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  كميسيون اصل90 در صورت شكايت 
مردم به بازار سكه وارد مي شود

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي تاكيد دارد، زماني اين 
كميسيون به بازار سكه ورود مي كند كه شكايتي دريافت شود. 

داوود محم��دي در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به التهاب بازار س��كه 
اظهار داشت: طبق قانون كميسيون اصل 90 مجلس تنها در صورت دريافت 
ش��كايت مي تواند به موضوع��ي ورود كند و از آنجايي كه درباره بازار س��كه 

شكايتي دريافت نشده كميسيون به اين موضوع ورود نمي كند. 
اين نماينده مجلس در اين باره كه مردم از وضعيت بازار ش��اكي هستند، 
گفت: با وجود شكايت و نگراني مردم از فضاي اقتصادي و التهاب بازار سكه 
ام��ا از آنجايي كه گزارش��ي از اين وضعيت دريافت نش��ده نمي توان به بازار 
سكه و بررسي افرادي كه 380هزار سكه را خريداري كرده اند، ورود كنيم. 

وي در پاس��خ به اين س��وال كه كميس��يون از بعد نظارت هم نمي تواند 
ورود كند، توضيح داد: طبق قانون كميس��يون اصل 90 در صورتي مي تواند 
براي نظارت بر اموري ورود كند كه طرح ش��كايتي از آن ش��ده باشد در غير 

اين صورت نمي تواند مستقل براي بررسي مساله يي ورود كند.

   پس از منع ورود به امريكا؛ 

 سوالنا: تصميم واشنگتن كامال سياسي
و مغرضانه است

خاوير سوالنا كه به علت سفر به ايران در فهرست سياه وزارت امنيت داخلي 
امريكا قرار دارد، جلوگيري از س��فرش به اين كش��ور را اقدامي سياسي و كامال 
مغرضانه خواند. به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه گاردين، خاوير سوالنا دبيركل 
سابق س��ازمان پيمان آتالنتيك شمالي)ناتو( به علت سفرهاي پيشين خود به 
ايران از ورود به امريكا منع شد. براساس قوانين جديد دولت امريكا، سوالنا بايد 
براي ورود به امريكا درخواس��ت رواديد بدهد چراكه پيش تر چندين بار به ايران 
سفر كرده است. سوالنا كه قرار بود در امريكا در موسسه بروكينگز در واشنگتن 
سخنراني كند در اين باره گفت: اين يك تصميم سياسي و كامال مغرضانه است. 
اين تصميم دولت دونالد ترامپ، تصميم كامال اش��تباهي بود چراكه بسياري از 
افراد براي كارها و پس��ت هاي كليدي كه داشته اند، مجبور بوده اند به ايران سفر 
كنند. اين تصميم، تصميم به جايي نيس��ت. س��والنا كه مدتي به عنوان رييس 
ديپلماسي خارجي اتحاديه اروپا فعاليت مي كرد و از وي به عنوان معمار مذاكرات 
هسته يي با ايران ياد مي شود، گفت: من زماني كه به ايران سفر مي كردم، نماينده 
همه كشورهايي بودم كه در مذاكرات حضور داشتند. مشكل عجيبي است. بايد 
ديد براي حل آن بايد چه كرد. اين يك سامانه رايانه يي است و اگر شما اخيرا به 
ايران سفر كرده باشيد، آنها شما را از اين سامانه خارج مي كنند. قوانين مهاجرتي 
اعمال شده از سوي دولت ترامپ به نظر مي رسد كه افراد معتبري همچون خاوير 
سوالنا كه سمت هاي بلندپايه يي در سياست جهاني  داشته را به افراد مشكوك 
تبديل كرده است. اين سياستمدار اسپانيايي به خاطر سفرهايش به ايران، يكي  
از كشورهايي كه توسط ترامپ در ليست ممنوعيت قرار گرفته به تازگي شاهد رد 
مجوز الكترونيكي براي سفر به امريكا بوده است. اسپانيايي ها براي سفرهاي كمتر 
از 90روز به امريكا نيازي به ويزا ندارند. اين تضمين نمي دهد كه آنها را در مرز رد 
نكنند. به همين دليل براي جلوگيري از هر گونه مشكل توصيه مي شود كه افراد 
قبل از س��فر، يك مجوز الكترونيكي سفر كه حق ورود به كشور را نمي دهد اما 
تضمين مي دهد كه در گمرك مشكلي  پيش نخواهد آمد را داشته باشند. سوالنا 
به همين دليل نتوانست در مراسم موسسه بروكينگز امريكا كه در آن برنامه يي 
براي سخنراني داشت، شركت كند. منابع سفارت امريكا در مادريد در اين رابطه 
از دادن توضيح سر باز زدند اما اشاره كردند كه سيستم به طور خودكار تقاضانامه 
كساني  كه در سال هاي اخير از ايران، عراق، سوريه، سودان، ليبي ، سومالي يا يمن 

ديدار كرده اند را رد مي كند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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مع��اون اول رييس جمهور ضوابط 
از  حاص��ل  ارز  برگش��ت  چگونگ��ي 
صادرات كاال هاي غير نفتي به چرخه 

اقتصادي كشور را ابالغ كرد. 
كلي��ه  ابالغي��ه  اي��ن  براس��اس 
صادركنندگان به غير از صادركنندگان 
پتروش��يمي،  نفت��ي،  فرآورده ه��اي 
محصوالت ف��والدي و فلزات رنگي كه 
فهرس��ت آنها در تاري��خ 1397/3/13 
توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم ش��ده است، مي توانند ارز حاصل 
از ص��ادرات خود را به نرخ رس��مي به 
واردات كااله��اي گروه )3( كه توس��ط 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت ابالغ 

شده است، اختصاص دهند. 
مت��ن كامل ابالغيه دكتر اس��حاق 

جهانگيري به شرح زير است: 
بسمه تعالي

»با صلوات بر محمد و آل محمد«
وزارت ام��ور اقتص��اد و داراي��ي- 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت- 

وزارت  شهرس��ازي-  و  راه  وزارت 
وزارت  كش��ور-  وزارت  اطالع��ات- 
دادگس��تري- وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المي- وزارت جهاد كش��اورزي- 
وزارت نفت- سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور- س��ازمان مي��راث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري- بانك 
مرك��زي جمه��وري اس��المي ايران- 
س��ازمان ص��دا و س��يماي جمهوري 
اسالمي ايران- ستاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز – دبيرخانه ش��وراي 
عالي مناط��ق آزاد تجاري- صنعتي و 

ويژه اقتصادي
در اج��راي تصوي��ب نامه ش��ماره 
م��ورخ  ه���   55300 ت   /4353
1397/1/22 و اصالح��ات بعدي آن، 
ضوابط چگونگي برگشت ارز حاصل از 
ص��ادرات كاالهاي غيرنفتي به چرخه 
اقتصادي كشور به شرح زير براي اجرا 

ابالغ مي شود: 
1- كلي��ه صادركنن��دگان به غير 

از صادركنن��دگان فرآورده هاي نفتي، 
پتروش��يمي، محص��والت ف��والدي و 
فلزات رنگي كه فهرست آنها در تاريخ 
1397/3/13 توس��ط وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت اعالم ش��ده اس��ت، 
مي توانن��د ارز حاصل از صادرات خود 
را به نرخ رس��مي به واردات كاالهاي 
گروه )3( كه توس��ط وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت ابالغ ش��ده اس��ت، 
اختصاص دهن��د و حق اس��تفاده از 
گواهي صادرات��ي را در بازار بورس با 
نرخ رقابتي به واردكنندگان اين گروه 

از كاالها واگذار نمايند. 
تبص��ره- نحوه ف��روش ارز حاصل 
از ص��ادرات اي��ن قبي��ل از كاالها و 
واگ��ذاري گواهي ه��اي صادراتي آنها 
ب��ه موجب دس��تورالعملي اس��ت كه 
توسط س��ازمان بورس اوراق بهادار و 
ب��ا همكاري بانك مرك��زي جمهوري 
صنع��ت،  وزارت  و  اي��ران  اس��المي 
معدن و تجارت ت��ا پايان وقت اداري 

1397/4/6 ابالغ خواهد شد. 
ف��روش  از  حاص��ل  درآم��د   -2
گواهي ه��اي صادراتي اين دس��ته از 
صادركنن��دگان كه به مصرف واردات 
كاالهاي گروه )3( مي رس��د، مشمول 
معافي��ت ماليات��ي درآم��د حاصل از 

صادرات است. 
ف��روش  و  خري��د  هزين��ه   -3
توس��ط  صادرات��ي  گواهي ه��اي 
واردكنن��دگان و صادركنن��دگان در 
ب��ازار بورس ب��ه عنوان هزين��ه قابل 

قبول مالياتي خواهد بود. 
4- ارز مورد ني��از كاالهاي توليدي 
صادراتي از محل درآمد ارزي حاصل از 
صادرات همان كاالها تامين خواهد شد. 
تبصره- دس��تورالعمل اجرايي اين 
بند ت��ا 1397/4/20 توس��ط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ابالغ خواهد 

شد. 
اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: 
كشورهايي كه گمان مي كنند با اعتماد 
به امريكا مي توانند امنيت داخلي خود و 
ثبات در منطقه را تامين كنند عمال به 

تقويت تروريسم كمك مي كنند. 
به گزارش دبيرخانه ش��وراي عالي 
امني��ت مل��ي، عل��ي ش��مخاني عصر 
دوش��نبه در ديدار فالح فياض، مشاور 
امنيت ملي نخست وزير عراق با تبريك 
به دولت و ملت عراق در برگزاري موفق 
انتخاب��ات و تامي��ن امني��ت كامل آن 
تاكيد كرد: موفقيت هاي مستمر ارتش 
و نيروه��اي مردمي ع��راق در مقابله با 
تروريسم تكفيري و بهبود قابل مالحظه 
شرايط امنيتي در اين كشور، زمينه هاي 
ايجاد جهش در مناس��بات اقتصادي و 
تجاري ميان تهران و بغداد به عنوان دو 

شريك راهبردي را فراهم كرده است. 
وي افزود: صبر و ايس��تادگي مردم 
ع��راق و دالوري هاي ارت��ش، نيروهاي 
امنيتي و مردمي به ويژه حشدالشعبي 
موجب شد تا با وجود ناخشنودي برخي 
كشورها، بزرگ ترين تهديد منطقه نابود 

شود. 
دبي��ر ش��وراي عالي امني��ت ملي 
ادامه داد: بخش مهم��ي از بحران هاي 

منطقه ب��ا هدايت و طراح��ي امريكا و 
رژيم صهيونيس��تي و همكاري برخي 
كشورهاي منطقه ش��كل مي گيرد اما 
مردم عراق ثابت كردند، امنيت خريدني 
نيس��ت و به جاي اعتماد به قدرت هاي 
خارجي با اتكا به خود و بسيج مردمي 
شكل گرفته براساس فتواي مرجعيت 
مي توانن��د ب��ر بزرگ تري��ن تهديدات 
امنيتي فائق ش��ده و به پيروزي دست 

يابند. 
ش��مخاني با اظهار تاسف نسبت به 
رفتاره��اي برخي كش��ورهاي منطقه 
ك��ه داعي��ه رهب��ري جهان اس��الم را 
دارند و به گاو ش��يرده امريكا و شريك 
راهب��ردي اس��راييل تبديل ش��ده اند، 
افزود: دولت هاي بي تجربه و متوهم اين 
كش��ورها با وجود كاهش شديد ذخاير 
ارزي و كسر بودجه سنگين و بي سابقه 
با اتخاذ رويكردهاي نمايشي و مضحك 
در تالش براي س��رپوش گذاش��تن بر 
مشكالت اقتصادي، امنيتي و اجتماعي 

فزاينده و خود ساخته هستند. 
نماينده مقام معظم رهبري با اشاره 
به تالش مس��تمر امريكا و بهره گيري 
از موقعيت ه��اي مختلف براي حمايت 
از عناص��ر باقيمانده تروريس��ت افزود: 

س��ردمداران كاخ سفيد حتي از حمله 
بي ش��رمانه به نيروهاي مسلح عراق و 
س��وريه در مسير پش��تيباني از جريان 
تروريس��م ابايي ندارند و كش��ورهايي 
كه گم��ان مي كنند با اعتماد به امريكا 
مي توانند امنيت داخلي خود و ثبات در 
منطقه را تامين نمايند عمال به تقويت 

تروريسم كمك مي كنند. 
اينك��ه جمه��وري  بي��ان  ب��ا  وي 
اس��المي ايران همواره و در ايام سخت 
ديكتاتوري، اش��غالگري و دوره تهاجم 
تروريس��م، صادقانه و بي توقع در كنار 
م��ردم عراق بوده اس��ت، تاكي��د كرد: 
سياس��ت غيرقاب��ل تغيي��ر جمهوري 
اسالمي ايران حمايت قاطع از خواست 
و اراده ملت رش��يد عراق و فعال سازي 
سياس��ي،  ظرفيت ه��اي  مجموع��ه 
اقتصادي، فرهنگي و امنيتي مش��ترك 
در مسير توسعه و پيشرفت اين كشور 
به ويژه پس از پيروزي بر فتنه تروريسم 

است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
خاطرنشان كرد: دولت و ملت جمهوري 
اس��المي ايران در فرآيندهاي سياسي 
پ��س از انتخابات براي ايج��اد دولت و 
س��اختارهاي جديد حكومت��ي كه در 

تصميم نخبگان منتخب آنها تجلي پيدا 
مي كند در كنار اراده ملت عراق خواهد 
بود و از تصمي��م آنها حمايت مي كند. 
شمخاني افزود: طايفه گري بستر اصلي 
توليد و رش��د تروريسم در عراق بوده و 
برخي بازيگران منطقه يي و بين المللي 
با ع��دم پذيرش واقعيت هاي منبعث از 
دموكراسي در عراق تالش داشتند طي 
15سال اخير موجب تحميل تروريسم، 

بي ثباتي و ناامني به ملت عراق شوند. 
فال��ح في��اض، مش��اور امنيت ملي 
نخس��ت وزير ع��راق نيز در اي��ن ديدار 
ضمن ارائه گزارشي از آخرين تحوالت 
سياس��ي و امنيتي در ع��راق از مواضع 
و حمايت ه��اي بي دري��غ دولت، ملت 
و نيروه��اي مس��لح ايران از ع��راق در 
مبارزه با تروريس��م قدرداني و بر نقش 
تعيين كنن��ده ايران در پي��روزي ملت 

عراق در برابر تروريسم تاكيد كرد. 
وي گفت: عراق نس��بت به اقدامات 
مغاي��ر امني��ت منطقه ي��ي و اقدامات 
مخ��رب برخي كش��ورها ب��راي ايجاد 
بي ثباتي و ناامني در عراق حساس بوده 
و با هر تالشي كه در مسير ضربه زدن 
به انس��جام و يكپارچگي كشور باشد، 

قاطعانه مقابله خواهد كرد. 

اخبار سرمقاله

دفع الوقت ارزي كافي است

 چنانكه پيش بيني مي ش��د، آش��فته بازار ارزي كشور، اقتصاد را به 
التهاب كش��اند و وارد فازي ش��د كه در آن قيمت هر كاال و خدماتي 
بي ثبات اس��ت و مس��تمرا تمايل به افزايش دارد. بر اساس بررسي ها 
رشد قيمت سكه در روز گذشته نسبت به تيرماه پارسال 133 درصد 
بوده است؛ افزايش قيمت دالر 148درصد و اجاره بها حدود 60درصد 
بوده اس��ت. بي ثبات��ي قيمت دالر عمال باعث ش��ده توليد كنندگان و 
فعاالن اقتصادي نس��بت به فروش و خريد اق��الم و اجناس در حالت 
بي تصميم��ي به س��ر برند، وضعيتي كه براي ه��ر اقتصادي خطرناك 

است. 
از اين رو طي چند روز گذش��ته شاهد اعتراضات و تحركاتي نسبت 
به اين موض��وع بوده ايم به گونه يي كه محمدج��واد ظريف وزير امور 
خارج��ه  مجب��ور به حضور در اتاق بازرگاني ايران ش��د ت��ا افق آينده 

اقتصاد ايران از منظر سياست خارجي را ترسيم كند. 
اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري هم به شكل مرتب 
با همه وزيران اقتصادي و مس��ووالن س��اير نهادها جلسه مي گذارد تا 
از آخرين اقدامات مطلع ش��ود، مجلس هم ب��ه نوبه خود دغدغه هاي 
مردم را مكررا به مسووالن گوشزد مي كند و همگي به دنبال راه حلي 
ب��راي برون رفت از اين بحران هس��تند، اما با وج��ود همه اينها هنوز 
اقتصاد ايران »داغ« اس��ت و چشم اندازي از »خنك« شدن آن وجود 
ندارد. چرا؟ آيا اقتصاد ايران تجربه هايي اينچنيني را از س��ر نگذرانده 
اس��ت؟ آيا تاريخ پرالتهاب ايران با بحران هاي ارزي مشابه اين بحران 
برخ��وردي از نوع نزديك نداش��ته اس��ت؟ نگاهي به تاريخ 40 س��اله 
ارزي كشور نشان مي دهد شاهد فراز و نشيب هاي اينچنيني بوده ايم. 
طي دوره هايي مانند جن��گ تحميلي در دهه 1360، بحران بدهي ها 
در نيمه اول دهه 1370 و بحران هس��ته يي در س��ال 1390، ش��اهد 
ش��وك هاي ارزي بر اقتصاد جامعه بوده ايم و در هر دوره سياست هاي 
انقباضي ارزي براي جلوگيري از عميق تر شدن بحران اتخاذ شده ولي 
متاس��فانه در تمام ادوار، سياس��ت هاي ارزي اتخاذ شده تقريبا مشابه 

بوده است. 
 تش��ابه اي��ن سياس��ت ها را مي توان در اعمال فش��ار ب��ر تعيين ارز 
تك نرخي بدون هيچ گونه مواد الحاقي، بس��ته ش��دن صرافي ها و بازار 
ثانويه ارزي و نيز تقسيم بندي گروه هاي كااليي براي واردات و همچنين 
پيمان سپاري مشاهده كرد، به عبارت ديگر با گذشت 40سال از پيروزي 
انقالب و تغيير و تحول در ساختارهاي مالي و بانكي دنيا، سياست هاي 

اتخاذي براي حل بحران تغيير و تحولي نداشته است. 
اين امر مي تواند ناش��ي از دو عامل باشد: يا ساختار اقتصادي ايران 
تغييري نكرده كه شواهد خالف آن را نشان مي دهد )فقط كافي است 
به تغييرات اساس��ي ساختار اقتصادي ايران طي 20سال اخير نگاهي 
بيندازيم( يا آنكه مس��ووالن ما طي اين مدت نه از لحاظ بينشي و نه 
از لحاظ اس��مي تغييري نكرده اند كه اتفاقا به نظر مي رس��د اين نكته 

درست است. 
اقتص��اد اي��ران ك��ه ش��رايطي بحران��ي و ب��ه تعبير مع��اون اول 
رييس جمهوري، جنگ اقتصادي را سپري مي كند، نيازمند چهره ها و 
ژنرال هايي است كه بتوانند شناخت كامل از اوضاع سياسي، اقتصادي 
داخلي و خارجي داش��ته باشند؛ مسووالني كه همزمان با رشد فكري 
علوم، سياس��ت و اقتص��اد در جهان، بينش خود را متحول س��ازند و 

دست از افكار كالسيك مديريتي بردارند. 
اين اقتصاد در شرايط كنوني نيازمند افرادي است كه بتوانند پاسخ 

درست و قانع كننده بدهند نه جواب هاي كليشه يي. 
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گزارش هاي جهانگيري و سيف از آخرين تصميمات ارزي كشور

ايجاد بازار ثانويه ارز از هفته آتي
 صفحات 4 و 14 

 محمود سريع القلم: اگر ايران سهمي از تجارت جهاني نداشته باشد 
از امتيازات سياسي هم محروم خواهد ماند

5 مانع توسعه يافتگي 
در ايران

 صفحه 14 

جام جهاني

 عبور از سنگالخ ها 
با مرد پرتغالي

8

 ابالغيه معاون اول رييس جمهور 
براي برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور

شمخاني: برخي كشورها با اعتماد به امريكا، تروريسم را تقويت مي كنند
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 چنانكه پيش بيني مي ش��د، آش��فته بازار 
ارزي كش��ور، اقتص��اد را به التهاب كش��اند و 
وارد ف��ازي ش��د كه در آن قيم��ت هر كاال و 
خدماتي بي ثبات اس��ت و مس��تمرا تمايل به 
افزايش دارد. بر اس��اس بررسي ها رشد قيمت 
س��كه در روز گذشته نسبت به تيرماه پارسال 
133 درص��د بوده اس��ت؛ افزايش قيمت دالر 
148درصد و اجاره بها ح��دود 60درصد بوده 
اس��ت. بي ثباتي قيمت دالر عمال باعث ش��ده 
توليد كنن��دگان و فع��االن اقتصادي نس��بت 
به ف��روش و خريد اق��الم و اجناس در حالت 
بي تصميمي به سر برند، وضعيتي كه براي هر 

اقتصادي خطرناك است...

روز گذش��ته خبري روي خروجي رس��انه ها 
قرار گرف��ت، مبني بر اينكه برخي كس��به بازار 
تهران در اعتراض به گراني هاي اخير و نوسانات 
دالر مغازه ه��اي خود را ب��ه حالت نيمه تعطيل 
درآوردند. ش��واهد حاكي از اي��ن بود كه حضور 
برخي كس��به در خيابان اصلي بازار )خيابان 15 
خ��رداد( ايج��اد ازدحام ك��رده، ازدحامي كه به 
گفته دبيركل جامعه انجمن هاي اسالمي اصناف 
و بازار، پس از 40 س��ال توانست بازار را ببندد و 
يك ش��وك بزرگ به تهران وارد كند. البته خبر 
تعطيلي در بازار خيلي زود تكذيب شد. به طوري 
كه برخي فعاالن حوزه بازار آن را يك ش��يطنت 
عن��وان كرده و از آرامش در ب��ازار بزرگ تهران 
خبر دادند. البته واكنش ها به اين نوع اعتراضات 

متفاوت بود ...

دفع الوقت ارزي كافي است

بازار به آرامش نياز دارد

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 6  

جهان
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 جهش »لير« 
با پيروزي اردوغان

ارزش پ��ول ملي تركيه ب��ا اعالم رجب طيب 
اردوغان ب��ه عنوان پي��روز انتخابات يك ش��نبه 
افزاي��ش يافت. ش��وراي عالي انتخاب��ات تركيه 
اع��الم ك��رده رج��ب طي��ب اردوغان با كس��ب 
اكثريت مطلق آرا در انتخابات رياس��ت جمهوري 
پيروز ش��ده اس��ت. به گزارش فايننشال تايمز با 
انتظار از اينكه پ��س از پيروزي اردوغان و حزب 
حاكم در انتخابات رياس��ت جمهوري و پارلماني 
تركي��ه يك دولت پايدار ايجاد ش��ود، ارزش لير 
حدود 2درصد جهش داش��ته است. گفته شده، 
ارز تركيه در ش��روع معامالت دوشنبه بازارهاي 
آس��يايي 2.1درصد رشد داشته از اوج پايين آمد 
و آخرين نرخي كه با آن تبادل شد 4.6500 لير 
در برابر هر دالر بود. البته بسياري از كارشناسان 
اقتص��ادي بر اي��ن باورند كه افزاي��ش ارزش لير 
كوتاه مدت خواه��د بود و نگران��ي طوالني مدت 
سرمايه گذاران در مورد لير همچنان وجود دارد. 

چراكه اين پيروزي باعث شده ...

 بهاره مهاجري   

 بهاره مهاجري   
معاون سردبير



 روحاني پي�روزي مجدد اردوغ�ان را تبريك 
گفت؛پ�اد| رييس جمه��ور در پيام��ي ب��ا تبري��ك 
پيروزي مجدد »رجب طي��ب اردوغان« در انتخابات 
رياس��ت جمهوري تركيه اظهار اميدواري كرد در دوره 
جديد، روابط دوس��تانه و برادرانه جمهوري اس��امي 
ايران و جمهوري تركيه بيش از پيش تقويت ش��ده و 
همكاري هاي نزديك و مس��ووالنه دو كشور در قبال 
تحوالت منطقه و جهان اسام، زمينه هاي بهتري براي 
حل مشكات و تقويت صلح و ثبات و افزايش رفاه در 
منطقه را فراهم آورد. در بخش��ي از پيام روحاني آمده 
اس��ت:» اميدوارم كه در دوره جديد رياست جمهوري 
جناب عالي، روابط دوستانه و برادرانه ايران و تركيه بر 
پايه پيوندهاي مس��تحكم تاريخي، فرهنگي و ديني، 
حس��ن همجواري، احترام متقابل و منافع مش��ترك 

بيش از پيش تقويت شوند«. 
 واكنش آشنا به حواشي حضور رييس  جمهور 
در توچال؛تعادل| مش��اور فرهنگ��ي رييس جمهور 
درخصوص حضور رييس جمهور در توچال بيان كرد: 
روحاني بايد تخريب مي شد! حتي اگر به جاي توچال 
به چاله ميدان رفته بود. حس��ام الدين آشنا در كانال 
تلگرام��ي خود در واكنش به حواش��ي به وجود آمده 
درخصوص حضور رييس جمهور در مجتمع فرهنگي 
توچال نوشت: روحاني بايد تخريب مي شد! حتي اگر به 
جاي توچال به چاله ميدان رفته بود. جرم او رفتن به 
كوه نيست. كوه هم جاي بدي نيست. جرم او اين است 
كه نخواست الگوي مردم فريب از رييس جمهور بودن 
را ارائه كند؛ او تصويربردار و داستان نويس و كليپ ساز 
را با خود همراه نكرد چراكه خواس��ت خودش باشد و 

همان گونه به كوه برود كه سال هاي سال رفته است.
 ح�زب موتلفه با هر گون�ه حركت غيرقانوني 
مخالف اس�ت| عضو ش��وراي مركزي حزب موتلفه 
اسامي با بيان اينكه حزب موتلفه با هر گونه حركت 
غيرقانوني مخالف است، گفت: معتقديم دست هايي در 
كار است به گونه يي كه حتي بازاريان را تهديد كردند 
اگر مغازه ها را نبندند، آتش مي زنيم، تخريب مي كنيم 
كه بايد اين عوامل شناس��ايي شوند. حميدرضا ترقي 
گف��ت: حزب موتلفه با هر گون��ه حركت غيرقانوني و 
تجمعات اعتراضي در شرايط كنوني كا مخالف است 
و م��ا اعتقاد داريم اين نوع حركت ها به صاح كش��ور 
نيست. او تاكيد كرد: اگرچه ممكن است مطالبات به 
حق مردم مطرح باش��د اما چ��ون در پازل منافقين و 

دشمن است به مصلحت مردم و كشور نيست. 
 حركت ه�اي اقتص�ادي و اجتماع�ي ب�دون 
الگو؛ايس�نا| دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
گفت: الگوي اس��امي ايراني پيشرفت در عرصه هاي 
سياسي و امنيتي محقق شده است اما در عرصه هاي 
اقتص��ادي و اجتماع��ي ب��دون الگو درح��ال حركت 
هستيم. محس��ن رضايي در بيست و هفتمين جلسه 
گفت وگوه��اي راهبردي مركز الگوي اس��امي ايران 
پيشرفت با اش��اره به اينكه يكي از دغدغه هاي بزرگ 
دلسوزان نظام و انقاب اسامي الگوي پيشرفت بوده 
است، اظهار كرد: نواسانات ما در پيشرفت بسيار زياد 
بوده و به خاطر همين نوسانات ما زمان و هزينه زيادي 
براي پيش��رفت داده ايم. از س��ويي پيشرفت ما بيشتر 
ديكته ي��ي، خارجي و نخبگي بوده نه گروهي، داخلي 

و مردمي و اجتماعي. 
 ليس�ت افرادي كه دالر ۴۲۰۰ توماني دريافت  
كردند منتش�ر مي شود؛ايلنا| نماينده مردم تهران 
گفت: س��يف ريي��س كل بانك مركزي ش��خصا در 
جلس��ه كميس��يون به من قول داد كه روز پنج شنبه 
ليست افرادي كه دالر ۴۲۰۰توماني دريافت  كرده اند 
را منتش��ر كند. پروانه مافي درب��اره گراني ها در بازار 
گوش��ي تلفن همراه افزود: جهرمي صبح امروز ليست 
ش��ركت هايي كه دالر ۴۲۰۰تومان��ي خريداري كرده 
بودند روي ميز گذاش��ت و اين شفاف سازي در اصاح 
وضع فعلي اهمي��ت ويژه يي دارد به نظر مي آيد بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد بايد بر همين اساس به اصاح 
ام��ور بپردازد. او در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه 
اطاع رس��اني چه تاثي��ري در آرامش جامعه در وضع 
فعلي دارد، گفت: اطاع رس��اني آغاز كار اس��ت و اين 
قدم براي ش��روع اقدام خوبي است و اصاحات بعد از 

اطاع رساني صورت مي گيرد. 
 روز ش�لوغ براي ظريف؛سخنگو| ديميتريس 
آوراموپول��وس و محمدج��واد ظريف روز گذش��ته با 
يكديگر ديدار كرده و آخرين وضعيت برجام، مسائل 
مهاجرتي، قاچاق مواد مخدر، مس��ائل پناهندگان در 
اي��ران و منطقه، مب��ارزه با تروريس��م و افراطي گري 
را بررس��ي كردند. كميس��يونر اتحاديه اروپا در امور 
مهاجرت پيش از اين با عبدالرضا رحماني فضلي، وزير 
كشور ديدار و درباره مهاجرت و پناهندگان و تاش ها 
و همكاري ها در مبارزه با مواد مخدر همچنين در مورد 
تروريسم كه يك تهديد جهاني است، گفت وگو كرد. 
همچنين فيصل مقداد، قائم مق��ام وزير امور خارجه 
سوريه بعدازظهر ديروز با محمدجواد ظريف، وزير امور 
خارجه جمهوري اسامي ايران ديدار و گفت وگو كرد. 
 س�ازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل 
مي ش�ود؛ايرنا| س��خنگوي كميس��يون قضايي و 
حقوقي مجلس از بررس��ي طرح تش��كيل س��ازمان 
مبارزه با مفاس��د اقتصادي ب��ا حضور علي الريجاني 
خبر داد و گفت: براساس اين طرح سازماني مستقل 
به رياست يكي از قضات با تجربه كشور زير نظر قوه 
قضاييه تشكيل مي شود. حسن نوروزي افزود: سازمان 
مبارزه با مفاس��د اقتصادي مس��تقل از دادگستري و 
دادس��راها و داراي ضابطين قضايي ويژه خواهد بود 
ك��ه پرونده هاي اقتصادي بيش از 5 ميليارد تومان را 

رسيدگي خواهد كرد. 
 دي�دار واليت�ي ب�ا مش�اور امني�ت مل�ي 
عراق؛ايس�نا| علي اكبر واليتي در ديدار با مش��اور 
امني��ت ملي ع��راق اظهار كرد: پي��روزي مهم عراق 
يك پيروزي تاريخي عليه گروه وحشي و ضد اسام 
داعش بوده اس��ت. او همچنين بيان كرد: اميدواريم 
در ايران گفت وگوها مثبت و سازنده و به نفع روابط 
دو كشور انجام شود. فالح فياض، مشاور امنيت ملي 
عراق نيز ابراز اميدواري كرد كه ديدارها توام با خير و 
بركت و در جهت منافع امت اسامي و دو ملت برادر 
ايران و عراق باشد. او افزود: روابط ايران و عراق بسيار 
گسترده و وسيع است و ما در يك سنگر قرار داريم 
و اي��ران در پيروزي نهايي ارتش عراق در مواجهه با 
گروه داعش نقش مهم و اساس��ي در پش��تيباني از 

ملت عراق داشته است. 

روي موج خبر

قاسمي موضع ايران در قبال غرب و شرق را تشريح كرد

رفتار امريكا مانع بلند مذاكره

دادستان تهران خبر داد
بازداشت 9 متهم پرونده هاي موسسات مالي

سلبريتي ها دخالت  و اظهارنظرهاي بي جا مي كنند

گروه ايران|
دادس��تان تهران با انتق��اد از اقدامات و اظهارات 
برخي سلبريتي ها مي گويد:»تحركات اين افراد جاي 
تام��ل دارد كه چرا اين افراد به ج��اي پرداختن به 
ام��وري كه در آن تخصص دارند، دخالت هاي بي جا 
و اظهارنظرهاي بي مبنا مي كنند.« اشاره دولت آبادي 
متوج��ه برخي چهره هاس��ت كه اخيرا ي��ا در قالب 
ايده هاي فراگير اجتماعي طرح هايي چون ممنوعيت 
خريد اجناس گران را اس��تارت زده ان��د يا اينكه با 
ارائه ش��ماره حساب بعد از حادثه زلزله از مردم پول 
جمع كردن��د اما منابع هزينه كرد اي��ن اموال هنوز 
مشخص نشده است. اما در كنار موضوع سلبريتي ها، 
چهارمين جلس��ه دادس��تان تهران با قضات داراي 
پاي��ه قضايي با حضور ۲5نف��ر از قضات زن و برخي 
معاونان اين دادس��را به رياست جعفري دولت آبادي 
دادس��تان تهران برگزار شد. جعفري دولت آبادي در 
اين جلسه با اشاره به اجراي حكم محمد ثاث كه در 
اول اسفند ماه سال گذشته و در جريان آشوب هاي 
خيابان پاس��داران با راندن و هدايت اتوبوس موجب 
شهادت 3 نفر از ماموران ناجا شد درخصوص برخي 
ايراده��ا به محكومي��ت و اجراي حكم نس��بت به 
نامبرده اظهار كرد: بافاصله پس از حادثه، شهرياري 
سرپرس��ت دادس��راي جنايي در بيمارستان محل 
بس��تري متهم حضور يافت و از متهم تحقيق نمود. 
نامبرده نيز با اقرار به ارتكاب جرم و اينكه آگاهانه و 
عامدانه چنين اقدامي را نموده است در توجيه اقدام 
خود به عصبانيتش نس��بت به ماموران استناد كرد؛ 
ضمن اينكه فيلم پخش شده از حركت اتوبوس مويد 

عمد بودن اقدام راننده است.

 صدور حكم براي متهمان خيابان پاسداران
دادس��تان تهران درخصوص محاكمات ديگر 
متهمان حادثه پاس��داران از ص��دور ۲1۰ فقره 
حكم از س��وي شعب دادگاه انقاب اسامي خبر 
داد و اف��زود: برنامه ري��زي به گونه يي اس��ت كه 
محاكمه تمامي عوامل آش��وب هاي اسفند ماه تا 

پايان تير ماه به اتمام مي رسد. 
جعفري دولت آبادي به موضوع موسسات مالي 
و اعتب��اري نيز پرداخت و با اش��اره به انتقاد يك 
مقام دولتي نس��بت ب��ه آزادي برخ��ي متهمان 
مرتب��ط با موسس��ات مالي و اعتب��اري و مرتبط 
دانس��تن تجمعات اعتراضي م��ردم با آزادي اين 
متهم��ان گف��ت: درح��ال حاضر ۹مته��م اصلي 
پرونده هاي موسسات مالي و اعتباري در بازداشت 
به س��ر مي برند. علت تشكيل پرونده هاي قضايي 
مربوط به اين موسس��ات ناش��ي از عدم نظارت 
مس��ووالن دولتي بر وضعيت موسس��ات مذكور 
بوده و به واقع اين پرونده ها ميراث گذشته است 
كه امروز مشكات آن به دولت و دستگاه قضايي 
سرريز ش��ده اس��ت. وي افزود: دادستاني تهران 
ب��راي حل مش��كات مرتبط با اين موسس��ه ها 
ع��اوه بر شناس��ايي ام��وال متهمان  نس��بت به 
تعقيب مس��ووالني كه با قصور در انجام وظايف 
نظارتي خود بس��تر ارتكاب جرم در موسس��ات 
مال��ي و اعتباري را فراهم نموده اند، اقدام كرده و 
در اين راستا پرونده يي نيز در دادسراي كاركنان 

دولت تحت رسيدگي است. 
دادستان تهران افزود: دولت مجبور شده است 
ميلياردها تومان به سپرده گذاران اين صندوق ها 

كمك كند و قوه قضاييه نيز در بخش شناس��ايي 
ام��وال و تعقيب متهمان جدي��ت دارد و عوامل 
اصلي اين موسسات آزاد نيستند و اميدواريم در 

رسيدگي به پرونده ها تسريع شود.

 نحوه رسيدگي به اتهام محمد ثالث
جعفري دولت آبادي درخصوص رعايت مقررات 
اص��ول دادرس��ي عادالن��ه در جري��ان تحقيق و 
محاكم��ه محمد ثاث و با اش��اره به برخي نقدها 
نس��بت به محاكمه و اجراي حك��م محمد ثاث 
اظهار كرد: برخي معتقد بودند با توجه به مشهود 
ب��ودن ج��رم و اهمي��ت و بازت��اب آن در جامعه، 
محاكمه بايد س��ريعا انجام و حكم اعدام در محل 
ارت��كاب جرم اج��را مي گردي��د؛ در مقابل برخي 
مدعي عجوالنه بودن محاكمه و رس��يدگي بودند. 
اما دادس��راي تهران و دادگاه كيفري يك تهران با 
لحاظ همزماني دو ضرورت »تس��ريع« و »دقت« 
در رس��يدگي درصدد بود كه حقوق متهم تضييع 
نشود لذا جلسات دادگاه در چندين نوبت با حضور 
وكيل متهم برگزار شد و مرحله اعتراض نسبت به 

حكم صادره نيز طي گرديد. 
دادس��تان ته��ران درخصوص اظه��ارات زينب 
طاهري به عنوان وكيل مبني بر عدم مستندسازي 
نس��بت به خودرويي كه به عنوان وسيله جرم بوده 
اس��ت، اظهار كرد: اينجانب در هم��ان روز اول به 
سرپرست دادسراي جنايي دستور دادم كه اتوبوس 
به پاركينگ انتقال يابد و توقيف ش��ود كه اين كار 
بافاصل��ه انج��ام و از مالك اتوبوس ني��ز جداگانه 

تحقيق شده كه در پرونده منعكس است. 

 آخرين وضعيت بانك سرمايه و ثامن الحجج
وي به پرونده بانك سرمايه و اقدامات دادسرا 
در اي��ن پرونده اش��اره ك��رد و گف��ت: اخيرا در 
اين پرونده 3 نفر از متهمان بازداش��ت ش��ده اند. 
بخش��ي از اموال به بانك بازگش��ته و درخصوص 
يكي از متهم��ان به مي��زان ۷۰۰ميليارد تومان 

كيفرخواست صادر شده است. 
جعفري دولت آب��ادي همچني��ن ب��ه اقدامات 
دادس��راي ته��ران در پرون��ده مال��ي و اعتباري 
ثامن الحجج اش��اره و اظهار ك��رد: در اين پرونده 
1/۲۶۷/۰۰۰ نف��ر س��پرده گذاري كرده و مجموع 
وجوه س��پرده ش��ده 1۲هزارميليارد تومان است. 
دادس��را ضمن رس��يدگي به اتهامات متهمان به 
موضوع استرداد وجوه س��پرده گذاران ورود كرده 
اس��ت. هن��وز 1۲۰۰ميلي��ارد تومان تس��هيات 
پرداخت��ي از بدهكاران وصول نش��ده، اما 533۰ 
ميليارد تومان س��پرده به مردم مس��ترد گرديده 
و درح��ال حاض��ر ۴۴۰۰ميلي��ارد توم��ان بدهي 
باقي مان��ده اس��ت ك��ه مرب��وط ب��ه 5۰۰۰ نفر 

سپرده گذار است. 
دادس��تان ته��ران از شناس��ايي 1۴۰۰مل��ك 
و توقي��ف ۹۸۰ پ��اك ثبت��ي و قيمت گ��ذاري 
1۰3دس��تگاه اتومبيل متعلق به تعاوني اعتباري 
ثامن الحجج خبر داد و در تبيين گستردگي اموال 
و اقدامات مالي موسس��ه مذكور، افزود: ۸ شركت 
فعال متعلق به اين موسس��ه شناس��ايي ش��ده و 
اهميت اين ش��ركت ها به حدي است كه يكي از 
اين شركت ها كه در جزيره كيش فعاليت مي نمايد 
۶۰۰ ميليارد تومان ارزش دارد و 5۰ درصد سهام 
آن متعلق به متهم اصلي پرونده اس��ت، و تامين 
نيروي برق جزيره را بر عهده دارد. اين امر نش��ان 
از صعوبت اقدامات دادسرا در رسيدگي به اينگونه 
پرونده ه��ا دارد همچني��ن اين پرس��ش را مطرح 
مي سازد كه چرا يك موسسه مالي و اعتباري بايد 

در چنين حوزه هايي ورود كند. 
ف��روش  از  همچني��ن  جعفري دولت آب��ادي 
۸۷ مل��ك متعل��ق به موسس��ه مال��ي اعتباري 

ثامن الحجج به مبلغ 1۸۶ميليارد تومان از طريق 
مزاي��ده و فروش برخي اقام منقول موسس��ه به 
قيمت 1۰ميليارد توم��ان خبر داد. او اعام كرد 
درحال حاضر پرونده اتهامي مديرعامل موسس��ه 
ثامن الحجج با ص��دور كيفرخواس��ت در دادگاه 

كيفري استان تهران تحت رسيدگي است.

 وضعيت كشور در شرايط تحريم
موض��وع بعدي ك��ه جعفري دولت آب��ادي به آن 
پرداخت، تحريم ه��اي جديد امريكا و مهلت 3ماهه 
ترامپ در اين راس��تا بود. وي ب��ا احتمال اينكه در 
پايان اين مهلت وضعيت اقتصادي كشور با مشكاتي 
مواجه  شود، اين اقدام مقامات دولت امريكا را با هدف 
تشديد فش��ارهاي اقتصادي به دولت و مردم ايران 
دانست و با اشاره به گسترده بودن اقدامات تحريمي 
امريكا به گونه يي كه از موسس��ات و بانك هاي خرد 
نيز درخواس��ت عدم همكاري با ايران را كرده  است، 
افزود: اين تجربه دوم در اعمال تحريم هاس��ت و در 
مقابله با اين اقدامات الزم اس��ت م��ردم و دولت در 
ص��ف واحد قرار گيرند تا اين ب��ار نيز امريكا را كه از 
اقدامات مذبوحانه خود عليه جمهوري اسامي ايران 
ظرف ۴۰سال گذشته درس نگرفته است، ناكام شود. 
ممكن است اقدامات تحريمي موجب »زحمت ما« 
باش��د اما نتيجه نهايي آن، از بي��ن رفتن »ِعرض« 

دولت امريكاست. 
دادس��تان تهران اقداماتي كه در كنار تحريم ها 
در دس��تور دولتمردان امريكايي قرار دارد را شامل 
فشار اقتصادي و اقدامات عملي از جمله فلج نمودن 
تج��ارت خارجي ايران، حوزه حمل و نقل، مبادالت 
پولي كشور، فروش نفت و ايجاد جنگ رواني مانند 
دامن زدن به مطالبات مردم با شيوه نافرماني مدني و 
ترويج ناامني در كشور اعام نمود و در توضيح اظهار 
ك��رد: آنها مي خواهند با جنگ روان��ي در دل مردم 
ت��رس بياندازند و از بعد اقتصادي با ممانعت از ورود 
ارز به داخل كشور و تحريم بانك ها، فشار اقتصادي را 
افزايش دهند و امريكا در اجراي اين هدف تماس ها 

و مذاكراتي با مقامات ديگر كشورها داشته است. 

آينده برجام و مذاكره با امريكا دو پرسش پرتكرار 
اين روزهاي رسانه ها از دستگاه ديپلماسي ايران است. 
برجام كه حياتش به توانايي اروپا گره خورده و مذاكره 
ب��ا امريكا كه ح��رف و حديث ه��اي فراواني حولش 
مي چرخد از گروهي كه نامه نوشته و خواهان مذاكره 
مستقيم با اين كشور شده اند تا جمعي ديگر كه اين 
كار را بي فاي��ده و حتي خيانت مي دانند. از گفته هاي 
مقامات وزارت خارجه هم اينطور برمي آيد كه دستگاه 
ديپلماس��ي دولت عاقه يي به مذاكره با امريكا ندارد. 
اين را روز گذش��ته بهرام قاس��مي گف��ت؛ چراكه به 
اعتقاد او دولت امريكا نشان داده، قابل اعتماد نيست. 

 امريكا قابل اعتماد نيست
 س��خنگوي وزارت خارجه در نشس��ت خبري 
روز گذشته خود در پاسخ به اين برخي در فضاي 
رس��انه يي كش��ور صحبت از لزوم انجام مذاكرات 
بي��ن ايران و امريكا مي كنن��د و اگر فضايي ايجاد 
ش��ود كه اي��ران تامين مناف��ع خ��ود را در گرو 
مذاكره با امريكا ببيند آي��ا از انجام اين مذاكرات 
اس��تقبال مي كن��د، گفت: يكي از سياس��ت هاي 
اصلي جمهوري اس��امي ايران، تعامل و تفاهم با 
كش��ورهاي مختلف است و شما بايد به اين نكته 
توجه داشته باش��يد كه اين اياالت متحده امريكا 

بود كه بعد از انقاب با روش هاي خصمانه وضعيت 
ناهنج��اري را در نوع تعامل با ايران به وجود آورد 
و ما در مقاطع مختلف ش��اهد اين رفتار خصمانه 
امريكايي ها عليه ايران بوده ايم و در وضعيت جديد 

اين رفتار شدت گرفته است. 
قاس��مي در ادامه به خروج يك طرفه امريكا از 
برجام اشاره كرد كه به گفته او اين موضوع نشان 
مي دهد امريكا كشور قابل اعتمادي نيست و هيچ 
عامت و سيگنالي كه بتوان به امريكا اعتماد كرد 

درحال حاضر وجود ندارد. 
اين ديپلمات افزود: مقامات جمهوري اسامي 

ايران پيش از اين اعام كرده بودند كه برجام يك 
نمونه و آزمون است كه نشان مي دهد، مي توان به 
امريكا اعتماد كرد يا نه كه متاسفانه امريكا در اين 
آزمون هم شكس��ت خورد و نمره قبولي دريافت 
نكرد و بيش از پيش اثبات شد كه حاكمان امريكا 

قابل اعتماد نيستند. 
اما اين تنها دليلي نبود كه به اعتقاد قاس��مي 
دولت امريكا را غيرقابل اعتماد كرده است. دولت 
ترامپ طي يك س��ال اخي��ر از تع��داد زيادي از 
معاهدات خارج ش��ده و نس��بت به س��ازمان هاي 
بين المللي بي اعتنا بوده اس��ت. قاس��مي با اشاره 
به همين موضوع بر عدم پايبندي اين كش��ور به 
موازي��ن بين المللي تاكيد كرد و افزود: با توجه به 
اين وضعي��ت نمي توان انتظار داش��ت كه امريكا 
ش��رايط و خواس��ته هاي ايران را ب��رآورده كند و 
يك تغيير رفتار جدي در برابر ايران داشته باشد. 
اگ��ر امريكا در اي��ن رفتارهاي خ��ود تغيير ايجاد 
مي كرد و به عنوان كش��وري متعهد و صلح طلب 
كه نمي خواهد بر س��اير كش��ورهاي جهان سلطه 
داش��ته باشد، رفتار مي كرد ش��ايد بحث تعامل با 
امري��كا قابل بحث بود ولي تا ب��ه امروز ما چنين 
رفتار هوش��مندانه يي را در هي��ات حاكمه امريكا 
نمي بينيم و قطعا كش��وري ك��ه در همين ايام و 
در همي��ن دوران اخير آخرين خلف وعده خود را 
انجام داده و از برجام خارج ش��ده اس��ت، كشور و 

دولتي نيست كه بتوان با آن مذاكره كرد. 
او ب��ا بيان اين مطلب تاكيد كرد كه در همين 
چارچ��وب بحث، مذاكره و گفت وگ��و با امريكا تا 

اينجاي كار غيرممكن به نظر مي رسد. 

 سياست ايران در قبال شرق
رابطه ميان ايران و روس��يه هم به ديگر مناقشه 
ميان گروه هاي مختلف در كشور تبديل شده است 
كه روز گذش��ته از س��وي خبرنگاران مطرح شد. 
سخنگوي وزارت خارجه در ادامه گفت وگوي خود 
با خبرنگاران در پاس��خ به س��وال خبرنگاري كه با 
بيان چند مثال معتقد بود، ايران به صورت چش��م 
بسته از سياست هاي چين و روسيه پيروي مي كند 
و به نظر مي رس��د كه گويي چك سفيدي به آنها 
در اين زمينه داده اس��ت با رد چنين نگاهي گفت: 

من فكر مي كنم آنچه شما مطرح كرديد بيشتر از 
آنچه سوال باش��د يك بيانيه است كه در مورد دو 
كشور مطرح كرديد بدون هيچگونه سند و مدركي 
كه بعضا با برخي از اطاعات غلط نيز همراه است. 
او در م��ورد صحبت اين خبرن��گار كه مطرح 
ك��رده ب��ود بانك هاي چين��ي حس��اب برخي از 
ايراني��ان را مس��دود كرده اند، تصري��ح كرد: اين 
موضوع مربوط به ش��ش هفت ماه قبل است و با 
توجه به مكانيس��مي كه خود بانك هاي چيني در 
پيش گرفت��ه بودند اين اتفاق افتاد و پيگيري نيز 

در مورد آن صورت گرفت. 
قاس��مي با بيان اينكه اظهاراتي مبني بر اينكه 
چين يا روس��يه صدور كاالهاي خ��ود را به ايران 
مح��دود كرده ان��د يك ن��وع پي��ش داوري بدون 
داشتن س��ندي معتبر اس��ت، تصريح كرد: ايران 
سياس��ت خود را تعامل با تمام كشورهاي جهان 
قرار داده اس��ت و ما براساس اين سياست متوازن 
كه در چارچوب تحقق منافع ملي اس��ت، حركت 
مي كنيم. او با تاكيد بر اينكه قطعا هيچ دو كشوري 
در مورد تمام مسائل بين المللي به صورت يكسان 
فكر نمي كنن��د و ديدگاه هاي مش��تركي ندارند، 
تصريح كرد: صحب��ت از روابط دوجانبه و نزديك 
به اين معنا نيست كه دو كشور در تمام موضوعات 
اشتراك نظر و ديدگاه يكساني داشته باشند و اين 
موضوع در مورد نوع روابط ايران با چين و روسيه 

همچنين ديگر شركايمان مصداق پيدا مي كند. 
قاسمي با اشاره به اهميت كشور چين و روسيه 
در عرص��ه بين المل��ل به عنوان دو عضو ش��وراي 
امنيت تصريح كرد: از طرف ديگر روس��يه كشور 
همسايه ماس��ت و با توجه به اين موارد ما روابط 

خوبي با اين دو كشور داريم. 
او در بخ��ش ديگ��ري از صحبت ه��اي خود با 
تاكيد بر اينكه من عاقه ندارم كه نسبت به هيچ 
كشوري پيش داوري داشته باشم و اين نيز درست 
نيست كه ايران را متهم كنيم كه به صورت چشم 
بسته از سياست هاي ديگر كشورها پيروي مي كند، 
افزود: ما كشور مستقل هس��تيم و مردم ما براي 
كسب اس��تقال بهاي زيادي پرداخته اند و قطعا 
ايران چش��م بسته از سياس��ت هاي هيچ كشوري 

پيروي نمي كند چراكه ما مستقل هستيم. 
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ايران2

چهرهها

 دبير ش��وراي عالي امنيت ملي 
گفت: كشورهايي كه گمان مي كنند 
با اعتماد به امريكا مي توانند امنيت 
داخل��ي خ��ود و ثب��ات در منطقه 
را تامي��ن كنن��د، عما ب��ه تقويت 
تروريسم كمك مي كنند. به گزارش 
»تعادل« از دبيرخانه ش��وراي عالي 
امنيت ملي، علي شمخاني ديروز در ديدار فالح فياض مشاور 
امنيت ملي نخست وزير عراق تاكيد كرد: موفقيت هاي مستمر 
ارتش و نيروهاي مردمي عراق در مقابله با تروريسم تكفيري 
و بهبود قابل ماحظه شرايط امنيتي در اين كشور زمينه هاي 
ايجاد جهش در مناس��بات اقتصادي و تجاري ميان تهران و 
بغداد به عنوان دو شريك راهبردي را فراهم كرده است. دبير 
شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: بخش مهمي از بحران هاي 
منطق��ه با هدايت و طراح��ي امريكا و رژيم صهيونيس��تي و 
همكاري برخي كشورهاي منطقه ش��كل مي گيرد اما مردم 
عراق ثابت كردند امنيت خريدني نيست و به جاي اعتماد به 
قدرت هاي خارجي با اتكا به خود و بسيج مردمي شكل گرفته 
براس��اس فتواي مرجعيت مي توانند بر بزرگ ترين تهديدات 
امنيتي فائق شده و به پيروزي دست يابند. شمخاني گفت:بايد 
نسبت به رفتارهاي برخي كشورهاي منطقه كه داعيه رهبري 
جهان اسام را دارند و به گاو شيرده امريكا و شريك راهبردي 

اسراييل تبديل شده اند، اظهار تاسف كنيم.

 تقويت تروريسم
با اعتماد به امريكا

وزير اطاعات گفت: در مذاكرات 
سياس��ي به طرف ه��اي خارجي به 
صراحت اعام ش��ده ك��ه برجام به 
يك م��و بن��د اس��ت و در صورتي 
بدعهدي  كه طرف ه��اي خارج��ي 
هماهنگ ب��ا امريكا از خود نش��ان 
دهن��د و از برج��ام خارج ش��وند با 
دستاوردهاي ارزشمندي كه اين مدت عزيزان ما به آن دست 
پيدا كرده اند روبه رو خواهند شد. به گزارش ايسنا، علوي ديروز 
در حاشيه بازديدش از تاسيسات شهيد علي محمدي )فردو( 
در جم��ع خبرنگاران، افزود: اگر كش��ورهاي خارجي همانند 
امريكا بدعهدي كنند با دستاوردهاي فرزندان ما كه براساس 
تحقيق و توسعه در اين مدت كسب كرده اند روبه رو خواهند 
شد و خواهند ديد كه در يك فرصت كوتاه فرسنگ ها بيشتر 
از آنچه قب��ل از برجام بوده ايم، پيش خواهند رفت و صنعت 
هسته يي كش��ور را به نقاط حساس تري رسانده و پيشرفت 
تعيين كننده تري خواهند داشت. وزير اطاعات گفت: امروز 
در شرايطي هس��تيم كه يكي از اعضاي برجام يعني امريكا 
بدعهدي نشان داد و از آن خارج شد و اعتبار اندكي كه اين 
توافق داشت را از بين برد و اين بدعهدي را همگان مي بينند 
كه قواعد بين الملل را از اعتبار انداخته است. علوي گفت: اما 
فرزندان ايران اسامي نشان دادند خروج يك عضو از برجام 

يا سايرين تاثيري در عزم و اراده آنها ندارد.

 برجام
 به مويي بند است

نايب رييس كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس با اشاره به 
اينكه دشمنان امروز اتحاد و انسجام 
مردم ايران را نشانه گرفته اند، گفت: 
امريكا، رژيم صهيونيستي و عرب هاي 
مرتجع منطق��ه بعد از موفقيت هاي 
ب��زرگ جمهوري اس��امي ايران در 
عرصه هاي سياسي و ديپلماسي به اين كشور حسادت مي كنند 
و نمي خواهند اقت��دار آن را ببينند، از اين رو اقدامات خود را 
هر روز عليه ما بيشتر مي كنند. كمال دهقاني فيروزآبادي در 
گفت وگو با ايرنا اظهار داش��ت: محمدج��واد ظريف وزير امور 
خارجه در س��خنان روز گذشته خود، اهميت اتحاد و انسجام 
در ش��رايط كنوني را به همگان گوشزد و با زاويه ديد درستي 
بر حفظ وحدت و همدلي مردم تاكيد كرد. او با يادآوري اينكه 
دغدغه هاي سياسي و جناحي خود را نبايد در مسائل اساسي 
كشور وارد كنيم، افزود: اخيرا شاهد تسويه حساب هاي سياسي 
و ش��خصي برخي هس��تيم، آنها بايد از اين اقدامات خصوصا 
اقدامات قبيله گرايي دس��ت بردارند. نماينده تفت در مجلس 
يادآور شد: حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب بارها 
تاكيد كردند كه قبيله گرايي براي كش��ور مضر است. دهقاني 
فيروزآبادي گفت: به اعتقاد برخي، اگر فردي كار خوبي انجام 
داد و از جناح سياس��ي مورد نظر ما باشد آن كار خوب است 

ولي اگر از جناح سياسي مقابل باشد آن كار بد است.

 امريكا و كشورهاي مرتجع منطقه به
جمهوري اسالمي حسادت مي كنند

دس��تيار ارش��د وزير خارجه در 
امور ويژه سياس��ي با انتق��اد از ادامه 
فروش تسليحات كش��ورهاي غربي 
به متجاوزين يم��ن گفت: نمي توان 
از ح��ل سياس��ي، صل��ح و حق��وق 
بش��ر س��خن گف��ت ام��ا همزمان 
توافق ه��اي ميلياردي با كش��ورهاي 
مش��اركت كننده در جن��گ عليه يم��ن امضا كرد. حس��ين 
جابري انصاري ديروز -دوش��نبه- با سفيران فرانسه، انگليس، 
ايتالي��ا و ني��ز كاردار آلمان )در غياب س��فير( در محل وزارت 
امور خارجه ديدار و درباره وضعيت اس��فبار انس��اني در يمن 
و هم��كاري اي��ران با كش��ورهاي اروپايي براي ح��ل بحران و 
كاهش آالم انساني مردم اين كشور گفت وگو و تبادل نظر كرد. 
مذاكره كننده ارشد ايران در امور بحران هاي منطقه يي در اين 
ديدار با يادآوري تشديد وخامت اوضاع انساني به خصوص پس 
از حمات اخير ائتاف متجاوز به الحديده، تاكيد كرد: راه حل 
نظامي براي بحران يمن وجود نداشته و حل اين بحران تنها از 
طريق گفت وگو، توافق سياسي و مشاركت طرف هاي مختلف 
يمني امكان پذير است. وي ادامه داد: ائتاف متجاوز عليه يمن 
هنوز به دنبال گزينه نظامي تجربه شده و شكست خورده خود 
در يمن اس��ت اما همان طور كه در بيش از س��ه سال گذشته 
موفقيتي نصيب آنها نشده است در آينده نيز تنها نتيجه تداوم 
جنگ، تخريب بيشتر يمن و كشتار مردم اين كشور خواهد بود.

 نمي توان از صلح سخن گفت
و توافق هاي ميلياردي امضا كرد
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3 كالن
افزايش فاصله تورمي ميان 

دهك ها به ضرر فقرا
بر اس��اس گزارش مركز آمار اي��ران، فاصله تورمي 
در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
نس��بت به ماه قبل ٠,١درصد افزايش يافته و در گروه 
عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« نسبت به ماه 

قبل ٠,3 درصد افزايش نشان مي دهد. 
نرخ تورم كل كشور در خرداد ماه ١3٩٧ برابر ٨,٢ 
درصد است كه در دهك هاي مختلف هزينه يي در بازه 
٨,١ درصد براي ده��ك اول تا ٨.٤ درصد براي دهك 
هفتم نوسان دارد. محدوده تغييرات تورم ١٢ماهه در 
گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« بين 
٩.3درصد براي دهك اول تا ٠, ١١ درصد براي دهك 
دهم است. همچنين اطالع مذكور در مورد گروه عمده 
»كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« بين ٧.٢ درصد براي 

دهك دوم تا ٧,6 درصد براي دهك دهم است. 
بر اس��اس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك هاي 
مختلف هزينه يي، فاصله تورم��ي دهك ها در اين ماه 
به ٠,3 درصد رس��يد كه نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد 
درصد كاهش نش��ان مي دهد. فاصل��ه تورمي در گروه 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به 
ماه قبل ٠.١درصد افزايش و در گروه عمده »كاالهاي 
غي��ر خوراك��ي و خدم��ات« نس��بت به ارديبهش��ت 

٠,3درصد افزايش نشان مي دهد. 

 طرح ۲ فوريتي مجلس
براي ماليات بر عايدي سرمايه

ف�ارس| يك نماينده مجلس در حاش��يه جلس��ه 
كميته اقتصاد مقاومتي مجلس با بيان اينكه طرح دو 
فوريت��ي مجلس براي برقراري قانون ماليات بر عايدي 
سرمايه تهيه شده است، گفت: فقط دالالن و سوداگران 

مخالف طرح ماليات بر عايدي سرمايه هستند. 
جلس��ه كميته اقتصاد مقاومتي مجلس ش��وراي 
اسالمي با حضور مسووالن وزارتخانه هاي اقتصاد و راه و 
شهرسازي، سازمان امور مالياتي، بانك مسكن، اصناف 
و كارشناس��ان مرك��ز پژوهش هاي مجلس و ش��بكه 

تحليلگران اقتصاد مقاومتي برگزار شد. 
در حاش��يه اين جلس��ه رحيم زارع، رييس كميته 
اقتصاد مقاومت��ي گفت: براي مقابله با اين نوس��انات 
قيمتي در بازارهاي مختلف كه مهم ترين آنها مسكن 

است بايد ماليات بر عايدي سرمايه وضع شود. 
وي اف��زود: اي��ن نوع ماليات در هم��ه جاي جهان 
سابقه دارد و نرخ آن طبق مطالعات انجام شده از ٢٠تا 

٨٠ درصد متغير است. 
زارع گفت: بازارهاي ارز و طال و خودرو نيز مي توانند 
مشمول اين ماليات شوند تا به اين طريق جلو بازارهاي 
م��وازي تولي��د گرفته ش��ود و منفع��ت فعاليت هاي 

سوداگرانه كاهش يابد. 
نماينده كميسيون اقتصادي مجلس در مورد نظر 
ديگر دس��تگاه هاي حاضر در جلسه در اين باره گفت: 
همه دستگاه ها با وضع ماليات بر عايدي سرمايه موافق 
هس��تند بنابراين كميت��ه اقتصاد مقاومت��ي با كمك 
مركز پژوهش هاي مجلس و شبكه تحليلگران اقتصاد 
مقاومتي به زودي پيش نويس اليحه ٢ فوريتي مرتبط 
با ماليات بر عايدي سرمايه و گزارش سياستي در اين 
زمينه را ارائه خواهد كرد تا جزييات آن با نظر دستگاه ها 
نهايي شده و در مجلس شوراي اسالمي تصويب شود. 
وي اظه��ار ك��رد: ديگر فرصتي نداريم تا دس��ت روي 
دست گذاش��ته و اين وضعيت بازارها را ببينيم. ما در 
طراحي اين قانون ١٠5سال از ديگر كشورهاي جهان 
عقب هستيم و اگر اين ماليات را داشتيم، بازارها به اين 

شكل نوساني نمي شد. 

اخذ ماليات از خريد و فروش 
۵ هزار دالر به باال

صدا و سيما| رييس كل سازمان مالياتي گفت: 
هر كس اقدام به خريد و فروش 5 هزار دالر يا باالتر 
كند، مشخصات او در سامانه اطالعاتي جامع كشور 

ثبت مي شود. 
س��يدكامل تقوي نژاد، رييس كل س��ازمان امور 
ماليات��ي گفت: ه��ر فرد حقيقي ايران��ي در داخل و 
خارج از كشور بابت هر فعاليتي بايد ماليات پرداخت 
كند. كس��اني هم كه اقدام به خريد و فروش س��كه 
و ارز كرده ان��د ت��ا خرداد م��اه آينده فرص��ت ارائه 
اظهارنام��ه مالياتي دارند با در نظر گرفتن زمان يك 
س��اله يي كه اين ميان صرف مي شود، اخذ ماليات از 
اين نوع كاسب ها تاثير چنداني بر بازار فعلي ندارد. 
او ادام��ه داد: ه��ر كس اقدام ب��ه خريد و فروش 
5 هزار دالر يا باالتر كند، مش��خصات او در س��امانه 
اطالعاتي جامع كش��ور ثبت مي ش��ود. اگر اين افراد 
پرون��ده مالياتي داش��ته باش��ند به آنها رس��يدگي 
مي ش��ود و اگر هم نداش��ته باش��ند برايشان پرونده 
تشكيل خواهد شد و به نسبت نوع معامله و حقيقي 
و حقوقي بودن اشخاص مالياتشان محاسبه مي شود. 

مصوبه افزايش حقوق كاركنان 
سازمان مالياتي ملغي شد

تسنيم| براساس مصوبه دولت، سازمان هاي مالياتي 
و بهزيستي موظف شدند، ترتيبات قانوني مصوبه سال 
٩5 شوراي حقوق و دستمزد درخصوص افزايش سقف 

امتيازات)حقوق كاركنان( را رعايت كنند. 
هيات دولت اواخر س��ال ٩6 مصوبه يي را به وسيله 
مع��اون اول رييس جمه��ور اب��الغ كرد كه براس��اس 
آن س��ازمان امور مالياتي مج��وز افزايش تا 5٠ درصد 
امتيازات)حقوق كاركنان( خود را پيدا مي كرد. اعتبارات 
اين افزايش امتياز از طريق س��رجمع اعتبارات مصوب 
س��ازمان مذكور يعني ماده ٢١٧ قان��ون ماليات هاي 

مستقيم تامين مي شد. 
در م��اده قانون��ي مذك��ور آمده اس��ت ب��ه وزارت 
 ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي اج��ازه داده مي ش��ود كه 
يك درصد)١%( از وجوه��ي كه بابت ماليات و جرايم 
موضوع اين قانون وصول مي ش��ود در مورد آموزش و 
تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق 
كاركنان و كس��اني كه در امر وص��ول ماليات فعاليت 

موثري مبذول داشته يا مي دارند، خرج كند.

اخبار

يك كارشناس اقتصادي درباره راهكار براي ايجاد آرامش در فضاي اقتصاد ايران به »تعادل« گفت

ضرورت ممانعت از جوالن رانت خواران ارزي
گروه كالن| اميرعباس آذرم وند|

اي��ن روزها بازار ارز به ه��م ريخته و به دنبال آن 
قيمت بس��ياري از كاالهاي مصرفي م��ردم افزايش 
يافته اس��ت. موضوعي كه برخ��ي آن را تا حدودي 
حاصل سياس��ت  ارزي نادرس��ت دول��ت مي دانند و 
مي گويند كه اين سياس��ت نه تنها به  ش��دت يافتن 
مش��كالت اقتص��ادي دام��ن زد بلك��ه راه را ب��راي 
سوءاس��تفاده دالالن ب��از ك��رد. رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس در اين زمينه معتقد است؛ سياست 
ارزي جديد دولت به س��ود واردكنندگان تمام شده 
و نبايد اس��تمرار يابد. موضوعي كه يك كارش��ناس 
اقتص��ادي نيز در گفت وگو با »تع��ادل« آن را تاييد 
كرد و گفت: همين وارد كنندگان به تشديد التهابات 

بازار ارز دامن زدند. 
به گزارش »تعادل« دو ماه پيش بود كه به دنبال 
نوسانات ارز، دولت )معاون اول رييس جمهور( براي 
ارز يك نرخ ثابت )٤٢٠٠تومان( تعيين كرد. سياستي 
ك��ه خ��ود آن را تك نرخي ك��ردن ارز ناميد و البته 
همان زمان كارشناسان اقتصادي اعالم مي كردند كه 
به زودي اين سياست دولت شكست خورده و نرخ ارز 

به صورت ناگهاني صعود خواهد كرد. 
آن گونه كه پيش بيني مي شد نرخ ٤٢٠٠ توماني 
ب��راي دالر ثاب��ت نماند و گرچه دول��ت اعالم كرده 
بود كه با كس��اني  كه قيمت ه��اي ديگر را براي دالر 
ارائه كنند، برخورد خواهد ش��د ول��ي به زودي دالر 
در بازارهاي غير رسمي به نرخ هاي متفاوتي معامله 
شد. به اين ترتيب نه بازار دالالن بسته شد و نه اين 
سياست توانست وضعيت ارز را عادي كند. شايد تنها 
تفاوت وضعيت بعد اعالم دالر تك نرخي اين بود كه 
دالالن از ميدان فردوسي و حوالي خيابان هاي اصلي 
به كوچه ها رفتند. به نظر بس��ياري از كارشناس��ان 
اين سياس��ت در حالي نتوانس��ت در بازار ارز ثبات 
ايج��اد كند كه فضايي را هم به س��ود رانت خواران و 
وارد كنن��دگان تمام ايجاد كرد. كارشناس��ان در اين 
باره هش��دار داده اند كه برنده اصلي وضعيت كنوني 
رانت خواران و واردات كنندگان هستند. آنها كه با ارز 
ارزان كاالي خ��ود را وارد مي كنند ولي آن را در بازار 

به قيمت ارز گران مي فروشند. 
در اي��ن راس��تا آلب��رت بغزي��ان در گفت وگو با 
»تعادل« گفته اس��ت: كساني  كه از وضعيت كنوني 

راضي هس��تند، واردكنندگان هستند. واردكنندگان 
خودرو و ديگران امروز بهترين دوران درآمدي خود را 
سپري مي كنند و بازندگان نيز بخش اصلي جامعه يي 

هستند كه به اميد بهبود اوضاع نظاره گر شده اند. 
س��خناني ك��ه برخي نماين��دگان مجل��س نيز 
آن را تايي��د مي كنند. در همي��ن رابطه محمدرضا 
پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس در 
گفت وگويي در صدا و س��يما گفته است: طبق آمار 
س��ازمان گمركات كش��ور بيش از ٢٧ميليارد دالر 
تقاضا براي واردات كاال به  ثبت رسيده به  نحوي كه 
ن��رخ ٤هزار و ٢٠٠تومان براي هر دالر امريكا تبديل 
به مزيتي براي واردات بيش��تر شده و اين روند اصال 
منطقي نيس��ت. معموال با كاهش ارزش پول كشور 
باي��د تاثيري بر صادرات كش��ور ش��كل گي��رد، اما  
صادرات ايران كاهش و واردات افزايش يافته است. 

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفته است: شركت هاي پتروشيمي كه خوراكشان را با 
نرخ دولتي تهيه مي كنند، در حال حاضر به  روش هاي 
مختل��ف اق��دام به دور زدن س��امانه نيم��ا مي كنند، 
گزارش موثق داريم كه يك پتروش��يمي گفته است؛ 
»م��ن ارزم را تحويل مي دهم اما روش محاس��به ارز و 
مابه التفاوت ها را خودم انجام مي دهم.« حتي برخي هم 
مي گويند: »به  جاي واردات ارز، كاال وارد مي كنيم.« در 
حال حاضر بخشي از مشكل بازار اينجاست كه واردات 
با نرخ دالر آزاد انجام مي شود و صادرات با دالر ٤هزار و 
٢٠٠تومان، اين روند اصال منطقي نيست. پورابراهيمي 
با انتقاد از سياس��ت تك نرخي كردن ارز  اضافه كرده 
است: دولت مطرح كرده بود كه دالري با نرخ 3هزار و 
٨٠٠تومان ب��راي اقالم دارويي، ٤هزار و ٢٠٠تومان را 
براي كاالهاي اساس��ي اختصاص مي دهد  و نرخ سوم 
ه��م در كوچه و خيابان بماند، اما حقيقتا س��ه نرخي 
كردن ارز به  صالح نيس��ت. در ح��ال حاضر ارز لنگر 
اصلي اقتصاد كشور اس��ت و بازارهاي گوناگون كشور 
دس��تخوش نوس��انات آن قرار مي گيرد. اگر مديريتي 
نس��بت به بازار ارز  شكل نگيرد شرايط از اينكه هست 
بدتر مي ش��ود و گويا دولت ه��م اين بخش را به حال 
خود رها كرده اس��ت، امروز در كش��ور ما دليل و علل 
و فرم��ول و مولفه يي براي محاس��به نرخ ارز با چنين 
قيمت هاي��ي وجود ندارد مگر اينكه ب��ازار ارز متاثر از 
مكانيسم عرضه و تقاضا و هيجانات ناشي از دالل بازي 

ش��ود. به نظر مي رسد، رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس خواهان تغيير در سياست هاي دولت است. با 
اي��ن همه او از دادن طرح و برنامه يي كه بتواند اوضاع 
را تغيير دهد، خودداري كرده هر چند به گفته برخي 
كارشناس��ان نمايندگان منتقد مجل��س بايد بتوانند 
فعاالنه تر برخورد كرده و براي رو به راه شدن وضعيت 

اقتصادي كشور راهكار ارائه دهند. 

 كارشناسان چه مي گويند؟
كارشناس��ان اقتصادي از ابتداي امسال به وجود 
آمدن نوسانات ارزي را پيش بيني مي كردند. به همين 
دليل بسياري به دولت هشدار مي دادند كه فشردن 
فنر ارز راه حل درس��تي نيس��ت و در آينده منجر به 
پرش آن و بروز نتايج ناخوش��ايندي خواهد شد. در 
همين زمين��ه آلبرت بغزيان، اقتص��اددان و مدرس 
دانش��گاه گفته اس��ت: »رويه يي كه دولت در پيش 
گرفت به گونه يي بود كه از آغاز سال قابل پيش بيني 
ب��ود كه بازارها را به هم بريزند. دولت تمام هم و غم 
خود را بر اين گذاشت كه بگويد وضعيت تحت كنترل 
است و مي تواند ارز كافي را تامين كند. همين مساله 
به اميدواري ها دامن زد. اين در حالي است كه پيش 
از اين و قبل از امضاي برجام نيز قوه مجريه مي گفت 
همه مش��كالت ب��ه زودي حل مي ش��وند. آن زمان 
مسووالن دولتي اعم از وزارت اقتصاد و بانك مركزي 
فقط اميدواري دادند و منفعالنه برخورد كردند. حاال 
كه مردم به خيابان ها آمدند همه به تكاپو افتادند كه 
بايد كاري كرد. گويا تا مردم اعتراض نكنند مسووالن 
متوجه وخامت اوضاع نمي شوند. با بلند شدن صداي 
مردم بود كه انواع ستادها تشكيل شد ولي همچنان 
سياس��ت قبلي حاكم است و مي گويند مردم نگران 
نباشند، نمي گذاريم قيمت كاالهاي اساسي افزايش 
يابد. به هر روي عملكرد دولت نشان مي دهد كه اصال 
روزهاي اينچنيني را پيش بيني نكرده بود و حاال هم 
به نظر مي رسد با توجه به تكرار جمله نگران نباشيد، 

اوضاع باز هم بهبود نيابد.«
به هر حال اكنون وضعيتي است كه افراد جامعه 
چشم به دهان مس��ووالن دارند و منتظرند، ببينند 
كه مسووالن اقتصادي چه برنامه و افقي براي بهبود 
اوض��اع دارند؟ اين در حالي اس��ت كه روز گذش��ته 
محمدمه��دي بهكيش اقتص��اددان به نقل از رييس 

بانك مرك��زي جمله يي نقل كرد ك��ه واكنش هاي 
بسياري را برانگيخت. بهكيش اظهار كرد كه وقتي از 
رييس كل بانك مركزي پرسيده است چه برنامه يي 
براي بهبود اوضاع دارد،  وي پاس��خ گفته »نمي دانم 

بايد چه كار كنم؟«
بغزيان در اين زمينه چنين اظهارنظر كرده است: 
 »اكن��ون فاصله زي��ادي ميان قيمت ارز رس��مي و 
غير رس��مي به وجود آمده و مردم هم متوجه شدند 
متولي��ان امر برنامه واقعا ج��دي براي كنترل اوضاع 
ندارند. قيمت ها به  شدت باال رفته و حاال رييس كل 
بانك مركزي مي گوي��د نمي دانم بايد چه كنم؟ اين 
مس��ائل در حالي اس��ت كه هنوز تحريم هاي امريكا 
عليه ايران اعمال نشده ولي وضعيت اقتصاد ملتهب 
اس��ت.« وي در رابطه با اينك��ه دولت براي مقابله با 
افزايش قيمت ها چه مي توانست بكند، گفت: »دولت 
مي توانس��ت با كنترل و هدايت درس��ت نقدينگي و 
جلوگي��ري از واردات بي رويه و همچنين نپرداختن 
ارز ارزان ب��راي واردات كاالهايي چون خودرو، تورم 
را كنترل كند. كم كاري دولت س��بب شد تا ناگهان 
قيمت  برخي كاالها تا حدود 5٠درصد افزايش يابد. 
متاس��فانه در كشور مسوول زياد است اما در شرايط 
خطي��ر مانند امروز كمتر كس��ي خود را پاس��خگو 
مي داند. مقصر اصلي اين وضعيت قبل از هر نهادي، 
بانك مركزي اس��ت كه به عنوان سخنگوي پولي و 
ارزي كش��ور نظاره گر باقي ماند. ع��الوه بر اين نهاد 
متولي پول به شكلي غير مسووالنه اجازه افزايش نرخ 
نقدينگي تا بيش از هزار و 5٠٠ هزار ميليارد تومان 
را داد. به نظر من آنها هنوز متوجه اوضاع نيستند و 

همين بي توجهي محرك اصلي اعتراض مردم است.«
او در پاس��خ به سوالي در رابطه تاثيرات تحريم 
امريكا بر اقتصاد ايران گفت: »به نظر اوضاع ممكن 
است س��خت تر هم بش��ود. هنوز اتفاق خاصي رخ 
نداده و تنها تبعات روان��ي تهديد اياالت متحده و 
افزايش قيمت ارز، وضعيت اقتصادي كشور را بغرنج 
كرده است. اگر امريكا به ناگهان تحريم هاي خود را 
اع��الم مي كرد وضعيت بهتر بود، چ��را كه آثار آن 
يك بار خود را نش��ان مي دادند ام��ا به نظر من در 
شرايط فعلي چنانچه تحريم هاي امريكا نيز اعمال 
شود، از آبان ماه دوباره نوسانات اقتصادي به شكلي 
فزاينده رش��د مي يابند. در نتيجه سال سختي در 
پيش است و كاش مسووالن اقتصادي كشور انفعال 

را كنار بگذارند.«
بغزي��ان در رابط��ه ب��ا كارهايي كه دول��ت بايد 
هرچ��ه زودتر انج��ام دهد، گفت: » ب��ه هيچ عنوان 
نباي��د ارز ٤هزار و ٢٠٠ تومان��ي را به رانت خواران و 
واردكنندگان كاالهاي غير اساس��ي داد. نبايد اجازه 
داد آنها با هر قيمتي كه مي خواهند ارز را در اختيار 
مردم قرار دهند و بازار اينچنين افسارگسيخته توسط 
اشخاص نامعلوم و از پشت هدايت شود. بانك ها بايد 
ب��ه رويه كنوني خود پايان دهند. آنها تا پيش از اين 
بنگاهداري كردند و وارد بازار مس��كن ش��دند، آنها 
موجب افزايش قيمت مسكن در ايران شدند و حاال 
كه اوضاع در اين بخش كساد شده وارد واسطه گري 
ارز ش��دند. باي��د بانك ها را به س��مت وظايف اصلي 
رهنمون كرد و به اين ترتيب شرايط را به گونه يي به 

سمت ثبات پيش برد. 

يك كارشناس اقتصادي وضعيت خروج سرمايه را در شرايط التهابات ارزي بررسي كرد

خطر دالري شدن اقتصاد
گروه اقتصادكالن| هادي سلگي|

محمدتقي فياضي اقتصاددان در گفت وگو با 
»تعادل« درباره وضعيت بازار ارز هشدار مي دهد 
كه اين وضعيت مي تواند به دالري شدن اقتصاد 
بينجام��د. به گفته وي اي��ن وضعيت زماني رخ 
مي ده��د ك��ه پول ملي كش��وري ب��ه اندازه يي 
بي ارزش ش��ود كه پس از مدت��ي مردم رغبتي 

براي استفاده از آن نداشتند. 

  30ميليارد دالر خروج سرمايه سال 96
به گ��زارش »تعادل« خروج يا فرار س��رمايه 
از درون مرزه��ا ي��ك اقتص��اد به عن��وان يك 
عامل اصل��ي ايجاد در بح��ران در روند توليد و 
انباشت س��رمايه ياد مي شود. س��رمايه هرچند 
به ش��كل غيرمنقول آن مانند زمين، ساختمان 
و كارخان��ه ام��كان تح��رك و خروج ن��دارد اما 
مي توان��د در داخل تبديل به طال يا ارز ش��ود و 
ب��ه خارج منتقل ش��ود. در اين مواق��ع با اينكه 
س��رمايه هاي ثابت برجاي خود باقي مي ماند اما 
بدون نيرويي كه از طريق سرمايه مالي آنها را به 
حركت بيندازد، تنها به ساختمان هايي متروكه 

و بي جنبش تبديل مي شود. 
 آخرين آمارها از وضعيت خروج س��رمايه در 
كشور نش��ان مي دهد كه در سال ٩6 به ميزان 
٢٧ ميليارد دالر ارز از كش��ور خارج شده است. 
اين رقم به تازگي از س��وي صندوق بين المللي 
پول اعالم ش��د و بعد از س��وي برخي مسووالن 
داخل��ي هم مورد تاييد و حت��ي آن را به ميزان 
3٠ميليارد دالر برآورد كرده اند؛ رقمي كه با نرخ 
دالر ٨ هزار و ٢٠٠ توماني )نرخ روز( ٢٤6 هزار 

ميليارد تومان مي شود. 

  خروج سرمايه چه زماني رخ مي دهد؟
خروج سرمايه زماني اتفاق مي افتد كه فعاالن 
اقتصادي، ارز ناش��ي از فعالي��ت تجاري خود را 
به كش��ور وارد نكرده باشند، به عنوان مثال اگر 
بعد از صادرات، صادر كننده ارز حاصل از فروش 
محصول خود را در داخل كشور به ريال تبديل 

نكرده باشد، اين فرآيند شكل مي گيرد. 
بر اين اس��اس برخي كارشناس��ان معتقدند؛ 
س��ال ٩6 ركورد خروج سرمايه از ايران شكسته 
شده اس��ت، عددي كه محمدرضا پورابراهيمي 
اعالم كرد يعني 3٠ ميليارد دالر، رقمي بود كه 

تاكنون سابقه نداشته است. 
در اي��ران حادترين س��ال به  لح��اظ بحران 
خروج س��رمايه س��ال ١3٨٩ به  وقوع پيوس��ته 
كه در آن برهه حس��اب س��رمايه كشور منفي 
٢5ميليارد دالر بوده اس��ت. بر اساس محاسبه 
صندوق بين المللي پول ركورد خروج س��رمايه 

سال ٨٩ در سال ٩6 شكسته شده است. 
آماره��اي صندوق بين الملل��ي پول در حالي 
منتش��ر شده اس��ت كه بانك مركزي به عنوان 
نهاد رس��مي اعالم آمارهاي مربوط به حس��اب 
سرمايه هنوز گزارشي از سال ٩6 منتشر نكرده 

اس��ت. آماره��اي بانك مركزي تنه��ا مربوط به 
٩ ماهه اول س��ال ٩6 اس��ت كه در آن نش��ان 
مي دهد، ميزان خالص حساب سرمايه به منفي 

١٤ ميليارد دالر رسيده است. 
در آمارهاي بين المللي حس��اب سرمايه يكي 
از اركان تراز پرداخت محس��وب مي شود. وجود 
مازاد در حساب دارايي به معناي جريان داشتن 
سرمايه درون كشور است، اما برخالف آن، وجود 
مازاد در حساب جاري، مي تواند به معناي قرض 
گرفتن دولت از موسس��ات و كشورهاي ديگر يا 
فروختن دارايي ها به جاي درآمد باشد. هر گونه 
كسري در حساب دارايي يا مي تواند به علت در 
جريان بودن س��رمايه به س��وي خارج از كشور 
باش��د يا مي تواند به معناي افزايش ادعاي يك 
ملت روي دارايي هاي خارجي باش��د. حس��اب 
س��رمايه را به ط��ور خالصه مي ت��وان تغييرات 
در مالكي��ت خارجيان ب��ر دارايي هاي داخلي و 
تغييرات مالكيت مردم كش��ور ب��ر دارايي هاي 

خارجي تعبير كرد. 
همچني��ن آماره��اي بان��ك مركزي نش��ان 
مي دهد كه ميزان تغيير در ذخاير بين المللي نيز 
در پاييز س��ال قبل منفي ٨,3ميليارد دالر بوده 
است. اين آمار حاكي از آن است كه در ٩ ماهه 
نخست سال، جريان خروج سرمايه ارزي نسبت 
به ورود س��رمايه ارزي بيش��تر فعال بوده است. 
البته اين رقم نس��بت به ٩ ماهه نخس��ت سال 
قبل از آن تغيير قابل توجهي نداش��ته و خالص 
حساب سرمايه در آن زمان نيز منفي بوده است.  
آمارها نشان مي دهد خالص حساب سرمايه در 

س��ال ١3٩٢ در س��طح منفي ٩,3ميليارد دالر 
قرار داشت، اين روند با افزايش درآمدهاي نفتي 
و بهب��ود قيمت ارز تغيير كرد. در س��ال ١3٩3 
خالص حساب سرمايه به حدود نيم ميليارد دالر 
رسيد و در سال ١3٩٤ اين رقم ٢,3ميليارد دالر 

گزارش شده است. 
با اين حال برخي عوامل باعث ش��د اين نرخ 
در س��ال ١3٩5 و ٩ ماهه نخست سال ١3٩6، 
رون��د نزولي داش��ته باش��د. اگر چ��ه نمي توان 
عنوان كرد كه دقيقا منفي شدن خالص حساب 
سرمايه معادل با خروج همين مقدار ارز از كشور 
است، اما ش��واهد حكايت از شدت يافتن مسير 
خروج س��رمايه ارزي نسبت به جريان ورود آن 
دارد. در اي��ن زمينه كارشناس��ان معتقدند تنها 
با رقم حس��اب سرمايه نمي توان عنوان كرد كه 
خروج س��رمايه از كشور رخ داده است، زيرا اين 
 ام��كان وجود دارد كه تقاضا ب��راي منابع ارزي 
در هن��گام پايين نگهداش��تن قيم��ت دالر در 
كشور وجود داشته باشد اما اين منابع به اقتصاد 

بازنگشته باشد. 

  عوامل خروج سرمايه
در اي��ن گزارش ب��ه اين مس��اله مي پردازيم 
كه علت هاي اصل��ي اين وضعيت چه بوده و در 

نهايت چه تاثيري بر اقتصاد خواهد داشت. 
اقتصادي  كارش��ناس  فياض��ي  محمدتق��ي 
معتقد اس��ت كه قبل از اينكه به عامالن خروج 
سرمايه بپردازيم بايد به داليل افزايش قيمت ارز 
پرداخت، چراكه اين دو موضوع ارتباط متقابلي 

ب��ا يكديگر دارن��د. به گفته فياضي يك س��ري 
مجموعه عوامل مانند ماليات ١٠ درصدي روي 
فعاليت صرافي هاي امارات و انسداد صرافي ها از 
س��وي بانك مركزي باعث تشديد التهاباتي شد 

كه در بازار ارز به وجود آمد. 
وي افزود: از ط��رف ديگر اقدامات امريكا در 
خروج از برجام هم تاثيرات رواني بس��ياري در 

اين موضوع داشته است. 
به گفت��ه وي ش��ركت هاي خصولتي هم ارز 
خ��ود را در داخ��ل كش��ور عرض��ه نمي كنند و 
ت��الش مي كنند ارز خود را در خارج از كش��ور 
نگهداري كنند. فياضي معتقد اس��ت كه با اين 
حال بح��ث عمده تالطمات ن��رخ ارز به خروج 
سرمايه برمي گردد. افرادي بسياري وجود دارند 
كه س��رمايه ثابت خود را تبديل به ارز مي كنند 
و به خارج كشور منتقل مي كنند. بالطبع وقتي 
اين اتف��اق مي افتد تقاضا و قيم��ت ارز هم باال 
مي رود و از طرفي عرضه هم با محدوديت مواجه 
مي ش��ود. به بيان ديگر هر قدر ترس و احساس 
عدم امنيت بيشتر شود همزمان خروج سرمايه 

هم بيشتر مي شود. 
موضوع بعدي سياست هاي دولت است كه از 
منطق مناسبي برخوردار نبود. بستن صرافي ها 
و تعيين نرخ ٤ هزار و ٢٠٠ توماني در وضعيتي 
كه نرخ تعادل��ي باالتر اس��ت از نمونه هاي اين 

سياست هاي غيرمنطقي بوده است. 
وي در ادام��ه اضاف��ه كرد: قب��ل از اينكه به 
خ��روج س��رمايه و التهاب��ات ارزي توجه كنيم 
باي��د به عوامل آن نگاه كنيم. تا وقتي كه خروج 

س��رمايه و بي ثباتي وجود داش��ته باشد، عرضه 
كمتر از تقاضا خواهد بود و فشار روي پول ملي 

بسيار زياد خواهد شد. 

  كارگزاران خروج سرمايه
اما ب��ا اين حال برخي اقتصاددانان ديدگاهي 
ساختاري و ريشه يي تر در توضيح خروج سرمايه 
پرورانده ان��د. يكي از اي��ن ديدگاه ها كه از منظر 
اقتصاد سياس��ي ابراز مي ش��ود از سوي محمد 
مالجو است. وي معتقد است كه خروج سرمايه 
در كش��ور يك ضرورت س��اختاري دارد و اين 
ساختار همواره اجازه انباشت سرمايه در كشور 

را نداده است. 
وي در اي��ن خصوص به دو مج��راي خروج 
س��رمايه از س��وي بخ��ش دولت��ي و خصوصي 
اش��اره كرده اس��ت. »اين رابط��ه نابرابر قدرت 
را ني��ز باي��د در آينه رفتار بخ��ش خصوصي و 
عملك��رد بخ��ش دولتي به  تفكي��ك از يكديگر 
بررس��ي كني��م. در بخش خصوص��ي مي بينيم 
ك��ه كارگ��زاران اقتصادي بيش از پي��ش در پي 
انتقال سرمايه خويش به بيرون از مرزهاي ملي 
هس��تند، آن هم به علل گوناگوني چون فضاي 
نامس��اعد كسب وكار در داخل كشور، چشم انداز 
نامساعد ثبات سياس��ي در آينده ميان مدت در 
كش��وري تاريخي بي ثبات به  لحاظ سياس��ي و 
در منطقه يي واجد ش��ديدترين عدم تعادل هاي 
سياسي، ش��كاف پرناشدني ميان جنوب جهاني 
و ش��مال جهاني و غيره. سهم نامتناسبي از اين 
كارگ��زاران در واقع مديران ارش��د و رده مياني 
تكنوكراسي حكومتي هستند كه جاپاي پررنگي 
در بخ��ش خصوصي دارند و ن��ه ضرورتا و صرفا 
براي كسب سودآوري بيش��تر بلكه براي خريد 
امني��ت اقتص��ادي و سياس��ي براي خودش��ان 
و نس��ل بعدي خودش��ان اس��ت ك��ه در نقش 
ش��هروندان دوتابعيت��ي به عامل فرار س��رمايه 
تبديل مي ش��وند. در بخش دولتي نيز مي بينيم 
كه خريداري قدرت سياس��ي و نظامي در پهنه 
بين المللي براي تحكيم خط مشي هاي دفاعي و 
تهاجمي مطابق با نوع ديپلماسي خارجي نظام 
سياسي مستقر عمال در گرو هدايت منابع مالي 
گسترده به جيب فروشندگان الزمه هاي چنين 
امنيتي در خارج از مرزهاي ملي اس��ت. همين 
نوع روابط نابرابر قدرت در بخش هاي خصوصي 
و دولتي است كه بحران كمبود انباشت سرمايه 

در اقتصاد ملي را رقم زده است.«
او تاثي��ر اصلي اين خروج س��رمايه را عدم 
 ش��كل گيري تولي��د ارزش عن��وان مي كن��د.

» بنابراي��ن گ��ره تولي��د در اقتصاد اي��ران باز 
نمي ش��ود و با فش��ار بيش��تر بر نيروي كار نه 
 فقط امكان سرمايه گذاري هاي جديد در بخش 
دولتي و خصوصي فراهم نخواهد ش��د بلكه به  
دليل فشار بر نيروي كار، عمال فلج شدگي يكي 
از مهم تري��ن عوامل تولي��د در اقتصاد ايران را 

شاهد خواهيم بود.«
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 مهار »دالر ساالري«
با پيمان هاي پولي

رسول خوانساري| كارشناس بانك|
با توج��ه به ظرفيت هاي موج��ود در پيمان هاي 
پول��ي ك��ه در تجربيات كش��ورهاي مختلفي نظير 
چين و روس��يه آشكار شده، مي توان از اين پيمان ها 
به عنوان راهكاري براي كاهش وابس��تگي به دالر و 

مديريت نوسان هاي ارزي استفاده كرد. 
 پيمان پولي توافقي اس��ت كه كش��ورها براي 
تس��هيل تجارت و برداش��تن موانع انتقال ارز بين 
خود امضا مي كنند تا به  جاي اس��تفاده از ارزهاي 
ديگري همچون دالر و يورو از پول ملي در صادرات 
و واردات خود استفاده كنند. اين پيمان ها ممكن 
است به صورت دوجانبه بين دو كشور يا به صورت 

چندجانبه بين چند كشور منعقد شوند. 
پيمان ه��اي پولي نخس��تين بار پ��س از بروز 
بح��ران مالي س��ال ۱۹۹۷ در كش��ورهاي جنوب 
شرقي آسيا به عنوان يكي از مفاد توافق »چيانگ 

ماي« مطرح شد. 
اين توافق از س��ال ۲۰۰۰ بين كش��ورهاي 
عضو آس��ه آن به عالوه چين، ژاپن و كره جنوبي 
به اجرا درآمد و اين كشورها تالش كردند تا از 
طري��ق پيمان هاي پولي، آثار پول هاي پرقدرت 
جهان��ي مانن��د دالر و ي��ورو را در اقتصاد خود 

كاهش دهند. 
كشورهاي مختلفي به سمت امضاي پيمان هاي 
پول��ي دو ي��ا چندجانبه حرك��ت كرده اند و هدف 
بيش��تر آنها نيز اين بوده اس��ت ك��ه نقش دالر را 
در مبادالت تجاري خود كمرنگ تر يا حذف كنند. 
 نخس��تين پيمان پولي دوجانبه در سال ۲۰۰۱ 
بين كشورهاي چين و تايلند به ارزش ۲ميليارد دالر 
منعقد شد. روند استفاده از پيمان هاي پولي به ويژه 
پس از بروز بحران مالي سال ۲۰۰۷ ميالدي، شتاب 
بيشتري يافته و تاكنون بيش از ۴۰ كشور دنيا حدود 

۶۰ پيمان پولي را بين خود منعقد كرده اند. 
در اين ميان كشور چين و پس از آن كشورهاي 
امريكا، ژاپن و اتحاديه اروپا بيشترين مشاركت را در 

پيمان هاي پولي داشته اند.
جال��ب آنجاس��ت كش��وري مانن��د چي��ن كه 
بزرگ ترين دارن��ده اوراق قرضه دالري و بزرگ ترين 
مقصد س��رمايه گذاري خارجي دالري در سال هاي 
طوالني بوده، ركورد بيشترين تعداد پيمان هاي پولي 
دوجانبه را در اختيار دارد و از اين طريق بخش��ي از 
مب��ادالت تجاري خود را بدون نياز ب��ه دالر يا يورو 
ساماندهي كرده اس��ت تا نفوذ اقتصادي خود را در 
دنيا افزايش دهد. آخرين پيمان تجاري اين كشور در 
ماه مه  ۲۰۱۸ با كشور نيجريه به ارزش ۲/5 ميليارد 

دالر امضا شده است. 
با وقوع بحران اوكراين در سال ۲۰۱۴ و ايجاد 
تنش ميان روس��يه و غرب، اين كشور در پاسخ به 
تحريم هاي امريكا، پيمان هاي پولي خود را توسعه 
داد و ق��راردادي ب��ه ارزش ۱5۰ ميلي��ارد ي��وان 
)مع��ادل حدود ۴۰۰ ميلي��ارد دالر( با چين امضا 
كرد. روس��يه در س��ال ۲۰۱۶ بيش از ۲۹ درصد 
مب��ادالت مربوط به تج��ارت كاال و خدمات خود 
را با اس��تفاده از ارزهاي مل��ي و بدون نياز به دالر 
امريكا س��اماندهي كرده و اين رقم در سال ۲۰۱۷ 
به ۳۴ درصد رس��يده است. همچنين كشور چين 
 عالوه بر روسيه، قراردادهاي ديگري با اتحاديه اروپا

)۳5۰ ميلي��ارد ي��وان(، كره جنوب��ي )۳۶۰ ميليارد 
يوان( و هنگ كنگ )۴۰۰ ميليارد يوان( منعقد كرد. 

دالر ظرفيت كاهش ۳ هزار 
توماني دارد

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس مطرح 
ك��رد كه اگر بازار ثانويه يي ب��راي تبديل ارز وارداتي 
حاصل از صادرات كاال ايجاد ش��ود، ن��رخ دالر آزاد 
۳ه��زار توم��ان كاهش مي ياب��د.  به گ��زارش ايبنا، 
غالمرض��ا تاجگردون در اس��توديو گفت وگوي ويژه 
خبري شبكه دوم سيما گفت: نبود بازار موازي براي 
معامالت ارزي س��بب ش��د كه بازار فعلي ارز چنين 
يكه تازي كند. با توجه به اينكه اتفاق تازه يي در بازار 
اقتصادي كشور صورت نگرفته و تحريم ها آغاز نشده، 
بان��ك مركزي در خصوص كنترل ب��ازار ارزي دچار 
خطاهايي شده اس��ت. وي با اشاره به اينكه كاهش 
ارزش پ��ول ملي به نفع صادرات اس��ت، ادامه داد: با 
كاهش ارزش پول ملي شاهد افزايش واردات هستيم 
و دول��ت براي مقابله با اين پدي��ده اقدام به ممنوع 
كردن برخي اقالم وارداتي كرده كه درس��ت يا غلط 
ب��ودن اين اقدام هنوز جاي بحث دارد. در اين رابطه 
اگ��ر بازار ثانويه يي براي تبديل ارز وارداتي حاصل از 
صادرات كاال ايجاد ش��ود بدون شك ۳۰۰۰تومان از 

قيمت ارز آزاد كاسته خواهد شد. 

فهرست ارز دولتي به 
واردكنندگان منتشر مي شود

ريي��س س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنن��دگان گف��ت: طي امروز يا فردا فهرس��ت 
كامل كاالهايي كه با ارز رسمي وارد كشور شده اند، 
اعالم مي ش��ود. س��يدمحمود نوابي با بيان اينكه به 
زودي فهرس��ت تمام كاالهايي كه ب��ا ارز ۳۸۰۰ يا 
۴۲۰۰توماني وارد كش��ور ش��ده اند، اعالم مي شود، 
گفت: به هم��ه واردكنندگان اع��الم كرده ايم كه با 
خوداظهاري و قيمت كاال را بر مبناي ضوابط عمومي 
قيمت گ��ذاري، قيمت گ��ذاري كنند و در س��امانه 
۱۲۴سازمان حمايت ما ليس��ت اين كاالها را اعالم 
مي كنيم.  رييس س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان اظهار داش��ت: از اين طرف هم از 
بانك مركزي خواسته ايم تا در كوتاه ترين زمان ليست 
كااله��اي وارداتي با ارز رس��مي را به ما اعالم كند و 
بانك مركزي هم قول داده تا رمز عبور را به ما بدهد 

و ما به صورت  آنالين به اين اطالعات دست يابيم.

يادداشت

اخبار

گزارش هاي جهانگيري و سيف از آخرين تصميمات ارزي كشور

ايجادبازارثانويهارزازهفتهآتي
افزايش نرخ سود بانكي در دستور كار دولت

 واردات گروه چهارم ممنوع شد
ب��ه گ��زارش »تعادل« در جلس��ه بررس��ي 
مس��ائل اقتصادي و ارزي كش��ور دولت كه روز 
يك شنبه به رياست اس��حاق جهانگيري برگزار 
شد، معاون اول رييس جمهور با اشاره به شرايط 
جديد كشور و تنگناها و محدوديت هاي موجود 
گف��ت: مديريت منابع ارزي كش��ور در وضعيت 
كنوني ضروري اس��ت و دولت در اين خصوص 

برنامه ريزي جدي انجام داده است. 
وي ضم��ن تاكيد بر اينكه در تخصيص ارز 
با نرخ رس��مي براي تامين كاالهاي حياتي و 
اساس��ي مورد ني��از مردم كمتري��ن اختاللي 
ايجاد نخواهد شد، اظهار كرد: مردم اطمينان 
داشته باشند حتي در بحراني ترين شرايط ارز 
به نرخ مصوب و رسمي و به ميزان كافي براي 
تامي��ن كاالهاي اساس��ي و حياتي اختصاص 

خواهد يافت. 
جهانگيري با اش��اره ب��ه گروه بندي و تعيين 
فهرس��ت كاالهاي مورد نياز كش��ور براس��اس 
گف��ت:  كااله��ا  گروه بن��دي  و  اولويت بن��دي 
دس��تگاه هاي دولت��ي و نظارت��ي در خص��وص 
قيمت گذاري، مي��زان واردات و نظارت بر نحوه 
تخصيص ارز و توزيع كاالهاي اساسي و حساس 
برنامه ري��زي دقيق و منظمي انج��ام داده اند و 
از مح��ل ارز حاص��ل از فروش نف��ت و ميعانات 
گازي و محصوالت پتروش��يمي و ساير صادرات 
غيرنفت��ي، ارز م��ورد ني��از كاالهاي اساس��ي و 

حياتي تامين خواهد شد. 
مع��اون اول رييس جمه��ور ب��ا بي��ان اينكه 
نخواهيم گذاش��ت كوچك ترين رانت و فس��اد 
در اين خصوص ايجاد ش��ود، افزود: در ش��رايط 
كنوني كش��ور با كس��اني كه بخواهند با ايجاد 
فساد به نظام اقتصادي كشور آسيب وارد كنند، 

محكم و بطور جدي برخورد خواهد شد. 
جهانگي��ري با بي��ان اينكه ايج��اد امنيت و 
آرامش اقتصادي خواس��ت مردم و همه فعاالن 
اقتص��ادي اس��ت؛ از وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت، بانك مركزي و گمرك خواس��ت تا با 
اطالع رس��اني كافي و به هن��گام در مورد نحوه 
تامين ارز و ترخيص كاال ش��فافيت الزم را براي 
ممانع��ت از ب��روز فس��اد و جلوگي��ري از طرح 
ادعاهاي خالف عليه اقدامات دولت درخصوص 

تامين ارز مورد نياز كشور به وجود آورند. 
معاون اول رييس جمهوري به شرايط جديد 
كشور و تنگناها و محدوديت هاي موجود اشاره 
ك��رد و گف��ت: مديريت منابع ارزي كش��ور در 
وضعي��ت كنوني ضروري اس��ت و دولت در اين 

خصوص برنامه ريزي جدي انجام داده است. 
اس��حاق جهانگيري ضمن تاكيد بر اينكه در 
تخصيص ارز با نرخ رسمي براي تامين كاالهاي 
حيات��ي و اساس��ي م��ورد نياز م��ردم كمترين 
اختالل��ي ايجاد نخواهد ش��د، اظهار كرد: مردم 
اطمينان داش��ته باش��ند حتي در بحراني ترين 
ش��رايط ارز به نرخ مصوب و رسمي و به ميزان 
كاف��ي ب��راي تامين كاالهاي اساس��ي و حياتي 

اختصاص خواهد يافت. 
مع��اون اول رييس جمه��وري ب��ا اش��اره به 
گروه بن��دي و تعيين فهرس��ت كااله��اي مورد 
نياز كشور براس��اس اولويت بندي كاالها گفت: 
دس��تگاه هاي دولت��ي و نظارت��ي درخص��وص 
قيمت گذاري، مي��زان واردات و نظارت بر نحوه 
تخصيص ارز و توزيع كاالهاي اساسي و حساس 

برنامه ريزي دقيق و منظمي انجام داده اند. 
وي اف��زود: از محل ارز حاصل از فروش نفت 
و ميعانات گازي و محصوالت پتروشيمي و ساير 
صادرات غيرنفتي، ارز مورد نياز كاالهاي اساسي 

و حياتي تامين خواهد شد. 
جهانگي��ري با بيان اينكه نخواهيم گذاش��ت 
كوچك ترين رانت و فساد در اين خصوص ايجاد 
شود، افزود: در ش��رايط كنوني كشور با كساني 
كه بخواهند با ايجاد فس��اد ب��ه نظام اقتصادي 

كشور آسيب وارد كنند، محكم و به طور جدي 
برخورد خواهد شد. 

وي ب��ا بيان اينكه ايج��اد امنيت و آرامش 
اقتص��ادي خواس��ت م��ردم و هم��ه فع��االن 
اقتص��ادي اس��ت، از وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت، بان��ك مركزي و گم��رك جمهوري 
اسالمي ايران خواست تا با اطالع رساني كافي 
و به هنگام در مورد نحوه تامين ارز و ترخيص 
كاال ش��فافيت الزم را ب��راي ممانع��ت از بروز 
فساد و جلوگيري از طرح ادعاهاي خالف عليه 
اقدامات دولت درخصوص تامين ارز مورد نياز 

كشور به وجود آورند. 
در اين جلس��ه كه وزي��ران صنعت، معدن و 
تجارت، بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي، 
امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و نفت، 
رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه، رييس بانك 
مرك��زي و معاون اقتص��ادي رييس جمهوري و 
رييس س��ازمان بورس و اوراق و بهادار كش��ور 
حضور داش��تند مصوب ش��د؛ به كاالهاي گروه 
اول كه شامل كاالهاي اساسي و حياتي مي شود 
حدود ۱۸ميليارد دالر، به كاالهاي گروه دوم كه 
شامل كاالهاي مصرفي و مواد و تجهيزات مورد 
نياز توليد اين كاالها ح��دود ۲۴ميليارد دالر و 
براي كاالهاي گروه س��وم 5.۶ ميليارد دالر ارز 
پيش بيني شده است كه توسط صادر كنندگاني 
كه ارز خود را با نرخ رقابتي و توافقي در بورس 

عرضه خواهند كرد، تامين خواهد شد. 
همچنين در اين جلس��ه مصوب شد؛ واردات 
كااله��اي گ��روه چهارم ك��ه نياز اصل��ي مردم 
نيست، ممنوع شود و اين گروه از كاالها حتي با 

نرخ غيررسمي امكان ورود نداشته باشند. 
همچني��ن در اين جلس��ه مقرر ش��د وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت،  بان��ك مركزي و 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در خص��وص 
س��از و كاره��اي اجرايي و الزم جه��ت ارائه ارز 
شركت هاي صادر كننده محصوالت غيرنفتي در 

بورس تصميمات الزم را اتخاذ كنند. 
همچنين وزارتخانه ه��اي صنعت، معدن و 
تجارت، بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي 
و جهاد كش��اورزي موظف ش��دند درخصوص 
نحوه تامي��ن ارز مورد نياز، مي��زان واردات و 
قيمت كاالهاي اساس��ي به ساز و كار واحدي 

دست يابد. 
براس��اس بخش��نامه جديد دولت هزينه هاي 
حم��ل و نقل بار به ص��ورت هواي��ي و دريايي 
و... براس��اس ارز تك نرخي )دولتي( محاس��به 
مي ش��ود. براين اس��اس س��ازمان ها كه وظيفه 
حم��ل و نقل را برعهده دارن��د خدمات خود را 
با نرخ دولتي محاس��به مي كنند و دستگاه هاي 
ناظ��ر بايد در اي��ن زمينه نظارت ه��اي الزم را 
داش��ته باش��ند. البته صادر كنندگان اجباري به 

ارائه ارز خود به نرخ ارز دولتي ندارند. 

 افزايش نرخ سود بانكي براي مهار ارز و سكه 
همچني��ن برخي گمانه زني هاي كارشناس��ان 
حكايت از تصميم دولت براي افزايش نرخ س��ود 
بانكي جهت مهار نقدينگي دارد و گفته مي شود 
ك��ه دولت در نظ��ر دارد براي ج��ذب نقدينگي 
به ص��ورت جدي وارد عمل ش��ده و ب��ا افزايش 
نرخ س��ود بانكي به جذب نقدينگي از بازار اقدام 
كند تا بتواند بخش��ي از التهاب بازار سكه و ارز و 

مسكن و خودرو را كاهش دهد. 
در اي��ن رابط��ه يك مقام مس��وول در دولت، 
از برنامه ري��زي دول��ت براي مديري��ت نقدينگي 
و ريال هاي ناش��ي از فروش ارزه��اي خريداري 
ش��ده توسط برخي افراد خبر داد و گفت: بر اين 
اساس افزايش نرخ سود نرخ بانكي براي مديريت 
ريال هاي ناش��ي از فروش اسكناس دالر در بازار 
غيررسمي در دستور كار دولت قرار گرفته است. 
احتمال دارد در جلس��ه سه ش��نبه شوراي 
پول و اعتبار اين موضوع مورد بررسي و تصويب 

ق��رار گيرد اما اكنون به عنوان يك گزينه جدي 
از س��وي دول��ت و مقامات ارش��د دولتي براي 
مديريت نقدينگي موجود در جامعه در دس��تور 

كار قرار دارد. 

 تعريف چهار گروه كااليي براي اختصاص ارز 
ولي اهلل سيف در پايان جلسه اقتصادي دولت 
كه به رياس��ت معاون اول رييس جمهور تشكيل 
شد، افزود: در اين جلسه چهار گروه كااليي براي 
اختص��اص ارز مورد نياز تعريف ش��د. گروه اول 
مربوط به كاالهاي حياتي و اساس��ي كشور است 
كه سابقه امر نشان مي دهد ۱۸ ميليارد دالر نياز 

ارزي دارد. 
وي گ��روه دوم را گ��روه كاالهاي ضروري 
ذكر ك��رد كه نياز به ۲۴ ميليارد دالر وارداتي 
دارد كه س��ال گذشته انجام ش��د، همچنين 
گروه س��وم كاالهاي عادي است كه حدود ۶ 
ميليارد دالر س��ابقه واردات سال گذشته اين 

كاالها بوده است. 
رييس كل بانك مركزي همچنين كاالهاي 
خودكف��ا را گروه چهارم ذكر كرد كه در داخل 
تولي��د مي ش��ود و ني��از ۳.۸ ميلي��ارد دالري 
داش��تند و نيازي ب��ه واردات آنه��ا از خارج از 

كشور نيست. 
وي گفت: با توجه به شرايطي كه در اقتصاد 
وج��ود دارد تامي��ن ارز براي اي��ن كاالها هيچ 
مش��كلي ن��دارد و با انضباط كام��ل، تخصيص 
پي��دا خواهد كرد. فكر مي كنم آنچه بيش��تر از 
خارج كش��ور به بازار القا مي ش��ود و انتظارات 
منفي ايجاد مي كند، با اي��ن تصميمات بتواند 
ب��ه ص��ورت خيلي روش��ن و ش��فاف از طريق 
فرايندهايي كه تعريف ش��ده اس��ت تامين ارز 

بشود و هيچ نگراني وجود نداشته باشد. 
ريي��س كل بانك مركزي گفت: تاكنون نتايج 
كار نشان مي دهد كه آن انضباطي كه مورد نظر 
ماست اين امكان را براي دولت به وجود مي آورد 
ك��ه بتواند با اش��راف كامل ب��ه تخصيص بهينه 
مناب��ع اق��دام كند و از محل منابع ارزي كش��ور 
توجه بش��ود كه كاالهاي مورد نياز وارد ش��ود و 
كاالهايي كه در داخل توليد مي شود منابع ارزي 

كشور براي وارد كردن آنها مصرف نشود. 

 بازار ثانويه ارز هفته آينده ايجاد مي شود
همچنين ولي اهلل س��يف در حاش��يه جلس��ه 
مش��ترك كميسيون صنايع و كميسيون حمايت 
از توليد مجل��س، گفت: جزييات اين بازار ثانويه 
تدوي��ن ش��ده و از مح��ل ۲۰درص��د ص��ادرات 
غيرنفتي ك��ه عمدتا از طري��ق بخش خصوصي 
انج��ام مي ش��ود ب��راي واردات برخ��ي كاالهاي 
غيراساس��ي و به صورت ن��رخ توافقي خواهد بود. 
ريي��س كل بانك مركزي از ايجاد بازار ثانويه ارز 

طي هفته آينده خبر داد. 
وي گف��ت: ايج��اد اي��ن بازار از ش��كل گيري 
برخي نرخ هاي نامش��خص كه ام��روز در كوچه 
پ��س كوچه ها ازطري��ق دالالن انجام مي ش��ود، 
جلوگي��ري مي كند. س��امانه يي در ح��ال ايجاد 
اس��ت تا در آن همه كاالهايي ك��ه براي واردات 
از ارز ۴۲۰۰ توماني اس��تفاده كرده اند، مشخص 
شود. با اجرايي ش��دن اين سامانه واردكنندگان 
اين كااله��ا نمي توانند آنها را با قيمت هاي باالتر 
بفروشند. با مشخص شدن اين كاالها اين امكان 
وجود دارد كه با هماهنگي دس��تگاه هاي نظارتي 
از جمل��ه تعزيرات و بازرس��ي از گرانفروش��ي ها 

جلوگيري شود. 

 نحوه دريافت ماليات از خريداران دالر
اق��دام ديگر براي كنترل ب��ازار ارز، افزايش 
ماليات خريد و فروش سكه و دالر و داللي در 
بازار ارز و س��كه و دالر و مسكن است. رييس 
كل س��ازمان امور مالياتي در اين زمينه اعالم 
ك��رد: هركس اقدام ب��ه خريد و فروش 5 هزار 
دالر يا باالتر نمايد مش��خصات او در س��امانه 

اطالعاتي جامع كشور ثبت مي شود. 
سيدكامل تقوي نژاد گفت: هر فرد حقيقي 
ايران��ي در داخ��ل و خارج از كش��ور بابت هر 
فعاليت��ي باي��د ماليات پرداخت كند. كس��اني 
ه��م كه اقدام ب��ه خريد و فروش س��كه و ارز 
نموده ان��د ت��ا خرداد م��اه آينده فرص��ت ارائه 
اظهارنام��ه مالياتي دارند و ب��ا در نظر گرفتن 
زمان يكس��اله يي كه اين ميان صرف مي شود، 
اخذ ماليات از اين نوع كاسب ها تاثير چنداني 
ب��ر بازار فعلي ندارد. هرك��س اقدام به خريد و 
فروش 5 هزار دالر يا باالتر نمايد مشخصات او 
در سامانه اطالعاتي جامع كشور ثبت مي شود. 
اگر اين افراد پرونده مالياتي داش��ته باشند به 
آنها رسيدگي مي شود و اگر هم نداشته باشند 
برايشان پرونده تشكيل خواهد شد و به نسبت 
نوع معامله و حقيقي و حقوقي بودن اشخاص 

مالياتشان محاسبه مي شود. 

 واكاوي ابعاد تنش ارزي در بهار ۹۷
در ارتباط با تحوالت بازار ارز و س��كه مش��اور 
وزي��ر راه و شهرس��ازي معتقد اس��ت بخش قابل  
مالحظه ي��ي از عوامل موثر بر رش��د ن��رخ ارز در 
هفته هاي اخير تصميم سياسي بعضي كشورها در 

محدود كردن حواله هاي ارزي ايران بوده است. 
هر چند بخ��ش قابل  مالحظه ي��ي از عوامل 
موث��ر بر رش��د قيم��ت ارز در هفته ه��اي اخير 
تصميم سياس��ي بعض��ي كش��ورها در محدود 
كردن حواله هاي ارزي ايران بوده، اما اراده  بانك 
مرك��زي و دولت بر مقابله با اين افزايش صرفا از 

مجراي متغيرهاي اقتصادي قرار گرفت. 
حس��ين عبده تبري��زي، كارش��ناس ب��ازار 
س��رمايه با بي��ان اين مطلب ب��ه ايبنا گفت: با 
توجه به جو رواني كه در بازار ايجاد شده بود، 
دخال��ت دولت در ب��ازار ارز و اعالم نرخ ۴هزار 
و ۲۰۰تومان��ي ب��راي دالر، ام��ري ضروري و 

اجتناب ناپذير بود. 
وي با بيان اينكه ن��رخ واقعي دالر در حال 
حاضر بيش  از ۴هزار و ۲۰۰تومان است، گفت: 
به نظر مي رس��د نرخ واقعي دالر در بازه ۴هزار 
و ۷۰۰ تا 5 هزار تومان باش��د. اين كارشناس 
اقتصادي در پاس��خ به اين س��وال كه چگونه 
مي توان آرامش را به بازار ارز بازگرداند؟ گفت: 
اين موضوع جزيي��ات فراواني دارد. عده يي بر 
اي��ن باورند كه اف��رادي در حال توطئه چيني 
هستند و مي خواهند با متشنج كردن بازار ارز، 
اعتماد عمومي را خدش��ه دار كنند. اين تئوري 
از نظر بنده مردود اس��ت و بايد براي پي بردن 
به دلي��ل اصلي بحران ارزي، نگاه وس��يع تري 

داشته باشيم. 
عب��ده تبري��زي ادامه داد: واضح اس��ت كه 
ما در جمهوري اس��المي ايران چارچوب هاي 
مش��خصي در سياست داخلي و خارجي داريم 
و بايد ضمن در نظر گرفتن اين چارچوب ها به 
تحليل وضعيت موجود و ارائه راهكار بپردازيم. 
نخس��تين موردي كه بايد ب��ه آن توجه كرد، 
رابطه قيمتي س��كه طال و دالر است. همانطور 
كه مي دانيد قيمت فعلي سكه با قيمت اعالمي 

دالر)۴ه��زار و ۲۰۰توم��ان( همخواني ندارد. 
كسي س��كه پس انداز مي كند، س��رمايه گذار 
اس��ت و نبايد او را خارج از سيستم اقتصادي 
ديد. بنابراين رابطه ميان قيمت س��كه و دالر 
بايد ي��ك رابطه منطقي باش��د. البته با وجود 
اينكه دول��ت از بازار آزادي ك��ه هم اكنون در 
ح��ال داد و س��تد دالر اس��ت به عن��وان بازار 
قاچ��اق ياد مي كند، اما به هر حال اين بازار را 

به نوعي پذيرفته است. 
عب��ده تبري��زي با اش��اره به دالي��ل ديگر 
افزايش نرخ ارز، گفت: فش��ارهاي بين المللي، 
رفتاره��اي ترامپ و بحران ه��اي منطقه اي، از 
ديگر داليل رش��د نرخ ارز در ايران است. وي 
در ادامه ضم��ن انتقاد از عدم مديريت صحيح 
بانك مرك��زي در حوزه بازار پول و س��رمايه، 
گفت: كاهش نرخ س��ود بانك��ي بدون در نظر 
گرفتن پيش��نهادهاي جايگزين، خروج پول از 
بانك ها و سرازير شدن نقدينگي به سمت بازار 
ارز، يكي ديگ��ر از عوامل موثر در افزايش نرخ 

ارز در ماه هاي اخير بوده است. 
مش��اور وزير راه و شهرس��ازي در پاسخ به 
اين س��وال كه چه راه��كاري را جهت عبور از 
اين بحران و بازگش��ت آرامش به بازار ارز ارائه 
مي دهيد، گفت: در پنج س��ال گذشته نرخ ارز 
۲5درصد افزايش يافته، در حالي كه كس��ري 
حس��اب قرمز نظام بانكي از ذخاير قانوني آن 
فرات��ر رفته، بدهي هاي دولت��ي به نظام بانكي 
۱۱۰ درصد افزاي��ش، حجم نقدينگي بيش از 
۲۰۰درصد افزايش و نرخ تورم انباش��ته  ريال 
حدود ۱۰۰درصد افزايش يافته اس��ت. حباب 
۲۰۰ه��زار توماني قيمت س��كه خ��ود بيانگر 
تقاضاه��اي س��فته بازانه براي ارز نيز هس��ت. 
اي��ن متغيرها را بازار مي بيند و مي داند كه ارز 

زيرقيمت است. 
عب��ده تبري��زي ادام��ه داد: اي��ن  جان��ب 
نش��انه هايي جدي مي بينم ك��ه ارز دوباره به 
وس��يله  پس انداز تبديل  شود. اگر اين نشانه ها 
بارزتر ش��ود و تقاضاي س��وداگري وسيع تري 
به ب��ازار بيايد، ذخاير بانك مركزي پاس��خگو 
ب��راي دفاع از ارز نيس��ت و ارز پ��رش خواهد 
ك��رد. بنابراي��ن، آثار مخرب خ��ود را خارج از 
كنترل دولت به جاي خواهد گذاش��ت؛ س��ود 
تغييرات تدريج��ي و زمانبر ارز نصيب صرافان 
و س��فته بازان خواهد شد؛ روند خروج سرمايه 
تش��ديد مي شود و مناس��بات و روابط كار نيز 
به لحاظ س��ودهاي آس��ان و بادآورده  خريد و 

فروش ارز، بيشتر آسيب خواهد ديد.
در همين حال به گ��زارش »تعادل«، در بازار 
طال به دنبال اعالم اون��س جهاني به ۱۲۶۹دالر، 
قيمت س��كه به م��رز ۲ ميليون توم��ان نزديك 
ش��ده و س��كه تمام طرح جديد به دو ميليون و 
۹55هزار تومان رس��يد و سكه تمام طرح قديم 
نيز ۲ ميليون و ۷5۰هزار تومان فروخته شد. نيم 
س��كه نيز يك ميليون و ۴۷۰ه��زار تومان و ربع 

سكه ۷۸5هزار تومان قيمت گذاري شده است. 
 هر گرم طالي ۱۸عيار ۲5۷هزار و ۸5۰تومان 
فروخته شد. قيمت هر مثقال طالي ۱۷عيار يك 
ميلي��ون و ۱۱۷هزار تومان و ه��ر مثقال طالي 
۱۸عيار را يك ميلي��ون و ۱۸۸هزار تومان اعالم 
كرد. بر اين اس��اس برخي كارشناسان معتقدند 
كه نرخ س��كه ي��ك گرمي كه ۴۳۰ه��زار تومان 
اعالم شده، نش��ان دهنده حباب حدود ۱۷۰هزار 

توماني در فروش اين نوع سكه است. 
اتحادي��ه  ريي��س  محمدول��ي،  ابراهي��م 
فروش��ندگان و توليدكنن��دگان ط��ال و جواهر 
درب��اره باال ب��ودن تقاضاي خريد س��كه اظهار 
كرد: تقاضاي خريد س��كه از سوي افراد خاص 
افزاي��ش يافته ك��ه اي��ن تقاضا ني��ز از طريق 
پيش فروش هاي��ي كه بانك مرك��زي اجرا كرد، 
تامين ش��د و چندان به كسبه مرتبط نيست و 
آنها كس��ب و كار معمول خود را دارند. درحال 
حاضر هر قطعه س��كه ح��دود ۳۹۰هزار تومان 
حباب دارد و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار 

دليل اصلي نوسانات قيمت سكه و طالست. 
ابراهيم محمدولي بيان كرد: انتظار اس��ت كه 
دول��ت با اتخاذ سياس��ت هاي اصول��ي در بخش 
عرضه و تقاض��ا و تزريق ارز به بازار آرامش را به 
بازار برگرداند. متاس��فانه خبراوراق پيش فروش 
س��كه نوس��انات بازار را تش��ديد كرد چراكه جو 
رواني را تحريك و به نوسانات دامن زد؛ بنابراين 
بهتر اس��ت كه س��كه هاي پيش فروش ش��ده به 
اوراق تبديل نشود و به مردم تحويل داده شود تا 

التهابات رواني ايجاد نكند. 
وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه التهابات ارزي تاثيري 
منفي بر قيمت سكه مي گذارد، گفت: دولت بايد 
تزريق ارز به بازار را در دستور كار خود قرار دهد 
و دولتمردان و اعضاي صنفي و رسانه ها دست به 
دس��ت هم دهند و چاره يي بينديش��ند تا از اين 
وضعيت خارج ش��ويم چراكه چنين وضعيتي به 

ضرر خريدار و فروشندگان است. 
در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي نرخ ۱۹ 
ارز ازجمله پون��د را افزايش، نرخ ۱۶ ارز همانند 
دالر و ي��ورو را كاه��ش و ن��رخ ۴ ارز را نيز ثابت 
اعالم كرد. نرخ هر دالر امريكا »دوش��نبه چهارم 
تي��ر ماه« با ۱۰ريال كاهش ۴۲هزار و 5۱۰ ريال 
قيمت خورد. همچنين نرخ هر پوند انگليس نيز 
ب��ا ۱۱ري��ال افزايش 5۶ ه��زار و ۳۷۱ريال و هر 
ي��ورو نيز با ۷ريال كاه��ش ۴۹هزار و 5۴۴ ريال 

ارزش گذاري شد.

جهانگيري: در تخصيص ارز با نرخ رسمي براي تامين كاالهاي حياتي و اساسي 
مورد نياز مردم كمترين اختاللي ايجاد نخواهد شد. مردم اطمينان داشته باشند حتي 

در بحراني ترين شرايط ارز به نرخ مصوب و رسمي و به ميزان كافي براي تامين 
كاالهاي اساسي و حياتي اختصاص خواهد يافت

                                                                                                      

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
بع�د از تصميم روز يك ش�نبه 
دول�ت مبني ب�ر آزاد ش�دن خريد 
مي�ان  ارز  توافق�ي  ف�روش  و 
واردكنن�دگان  و  صادركنن�دگان 
ك�ه چند درص�د از ارز صادراتي را 
مي توانن�د با نرخ خارج از س�امانه 
نيم�ا و به ص�ورت توافق�ي مبادله 
كنند، نرخ ارز در بازار غيررسمي تا 
حدودي كاهش يافته است و بر اين 
اس�اس برخ�ي خبرگزاري ها اعالم 
كرده اند كه به دنبال تصميم دولت، 
ن�رخ برخ�ي ارزه�اي غيررس�مي 
در روز دوش�نبه بي�ن ۷۰۰ ت�ا يك 
ه�زار توم�ان كاهش يافته اس�ت. 
براس�اس اعالم س�ازمان توس�عه 
تجارت به زودي فهرست كاالهايي 
ك�ه مي توانن�د از ن�رخ توافقي ارز 
اس�تفاده كنند، اعالم خواهد ش�د 
و اين موض�وع مي تواند تا حدودي 
روي نرخ ه�ا و عرض�ه و تقاض�اي 
و نرخ حاش�يه بازار و غيررس�مي 

اثرگذار باشد.
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5 بورس و فرابورس
 انتش�ار گ�زارش ۱۲ ماهه »ومعادن«: ش��ركت 
س��رمايه گذاري توس��عه مع��ادن و فل��زات اطالعات و 
صورت ه��اي مالي ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ اس��فند ماه 
۹۶ را حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل ۳۱ هزار 
ميليارد ريال )سرمايه ثبت نشده ۳ هزار و ۱۱۸ميليارد 
و ۳۸۹ ميليون ريال( منتشر كرد. بر اين اساس، شركت 
با انتش��ار اطالعات ۱۲ ماهه سال مالي ۹۶ معادل ۱۰ 
هزار و ۲۶۵ ميليارد و ۲۲۴ ميليون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۳۳۱ ريال سود به ازاي 
هر سهم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل ۱۳۱درصد افزايش داشت. همچنين، 
»ومعادن« در دوره ۱۲ ماهه سال مالي گذشته به ازاي 
هر س��هم ۱۴۳ ريال س��ود محقق كرده بود. براساس 
اين گزارش، به س��ود خالص دوره نيز س��ود انباش��ته 
ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ ۱۳ هزار و ۲۷ 
ميليارد و ۸۹۱ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 »ولغدر« از فسخ يك قرار داد خبر داد: شركت 
ليزينگ خودرو غدير در اطالعيه يي از فسخ قراردادهاي 
مهم اين مجموعه خبر داد. از همين رو، شركت قرارداد 
خود را با ش��ركت ايران خودرو ديزل فس��خ كرد. اين 
در حالي است كه، »ولغدر« در اين اطالعيه اعالم كرد 
قرار داد خريد ۱۵۳ دس��تگاه كاميون كمپرسي۲۶۲۴ 
LK از ش��ركت ايران خودرو ديزل در تاريخ ۳۰ خرداد 
ماه سال ۹۷ فسخ شده است. از سويي، »ولغدر« مبلغ 
اين قرارداد را ۴۱۷هزار و ۶۹۰ ميليون ريال اعالم كرد. 
همچنين، اين شركت در پايان اعالم كرده است مانده 
مطالبات اين ش��ركت مبلغ ۲۹۹ هزار و ۴۲۳ ميليون 
ريال است كه با توجه عدم تحويل خودروهاي مذكور و 

خاتمه مدت آن، مبلغ مذكور دريافت شده است. 
 تعديل مثبت »كگل« در سال 96: شركت معدني 
و صنعت��ي گل گه��ر اطالعات و صورت ه��اي مالي ۱۲ 
ماهه منتهي به ۲۹ اس��فند ماه ۹۶ را حسابرسي نشده 
و با س��رمايه معادل ۳۰ هزار ميليارد ريال منتشر كرد. 
همچنين، شركت در پايان سال مالي ۹۶ مبلغ ۲۰هزار 
و ۷۱۳ ميليارد و ۵۴۸ ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ ۶۹۰ ريال س��ود به ازاي هر 
سهم كنار گذاش��ت كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل ۱۰۵درصد افزايش داش��ت. افزون بر 
اين، »كگل« در س��ال مالي ۹۵ مبلغ ۳۳۶ريال سود به 
ازاي هر س��هم اختصاص داده بود. به سود خالص دوره 
نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ 
۲۲ هزار و ۶۴۵ ميليارد و ۸۷۳ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت هاي مالي »فوالژ«: شركت فوالد 
آلياژي اي��ران اطالعات و صورت ه��اي مالي ۱۲ ماهه 
منتهي به ۲۹ اس��فند ماه ۹۶ را حسابرس��ي نشده و با 
س��رمايه معادل چهار هزار و ۹۹۰ ميليارد ريال منتشر 
كرد. اين در حالي است كه، شركت در پايان سال مالي 
۹۶ مبلغ ۹۱۵ ميليارد و ۸۱۸ ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۱۸۴ ريال سود به ازاي 
هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل ۱۶درصد افزايش داش��ت. همچنين، 
»فوالژ« در سال مالي ۹۵ مبلغ ۱۵۸ريال سود به ازاي 
ه��ر اختصاص داده بود. افزون بر اين، به س��ود خالص 
دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت 
مبلغ ۹۸۸ ميليارد و ۳۳۲ ميليون ريال س��ود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 س�ود 45۲ ريالي »س�صفها«: ش��ركت سيمان 
اصفهان اطالعات و صورت هاي مالي ۱۲ ماهه منتهي به 
۲۹ اسفند ماه ۹۶ را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
۲۰۰ ميليارد ريال منتش��ر كرد. افزون بر اين، شركت 
سيمان اصفهان در پايان سال مالي ۹۶ مبلغ ۹۰ميليارد 
و ۳۰۴ ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ ۴۵۲ ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار 
گذاشت كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل ۲۰درصد افزايش داشت. همچنين، »سصفها« 
در سال مالي ۹۵ مبلغ ۳۷۷ ريال سود به ازاي هر سهم 
اختصاص داده بود. بر اين اس��اس، به سود خالص اين 
دوره نيز، سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت 
مبلغ ۲۳۴ ميليارد و ۷۷۹ميليون ريال س��ود انباش��ته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 تعديل مثبت ۳۳ درصدي پتروشيمي فناوران: 
ش��ركت پتروش��يمي فناوران درباره تغيي��ر با اهميت 
پيش بيني درآمد هر س��هم سال مالي منتهي به پايان 
اس��فند ۹۶ توضيح داد. همچنين، ش��ركت از تعديل 
مثبت ۳۳درصدي پيش بيني س��ود سال مالي منتهي 
به پايان اس��فند ۹۶ خبر داد. افزون بر اين، »ش��فن« 
اعالم كرده س��ود خالص پيش بيني شده قبلي ۴ هزار 
و ۲۶۹ميليارد و ۳۷۳ ميليون ريال بوده كه به ۵ هزار و 
۷۱۳ ميليارد و ۲۹۶ ميليون ريال افزايش يافته اس��ت. 
اين شركت علت تغيير با اهميت پيش بيني درآمد هر 
سهم را تاثير افزايش نرخ جهاني فروش متانول بر نرخ 
ف��روش متانول صادراتي و ني��ز افزايش نرخ تبديل ارز 

اعالم كرده است. 
 سود ۱88 ريالي سرمايه گذاري و توسعه صنايع 
سيمان: شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان 
اطالع��ات و صورت هاي مال��ي ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ 
اس��فند ماه ۹۶ را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
چه��ار هزار ميليارد ريال منتش��ر كرد. ع��الوه بر اين، 
ش��ركت در پايان س��ال مالي ۹۶ مبلغ ۷۵۳ ميليارد و 
۳۷۳ ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ ۱۸۸ ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار 
گذاشت كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل ۴۴درصد افزايش داش��ت. همچنين، »سيدكو« 
در سال مالي ۹۵ مبلغ ۱۳۱ ريال سود به ازاي هر سهم 

اختصاص داده بود.  
 افزاي�ش عملك�رد آهنگ�ري تراكتور س�ازي 
ايران: ش��ركت آهنگري تراكتور سازي ايران اطالعات 
و صورت هاي مالي ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ اس��فند ماه 
۹۶ را حسابرس��ي نشده و با س��رمايه يك هزار و ۴۶۱ 
ميلي��ارد و ۲۹۸ ميليون ريال منتش��ر كرد. همچنين، 
شركت آهنگري با انتشار عملكرد ۱۲ ماهه سال مالي 
گذش��ته خود اعالم كرد در س��ال مالي ۹۶ مبلغ ۲۹۵ 
ميليارد و ۱۵۵ ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ ۲۴۵ ريال سود به ازاي هر سهم 
كنار گذاشت كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل ۱۹۵ درصد افزايش داش��ت. »خاهن« در 
سال مالي ۹۵ مبلغ ۸۳ ريال سود به ازاي هر سهم خود 

اختصاص داده بود. 

رويخطشركتها

»تعادل« افزايش بيش از ۱8 هزار واحدي بازار سهام را طي 8 روز معامالتي بررسي مي كند

عبور از 19 كانال بورسي
گروه بورس| مسعود كريمي|

 روند افزايش��ي پرقدرت ش��اخص هاي بورس 
تهران از روز بيس��ت و سوم ماه گذشته كه نماگر 
ب��ازار س��هام با ش��روع داد و س��تد ها در رقم ۹۶ 
هزار و ۳۷۸ واحدي قرار داش��ت، اس��تارت خورد 
و تا روز دوش��نبه طي ۸ روز معامالتي، ش��اخص 
كل ب��ا رش��د ۱۸ ه��زار و ۷۹۶ واح��دي )معادل 
۱۹.۵درص��د افزايش( درنهايت با عب��ور از كانال 
۱۱۵۰۰۰ واح��دي آرام گرف��ت. اي��ن درحال��ي 
اس��ت كه س��اير بازار هاي مالي طي مدت مذكور 
بازده��ي كمتري را براي س��رمايه گذاران خود به 
ارمغ��ان آورده ان��د. در همين حال، ب��ا نگاهي به 
رون��د بازدهي صنايع بورس��ي در يك هفته اخير 
مشاهده مي شود كه از ۳۹ صنعت موجود در بازار 
سرمايه ۳۲ صنعت ازجمله استخراج زغال سنگ، 
اس��تخراج نفت و گاز، اس��تخراج كانه هاي فلزي 
و... ب��ا افزايش بازدهي رو به رو ش��دند و در نقطه 
مقابل ۴ صنعت ازجمله صنايع محصوالت چوبي، 
س��اخت محصوالت فلزي، انبوه سازي و امالك و 
خدمات فني مهندس��ي قرمزپوش شدند. بر اين 
اس��اس باتوجه به افزايش قيمت ها در بازار موازي 
س��هام ازجمله س��كه و دالر در كن��ار اعتراضات 
برخي اصناف در بازار  هاي داخلي طي ۲ روز اخير، 
مشاهده مي ش��ود كه حركت نقدينگي به سمت 
بازار سرمايه نسبت به گذشته با سرعت بيشتري 
در حال ش��كل گرفتن اس��ت و نوسان گيران هم 
نقش پررنگ ت��ري را در وزن دهي به طرف تقاضا 
در معامالت ب��ورس ايفا مي كنند. از طرفي، عبور 
 از ۱۹ كان��ال بورس��ي ط��ي ۸ روز كاري در عمر 
۵۰ س��اله بازار س��رمايه بي س��ابقه اس��ت و اين 
موضوع نشان از وجود هيجان در جريان معامالتي 
ب��ورس ته��ران دارد و بيانگر اين مهم اس��ت كه 
س��هامداران ت��ازه وارد تاالر شيش��ه يي تحت هر 
ش��رايطي مي خواهند اقدام به خريد سهام كنند. 
از همين رو، برخي كارشناسان بورسي رشد بيش 
از ۱۸۰۰۰واح��دي ش��اخص كل را كامال طبيعي 
قلم��داد مي كنند اما بر اين باورند كه چنين روند 
صعودي  بايد در ب��ازه زماني طوالني تري به وقوع 
مي پيوس��ت. به هر حال، س��هامداران تازه نفس 
ب��ورس اي��ن روز ها بيش��تر از س��اير معامله گران 

قديم��ي بازار در بزنگاه ريزش قيمتي س��هام قرار 
دارن��د چراك��ه بورس برخ��الف انتظ��ارات اغلب 
س��رمايه گذاران محلي براي كسب سود مقطعي و 
كوتاه مدت با قصد نوسان گيري نيست و افرادي كه 
بدون تحليل و به صورت مستقيم اقدام به ورود در 
بازار سهام مي كنند به طور قطع از بازندگان اصلي 
تاالر حافظ خواهند بود. از همين رو، صندوق هاي 
سرمايه گذاري تحت مجوز سازمان بورس مي تواند 
گزينه ي��ي مناس��ب در امر س��رمايه گذاري براي 
افرادي كه با بازار س��هام آشنايي ندارند، محسوب 

شود. 

 پرواز شاخص ها
ب��ر اين اس��اس و باتوج��ه به تح��والت اخير 
مش��اهده مي شود كه ش��اخص كل بورس اوراق 
بهادار تهران در معامالت روز گذش��ته با ۳ هزار 
و ۱۱۳ واحد افزايش )معادل ۲.۷۸درصد رش��د( 

توانست با عبور از ۳ كانال بورسي رقم ۱۱۵ هزار 
و ۱۷۴ واحدي را به خود اختصاص دهد. عالوه بر 
اين، شاخص هم وزن نيز روز گذشته ۱۹۵ واحد 
رشد كرد. همچنين شاخص هاي بازار اول و دوم 
ب��ه ترتيب دو هزار و ۲۹۶ و ۶ هزار و ۱۷۵ واحد 
صعودي ش��دند. اين در حالي اس��ت كه، در داد 
و ستدهاي روز دوشنبه بورس تهران متغيرهاي 
بورسي عالوه بر رشد دس��ته جمعي، ركورد هاي 
جدي��دي نيز ثبت كردن��د. همچنين در اين روز 
سرمايه گذاران بورسي بيش از ۳ ميليارد و ۱۴۲ 
ميليون برگه سهم، حق تقدم و دارايي هاي مالي 
را در بازار دس��ت به دست كردند كه ارزش اين 
مب��ادالت بالغ بر ۹ هزار و ۵۷۵ ميليارد ريال بود 
و در ۱۷۶ هزار نوبت معامالتي انجام ش��د. عالوه 
ب��ر اين، بررس��ي روند معامالت نش��ان مي دهد 
ارزش معامالت ديروز ركورد ۵۰ماهه گذش��ته را 
شكس��ت و به بيش��ترين رقم از اسفند سال ۹۲ 

رس��يد. افزون ب��ر اين، نمادهاي ف��والد مباركه، 
صناي��ع پتروش��يمي خليج ف��ارس، مل��ي مس، 
گل گهر، تاپيكو، پتروشيمي جم و گسترش نفت و 
گاز پارسيان روز دوشنبه با بيشترين تاثير مثبت 
بر ش��اخص، رشد بيش از س��ه هزار واحدي اين 
متغير را رقم زدند. اين درحالي است كه، صنايع 
فلزات اساس��ي، ش��يميايي و كانه فلزي ديروز با 
بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين 
صنايع بورس قرار گرفتند. براساس اين گزارش، 
صدرنش��يني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت در 
نماد ش��ركت هاي آلومينيوم اي��ران، باما، صنايع 
خ��اك چيني ايران، كارتن اي��ران، معادن منگنز 
ايران، توليد مواد اوليه داروپخش و قند ش��يرين 
خراس��ان ثبت شد. از س��ويي ديگر، شاخص كل 
فرابورس ايران هم با ۲۹ واحد افزايش توانس��ت 
براي نخستين بار رقم يك هزار و ۳۱۷ واحدي را 

در كارنامه كاري خود به ثبت برساند. 

 بازار  هاي جهاني در نوسان 
افزون بر اين، با نگاهي به وضعيت شاخص هاي 
بازاره��اي جهان��ي در نخس��تين روز كاري هفته 
مشاهده مي شود كه اغلب نماگر ها در مدار منفي 
به س��ر بردند. اين درحالي اس��ت ك��ه نگراني ها 
از تن��ش تج��اري ميان امري��كا و چين بيش��تر 
ش��ده و قيم��ت نف��ت تحت تاثير اي��ن مهم روند 
نزول��ي را در پيش گرفت. به گزارش س��نا، توافق 
توليدكنن��دگان ب��زرگ نفتي به افزايش س��قف 
ميزان توليدات پ��س از توافق اوپك، موجب افت 
 قيمت نفت در بازارهاي جهاني شد. عالوه بر اين، 
وال استريت در تازه ترين گزارش خود درخصوص 
تعرفه هاي اعمالي از س��وي امريكا نوشت، دونالد 
ترامپ تصميم دارد در اقدامي جديد شركت هاي 
چين��ي را از س��رمايه گذاري در ب��ازار تكنولوژي 
امريكا من��ع كن��د و از ص��ادرات تكنولوژي هاي 
غيرض��روري به چين نيز جلوگيري كرده اس��ت. 
بر اين اس��اس، اين تصميم موجب ش��د بازارهاي 
آس��يايي در معامالت با روند منفي همراه ش��وند 
و ش��اخص استاكس نيز با افت چشمگيري همراه 
ش��ود. همچنين، ش��اخص اس اند پي ۰.۶درصد 
افت كرد و ش��اخص آسيا پاسفيك نيز ۰.۹درصد 
منفي ش��د. از س��ويي، نيكي ژاپ��ن هم با كاهش 
۰.۸درصدي معام��الت را آغاز كرد. همچنين، در 
بازارهاي اروپايي، شاخص صنعت خودروسازي با 
افت ۱.۴درصدي همراه ش��د و شاخص  ام اس اي 
اروپ��ا كه مربوط به معامالت بازارهاي س��هام ۴۷ 
كش��ور مختلف در منطقه اروپاست هم با كاهش 
۰.۳درصدي رو به رو شد. در اين ميان، بيشترين 
ميزان افت مربوط به ش��اخص هاي بازار چين بود 
كه با افت ۱.۲درصدي در نخستين روز معامالتي 
همراه ش��د و هفته گذشته را با افت ۳.۷درصدي 
به پايان رس��اند. براس��اس اين گزارش، بازارهاي 
امريكا نيز، نخستين روز معامالتي هفته را در مدار 
نوساني به سر بردند. اين در حالي است كه، شاخص 
آتي داوجونز افت ۰.۱درصدي را به ثبت رساند و 
آتي نزدك با روند منفي ۰.۲درصدي را از آن خود 
كرد. همچنين، در بازار اروپا، شاخص كك فرانسه 
۰.۸درصد منفي شد. داكس آلمان نيز ۱.۲درصد 

كاهش داشت. 

نگاهي به تحوالت بازار
 ثبت س�فارش خريد سكه آتي آزاد شد: 
ثبت سفارش خريد سكه آتي در بورس كاال كه روز 
يك شنبه پس از نوس��ان هاي شديد بهاي سكه در 
بازار آتي و بازار نقد، لغو شده بود، از روز دوشنبه آزاد 
ش��د. به گزارش ايرنا، براساس اطالعيه بورس كاال، 
از روز گذش��ته اخذ موقعيت تعهدي خريد فزاينده 
در قرارداده��اي آتي س��كه طال براي فع��االن بازار، 
امكان پذير است و اطالعيه ممنوعيت ثبت سفارش 
خريد، لغو مي ش��ود؛ ب��ه اين ترتي��ب عالقه مندان 
قادر به ثبت س��فارش هاي خريد و فروش سكه در 
معامالت آتي بورس كاال هس��تند. باتوجه به نوسان 
شديد قيمت سكه در بازار آتي و بازار نقد كه تحت 
تاثير رش��د قيمت دالر رخ داده، بورس كاال با هدف 
كاستن از ش��دت رشد قيمت ها، محدوديت هايي را 
براي معامالت درنظر گرفته است. همچنين براساس 
اطالعيه ديگري كه چندي پيش صادر ش��د، بورس 
كاال براي محدود كردن نوسان قيمت ها در بازار آتي 
سكه، وجه تضمين اوليه قراردادهاي آتي سكه را ۲ 
ميليون و ۷۵۰هزار تومان افزايش داد. بر اين اساس، 
از دي��روز وجه تضمين اوليه قرارداد آتي س��كه طال 
باتوجه به افزايش قيمت تس��ويه روزانه قراردادهاي 
اين بازار، پنج ميليون و ۴۰۰ هزار تومان شد كه در 
مجموع )وجه تضمين اوليه + وجه تضمين اضافي( 
در مجم��وع به هف��ت ميليون و ۲۵۰ ه��زار تومان 

افزايش يافت. 
 ب�ازار پايه فرابورس ۲4۰ ش�ركتي ش�د: 
ش��ركت س��رمايه گذاري ملت به عنوان دويست و 
چهارمين نماد معامالتي در فهرس��ت نرخ هاي بازار 

پايه فرابورس درج ش��د. به گزارش تسنيم، شركت 
س��رمايه گذاري ملت )س��هامي عام( به استناد ماده 
۳۶ قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه و موافقت 
كميت��ه درج ش��ركت فرابورس ايران، در فهرس��ت 
نرخ ه��اي بازار پاي��ه فرابورس به عنوان دويس��ت و 
چهارمين نماد معامالتي درج ش��د. اين ش��ركت با 
نماد معامالتي»وملت«، در گروه سرمايه گذاري ها و 
زيرگروه ساير واسطه هاي مالي روي تابلوي فرابورس 
ايران رفته اس��ت. گفتني است س��رمايه گذاري در 
سهام، سهم الشركه، واحد سرمايه گذاري صندوق ها يا 
ساير اوراق بهادار داراي حق راي شركت ها، موسسات 
ي��ا صندوق ه��اي س��رمايه گذاري با هدف كس��ب 
انتفاع به طوري كه به تنهايي يا به همراه اش��خاص 
وابس��ته خود، كنترل ش��ركت، موسسه يا صندوق 
سرمايه گذاري سرمايه پذير را در اختيار نگرفته يا در 
آن نفوذ قابل مالحظه نيابد، سرمايه گذاري در ساير 
اوراق بهادار كه به طور معمول داراي حق راي نيست 
و تواناي��ي انتخاب مدير يا كنترل ناش��ر را به مالك 
اوراق بهادار نمي دهد، مهم ترين فعاليت هاي شركت 

سرمايه گذاري ملت را تشكيل مي دهند. 
 احياي صنعت كفش ايران به كمك بورس  
كاال: دبيركل جامعه صنعت كف��ش ايران از بهبود 
روند تامين مواد اولي��ه مصرفي توليدكنندگان اين 
صنعت به كم��ك بورس كاالي اي��ران خبر داد. به 
گزارش تس��نيم، علي لش��كري به روند تامين مواد 
اوليه اين صنعت اش��اره كرد و گفت: در جلس��ه يي 
ك��ه اخيرا تش��كل صنعت كفش اي��ران با مجتمع 
پتروش��يمي اراك و بورس كاال داشت، درخصوص 

تقاضاي ال��كل يا دي اتيلن هگزان��ول و عرضه اين 
ماده از سوي پتروش��يمي اراك، روند قيمت پايه و 
معامل��ه اين محصول طي يكي دوس��ال اخير بحث 
ش��د. وي با بيان اينكه تح��ت تاثير تفاوت نرخ دالر 
رسمي و غيررس��مي در بازار، ميزان تقاضاي برخي 
محصوالت حوزه پتروشيمي و فلزي نسبت به عرضه 
طي بازه يي به ص��ورت غيرعادي افزايش پيدا كرده 
بود، گفت: س��رگرداني قيمت م��واد اوليه بين دالر 
رس��مي و غيررسمي باعث ش��ده بود صادرات مواد 
اوليه توسط اشخاص متفرقه رو به افزايش برود كه با 
تمهيدات وزارت صمت و بورس كاال تصميم بر اين 
ش��د تا صادرات مواد پليمري و فلزي رأسا از طريق 
توليدكنندگان اصلي انجام شده و اشخاص متفرقه 
امكان صادرات نداشته باشند تا التهابات موجود در 
ب��ازار تحت تاثير افزايش تقاضاي كاذب كاهش يابد. 
وي اف��زود: التهاب در بازار كااله��ا درحالي رخ داد 
كه صنايع پايين دست انتظار دارند توليدكنندگان 
باالدستي با عرضه منظم محصوالت خود در بورس 
التهاب بازار را كاهش داده و كمك كنند تا قيمت ها 
به صورت منطقي كش��ف و محص��والت دراختيار 
توليدكنندگان قرار بگي��رد. دبيركل جامعه صنعت 
كفش ايران با اشاره به برگزاري جلسات هم انديشي 
در ب��ورس كاال در راس��تاي حماي��ت از بخش هاي 
توليدي گفت: به كم��ك رويكرد جديد بورس طي 
يك ماه اخير و از طريق برگزاري جلسات هم انديشي 
مش��ترك ضمن تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع 
پايين دست، بسياري از كدهاي معامالتي كه تقاضا 
را به ص��ورت غيرواقعي باال مي بردند، شناس��ايي و 
حذف ش��دند. به گفته لش��كري اين اقدام شايسته 
ب��ورس كاال در پااليش متقاضيان و حذف تقاضاي 
غيرواقعي مي تواند در كاهش و حذف التهابات اخير 
در بازار كااليي بسيار موثر واقع شود. به طوري كه با 

تشكيل جلسات منظم در بورس كاال با تشكل هاي 
ملي و صنايع پايين دستي، متقاضيان غيرواقعي مواد 
اوليه شناسايي و از معامالت حذف شده و در نتيجه 
از رش��د حبابي تقاضا و افزايش قيمت ها جلوگيري 
به عمل مي آيد تا مس��ير معامالت در بازار به سمت 
بازي برد برد بين صنايع باالدس��ت و پايين دس��ت 

حركت كند. 
 بازگش�ت تع�ادل به بازار س�كه: در طرح 
پيش فروش سكه بانك  مركزي كه از بهمن ماه سال 
گذش��ته تا پايان فروردين ماه امسال اجرا شد، هفت 
ميليون و ۶۰۰ هزار س��كه در ۷ نوبت سررسيد در 
بازه هاي زماني يك ماه تا دو س��ال به فروش رسيد؛ 
اما نكته يي كه در طرح پيش فروش سكه وجود دارد، 
اين است كه گواهي ها تا زماني كه سررسيد آنها فرا 
نرسيده بود، قابليت فروش نداشتند و دارنده آنها بايد 
از چند ماه تا دو سال براي فروش انتظار مي كشيد و 
اين امر به معناي حبس نقدينگي بود؛ براي حل اين 
مساله تفاهمنامه يي س��ه جانبه ميان بانك مركزي، 
بورس كاالي ايران و كارگزاري بانك ملي امضا شد. 
در اين طرح، بانك مركزي قصد دارد براي سكه هاي 
پيش فروش شده اوراق گواهي سكه طال منتشر كند 
و به اين ترتيب امكان نقدشوندگي پيش از سررسيد 
براي اوراق پيش فروش ايجاد مي شود. به گزارش سنا، 
براساس اين طرح خريداران سكه هاي پيش فروش، 
 مي توانن��د با مراجعه به ش��عب منتخب بانك ملي، 
در قبال ارائه رسيدهاي دريافتي خود، اوراق گواهي 
سكه طال دريافت كرده و آنها را پيش از سررسيد در 
بورس كاال و با قيمتي متناسب با زمان باقي مانده تا 
سررسيد، به فروش برسانند. اوراق گواهي سكه طال 
قبل و بعد از سررس��يد در بورس كاال قابل خريد و 
فروش است؛ با اين تفاوت كه قبل از سررسيد قابليت 
تبديل به س��كه را ندارد و پ��س از آن و در صورت 

درخواس��ت دارنده اوراق، امكان تبديل آن به سكه 
طال وجود دارد. در همين رابطه محمد كشتي آراي 
رييس اتحاديه ط��ال و جواهر، در گفت وگو با پايگاه 
خبري بازار سرمايه )سنا(، با تاكيد بر اينكه اين طرح 
تاثيرات مثبت��ي دارد، گفت: اين اقدام در درجه اول 
التهاب كاذب بازار را مي گيرد. به بيان ديگر افزايش 
دسترسي همه مردم به سكه كه محصول اين اقدام 
اس��ت س��بب كاهش التهاب بازار مي ش��ود. رييس 
اتحاديه طال و جواهر اف��زود: وقتي مردم بدانند كه 
مي توانند نياز خود را در جايي تامين كنند طبيعتا 
هج��وم ب��راي خريد س��كه و ذخيره كردن س��كه 
نخواهيم داش��ت. وقتي افراد جامعه احساس كنند 
در هر زمان و مكاني كه بخواهند مي توانند به بانك 
ملي مراجعه كنند يا در بورس كاال معامالت خود را 
انجام دهند هيجان بازار كنترل مي شود. كشتي آراي 
با بيان اينكه جو رواني امنيتي نگهداري از سكه نيز 
عامل مهمي است، عنوان كرد: بسياري از خانواده ها 
و افرادي كه سكه ثبت نام كرده اند مشكل نگهداري 
آن را دارن��د و اين خود عامل مثبت و تاثيرگذار در 
بازار است. رييس اتحاديه طال و جواهر با بيان اينكه 
هنگام ايجاد حباب در بازار ها ازجمله سكه و طال بايد 
از ابزاره��اي كنترلي منطقي بهره برد، گفت: زماني 
ك��ه از حباب بازارها صحب��ت مي كنيم يعني بر اثر 
عدم تعادل عرضه و تقاضا قيمت واقعي و قيمتي كه 
كاال داد و ستد مي شود، اختالف دارد. كشتي آراي با 
اش��اره به اينكه تفاهمنامه اخير ابزاري براي كنترل 
حباب بازار سكه است، گفت: با اين اقدام حباب بازار 
سكه به تدريج از بين خواهد رفت زيرا عرضه و تقاضا 
متعادل مي ش��ود و اين تعادل ب��ازار نظم و انضباط 
قيمت گذاري را به همراه دارد. رييس اتحاديه طال و 
جواهر به تاثير ديگر اين تفاهمنامه اشاره كرد و گفت: 

با اين رويكرد بازار تابع نوسانات قانوني مي شود. 

مديرعام��ل فراب��ورس اي��ران معتقد اس��ت 
باتوج��ه به اينكه بازار س��رمايه ط��ي چند دهه 
گذش��ته ب��ه تجهيز مناب��ع مالي بس��يار كمك 
كرده، در ش��رايطي كه بازارهاي موازي همچون 
ارز و س��كه با التهاب مواجه هس��تند مي توان با 
استفاده از س��رمايه گذاري حرفه يي و استفاده از 
ظرفيت هاي موج��ود در بورس، حجم نقدينگي 
را به بازار س��رمايه هدايت كرد. به گزارش س��نا، 
امير هاموني درخصوص افزايش شاخص و حجم 
و ارزش معامالت در بازار س��رمايه طي روزهاي 
اخير با اشاره به اينكه رشد شاخص هاي بورس ها 
عمدت��ا به افزايش حجم تولي��د داخلي و فروش 
ش��ركت هاي موجود در بازار سرمايه برمي گردد، 
اظه��ار داش��ت: از آنجا كه فروش ش��ركت هاي 
صادرات محور با ارزهايي ك��ه در بازار آزاد وجود 
دارد ص��ورت مي گيرد، اين موضوع س��ودآوري 
آنها را بهبود مي بخش��د. هامون��ي همچنين به 
فرارسيدن فصل برگزاري مجامع شركت هايي كه 
س��ال مالي آنها ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ است، اشاره 
كرد و افزود: خوش��بختانه اخبار خوبي از مجامع 
ش��ركت ها به گوش مي رسد؛ تعداد شركت هايي 

ك��ه با تعدي��ل منفي مواجه ش��دند معدود بوده 
و قري��ب به اتفاق ش��ركت ها ب��ا تعديل مثبت و 
افزايش س��ودآوري همراه هستند. وي در پاسخ 
به اين س��وال كه تصميم دول��ت در ممنوعيت 
ثبت سفارش ۱۳۳۹ قلم كاال، روي بازار سرمايه 
چ��ه تاثيرات��ي دارد، گف��ت: بح��ث واردات كاال 
و تصميمات��ي كه در س��تاد فرمانده��ي اقتصاد 
مقاومتي گرفته مي شود مي تواند به بازار سرمايه 
كم��ك كند و اكنون ش��رايط آن وجود دارد كه 
بتواني��م حجم نقدينگي  ۳۰ هزار ميليارد توماني 
را كه ناش��ي از مابه التفاوت ن��رخ دالر از ۳۳۰۰ 
ب��ه ۴۲۰۰ تومان بوده اس��ت، ب��ا كمك دولت و 
ارگان هايي همچون مجلس به سمت بازار سرمايه 
هدايت كنيم. مديرعامل فرابورس ايران در پاسخ 
به اين سوال كه چگونه مي توان جذب نقدينگي 
به بورس را تداوم بخشيد و آن را به سمت توليد 
هدايت كرد، ابراز داشت: براي برنامه ريزي مناسب 
در اي��ن حوزه بايد از تجربه ۲۰ س��ال گذش��ته 
اس��تفاده كنيم؛ يعني زماني ك��ه هلدينگ هاي 
بس��يار بزرگي كه اكنون در بازار س��رمايه وجود 
دارن��د در پ��ي تصميماتي كه سياس��ت گذاران 

اقتصادي براي تش��كيل اي��ن هلدينگ ها اتخاذ 
كردند، تش��كيل ش��دند. ب��ه گفت��ه هاموني در 
مواردي كه بازار س��رمايه با تهديد مواجه بوده به 
كمك همين هلدينگ ها توانسته است تهديدها 
را ب��ه فرصت تبديل كرده و جذب نقدينگي را از 
راه هايي همچون تشكيل يك شركت سهامي عام 
در شرف تاس��يس در قالب يك هلدينگ بزرگ 
انجام دهد. مديرعامل فرابورس ايران زمان كنوني 
را بهترين فرصت براي ايجاد هلدينگ ها به كمك 
س��رمايه يي كه مردم مي آورند، دانس��ت و گفت: 
با تش��كيل س��رمايه از اين طريق عالوه بر اينكه 
اش��تغال ايجاد خواهد ش��د، قطعا با پروژه هايي 
كه هلدينگ ها دنب��ال مي كنند جذب نقدينگي 
ص��ورت خواهد گرف��ت. وي در پايان با تاكيد بر 
اينكه نقش دولت و مجلس در اين حوزه بس��يار 
مهم است تا با اتخاذ سياست هاي ثبات آفرين به 
افزايش سرمايه اجتماعي و اقتصادي كشور منجر 
ش��وند، افزود: در صورتي كه حاكميت اقتصادي 
بخواه��د از طرح هاي ملي رونمايي و بهره برداري 
كند، بازار سرمايه بهترين ابزار براي تجهيز منابع 

مالي در اين خصوص است. 

بازار قرارداد آتي س��كه لغو نش��ده است. 
مديرعامل بورس كاال با تاكيد بر اين موضوع 
گفت: فقط ي��ك تغييرات و محدوديت هايي 
در اي��ن ب��ازار ايج��اد ش��ده اس��ت. حامد 
سلطاني نژاد با اشاره به اعمال محدوديت در 
ثبت قرارداد آتي س��كه طال در بورس كاالي 
ايران گفت: قراردادهاي آتي سكه در صورتي 
ثبت مي شوند كه به كاهش تقاضا بينجامد. 
به گزارش تس��نيم، مديرعامل بورس كاالي 
ايران افزود: يكي از اتفاقاتي كه اخير در بازار 
آتي س��كه افتاد اين بود كه محدوديت هايي 
از جانب بورس كاال ب��راي بعضي خريداران 
ايجاد شد كه اين محدوديت ها شامل سقف 
موقعيت هاي تعه��دي خريد و موقعيت هاي 
تعهدي ف��روش و مارجين ها بود. وي اضافه 
ك��رد: اتفاقي ك��ه در اين زمين��ه افتاد اين 
ب��ود كه برخي افراد به اش��تباه اين تصور را 
كردن��د كه بازار قرارداد آتي ب��ه بازار نقدي 
جهت ده��ي مي كن��د ك��ه البته اي��ن تصور 
كامال اشتباه اس��ت؛ چراكه ساعت كار بازار 
آتي در بورس كاال بعد از س��اعت معامالتي 

س��كه در بازار نقدي اس��ت كه در خارج از 
بورس انجام مي ش��ود. مديرعامل بورس كاال 
تصريح كرد: در قرارداد آتي دو نفر وارد يك 
قراردادي مي شوند كه به موجب آن يك نفر 
از طرف هاي قرارداد متعهد مي ش��ود كااليي 
را كه در قرارداد تعريف ش��ده است، در يك 
سررس��يد مش��خص به فردي كه در طرف 

مقابلش قرار گرفته است، تحويل بدهد.
سلطاني نژاد با تاكيد بر اينكه بازار قرارداد 
آتي س��كه لغو نشده اس��ت، گفت: فقط يك 
تغييرات و محدوديت هايي در اين بازار ايجاد 
ش��ده اس��ت كه اين محدوديت ها به لحاظ 
حفظ مش��تريان ب��ازار آتي ص��ورت گرفته 
اس��ت. بر اين اس��اس ثبت قرارداد مي تواند 
انجام شود به ش��رط اينكه اين قراردادها به 
س��مت كاهش تقاضا و نه به سمت افزايش 
تقاضا حركت كند. وي اف��زود: در بازارهاي 
رس��مي ام��كان مديريت و كنترل س��مت 
عرض��ه و تقاض��ا وجود دارد و م��ا در بورس 
كاالي ايران در اين برهه زماني از اين امكان 

استفاده كرديم. 

مديرعامل فرابورس ايران مطرح كرد

توليد داخلي؛ اهرم رشد شاخص هاي بازار سرمايه
مديرعامل بورس كاالي ايران:

بازار قرارداد آتي سكه لغو نشده است
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ناكارآمدي بسته حمايت از 
توسعه صادرات غيرنفتي 

رييس كميسيون توس��عه صادرات اتاق ايران گفت: 
ضروري است كه با تسهيل فضاي كسب و كار به مبارزه 
با آثار مخرب تحريم بپردازيم. عدنان موس��ي پور رييس 
كميس��يون توس��عه صادرات اتاق ايران در گفت وگو با 
فارس گفت: بس��ته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي 
در حالي توسط معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد 
فرمانده��ي اقتصاد مقاومتي ابالغ ش��د كه از يك طرف 
بس��ته با تاخير تصويب ش��ده و از طرف ديگر عملياتي 
ش��دن آن توسط دستگاه هاي اجرايي، نياز به زمان دارد 
كه اين تاخير مي تواند باعث كاهش اثربخش��ي بس��ته 
مذكور شود. او افزود: از طرف ديگر الزم است تا عملكرد 
مش��وق هاي سال 1396 مورد بررس��ي كارشناسي قرار 
گي��رد و وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در اين زمينه 
همراه با بس��ته حمايت از صادرات سال 1397 گزارش 

عملكرد اين بسته در سال 1396 را نيز ارائه كند. 
رييس اتاق مش��ترك ايران و قطر اظه��ار كرد: به نظر 
مي رس��د، مش��وق هاي در نظر گرفته ش��ده در س��ال 96 
نتوانسته محرك مناس��بي براي توسعه صادرات غيرنفتي 
باش��د و رشد صادرات صورت گرفته در سال گذشته، كمتر 
ناش��ي از مشوق هاي هدفمند و بيش��تر وابسته به افزايش 
قيمت هاي جهاني، تغيير ارزش كاالهاي صادراتي و افزايش 
نرخ ارز بوده است. موسي پور اظهار كرد: انتظار مي رود دولت 
با ارائه استراتژي مناسب در حوزه تجارت خارجي، حمايت ها 
و مش��وق ها را هدفمند و دقي��ق اختصاص دهد تا از توزيع 
رانت و حمايت هاي گس��ترده و بي برنامه مبتني بر كلياتي 
چ��ون دانش بني��ان بودن و ايجاد ارزش افزوده بيش��تر در 
امان بماند، زيرا استراتژي تجاري هدفمند مي تواند تعيين 
كند چه كاالهايي بايد با ارزش افزوده باال صادر شود و چه 

كاالهايي نيازي به ايجاد ارزش افزوده براي صادرات ندارد.

 مشكالت اقتصادي
با دستور حل نمي شود

رييس مجم��ع واردات گفت: مردم بارها ثابت كردند 
كه از نظام و مناف��ع آن حمايت مي كنند پس واگذاري 
ام��ور اقتص��ادي و بازار به م��ردم در نهايت به نفع نظام 
است و دولت با نظارت بر اوضاع مي تواند از بروز هرگونه 
سوءاستفاده جلوگيري كند. عليرضا مناقبي در گفت وگو 
با ايلنا در خصوص تصميم دولت براي ايجاد بازار ثانويه 
ارز آن را تالش بي حاصل دانست و گفت: هر چيزي كه 
دولت بخواهد به جاي نظارت، در آن دخل و تصرف كند 
و براي آن رقم تعيين كنند شكست خواهد خورد. رييس 
مجم��ع واردات ادامه داد: دالر دس��توري 4هزار و 200 
تومان االن در كانال 9 هزار تومان است اين يعني اقتصاد 
با دستور حل نمي ش��ود اقتصاد مانند يك موجود زنده 
اس��ت كه خودش بايد راه خود را پيدا كند و فقط مردم 

مي توانند به اين امر كمك كنند. 
او افزود: وظيفه دولت تصدي گري نيست بلكه نظارت 
اس��ت؛ اگر آقايان در دول��ت ارز دارند به بازار تزريق كنند 
اگر هم ندارند بگذارند مردم خودش��ان با يكديگر معامله 
كنند و بازار را به ثبات برس��انند. ريي��س مجمع واردات 
گفت: االن دوباره بح��ث پيمان نامه صادراتي و فروش آن 
به وارد كننده ها مطرح شده اس��ت. دولت بگويد االن اين 
چه تاثيري در التهابات امروز دارد؛ وقتي عرضه و تقاضا با 
يكديگر همخواني ندارد. او افزود: » تفكر آقايان اين است 
كه با ايجاد بازار ثانويه وضعيت را كنترل كنند، حاال اينها 
بگويند االن اين بازار قرار اس��ت به چه كسي كمك كند 
صادر كننده يا وارد كننده؟ اصال چگونه مي خواهند به به اين 
توافق سر و شكل اداري و قانوني بدهند اگر به طور مثال به 
صادر كننده گفتند ارز خود را بايد 6 هزار تومان در اختيار 
وارد كننده بگذاريد به طور حتم اين كار را انجام نمي دهد و 
نهايت اين است كه صادرات خود را متوقف مي كنند چون 
به لحاظ اقتصادي صرفه ندارد.« رييس مجمع واردات در 
ادام��ه افزود: مردم بارها ثابت كردن��د كه از نظام و منافع 
آن حمايت مي كنند پس واگ��ذاري امور اقتصادي و بازار 
به مردم در نهايت به نفع نظام اس��ت و دولت با نظارت بر 
اوضاع مي تواند از بروز هرگونه سوءاستفاده جلوگيري كند. 

 افزايش ۱۵درصدي
قيمت ماء الشعير

دبي��ر انجم��ن توليدكنندگان ماءالش��عير و مالت از 
افزايش 10 تا 1۵درصدي قيمت ماء الش��عير در س��ال 
جاري خبر داد. حميدرض��ا كمال علوي در گفت وگو با 
ايسنا با اشاره به آخرين وضعيت قيمت و توليد ماءالشعير 
اظهار كرد: هرساله با توجه به افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي و هزينه مربوط به مواد اوليه و نيز حقوق و دستمزد 
ش��اهد افزايش قيمت در اين بخش هستيم و امسال با 
مس��ائل ديگري از جمله نوسان قيمت ارز و كمبود مواد 
اوليه و پتروشيمي هم روبه رو شديم. او ادامه داد: پس از 
آنكه تعهد داديم كه افزايش قيمت در فروردين ماه مدنظر 
قرار نگيرد، پيشنهاد افزايش قيمت ماء الشعير از ابتداي 
ارديبهش��ت ماه عملياتي و پس از تصويب به س��ازمان 
حمايت و ش��ركت هاي عض��و اعالم ش��د. دبير انجمن 
توليدكنندگان ماءالش��عير و مالت با بيان اينكه در سال 
جاري با آش��فتگي و كمبود مواد اوليه از جمله مواد پت 
)PET( روبه رو بوديم، اظهار كرد: در س��ال جاري عالوه 
بر افزايش قيمت حامل هاي انرژي، نوس��ان قيمت ارز و 
افزايش حقوق و دس��تمزد با كمبود مواد اوليه از جمله 
مواد پت )PET( روبرود ش��ديم و اين اتفاق آش��فتگي 
در بازار محصوالت��ي را به وجود آورد كه نيازمند بطري 
بسته بندي بودند. كمال علوي در ادامه با انتقاد از شرايط 
به وجود آمده نس��بت به اينكه بس��ياري از س��ازمان ها 
قصد دارند ماء الش��عير را در زمره نوش��ابه گازدار قندي 
قرار داده و مش��مول عوارض 1۵ درصدي كنند، گفت: 
با مس��تندات ارائه شده نش��ان داده ايم كه ماء الشعير نه 
به ميزان نوشابه داراي قند بوده و نه گاز نوشابه يي دارد؛ 
بنابراين در قبال اين فش��ار مقاوم��ت كرده ايم، اما اداره 
ماليات استان ها چنين عوارضي را مطالبه مي كنند؛ چرا 
كه دولت براي نوشابه هاي گازدار قندي معادل 1۵درصد 
عوارض بهداشت اخذ مي كند كه توليدكنندگان نوشابه 
موظف به پرداخت آن هستند. در حالي قيمت ماء الشعير 
در ظروف مختلف از جمله پت، شيشه و قوطي از 10 تا 
1۵درصد افزايش يافته كه در سال 1396 ميزان افزايش 
قيمت اين محصوالت تا 12درصد و در سال 139۵ نيز 

افزايش قيمت ها كمتر از 10درصد بوده است.

اخبار

دبيركل جامعه انجمن هاي اسالمي اصناف و بازار: 

بازار به آرامش نياز دارد

در نشست كميسيون مديريت واردات اتاق ايران با رييس  كل گمرك مطرح شد

گاليه هاي واردكنندگان از موانع گمركي
حضور فرود عسگري رييس  كل گمرك ايران 
در نشست ديروز كميسيون مديريت واردات اتاق 
ايران، فرصتي به واردكنندگان داد تا مش��كالت 
و گاليه ه��اي خود از حوزه تحت امر عس��گري را 
بي پ��رده ب��ا او در ميان بگذارند. در اين نشس��ت 
واردكنندگان از بروكراس��ي رون��د قيمت گذاري 
كااله��ا، تاخي��ر در ترخيص و همچنين مس��ائل 
مرب��وط به كارشناس��ي گم��رك انتق��اد كردند. 
اعضاي اين كميس��يون در جريان اين نشس��ت 
ب��ا حضور مجتبي پورس��يف معاون فن��ي و امور 
گمركي اين س��ازمان، معصومه آقاپور عليش��اهي 
عضو هيات رييسه كميس��يون اقتصادي مجلس 
و مظف��ر عليخاني معاون خدمات فني و بازرگاني 
اتاق ايران به بررس��ي مشكالت موجود در حوزه 
واردات كش��ور پرداختند. محمد جعفري رييس 
كميس��يون مديريت واردات اتاق اي��ران با انتقاد 
از ن��گاه منفي ب��ه واردات كاال به كش��ور گفت: 
متاس��فانه جوس��ازي ها به نحوي اس��ت كه گويا 
واردكننده هم مانن��د قاچاقچي كار خالف انجام 
مي ده��د در حالي كه افراد حاض��ر در اين جمع 
همگي جزو واردكنندگان شناسنامه دار و شفافي 
هس��تند و بخش عم��ده واردات آنها براي كمك 
ب��ه توليد و تامين مواد اوليه و كاالهاي مورد نياز 
خطوط توليد انجام مي ش��ود. جعف��ري در ادامه 
تصريح كرد: واردكنندگان عالوه بر مشكالتي كه 
در حوزه ارز و مبادالت بانكي در محيط بين الملل 
دارند، در حوزه امور گمركي نيز با مسائلي مواجه 
هس��تند كه هم از نظر مال��ي و هم از نظر زماني 

هزينه هاي سنگيني به آنها تحميل مي كند. 
در ادامه واردكنندگان حاضر در اين نشس��ت 
ب��ه بي��ان مش��كالت خ��ود پرداختن��د. نماينده 
واردكنن��دگان مكمل ه��اي دارويي ب��ا انتقاد از 
ش��يوه ارزش گذاري كاالهاي وارداتي در گمرك 
گفت: در زمان ترخيص كاال، كارشناسان گمرك 

واردكنن��ده را مته��م مي كنند ك��ه ارزش كاال را 
كمتر از ميزان واقعي اظهار كرده و در آن  س��وي 
ماج��را كارشناس��ان وزارت بهداش��ت در زم��ان 
قيمت گ��ذاري كاال ادعا مي كنن��د، قيمت اظهار 
ش��ده از س��وي واردكننده باال و غيرواقعي است. 
اين واردكننده اظهار كرد: مشخص نيست در اين 
وضعيت گمرك فقط به دنبال كسب درآمد است 
ي��ا براي تس��هيل امور ني��ز كاري انجام مي دهد. 
همچنين عض��و هيات مديره مجم��ع واردات نيز 
با انتقاد از ش��يوه  قيمت گذاري كاالهاي وارداتي 
ش��يوه فعلي را خالف قانون دانس��ت و گفت: ما 
زورم��ان به متوليان امر نمي رس��د كه حقمان را 
بگيريم اما گمرك مي تواند روندي در پيش بگيرد 
كه مشكالت واردكنندگان در اين حوزه رفع شود. 
او ادامه داد: اينكه كارشناس��ان گمرك قيمت 
يك كاال را در س��طح بازار مالك قرار مي دهند و 
ب��ا روش معكوس و كم ك��ردن هزينه هاي قبلي، 
قيمت كاال را مش��خص مي كنند، بي اعتبار است. 
از ديگر سو عضو هيات مديره انجمن لوازم خانگي، 
قاچاق لوازم خانگي را مش��كل ج��دي اين صنف 
برش��مرد و با انتقاد از توقيف ش��دن لوازم خانگي 
قانوني به  واسطه ظن قاچاق گفت: گمرك مرجع 
آپلود كردن شماره س��ريال لوازم خانگي وارداتي 
در سامانه است، اما اغلب اين كار انجام نمي شود 
و تعزيرات كاال را قاچاق تلقي كرده و مش��كالتي 
براي فروش��نده ايجاد مي كن��د در حالي كه اين 
كاال از مج��راي قانوني و ب��ا پرداخت تمام حقوق 
متعلقه وارد كش��ور شده و قاچاق نيست. اين در 
حال��ي بود كه عضو كميس��يون پوش��اك مجمع 
واردات نيز در اين نشس��ت با اشاره به ممنوعيت 
ثبت س��فارش و واردات 1339ردي��ف تعرفه ي��ي 
تصريح كرد: اين مساله مستقيما بيكاري چندين 
هزار نف��ر از واردكنندگان و نيروي كار بنگاه هاي 
اقتصادي آنها را بيكار مي كند. او ادامه داد: برخي 

س��فارش هاي مربوط به اين رديف هاي تعرفه يي 
نيز به  ص��ورت تعرفه يي وارد گمرك ش��ده اند و 
امكان ترخيص آنها وجود ندارد و اين مس��اله به 

بالتكليفي واردكنندگان دامن زده است. 
از سوي ديگر نماينده انجمن واردات مواد غذايي 
نيز در اين نشس��ت گفت: يكي از الزامات واردات 
موارد غذايي اين اس��ت كه هر ب��ار محموله هاي 
وارداتي وارد گمرك مي ش��ود بايد توسط سازمان 
استاندارد و وزارت بهداشت آزمايش شوند كه اين 
مس��اله با توجه به فسادپذير بودن اين محموله ها 
گاهي مشكالت جبران ناپذيري براي واردكننده به 
همراه مي آورد. در اين ميان نماينده كميس��يون 
س��خت افزار مجم��ع واردات از رييس  كل گمرك 
خواس��ت با كس��اني كه براي انجام امور گمركي 
واردكنندگان به دنبال ايجاد درآمد شخصي و اخذ 
رشوه و پول چايي هستند، برخورد كند. حاضران 
در اين نشس��ت بر اينكه همگي كم و بيش با اين 
مش��كل مواجه هس��تند و بدون دادن پول چايي 
موفق به انجام س��ريع كارهاي خود نمي ش��وند، 
تاكي��د كردن��د. به گفت��ه حاضران در نشس��ت، 
متاس��فانه فساد در اين حوزه به حدي رسيده كه 
اگ��ر واردكننده يي كارهاي خ��ود را كامال قانوني 
انجام دهد، اما پ��ول چايي اين افراد را ندهد بايد 
مدت طوالني درگير بروكراسي هاي گمركي بماند. 
اعضا همچنين انتقادهايي نسبت به محدود شدن 
ارتباط واردكننده با كارشناسان گمرك داشتند و 
از مدير كل گمرك خواس��تند با حذف واسطه ها، 
امكان تعامل با كارشناسان را فراهم كند. در پايان 
نايب رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران 
اظه��ار كرد: ع��دم هماهنگي بي��ن گمرك، بانك 
مركزي و س��امانه تجارت مش��كالت زيادي براي 
واردكنندگان به همراه داش��ته است و از آنجايي 
 كه در اين حوزه، گمرك مس��ووليت اجرايي دارد 
از عسگري خواس��ت به عنوان رييس كل گمرك 

پيشقدم شود و نقش هماهنگ كنندگي اين رابطه 
را بر عهده بگيرد. 

پ��س از اتم��ام اظهارنظ��ر حاض��ران در اين 
نشس��ت، ف��رود عس��گري ريي��س كل گمرك 
ايران به بيان توضيحات��ي پرداخت و به مواردي 
از مس��ائل مورد انتقاد واردكنندگان پاس��خ داد. 
رييس  كل گمرك ايران گفت: در س��ال گذشته 
۵7ميلي��ارد دالر واردات انجام ش��ده كه از اين 
ميزان 3۵ تا 40درصد مربوط به واردات كاالهاي 
اساسي و مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي 
بوده كه همگي بدون نياز به ارزياب و كارشناس 
از مس��ير سبز وارد كشور شده اند. عسگري ادامه 
داد: ب��راي بخش��ي از واردات كه گفته مي ش��ود 
مش��كالتي در حوزه ارزش گذاري و ترخيص آن 
موجود دارد، مشكل اصلي به كارت هاي اجاره يي 
و يك بار مصرف مربوط مي ش��ود كه بسيار رايج 
ش��ده اس��ت. او با اش��اره به اينكه اتاق بازرگاني 
در خط مق��دم مقابله ب��ا اين اتفاق ق��رار دارد، 
اظهار كرد: بايد ريش��ه يابي ش��ود ك��ه چرا تجار 
واقعي س��عي مي كنند خود را پش��ت كارت هاي 
يك بار مصرف مخفي كنند، گرچه ريش��ه بحث 
به جلوگيري از بدهي مالياتي اس��ت. عس��گري 

همچنين با اش��اره به تخلفاتي كه با اس��تفاده از 
كارت هاي يك بار مصرف انجام مي ش��ود، گفت: 
استفاده از كارت هاي اجاره يي باعث شده از سال 
9۵ تاكنون حدود 11ه��زار اظهارنامه بالتكليف 
داش��ته باش��يم. از س��وي ديگر م��واردي ديده 
مي ش��ود، كاالهاي اظهار ش��ده با كارت يك بار 
مصرف از يك گمرك به گمرك ديگري ترانزيت 
مي ش��ود. او تاكي��د ك��رد: براي حل مش��كالت 
بازرگانان شفاف و شناس��نامه دار، ضروري است 
از بروز مشكل توس��ط كارت هاي يك بار مصرف 
جلوگيري ش��ود. ريي��س  كل گمرك درباره ظن 
قاچ��اق لوازم خانگ��ي تصريح ك��رد: اين احتمال 
وجود دارد كه چند درصد از ش��ماره س��ريال ها 
در سامانه آپلود نش��ود يا با خطا مواجه شود اما 
در 18 نقطه پرتردد گمرك هم فيبر نوري داريم 
و هم ارتب��اط ماهواره يي برق��رار كرده ايم ضمن 
اينكه دسترس��ي گلوگاه ها و پاسگاه ها نيز به طور 
مرتب برقرار اس��ت. عس��گري همچني��ن درباره 
ارزش گذاري كاالها در درب خروج گمرك گفت: 
ما براي هم��ه كاالها بند »پ« را اجرا نمي كنيم 
بلكه اگر سوابق ترخيص اين كاالها وجود داشته 

باشد ما آن را مالك قرار مي دهيم. 

گروه صنعت| 
روز گذش��ته خبري روي خروجي رس��انه ها 
قرار گرف��ت، مبني بر اينكه برخي كس��به بازار 
تهران در اعتراض به گراني هاي اخير و نوسانات 
دالر مغازه ه��اي خود را به حال��ت نيمه تعطيل 
درآوردند. ش��واهد حاكي از اي��ن بود كه حضور 
برخي كس��به در خياب��ان اصلي ب��ازار )خيابان 
1۵ خ��رداد( ايجاد ازدحام ك��رده، ازدحامي كه 
ب��ه گفته دبي��ركل جامعه انجمن هاي اس��المي 
اصناف و بازار، پس از چهل س��ال توانست بازار 
را ببندد و يك ش��وك بزرگ به تهران وارد كند. 
البت��ه خبر تعطيلي در ب��ازار خيلي زود تكذيب 
ش��د. به طوري كه برخي فعاالن ح��وزه بازار آن 
را يك شيطنت عنوان كرده و از آرامش در بازار 
بزرگ تهران خب��ر دادند. البته واكنش ها به اين 
ن��وع اعتراضات متفاوت ب��ود؛ برخي دليل آن را 
اقتصادي و مواردي چون »سوء مديريت در درون 
كشور و گراني هاي فزاينده در بازار، ارز بي ثباتي 
در گمرك و ترخيص نشدن كاالها، نبودن معيار 
و اصولي مشخص براي ترخيص كاالها و نگراني 
كسبه از آينده كس��ب وكارشان« عنوان كردند. 
ام��ا در مقابل برخي ديگر، آن را به عوامل بيرون 
از بازار نس��بت دادند. اما منشأ اين اعتراضات هر 
چه كه بود، نشان از نگراني كسبه داشت. سخن 
آنها اين ب��ود كه دولتمردان به مردم بگويند كه 
در برخي از تصميم گيري هاي اقتصادي اش��تباه 
كرده ان��د و در عين حال اين پرس��ش را مطرح 
كردند كه چرا رييس دولت و تيم اقتصادي نبايد 
اعالم كنند كه در رابطه با مسائل اقتصادي چند 

وقت اخير توفيقي نداشته ايم؟ 

 بازار به وضعيت عادي باز مي گردد 
يك روز پس از اينكه فروشندگان موبايل در 
بازار چارس��و و عالءالدين در تهران در اعتراض 
ب��ه افزايش بي رويه نرخ ارز و گران ش��دن تلفن 
همراه اعتراض ك��رده بودند، ديروز چهار تيرماه 
97 بازاري��ان تهران ني��ز در اعت��راض به ركود 
حاكم بر بازار نوس��ان بي ضابطه نرخ ارز، كمبود 
مشتري و گراني كاال دست از كار كشيدند. بنابر 
گزارش هاي منتشر ش��ده، ابتدا پارچه فروشان و 
بازاريان راس��ته بازار بزرگ و چارس��وق و سراي 
قيصري��ه اقدام به بس��تن مغازه هاي خود كردند 
و پس از آن س��اير بازاريان نيز با بستن مغازه ها 
دس��ت از كار كش��يدند. البته پليس در صحنه 
حضور داش��ته و با ايجاد نظ��م و آرامش، زمينه 
تجمع مس��المت آميز و صنفي بازاريان را فراهم 
كرده اس��ت. به گ��زارش، فارس در ب��ازار امين 
حضور ك��ه محل ف��روش لوازم خانگي اس��ت، 
برخ��ي بازاري��ان گفت��ه بودند به خاط��ر اينكه 
نمي دانيم سرنوش��ت دالر چه مي شود يا جنس 
به مشتري نمي فروش��يم يا ابتدا پيش دريافتي 
از او مي گيري��م و ب��ا او ش��رط مي كنيم كه اگر 
جنس مورد نياز از س��وي كارخانه گران تر شد، 
بايد تف��اوت قيم��ت را نيز قبول كن��د. در اين 
شرايط نمي توانيم جنس هاي موجود را به مردم 
بفروش��يم چون نمي دانيم ب��راي تامين اجناس 
فروخته شده براس��اس چه نرخ دالري بايد كاال 

خريداري كنيم. 
در همي��ن رابطه رييس هيات امناي مركزي 
بازار تهران هم با اعالم خبر اعتراض بخش��ي از 

كسبه بازار تهران شامل بازار كيلويي ها، چارسو 
كوچك و پارچه فروش��ان گفت: خواس��ته كسبه 
بازار به حق اس��ت و مي خواهند تكليف بازار ارز 
يك بار براي هميش��ه روشن شود كه اميدواريم 
با رس��يدگي به مش��كالت آنها، ب��ازار به حالت 
ع��ادي بازگردد. ب��ه گفته عبداهلل اس��فندياري، 
كس��به بازار نس��بت ب��ه گراني ارز، نوس��انات و 
افزايش بي رويه ن��رخ آن، بي ثباتي در گمرك و 
ترخيص نش��دن كاالها، نب��ودن معيار و اصولي 
مش��خص براي ترخيص كااله��ا و غيره اعتراض 
دارند و با توجه به اينكه در چنين ش��رايطي به 
هيچ وجه نمي توانند تصميم بگيرند و كاالي خود 
را بفروشند كار خود را به حالت نيمه تعطيل در 

آورده اند تا تكليف شان روشن شود. 
رييس هي��ات امناي مركزي ب��ازار تهران با 
بيان اينكه مسائلي مبني بر مديريت شده بودن 
چنين اعتراضاتي به هيچ وجه صحت ندارد، ادامه 
داد: اگر يك فروش��نده كااليي را ۵ هزار تومان 
خريداري كرده باش��د و آن را بفروشد چند روز 
بع��د باي��د آن را 7 هزار تومان يا حتي بيش��تر 
بخرد؛ بنابراين حتي در جايگزيني كاال در مغازه 
خ��ود با ضرر و زيان مواجه مي ش��ود. در چنين 
شرايطي قطعا هيچ عرضه يي منطقي نخواهد بود 

و فروشي صورت نمي گيرد. 
اس��فندياري تصريح كرد: كس��به بازار نگران 
آينده، معيش��ت خود و بازار هستند و مسووالن 
حداقل بايد پاس��خگو باش��ند و از اين زاويه اگر 
نگاه كنيم متوجه مي ش��ويم كه خواسته آنها به 

حق است. 
البت��ه اينكه گفته مي ش��ود احت��كار در بازار 
وج��ود دارد و برخي ب��ا دالر 4200 توماني كاال 
وارد كرده ان��د و آن را گران ت��ر مي فروش��ند يا 
احتكار مي كنند، صحت ندارد؛ چراكه حداقل 47 
تا ۵0 روز طول مي كشد تا محصوالت و كاالهاي 
خريداري شده از آب بگذرد و به گمرك ها برسد. 
وي تاكيد كرد: در شرايط كنوني امروز مسووالن 
بخش دولتي و خصوصي بايد قاطعانه ورود كنند 

و يك بار براي هميشه مشكالت موجود در بازار 
از جمله نوسانات ارزي را پاسخگو باشند تا شاهد 

چنين وضعيتي نباشيم. 

 آرامش به بازار بازمي گردد
از آن سو، دبيركل جامعه انجمن هاي اسالمي 
اصناف و بازار نيز در همين رابطه گفت: كسبه 
خواه��ان حفظ امنيت فضاي بازار و بازگش��ت 
آرام��ش و ثب��ات ب��ه اقتص��اد هس��تند. بنا به 
اظهارات احمد كريمي اصفهاني، كسي كه االن 
جنسي دارد يا نمي فروشد يا اگر فروخت ديگر 
نمي تواند جنس��ي جاي آن بگ��ذارد؛ از اين رو، 
اي��ن وضعيت باعث نارضايتي كس��به و اصناف 

شده است. 
او در اين رابطه تاكي��د كه دولتمردان ما به 
مردم بگويند كه در برخ��ي تصميم گيري هاي 
اقتصادي اش��تباه كرده اند؛ چرا رييس دولت و 
تيم اقتص��ادي نبايد اعالم كنن��د كه در رابطه 
با مس��ائل اقتص��ادي چند وق��ت اخير توفيقي 
نداشته ايم؟ كريمي اصفهاني ادامه داد: كسبه و 
نمايندگان اصناف طي چند روز گذش��ته بارها 
ب��ه ما مي گفتن��د كه با وجود آنك��ه اعتراضات 
فراوان��ي به ش��رايط فعلي دارند ام��ا حاضر به 
بستن مغازه ها نيس��تند و نمي خواهند عده يي 
از اين ش��رايط به نفع خود سوءاستفاده كنند. 
آنها تاكيد مي كردن��د كه نمي خواهند وضعيت 
امنيت��ي بازار را به هم بريزن��د و مردم را مكدر 
كنند. او در عين حال به مطالبات كس��به بازار 
اشاره كرد وبه ايسنا گفت: مطالبه آنها اين است 
كه وضعيت اقتصادي كه بازار را متزلزل كرده، 
بهب��ود پيدا كن��د؛ چراكه اين تزلزل خس��ارت 
س��نگيني به مردم وارد كرده است. فقط ثبات 
اقتصادي اس��ت كه مي توان��د آرامش را به بازار 
بازگردان��د. ب��ه نظر م��ن اعتراض ه��ا ادامه دار 
نخواهد بود. تقاضاي ما از آن تعداد كس��به يي 
هم كه هنوز مغازه هاي شان را باز نكرده اند اين 

است كه مغازه هاي خود را باز كنند. 

 بازار تهران آرام و فعال است
از آنس��و، اما متولي اتاق اصناف كش��ور با اعالم 
اينكه بازار بزرگ تهران در آرامش اس��ت وفعاليت 
عادي خ��ود را انجام مي دهد، گفت��ه بود كه صف 
بازاريان كه به حق به برخي مشكالت هم معترض 
هس��تند از جمع محدود اخاللگر جداس��ت. علي 
فاضلي همچنين در گفت وگويي با تس��نيم، اظهار 
كرد: جمع محدودي كه روز يك ش��نبه )3 تيرماه( 
هم در بين معترضين بازار موبايل عالالدين بودند و 
با س��رو صدا كردن به دنبال تعطيل كردن مغازه ها 
بودن��د، ديروز )4 تيرماه( به صورت س��ازمان يافته 
وارد بازار بزرگ تهران شده و به دنبال تكرار رويداد 
ب��ازار موبايل عالالدين بودند كه خ��ود بازاريان در 
حال مقابله با آنها هستند. اما گفته هاي او حكايت 
از اين داشت كه بازار آرام و به حالت عادي برگشته 
اس��ت. همچنين اتحاديه هاي مرب��وط در بازار در 
محل مس��تقر و در حال حاضر ب��ازار بزرگ تهران 
در حال فعاليت اس��ت و روال معمول خود را طي 
مي كند. البته فاضلي منش��ا اين حركت ها را خارج 
از ب��ازار مي داند و در گفت وگو با ايرنا گفته بود كه 
»اين سخن كه گفته مي شود بازار دست به چنين 
حركت هاي��ي زده، را رد مي كن��م؛ ب��ازار مقاومت 
مي كند اما وقتي به بازار حمله مي ش��ود تنها دفاع 
بازار اين اس��ت كه ساعتي كركره را پايين بكشد تا 
آسيب نبيند«. او در عين حال تاكيد كرده بود كه 
پيگير مطالبات اصناف و بازاريان هس��تيم و قصور 
در ب��ازار به خاطر افزايش نرخ ارز باعث ش��ده كه 
تعدادي از افراد معترض باش��ند، اما مطالبات آنها 
توس��ط اتاق به دولت منتقل مي ش��ود و اين امور 

توسط ما در حال پيگيري است. 
التبه رييس اتاق اصناف ايران به اصناف هشدار 
داد كه حواسش��ان باشد كه در اين وضعيت برخي 
عناصر غير كه دل در گرو ديگران دارند، به صفوف 
متحد بازار كه واليتمدار هستند، نفوذ نكنند تا به 
نام آنها كار خالفي انجام نش��ود. فاضلي تاكيد كرد 
كه هرگونه تذكر و تجمع صنفي بايد از طريق اتاق 
اصناف پيگيري ش��ود و ما نيز آن خواسته هاي به 

حق اصن��اف را پيگيري مي كنيم و كوتاه نخواهيم 
آم��د. او همچني��ن اظهار كرد كه ات��اق اصناف در 
تعامل با دولت مش��كالت موج��ود در بازار را حل 
مي كند و پيگير مطالبات بحق صنفي مردم است. 
رييس اتاق اصناف ايران همچنين از دولت خواستار 
ش��د كه در موضوع ارز بيشتر كمك كنند؛ مجلس 
در جهت تقويت بنگاه ه��ا قوانيني كارآمد تصويب 
كن��د؛ ما در مباحث بيمه و ماليات حرف داريم اما 
مطالبات و اعتراض هاي خود را در چارچوب مدني 

مطرح مي كنيم. 

 چرا بازار به هم ريخت؟
همچنين اظهارات روز گذشته ابراهيم محمدولي 
رييس اتحاديه فروشندگان و توليدكنندگان طال و 
جواه��ر از بازار طالفروش��ي در ب��ازار بزرگ تهران 
نش��ان از آرامش داش��ت. به گفت��ه او، مغازه هاي 
طالفروش��ي در بازار بزرگ باز هستند و در صورت 
داش��تن مش��تري فعاليت مي كنن��د و هيچ گونه 

تعطيلي يا عدم فروش در اين بخش نداريم. 
ب��ه گفته او، بر اس��اس اطالعات تهيه ش��ده و 
مشاهدات، بازار بزرگ طال در آرامش به سر مي برد 
و چراغ طالفروش��ي ها روشن است. او با بيان اينكه 
برخي به دنبال ش��يطنت  هستند و شايعاتي مبني 
بر تعطيلي كس��به بازار از جمله طالفروش��ي ها را 
مط��رح كرده اند، كه صحت ن��دارد. رييس اتحاديه 
فروشندگان و توليدكنندگان طال و جواهر با اشاره 
به ركود بازار اظهار كرد: پاس��اژهاي طالفروش��ي 
داراي دوربين و نگهبان هس��تند و ممكن است در 
اين زمان نگهبانان هوشيارتر نسبت به قبل فعاليت 
كنند كه در اين شرايط منطقي به نظر مي رسد؛ اما 
مغازه ها در پاس��اژهاي طالفروشي بازارهاي بزرگ 
باز هس��تند و در صورت داش��تن مشتري فعاليت 
مي كنند. محمدولي تاكي��د كرد: صنوف مرتبط با 

فروش سكه نيز در بازار بزرگ فعال هستند. 
از طرف��ي اما ريي��س اتحاديه پيراه��ن دوزان 
و پيراهن فروش��ان با اش��اره وعده دولت مبني بر 
اينكه ارز 4200 توماني بايد براي خريد مواد اوليه 
اختص��اص دهد، طي اظهاراتي گفته بود: اما كار به 
بروكراسي اداري كشيده ش��د و هنوز انجام نشده 
اس��ت. مجتبي دروديان نقوس��يان در گفت وگو با 
ايلنا، در خصوص اعتصاب روزگذش��ته بخش��ي از 
بازار بزرگ ته��ران اظهار كرده بود: توليدكنندگان 
با مش��كل بزرگي به نام كمبود ي��ا نبود مواد اوليه 
مواج��ه هس��تند. از طرفي هم اگر م��واد اوليه هم 
باش��د به خاطر باال بودن نرخ دالر و نوس��انات آن 
ب��راي مغازه دارها هم ف��روش آن صرف نمي كند و 

نمي توانند كاال را جايگزين اجناس قبل كنند. 
همچني��ن به گفته او، قيم��ت دالر امروز ثابت 
نيست، مساله و مش��كل اصلي اين است. اگر دالر 
روي يك مبلغ ثابت ش��ود توليدكننده مي داند كه 
باي��د با اين مبلغ جنس تهيه كند و كار را ش��روع 
كن��د اما ثباتي وجود ندارد. دولت قول داده بود كه 
ارز 4200 توماني براي خريد مواد اوليه اختصاص 
دهد. اين مساله هم تا حدودي توسط اتاق اصناف 
انجام ش��د اما كار به بروكراسي اداري كشيده شد 
و هنوز انجام نشده اس��ت. دروديان ابراز اميدواري 
كرد كه اين وضعيت و اعتصاب ادامه دار نباش��د آن 
هم در شرايطي كه همه دنيا به خاطر برجام متوجه 
ما ش��ده اس��ت. به گفته او، اگر نرخ ارز ثابت شود 
مي توانيم براي توليد و توزيع هم تصميم بگيريم. 
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7  جهان

 افزايش محبوبيت »آبه«
و احتمال ماندنش در قدرت

 اعالم جدول زماني
درخواست هاي امريكا از كره شمالي

 نشست فوريتي بروكسل
با موضوع مهاجرت دستاوردي نداشت

گروه جهان 
نظرسنجي جديدي نشان مي دهد، حمايت از نخست وزير ژاپن ۱۰درصد افزايش 
يافته و براي نخستين بار از ماه فوريه از ميزان عدم محبوبيت او پيشي گرفته است. 
بدين ترتيب ش��انس او براي عبور از رس��وايي ها و تبديل ش��دن به نخست وزيري كه 
طوالني تري��ن دوره را در ژاپن داش��ته، تقويت مي ش��ود.  به گ��زارش رويترز، ميزان 
حمايت ها از ش��ينزو آبه، نخست وزير ژاپن از سال گذشته كه اطالعاتي درباره فروش 
يك زمين دولتي به مدرسه يي كه با همسر آبه در ارتباط بود به  شدت آسيب ديده بود. 
همچنين سواالتي درباره تاييديه دولت براي يك دانشكده دامپزشكي جديد از سوي 
يك نهاد آموزشي ديگر كه توسط دوست آبه اداره مي شود به وجود آمد. ميزان حمايت 
از نخست وزير ژاپن در نظرسنجي ۲۲-۲۴ژوئن روزنامه اقتصادي نيكئي به ۵۲ درصد 
رسيد و ميزان نارضايتي از او به ۴۲درصد كاهش يافت. طبق اين نظرسنجي، حاميان 
نخس��ت وزير ژاپن به ديدگاه جهاني و ثبات دولت او به عنوان دليل حمايتشان اشاره 
دارند درحالي كه ميزان انبوهي از مشاركت كنندگان معتقدند كه رسوايي ها هنوز حل 
نشده است. اخبار بين المللي ازجمله نشست تاريخي دونالد ترامپ با رهبر كره شمالي 
ماه ژوئن بر اخبار رس��وايي او سايه افكند. آبه كه سال ۲۰۱۲ به صورت شگفت آوري 
براي بار دوم روي كار آمد و به احياي اقتصاد و تقويت امور دفاعي متعهد شد با كسب 
۳۰درصد راي در صدر ليست قانونگذاراني است كه راي دهندگان خواستار پيروزي آنها 
در رقابت رهبري ماه سپتامبر براي حزب حاكم ليبرال دموكراتيك هستند. كوئيچي 
هاگيئودا از قانونگذاران متحد آبه مي گويد: با توجه به جو سياس��ي كش��ور احتمال 
انتخاب مجدد آبه در پست نخست وزيري باالست. اگر شينزو آبه مجددا انتخاب شود و 
حزبش در راس قدرت بماند، او مي تواند تا سپتامبر ۲۰۲۱ نخست وزير بماند. با توجه 
به دوره نخس��ت وزيري او در س��ال هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ او بلندترين مدت زمامداري 
حكومت را در كش��وري خواهد داشت كه براي دوره يي به روي كار آمدن كوتاه مدت 

رهبران عادت كرده بود.

گروه جهان 
 يكي از مقام هاي ارشد دفاعي امريكا گفته واشنگتن به زودي يك جدول زماني را 
براي كره شمالي ارائه مي كند كه حاوي درخواست هاي خاص است. به گزارش رويترز، 
اين جدول زماني پس از نشست تاريخي ميان كيم جونگ اون، رهبري كره شمالي و 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در سنگاپور ارائه مي شود.  اين مقام ارشد دفاعي 
امريكا به جزئيات درباره اين درخواس��ت هاي خاص اشاره نكرده اما گفته اين جدول 
زماني به قدر كافي س��ريع است كه س��طح تعهدات كره شمالي را مشخص كند. در 
همين حال جيمز متيس وزير دفاع امريكا در آغاز س��فر يك هفته يي خود به چين، 
كره جنوبي و ژاپن گفته تصميم ترامپ در تعليق مانورهاي نظامي ش��امل رزمايش ها 
در آگوس��ت و دو رزمايش در مقايس كوچك تر با هدف آموزش نظامي است. انتظار 
مي رود كه مساله كره شمالي در مذاكرات متيس با مقام هاي ارشد چيني مطرح شود. 
وي س��پس به كره جنوبي مي رود و در ۲۹ ژوئن وارد ژاپن مي ش��ود.  س��نگاپور نيز 
اعالم كرده هزينه ميزباني نشس��ت تاريخي ترامپ و كي��م جونگ اون ۱۶.۳ميليون 
دالر سنگاپور )۱۲ميليون دالر( شده است؛ مبلغي كه كمتر از گزارش هاي پيش بيني 
شده اس��ت كه باعث خشم برخي محلي ها ش��ده بود. وزارت خارجه سنگاپور بدون 
ارائه جزئيات تنها اعالم كرده بخش اعظم اين هزينه در زمينه امنيتي پرداخت شده 
است.  لي هسين لونگ نخست وزير سنگاپور پيش تر هزينه اين رويداد را ۲۰ميليون 
دالر سنگاپور برآورد كرده بود. ويليام باالكريشنان وزير خارجه سنگاپور نيز گفته بود 
اين هزينه شامل هزينه هتل كيم جونگ اون رهبر كره شمالي نيز است. ترامپ و كيم 
جونگ اون هر يك سه روز را در سنگاپور سپري كردند تا نشست تاريخي ۱۲ ژوئن را 
برگزار كنند؛ نشستي كه در آن هر دو رهبر متعهد شدند تا براي پايان دادن به برنامه 
اتمي كره شمالي و بهبود روابط تالش كنند. كارشناسان بازار تاكيد كردند، شهرت و 
معروفيتي كه از ميزباني اين نشست به وجود مي آيد، مي تواند ۱۰ برابر با ارزش تر از 

هزينه ها براي سنگاپور باشد.

گروه جهان 
نشس��ت غيررسمي روز يك شنبه در بروكس��ل كه در عمل در تالش براي كمك به 
دولت آنگال مركل صدراعظم آلمان تش��كيل شده بود، دستاورد چنداني نداشت و تنها 
بر مشكالت بي نهايت پيش روي رهبران اروپايي در مديريت مهاجرت هاي غيرقانوني از 
خارج از قاره صحه گذاشت. رهبران فرانسه و آلمان در اين جلسه توافق هاي چندجانبه 
درباره پذيرش پناهجويان را خواس��تار شدند و دولت پوپوليست ايتاليا بر سياست هاي 
ضدمهاجرتي تاكيد كرد.  به گزارش يورونيوز، امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه در 
اين نشس��ت كه با حضور سران كشورهاي اتحاديه اروپا تشكيل شد، احترام كشورهاي 
عض��و به »ارزش هاي اروپايي« از جمله »حقوق بش��ر« در زمينه پذيرش پناهجويان را 
خواستار شد و بر »همبستگي« كشورهاي منطقه در اين زمينه تاكيد كرد. ايتاليا در اين 
نشست چند پيشنهاد از جمله ايجاد »مراكز حمايت بين المللي« براي پذيرش پناهجويان 
و افزايش كمك مالي به آن دس��ته از كش��ورهاي آفريقايي را كه با مهاجرت غيرقانوني 
مبارزه مي كنند، مطرح كرده و تحريم مالي كش��ورهايي را خواس��تار ش��ده است كه از 
پذيرش پناهجويان خودداري مي كنند. ماكرون نيز روز شنبه پيشنهاد مشابهي را مطرح 
ك��رده بود. اين در حالي اس��ت كه كش��ورهاي ايتاليا و مالت اع��الم كرده اند از پذيرش 
كش��تي »اليف الين« كه حامل گروهي از پناهجويان است، خودداري مي كنند.  مركل 
در حالي در نشست يك شنبه در بروكسل حاضر شد كه در پي سياست هاي مهاجرتي 
با انتقادهاي ش��ديد مواجه و دولت ائتالفي او در خطر فروپاشي است. مناقشات بين دو 
بل��وك حزبي دول��ت ائتالفي مركل در موضوع مهاجرت، ب��ه كاهش حمايت مردمي از 
دول��ت منجر و با افزايش حمايت ها از حزب راس��ت افراط��ي »آلترناتيوي براي آلمان« 
همراه ش��ده است. حزب سوسيال مس��يحي خواهر باواريايي حزب دموكرات مسيحي 
مركل بازگرداندن مهاجران از مرزهاي آلمان را خواستار شده اند و اين مساله به يكي از 
بزرگ ترين چالش هاي س��ال هاي رهبري مركل تبديل شده و دوام دولت ائتالفي را زير 

سوال برده است.

 ورود معنادار عربستان
به داستان صلح در افغانستان

گ�روه جهان| پس از نزديك به دو دهه درگيري 
در افغانس��تان، پادش��اه عربس��تان در پيامي بي سابقه 
آتش بس در افغانستان را خواستار شده و امام جماعت 
مس��جدالحرام نيز براي صلح در افغانس��تان دعا كرده 
اس��ت؛ ام��ا اين تح��ول مي تواند معنايي خ��اص براي 
تغييرات صحنه جنگ و صلح افغانس��تان داشته باشد 
چراكه عربستان از جمله سه كشوري است كه در كنار 
پاكستان و امارات متحده عربي در زمان حاكميت گروه 
طالبان در افغانس��تان، دولت آنها را ب��ا عنوان »امارت 
اسالمي افغانستان« به رسميت مي شناخت.  به گزارش 
ايرنا، اگرچه بعدها با حضور امريكايي ها در افغانس��تان 
سفارت عربستان در كابل اعالم كرد كه رياض طالبان را 
به چشم يك گروه »تروريستي مخالف دولت« مي بيند، 
اما نشانه هايي وجود دارد كه تداوم پيوند معنوي و مادي 
طالبان را با ريشه هاي عربي خود تبيين مي كند. برخي 
منابع خبري افغانس��تان پيش از اي��ن خبر داده بودند 
كه در مذاكرات محمد بن  س��لمان وليعهد آل سعود با 
جيمزماتيس« وزير دفاع امري��كا پيرامون تالش براي 
تضعي��ف طالبان هماهنگي هايي انجام ش��ده اس��ت و 
ش��ايد دعاي پيش از نماز جماعت مسجدالحرام براي 
صلح افغانس��تان اقدام معنوي اين توافق باشد.  طالبان 
ب��ا پول و ايدئولوژي تكفيري عربس��تان و كش��ورهاي 
اقماري عرب و همكاري پاكس��تان به عنوان هم پيمان 
امريكا موفق به تصرف افغانس��تان شد و ماندگاري آنها 
نيز به اعتقاد شماري از كارشناسان، نشان دهنده همين 
توازن است. اما اكنون باتوجه به موضع گيري هاي جديد 
عربس��تان درباره آتش بس و نش��ر خبره��اي نزديكي 
گش��ايش در مذاك��رات صلح، مي توان ح��دس زد كه 
عربستان با نفوذ خود بر پاكستان و رهبران طالبان در 
تحقق آتش بس سه روزه فطر بين دولت و طالبان بدون 
نقش نبوده اس��ت. اينكه قرار است علماي كشورهاي 
اس��المي در آينده نزديك در عربستان گردهم آيند و 
بر نامش��روع بودن جنگ در افغانستان مهر تاييد بزنند 
را نيز مي توان نش��انه افزايش فشار عقيدتي بر طالبان 
دانست.  عبدالطيف نظري كارشناس روابط بين الملل 
و امور سياس��ي افغانس��تان معتقد اس��ت كه تحوالت 
جديدي در قبال صلح افغانستان شكل گرفته كه نشان 
مي دهد شماري از كشورها ازجمله پاكستان، عربستان 
و امارات متحده عربي تالش دارند نفوذ سياسي خود را 

به شيوه يي نرم در افغانستان گسترش دهند. 

حمله موشكي انصاراهلل يمن 
به رياض

انصاراهلل يمن اعالم كرد با چند فروند موشك پايتخت 
عربس��تان را هدف قرار داده است؛ خبري كه سعودي ها 
آن را رد مي كنند و مدعي هستند موشك هاي بالستيك 
يمني ها در آسمان رياض منهدم شده اند. به گزارش ايسنا، 
انقالبيون يمني در واكنش به تهاجم نظامي عربستان و 

متحدانش به سوي رياض موشك شليك كرده  اند. 

طالبان كنترل چند ايست 
بازرسي را به دست گرفت 

طالبان دست كم ۱۳ ايست بازرسي امنيتي در واليت 
وردك در ش��رق افغانستان را به كنترل خود درآوردند. 
ب��ه گزارش طلوع نيوز، طالبان اعالم كرده اند كه بيش از 
۷۰ نيروي حفاظت عمومي را هم به اس��ارت درآوردند. 
حمله طالبان به واليت وردك در شرق افغانستان گاهي 
رخ مي دهد اما اين حمله يكي از حمالت از زمان پايان 

آتش بس سه روزه است كه پايان رمضان تمام شد. 

 واكنش حزب نوازشريف
به افشاگري ديلي ميل

س��خنگوي حزب نوازش��ريف نخس��ت وزير س��ابق 
پاكس��تان، به گزارش روزنامه ديلي مي��ل درباره امالك 
متعلق به خاندان نوازش��ريف در بريتانيا واكنش نش��ان 
داده و گفت��ه: انتش��ار اين گزارش تالش��ي عمدي براي 
تاثيرگذاش��تن بر نتيجه پرونده هايي است كه دادگاه در 
حال رسيدگي به آن است. حزب نوازشريف از نقض اصل 
بي طرفي ديلي ميل ابراز تاسف كرده است. نوازشريف به 

اتهام فساد از سوي دادگاه عالي بركنار شد. 

انتقال مجدد آيت اهلل 
عيسي قاسم به بيمارستان

مركز حقوق بشر بحرين اعالم كرده آيت اهلل عيسي 
قاسم در پي نامساعد شدن وضعيت جسماني اش به 
بيمارس��تان منتقل شده است. اين در حالي است كه 
او از حدود ۴۰۰روز پيش در حصر خانگي اس��ت. به 
گزارش ايسنا، ساكنان محله  الدراز، محل زندگي اين 
روحاني بحريني نيز اعالم كردند، نيروهاي امنيتي پسر 
و داماد آيت اهلل عيسي قاسم را كه همراه آمبوالنس ها 
بودند، دستگير كردند، در حالي كه آنها داروهاي او را 
به بيمارستان مي بردند. گفته مي شود، آنها همچنان 

در بازداشتگاه هستند. 

آغاز سفر شاهزاده ويليام 
به خاورميانه

ش��اهزاده بريتاني��ا در آغاز س��فر دوره ي��ي خود به 
خاورميانه به اردن رفت. به  گزارش اليوم السابع، شاهزاده 
ويليام نوه ملكه بريتانيا، مورد استقبال حسين بن عبداهلل 
وليعهد اين كشور قرار گرفته است. ويليام قرار است در 
ادامه سفر خود به اراضي اشغالي و كرانه باختري رفته و 
با بنيامين نتانياهو نخست وزير اسراييل و محمود عباس 
رييس تش��كيالت خودگردان فلسطين گفت وگو كند. 
لندن تاكيد كرده ماهيت اين س��فر سياس��ي نيست و 

همانند ديگر سفرهاي خاندان سلطنتي است.

دريچه

كوتاه از منطقه

رييس جمهوري تركيه در مقام خود ابقا شد

جهش »لير« با پيروزي اردوغان
گروه جهان|

ارزش پ��ول ملي تركيه ب��ا اعالم رجب طيب 
اردوغ��ان به عنوان پي��روز انتخابات يك ش��نبه 
افزاي��ش يافت. ش��وراي عالي انتخاب��ات تركيه 
اعالم كرده رجب طيب اردوغان با كسب اكثريت 
مطل��ق آرا در انتخابات رياس��ت جمهوري پيروز 

شده است. 
به گزارش فايننش��ال تايمز با انتظار از اينكه 
پ��س از پي��روزي اردوغ��ان و ح��زب حاكم در 
انتخابات رياست جمهوري و پارلماني تركيه يك 
دولت پايدار ايجاد شود، ارزش لير حدود ۲درصد 
جهش داش��ته اس��ت. گفت��ه ش��ده، ارز تركيه 
در ش��روع معامالت دوش��نبه بازارهاي آسيايي 
۲.۱درصد رشد داشته از اوج پايين آمد و آخرين 
نرخي كه با آن تبادل ش��د ۴.۶۵۰۰ لير در برابر 

هر دالر بود. 
البته بس��ياري از كارشناسان اقتصادي بر اين 
باورند كه افزايش ارزش لي��ر كوتاه مدت خواهد 
ب��ود و نگران��ي طوالني مدت س��رمايه گذاران در 
م��ورد لي��ر همچن��ان وج��ود دارد. چراكه اين 
پيروزي باعث ش��ده دوباره نگراني ها درباره تورم 
و اس��تقالل بانك مركزي احيا ش��ود. س��خنان 
اردوغ��ان در ماه هاي اخير حكايت از آن دارد كه 
او به دنبال كنترل بيش��تر بر سياست گذاري هاي 

مالي است. 
احزاب اپوزيسيون در تركيه اميدوار بودند كه 
انتخابات به دور دوم بكش��د اما با تاييد ش��وراي 
عالي انتخابات محرز ش��ده كه اردوغان در سمت 
خود به عنوان رييس جمهور باقي خواهد ماند. به 
گزارش راديو و تلويزيون دولتي تركيه ٨۷ درصد 

واجدان آرا در انتخابات شركت كرده اند. 
به گزارش آناتولي، حزب حاكم حاكم عدالت 
و توس��عه به رهبري اردوغان حدود ۴۳درصد آرا 
را كسب كرده اس��ت. حزب جمهوري خواه خلق 
نيز ۲۳درصد آرا را به دس��ت آورده است. ائتالف 
مخالف��ان اردوغان نيز ۳۴درصد كرس��ي ها را به 
دس��ت آورده اس��ت. حزب دموكراتيك خلق ها 

كه تش��كلي ه��وادار كردها به  ش��مار مي رود و 
صالح الدين دميرتاش، يكي از رهبران آن درحال 
حاض��ر در زندان اس��ت نيز ۱۱درص��د آرا را به 
دس��ت آورده و در نتيجه با گذشتن از حد نصاب 

۱۰درصدي وارد پارلمان مي شود. 
ب��ا قطع��ي ش��دن پي��روزي اردوغ��ان، او از 
اختيارات��ي به مراتب بيش��تر برخ��وردار خواهد 
ش��د كه به اعتقاد منتقدان تهديدي جدي براي 
دموكراس��ي تركيه خواهد بود. گفته شده، حذف 
مقام نخست وزيري و كاهش اختيارات پارلمان از 

برنامه هاي او در دوره جديدش خواهد بود. 
رج��ب طي��ب اردوغ��ان در نخس��تين نطق 
خود پ��س از اعالم نتايج اعالم ك��رده، تركيه به 
»آزاد سازي سرزمين هاي س��وريه« ادامه خواهد 
داد تا پناهجويان س��وري بتوانن��د در امنيت به 
كش��ور خود بازگردند. اردوغ��ان در مركز حزب 

عدالت و توس��عه در آنكارا خطاب به هوادارانش 
گفته كه تركيه با جديت بيش��تر با سازمان هاي 

تروريستي برخورد خواهد كرد. 
ب��ه گ��زارش دويچه وله، گزارش ه��اي متعدد 
ناظران انتخاباتي حاكي از آن است كه در جريان 
برگزاري انتخابات و شمارش آرا بي نظمي هايي به 
ويژه در جنوب كش��ور رخ داده است. اپوزيسيون 
تركيه گفته ك��ه گزارش هايي مبني بر تقلب در 
انتخابات در اس��تان ش��انلي اورفه دريافت كرده 
اس��ت. چندين ناظر انتخاباتي ازجمله ۳ آلماني 
ني��ز كه ب��ه دعوت ح��زب دموكراتي��ك خلق ها 
به تركيه س��فر كرده بودند، دس��تگير شدند. به 
گ��زارش خبرگزاري آلم��ان پلي��س تركيه اين 
۳نفر را كه دو مرد و يك زن هس��تند در استان 
شرناق بازداشت كرده است. وزارت خارجه آلمان 

دستگيري اين افراد را تاييد كرده است. 

 پيام هاي تبريك به اردوغان
رهب��ران جمه��وري آذربايجان، مجارس��تان، 
آلبان��ي و فلس��طين در تماس هايي ب��ا اردوغان 
موفقي��ت او و ح��زب حاكم تركي��ه در انتخابات 
را تبري��ك گفتن��د. به گ��زارش آناتول��ي، الهام 
علي اف رييس جمهوري آذربايجان پيش از پايان 
ش��مارش آرا به عنوان نخستين رهبر خارجي به 

اردوغان تبريك گفته است. 
او در تم��اس تلفن��ي ب��ا همتاي ت��رك خود 
گفته:»تركيه در دوران رهبري اردوغان رش��د و 
توسعه داشته است. اقتصاد تركيه به موفقيت هاي 
بزرگي دست يافته و آنكارا توانسته است جايگاه 
بين المللي خود را تحكيم بخشد.« در اين تماس 
تلفني رهبران دو كش��ور نسبت به بهبود روابط 
ميان آن��كارا و باك��و متعهد ش��دند. علي اف در 
گفت وگوي خ��ود با اردوغ��ان از او دعوت كرده 

س��فري رس��مي به جمهوري آذربايجان داشته 
باش��د كه رييس جمهوري تركي��ه اين دعوت را 

پذيرفته است. 
رييس تشكيالت خودگردان فلسطين هم در 
تم��اس تلفني با اردوغان، پي��روزي در انتخابات 
رياس��ت جمهوري تركي��ه را ب��ه او تبريك گفته 
اس��ت. محم��ود عب��اس همچني��ن از برگزاري 
موفقيت آمي��ز انتخاب��ات در تركي��ه ب��ه عنوان 
فرآيندي دموكراتيك اس��تقبال كرده اس��ت. از 
س��وي ديگ��ر، اردوغان در اين تم��اس تلفني بر 
ادامه حمايت تركيه از مردم فلسطين و تالش ها 
و حقوق آنان براي دس��تيابي ب��ه آزادي و ثبات 

تاكيد كرده است. 
در همين ح��ال دولت باغچل��ي، رهبر حزب 
جنبش ملي گ��راي تركيه نيز به اردوغان تبريك 
گفت��ه اس��ت. وي گفته:»اردوغ��ان ب��ه عن��وان 
رييس جمه��ور سيس��تم جدي��د تركي��ه در دور 
اول انتخ��اب ش��د و افرادي را كه چش��م  انتظار 
يك بحران بودند، ش��گفت زده ك��رد. حزب ما با 
قدرت در كنار اردوغان ايس��تاد و به تعداد قابل 
توجهي كرس��ي در پارلمان دس��ت يافت.« رهبر 
حزب حركت ملي تركيه اين پيروزي را موفقيتي 

تاريخي براي حزب خود قلمداد كرده است. 
اقتصاد تركيه در س��ال هاي گذشته با سرعت 
رش��د كرده و توليد ناخالص داخلي آن از حدود 
۲۰۰ميلي��ارد دالر ب��ه ب��االي ۹۰۰ميليارد دالر 
صعود كرده اس��ت. با اي��ن همه در ماه هاي اخير 
ارزش پول ملي اين كش��ور به طور چش��مگيري 
س��قوط كرده اس��ت. از طرف ديگ��ر رخدادهاي 
سياس��ي و اجتماع��ي س��ال هاي اخي��ر ازجمله 
سركوب مخالفان به ويژه پس از كودتاي نافرجام 
۲۰۱۶ ب��ا انتقاده��اي گس��ترده روبه رو ش��ده و 
دولت نيز با اتهام هايي مبني بر حركت به س��وي 
يك  سيس��تم تماميت خواه روبه رو اس��ت. نشريه 
آلماني ول��ت ام زونتاگ گ��زارش داده كه حدود 
۳۰۰ديپلمات ترك از زم��ان كودتاي نافرجام از 

آلمان تقاضاي پناهندگي كرده اند. 

در ادامه تشديد احتمال جنگ تجاري 

ترامپ سرمايه گذاري هاي چيني را هدف گرفت
گروه جهان| طال تسليمي| 

با تش��ديد احتم��ال وقوع جن��گ تجاري بين 
واش��نگتن و پكن، دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا تصميم گرفته س��رمايه گذاري هاي چيني 
در ش��ركت هاي اياالت متحده و استارت آپ ها در 
بخش ه��اي مختلف از هوا فض��ا گرفته تا صنايع 
روبوتي��ك را مح��دود كند. اقدامي ك��ه مي تواند 
عواقبي بلندم��دت براي روابط اقتص��ادي امريكا 
و چين داش��ته باش��د. به عقيده كارشناسان، اين 
اق��دام وراي تعرفه هاي تالفي جويان��ه وارداتي دو 
كش��ور اس��ت و يكي از بزرگ تري��ن تغييرات در 
رژيم سرمايه گذاري آزاد امريكا در چند دهه اخير 
محسوب مي ش��ود. باتوجه به اس��تفاده ترامپ از 
جديدترين اس��لحه اقتص��ادي در مقابل چين، به 
نظر مي رسد وقوع جنگ تجاري بين اقتصادهاي 
اول و دوم جهان بيش از هر زماني جدي است. در 
همين ح��ال، پكن در اقدامي محتاطانه در كمك 
به اقتصاد كه از س��رعت رش��د آن كاسته شده و 
در تالش ب��راي مقابله با تاثي��رات جنگ تجاري 
قريب الوقوع، سطح پايه ذخاير ارزي بانك هاي اين 
كش��ور را كاهش داده است كه به آزادسازي بيش 

از ۱۰۰ ميليارد دالر سرمايه منجر مي شود. 
به گزارش فايننشال تايمز، بانك مركزي چين روز 
يك شنبه اعالم كرد سطح نسبت الزامي ذخاير ارزي 
را براي بانك هاي بزرگ تجاري به ميزان نيم درصد 
كاه��ش مي دهد كه اين مس��اله س��بب مي ش��ود 

۵۰۰ميليارد ين )۷۷ ميليارد دالر( از س��رمايه اين 
بانك ها آزاد ش��ود. انتظار مي رود كاهش سطح پايه 
ذخاي��ر ارزي براي بانك ه��اي كوچك تر نيز به آزاد 
ش��دن ۲۰۰ ميليارد ين ديگر منجر ش��ود. اگرچه 
بانك مرك��زي چين در بيانيه خ��ود در اين زمينه 
به سايه جنگ تجاري با بزرگ ترين شريك تجاري 
كش��ور اشاره يي نكرده، اما ناظران بر اين باورند اين 
برنامه ك��ه در ۵ جوالي اجرايي مي ش��ود، اقدامي 
محتاطان��ه در مقابله با برنامه ترام��پ براي اعمال 
 تعرفه هاي تنبيهي بر صادرات صنعتي چين به ارزش

۳۴ ميلي��ارد دالر در تاريخ ۶ جوالي اس��ت؛ دولت 
ترامپ قص��د دارد اواخر تابس��تان نيز ب��ر واردات 
كااله��اي ديگري از چين به ارزش ۱۶ ميليارد دالر 

تعرفه اعمال كند. 
ام��ا اقدامات دول��ت ترامپ در دام��ن زدن به 
آتش زير خاكستر جنگ تجاري به اعمال تعرفه ها 
ختم نمي شود. دولت ترامپ به وزارت خزانه داري 
دستور داده پيش نويس يك س��ري محدوديت ها 
براي س��رمايه گذاري هاي چيني در اياالت متحده 
را آم��اده و در همين هفته منتش��ر كند. اما اين 
مساله بر بازار امريكا نيز تاثير قابل توجهي خواهد 
گذاش��ت. طبق اطالعات منتش��ر ش��ده توس��ط 
گروه مش��اوره »روديوم«، سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي چين در امريكا در ۶ماهه اول سال ۲۰۱٨ 
در قياس با مدت زمان مش��ابه در س��ال گذشته 
بيش از ۹۰درصد كاهش داش��ته و به ۱.٨ميليارد 

دالر رس��يده است. ش��ركت هاي چيني در سال 
۲۰۱۶ ركورد سرمايه گذاري ۴۶ ميليارد دالري در 

امريكا را به ثبت رسانده بودند. 
افراد آگاه به مس��اله گفته ان��د مقامات دولت 
ترامپ در روزهاي اخير درگير مناقش��ه بر س��ر 
گس��تره دقي��ق تدابي��ر س��رمايه گذاري بودند. 
هنوز مش��خص نيس��ت ك��ه اگ��ر محدوديت ها 
س��رمايه گذاري چيني ها در صندوق هاي سرمايه 
را نيز ش��امل ش��ود، چه مدتي طول مي كشد تا 
تاثيرات اين تدابير عيان شوند؛ بيشتر پول مورد 
نياز براي اس��تارت آپ ها در زمينه تكنولوژي در 
امري��كا از طريق اين صندوق ها تامين مي ش��ود. 
مقام��ات و اف��راد آگاه از تدابي��ر گفته ان��د ك��ه 
محدوديت ها در زمينه س��رمايه گذاري هاي چين 
در صنايع و ش��ركت هايي اعمال مي شود كه در 
برنامه پكن موس��وم به »س��اخت چين ۲۰۲۵« 
آمده اند. ش��ي جين پينگ رييس جمهوري چين 
س��ردمداري در ۱۰ بخ��ش از جمله ه��وا فضا، 
هوش مصنوعي، روبوتيكز، دس��تگاه هاي پزشكي 
و خط��وط ريل��ي را ب��ه عنوان هدف كش��ور در 
چند س��ال آينده تعيين كرده اس��ت. پيتر ناوارو 
يك مش��اور ارش��د كاخ س��فيد در امور تجاري 
هفت��ه پيش گفت: »چين صناي��ع آتي امريكا را 
هدف گرفت��ه و رييس جمه��وري ترامپ بهتر از 
ه��ر كس��ي درك كرده كه اگر چي��ن بتواند اين 
صنايع نوظهور را در دس��ت بگي��رد، امريكا هيچ 

آين��ده اقتص��ادي نخواهد داش��ت و امنيت ملي 
اياالت متحده به شدت به خطر مي افتد.«

به نظر مي رسد دولت ترامپ قصد دارد براي اعمال 
اين محدوديت ها به قان��ون قدرت اجرايي اقتصادي 
فوريت بين المللي اس��تناد كند؛ قانوني كه تصويب 
آن ب��ه دهه ۱۹۷۰ برمي گردد و در گذش��ته عمدتا 
براي اعم��ال تحريم عليه كره ش��مالي و ايران مورد 
استفاده قرار گرفته است. مقامات دولت ترامپ بر اين 
عقيده اند كه اعمال محدوديت بر سرمايه گذاري هاي 
چي��ن در امريكا اقدامي ضروري اس��ت به اين دليل 
كه امريكا در آس��تانه جنگي قريب الوقوع با چين بر 
سر فناوري هاي كليدي قرار دارد كه آينده دو اقتصاد 

بزرگ جهان را تعيين مي كنند. 
مقام��ات كاخ س��فيد به دنب��ال ايج��اد رژيم 
جداگانه ي��ي هس��تند ك��ه م��وازي ب��ا كميت��ه 
س��رمايه گذاري  خارج��ي در امري��كا عمل كند، 
اما اس��تيون منوچين وزير خزان��ه داري تاكنون 

در براب��ر اين خواس��ته مقاومت كرده اس��ت. اما 
به نظر مي رس��د مخالفان چين مناظرات داخلي 
را برده ان��د و كاخ س��فيد به آژانس ه��ا گفته به 
دنبال فرد ديگري در خزانه داري اس��ت كه روي 
رژي��م جدي��د كار كند. پيتر هرل ك��ه در دولت 
اوباما ب��ه تهيه پيش نويس تحريم ها و سياس��ت 
ديپلماس��ي اقتص��ادي در وزارت خارجه كمك 
كرده، مي گويد استناد يك جانبه به قانون قدرت 
اجرايي اقتصادي فوريت بين المللي توسط دولت 
ترامپ اقدامي غيرمتداول اس��ت و تغيير ش��ديد 
انجام امور نس��بت به گذش��ته را نشان مي دهد. 
هرل كه اكنون رياس��ت يك انديشكده موسوم به 
»امني��ت جديد امريكايي« را برعهده دارد، افزود: 
»دول��ت ترامپ خطوط فاص��ل را محو كرده و به 
نظر مي رسد قصد دارد بگويد كه هر چالش بزرگ 
اقتص��ادي كه امريكا با آن مواجه مي ش��ود، يك 

چالش امنيت ملي نيز محسوب مي شود.«
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جامجهاين8
فوتبال و تئوري توسعه

مهدي بيك|
در شرايطي كه مشكالت برخاسته از تحريم ها، گراني ها، 
نوس��انات ارزي و... اي��ن روزه��ا روح و روان م��ردم ايران را 
آزرده س��اخته و امنيت رواني و اقتصادي آنان را خدشه دار 
كرده؛ جام جهاني فوتبال روزنه يي اس��ت كه مردم از طريق 
آن مي توانن��د لحظه يي مش��كالت و تنگناه��اي اقتصادي 
و معيش��تي را فراموش كنند؛ در خان��ه يا محل كار جلوي 
تلويزيون لم بدهند؛ از دنيا فارغ و در جادوي مستطيل سبز 
و فوتبال غوطه ور ش��وند؛ براي دقايقي هم كه شده از پيله 
مشكالت تاثيرگذار اقتصادي خارج شوند و در آسمان فوتبال 
تنفس كنند. اين از عجايب فوتبال است كه مي تواند در برابر 
چالش هاي بزرگ اجتماعي، سياس��ي، اقتصادي و... قد علم 
كند و مانند نوش��دارو تمام مشكالت را تحت تاثير معجزه 
خود قرار دهد. بنابراين منتقدان فوتبال دوست داشته باشند 
يا نه؛ فوتبال و جام جهاني ظرفيتي اس��ت كه از طريق آن 
مي توان بس��ياري از كاس��تي ها را پوشش داد و جامعه را به 

سمت مشاركت افزون تر پيش برد. 
 در تاري��خ پر فراز و نش��يب جام ه��اي جهاني و فوتبال 
نمونه ه��اي متعددي وجود دارد كه كش��ورها توانس��ته اند 
به وس��يله فوتب��ال مش��اركت اف��راد جامع��ه را در رون��د 
مردمساالري و توسعه بهبود بخشند و با استفاده از هيجانات 
فوتبال��ي برنامه هاي توس��عه محور خ��ود را در بخش هاي 
گوناگ��ون محقق كنند. از نمونه هاي��ي متاخري مانند جام 
جهاني 2010 آفريقاي جنوبي كه براي نخس��تين بار امتداد 
توس��عه در قاره آفريقا را براي مردم ساير ملل تصوير سازي 
كرد تا جام ه��اي جهاني متقدم تر مانند جام جهاني 1954 
س��وييس كه آلمان هاي بعد از جنگ جهاني دوم را يك بار 

ديگر متوجه مليت و ويژگي هاي خود كرد. 
1-1934: دومين دوره ج��ام جهاني به ميزباني ايتاليا، 
شايد سياسي ترين دوره جام جهاني تا امروز باشد. دوره يي كه 
در فضاي پرالتهاب بعد از ظهور هيتلر در آلمان و موسوليني 
در ايتاليا برگزار شد و تبعات آن تا دهه هاي متمادي اروپا و 
جهان را درگير خود ساخت. در فضاي دو قطبي آن زمان كه 
از يك طرف متحدين )آلمان؛ ايتاليا، ژاپن و...( قرار داشتند و 
در سوي ديگر دول متفق )انگليس، فرانسه، امريكا و...( دولت 
فاشيستي ايتاليا به دنبال آن بود تا از طريق فوتبال روح ملي 
گرايي را در بطن جامعه آن روز ايتاليا بدمد تا از اين طريق 
بسياري از مشكالت اقتصادي، فرهنگي، سياسي و... پوشش 
داده شود. در آن زمان »بنيتو موسوليني« تالش مي كرد با 
اس��تفاده از محبوبيت ورزش فوتبال در بين مردم و شكوه و 
ارزش جام جهاني در دنيا، به تبليغ افكار خود و همفكرانش 

در حزب فاشيست ايتاليا بپردازد. 
چند س��ال قبل از ش��روع ج��ام جهان��ي 1934، يك 
روزنامه نگار به نام »ويتويوپوزو« اس��تخدام شد تا برنامه يي 
جهت رس��اندن ايتاليا به مق��ام قهرماني تدوين كند و خود 
مربيگري تيم را نيز به عهده بگيرد. هر چند پوزو با برنامه يي 
دقي��ق تيم ايتاليا را به پيش مي راند و حتي از چهار بازيكن 
آرژانتين االصل هم در تيم خود سود مي جست، ولي بي شك 
اگر حمايت هاي آشكار داوران نبود، شايد ايتاليا نمي توانست 
ج��ام جهاني را در خانه نگه دارد. به هرجهت مس��ابقات، با 
ديدار ايتاليا و امريكا در شهر رم و با حضور موسوليني آغاز 
شد. در اين ديدار تيم ميزبان با نتيجه خرد كننده 7 بر يك 
به پيروزي رسيد تا موسوليني با افتخار خود را فاتح خطاب 
كند. ديدار پاياني در شهر رم ميان ايتاليا و چك و در حضور 
72 هزار تماش��اگر برگزار ش��د. دوچه )لقب موسوليني( به 
خاطر روحيه بخش��يدن به تيم ايتاليا، در ورزش��گاه حضور 

يافت و در نهايت جام به ايتاليا رسيد. 
2-1954 س�وييس: پنجمي��ن دوره ج��ام جهان��ي 
در س��وييس هم از منظري خاص يك ج��ام جهاني ويژه 
به حس��اب مي آيد؛ دوره يي كه بعد از پايان جنگ جهاني 
دوم و شكس��ت هيتلر و متحدانش براي نخس��تين بار بود 
كه در كش��وري اروپايي برگزار مي شد؛ در اين جام جهاني 
بود كه براي نخستين بار غرور جريحه دار شده ملت آلمان 
از طريق فوتبال دوباره ش��كوفا شد؛ آلمان ها كه در جريان 
جنگ جهاني دوم به شكست كامل، تجزيه كشور و محروم 
شدن از تمام حقوق بين المللي محكوم شده بودند از طريق 
شركت در جام جهاني سويس و قهرماني در آن توانستند 
يك بار ديگر خود را در شمايل يك ملت پيروز تصور كنند. 
از اي��ن دوره جام جهاني بود كه توجه جامعه شناس��ان و 
نويسندگان بزرگ به ظرفيت هاي اين ورزش براي دميدن 
روح اتحاد جلب شد و دانشگاه هاي مهم جهان تحقيقاتي را 

در اين زمينه آغاز كردند. 
3-1986مكزيك: اين جام جهاني بيش��تر از هر چيز 
ديگري، نام جزاير فاكلند، ديه گو مارادونا و دس��تان خدا را 
به ذهن متبادر مي كند. چهار س��ال پس از جنگ 74 روزه 
فالكلند ديه گو مارادونا انتقام مردم زخم خورده آرژانتين را از 
انگلستان در زمين فوتبال گرفت آن هم با دو گلي كه هر يك 
براي خود نمونه مثال زدني است. اما بحران فالكند بحراني 
ب��ود كه در س��ال 1982 با حمله آرژانتين به جزيره فالكند 
ش��روع ش��د و به مدت 74 روز به طول انجاميد و سرانجام 
با تس��ليم آرژانتين به پايان رسيد. اما اين پايان ماجرا نبود؛ 
مردم آرژانتين 4س��ال صبر كردند تا در ميدان نبردي ديگر 
شكست خود در صحنه نظامي را جبران كنند. نبرد آرژانتين 
و انگليس در جام جهاني اين فرصت را در اختيار مارادونا قرار 
داد تا انتقام شكست فاكلند را با دستان خدا از استعمارگران 
انگليسي بگيرد و در فينال هم آلمان ديگر تيم اروپايي را از 
مي��ان بردارد و در نهايت ديه گو برجام بوس��ه زند. مارادونا 
در ادام��ه اين جام با نمايش هاي خارق العاده و فرازميني اش 
آرژانتين را به دومين قهرماني جام جهاني رساند و نامش را 
در تاريخ آرژانتين و نيز دنياي فوتبال جاودانه كرد. بسياري 
نمايش هاي مارادونا در جام جهاني 1986 را بهترين نمايش 

فردي يك فوتباليست در ادوار جام هاي جهاني مي دانند. 
2018 روسيه: با توجه به شرايط خاص روسيه با اروپا و 
امريكا بسياري از تحليلگران جام جهاني روسيه را نيز يكي 
از جام هاي��ي مي دانن��د كه در آن ردپاي سياس��ت به عينه 
پيداس��ت؛ مشكالت روسيه با اروپا بر س��ر اكراين و كريمه 
و تحريم هاي دامنه دار غرب بر عليه روس��يه و بايكوت جام 
جهاني از سوي برخي از سياستمداران غربي فضاي اين جام 
را نيز سياس��ت زده كرده اس��ت. پوتين به دنبال آن است 
ك��ه توفيقات احتمالي روس ها در اين جام را به عاملي براي 
افزايش روحيه ميهن پرستي روس ها و نشانه يي از توسعه در 
روسيه معرفي كند و بهره خود را از جام بيست و يكم ببرد. 
ب��ا عبور از اين مقاطع تاثيرگ��ذار جام جهاني، تيم ملي 
فوتبال كش��ورمان قرار گرفته كه با استفاده از فرصت جام 
جهاني تالش مي كند تا لبخند را روي لبان ايرانياني بنشاند 
كه اين روزها بار س��نگين گراني بر دوش ش��ان س��نگيني 
مي كند؛ لبخندي كه ايرانيان امروز بيش از هر عامل ديگري 
ب��ه آن ني��از دارد؛ امروز را با روياي پيروزي بر پرتغال س��ر 

مي كنيم تا فردا چه پيش آيد. 

يادداشت

مسيري كه »كي روش« تا بازي ديشب طي كرد

عبور از سنگالخ ها با مرد پرتغالي
محمد غالمي|

 آيا كارلوس كي روش براي ايرانيان اس��طوره شده 
اس��ت؟ حمايت هواداران فوتبال كه نش��ان مي دهد، 
چنين اس��ت. او كه براي نخس��تين بار، ايران را دوبار 
پياپ��ي به جام جهاني برده و نتاي��ج اين دوره اش هم 
درخش��ان بوده، دل فوتبالي هاي ايران را ربوده است. 
هرچند در 6 س��ال حضورش در ايران همه  چيز براي 
او گل و بلبل نبوده است. از درگيري با برانكو و مربيان 
ايراني گرفته تا ش��يوه بازي تي��م ملي كه مورد انتقاد 
برخي كارشناسان بوده اس��ت. درگيري او با برانكو تا 
آنجا پيش رفت كه دو س��ال پيش تيم ملي از بازيكن 
پرسپوليسي خالي شد. زماني كه سرمربي پرسپوليس 
در گفت وگو با رس��انه ها با انتقاد از شرايط ليگ، گفت 
كه اگر پرس��پوليس قهرمان نش��ود مقصر كي روش، 
فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ است. كي روش هم 
در پاسخ به او 7 بازيكن پرسپوليس كه در اردوي تيم 
ملي بودند را مرخص كرد تا كشمكشي طوالني ميان 
اي��ن دو در گيرد. اين اخت��الف تا آنجا پيش رفت كه 
كي روش در بيانيه يي انتقادات برانكو را تبليغات خواند. 
او گفت ك��ه برانكو نمي تواند دليل ناكامي يا موفقيت 
خ��ود را در تيم ملي يا در كار من به عنوان مربي پيدا 
كند. سرانجام اين داستان با وساطت فدراسيون فوتبال 
خاتمه يافت و بازيكنان پرسپوليسي تيم ملي توانستند 

در اردوهاي بعدي شركت كنند. 
اما اين تمام حاشيه هاي پيش روي كي روش نبوده 
است. اس��تعفاي هاي پي در پي اين مرد پرتغالي او را 
بارها به تيتر يك رسانه هاي ورزشي بين المللي كشاند. 
زمان��ي كه او از عملكرد فدراس��يون انتقاد داش��ت و 
واكنشش به بي جواب ماندن خواسته هايش نامه استعفا 
بود. اس��تعفايي كه آخرين آن سال 95 رخ داد. زماني 
كه او 11 شرط براي ادامه همكاري با ايران داشت كه 
در بين آنها تنها يكي اجرا ش��د. كي روش در توافق از 
فدراسيون خواسته بود به مشكالتي مثل عقب افتادن 
دس��تمزدها، مساله لباس، مس��اله زمين دستگردي، 
تكمي��ل مركز پرفورمنس س��نتر و... رس��يدگي كند 
ك��ه فقط موضوع لباس ها آن ه��م نه به صورت كامل 
مورد رس��يدگي قرار گرفت و اين مس��اله باعث ادامه 
گاليه هاي سرمربي تيم ملي شد. او در بيانيه يي گفت 
شرايط مدنظرش براي كار با استانداردهاي وي در تيم 

ملي وجود ندارد و بنابراين ترجيح او بر قطع همكاري 
فوري با ش��رايطي اس��ت كه دو ط��رف از نظر مالي با 
هم به توافق برسند. اما فدراسيون فوتبال قصد نداشت 
به اين راحتي ها قيد س��رمربي را بزند كه به تيم ملي 
ش��خصيتي خاص داده اس��ت. از اي��ن رو، اين بار هم 
فدراسيون فوتبال توانست نظر كي روش را جلب كرده 

و او را در ايران نگه دارد. 

 چرا جالل و وريا غفوري را خط زدي!
اگرچ��ه حاش��يه ها پس از تصمي��م كي روش به 
ادامه مربي گ��ري در ايران تا حدودي كاهش يافت، 
ام��ا تنها چن��د روز مانده ب��ه جام جهاني روس��يه 
زماني كه فهرس��ت تيم ملي اعالم شد، انتقادات از 
س��رمربي پرتغالي بارديگر فزون��ي يافت، تا آنجا كه 
حت��ي نماين��دگان مجلس هم خواه��ان تذكر به او 
ش��دند! اين انتقادات و حاشيه ها پس از آن رخ داد 

كه كي روش سيد جالل حس��يني و وريا غفوري را 
براي جام جهاني به تيم ملي دعوت نكرد. اين اقدام 
كي روش با واكنش منفي هواداران فوتبال در ايران 
و كارشناس��ان مواجه ش��د. به اعتقاد آنان در حالي 
ك��ه اين دو بازيك��ن از مهره هاي كلي��دي تيم هاي 
باش��گاهي خود بودند، بايس��تي به تيم ملي دعوت 
مي ش��دند. اما س��رمربي تيم ملي با آن��ان هم نظر 
نبود. او كه با فش��ار عمومي مواجه شده بود، تاكيد 
ك��رد اگرچه معموال عالقه ندارد ك��ه فقط در مورد 
يك يا 2 بازيكن خ��اص صحبت كند ولي به خاطر 
احترامي كه براي سيد جالل حسيني و وريا غفوري 
قائل اس��ت دليل عدم دعوت از آنان را مي گويد. او 
در توضي��ح اين تصميم خود گف��ت: »اصوال چنين 
تصميمات��ي به س��رمربي مربوط مي ش��ود اما مثال 
سيدحسين حس��يني گلر استقالل 873 دقيقه گل 
نخورد ركورد كلين ش��يت را شكست اما او ناگهان 

با تصميم ش��فرديگر براي اين تيم ب��ازي نكرد كه 
من هم شوكه ش��دم. در مورد وريا غفوري هم بايد 
بگويم كه هيچ كس��ي به اندازه من او را نمي  شناسد 
و بنده اين اختيار را براي خودم قائل هس��تم كه در 
م��ورد اين بازيكن صحبت كنم چ��ون قبل از اينكه 
وريا راهي استقالل ش��ود من اين بازيكن را به تيم 
ملي دعوت كرده بودم. « او افزود: »در آن زمان وريا 
غفوري دفاع راس��ت بسيار خوبي بود و من بيش از 
ي��ك ماه پي��ش او را صدا زده و ب��ه او گفتم: ما در 
تيم ملي نيازي به وينگر راس��ت نداريم، تو بايد در 
پس��ت دفاع راس��ت بازي كني زيرا بازيكناني مثل 
عليرضا جهانبخش، كريم انصاري  فرد و قلي  زاده در 
وينگر راس��ت هستند و من چنين نفراتي را در اين 
پس��ت دارم. من به وريا تاكيد كردم كه تيم ملي به 
يك دفاع راس��ت محكم ني��از دارد اما وقتي در تيم 
اس��تقالل و با تصميم وينفرد ش��فر او از پست دفاع 

راس��ت به هافبك راس��ت تبديل مي شود اين ديگر 
به س��رمربي اين تيم برمي گ��ردد. نمي دانم چگونه 
س��رمربي اس��تقالل از عدم دعوت و وريا غفوري به 
تيم ملي متعجب ش��ده است. وقتي در تيم خودش 
اعتقادي ندارد كه در دفاع راس��ت از وريا اس��تفاده 
كند و پس��ت او را تغيير مي دهد چگونه س��ورپرايز 

مي شود؟«
اما كي روش از ابتدا مي دانس��ت كه در جام جهاني 
بي��ش از آنك��ه حمله تيم برگ برنده اش باش��د، خط 
دفاعي است كه مي تواند منجي تيمش شود. از اين رو 
او اذعان كرد »وقتي قرار است ما مقابل تيم هاي بزرگي 
مثل مراكش، اسپانيا و پرتغال بازي كنيم من احتياج 
به يك دفاع راس��ت محكم دارم« و يقينا غفوري دفاع 

راست محكم مورد اشاره او نبود. 

 10 ركورد تاريخي كي روش در ايران
ب��ا همه اين حاش��يه ها، اين روزها م��رد پرتغالي 
تيم ملي به محبوبيتي عجيب دس��ت يافته اس��ت، 
محبوبيتي كه قطعا هم سلفانش به آن نرسيده بودند. 
اين محبوبيت در كنار شكستن ركوردهايي است كه 
باعث مي ش��ود احتماال نامش براي سال ها در ذهن 
ايراني ه��ا باقي بماند. »59 بار حض��ور روي نيمكت 
تيم مل��ي«، »طوالني ترين هدايت تيم ملي در ميان 
مربيان خارجي و قرار گيري درجايگاه دوم اين افتخار 
پس از حسن صدقياني در ميان تمام مربيان فوتبال 
تيم ملي«، »بيشترين درصد برد در تعداد بازي هاي 
انجام«، »تنها مربي تاريخ فوتبال تيم ملي كه موفق 
ش��ده 3 بار با نتيج��ه 6 بر 0 در مقاب��ل حريفان به 
پيروزي برسد«، »شكس��ت تيم هاي ملي آسيايي از 
جمله عمان پس از س��ال هاي طوالن��ي«، »پيروزي 
پياپي در مقابل كره جنوبي پس از شكست هاي چند 
باره از اين تيم در سال هاي گذشته«، »بيشترين برد 
در مي��ان تمام مربيان تاريخ تيم ملي فوتبال ايران«، 
»كمترين تعداد باخت نس��بت به تعداد بازي ها با 8 
شكس��ت«، »كمترين تعداد تساوي نسبت به تعداد 
بازي ها «، »ثبت ركورد 23 بازي بدون شكس��ت در 
مقابل تيم هاي آس��يايي« 10 ركوردي است كه كي 
روش در دوران حض��ورش در فوتب��ال اي��ران آن را 

شكسته و نام خود را ثبت كرده است. 

هواداران تيم ملي فوتبال ايران كه براي تماش��اي 
بازي هاي تيم در جام جهاني به روس��يه سفر كرده اند، 
اين بار به ج��اي هجوم به صفحه مجازي س��تاره هاي 
فوتبال، مقابل هتل محل اس��تقرار بازيكنان تيم ملي پرتغال تجمع 

كرده و خواب را از بازيكنان تيم ملي پرتغال گرفتند. 
برخالف كازان كه از امكانات رفاهي مناس��بي برخوردار اس��ت، 
در سارانس��ك به عنوان يكي از كوچك ترين شهرهاي ميزبان جام 
جهاني، ش��رايط اسكان هواداراني كه براي ديدن بازي هاي تيم هاي 
محبوب ش��ان به روس��يه رفته اند، چندان فراهم نيست و به همين 
دلي��ل، هواداران از جمل��ه طرفداران ايراني در ش��هرهاي اطراف از 
جمله چبكس��ري، اوليانوف و پنزا اقامت داشتند. نخستين گروه از 
هواداران ايراني كه شب گذشته خود را به سارانسك رساندند، از روي 
گزارش هايي كه سايت هاي خبري در مورد محل اقامت تيم پرتغال 
منتشر كرده بودند، خود را به مقابل »هتل مركور« رساندند؛ هتلي 
مجلل در بولشويتس��كايا اوليتسا، يكي از معدود خيابان هاي شيك 
سارانس��ك. پيدا كردن اين هتل در شهر كوچكي مانند، سارانسك 
اصال كار س��ختي نيس��ت و در مدت كوتاهي، تعداد قابل توجهي از 

طرفداران ايراني مقابل هتل مركور تجمع كردند. 
اما قصد اين هواداران ديدن يا عكس گرفتن با ستاره هاي پرتغال 
نبود. آنها با اين هدف به هتل مركور رفتند كه با ايجاد س��ر و صدا، 
مانع از استراحت بازيكنان پرتغال شوند. يكي از آنها به خبرنگاراني 
كه س��اعت 30دقيقه بامداد دوشنبه خود را به هتل مركور رسانده 
بودند، گف��ت: »اومديم جلو هتل محل اقامت تي��م پرتغال، نذاريم 
استراحت كنن، نذاريم بخوابن تا صبح مي زنيم، مي كوبيم،  ان شاءاهلل 

فردا ناي رفتن نداشته باشن. ببينيم چي مي شه.«

در اين بين تصويري منتسب به رونالدو منتشر شد كه در آن به 
نظر مي رسد، ستاره پرتغال با حضور مقابل پنجره اتاقش از طرفداران 

ايراني مي خواهد كه از ايجاد سر و صدا خودداري كنند. 
اين اتفاق در حالي رخ داد كه تيم پرتغال، برخالف تيم ايران كه 
ش��نبه شب به سارانس��ك پرواز كرد، صبح يك شنبه خود را به اين 
شهر رساند و آخرين جلسه تمريني اش را به جاي ورزشگاه موردويا 
اره نا در كمپ ساترن در مسكو برگزار كردند. اين مساله روز گذشته 
تعجب خبرنگاراني كه به دنبال كسب خبر از آخرين تمرين پرتغال 
بودند را به همراه داشت اما با اتفاق ديشب به نظر مي رسد بخشي از 
ابهام اين مساله روشن شده است. احتماال كادر فني پرتغال احتمال 
رقم خ��وردن چنين اتفاقي را در ش��هر كوچكي مانند سارانس��ك 
مي داده و همين باعث شده تا تصميم بگيرند بازيكنان تيم تنها يك 

شب در اين شهر اقامت داشته باشند. 
البته تجمع هواداران ايراني، برخالف آنچه آن هوادار انتظار داشت، 
تا صبح به طول نينجاميد و با حضور گروه ديگري از طرفداران ايران 

كه به رفتار آنها اعتراض داشتند، اين تجمع به پايان رسيد. 
البته جش��ن و پايكوبي ايراني ها، تنها بازيكنان تيم ملي فوتبال 
پرتغال را بي خ��واب نكرد، بلكه حدود 2500 هوادار ايراني با تجمع 
مقابل هتل محل استقرار تيم ملي با استفاده از طبل و پرچم و شيپور 

شروع به تشويق بازيكنان و تيم ملي ايران كردند. 
تعدادي از هواداران هم با اس��تفاده از موبايل هاي خود شروع به 
عكاسي و فيلمبرداري از هتل تيم ملي كردند و تعدادي از بازيكنان 

هم به ابراز احساسات هواداران ايراني پاسخ دادند. 
هواداران تيم ملي با شعار »ايران قهرمان مي شه، خدا مي دونه كه 

حقشه« از تيم ملي حمايت كرده و به بازيكنان انگيزه دادند. 

قابجامجهانيايراني ها خواب را از چشم رونالدو دزديدند
 شعر 

كالسيك
 كافه

فوتبال

تكذيب شايعه با گلزني به عربستان
تيم ملي مصر با پذيرش 2 شكس�ت در 2ديدار ابتدايي 
خود در جام جهاني اميدي براي صعود به مرحله بعد نداشته 
و شبكه س�ي ان ان مدعي ش�د، محمد صالح قصد دارد به 
دلي�ل اتفاقاتي كه در چچن)مح�ل اقامت تيم ملي مصر در 
جام جهاني( رخ داد قبل از ديدار پاياني راهي خانه شود. اما 

او روز گذشته به زمين بازي رفت و از قضا گلزني هم كرد.
در روزه�اي ابتدايي جام جهان�ي تصويري از محمد 
ص�الح در كن�ار رمضان قديروف، رهبر مس�تبد چچن 

منتشر شد كه در سال هاي اخير سركوب هاي زيادي را 
انجام داده است. به تازگي رهبر چچن مدعي شد، محمد 
صالح از اين به بعد شهروند افتخاري چچن نيز خواهد 
بود و او ش�هروندي چچن را در جريان مراسم شامي كه 
ب�راي بازيكنان تيم ملي مصر ترتي�ب داده، اهدا كرده 
اس�ت. حاال محمد صالح از تصاويري ك�ه از او در كنار 
رهبر چچن منتشر شده، ناراحت است زيرا عالقه ندارد 

در امور سياسي شركت كند. 

يوزپلنگاني كه با ما دويده اند
فرداد احمدي|

در مصاحبه ي��ي كه با يكي از فعاالن پروژه حفاظت از يوزپلنگ 
ايراني در آبان سال 96 داشتم، خاطره يي از تاثير چاپ تصوير يوز بر 
پيراهن تيم ملي در جام جهاني 2014 بر حفظ اين گونه ارزشمند 
را بازگو كرد. به گفته وي، وقتي پيشنهاد چاپ تصوير يوز ايراني بر 
پيراهن تيم ملي فوتبال از سوي يكي از فعاالن گردشگري محيط 
زيس��ت مطرح ش��د، اين ايده غيرممكن مي نمود. با پيگيري هاي 
بعدي معلوم ش��د كه تاييد فيفا مهم تري��ن چالش پيش روي اين 
ايده است. بنابراين كميته مشتركي ميان سازمان ميراث فرهنگي، 
سازمان حفاظت محيط زيست و فدراسيون فوتبال تشكيل شد و 
با همراه شدن يك شانس بزرگ يعني سفر سب بالتر رييس وقت 
فيفا به ايران و درخواس��ت مس��تقيم معصومه ابتكار )رييس وقت 
س��ازمان حفاظت محيط زيست( از ايشان اين ايده يك گام بزرگ 
در راه عملي شدن برداشت. بالتر قول همكاري داد، اما براي تحقق 
ايده بايد قوانين 40 ساله فيفا دستخوش تغييراتي قرار مي گرفت. 

تغييرات انجام شد و ايده رنگ تحقق به خود گرفت. 
مدير وقت پروژه بين المللي حفاظت از يوزپلنگ ايراني در ادامه 
تاكيد كرد: »اين اقدام كم هزينه، تاثير شگرفي بر جامعه گذاشت و 
همه توجهات را در سطح ملي و بين المللي به سمت يوزپلنگ ايراني 
جلب كرد.« اما به راس��تي حساس شدن اذهان جامعه چه اهميتي 

براي يك موضوع زيست محيطي مي تواند داشته باشد؟
خاطره وي پاس��خ درخوري به اين پرسش مي دهد: »يك سال 
قبل از چاپ شدن تصوير يوزپلنگ بر پيراهن تيم ملي به يزد رفتم 
تا با خواهش و التماس در يكي از جلس��ات اداري اس��تان شركت 
كنم. در آن جلسه قرار بود درباره احداث جاده يزد-گزوئيه از ميان 
يكي از زيستگاه هاي مهم يوز در بافق تصميم گيري شود كه براي 
حفاظت از يوزپلنگ ايراني بسيار مخرب بود. در جلسه مذكور يك 
نماينده مجلس، معاون استاندار، مديركل سازمان حفاظت محيط 

زيست استان يزد و چند نفر ديگر حضور داشتند. زماني كه مديركل 
سازمان حفاظت محيط زيست بنده را معرفي مي كرد، آن نماينده 
مجلس حرف او را قطع كرد و به حاضران گفت كه محيط زيستي ها 
ياركشي كرده اند تا با هر بهانه يي جلوي جاده كشي يزد-گزوئيه را 
بگيرند و جلسه را به هم زد و رفت.« او در ادامه توضيح داد: »پس 
از رونمايي از پيراهن تيم ملي، مس��ابقه فوتبالي را ميان هنرمندان 
در باف��ق برگزار كردي��م تا با پيراهن تيم ملي كه منقش به تصوير 
يوزپلنگ بود، بازي كنند و نس��بت به اينگونه حيواني اطالع رساني 
نمايند. مردم زيادي هم براي ديدن مسابقه آمده بودند. جالب بود 
كه همان نماينده مجلس به همراه كل افراد حاضر در آن جلس��ه، 
به عالوه فرماندار بافق س��راغ ما آمدند و پرس��يدند چه كاري براي 
يوزپلنگ انجام دهند. تقاضا كردي��م كه جلوي احداث جاده يزد-

گزوئي��ه را بگيرند و قول جلوگي��ري دادند. همچنين تقاضاي يك 
ايس��تگاه در مناطق بياباني كرديم تا كارشناسان و محيط بانان در 
آنجا مس��تقر شوند. به س��رعت مكاني را تهيه و تجهيز كردند كه 
اكنون به ايستگاه تحقيقاتي يوزپلنگ تبديل شده است. به همين 
راحتي تغيير نگرش در اين افراد به وجود آمد. با پيراهن تيم ملي.« 

 چرا محيط زيست به جادوي فوتبال نياز دارد؟
به عقيده كارشناس��ان امروزه مشكالت محيط زيستي يكي از 
ابرچالش ه��ا و جزو 5 اولويت اول نزد ايرانيان اس��ت. همين امروز 
اگر به خوزس��تان برويم و از مردم س��وال كنيم، بي شك نخستين 
چي��زي ك��ه باالت��ر از بي��كاري و... اش��اره خواهند كرد، مس��اله 
ريزگردهاس��ت. در استان اصفهان مساله آب اولويت اول است و در 
آذربايجان غربي، خشك شدن درياچه اروميه. سيستان و بلوچستان 
هم از مجموعه يي از همه مس��ائل زيس��ت محيطي رنج مي برد. در 
عين حال، همگي اين مسائل در سطح ملي چالش برانگيز بوده اند. 
اما برخي موضوعات زيس��ت محيطي ب��ا وجود آنكه اهميت بااليي 

دارند، س��خت فهم هستند. مس��اله تغييرات اقليمي، پديده يي كه 
ام��روز اتفاق مي افتد، اما پيامدهايش چندين س��ال بعد به صورت 
از بي��ن رفتن پوش��ش گياهي، تغيي��ر در اكوسيس��تم مناطق يا 
بارش هاي مخرب و سيل آسا خود را نشان مي دهد، يكي از مسائل 
جدي اما پيچيده اس��ت كه توجه دقيق به عوامل و پيامدهاي آن، 
هميش��ه از حوصله افكار عمومي خارج بوده اس��ت. مسائلي از اين 
دست نيازمند ساده سازي هستند و اهميتشان را مي توان در قالب 
س��اختن نمادهايي حتي در حد و ان��دازه يك تصوير منتقل كرد. 
ماه ها و س��ال ها تالش و تحقيقات درباره پديده سوراخ شدن اليه 
ازون تنه��ا زماني مورد توجه جهانيان قرار گرفت كه يك تصوير از 
اتمس��فر قطب جنوب منتشر شد كه به سادگي نشان مي داد ازون 

در بخش هاي وسيعي از آن وجود ندارد. 
مس��اله انقراض گونه هاي زيس��تي و خارج ش��دن اكوسيستم ها 
از تعادل طبيعي خود نيز از جنس مس��ائل پيچيده محيط زيس��تي 
اس��ت كه به ساده س��ازي نياز دارد. نامتعادل ش��دن اكوسيس��تم ها 
به معن��اي انقراض گونه هاي متنوع جان��وري و گياهي، از بين رفتن 
پوش��ش گياهي، بيابان زايي و تشديد خشكسالي و كم آبي است كه 

پش��ت س��ر هم مي آيند. همه مواردي كه گفته شد سبب گرم و 
خشك تر ش��دن مناطق، جذب نش��دن روان آب ها در سفره هاي 
آب زيرزمين��ي، نبود چراگاه كافي براي تغذيه دام، فقيرتر ش��دن 

دامداران و عش��اير، مهاجرت به حاش��يه ش��هرهاي بزرگ و 
بسياري پيامدهاي زنجيره يي ديگر خواهد شد. 

اكنون يوزپلنگ ب��ه مدد جادوي فوتبال به 
نماد اكوسيس��تم ايران تبديل شده است. 

مساله يوز تنها مساله خود يوز نيست، 
بلكه يوزپلنگ ايراني، س��مبل حيات 
وح��ش و اكوسيس��تم در خطر ايران 

است. اين روزها كه در جريان مسابقات 

ج��ام جهاني 2018 به پيراهن تيم ملي نگاه مي كنم، تمام تالش ها و 
خالقيت هاي دس��ت اندركاران محيط  زيس��ت براي درج آن تصوير از 
نظ��رم مي گذرد. يادم مي آيد كه تا همين دو، س��ه ماه پيش قرار بود 
تصوي��ر بزرگ يوزپلنگ ايراني مانند جام جهاني 2014 بر لباس تيم 
ملي نقش ببندد، اما فدراس��يون فوتبال به يك برچس��ب كوچك بر 
سينه كه به زحمت قابل رويت است بسنده كرد. پروژه هاي حفاظت از 
يوزپلنگ به نظر مي رسد كه متوقف شده اند يا رشد خيلي كندي دارند 
و از پروژه تكثير در اسارت كه قرار بود حاصلش به دنيا آمدن چند توله 
يوزپلنگ در حوالي همين روزها باشد، هيچ خبري منتشر نمي شود. 
با خود فكر مي كنم كه چه راحت داشته هايمان را از دست مي دهيم. 
با وجود اين وقتي تلويزيون هواداران تيم ايران را نش��ان مي دهد كه 
در ورزش��گاه هاي روسيه عكس يوزپلنگ ايراني را باال برده اند، با خود 

مي گويم يوز ايراني با هويت فوتبالي ما عجين شده است. 
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»تعادل«پيامدهايكاهشنسبتتسهيالتبهبهايمسكنرابررسيميكند

افت كارآمدي وام مسكن در نوسان هاي اقتصادي

چندپيشنهادبراياصالحبازارمسكن
زمزمه هاي��ي ك��ه از بهمن ماه گذش��ته 
براي ابالغ بخش��نامه هاي ويژه وزارت راه و 
شهرسازي به س��ازمان نظام مهندسي آغاز 
ش��د، به مثاب��ه فريادي ب��ود در گوش ديو 
خفته بازار مسكن و اين فرياد آن قدر بلند 
بود ك��ه خواب اين ديو را آش��فته كرده و 
غرش كنان به جبران چند س��ال رخوت و 
سستي بازار، باليي بر سر قيمت ها آورد كه 
نه تنها زوج هاي ج��وان با تكيه  بر صندوق 
پس انداز يكم نتوانند س��رپناهي تهيه كنن��د، بلكه از عهده تامين 
هزينه وديعه مسكن نيز برنيايند. بر اساس آمارها در 5سال گذشته 
شاهد رشد قيمت مسكن حداكثر تا 58درصد بوده است، اما در 5 

ماه گذشته تا 50 درصد رشد قيمت داشته ايم. 
به  راس��تي چه بخش��ي متولي مديريت و هدايت بازار مس��كن 
اس��ت؟ چرا برنامه هاي توليد مسكن پاسخگوي نياز مسكن كشور 
نبوده و اكثر آنها به بوته فراموشي سپرده شده اند، همه ما با عناوين 
اين برنامه ها در دو دهه گذشته آشنا هستيم. مسكن استيجاري – 
مسكن اجاره به شرط تمليك – فروش متري مسكن – مسكن پاك 
– مسكن پيشگام – مسكن حمايتي – مسكن اجتماعي – مسكن 
مهر و...، و جالب اس��ت تنها برنامه از برنامه هاي فوق كه عملياتي 
ش��ده و از قِبل آن صدها هزار خانواده و حت��ي ميليون ها خانواده 
صاحب س��رپناه شدند مسكن مهر است كه آنها نيز مورد بي مهري 
قرار گرفته اس��ت. و يادمان مي رود كه ساكنان آنها مردمان شريف 
و زحمتكش كش��ور بوده و جزو دهك هاي 1 تا 4 هستند و خداي 

ناخواسته ممكن است با شائبه استخفاف دل آزرده شوند. 
بنابراي��ن بايد توجه داش��ته باش��يم ب��ه جاي اينكه ش��رايط 
ساخت وس��از را تس��هيل كنيم تا به اصل توازن در عرضه و تقاضا 
برس��يم، همواره جامعه را بي نياز از توليد مس��كن قلمداد كرده و 
عنوان كرده ايم 2 ميليون و 600 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه 

داريم، كدام واحدهاي خالي، همان هايي كه: 
-بيش از 400هزار ميليارد تومان از سرمايه هاي در گردش صنعت 
ساختمان را بلعيده و س��ازندگانش آنها را در آب  نمك خوابانده اند تا 

بازار مساعد شود و با گران ترين قيمت به بازار عرضه نمايند. 
- همان س��اختمان هايي كه اكثر آنه��ا در زمره واحدهاي لوكس و 
گران قيم��ت تلقي مي ش��وند و زوج هاي جوان با همه س��رمايه خود و 
استفاده از صندوق پس انداز يكم حتي 2 اطاق آنها هم نمي توانند، بخرند. 
- ي��ا همان واحدهاي خالي كه چند س��ال اس��ت، تالش 
مي شود تا روانه بازار شوند تا شايد قدري از عطش بازار كاسته 
ش��ود، اما جديتي در اين كار ديده نشد و حتي بحث برقراري 
مالي��ات براي اين واحدها كه ديگر خالي ماندن آنها اقتصادي 

نباش��د نيز مطرح شد اما به جايي نرسيد، به نظر مي رسد كه 
مالكان آنها از قدرت و مكنت كافي برخوردارند. 

2راهكاراساسي
و اما براي غلبه بر مشكالت موجود چه بايد كرد، ابتدا دو راهكار 
اساسي را مطرح مي كنم و سپس س��اير موارد ذي دخل را عنوان 

خواهم كرد. 
اوال: اس��تقرار مديران كارآمد و كار آش��نا و مجرب و شجاع كه 
مزين به خصلت تعامل به جاي تقابل باش��ند. امروز حوزه مسكن 
از دو ناحيه آسيب مي بيند. اول اينكه به جهت وسعت كار، عمده 
وقت مقام عالي وزارت مصروف بخش وسيع 4 محوره راه )جاده يي 
– ريلي – آبي – هوايي( شده و فرصتي براي بخش مسكن ندارند. 
دوم اينكه اينك كه لزوما سكان هدايت و سياست گذاري حوزه 
مس��كن به دست ساير مديران وزارت راه و شهرسازي افتاده، بهتر 
است ايشان دست از ستيزه جويي با سازمان هاي نظام مهندسي و 
نظام كارداني كه دربرگيرنده همه افراد متخصص و دانشگاه ديده 
صنعت ساختمان است، برداشته و دست آنها را كه سال هاست دراز 

كرده اند به گرمي بفشارند. 

مسكنتابتنشبيشترراندارد
فرصت آزمون  و خطا در سياس��ت هاي بخش مس��كن و نتيجتا بازار 
مسكن به اتمام رسيده و بازار مسكن تاب تحمل تنش هاي بيشتر از اين را 
ندارد و بايد باور كنيم با اتكا صرف به كارشناسان دولتي اين مشكل حل 
نخواهد ش��د و الزم است، بخش��ي از درب هاي وزارت راه و شهرسازي را 
بازكنيم و با ايجاد اتاق فكر اجازه ورود مهندسان جوان و خوش فكر كشور 
كه در س��اير حوزه ها امتحان خود را پس داده اند را به داخل اتاق هايمان 
بدهيم و با اس��تفاده از تجربيات و همگرايي فكري و پتانسيل هاي ممتاز 
كشور نسبت به اصالح امور در حوزه ساخت وساز و ايجاد توازن در عرضه 
و تقاضا اقدام كرده و سپس سراغ رونق در بازار مسكن برويم، در غير اين 

صورت رونق هاي اين گونه صرفا به كام سوداگران مسكن است. 

چندپيشنهادبراياصالحبازارمسكن
1- ش��بكه بانك��ي – از وقتي كه عمده بانك هاي كش��ور در فكر 
سرمايه گذاري در حوزه ساخت وساز افتادند، مي توان گفت بنگاهداري 
بانك ها آغاز ش��ده و پس  از آن بيشتر در قالب بنگاه اقتصادي ظاهر 

شدند و از اين رو پس  از آن دو اتفاق متصور است. 
اول اينكه بخشي از منابع مالي آنها جذب پروژه هاي ويژه مي شود 
كه تعدادي از اين پروژه ها موجب رونق شهر ما نمي شود براي نمونه 
شهر ماالمال از مال هايي شده است كه خوشبختانه هم اكنون تعدادي 

از آنها نيمه كاره رها شده اند. 

و دوم اينكه سياست هاي تخصيص تسهيالت در حوزه ساخت وساز 
تحت الشعاع ويژگي هاي حاكم بر اين بنگاه ها قرار گرفته و امروز اگر 
كسي بخواهد از تسهيالت بانكي استفاده كند بايد كلي بررسي نمايد 
كه از چه نوع تسهيالتي بايد استفاده كند، تسهيالتي از قبيل: خانه 
اولي ها – بافت هاي فرس��وده – زوجين – سپرده ممتاز – اوراق حق 

تقدم تسهيالت – صندوق پس انداز يكم و غيره... . 
2- مبالغ وام هاي تخصيصي – بر اس��اس يك نوع فرمول متداول به 
افرادي كه در تهران خريد مسكن كنند 80ميليون تومان وام مي دهند و 
در مراكز استان ها و شهرهاي با بيش از 200هزار نفر جمعيت 60ميليون 
تومان تخصيص يافته و شهرهاي كمتر از 200هزار نفر جمعيت مشمول 
40ميليون تومان وام مي شوند. چنانچه در اين برنامه كندوكاوي كنيم به 
اين نتيجه مي رس��يم افرادي كه در شهرهايي مانند بوئين زهرا در استان 
قزوين – تفرش در استان مركزي و سرخه در استان سمنان با جمعيت 
ميانگين هر يك حدود 20 الي 25هزار نفر بخواهند، وام بگيرند 40ميليون 
تومان به آنها داده مي ش��ود و چنانچه كسي در تهران بخواهد وام بگيرد 
80 ميليون تومان تعلق مي گيرد. حال همه مي دانيم 60مترمربع آپارتمان 
در شهرهاي اشاره شده حداكثر 60ميليون تومان ارزش دارد ليكن همان 
60 مترمربع در نقاط متوس��ط تهران بيش از 300 ميليون تومان ارزش 
دارد. در نتيجه كس��ي كه در چنين شهرهايي خريد مسكن كند حدود 
70 درصد قيمت ملك را تسهيالت مي گيرد و كسي كه در تهران خريد 
مي كند كمتر از 25 درصد قيمت ملك را تسهيالت دريافت خواهد كرد. 
اينك اين برنامه چقدر اصولي اس��ت، قابل بررسي است و آيا اين 
برنامه موجب گران ش��دن ملك در شهرهاي كوچك نخواهد شد و 
آيا از داليل عدم اس��تقبال از چنين وام��ي در تهران همين موضوع 
نيس��ت، در واقع اگر جواني بخواهد 80ميليون تومان وام بگيرد بايد 
220ميليون تومان آورده داش��ته باشد و ش��ايد 95درصد جوانان ما 

چنين امكان مالي ندارند. 
3- بافت هاي فرسوده – از سال ها قبل بافت هاي فرسوده پاشنه 
آش��يل حوزه ساخت و ساز تلقي شده به نحوي كه طرح هاي ارائه 
شده در اين زمينه نيز فرسوده شده اند، بيش از 80 هزار هكتار از 
س��اخت و ساز هاي شهري دچار بافت فرسوده هستند و 10 سال 
پيش مقرر ش��د ساالنه 10درصد از اين بافت ها نوسازي شوند كه 
اگر ش��ده بود هم اكنون 100درصد آنها بازسازي شده بودند، واقعا 
چرا نش��ده اس��ت. آيا كس��اني كه اين برنامه را پيش بيني كردند 
اشرافي به پتانسيل هاي موجود و ظرفيت ساخت و ساز نداشتند، يا 
مديراني كه مسوول اجرا و پياده كرد طرح بودند توانمند نبوده يا 
شايستگي احراز آن مديريت را نداشته اند و نتيجه اينكه هم اكنون 
حدود 10درصد كل بافت هاي فرسوده احيا شده يعني ساالنه و به 

صورت ميانگين يك درصد بازسازي شده است. 
چه كس��ي پاسخگوي اين س��وء مديريت يا س��وء برنامه ريزي است 

و كس��اني كه با بي توجهي از كنار اي��ن پروژه عبور مي كنند يا مقاومت 
س��اختمان هاي بافت فرس��وده را نمي دانند يا با قدرت تخريب زلزله با 
حدود 7 ريش��تر آش��نا نيس��تند و نتيجتا بافت هاي فرس��وده يكي از 
ناكارآمد ترين پروژه هاي حوزه وزارت راه و شهرس��ازي بوده و امروز يكي 
از دغدغه هاي اصلي دولت محترم ش��ده به نحوي كه رياس��ت محترم 
جمهوري نگراني خود را از عدم توجه كافي به آن ابراز كرده و اخيرا نيز 
مهندس تركان با حكم رياست جمهوري مسوول ساماندهي به اين بخش 
شده اند. اما جناب مهندس تركان بايد بدانند كه مشكل اصلي اين پروژه 
عدم توجه به فرهنگ سازي براي ساكنان بافت هاي فرسوده و ترغيب آنها 
به نوسازي است كه كماكان مغفول واقع شده و مكررا شاهد مصاحبه هاي 
گوناگون مسووالن در كانال هاي مختلف تلويزيون هستيم كه در گذشته 
نيز وجود داشته و به نظر مي رسد آنچنان كه الزم است كارساز نباشد. 

4- توصيه مي شود به آمارهاي موجود در زمينه مسكن توليد شده 
و خانواده هاي موجود كشور و تعداد خانه هاي خالي دل خوش نكنيم، 
يادمان باش��د كه حداقل 25درصد خانواده ها مستاجر هستند و اگر 
قرار بود نصيبي از خانه هاي خالي موجود ببرند تا به حال برده بودند. 
از اين رو، توليد مسكن به خصوص با هدف قرار دادن جامعه هدف كه 
اقشار ضعيف جامعه هستند بايد در سرلوحه امور مربوطه باشد. البته 
طرح هايي كه قابليت اجرا داش��ته باشند، نه طرح هايي مانند مسكن 

اجتماعي كه سال هاست روي كاغذ جا خوش كرده است. 
5- اهتمام جدي در اتمام زيرساخت ها و عمليات اجرايي باقيمانده 
پروژه هاي مسكن مهر كه مي تواند بسياري از خانواده هاي نيازمند را 

صاحب مسكن كند. 
مشاهده مي شود، خانه هاي اضافي ساخته شده در مسكن مهر به 
عنوان يك معضل عنوان مي ش��ود، به نظر اينجانب بهتر است آنها را 
يك فرصت بدانيم و با اعمال مديريت صحيح آنها را با شرايط قدري 

سهل تر به نيازمنداني كه آرزوي داشتن آنها را دارند، واگذار كنيم. 
6- در صورتي كه براي مسووالن امر احراز شود عملكرد بعضي از 
مديران ضعيف بوده و مانع پيشبرد طرح ها و پروژه هاي اجرايي است. 
بهتر است از هرگونه تعارفات با ايشان اعراض كرده و نسبت به تغيير 
آنها اقدام شود به نحوي كه متضمن سالمت جان و حفظ سرمايه هاي 

مردم در حوزه مسكن باشد. 
7- همراهي و مس��اعدت با مديران مرب��وط در حوزه ذي ربط تا 
نسبت به ساماندهي بيشتر مشاوران امالك اقدام شود و با مشاوراني 
كه تخلف كرده يا فاقد مجوز هستند يا نسبت به تشويش بازار اقدام 

مي كنند برخورد جدي به عمل بيايد. 
8- پيشگيري از مصاحبه افرادي كه در قالب كارشناس مسكن يا 
مسوول ظاهر مي شوند، ليكن در واقع دغدغه هدايت بازار به سمتي 
را دارن��د كه بتوانند خانه هاي خالي خودش��ان را به باالترين قيمت 

بفروشند و تالش آنها بي شباهت به سوداگري نيست. 

گروهراهوشهرسازي| شهالروشني|
با وج��ود تالش هاي مس��تمر دول��ت يازدهم در 
خصوص افزايش ريالي تس��هيالت مسكن همچنان 
اين تسهيالت نتوانسته كاركرد مطلوبي در بازار مسكن 
ايران داشته باشد. به گفته برخي مسووالن تسهيالت 
كنوني مسكن به علت عدم ثبات اقتصادي و افزايش 
قيمت كاالهاي مصرفي كارآمدي خود را از دست  داده 
است. هفته پيش ابوالقاسم رحيمي اناركي خبر كاهش 
اثرگذاري تس��هيالت مس��كن بر خريد مسكن را به 
رسانه ها داد و در اين خصوص به  وضوح بيان كرد كه 
طبق محاسبه يي كه انجام  شده به طور متوسط نسبت 
 تس��هيالت مسكن به بهاي مس��كن از 48 درصد به 

28 درصد كاهش يافته است. 

تامينمسكننيازمندثباتاقتصادي
در همين رابطه علي قائدي معاون مديركل دفتر 
اقتصاد وزارت راه و شهرسازي در گفت وگو با »تعادل« 
با بيان اينكه در حال حاضر عرضه تسهيالت مسكن 
در تمام كشورهاي توس��عه يافته يكي از كارآمدترين 
راهكاره��ا براي خانه دار كردن مردم اس��ت، گفت: اما 
اين تسهيالت در كشورهاي مزبور جوابگوي 80درصد 
يا باالتر قيمت كل مس��كن اس��ت. قائدي افزود: طي 
دول��ت يازدهم تالش ه��اي متعددي ب��راي افزايش 
قيمت تسهيالت شكل گرفت كه تا حدودي توانسته 
خريداران مس��كن را منتفع كن��د. وي با بيان اينكه 
متاسفانه به دليل عدم ثبات اقتصادي كشور تسهيالت 
كنوني تا حدودي كارآمدي خود را از دست  داده است، 
گفت: تامين مس��كن نيازمند ثبات اقتصادي است و 
هرگون��ه تنش در نرخ ت��ورم باعث التهاب قيمت اين 

كاالي مصرفي مي شود. 
قائدي گفت: بر اين اس��اس در زمان هاي بي ثباتي 
اقتصادي بيشتر سازندگان و فروشندگان براي حفظ 
ارزش ريالي خود قيمت ملك خود را افزايش مي دهند 
و به همين دليل كارشناس��ان افزايش قيمت كنوني 

مسكن را حباب گونه نمي دانند. 
معاون مديركل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازي 
با اشاره به اينكه راهكار پاسخگويي تسهيالت نسبت 
به قيمت كنوني مسكن در دو گزينه نهفته شده است، 
گفت: در گام اول بايد به دنبال ثبات اقتصادي باشيم تا 
زماني كه اقتصاد كشور با هر تنشي به لرزه در مي آيد، 
نمي توان انتظار داش��ت هر افزايش حباب گونه است. 
بنابراين با ثبات اقتصادي مي توان ارزش تس��هيالت 
را نس��بت به قيمت مسكن حفظ كرد. قائدي با بيان 
اينكه تس��هيالت 160ميليون توماني در س��ال هاي 
پيشين جوابگوي خريد مس��كن بود، عنوان كرد: در 
حال حاضر افزايش دوبرابري قيمت مسكن نيز كارآمد 
نخواهد بود. معاون مديركل دفتر اقتصاد وزارت راه و 
شهرس��ازي در خصوص گزينه دوم راهكار نيز اظهار 
ك��رد: در كنار ثبات اقتصادي بايد ب��ه دنبال افزايش 
درآمد مردم باش��يم. قائدي اظهار ك��رد: تا زماني كه 
بستر ثبات اقتصادي در كشور ايجاد نشود، تسهيالت 
قيمت مسكن با هر ميزان افزايش كارآمد نخواهد بود. 

معادلهنامتوازنتسهيالتباقيمت
منصور غيبي كارشناس اقتصاد مسكن نيز با بيان 
اينكه افزايش قيمت مسكن باعث بي ارزشي تسهيالت 

شده است، گفت: متاس��فانه تسهيالت 160ميليوني 
اگرچ��ه از لحاظ ريالي س��ر جايش اس��ت اما ملك با 
رشد قيمت روبه رو و باعث شده فاصله بين تسهيالت 
و قيمت زمين افزايش پي��دا كند. غيبي افزود: زماني 
تس��هيالت مس��كن مي تواند كارآمد باشد كه بتوانيم 
قيمت ساير عوامل را مهار كنيم. اين كارشناس اقتصاد 
مس��كن با بيان اينكه افزايش قيمت تسهيالت به هر 
ميزان جوابگوي تورم ايجاد ش��ده در بخش مس��كن 
نيس��ت، گفت: زماني كه يك خريدار در يك پرس��ه 
يك ساله پشت درهاي تسهيالت قرار مي گيرد در زمان 
ورود به مرحله خريد به علت رشد قيمت مسكن طي 
يك س��ال خود را بازنده مي بيند و از گرفتن تسهيالت 
پشيمان مي ش��ود. به گفته غيبي در حال حاضر اخذ 
تس��هيالت به علت معادله نامتوازن نرخ تسهيالت با 
قيمت مسكن يك بازي ناعادالنه است، زيرا متقاضي 
پس از طي پروسه سنگين اخذ تسهيالت با هزينه هاي 
كالن بازپرداخ��ت مواجه مي ش��ود در حالي  كه بدون 
افزاي��ش اندوخته نمي تواند مل��ك مورد نظر چند ماه 
پي��ش خود را خريداري كند.  غيبي گفت: دولت بايد 
نگاه ويژه يي به مقوله مسكن داشته باشد، زيرا وزارت 
راه و شهرسازي در دولت بعدي با چالش عرضه مسكن، 

تناسب توانايي خريد متقاضي روبه رو خواهد شد. 

اثرگذاريضعيفتسهيالتدربحران
در همين رابطه غالمعلي ثنايي عضو هيات مديره 
انجمن انبوه س��ازان خراس��ان رضوي ب��ا بيان اينكه 
تس��هيالت مس��كن كمك بس��يار خوبي در جهت 
رونق بخشيدن به بازار معامالت مسكن است، گفت: 
تغييرات نرخ ارز، طال، اتومبيل و... خريداران مسكن را 
در يك حالت ترديد و شوك قرار داده است. غالمعلي 
ثنايي ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر قدرت خريد 
متقاضيان مس��كن در طول س��ه،  چهار سال اخير به 
 قدري كاهش پيدا كرده كه يك حالت سكون و ركود 
به آنها داده و امكان خريد مسكن را از آنها گرفته است. 
به گفته عضو هيات مديره انجمن انبوه س��ازان 
خراس��ان رضوي در اين ميان تس��هيالت مسكن 
به دليل پرداخت اقس��اط س��نگين وام ها و عدم 
پوش��ش دهي بخش اعظمي از هزينه مس��كن با 
چالش روبه رو ش��د. به هر روي تسهيالت مسكن 
هم مثل يك دارويي اس��ت كه هرچند به جامعه 
تزريق  ش��ده، اما به دلي��ل اينكه بخش هاي ديگر 
دچار بحران شده است، نتوانسته اثرگذاري كافي 
را داشته باش��د. اين انبوه ساز با اش��اره به تبعات 
سپرده گذاري يك س��اله براي دريافت وام مسكن 
گفت: ش��رط سپرده گذاري يك ساله يكي ديگر از 
داليلي اس��ت كه خريدار نمي تواند براي ورود به 
بازار مسكن قدم پيش بگذارد. به لحاظ اينكه اگر 
داش��ته اوليه خود را در بانك سپرده گذاري كند و 
تا س��ال بعد منتظر بماند كه نوبت وام وي برسد، 
عالوه بر اينكه پ��ول او در بانك راكد مي ماند، در 
عي��ن  حال قيم��ت آن واحد مس��كوني كه براي 
خريد مدنظر دارد، ب��از افزايش پيدا مي كند. وي 
تاكيد كرد: در اين راستا براي اثرگذاري تسهيالت 
مس��كن، در درجه اول دولتم��ردان بايد اقداماتي 
انج��ام دهند كه به آرام ش��دن فض��اي اقتصادي 

كشور بينجامد. 

بالتكليفيسازندگانوناتوانيماليمتقاضيان
ثنايي همچنين با اشاره به بالتكليفي سازندگان 
و توليدكنن��دگان مس��كن در ف��روش واحده��اي 
مس��كوني ساخته  ش��ده گفت: اكنون كه سازندگان 
مي خواهن��د اي��ن واحدها را به ب��ازار عرضه كنند، 
نمي دانن��د باي��د چه قيمت��ي براي آنها مش��خص 
كنند، چراكه نوس��انات قيمت در بازارهاي مختلف 
بر نرخ مصالح س��اختماني هم اثر گذاشته و به طور 
نمون��ه آهن آالت ظرف دو، س��ه م��اه اخير حتي تا 
70درصد افزايش قيمت داش��ته است. اين مسائل 
باعث مي ش��ود كه س��ازنده يا توليدكننده مسكن 
در عرضه مس��كن خ��ود براي ف��روش دچار ترديد 
ش��ود كه آيا با اين قيمت كه مي فروش��د، مي تواند 
باز به همين مبلغ جانش��ين كند يا نه. اين مس��اله 
باعث س��ردرگمي و گيجي در بين توليدكنندگان 
مس��كن و سازندگان شده اس��ت. ثنايي اظهار كرد: 
بنابراين اصل ارائه تسهيالت ضمن اينكه اقدام خوبي 
است، اما اوال همه بانك ها در پرداخت اين تسهيالت 
همكاري نمي كنند و صرفا بانك ملي و بانك مسكن 
اعالم هم��كاري كرده اند. دوم اينكه اكنون متقاضيان 
نمي توانند با اتكا به اين تس��هيالت مسكن بخرند. از 
آن  ط��رف عرضه كنندگان در حال��ت بحران عرضه و 
فروش قرار دارند كه اگر واحدهاي س��اخته  شده خود 

را بفروشند، چگونه مي توانند آن را جايگزين كنند. 

هدايتتسهيالتبهسمتبافتفرسوده
در اين ميان به گفته يك كارشناس شهرسازي 
در ح��ال حاضر به علت غيرمش��خص بودن قيمت 
كنوني تمام اجناس نرخ تس��هيالت كاركرد خود را 
از دست  داده است. محمدعلي مهري افزود: در حال 
حاضر نقش مهم دولت اين است كه با نظارت دقيق 
قيمت تمام كاالها را كاهش دهد. وي با بيان اينكه 
برخي معتقدند بايد در اين برهه زماني تس��هيالت 

به بخش ساخت وساز تعلق بگيرد، گفت: با اين رشد 
نه  تنها مش��كل حل نمي ش��ود بلكه بازار وارد بازار 
سياه مي شود. به گفته مهري، تنها راه تاثيرگذاري نرخ 
تسهيالت كنوني توجه به بافت هاي فرسوده است. اگر 
اين تسهيالت به سمت بافت فرسوده سوق پيدا كند، 

مي تواند چند حوزه را منتفع كند. 
اين كارشناس اقتصاد در تفسير اين موضوع گفت: 
اين تس��هيالت مي تواند با مشاركت بخش خصوصي 
در حوزه عرضه مسكن ارزان قيمت مفيدتر واقع شود. 
وي با اش��اره به ظرفيت باالي بافت هاي فرس��وده 
در كش��ور گفت: دول��ت اگر بافت فرس��وده را بتواند 
زن��ده و جاندار كند، تعداد زيادي مس��كن وارد بازار و 
بخش عرضه مي ش��ود. وظيفه دولت اين است كه در 
بخش بافت فرس��وده وارد شود و حتي نرخ تسهيالت 
8 درص��دي را پايين  بياورد و به زير 4درصد برس��اند 
تا احياي اين بافت هاي س��ريع تر انجام شود، چراكه با 
توجه به بافت متراكم بافت هاي فرس��وده، اگر حادثه 
غيرمترقبه يي در اين مناطق رخ داد، فاجعه انس��اني 
ناشي از آن وحشتناك خواهد بود. اما متاسفانه هيچ 
نهادي به طور جدي در بخش بافت فرسوده كار نكرده 
و پاسخگوي اين مسائل نيست. وي همچنين گفت: 
در حال حاضر با افزايش قيمت مسكن كاركرد اصلي 
تسهيالت به ميزان قابل  توجهي كاهش  يافته است و 
بايد مسير ارائه اين تسهيالت تغيير كند. مهري گفت: 
ب��ه  هر روي متقاضيان بايد تا تنظيم بازار مس��كن از 
هر نوع معامله جلوگيري كنند. چون به  يقين مي توان 
گفت در حال حاضر قيمت هاي مسكن تناسبي با نرخ 

تورم، قدرت خريد و حتي نوسانات ارز ندارد. 

ضررمضاعفمتقاضيان
در اي��ن مي��ان به گفته محمدعل��ي رباني رييس 
كميسيون حقوقي انجمن انبوه سازان استان تهران در 
ح��ال حاضر افرادي كه به مدت يك س��ال پول خود 

را در بانك س��پرده گذاري كرده اند، اگر سال گذشته 
مي خواستند مسكن مورد نظر خود را بخرند، در حال 
حاضر ديگ��ر نمي توانند آن مس��كن را بخرند. رباني 
گف��ت: در واقع اگر اين افراد به  جاي س��پرده گذاري 
در بانك، اقدام به خريد مس��كن مي كردند، براي آنها 
مقرون به صرفه تر بود. حال با اين س��پرده گذاري فرد 
مجبور اس��ت كه واحد ارزان تري را بخ��رد و در واقع 
او ضرر دوبله كرده اس��ت. يعن��ي از يك  طرف پول او 
در گروي بانك اس��ت و از طرف ديگر بايد مس��كن را 
گران تر بخرد و در نهايت بايد س��ود تسهيالتي را هم 
كه مي گيرد، پرداخت كن��د. بنابراين ضرر بزرگي به 
او تحميل مي ش��ود. وي با بي��ان اينكه در اين زمينه 
بيشترين فشار به اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه وارد 
مي ش��ود، ادامه داد: وقتي قيمت مسكن باال مي رود، 
ديگر اين وام ها جوابگوي خريد مسكن نيست. چون 
تا قبل از رشد قيمت ها اگر اين وام يك چهارم قيمت 
خانه را شامل مي ش��د، ولي در حال حاضر حتي اين 
ميزان را هم ش��امل نمي شود. با اين  حال شايد فرد از 
امتياز اين سپرده گذاري استفاده كند و باز وارد بخش 

مسكن شود. 

دولتمسكنعرضهكند
دبير انجمن انبوه س��ازان اس��تان قم همچنين در 
پاس��خ به اينكه اين شيوه پرداخت تسهيالت مسكن 
چقدر در افزايش قدرت خريد مردم موثر است، گفت: 
اين تسهيالت تا حدودي براي اقشار ضعيف و متوسط 
جه��ت خريد مس��كن جوابگو بود. به  اي��ن  علت كه 
مي توانستند يك چهارم و در برخي مناطق مثل جنوب 
تهران كه خانه ارزان تر اس��ت، حتي يك س��وم هزينه 
خريد مسكن را از طريق تسهيالت بانكي تامين كنند. 
وي اف��زود: از طرفي اوراق تس��هيالت كه اكنون 
در بازار مي فروش��ند، تقريبا ارزان ترين اوراقي اس��ت 
كه در چند س��ال گذش��ته وجود داشته و قيمت آن 
ب��ه  قدري پايين آمده كه تعجب برانگيز اس��ت. رباني 
ب��ا بيان اينكه در صورت تداوم افزايش قيمت ها ديگر 
اين سيس��تم تس��هيالتي جوابگو نخواهد بود، گفت: 
چون فاصله بسيار زياد مي شود و مردم چندان از اين 
وام ها استقبال نمي كنند. بنابراين دولت بايد وارد توليد 
و عرضه مسكن در س��طوح انبوه شود. به گفته دبير 
انجمن انبوه سازان اس��تان قم تا وقتي مساله مافياي 
پولي و بانكي در كش��ور حل نش��ود، اي��ن انتظار كه 
سياست هاي ما بتواند در بازار ارز و طال موفقيت آميز 
باشد، برآورده نمي شود. وي تنها راهكار اين مساله را 
كاهش نرخ سود سپرده گذاري بانكي دانست و افزود: 
نرخ س��ود سپرده گذاري بايد به حداقل برسد تا مردم 
تش��ويق به سپرده گذاري نش��وند. مردم بايد تشويق 
ش��وند كه س��رمايه خود را در بخش توليد و صنعت 
ب��ه كار بگيرند و اگر اين اتفاق نيفتد، با تداوم اتفاقات 
مشابه اخير در بازار سكه و ارز در كشور مواجه خواهيم 
بود. اين كارشناس مس��كن با اعتقاد به اينكه اكنون 
خود سيستم بانكي و بانك ها هستند كه در بازار سكه 
و ارز وارد ش��ده اند، گفت: امروزه بانك ها از حالت ارائه 
خدمات به مردم خارج  شده اند و بنگاهداري مي كنند، 
بنابراين تغيير سيس��تم بانكي الزامي اس��ت و بانك 
مركزي بايد به خودش بيايد و اتفاقي را كه در دو دهه 

اخير افتاده، اصالح كند.

تداومرشدقيمتمسكن
باافزايشنرخدالر

دارابصفري| رييسش�ورايمركزيسازمان
نظامكاردانيساختمانكشور|

در س��ال 1394 و متعاق��ب اع��الم تي��م اقتصادي 
دولت در خصوص كاس��تن از نرخ بهره س��پرده گذاران 
در بانك ه��اي كش��ور، دانش��گاهيان و فع��االن حوزه 
اقتص��اد انتقادات بس��ياري به اين سياس��ت هاي مالي 
دول��ت وارد كردند و منتق��دان اعالم كردند كه با توجه 
به سياس��ت هاي انقباضي و ركودي دول��ت يازدهم در 
حوزه اقتصاد و عدم وجود برنامه مدون و معين براي به  
كارگيري سرمايه بخش خصوصي، كاستن نرخ بهره هاي 
بانكي باعث خروج سرمايه افراد از بانك ها و هجوم آن به 

سمت بازار سكه، ارز و مسكن خواهد شد. 
اما رييس كل بانك مركزي اعالم كرد كه با توجه به 
سياست هاي هدايتي و راهبردي دولت و بانك مركزي، 
كاس��تن از نرخ بهره دو امتياز ويژه براي كشور و حوزه 

توليد در بر خواهد داشت. 
اول اينكه به ميزان 40هزار ميليارد تومان از س��ود 
ساالنه پرداختي به صاحبان حساب هاي سپرده كاسته 
خواهد ش��د و به همين ميزان ني��ز از بار مالي بانك ها 
تقليل خواهد يافت و دوم اينكه سرمايه هاي خارج شده 
احتمالي از بانك ها به س��مت تولي��د ودر نهايت ايجاد 

اشتغال و توليد داخلي هدايت مي شوند. 
متاس��فانه ب��ه دلي��ل ع��دم برنامه ري��زي دقيق و 
كارشناس��ي سياست گذاران حوزه اقتصادي به وضعيت 
حس��اس و موجود كش��ور، اين طرح دولت با شكست 
مواجه ش��د و همان طور كه صاحب نظ��ران اقتصادي و 
اجتماعي قبال نيز هش��دار داده بودند، خروج سرمايه ها 
از بانك ه��اي دولتي و خصوصي تس��ريع ش��د و خيل 
سرمايه هاي سرگردان راهي بازار سكه، ارز و مسكن شد. 
بر همين اساس از نيمه دوم سال 1396 شاهد جهش 
فوق العاده قيمت سكه و ارز بوديم كه تداوم اين افزايش 
قيم��ت طي روزهاي اخير موج��ب افزايش قيمت ارز و 
سكه و تحميل هزينه هاي گزاف و كمرشكن اين اقدام 
غيركارشناسي بر اكثريت جامعه و مصرف كنندگان شد. 
بر اساس پيش بيني نخبگان دانشگاهي و اقتصاددان ها، 
بازار مس��كن نيز از اين رشد بي رويه قيمت ها بي نصيب 
نماند و ترويج بورس بازي و هجوم صاحبان سرمايه هاي 
سرگردان به بازار مسكن، زمينه رشد بيش از20درصدي 

قيمت مسكن را در سال 1396 فراهم كرد. 
اگر چه دولت در پايان س��ال 1396 اقدام به فروش 
اوراق مش��اركت بانكي با س��ود 20درصد براي ترغيب 
صاحبان س��رمايه به حفظ دارايي خود در بانك ها كرد، 
اما عواقب كاستن از سود بانكي و بي اعتمادي عمومي به 

سيستم بانكي اين اقدام دولت را نيز بي اثر كرد. 
در افق پيش روي صنعت س��اختمان و بازار مسكن 
طي ماه هاي پيش رو، با توجه به آشفتگي بازار اقتصادي، 
به ويژه در حوزه ارز و طال، آثار ركودي ملموس��ي را بر 
بازار مسكن و ساختمان تا پايان سال 97 شاهد خواهيم 
ب��ود، اما به جهت رش��د بي رويه قيم��ت دالر و ارزهاي 
معتبر جهاني در برابر ريال، رش��د قيمت شديدي را در 
بازار مصالح س��اختماني تجربه خواهيم كرد، افزايش��ي 
قيمتي كه تاثيرات بس��زايي در قيمت آهن آالت، لوازم 
تاسيس��اتي ب��رق و مكانيكي، لوازم بهداش��تي و حتي 
دستمزد اكيپ هاي اجرايي و كرايه حمل و نقل خواهد 
داشت و همين امر موجبات افزايش روند صعودي قيمت 
مس��كن را نيز تسريع خواهد كرد و اين فرآيند تا زمان 
تثبي��ت قيمت ارز و طال و اس��تقرار ثبات اقتصادي در 

كشور كماكان ادامه خواهد يافت. 

پرداختيارانهمستقيمساخت
عاملافزايشسوداگري

 مع��اون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره ب��ه اينكه
3 برنامه احياي بافت هاي فرسوده در گذشته با شكست 
مواجه ش��د، گفت: در برنامه بازآفريني ش��هري محور 
فعاليت ها به جاي پروژه محوري، محله محوري است. 

به گزارش تس��نيم، هوشنگ عشايري با بيان اينكه 
م��دل تامين مناب��ع مالي در گذش��ته اعط��اي يارانه 
مس��تقيم در تس��هيالت بود يكي از تبع��ات اينچنين 
برنامه ها را ايجاد جريان سوداگري عنوان كرد و گفت: 
كس��اني كه اصال نيازي به مسكن نداش��تند، وارد اين 
چرخه ش��ده و تقاضاي مسكن به س��مت وجه كاذب 
حرك��ت مي كرد. او با بيان اينك��ه در مدل جديد براي 
تامين تسهيالت به سمت سپرده گذاري پيش مي رويم، 
اظهار كرد: بر اين اساس با استفاده از صندوق پس انداز 
مس��كن يكم تسهيالت با س��ود 6 درصدي كه از سود 

مسكن مهر نيز كمتر است، پرداخت مي شود. 
عش��اري با بيان اينكه تاكنون بيش از 400هزار نفر 
در اين صندوق سپرده گذاري كرده اند، تصريح كرد: مدل 
يارانه پرداخت مس��تقيم عملياتي نش��د با وجود اينكه 
وعده ساخت ساالنه 300هزار واحد مسكوني طي 3سال 
گذشته را داده بوديم اما در بافت هاي هدف فقط 49هزار 
واحد س��اخته شده و نتوانس��تيم به تعهدات خود عمل 
كنيم. او دليل اين عدم تحقق وعده را عملكرد س��ازمان 
برنام��ه و بودجه عنوان كرد و افزود: در س��ال هاي 94، 
95 و 96 باي��د يارانه 50 درصدي س��ود بانكي در دوره 
مشاركت ساخت توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت 
مي ش��د كه متاسفانه اين اقدام هنوز محقق نشده است. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به اينكه به جاي 
يارانه مس��تقيم كه گران ترين نوع پرداخت براي دولت 
بود، ارزان ترين مس��ير يعني وجوه اداره شده را انتخاب 
كرديم، يادآور ش��د: در مصوبه ارديبهشت امسال دولت 
مقرر ش��د از محل تبصره 18 قانون بودجه سال 97، دو 
ه��زار و 500 ميلي��ارد تومان از محل وجوه اداره ش��ده 
در اختي��ار بانك ها قرار بگيرد تا بر اين اس��اس س��االنه 
100هزار واحد مسكوني ساخته شود. او با بيان اينكه در 
شهر مشهد 50 ميليون تومان و ساير شهرها 40ميليون 
تومان وام ساخت بدون سپرده گذاري با سود صفر درصد 
پرداخت مي شود، بيان كرد: تسهيالت ارائه شده براي دو 
سال است كه به توسعه گران اعطا مي شود و بعد از دوره 
ساخت واحد مسكوني به سپرده گذاران منتقل مي شود 
تا آنها بتوانند از وام 6 درصدي صندوق پس انداز مسكن 

يكم استفاده كنند. 

يادداشت

يادداشت

مهديموذن
كارشناسمسكن

يادداشت
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دانشوفن10
 بهبود سيستم احراز هويت

و امنيت سايبري اندرويد
هكر ني�وز| گ��وگل اعالم كرده اس��ت به منظور 
افزايش امنيت سايبري قصد دارد سيستم شناسايي 
بيومتريك و احراز هويت سيس��تم عامل اندرويد را 
بهبود ببخش��د. سيس��تم احراز هويت و تشخيص 
چهره بيومتريك در گوش��ي هاي هوش��مند شامل 
حسگر اثرانگشت، عنبيه يا تشخيص چهره هوشمند 
مي ش��ود. حاال گوگل به تازگي اعالم كرده است كه 
قصد دارد امنيت س��ايبري سيستم عامل اندرويد را 
به ميزان قابل مالحظه ي��ي افزايش دهد تا كاربران 
دس��تگاه هاي الكترونيكي و گوش��ي هاي هوشمند 
اندرويدي بتوانند با امنيت بيش��تري از اپليكيشن و 
دس��تگاه خود استفاده كنند. اين اقدام جديد گوگل 
جلو فعاليت هاي مجرمانه و خالف امنيت س��ايبري 
هكره��ا را خواه��د گرفت و به آنها اج��ازه نمي دهد 
از طريق اپليكيش��ن و برنامه هاي آل��وده به بدافزار 
به حس��اب هاي كاربري، مالي و اطالعات ش��خصي 

كاربران دسترسي پيدا كنند. 

توليد قدرتمندترين پردازنده 
براي لپ تاپ ها

اس�ين ايج| پ��س از عرض��ه پردازنده اس��نپ 
دراگون ۸۳۵ توس��ط كوالكوم، مايكروس��افت براي 
توليد پردازنده يي قدرتمند توسط اين شركت براي 
نص��ب روي لپ تاپ هاي مجهز ب��ه ويندوز ۱۰ وارد 
مذاكره شد. قرار است اين پردازنده جديد كه مبتني 
بر معماري اس��نپ دراگون ۸۴۵ اس��ت اواخر سال 
جاري ميالدي عرضه ش��ود. احتم��اال اين پردازنده 
تازه اس��نپ دراگون ۱۰۰۰ نام خواهد گرفت. اسنپ 
دراگون ۱۰۰۰ توان پردازش بااليي خواهد داش��ت 
كه هنوز جزييات آن اعالم نشده ولي انتظار مي رود 
هم��راه با پردازنده ه��اي س��ري Yو U اينتل مورد 
استفاده قرار بگيرد. انتظار مي رود اين محصول در دو 
مدل ۴.۵و ۱۵واتي توليد ش��ود و از ۱۶گيگابايت رم 
LPDDR۴X و ۱۲۸گيگابايت درايوهاي فالش يو 
اف اس پشتيباني كند. پشتيباني از آخرين استاندارد 
واي- فاي، Gigabit LTE و بهره مندي از سيستم 
كنترل مصرف برق جدي��د ازجمله ويژگي هاي اين 
محصول است. قيمت پردازنده يادشده هنوز مشخص 

و اعالم نشده است. 

 افشاي روش ساده
هك كردن كلمات عبور آيفون

پي س�ي ورلد| ي��ك محق��ق امنيت��ي موفق به 
شناسايي آسيب پذيري خطرناكي شده است كه هك 
كردن كلمات عبور گوش��ي آيفون را ممكن مي كند. 
اين پژوهش��گر با ارس��ال مطلبي در حساب كاربري 
توئيتر خود از وجود آس��يب پذيري در سيستم عامل 
iOS خبر داده كه به هكرها امكان مي دهد تا با وارد 
كردن مكرر رمزهاي اش��تباه از طريق صفحه كليد و 
تركيب آن با برخي تكنيك هاي ديگر قفل آيفون را 
باز كرده و به داده هاي اين گوش��ي دسترس��ي پيدا 
كنند. متيو هيكي از شركت هكر هاوس در ويدئويي 
كه براي توضيح اين مش��كل امنيتي ارس��ال كرده، 
جزييات بيشتري را در اين زمينه تشريح كرده است. 
وي در اين ويدئو تعداد زياد و نامحدودي كلمه عبور 
را از طريق آخرين نس��خه از سيستم عامل iOS يا 
نس��خه ۱۱.۳ ارسال مي كند. در حالت عادي گوشي 
بعد از ۱۰بار تالش اش��تباه تمامي اين محتوا را پاك 
مي كند. اما اگر گوش��ي آيفون يا تبلتاي پد از طريق 
كابل به هرگونه صفحه كليدي متصل باشد، مي توان 
در اي��ن روند اختالل ايجاد كرد و با ارس��ال انبوهي 
كلمه عبور باالخره قفل گوشي را پاك كرد زيرا آيفون 
داده هاي قبلي را پاك نكرده اس��ت. بنابراين هكر به 
جاي وارد كردن كلمات عبور به طور حدسي رشته يي 
طوالن��ي از اعداد و ح��روف را وارد آيفون مي كند و 
قابليت پاك كردن داده هاي اشتباه توسط اين گوشي 

را دور مي زند. اپل فعال اين ادعاها را رد كرده است. 

 برنامه هوشمند براي
آگاهي از سالمت خوراكي ها

اس�تار| كارب��ران مي توانن��د اپليكيش��ن ك��د 
چ��ك)Codecheck( را از فروش��گاه هاي آنالي��ن 
پلي اس��تور و اپ اس��تور دانلود كرده و از قابليت هاي 
ويژه آن بهره مند شوند. اين برنامه مفيد و كاربردي كه 
 iOS در هر دو پلت فرم سيستم هاي عامل اندرويد و
موجود است، به كاربرانش اين امكان را مي دهد تا قبل 
از خريد خوراكي هاي مختلف، با اس��كن كردن باركد 
درج ش��ده روي محصول موردنظرشان به اطالعات و 
ارزش هاي غذايي آن پي ببرند. بس��ياري از افراد كه 
ب��ه رژيم غذايي خود اهميت زي��ادي مي دهند، قادر 
خواهن��د بود از س��المت محتوي��ات و ارزش غذايي 
خوراكي موردنظر آگاهي يابن��د. بدين ترتيب، برنامه 
كد چك به كاربران يك عالمت س��بز يا قرمز نش��ان 
مي دهد كه عالمت س��بز نش��ان دهنده ارزش باالي 
غذايي و س��الم بودن محصول اس��ت و عالمت قرمز 
ب��ه نش��انه ارزش غذايي پايين آن اس��ت. همچنين 
آن دس��ته از كاربراني ك��ه از رژيم هاي غذايي خاص 
همچ��ون گياه خ��واري يا خ��ام گياه خ��واري پيروي 
مي كنند با استفاده از اين اپليكيشن قادر خواهند بود 
درصورت وجود محتويات گوشتي، لبني و غيرگياهي 
از آن آگاه شوند. همچنين اين برنامه براي آن دسته از 
كاربراني كه آلرژي و حساسيت هاي غذايي خاصي به 
مواد غذايي حساسيت زا دارند، بسيار مفيد و كاربردي 
است. به عنوان مثال، برخي از افراد به باقاال حساسيت 
دارن��د و اين امر در بس��ياري از م��وارد به مرگ آنها 
منجر مي ش��ود كه اين برنامه مي تواند به آنها كمك 
كند هنگام خريد از محتويات دقيق خوراكي موردنظر 
مطلع ش��وند. يا برخي ديگر، به فلفل، ادويه جات تند 
و برخي ديگر از سبزيجات و صيفي جات، آلرژي هاي 
شديدي دارند كه مي توانند با بهره مندي از قابليت هاي 
هوشمندانه اين اپليكيشن از بروز بيماري و آلرژي هاي 

شديد جلوگيري بعمل بياورند. 

اخبار

بازار ملتهب تلفن همراه در انتظار بازگشت آرامش

ورود تعزيرات حكومتي به گرانفروشي موبايل 
گروه دانش و فن | مرجان محمدي| 

به دنبال افزايش قيمت گوشي موبايل تا ۶۰درصد، 
بسياري از فروشندگان تلفن همراه مغازه هاي خود 
را تعطي��ل كرده اند و در حالي كه بازار تلفن همراه 
و برخي ديگر از بازارهاي بزرگ در كش��ور ملتهب 
 است، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات فهرستي از 
۴۰ ش��ركت وارد كننده گوش��ي تلف��ن همراه كه 
ارز دولتي دريافت كرده اند را منتش��ر كرد. وزارت 
ارتباطات در اين فهرس��ت توضي��ح داد: از ابتداي 
سال 97 تا ۲9 خردادماه به ۴۰ شركت وارد كننده 
گوشي تلفن همراه، ارز دولتي تخصيص داده شده 
است كه ۳۰ شركت از اين فهرست با بخشي از ارز 
تخصيص داده ش��ده اقدام به واردات گوشي تلفن 

همراه كرده اند. 
در ادام��ه اين توضيح آمده اس��ت: رقم كل ارز 
اختصاص يافته به ۴۰ شركت مذكور ۲۲۰ ميليون 
و ۶۴۳ ه��زار و ۲۰۶ يورو را ش��امل مي ش��ود كه 
تاكنون محموله هايي با مجم��وع رقم 7۵ ميليون 
و ۲۸۳ ه��زار و ۸۶۰ ي��ورو با عامليت ۳۰ ش��ركت 

وارد كننده از گمرك ترخيص شده است. 
 اي��ن اميدواري وجود دارد كه تمهيدات ويژه يي 
براي بازگشت آرام به بازار گرفته شود. اين در حالي 
است كه باز هم روز گذشته بازار تلفن همراه تقريبا 
به صورت نيمه تعطيل بود و خريد و فروشي صورت 

نمي گرفت. 
چندي پيش وزير ارتباطات درخصوص افزايش 
چشمگير قيمت گوشي تلفن همراه گفته بود: پشت 
پرده گوشي هاي گران قيمتي كه امروز اتفاقا در بازار 
با ارز بااليي محاسبه مي شوند و به فروش مي رسند، 
افراد سودجويي هستند كه ارز را گرفته و در بازار به 

مردم ارائه كرده اند. 
وي از سه اقدام فوري براي كنترل قيمت گوشي 
و شفاف س��ازي در ب��ازار خب��ر داد و گفت: امكان 
اس��تعالم نوع ارز مورد استفاده براي خريد گوشي 

تلفن همراه فراهم مي شود. 
آذري جهرم��ي همچني��ن در گفت وگو با خبر 
ساعت ۲۱ از س��ه راهكار ضربتي وزارت ارتباطات 
براي تنظيم بازار خبر داد و گفت: عالوه بر انتش��ار 
ليست ش��ركت هايي كه از ارز ۴۲۰۰ توماني براي 
واردات بهره برده اند در راس��تاي اس��تيفاي حقوق 
مصرف كنندگان، از طريق سامانه *7777#، امكان 
استعالم شماره سريال تلفن همراه و دريافت پاسخ 
درخصوص تامين گوشي تلفن همراه از طريق ارز 
۴۲۰۰ توماني فراهم ش��ده اس��ت كه بدين ترتيب 
اف��رادي كه زيان ديده هس��تند مي توانند از طريق 
تعزيرات زيان خود را جبران كنند و براي خريدهاي 
آتي مي توانند از نحوه واردات گوشي مطلع شوند. 

او گفت، همچنين در راس��تاي مقابله با فساد، 
عملكرد وارد كنندگان و ش��بكه توزيع در كارگروه 
پروژه رجيستري كه متش��كل از وزارت اطالعات، 
صنعت، اقتصاد، ارتباطات و س��تاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز است بررسي و موارد تخلف براي رسيدگي 

به مرجع ذي صالح اعالم خواهد شد. 
اين در حالي اس��ت كه مع��اون وزير ارتباطات 
از فراهم ش��دن امكاني براي خريداران گوشي هاي 
موبايل خبر داد تا بتوانند قيمت گوش��ي هايي كه 
با ارز دولتي وارد بازار شده است را استعالم كنند. 

حس��ين فالح جوشقاني با اش��اره به برنامه هاي 
در دس��ت اقدام براي حل مش��كل هرج و مرج در 
بازار تلفن همراه به دليل افزايش بيش از دو برابري 
نرخ گوش��ي طي روزه��اي اخير اظهار داش��ت: با 
وج��ود آنكه موض��وع تنظيم ب��ازار خريد و فروش 
گوش��ي هاي موباي��ل در حيطه اختي��ارات وزارت 
ارتباطات نيس��ت اما به دليل آنك��ه اين وزارتخانه 
متولي طرح رجيستري گوشي هاي موبايل وارداتي 
اس��ت، در زمينه افزايش نرخ گوش��ي نيز همزمان 
با وزارتخانه هاي صنع��ت و اقتصاد ورود پيدا كرده 

است. 
وي با بيان اينكه، كميته رجيس��تري در مورد 
گرانفروش��ي رخ داده در بازار موبايل و راهكار حل 
اين مش��كل برگزار مي ش��ود، افزود: در اين جلسه 

تمهيدي انديشيده مي شود تا گوشي هايي كه با ارز 
دولتي )۴۲۰۰ تومان( وارد كشور شده اند بر همان 

مبناي قيمت مشخص، به دست مردم برسند. 
معاون وزير ارتباطات با اش��اره به انتشار ليست 
ش��ركت هايي ك��ه از ابتداي امس��ال تاكن��ون ارز 
دولتي دريافت كرده اند از س��وي وزارت ارتباطات، 
خاطرنش��ان كرد: متاسفانه با وجودي كه گوشي با 
دالر ۴۲۰۰ توماني وارد كشور شده است اما عده يي 
سودجو از ش��رايط اقتصادي كش��ور سوءاستفاده 
كرده و گوشي را به بيش از دوبرابر قيمت به مردم 

مي فروشند. 
فالح جوش��قاني با تاكيد بر اينك��ه مردم بايد 
از طري��ق اين ليس��ت واردكنندگان گوش��ي كه 
ارز دولت��ي دريافت كرده اند را بشناس��ند، گفت: 
از طريق س��امانه همتا )سامانه طرح رجيستري 
*7777( امكاني براي خريداران گوش��ي فراهم 
ش��ده اس��ت كه قيمت گوش��ي هايي ك��ه با ارز 

دولتي وارد بازار شده اند را استعالم كنند. رييس 
رگوالت��وري توضيح داد: به اين معني كه يك آيتم 
به آيتم هاي استعالم رجيستري افزوده شده است تا 
خريداران با وارد كردن كد IMEI گوش��ي در اين 
سامانه، مطلع ش��وند كه اين گوشي با ارز وارداتي 
وارد كش��ور ش��ده اس��ت يا خي��ر. در اين صورت 
مي توانند با محاس��به س��اده، نرخ اصلي گوشي را 

دريافت كنند. 
وي گفت: براي مثال يك گوش��ي هزار دالري 
وقتي با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد كش��ور مي ش��ود با 
محاس��به عوارض و سود واردكننده و توزيع كننده، 
بايد ح��دود ۶ميليون تومان نرخ گذاري ش��ود اما 
متاسفانه شاهد هستيم كه اين گوشي هم اكنون در 
ب��ازار حدود ۱۱ تا ۱۲ ميلي��ون تومان قيمت داده 
مي شود. معاون وزير ارتباطات بر لزوم شفاف سازي 
در اين بازار تاكيد كرد و با بيان اينكه دستگاه هاي 
نظارتي نيز به اين مس��اله ورود كرده اند، ادامه داد: 

اگرچه افزايش نرخ ارز و تاثير آن در اقتصاد كشور، 
ي��ك واقعيت اس��ت اما هم اكنون ب��ه عاملي براي 

سوءاستفاده برخي تبديل شده است. 
وي گف��ت: يكي از موهبات طرح رجيس��تري 
گوش��ي موبايل اين بوده اس��ت كه از لحظه ورود 
گوشي به كشور تا زماني كه به دست مردم برسد، 
تحت رصد ق��رار دارد و كامال مي توان دريافت كه 
اين گوشي در چه تاريخي و با چه قيمت ارزي وارد 

بازار شده است. 
رييس س��ازمان تنظي��م مق��ررات و ارتباطات 
راديويي افزود: به ش��ركت هاي واردكننده گوش��ي 
موبايل از ابتداي امسال تاكنون ۲۲۰ ميليون يورو 
ارز تخصيص داده شده است كه تاكنون ۳۰ شركت 
حدود ۶۰۰هزار گوش��ي به ارزش 7۵ ميليون يورو 
را وارد بازار كرده اند. برآوردها نشان مي دهد كه اين 
تعداد گوشي پاسخگوي نياز متقاضيان است و نبايد 

قيمت گوشي ظرف چند روز دو برابر گران شود. 

 برخورد با گرانفروشي
براساس اين گزارش مديركل تعزيرات حكومتي 
استان تهران گفت: درخصوص ليست اعالم شده از 
سوي وزارت ارتباطات مبني بر نام شركت هايي كه 
ارز دولتي دريافت كرده اند، گفت: ليس��تي از سوي 
وزارت ارتباطات در اين خصوص اعالم ش��ده و ما 
در حال بررس��ي اين موضوع هستيم كه ميزان ارز 
دريافتي آنها چقدر بوده و چه ميزان كاال براس��اس 

اين ارز وارد كرده اند. 
محمدعلي اسفناني به ايسنا، درخصوص برنامه 
س��ازمان تعزيرات حكومتي براي مقابله با كساني 
كه با ارز دولتي گوش��ي وارد كرده و گرانفروش��ي 
كرده اند، اظهار كرد: هر جايي براي ما محرز ش��ود 
كه گرانفروش��ي تحت هر عنواني محقق شده، چه 
مواردي كه كاال مش��مول قيمت گ��ذاري اجباري 
باش��د مانند كاالهاي گروه اول و كاالهاي اساسي 
و چه در مواردي ك��ه گروه هاي ديگر كااليي بوده 
و مشمول قيمت گذاري مي ش��ود، طبق قاعده يي 
كه قانون مشخص كرده اگر كااليي باالتر از قيمت 
واقعي فروخته ش��ود، وظيفه ما رسيدگي به آن و 
محكومي��ت فرد يا مجموعه يي اس��ت كه اقدام به 

گرانفروشي كرده  است. 
وي اف��زود: موضوع ارز هم ش��امل اين مس��اله 
مي ش��ود و هر جايي كه افراد ارزي دريافت كردند 
تا كاال تهيه كرده و براساس ارزش ارز دريافتي كاال 
را بفروش��ند، اگر باالتر از قيمت تمام ش��ده يي كه 
مشخص مي كنند يعني با لحاظ قيمت ارز، درنظر 
گرفتن س��ود بازرگاني و هزينه تمام ش��ده يي كه 
س��ازمان حمايت آن را محاس��به و لحاظ مي كند 
باشد و درنهايت اگر مازاد بر اين رقم فروخته شود، 
مشمول تخلف گرانفروشي اس��ت و با آن برخورد 
مي كنيم. معاون رييس سازمان تعزيرات حكومتي 
كشور درخصوص ليست اعالم شده ازسوي وزارت 
ارتباطات مبني بر نام ش��ركت هايي كه ارز دولتي 
درياف��ت كرده اند، گفت: ليس��تي از س��وي وزارت 
ارتباطات در اين خصوص اعالم ش��ده و ما در حال 
بررسي اين موضوع هستيم كه ميزان ارز دريافتي 
آنها چقدر بوده و چه ميزان كاال براس��اس اين ارز 
وارد كرده اند و همچنين قيمت تمام شده براي شان 
چه مقدار بوده و قيمت ف��روش آنها به چه ميزان 

است. 
اسفناني گفت: با توجه به اينكه اين ليست امروز 
اعالم شده، در حال بررسي اين موضوع هستيم. با 
انجمن واردكنندگان موبايل نيز جلسه يي داشتيم و 
در حال بررس��ي داليل آنها هستيم كه اگر به اين 
نتيجه برسيم كه گرانفروشي صورت گرفته، به طور 

قطع و يقين با آنها برخورد مي شود. 
گفتني است پيش از اين بسياري از وادكنندگان 
تلف��ن همراه اع��الم كرده بودند ك��ه هيچ گونه ارز 
دولتي براي واردات گوش��ي تلف��ن همراه دريافت 
نكرده اند به طوري كه سيدمهدي ميرمهدي رييس 
اتحادي��ه فن��اوران رايانه به فارس گفت��ه بود: »در 
جلسه اخير به صراحت اعالم كرديم اگر مستندي 
درباره پرداخت ارز به واردكننده صنف رايانه وجود 
دارد اعالم كنيد زيرا در حال حاضر در صنف رايانه 
ب��ا ۱۰۰درصد افزايش قيمت در تم��ام كاالها و تا 
۲۰۰درصد افزايش قيمت در برخي كاالهاي مواجه 
هس��تيم و از اين رو به عن��وان اتحاديه موظف به 
پيگيري هس��تيم كه اگر واردكننده يي دالر ۴۲۰۰ 
توماني گرفته و كاالي خود را با اين ميزان افزايش 

قيمت مي فروشد، بايد با او برخورد كنيم.«
وي گفت��ه بود: »راحت مي گوي��م كه كار انجام 
نش��ده را مي گويند، انجام داده اي��م و با همين كار 
براي خريدار و مصرف كننده مشكل ايجاد مي كنند. 
معتق��دم در كش��ور ارزي وجود ندارد كه اساس��ا 
بخواهند به كسي بدهند. با مقررات فعلي بيشترين 
س��ود را كارمندان بانك ه��ا و گمركات مي برند كه 
مرحله آخر فرآيند تخصيص ارز دس��ت آنها است 
و گزارش هاي متعددي از پرداخت هاي غيرقانوني 
براي كار راه انداختن از س��وي واردكنندگان به اين 

افراد شنيده ايم.«

فون آرنا| مايكروسافت به تازگي 
نس��خه جدي��دي را ب��راي كاربران 
گوش��ي هاي اندروي��دي از پس��ت 
 )Outlook(الكترونيكي اوت لوك

منتشر كرده است. 
از  يك��ي  ك��ه  مايكروس��افت 
قدرتمن��د  رقب��اي  بزرگ تري��ن 
ش��ركت گ��وگل اس��ت، تقريبا در 

تمامي س��رويس ها، اپليكيشن ها و برنامه هاي آن گام به گام به سوي رقابت با اين غول 
تكنولوژي امريكايي پيش رفته اس��ت. يكي از سرويس هاي محبوب و پركاربرد شركت 
مايكروسافت، سرويس پس��ت الكترونيكي اوت لوك)Outlook( است كه كاربران در 
تمامي دس��تگاه هاي الكترونيكي متصل به اينترنت مي توانند از آن اس��تفاده كنند. اين 
سرويس همچنين براي كاربران گوشي هايي با سيستم عامل اندرويد و iOS و همچنين 
رايانه هاي ويندوزي قابل اجرا و دسترس��ي است. حاال مايكروسافت اعالم كرده كه براي 
كاربران گوش��ي هاي اندرويدي اين سرويس را به روزرس��اني كرده است تا اين دسته از 
كاربران بتوانند از قابليت هاي جديد آن بهره مند شوند. يكي از مهم ترين تفاوت هاي اين 
نس��خه جديد، امكان انتخاب كردن خود كاربران براي دانلود تصاوير، ويديو و محتواي 
منتشر يا دريافت شده است. اين بدان معناست كه كاربران قادر خواهند بود پس از ورود 
به حساب كاربري اوت لوك خود، آن دسته از تبليغات، ويديوها، تصاوير و ساير محتواي 
ناخواس��ته را از دانلود ش��دن خودكار بازدارند و بدين ترتيب گوشي هوشمند خود را از 

نگه داري و ذخيره حجم زيادي از محتواي ناخواسته خالي نگه دارند. 
البته اين نس��خه جديد برخي از باگ و مش��كالت فني كه در نسخه هاي قبلي اين 
س��رويس وجود داشت، را نيز برطرف كرده است و بدين ترتيب تجربه بسيار راحت تر و 

بهتري را براي كاربرانش به ارمغان خواهد آورد.

دي�ج�يتال ت�رندز| مح�ق�قان 
دانشگاه ام  اي تي در اقدامي بي سابقه 
روباتي توليد كرده اند كه كنترل آن 
با اس��تفاده از ام��واج مغزي ممكن 

است. 
بنابراي��ن ب��راي كنت��رل ربات 
يادش��ده تنها كافيس��ت به آن نگاه 
كني��د و خطاها و اش��تباهات ربات 

مذكور را با حركات دست تصحيح كنيد. 
س��ازندگان اين روبات نتايج تحقيقات خود را در قالب يك ويدئوي كوتاه به اشتراك 
گذاشته اند كه نشان مي دهد فردي درحال كنترل يك ربات است كه بر روي يك قطعه 
چوب س��وراخ هايي ايجاد مي كند. ربات مذكور بدون آنكه آموزش��ي در اين زمينه ديده 
باشد و بدون آنكه اپراتور انساني تماسي با آن داشته باشد يا از ابزاري استفاده كند، وظيفه 
محول شده را به خوبي انجام مي دهد. حسگرهاي اين روبات مي توانند به سرعت متوجه 
جريان مغزي فرد و همين طور شناس��ايي حركات دس��ت وي براي تصحيح اشتباهات 
ش��وند. با توجه به امكان پذير ش��دن كنترل ربات دانش��گاه ام  اي تي با استفاده از مغز 
مي توان به اين نتيجه رس��يد كه روبات مذكور قادر به فكر كردن هم هس��ت. البته يك 
چالش جدي در زمينه استفاده از اين ربات مربوط به كاربرد آن در محيط هاي پرسروصدا 
مانند اماكني اس��ت كه در آنها ساخت و س��از صورت مي گيرد. يكي از طراحان روبات 
يادش��ده در مورد نحوه عملكرد آن مي گويد: اسكنرهاي امواج مغز اين روبات مي توانند 
به سرعت سيگنال هاي موسوم به ErrPs كه از مغز ساطع مي شوند را درك كنند. اين 
سيگنال ها زماني ارسال مي شوند كه فرد متوجه وقوع يك اشتباه در محيط اطراف خود 
ش��ود. روبات هم به محض دريافت اين س��يگنال فعاليت خود را متوقف كرده و منتظر 

حركات دست انسان ها براي تصحيح فعاليت هاي خود مي ماند.

ديجيتال ترن�دز| توليد روباتي 
ك��ه بتواند كار رختخ��واب را انجام 
دهد، ايده يي جالبي به نظر مي رسد 
ام��ا عمليات��ي كردن اي��ن ايده كار 

چندان ساده يي به نظر نمي رسد. 
ب��ه تازگي روباتي ب��ه نام »پرپل 
پاوربي��س« توليد ش��ده كه اگرچه 
از نظ��ر ظاهري ش��باهت زيادي با 

تختخواب هاي عادي دارد اما مي تواند راحتي و آس��ايش بيش��تري را در زمان خوابيدن 
براي افراد به ارمغان آورد. اين روبات با بررسي موقعيت محيطي نه تنها محل مناسبي 
براي استقرار خود به عنوان رختخواب را مشخص مي كند بلكه مي تواند ارتفاع خود را نيز 

در بهترين شرايط تنظيم كند تا خواب آسوده يي براي افراد رقم بخورد. 
اين رختخواب روباتيك همراه با يك دس��تگاه كنترل از راه دور عرضه مي شود كه با 
استفاده از آن مي توانيد موقعيت هاي مختلفي را براي استقرار آن براي مطالعه تماشاي 
تلويزيون، خوابيدن و... تنظيم كنيد. ارتفاع تخت ياد شده هم در ۳ ارتفاع مختلف تنظيم 
مي شود. رختخواب ياد شده با باال و پايين آوردن سر يا تغيير موقعيت فرد حين خواب 
به طور هوشمند تغيير وضعيت داده و به عنوان مثال بخشي كه در زير سر قرار مي گيرد 
را در صورت لزوم باالتر مي آورد تا فرد بهتر بخوابد. تغييرات ياد شده ممكن است به طور 

همزمان رخ دهند و همراه با اقدامات ديگري نيز باشند.
دكمه ضدخروپف اين رختخواب روباتيك هم وضعيت س��ر فرد را در صورت خر خر 
كردن به طور خودكار تغيير مي دهد تا خروپف وي متوقف ش��ود. تختخواب ياد شده را 
مي توان به ش��كل دفتر كار خانگي هم درآورد و جالب اينكه محصول مذكور به همين 
علت به خروجي برقي و پورت يو اس بي  هم مجهز است. قيمت مدل پايه اين محصول 

۱۳99دالر است. 

ارائه به  روزرساني »مايكروسافت« براي ايميل  تختخواب روباتيك هم توليد شدروباتي كه با امواج مغز انسان كنترل مي شود

كاربر فراسورويداد

 ميزان ارز دولتي تخصيص يافته به ثبت سفارش هاي گوشي تلفن همراه
)ثبت سفارش هاي ثبت شده در بازه 1 فروردين تا 29 خرداد سال 1397(

ارزش يوروييشركتارزش يوروييشركت
۱۸۴7۵۵۸شركت پارس نوين مديا منطقه آزاد چابهار سهامي خاص۲۶۶۵7۰۲۶شركت نوديس پرداز

۱7۴7۶7۲شركت مهندسي نگارسازان پرديس آريا۲۶۰۶9۴۰7۰شركت هماهنگ پردازش هوشمند

۱۴۳۳۸۲۳شركت يكتا توسعه پيشگامان همراه منطقه آزاد چابهار۲۱۸۲۱۸۳۴شركت مديا پردازش منطقه آزاد چابهار

۱۴۳۰9۲۰شركت خدماتي پشتيباني زرين صدف اطلس۲۰۰۴9۱۵۸شركت ايما همراه
۱۲۵۰۳۲۰شركت همراه سيستم آترا۱۸۰۴۳۸۶۲شركت پارس سام تل قشم
۱۰77۱۲۰شركت پيشتازان فناوري سيب طاليي۱۵۰۴۶۵۴۰شركت ارتباط همراه ويژن

997۸۸۳شركت آيش شبكه۱۳۰7۰7۴۶شركت كاريان همراه
۶۳۱۳۴۰شركت سرير سرويس۱۰۳۳۵۲۴۲شركت اسپينانس تجارت نيكان

شركت توسعه گسترش فن آوري اطالعات و ارتباطات بين المللي 
۵۶۸۶۰۰شركت تحليل رايانه گستر فردا9۴9۲۵۰۵داتيس امرتات

۵۲۶۱۸۶شركت مجتمع صنعتي فورتكس رايانه9۳9۸۰۳۶شركت بين المللي تجارت ياس جهان
۵۰۵۶۰۸شركت امرداد همراه۶79۵۰۴9شركت همراه تجارت بزرگمهر

۵۰۰۰۰۰شركت دلتا همراه پرداز شرق۴7۱۶97۲شركت ايرانيان قائم همراه
۴9۸7۵۰شركت سورين پخش رايانه۴۵9۳۶9۴شركت توسعه ارتباطات هما
۴977۰۰شركت توسعه سرمايه گذاري گروه آروند۳7۱۸۸۱۲شركت رايان شناس ايرانيان

۴9۵۰۰۰شركت دي تل۳۶۴7۸۲۰شركت مانا تل پارس
۳9۵۰۲۳شركت توسعه اقتصاد توان ياسين۳۵۰۸۶۸7شركت پيشرو الكترونيك فراسو

۳۲۵۲۲9شركت سيب طاليي هوشمند۲۶۸۵۱۳۶شركت پارس سل قشم
۲۳۴۸۰۰شركت فوژان ارتباط قشم۲۱۶۳9۱۳شركت خدماتي پرشين الماس سيستم

۱۰۸۵7۰شركت تحليل گران هوشمند اميد۱۸9۸7۸۵شركت پرتو تجارت صدر
۸۰۰۰شركت مهندسي بازرگاني طنين انداز شهر پاك۱۸۵۵۲۱۵شركت امارست تكنولوژي قشم

۲۲۰۶۴۳۲۰۶جمع
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چهره هاي استاني

سايپا بيشترين سهم بازار خودرو 
ايران را به خود اختصاص داد

گروه خودروس��ازي س��ايپا با در اختيار داشتن سهم 
43.6درصدي از بازار خودرو ايران، بزرگ ترين عرضه كننده 
خودرو كشور در 7 سال گذشته شناخته شد. به گزارش 
»تعادل« براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اين گروه از ابتداي س��ال جاري تا پايان ارديبهش��ت  ماه 
س��ال جاري توانسته 103هزار و 691 دستگاه خودرو به 
بازار عرضه كند و عنوان بزرگ ترين عرضه كننده خودرو 
در كشور را به خود اختصاص دهد؛ اين درحالي است كه 
تعداد خودروهاي عرضه شده به بازار توسط خودروسازان 
داخلي در دو ماهه نخست سال جاري تعداد 226هزار و 
584 دس��تگاه بوده است.  گروه خودروسازي سايپا كه از 
دي ماه س��ال قبل تاكنون توانسته با افزايش چشمگير 
تولي��د خودرو در اي��ران، عنوان بزرگ ترين خودروس��از 
كش��ور را هم از آن خود كند با عرضه موفقيت آميز بيش 
از 103هزار خودرو در دو ماهه نخست سال جاري ركورد 
عرضه خودرو در 7 س��ال گذش��ته را شكست.  سياست 
گروه خودروسازي س��ايپا براي عرضه خودرو به بازار در 
س��ال جاري، تحويل خودرو از كارخانه به مشتري اعالم 
ش��ده و اين گ��روه قصد دارد با اس��تفاده از همين روش 
در كمترين زمان ممكن نياز بازار را تحت پوش��ش قرار 
دهد.  پيش تر نيز گروه خودروسازي سايپا موفق شده بود 
عنوان توليدكننده برتر كشور را در يك بازه زماني 4ماهه 
به خود اختصاص دهد كه نش��ان دهنده برنامه اين گروه 
براي رش��د بهره وري و ارتقاي جايگاه اقتصادي در ميان 
توليدكنندگان ايراني از طريق رشد توليد و فروش خودرو 
است.  با توجه به برنامه هاي توليدمحور گروه خودروسازي 
سايپا در سال جاري، كارشناسان و صاحب نظران صنعت 
خودروسازي ايران پيش بيني مي كنند اين گروه بتواند تا 
پايان امس��ال با توجه به عرضه محصوالت جديد و ورود 
اين خودروها به چرخه توليد تجاري و انبوه، س��هم بازار 

خود را افزايش دهد.

 راه ان�دازي خ�ط ريل�ي تهران-تبريز-آنكارا؛ 
تبريز  مديركل راه آهن آذربايجان از راه اندازي خط ريلي 
تهران-تبريز-آن��كارا تا مرداد ماه جاري خبر داد. ش��اپور 
ارس��الني اظهار داش��ت: 90 تا 95درصد زيرساخت هاي 
راه اندازي اين مس��ير ريلي فراهم ش��ده و طي چند روز 
آينده آخرين جلس��ه هماهنگي با طرف تركي در تركيه 
صورت خواهد گرفت تا مس��ائل فني و اقداماتي همچون 
بحث تردد، نوع واگن ها، ظرفيت جابه جايي، كنترل بليت 
و... نيز نهايي ش��ود. ارس��الني در مورد قطار تبريز-وان 
عنوان كرد: هفته گذشته نخستين سفر ريلي قطار مسير 
تبريز-وان نيز صورت گرفت كه با توجه به برنامه ريزهاي 
انجام ش��ده دوش��نبه هر هفته اين قطار ساعت 30: 23 
تبريز را به مقصد وان ترك و س��اعت 22 روز بعد يعني 
سه شنبه از وان به سمت تبريز حركت خواهد كرد كه با 
توجه به شب رو بودن اين مسير اين نوع قطار در جهت 
جلب رضايت مشتري مورد توافق دو طرف ايراني و ترك 
قرار گرفت و ظرفيت آن نيز 250 نفر است كه در صورت 

استقبال قابل افزايش خواهد بود. 
 آرام�ش در بازاره�اي كرج؛ ك�رج  رييس اتاق 
اصناف مركز اس��تان البرز با بيان اينكه هيچ كمبودي 
در كاالهاي اساس��ي وجود ندارد، گفت: موضوع اصلي 
اين روزهاي اصناف و بازار، گراني اس��ت كه اميدواريم 
مس��ووالن عالي كش��ور براي آن تصميمات اساس��ي 
بگيرند.  حميد كريمي گفت: وضعيت بازار در كرج آرام 
اس��ت و هيچ كمبودي هم در كاالها وجود ندارد؛ فقط 
تنها بحث اين روزها گراني اس��ت كه نه فقط در كرج 
بلكه در كش��ور وجود دارد و اميدواريم در روزهاي آتي 
بهتر ش��ود.  كريمي درخصوص وضعيت بازار در كرج 
اظهار كرد: هيچ تعطيلي در هيچ صنفي گزارش نشده 
چراكه اصناف هم خود را از مردم مي دانند و هدفي جز 
خدمت به مردم ندارند. طالفروشان و موبايل  فروشان هم 
فعالند.  رييس اتاق اصناف كرج با بيان اينكه وضعيت 
ارز و دالر مش��كالتي را ايج��اد كرده اس��ت، گفت: اما 
اصناف دنبال بازي سياس��ي نيستند و خود را جزئي از 

مردم مي دانند. 
 بودج�ه راه  ان�دازي م�وزه باستان شناس�ي به 
خليل آب�اد اختص�اص مي يابد؛ مش�هد  فرماندار 
خليل آباد گفت: بودجه راه  اندازي موزه باستان شناس��ي 
به خليل آباد اختصاص مي يابد. شهرس��تان خليل آباد 
ازجمله شهرستان هاي استان خراسان رضوي است كه 
داراي آث��ار تاريخي و باس��تاني متعددي اس��ت كه در 
صورتي كه به آنها توج��ه جدي صورت گيرد مي تواند 
ظرفيت مناس��بي را براي توسعه گردش��گري در اين 

منطقه فراهم كند. 
 گران فروشي در سطح اصناف خراسان شمالي 
وج�ود ندارد؛ خراسان ش�مالي  رييس اتاق اصناف 
خراسان شمالي گفت: گران فروشي در سطح اصناف اين 
اس��تان وجود ندارد. اميدوار در جمع خبرنگاران استان 
با تاكيد بر اينكه گران فروشي در ميان كاسب هاي اين 
استان وجود ندارد، تصريح كرد: با مشكل دريافت كاال با 
قيمت باال در بين اصناف مواجه هستيم. او خاطرنشان 
كرد: اغلب كس��به هاي اين استان مستاجر بوده و اين 
استان فاقد توليدكننده بزرگ است. اغلب كاالهاي مورد 
نياز اين استان از ساير استان ها وارد مي شود و افزايش 
نرخ از آنها تاثير گرفته است.  او ادامه داد: در حال حاضر 

امنيت و آرامش بر بازار خراسان شمالي حاكم است. 
 روز خ�وش ب�راي معامله گران ب�ورس قزوين؛ 
قزوين  ش��اخص كل بورس اوراق بهادار امروز در تاالر 
شيشه يي قزوين س��ه هزار و 113 واحد افزايش يافت. 
كارش��ناس بورس اوراق بهادار استان قزوين گفت: در 
جريان دادوستد هاي امروز، بورس اوراق روز خوش براي 
معامله گران بورس بهادار قزوين با سه هزار و 113واحد 
افزايش به عدد 115 هزار و 174 واحد رس��يد. حاجي 
موس��ايي افزود: امروز س��ي و يك ميليون و 700هزار 
س��هم به ارزش س��ي و نه ميليارد و 300ميليون ريال 
مبادله ش��د كه 56درصد آن به خريد سهام اختصاص 
داش��ت. به گفته كارش��ناس بورس اوراق بهادار استان 
قزوين، شركت هاي س��رمايه گذاري سايپا، ملي صنايع 
مس ايران و گروه بهمن به ترتيب بيشترين تعداد سهام 

و ارزش معامالتي را به خود اختصاص دادند. 

ويژه

اخبارشهرستانها

در واكنش به شايعات اعالم شد

همراه اول الگويي براي جلب رضايت مشتركان
همزم��ان ب��ا پايان يافت��ن ماه مب��ارك رمضان 
ش��ايعه يي در ش��بكه هاي اجتماعي مبني بر اينكه 
همراه اول به مناسبت عيد فطر 120گيگ اينترنت 
رايگان به مشتركان خود مي دهد به سرعت نور بين 
كاربران دس��ت به دست ش��د. مديران اين شركت 
هم��ان زمان پ��س از اط��الع از موضوع ب��ا صدور 
اطالعيه يي اين موضوع را تكذيب كردند اما با توجه 
به فعال سازي موفق توسط 20هزار مشترك دايمي، 
شركت ارتباطات سيار همزمان با لغو سرويس براي 
مشتركان، هزينه استفاده آنها در اين مدت را نيز به 

صورت رايگان در نظر گرفت. 

 رضايت مشتري بر مدار همراه اول
اين روزها كه برخي از اپراتورهاي ارتباطي از هر 
روشي براي جذب درآمد فرو نمي گذارند، همراه اول 
در اقدامي قاب��ل تقدير در موضوعي كه اصال در آن 
نقش��ي نداشت، حاضر ش��د به خاطر جلب رضايت 
مش��تركان خود براي آن دسته از مشتركاني كه با 
وعده اينترنت رايگان عيد فطر اقدام به خريد بسته 
120گيگ��ي ك��رده بودند را در صورت درخواس��ت 
مش��ترك نه تنها بس��ته را لغو بلكه هزينه اينترنت 
اس��تفاده شده را نيز براي آنها رايگان در نظر بگيرد.  
اين درحالي اس��ت كه همراه اول بدون اعالم اينكه 
چه حجم از اينترنت توس��ط اين 20هزار مشترك 
در اين چند روز اس��تفاده شده كه احتماال با توجه 

به سرعت باالي استفاده از اينترنت در شبكه همراه 
اول قطعا عدد كمي نبوده با اين حال اين ش��ركت 
با در نظر گرفتن جلب رضايت مش��تركان خود اين 
هزينه را در صورت حساب هاي آنها صفر كرد.  به نظر 
مي رسد، سازمان رگوالتوري در ارزيابي هاي خود كه 
هر س��اله منتشر مي شود توجه بيشتري به عملكرد 
اپراتورها در بخش مسووليت هاي اجتماعي و جلب 

رضايت مشتركان داشته باشد. 

 دريافت اخبار از درگاه رسمي همراه اول
ش��اهين آرپناهي، مديركل ارتباطات همراه اول 
در اي��ن رابطه گفت: انتش��ار ش��ايعه دروغي باعث 
ش��د، برخي مش��تركان همراه اول ناخواسته بسته 
120گي��گ را فعال كنند ك��ه در همان ابتداي اين 
اتفاق جلس��ه يي برگزار و تصميمات��ي براي جبران 
هزين��ه اين مش��تركان اتخاذ ش��د.  او بي��ان كرد: 
مقرر ش��د، خريد تمامي كساني كه با شماره گيري 
ك��د مذكور به صورت يك باره اين بس��ته را انتخاب 
كرده اند، لغو ش��د و مصرف ديت��اي آنان به آخرين 

بسته انتخابي قبل از اين خريد تغيير كرد. 
او ادام��ه داد: همچني��ن به دلي��ل اينكه هزينه 
باالي اين بسته مي توانست موجب يك طرفه شدن 
خطوط مشتركان شود فعال تا مدتي از قطع يا يك 
طرفه ش��دن خطوط اين مشتركان جلوگيري شد.  
به گفت��ه  اين مدير هم��راه اول، در نتيجه بروز اين 

اتفاق با انجام تغييرات فني، مقرر شد تا امكان خريد 
بس��ته بدون اخذ تاييديه مش��ترك در يك مرحله 
تاييد جداگانه لغو شود كه اقدامات فني الزم در اين 
زمينه درحال انجام است.  او عنوان كرد: اطالع رساني 
تكميلي به اين مش��تركان از طريق ارس��ال پيامك 
صورت گرفت. همچنين براي ارتقاي آگاهي تمامي 
مش��تركان نيز پيامك هايي با مضامين اطالع رسان 
درباره نحوه مصرف و خريد بسته ها و ساير اطالعات 
ضروري طراحي و ارسال خواهد شد.  او از مشتركان 

درخواس��ت كرد به ش��ايعات در فضاي مجازي در 
موارد مش��ابه بي توجه باش��ند و اطالعات مربوط به 
همراه اول را صرفا از درگاه هاي رس��مي اين اپراتور 
دريافت كنن��د.  طي چند روز گذش��ته و همزمان 
با عيد س��عيد فطر پيامي در ش��بكه هاي اجتماعي 
منتشر شد مبني بر اينكه اپراتور اول به اين مناسبت 
با استفاده از كد دستوري #1*5*6*2*100* به 
ميزان 120گيگ حج��م اينترنت رايگان اختصاص 
خواهد داد، مش��تركاني كه فريب اين پيام جعلي را 

خورده اند، عضو يك سرويس حجمي با ارزش مالي 
بي��ش از 200هزار تومان ش��ده اند كه اين مبالغ در 
صورت حس��اب آنها لحاظ ش��ده است.  محمدجواد 
آذري ،جهرم��ي وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
نيز به س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
دستور داد تا با شناسايي ارسال كننده اين پيام جعلي 
و معرفي آن ب��ه مقامات قضايي، تعداد مالباختگان 
احتمالي را شناسايي كند و راهكار فوري براي حل 

اين موضوع ارائه دهد. 
آذري جهرمي چند س��اعت پس از صدور دستور 
پيگيري و رس��يدگي به موضوع انتشار پيام جعلي 
اينترن��ت رايگان از طريق كد دس��توري خاصي در 

شبكه هاي اجتماعي نتايج آن را اعالم كرد. 
وزير ارتباطات با اش��اره به اينكه 450هزار نفر از 
كد دس��توري مزبور استفاده كرده بودند، اعالم كرد 
كه از اين تعداد 400هزار نفر س��يم كارت اعتباري و 

50 هزار نفر مابقي داراي سيم كارت دايمي بودند. 
وي افزود: بسياري از درخواست ها به دليل كمبود 
اعتبار موفق نبوده و در نهايت 20هزار درخواس��ت 
موفق به ثبت ش��ده كه ب��راي همه اين 20هزار نفر 
پيامك ارسال كه در صورت عدم تمايل، سرويس لغو 

و وجوه به آنها مسترد شود. 
عضو كابينه دول��ت دوازدهم همچنين از توقف 
فعال س��ازي س��رويس بدون اخذ تايي��د از طريق 

كدهاي دستوري خبر داد. 

اي�الم| رييس كل دادگستري ايالم 
با بيان اينكه پرونده هاي وارده به محاكم 
روند كاهشي داشته، گفت: رسانه ها ركن 
چهارم دموكراس��ي و آيينه تمام نماي 
جامعه اند. به گ��زارش »تعادل«، محمد 
رزم دي��روز در مصاحبه با رس��انه هاي 
ديداري و ش��نيداري اس��تان با تبريك 
هفته قوه قضاييه اظهار كرد: نقش رس��انه ها در توسعه همه  جانبه 
و تحقق اهداف درون و برون س��ازماني بي بديل اس��ت. او با افزود: 
هم��گان به ويژه دولت ها وظيفه دارند ك��ه از اين ظرفيت عظيم و 
بي نظير رسانه ها در راستاي تحقق اهداف و برنامه ها استفاده كنند.  
رييس كل دادگستري استان ايالم با بيان اينكه توجه به خبرنگاران 
و رس��انه ها، توجه به تفكر، دانايي، آگاهي بخشي، فرهنگ سازي و 
تنوير افكار عمومي است، بيان كرد: به هر اندازه يي كه به اهميت و 
كاركرد و تاثيرگذاري رسانه ها توجه شود به همان اندازه نيز جامعه 
به ترقي، پيشرفت، توسعه و بالندگي خواهد رسيد. رزم يادآور شد: 
در تالش هستيم كه يك شعبه ويژه نيز در شوراهاي حل اختالف 
براي رس��يدگي به جرايم مطبوعاتي و خبرنگاران در مركز اس��تان 
تشكيل دهيم تا  پرونده هاي خبرنگاران در اين شعبه به صورت ويژه 

رسيدگي و حتي المقدور به مصالحه منجر شود. 

 پرونده هاي وارده به محاكم ايالم
روند كاهشي داشته است

تهران|  علي مرادي، مديركل بحران 
اس��تانداري تهران از آغاز س��اماندهي و 
ايمن س��ازي ش��بكه برق 6 هزار و 800 
مشترك بازار پايتخت از امروز)دوشنبه( 
خبر داد. اسفند پارسال نشستي با حضور 
استاندار تهران براي رفع مشكالت بازار 
بزرگ ته��ران برگزار و فرصت 3ماهه به 
ش��ركت توزيع برق تهران داده شد تا از طريق اخطار به مشتركان، 
مشكالت شبكه برق واحدها مرتفع شود. بر اين اساس خرداد امسال 
جلسه پيگيري مصوبات اتخاذ ش��ده براي رسيدگي به مشكالت و 
افزايش ايمني بازار به رياس��ت استاندار تهران و با حضور جمعي از 
مديران نهادهاي اجرايي استان، مسووالن شهرداري منطقه و شوراي 
ش��هر و نماينده اصناف برگزار شد كه در اين جلسه استاندار تهران 
دستور ايمن سازي سريع 25هزار انشعاب برق ناايمن در بازار تهران 
به ويژه 6 هزار و 800 انش��عابي كه در ش��رايط اضطرار قرار دارند را 
صادر كرد. همچنين در كارگروهي به رياست مرادي، مديركل بحران 
استانداري و باحضور ستايشي معاون دادگستري تهران و نمايندگان 
ادارات برق، اوقاف و ش��هرداري منطقه 12، موضوع اجراي مصوبات 
جلسه رسيدگي به ايمني بازار و اجراي دستورالعمل ها در ايمن سازي 

انشعاب برق شش هزار و 800 مشترك بازار پيگيري شد.

 ايمن سازي شبكه برق بازار تهران
آغاز شد

هرمزگان|  رييس كمسيون صادرات 
و واردات اتاق بازرگاني بندرعباس گفت: 
بعد از تعيين ن��رخ 4200توماني براي 
دالر برخ��ي فع��االن اقتص��ادي براي 
ثبت س��فارش و انجام فرآين��د واردات 
و صادرات با مش��كالتي مواجه شدند و 
در اي��ن بين بانك مرك��زي براي انجام 
عمليات نقل وانتقال بانكي از س��امانه »نيما« رونمايي كرد و همين 
باعث ش��د كه فرآيند ص��ادرات براي صادركنندگان با مش��كالتي 
روبه رو ش��ود.  به گزارش ايسنا،  حسن روحاني در نشست تخصصي 
كميس��يون صادرات و واردات با دس��تور جلسه بررسي و چگونگي 
انتقال ارز در سامانه نيما كه با حضور رياست اتاق، رييس كميسيون 
صادرات و واردات، ناظر گمركات اس��تان هرم��زگان و اعضاي اين 
كميس��يون و نهادهاي مرتبط و فعاالن اقتصادي برگزار شد، اظهار 
كرد: بعد از راه اندازي س��امانه نيما، اعالم شد هر صادراتي كه انجام 
مي شود بايد ارز آن از طريق سيستم بانكي مبادله شود. اين مساله 
صادركنندگان را با مش��كل روبه رو كرده اس��ت و ما در تالشيم كه 
بتوانيم با ابالغ مشكالت به مركز اصالحاتي را در سامانه نيما اعمال 
كنيم. روحاني خاطرنش��ان كرد: س��امانه نيما درحالي وارد ميدان 

كارزار شد كه هيچ پشتوانه آموزشي نداشت.

 چالش هاي سامانه »نيما«
براي صادركنندگان واقعي

زنج�ان| مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب اس��تان زنجان گفت: 6 ش��هر 
اس��تان زنج��ان ب��ا بحران ج��دي آب 
روبه روس��ت. به گزارش ايلن��ا، عليرضا 
ش��ركت  مديرعام��ل  جزءقاس��مي، 
روز  زنج��ان  اس��تان  فاض��الب  و  آب 
دوش��نبه)4تير( در جمع خبرنگاران با 
اش��اره به پوشش 7شهر استان توسط شركت آب و فاضالب گفت: 
تامي��ن و تصفيه و جمع آوري فاضالب و مديريت بهينه مصرف آب 
جزو وطايف اين ش��ركت در اين اس��تان است. جزءقاسمي با بيان 
اينكه شاهد وضعيت نامطلوب مصرف آب هستيم، ادامه داد: كشور 
ايران 2برابر ميانگين جهاني مصرف آب دارد. او با اش��اره به تعاملو 
همكاري مردم و مسووالن و فرهنگسازي و مديريت بهينه آب گفت: 
پاييز سال گذشته خشك ترين پاييز 50 سال اخير در زنجان شاهد 
بوديم. جزءقاسمي تصريح كرد: با وجود بارش هاي رگباري و شديد 
در زنجان و با توجه به تغيير رژيم بارش ها از برف به باران در زنجان 
منابع سطحي و زيرزميني استان چندان وضعيت مطلوبي ندارند. به 
گفته اين مقام مسوول در استان زنجان، با توجه به وضعيت كنوني 
سدهاي تامين كننده آب زنجان با ظرفيت ذخيره سازي پايين تر از 

ميانگين متوسط آب شاهد تراز منفي در اين زمينه هستيم. 

 6 شهر استان زنجان
با بحران آب روبه روست

ديدگاه

  1- از روز نخس��تي كه شوراي رقابت 
ايجاد شد، نگاه تنها به قيمت گذاري خودرو 
محدود بوده و اين نگاه همچنان تداوم دارد. 
در حالي كه قرار بود اين شورا نگاه كلي به 
اقتصاد داشته باشد. به همين جهت تمركز 
بر قيمت گذاري خودرو موجب ش��د تا اين 
ش��ورا را بيشتر از ش��وراي رقابت به عنوان 

شوراي خودرو بشناسيم. 
2- در همين ح��ال روال قيمت گذاري 
اين ش��ورا حتي باعث بر ه��م ريختن بازار 
نيز ش��د و نتيجه ي��ي معكوس از آنچه وظيفه اين ش��ورا دارد، ثبت 
شد. در نهايت قيمت گذاري هاي مكرر اين شورا و قيمت گذاري اخير 
موجب شده تا زيان خودروسازان افزايش يافته و حاشيه بازار به نفع 
دالالن نه مردم عادي گرم تر از قبل شود، نتيجه يي كه زيان مردم و 
خودروسازان و سود دالالن را موجب شده است. حال سوال اينجاست 

كه اين كاركرد شوراي رقابت صحيح است؟
3-  از آنجايي كه در سال هاي اخير اين شورا فقط در بازار خودرو 
قيمت گذاري كرده و نمود ديگري از ساير عملكردهاي اين شورا ديده 
نش��ده است، نمي توان عملكرد اين شورا را مطابق با اهداف تاسيس 
آن خواند و از آن دفاع كرد. ناگفته پيداست زماني كه قيمت بر اساس 
بازار تعيين نش��ود و با دستور سعي در تنظيم بازار داشته باشيم به 
جاي ايجاد رقابت پذيري به افزايش انحصار كمك كرده ايم روالي كه 

عملكرد اين سال هاي شوراي رقابت را تشريح مي كند. 
4- حال آنكه اگر به بررس��ي و مقايس��ه يي ساده از ميزان رابطه 
قيمت گذاري خودرو و تورم در 15س��ال گذشته در كشور بپردازيم، 
به اين نتيجه مي رس��يم كه قيمت خودرو در اين سال ها به  شدت از 
تورم كل كش��ور پايين تر بوده و اين امر موجب ش��ده تا اين بازار با 
ورود ش��وراي رقابت و قيمت گذاري هاي دستوري فقط براي دالالن 

جذاب تر از قبل شود. 
5- طي س��ال هاي گذش��ته در حالي كه واقعيت هاي اقتصادي 
وجود تورم را تاييد مي كرد، اما به خاطر دخالت هاي شوراي رقابت و 
درخواست هاي دستوري براي قيمت گذاري قيمت ها در بازار خودرو 
همواره در حد قيمتي مورد نظر اين شورا ثابت ماند و رشدي متناسب 
با تورم را نداش��ت. ش��يوه يي كه نه به صنعت خودرو كش��ور كمك 
ك��رد و ن��ه نفع مردم را به همراه داش��ت و تنها ب��ازار داللي در اين 
صنعت را بيشتر از قبل گس��ترش داد. صنعت براي توسعه نيازمند 
سود و سرمايه گذاري است و زماني كه با قيمت گذاري هاي دستوري 
و ورودهاي مختلف اجازه س��ود به يك صنعت داده نمي ش��ود، آن 

صنعت توسعه نمي يابد. 
6- در س��ال هاي گذش��ته ب��ه دليل همين ن��گاه قيمت گذاري 
دس��توري در بازار خودرو شاهد يك دور باطل بوده ايم كه جلو سود 
و سرمايه گذاري در اين صنعت را گرفته است. شرايطي كه جذابيت 
را از اين صنعت گرفته اس��ت، موجب ش��ده تا سرمايه گذار تمايلي 
براي حضور در اين بازار نداش��ته باشد و نتيجه اين سيكل معيوب، 
عدم توسعه صنعت خودرو كشور اس��ت. اين روال و شرايط موجب 

ش��ده با وجود اينكه در كش��ور خودروسازان بزرگي داريم اما همين 
خودروسازان به جهت گرفتاري در تصميمات دستوري شرايط رقابتي 

با خودروسازان دنيا را نداشته باشند. 
7- به نظر مي رس��د، ش��وراي رقابت بيش��تر از اينكه خود را به 
عنوان شوراي خودرو معرفي كند، نيازمند اين است كه با تغيير رويه 
خود به اهداف و برنامه هايي كه بر اس��اس آن تاس��يس شده تمركز 
كن��د و دولت نيز در مقطعي با همفكري وزارتخانه و دس��تگاه هاي 
مرتبط تصميمي كارشناسي براي شكست انحصار ايجاد شده و تغيير 
تعرفه ها كه شرايط انحصار را تشديد مي كنند اتخاذ كند، آن هم به 
صورت كارشناس��ي و نه يك ش��به؛ تا از اين طريق بتواند به سامان 
بخشيدن، ضد انحصاري شدن و رقابتي شدن اين صنعت كمك كند. 
8- در همين حال دولت بايد از خودروسازان بخواهد تا با تجميع 
فعاليت هاي خود به س��مت افزايش توليد پيش بروند، چرا كه توليد 
در اين حجم از رقابت به جاي سودده بودن تنها به زيان بازار است. 
اجازه دهيم ش��رايط براي رقابت با خودروسازان جهاني باز شود. هر 
خودروساز جهاني بيش از يك ميليون خودرو در سال توليد مي كند، 
اين در حالي اس��ت كه در ايران همه خودروس��ازان با هم مي توانند 
س��االنه حدود يك ميليون خودرو توليد كنند كه اين اصال به صالح 
صنعت خودرو ايران نيست. هيچ يك از خودروسازان دنيا با تيراژهاي 

فعلي ما توليد ندارند. 
9- اين يك واقعيت اس��ت كه س��اختار فعل��ي اقتصاد و صنعت 
منطبق با واقعيت هاي دنيا نيس��ت و بايد ابتدا بسترسازي الزم براي 
اقتصاد فراهم ش��ود و از فعاليت هايي همانند آنچه شوراي رقابت در 
بحث قيمت گذاري انجام مي دهد، جلوگيري كرده و بيشتر به سمت 
توسعه س��اختارهاي جديد كسب و كار و بهبود فضاي كسب و كار 
برويم. برنده اصلي در س��ال هاي گذشته و بعد از تداوم قيمت گذاري 
شوراي رقابت تنها دالالن بوده اند و اين روال نتوانسته است نه به سود 

مصرف كننده )مردم( و نه توليد باشد.

حركت در ورود ممنوع

هرگونه دس��تور در اقتصاد اش��تباه است و اينكه فكر كنيم تورم 
با دس��تور افزايش نمي يابد، كامال غلط است. اقتصاد نيز علمي است 
ش��بيه فيزيك و رياض��ي كه قوانين خاص خ��ودش را دارد. ناگفته 
پيداس��ت كه در هر جاي دنيا سيبي را به هوا پرتاب كنيم به خاطر 
تبعي��ت از قانون جاذبه به زمين بازمي گردد و اين بازگش��ت نه كار 

دشمنان ما و نه ديگري است تنها قانوني نوشته است. 
در م��ورد اقتصاد ه��م اين امر ص��دق مي كند و سياس��ت هاي 
دس��توري در هيچ جاي دنيا پاس��خ داده نشده و حتي در كشور ما 
هم، با وجود اينكه از نيم قرن گذش��ته تاكنون سعي در پياده سازي 
قوانين دستوري داريم اما تاكنون پاسخ روشني نگرفته ايم. حتي در 
كشورمان در دهه 50 براي نخستين بار تورم ناشي از بيماري هلندي 
در اقتصاد توسط سازمان هاي نظارتي ايجاد شد، چون تصور سيستم 
وقت اين بود كه عوامل خارجي مخالف، موجب به وجود آوردن اين 
تورم ش��ده اند و تصور نمي كردند كه سياست هاي پولي غلط موجب 
اين بيماري ش��ده اس��ت. اين عادت غلط متاس��فانه در كشور باقي 
مانده و مختص اين دولت و دولت قبلي يا بعدي نيست. براي مثال 
در م��ورد افزايش قيم��ت دالر دولت ها اصوال اعالم مي كنند كه اين 
افزاي��ش قيمت را قبول ندارند ولي در اصل علم اقتصاد اين صحبت 
را نمي پذيرد. يك س��ري روش ها در سيس��تم مالي وجود دارد كه با 
استفاده از آنها مي توان سيستم قيمت گذاري را تعيين كرد اما باز هم 
ورود دولتي به اين بخش ها نتوانسته جلو افزايش قيمت ها را بگيرد. 
در همين حال طبق آيين نامه س��ازمان حمايت، يا شوراي 
رقابت در حالي كه بايد عملكرد اين سازمان ها در جهت منافع 
م��ردم مي ب��ود اما چه در خص��وص خودروها و چ��ه كاالهاي 
توليدي، همواره عملكرد اين سازمان ها با واقعيت ها فرسنگ ها 
فاصله دارد. اين س��ازمان ها بدون توجه ب��ه هزينه هاي جاري 
توليد به صورت دس��توري قيمت گذاري مي كنند كه اين روال 
موجب فس��ادهاي ساختاري در شركت ها يا افراد مي شود و در 

نهايت ثمر آن ايجاد حاش��يه بازار است. 
اين روال موجب مي ش��ود، قيمت ها در 
بازار متناس��ب با عرضه و تقاضا افزايش 
يافت��ه و ب��ازار به س��ود دالالن بچرخد. 
هرچن��د داللي بخش��ي از حلقه ارزش 
افزوده توليد اس��ت اما زماني اين تعادل 
به ه��م مي ريزد كه دالل بدون پرداخت 
هيچ ماليات و هزينه يي س��ود بيشتري 
را كس��ب مي كند.  اين روال اس��ت كه 
موجب مي شود، مخالف عملكرد شوراي 

رقابت باشيم حتي پيش بيني كنيم كه اين رفتار قيمت گذاري 
ش��ورا ب��ه انفج��ار قيمت ها منجر مي ش��ود و حاال ه��م با اين 
مجوزهاي جديد 5درصد و 6درصدي تنها وضعيت بازار خودرو 
بحراني تر مي شود. واقعيت اين است كه تا زماني كه حاشيه بين 
بازار و شركت وجود دارد، شاهد هجوم نقدينگي به اين بازارها 
هستيم. اين نقدينگي سرگردان كه مصرف گرا نيست قطعا تورم 
ساختاري ايجاد مي كند.  شايد راهكار مناسب براي اين بازار در 
شرايط فعلي واگذاري قيمت گذاري به بازار و تدوين اخذ ماليات 
مكرر از بازارهاي همچون خودرو توس��ط وزارت امور اقتصادي 
و داراي��ي باش��يم. مخصوصا زمان��ي كه كاركرد س��ازمان هاي 
نظارتي و حمايتي همچون ش��وراي رقابت و س��ازمان حمايت 
از مصرف كننده به جاي نفع مصرف كننده به آش��فته تر ش��دن 
اين بازار كمك مي كند بايد از اين سازمان ها دست كشيد و به 
سمت راهكاري برويم كه پاس��خ روشن تري از لحاظ اقتصادي 
مي ده��د. اينكه مردم كاالي��ي را با علم به گران بودن مي خرند 
و بعد به سازمان حمايت شكايت مي كنند اصال روال صحيحي 
نيس��ت اگر گران اس��ت كه نبايد با ورود به اين بازار و خريد به 

اين گراني دامن زد. 
سوال ديگر اين اس��ت كه چرا اصال شوراي رقابت تنها به 
بازار خودرو ورود مي كند و بازار مس��كن ش��رح ورودي براي 
اين ش��ورا ندارد؟ چرا فقط سراغ خودرو مي آيد؟ قطعا خودرو 
در دس��ته بندي اولويت هاي خانواده اولويت نخست نيست و 
سرپناه و مس��كن اولويت ارجح تري است. شوراي رقابت طي 
س��ال هاي گذش��ته هيچ گاه به اين بازار وارد نشده كه شايد 
علت دسترس��ي سخت اين سازمان به سيستم فروش مسكن 
باش��د، اما خودرو به دليل سيستم عرضه قابل دسترسي قابل 
ورود اس��ت. سيستم عجيبي است كه اين شورا انحصار ايجاد 
مي كند و بعد مي خواهد جلو آن را بگيرد. يا اين سوال مطرح 
اس��ت كه چرا اصال اين شورا در سال هاي گذشته قدمي براي 
رفع انحصار برنداش��ته است؟ بهتر است رييس شوراي رقابت 
يك بار براي هميشه توضيح دهد كه طي 10سال گذشته چه 
قدمي براي رفع انحصار از اين بازار برداش��ته است؟ اين شورا 
فقط قيمت گذاري كرده اس��ت. ما نيازهاي اساسي تري داريم 
كه نيازمند ورود س��ازمان حمايت و ش��وراي رقابت است كه 

مغفول مانده و نمونه واضح آن بخش مسكن است.

شورايي به نفع سوداگران 

اميرحسن كاكايي 
 عضو هيات علمي 

دانشگاه علم و صنعت 

فربد زاوه 
 كارشناس

بازار خودرو 
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اقتصاد اجتماعي12
ورود ساليانه بيش از ۵ ميليون 

پرونده به دستگاه قضا
عضو كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس گفت: قوه 

قضاييه جزئيات ميزان پرونده ها و نوع آن را شفاف كند. 
محمدعلي پورمختار در مورد ورود 16 ميليون پرونده 
به دستگاه قضايي در سال 96، گفت: مشخص نيست كه 
در آمار اعالم شده براي پرونده هاي دستگاه قضايي مربوط 
به چه حوزه يي بوده يعني حقوقي يا كيفري است يا اينكه 
در هر كدام از پرونده ها چه نوع دعاوي و ش��كايتي براي 
ارائه تحليل درس��ت مطرح كرد؛ به عنوان مثال اختالفات 
ملكي يا حقوقي، اقتص��ادي، خانوادگي و جرم و جنايت 
عامل افزايش پرونده ها بوده اس��ت، بنابراين قوه قضاييه 
درگام اول باي��د اين مس��اله را با جزييات م��ورد ارزيابي 
قرار دهد. نماينده بهار و كبودرآهنگ در مجلس ش��وراي 
اس��المي، با اشاره به اينكه قوه قضاييه در افزايش ورودي 
پرونده ها به اين دس��تگاه نقشي ندارد، افزود: قوه قضاييه 
تنها مسوول رسيدگي به پرونده ها است، بنابراين حوادث 
و اتفاقات در جامعه درافزايش پرونده ها نقش مهمي دارد؛ 
ب��ه عنوان تصميمات دولت درخصوص برخي مس��ائل و 
مش��كالت اقتصادي در حوزه صدور چك سبب افزايش 
پرونده هاي اقتصادي در سيس��تم قضايي ش��ده اس��ت، 
بنابراين دستگاه ها نيز بايد در پيشگيري و درمان مشكالت 
جامعه ب��راي جلوگيري از افزايش پرونده ها به دس��تگاه 
قضايي فعاليت كنند. او با بيان اينكه 16 ميليون پرونده در 
دستگاه قضايي آمار پرونده هاي در گردش است، به خانه 
ملت گفت: پرونده درگام اول وارد دادس��را شده و پس از 
آن براي بررس��ي بيشتر به دادگاه ارسال مي شود، سپس 
دردادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور مورد ارزيابي قرار 
مي گيرد؛ بنابراين اين مورد يك پرونده بوده كه بررسي ها 
نشان از 4 پرونده دارد، يا اينكه پرونده حقوقي دردادگاه، 
دادگاه تجديد نظرو درديوان كشور مراحل بررسي خود را 
مي گذراند؛ بنابراين متوسط 16 ميليون پرونده درگردش 
حدود 5ميليون پرونده ورودي به دستگاه قضايي مي شود. 

  شناسايي ۸۰ هزار 

همپوشاني بيمه اي
معاون بيمه يي سازمان تامين اجتماعي، از شناسايي 
۸۰ هزار همپوشاني بيمه يي با صندوق هاي ديگر خبر داد 

و گفت: حذف اين افراد در دستور كار قرار دارد. 
محمدحس��ن زدا در مورد افرادي ك��ه عالوه بر بيمه 
تامين اجتماعي از بيمه هاي ديگر نيز استفاده مي كنند، 
گفت: مدتي است كه عمليات شناسايي اين افراد آغاز شده 
است و تاكنون مشخص شده كه تعدادي از بيمه شدگان 
ما از دو نوع بيمه اس��تفاده مي كنن��د. او گفت: ۸۰ هزار 
همپوش��اني بيمه يي ميان بيمه شدگان تامين اجتماعي 
با س��اير صندوق هاي ديگر شناسايي ش��ده كه براساس 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده قصد داريم نسبت به خروج 
آنها از يكي از بيمه ها و رفع همپوشاني اقدام كنيم. معاون 
بيمه يي سازمان تامين اجتماعي به مهر گفت: هنوز به اين 
افراد كه همپوشاني بيمه يي آنها در سامانه آماري ما ثبت 
شده است اطالعي نداده ايم و پس از شناسايي دقيق براي 
خارج ش��دن آنها اقدامات الزم را انجام خواهيم داد. زدا با 
اشاره به اينكه بخش��ي از همپوشاني بيمه يي با صندوق 
روستاييان و عشاير است، گفت: به محض مشخص شدن 
صندوق هاي بيمه يي كه اين افراد عالوه بر تامين اجتماعي 
در آن عضوي��ت دارند، به صندوق مربوطه اعالم خواهيم 
كرد. او همچنين در مورد آخرين اقدامات انجام ش��ده در 
مورد بيمه كارگران ساختماني نيز گفت: براساس اقدامات 
انجام شده تاكنون بيش از 1۰۰ هزار نفر شناسايي شده اند 
كه از بيمه كارگران ساختماني استفاده مي كنند اما در اين 
حرفه مشغول به كار نيستند كه سازمان تامين اجتماعي 

نسبت به حذف بيمه آنها اقدام كرده است. 

رشد ۵۰۰ درصدي كشف 
گمركي ترياك در سال 1396

گمرك هاي سراس��ر كش��ور پارس��ال در 36۰ مورد 
بازرس��ي، 153 ت��ن انواع مواد مخدر س��نتي، صنعتي و 
پيش ساز شناسايي كردند كه ترياك و شيره آن به ترتيب 

با 496 و 511درصد در صدر كشف ها قرار داشت. 
كش��ف انواع مواد مخدر سنتي، صنعتي، روانگردان و 
پيش سازهاي مواد مخدر در سال 1396 در مقايسه با سال 
پيش از آن 456درصد رش��د كرد. پس از شيره ترياك با 
رش��د 511درصد و ترياك با 496درصد، كشفيات اسيد 
انيدريد اس��تيك )اصلي ترين ماده پيش ساز براي تبديل 
ترياك به هرويين( با 424درصد رش��د در رده بعدي قرار 
گرفت. در مقايس��ه با س��ال 1395 كشف هيدروكلريك 
و س��ولفوريك )براي توليد شيش��ه( 342درص��د، انواع 
قرص ه��اي مخدر 3۰۰درصد، شيش��ه 134درصد و بذر 

مادر شاهدانه 1۸درصد رشد كرد. 
پارسال كشف هرويين 71درصد كم شد. همچنين 33 
هزار و 6۸۰ ليتر استيل كلرايد و 24 هزار و 1۰4 ليتر اتيل 
متيل كتون كشف شد كه در سال 1395 كشف اين مواد 
صفر بود. براساس آمارهاي گمرك، پارسال در مجموع 24 
ه��زار و 1۰4 ليتر متيل اتيل كتون، 33 هزار و 6۸۰ ليتر 
استيل كلرايد، 29 هزار و 194 ليتر اسيد هيدروكلريك، 
45 هزار و 669 ليتر اسيد انيدريد استيك، 65۰ كيلوگرم 
ترياك، 5۰كيلوگرم شيره ترياك، 157 هزار و 4۰4 گرم 

هرويين و 75 هزار و 149 گرم شيشه كشف شد. 

اخبار

1۵1هزار و 42 دانش آموز دختر، از درس خواندن بازماندند

رنج نامه تحصيل

سخنگوي وزارت بهداشت تاكيد كرد

وضعيت عادي در بازار دارو

نوس��انات قيمت دالر، بر وضعي��ت دارو هم تاثير 
داش��ته اس��ت. برخي داروها گ��ران و برخي كمياب 
ش��ده اند. داروي بيماران خاص و ن��ادر، بيش از ديگر 
داروها با مش��كل رو به رو شده اند، اما وزارت بهداشت 

تاكيد مي كنند كه وضعيت بازار دارو عادي است. 
اي��رج حريرچي مع��اون كل وزارت بهداش��ت در 
نشس��تي خبري از راه اندازي س��امانه يي در س��ايت 
س��ازمان غذا و دارو براي اطالع از كمبودهاي دارويي 
 و قيمت داروها خبر داد و گفت: اين س��امانه به آدرس 
IRB.FBA. GOV.IR اس��ت و م��ردم مي توانن��د 
براي اطالع از كمبوده��اي دارويي و قيمت داروها به 
آن مراجعه كنند. تا اوايل هفته آينده نس��خه اندرويد 
اين سامانه را هم راهاندازي مي كنيم و مردم مي توانند 
ب��ا وارد كردن نام داروي مورد نظرش��ان قيمت دارو و 

نزديك ترين داروخانه يي كه موجودي اين دارو را دارد 
مطلع ش��وند. همچنين اگر كمبود يا مشكلي درباره 
دسترسي به دارو داش��تند، مي توانند با اين سامانه يا 

با سامانه 19۰ مطرح كنند. 
او با بيان اينكه در حوزه دارو شرايط مان به وضعيت 
عادي بازگش��ته و در زمينه داروه��اي ژنريك و برند 
ژنريك هيچ كمبودي نداريم، گفت: بايد پرسيد در دو 
ماهه اخير چق��در از كاالهاي خارجي دچار كمبود يا 
افزايش قيمت ش��دند. اين در حالي اس��ت كه وزارت 
بهداش��ت، توليد كنندگان و وارد كنندگان دارو سينه 
س��پر كرده ايم و اعالم كرده ايم كه كل افزايش قيمت 
دارو براي امسال تنها 9درصد خواهد بود. اين موضوع 
دس��تاورد بزرگي اس��ت. در حال حاضر هيچ شركت 
داروي��ي وج��ود ندارد ك��ه بگوي��د ارز 42۰۰ توماني 

خواس��ته ايم اما به ما نداده اند. بنابراين يك سيس��تم 
رس��يدگي س��ريع گذاش��ته ايم و بانك مركزي هم از 

مبادي قانوني به ما كمك مي كند. 

 مشكل برخي داروهاي خارجي مزمن
او ادام��ه داد: م��ا روزانه وضعيت دارو در كش��ور را 
رصد مي كنيم. البته در همه كش��ورهاي دنيا در يك 
ب��ازار چند هزار قلمي كمبودهاي ي��ك تا 1.5 درصد 
قابل قبول اس��ت، اما وقتي بيماري براي دريافت يك 
دارو مراجع��ه مي كن��د و نمي توان��د آن را تهيه كند، 
نگران مي شود. در عين حال مشكل ما درباره برخي از 
داروهاي خارجي مزمن است؛ چراكه برخي مي گويند 
م��ا داروي گران قيمت خارج��ي را مي خواهيم اما اين 
حرف مغاير با قانون برنامه و نظام سالمت است. طبق 
مصوبه مجلس ش��وراي اسالمي ما بايد داروي ژنريك 
تامين كنيم و بر همين اساس داروهاي ژنريك و برند 
ژنري��ك را تامين مي كنيم. در عين حال مش��كالتي 
درباره برخ��ي داروه��اي خارجي داري��م. البته بعضا 
تخلفاتي را هم ش��اهد هستيم. بايد توجه كرد كه اگر 
كس��ي با دالر 42۰۰ توماني جنس��ي را مي آورد بايد 
ب��ه همان قيمت آن جن��س را عرضه كند و در همان 
حد سود كند. حال برخي مي گويند اگر اين دارو را به 
همان قيمت بفروشم چه چيزي را جايگزينش كنيم. 

 به داروي ايراني اعتماد كنيد
حريرچ��ي با بي��ان اينك��ه در يك ت��ا دو مورد 
اج��ازه واردات م��وازي را داده ايم، گف��ت: در تمام 
دانشگاه هاي علوم پزشكي سيستم هاي نظارتي قرار 
داديم و هر روز به تعدادي از داروخانه ها سركش��ي 
ك��رده و وضعي��ت را ثبت و ب��ا متخلف��ان برخورد 
مي كني��م. در عين ح��ال بايد بدانيم ك��ه فرهنگ 
م��ردم هم بايد تغيي��ر كند. از م��ردم هم خواهش 
مي كني��م كه به داروي ايران��ي اعتماد كنند. من به 
عنوان يك كارش��ناس صادقانه مي گويم كه داروي 
ايراني كيفيت الزم را دارد و از تمام مش��اهير اعم از 
سياسيون، مسووالن اجرايي، هنرمندان، ورزشكاران 

و... درخواس��ت مي كنم ك��ه از داروي توليد داخل 
حمايت كنند. چه مانعي دارد كه پويش��ي هم براي 
حماي��ت از داروي ايراني راه بيندازي��م. البته ما در 
تامي��ن داروي داخل��ي و خارجي مش��كلي نداريم 
و ه��ر اتفاق��ي كه طي چند س��ال آين��ده رخ دهد، 
هيچ مش��كلي ايجاد نمي ش��ود؛ چراكه تدابير الزم 

انديشيده شده است. 
س��خنگوي وزارت بهداشت در ادامه از افزايش 
تخت هاي بيمارستاني به بيش از 13۰ هزار تخت 
خب��ر داد و گف��ت: در حال حاض��ر 13۰ هزار و 
65۰ تخت بيمارس��تاني در كش��ور داريم و براي 
تامين اس��تانداردهاي تخت از نظر كمي و كيفي 
برنامه هاي��ي مانند اجتناب از بس��تري غيرضرور، 
ارائه خدمات در منزل، ارائه خدمات س��رپايي و... 
را داريم. او افزود: 6۸.5درصد تخت هاي بس��تري 
ما در بيمارس��تان هاي وزارت بهداش��ت، ش��ش 
درصد در بيمارستان هاي دولتي ديگر، 9.5درصد 
در نهاده��اي عموم��ي غيردولت��ي، 13 درصد در 
بخ��ش خصوصي و س��ه درص��د در بخش خيريه 
قرار دارند. همچنين 9۸1 بيمارستان در كشور در 
حال فعاليت هستند و چندين بيمارستان هم در 
آس��تانه افتتاح قرار دارند. همچنين بيش از 4۰۰ 
هزار نفر مشغول فعاليت در بيمارستان ها هستند. 
حريرچي با اش��اره ب��ه ميزان خدمات بس��تري 
ارائه ش��ده در طي طرح تحول نظام سالمت گفت: 
از ابت��داي ط��رح تح��ول 34 ميلي��ون و 215 هزار 
مورد بس��تري بيش از يك روز در بيمارس��تان هاي 
وزارت بهداش��ت داشته ايم كه از حمايت مالي طرح 
تحول بهره مند ش��دند. به اي��ن ترتيب 77.4درصد 
بس��تري هاي كش��ور يعني بي��ش از س��ه چهارم از 
بستري ها در بيمارستان هاي دولتي و تحت پوشش 
طرح تحول انجام ش��ده است. همچنين 22ميليون 
و 1۸۰ هزار مورد بستري موقت در بيمارستان هاي 
دولتي انجام شده است. همچنين در راستاي ترويج 
زايم��ان طبيعي، س��المت مادران و سياس��ت هاي 
جمعيتي در وزارت بهداش��ت مرز 2ميليون زايمان 

طبيعي راي��گان را رد كرديم و 2ميليون و 32 هزار 
زايم��ان طبيعي رايگان در بيمارس��تان هاي دولتي 
انجام ش��ده است. در عين حال براي راحتي مادران 
1۸۰۰ واح��د ت��ك نفره زايمان ايج��اد كرديم و در 
راستاي سياست هاي جمعيتي ۸5درصد هزينه هاي 
درمان ناباروري را با تعرفه دولتي پوشش مي دهيم. 
همچني��ن 17 مرك��ز جدي��د درم��ان ناب��اروري با 
تمرك��ز بر مناط��ق محروم و در 6 اس��تان فاقد اين 
مراك��ز يعن��ي سيس��تان و بلوچس��تان، هرمزگان، 
كهگيلويه وبويراحمد، چهارمحال وبختياري، گلستان 

و لرستان ايجاد كرديم. 

 خروج داروهاي بدون نسخه از شمول بيمه
حريرچي در ادامه صحبت هايش در پاس��خ به 
س��والي درباره خروج داروهاي OTC از ش��مول 
بيم��ه گفت: بايد توجه كرد كه 9۰ درصد مصرف 
داروهاي OTC در گذش��ته هم خ��ارج از بيمه 
بوده اس��ت و مردم خارج از بيمه آنها را خريداري 
مي كردند. طبق مصوبه جديد ش��وراي عالي بيمه 
ني��ز در حال حاضر تهيه اين داروها براي س��نين 
زير 12 س��ال تحت پوش��ش بيمه اس��ت و باالي 
12 س��ال از شمول بيمه خارج شده است، اما اين 
داروها هزينه زيادي ايجاد نمي كند. وي در پاسخ 
به س��وال ايسنا درباره وضعيت ايرانيان فاقد بيمه 
و تع��داد آنها گفت: طبق اع��الم مركز آمار ايران، 
تعداد ايرانيان فاقد بيم��ه بين 6.9 و 1۰.5درصد 
اس��ت كه به 5.5 تا 6 ميليون نفر مي رس��د. بايد 
توجه كرد كه قس��مت قابل توجه��ي از افراد فاقد 
بيمه يا افراد جوان مجرد هستند كه احساس نياز 
نمي كنند يا افراد متمولي هس��تند كه براي بيمه 
ش��دن مراجعه نكرده اند. البته تعدادي از افراد هم 
مشكل شناس��نامه يا كارت ملي دارند و تعدادي 
ه��م واقعا به بيمه ش��دن نياز دارن��د، اما به دليل 
ضعف اطالع رس��اني نتوانس��تند از پنجره طاليي 
بيم��ه در س��ال 93 و 94 اس��تفاده كنن��د و اين 

فرصت را از دست دادند.

ريحانه جاويدي|
درس خوان��دن، يك��ي از حق��وق ابتدايي هر 
كودك در سن تحصيلي است اما دست يافتن به 
اين حق براي برخي دانش آموزان مانند رس��يدن 
به يك روياي ش��يرين، دور و غيرمحتمل به نظر 
مي رس��د،  رويايي كه براي رس��يدن ب��ه آن بايد 
جاده هاي خاكي و سرما و گرماي فاصله روستا تا 
مدرس��ه را پشت سر گذاشت، بايد هزاران سختي 
را ب��ه جان خريد تا رنگ واقعيت به خود گيرد. با 
اي��ن حال اين جاده آن قدر پس��تي و بلندي زياد 
دارد كه برخي دخت��ران دانش آموز، در ميانه راه 
روياي شان را براي هميشه در فكر و ذهن شان، نگه 
مي دارند و قيد ادامه مسير را مي زنند، ساده ترين 
اتفاق��ات گاه دليل محكم تري��ن گره ها بر پرونده 
تحصيل شان مي ش��ود و مانند يك سد ميان آنها 
و روياهاي شان قدم علم مي كند تا ادامه تحصيل 
آن سوي مرزي به نام كمبود امكانات باقي بماند. 
طوالني بودن فاصله بين روستا تا مدرسه، ازدواج 
زوهنگام و كمبود معل��م زن از مهم ترين داليلي 
اس��ت كه سبب مي ش��ود دختران از تحصيل جا 
بمانند به اين ترتيب آن ط��ور كه معاون آموزش 
دوره متوس��طه دوم وزارت آم��وزش و پ��رورش 
اع��الم كرد، در س��ال تحصيل��ي 97-96، تعداد 
دانش آموزان دختري ك��ه در هيچ پايگاهي ثبت 
نام نكردند و هيچ جا مشخصات شان ثبت نشده و 
اصال دانش آموز محسوب نمي شوند، به 151هزار 
و 46 نفر رسيد. عباس سلطانيان، درباره جزئيات 
اين موضوع بيان ك��رد: »اگر بخواهيم رقم دقيق 
ترك تحصيل دانش آموزان دختر را طي يكي دو 
 سال آينده مقايسه كنيم، بايد بگويم كه در سال 
95 - 94، حدود 4.29درصد از دانش آموزان دختر 
ترك تحصيل كردند. در س��ال بعد يعني 95-96 
اي��ن عدد به 4.17رس��يد يعني م��ا ۰.12 جذب 
دانش آم��وزان كل كش��ور افزاي��ش داده ايم. آمار 
امسال هم در واقع افتي نداشته است و توانستيم 
در اي��ن زمينه عملكرد خوبي داش��ته باش��يم و 

دانش آموزان جذب شده را افزايش دهيم.«
او درب��اره علت ت��رك تحصي��ل دانش آموزان 
دخت��ر به ايلنا گفت: »ش��رايط متعددي داريم كه 
موجب ترك تحصيل دختران مي ش��ود و اين جزو 
چالش هايي اس��ت كه م��ا با آن روبه رو هس��تيم. 
مث��ال پراكندگي روس��تاها در كش��ور اثري كه بر 
دانش آموزان دختر مي گذارد بيشتر از دانش آموزان 
پسر است، زيرا دانش آموزان پسر به لحاظ فيزيكي 
اين ق��درت را دارد كه بتواند براي تحصيل از يك 

روس��تا به روس��تاي ديگر برود، ام��ا دانش آموزان 
دخت��ر بنا به داليلي اين ام��كان را ندارد و ما بايد 

براي شان شرايط مناسب را فراهم كنيم.«
س��لطانيان بيان كرد: »بحث فقر فرهنگي نيز 
در بعض��ي از خانواده ها به خصوص مناطق مرزي 
و برخي اس��تان هاي كش��ور از داليلي اس��ت كه 
باعث مي ش��ود ترك تحصيل دختران بيش��تر از 
پس��ران باشد. بعضا به داليل فرهنگي اين باور در 
خانواده ها وجود ندارد كه دانش آموزان دختر هم 
بايد مثل دانش آموزان پسر ادامه تحصيل بدهند 
و معتقدند دختران شان بايد زودتر ازدواج كنند و 
تش��كيل خانواده بدهند يا حتي در برخي مناطق 
محروم از فرزندان به عنوان نيروي كار اس��تفاده 
مي كنن��د. و در اينج��ا دخت��ران آس��يب پذيري 

بيشتري را نسبت به پسران دارند.«
مع��اون آم��وزش دوره متوس��طه دوم وزارت 
آم��وزش و پ��رورش اف��زود: »ازدواج زودهن��گام 
دخت��ران در ادام��ه عدم اجازه همسرش��ان براي 
ادامه تحصيل نيز از داليل ترك تحصيل دختران 
است. يا بعضا ما در بعضي مناطق كشور به ندرت 
مش��كل كمبود معلم زن داري��م. در اين ميان با 
تاييد حراس��ت و تايي��د صالحي��ت مي توانيم از 
معلم��ان مرد ك��ه ش��رايط خوب و س��ن بااليي 
ه��م دارند در م��دارس دخترانه اس��تفاده كنيم. 
همين مس��اله در برخي خانواده ها مانع از حضور 
دخترش��ان در مدرسه مي ش��ود. منعطف نبودن 
شيوه هاي آموزشي يا حتي ساعت درسي با توجه 
به ويژگي هايي كه در مناطق مختلف كشور هست 
و... هم��ه اينه��ا مي تواند عواملي باش��د كه ترك 

تحصيل دختران ما با اين عدد رو به رو شود.«

 سيستم آموزشي منعطف،  يك راه حل 
پيشنهادي

اظهارات س��لطانيان در حالي اس��ت كه پيش 
از اين رض��وان حكيم زاده، مع��اون امور ابتدايي 
وزير آم��وزش و پرورش اعالم ك��رده بود كه 4۰ 
ت��ا 5۰درص��د دانش آموزان مقطع متوس��طه در 
استان هاي مرزي به داليل مختلف ترك تحصيل 
مي كنن��د كه يكي از اين داليل ازدواج زودهنگام 
اس��ت. حكيم زاده تاييد كرده ب��ود كه در برخي 
خانواده ها به خصوص در شهرهاي كوچك كودكان 
بازوي كار خانواده محسوب مي شوند، به طور مثال 
در فصل برداش��ت محصول اين كودكان بايد در 
كنار خانواده ها باشند كه شايد انعطاف پذيري در 
زمان و مكان آموزش بتواند اين مساله را حل كند 

يا در برخي استان ها به دليل تعصباتي كه وجود 
دارد، ممك��ن اس��ت دختران ش��ان را به مدارس 
مختلط يا جايي كه معلم خانم ندارد، نفرستند. 

به گفته معاون وزيرآموزش و پرورش »داليل 
فرهنگ��ي« نيز در بازماندن ك��ودكان از تحصيل 
موثر اس��ت. او به عنوان مثال گفت كه در برخي 
روس��تاها به دليل دور بودن مدرسه فرزندان شان 
را ب��ا وج��ود وس��يله حم��ل و نقل به مدرس��ه 
نمي فرس��تند. او با اشاره به سرشماري هاي انجام 
ش��ده و جمعيت واجب التعليم ها گفت: »باتوجه 
به آم��ار افراد واجب التعليم و تعداد دانش آموزاني 
كه در مدارس ثبت نام مي كنند و مقايس��ه يي كه 
بين اين دو موضوع وج��ود دارد. كودكان كار دو 
دسته هس��تند، در بس��ياري از مناطق كودكان 
كمك  كار خانواده ها محس��وب مي ش��وند، اما در 
م��واردي ك��ودكان به خاطر كار ك��ردن و كمك 
به معاش خان��واده فرصت حضور در مدرس��ه را 
از دس��ت مي دهند ك��ه اين موضوع مساله س��از 
است. وگرنه در بسياري از خانواده هاي روستايي 
ك��ودكان در كار به خانواده ها كمك مي كنند، اما 
اينكه فرصت هاي تحصيل از كودكان گرفته شود، 

ناپسند است.«

 آموزش و پرورش چه اقداماتي انجام 
داده است؟

با اين حال آموزش و پرورش تاكنون اقداماتي 
را ب��راي مقابله ب��ا ترك تحصي��ل دانش آموزان، 
 به وي��ژه دانش آم��وزان دختر انجام داده اس��ت، 
عباس س��لطانيان، معاون آموزش دوره متوسطه 
دوم وزارت آموزش و پرورش، درباره اين برنامه ها 

بي��ان كرد: »ب��راي جلوگي��ري از اي��ن اتفاق ما 
تفاهمنامه هاي��ي را با اس��تان هاي كش��ور منعقد 
كرديم كه در آن تفاهمنامه ها ش��اخص هايي كه 
براي آموزش و پرورش در بحث مس��ائل آموزشي 
و تربيت��ي بچه ها مهم اس��ت، تعيين ش��ده و در 
رابطه با آن ش��اخص ها با آنه��ا قرارداد مي بنديم. 
يك��ي از آن ش��اخص ها ن��رخ پوش��ش تحصيلي 
واقعي بچه هاس��ت. به اين صورت كه ما به استان 
مي گوييم شما نرخ پوشش تحصيلي واقعي تان را 
در سال 96-95 فالن عدد بوده و بايد با شناسايي 
كه از دانش آموزان توس��ط مديران مدارس انجام 
ش��ده، دانش آموزان ترك تحصيل را شناس��ايي 
كنيد و موانع ادامه تحصيل آنها را برداريد و آنها را 
به مدرسه جذب كنيد. در واقع اين تفاهمنامه هر 
ساله هست كه با 32 استان كشور توسط آموزش 

و پرورش اين كار را مي كنيم. 
او افزود: يكي ديگر از اقداماتي كه خيلي مهم 
است شناسايي اسمي همه دانش آموزان بازمانده از 
تحصيل است. ما از سيستم متمركزمان در حوزه 
مركز برنامه ريزي و منابع انس��اني از سامانه سناد 
اسامي تمامي دانش آموزان كه در سال تحصيلي 
جدي��د در هيچ مدرس��ه يي ثبت نام نش��ده اند را 
با تفكيك اس��تان، منطقه، مدرس��ه و جنس��يت 
مي گيريم و اين اس��امي را به ادارات كل آموزش 
و پرورش اس��تان ها مي دهيم. يك مهلت دو، سه 
ماه��ه هم به آنه��ا مي دهيم تا مدي��ران مدارس 
پيگيري كنند ببينند دانش آموزان كجا هس��تند. 
طبيعي اس��ت ك��ه تعدادي از اي��ن دانش آموزان 
ترك تحصيل كردند و حاال كار مي كنند، تعدادي 
هم براي ادامه تحصيل و زندگي از كش��ور خارج 

ش��دند. همچني��ن دانش آموزاني را داش��تيم كه 
متاس��فانه فوت كردند يا دچار نقص عضو شدند 
و بن��ا به داليلي ترك تحصي��ل كرده اند. در حال 
حاضر وظيفه مديران اين اس��ت كه داليل موانع 
حضور دانش آموزان به مدارس را بررسي كنند تا 

بتوانيم آنها را به مدرسه برگردانيم. 
مع��اون آم��وزش دوره متوس��طه دوم وزارت 
آم��وزش و پ��رورش با توضي��ح درخصوص طرح 
»روس��تاي مركزي« گفت: عالوه ب��ر اينها طرح 
»روس��تاي مرك��زي« را داري��م كه ب��راي ادامه 
تحصيل دختران و پس��ران مناطق محروم اعمال 
مي ش��ود. يعن��ي روس��تايي كه به نس��بت ديگر 
روس��تاها مركزيت دارد را متولي قرار مي دهيم و 
سعي مي كنيم با گذاشتن سرويس اياب و ذهاب 
ب��راي دانش آموزان روس��تاهاي ديگ��ر آنها را به 
مدارسي كه امكانات بيشتري دارند منتقل كنيم. 
س��لطانيان درباره م��دارس ش��بانه روزي نيز 
توضيح داد: همچنين س��عي كرده ايم در مدارس 
ش��بانه روزي دبيرس��تان دانش آم��وزان را جذب 
كني��م. دانش آم��وزان به خص��وص دختراني كه 
به لحاظ بُعد مس��افت امكان رف��ت و آمد ندارند 
مي توانن��د از امكانات مدارس ش��بانه روزي مثل 
خوابگاه اس��تفاده كنند. حتي ما اج��ازه داده ايم 
كالس ه��اي ضميم��ه را در م��دارس دوره اول 
متوس��طه در مناطق دور و حاش��يه يي هم انجام 
بده��م. يعني اگ��ر يك مدرس��ه يي در دوره دوم 
متوس��طه تعداد دانش آموزانش كم است با دوره 
اول متوس��طه در يك جنسيت و در يك مدرسه 
اينها با هم ادغام شوند تا هر دو بتوانند از امكانات 

استفاده كنند.

رييس س��ازمان ام��داد و نجات جمعيت هالل احمر با اش��اره ب��ه پايان عمليات 
جست وجو در ارتفاعات دنا به تشريح اين عمليات پرداخت. 

مرتضي سليمي با اشاره به پايان عمليات جست وجوي پيكر مسافران حادثه سقوط 
هواپيماي تهران ياس��وج در ارتفاعات كوه دنا، اظهار كرد: امروز اين عمليات به پايان 
رسيد و امدادگران ما در سخت ترين شرايط ايثارگرانه كار كردند و در طول اين مدت 
تمام تالش��مان اين بود كه بتوانيم با يافتن پيكر مس��افران اين هواپيما تسلي خاطر 

خانواده هاي آنها و بازماندگان شان باشيم. 
رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر، اضافه كرد: در طول اين ماه ها از 
تمام توان و نيروهاي تخصصي خود استفاده كرديم و آنها هم تمام تالش شان را انجام 
دادند و در هر ش��رايطي كار جست وجو را متوقف نكردند. حتي در زماني مانند سال 

تحويل نيز آنها مشغول عمليات جست وجو براي يافتن پيكرها بوده اند. 
او در ادامه گفت: در روزهاي اول از چهار فروند بالگرد اس��تفاده كرديم و اواخر نيز 
يك فروند بالگرد در منطقه حضور داشت كه كمك بسيار زيادي به ما كرد. سليمي با 
اشاره به برخي از موانع پيش روي عمليات گفت: در طول اين مدت ما نه تنها از نظر 
امكانات، تجهيزات و نيروي متخصص مشكلي نداشتيم بلكه در شرايط خوبي بوديم 

و يكي از مش��كالتي كه پيش روي ما بود حضور نيروهاي مردمي در روزهاي اول بود 
كه بدون هماهنگي وارد منطقه شدند و كار را كمي براي ما سخت كردند تا جايي كه 

گاهي نيروهاي ما مجبور به امدادرساني به اين افراد مي شدند. 
سليمي در ادامه گفت: از همه نيروهايي كه كمك كردند تشكر مي كنم كه باعث 
ش��دند ش��رمنده خانواده ها و بازماندگان نشويم و در س��خت ترين شرايط عمليات را 
پيش بردند. حتي بعضي از خانواده ها كه در منطقه حضور پيدا كردند و روند عمليات 
جس��ت وجو را مش��اهده كردند، ديدند كه چگونه اين افراد جانشان را كف دستشان 
گذاش��تند تا امدادرساني را انجام بدهند. با وجود تمام امكانات و نيروهاي قابل قبول، 
آنهايي كه عمليات را انجام دادند در آن شرايط سخت كار فوق العاده يي را پيش بردند. 
او در ادامه گفت: عمليات حتي پس از عيد مش��كل تر از روزهاي آغازين شده بود. 
زيرا هم دما پايين آمده بود و هم س��رعت باد نس��بت به روزهاي اول بيشتر شده بود. 
رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر در مورد جست وجوي پيكرها گفت: 

تمام جنازه ها را در حداكثر ممكن توانستيم به پايين منتقل كنيم. 
او همچنين با اشاره به اينكه 351 تيم متشكل از 1272 امدادگر در عمليات حضور 
داش��تند، گفت: 94۸ امدادگر كوهستان، 6۰ نفر نيروي متخصص يخ و برف ازجمله 

نيروهاي امدادرسان ما بودند و در طول عمليات 366 سورتي پرواز انجام شد كه بيش 
از 13۰۰ نف��ر و بيش از 5۰ هزار كيلو بار كه ش��امل نيازهاي امدادگران كه در محل 
عمليات حضور پيدا مي كردند و اقالمي از جمله چادر براي اس��كان و ش��ب ماني آنها 
بود انتقال داده شد. همچنين در طول عمليات دايما يكي از مديران رده باالي سازمان 

امداد و نجات در محل حضور داشت و عمليات را رصد مي كرد. 

پايان عمليات حادثه »دنا« بعد از 6 ماه



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Tue. Jun  26. 2018  1133   سه شنبه 5  تير 1397     12 شوال 1439  شماره 

كارشناسانروشهايمقابلهباافزايشقيمتمسكنرابررسيميكنند

3 راهكار براي كنترل قيمت مسكن
گروهراهوشهرسازي|

افزايش قيمت مس��كن از ابتداي نيمه دوم س��ال 
گذش��ته آغاز ش��ده بود و ت��ا بهمن ماه ه��م روندي 
صعودي را ط��ي كرد، اما از بهمن ت��ا اواخر فروردين 
ماه قيمت ها رش��د چنداني نداش��ت تا اينك��ه با آغاز 
ارديبهش��ت قيمت ها جهش قابل مالحظه يي داشت، 
رشد چشمگيري كه بازار مسكن طي 6 سال گذشته 

آن را تجربه نكرده بود. 
كارشناس��ان دالي��ل مختلف��ي را ب��راي افزايش 
جهش گونه قيمت مس��كن مطرح كردند از نوس��انات 
ش��ديد نرخ ارز گرفته تا ع��دم كنترل دولت بر قيمت 
زمي��ن، اما با گذش��ت دو ماه از اين جه��ش، در كنار 
بررس��ي داليل افزايش قيمت ها، ارائه راهكار مي تواند 
راهگشا باشد.  در اين ميان، برخي كارشناسان اجراي 
مالي��ات بر عايدي س��رمايه، برخي كنت��رل و نظارت 
بيشتر بر قيمت مسكن و عده يي هم نظارت برچگونگي 
فعاليت مشاوران امالك را براي ايجاد ثبات در قيمت ها 

پيشنهاد مي كنند. 
در همي��ن رابطه، فردين يزداني، مدير علمي طرح 
جامع مسكن با تاكيد بر اينكه اجراي ماليات بر عايدي 
سرمايه و مستغالت اگر امروز هم اجرا شود دير است، 
مي گويد: مدت هاس��ت كه وقت اج��راي طرح ماليات 
بر عايدي مس��كن فرا رس��يده اس��ت. چون س��اختار 
سرمايه گذاري در بخش مستغالت ساختاري است كه 
سرمايه بيش از حد وارد شده است و ورود سرمايه بيش 
از حد به قصد س��وداگري درنهايت كل نظام اقتصادي 
و تولي��دي را ضعيف مي كند.  يزدان��ي در گفت وگو با 
فارس، درخصوص اجراي اين گونه طرح ها در كشورهاي 
مختلف، اظهارمي كند: در خيلي از كشورها اين برنامه 
اجرا مي ش��ود و در كشورهايي هم كه اجرا نمي شود از 

نگهداري مستغالت ماليات بااليي اخذ مي شود.
او ادام��ه مي ده��د: ب��ه عن��وان مثال در فرانس��ه 
ماليات بر نگهداري مس��تغالت مع��ادل همان عوارض 
و نوس��ازي اس��ت كه ش��هرداري ها دريافت مي كنند 
يعني س��االنه معادل يك درص��د ارزش روز ملك هم 
ماليات اخذ مي ش��ود.  يزداني بيان مي كند: اين اقدام 
موجب مي ش��ود كه امالك خالي از سكنه باقي نماند 
چون هزينه نگهداري آن افزايش مي يابد و س��ودآوري 
بيكار گذاش��تن ملك به قصد كسب عايدي را كاهش 
مي دهد.  پژوهشگر اقتصاد شهري و مسكن مي افزايد: 
در فضاي اقتصادي كش��ور در طول 15 س��ال گذشته 
بخش غيرمولد كشور بس��يار رشد كرده است، ماليات 
بر عايدي س��رمايه مي تواند به عنوان يك ابزار تنبيهي 

ب��راي افرادي كه قصد س��ودجويي و كس��ب درآمد از 
فعاليت ه��اي غيرمول��د را دارند به كار گرفته ش��ود تا 
س��رمايه ها به بخش مولد جامعه هدايت ش��ود.  مدير 
علمي طرح جامع مسكن كشور، بيان مي كند: دريافت 
ماليات بر عايدي س��رمايه موجب كاهش نگهداش��ت 
س��رمايه به منظور افزايش ارزش آن خواهد شد كه در 

مجموع كار مثبتي به شمار مي آيد.
يزداني در پاس��خ به اينكه ماليات بر عايدي را كدام 
ارگان و نه��اد باي��د اجرا مي كردند كه اج��را نكرده اند، 
مي گويد: اين كار مش��تركي بين سازمان ثبت اسناد و 
امالك با وزارت راه و شهرس��ازي است كه بايد سامانه 
امالك و مس��تغالت راه اندازي مي كردند و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي هم براساس اين سامانه آن سيستم 
مالياتي را فراهم مي كرد بنابر اين كار يك ارگان نيست 

و كار جمعي است.
او اضافه مي كن��د: اينكه اين اقدام موفق باش��د يا 
خير بايد گفت كه نتيجه بالفاصل��ه ندارد اما در ميان 
مدت راه اندازي آن نشان مي دهد نتايج آن موفقيت آميز 
خواهد بود.  به گفته مديرعلمي طرح جامع مس��كن، 
موفقيت آميز بودن اين طرح بس��تگي به اجرا هم دارد 
كه متاس��فانه هر كار خوبي بد اجرا مي ش��ود اما به هر 
حال يك اقدام مفيدي است كه هر چه زودتر بايد اجرا 
شود چراكه نه تنها براي بخش مستغالت بلكه براي كل 
اقتصاد مفيد است.  يزداني ادامه مي دهد: با اجراي اين 
طرح پولي كه در بخش مستغالت زمين گير مي شود 
كمتر مي ش��ود و گراي��ش س��رمايه گذاري در بخش 

صنعت و بازرگاني ايجاد خواهد شد. 

عدمنظارت،عاملافزايشقيمت
درحال��ي ك��ه مديرعلمي طرح جامع مس��كن، 
درياف��ت ماليات برعايدي س��رمايه را راهكار كاهش 
س��وداگري و به تبع آن افت قيمت مسكن مي داند، 
محمد خوش چهره كارشناس اقتصادي با بيان اينكه 
سهم تورم در افزايش قيمت مسكن فقط ۲۰درصد 
است، مي گويد: درواقع س��هم اصلي افزايش قيمت 
مسكن متوجه س��وداگري در بخش زمين است كه 

دولت اقدامي براي كنترل آن نكرده است. 
او با بيان اينكه افزايش قيمت مس��كن به صورت 
عادي همراه با افزايش نرخ تورم، مصالح ساختماني 
و التهابات بازار ارز و س��كه است، مي گويد: اما بخش 
عمده التهاباتي كه امروزه در بازار مس��كن مشاهده 
مي ش��ود به جهت فساد و سوداگري در بازار مسكن 
است، به طوري كه اين امر باعث شده قيمت ها دراين 

بازار به صورت افسارگسيخته و غيرمنطقي باال رود.  
اين اس��تاد دانش��گاه در رابطه با اي��ن ادعاي دولت 
كه خواهان ايجاد رونق در بازار مس��كن بوده اظهار 
مي كند: متاسفانه دولت براي رونق بازار مسكن هيچ 

گام موثري بر نداشته است. 
خوش چهره با اظهار تاسف از نقطه نظرهايي كه 
دولت درخصوص حل معضل مسكن ارائه مي دهد، 
اضاف��ه مي كند: اين اظهارنظرها نش��ان دهنده اين 
اس��ت كه نظر دولت در رابطه با مشكل مسكن از 
جامعيت برخوردار نيس��ت، چرا كه دولت صرفا با 
افزايش وام يا ايجاد تزريق صندوق مسكن نمي تواند 
مس��اله مس��كن را كه هم اكنون يكي از معضالت 
كش��ور اس��ت، حل كند.  او ادام��ه مي دهد: دولت 
براي ايجاد رونق در بازار مس��كن اقدام به پرداخت 
وام هايي با س��ود بس��يار زياد و قسط هاي غيرقابل 
پرداخت مي كند، ام��ا اين اقدامات هيچ كمكي به 
رونق واقعي در بازار مسكن نمي كند.  اين كارشناس 
اقتصادي مي افزايد: اگر اين گونه برداش��ت شود كه 
ب��ا افزايش وام يا اعمال روش ه��اي مثل راه اندازي 
صندوق پس انداز مسكن مي توانيم معضل مسكن 
را حل كنيم، اش��تباه استراتژيكي است چراكه هر 
اندازه هم كه وام را افزايش دهيم، پيش فروش عمر 
را شاهد خواهيم بود وخيلي از افراد مجبور خواهند 
ش��د بخش��ي زيادي از حقوق خود را به پرداخت 
اقساط وام اختصاص دهند كه منجر به اختالل در 

نيازهاي معيشتي آنها خواهد شد. 
خوش چهره با بيان اينكه هدف دولت رونق بازار 
مس��كن بدون تورم در بازار مسكن بود، مي گويد: 
ام��ا درواقع چيزي كه اتفاق افتاد بالعكس بود؛ زيرا 
كوتاهي دولت در امر كنترل رفتارهاي سوداگرايانه 
در بازار مس��كن باعث افزايش افس��ار گس��يخته 
قيمت ها در اين حوزه بدون ايجاد رونق توليد شد.  
ب��ه گفته او، با وجود اينكه دولت تمام توان خود را 
براي كنترل بازار مسكن به زعم خود به كار گرفت 
اما متاس��فانه به دليل كوتاهي هاي نظارتي كه در 
بازار س��وداگرايانه و س��فته بازي وجود دارد؛ عمال 
سوداگري در بازار مسكن و زمين به اوج خود رسيد 
و اين موضوع س��بب ايجاد افزايش قيمت مسكن 
شده است.  اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه 
عدم تقاضا منجر به افزايش ركود در بخش مسكن 
ش��ده است، بيان مي كند: ركودي كه هم اكنون در 
بخش مسكن ش��اهديم به دليل عدم تقاضاست و 
اين عدم تقاضا به جهت بي نيازي نيست بلكه گراني 

مس��كن موجب شده براي بسياري از مردم داشتن 
مسكن مستقل به يك آرزو تبديل شود. 

بنگاههايامالكعاملگرانيها
به نظر مي رس��د ع��الوه بر عدم اج��راي ماليات بر 
عايدي س��رمايه و مس��تغالت و نبود نظارت كافي بر 
س��وداگري زمين يكي ديگر از دالي��ل افزايش قيمت 
مس��كن، دالل بازي مش��اوران امالك اس��ت كه دبير 
كانون سراس��ري انبوه س��ازان به آن اش��اره مي كند و 
اعمال سياست هاي درست در بخش مسكن و نظارت 
بر چگونگي فعاليت واسطه گران، مي گويد: دالل بازي، 
واسطه گري، ايجاد جو رواني از سوي مشاوران امالك و 
هجوم بدون برنامه ريزي مردم به بازار از عوامل موثر بر 

تشديد قيمت مسكن در كشور بوده است.
به گزارش تسنيم، فرشيد پورحاجت با بيان اينكه 
متاسفانه قيمت مسكن امروز در كشور متاثر از عوامل 
مختلف باالتر از تصور مردم رش��د پيدا كرده اس��ت، 
اظهار مي كند: بخش��ي از اي��ن افزايش قيمت به طور 
كامال طبيعي و نش��أت گرفته از پنج س��ال ركود در 

صنعت س��اختمان بوده است.  او مي افزايد: متاسفانه 
در طول اين مدت متناس��ب با نياز بازار مسكن واحد 
مس��كوني در مملكت توليد نش��ده است.  پورحاجت 
با يادآوري اينكه براس��اس طرح جامع مسكن ساالنه 
بايد8۰۰ هزار واحد مس��كوني در كشور ساخته شود، 
تصري��ح مي كند: ج��دا از اين مطابق گ��زارش مركز 
آمار اي��ران 67۰ هزار مورد ازدواج طي س��ال 1395 
در كش��ور به ثبت رسيده كه هر ازدواج به منزله يك 
مسكن است.  او بيان مي كند: طي سال هاي 1394 و 
1395 در مجموع 6۲۰ تا 63۰ هزار واحد مس��كوني 
در مملكت توليد شده كه 3۰۰ هزار سهم سال 1394 
و 3۲۰ تا 33۰ هزار مربوط به سال 1395 است.  دبير 
كانون سراسري انبوه س��ازان تاكيد مي كند: اين آمار 
و ارقام نش��ان مي دهد، اهداف مورد تعيين در اسناد 
باالدستي از قبيل طرح جامع مسكن در كشور تحقق 
پي��دا نكرده و به تعبيري اين ح��وزه دچار يك عقب 
ماندگي ش��ديدي شده اس��ت.  پورحاجت مي گويد: 
بدون شك به هم ريختگي نظم عرضه و تقاضا در كنار 
تورم به رشد قيمت مسكن در جامعه دامن زده است. 

گروهراهوشهرسازي|
روز گذش��ته علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي اس��المي به همراه عباس آخوندي 
وزير راه و شهرسازي از پروژه بزرگراه تهران – شمال كه بيش از ۲۰ سال به طول كشيده 
اس��ت، بازديد كردند.  علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي اسالمي در جريان اين بازديد 
درب��اره اعتبارات مورد نياز اين پروژه صحبت كرد و گفت: مجلس تامين مالي اين پروژه را 
مدنظ��ر قرار دارد و دولت بايد در تخصي��ص به موقع اعتبارات اقدام كند تا اجراي پروژه با 
تعويق مواجه نشود.  وي اظهار كرد: در طول بازديد از اين پروژه شاهد توانمندي ايراني ها و 
مهندسان كشورمان در ساخت اين پروژه بزرگ بوديم. پل هاي بسيار بزرگي با استانداردهاي 
بين المللي در طول مسير در حال ساخت است.  رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
در س��اخت تونل ها به تمام اس��تانداردهاي بين المللي و جهاني دقت ش��ده به طوري كه با 
فناوري هاي روز دنيا در حال ساخت است و سيستمي تعبيه شده كه اگر آتش سوزي صورت 
بگيرد، ايمني مردم حفظ و اطفاي حريق به س��رعت انجام ش��ود.  وي در ادامه به موضوع 
زيباس��ازي اطراف اين پروژه اش��اره كرد و گفت: بحث معماري منظر راه در پروژه آزادراه 

تهران – شمال يك بحث بسيار مهم و جديد در كشور است و مي تواند دسترسي مردم به 
امكانات تفريحي را بيشتر كند.  الريجاني با اشاره به توقف اين پروژه در سال هاي گذشته 
اظهار كرد: به داليل مختلفي ساخت آزادراه تهران -شمال در طول سال هاي گذشته متوقف 
مانده بود و تلقي هاي غلطي ايجاد شده بود اما خوشبختانه در چند سال گذشته با تالش و 
اراده بنياد مستضعفان و پيگيري هاي وزارت راه و شهرسازي شاهد احيا و پيشرفت فيزيكي 
قابل توجه اين پروژه هس��تيم.  وي تاكيد كرد: طبق بازديدي كه انجام داده ايم احتماال در 
ماه هاي آينده فاز 1 آزادراه تهران – ش��مال افتتاح مي شود و دسترسي مردم به چالوس با 

زمان كمتر و صرفه جويي در مصرف انرژي تسهيل خواهد شد. 

هدايتنقدينگيبهسمتعمران
الريجاني با تاكيد بر هدايت نقدينگي هاي مردم به سمت پروژه هاي عمراني اظهار 
كرد: نقدينگي بس��يار زيادي در دست مردم اس��ت و قطعا هدايت اين نقدينگي ها 
به س��مت پروژه هاي عمراني از جمله پروژه هايي مانند آزادراه تهران – شمال باعث 

شكايتايراندربارهحادثه
سانچيبهدادگاههنگكنگ

همزمان با اع��الم جزييات مرب��وط به تحويل 
پيكر 66 مس��افر و خدمه س��انحه هوايي تهران- 
ياس��وج به خانواده هاي آنان يك مقام مس��وول با 
بيان اينكه ش��كايت ايران درباره حادثه سانچي به 
دادگاه هنگ كنگ ارائه شده است، گفت: پرداخت 
غرامت به خس��ارت ديدگان حادثه سانچي قطعي 

است و ارتباطي به تعيين مقصر سانحه ندارد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي، نادر پس��نده با بي��ان اينكه در مقوله 
بررس��ي سوانح دريايي مس��ووليت كميته بررسي 
علل س��انحه صرفا تش��ريح سانحه اس��ت، افزود: 
كميته بررس��ي علل س��انحه تش��خيص مي دهد 
ك��ه دقيقا چه اتفاقي رخ داده اس��ت. با اس��تفاده 
از ش��واهد و تجهي��زات موج��ود و مصاحبه هايي 
كه انجام مي ش��ود كميته بررس��ي علل سانحه به 
شرح سانحه دس��ت مي يابد؛ شرح سانحه سانچي 
نيز همان گزارش��ي بود كه توسط سازمان بنادر و 

دريانوردي به مردم ايران ارائه شد. 
و  بن��ادر  درياي��ي س��ازمان  ام��ور  مدي��ركل 
دريان��وردي با بي��ان اينكه تعيين مقصر س��انحه 
موضوعي حقوقي است كه در بررسي علل سانحه 
به آن پرداخته نمي شود، اظهار كرد: طبيعي است 
كه از نظر حقوقي هر كدام از طرفين س��عي دارند 
كمترين قص��ور را بپذيرند و طرف مقابل را مقصر 
اعالم كنند، موضوعي كه وكال براي تش��خيص آن 
به دادگاه مي روند و به نتيجه مي رس��ند. او گفت: 
در گزارش مربوط به شرح سانحه مربوط به كشتي 
نفتكش س��انچي قيد شد كه كشتي كريستال در 
يك زمان نامناس��ب چرخش به راست نامحسوس 
داشته و معتقديم كه اين اتفاق علت اصلي سانحه 
اس��ت. اي��ن درحالي اس��ت كه ط��رف مقابل هم 
مي گويد حتي اگر كش��تي فله ب��ر چيني چرخش 
به راس��ت نامحسوس داش��ته به چه علت سانچي 
مراقب نبوده اس��ت. مدي��ركل ام��ور دريانوردان 
س��ازمان بن��ادر و دريان��وردي با تاكيد ب��ر اينكه 
تقسيم تقصير مربوط به سانحه در مراجع حقوقي 
صورت مي گيرد، اعالم كرد: ايران ش��كايت مربوط 
به رس��يدگي سانحه س��انچي را در دادگاه كشور 

هنگ كنگ مطرح كرده است. 
پس��نده ادامه داد: اگر منظور از پيگيري حقوقي 
بررسي سانحه، رسيدن خس��ارت ديده ها به غرامت 
باش��د بايد بگوييم كه اين مس��اله اص��ال ربطي به 
دعواي حقوقي ندارد چراكه كش��تي، كاركنان آن و 
محموله همگي بيمه هستند و بيمه نيز اين خسارت 
را پرداخت مي كند. او درباره اينكه احتمال پرداخت 
نكردن غرامت به خسارت ديدگان وجود دارد، تصريح 
كرد: رسيدن خس��ارت ديدگان به غرامتشان قطعي 
اس��ت و ربطي به دع��واي حقوقي ن��دارد و دعواي 
حقوقي بين بيمه هاست كه كدام بيمه سهم كمتري 
را پرداخت كند. در عين حال براي خسارت ديدگان 
فرقي نمي كند كه خس��ارت خ��ود را از كدام بيمه 

دريافت كنند. 

تحويلپيكر66مسافرسانحههوايي
مديركل پزش��كي قانوني اس��تان كهگيلويه و 
بويراحمد گفت: پيكر 66 مس��افر و خدمه سانحه 
هواي��ي ته��ران- ياس��وج در ش��رايط تحويل به 

خانواده ها قرار گرفت. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي پزش��كي قانوني 
كهگيلويه و بويراحمد كامروز اميني افزود: آخرين 
نتاي��ج آزمايش��ات روي نمونه بافت هاي انس��اني، 
جمع بندي كدهاي شناسايي و بررسي كارشناسي 
روي تمامي محموله هاي دريافتي اخذ شده است 
و پيك��ر كليه جانباختگان س��انحه هوايي تهران- 
ياسوج در شرايط تحويل به خانواده ها قرار گرفت. 
امين��ي تصري��ح ك��رد: 61 پيك��ر تاكن��ون به 
خانواده ه��ا تحوي��ل ش��ده و 5 پيك��ر ديگ��ر هم 
آماده تحويل اس��ت كه طي روزهاي آينده ضمن 
هماهنگ��ي با خانواده هاي محت��رم تحويل خواهد 

شد. 
او اظهار كرد: پيكر تمامي 66 مس��افر و خدمه 
س��انحه هوايي پرواز تهران- ياس��وج در ش��رايط 
تحوي��ل به خانواده ه��ا قرار گرفته ك��ه اين اقدام 
متعاق��ب اخذ آخري��ن نتايج آزمايش��ات ژنتيك، 
جمع بندي بافت هاي انساني و بررسي كارشناسي 
روي تمامي محموله هاي ارسالي انجام شده است. 
اي��ن مقام اجراي��ي تاكيد ك��رد: تصميم گيري 
نهاي��ي جهت پايان عمليات جس��ت وجو به  عهده 

مديريت بحران استان است. 

ايرانشهر

منطقهيك۹۱درصدپيشرفتفيزيكيداشتهاست

سركشيالريجانيازآزادراهتهران-شمال
ثروت سازي و آباداني كشور مي شود. دولت بايد براي هدايت اين نقدينگي ها به سمت پروژه هاي 
عمراني در قالب انتش��ار اوراق مش��اركت، حمايت و بسترسازي كند، چراكه ورود نقدينگي ها به 
اين س��مت به نفع مردم و كش��ور است. قطعا ورود نقدينگي به مسائل خرد به نفع كشور نيست 
و ش��اهد آن هس��تيم كه هدايت نقدينگي ها به آن سمت ها به ضرر كشور بوده است.  او با اشاره 
به سه مزيت هدايت نقدينگي هاي مردم به سمت پروژه هاي عمراني گفت: اول اينكه براي مردم 
درآمدزايي دارد و به نفع مردم اس��ت، دوم ايران را آباد مي كند و س��وم اينكه ثروت براي كشور 
توليد خواهد كرد.  الريجاني با اش��اره به درخواس��ت دولت براي تامين منابع مالي پروژه آزادراه 
ته��ران - ش��مال گفت:  ب��ا توجه به اقداماتي ك��ه در اين پروژه انجام ش��ده به طور قطع مجلس 
پش��تيبان اجراي اين پروژه خواهد بود اما خوب اس��ت كه دولت بس��تري ايجاد كند تا مردم در 
اين پروژه ها س��رمايه گذاري كنند.  وي تاكيد كرد: موضوع ديگر در بحث آزادراه تهران - شمال 
منابع طبيعي و جذابيت هاي طبيعي آن اس��ت كه مي تواند براي مردم اشتغال زايي داشته باشد 
و پيش��نهاد من اين اس��ت كه همزمان با افتتاح قطعه يك دولت برنامه يي داشته باشد تا مراكز 
تفريحي و گردش��گري در اين منطقه به وجود بيايد تا هم مردم دسترس��ي به امكانات تفريحي 
داش��ته و هم اشتغال زايي ايجاد شود.  به گفته وي آزادراه تهران - شمال يك پروژه پرهزينه اما 
ارزش��مند اس��ت كه ارتباط جديدي بين تهران و شمال كش��ور ايجاد مي كند و مردم مي توانند 

دسترسي راحت تري به شمال كشورمان براي انجام سفرها و تفريحات خود داشته باشند. 

تالشبرايرفعمعارضانمنطقه2
س��عيدي كيا رييس بنياد مستضعفان نيز كه در اين بازديد حضور يافت، گفت: از تيرماه سال 96 
منطقه دو آزادراه تهران � شمال در قالب 4 قطعه آغاز شد كه هر 4 قطعه آن فعال است و اميدواريم 
طبق زمان بندي پيش برود.  به گفته وي منطقه دو معارضان زيادي دارد. از تجربه منطقه يك در رفع 
معارضان و ارزيابي اس��تفاده كرده ايم تا در منطقه دو در رفع مشكل معارضان كمتر با مشكل مواجه 
شويم. در همين منطقه يك آزادراه در برخي قطعات فاصله خانه ها و ويالها با آزادراه كمتر از ۲۰ متر 
است و در برخي قطعات خانه ها، باغ ها و ويالها كامال مشرف به جاده است.  رييس بنياد مستضعفان 
مشخصات فني آزادراه تهران � شمال را با ديگر آزادراه كشور بسيار متمايز دانست و گفت: در منطقه 
يك ميزان 1.۲ ميليون مترمكعب بتن ريزي كرده ايم كه اين رقم غير از روسازي است و در پروژه هاي 
جاده س��ازي بي نظير محسوب مي ش��ود. تاكنون ۲8 گروه از دانشگاه هاي مختلف از اين پروژه بازديد 

كرده اند كه اميدواريم در نظام اجرايي و تفكر كشور سودمند باشد. 

بررسي آمار ارائه شده از بازار مسكن شهر تهران 
در خردادماه كه توس��ط دفتر اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرس��ازي ارائه شده نش��ان مي دهد با اينكه 
قيمت ها ۲9درصد نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
افزايش يافته از سرعت رشد آن كاسته شده و علت 
اين افزايش قيمت هم جهش قيمت هاي پيشنهادي 
در مناطق يك، ۲ و 5 بوده است.  به گزارش ايسنا، 
دفت��ر برنامه ريزي و اقتص��اد مس��كن وزارت راه و 
شهرس��ازي آمار تعداد معامالت مس��كن در خرداد 
ماه امس��ال و ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان 
چه در س��طح مناطق ۲۲گانه و چه در سطح شهر 
تهران را اعالم كرد.  براس��اس اي��ن گزارش، تعداد 

 كل مبايعه نامه ه��اي امض��ا ش��ده در ش��هر تهران
15 هزار و ۲۰9 فقره بود كه نس��بت به ارديبهشت 
امس��ال ۲1.7درصد تعداد معام��الت كاهش يافته 
است.  همچنين ميانگين قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني در تهران 6 ميليون و 49۰ هزار تومان بوده 
كه نسبت به ماه گذش��ته )ارديبهشت 97( معادل 
7.7درصد و نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
)خرداد 96( ۲9.5درصد افزايش را نش��ان مي دهد.  
نكته قابل توجه از بررسي اين آمار آن است كه علت 
رشد ميانگين قيمت، پرش قيمت هاي پيشنهادي و 
قطع��ي در مناطق يك، ۲ و 5 بوده و افزايش قيمت 

در ساير مناطق شيب ماليم تري داشته است.

كاهش سرعت رشد قيمت مسكن
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شافعي به سيف و كميسيون صادرات اتاق ايران به خسروتاج نامه نوشتند

نامه نگاري ارزي بخش خصوصي
شافعي: اسامي دريافت كنندگان ارز 4200 توماني را اعالم كنيد   

تعادل| 
پارلمان بخش خصوصي روز گذش��ته به متولي 
بانك مركزي و رييس س��ازمان توسعه تجارت نامه 
نوش��تند. در نامه نخس��ت ريي��س پارلمان بخش 
خصوصي از ولي اهلل س��يف درخواست كرد كه براي 
ايجاد ش��فافيت در بازار، فهرست واردكنندگاني كه 
تاكن��ون ارز 4200 توماني درياف��ت كرده اند را در 
اختيار پارلم��ان بخش خصوصي ق��رار دهد. اما از 
آن سو كميسيون صادرات اتاق ايران نيز در يك نامه 
7 بندي به مجتبي خسروتاج رييس سازمان توسعه 
تجارت ايران خواس��تار »معافي��ت صادركنندگان 
بخش خصوصي واقعي از بخشنامه هاي اخير ارزي 
دولت« ش��دند. صادركنندگان بخش خصوصي بر 
اين باورند كه در پي تصميمات جديد هيات دولت 
و مصوبه ه��اي بانك مركزي، موان��ع و كمبودهاي 
ج��دي در راه انج��ام تج��ارت خارجي و ب��ه  ويژه 
صادرات به وجود آمده كه موجبات سخت تر شدن 
جريان صادرات و باال رفتن ابهام ها و ريس��ك هاي 
متع��ددي در اين بخ��ش ش��ده و در بعضي موارد 
فاقد توجيه اقتصادي هست. از اين رو آنها از متولي 
تجارت كش��ور خواس��تار ش��دند هر چه س��ريع تر 
نس��بت به ارائ��ه راهكاره��اي ويژه ب��راي معافيت 
بي قي��د و ش��رط صادركنندگان بخ��ش خصوصي 
واقعي از بخش��نامه هاي اخير ارزي دولت تمهيدات 
و تدابير مناس��ب مشخص و اجرا شود تا اين دسته 
از صادركنن��دگان ب��ا توجه به وج��ود تحريم هاي 
سرس��ختانه بين الملل��ي، حداق��ل از مواجه��ه ب��ا 
موانع داخلي ايجاد ش��ده معاف ش��وند. »تالش در 
بهبود و ثبات در روابط بين الملل كش��ور و كاهش 
ريس��ك هاي سياس��ي و تج��اري، ايج��اد ثبات در 
سياست گذاري ها و بخشنامه هاي دولت و در نهايت 
بهب��ود و رفع ابهام از كانال هاي واريز و انتقال ارز و 
نيز سامانه »نظام يكپارچه مديريت ارز« )نيما(« از 
ديگر درخواست هاي كميسيون صادرات اتاق ايران 
از دس��تگاه تجاري كشور بود كه در راستاي بهبود 

راهبردي وضع تجارت بايد مورد توجه قرار گيرد. 
پ��س از تصميم دولت براي مديريت ب��ازار ارز و 
تعيين نرخ 4200تومان به عنوان تنها نرخ رس��مي 
در فروردين ماه س��ال 97، تامي��ن ارز براي 4 گروه 
كاالهاي وارداتي اولويت بندي شد. در رويكرد جديد 
مجم��وع كدهاي تعرفه گروه ي��ك، ۱۸0۳ رديف به 
ارزش ح��دود 2۳.5ميليارد دالر ك��ه از محل منابع 
ارزي در اختيار بانك مركزي )نفت( مطابق با ضوابط 
و دس��تورالعملي كه از س��وي وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت براي جلوگيري از ب��روز كمبود يا واردات 
بيش از نياز تدوين خواهد ش��د، پرداخت ش��ود. در 
گ��روه دوم: مجموع كدهاي تعرفه گ��روه دو ۳۳7۳ 
ردي��ف تعرفه ب��ه ارزش حدود 20ميلي��ارد دالر كه 
از ارز صادرات غيرنفتي در س��امانه نيما بايد تامين 
شود. سوم؛ مجموعه كدهاي تعرفه گروه سوم، ۳۳7۳ 
رديف تعرفه به ارزش حدود ۸.5ميليارد دالر كه از ارز 
صادرات غيرنفتي كه طبق توافق خريدار و فروشنده 
ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامين ارز خواهد شد 
اما بر اس��اس مجوزي كه به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت داده شده، ليستي از ۱۳۳9 قلم كاال تهيه شد 
كه وارداتش��ان به كشور ممنوع اعالم شد كه آنها در 
اولويت چهارم درياف��ت ارزي قرار خواهند گرفت و 
بيش��تر كاالهاي لوكس، غيرضروري و كاالهايي كه 

مشابه توليد داخلي دارند را شامل مي شود. 
و  كااله��ا  اولويت بن��دي  راس��تاي  در  ح��ال 
ممنوعيت ه��اي واردات��ي، ريي��س پارلم��ان بخش 
خصوص��ي در نامه يي به ريي��س كل بانك مركزي 
ضمن تقدير از تالش هاي ولي اهلل سيف و همكارانش 
در بانك مركزي خواستار افشاي اسامي افرادي شد 
كه ب��راي واردات، ارز 4200 توماني دريافت كردند. 
رييس ات��اق ايران پيرو مذاكره ب��ا رييس كل بانك 
مركزي در نشست شوراي پول و اعتبار طي نامه يي 

به ش��ماره ۱0/۱/۳۱96/ص ك��ه در تاريخ 2 تيرماه 
سال جاري براي بانك مركزي ارسال شده، از متولي 
بانك مركزي درخواست كرد براي ايجاد شفافيت در 
بازار و كنترل نوسانات قيمتي اخير، فهرست كاملي 
از واردكنندگاني كه به آنه��ا ارز با نرخ 4200تومان 
اختصاص پيدا كرده، در اختيار اتاق ايران قرار گيرد. 
اما از س��وي ديگر كميس��يون صادرات ايران نيز 
نامه ارزي ديگري اين بار به رييس س��ازمان توسعه 
تجارت نوشتند. اما از سوي ديگر كميسيون صادرات 
اتاق ايران نيز طي نامه يي به رييس س��ازمان توسعه 
تجارت، كميسيون صادرات اتاق ايران نامه يي 6 بندي 
به رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران نوش��ت و 
رونوش��ت آن را براي وزي��ر صنعت، معدن و تجارت 
ارسال كرده است. كميس��يون صادرات در اين نامه 
خواس��تار معافيت صادركنن��دگان بخش خصوصي 
واقعي از بخش��نامه هاي ارزي شدند. در نامه 7 بندي 
كميس��يون صادرات اتاق اي��ران خطاب به مجتبي 
خسروتاج رييس سازمان توسعه تجارت آمده است: 
»همان طور كه مستحضريد، پيرو تصميمات جديد 
هيات محترم دولت و مصوبه هاي بانك مركزي، موانع 
و كمبودهاي ج��دي در راه انج��ام تجارت خارجي 
كش��ور و به  ويژه صادرات به وجود آمده كه موجبات 
س��خت ش��دن جريان صادرات و باال رفتن ابهام ها و 
ريس��ك هاي متعددي در بخش صادرات شده است. 
الزم به ذكر است كه نظرات اتاق ايران در مكاتبه يي 
به استحضار رياست جمهور رسيده است. اما مواردي 
كه به طور خاص بخش صادرات كشور را با مشكالتي 

مواجه كرده كه به شرح زير خواهد بود: 
1- فراهم نشدن شرايط تامين ارز تك نرخي

در بند نخس��ت اين نامه آمده است: در مصوبات 
اوليه و مطابق اعالم معاون اول رياست جمهوري ارز 
ب��ه حالت تك نرخي درآمده و ب��ه هر ميزان كه نياز 
باش��د در اختيار متقاضيان ق��رار مي گيرد. موضوع 
تك نرخي كردن ن��رخ ارز در ايران حتي در اعالميه 
صن��دوق بين المللي پول نيز به عنوان تحولي مثبت 
در س��اختار اقتصادي ايران مطرح ش��د. با اين  حال 
متاس��فانه به علت عدم امكان تامين ارز متقاضيان 
به ميزان درخواس��تي، عمال بازار م��وازي )آزاد( ارز 

در داخل و خارج از كش��ور ايجاد شده كه موجبات 
ايجاد رانت براي برخي دالالن و س��فته بازان را پديد 
آورده اس��ت. در اين  ارتب��اط بنا به نظر كميته ارزي 
اتاق بهتر است نرخ دوم ارز هم رسميت پيدا كرده و 

خريدوفروش آن از حالت قاچاق خارج شود. 
2- اع�الم دالر به عنوان مبناي محاس�بات در 

مصوبه ها
در بن��د ديگر نامه صادركنندگان به خس��روتاج 
آورده شده كه در اعالم قيمت ارز رسمي مورد تاييد 
دولت، دالر امريكا ب��ه عنوان ارز مبنا در نظر گرفته  
شده است )كه البته مبناي برابري آن با ارزهاي ديگر 
هم بايد مشخص باش��د(. اين در حالي است كه بنا 
به بخش��نامه هاي مصوب دولت دالر بايد ترجيحا از 
تج��ارت خارجي ايران حذف ش��ود و يك ارز معتبر 
ديگر مانند ي��ورو جاي آن را بگي��رد. از اين رو بهتر 
ب��ود در كليه بخش��نامه ها و مصوبه ها هم همه  چيز 
بر مبناي يورو به عنوان ارز مرجع اعالم ش��ود. البته 
بديهي اس��ت كه دالر امريكا به عنوان ارز معتبر در 
تجارت بين الملل به  حس��اب مي آيد و حذف آن اگر 
نه غيرممكن كه كاري بسيار دشوار به نظر مي رسد. 

3- قيمت گذاري ثابت صادراتي
همچنين در بند ۳ اين نامه ارزي آمده است: يكي 
از مواردي كه بي ترديد صادرات كش��ور را به  ويژه در 
بخش محصوالت صنعت��ي و داراي ارزش افزوده باال 
)ب��ا تنوع مدل هاي زياد( با مانعي بزرگ مواجه كرده 
اس��ت، ملزم كردن صادركننده به فروش محصوالت 
خ��ود با يك نرخ ثابت و تهدي��د آنها به جريمه هاي 
س��نگين در صورت عدم رعايت اين موضوع اس��ت. 
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه صادركنن��ده در وضعيت 
فعل��ي بايد هزينه هاي مختلف خ��ود را با دالر باالتر 
از 42000 ري��ال و تورم منبع��ث از آن انجام دهد. 
در ش��رايطي كه ملزم به ارائه ارز با نرخ 42000ريال 
است. از آن سو همان طور كه مستحضريد در تجارت 
به  ويژه در فضاي بين الملل قيمت گذاري دس��توري 
ابدا امكان پذير نيست و صادركننده بر مبناي قدرت 
چانه زني خ��ود و نيز راهبردهاي مختلف در نفوذ به 
بازارها و حفظ آنها، قيم��ت را در مورد هر محصول 
تعيين كند كه بديهي است اين قيمت ممكن است 

در هر زمان و نيز در هر كش��ور تغيير كند و شرايط 
شركت ها، رقبا و مشتريان در قيمت گذاري در موارد 

مختلف بايد در نظر گرفته شود. 
4- ع�دم تعيي�ن تكلي�ف تخصي�ص ارز در 

سرمايه گذاري صادراتي
در بند ديگري نيز آورده شده كه در فضاي كنوني 
تجارت جهاني يكي از راهكارهاي مورد توجه و موثر 
براي توس��عه صادرات، س��رمايه گذاري جهت انجام 
بخش��ي از فرآيند توليد و فروش، در بازارهاي هدف 
است كه عالوه بر ايجاد درآمدهاي ارزي براي كشور 
مي تواند در توسعه روابط تجاري كشور و تصوير ذهني 
مشتريان در بازارهاي هدف تاثير بسزايي داشته باشد. 
بر مبناي آنچه در مصوبات و ش��يوه نامه هاي كنوني 
مشهود است، هيچ گونه تمهيدي براي تخصيص ارز 
جهت س��رمايه گذاري هاي خارج از كشور مشخص 
نشده است. همچنين با توجه به دغدغه هاي كنوني 
دولت، لزوم حمايت از تامين ارز براي سرمايه گذاري 
در بازارهاي هدف به خصوص براي مواردي احساس 
مي ش��ود كه درآم��د حاصل از س��رمايه گذاري هاي 

صادراتي به كشور و چرخه اقتصاد داخلي برگردند. 
5- ابهامات مالياتي در خريدوفروش ارز با نرخ 

توافقي
در اي��ن بند از نامه آنچه مورد اش��اره قرار گرفته 
اينكه بنا به اخبار دريافتي از سازمان توسعه تجارت 
ايران، مقرر ش��ده كه كاالهاي صادراتي به سه گروه 
تقس��يم ش��وند: گروه اول؛ صادرات نفت، گروه دوم 
ص��ادرات دولتي و محصوالت خاص )مانند ميعانات 
گازي، پتروشيمي، سيمان و فوالد( و گروه سوم ساير 
اق��الم صادراتي كه عموما توس��ط بخش خصوصي 
واقعي كش��ور انجام  ش��ده و حدود 25درصد ارزش 
صادرات را تشكيل مي دهند. در اينجا الزم به توضيح 
اس��ت كه مواد اوليه محصوالت توليدي و صادراتي 
عمال با ارزي گران تر از نرخ دولتي توليد مي ش��وند. 
در اين  ارتباط گروه س��وم مي تواند ارز خود را به نرخ 
توافقي به واردكنندگان به فروش برساند. با اين وجود 
دغدغه واردكنندگان خريدار نرخ توافقي اين اس��ت 
كه دستگاه مالياتي كشور، هزينه هاي ناشي از تهيه 
ارز توافقي را به رس��ميت نشناخته و نرخ رسمي را 

مبناي محاس��به هزينه كاالهاي وارداتي قرار دهد. 
اين موضوع باعث مي شود كه ترديدهاي زيادي براي 
واردكنن��دگان در خريد ارز توافقي از صادركنندگان 
ايجاد ش��ود. همچنين كانال هاي فروش ارز توافقي 
صادركننده به واردكننده نيز ش��فاف نش��ده است. 
بديهي اس��ت كه با توجه به عرف موجود در تجارت 
بين الملل، قيمت ارز توافق��ي در هر مورد به عنوان 
تابعي از منش��ا ارز، ن��وع ارز و نيز ميزان مورد تبادل 

تفاوت مي كند. 
6- عدم تطابق مي�زان ارز صادراتي توافقي با 

ميزان ارز وارداتي كاالهاي مصرفي مورد نياز
عطف به خبر اعالم  ش��ده در بند 5، ارز مورد نياز 
براي واردكنن��دگان محصوالت مصرفي و لوكس، از 
محل خريد ارز توافقي از صادركنندگان قابل تامين 
اس��ت. از آنجاي��ي كه با توجه آمار س��ال هاي اخير، 
ميزان صادرات گروه س��وم از صادركنندگان حدود 
۱0 ميليارد دالر است، پيش فرض مصوبه هاي اخير 
اين است كه ميزان واردات كاالهاي مصرفي و لوكس 
نيز در همين حدود است. اين در حالي است كه اگر 
جريان واردات غيررسمي )قاچاق( با تمهيدات دولت 
محترم متوقف شود، واردات اين اقالم كه حدود ۱5 
ميليارد دالر است نيز بايد عمدتا از محل ارز توافقي 
تامين شود كه تامين تقاضاي اين بخش از واردات با 
توجه به ميزان صادرات گروه س��وم )با نرخ توافقي( 

كفايت نمي كند. 
7- نياز به پرداخت هزينه هاي ارزي براي امور 

تجاري از جمله حمل ونقل
در بن��د آخر اين نامه نيز آمده اس��ت: از آنجايي 
كه عم��ده پيمانكاران حمل ونق��ل بين المللي و نيز 
س��اير ارائه دهندگان خدم��ات تج��اري و بازاريابي، 
خدمات خود را ب��ا ارزهاي رايج بين المللي از جمله 
دالر عرضه مي كنند، الزم اس��ت تمهيدي انديشيده 
شود تا ارز مورد نياز بازرگانان )به ويژه صادركنندگان( 
براي اين موارد تامين ش��ود. اين نامه در ش��رايطي 
خطاب به خسروتاج نوشته شده، كه روز گذشته در 
نتيجه جلسات تيم اقتصادي و با رسميت يافتن بازار 
ثانويه ارز از س��وي رييس جمهور، معامله توافقي ارز 
آزاد شد. بر اساس اين تغيير سياست مقرر شد تا در 
كنار نرخ 4200 توماني دالر، نرخ جديدي هم براي 
معامالت و نيازهاي ارزي تعيين ش��ود. به عبارتي با 
تغيير در برخي سياس��ت هاي ارزي، سرانجام خريد 
و فروش توافقي ميان صادر كنندگان و واردكنندگان 
را در صرافي ها پذيرفت. بر اين اساس، نرخ معامالتي 
دالر ب��راي صادر كنندگاني كه ارز حاصل از صادرات 
آنها از ش��مول خريد و فروش در سامانه نيما خارج 
است همان 4200 تومان باشد و در مقابل، اظهارنامه 
صادرات��ي ارزش پيدا كند. اي��ن در حالي كه گفته 
مي ش��ود رييس جمهور با خريد و ف��روش توافق ارز 
بين صادركنن��ده و واردكنن��ده در صرافي موافقت 
كرده است، اما معاون صادراتي وزير صنعت مي گويد: 
جلس��اتي با حضور رييس جمهور در اين باره برگزار 
ش��ده، اما هنوز اين جلسات ادامه دارد و تصميمات 
نهاي��ي اتخاذ نش��ده اس��ت. البته پيش ت��ر روزنامه 
تعادل نيز طي گزارش��ي از ورود نرخ س��وم ارز براي 
پاس��خگويي به نيازهايي كه در سياست جديد ارزي 
دولت تعريف نشده بود، خبر داد. اگرچه اين موضوع 
از سوي مقامات رسمي تاييد نشد، اما خبرهاي جديد 
اين موضوع را تاييد مي كند. به طوري كه ش��نيده ها 
نيز حاكي از آن است كه نرخ سوم دالر مي تواند بين 
6000 تا 6500 تومان باشد. البته گفته مي شود كه 
سقفي هم براي ارزش اظهارنامه هاي صادراتي در نظر 
گرفته شده كه با احتس��اب نرخ دالر 4200توماني، 
ن��رخ نهايي اين ارز فاصله زي��ادي با نرخ دولتي دالر 
نداشته باشد. اما پيش بيني ها حكايت از آن دارد كه 
اتخاذ اين تصميم منجر به تخليه بخش��ي از حباب 
بازار ارز ش��ود و البته نيازهاي خرد مردم هم پاس��خ 

داده شود.

 دستور وزير صنعت
 براي حل مشكالت اصناف

ش�اتا| در جلس��ه عص��ر دي��روز ب��ا نمايندگان 
اتحاديه هاي صنفي با دس��تور وزير صنعت، معدن و 
تجارت مقرر ش��د تا 4 كميته متشكل از نمايندگان 
اصناف براي بررسي و حل مشكالت پيش روي بازاريان 
و اصناف تشكيل شود و تمام واحدهاي دريافت كننده 
ارز 4200 تومان��ي از مرحله تخصيص تا عرضه مورد 
نظارت جدي قرار بگيرند. در اين كميته كه قرار است 
با هماهنگي سينكي »معاون امور اقتصادي و بازرگاني 
وزارتخانه« تشكيل شود، مهم ترين مسائل پيش روي 
اصناف از جمله موضوعات ترخيص كاال در گمرك و 
ارز پيگيري خواهد ش��د. محمد شريعتمداري در اين 
جلس��ه تصريح كرد: اتفاقات اخير در بازار با دلسوزي 
و همراهي نظام و اصناف منجر به حادثه نخواهد شد 
و همراهي اصناف مي تواند جلو اين سوءاستفاده ها را 
بگيرد. او با بي��ان اينكه در چنين موقعيت هايي بايد 
يك انسجام ميان نظام و مردم شكل بگيرد، بيان كرد: 
نبايد بگذاريم، هزينه يي به نظام تحميل ش��ود و در 
س��ايه حفظ امنيت و همراهي اصناف آرامش دوباره 
به بازار برخواهد گشت. شريعتمداري با تاكيد بر اينكه 
دش��من از رس��يدن به مقاصد خود بايد نااميد شود، 
گفت: اصناف همواره با نظام و همه دولت ها همكاري 
داشته اند كه اين مايه افتخار است. وزير صنعت، معدن 
و تجارت در پايان با تشبيه فشارهاي اقتصادي كنوني 
به فشارهاي زمان جنگ تحميلي تصريح كرد: الزمه 

عبور از اين فشارها صبر و تحمل است.

اختصاص 1۸ ميليارد دالر 
براي تامين كاالهاي اساسي 

مهر| وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تصميم 
گرفتيم ۱۸ميليارد دالر از مجموع منابع ارزي حاصل 
از ف��روش نف��ت خام ب��ه تامين كاالهاي حس��اس و 
ضروري كه مورد نياز مردم است، تخصيص يابد. محمد 
شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه 
جلسه اقتصاد مقاومتي دولت در جمع خبرنگاران گفت: 
بحمداهلل ذخاير كافي براي كاالهاي اساسي مورد نياز 
مردم در كش��ور وجود دارد اما براي اطمينان از تامين 
آن در آينده تمهيدات الزم براي تامين ارز اين كاالها 
از طريق شبكه بانكي صورت گرفته است. وزير صنعت، 
معدن و تجارت در ادامه گفت: در جلسه يي كه امروز 
به رياست آقاي جهانگيري، معاون اول رييس جمهور 
برگزار شد، تصميم گرفتيم ۱۸ميليارد دالر از مجموع 
مناب��ع ارزي حاص��ل از ف��روش نفت خ��ام به تامين 
كاالهاي حساس و ضروري كه مورد نياز مردم است يا 
در فعاليت هاي توليدي نقش اساسي دارند يا مثل دارو 
از اهميت فوق العاده يي برخوردار است، تخصيص يابد. 
او در ادامه سخنان خود بيان كرد: گروه سوم كاالهاي 
مصرفي اس��ت كه به طور طبيعي م��ورد نياز جامعه 
اس��ت كه براي تامين آنها تصميمات اساسي گرفته و 
قرار ش��د كليه مواد اوليه مورد نياز توليد، تجهيزات و 
ملزومات فعاليت هاي توليدي و ماشين آالت مورد نياز 
در حوزه هاي گوناگ��ون در گروه دوم قرار گيرند و ارز 
مورد نياز آنها كه بالغ بر 24ميليارد دالر است از محل 
ارز صادرات غيرنفتي ك��ه عمدتا مربوط به واحدهاي 
تح��ت اختي��ار دولت و ب��ه نوعي نهاده��اي عمومي 
غيردولتي مانند كارخانه هاي توليد فوالد است، تامين 
شود. ش��ريعتمداري به دسته كاالهاي ممنوعه اشاره 
كرد و گفت: بخش��ي از كاالها را تحت عنوان كاالهاي 
ممنوعه عنوان كرديم. اين كاالها، كاالهايي هس��تند 
كه در داخل كشور توليد مي شود يا از نيازمندي هاي 
اساسي مردم نيستند. لذا براي حمايت از توليد داخلي 
و تنظي��م بازار ارز اين دس��ته از كاالها را در دس��ته 
كااله��اي ممنوعه قرار داديم. وزي��ر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: ثبت سفارش هاي قبلي انجام شده اين 
كاالها كه براي آنها تامين ارز ش��ده است فقط و فقط 
مي تواند مجوز ورود به كشور داشته باشد و ديگر امكان 
ورود اين كاالها به كشور وجود ندارد. هيچ نوع واردات 
بدون انتقال ارز در سيستم ارزي جديد وجود ندارد و 
هم��ه ارزهاي حاصل از صادرات اعم از كاال و خدمات 

بايد در چرخه رسمي اقتصاد كشور قرار بگيرد. 

پيش  فروش خودروهاي 
وارداتي ممنوع شد

ايس�نا| با توجه به قرار گرفتن خودرو در ليست 
كاالهاي ممنوعه واردات��ي، پيش فروش خودروهاي 
واردات��ي از اين ب��ه بعد غيرمجاز خواه��د بود. وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت در پايان خرداد ماه مصوبه 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مبني بر ممنوعيت 
واردات بيش از ۱400قلم كاال را به س��ازمان توسعه 
تج��ارت ابالغ كرد. طبق اين ابالغي��ه از ابتداي تير 
م��اه ثب��ت س��فارش و واردات كااله��اي لوكس و 
غيرضروري ازجمله خودرو ممنوع ش��ده همچنين 
ثبت سفارش هاي پيشين انجام ش��ده براي واردات 
اين محصوالت نيز در صورتي كه تا تاريخ ۳0خرداد 
ماه ارز آنها تخصيص نيافته باش��د، ممنوع است. به 
اين ترتيب با مصوب��ه دولت از ابتداي تير ماه امكان 
ثب��ت س��فارش و واردات خودروهاي خارجي وجود 
نخواهد داشت و واردات اين خودروها تا اطالع ثانوي 
ممنوع است. اين درحالي است كه براساس آيين نامه 
اجرايي قان��ون حمايت از حق��وق مصرف كنندگان 
خودرو تنها شركت هاي رس��مي واردكننده خودرو 
كه داراي نمايندگي از خودروسازان خارجي هستند 
پس از كس��ب مج��وز از وزارت صنع���ت، معدن و 
تجارت؛ مجاز به عرضه خودروهاي وارداتي به روش 
»پيش فروش« خواهند بود. طبيعتا با ممنوع شدن 
واردات خ��ودرو از اين پس اي��ن وزارتخانه مجوزي 
براي پيش فروش خودروهاي وارداتي صادر نخواهد 
كرد و عمال پيش فروش خودروهاي خارجي از ابتداي 
تير ماه غيرمجاز است. اين درحالي است كه شنيده 
مي شود برخي از شركت ها همچنان به پيش فروش 
خودروهاي وارداتي مش��غول هس��تند. درحالي  كه 
طبيعتا از اي��ن به بعد امكان واردات خودرو خارجي 
وجود نخواهد داش��ت بنابراين مصرف كنندگان بايد 
دقت كنند تا به دام كالهبرداران و س��ودجويان بازار 

خودرو نيفتند. 

سريع القلم مي گويد اگر ايران سهمي از تجارت جهاني نداشته باشد از امتيازات سياسي هم محروم خواهد ماند

5 مانع توسعه يافتگي در ايران

محمدمهدي حاتمي| 
محمود س��ريع القلم متفاوت اس��ت، دست كم 
آن ق��در كه ترجي��ح مي دهد هنگام س��خنراني به 
جاي نشستن، بايستد. دانش نظري سريع القلم اما 
با تجربه عيني حضور او در بس��ياري از كشورهاي 
جهان همراه ش��ده و اي��ن او را حتي خاص تر هم 
مي كند. او در نشس��ت »چالش ها و موانع توس��عه 
حكمراني خوب«، گزاره هاي نظري علم توس��عه را 
با مثال هاي ريز و درش��تي از تجربيات سياس��ي و 
اقتصادي كش��ورها همراه مي كند و مي گويد تصور 
ايراني ها از اينكه در مسير توسعه تافته يي جدا بافته 
هستند، از اساس نادرست است. به گفته سريع القلم، 
دست كم پنج مانع عمده موجب شده اند ايران نتواند 
همپاي كش��ورهاي مشابه خود روند توسعه را طي 
كند، موانعي كه عبارتند از: »سرمايه داري ناقص«، 
»صنعتي شدن ناقص«، »اولويت امنيت بر اقتصاد«، 
»اولويت سياس��ت بر اقتصاد« و »اولويت هويت بر 
اقتصاد.« س��ريع القلم معتقد است نگاه ايراني ها به 

توسعه ايران از اس��اس نادرست است، چراكه فكر 
مي كنند توس��عه ايران مس��يري برخالف توسعه 
در ديگر كش��ورها را طي خواهد كرد. او مي گويد: 
علم توس��عه مانند علم پزشكي است و همان قدر 
كه پزش��كي اصول ثابتي دارد و از تجربه بش��ري 
استفاده مي كند، علم توسعه و حكمراني خوب هم 
اصولي ثابت و جهاني ندارد. از اين منظر، توس��عه 
در ايران با توسعه در كره جنوبي، برزيل يا اندونزي 
تفاوتي ندارد و ما نمي توانيم بگوييم چون اقتصادي 
نفتي داريم، چون مغول ها سال ها پيش به ما حمله 
كرده ان��د يا چون از نظر تعدد قوميتي با اروپايي ها 
تفاوت داريم، پس روند توسعه ما هم متفاوت است. 

 وقتي سرنا را از سر گشادش نواختيم
جريان توس��عه طلبي در ايران ام��ا آن گونه كه 
س��ريع القلم روايت��ش مي كند، تفاوتي اساس��ي با 
جري��ان توس��عه در جه��ان دارد. بر اين اس��اس، 
گروهي از پيش��روترين اقتصاده��اي امروز جهان، 

يعني كش��ورهايي مانند امريكا، آلمان و فرانسه از 
دهه ۱۸50 ميالدي به اين س��و به اصولي دس��ت 
يافتند كه روند توسعه را در آنها تحكيم كرد. برخي 
از مهم تري��ن اين اصول عبارتند از: تصميم س��ازي 
براس��اس س��ود و زي��ان در حوزه اقتص��اد، اعمال 
روش هاي كارآم��د نيروي كار، ايجاد نظام كارخانه 
و نظ��م اداري و البته تفكي��ك مالكيت از مديريت 
كه به گفته سريع القلم، دست كم از دهه ۱۸۸0 در 
اياالت متحده امريكا نضج گرفته اس��ت. كشورهاي 
مختلف جهان اما بس��ته به زماني كه اين اصول را 
در اقتصادهاي خود به كار بستند، امروز جايگاه هاي 
متفاوتي در جدول توسعه يافتگي دارند: ژاپني ها اين 
اصول را در دهه ۱۸60 به كار بستند، كره يي ها در 
دهه ۱960، چيني ها در دهه ۱9۸0 و تركيه يي ها 
در دهه ۱990. اما چرا ايران كه در بازه هاي زماني 
مختلف، اقتصادي پوياتر از اقتصاد كره جنوبي، تركيه 
يا حتي چين داش��ت، نتوانس��ت به كاروان توسعه 
بپيوندد؟ ميلتون فريدمن در كتاب »سرمايه داري 
و آزادي« جمله بس��يار مشهوري دارد كه مي گويد 
»هرگاه قدرت سياسي از قدرت اقتصادي جدا شد، 
آزادي متولد مي شود.« س��ريع القلم هم به همين 
اشتباه تاريخي در درك تقدم و تاخر آزادي سياسي 
و آزادي اقتصادي اشاره مي كند و مي گويد ايراني ها 
از آغاز جنبش مش��روطه در زمان مظفرالدين شاه 
قاجار، به دنبال توس��عه سياسي بوده اند، اما تجربه 
نش��ان داده كه توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي 
مق��دم اس��ت. او ادامه مي دهد: آزادي سياس��ي با 
تظاه��رات، راه اندازي كمپين ها و مطبوعات آزاد به 
دست نمي آيد، بلكه به يك بستر اقتصادي نياز دارد. 
به همين دليل اس��ت كه ما نتوانس��تيم پا به پاي 
ژاپني هايي كه روند توس��عه را تقريبا همزمان با ما 
ش��روع كردند، حركت كنيم. ژاپني ها خيلي سريع 
شروع به سيستم سازي كردند و از انگلستان ايجاد 
نيروي دريايي، از امريكايي ها ايجاد مدارس ابتدايي 

و از بلژيكي ها ايجاد نظام هاي بانكي را آموختند. اين 
در حالي است كه در ايران، ما عموما با افراد طرف 

هستيم و نه با سيستم ها. 

 وقتي »كاريزما« از جهان رخت بر بست
اس��تاد دانشگاه شهيد بهشتي به موضوع مغفول 
مانده ديگري هم در منظومه عدم توسعه يافتگي ايران 
اشاره مي كند كه اگر مهم تر از فقدان سيستم سازي 
در كشور نباش��د، كم اهميت تر هم نيست؛ دوري از 
واقعيت ه��ا )facts(. او توضيح مي ده��د: ما بايد با 
واقعيت ها كار كنيم و نه با تصوراتي كه هيچ ارتباطي 
با جهان ندارند. مديريت وزارت خارجه ما حدود دو 
دهه است كه بنيان سياست خارجي خود را بر اين 
خيال باطل گذاش��ته كه ما مي توانيم بين امريكا و 
اروپا اختالف بيندازيم، اما واقعيت ها نشان مي دهند 

كه چنين چيزي در دنياي واقعي ناممكن است. 
او ادام��ه مي ده��د: اروپايي ه��ا س��االنه بيش از 
600ميليارد دالر مراودات مالي با امريكا دارند و آنگال 
م��ركل در جايي گفته كه براي ما مهم نيس��ت كه 
چه كسي در كاخ سفيد زندگي مي كند، بلكه آنچه 
مهم است اين است كه ما بتوانيم ساالنه يك ميليون 
دس��تگاه خودرو به امريكايي ها بفروشيم. بنابراين، 
آيا ن��گاه ما به رابطه ميان امري��كا و اروپا مبتني بر 
واقعيت ها است يا خياالت؟ سريع القلم مي گويد براي 
دس��تيابي به حكمراني خوب، ما بايد سيستم هايي 
داشته باش��يم كه فارغ از حضور افراد هم به خوبي 
كار كنند. او مي گويد: اين باعث خوش��حالي اس��ت 
كه كاريزما امروز از نظام هاي مديريتي حذف ش��ده 
و جاي خود را به مديريت مبتني بر مش��ورت داده 
اس��ت. در مذاكرات هس��ته يي ميان ايران و امريكا، 
امريكايي ها هياتي ۱54 نفره داشتند كه در بين آنها 
مورخ و روانش��ناس هم ديده مي شد. اين در حالي 
اس��ت كه تيم ايران فقط با چند نفر ديپلمات اداره 
مي شد. در خاطرات علينقي عاليخاني هم مي خوانيم 

كه از سال ۱۳4۸ به بعد، شاه فقط با كساني مشورت 
مي كرد كه پيش��اپيش از نظر موافق آنها با خودش 
آگاه بود. اينها نش��ان مي دهند كه ما چقدر از نظام 

تصميم سازي گروهي دور هستيم. 

 جهاني كه با اعداد بزرگ كار مي كند
اما آيا اينها تنها موانع فقدان توس��عه يافتگي در 
ايران هس��تند. از نظر س��ريع القلم، ايران دست كم 
به پنج دليل عمده از دسترس��ي به توس��عه يافتگي 
محروم مانده است: »سرمايه داري ناقص«، »صنعتي 
شدن ناقص«، »اولويت امنيت بر اقتصاد«، »اولويت 
سياس��ت بر اقتصاد« و »اولويت هويت بر اقتصاد.« 
بخش خصوصي ايران در دهه ۱۳40 شمسي مسير 
رش��د را به سرعت مي پيمود و ش��اهد اين موضوع 
وج��ود بنگاه هاي ب��زرگ اقتصادي اس��ت كه امروز 
از آنه��ا تنها نامي باقي مانده اس��ت. س��رمايه داري 
در تجرب��ه ايراني ام��ا آنجا ناقص مان��د كه افزايش 
درآمده��اي نفت��ي در دهه ۱۳50 شمس��ي، راه را 
براي دخالت هاي گس��ترده دولتي باز كرد و به اين 
ترتيب، روند صنعتي شدن كش��ور هم ناقص ماند. 
در طول چهار دهه گذش��ته ني��ز امنيت همواره بر 
اقتصاد مرجح دانس��ته شده و اين درحالي است كه 
به گفته س��ريع القلم، تنها يك دهه رشد اقتصادي 
ب��االي 5درصد و رس��يدن درآمد س��رانه ايراني ها 
ب��ه ۱5 تا 20 هزار دالر، امني��ت ايران را به تنهايي 
تامين خواهد كرد. او مي گويد: امريكا ساالنه رقمي 
در ح��دود 2.۳ تريلي��ون دالر واردات دارد و حدود 
۱.5 تريلي��ون دالر هم به ديگر كش��ورها كاال صادر 
مي كند. كانادا و امريكا س��االنه حدود 592 ميليارد 
دالر م��راودات تجاري دارند كه تراز تجاري آنها ۱۸ 
ميليارد دالر به نفع كاناداست. عربستان سعودي به 
امريكا قول داده كه حدود ۱50 ميليارد دالر در اين 
 كشور سرمايه گذاري كند. مكزيك نيز ساالنه حدود 
۱2 ميليارد دالر ميوه و س��بزيجات به امريكا صادر 
مي كند. اين اعداد بزرگ چه معنايي براي ما دارند؟ 
معناي آنها اين اس��ت كه امريكا امني��ت خود را با 
تجارت گره زده است و اينكه اگر ما هم مي خواهيم 
در بعد سياسي امتيازي از كشورهاي ديگر بگيريم، 

بايد سهمي از تجارت جهاني داشته باشيم. 
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15 نفت و انرژي
تحريم ها بر مبادالت برقي 

بي اثر است
ايسنا| مديرعامل شركت توانير گفت: موضوع 
صادرات و واردات برق ارتباطي به تحريم هاي اخير 
نداش��ته و درحال حاضر روابط ايران با كشورهاي 
ديگر در حوزه تبادالت برقي مانند گذشته است. 

آرش كردي با بيان اينك��ه تبادالت برق ايران 
ب��ا ديگر كش��ورها در دوره تحريم ه��اي قبلي نيز 
بي تاثير بوده اس��ت، اظهار كرد: هيچ مش��كلي در 
حوزه تبادالت برقي ايران با ديگر كش��ورها وجود 
ندارد. به گفته ك��ردي، مبادالت برقي ارتباطي با 
تحريم ه��ا ندارد چراكه اين موضوع براس��اس نياز 
همس��ايه ها و نياز كش��ور صورت مي گي��رد و به 
هيچ عنوان به مس��ائل سياس��ي ارتباطي ندارد و 
كامال موضوع فني اس��ت. وي درخصوص وضعيت 
بدهي ع��راق به ايران در عوض برق گفت: درحال 
حاضر برنامه ريزي هاي زيادي را براي تسويه بدهي 
درنظر داريم و بايد گفت كه شرايط نرمال و عراق 
درحال تسويه بدهي هاي خود است. در اين راستا 
حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران 
گفت: حدود ۱۰درصد از برق تهاتر شده ارمنستان 
را براي فروش به گرجس��تان در نظر گرفته ايم كه 

به زودي قرارداد آن امضا مي شود. 

 اوج مصرف برق 
در مدار 52 هزار مگاوات

پاون| پيك مصرف برق كه در روز يك شنبه وارد 
مدار 52 هزار مگاوات شد همچنان با شيب ماليمي 
رو به افزايش است. براساس گزارش شركت مديريت 
شبكه برق ايران، پيك مصرف برق در روز يك شنبه 
3تير ماه، 52 هزار و 334مگاوات گزارش شد كه اين 
رقم سال گذش��ته در همين زمان برابر با 48هزار و 
224مگاوات ثبت شده است. ميزان مبادالت برق نيز 
در روز يك شنبه برابر با يك هزار و ۱29مگاوات بوده 
كه سهم صادرات از اين ميزان 725مگاوات و واردات 
برق نيز 4۰4مگاوات بوده است. گفتني است، ميزان 
مصرف ب��رق صنايع نيز در روز يك ش��نبه 4هزار و 
334مگاوات بود كه نسبت به روز شنبه كه ميزان آن 
4هزار و 49مگاوات بوده است، قدري افزايش داشته 
اس��ت. پيك مصرف يا س��اعات اوج مصرف به طور 
معمول در 6 ماه نخس��ت سال در ساعت هاي ۱2تا 
۱7)پيك روزانه( و ۱9تا 23 در ش��ب)پيك شبانه( 
اتفاق مي افتد و كنترل دماي وس��ايل سرمايشي در 

مديريت پيك در اين زمان بسيار موثر خواهد بود. 

 نقشه نفوذ آرامكو 
به بازار هند

ايس�نا| ش��ركت نفت��ي آرامك��و عربس��تان 
مي خواه��د در كل زنجي��ره ارزش بخ��ش انرژي 
هند حضور داش��ته باش��د. به گزارش رويترز، اين 
ش��ركت به جزيي��ات طرحش اش��اره يي نكرد اما 
اعالم كرد، فروش س��وخت يكي از آنهاست. امين 
ناص��ر، مديرعامل آرامكو اظهار كرد: اين ش��ركت 
س��رگرم بررس��ي همه گزينه ه��ا ب��راي ورود به 
بخش خرده فروش��ي س��وخت از طريق شراكت با 
ش��ركت هاي نفتي هندي اس��ت. آرامكو و شركت 
مل��ي نفت ابوظب��ي امارات)ادنوك( ق��راردادي را 
امض��ا كرده اند كه ب��ه ادنوك ام��كان مي دهد در 
پااليش��گاهي به ظرفيت ۱.2ميليون بشكه كه در 

غرب هند پيشنهاد شده است، شراكت كند. 
هند س��ومين مصرف كننده بزرگ نفت جهان 
اس��ت و 86 درص��د از نيازهاي نفتي خ��ود را از 
كش��ورهاي اوپك وارد مي كند تا خوراك ظرفيت 
پاالي��ش 4.6ميليون بش��كه در روز خود را تامين 
كند. اين كشور قصد دارد، ظرفيت پااليش خود را 
تا سال 2۰23 به 6.2 ميليون بشكه در روز افزايش 
دهد. آرامكو مانند ساير توليدكنندگان بزرگ نفت 
خواهان بهره برداري از فرصت هاي رش��د تقاضا و 
س��رمايه گذاري در س��ومين مصرف كننده بزرگ 

نفت در جهان است. 

 50 ميليارد دالر 
صادرات نفت 96 

ايرن�ا| معاون مهندس��ي، پژوه��ش و فناوري 
وزارت نفت گفت: كل درآمد ارزي صادرات كشور 
در سال گذش��ته حدود 9۰تا 95ميليارد دالر بود 
كه 5۰ ميليارد دالر به نفت خام و 2۰ميليارد دالر 

به فرآورده ها و پتروشيمي ها تعلق داشت. 
»حبي��ب اهلل بيطرف« در نخس��تين كنفرانس 
بين المللي مديريت يكپارچگي دارايي هاي فيزيكي 
صنعت نفت و گاز در بخش س��احل و فراس��احل 
بيان كرد: سهم نفت و فرآورده هاي صنعت نفت از 

سبد صادراتي كشور 7۰درصد است. 
وي افزود: نقش حائز اهميت صنعت نفت ايران 
در س��طح جهان و اوپك و برخ��ورداري از حجم 
قابل توجه ذخاير نفت و گاز نش��ان دهنده اهميت 

مديريت دارايي هاي فيزيكي اين صنعت است. 
وي ادامه داد: مديريت يكپارچگي دارايي ها در 
صنعت نفت به كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري، 
افزايش ايمني، مصرف بهينه انرژي و بهبود تعامل 
سازمان با محيط زيست مي انجامد. بيطرف اضافه 
ك��رد: مديري��ت يكپارچگي دارايي ها ن��ه تنها در 
دارايي هاي فيزيكي بلكه درباره ديگر سرمايه هاي 
س��ازمان ازجمله س��رمايه انس��اني و دارايي هاي 

اطالعاتي و مالي نيز بايد مورد توجه قرار  گيرد. 
معاون وزير نفت افزود: مديريت دارايي  فيزيكي 
ب��ه وي��ژه در فراس��احل صنعت نفت به واس��طه 
آس��يب پذيري بيش��تر همچنين برخورداري اين 
بخش از ميلياردها دالر دارايي اهميت فراوان دارد. 
معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت 
اظهار كرد: از اين رو نظامنامه مديريت دارايي هاي 
فيزيكي در س��ال 93 تدوين و ابالغ شد و تدوين 
نظامنامه اس��تانداردهاي ملي اين مقوله هم اكنون 

در دستور كار است.

كوتاه از دنياي انرژي

بازار در روز نخست پس از اجالس اوپك با افت قيمت نفت همراه شد

سيب قيمت نفت همچنان در چرخش

اعتراض مسوول آب اصفهان به شايعات 4 دليل تصميم اوپك پالس براي افزايش توليد

ايسنا| گروه اوپك پالس تصميم گرفته با كاهش پايبندي 
بيش از حد خود به توافق كاهش توليد و بازگشت به پايبندي 

۱۰۰درصدي توليدش را افزايش دهد. 
به گزارش اويل پرايس، البته هنوز مش��خص نيست توليد 
اين گ��روه دقيقا چه مي��زان افزايش خواهد ياف��ت زيرا رقم 
افزايش��ي كه عمدتا عنوان ش��ده حدود 6۰۰ هزار بش��كه در 

روز است. 
اين تصميم بازار نفت را همچنان در محدوديت عرضه نگه 
خواهد داش��ت و ممكن است مس��تلزم اقدام بيشتر در آينده 

نه چندان دور باشد. 
با اين حال داليل متعددي وجود دارد كه باعث شده اوپك 
پالس وادار شود، توليدش را افزايش دهد. نخست اينكه بازار 
دچار كمبود عرضه شده بود و طبق گزارش بانك امريكا مريل 
لينچ به مدت س��ه چهار ماهه متوالي كمبود عرضه را تجربه 
كرده بود. در س��ال 2۰۱7 كمبود عرضه به 34۰هزار بش��كه 
در روز بالغ ش��د كه نش��ان داد توافق اوليه اوپك پالس براي 

كاهش سطح ذخاير در سال گذشته موثر بوده است. 
كاهش س��طح ذخاير به افت سطح آنها به ميانگين 5 ساله 
منجر ش��د. چنين اتفاقي احتماال چند ماه گذشته روي داد با 

اين حال اين آمار با تاخير منتشر مي شود. 
دليل دوم اينكه اوپك پالس به افزايش توليد نياز داش��ت 
اي��ن بود كه رش��د تقاض��ا با روند ق��وي ادام��ه دارد. آژانس 
بين المللي انرژي رش��د تقاضا را امسال ۱.4ميليون بشكه در 
روز در مقايس��ه با سال 2۰۱7 برآورد كرده است. تحليلگران 
خوش بين تر مانند گلدمن س��اكس رشد تقاضا را ۱.7ميليون 
بش��كه در روز برآورد كرده اند. اين پيش بيني ها ممكن اس��ت 
متفاوت باش��د اما در هر حال تقاضا قوي به نظر مي رس��د كه 

احتماال كمبود عرضه را در سال جاري تشديد خواهد كرد. 
ب��ه عالوه، تقاض��ا بر مبن��اي فصلي در ماه هاي تابس��تان 
افزايش پي��دا مي كند. طبق گزارش »ريس��تاد انرژي« تقاضا 

ممكن است در 3ماهه سوم نسبت به 3ماهه دوم ۱.۱ميليون 
بشكه در روز افزايش پيدا كند. چنين برآوردي به معناي رشد 
س��ه ماهه به س��ه ماهه ۱.۱ ميليون بشكه در روز است كه با 
سطح س��ال 2۰۱7 قابل مقايسه نيست. البته تقاضاي فصلي 
پس از تابس��تان كمتر مي شود اما فشاري كه روز بازار وجود 

دارد را نمي توان ناديده گرفت. 
س��وم اينكه اختالالت عرضه كث��رت پيدا كرده و هر كدام 
بخشي از عرضه نفت را به خطر انداخته است. ونزوئال از اواخر 
س��ال 2۰۱7 حداقل 5۰۰ هزار بشكه در روز از توليدش را از 
دس��ت داده اما رويدادها به س��رعت پيش مي روند و تعطيلي 
توليدي كه اخيرا به دليل بحران در بنادر ونزوئال گزارش شده 
است، ممكن است به معناي آن باشد كه سقوط توليد ونزوئال 

شدت بيشتري پيدا خواهد كرد. 
  PDVSA رويترز برآورد كرده كه صادرات نفت ش��ركت
ونزوئ��ال به ميزان 32درصد در نيمه اول ژوئن در مقايس��ه با 
مدت مش��ابه در ماه مه كاهش يافت. ش��ركت PDVSA در 
چند هفته نخس��ت ژوئن تنها 765هزار بش��كه در روز صادر 
كرده كه 368هزار بش��كه در روز كاهش داشته است. اگر اين 
ارقام تغيير نكنند حدود نيم��ي از افزايش آينده توليد اوپك 
پالس تنه��ا كاهش توليد ونزوئال در ژوئ��ن را جبران خواهد 
كرد. در اين بين ليبي نيز 45۰هزار بشكه در روز از توليدش 
را در ژوئن به دليل حمالت مس��لحانه ب��ه دو پايانه صادراتي 
بزرگ اين كش��ور از دست داد. به نظر مي رسد اين اختالالت 
موقتي باش��د اما تاريخ اخير اين كش��ور ش��مال آفريقا نشان 
مي ده��د كه احتمال چنين اختالالتي در آينده وجود دارد. از 
س��وي ديگر پيش بيني شده است، نيجريه نيز چند ۱۰۰هزار 
بشكه در روز صادراتش را در جوالي به دليل قطعي خط لوله 
از دس��ت دهد. همچنين اين احتمال وجود دارد كه صادرات 
نف��ت ايران از تحريم هاي امريكا متاثر ش��ود و بين 5۰۰ هزار 

بشكه در روز تا يك ميليون بشكه در روز كاهش پيدا كند. 
در بدترين س��ناريوي ممكن، عرضه اين 4كش��ور ممكن 
اس��ت اختالالت پايدار پيدا كند و همزمان اوپك پالس براي 

رفع كمبود عرضه به  شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت. 
دليل چهارم كه چ��را توليد اوپك پالس بايد افزايش پيدا 
كند اين است كه احتماال رشد توليد نفت شيل امريكا در يك 
سال آينده آهسته خواهد شد. مشكالت خط لوله مدتي است 
كه وج��ود دارد اما محدوديت هاي ظرفيت باالخره تاثير خود 
را گذاشته است و انتظار مي رود، اختالف قيمت نفت ميدلند 
افزايش پيدا كند و ش��ركت ها همچنان تكميل چاه هاي نفت 
را به تاخير بيندازند. در نهايت رشد عرضه آهسته خواهد شد. 

پ�اون|  مديرعامل آب منطقه يي اصفه��ان گفت: افزايش 
خروجي س��د زاين��ده رود به دلي��ل برداش��ت هاي بي رويه و 
غيرمجاز در مس��ير رودخانه و تامين آب شرب مردم اصفهان 

و يزد بوده است. 
مس��عود ميرمحمد صادقي، با اش��اره به انتشار خبري در 
فضاي رس��انه يي و ش��بكه هاي اجتماعي كه افزايش خروجي 
س��د زاينده رود را به مافي��اي آب و مباحث مرتبط انتقال آب 
بين حوضه يي پيوند داده اس��ت، اظهار داشت: درباره اين خبر 
متاس��فانه موضع گيري هاي مختلفي شده و حتي اتهاماتي به 
مجموع��ه تصميم گيري ه��اي دولت و وزارت نيرو وارد ش��د، 
ف��ارغ از اينكه اي��ن افراد تا چه حد دسترس��ي به اطالعات و 
شايستگي اظهارنظر در اين موضوع تخصصي را داشته باشند. 
وي در تش��ريح وضعي��ت كنوني خروجي س��د زاينده رود 
گف��ت: در حال حاضر برنامه منابع و مصارف س��د زاينده رود 
براساس مصوبه شوراي هماهنگي حوضه آبريز زاينده  رود اجرا 
مي ش��ود كه س��هم هر يك از مصارف در استان هاي ذي نفع 
)اصفهان، چهارمحال وبختياري و يزد( در اين برنامه مشخص 
شده اس��ت و براساس مصوبات جلسه شوراي مذكور، وظايف 

استان ها براي تامين آب مطمئن شرب تعيين شده است. 
ميرمحم��د صادقي با بيان اينكه هم اكنون روند برداش��ت 
مص��ارف كش��اورزي در باالدس��ت رودخانه زاين��ده رود، حد 
فاصل س��د تنظيمي زاينده رود و س��د چم آس��مان كه نقطه 
برداش��ت آب شرب اس��تان هاي اصفهان و يزد است، به گونه 
نگران كننده يي رو به افزايش اس��ت، تصري��ح كرد: در برنامه 
ابالغي شوراي هماهنگي ميزان كاهش ناشي از برداشت هاي 
غيرمج��از يا خ��ارج از برنامه هم در مح��دوده اصفهان و هم 
چهارمحال وبختي��اري در اين بازه مدنظر قرار نگرفته و برنامه 
برمبناي مش��اركت تم��ام ذي نفعان ب��راي اطمينان از تامين 
آب ش��رب تدوين شده اس��ت. وي تصريح كرد: طبق جدول 
منابع و مصارف تصويب ش��ده، دوش��نبه 4 تيرماه بايد ۱4.6 

مترمكعب در ثانيه رهاس��ازي از س��د زاينده رود انجام شود، 
در حالي كه مجبور ش��ده ايم به دليل برداش��ت هاي غيرمجاز 
در بين س��د زاينده رود و چم آس��مان ميزان رهاس��ازي را به 
24مترمكعب افزايش دهي��م. ميرمحمد صادقي ادامه داد: از 
ميزان 24 مترمكعب در ثانيه رهاس��ازي از سد، آنچه در سد 
چم آسمان براي آب ش��رب در دسترس قرار مي گيرد، حدود 
۱3مترمكعب اس��ت و ۱۱ مترمكعب يعني معادل مصرف آب 
شرب شهر اصفهان از دسترس خارج مي شود كه بخش عمده 

آن به دليل برداشت هاي غيرمجاز كشاورزي است. 
مديرعام��ل آب منطقه ي��ي اصفهان ادام��ه داد: هم اكنون 
قطعي آب ش��رب در بيش از نيمي از مناطق تحت پوش��ش 
آبرس��اني اصفه��ان ب��زرگ و نيز قط��ع م��داوم آب صنعت، 
نش��ان دهنده كاهش قابل مالحظه مي��زان آب در حد فاصل 

ورودي و خروجي اين بازه است. 
وي با بيان اينك��ه در حال حاضر، كل آب تحويلي صنايع 
بزرگ اصفهان، كمتر از برنامه مصوب است، ادامه داد: خشكي 
رودخانه زاينده رود در زيردست سد چم آسمان شرايط بسيار 
دشواري براي صنايع استان ايجاد كرده است. به عنوان نمونه 
اين صنايع در چن��د ماهه اخير ناچار به تعطيلي نيروگاه هاي 
داخلي خود شده اند و انرژي خود را از شبكه سراسري تامين 

مي كنند كه خود فشار مضاعفي بر شبكه برق كشور است. 
ميرمحم��د صادقي يادآور ش��د: با توجه به برداش��ت هاي 
غيرمتع��ارف در كل حوضه با وجود تم��ام تالش هاي صورت 
گرفته براي كنترل برداشت آب در باالدست سد چم آسمان و 
باالدست مخزن سد زاينده رود، براي تامين حداقلي آب شرب 
اصفهان بزرگ و اس��تان يزد ش��ركت آب منطقه يي به ناچار 
خروجي از س��د زاينده رود بيش��تر از برنامه پيش بيني ش��ده 
در برنامه منابع و مصارف سد زاينده رود افزايش يافته است. 

وي تصري��ح كرد: طرح موضوعات واهي و ارجاع به مافياي 
آب بدون مس��تندات الزم براي اثبات يك ادعاي واهي، صرفا 
فرار از مس��ووليت در كنترل برداشت ها و به مخاطره انداختن 
آب ش��رب و زندگي مردم در بخش وس��يعي از س��ه استان 

اصفهان، چهارمحال وبختياري و يزد است. 
مديرعام��ل آب منطقه يي اصفهان در پايان اظهار كرد: در 
ش��رايطي كه بيش از پيش نيازمند همكاري و مش��اركت در 
مديريت بهتر منابع موجود آب هستيم انتظار مي رود كساني 
كه ايده يا پيش��نهادي دارند با ني��ت رفع دغدغه هاي موجود 
بيان نمايند، در غير اين صورت ايجاد مس��ابقه در مصرف آب 
و برداش��ت هاي غيرمجاز نابودي، تمام زيرساخت ها و اقتصاد 

هر سه استان را در پي خواهد داشت. 

 گروه انرژي| عليرضا كياني |
دس��تاورد توافق وين براي بازار نفت، كاهش 
يك درصدي قيمت در روز نخست باز شدن بازار 
پ��س از نشس��ت اوپك بود. تواف��ق نفتي پس از 
بحث هاي ف��راوان ميان مخالف��ان و موافقان آن 
حاصل شد؛ اما آن چيزي كه هنوز دور مي نمايد، 
رف��ع تنگنا در بازار اس��ت. بررس��ي »تعادل« از 
گ��زارش ماهانه اوپك نش��ان مي ده��د كه طبق 
برآورد اين س��ازمان تقاضاي جهاني نفت خام در 
نيمه دوم س��ال جاري يك ميلي��ون و 6۱۰هزار 
بشكه در روز افزايش را تجربه مي كند. اگر اوپك 
تمام يك ميليون و 2۰۰ هزار بش��كه توافق شده 
در نشس��ت خود را نيز وارد بازار كند )كه امري 
بعيد به نظر مي رس��د( همچن��ان تنگنا در بازار 
وجود خواهد داش��ت. هدف توافق وين و افزايش 
توليد )آن چنان كه عربستان س��عودي و روس��يه 
آن را مي خوانند( يا بازگش��ت ب��ه توافق 2۰۱6 
)آن گونه كه ايران از آن ياد مي كند( ايجاد ثبات 
در ب��ازار مصرف و توليد بوده اس��ت. اين مطلب 
به خص��وص در س��خنان وزير نفت عربس��تان و 
روس��يه مش��هود بوده و هس��ت. با اين همه، در 
نگاه كشورهاي توليدكننده، عرضه نفت به ميزان 
توافق همچنان جوابگو نب��وده و تنگناي عرضه، 
حداقل تا پايان س��ال جاري، پا بر جاس��ت. اين 
باعث مي شود پيش بيني روندي كه قيمت طالي 
سياه در ماه هاي آتي از سر خواهد گذراند چندان 

ساده نباشد. 
  

به دنب��ال تواف��ق اخي��ر كش��ورهاي اوپك و 
غيراوپ��ك ب��راي افزاي��ش توليد ب��ه ميزان يك 
ميليون بشكه در روز، سرمايه گذاران خود را براي 
ورود اي��ن حجم از نفت به ب��ازار آماده مي كنند. 
همين امر باعث شد تا قيمت هر بشكه نفت برنت 
در معامالت روز دوشنبه، يك درصد سقوط كند. 
با وج��ود افزايش عرضه و احتمال كمتر ش��دن 
شكاف ميان عرضه و تقاضاي جهاني، تحليلگران 
بر اين باروند كه تنگنا بر بازارهاي نفتي در س��ال 

جاري همچنان حكمفرما خواهد بود. 
 قيم��ت معامالت آتي نفت برنت، در س��اعت
۱7:9 صبح به وقت گرينويچ، 78 س��نت كاهش 
يافت تا بشكه يي 74 دالر و 78 سنت معامله شود. 
در همين حال، به دليل توقف عرضه نفت كانادا، 
قيمت نفت خام س��بك امريكا 25 سنت افزايش 
 يافت تا هر بش��كه از وس��ت تگزاس اينترمدييت

68 دالر و 83 سنت به فروش برسد. 
اما مشخص نيست اين وضعيت چقدر ادامه دارد، 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام پيش تر در 
گزارش ماهانه خود نوش��ته بود: »تحوالت اخير در 
بازار نفت باعث ش��ده تا پيش بيني نيمه دوم سال 
دشوار شود. از آغاز س��ال تا انتهاي ماه مه، قيمت 
نفت خام 3۰ درصد نسبت به قيمت در همين زمان 
در سال گذش��ته افزايش يافته است و برنت براي 
نخستين بار پس از س��ال 2۰۱4، ميانگين قيمت 
7۰ دالر در هر بش��كه را به ثبت رس��اند. برداشت 
نفت از انبار ها، تقاضاي باال و تحوالت ژئوپليتيك به 
افزايش قيمت كمك كردند. در همين مدت، قيمت 

قرارداده��اي آتي نفت خام امريكا، وس��ت  تگزاس 
اينترمدييت، در بازار معام��الت تجارتي نيويورك 
)نايمكس( به متوس��ط قيمت 69 دالر و 9 س��نت 
در هر بشكه رسيد. با وجود اين، در ماراتن قيمت، 
نفت خام امريكا به دليل افزايش توليد در اين كشور 
و افزاي��ش ارزش دالر از ديگر س��بدها عقب مانده 
است. اخيرا، به دليل باال رفتن نااطميناني ها و انتظار 
معامله گران براي بازگشت عرضه نفت به بازار، روند 
صعودي بهاي قراردادهاي آتي نفت خام، اندكي از 

تب و تاب افتاده است.«
البت��ه اين گزارش پيش از توافق كم دردس��ر 
اوپك در نشس��ت هفته اخير منتش��ر شده بود، 
البته بالفاصله بعد از انتش��ار خبر توافق اوپك بر 
سر افزايش توليد در انتهاي هفته كاري گذشته، 
قيمت ها افزايش يافت. دليل اين افزايش از نگاه 
كارشناسان بازار اين بود كه معامله گران افزايش 
توليد به ميزان توافق ش��ده را براي تقويت طرف 

عرضه بازار كافي نمي ديدند. 
اوپك و متحدانش ش��امل روس��يه از س��ال 
2۰۱7 براي حذف مازاد عرضه و تقويت قيمت ها 
توليدشان را به ميزان ۱.8 ميليون بشكه در روز 

كاهش داده اند. 
كالوم مك فرسون، مدير بخش كاال در شركت 
مديريت دارايي اينوستك گفت: »تا اينجاي كار 
معلوم نيس��ت ك��ه مقدار افزايش توافق توس��ط 
كداميك از اعضاي توافق يا به چه نس��بتي توليد 
خواهد ش��د. يك راه آسان، تس��هيل محدوديت 
توليدكنندگان با توليد كمتر از 6۰۰ هزار بشكه 
در روز و اعم��ال محدوديت روي توليدكنندگاني 
با ظرفيت مازاد 6۰۰ هزار بشكه در روز است. از 
اين طريق مي توان التزام ۱۰۰درصدي به توافق 
را تضمي��ن كرد.« وي ادام��ه داد: »با وجود اين ، 
بعيد است كشوري مثل ونزوئال بتواند از ظرفيت 

مازاد خود اس��تفاده كن��د. بنابراين ظرفيت هاي 
اينچنيني س��ر جاي خود باقي خواه��د ماند. از 
همي��ن رو، الت��زام ۱۰۰درصدي ب��ه توافق روي 
كاغ��ذ به معناي افزايش يك ميليون و 2۰۰ هزار 
بشكه در توليد است.« هرچند او اعتقاد دارد كه 
ورود اين حجم نفت خام به بازار در عمل ممكن 
نيس��ت. به دليل اختالالت غيرمنتظره در عرضه 
كشورهايي مانند ونزوئال و آنگوال، توليد اين گروه 

پايين تر از سقف تعيين شده بوده است. 
 از سويي ديگر نيز تحليلگران هشدار داده اند كه 
ظرفيت شناور اندكي براي افزايش چشمگير توليد 
وج��ود دارد. آن-لوئيس هيتل، ناظر كهنه كار بازار 
نفت و مشاور شركت نفتي وود مكنزي به روزنامه 
اس��تار كانادا گف��ت: »تنها كش��وري در اوپك، كه 
مي تواند توليد خود را افزايش دهد، عربستان است 
و بنابراين تفس��ير اين كش��ور از توافق اوپك، تنها 

تفسيري است كه اهميت دارد.« 
وزي��ر ان��رژي عربس��تان ني��ز به نوب��ه خود 
ضمن وع��ده كنترل قيم��ت نفت، اع��الم كرد: 
»مصرف كنن��دگان خيال ش��ان از باب��ت وج��ود 
نفت براي خريد و نظارت س��ازمان كش��ورهاي 
صادركننده نفت )اوپك( بر بازار راحت باش��د.« 
خال��د الفالح وزير انرژي عربس��تان، در حاش��يه 
نشس��ت خود در وين با الكس��اندر ن��واك وزير 
انرژي روس��يه به خبرنگاران گفت: »ما هر كاري 
ك��ه الزم باش��د انجام مي دهيم تا ب��ازار نفت در 
تع��ادل باش��د«. با اين هم��ه، روزنامه اس��تار با 
اش��اره به سكوت فالح و نواك درمورد جزئيات و 
چگونگي اجراي توافق اوپك و غيراوپك، اين امر 
را نشانه »مبهم بودن توافق اخير اوپك« دانست. 
بعد از جلس��ه رس��مي روز جمع��ه، اوپك در 
كنفران��س خب��ري روز ش��نبه خ��ود، تلويحا از 
افزايش توليد به مقدار بيش��تري س��خن گفت. 

به گ��زارش رويت��رز، بان��ك امريكاي��ي گلدمن  
س��اكس در يادداش��تي كه روز يك شنبه منتشر 
ش��د در اين باره نوش��ت: »كنفرانس خبري روز 
ش��نبه اوپك پالس و توضيحات اين گروه درباره 
افزايش يك ميليون بشكه يي در فصل دوم سال 
2۰۱8، به روشنايي بيشتر ابعاد تصميم سازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت و متحدانش كمك 
كرد.« همچنين، در يادداش��ت اي��ن بانك آمده 
اس��ت: »انتظارات از جلس��ه روز جمعه افزايش 
توليد به مقدار بيشتري بود اما هدف اوپك ثبات 

ذخاير بوده است و نه ايجاد مازاد در بازار.«
ادوراد ب��ل، تحليلگ��ر ب��ازار كاال در بان��ك 
ان بي دي امارات درباره قيمت نفت پس از توافق 
وين ب��ه رويترز گفت: »زماني ك��ه تبعات توافق 
وي��ن به بازار برس��د، انتظار ما اس��ت كه قيمت  
برنت تا پايان سال، در رنج 65 تا 79 دالر در هر 
بشكه نوس��ان كند.« گلد من ساكس هم هشدار 
داد كه »توقف اس��تحصال نفت از ماسه نفت  هاي 
كانادا در ش��ركت س��ينكرود ب��ه كاهش عرضه 
م��اه جوالي در امريكاي ش��مالي به ميزان 36۰ 
هزار بش��كه منجر مي شود.« همچنين اين بانك 
افزود: »كاهش توليد نفت در كانادا، به تش��ديد 
تنگناي موجود در عرضه جهاني دامن خواهد زد 
و ضرورت افزايش تولي��د اوپك را بيش از پيش 

نمايان مي كند.«
اما چنان كه رويترز مي نويسد، بانك انگليسي 
باركلي��ز اعالم ك��رد تعهد اوپك و روس��يه براي 
افزاي��ش توليد، كمبود عرضه 2۰۰ هزار بش��كه 
در روز در نيم��ه دوم س��ال 2۰۱8 را ب��ه 2۰۰ 
هزار بش��كه در روز مازاد عرض��ه تبديل مي كند 
و ش��ركت وود مكن��زي در يادداش��تي نوش��ت 
ك��ه توافق اوپك مصالحه ميان پاس��خ به فش��ار 
مصرف كنن��دگان و نياز كش��ورهاي توليد كننده 

نف��ت براي حفظ قيمت هاي فعل��ي و جلوگيري 
از آسيب ديدن اقتصادهاي شان را نشان مي دهد. 
اما هنوز هيچ ك��دام از تحليلگران پيش بيني 
دقي��ق و قطع��ي از آنچ��ه قيمت نف��ت در نيمه 
دوم س��ال 2۰۱8 طي خواهد كرد ارائه نكردند. 
قيمت صرف��ا تابعي از توافق اوپك نيس��ت بلكه 
از فاكت��ور تقاض��ا و وضع اقتص��ادي نيز تاثيري 
چش��مگير مي گي��رد. پيش تر اوپ��ك در گزارش 
ماهان��ه خود نوش��ته بود: »رش��د كمت��ر از حد 
انتظار كشورهاي سازمان توسعه و همكاري هاي 
اقتصادي، OECD، باعث ش��د ت��ا فعاليت هاي 
اقتص��ادي جهان��ي در فص��ل اول س��ال 2۰۱8 
رش��دي كم ف��روغ را تجرب��ه كند. برآورد رش��د 
روي همچن��ان   2۰۱8 س��ال  ب��راي   جهان��ي 

3.8 درص��د مان��د، هرچن��د انتظار م��ي رود كه 
در نيم��ه دوم س��ال، اقتص��اد جهاني ب��ه دليل 
پيش بيني رش��د باالتر براي اقتصاد امريكا، رشد 
بهتري داشته باش��د. تحليل گران رشد اقتصادي 
امري��كا در نيمه دوم س��ال را از تبعات اقدامات 
مندرج در بسته تحريك مالي مي دانند كه دولت 
ترامپ در ابتداي س��ال به كنگره امريكا تس��ليم 
ك��رده  بود. همچني��ن، پس از ش��روعي آرام در 
ابتدي س��ال، حال برآوردها خبر از افزايش رشد 
ژاپن و كش��ورهاي اتحاديه اروپا نيمه دوم سال را 
مي دهن��د. همين طور احتمال مي رود كه رش��د 
اقتصادهاي مهم در حال ظهور نس��بت به فصل 
اول س��ال 2۰۱8 كاهش يابد. از طرف ديگر، به 
نظر مي رسد كه چين قصد دارد به سياست هاي 
مال��ي انقباضي خود ادامه دهد. اين مهم در كنار 
سياس��ت هاي پولي اياالت متحده ممكن اس��ت 
رش��د اقتصادي در فص��ل دوم 2۰۱8 را محدود 
س��ازد. پس از بهبود ش��رايط اقتصادي هند در 
فصل اول س��ال 2۰۱8، برآورد ها از اين كش��ور 
نيز از كاهش رشد در نيمه دوم سال جاري خبر 

مي دهند.«
در ادامه اين گ��زارش آمده بود: »برآوردها از 
اقتصاد برزيل و روسيه در نيمه دوم سال 2۰۱8 
از ثب��ات اين دو توليد كننده غيراوپكي نفت خبر 
مي دهد؛ هرچند كه اقتصاد اين دو كشور پهناور 
تابع تغييرات كوتاه م��دت قيمت كاال و تحوالت 
سياسي است. عالوه بر اين، بازگشت دوباره موانع 
تجارت جهاني، افزايش س��طح قرضه كش��ورها 
و احتم��ال نوس��ان در بازارهاي مال��ي و اجراي 
سياس��ت هاي انقباض مالي از جمله چالش هايي 
اس��ت كه مي تواند بر پويايي هاي حاكم بر رش��د 

اقتصاد در فصل دوم سال 2۰۱8 اثر گذارد.«
اوپ��ك در بخ��ش ديگ��ري از گ��زارش خود 
تصري��ح مي ك��رد: »برآورده��ا از رش��د تقاضاي 
 جهان��ي در فص��ل دوم س��ال 2۰۱8 افزايش��ي  
يك ميليون  و6۱۰ هزار بش��كه در روز نسبت به 
سال گذشته را نش��ان مي دهند.« به اين ترتيب 
بايد گفت حداقل روي كاغذ افزايش كامل روزانه 
يك ميليون و 2۰۰ هزار بش��كه يي نيز از س��وي 
اوپ��ك، در نيم��ه دوم فصل 2۰۱8 ج��ذب بازار 
مي شود و در نتيجه نخواهد توانست قيمت را به 

شكل چشمگيري كاهش دهد. 
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بازارهنر

سازهايايرانيدرراهقزاقستان
اركس��تر س��ازهاي س��نتي ملي با 
نظ��ارت فره��اد فخرالدين��ي، رهبري 
علي اكبر قرباني و خوانندگي وحید تاج 
تیر ماه جاري در قزاقستان برنامه اجرا 

مي كند. 
به گزارش ايس��نا به نق��ل از روابط 
عموم��ي معاون��ت امور هن��ري وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، معاون هنري 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المي از 

تمرين گروه اركس��تر سازهاي ملي كه براي اجراي 
برنامه به مراسم رسمي بیستمین سالگرد پايتختي 
ش��هر آستانه در قزاقستان دعوت شده  است، ديدن 
كرد. به دنبال سفر وزير فرهنگ و ورزش قزاقستان 
به ايران در تابستان ۹۶و امضاي تفاهمنامه همكاري 
فرهنگي- هنري بین ايران و قزاقس��تان همچنین 
س��فر رهبران اركس��تر دو كش��ور براي بررس��ي 
زمینه هاي همكاري از اركس��تر س��ازهاي سازهاي 
ملي براي اجرا در ش��هر آستانه و در قالب فستیوال 
»س��رپر« دعوت شد. در اين فستیوال 7 اركستر از 
آكادمي فیالرموني آس��تانه همچنین اركسترهاي 
ملي چندين كشور ازجمله كره، داغستان، مقدونیه 
و قرقیزس��تان براي اجراي برنامه دعوت شده اند. با 
توجه به دعوت رس��مي كش��ور قزاقستان، اركستر 
سازهاي ملي متش��كل از سازهاي ايراني با نظارت 
فره��اد فخرالدين��ي، رهب��ري علي اكب��ر قرباني و 
خوانندگي وحید تاج در اين فس��تیوال برنامه اجرا 
مي كند. سیدمجتبي حسیني، معاون هنري وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي در بازديد از تمرين اين 

اركس��تر، قطعات اجرايي اركس��تر را 
ش��نیدني خواند و در اين زمینه گفت: 
آنچ��ه افتخار داش��تم در تمرين گروه 
اركس��تر سازهاي ملي بش��نوم، قطعه 
ابن س��ینا بود كه در س��ال هاي دور به 
عنوان موسیقي متن سريال ابن سینا به 
كارگرداني كیهان رهگذر توسط استاد 

فرهاد فخرالديني ساخته شده بود. 
حس��یني تعامالت هن��ري با ديگر 
كشورها را امري ضروري خواند و گفت: درباره اين 
تعامل هنري با ديگر كش��ورها ب��ه دو موضوع بايد 
نگاه كنیم كه يكي نجد و س��رزمین فرهنگي ايران 
است كه وس��عتي فراتر از جغرافیاي امروزي ايران 
دارد و ديگري نقش ايران در جهان است. هنر، زبان 
بین المللي اس��ت و بر اين باور هستم كه زبان هنر 
به عنوان فصیح ترين زبان بین انسان ها و بلیغ ترين 
بیاني كه مي توان به آن دس��ت يافت به درس��تي 
مي تواند سخنگوي فرهنگ ها باشد. حسیني درباره 
سطح گروه اركستر سازهاي ايراني گفت: هنر، زباني 
اس��ت كه به درستي مي تواند فرهنگ ما را معرفي 
كن��د و فكر مي كنم از چنی��ن گروهي و صد البته 
موسیقي ش��ريف ايران چنین استطاعتي برآمدني 
اس��ت. اركس��تر س��ازهاي ايراني ۱۲تا ۱۵تیر ماه 
جاري به قزاقستان سفر مي كند و دو اجرا به دعوت 
آكادمي فیالرمونیاي آستانه خواهد داشت. همچنین 
نخستین  بار است، اركستري كه تمام تركیب آن را 
س��ازهاي ملي تش��كیل مي دهند در خارج از ايران 

روي صحنه مي رود. 

معبردرجشنوارههايجهاني
پی��ام  مس��تند »معب��ر« س��اخته 
پارسافر به ۲جشنواره جهاني راه يافت. 
Ci -  اانزدهمین دوره جشنواره فیلم

emadaMare ايتالی��ا میزب��ان فیلم 
مس��تند »معبر« س��اخته پیام پارسافر 
ش��د. در فیلم »معبر« به موضوع جنگ 
و محیط زيس��ت پرداخته ش��ده است. 
»معبر« به كارگردان��ي و تصويربرداري 
پی��ام پارس��افر، نويس��ندگي حس��ین 

فرخ��زاده و پی��ام پارس��افر، تدوين س��لمه اربابون، 
جلوه هاي ويژه بصري س��لمان اربابون، طراحي صدا 
حسن مهدوي و مديريت تولید عماد سلمانیان و به 

تهیه كنندگي انجمن س��ینماي جوانان 
ايران با حضور در بخش اصلي جشنواره 
CinemadaMare ايتالی��ا در تاريخ 
۹ج��والي براب��ر با ۱۸تیر ماه در ش��هر 
پوتنزا روي پرده مي رود. اين جشنواره به 
همراه فیلم هاي منتخب خود به صورت 
دوره يي طي يك ماه و نیم در ۱۳ش��هر 
ايتالیا برگزار مي شود. اين فیلم همچنین 
 Ertis دوره جش��نواره  نخس��تین  در 
cinema قزاقس��تان نیز حضور دارد. اين جشنواره 
از تاريخ ۱۰تا ۱۵ج��والي برابر با ۱۹تا۲۴تیر ماه در 

استان پاولودار، جمهوري قزاقستان برگزار مي شود.

طنينصدايفروغدراردبيل
كنسرت علیرضا قرباني پنج شنبه و 
جمعه 7 و ۸ تیر ماه ساعت ۳۰:۲۱ در 
مجتمع فرهنگي و هنري فدك اردبیل 
برگزار مي شود. علیرضا قرباني، خواننده 
عرصه موس��یقي كالسیك و موسیقي 
ايراني در جديدترين سري فعالیت هاي 
موس��یقايي خ��ود ب��ا هموطنانش در 

اردبیل ديدار مي كند. 
قرباني با گلچیني از قطعه هاي آلبوم 

جدي��دش با عنوان »ف��روغ« روي صحنه مي رود و 
عالوه ب��ر قطعه هاي اين آلب��وم، منتخبي از ديگر 
آثارش را كه پیش تر با اس��تقبال ويژه يي از س��وي 
مخاطب��ان اين هنرمند رو به رو ش��ده را هم روي 

صحنه مي برد. 
يك��ي از پرطرفدارتري��ن قطعه هاي��ي ك��ه در 
كارنامه هنري علیرضا قرباني ديده مي شود، قطعه 
»ارغوان« از آلبوم »حريق خزان« است و با توجه به 
درخواست هاي بي شماري كه براي خواندن اين اثر 
در هر يك از كنس��رت هاي علیرضا قرباني از سوي 
مخاطبان وج��ود دارد، انتظار مي رود كه »ارغوان« 

يكي از قطعه هاي اجرايي در اين كنسرت باشد. 
آلبوم فروغ شامل ۱۰قطعه به نام هاي »عاشقانه«، 

»مس��تانه  درافت��اده«،  »میخان��ه 
مي گريزي«، »اش��ك«، »شهره شهر«، 
»خرق��ه رقص��ان«، »ج��ام صبوحي«، 
»سجده عقل«، »تا بیكران« و »فروغ« 
اس��ت. اش��عار جديدترين اثر علیرضا 
قرباني و سامان صمیمي از سروده هاي 
فروغ فرخزاد، موالنا، علیرضا كلیايي و 

مسعود كالنتري است. 
بهنام ابوالقاس��م، می��الد محمدي، 
پدرام فريوس��في، میثم مروس��تي، نیلوفر محبي، 
محسن عبادي، پانیذ فريوسفي، آتنا اشتیاقي، رضا 
فرهادي، زكريا يوس��في، بهتاش ابوالقاسم، درشن 
آنند، حس��ام ناصري و سامان صمیمي نوازندگاني 
هس��تند كه در اين آلبوم همكاري كرده اند. ش��یوا 
سروش، مه گل صفدري، كامران عروج زاده و محمد 

حقیقي هم اعضاي گروه كر هستند. 
علیرضا قرباني در آخرين كنسرتش دوشنبه ۲۴ 
ارديبهشت ماه در س��ینما هالل زاهدان به اجراي 

برنامه پرداخت. 
اين  بار نیز كنس��رت او پنج شنبه و جمعه 7 و ۸ 
تیر ماه ساعت ۳۰:۲۱ در مجتمع فرهنگي و هنري 

فدك اردبیل برگزار مي شود. 

مصربدون»صالح«
نيويوركتايمز:

 اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، از احتم��ال 
خداحافظي محمد صالح 
از تیم ملي فوتبال مصر 
منتش��ر كرد. به گزارش 
اين  تايم��ز،  نیوي��ورك 
احتمال در حالي مطرح 
ش��ده كه تاكنون صالح 
يا مس��ووالن تی��م ملي 

فوتبال مصر نس��بت به انتشار اين خبر واكنشي 
نش��ان نداده اند.طبق گمانه زني ه��ا از دلیل اين 
جداي��ي، گفته ش��ده در روزه��اي ابتدايي جام 
جهاني تصويري از محمد صالح در كنار رمضان 
قديروف رهبر چچن منتشر شد كه در سال هاي 
اخیر س��ركوب هاي زيادي را انجام داده اس��ت و 
ام��روز رهبر چچن مدعي ش��د محمد صالح از 
اين به بعد ش��هروند افتخاري چچن نیز خواهد 
بود. محمد ص��الح نیز از تصاويري كه منتش��ر 
ش��ده ناراحت اس��ت زيرا او عالقه ندارد در امور 
سیاس��ي شركت كند. پیش از اين نیز مشكالتي 
به دلیل حق تصوير محمد صالح بین او و مديران 

فدراسیون پیش آمد.

الپايس:
س��ران  نشس��ت 
اروپ��ا براي ح��ل بحران 
ح��ال  در  مهاجرت��ي 
ال  اس��ت.  برگ��زاري 
پاي��س، در صفح��ه اول 
صدراعظم  مواضع  خود، 
آلم��ان را منتش��ر كرد. 
گ��زارش،  اي��ن  طب��ق 
آنگال م��ركل در ديدار با 

پدرو س��انچز اعالم كرد ك��ه يك بخش بزرگ از 
مذاكرات ما درباره حفاظت از مرزهاي كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا و چگونگي كاستن از مهاجرت 
غیرقانوني به اروپا است. همچنین درباره مهاجرت 
ثانويه، چگونگي برخورد عادالنه در داخل شنگن 
و ايجاد توازن منطقي است.آن طور كه گفته شده 
مركل در اين نشست بر لزوم پايبندي كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا بر تعه��دات خود تاكید كرد. 
به نوش��ته ال پايس، »پدرو سانچز« نخست وزير 
اس��پانیا نیز در اين نشست اعالم كرد كه اسپانیا 
در اين خصوص به تعهدات خود عمل كرده و به 

دنبال راه حل مشترك با اتحاديه اروپاست.  

والاستريتژورنال:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفحه اول خود با اعالم 
خبر برگ��زاري انتخابات 
از  گزارش��ي  تركی��ه، 
تصمیم تازه امريكا علیه 
چین منتشر كرد. طبق 
اي��ن گ��زارش، امري��كا 
مانع ف��روش فناوري به 
چی��ن خواهد ش��د. به 

گزارش وال اس��تريت ژورنال، مقرراتي از س��وي 
خزانه داري امريكا تدوين شده كه براساس آن از 
خريد فناوري هاي قابل توجه در صنعت از سوي 
دست كم ۲۵درصد شركت هاي چیني جلوگیري 
مي ش��ود. به گزارش اين روزنامه، شوراي امنیت 
ملي و وزارت بازرگاني امريكا نیز براي جلوگیري 
از انتقال اين فناوري ها به چین، طرح هايي براي 
تش��ديد كنترل بر صادرات تهیه كرده است. اين 
طرح ها كه انتظار مي رود آخر هفته اعالم ش��ود، 
هنوز نهايي نشده است و اين صنعت اين فرصت 
را دارد كه قب��ل از اجراي طرح هاي فوق، درباره 
آنها اظهارنظر كند. گفته مي شود اين برنامه ها با 
هدف لطمه زدن به دستورالعمل راهبرد »ساخت 

چین ۲۰۲۵« تهیه شدند. 

كيوسك

درخواستوزيرارشادبرايورودارگانهاينظارتيبهموضوعكاغذ

در پي افزايش بي رويه قیمت كاغذ در روزهاي اخیر، سیدعباس صالحي در نامه يي به محمد شريعتمداري وزير صنعت، 
معدن و تجارت ورود موثر ارگان هاي نظارتي را به موضوع كاغذ ضروري خواند. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي براي رفع موانع 
موجود در اجراي مصوبه دولت در رابطه با تخصیص ارز حمايتي به كاغذ، در نامه يي به وزير صنعت، معدن و تجارت، ضمن 
تاكید بر اهمیت حمايت از فعاالن پرشمار صنعت نشر و مطبوعات، خواستار ورود موثر ارگان هاي نظارتي به موضوع كاغذ شد. 
او در بخشي از نامه اش نوشته است: با توجه به همكاري خوب بانك مركزي در اختصاص ارز ويژه به انواع كاغذهاي يادشده 
و ورود صدها تن كاغذ با نرخ مذكور، افزايش بي رويه قیمت كاغذ فاقد هرگونه توجیه منطقي است. از اين رو موجب امتنان 
است، دستور فرمايید در اسرع وقت ارگان  هاي نظارتي مرتبط به ويژه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و تعزيرات حكومتي 
با ورود موثر به موضوع كاغذ، راه را بر منفعت طلبان سودجو بسته و آرامش مطلوب را به اين بازار استراتژيك كاغذ برگردانند. 

چهرهروز

نگاهيبهزمانموردنيازبرايعموميشدنفناوري

تكنولوژيدرخدمتتوسعهتكنولوژي
گروهگوناگون

وقتي ب��ازي پوكمون طراحي ش��د 
و وارد ب��ازار بازي موبايلي ش��د، ۱7روز 
زمان نیاز داشت تا ۵۰میلیون نفر را درگیر خود كند. 
يعني بع��د از ۱7روز، ۵۰میلیون نفر در خیابان ها و 
پش��ت چراغ هاي قرمز و كنار درخ��ت خیابان و... با 
موبايل هاي ش��ان دنبال پوكمون مي گشتند و امید 
داش��تند به غوب بزرگ يا پوكمون اصلي برس��ند و 
پیروز ش��وند. براي اينكه پوكمون به ۵۰میلیون نفر 

برسد ۱7روز زمان نیاز بود. 
ام��ا هنگام��ي ك��ه در س��ال ۱۹۰۹ فردينان��د 
شمار زپلین با ايجاد نخس��تین شركت هواپیمايي 
بخش هايي از پايه هاي اتصال س��ريع مردم و جهان 
را گذاشت، ۶۴ سال براي استفاده ۵۰میلیون نفر از 

افراد از اين نوآوري گذشت. 
تاثیري كه نوآوري بر انسان دارد، بسیار مهم است 
كه چگونه مردم سريعا آن را دريافت مي كنند. مهم تر 
از همه، همبستگي در حال گسترش جهان ماست 

كه از طريق اين تكنولوژي گسترش پیدا مي كند. 
اما هر چه به س��ال هاي اخیز نزديك مي شويم و 
هر چه تكنولوژي ها نوين تر مي ش��ود، زمان فراگیر 
ش��دن آنها نیز كم مي ش��ود. اگر استفاده از هواپیما 
۶۴سال و استفاده از خودرو ۶۲سال زمان برد كه تا 
حدي عمومیت يابد كه ۵۰میلیون نفر از آن استفاده 
كنند، اس��تفاده از تلفن همراه ۱۲سال و استفاده از 
فیس بوك احتیاج به تنها ۴سال داشت تا ۵۰میلیون 

استفاده كننده پیدا كند. 
تكنولوژي ها كه پیش��رفت مي كنند، خودش��ان 

ه��م به س��رعت به فراگی��ر ش��دن تكنولوژي هاي 
بع��دي كمك مي كنند. اس��تفاده از اينترنت بعد از 
7س��ال ۵۰میلیون كاربر يوزر داش��ت، اما نرم افزار 
وي چت در عرض يك س��ال بی��ن ۵۰میلیون كاربر 
عمومیت يافت. در واقع اينترنت خود عامل سرعت 
بخشیدن به عمومي شدن تكنولوژي هاي بعدي شد 
و تكنولوژي هاي بعدي نیز خود عامل سرعت در بروز 

و ظهور تكنولوژي هاي ديگر شدند. 
ش��ايد عجیب باش��د كه اس��تفاده از دس��تگاه 
عابربانك بعد از ۱۸س��ال ۵۰میلیون استفاده كننده 
داش��ت و طراح اين دستگاه س��ال ها منتظر ماند تا 

اين تكنولوژي تبديل به نیاز روزمره انس��ان ها شود. 
بعد از آن اما اين تكنولوژي هم كم كم در حال رفتن 
به حاشیه اس��ت و نرم افزارهاي جديد انتقال پول و 
اينترنت بانك و... در حال گرفتن جاي دس��تگاه هاي 

عابربانك هستند. 
ش��ايد روزي دس��تگاه هاي عابربان��ك هم مثل 
باجه ه��اي زرد تلف��ن عموم��ي ي��ك نوس��تالژي 
خاطره انگیز شود! اما براي رسیدن به اين مرحله گويا 
نیاز به ۳۴س��ال و ۳۲ سال نیست و ابزارهاي جديد 
خیلي زود توسعه پیدا مي كنند و ابزارهاي قديمي را 

پشت سر مي گذارند. 

آمارنامه

تاريخنگاري

درخواستانگليسوشورويازايرانبراياخراجآلمانيها
پنجم تیر ۱۳۲۰ نخستین دستورالعمل مشترك 
انگلیس و روسیه براي اخراج كارشناسان آلماني از 

ايران به رضاخان ابالغ شد. 
ايرانیان! هزاران آلماني در خاك ش��ما هستند. 
اينه��ا با تدبیر به مقامات مهم��ي در صناعت حايز 
گش��ته اند و فقط منتظر يك كلمه از هیتلر هستند 
كه... « جمله پراحس��اس باال بخشي از اعالمیه هاي 
ش��وروي خطاب ب��ه مردم ايران بود كه به وس��یله 
هواپیما بر فراز آس��مان تهران در مرداد ماه س��ال 
۱۳۲۰ پخش مي شد. اصل پخش كردن اعالمیه هاي 
هوايي نشان از برنامه ريزي متفقین براي ايجاد يك 
جو رواني خاص دارد. جوي كه بتوان در آن اقدامات 
بزرگي چون اشغال نظامي را به راحتي انجام داد و 
ب��ه راحتي مردم و دولت اي��ران را در باب هر گونه 

اقدامي به انفعال كشاند. 
حض��ور نیروه��اي متخص��ص آلمان��ي در بدنه 
اقتصادي ايران يكي از مش��هورترين داليل اشغال 
نظامي ايران اس��ت اما پي ب��ردن به حقیقت امر و 
زدودن هر گونه غبار اغراق و دسیسه و بهانه جويي از 
اين ماجرا نیازمند مطالعات تاريخي گسترده است. 

ب��زرگ ك��ردن مس��اله حض��ور كارشناس��ان 
آلماني تحت عنوان س��تون پنجم نازي پرده يي بر 
سیاس��ت هاي از پیش تعیین شده بود تا از شرايط 
وي��ژه ايران به عنوان پل پیروزي و دروازه ش��رق به 
طور كامل بدون دردس��ر و ب��دون توقع و هزينه و 
جر و بحث استفاده كنند.جنگ جهاني دوم با حمله 
آلمان به لهس��تان آغاز شد و بالفاصله، دولت ايران 
بي طرف��ي خود را اعالم كرد. رضاخان در نطق خود 
در مراس��م افتتاح دوازدهمین دوره مجلس شوراي 

ملي بر اين موضوع تاكید و اظهار امیدواري كرد كه 
دولت ايران روابط دوس��تانه خود را با همه كشورها 

اعم از متخاصم يا غیرمتخاصم حفظ كند. 
با توجه به اوضاع خارجي و داخلي، رضاش��اه در 
وضعیت بسیار س��ختي قرار گرفته بود. از يك سو 
اگر بنابر تقاضاي متفقین آلماني ها را از ايران اخراج 
مي كرد و اجازه عبور اس��لحه و مهمات از راه ايران 
به ش��وروي را مي داد، مرتك��ب يك عمل خصمانه 
نسبت به دولت آلمان مي شد كه در خاك شوروي 
درحال پیش��روي ب��ود و احتم��ال مي رفت، آلمان 
فات��ح انتقامجويي كند. چنانكه در زمان رس��یدن 
دستور اخراج آلماني ها، وزير مختار آلمان در ايران 
تهديد كرد و گفت:»پیش��وا از ش��ما]دولت ايران[ 
انتقام مي گیرد.« از س��وي ديگر شاه متوجه تمركز 

نیروهاي انگلیسي در مرزهاي غربي و جنوبي ايران 
ش��ده بود كه امنیت اي��ران را تهديد مي كردند. در 
اين برهه خطرناك، رضاخان سیاست دفع الوقت و 
حفظ وضع موجود را در پیش گرفت. ش��ايد مرور 
زمان و گذش��ت ايام نتیجه جنگ را روش��ن كند 
و او بتوان��د تكلیف خود را ب��ا دولت هاي متخاصم 
مش��خص نمايد. به همین دلیل در پاس��خ دومین 
يادداش��ت متفقین اعالم كرد: »تعداد كارشناسان 
آلماني در ايران ۶۹۰ نفر به همراه خانواده هايشان 
است كه همگي تحت مراقبت دولت ايران مشغول 
انجام وظیفه هس��تند.« با اي��ن وجود در ۳۱مرداد 
۱۳۲۰ رضاشاه، علي منصور را احضار كرد و دستور 
داد، كلی��ه اتباع آلماني كه به وجودش��ان احتیاج 

مبرم نیست، سريعا اخراج شوند. 

ميراثنامهايستگاه

همصدايیاستينگوپناهجويان
خواننده مش��هور بريتانیايی رهبران 
غربی جهان را برای ناتوانی آنها در حل 
بحران پناهندگان، نامرد و بزدل خواند.

به گ��زارش رويت��رز، اس��تینگ كه 
از ش��نبه در آت��ن حض��ور داش��ت و 
در برنامه ي��ی ك��ه از س��وی آمنس��تی 
اينترنشنال و هواپیمايی بین المللی آتن 

ترتیب داده ش��ده بود شركت كرد، گفت: خدا را شكر كه يونان راه را نشان 
داد. شما نشان داديد كه چگونه بايد با پناهندگان رفتار كرد و اين درحالی 
ب��ود كه ديگران دارند، ديوار می س��ازند. وقتی بچه ها از مادرهايش��ان جدا 
می ش��وند و به قفس می افتند، ش��ما با شفقت و سخاوت و شايستگی عمل 

می كنید.
او همچنی��ن اعالم ك��رد درحالی كه به اصطالح رهب��ران غربی جهان، 
گروه��ی غم انگی��ز از نامردان و ب��زدالن؛ هیچ كاری ب��رای يافتن راه حلی 
نمی كنند. اين يونان اس��ت كه بار ديگر متمدن بودن را به دنیا نش��ان داده 
اس��ت. نزديك به نیم میلیون پناهنده س��ال ۲۰۱۵ وارد يونان و با حمايت 
آنها مواجه شدند و اين درحالی بود كه اين كشور خودش با بحران اقتصادی 
جدی رو به رو بود. ترامپ روز چهارش��نبه در برابر اعتراض وسیع جهانیان، 

سیاست جدا كردن بچه های پناهندگان را از خانواده هايشان متوقف كرد.
اس��تینگ در مصاحبه يی با رويترز نیز بر اين امر تاكید كرد كه سیاست 

جداسازی فرزندان از خانواده هايشان وحشیانه و بربرانه است.
رهبر پیشین گروه »پلیس« در آتن بود تا در ۲ كنسرت جداگانه شركت 

كند. اين كنسرت ها بخشی از تور جهانی استینگ هستند.
نوع برخورد نسبت به مهاجران اروپا را ۲دسته كرده و حتی دولت مركل 
را در معرض خطر قرار داده و سیاس��ت های امريكا نیز در قبال مهاجران و 

پناهندگان كامال زير ذره بین است.

4اثر2هزارسالهايرانيدرحراجلندن
حراجي آثار فرهنگي و حراج آثار عتیقه 
و هنري پديده يي رايج در جهان به شمار 
مي آيد. امروزه موزه داران و مجموعه داران 
همواره در جست وجوي يافتن آثار هنري 
و تاريخي در نقاط گوناگون جهان مرزها را 
پشت سر مي گذارند تا بتوانند گنجینه هاي 
خود را غني ت��ر كنند. بخش��ي از پديده 

حراجي هاي كنوني البته با قاچاق گسترده آثار تاريخي ملت ها گره  خورده است 
و نمي شود، اين موضوع را ناديده گرفت. 

كريس��تي و ساتبي مشهورترين حراجي هاي آثار هنري و تاريخي به  شمار 
مي آيند. اين مراكز خريد و فروش اكنون در سراسر جهان دفاتر نمايندگي دارند 

و به شیوه هاي گوناگون حراجي خود را برگزار مي كنند. 
حراجي كريستي لندن كمتر از ۱۰روز ديگر مجموعه يي بزرگ از عتیقه هاي 
تاريخي را شامل چهار اثر ارزشمند و باسكتاني تمدن ايراني، چوب حراج مي زند. 
حراجي آثار آنتیك )عتیقه ها و آثار تاريخي( كريستیز روز سوم جوالي )۱۲ 
تیر( در لندن برگزار مي شود و در مجموع ۱۱۰ اثر باستاني از تمدن هاي مصر، 

روم، يونان، ايران و غیره به فروش گذاشته خواهد شد. 
در اين میان حضور چهار اثر از تمدن ايراني نیز قابل توجه اس��ت: س��فال 
ِگلي مربوط به دوره اشكانیان )سده سوم قبل از میالد مسیح( با قدمت بیش 
از ۲هزار س��ال و با قیمت تقريبي بین ۱۹۸۹۰ تا ۵۶۵۲۰ دالر، ظرف سفالین 
لعابي فیروزه يي مربوط به اواخر دوره اشكاني و اوايل دوره ساساني )حدود سده 
س��وم پس از میالد( با قیمت تقريبي ۲۶۵۲۰ تا ۱۵۹۱۲دالر، بزكوهي برنزي 
متعلق به دوره اشكانیان )سده دوم قبل از میالد(، سپر طاليي نقره يي اشكاني 
)حدود قرن دوم پیش از میالد مسیح( با قیمت تقريبي ۳۹7۸۰ تا ۶۶۳۰۰ دالر 
آثار ايراني هستند كه در اين حراجي به فروش گذاشته مي شوند و اين احتمال 

وجود دارد كه مشترياني با پیش از قیمت تخمیني داشته باشند. 
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