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ايران در موضوع برجام 
خويشتنداري و عقالنيت 

نشان داد

رفراندوم از فلسطينيان 
واقعي، راه حل منطقي 
ايران در مساله فلسطين

 آيت اهلل آملي الريجاني 
در جلسه مسووالن عالي قضايي:

 رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اساتيد 
و اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه ها تصريح كردند

دالر
--

یورو
--

خبر

  نوبخت: با دستگاه ها براي مقابله با 
تحريم جلسه مي گذاريم

رييس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: اين س��ازمان با همه دستگاه ها به 
صورت جداگانه در مورد آسيب هاي تحريم ها و راهكار براي دور زدن موانع، 
جلسه خواهد داشت. به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت روز گذشته در حاشيه 
پنجاه و يكمين جلس��ه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در جمع خبرنگاران 
افزود: براي اجرايي كردن سياس��ت هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي كه 24 بند 
بود 56 طرح و 200 پروژه تعريف كرديم كه با اجرا ش��دن آن مي توانيم به 
اهداف ترس��يم شده در اين بخش برس��يم. وي افزود: باتوجه به تهديدهاي 
جدي درخصوص استمرار و گسترش تحريم هاي امريكا، براي بي اثر يا كم اثر 
كردن آنها بايد س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تدابير متناس��بي را اتخاذ 
مي كرد. رييس س��ازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بر اين اس��اس در جلس��ه 
اخير، منابع موجود براي اجراي اين پروژه ها و طرح ها و همچنين اين مساله 

كه در شرايط تحريم تا چه ميزان محدود مي شود، بررسي و ارزيابي شد. 
وي افزود: اولويت بندي 200 پروژه كه با محدود ش��دن منابع آن چگونه 
پروژه ها به س��رانجام برس��د تا مردم كمترين زحمت را با تحريم ها متحمل 

شوند، از ديگر مواردي بود كه در اين جلسه بررسي شد. 
نوبخت، مشكالت آب را از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه بيان كرد 
و گفت: در ش��رايط كنوني نسبت به پارس��ال و همچنين نسبت به متوسط 
عملكرد سال هاي گذشته با كمبود منابع آب مواجهيم. رييس سازمان برنامه 
و بودجه گفت: بر اين اساس مناطق را به 2 دسته »با تنش آبي يا كم آبي« 
تقس��يم كرديم؛ در برخي استان ها مش��كل آب وجود ندارد اما برخي ديگر 
به ش��دت با اين مشكل مواجهند. وي با بيان اينكه براي اين مشكالت منابع 
مال��ي درنظر گرفته ايم، افزود: بايد ببينيم باتوجه به منابع مالي چه اقداماتي 
مي تواني��م در اين زمينه انجام دهيم. نوبخت درباره جلس��ه آينده س��ازمان 
برنامه و بودجه گفت: اين س��ازمان با تك تك دستگاه ها جلسه هايي تشكيل 
مي دهد تا بدانند در استمرار تحريم ها نقطه هاي آسيب پذير كجاست و با چه 
فرصت هايي مي توانيم نس��بت به رفع آسيب هاي ناشي از تحريم اقدام كرد. 
رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد: در جلسه بعدي ستاد اقتصاد مقاومتي 
مقرر شد تك  تك دستگاه ها، آسيب هاي تحريم ها و راهكارشان براي دور زدن 
موانع را بيان كنند. با روي كار آمدن دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا و 
تاكي��د مكرر وي مبني بر اينكه برجام يك »توافق بد« اس��ت، بدعهدي هاي 
 اين كش��ور در قب��ال ايف��اي تعهداتش در برجام آغاز ش��د و س��رانجام در 
18 ارديبهش��ت امس��ال خروج كش��ورش از اي��ن معاهده را اع��الم كرد تا 
تحريم هاي يكجانبه اين كش��ور كه در 2.5 سال گذشته تعليق شده بود، بار 

ديگر در 2 بازه زماني 90 و 180 روزه اجرا شود. 
ب��ا اين حال اتحاديه اروپا به دنبال آن اس��ت تا با س��ازوكاري براي ادامه 

فعاليت هاي اقتصادي و روابط بانكي، ايران در برجام باقي بماند.

   حكم اعدام ۸ تروريست داعشي
تاييد شد

تس�نيم| رييس دادگاه هاي انقالب اس��المي تهران از تاييد حكم اعدام 
8 تروريس��ت وابس��ته به داعش كه در حمله تروريس��تي به مجلس شوراي 
اس��المي و حرم امام خميني )ره( نقش داش��تند، خبر داد. حجت االس��الم 
موس��ي  غضنفرآبادي با اعالم تاييد حكم اعدام 8 تروريست وابسته به داعش 
كه در حمله تروريس��تي به مجلس شوراي اسالمي و حرم امام خميني )ره( 
نقش داش��تند، گفت كه ش��عبه ديوان عالي كشور حكم ش��عبه 15 دادگاه 
انقالب در خصوص 8 متهم وابس��ته به داعش را تاييد كرده اس��ت. به  گفته 
غضنفرآبادي اين افراد به  اتهام »معاونت در بغي مس��توجب اعدام« از سوي 

شعبه 15 دادگاه انقالب محاكمه و به اعدام محكوم شدند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 همين صفحه   صفحه 2 

رييس قوه قضاييه گفت: جمهوري 
اس��المي اي��ران در موض��وع برجام، 

خويشتنداري و عقالنيت نشان داد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي 
ق��وه قضاييه، آي��ت اهلل آملي الريجاني 
روز گذش��ته در جلس��ه مس��ووالن 
عالي قضاي��ي، افزود: م��ا بايد برجام 
را عبرتي براي تعامل هاي بين المللي 
خ��ود بدانيم. مقام معظ��م رهبري از 
ابت��دا فرمودند كه اينه��ا قابل اعتماد 
نيس��تند. اخيرا نيز وزير خارجه سابق 
امري��كا گفته اس��ت عملك��رد ترامپ 
درمورد برجام، درستي سخنان رهبر 

ايران را اثبات مي كند. 
در  قضايي��ه  ق��وه  ريي��س 
از س��خنان خ��ود   بخ��ش ديگ��ري 
با اش��اره به فرمايش��ات مق��ام معظم 
رهب��ري در مراس��م س��الروز ارتحال 
حض��رت ام��ام خمين��ي )ق��دس اهلل 
نفس��ه الزكيه(، تصريح كرد: سخنان 
رهبر معظم انق��الب )مدظله العالي( 
به ويژه درخصوص برجام، سرنوش��ت 
آن و مسير ايران در اين عرصه بسيار 
مه��م و قاب��ل توجه بود و خط س��ير 
جمهوري اسالمي را براي مسووالن و 
مردم مش��خص كرد. بايد عملكرد ما 
در چارچوب فرمايش��ات ايشان باشد 
و نباي��د به گونه ي��ي عم��ل كنيم كه 
دش��من تصور كند خروج او از برجام، 
عزم راس��خ مل��ت و دول��ت را تغيير 
خواهد داد. آيت اهلل آملي الريجاني راه 
مقابله با چنين تصوري را خودباوري 
و توج��ه به اس��تعدادهاي انس��اني و 
مناب��ع غني كش��ور دانس��ت و اظهار 
كرد: بايد با تعق��ل و تدبير، نگاه ها را 
از بيرون به ويژه از كش��ورهاي سلطه 
به س��مت درون كش��ور بازگردانيم. 
همه باي��د تالش كنيم ك��ه راه براي 
س��رمايه گذاري مردم باز ش��ود و اين 
مش��كالت را كه به هيچ عنوان براي 
ما ناآش��نا نيست و قريب به 40 سال 
اس��ت كه دش��من با همين شيوه در 
پي رسيدن به اهداف خود بوده است، 

پشت سر بگذاريم. 
ريي��س ق��وه قضاييه ب��ا تاكيد بر 
ض��رورت خودباوري و ن��گاه به درون 
طبق فرم��وده رهبر معظ��م انقالب، 
تصريح ك��رد: خودب��اوري و توجه به 
اس��تعدادهاي داخلي هي��چ منافاتي 
با تعامل با كش��ورها ن��دارد اما نبايد 
فرام��وش كنيم كه تعام��ل به معناي 
پذي��رش تهدي��د و س��لطه نيس��ت. 

بايدها و نبايدهايي كه امروز از سوي 
امريكا مي ش��نويم  دولتمردان  برخي 
براندازان��ه  نقش��ه هاي  همچني��ن  و 
آنها ع��زت هر انس��اني را زيرس��وال 
مي ب��رد. مردم ما قطع��ا زيربار چنين 
مذلت هايي نخواهن��د رفت و همواره 
پاسخ دشمن را با هوشياري و بصيرت 

خود داده اند. 

م�ورد  وكالي  فهرس�ت  انتش�ار 
تاييد، براي اجراي قانون بود 

آيت اهلل آملي الريجاني در پاسخ به 
برخي انتقادها درباره انتشار فهرست 
وكالي م��ورد تايي��د در پرونده هاي 
امنيتي، اي��ن اقدام را اج��راي قانون 
عن��وان كرد و ب��ا بيان اينك��ه ما هم 
نس��بت ب��ه تبص��ره مذك��ور منتقد 
هس��تيم و بر همين اساس اصالح آن 
را به نحو ديگري به مجلس پيشنهاد 
داده ايم، به دادگس��تري هاي سراس��ر 
كش��ور اعالم نمود ك��ه در چارچوب 
مس��تفاد از تبص��ره م��اده 48 قانون 
آيين دادرس��ي كيف��ري كه ظاهر آن 
اختصاص اس��امي اعالم��ي به مرحله 
تحقيقات مقدماتي اس��ت عمل كنند 
و دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر نبايد 
نسبت به پذيرش وكالي خارج از اين 

فهرست امتناع كنند. 
رييس دستگاه قضايي خاطرنشان 
ك��رد: در روزه��اي اخي��ر بحث هايي 
درب��اره چراي��ي اجراي تبص��ره ماده 
48 قان��ون آيي��ن دادرس��ي كيفري 
مطرح ش��د كه البته متاسفانه برخي 
انتق��ادات، غي��روارد و  ارزيابي ه��ا و 

هجمه ها كامال بي مبنا بود. 
رييس قوه قضاييه افزود: در قانون 
آيي��ن دادرس��ي كيف��ري جديد در 
جهت حف��ظ حقوق مته��م حتي در 
جرايم امنيتي تاكيد ش��ده اس��ت كه 
متهم مي تواند در همه مراحل داراي 
وكيل باش��د. اين سخن كامال صحيح 
و مبتني بر شرع و قانون اساسي است 
منتها ازجمله نكات مهمي كه بايد در 
اينجا مورد توجه ق��رار گيرد، پاره يي 
»مصالح عمومي« ديگر اس��ت كه به 
حقوق عمومي برمي گردد و همه اين 

مالحظات را بايد با هم ديد. 

جرايم امنيتي با مصلحت عمومي 
سر و كار دارد

آي��ت اهلل آملي الريجاني در توضيح 
اين س��خن خود تصريح كرد: جرايم 

امنيتي يا سازمان يافته كه در تبصره 
ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري 
مورداش��اره قرار گرفته است، همواره 
با مصلح��ت عمومي و حقوق عمومي 
گاه��ي  متاس��فانه  دارد.  كار  و  س��ر 
برخي وكال با اس��تفاده از ترفندهايي 
موجب مي شوند كه متهم به نحوي از 
محاكمه ف��رار كند يا اظهارات خالف 
واقع داشته باشد. در ساير جرايم نيز 
ممكن است چنين مس��اله يي وجود 
داشته باشد اما بحث بر سر اين است 
كه جراي��م امنيتي به حق��وق عموم 
مردم باز مي گردد و اقتضاي مصلحت 
عمومي اين است كه از تضييع حقوق 
مردم به واس��طه فراري دادن متهم از 

محاكمه و مجازات جلوگيري شود. 

امنيت�ي جراي�م  در  وكال   تايي�د 
پيشنهاد دستگاه قضايي نبوده است

ريي��س ق��وه قضاييه خاطرنش��ان 
ك��رد: آنچه دس��تگاه قضايي در زمان 
تصويب اين قانون مطرح كرد اين بود 
ك��ه چنين مصلحتي به نحوي رعايت 
شود اما به هيچ وجه پيشنهاد ما آنچه 
نهايتا در تبصره اصالحي مذكور آمد، 
نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بوديم. 
اين مخالفت را همان زمان هم اعالم 
كرده بوديم و حتي در مالقات برخي 
اعض��اي هيات مديره كان��ون وكال با 
اينجان��ب، اين مطل��ب را به صراحت 
بيان داش��تم. س��خن ما اي��ن بود كه 
تبصره مورد بحث، مس��ووليتي را به 
رييس ق��وه قضاييه واگ��ذار مي كند 
كه نبايد به اين صورت وجود داش��ته 
باشد. تا مدت مديدي نيز از اجراي آن 
طفره رفتيم اما اين امر موجب ش��ده 
بود كه رسيدگي به برخي پرونده هاي 
امنيتي با بن بست مواجه شود. نهايتا 
براي رفع اين انسداد ناگزير از اجراي 

قانون شديم. 
آي��ت اهلل آملي الريجان��ي ب��ا بيان 
اينكه قوه قضاييه در اين ماجرا صرفا 
مجري قان��ون بوده اس��ت، به برخي 
اظه��ارات در اين زمينه اش��اره كرد 

و گفت: فردي در س��خناني سخيف، 
اقدام رييس ق��وه قضاييه را مجرمانه 
دانسته است. واقعا اين افراد با چنين 
از حقوق  اس��تدالل هايي مي خواهند 
م��ردم دفاع كنن��د؟ به هي��چ عنوان 
منطقي نيست كه كسي براي دفاع از 
صنف و شغل خود سخنان سخيف بر 
زبان بياورد و اجراي قانون را مجرمانه 

بداند. 

اصالحيه تبصره ماده 4۸ قانون آيين 
دادرسي كيفري را تهيه كرده ايم

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: اگر 
كس��ي انتقادي به اي��ن موضوع دارد 
بايد قان��ون را مورد انتقاد قرار دهد و 
انتقاد از مجري قانون صحيح نيست؛ 
چنانكه ما هم منتقد مفاد اين تبصره 
هس��تيم. بر همين اساس ماه ها پيش 
در جلس��ه مس��ووالن عال��ي قضايي 
پيش��نهاد حذف اين تبصره و اصالح 
آن به نحو ديگ��ر را مطرح كرده ايم و 
اين اصالحي��ه به همراه اصالح برخي 
مواد ديگ��ر از قانون آيين دادرس��ي 
كيفري تهيه شده و به مجلس ارسال 
ش��ده اس��ت و اميدواريم به زودي از 

سوي مجلس حل و فصل شود. 
آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه 
قانون الزم االجرا و موردتاييد شوراي 
نگهبان بايد اجرا شود و البته نبايد از 
تالش براي اص��الح آن فروگذار كرد، 
به يكي ديگر از انتقادهاي مطرح شده 
مبني بر تاييد 20 وكيل از ميان ده ها 
هزار وكيل اين چنين پاس��خ داد: اوال 
تعداد وكالي م��ورد تاييد محدود به 
همين 20 نفر نيس��ت و بيش از 860 
نفر تاكنون در كش��ور تاييد شده اند. 
ضمن اينكه اين فهرست دايما تكميل 
و به روز مي ش��ود و فع��ال نام تعدادي 
از وكال اع��الم ش��ده تا رس��يدگي به 
پرونده ها از حالت انس��داد خارج شود 
ي��ا به نحوي قانون م��ورد اصالح قرار 
گي��رد. بنابراي��ن، فهرس��ت اين وكال 
بس��ته نش��ده و افرادي به آن اضافه 

خواهند شد. 

اخبار سرمقاله

  موهبت »بخت«

 ماكياول��ي در كتاب گفتارها، نيل به قدرت را ناش��ي از دو عامل »بخت« و 
»فضيلت« يا ويرتو virtue مي داند؛ دو عاملي كه در سراسر تاريخ نقش ويژه يي 
ايفا كرده اند. آنگونه كه بدون يكي از آنها احتمال رس��يدن به قدرت يا خواسته 
مطلوب تقريبا محال است. البته منتقداني هم بوده و هستند كه عامل »بخت« 
را تقريبا ناديده مي گيرند و بر اصل فضيلت سياسي ابرام مي ورزند اما واقعيت آن 
است كه در عمل نمي توان صرفا بر قدرت فضيلت سياسي تكيه كرد و بخت را 
ناديده انگاشت چه آنكه اگر بخت، يار نيست، مي توان آن را به وجود آورد و البته 
مهم تر درك اينكه بخت را شناخت و از آن بهره برداري كرد. اين همان ويرتو يا 
فضيلتي است كه ماكياولي مي گويد زيرا تجربه هاي تاريخي نشان داده كه اين به 

مثابه »ابر بهاري است كه مي بارد و مي رود«. 
 ب��ا اي��ن نگاه، تحوالتي كه پس از خروج ترامپ از برج��ام رخ داد را مي توان 
همان »بخت« اي دانس��ت كه براي ايران فراهم شده است. موضع گيري قاطعانه 
موگريني)نماينده عالي اتحاديه اروپا در سياس��ت خارجي و امور امنيتي( عليه 
ترام��پ، مهر تاييد آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي بر صلح آمي��ز بودن فعاليت 
هس��ته يي ايران، بيانيه وزيران خارجه اتحادي��ه اروپا مبني بر تداوم همكاري ها 
در چارچوب برجام با ايران و در آخر برخورد س��ران 6 كش��ور گروه 7 با ترامپ 
در حاش��يه اين نشس��ت در كبك كانادا تماما از »بخت« هايي به شمار مي رود 
كه در اين ش��رايط براي ايران فراهم شده است. آن طور كه رسانه هاي خارجي 
گزارش داده اند، ترامپ در اين نشس��ت شديدا مورد حمله همتايان اروپايي قرار 
گرفته اس��ت. عكس هايي كه از اين نشست منتش��ر شد نيز مويد همين اتفاق 
اس��ت. خوشبختانه موضوع اعمال تعرفه هاي بااليي كه ترامپ در بحبوحه رونق 
اقتصاد جهاني طرح كرد را شايد بتوان بهترين »بخت« ايران توصيف كرد. اين 
اقدام ترامپ، ائتالفي كه پيش تر حول محور امريكا شكل گرفته بود و در مقاطع 
مختلف و به بهانه هاي متفاوت از آن بهره برداري مي شد را شكست. اين درحالي 
اس��ت كه امريكا طي ساليان گذشته با تكيه بر محوريت خود، اجماعي جهاني 
عليه كش��ورهاي ديگر ازجمله ايران شكل داده بود. به عبارتي امريكا با استفاده 
از دو عام��ل »بخت« كه عمدتا ب��راي خود به وجود مي آورد و »فضيلت« كه در 
اقتصاد و فناوري آن كش��ور متبلور ش��ده بود، زورگويي خ��ود را پيش مي برد. 
اكنون از دو پايه قدرتمندي امريكا)بخت و فضيلت( يك پايه آنكه »بخت« است، 
كم ش��ده و پايه ديگر آن هم ب��ا تصميم گيري هاي رييس جمهوري خود امريكا 
ترك برداش��ته است. روز گذشته س��رمقاله روزنامه وال استريت ژورنال با اشاره 
به تصميم گيري هاي اقتصادي ترامپ تلويحاً نوشت كه با اقدامات ترامپ، امريكا 
به دش��منان ديگري نياز ندارد. در روز يك شنبه هم روزنامه نيويورك تايمز در 
يادداشتي كه به قلم »نيل آيروين« منتشر شد، نوشت كه تصميم هاي اقتصادي 
ترامپ، اقتصاد امريكا را نه در ميان مدت بلكه در كوتاه مدت به لبه پرتگاه مي برد. 
اينها واقعياتي اس��ت كه خوشبختانه در قالب »بخت« براي ايران نمود يافته 
اس��ت. اما مهم بهره برداري از اين »بخت« اس��ت كه فضيلت سياس��ي خود را 
مي طلبد. درحال حاضر رفتار اقتصادي ترامپ و توهين هايي كه او پيش و پس از 
اجالس س��ران گروه 7 به نخست وزيران انگلستان و كانادا كرد، شكاف بزرگي را 
در اين گروه به وجود آورده كه حتي احتمال آن نيز مي رود كه گروه 7 به گروه 
6 تبديل شود و امريكا، يك ابر قدرت منزوي شود و ديگر نتواند اجماعي را عليه 
كشوري شكل دهد كما اينكه درحال حاضر در مورد ايران رخ داده است. در اين 
مورد مي توان به بخشي از گزارش اخير وال استريت ژورنال اشاره كرد كه نوشت 
»برخ��الف دوره    قبل اين  بار خريداران نفت ايران به طور متحد با اهداف امريكا 
مخالفت كرده اند و ظاهرا قصد دارند از قبول خواست امريكا طفره بروند، در مقابل 
آن مقاومت كنند و حتي با آن مبارزه كنند«. )در اين رابطه گزارش صفحه 15 
روزنامه را بخوانيد( از اين رو به نظر مي رس��د مقامات ايران بهتر است با تقويت 
فضيلت سياسي كشور و بهره برداري از اين موقعيت، جايگاه ايران را ارتقا دهند. 
اين فرصتي است كه كمتر براي ايران پيش مي آيد. اين فرصت را از دست ندهيم. 
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 صفحه 15 

فهرست اقالم پتروشيمي و معدني مشمول واريز ارز به سامانه نيما منتشر شد

 شفاف سازي
ابهامات ارزي

 صفحه 14 
جهان

 روز موعود »كيم«
و »ترامپ«
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رييس قوه قضاييه: 
ايران در موضوع برجام خويشتنداري و عقالنيت نشان داد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

 ماكياولي در كتاب گفتارها، نيل به قدرت 
را ناش��ي از دو عام��ل »بخ��ت« و »فضيلت« 
يا ويرت��و virtue مي دان��د؛ دو عاملي كه در 
سراس��ر تاريخ نق��ش ويژه يي ايف��ا كرده اند. 
آنگونه كه بدون يكي از آنها احتمال رس��يدن 
ب��ه قدرت يا خواس��ته مطل��وب تقريبا محال 
اس��ت. البته منتقداني هم بوده و هستند كه 
عامل »بخ��ت« را تقريبا نادي��ده مي گيرند و 
بر اصل فضيلت سياس��ي اب��رام مي ورزند اما 
واقعيت آن اس��ت كه در عمل نمي توان صرفا 
بر قدرت فضيلت سياسي تكيه كرد و بخت را 
ناديده انگاشت چه آنكه اگر بخت، يار نيست، 

مي توان آن را به وجود آورد...

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
مانده كل س��پرده ها در پايان اسفند ماه 96 به 
1646هزارميليارد تومان و مانده كل تس��هيالت 
بانك ها نيز بالغ بر 1258هزارميليارد تومان بوده 
كه نش��ان مي ده��د، غول نقدينگي و پول رش��د 
زيادي داش��ته و بيش از 1600هزارميليارد تومان 
نقدينگي و س��پرده در بانك ها موجود اس��ت كه 
از اين مقدار به مي��زان 1258هزارميليارد تومان 
تس��هيالت بانك��ي پرداخت ش��ده و بدهي مردم 
و فع��االن اقتص��ادي ب��ه بانك ها به رق��م بزرگ 
1258هزارميليارد توماني در پايان اسفند رسيده 
و تا پايان سال 96 نه تنها نقدينگي و سپرده هاي 
بانكي از مرز 1600هزارميليارد تومان عبور كرده 

بلكه بدهي مردم به بانك ها...

موهبت »بخت«

استان تهران ۸۸ درصد 
تسهيالت را جذب كرد

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 4  

مسكن
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2 راهكار جلوگيري از 
نوسان شديد اجاره بها

گروه راه و شهرسازي  شهال روشني 
در چند س��ال اخي��ر با وجود ركود ش��ديد 
مس��كن، همواره قيمت مسكن و اجاره بها رو به 
رشد بوده است، بنا به گفته برخي از كارشناسان 
رشد قيمت مس��كن و اجاره به عوامل متعددي 
از جمل��ه عوامل درون��ي و بيروني اي��ن بازار و 
همچنين فض��اي كلي اقتصاد، نوس��انات ارز و 
س��كه وابسته بود و باعث ش��ده در زمان بسيار 
كوتاهي بازار مس��كن از اين عوامل تاثير بگيرد. 
براساس آمارهاي اعالم شده بازار اجاره و مسكن 
از ابتداي مهر ماه 96 همزمان با رشد  نرخ دالر 
شاهد رش��د قابل توجهي شد. براساس آمارهاي 
بانك مركزي در مهرماه سال 1396 شاخص كرايه 
مس��كن اجاري در ش��هر تهران و در كل مناطق 
شهري نسبت به ماه مش��ابه سال قبل به ترتيب 

8.4 و 7.5 درصد رشد نشان مي دهد...

 بهاره مهاجري   

 بهاره مهاجري   
معاون سردبير

وال استريت  ژورنال از پيچيدگي  اجراي تحريم هاي امريكا عليه ايران گزارش داد

دشواري هاي تحريم نفتي ايران

تمام سكه
2430500 تومان

شاخص بورس
95915            

اتا
 ش

س:
عك



 دولت محل هاي وي�ژه برگزاري تجمعات 
را تعيي�ن كرد؛پاد| دولت با هدف س��اماندهي 
پيش بين��ي  تجمع��ات، درخص��وص  برگ��زاري 
و تعيي��ن محل ه��اي مناس��ب براي اي��ن اقدام 
تصميم گيري كرد. بر اين اس��اس، ورزشگاه هاي 
دس��تجردي، تختي، معتمدي، آزادي و ش��هيد 
ش��يرودي، بوس��تان هاي گفت وگ��و، طالقان��ي، 
واليت، پرديسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالي 
مجل��س ش��وراي اس��امي به عن��وان محل هاي 
مناسب تجمع در كان شهر تهران تعيين شدند. 
همچنين در ساير شهرها، شوراهاي تامين براي 
ش��هرهاي با جمعيت كمتر از ي��ك ميليون نفر، 
يك محل و با جمعي��ت بيش از آن، دو محل را 
با لحاظ ش��رايط ايجابي و س��لبي مشخص شده 

تعيين مي كنند: 
تيم ه�اي  ب�ه  اطالع�ات  وزارت  ضرب�ه   
تروريس�تي در م�اه رمضان؛روابط عمومي 
وزارت اطالعات| س��ربازان گمن��ام امام زمان 
)عج( ۲۷ نفر از اعضاي شبكه تروريستي كه قصد 
جنايت گس��ترده در ماه مب��ارك رمضان به ويژه 
ش��ب هاي قدر و روز قدس را داشتند، شناسايي 
و دس��تگير كردند. وزارت اطاع��ات اعام كرد: 
اي��ن اف��راد در راس��تاي اهداف اس��تكبار، قصد 
ناامن س��ازي ايران اسامي و اجراي عمليات هاي 
تروريستي در تهران و چند شهر مهم را داشتند 
و ب��ا انتش��ار تصاويري در فض��اي مجازي، ملت 
ش��ريف ايران اس��امي را به انتقام و قتل تهديد 
كرده بودند كه با هوش��ياري سربازان گمنام امام 
زمان)عج( همگي آنان بازداش��ت ش��دند. از اين 
ش��بكه تروريستي مقادير زيادي ساح و مهمات 
شامل چندين قبضه اس��لحه كاشنيكف، كلت، 
نارنجك جنگي، بمب و تجهيزات س��اخت مواد 

انفجاري كشف و ضبط شده است. 
 اج�ازه هيچ گون�ه تج�اوزي به دش�منان 
جمه�وري اس�المي اي�ران نخواهي�م داد؛ 
باش�گاه خبرنگاران| صباحي فرد گفت: به مردم 
عزي��ز ايران ق��ول مي دهيم كه اج��ازه هيچ گونه 
تج��اوزي به دش��منان جمهوري اس��امي ايران 
نخواهي��م داد. امير س��رتيپ عليرضا صباحي فرد 
در حاش��يه مراس��م تجديد پيمان با آرمان هاي 
بنيانگ��ذار كبي��ر انقاب اس��امي اظه��ار كرد: 
ام��روز به همراه معاون��ان، فرماندهان و كاركنان 
پدافن��د هوايي ب��ه حرم مطه��ر امام خميني)ره( 
حض��رت  خ��ود  مقت��داي  ب��ه  ت��ا   آمدي��م 
امام خميني )ره( بگوييم كه س��ربازان ش��ما در 
پدافند هوايي تا آخرين قطره خون از آرمان هاي 
انق��اب اس��امي عقب نش��يني نخواهن��د كرد. 
صباحي فرد بيان داش��ت: ما به مردم عزيز ايران 
قول مي دهيم كه با بهره گيري از بهترين امكانات 
و تجهيزاتي ك��ه دراختيار داريم، اجازه هيچ گونه 
تج��اوزي به دش��منان جمهوري اس��امي ايران 

نخواهيم داد. 
 توييت ظريف درباره اجالس ش�انگهاي؛ 
تع�ادل| محمدجواد ظريف، وزي��ر امور خارجه 
كش��ورمان در پيام��ي توييتري گف��ت: اجاس 
ش��انگهاي نش��ان داد كه جهان با سرعت بااليي 
درح��ال تغيير اس��ت. در اين اج��اس تعهد به 
همكاري ه��اي دوجانب��ه و منفعت آميز، حمايت 
قاطع از برج��ام و رد يكجانبه گرايي مورد تاكيد 
ق��رار گرف��ت. او اف��زود: رييس جمه��ور در اين 
اج��اس ديداره��اي س��ازنده يي با بس��ياري از 
رهبران كشورهاي حاضر در اين اجاس ازجمله 
والديمير پوتين، رييس جمهور روس��يه و ش��ي 

جين  پينگ، رييس جمهور چين ديدار كرد. 
 نشس�ت غيرعلني براي بررسي بازار سكه 
برگ�زار ش�ود؛خانه ملت| ريي��س فراكس��يون 
نمايندگان واليي مجلس شوراي اسامي خواستار 
برگزاري جلس��ه غيرعلني براي بررس��ي وضعيت 
بازار س��كه شد. حميدرضا حاجي بابايي با اشاره به 
اينكه سكه ۲ميليون 500 هزار تومان شده است، 
گفت: باي��د دولت و مجلس در اي��ن رابطه تدبير 
كنند، بايد مجلس در اين موقعيت جلسه غيرعلني 
را داشته باشد تا دولت گزارشي از وضعيت موجود 
ارائه كند، نرخ س��كه و دالر قابل قبول نيس��ت. او 
افزود: در گزارش��ي كه ارائه مي ش��ود، الزم است 
مشخص شود سياس��ت هاي بانك مركزي در اين 
رابطه چيست، اينكه س��كوت كنيم موجب ايجاد 

فضاي منفي در جامعه و اقتصاد مي شود. 
نتانياه�و  ش�عبده بازي  ب�ه  ني�ازي   
نداريم؛ايسنا| سخنگوي وزارت خارجه در ادامه 
گفت وگوي خود ب��ا خبرنگاران داخلي و خارجي 
در م��ورد ويدئوي اخيري كه از س��وي نتانياهو، 
نخست وزير رژيم صهيونيس��تي در ارتباط با كم 
آب��ي در ايران و ت��اش اين رژي��م جهت كمك 
به ملت ايران در راس��تاي مب��ارزه با اين موضوع 
منتشر كرده همچنين ادعاهايي كه او عليه دولت 
ايران مطرح كرده، گفت: اين  بار اول نيس��ت كه 
آقاي نتانياهو چنين كارهاي��ي را انجام مي دهد. 
او از اي��ن كاره��ا زي��اد انجام مي ده��د و بار اول 
نيس��ت كه از اين حرف هاي بي ربط مي زند. اين 
ديپلمات ارشد كش��ورمان ادامه داد: قطعا مردم 
ايران با توانمندي ها و وجود قشر فرهيخته يي كه 
در كشور دارد، توانايي حل و فصل مسائل خود را 

دارد و نيازي به اين شعبده بازي ها ندارد. 
 مش�كل لن�ج ايران�ي توقي�ف ش�ده در 
بندر دوحه برطرف ش�ده اس�ت؛برنا| سفير 
كش��ورمان در كويت اعام ك��رد كه لنج توقيف 
ش��ده در بندر دوحه كوي��ت وارد آب هاي ايران 
ش��ده  اس��ت. به گزارش كانال تلگرامي عليرضا 
عنايت��ي، س��فير جمهوري اس��امي اي��ران در 
كويت، روز يك ش��نبه 13خرداد ماه مس��ووالن 
بخش كنس��ولي سفارت جمهوري اسامي ايران 
به بن��در دوحه كويت رفته بودن��د و با كاركنان 
شناور ديلمي در رابطه با لنج ايراني توقيف شده 
در بن��در دوحه گفت وگو و اع��ام كردند كه كار 
سرنش��ينان اين لنج در گم��رك كويت درحال 
پيگيري است. سفير جمهوري اسامي ايران در 
كوي��ت ديروز ۲1خرداد اعام كرد: الحمداهلل هوا 
ياري كرد و لنج و سرنش��ينان آن كويت را ترك 

و وارد آب هاي ايران شدند. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اساتيد و اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه ها تصريح كردند

رفراندوم از فلسطينيان واقعي، راه حل منطقي ايران در مساله فلسطين
گروه ايران   

حض��رت آيت اهلل خامنه اي رهب��ر معظم انقاب 
اسامي ديروز در ديدار صدها نفر از اساتيد، اعضاي 
هيات هاي علمي و پژوهش��گران دانشگاه ها و مراكز 
علمي، دانش��گاه را از مراكز بس��يار مه��م »تربيت 
قوه عاقله كش��ور« خواندند و ب��ا تبيين 3 ضرورت 
اساس��ي دانش��گاه ها يعني »درگير شدن با مسائل 
و چالش هاي كش��ور«، »تربيت فرهنگي، اخاقي و 
هويتي دانشجويان« و »تحول دايم و اصاح مستمر 
در محيط هاي دانش��گاهي« تاكيد كردند: مسائل و 
مش��كات كشور بايد عالمانه حل شود و استفاده از 
توانايي ها و ظرفيت هاي دانشگاه ها و اساتيد و دستان 
توانا و مس��تعد جوانان پر تاش و پر انگيزه در اين 

مسير بسيار اساسي و مهم است. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهب��ري حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي در ابتداي 
سخنانش��ان موارد مطرح  ش��ده از طرف اساتيد در 
اي��ن ديدار را بس��يار خوب و معطوف به مس��ائل و 
چالش هاي كشور ارزيابي كردند و گفتند: در سخنان 
اس��اتيد محترم به مقوالت مهمي همچون اقتصاد، 
آسيب هاي اجتماعي، برجام، آب، هوا و فضا، نوآوري، 
ديپلماسي علمي، س��ينما و هنر و ازدواج و خانواده 
پرداخته ش��د كه نش��ان دهنده حركت پيش رونده 

فكري و انگيزه يي جامعه دانشگاهي است. 
ايشان دانشگاه را مركزي مهم براي »تربيت قوه 
عاقله كشور« خواندند و افزودند: دانشگاه خوب براي 
اداره كشور حياتي است و در فرآيند ايجاد و پرورش 
قوه عاقله كشور، اساتيد عزيز نقشي بسيار برجسته و 

حساس برعهده دارند. 
رهبر معظم انقاب اس��امي در ادامه به 3 الزام 
و س��رفصل اساس��ي براي تحقق اين هدف مهم و 
نقش آفريني موثر دانش��گاه ها در پيش��رفت كشور 
اشاره كردند. ايش��ان در بيان نخستين سرفصل بر 
»لزوم درگير شدن دانشگاه با مسائل كشور« تاكيد 
و خاطرنشان كردند: مشكات امروز و فرداي كشور 
باي��د عالمانه حل ش��ود زيرا مواجه��ه غيرعلمي و 
غيرمدبرانه با مشكات موجب پيچيده و افزون شدن 
آنها خواهد شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس با 
اشاره به برخي مسائل و مشكات كشور كه نيازمند 
ورود جدي و عالمانه دانشگاه است، گفتند: به عنوان 
نمونه در مس��اله مهم اقتصاد ك��ه برخي معتقدند 
مش��كات آن ناشي از بعضي ش��يوه هاي مديريتي 
ضعيف يا غلط اس��ت، دانش��گاه بايد با كار علمي و 

راهگشا ورود كند. 
ايش��ان در همين زمين��ه افزودن��د: چندين بار 
به مس��ووالن عاليرتب��ه دولتي توصيه ك��رده ام كه 
ديدگاه هاي متنوع اساتيد اقتصاد را جمع آوري و از 
آنها اس��تفاده كنند زيرا ديدن و شنيدن اين نظرات 
راهگشاست. رهبر معظم انقاب اسامي »صنعت« 
را زمينه ي��ي ديگ��ر ب��راي ورود پيش��رفت آفرين و 
رونق بخش دانش��گاه ها برشمردند و با تاييد تصويب 
فرصت مطالعاتي يك  س��اله براي اساتيد در صنعت 
گفتند: دانش��گاه بايد از نزديك با مشكات صنعت 
آش��نا ش��ود و آنها را حل كند تا نياز نباش��د براي 
حل مش��كات صنعت نفت يا صنعت برق چشم به 

بيگانگان بدوزيم. 
ايش��ان با اشاره به برخي س��خنان ازجمله ابراز 
ناچ��اري در اس��تفاده از فناوري ه��اي پيش��رفته 
ش��ركت هاي خارجي براي افزايش اس��تخراج نفت 
گفتند: نتيجه ناچاري در بستن قرارداد با شركت هاي 
خارجي آن است كه آنها مواردي را به كشور تحميل 
مي كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي تجربه غني سازي 
۲0درصد را نمونه يي درخشان از توانايي و استعداد 
جوانان كش��ور برشمردند و خاطرنش��ان كردند: در 
دوره يي كه براي فروش اورانيوم غني  شده ۲0درصد 
شرط و شروط گذاشته بودند و برخي مسووالن نيز 
ب��ه دادن امتيازاتي در اين زمينه گرايش پيدا كرده 
بودن��د با تاش جوانان و با پافش��اري و اس��تقامت 
توانستيم به اورانيوم ۲0درصد دست يابيم و دنيا در 
كمال ناباوري ديد كه ما به اورانيوم امريكا و روسيه و 

فرانسه احتياج نداريم. ايشان افزودند: آن استعدادي 
كه قادر به انجام دادن چنين كار حيرت انگيزي است 

چرا نتواند راندمان چاه هاي نفت را افزايش دهد؟
رهب��ر معظ��م انقاب اس��امي »آس��يب هاي 
اجتماعي« را زمينه ديگري براي درگير شدن جامعه 
دانشگاهي با مسائل كش��ور دانستند و خاطرنشان 
كردند: حدود 3س��ال است، دستگاه هاي مختلف 3 
قوه را در اين مس��اله فعال كرده ايم و كارهاي خوبي 
هم شده اس��ت كه در درازمدت نتيجه مي دهد اما 
دانشگاه ها مي توانند با پيشنهادات و راه حل هاي خود، 
حل مساله مهم آسيب هاي اجتماعي را تسريع كنند. 
»كمك به اصاح زنجيره چرخه توليد و مصرف« از 
ديگر توصيه هاي حضرت آيت اهلل خامنه اي به اساتيد 

و پژوهشگران دانشگاهي بود. 
ايش��ان بررس��ي علمي »موانع تولي��د كاالي با 
كيفي��ت داخلي« و »ريش��ه يابي روان ش��ناختي و 
جامعه ش��ناختي تمايل برخي قش��رها به كاالهاي 
خارجي« را از ديگر مس��ائلي دانس��تند كه جامعه 
دانش��گاهي مي تواند درباره آنها راه حل هاي عالمانه، 

عيني و قابل تحقق دهد. 
رهبر معظ��م انق��اب اس��امي در جمع بندي 
نخس��تين مح��ور سخنانش��ان در جمع اس��اتيد 
يعني »درگير ش��دن جامعه دانش��گاهي با مسائل 
و چالش ه��اي كش��ور« ب��ر نكته مهم��ي تاكيد و 
خاطرنشان كردند: همانطور كه بارها گفته ام تحقق 
اين هم��كاري نيازمند طلب و خواس��ت مديران و 
مس��ووالن كشور اس��ت به گونه يي كه مدير بايد به 
در خانه دانشمندان برود نه اينكه دانشمند پشت در 

اتاق مدير معطل بماند. 
ايش��ان از مس��ووالن دولت��ي حاضر در جلس��ه 
خواس��تند، مس��اله ارتب��اط مراكز و دس��تگاه ها با 
دانشگاه ها را به طور جدي در جلسات دولت مطرح 
و پيگيري كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در تبيين 
محور دوم بحث شان در نشست با اساتيد و محققان 
گفتند: عقل در نگاه اسامي، دستگاه محاسبه كننده 
مادي نيست بلكه عامل تعالي و رشد انسان، معتقد 
كردن فرد به س��بك زندگي اسامي و تامين كننده 
ارتباط��ات مختلف زندگي اس��ت و براي تحقق اين 
ظرفي��ت عظيم، ق��وه عاقله بايد تربي��ت فرهنگي، 
معنوي و اخاقي يابد. ايش��ان به جامعه دانشگاهي 
تاكيد كردند: جوان پاك دانشجو را با ايمان، شجاع، 
اه��ل اقدام، اهل كار و تاش داراي اعتماد به نفس، 
حق پذير، حق طلب، اه��ل مبارزه با ظلم و تعرض و 
اهل مهرباني و گذشت بار بياوريد تا بتواند در آينده 

جامعه را به درستي مديريت كند. 
رهبر معظم انقاب اس��امي به عنوان مثالي در 
ضرورت تربيت معنوي و اخاقي به ناهنجاري هاي 
رايج در فضاي مجازي ازجمله تهمت، بدگويي، بردن 
آبروي مومن و برجس��ته كردن ضعف هاي كوچك 

اشاره كردند و افزودند: تربيت معنوي مي تواند جلو 
اين مشكات را بگيرد. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: جوان امروز را 
با هويت بار بياوريد چراكه اگر جامعه يي احس��اس 
هويت نكرد در مقاب��ل صداهاي بلند تحكم آميز به 
راحت��ي مغلوب مي ش��ود اما برخ��ورداري از هويت 
دين��ي، ملي و انس��اني به جامعه احس��اس عزت و 

ايستادگي مي دهد. 
محور پاياني مباحث حضرت آيت اهلل خامنه اي به 
بي��ان مصاديق عيني ضرورت »صيرورت و اصاح و 

تحول دايم دانشگاه ها« اختصاص داشت. 
ايش��ان تبديل »رويكرد مصرف كنندگي علم به 
توليدكنندگي علم« را ازجمله اين مصاديق دانستند 
و گفتن��د: باره��ا گفته اي��م در مقابل عل��م ديگران 
ش��اگردي مي كنيم اما ش��اگردي با تقليد و مصرف 

كردن هميشگي فرق دارد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با انتقاد از كس��اني كه 
معتقدند نبايد دنبال تبيين و تدوين علوم انس��اني 
اس��امي برويم، زيرا علوم انساني در همين نظريات 
رايج منحصر اس��ت، افزودند: اين همه ديدگاه هاي 
متعارض در اقتصاد، مديريت، فلس��فه و ديگر علوم 
انس��اني آيا نش��ان دهنده بطان برخ��ي ديدگاه ها 
نيست؟ ضمن اينكه حتي در علوم تجربي نيز غلط 
بودن برخي حرف ها ثابت شده و مي شود، پس چرا 

برخي علوم انساني اسامي را رد مي كنند. 
ايش��ان منتقل نش��دن صحيح يا كام��ل علوم 
ديگران و به روز نش��دن اين گونه عل��وم در داخل را 
از ديگر نش��انه هاي ضرورت حركت به سمت توليد 
علم خواندند و افزودند: نبايد تجربه هاي غلط دوران 
رژيم گذشته را تكرار كرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با يادآوري پيش��رفت هاي تحسين برانگيز كشور در 
نانو، سلول هاي بنيادين، هسته يي، زيست فناوري، 
پزشكي و علوم ديگر گفتند: برخي اين پيشرفت هاي 
عيني را كه حتي مراكز جهاني نمي توانند آنها را انكار 
كنند، حبابي مي خوانند تا مردم و جامعه دانشگاهي 
را ماي��وس كنن��د، اما اين گون��ه حرف ها صددرصد 

اشتباه است. 
رهبر معظم انقاب اسامي در ادامه سخنانشان 
درباره مصاديق عيني ضرورت تحول در دانش��گاه ها 
افزودند: »هدفمند كردن تحقيقات« مهم اس��ت و 
پژوهش ها بايد با دو هدف اساس��ي »تامين نيازها و 
حل مسائل كش��ور« و »رسيدن به اوج و مرجعيت 
علمي و حض��ور در جمع س��رآمدان جهاني علم« 

صورت گيرد. 
ايشان خاطرنش��ان كردند: موضوع مقاله محوري 
موافق��ان و مخالفاني دارد، البت��ه مقاالتي كه مورد 
اس��تناد قرار مي گيرد براي كش��ور آبرويي است اما 
نبايد در مس��ير ارتقاي علمي استادان، توليد مقاله 

اصل و ضابطه قرار گيرد. 

رهب��ر معظم انق��اب »آمايش آم��وزش عالي« 
را از ديگر تحوالت الزم در دانش��گاه ها برش��مردند 
و افزودند: اين س��ند در س��ال ۹5 در شوراي عالي 
انقاب فرهنگي تصويب شده اما اجراي آن پيشرفت 

نداشته است. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي خاطرنش��ان كردند: 
آماي��ش آموزش عالي نوعي تقس��يم كار ملي ميان 
دانش��گاه ها در بخش هاي مختلف علمي اس��ت كه 
ضمن هم افزاي��ي، برنامه ريزي براي رش��د علمي و 

ارزيابي وضع علمي كشور را آسان مي كند. 
»تحقق كامل نقشه جامع علمي كشور« از ديگر 
مس��ائلي بود كه رهبر معظم انقاب آن را در مسير 
اصاح و تحول مستمر دانشگاه ها ضروري دانستند. 

ايشان نقشه جامع علمي كشور را خوب ارزيابي 
كردند اما گفتند: بدنه دانشگاهي كه بايد اين نقشه 
را اجرا كند از آن، به حد كافي مطلع نيست بنابراين 
بايد جلس��اتي براي تبيين و عملياتي كردن نقشه 

جامع علمي در دانشگاه ها برگزار شود. 
»خطر نامتوازن ش��دن رش��ته هاي دانشگاهي و 
افزايش گرايش به رش��ته هاي درآم��دزا« كه باعث 
كم ش��دن گراي��ش به رش��ته هاي بس��يار مهمي 
همچ��ون رياضي و فيزيك ش��ده اس��ت و تاكيد بر 
حل اين مش��كل، خواسته ديگر رهبر معظم انقاب 
از جامعه دانشگاهي بود. رهبر معظم انقاب در نوعي 
جمع بندي خطاب به اس��تادان و اعضاي هيات هاي 
علمي دانش��گاه ها تاكيد كردند: دانشجويان خود را 
اميدوار و خوشبين به حال و آينده كشور، معتقد به 
توانايي ها و ظرفيت هاي داخلي و آش��نا به موقعيت 
كش��ور تربيت كنيد تا مطمئن شوند همان گونه كه 
پيش��رفت هاي كشور نسبت به دو، سه دهه گذشته 
تحسين برانگيز است، آينده كشور نيز در مقايسه با 

امروز به مراتب درخشان تر خواهد بود. 
رهبر معظم انقاب اس��امي با اشاره به جايگاه 
رفيع جمهوري اسامي در ميان توده هاي اكثر ملت ها 
افزودند: ايران اسامي در ميان دولت هاي مستكبر و 
بي ارزش بيشترين دشمنان را دارد همان گونه كه در 
توده هاي مردم منطقه و اغلب كشورها بيشترين آبرو، 
طرفداري و نفوذ را دارد و همين موجب شده است 
كه دشمنان خبيث دايم به فكر توطئه باشند كه به 
فضل الهي در مقابل ملت ايران و جمهوري اسامي 
همچنان شكس��ت خواهند خورد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با اش��اره به مظلوم نمايي شمر زمان يعني 
نخست وزير كودك كش رژيم اشغالگر در سفر به اروپا 
گفتند: اين جنايتكار كه سرآمد همه ظالمان تاريخ 
است به اروپايي ها به دروغ گفت ايران مي خواهد ما و 
چند ميليون يهودي را نابود كند در حالي كه راه حل 
ما براي مساله فلسطين كاما منطقي و منطبق بر 

موازين دموكراسي است. 
رهبر معظم انقاب با انتقاد از سكوت اروپايي ها 

در مقابل جنايات رژيم صهيونيستي در غزه و قدس 
افزودند: هميشه گفته ايم براي تعيين نوع حكومت 
در كشور تاريخي فلسطين بايد بر اساس شيوه يي كه 
همه جهان قبول دارد به افكار عمومي مراجعه كرد و 
از همه فلسطينيان واقعي اعم از مسلمان و يهودي و 
مسيحي كه حداقل ۸0 سال در اين سرزمين بوده اند 
چه در داخل و چه در خارج از سرزمين هاي اشغالي 

نظرخواهي و همه پرسي شود. 
حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي افزودن��د: اين طرح 
جمهوري اسامي كه رسما در سازمان ملل به ثبت 
رس��يده اس��ت آيا با موازيني كه جهان قبول دارد، 
منطبق نيس��ت؟ پس چرا اروپايي ها حاضر نيستند 

آن را بفهمند؟
در ابتداي اين ديدار 13نفر از اس��اتيد و اعضاي 
هيات هاي علمي حدود دو ساعت به بيان مطالب و 

دغدغه هاي خود پرداختند. آقايان: 
دكتر ش��اهين آخوندزاده – استاد دانشگاه علوم 

پزشكي تهران
دكتر شهاب اسفندياري – استاديار دانشگاه هنر
دكتر محمد جمشيدي – استاديار دانشگاه تهران

دكتر محمدرضا جوادي يگانه – دانشيار دانشگاه 
تهران

دكتر فرزاد جهان بين – استاديار دانشگاه شاهد
دكتر دهقاني فيروزآبادي – دانش��يار دانش��گاه 

صنعتي شريف
دكتر محمدمهدي طهرانچي – اس��تاد دانشگاه 

شهيد بهشتي
دكتر پيمان صالحي – اس��تاد دانش��گاه شهيد 

بهشتي
حجت االسام دكتر سيدعباس موسويان – استاد 

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامي
دكتر كامران داوري – اس��تاد دانشگاه فردوسي 

مشهد
دكتر شاهين محمد صادقي – دانشيار دانشگاه 

علوم پزشكي شهيد بهشتي
دكتر جعف��ر اصاني – اس��تاد دانش��گاه علوم 

پزشكي تهران
و خانم دكتر مريم حاج عبدالباقي – اس��تاديار 

دانشگاه آزاد اسامي
در سخنان خود بر اين محورها تاكيد كردند: 

- انتقاد از اختافات جناحي و انكار موفقيت هاي 
كشور

- ضرورت توجه به پژوهش و باالبردن س��هم آن 
در بودجه

- انتقاد از نگاه سياس��ت زده به دانشگاه و تغيير 
روساي دانشگاه ها پس از تغيير دولت ها

- اهمي��ت توجه به س��ينما و سياس��ت گذاري 
صحيح در حوزه فرهنگ و هنر

- ضرورت درس گرفتن از برجام و فهم تجربه آن
- ل��زوم يافتن راه حل پايدار و اقدامات فوق العاده 
در برخ��ورد با آس��يب هاي اجتماعي با اس��تفاده از 

ظرفيت هاي مردمي
- ابراز نگراني از كاهش جمعيت و افزايش س��ن 
ازدواج و پيشنهاد ايجاد رشته هاي دانشگاهي مرتبط 

با خانواده
- ابراز نگراني از ركود علمي در حوزه علوم فضايي

- تاكيد بر لزوم جهاد علمي با الگوگيري از تجربه 
موفق دفاع مقدس

- ل��زوم توس��عه صنع��ت هس��ته يي ب��ه ويژه 
رآكتورهاي كوچك هسته يي

- ضرورت اقدام عاجل درباره وضعيت آب و انجام 
تغييرات بنيادي براي بهبود آن

- ل��زوم قرار گرفتن صنعت بانكداري در خدمت 
اقتصاد واقعي

- توجه به ديپلماسي علمي و ديپلماسي سامت
- ل��زوم برطرف كردن موانع اس��تفاده فراگير از 

كاالهاي ايراني
در پايان ديدار، نماز مغرب و عشا به امامت رهبر 
معظم انقاب اسامي اقامه شد و حاضران، روزه خود 

را همراه با ايشان افطار كردند. 
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ايران2

چهرهها

خارج��ه  وزارت  س��خنگوي   
كش��ورمان گفت: اصرار ب��ر رفتار و 
اقدامات يكجانبه و خودخواهانه دولت 
امريكا تهديدي ج��دي براي صلح و 
امنيت بين المللي به شمار مي آيد كه 
اين روزها جهان به ويژه ديگر اعضاي 
گروه ۷ نمونه هاي آشكار آن را شاهد 
هس��تند. به گزارش ايس��نا، بهرام قاسمي در واكنش به بيانيه 
پاياني اجاس سران گروه ۷ در كانادا و بيان برخي درخواست ها 
و ادعاها درخصوص ايران ضمن مداخله جويانه توصيف كردن 
مفاد اين بياني��ه اظهار كرد: جمهوري اس��امي ايران توصيه 
مي كند به كش��ورهاي گروه ۷ از افتادن در دام سياس��ت هاي 
ايران هراس��انه و ايران س��تيزانه مع��دود كش��ورها و رژيم هاي 
زياده خ��واه اجتناب كنن��د. او افزود: چني��ن رويكردي قطعا 
منطقي، سازنده و مبتني بر واقعيات موجود نيست. جمهوري 
اسامي ايران نش��ان داده است بيش از ديگر كشورها و حتي 
برخي از كش��ورهاي گروه ۷ نگ��ران صلح و امنيت بين المللي 
اس��ت و اي��ن رويكرد مثبت خود را با هزينه هاي س��نگين در 
مبارزه با تروريسم لجام گسيخته و بي حد و مرز داعش و ديگر 
گروه هاي تروريستي همسان و همزاد آن طي دهه هاي گذشته 
تا به امروز نش��ان داده است. آنچه موجب نگراني است، اصرار 
بر رفتار و اقدامات يك جانبه و خودخواهانه و خودكامه دولت 
امريكاست كه خود تهديد جدي براي صلح و امنيت بين المللي 
به شمار مي آيد كه اين روزها جهان به ويژه ديگر اعضاي گروه 

۷ نمونه هاي عملي و آشكار آنها را شاهد هستند. 

 واكنش ايران به
بيانيه پاياني گروه 7

نايب رييس كميس��يون فرهنگي 
افزاي��ش  ب��ه  اش��اره  ب��ا  مجل��س 
35درص��دي قيمت كاغ��ذ از ابتداي 
سال بر رسيدگي فوري دستگاه هاي 
اجراي��ي به اين موض��وع تاكيد كرد. 
اصغر مس��عودي در گفت وگو با خانه 
ملت با بيان اينكه گراني قيمت كاغذ 
در بسياري از محصوالت و مشتقاتي كه كاغذ در آن به كار رفته، 
تاثيرگذار اس��ت، گفت: اهميت نرخ كاغذ به اين دليل باالست 
ك��ه قيمت آن تاثير مس��تقيمي در نرخ كت��اب، هزينه توليد، 
نوشت افزار، مطبوعات، روزنامه ها و هفته نامه  ها دارد لذا كنترل 
آن يك ضرورت به ش��مار مي آيد. نماينده ني ريز و اس��تهبان 
در مجلس ش��وراي اس��امي علت تاطم اخير در بازار كاغذ را 
افزايش و نوس��انات نرخ ارز دانست و افزود: افزايش شديد نرخ 
ارز در كنار بروز ش��ايعاتي در گراني كاغذ تاثيرگذار بود و باعث 
ايجاد بحران در عرضه و توليد اين محصول ش��د. او يكي ديگر 
از داليل افزايش قيمت كاغذ را افزايش نرخ جهاني كاغذ عنوان 
و اضاف��ه كرد: به طور طبيعي ب��ازار داخلي كاغذ نيز از افزايش 
قيمت جهاني تاثير مي گيرد. او همكاري بيشتر بانك مركزي در 
رابطه با اختصاص بيش��تر ارز به حوزه كاغذ را ضروري دانست 
و افزود: متاس��فانه در اين زمينه نظارت كافي بر دس��تگاه هاي 
اجرايي وجود ندارد و اين نظارت ها ضعيف اس��ت. مس��عودي 
گفت: درحال حاضر قيمت كاغذهاي مختلف در س��طح شهر 
افزايش قيمت هاي متفاوتي را نسبت به ابتداي سال داشته ولي 

اين افزايش قيمت ها تا 35درصد هم تخمين زده مي شود.

 افزايش ۳۵ درصدي
قيمت كاغذ در ۳ ماه

فرمان��ده س��پاه ق��دس گف��ت: 
عربستان س��عودي در مدت كوتاهي 
۲00 ميليون دالر ص��رف انتخابات 
لبن��ان ك��رد، ام��ا ح��زب اهلل لبنان 
پي��روز ش��د، انتخابات اخي��ر لبنان 
يك رفراندوم بود. به گزارش ايس��نا، 
سردار قاسم سليماني فرمانده سپاه 
قدس طي س��خناني درباره انتخابات اخير لبنان، اظهار كرد: 
ش��وراي همكاري، س��عودي و كش��ورهاي نادان كه نادان ها 
و نابخردها بر آنها حاكم هس��تند نظيف ترين و باافتخارترين 
جريان اسامي را جزو اليحه تروريسم قرار دادند و اسم هايي 
كه نشاط در قلب مسلمان ها ايجاد مي كند، مثل نام سيدحسن 
نصراهلل، كس��ي ك��ه در دفاع از عالم عربي مهم ترين دش��من 
عالم عربي را شكس��ت داد را در گروه تروريس��ت قرار دادند. 
س��ليماني افزود: خوب تبليغ كردن��د؛ هر كه با آنها بود يعني 
با جريان حزب اهلل بود، اعم از س��ني و غيرس��ني را مزدوران 
اي��ران، ناميدن��د. او با اش��اره ب��ه دخالت عربستان س��عودي 
 در انتخاب��ات لبن��ان گفت: اي��ن انتخابات زير بار اي��ن آوار و 
۲00 ميليون دالر پولي كه س��عودي صرف كرد برگزار ش��د. 
كرم��ان خودم��ان 10، 15 براب��ر بزرگ ت��ر از لبنان اس��ت و 
س��عودي ها اين مقدار پول را براي اين منطقه كوچك صرف 
كردن��د، آن هم در ي��ك محدوده زماني كوتاه، كار س��اده يي 
نيست. سليماني در ادامه گفت: نتيجه چه شد؟ نفر اول شهر 
بيروت براي نخستين بار در تاريخ لبنان يك شخصيت منتسب 

به حزب اهلل و البته شيعه شد.

 اظهارات سردار سليماني درباره
دخالت سعودي ها در انتخابات لبنان

يك عضو كميس��يون كشاورزي 
مجلس گفت: صدا و س��يما از جمله 
نهادهاي تاثيرگذار در جامعه است كه 
با توجه به حساس��يت آن با نقدهاي 
جامعه دانشجويي روبه رو شده است. 
علي ابراهيمي در گفت وگو با ايسنا با 
اش��اره به بيانات مقام معظم رهبري 
در ديدار با جمعي از دانش��جويان و انتقاد از مديريت س��ازمان 
صداوسيما بيان كرد: نقد منصفانه و منطقي عملكرد مسووالن 
نظام در همه سطوح يكي از زمينه هاي موثر در پيشرفت و توسعه 
جامعه است. بنابراين نقد سازنده و آگاهانه فرصت عملكرد بهتر 
را براي مسووالن به وجود مي آورد و نبايد از آن غافل شد. وي 
در ادام��ه گفت: زماني كه نقد با تس��ويه حس��اب هاي فردي و 
جناحي اشتباه گرفته شود، طبيعي است كه طرف مقابل هم بنا 
را بر بي اعتمادي گذاشته و نه تنها زمينه تفاهم و تعامل حاصل 
نمي شود بلكه بيشتر جنبه  تقابل و نزاع فراهم مي شود اين گونه 
نقدها نه تنها نتيجه يي ندارد بلكه اتاف وقت و هزينه تراش��ي 
براي كشور را به دنبال خواهد داشت. نماينده شازند در مجلس 
بيان كرد: يكي از بزرگ ترين گايه هاي جنبش دانشجويي كه 
مدت هاست مطرح مي كنند، بحث عدم حضور مستمر مسووالن 
مختلف كش��وري اعم از س��ران قوا و مس��ووالن اجرايي و وزرا 
و نمايندگان مجلس در ميان دانش��جويان اس��ت. او ادامه داد: 
به عنوان نمونه صدا و س��يما از جمله نهادهاي تاثيرگذاري در 
جامعه است كه با توجه به حساسيت هاي آن بيشتر از هر نهادي 

با نقد جامعه دانشجويي رو به رو شده است.

 صدا و سيما
پاسخگوي نقدها باشند
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3 كالن
ممنوعيت استرداد ماليات 
ارزش افزوده از طريق چك

فارس  براس��اس بخش��نامه مع��اون ماليات بر 
ارزش افزوده س��ازمان ام��ور مالياتي ب��ا موضوع 
اس��ترداد مالي��ات و عوارض ارزش اف��زوده كه به 
ادارات امور مالياتي شهر و استان تهران، استان ها 
و امور مالياتي موديان بزرگ و ارزش افزوده ش��هر 
و اس��تان تهران خطاب شده است، آمده است: در 
اجراي بند 4 مصوبات مورخ 22 ارديبهشت 1397 
تحول نظام مالياتي كشور مبني بر مبالغ استرداد 
مالي��ات بر ارزش اف��زوده صرفا با اخ��ذ اطالعات 
حس��اب بانكي موديان مالياتي به حس��اب ايشان 
واري��ز و از هر گونه صدور چك در وجه موديان به 
عنوان روش پرداخت خودداري شود. بر اين اساس 
مقرر ش��د: ادارات كل امور مالياتي  بايد اس��ترداد 
ماليات و ع��وارض ارزش افزوده با رعايت مقررات 
موضوعه و صرفا از طريق اخذ شماره حساب بانكي 
مودي و واريز به حس��اب مذكور انجام دهند و از 
تحويل چك اس��ترداد به م��ودي خودداري كنند. 
خردادماه فصل محاسبه و پرداخت ماليات از سوي 
صاحبان كس��ب و كار به ش��مار مي آيد؛ اصناف، 
ش��ركت ها و اش��خاص حقيقي و حقوقي بايد در 
زمان مقرر تعيين شده، اطالعات فعاليت اقتصادي 
خود در يك س��ال گذش��ته را تكميل و اظهارنامه 
مالياتي را تس��ليم كنند تا مش��مول تخفيف ها و 
معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مس��تقيم 
شوند. در اين راستا نادر جنتي معاون ماليات هاي 
مس��تقيم س��ازمان امور مالياتي كشور با يادآوري 
دس��تورالعمل ماليات مقطوع عملكرد سال 1396 
برخي صاحبان مشاغل در اجراي تبصره اصالحي 
قان��ون ماليات هاي مس��تقيم گفت: ب��راي تكريم 
موديان و تسهيل وصول ماليات و ايجاد هماهنگي 
و وح��دت روي��ه در تعيين ماليات عملكرد س��ال 
گذش��ته برخي صاحبان مشاغل كه در گروه سوم 
ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون فوق قرار مي گيرند، 
ميزان ماليات عملكرد سال 1396 آنان با افزايش 
5درصد نس��بت ب��ه ماليات قطعي عملكرد س��ال 

1395 به صورت مقطوع تعيين شده است. 
وي همچنين از امكان تقسيط چهارماهه ماليات 
مقطوع خبر داد و گفت: نپرداختن به موقع ماليات 
يا در صورت تقس��يط، پرداخت نشدن اقساط در 
سررسيدهاي مقرر مش��مول جريمه موضوع ماده 
190 قان��ون ماليات ه��اي مس��تقيم خواهد بود. 
معاون ماليات هاي مس��تقيم سازمان امور مالياتي 
كش��ور تاكيد كرد: آن دس��ته از صاحبان مشاغل 
گروه س��وم موض��وع م��اده 2 آيين نام��ه اجرايي 
موض��وع ماده 95 قانون ماليات هاي مس��تقيم كه 
مجموع فروش كاال و خدمات آنها در سال گذشته 
حداكثر 10برابر معافي��ت موضوع ماده 84 قانون 
ماليات هاي مستقيم و به مبلغ 240ميليون تومان 

باشد، مشمول دستورالعمل خواهند شد. 

ماليات

مركز پژوهش هاي مجلس براي نمايندگان تشريح كرد

ضعف و قوت طرح شفافيت دريافتي مديران 
گروه اقتصاد كالن  

بع��د از افش��اي حقوق هاي نجوم��ي و توجه 
اف��كار عموم��ي به بح��ث دريافتي ه��اي نابرابر 
در سيس��تم دولتي، كارشناس��ان و مس��ووالن 
كش��ور درصدد ايجاد قانون��ي برآمده اند كه در 
آن تم��ام دريافتي ه��ا در اتاق شيش��ه يي قرار 
گي��رد و ب��ه دنب��ال آن منابع كش��ور به صورت 
عادالن��ه توزي��ع ش��ود. در اين زمين��ه پس از 
رفت وآمدهاي بسيار »طرح ش��فافيت دريافتي 
مديران كش��ور و اس��ترداد دريافتي مازاد« در 
دس��تور كار براي بررس��ي مجلس ق��رار گرفته 
اس��ت. طرح��ي كه اكن��ون كارشناس��ان مركز 
پژوهش ه��اي مجلس گزارش��ي نقادانه از نقاط 
 ق��وت و كاس��تي هاي آن انج��ام داده و در آن 
6 مزيت اصلي و 2 نقطه ضعف آن طرح را مورد 

شناسايي قرار داده اند. 

 طرح هايي براي عادالنه كردن پرداخت ها
به گ��زارش »تعادل«، پ��س از آنكه موضوع 
پرداخت حق��وق و مزاياي نامتع��ارف به برخي 
مدي��ران در بخش هاي دولت��ي و غيردولتي در 
س��ال 1395 مطرح ش��د، كارگروهي متشكل 
از مدي��ران و كارشناس��ان مرك��ز پژوهش هاي 
مجل��س ش��وراي اس��المي، ديوان محاس��بات 
كش��ور، سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون 
اصل 90 قانون اساس��ي موض��وع پرداخت هاي 
نامتع��ارف را آسيب شناس��ي كردن��د. پ��س از 
نزديك به س��ه ماه بررس��ي و مطالع��ه در اين 
رابطه، »طرح ساماندهي حقوق و دستمزدهاي 
بخ��ش عموم��ي« تقديم كميس��يون اصل 90 
مجلس ش��وراي اسالمي ش��د. اين طرح پس از 
برگزاري چندين جلس��ه در اين كميسيون و با 
حضور نهاده��اي ذي ربط تح��ت عنوان »طرح 
س��اماندهي دريافتي مقامات و مديران كشور و 
لزوم استرداد دريافتي هاي مازاد« تقديم مجلس 
ش��وراي اس��المي ش��د كه كليات اين طرح در 

صحن علني رد شد. 
پ��س از اي��ن موض��وع طرح ديگ��ري تحت 
عنوان »طرح شفافيت دريافتي مديران كشور و 
اس��ترداد دريافتي مازاد« كه با اندكي اصالحات 
هم��ان ط��رح س��اماندهي دريافت��ي مقامات و 
مديران كش��ور و ل��زوم اس��ترداد دريافت هاي 
مازاد« اس��ت، م��ورد تدوين ق��رار گرفت. گفته 
مي شود اصالحاتي كه در اين طرح اعمال شده 
اس��ت در برخي موارد مثبت ارزيابي مي ش��ود 
و در برخ��ي موارد نيز نيازمند بررس��ي و تامل 

بيشتر است. 
اين طرح در ش��رايطي در دستور كار صحن 
مجلس ش��وراي اس��المي ق��رار گرفته اس��ت 
ك��ه »اليحه اص��الح و دايم��ي نم��ودن قانون 
مديريت خدمات كش��وري« ني��ز هم اكنون در 
كميسيون هاي مجلس شوراي اسالمي در حال 
بررس��ي اس��ت و مي توان احكام اين طرح را در 

اليحه مذكور نيز گنجاند. 
همان گون��ه ك��ه عن��وان آن برمي آيد، طرح 
پيش��نهادي ناظر به مقام��ات و مديران عالي و 
مديران كل آنهاس��ت، اما بايد توجه داش��ت كه 
بي نظمي هاي موجود در نظام پرداخت كش��ور 
صرفا معطوف به مقامات و مديران دستگاه هاي 
اجرايي نيست و در سطح كاركنان دستگاه هاي 
اجراي��ي نيز ب��ا اين مس��اله و مش��كل مواجه 
هس��تيم، اما از آنجا كه نظامات پرداخت داراي 
پيچيدگي ه��اي خاص خود هس��تند و ورود به 
جزئي��ات آنها ب��دون اطالع دقي��ق از وضعيت 
دس��تگاه هاي اجرايي ممكن اس��ت مس��ائل و 
مش��كالت ديگري را ايجاد كن��د، لذا اين طرح 
صرف��ا ناظر بر مقامات، مدي��ران عالي و مديران 
كل تنظيم ش��ده است. بالطبع كنترل بر حقوق 
اين دس��ته از افراد خود زمينه ساز ايجاد تناسب 

در نيروهاي پايين دستي نيز خواهد شد. 

 آسيب شناسي نظام پرداخت
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي ابتدا با 
نظري آسيب شناسانه به بررسي نظام پرداختي 
كش��ور پرداخته و در ادامه پيش��نهاداتي براي 
تحق��ق كامل تر آن ارائه كرده اس��ت. بر همين 
اساس و براي ش��ناخت ريشه يي مسائل كنوني 
در بخ��ش اول گزارش نق��دي بر قانون خدمات 
كش��وري به عنوان قانون مادر نظام پرداخت ها 
ارائ��ه و در م��ورد آن گفته ش��ده اس��ت »اين 
قان��ون با ه��دف يكپارچگي نظام��ات اداري در 
كليه دس��تگاه هاي اجرايي و انس��جام بخشي و 

ايجاد تناس��ب در نظامات پرداخت در كشور پا 
به عرصه اجرا نهاد، لكن به جهت كاس��تي ها و 
ابهامات��ي كه در اجرا با آن مواجه ش��د به مرور 
انسجام و يكپارچگي خود را ازدست داد. قانوني 
كه قرار بود به وسعت نظام اداري كشور باشد و 
كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا 
نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي 
و كليه دس��تگاه هايي كه ش��مول قانون بر آنها 
مس��تلزم ذكر يا تصريح نام اس��ت را در شمول 
خود داشته باشد، به قانوني ناكارآمد به ويژه در 

حوزه نظام پرداخت تبديل شده است.«
مطاب��ق نظر كارشناس��ان بازوي پژوهش��ي 
مجل��س چني��ن وضعيتي س��بب ش��ده نظام 
پرداخت در كش��ور به نظام��ي چندپاره تبديل 
ش��ود و هر دس��تگاهي به اقتض��اي منابع مالي 
در اختي��ار، درآمدهاي اختصاصي و توان جذب 
اعتبارات عمومي، با اس��تفاده از س��ازوكارهاي 
قانوني و شبه قانوني به كارمندان خود حقوق و 
مزايا پرداخت كند. اي��ن نظام از مجموعه يي از 
مشكالت اجرايي و ساختاري نيز رنج مي برد كه 
از يك سو به نظام اداري، مالي و حقوقي كشور 
مربوط است و از س��وي ديگر در تعامل با ساير 
نظام��ات )ازجمله بودجه ريزي، ماليات س��تاني، 

شفافيت و...( از آنان متاثر مي شود. 
بر همين اس��اس براي اصالح نظام پرداخت، 
بايد از يك س��و مسائل خاص مرتبط با آن و از 
سوي ديگر مسائل س��اير نظامات مرتبط مورد 
توج��ه قرار گي��رد. عوامل زي��ر ازجمله عواملي 
اس��ت كه در نابس��اماني نظ��ام پرداخت كنوني 

كشور موثر بوده اند: 
1- تعدد س��اختارهاي قانوني، مالي و اداري 
و اس��تخدامي در سطح وزارتخانه ها و موسسات 
دولتي وابس��ته، ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و 
بيمه ها، نهادها و موسس��ات عمومي غيردولتي 

و شركت هاي تابعه
 اين مس��اله ام��كان پرداخت ه��اي خارج از 
قاعده در برخي دس��تگاه هاي اجرايي كش��ور را 

فراهم كرده است. 
2- ضعف در عملكرد دس��تگاه ها، ش��وراها و 

هيات هاي متولي اين حوزه در قوه مجريه 
س��ازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان 
برنام��ه و بودج��ه، هيات وزي��ران، وزارت ام��ور 
اقتص��ادي و دارايي و نهاده��اي مرتبط )مانند 
شوراي حقوق و دستمزد( از بازيگران اين حوزه 
هس��تند كه عملكرد آنها در ب��روز اين وضعيت 

نقش داشته است. 
3- ضعف عملكرد نهادهاي نظارتي

 اس��تفاده از روش ه��اي س��نتي نظ��ارت بر 
عملك��رد مال��ي و اداري، عمال ام��كان نظارت 
كارآمد بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي در زمينه 
حقوق و دستمزد را با مشكل مواجه كرده است. 

4- ضعف عملكرد نهادهاي نظارتي 
اس��تفاده از روش ه��اي س��نتي نظ��ارت بر 
عملك��رد مال��ي و اداري، عمال ام��كان نظارت 
كارآمد بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي در زمينه 
حقوق و دستمزد را با مشكل مواجه كرده است. 

5- ضعف در شفافيت مالي
پوشش و جامعيت گزارش��گري مالي، تكرار 

و زمانمندي منظم گزارش��گري، كيفيت انتشار 
و س��ازگاري گزارش ه��اي مال��ي چه��ار زمينه 
عمومي شفافيت مالي هستند. تجربه جهاني در 
اين باره نش��ان مي دهد كه بدون اعمال موازين 
ش��فافيت در مناسبات مالي بخش عمومي اكثر 
راهكارهاي متعارف تقنيني معطوف به افزايش 

بهره وري و كاهش فساد عقيم مي مانند. 

 آيا طرح پيشنهادي مشكالت را رفع مي كند؟ 
برخي كارشناس��ان و مدي��ران اين حوزه بر 
اين اعتقادند كه ب��راي اصالح چنين وضعيتي 
نيازمن��د ي��ك نظ��ام پرداخ��ت، همانند فصل 
دهم قانون مديريت خدمات كش��وري هستيم 
ك��ه بتواند تمامي دس��تگاه هاي اجرايي بخش 
عموم��ي را در ش��مول خ��ود ق��رار ده��د. اما 
بررس��ي ها و ديدگاه صاحب نظران حوزه نظام 
پرداخت نش��ان از آن دارد كه در طول حيات 
يك صد س��اله قواني��ن و مقررات اس��تخدامي 
كش��ور هي��چ گاه دس��تگاه هاي اجرايي بخش 
عمومي از يك نظ��ام پرداخت عمومي تبعيت 
نكرده اند كه ش��ايد دليل اي��ن امر پيچيدگي و 
تنوع مشاغل در بخش عمومي كشور باشد كه 
عمال يك نظ��ام هماهنگ پرداخت نتوانس��ته 
است اين تنوع را پوشش دهد. بنابراين تصويب 
يك قانون فراگير و فرادست در حوزه پرداخت 
حق��وق و مزايا در س��طح كل بخ��ش عمومي 
)ش��امل وزارتخانه ه��اي ش��ركت هاي دولتي، 
بانك هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي 
غيردولت��ي و...(، در كنار توج��ه به مولفه هاي 
تاثيرگ��ذار ف��وق و همچني��ن احي��اي قانون 
مديري��ت خدمات كش��وري، مي توان��د راهكار 

مناسبي براي حل اين مشكل باشد. 
اي��ن قان��ون مي توان��د ت��ا ح��د زي��ادي از 
برداشت هاي غيرصحيح و س��ليقه يي از قوانين 
و مق��ررات مربوط به حوزه پرداخت در كش��ور 
جلوگيري و همچون چتري در باالي سر قوانين 
و مق��ررات مربوط ب��ه نظام پرداخ��ت در كليه 

دستگاه هاي اجرايي كشور قرار گيرد. 
گ��زارش مذكور معتقد اس��ت ك��ه به نظر 
مي رس��د طرح حاضر از اين ويژگي برخوردار 
اس��ت؛ چراكه م��وارد زير را م��ورد توجه قرار 
داده اس��ت: 1-عموميت دامنه ش��مول: دامنه 
ش��مول اي��ن طرح به نحوي اس��ت ك��ه كليه 
دس��تگاه هاي اجرايي موضوع م��اده )5( قانون 
مديريت خدمات كشوري و به طور كلي تقريبا 
هر دستگاهي كه به نحوي از بودجه كل كشور 
برخوردار اس��ت را دربر مي گيرد. بي شك اين 
شمول ناظر به ش��ركت ها و سازمان هاي تابعه 
اين دستگاه ها، سازمان ها و دستگاه هاي تابعه 
قوه قضاييه، مجلس شوراي اسالمي و سازمان ها 
و دستگاه هاي تابعه آنها نيز هست. 2- تعيين 
سقف پرداخت حقوق و مزايا براي همه سطوح: 
البته در اين رابطه ذكر دو نكته ضروري است: 
اول اينكه در درج عب��ارت همطرازان مقامات 
موضوع ماده )4( و همطرازان مديران موضوع 
ماده )3( در اين طرح مغفول مانده اس��ت كه 
بايد به متن طرح افزوده ش��ود و نكته دوم كه 
ممكن است مورد مناقش��ه قرار گيرد، تعيين 

س��قف حق��وق و فوق العاده ها در م��واد )2( و 
)3( اين طرح اس��ت. همان گونه كه مش��اهده 
مي ش��ود مقامات عالي رتبه نظام براساس اين 
طرح تا س��قف دوبرابر حداكث��ر موضوع ماده 
)76( قان��ون مديري��ت خدم��ات كش��وري از 
حقوق و فوق العاده ها برخوردار خواهند ش��د، 
حال آنكه مشمولين ماده )3( طرح كه مديران 
عالي و مدي��ران مياني دس��تگاه هاي موضوع 
ماده )1( طرح هستند معادل 1.5برابر مقامات 
عالي رتب��ه، از حق��وق و فوق الع��اده برخوردار 

خواهند شد. 
اگرچه نظام جمهوري اس��المي ايران مبتني 
بر قانون اساس��ي طبيعتا اقتضائات خاص خود 
را دارد، اما مطالعات تطبيقي نشان مي دهد كه 
براي مثال در كش��ورهاي سنگاپور، كره جنوبي، 
كانادا، انگلستان و اياالت متحده امريكا باالترين 
حقوق در دستگاه هاي اجرايي متعلق به مقامات 
عالي رتبه است و حقوق مديران عالي و مديران 
مياني تابعي از اين حقوق است. حال آنكه طرح 
حاضر به ش��يوه معكوس عمل ك��رده و حقوق 

مقام��ات عالي رتب��ه را تابعي از حق��وق مديران 
عال��ي و مديران ميان��ي دس��تگاه هاي اجرايي 
قرار داده اس��ت كه به نظر مي رس��د تعديل در 
اين زمينه مي تواند ب��ه تقويت نقاط قوت طرح 

پيشنهادي كمك كند. 
3- تعيي��ن و تعريف كلي��ه عناصر حقوق و 
مزاي��ا: ازجمله حقوق، حقوق مبنا، حقوق ثابت، 
حق مديريت، حق تخصص، اضافه كار، پاداش، 
تس��هيالت، كمك هاي رفاه��ي، فوق العاده هاي 
مس��تمر، فوق العاده هاي غيرمس��تمر و با هدف 
جلوگي��ري از ابهام��ات موج��ود در قواني��ن و 
تفسيرهاي اجرايي غلط و مغاير با نظر قانونگذار 
و لغ��و و ممنوعيت هرگون��ه پرداختي خارج از 

تعاريف فوق. 
4- راه ان��دازي س��امانه ثبت حق��وق و مزايا 
با ه��دف اعمال ش��فافيت: در اين م��اده كليه 
دس��تگاه هاي اجراي��ي مل��زم به ارائه فهرس��ت 
اس��امي و اطالع��ات حقوق و مزاي��اي مقامات، 
مديران عالي، مديران مياني به ش��وراي حقوق 
و دس��تمزد و نهادهاي نظارتي كش��ور شده اند 
و مقرر اس��ت امكان دسترس��ي ايراني نهادهاي 
نظارتي و عموم مردم فراهم ش��ود. گفتني است 
اي��ن ماده از طرح با اعم��ال اصالحاتي در ماده 
)29( قانون برنامه شش��م توسعه نيز به تصويب 

رسيده است. 
5- تعيين ضمانت اجراهاي مناسب و كارآمد: 
س��از و كارهاي الزم در مواد مذكور پيش بيني 
ش��ده اس��ت. به گونه يي كه در صورت تخلف از 
س��وي هر يك از مقامات مسوول، مجازات هاي 

موثري اعمال خواهد شد. 
6- پيش بين��ي س��ازوكارهاي نظارتي موثر: 
تحق��ق ضمان��ت اجراهاي مقرر ب��راي تخلفات 
صورت گرفته مستلزم استقرار ساز و كار نظارتي 
مستمري است كه قادر باشد عملكرد دستگاه ها 
را درخصوص نظام پرداخ��ت مورد نظارت قرار 
داده و با تخلف��ات احتمالي برخورد كند كه در 
مواد )9( و )10( طرح پيش��نهادي مورد توجه 

قرار گرفته است. 
اين گزارش در پايان مي افزايد: اجراي سريع 
و دقيق »قانون رس��يدگي ب��ه دارايي مقامات، 
مسووالن و كارگزاران جمهوري اسالمي ايران« 
مصوب 1394 ني��ز مي تواند زمينه الزم را براي 
قاعده گذاري دقيق درباره سقف حقوق و مزاياي 

اين مقامات و مديران فراهم كند.

يك اس��تاد دانش��گاه گفت: وقتي درآمدهاي 
دول��ت كاهش مي يابد، به طور طبيعي بس��ياري 
از اقش��ار با افت درآمد روبه رو مي شوند و قدرت 
ماليات ده��ي آنها نيز كاهش مي ياب��د، اين گونه 
نيس��ت كه دول��ت كاهش درآم��د در يك محل 
را از محل��ي ديگر جبران كن��د. تيمور رحماني 
)اقتصاددان و استاد دانشگاه( در گفت وگو با ايلنا 
در م��ورد راهكارهاي كاهش تاثيرات تحريم هاي 
اقتصادي گفت: اساسا نمي توان تصور كرد كه اين 
تحريم ها ب��دون تاثيرات منفي خواهد بود اما در 
اين شرايط دولت مي تواند با انضباط مالي و تقويت 
كاركرد سيستم بانكي به نوعي تبعات اجتماعي و 
اقتصادي تحريم ها را كاهش دهد. وي اضافه كرد: 

در صورت حاد شدن شرايط اقتصادي، دولت بايد 
به دنبال پوشش نيازهاي اقشار ضعيف و متوسط 
جامعه باش��د و بايد بپذيرد كه اين تاثيرات كم و 
بيش وجود خواهند داش��ت و باي��د به دنبال به 
حداقل رساندن تاثيرات باشد. اين استاد دانشگاه 
جبران كاهش درآمدها از طريق ماليات ستاني را 
اش��تباه دانس��ت و افزود: وقتي درآمدهاي دولت 
كاهش مي يابد، به طور طبيعي بسياري از اقشار با 
افت درآمد روبه رو مي شوند و قدرت ماليات دهي 
آنها نيز كاهش مي يابد، اين گونه نيست كه دولت 
كاه��ش درآم��د در يك مح��ل را از محلي ديگر 
جبران كن��د. وي ادامه داد: زمان��ي كه دولت از 
نظر مالي تحت فش��ار اس��ت و از سويي به دليل 

نقدينگي باال امكان انتشار اسكناس وجود ندارد، 
بهترين راهكار انضباط در هزينه هاست. رحماني 
تصريح ك��رد: در اين ش��رايط كنوني دولت بايد 
به دنبال صرفه جويي در هزينه ها باش��د به ويژه 
در بح��ث پرداخت يارانه ه��اي بي هدف به مقدار 
قابل توجهي ام��كان صرفه جويي وجود دارد كه 
مي تواند كاهش درآمدهاي دولت را جبران كند. 
وي متذكر شد: اگر يارانه ها هدفمند شوند اقشار 
ضعيف نيز آس��يب پذير نخواهند بود؛ براي نمونه 
پرداخت ماهانه 40هزار تومان هزينه مصرف برق 
ب��راي يك خانوار در مركز ش��هر تهران يا ميزان 
پرداخ��ت مراكز تجاري هي��چ همخواني با بحث 

يارانه ها ندارد. 

استاد دانشگاه تهران: 

جبران كاهش درآمدها از طريق ماليات ستاني امكان پذير نيست
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 تغيير ساعت كار شعب
بانك پاسارگاد در خوزستان 

ب��راي جلوگيري از قطعي احتمال��ي برق به دليل 
گرم��اي ش��ديد در فص��ل تابس��تان و رعاي��ت حال 
شهروندان، ساعت كار كليه واحدهاي بانك  پاسارگاد 
در اس��تان خوزس��تان تغيير يافت. بر اساس مصوبه 
هيات محترم وزيران و تصميم اس��تاندار خوزس��تان، 
مبني بر كاهش س��اعت كار دس��تگاه هاي اجرايي در 
استان مذكور، براي جلوگيري از قطعي احتمالي برق 
به دليل گرماي شديد در فصل تابستان و رعايت حال 
ش��هروندان و تصميم مشترك كميسيون هماهنگي 
بانك هاي دولتي، نماينده بانك هاي خصوصي و ناظر 
پولي اس��تان خوزس��تان، زم��ان كار واحدهاي بانك  
خوزستان كاهش يافت. كليه شعبه هاي بانك در استان 
خوزس��تان از تاريخ 21خرداد 1397 تا 15ش��هريور 
1397، شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:30 الي 13:00 
آماده خدمت رس��اني به هموطنان شريفمان هستند. 
هم ميهنان گرام��ي مي توانند براي كس��ب اطالعات 
بيش��تر با مركز اطالع رساني و مشاوره بانك  پاسارگاد 

به شماره 82890 تماس حاصل فرمايند.  

 همراه پالس ملت
براي كارت هاي شتابي

براي ارائه خدمات بانك��ي از طريق تلفن همراه به 
دارندگان كارت هاي بانكي عضو شتاب، سامانه »همراه 
پالس ملت« در دس��ترس مشتريان قرار گرفته است.  
استفاده از سامانه همراه پالس ملت منحصر به دارندگان 
حساب متمركز نزد بانك ملت نبوده و تمام مشتريان 
داراي كارت ش��تابي مي توانند از طريق تلفن همراه از 
خدمات اين سامانه بهره مند ش��وند.  براي استفاده از 
خدمات همراه پالس كافي است كه مشتريان، آخرين 
نسخه نرم افزار همراه بانك را از وب سايت بانك دريافت 
و نصب كنند. همچنين مش��ترياني ك��ه قبال نرم افزار 
همراه بانك نسخه جديد را نصب كرده اند، مي توانند از 

طريق گزينه تنظيمات، آن را به روزرساني كنند. 
• انتق��ال وجه كارت ب��ه كارت - اين خدمت در 
ح��ال حاضر تنها از مبدا كارت هاي ملت امكان پذير 
بوده و در نسخ آتي توسط ساير كارت هاي شتابي نيز 

فراهم خواهد شد.
 خريد شارژ برخط

 پرداخت قبض
 پرداخت قسط

 جست وجوي شعب و خودپرداز
 بايگاني تراكنش ها

 مديري��ت پروفايل مش��تري از طريق منوي 
تنظيمات

 كي��ف پ��ول الكترونيك��ي مل��ت - محصول و 
راهنماي كاربري سامانه متعاقبا اطالع رساني خواهد 
شد. الزم به ذكر است كه صرفا در نخستين مراجعه 
مش��تري به س��امانه همراه پالس مل��ت، عمليات 
فعال سازي سرويس ازطريق درج شماره تلفن همراه 
توسط مشتري و ارس��ال كد فعال سازي پيامكي به 
ايش��ان انجام مي شود.  خاطرنشان مي نمايد تكميل 
فرآين��د تراكنش هاي مالي در س��امانه همراه پالس 
ملت از طريق درج اطالعات كارت ش��تابي ش��امل: 
ش��ماره كارت، cvv2، رمز دوم كارت و تاريخ انقضا 

صورت مي گيرد. 

USSD  تعيين تكليف كدهاي
ريي��س كميس��يون ارتباط��ات مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت: مس��ووالن بانك مركزي هفته آينده 
براي تعيين تكليف كدهاي USSD و صحبت درباره 
محدوديت هاي اعمال ش��ده توسط برخي بانك ها در 
مجلس حضور پيدا مي كنند.  رمضانعلي س��بحاني فر 
درب��اره تصميم��ات جديد ب��راي USSD ها توس��ط 
بانك ها و اعم��ال محدوديت هايي گفت: برخي بانك ها 
به دلي��ل نظام كارم��زدي نادرس��ت در پرداخت هاي 
خرد و ضررده��ي پرداخت هاي كمتر از دو هزار تومان 
نسبت به اعمال محدوديت هايي ازجمله حداقل ميزان 
تراكن��ش موبايلي دو هزار تومان��ي و انجام يك  بار هر 
تراكنش با يك كارت بانكي در بستر كدهاي دستوري 
اق��دام كرده اند كه تا به امروز چندين بار اطالع رس��اني 
ش��ده اما اعتقاد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و 
كميس��يون ارتباطات مجلس ش��وراي اس��المي ادامه 
فعاليت USSD ها و برداشته شدن هر گونه محدوديتي 
از اين بس��تر اس��ت.  او با بيان اينكه كدهاي دستوري 
در سيس��تم بانك��ي و پرداخت اهميت باالي��ي دارند، 
خاطرنشان كرد: معتقدم با وجود هزينه هاي پردازشي 
 USSD سنگين پرداخت هاي خرد براي بانك ها، بستر
براي بانك ها در بلندمدت س��ودآور است و مي تواند در 
گس��ترش بحث پرداخت الكترونيكي و ارائه س��رويس 
آس��ان و س��ريع مفيد واقع ش��ود. بخش��ي از اقتصاد 
اپراتورهاي تلفن همراه ازجمله همراه اول، ايرانس��ل و 
رايتل بر بس��تر كدهاي USSD است و حذف يا ايجاد 
محدوديت هاي��ي مي توان��د درآمدهاي فع��االن حوزه 
ارتباطات و فناوري اطالعات را كاهش دهد؛ فعاليت هاي 
جديد بانك ها براي كاهش هزينه ها در زمينه پرداخت 
خرد و جهت گيري به سوي سرويس هاي نوين بر پايه 
اينترن��ت به جاي USSD اس��ت و در صورتي كه قرار 
باشد بانك مركزي در اين بستر محدوديت هايي را اعالم 
كند بايد يك جايگزين با ضريب نفوذ و سرعت باال آماده 
و راه اندازي كند تا افرادي كه از موبايل هاي غيرهوشمند 
در نقاط روستايي استفاده مي كنند، مشكلي پيدا نكنند. 

 افزايش 42 درصدي
شعب بانك ها در 15 سال

مركز آمار اعالم كرد: تعداد واحدها و ش��عبات 
بانك ها نسبت به 15سال پيش ٤2 درصد افزايش 
يافته اس��ت.  براساس آخرين س��النامه مركز آمار 
اي��ران به  ازاي هر 3٤13 نف��ر جمعيت يك بانك 
در س��ال 1395 وجود داش��ته كه اين شاخص در 
س��ال 1380 به  ازاي هر 39٦3 نفر جمعيت يك 
بان��ك بوده و به طور كلي تعداد بانك)ش��عبه( در 
س��ال 1395 نس��بت به 1380 ٤2درصد افزايش 

يافته است. 

اخبار

93 هزار ميليارد تومان تسهيالت در اسفند ماه 96 پرداخت شد

استان تهران 88 درصد تسهيالت را جذب كرد
رشد تسهيالت بانك ها به ميزان 1.7 واحد درصد كمتر از رشد سپرده ها

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
مانده كل س��پرده ها در پايان اس��فند ماه 9٦ به 
1٦٤٦هزارميلي��ارد تومان و مانده كل تس��هيالت 
بانك ه��ا نيز بالغ بر 1258هزارميلي��ارد تومان بوده 
كه نشان مي دهد، غول نقدينگي و پول رشد زيادي 
داشته و بيش از 1٦00هزارميليارد تومان نقدينگي 
و س��پرده در بانك ها موجود اس��ت كه از اين مقدار 
به ميزان 1258هزارميليارد تومان تسهيالت بانكي 
پرداخ��ت ش��ده و بدهي مردم و فع��االن اقتصادي 
ب��ه بانك ه��ا ب��ه رق��م ب��زرگ 1258هزارميليارد 
تومان��ي در پايان اس��فند رس��يده و تا پايان س��ال 
9٦ ن��ه تنه��ا نقدينگي و س��پرده هاي بانكي از مرز 
1٦00هزارميليارد تومان عبور كرده بلكه بدهي مردم 
به بانك ها نيز به 1258هزارميليارد تومان رسيده كه 
البته اين ارقام بزرگ در صورت بهبود فضاي كسب 
وكار مي تواند در جهت رشد سرمايه گذاري، توليد و 

اشتغال به كار گرفته شود.
به گزارش»تعادل« وضعيت كل مانده سپرده ها و 
تس��هيالت ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري 
ب��ه تفكيك اس��تان در پايان اس��فند ماه 9٦ نش��ان 
مي دهد كه مانده كل س��پرده ها در پايان اس��فند ماه 
9٦ معادل 1٦٤٦هزارميليارد تومان بوده كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 373هزارميليارد تومان معادل 
29.3درصد افزايش داشته است.  همچنين بيشترين 
مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با 920هزارميليارد 
تومان بوده كه معادل 5٦درصد كل سپرده هاي كشور 
است. كمترين رقم نيز مربوط به كهگيلويه  و بويراحمد 
معادل ٤٤80ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر 
تهران بيش از تمام اس��تان هاي كش��ور سپرده جذب 
ك��رده و اكثر ش��ركت ها و فعاالن اقتص��ادي ترجيح 
داده اند به داليل مختلف پول خود را در حس��اب هاي 
بانكي در اس��تان تهران سپرده گذاري كنند همچنين 
باب��ت فعاليت ه��اي خ��ود از بانك هاي ته��ران وام و 
تس��هيالت بگيرند. مانده كل تس��هيالت بانك ها نيز 
1258هزارميلي��ارد توم��ان بوده كه نس��بت به مدت 
مشابه 95 معادل 272هزارميليارد تومان يا ٦.27درصد 
رش��د كرده اس��ت. يعني رشد تس��هيالت بانك ها به 
ميزان 7.1واحد درصد كمتر از رش��د س��پرده ها بوده 
و اي��ن موضوع نش��ان مي دهد كه تماي��ل بانك ها به 
پرداخت تسهيالت كمتر از رشد سپرده ها بوده است.  
بيش��ترين مبلغ تسهيالت نيز مربوط به استان تهران 
با مان��ده 81٤هزارميليارد توم��ان يعني معادل 7.٦٤ 
درصد تسهيالت دريافتي كشور و كمترين مربوط به 
كهگيلويه  و بويراحمد معادل ٤2٤0ميليارد تومان بوده 
است. به عبارت ديگر استان تهران تقريبا به اندازه 8.8 
واحد درصد بيش از س��هم خود در جذب سپرده ها از 

پرداخت تسهيالت سهم داشته است. 
همچنين نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر 
س��پرده قانوني معادل 85.٤ درصد بوده كه نسبت به 
اسفند 95 با رقم 8٦.7 درصد به ميزان 1.3واحد درصد 
كاهش نشان مي دهد يعني تمايل بانك ها به پرداخت 
تسهيالت در مقايسه با رشد و ظرفيت سپرده ها كاهش 
يافته اس��ت.   اين نس��بت در تهران در اسفند 9٦ به 
98درصد رسيده كه از ميانگين كشوري باالتر است و 
نسبت به رقم 89 درصد در بهمن 9٦ به ميزان 9واحد 
درصد بيشتر شده است. تغيير شديد اين شاخص در 
اسفند ماه و كاهش سهم تهران از سپرده ها در مقايسه 
با س��هم تهران از تس��هيالت كش��ور مي تواند 3دليل 
عمده داشته باشد.  دليل اول رشد مانده تسهيالت در 

اس��تان تهران است كه از رقم 721هزارميليارد تومان 
به 81٤هزارميليارد تومان در اس��فند 9٦ رسيده و در 
ي��ك ماه به ميزان 93هزارميلي��ارد تومان در يك ماه 
زياد شده كه نش��ان مي دهد از رقم 105هزارميليارد 
توماني رشد مانده تسهيالت در اسفند و در كل كشور 
به ميزان 93هزارميليارد تومان آن را تهران به تنهايي 
جذب كرده است. در نتيجه سهم تهران از ٦2.٦ درصد 
تسهيالت در بهمن به ٦٤.7 درصد در اسفند افزايش 
داشته و رشد تسهيالت دهي در اسفند ماه در تهران به 
هر دليلي بس��يار باال بوده كه البته بايد از گزارش هاي 
ديگر و جزييات عقود بانكي دليل اين تمركز و رش��د 

تسهيالت در تهران را جست وجو كرد.
دليل دوم آن است كه به دليل سياست هاي فروش 
اوراق سپرده ريالي با نرخ 20درصد به دليل التهاب بازار 
ارز و خروج بخشي از سپرده ها از بانك هاي تهران براي 
خريد و فروش ارز و... جذب سپرده در بانك هاي تهران 
در مقايسه با رش��د نقدينگي كشور كمتر بوده است. 
آمار نشان مي دهد كه از معادل 11٤هزارميليارد تومان 
رش��د سپرده هاي كشور در اس��فند، سهم تهران تنها 
25هزارميليارد تومان بوده و مانده س��پرده هاي تهران 

تنها 25هزارميليارد تومان بيشتر شده در نتيجه سهم 
تهران از مانده س��پرده ها نيز از 58 درصد در بهمن به 

5٦ درصد در اسفند كاهش داشته است.
اين افزايش س��هم از تس��هيالت و كاهش سهم از 
سپرده ها باعث شده كه نسبت تسهيالت به سپرده ها 
در استان تهران بعد از كسر سپرده هاي قانوني به  شدت 
رش��د كرده و به 98درصد برس��د كه نشان مي دهد، 
سيستم بانكي در اسفند ماه به هر دليلي ترجيح داده 
كه نسبت تسهيالت و سپرده ها در شبكه بانكي تهران 
تغيير قابل توجهي داشته باشد و از 89درصد در بهمن 

به 98درصد در اسفند برسد.
از كل سپرده هاي كشور به 5٦ درصد كاهش داشته 
درحالي كه سهم تهران از تسهيالت به رقم قابل توجه 

٦٤.7 درصد افزايش داشته است. 
اگ��ر به اعداد بهمن ماه و اس��فند 9٦ توجه كنيم، 
سپرده هاي استان تهران از رقم 721هزارميليارد تومان 
به 81٤ هزار ميليارد تومان در اس��فند ماه رس��يده و 
س��هم آن از كل سپرده هاي كشور نيز از 58 درصد به 
5٦ درصد كاهش داشته است. بر اين اساس مشخص 
اس��ت كه با وجود رشد س��پرده ها و نقدينگي كشور 

در اس��فند ماه، سهم اس��تان تهران كمتر و رقم رشد 
سپرده هاي تهران كمتر از رشد سپرده هاي كشور بوده 
بنابراين مي توان برآورد كرد كه بخشي از نقدينگي يا 
سپرده ها به جاي جذب بانك ها به بازار اوراق سپرده يا 

خريد و فروش ارز و... هدايت شده است. 
اما در س��وي ديگر بازار پول، تس��هيالت در استان 
تهران نيز از رقم 895 هزارميليارد تومان در بهمن ماه 
9٦ به 920هزارميليارد تومان رسيده و با وجود افزايش 
25هزارميليارد توماني اين رقم، سهم استان تهران از 
٦2.٦ در بهمن ماه به ٦٤.7 درصد در اسفند ماه رسيده 
اس��ت. اگرچه رقم دريافت تس��هيالت در اسفند ماه 
اندكي افزايش داشته اما سهم تهران را حدود 2درصد 

بيشتر كرده است. 
 نسبت تس��هيالت دهي به سپرده ها در كهگيلويه  
و بويراحمد 9.10٦درصد بوده اس��ت. به عبارت ديگر 
در برخي استان هاي كمتر برخوردار يا در استان هايي 
كه ض��رورت حمايت هاي اجتماعي و بانكي الزم بوده 
نسبت تسهيالت به سپرده و سپرده بعد از كسر سپرده 
قانوني باالتر از 100درصد سپرده يا 100درصد سپرده 

بعد از كسر سپرده قانوني بوده است. 

  سهم تسهيالت از سپرده ها
س��هم تسهيالت از س��پرده ها نيز نش��ان مي دهد 
ك��ه از رق��م 1٦٤٦هزارميلي��ارد تومان��ي س��پرده ها 
 معادل 75.٤درصد بوده اس��ت. به عبارت ديگر معادل

2٤.٦ از سپرده ها را سپرده قانوني و ذخيره احتياطي يا 
سقف اعتباري براي تامين نقدينگي مورد نياز بانك ها 
تشكيل داده و بانك ها معادل 172هزارميليارد تومان يا 
10.٤5درصد س��پرده ها را به عنوان سپرده قانوني در 
نظر گرفته اند و سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني به 
رقم 1٤7٤هزارميليارد تومان رس��يده است. همچنين 
مبلغ 21٦هزارميليارد توم��ان معادل 13.12درصد به 
عنوان ذخيره احتياطي نقدينگي يا سياس��ت س��قف 
اعتباري در نظر گرفته ش��ده اس��ت. ب��ه عبارت ديگر 
مع��ادل 388هزارميلي��ارد تومان از كل س��پرده ها را 
به عن��وان جمع س��پرده قانوني و ذخي��ره احتياطي 
حاصل از سياس��ت س��قف اعتباري و نقدينگي مورد 
نياز بانك ها براي پاس��خ به نياز مشتريان تشكيل داده 
ت��ا در صورت مراجعه س��پرده گذاران ق��ادر به تامين 
نيازهاي مراجعه كنندگان و مش��تريان بانك ها باشند. 
وضعيت استان ها نيز نش��ان مي دهد كه بعد از استان 
تهران كه حدود ٦0 درصد منابع بانكي را جذب كرده 
اس��تان هاي اصفهان، خراسان رضوي، مازندران، فارس، 
خوزس��تان، آذربايجان ش��رقي، البرز، گيالن، كرمان، 
آذربايجان  غربي و كرمانشاه در رتبه هاي بعدي از دوم تا 
دوازدهم جذب منابع شامل سپرده و تسهيالت بوده اند. 
همچنين استان هاي سيستان وبلوچستان، كردستان، 
س��منان، اردبيل، زنجان، خراس��ان جنوبي و ش��مالي، 
كهگيلويه وبويراحمد، اي��الم، چهارمحال وبختياري در 
رتبه ه��اي 21ت��ا 31 از نظر جذب مناب��ع بانكي قرار 
داش��ته اند.  از سوي ديگر استان هاي كمتر برخوردار از 
منابع سپرده بانكي كه رقم مانده تسهيالت آنها از رقم 
س��پرده بعد از كسر س��پرده قانوني بيشتر بوده شامل 
اس��تان هاي گلستان، لرس��تان، چهارمحال وبختياري، 
ايالم، كهگيلويه وبويراحمد و خراسان شمالي بوده است. 
در اس��تان كم  برخ��وردار كهگيلويه وبويراحمد نيز 
مانده تسهيالت حتي از رقم مانده سپرده ها بيشتر بوده 
و اين موضوع نشان مي دهد كه منابع مالي و سپرده در 
اين استان بس��يار كم بوده و سيستم بانكي تسهيالت 
بيشتري براي كاهش فقر و محروميت و كمك به توليد 
و بخش هاي اقتصادي به اين استان پرداخت كرده است. 

 13 استان 9 برابر بقيه سپرده جذب كرده اند
بعد از تهران استان هاي اصفهان، خراسان رضوي، 
فارس، خوزستان، گيالن، آذربايجان شرقي، مازندران، 
الب��رز، كرم��ان، آذربايجان غربي، قم و ي��زد روي هم 
بيش از 90درصد س��پرده ها را جذب كرده اند و بقيه 
استان هاي كش��ور يعني 18 اس��تان تنها 10درصد 

سپرده هاي بانكي را جذب كرده اند. 

  تسهيالت 13 استان 7 برابر بقيه استان ها
اس��تان ش��امل  ني��ز 13  بخ��ش تس��هيالت  در 
تهران، اصفه��ان، خراس��ان رضوي، ف��ارس، مازندران، 
گي��الن،  كرم��ان،  خوزس��تان،  آذربايجان ش��رقي، 
آذربايجان غربي، البرز، يزد، كرمانشاه و گلستان با سهم 
بيش از يك   درصد بازار تس��هيالت مع��ادل 87 درصد 
تس��هيالت را جذب كرده اند و بقيه اس��تان ها يعني 17 
استان ديگر روي هم تنها بيش از 12درصد تسهيالت را 
جذب كرده اند. به عبارت ديگر تقريبا نيمي از استان ها به 
اندازه 7برابر نيم ديگر استان ها تسهيالت جذب كرده اند.

 بهمن 96  شاخص 
كل كشور

اسفند 96 
كل كشور

 افزايش در يك ماه
اسفند 96 در كل كشور

 بهمن 96
در تهران

 اسفند 96 
در تهران 

 تغيير در اسفند
در تهران 

15321٦٤٦11٤89592025مانده سپرده 

2.5- درصد55.9 درصد58.٤ درصد-100100سهم از كل كشور

1153125810572181٤93مانده تسهيالت 

2.2 درصد٦2.5٦٤.7-100100سهم از كل كشور

اختالف سهم از سپرده و 
٤.7 درصد٤.18.8---تسهيالت 

نسبت تسهيالت به سپرده ها 
83.985.٤1.589.2988.8بعد از كسر سپرده قانوني 

)هزار ميليارد تومان(

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري  
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد درحالي 
رك��ورد 2ميليون و 500 هزار توم��ان را زد كه هنوز 
مش��خص نيس��ت بانك مركزي قصد ورود به بازار را 

دارد يا خير. 
قيم��ت س��كه در راس��تاي س��ير صع��ودي كه 
مدت هاست در پيش گرفته ديروز 21خرداد ماه ركورد 
2ميليون و 500 هزار تومان را هم زد تا بار ديگر بازار 
طال و سكه شاهد نرخ هاي جديد و البته نجومي باشد. 
ب��ه گزارش »تعادل« قيمت هر قطعه س��كه تمام 
بهار آزادي طرح جديد)امامي( روز دوش��نبه بيس��ت 
و يكم خ��رداد ماه در بازار تهران ب��ا 101هزار تومان 
افزايش نسبت به روز يك شنبه 2 ميليون و ٤81هزار 
تومان تعيين شد.  همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم با 13٦هزار تومان رشد نسبت به روز 
يك شنبه 2ميليون و 370هزار تومان داد و ستد شد. 
 از س��ويي ديگر ديروز در ب��ازار آزاد هر قطعه نيم 
س��كه به��ار آزادي با ٦7 هزار توم��ان افزايش قيمت 
نسبت به روز يك شنبه يك ميليون و 230هزار تومان 
و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 28هزار تومان رش��د 
نسبت به روز يك شنبه ٦95 هزار تومان معامله شد. 

براس��اس اين گ��زارش هر قطعه س��كه گرمي با 
19ه��زار تومان افزايش ٤00هزار تومان معامله ش��د 
و هر گرم طالي 18عي��ار نيز با 1270تومان افزايش 

203هزار و ٦20 تومان قيمت خورد. 
با اين حال براساس اعالم بانك مركزي، قيمت هر 
دالر امريكا با 2ريال افزايش نس��بت به روز يك شنبه 
٤ه��زار و 223تومان تعيين ش��د. اف��زون بر اين هر 
يورو نيز ب��ا 1٦ريال افزايش به ٤ه��زار و 979تومان 
و ه��ر پوند ني��ز با 7تومان رش��د به 5 ه��زار و ٦٦2 
تومان قيمت گذاري شد.  فعاالن بازار طال نمي توانند 
پيش بيني دقيقي از آينده اين بازار داشته باشند ولي 

همگي اذعان دارند كه قيمت هاي اين روزهاي س��كه 
واقعي نيست و حباب ٤00هزار توماني دارد. 

اين نخس��تين بار نيست كه بازار طال حبابي شده 
است، سال قبل و زماني كه قيمت سكه رشد چشمگير 
داش��ت و به يك ميليون و 500 هزار تومان رس��يد، 
مس��ووالن بانكي و بازاري ها از حباب 300-٤00هزار 
توماني قيمت س��كه سخن مي گفتند و بعد از آن شد 
كه بانك مركزي دس��تور آغاز حراج س��كه در بانك 
كارگشايي را داد.  حراج سكه در بانك كارگشايي چند 
ماه ادامه داش��ت و بانك مركزي براي مديريت بيشتر 
بازار تصميم گرفت بار ديگر طرح پيش فروش سكه را 
براي مردم اجرا كند و با اين حس��اب پيش فروش نيز 

چند ماه اجرا شد. 
ولي با اين حال هنوز بازار سكه به آرامش نرسيده 
است كه مهم ترين علت اين ناآرامي ها كوچ سرمايه هاي 
سرگردان به بازار سكه است؛ با نجومي شدن قيمت ها 
در بازارهاي مس��كن و خودروهاي لوكس بسياري از 
دارندگان سرمايه ترجيح داده اند كه سرمايه هاي خود 
را در طال به كار گيرند تا سود بيشتري عايدشان شود. 
قيمت انواع س��كه ديروز دوشنبه در بازار تهران با 
ادامه رشد قيمت ها مواجه شد به طوري كه نرخ سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد با 101هزار تومان افزايش 

به 2ميليون و ٤82هزار تومان رسيد. 
يكي از فعاالن بازار س��كه براس��اس ن��رخ دالر در 
حاشيه بازار و نرخ اونس جهاني معتقد است كه سكه 
طرح جدي��د ٤90هزار تومان، ط��رح قديم 3٦0هزار 
تومان و نيم سكه 210هزار تومان حباب قيمتي دارد. 
بهاي ه��ر اونس طال 1295دالر اس��ت كه با اين 
حساب، ارزش واقعي قيمت سكه و مابه التفاوت آن با 
قيمت بازار با حباب نزديك به 500 هزار تومان براي 
سكه طرح جديد همراه اس��ت. جالب آن است كه با 
وجود پيش فروش سكه و تحويل 799هزار قطعه آن 

در ارديبهش��ت ماه همچنين تحويل ٦٦٦ هزار قطعه 
سكه در ماه خرداد، اين ميزان حباب در قيمت سكه 

ايجاد شده كه بسيار عجيب و كم سابقه است. 
به نظر مي رسد يكي از داليل اين حباب ورود حجم 
قابل مالحظه يي از نقدينگي موجود در كشور به اين 
بازار ناشي از كم شدن امكان معامله در ساير بازارهاي 
دارايي ازجمله بازارهاي مس��كن و ارز همچنين عدم 

جذابيت بازار سرمايه در شرايط فعلي است.

 چشم انداز صعودي قراردادهاي آتي سكه طال
اين درحالي اس��ت كه معامالت قراردادهاي آتي 
س��كه طال در ب��ورس كاال با يك رون��دي صعودي 
مواجه ش��ده به طوري كه نرخ تس��ويه قرارداد آتي 
س��كه طال در دي ماه س��ال جاري از مرز 2ميليون 
و 715ه��زار تومان نيز عبور كرده اس��ت. تازه ترين 
اطالعات و آمار قرارداد آتي سكه طال در بورس كاال 
براي دوره 9ماهه آينده س��ال جاري نشان مي دهد 
كه با محرك افزايش قيمت سكه نقدي در هفته هاي 
اخير، نرخ قراردادهاي آتي سكه طال در تاالر نقره يي 
نيز براي تحويل در ماه هاي »تير، ش��هريور، آبان و 
دي ماه 97« نيز صعودي شد. براساس اين گزارش، 
قيمت تس��ويه قرارداد آتي س��كه ط��ال تحويل تير 
ماه س��ال جاري با يك ه��زار و 150 موقعيت باز به 
2ميلي��ون و 501 هزار تومان براي هر قطعه س��كه 
بهار آزادي رس��يده و زمان تس��ويه ني��ز روز 2٦تير 
ماه مش��خص شده است.  گفتني است قرارداد آتي، 
توافق نامه يي مبني بر خريد و فروش يك دارايي در 
زمان معين در آينده و با قيمت مش��خص است. به 
عبارت ديگ��ر در بازار آتي، خري��د و فروش دارايي 
پاي��ه قرارداد براس��اس توافقنامه يي كه ب��ه قرارداد 
استاندارد تبديل شده است، صورت مي گيرد كه در 
آن به دارايي با مشخصات خاصي اشاره مي شود.  در 

بازارهاي آتي الزامي نيست كه كاال يا دارايي به طور 
فيزيكي رد و بدل ش��ود و برخالف بازارهاي نقدي، 
انتقال مالكيت فوري دارايي مطرح نمي شود بنابراين 
در اين بازارها بدون در نظر گرفتن اينكه فرد مالك 
دارايي باشد يا نباشد، قراردادها قابل خريد و فروش 
هستند. برخالف بازارهاي نقد كه پشتوانه آن تحويل 
دارايي است، بازارهاي معامالت آتي مبتني بر تسويه 
نقدي اس��ت و يك��ي از اهداف آن خري��د و فروش 

دارايي در آينده است. 

 وجه تضمين اوليه در قرارداد آتي سكه طال
همچني��ن براي اطمين��ان از انجام تعهدات هر 
يك از طرفين معامل��ه درصدي از ارزش قرارداد را 
به عنوان »وجه تضمين اوليه« نزد كارگزار سپرده 
مي كنند كه متناس��ب با تغيير ارزش قراردادهاي 
آتي، حس��اب هر يك از طرفين تعديل مي ش��ود. 
مبلغ وجه تضمين اوليه متغي��ر و از طريق بورس 
كاال تعيي��ن و اعالم مي ش��ود. بنابراي��ن با كاهش 
قيمت ها از حساب سپرده خريدار كسر و به حساب 
سپرده فروشنده افزوده مي شود و بالعكس. عمليات 

به روزرساني حس��اب ها در پايان هر روز معامالتي 
توس��ط اتاق پاياپاي انجام مي ش��ود.  همواره بايد 
در حساب سپرده سرمايه گذار مبلغي تحت عنوان 
»حداقل وجه تضمين« كه معموال ٦0درصد وجه 
تضمين اوليه است، موجود باشد.  چنانچه سپرده 
س��رمايه گذار از حداقل وجه تضمين كمتر ش��ود، 
اصطالحا Call Margin شده و سرمايه گذار ملزم 
به واريز وجه تا س��طح وجه تضمين اوليه يا بستن 
موقعيت خواهد بود.  از س��وي ديگر مبلغ واريزي 
»سپرده جبراني« ناميده مي ش��ود. در صورتي كه 
س��پرده جبراني واريز نش��ود، كارگ��زاري اقدام به 
بستن موقعيت س��رمايه گذار و جبران ضرر و زيان 
خود ك��رده و مابقي وجوه را به حس��اب وي واريز 
مي كند و در صورتي كه امكان بس��تن موقعيت در 
س��اعات عادي معامالت نباشد، معامالت وارد بازار 
جبراني مي ش��ود. در اين رابطه يك كارش��ناس با 
بيان اينكه بانك مركزي با گران كردن سكه، طالي 
خود را باالي 72دالر در هر اونس گران تر از قيمت 
جهاني مي فروش��د، عنوان كرد: چنين اتفاقاتي در 

بازار بين الملل ارز و طال نمي افتد. 

با وجود توزيع بيش از 1.4 ميليون سكه در ارديبهشت و خرداد رخ داد

حباب 400 هزار توماني سكه به خاطر ركود بازار دارايي 
جدول نرخ ارز و سكه در بازار )قيمت ها به تومان(

دوشنبهيك شنبهشنبهنوع سكه و ارز 

225100023810002٤82000سكه امامی

217٤000223٤0002370000سكه بهار آزادی

111950011٦30001230000نيم سكه

٦37000٦٦7000٦95000ربع سكه

37٦000381000٤00000سكه گرمی

198900202350203٦20طالی 1۸ عيار

٤221٤221٤223دالر

٤9٦3٤9٦3٤979يورو

5٦555٦555٦٦2پوند
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5 بورس و فرابورس
 توضيح »فوالژ« درباره تعديل مثبت سود: 
ش��ركت فوالد آلياژي ايران درباره تغيير با اهميت 
پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي 
ب��ه پايان اس��فند ۹۷توضيح داد. بر اين اس��اس، 
شركت درباره افزايش سود خالص پيش بيني شده 
شفاف سازي كرد. »فوالژ« سود خالص پيش بيني 
ش��ده قبلي خود را ۹۱۵ميلي��ارد و ۸۲۸ ميليون 
ريال اعالم كرده بود كه به يك هزار و ۱۶۵ ميليارد 
و ۸۱۸ ميليون ريال افزايش يافت. از سويي ديگر، 
اين ش��ركت علت افزايش۲۵۰هزار ميليون ريالي 
پيش بيني سود را افزايش درآمدهاي غيرعملياتي 
ناشي از سود س��هام ش��ركت آهن غدير ايرانيان 
باتوج��ه به تقس��يم س��ود در مجمع آن ش��ركت 
اع��الم كرد. به اين ترتيب ك��ه درآمد هاي حاصل 
از س��رمايه گذاري از 3۰۰ ه��زار ميلي��ون ريال به 

۵۵۰هزار ريال افزايش يافت. 
 اختصاص 109 ريال س�ود به ازاي هر سهم 
»وت�وكا«: ش��ركت س��رمايه گذاري ت��وكا فوالد 
صورت ه��اي مالي ۱۲ماهه منتهي به ۲۹ اس��فند 
ماه ۹۶ را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه معادل 
دو ه��زار و ۶۰۰ ميليارد ريال منتش��ر كرد. عالوه 
بر اين، ش��ركت با انتشار اطالعيه يي اعالم كرد در 
دوره يكساله ۹۶ مبلغ ۲۸3 ميليارد و ۶۹۱ميليون 
ريال سود زيان كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 
۱۰۹ ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه 
در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل 
3۱درصد كاهش داش��ت. همچني��ن، »وتوكا« در 
س��ال مالي ۹۵ مبلغ ۱۵۷ ريال س��ود به ازاي هر 
س��هم اختصاص داده بود. بر اين اس��اس، به سود 
خالص دوره نيز س��ود انباشته ابتداي سال افزوده 
شد و در نهايت مبلغ ۶۸۹ ميليارد و ۲۵۲ ميليون 
ريال س��ود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد. 
 دالي�ل كاهش پيش بيني س�ود »خ�ودرو«: 
شركت ايران خودرو درباره تغيير با اهميت پيش بيني 
درآمد هر س��هم شفاف س��ازي كرد. بر اين اساس، 
»خودرو« اعالم كرد سود خالص پيش بيني شده قبلي 
يك هزار و ۷۰۰ ميلي��ارد و ۴۶۸ ميليون ريال بوده 
كه به ۸3۸ ميليارد و ۴3۱ ميليون ريال كاهش يافته 
است. همچنين، ايران خودرو مهم ترين داليل تغيير با 
اهميت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي 
به پايان اسفند ۹۶ نسبت به آخرين پيش بيني سال 
 مالي ۹۶ را اين گونه اعالم ك��رد: افزايش نرخ ارز در 
3 ماه��ه آخ��ر س��ال ۱3۹۶ و به تب��ع آن افزايش 
به��اي نهاده هاي توليد و همچنين عدم افزايش نرخ 
محصوالت متناسب با افزايش بهاي تمام شده موجب 
كاهش سود ناويژه شده است. عالوه بر اين متناسب 
با افزايش قابل توجه در تيراژ توليد، هزينه هاي جذب 
نشده نسبت به آخرين پيش بيني سال ۱3۹۶ معادل 
۴۵درصد كاهش يافته اس��ت. همچنين باتوجه به 
برگزاري مجامع برخي شركت هاي گروه ايران خودرو 
و افزايش ۶3درصدي درآمد حاصل از سرمايه گذاري 
در سهام شركت ها، خالص ساير درآمدها و هزينه هاي 
عملياتي در مقايسه با آخرين پيش بيني سال ۱3۹۶ 
افزايش يافته اس��ت. اين ش��ركت دلي��ل پاياني را 
اين گونه اعالم كرد: باتوجه به افزايش س��ود ناش��ي 
از فروش دارايي هاي ثابت و همچنين س��ود ناشي از 
تسعير نرخ ارز، خالص س��اير درآمدها و هزينه هاي 
غيرعملياتي در مقايس��ه با آخرين پيش بيني سال 

۱3۹۶ افزايش يافته است. 
 شفاف س�ازي »ثتران« درباره نوسان قيمت 
سهم: شركت س��رمايه گذاري مسكن تهران درباره 
نوسان قيمت سهام شفاف سازي كرد. عالوه بر اين، 
ش��ركت درباره نوسان قيمت سهام در روزهاي اخير 
به عدم تغيير با اهميت وضعيت مالي اين مجموعه 
تاكيد كرد. بر اين اساس، »ثتران« اعالم كرد با توجه 
به نامه دريافتي از شركت فرابورس ايران درباره لزوم 
رعايت دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت در 
فرابورس، از تاريخ آخرين گزارشگري مالي و گزارش 
تفسيري دوره هاي مالي سه ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و 
۱۲ ماهه منتهي به پايان اس��فند ۹۶ تا مقطع فعلي 
تغيير با اهميتي در وضعيت مالي يا عملكرد شركت 
رخ نداده است. اين شركت اعالم كرده نوسان قيمت 
س��هام طي روزهاي معامالتي اخير ناشي از عرضه و 
تقاضا در بازار س��رمايه اس��ت. در پايان اين اطالعيه 
آمده است در صورت وقوع هرگونه رويداد با اهميت، 
مرات��ب مطابق مفاد ماده ۱3 دس��تورالعمل اجرايي 
افش��اي اطالعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان 

افشا مي شود. 
 افزايش س�ود خالص »آپ«: ش��ركت آس��ان 
پرداخت پرشين اطالعات و صورت هاي مالي ۱۲ماهه 
منتهي به ۲۹ اس��فند ماه ۹۶ را حسابرسي نشده و 
با س��رمايه معادل ۲ هزار ميليارد ريال منتشر كرد. 
همچنين، ش��ركت با انتشار عملكرد ۱۲ ماهه سال 
مالي ۹۶ معادل ۲ هزار و ۵۵۱ ميليارد و ۹۹3ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد. بر اين اساس مبلغ يك 
هزار و ۲۷۶ ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد 
كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
3۸درصد افزايش داش��ت. »آپ« در سال مالي ۹۵ 
به ازاي هر س��هم ۹۲3 ريال س��ود محقق كرده بود. 
يادآور مي شود به سود خالص دوره نيز سود انباشته 
ابتداي س��ال اضافه ش��د و در نهايت مبلغ ۲ هزار و 
۲۶۱ميليارد و ۷۵۷ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاهي ب�ر عملكرد يك س�اله »س�يدكو«: 
ش��ركت س��رمايه گذاري و توس��عه صنايع سيمان 
صورت هاي مالي ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ماه 
۹۶ را حسابرس��ي شده و با سرمايه معادل ۴ هزار و 
۸۰۰ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين، شركت با 
انتش��ار اطالعيه يي اعالم كرد در دوره يك ساله ۹۶ 
مبلغ ۷۵3 ميليارد و 3۷3 ميليون ريال سود كسب 
كرد و بر اين اساس مبلغ ۱۵۷ ريال سود به ازاي هر 
سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل ۲۰درصد افزايش داشت. »سيدكو« 
در س��ال مالي ۹۵ مبلغ ۱3۱ ريال س��ود به ازاي هر 
س��هم اختصاص داده بود. بر اين اس��اس، به س��ود 
خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال افزوده شد 
و درنهايت مبلغ ۲ هزار و ۵۹۵ ميليارد و ۵۴۹ميليون 
ريال س��ود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

»تعادل« در گفت  و گو با صاحب نظران بازار سرمايه وضعيت بازار هاي مالي را بررسي مي كند

واگراييبورسنسبتبهسايربازارها
گروه بورس  مسعود كريمي 

برنام��ه جام��ع اقدام مش��ترك و ن��رخ ارز 
ريسك  هاي سيس��تماتيك و غيرسيستماتيكي 
هس��تند كه اين روز ها سايه س��نگين آنها در 
معامالت بازار س��هام كش��ور ديده مي شود. با 
نگاهي به ساير بازار هاي مالي مشاهده مي شود، 
بازار مس��كن با افزايش چشم گير تقاضا نسبت 
به گذش��ته رو به رو ش��ده است. از طرفي بازار 
ارز ني��ز با توجه به آخري��ن معامالت دالر طي 
روز گذش��ته بين ارقام ۷۸۰۰ تومان تا ۸۰۰۰ 
توم��ان در بازا ر هاي غيررس��مي م��ورد معامله 
قرار گرفته است. از سويي، نوسان قيمت سكه 
بي��ن ۲ميليون و ۴۸۰ه��زار تومان تا ۲ميليون 
و ۵۰۰ هزار توم��ان نيز زمينه يي براي حركت 
نقدينگ��ي به س��مت اين بازار  ه��ا فراهم كرده 
اس��ت. به هر رو كاهش ش��اخص كل بورس و 
تعادل ناپايدار قيمت سهام طي چند روز اخير 
ه��م مي تواند عاملي در راس��تاي دامن زدن به 
وضعيت ريزشي اين بازار محسوب شود. به هر 
حال افزايش تقاضا بدون هيچ دليل بنيادي در 
بازار هاي موازي و رش��د عرضه سهام در بورس 
كش��ور كه پتانس��يل افزايش بازدهي صنايع و 
ش��ركت ها را در دل خ��ود دارد، نش��ان از يك 
بي نظمي تمام عيار در وضعيت اقتصادي است. 
در همي��ن حال اتخ��اذ رفتار   هاي س��فته بازانه 
توس��ط برخي از اف��راد در پ��ي كاهش ارزش 
پول ملي مي تواند يكي از داليل رونق در ساير 
بازار ها محس��وب ش��ود. به هر رو ب��ا توجه به 
اينكه اين روز ها بازار سهام از كمبود نقدينگي 
رنج مي برد، س��رمايه گذاران لحظه به لحظه با 
در نظ��ر گرفتن موضوعات متف��اوت در حوزه 
بين المل��ل ازجمل��ه برج��ام، FATF و... را به 
خوبي رصد مي كنند و واكنش  هايي متناس��ب 
با اين موارد در جريان معامالتي س��هام از خود 

به نمايش مي گذارند. 

 مشكل نقدينگي بورس
در همين رابطه فردين آقا بزرگي، مدير عامل 
كارگ��زاري بان��ك دي درخص��وص تكانه هاي 
مثب��ت در بازار هاي موازي ب��ورس و تاثير آنها 
در رون��د معامالتي بازار س��هام در گفت وگو با 
»تع��ادل« عنوان كرد: افزاي��ش قيمت ارز ها يا 
به عبارتي كاه��ش ارزش پول ملي از مهم ترين 
دالي��ل تحرك  هاي مثب��ت در بازار ه��اي ارز، 
ط��ال به خص��وص مس��كن به ش��مار م��ي رود. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: درحال حاض��ر عمده 
س��رمايه گذاران عالقه مند ب��ه تبديل وجه نقد 
به دارايي هس��تند چرا كه نقدينگ��ي از ميزان 
و گردش كمتري در بازار براي س��رمايه گذاري 
وجود دارد. اين كارش��ناس بازار س��رمايه بيان 
ك��رد: موضوع نرخ ارز به واس��طه كند ش��دن 
فرآين��د ورود مناب��ع حاص��ل از ص��ادرات يا 

گمانه زني هايي ك��ه مربوط به چنين موضوعي 
مي شود، مي تواند از لحاظ بنيادي و رواني تاثير 
قابل توجهي در كاهش ارزش پول ملي كش��ور 
داشته باش��د. آقا بزرگي معتقد است كه اثرات 
بنيادي و روان��ي طي مدت يك هفته مي تواند 
۱۰ الي ۲۰درصد بازار هاي موازي بورس كشور 
را تحت تاثير قرار دهد. اين درحالي اس��ت كه 
اف��راد صاحب ملك نيز با توجه به اينكه با وجه 
نقد نمي توانند فعاليت خاصي را صورت دهند، 
اقدام به افزايش قيمت فروش ملك مي كنند. 

مدير عام��ل كارگ��زاري بان��ك دي تصريح 
كرد: زماني ك��ه انتظارات فعاالن بازار با چنين 
ش��رايطي ش��كل بگيرد به طور قطع افزايش يا 
كاهش قيمت در بازار به وقوع خواهد پيوس��ت. 
وي در ادام��ه اف��زود: از لحاظ بنيادي ريش��ه 
چني��ن موضوعاتي به كمب��ود عايدات حاصل 
از ف��روش نفت بر مي گردد. اي��ن تحليلگر بازار 
س��رمايه گفت: درح��ال حاضر به دلي��ل اينكه 
نقدينگي به ميزاني كه  بايد در معامالت وجود 
ندارد، متاسفانه ش��اهد تاثير اين مهم در روند 
داد و ستد سهام در بورس هستيم. وي با اشاره 
به اينكه بورس كش��ور بايد يكي از زمينه هاي 
پرسرعت و پربازده باشد نيز ابراز كرد: در سال  
۱3۹۱ دالر از ن��رخ يك ه��زار تومان تا 3هزار 
تومان پيش رفت و در چنين ش��رايطي بورس 
به واسطه اين اتفاق سالي درخشان را در كنار 

افزايش بازدهي قابل توجه براي سرمايه گذاران 
به ثبت رس��اند. به گفته وي، درحال حاضر هم 
چنين رويكردي بايد در بازار س��هام با توجه به 

افزايش نرخ ها وجود داشته باشد. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اظه��ار كرد: 
موضوعاتي از قبي��ل ارز جايگزيني، ارز حاصل 
از صادرات و عايدات ارزي در مجموع به عنوان 
يك س��وژه س��رمايه گذاري در مقايسه با ريال 
در نظ��ر گرفته مي ش��ود. از همين رو بايد اين 
نكت��ه را مورد توجه قرار داد ك��ه ريال، ارزش 
۶ ماه گذش��ته خود را از دس��ت داده اس��ت و 
طبيعتا اي��ن موضوع خود را در قيمت س��هام 
شركت ها به نمايش خواهد گذاشت. مدير عامل 
كارگزاري بانك دي خاطرنش��ان كرد: به طور 
قطع در صورت ثبات در ش��رايط فعلي طي ۶ 
ماه پيش رو بازدهي مناس��بي در بازار س��هام 
ش��كل خواهد گرف��ت. وي درب��اره موضوعات 
سياس��ي و چش��م انداز آن در روند بازار سهام 
نيز گفت: موضوعات سياس��ي در بازار بس��يار 
پررنگ دنبال مي ش��ود. اين درحالي اس��ت كه 
حساس��يت هاي ويژه ي��ي هم ط��ي چند وقت 
اخير درخصوص برنامه جامع اقدام مش��ترك، 
FATF و م��واردي از اي��ن قبيل ايجاد ش��ده 
اس��ت كه اين موضوعات يكي از مشخصه هاي 
فزوني مسائل سياس��ي در تحليل هاي بنيادي 
اقتصادي اس��ت. فردين آقا بزرگ��ي بيان كرد: 

حباب در س��كه يا ارز زماني رقم مي خورد كه 
هيجان در بعد غيرواقعي وجود داش��ته باش��د. 
اين هيجان زماني شكل مي گيرد كه به صورت 
غيراقتصادي و مبتني بر صحبت و س��ايه هاي 
تصميم هايي سياسي باشد. به هر حال با توجه 
به وضعي��ت عدم امنيت و احتياط بيش از حد 
براي سرمايه گذاري به طور قطع بورس بازدهي 

مناسبي را ايجاد خواهد كرد. 

 بازار سرمايه؛ بازار هدف 
از س��ويي ديگر امين ناطق��ي راد، مديرعامل 
شركت انديش��ه نگر پاسارگاد با اشاره به وضعيت 
بازار بورس، مس��كن، ارز و س��كه در گفت وگو با 
»تعادل« بيان كرد: با توجه به روند معامالت در 
گذشته مشاهده مي شود كه تاثير مثبت افزايش 
ن��رخ ارز  بايد با يك فاصله زماني در بازار س��هام 
مش��اهده ش��ود چراكه درآمد بخش عمده يي از 
ش��ركت هاي مطرح از طريق فروش صادراتي يا 
فروش در بورس كاالي كش��ور صورت مي گيرد. 
وي خاطرنش��ان كرد: اعالم ن��رخ ۴۲۰۰توماني 
ب��راي دالر در ش��رايطي كه بازار نرخ تس��عير را 
بيش از ۶ هزار توم��ان در نظر گرفته بود، باعث 
شد تا خوش بيني ها متوقف شود. اين كارشناس 
بازار سرمايه اذعان كرد: چنين اتفاقي در اقتصاد 
كش��ور مي تواند يكي از داليل خ��روج نقدينگي 
از بازار س��رمايه به شمار  رود. مديرعامل شركت 

انديش��ه نگر پاس��ارگاد تصريح كرد: عالوه بر اين 
موض��وع، راه اندازي س��امانه نيما توس��ط بانك 
مركزي با هدف اينكه صادركنندگان، ارز حاصل 
از صادرات را با نرخ جديد تس��عير و توس��ط اين 
سامانه عرضه شود نيز از ديگر عوامل ناخوشايند 
براي ش��ركت هاي بورس��ي محس��وب مي ش��ود 
چراكه در نهايت احتمال ايجاد رانت براي عده يي 

به وجود خواهد آمد. 
امين ناطقي راد اظهار كرد: در بازار هاي موازي 
به خصوص دالر نرخ مشخصي براي معامله وجود 
ندارد. از طرفي در بازار مسكن و طال نيز تا سقف 
مش��خصي نرخ ها مي توانند افزاي��ش قيمتي پيدا 
كنند. اين درحالي اس��ت كه ب��ا توجه به افزايش 
ش��ديد نرخ در بازار مسكن و اين موضوع كه بايد 
قدرت خريدي هم وجود داش��ته باش��د، احتمال 
افزايش ركود در اين بازار نسبت به گذشته بيشتر 
ش��ده اس��ت. وي پيش بيني كرد: پ��س از اينكه 
نقدينگي در ساير بازار   ها گردش كرد بازار سرمايه 
يكي از بازار  هاي هدف خواهد بود. چراكه شركت ها 
ع��الوه بر درآمد هاي ارزي و فروش محصوالت در 
بورس كاال، بخش دارايي هاي آنها هم مورد توجه 
قرار دارد زيرا طرح هاي توسعه يي كه اجرايي شده 
است با نرخ هايي پايين تر از نرخ هاي فعلي صورت 
گرفت��ه و تاثي��رات مثبت اين موارد توس��ط بازار 
سنجيده مي ش��ود. مديرعامل شركت انديشه نگر 
پاسارگاد درخصوص چشم انداز موضوعات سياسي 
بين الملل��ي نيز تصريح ك��رد: در صورتي كه روند 
منفي فعلي ادامه دار باش��د مي بايست فروش نفت 
را در نظر گرفت كه چه سرانجامي خواهد داشت. 
اين در حالي است كه شنيده مي شود توافقاتي با 
چين، روسيه و هند صورت خواهد گرفت كه براي 
فروش نفت مش��كلي ايجاد نشود. در صورتي كه 
اين اتف��اق به وقوع بپيوندد به طور قطع از تاثيرات 
منفي خروج امريكا از برجام كاس��ته خواهد شد. 
وي افزود: با نگاهي به س��ال هاي ۱3۹۱و ۱3۹۲ 
مشاهده مي ش��ود كه بدترين اتفاقات ممكن طي 
اين س��ال ها به وقوع پيوس��ت. اين در حالي است 
كه قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل وجود 
داشت و در ذيل فصل ۷ منشور ملل متحد نيز قرار 
گرفتيم. در همين حال بازار طي سال هاي مذكور 
رش��د  هاي قابل توجهي را به ثبت رس��اند. بر اين 
اساس در ش��رايط فعلي خروج امريكا از برجام به 
نسبت سال هاي گذشته تاثير منفي بسيار كمتري 

خواهد داشت.
امين ناطقي راد با اش��اره به بازار سرمايه ايران 
جهت سرمايه گذاري نيز تاكيد كرد: درحال حاضر 
بدترين اتفاق ش��ايد بدتر از موض��وع برجام براي 
بازار س��رمايه اعالم نرخ رسمي دالر ۴۲۰۰ است. 
اما در صورتي كه اين نرخ در نظر گرفته نمي ش��د 
قطع��ا به جاي اينك��ه نقدينگي ها به س��مت بازار 
مس��كن يا طال به حركت درآيند در بازار سرمايه 

جذب مي شدند. 

گروه بورس 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت روز 
گذش��ته با كاهش ۶۸ واحدي همراه شد و به رقم ۹۵ هزارو 
۸۴۷ واحدي ريزش پيدا كرد. عالوه بر اين، در داد و ستدهاي 
روز گذش��ته بورس تهران بيش از يك ميليارد و ۶۰ ميليون 
برگه سهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي دست به دست 
شد كه ارزش اين مبادالت بالغ بر ۲هزار و ۲۵۱ميليارد ريال 
ب��ود و در ۶3 هزار نوبت معامالتي به ثبت رس��يد. همچنين 
در ب��ازار ديروز گروه هاي فلزات اساس��ي، محصوالت فلزي و 
شيميايي با بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين 
گروه هاي صنعت قرار گرفتند. بر اين اس��اس ديروز نمادهاي 
پااليش نفت بندرعباس، س��رمايه گذاري اميد، فوالد مباركه، 
گل گهر، فوالد خوزس��تان و ارتباطات سيار با بيشترين تاثير 
منفي بر ش��اخص باعث افت اين متغير شدند. افزون بر اين، 
ش��ركت تازه وارد پرداخت الكترونيك سامان ديروز بيشترين 
تاثير مثبت را بر ش��اخص ثبت كرد. ش��اخص ب��ازار اول نيز 
روز گذش��ته ۸۲ واحد افت كرد اما ش��اخص ب��ازار دوم 3۶ 
واحد افزايش يافت. بر اين اساس، شاخص هم وزن در جريان 

معام��الت روز دوش��نبه با ۱۱ واحد افزايش س��بز پوش بود. 
همچنين صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق 
به نماد شركت هاي قند اصفهان، پرداخت الكترونيك سامان، 
پارس الكتريك، پارس مينو، مارگارين، كاشي پارس و كشت 
و صنعت پياذر بود. اين در حالي بود كه بازار آلومينيوم ايران، 
محورس��ازان ايران خودرو، معادن منگنز ايران، ملي سرب و 
روي ايران، س��رمايه گذاري مس��كن ش��مال ش��رق، سيمان 
داراب و س��يمان اروميه با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي 
جدول معامالت قرار گرفتند. از س��وي ديگر س��رمايه گذاران 
بورس��ي ديروز براي خريد سهام پرداخت الكترونيك سامان، 
اوراق صكوك مخابرات، اوراق مش��اركت ش��هرداري سبزوار، 
واحدهاي صندوق امين يكم، اوراق صكوك فوالد كاوه كيش 
و س��هام ماشين سازي اراك بيشترين تقاضا را ثبت كردند. به 
اين ترتيب ۵۲ ميليون حجم تقاضاي هفت نماد برتر بورسي 
بود. عالوه بر اين، بازار اوراق صكوك س��ايپا، اوراق مشاركت 
رايان سايپا، اوراق مشاركت شهرداري تهران، سهام آلومينيوم 
ايران، اوراق صكوك س��ايپا و سرمايه گذاري اميد با بيشترين 
عرضه ها و س��نگين ترين صف هاي ف��روش به كار خود پايان 
دادن��د. صف فروش اين نمادها با بي��ش از ۲۰ميليون حجم 
ثبت ش��د كه غلبه تقاضا بر عرضه را در بازار نش��ان داد. در 
پايان معامالت ماشين س��ازي اراك با معامل��ه ۲۵۷ ميليون 
س��همي به ارزش ۲۱۱ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش 

معامالت را ثبت كرد. 

 رشد شاخص فرابورس
از س��وي ديگر معامالت فرابورس ايران در ميانه هفته 
كاري اي��ن هفت��ه در حالي پايان يافت كه ش��اخص كل 
فراب��ورس ايران با بيش از 3 واحد افزايش در ارتفاع باالتر 
از ۱۱۰۸ واحدي ايس��تاد تا از ابتداي سال و پس از افت 
و خيزهاي مك��رر اين نماگر، بازده��ي آيفكس به حدود 
يك درصد برس��د. همچنين روز دوشنبه حجم معامالت 
در بازار ه��اي ۹گان��ه فرابورس نيز بي��ش از ۵۹۵ ميليون 
ورق��ه و ارزش آن ب��ه بي��ش از ۲ه��زار و ۴۸۰ ميليارد و 
۸۵۰ميلي��ون ريال رس��يد و بي��ش از ۷۰ درصد از حجم 
كل معامالت در مجموع دو بازار اول و دوم رقم خورد. بر 
اين اساس در مجموع بازار هاي اول و دوم فرابورس شاهد 
جا به جاي��ي بيش از ۴3۶ ميليون س��هم به ارزش بيش از 
۵۹۵ ميلي��ارد ريال بوديم ك��ه در اين ميان نماد  »ذوب« 
با بيش از ۲۴۸ ميليارد ريال ارزش و بالغ بر ۲۸۰ميليون 
جابه جايي س��هم ب��ه ترتيب بيش��ترين حج��م و ارزش 
معامالتي را در بازارهاي اول و دوم به خود اختصاص داد. 
همچنين در روزي كه گذشت بيش از ۱۴۲ميليون سهم 
به ارزش بيش از ۲3۷ميليارد ريال در س��ه تابلو بازار پايه 
دس��ت به دست شد. افزون بر اين در بازار اوراق با درآمد 
ثابت نيز بيش از ۵.۱ميليون ورقه بهادار با ارزشي بالغ بر 
يك ه��زار و ۵3۲ ميليارد ريال تغيير مالكيت يافت كه با 
دادوس��تد بيش از ۲۰۱ هزار ورقه به��ادار به ارزش بيش 

از ۱۹۰ميليارد ريال، »اش��اد۸« بيش��ترين حجم و ارزش 
را در معام��الت دي��روز اين بازار به خ��ود اختصاص داد. 
همچني��ن معامله بيش از ۵.۴ ميليون ورقه بهادار متعلق 
ب��ه صندوق هاي قابل معامل��ه )ETF( به ارزش افزون بر 
۶۷ميليارد ريال رقم خورد. بر اس��اس اين گزارش نگاهي 
به معامالت تابلو تس��هيالت مس��كن نيز نش��ان مي دهد 
در روزي كه گذش��ت بي��ش از ۵.۷3 هزار ورقه تس��ه با 
ارزش��ي نزديك به ۴۸ ميليارد ريال معامله ش��ده اس��ت 
و امتياز تس��هيالت مس��كن آبان ۹۶ با بيشترين حجم و 
ارزش همچن��ان در صدر معامالت اين تابلو قرار دارد. در 
ميان نمادهاي فرابورس��ي نيز 3 نم��اد »ذوب«، »ثتران« 
و »زاگ��رس« به ترتي��ب پر بيننده ترين نماد ه��ا بودند و 
نماد   هاي »ذوب« و »مارون« به ترتيب با بيش از ۲ و يك 
واح��د تاثير، مثبت ترين اهرم هاي  ش��اخص كل فرابورس 
ش��ناخته شدند. در كنار تحوالت بازارهاي فرابورس ايران 
همچنين مديريت پذيرش فرابورس از درج نماد ش��ركت 
كشاورزي مكانيزه اصفهان كش��ت در بازار دوم خبر داد. 
اين ش��ركت در گروه زراعت و خدمات وابس��ته، زيرگروه 
كش��اورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي در تاريخ 
۲۵ آذرماه ۹۶ در بازار فرابورس پذيرش ش��ده و حال به 
عنوان يكصد و هفتاد و هشتمين نماد معامالتي است كه 
پس از احراز تمام ش��رايط الزم براي پذيرش در فهرست 

نرخ هاي فرابورس با نماد »زكشت« درج شده است.

مروري بر آمار معامالت ديروز

بورسدرمدارنزول

گروه بورس   
موضوع راه ان��دازي بورس بين المللي كيش با محوريت 
يورو و با هدف گسترش تعامالت جهاني چند روزي است 
كه در محافل مختلف بورس��ي مورد بررس��ي قرار گرفته 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه، ايجاد چني��ن بازاري در 
صورت��ي كه بتواند اه��داف درنظر گرفته ش��ده را به طور 
كامل پوشش دهد و زمينه جذب سرمايه گذاران خارجي 
و رس��يدن به چارچوب ها و قواني��ن بين المللي را در بازار 
س��رمايه اي��ران فراهم كن��د به طور قطع مثب��ت ارزيابي 
مي ش��ود. به هر ح��ال، بايد در انتظار اي��ن رويداد بزرگ 
ب��ود كه آيا بورس بين المللي كي��ش مي تواند منجي بازار 

شود يا خير؟
بر همين اساس، جانشين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در امور بين الملل، جزئيات طرح تاسيس بورس بين المللي كيش 
را كه به تازگي از س��وي رييس اين سازمان مطرح شد، تشريح 
كرد. به گزارش سنا، بهادر بيژني با بيان اينكه مي توان تاثير بورس 
بين الملل��ي كيش را فراتر از آن منطق��ه آزاد تجاري ديد، گفت: 
تاس��يس بورس بين المللي كيش مس��لما به باالتر رفتن سطح 
استانداردها و رويه هاي اجرايي، آن هم نه تنها در بورس بلكه در 
سطح بازار سرمايه كشور كمك مي كند و اين اتفاق بازار را امن تر، 

منصفانه تر، كاراتر، ش��فاف تر و رقابتي تر خواهد كرد. وي توضيح 
داد: طرح تاسيس بورس بين المللي كيش درراستاي اجراي ماده 
۲۹ الحاق��ي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي در 
دس��تور كار قرار گرفته است. بيژني ادامه داد: براساس ماده ۲۹، 
تاسيس و فعاليت بورس ها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق 
آزاد براس��اس مقررات، مجاز است و تابع آيين نامه يي خواهد بود 
كه با پيش��نهاد ش��وراي عالي بورس به تصوي��ب هيات وزيران 
مي رس��د؛ يعني در واقع مبناي قانوني ط��رح بورس بين المللي 
كيش اين مس��اله بوده است. جانش��ين رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در امور بين الملل اظهار داشت: آيين نامه پيشنهادي 
موضوع اين ماده، در جلس��ه هيات مديره س��ازمان بورس در ۲۶ 
خرداد جاري به تصويب رس��يد و مقرر ش��د كه در شوراي عالي 
بورس هم مطرح شود. به گفته بيژني، براساس مقرراتي كه بايد 
بعد از تصويب ش��وراي عالي بورس به تاييد هيات وزيران برسد، 
سرمايه اين بورس ها از جمله بورس بين المللي كيش بايد صرفا 
ارزي باشد. وي گفت: نظري كه در حال حاضر در مورد ارز بورس 
بين المللي كيش وجود دارد انتخاب يورو اس��ت؛ هر چند قانون 
مي گويد كه معامالت بايد ارزي باش��د و نوع ارز را هم مشخص 
نكرده، ولي بنا به ش��رايط فعلي، يورو ارزي است كه مي تواند در 

اينجا مطرح شود و قابل قبول باشد. 

جانش��ين رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در امور 
بين الملل افزود: نكته ديگر اين اس��ت كه گزارشگري مالي در 
 IFRS بورس بين المللي كيش بايد براس��اس اس��تانداردهاي
باش��د. همچنين تابلوي معامالت صرف��ا ارزي خواهد بود. وي 
ادامه داد: نكته ديگر اين اس��ت كه امكان دسترسي و فعاليت 
كارگ��زاران و معامله گ��ران بين المللي هم با مج��وز و نظارت 
س��ازمان بورس وج��ود دارد؛ يعني كارگ��زاران و معامله گران 
بين المللي، مي توانند در آنجا حضور داش��ته باش��ند و فعاليت 
كنند. بيژني خاطرنشان كرد: امكان عرضه اوراق بهادار پذيرفته 
شده در بورس بين المللي كيش، در بورس هاي خارجي فراهم 
مي ش��ود و از آن طرف هم امكان پذيرش اوراق بهادار خارجي 
در اين بورس فراهم مي ش��ود، به عب��ارت ديگر در اينجا يك 
رابط��ه دوطرف��ه وج��ود دارد. وي اظه��ار داش��ت: در بورس 
بين المللي كيش، امكان پذيرش ان��واع اوراق بهادار، ابزارهاي 
مالي و كاال وج��ود دارد. يعني مقررات، ما را محدود نكرده به 
اينكه فقط اوراق بهادار و ابزارهاي مالي داش��ته باش��يم و كاال 
هم در آن گنجانده ش��ده اس��ت. بيژني با بيان اينكه همكاري 
ب��ا بورس هاي ديگ��ر در ايران و خارج، ب��راي تبادل اطالعات 
و تجربيات و يكسان س��ازي مقررات و استانداردهاست، گفت: 
پذيرش همزم��ان اوراق بهادار و كاال جزو خصوصياتي اس��ت 

كه در فعاليت اين بورس ها در مناطق آزاد ديده ش��ده اس��ت. 
جانشين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بين الملل 
افزود: بحث مهم ديگر فعاليت نهادهاي مالي داخلي و خارجي 
در مناطق آزاد است كه اينها مي توانند اين فعاليت را از طريق 
تاسيس نهادهاي مالي جديد يا افتتاح شعب يا نمايندگي خود 
با پيش��نهاد ب��ورس مناطق آزاد و پس از اخذ مجوز س��ازمان 
بورس ش��روع كنند؛ يعني نهادهاي مال��ي خارجي، مي توانند 
از طريق تاس��يس نهادهاي مالي جديد فعاليت خود را نش��ان 
دهن��د. وي ادام��ه داد: البته بايد اين نكت��ه را توجه كنيم كه 
ش��ركت هاي داخلي هم مي توانند با معامالت برمبناي يورو در 
اين بورس ها حضور داش��ته باش��ند. يعني شركت هاي داخلي 
هم مي توانند در اين بورس ها فعاليت داش��ته باش��ند، ولي در 
كنار شركت هاي خارجي كه ليست مي شوند معامالت برمبناي 
يورو يا مبناي ارزي است. در عين حال شركت هاي داخلي هم 
مي توانند معامالت خود را ب��ر مبناي يورو انجام دهند. بيژني 
در پايان با تاكيد بر اينكه تاس��يس بورس در مناطق آزاد گام 
مهمي در راس��تاي بين المللي شدن بازار سرمايه است، گفت: 
يكسان س��ازي مقررات و استانداردها و پذيرش همزمان اوراق 
به��ادار و كاال از مهم ترين ويژگي هاي اي��ن بورس ها از جمله 

بورس بين المللي كيش است. 

بورسبينالملليكيشمنجيبازارميشود؟
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صادرات زعفران ركورد زد
ايرنا|  رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع 
غذايي اتاق بازرگاني تهران گفت: صادرات محصول 
زعفران ايران در سال گذشته توانست براي دومين 
س��ال متوالي روند افزايش��ي خ��ود را حفظ كند و 
ركورد بيشترين ميزان صادرات اين محصول در 10 
سال گذشته را بشكند. كاوه زرگران، ميزان صادرات 
زعفران در سال گذشته را حدود 236تن به ارزش 
بيش از 326 ميليون دالر ذكر كرد و گفت: با وجود 
رش��د صادرات حدود 55 درص��دي زعفران، حدود 
77 درصد محصول طالي س��رخ ايران تنها به سه 
كش��ور هنگ كنگ، امارات و اسپانيا صادر مي شود 
كه نش��ان از موفق نبودن ما در گرفتن سهم بيشتر 
از بازار س��اير كشورهاست. او ادامه داد: گفت: آمار 
تجارت كش��ورهاي عمده واردكننده زعفران ايران 
نشان مي دهد كه كشورهايي چون اسپانيا در عين 
حال كه از واردكنندگان عمده زعفران از كشورمان 
هس��تند، در زمره بزرگ تري��ن صادركنندگان اين 

محصول در جهان قرار دارند. 
او اف��زود: توجه نكردن به نياز بازارهاي جهاني 
و تالش براي مطابقت با آن در دوره هاي گذش��ته 
س��بب ش��ده كش��ورمان بازار زعفران بسته بندي 
شده را به كشورهايي چون اسپانيا واگذار كند و با 
وج��ود رتبه اول در توليد و صادرات اين محصول، 
عمده محصول توليدي زعفران كشور به شكل فله 
از كشور صادر شود و ارزش افزوده كمتري را براي 
كش��ور به همراه داشته باشد. زرگران گفت: غفلت 
مس��ووالن اين حوزه در نگهداري از مزيت كشور 
در تولي��د اين گرانبهاترين ادوي��ه جهان و خروج 
پياز زعفران از كش��ور س��بب شده كشور همسايه 
ما يعني افغانس��تان ام��روز به يكي از رقباي ما در 
توليد و صادرات زعفران تبديل ش��ود. اين كشور 
توانس��ته با صادراتي بي��ش از 17 ميليون دالر در 
سال 2017، سهم خود از بازارهاي جهاني تجارت 
اين محصول را نزديك به 23 درصد افزايش دهد. 

 قيمت هر كيلوگرم مرغ
۷۹۰۰ تومان 

پاي�گاه خب�ري اتاق اصن�اف اي�ران| رييس 
اتحادي��ه فروش��ندگان پرنده و ماه��ي تهران معتقد 
اس��ت: قيمت فعلي گوش��ت م��رغ نه تنه��ا موجب 
س��وددهي ب��ه توليدكنندگان نش��ده ك��ه موجب 
زيان ش��ان هم مي ش��ود اما با اين وج��ود نياز مردم 
تامين اس��ت. مهدي يوس��ف خاني در مورد قيمت ها 
ه��م گفت: برخي قيمت هاي اغراق  ش��ده يي را براي 
گوشت مرغ اعالم مي كنند كه درست نيست. در حال 
حاضر قيمت هر كيلو مرغ زنده ۴۹00 تومان اس��ت 
و هر كيلوگرم مرغ كش��تار روز در واحدهاي صنفي 
حدود 7۹00 تومان عرضه مي ش��ود. او افزود: اين در 
حالي اس��ت كه اگر قيمت  مرغ زن��ده به كيلويي 5 
هزار و 500 تومان و كش��تار به ۸500 تومان برسد، 
توليدكننده باالخره از وضعيت نابساماِن زيان  خارج 

مي شود و هزينه توليد خود را برمي گرداند. 
او در مورد توليد مرغ در كش��ور گفت: مصرف 
روزانه گوش��ت مرغ در ش��هر ته��ران 1200 تن 
اس��ت كه به راحتي تامين مي ش��ود. يوسف خاني 
در ادام��ه گفت: تولي��د مرغ در كش��ور اكنون به 
جايي رس��انده ش��ده كه نياز به صادرات دارد اما 
زمينه اين اق��دام وجود ندارد. او افزود: توليد مرغ 
در كشور طوري است كه انباشت مي شود و زماني 
كه تقاضا كم باشد، قيمت با اجبار پايين مي آيد و 
توليدكننده متضرر مي ش��ود و در نهايت هم مرغ 
بس��ته بندي و در سردخانه ذخيره مي شود. يوسف 
خاني همچنين به ورشكس��ته ش��دن تعدادي از 
توليدكننده ها و مرغداران اش��اره كرد و گفت كه 

اما آمار دقيقي از اين ورشكستگي ندارد. 

 توزيع گوشت قرمز 
با قيمت دولتي 

تس�نيم| ريي��س انجم��ن صنف��ي تولي��د و 
بس��ته بندي مواد پروتئيني كش��ور با بي��ان اينكه 
ران گوس��فندي با قيمت هركيلو ۴3 هزار تومان و 
سردست ۴2 هزار تومان در فروشگاه هاي زنجيره يي 
عرضه مي شود گفت: ميزان واردات گوشت قرمز به 
حدي اس��ت ك��ه نياز بازار را تا چندي��ن ماه آينده 
پاسخگوست. مسعود رسولي با اشاره به اينكه ستاد 
تنظي��م بازار براي مديريت و تامين نياز با همكاري 
بخش خصوصي گوشت قرمز گوسفندي وارد كرده 
است افزود: براساس آمارها روزانه 100 تن گوشت 
قرمز در استان تهران كه پر مصرف ترين بازار كشور 
است عرضه مي شود. او گفت: ميزان واردات گوشت 
قرمز به حدي اس��ت كه نياز بازار را تا چندين ماه 
آينده پاسخگوس��ت. رييس انجمن صنفي توليد و 
بسته بندي مواد پروتئيني افزود: گوشت گوسفندي 
وارداتي با قيمت هاي مصوب ستاد تنظيم بازار و با 
بسته بندي بصورت پاكسازي شده در فروشگاه هاي 

زنجيره يي و ميادين تره بار روزانه توزيع مي شود. 
رس��ولي گفت: ران گوس��فندي ب��ا قيمت هر 
كيل��و ۴3 ه��زار تومان، سردس��ت ه��ر كيلو ۴2 
هزار تومان، راس��ته گوس��فندي هر كيلو 35 هزار 
تومان، قلوه گاه هر كيلو 25 هزار تومان و گوشت 
گردن گوس��فندي ني��ز هر كيلو 35 ه��زار تومان 
در فروش��گاه هاي زنجيره يي عرضه مي ش��ود. او از 
ش��هروندان خواست براي تامين گوشت مورد نياز 
به فروش��گاه هاي زنجيره يي و ميادين ميوه و تره 
ب��ار مراجعه كنند. رييس انجم��ن صنفي توليد و 
بس��ته بندي م��واد پروتئيني افزود: گوش��ت هاي 
واردات��ي از لح��اظ كيفيت و س��المت در س��طح 
مطلوبي اس��ت و دامپزش��كان تمام مراحل توليد، 
كش��تار و عرضه را بطور مستقيم نظارت مي كنند. 
رسولي گفت: بازرسان سازمان تعزيرات و سازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليد كنندگان نيز در 
چگونگي توزيع، عرضه و قيمت ها نظارت دارند. او 
افزود: در برخي مواقع تخلفاتي درباره تغييرات در 
قيمت در فروشگاه هاي زنجيره يي گزارش شده كه 

رسيدگي شده است.

اخبار

»تعادل« رشد 66درصدي ثبت سفارش را در گفت وگو با فعاالن اقتصادي تحليل كرد 

واردات جذاب
تعادل| گروه تجارت| 

براساس اعالم سازمان توسعه تجارت، در 2 
ماه ابتداي امسال، آمار ثبت سفارش حدود 20 
ميليارد دالر بوده كه نس��بت به س��ال گذشته 
در اي��ن مدت ۸ ميليارد دالر بيش��تر بوده كه 
نشان از رش��د 66 درصدي ثبت سفارش دارد. 
اي��ن موض��وع نگران كننده ك��ه واكنش بخش 
خصوص��ي را ني��ز در برداش��ت، مي تواند زنگ 
خطري باش��د ب��راي تجارت خارجي كش��ور. 
به نظر مي رس��د، تخصي��ص ارز ۴200 توماني 
يك نرخ ج��ذاب براي واردكنندگان باش��د، از 
همي��ن رو، تقاضا براي ثبت س��فارش در اين 
بازه زماني افزايش يافته اس��ت. برهمين اساس 
باي��د دولت اولويت ه��اي وارداتي تخصيص ارز 
۴200 توماني را مش��خص كند، چراكه برآيند 
اين وضعيت، از يك سو تضعيف بخش صادرات 
غيرنفتي و از سوي ديگر سودآور بودن واردات 
و تقويت از بخش از تجارت خارجي خواهد بود. 

 مضرات ارز 42۰۰ توماني؟
در جريان سياس��ت هاي جديد ارزي دولت، 
صادركنندگان مكلف اند ارز حاصل از صادرات 
خ��ود را به قيم��ت مص��وب در س��امانه نيما 
عرض��ه كنند يا آن را ب��ا همين نرخ به واردات 
تخصيص دهن��د. در اين فرايند صادركنندگان 
بخش خصوصي با استناد به اينكه هزينه توليد 
داخل با دالر آزاد محاس��به مي ش��ود و قيمت 
تمام ش��ده آن باالت��ر از دالر ۴200 تومان��ي 
اس��ت در نتيجه عرضه اين ارز در سامانه نيما 
به زي��ان صادركنندگان تمام خواهد ش��د. در 
مقابل بر اس��اس تصميمات ارزي اخير دولت، 
واردكنن��دگان قادرند با ثبت س��فارش واردات 
كاال، از تخصيص دالر ۴200 توماني در سامانه 
نيما بهره مند ش��وند و به واردات كاال بپردازند. 
در اي��ن ماجرا گرچه دول��ت تاكيد مي كند كه 
قيمت كااله��اي وارداتي با اي��ن ارز، نبايد در 
ب��ازار افزايش يابد اما در عم��ل، قيمت گذاري 
اي��ن كااله��ا در بازار ب��ا نرخ دالر غيررس��مي 
انجام مي ش��ود و درنتيجه سود واردات جهش 

قابل توجهي را تجربه مي كند. 
تاييد اين مدعا، آمارهايي اس��ت كه از سوي 
رييس سازمان توسعه تجارت ارائه شده و حاكي 
از اين است كه ثبت سفارش براي واردات كاال 
در دو ماه نخس��ت سال جاري نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل بيش از 66 درصد افزايش 
يافته اس��ت. مجتبي خس��روتاج مي گويد: دو 
ماهه نخست سال جاري 20 ميليارد دالر ثبت 
س��فارش براي واردات انجام ش��ده و اين رقم 
در سال گذش��ته بالغ  بر 12 ميليارد دالر بوده 
اس��ت. معاون وزير صنعت، با اش��اره به مثبت 
بودن تراز تجاري كشور در دو ماه نخست سال 

ج��اري، توجه به اين نكته را ضروري دانس��ته 
اس��ت كه همواره ميزان ثبت سفارش از ميزان 
واردات باالتر اس��ت بنابراين بايد ترخيص كاال 
از گمرك مالك محاسبه قرار گيرد؛ بااين وجود 
آمارهاي��ي ك��ه او از افزاي��ش چش��مگير ثبت 
سفارش واردات ارائه كرده مي تواند شاهدي بر 
س��رعت گرفتن واردات كاال درنتيجه تخصيص 

ارز ارزان به آن باشد. 
در حقيقت وقت��ي در بازار قيمت كاالهاي 
واردات��ي ب��ا تغيير قيم��ت ارز دچ��ار تحول 
مي ش��ود و همگام با رشد قيمت دالر، افزايش 
واردات  ب��ه  ارزان  دالر  تخصي��ص  مي ياب��د، 
كاالهاي غيراساس��ي كه كنت��رل بازار آن نيز 
در اختيار دولت نيس��ت، عمال به مثابه توزيع 
رانت به واردكنندگان اس��ت و همانند تزريق 
ارز دولت��ي به بازار در دوران تن��ش بازار ارز، 
هرگز قادر نخواه��د بود قيمت كاال در بازار را 

كاهش دهد. 

 تداوم كار »نيما« ممكن نيست
در همين راس��تا، س��يدرضي حاجي آقاميري 
ريي��س كميس��يون ص��ادرات ات��اق اي��ران در 
گفت وگو با »تعادل« با اش��اره به همين موضوع 
مي گوي��د: نرخ دالر در اي��ران برخالف آنچه كه 
دولت اعالم مي كند تك نرخي نش��ده اس��ت و 
فعاالن اقتصادي هر گاه ناچار باشند، براي خريد 
دالر ب��ه قيمت هاي باالتر از 6500 تومان هم به 
ب��ازار مراجعه مي كنند. در اين ش��رايط، كاركرد 
س��امانه يي مانند »نيما« موجب مي شود واردات 
جذاب تر از قبل ش��ود. در واقع، به نظر مي رسد 
پرس��ش اصلي اين باش��د كه آيا اساس��اً دولت 
مي تواند ارز مورد نياز براي نگه داش��تن دالر در 

كانال ۴200 توماني را تامين كند؟
حاجي آقا ميري مي گوي��د: من فكر مي كنم 
پاس��خ به اين پرسش منفي است، چراكه تقريبا 
تمام شركت هايي كه مشمول استفاده از »نيما« 
هستند، شركت هاي دولتي و خصولتي هستند، 

همين ش��ركت ها هم براي ادامه كار به دالرهاي 
نفتي وابس��ته اند. به گفته او، چش��م انداز فروش 
نف��ت ايران هم روز به روز به دليل زمزمه اعمال 
تحريم ها تيره و تارتر از قبل مي ش��ود. بنابراين، 
به نظر مي رس��د »نيما« خيلي زود كاركرد خود 
را از دس��ت بده��د. رييس كميس��يون صادرات 
اتاق ايران با بي��ان اينكه هيچ راه حل فني براي 
حل مش��كل كاركرد سامانه »نيما« وجود ندارد، 
تنها راه حل موجود را اين مي داند كه در س��طح 
ديپلماتيك مش��كالت را با كشورهاي ديگر رفع 
و رجوع كنيم. راه ديگر هم از نگاه او اين اس��ت 
كه صادرات واقعي غيرنفتي به شكل چشم گيري 
گسترش پيدا كند و از اين طريق، ارز مورد نياز 
كش��ور تامين شود. از سوي ديگر كيوان كاشفي 
عضو هيات رييس��ه اتاق ايران نيز در اين باره به 
پايگاه خبري اتاق اي��ران مي گويد: اگر وضعيت 
نرخ ارز به همين ش��كل ادام��ه پيدا كند، منابع 
ارزي كش��ور به تاراج خواه��د رفت و عده يي به 

سوداگري واردات خواهند پرداخت همچنان كه 
فقط در دو ماه اول امسال 20 ميليارد دالر ثبت 
سفارش واردات انجام شده و تخصيص ارز به آن 

با مشكل مواجه خواهد شد. 
او با اش��اره به اينكه ارزش كل واردات ايران 
در س��ال، حدود 35 تا ۴0 ميليارد دالر اس��ت، 
مي افزايد: با اين روند تا پايان امسال حدود 120 
ميلي��ارد دالر براي واردات به كش��ور نياز ارزي 
داشته باش��يم كه به معني 3برابر شدن واردات 
است؛ چراكه وقتي نرخ دالر براي واردات ۴200 
تومان باش��د و قيمت اين كااله��ا در بازار با ارز 
آزاد محاس��به ش��ود، هر آنچه با اي��ن نرخ وارد 
كش��ور شود سود خالص خواهد بود و همه براي 

واردات هجوم مي آورند. 
عض��و هيات رييس��ه ات��اق اي��ران مي گويد: 
پيش��نهاد اصلي م��ا حفاظت از ذخاي��ر ارزي و 
تخصي��ص آن به واردات كاالهاي اساس��ي، دارو 
و بخش��ي از نيازهاي بخش توليد است، به عالوه 
باي��د بازارهاي ثانوي��ه و صرافي هاي مجاز را نيز 
به رس��ميت بشناس��يم و ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي در اين بازار تحت نظارت بانك مركزي 
و به صورت توافقي به واردكنندگان فروخته شود 
تا هم صادركننده زي��ان نكند و هم رانتي براي 

واردات ايجاد نشود. 
كاش��في معتقد اس��ت در اين وضيعت، بايد 
تعديل ن��رخ ارز نيز در دس��تور كار قرار بگيرد، 
يعني هر سال بر اساس نرخ تورم داخل و خارج 
از كش��ور رقم��ي به نرخ ارز اضافه ش��ود، اما در 

قيمت ها ثبات داشته باشيم. 
بااين همه، برخي كارشناس��ان معتقدند تراز 
تجاري اعالم شده از سوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت قابل خدشه است، چرا كه محاسبه اين 
داده ه��ا بدون در نظر گرفت��ن نرخ هاي واقعي و 
اسمي دالر انجام گرفته است. به عبارت ساده تر، 
نق��ش افزايش قيم��ت دالر در ماه هاي اخير در 
اين محاس��بات ناديده گرفته شده است. حميد 
شهرستاني، اقتصاددان، در اين مورد به »تعادل« 
مي گويد: محاس��به تراز تجاري كشور بر اساس 
نرخ دالر س��نجيده مي ش��ود و از آنجا كه تورم 
نرخ دالر چندان زياد نيس��ت، قيمت هاي واقعي 
و قيمت هاي اس��مي در فاصله هاي زماني كوتاه 
تقريب��اً يكي هس��تند. اما اگر مبناي محاس��به 
تراز تجاري بر اس��اس نرخ ريال باش��د، با توجه 
ب��ه نوس��انات قيمتي، ني��از به در نظ��ر گرفتن 
قيمت هاي واقعي و قيمت هاي اس��مي خواهيم 
داش��ت. به گفته اين اقتصاددان، به نظر مي رسد 
افزايش تراز تجاري كشور در جهت مثبت، كامال 
منطقي باش��د. عالوه براين، از آنجا كه صادرات 
نفت و محصوالت پتروشيمي كشور رشد زيادي 
داشته است، مثبت شدن تراز تجاري كشور هم 

مي تواند توجيه پذير باشد. 

معاون شركت بازرگاني دولتي ايران عنوان كرد

دنبال مشتري براي صادرات برنج  اروگوئه اي هستيم
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم كرد

افزايش قيمت لوازم خانگي قانوني نيست
معاون بازرگاني داخلي شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: برنج  
وارداتي اروگوئه يي كه در گمرك مانده، مشكلي از نظر باقي مانده 
سموم ندارد و تنها اختالف در نوع استاندارد ايران و اروپاست، لذا 
دنبال مشتري براي صادرات مجدد برنج هستيم. حسن حنان در 
گفت وگ��و با فارس در مورد آخرين وضعيت واردات برنج از مبادي 
وارداتي خاطرنش��ان كرد: اكنون هيچ محدوديتي براي واردات از 
كش��ورهاي مورد تايي��د نداريم و از طريق مناقص��ات بين المللي، 
خريد برنج طبق استانداردها انجام مي شود. او تصريح كرد: اكنون 
عالوه بر كشور هند، برنج اروگوئه، تايلند و آرژانتين هم وارد كشور 
مي ش��ود كه كيفيت آن را شركت هاي بازرسي بين المللي در مبدا 
تاييد مي كنند و در مقصد نيز س��ازمان غذا و دارو و استاندارد نيز 

بايد آن را تاييد كنند. 
او در مورد بار برنج اروگوئه كه س��ال گذشته به دليل آنچه باال 
بودن باقي ماندن سم آرسنيك در آن عنوان شده و اجازه ترخيص 
از گمرك ب��ه آن نداده اند، هم گفت: اي��ن موضوع اختالف نظري 

است كه بين استاندارد ما با استانداردهاي بين المللي وجود دارد، 
 PPb 160-15 چراكه در استاندارد اروپا باقي مانده سموم تا سقف
 120PPb مجاز ش��مرده مي شود اما در اس��تاندارد ايران اين رقم
درنظر گرفته ش��ده اس��ت، يعني در اصل، برنج اروگوئه وارد شده 
مشكلي ندارد. حنان به اين نكته اشاره كرد كه مجوزهاي الزم به 
صادرات اين برنج به كش��ورهاي ديگر اخذ ش��ده است و به دنبال 

مقصد صادراتي براي اين برنج ها هستيم. 
معاون بازرگاني داخلي ش��ركت بازرگاني دولتي ايران در مورد 
انتقاد برخي واردكنندگان برنج نس��بت به ورود ش��ركت بازرگاني 
دولت��ي و واردات م��وازي برنج هم اينگونه توضي��ح داد: بازرگاني 
دولتي طبق تكاليف��ي كه براي تامين ذخاير راهبردي دارد، اقدام 
ب��ه واردات برن��ج يا محصوالت ديگر مي كن��د و وارد تجارت برنج 
نمي ش��ود و تنها زماني كه براي تنظي��م بازار و رفع كمبودها نياز 
باشد، وارد بازار مي شويم كه اين موضوع مانعي براي تاجران برنج 

نيست. 

درپ��ي افزايش قيم��ت ل��وازم خانگي، س��ازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان اعالم ك��رد كه هيچ گونه 
افزاي��ش قيمتي در مورد لوازم خانگي توس��ط اين س��ازمان 
م��ورد تاييد قرار نگرفته و فاقد وجاهت قانوني اس��ت، لذا بر 
اساس گشت هاي تعزيراتي و شكايات واصله نسبت به اعمال 

قانون اقدام مي شود.
به گزارش ايس��نا، از ابتداي ارديبهش��ت امسال قيمت ها 
در ب��ازار لوازم خانگي افزايش 7تا 10درصدي را تجربه كرده 
كه س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان اين 
افزايش قيمت را غيرقانوني و فاقد مجوز اعالم كرد اما اتحاديه 
فروش��ندگان اين كاالها تصريح كرد كه اي��ن امر با موافقت 
سازمان حمايت صورت گرفته و رييس اتاق اصناف نيز اعالم 
كرد كه س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان 
افزاي��ش قيمت لوازم خانگي را رس��ما ممنوع اعالم نكرده و 
در صورت ممنوع اعالم رس��مي اي��ن موضوع، قطعا قيمت ها 

به حالت س��ابق برمي گ��ردد. در اين ميان س��ازمان حمايت 
مج��ددا طي اطالعيه ي��ي اعالم كرد كه »تاكن��ون هيچ گونه 
افزاي��ش قيمتي در مورد لوازم خانگي توس��ط اين س��ازمان 
مورد تاييد قرار نگرفته است و هرگونه افزايش قيمت توسط 
ش��ركت هاي عرضه كننده لوازم خانگي باالخص به بهانه تك 
نرخي ش��دن ارز قبل از اخذ مجوز، فاقد وجاهت بوده و اين 
س��ازمان و س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها و 
همچنين س��ازمان تعزيرات حكومتي و ادارات كل تعزيرات 
استان ها براساس گشت هاي مشترك و شكايات واصله نسبت 
به اعمال قانون اقدام خواهند كرد«. بر اس��اس اين اظهارات 
از مراجع ذي ربط، انتظ��ار مي رود كه اگر اين افزايش قيمت 
غيرقانوني اس��ت، صراحت��ا بايد با متخلفان برخورد ش��ود و 
قيمت ها به حالت سابق برگردند تا در حق خريداران احجاف 
نشود و متقاضيان اين كاالها تكليف خود را بدانند تا بتوانند 

براي خريد تصميم گيري كنند. 

رييس اتحاديه خشك شويي و لباسشويي هشدار داد

بي كيفيتي خشكشويي هاي اينترنتي 
رييس انجمن كارفرمايان صنعت سيمان مطرح كرد

تحريم هاي امريكا بر صنعت سيمان تاثير ندارد
ريي��س اتحادي��ه خشكش��ويي و لباسش��ويي مجددا 
نسبت به اس��تفاده از خدمات خشكشويي هاي اينترنتي 
و ب��ه اصطالح آنالين هش��دار داد و تصريح كرد كه اين 
واحدها فقط يك واس��طه هس��تند و بهداشت و كيفيت 
را رعايت نمي كنند. ابوالفض��ل رجب زاده در گفت وگو با 
ايس��نا درباره شرايط واحدهاي صنفي خشكشويي اظهار 
كرد: صنف خشكش��ويي در ركود به س��ر مي برد و كاري 
از سوي مشتري ها به واحدهاي صنفي سپرده نمي شود. 
او ادامه داد: در زماني كه كس��ب وكار با افت مواجه شود، 
ميزان خريد مواد شوينده كاهش مي يابد و از سوي ديگر 
افزاي��ش قيمت ارز به ويژه دالر قيمت مواد ش��وينده را 
افزايش داده كه در نهايت اين مس��ائل منجر شده ميزان 
خريد مواد ش��وينده و داروهاي كمكي شستشو به شدت 

كاهش يابد. 
به گفته رجب زاده، تعمير و قطعات دستگاه هاي مورد 
اس��تفاده در واحده��اي صنفي با افزاي��ش قيمت روبرو 
ب��وده كه در بازار فعلي ش��رايط به  گونه ي��ي رقم خورده 
كه تعداد قابل  توجهي از واحدهاي صنفي با افت فعاليت 
و تعطيلي مواجه ش��ده اند. رييس اتحاديه خشكشويي و 
لباسشويي، ارتقاي فناوري توليد ماشين هاي لباسشويي 
و اتوه��اي خانگ��ي را در افت رجوع م��ردم به واحدهاي 
خشكش��ويي بي تاثير دانست و گفت: ش��رايط اقتصادي 
و كاه��ش قدرت خري��د مردم در ميزان رج��وع افراد به 

واحدهاي خشكش��ويي بس��يار تاثيرگذار است و ميزان 
فعاليت واحدهاي خدماتي همچون خشكش��ويي ارتباط 

مستقيم با ميزان درآمد و هزينه خانواده ها دارد. 
او در پاس��خ به اين سوال كه آيا ورود فناوري و فضاي 
مجازي به صنف خشكشويي بر فعاليت واحدهاي صنفي 
تاثيرگذار بوده است، بيان كرد: فعاليت چنين واحدهايي 
مورد قبول اتحاديه نيس��ت و فض��اي مجازي و خدمات 
خشكش��ويي بر پايه فضاي مجازي كمك خاصي به اين 
صنف نداش��ته و مش��كالتي را به همراه داش��ته اس��ت. 
رج��ب زاده تصريح ك��رد: اكثر خشكش��ويي هاي آنالين 
ب��دون واحدهاي صنف��ي فعاليت مي كنن��د و فقط يك 
واس��طه هستند كه جنس را از مش��تري دريافت و براي 
دريافت سود بيشتر اجناس را در اختيار واحدهاي بدون 
جواز كسب قرار مي دهند. او افزود: حجم قابل  توجهي از 
خدمات خشكش��ويي هاي آنالين بدون كيفيت هستند و 

در اصطالح اجناس فقط آب شور مي شوند. 
رييس اتحاديه خشكش��ويي و لباسشويي يادآور شد: 
نرخ مصوب براي خدمات خشكش��ويي در س��ال گذشته 
افزايش ياف��ت كه اين نرخ براي 7  قل��م كاالي معمولي 
اس��ت و مابقي اجناس به  صورت توافقي بين مش��تري و 
واحد صنفي تعيين قيمت مي ش��ود و در صورت اعتراض 
مش��تري، اتحاديه در مورد قيمت، نظر كارشناسي ارائه 

خواهد كرد. 

ريي��س انجمن كارفرمايان صنعت س��يمان كش��ور 
گفت: قيمت سيمان گران نشده است، ولي امكان ادامه 
به اين قيمت هم وجود ندارد. سيد محمد اتابك معتقد 
است تحريم هاي جديد امريكا كه قرار است از چند ماه 
بعد اعمال ش��ود، هيچ تاثير روي صنعت سيمان كشور 
نخواهد داش��ت. به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، او 
مي گويد: تجربه تحريم هاي پيش از اين نشان داده است 
كه صنعت س��يمان هم توانس��ت پروژه هاي��ش را ادامه 
بدهد و هم توليد را باالتر ببرد. او افزود: صنعت سيمان 
ش��رايطي دارد كه توليد و توس��عه اش وابستگي خاصي 
به كش��ورهاي خارجي و غربي ندارد و اين وابستگي در 
حداقل اس��ت و ما امكان تداوم توليد را بعد از هر گونه 
تحريمي به راحتي داريم. او در ادامه گفت: تنها مطلبي 
كه وجود دارد اين اس��ت كه مس��ووالن بايد با شرايط 

صنعت سيمان همراهي كنند. 
اتابك در ادامه س��خنان خود افزود: توجه به اين مورد 
ض��روري اس��ت كه حجم مص��رف داخلي وقت��ي پايين 
مي آي��د به دليل آن بخش��ي كه ما هزين��ه ثابت داريم، 
قيمت تمام ش��ده باال م��ي رود. او ادامه داد: براي همين 
بايد در اين زمينه منطقي فكر و ش��رايطي را ايجاد كنند 
كه كارخانه هاي س��يمان كش��ور امكان تداوم توليد را با 
اضاف��ه هزينه هاي��ي ك��ه االن به آنها تحميل مي ش��ود، 
داش��ته باش��ند. او در ادامه با اش��اره به اينكه بسياري از 

كارخانه هاي س��يمان در بورس امروز سودهايشان تقليل 
پيدا كرده اس��ت، گفت: با بازنگزي كه در س��هميه هاي 
جديد توليد كارخانه ها صورت گرفته اس��ت و همچنين 
نگاه واقع بينانه يي كه مس��ووالن ب��ه افزايش قيمت تمام 
شده توليد خواهند داشت، شرايط صنعت سيمان بهبود 
خواهد يافت و ما ش��اهد تداوم توليد صنعت س��يمان و 

اشتغال زايي در اين حوزه خواهيم بود. 
او در پاس��خ به اين س��وال كه آيا در صادرات سيمان 
مش��كل خاصي وجود دارد يا در زم��ان تحريم به وجود 
خواهد آمد؟ گفت: االن در صادرات مشكلي وجود ندارد 
البته ريالي پول ص��ادرات را دريافت مي كنيم. اتابك در 
بخش ديگري از صحبت هايش با اش��اره به اينكه بخش 
زيادي از ظرفيت توليد مورد اس��تفاده ق��رار نمي گيرد، 
گفت: به ظرفيت اصلي توليد سيمان در كشور نرسيده ايم؛ 
ميانگي��ن ظرفيت توليد س��يمان االن در كارخانه ها 60 
تا 65درصد اس��ت و حدود ۴0 درص��د ظرفيت واحدها 
خوابيده اس��ت. او افزود: البته اين موضوع از س��ال هاي 
قبل ش��روع شده بود و ما ش��اهد كاهش ظرفيت توليد 
بوديم ولي امسال هزينه هاي توليد هم به  شدت افزايش 
پيدا كرده اس��ت. او همچنين در پاس��خ به اين سوال كه 
آيا قيمت س��يمان گران شده است، گفت: قيمت سيمان 
گران نشده است، خير ولي امكان ادامه به اين قيمت آيا 

وجود دارد يا نه؟ باز هم مي گويم خير. 

آمارهايي است كه از سوي رييس سازمان توسعه تجارت ارائه شده و حاكي از اين است كه ثبت سفارش براي واردات كاال در دو 
ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 66 درصد افزايش يافته است. آمارهايي كه او از افزايش چشمگير ثبت 

سفارش واردات ارائه كرده مي تواند شاهدي بر سرعت گرفتن واردات كاال درنتيجه تخصيص ارز ارزان به آن باشد. در حقيقت 
وقتي در بازار قيمت كاالهاي وارداتي با تغيير قيمت ارز دچار تحول مي شود و همگام با رشد قيمت دالر، افزايش مي يابد، تخصيص 

دالر ارزان به واردات كاالهاي غيراساسي كه كنترل بازار آن نيز در اختيار دولت نيست، عمال به مثابه توزيع رانت به واردكنندگان 
است و همانند تزريق ارز دولتي به بازار در دوران تنش بازار ارز، هرگز قادر نخواهد بود قيمت كاال در بازار را كاهش دهد

                                                                                                                                                     



 Tue. Jun  12. 2018  1122   سه شنبه 22  خرداد 1397     27   رمضان 1439  شماره   
jahan@taadolnewspaper.ir  66420769 

7  جهان

زنجيره انساني ۲۰۲ كيلومتري جدايي طلبان باسك 
گروه جهان 

ده ها هزار نفر از ساكنان منطقه خودمختار باسك اسپانيا 
با ايجاد يك زنجيره انساني به طول ۲۰۲ كيلومتر برگزاري 
راي گيري اس��تقالل در اين منطقه را خواس��تار ش��دند. به 
گ��زارش يورونيوز، اين اقدام نمادين كه از س��وي يك گروه 
اس��تقالل  طلب برنامه ريزي شده بود، با ش��ركت ۱۷۵هزار 
نفر از س��اكنان باسك همچنين ش��ماري از سياستمداران 
دو منطقه باس��ك و كاتالونيا برگزار ش��د. زنجيره انس��اني 
از شهر س��ن سباستين در شمال باس��ك آغاز مي شد و تا 
مقابل پارلمان منطقه يي در شهر بيتوريا، مركز باسك ادامه 

مي يافت.
اين برنامه يك روز پس از آن اجرا شد كه يكي از وزيران 
كابينه جديد اس��پانيا پيش��نهاد اصالح قانون  اساس��ي اين 
كش��ور را با هدف حركت به س��مت مدل فدرالي به عنوان 
مدلي براي حل  و فصل بحران هاي سياسي جدايي طلبانه در 
اين كش��ور مطرح كرد. سوسياليس��ت ها كه در حال حاضر 
قدرت را در اس��پانيا با نخست وزيري پدرو سانچز در اختيار 

دارند، تنها ۸۴ كرس��ي از ۳۵۰ كرسي پارلمان را در دست 
دارند و ب��راي انجام اصالحات قانون اساس��ي بايد اكثريت 
دوس��وم از آرا را داشته باش��ند. زمزمه هاي استقالل  طلبي 
باس��ك در حالي شنيده مي شود كه اسپانيا به  دليل تقويت 
ديدگاه هاي استقالل  طلبانه در منطقه خودمختار كاتالونيا، 
سالي پرتنش را پشت سر گذاش��ته است. اكتبر ۲۰۱۷ در 
منطقه كاتالونيا همه پرسي استقالل برگزار شد و پس از آن، 
دولت و پارلمان منطقه يي جدايي خود را از اس��پانيا اعالم 
كرد؛ اقدامي كه مخالفت شديد ماريانو راخوي، نخست وزير 
وقت اين كشور را در پي داشت. دادگاه قانون اساسي اسپانيا 
اس��تقالل كاتالونيا را رد كرد، دولت منطقه يي منحل ش��د 
و رهبران استقالل طلب منطقه به دادگاه اسپانيا فراخوانده 
شدند. اكثريت س��اكنان منطقه خودمختار باسك با وجود 
س��طح باالي��ي از خودمختاري و همچنين داش��تن زبان و 
فرهنگ مختص به خود از اس��تقالل اي��ن منطقه حمايت 
نمي كنند؛ با اين وجود معتقدند كه بايد در موضوع استقالل 

به مردم حق راي داده شود. 

مناقشات امريكا و كوبا بر سر حمالت صوتي ادامه دارد
گروه جهان 

س��فارت امريكا ب��ه وزارت امور خارجه كوب��ا در مورد 
بيم��اري ناش��ناخته دو ديپلمات امريكاي��ي خبر داده كه 
ظاهرا شبيه حمالت صوتي پيشين عليه كاركنان سفارت 

در هاوانا است. 
ب��ه گ��زارش رويت��رز، وزارت خارجه كوب��ا اعالم كرد 
مسائل مربوط به حمالت مشكوك صوتي به ديپلمات هاي 
امريكاي��ي در هاوان��ا همچنان ب��ا ابهامات��ي مواجه و اين 
موضوع به معمايي حل نشده تبديل شده است. اين بيانيه 
وزارت خارجه كوبا در حالي منتشر شد كه وزارت خارجه 
امريكا اخيرا گزارش داده دو كارمند كنسولگري اين كشور 
در هاوانا با عالئم بيماري مش��ابه پرونده حمالت مشكوك 
صوتي ب��ه ديپلمات هاي امريكايي در اواخر س��ال ۲۰۱6 
مواجه ش��ده اند. وزارت امور خارجه كوبا تاكيد كرد اگرچه 
همانند موارد قبلي امكان دسترس��ي كارشناس��ان كوبايي 
به ديپلمات هايي كه ادعا مي ش��ود آس��يب ديده اند وجود 
ن��دارد، اما هاوانا آماده اس��ت با مقام��ات امريكايي جهت 

روش��ن ش��دن اين وضعيت و ارائه بهتري��ن مراقبت هاي 
پزش��كي، همكاري كند. دول��ت امريكا ادعا ك��رده تا ماه 
آگوست ۲۰۱۷ ميالدي ۲۴ نفر از ديپلمات هاي اين كشور 
تح��ت تاثير عوامل ناش��ناخته با عاليم��ي همچون تهوع، 
س��رگيجه و از دست دادن ش��نوايي به پزشكان امريكايي 
مراجعه كرده اند و در برخي موارد نشانه هاي آسيب مغزي 
در آنان شناسايي شده اس��ت. امريكا به دليل اين حمالت 
مشكوك صوتي شمار كاركنان ديپلماتيك خود را در كوبا 
كاه��ش داد و ۱۷ ديپلمات كوبايي را از واش��نگتن اخراج 
كرد. وزارت امور خارجه امريكا نيز به شهروندان اين كشور 

در مورد سفر به كوبا هشدار داده است. 
وزارت خارج��ه كوبا در بيانيه جديد خود اعالم كرد كه 
مس��اله ادعايي حمله صوتي به ديپلمات هاي امريكايي در 
هاوانا با اهداف سياس��ي مطرح ش��ده، چون پس از بيش 
از يك س��ال و نيم از تحقيقات توس��ط دولت هاي هاوانا و 
واش��نگتن، هيچ نشانه معتبر و نتيجه علمي ادعاهاي كاخ 

سفيد عليه كوبا را تاييد نكرده اند. 

  مرگ شوراي همكاري
خليج فارس 

گ�روه جه�ان   اق��دام دو عضو ش��وراي همكاري 
خليج فارس)عربس��تان و امارات( براي تش��كيل نهاد 
جداگانه ي��ي خ��ارج از اين ش��ورا، واكن��ش مقام هاي 
سياسي و فعاالن رسانه يي جهان عرب را در پي داشت.

ب��ه گزارش ايرنا، عربس��تان و امارات چهارش��نبه 
گذش��ته در نشس��تي براي همكاري هاي سياس��ي، 
اجتماع��ي، فرهنگ��ي، نظامي و... تواف��ق كردند. اين 
جلس��ه دو جانبه كه با امض��اي ۲۰توافق براي ايجاد 
۴۴طرح راهبردي مش��ترك براي زيرس��اخت ها در 
عرصه ه��اي امنيت��ي، صناي��ع نظامي، نف��ت، گاز و 
س��رمايه گذاري هاي داخلي و خارجي برگزار ش��د به 
منزله تير خالصي به ش��وراي همكاري خليج فارس 
و تشكيل شوراي هماهنگي دو جانبه يي است كه تنها 
به امارات و عربس��تان محدود مي شود و در نتيجه ۴ 

كشور ديگر در آن حضور ندارند.
راهب��رد اين ش��وراي هماهنگي، عملي��ات توفان 
قاطعي��ت را يادآور مي ش��ود، عملياتي ك��ه امارات و 
عربس��تان در يمن بيش از ۳س��ال درحال انجام آن 
هستند. آنها با تكيه بر توليد ناخالص داخلي به ارزش 
حدود يك تريليون دالر)با احتساب توليد نفت، گاز و 
ديگر ميعانات( و با پش��توانه درآمدهاي سرشار نفت 
درصدد دس��تيابي به قدرت نظامي بزرگ در منطقه 
هستند. در اين شورا كويت و عمان كه در قبال بحران 
قطر و جنگ يمن مواض��ع بي طرفانه اتخاذ كرده اند؛ 
جايي ندارند. گفته شده ۱6وزير از عربستان و امارات 
در اين ش��ورا عضويت دارند و ۳۵۰نفر از دو كشور و 
۱۱9نهاد حكومتي، حاكميتي و نظامي هم درگير آن 
خواهند بود. دو طرف تصميم گرفته اند كه طرح هاي 

مصوب راهبردي را در عرض 6۰ ماه اجرا كنند.
روزنامه ه��اي قط��ر، ارتباط اين نشس��ت با ديدار 
محرمانه 6 كش��ور عرب��ي در س��ال ۲۰۱۵ را مطرح 
كرده اند. پايگاه خبري ميدل ايس��تاي پيش تر مدعي 
ش��ده بود ك��ه جورج ن��ادر تاجر لبنان��ي- امريكايي 
اواخر ۲۰۱۵ س��ران كش��ورهاي عرب را در قايقي در 
درياي احم��ر گرد هم آورده و به آنان تش��كيل يك 
گروه منطقه يي متشكل از نمايندگان 6 كشور عربي 
را پيش��نهاد داده كه مي تواند جايگزين اتحاديه عرب 
و ش��وراي همكاري خليج فارس شود. دو منبع آگاه 
مدع��ي ش��ده اند، نادر گفت��ه اين كش��ورهاي عربي 
مي توانند به نيرويي در منطقه تبديل شوند كه امريكا 
روي آنه��ا براي مقابله با نفوذ ايران و تركيه حس��اب 
كند. حال اين احتمال مطرح است كه تشكيل شوراي 
هماهنگي عربس��تان و امارات براس��اس تصميم  اين 
نشست گرفته شده باشد تا در مراحل بعدي بحرين و 

مصر هم به آن اضافه شوند. 

  سيطره باكو بر 11 هزار هكتار
از اراضي نخجوان

فرماندهي ني��روي نظامي جمه��وري آذربايجان 
مستقر در جمهوري خودمختار نخجوان گزارش داده 
نيروهاي اين كش��ور ۱۱هزار هكت��ار از اراضي مرزي 
نخجوان با ارمنستان را تحت كنترل خود در آورده اند. 
گفته شده، نيروهاي جمهوري آذربايجان اواخر ماه مه 
 در عمليات نظامي روس��تاهاي »گونوت «، »آرپا « و 
»دره ليز« شهرستان »شرور« نخجوان را كه از ۱99۲ 
تحت كنترل ارمنستان بود، تصاحب كردند. نخجوان 
با ۵ هزار و ۵۰۲ كيلومترمربع مساحت يك جمهوري 

خودمختار در قلمروي جمهوري آذربايجان است. 

  درخواست اردوغان
براي محاكمه دميرتاش 

رج��ب طيب اردوغ��ان رييس جمه��وري تركيه از 
دادگاه خواسته در اس��رع وقت صالح الدين دميرتاش 
كانديداي حزب دموكراتيك خلق تركيه كه در زندان 
به س��ر مي برد را محاكمه كند. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، قرار است انتخابات رياست جمهوري تركيه ۲۴ 
ژوئن برگزار ش��ود. دميرتاش ۴۵ساله از نوامبر ۲۰۱6 
ب��ه اتهام فعاليت هاي تروريس��تي و ارتباط با پ ك ك 
در زندان اس��ت، در حالي كه اتهاماتش را رد مي كند. 
مخالفان اردوغان خواستار آزادي دميرتاش هستند تا او 

نيز بتواند كمپين انتخاباتي خود را پيش برد. 

 كمك 2.5 ميليارد دالري 
اعراب به اردن 

عربستان، كويت و امارات براي ارائه يك بسته دو 
و نيم ميليارد دالري كمك ه��اي اقتصادي به دولت 
اردن براي عبور از مش��كالت اقتصادي توافق كردند. 
به گزارش ايرنا، اين توافق در نشست دوشنبه سلمان 
بن عبدالعزيز پادشاه عربستان، عبداهلل دوم شاه اردن، 
محمد بن راشد آل مكتوم معاون رييس دولت امارات 
و حاكم دوبي و شيخ صباح االحمد الجابر الصباح امير 
كويت در به دس��ت آمد. اردن ناآرامي ها از پنج شنبه 
گذشته شاهد اعتراض ها به افزايش قيمت سوخت و 

اجراي قانون جديد ماليات بر درآمد است.
 

 حمايت روسيه از مذاكرات 
مستقيم كابل با طالبان

وزير امور خارجه روسيه از برقراري گفت وگوهاي 
مس��تقيم طالبان با دولت افغانس��تان استقبال كرد. 
به گ��زارش وس��تي، س��رگئي الوروف در نشس��ت 
س��ازمان پيمان امنيت جمعي در آلماتي گفت: »ما 
از ايده اش��رف غني رييس جمهوري افغانستان براي 
گفت وگوي مس��تقيم با طالبان كه در كنفرانسي در 
ماه مارس امس��ال مطرح شد، حمايت مي كنيم. « او 
افزود: »روسيه همواره خواستار اين گفت وگوها بوده 
است، طالبان بخشي از افغانستان است و بايد به طور 
مستقيم در روند سياسي اين كشور مشاركت كند. «

دريچه

كوتاه از منطقه

رييس جمهوري امريكا به مصالحه با كره شمالي خوش بين است

روز موعود »كيم« و »ترامپ«
گروه جهان  

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا گفت نشست 
تاريخي او ب��ا كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي 
مي توان��د »خيلي خ��وب« پيش ب��رود. مقامات 
دو كش��ور ه��م ب��راي كاه��ش اختالف نظرهاي 
احتمالي و پايان دادن به بن بس��ت هسته يي در 
ش��به جزيره كره ديدار كرده اند. ترامپ در حالي 
براي نشس��ت تاريخي امروز ب��ا كيم جونگ اون 
رهبر كره ش��مالي آماده مي شود كه با انتقادهاي 
شديد رهبران جهاني و حتي چهره هاي شاخص 
امريكايي مواجه اس��ت. آنگال م��ركل صدراعظم 
آلمان يك ش��نبه در برنامه يي تلويزيوني از رفتار 
ترامپ در نشس��ت گ��روه هفت به ش��دت انتقاد 
ك��رده و توييت ه��اي رييس جمه��وري امريكا را 
»مأيوس كنن��ده« خوانده اس��ت. برني س��ندرز 
س��ناتور دموكرات امريكايي هم روابط ترامپ با 
رهبران جهان را زير س��وال برده و گفته عجيب 
اس��ت كه رييس جمه��وري امري��كا در روابط با 
متحدان كش��ور با دشواري هايي مواجه است، اما 

در ارتباط با رهبران مستبد مشكلي ندارد. 

 بي اعتمادي جهاني و خوش بيني ترامپ
ترامپ پس از پايان نشست كشورهاي صنعتي 
گ��روه هفت با ارس��ال يك تويي��ت، امضاي خود 
را از زي��ر بياني��ه پاياني اين اج��الس پس گرفت. 
رييس جمه��وري امريكا صبح ش��نبه حدود پنج 
ساعت پيش از پايان نشست مشترك سران هفت 
كش��ور صنعتي جهان، كان��ادا را ترك كرده بود و 
يكي از علت ه��اي اين اقدام هم برنام��ه ديدار او 
با رهبر كره ش��مالي در س��نگاپور بود. اگرچه اين 
ديدار تاريخي به طور گس��ترده مورد استقبال قرار 
گرفته، اما رفتارهاي بي مهاباي ترامپ، اظهاراتش 
در نشس��ت گ��روه هفت و اقدامات��ي نظير خروج 
يك جانبه او از توافق هس��ته يي ب��ا ايران )برجام( 
اعتبار نشست امروز را زير سوال برده است. سوزان 
دي مگيو تحليلگر انديشكده امريكايي »نيو امريكا« 
به پوليتيكو گفت: »در مذاكرات غيررس��مي كه با 
مقام هاي كره شمالي داشتم، آنها همواره به مساله 

برجام اشاره مي كردند.«
اما ترامپ شامگاه دوشنبه درباره ديدار تاريخي 
خود با كي��م ابراز خوش بيني ك��رد و در توييتي 
نوشت: »بودن در سنگاپور فوق العاده است. هيجان 
در ه��وا موج مي زن��د.« مقامات س��نگاپور تدابير 
ش��ديد امنيتي را براي اين ديدار برقرار كرده اند. 

گفته ش��ده بي��ش از ۲۳هزار مامور ب��راي تامين 
امنيت اين نشس��ت ب��ه خدمت گرفته ش��ده اند. 
نخست وزير س��نگاپور گفته برگزاري اين نشست 
ح��دود ۱۵ ميليون دالر هزينه داش��ته كه حدود 
نيمي از آن صرف تامين تدابير امنيتي شده است. 
موضوع اصلي مذاكرات كيم و ترامپ »خلع سالح 
هسته يي و چگونگي رسيدن به »ساز و كار دايمي و 
پايدار براي تضمين صلح در شبه جزيره كره« است. 
برخي تحليلگران سياس��ي به اين موضوع با ديده 
ترديد مي نگرند و بر اين باورند كه رهبر كره شمالي 
حاضر به دس��ت كش��يدن از تاسيسات هسته يي 
نخواهد بود. يورگن هارت كارشناس مسائل سياسي 
خارجي حزب دموكرات مسيحي )حزب مركل( به 
يك��ي از روزنامه هاي چ��اپ آلمان گفت��ه باتوجه 
به تجرب��ه قبلي ترديد دارد ديكتاتور كره ش��مالي 
خواسته هاي غرب را در رابطه با برنامه هاي هسته يي 
به عنوان شرطي براي عادي س��ازي روابط بپذيرد. 
ريچ��ارد آرميتاژ مع��اون وزير ام��ور خارجه امريكا 
در دوره اول رياس��ت جمهوري جورج دابليو. بوش 
هم گفته انتظار ندارد در زمينه خلع س��الح اتمي 
كره ش��مالي پيش��رفت زيادي در جريان مذاكرات 

رهبران دو كشور حاصل شود. 

گفته شده كيم از ترامپ دعوت كرده براي دور 
دوم مذاكرات در ماه جوالي س��ال جاري ميالدي 
به پيونگ يانگ س��فر كند. به گفته مقامات آگاه، 
اين پيشنهاد از طريق دعوتنامه يي مطرح شده كه 
در اول ماه ژوئن توس��ط كي��م يونگ چول معاون 
ارش��د رهبر كره شمالي به رييس جمهوري امريكا 

داده شده است. 

 ديدارهاي مقدماتي
طبق بيانيه وزير ام��ور خارجه امريكا، مقامات 
ارشد اين كشور و كره شمالي در آستانه ديدار كيم 
و ترامپ مذاكرات س��ازنده يي در سنگاپور برگزار 
كردند. ب��ه گزارش اس��پوتنيك، مايك پمپئو در 
توييتر خود عكس��ي از ديدار س��ونگ كيم سفير 
امريكا در فيليپين با چويي سون هوي مقام ارشد 
وزارت امور خارجه كره ش��مالي و ساير نمايندگان 
دو كشور منتشر كرد و نوشت: »امروز سونگ كيم 
و نماينده كره شمالي نشست  مفصل و قابل توجهي 
داش��تند.« كاخ س��فيد نيز اين ديدار را كه براي 

كاهش اختالف نظرها صورت گرفته، تاييد كرد. 
رييس جمهوري امريكا كه ش��امگاه يك شنبه 
وارد سنگاپور شد، ديروز با نخست وزير اين كشور 

ديدار داشت. ديلي ميل در اين باره نوشت، ترامپ 
دوش��نبه را در كاخ رياس��ت جمهوري س��نگاپور 
س��پري و پس از حضور در چند مراسم، يك ناهار 
كاري نيز با لي هسين لونگ نخست وزير سنگاپور 
صرف كرده است. پيش از ترامپ رهبر كره شمالي 
با نخست وزير سنگاپور ديدار كرده بود. در جريان 
اين ديدار دوطرف به بررس��ي روابط كره شمالي و 
سنگاپور و همچنين تحوالت در منطقه پرداختند. 
نخست وزير سنگاپور هم از اقدامات و تصميم رهبر 
كره شمالي و رييس جمهوري امريكا براي نشستن 
بر س��ر ميز مذاكره قدرداني و درباره موفقيت آميز 

بودن نشست ابراز اميدواري كرد. 
ب��ه گ��زارش س��ي ان ان، دي��دار ام��روز به 
ش��كل »يك به يك« و تنها ب��ا حضور مترجم 
برگزار مي ش��ود و هيچ مق��ام ديگري از امريكا، 
كره ش��مالي يا س��نگاپور در اين نشست حضور 
نخواهد داش��ت. طبق اطالعات منتش��ر ش��ده 
از س��وي مقامات ارش��د امري��كا، ترامپ و كيم 
ابتدا در برابر دوربين رس��انه ها با يكديگر دست 
مي دهند و سپس پشت درهاي بسته به مذاكره 
مي پردازند. هيچ يك از اعضاي هيات امريكايي 
و كره ش��مالي از جمله مشاوران امنيتي ترامپ 

كه در سفر به سنگاپور همراه او هستند و حتي 
پمپئو در اين ديدار حضور نخواهند داشت. 

 الگوي چيني كره شمالي 
ترامپ وعده داده، كره ش��مالي در صورت كنار 
گذاش��تن س��الح هاي هس��ته يي و در مواجهه با 
س��رمايه گذاري هايي كه پس از آن از سوي  امريكا 
صورت مي گيرد، »بس��يار ثروتمند« خواهد ش��د؛ 
اما به گ��زارش رويت��رز، كارشناس��ان اقتصادي و 
كارشناسان امور كره شمالي بر اين باورند كه الگوي 
اقتصادي قابل اجرا در كره ش��مالي سرمايه گذاري 
به س��بك امريكايي نيست، بلكه بازار تحت كنترل 
دولت در چين است كه نخستين بار از سوي دنگ 
ش��يا اوپينگ رهبر چين در س��ال ۱9۷۸ به اجرا 
درآمده اس��ت. در زمان رهب��ري او، چين در حال 
خروج از حكومت ۲۷ ساله مائو زدونگ و ممنوعيت 
س��رمايه داري و تجارت هاي خصوص��ي بود. دنگ 
اصالحات��ي را به اجرا درآورد ك��ه زيربناي معجزه 
اقتصادي چين در ۴۰ س��ال گذش��ته شدند؛ اين 
تغييرات گسترده به رشد باالي اقتصادي انجاميدند. 
حتي در آس��تانه نشس��ت كيم با ترامپ هم با 
وج��ود تصورات عمومي درباره اينكه كره ش��مالي 
ب��ه امريكا نزديك مي ش��ود، پيونگ يانگ مرتبا به 
پكن مراجعه كرده است. كيم از ماه مارس تاكنون 
دو مرتب��ه با ش��ي جين پين��گ رييس جمهوري 
چين ديدار داش��ت. هيات��ي از مقامات عالي رتبه 
كره شمالي در س��فري ۱۱ روزه به چين از مراكز 
صنعتي اين كش��ور ديدار كردند. سفر اين هيات 
به چين چند هفته پ��س از آن صورت گرفت كه 
كيم براي پايان دادن به آزمايش هاي هس��ته يي و 
موش��كي ابراز آمادگي ك��رد و تالش ها در جهت 
»ساختار اقتصادي سوسياليس��تي« را وعده داد. 
رس��انه هاي چي��ن اظه��ارات كيم را »گش��ايش 
و اصالح��ات« خواندن��د ك��ه به ط��ور خالصه به 

سياست هاي دنگ اطالق مي شود. 
جئ��ون كيونگ من كارش��ناس اقتص��ادي در 
موسس��ه يكپارچگي جامعه كره گف��ت: »كيم با 
ترامپ گفت وگو مي كند چون نياز دارد كه امريكا 
از تحريم ها عقب نش��يني كند. اما پس از آن همه 
س��رتيترها درباره كيم و ش��ي خواهد بود.« چين 
همي��ن حاال ه��م مهم ترين متحد كره ش��مالي و 
بزرگ ترين ش��ريك تجاري اين كش��ور اس��ت و 
ش��اهرگ حيات اقتصادي پيونگ يانگ محسوب 

مي شود. 

زمزمه  برگزاري دوباره انتخابات در عراق باال گرفت

آتش فتنه در بغداد 
گروه جهان 

در حال��ي كه ب��ا تصويب پارلمان ع��راق قرار بود 
آراي انتخابات پارلماني اين كش��ور از چهارشنبه 
بازش��ماري و صحت نتايج اعالم ش��ده مشخص 
شود، آتش سوزي در انبار صندوق هاي راي نشان 
داد كه قصه انتخابات در عراق سر دراز دارد. گفته 
شده، صندوق هاي راي ناحيه شرقي بغداد، رصافه 

در اين انبار بوده است. 
به گزارش ايرنا، گرچه آتش سوزي پس از چند 
ساعت تالش ۴۰ تيم آتش نشان سرانجام خاموش 
ش��ده و قاسم اعرجي وزير كشور، به رويترز گفته 
حتي يك صن��دوق راي آتش نگرفته اما اظهارات 
متناقض چهره هاي سياس��ي عراق نشان مي دهد 
ك��ه آتش فتن��ه اخت��الف و تنش بر س��ر نتايج 

انتخابات قرار نيست به اين زودي فروكش كند. 
پارلمان عراق چهارش��نبه ش��ب در جلسه يي 
فوق العاده كه با اكثريت نمايندگان بازنده برگزار 
شده بود، با اس��تدالل تخلفات و تقلب گسترده، 
بركناري اعضاي كميسيون انتخابات و بازشماري 
دس��تي همه آرا را تصويب ك��رد، مصوبه يي كه 
م��ورد اعت��راض نامزده��اي پي��روز در انتخابات 
ق��رار گرف��ت و آن را كودتا عليه مش��روعيت و 
دموكراسي خواندند. هر چند بطالن كامل نتايج 
انتخابات، خواس��ته يي بود كه برخي شخصيت ها 
و اح��زاب ن��اكام از روز نخس��ت اع��الم نتاي��ج 
انتخابات بر زبان مي راندند و بس��ياري نيز در آن 
زمان ش��ايد با لبخند بدرق��ه اش مي كردند اما با 
گذشت زمان مس��اله جدي تر شد و حال به نظر 

مي رس��د آتش سوزي اخير، تنور بطالن انتخابات 
را دست كم براي چند هفته گرم كرده باشد. 

دس��ته نخس��تي كه به دنب��ال ابط��ال نتايج 
انتخابات هستند احزاب و شخصيت هايي هستند 
كه هس��تي سياس��ي خود را در معرض تهديد يا 
زوال مي بينن��د و بر اي��ن تصورند كه با برگزاري 
مجدد انتخابات ممكن اس��ت بتوانند كرسي هاي 
بيش��تري به دست آورند. دس��ته دوم گروه هايي 
هستند كه از چند ماه پيش از برگزاري انتخابات، 
به بهانه عدم بازگش��ت چند ميليون آواره جنگ 
داع��ش به مناطق خود در ش��مال و غرب عراق، 
خواستار تعويق زمان برگزاري انتخابات دست كم 
به مدت 6 ماه بودند. مخالف��ان تعويق انتخابات 
اما اصرار داشتند كه برگزار نكردن راي گيري در 
موع��د مقرر كش��ور را وارد خ��أ قانوني و دولت 
موق��ت كرده و زمينه را براي مداخالت داخلي و 
خارجي براي تغيير بنيادين در روند سياسي اين 
كش��ور فراهم خواهد كرد و بستر مناسب را براي 
حاكميت نيروهاي همسو با رياض و واشنگتن و 
تغيير اساسي در رويكردهاي داخلي و منطقه يي 
ع��راق ايجاد مي كند، هم��ان هدفي كه از طريق 
اشغال عراق در ۲۰۰۳ و هجوم داعش در ۲۰۱۴ 

محقق نشد. 

 واكنش ها به آتش سوزي
در پ��ي آتش س��وزي در مخ��زن صندوق هاي 
راي در بغ��داد حيدر عبادي نخس��ت وزير عراق، 
آتش سوزي را طرحي براي هدف قرار دادن كشور 

و ش��يوه دموكراتيك آن خوانده و از دستگاه هاي 
امنيتي خواس��ته تحقيق��ات در اين ب��اره را آغاز 
كنن��د. به گزارش س��ومريه نيوز، حيدر عبادي به 
تمام فرماندهي هاي عمليات  در اس��تان هاي عراق 
دس��تور داده تدابير امنيت��ي را درخصوص محل 
نگهداري مخازن  صندوق هاي راي افزايش دهند. 
عبادي تاكيد كرده تحقيقات تا زمان روشن شدن 
ابهام��ات حادثه ادامه خواهد داش��ت و آتش زدن 
مخزن هاي راي و همزمان ش��دن آن با روزي كه 

داعش موصل را اشغال كرد يك توطئه است. 
مقتدا صدر رهبر فهرست سائرون و پيروز اين 
انتخابات هم نس��بت به خطرن��اك بودن وضعيت 
عراق هش��دار داده اس��ت. صدر كه ب��ه تازگي با 
فهرست وطنيه )به رهبري اياد عالوي( و حكمت 
)ب��ه رهبري عم��ار حكيم( براي تش��كيل دولت 
ائتالف��ي توافق كرده بود هم در توييتي نوش��ته: 
»وضعيت عراق خطرناك اس��ت و نسبت به آغاز 
جنگ داخلي هشدار مي دهم. پست  و مقام نزد من 
كم ارزش تر از آب بيني بز اس��ت.« ائتالف سائرون 
همچنين س��ازمان هاي امنيت��ي را به كوتاهي در 
انجام وظايف خود متهم و اعالم كرده كه ش��بهه 

توطئه برخي عناصر امنيتي وجود دارد. 
ضياء االس��دي رييس هيات سياس��ي جريان 
صدر هم گفته آتش سوزي در مخازن صندوق هاي 
راي توانمندي ه��اي ع��راق را به ب��ازي گرفت و 
نقض هايي در انتخابات رخ داد اما اين مس��اله در 
آن حد نيست كه انتخابات مجددا برگزار شود. وي 
گفت��ه آتش زدن عمدي مخازن  صندوق هاي راي 

با هدف لغو نتايج يا نابودي برگه هاي خالي اس��ت 
كه در قالب نتايج انتخابات ش��مارش شده و قبال 
كميسيون انتخابات كه از سوي پارلمان بركنار شد 
نسبت به وجود هزاران مورد آنها هشدار داده بود. 
اياد عالوي رييس ائتالف وطنيه نيز بار ديگر از 
طرف هاي سياسي عراق خواسته تا زمان برگزاري 
انتخاب��ات جديد ب��ه دور از هرگون��ه تقلب دولت 
موقت تشكيل دهند. عالوي تاكيد كرده، انتخابات 
با شائبه هاي مداخله بين المللي و منطقه يي همراه 
ش��ده و برخي تعه��دي به نتاي��ج انتخابات عراق 

ندارند. 
به گزارش رويترز، س��ليم جبوري س��خنگوي 
پارلمان عراق، آتش سوزي را عمدي و برنامه ريزي 
ش��ده عنوان كرده و گفته به دلي��ل از بين رفتن 
بخش��ي از آرا و ناممكن ش��دن بازش��ماري آنها، 

 انتخاب��ات پارلمان��ي باي��د دوب��اره برگزار ش��ود.
بر پايه نتايج اعالم شده انتخابات پارلماني عراق، 
در انتخابات چهار هفته پيش فهرس��ت سائرون، 
جريان م��ورد حمايت مقتدا صدر با كس��ب ۵۴ 
كرس��ي به پيروزي غيرمنتظره يي دست يافت و 
در جايگاه نخس��ت قرار گرفت. در اين انتخابات 
جري��ان فتح ب��ه رهبري هادي عام��ري فرمانده 
س��پاه بدر با كس��ب ۴۷ كرس��ي در جايگاه دوم 
و ائتالف نصر به رهبري نخس��ت وزير عراق با در 
اختيار گرفتن ۴۲ كرس��ي در جايگاه س��وم قرار 
گرفتند. اكنون در ش��رايط كامال مبهم سياس��ي 
عراق بايد منتظر ماند و ديد رهبران سياسي چه 
تدبيري براي مهار آتشي كه ديگر از عرصه نتايج 
چهارمين دوره انتخابات پارلماني فراتر رفته و به 

دامن كل روند سياسي افتاده، خواهند داشت. 
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ايران8
 پيونگ يانگ؛

تغيير زمانه يا تاكتيك 
ديدار تاريخي رهبران امريكا و كره ش��مالي فرصتي 
است تا طرفين عزم يكديگر و امكان دستيابي به توافق با 

طرف مقابل را محك بزنند. 
»كيم جون��گ اون« رهب��ر كره ش��مالي و »دونالد 
ترامپ« رييس جمهوري امريكا بيستم خرداد ماه همزمان 

وارد سنگاپور شدند تا با يكديگر ديدار كننند. 
اين مالقات كمتر از 4ماه پس از پيشنهاد رهبر كره 
ش��مالي براي مذاكره مستقيم با امريكا و در پي كش و 
قوس هاي فراوان اجرايي شد. پيش از اين، ترامپ فرستاده 
خ��ود را براي رايزني با كيم به پيونگ يانگ فرس��تاده و 
يك بار هم لغو ديدار با رهبر كره ش��مالي را اعالم كرده 
بود. پس از ورود رهبران دو كش��ور به س��نگاپور، رسانه 
رسمي كره شمالي نوشت: برقراري مناسباتي تازه ميان 
دو كش��ور، ايجاد س��ازوكاري پايدار براي حفظ صلح در 
شبه  جزيره كره، مباحث مربوط به خلع سالح هسته يي 
و ديگر مسائل مهم براي دو طرف براساس »نياز زمانه يي 
كه تغيير كرده« در دستور كار گفت وگوها قرار دارد. ايرنا 
با بيان اين مطلب در گزارش��ي اف��زود: به گفته ناظران، 
گفت وگوهاي كره جنوبي و ش��مالي زمينه س��از رايزني 
مستقيم سران پيونگ يانگ و واشنگتن شده و مقامات 
سئول براي رهايي از تهديد هسته يي همسايه شمالي و 
تنش زدايي در ش��به جزيره توان ديپلماتيك خود را بر 
چانه زني با پيونگ يانگ و تشويق كيم و ترامپ به مذاكره 
بي واسطه متمركز كرده  اند. پس از گفت وگوهاي دو كره 
بر س��ر حضور تيم هاي ورزشي كره شمالي در المپيك 
زمستاني 2018 »پيونگ چانگ« يك هيات عاليرتبه از 
كره شمالي ش��امل »كيم يو جونگ« خواهر رهبر كره 
ش��مالي و »كيم يونگ نام« مرد شماره دو اين كشور در 
مراسم افتتاح المپيك زمستاني شركت كردند. در جريان 
ديدارهاي سياسي دو طرف، رييس جمهوري كره جنوبي 
به پيونگ يانگ دعوت ش��د. يك هيات 10نفره ش��امل 
مقامات سياس��ي و امنيتي كره جنوبي چند هفته پس 
از اين ديدار راهي شمال شد تا مقدمات مالقات رهبران 
سئول و پيونگ يانگ را فراهم كند؛ مالقاتي كه سرانجام 
بيست و هفتم آوريل 2018)هفتم ارديبهشت گذشته( 
در نوار مرزي و روس��تاي »پان مون جوم« انجام شد. دو 
طرف در بيانيه پاياني اجالس سران به صورت مشترك 
موافقت كردند، خلع س��الح هس��ته يي را محقق كنند. 
در بيانيه پاياني اين نشس��ت تاكيد شد سران دو كشور 
ب��راي اين هدف با جامعه بين المللي همكاري مي كنند. 
همچنين در پايان اين اجالس مقرر شد براي رسيدن به 
»معاهده صلح« گفت وگو هاي سه جانبه با حضور امريكا 
و چهارجانبه با حضور چين برگزار شود. براساس بيانيه 
صلح پان مون جوم دو طرف موافقت كردند كه به دوران 
خصومت و اقدامات مس��لحانه در آب ه��اي درياي زرد 

خاتمه دهند و اين آب ها به آب هاي صلح تبديل شود. 
به نوشته رس��انه ها، جزييات توافق ميان رهبران دو 
كره تقريبا مشابه همان مفادي است كه پدر كيم جونگ 
اون ه��م بيش از يك دهه پيش ب��ا همتاي جنوبي اش 
بر س��ر آنها توافق كرده بود ام��ا كمي بعد پيونگ يانگ 

آزمايش هاي هسته يي خود را آغاز كرد. 
در وضعيت كنوني مي توان دو كش��ور را در شرايطي 
كامال متفاوت از نظر سياسي، اقتصادي و روابط بين المللي 
در نظر گرفت. كره جنوبي، حكومتي دموكراسي با روابط 
گسترده بين المللي، صنايع پيشرفته و اقتصادي قدرتمند 
اس��ت كه براس��اس آمار س��ال 2016ميالدي 51٫25 
ميليون جمعي��ت و 1٫411تريليون دالر توليد ناخالص 
داخلي داشته است. روابط كره شمالي اما دهه ها محدود 
بوده و اين كشور با جمعيتي نزديك به 25٫37ميليون در 
سال 2016 توليد ناخالص داخلي 12٫38ميليارد دالري 
داش��ته است. از اين رو بس��ياري از تحليلگران بازگشت 
به ميز گفت وگوهاي ديپلماتيك نظير دوران مذاكرات 6 
جانبه و بهره مندي از كمك هاي همسايه جنوبي را هدف 
تعامل كيم جونگ اون با كشورهاي كره جنوبي و امريكا 
و نيز گسترش رايزني هاي سياسي با چين مي دانند. كيم 
جونگ اون اواخر مارس 2018 در نخستين سفر خارجي 
خود در قامت رهبر كره ش��مالي به چين س��فر كرد تا 

روابط پيونگ يانگ را با پكن نيز تقويت كند. 
نكته ديگري كه در اين زمينه مورد توجه ناظران قرار 
گرفته با اظهارات كيم جونگ اون در س��ال نو ميالدي 
2018 ارتب��اط مي يابد. وي در اين س��خنراني تكميل 

قدرت هسته يي كره شمالي را اعالم كرد. 
در دهه 90ميالدي نيز پاكستان و چين در منطقه 
ش��به قاره 6 آزمايش هسته يي را انجام دادند و پس از 
قرار گرفتن در باش��گاه دارندگان تسليحات هسته يي 
از تكرار اين آزمايش��ات خودداري كردند. از ديد برخي 
كارشناسان، كره شمالي نيز با پيروي از چنين الگويي 
قصد دارد در جايگاه يك قدرت هس��ته يي بر س��ر ميز 
مذاكرات با همس��ايه جنوبي و امريكا بنشيند و با اين 
برگ برنده، خواس��ته هاي خ��ود را پيگيري كند. نكته 
ديگر اينكه براساس اعالن كره شمالي، اين كشور عالوه 
بر كس��ب توان حمله موثر به خاك متحدان و پايگاه ها 
امريكا در شرق آسيا مي تواند قلمرو اين كشور را نيز با 
كالهك هاي هسته يي و موشك هاي دوربرد هدف قرار 
دهد. با اين حال كارشناس��ان نظام��ي از ناكافي بودن 
سكوهاي پرتاب موشكي كره شمالي سخن مي گويند و 
از اين منظر احتمال مي رود، پيونگ يانگ بخواهد تعداد 
س��كوهاي پرتاب را افزايش ده��د و حتي روي بخش 
فرماندهي و كنترل نيروي موشكي اين كشور بيشتر كار 
كند. افزايش فشارهاي اقتصادي بر كره شمالي و تالش 
براي برون رفت از تنگناهاي بين المللي نيز عاملي است 
كه مورد توجه تحليلگران قرار گرفته است. كره شمالي 
طي سال هاي اخير با تحريم هاي شديد شوراي امنيت 
روبه رو بوده است. افزايش تحريم ها سبب شد تا چين به 
عنوان بزرگ ترين حامي پيونگ يانگ با الزام بين المللي 
تعليق واردات زغال سنگ از كره شمالي روبه رو شود و 
ورود نفت به اين كشور نيز به واسطه تحريم هاي شوراي 
امنيت با دش��واري صورت پذيرد. به نوش��ته رسانه ها، 
رهبر كره شمالي با وجود فشارهاي اقتصادي در يكي از 
نشست هاي اخير كميته مركزي از موفقيت هاي پروژه 
اس��تراتژيك مل��ي  پرده برداري ك��رده و آن را »بيونگ  
جين« يا »توس��عه موازي« ناميده اس��ت. وي توسعه 
همزمان توان هس��ته يي- موشكي و اقتصادي كشور را 
مورد تاكيد قرار داده و بيان كرده با توقف آزمايش  هاي 
هس��ته يي تمام تالش ها به ايجاد اقتصادي قدرتمند و 

بهبود استانداردهاي زندگي مردم معطوف مي شود. 
منبع: ايرنا

تحليل
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هديهمجلسبهديپلماتها

عضو پيشين شوراي امنيت ملي امريكا: 

يكجانبه گرايي ترامپ امريكا را منزوي كرده است
عضو پيشين شوراي امنيت ملي امريكا تاكيد 
كرد كه يكجانبه گرايي دونالد ترامپ، اين كشور 
را منزوي ك��رده كه با خروج از برجام و تحميل 
تعرفه هاي  تجاري بر نزديك ترين متحدان اياالت 

متحده، علني تر شده است. 
راب��رت مال��ي در گفت وگو با ايرنا در پاس��خ 
به اين پرس��ش كه امريكا با ش��روط دوازده گانه 
اعالمي درباره ايران چه هدفي را دنبال مي كند، 

اين مطلب را مطرح كرد. 
وي افزود: به دش��واري مي ت��وان فهميد كه 
راهب��رد نهفته در پ��س  كارهاي دول��ت ترامپ 
چيس��ت اما در اي��ن خصوص به نظر مي رس��د 
كه منطق  آن نسبتا روش��ن است. عضو شوراي 
امنيت ملي پيشين امريكا ادامه داد:  خود دولت 
امريكا به غير  واقع بينانه بودن شروط دوازده گانه 
اشراف دارد و اساسا مي خواهد اجرايي نشوند تا 
فشار  به ايران وارد كند. در واقع، هدف اين است 
ك��ه هيچ يك از آنها عملي نش��وند. مالي اضافه 
كرد: هدف وارد كردن فش��ار اس��ت و از ديدگاه 
دول��ت ترامپ، هر نتيجه ي��ي از آن  بگيرند بهتر 
از وضعي��ت موج��ود خواهد ب��ود. حداقل اينكه 
فش��ارهاي اقتصادي،  ديپلماتي��ك و ديگر انواع 
فشارها، منابع ايران را كاهش خواهد داد. به نظر 
 آنها، هر چه باش��د بهتر خواهد بود، زيرا ايران را 
وادار مي كند كه ب��راي  فعاليت هاي خارجي اش 
كمت��ر هزينه كن��د. همچنين باع��ث نارضايتي 
داخلي مي شود و سرانجام، به باور آنها، مي تواند 
به تغيير نظام بينجام��د. وي اظهار كرد: ترامپ 
 همچنين احتم��اال فكر مي كن��د همان طور كه 
در مورد كره ش��مالي  انجام داده اس��ت با فشار 
حداكثري مي تواند اي��ران را وادار كند كه براي 
يك توافق »بهتر« وارد مذاكره شود. در مجموع 
به نظر مي رس��د بيش��تر افراد در در  دايره تنگ 
تصميم گيري پيرامون رييس جمهوري امريكا، به 
دنبال مجازات  اقتصادي ايران هستند تا ببينند 

بعد چه مي شود.  
اوبام��ا  ب��اراك  وي��ژه  نماين��ده  از  ايرن��ا 

ام��ور  در  امري��كا  پيش��ين  رييس جمه��وري 
خاورميان��ه پرس��يد كه   از زم��ان انتخاب ترامپ 
به رياس��ت جمهوري،  ش��اهد البيگري گسترده 
نتانياهو و بن س��لمان براي از ميان بردن توافق 
هس��ته يي  با ايران بوديم. آنها رس��ما از تصميم 
ترام��پ براي خارج كردن امري��كا از اين  توافق، 
اس��تقبال كردن��د. تا چ��ه حد تصمي��م ترامپ 
براي خارج ش��دن از برج��ام،  تحت تاثير اين دو 

شخصيت ضد ايراني بوده اند؟
مال��ي پاس��خ داد: دي��دگاه ض��د برجام��ي 
رييس جمهوري ترامپ هرگز بر كس��ي پوشيده 
نبوده است.  در طول مبارزات انتخاباتي، او وعده 
داد كه آن را پاره كند. او در هر حال به  وسواسي 
دچار است كه هر كاري سلف وي )باراك اوباما( 
انجام داده اس��ت را بر هم  بزند. وي با اش��اره به 
يكه ت��ازي ترامپ در عرصه بين الملل اظهار كرد: 
همان طور كه ديديم ترامپ با بي اعتنايي آشكار 
خود به خواست و شكايت  اروپايي ها، ثابت كرده 
ك��ه به راه خود مي رود حتي اگر به قيمت زير  پا 

گذاشتن خواسته هاي متحدانش باشد. 
مش��اور بي��ل كلينت��ون تاكيد ك��رد: به اين 
ترتيب، بايد گفت كه پش��تيباني  قوي متحدان 
منطقه يي اي��االت متحده از خروج از برجام، هر 
چند منش��ا تصميم  ترامپ ب��راي اين كار نبود، 
اما آن را تس��هيل كرد.  ديگر سوال ايرنا از مقام 
پيشين كاخ س��فيد اين گونه بود: كارايي و تاثير 
تحريم ه��اي امري��كا را در دوران  يكجانبه گرايي 
اي��االت متحده در امور بين الملل چگونه ارزيابي 
مي كني��د؟ آيا  فكر مي كنيد همان طور كه پمپئو 
گفته است، دولت امريكا بتواند جامعه بين  المللي 
را دوب��اره متقاعد كند كه به ائتالف تحريم عليه 

ايران بپيوندد؟
مالي اظهار كرد: ش��كي نيس��ت تحريم هاي 
چند جانبه بسيار موثرتر خواهند بود  اما حقيقت 
اين است كه تحريم هاي يكجانبه اياالت متحده 
هم بس��يار قوي خواهند بود. بيشتر شركت هاي 
ب��زرگ بين المللي  در بازار اياالت متحده فعاليت 

دارن��د و نمي توانند خطر از دس��ت دادن آن يا 
تنبيه )از  سوي واشنگتن( را بپذيرند. 

وي تصري��ح ك��رد: بنابراي��ن نتيج��ه نهايي 
تحريم ه��اي يكجانب��ه اي��االت  متح��ده چيزي 
بينابين��ي خواه��د بود. ش��ركت هاي ب��زرگ از 
سرمايه  گذاري در بازار ايران خودداري خواهند 
ك��رد و كار ايران با بانك هاي  خارجي پيچيده تر 
خواهد ش��د. در نتيج��ه ايران از دسترس��ي به 

مزايايي اقتصادي  برجام محروم خواهد شد.  
مدير گروه بين المللي بحران افزود: از س��وي 
ديگر، با توجه به اينكه اروپا، روسيه، چين و هند 
 اع��الم كرده اند كه در براب��ر تحميل تحريم هاي 
فراملي اياالت متح��ده  مقاومت خواهند كرد، تا 
زماني ك��ه ايران به تعهدات هس��ته يي   خود در 
برجام  پايبند بماند، دش��وار بتوان تصور كرد كه 
اي��ن تحريم ه��اي جديد همانند آنچ��ه  در دوره 
س��ال هاي 2010 ت��ا 2012 )در دوران اوبام��ا( 

برقرار بود به ايران  فشار وارد كند. 
مال��ي خاطرنش��ان ك��رد: البته اگ��ر ايران با 
نق��ض برجام ب��ه خروج امري��كا از اي��ن  توافق 
واكنش نش��ان ده��د، در اين ص��ورت احتماال 
تقريب��ا تمام كش��ورهاي ديگر و  به وي��ژه اروپا، 
ناگزي��ر به همراهي با واش��نگتن خواهند ش��د .  
ايرنا پرس��يد: رييس جمهوري امريكا گفته است 
شركت ها و اشخاص ثالثي كه  تحريم هاي امريكا 
علي��ه ايران را نق��ض كنند، هدف ق��رار خواهد 
داد. اي��ن تهديد  واكنش اروپايي ه��ا را به دنبال 
داش��ته و گزارش هايي وج��ود دارد كه اتحاديه 
 اروپ��ا تهديد كرده اس��ت كه اي��االت متحده را 
به سازمان تجارت جهاني بكش��اند.  آيا موافقيد 
ترام��پ به ج��اي منزوي كردن اي��ران، در حال 
منزوي  كردن امريكا در س��طح جهاني اس��ت؟ 
عضو ش��وراي امنيت ملي پيشين امريكا تصريح 
كرد: بدون ترديد اين گونه اس��ت و اين مساله يي 
اس��ت كه با تصميم وي براي تحميل تعرفه هاي 
 تجاري بر نزديك تري��ن متحدان اياالت متحده، 
علني تر ش��ده اس��ت. مالي تاكيد كرد: همچون 

روز  روشن اس��ت كه خروج از   برجام كه پس از 
يك سلسله تصميم گيري ها بر  خالف منافع اروپا 
ص��ورت گرفت به طور جدي به روابط دو س��وي 
اقيانوس  اطلس )اروپا و امريكا( آسيب زده است. 
خروج از پيمان تغيي��رات اقليمي و  همين طور 
خروج از توافق تجارت دو س��وي اقيانوس آرام، 
انتقال س��فارت اياالت متحده  به قدس و اعمال 
تعرفه هاي ف��والد و تعرفه ه��اي آلومينيوم همه 

جزئي  از اين سلسله تصميم گيري ها هستند.  
وي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا رهبران 
اروپاي��ي به اندازه كافي براي حفظ  برجام تالش 
كرده اند و در اين مرحله براي تشويق شركت ها 
ب��راي كار با ايران چه بايد انج��ام دهند؟ گفت: 
واقعيت اين اس��ت كه اتحادي��ه اروپا بيش از آن 

چيزي است كه فكر مي كرديم. 
مدير گروه بح��ران افزود: اروپ��ا براي  نجات 
برجام تالش هاي صري��ح و متحدانه يي به خرج 
داده است اما صادقانه  بگويم، هيچ راه حل فوري 
و ش��فافي وجود ن��دارد. دولت ه��ا نمي توانند بر 
 شركت هاي خصوصي چيزي در مورد آنچه بايد 

انجام دهند، تحميل كنند. 
مالي يادآور شد: اما از سوي ديگر در بروكسل 
و در سراس��ر اروپا، بدون ش��ك تمايل به يافتن 
 راه ه��اي ابتكاري ب��راي محافظ��ت از تجارت با 
تهران، تا زماني كه ايران پايبند  به برجام باش��د، 
وجود دارد. وي ادام��ه داد: به عنوان نمونه، آنها 
اعالم كرده اند كه قوانين  مس��دود كننده را براي 

مصونيت دادن به ش��ركت هاي اروپايي در برابر 
تحريم  ه��اي اياالت متح��ده به اج��را خواهند 
گذاش��ت. آنها همچنين در حال بررس��ي شيوه 
 ه��اي تازه يي براي ارائه وام و اعتبار براي تجارت 
اين ش��ركت ها هس��تند. اين تحليلگر مس��ائل 
بين المل��ل اضاف��ه كرد: دول��ت  ه��اي اروپايي 
همچنين به دنبال افزايش تعامل ديپلماتيك با 
ايران و تقويت آن  هستند. اين احتمال است كه 
شاهد اقدام هاي ديگري نيز باشيم. بايد در مورد 
 اينكه چقدر از اروپايي ها بر مي آيد واقع بين بود. 
مال��ي تصري��ح كرد: اگ��ر ايران ب��ه تعهدات 
هس��ته يي خ��ود پايبند بماند، به ب��اور من اروپا 
ت��الش جدي به خرج خواهد داد تا آن را  جبران 
كن��د.  دونال��د ترامپ در هش��تم م��اه مه )18 
ارديبهش��ت( امس��ال اعالم كرد كه اين كش��ور 
ديگر در توافق هس��ته يي با ايران نخواهد بود و 
تحريم هاي ثانويه عليه ايران باز خواهد گش��ت. 
اي��ن در حالي اس��ت كه در س��خنراني اعالمي، 
هيچ ش��اهدي از نقض تعهدات ايران ارائه نكرد 
و آژان��س بين المللي انرژي اتم��ي هم 11 بار از 
پايبن��دي ايران به اين تعهدات خبر داد. رويكرد 
ض��د برجام��ي امريكا ك��ه همواره م��ورد انتقاد 
مجامع بين المللي بوده اس��ت، اين بار با جديت 
بيشتري بروز كرده و اروپا، روسيه و چين تاكيد 
كرده اند كه در برابر تحريم هاي يكجانبه و خالف 
قطعنام��ه ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد 

خواهند ايستاد. 

نطق هاي آتش��ين موافقان و مخالفان پيوستن 
ايران به CFT كه تمام شد، در چشم به هم زدني 
ت��ب تند مجلس فروكش ك��رد. آنجا كه غالمرضا 
تاجگردون، نماينده اصالح طل��ب نه در حمايت از 
اليح��ه كه در مخالفت با ادامه بررس��ي آن نطق و 
پيشنهاد كرد اليحه براي دو ماه به بايگاني مجلس 
ب��رود. اين پيش��نهاد او گويي آبي ب��ود روي آتش 
درحالي ك��ه دقايقي پي��ش از آن مخالفان دولت 
همچون گذشته در صحن معركه گيري كرده بودند 
از نطق موافقان هم ظن عقب نش��يني برنمي آمد. 
اما همان كه دولت با پيشنهاد تعويق موافقت كرد 
درحالي كه مي توانست بر راي گيري اصرار كند به 
اين تحليل صحه گذاش��ت كه خارج از تب و تاب 
مجلس، نمايندگان اصالح طلب و مس��تقل بر سر 
تعويق اليحه پيوس��تن ايران به كنوانسيون مبارزه 
با تامين مالي تروريسم با دولت به توافق رسيده اند. 
اين را مي شد از لحن تاجگردون در ارائه پيشنهاد و 
سكوت از رضايت نمايندگان همسو با دولت فهميد، 
چنانكه روز گذشته رييس فراكسيون مستقلين و 
تاجگ��ردون هر دو اين ادع��ا را تاييد كردند. كاظم 
جاللي از البي الريجاني با نماينده دولت براي تاخير 
در بررسي اليحه خبر داد، تاجگردون هم مسكوت 
ماندن اليحه مقابله با تامين مالي تروريسم را نتيجه 
اتفاق  نظر ليدرهاي سياس��ي مجلس در اين مورد 

دانست. 

 تعويق براي همدلي
كاظ��م جاللي ك��ه رييس مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس هم هس��ت، مي گويد ك��ه فرصت 2ماهه 
مسكوت نگه داشتن اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريس��م فرصتي 
ب��راي مذاكره درب��اره برجام و بررس��ي و پيگيري 
تصمي��م اعضاي FATF با حذف ايران از ليس��ت 
س��ياه است. او كه با سايت مجلس شوراي اسالمي 
گفت وگ��و ك��رده، تاكيد كرد: تاكنون حساس��يت 
زي��ادي روي اين اليحه ايجاد ش��ده كه براي حل 
مسائل آن، بررسي هايي در كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي انجام و تمهيداتي براي آن گذاشته 
ش��د. با اين حال با توجه به اختالفاتي كه سر اين 
اليحه وجود داش��ت و مي توانس��ت روي وضعيت 
فعلي كه كشور نياز به وحدت و همدلي دارد تاثير 

بگذارد، الريجاني شخصا با نماينده دولت در صحن 
علني صحبت و تالش كرد كه اين موضوع به تاخير 

بيفتد تا چند نكته حاصل شود. 
او درباره چرايي اين نگاهش گفت: نخست بايد 
بررس��ي هاي جامع تري روي اليحه الح��اق ايران 
به كنوانس��يون بين المللي مبارزه ب��ا تامين مالي 
تروريسم انجام شود و دوم اينكه بايد آنچه به عنوان 
اكشن پلن)Action Plan( و برنامه اقدام تعيين 
ش��ده كه جمهوري اس��المي نيز همه آن را انجام 
داد، بررس��ي شود و درحال حاضر نوبت كشورهاي 
اروپايي است كه تا به امروز شاهد اقدامات گسترده 

جمهوري اسالمي ايران بودند. 
هر چند جاللي باور دارد كه جمهوري اسالمي 
ايران بايد از ليس��ت سياه FATF خارج شود:»در 
صورتي كه اعتماد ايران نس��بت ب��ه اقدامات اروپا 
درخصوص برجام جلب ش��ود، طبيعي اس��ت كه 
مي تواني��م اي��ن اليح��ه را مجدد در دس��تور كار 
قرار دهيم.« رييس فراكس��يون مس��تقلين واليي 

مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: معتقديم كه 
مذاكره كنن��دگان م��ا ني��ز بايد با ق��وت در بحث 
FATF و اكش��ن پلني كه داش��ته وارد ش��ده و 
مذاكره كنند و به طرف مقابل بگويند كه در طول 
اين مدت جمهوري اس��المي اي��ران تمام 8 مورد 
اكش��ن پلن)Action Plan( را انجام داده است و 
اكنون بايد ديد اروپايي ها در برابر اقدامات گسترده 
ايران چه اقداماتي را صورت مي دهند. جاللي معتقد 
است، علي الريجاني در جريان جلسه روز يك شنبه 
 CFT درب��اره تصويب اليحه پيوس��تن اي��ران به
مديريت بسيار خوبي داشت كه از نوعي شكاف در 
مجلس و در سطح جامعه با تدبيري كه به خرج داد 
جلوگيري كرد. او با بيان اينكه فعال دو ماه موضوع 
را مس��كوت گذاش��يم تا ببينيم وضعيت مذاكرات 
برجام چگونه پيش م��ي رود و درباره FATF چه 
برخ��وردي در مقابل اقدامات گس��ترده جمهوري 
اس��المي ايران طبق اكشن پلن تعيين شده، انجام 
مي شود، گفت كه »ايران از ليست سياه FATF به 

صورت كامل خارج شود و تعليق كفايت نمي كند.«

 اتفاق نظر ليدرها براي تعويق بررسي اليحه
در آن سو، غالمرضا تاجگردون كه ظاهرا نقش 
محوري در اين باره داش��ته اس��ت در گفت وگو با 
ايسنا پيش��نهاد مس��كوت ماندن اليحه مقابله با 
تامين مالي تروريسم را نتيجه اتفاق نظر ليدرهاي 
جريانات سياسي مجلس دانست و گفت كه با اين 
اقدام طرف ايراني مي تواند در مذاكرات از اين ابزار 

استفاده كند. 
رييس كميس��يون برنامه و بودجه افزود: طبق 
آيين نامه داخلي مجل��س در صورتي كه اليحه يي 
بخواهد مسكوت بماند، دولت بايد موافق مسكوت 
ماندن باش��د بر همين اساس بدون موافقت دولت 
امكان طرح پيشنهاد مسكوت ماندن وجود نداشت، 

لذا دولت با اين پيشنهاد موافقت كرد. 
به باور تاجگردون مش��خص نبود كه اين اليحه 
تصويب ش��ود يا نه و فرآيند ش��وراي نگهبان نيز 

ش��فاف نبود اما آنچه ش��فاف بود اين ب��ود كه ما 
در مذاك��رات ب��ا اروپا هس��تيم و الزم بود وقفه يي 
ايجاد ش��ود. او با بيان اينكه بسياري از تندروها به 
مس��كوت ماندن اين اليحه راي ندادند، گفت: اين 
كار مش��ورتي هر دو جريان در 10تا 20دقيقه بود. 
در واقع يا براي اين اليحه رأي گيري مي شد و اين 
اليح��ه راي نمي آورد يا اين اليح��ه راي مي آورد و 
احتماال در ش��وراي نگهب��ان و فرآيندهاي بعدي 
متوقف مي شد اما يك روش ديگر اين بود كه آن را 
ب��راي دو ماه متوقف كنيم تا آقايان در مذاكرات از 

اين ابزار استفاده كنند. 
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه 
داد: اگر غربي ها بخواهند ما را تحريم كنند، كاري 
ب��ه اين اليحه ندارند بنابراين كاري كه انجام ش��د 
يك اقدام معقول و منطقي بود كه تقريبا بين همه 
گروه ها و نيروهاي جريانات سياسي مجلس هم در 

مورد آن اتفاق نظر وجود داشت. 
تاجگ��ردون با تاكيد بر اينكه ليس��ت 50 نفره 
نمايندگان متقاضي مس��كوت ماندن اليحه مقابله 
با تامين مالي تروريسم از تمامي جريانات سياسي 
مجلس بوده اس��ت، گفت: هدف اصلي ما اين بود 
كه نه مي خواس��تيم دولت در مذاكرات دس��تش 
خالي باشد و نه مي خواستيم ما شروع كننده به  هم 
زدن بازي و توافقات باشيم. اين مصوبه در واقع هم 
نوع��ي آرامش به جامعه مي دهد و هم يك حركت 

متناسب با رفتار اروپاييان است. 
از س��وي ديگر، عل��ي مطه��ري نايب رييس 
مجلس ش��وراي اس��المي نيز در گفت وگويي با 
ايرن��ا گفت ك��ه تعويق دو ماهه باعث مي ش��ود، 
نمايندگان با اطمينان خاطر بيش��تري به اليحه 
راي بدهن��د. او افزود: تصويب اليحه الحاق ايران 
به كنوانس��يون بين المللي مقابله با تامين مالي 
تروريسم مفيد بود. من شخصا موافق تصويب آن 
بودم اما نظر مجلس محترم است و بايد صبر كرد. 
به اعتقاد مطهري اي��ن تاخير دو ماهه براي اين 
است كه نمايندگان مجلس رفتار طرف مقابل را 
رصد كنند. آن طور كه گفته بودند تا اواخر خرداد 

در ليست سياه قرار مي گيريم. 
مطه��ري باور دارد تعويق بررس��ي اليحه باعث 
مي ش��ود، نمايندگان با اطمينان بيش��تري به اين 

اليحه راي دهند. 

عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي مجلس مطرح كرد 

شيطنت سعودي ها مانع عضويت ايران در پيمان هاي منطقه اي است
عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجل��س گفت: ش��يطنت س��عودي ها مانع عضوي��ت ايران در 

سازمان ها و پيمان هاي منطقه يي مي شود. 
محمدج��واد جمالي نوبندگاني در گفت وگ��و با خانه ملت، 
درخصوص عضويت ايران در پيمان هاي منطقه يي و تاثير خروج 
امريكا از برجام، اظهار داشت: پس از خروج امريكا از برجام نيز 
بايد توجه داشته باشيم كه امريكايي ها هيچ نفعي در برجام به 
ايران نرساندند، اخيرا نيز جان كري اذعان كرد كه ايران به حق 

خود در برجام نرسيده است. 
عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 

مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: امريكايي ها هيچ كاري براي 
انتفاع اي��ران از برجام انجام ندادند، تنها در زمينه فروش نفت، 
كش��تيراني و بيمه گشايش هايي صورت گرفت و چند هواپيما 
نيز كه بيشتر آنها ATR بودند، را خريداري كرديم. وي افزود: 
امريكا با چوب تحريم هاي ثانويه اجازه نداد س��اير كش��ورهاي 
جهان در ايران سرمايه گذاري كنند و از تعامل بانك هاي بزرگ 
جهان با ايران نيز جلوگيري كرد. جمالي نوبندگاني با بيان اينكه 
در رابطه با پيمان شانگهاي بايد توجه داشت كه ايران در گذشته 
تحريم بود و همين موضوع مانع بزرگي در مسير عضويت ايران 
بود، ادامه داد: كش��ورهاي حاض��ر در اين پيمان مي خواهند با 

ديگر اعضا روابط اقتصادي داشته باشند، وقتي كشوري عضو اين 
س��ازمان هاي اقتصادي و منطقه يي مي شود و از سوي سازمان 
ملل تحت تحريم اس��ت، نمي توانند با آن كش��ور رابطه داشته 
باشند و به همين جهت با عضويت ايران در اين پيمان مخالفت 
مي شد. نماينده مردم فسا در مجلس شوراي اسالمي گفت: بعد 
از برجام توقع داشتيم كه اين مشكل رفع شود ولي متاسفانه با 
شارژ مالي عربستان و امارات، تاجيكستان مانع از عضويت ايران 
در پيمان ش��انگهاي شد و از آنجا كه عضويت ديگر كشورها در 
پيمان شانگهاي بايد با اجماع انجام شود، مخالفت تاجيكستان 
مان��ع از عضويت ايران به عنوان عض��و اصلي در اجالس قبلي 

شد در حالي كه پاكستان عضو دايم شد و ايران همچنان عضو 
ناظر باقي ماند. وي در خصوص عضويت ايران در آ.س��ه.آن نيز 
افزود: قرار نبود كه ايران عضو آ.س��ه.آن ش��ود و بيشتر موضوع 
همكاري هاي ايران و كش��ورهاي شرق آسيا مطرح است، البته 
هنوز شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تصويب نكرده است. عضو 
فراكسيون مستقلين مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه علت 
 مخالفت شوراي نگهبان نيز حضور ميانمار در جمع كشورهاي

آ. سه. آن است، بيان كرد: مجلس نيز بر مصوبه خود اصرار كرد 
و در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوع بررسي مي شود 

كه ممكن است ماه ها به طول انجامد. 
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»تعادل«عواملموثربربازاررهنواجارهمسكنرابررسيميكند

2 راهكار جلوگيري از نوسان شديد اجاره بها 

نوسازيبافتفرسودهجوابگوينيازمسكننيست
گروهراهوشهرسازي

در حال��ي ك��ه طي چند س��ال اخي��ر دولت 
اقدام به توليد مس��كن نكرده و واحدهاي مسكن 
مهر س��اخته  ش��ده در مناطق مختلف كشور نيز 
نتوانس��ته جوابگوي نياز به مس��كن در كش��ور 
باش��د و از سوي ديگر بسياري از اين واحدها هم 
بدون متقاضي مانده اس��ت؛ دولت طرح نوسازي 
بافت هاي فرس��وده و ساخت وساز در اين مناطق 
را راهي براي تامين مس��كن موردنياز كشور ارائه 

كرده است. 
در چند س��ال اخير بس��ياري از كارشناسان و 
مسووالن و منتقدان مسكن مهر كه مخالف توسعه 
شهرها و ايجاد شهرهاي جديد و ساخت مسكن در 
حاشيه شهرها بودند و ساخت وساز در اين مناطق را 
به دليل نبود امكانات و زيرساخت هاي الزم و مورد 
نياز براي زندگي مناسب نمي ديدند؛ طرح نوسازي 
بافت هاي فرسوده و ساخت مسكن در اين مناطق 
را راهكار مناسب تري براي تامين مسكن مورد نياز 

جامعه معرفي كردند. 
به عقيده آنها، با توجه به وجود دسترس��ي ها و 
زيرس��اخت هاي الزم در مناطق فرسوده، با ساخت 
مس��كن در اين مكان ها نه  تنها هزينه ساخت وساز 
در بافت فرس��وده كاهش مي ياب��د، بلكه به دليل 
قرارگي��ري در محدوده ش��هري، تقاض��ا و رغبت 
بيشتري از س��وي مردم و متقاضيان مسكن براي 
س��كونت در اين واحدها و بهره ب��رداري از آنها به 

وجود مي آيد. 

آيانوسازيكافياست؟
اما قضيه نوسازي بافت هاي فرسوده آن طور هم 
كه به نظر مي رس��د، ساده نيست و پيچيدگي هاي 
خ��اص خ��ود را دارد. ب��ا اي��ن هم��ه صرف نظر از 
اين موض��وع كه نوس��ازي و احياي اي��ن بافت ها 
ب��ا چالش ه��اي متع��ددي رو به روس��ت و كمت��ر 
س��رمايه گذاري ه��م حاض��ر به مش��اركت در امر 
نوسازي و توليد مسكن در اين مناطق است، سوالي 
كه مطرح مي شود، اين است كه آيا تكيه كردن به 
نوس��ازي اين بافت ها به منظور تامين مسكن مورد 

نياز كشور و جوانان مي تواند، كافي باشد؟
اين پرسش��ي اس��ت كه برخي كارشناسان در 
خص��وص آن مي گويند: در پاس��خ ب��ه افرادي كه 
معتقدند به  جاي ايجاد شهرك هاي اقماري و تداوم 
س��اخت مسكن مهر يا مس��كن ارزان قيمت، بهتر 
اس��ت كه بافت هاي قديمي و فرس��وده را به دليل 
داش��تن زيرساخت هاي الزم نوس��ازي كنيم، بايد 
گفت كه نوس��ازي مناطق فرسوده هم با مشكالت 

عديده يي مواجه است. 
به گفت��ه آنها اگرچ��ه مناطق فرس��وده داراي 
زيرساخت هاي موردنظر است، اما آنچه مسلم است 
ساخت وساز در اين بافت ها با توجه به رشد جمعيتي 
كه نيازمند مسكن هستند، نمي تواند پاسخگوي نياز 
آنها باش��د و به اصالح، بافت هاي فرس��وده آن قدر 
گنجايش ندارند كه بتوان تمام جمعيت نيازمندان 

مسكن را در اين بافت ها جا داد. 
مساله ديگر اين است كه بلندمرتبه سازي در اين 

مناطق متناسب با ظرفيت بافت و فرهنگ آنها نبوده 
و نمي تواند هدف مورد نظر را در اين بخش محقق 
كند. بنابراين از آنجايي كه مانند كش��ورهاي ديگر 
نظير اندونزي، مالزي و ويتنام با مش��كل و كمبود 
زمين در كشور مواجه نيستيم، بهتر اين است كه در 
كنار نوسازي بافت هاي فرسوده، طرح هاي ديگري 

براي توليد مسكن شناسايي و اجرايي شوند. 
اگرچ��ه آمار موجود حاك��ي از وجود بافت هاي 
فرس��وده بس��يار در پايتخت اس��ت، اما بر اساس 
اظهارات كارشناسان، نگاهي به پهنه بندي و طرح 
تفصيلي ش��هري مثل تهران نشان مي دهد كه در 
حال حاضر بافت فرسوده آنچناني در اين كالن شهر 
وجود ندارد. شواهد حاكي از آن است كه در مناطق 
شمالي و شرقي تهران بافت فرسوده آنچناني وجود 
ندارد و به خصوص در منطقه غرب پايتخت به طور 
كلي بافت فرس��وده يي وجود ندارد و غرب تهران از 

بافت جديد و نويني برخوردار است. 
به  اين ترتيب تنه��ا در مناطق مياني و جنوبي 
پايتخ��ت، بافت هاي فرس��وده يي وج��ود دارند كه 
البته به طور قطع ساخت وس��از در اين مناطق هم 
نمي تواند نياز متقاضيان مسكن را برآورده سازد و 
براي اين منظور كافي نيست. اين در حالي است كه 
حتي در بسياري از مناطق جنوبي تهران نيز نيمي 
از س��اختمان هاي موجود در محالتي مثل مولوي، 

سبزه ميدان و... نوسازي شده است. 
با اين حس��اب بدون ترديد تمركز بر نوس��ازي 
اين مناطق به  منظور پاسخگويي به نياز متقاضيان 

مسكن، اصال كافي و جوابگو نخواهد بود و هرچند 
تمركز مسووالن ذي ربط روي احيا و نوسازي مناطق 
فرسوده، با توجه به خطرپذيري اين ساختمان ها در 
مواجهه با حوادث طبيعي و غيرطبيعي ارزش��مند 
اس��ت، اما مسلما مسووالن بايد به دنبال طرح هاي 
جامع تر و راهكارهاي ديگري براي تامين مس��كن 

موردنياز كشور باشند. 

نوسازيياتداومساختمسكنارزان؟
اين همان موضوعي است كه مورد تاكيد بسياري 
از كارشناسان و مسووالن و نمايندگان مجلس در 
طول ساليان اخير و از زمان آغاز به كار دولت تدبير 
و اميد بوده و كم كاري دولت در بخش توليد مسكن 
مناسب براي اقشار متوس��ط و كم درآمد جامعه با 
انتقادات زيادي مواجه ش��ده است. از سوي ديگر با 
توجه به مشكالت اقتصادي و ناتواني مالي جوانان 

در تامين مسكن، در س��اليان اخير شاهد افزايش 
سن ازدواج در بين جوانان بوده ايم. 

با اين اوصاف به طور قطع س��اخت مس��كن در 
بافت فرس��وده نمي تواند جوابگ��وي نيازها در اين 
بخش باش��د و عالوه بر اجراي طرح نوسازي، آنچه 
كارشناس��ان بر آن تاكيد مي كنند، تداوم س��اخت 
مس��كن ارزان قيم��ت يا همان مس��كن اجتماعي 
اس��ت كه دول��ت يازدهم و دوازده��م هم  روي آن 
تاكيد داشته است. بر اس��اس اين گزارش، اگرچه 
در خص��وص اج��راي طرح مس��كن اجتماعي هم 
چالش هايي مثل كمبود منابع مالي مطرح است، اما 
به هر حال نهادهاي ذي ربط بايد براي جلوگيري از 
تبعات بعدي كمبود مسكن در جامعه، راهكارهاي 
الزم براي اين منظور را پيدا كنند تا اين طرح بايد 
به ش��يوه اصولي و دقيق، س��ر و سامان بگيرد و به 

مرحله عملياتي برسد. 

گروهراهوشهرسازيشهالروشني
در چن��د س��ال اخير ب��ا وجود ركود ش��ديد 
مس��كن، همواره قيمت مس��كن و اجاره بها رو به 
رشد بوده است، بنا به گفته برخي از كارشناسان 
رش��د قيمت مس��كن و اجاره به عوامل متعددي 
از جمل��ه عوام��ل درون��ي و بيروني اي��ن بازار و 
همچنين فضاي كلي اقتصاد، نوسانات ارز و سكه 
وابس��ته بود و باعث شده در زمان بسيار كوتاهي 
بازار مس��كن از اين عوامل تاثير بگيرد. براساس 
آمارهاي اعالم شده بازار اجاره و مسكن از ابتداي 
مهر ماه 96 همزمان با رشد  نرخ دالر شاهد رشد 

قابل توجهي شد. 

آمارهاچهميگويند؟
براساس آمارهاي بانك مركزي در مهرماه سال 
1396 شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران 
و در كل مناطق ش��هري نسبت به ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب 8.4 و 7.5 درصد رشد نشان مي دهد. 
همچنين بررسي تحوالت بازار اجاره بهاي مسكن در 
اسفندماه سال 1396 مويد تغيير متناسب اجاره بها 
با نرخ تورم در اين دوره است، به طوري كه شاخص 
كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق 
ش��هري نسبت به ماه مشابه س��ال قبل به ترتيب 

10.5 و 9.4درصد رشد نشان مي دهد. 
در نخس��تين ماه سال جاري نيز شاخص كرايه 
مس��كن اجاري در ش��هر ته��ران و در كل مناطق 
ش��هري نسبت به ماه مشابه س��ال قبل به ترتيب 
10.4 و9.3درصد رشد نش��ان مي دهد. همچنين 
در ارديبهشت ماه س��ال 1397 نيز شاخص كرايه 
مس��كن اجاري در ش��هر ته��ران و در كل مناطق 
شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11 

و 9.6درصد رشد نشان مي دهد. 
همچنين با توجه به بررس��ي هاي غير رس��مي 
بازار اجاره درخرداد ماه سال جاري اين شاخص ها 
با رش��د يك درصدي روبرو بوده و ش��اخص كرايه 
مس��كن اجاري در شهر تهران نسبت به ماه مشابه 
سال قبل به ترتيب 12درصد رشد را نشان مي دهد. 

اثرتورموقيمتمسكنبراجارهبها
ب��ه گفته مهدي س��لطان محمدي بر اس��اس 
آمارهاي مركز آمار رش��د اجاره بها در زمستان 96 
نس��بت به زمس��تان 95 ح��دود 26.6درصد بوده 
اس��ت و به طور قطع به يقين رشد قيمت اجاره بها 
در ارديبهشت امسال بيش از آمارهاي ذكر شده در 

آمار بانك مركزي است. 
اين تحليلگر بازار مس��كن بابي��ان اينكه تفاوت 
آم��ار بان��ك مركزي و مرك��ز آمار اي��ران به دليل 
ناديده گرفتن اجاره س��اختمان هاي جديد اس��ت، 
گفت: بانك مركزي همواره مبناي اجاره را براساس 
مسكن هاي اجاره شده اطالع رساني مي كند. يعني 
بر اساس آمارهاي بانك مركزي ساختمان هاي سال 
گذشته با تمديد يا افزايش 11درصدي در تهران در 
دسترس مستاجران قرار مي گيرد. در حالي كه در 
آمارهاي مركز آمار اجاره ساختمان هاي جديد نيز 

مدنظر گرفته مي شود. 
س��لطان محم��دي اف��زود: به ط��ور كلي طبق 
آمارهاي مركز آمار ايران ميزان افزايش اجاره بها در 
ارديبهش��ت در 25 تا 30درصد رشد داشته است. 
البته مش��اهدات ميداني نيز به وضوح اين مورد را 

نشان مي دهد. 
وي با اشاره به اينكه قيمت اجاره بها از دو متغير 
عم��ده يعني تورم عمومي و نرخ مس��كن نش��أت 
مي گيرد، گفت: زماني كه تورم عمومي افزايش پيدا 
مي كند ارزش پول كشور كاهش يافته و همه  چيز 

گران تر عرضه مي شود. 
بنابراين نمي توان از موجر انتظار داشت زماني كه 
همه چيز گران تر است، ملك را ارزان تر در دسترس 
موجران بگذارد. البته قيمت گذاري موجران نيز بايد 

مبناي صحيحي داشته باشد. 
سلطان محمدي درخصوص نرخ مسكن گفت: 
اجاره بها به نحوي عايدي و بازدهي سرمايه گذاري 
در بخش مسكن است و همواره اجاره ساالنه واحد 

مسكوني 5درصد قيمت كل مسكن است. 

رشداجارهبهادرتابستان؟
اي��ن تحليلگر بازار مس��كن با اش��اره به اينكه 
افزايش مس��كن تاثير زيادي بر بازار اج��اره دارد، 
گفت: باتوجه به افزايش قيمت مس��كن به ميزان 
34.8درصد و افزايش قيمت تورم به ميزان 8درصد 
اجاره مس��كن در سال جاري رقمي در حدود 8 تا 

34درصد خواهد بود. 
وي اف��زود: ب��ه ه��ر ح��ال براس��اس تحلي��ل 
ش��اخص هاي اقتصادي مي توان استنباط كرد بازار 
اجاره در تابستان امسال شاهد افزايش قيمت خواهد 
بود. س��لطان محمدي گفت: از تمام كارشناس��ان 
درخواس��ت داريم تحليل هاي دقيقي درخصوص 
وضعيت بازار مس��كن ارائه دهند، هر چند، برخي 
از فعاالن بازار با تحليل هاي مثبت به دنبال آرامش 
بازار كنوني مسكن هستند اما تحليلگر بايد همانند 

عكاس واقعيت موجود را عكاسي كند. 
وي درنهاي��ت گف��ت: يك��ي از مس��ائل مهم و 
تاثيرگذار در بخش مسكن تحليل صحيح واقعيت 
است، زيرا يك خريدار تمام هستي خود را در حوزه 
مسكن صرف مي كند، صحيح نيست با تحليل هاي 
نادرست موجودي بخش تقاضا را به خطر بيندازيم. 

رشدنهايياجارهاندكيباالترازنرختورم
در همين حال، به گفته مصطفي قلي خسروي 
رييس صنف مشاوران امالك تهران اگر قيمت ارز 
و دالر رش��د نداشته باش��د مي توان گفت تابستان 

امسال قيمت اجاره با رشد روبه رو نخواهد شد. 
قلي خس��روي با بيان اينكه آماره��اي افزايش 
11درصدي اجاره در ارديبهش��ت ماه سال جاري 
نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشد يك درصدي 
نسبت به قيمت اجاره در فروردين ماه كامال صحيح 

است، گفت: متاسفانه به علت رشد قيمت ارز و سكه 
قيمت اجاره در تمام كشور و به خصوص در تهران 

رشد قابل توجهي داشت. 
وي گفت: اما به نظر مي رس��د اين رش��د، رشد 
نهايي اجاره باش��د و با وجود اينكه فصل تابستانه 
فصل بره كشي مالكان است، اميدواريم شاهد رشد 

بيشتر اجاره بها نباشيم. 
رييس صنف مش��اوران امالك تهران با اش��اره 
به اينكه مش��كل كنوني اجاره عدم اجرايي ش��دن 
صنعت اجاره اس��ت گفت: بايد در كش��ور صنعت 

اجاره گسترش پيدا كند. 
به گفته اين مس��وول صنفي، كش��ور تركيه به 
واسطه راه اندازي اين صنعت توانست سوپاپ رشد 
قيمت اجاره را بكشد. خسروي گفت: با همكاري دو 
ارگان مانند ش��هرداري و سازمان تامين اجتماعي 
مي توان تاسيس��ات اجاره يي را در كشور راه اندازي 
كرد و اين ساختمان ها را با قيمت بسيار مطلوب در 

اختيار مستاجران گذاشت. 

راهكارتعديلقيمتها؟
رييس صنف مشاوران امالك تهران با اشاره به 
اينكه به جز راه اندازي صنعت اجاره راهكاري براي 
تعديل قيمت ها وجود ندارد، گفت: در حال حاضر 
اخباري درخصوص سامانه تنظيم قيمت مسكن به 
گوش مي رس��د كه به طور حتم اين سامانه ناموفق 

خواهد بود. 
وي درخصوص دليل ناموفق ش��دن اين سامانه 
گفت: با نگاه پليس��ي قيمت هاي مس��كن كاهش 
پيدا نمي كند بايد به دنبال راهكارهاي علمي براي 

كاهش قيمت ها باشيم. 
خس��روي درنهايت گفت: موضوع مسكن در 
ايران مس��اله پيچيده يي نيست. تمام كشور هاي 
توس��عه يافته با توازن عرضه و تقاضا توانسته اند 
اين صنعت رابه يكي از با ثبات ترين صنايع كشور 
خود تبديل كند. اما به نظر مي رس��د اين صنعت 
در كش��ور دچار باند بازي و مافيا شده است كه 

بايد اين امر ريشه كن شود. 

قيمتمسكنحبابگونهاست
به گفت��ه عطا آيت الله��ي كارش��ناس اقتصاد 
بازار مس��كن ن��رخ اجاره به��اي مس��كن تابع نياز 

مصرف كننده است. 
او با بيان اينكه همواره س��وداگري جز الينفك 
ب��ازار خريد و فروش مس��كن اس��ت گفت: همين 
مس��اله سوداگري باعث مي ش��ود بسياري از مردم 
به مس��كن به عنوان س��رمايه نگاه كنند. در حالي 
اجاره مسكن رقابتي است و زماني كه ميزان عرضه 
با تعداد مستاجران همخواني نداشته باشد مالكان به 
خود اجازه مي دهند كه تغييري در قيمت اجاره بها 

داشته باشند. 
آيت الله��ي گف��ت: آمار هاي منتش��ر ش��ده از 
سرشماري هاي عمومي در سال هاي 1385، 1390 
و 1395 نش��ان مي ده��د از تعداد مالكين طي 10 
س��ال حدود 8درصد كم شده و به همين ميزان بر 

تعداد مستاجرين اضافه شده است. 
وي ب��ا بيان اينكه در ح��ال حاضر 54.6 درصد 
مردم ايران مالك هستند، گفت: همچنين بر اساس 
اين آمارها 36.8 درصد مستاجر بوده و 8.6 درصد 
هم جز ساير تقسيم بندي مي شوند. بنابر تحليل هاي 
انجام ش��ده، حدود 11 س��ال زمان مي برد تا يك 
ايراني داراي شغل و درآمد با پس انداز صاحب خانه 
شود. همچنين يك خانوار ايراني 33درصد از درآمد 

خود را صرف مسكن مي كند. 
آيت اللهي يكي از دالي��ل افزايش قيمت اجاره 
را ناش��ي از افزايش قيمت مس��كن دانس��ت و در 
اين خصوص افزود: زماني كه فاصله خريد مسكن 
افزايش پيدا مي كند افراد پشت سد خريد مسكن 

افزايش يافته مشتري بازار اجاره مي شوند. 

افزايشاجارهبهاشايعهرسانههااست
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه دليل 
دوم افزايش اجاره بها شايعه رسانه ها است، گفت: از 
آنجا كه اجاره بها همواره تابع قيمت مس��كن است 
افزايش شايعه قيمت مسكن تاثير دلنشيني بر بازار 
اجاره ندارد. آيت اللهي گفت: در حال حاضر افزايش 

قيمت مسكن حباب گونه است و دليل موجه براي 
افزايش نرخ ها وجود ندارد. همچنين تجربه نش��ان 
داده افزاي��ش دالر و ارز نيز نمي تواند تا اين حد بر 

قيمت بازار مسكن تاثيرگذار باشد. 
وي با اش��اره ب��ه اينكه بازار معامالت مس��كن 
به شدت راكد اس��ت، گفت: شايعه  پراكني ها باعث 
شده قيمت بازار مسكن افزايش پيدا كند و به تبع 
آن، اگر اين شايعه ها كاهش پيدا كند بازار مسكن و 

اجاره رام تر خواهد شد. 
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت: آنچه بر روي 
كاغذ و برابر با فرمول هاي خطي رياضي و اقتصادي 
در حوزه مسكن نشان مي دهد و تاييد مي كند اين 
اس��ت كه رش��د نرخ اجاره بهاي متوس��ط در سال 
جاري نبايد بيش از 10درصد )به احتس��اب رشد 
ت��ورم و نوس��انات ارز و دالر و حتي كاهش توليد( 

باشد. 
وي گف��ت: بنابراين اگر در روزهاي آتي ش��اهد 
افزايش قيمت اجاره به بيش از 10درصد باش��يم، 
مي توان گفت اين قيمت ها فاقد ريشه منطقي بوده 

و ناشي از تنش هاي رواني است. 
آيت اللهي در نهايت گفت: ريشه بي ثباتي مسكن 
و اجاره ناش��ي از حركت نادرست رسانه ها است و 
بايد انتشار مفاهيم مهمي مانند قيمت اجاره مسكن 
از گلوگاه هاي متعددي عبور كند زيرا افزايش قيمت 
اين مسائل 5 هزار يا 10هزار تومان در سال نيست 
زماني كه م��ا از افزايش 15تا 20درصدي صحبت 
مي كني��م يعني اين افزايش باالي 100هزار تومان 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه درآم��د مردم ايران 

تناسبي با اين تنش ها ندارد. 

معناياجارهنشينيدردورانمدرن
ب��ه گفته منصور غيب��ي، پديده اجاره نش��يني 
از ش��اخص هاي يك جامعه رو به رش��د محسوب 
مي ش��ود، در جوامعي كه اقتصاد مدرن و صنعتي 
در حال جايگزيني با اقتصاد س��نتي است با ورود 
مهاج��ران در پ��ي كار و اش��تغال منجرب��ه به هم 
ريختگي توازن متقاضيان اجاره يا خريد مس��كن 

مي شود. 
اين كارش��ناس اقتصاد مس��كن با بيان اينكه 
نگاه رش��د اقتصادي، اجاره نش��يني مي تواند يك 
پدي��ده و فرصت اجتماع��ي ب��راي برنامه ريزان 
اقتص��ادي تلقي ش��ود عنوان كرد: ب��راي حفظ 
تعادل منطقي بازار مصرف و توليد مسكن، دولت 
دخالت عملياتي در اين حوزه كند به نحوي كه با 
برنامه ريزي مشترك با مجلس اوال تعريف صريح 
و روشن از اقتصاد مسكن ازجمله در برنامه ششم 

توسعه ارائه شود. 
اي��ن كارش��ناس اقتصاد با بيان اينكه مس��كن 
اجتماع��ي گامي در تحقق تامين مس��كن اقش��ار 
عموما اجاره نشين اس��ت، گفت: بر اين اساس نياز 
اس��ت دولت برنامه ريزي سريعي درخصوص ايجاد 

مسكن اجتماعي داشته باشند. 
وي گف��ت: با بررس��ي نرخ ت��ورم اقتصادي كه 
سال هاي گذشته با كاهش محسوسي همراه بوده 
و ني��ز باتوجه به برنامه كنترل س��ودهاي بانكي و 
همچني��ن تثبيت قيمت مس��كن طي س��ال هاي 
گذشته اما باز شاهد افزايش نرخ اجاره بها و تقاضاي 
اجاره نشيني هس��تيم. دليلي كه همزمان مي تواند 
رفتار و اصرار مالكي��ن در اخذ اجاره بهاي مطلوب 
را در اين اوضاع اقتصادي كه ملك اجاره يي خود را 
تبديل به منبع و محل درآمد و هزينه كرد زندگي 
خود كرده اند و بابت عايدي از آن محل حساب باز 

نمودند، توجيه كند. 
غيبي درنهايت گف��ت: بنابراين بهترين راهكار 
كنوني دولت براي كاهش نرخ اجاره افزايش توليد 
و توجه به صنعت اجاره داري اس��ت صنعتي كه با 
برنامه ريزي هاي صحيحي مي تواند امنيت و آرامش 

را براي مستاجر ايجاد كند.

افزايشتقاضااجارهمسكن
از3كانال

سجادفروغيكارشناسمسكن
بازار رهن و اجاره همواره تحت تاثير نوسانات 
بازار مس��كن و بازارهاي موازي سرمايه قرار دارد. 
اصلي ترين شاخص تعيين اجاره بها در هر زماني، 
قيمت مس��كن و ارزش ملك است. شاخص هايي 
چون نرخ سود سپرده هاي بانكي يا تورم حاكم بر 
كش��ور يا قياس مالكان ميان واحدهاي مسكوني 
تح��ت تملك خود با س��ود س��پرده بانكي نيز به 
دلي��ل نبود ت��وازن در عرضه و تقاض��ا در تعيين 
اجاره به��ا، موثر هس��تند اين در حالي اس��ت كه 
نبايد چني��ن ش��اخص هايي در اجاره بها دخالت 

داده شوند. 
در چند دهه گذش��ته در كش��ور ما س��ه نوع 
تقاضا در بازار اج��اره موجب افزايش تقاضا براي 
مسكن اجاره يي شده اس��ت، در حالي كه بخش 
توليد مسكن متناسب با اين جريان رشد نداشته 
و همين امر نيز نخستين گام از فرآيند بروز عدم 

كارايي در اين حوزه را رقم زده است.
اين افزايش تقاضا در وهله اول، به سبب زاد و 
ولد و افزايش سريع جمعيت در دهه هاي گذشته 
بوده كه موجب جوان تر ش��دن ساخت جمعيتي 
كشور در دهه هاي بعد و حضور پرشمارتر آنها در 
بازار مس��كن براي تامين سرپناه در آغاز زندگي 

مستقل و تشكيل خانوار جديدشان مي شود.
معم��وال بخ��ش قابل توجه��ي از جمعيت، به 
دلي��ل عدم امكان حضور در بازار مس��كن ملكي، 
روان��ه ب��ازار اس��تيجار مي ش��وند. در وهله دوم، 
ش��هري ش��دن پرش��تاب در چند دهه گذشته، 
كش��وري با جمعيت غالب روس��تايي را، در دهه 
1390 با بيش از 70 درصد جمعيت ش��هري، به 
جامعه يي شهرنشين تبديل كرده است. جامعه يي 
كه به طور طبيعي سهم اجاره نشيني در آنها باال تر 

از حوزه هاي روستايي است.
دليل س��وم، تغيير در الگوي اش��تغال كشور 
اس��ت كه از قالب عمدتا كشاورزي خارج شده و 
س��هم مش��اغل خدماتي و صنعتي درآن فراواني 
بيشتر يافته است. ساخت و الگوي اشتغال مدرن 
و تح��رك و پوياي��ي ذات��ي در اين نوع مش��اغل 
ك��ه احتمال جابه جايي و تغيي��ر مكان را در آنها 
افزايش مي دهد، از داليل افزايش اجاره نش��ينان 

در كشور شده است. 
تعيين نرخ اجاره بها نيز از گذشته تابع قيمت 
مسكن و بازارهاي موازي به ويژه سود سپرده هاي 
بانكي ب��وده و در واقع يكي از م��وارد ناهنجاري 
در تعيين نرخ اجاره بها توس��ط موجر كه نقش��ي 
اساسي در اين بازار ايفا مي كند ميزان سود بانكي 
اس��ت. بس��ياري از مالكان همواره دليل افزايش 
اجاره به��ا را به بهاي ملك خود مرتبط مي دانند و 
سرمايه گذاري مبلغ ملك خود در بانك را همواره 
ب��ه صرفه تر از دريافت اجاره به��ا بيان مي كنند و 
از طرفي در مواقع كاهش س��ود بانكي با كاهش 
مبالغ وديعه اجاره بهاي بيش��تري را به جبران آن 
كاه��ش طلب مي كنند كه اين روند هميش��ه به 

ضرر مستاجر است. 
در يك س��ال گذشته با توجه به اينكه بانك ها 
س��ود كمتري ب��ه س��پرده ها مي دهن��د، تمايل 
موج��ران به دريافت پول پيش )وديعه مس��كن( 
كمتر ش��ده و بيشتر تمايل دارند تا اجاره بگيرند 
و همين موضوع در باال رفتن كرايه ها در ماه هاي 

پيش رو اثرگذار خواهد بود. 
از طرفي با رون��ق گرفتن بازار خريد و فروش 
مس��كن و نواس��انات قيمت ها در ماه هاي اخير و 
نوعي بالتكليفي در خريداران و فروشنگان، ميزان 
عرضه در بازار اجاره مس��كن كاهش يافته است؛ 
درنتيجه كاهش عرض��ه خانه هاي آماده اجاره تا 

حدودي به افزايش اجاره بها كمك خواهد كرد. 
عم��وم م��ردم نيز مي��ان قيمت ان��واع كاالها 
و خدم��ات مقايس��ه مي كنند و وقت��ي مي بينند 
بسياري از كاالها و خدمات روزمره افزايش يافته 
اس��ت، ترجيح مي دهند براي حفظ قدرت خريد 
كااله��اي عمومي خود، قدرت درآمديش��ان را از 
طريق افزايش اجاره بهاي ملك شان حفظ كنند. 

بر اين اس��اس پيش بيني مي شود، اجاره بهاي 
مسكن در تابستان با افزايش روبه رو باشد. 

يك��ي از عوامل مهمي كه مي توانس��ت امروز 
فشار بر قشر مس��تاجر را كمتر كند اخذ ماليات 
از خانه ه��اي خالي بود كه متاس��فانه مس��كوت 
مان��ده و عده ي��ي از مالكان با خالي نگهداش��تن 
آپارتمان ه��اي خود و طل��ب مبالغ غيرمنطقي از 

مستاجران به افزايش قيمت ها دامن مي زنند. 
طرح اخ��ذ ماليات از خانه ه��اي خالي اگرچه 
در س��ال 86، از اولويت خارج ش��د، اما در اوايل 
س��ال 88 اي��ن طرح در ش��وراي  عالي مس��كن 
مجددا مطرح ش��د كه مراج��ع مالياتي به دليل 
غيرممكن بودن  شناس��ايي واحده��اي خالي، به 
نوع��ي پيش بيني عدم موفقيت در اخذ ماليات از 
واحدهاي خالي را به مقامات دولت هشدار دادند 
و پيرو آن، طرح براي بار دوم مس��كوت گذاشته 

شد. 
در س��ال 1392با اصرار وزير راه و شهرسازي 
وقت براي همكاري در اين زمينه با كميس��يون 
اقتصادي مجلس، طرح ماليات بر خانه هاي خالي 
با عنوان اليحه اصالح قانون ماليات هاي مستقيم 
به تصويب مجلس ش��وراي اس��المي رس��يد. بر 
اس��اس مصوبه مجلس ك��ه در قالب اصالح ماده 
54 به تصويب مجلس رسيد، واحدهاي مسكوني 
واقع در ش��هرهاي با جمعي��ت بيش از 100هزار 
نفر كه به اس��تناد س��امانه ملي امالك و اسكان 
كش��ور به عنوان واحد خالي شناس��ايي شوند، از 
سال دوم به بعد مشمول ماليات بر اجاره خواهند 
ش��د به گونه يي كه در سال دوم معادل يك دوم 
ماليات متعلقه؛ سال سوم برابر ماليات متعلقه؛ در 
سال چهارم به بعد معادل يك و نيم برابر ماليات 

متعلقه از خانه هاي خالي اخذ خواهد شد. 
اما متاسفانه طرح فوق نيز به دليل عدم اجراي 
مناس��ب نتوانسته مرهمي براي گراني اجاره بها و 

عرضه مسكن باشد. 

يادداشت

درصدرشداجارهبهانسبتبهماهمشابهسالقبل
درمناطقشهریدرتهران

8.47.5مهر96

10.59.4اسفند96

10.49.3فروردين97

119.6ارديبهشت97

غيبي: بهترين راهكار كنوني براي 
كاهش نرخ اجاره افزايش توليد و 
توجه به صنعت اجاره داري است 

صنعتي كه با برنامه ريزي هاي صحيحي 
مي تواند امنيت و آرامش را براي 

مستاجر ايجاد كند
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اعتراض ۵۷ شركت به قوانين حمايت از حريم شخصي افراد در اروپا
تلگراف|

قوانين حمايت از حريم شخصي افراد در اروپا، به 
شبكه هاي اجتماعي اجازه نمي دهد بدون رضايت 
كاربر پيام هايش��ان را بخوانند. در همين راستا ۵۷ 

شركت در نامه يي نسبت به آن اعتراض كرده اند. 
قان��ون حمايت از حريم ش��خصي افراد در اروپا 
احتماال به فشار روي ش��بكه هاي اجتماعي مانند 
فيس بوك منجر مي ش��ود. طبق اي��ن قانون اين 
ش��بكه ها نمي توانند پيام هاي ارسالي ميان افراد را 

بخوانند. 
هدف از طراحي قوانين ePrivacy )كه درحال 
حاضر در بروكس��ل تحت بررس��ي اس��ت( فراهم 

ك��ردن اطمينان خاطر براي ش��هروندان در مقابل 
شركت هاي اينترنتي است. 

طبق قوانين پيش��نهادي شركت ها بايد قبل از 
خوانش پيام هاي خصوصي، رضايت واضح كاربر را 
دريافت كنند. اين قانون شامل اطالعات ديگر مانند 
تماس هاي رد و بدل شده و زمان آنها نيز مي شود. 
فيس بوك محتويات پيام هاي شخصي از جمله 
تصاوير را اس��كن مي كند ت��ا تطبيق آنها با قوانين 
خود را بررسي كند همچنين اگر كاربري يك پيام 
را گ��زارش ده��د، فيس ب��وك آن را رصد مي كند 
تا همي��ن اواخر گوگل نيز ب��راي رديابي تبليغات 
پيام هاي ايميل را نيز رصد مي كرد. س��رويس هاي 

ديگر مانند اس��كايپ و  اي مسج اپل نيز تحت اين 
قانون قرار مي گيرند.  شركت هاي فعال اين صنعت 
اين قانون پيشنهادي را غير عقالني ناميده اند و ادعا 
مي كنند چنين قوانيني باري بزرگ بر شركت هاي 

فناوري ايجاد مي كند. 
درهمين راس��تا ۵۷ شركت فناوري و اينترنتي 
tech UK، European Tech Alliance ازجمله 
و هيات صنعت فناوري اطالعات در واش��نگتن در 
نامه يي هش��دار داده اند چنين قانوني تاثير منفي 
زيادي دارد وروي تمام بخش ها و اقتصاد ديجيتال 

اتحاديه اروپا تاثير مي گذارد. 
 اين نامه هش��دار مي دهد قوانين مذكور بسيار 

سختگيرانه هس��تند و از پردازش قانوني اطالعات 
جلوگيري مي كنن��د حتي با اجراي آنها ريس��ك 
شكس��ته ش��دن حريم خصوصي فرد نيز بيش��تر 

مي شود. 
ب��ه عنوان مثال چنين قانون��ي برقراري ارتباط 
ميان ماش��ين ها را نيز ش��امل مي ش��ود و احتماال 
فناوري هاي جديد مانن��د خودروهاي خودران نيز 

تحت تاثير آن قرار مي گيرند. 
 اين درحالي اس��ت كه تصوي��ب اين قوانين به 
دليل اختالفات به تعويق افتاده اما قرار است از سال 

جاري اجرايي شوند. 
 اي��ن خبر درحالي منتش��ر مي ش��ود كه چند 
هفته قبل قانون GDPR)قوانين كلي حفاظت از 
اطالعات( اجرايي شد و به نظر مي رسد براي كسب 

وكارهاي مختلف دردسر ساز شده است. 

فراسو

روسيه ۸ ميليون  »اي پي« 
مسدود شده را باز كرد

ايسنا| سازمان نظارت بر ارتباطات الكترونيكي 
روس��يه اعالم كرد بي��ش از ۸ ميليون  اي پي كه به 
دليل فيلترينگ تلگرام از در دسترس كاربران خارج 

شده بود، مجددا فعال شد. 
اين نهاد نظارتي روس��يه تاكي��د كرد كه اين اي 
پي ها متعلق به ش��ركت آمازون است كه پيام رسان 
تلگ��رام از آنها ب��راي دور زدن فيلترينگ اس��تفاده 
مي ك��رد اما اكنون ب��ا توقف اين اقدام��ات مجددا 

دسترسي كاربران به اين  اي پي ها ميسر مي شود. 
س��ازمان امنيت فدرال روسيه بارها از مسووالن 
پيام رسان تلگرام خواسته بود، دسترسي به رمزهاي 
تلگ��رام را ارائ��ه كنند ت��ا پليس روس��يه بتواند به 
حس��اب هاي كاربري و گفت وگوهاي مش��كوك به 

اقدامات تروريستي دسترسي داشته باشد. 
اما با مخالفت تلگرام ۱۳ آوريل امسال دادگاهي 
در مسكو، حكم به فيلتر شدن تلگرام داد و نزديك 
ب��ه ۲۰ميليون  اي پي كه عمدتا متعلق به آمازون و 
گوگل بودند با دستور نهادهاي نظارتي فيلتر شدند. 
ب��ا اين حال تلگرام علي رغم فيلتر ش��دن به دليل 
بهره مندي از وي پي ان داخلي همچنان در دسترس 

كاربران روسي است. 

 رديابي اسلحه
با قاب موبايل

انگج�ت| به تازگي ق��اب محافظي براي موبايل 
س��اخته ش��ده كه با حس��گر س��ه بعدي از فاصله 
۴۰متري افراد را رصد مي كند و تش��خيص مي دهد 

آنها سالح همراه دارند يا خير. 
بيش��تر قاب هاي محاف��ظ موبايل از شكس��تن 
نمايش��گر دس��تگاه جلوگيري مي كنند. اما شركت 
ن��ام  ب��ه  محافظ��ي  ق��اب   Royal Holdings
SWORD ساخته كه ۵ اونس وزن دارد مانند يك 

اسكنر سه بعدي تصويري كار مي كند. 
 اين قاب در حال حاضر فقط براي آيفون ۸ پالس 
و پيكس��لXL 2 ساخته ش��ده و مي تواند از فاصله 
۴۰مت��ري افراد را رصد و تعيين كند آنها س��الحي 
همراه خود دارند يا خير. SWORDبه وسيله يك 
حسگر ۳ بعدي قابل برنامه ريزي اسلحه را تشخيص 
مي دهد همچنين حس��گر مذكور مي تواند با امواج 
راديويي اشيا را بررسي كند. اين قاب محافظ مجهز 
به فناوري شناس��ايي صورت است كه چهره فرد را 
در مخزن تصاوير مجرمان تحت تعقيب جست وجو 
مي كند و در صورت يافتن تطابق به نيروهاي امنيتي 
هش��دار مي فرستد. تمام اين قابليت ها از طريق يك 
اپليكيشن و ظرف كسري از ثانيه فعال مي شوند. بري 
اوبرهولزر مدير ارش��د اجرايي اين شركت مي گويد: 
اي��ن نوع محصول اكنون وجود ندارد اما مي توان آن 
را در فرودگاه ها يا مكان هاي سربس��ته به كار برد. با 
پرداخت ۹۵۰دالر مي توان اين محافظ را س��فارش 
داد. البته فرد بايد ماهانه ۳۰دالر نيز هزينه عضويت 
بپردازد. محموله هاي اين قاب محافظ از بهار ۲۰۱۹ 

بارگيري مي شوند. 

 ساعتي كه با بوي خوش
شما را بيدار مي كند

پي اي ساينس| به تازگي زنگ ساعت هوشمندي 
ابداع ش��ده كه ب��ا بوي خوش كاربر خ��ود را از خواب 
بي��دار مي كن��د. به تازگي س��اعت زن��گ داري به نام 
Sensorwake ابداع ش��ده كه س��بب مي شود كاربر 
روز خ��ود را با بوي��ي خوش آغاز كند. اين س��اعت با 
اس��تفاده از تصوير، بو و صوت كارب��ر را از خواب بيدار 
مي كن��د. Sensorwake را مي ت��وان ب��راي هر يك 
از روزه��اي هفته به  طور متفاوت انتخ��اب كرد. براي 
همين منظور بوهاي كاپوچينو، س��احل، نعناع، كاج، 
پرتقال، بيس��كوييت، ميوه هاي استوايي، چمنزار، رز و 
ش��كالت براي زنگ ساعت انتخاب شده اند. اين گجت 
كه براي جمع آوري سرمايه تجاري سازي در وب سايت 
كيك اس��تارتر عرضه ش��ده تاكنون بيش از ۱۰۰هزار 
دالر جم��ع آوري كرده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه 
ش��ركت فقط قصد جم��ع آوري ۳۰هزار دالر داش��ت. 
Sensorwake هوش��مند با قيمت ۵۹ دالر فروخته 
مي ش��ود و پيش بيني مي شود تا نوامبر امسال تحويل 

مشتريان شود. 

حمله هكرهاي چيني به 
نيروي دريايي ارتش آمريكا

اس�ين ايج| هكرهاي چيني با نفوذ به س��رورهاي 
يك شركت پيمانكار نيروي دريايي ارتش آمريكا موفق 
به س��رقت اطالعات حساس��ي در مورد جنگ افزارهاي 
زيردريايي پنتاگون شدند. منابع خبري آمريكايي مدعي 
هس��تند كه اين هكرها به دولت چين وابس��ته هستند. 
حجم اطالعات به س��رقت رفته بسيار باال گزارش شده 
اس��ت. ظاهرا اين اطالعات ش��امل داده هاي��ي در مورد 
برنامه ه��اي نيروي درياي��ي ارتش آمريكا ب��راي توليد 
موش��ك هاي مافوق صوت ضدكش��تي نيز هست. قرار 
است از اين موش��ك ها در زيردريايي هاي ارتش آمريكا 
استفاده شود. حمالت يادشده در ماه هاي ژانويه و فوريه 
انجام شده و پليس فدرال آمريكا به همراه نيروي دريايي 
ارتش اين كشور درحال تحقيق و بررسي در اين زمينه 
هس��تند. درحالي كه طرف آمريكايي از هر گونه اظهار 
نظر بيشتر در اين زمينه خودداري كرده، سفارت چين 
در آمريكا هم از اين مساله اظهار بي اطالعي كرده است. 
نام شركت پيمانكاري كه با نيروي دريايي ارتش آمريكا 
همكاري داشته، افشا نشده است. اما گفته شده كه اين 
شركت نيز ماهيت نظامي دارد و ساختمان و دفتر آن در 
نيوپورت واقع در رودآيلند قرار دارد. حجم اطالعاتي كه 
توسط هكرها سرقت ش��ده بالغ بر ۶۱۴ گيگابايت بوده 
و مربوط به طرحي موس��وم به اژدهاي درياست. برخي 
اطالعات مربوط به سيستم هاي ارسال پيام و حسگرها، 
اتاق هاي مخابراتي زيردريايي هاي آمريكايي، سيستم هاي 
رمزگ��ذاري آنه��ا و واحده��اي جن��گ الكترونيك اين 
زيردريايي ها نيز به دست هكرها افتاده است. تمامي اين 

اطالعات ماهيت فوق محرمانه داشته اند. 

اخبار

رويكردهاي جهاني در حفاظت از داده هاي كاربران بررسي شد

۱۱ كشور موفق در حفاظت از اطالعات كاربران
گروه دانش و فن|

بررسي رويكرد كش��ورهاي مختلف جهان در 
زمين��ه حفاظ��ت از اطالعات كارب��ران در فضاي 
مج��ازي نش��ان مي دهد ك��ه تنها ۱۱كش��ور در 
وضعيت خيلي خوب قرار دارند و ۱۸۵كش��ور در 

اين حوزه با خأل قانون گذاري مواجهند. 
فضاي مجازي زندگي انس��ان را بيش��تر از هر 
چيز ديگري دس��تخوش تغييرات قرار داده است 
و هر چند بس��ياري از اين تغييرات موجب بهبود 
زندگي انس��ان ش��ده اند، اما پيامدهاي استفاده از 

فضاي مجازي هميشه مثبت و مفيد نبوده اند. 
اگرچ��ه حري��م خصوصي اف��راد را مي توان به 
ديواري تش��بيه كرد ك��ه سرتاس��ر زندگي آنان 
را درب��ر گرفته و تنها خود آنها و نزديكانش��ان از 
داخل آن اط��الع دارند؛ اما با اي��ن وجود يكي از 
مهمترين پيامدهاي اس��تفاده از فضاي مجازي و 
عصر ديجيتال اين اس��ت كه اين ديوار را ش��فاف 
و ش��فافتر ساخته اس��ت؛ به نحوي كه بسياري از 
جنبه ه��اي پنهان زندگي افراد قابل رؤيت ش��ده 
اس��ت. بر اين اس��اس ب��ا توجه به نف��وذ فناوري 
اطالعات در كاربردهاي مختلف و توس��عه فضاي 
مجازي، قانونگذاري و تنظي��م مقررات در عرصه 
حفاظت از داده هاي كاربران اهميت زيادي يافته 

و نيازمند اقداماتي است. 
در اي��ن راس��تا در ماه گذش��ته مي��الدي نيز 
 ePrivacy اتحاديه اروپا با هدف طراحي قوانين
و فراهم كردن اطمينان خاطر شهروندان از امنيت 
اطالعاتشان، قانون GDPR)قوانين كلي حفاظت 
از اطالع��ات( را تدوين ك��رد كه درحال حاضر در 
بروكسل تحت بررسي است و قرار است امسال به 

مرحله اجرا برسد. 
از اين رو دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي 
نوين مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي، 
در گزارش��ي ب��ا عن��وان »حفاظ��ت از داده هاي 
كاربران؛ رويكردهاي جهاني و گونه شناسي تنظيم 
مقررات« با بررس��ي اس��ناد و مدارك بين المللي 
و منطقه ي��ي حري��م خصوص��ي و حفاظ��ت از 
داده هاي كاربران به رويكردهاي جهاني در عرصه 
قانون گذاري و گونه شناسي تنظيم مقررات در اين 

عرصه پرداخته است. 
در اين گزارش آمده است:»حفاظت از داده هاي 
كارب��ران با توجه به توس��عه فن��اوري اطالعات و 

ارتباطات و فضاي مجازي ب��ه يكي از اولويت هاي 
سياستي و قانونگذاري كشورها تبديل شده است به 
نحوي كه اغلب كشورهاي توسعه يافته به تصويب 
قوانين بخش��ي ي��ا يكپارچه در اي��ن زمينه اقدام 
كرده اند. با وجود نياز به اين زيرس��اخت قانوني در 
كشور، مطالعه وضعيت تصويب قوانين اين موضوع، 

مفيد و ضروري به نظر مي رسد.«
مرك��ز پژوهش هاي مجل��س در اين گزارش به 
بررس��ي قوانين، نحوه قانونگذاري، ساختار اجرايي 
و نظارت��ي حري��م خصوص��ي در فض��اي مجازي 
در ۱۱كش��ور توس��عه يافته پرداخته تا با توجه به 
اسناد و سياس��ت هاي ملي در سياس��ت گذاري و 
قانون گذاري حفاظت از داده هاي كاربران كش��ور، 

مورد بهره برداري قرار گيرد. 

 كشورهاي داراي كمبود قوانين 
براساس گزارش قبلي مركز پژوهش هاي مجلس 
با عن��وان »حفاظت از داده هاي كاربران؛ بررس��ي 
رويكرده��ا و گونه شناس��ي كش��ورها« ۳ رويكرد 

قانونگ��ذاري براي حفظ حريم خصوصي اطالعاتي 
شناسايي شد كه شامل كش��ورهاي »فاقد قوانين 
مدون«، كش��ورهاي »داراي قانون گذاري بخشي« 
و كشورهاي »داراي قانونگذاري يكپارچه« مي شود. 
در اين ميان كش��ورهايي همچون پاكس��تان، 
گواتماال، هند، تركيه، مال��زي، مكزيك، فيليپين، 
سنگاپور، ونزوئال داراي كمبود قوانين در اين حوزه 
هستند. اياالت متحده آمريكا و ژاپن داراي رويكرد 

قانون گذاري بوده اند. 
كره جنوبي، اس��تراليا، كان��ادا، اتريش، بلژيك، 
فرانس��ه، ايتاليا، كان��ادا، دانم��ارك، فنالند، آلمان، 
يونان، بلژيك، نروژ، ايرلند، پرتغال، اسپانيا، سوئد، 
سوييس و انگلستان ازجمله كشورهايي هستند كه 
داراي قانونگ��ذاري يكپارچ��ه در عرصه حفاظت از 

داده هاي كاربران بودند. 
براس��اس مطالعه رويكردها، دو رويكرد متفاوت 
در فضاي حفاظ��ت از داده هاي كاربران وجود دارد 
ك��ه يكي از آنه��ا رويكرد اياالت متح��ده آمريكا و 

ديگري رويكرد اروپايي است. 

اياالت متح��ده آمريكا در فن��اوري اطالعات و 
اينترنت هم از نظر فني و زيرس��اختي و هم از نظر 
قانون گذاري پيشتازتر از س��اير كشورها است، اما 
به نظر مي رسد سياست ها و قوانين اين كشور داراي 
خألهاي زيادي در حوزه حفاظت از حريم خصوصي 

كاربران در فضاي مجازي است. 
اياالت متحده آمريكا به دليل اتخاذ روش موردي 
ب��راي قانون گذاري درخص��وص حريم خصوصي و 
رويكرد خودتنظيم��ي در بخش هاي مختلف اين 

موضوع فاقد قانوني جامع در اين زمينه است. 
اما رويك��رد اروپايي در م��ورد حريم خصوصي 
كاربران در فضاي مجازي رويكردي جامع است. در 
اين رويكرد، قوانين جامع و فراگير در زمينه حمايت 
از داده ها، تعيين مراجع عمومي براي ثبت داده ها، 
پايگاه داده، حل اختالف، اخذ رضايت قبلي در مورد 

پردازش برخي داده ها و... مدنظر قرار مي گيرد. 
بس��ياري از كش��ورهاي غيراروپاي��ي همچون 
اس��تراليا، كانادا، كره جنوبي، ژاپن و... نيز به تاسي 
از دي��دگاه اروپايي، به تدوي��ن قانوني جامع براي 

حفاظ��ت از حري��م خصوصي كارب��ران در فضاي 
مجازي پرداخته اند و در آن، برخالف اياالت متحده 
آمريكا از داده هاي ش��خصي گردآوري شده توسط 

نهادهاي دولتي نيز حمايت كرده اند. 
مرك��ز پژوهش هاي مجل��س در اين گزارش به 
مطالعه قوانين ۱۱كشور منتخب با رويكرد اروپايي 
كه داراي قانون جامع و يكپارچه هستند، پرداخته 
است. بر اين اساس عالوه بر قوانين نحوه قانونگذاري، 
ساختار اجرايي و نظارتي حريم خصوصي در فضاي 
مجازي اين كش��ورها ش��امل كره جنوبي، فرانسه، 
انگلستان، كانادا، اسپانيا، نروژ، سوئد، آلمان، ايرلند، 

ايتاليا و بلژيك بررسي شده است. 
نتايج اين بررس��ي نش��ان مي دهد كه با توجه 
ب��ه ضعف مبان��ي نظري م��ورد تواف��ق در عرصه 
قانون گذاري حفاظ��ت از داده هاي كاربران، به نظر 
مي رس��د مطالعات كش��ورهاي منتخ��ب به ويژه 
كشورهاي پيشرو در اين عرصه يكي از منابع اصلي 

قانون گذاري ملي است. 
براساس آمار ارائه شده توسط نهاد DLA)دي. 
ال. اي( از ميان ۱۹۶كشور جهان تنها ۱۱كشور در 
وضعيت خيلي خوب قرار دارند. كره جنوبي، كانادا، 
انگلستان، آلمان، فرانس��ه، ايتاليا، اسپانيا، بلژيك، 
سوئد، نروژ و ايرلند؛ براين اساس در اين تحقيق اين 
۱۱كشور به عنوان كشورهاي منتخب و پيشرو در 
حوزه صيانت از حريم خصوصي كاربران در فضاي 

مجازي انتخاب شدند. 
با مروري بر مطالعات و جمع بندي اين كشورها 
درمي يابي��م كه اين كش��ورها در ۷حوزه الزامات 
گردآوري داده هاي ش��خصي كارب��ران در فضاي 
مجازي،  الزامات اس��تفاده از داده هاي ش��خصي 
كارب��ران در فضاي مج��ازي، الزام��ات نگهداري 
داده هاي ش��خصي ش��هروندان، الزامات افش��اي 
داده ه��اي ش��خصي كاربران در فض��اي مجازي، 
حق��وق كارب��ران در زمينه حري��م خصوصي در 
فضاي مجازي، مسووليت هاي متوليان داده هاي 
شخصي در فضاي مجازي الزامات دسترسي كاربر 
به داده هاي ش��خصي براي حفاظ��ت از داده هاي 

كاربران تالش كرده اند. 
حال با توجه به اين الزامات و در نظر گرفتن اسناد 
و سياست هاي كلي كشور، مي توان به شاخص ها و 
سياست هاي مش��خصي براي قانون گذاري در اين 

عرصه در كشور دست يافت. 

ديجيتال ترند|
 گوگل باالخره از اپليكيشن گوگل لنز كه پيشتر تنها در گوشي هاي انحصاري خود 

گوگل يعني پيكسل قابل اجرا و دسترسي بود، رونمايي كرد. 
در ابتدا نرم افزار گوگل لنز تنها روي گوشي هاي پيكسل گوگل قابل دسترسي و استفاده 
بود اما اكنون با معرفي اين اپليكيش��ن در فروش��گاه آنالين و اينترنتي پلي استور گوگل، 
تمامي گوش��ي هاي مجهز به سيس��تم عامل اندرويد مي توانند از خدمات شگفت انگيز آن 
لذت ببرند به گونه يي كه اين اپليكيش��ن در آخرين نس��خه آن با دوربين اصلي برخي از 
گوش��ي هاي هوشمند ادغام شده اس��ت. همچنين كاربران در صورت نياز به جست وجوي 
اطالعات خاص مي توانند به صورت مس��تقيم و روي دوربين خود گوشي به اين اطالعات 
دسترسي پيدا كنند. گوگل لنز براي بسياري از گردشگران و توريست هاي خارجي كاربرد 
بااليي دارد چراكه آنها بدون دانستن زبان مورد نظر هم قادر خواهند بود از نوع فروشگاه ها 
و محصوالت ناآش��ناي آن كشور همچنين اطالعاتي از اماكن تاريخي سر راه خود مطلع و 
آگاه شوند. اين اپليكيشن كه از استقبال بسيار زيادي از سوي كاربران گوشي هاي اندرويدي 
برخوردار شده بود، حاال با ورود به عرصه برنامه هاي قابل دسترسي و اجرا براي همه كاربران 
مي تواند به يكي از ش��گفت انگيزترين برنامه هاي سيستم عامل اندرويد تبديل شود. البته 
الزم به ذكر است كه تنها گوشي هاي هوشمند با سيستم عامل اندرويد نسخه مارشمالو به 
باال قادر خواهند بود از آن استفاده كنند. گوگل لنز از فناوري هوش مصنوعي بهره مي برد و 
به كاربران اين امكان را مي دهد تا با استفاده از لنز دوربين گوشي خود، تجربيات و اطالعات 
گسترده بسياري را به دست بياورند. هوش مصنوعي گوگل به كاربران اجازه مي دهد تا با 
گرفتن دوربين گوشي مقابل اشيا، مكان هاي پيرامون، فروشگاه ها و اماكن تاريخي، تفريحي 
و عكس گرفتن از آنها، اطالعات دقيق و جزييات كلي آن را بدس��ت آورند. گوگل لنز نيز 
همانند فناوري است كه سامسونگ در گوشي كگلكسي اس ۸ و اس ۸ پالس خود تعبيه 
كرده است تا كاربران بتوانند با دوربين گوشي خود بدون نياز به تايپ كردن، ورود متن يا 

نوشتن پيام متني يا بيان دستورات صوتي به جست وجوي اطالعات بپردازند. 

سنتر|
مايكروسافت مي خواهد يك لپ تاپ مقرون به  صرفه از سري سرفيس را در نيمه دوم 

سال جاري ۲۰۱۸ عرضه كند. 
گزارش هاي منتشره حاكي است كه مايكروسافت به دنبال توسعه يك لپ تاپ ارزان 
قيمت و مقرون به صرفه از س��ري لپ تاپ هاي س��رفيس است تا بتواند نظر آن دسته از 
افرادي كه نمي خواهند مبلغ هنگفتي را خرج خريداري لپ تاپ و رايانه شخصي كنند را 
نيز جلب كند. حاال به نظر مي رسد مايكروسافت درصدد توسعه، توليد و عرضه دستگاه 
جديدي از خانواده سرفيس هاست كه قرار است در نيمه دوم سال ۲۰۱۸ روانه بازارهاي 
جهاني ش��ود. نام رمز و كد اين لپ تاپ جديد Lex اس��ت و نسبت به لپ تاپ سرفيس 
پرو فعلي، اندازه كوچك تر و وزن كمتري خواهد داشت. بسياري از تحليلگران فعال در 
حوزه تكنولوژي همچنين برآورد كرده اند كه اين لپ تاپ از شبكه LTE و درگاه يواس 
بي س��ي )USB-C( كه نسل جديد و پرسرعت درگاه هاي يو اس بي  براي انتقال سريع 
داده است، بهره مي برد. صفحه كليد اين دستگاه نيز احتماال تغييرات عمده يي با ساير 
لپ تاپ هاي سرفيس نخواهد داشت. مي توان گفت مايكروسافت نيز به منظور رقابت با 
آي پدهاي جديد اپل همچنين كروم بوك هاي گوگل از يك لپ تاپ مقرون به صرفه از 
سري سرفيس كه از محبوب ترين لپ تاپ هاي جهان به شمار مي رود، سخن گفته است. 
شايد تا همين چند سال پيش تصور اينكه مايكروسافت كه تنها وظيفه ارائه، توسعه 
و انتش��ار نسخه هاي جديد از سيستم عامل محبوب و پرطرفدار ويندوز براي رايانه هاي 
شخصي را بر عهده داشته، روزي بتواند لپ تاپ و رايانه شخصي بسازد، دور از ذهن بود اما 
چند سال است كه مايكروسافت با عرضه و توليد محصوالت جديد و لپ تاپ هاي منحصر 
بفرد خود تحت عنوان سرفيس و سرفيس پرو توانست به خوبي موفقيت و فناوري هاي 
نوين خود را به رخ رقباي قدرتمند خود بكشد و نتايج و پيشرفت هاي قابل مالحظه يي 
را ب��راي خ��ود به ارمغان بياورد. به گونه يي درحال حاضر مي توان گفت يكي از بهترين، 

به روزترين و قدرتمندترين لپ تاپ جهان، سرفيس مايكروسافت است. 

جي اس ام آرنا|
مدياتك قصد دارد تراشه مخصوص مودم هاي اينترنت 5G را در سال ۲۰۱۹ميالدي 

به بازارهاي جهاني روانه كند. 
مدياتك كه يكي از شركت هاي طراح محصوالت نيمه هادي براي محصوالت بي سيم، 
رسانه هاي ديجيتال و پردازنده در جهان است و دفتر مركزي آن نيز در تايوان مستقر شده 
است، حاال اعالم كرده كه مي خواهد به منظور همگام شدن با ساير غول هاي تكنولوژي در 
توسعه فناوري نسل پنجم اينترنت همراه 5G از تراشه اختصاصي خود تحت عنوان هليو ام 
Helio M70(۷۰( رونمايي كرده و آن را سال ديگر در سال ۲۰۱۹ميالدي به بازارهاي 
جهاني روانه كند. اين تراشه كه مخصوص مودم هاي اينترنت 5G است، در تاريخ ۵ ژوئن 
۲۰۱۹ به طور رس��مي توس��ط اين شركت رونمايي خواهد ش��د. اين تصميم و استراتژي 
مي تواند مدياتك را براي ايجاد و بهره مندي از فرصت هاي جديد كس��ب وكار و توس��عه 
زيرس��اخت فناوري هاي نوين همچون شبكه 5G آماده س��ازد و به طور جدي آن را وارد 
ماراتن و رقابت تنگاتنگي با ساير شركت هاي ابرقدرتمند و فعال در اين عرصه كند. ريك 
تساي- مديرعامل شركت مدياتك- در اين خصوص اعالم كرده است كه متخصصان فعال 
در تيم تحقيق و توسعه درحال تالش براي توسعه فناوري نسل پنجم و هوش مصنوعي 
هستند و مي خواهند تجربه لذت بخش، سريع و راحتي را براي كاربران خود در آينده يي 
نزديك به ارمغان بياورند. اما مدياتك همچنين طي همكاري با بزرگ ترين و مشهورترين 
 4G اپراتورهاي جهان توانسته است در توسعه فناوري نسل فعلي و كنوني اينترنت همراه
بسيار تاثيرگذار باشد و مي توان گفت اين شركت تايواني كارنامه درخشاني در زمينه توليد 
تراشه و گسترش فناوري اينترنت همراه و تسهيل برقراري ارتباط ميان كاربران در جهان 
دارد. مدياتك تاكنون به منظور توسعه فناوري شبكه 5G با شركت هايي نظير نوكيا، واوي، 
چايناموبايل و NTT Docomo به منظور ايجاد همكاري مذاكرات متعددي را به انجام 
رسانده و قصد دارد با عرضه تراشه 5G در سال ۲۰۱۹ سهم قابل مالحظه يي در بازار تراشه 

و پردازنده هاي فناوري 5G تا سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ را از آن خود كند. 

اپليكيشن »گوگل  لنز« به پلي  استور مي آيد تراشه ويژه مودم هاي اينترنت نسل پنجم مايكروسافت درصدد عرضه »لپ  تاپ« ارزان قيمت

كاربر دريچهبازار
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

شلاق  74ضربله  بله  فومنلي  آزار  حيلوان   
محكوم شد

رشلت| ف��ردي كه در يكي از شهرس��تان هاي اس��تان 
گي��الن مب��ادرت به آزار يك قالده س��گ ك��رده بود با 
پيگيري مردم و س��ازمان محيط زيس��ت ب��ه 74ضربه 
شالق محكوم شد. رييس اداره حفاظت از محيط زيست 
شهرس��تان فومن ديروز در جمع خبرنگاران در خصوص 
جزئيات محكوميت حيوان آزار فومني اظهار داشت: اين 
فرد كه اقدام به گرفتن و بس��تن سگ با طناب و سپس 
ضرب و ش��تم و آسيب شديد و تاثرانگيز آن كرده بود و 
فيلم آن نيز در ش��بكه هاي مجازي انتشار يافته و باعث 
جريحه دار شدن روحي ش��هروندان شده بود با پيگيري 
و شناس��ايي فرد خاطي و شكايت اداره حفاظت محيط 
زيس��ت فومن؛ موضوع تحت پيگ��رد قضايي قرار گرفت 
 و در نهايت پس از رس��يدگي؛ به ج��رم حيوان آزاري به

74 ضربه شالق محكوم شد. 
 منصور يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان 

شد
اصفهان| طي جلس��ه يي با حضور مس��ووالن هلدينگ 
شس��تا و اعضاي هيات مديره ذوب آهن اصفهان، منصور 
يزدي زاده به عنوان مديرعامل ذوب آهن اصفهان منصوب 
شد. در اين جلس��ه از زحمات احمد صادقي مديرعامل 
سابق اين مجتمع عظيم صنعتي تقدير شد. شايان ذكر 
اس��ت، يزدي زاده كه از شهريور س��ال گذشته به عنوان 
مديرعامل ش��ركت ملي فوالد اي��ران فعاليت مي كرد، از 
س��ال 73 در ذوب آهن اصفهان سمت هايي چون عضو 
هيات مديره، معاون برنامه ريزي و توسعه، معاون بازاريابي 
و فروش، مديرفروش داخلي و... را تجربه كرده است. او در 
شكل گيري بورس كاالي ايران و همچنين اجراي پروژه 

ريل ملي ذوب آهن نقش مهمي ايفا كرده است
  380دانش آموز فاقد شناسلنامه در شهرستان 

راميان
معاون آموزش و پرورش شهرس��تان راميان با اش��اره به 
اينك��ه دانش آم��وزان اين منطقه با مش��كالت عمده يي 
براي تحصيل روبه رو هستند، گفت: 380 دانش آموز اين 
منطقه حتي فاقد شناسنامه اند و براي ثبت نام آنها همه 
ساله با مش��كل روبه رو هستيم. محمد سوسرايي ضمن 
بيان اي��ن مطلب افزود: در شهرس��تان راميان و مناطق 
اط��راف آن 380 دانش آموز فاقد شناس��نامه وجود دارد 
ك��ه تعداد قابل توجهي از آنها مربوط به س��ه روس��تاي 
فقيرنش��ين »رضاآباد«، »بلوچ آباد گردايش« و »بلوچ آباد 
سياه خان« است. او گفت: از مشكالت عمده اين روستاها 
دانش آموزان فاقد شناس��نامه اس��ت كه هر س��ال براي 
ثبت نام در مدرسه به بخشداري منطقه مراجعه مي كنند و 
مجوز مي گيرند ولي والدين دانش آموزان تا سال تحصيلي 

آينده به فكر تهيه شناسنامه نيستند. 
  آغاز دور دوم سمپاشي درختان شهر اصفهان

اصفهان| سمپاش��ي عمومي شبانه تعدادي از گونه هاي 
گياهي س��طح ش��هر از ۱۹ خرداد تا 3۱ خرداد ماه سال 
جاري براي درختان نارون، چنار، زبان گنجش��ك، بيد، 
اقاقيا و انواع گونه هاي س��رو جهت مقابله با آفت كنه در 
حال انجام اس��ت. فروغ مرتضايي نژاد مديرعامل سازمان 
پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان افزود: الزم است 
ش��هروندان در ايام سمپاش��ي درختان همكاري الزم را 
داش��ته باشند و حتي االمكان از قراردادن خودرو خود در 
مسير سمپاشي خودداري كرده و از قراردادن مواد غذايي 

در اين ايام در بالكن ها بپرهيزند. 
 800ميليارد تومان براي مترو اصفهان

اصفهان| مش��اور عالي ش��هردار اصفهان گف��ت: توان 
فني و اجرايي س��اخت خط��وط مترو و همچنين جذب 
بودجه ه��اي اختصاص يافت��ه براي اح��داث خطوط در 

سازمان قطار شهري اصفهان وجود دارد. 
جواد شعرباف در ديدار با مديرعامل جديد سازمان قطار 
ش��هري اظهار داش��ت: اين س��ازمان از نظر توان فني و 
اجرايي و سطح  سواد و تجربه در شرايط خوبي قرار دارد. 
مديرعامل جديد سازمان بايد تالش كند تمركز خود را بر 
حل مشكالت و توجه به دغدغه هاي كالن مديريت استان 
و مديريت شهري معطوف كرده و تالش شبانه روزي خود 
را براي پيش بردن اين موضوع به كار گيرد، زيرا ابعاد فني 

پروژه مترو اصفهان بسيار سنگين است. 
آسلتارا در  خلودرو  قاچلاق  بانلد  انهلدام   

با دستگيري 3 تبعه خارجي
آستارا| فرمانده انتظامي بندر مرزي آستارا از شناسايي و 
انهدام باند سازمان يافته قاچاق خودرو در اين شهرستان 
و دس��تگيري س��ه تبعه خارجي در اين رابطه خبر داد. 
سرهنگ »رسول عزيزي« با بيان اينكه اين افراد با اسناد 
جعلي اقدام به واردات خودرو از مبادي رسمي مي كردند، 
ادامه داد: با دس��تگيري عامالن اصلي و ضبط اس��ناد و 
مدارك موجود و انجام تحقيق��ات تكميلي، خودروهاي 
مذكور كه با ش��يوه جعل وارد و قص��د انتقال به يكي از 
استان هاي همجوار را داشتند، در محور مواصالتي ايست 

بازرسي سه راه قلعه شناسايي و توقيف شدند. 
  رتبه اول نتيجه كار تيمي

سلاري| مس��وول رواب��ط عمومي ش��ركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي منطقه س��اري گفت: رتب��ه اول در 
ارزيابي عملكرد س��ال ۹۶ روابط عمومي مناطق 37گانه 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از آن منطقه 
ساري شد. عباس خليل پور بيان كرد: اين منطقه توانست 
طي 4دوره پياپي ارزيابي در س��ال ۹۶ بين 37منطقه در 
س��طح كش��ور رتبه اول را از آن خود كند، اين درحالي 
است كه در دوره قبل ارزيابي عملكردها در سال ۹۵ جزو 

رتبه هاي برتر بوده است. 
 ثبت 650 پيشنهاد در نظام مشاركت كاركنان

 سلاري|  مديرعامل شركت گاز مازندران، ثبت بيش از 
۶۵0 پيشنهاد در سال گذشته در نظام مشاركت كاركنان 
شركت گاز استان را مصداقي عيني از دلدادگي كاركنان 
به اين ش��ركت دانست. جعفر احمدپور افزود: تحقق اين 
مهم، گواه مسووليت پذيري و عالقه مندي كاركنان نسبت 
به بهبود مس��تمر امور در شركت اس��ت كه نتايج و آثار 
ارزش��مندي را به ارمغان خواهد آورد. او يادآور شد: اين 
پيش��نهادها با هدف اس��تفاده از فكر و انديشه كاركنان 

جهت مساله يابي و حل مشكالت ايجاد شده است.

اخبارشهرستانها

معاون اول رييس جمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اعام كرد 

آمادگي ايران براي رويارويي با شرايط جديد اقتصادي
 جهانگيري: حفظ جريان مثبت سرمايه گذاري در كشور ضروري است

 فروش ويژه محصوالت گروه خودروسازي سايپا
به مناسبت عيد سعيد فطر

جلس��ه س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
كه ديروز به رياست معاون اول رييس جمهور 
برگزار شد؛ فرصتي شد براي مرور برنامه هاي 
كالن اقتص��ادي كش��ور ب��راي مواجه��ه ب��ا 
دور ت��ازه تحريم هاي اقتص��ادي امريكا عليه 
كش��ورمان و بررس��ي راهكارهايي كه اقتصاد 
اي��ران از طري��ق آن مي توان��د در برابر دامنه 
وس��يع تحريم ها مقاومت كند. جلس��ه يي كه 
در آن ه��م چهره هاي اجراي��ي مانند نوبخت 
س��خنگوي دولت و رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه و وزراي اقتصادي حضور داشتند و هم 
كاراكترهايي چون س��ردار عباداهلل عبداللهي 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء سپاه و 
شافعي رييس اتاق ايران در آن حاضر بودند تا 
مجموعه ظرفيت هاي كشور در مسير مواجهه 
با ش��رايط جديد اقتصادي و معيش��تي به كار 

گرفته شود. 
اس��حاق جهانگيري در اين جلس��ه با بيان 
اينكه كش��ور در ش��رايط جديدي قرار گرفته 
و بروز مس��ائلي قابل پيش بيني اس��ت، گفت: 
كشور با فشارها و تحريم هاي جديدي مواجه 
خواهد شد و موانعي نيز پيش روي صادرات و 

واردات كشور بروز مي كند. 
معاون اول رييس جمهور اظهار داش��ت: با 
وجود هم��ه محدوديت هاي قاب��ل پيش بيني 
اما كش��ور داراي ظرفيت هاي فراواني اس��ت 
كه با تنظيم س��از و كاره��اي الزم مي توانيم 
با تحريم ه��ا مقابله كنيم و ب��ا تدابير و اتخاذ 
تصميمات ويژه و مناسب در جهت كاهش آثار 

تحريم ها بر كشور حركت كنيم. 
او ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه بودج��ه دولت با 
اداره كش��ور مواجه  محدوديت هاي��ي ب��راي 
خواه��د بود، ب��ر ض��رورت اولويت بندي براي 
هزينه ك��رد مناب��ع مالي تاكيد ك��رد و گفت: 
در ش��رايط جدي��د براي اج��راي طرح ها بايد 
اولويت گذاري ش��ود و در رون��د اجراي برخي 
طرح ها نيز تس��ريع گ��ردد. جهانگيري ادامه 
داد: براي مديريت ش��رايط جديد كشور الزم 
است، اقتصاد مقاومتي مبناي عمل و كار همه 
دستگاه ها باش��د و به عبارتي ديگر اكنون كه 
قرار اس��ت تحريم ها بر كشور فشار وارد كند، 
بايد با اس��تفاده از ظرفيت اقتصاد مقاومتي به 
دنبال راهكارهايي براي اداره مطلوب كش��ور 
در ش��رايط جديد باشيم تا آس��يب هاي قابل 
پيش بيني بر اقتصاد كشور به كمترين ميزان 

ممكن كاهش پيدا كند. 
معاون اول رييس جمهور از دبيرخانه ستاد 

فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواس��ت، دستور 
كار جلسات آتي ستاد را با اين رويكرد تدوين 
كند كه براي ش��رايط جديد پيش روي كشور 
چه تصميماتي بايد اتخاذ شود و چه اقداماتي 
ص��ورت گيرد تا توان كش��ور ب��راي مقابله با 
تحريم ه��ا باال رود و جريان اش��تغال، توليد و 
اجراي طرح هاي اصلي و اولويت دار كش��ور به 

شكل مناسب ادامه پيدا كند. 
او با يادآوري اينكه پس از دوره يي طوالني 
س��رمايه گذاري در كش��ور رون��دي مثبت را 
تجربه مي كند، تصريح كرد: نبايد اجازه دهيم 
كه اين روند مثبت با مشكل مواجه شود و بايد 
راهكارهايي براي اينكه جريان سرمايه گذاري 
در كش��ور مثبت باشد، بينديش��يم و در اين 
مسير از توانمندي نهادهاي عمومي غيردولتي 
استفاده بيشتري داش��ته باشيم و در انتخاب 
طرح ها نيز طرح هايي را در اولويت قرار دهيم 

كه بيشتر به منابع ريالي وابستگي دارند. 
جهانگي��ري ب��ا بي��ان اينكه ه��دف اصلي 
اقتصاد مقاومتي، مقاوم سازي اقتصاد كشور در 
برابر تكانه هاي خارجي است، خاطرنشان كرد: 
از ابتدا همواره بر اين موضوع تاكيد شده است 

كه اقتصاد مقاومت��ي مختص دوران تحريم ها 
نيس��ت و در دوران پس از لغ��و تحريم ها نيز 
دولت تمركز جدي بر اقتصاد مقاومتي داشت. 
مع��اون اول رييس جمه��ور اضاف��ه ك��رد: 
البته تاكنون سياس��ت ها و برنامه هايي كه در 
چارچوب س��تاد فرماندهي اقتص��اد مقاومتي 
تدوين ش��ده، سياس��ت هايي بوده اس��ت كه 
مرب��وط ب��ه دوران پ��س از تحريم ه��ا بود اما 
ام��روز ك��ه امري��كا و رژيم صهيونيس��تي به 
دنب��ال اعمال تحريم ها و فش��ارهاي جديد بر 
كش��ورمان هس��تند، بايد با اس��تفاده از تمام 
ظرفيت هاي كش��ور از جمله نهادهاي عمومي 
غيردولتي، سياست ها و برنامه هايي براي عبور 

از چالش هاي فعلي تدوين كنيم. 
او همچنين با اش��اره ب��ه برخي گزارش ها 
درخص��وص وضعي��ت نامناس��ب آب ش��رب 
ش��هرهاي آب��ادان، خرمش��هر و اصفه��ان بر 
ضرورت تمركز براي حل مش��كل آب ش��رب 
اين ش��هرها تاكيد كرد و ضم��ن اطمينان به 
مردم آبادان براي حل مش��كل آب ش��رب در 
كوتاه تري��ن زمان ممك��ن از وزير نيرو، رييس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه كش��ور و ق��رارگاه 

سازندگي خاتم االنبياء خواست، تمركزي ويژه 
بر اين موضوع داش��ته باش��ند و حل مش��كل 
آب ش��رب آبادان و خرمشهر را به عنوان يك 
اولويت ويژه در دستور كار خود قرار دهند و با 
سرعت آب شرب باكيفيت مناسب را به مردم 

اين مناطق برسانند. 

 راهكار كاهش اثر تحريم ها
در اين جلس��ه كه نايب رييس اول مجلس 
دهم، وزراي فرهنگ و ارش��اد، كش��ور، نفت، 
صنعت، مع��دن و تجارت، دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
نيرو، راه و شهرس��ازي، رييس س��ازمان امور 
اداري و اس��تخدامي كش��ور، معاون علمي و 
رييس جمهور  مع��اون  رييس جمهور،  فناوري 
در امور زنان و خانواده، رييس سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، فرمانده 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء و رييس اتاق 
بازرگاني ايران نيز حضور داش��تند راهكارهاي 
كاه��ش اثرگذاري تحريم ها بر اقتصاد كش��ور 
م��ورد بحث و تبادل نظر ق��رار گرفت و مقرر 
شد دبيرخانه ستاد اين موضوع را به طور ويژه 

در دستور كار جلسات آتي قرار دهد. 
در ادامه اين جلس��ه گزارش��ي از وضعيت 
مناب��ع آبي كش��ور در س��ال آب��ي ۹7 � ۹۶ 
ارائه ش��د و نماينده س��ازمان برنامه و بودجه 
به تش��ريح اقدامات ص��ورت گرفته و در حال 
انجام در س��ال ۹7 براي گ��ذر از بحران منابع 
آبي كش��ور پرداخت و س��پس سياس��ت هاي 
بلندمدت پيش��نهادي براي گ��ذر از وضعيت 

نامساعد منابع آب كشور را توضيح داد. 
در اي��ن جلس��ه همچنين پ��س از بحث و 
بررس��ي وضعيت آب شرب ش��هرهاي آبادان 
و خرمش��هر و پ��س از تاكي��د مع��اون اول 
رييس جمه��ور بر س��رعت بخش��يدن به روند 
حل اين چالش قرار ش��د جلس��ه يي با حضور 
وزي��ر نيرو، رييس س��ازمان برنامه و بودجه و 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء در اين 
خصوص برگزار ش��ود و برنامه ريزي هاي الزم 
براي حل مشكل آب شرب آبادان و خرمشهر 
انجام و تدابيري اتخاذ ش��ود تا مش��كل مردم 

اين مناطق به سرعت حل و فصل گردد. 

 فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج فارس 
آماده بهره برداري است

از س��وي ديگر فرمانده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبياء س��پاه نيز گفت: فاز دو پااليشگاه 

ستاره خليج فارس آماده بهره برداري است. 
س��ردار عب��اداهلل عبدالله��ي در حاش��يه 
جلس��ه س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در 
جم��ع خبرنگاران گف��ت: قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبي��اء در حوزه ه��اي آب، نف��ت و گاز 
ح��دود 40 پروژه را تعريف ك��رده كه بالغ بر 
۱۲0 ه��زار ميليارد تومان اس��ت كه با توكل 
بر خداوند متعال بن��ا داريم اين پروژه ها را به 
اتمام برس��انيم. البته برخي از اين پروژه ها به 
اتمام رسيده است. مثال در حوزه نفت فاز دوم 
پااليشگاه ستاره خليج فارس آماده بهره برداري 
اس��ت و همچنين فازه��اي ۲۲، ۲4 و ۱3 هم 
به همي��ن ترتيب در آينده نزدي��ك به اتمام 
مي رسد. از س��وي ديگر حدود ۲ هزار و ۵00 
كيلومت��ر خط نفت و گاز اس��ت ك��ه به اتمام 
رسيده است. او درباره پروژه هايي كه در حوزه 
آب توس��ط اين قرارگاه در حال انجام اس��ت، 
گفت: ط��رح جم��ع آوري روان آب هاي غرب 
كش��ور تا پايان س��ال به اتمام مي رسد كه از 
ابرپروژه هاي آبي اس��ت و در س��طح كشور در 
حال انجام اس��ت و عوايد بس��يار خوبي را به 

دنبال خواهد داشت.

گروه خودروس��ازي س��ايپا به مناس��بت عيد س��عيد فطر و در 
راس��تاي افزايش رضايت مندي مش��تريان اقدام به فروش فوري با 

قيمت قطعي محصوالت كرده است. 
به گ��زارش س��ايپانيوز، در اين طرح ف��روش خودروهاي آريو، 
چان��گان Cs35 و تيبا۲ به صورت تحويل فوري و با قيمت قطعي 
آغاز خواهد ش��د و محصوالت عرضه ش��ده در اين طرح با تخفيف 
ويژه و تس��هيالت با بازپرداخت مناس��ب و بدون ضامن به فروش 

مي رس��ند. گفتني است اين طرح از ۲0 خردادماه سال جاري آغاز 
و بديهي اس��ت كه با تكميل ظرفيت، روند ثبت نام متوقف خواهد 

شد. 
ب��ر پايه اين گزارش، متقاضيان جهت كس��ب اطالعات بيش��تر 
و ثبت ن��ام مي توانند به س��ايت اينترنتي گروه س��ايپا به نش��اني: 
www.saipagroup.ir يا به ش��بكه نمايندگي هاي مجاز گروه 

خودروسازي سايپا در سراسر كشور مراجعه كنند.

خراسان جنوبي|
 مدي��ركل گم��ركات خراس��ان 
كاالي  مجم��وع  گف��ت:  جنوب��ي 
صادراتي خروجي از طريق گمركات 
اس��تان در ۲ماه ابتداي سال جاري 
نس��بت به مدت مش��ابه پارسال از 
لحاظ ارزش ۲۲درصد افزايش يافت. 
محمدعلي خاش��ي ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: كل 
كاالي صادراتي خروجي از طريق گمركات اس��تان در ۲ماه 
امس��ال از نظر ارزش ۱4۵ميليون و 7۶۹هزار و ۱30دالر و 
از نظ��ر وزني 703هزار و ۱۶تن بوده اس��ت كه از نظر وزني 
ني��ز ۹درصد افزايش را نش��ان مي دهد. او اظهار كرد: از اين 
مقدار كاالي صادراتي، تعداد 7۶8 فقره اظهارنامه صادراتي 
به ارزش 3۲ميليون و 444هزار و 4۶3دالر به وزن ۲۶۹هزار 
و ۹4۵ت��ن صادرات قطعي از گم��ركات بيرجند، ماهيرود و 
گمرك مس��تقر در بازارچه مرزي ماهيرود تش��كيل ش��د. 
او ادامه داد: اين ميزان صادرات نس��بت به پارس��ال از نظر 
تع��داد اظهارنامه ۲8درص��د و از نظر ارزش ۲درصد كاهش 
ولي از نظر وزني 8 درصد افزايش داش��ته اس��ت. مديركل 
گمركات خراسان جنوبي عمده اقالم صادرات قطعي گمرك 
اس��تان در اين مدت را شامل س��يمان، كاشي و سراميك، 
خوراك دام و طيور، گازوييل، هيدروكربن سبك و سنگين، 
صيفي جات، روغن س��وخت تقطيري، هيدروكربن س��بك 
حاص��ل از بازياف��ت خاك هاي مس��تعمل رن��گ بر و نمك 
اعالم كرد و گفت: عمده اين اقالم به كشورهاي افغانستان، 
عراق، پاكستان و ارمنستان صادر شده است. خاشي با بيان 
اينكه خشكبار، البسه، زعفران، شيريني، كيف و ساير موارد 
ازجمله عمده كااله��اي صادره بودند، اظهار كرد: همچنين 
از ابتداي امسال اظهارنامه واردات پستي نداشته ايم و كشور 
مقصد صادرات امانات پستي شامل آلمان، انگلستان، امريكا، 

هندوستان و استراليا بوده است. 

 صادرات خراسان جنوبي
افزايش يافت

سمنان|
مديركل حفاظت محيط زيست 
اس��تان س��منان از طرح اين اداره 
كل براي بازگشت گورخر ايراني به 
پارك ملي كوير بين 30تا 33س��ال 
پس از انقراض اين گونه ارزش��مند 
در اين زيستگاه مهم در غرب استان 
س��منان خبر داد و گفت: انتقال گونه هاي تكثر شده به اين 
زيس��تگاه تا پايان امس��ال انتقال مي يابد. به گزارش ايسنا، 
عباس��علي دامنگير همزمان با هفته محيط زيس��ت در جمع 
خبرنگاران اظهار ك��رد: انقراض گورخر ايراني در پارك ملي 
به بيش از 3دهه قب��ل برمي گردد و داليل مختلفي ازجمله 
خشكس��الي هاي پي در پي و ش��كار برمي گردد. وي با اشاره 
ب��ه اجراي يك طرح مطالعاتي براي احياي گورخر ايراني در 
پ��ارك ملي كوير افزود: در همين ارتباط يك س��ايت تكثير 
گونه در پارك ملي توران ايجاد و تعدادي گورخر تكثر شده 
كه امس��ال به پارك ملي كوير منتقل مي ش��وند. همچنين 
تعدادي گورخر نيز در يكي از سايت هاي استان كرمان تكثير 
و براي انتقال به اين پارك آماده ش��ده تا بعد بيش از 3دهه 
شاهد بازگش��ت گورخر ايراني به پارك ملي كوير باشيم. او 
از احياي زيس��تگاه هاي تخريب ش��ده در اس��تان به عنوان 
يك��ي از برنامه هاي مهم اين اداره كل نام برد و تصريح كرد: 
خوشبختانه تاكنون هم در زمينه يوزپلنگ آسيايي و هم در 
زمينه گورخر ايراني برنامه هاي خوبي در استان اجرايي شده 
كه اميدواريم به افزايش جمعيت اين دو گونه مهم در استان 

و كشور كمك كند. 
او از برنامه سازمان محيط زيست استان براي خالي شدن 
زيس��تگاه هاي مهم و مناطق حفاظت شده از دام خبر داد و 
گفت: در همين راس��تا تاكنون 4 س��امانه عرفي از 8 سامانه 
موجود در اس��تان خريداري شده و 4 سامانه عرفي ديگر نيز 

در آينده خريداري خواهد شد. 

 گورخر ايراني به پارك
ملي كوير برمي گردد

سيستان و بلوچستان|
مع��اون هماهنگي ام��ور عمراني 
استاندار سيستان و بلوچستان گفت: 
با توجه به آبي كه در پش��ت سدها و 
منابع زيرزميني وجود دارد در س��ال 
جاري مش��كل تامي��ن آب نخواهيم 

داشت. 
به گزارش تس��نيم، باقر كرد ديروز اظهار كرد: تابس��تان 
امس��ال مش��كل كم آبي نخواهند داش��ت و دولت با اجراي 
برنامه ه��اي كوتاه م��دت و بلندمدت آب مصرف��ي مورد نياز 
م��ردم را تامين مي كند اما الزم اس��ت مردم صرفه جويي در 
مص��رف آب را مد نظر قرار دهند. معاون عمراني اس��تاندار 
سيستان و بلوچس��تان الويت تامين آب را تامين آب شرب 
ب��راي مردم عنوان كرد و ادام��ه داد: برنامه تامين آب بخش 
كش��اورزي هم بر مبناي ش��يوه هاي مدرن و توسعه يافته و 
بدون هدررفت در دس��ت مطالعه و اجراس��ت كه پروژهاي 
4۶هزار هكتاري، آبرس��اني قطره يي و تغيير الگوهاي كشت 
ازجمله اين برنامه هاس��ت. او تصريح ك��رد: ميانگين ريزش 
باران در اس��تان طي س��ال جاري ۲7ميلي متر بوده است به 
ط��وري كه آب هاي ذخيره پش��ت س��دها 40درصد كاهش 
داش��ته اما اين بدان معنا نيس��ت كه در تامين آب مصرفي 
مردم ناتوان هس��تيم. كرد با اش��اره به اينكه درحال حاضر 
7س��د مخزني بزرگ در اس��تان داريم، اف��زود: عالوه بر اين 
تعداد س��د ۱8برنامه ش��امل احداث و برنامه هاي توسعه يي 
تامين آب نيز در دست اجراست همچنين طرح هاي بزرگ و 
بلندم��دت ازجمله آب هاي ژرف و انتقال آب از درياي عمان 
نيز در دس��ت اجرا و مطالعه اس��ت. مع��اون هماهنگي امور 
عمراني اس��تاندار گفت: در حوزه آب شهري تمامي 43شهر 
استان از آب آشاميدني سالم برخوردارند و هزار و 7۶8روستا 
در استان داراي سامانه آبرساني هستند و با نگاه ويژه دولت 
به استان آبرساني به ۱700 روستا نيز در دست اقدام است. 

 سيستان و بلوچستان امسال 
مشكل بي آبي ندارد

اصفهان|
ش��هردار اصفهان در مهماني افطار 
س��فير اي��ران در لهس��تان از آمادگي 
اصفهان ب��راي تبادل نمايش��گاه هاي 
رويداده��اي  برگ��زاري  و  اقتص��ادي 

دوجانبه فرهنگي و هنري خبر داد. 
ب��ه گزارش»تعادل« به نقل از اداره 
ارتباطات رسانه يي شهرداري اصفهان، مهماني افطار سفير ايران 
در لهستان شامگاه يك ش��نبه در ورشو، پايتخت اين كشور برپا 
شد. در اين ديدار مهمانپرست، سفير ايران ميزبان نوروزي شهردار 
اصفهان، مقدري عضو هيات رييسه شوراي شهر و قورچاني مدير 

خالقيت و فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان بود. 
در اين نشست كه پيش از آغاز اجالس جهاني شبكه شهرهاي 
خالق يونس��كو ص��ورت گرفت ضمن بررس��ي راه ه��اي تقويت 
مناسبات و همكاري هاي شهرداري اصفهان با طرف هاي لهستاني، 
دستور كارهاي مش��خصي براي پيشبرد اهداف سفر جمع بندي 
شد. شهردار اصفهان با اشاره به ظرفيت هاي اصفهان براي جذب 
س��رمايه گذاري در حوزه هاي ش��هري به ويژه توسعه فرهنگي و 
گسترش صنايع خالق اصفهان از آمادگي شهرداري براي تعيين 
چن��د پروژه مش��ترك همكاري ميان اصفهان و ش��هرداري هاي 
ورش��و و كراكف خبر داد. قدرت اهلل نوروزي همچنين به پويايي 
ديپلماسي ش��هري اصفهان در ماه هاي اخير اشاره كرد و گفت: 
اصفهان براي تبادل نمايشگاه هاي اقتصادي و برگزاري رويدادهاي 
دو جانبه فرهنگي و هنري آمادگي دارد. مهمانپرست، سفير ايران 
نيز از اش��تياق لهس��تاني ها براي حضور در برنامه هاي فرهنگي 
و اجتماعي ايران در ورش��و و كراكف س��خن گفت و اظهار كرد: 
زمينه هاي عقد قراردادها و تنظيم پروژه هاي مشترك آموزشي و 
فرهنگي فراهم است. او با بيان مثال هايي از تبادل دانشجو ميان 
دانشگاه ورشو و فردوسي مشهد، استقبال بي نظير از برپايي هفته 
فيلم ايران در لهس��تان و آمادگي س��فارت براي همكاري در اين 

زمينه را اعالم كرد. 

 آمادگي اصفهان براي همكاري مشترك 
با شهرهاي لهستاني
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اقتصاد اجتماعي12
اليحه رسيدگي به جرايم 
اطفال و نوجوانان رد شد

س��خنگوي كميس��يون قضايي مجلس شوراي 
اس��امي با يادآوري بررس��ي و ارزيابي عملكرد دو 
ساله اين كميسيون در نشس��ت ديروز از رد اليحه 

رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان خبر داد. 
حس��ن نوروزي گفت: اليحه رسيدگي به جرايم 
اطف��ال و نوجوانان داراي 55 م��اده و بخش زيادي 
از آن مربوط به كاهش ش��كلي رسيدگي به جرايم 
اطفال و نوجوانان است كه در آيين دادرسي كشوري 
اصاح شده و آمده و بخش محتوايي آن نيز در قانون 
مجازات اسامي پيش بيني شده است؛ بنابراين، اين 

اليحه به اتفاق آرا رد شد. 
نوروزي يادآور ش��د: بررسي طرح اصاح تبصره 
ماده)26( قان��ون حمايت از ك��ودكان و نوجوانان 
بي سرپرس��ت و بدسرپرس��ت در نشس��ت ديروز 
كميس��يون قضايي در دس��تور كار قرار گرفت كه 
با بحث هاي صورت گرفته، بررس��ي آن به جلسات 
آتي كميسيون موكول شد. سخنگوي كميسيون 
قضاي��ي و حقوق��ي مجلس ش��وراي اس��امي از 
حضور كارشناساني از مركز پژوهش هاي مجلس، 
قوه قضاييه و بهزيس��تي در نشس��ت دي��روز اين 
كميسيون خبر داد. هيات دولت در جلسه سيزدهم 
خرداد امس��ال خ��ود به رياس��ت دكت��ر روحاني 
رييس جمهوري، درخواس��ت اولويت رسيدگي به 
اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان توسط مجلس 
شوراي اس��امي را تصويب كرد. اليحه حمايت از 
ك��ودكان و نوجوانان پيش تر در 49ماده از س��وي 
دول��ت با هدف رفع خأل موجود و نواقص پيش��ين 
قوانين، كاهش خطرات آالم و جبران آس��يب هاي 
ناش��ي از جرم براي كودكان و نوجوانان در معرض 
خطر يا بزه ديده، تقديم مجلس ش��وراي اسامي 
شده بود و كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز 
اين اليحه را با اصاحاتي در عنوان و متن)افزايش 

تعداد مواد به 51 ماده( تصويب كرده بود. 

ثبت نام بي مشكل دانش آموزان 
مدرسه غرب تهران

رييس آموزش و پرورش منطقه دو تهران گفت: 
فرآيند ثبت نام دانش آموزان دبيرس��تان غرب تهران 
در ديگر مدارس بعد از اعام راي و روش��ن ش��دن 
تكليف مدرس��ه زير نظر اداره به صورت كامل انجام 

خواهد شد. 
ناص��ر كوهس��تاني درب��اره س��رانجام پرون��ده 
دانش آموزان مدرس��ه غ��رب تهران ب��ه ايلنا گفت: 
درخص��وص بُعد قضايي پرونده، ما نيز منتظر جواب 
مراجع قضايي هس��تيم كه طي روزهاي آينده اعام 

مي شود. 
او با اش��اره به اينكه امتحانات در آرامش كامل 
با حضور ناظر مقيم برگزار و طي دو سه روز آينده 
به اتمام مي رس��د، ادامه داد: وضعيت مدرسه بعد 
از امتحانات و نظر مراجع قضايي مش��خص خواهد 
ش��د. ضمن اينكه فرآين��د ثبت ن��ام دانش آموزان 
بعد از اعام راي و روش��ن ش��دن تكليف مدرسه 
زي��ر نظ��ر اداره به ص��ورت كامل انجام مي ش��ود. 
برخ��ي والدين هم به ما مراجع��ه كرده اند و ما نيز 
درخصوص ثبت نام فرزندانش��ان اين قول را به آنها 
داده اي��م كه چ��ه در فضاي م��دارس دولتي و چه 
در مدارس غيردولتي كه مد نظر اولياس��ت، تمام 
خدم��ات ثبت ن��ام و تحصيل به فرزنداش��ان ارائه 
خواهد ش��د. البته بع��د از اينكه امتحانات به اتمام 
برسد بيشتر مي توان به اين مساله پرداخت. ضمن 
اينكه ش��كايت ما هم به عنوان ش��اكي آموزش و 
پرورش به قوت خود باقي است. كوهستاني با بيان 
تدابير انديش��يده شده آموزش و پرورش منطقه 2 
ب��ه منظور جلوگيري از اين اتفاق در ديگر مدارس 
به ايلنا گفت: بافاصله بعد از اين اتفاق ما چند كار 
را در دستور جلساتمان گذاشتيم و بخشنامه هايي 
را براي مدارسمان صادر كرديم. به عنوان مثال در 
رابطه با اين موضوع اطاع رس��اني هاي دقيقي در 
مدارس انجام داديم و بعد از اين در زمينه گزينش 
همكاران و مس��ائل رفتاري در مدارس حساسيت 
بيشتري به خرج مي دهيم. البته در اين منطقه به 
آسيب هاي اجتماعي خوب پرداخته بوديم و بيشتر 

روي آن متمركز خواهيم شد. 
ريي��س آم��وزش و پ��رورش منطق��ه 2 تهران 
اف��زود: اين دس��تور كارها به مدارس اباغ ش��ده و 
در كارگروه ه��ا هم به صورت فني ب��ه مدارس ورود 
خواهند كرد ضمن اينكه معاون انضباطي خاطي نيز 

بازداشت و در اختيار دستگاه قضاست.

اخبار

كشمكش با سازمان محيط زيست كشور بر سر تامين حقابه درياچه اروميه ادامه دارد

اصرار محيط زيستي ها بر عدم تامين حقابه درياچه اروميه
حال و روز درياچه اروميه بهتر از قبل ش��ده، 
هنوز س��طح آب درياچه دو سانتي متر از مدت 
مشابه سال گذش��ته كمتر است اما مي توان به 
ادامه حياتش اميدوار بود. با وجود اين مسووالن 
س��ازمان حفاظت محيط زيست كشور معتقدند 
چ��راغ كم نور زندگي در درياچه اگر با تغيير در 
سياست هاي ديگر س��ازمان هاي مسئول همراه 
نباش��د، هيچ وقت جان نمي گيرد. 6 نامه رسمي 
كه اين سازمان به وزارت نيرو براي تامين حقابه 
محيط زيستي درياچه ارسال كرده تاكنون بدون 
پاسخ مانده است. با وجود اين وزارت نيرويي ها 
نظر ديگ��ري دارند. برخاف ادعاي مس��ووالن 
محيط زيست، آنها معتقدند، ميزان آبي كه براي 
درياچ��ه اروميه رها ش��ده از حقابه يي كه براي 
س��ال 96-97 درنظر گرفته ش��ده بود، دو برابر 
بيشتر است. محيط زيستي ها معتقدند، مسووالن 
وزارت نيرو در بيان آمار و ارقام تمام ابعاد ماجرا 
را تش��ريح نمي كنند و نماين��دگان مجلس هم 
خواهان برخورد مس��ووالنه وزارت نيرو با بحران 
خش��كي درياچه اروميه هستند چراكه خشكي 
درياچه اروميه س��بب ايجاد 8ميليارد تن نمك 
شده كه تمام كشور را دستخوش تغيير مي كند. 

 حقابه تامين شده است
حقاب��ه  تامي��ن  در  ني��رو  وزارت  چال��ش 
محيط زيس��تي درياچه ارومي��ه، موضوعي تازه 
نيس��ت. از زم��ان ش��كل گيري س��تاد احياي 
درياچه اروميه تا امروز،  همواره كشمكش ميان 
مس��ووالن سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
با مس��ووالن وزارت نيرو بر س��ر مس��اله تامين 
آب مورد نياز اين درياچه وجود داش��ت. چندي 
پيش، مسعود تجريشي، مدير دفتر برنامه ريزي و 
تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه، ضمن انتقاد 
از وزارت ني��رو به دليل خودداري اين وزارتخانه 
از رهاسازي آب س��دها به درياچه اروميه گفته 
ب��ود: »جدول وضعيت س��دهاي حوض��ه آبريز 
درياچ��ه اروميه نش��ان مي دهد كه آب س��دها 
س��رريز ش��ده، با اي��ن وج��ود وزارت ني��رو از 
رهاسازي آب به درياچه اروميه خودداري كرده 
است.« از طرف ديگر عيسي كانتري دبير ستاد 
احياي درياچه اروميه و رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست كش��ور، هم در پانزدهمين جلسه 
كميته راهبردي س��تاد احي��اي درياچه اروميه 
درباره رهاس��ازي مازاد آب س��دها ب��ه درياچه 
اروميه مدعي شده بود: موضوع »رهاسازي مازاد 
آب سدها« در دولت يازدهم تصويب و قرار شد 
اگ��ر آب س��دها در حوضه آبري��ز از يك ميزان 
بيشتر شد دراختيار درياچه اروميه قرار گيرد و 
همه آن س��هم درياچه باشد. براي همين هم از 
ابتداي س��ال تاكنون سه بار با وزير نيرو مكاتبه 
كردم، با وجود اينكه هر ماه هم جلسه داريم اما 
زير مجموعه وزير نيرو به ما جواب نمي دهند.« 
با اين حال روز گذش��ته ه��ادي فهمي، معاون 
مدي�ركل دفتر ب�رن�امه ريزي كان آب و آب�فاي 

وزارت ني�رو، چنين موضع گيري را عليه وزارت 
نيرو، بي انصافي دانس��ت و به مهر گفت: »ستاد 
احي��اي درياچ��ه اروميه ي��ك برنامه ي��ي براي 
رهاس��ازي آب دارد كه بخش��ي مربوط به كل 
سال اس��ت و بخش��ي هم ماهانه است و ما در 
ماه هاي گذش��ته بيش از برنامه ستاد رهاسازي 
آب داش��ته ايم. براساس برنامه يي كه براي سال 
آبي 96-97 ديده ش��ده ما باي��د 289 ميليون 
مترمكعب رهاس��ازي مي كردي��م در حالي كه 
براساس جداول تفكيكي ما تا اين لحظه حدود 
486 ميليون متر مكعب رهاسازي كرديم يعني 
باالي 67درصد اضافه ت��ر از برنامه يي كه برنامه 
رهاس��ازي بوده است از س��دهايمان آب را رها 

كرده ايم.«
او در پاس��خ به ادعاي مس��عود تجريش��ي و 
عيسي كانتري كه گفته بودند براي براي وزارت 
نيرو اولويت اول آب شرب و بعد كشاورزي است 
و درياچ��ه اروميه در اولويت آخر هم نيس��ت و 
آب س��دها را به درياچ��ه نمي دهند گفت: »در 
اس��فند و فروردين و ارديبهشت بيش از برنامه 
رهاس��ازي كرديم اما حتي ت��ا آن زمان هم از 
برنامه كمتر نش��د. مثا در مرحله اول اسفند و 
فروردين طبق برنامه ستاد ما بايد از سد بوكان 
17۰ميلي��ون مترمكعب رهاس��ازي مي كرديم 
اما رهاس��ازي ما 177 ميليون مترمكعب بوده 
اس��ت. در بس��ياري از س��دها بي��ش از برنامه 
رهاس��ازي كرديم. ولي اينكه ما در بهمن و دي 
ماه رهاس��ازي نكرديم واقعا اين ريسك بااليي 
داش��ت كه در آن ماه ها رهاسازي انجام بدهيم 
چون وضعيت نامشخص بود و نمي دانستيم آيا 

بارندگي خواهيم داشت يا نه.«

 فقط پنجاه درصد تفاهمنامه عمل شده 
است

اما مسعود تجريش��ي مدير دفتر برنامه ريزي 
و تلفي��ق س��تاد احياي درياچ��ه اروميه، معتقد 
اس��ت ميزان آبي كه وزارت نيرو، مي گويد براي 
درياچه اروميه رهاس��ازي ش��ده است، به زماني 
تعلق دارد كه هنوز بارندگي ها ش��رايط مناسبي 
نداشت و درياچه هاي سد س��رريز نشده بود. او 
درباره اين موضوع ب��ه تعادل گفت: »اكنون كه 
س��دها سرريز هستند، وزارت نيرو بايد تمام آب 
م��ازاد را طبق تعهدي كه در ش��وراي عالي آب 
داده اس��ت در درياچه اروميه رها كند اما از اين 
كار خودداري ك��رده و آب مازاد را صرف امور و 
برنامه هاي خودش مي كند. در حال حاضر 29۰ 
ميليون مترمكعب آب در درياچه هاي سد وجود 
دارد ك��ه بايد به درياچ��ه اروميه اختصاص پيدا 
كند. زماني مي گفتند آب س��د ها كم است و به 
درياچه حقابه كمتري مي دهيم اما حاال كه آب 
زياد اس��ت تعهدات را عم��ل نمي كنند. اگر نگاه 
وزارت نيرو به مس��اله تامين آب به اين ش��كل 
اس��ت بايد بگويم با اين وضعيت تنها 5۰درصد 
از تفاهمنام��ه امضا ش��ده ميان طرفي��ن انجام 
مي شود. اين اعداد و ارقامي كه وزارت نيرو اعام 
مي كند، براي زماني است كه قرار بود ميزان آب 
در سد ها 8۰۰ ميليون مترمكعب باشد اما اكنون 
كه سدها سرريز شده، چرا همكاري نمي كنند؟«

او افزود: »در ش��رايط فعل��ي وضعيت درياچه 
اروميه مس��اعد اس��ت ب��ا اينك��ه ت��راز آب، دو 
سانتي متر از مدت مشابه سال گذشته كمتر است 
ام��ا وضعيت مناس��ب بوده اما قرار نيس��ت ما به 
حداقل ها راضي باش��يم با توجه به برنامه ريزهاي 

انجام شده اكنون بايد سطح آب درياچه بيشتر از 
اين بود. وزارت نيرو در ش��وراي عالي آب متعهد 
شد آب مازاد سد ها را به درياچه بدهد اما اكنون 
تعهدات خود را زيرپا گذاش��ته اس��ت. تاكنون 6 
نامه رسمي براي اين وزارتخانه ارسال كرديم كه 
همه بي جواب مانده اس��ت، اين وزارتخانه پاسخ 

دهد و مردم هم قضاوت كنند.«
مسعود تجريشي معتقد است ميزان آب مازاد 
سدها بايد در ماه هاي بهمن و اسفند سال گذشته 
تخصيص پي��دا مي كرد كه اين اتف��اق رخ نداده 
اس��ت با وجود اين هادي فهمي معاون مديركل 
دفتر برنامه ري��زي كان آب و آبفاي وزارت نيرو 
درب��اره اين موضوع بيان ك��رد: »مي دانيد كه در 
زمس��تان و پاييز گذش��ته خش��ك ترين شرايط 
در كل زمان��ي ك��ه اطاعات��ش را داري��م تجربه 
مي كرديم و در همان پايان اس��فند هم كه بحث 
برنامه ري��زي براي بهار انجام مي ش��ود س��ازمان 
هواشناس��ي اعام كرده بود كه وضعيت بارش در 
غرب و بخش هايي از كشور كمتر از نرمال است و 
افزايش دماي يك و نيم درجه هم در پيش است. 
بنابراين باتوجه به كاهش حدود 45درصد بارش 
در آن دوران و پيش بيني كم بارشي در فصل بهار 
تصورم��ان اين بود كه يك وضعي��ت بحراني هم 
خواهيم داش��ت. عاوه بر اين تصاوير ماهواره يي 
در س��ه مقطع زماني اواخر بهمن، بهمن و اسفند 
روند كاهش��ي ش��ديدي را در پوشش وسيعي از 
حوزه نشان مي داد. با وجود مجموعه اين شرايط 
و پيش بيني س��ازمان هواشناسي كه در آن زمان 
وضعيت خوبي را پيش بيني نمي كرد مقداري در 
آن فصل رهاس��ازي انجام شد و در خود اسفند و 
فروردين هم بيشترين ميزان رهاسازي انجام شد 

و حتي ارديبهش��ت ماه هم رهاسازي را داشتيم. 
خوش��بختانه در ارديبهش��ت و خرداد بارش هاي 
خيل��ي خوبي در كش��ور اتفاق افت��اد و وضعيت 
درياچه اروميه وضعيت مناسبي شد به طوري كه 
االن م��ا ذخايرمان در حد خيلي خوبي اس��ت و 
8۳درصد پرشدگي مخازن را داريم و همين االن 

هم برنامه رهاسازي داريم.«

 ناتواني نهادهاي ديگر
هادي به��ادري نماينده ارومي��ه در مجلس 
ش��وراي اس��امي و عض��و مجم��ع نمايندگان 
اس��تان آذربايجان غربي نيز روز گذش��ته درباره 
اي��ن موضوع بيان كرد: »حقابه درياچه اروميه ۳ 
ميليارد مترمكعب در س��ال است، البته در ستاد 
احياي درياچه اروميه اين ميزان به 2.5 ميليارد 
كاهش پيدا كرد كه متاسفانه همين ميزان را هم 
در حال حاض��ر وزارت نيرو اختصاص نمي دهد، 
درحال حاضر 1.5ميليارد مترمكعب آب پش��ت 
س��دها ذخيره شده است كه از اين ميزان حدود 
4۰درص��د باي��د به س��مت درياچه رها ش��ود. 
هم اكنون 8۰درصد س��دها مملو از آب اس��ت و 
هيچ ضرورتي ندارد كه اين ميزان آب درس��دها 
انباشته ش��ود، بنابراين باتوجه به كمبود آب در 
درياچ��ه، وزارت ني��رو نه تنها آب م��ورد نياز را 
تامين نمي كند؛ بلكه برخي سدها به حجم بسيار 

باالي آب سرريز شده است.«
او اف��زود: »نمي توان به بهانه تامين آب مورد 
نياز بخش كش��اورزي حقاب��ه درياچه اروميه را 
تامي��ن نكرد، س��تاد احياي درياچ��ه اروميه به 
وجود آمد ت��ا هماهنگي ها را ميان دس��تگاه ها 
و وزارتخانه ه��ا را ايج��اد كن��د؛ اما متاس��فانه 
عملكرد اين س��تاد بيانگر مسائل ديگري است، 
رييس س��تاد مع��اون اول رييس جمهور اس��ت 
كه تاكنون نتوانس��ته هماهنگي ها را به ش��كل 
قابل قبولي ميان وزارتخانه ها ايجاد كند. س��تاد 
احياي درياچه اروميه زمان بس��ياري اس��ت كه 
جلس��ه تشكيل نداده است. ش��رايط هماهنگي 
ميان سازمان ها و دستگاه ها نگران كننده است، 
متاسفانه اين ستاد نمي تواند نسبت به رها سازي 
آب پش��ت س��دها در درياچه كاري كند؛ البته 
تامين حقابه درياچ��ه اروميه و تاالب هاي ديگر 
ب��ه نظر اولويت وزارت نيرو نيس��ت، هرچند كه 
ش��رايط درياچه با هي��چ تاالبي قابل مقايس��ه 
نيست؛ زيرا خشكي درياچه اروميه سبب ايجاد 
8 ميليارد تن نمك مي ش��ود ك��ه مي تواند كل 

كشور را تبديل به كوير نمك كند.«
عضو مجمع نمايندگان آذربايجان غربي با اشاره به 
اينكه بحران خشكي درياچه اروميه براي تمام دنيا 
نگران كننده است، افزود: وزارت نيرو بايد مسووالنه تر 
با اين مس��اله برخورد كند، همچنين وزارت جهاد 
كشاورزي بايد نسبت به بهبود راندمان مصرف آب 
اقدام كند؛ زيرا درحال حاضر ميزان آب بسياري در 
حوزه كشاورزي به دليل عدم رعايت الگوي كشت و 

آبياري قطره يي تلف مي شود.

سال ها قانون استخدام ۳درصدي معلوالن در دستگاه هاي دولتي، 
اجرايي نمي شد و دستورالعمل ها در اين زمينه روي ميز  مديران دولتي 
خاك مي خورد. باوجود اجرا نشدن اين قانون، نمايندگان مجلس قانون 
سهم معلوالن در استخدام هاي دولتي را از ۳درصد به 5درصد افزايش 
دادند. اين افزايش كار را سخت تر هم كرد و به بار تخلفات دستگاه ها 
افزود. نماينده مجلس دهم معتقد اس��ت كه بي توجهي دستگاه هاي 
دولتي نسبت به اعمال 5درصد سهميه استخدام معلوالن تخلف قانوني 
و قابل پيگيري است. همايون هاشمي در واكنش به اظهارنظر رييس 
انجمن نداي معلوالن ايران مبني بر اينكه معلوالن در رشته هاي فني 
در مرحله آزمون استخدامي پذيرفته مي شوند اما در نهايت در بخش 
مصاحبه به راحتي رد مي ش��وند، گفت: برابر با قانون جامع حمايت از 
حقوق معلوالن تكليف شده كه حداقل ۳درصد از سهميه دستگاه هاي 
دولتي و ش��ركت هاي زيرمجموعه آنها كه در قانون جديد به 5درصد 
افزايش يافته اس��ت به معلوالن اختصاص ياب��د. نماينده مياندوآب، 
ش��اهين دژ و تكاب درمجلس شوراي اس��امي ادامه داد: در دو دهه 

گذش��ته به ويژه در 15 س��ال اخير ميزان ورود معلوالن به دانشگاه ها 
و مركز عالي افزايش چش��مگيري داش��ته اس��ت، بنابراين جمعيت 
فارغ التحصيان معلول جوياي كار در رشته هاي مختلف كه با شرايط 
جسمي آنها مطابقت دارد افزايش يافته كه براساس قانون، دولت مكلف 
است بخشي از سهميه استخدام ها در دستگاه هاي زيرمجموعه خود 
را به اين افراد اختصاص دهد. او به خانه ملت گفت: متاس��فانه بعد از 
برگزاري آزمون كتبي استخدامي در مرحله گزينش در حق معلوالن 
سختگيرانه عمل مي شود و دستگاه ها به لحاظ فرهنگي كه در جامعه 
نسبت به اين افراد وجود دارد از پذيرفتن معلوالن خودداري مي كنند 
و اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته كاما برعكس اين 
رويه عمل مي شود. عضو كميسيون بهداشت مجلس، اظهار كرد: بنده 
تاش زيادي كردم اين مهم را در جامعه نهادينه كنم كه معلوالن نيز 
در اين جامعه حقوقي دارند كه نبايد ناديده گرفته شود، ضمن اينكه 
بهره مندي از سهميه دستگاه هاي دولتي در مقابل مشكاتي كه اين 

قشر دارند حق ناچيزي است كه براي آنها قائل شده ايم. 

 10 درصد جمعيت كشور معلولند 
هاش��مي يادآور ش��د: هم اكنون 1۰درصد از جامعه را معلوالن 
تش��كيل مي دهند كه بزرگ ترين اقليت كشور محسوب مي شوند و 
هر چند ما در دو دهه اخير تاش مضاعفي داشتيم تا وجود معلوليت 
افراد منجر به اعمال تبعيض نس��بت به آنها نشود، اما متاسفانه در 
ايران كمتر به اين مهم توجه مي شود، كما اينكه مسووالن در روند 
اس��تخدامي نسبت به اين موضوع بسيار سختگيرانه عمل مي كنند 
و اين در حالي اس��ت كه اين اقدام بر اس��اس قانون جرم محسوب 
مي شود. او اظهار كرد: بي ترديد در بسياري از مشاغل مي توان تعداد 
زيادي از معلوالن را جذب كرد، چراكه در انجام آنها كارآمدتر عمل 
مي كنند، كما اينكه بسياري از كارخانه هاي پر سر و صدا در جهان 
از نيروهايي كه ناشنوا هستند استفاده مي كنند و راندمان خود را به 
اين روش باال مي برند كه البته نمونه آن در ايران نيز كارخانه كاشي 
و سراميك يزد بود كه زماني كه بنده رييس سازمان بهزيستي بودم 
تعداد زيادي از ناش��نوايان را جذب كرد و كارفرما هم از نتيجه آن 

اعام رضايت كرد. اين نماينده مردم در مجلس دهم، افزود: ما بايد 
تاسف بخوريم به حال اين نگاه ضد فرهنگي كه در ايران نسبت به 
معلوالن وجود دارد، آن در ش��رايطي كه اغل��ب آنها داراي مدارك 
تحصيلي ارش��د تا دكترا هس��تند، اما مس��ووالن به ويژه در مراكز 
دولت��ي با وجود اينكه مكلف به اجراي قانون هس��تند به بهانه هاي 
مختلف مانع از استخدامشان مي شوند. عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس تاكيد كرد: البته معاون منابع انس��اني رييس جمهور 
آيين نام��ه اجرايي قانون جامع حمايت از معلوالن را به دس��تگاه ها 
اباغ كرده و تكاليف هر كدام از دستگاه ها را مشخص كرده است و 
قرار بر اين شده كه سهميه تعيين شده در اين مراكز اعمال شود، اما 
مش��كلي كه در اين زمينه وجود دارد بي توجهي به اجراي قانون در 
سطح ادارات كل و وزارتخانه ها بوده كه بايد به گونه يي فرهنگسازي 
كنيم تا س��هميه 5درصدي را اعمال كنند، ضمن اينكه براس��اس 
پيگيري هايي كه انجام داديم بخش��نامه يي هم صادر ش��د كه الزم 

است تمام دستگاه ها اين آيين نامه را اجرا كنند. 

تخلف دستگاه هاي دولتي در خودداري از استخدام معلوالن

س��خنگوي وزارت بهداشت در واكنش به شايعه 
استعفاي وزير بهداش��ت گفت: اين حرف را بايد به 
عن��وان دروغ 1۳ مطرح مي كردن��د. تاكيد مي كنم 
كه چنين حرف��ي صددرصد ش��ايعه و 15۰درصد 

بي اساس است. 
اي��رج حريرچي اف��زود: دكتر هاش��مي قوي تر از 
گذش��ته به فعاليت مش��غول اس��ت و رابط��ه اش با 
رييس جمهور هم در سطح عالي و در باالترين سطح 
طي پنج س��ال گذشته اس��ت. هر چند كه يك عده 
ش��ايعه مي س��ازند اما ما براي حفظ س��امتي مردم 
اقدامات مان را انجام مي دهيم. او در پاس��خ به سوال 
ديگري درباره اتصاالت زيرس��اختي س��امانه س��يب 
وزارت بهداش��ت گف��ت: در اين زمين��ه مقداري در 
زيرس��اخت ها مش��كل داريم البت��ه وزارت ارتباطات 
هم به ما كمك كرد و در حال ارتقاي زيرس��اخت ها 
هس��تيم البته برخي مراحل كار مبتني بر زمانبندي 
از پيش تعيين شده است و ما به تدريج اتصاالت اين 
سامانه را گسترش مي دهيم. اتصاالت اين سامانه در 
يك اس��تان به صورت پايلوت انجام ش��ده است. در 
عين حال آمادگي داريم كه براي 1۰ استان ديگر هم 

نظام ارجاع الكترونيك را گسترش دهيم. 
حريرچي در پاسخ به سوالي درباره اجازه تاسيس 
داروخانه در كنار درمانگاه ها گفت: بايد توجه كرد كه 
پروانه داروخانه به  صورت مس��تقل داده مي شود. بر 

اين اس��اس برخي درمانگاه ها در كنارشان داروخانه 
مس��تقلي هم دارند، بنابراين مجوز تاسيس داروخانه 
بر اس��اس پروان��ه داروس��از داده مي ش��ود البته ما 
خوش��حال مي ش��ويم كه در كنار كلينيك هاي ويژه 
درمانگاه ها و محل ه��اي تجمع بيماران داروخانه هم 
وجود داش��ته باشد تا بيمار به  راحتي بتواند دارويش 
را تامين كند. در برخي ش��هرهاي كوچك و متوسط 
مشكاتي در اين زمينه داريم مبني بر اينكه درمانگاه 
در يك منطقه است اما داروخانه يي در كنارش وجود 

ندارد و بيمار بايد به دو محل مراجعه كند. 
س��خنگوي وزارت بهداش��ت در پاسخ به سوالي 
درباره اينكه آيا پزش��كان مي توانند در زمان بررسي 
آزمايش هاي بيمار دوب��اره از او پول دريافت كنند، 
گف��ت: اين موض��وع بحثي پردامنه اس��ت. در اكثر 

مواق��ع اگ��ر بيمار صرفا ب��راي نش��ان دادن نتيجه 
آزمايش به پزش��ك مراجع��ه كند در اكث��ر مواقع 
وجه��ي دريافت نمي ش��ود اما اگ��ر در اين مراجعه 
بار دوم اقدامات جدي��د يا ارزيابي هاي مجدد انجام 
ش��ود، بعضا وجوه از بيمار دريافت مي شود البته در 
اين زمينه گاهي ش��اهد بروز تخلفات نيز هس��تيم. 
در عي��ن حال قانون صريح��ي در اين زمينه وجود 
ندارد و بايد بر اساس معيارهاي اخاقي رفتار شود. 
حريرچي در ادامه با اشاره به يكي از اقدامات وزارت 
بهداش��ت رضايت س��نجي از مردم درباره نحوه ارائه 
خدمات گفت: در س��ال گذش��ته سيس��تم پايلوت 
رضايت س��نجي را در برخ��ي دانش��گاه هاي عل��وم 
پزشكي براي رضايت سنجي از مردم مستقر كرديم 
و ابتداي امس��ال اين اقدام بطور سراسري در مراكز 
بهداش��تي دولتي انجام شده اس��ت به طوري كه به 
1۳ميليون و 717هزار نفر پيامك ارس��ال كرديم و 
تا شب گذش��ته 2ميليون و 555هزار و 4۰1 مورد 
پاسخ دريافت كرديم. در اين نظرسنجي از مراجعان 
17هزار و 9۰۰خانه بهداشت روستايي 5417پايگاه 
سامت شهري، 41۰5مركز جامع خدمات سامت 
روس��تايي و 221۳ مرك��ز جامع خدمات س��امت 
شهري نظرسنجي به عمل آمده است و درباره نحوه 
خدمت رساني پزشكان، بهورزان، مراقبين سامت و 

غيره به طور مرتب رضايت سنجي شده است. 

استعفاي وزير بهداشت صد درصد شايعه است
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براي نخستين بار تامين مالي يك پروژه ريلي با فاينانس داخلي انجام شد

افق روشن ترانزيت  ريلي بدون برجام
مديرعامل شركت راه آهن شهر تهران تشريح كرد

آخرين  وضعيت  مترو

گروه راه و شهرسازي   
حوزه هوايي كش��ور با خروج امريكا از برجام تحت الشعاع قرار گرفت؛ بويينگ 
قرارداد فروش 140 هواپيما به ايران را به صورت يك طرفه لغو كرد و ادامه همكاري 
با ايرباس و ATR هم در هاله يي از ابهام فرو رفت، اين در حالي است كه بر اساس 
اظهارات مسووالن ارشد حوزه ريلي به نظر مي رسد كه تصميم امريكا براي خروج 
از برجام تاثير چنداني بر حوزه ريلي ندارد.  به گفته مس��ووالن ارش��د حوزه ريلي، 
شركت هايي كه با راه آهن قرارداد همكاري امضا كرده اند، طي يك ماه گذشته يعني 
پ��س ازخروج امريكا از برجام به همكاري خود ادامه داده اند و تنها وضعيت برخي 
ش��ركت ها شفاف نشده كه طي هفته هاي آينده تكليف آنها هم مشخص مي شود. 
در اين ميان و در ش��رايطي كه مديران ارش��د ريلي به نقش كمرنگ خروج امريكا 
از برجام و اعمال دوباره تحريم ها اشاره مي كنند براي نخستين بار تامين مالي يك 
پروژه ريلي با فاينانس داخلي انجام شد كه اين موضوع به معناي نخستين گام هاي 
حمايت مالي داخلي از حوزه ريلي اس��ت و مي تواند نقطه اميدي براي ادامه روند 
كنوني ساخت و توسعه اين حوزه باشد.  اما قائم مقام مديرعامل راه آهن در واكنش 
به خروج امريكا از برجام و اعمال دوباره تحريم هاي امريكا عليه ايران با بيان اينكه 
موضوع تحريم ها موضوع جديدي نيست، گفت: شركت هايي كه با ما طرف قرارداد 
بوده اند تا االن هم متعهد به اجراي قرارداد هس��تند، اما ش��ركت هايي هم هستند 
كه توافقاتي داش��تند و براي ادامه همكاري منتظر تصميمات مقامات ارشد كشور 
خود هستند. به گزارش فارس، حسين عاشوري افزود: در حوزه ترانزيت كه متاثر 
از تحريم هاست، در سال 92 پايين ترين ميزان ترانزيت را داشتيم، اما در سال 93 
كه تحريم ها هم وجود داشت، با رشد 100درصدي در حوزه ترانزيت مواجه بوديم. 
او ادامه داد: روند كاهش��ي ترانزيت در س��ال 93 متوقف ش��د و راه آهن بخشي از 
نگراني هاي طرف خارجي را رفع كرد. مثال بيمه ها، بار ترانزيتي در ايران را پوشش 
نمي دادند كه ما با بيمه ايران وارد مذاكره شديم و كارها انجام شد، همچنين برخي 
صاحبان بار در نقل و انتقال پول مش��كل داش��تند،  تالش كرديم، اين مشكل رفع 
ش��ود.  قائم مقام مديرعامل راه آهن گفت: گرچه ش��رايط تحريم  آزاردهنده است و 

آسيب هايي به ما خواهد زد، اما قطعا ما را متوقف نخواهد كرد. 

 ساخت 80 درصد واگن هاي باري در داخل
قائم مقام مديرعامل راه آهن همچنين درباره توان داخل براي ساخت واگن باري 
و مسافري بيان كرد: در حوزه صنايع ريلي، توانمندي هاي مناسبي در داخل وجود 
دارد، 80 درص��د تجهيزات واگن باري، 60 درصد تجهيزات واگن مس��افري و 40 
درصد تجهيزات لكوموتيوها را در داخل مي س��ازيم.  عاش��وري ادامه داد: در حوزه 
س��اخت ناوگان توانمندي ها مناسب اس��ت و در حوزه زيرساخت هم 100درصد 
توليدات نظير تراورس و متعلقات خط، داخلي است.  او توضيح داد: در حوزه ريلي 
آنچه نقطه  ضعف محسوب مي شود، تامين منابع است، بخش خصوصي منابع الزم 
را براي خريد ندارد و تقاضاي خريد يا به تعويق مي افتد يا كم مي شود.  قائم مقام 
مديرعام��ل راه آهن با بيان اينكه در حوزه تامين ناوگان باري خوب عمل كرده ايم، 

گفت: در حوزه تامين ناوگان مسافري دستاورد خوبي نداشتيم. 

 ورود 130 واگن مسافري به ناوگان در 2سال
عاشوري با اشاره به مشوق هاي راه آهن براي توسعه ريلي گفت: در اين باره 
مي توان به بند )ق( تبصره بودجه اش��اره كرد كه ش��ركت ها توانسته اند پس از 
3 سال از اين ظرفيت اس��تفاده كنند. او افزود: در 2سال گذشته 130دستگاه 
واگن مس��افري و رام ريل باس وارد ناوگان شد، 3 رام ريل باس هم در مراحل 
نهاي��ي اس��ت و تا چند م��اه آينده توس��ط ايريكو تحويل مي ش��ود.  قائم مقام 
مديرعامل راه آهن با بيان اينكه حق دسترس��ي راه آهن براي شركت هاي باري 
به 25درصد كاهش يافت، گفت: در س��اير كش��ورها هم به طور متوسط همين 
رقم اعمال مي ش��ود و راه آهن به صاحبان بارهاي بزرگ هم در سال تخفيفاتي 
ارائه مي دهد.  عاش��وري با بيان اينكه در حوزه مسافر امسال نسبت به پارسال 
11درصد رش��د داش��ته ايم، تصريح كرد: 12 درصد جابه جايي مس��افر كشور 

توس��ط ريل انجام مي ش��ود كه بايد ب��ه 20درصد ارتقا ياب��د.  او با بيان اينكه 
افزايش حمل ونقل حومه در دستور كار راه آهن است، گفت: 42درصد قطارهاي 

باري راه آهن، برنامه يي است. 

ـ  وان از چند هفته آينده  راه اندازي قطار تبريز
قائم مقام مديرعام��ل راه آهن همچنين درباره راه اندازي مس��ير تبريز- وان 
گفت: پيش از اين دو قطار از تبريز به وان و همچنين استانبول و آنكارا داشتيم 
كه به دليل ناامني ها در كش��ور تركيه سير آن متوقف شد، اما با بهبود شرايط 

قرار شد تا چند هفته آينده فعال قطار تبريز � وان راه اندازي شود. 
عاش��وري ادامه داد: مس��ير آنكارا و استانبول توسط كش��ور تركيه در حال 
بازس��ازي اس��ت كه پس از تكميل اين خط، قطار تبريز به اس��تانبول و آنكارا 
هم راه اندازي مي ش��ود.  او افزود: راه آهن خارج س��ازي واگن هاي فرسوده را در 
راس��تاي ارتقاي ايمني از سال هاي قبل در دس��تور كار قرار داد. بر اين اساس 
واگن هاي با عمر باالي 50 سال و باالي 40 سال از ناوگان خارج شدند، امسال 
هم واگن هاي با عمر باالي 30 س��ال از ناوگان خارج مي ش��ود، اما شركت هاي 
ريل��ي درخواس��ت داده اند با توجه ب��ه كمبود ناوگان چون نتوانس��تند ناوگان 

مناسب جايگزين كنند، مهلت به آنها داده شود. 

 آغاز نخستين تامين مالي با فاينانس داخلي 
در حال��ي كه قائم مقام راه آهن به رش��د حوزه ريل��ي پس از خروج امريكا از 
برجام اميدوار اس��ت و از تداوم همكاري هاي شركت هاي خارجي با حوزه ريلي 
خبر داد، نخستين فراخوان عمومي فاينانس داخلي به مبلغ ۷50ميليارد تومان 
براي يك پروژه ريلي آغاز ش��د.  خيراهلل خادمي مديرعامل ش��ركت ساخت و 
توس��عه اظهار كرد: براي نخس��تين بار فراخوان عموم��ي فاينانس داخلي براي 
پروژه هاي زيرساختي حمل و نقل در راه آهن ميانه- اردبيل اجرايي و يك بانك 
دولتي به عنوان فاينانس��ور انتخاب ش��د.  او افزود: اس��تفاده از تسهيالت مالي 
داخل��ي در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصالح ماده 56 قانون 
الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت انجام شده است. خادمي 
رقم قرارداد را ۷50ميليارد تومان اعالم و تصريح كرد: پيش��نهاد فاينانس��ور به 
هم��راه متن پيش نويس قرارداد به س��ازمان برنامه و بودجه ارائه ش��ده كه در 

صورت موافقت سازمان با سود پيشنهادي اين طرح عملياتي مي شود.

علي امام، مديرعامل ش��ركت راه آهن ش��هر تهران و حومه مترو جزييات ميزان پيشرفت 
خطوط پروژه هاي مترو را تشريح كرد. 

به گزارش ايلنا، امام با بيان اينكه تكميل خطوط 6 و ۷ مترو از برنامه هاي س��ال جاري 
اس��ت، گفت: تكميل اين خطوط جزو مهم ترين تعهدات ماس��ت. خط ۷ س��ال گذشته در 
همين روزها افتتاح ش��د اما به علت نواقصي كه داش��ت، مديريت شهري جديد صالح ديد 

آن را تعطيل كند. 
وي ادامه داد: تكميل خط ۷ از آبان شروع شده است و با وجود مشكالت زياد در تامين 
منابع با جديت پيگير آن هس��تيم. بخش مياني خط به طول 6 كيلومتر و با 5 ايس��تگاه تا 

پايان خرداد ماه تكميل خواهد شد و روزهاي اول تير ماه آماده بهره برداري خواهد بود. 
وي با بيان اينكه مترو يكي از گران ترين روش هاي حمل و نقل اس��ت، افزود: براس��اس 
مصوبه مجلس 160ميليارد تومان س��ال 96 براي مترو تهران و حومه مصوب ش��د كه اين 
بودجه بايد در 3 بخش يعني توس��عه مترو، خط مترو اسالمش��هر و خط مترو پرند هزينه 
ش��ود. با اين حال فقط 101ميليارد تومان آن تخصيص يافته است. اين اعداد براي تكميل 
مترو بس��يار كوچك است و با وجود حس��ن نيت دولت به علت محدوديت منابع اين اعداد 

ناچيز تكرار مي شود. 
وي با بيان اينكه س��هم مترو از بودجه 1۷هزار و 500 ميليارد توماني ش��هرداري نيز 
حدود هزار و ۷60ميليارد تومان اس��ت، گفت: اين ارقام نش��ان مي دهد كه فقط يك دهم 
درآمد شهر صرف مترو مي شود. ما از آذر ماه سال گذشته مستقر شديم و رايزني ها را براي 
افزايش س��هم مترو كالن ش��هرها انجام داديم. قرار بود اتفاقات خوبي بيفتد اما به داليلي 
كه ما نفهميديم توافقات ما در كميسيون عمران مجلس در كميسيون تلفيق منتفي شد. 
113ميلي��ارد تومان براي مترو تهران و حومه به تصويب رس��يد كه 45ميليارد تومان آن 
براي توسعه اسالمشهر و 18.4ميليارد تومان آن براي مترو پرند است. از ۷5درصد مبلغي 
كه از س��وي س��ازمان برنامه و بودجه ابالغ ش��د هم 25درصد كاهش يافت و 55 درصد 

بودجه را ابالغ كردند. 
مديرعامل شركت راه آهن ش��هر تهران و حومه با بيان اينكه تكميل خطوط بهره برداري 
شده جزو برنامه هاي اساسي سال جاري شركت است، گفت: بعضا خطوط بهره برداري شده 
داراي نواقصي هس��تند بعضي از اين خطوط دچار كمبود آسانس��ور، تهويه و پله  برقي بوده 
و تكمي��ل آنها جزو وظايف ماس��ت. ما اين خطوط را بدون افتت��اح و خبري كردن تكميل 

مي كنيم.
امام در رابطه با تكميل خط 6 مترو نيز تصريح كرد: اين خط 32كيلومتر بوده و از ايستگاه 
دولت آباد تا كوهسار ادامه دارد: در صورت تامين منابع تا آخر شهريور ماه 10كيلومتر از اين 
خط را تكميل خواهيم كرد كه ش��امل ايس��تگاه دولت  آباد تا امام حسين)ع( مي شود. ادامه 

خط نيز خرداد ماه سال 98 تكميل مي شود. 
وي ادامه داد: يكي ديگر از مش��كالت ما نب��ود دپوي پاركينگ در برخي از خطوط مترو 
اس��ت. هر خط بايد يك دپوي پاركينگ و يك پاركينگ داش��ته باشد اما خط 3 فاقد دپوي 

پاركينگ است. 
وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در رابطه با بدهي هاي مترو به پيمانكاران تصريح 
ك��رد: درحال حاضر 1۷0ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار هس��تيم. در خط 4 برخي از 
كارمن��دان و كارگره��ا مدتي بود ب��ه خاطر كمبود منابع حقوق دريافت نك��رده بودند اما با 
پيگيري توانستيم بخشي از مطالبات معوقه شان را پرداخت كنيم. تمام تالشمان را مي كنيم 
كه ديگر شرايط به حدي نرسد كه اين دوستانمان از نظر مالي دچار تنگناي شديد شوند. 
وي در رابطه با تعلل بانك ش��هر در تامين منابع مالي خط 6 گفت: بانك شهر سرمايه گذار 
اصلي خط 6 اس��ت اما قرار بود ش��هرداري در عوض سرمايه بانك شهر، امالكي را به اين بانك 

واگذار كند اما اين اتفاق نيفتاد و امالك واگذار نشده و ما كماكان پيگير اين مساله هستيم.

 نوسان قيمت مسكن
متاثر از ساختار اقتصادي

مديرعلم��ي طرح جامع مس��كن با بي��ان اينكه در 
گراني هاي اخير مسكن دولت كار چنداني نمي توانست 
انجام دهد، گفت: دولت تنها با دراختيار داشتن ابزارهايي 
مي توانست بازار را كنترل كند كه مهم ترين اين ابزارها 
سياس��ت واحد مديريت زمين در كش��ور اس��ت كه با 
همكاري مجلس و ق��وه قضاييه مي تواند در يك بازه 4 
تا 5 ساله از افزايش هاي شديد قيمت مسكن جلوگيري 
كند.  فردين يزداني در گفت وگو با تسنيم افزود: كنترل 
قيم��ت زمين ش��دت نوس��انات قيمت مس��كن را كم 
مي كند، اگر امروز اين كار را شروع كنيم چهار سال ديگر 
نتيجه آن را مي بينيم.  او درباره چرايي شكست سياست 
رونق مسكن بدون گراني، اظهار كرد: بافت بازار مسكن 
ايران برخالف بسياري كشورها كاالي اجتماعي نيست و 
يك كاالي تجاري محسوب مي شود.  يزداني با تاكيد بر 
اينكه باتوجه به همين مساله كنترل آن دست اين دولت 
يا دولت قبل و دولت هاي گذش��ته نيست، تصريح كرد: 
به دليل ساختار مريض و رانتي اقتصاد كشور، نوسانات 
قيمت مسكن شديد است.  به گفته اين كارشناس ارشد 
مس��كن، وضعيت كنوني بازار مسكن از دهه 50 شكل 
گرفته است و رديابي داده هاي آماري از رونق اين بخش 
در دهه 50 به اين س��و نشان مي دهد كه رونق مسكن 
هميشه با افزايش قيمت مواجه بوده است.  يزداني افزود: 
واقعيت آن است كه رونق، تحريك سود سازندگان را به 
دنبال داشته و در ادامه موجب جذب سرمايه گذاري در 
بازار مسكن شده اس��ت.  اين مقام مسوول تاكيد كرد: 
رونق مس��كن بدون گراني باتوجه به ساختار اقتصادي 
ايران شدني نيس��ت، چراكه اقتصاد كشور نفتي بوده و 
يك اقتصاد رانتي اس��ت.  اين كارش��ناس ارشد اقتصاد 
مسكن گفت: در اقتصاد رانتي ايران رونق بدون افزايش 
قيمت امكان پذير نيست، در كشورهاي اسكانديناوي بازار 
ساخت وسازها مهار شده و مسكن به عنوان يك كاالي 
اجتماعي ساخته مي ش��ود و هدف از اين كار نيز رونق 
اقتصادي نيس��ت.  در شرايطي كه اين كارشناس ارشد 
مسكن، نقش دولت و وزارت راه و شهرسازي را در گراني 
 مسكن كم رنگ مي داند رييس كميسيون عمران مجلس 
با اشاره به اينكه مجلس براي بررسي داليل رشد قيمت 
مس��كن ورود خواهد كرد و تذكرات الزم را به وزارت 
راه و شهرس��ازي داده اس��ت، گفت: اي��ن وزارتخانه 
عالقه يي به توليد مس��كن و اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي از سكنه ندارد.  محمدرضا رضايي كوچي درمورد 
اينكه داليل رشد قيمت مسكن چه بوده است، گفت: 
عوامل زيادي در رشد قيمت مسكن دخيل بودند كه 
يكي از داليل اصلي عدم توليد مسكن است كه يكي 
از انتقاداتي كه به دولت وارد است، اين است كه چرا 
عرضه مس��كن تا اين حد باي��د كاهش يابد.  نماينده 
جهرم ادام��ه داد: به هر حال مجل��س درباره كنترل 
قيمت مس��كن نظر مثبت دارد و معتقد است كه بايد 
دولت و وزارت راه و شهرسازي همانند ساير كاالها بر 

بخش مسكن و قيمت ها نظارت كند. 

ايرانشهر

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره 14 / خ / 97

)شماره فراخوان در سامانه ستاد: 200977008000069(
شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريد اقالم با مشخصات عنوان 

شده در زير اقدام نمايد. لذا از كليه شركت هاي توليد كننده و فروشندگان در اين زمينه دعوت به عمل مي آيد.
موضوع مناقصه: خريد تعداد يك دستگاه ژنراتور با قدرت 640 كيلو ولت آمپر جهت امور آبفاي شهر اسالم آباد غرب.

محل تامين اعتبار: طرح هاي عمراني
مهلت دريافت اسناد: از تاريخ چاپ نوبت دوم حداكثر 10 روز مي باشد.

WWW.SETADIRAN.IR )محل دريافت و تحويل اسناد: سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد
ميزان سپرده شركت در مناقصه: 400/000/000 ريال )چهارصد ميليون ريال(.

براي كس��ب اطالعات بيش��تر با ش��ماره تلفن: 08338233036 امور بازرگاني و 08338254930 دفتر قراردادها 
تماس حاصل نماييد.

ضمنا متقاضيان مي توانند جهت مشاهده اسناد مناقصه پس از چاپ نوبت دوم به پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات 
به نشاني: http:/iets.mporg.ir مراجعه و همچنين نشاني سايت WWW.abfaksh.ir مالحظه نمايند.

روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
آگهي مزايده اموال غيرمنقول ) اسناد رهني(

به موجب پرونده اجرائي كالس��ه 9400128 شش��دانگ يك مجتمع 6 طبقه پالك 338 فرعي از 45 فرعي از 93- 
اصلي بخش يك حومه كرمانشاه ذيل ثبت 3190 و صفحه 526 دفتر 1/22 با حدود شماال به طول 10 متر به زمين 350 
متري شرقا به طول 30 متر به زمين 339 فرعي جنوبا به طول 10 متر به كوچه 10 متري غربا به طول 30 متر به زمين 
33۷ فرعي در آدرس كرمانش��اه 22 بهمن خيابان نهم كوي 109 پالك 29 به نام آقاي نصرت  اله رحماني جو صادر ش��ده 
است، طبق سند شماره 1890۷0 دفترخانه 23 كرمانشاه در رهن بانك سينا قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمي به 
مبلغ 18/112/500/000 ريال ارزيابي ش��ده و پالك فوق در زمان عقد قرارداد با بانك س��ينا زمين مسكوني به مساحت 
300 مترمربع بوده و هم اكنون به صورت يك مجتمع 6 طبقه و پيلوت احداث گرديده كه طبقه ششم به صورت غيرمجاز 
ساخته شده و هم اكنون فاقد پايانكار مي باشد، مساحت اعيان طبقه همكف تا پنجم 10۷5 مترمربع و اعيان طبقه ششم 
و خرپش��ته 240 مترمربع اعيان پيلوت و انباري 230 مترمربع مي باش��د لذا ارزيابي به  صورت عرصه و اعيان احداث شده 
صورت گرفته و داراي 100 متر پيشرفت فيزيكي و دو طبقه به صورت يك واحد3 خوابه و هال و پذيرايي با كف سراميك 
ديوار و سقف كاذب كاري و گچ بري آشپزخانه اپن با كابينت سي ان سي و دكور و سرويس هاي بهداشتي با بدنه و كف از 
كاش��ي و س��راميك و سيستم گرمايش پكيج و رادياتور و سرمايش كولر آبي و آسانسور و پاركينگ مشاعي و نماي سنگ 
تراورتن رومي و پيلوت بدنه از س��نگ تراورتن با فيتيله چهار س��انتي و سقف كاذب كاري و گچ بري و نقاشي وكنيتكس و 
درب ريموت دار و فاقد پايانكار با قدر سهم از عرصه و ساير مشتركات طبق قوانين تملك آپارتمان ها مي باشد. ارزيابي فوق 
براساس موقعيت قدمت و كيفيت بسيار باالي ساخت و جميع جهات موثر و دخيل در امر ارزيابي از جمله وضعيت كنوني 
بازار مس��كن و تعيين ارزش پايه مزايده صورت گرفته اس��ت، داراي برق و آب و گاز ش��هري و تلفن با قدمت در حدودا 3 
سال در يد مالكين و با كاربري مسكوني مي باشد ضمنا پايان كار ندارد، پالك فوق از ساعت 9 الي 12 روز يكشنبه مورخ 
9۷/4/10 در اجراي اسناد رسمي كرمانشاه واقع در بلوار بنت الهدي روبروي فرمانداري از طريق مزايده به فروش مي رسد. 
مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدا فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز 
بدهي هاي مالياتي و عوارض ش��هرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم ش��ده يا نش��ده باشد به 
عهده برنده مزايده اس��ت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مس��ترد خواهد ش��د و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مي گردد ضمنا ملك بيمه نمي باشد و چنانچه روز مزايده تعطيل 

رسمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار: 9۷/3/22

رئيس اجراي اسناد رسمي كرمانشاه- قادري

نوبت اول
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فهرست اقالم پتروشيمي و معدني مشمول واريز ارز به سيستم نيما منتشر شد

شفاف سازي ابهامات ارزي
گروه تجارت 

فهرس��ت اقالم صادراتي مش��مول ف��روش ارز 
صادراتي در س��امانه نيما روز گذشته در ساختمان 
سميه رونمايي شد. در نامه سكاندار وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت به ريي��س كل بان��ك مركزي، 
فهرس��ت اقالم دو بخش »پتروش��يمي و معدني« 
كه صادركنندگان آن ملزم ش��دند ت��ا ارز صادراتي 
خود را به س��امانه نيما اعالم كنند، براي اجرا ابالغ 
شد. در همين راستا، رييس سازمان توسعه تجارت 
روز گذش��ته به جمع خبرنگاران آمد تا به ابهامات 
ارزي فعاالن اقتصادي پاسخ دهد. مجتبي خسروتاج 
در م��ورد »ش��يوه بازگش��ت ارز صادراتي به چرخه 
اقتصادي كشور، اقالم مشمول فروش ارز صادراتي در 
سامانه نيما و معيارهاي منظور شده در اين زمينه، 
چگونگي تعيين تكلي��ف درآمدهاي ارزي صادراتي 
سايركاالهاي پتروشيمي و معدني، مكانيسم خريد 
و فروش توافقي بين صادركنندگان و واردكنندگان 
و نح��وه تامي��ن ارز كااله��اي وارداتي« اق��دام به 
شفاف سازي كرد. او در عين حال، از ابالغ بخشنامه 
اجرايي نحوه واردات از محل اظهارنامه صادراتي خبر 
داد كه به زودي اعالم خواهد ش��د. معاون صادراتي 
وزي��ر صنعت، در محور ديگري از س��خنان خود به 
افزايش آمار ثبت س��فارش ها از ابتداي سال جاري 
اشاره كرد. بنا به آمار اعالمي از سوي سازمان توسعه 
تجارت، از ابتداي سال 97 تا بيستم خردادماه، براي 
واردات 25 ميلي��ارد و 93 ميلي��ون دالر كاال، ثبت 
س��فارش شده كه به گفته خسروتاج، ثبت سفارش 
همواره باالتر از واردات است، از اين رو، مالك اصلي 
ترخي��ص كاال از گم��رك اس��ت. همچنين مطابق 
آم��ار اعالمي، از ابتداي س��ال جاري تاكنون معادل 
9.7ميليارد دالر ارز براي متقاضيان تخصيص يافته 

كه 7.5ميليارد دالر آن تامين شده است.
محم��د ش��ريعتمداري وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت طي نامه يي به ولي اهلل سيف رييس كل بانك 
مركزي فهرس��ت اقالم پتروشيمي و معدني كه به 
استناد بند 2 دستورالعمل ارزي ارديبهشت ماه سال 
97 صادركنندگان آن ملزم به واريز ارز صادراتي به 
سامانه نيما هستند را براي اجرا ابالغ كرد. در همين 
راستا رييس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در 
جمع خبرنگاران حاضر شد تا ضمن تشريح فهرست 
اعالمي به برخي ابهامات ارزي فعاالن اقتصادي كه 
طي اين مدت در رس��انه ها مطرح شده بود، پاسخ 
دهد. مجتبي خسروتاج همچنين به ارائه  توضيحاتي 
درباره وضعيت واردات و صادرات كشور پس از ابالغ 

مصوبه هاي مربوط به نرخ ارز پرداخت. 

 نخستين ابهام
ح��ال اينكه ص��ادرات چ��ه اقالمي مش��مول 
فروش ارز صادراتي آنها در س��امانه نيما مي شوند، 
نخس��ت ابهامي بود كه مورد پرس��ش قرار گرفت 
كه، براس��اس ماده 2 بخشنامه ارديبهشت ماه 97 
اسحاق جهانگيري آمده است: شركت هاي دولتي و 
شركت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي و 
شركت هاي تحت مديريت دولتي و صادركنندگان 
عمده مجاز ب��ه واگذاري پروان��ه صادراتي خود به 
س��اير واردكنندگان نيس��تند، واردات توسط اين 
صادركنن��دگان از مح��ل ارز حاص��ل از صادرات 

منحص��ر به تامي��ن نياز ه��اي خود خواه��د بود. 
همچني��ن در تبصره اين ماده 2 آورده ش��ده، كه 
فهرست صادركنندگان عمده توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به نحوي  كه با احتساب شركت هاي 
دولتي و شركت هاي وابس��ته به نهادهاي عمومي 
غيردولتي حداقل 80درصد صادرات كشور را شامل 
مي شود در مقاطع سه ماهه اعالم مي شود. از سوي 
ديگ��ر در ماده يك همين بخش��نامه آمده كه 95 
درصد درآمد ارزي ناشي از صادرات كاالها بايد در 
يكي از چهار روش زير يا تركيبي از آنها در چرخه 
اقتصادي كش��ور به كار گرفته ش��ود: الف- واردات 
در مقابل صادرات، ب- پرداخت بدهي ارزي خود، 
ج- فروش ارز به بانك ها و صرافي هاي مجاز )سامانه 

نيما(، ت-سپرده گذاري ارزي نزد بانك ها. 

 دومين ابهام
دومين ابهامي كه پس از ابالغ سياس��ت جديد 
ارزي دول��ت مطرح بود، اينكه چ��ه معيارهايي در 
تهيه ليس��ت اقالم صادراتي كه درآمد ارز صادراتي 
آنها بايد در س��امانه نيما فروخته شود، لحاظ شده 
اس��ت؟ بر اس��اس مصوبه جديد ارزي هيات و بنا 
به توضيحات خس��روتاج، 4معيار در اين زمينه به 
ش��رح زير مورد توجه قرار گرفته است: 1- نخست 
اينكه ليست كاالهاي منظور شده اقالمي هستند 
كه عمدتا توسط ش��ركت هاي دولتي، شركت هاي 
وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي 
تح��ت مديريت دولت ص��ادر مي ش��ود؛ همچون 
فرآورده هاي نفتي و پااليش��گاهي، پتروشيمي ها، 
مواد معدني و محصوالت معدني فلزي اعم از فلزات 

آهني يا رنگين. 
2- از س��وي ديگ��ر با توجه به اينك��ه در موارد 
محدودي از ش��ركت هاي ب��زرگ بخش خصوصي 
نيز همين اقالم را ص��ادر مي كنند، بنابراين اجراي 
يكس��ان ضوابط و عدم تبعيض در كار، كليه افراد و 
شركت هاي صادركننده اقالم مذكور مشمول فروش 
ارز صادراتي در سامانه نيما خواهند بود. 3- صادرات 
اين اقالم از زمان راه اندازي سامانه يكپارچه مديريت 
ارز )نيما( كه از حدود 45 روز پيش راه اندازي شده 
است، مش��مول فروش ارز به بانك ها و صرافي هاي 
فعال در اين س��امانه اس��ت. عدم فروش در سامانه 
نيم��ا به منزله تخلف تلقي ش��ده و اعمال معافيت 
مالياتي صادركنندگان و ساير مشوق هاي صادراتي 
منوط به رعايت دس��تورالعمل مورخ 97.2.2 است. 
4- همچنين ارزش برآوردي صادرات اقالم مذكور 
كه در س��امانه نيما به فروش مي رس��د، حدود30 
ميليارد دالر در سال جاري برآورد مي شود كه باعث 
مي شود، شفافيت بيشتري در هدايت منابع ارزي به 
سمت كاالهاي اولويت دار وارداتي كشور اختصاص 
يابد. البته در دوره هاي س��ه ماهه ممكن اس��ت به 
مقدار اقالم تحت پوشش افزايش يابد. به نحوي كه 

80 درصد صادرات غيرنفتي را شامل شود. 

 سومين ابهام
سومين ابهام يا پرسشي كه با توجه به بخشنامه ها 
و دس��تورالعمل هاي صادر ش��ده مطرح بود، اينكه 
تكليف درآمده��اي ارزي صادراتي س��اير كاالهاي 

غيرپتروشيمي و معدني به چه شكل خواهد بود؟ 

در پاسخ اينچنين ابهاماتي خسروتاج به تشريح 
4 نكت��ه در اي��ن زمينه به ش��رح زي��ر پرداخت: 
1- نخس��ت اينكه صادرات س��اير اقالم كه عمدتا 
توس��ط بخش خصوصي صورت مي گي��رد از اقالم 
خ��رد و با ارزش صادراتي پايين اس��ت كه در حال 
حاضر ضرورتي براي ورود به آن سيس��تم طراحي 
شده نيس��ت. 2- صادرات اين اقالم در سال جاري 
پيش بيني مي شود كه بين 10 تا 15 ميليارد دالر 
باشد، چنانچه سياست هاي تشويقي مناسبي به كار 
گرفته شود. 3- همچنين درآمدهاي ارزي اين اقالم 
نيز به موجب بخشنامه دومين روز از ارديبهشت ماه 
سال 1397 اسحاق جهانگيري، مشمول استفاده در 
چرخه اقتصادي كش��ور است، اما نه صرفا از طريق 
فروش در س��امانه نيما، بلك��ه اظهارنامه صادراتي 
صادركننده مي تواند براي واردات اقالم خاصي كه 
اعالم مي شود، مورد استفاده قرار گيرد. فهرست اين 
اقالم در كارگروه ماده 14 سياست هاي ارزي جديد، 
نهايي و منتظر تاييد نهايي معاون اول روحاني براي 
ابالغ اس��ت. 4- م��ورد ديگر در اي��ن زمينه اينكه 
بخش��نامه اجرايي نحوه واردات از محل اظهارنامه 

صادراتي ظرف روزهاي آتي اعالم خواهد شد. 

 چهارمين ابهام
اما موضوع ديگر كه در اين مدت از سوي فعاالن 
اقتصادي به عنوان س��ومين ابهام مطرح مي ش��د، 
اينك��ه سياس��ت هاي دولت در م��ورد نحوه تامين 
ارز كااله��اي وارداتي كش��ور به چه ش��كل خواهد 
 ب��ود كه به گفته رييس س��ازمان توس��عه تجارت

3 روش به ش��رح زير مورد توجه دولت قرار گرفته 
است: 1- اس��تفاده از منابع ارزي ناشي از صادرات 
نف��ت خام، براي واردات بخش��ي از كاالها از طريق 
سيس��تم بانكي. 2- اس��تفاده از منابع ارزي ناشي 
از صادرات فرآورده هاي نفتي، پتروش��يمي و اقالم 
معدني-فلزي كه در س��امانه نيما فروخته مي شود 
كه در فاز اول حدود 70درصد صادرات غيرنفتي را 
پوش��ش مي دهد و تا سقف 80 درصد قابل افزايش 
اس��ت، براي تامين ارز كاالهاي وارداتي در سامانه 
نيما از ديگر راهكارهاي ارائه ش��ده است. 3- تامين 
ارز واردات بخش ديگري از كاالها از طريق واگذاري 
اظهارنامه صادراتي كاالهاي غير آورده شده در بند2 
به متقاضيان واردات گروه��ي كه حدود 20 تا 30 
درصد صادرات غير عمده كشور را پوشش مي دهد. 

 پنجمين ابهام
ابهام ديگري كه از سوي برخي فعاالن اقتصادي 
طي يك ماه اخير مطرح و از س��وي خبرنگاران در 
اين نشست مورد پرس��ش قرار گرفت، اين بودكه 
آيا نرخ خريد و ف��روش 20درصد ارز كاالهايي كه 
مجاز ب��ه عدم ارائه ارز حاص��ل از صادرات به نيما 
نيس��تند، اج��ازه معامله با نرخ توافق��ي را دارند يا 
خير؟ خس��روتاج در پاس��خ به چني��ن موضوعي 
عن��وان كرد: براي اين موضوع اقالم خاصي در نظر 
گرفته ش��ده كه طي روزهاي آين��ده اعالم خواهد 
ش��د. او همچنين در خصوص ارائ��ه 20درصد ارز 
حاصل از صادرات غيرنفتي خارج از سامانه نيما به 
واردكنندگان نيز اين گونه توضيح داد كه اظهارنامه 
صادراتي ارزش دار مي ش��ود؛ ضمن اينكه نرخ اين 

اظهارنام��ه در خري��د و فروش مي��ان صادركننده 
و واردكننده توافق��ي خواهد بود. اما مالك قيمت 
معامله دالر همان 4200تومان خواهد بود. البته اين 
مقام دولتي در مورد اينكه فهرست اقالمي كه براي 
تامين ارز از 20درصد درآمد حاصل از صادرات كه 
نبايد به سامانه نيما ارائه شوند، شامل چه مواردي 
است؟ گفت: واردكنندگان اقالم غيرضرور از جمله 
كااله��اي لوكس و خودرو باي��د ارز را از اين محل 
تامين كنند كه پيش��نهاد آن به دولت ارائه ش��ده 
اس��ت. البته خس��روتاج به صادركنندگاني كه ارز 
خود را وارد س��امانه نيما نكنند نيز هشدار داد. به 
گفت��ه او، صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات 
خود را به سامانه نيما بازنگردانند، متخلف محسوب 
مي ش��وند و شامل معافيت هاي مالياتي نشده و در 
سياست هاي تش��ويقي هم جايي نخواهند داشت؛ 
هرچند كه در سال هاي گذشته ارزي براي حمايت 
از صادركنندگان به ما اختصاص پيدا نكرده است. 
او همچني��ن درباره س��هم بازارچه ه��اي مرزي از 
صادرات كش��ور نيز گفت: اين رقم را مي توان عدد 
ناچيزي دانست كه در سال گذشته بيش از 140 تا 

150ميليون دالر نبوده است. 

 نگراني از افزايش ثبت سفارش ها
اگرچه رييس س��ازمان توسعه تجارت به برخي 
ابهام��ات در خصوص س��امانه نيما پاس��خ داد. اما 
آنچه در اين ميان موجبات نگراني صادركنندگان 
را فراهم كرده، افزايش باالي آمار ثبت س��فارش از 
ابتداي س��ال و ب��ه ويژه از ابتداي خردادماه س��ال 
97 اس��ت. به طوري كه بنا به آمار اعالمي سازمان 
توس��عه تجارت، از ابتداي س��ال جاري تا بيس��تم 
خردادم��اه براي واردات 25 ميلي��ارد و 93ميليون 
دالر كاال ثبت س��فارش شده است. البته خسروتاج 
در پاس��خ به چني��ن نگراني هايي اظه��ار كرد كه 
ثبت س��فارش به معن��ي ورود قطعي كاال نيس��ت 
و بس��تگي به اقدام واردكنن��ده دارد. همچنين به 
گفته او از ابتداي امسال 7.9ميليارد دالر از طريق 
س��امانه نيما ارز ب��راي واردات اختصاص يافته كه 
از اين رقم 7/5ميليارد دالر تامين ش��ده اس��ت. از 

سوي ديگر جزئيات آماري ثبت سفارش ها از ابتدا تا 
بيستم خردادماه سال 1397 حاكي از اين است كه 
براي واردات يك ميليارد و 760ميليون دالر كاالي 
اساس��ي، 2ميلي��ارد و 662ميلي��ون دالر كاالهاي 
مصرف��ي، 15 ميليارد و 300ميلي��ون دالر كاالي 
واس��طه يي، 4ميليارد و 280ميليون دالر كاالهاي 
سرمايه يي و همچنين يك ميليارد و 91ميليون دالر 

ساير كاالها ثبت سفارش انجام شده است. 
خس��روتاج در بخش ديگري از سخنان خود به 
بيان جزئياتي از تجارت خارجي كش��ور پرداخت. 
او  اظهار داش��ت: ص��ادرات كاال در دو ماه منتهي 
به ارديبهش��ت س��ال جاري با احتس��اب ميعانات 
 گازي به 18 ميليون و 768 هزار تن و معادل ارزي

7 ميليارد و 739 ميليون دالر رسيده كه نسبت به 
سال قبل 4.8درصد از لحاظ وزن و 22درصد از نظر 
ارزشي افزايش داشته است. مطابق آمارها »چين، 
امارات، عراق، افغانس��تان و هند« پنج بازار نخست 
صادراتي ايران در سال جاري بوده اند. همچنين به 
گفته رييس كل سازمان توسعه تجارت، تراز تجاري 
942ميلي��ون دالر در دو ماهه س��ال جاري مثبت 
اس��ت كه البته بايد به اين نكت��ه در مورد واردات 
توجه داشت كه ثبت سفارش همواره باالتر از واردات 
است. بنابراين ترخيص كاال از گمرك مالك است. 
او همچنين در خصوص افزايش قيمت خودروها 
در بازار نيز گفت: در حال حاضر خودروهايي كه در 
گمرك بالتكليف بود تعيين تكليف شده، اما اينكه 
در بازار چرا قيمت خودرو باال مي رود، اطالع دقيقي 
ندارم. البته بخشي از داليل افزايش قيمت ها مربوط 
به نظام عرضه و تقاضاس��ت اما وجود سرمايه هاي 
سرگردان باعث مي شود كه اين سرمايه ها به سمت 
بازاره��اي مختلف��ي از جمله مس��كن، ارز و حتي 
خودرو س��وق ياب��د. او در م��ورد اينكه يك تخلف 
اداري در خص��وص ثبت س��فارش واردات خودرو 
صورت گرفته بود نيز گفت: بحث چگونگي واردات 
اين خودروها در حال پيگيري است، اما اينكه گفته 
مي شود حقوق 1300 ميلياردي دولت پايمال شده، 
بايد بگويم تعدادي از اين خودروهايي كه وارد كشور 
شده اند، حقوق و تعرفه گمركي را پرداخت كرده اند. 

  زنجيره صنايع معدني
تكميل مي شود

مه�ر  معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به وجود ظرفيت خوب معدني در مناطق 
مختلف، گفت: طرح تكميل زنجيره صنايع معدني سال 
جاري در كش��ور اجرا مي ش��ود. رض��ا رحماني افزود: 
نقاط مختلف ايران داراي ذخاير متنوع معدني اس��ت 
و امس��ال اجراي طرح زنجيره صنايع معدني در بخش 
فلزات اساسي مانند فوالد، مس و تا حدودي آلومينيوم 
از برنامه هاي اساس��ي وزارت صنعت و معدن است. او 
گفت: زنجي��ره صنايع معدني در برخي نقاط كش��ور 
حلقه مفقوده داشت يا دچار ناهمگوني بود، به همين 
دليل معاونت مع��دن وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
سازمان ايميدرو و سازمان زمين شناسي ماموريت پيدا 
كردند تا پيگيري ك��رده و نقاط ضعف و قوت زنجيره 
صنايع معدني را شناسايي كنند. معاون طرح و برنامه 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره به اينكه در 
اين زنجيره از اكتش��اف تا محصول نهايي برنامه ريزي 
مي ش��ود، تصريح كرد: كشور در حوزه معادن كوچك 
داراي ظرفيت مطلوبي اس��ت ول��ي در نقاط مختلف 
ذخاير به حدي است كه ايجاد واحد فرآوري براي تمام 
معادن صرفه اقتصادي ندارد، به عنوان نمونه واحد ذوب 
مس داريم ولي خوراك اين صنعت كه كنسانتره مس 
اس��ت، نداريم و به همين دليل امسال حمايت جدي 
مي شود كه به صورت قراردادهاي بلندمدت اين حوزه 
ساماندهي شود. رحماني بيان كرد: در سال 96 ايجاد 
450 هزار شغل در بخش هاي مختلف صنعت، معدن و 
تجارت هدف گذاري شده بود كه در همه حوزه ها بيش 
از 90درصد محقق ش��د. او با بيان اينكه در س��ال 97 
توليد ناخالص 570 هزار شغل در سه بخش وزارتخانه 
هدف گذاري اس��ت، گفت: س��ال گذشته هدف گذاري 
ايجاد ش��غل در بخش اصناف 250 هزار مورد بود كه 
امسال 280 هزار است و در بخش صنايع توسعه يي و 
جديد سال گذش��ته هدف گذاري 120 هزار و امسال 

130 هزار شغل است. 

 رشد قابل توجه توليد خودرو 
در ارديبهشت ماه

ايس�نا  تولي��د انواع خ��ودرو در ارديبهش��ت ماه 
39.8درص��د افزايش يافت. در اين م��دت توليد انواع 
خ��ودرو از 104هزار و 684 دس��تگاه در ارديبهش��ت 
ماه س��ال گذشته به 146 هزار و 307 دستگاه افزايش 
يافت. توليد انواع سواري با افزايش 40.2درصدي همراه 
بوده و از 98 هزار و 406 دس��تگاه در ارديبهش��ت ماه 
1396 به 137 هزار و 949 دستگاه رسيد. ارديبهشت 
ماه امسال توليد انواع ون اما ثابت مانده و 78 دستگاه 
از اين محصول توليد ش��د. در ارديبهش��ت ماه س��ال 
گذشته نيز توليد اين محصول در همين حد بود. توليد 
ان��واع وانت نيز 35.6درصد افزاي��ش يافته و از 4810 
دس��تگاه در ارديبهش��ت ماه 1396 به 6523 دستگاه 
افزاي��ش يافت. در اين مدت تولي��د انواع ميني بوس و 
ميدل باس نيز با رش��د 135.8درصدي همراه بوده و از 
81 دستگاه در ارديبهش��ت ماه سال گذشته به 191 
دستگاه رسيد. برخالف اين محصوالت اما توليد انواع 
اتوب��وس نزولي بوده و با كاهش 10.3درصدي از 107 
دستگاه در ارديبهشت ماه 1396 به 96 دستگاه كاهش 
يافت. اما توليد انواع كاميونت، كاميون و كش��نده نيز 
افزايش يافته و با رشد 22.3درصدي از 1202 دستگاه 
در ارديبهش��ت ماه س��ال گذش��ته به 1470 دستگاه 
افزايش يافت. در دو ماهه نخس��ت امس��ال نيز توليد 
انواع خ��ودرو 31.1درصد افزايش يافته و از 172 هزار 
 و 864 دس��تگاه در دو ماهه نخس��ت سال گذشته به 

226 هزار و 584 دستگاه رسيد. 

  سرمايه 2.8 ميليارد دالري
در شهرك هاي صنعتي

ش�اتا   معاون وزير و رييس سازمان صنايع كوچك 
 و ش��هرك هاي صنعت��ي ايران ب��ا بيان اينك��ه اكنون 
35 واحد توليدي با س��رمايه گذاري خارجي در دس��ت 
س��اخت اس��ت، گفت: 28 واحد اين تع��داد در داخل 
شهرك ها و نواحي صنعتي قرار دارند كه سرمايه گذاري 
در آنها 2.8 ميليارد دالر است. صادق نجفي با بيان اين 
مطلب در سمنان افزود: يكي از اين واحدهاي دانش بنيان 
با بيش از دو هزار ميليارد ريال س��رمايه گذاري در حال 
ساخت است و يك طرح بزرگ ديگر در شهرك صنعتي 
قرچك تهران به زودي افتتاح مي شود كه با 6 هزار ميليارد 
 ريال مش��اركت س��رمايه گذاري تركي��ه ظرفيت توليد

4.5 ميليون تن در سال پارچه هاي مبلي دارد. به گفته 
او، در س��ه س��ال آينده 31 هزار و 500 واحد توليدي 
نوس��ازي، بازس��ازي يا به صورت دانش بنيان راه اندازي 
مي ش��ود. نجفي يادآور ش��د: از 85 هزار واحد توليدي 
كش��ور حدود 92درصد واحدهاي كوچك و متوس��ط 
هستند، براس��اس بررسي ها حدود 85درصد صنايع در 
داخل و بيرون شهرك هاي صنعتي فعاليت توليدي دارند. 
 رييس س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
با اش��اره به وجود 9 منطقه ويژه زيرنظر اين س��ازمان، 
بيان كرد: تكميل زيرس��اخت مناطق ويژه اقتصادي از 
برنامه هاي اين س��ازمان است تا بخش��ي از نياز كشور 
به ص��ورت زنجيره ي��ي در آن تامي��ن ش��ود واحدهاي 
مس��تقر در اين مناطق قادر به تامين م��واد اوليه براي 
ديگر واحدهاي كش��ور باش��د. نجفي يادآور شد: سال 
گذش��ته 10 هزار ميليارد ريال براي تامين زيرساخت 
شهرك هاي صنعتي كش��ور جذب شد. رييس سازمان 
صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي ايران با اشاره به 
نشست مشتركي با بانك هاي خصوصي و دولتي درباره 
واحدهاي توليدي بدهكار به شبكه بانكي، گفت: توافق 
ش��د برخي واحدهايي كه س��ند مالكيت شان به عنوان 
وثيقه دراختيار بانك ها اس��ت، تعطيل نشوند. نجفي با 
اش��اره به اينكه براس��اس آمار گم��رك در دو ماهه 97 
صادرات از كش��ور 22.5درصد نس��بت به مدت مشابه 
 س��ال گذش��ته افزايش يافته اس��ت، تصريح ك��رد: در

6 ماه��ه دوم 96 و دو ماه��ه 97 در داخ��ل ش��هرهاي 
صنعتي امتيازات خوبي براي س��رمايه گذاري س��اخت 
واحده��اي جدي��د درنظر گفته ش��ده زي��را معتقديم 
سرمايه گذار در ابتداي فعاليت نبايد سرمايه خود را براي 

زمين و زيرساخت هزينه كند. 

جلسه اضطراري كميسيون صنايع براي بررسي قراردادهاي خودرويي

التهاب در بازار خودرو

سفير انگليس در ديدار با غالمحسين شافعي خبر داد

تقويت حضور شركت هاي انگليسي در ايران

صنعت خ��ودرو ايران نخس��تين ضرب��ه را از 
خروج يك طرف��ه امريكا از برجام دريافت كرد: دو 
شركت خودروساز فرانسوي »رنو« و »پژو«، تعليق 
قرارداد ه��اي خود با ايران را اع��الم كرده و از بازار 
خ��ودرو ايران بي��رون رفتند. اين در حالي اس��ت 
كه پي��ش از اين و در زمان امضاي قرارداد اين دو 
شركت، انتقادات زيادي به وزارت صنعت از سوي 
نمايندگان مجلس و كارشناسان مطرح شد اما آنها 
اعالم كردند كه قراردادهاي جديد مانند گذش��ته 
نب��وده و ما تضامي��ن الزم را از طرف فرانس��وي 
گرفته اي��م. ح��ال با بدعه��دي طرف فرانس��وي، 
فعاالن ح��وزه خودرو معتقدند وزارت صنعت بايد 
پاسخگوي بدعهدي پژو به مجلس و قطعه سازان 
باشد. از ديگر سو اما تعليق اين قرارداد ها تاثير خود 
را روي بازار نيز گذاشته است، به طوري كه قيمت 
برخي محصوالت اين دو شركت در عرض يك روز 

شاهد افزايش قيمت چشمگيري بودند. 

 زيان هنگفت فرانسوي ها
بعد از گذشت يك هفته از خروج شركت هاي 
فرانس��وي از ايران، نمايندگان م��ردم در مجلس 
ش��وراي اس��المي درصدد بررس��ي تضامين اخذ 

شده از اين ش��ركت ها در زمان امضاي قرارداد ها 
برآمدند. در اين خصوص عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس شوراي اسالمي، از جلسه اضطراري 
اين كميس��يون براي بررس��ي قراردادهاي ايران 
خودرو و س��ايپا با ش��ركت هاي »رنو« و »پژو« و 
بررسي تضامين اخذ ش��ده از اين شركت ها خبر 
داد. عب��داهلل رضي��ان در گفت وگو با مهر در مورد 
خروج شركت هاي اروپايي از صنايع خودروسازي 
ايران گفت: پروژه ش��ركت س��يتروئن در كاشان 
تقريبا به توليد رسيده و دستگاه ها براي توليدات 
جديد نصب شده است؛ بنابراين مشخص نيست با 
تحريم هاي جديد امريكا، اين شركت چه سياستي 
را اتخاذ خواهد كرد. او ادامه داد: توقف فعاليت هاي 
اين كارخانه موجب زيان هنگفت شركت سيتروئن 
خواهد شد، البته قراردادهاي سيتروئن محكم تر از 
قراردادهاي پژو و رنو اس��ت و خسارت ها به عهده 
سيتروئن اس��ت. عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس ش��وراي اس��المي اظهار كرد: شركت رنو 
و پ��ژو هن��وز س��رمايه گذاري ج��دي در صنعت 
خودروسازي ما انجام نداده اند، اما شركت سيتروئن 
سرمايه گذاري كرده و آورده خود را سپرده گذاري 
كرده و تكنولوژي و تجهيزاتش را نصب كرده است 

و باي��د خرداد ماه به توليد برس��د و محصوالتش 
را وارد ب��ازار كند. او اف��زود: قراردادهاي پژو و رنو 
بايد در كميسيون صنايع مورد بررسي قرار گيرد 
تا مشخص ش��ود با توجه به سابقه قبلي شركت 
رن��و و پژو در بدعهدي در قبال قراردادها، چه نوع 
ضمانت هاي اجرايي از اين ش��ركت ها اخذ ش��ده 
است كه در صورت تخطي از قرارداد خسارت هاي 
وارده ب��ه اي��ران را بپردازن��د. رضي��ان گفت: در 
شرايط فعلي مي توانيم با كشورهايي نظير چين، 
فعاليت هاي توليدي خود را در خودروسازي ادامه 
دهيم تا نياز بازار تامين شود. نگراني ما اين است 
كه قيمت خودروها افزايش يابد و مصرف كنندگان 
دچار مشكل ش��وند. نماينده قائمشهر در مجلس 
شوراي اسالمي تصريح كرد: صنايع خودروسازي 
ما وابس��تگي زيادي به اين ش��ركت ها ن��دارد، اما 
ايجاد نوسان در بازار خطرناك است. او خاطرنشان 
كرد: جلسه اضطراري كميسيون صنايع و معادن 
مجلس براي بررس��ي خروج شركت هاي اروپايي 
از كش��ور و نوع قراردادهاي ايران خودرو و سايپا با 
اين شركت ها و بررسي تضامين اخذ شده، احتماال 

هفته جاري برگزار خواهد شد. 

 وزارت صنعت پاسخگو باشد
از ديگر س��و فعاالن خودرو معتقدند كه وزارت 
صنعت باي��د زيان قطعه س��ازان را پرداخت كند. 
سخنگوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي 
خودرو با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت بايد تضامين 

اجراي قرارداد پژو را اعالم و خسارت قطعه سازان 
را پرداخت كند، اظهار كرد: قطعه س��ازاني كه در 
پروژه قرارداد پژو همكاري داشتند، بالتكليف بوده 
و نمي دانند ب��ا قطعاتي كه توليد كرده اند چه كار 
كنند. فرهاد بهنيا در گفت وگو با تسنيم افزود: در 
زمان امضاي قرارداد پژو انتقادات زيادي به وزارت 
صنعت از سوي نمايندگان مجلس و كارشناسان 
مطرح ش��د اما آنها اعالم كردند كه قرارداد جديد 
مانند گذش��ته نبوده و ما تضامين الزم را از طرف 
فرانس��وي گرفته ايم. در حال حاض��ر بايد وزارت 
صنع��ت پاس��خگوي بد عهدي پژو ب��ه مجلس و 
قطعه سازان باشد. او با اش��اره به تعليق همكاري 
پژو با خودروس��ازان كشور اظهار كرد: فرانسوي ها 
هميش��ه ايران را به عنوان يك ب��ازار فروش نگاه 
ك��رده و اصال حاضر به داخلي س��ازي محصوالت 
نيس��تند. او با بيان اينكه در طول 17س��ال اخير 
داخلي س��ازي تندر90 به 56درصد رسيده است، 
افزود: در سال گذشته پژو باالي 400هزار دستگاه 
و رنو باالي 160هزار دستگاه خودرو در بازار ايران 
فروخته اند. سخنگوي انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه هاي خودرو با بيان اينكه در قرارداد جديد 
پژو قرار بود، تعدادي از محصوالت فرانس��وي در 
كشور توليد و راهي بازار شوند، تصريح كرد: براي 
داخلي سازي اين محصوالت حدود 50قطعه ساز 
بزرگ به اين موضوع ورود پيدا كرده و پيش بيني 
س��رمايه گذاري بالغ بر هزار ميليارد تومان براي 
توليد قطعات خودروهاي توليد مشترك شد كه 

با تعليق اين همكاري ضربه س��ختي به صنعت 
قطعه سازي كشور وارد شده است. 

 التهاب در بازار خودرو
اينها همه در حالي اس��ت ك��ه بازار خودرو بر 
اثر خروج خودروس��ازان فرانسوي از كشور دچار 
التهاب ش��ده اس��ت. در حالي ك��ه كمتر از يك 
هفته از اعالم تعليق همكاري پژو با خودروسازان 
ايراني مي گذرد، قيمت محصوالت فرانس��وي در 
بازار ش��اهد افزايش قابل توجهي نسبت به هفته 
گذش��ته بوده اس��ت. البته اين افزايش قيمت ها 
در س��كوت واحدهاي نظارتي فضاي مناس��بي 
را ب��راي جوالن دالل ها فراهم ك��رده و هر كس 
سليقه يي قيمتي را براي خودروها تعيين مي كند. 
بر اين اساس، بازار شاهد افزايش 8ميليون توماني 
»ساندرو استپ وي« بود كه با قيمت 89ميليون 
تومان به  فروش مي رسد، اين در حالي است اين 
خودرو در كارخانه 61ميليون تومان قيمت گذاري 
ش��ده اس��ت. عالوه بر اين بازار ش��اهد افزايش 
25ميلي��ون تومان��ي قيمت نخس��تين خودرو 
پس��ابرجامي »پژو2008« هم بود، به  نحوي كه 
اين خودرو تا لحظه تدوين اين گزارش با قيمت 
196ميليون تومان مورد معامل��ه قرار مي گيرد. 
افزايش 25ميليون توماني قيمت پژو 2008 آن 
 هم در عرض ي��ك روز در حالي اتفاق افتاده كه 
اين محصول در كارخانه 114ميليون و 994هزار 

تومان قيمت گذاري شده است. 

»راب��رت مك اير« س��فير جدي��د انگليس در 
تهران با حضور در ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي ايران با غالمحسين شافعي ديدار كرد. 
برجام، رواب��ط دوجانبه اقتص��ادي و روابط بانكي 
مي��ان ايران و اروپا و برنامه هاي س��فارت انگليس 
براي حمايت از ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط 
مح��ور مذاك��رات در اين ديدار بود. غالمحس��ين 
ش��افعي رييس پارلمان بخش خصوصي كشور در 
اين نشست از روابط گسترده و ديرينه ميان ايران 

و انگليس س��خن گفت و افزود: متاس��فانه با آغاز 
تحريم ها اين روابط كمرنگ شد؛ هرچند با نهايي 
شدن مذاكرات هس��ته يي و امضاي برجام، شاهد 
بوديم كه هر يك از كش��ورها به دنبال راهي براي 
حض��ور مجدد در بازار ايران بودن��د. او افزود: البته 
به دليل وجود برخي مش��كالت، اين كش��ورها در 
احياي مناسبات خود چندان موفق ظاهر نشدند. او 
ادامه داد: اروپا و انگليس موضع گيري هاي سياسي 
خوبي نس��بت به اقدامات اخير امريكا و خروج اين 

كشور از برجام داشتند اما اين موضع گيري ها بايد 
نتايج خوب اقتصادي درپي داشته باشد. فقط بيان 
ديدگاه كافي نيس��ت، اي��ران بايد در عمل آنچه از 
سوي اروپا و انگليس بيان مي شود را ببيند. رييس 
اتاق ايران همچنين ضمن اشاره به خروج انگليس 
از اتحادي��ه اروپ��ا و اهميت پيدا ك��ردن بازارهاي 
جديد براي اين كش��ور تصريح كرد: ايران با توجه 
به ظرفيت هاي بسيار خوبي كه دارد، مي تواند بازار 
ايده آلي تلقي شود، ضمن اينكه در منطقه از جايگاه 
خوبي برخوردار اس��ت. حضور در ايران به معناي 
دسترس��ي مس��تقيم انگليس به بازار كشورهاي 
همسايه و منطقه است. شافعي همچنين در مورد 
اعزام و پذيرش هيات هاي تجاري بين دو كش��ور 
از سوي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 

ايران اع��الم آمادگي كرد. در اين نشس��ت ضمن 
تاكيد بر ضرورت تبادل هيات هاي اقتصادي بين دو 
كش��ور اعالم شد كه 3 هيات طي يك ماه آينده از 
ايران به انگليس اعزام شوند كه به حوزه هاي معدن، 
فناوري اطالعات و سالمت مربوط هستند؛ هيات 
HIL -  ععدني اي��ران براي بازديد از نمايش��گاه
HED و هيات حوزه فناوري اطالعات براي بازديد 
از نمايشگاه IFSEC به انگليس سفر خواهند كرد. 
همچنين هيات حوزه س��المت و خدمات درماني، 
هفته اول جوالي به اين كش��ور س��فر مي كنند و 
قرار است در حاشيه اين سفر كنفرانسي با حضور 
وزراي بهداشت دو كشور برگزار شود. در ادامه اين 
نشس��ت »رابرت مك اير« سفير جديد انگليس در 
تهران كه 3 ماه است كار خود را آغاز كرده با تاييد 

سخنان شافعي، فضا را براي همكاري شركت هاي 
ايراني و انگليس��ي همچنان مناسب ارزيابي كرد و 
گفت: در سفارت انگلستان، يك كارگروه حرفه يي 
و خوب مش��غول به كار اس��ت و هدف آنها ايجاد 
روابط مناسب و گسترده تجاري و اقتصادي بين دو 
كشور است. او گفت: البته نبايد فراموش كنيم كه 
وضعيت فعلي تحت تاثير تصميم هاي اخير امريكا 
قرار دارد و گذر از اين ش��رايط س��خت و پيچيده 
است. او ادامه داد: شايد شرايط با گذشته متفاوت 
باشد و اين بار، ايران با تحريم هاي يك جانبه امريكا 
مواجه اس��ت اما به هر حال اروپا نمي تواند به طور 
كام��ل خروج امريكا از برج��ام را جبران كند. اين 
نكته را هم بايد در نظر داش��ت كه تعهد سياسي 
اروپا و انگليس نسبت به برجام بسيار جدي است. 
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15 نفت و انرژي
واكنش به پيشنهاد آبي نتانياهو 

ايلنا   انوش نوري اسفندياري عضو شوراي راهبردي 
انديش��كده تدبير آب درباره پيشنهاد اخير نخست وزير 
رژيم صهيونيس��تي مبني بر كمك ب��ه ايران براي حل 
مشكل كم آبي اظهار داشت: آنچه نتانياهو مطرح مي كند 
عمدتا وابسته به مسائل فناوري و تكنولوژيك است اما 
در واقعيت آنچه درباره مس��ائل آب اهميت دارد روابط 
انس��اني جامعه، رابطه مردم و دولت و شيوه حكمراني 
آب اس��ت. او در ادامه عنوان كرد: مطمئنا اس��راييل به 
عنوان نظامي كه داراي حكمراني خوب اس��ت، مطرح 
نيس��ت بنابراين موضوع مطرح ش��ده از سوي نتانياهو 
فقط مي تواند مورد توجه كساني باشد كه همچنان بر 
طبل تكنولوژي و فناوري مي كوبند اما درباره كساني كه 
دنبال راه حل هاي اجتماعي، بهبود حكمراني و مديريت 
آب هس��تند، صدق نمي كند و آنها تحت تاثير اين نوع 
تبليغ��ات پروپاگاندايي قرار نمي گيرند. عضو ش��وراي 
راهبردي انديش��كده تدبير آب با بيان اينكه جو حاكم 
كش��ور ما در تسلط مهندسان اس��ت و اين يك نقطه 
ضعف است، گفت: اگر كس��اني اميد دارند با تغييرات 
تكنولوژيك، ش��يرين كردن و انتقال آب مسائل كشور 
حل شود، ممكن است تحت تاثير قرار گيرند اما كساني 
كه معتقدند آب يك مس��اله انساني- اجتماعي است، 
تحت تاثير اين تبليغات قرار نمي گيرند و نمي توانند از 
اين راه حل ها استفاده كنند، چرا كه راه هاي اصولي براي 

جامعه و مديريت خشكسالي نيست.

برنامه مشترك براي بهينه سازي 
مصرف سوخت 

شانا   برنامه جامع فرهنگ سازي و اطالع رساني شركت 
بهينه سازي مصرف سوخت كه با همكاري مشترك اين 
شركت و موسسه مطالعات بين المللي انرژي تدوين شده 
اس��ت، در جلس��ه ش��وراي مديران بهينه سازي مصرف 
س��وخت تشريح، بررسي و مقرر ش��د اين برنامه پس از 
انجام هماهنگي هاي الزم در دستور كار قرار گيرد. جلسه 
شوراي مديران شركت بهينه سازي مصرف سوخت ديروز 
)دوش��نبه، ۲۱ خردادماه( با دستور كار »بررسي برنامه 
جامع فرهنگ سازي و اطالع رساني« برگزار و بر ضرورت 
فرهنگ س��ازي به عنوان ض��رورت اجتناب ناپذير براي 
اصالح الگوي مصرف انرژي در جامعه تاكيد شد.  حامد 
حوري جعفري رييس پژوهش��كده مطالع��ات راهبردي 
فناوري موسس��ه مطالعات بين المللي انرژي و مش��اور 
شركت بهينه سازي مصرف سوخت به تشريح اين برنامه 
پرداخت و درباره »جايگاه فرهنگ سازي و اطالع رساني 
در سياس��ت هاي كلي كاهش ش��دت مص��رف انرژي«، 
»جامعه هدف جهت فرهنگ س��ازي و اطالع رس��اني«، 
»رويكردهاي فرهنگ س��ازي و اطالع رس��اني«، »ابزارها 
و برنامه ه��اي مدنظ��ر« و موارد مرتبط ب��ا اين مباحث 
توضيحات��ي ارائ��ه داد. وي ي��ادآور ش��د: در عين حال 
فرهنگ س��ازي و اطالع رس��اني در حوزه حمل ونقل كار 
آساني هم نيست، زيرا ترغيب مردم در اين حوزه، نيازمند 

حمايت و همراهي همه جانبه دولت است. 

 راه جبران كمبود برق
در پيك مصرف 

پاون  مديرعامل ش��ركت مديريت شبكه برق ايران 
گفت: كمبود ۲هزار مگاواتي برق در زمان پيك مصرف 
س��ال جاري با ۱۰درصد صرفه جويي قابل جبران است. 
داوود فرخ زاد يك شنبه ۲۰خردادماه با حضور در تحريريه 
خبر ۲۱ ش��بكه يك س��يما درباره تامين برق در زمان 
پيك امس��ال اظهار داشت: وزارت نيرو اقدامات مناسبي 
را براي كنترل اين ايام از چند ماه قبل شروع كرده است 
و هم اكن��ون آمادگي الزم در صنعت ب��رق براي تامين 
برق مش��تركان وجود دارد.  وي افزود: برق كشور از دو 
بخش حرارتي و آبي تامين مي شود كه در حوزه حرارتي 
تعميرات نيروگاهي به  خوبي انجام شده و ظرفيت كامل 
توليد نيروگاه هاي حرارتي در حال حاضر مهيا و در مدار 
اس��ت. مديرعامل شركت مديريت ش��بكه برق ايران با 
اشاره به اينكه تمام ادارات دولتي موظف شده اند كه پايان 
زمان اداري سيستم سرمايش��ي خود را خاموش كنند، 
تصريح كرد: در راستاي صرفه جويي مشوق هايي نيز براي 
صنايع ابالغ شده و روشنايي معابر هم كنترل شده است.  
وي گفت: انتظار داريم مردم همانند گذشته با قرار دادن 
درجه وسايل سرمايشي بين ۲۳ تا ۲۶ درجه و خاموش 

كردن المپ هاي اضافي همراهي كنند.

نقلقول

كوتاهازدنيايانرژي

وال استريت  ژورنال از پيچيدگي هاي اجراي تحريم هاي امريكا عليه ايران گزارش داد

دشواري هاي تحريم نفتي ايران
ترجمه: عليرضا كياني 

موفقي��ت سياس��ت دولت ترام��پ در برابر ايران 
وابسته به همراهي كشورهايي است كه عميقا نسبت 
به كارزار امريكا عليه جمهوري اسالمي بدبين بوده و 
در تالش براي مقاومت در برابر خواس��ت واشنگتن 
هستند؛ مقاومتي كه به عقيده تحليلگران و مقامات 
اين كش��ورها مي تواند يكي از عناصر اصلي سياست 
امريكا عليه ايران، يعني »تحريم  صادرات نفت ايران« 

را به چالش بكشد. 
به گزارش وال استريت ژورنال، دور تازه يي از فشار 
اقتص��ادي امريكا عليه ايران پس  از آن آغاز ش��د كه 
دونالد ترامپ كش��ورش را از توافق هسته يي با ايران 
خ��ارج كرد. طبق اين توافق اي��ران موافقت كرده بود 
تا در عوض ازس��رگيري مناس��بات مالي و تجاري با 
جهان، فعاليت هاي هس��ته يي خ��ود را محدود كند. 
ساير امضاكنندگان توافق يعني اتحاديه اروپا و چين 
كه تج��ارت با ايران را ازس��ر گرفت��ه بودند، مخالف 
عقب نشيني امريكا از توافق بوده و سعي دارند توافق 

را زنده نگه  دارند. 
آخرين بار، در دولت باراك اوباما، امريكا فش��ارها 
ب��ر فروش نفت ايران را افزاي��ش داد. تحريم صادرات 
نفت ايران ابزاري موثر براي مختل كردن اقتصاد اين 
كش��ور و كش��اندن مقامات ايراني به پاي ميز مذاكره 
ب��ود. پس  از آنك��ه وفادارترين مش��تريان نفت ايران 
خري��د نفت از اين كش��ور را به ش��دت كاهش دادند، 
ايران نهايتا در س��ال ۲۰۱5 مذاك��رات جدي خود با 
قدرت هاي جهاني را آغاز كرد. در اين ميان مشتريان 
اروپاي��ي نفت ايران داوطلبانه خري��د خود را متوقف 
كردند. ژاپ��ن و كره جنوبي كه مناس��بات نزديكي با 
اياالت متحده دارند نيز تحت فش��ار اين كشور واردات 
نفت از اي��ران را كاهش دادن��د. دومين خريدار نفت 
ايران يعني هند، قانوني بودن تحريم هاي امريكا را به 
چالش كش��يد اما در انتها ب��راي آرام كردن ابرقدرت 
ب��ه كاهش خريد نفت ايران ت��ن داد. حتي چين كه 
بزرگ تري��ن خريدار نفت ايران بوده و هس��ت هم در 
آن زمان باوجود انتقاد از تحريم هاي يك جانبه امريكا 
و تهديد به عدول از آنها، خريد خود از ايران را محدود 
كرد.  اما آن روزها گذشته است، تكرار آن سناريو براي 
امريكا بعد از بيرون آمدن از برنامه جامع اقدام مشترك 
چالش بر انگيز شده است. ريچارد نفي از مقامات سابق 
وزارت خارج��ه امريكا كه مجري تحريم هاي ايران در 
دولت اوباما بود و امروز از كارشناس��ان مركز سياست 
انرژي جهاني وابس��ته به دانشگاه كلمبيا است در اين 
باره به وال استريت  ژورنال مي گويد: »شايد فشار امريكا 
باعث كاهش صادرات نفت ايران ش��ود اما اين مقدار 
زي��اد نخواهد بود.« او اش��اره مي كند: »آنگاه ما س��ر 
اين قضيه بر س��ر متحدان مان در اروپا فرياد مي زنيم 
و ش��ايد هم آنها را تحريم كنيم. بر سر هندي ها هم 
فرياد مي زنيم و شايد آنها را هم تحريم كنيم. درحالي 

كه احتماال اثر منفي اين فشارها مشكلي براي ايران به 
همراه نداشته باشد.« 

مقام��ات دولت ترامپ عنوان كرده اند كه در اين 
ماجرا همانند دولت اوباما عمل كرده و از خريداران 
نفت اي��ران مي خواهند كه خريد نفت از ايران را يا 
داوطلبان��ه قطع كنند ي��ا حداقل ميزان خريد خود 
را به ش��دت كاهش دهند. در كنار اين درخواست، 
تهدي��دي نيز وجود دارد؛ اياالت متحده دسترس��ي 
تمامي شركت هايي كه به تجارت خود با ايران ادامه 
دهند ب��ه بازارهاي امريكا و نهاده��اي مالي امريكا 

قطع خواهد كرد. 
دولت ترام��پ نيز همچون دول��ت اوباما ۶ ماه به 
ش��ركت هاي خارجي مهلت داده اس��ت تا داوطلبانه 
درم��ورد قطع يا كاهش خريد نف��ت از ايران تصميم 
بگيرند. استيون منوچين وزير خزانه داري امريكا گفته 
است: »ما همچنان ضمانت هاي اجرايي تبعيت از اين 

قانون را تقويت مي كنيم.« 
ام��ا برخالف دوره قبل اين بار خريداران نفت ايران 
به طور متحد با اهداف امريكا مخالفت كرده اند و ظاهرا 
قصد دارند از قبول خواس��ت امري��كا طفره بروند، در 
مقاب��ل آن مقاومت كنند و حت��ي با آن مبارزه كنند. 
حتي متحدان امريكا در اتحادي��ه اروپا كه خريداران 
مهم نفت ايران هس��تند هم اميدوارند كه ايران را در 
توافق هس��ته يي نگه دارند. ايران مي گويد كه تنها در 
صورتي در توافق باقي خواهد ماند كه بتواند كماكان 

نفت خام توليدي خود را بفروشد. 
در سال ۲۰۱۲ تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 

داوطلبانه خريد نفت از جمهوري اس��المي را تحريم 
كردند. ساير كشورها از قبيل ژاپن: كره جنوبي و هند 
هم تحت فش��ار امريكا به اميد محدود ش��دن برنامه 
هس��ته يي ايران، خريد نفت از اي��ران را قطع كردند. 
حتي چين كه تحريم هاي اي��ران را تقبيح كرده بود 
و قسم خورده بود كه با آن مقابله مي كند خريد نفت 
از ايران را كم كرد چون مي خواس��ت ك��ه ايران وارد 
توافق هسته يي شود.  اما به گفته تحليلگران و مقامات 
رسمي، افق امروز جهان متفاوت است. با  اينكه تهديد 
امريكا ب��راي محروم كردن همه ش��ركت هايي كه با 
ايران كار مي كنند از ورود به بازارهاي امريكا همچنان 
پابرجاست؛ دولت ترامپ تاكنون پاسخ دلگرم كننده يي 

از سوي خريداران نفت ايران را دريافت نكرده است. 
دولت هاي اروپايي كه ترامپ را به ماندن در توافق 
ترغيب كردند، اعالم كرده اند كه برنامه يي براي قطع 
خريد نفت از ايران را در دستور كار ندارند و حتي در 
محافل خصوصي ابراز اميدواري كرده اند كه بتوانند از 
اجراي تحريم هاي امريكا س��رباز زده و به خريد نفت 
ايران ادامه دهند. با  وجود اين، شركت هاي خريدار نفت 
 ايران به بازارهاي امريكا وابسته هستند و انتظار مي رود 
تحت  فش��ار امريكا مجبور ش��وند ميزان خريد نفت 
از اي��ران را، هر چند نه به  اندازه دور پيش تحريم ها، 

كاهش دهند. 
شركت مرس��ك دانمارك كه بزرگ ترين شركت 
كش��تيراني حمل نفت در جهان اس��ت ماه گذشته 
اعالم كرد كه حمل محموله هاي نفتي ايران را متوقف 
خواهد كرد و تعداد سفارش هاي موجود را هم كاهش 

خواهد داد. غول نفتي فرانسه توتال نيز سرمايه گذاري 
در يكي از ميدان هاي گاز طبيعي ايران را متوقف كرد. 
ش��ركت هاي ژاپني و كره يي هم كه هر دو كش��ور از 
متحدان نزديك امريكا هستند ظاهرا با بغض سرانجام 
تس��ليم فشار دولت ترامپ خواهند شد و از او تبعيت 
خواهند كرد. به گفته تحليلگران، احتماال شركت هاي 
مستقر در ديگر كشورهاي متحد امريكا مانند ژاپن و 
كره نيز سرانجام تسليم فش��ار دولت ترامپ خواهند 
ش��د.  اما اين بي ميلي متحدان امريكا ممكن اس��ت 
تالش هاي ترامپ را با مش��كالتي مواجه كند. به باور 
برخي ناظران، ممكن است چين يا هند يا هر دو نفت 
بيش��تري از ايران بخرند؛ به خصوص اگر فروش نفت 

اين كشور با تخفيف همراه باشد. 
چين در ماه آوريل روزانه ۶7۱ هزار بش��كه و هند 
روزانه ۶۰4 هزار بش��كه نفت خ��ام از ايران خريداري 
كردن��د. به گزارش ش��ركت  مش��اوره ان��رژي كپلر، 
۶۰درصد صادرات نف��ت ايران به مقصد چين و هند 
بارگيري مي ش��ود و اين ميزان بيشتر از دو برابر كل 

واردات نفت كره جنوبي و ژاپن از ايران است. 
در دور قبل��ي تحريم ها، هند تحري��م نفتي ايران 
را به رس��ميت نش��ناخت اما س��رانجام ب��راي آنكه 
هدف تحريم هاي دول��ت امريكا قرار نگيرد، به ميزان 
۲۰درصد واردات نفت از ايران را كاهش داد. هند اخيرا 
هم تصريح كرد كه تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه 

ايران را به رسميت نمي شناسد. 
با  وجود اين، توافق هند با امريكا با چراغ خاموش 
اين بار ممكن اس��ت براي هند مشكل ساز شود. هند 

به ش��دت به واردات نفت خام وابس��ته است و همين 
حاال هم باال رفتن قيمت نفت ضربه يي مس��تقيم به 
مصرف كنندگان هندي وارد كرده اس��ت. اين مساله 
يك��ي از دغدغه ه��اي اصلي ح��زب حاك��م و نارندرا 
مودي نخست وزير هند است كه در سال آتي بايد در 

انتخابات شركت كند. 
به گ��زارش وال اس��تريت  ژورن��ال، مقامات دولت 
هند به واش��نگتن اعالم كرده اند ك��ه هند براي آنكه 
بتوان��د به امريكا كمك كن��د نيازمند حفظ رابطه يي 
حس��نه با ايران اس��ت. هند در حال هم��كاري براي 
توس��عه بندر مهم چابهار در ايران و تبديل آن به يك 
كريدور تجاري است. ايجاد اين كريدور  مي تواند تعادل 
ژئوپليتيك منطقه را بهبود داده نقش يك وزنه تعادل 
در برابر نفوذ چين بر پاكس��تان و افغانستان ايفا كند؛ 
امري كه در راس��تاي اهداف امريكا در منطقه است. 
يك مقام بلندپايه در دفتر نخست وزيري هند در اين 
باره به وال اس��تريت  ژورنال گف��ت: »هند به دنبال آن 
اس��ت كه امريكا به طور كام��ل او را از منع تجارت با 
ايران، مستثنا كند يا حداقل، مشمول كمترين سطح 

كاهش تجارت شود.« 
هن��د متحد رس��مي امريكا نيس��ت، ام��ا مودي 
رابطه يي ق��وي با ترامپ برقرار كرده اس��ت و دولت 
ترامپ هم هند را به ايفاي نقش در افغانستان ترغيب 
كرده اس��ت. تانوي مادان تحليلگر مس��ائل هند در 
موسسه بروكينگز در واشنگتن در اين باره به ژورنال 
گفت: »هندي ها به مقامات امريكا خواهند گفت كه 
اگر هند در ايران به خصوص در چابهار حضور نداشته 
باشد، عرصه براي ورود چين خالي مي شود. آيا شما 

واقعا چنين چيزي را مي خواهيد؟« 

 نبرد سخت با اژدهاي زرد 
اما رويارويي امريكا با بزرگ ترين مش��تري نفت 
ايران پيچيده تر اس��ت. چين به تهران وعده داده تا 
براي جلوگيري از توقف سرمايه گذاري ها و تجارت، 
همكاري هاي خود را ادامه دهد. چين حتي استفاده 
از ارز خ��ود، ي��وان، را براي تجارت نف��ت به ايران 
پيشنهاد كرده است. اين در حالي است كه سابق بر 

اين مبادالت تماما با دالر انجام مي شد. 
بعضي تحليلگران معتقدند كه چين با حمايت 
ضمني اروپا، مي توان��د واردات نفت خود از ايران 
را افزايش دهد. از اين طريق س��اير امضاكنندگان 
تواف��ق هس��ته يي -حتي در ص��ورت عدم حضور 
امري��كا در تواف��ق و كاهش خريد نف��ت ايران از 
س��وي ديگر كشورها-مي توانند به ماندن ايران در 
برجام اميدوار باش��ند. نيكوال كاساريني از اعضاي 
انديش��كده موسسه امور بين الملل در رم اخيرا در 
يك كنفرانس امنيتي در شانگهاي به وال استريت 
 ژورنال چنين گفت: »منافع مش��ترك همه ما در 

اين است كه توافق با ايران را زنده نگه داريم.« 

گروه انرژي  
حوض��ه آبري��ز زاينده رود س��ال آبي بس��يار 
سختي را س��پري مي كند. از فروردين ماه امسال 
هش��دارهاي كارشناس��ان و مس��ووالن درب��اره 
مش��كالت آبي تابستانه اين اس��تان آغاز شد. در 
تازه ترين اظهارنظرها در اين خصوص مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان روز دوشنبه 
اقدامات اين ش��ركت براي گذر از بحران آب اين 

استان را برشمرد. 
هاش��م اميني به پايگاه اطالع رس��اني وزارت 
ني��رو گفته اس��ت كه ب��راي تامين آب ش��رب 
اصفه��ان بدون نياز به جيره بن��دي، تغييراتي در 
توزيع آب صورت گرفته اس��ت و از نظر فرهنگي 
نيز مردم به اس��تفاده از لوازم كاهنده مصرف آب 

تشويق مي شوند. 
امين��ي با بي��ان ايج��اد تغييراتي در ش��رايط 
توزي��ع آب در حوضه زاينده رود در بخش ش��رب، 
كش��اورزي و صنعت، اظهار ك��رد: اين تغييرات بر 
اساس مصوبات شوراي حوضه زاينده رود و كارگروه 
سازگاري با كم آبي صورت گرفته است.  مديرعامل 
ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان عدم كشت 
محصول در شرق اصفهان را از جمله اين تغييرات 
دانس��ت و افزود: در بخش صنعت نيز مقرر ش��ده 
تا صنايع اس��تان كاهش 4۰درص��دي مصرف آب 
را داش��ته باش��ند و در بخش ش��رب هم بر اساس 
مصوبات كارگروه س��ازگاري با كم آبي مقرر شده تا 

كاهش ۲۰ درصدي در اين بخش اعمال شود. وي 
خاطرنش��ان كرد: كاهش ۲۰ درصدي تحويل آب 
شرب شرايط بسيار سختي را براي سامانه 5۶شهر و 
۳۰۰ روستايي كه حدود 4ميليون جمعيت را تحت 
پوش��ش قرار داده اس��ت، ايجاد كرده و باعث شده 
تا سناريوهاي جديدي را براي بخش شرب استان 

داشته باشيم. 
امين��ي تاكيد ك��رد: بدين منظور ب��راي اينكه 
بتوانيم تابستان و بخشي از فصل پاييز را به شكل 
مناسبي طي كنيم بايد اقدامات مفيدي را در حوزه 
5۶ شهر و ۳۰۰ روستاي متاثر از كاهش منابع آبي 
رودخان��ه زاينده رود انجام بدهيم. به همين منظور 
در گام نخست اجراي حفر و تجهيز 7۰ حلقه چاه 
در دس��تور كار فعاليت هاي مجموع��ه قرار گرفته 
اس��ت كه از ارديبهشت ماه با وجود اينكه هيچ گونه 
اعتباري هنوز به شركت تخصيص پيدا نكرده است 
ولي با وجود اين قرارداد تمام 7۰ حلقه چاه بس��ته 
شده و جانمايي آنها نيز انجام شده كه نيمه نخست 
خردادم��اه حفاري بي��ش از ۲۰ حلقه چاه نيز آغاز 

شده است. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
استفاده از ظرفيت چاه هاي شهرداري را يكي ديگر 
از برنامه هاي اين مجموعه دانس��ت و افزود: پايشي 
از تمام چاه هاي ش��هرداري انجام شده و اتصاالت 
مربوط به 47 چاه كه كيفي بوده و امكان فني الزم 

را داشته اند، انجام شده است. 

هاش��م امين��ي سياس��ت ديگر ش��ركت آب و 
فاضالب براي تامين آب ش��رب اصفهان را استفاده 
از ظرفيت چاه هاي كشاورزي و اجاره يي عنوان كرد 
و ميزان استفاده از چاه هاي كشاورزي و اجاره يي را 

بيش از ۲۰۰ ليتر در ثانيه دانست. 
وي بيان ك��رد: يكي ديگ��ر از تمهيدات آبفاي 
اصفه��ان تهيه و توزيع ش��يرآالت كاهنده مصرف 
بوده كه مي تواند تا 4۰درصد در كاهش مصرف آب 

اثرگذار باشد. 
اميني تاكيد كرد: بر اين اس��اس مشتركاني كه 
تمايل داش��ته باشند و بر اس��اس قانون متقاضي 
دريافت تجهيزات كاهنده مصرف باشند، مي توانند 
با س��امانه ۱5۲۲ آبفا تماس گرفت��ه تا اكيپ هاي 
مربوط��ه لوازم را در اختيار آنها ق��رار داده و ما هم 
به صورت اقس��اط هزينه هاي تجهي��زات را از روي 

قبوض آنها كسر مي كنيم. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
ب��ا تاكيد بر اينكه در حوزه هاي فرهنگي تمهيدات 
مناس��بي در س��طح اس��تان اصفهان انجام ش��ده 
اس��ت، بيان كرد: در خصوص مشتركان پرمصرف 
هم قبوض متفاوتي ارائه مي ش��ود و به آنها متذكر 
مي ش��ويم كه مصارف ماه هاي پي��ش از آنها خارج 

عرف بوده و بايد نسبت به اصالح آن اقدام كنند. 
ب��ه گفته اميني يكي ديگر از اقدامات ش��ركت 
آب و فاضالب اس��تان اصفهان، تالش براي تعديل 
فشار شبكه در راستاي مديريت مصرف آب است. 
وي در همي��ن رابط��ه اضافه ك��رد: چندي پيش 
سامانه تله متري شبكه توزيع شهر اصفهان افتتاح 
ش��ده اس��ت كه يكي از اتفاقات خوب در استان و 
به خصوص در سامانه اصفهان بزرگ وجود سامانه 

تله متري و مديريت فشار بوده است. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
يادآور ش��د: در برخي روزها و س��اعات ش��بانه روز 
چند هفته اخير ح��دود 4۰درصد كاهش تحويل 
آب را داش��ته ايم ولي توانسته ايم بدون اينكه تنش 
اجتماعي ب��ه وجود بيايد، ش��بكه را اداره كنيم و 
بتوانيم با وارد كردن منابع جديد، مديريت فشار و 
توزيع آب و همچنين با همكاري مشتركان و مردم 
شرايط فعلي را به شكل مناسب تري سپري كنيم. 

اميني در پايان خاطرنشان كرد: اگر اين شرايط 
ادامه دار باشد، قدري وضعيت ما دشوار خواهد شد 
ولي با وجود اين بناي ما بر اين است كه به سمت 
نوبت بندي و جيره بندي آب نرويم و از طريق كمك 
مردم و مشتركان، توزيع بهينه آب، تعديل فشار و 
نصب شيرآالت كاهنده مصرف بتوانيم تابستان را با 

شرايط مناسب تري سپري كنيم. 
به گفته مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
اصفه��ان، حوضه آبريز زاينده رود امس��ال متاثر از 
كاهش بارش ها و خشكس��الي در فالت مركزي با 
افت محسوس منابع آبي مواجه شده است. به طوري 

كه حجم ذخيره مخزن س��د زاينده رود نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت كاهش بسيار 
چشمگيري داشته و ميزان آورد رودخانه نيز حدود 

۳۰ درصد سال گذشته بوده است. 
دو ماه پيش نيز اس��تاندار اصفهان به باش��گاه 
خبرنگاران گفته بود: »در سال گذشته ورودي آب 
به سد زاينده رود ۱.۲ميليارد مترمكعب بوده است 
و امسال اين عدد به 4۰۰ميليون مترمكعب كاهش 
يافته كه بس��يار شكننده و نگران كننده است، اين 
ميزان آب كشاورزي و باغات را با تنش شديد آبي 
مواجه خواهد كرد و حتي براي تامين آب شرب هم 

با مشكل مواجه هستيم. « 
در اسفند س��ال 9۶ چالش آبي اصفهان شكل 
ديگري نيز به خود گرفت و كش��اورزان شهرستان 
ورزن��ه در ش��رق اصفه��ان دس��ت ب��ه اعتراضات 
گسترده يي زدند كه چندين روز به طول انجاميد. 
اعتراض آنان به كاهش حق آبه كشاورزي شان بود، 
درحال��ي كه حق آبه برخ��ي  صنايع اصفهان و يزد 

حفظ شده بود. 
به گزارش ايس��نا، كش��اورزان ش��رق اصفهان 
اعتراضاتي را نس��بت به وضعي��ت توزيع آب بين 
صناي��ع و بخش كش��اورزي در اس��تان اصفهان، 

انتقال بخشي از آب زاينده رود به يزد براي مصارف 
صنعتي و كشاورزي، كاهش 9۰درصدي حجم آب 
پشت س��د زاينده رود و نحوه پرداخت خسارت به 
كشاورزان از سوي دولت كه شامل كشاورزان شرق 

اصفهان نمي شد، مطرح مي كردند. 
اس��تاندار اصفهان در زم��ان اعتراضات در رابطه 
با مش��كالت آبي كشاورزان ش��رق اصفهان عنوان 
كرد: در صورت اختصاص نيافتن آب به كش��اورزان 
بايد دس��ت كم هزينه معيش��ت آنان پرداخت شود 
 و براساس پيش��نهاد ارائه  شده مديريت استان بايد

در ازاي آبي كه به بخش صنعت داده مي شود مبالغي 
به بخش كشاورزي اختصاص يابد كه اين طرح مورد 

حمايت رييس جمهور هم قرار گرفته است. 
 حاال اظهارات مديرعامل آبفاي استان اصفهان 
بيانگر اين اس��ت كه در واقع آب ش��رب مردم اين 
منطقه بدون اينكه آب در اختيار كشاورزان كاهش 
يابد، قابل تامين نيست. اين موضوع وضعيت توزيع 
آب در اصفه��ان را كه صنايع زي��ادي نيز در طول 
سال ها در آن مستقر ش��ده اند، دشوار كرده است. 
در واق��ع دولت از يك س��و با اعتراض كش��اورزان 
روبه روست و از س��وي ديگر اولويت خود را تامين 

آب شرب منطقه مي داند. 

مديرعامل آبفاي اصفهان تشريح كرد

 استفاده از همه امكانات
براي حل بحران آب شرب اصفهان 
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الّصالِحين.

خداي�اروزیكنمرادرآنفضيلتش�بقدرراوبگرداندرآن
كارهایمراازسختیبهآسانیوبپذيرعذرهايموبريزازمنگناهو

بارگرانرا،ایمهربانبهبندگانشايستهخويش.

دعايروزبيستوهفتمماهمباركرمضان

بازارهنر

»آقايگوزن«برندهجايزهويژهجشنواره»زاگرب«

زندگيامامخميني)ره(بهروايت114عكس

ب��ه  گ��وزن«  »آق��اي  انیمیش��ن 
موس��وي جايزه  كارگردان��ي مجتبي 
ويژه بخ��ش رقابتي كوتاه جش��نواره 
انیمیش��ن زاگرب كرواسي را دريافت 
كرد.  انیمیش��ن كوتاه »آقاي گوزن« 
كه پخش جهان��ي آن را حوزه هنري 
برعهده دارد در بیس��ت و هش��تمین 
دوره از جش��نواره انیمیشن زاگرب در 
كش��ور كرواس��ي به نمايش درآمد و 

موفق به كس��ب جايزه ويژه بخ��ش رقابتي كوتاه 
اين رويداد س��ینمايي شد.  انیمیشن كوتاه »آقاي 
گ��وزن« ب��ه تهیه كنندگي الهه فرنی��ا و محصول 
مش��ترك مركز تلويزيون و انیمیشن حوزه هنري 

و خانه انیمیش��ن و مج��ري طرح آن 
استوديو گوزن قرمز است. 

انیمیش��ن »زاگرب« از  جش��نواره 
۱۴ الي ۱۹خرداد ماه در ش��هر زاگرب 
كشور كرواسي برگزار شد. اين جشنواره 
قدمتي ۴۶ساله دارد و دومین جشنواره 
قديم��ي دنیا ويژه انیمیش��ن اس��ت و 
همتراز با جش��نواره هاي انسي فرانسه 
و هیروشیماي ژاپن محسوب مي شود. 

»آق��اي گ��وزن« در بخ��ش رقابتي آث��ار كوتاه 
جشنواره معتبر »انسي« نیز پذيرفته شده كه پنجاه 
و هش��تمین دوره آن امسال از ۱۱تا ۱۶ژوئن)۲۱تا 

۲۶خرداد( برگزار مي شود. 

ك��ه  او  »از  عك��س  نمايش��گاه 
از  تصوي��ري  رواي��ت  مي گوي��م...« 
نوجواني تا ارتح��ال امام خمیني)ره( 
هم��راه ب��ا عكس ه��اي ديده نش��ده 
و كمت��ر دي��ده ش��ده از ايش��ان در 
حوزه هنري بر پا مي ش��ود. احس��ان 
باق��ري، مدي��ر خانه عكاس��ان ايران 
درب��اره نمايش��گاه عك��س »از او كه 
مي گويم...« به مهر گفت: امس��ال به 

مناسبت ۴۰س��الگي انقاب اس��امي يك سري 
نمايشگاه عكس برگزار خواهیم كرد كه نخستین 
نمايشگاه از اين سلس��له، نمايشگاه عكس »از او 

كه مي گويم... « است. 
او افزود: اين نمايش��گاه متشكل از ۱۱۴فريم 
عكس از نوجواني تا رحلت امام خمیني)ره( است 
كه توس��ط عكاس��ان مختلفي ثبت ش��ده است. 
اين عكس ه��ا از گنجین��ه خانه عكاس��ان ايران 
و موسس��ه تنظیم و نش��ر آثار ام��ام خمیني)ره( 
جمع آوري ش��ده اند. باقري در مورد عكاساني كه 
تصاوي��ر امام خمیني)ره( را ثب��ت كرده اند، گفت: 
عكس هايي كه در نمايشگاه »از او كه مي گويم...« 
جمع آوري شده است توس��ط اسعد نقشبندي و 
محم��ود كاري از آرش��یو عك��س صداوس��یما، 
حس��ین پرتوي و يداهلل وزيري از آرشیو روزنامه 
كیه��ان، س��یف اهلل صمديان، ابراهیم ش��اطري و 
عل��ي فريدوني از آرش��یو خبرگ��زاري جمهوري 
اس��امي)ايرنا( و احمد ناطقي، علي شاه حاتمي، 

سعید صادقي و مروج زاده از گنجینه 
خانه عكاس��ان اي��ران ثبت ش��ده و 
تعدادي عكس نیز از عكاس��ان آژانس 
س��یپا از گنجینه خانه عكاسان ايران 
در اين نمايشگاه به نمايش درمي آيد. 
او درب��اره ويژگي هاي عكس هايي 
ك��ه از امام خمین��ي)ره( ب��ه نمايش 
درمي آيد، بی��ان كرد: در بازه طوالني 
ك��ه اين نمايش��گاه در ب��ر مي گیرد، 
تاش ش��ده اس��ت عكس هاي كمتر ديده شده و 
تصاوي��ري كه به جنبه ه��اي مختلف زندگي امام 

راحل مي پردازد به نمايش درآيد. 
مدير خانه عكاس��ان اي��ران در پاي��ان گفت: 
اي��ن عكس ه��ا روايتگ��ر بخش هاي��ي از زندگي 
امام خمین��ي)ره( از س��خنراني هايي كه ايش��ان 
س��ال هاي ابتدايي شكل گیري انقاب اسامي در 
قم داش��تند تا انقاب اس��امي و اتفاقات بعد از 
انقاب تا زمان رحلت ايش��ان است يعني مروري 
گذرا از ش��رايط تاريخي ايران را در اين نمايشگاه 
عكس شاهد هس��تیم. نمايشگاه عكس »از او كه 
مي گويم...« روايت تصويري از نوجواني تا ارتحال 
امام خمین��ي)ره( روز دوش��نبه ۲۱خ��رداد ماه 
س��اعت ۱۶ در گالري ش��ماره يك خانه عكاسان 
اي��ران گش��ايش مي يابد و ت��ا ۲۰تیر م��اه ادامه 
خواهد داش��ت و عاقه مندان مي توانند همه روزه 
جز پنج شنبه ها و جمعه ها از ساعت ۹تا ۱۸ از اين 

نمايشگاه بازديد كنند. 

شهرزادروايتگرصادق
داريوشصارمي

آخرين س��كانس هاي س��ريال جذاب 
و پرمخاطب ش��هرزاد در مقابل ديدگان 
ه��زاران بیننده ب��ه پايان رس��ید. قصه 
دل دادگ��ي و ش��وريدگي پرس��وناژهاي 
سريال شهرزاد، سه سال همراهمان بود، 
سه سال با اين عش��ق ها زندگي كرديم، 
گريس��تیم، متنفر شديم و گاها خنده بر 
لبانمان نشست. حسن فتحي كارگردان 

پرتوان ش��هرزاد بار ديگر ثابت كرد كه غمنامه عشق 
را به خوبي مي شناسد. شهرزاد بار ديگر ما را به دنیاي 
مردانگ��ي كامخملي هاي دهه 3۰ برد. ش��هرزاد هر 
دوشنبه فرمان دلتنگي را صادر مي كرد تا سرگردان در 
كوچه پس كوچه هاي تهران دهه 3۰ به دنبال سادگي 
و صداقت پرسه بزنیم. شهرزاد كودتاي ۲۸ مرداد را به 
يادم��ان آورد، به يادمان آورد كه دكتر مصدق با تمام 
نقدهايي كه بر عملكرد آن وجود دارد، مس��یر موفقي 
براي توسعه يافتگي كشور بود. شهرزاد درد روشنفكري 
صادق هداي��ت را در دلمان زنده كرد. ش��هرزاد به ما 
يادآوري كرد تنها با خواندن و آگاهي مي توان در مقابل 
پدرخوانده هاي فساد ايستادگي كرد، شهرزاد به يادمان 
آورد، شعر و قلم جايگزين شايسته يي براي شش لوله 

و خشونت اس��ت. اگر نقش آفريني استاد 
علي نصیريان را در قاب ديگري بررس��ي 
كنیم، بازي ه��اي زيبا و بي نقص تك تك 
بازيگران يكي از نقاط قوت سريال است. 
بازي پرتوان ش��هاب حسیني آن قدر به 
دل مي نشس��ت كه يك دوقطبي دوست 
داشتن و تنفر را از شخصیت قباد در ذهن 

تماشاگران به نمايش مي گذاشت. 
عاش��قانه شهرزاد به س��رانجام رسید. 
تهیه كنندگان سريال »شهرزاد« در وداع با مردم و در 
توصیف اين مجموعه از اين تعابیر استفاده كرده و در 
تم��ام فصل اول نیز با اين عبارت رو ب��ه رو بوديم: »در 
تندباد حوادث، عشق نخستین قرباني است.«  شهرزاد 
ام��ا تنها روايت قصه دل دادگي نبود، ش��هرزاد ش��رح 
زيبايي از عش��ق بیمارگون��ه را نیز به خوبي به تصوير 
كش��ید.  اگر از قصه گويي ش��هرزاد براي تاثیرگذاري 
بر ضمی��ر ناخودآگاه »قب��اد« براي به دس��ت آوردن 
آزادي اش بگذري��م، اين س��وال در ذهن بیننده نقش 
مي بندد كه آيا عش��ق يك بیماري است؟ بیماري  كه 
به جنون و آدم كشي مي انجامد. شايد بهترين پاسخ در 
اين راستا آن باشد كه مرزي باريك تر از مو در دو اقلیم 

عشق و بیماري وجود دارد.

امضايترامپ
ازكاناداتاسنگاپور

فايننشالتايمز:
در  روزنام��ه،  اي��ن 
صفح��ه اول خ��ود، ب��ا 
انتشار عكس��ي از ورود 
ترام��پ ب��ه س��نگاپور، 
حاشیه هاي  از  گزارشي 
نشس��ت گ��روه هف��ت 
طب��ق  ك��رد.  منتش��ر 
فايننشال تايمز،  گزارش 
امريكا  ريیس جمهوري 

ش��نبه ش��ب درحالي نشس��ت رهبران هفت 
كش��ور صنعتي جه��ان در كان��ادا را به مقصد 
س��نگاپور ترك كرد كه بر سر روابط بازرگاني 
بین الملل��ي با برخ��ي اعضاي گ��روه هفت كه 
به ش��مار  واش��نگتن  متح��دان  نزديك تري��ن 
مي رون��د، دچار اختاف نظر بود. آن طور كه در 
اين گزارش گفته ش��ده، مشاور عالي اقتصادي 
نخس��ت وزير  ترودو،  امريكا،  ريیس جمه��وري 
كانادا را عامل شكس��ت نشس��ت گ��روه هفت 
معرفي كرد. نخس��ت وزير كان��ادا بعد از خروج 
ترامپ از اين كش��ور، در نشستي خبري گفته 
ب��ود كه به ترامپ هش��دار داده اس��ت از يك 
ج��والي )۱۰ تی��ر( در اقدام��ي تافي جويانه، 
تعرفه هايي س��نگین روي كااله��اي امريكايي 
وض��ع خواهد كرد. اين اق��دام ترودو، ترامپ را 
بر آن داش��ت كه در هواپیمايي كه با آن عازم 
س��فر به سنگاپور بود دس��ت به تويیت شود و 
امضاي خود را از بیانیه پاياني نشس��ت جي-7 
پس بگی��رد. ترام��پ در صفح��ه تويیتر خود 
نوش��ت: نخس��ت وزير كانادا در ديدارها، بسیار 
آرام و مطیع بود ك��ه تا آنجا را ترك كردم، به 
كنفران��س خبري برود و بگويد كه »تعرفه هاي 
امريكا توهین آمیز است« و او »زير بار نخواهد 
رفت.« بسیار ضعیف و فريبكارانه. تعرفه هاي ما 
نتیجه تعرفه هاي ۲7۰درصدي او بر محصوالت 

لبني است!

والاستريتژورنال:
اول  دي��روز صفح��ه 
تمام نش��ريات، به ديدار 
و  ترامپ  دونالد  تاريخي 
رهبر كره ش��مالي اشاره 
وال اس��تريت  داش��ت. 
صفحه  در  نی��ز،  ژورنال 
بررس��ي  به  خ��ود،  اول 
اي��ن دي��دار پرداخ��ت؛ 
مدت ها  از  ك��ه  ديداري 

پیش، چالش هاي زيادي به دنبال داش��ته است. 
طبق گزارش اي��ن روزنامه، دونالد ترامپ و كیم 
جونگ اون براي يك ديدار تاريخي وارد سنگاپور 
ش��دند. آن طور كه گفته شده، س��اعاتي پس از 
ورود كیم جونگ اون رهبر كره شمالي به سنگاپور 
در روز يك شنبه، دونالد ترامپ ريیس جمهوري 
امريكا نیز وارد اين كش��ور شد. وظیفه استقبال 
از هر دو میهمان عالي رتبه در اين روز به ويويان 
باالكريش��نا وزير خارجه س��نگاپور واگذار شده 
بود. طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، قرار است 
رهب��ران دو كش��ور امريكا و كره ش��مالي امروز، 
۱۲ ژوئ��ن در هت��ل مجللي در جزيره س��نتوزا 
)Sentosa( ب��ا يكديگر ديدار كنند.  پیش بیني 
مي ش��ود كه اين نشس��ت تاريخي فرصت الزم 
را براي پاي��ان دادن به نگراني ه��اي بین المللي 
درباره تهديدات هسته يي كره شمالي فراهم كند. 
آن طور كه گفته شده، ترامپ با سفر به سنگاپور 
و دي��دار با كیم جون��گ اون قصد دارد، مقدمات 
خلع س��اح هس��ته يي يكي از سرس��خت ترين 
دش��منان امريكا را فراه��م آورد. اين ديدار پس 
از كش و قوس هاي فراوان و يك بار لغو از سوي 

دونالد ترامپ، سرانجام برگزار مي شود. 

كيوسك

تاريخنگاري

استعفايمستوفيالممالكازنخستوزيري
 بیس��ت و دوم خ��رداد ۱3۰۲ اس��تعفاي میرزا 
حس��ن خان مس��توفي الممالك از نخس��ت وزيري 
موجب ش��د تا كابین��ه او ك��ه در ۱۰بهمن ۱3۰۱ 
شكل گرفته بود به كار خود پايان دهد، اين استعفا 
تظاهرات و اعتراض هايي را در تهران در پي داشت. 
مستوفي الممالك كه سال ۱۲۸۰هجري شمسي 
از ايران خارج شده و به اروپا رفته بود پس از پیروزي 
انقاب مش��روطه ب��ه دعوت می��رزا علي اصغرخان 
امین الس��لطان به ايران بازگشت و جمعیتي به نام 
مجمع انس��انیت تش��كیل داد و به هم��راه محمد 
مصدق به فعالیت سیاسي پرداخت. در همین زمان 
ب��ه وزارت جنگ نیز منصوب ش��د و پ��س از قتل 
اتابك در چند كابینه ديگر نیز اين س��مت را حفظ 
كرد. ۱5روز پیش از به توپ بس��تن مجلس شوراي 
ملي از وزارت جنگ استعفا داد. مدتي مجددا وزير 
جنگ و مدتي وزير دربار احمدش��اه بود. در س��ال 
۱۲۸۸هجري خورشیدي در نخستین كابینه محمد 

ولي خان تنكابني به وزارت مالیه منصوب شد. 
مستوفي الممالك نخس��تین  بار در مرداد سال 
۱۲۸۹ ريیس ال��وزراي اي��ران ش��د و ت��ا دي ماه 
همین س��ال 3 كابین��ه تش��كیل داد. پنجمین و 
آخرين دوره نخس��ت وزيري او در دوران قاجاريه 

از ۲5بهمن ۱3۰۱ حدود دو س��ال بعد از كودتاي 
۱۲۹۹ آغاز شد. رضاخان كه در كابینه هاي بعد از 
كودتا، وزير جنگ بود در دولت مستوفي الممالك 
نی��ز همی��ن س��مت را داش��ت. با ق��درت يافتن 
رضاخان كه خ��ود داوطلب مقام نخس��ت وزيري 
بود، مستوفي الممالك در خرداد ۱3۰۲ استیضاح 
مدرس را از وزير خارجه)محمدعلي فروغي( بهانه 
كرد و استعفا داد. بخشي از سخنراني او در پاسخ 

مدرس مشهور است: 
... مي دان��م فترت در پیش اس��ت و ايام فترت 
دوره بره كش��ي اس��ت و داوطلب ص��دارت زياد. 
آقايان مي دانند مع��ده ضعیف من تحمل خوردن 
گوش��ت ندارد. وانگه��ي در اين ايام كس��ي بايد 
س��ر كار بیايد ك��ه آجیل بگی��رد و آجیل بدهد. 
من كه آجیل گیر نیس��تم ناچار به كس��ي آجیل 
نمي دهم... مس��توفي در انتخابات مجلس شش��م 
نماينده مجلس ش��د ولي با ش��روع جريان تغییر 
س��لطنت قاجار در مجلس حضور نیافت. رضاشاه 
كم��ي بعد از تاج گ��ذاري در ارديبهش��ت ۱3۰5 
مستوفي الممالك را به نخست وزيري انتخاب كرد. 
مس��توفي الممالك روز ۲۲خ��رداد ۱3۰5 اعضاي 
كابینه خود را به رضا ش��اه معرفي كرد. ششمین 

و آخرين دوره نخست وزيري مستوفي الممالك قريب 
يك س��ال به طول انجامید. ايجاد تش��كیات نوين 
دادگستري، الغاي كاپیتوالسیون و مقدمات احداث 
راه  آهن سرتاسري ايران در دوران زمامداري او انجام 

گرفت. 

آلبومجديدبا»سور«منتشرميشود
خواننده موس��یقي ايراني آلبوم جديدش را با همكاري گروه »س��ور« منتشر مي كند و در نظر دارد كنسرتي با اردشیر كامكار و نوازندگان تركیه يي 
برگزار كند.  حسام الدين سراج درباره آلبوم موسیقي اي كه در تدارك انتشار آن است، گفت: آلبوم جديدم با همراهي گروه »سور« به سرپرستي مجید 
موالنیا از ۶ ماه پیش آماده انتش��ار اس��ت اما به دلیل اينكه شركت منتشركننده آلبوم بايد براي ثبت مجدد مجوز خود پروسه اداري را طي كند هنوز 
موفق به انتشار آلبوم نشده ايم. طبق قوانین جديدي كه اعام شده، شركت هاي قديمي كه از 3سال گذشته به قبل فعالیت داشتند بايد دوباره براي ثبت 

مجدد اقدام كنند و پس از آن نسبت به صدور مجوز آلبوم هاي اين شركت اقدام مي شود.  او ادامه داد: آلبوم جديدم توسط شركت »فنا« به مديريت من با همراهي گروه »سور« به 
سرپرستي مجید موالنیا و اشعاري از موالنا، حافظ، باباطاهر، محمدرضا شفیعي كدكني، حسین منزوي و هوشنگ ابتهاج در دسترس عاقه مندان موسیقي ايراني قرار خواهد گرفت.

چهرهروز

بررسيسرانهGDPكشورهايگروه7برحسببرابريقدرتخريد

نشستيدربحرانتجاري
گروهگوناگونامس��ال نشست گروه 
7 ب��ا چالش هاي بس��یاري همراه بود. 
طبق گزارش ها، اين نشست در آستانه 
جنگ تج��اري امريكا با كانادا و كش��ورهاي اروپا 
صورت گرفت و در پايان نشس��ت وزيران اقتصاد 
گ��روه 7 در كان��ادا ۶ كش��ور عضو اي��ن گروه در 
بیانیه يي مشترك از سیاس��ت هاي تجاري امريكا 
انتق��اد كردن��د. آن طور كه گفته ش��ده، تصمیم 
دونالد ترامپ مبني بر افزايش تعرفه واردات فوالد 
و آلومینیوم از كان��ادا، اتحاديه اروپا و مكزيك به 
امريكا، نگراني هاي بس��یاري درب��اره وقوع جنگ 

تجاري ايجاد كرده است. 
طب��ق بس��یاري از گزارش ه��ا درب��اره گروه 7 
گفته ش��ده ك��ه حدود نیم��ي از اقتص��اد دنیا در 
دس��ت اين كش��ورها كه عبارتند از: آلمان، امريكا، 
فرانس��ه، بريتانیا، ژاپن، ايتالیا و كاناداست. آن طور 
كه گفته ش��ده يكي از مهم ترين انتقادهاي مطرح 
ش��ده به گروه 7، حضور نداش��تن كشورهاي مهم 
و تازه قدرت يافته مانند چین، هند، برزيل، اسپانیا 
و تركی��ه در عضويت اين گروه اس��ت. هرچند كه 
7كشور عضو تقريبا 5۰درصد از تولید ناخالص دنیا 
را ب��ه خود اختصاص مي دهند اما بس��یاري بر اين 
باورند كه غیبت چین كه از لحاظ GDP رتبه دوم 
جهان را دارد، يكي از نقاط ضعف اين گروه به  شمار 
مي رود. تازه ترين برآورده��اي صندوق بین المللي 
پول در س��ال ۲۰۱۸ نش��ان مي دهد كه در میان 
كش��ورهاي گروه 7، امريكا باالتري��ن میزان تولید 
ناخالص داخلي را دارد. بر اساس آمار منتشر شده، 
سرانه تولید ناخالص داخلي برحسب برابري قدرت 
خري��د )PPP( در امريكا در س��ال ۲۰۱۸، حدود 
۶۲هزار دالر اعام ش��د. اين در حالي است كه در 
سال گذشته میادي پیش بیني شده بود كه امريكا 
به عنوان بزرگ ترين اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸ 
و ۲۰۱۹ به روند معمول رشد اقتصادي خود پس از 
بحران ۲۰۰۹ بازگشته و رشدي بین ۲ تا ۲.5درصد 
را تجربه خواهد كرد. همچنین بسیاري از آمارهاي 
صن��دوق بین المللي پ��ول نیز نش��ان مي دهد كه 
امريكا ع��اوه بر آنكه رتبه نخس��ت )PPP( را در 

میان كشورهاي گروه 7 به خود اختصاص داده، بر 
سكوي نخست GDP در جهان نیز ايستاده است. 
در میان كشورهاي گروه 7، پس از امريكا بیشترين 
سرانه تولید ناخالص داخلي برحسب برابري قدرت 
خريد به آلمان و كانادا اختصاص دارد. آن طور كه 
گفته ش��ده، )PPP( آلمان در سال ۲۰۱۸ حدود 
5۱.۶۰۰ ه��زار دالر اعام ش��ده كه اي��ن رقم در 
كانادا به ۴۹.3۰۰ هزار دالر  رس��یده اس��ت. بر اين 
اس��اس آلمان و كانادا به  ترتیب دومین و س��ومین 
قدرت اقتصادي در میان كشورهاي گروه 7 به شمار 
مي رون��د. گزارش ها در حالي از ق��درت اقتصادي 
كان��ادا خبر مي دهند كه همان طور كه گفته ش��د، 
امري��كا تعرفه  وارداتي آلومینی��وم و فوالد كانادا را 
افزاي��ش داده و اي��ن موضوع در نشس��ت گروه 7، 
اعتراض ها و واكنش هاي بسیاري به  همراه داشت. 
همچنین با اعتراض ش��ديد نخس��ت وزير كانادا به 
اعمال تعرفه ه��اي ترامپ، آن طور كه گفته ش��د 
دونال��د ترامپ كه پس از نشس��ت گروه 7 از كانادا 
عازم س��نگاپور بود، با انتشار تويیتي اعام كرد كه 
از بیانی��ه پاياني اجاس گ��روه 7 حمايت نمي  كند 
و امري��كا آن را امض��ا نخواهد كرد. او گفته كه اين 
تصمیمات را پس از اظهارات »ناصادقانه« جاستین 

ترودو نخست وزير كانادا كه میزبان اين اجاس هم 
بود، گرفته است. 

طبق گزارش صن��دوق بین المللي پول، س��رانه 
تولید ناخالص داخلي برحس��ب برابري قدرت خريد 
در بريتانی��ا، حدود ۴5.3۰۰ هزار دالر اعام ش��ده و 
اين كش��ور در جايگاه چهارم قدرت اقتصادي گروه 
7 قرار دارد. اين در حالي اس��ت كه پس از برگزيت، 
بريتانیا جايگاه خود را در فهرس��ت 5 اقتصاد بزرگ 
جهان از دست داده است. پس از اين كشور، فرانسه و 
ژاپن به  ترتیب با سرانه GDP برحسب برابري قدرت 
خريد حدود ۴۴ تا ۴5.۲۰۰ هزار دالر در سال ۲۰۱۸ 
به عنوان ديگر اقتصادهاي قدرتمند گروه 7 شناخته  
مي شوند. ايتالیا در میان كشورهاي گروه 7، آخرين 
رتب��ه را در قدرت اقتصادي ب��ه خود اختصاص داده 
اس��ت. آن طور كه گفته ش��ده، سرانه GDP ايتالیا 
بر حسب برابري قدرت خريد در سال ۲۰۱۸، حدود 
3۹.۱۰۰هزار دالر اعام شده است. آن طور كه گفته 
ش��ده بانك مركزي ايتالیا در تازه ترين بولتن خود از 
رشد اقتصادي اين كشور خبر داده اما با نرخي كمتر 
از سه ماهه پاياني سال ۲۰۱7. بر اين اساس سومین 
قدرت اقتصادي منطقه يورو با كاهش رشد اقتصادي 

در سال ۲۰۱۸ روبه رو شده است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

»هريپاتر«برندهبزرگتوني2018
»هري پاتر« گران قیمت ترين نمايشنامه 
تولید شده در تاريخ توانست يك شنبه شب 
ك��ه ش��بي پ��ر از پیغام هاي سیاس��ي و 
حمايت هاي فرهنگي از گوناگوني بود، چند 

افتخار از آن خود كند. 
به گ��زارش ورايتي، در مراس��م اهداي 

جوايز توني چند س��اعت پیش كه زرق وبرق برادوي را با درخواست هاي سیاسي 
مخل��وط كرد، »هري پاتر و كودك نفرين ش��ده، قس��مت هاي اول و دوم« موفق 
به كس��ب جايزه بهترين نمايشنامه ش��د و »بازديد گروه« هم به عنوان بهترين 
نمايشنامه موزيكال به رسمیت شناخته شد. »فرشته ها در امريكا« كه يك درام دو 
قسمتي درباره بحران ايدز در اياالت متحده است، به عنوان بهترين نمايشنامه احیا 
شده سال شناخته شد. اين افتخار كه يكي از سه جايزه يي بود كه اين نمايشنامه 
يك شنبه شب كس��ب كرد، حدودا ۲5 سال پس از روي صحنه رفتن نمايشنامه 
اصلي »فرشته ها در امريكا« كسب شد كه در سال ۱۹۹3 جوايز توني را درو كرده 
بود.  يك شنبه شبي از غیرمنتظره ها هم بود. »زماني اين جزيره« به عنوان بهترين 
احیاي يك نمايشنامه موزيكال معرفي شد و اين در حالي است كه خیلي ها انتظار 
داشتند »بانوي اول من« يا »چرخ فلك راجرز و همرستین« اين افتخار را كسب 
كنند.  جوايز توني همیشه جايي براي تجلیل از تئاتر بوده، اما امسال در عین حال 
فرصت��ي بود براي برادوي ت��ا بتواند توجه ها را به حقوق گروه هاي اقلیت، كنترل 

ساح هاي گرم و تغییرات مقابل مهاجران جلب كند. 

نمادشهرزيرزمينينوشآبادرونماييميشود
مدير پاي��گاه میراث فرهنگي نوش آباد 
از رونمايي نماد مجموعه باس��تاني شهر 
زيرزمین��ي نوش آب��اد همزمان ب��ا هفته 
صنايع دس��تي خبر داد.  زهرا ساروخاني 
اظهار كرد: در كاوش هاي باستان شناسي 
تعداد زيادي پیه س��وز در شهر زيرزمیني 

نوش آباد به دس��ت آمده كه داراي لعاب فیروزه يي و دو نوع لوله دار و پیاله يي 
شكل است كه براي روشنايي فضاي تاريك شهر زيرزمیني استفاده مي شد. او 
افزود: با توجه به فراواني و تنوع پیه سوزهاي كشف شده در جريان كاوش هاي 
ش��هر زيرزمیني نوش آباد، اين اثر به عنوان نخس��تین نماد و س��وغات ش��هر 
نوش آب��اد معرفي و رونمايي مي ش��ود. مدير پايگاه می��راث فرهنگي نوش آباد 
تصري��ح كرد: طي مرمت بناهاي تاريخي اطراف ورودي هاي ش��هر زيرزمیني 
نوش آباد نیز تعداد زيادي پیه س��وز با همان فرم و تكنیك به دس��ت آمده كه 
تحقیق هاي انجام ش��ده در قالب پايان نامه كارشناس��ي ارشد تهیه و رونمايي 
خواهد ش��د. وي به ايس��نا گفت: بر اس��اس طرح و نقش پیه سوزهاي كشف 
ش��ده، ۲۸ مدل از آن بازس��ازي ش��ده كه پس از آيی��ن رونمايي در معرض 
نمايش بازديدكنندگان داخلي و خارجي شهر زيرزمیني نوش آباد قرار خواهد 
گرفت.  مجموعه باس��تاني ش��هر زيرزمین��ي نوش آباد به عن��وان بزرگ ترين 
معماري دس��تكن جهان در سال ۱3۸3 كش��ف و در فهرست میراث ملي به 

ثبت رسیده است. 
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