينده 
سردش��ت و پيرانش��هر در مجلس دهم، با بي��ان اينكه يك 
س��وم جمعيت 3 ميليون نفري مش��هد حاشيه نشين است، 
تصريح كرد: حاشيه نش��يني علت است نه معلول؛ مي طلبد 
بودج��ه و كمك ه��اي ويژه ب��راي مبارزه با حاشيه نش��يني 
پيش بيني شود. عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي 
اس��المي، با بي��ان اينكه دول��ت در برنامه شش��م مكلف به 
كاهش ٢٥درصدي حاشيه نشيني تا پايان برنامه شد، گفت: 
متاسفانه هنوز يك درصد از اهداف اين مصوبه محقق نشده 

است زيرا كاهشي در آمار حاشيه نشينان نداشتيم. 

س��ال ٩۴ بود كه برخي از اعضاي ش��وراي ش��هر تهران از 
آبياري س��بزيجات جنوب تهران با فاضالب خبر دادند؛ خبري 
كه باعث ش��د فرمانداري و استانداري و حتي دادستاني تهران 
وارد عم��ل ش��ود و جلوي آبياري با فاض��الب در برخي مزارع 
گرفته شود. اما گويا اين روند متوقف نشده است. رييس مركز 
س��المت محيط و كار وزارت بهداش��ت با اشاره به اينكه بيش 
از ١٥۰۰ هكتار از مزارع كش��اورزي در سراس��ر كش��ور با آب 
فاض��الب آبياري مي ش��وند، از اجراي آزمايش��ي برنامه ايمني 

فاضالب در ٢ استان خبر داد. 
احم��د جني��دي درب��اره ميزان س��طح زير كش��ت مزارع 
كش��اورزي با آب فاضالب در كشور توضيح داد و گفت: باتوجه 
به گزارش هاي دريافتي از دانش��گاه هاي علوم پزش��كي در ١١ 
اس��تان كش��ور، بي��ش از ١٥۰۰ هكتار از مزارع كش��اورزي با 
آب هاي سطحي آلوده به فاضالب آبياري مي شوند. استان هاي 
البرز، تهران و آذربايجان غربي نيز نس��بت به استان هاي ديگر 

بيشترين سطح زير كشت را دارند. 
او افزود: الگوي كش��تي كه از س��ال هاي دور وجود داشته  
و حقابه ي��ي ك��ه كش��اورزان از آب هاي س��طحي داش��تند و 
هن��وز ادامه دارد، تخليه فاضالب ش��هري و صنعتي كه باعث 
آلودگي آب هاي س��طحي مي شود و توسعه ناكافي سامانه هاي 
جمع آوري و تصفيه فاضالب بخش��ي از داليل آبياري مزارع با 
فاضالب هستند. جنيدي ادامه داد: طبق گزارش دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي، با توجه به بازرسي و اقدامات بهداشت محيطي 
ش��امل آموزش، صدور اخط��ار و معرفي به مراج��ع قضايي و 
هماهنگي هاي ايجاد ش��ده با ساير س��ازمان هاي مسوول براي 
پيشگيري و كنترل آبياري مزارع و كشاورزي با فاضالب، سطح 
زير كش��ت از س��ال ١38٩ بيش از ۶۰۰۰ هكتار كاهش يافته 
اس��ت. رييس مركز س��المت محيط و كار وزارت بهداشت به 
ايس��نا گفت: كمبود منابع آب براي كش��اورزي و تش��ديد آن 
در اثر خشكس��الي و همچنين رش��د جمعيت ك��ه به افزايش 

نيازهاي آب ش��يرين در بخش آب آش��اميدني و آبياري براي 
توليد مواد غذايي منجر شده است، از جمله ديگر داليل است. 
عالوه بر آن در دسترس بودن فاضالب به دليل توسعه ناكافي 
س��امانه هاي جمع آوري و تصفيه فاضالب ني��ز به عنوان يكي 
از داليل اس��تفاده از فاضالب مطرح اس��ت. در اين ميان بايد 
وجود مواد مغ��ذي موجود در فاضالب و تاثي��ر قابل توجه آن 
در افزاي��ش ميزان توليد محصوالت، ب��اال بودن هزينه مصرف 
كودهاي شيميايي و آلودگي منابع آب كشاورزي مانند نهرها، 

رودخانه ها و... با فاضالب را درنظر گرفت. 
جني��دي در ادامه تاكيد كرد: توس��عه ناكافي س��امانه هاي 
جم��ع آوري و تصفيه فاضالب ش��هري و همچني��ن دفع غير 
اصولي فاضالب صنعتي و كش��اورزي نيز يكي از مهم ترين اين 
داليل اس��ت؛ چون دفع غير بهداش��تي آن در منابع آب باعث 
آلودگي آب مورد اس��تفاده در كشاورزي مي شود. يكي ديگر از 
داليل اس��تفاده از فاضالب براي آبياري كشاورزي، كمبود آب 
اس��ت. كاهش ميزان بارندگي و اس��تفاده بي رويه از منابع آب 
باعث كاهش قابل توجه منابع آب س��طحي و زيرزميني در دو 
دهه اخير شده است. رييس مركز سالمت محيط و كار وزارت 
بهداشت با اش��اره به برنامه مشترك وزارت جهاد كشاورزي و 
سازمان شهرداري و دهياري ها براي كنترل اين موضوع، ادامه 
داد: اين همكاري در قالب برنامه پيش��گيري و كنترل آبياري 
مزارع با فاضالب و اجراي برنامه ايمني فاضالب انجام مي شود. 
بازرسان بهداش��ت محيط مراكز بهداشت شهرستان ها نيز در 
سراس��ر كش��ور در صورت مش��اهده و دريافت گزارشي مبني 
بر اس��تفاده از فاضالب براي آبياري مزارع كشاورزي، عالوه بر 
بررس��ي موضوع و در ص��ورت تاييد، ضمن آموزش و اخطار به 
كش��اورزان، در صورت استمرار، فرد را مطابق ماده ۶88 قانون 
مجازات اس��المي به مراجع قضايي معرفي مي كنند. در همين 
راستا در س��ال ٩۶ تعداد ٢١١ مورد معرفي به مراجع قضايي 

صورت گرفته است. 

كار 40درصد كودكان براي تامين معيشت
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس از بررسي عملكرد س��ازمان بهزيستي در زمينه 
س��اماندهي كودكان كار كه به صورت پايلوت در س��ه اس��تان اجرا مي ش��ود، در اين 

كميسيون خبر داد. 
علي رس��تميان با تاكيد بر لزوم واگذاري دايم سرپرس��تي كودكان كار به بهزيستي 
پس از س��ه مرتبه پذيرش و رها شدن كودكان در خيابان، گفت: بايد پس از سه مرتبه 
پذيرش و بي توجهي خانواده ها نسبت به وضعيت كودكان از خانواده آنان سلب حضانت 
شده و سرپرستي دايم آنها به سازمان بهزيستي محول شد. نماينده مردم سلسله و دلفان 
در مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از اينكه ضعف برنامه ريزي و بي برنامگي بهزيستي در 
عدم تعيين تكليف وضعيت كودكان كار به روشني مشهود است، افزود: رييس سازمان 
بهزيستي در اين رابطه به جز شعار و اقدامات سمبليك هيچ گونه برنامه علمي و عملي 
براي ساماندهي كودكان كار نداشته است. او با تاكيد بر اينكه پيش از ساماندهي كودكان 
كار بايد وضعيت نابس��امان بهزيس��تي ساماندهي ش��ود، به خانه ملت گفت: بهزيستي 
به عنوان متولي در اين رابطه تنها به ش��عار اكتفا كرده و متاس��فانه هيچ گونه مديريت 

هوشمند و برنامه ريزي كوتاه، ميان و بلندمدت براي ساماندهي كودكان كار ندارد. 
اي��ن نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه ۴۰درصد كودكان كار براي تامين 
معيشت خانواده در خيابان ها حضور دارند، گفت: توانمندسازي، ارائه خدمات مددكاري 
و مهارت ها و همچنين برگشت به تحصيل كودكان كار بايد در دستور كار بهزيستي قرار 
گيرد؛ البته اغلب خانواده هاي كودكان كار تحت پوش��ش نهادهاي حمايتي قرار دارند. 
نماينده مردم سلس��ه و دلفان در مجلس دهم، با انتقاد از اينكه بهزيستي برنامه مدون 
و هوش��مند براي س��اماندهي كودكان كار ندارد از بررسي عملكرد بهزيستي به صورت 
پايلوت از س��ه استان كش��ور در زمينه كودكان كار، بچه هاي طالق، رضايتمندي مردم 
و اش��تغال خبر داد و گفت: اين گزارش عملكرد به زودي در كميسيون مطرح و بعد از 
بررس��ي تخصصي و علمي به صحن علني ارائه و در اختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت؛ 
همچنين در مورد هزينه كرد بودجه ٩۰۰ميليارد توماني براي حمايت از اشتغال معلوالن 

نيز بايد شفاف سازي شود. 

كمبود ۱۷0 هزار پرستار در كشور 
بسياري از پرستاران بيكارند و آنهايي هم كه كار مي كنند، از شرايط كار و ناعادالنه بودن 
تفاوت بين دستمزد پزشكان و پرستاران گاليه دارند. برخي پرستاران ايراني بعد از سال ها 
تحصيل در ايران، باتوجه به بازار خوب جذب پرستار در كشورهاي ديگر مثل استراليا، ايران را 
ترك مي كنند. اين در حالي است كه كشور با ١7۰ هزار كمبود نيروي پرستار رو به رو است. 

نماينده سميرم در مجلس مي گويد براساس استانداردها بايد به ازاي هر هزار نفر، حداقل 
سه نفر پرستار داشته باشيم اما اين ميزان در ايران يك نفر است. اصغر سليمي با تاكيد بر 
لزوم اجراي قانون بهره وري و پيشگيري از اضافه كار اجباري پرستاران، گفت: پرستاري شغلي 
طاقت فرسا و سخت است؛ پرستاران شبانه روز در حال فعاليت و انجام امور بيماران هستند و 
لحظه يي غفلت آنان جان بيماران را به خطر مي اندازد اين در حالي است كه ميزان حقوق و 
درآمد آنان متناسب با تالش آنها نبوده و حتي ازسوي برخي همراهان بيمار نيز مورد ضرب 

و شتم قرار مي گيرند. 
نماينده سميرم در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه پرستاري بايد جزو مشاغل 
سخت و زيان آور قرار گيرد، افزود: متاسفانه با وجود تمامي مشكالتي كه اين قشر با آن روبرو 
هستند، شغل پرستاري هنوز جزو مشاغل سخت قرار نگرفته و اين در حالي است كه طي سه 
سال، ١7 پرستار جان خود را به علت فشار كاري و شيفت هاي پي در پي از دست دادند. وي 
كمبود ١7۰ هزار پرستار در كشور را در اضافه كار اجباري پرستاران موثر دانست و به خانه 
ملت گفت: براساس استانداردها بايد حداقل سه نفر پرستار به ازاي هر هزار نفر جمعيت داشته 

باشيم اما متاسفانه در ايران به ازاي هر يك هزار نفر يك پرستار وجود دارد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم، رعايت استاندارد پرستار به تخت بيمارستاني را ضروري 
دانست و اظهار كرد: براساس آمارهاي مركز آمار به ازاي هر ٥۰8 ايراني يك تخت بيمارستاني 
وجود دارد البته وزارت بهداشت در حال ايجاد بيش از 3٩ هزار و 8۰۰ تخت بيمارستاني است 
دراين رابطه انتظار مي رود همزمان با افزايش تخت ها جذب پرستار نيز در دستور كار قرار گيرد. 
سليمي با تاكيد بر اينكه سازمان امور استخدامي بايد مجوز جذب پرستار را صادر كند، گفت: 
انتظار مي رود وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه با تامين بودجه مناسب نسبت به اخذ 

مجوز از سازمان امور استخدامي براي جذب بيشتر پرستار اقدام كند. 
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كليات اليحه ايمني حمل و نقل دانش آموزان  در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

ورودشورايشهربهتامينامنيتدانشآموزان
گروه راه و شهر سازي|

روز گذشته اعضاي شوراي شهر تهران با 17رأي 
كليات اليحه ايمني حمل و نق��ل دانش آموزان را 
تصوي��ب كردند. يكي از مش��كالتي كه در رابطه با 
سرويس مدارس بسيار حايز اهميت است،  امنيت 
آنهاست. شهربانو اماني، رييس كميته ايمني شوراي 
شهر روز گذشته به خوبي به اين موضوع پرداخت 
و ليس��تي از مش��كالت و معضالت سرويس هاي 
م��دارس را در صحن ش��ورا عنوان ك��رد. به گفته 
اماني بايد در زمينه حمل و نقل و سرويس مدارس 
نظارت بيشتري وجود داشته باشد و شهرداري يك 
 بار براي هميشه در اين حوزه وظايف و مسووليتش 

خود را روشن كند. 
محم��د عليخاني، رييس كميس��يون حمل و 
نقل ش��وراي شهر در جريان بررسي اليحه ايمني 
حمل و نقل دانش آموزان با اش��اره به اينكه تعداد 
زيادي مصوب��ه، آيين نامه و دس��تورالعمل درباره 
ايمني حمل و نقل دانش آموزان وجود دارد، گفت: 
هيچ يك از آيين نامه ها جامع نيس��ت و به همين 
دليل بحث هاي نظارت و اجرا پيچيده شده است. 
بنابراين س��ند ايمني حمل و نق��ل دانش آموزان 
بايد اصالح ش��ود و در اين زمينه اولياي مدارس، 
راهنماي��ي و رانندگي و مديريت ش��هري بايد به 

وظايف خود به درستي عمل كنند. 
عليخان��ي افزود: ش��هرداري ته��ران موظف 
اس��ت، اليحه ايمني حمل و نقل دانش آموزان را 
با توجه به اس��ناد باالدس��تي در مدت دو ماه به 
شورا ارائه و دستورالعمل هاي الزم را براي شروع 
تنظيم كند. در موضوع حمل و نقل دانش آموزان 
قطع��ا موضوعات��ي همچون آرام س��ازي محيط، 
توقفگاه اس��تاندارد، برپايي كارگاه ها براي ايمني 
دانش آم��وزان، آم��وزش والدي��ن و دانش آموزان 
همچنين آم��وزش رانندگاني ك��ه در اين حوزه 

فعاليت دارند بايد مورد توجه قرار گيرد. 

 ناامني سرويس مدارس!
امان��ي با اش��اره به بحث ناامني در س��رويس 
مدارس گفت: وقتي يك پسر دبيرستاني نتوانسته 
از حق��وق خ��ود دفاع كند، چگون��ه مي توانيم از 
كودكان انتظار داشته باشيم؟ بايد فرآيند و روند 

انتخاب سرويس مدارس استانداردسازي شود. 
اماني با تاكيد بر ش��رايط نامناسب و ناايمني 
س��رويس مدارس در سطح ش��هر تهران با اشاره 
به مس��ووليت هاي شهرداري در اين زمينه گفت: 
متاس��فانه هيچ س��ند باالدس��تي  مبني بر ملزم 

كردن شهرداري براي ارائه طرح استانداردسازي 
خودرو سرويس مدارس وجود ندارد. 

 نبود آمار از آسيب هاي وارده به دانش آموزان 
اماني افزود: ايمن��ي و امنيت در حمل و نقل 
دانش آم��وزان داراي اهميت ف��راوان بوده و آمار 
دقيقي از آس��يبي كه به علت اس��تاندارد نبودن 
س��رويس مدارس ب��ه دانش آموزان وارد ش��ده، 
وج��ود ندارد. فقط براس��اس گ��زارش اداره كل 
مهندسي ايمني و ترافيك معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران سال 95، 15دانش آموز 
ب��ر اثر تصادفات رانندگي جان خود را از دس��ت 

داده اند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه غيراس��تاندارد ب��ودن 
خودروهاي س��رويس مدرس��ه از منظر ايمني و 
»قابل تشخيص بودن« يكي از نكات مهمي است 
كه ضرورت بررس��ي و استانداردس��ازي هر چه 
زودتر س��رويس مدارس را فراهم مي كند، افزود: 
رانندگان ناوگان س��رويس مدرس��ه غيرحرفه يي 
بوده و اص��وال آموزش نديده اند. از س��وي ديگر 
محيط پيرامون مدرسه، آرام سازي و ايمن سازي 
نمي شود. فقط يك درصد شركت هاي تاكسيراني 

در س��رويس هاي مدارس س��هم دارند و زير نظر 
سازمان تاكس��يراني هستند در اين شرايط فقط 
3ماه تا پايان س��ال تحصيلي باقي مانده است و 
بايد هر چه زودتر فكري به حال اين شرايط شود. 

 يك درصد سرويس ها استانداردند
رييس كميته ايمني حمل و نقل شوراي شهر 
با اش��اره به مسائل و مش��كالتي كه كشور با آن 
درگير است با بيان اينكه در همه شرايط بايد به 
كار خود ادامه دهيم، افزود: س��وال اين است كه 
چرا حقوق كودكان به عن��وان يكي از مهم ترين 
سرمايه هاي انساني كشور ناديده گرفته مي شود؟ 
فقط يك درصد والدين از سرويس هاي استاندارد 
مدارس اس��تفاده مي كنند و هيچ روش��ي براي 
ارزيابي كمي و كيفي بخش��ي از س��رويس هاي 
مدارس وج��ود ن��دارد. بايد كيفي��ت مدارس و 

سرويس آنها به صورت آنالين مشخص شود. 
امان��ي در واكنش به اين ابهام كه ورود به حيطه 
س��رويس مدارس ج��زو وظايف ش��هرداري تهران 
نب��وده و وظيفه آموزش و پرورش اس��ت با انتقاد از 
رويكردهايي كه در اين خصوص در آموزش و پرورش 
وجود دارد، افزود: ش��هرداري وظيفه دارد نسبت به 

حقوق شهروندي حساسيت نشان دهد از سوي ديگر 
ردي��ف بودجه يي تحت عنوان آموزش ش��هروندي، 
فرهن��گ ترافيك  در بودجه ش��هرداري پيش بيني  
شده است و شهرداري از اين مجرا و براساس اليحه 
ايمني سرويس مدارس كه هنوز در شورا به تصويب 

نرسيده، مي تواند در اين مساله ورود كند. 

 استاندارد سازي سرويس مدارس
عضو ش��وراي ش��هر با بيان اينكه س��رويس 
مدارس تح��ت كنترل آموزش و پرورش اس��ت 
و نزدي��ك به يك درص��د آن زير نظر س��ازمان 
تاكس��يراني ق��رار دارد،  تصريح ك��رد: آموزش و 
پرورش داراي يك س��امانه تحت عنوان سرويس 
مدارس است كه افراد متقاضي مي توانند در اين 
س��امانه ثبت نام كرده و به عنوان راننده سرويس 
مش��غول ب��ه كار ش��وند، يك س��ري از مدارس 
غيرانتفاعي هم به صورت مستقيم با شركت هاي 
خصوص��ي ق��رارداد بس��ته و از آنها ب��ه عنوان 
سرويس مدارس اس��تفاده مي كنند. اين سامانه 
داراي فرآيند و فيلتر مش��خصي نيست و يكي از 
اساس��ي ترين مسائل اين است كه گاهي مدارس 

در اين زمينه بي احتياطي مي كنند. 

 نگاه مديران مدارس
عض��و كميس��يون حم��ل و نق��ل ترافيك 
شوراي شهر ادامه داد: متاس��فانه نگاه مديران 
مدارس به س��رويس ها و رانن��دگان صرفا منبع 
درآمد بوده و حساسيت هاي الزم براي انتخاب 
سرويس ها و رانندگانشان وجود ندارد. به همين 
دليل ش��هرداري بايد در اين زمينه وارد شده و 

استاندارد خودروها و راننده را تعيين كند. 
امان��ي در پاس��خ ب��ه اينكه آي��ا در قوانين 
فرادست اين مس��اله پيش بيني شده است يا 
خير گف��ت: در اين زمينه قوانين بيش��تر در 
حد توصيه نامه اس��ت و الزام آور نيس��ت. اين 
درحالي اس��ت كه حتي مصوبه هيات وزيران 
در اي��ن خصوص نيز وجود دارد اما براس��اس 
مصوب��ه هيات وزيران در انتها مس��ووليت باز 
هم به عهده مصرف كننده است و سرويس هاي 

مدارس استاندارد كافي را ندارند. 

 سالمت كودكان در خطر است
عضو ش��وراي ش��هر با بيان اينكه س��رويس 
غيراس��تاندارد مدارس، كودكان اين سرمايه هاي 
انس��اني را ب��ه خط��ر مي اندازند، اف��زود: ايمني 
خودرو، صندلي و راننده بايد تامين ش��ود. گاهي 
ش��اهديم در يك خودرو پرايد روي يك صندلي 
3دانش آموز را مي نش��انند، كودكي كه به عنوان 
نفر اول مي نش��يند، همان كودكي اس��ت كه در 
آخر ب��ا راننده تنها بوده و به عن��وان نفر آخر از 
ماش��ين پياده مي شود. س��المت رواني و جنسي 

كودكان در خطر است. 
وي با تاكيد بر زحماتي كه رانندگان سرويس 
مدارس مي كشند، اظهار كرد: من با صداي بلند 
مي گويم كه وقتي يك پسر دبيرستاني نتوانسته 
اس��ت از حقوق خود دفاع كند، چگونه مي توانيم 
از كودكان انتظار داش��ته باش��يم؟ بايد فرآيند و 
روند انتخاب س��رويس مدارس استانداردس��ازي 
ش��ود. فرام��وش نكنيم مجرمان خ��ود قبال يك 
قربان��ي هس��تند و اين فرآيند اس��ت كه افراد را 

تبديل به مجرم مي كند. 
وي ادام��ه داد: براس��اس بودج��ه س��ال 97 
ش��هرداري 29ميلي��ارد و 670 ميلي��ون تومان 
ب��راي كمك به آموزش و پرورش تخصيص يافته 
اس��ت اما آموزش و پرورش ب��راي تدوين اليحه 
ايمني در ش��هرداري با ما همكاري الزم را نكرده 
و حتي حاضر به گفت وگو و حضور در جلس��ات 

هم نشدند. 

 محمد ش��كرچي زاده رييس مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي از گسترش همكاري هاي بخش 
آتش مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با مركز 
تحقيقات آتش فرانسه و همكاران آنها در تركيه خبر 
داد و گف��ت: ب��ه زودي و در آينده نزديك امكانات و 
تجهيزات در مقياس بزرگ از طريق اين همكاري ها 

دريافت خواهد شد. 
شكرچي زاده در سمينار ايمني اتوبوس ها در برابر 
آتش اظهار كرد: برگزاري اين س��مينار مطلع خوبي 
ب��راي پرداختن جدي به س��امانه هاي حمل و نقلي 
در برابر آتش اس��ت.  او با اش��اره به وجود مهم ترين 
آزمايشگاه آتش كشور در مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرسازي گفت: ويرايش مبحث سوم مقررات ملي 
س��اختمان كه تدوين آن توس��ط همكاران مركز و 
نيروهاي مجرب و متخصص انجام ش��د يك مبحث 
ب��ا رويكرد عمل گرايانه تر و موثر براي افزايش ايمني 
س��اختمان در برابر آتش اس��ت.  اين مقام مسوول 
با بيان اينكه پالس��كو نش��ان داد كه آتش مي تواند 
موجب تخريب و فروپاشي س��اختمان شود، يادآور 

شد: بسياري از ساختمان ها در برابر آتش تاب آوري 
ندارند كه توجه به اين مساله به طور جدي در دستور 
كار مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي قرار دارد. 
همچنين در بحث آيين نامه هاي در دست تدوين نيز 
عايق هاي ضد حريق مي توانند توانمندي را افزايش 
دهند. رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
از گسترش همكاري هاي بخش آتش مركز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرس��ازي با مركز تحقيقات آتش 
فرانس��ه و همكاران آنه��ا در تركيه خبر داد و گفت: 
ب��ه زودي و در آين��ده نزديك امكان��ات و تجهيزات 
در مقياس ب��زرگ از طريق اين همكاري ها دريافت 
خواهد شد.  شكرچي زاده خاطرنشان كرد: همكاري 
بين بخش هاي مختلف معاونت مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي، ش��هرداري، آتش نشاني و 

سازمان استاندارد به پيشبرد اهداف كمك مي كند. 
رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي 
اف��زود: وظيفه حاكميت ما افزايش توان مهندس��ي 
آت��ش در بخش هاي حمل و نق��ل جاده يي، ريلي و 
دريايي با استفاده از تهيه آيين نامه ها و صدور قوانين 

اس��ت كه اميدواريم با همكاري معاونت حمل و نقل 
در اي��ن راس��تا به موفقيت هاي خوبي دس��ت يابيم.  
ش��كرچي زاده با توجه به روند كاهش��ي سهم حمل 
ونقل جاده يي از كل حمل ونقل عمومي كشور گفت: 
حمل و نقل عمومي جاده ي��ي افزايش قابل توجهي 
ندارد و از ديد توسعه پايدار قابل دفاع نيست. حوادث 
رانندگي و جاده يي در ايام نوروز سال جاري حاكي از 
افزايش نه چندان زياد آن اس��ت كه البته تلفات در 
ناوگان عمومي اتوب��وس نزديك به صفر بود.  رييس 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي تصريح كرد: 
با توجه به وضعيت اقتصادي كشور توان و تمكن قشر 
متوسط جامعه براي دستيابي به خودروهاي استاندارد 
كم شده است و آنها به سختي مي توانند خودروهاي 
مطمئن را براي استفاده خود فراهم كنند.  وي با بيان 
اينكه آتش سوزي ها در اتوبوس ها يكي از نقاط ضعف 
محسوب مي شود، گفت: با افزايش ايمني خودرو در 
براب��ر آتش اعتماد عمومي افزاي��ش مي يابد، لذا بايد 
اف��كار و اطمين��ان عمومي براي اس��تفاده از ناوگان 
عمومي اتوبوس را باال برد.  ش��كرچي زاده با اشاره به 

نقاط ضعف موجود اظهار داش��ت: آن طور كه بايد و 
ش��ايد ايمني حمل و نقل جاده يي فراهم نشده است 
و همان طور كه شاهد بوديم، تلفات جاده يي در نوروز 
امس��ال 17درصد افزايش داشت كه بخش عمده آن 
مربوط به وسيله نقليه شخصي مي شود لذا هر اقدامي 
مانند اكشن پلن كه موجب افزايش ايمني در حمل و 

نقل جاده يي شود مورد حمايت قرار خواهد گرفت. 
اين مقام مس��وول متوس��ط حري��ق در خودرو 
حدفاصل س��ال هاي ۸۴ ت��ا 93 را 1500دس��تگاه 
اعالم ك��رد و گفت: تاثي��ر رواني آت��ش در اتوبوس 
موجب كاهش اس��تفاده از اين وس��يله حمل و نقل 
عمومي مي شود كه بايد مورد توجه قرار گيرد و مركز 
تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي نيز نسبت به آن 
وظيفه دارد كه بايد دانش فني خود را در اين زمينه 
افزايش دهد.  وي با اش��اره به برگزاري اين سمينار 
ب��ا همكاري بخ��ش خصوصي و اس��تفاده از تجربه 
يك موسس��ه تحقيقاتي از كشور س��وئد يادآور شد: 
همكاران ما مي توانند با شركت در اين سمينار خود 
را نسبت به دانش روز ايمني اتوبوس ها در برابر آتش 
به روز كنند و ارتقاي ايمني در برابر آتش همت تمام 

دستگاه هاي مربوطه در زمينه ناوگان را مي طلبد. 
 جواد هدايتي مديركل ايمني و ترافيك سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده يي نيز در اين س��مينار 
به تش��ريح چهار راهكار ارتقاي ايمني اتوبوس ها در 
برابر آتش پرداخت و گفت: بايد به س��مت اقدامات 

پيش��گيرانه با ه��دف جلوگيري از وق��وع حوادث و 
اس��تفاده از س��امانه هاي گران قيم��ت خارجي گام 
برداش��ت.  ب��ه گزارش پاي��گاه خب��ري وزارت راه و 
شهرسازي، هدايتي در سمينار ايمني اتوبوس ها در 
برابر آتش با اش��اره به اهميت مساله آتش سوزي در 
اتوبوس ه��ا اظهار كرد: حمل ونق��ل عمومي در ايران 
جاده پايه است كه علت اصلي آن اتكاي حمل ونقل 
عمومي به جاده و عدم توسعه ساير شقوق حمل ونقلي 

نسبت به حمل ونقل جاده يي محسوب مي شود. 
وي افزود: طبق سالنامه آماري سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده يي در سال گذشته 270ميليون 
نفر در جاده ها جابه جا ش��دند كه مي تواند حاكي از 
جابه جايي جمعيت ۸0ميليون نفري كش��ور طي ۴ 
مرتبه باشد.  مديركل دفتر ايمني و ترافيك سازمان 
راه��داري و حمل ونق��ل جاده يي خاطرنش��ان كرد: 
س��ال گذشته مجموع تلفات ناشي از حوادث ناوگان 
عمومي اتوبوس 120 الي 130نفر بود كه نس��بت به 

سال قبل آن 20 درصد كاهش داشت. 
وي با اشاره به اهميت ارتقاي ايمني در ناوگان 
عموم��ي جاده يي بيان كرد: هر چند در جابه جايي 
270ميليون نفر تلف��ات 120نفر يك آمار بحراني 
به نظر نمي رس��د، اما اعتقاد داريم كه تلفات حتي 
ي��ك نف��ر نيز زياد اس��ت و از اين رو ايمني س��فر 
به عنوان ي��ك وظيفه مل��ي در بخش حمل ونقل 

عمومي بايد توسعه يابد. 

 ATR هم ريسك تحريم
را نپذيرفت

پس از بويينگ و ايرباس، شركت ATR هم اعالم 
كرده اس��ت دو فروند هواپيماي ايران اير آماده اس��ت 
ام��ا نمي تواند ريس��ك تحريم ها را بپذي��رد و به ايران 
هواپيمايي تحويل بدهد.  به گزارش التريبيون فرانسه، 
مديرعامل هواپيماسازي ATR مي گويد: اين شركت 
به خاط��ر تحريم هاي امريكا نمي تواند، س��فارش هاي 
ايران را تحويل دهد.  كريستين شرر، مديرعامل شركت 
ATR در مصاحبه  با نشريه فرانسوي »التريبيون« به 
تاثير منفي تحريم هاي امريكا عليه ايران به اين شركت 
اش��اره كرده و گفت��ه از ۸0 فروند هواپيمايي كه براي 
تحويل در سال 201۸ سفارش شده، 12 فروند متعلق 
به ايران اس��ت.  اين مقام مس��وول در ATR با تاكيد 
بر اين مس��اله كه اين هواپيماساز نمي تواند در مقابل 
 ATR :تحريم هاي امريكا ريسك كند، اعالم كرده است
بايد دوباره براي تحويل هواپيماهاي سفارشي ايران از 
امري��كا مجوز اخذ كند تا دو هواپيماي  آماده ش��ده و 
بقيه هواپيماهاي در حال ساخت را تحويل تهران بدهد.  
چندي پيش فرزانه شرفبافي مديرعامل ايران اير عنوان 
كرده بود: انتظار داريم تا پايان س��ال 201۸ حدود 11 
فروند هواپيما كه ۸ فروند آن هواپيماي ATR خواهد 
ب��ود، تحويل بگيريم. يكي از مدي��ران ايرباس هم در 
گفت وگو ب��ا يك روزنامه آلماني اع��الم كرده بود با 
توج��ه به تحريم ه��اي جديد امريكا بعيد اس��ت كه 

بتوانيم هواپيمايي به ايران تحويل بدهيم. 

امضاي تفاهمنامه ميان 
يونسكو و شهرداري تهران

مع��اون اجتماعي و فرهنگي ش��هرداري تهران 
و دبي��ركل كميس��يون ملي يونس��كو در ايران در 
محورهاي فرهنگ��ي اجتماعي تفاهمنامه همكاري 
امض��ا كردند.  به گ��زارش فارس، ش��جاع پوريان 
معاون اجتماعي شهرداري تهران گفت: تفاهمنامه 
اس��تفاده از ظرفيت هاي كميسيون ملي يونسكو و 
ش��هرداري تهران در راستاي توس��عه همكاري در 
محورهاي فرهنگي، آموزشي، اجتماعي، آسيب هاي 
اجتماعي، كارآفريني، ايمن س��ازي در برابر سوانح 
طبيعي، توسعه فناوري ارتباطات، ترويج براي صلح 
و همزيس��تي مس��المت آميز زندگي شهري جهت 
تقويت روابط و ارتقاي تعامالت فرهنگي- اجتماعي، 
ايجاد و گس��ترش همكاري هاي مشترك فرهنگي، 
آموزش��ي و علمي متناسب با وظايف و ماموريت ها 
و بهره گيري از امكانات و توانمندي هاي طرفين در 
اجراي برنامه هاي ملي، منطقه يي و بين المللي مورد 

توافق منعقد شده است. 

توسعه خطوط متروي تهران 
با تهاتر 

خزانه دار شوراي اسالمي شهر تهران گفت: مردم 
مي خواهند بدانند ك��ه به طور دقيق چه زماني خط 
7 به بهره برداري خواهد رس��يد، بهتر اس��ت در اين 
ب��اره و با توجه به حاش��يه هاي اجتماع��ي به مردم 
پاسخ قانع كننده يي بدهيم.  به گزارش فارس، سيد 
حس��ن رسولي در بازديد خود از خطوط مترو 6 و 7 
ته��ران با بيان اينكه ب��راي اتمام خط 6 مترو تهران 
هزار ميلي��ارد تومان منابع الزم اس��ت، اظهار كرد: 
ش��هرداري تهران منابع نقدي ندارد و ادامه كار تنها 
با تهاتر امكان پذير است. بر اساس گزارش تحويل و 
تحول شهرداري تهران كه آقاي نجفي شهردار سابق 
به ش��وراي شهر ارائه كرد، ش��هرداري فاقد سيستم 
تقويم اموال شناسنامه دار بوده و مانند فرد ثروتمند 

بي اعتبار است. 
وي ادام��ه داد: در م��ورد دارايي هاي درش��ت دانه 
بحث ها و چانه زني هاي زيادي بين ش��هرداري و بانك 
شهر انجام شده است، بايد همكاري سه جانبه يي بين 
ش��ورا، شهرداري و بانك ش��هر ايجاد شود تا در مورد 
نحوه پرداخت بدهي ها و ادامه كار به جمع بندي برسيم 
زيرا نياز اس��ت هر چه زودتر اين مس��اله حل شود و 
به نظر مي رسد ورود ش��ورا به عنوان نماينده مردم و 
ريش سفيدي مي تواند نقش تسهيل گري داشته باشد. 
عضو شوراي ش��هر تهران گفت: شهرداري تهران 
بايد هر چه سريع تر س��امانه يي را براي شناسنامه دار 
ك��ردن و دارايي ها ايجاد كن��د، توافق در مورد امالك 
درش��ت مقياس شهرداري با هر بخش اجرايي بايد در 
دستور كار كميسيون برنامه وبودجه قرار گيرد تا شورا 

در قالب يك ريش سفيد به دعواها پايان دهد.

ايرانشهر

ابوالقاس��م رحيمي انارك��ي  مديرعامل و رييس 
هيات مديره بانك مس��كن گفت: از طريق تنظيم 
سياست هاي اعتباري بانك مسكن درصدد حذف 

غيرحرفه يي سازنده ها از حوزه مسكن هستيم. 
سياس��ت هاي  هماي��ش  در  رحيمي انارك��ي 
اعتباري بخش مسكن با حضور انبوه سازان كشور 
اع��الم كرد: سياس��ت هاي اعتب��اري جديد بانك 
مس��كن بر مبناي حمايت از انبوه س��ازان براي به 
حداقل رس��يدن و حذف غيرحرفه يي س��ازي در 
حوزه مسكن متمركز شده است كه در اين راستا 
تسهيالت ساخت مس��كن با اولويت انبوه سازان و 

سازندگان حرفه يي پرداخت خواهد شد. 
و  راه  وزارت  خب��ري  پاي��گاه  گ��زارش  ب��ه 
شهرسازي، وي با بيان اينكه بانك مسكن با وجود 
شرايط دشوار اقتصادي به خصوص طي 6ماه اخير 
به تمام تعهدات خود عمل كرده است، گفت: سال 
گذشته قيمت تمام شده پول براي بانك يك دهم 
درصد افزايش يافت و برآوردها حاكي اس��ت، اين 
ميزان در س��ال جاري ۸ دهم درصد افزايش پيدا 
مي كند؛ با اين حال بانك به تمام تعهدات خود در 
قبال سپرده گذاران و متقاضيان دريافت تسهيالت 

پايبند بوده و عمل خواهد كرد. 
او افزود: از طرف ديگر مجموعه سياس��ت هاي 
اعتب��اري بان��ك مس��كن در واق��ع ب��ه نوعي به 
سياس��ت هاي هدفمند تبديل شده است؛ هرچند 

در اين مس��ير نيازمند در اختيار داشتن اطالعات 
ش��فاف و كامل از وضعيت بازار مس��كن و ساخت 
و س��از در همه شهرهاي كشور هستيم؛ متاسفانه 
جز ش��هر تهران در مورد ساير شهرهاي كشور در 

اين زمينه با فقر اطالعاتي مواجهيم. 
وي ب��ا بيان اينكه از بانك مركزي درخواس��ت 
كرده اي��م همان گون��ه ك��ه اطالعات مرب��وط به 
وضعيت بازار مس��كن ش��هر ته��ران را به صورت 
مس��تمر بررسي و منتش��ر مي كند در مورد ساير 
ش��هرها نيز اين اق��دام انجام ش��ود، گفت: بانك 
مركزي در اين زمينه قول مساعد داده است تا در 
آينده نزديك اين كار ابتدا از كالن ش��هرها شروع 

شده وسپس به ساير شهرها تسري يابد. 
رحيمي انارك��ي تاكيد كرد: ه��ر چه اطالعات 
م��ا در خصوص وضعيت بازار مس��كن و س��اخت 
و س��از شهرهاي كش��ور كامل تر و شفاف تر باشد، 
سياست گذاري اعتباري بانك مسكن براي حمايت 
از بازار مس��كن و ساخت و س��از هوشمندانه تر و 

اثرگذارتر خواهد شد. 
وي گف��ت: متاس��فانه به دليل فق��ر اطالعاتي 
هم اكن��ون در برنامه ريزي ه��ا از هم��ان الگ��وي 
س��ال هاي قبل در م��ورد متراژ واحده��اي مورد 
ني��از تقاض��اي غالب اس��تفاده مي ش��ود؛ اين در 
حالي است كه براي تدوين سياست هاي اعتباري 
هوش��مندانه تر و كارآمدتر ب��ه اطالعات عميق تر، 

گسترده تر و وس��يع تري در خصوص بازار مسكن 
كل كش��ور نياز داريم.  مديرعامل بانك مس��كن 
افزود: امس��ال براي نخس��تين بار سياس��ت هاي 
اعتباري در ۴ سرفصل مجزا تقسيم و تعريف شد 
كه اين اق��دام گامي رو به جلو در حمايت از بازار 

مسكن وساخت و ساز محسوب مي شود. 
وي تاكي��د ك��رد: درصدد هس��تيم ب��ا حمايت 
از انبوه س��ازان و همراهي آنها س��اخت و س��ازهاي 
غيرحرفه ي��ي را به حداقل رس��انده و در ادامه آن را 
حذف كنيم؛ اين در حالي است كه در شرايط فعلي 
عمده ساخت و س��ازها در كشور ساخت و سازهاي 
غيرحرفه يي است، اما سهم شركت هاي ساختماني و 

انبوه سازان بايد بيش از پيش تقويت شود. 
مديرعامل بانك مسكن همچنين با بيان اينكه 
بانك مسكن درصدد حذف پرداخت تسهيالت به 
مناطقي است كه متقاضي براي واحدهاي ساخته 
ش��ده در آن مناطق وجود ن��دارد، اظهار كرد: در 
صورت نبود تقاضا براي مسكن در برخي مناطق، 
تس��هيالت به اين مناطق پرداخت نخواهد شد و 
اي��ن موضوع تصميم مهمي به جهت افزايش توان 
پرداخت تس��هيالت به مناطقي اس��ت كه تقاضا 
براي س��اخت و خريد مس��كن در آن وجود دارد؛ 
ام��ا در اين مورد با فقر اطالعاتي مواجه هس��تيم 
كه درصدد افزايش اطالعات خود در اين زمينه از 

طريق مجاري مختلف برآمده ايم. 

حذفساختوسازهايغيرحرفهايباحمايتازانبوهسازان

شكرچي زاده در سمينار ايمني اتوبوس ها در برابر آتش خبر داد

گسترش همكاري ايران با مركز تحقيقات آتش فرانسه و تركيه 
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صنعت، معدن و جتارت14
يادداشت

خبر

فشار امريكا به »رنو« و »پژو« براي ترك بازار ايران مي تواند قسمتي از نقشه اي بزرگ تر باشد

پازل خودرويي ترامپ
تعادل|

هنوز به درس�تي مش�خص نيست كه دو 
خودروس�از بزرگ فرانس�وي، »پ�ژو و رنو« 
بازار خ�ودرو ايران را ت�رك خواهند كرد يا 
خير. محسن صالحي نيا معاون وزير صنعت، 
مع�دن و تجارت مي گويد: نمايندگان اين دو 
شركت جلس�اتي با وزارت صنعت داشته اند 
و البته مايل اند در اي�ران بمانند. با اين همه 
اين دو خودروس�از چ�ه در اي�ران بمانند و 
چه نمانن�د، احتماال ضرر خواهند كرد. ترك 
صنعت خودرو ايران براي رنو و پژو به معناي 
پرداخ�ت غرام�ت به اي�ران اس�ت و تداوم 
همكاري با ايران هم مس�تلزم رايزني آنها با 
امريكا ي�ا ناديده گرفت�ن تحريم هاي ثانويه 
امريكايي هاست كه در هر دو صورت احتماال 
خال�ي از هزين�ه نخواهد بود. از ديگر س�و، 
آن گونه كه صالحي نيا مي گويد: فرانس�وي ها 
همي�ن حاال ه�م از مف�اد قراردادهايي كه با 
اي�ران داش�ته اند، عقب هس�تند و در مورد 
تكميل قراردادهاي ش�ان در صنعت خودرو 
ايران ترديد وجود دارد. اما آيا معماي ماندن 
ي�ا رفتن خودروس�ازان بزرگ فرانس�وي از 
صنعت خودرو ايران را مي توان ذيل تصويري 
بزرگ تر مورد مشاهده قرار داد؟ پاسخ ظاهرا 
مثبت است. »حمايت گرايي« ترامپ كه لرزه 
به اندام قواعد پذيرفته شده تجاري در سطح 
جه�ان انداخته، حاال به صنعت خودرو ايران 
هم رسيده است: رنو و پژو تحت فشار امريكا 
براي ترك بازار ايران هس�تند، چون امريكا 

مي خواهد اروپايي ها را تحت فشار بگذارد. 
  

 مظنونين هميشگي: پژو و رنو
حض��ور  منتق��دان  بدبين تري��ن  از  برخ��ي 
هم��ان  در  اي��ران  در  خارج��ي  خودروس��ازان 
روزهاي ابتدايي امضاي برجام و زمزمه بازگشت 
خارجي ه��ا مي گفتند نبايد به پ��ژو و رنو اعتماد 
كرد. اين دو خودروساز فرانسوي در طول حدود 
دو دهه فروش محصوالت و پلتفرم هاي ش��ان در 
ايران به اندازه يي از پتانس��يل حضور در بازار بكر 
اين كشور اس��تفاده كرده بودند كه كمتر كسي 
فكر مي كرد به اين راحتي بازار ايران را از دس��ت 
بدهند. با اي��ن همه اين دو ش��ركت همزمان با 
اوج گي��ري تحريم ه��ا در ابت��داي ده��ه 1390، 

صنعت خودرو ايران را ترك كردند. 
حض��ور دوباره فرانس��وي ها در صنعت خودرو 
اي��ران اما ناگزير با ارائه تضمين هايي همراه ش��د 
كه خ��روج دوباره آنه��ا را دش��وارتر مي كرد. پژو 
قراردادهايي بس��ته ب��ود كه بر اس��اس مفاد آنها 
ناچار بود در صورت فس��خ قرارداد به ايران غرامت 
بپردازد و غرامت رنو هم پيشاپيش در قالب »يورو« 
پرداخت ش��ده بود: بزرگ ترين قرارداد خودرويي 
تاريخ ايران با يك خودروساز خارجي با رنو بسته 
ش��د؛ قراردادي به ارزش 660ميليون يورو. همين 
موضوع موجب ش��ده خروج اين دو خودروس��از 
بزرگ فرانسوي از صنعت خودرو ايران به اندازه يي 
كه تصور مي شد، راحت و بي هزينه نباشد. افزون 
بر اين، خبرها نش��ان از آن دارند كه فرانس��وي ها 

خودشان هم تمايلي به ترك بازار ايران ندارند. 

 فرانسوي ها دوست دارند، بمانند
نماين��دگان دو خودروس��از بزرگ فرانس��وي 
جلس��اتي با وزارت صنعت داشته اند كه خروجي 
آنها مي تواند بسيار حايز اهميت باشد. معاون وزير 
صنعت با تشريح جزئيات جلسات وزارت صنعت با 
خودروسازان فرانسوي از ابزار عالقه مندي آنها براي 
ماندن در ايران بعد از خروج ترامپ از برجام خبر 
مي دهد و مي گويد: پكيج هاي همكاري مش��ترك 
در راه است. محسن صالحي نيا از برگزاري جلسات 
مك��رر وزارت صنعت ب��ا خودروس��ازان خارجي 
ش��ريك ايران بعد از خروج امري��كا از برجام خبر 
داد و گفت: ظرف هفته هاي گذش��ته يك جلسه 
با مقامات ش��ركت رنو و يك جلسه با شركت پژو 
فرانس��ه برگزار ش��ده كه در تمام اين جلس��ات، 
خواس��ته آنها ايجاد شرايطي براي ماندن در ايران 
و حفظ قراردادهاي »جوينت ونچر« اس��ت. به هر 
حال آنه��ا در اين مدت روي قرارداد خود با ايران 
وقت و هزينه زيادي گذاشته و سرمايه هايي را هم 
ب��ه ايران آورده اند. اما ب��ه هرحال محدوديت هاي 
امري��كا نيز مي تواند تا ح��دودي در اين قراردادها 

مشكل ساز شود. 
صالحي نيا مي گويد: طب��ق قراردادي كه ميان 
ايران و پژو منعقد شده، اين شركت اكنون بخشي 
از س��رمايه م��ورد تواف��ق در قرارداد را ب��ه ايران 
آورده و تبديل به زمين و س��وله كرده اس��ت كه 
بخش��ي از آن به عنوان خط��وط توليد و مونتاژ و 
س��رمايه گذاري در داراي��ي، نيروي مهندس��ي و 
تامين قطعات اس��ت. بنابراين بر اساس قراردادي 
كه ميان ايران و اين شركت فرانسوي وجود دارد، 
در صورت خروج پژو از قرارداد اين ش��ركت ناچار 
به پرداخت غرامت به ايران خواهد بود. به گزارش 
مهر، صالحي نيا ادامه مي دهد: در شكل كالن براي 
محاسبه جرايم بر اس��اس قرارداد عمل مي شود، 
ولي تصور ما اين اس��ت كه ش��ركت پژو هم براي 
هر گونه تصميم گيري در اين رابطه، هزينه- فايده 
را محاس��به مي كند كه اگر از اي��ن قرارداد خارج 
شود بيشتر ضرر خواهد كرد يا اينكه بماند. در هر 
ص��ورت هر گونه تصميم گيري در اين رابطه براي 

آنها هزينه دارد. 

 پژو از ايران مهلت گرفت
صالحي نيا در پاسخ به اين سوال كه آيا قرارداد 
پژو به لحاظ منافع قراردادي در دوره جديد بهتر 
از قرارداد سال هاي گذشته است، مي گويد: ايران 
خودرو خس��ارت قرارداد قب��ل را از پژو دريافت 
كرد. اين در حالي اس��ت كه در سطح بين المللي، 
بر هم زدن قرارداد منجر به اين خواهد ش��د كه 
ش��ركت بر هم زننده قرارداد، در دو مس��ير ضرر 
كند. اول در مورد شركت »جوينت ونچري« است 
كه تش��كيل شده و براي ش��كل گيري آن هزينه 
كرده اس��ت؛ دوم ضرر خروج از قرارداد است. به 
هر حال تفكر پژو-سيتروئن اين بوده كه در ايران 
س��رمايه گذاري كرده و عالوه بر بازگش��ت اصل 
س��رمايه به سودآوري برس��د؛ اگر اين طور نبود، 
پژو به بازار ايران ورود نمي كرد؛ اما اكنون مساله 
اين اس��ت كه آنها بين دو ض��رر يكي را انتخاب 
كنند. خروج از قرارداد براي آنها ضرر است و بايد 
ببينند كه اگر اين كار را نكنند، ماندن چه ضرري 

براي آنها دارد؛ به نظر مي رس��د وزارت صنعت با 
اين ش��ركت ظرف روزهاي آين��ده به جمع بندي 

خواهد رسيد. 
او ادامه مي دهد: در مقطع فعلي اگر بخواهيم، 
بگوييم كه خروج كامل ش��ركاي خارجي صنعت 
خ��ودرو ايران صورت گرفت��ه، به نظر من صحيح 
نيس��ت و اتفاق نيفتاده است؛ چراكه به هر حال 
ش��ركت هايي مثل رنو و پژو س��رمايه هايي را به 
اي��ران آورده و همكاري هاي��ي را با ايران ش��روع 
كرده اند. آنها براي ماندن بايد با امريكا هم رايزني 
كنند. ش��ركتي مثل پژو-س��يتروئن، در هر يك 
از بخش ه��اي صنعت خودرو ب��ا تامين كنندگان 
مختلف��ي كار مي كند. بنابراين، اين نگراني وجود 
دارد اي��ن تصميماتي كه از س��وي امريكا گرفته 
ش��ده، در آينده همكاري آنها با ساير شركايشان 
اثرگذار باشد. به همين دليل آنها از وزارت صنعت 
وقت خواس��ته اند تا بيش��تر بررسي كنند كه چه 
پكيج هايي را براي ادامه همكاري به ايران معرفي 

كنند. 

 ترديد در تكميل قراردادهاي خودرويي
با اين هم��ه به نظر مي رس��د، فرآيند اجرايي 
شدن قراردادهاي خودروسازان فرانسوي با طرف 
ايران، چندان مطابق برنامه پيش نمي رود. معاون 
وزير صنعت مي گويد: حتي در صورت ماندن اين 
دو شركت در بازار ايران، سرمايه يي كه قرار بوده از 
سوي آنها در صنعت خودرو ايران وارد شود، كمتر 
از سطح برنامه ريزي ش��ده بوده است. صالحي نيا 
مي گويد: هر چند س��رمايه يي كه اين ش��ركت ها 
متعهد بودند به اي��ران بياورند، قرار بود كه در دو 
سال به عدد تعيين  شده برسد، اما تنها بخش اول 
آن به ايران آورده ش��ده اس��ت. البته من در اين 
مورد كه سرمايه گذاري پژو يا رنو تا انتها بر اساس 

برنامه به نتيجه برسد، ترديد دارم. 
اما آيا اصوال ممكن اس��ت كه اي��ران دوباره به 
شرايط تحريم سال هاي 1390 و 1391 با شرايط 
بد تامين قطعات خودروي��ي بازگردد؟ صالحي نيا 
مي گويد: توليد خ��ودرو از 90 روز بعد از تصميم 
امريكا براي خروج از برجام، مش��مول محدوديت 
خواهد ش��د، بنابراين ما پيش بيني ه��اي الزم را 

ص��ورت داده  و تدابي��ر الزم را اتخ��اذ كرده اي��م. 
ش��ركت هاي مختلف��ي در دني��ا كار مي كنند كه 
متاثر از تصميمات امريكا نيس��تند. اين شركت ها 
بنگاه هاي اقتصادي هستند و سهامداران مختلفي 
دارند كه تصميمات آنها الزاما تصميماتي همس��و 
ب��ا امريكا نيس��ت؛ ولي به دليل اينك��ه مجبورند 
با نهاده��اي مالي مختلف در دني��ا كار كنند، در 
تصميمات ش��ان اثر مي پذيرن��د. او ادامه مي دهد: 
در صنع��ت خ��ودرو برخي قطع��ات الكترونيكي 
و سيس��تم هايي مث��ل »اي س��ي يو«، »ايربگ« و 
»اي ب��ي اس« وج��ود دارد ك��ه در تيراژهاي انبوه 
از س��وي ش��ركت هاي مح��دودي در دنيا تامين 
مي ش��ود. ما پيش بين��ي كرده ايم ك��ه موجودي 
حداكثر در اين رابطه داش��ته باشيم و جايگزيني 
ب��راي تامين قطعات پيدا كنيم. من فكر نمي كنم 
ك��ه محدودي��ت م��ا در صنعت خ��ودرو بيش از 

محدوديت هاي سال 1390 و 1391 باشد. 

 جنگ تجاري در زمين صنعت خودرو
با اين همه فش��ار امريكا به خروج شركت هاي 
خودروس��ازي فرانس��وي از بازار ايران را مي توان 
ذيل تصوي��ر بزرگ تري هم مورد مش��اهده قرار 
داد: جن��گ تج��اري. سياس��ت »حمايت گرايي« 
دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا اين روزها با 
تمام قوا و در عرصه هاي مختلف در حال اجرايي 
ش��دن اس��ت و برخي حت��ي آن را در قالب يك 
جن��گ تجاري ميان امريكا و رقباي اقتصادي اش 
در سطح جهاني قلمداد مي كنند. امريكا با پشت 
كردن ب��ه قراردادهاي تجاري ميان اقيانوس��ي و 
حتي زير پا گذاشتن برخي قواعد سازمان جهاني 
تج��ارت در واقع مي خواهد تراز تج��اري خود با 

كشورهاي ديگر را به نفع خود تغيير دهد. 
در تازه تري��ن نمون��ه ترامپ اع��الم كرده كه 
كش��ورش ب��راي واردات خودروه��اي اروپاي��ي 
تعرفه هاي باالتري اعمال خواهد كرد. اين موضوع 
اما موجب تشديد تنش هاي تجاري ميان اتحاديه 
اروپا و امريكا ش��ده است. اتاق تهران در گزارشي 
به نقل از س��ي ان ان ماني، ب��ه اقدامات احتمالي 
اتحادي��ه اروپ��ا در مقاب��ل اين تصمي��م ترامپ 
پرداخته اس��ت. طب��ق اين گ��زارش، ترامپ روز 

جمعه تهديد كرد كه اتومبيل هدف اصلي بعدي 
او براي تجارت با آن سوي اقيانوس اطلس است. 
رييس جمهور امريكا گفت ك��ه اگر اتحاديه اروپا 
تعرفه ه��ا و موانع تجاري خ��ود را حذف كند، در 
اين مورد هم تعرفه 20درصدي وضع خواهد كرد. 
او در توييتر نوش��ت: اگر اتحاديه اروپا تعرفه ها و 
موانع را به زودي حذف نكند، ما 20درصد تعرفه 
روي تم��ام خودروهاي��ي كه به امري��كا مي آيند، 

اعمال مي كنيم. 
اين در حالي اس��ت كه به گفته كارشناس��ان، 
اتحاديه اروپا آماده تالفي اس��ت. »ديويد هنيگ« 
مذاكره كننده سابق تجاري در انگلستان مي گويد: 
خودروها يك معامله بزرگ هس��تند. اين معامله 
حتي بزرگ تر از فوالد است. خودروهايي به ارزش 
38ميلي��ارد يورو )44 ميليارد دالر( هر س��ال از 
اتحاديه اروپا به اياالت متحده ارس��ال مي شود و 
اين بزرگ ترين بازار صادرات براي صنعتي اس��ت 
كه ستون اصلي توليد در اروپا را تشكيل مي دهد. 
هين��گ مي گوي��د: مقامات اتحادي��ه اروپا در پي 
يافت��ن راه حلي براي مقابله ب��ا تعرفه هاي اياالت 

متحده درباره خودروهاي اتحاديه هستند. 
ب��ا توجه به حج��م تج��ارت در معرض خطر 
و آس��يب بالق��وه ب��ه ش��ركت هاي اروپاي��ي كه 
اي��االت  در  كارخانه هاي ش��ان  از  خودروهاي��ي 
متحده ب��ه اتحاديه اروپا به مي فرس��تند، ممكن 
اس��ت مقامات اروپايي مذاكراتي را با امريكا آغاز 
كنن��د. دولت ترامپ ممكن اس��ت مايل به بازي 
نباش��د. اما اتحاديه اروپا در حال تهيه ليستي از 
محصوالت امريكايي است كه مي تواند تعرفه هاي 
تالفي جويان��ه روي آنها اعمال كند. اين ليس��ت 
به طور بالقوه مي تواند ش��امل مواد شيميايي، هوا 
فضا و محصوالت كش��اورزي باش��د. از ديگر سو 
اما خودروس��ازان اروپايي مانند »فولكس واگن« 
و »بي ام و« كارخانه هاي بزرگي در امريكا دارند و 
ص��ادرات آنها به اروپا با تعرفه هاي جديد اتحاديه 
آسيب خواهد ديد. به اين ترتيب به نظر مي رسد، 
اين پا و آن پا كردن خودروسازان فرانسوي براي 
ماندن يا رفتن از ايران، ناشي از فشاري است كه 
امريكا به اتحادي��ه اروپا وارد مي كند تا آنها را در 

جنگ تجاري مغلوب كند. 

  توسعه صادرات
نيازمند ساختار مشاركتي

اقتصاد ايران يك اقتصاد نفتي، دولتي و غيررقابتي 
است و تاكنون به طور جدي در معرض رقابت خارجي 
و حضور بازيگران بزرگ، كارا و توانمند اقتصاد جهاني 
قرار نگرفته است. اين عارضه موجب ناكارايي سيستم 
تج��اري و بازيگران اين صحنه ش��ده به طوري كه هم 
زمين تجارت، هم بازيگ��ران آن و هم قوانين حاكم بر 
اين محيط، همه ن��اكارا و به نوعي بازدارنده تجارت به 
خصوص صادرات هس��تند. همچنين فرآيند صادرات 
به گونه يي اس��ت كه دستگاه هاي اجرايي متعددي در 
آن دخيل هس��تند و يك نهاد خاص ب��ه تنهايي قادر 
به پاس��خگويي ب��ه همه مش��كالت صادركنندگان در 
دس��تگاه هاي مختلف نيس��ت، اگر همه دستگاه هاي 
درگير، نگاه صادراتي داش��ته باش��ند و با رويكرد حل 
مش��كل صادرات به موضوعات بنگرند، فرآيند صادرات 
روان ت��ر طي خواهد ش��د. ل��ذا به نظر مي رس��د الزم 
اس��ت ساختار جديد و چابك تري براي تسهيل فرآيند 
صادرات با رويكرد »مشاركت همه دستگاه هاي مرتبط 
اجرايي كش��ور« طراحي كرد. مش��كالتي كه از سوي 
تجار، صادركنندگان، انجمن ها و اتحاديه هاي توليدي 
و صادراتي كش��ور مطرح مي ش��ود، نشانگر دو مشكل 
و عارض��ه اصلي در س��اختار اقتصادي كش��ور در كنار 
مش��كالت موردي در بازارهاي خارجي سر راه صادرات 

است: 
1- نبود زيرس��اخت هاي تجاري مدرن و مناسب از 
قبيل سيس��تم به روز در دس��ترس و مقرون به صرفه 
حمل و نق��ل جاده يي و ريلي، پايانه ه��اي صادراتي و 

باالخره مرزها و گمركات مجهز. 
2- ناكاراي��ي عملكرد نهادهاي اجرايي موثر در امر 
صادرات نظير بانك ها، بيمه ها، امور مالياتي، گمركات 
و... و عدم پاسخگو بودن آنها به مسائل و مشكالتي كه 
فرا روي صادرات ق��رار مي دهند. نكات كليدي كه در 
اين زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد به شرح زير است: 
1- در س��طح دولت بايد كليه نهادهاي دخيل و موثر 
در فرآيند صادرات نسبت به قوانيني كه وضع مي كند 
و عملكردي كه در اج��راي قوانين دارند و تاثيري كه 
بر روند صادرات كشور دارند مستقيما پاسخگو باشند. 
لذا از اين منظر ساختار هدايت فرآيند صادرات كشور 
را مي ت��وان در 3س��طح نهاد عالي، نه��اد ناظر و نهاد 
مجري)پاسخگو( بازتعريف كرد. صادرات نيازمند يك 
س��تاد فرماندهي واحد است و يك نهاد بايد به عنوان 
نهاد ناظر در اين ساختار عمل كند و نهادهاي اجرايي 
اصلي دخيل و موثر در فرآيند صادرات در زيرمجموعه 

اين نهاد ناظر همگي پاسخگو باشند. 
2- چنانچه ش��وراي عالي صادرات كماكان قدرت 
اجرايي در س��طح ش��وراها را ندارد)يعني مصوبات آن 
در حك��م مصوبات هيات وزيران نيس��ت( الزم اس��ت 
اين ش��ورا با وظايف و اختيارات كامل آن مجددا احيا 
شود يا ستاد فرماندهي واحدي در اين خصوص شكل 
بگيرد. همچنين سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد 
ناظر عمل كند و از دستگاه هاي اجرايي موثر در فرآيند 
صادرات گزارش عملكرد دريافت كند. تعيين شاخص 
اختصاصي عملكرد توسعه صادرات هر دستگاه با كمك 
دس��تگاه اجرايي مربوطه از امور مهم در اين زمينه به 

شمار مي رود. 
3- ب��ا توجه به اينكه مش��كالت اصلي صادرات در 
محورهايي همچ��ون امور بانكي، رواب��ط كارگزاري و 
نرخ ارز، تامي��ن مالي صادرات، ضمانتنامه و بيمه هاي 
صادراتي، بسته هاي حمايتي و تشويق صادرات، ماليات 
ارزش افزوده، امور لجس��تيك، توسعه زيرساخت هاي 
صادراتي)پايانه ه��ا(، ام��ور ترويج ص��ادرات و قوانين و 
مق��ررات حمايت��ي، پيمان هاي تج��اري منطقه يي و 
بين الملل��ي قابل طبقه بندي اس��ت، مي توان براي هر 
مح��ور يك نهاد پاس��خگو زير نظر نه��اد ناظر در نظر 
گرفت كه همگي زير چتر قانوني شوراي عالي صادرات 
يا ستاد فرماندهي توسعه صادرات فعاليت خواهند كرد. 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي در عين حال 
كه مي تواند در نقش مشاور نهاد ناظر عمل كند، الزم 
است در حوزه وظايفي كه براي هدايت بخش خصوصي 
به عهده دارد، پاسخگو باشد. در اين ساختار همچنين 
امور ترويجي صادرات)رايزنان بازرگاني، نمايشگاه هاي 
داخل��ي و خارجي و هيات هاي تج��اري(، پيمان هاي 
تج��اري منطقه ي��ي و بين المللي و قواني��ن و مقررات 
حمايتي تجاري ازجمله وظايف ذاتي س��ازمان توسعه 
تجارت محسوب مي شود كه الزم است در كنار وظيفه 
نظارتي خود در اين زمينه به عنوان نهاد پاسخگو ايفاي 

وظيفه كند.
 موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

  بررسي مشكالت اصناف
طي ۱۰روز

تس�نيم| معاون امور اقتص��ادي و بازرگاني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: با تمام س��ختي هايي كه 
امروز متوجه جامعه اقتصادي كش��ور هست، اما اصناف 
ش��فاف و صريح اعالم كردند كه از همه توانمندي هاي 
حرفه يي خود براي حفظ آرامش بازار استفاده مي كنند. 
حسن يونس سينكي با بيان اينكه خواسته هاي اصناف 
متاثر از ش��رايط امروز كشور ايجاد ش��ده است، گفت: 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت دس��تور دادند، 4 كميته 
تخصصي تشكيل شود تا در آنها كليه مسائل اقتصادي 
جامعه امروز كش��ور ك��ه در حوزه اصن��اف جلوه پيدا 
كرده اس��ت مانند مش��كالت گمركي و مسائل مربوط 
به ترخيص كاال، بخش قيمت گ��ذاري و عرضه كاال در 
ش��رايط امروز مورد بررس��ي و حل و فصل قرار بگيرد. 
سينكي افزود: مقرر شد، كميته ها حداكثر ظرف مدت 
10روز تشكيل و نارسايي هاي احتمالي را احصا كنند تا 
ب��ا اختياري كه وزير به بنده و كميته ها تفويض كردند، 
ان ش��اءاهلل براي رفع مشكالت فورا تصميم گيري كنيم. 
به گفت��ه او اتفاقات اخير بازار ارتباطي با جامعه صنفي 
 ندارد و وزير صنعت، معدن و تجارت دس��تور تش��كيل

4 كميته متشكل از نمايندگان اصناف را براي بررسي و 
حل مشكالت پيش روي اصناف صادر كرد. 

در ديدار رييسان اتاق هاي بازرگاني ايران و پاريس مطرح شد

راهكار صنعتي عبور از تحريم ها

گروه تجارت|
بنگاه هاي كوچك و متوسط در قرن اخير 
س�هم بزرگي در توس�عه اقتصادي كشورها 
دارن�د. اي�ن بنگاه ها مي توانن�د جايگزيني 
مناس�ب ب�راي صناي�ع ب�زرگ ش�ده و در 
ش�رايطي فعل�ي مي توانند راه�كاري براي 
عب�ور از تحريم ه�اي امريكا باش�ند. هيات 
تج�اري اتاق بازرگاني ايران به سرپرس�تي 
غالمحس�ين ش�افعي و ب�ا ه�دف افزايش 
م�راودات تج�اري ميان بنگاه ه�اي تجاري 
ايران و فرانس�ه به فرانس�ه س�فر كرد تا با 
فع�االن اقتص�ادي اي�ن كش�ور اروپايي به 
مذاكره بنشيند. در ديداري كه ميان رييس 
اتاق بازرگان�ي ايران با رييس اتاق بازرگاني 
پاري�س برگزار ش�د، ش�افعي از تش�كيل 
كميته ويژه يي در اتاق ايران براي شناسايي 
بنگاه هاي كوچك و متوس�ط خب�ر داد و از 
رييس اتاق پاريس خواس�ت تا شركت هاي 
كوچك و متوس�ط شناسايي  ش�ده را براي 

تداوم همكاري به ايران بفرستند. 

هي��ات تج��اري ات��اق بازرگان��ي اي��ران ب��ه 
سرپرس��تي غالمحسين ش��افعي به فرانسه سفر 
كرده ت��ا مذاكره با فعاالن اقتصادي اين كش��ور 
اروپايي در زمينه هاي همكاري تجاري با صنايع 
كوچك و متوس��ط هر دو كشور را بررسي كنند. 
در اين س��فر تع��دادي از اعضاي هيات رييس��ه 
اتاق بازرگاني ايران و روس��اي اتاق هاي خراسان 
جنوب��ي، قم و گيالن با رييس اتاق پاريس ديدار 
و گفت وگو كردند. رييس اتاق بازرگاني ايران در 
اين ديدار از تشكيل كميته ويژه يي در اتاق ايران 
براي شناسايي بنگاه هاي كوچك و متوسط خبر 
داد و از رييس اتاق پاريس خواس��ت شركت هاي 
كوچك و متوس��ط شناسايي  شده را براي تداوم 

همكاري به ايران بفرستند. 

 ايران، امن ترين راه ورود به بازار 4۰۰ ميليوني
ريي��س ات��اق بازرگاني اي��ران با بي��ان اينكه 
ش��ركت هاي كوچك و متوسط در ايران و فرانسه 
س��هم بزرگي در اقتصاد دو كش��ور دارند، گفت: 
آنچ��ه م��ا از اتحاديه اروپا و فرانس��ه انتظار داريم 

اين اس��ت همانطور ك��ه پيش تر ب��ه توافق براي 
توسعه و گس��ترش همكاري دست يافتيم بايد از 
اين پس روي همكاري با ش��ركت هاي كوچك و 
متوسط تالش بيشتري داشته باشيم. غالمحسين 
ش��افعي ادامه داد: راه همكاري اين اس��ت كه ما 
تالشمان را روي شركت هاي كوچك و متوسط كه 
آسيبي از تحريم نمي بينند، متمركز كنيم. شافعي 
در ادامه س��خنان خود گفت: همه كس��اني  كه به 
دنبال توس��عه همكاري با ايران هستند صرفا بازار 
80 ميليون نفري ايران مورد نظرشان نيست بلكه 
به  دليل موقعيت متفاوت ايران، امن ترين راه براي 
ورود ب��ه بازار 400ميليوني اي��ران و اطراف ايران 
را مد نظر دارند و فرانس��ه مي تواند در اين زمينه 
نقش آفرين��ي كند. به گ��زارش پايگاه خبري اتاق 
ايران، رييس اتاق ايران گفت: ايران براي همكاري 
اقتص��ادي نس��بت به س��اير كش��ورهاي منطقه 
جذابيت بيش��تري دارد و ما آمادگي داريم فصل 
جديدي از همكاري اقتصادي را با فرانس��ه شروع 

كنيم و آينده روشن است. 
از س��وي ديگر، قدمت حضور فرانسوي ها در 
ايران و روابط دو طرف باعث شده تا اولويت هاي 
هم��كاري در زمينه ه��اي مختل��ف به فرانس��ه 
اختصاص يابد. در اين خصوص رييس اتاق ايران 
با اشاره به س��ابقه تاريخي روابط ايران و فرانسه 
تاكيد كرد: تاريخ فلس��فه و هنر دو كشور نشان 
مي دهد كه همواره در بين ايرانيان، مردم فرانسه 
از جايگاه بس��يار خوبي برخوردار بودند. به گفته 
شافعي، در مسائل اقتصادي نيز ردپاي فرانسه در 
اكثر صنايع وجود دارد؛ به طوري كه در بسياري 
از بنگاه هاي قديمي ايران ش��اهد حضور فرانسه 

در تكنولوژي، طراحي و امور زيربنايي هستيم.
او در ادامه افزود: همين امر موجب شده كه ما 
در كارهاي اساسي اقتصادي، بيشترين روابط را در 
اروپا با فرانسه داشته و در صنعت نفت وگاز و صنعت 
خودرو انتخاب اول ما كشور فرانسه باشد. به گفته 
شافعي درحال حاضر هم موضع  گيري فرانسه در 
اتحادي��ه اروپا از همه كش��ورها به ايران نزديك تر 
است و ديدگاه مستقلي نس��بت به ديگران دارد، 
چراكه هدف اول ايران در روابط اقتصادي اس��ت. 
رييس اتاق ايران با اشاره به حضور رييس جمهور 
به هم��راه يك هيات بلندپايه در فرانس��ه پس از 

امضاي برجام، آن را نش��اني از دوستي دو كشور 
برشمرد و گفت: در سفر رييس جمهوري اسنادي 
به ارزش 30ميليارد دالر بين طرفين مبادله شد. 
اگرچه برخي مشكالت سرعت پيشرفت اين اسناد 
را ق��دري ب��ه تاخير انداخته اما نش��ان از عزم دو 

طرف براي همكاري دارد. 

 شناسايي بنگاه هاي كوچك و متوسط
از ديگر س��و خروج امريكا از برجام باعث تنش 
در ارتباط هاي اقتصادي كش��ور هاي ديگر با ايران 
شد كه برخي از آنها اعالم به قطع همكاري كرده و 
برخي ديگر نيز بر سر همكاري و مراودات تجاري 
با ايران ماندند. از اين رو رييس اتاق بازرگاني ايران 
نيز با بيان اينكه در شرايط جديد و با خروج امريكا 
از برجام، اتحاديه اروپا موضع مس��تقلي داش��ته، 
تصري��ح كرد: ما منتظر وع��ده اتحاديه اروپا براي 
تدوين بس��ته همكاري بين ايران و اتحاديه اروپا 
هستيم تا هر چه زودتر اجرايي شود. شافعي ادامه 
داد: در همي��ن مدت هم مذاك��رات خيلي خوب 
و اميدبخش��ي انجام ش��د و هيات ه��اي مختلفي 
ازجمله كميس��يونر انرژي اتحادي��ه اروپا در ايران 
حضور يافتند. به گفته او، ايران به لحاظ اقتصادي 
ي��ك اقتصاد بزرگ با ظرفيت ه��اي قابل توجه در 

منطقه است. 
از ط��رف ديگ��ر، يك��ي از موارد مه��م كه در 
برنامه هاي آينده ايران پيش بيني شده، نوسازي و 
بهسازي و استفاده از تكنولوژي جديد در صنعت 
ايران اس��ت. به گفته رييس ات��اق بازرگاني ايران 
در قانون جديد س��رمايه گذاري خارجي در ايران، 
قواع��د و مش��وق هاي قابل توجهي ب��راي جذب 
س��رمايه گذاري هاي خارجي ديده ش��ده كه براي 
س��رمايه گذاران جذاب خواهد بود. شافعي افزود: 
خوش��بختانه بين ايران و فرانسه موافقت نامه هاي 
خوبي براي توسعه همكاري ها وجود دارد. او ادامه 
داد: در برنامه شش��م توس��عه جمهوري اسالمي 
ايران 200ميلي��ارد دالر پروژه هاي مختلف براي 
ارتق��اي تكنولوژي و فناوري جديد تعريف ش��ده 
كه فرانس��ه مي تواند در اين پروژ ه ها حضور داشته 

باشد. 
اي��ن درحالي اس��ت ك��ه تعام��ل و همكاري 
شركت هاي كوچك و متوس��ط براي فرانسوي ها 

نيز بي ثمر نيس��ت چراكه برخي از اين شركت ها 
درصدد توسعه بازار هاي حوزه كاري خود هستند 
و اين همكاري مي تواند صنايع كوچك اين كشور 
را نج��ات دهد. از اي��ن رو رييس ات��اق بازرگاني 
پاري��س در اين ديدار با اش��اره به خروج امريكا از 
برجام گفت: ما راه حل هايي براي توسعه همكاري 
داريم. انتظار داريم اروپا سريع تر گام هاي عملي را 
بردارد و در مقابل امريكا بايستد. اروپا نبايد تحت 
تسليم امريكا قرار بگيرد. در نشستي كه با مديران 
كل مربوطه وزارت خارجه فرانس��ه داشتم تاكيد 
كردم كه ما آماده توسعه همكاري با ايران هستيم. 
»ديدي��ه كلين��گ« گف��ت: اروپا به دنبال بس��ته 

پيشنهادي براي توسعه همكاري با ايران است. 
 او افزود: يكي از راهكارها تاسيس بانكي است 
كه با پولي غير از دالر كار كند تا مش��كالت فعلي 
را نداش��ته باشيم. رييس اتاق بازرگاني پاريس در 
خصوص همكاري خودروسازان فرانسوي با ايران، 
گفت: بعد از مسائل اخير با مديران پژو نيز صحبت 
كردم. او افزود: ايران بعد از چين بزرگ ترين بازار 
تجاري پژو محسوب مي ش��ود بنابراين حضور در 
بازار ايران براي آنها هم بسيار مهم است. كلينگ 
درخصوص ت��الش براي ادامه هم��كاري با ايران 
افزود: دو بار طي يك سال گذشته به ايران آمدم. 
15شركت تجاري نيز در اين سفر حضور داشتند. 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط هم جزو اعضاي 
هي��ات بودند و ب��راي همكاري با اي��ران آمادگي 
دارند. ريي��س اتاق بازرگان��ي پاريس ضمن بيان 
اينك��ه هدف ما توس��عه روابط با اي��ران و مبادله 
كاالي متقابل دو كش��ور است، گفت: شركت هاي 
كوچك و متوس��ط ايران را ب��راي همكاري به ما 
معرفي كنيد. او افزود: در ماه دس��امبر مجددا به 

ايران سفر خواهيم داشت. 
كلينگ در ادامه سخنان خود گفت: ما 6600 
عض��و در اتاق بازرگاني پاري��س داريم و بايد روي 
اينها براي توس��عه همكاري سرمايه گذاري كنيم. 
ضم��ن اينكه نقط��ه قوت ما شناس��ايي و معرفي 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط براي همكاري با 
ايران اس��ت تا اين شركت ها در حوزه مبادله مواد 
و محصوالتي كه مي توانند با ايران همكاري كنند، 
وارد عمل ش��وند. در واقع اين يك نمونه است كه 
ما مي توانيم روابط تجاري با ايران را توسعه دهيم. 
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15 نفت و انرژي
    پيشروي خريد نفت 

چين از ايران 
گفت:  سينوپك  شركت  ارشد  مقام  يك  ايسنا| 
نفت  خريد  بر  تاثيري  هيچ  امريكا  جديد  تحريم هاي 
چين از ايران نداشته و واردات از اين كشور مطابق با 
تقاضا پيش مي رود. به گزارش ايسنا به نقل از پالتس، 
اين مدير سينوپك همچنين عنوان كرد اگر دولت تعرفه 
۲۵درصدي براي محصوالت انرژي امريكايي را اجرايي 
كند، پااليشگاه هاي نفت چيني ممكن است قادر نباشند 
نفت خام امريكا را وارد كنند. برمبناي قيمت هاي فعلي 
نفت، تعرفه پيشنهادي چين هزينه نفت خام امريكا كه 
به چين تحويل داده مي شود را حداكثر ۱۸ تا ۱۹ دالر 
در هر بشكه افزايش خواهد داد و اين از نظر اقتصادي 
منطقي نيست. در چنين وضعيتي، پااليشگاه هاي چيني 
به دنبال منابع جايگزين براي گريدهاي نفتي سبك تر 
خواهند بود يا نسبت بلنديگ را در واحدهايي كه نفت 
سينوپك  داد.  خواهند  تغيير  مي كنند  وارد  را  امريكا 
انتظار دارد مجموع واردات نفت خام از امريكا به دليل 
تقاضاي قوي، از نظر ارزش در سال ۲۰۱۸ بيش از دو 
برابر افزايش پيدا كند اما اگر تعرفه هاي پيشنهاد شده 
وضع شوند چنين اتفاقي روي نخواهد داد. براي نفتي كه 
از ايران خريداري مي شود، پااليشگاه هاي نفت در چين 
از كشتي هايي استفاده مي كنند كه در برابر تحريم هاي 
امريكا آسيب پذير نيستند و بنابراين تجارت نفت با ايران 
از تصميم امريكا براي وضع تحريم هاي جديد عليه تهران، 

هيچ تاثيري نمي پذيرد.

    حضور شركت حفاري 

در كشورهاي خارجي
ايسنا|مديرعامل شركت ملي حفاري ايران از مذاكره 
اي��ران و عراق براي انجام عمليات حفاري توس��ط ايران 
در اين كش��ور خبر داد. سپهر س��پهري در مورد برنامه 
اين ش��ركت براي حضور در كشورهاي خارجي توضيح 
داد: براي تحقق اين هدف فعاليت هايي انجام شده است. 
پتانس��يل خوبي براي اين موضوع در كشور عراق وجود 
دارد. عراق از ش��ركت مل��ي حفاري دعوت ك��رد تا در 
مناقصات بين المللي اين كش��ور شركت كند. وي افزود: 
شركت ملي حفاري در مناقصات مذكور شركت كرده و 
فعال در مرحله ارزيابي قرار دارد. در اين راس��تا مذاكرات 
مستقيمي هم با ش��ركت حفاري عراق داشته ايم و آنها 
هم اعالم آمادگي كرده اند كه به صورت مشترك در اين 
زمينه همكاري كنيم. در اين راستا سفري به عراق داشتم 

و مستقيم مذاكره كردم. 
 مديرعامل ش��ركت ملي حفاري ايران به اين پرسش 
كه مذاكرات مذكور چه زماني به نتيجه مي رس��د و چه 
كش��ورهاي ديگري هدف اين تعامل هستند؟ پاسخ داد: 
مش��خص ش��دن نتايج مذاكرات به زمان ني��از دارد، اما 
اميدواريم انجام ش��ود. اولويت ما ب��راي اين هدف عراق 
است، زيرا اين كشور پتانس��يل بسيار خوبي دارد. ديگر 
كش��ورهاي هدف عمان و بعد قطر هس��تند. مديرعامل 
ش��ركت ملي حف��اري اي��ران از بازارياب��ي و حضور در 
كش��ورهاي ديگر به عنوان اهداف اين ش��ركت در سال 

۱۳۹۷ ياد كرد. 

  پرداخت پول بنزين با موبايل 
به زودي 

 ش�انا| با بهره برداري از نس��ل جديد كارتخوان هاي 
س��وخت، همه نازل ها در سراس��ر كش��ور به سيس��تم 
دريافت سوخت و پرداخت وجه به صورت همزمان مجهز 
مي شوند تا شهروندان با استفاده از كارت هاي بانكي يا از 
طريق موبايل، پرداخت هاي خود را انجام دهند. به گزارش 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، فناوري  ايجاد شده 
روي كارتخوان هاي جديد، قابليت توزيع سوخت و انجام 
عمليات  بانكي را دارد و به زودي همه نازل ها به سيستم 
دريافت س��وخت و پرداخت همزمان مجهز مي شوند. با 
تجهيز نازل ها، دريافت كنندگان سوخت مي توانند با وارد 
ك��ردن كارت ه��اي بانكي خود يا از طري��ق تلفن همراه 
پرداخت وجه س��وخت را انجام دهند. ب��ا بهره برداري از 
نسل جديد كارتخوان ها، هزينه هاي تامين، نگهداشت و 
پشتيباني از طريق شبكه بانكي كشور و بخش خصوصي 
از دوش دولت حذف خواهد ش��د. دخالت نكردن نيروي 
انس��اني و كاربران در ميزان سوخت دريافتي و پرداخت 
هزينه س��وخت و همچنين كاهش قابل مالحظه زمان 
سوخت گيري از ديگر مزاياي كارتخوان هاي جديد است. 
براي اجراي نس��ل جديد كارتخوان ها از فناوري روزآمد 
اس��تفاده شده است تا با ارائه خدمات مطلوب تر عمليات 
سوخت گيري تسهيل ش��ود و استفاده از كارت سوخت 

شخصي اهميت بيشتري پيدا كند. 

كوتاه از دنياي انرژي

اردكانيان اولويت اول وزارتخانه خود را تامين آب شرب دانست

27 درصد شهرنشينان گرفتار شديدترين تنش آبي 

اختالل توليد در ليبي و اطمينان خاطر حاصل از توافق وين هر يك قيمت را به سويي مي كشند
طالي سياه در صرافت حركت

وزراي نفت امريكا و روسيه ديدار كردند

گروه انرژي|
رض��ا اردكانيان، وزي��ر نيرو صب��ح ديروز در 
نشست خبري سخنگوي دولت كه با حضور وي 
و وزي��ر اقتصاد برگزار ش��د، تصويري از وضعيت 
مناب��ع آب در قياس با جمعي��ت در ايران ارائه و 
تصري��ح كرد كه ۱۷ميليون نف��ر از جمعيت 6۲ 
ميليون نفري شهري ايران در معرض شديدترين 
ن��وع تن��ش آبي ق��رار دارند. او در اين نشس��ت 
خبري از 4برنامه دول��ت با ارزش ۱۰۰۰ميليارد 
تومان براي اجراي ۱۱۹۵پروژه در جهت كاهش 
اين تنش س��خن گفت. همچني��ن اردكانيان به 
مش��كالت آب كرمانشاه و خوزستان به  خصوص 
در خرمش��هر و آب��ادان كه به  خاطر ش��رايط مد 
آب و ورود آب ش��ور از دريا ايجاد شده نيز اشاره 
داشت و وعده داد كه اين مشكل تا نيمه تير ماه 
حل مي شود. وزير نيرو همچنين در اين نشست 
خب��ري گفته اس��ت كه اگر عزم مل��ي و جمعي 
داشته باشيم با تش��كيل كارگروه ملي سازگاري 
با كم آبي مي پذيريم كه موضوع آب س��اده است 
و نبايد آن را به بخش هاي مختلف تقسيم كرد. 

وزي��ر نيرو ديروز در نشس��تي خب��ري كه با 
حضور س��خنگوي دولت و وزير اقتص��اد برگزار 
مي ش��د با بي��ان اينكه خ��ط قرم��ز وزارت نيرو 
تامين آب ش��رب مورد نياز براي همه شهروندان 
است در تش��ريح انواع مختلف مواجهه با چالش 
آب عن��وان كرد: وقت��ي در منطقه يي ميزان آب 
شرب موجود با آب شرب مورد نياز برابري كند، 

مي گوييم در سطح تنش است. 
اگر مصرف و تقاضا تا ۱۰درصد اضافه بر منابع 
آب موجود باش��د، منطقه را زرد رنگ مي دانيم. 
اگر اين رق��م ۱۰تا ۲۰درصد باش��د، آن منطقه 
نارنج��ي اس��ت و در صورتي كه تقاض��ا بيش از 

۲۰درصد باشد، قرمز رنگ خواهد بود. 
وزير نيرو در ادامه و براساس همين گفته هاي 
خود بيان كرده اس��ت: براساس گزارشي كه اول 
س��ال جاري ارائه ش��د از ۱۱۵۷شهر و جمعيت 
6۲ ميليون نفر ۳۳4ش��هر با جمعيت ۳4ميليون 
نف��ر در وضعيت تن��ش آبي قرار دارن��د.)در اين 
جمعيت ميزان آب ش��رب بيش��تر از آب ش��رب 
م��ورد نياز نيس��ت( از اين جمعي��ت ۳4ميليون 
نفري ۱۷ميليون نفر در وضعيت تنش آبي قرمز 
و ۱۷ميلي��ون نفر ديگر ني��ز در ۲ وضعيت زرد و 

نارنجي قرار دارند. 

 4 برنامه 10 هزار ميليارد ريالي براي آب 
رض��ا اردكاني��ان در ادام��ه ب��ه اقداماتي كه 
براي بهب��ود وضعيت انجام گرفت��ه، پرداخت. او 
با اش��اره به مصوبه اخير دول��ت براي اختصاص 
۱۰هزارميلي��ارد ريال اعتبار ب��راي كاهش تنش 
آب��ي در مناطق بحراني كش��ور گفت: اين اعتبار 
در 4مح��ور ب��راي تامين آب ش��رب اضطراري، 
ارتقاي كيفيت و كم��ك به طرح هاي تامين آب 
پايدار ش��هرها و روستاهاي كشور اختصاص پيدا 
كرده اس��ت. وي به جزييات اج��راي اين برنامه 
اش��اره كرد و اف��زود: برنامه نخس��ت مربوط به 
اجراي ۱۰۱پروژه در ۱64شهر با اعتباري بالغ بر 
4۳۲ميليارد تومان براي اجراي پروژه هاي تامين 

آب شرب اضطراري خواهد بود. 
وزي��ر نيرو ادام��ه داد: برنام��ه دوم اين طرح 
اجراي ۵4 پروژه در ۵۷ شهر براي بهبود كيفيت 
آب ش��رب ب��ا اختص��اص اعتباري بال��غ بر ۸۰ 
ميليارد تومان خواهد بود. طرح س��وم اين برنامه 
نيز به موضوع آبرساني روستايي و سيار در ميان 
۵ تا 6 هزار روس��تاي كش��ور با اعتباري بالغ بر 

۲۰۰ميليارد تومان اختصاص پيدا كرده است. 
وزير نيرو در ادامه گفت: تكميل 4۰پروژه در 
۵۹ شهر با اختصاص ۲۸۸ميليارد تومان از محل 
اعتبار مصوب ش��ده از س��وي دول��ت چهارمين 
برنامه ي��ي اس��ت كه براي كاه��ش تنش آبي در 
كش��ور در نظر گرفته شده اس��ت. وي افزود: بر 
اين اس��اس در مجموع يك هزار و ۱۹۵پروژه در 
۲۸۰شهر كش��ور و آبرس��اني به بيش از ۵ هزار 
روستاي كشور براي كاهش تنش آبي در دستور 

كار قرار گرفته است. 

 حل مشكل آب خوزستان تا نيمه تير
درحالي كه در روزهاي اخير معضل كيفيت 
آب در ۲ اس��تان به ويژه اس��تان خوزس��تان، 
زندگي م��ردم را با س��ختي هاي زيادي مواجه 
كرده اس��ت، وزير ني��رو در صحبت هاي ديروز 
خود به اين موضوع واكنش نش��ان داده و گفته 
اس��ت: در روزهاي اخير در آبادان و خرمش��هر 
مش��كل شوري آب داشتيم كه به خاطر شرايط 
مد آب و ورود آب ش��ور از دريا ايجاد شده بود 
و تمهيداتي براي توقف ورود آب ش��ور در نظر 
گرفته شد. وي با بيان اينكه اكنون كيفيت آب 
به نس��بت روزهاي قبل به مراتب بهتر اس��ت، 

اظهار كرد: با تكميل طرح دوم پروژه آبرس��اني 
غدير ب��ه آبادان و خرمش��هر تا نيم��ه تير ماه 
موض��وع حل مي ش��ود و مردم آب ب��ا كيفيت 

خواهند داشت. 

 نقشه نامتوازن بارندگي
وزير نيرو در بخش ديگري از سخنان خود به 
آخرين وضعيت بارندگي ها در كشور اشاره كرد و 
گفت: ما در 6 ماهه نخست سال آبي ۹۷-۹6 كه 
از مهر ماه گذش��ته ش��روع شد، دچار كم بارشي 
ش��ديد بوديم به طوري كه تا پايان اس��فند فقط 
۱۰۰ميلي متر بارندگي داش��تيم اما خوشبختانه 
در فص��ل بهار به ميزان قابل توجهي اين كاهش 
جبران ش��د و امروز نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته ۲6درصد كم بارشي داريم. 
وزير نيرو اضافه كرد: البته در برخي استان ها 
ميزان كم بارشي به مراتب بيشتر است به طوري 
ك��ه هرم��زگان ۷۰درص��د، كرم��ان ۵۸ درصد، 
سيس��تان و بلوچس��تان ۷۳درص��د و فارس ۵6 
درص��د كاه��ش بارندگي داش��ته اند. وي با بيان 
اينك��ه ما يك جامعه بدمصرف در منابع زيس��ت 

محيطي هستيم، اظهار كرد: امروز شرايط بحراني 
اس��ت با اين حال نبايد نقش رفتار مصرفي را در 

ايجاد بحران ناديده بگيريم. 
اردكاني��ان در عي��ن ح��ال گف��ت: نگاهم به 
كم بارش��ي اين است با وجود مشكالتي كه ايجاد 
مي ش��ود، ي��ك فرصت ه��م وج��ود دارد و ما را 
موظف مي كند كه نگاهي به ش��يوه هاي مصرف 
داش��ته باش��يم. وي خاطرنش��ان كرد: اگر تنها 
۱۰درص��د بهره وري آب در بخش كش��اورزي را 
بهبود بخشيم، مش��كلي در تامين آب مورد نياز 
نخواهيم داشت اما سخت ترين كار اين است كه 

به صرافت بيفتيم كه به اين مساله بپردازيم. 

 اتحاد براي آب 
وزير نيرو با اش��اره به تش��كيل كارگروه ملي 
س��ازگاري با كم آبي اظهار كرد: با اين كار ديگر 
با خشكس��الي مقابله نمي كني��م بلكه با كم آبي 
س��ازگار مي ش��ويم؛ يعن��ي مي پذيري��م كه آب 
موضوع واحدي اس��ت و راه حل جمعي دارد. وي 
يادآور ش��د: در اين راه همه بايد مشاركت كنند 
به خصوص دستگاه هايي كه ماهيت ميان بخشي 

دارند؛ اگر روزي وزارت نيرو به اشتباه فكر كرده 
كه به تنهايي متولي آب اس��ت، ام��روز هم بايد 
هزين��ه آن را بدهد. اردكاني��ان ادامه داد: چه در 
كشورهاي پرآب و چه كم آب اين عرصه، عرصه 
چند انضباطه بوده و داراي وجوه فني، اقتصادي، 
اجتماعي، تاريخي، فرهنگي و سياسي است و اگر 
بي توجهي شود، وجه امنيتي هم خواهد داشت. 

 هشدار درباره مصرف برق 
وي در بخش ادامه اين نشس��ت خبري اظهار 
كرد: امس��ال س��ال ويژه يي اس��ت به طوري كه 
كاهش بارش ها روي توليد برق هم اثرگذار است. 
سال گذشته ۹هزار و ۳۰۰مگاوات توليد برق آبي 
داشتيم، امس��ال حدود نزديك به 4هزار و ۵۰۰ 

مگاوات كاهش توليد برق آبي خواهيم داشت. 
 وزي��ر نيرو افزود: اگر رش��د معقول مصرف و 
برخي محدوديت ها از نظر فرسودگي تجهيزات را 
مدنظر داشته باشيم، رقمي معادل ۵ هزار مگاوات 
كمبود توليد خواهيم داش��ت و اگر همين روابط 
مصرف را ادامه دهيم يعني ش��روع خاموشي در 
كش��ور. وي گفت: ما اين توان را داريم كه از اين 
مش��كل عبور كنيم و تن به خاموش��ي ندهيم و 

براي آن هم برنامه ريزي كرده ايم. 

 انتقال خارجي آب روي ميز نيست
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالعات��ي وزارت نيرو، 
اردكانيان در بخش آخر نشست خبري سخنگوي 
دولت عنوان كرد: هيچ طرح و تصميم و پروژه يي 
براي انتق��ال آب به هيچ كش��وري نداريم. وزير 
نيرو گف��ت: هم اكن��ون هيچ ط��رح و تصميم و 
پروژه يي براي انتقال آب به هيچ كشوري نداريم 

و اين موضوع مربوط به دهه ۸۰ است. 
وي يادآور شد: در آن مقطع زماني اصلي ترين 
فرد مخالف اجراي اين طرح، معاون وزير نيرو در 
ام��ور آب بود كه امروز از بد حادثه براي دالالن، 
اين فرد وزير نيرو شده است و با اختيارات بيشتر 
فعلي اش به  ش��دت از وقوع اين اتفاق جلوگيري 
خواهد كرد. اردكاني��ان تاكيد كرد: اين افراد هر 
روز در عرصه هاي مختلف آب ش��ايعات جديدي 
را براي رسيدن به منافع خود ايجاد خواهند كرد 
و همان گون��ه كه لوله طرح آب غدير را به عنوان 
مسير انتقال آب به خارج از كشور معرفي، مردم 

را در اين مناطق تحريك كردند. 

 گروه انرژي|
قيمت نفت روز سه شنبه به دليل بروز اختالالت در 
عرضه در ليبي افزايش يافت هر چند كه اميدها نسبت 
به ثبات بيش��تر ب��ازار بعد از توافق وي��ن، اين افزايش 
قيمت را محدود كرد. از سوي ديگر، آتش جنگ تجاري 
امريكا عليه چين، اروپا و كانادا در هفته گذش��ته دامن 
قيمت نفت را نگرفت اما به گفته كارشناس��ان، اخبار 
تحريم ايران ممكن اس��ت قيمت نفت را از خود متاثر 
كند؛ به خصوص حال كه وزير انرژي امريكا در حاشيه 
كنفرانس جهاني گاز و براي ترغيب روسيه به افزايش 
توليد با همتاي روس خود مالقات كرده است. در ادامه 

گزارش »تعادل« از حال و هواي بازار را مي خوانيد. 
***

بهاي معام��الت نفت روز سه ش��نبه تح��ت تاثير 
ابهام��ات درباره ص��ادرات نفت ليبي اندك��ي افزايش 
يافت با اين حال توافق اخير اوپك براي افزايش توليد، 
رشد قيمت ها را محدود نگه داشت. به گزارش رويترز، 
بهاي معامالت آتي نفت برنت با ۸ س��نت يا ۰.۱درصد 
افزايش به ۷4دالر و ۸۱ سنت در هر بشكه رسيد. بهاي 
معامالت آتي وس��ت تگزاس اينترمدييت امريكا نيز با 
۱6سنت يا ۰.۲۲درصد افزايش به 6۸ دالر و ۲4سنت 
در هر بش��كه رس��يد.  به گزارش رويترز، معامله گران 

عقيده دارند كه افزايش قيمت ها به دليل وجود ابهامات 
پيرامون صادرات نفت ليبي كه از اعضاي اوپك اس��ت، 
نش��أت مي گيرد. حمله نيروهاي فيلدمارش��ال خليفه 
حفتر كه به جنگ با حكومت مركزي ليبي مش��غول 
اس��ت به ۲ پايانه بزرگ صادراتي اين كشور به كاهش 
روزانه 4۵۰هزار بشكه يي توليد نفت در اين كشور منجر 
شده است؛ هر چند كه به گزارش سي ان بي سي به نظر 
مي رسد اين اختالل موقتي باشد. با اين همه سوكريت 
وياجاكار، مدير شركت تريفكتا در اين باره نظر متفاوتي 
دارد. وي در گفت وگ��و با رويترز عنوان كرد:»اين اقدام 
نيروهاي خليفه حفتر، خطر متوقف ش��دن توليد نفت 
ليب��ي را افزايش خواهد داد زيرا ش��ركت ملي نفت در 
طرابلس تنها نهاد قانوني داراي حق فروش نفت است.«

ابهامات نسبت به صادرات نفت ليبي درحالي ايجاد 
شده كه اوپك به همراه متحدانش شامل روسيه براي 
آرام كردن بازارها با افزايش توليد به ميزان يك ميليون 
بش��كه در روز موافقت كرده اند. بازارهاي نفت از سال 
۲۰۱۷ كه اوپك و ش��ركايش تواف��ق كاهش توليد را 
به اج��را گذاش��تند، محدوديت عرض��ه قابل توجهي 
پيدا كرده اند. به گفته جيس��ون گمل، تحليلگر بانك 
سرمايه گذاري جفريز با وجود توافق هفته گذشته اوپك 
همچنان تصور مي شود، محدوديت عرضه قيمت هاي 

نفت را در س��ال ۲۰۱۸ باالتر ببرد و م��ا انتظار داريم 
قيمت برنت در نيمه دوم امس��ال به باالي ۸۰ دالر در 

هر بشكه صعود كند. 
براساس گزارش رويترز، بانك امريكايي مريل لينچ 
اعالم كرده شرايط بازار قيمت هاي برنت را تا سه ماهه 
دوم سال ۲۰۱۹ به ۹۰دالر در هر بشكه خواهد رساند. 
اما بانك امريكايي مريل لينچ نسبت به ابهامات موجود 
هش��دار داد زيرا تاثير تحريم ه��اي امريكا عليه ايران و 
تاثي��رات اختالف تجاري جهاني ميان امريكا و س��اير 
اقتصادهاي بزرگ ازجمل��ه اتحاديه اروپا و چين هنوز 

به طور كامل مشخص نشده است. 

 تقالي ترامپ
از س��ويي امريكا از هيچ تالش��ي براي كمتر كردن 
تاثير تحريم هاي اعمال شده عليه ايران بر عرضه جهاني 
نفت فروگذار نمي كن��د. دونالد ترامپ كه پيش از اين 
از اوپك براي باال نگه  داشتن مصنوعي قيمت ها انتقاد 
ك��رده بود، خود به دليل نزديك��ي به دولت هاي نفتي 
مانند عربس��تان از سوي حزب مخالف در امريكا تحت 
فشار اس��ت. از طرفي، افزايش قيمت نفت، آن  هم در 
فص��ل پرمصرف ان��رژي و چند ماه مان��ده تا انتخابات 
ميان دوره يي كنگره در اين كشور مي تواند براي حزب 

حاك��م جمهوري خواه گران تمام ش��ود. حال از امريكا 
خبر مي رس��د كه ري��ك پري، وزير ان��رژي امريكا روز 
گذشته با الكساندر نواك همتاي روس خود در حاشيه 
كنفرانس جهاني گاز در واش��نگتن ديدار كرده است. 
شبكه خبري سي ان بي سي اعالم كرد كه ممكن است 
واشنگتن، مس��كو و ديگر توليدكنندگان نفت را براي 
افزايش بيش��تر توليد نفت تحت فش��ار قرار دهد زيرا 

امريكا درصدد تحريم نفت ايران است. 
وزيران نفت كش��ورهاي اوپ��ك وغيراوپك جمعه 
گذشته در وين موافقت كردند توافق كاهش توليد نفت 
كه در اواخر سال ۲۰۱6 مورد توافق وزيران نفت اوپك 
و برخي كشورهاي غيراوپك امضا شد، ادامه پيدا كند. 
بنا به گزارش سي ان بي سي، تحليلگران عقيده دارند كه 
توافق روز جمعه اوپك از توليدكنندگان اين سازمان و 
هم پيمانان غيراوپك آن مي خواهد تا به س��طح فعلي 
تولي��د نفت كمتر از يك ميليون بش��كه در روز اضافه 
كند. اين شبكه خبري افزود:»با وجود اينكه عربستان 
س��عودي اين رقم را حدود يك ميليون بش��كه در روز 
اع��الم كرد، روس��يه خواه��ان افزايش تولي��د اوپك و 

غيراوپك به ميزان ۱.۵ميليون بشكه در روز بود.«
با وجود ابراز رضايت ن��واك از توافق اوپك و كافي 
دانس��تن آن براي زمان حاضر، وزي��ر انرژي امريكا روز 

دوش��نبه به خبرنگاران گفت:»اي��ن توافق)توافق اخير 
اوپ��ك و غيراوپك( ممكن اس��ت ب��راي جلوگيري از 

كسري بازار نفت كافي نباشد.«
تحليلگ��ران معتقدن��د، تحريم ه��ا عليه اي��ران در 
پايان س��ال جاري ميالدي ۵۰۰ هزار بش��كه در روز از 
مي��زان عرضه نفت در بازار جهاني خواهد كاس��ت. اما 
همانطور كه سي ان بي سي  نيز اشاره مي كند، بازار نفت 
ب��ا اختالالت ديگري نيز در طرف عرضه روبه روس��ت؛ 
جداي از اختالالت در عرضه در ليبي كه پيش تر درباره  
آنها صحبت ش��د، توليد نف��ت در ونزوئال نيز از ابتداي 
امسال تا ماه مه حدود نيم ميليون بشكه در روز كاهش 
پيدا كرده است. همين  طور در كانادا، مشكالت عرضه 
شركت سينكرود به كاهش غيرمنتظره ۳6۰هزار بشكه 
نفت در روز منجر ش��د كه انتظ��ار مي رود تا پايان ماه 

جوالي ادامه داشته باشد. 
جان كيلدف، تحليلگر شركت اگين كپيتال در اين 
باره به سي ان بي س��ي گفت:»فكر نمي كنم توافق اخير 
اوپك ب��راي افزايش توليد نفت ب��ه توليد رقم بزرگي 
بينجام��د. پ��ري از ن��واك خواهد خواس��ت كه توليد 
ب��ه ميزان بيش��تري افزايش پيدا كن��د.« كيلدف اين 
درخواس��ت را غيرعادي دانست اما افزود:»شرايط حال 

نيز عجيب و غيرعادي است.«
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بازارهنر

3ايرانيدرآكادمياسكار
آكادمي علوم و هنرهاي س��ینمايي اس��كار با 
رك��ورد دعوت از ۹۲۸نفر از س��ینماگران فعال از 
سراس��ر جهان از 3 چهره ايراني براي پیوستن به 

اين نهاد سینماي دعوت به عمل آورد. 
۹۲۸ فرد دعوت شده براي عضويت در آكادمي 
اسكار نقش موثري در صنعت سینما ايفا كرده اند 
و در صورتي كه اين دعوت را بپذيرند به عضويت 

اين آكادمي در سال ۲۰۱۸ در خواهند آمد. 
حسین جعفريان، فیلمبردار فیلم  برنده اسكار 
»فروشنده« ساخته اصغر فرهادي همچنین فیلم 
»سارا و آيدا« در شاخه تصويربرداري براي عضويت 
در آكادمي علوم و هنرهاي سینمايي اسكار دعوت 
شده  و علي عسگري و فرنوش صمدي، سازندگان 
دو فیلم كوتاه »نگاه« و »سكوت« نیز به عضويت 
در بخش »فیلم كوتاه و انیمیشن بلند« درخواهند 
آمد. عباس كیارس��تمي آخرين چهره ايراني بود 
ك��ه روز ۱۰تیر ۱3۹۵ ب��راي عضويت در اكادمي 
اس��كار دعوت ش��د اما فرصت نكرد به دعوت اين 
نهاد س��ینمايي پاس��خ دهد و 4روز بعد در س��ن 
۷۶س��الگي در پاريس درگذشت. از میان مجموع 
۹۸۲ چهره دعوت شده براي پیوستن به آكادمي 
اسكار در س��ال ۲۰۱۸، 4۹درصد زن و 3۸درصد 
رنگین پوست هس��تند كه در جهت سیاست هاي 

آكادمي براي افزايش تنوع نژادي و جنس��یتي در 
اين نهاد سینمايي است. سال گذشته در مجموع 
۷۷4چهره براي عضويت در آكادمي اسكار دعوت 
ش��دند اما ش��مار دعوت شدگان امس��ال با حدود 

۲۰درصد افزايش ركورد جديد به ثبت رساند. 
انتخاب نامزدها و برندگان جوايز اسكار توسط 
اعضای آكادم��ی علوم و هنرهای تصاوير متحرک 
ص��ورت می گیرد. آكادم��ی دارای بیش از ۶۰۰۰ 
عضو از دس��ت اندركاران صنعت س��ینما است. با 
وجود اينكه اكثر اعضای آكادمی در اياالت متحده 
آمريكا س��اكن هس��تند، اما بس��یاری از اعضای 
آكادمی دارای ملیت های متعددی هس��تند و در 

كشورهای مختلفی ساكن هستند.

گيشههايفوتبالي
سینماهاي ايران با پخش 3 بازي كشورمان 
در ج��ام جهان��ي فوتب��ال بیش از ي��ك و نیم 

میلیارد تومان فروش كردند. 
پس از پخش مسابقه فوتبال ايران- مراكش، 
ايران- اس��پانیا و ايران- پرتغال در سینماهاي 
كش��ور كه با اس��تقبال بس��یاري از مخاطبان 
روبه رو ش��د بیش از ۹۰هزار بلیت فروخته شد 
كه اين میزان به رقم فروش بیش از يك و نیم 

میلیارد تومان مي رسد. 
از اي��ن تعداد بیش از ۷۰درصد س��الن هاي 
پخش بازي ه��ا در تهران بوده اند و تقريبا تمام 
بلیت ه��اي س��ینماها هم فروش رفته اس��ت. 
محسن آزاددل از س��ايت سینما تیكت درباره 
آمار فروش بلیت ها از طريق اين س��ايت اظهار 
ك��رد: ش��ب گذش��ته)4تیرماه( ب��ازي فوتبال 
ايران- پرتغال حدود ۸۰ س��الن س��ینمايي در 
كشور به نمايش درآمد و از اين طريق 3۰هزار 
بلی��ت فروش رفته بنابراي��ن مي توان گفت كه 
اين بازي بی��ش از ۵۰۰ میلیون تومان فروش 
داشته اس��ت. او درباره میزان فروش كلي اين 
3 بازي در س��ینماها نیز گفت: سینماي كشور 
روي هم باالي يك و نیم میلیارد تومان از اين 
3 بازي به دس��ت آورده اين درحالي است كه 
بازي اول در ۷۵س��الن س��ینمايي، بازي دوم 

حدود ۹۰سالن سینمايي و بازي سوم مقداري 
كمت��ر از بازي قبل و در ۸۰ س��الن به نمايش 
درآم��د كه يكي از علت ه��اي آن مي تواند اين 
باشد كه برخي سینماها نتوانستند براي پخش 

بازي ديشب مجوز نمايش بگیرند. 
آزاددل همچنی��ن اضاف��ه ك��رد: تاكن��ون 
گزارش��ي از خسارت به سینماها به ما نرسیده 
و بعد از اين نیز قرار است دو بازي نیمه نهايي 
و يك بازي فینال جام جهاني هم در سینماها 
نمايش داشته باشند. نكته ديگر هم اين است 
كه بازي ديشب در استاديوم آزادي هم برگزار 
ش��د كه حدود ۲۰هزار بلیت براي اس��تاديوم 
 »آزادي« از طري��ق »س��ینماتیكت« ف��روش 

رفته است. 

»ريچاردسوماجرانميشود«درچهارسو
روح اهلل جعفري قص��د دارد از اواخر تیر ماه 
نمايش »ريچارد سوم اجرا نمي شود« را در تاالر 
چهارس��و مجموعه تئاتر ش��هر به صحنه ببرد. 
روح اهلل جعفري، سرپرست گروه تئاتر »گیتي« 
بعد از 4س��ال كه از آخرين اجرايش مي گذرد، 
قصد دارد اواخر تیر ماه نمايش »ريچارد س��وم 
اجرا نمي ش��ود« را در تاالر چهارس��و مجموعه 

تئاتر شهر به صحنه ببرد. 
اي��ن نمايش نوش��ته ماتئي ويس��ني يك با 
ترجمه اصغر ن��وري و دراماتورژي و كارگرداني 
روح اهلل جعف��ري رواي��ت برهه ي��ي از زندگ��ي 
كارگرداني اس��ت كه در روس��یه اجازه  اجراي 
نماي��ش به او داده نمي ش��ود. آخري��ن اجراي 
عموم��ي روح اهلل جعف��ري در مق��ام كارگردان 
نماي��ش »من چ��ه ج��وري ممكنه ي��ه پرنده 
باش��م؟« بود كه در سال ۹۲ در سالن چهارسو 
تئاتر ش��هر به صحنه رفت. عوام��ل و بازيگران 

اين اثر نمايش��ي به زودي معرفي خواهند شد. 
از اي��ن م��درس و پژوهش��گر با كت��اب »گروه 
هنر مل��ي از آغاز تا پاي��ان ۱3۵۷-۱33۵« در 
بهمن  ماه ۹۶و در س��ي و پنجمین دوره جايزه 
كتاب س��ال جمهوري اس��امي ايران در گروه 
 هن��ر و در بخ��ش هنره��اي نمايش��ي تجلیل

به  عمل آمد. 

بازهماردوغان
فايننشالتايمز:

از  بس��یاري  دي��روز 
پیروزي  رس��انه ها خب��ر 
انتخاب��ات  در  اردوغ��ان 
تركیه را منتش��ر كردند. 
اي��ن نش��ريه نی��ز اي��ن 
پی��روزي را غیرمنتظ��ره 
دانست. طبق اين گزارش 
رج��ب طی��ب اردوغ��ان 
تركیه  ريیس جمه��وري 

با پیروزي در انتخابات رياس��ت جمهوري براي يك 
دوره پنج س��اله ديگر انتخاب شد. »سعدي گوون« 
ريیس س��تاد انتخابات تركیه اع��ام كرد: اردوغان 
با به دس��ت آوردن »اكثريت آراي س��الم« در دور 
اول انتخابات پیروز انتخابات شده است. رسانه هاي 
دولت��ي تركیه اعام كرده اند كه پس از ش��مارش 
تقريبا همه آراي مردم، رجب طیب اردوغان حدود 
۵3درصد آرا را كسب كرده و »محرم اينجه« رقیب 
اصلي اردوغان از حزب جمهوري خواه خلق، حدود 
3۱درص��د آرا را به دس��ت آورده اس��ت. با قطعي 
ش��دن پیروزي اردوغ��ان، او از اختیاراتي به مراتب 
بیشتر برخوردار خواهد شد. گفته مي شود، حذف 
مقام نخس��ت وزيري و كاهش اختیارات پارلمان از 

برنامه هاي او در دوره جديدش خواهد بود. 

الپايس:
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
در  گس��ترده  اعتصاب��ات 
آرژانتین منتش��ر كرد. به 
گزارش ال پايس اعتصاب 
گسترده در آرژانتین منجر 
به تعطیل��ي حمل و نقل 
عمومي، خط��وط هوايي، 
م��دارس، بانك ها و ادارات 

دولتي در بوئنوس آيرس پايتخت اين كش��ور شد. 
گفته ش��ده اين اعتص��اب با فراخوان »فدراس��یون 
عموم��ي كار« ك��ه بزرگ تري��ن اتحادي��ه كارگري 
آرژانتین اس��ت، برگزار ش��د. اعتصاب آرژانتیني ها، 
اعتراض به سیاست هاي رياضت اقتصادي مائوريسیو 
ماك��ري ريیس جمه��وري آرژانتی��ن اس��ت. تورم 
گس��ترده، افزايش هزينه ه��اي آب و ب��رق، اخراج 
كارگران و كاهش دس��تمزدها به نارضايتي عمومي 
از دولت دامن زده است. معترضان همچنین از اينكه 
دولت از صن��دوق بین المللي پول وام دريافت كرده 
است، خشمگین هستند. در هفته هاي گذشته ده ها 
هزار آرژانتیني علیه سیاست هاي اقتصادي دولت اين 

كشور و صندوق بین المللي پول تظاهرات كردند. 

والاستريتژورنال:
صفحه اول اين روزنامه 
از دي��دار ملك  گزارش��ي 
عب��داهلل و دونال��د ترامپ 
منتش��ر كرد. اين گزارش 
حاكي از ديدار ملك عبداهلل 
دوم پادشاه اردن دوشنبه با 
دونالد ترامپ در كاخ سفید 
اس��ت. طبق اي��ن گزارش 
ديدار ملك عبداهلل با ترامپ 

آخرين تاش هاي پادش��اه اردن براي تاثیرگذاري بر 
محتواي طرح صلح خاورمیان��ه امريكا )معامله قرن( 
است. ملك عبداهلل روز جمعه به واشنگتن سفر كرده 
و تاكنون با مايك پمپئو وزير خارجه و استیو منوچین 
وزير خزانه داري امريكا ديدار و گفت وگو كرده اس��ت. 
ملك عبداهلل همچنین هفته گذش��ته براي بررس��ي 
محتواي طرح امريكايي براي پايان مناقشه فلسطیني-

اسرايیلي با بنیامین نتانیاهو نخست وزير اسرايیل ديدار 
و گفت وگو كرد. پادشاه اردن بیش از يك سال پیش از 
دولت ترامپ خواس��ته بود براي حل مناقشه اسرايیل 
و فلس��طین طرحي را بپذيرد و به رسمیت شناختن 
دولت فلسطین نیز بخشي از طرح صلح امريكا باشد. 

كيوسك

داورايرانيدرجشنوارهايتاليايي
محمودرضا ثاني فیلمساز ايراني به عنوان داور در دوازدهمین دوره جشنواره بین المللي »ريور« فیلم فستیوال در شهر 

»پادواي« ايتالیا انتخاب شد. 
اين جشنواره كه به مدت يك ماه به نمايش آثار مستند، داستاني و انیمیشن پرداخت، در تاريخ 3۰ ژوئن نهم تیرماه 
۱3۹۶ به كار خود پايان مي دهد و محمودرضا ثاني به همراه چهار داور بین المللي ديگر برگزيدگان جش��نواره را معرفي 
خواهند كرد. محمودرضا ثاني فیلمس��از جنوبي ايران كه تاكنون بیش از پنجاه فیلم مس��تند و داستاني در ايران و ساير 
كشورها ساخته است؛ نگارش كتاب هاي »عباس كیارستمي و درس هايي از سینما« و همچنین كتاب »لذت فیلمسازي 

براي همه« از ديگر فعالیت هاي اوست. 
فیلم »سیامو« ساخته محمودرضا ثاني كه پیش از اين در جشنواره هاي مختلف جهاني برگزيده شده و جوايزي را نیز 

كسب كرده در مراسم اختتامیه اين رويداد سینمايي، نمايش ويژه يي براي عموم در ايتالیا خواهد داشت.

چهرهروز

نگاهيبهدرآمدمربيانيبابيشتريندستمزددرجامجهانيروسيه

نجوميهايروسيه2018
اين مس��اله يي پنهاني نیس��ت كه 
بس��یاري از بازيكن��ان تیم ه��اي ملي 
كه در رقابت هاي جام جهاني روس��یه 
فوتبال بازي مي كنند، مولتي میلیاردر هستند، اما 
مربیانش��ان چطور؟ مربیاني ك��ه در جام جهاني 
حضور دارند. خب، آنها هم براي خودش��ان درآمد 

بدي ندارند. 
بر اس��اس تخمین هاي منتشر ش��ده از سوي 
موسس��ه می��رور، يواخی��م لو س��رمربي تیم ملي 
آلمان، يكي از سرمربي هاي حاضر در جام جهاني 
روس��یه است كه حدود 3میلیون و ۸۰۰هزار يورو 

در سال حقوق دريافت مي كند. 
به دنبال آن، تیته س��رمربي تیم ملي برزيل و 
ديديه دشامپ سرمربي تیم ملي فرانسه هر دو در 
جايگاه بعدي قرار دارند و حقوق ساالنه 3میلیون 

و ۶۰۰ هزار يورويي مي گیرند. 
از س��وي ديگر ام��ا زالتكو دالیچ ك��ه تنها در 
دو بازي رفت و برگش��ت پل��ي آف اروپايي هدايت 
كرواس��ي را بر  عهده داش��ت و موفق شد اين تیم 
را به جام جهاني ۲۰۱۸ برس��اند، جزو سرمربیاني 
ب��ا پايین ترين دس��تمزد در ج��ام جهاني پیش رو 
خواهد بود. فدراسیون فوتبال كرواسي كه قرارداد 
دالیچ را تا مس��ابقات ي��ورو ۲۰۲۰ تمديد كرده، 
ماهانه به اين مربي كروات 4۰هزار يورو مي پردازد 
كه دس��تمزد ساالنه وي با اين احتساب 4۸۰هزار 
يورو مي ش��ود. با وجود اين، هیمیر هالگريمسون 
س��رمربي ايس��لند و آدام ناوالكا سرمربي لهستان 
حتي از دالیچ كمتر دس��تمزد مي گیرند و ساالنه 
تنها ۲۵۰هزار يورو به حساب شان واريز مي شود. 

جايگاه س��وم مربیاني كه بیشترين دستمزد را 
دريافت مي كنند، چرچس��وف س��رمربي تیم ملي 
روسیه است كه ساالنه ۲میلیون و ۵۰۰هزار يورو 

دستمزد مي گیرد. 
همچنی��ن گرن��وت روه��ر س��رمربي نیجريه 
۵۰۰ه��زار يورو در س��ال، ه��رو رنارد س��رمربي 
مراكش ۷۲۰ه��زار يورو در س��ال و نبیل معلول 
س��رمربي تونس نی��ز 4۰۰ه��زار يورو در س��ال 

دستمزد دريافت مي كنند. 
فرناندو س��انتوس سرمربي تیم ملي پرتغال نیز 
دس��تمزد بااليي دريافت مي كن��د كه با ۲میلیون 
و ۲۰۰هزار ي��ورو در جايگاه چه��ارم حقوق هاي 
نجوم��ي ق��رار مي گیرد. بع��د از او ه��م كارلوس 

ك��ي روش جزو س��رمربي هايي با حق��وق باال قرار 
دارد. او نیز س��االنه يك میلی��ون و ۹۰۰هزار يورو 
حق��وق مي گی��رد. اين در حالي  اس��ت كه گريت 
ساوتگیت س��رمربي تیم ملي انگلستان هم دقیقا 
همین  قدر دس��تمزد مي گیرد و سرمربي تیم ملي 
آرژانتین با يك میلی��ون و ۸۰۰هزار يورو در رتبه 

بعد قرار گرفته است. 
البت��ه اين حقوق ه��ا در برابر حق��وق تیم هاي 
بزرگ باش��گاهي جهان چندان زياد هم نیس��ت، 
به طوري كه در حال حاضر مورينیو س��رمربي تیم 
انگلستان ساالنه ۲۶میلیون يورو  منچستريونايتد 
دس��تمزد مي گیرد. يعني چیزي ح��دود ۲3برابر 

بیشتر از دستمزد سرمربي تیم ملي انگلستان. 

آمارنامه

تاريخنگاري

قتل قائم  مقام فراهاني 
ششم تیر ۱۲۱4 به فرمان »محمد شاه« قاجار »قائم مقام فراهاني« صدر اعظم 

و از رجال نامدار اين دوره به قتل رسید. 
زمان��ي كه فتحعلي ش��اه در آبان ۱۲۱3 در اصفهان درگذش��ت اين خبر به 
آذربايجان رسید و محمد شاه قصد عزيمت به پايتخت را كرد. قائم مقام، جهانگیر 
میرزا و خس��رو میرزا، دو برادر شاه كه در قلعه اردبیل زنداني بودند را نابینا كرد 
تا وسايل جلوس او را فراهم آورد. در ماه رجب، در تبريز، خطبه به نام او خوانده 
ش��د و شاه به زودي به همراهي قائم مقام به تهران حركت كرد و روز ۱4شعبان 
به تهران وارد ش��د و از نو تاج گذاري برگزار و قائم مقام به منصب صدارت اعظم 
مش��غول كشورداري شد و ظل الس��لطان، فرمانفرما، ملك آرا، ركن الدوله و ساير 

اعمام شاه و گردنكشان ديگر را به جاي خود نشاند. 
با اين همه خدمت به صدارت محمد شاه دير نپايید. سخت گیري هاي وي در 
رابطه با انگلستان كه به دنبال ايجاد تجارتخانه و گرفتن امتیاز از دولت ايران بود، 
باعث دشمني آنها با وي گرديد. سر جان كمپبل، سفیر بريتانیا با اخذ بودجه و 
خرج آن در جهت بدنام كردن میرزا موفق ش��د موجب بدبیني مردم و حكومت 
به وي شود. از سوي ديگر میرزا ابوالحسن خان ايلچي كه حقوق بگیر انگلیس بود 
و ماهانه ۱۰۰۰روپیه از آنها دريافت مي كرد، اقدام به بدبین كردن ش��اه و القاي 
اينكه قائم مقام با روس ها س��ر و س��ر دارد و به دنبال سرنگوني شاه است، كرد و 
در حضرت عبدالعظیم بست نشست تا وقتي كه شاه قائم مقام را خلع كند. شاه 
در س��ال دوم سلطنت خود)۱۸3۵میادي( دس��تور داد او را در باغ نگارستان، 
محل يیاقي خانواده س��لطنتي، زنداني و پ��س از چند روز خفه كردند و بدين 
قرار به زندگاني مردي كه از بزرگان ايران و ابلغ المترسلین آن زمان بود در سال 

۱۲۱4هجري خورشیدي پايان داده شد. 
قائم مق��ام، نث��ر فارس��ي را ك��ه در آن زم��ان پ��ر از مبالغ��ه و تمل��ق و 
عبارت پردازي هاي عربي مس��جع، پیچی��ده و دور از ذهن بود و روز به روز در 

فرمان ها و مراس��ات رو ب��ه انحطاط مي رفت به نثر فصی��ح و روان برگردانید 
و پ��س از او بس��یاري از منش��یان دوره قاجار س��بك او را تقلی��د كرده و به 
روش او به نگارش پرداختند. او در ش��عر نیز استعداد شگفت آور داشت اما اثر 
جاويدان او منش��آت اوس��ت. قائم مقام مردي فوق العاده با هوش و صاحب فكر 
و ع��زم ثابت و »يك ديپلمات صحیح و با معني ايراني« بود. مجموعه رس��ائل 
و منش��آت قائم مقام كه حاوي چند رس��اله و نامه هاي دوستانه و عهدنامه ها و 
وقفنامه هاس��ت و محمودخان م�لك الش��عرا مقدمه يي بر آن نوشته به اه�تمام 
شاهزاده فرهاد میرزا در سال ۱۲۸۰هجري شمسي در تهران چاپ شده  است. 

ميراثنامهايستگاه

برندهجايزه3هزارپونديكتابسياسي
جاي��زه »ج��ورج اورول« ب��ه عنوان 
مهم تري��ن جايزه كتاب سیاس��ي جهان 
به اثري به قلم يك نويسنده اسكاتلندي 

رسید. 
»دارن  گاردي��ن،  گ��زارش  ب��ه 
م��ك گاروي« براي ن��گارش كتاب »فقر 
س��فري« كه به بررس��ي فقر در بريتانیا 

مي پردازد موفق به كسب جايزه »جورج اورول« ويژه بهترين كتاب سیاسي 
ش��د. »مك گاروي« كه نخس��تین كتاب خود را نوشته بیشتر به عنوان يك 
خواننده س��بك رپ و فعال اجتماعي و سیاس��ي با نام مستعار »لوكي« در 

اسكاتلند شناخته مي شود. 
هی��ات داوران جايزه »جورج اورول« به رياس��ت »آندرو آدونیس« كتاب 
»فقر س��فري« نوشته »مك گاروي« را نس��خه يي مدرن از خاطرات »جورج 
اورول« درباره فقر توصیف كرد و گفت خود »اورول« نیز مطمئنا اين كتاب 
را خیلي دوس��ت مي داشت چراكه آمیزه يي از خاطره نويسي و بحث و جدل 

براي درک خشم و عصبانیت قشر ضعیف در بريتانیاست. 
ريیس داوران اين جايزه همچنین گفت: كوچك ترين شكي ندارم كه خود 
 »اورول« نی��ز اين كتاب را به عن��وان برنده انتخاب مي كرد چراكه اين كتاب 
نه تنها در حد اس��تانداردهاي نگارش��ي اين نويس��نده بزرگ است بلكه به 
موضوع بزرگ و قدرتمند رئالیس��م اجتماعي براس��اس تجربه هاي شخصي 
مي پ��ردازد كه مختص آثار »جورج اورول« اس��ت. به گزارش ايس��نا »فقر 
س��فري« برگرفته از تجربه هاي خود »دارن مك گاروي« از بزرگ ش��دن در 
گاسكو در كنار مادري خشن و معتاد به الكل و همچین براساس اظهارات 
مردمان جوامع محروم در گوش��ه و كنار بريتانیاس��ت. او با اين اثر در تاش 
براي مطرح كردن اين موضوع اس��ت كه جناح چپ و راست درک صحیحي 

از فقر ندارند. 
رمان »زمس��تان« نوش��ته »الي اس��میت«، »تستس��رون ركس« نوشته 
»كورديا فاين«، »روشنگري اسامي« نوشته »كريستوفر دبايگ«، »آن چه 
ت��و نگفتي« اثر »مارک مازور« و »عش��اق و غريبه ه��ا« از »كلر ويل« ديگر 

نامزدهاي نهايي جايزه ادبي »جورج اورول« در سال ۲۰۱۸ بودند. 

خطربرقگرفتگيكوروش
نگراني هاي میراث فرهنگي، سر تمامي 
ن��دارد و هر روز برگي تازه از دفتر تخريب 

آثار باستاني باز مي شود. 
اوايل بهمن سال گذشته بود كه چیزي 
حدود ۱۰ تیر برق در »عرصه« اثر جهاني 
پاسارگاد نصب شد تا آرامگاه كوروش، كاخ 
دروازه، پ��ل، كاخ بار عام، كاخ اختصاصي، 

دو كوش��ك، آب نماهاي باغ شاهي، آرامگاه كمبوجیه، استحكامات دفاعي تل 
تخ��ت، كاروانس��راي مظفري و تنگه باغي را در مع��رض تهديد منظري قرار 
دهد. به گزارش ايس��نا، هر چند اعام شد اداره برق شهرستان پاسارگاد براي 
رفع مشكل كشاورزان و آب شرب روستايي در جنوب اين شهرستان در هفته 
گذشته اقدام به نصب اين تیر برق ها كرده، ولي با توجه به استعام نگرفتن از 
میراث فرهنگي و تكرار اين اتفاق كه سال هاي قبل تجربه  آن در نقش رستم و 
تخت جمشید رخ داده بود، باالخره بعد از حدود 4۰ روز میراث فرهنگي نسبت 
به اين اتفاق حس��اس  ش��د و از پیگیري هايي در اين زمینه خبر رسید، حتي 
مصیب امیري مديركل میراث فرهنگي اس��تان ف��ارس اعام كرد كه »با ارائه 
طرح برق رس��اني زمیني توس��ط اداره برق و كمك سازمان برنامه و بودجه در 
تامین اعتبار اجراي اين خط، تیرهاي برق عرصه »پاسارگاد« حذف مي شود.«

اما ش��واهد و تصاويري كه اين روزها از محوطه  جهاني پاس��ارگاد منتش��ر 
مي ش��وند حرف ديگري مي زنند؛ نه تنها تا امروز تیر برق هاي محوطه  جهاني 
پاس��ارگاد حذف نشده اند، بلكه به تعداد آنها چندبرابر گذشته نیز افزوده شده 
است. اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه ستار محمودي سرپرست وزارت نیرو 
۲۸شهريور سال گذشته به ايسنا تاكید كرده بود: »در اين موارد حتما انعطاف 
ما بیش��تر است، خوشبختانه در حال حاضر و در طول چند سال گذشته ما با 
سازمان میراث  فرهنگي و سازمان حفاظت محیط زيست مشكل خاصي از اين 
موارد نداريم و اگر چنین پروژه هايي در دستور كار باشند، حتما ما اين دغدغه را 
مدنظر قرار مي دهیم.« هر چند صحبت هاي وي بیشتر درباره اجراي طرح هاي 
نجات بخشي محوطه ها و سدهاي تاريخي بود، اما قطعا صحبت هاي يك مسوول 
در حد وزير فقط موضوعي خاص را دربرنمي گیرد آن  هم در شرايطي كه اعام 

مي شود، انعطاف بیشتري نسبت به میراث فرهنگي وجود دارد. 

مربيانحاضردرجامجهانيكهبيشتريندستمزدرادريافتميكنند
يوآخيملو
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