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طبق آمار منتشره وضعيت بازار مس��كن شهر تهران در 
چندماه گذش��ته، خريد و فروش هايي كه در كالن شهر 
تهران صورت گرفته است عمدتا متعلق به مسكن اولي ها 
نبوده است،  چرا كه با قيمت هاي باال در بازار مسكن، طبقه 
متوسط نمي تواند صاحب خانه شود، اين در حالي است كه 
وام هايي كه دولت پرداخت مي كند نيز نتوانسته چاره اي 
پيش پاي قشر متوسط و كم درآمد جامعه براي صاحبخانه 
شدن باشد .  در همين حال وزير مسكن خبر از برخورد با 
س��وداگران مس��كن مي دهد،  اما با چه راهكار و ترفندي 
مي توان با اين افراد برخورد كرد،  اين خبر در حالي مي تواند 
براي مستاجران و اقشار متوسط و كم درآمد جامعه خوش 
باشد كه تاثيري روي بازار و قيمت مسكن بگذارد،  شايد 
دولت به عنوان قانونگذار با كم��ك گرفتن ار قوه مقننه و 
قوه قضاييه سعي در جلوگيري از سوداگري مسكن دارد 
و از اين دو بازو ب��ه عنوان اجرايي ش��دن تمهيدات خود 
استفاده كند،  هرچند كه هنوز اين تمهيدات و سياست ها 
از س��وي دولت اعالم نش��ده اس��ت . دولت بايد مبنا را بر 
اين اس��اس بگذارد كه بخش مس��كن در كش��ور به يك 
معضل تبديل شده است و اين معضل را به صورت علمي 
ريشه يابي و براي آن راهكار ارايه دهد،  چرا كه تاكنون تمام 
سياست هاي دولت بر بازار مسكن تاثير عكس داشته است 
و همين سياست هاي اشتباه باعث افزايش قيمت مسكن 
و س��وداگري در اين بازار شده اس��ت .مگر مي شود با وام 
60ميليون توماني در كالن شهر ها و حتي شهرهاي ديگر 
يك واحد مسكوني خريد؟ چرا نبايد دولت از دانشگاه ها 
و انجمن هاي اين ح��وزه براي اجرايي ك��ردن يك طرح 
پژوهشي كمك بگيرد،  بررس��ي هاي ميداني از وضعيت 
مسكن صورت بگيرد و مطابق با اين بررسي ها و پژوهش ها 
سياست هاي تاثير گذار بر بازار اجرايي شود؟ سياست هاي 
كنوني حاصل دورهم نش��يني مديران دولتي اس��ت كه 
بخش خصوصي كوچك ترين نقشي در آن ندارند و نتيجه 

آن همواره منجر به شكست شده است،  مثال آ ن مسكن 
مهر و مسكن اجتماعي،  اولي شكست خورد و دومي هنوز 
به مرحله اجرا نرسيده با مشكل مواجه شده است . نكته 
ديگر آنكه در ايران بايد اقتصاد از دولتي بودن خارج شود 
و بخش خصوصي ب��ه آن ورود پيدا كند،  اص��رار دولت بر 
سياست هاي اشتباه محكوم به شكست است. در بسياري از 
كشورهاي دنيا مطابق با درآ مد افراد 95 درصد ارزش ملك 
با بازپرداخت هاي طوالني با بهره يك تا يك و نيم درصد 
به آنها وام داده مي شود،  حال اينكه در كشور ايران وام ها با 
بهره هاي باالي  18 تا 20 درصد، با بازپرداخت كوتاه مدت 
با دوندگي هاي فراوان داده مي ش��ود در مقايس��ه همين 
مساله مي توان تفاوت را احساس كرد و اين تفاوت ها است 
كه فرق ايران را با ديگر كشورهاي جهان مشخص مي كند، 
 تشويق بخش خصوصي براي ورود به عرصه هاي اقتصادي 
به خصوص مس��كن نه تنها مي تواند معضل مسكن را در 
كشور مرتفع كند بلكه باعث رونق اقتصادي نيز مي شود، 
طبق آمار بطور متوسط 70 درصد كل اقتصاد يك جامعه 
وابسته به صنعت ساخت و ساز است،  حركت اين چرخه 
مي تواند اشتغال را افزايش دهد،  روشني اقتصاد را به ارمغان 
بياورد تا اقتصادي شكوفا را شاهد باش��يم،  اما تا به امروز 
اين اتفاق نيفتاده اس��ت و به همين دليل است كه بيشتر 
سياست هاي اجرايي در بخش مسكن با شكست مواجه 
شده است. دولتمردان اگر مي خواهند مشكل مسكن در 
كشور حل شود در گام نخس��ت بايد به بخش خصوصي 
ميدان دهد تا باراهكاره��اي علمي و گزارش هاي ميداني 
مش��كالت را پيدا و ريش��ه يابي كنند و نتيجه را به دولت 
براي ارايه راهكار و قانون تاثيرگذار بر بازار ارايه كنند و نكته 
مهم اينكه دولت بايد كارگزار باشد و هيچگونه دخالتي در 
اين فرايند بررسي نداشته باش��د، گام بعدي نيز مي تواند 
استفاده و اقتباس از تجربيات كشورهايي باشد كه در اين 
راه توانسته اند بر معضل مس��كن فايق آيند، دولتمردان 
بدانند  معضل مسكن با خواب و خيال و قوانيني كه نتيجه 

عكس بر بازار دارد حل نمي شود. 

دولت در بخش مسكن كارگزار باشد

سخن نخست

بيش از يك س��ال از خروج يك طرفه امريكا از معاهده 
برجام مي گ��ذرد. جمهوري اس��المي اي��ران پس از 
خروج يك طرفه دولت اياالت متح��ده از اين معاهده، 
فرصتي طوالني به اروپا داد ت��ا اقدامي در جهت انجام 
تعهداتشان نسبت به برجام انجام دهد. اكنون در پايان 
مهلت ش��صت روزه جمهوري اس��المي به اروپا براي 
جبران تعهدات برجامي امريكا، پايگاه اطالع رس��اني 
KHAMENEI.IR در گفت وگويي با دكتر علي اكبر 
واليتي، مشاور رهبر انقالب اسالمي در امور بين المللي، 
به بررسي اقدامات متقابل جمهوري اسالمي در قبال 
نقض برجام پرداخته اس��ت. واليتي در پاس��خ به اين 
سوال كه جمهوري اسالمي ايران پس از خروج امريكا 
از برجام فرصتي طوالني به اروپا داد كه رييس جمهوري 
از آن به صبر استراتژيك تعبير كرده است؛ براي اينكه 
ببينيم اروپا چقدر به تعهداتش نسبت به برجام و منافع 
اقتصادي جمهوري اسالمي پايبندي نشان مي دهد. 
آن چه شايس��ته و بايس��ته و مطابق تعه��دات بود، تا 
اين جا اتفاق نيفتاده. تحليل ش��ما در م��ورد تعهدات 
برجامي اروپا نسبت به اينس��تكس چيست و اين چه 
نسبتي دارد با آن چه واقعا اروپايي ها به آن متعهدند و 
بايد انج��ام بدهند؟گفت: آن چه تاكنون انجام ش��ده، 
جمع بندي اش اين مي شود كه جمهوري اسالمي ايران 
به كليه تعهداتش طبق برجام عم��ل كرده ولي طرف 
مقابل اقدامي نكرده و حتي درس��ت در جهت مخالف 
آن گام برداشته كه قبل از برجام چنين اقداماتي سابقه 
نداش��ت و گويي فرصتي پيدا كرده باشند كه از برجام 
سوءاستفاده كنند و موارد اضافه اي را هم بر آن افزوده اند. 
مثال اينكه اول امريكا و بعد اروپايي ها مدعي اند - و البته 
اروپايي ها كمتر از امريكايي ها- كه روي اين خواس��ته  
غيرقانوني و غيرمشروع تكيه كرده اند كه ما براي دفاع از 
خودمان منتظر باشيم كه اروپايي ها چه نسخه اي صادر 
مي كنند تا ما سيستم دفاعي خودمان را مطابق همان 
پيش ببريم  يا مثال براي حضور ما در منطقه و همكاري 
با كشورهاي همسايه و منطقه  براي ما تكليف تعيين 
كنند. آنها معتقدند و در اين زمينه تبليغات بس��ياري 
مي كنند كه ايران نبايد در منطقه حضور جدي داشته 
باشد. اين ها خواسته هايي كامال غيرقانوني، نامشروع و 
غير قابل قبول است. بنابر اين اگر ما بخواهيم جمع بندي 
كنيم، از رابط��ه ما و مجموعه 1+5 البته اگر روس��يه و 
چين را مستثني كنيم، بقيه نه تنها به تعهد خودشان 
عمل نكرده اند، بلكه مقدار زيادي هم توقعاتشان را باال 
برده اند. گويي ب��ه زعم آنها اين گام اول ب��وده كه ايران 
برداش��ته و حاال بايد گام هاي ديگر را هم بردارد! كامال 
يك حالت زورگويانه. وي با اشاره به اين نكته كه برجام 
يك تعهد موافقت ش��ده بين جمهوري اسالمي ايران 
از يك طرف و پنج كشور عضو دايم ش��وراي امنيت و 
آلمان از طرف ديگر بود تا ما كار هسته اي را به صورت 
محدود و براي يك مدت مشخصي دنبال كنيم و سقف 

دستاوردهامان را از حدي كه قبال بوده، كاهش بدهيم 
به حدي كه با آنها توافق كرده ايم. يعني ميزان ذخيره 
اورانيوم غني شده ما از ۳00 كيلو بيشتر نشود و ميزان 
پروتونيوم آب سنگين اراك هم مثل گذشته اش بيش 
از اندازه مورد توافق نباش��د و آن ه��م البته براي مدت 
محدود، گفت: پس تعهد ط��رف ايراني محدود كردن 
موقت فعاليت هاي صلح آميز هسته اي است براي يك 
مدت مشخص و طرف مقابل در ازاي اين متعهد شده 
كه تس��هيالت الزم براي مبادالت تجاري و پولي ما را 
به صورت طبيعي فراهم نمايد و محدوديت هاي قبلي 
را بردارد، چون طبيعتا هر كشور مستقلي در دنيا حق 
دارد كه با ديگر كشورها تجارت كند و بفروشد و بخرد 
و مبادله پولي هم كند. اين ها اما به صورت نامشروع به 
لحاظ قوانين بين المللي و با تحريك و پيشتازي امريكا 
محدوديت هايي را براي ما قائل ش��دند. مع ذلك قول 
دادند و مكتوب تعهد كردند كه موانع مبادالت تجاري 
و فعاليت هاي اقتصادي و پولي ما را بردارند كه نكردند 
و بلكه سخت تر از قبل هم شد. بنابراين ما از آنها كاماًل 
طلب كار هس��تيم بابت اقداماتي كه باي��د مي كردند 
و نكردند، بلكه ي��ك نقاط منفي ديگ��ري را هم بر آن 

افزودند و كار را به جاي غير قابل قبولي رسانند.
 واليتي در پاسخ به اين س��وال كه حاال در اين فضايي 
كه ش��اهد نقض تعهدات از طرف اروپايي هس��تيم و 
امريكايي كه اساسًا خارج ش��ده از برجام، به نظر شما 
اقدامات بايسته جمهوري اسالمي پس از انقضاي مهلت 
اروپايي ها چه مي تواند باشد،  پاسخ داد: به همين ترتيبي 
كه مورد اجماع جمهوري اس��المي ايران است و همه 
جناح هاي داخلي ما به آن پايبندند، چه مجلس و چه 
دولت، چه آنهايي كه مس��تقيم و غير مستقيم دخيل 
هستند، هركس��ي كه مس��ووليتي دارد در جمهوري 
اسالمي به نوعي و با اين كار ارتباط پيدا مي كند، همه با 
هم اتفاق نظر دارند در مورد آنچه انجام شده و آقاي دكتر 
روحاني هم روز چهارشنبه به صراحت بيان كردند. اين 
نتيجه اجماع تمام اعضا و اركان حكومت است و بدون 
ترديد آن چه گفته ش��ده، عمل خواهد شد. يعني گام 
اول در مورد ميزان اورانيوم غني شده برداشته شده و از 
۳00كيلوگرم جلوتر رفته است. گام دوم نيز از شانزدهم 
تيرم��اه 1۳98 آغ��از مي ش��ود و ميزان غني س��ازي 
اورانيوم از حد ۳/67 )سه- مميز- شصت وهفت صدم( 
درصد جلوتر خواهد رفت و تا هر جاي��ي كه مورد نياز 
فعاليت هاي صلح آميز ما باشد، خواهد رسيد. مثال براي 
اينكه ما بتوانيم از اورانيوم در رآكتور بوش��هر استفاده 
كنيم، بايد غلظتش حدود 5 درصد باش��د و اين كامال 
يك هدف صلح آميز است كه ما از رآكتور ساخته شده 
مشترك ايران و روسيه برق استحصال كنيم. همچنين 
براي ديگر نيازمندي هاي عادي، صنعتي و انرژي كشور 
كه كامال براي ما حياتي اس��ت. لذا اين كار را ان شاءاهلل 
خواهيم كرد تا آن حدي كه مصلح��ت بدانيم و براي 

كارهاي صلح آميز نياز داش��ته باش��يم. از مشاور رهبر 
انقالب در امور بين الملل سوال ش��د كه فعال اقدامات 
متقابل جمهوري اسالمي ايران در چهارچوب معاهده 
برجام است. آيا در ميان مدت استراتژي خروج از برجام 
هم ممكن است مورد بررس��ي قرار بگيرد، كه او پاسخ 
داد: قطعا ما هيچ كاري را ابتدا نخواهيم كرد، مگر اينكه 
طرف مقابل اين كار را بكند. تاكنون طرف مقابل ما قدم 
به قدم و امريكايي ها مستقيما و اروپايي ها غير مستقيم 
برجام را نقض كرده اند، لذا به نسبتي كه آنها در جهت 
نقض برجام پيش بروند، ما هم در همان جهت واكنش 
نشان خواهيم داد؛ يعني  اگر آنها از تعهدات خودشان كم 
كنند، ما هم كم مي كنيم. درست در جهت عكس. اما 
اگر آنها برگشتند به انجام تعهداتي كه قبول كرده بودند، 
ما هم برمي گرديم. در غير اين صورت كارها ادامه پيدا 
مي كند و يك مجموعه فعل و انفعاالتي با سير معقول و 
تدريجي صورت خواهد گرفت. او در پاسخ به سوال نقش 
مواضع چين و روس��يه در معاهده برجام،  گفت: قطعا 
مواضع روسيه و چين با چهار كشور ديگر عضو برجام 
متفاوت است، يعني آنها ما را تحريم نكرده اند و هر نوع 
همكاري مورد توافق دو طرف را انجام داده اند. چين به 
خريد نفت از ما ادامه داده و خواهد داد كه البته ميزان 
آن به توافق بين مقامات چيني و وزارت نفت بستگي 
دارد، ولي تا كنون رفتارشان دوستانه بوده است. حتي 
گام اول كه برداشته شد توسط جمهوري اسالمي ايران 
در باال بردن سقف توليد اورانيوم غني شده، مسووالن 
روسيه علنًا و به اشكال مختلف از اين اقدام جمهوري 
اس��المي ايران حمايت كردند و مقص��ر را امريكا و نيز 
غربي ها دانستند كه موجب عدم انجام اين تفاهم نامه 
شده اند و در عمل آن را خدشه دار كرده اند و گامي براي 
انجام تعهدات شان برنداش��ته اند. بنابراين جمهوري 
اسالمي ايران نيز حق دارد چنين اقدامي را انجام دهد. 
لذا موضع گيري چين و روس��يه ص��رف نظر از بعضي 
مسائل مقطعي، جمع بندي اش اين است كه با ما روابط 
دوس��تانه و رو به افزايش دارند؛ هم به لحاظ دوجانبه و 
هم منطقه اي و  بين المللي.  واليتي درب��اره تاب آوري 
جمهوري اسالمي در مورد تحريم ها گفت: در اين باره 
بايد اين بحث را مطرح كنيم كه هيچ تحريمي در دنيا 
عليه كشوري صورت نگرفته كه بتواند كاماًل و مطابق 
آنچه طراح��ي كرده اند، عملياتي ش��ود. حاال چه يك 
كشوري حقش باش��د به لحاظ  بين المللي كه تحريم 
ش��ود يا ناحق تحريمش كنند. به هرحال كش��ورها 
مي توانند راه هاي متعددي را بيابند. ما هم در اين مورد 
تجربه طوالني چهل س��اله داريم. يك زماني در دوران 
طوالني جنگ تحميلي ع��راق به ايران، م��ا بايد دفاع 
مي كرديم و در مقابل گلوله بايد گلوله مي داش��تيم و 
تفنگ و تانك، ليكن كشورهاي مختلف شرقي و غربي 

به عراق كمك و حمايت مي كردند...   
ادامه در صفحه 2

مشاور رهبر معظم انقالب در امور بين الملل: 
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گفت و گو

 همين صفحه  

سخن نخست

دولت در بخش مسكن 
كارگزار باشد

عباس اكبرپور|
كارشناس مسكن|

طبق آمار منتشره وضعيت بازار مسكن شهر تهران 
در چندماه گذش��ته، خري��د و فروش هايي كه در 
كالن شهر تهران صورت گرفته است عمدتا متعلق به 
مسكن اولي ها نبوده است،  چرا كه با قيمت هاي باال 
در بازار مسكن، طبقه متوسط نمي تواند صاحب خانه 
ش��ود، اين در حالي اس��ت كه وام هاي��ي كه دولت 
پرداخت مي كند نيز نتوانس��ته چاره اي پيش پاي 
قشر متوس��ط و كم درآمد جامعه براي صاحبخانه 
شدن باش��د .  در همين حال وزير مس��كن خبر از 
برخورد با سوداگران مسكن مي دهد،  اما با چه راهكار 
و ترفندي مي توان با اين افراد برخورد كرد،  اين خبر 
در حالي مي تواند براي مستاجران و اقشار متوسط و 
كم درآمد جامعه خوش باشد كه تاثيري روي بازار و 
قيمت مسكن بگذارد،  شايد دولت به عنوان قانونگذار 

با كمك گرفتن ار قوه مقننه و ...

 صفحه6  

يادداشت

 خريد روزانه يك اتوبوس 
با درآمد پارك حاشيه اي

عباس رياضت|
كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري|

بحث پارك حاش��يه اي و اخذ هزينه پارك توسط 
پاركبان ها چند س��الي اس��ت كه در اخبار شنيده 
مي شود. البته اين هزينه چه از طريق پاركبان ها و چه 
از طريق شهرداري اخذ شود، براي مردم فرقي ندارد 
و اين مردم هس��تند كه بايد هزينه را بپردازند.اين 
پروژه براي شهرداري تهران بسيار درآمدزا خواهد بود 

اما مشكلي از ترافيك تهران حل نخواهد كرد...
همين صفحه

بازار سرمايه

 بازار در انتظار ورود
 ابزار معامالتي مكمل آپشن

گروه بورس| 
كميته فقهي بازار سرمايه، از س��ال 85 به عنوان 
يك ب��ازوي مش��ورتي در كنار س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار ايجاد شد، اما كم كم نقش آن از صرف 
مشورت افزايش پيدا كرد و اكنون به عنوان مرجعي 
براي تاييد ابزارهاي مالي جديد در بازار به ش��مار 
مي رود. از طرف ديگر، مشاهده مي شود طي يك 
دهه اخير،  بورس از حالت س��نتي خود كه تنها به 
خريد و فروش سهام مي پرداخت، خارج شده و با 
پذيرش ابزارهاي جديد به بازاري پويا مبدل ش��د 
كه مي تواند به جذب سرمايه هاي جديد نيز منجر 
ش��ود. در اين گزارش به بررس��ي وضعيت دو ابزار 
همگن كه اخيرا يكي از آنها وارد بازار شده و ديگري 
با وجود تصويب ديرهنگام در كميته فقهي، وارد 
بازار نشد، پرداخته ايم. در يك سال اخير، ابزارهاي 
معامالتي جديدي به بازار وارد شدند و ابزارهايي نيز 

پشت در هستند تا اجازه ورود پيدا كنند. 
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عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه عبور ايران 
از ذخيره س��ازي اورانيوم غني ش��ده از س��قف 
۳00كيلوگرم به معناي نقض برجام نيس��ت، 
گفت اروپايي ها بايد زمان خروج امريكا از برجام 
و كارشكني هاي مكرر اين كشور در قبال برجام 
ابراز نگران��ي مي كردند ن��ه االن كه جمهوري 
اس��المي براي حفظ اين توافق اقدام به كاهش 

تعهدات خود كرده است.
»عل��ي نجف��ي خوش��رودي« در گفت وگو با 
خبرن��گار ايرن��ا در خصوص كاه��ش تعهدات 
برجامي ايران گفت: كاهش تعهدات برجامي از 
جمله عبور ذخيره اورانيوم غني ش��ده از سقف 
۳00 كيلوگرم در چارچوب مفاد برجام اس��ت؛ 
طبق برج��ام اين حق ب��ه ايران داده ش��ده كه 
چنانچه هر كدام از طرف هاي برجام به تعهدات 
خود عمل نكنند، بنابر روالي كه در برجام پيش 
بيني ش��ده طرف ديگر هم مي تواند از تعهدات 

خود بكاهد.
وي ادامه داد: طرف هاي مقابل برجام بايد تالش 
كنند روح برجام و منافع ناشي از اين توافق براي 
همه طرف ها حفظ ش��ود و جمهوري اسالمي 

ايران نيز از اين منافع برخوردار شود.
نماينده مردم بابل در مجلس ب��ا بيان اينكه ما 
از راه اندازي »اينس��تكس« استقبال مي كنيم، 
افزود: اينستكس س��ازوكارهاي ويژه اي است 
كه مي تواند انتفاع اقتصادي اي��ران از برجام را 
تضمين كند، اما اين س��ازوكار نبايد فقط يك 
پوسته و ظاهر باش��د بلكه بايد س��ازوكارهاي 
اقتص��ادي و مالي را ب��راي تس��هيل تجارت و 
فعاليت هاي اقتصادي ايران خارج از حوزه دالر 

تضمين و تأمين كند.
نجفي خوش��رودي تصري��ح كرد: م��ا بارها به 
طرف ه��اي اروپاي��ي گفته ايم ك��ه در رابطه با 
تعهدات برجامي باي��د اقدامات عمل��ي آنها را 
مشاهده كنيم؛ ما همچنان منتظر هستيم كه 
اين سازوكار در عمل نيز به توسعه فعاليت هاي 
اقتصادي و تس��هيل تج��ارت در روابط مالي و 

بانكي ايران با كشورهاي مختلف كمك كند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اس��المي در خصوص اظهارات 
و ادعاهاي��ي كه برخي كش��ورها ب��ا تبليغات و 
فضاس��ازي درب��اره كاهش تعه��دات برجامي 
ايران را نق��ض برجام قلم��داد مي كنند، گفت: 
اروپايي ها و كس��اني كه به هر عنواني نسبت به 
كاهش تعهدات برجامي از سوي ايران واكنش 
نش��ان مي دهند، بايد زم��ان خ��روج امريكا از 
برجام و نقض اين توافق از س��وي كاخ س��فيد، 

موضع گيري مي كردند.

جهان

 »گاف«  تاريخي ترامپ 
در روز استقالل 
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وزير ارتباطات و فناوري اطالعات جمهوري اس��المي ايران 
گفت: دولت چين برنامه اي براي حضور در عرصه استخراج 
رمز ارز در اي��ران ندارد اما در هر ص��ورت بخش خصوصي و 
مردم چي��ن ممكن اس��ت در اين حوزه فعال بوده باش��ند. 
»محمدجواد جهرمي آذري« در گفت وگو ب��ا ايرنا در پكن 
افزود: قب��ل از اينكه ايران براي اس��تخراج كنندگان رمز ارز 
جذاب باشد بخش زيادي از استخراج رمز ارز در چين صورت 
مي گرفت كه اكنون به سمت ايران تغيير پيدا كرده است. وي 
تصريح كرد: به صورت مستند مدركي از فعاليت چيني ها در 
ايران وجود ندارد اما من هم به صورت شفاهي اين موضوع را 
شنيدم. او با اشاره به اينكه استخراج رمز ارز امروز پديده اي 
رايج در دنيا اس��ت تاكيد كرد قيمت برق در ايران با قيمت 

جهاني آن قابل قياس نيس��ت هزينه هر كيلووات س��اعت 
برق صنعتي در برخي از كشورهاي اروپايي 20 سنت است 
متوسط قيمت منطقه اي هم عدد بااليي است هم اكنون نيز 
برق صادراتي ما هم هر كيلووات حدود 9 تا 10 سنت است. 
او ادامه داد: هزينه تمام ش��ده برق مصرفي در ايران به دليل 
برخورداري كشور از منابع گازي كه به صورت تقريبًا رايگان 
در اختيار توليد برق قرار مي گيرد با ساير كشورها قابل قياس 
نيست و قيمتي هم كه عرضه مي ش��ود متناسب با همان 
هزينه ها است. وي تصريح كرد: البته بايد درامد مردم را هم در 
نظر گرفت اين فرمول براي مصرف مردم ايران است تا مردم 
ايران هم توان پرداخت آن را داشته باشند اما به نسبت نرخ 

جهاني اين عدد پايين است و شايد در حد نيم سنت باشد. 

چين درعرصه استخراج رمز ارز در ايران فعاليت ندارد

آي تي

عبور ذخيره اورانيوم از سقف 
۳۰۰ كيلوگرم  نقض برجام نيست



روي موج خبر

     ظريف: ملك و حتي حساب بانكي
در خارج از كشور ندارم؛ايسنا|

وزير امور خارجه كشورمان با اشاره با اينكه ايران تمام 
جان من و تنها تعهدم به ايران است و هيچ ملك و حتي 
حساب بانكي در خارج از كشور ندارد، تصريح كرد كه 
مشكلي با تحريم هاي اعمالي امريكا عليه خودش 
نخواهد داشت. محمدجواد ظريف، در مصاحبه اي 
اختصاصي كه از طريق ايميل با نيويورك تايمز انجام 
داد، با اعالم اينكه برجام بهترين راه حل بر سر مساله 
هسته اي بوده است، گفت: همه طرفين با همه مفاد 
اي��ن توافق موافق نبودند، اما ما اين حقيقت را قبول 
كرديم كه نمي توانيم در اين توافق تمامي اختالفمان 
را رفع كنيم و تصميم گرفتيم كه آنها را كنار بگذاريم. 
وي در بخشي ديگر گفت: ما تا زماني كه ديگر طرفين 
برجام به تعهداتشان پايبند بمانند، از توافق هسته اي 
پيروي مي كنيم. حفظ يا از بين رفتن توافق به توانايي 
و تمايل تمام��ي طرفين بس��تگي دارد. يك توافق 
چندجانبه نمي تواند تنها به صورت يكجانبه اجرا شود.

     بيش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از دهياران كشور 
از بانوان هستند؛ايرنا|

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير 
كشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور با اعالم اينكه ۳ هزارو ۵۰۰ از دهياران، از بانوان 
هستند، گفت: تا پايان سال ۱۳۹۷ بيش از ۸۰ درصد 
اعتبارات دهياري ها پرداخت ش��ده اس��ت. مهدي 
جمالي نژاد ديروز در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز 
جمعه اين هفته تهران با اعالم اينكه پس از پيروزي 
انقالب اس��المي بيش از ۳۷ هزار دهياري در كشور 
ايجاد شده، گفت: افزايش سهم اعتبار دهياري ها از 

۲۰ به ۳۵ درصد رسيده است.

     ارج�اع ۲ پرون�ده تخلفات پتروش�يمي
به دادگاه؛صداوسيما|

رسيدگي هاي قضايي به دو پرونده جديد از تخلفات 
پتروشيمي از اواخر هفته آينده آغاز مي شود قاضي 
اسداله مسعودي مقام افزود: عالوه بر پرونده شركت 
بازرگاني پتروشيمي كه چند ماه است، رسيدگي به 
آن ادامه دارد، دو پرونده درباره تخلفات توليدكنندگان 
و كاركنان پتروشيمي به شعبه سوم دادگاه رسيدگي 
به جرايم اقتصادي ارجاع ش��ده اس��ت. وي گفت: 
متهمان اين دو پرونده در نظام توليدي كشور اخالل 
ايجاد كرده اند كه از اواخر هفته آينده رسيدگي ها آغاز 
مي شود. قاضي مسعودي مقام ادامه داد: متهمان اين 
دو پرونده از اشخاص حقيقي و حقوقي هستند و اين 

پرونده ها بيش از ۱۵ تا ۲۰ متهم دارند.

     وعده  س�ردار س�ليماني به دختر شهيد 
مدافع حرم عملي شد ؛باشگاه خبرنگاران|

سردار سليماني به فرزند يكي از شهداي مدافع حرم 
وعده ديدار با رهبر انقالب را داد كه اين وعده پس از 
چندي عملي شد. همزمان با سالروز والدت حضرت 
فاطمه معصومه)س( و روز دختر كانال منتسب به 
سردار قاسم س��ليماني فرمانده نيروي قدس سپاه 
بخش هايي منتشرنش��ده از دي��دار وي با دختران 
شهداي مدافع حرم و وعده اي را كه سردار سليماني 
براي ديدار با رهبر انقالب به دختر يك ش��هيد داد 
و عملي شد منتش��ر كرد. روز ميالد حضرت فاطمه 
معصومه)س( و روز دختر يكي از روزهايي است كه 
»دختراِن بابايي« شهدا هم تبريك خود را از آن سوي 
آس��مان با نگاه پدر مي گيرند و ش��رايط متفاوتي را 
نسبت به ساير دختران ايران زمين سپري مي كنند؛ 
دختراني كه پدران خود را در يك سال گذشته راهي 
ديار شهادت كردند، امروز اولين روز دختر متفاوت 
خود را در كنار جاي خالي بابا در خانه سپري مي كنند.

ايران۲

دورنماي تغيير  مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا

جانشينموگرينيدرموردايرانچهفكرميكند؟
در س��ال ۹۳ و در اوج مذاكرات هس��ته اي نفس��گير ميان 
ايران و ۱+۵ بود كه رسانه هاي اروپايي از تغيير قريب الوقوع 
كاترين اشتون و جايگزيني فدريكا موگريني به جاي او خبر 
دادند. تغييراتي كه با توجه به نقش ويژه اشتون در پيشبرد 
مذاكرات هس��ته اي با نگراني هايي همراه شد؛ اما سرانجام 
موگريني سكان هدايت سياست خارجي اتحاديه اروپا را به 
دست گرفت و توانست برجام را بر اساس برنامه هاي تدارك 
ديده شده، محقق كند. اين بار هم در اوج تالش هاي امريكا 
براي افزايش تحريم هاي اقتصادي خبر رسيد كه تغيير در 
 حوزه سياست هاي خارجي اتحاديه اروپا به وقوع مي پيوندد.

 بر اس��اس گردش كاري اتحاديه اروپ��ا فدريكا موگريني، 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا هم همين روزها به كار 
خود خاتمه خواهد داد و وزير امور خارجه اسپانيا به جاي او به 
پارلمان اروپا معرفي شده است. پيش از اين روزنامه »دويچه 
ويرتشافتز ناخريشتن« آلمان نوشته بود كه روزهاي آخر 
»فدريگا موگريني«، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
شمرده مي شود. موگريني انتظار دوره دوم مسوول سياست 
خارجي را براي خود ندارد. اين سوسيال دموكرات ايتاليايي 
كه همواره از نقش سازنده برجام در فضاي بين الملل حمايت 
كرده بود، اعالم كرد كه مي خواهد خانه خود را ترك كرده و 
به فرد ديگري كه شايستگي دارد واگذار كند. رهبران اتحاديه 
اروپا پس از سه روز مذاكرات نفسگير در بروكسل پايتخت 
بلژيك، س��رانجام شامگاه روز سه ش��نبه، در مورد گزينه 
جانشيني »فدريكا موگريني« مسوول سياست خارجي اين 
اتحاديه و سه ُپست كليدي ديگر به توافق رسيدند. آن طور 
كه آسوشيتدپرس خبر داده، »جوسپ بورل« وزير خارجه 
اسپانيا به عنوان جانشين »فدريكا موگريني« معرفي شده 
است. البته بس��ياري از نمايندگان پارلمان اروپا نسبت به 
نامزدهاي معرفي شده اعتراض كرده اند و بايد انتخاب بورل 
به تصويب پارلمان اروپا برسد. اما در شرايطي كه رابطه ايران 
و اتحاديه اروپا به دليل شرايط به وجود آمده توسط امريكا در 

برجام، ماجراي اجرايي شدن اينستكس و نيز كاهش تعهدات 
برجامي ايران در موقعيتي حساس قرار گرفته، اين سوال 
مطرح مي شود كه موضع آقاي بورل در مورد ايران چيست؟ 
به گزارش ايرنا جوسپ بورل متولد ۲۴ آوريل ۱۹۴۷ است 
يعني بهار سال ۱۳۲۶ و كمي بيش از ۷۲ سال سن دارد . او 
عضو حزب سوسياليست كارگران اسپانيا است و دقيقاً سال 
گذشته وزير امور خارجه، اتحاديه اروپا و همكاري اين كشور 
شد. او البته سياستمداري عاليرتبه در اتحاديه اروپاست و از 

سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ رييس پارلمان اروپا و از سال ۲۰۰۴ تا 
۲۰۰۹، عضو پارلمان به نمايندگي از اسپانيا بوده است. بورل 
همچنين از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ وزير امور عمومي و محيط 

زيست اسپانيا بوده است.

امابورلدرموردايرانچگونهفكرميكند؟
۱. نخستين موضوعي كه بايد در مورد او بدانيد اين است كه 
او به شدت مخالف يكجانبه گرايي امريكا است. ۵ ارديبهشت 

بود كه او از يكجانبه گرايي ها و اقدامات مداخله جويانه دولت 
امريكا از جمله لغو معافيت تحريم هاي نفتي عليه ايران انتقاد 
كرد و در همايشي درباره روابط اتحاديه اروپا و امريكا كه در 
مادريد برگزار شد، گفت: بايد ديد كه آيا اين تصميم اعمال 
خواهد ش��د يا خير زيرا اين اقدام ممكن است با مخالفت 

كشورهاي مختلف مواجه شود.
۲. در عين حال او يكي از حاميان توافق هس��ته اي است و 
چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت هم در واكنش به اقدام ايران براي 

كاهش سطح تعهدات خود گفته بود: »خوشبختانه ايران 
توافق هس��ته اي را پاره نكرد و بايد مانع از پاره شدن كامل 
آن شد. تسليح مجدد هسته اي ايران، بر نخستين كساني 
كه تأثير مي گذارد، اروپايي ها هستند. محكوم كردن توافق 
هسته اي از سوي امريكا خبر بدي است. خوشبختانه پاسخ 
ايراني ها در مرز قرار دارد، آنها توافق هسته اي را پاره نكردند 
وگفتند كه اگر امريكا به تعهدات خود عمل نكند آنها نيز به 
تعهداتشان عمل نخواهند كرد و كارهايي را در چارچوب 

محدوديت توافق انجام مي دهند.«
۳. در عين حال نبايد فراموش كرد كه اسپانيا همان كشوري 
بود كه در اوج فضاس��ازي رس��انه اي براي نظامي س��ازي 
خليج فارس با حضور ناو جنگي آبراهام لينكلن، ناوچه جنگي 
خود را به طور موقت از ادامه همراهي ناو هواپيمابر امريكايي 
كه به سمت خليج فارس در حركت بود فراخواند. بورل در 
همان زمان گفت: دولت همه جوانب اين مساله را بررسي 
كرده و سپس تصميم به فراخوان ناوچه گرفته است. منطقه 
خليج فارس پر از تنش اس��ت كه البته نبايد اين موضوع را 

خيلي مهم جلوه داد و پيچيده كرد.
۴. محمدجواد ظريف، دي ماه سال گذشته در محل برگزاري 
نشست بين المللي رايسينا در دهلي نو هندوستان، با جوسپ 
بورل، وزير امور خارجه اسپانيا ديدار و گفت وگو كرده بود و 
كمال خرازي، رييس شوراي راهبردي روابط خارجي نيز 
يك سال پيش در اسپانيا با او ديدار كرده بود. ۵. نكته جالب 
پاياني در مورد بورل اينكه او در بهمن سال گذشته در يك 
پيام توئيتري، چهلمين سال پيروزي انقالب را تبريك گفته 
و ايران را يك قدرت منطقه اي خوانده بود. با اين حساب به 
نظر مي رسد كه تغيير موگريني اگر با جانشيني جوسپ 
بورل باشد، ضرري به حال ايران نخواهد داشت و شايد حتي 
بتوان گفت كه جوسپ، با احتياط و تجربه باالي ديپلماتيك 
خود، مواضع دورتري نسبت به امريكا و نزديك تري نسبت 

به ايران خواهد داشت.

عضو هيات رئيسه مجلس:

900پروندهدرديوانالههدرموردشكايتايرانازامريكادرحالبررسياست
گروه ايران|

واكنش مجلس دهم به فشار اياالت متحده و افزودن بر دامنه 
تحريم هاي اقتصادي چيست و آيا كاهش تعهدات ايران ذيل 
برجام به معناي نقض برجام توسط كشورمان است؟ اين 
پرسشي است كه اين روزها هم در محافل كارشناسي و هم 
در گفت وگوهاي مردم در كوچه و بازار و شبكه هاي اجتماعي 
به تناوب مطرح مي شود. در پاسخ به اين پرسش عضو هيات 
رييس��ه مجلس دهم مي گويد: براي مقابله با تحريم هاي 
امريكايي ها عليه مل��ت ايران ۱۳ طرح تدوين ش��ده كه 
اميدواريم با اين طرح ها بتوانيم مقابله به مثل داشته باشيم.

احمد اميرآبادي فراهاني در سخنراني پيش از خطبه هاي 
نماز جمعه اين هفته قم با اش��اره به س��فر خود به منظور 
شركت در دادگاه الهه اظهار داشت: در دادگاه الهه داوري 
بين ايران و امريكا در زمينه موضوعاتي صورت گرفت كه در 
اين سفر عالوه بر حضور در دادگاه ديدارهايي با مسووالن 
و مالقات هايي نيز با ايرانيان مقيم كشور هلند داشتيم. وي 
با بيان اينك��ه در ديوان داوري الهه بي��ش از ۹۰۰ پرونده 
مربوط به شكايت ايران عليه امريكا در جريان است، گفت: 
برخي از خريدهاي نظامي قبل از انقالب اسالمي از امريكا 
مهم ترين پرونده اي بوده كه در ديوان الهه در حال بررسي 
اس��ت. نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: در موضوع سرقت از مركز حقوقي ايران در دادگاه الهه 
مشخص شد كه مدارك و اسنادي به سرقت نرفته و صرفًا 
مقداري از دارايي هاي ايران س��رقت شده است. وي بيان 
داش��ت: موضوعات ديگري از جمله پناهندگي به رييس 
گروهك االهوازيه و فردي به نام كشميري از تروريست هاي 
جنايتكار و عدم پايبندي به برجام و سكوت هلند در برابر 
امريكا در اين سفر با مس��ووالن هلندي در ميان گذاشته 
شد. اميرآبادي فراهاني بيان داشت: براي صدور ويزاي اين 

سفر آنها قصد داشتند تا انگشت نگاري صورت دهند كه من 
برخالف برخي از نمايندگان از انجام اين كار ممانعت كردم 

كه در نهايت ويزا براي ما صادر شد.

مذاكرهبرايانتقالخطلولهگازايران
بهپاكستان

وي همچنين با اشاره به س��فر خود به عنوان رييس گروه 
دوستي ايران و پاكستان به كشور پاكستان بيان داشت: روابط 
تجاري ما با كشور پاكستان در سطح پاييني قرار دارد كه بايد 
به منظور افزايش تبادالت اقتصادي برنامه ريزي هاي داشته 
باشيم. نماينده مردم قم در خانه ملت با بيان اينكه در اين 
سفر با نمايندگان مجلس سنا و مجلس ملي براي انتقال خط 
لوله گاز ايران به اين كشور مذاكراتي صورت گرفت، افزود: 
رايزني هايي انجام شد تا همكاري هاي اقتصادي در شرايط 
تحريم با پاكستان افزايش يابد و با سفر اخير وزير صنعت، 
معدن و تجارت به پاكستان كميته تهاتر و واردات و صادرات 
كاال فعال شده اس��ت. وي ادامه داد: برنامه ريزي شده تا در 
سال هاي بعدي مبادالت تجاري ايران با پاكستان به بيش 
از ۶ ميليارد دالر افزايش يابد. اميرآبادي فراهاني همچنين 
عنوان كرد: در راستاي مقابله با تحريم هاي امريكايي ها عليه 
ملت ايران ۱۳ طرح تدوين شده كه اميدواريم با اين طرح ها 
بتوانيم مقابله به مثل داشته باشيم.وي در خصوص طرح 
اعاده اموال نامشروع مسووالن نيز گفت: ملت حق دارد تا از 
نمايندگان خود و همچنين از مسووالن كشور بپرسد كه در 
گذشته چه دارايي هايي داشته و امروز پس از مسووليت چه 
ميزان دارايي دارد. عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي 
افزود: هفته گذشته برخي از نمايندگان پيشنهاداتي داشتند 
كه بخشي از طرح اعاده اموال نامشروع مسووالن مسكوت 

بماند كه خوشبختانه به تصويب نرسيد.

عبورذخيرهاورانيومازسقف۳00كيلوگرم
نقضبرجامنيست

در همين خصوص عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس دهم در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش 
تعهدات كشور و عبور ذخيره اورانيوم به باالي ۳۰۰درصد 
به معناي نقض برجام اس��ت؟ با بيان اينكه عب��ور ايران از 
ذخيره سازي اورانيوم غني شده از سقف ۳۰۰ كيلوگرم به 
معناي نقض برجام نيست، مي گويد: اروپايي ها بايد زمان 
خروج امريكا از برجام و كارشكني هاي مكرر اين كشور در 
قبال برجام ابراز نگراني مي كردند ن��ه االن كه جمهوري 
اس��المي براي حفظ اين توافق اق��دام به كاهش تعهدات 
خود كرده است. علي نجفي خوشرودي در گفت وگو با ايرنا 
در خصوص كاهش تعهدات برجامي ايران گفت: كاهش 
تعهدات برجامي از جمله عبور ذخيره اورانيوم غني شده از 
سقف ۳۰۰ كيلوگرم در چارچوب مفاد برجام است؛ طبق 
برجام اين حق به ايران داده ش��ده كه چنانچه هر كدام از 
طرف هاي برجام به تعهدات خود عمل نكنند، بنابر روالي 
كه در برجام پيش بيني ش��ده طرف ديگر هم مي تواند از 
تعهدات خود بكاهد. وي ادامه داد: طرف هاي مقابل برجام 
بايد تالش كنند روح برجام و منافع ناشي از اين توافق براي 
همه طرف ها حفظ شود و جمهوري اسالمي ايران نيز از اين 
منافع برخوردار شود. نماينده مردم بابل در مجلس دهم با 
بيان اينكه ما از راه اندازي »اينستكس« استقبال مي كنيم، 
افزود: اينستكس سازوكارهاي ويژه اي است كه مي تواند 
انتفاع اقتصادي ايران از برجام را تضمين كند، اما اين سازوكار 
نبايد فقط يك پوسته و ظاهر باشد بلكه بايد سازوكارهاي 
اقتصادي و مالي را براي تس��هيل تج��ارت و فعاليت هاي 
اقتصادي ايران خ��ارج از حوزه دالر تضمين و تأمين كند. 
نجفي خوشرودي تصريح كرد: ما بارها به طرف هاي اروپايي 

گفته ايم كه در رابطه با تعهدات برجامي بايد اقدامات عملي 
آنها را مشاهده كنيم؛ ما همچنان منتظر هستيم كه اين 
س��ازوكار در عمل نيز به توس��عه فعاليت هاي اقتصادي و 
تسهيل تجارت در روابط مالي و بانكي ايران با كشورهاي 
مختلف كمك كند. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارج��ي مجلس دهم در خصوص اظه��ارات و ادعاهايي 
كه برخي كش��ورها با تبليغات و فضاسازي درباره كاهش 
تعهدات برجامي ايران را نق��ض برجام قلمداد مي كنند، 
گفت: اروپايي ها و كساني كه به هر عنواني نسبت به كاهش 
تعهدات برجامي از سوي ايران واكنش نشان مي دهند، بايد 
زمان خروج امريكا از برجام و نقض اين توافق از سوي كاخ 
سفيد، موضع گيري مي كردند. وي در عين حال افزود: ايران 
بارها تاكيد كرده و هشدار داده و حتي در عمل نيز صبورانه 
برخورد كرده است، اما اگر قرار باشد منافع ما تأمين نشود 
و بخواهيم به طور يكجانبه تعهدات را تقبل كنيم، اين روند 

مورد نظر ايران نيست و نمي تواند پايدار باشد. اين نماينده 
مجلس تصريح كرد: ما طبق روالي كه در برجام پيش بيني 
شده با نظر به اصول و چارچوب هاي حقوق بين المللي، به 
تصميم به كاهش تعهدات برجامي گرفته ايم و اين به معناي 
نقض برجام نيست. به دنبال يك سال خويشتنداري ايران در 
قبال نقض عهدها و كارشكني هاي امريكا و بي عملي شركاي 
برجام شوراي عالي امنيت ملي ايران در سالروز خروج امريكا 
از برجام طي بيانيه اي از برنامه ايران براي كاهش تعهدات 
برجامي در چهارچوب اين توافق خبر داد. بر اين اس��اس 
جمهوري اسالمي ايران ديگر الزامي به سقف پيش بيني شده 
در زمينه آب سنگين و اورانيوم غني شده نخواهد داشت. اين 
در حالي است كه در اوايل هفته جاري جمهوري اسالمي 
ايران از سقف ۳۰۰ كيلو اورانيوم ۶۷/ ۳  درصد عبور كرد. طبق 
برنامه پيش بيني شده قرار است ۱۶ تيرماه و با پايان مهلت ۶۰ 

روزه گام دوم كاهش تعهدات ايران برداشته شود.

امريكا تمام مسير هاي 
ديپلماسي را مسدود كرده است
رييس ش��وراي راهبردي 
روابط خارجي ايران با اشاره 
به وعده ه��اي اروپ��ا براي 
اجرايي كردن اقدامات مالي 
و بانكي مي گويد: اينستكس 
فعال جنبه ادعاي��ي دارد و 
مش��كلي را حل نمي كند. 
كمال خرازي، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره 
نشست اخير كميسيون مشترك برجام عملياتي شدن 
اينستكس اظهار كرد: هنوز ارزيابي درستي در اين باره 
نداريم اما آنچه مي توان با اطمينان گفت اين است كه 
عمده منابع مالي در سامانه اينستكس قرار دارد ولي قطعا 
با چند ميليون يورويي كه اروپا به عنوان خط اعتباري اين 
سازوكار در نظر گرفته است نمي توان تجارت كرد. رييس 
شوراي راهبردي روابط خارجي ايران تاكيد كرد: ساز و 
كار تجارت در قالب خريد و فروش نفت و پرداخت آن در 
يك سامانه يكپارچه مثبت خواهد بود؛ اما اينستكس 
فعال تنها جنبه ادعايي دارد و مشكلي را حل نمي كند. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا از سوي اروپايي ها اقدامي 
در راستاي عملياتي شدن تعهداتشان در برجام مشاهده 
شده است؟ گفت: آنها مي گويند به تعهدات خود در اين 
توافق عمل خواهند كرد، اما باي��د ادعاي آنها در عمل 
بررسي شود. رييس شوراي راهبردي روابط خارجي ايران 
درباره تحريم مقام معظم رهبري از سوي امريكايي ها 
گفت: اين اقدام احمقانه ترين كاري است كه آقاي ترامپ 

انجام داده است.

استمرار حمايت از پيشرفت 
مناطق كمتر توسعه يافته

وزير كش��ور تصري��ح كرد: 
حماي��ت دول��ت ب��راي 
پيشرفت همه جانبه مناطق 
كمتر توسعه يافته و معنايي 
ملموس يافته است و دولت 
و وزارت كش��ور مصمم به 
استمرار آن با قوت بيشتري 
هستند. به گزارش پرتال خبري وزارت كشور، عبدالرضا 
رحماني فضلي به مناسبت روزشهرداري و دهياري ها در 
پيامي تاكيد كرد: خدمات متنوع و ارزنده شهرداري ها و 
دهياري ها كه آحاد مردم شريف در اقصي نقاط كشور از 
آن برخوردار هستند و در ابعاد وسيع و معتنابهي چون؛ 
حفظ محيط زيس��ت، بهداشت و س��المت، مديريت 
بحران، بهبود سيما و منظر، ارتقا و سامان بخشي وضعيت 
كالبدي- فيزيكي س��كونتگاه ها، مديريت پس��ماند، 
مديريت ايمني و آتش نش��اني، مس��ائل و برنامه هاي 
فرهنگي- اجتماعي و... نمود پيدا مي كند، نقش موثر و 
ارزنده اي در آسايش، امنيت، سالمت رواني و اجتماعي، 
نهادينه سازي فرهنگ مشاركت و رضايتمندي مردم 
و دستيابي به شاخصه هاي يك سكونتگاه سالم، زيبا، 
توسعه يافته و پويا ايفا مي كند. وزير كشور در ادامه اين 
پيام نوشت: حمايت در ساليان اخير در پرتو توجه دولت 
تدبير و اميد به شهرها و روستاها در قالب تهيه و تدوين 
برنامه هاي مناس��ب و همچنين تخصيص اعتبارات و 
امكانات، معنايي ملموس يافته اس��ت و دولت و وزارت 

كشور مصمم به استمرار آن با قوت بيشتري هستند. 

هر اندازه كه الزم باشد، اورانيوم 
غني سازي خواهيم كرد

خطيب نماز جمعه تهران 
گفت: از ۱۶ تير اورانيوم را به 
هر وجه و در هر درجه و اندازه 
كه الزم باش��د، غني سازي 
خواهيم كرد. به گزارش ايرنا، 
محمدعلي موحدي كرماني 
در خطب��ه دوم نماز جمعه 
تهران خطاب به امريكا افزود: اگر مي خواهيد آب هاي 
خليج فارس از نيلي به س��رخ تغيير يابد، به فكر حمله 
باشيد. امام جمعه موقت تهران با اشاره به كاهش تعهدات 
برجامي ايران در زمينه غني سازي اورانيوم اظهار داشت: 
ايران براي تأمين انرژي برق و كارهاي علمي به غني سازي 
ادامه خواهد داد. اين غني سازي براي ساخت اتم نيست 
زيرا ايران نه بمب اتم را مشروع مي داند و نه به آن احتياجي 
دارد. وي اف��زود: اگر ايران بخواهد با ش��ما مقابله كند، 
كافي است نيروگاه دي مونا را با موشك بزند. اسراييل با 
وجود موشك هايي كه در آن وجود دارد ۲۰۰ بار شخم 
زده خواهد شد. يادتان باشد در خانه شيشه اي زندگي 
مي كنيد و مراقب خود باشيد. امام جمعه موقت تهران در 
ادامه با اشاره به موضوع گراني اظهار داشت: دولت تان كه 
الحمدهلل دولت تدبير است، دولت اميد است، كليد هم 
كه مي گوييد داريد؛ مشكالت قفل شده را با كليدتان باز 
كنيد، گراني ها را حل كنيد، اگر ديديد با كليد قفل ها باز 
نمي شود الاقل با چكش باز كنيد. موحدي كرماني با اشاره 
به افزايش قيمت اجاره بها تصريح كرد: مردم نه مي توانند 

خانه بخرند، نه رهن و اجاره كنند. 

حمايت از دولت و ملت عراق از 
سياست هاي اصولي ايران است
 امير سرتيپ حاتمي حمايت 
از دول��ت و ملت ع��راق را از 
سياست هاي اصولي ايران 
عنوان كرد و گفت: مناسبات 
دو كش��ور در طول بيش از 
يك دهه گذشته متأثر از اراده 
و درك مش��ترك رهبران 
سياسي دو كش��ور به يك وضعيت و نمونه مثال زدني 
دست يافته است. به گزارش روابط عمومي وزارت دفاع، 
امير سرتيپ حاتمي در گفت وگوي تلفني با نجاح حسن 
علي اِلش��ِمري وزير جديد دفاع عراق، ضمن تاكيد بر 
اجراي توافقات دفاعي و نظامي گذشته فيمابين بيان كرد: 
اميدوارم در زمان تصدي جنابعالي، شاهد توسعه و تقويت 
بيش از پيش همكاري هاي دفاعي و نظامي ميان دو كشور 
باشيم. امير سرتيپ حاتمي تصريح كرد: امنيت، ثبات و 
پيشرفت عراق را به مصلحت منطقه مي دانيم و همواره از 
آن دفاع كرده ايم. وزير دفاع با بيان اينكه مناسبات ميان 
نيروهاي مسلح دو كشور در طوال سال هاي گذشته به 
يك هم افزايي، پيوند، اعتماد و دوس��تي رسيده است 
برتقويت و توسعه مناسبات دفاعي دو كشور تأكيد كرد. 
امير حاتمي با تاكيد بر ضرورت رايزني و همكاري هاي 
نزديك در خصوص موضوعات منطق��ه اي و دو جانبه 
ميان دو كشور از وزير دفاع عراق جهت انجام سفر به ايران 
دعوت به عمل آورد. نجاح حسن علي اِلشِمري وزير دفاع 
عراق نيز در اين گفت وگو با تجليل از مواضع و حمايت هاي 

ارزشمند ايران از عراق تقدير كرد.

 تذكر به رييس جمهور خارج از 
محدوده قانون اساسي است

ن��ي  لما ر پا ن  و مع��ا
رييس جمهور گفت: طرحي 
كه نمايندگان در خصوص 
تذكر ب��ه رييس جمهور و 
وزرا تهي��ه كرده ان��د داراي 
اش��كاالت قانون اساس��ي 
است. حسينعلي اميري در 
گفت وگو با برنا، در خصوص ط��رح نمايندگان درباره 
تذكرات كتبي و شفاهي به وزرا و رييس جمهور گفت: 
سياست دولت بر اين است كه از طرح هايي كه تعامالت را 
با مجلس بيشتر مي كند و موجب شفاف سازي مي گردد، 
استقبال كند. طرحي كه نمايندگان در خصوص تذكر 
به رييس جمهور و وزرا تهيه كرده اند، داراي اش��كاالت 
قانون اساسي اس��ت. او ادامه داد: طرح هاي نمايندگان 
محترم همانند لوايح بايد در ساز و كارهاي مقرر در قانون 
اساسي تعريف شود. اين طرح با اصول متعددي از قانون 
اساسي در تعارض است و تكاليفي بيش از قانون اساسي 
براي وزرا و رييس جمهور ايجاد مي كند. تذكر در قانون 
اساسي تعريف نشده است. تذكر يك روش ارشادي است. 
تا به االن هم تذكرات نمايندگان محترم را به دستگاه هاي 
اجرايي مربوطه ارس��ال كرديم. مي توان��م از تذكرات 
نمايندگان كه به دستگاه هاي اجرايي ارسال كرده ايم، 
آماري را ارايه دهم ك��ه در پي اين تذكرات نمايندگان 
محترم، دستگاه هاي اجرايي و وزراتخانه ها در جريان قرار 
گرفته اند. اما از جهت ساز و كار قانون اساسي تذكر جزو 

موارد تعريف شده در قانون اساسي نيست. 
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چهره ها

ادامه از صفحه اول

هراندازهكهاروپابرجامرانقض
كندماهمواكنشنشانخواهيمداد

تا اندازه اي كه هواپيماهاي پيشرفته  سوخو۲۴ و ميگ 
۲۹ و ميراژ ۲۰۰۰ به صدام دادند و تانك تي ۷۲ و تي ۸۴ 
و نيز سالح هاي شيميايي آلماني و هلندي و توپ هاي 
دورزن انگليسي و فرانسوي كه با پول عرب هاي منطقه 
مانندسعودي، كويت و ديگران براي عراق خريداري 
مي شد. همه نوع عراق را تجهيز كردند؛ حتي به لحاظ 
آن دس��ته از تجهيزات جنگي كه كاربردش ممنوع و 
خالف مقررات  بين المللي است. مثال بر اساس قرارداد 
سال ۱۹۲۵ ژنو، بعد از جنگ جهاني اول كاربرد سالح 
شيميايي ممنوع ش��ده و جنايت جنگي به حساب 
مي آيد، اما همين هايي كه واضع اين قراردادها بودند و 
امضا كردند، خودشان آن را نقض كردند و به عراق سالح 
ش��يميايي دادند و عده زيادي از هموطنان ما و حتي 
مردم بي گناه خود عراق قرباني اين سالح هاي شيميايي 
ممنوعه ش��دند. از آن طرف ما اگر پول هم مي داديم، 
سالح به ايران نمي دادند. لذا از آن زمان ياد گرفتيم كه 
چگونه مي شود تحريم ها را بي اثر كرد. بعد هم توانستيم 
بخش عمده اي را هم با خودكفايي و خوداتكايي به جايي 
برسانيم كه امروز ميزان پيشرفت ما در حوزه دفاعي 
زبانزد خاص و عام است. آخرين نمونه اش هم برخورد با 
همين هواپيماي فوق پيشرفته امريكايي ها بود كه ساقط 
شد. بنابراين ما امكان مقابله با اين اقدامات و توطئه ها 
را خواهيم داشت.در موارد اقتصادي هم امريكايي ها 
همواره دش��مني و توطئه كردند، پ��ول ما را حبس و 
توقيف كردند و بعضي از متعلقات، دارايي ها و امالك 
ايران در دنيا و به خصوص در امريكا را ناحق به تصرف 
درآوردند و ما را از آنها محروم كردند. البته فشار آمد، ولي 
ضمن اينكه يك كار منفي است، اما به لطف و عنايت 
الهي اين مقاومت ادامه پيدا كرد و ما توانستيم در زمينه 
غذايي، تكنولوژي، تسليحاتي و ...خودكفايي پيدا كنيم. 
به طور نمونه براي اولين بار و در سال هاي اخير در گندم 
خودكفا مي شويم و اين نكته مهمي است، حال آنكه 
قبال و در زمان رژيم گذشته ۵ تا ۶ ميليون تن گندم و 
ديگر مواد غذايي وارد مي شد، اما امروز بخشي از گندم را 
صادر مي كنيم و بايد تهديدات را به فرصت تبديل كرد.



اخبار  كالن 3 كالن

بهگفتهيكنمايندهمجلسفقط5درصدكااليقاچاقكشفميشود

نقش كاهش قاچاق در نوسان قيمت گوشت
گروه اقتصاد كالن|

در آخرين اظهارنظر رسمي، قاچاق كاال در كشور 13 ميليارد 
دالر اعالم شده است. اين يعني قاچاق كاال نسبت به دولت 
اول روحاني كه بالغ بر 25 ميليارد دالر بود به حدود نصف 
رسيده است. گرچه برخي مسووالن دستگاه هاي نظارتي 
معتقدند قاچاق كاال در ايران بيش از اين ارقام اس��ت ولي 
يك كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس در گفت وگو با 
»تعادل«، كاهش قاچ��اق كاال را تاييد مي كند و مي گويد 
وجود برخي نوس��انات در بازار كاالها از جمله بازار گوشت 
قرمز به همين دليل اس��ت چرا كه در گذش��ته بخشي از 
گوشت مصرفي كشور از طريق قاچاق تامين مي شد ولي با 
جهش نرخ ارز اين اقدام منتفي شده است. در اوايل دولت 
حسن روحاني بود كه آمار قاچاق كاال و ارز معادل 25 ميليارد 
دالر اعالم شد. آن زمان دولت برنامه هايي براي مديريت اين 
وضعيت در دستور كار قرار داد و درباره نتيجه برنامه هايش 
چنين اع��الم كرد كه قاچاق كاال به زي��ر 12 ميليارد دالر 
رسيده است.گرچه همين عدد 12 ميليارد دالر هم عدد 
بزرگي اس��ت ولي بس��ياري از جمله رييس كميسيون 
اقتصادي وقت يعني محمدرضا پورابراهيمي اين گزاره را 
باور نداشتند و تاكيد مي كردند كه عدد مربوط به رقم قاچاق 
كاال بايد بيشتر از اين اعداد و ارقام باشد. به گزارش »تعادل«، 
گرچه در آخرين نشست خبري كه رييس كل گمرك ايران با 
خبرنگاران برگزار كرد وي در پاسخ به سوال خبرنگار تعادل، 
از ارايه رقم دقيقي درباره قاچاق كاال خودداري كرده و ارايه 
پاسخ را به آينده موكول كرده است ولي اخيرا سخنگوي ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز از عدد 13ميليارد دالري قاچاق در 
كشور خبر داده است. حميدرضا دهقان نيا در ميزگردي كه 
اخيرا درباره موضوع قاچاق در صدا و سيما برگزار شده، اظهار 
كرده است: با اقدامات صورت گرفته شاهد كاهش قاچاق 
روزانه پنج ميليون ليتر سوخت از كشور هستيم. وي ميزان 
مصرف پوشاك كشور را ساالنه 8 ميليارد دالر اعالم كرد و 
گفت: از اين ميزان 5.5 ميليارد دالر در داخل كشور توليد و 
ماباقي آن برآورد قاچاق است. 114 واحد تجاري متخلف در 
زمينه عرضه پوشاك قاچاق در مجتمع هاي تجاري تهران 
شناسايي شدند و با تش��كيل پرونده هاي متخلفان 200 
ميليارد تومان جريمه در نظر گرفته شد. با اقدامات صورت 
گرفته قاچاق پوشاك به كشور 100 ميليون دالر كاهش 
يافته است. طرح مبارزه با قاچاقچيان پوشاك عالوه بر تهران 

به طور هم زمان در هشت استان كشور اجرا شده است.
دهقان نيا همچنين بيان كرده است: بر اساس برآوردهاي 
صورت گرفته در سال 96، حجم ورودي و خروجي قاچاق 
از كشور 13 ميليارد دالر بود. وي با اشاره به تشكيل 15 هزار 

و 104 پرونده قاچاق به ارزش ش��ش هزار و 544 ميليارد 
ريال در دو ماهه اول امسال گفت: 45 درصد اين پرونده ها 
از نظر ارزش محموله كشف شده يا سازمان يافتگي قاچاق، 

پرونده هاي مهم بوده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم در اين برنامه گفت: بر 
اساس بررسي هاي صورت گرفته در مجلس، برآورد قاچاق 
كاال به كش��ور در س��ال 96 - 25 ميليارد دالر بود و ادعاي 
كاهش اين ميزان به 12 و نيم ميليارد دالر قابل قبول نيست. 
علي اكبر كريمي افزود: 95 درصد از مجموع كاالهاي قاچاق 
در كش��ور توزيع و تنها پنج درصد آن كشف مي شود. در 
سال هاي 92 تا 96 جرايم وصولي در پرونده هاي قاچاق تنها 

يك درصد مجموع كاالي قاچاق در كشور بود.
وي گفت: معطل ماندن سامانه هاي ملي در حوزه مبارزه با 

قاچاق ازجمله مشكالت موجود در اين زمينه است.
درباره اينكه وضعيت قاچاق كاال و ارز در كشور چگونه است و 
آيا واقعا ادعاي كاهش قاچاق صحت دارد يا خير؟ محمدتقي 
فياضي، عضو مركز پژوهش ه��اي مجلس در گفت وگو با 
»تعادل« مي گويد: درباره به نصف رس��يدن ميزان قاچاق 
و برآوردي از آن من رقم درس��تي از آمار قاچاق در كش��ور 
ندارم و گمان مي كنم ستاد مبارزه با قاچاق كاال بايد در اين 
زمينه با مستندات پاسخگو باشد تا اين موضوع به درستي 
روشن شود.  ور در پاسخ به اين سوال كه شرايط تحريم چه 
تاثيري در وضعيت قاچاق كاال مي گذارد، نيز اظهار كرد: آن 
چيزي كه به عنوان شهودي مي توان بيان كرد اين است كه 
زماني كه نرخ ارز افزايش پيدا مي كند و با نرخ هاي 13 هزار 
توماني يا 14 هزار توماني در بازار مواجه هستيم قطعا قاچاق 
كاهش پيدا كرده است و ما آن را در عدم تعادل هايي كه در 
بازار كاالي اساسي وجود دارد، مشاهده مي كنيم. به عنوان 
مثال به وضعيت گوش��ت قرمز توجه كنيد با اينكه دولت 
ارز 4200 توماني به آن تخصيص داده بود ولي درباره آن با 
عدم تعادل شديدي مواجه شديم. در نظر بگيريد توليد ما 
در بازار حدود 850 هزار تن ولي نياز ما حدود يك ميليون 
تن است. بنابراين ما 150 هزار تن كسري داريم. آنچه باعث 
شد اين عدم تعادل به وجود بيايد اين است كه ديگر واردات 
رسمي مربوط به گوشت متوقف ش��ده است. در گذشته 
عالوه بر دولت و ش��ركت هاي تحت نظارت وزارت صمت، 
در زمينه گوشت قرمز ما واردات غير رسمي هم داشتيم و 
اين كسري ها را پر مي كرد. بنابراين تالطم هايي كه در بازار 
كاالهاي اساسي شاهد آن بوديم و همچنين نوساناتي كه در 
بازار باقي كاالهايي كه با ارز آزاد وارد مي شوند وجود داشته با 
توجه به سخت گيري هايي كه دولت هم اعمال كرد و تامين 
ارز با دشواري و سختي هايي مواجه شد، قطعا واردات كاال 

به صورت قاچاق كاهش پيدا كرده است با اين حال رقم آن 
را نمي دان��م. در كاهش اين قاچاق نقش گمرك را چگونه 
ارزيابي مي كنيد؟ گمرك اگر بتواند رويه خود را اصالح كند 
و ضمن اينكه فساد هم اگر در گمرك كاهش پيدا كند در 
كاهش قاچاق كاال تاثير خواهد داشت. با اين حال اكنون به 
نظر نمي رسد گمرك نقش ويژه اي در كاهش قاچاق كاال 
ايفا كرده باش��د چون نسبت به سابق نه به صورت اساسي 
اصالح شده است و نه مبارزه با فساد آن طور كه بايد و شايد 
به وجود آمده اس��ت. البته افزايش نظ��ارت هم تاثيرگذار 
بوده است ولي عوامل اصلي موارد ديگري است. مثل اينكه 
قاچاقچي در داخل كشور با مشكل تقاضا برخورده است. به 
هر حال شخصي كه كاال وارد كشور مي كند بايد بتواند كاالي 
خود را به فروش برساند. عامل ديگر هم اين است كه دولت 
سياست هايي براي تامين نرخ ارز براي واردكنندگان در نظر 
گرفته است در چنين شرايطي كساني كه از طريق قاچاق 

كاال وارد مي كنند با دشواري روبرو مي شوند. 
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به 

اقدامات و مباحث الكترونيكي كردن گمرك چرا دستاورد 
قابل توجه و ملموس��ي در جلوگيري از قاچ��اق كاال و ارز 
ديده نشده است، گفت: زماني دولت و ارگان هاي مربوطه 
مي توانند مدعي باشند در مبارزه با قاچاق كاال و ارز موفق 
بوده و درست عمل كرده اند كه كاهاش قاچاق در پي اعمال 
سياست هاي آنها بوده باشد اما زماني كه ما با كمبود منابع 
ارزي مواجه هس��تيم و قيمت ارز روز ب��ه روز افزايش پيدا 
مي كند نشان مي دهد كه كاهش قاچاق خارج از اراده دولت 
و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز بوده است و دولت نتوانسته 
كنترل درس��تي روي آن داشته باش��د. در كل به نظر من 
كاهاش قاچاق به دليل يكسري عوامل خارج از اراده دولت 
بوده است. هر گاه تقاضا براي كاالهاي خارجي افزايش پيدا 

كند، قاچاق هم افزايش پيدا خواهد كرد. 
او همچنين در پاسخ به اين سوال كه نقشه راه براي جلوگيري 
از قاچاق كاال و ارز چه مي تواند باشد، بيان كرد: راه حل اساسي 
و بلندمدت اين است كه بين نرخ ارز رسمي و بازار تفاوتي 
وجود نداشته باشد. زماني كه ما مي توانيم ارز را براي برخي 

اقالم با 4200 تومان تامين كنيم و از طرفي ديگر در بازار با 
13 هزار تومان و 14 هزار تومان قيمت ارز روبرو باشيم اين 
تفاوت باعث مي شود گروه هاي رانت خوار و فاسد در بدنه 
دولت تشكيل شوند و در غياب ش��فافيت و نظارت بانك 
مركزي و دولت بتوانند از اين ارز ترجيحي استفاده كنند 
و واردات انجام دهند ولي اگر پول ملي قيمت واقعي خود 
را داشته باشد و قيمت ارز از طريق عرضه و تقاضا در بازار به 
تعادل برسد و تعيين شود در اين شرايط امكان اينكه قاچاق 
صورت بگيرد كم است. نرخ ارز زماني مي تواند به تعادل برسد 
كه تقاضاي داخلي و خارجي و شرايط بازار بيانگر اين باشد 
كه چه كاالهايي وارد بش��ود يا نشود. در نظر داشته باشيد 
اگر ميزان قاچاق در كشور 10 درصد باشد طبيعي است اما 
ميزان 40 درصد و بيشتر قاچاق در كشور فاجعه است . اين 
نشان مي دهد كه در اليه هاي مختلف اقتصادي كشور فساد 
رخنه كرده است بنابراين از مهم ترين عواملي كه مي تواند 
در جلوگيري از قاچاق موثر باشد اصالح سياست هاي ارزي 

دولت است . 
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تخصيص ۲۷ هزار ميليارد ي  
براي تكميل طرح هاي نيمه تمام

رييس س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا بيان اينكه 
امسال با وجود محدوديت منابع مالي، 43 هزار 
ميليارد تومان براي تكميل طرح هاي نيمه تمام 
عمراني در نظر گرفته شده است گفت: تاكنون 
2۷ هزار ميليارد تومان از اين اعتبار تخصيص 

يافته است.
نوبخت در س��تاد راهب��ري و مديريت اقتصاد 
مقاومتي يزد افزود: تاكن��ون 2۷ هزار ميليارد 
تومان از اين اعتبار تخصي��ص يافته كه افزون 
ب��ر 40 درصد آن ملي و بي��ش از 50 درصد نيز 

استاني است.
 وي اظه��ار ك��رد: تصميم ما براين اس��ت، اين 
مبلغ براي طرح هايي هزينه ش��ود كه امس��ال 
قابل بهره برداري باش��د يعني براي اين طرح ها 
سرمايه گذاري بس��ياري در سال هاي گذشته 

صورت گرفته اما نيمه تمام ماندند.
نوبخت با بيان اينكه بالغ بر 80 هزار طرح عمراني 
نيمه تمام در كشور وجود دارد، افزود: عالوه بر 
اين طرح هاي موجود، برخي طرح ها نيز از سوي 
شوراي برنامه ريزي شهرستان ها و مجلس بنا به 

ضرورت به آنها اضافه مي شود.
وي تكميل طرح هاي عمران��ي نيمه تمام را از 
اولويت اصلي دولت دانست كه باعث اشتغال و 
توسعه كشور مي شود و تصريح كرد: براي تكميل 
اين طرح ها، حداق��ل 400 هزار ميليارد تومان 

اعتبار نياز است.
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه عبور 
از شريط س��خت و بحراني مقابل روي كشور با 
همت و تالش همه بخش ها ميس��ر مي ش��ود، 
افزود: كشور با افت شديد درآمد امسال مواجه كه 
براي رفع اين مشكل، اول بايد دخل و خرج كشور 

تنظيم شود، كه اين كار مهم انجام شده است.
وي اضافه ك��رد: 448 هزار ميلي��ارد تومان در 
مجلس براي تقسيم بين دس��تگاه ها تصويب 
ش��ده اما با توجه به كمبود منابع تالش ش��ده 
تا با صرفه جويي بودجه ب��ه 386 هزار ميليارد 
توم��ان تقليل يابد ك��ه 62 هزارميليارد تومان 

صرفه جويي در هزينه ها را حاصل مي كند.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا بيان اينكه 
ليس��تي از طرح نيمه تمام قاب��ل بهره برداري 
در كش��ور آماده ش��ده، افزود: رويكرد اقتصاد 
مقاومتي، پاس��خ محكمي به اس��تكبار است و 
تمام تالش خود را براي تحقق اهداف آن به كار 
مي بنديم. نوبخت با بيان اينكه امور كشور بايد 
با روحيه تدبير پيش برود، تصريح كرد: آزادراه 
تهران به شمال كه 25 س��ال نيمه تمام مانده، 
ظرف چندماه آينده به بهره برداري مي رس��د و 
موجب كاهش فاصله 60 كيلومتر مركز به شمال 
كشور مي شود. وي ادامه داد: توسعه اشتغال و 
توليد رونق اولويت اصلي كش��ور است و امسال 
ايج��اد 986 هزار و 998 نفر فرصت ش��غلي در 
كشور هدف گذاري ش��ده است. نوبخت گفت: 
دولت بر اين اعتقاد است كه پشت درهاي بسته 
اتاق نمي توان كشور را اداره كرد و هدف از سفر 
به استان ها بررسي و برنامه ريزي مناسب براي 
اجراي طرح ها و رفع مش��كالت اس��ت. وي در 
بخشي از سخنان خود با بيان اينكه در يك جنگ 
بزرگ اقتصادي هس��تيم و با استناد مالحظه 
تحريم هايي كه تاكنون توسط قدرت هاي بزرگ 
اعمال شده، سخت ترين نوع تحريم ها را تحمل 
مي كنيم، افزود: س��خت ترين نوع تحريمي كه 
تاكنون اعمال ش��ده براي ع��راق و ليبي تحت 
عنوان نفت در برابر غذا بوده و به اين كش��ورها 
اجازه مي دادند ب��ه اندازه نياز مردم براي تغذيه 
نفت بفروشند ولي آن را هم از مردم ايران دريغ 

كرده اند.
نوبخت افزود: رييس جمهور امريكا غير از اينكه 
بخواه��د يك عكس يادگاري بگيرد و مس��ائل 
تبليغاتي خودش را دنبال كند، از مذاكره با ايران 
هدف ديگري ندارد و نتايج مذاكرات كره شمالي 

با ترامپ مبين اين رويكرد تبليغات است.
رييس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: اينكه 
فكر كنيم اينها دلش��ان براي مردم ما مي سوزد 
كاماًل اشتباه است و ديديم كه محصوالت غذايي 

و دارو را هم براي مردم ما تحريم كردند.

درآمد ارزي ۱.۴ ميليارد دالري 
ايران از صدور نيروي كار

بانك جهاني در گزارشي از درآمد ارزي كشورها 
با صدور نيروي كار به خارج در سال 2018 اعالم 
كرد كشورهاي جهان در اين سال 529 ميليارد 
دالر از اين محل درآمد كسب كردند. پيش بيني 
ش��ده اس��ت اين رقم در س��ال 2019 با رش��د 
4درصدي به 550 ميليارد دالر برسد. بر اساس اين 
گزارش درآمد ارزي ايران از محل صدور نيروي كار 
در سال 2018 به 1 ميليارد و 400 ميليون دالر 
رسيده و ايران در رتبه هشتم در منطقه خاورميانه 
و شمال آفريقا از نظر ميزان جذب درآمد ارزي از 
صدور نيروي كار قرار گرفته است. در اين منطقه، 
مصر با درآمد 28.9 ميليارد دالري در رتبه نخست 
قرار گرفته و مراكش ب��ا ۷.4 ميليارد دالر، لبنان 
با ۷.2 ميلي��ارد دالر، يمن ب��ا 3.4 ميليارد دالر، 
فلسطين با 2.6 ميليارد دالر، تونس با 2 ميليارد 
دالر، و الجزاير با 1.9 ميلي��ارد دالر به ترتيب در 
رتبه هاي دوم تا هفت��م از اين نظر قرار گرفته اند. 
عراق نيز با 1.1 ميليارد دالر پس از ايران در رتبه 
نهم قرار گرفته است. ميان كشورهاي جهان، هند 
رتبه نخست را از اين نظر به خود اختصاص داده 
است. درآمد ارزي اين كشور از محل صدور نيروي 
كار در سال 2018 بالغ بر ۷8.6 ميليارد دالر اعالم 
شده است. چين با 6۷.4 ميليارد دالر و مكزيك با 
35.۷ ميليارد دالر به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم 

را از اين نظر به خود اختصاص داده اند.

نوشته :   جوزف استیگلیتز|
ترجمه : منصور بیطرف|

تنها دليلي كه بازارها خيلي خوب كار نمي كنند اين است 
كه رقابت كمي وجود دارد و قدرت زيادي در دستان تعداد 
كمي افراد. اينكه چرا نمي شود به عينه ديد به اين خاطر 
است كه افراد بسيار زيادي هستند كه براي زندگي كردن 
نجيبانه درآمد خيلي كمي دارند؛ اياالت متحده، بيش از 
هر كشور ديگري در جهان در درآمد سرانه مراقبت هاي 
پزش��كي هزينه مي كند اما با اين حال، عمر مفيد تقريبا 
نس��بت به هر كشور توس��عه يافته ديگر پايين تر است و 
دارد كاهش هم مي يابد؛ ما اقتصادي داريم كه ش��اخصه 
آن اين اس��ت كه به طور همزمان خانه هاي خالي داريم و 
افراد بي خانمان .غم بارترين قصور زماني روي مي دهد كه 
بيكاري وسيعي وجود دارد كارهايي كه بايد انجام شود و 
مردمي كه مي خواهند آن كار را انجام دهند. ركود بزرگ 
دهه 1930 و كس��ادي بزرگي كه در سال 200۷ شروع 
شد دو نمونه بديهي آن است اما از زماني كه سرمايه داري 
شروع شد اقتصادهاي بازار هميشه با دوره هاي اپيزوديك 
بيكاري قابل توجه شخص بوده اند . در هر كدام از اين موارد 
سياست هاي دولت حتي زماني كه  به طور كامل هم اجرا 
نمي شود، مي تواند موارد را از آنچه كه غير از اين مي تواند 

باشد، بهبود بخشد. مثال در حالت عقب گرد اقتصادي ما، 
محرك هاي دولتي از طريق سياس��ت هاي پولي و مالي 
بيكاري را پايين تر آورده است .  حال سوال اين است كه فراتر 
از تضمين اشتغال كامل، آيا براي دولت بايد نقشي قايل شد 

يا آنكه بايد بازارها را به حال خودشان رها كرد؟ 
گام اول براي پاسخ به اين سوال اين است كه بدانيم بازارها، 
خودشان يك هدف نيستند بلكه وسيله اي هستند براي 
رسيدن به هدف جامعه مرفه تر . بنابراين، سوال محوري اين 
است كه چه زماني بازارها رفاه را نه به فقط آن يك درصد 
باال بلكه به كل جامعه، تحويل مي دهند؟ دست نامريي آدام 
اسميت )نكته اي كه طرح مي كند نفع شخصي به گونه اي 
عمل مي كند كه انگار يك دس��ت نامريي آن را به سمت 
رفاه جامعه هدايت مي كند( شايد مهم ترين تك ايده در 
علم اقتصاد مدرن بوده است و با اين حال اسميت قدرت 
محدود بازارها و نياز به كنش دولت را به رسميت شناخته 
بود. تحقيقات علم مدرن - هم تئوري و هم تجربه - فهم ما 
را از نقش بنيادين دولت در يك اقتصاد بازار را تقويت كرده 
است . آن نشان داده كه هم به آنچه كه بازارها نمي خواهند 
و نمي توانند انجام دهند نياز است و هم به آنكه مطمئن 
شويم بازارها آنطور عمل مي كنند كه بايد عمل كنند. براي 
اينكه بازارها به تنهايي خوب عمل كنند، بايد يك سري 

از شرايط تامين شود - بايد يك رقابت قدرتمندي وجود 
داشته باشد، اطالعات بايد كامل باشد و كنش هاي يك فرد 
يا يك شركت بر ديگران )مثال نتوانند آلودگي ايجاد كنند( 
نتواند آسيب برس��اند . در عمل، اين شرايط هرگز تامين 
نمي شوند - كه غالبا بسيار زياد هم هست - كه به معناي 
آن است كه در اين موارد بازارها در اجرا با شكست مواجه 
شده اند. پيش از مقررات محيطي، هواي ما غيرقابل تنفس 
و آب ما غير قابل نوشيدن و شنا كرد ن بود - همين موارد 
امروزه در چين، هند و ديگر كشورهايي كه مقرارت محيطي 
آنها بسيار ضعيف است يا بسيار ضعيف اعمال مي شود، ديده 
مي شود. مهم ترين نكته براي يك اقتصاد پويا و مبتكر آن 
است كه بخش خصوصي به تنهايي خيلي كم بر تحقيقات 
پايه اي هزينه مي كند . همين وضعي��ت هم براي ديگر 
حوزه هاي سرمايه گذاري با منفعت عمومي وسيع است 
)مثال زيرس��اختاري و آموزش( . منافع هزينه كرد دولت 
براي تكميل اين اهداف فراتر از خرج كردن هاي آن است. 
اين هزينه ها را بايد تامين مالي كرد و البته آن هم نيازمند 
ماليات است. )تعجبي ندارد كه بخش خصوصي آنچه را كه 
انجام مي دهد در بوق و كرنا مي كند: تحقيقات كاربردي 
آن مهم اس��ت اما اين تحقيقات بر بنيان هاي تحقيقات 
پايه اي قرار دارد .(  من زماني از وزير دارايي سوئد پرسيدم 

مردم،قدرتومنافع)21(
سرمايهداریپیشرفتهدرعصرنارضايتی

كه چرا اقتصاد كشورش اينقدر خوب كار مي كند. پاسخ 
او: زيرا آنها ماليات هاي باال دارند. البته منظور او اين بود كه 
سوئد مي دانست كه يك كشور مرفه نيازمند سطح بااليي 
از هزينه هاي عمومي بر زير ساختارها، آموزش، فناوري 
و حمايت مدني است و اينكه دولت نيازمند درآمدهايي 
اس��ت تا به طور دايم اين هزينه ها را تامين كند. بسياري 
از اين هزينه هاي عمومي هزينه هاي بخش خصوصي را 
تكميل مي كنند. پيش��رفت در فناوري كه توسط دولت 
تكميل مي شود مي تواند به حمايت از سرمايه گذاري هاي 
خصوصي كمك كند. سرمايه گذاران در زماني كه نيروي 
كار با تحصيالت عالي و زيرساختارهاي خوب وجود داشته 
باشد سعي مي كنند تا تالش هايشان سودآورتر باشد. براي 
رشد سريع، باال بردن دانش نقش محوري دارد و تحقيقات 
پايه اي بايد توس��ط دولت مورد جمايت واقع ش��ود. اين 
بصيرت در مواجهه با سياست هاي »طرف عرضه« سبك 
ريگاني كه بر فرضياتي قرار داشت كه مقررات زدايي اقتصاد 
را آزاد مي كن��د، ماليات هاي پايين آن را انگيزه مند و اين 
هر دو با هم منجر به رشد اقتصادي مي شود، به هوا رفت. 
هرچند كه بعد از اصالحات ريگان، رشد في الواقع كاهش 
يافت . مقررات زدايي، به وي��ژه در بازارهاي مالي، براي ما 
عقب گردهاي اقتصادي س��ال 1991و 2001 و بدترين 
آن، كسادي بزرگ سال 2008 را آورد و ماليات هاي پايين 
اثرات انرژي زاي��ي را كه طرف هاي عرضه ادعا مي كردند 
ايجاد نكرد. توماس پيكتي و همكارانش نشان داده اند كه 
نرخ ماليات هاي پاييني كه بر بااليي ها بسته شد في الواقع با 
نرخ رشد پايين تر يا تغيير نيافته در اطراف جهان همراه بوده 

است . همانطور كه منتقدان كاهش ماليات پيش بيني كرده 
بودند، نه كاهش ماليات ريگان ونه كاهشي كه در دولت 
جورج دبليو بوش بر ثروتمندان اعمال شد منجر به افزايش 
عرضه نيروي كار يا پس انداز نشد و بر همين اساس رشد 
سريع تر هم رخ نداد. بديهي است اقتصاد »طرف عرضه« و 
ايمان آن به رها كردن بازار آزاد به عنوان مسير رشد كمتر از 
آنچه كه انتظارش را داشتند خواسته ها را بر آورده كرد .براي 
اينكه اقتصادي خوب عمل كند نيازمند بيشتر از نرخ هاي 

پايين ماليات و مقررات ضعيف است .

درمراسمنكوداشتمیرمصطفيعالينسبمطرحشد

از مصرف گرايي به مدرنيته قدم گذاشتيم
مراسم نكوداشت درگذشت ميرمصطفي عالي نسب در نشست 
هفتگي موسسه دين و اقتصاد برگزار شد. در اين مراسم عالوه 
بر علي  رضاقلي خاني، فرش��اد مومني، محمد بحرينيان و 
عليرضا بهشتي، عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر، عابد 
جعفري وزير بازرگاني دولت ميرحسين موسوي، مصطفي 
عرب سرخي، سردار عاليي، محمدرضا مقيسه عضو اسبق 
هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز حضور داشتند. 
به گزارش »تعادل«، در ابتداي اين مراسم، فرشاد مومني با بر 
شمردن برخي خصائل مرحوم عالي نسب گفت: وي در طول 
حيات خود عالقه اي به تعريف و تمجيد از خود نداش��ت اما 
اكنون كه ايران از لحاظ اقتصادي و اجتماعي با تالطم هاي 
بي سابقه و كم سابقه اي دست و پنجه نرم مي كند بايد به وي به 
عنوان يك اقتصاددان با تكيه به مسووليت اجتماعي پرداخته 
شود. محمدرضا بهشتي فرزند شهيد محمد بهشتي با بيان 
اينكه عالي نسب تاريخ صنعت ايران بود، گفت: اين چهره بزرگ 
از ابتداي ورود صنعت به كشور در رشد و گام برداشتن به سوي 
صنعتي شدن كشور نقش بسيار موثري داشت. عالي نسب 
عالوه بر توانمندي هاي عملي در ميدان اقتصادي دانش نظري 
بسيار عميقي در مورد شرايط اقتصادي و چگونگي اداره آن 
داشت. همه مي دانيم كه كاهش ذخيره غالت به كمتر از سه 
روز در كشور مي تواند با ايجاد قحطي فاجعه بار باشد اما استاد 
عالي نسب با تدبير و با به كارگيري تمام امكانات و باورمندي 

توانست اين مشكل را مرتفع كند.  

     دوران صدارت دكترمصدق، مرحوم عالي خاني 
و عالي نسب سه دوره طاليي اقتصاد ايران 

محمد بحرينيان عضو اتاق بازرگاني مش��هد، يكي ديگر از 
سخنرانان اين مراسم بود. وي سه دوره طاليي اقتصاد ايران 
را محدود به دوران دكتر مصدق، مرحوم عالي خاني و مرحوم 
عالي نسب برشمرد و بيان كرد: اگر بخواهيم بهترين سال هاي 
اقتصاد ايران را نام ببريم محدود به س��ه دوره مي ش��ود اول 
سه سال حكومت دكتر مصدق، دوم دوران صدارت مرحوم 
عالي خاني و سوم هشت سال مسووليت مرحوم عالي نسب 
در دوران جنگ. وي افزود: درست است كه امروز كمر اقتصاد 
ايران خم شده است اما به عقيده من هيچگاه نخواهد شكست 
و اين به دليل اقداماتي است كه در اين سه دوره صورت گرفته و 
باعث شده حتي امروز هم فضا براي پرش و جهش براي مردم 
مهيا باشد. من به عنوان يك صعنگتر مي گويم با جواناني كه در 
داخل و خارج از كشور داريم، مي توانيم از وضعيت فعلي خارج 
شويم. وي اضافه كرد: مشكالت امروز ما در ناكارآمدي و عدم 
اهليت تصميم گيران است كه باعث شده در تله خودساخته 
گرفتار شويم به ويژه در حوزه اقتصاد كه 90 درصد مشكالت 
امروز كش��ور در اين حوزه است. متاس��فانه از زمان قرارداد 
تركمانچاي مفت خوارگي در اين كشور رايج شد. بحرينيان با 
اشاره به تشكيل دولت مدرن در ايران گفت: از زمان مشروطه 
ما به سمت مدرنيته در بحث حكومت داري حركت كرديم اما 
در واقع ما دولت مدرن را كپي كرديم و آن را تشكيل نداديم، 

همين امر باعث شد كه جامعه به سمت مصرف گرايي برود.  
وي در ادامه گفت: تش��كيل دولت مدرن از س��ال 12۷9 تا 
1282 رخ داد و اولي��ن درآمد نفتي ما در س��ال 1282 ثبت 
شده است اين در حالي است كه از سال 12۷9 تا سال 1300 
ما به طور مرتب كسري تراز تجاري داشتيم يعني نتوانستيم، 
هيچ سالي بدهكار نباشيم اين اعداد و آمار اين را به ما مي رساند 
كه از طريق مصرف گرايي با دنياي مدرنيته آشنا شديم. در 
سال هايي كه كشور دچار قحطي بود ما ماكاروني و ورميشل 
وارد مي كرديم. گرفتاري امروز ما به سبب اين است كه به اين 
آمارها توجه نكرديم متاسفانه در كشور ما هنوز ثبت تجارب و 
شكست ها باب نشده است و براي همين است كه يك اشتباه 
را 10 بار تكرار مي كنيم كه نمونه بارز آن سياست هاي ارزي 
است. محمد بحرينيان شاخص تورم در اين سه دوره را بررسي 
و اظهار كرد: تحريم هاي زمان مصدق به مراتب ش��ديدتر از 
تحريم هاي االن بود اما تورم به طور ميانگين در اين دولت 8.2 
درصد بود در دوران عالي خاني 1.8 درصد و در دوران عالي نسب 
يا همان سال هاي جنگ 18.9 درصد بوده است اين در حالي 
است كه در دولت س��ازندگي كه بالفاصله بعد از زمان عالي 
نسب اس��ت تورم به طور ميانگين 25.3 درصد در سال بوده 
است.  وي در خصوص صنعتي شدن ايران گفت: متاسفانه 
ما اين پروسه را به طور ناقص طي كرديم براي صنعتي شدن 
بايد يك سري توالي را طي كرد. ما به دليل ورود درآمدهاي 
نفتي نتوانستيم اين توالي را به صورت كامل طي كنيم اين در 

حالي است كه كشوري مانند كره جنوبي 99.۷ درصد مردم 
آن تحت پوشش بيمه سالمت ملي هستند و 106 درصد خانه 
براي خانواده ها وجود دارد، در حالي كه اين كشور هيچ گونه 
منابع طبيعي مانند ايران نداشته است. وي  افزود: در بيشتر 
مواقع دانش كافي نداشتيم اما هيچ وقت نخواستيم اين مساله 
را قبول كنيم. ما در سه دوره به اين مساله اعتراف كرديم كه 
اتفاقا اين سه دوره همان سه دوره شكوفايي اقتصاد و صنعت 
كشور اس��ت. در دوران مصدق مش��اوران اقتصادي ايشان 
فهميدند كه نمي دانند بايد چه كار انجام دهند براي همين 
يالمارشاخت مشاور آلماني را آوردند تا او به آنها بگويد چه كار 
كنند. در دوران عالي خاني ايشان با آن همه سابقه تحصيلي و 
فارغ التحصيل شدن از بهترين دانشگاه هاي جهان در رشته 
اقتصاد مي گويد ما نمي دانيم چه كار بايد بكنيم پس تصميم  
مي گيرد از خرده دانش هاي نخبگان استفاده كند و آنها را در 
قالب يك هيات جمع مي كند اين عمل يعني شرافت و احترام 
به نظر كارشناسي. همين امر باعث مي شود كه ايشان هنگامي 
كه رييس دانش��گاه تهران بود به دليل ورود گارد به دانشگاه 
استعفا  دهد.  وي سپس با بررسي فعاليت هاي صنعتي در دو 
دوره عالي خاني و عالي نسب گفت: عالي خاني تكثير صنايع 
را در لواي مونتاژ به صورت گس��ترده در دستور كار قرار داد 
حتي ايشان در تاريخ ش��فاهي مي گويد كه ما سه كارخانه 
الستيك سازي داشتيم و به دنبال احداث چهارمي بوديم كه 
انحصار به وجود نيايد اين در حالي است كه در آن زمان 1۷ هزار 
خودرو در كشور وجود داشت. عالي خاني احداث صنايع را در 
سطح دنبال مي كرد. وي سپس به بررسي فعاليت هاي صنعتي 
عالي نسب پرداخت و گفت: در سال هاي 60 تا 68 عالي نسب با 
درك شرايط موجود تصميم گرفت كه به سراغ صنايع عمقي 
برود و شروع به احداث كارخانه هايي مانند ماشين ابزار، پمپ، 

قطعات هيدروليك و ماشين آ الت معدني مي كند. بيشترين 
اشتغال كشور در فاصله سال 1335 تا 1395 فقط در دولت 
خاتمي اتفاق افتاده كه اين طرح ها همان طرح هاي اول انقالب 
عالي نسب بودند كه به بهره برداري رسيدند. اين سياست ها تا 
سال ۷2 ادامه داشت اما ناگهان متوقف شد و علت اصلي آن 
اجازه واردات بدون انتقال ارز بود كشوري كه داشت بدهي هاي 
خود را تسويه مي كرد و ميزان آن به پنج ميليارد دالر رسيده بود 
ناگهان 42 ميليارد دالر بدهكار شد. اين تصميم گيري ضربه 
بدي به كشور زد.  وي با انتقاد از شعار مبارزه با انحصارگرايي 
گفت: اين جمله تبديل به يك اس��م رمز براي رانت و فساد 
شده است، به اسم مقابله با انحصارگرايي چه تصميمات بدون 
كارشناسي كه گرفته نش��د. همين امر سبب شده كه امروز 
1265 واحد فرآورده هاي لبني داراي پروانه بهره برداري داشته 
باشد و 600 واحد هم در دست اجرا. ما امروز 69 خودروسازي 
داريم در حالي كه انحصار در اختيار دو خودروساز است. اينها 
يعني هدررفت ظرفيت هاي ملي كشور. وي سپس با بررسي 
وضعيت فعلي اقتصاد ايران گفت: ما براي برون رفت از وضعيت 
فعلي به يك قوه عاقله مستقل از سه قوه ديگر نياز داريم كه براي 
اقتصاد تصميم بگيرند ما بايد خرده دانش ها را در كنار هم قرار 
دهيم يعني همان كاري كه در دوران مصدق و عالي خاني انجام 
شد. در اين سال ها، تصميم گيران اقتصادي ما اهليت حرفه اي 
نداشتند و در آينده نگري ناكارآمد بودند. در نظر داشته باشيد 
كه در گذشته مشكالت امروز ما را كشورهاي ديگر نيز داشتند 
كشورهايي مانند كره جنوبي، تايوان، سنگاپور و... كه همه آنها 
براي نجات خود تصميم گرفته اند كه يك قوه عاقله بنا كنند تا 
در كوتاه ترين زمان براي اقتصاد تصميم بگيرند در دوراني كه 
تكنولوژي هر 6 ماه دچار تحول مي شود يك تصميم ساده در 

ساختار تصميم گيري ما دو سال طول مي كشد.
پاورقي اقتصادي



بانك و بيمه4يادداشت

»تعادل«ازچشماندازبازارهايارزوطالگزارشميدهد

ثبات نرخ ارز با تكامل بازار ثانويه

صرافي ها وارد بيت كوين شدند

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري| 
به دنبال انتش��ار اخباري در زمينه توقيف نفتكش 
توسط دولت انگليس، عصر پنجشنبه ارزش دالر در 
بازار آزاد و معامالت نقدي بار ديگر افزايش يافت و به 
13 هزار و 90 تومان در بازار تهران و 13130 تومان 
در بازار سليمانيه رس��يد كه اين موضوع تأثير خود 
را بر ارزش طال و انواع سكه در بازار ايران گذاشت و 
عاملي شد تا قيمت سكه تمام نيز طي يك روز رشد 
۶0 هزار توماني را تجربه كند و نرخ سكه طرح جديد 

به 4 ميليون و ۶20 هزار تومان برسد. 
به گ��زارش »تع��ادل«، روز پنجش��نبه در ابتداي 
معامالت صبح، قيمت دالر نسبت به روز چهار شنبه 
اندكي كاه��ش يافت و روند كاهش��ي هفته قبل را 
تكرار كرد. اما پس از انتشار خبر توقيف نفت كش در 
پنجشنبه، روند قيمت دالر در بازار افزايشي شد. اما 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را نسبت 
به روزچهارشنبه ۵0 تومان كاهش دادند بطوري كه 
قيمت خري��د دالر در اين صرافي ها 12 هزار و ۶۵0 
توم��ان و قيمت فروش آن 12 ه��زار و ۷۵0 تومان 
اس��ت. اين صرافي ها همچنين، هر يورو را به قيمت 
14 هزار و ۶00 توم��ان مي خرند و 14 هزار و ۷00 
تومان مي فروش��ند كه اين نرخ ها نيز نسبت به روز 
چهارشنبه ثابت بوده اس��ت.  برخي فعاالن بازار ارز 
معتقدند كه هفته ج��اري احتماال با ثبات نرخ دالر 
شروع خواهد شد و به دليل وضعيت عوامل بنيادي 
بازار، بعيد اس��ت كه نرخ ارز افزايش زيادي داشته 
باشد و ممكن اس��ت كه نوسان اندكي داشته باشد. 
زيرا بانك ها و صرافي ها نرخ ارز را كاهش داده و روند 
دو هفته اخير نيز نزولي بوده است. همچنين به دليل 
ثبات نرخ طالي جهاني ب��ه نرخ 1414 دالر در روز 
جمعه، اثري روي قيمت طال و سكه نخواهد داشت و 
بازار ارز و طال در مجموع روند آرام و با ثباتي خواهند 
داش��ت. تحليلگ��ران اعتقاد دارند ك��ه علت اصلي 
آرامش بازار دالر، عميق تر شدن بازار ثانويه است كه 
از اواسط تابستان پارسال به صورت ناقص اجرا شد 
ولي هيچ وقت در حد بازار ثانويه كامل تكامل نيافت 
بلكه بيشتر ش��كل بازار ثالث به خود گرفت؛ اگرچه 
همان شكل ناقص بازار ثانويه مانع تداوم جهش دالر 
شد. گفتني اس��ت بعد از اعالم سياست اضطراري 
دالر 4200، اقتصاددانان برجسته خواستار تشكيل 
بازار ثانويه اي براي مبادالت ارزي با هدف مهار دالر 
در بازار آزاد ش��دند كه متأسفانه جدي گرفته نشد 
و نرخ دالر در ب��ازار آزاد اوج گرفت. با اجراي ناقص 
بازار ثانويه از تابستان پارس��ال صعود دالر متوقف 
شد اما آرامش كامل ايجاد نشد كه به نظر مي رسد با 
تكامل بازار ثانويه اين آرامش در حال حاكم ش��دن 

بر بازار است.
همچني��ن بانك ه��ا در روز پنجش��نبه 13 تير ماه 
قيمت دالر را نسبت به روز چهارشنبه اندكي كاهش 
دادند بطوري كه قيمت خري��د دالر در بانك ها كه 
روز چهارش��نبه 12 ه��زار و 431 توم��ان بود، روز 
پنجشنبه به 12 هزار و 40۸ تومان رسيد. همچنين 
شعب ارزي بانك ها هر يورو را 14 هزار و 12 تومان 
خريداري كردند كه قيمت اين ارز نيز اندكي كاهش 
داش��ته اس��ت. هر پوند انگليس نيز در شعب ارزي 
بانك ها به قيمت 1۵ ه��زار و ۶24 تومان خريداري 
ش��د. قيمت ارز مس��افرتي نيز در بانك ها همچنان 
از قيمت فروش آن در بازار باالتر اس��ت بطوري كه 
قيمت فروش ارز مسافرتي در بانك ها 14 هزار و ۷1۵ 
تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد به حدود 1۵ 

هزار تومان مي رسد.
همچنين براس��اس نرخ هاي ميانگين معامله شده 
ارز سامانه سنا در روز چهارشنبه 12 تيرماه 9۸ نيز 
نرخ دالر 12 هزار و ۷31تومان، يورو 14 هزار و ۶4۵ 
تومان، درهم 3ه��زار و ۵0۸ تومان، پوند 1۶ هزار و 
30۸ توم��ان، يوان چين 1 ه��زار و 940 تومان، لير 

تركيه 23۵4 تومان اعالم شد. 
در بازار طال و سكه نيز به دنبال افزايش نرخ دالر در 
بازار آزاد و معامالت نقدي و همچنين اعالم هر اونس 
جهاني طال به نرخ 141۵ دالر، قيمت طال و س��كه 
اندكي افزايش يافت. مظنه يك مثقال طالي 1۷ عيار 
يا آبش��ده به 1 ميليون و ۸۸1 هزار تومان و هر گرم 

طالي1۸عيار434 هزار تومان افزايش يافت. قيمت 
سكه نيز در عصر پنج ش��نبه براي سكه طرح قديم 
بهار آزادي 4 ميليون و 300 هزار تومان، نيم س��كه 
2 ميليون و 320 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 
۵۵0 هزار تومان و سكه طرح جديد 4 ميليون و ۶20 

هزار تومان معامله شد. 

  داليل توقف كاهش قيمت طال و سكه
يك كارش��ناس با بيان اينكه نوس��انات ب��ازار ارز و 
طالي جهاني از كاهش قيمت طال و سكه جلوگيري 
كرده است، گفت: ميزان تقاضا در بازار كاهش يافته 
و خريد مردم به س��مت طالهاي خ��رد كه با قدرت 
خريد آنها همخواني دارد س��وق پيدا كرده اس��ت. 
محمد كشتي آراي، در رابطه با وضعيت بازار طال و 
سكه گفت: بررسي هفته گذش��ته نشان از آن دارد 
كه قيمت طال در بازار جهاني تا اواس��ط هفته روند 
ب��ا ثباتي را طي مي كرد اما در پ��ي تغيير و تحوالت 
شرايط اقتصادي جهاني، انس طال با رشد 30 دالري 
مواجه شد و اين موضوع عامل توقف كاهش قيمت 
طال و س��كه در بازار داخلي شد. اين كارشناس بازار 
طال و س��كه تصريح ك��رد: در روزهاي چهارش��نبه 
و ابتداي پنج ش��نبه رفته رفت��ه ارزش انس جهاني 
كاهش يافت و نسبت به ابتداي هفته با افزايش 21 
دالري روبرو شد. وي خاطرنشان كرد: در ميانه روز 
پنجشنبه با انتشار اخباري در زمينه توقيف نفتكش 
توس��ط دولت انگليس، ارزش دالر ب��ار ديگر روند 
س��عودي به خود گرفت كه اين موضوع تأثير خود 
را بر ارزش طال و انواع سكه در بازار ايران گذاشت و 
عاملي شد تا س��كه تمام طي يك روز رشد ۶0 هزار 

توماني را تجربه كند.
كشتي آراي درباره قيمت انواع سكه و طال در پايان 
هفته گفت: هر قطعه س��كه تم��ام طرح قديم چهار 
ميليون و 3۶0 هزار تومان، س��كه تمام طرح جديد 
چهار ميليون و ۶10 هزار تومان، نيم سكه دو ميليون 
و 340 هزار تومان، ربع س��كه ي��ك ميليون و ۵20 
هزار تومان، سكه  گرمي 990 هزار تومان، هر مثقال 
طالي خام 1۷ عيار يك ميليون و ۸۸۵ هزار تومان و 
هر گرم طالي خام 1۸ عيار 43۵ هزار و 200 تومان 
ارزش گذاري ش��ده است. اين كارشناس بازار طال و 
سكه در پاسخ به اين س��وال كه آيا همچنان ميزان 
عرضه بر تقاضا پيشي دارد؟ بيان كرد: طي هفته هاي 
گذشته ميزان تقاضا به شدت كاهش يافته و در هفته 
گذشته اين موضوع نيز ادامه داشته است كه با پيشي 
گرفتن عرضه طال بر تقاضا حباب س��كه با انتخاب 
مسير كاهش به 300 هزار تومان رسيده است. وي 
تاكيد كرد: كاهش قدرت خريد مصرف كننده نهايي 
عاملي ش��ده تا خريد مردم به سمت خريد طالها و 
مصنوع��ات خرد كه با قدرت خري��د آنها همخواني 

دارد سوق پيدا كند.

  كاهش نرخ ارز با بازار متشكل ارزي
از سوي ديگر، در رابطه با وضعيت قيمت ارز در كشور 
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، معتقد است 
بازار متشكل ارزي با كشف واقعي قيمت ها موجب 
كاهش نرخ ارز مي شود. رحيم زارع عضو كميسيون 
اقتص��ادي مجل��س در گفت وگ��و با خان��ه ملت با 
درخواست راه اندازي بازار متشكل ارزي، گفت: اين 
بازار در واقع يك محل عمده  فروشي نقدي اسكناس 
در تهران اس��ت كه بس��تر معامالت رو در رو در آن 
وجود دارد و كاماًل شفاف بوده و تأمين نياز ارزي براي 

معامالت صرافي ها صورت مي گيرد.
نماين��ده مردم آباده، بوان��ات و خرمبيد در مجلس 
شوراي اس��المي، با اش��اره به نقش آفريني دالالن 
در دوبي، سليمانيه و هرات و تاثير آن در بازار ارزي 
ايران، افزود: با تشكيل بازار متشكل ارزي نرخ گذاري 
از دوب��ي به تهران منتقل مي ش��ود، البت��ه فرآيند 
اين انتقال به مرور زمان رخ داده و يك ش��به انجام 

نمي شود و امكانپذير نيست.
وي ادامه داد: ايجاد بازار متش��كل ارزي از نوس��ان 
و التهاب در بازار مي كاهد .تش��كيل بازار متش��كل 
ارزي مي توان��د مزاياي زيادي براي اقتصاد داش��ته 
باشد و سبب قانون مندتر شدن بازار شود تا از ايجاد 

عرضه و تقاضاي غير واقعي جلوگيري كند، چراكه 
اگر در عرضه و تقاضا تعادل ايجاد نش��ود مشكالت 
كنوني اقتصاد كشور رفع نمي ش��ود.بانك مركزي 
بايد ش��رايط راه اندازي و فعاليت اين بازار را هرچه 
سريعتر فراهم كند تا دامنه فعاليت هاي غيررسمي 

ارز محدودتر شود.
زارع با بيان اينكه با ايجاد بازار متشكل ارزي از نوسان 
و التهاب در بازار كاسته مي شود، تاكيد كرد: تمامي 
فع��االن بازار متش��كل ارزي، بانك ها و صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي هستند و اين بانك بر فعاليت آنها 
نظارت داشته و ديگر صرافي يا بانكي نمي تواند ارز 
خود را با قيمت بااليي براي فروش بگذارد و التهاب 

در بازار ايجاد كند.
وي معتقد است كه بازار متشكل ارزي با كشف واقعي 
قيمت ها مي تواند موجب كاهش نرخ ارز در بازار شود 
و پس از طي يك دوره ثبات نسبي در بازار ارز ايجاد 
كند تا فعاالن اقتصادي بتوانند از اين شرايط با ثبات 

براي توسعه فعاليت هاي خود استفاده كنند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، با 
بيان اينكه بازار متشكل ارزي مي تواند خريدوفروش 
ارز در بازار غيررس��مي را محدود كند، تصريح كرد: 
بانك مركزي بايد ش��رايط راه اندازي و فعاليت اين 
بازار را هرچه سريع تر فراهم كند تا دامنه فعاليت هاي 

غيررسمي ارز محدودتر شود.

  دالر حج 12790 تومان 
از س��وي ديگر، بانك مركزي نرخ ارز براي حجاج را 
12 ه��زار و ۷90 تومان تعيين ك��رده كه با توجه به 
قيمت ف��روش دالر در صرافي  ه��اي مجاز و ملي به 
نرخ 12 هزار و ۸00 تومان، به نظر مي رسد كه بانك 
مركزي رقم ارز حجاج را در سال جاري در نزديكي 
بازار آزاد در نظر گرفته و زائران مي توانند نسبت به 
دريافت اين ارز اقدام كنند و بانك عامل ارايه كننده 
ارز حجاج، نسبت به تشكيل پرونده و ارايه ارز به آنها 
اقدام مي كند و پرداخ��ت ارز به زائران حج تمتع در 
تمامي شعب ارزي بانك ملي و حداكثر براي هر زائر 
200 دالر امريكا انجام مي شود. ميزان ارز پرداختي 
به زائران حج تمتع در س��ال گذشته نيز 200 دالر 
بوده كه نسبت به س��ال 139۶ به ميزان 100 دالر 
كاهش داش��ته است، بطوري كه در سال هاي پيش 
از آن 300 دالر ب��ه عنوان ارز مس��افرتي به حجاج 

پرداخت مي شده است.

  تمايل بازار جهاني به افزايش نرخ اونس طال
به نظر مي رس��د طال پس از پنج سال ماندن در يك 
ب��ازه قيمت محدود، آماده آغاز روند صعودي بوده و 
ممكن است دوباره به ركورد 1۷00 دالر سال 2003 

بازگردد. مايك مك گالن، استراتژيست ارشد كاال در 
بلومبرگ اينتليجنس در اين باره اظهار كرد: طال پس 
از پنج س��ال حبس بازه اي، عوامل ارزشمندي براي 
صعود چش��مگير قيمت دارد كه شامل عدم توافق 
تجاري امريكا و چين، انتظارات براي كاهش نرخ هاي 

بهره و نوسان فزاينده بازار سهام است.
وي در ادامه افزود: شكسته شدن قيمت 1400 دالر 
و صعود طال به باالترين حد در ش��ش سال گذشته، 
به روند افزايشي اين فلز كه در مقطع فعلي پرقدرت 
اس��ت، رونق جديدي داده اس��ت. انتظ��ار مي رود 
عملكرد مثبت طال در نيمه دوم س��ال 2019 ادامه 

پيدا كند.
مك گالن خاطرنش��ان كرد: مان��دن قيمت طال در 
باالي مرز 1400 دالر نشانه تجديد روندي صعودي 
اس��ت و ركورد قيمت 1۷00 دالر هر اونس طال در 
س��ال 2013، قيمت هدفي اس��ت كه اين فلز بايد 

بشكند.
بر اساس گزارش كيتكونيوز، قيمت هاي باالتر طال به 
دليل تئوري پيك ارزش دالر امريكا و انتظارات براي 
كاهش نرخ هاي بهره از سوي بانك مركزي امريكا، 
احتمالي ترين اتفاقي اس��ت كه براي نيمه دوم سال 

2019 پيش بيني مي شود.
قيمت طال در 1۵ ژوئن تحت تأثير افت ارزش دالر و 
تشديد تنش هاي ژئوپليتيكي در خاورميانه، به مرز 
143۸ دالر و ۶3 سنت صعود كرده بود كه باالترين 
قيمت از 14 مه س��ال 2013 بود و همچنان باالي 

1400 دالر معامله مي شود.
كريس وستون، مدير تحقيقات شركت »پپراستون 
گروپ« ني��ز به كيتكوني��وز گفت: اگ��ر بانك هاي 
مرك��زي نرخ هاي بهره را كاه��ش دهند، قيمت هر 
اونس طال در ميان مدت تا مرز 1۵20 دالر مي تواند 

صعود كند.
اين در حالي است كه بهاي جهاني طال در معامالت 
روزجمعه در پي افت ارزش دالر و تشديد نگراني ها 
نس��بت به تجارت جهاني، به بيشترين حد خود در 
يك هفته اخير صعود كرد. بهاي هر اونس طال براي 
تحويل فوري در معامالت روز جمعه ۷ دهم درصد 
افزايش يافت و به يك هزار و 42۷ دالر و ۶4 س��نت 
رس��يد. در بازار معامالت امريكا، ه��ر اونس طال با 
1.۶ درص��د افزايش به يك ه��زار و 430 دالر و ۸0 

سنت رسيد.
بناب��ر اعالم مقامات كاخ س��فيد اگرچ��ه مذاكرات 
تج��اري امريكا با چين در مس��ير صحيحي حركت 
مي كند، ولي رس��يدن به توافق مناس��ب، زمان بر 
خواهد بود. بر اس��اس اين گزارش، وجود انتظارات 
باال براي كاهش نرخ هاي بهره از سوي بانك مركزي 
امريكا، سبب افزايش بهاي طال در بازارهاي جهاني 

شده است. مدير ارشد در سي ام سي ماركت، مايكل 
مككارتي گف��ت: ما يك رويداد مه��م براي اقتصاد 
جهاني را در پيش رو داريم كه آن هم رقم هاي آمار 
حقوق و دستمزد ها است . اگر اعداد كمتر از انتظار ها 
باشند ما شاهد تاييد يكي از كليدي ترين فاكتورهاي 
حمايتي از قيمت طال، يعن��ي فضاي نرخ بهره هاي 

كم خواهيم بود .
تمام نگاه ها در حال حاضر بر روي دس��تمزده هاي 
بخش غير كشاورزي امريكا متمركز شده كه انتظار 
مي رود نس��بت به رق��م ۷۵ هزار م��وردي ماه مي 
)قبلتر(، در ماه ژوئن ش��اهد جهش اين رقم به 1۶0 

هزار مورد شغل جديد باشيم . 
فدرال رزرو نشست دو روزه سياست هاي پولي خود 
را در روزهاي 30 و 31 ماه جوالي برگزار خواهد كرد 
و بازارهاي آتي با درصد كامل انتظار كاهش حداقل 

2۵ واحد پايه نرخ بهره را دارند.
در مسير كاهش نرخ بهره فدرال رزرو تنها نيست و 
بطور مثال بانك مركزي اس��تراليا از ژوئن ۵0 واحد 
پايه نرخ بهره خود را كاهش داده و همچنين درهاي 

كاهش نرخ ديگري در سال را باز گذاشته .
استفان اينس، مدير ارشد در ونگارد ماركتز اعتقاد 
دارد: »ط��ال در نتيجه آمارهاي دس��تمزد واكنش 
خوبي خواهد داش��ت، زيرا حتي يك آمار مثبت هم 
نبايد در احس��اس نياز بانك هاي مركزي جهان به 

واكنشي فوري تغييري ايجاد كند .
فلز زرد از زمان لمس رقم 12۶۵.۸۵ دالري اوايل ماه 
مي )كمترين قيمت 2019( تا به امروز، بيش از 12 
درصد، معادل 1۵0 دالر رشد قيمت داشته است كه 
دليل آن هم تاثير دو عامل اصلي، يعني چش��م انداز 
سياس��ت هاي دوويش از جانب بانك هاي مركزي 
جهان و تشديد تنش بين ايالت متحده و ايران بوده 
است . از ديدگاه تكنيكال، وانگ تائو تحليلگر رويترز 
اعتقاد دارد، ممكن است شاهد حمله دوباره طالي 
نقدي به س��مت 143۵ دالر در هر اونس باشيم كه 
ش��انس بااليي وجود دارد گذر از اين س��طح باعث 
رش��د قيمت ها به س��مت 1443 تا 14۵۶ دالر در 

هر اونس شود.
هلدينگ اوشيانا گلد اس��تراليا روز پنج شنبه اعالم 
كرد كه به دليل اختالف و درگيري بر سر مجوزهاي 
فعاليت با دولت اين كش��ور، حم��ل و نقل خود در 
معدن طال و مس »دي��دي پيو« فيليپين را متوقف 

كرده است .
بانك آو امريكا مريل لينچ روز پنج شنبه اعالم كرد كه 
سرمايه گذاران قبل از نشست جي 20 ميزان 1۵.1 
ميليارد دالر را از بازارهاي سرمايه بيرون كشيدند و 
طي چهار روز كاري منتهي به 2 جوالي، ۶.2 ميليارد 
دالر در بخش اوراق دولتي سرمايه گذاري كرده اند .

اگرچه مسووالن، اس��تخراج بيت كوين را با استفاده از 
برق صنعتي غيرقانوني مي دانند، اما فروش دستگاه هاي 
ماينر يا اس��تخراج كننده  ارزهاي ديجيتال اكنون در 
س��ايت هاي آنالين، بعضًا با ضمانت هاي چندماهه در 

حال انجام است!
به گزارش ايسنا، در حالي كه با افزايش نرخ ارز، نگاه ها 
براي سرمايه گذاري به خريد و فروش دالر متمركز شد، 
ولي با توجه به نوس��انات غيرقابل پيش بيني آن، اين 
حوزه به يكي از بخش هاي پرريسك براي سرمايه گذاري 
تبديل شده است. در اين شرايط يكي راه هايي كه افراد 
براي حفظ س��رمايه به آن روي آورده اند، اس��تفاده از 
بيت كوين ها است. بيت كوين نوعي از پول الكترونيكي 
اس��ت و به منظور امنيت بيش��تر، حذف واس��طه ها و 
ناش��ناس بودن طراحي شده و با اس��تفاده از فناوري 
بالك چين، به كاربران امكان پرداخت امن و ذخيره پول 
را بدون نياز به ثبت نام يا استفاده از بانك ها و سازمان هاي 

واسطه مي دهد.
با وجود اي��ن، ارزه��اي ديجيتال ك��ه در حال حاضر 
بيت كوين معروف ترين و باارزش ترين آنهاست، هنوز به 
درستي شناخته نشده اند. برخي كشورها بيت كوين را 
به رسميت شناخته و برايش قابليت هايي كه پول دارد 
را متصور مي شوند، اما برخي ديگر بيت كوين را كاالي 

سرمايه اي مي دانند و مشخصات پول را براي آن لحاظ 
نمي كنند. از طرفي استفاده از بيت كوين در كشورهايي 
مانند تركيه، برزيل و كلمبيا در مقايسه با ساير كشورها 

رواج بيشتري دارد.
از طرف��ي در اي��ران اگرچه هنوز مش��روعيت ارزهاي 
ديجيتال��ي و در ص��در آنها بيت كوي��ن از طرف بانك 
مركزي و مسووالن مربوطه در كشور به اثبات نرسيده 
است، اما برخي ادعا مي كنند كه وزارت صنعت استخراج 
بيت كوين را به عنوان يك صنعت پذيرفته و از طرفي در 
حالي كه ممنوعيت قطعي هم در زمينه عدم استفاده از 
آنها اعالم نشده، برخي از صرافي ها و سايت هاي آنالين 

به خريد و فروش اين ارزها اقدام مي كنند.
اما يكي از اخباري كه اين روزها بيش از هميشه شنيده 
مي شود، تالش براي استخراج بيت كوين است. درواقع 
به نظر مي رس��د افرادي كه بهترين روش براي حفظ 
سرمايه و سودآوري را سرمايه گذاري روي بيت كوين 
مي دانند، ديگر تنها به خريد و فروش اين ارز ديجيتالي 
اكتفا نكرده و خودشان به استخراج آن روي آورده اند. 
البته اين موضوع واكنش مسووالن در صنعت انرژي را 
برانگيخته است، زيرا آنان معتقدند استخراج بيت كوين 
توسط دستگاه هايي كه به آنها ماينر گفته مي شود، برق 

زيادي مي طلبد.

اينه��ا همه در حالي اس��ت ك��ه صرف نظ��ر از ميزان 
مهارت مورد نياز براي استخراج بيت كوين، تعدادي از 
سايت هاي عرضه كننده دستگاه هاي ماينر، به عرضه 
اين دستگاه ها مشغولند و عده اي بسته به اينكه از برق 
خانگي، كشاورزي يا صنعتي استفاده مي كنند، مزرعه  

استخراج ارز راه انداخته اند!
براي آگاهي از نحوه  خريد دستگاه هاي ماينر كه از آنها 
براي استخراج ارزهاي ديجيتال و به ويژه بيت كوين 
اس��تفاده مي ش��ود، با چند فروش��گاه آنالين تماس 
گرفتيم. در تماس با يكي از اين س��ايت هاي خريد و 
فروش، اپراتوري كه پاس��خگو بود، درباره اينكه اين 
دس��تگاه ها چطور كار مي كنند، اينگونه توضيح داد: 
»ابتدا بايد يك كيف پول براي خود درس��ت كنيد و 
اين دس��تگاه را به يك استخر براي نيرو گرفتن وصل 
كنيد. زماني كه دستگاه به برق متصل مي شود، شروع 
به كار و استخراج بيت كوين مي كند و درآمد روزانه اي 
كه اين اس��تخراج به دالر ايجاد مي كند، به كيف پول 

شما وارد مي شود.«
او درب��اره  قيمت اين دس��تگاه ها و ضمان��ت آنها هم 
توضيح داد: »قيمت ماينرها از 12 ميليون تومان شروع 
مي شود و بسته به قدرت استخراج و درآمد، هزينه هاي 
متفاوتي دارند. براي خريد اين دستگاه ها هم الزم است 

پيش خريد انجام داد و تحويل آن هم يك ماهه اس��ت. 
ما دستگاه ها را گارانتي نمي كنيم، چون اين دستگاه ها 
گارانتي چين را دارند و به دليل نداشتن نمايندگي در 
ايران، گارانتي شان فايده اي ندارد، اما تعميرات آنها را 

انجام مي دهيم.«
اين اپراتور توضي��ح داد كه »در ح��ال حاضر بهترين 
دس��تگاه روزانه 9 دالر درآمد دارد و بعد از حدود شش 
ماه، هزينه اي كه براي دس��تگاه صرف ش��ده به مالك 
آن بازمي گردد. البته هزينه  بيت كوين مثل دالر باال و 
پايين مي ش��ود و اگر ارزش بيت كوين باال برود، درآمد 

دستگاه ها هم افزايش مي يابد.«
اپراتور سايت فروش ماينر كه به گفته  خودش تجربه اي 
س��ه س��اله در اين حوزه دارد، مي گويد: »اس��تخراج 
بيت كوين از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت نوعي 
صنعت شناخته شده و اين دس��تگاه ها از گمرك وارد 
كشور شده و قانوني هستند و اينكه با خريد يك ماينر چه 
سودي نصيب افراد مي شود هم به دستگاهي كه توان 
استخراج بيشتري داشته باشد و البته ارزش بيت كوين 

بستگي دارد.«
موضوع ديگر هم خريد و فروش بيت كوين است و اينكه 
چطور با استخراج بيت كوين مي توان درآمدزايي كرد 
كه فروشنده اين دستگاه ها در پاسخ به اين سوال گفت: 

»بعضي صرافي ها هستند كه بيت كوين را به دالر يا ريال 
تبديل مي كنند.« اما يكي از نكات جالب هم اين است 
كه غالبًا اين س��ايت هاي خريد و فروش، نماد اعتماد 
الكترونيكي هم دارند كه نشان مي دهد كه وزارت صنعت 
اين فروشگاه هاي اينترنتي را تأييد كرده است. اين در 
حالي است كه اين روزها و در پي افزايش مصرف برق كه 
مسووالن آن را نتيجه  ايجاد مزارع استخراج بيت كوين 
مي دانند، زمزمه هاي غيرقانوني بودن اين فرآيند شنيده 
مي ش��ود.يكي از موضوعاتي كه شايد كساني كه قدم 
به عرصه  تجارت بيت كوين گذاشته اند، به آن توجهي 
نداشتند، اين است كه بيت كوين ها بيشتر از ارزهايي 
مانند دالر نيازمند ريس��ك پذيري در خريد و فروش 
هستند و كاهش چند هزار دالري ارزش بيت كوين در 

يك روز همين موضوع را نشان مي دهد.
با وجود اين، به نظر مي رس��د هنوز هم تصميم قطعي 
براي اينكه چه برخوردي با خريد و فروش بيت كوين يا 
استخراج اين ارز ديجيتالي شود، گرفته نشده و همين 
موضوع حاكي از انفعال در اين زمينه است. در شرايطي 
كه ب��ا توجه به اهميت موضوع و اش��تراكي كه در بين 
زمينه هاي مختلف اين حوزه وج��ود دارد كه نيازمند 
رگوالتوري مشاركتي است، هم چنان متقاضيان ورود 

به اين حوزه در بالتكليفي هستند.
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كاهش رقابت قيمتي و بهبود 
سود در برخي بانك ها

محمد ربيع زاده| كارشناس بانكي|
بررسي صورت س��ود و زيان برخي از بانك هاي 
بزرگ كش��ور نش��ان دهنده توفيق آنها در مهار 
رقابت قيمت��ي و پديده خطرناك فزوني س��ود 

سپرده ها بر سود تسهيالت است.
تيرماه، زم��ان برگزاري مجام��ع و ارايه كارنامه 
بانك هاي كشور است. در اين ماه، فعاليت يك ساله 
بانك در قالب گزارش هاي استاندارد آماده شده 
و در زمان هاي مقتضي در مجامع عمومي مطرح 
و مورد نقد و بررس��ي و ارزيابي سهامداران قرار 
گرفته و با لحاظ بندهاي حسابرس��ي و بازرسي 
قانوني و وضع تكاليف در مورد صورت هاي مالي 

تصميم گيري مي شود.
ممكن اس��ت براي برخي از بانك ه��ا به داليل 
مختلف اين زمان به بعد از تيرماه موكول ش��ود 
اما در هر حال، تيرماه زمان اصلي براي بررس��ي 
كارنام��ه بانك ها اس��ت. اما هن��وز گزارش هاي 
حسابرسي شده بانك هاي بورسي در سايت كدال 

قرار نگرفته است.
البته بررس��ي اجمالي صورت هاي سود و زيان 
حسابرسي نشده آنها نشان دهنده بهبود وضعيت 
حاش��يه س��ود در بس��ياري از بانك ها به ويژه 
بانك هاي بزرگ است كه به نظر مي رسد عمدتا 
تحت تاثير كاهش رقابت هاي قيمتي در جذب 
سپرده هاست. رقابت قيمتي، يكي از آميخته هاي 
بازاريابي اس��ت كه بانك ها براي افزايش س��هم 
باالتر منابع خود از آن استفاده مي كنند كه نتيجه 
حتمي آن افزايش قيمت تمام ش��ده پول است. 
آميخته بازاريابي تركيبي از دارايي هاي مشهود، 
نامشهود و خدمات است كه مي تواند يك بانك 
را در يك محيط رقابتي به س��مت رهبري بازار 

هدايت كند.
رقابت قيمتي، نيروي انساني، مكان، تبليغات و 
محصوالت از جمله آميخته هاي بازاريابي هستند. 
خطرناك ترين عضو اين تركيب، رقابت قيمتي 
است كه به خودكشي قيمتي تعبير مي شود. اينكه 
بانكي بخواهد با افزايش سود سپرده ها و كاهش 
نرخ سود تسهيالت، مشتريان بيشتري را جذب و 
رقبا را از صحنه رقابت دور كند، پديده نامطلوبي 
است كه اقتصاد كش��ور در اين چند ساله اخير 

شاهد آن بوده است.
رقابت قيمتي تا آنجا پيش رفت كه صورت هاي 
مالي اكثر بانك هاي كش��ور را ب��ا بحران مواجه 
ساخت و نهادهاي نظارتي را مجبور كرد چندين 
بار در تعيين دس��توري نرخ سود دخالت كنند. 
اين دخالت ها به دليل حضور موسس��ات پولي و 
اعتباري غيرمجاز يا نياز به تأمين نقدينگي برخي 
از بانك ها براي جبران كسري نقدينگي و تامين 
مالي پروژه هاي بزرگ در چند مرحله با شكست 
مواجه شد و در حال حاضر نيز بعضا مواردي دال 
بر عدم پايبندي برخي از بانك ها و موسسات به 

آتش بس رقابت قيمتي وجود دارد.
اما بررسي صورت سود و زيان برخي از بانك هاي 
بزرگ كش��ور نش��ان دهنده توفيق اين بانك ها 
در مهار رقابت قيمتي و خاموش��ي آتش سوزي 
خطرناك فزوني سود سپرده ها بر سود تسهيالت 
است كه اين خبر بس��يار خوبي براي بانك هاي 
بزرگ بورسي كشور و سهامداران و بقيه ذينفعان 

اين بانك هاست.
البته به موازات مثبت شدن حاشيه سود، برخي 
اقدامات نظير تعيين تكليف مطالبات از دولت، 
برنامه ري��زي براي مديريت ريس��ك نقدينگي، 
افزايش س��هم درآمدهاي غيرعملياتي به ويژه 
كارمزدها، اصالح نس��بت صف و ستاد، افزايش 
بهره وري نيروي انساني، استقرار مديريت ريسك، 
بانكداري جامع و ديجيتالي، اس��تقرار مديريت 
دانش و مديريت استعدادها، حاكميت شركتي، 
اصالح س��اختار مالي و بازده سرمايه و دارايي در 
كنار كفايت سرمايه مي تواند كارنامه كامل و قابل 
قبولي را به ذينفعان اراي��ه نمايد. با اين حال، در 
ارتباط با كارنامه عملكردي بانك هاي بورسي در 
رقابت قيمتي براي سال 139۷ مي توان آنها را به 

سه گروه تقسيم كرد: 
گ��روه اول: بانك هاي��ي كه از زمان ابالغ س��ود 
دستوري بانك مركزي، پايبند به آن بوده و عالوه 
بر مقاومت در برابر رقابت قيمتي، ابالغ محاسبه 
سود سپرده هاي س��رمايه گذاري عادي از روز 
ش��مار به ماه شمار نيز به نفع آنان شد و با توجه 
به س��هم بازار باالي اين بانك ها از سپرده هاي 
كوتاه م��دت، با كاهش قاب��ل توجه هزينه هاي 
عملياتي مواجه ش��دند. صورت وضعيت سود 
و زيان س��ال 139۷ اين بانك ها نشان مي دهد 
كه اي��ن دو عامل، يعني مقاومت در برابر رقابت 
قيمتي و محاسبه ماه ش��مار، آتش سهمگين 
حاشيه سود منفي را مهار كرده و اين بانك ها از 
نقطه سر به  سر خارج شده و با تدوام روند فعلي 
در س��ال 139۸ با حاشيه س��ود مثبت مواجه 
خواهند شد. نمونه اين بانك ها بانك هاي بزرگ 

خصوصي شده حاضر در بورس هستند.
گروه دوم: بانك هايي كه داراي حاشيه سود منفي 
يا نزديك به سر به  سر هستند اما در رقابت قيمتي 
كمتر ش��ركت مي كنند و در اين ارتباط بيشتر 
پيرو بازار هستند. چند بانك خصوصي بزرگ از 

نمونه هاي اين گروه هستند.
گروه سوم: بانك هايي كه به شدت درگير رقابت 
قيمتي هستند. در برخي از اين بانك ها، تفاوت 
منفي حاصل از فزوني س��ود س��پرده ها به سود 
تسهيالت از سرمايه آنان نيز فراتر رفته است. نكته 
قابل تامل اينكه اين بانك ها، در بخش درآمدهاي 
غيرعملياتي نيز كارنامه موفقي ندارند. در واقع 
بخش كارمزده��ا جبران كننده هزينه ها، حتي 
در هزينه هاي اداري و پرس��نلي نيست. برخي 
از بانك ه��اي كوچك بورس��ي از نمونه هاي اين 

گروه هستند.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل« وضعيت ورود دو ابزار اختيار معامله و وارانت به بورس را بررسي مي كند 

بازار در انتظار ورود ابزار معامالتي مكمل آپشن
گروه بورس| 

كميته فقهي بازار سرمايه، از سال 85 به عنوان يك بازوي 
مشورتي در كنار سازمان بورس و اوراق بهادار ايجاد شد، 
اما كم كم نقش آن از صرف مشورت افزايش پيدا كرد و 
اكنون به عنوان مرجعي براي تاييد ابزارهاي مالي جديد 
در بازار به شمار مي رود. از طرف ديگر، مشاهده مي شود 
كه طي يك دهه اخير،  بورس از حالت سنتي خود كه 
تنها به خريد و فروش سهام مي پرداخت، خارج شده و 
با پذيرش ابزارهاي جديد به بازاري پويا مبدل شد كه 
مي تواند به جذب سرمايه هاي جديد نيز منجر شود. در 
اين گزارش به بررسي وضعيت دو ابزار همگن كه اخيرا 
يك��ي از آنها وارد بازار ش��ده و ديگري با وجود تصويب 
ديرهنگام در كميته فقهي، وارد بازار نشد، پرداخته ايم. 
در يك سال اخير، ابزارهاي معامالتي جديدي به بازار 
وارد شدند و ابزارهايي نيز پشت در هستند تا اجازه ورود 
پيدا كنند. يكي از مهم ترين اين ابزارها، اختيار معامله و 
آتي سبد سهام بود. كاركرد ابزار اختيار معامله سهام اين 
است كه در واقع موقعيت خريد يا فروش يك سهم به 
معامله گذاشته مي شود و اصوال ايجاد اين ابزار معامالتي 
در غرب به دليل نجات بورس ها از رخوت و يكدس��تي 

بيان مي شود. 
به بيان س��اده، اختيار معامل��ه )Option( قراردادي 
دوطرفه بين خريدار و فروش��نده است كه براساس آن 
خري��دار قرارداد، حق )نه الزام و تعه��د( دارد كه مقدار 
معيني از دارايي مندرج در قرارداد را با قيمت معين و در 
زماني مشخص بخرد يا بفروشد. براساس اين قرارداد، 
دو طرف تواف��ق مي كنند كه در آينده معامله اي انجام 
دهند. در اين معامله خريدار »اختيار معامله«، در ازاي 
پرداخت مبلغ معيني، حق خريد يا فروش دارايي مندرج 
در قرارداد را در زماني مشخص با قيمتي كه هنگام بستن 

قرارداد تعيين شده است، به دست مي آورد.
از طرف ديگر، فروشنده قرارداد اختيار معامله، در مقابل 
اعطاي اين حق به خريدار با دريافت مبلغ معيني هنگام 
عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آماده فروش دارايي 
مذكور اس��ت. چنانكه از تعريف قرارداد اختيار معامله 
پيداست، دارنده قرارداد )خريدار( در اعمال حق خود 
مختار است و به عبارت ديگر هيچ تعهد و الزامي ندارد 
و در صورت صرف نظ��ر وي از اجراي قرارداد، مبلغي را 
كه در ازاي اين حق، پرداخته است از دست مي دهد. از 
طرف ديگر فروشنده در صورت تمايل خريدار، مجبور 
به اجراي قرارداد اس��ت. در زماني ك��ه اين ابزار تحت 
بررسي كميته فقهي س��ازمان بورس قرار گرفته بود، 

به دليل آنكه معامله اين ابزار، درواقع به خريد آتي يك 
موقعيت مي پردازد و »موقعيت« اصوال كاال يا خدمتي 
نيست كه مطابق اقتصاد اسالمي داراي ارزش باشد، با 
جدل فراواني همراه شده بود. حرف كميته فقهي پيش از 
تصويب اين بود كه در دستورالعمل اختيار معامله تبعي، 
در صورتي كه فردي به مقداري بيشتر از دارايي پايه، از 
اختيار فروش آن دارايي خري��داري كند و در صورتي 
كه در قوانين تصريح شده باشد كه نبايد از سقف خريد 
تجاوز ش��ود، در اين صورت نهاد ناظر بازار سرمايه اين 
حق را دارد كه به مقداري كه از محل اين معامله به بازار 
سرمايه يا ساير خريداران زيان وارد شده است، وجهي 
بابت خسارت از محل مبلغ پرداختي خريدار كسر شود 
و مابقي به وي عودت داده شود. اما اگر از سازوكارهايي 
همانند وجه التزام در قرارداد يا وجه خسارت استفاده 
كنيم و اين مبلغ، براي طرفين تعيين شده و از قبل مورد 
توافق قرار گرفته باشد، نهاد ناظر مي تواند به مقدار آن 
وجه التزام يا وجه خس��ارت از اين مقدار مازاد اختيار 
فروش خريداري شده نسبت به دارايي پايه آن كسر كند 

و ما به التفاوت را به خريدار عودت دهد. 
كميته فقهي در خصوص استفاده همزمان از دو قرارداد 
اختيار معامله در ضمن معامله سهام نيز مي گفت كه 
بايد سازوكارهاي عملياتي و اجرايي به گونه اي تنظيم 
شود كه معامله را از حالت بيع العينه خارج كند. بنابراين 
س��ازوكاري نهايت پيشنهاد  ش��د كه به اعتقاد عرف 
كارشناسان بازار، معامله از حالت بيع  العينه خارج شود 
و به عبارتي ديگر بايد به گونه اي باشد كه انجام معامله 
دوم، اختياري باشد و در انجام معامله اول، شرط نشده 
باشد.در واقع كسي كه اختيار را خريده يا فروخته است، 
الزامي به تحمل ضرر ندارد. بر اين اس��اس اين ابزار در 

كميته فقهي مصوب شد. 

   عاقبت وارانت چه مي شود؟ 
وارانت، ابزار معامالتي ديگري است كه كمي به اختيار 
معامله ش��بيه اس��ت و كمي با آن تفاوت دارد. در واقع 
شباهتي كه با اختيار معامله دارد از اين جهت است كه به 
دارنده آن، اين حق را مي دهد كه بتواند معامله مشخصي 
را در زمان مشخصي در آينده انجام دهد اما اينكه لزوما 
بخواهد از اين حق استفاده كند، وجود ندارد. اين ابزار 
معامالتي كه ابتدا كليت آن در س��ال گذش��ته توسط 
كميته فقهي تاييد شد، قرار بود تا انتهاي سال 97 به بازار 
بيايد، اما اكنون كه در نيمه تيرماه سال 98 قرار داريم، 

هنوز خبري از اين ابزار معامالتي نيست. 

الزم به ذكر اس��ت كه ابزار وارانت، تحت عنوان )سبد 
وارانت( در زمستان سال گذشته توسط كميته فقهي 
مود تاييد قرار گرفت. از آنجا كه وارانت سبد سهام اين 
قابليت را دارد كه ريسك هاي مربوط به نوسانات سبدي 
از سهام معين را پوشش دهد و كسي كه حق معامله را در 
وارانت سبد سهام دريافت مي كند، اين حق را به دست 
مي آورد كه در صورت تمايل در زمان معيني در آينده 
اين معامله معين را انجام دهد؛ لذا براي دارنده حق اين 
امكان را فراهم مي آورد كه بخشي از مخاطرات مربوط 

به نوسانات سبد سهام را پوشش دهد. 

   مقايسه قرارداد اختيار خريد و وارانت
واژه وارانت بيش��تر براي اشاره به گواهي حق خريد به 
كار مي رود. گواهي حق خريد هم ش��باهت زيادي به 
قرارداد اختيار خريد دارد؛ ازاين رو در اين قسمت وارانت 
و قرارداد اختيار خريد مقايسه مي شود. با توجه به آنكه 
در بررسي وارانت از بسياري از مباني و روش هاي قرارداد 

اختيار خريد استفاده مي شود، توجه به اين شباهت ها 
و تفاوت ها اهميت دارد. در توصيف شباهت ها مي توان 
گفت كه وارانت مانند اختيار خريد به دارنده آن اختيار 
مي دهد كه سهم پايه را به قيمت ازپيش تعيين شده، 
در مهلت مشخصي خريداري كند. وارانت سهم مانند 
اختيار خريد به دارنده آن فرصت مي دهد كه از نوسانات 
قيمت س��هام، بدون التزام به تملك آن استفاده كند. 
وارانت س��هم و اختيار خريد تا زماني كه اعمال نشده 
باش��د، به دارنده هيچ حق كنترلي بر شركت يا سهام 

شركت نمي دهد. 
اما در روي ديگر سكه، تفاوت هاي اين دو ابزار معامالتي 
به چشم مي خورد. اختيار خريد نوعي قرارداد است؛ اما 
وارانت س��هم نوعي اوراق بهادار است. اختيار خريد بر 
اساس اصول بازار آتي معامله مي شود؛ اما وارانت سهم 
بر اساس اصول بازار نقدي معامله مي شود. اختيار خريد 
نوعي قرارداد استاندارد است كه شاخصه هاي آن توسط 
بورس اوراق بهادار تعيين مي ش��ود؛ اما وارانت س��هم، 

استاندارد نيست و قدري منعطف است. به عنوان مثال 
مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه وارانت سهم تاريخ 
انقضاي قطعي ندارد، اما حق اختيار، مانند تمام حقوق 
از جمله حق تسه، انقضا دارند و چنانچه صاحب حق در 
زمان مقرر از آن استفاده نكند، حق آن زايل شده و ديگر 

قابل برگشت نيست. 
همچنين بايد توجه داش��ت كه اختيار خريد توس��ط 
فروشندگان مختلف به فروش مي رسد؛ اما ناشر وارانت 
سهم، صرفا يك شركت است. اين به معناي ان است كه 
تمام سهام بازار لزوما وارانت ندارند، مگر آنكه براي آنها 

توسط ناشر منتشر شود. 
الزم به ذكر است كه اختيار خريد مستلزم سيستم وجه 
تضمين براي ايفاي تعهدات اس��ت؛ اما وارانت سهم، با 
توجه به اينكه تمام مسووليت هايش برعهده ناشر است، 
نيازمند وجه تضمين نيس��ت. بنابراين، سيستم وجه 
تضمين يا درخواست افزايش وجه تضمين در معامالت 

وارانت سهم الزامي ندارد. 
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   عملك�رد ۳ ماهه ره آورد تامين: ش��ركت 
دارويي ره آورد تامين در دوره ۳ ماهه منتهي به ۳۱ 
خرداد ماه ۱۳98، به ازاي هر سهم خود ۱۲8 ريال 
سود كنار گذاشت كه نس��بت به دوره مشابه در 
سال 97 افزايش ۱۲7 درصدي را نشان مي دهد.

به گزارش سنا، ش��ركت دارويي ره آورد تامين با 
سرمايه ۲۰۰ ميليارد ريال، صورت هاي مالي ۳ 
ماهه دوره مالي منتهي به ۲9 اسفند ۱۳98 را به 

صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.
ش��ركت دارويي ره آورد تامين در دوره ياد شده، 
مبل��غ ۲5 ميلي��ارد و 5۱۱ ميليون ريال س��ود 
خالص كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ ۱۲8 
ريال سود به ازاي هر س��هم خود اختصاص داد 
كه نسبت به دوره مشابه در سال 97 معادل ۱۲7 
درصد افزايش داش��ته اس��ت. با احتساب سود 
انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ ۴۱ ميليارد 
و ۶79 ميليون ريال س��ود انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت فرابورسي منظور شد.
»درهاورد« در دوره ۳ ماهه سال مالي منتهي به 
اسفند 97، به صورت حسابرسي نشده، مبلغ ۱۰ 
ميليارد و 8۱9 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 5۴ ريال سود به ازاي هر 

سهم خود اختصاص داده بود.
ش��ركت دارويي ره آورد تامين داليل تغييرات 
واقع��ي دوره منته��ي ب��ه ۳۱ خ��رداد ۱۳98 
)حسابرسي نشده( نسبت به اطالعيه قبلي را به 
اين شرح اعالمن كرده است كه علت افزايش بهاي 
تمام شده واقعي سه ماهه اول سال 98 نسبت به 
برآورد اوليه سال 98 به سبب: ۱-افزايش قيمت 
بي سابقه مواد اوليه داخلي و خارجي ۲-افزايش 
قيمت مواد بسته بندي ۳- افزايش نرخ حامل هاي 
انرژي در سال 98 و ۴-افزايش حقوق و دستمزد 

كارگران است.
 

       افزايش سود هر سهم »تليسه« چشمگير 
بود:شركت دامداري تليس��ه نمونه در دوره ۱۲ 
ماهه منتهي به ۲9 اسفند ماه ۱۳97، به ازاي هر 
سهم خود ۲ هزار و ۱۲۱ ريال سود كنار گذاشت 
كه نسبت به دوره مشابه در سال 9۶ افزايش ۱۶۳ 

درصدي را نشان مي دهد.
ش��ركت دامداري تليسه نمونه با س��رمايه 7۰ 
ميليارد ريال، صورت هاي مال��ي ۱۲ ماهه دوره 
مالي منتهي به ۲9 اس��فند ۱۳97 را به صورت 

حسابرسي شده منتشر كرد.
شركت دامداري تليسه نمونه در دوره ياد شده، 
مبل��غ ۱۴8 ميليارد و ۴۶۲ ميليون ريال س��ود 
خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ ۲ هزار و 
۱۲۱ ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داد كه نس��بت به دوره مشابه در سال 9۶ معادل 

۱۶۳ درصد افزايش داشته است.
در گزارش حسابرس��ي شده ش��ركت دامداري 
تليسه نمونه نسبت به گزارش حسابرسي نشده، 
افزايش يك هزار و ۴۱5 ريال در س��ود هر سهم 
مشاهده مي شود.با احتساب سود انباشته ابتداي 
سال در نهايت مبلغ ۱5۱ ميليارد و ۱5 ميليون 
ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد.
»تليسه« در دوره ۱۲ ماهه سال مالي منتهي به 
اسفند 9۶، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 5۶ 
ميليارد و ۴۴5 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 8۰۶ ريال سود به ازاي هر 
سهم خود اختصاص داده بود. همچنين بر اساس 
اين گزارش، شركت دامداري تليسه نمونه، نرخ 
فروش محص��والت در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 

اسفند ۱۳98، را به شرح زير اعالم كرده است: 
باتوجه به قيمت مصوب شير خام و ساير جوايز 
پيش بيني و همچنين روند ثابت قيمت فروش، 
قيمت هر كيلوگرم شير خام در دو ماهه ابتداي 
سال ۲۲۰۰۰ ريال و مابقي سال با احتساب چربي 
و پروتئين و ساير جوايز مبلغ ۲5۰۰۰ ريال در نظر 
گرفته شده است و همچنين قيمت فروش گوساله 
نر به صورت ميانگين تا پايان سال به ازاي هر راس 
5۰ ميليون ريال در نظر گرفته ش��ده است و در 
كل پيش بيني مي شود كه درآمد عملياتي سال 
۱۳98 نسبت به سال قبل حدود ۳۱ درصد رشد 
داشته باشد.»تليسه« در برآورد خود از تغييرات 
نرخ خريد مواد اوليه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 
۲9 اسفند ماه ۱۳98 اعالم كرده است در اين دوره 
با توجه به حمايت دولت از واردات نهاده هاي دامي 
به ويژه جو ذرت دانه اي و كنجاله سويا نرخ اقالم 
مذكور در صورت عدم تغيير نرخ ارز ثابت خواهد 
ماند و در خصوص ذرت علوفه اي و يونجه خشك 
پيش بيني مي شود كه حدود 5۰ درصد افزايش 

قيمت نسبت به سال قبل داشته باشد.
ش��ركت دامداري تليسه نمونه در برآورد خود از 
برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده 
در دوره ياد ش��ده، اعالم كرده اس��ت: با توجه به 
افزايش حقوق و س��ربار و همچنين افزايش نرخ 
خريد علوفه و در ص��ورت ادامه حمايت دولت از 
واردات نهاده هاي دامي پيش بيني مي ش��ود كه 
قيمت تمام سال جاي نسبت به سال قبل حدود 

۱7 درصد رشد داشته باشد.
ارزش بازار ش��ركت سرمايه گذاري سپه در دوره 
ياد شده، با افزايش ۳ هزار و 797 ميليارد و 7۰۲ 
ميليون ريال به ۲۴ ه��زار و ۳۴۳ ميليارد و 5۰7 
ميليون ريال رسيد. بهاي تمام شده اين شركت نيز 
با افزايش يك هزار و ۲۲۲ ميليارد و ۲۲۰ ميليون 
ريال معادل ۳ هزار و ۴۴۲ ميليارد و 89۲ ميليون 

ريال محاسبه شد.
»وس��په« تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام شده معادل ۳۰۴ ميليارد و 5۱7 
ميليون ريال به مبلغ معادل ۳99 ميليارد و ۱7۶ 
ميليون ريال واگذار ك��رد و از اين بابت مبلغ 9۴ 

ميليارد و ۶59 ميليون ريال سود كسب كرد.
شركت سرمايه گذاري سپه طي اين دوره تعدادي 
از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 
558 ميليارد و ۲5۱ ميليون ريال خريداري كرد.

گروه بورس| 
در پايان معامالت هفت��ه منتهي به ۱۲ تيرماه 98، 
شاخص كل با ۰.۱5 درصد افزايش نسبت به هفته 

قبل، به رقم ۲۴8578 واحد رسيد. 
 در پايان معام��الت هفته منتهي به ۱۲ تيرماه 98، 
ش��اخص كل با ۳۶۶ واحد افزايش نسبت به هفته 
قبل، به رقم ۲۴89۴۴ واحد رس��يد. ش��اخص كل 
هم وزن با ۱5۰9 واحد افزايش با 59 / ۲ درصد رشد 
روبه رو ش��د و به رقم 5987۳ واحد رسيد. شاخص 
بازار اول با ۱5۱5 واحد كاه��ش به رقم ۱8۴۲۲۳ 
واحد بالغ گرديد و شاخص بازار دوم با 88۲۲ واحد 
افزايش عدد ۴9۱۶۰۶ واحد را تجربه كرد و به اين 
ترتيب شاخص بازار اول 8۲ / ۰ و شاخص بازار دوم 
هر دو با 8۳ / ۱ درصد افزايش نس��بت به هفته قبل 

همراه شدند.
در ۴ روز كاري اين هفته، ارزش كل معامالت اوراق 
بهادار به ۴۴۰8۴ ميليارد ريال بالغ ش��د كه نسبت 
به هفته قبل ۲9 درصد كاهش يافته است. در ضمن 
تعداد ۱۱987 ميليون انواع اوراق بهادار در بيش از 
۱ ميليون و ۱۶۰ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت 
و به ترتيب ۲7 درصد و ۳9 درصد كاهش را نسبت 

به هفته گذشته تجربه كردند.
اين درحالي اس��ت كه تعداد ۳88 ميليون واحد از 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 

تهران ب��ه ارزش كل بي��ش از ۴۰8۴ ميليارد ريال 
مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب با ۱5 درصد و ۱۶ 
درصد افزايش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

 افزايش 31 درصدي ارزش بازار فرابورس
دومين هفته كاري فراب��ورس ايران در تيرماه 98 به 
ترتيب با افزايش يك و ۱.۶ درصدي ش��اخص كل و 
ارزش بازار به پايان رس��يد تا بدين ترتيب آيفكس از 
ابتداي ماه جاري 8 و از آغاز س��ال ۴۲ درصد با رشد 
مواجه ش��ود، همچنين ارزش ب��ازار نيز افزايش ۳۱ 

درصدي را از ابتداي امسال تجربه كرد.
به گزارش مديريت ارتباطات فرابورس ايران، در هفته 
منتهي به ۱۴ تيرماه ۶8۶8 ميلي��ون ورقه بهادار به 
ارزش ۳۳ هزار و ۶۳۶ ميليارد ريال مورد مبادله قرار 
گرفت كه به دليل يك روز كاري كمتر نسبت به هفته 
پيش از آن با اف��ت ۱۳ و ۱۲ درصدي حجم و ارزش 
معامالت روبه رو ش��د. نگاهي به مبادالت انجام شده 
در بازارهاي فرابورس��ي نيز نش��ان مي دهد بازار اول 
بهترين عملكرد هفتگي را در دادوستدهاي اين هفته 
به خود اختصاص داده به طوري كه با تغيير مالكيت 
8۶۱ ميليون سهم به ارزش ۴۰5۴ ميليارد ريال حجم 
و ارزش دادوستدها در اين بازار بيش از ۶۰ درصد رشد 
كرد.در بازار دوم نيز كه ۲۰9۰ ميليون سهم به ارزش 
8988 ميليارد ريال دادوس��تد شد، چهارشنبه ۱۲ 

تيرماه عرضه اوليه ۲۰ درصد از سهام شركت دارويي 
ره آورد تامين با كشف قيمت ۳۱5۰ ريالي هر سهم 
اين شركت رقم خورد. س��هامداران در بازار پايه نيز 
تعداد ۳75۴ ميليون سهم به ارزش ۱۱ هزار و ۴۳۱ 
ميليارد ريال ميان خود دس��ت به دست كردند كه 
حجم اين ب��ازار ۱۳ درصد كاهش يافت اما ارزش آن 
۳ درصد رشد كرد.در همين حال بازار ابزارهاي نوين 
مالي نيز هفته كاري قبل را با جابه جايي ۱۶۳ ميليون 
ورقه بهادار به ارزش 9۱۶۴ ميليارد ريال پش��ت سر 
گذاشت. در اين بازار اوراق بدهي، تسهيالت مسكن 
و صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله كاهش 
معامالت را تجربه كردند. در اين بازار اس��ناد خزانه 
اسالمي در نماد »اخزا7۱9« با تاريخ سررسيد ۲7 آبان 
98 براي نخستين بار عرضه و هر ورقه از آن 9۲8 هزار 
ريال كشف قيمت شد.از سوي ديگر ارزش معامالت 
خرد بازار سهام ش��امل معامالت بازارهاي اول، دوم، 
پايه، SME و مشتقه به رقم ۲۲ هزار و ۲۱ ميليارد ريال 
رسيد كه از اين ميزان گروه محصوالت شيميايي با 
معامالتي به ارزش ۳۰۴5 ميليارد ريال، ۱۴ درصد از 
اين رقم را به خود اختصاص داد و در جايگاه نخست 
گروه هاي فرابورسي ايس��تاد.گروه هاي انبوه سازي، 
امالك و مستغالت و نيز بانكي ها نيز با اختصاص 8 و 
7 درصد از ارزش معامالت خرد بازار سهام در پله دوم 

و سوم قرار گرفتند.

عضو هيات مديره كانون كارگزاران ش��فافيت مالي 
را بزرگ ترين مزيت واگذاري باشگاه هاي دولتي از 

طريق بازار سرمايه عنوان كرد. 
مهدي كاظمي اس��فه در گفت وگو با ايِبنا با اش��اره 
ب��ه اينكه موضوع واگذاري دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرس��پوليس از طريق مزايده س��ال گذشته توسط 
دولت مط��رح و اين امر محقق نش��د، گفت: بر اين 
اساس نمايندگان مجلس در جريان بررسي بودجه 
س��ال 98 كل كش��ور، مطاب��ق بند »ه���« تبصره 
۲ قانون بودج��ه وزارت ورزش و جوان��ان را مكلف 
كردند با همكاري س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار و 
سازمان خصوصي س��ازي حداكثر تا پايان شهريور 
س��ال 98 ش��رايط پذيرش دو ش��ركت فرهنگي – 
 ورزش��ي پرس��پوليس و اس��تقالل را در بازار پايه 

فراهم كند.
عض��و هيات مديره كانون كارگ��زاران افزود: در پي 
اين اتفاق نيز مقرر شد پس از پذيرش سهام اين دو 
باشگاه در فرابورس و عرضه 5 درصد سهام هر يك از 
اين دو باشگاه جهت كشف قيمت، 5۱ درصد سهام 
هر يك از آنها را نيز به صورت بلوكي و باقي س��هام را 

به صورت خرد در بازار پايه فرابورس واگذار شود.
عضو هيات مديره كانون كارگزاران ايران در پاسخ به 
اين پرس��ش كه آيا امكان تحقق اين امر و واگذاري 
سهام اين دو باشگاه از طريق فرابورس فراهم است 
يا خير؟ اذعان داشت: اصل موضوع واگذاري سهام 
اين دو باشگاه در بازار سرمايه موضوعي مهم و قابل 
دفاع اس��ت؛ اما عرضه س��هام دو باش��گاه استقالل 
و پرس��پوليس در بازار فراب��ورس الزاماتي از جمله 
ارايه گزارش��ات و صورت هاي مالي شفاف دارد كه 
با توجه به ش��رايط كنوني اين دو باشگاه، واگذاري 
س��هام آنها در كوتاه مدت در بازار سهام دور از ذهن 

به نظر مي رسد.
كاظمي اس��فه در خص��وص مزاياي عرضه س��هام 
باش��گاه هاي دولتي در فرابورس گفت: اين روش از 
واگذاري موجب شفاف سازي دارايي ها و صورت هاي 
مالي و گزارش��ات و ني��ز داراي��ي و بدهي ها اين دو 

باشگاه مي شود. 
ضم��ن اينكه ب��ا توجه به س��ازوكار عرضه س��هام 
شركت ها در بازار سهام، كشف قيمت مناسب براي 
س��هام باش��گاه ها و رقابت بهتر براي خريدار ميسر 

مي شود و موضوعاتي همچون ارزان يا گرانفروشي 
سهام باشگاه چندان قابل طرح نيست.

عضو هيات مديره كانون كارگزاران ايران ادامه داد: 
يكي ديگر از مزاياي بزرگ و با اهميت عرضه سهام 
اين دو باشگاه در فرابورس اين است كه نظارت هاي 
پياپي سازمان بورس اوراق بهادار در تمامي مراحل 
واگ��ذاري از جمله دريافت مدارك و اس��ناد جهت 
پذيرش و درج نماد باش��گاه ها، فراهم ش��دن بستر 
قانوني براي برگزاري مزايده و عرضه س��هام و لزوم 
رعايت الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در راستاي 
تداوم حضور باشگاه ها در بورس و فرابورس، همواره 
به عنوان اهرمي براي شفافيت بيشتر و رعايت قانون 
و نيز ارايه گزارشات شفاف و درست توسط باشگاه ها 

با استفاده از اين روش وجود دارد.
وي اضافه كرد: البته با وجود اين مزايا همان گونه كه 
اشاره شد يكي از شرايط اصلي عرضه سهام باشگاه ها 
در فراب��ورس، ارايه صورت هاي مالي و گزارش��ات 
ش��فاف اس��ت كه با توجه به اينكه ميزان دارايي و 
بدهي هاي اين دو باشگاه مشخص نيست، اين امر تا 

پايان شهريور امسال امكان پذير نيست.

يك كارش��ناس بازارس��رمايه با بيان اينكه در بورس 
قيمت ها تاريخي و بس��يار پايين است، اظهار داشت: 
سودهايي كه از سوي شركت ها بين سهامداران تقسيم 
مي شود اقتصادي نيست بلكه به عنوان سود حسابداري 

محسوب مي شوند و ميزان آن كم است.
مصطفي صفاري در گفت وگو با ايرنا، با اش��اره به تاثير 
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي بر دارايي ها در 
روند معامالت بازار سرمايه گفت: زماني كه نرخ ارز در 
اقتصاد كشور با نوسان همراه مي شود ارزش جايگزيني 
تمام دارايي ه��ا تغيير مي كند. به همين دليل تجديد 
ارزيابي بر دارايي ها مثبت و تاثير بسزايي را در شاخص 

بورس خواهد گذاشت.
وي اس��تهالك درنظر گرفته ش��ده براي دارايي ها را 
غيرواقعي اعالم كرد و گفت: در تمام دنيا به شركت ها 
اجازه تجديد ارزيابي داده مي شود تا سود در نظر گرفته 
شده اقتصادي و واقعي باشد و زماني كه تجديد ارزيابي 
صورت نمي گيرد، سود اس��تهالكي بين سهامداران 
تقسيم مي شود.به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، هر 
پنج سال يك بار بايد تجديد ارزيابي دارايي انجام شود 

تا استهالك واقعي براي شركت ها در نظر گرفته شود.

وي خاطرنش��ان كرد: با توجه به اينكه از چند س��ال 
گذش��ته با رفرم ارزي )كاهش ارزش پول ملي( همراه 
هس��تيم، بنابراين بايد ارزش جايگزيني ش��ركت ها 
به ش��دت افزايش يابد ت��ا از اين طريق از اس��تهالك 

اقتصادي شركت ها جلوگيري شود.
صفاري اظهار داشت: تجديد ارزيابي بر دارايي ها فرصت 
مناس��بي را براي ش��ركت هاي زيانده فراهم مي كند 
ت��ا از اين طريق بتوانند ارزش ش��ركت را به ارزش روز 
جايگزيني نزديك تر كنند.اين كارشناس بازار سرمايه 
افزود: شركت هايي مانند ايران خودرو، سايپا، سيماني ها 
و ديگر ش��ركت ها كه در ترازنامه داراي ارزش اسمي و 
تاريخي هستند با اصالح اين روش مي توانند سرمايه 
خود را دقيق و ب��ه ارزش روز نزديك كنند.وي افزود: 
به طور طبيعي تجديد ارزيابي بر س��هام شركت هايي 
كه از دارايي بااليي برخوردار هس��تند و كارخانه آنها 
از قديم تاسيس شدند بس��يار تاثيرگذار خواهد بود.

صفاري خاطرنش��ان كرد: جهش ش��ركت ها ناشي از 
تجديد ارزيابي دارايي ها براي زمان محدود رخ مي دهد 
و هميشگي نيست، اينكه قيمت آن همان طور باال بماند 
يا خير مرتبط به ميزان سودآوري شركت مذكور است.

بازارهاي آسيا روز چهارشنبه روندي منفي در پيش 
گرفت و دليل عمده آن تهديد تعرفه اي امريكا عليه 

اتحاديه اروپا بود.
به گزارش س��نا، با وجودي كه س��رمايه گذاران از 
آتش بس تجاري اخير امريكا و چين خرسند شده 
بودند اما تهديد واشنگتن، اين بار، مبني بر اعمال 
تعرفه بر كاالهاي اروپايي بازارها را دوباره برآشفت.

يكي ديگ��ر از م��واردي كه ب��ر اعتم��اد به نفس 
سرمايه گذاران اثر گذاشته چش��م انداز تيره و تار 
رش��د جهاني يك روز پس از انتشار كاهش توليد 

جهاني، است. 
به اين ترتيب شاخص اصلي ام اس سي اي در بازار 
آسيا-پاسيفيك جز ژاپن روز چهارشنبه ۰.۳ درصد 
كاهش يافت. نيكي ژاپن نيز ۰.۶ درصد در معامالت 

اوليه عقب نشست.
سهام شركت هاي امريكايي اما روز سه شنبه كمي 
رشد داشتند. شاخص بازار اس اند پي 5۰۰، به دليل 
رش��د بخش آب، گاز، برق و مس��كن حدود ۰.۲9 

درصد باالتر بسته شد.
خي��زش بازاره��اي جهاني، ك��ه بالفاصله پس از 
نشس��ت رهبران امريكا و چين آغاز ش��ده بود، به 
يك باره فرونشست. با وجودي كه امريكا قول داده 
بود تعرفه هاي جديدي بر كاالهاي چيني وارد نكند 
اما جنگ تعرفه اي جديد آن كشور عليه اروپا اوضاع 

را ناآرام كرده اس��ت. جنگ ه��اي تجاري موجود 
زنجيره تامين را در جهان تحت تاثير خود قرار داده 
و بعيد به نظر مي رسد كه حتي جنگ تجاري امريكا 

و چين نيز به اين زودي ها پايان پذيرد.
روز شنبه هفته قبل، امريكا و چين توافق كردند كه 
گفت وگوهاي تجاري خود را از سر بگيرند و امريكا 
پذيرفت كه فش��ارها را از روي شركت تكنولوژي 
چيني هواوي بردارد. اين توافق س��يگنال مثبتي 

به بازار داد. 
در آن س��و گزارش هايي كه اين هفته در سراس��ر 
جهان منتشر ش��ده است، نشان از ضعف توليد در 
منطقه يورو و ديگر مناطق مي دهد. در امريكا آمار 
نش��ان داده كه فعاليت هاي توليدي در ماه ژوئن 
كند شده اند. در بس��ياري از كارخانه هاي آسيايي 

نيز توليد كاهش يافته است.
در چنين وضعيتي، دفتر نمايندگي تجاري امريكا 
ليستي از كاالهاي اروپايي منتشر كرده كه مشمول 
تعرفه امريكا خواهند ش��د. در صدر اين ليس��ت 
كاالهايي به ارزش ۲۱ ميليارد دالر هستند كه در 
ماه آوريل اعالم شده بودند. اين كاالها حتي شامل 

زيتون و پنير ايتاليايي نيز مي شوند.
از س��وي ديگر از آنجا كه سرمايه گذاران در انتظار 
سياست هاي انبساطي بانك هاي مركزي بوده اند، 

بازدهي اوراق جهاني نيز كاهش يافته است. 
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كيفيت زندگي شهري در مناطق مختلف پايتخت بررسي شد

احساس اندك تعلق شهري به تهران
گروه راه و شهرسازي|

نتايج يك پژوهش علمي نشان مي دهد، در شهر تهران بين 
محله ها و مناطق مختلف از نظر شاخص هاي اجتماعي 
نظير احساس تعلق محله اي و شهري، ميزان رضايت از 
محل زندگي، رضايت از روابط اجتماعي و بافت فرهنگي 
محله و مواردي از اين دست تفاوت معناداري وجود دارد 
كه براي تحليل علت اين تفاوت ها بايد متغيرهاي ديگري 
را مد نظر قرار داد. براي مثال، زيرس��اخت هاي شهر و نيز 
س��رمايه اجتماعي در يك منطقه مي تواند اين تفاوت ها 
را افزايش دهد .در واقع س��رمايه اجتماعي،  همبستگي 
اجتماعي و تاب آوري محله هاي تهران با يكديگر تفاوت 
بسيار دارند. پيچيدگي تحليل هاي اجتماعي نشان از اين 
دارد كه نمي توان بر اس��اس يك ي��ا دو متغير درباره اين 
تفاوت ها اظهار نظركرد بلكه بايد به اليه هاي پيچيده و تو 

در توي تحليل هاي اجتماعي توجه داشت.
بر اساس اين پژوهش كه توسط دكتر علي اصغر محكي 
انجام شده و در اختيار روزنامه »تعادل« قرار گرفته است، از 
جمله مشكالت جامعه ما، كم توجهي به تحليل پديده هاي 
اجتماع��ي براي فهم كردن واقعيات و روندهاس��ت. اين 
كم توجهي، كه بس��يار هزينه زاس��ت، موجب مي شود 
تدبيرها و تصميم ها، چه در برابر مسائل و مشكالت و چه 
براي برنامه ريزي پيش��رفت جامعه، پسارويدادي باشد 
يا اس��توار بر راه حل آزمون و خطا ! يك واقعيت مهم اين 
است كه پديده هاي اجتماعي پيچيده اند و سياستمداران 
به راحت��ي پديده اجتماع��ي را درك نمي كنند. معموال 
دولتمردان در مواجهه با امر اجتماعي، ساده انگارانه برخورد 
مي كنند و آن را با عينك سياسي مي بينند. درست است 
كه امر اجتماعي و امر سياسي درهم تنيده با هم هستند 
اما امر اجتماعي را نمي توان صرفا از زاويه سياسي تحليل 

و تبيين كرد. 
بنابراين يك رسالت مهم براي عالمان اجتماعي مي تواند 
اين باشد كه بتوانند نگاه هاي اجتماعي و فلسفي و نظري 
را ب��ه نگاه هاي برنام��ه اي و اجرايي و س��ازماني نزديك 
كنند. اين كار را مي توان از راه گفتمان سازي در پيرامون 
كليدواژه هاي بنيادين انج��ام داد. كليدواژه هايي مانند 
»انسجام اجتماعي«؛ »سرمايه اجتماعي« و »تاب آوري 

اجتماعي«.
مثال در مورد كليدواژه »انسجام اجتماعي« مي توان اين 
را مطرح كرد كه هر چيزي انسجام اجتماعي را كم و زياد 
كند، يك پديده اجتماعي است. براين اساس، مفاهيمي 

مانند خانواده، گروه هاي اجتماعي، آسيب هاي اجتماعي 
و ...، چون در افزايش يا كاهش انسجام اجتماعي اثرگذار 
هستند، پس مصداق امر اجتماعي اند و بايد تغييرات آنها 

مدام مورد مطالعه و رصد اجتماعي باشد. 
به بهانه آغاز انتش��ار داده هاي خام پيمايش هاي شهري، 
كليدواژه »ت��اب آوري اجتماعي« را به عنوان يك پديده 
اجتماعي مثال مي آورم كه چگونه مي توان اين كليدواژه 
را، به عنوان يك مفهوم داراي پشتوانه نظري، مبنا براي فهم 
امر اجتماعي قرار داد. چرا »تاب آوري اجتماعي« را مصداق 
امر اجتماعي مي دانيم؟ شاخص اصلي تعيين كننده يك 
پديده به عنوان امر اجتماعي »ميزان ارتباط آن پديده با 
حفظ و تداوم جامعه« است. از اين نظر مي توان »تاب آوري 
اجتماعي« را مصداق امر اجتماعي دانست. سوال اين است 
كه آيا مي توان به كمك داده هاي اجتماعي گردآوري شده 
توسط دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران 

در طرح رصد كيفيت زندگي، مي توان به تبييني خاص از 
وضعيت تاب آوري اجتماعي در هر يك از محله هاي شهر 

تهران دست يافت؟ 

  تاب آوري اجتماعي چيست
تاب آوري اجتماعي را مي ت��وان اينگونه تعريف كرد، 
تاب آوري اجتماعي توانايي جامعه است براي مقابله يا 
سازگاري با تنش هاي خارجي و اختالل ناشي از تغييرات 
اجتماعي، سياسي و زيست محيطي. تاب آوري وابسته 
به حفظ سرمايه هاي طبيعي و اجتماعي در بلندمدت 
اس��ت. منطقه 4 يك��ي از پرجمعيت تري��ن )حدود 
900هزارنفر، 10 درصدجمعيت تهران(، وسيع ترين 
)10 درصد مساحت تهران(، مهاجرپذيرترين، پرساخت 
و س��ازترين، دارنده بزرگ ترين حريم، وجود نابرابري 
اجتماعي- اقتصادي شديد، جوان بودن ميانگين سني 

جمعيت، وجود اقشار آس��يب پذير كالنشهر تهران، 
داراي 9 ناحيه و 20 محله است.

  محله علم و صنعت؟
يكي از شاخص هايي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار 
گرفته است، وجود مس��ائل اجتماعي درمحله است كه 
ميانگين وجود مسائل اجتماعي در كل تهران 4.22، در 
منطقه چهار، 3.93 و در محله علم و صنعت 3.298 است.

بر اين اس��اس ميانگين شاخص احساس امنيت در شهر 
تهران 5.80 است. اين شاخص در منطقه 4 چهار، 3.93 
و در محله علم و صنعت 3.298 اس��ت كه نشان مي دهد 
احساس امنيت در منطقه چهار نسبت به كل شهر كمتر و 

نسبت به محله علم و صنعت بيشتر است.
همچنين ميزان يكدس��ت بودن م��ردم محله در تهران 
4.98،  در منطقه چه��ار، 5.08و در محل��ه علم و صنعت 

4.664 است.يكي ديگر از شاخص هاي اين تحقيق ميزان 
عالقه مردم به محله است كه در كل تهران 3.45  در منطقه 
چهار 3.29 و در محله علم و صنعت 3.474 عنوان شده 
است. بر اساس اين تحقيق شهروندان تهراني تعلق خاطر 
كمي نسبت به شهرشان دارند و احساس تعلق شهري در 
تهران 3.61 است. اين ميزان در منطقه 4 با كاهش اندكي 
3.57 و در محله علم و صنعت 3.319 برآورد شده است. 
با وجود اينكه شهروندان تهراني احساس تعلق چنداني 
به شهرشان ندارند اما ظاهرا به محله هايشان عالقه مندند 
و ميانگين ميزان تماي��ل تهراني ها به ترك محله 2.48، 
در منطقه چه��ار، 2.50 و در محله علم و صنعت 3.319 

برآورد شده است.

  عوامل مورد نياز براي حفظ اجتماع 
اولين ش��رط تداوم يك اجتماع اين است كه ما بپذيريم 
هر چيزي جوشش دروني دارد. هر چيزي بايد از درونش 
بجوشد تا بتواند بقا پيدا كند وگرنه بقا آن تضعيف مي شود. 
اموري كه از بيرون وارد مي شود و بيگانه اند وارد يك محيط 
شود و مي خواهد تداوم و قوت حفظ يك اجتماع را بيشتر 
كند، لزومًا نمي توانند اين كار را انجام دهند. بلكه بايد از 
بطن اجتماع برخيزند. ش��رط دوم براي بقاي اجتماعات 
طبيعي اين است كه به شايستگي و لياقت مردم و اعضاي 
اجتماع ايمان داشته باشيم. يعني حس كنيم كه ميزان 
خطاي عقل جمعي كمتر اس��ت. كن��ش جمعي و عقل 
جمعي ك��ه از مصاديق امر اجتماعي هس��تند، لياقت و 
شايستگي دارند تا موجب پيشبرد هر هدفي شوند. شرط 
بعدي اين اس��ت كه ما فعاليت هاي مردم را به خودشان 
واگذار كنيم، يعني نوعي به مردم س��پردن فعاليت ها در 
ذهن ما وجود داشته باشد كه از لوازم تداوم امر اجتماعي 
است. در حق و تكاليف مردم نبايد دست ببريم و نبايد آن 
را بر هم بزنيم. به مردم س��پاري فعاليت ها يكي از اصول 
حفظ و تداوم اجتماع است. شرط بعدي اعتقاد به تنوع و 
تفرق در هويت هاي جمعي است. يعني نخواهيم مدام به 
بهانه افزايش انسجام اجتماعي، گروه ها و نهادهاي ريزتر را 
يكپارچه يا يكدست كنيم. حتما بايد اعتقاد داشته باشيم 
كه گاهي اجتماع در مجموعه اي از واحدهاي پراكنده توليد 
مي شود، پس تفرق و تنوع را بايد به رسميت بشناسيم. اين 
هويت ها ممكن است قوميت، مذهب، جنسيت و... باشد. 
با اين ش��رايط ما مي توانيم تداوم اجتماع را كه مهم ترين 

شاخص براي امر اجتماعي هستند داشته باشيم.

دبير كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد

طرح پارك حاشيه اي محكوم به شكست است
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |

 حدود يك دهه قبل توافق هايي ميان پليس راهنمايي و 
رانندگي و شهرداري تهران براي ساماندهي و توزيع عادالنه 
پارك حاش��يه اي خودرو انجام شد كه نهايتا اين توافقات 
منجر به ايجاد و پديد آمدن پاركبان ها در سطح شهر و معابر 
پايتخت شد. افرادي كه به نام »پاركبان« لقب گرفتند در 
راستاي س��اماندهي پارك هاي حاشيه اي خودرو و توزيع 
عادالنه جاي پارك و تا اندازه اي نيز در حوزه تامين امنيت 
خودروها فعاليت مي كردند. مردم با همه كمي و كاستي ها، 
بحث ها و جدل ها باالخره حضور افرادي به عنوان پاركبان را 
در معابر شهر تهران قبول كردند اما به دليل برخي رفتارهاي 
پاركبانان از جمله دريافت وجه بيشتر از رانندگان كم كم 
زمينه اعتراض مردمي ايجاد شد؛ يكي از مهم ترين تخلفات 
پاركبان هاي شهر تهران، دريافت عوارض بيشتر از ميزان 
مصوب بود و به همين دليل گاه و بي گاه شاهد جر و بحث 
و دعواي مردم با پاركبان ها بوديم. بسياري از شهروندان نيز 
از دادن پول ب��ه پاركبان ها خوددار مي كردند كه اين خود 
باعث تشديد درگيري ها در سطح شهر شده بود . فعاليت 
پاركبان ها حساسيت اعضاي شوراي شهر را نيز برانگيخت 
به گونه اي كه مهدي چمران، رييس وقت شوراي شهر نيز 
در اين باره واكنش نشان داده و گفته بود: »هدف و فلسفه 
ايجاد پاركبان ها نظم بخشي و مديريت پارك حاشيه اي و 
زمان توقف بوده اس��ت نه اينكه اين مساله به شغل برخي 
افراد بدل شود و افراد از اين راه امرار معاش كنند.« وضعيت 
به اين شكل ادامه داشت تا اينكه سال 95 مازيار حسيني، 
معاون حمل و نقل وقت شهرداري عنوان كرد كه از سال 94 
سازمان حمل ونقل و ترافيك قراردادي با پاركبان ها ندارد 
و فعاليت آنها را غيرقانوني اعالم كرد. اعضاي شوراي پنجم 
شهر تهران در مصوبه بودجه سال 98 به موضوع ساماندهي 
فضاي پارك حاشيه اي توجه كرده و شهرداري تهران موظف 
شده است تا فضاي پارك حاشيه اي را ساماندهي كند. در 
اين راستا و در روزهاي ابتدايي سال جديد، در برخي مناطق 
ش��هرداري تهران اجراي اين طرح آغاز شده است. بر اين 
اساس طرح ساماندهي فضاي پارك حاشيه اي در گام اول و 

با ساماندهي 200 هزار فضاي پارك  حاشيه اي اجرا خواهد 
شد و كسب درآمدي بالغ بر 600 ميليارد تومان از اين محل 
براي مديريت شهري پيش بيني شده است.هر چند گفته 
مي شود در طرح جديد پارك حاشيه اي هوشمند شده اما 
عمال تغيير زيادي نسبت به طرح هاي قبلي ندارد و پاركبان ها 
همچنان در سطح شهر حضور خواهند داشت. اين طرح 
اكنون به صورت پايلوت در منطقه 2 در حال اجراست و 15 
هزار پارك حاشيه اي در 90 معبر شناسايي شده كه در سه 

فاز نسبت به كنترل هوشمند آنها اقدام مي شود.

  نيم ساعت اول رايگان است
بر اين اساس پارك نيم ساعت اول، براي شهروندان رايگان 
خواهد بود به عنوان مثال اگر شهروندان به مدت 2 ساعت 
خودروشان را در كنار خيابان پارك كنند، بايد هزينه 1.5 
ساعت پارك را پرداخت كنند. شهروندان براي استفاده از 
پارك حاشيه اي در اين منطقه مي توانند با مراجعه به سايت 
»تهران من«كد ملي، پالك خودرو و شماره موبايل خود را 
در سامانه ثبت كرده و كيف پول خود را شارژ كنند. بر اين 
اساس توقف در نيم س��اعت اول رايگان و پس از آن هزينه 
ساعات بعدي مطابق مصوبه شوراي اسالمي شهر از حساب 
شهروندي مالك، كسر و اطالعات پرداختي نيز به شماره 

همراه وي پيامك مي شود.

  براي تهران مفيد نيست
محمدعلي كروني، دبير كميسيون حمل و نقل شوراي شهر 
تهران معتقد است طرح پارك هوشمند حاشيه اي نمي تواند 
براي شهر تهران مفيد باشد و محكوم به شكست است. او در 
گفت وگو با »تعادل« ابتدا توضيحاتي در خصوص اين طرح 
عنوان كرد و گفت: بر اساس اين طرح كساني كه مي خواهند 
از پارك حاشيه اي استفاده كنند بايد با ورود به سايت تهران 
من نسبت به رزرو جاي پارك مورد نياز خود اقدام كنند.اما 
به دليل اينكه اين روش هوشمند و مكانيزه نيست مشكالتي 
را به وجود آورده است. براي مثال شخصي از طريق سايت 
اقدام به رزرو جاي پارك كرده است اما از آن جايي كه قرار 

است پاركبان ها اقدام به چك كردن جاي پارك كنند، تداخل 
ايجاد شده و اين باعث مي شود افرادي بدون پرداخت پول از 

پارك هاي رزرو شده استفاده كنند.

  نبود پليس در پارك حاشيه اي
اوادامه داد: در طول روز نيز ماشين هايي مجهز به دوربين 
و در فواصل 40 دقيقه اي در سطح معابر تردد كرده و اگر در 
جايي خودرويي بدون رزرو و پرداخت هزينه اقدام به پارك 
كرده باشد را جريمه مي كنند.يعني در اخذ جريمه و عوارض 
حضور پليس اصال ديده نشده و صرفا ماموران شركتي كه 
مناقصه شهرداري را براي اجراي اين طرح برنده شده است، 
در سطح شهر حضور دارند كه اين هم يكي از نقاط ضعف 

اين طرح محسوب مي شود.
كروني درباره تجربه كشورهاي توسعه يافته توضيحاتي 
ارايه كرد و گفت: در شهرهاي توسعه يافته براي اين منظور 
سنسورهايي را در كف زمين تعبيه كرده و اين سنسورها 
مشخص مي كنند كه آيا اين جاي پارك اكنون اشغال هست 
يا خير و اگر هست آيا رزرو كننده هزينه آن را پرداخت كرده 
است.شهروندان نيز با نصب يك اپليكشين جا رزرو كرده و به 
محض اينكه وارد محل پارك خود شوند از طريق سنسورها 
اعالم مي شود كه جاي پارك اشغال شده است. اما متاسفانه 
با وجود مصوبه شوراي شهر مبني بر اينكه پارك حاشيه اي 
بايد به شكل كامال مكانيزه و با استفاده از آخرين تكنولوژي 
كه استفاده از سنسور است، اجرا شود، اقدام به استفاده از 
روش هايي كرده اندكه خودشان به مشكل برخورده اند و 
طبق آخرين خبرها پيمانكار هم از پرداخت مبلغي كه ساالنه 

بايد به شهرداري پرداخت كند، بر نخواهد آمد.

  تقاب�ل كميس�يون حم�ل و نق�ل ب�ا معاون�ت 
حمل و نقل 

دبير كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران در پاسخ 
به اينكه چرا شهرداري براساس مصوبه شوراي شهر عمل 
نكرد، اظهار كرد: هر چند هزينه هاي روش استفاده از سنسور 
باالست اما ش��ركت هايي بودند كه در اين خصوص اعالم 

آمادگي كردند. روش كار به شكلي بود كه بايد با اين شركت ها 
به شكل مشاركتي كار انجام مي شد اما رويكرد معاونت حمل 
و نقل به گونه اي است كه اصال انتقاد پذير نبوده و تحقيقاتي 
كه از سوي كميسيون شورا ارجاع مي  شود را با ديد مثبت 
نگاه نمي كنند. بي اغراق بايد بگويم رويكرد معاونت حمل 
ونقل شهرداري با كميسيون حمل و نقل تقابلي است و هر 
طرحي كه شورا پيشنهاد دهد،  معاونت حمل و نقل دقيقا 

عكس آن را انجام مي دهد.
او ادامه داد: ابتدا قرار بود در تمام شهر تهران پارك حاشيه اي 
سامان دهي ش��ود اما بعد از دو سال هنوز نتوانسته ايم در 
يك منطقه اين كار را با روش درس��ت انجام دهيم و با اين 
ش��رايط مي توان پيش بيني كرد طرح ساماندهي پارك 
حاشيه اي در منطقه 2 شكست بخورد.البته برخي مناطق 
خودشان وارد عمل شده اند و براي مثال شهرداري منطقه 
20 با طراحي يك اپليكشين مناطق پارك اطراف حرم شاه 
عبدالعظيم را ساماندهي كرده است كه فكر مي كنم اين 
روش از روش��ي كه شهرداري در منطقه 2 پياده مي كند، 
پيشرفته تر اس��ت.  كروني با اش��اره به درآمد قبل توجه 
ش��هرداري از محل پارك حاش��يه اي عنوان كرد: درآمد 
شهرداري از محل پارك حاشيه اي مبلغ قابل توجهي است 
و رويكرد شورا نيز بر اين است كه اين درآمد حتما محقق 
شود. براي سال گذشته درآمد 900 ميليارد توماني را پيش 
بيني كرده بوديم .براي امسال هم 660 ميليارد تومان در 
بودجه سال 98 از محل پارك حاشيه اي پيش بيني شده 

اما متاسفانه بخش زيادي از آن محقق نشده است. بر اساس 
قرارداد بين پيمانكار منطقه 2 و شهرداري،  اين پيمانكار 
بايد ساالنه بين 20تا 25 ميليارد تومان به حساب شهرداري 
واريز كند اما همانطور كه گفتم اين روش جوابگو نخواهد 
بود و اين قرارداد نيز ملغي خواهد شد.چنانچه كار اصولي 
صورت مي گرفت قطعا رقم هاي باالتري محقق مي شد و 
در واقع يكي از راه هايي كه مي توان ترافيك را كنترل كرد 
همين پولي كردن جاي پارك است. اگر مردم بدانند براي 
پارك خودروهاي شان بايد هزينه پرداخت كنند از آوردن 
خودروي شخصي به خيابان ها خودداري مي كنند.اما اكنون 
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداي تهران تمام تمركز 
خود را بر طرح ترافيك قرار داده و از يكسري كارهاي اصولي 
باز مانده اس��ت. كامران اخباري، معاون اجرايي معاونت 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران چندي پيش درباره 
پارك حاشيه اي گفته بود: »نبايد اينگونه باشد كه يك فرد 
صبح تا شب خودروي شخصي اش را در خيابان يا جلوي 
مغازه اش پارك كند و مابقي شهروندان براي انجام سفرهاي 
كوتاه مدت خود خيابان ها را براي پيدا كردن جاي پارك 
بگردند.« به نظر مي رس��د اين تفكر در عمل و در هنگام 
اجرا با موانع بسيار مواجه شود. كروني در اين باره گفت: در 
حال حاضر اولويت با معابر اصلي است و اگر بتوانيم معابر 
اصلي را ساماندهي كنيم كار بزرگي انجام شده است. شايد 
در فازهاي بعدي وارد معابر درجه دو و درجه سه شويم اما 
همانطور كه گفتم اكنون اولويت با خيابان هاي اصلي است.
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 خريد روزانه يك اتوبوس 
با درآمد پارك حاشيه اي

بحث پارك حاشيه اي و 
اخذ هزينه پارك توسط 
پاركبان ها چند س��الي 
است كه در اخبار شنيده 
مي شود. البته اين هزينه 
چ��ه از طريق پاركبان ها 
و چه از طريق شهرداري 
اخذ ش��ود، ب��راي مردم 
فرقي ن��دارد و اين مردم 
هستند كه بايد هزينه را 
بپردازند.اين پروژه براي ش��هرداري تهران بس��يار 
درآمدزا خواهد بود اما مشكلي از ترافيك تهران حل 
نخواهد كرد زيرا ما هميشه شاهد پارك حاشيه اي 
بوده ايم و مردم ب��ه دليل كمبود پاركينگ مجبور 
هستند خودرو خود را در كنار خيابان پارك كنند اگر 
از همين افراد بپرسيم چرا از خودروي شخصي براي 
مراجعه به سركار يا انجام كار هاي شخصي استفاده 
مي كنيد در پاسخ به بي كيفيت بودن حمل و نقل 

شهري اشاره مي كنند. 
بايد ديد وظيفه مديريت شهري چيست و هدف آن 
كدام است. يكي از وظايف مديريت شهري كاهش 
ترافي��ك و آلودگي هوا و در نتيجه افزايش كيفيت 
زيست ش��هري اس��ت. ما عادت كرده ايم هميشه 
حرف مان را به روز جريمه به ش��هروندان بگوييم و 
كمتر از سياست هاي تش��ويقي استفاده كرده ايم 
ولي تجربه نشان داده كه ايرانيان زير بار حرف زور 
نمي روند و به همين دليل اكثر سياست هاي مديريت 
شهري و قوانين مدني، اجتماعي و حتي فرهنگي در 
كشور با موفقيت اجرا نمي شوند و اكثر شهروندان به 
صورت س��ليقه اي قوانين را اجرا مي كنند و مراقب 
اين هستند كه از ديد دوربين ها و قانون فعلي مخفي 
بمانند و پيوسته احساس مي كنند مجرم هستند. 
متاسفانه اگر بخواهيم مردم را با وزنه تمامي قوانين 
كشور بسنجيم، اكثر مردم از ديد قانون مجرم هستند 
و در روز حداق��ل يك ي��ا دو كار خالف قانون انجام 
مي دهند. آيا چنين قوانيني درست است؟آيا شخصي 
كه به دليل بي كيفيت بودن اتوبوس ها و گرم بودن 
هوا و نداشتن كولر و نبود مسير ويژه و خلوت براي 
اتوبوس ها مجبور است با خودروي خود تردد كند و 
به دليل نبود پاركينگ مجبور است در حاشيه خيابان 
پارك كند بايد چندين بار هزينه طرح ترافيك و طرح 
آلودگي هوا و هزينه پارك حاشيه اي بپردازد؟ و اگر 
نپردازد باز هم جريمه شود؟ آيا نبايد سيستم مديريت 
شهري جريمه شود؟ آيا هزينه اين كوتاهي ها را نبايد 
مس��ووالن بپردازند؟ چرا ما هميشه مردم را مقصر 

مي دانيم و هزينه را از مردم طلب مي كنيم؟
اگر اين پروژه را يك پروژه در راستاي هوشمندسازي 
شهر بدانيم بايد توجه داشته باشيم كه براي همه افراد 
قابل فهم و قابل استفاده باشد. هم اكنون بسياري از 
افراد داراي گوش��ي هوشمند نيس��تند يا توانايي 
استفاده از گوشي هوشمند را ندارند يا از گوشي هاي 
با سيستم عامل ios استفاده مي كنند كه به دليل 
تحريم ها نتوانس��ته اند نرم افزار تهران من را نصب 
كنند. حال سوال اينجاست كه تكليف اين دسته از 
افراد چيست؟ چگونه بايد به اين افراد آموزش استفاده 
از باركد پارك حاشيه اي را داد؟ از كجا بايد بدانند اين 
خيابان داراي پارك حاشيه اي هوشمند است؟ سود 

مردم در اين پروژه چيست؟ 
مشكل اينجاس��ت كه قبل از اجراي هر طرح بايد 
كليه مشكالت آن در سناريو هاي مختلف بررسي 
و مشكالت آن برطرف شود. براي مثال بايد تكليف 
خودروهاي��ي كه به صورت دوب��ل پارك مي كنند 
مشخص ش��ود. تكليف خودروهايي كه ساكن آن 
محل و خيابان هستند و جلوي درب منزل خود پارك 
مي كنند نيز همين طور. يا خودرو هاي شخصي كه 
در آژانس كار مي كنند و مجبور هستند ساعت هاي 
زيادي منتظر تماس مس��افر بمانند يا كارمندان 
شيفتي ادارات كه به دليل گراني خانه مجبور به كوچ 
به شهرك هاي اطراف تهران شده اند و براي رفت و 
آمد در ساعات پاياني شب و بامداد بايد با خودروي 
خود تردد كنند و مجبورند ساعاتي از روز در خيابان 
نزديك اداره پارك كنند. آيا قبل از اجراي اين پروژه 
برداش��ت هاي ميداني و رفتار س��نجي اجتماعي 

مناسب توسط متخصصان انجام شده است؟.
پيش��نهاد مي كنم قبل از اجراي اين طرح، نقشه 
جامع سيس��تم حمل و نقل عمومي آن منطقه بر 
اساس ميزان سفرهاي شهروندان مورد باز بيني قرار 
گيرد . سپس از ناوگان حمل و نقل عمومي به روز و با 
كيفيت استفاده شود و سعي كنيم در نظرسنجي هاي 
مختلف، نظر مردم را جويا شويم و آخرين تغييرات 
را طبق سليقه و نظر مردم اعمال كنيم. بدين ترتيب 
خود به خ��ود حجم عظيمي از ت��ردد خودروهاي 
شخصي كاسته مي شود و مردم از سيستم حمل و 
نقل عمومي استفاده مي كنند. در اين صورت است 
كه مردم و ساكنان، تغييرات را به نفع خود احساس 
مي كنن��د و مي دانند كه هزينه پارك حاش��يه اي 
براي باالبردن كيفيت اتوبوس هاي شهري و حمل 
و نقل عمومي در محل خودش��ان صرف مي شود 
يعني كساني كه در حاشيه خيابان پارك مي كنند 
و از فضاي عمومي براي پارك خودرو خود استفاده 
مي كنند، در اص��ل در حال پرداخت هزينه ارتقاي 
كيفيت و نگه��داري حمل و نقل عمومي آن محل 
هستند. با يك محاسبه ساده اگر در هر 1000 متر 
حدود 600 خودرو در حاشيه خيابان پارك كنند و به 
ازاي هر ساعت 700 تومان از خودرو ها دريافت شود، 
ميزان دريافتي شهرداري براي هر ساعت حدود 420 
هزار تومان خواهد شد. يعني در ساعات اوج ترافيك 
از ساعت 7 صبح تا 10 شب، حداقل 6 ميليون تومان 
براي شهرداري درآمد خواهد داشت. براي هر يك 
كيلومتر 6 ميليون تومان در روز درآمد خوبي براي 
شهرداري خواهد بود. اگر قيمت هر اتوبوس را 500 
مليون تومان درنظر بگيريم و در سطح يك محله فقط 
80 كيلومتر پارك حاشيه اي داشته باشيم، هر روز 

مي توان يك اتوبوس جديد BRT خريد!

عباس رياضت
كارشناس ارشد 

برنامه ريزي شهري

ميانگين نام شاخص
شهر تهران

محله علم و صنعتمنطقه 4 
ميانگين نام شاخص

شهر تهران

محله علم و صنعتمنطقه 4

رتبه در 22 ميانگين
رتبه در 20 ميانگينمنطقه تهران

محله منطقه4
رتبه در 335 
رتبه در 22 ميانگينمحله تهران

رتبه در 20 محله ميانگينمنطقه تهران
منطقه4

رتبه در 335 
محله تهران

3.613.57113.31916248شاخص احساس تعلق شهري0210156‚51111‚6510‚10تحصيالت سرپرست خانوار

4.394.31154.4637147شاخص احساس تعلق ملي2218138‚241011‚4310‚10تحصيالت همسر سرپرست خانوار

3.283.12142.27718307شاخص رضايت از امكانات و خدمات محله792000888‚1473335156389081درآمد ماهيانه سرپرستان خانوار

3.963.97113.86614193رضايت از جابه جايي و معابر محله410144‚1795‚5999‚96مساحت زيربناي مسكن

2.992.99112.42118198رضايت از فضاي سبز، بهداشت و محيط زيست محله37183‚571718‚6417‚18قدمت بنا بر حسب سال

6.826.67138.418221رضايت از روابط بين همسايگان محله812142‚7781‚821‚1تعداد اتاق خواب در اختيار خانوار

4.344.13153.94413210افراد معتمد و شناخته شده براي حل مسائل محله213138‚04546‚3366‚61شارژ ماهانه ساختمان

4.985.08104.66415223ميزان يكدست بودن مردم محله87195‚11713‚313‚14مدت سكونت در محله به سال

5.785.74136.446683رضايت از روابط اجتماعي و بافت فرهنگي محله410163‚37121‚671‚1تعداد خويشاوندان نزديك در محله

1.851.83121.55818285شاخص ميزان مشاركت اجتماعي محله اي47410165‚29153‚453‚3ميزان عالقه به محله

6.696.57158.017117شاخص ميزان اعتماد اجتماعي محله اي38510130‚2123‚3.223لذت بردن از زندگي در محله

5.805.78125.7767111شاخص احساس امنيت در محله25614232‚50113‚482‚2ميزان تمايل به ترك محله

4.223.93183.29813245شاخص وجود مسائل اجتماعي در محله4768141‚37144‚434‚4شاخص احساس تعلق محله اي



اخبار 7 اقتصاد اجتماعي

طرح نسخه الكترونيك با چالش داروخانه ها رو به رو شد 

شرط داروخانه ها  براي  ورود به پرونده الكترونيك سالمت

خيلي از داروهاي خارجي در بازار، »هندي« هستندوضعيت تعداد زندانيان در ۵ سال اخير

طرح نسخه الكترونيك يا پرونده الكترونيك سالمت 
كه از چهارم تير، پس از مدت ها به مرحله اجرا رس��يد 
و مستقر ش حاال با چالشي جدي رو به رو است. پرونده 
الكترونيك از اقداماتي ب��ود كه براي كاهش هزينه ها 
و دردس��ترس بودن پرونده بيماران براي همه مراكز 
درماني و پزش��كان، بايد قبل از اج��راي طرح تحول 
سالمت اجرايي مي شد، اما عجله وزير سابق بهداشت 
براي اجراي طرح تحول، باعث شد كه الكترونيكي كردن 
نسخه هاي پزشكي به بعدها موكول شود و بعد از شش 

سال از مطرح شدن آن، به مرحله اجرا نزديك شود. 
حاال ام��ا داروخانه ها با اجراي اين طرح با مش��كالت 
مالي رو به رو مي ش��وند و وزارت بهداش��ت بايد براي 
اين موضوع برنامه اي تدوين كند.  نايب رييس انجمن 
داروس��ازان ايران، ضمن گاليه از تاخيرهاي هفت و 
هشت ماهه در پرداخت مطالبات بيمه اي داروخانه ها، 
استقرار سيستم الكترونيك در داروخانه ها را بر جبران 
هزينه ها و بار مالي آن مشروط دانست. علي فاطمي با 
اشاره به استقرار پرونده الكترونيك سالمت در كشور 
و نحوه ورود اين سيستم به داروخانه ها، گفت: ما بطور 
كلي موافق الكترونيك ش��دن اقدامات داروخانه ها 
هستيم، اما به شرط اينكه بار مالي و هزينه هايي كه 
براي داروخانه ها دارد، پيش بيني شود. وي افزود: بطور 
عمده هدف دولت از استقرار پرونده الكترونيك سالمت، 

كاهش هزينه ها است. 
از طرفي هم كنترل هاي دولت روي نحوه ارايه خدمات 
سالمت آسان تر مي شود و هم مصرف كاغذ براي صدور 
دفترچه، بررسي پرونده ها و... به حداقل مي رسد و هم 
نياز به جابه جايي و نگهداري پرونده ها و مدارك پزشكي 
كاهش مي يابد، اما عمال براي عده اي از توليدكنندگان 
اطالعات و داده هاي س��المت، هزينه ايجاد مي شود. 
فاطمي به ايسنا گفت: يكي از سيستم هايي كه عمال 
در اين چرخه توليدكننده اطالعات و داده ها اس��ت، 
داروخانه ها هستند كه مجبورند نرم افزار، سخت افزار 
و نيروي انس��اني با تجربه براي اين كار را پيش بيني و 
تهيه كنند. قاعدتا دولت در اين زمينه نمي تواند بطور 

عمده مزايا و مش��وق هاي مادي مستقيم براي مراكز 
پزشكي و ارايه كنندگان خدمات سالمت، در نظر بگيرد. 
بر همين اساس از آنجايي كه بيشتر مردم تحت پوشش 
بيمه هستند، مشوقي كه براي مطب هاي پزشكي در 
صورت استقرار سيستم الكترونيك در نظر گرفته اند، 
 اين است كه مطالبات شان از سيستم بيمه اي به سرعت 

و با اولويت بيشتر پرداخت شود.

  طل�ب ۸  ماه�ه داروخانه ه�اي خصوصي
از بيمه ها

وي با بيان اينك��ه داروخانه هاي خصوصي طلب هاي 
هفت و هشت ماهه از بيمه ها دارند، گفت: اين مطالبات 
بار مالي بس��يار زيادي را به داروخانه ها تحميل كرده 
است. حال وزارت بهداشت اين مشوق را براي مطب هاي 
پزشكي قائل شده كه اگر سيستم هاي الكترونيك را 
براي اتصال به پرونده الكترونيك سالمت، ايجاد كنند 
و نسخ الكترونيك توليد كنند، مطالبات شان بالفاصله 
پرداخت خواهد شد. اين درحالي است كه متاسفانه در 
حق داروخانه ها جفا ش��ده و همه مي گويند در نهايت 
مجبور هستند نسخه پيچي كند و چاره اي ندارند. زماني 
كه پزشك نسخه الكترونيك مي دهد، داروخانه چاره اي 
جز نسخه پيچي الكترونيكي نخواهد داشت،  زيرا نسخه 
را از دست مي دهند. بر همين اساس هيچ مشوق مالي 
براي داروخانه ها در نظر نگرفته اند و اين اقدام فقط براي 
داروخانه ها چه از بعد سخت افزاري و نرم افزاري و چه از 

بعد نيروي انساني، هزينه زا است.
نايب رييس انجمن داروسازان تاكيد كرد: ما مصرانه 
به دنبال اين هس��تيم كه مزيتي را كه در اين زمينه 
براي مطب ها قائل مي شوند، براي داروخانه ها هم قائل 
شوند و حداقل پرداخت  مطالبات داروخانه هايي را هم 
كه به اين سيستم مي پيوندند در اولويت قرار دهند تا 
داروخانه ها بتوانند بخشي از هزينه هايشان را جبران 
كنند، در اين صورت كار مردم هم تس��هيل مي شود. 
فاطمي با بيان اينكه دولت بايد اين مشوق ها را براي 
داروخانه ها در نظر بگيرد، گفت: در حال حاضر هنوز 

بسياري از داروخانه ها استقبال چنداني از اين طرح 
نكرده اند و تعداد معدودي از آنها نسخ الكترونيك را 
قبول مي كنند. بنابراين دولت بايد در زمينه اولويت 
دادن ب��ه پرداخت مطالب��ات بيم��ه اي داروخانه ها 

مشوق هايي را قائل شود.

  وضعيت نامطلوب نقدينگي در داروخانه ها
وي در ادام��ه صحبت هايش با اش��اره ب��ه وضعيت 
نقدينگي داروخانه ها، اظهار كرد: در گذشته دو عامل 
در چرخه دارويي با يكديگر باالنس مي شدند؛ بطوري 

كه ش��ركت هاي توليدكننده يا واردكننده دارويي، 
به ش��ركت هاي توزيع كننده دارو، مش��وق هايي در 
بازپرداخت هايش��ان مي دادند و به آنها اين فرصت را 
مي دادند كه هزينه داروها را س��ه تا ش��ش ماه ديرتر 
پرداخت كنند. از طرفي داروخانه ها نيز اين فرصت را 
داشتند كه بتوانند با چند ماه تاخير پول را به شركت 
پخش دهن��د و در نتيجه تاخي��ر پرداخت مطالبات 

داروخانه ها از سوي بيمه ها جبران مي شد.
فاطم��ي افزود: متاس��فانه در ح��ال حاضر وضعيت 
به گونه اي ش��ده كه ش��ركت هاي پخش ب��ه دليل 

مش��كالت بانكي، مجبورن��د دارو را به صورت نقدي 
از ش��ركت هاي واردكننده يا توليدكننده، خريداري 
كنند. اين موضوع فشار شديدي را بر داروخانه ها وارد 
مي كند؛ بطوري  كه داروخانه از يك سو مجبور است 
دارو را به صورت نقدي از شركت پخش خريداري كند 
و از طرفي هفت تا هشت ماه پولش در اختيار بيمه ها 
مي ماند. بيمه ها اصال متوجه اين چالش ها نيستند. 
در حالي كه اين موض��وع تعادل زنجيره دارويي را به 
هم زده و ديگر ادامه كار براي بسياري از داروخانه ها، 

به ويژه در شهرهاي كوچك، توجيه اقتصادي ندارد.

با توجه به طرح عفو گس��ترده و اجراي سياست هاي 
مبتني ب��ر كاهش جمعيت كيفري، تع��داد زندانيان 
در س��ال هاي اخير كاهش يافته اس��ت. سال ۹۶ بود 
كه مجلس شوراي اسالمي كليات طرح يك فوريتي 
»س��اماندهي زنداني��ان و كاه��ش جمعيت كيفري 
زندان ها« را تصويب كرد. اين طرح مشتمل بر ۳۲ ماده 
بود كه در راستاي سياست هاي كلي قضايي به ويژه در 
بحث حبس زدايي، طرح ساماندهي و كاهش جمعيت 
كيفري زندان ها ابالغ ش��د. يك��ي از اهداف اصلي اين 
طرح، جلوگيري از صدور قرارها و احكام قضايي بي رويه 
منجر به بازداشت و زندان بود چرا كه زنداني شدن يك 
فرد، آثار منفي خانوادگي، اقتصادي و اجتماعي فراواني 
را ايجادمي كند. مجازات زن��دان اگر چه يك موضوع 
قانوني بوده كه از قرن ها پيش در بس��ياري از كشورها 
اجرا مي ش��ده اما با توجه به شرايط امروز و همچنين 
وضعيت اقتصادي، عالوه بر ايجاد هزينه و تحميل بار 
مال��ي، خانواده زندانيان هم به مراتب درگير مس��ائل 
اقتصادي و اجتماعي ناش��ي از زنداني شدن يك فرد 
خانواده مي شوند بطوري كه ۲۰ درصد از خانواده هاي 
زندانيان با مش��كالت بس��ياري روبرو هستند و دچار 

فروپاشي مي شوند.
طبق آمار، ٧٠ درصد از خان��واده زندانيان فاقد منزل 
شخصي هستند و در منازل استيجاري يا اقوام سكونت 
دارند. همچني��ن ٨۴ درصد از همس��ران زندانيان از 
سواد پايين و تحصيالت كم  بهره مند هستند و نياز به 

آموزش دارند.

  نيمي از خانواده هاي زندانيان درآمد ندارند
متأسفانه با توجه به زنداني شدن سرپرست خانوار يا 
عضوي از خانواده وضعيت اشتغال و معيشت خانواده 
زندانيان دچار مش��كالت عديده اي مي شود. با وجود 
حمايت هايي ك��ه انجمن ها و ارگان ه��اي مختلف و 
حتي قوه قضاييه از خان��واده زندانيان انجام مي دهد، 
۵۶ درصد خانواده زندانيان فاقد شغل و درآمد هستند. 
با عفو گس��ترده كه مورد موافقت رهبر معظم انقالب 
قرار گرفت، گام بس��يار مهمي در جه��ت اجراي اين 
سياس��ت برداش��ته ش��د برخي از اين خانواده ها هم 
با اندك يارانه واريزي از س��وي دول��ت يا كمك هاي 
انجمن ها روزگار خود را سپري مي كنند. البته الزم به 

ذكر است از اين تعداد ۳۰ هزار نفر تحت پوشش كميته 
امداد قرار گرفتند.  خوشبختانه قوه قضاييه چند سالي 
است كه سياس��ت كاهش كيفري را در پيش گرفته و 
با عفو گس��ترده كه مورد موافقت رهبر معظم انقالب 
قرار گرفت، گام بس��يار مهمي در جه��ت اجراي اين 
سياست برداشته ش��د. با اين حال يكي از داليل تورم 
جمعيت كيفري موضوع جرم انگاري تخلفات و زياد 
بودن عناوين مجرمانه است كه اين موضوع در دست 
قانون گذار بوده و نياز به اصالح دارد. در سياست هاي 
كلي حقوقي و قضايي حاكم بر برنامه هاي دوم، پنجم 
و ششم توسعه، بندهايي به كاهش عناوين مجرمانه با 
رويكرد حبس زدايي و همچنين استفاده كمتر قضات 
از مجازات حبس اشاره شده است و الزم است قضات 

زندان را اولين راهكار مجازات ندانند.
در دو سال اخير مجازت هاي جايگزين زندان به ويژه 
فعاليت محكوم��ان در حوزه هاي فرهنگي جايگزين 
زندان رفتن شده كه به نوبه خود اقدام بسيار قابل قبولي 
اس��ت البته در دو س��ال اخير مجازت هاي جايگزين 
زندان به ويژه فعاليت محكومان در حوزه هاي فرهنگي 
جايگزين زندان رفتن شده كه به نوبه خود اقدام بسيار 
قابل قبولي است. پشتوانه اين حركت قضات در قانون 

آيين دادرسي كيفري و مدني آمده است.

  افزايش جمعيت كيفري، جبران شد
با بررسي تعداد زندانيان در ۵ سال اخير مي بينيم در 

يك برهه يك ساله تعداد زندانيان افزايش داشته اما 
پس از آن و با جدي تر گرفتن سياست كاهش جمعيت 
كيفري و افزاي��ش اجراي مجازات ه��اي جايگزين 
حبس، امار زندانيان كاهش يافته اس��ت. البته تعدا 
زندانيان در سال ۹۵؛ ۲۱۷ هزار نفر بوده است كه اين 
ميزان در سال ۹۶، به ۲۲۴ هزار رسيده بود. همچنين 
در س��ال ۹۵ ورودي زندان ها ۴۱۸ هزار و س��ال ۹۴، 
۴۹۰ بوده است بنابراين تعداد زندانيان حاكي از رشد 

۳ درصدي بود.

  جمعيت زندان ها ۲ برابر و نيم ظرفيت
با توجه به عفوي كه ش��امل حال زن��دان قرار گرفت، 
جمعيت كف خواب كاهش يافته اما هنوز هم به صورت 
محدود وجود دارد اگر چه ۱۷۰ هزار نفر مشمول عفو 
گسترده سال گذشته شدند و از اين تعداد ۷۰ هزار نفر 
كس��اني بودند كه پيش از زنداني شدن مشمول عفو 
شدند اما همچنان جمعيت زندان ها از ظرفيت ها بيشتر 
است بطوري كه اصغر جهانگير رييس سازمان زندان ها 
در اين باره مي گويد: ظرفيت زندان ها حدود ۸۵ هزار 
نفر است اما جمعيت حاضر در زندان ها، دوبرابر و نيم 
ظرفيت است كه اين جمعيت قبل از اعطاي عفو اخير، 
سه برابر و نيم ظرفيت و گنجايش زندان ها بود. بنابراين 
با توجه به عفوي كه ش��امل حال زن��دان قرار گرفت، 
جمعيت كف خواب كاهش يافته اما هنوز هم به صورت 

محدود وجود دارد.

معاون كل وزارت بهداشت گفت: خيلي از داروهاي 
خارجي در ب��ازار، هندي هس��تند و فقط به صرف 
خارج��ي بودن باور داريم كه تاثير بيش��تري دارند. 
ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت، با تاكيد 
بر توان توليد دارو در ايران با وجود تحريم ها گفت: 
هم اكنون كمبود بازار دارويي زير نيم درصد اس��ت 
و همين كمبود هم در حال رفع شدن است. كمبود 
دارو به اين معنا نيست كه دارو در بازار وجود ندارد، 
بلكه وقتي ي��ك دارو با كمبود مواجه مي ش��ود، ما 
فروش آن را به برخي داروخانه هاي خاص اختصاص 
مي دهيم. مع��اون كل وزارت بهداش��ت با تاكيد بر 
اهميت نياز دارويي مردم براي مسووالن خاطرنشان 
كرد: در وزارت بهداش��ت حدود ۳۵۰۰ قلم دارويي 
ليست شده است كه حتي اگر يك قلم دارو كم باشد 
از نظر ما مس��اله اي مهم تلقي مي شود. با وجود اين 
در بازار امروز جهان حتي در كش��ورهاي برخوردار 
اروپاي��ي، تا يك درصد كمب��ود دارو اجتناب ناپذير 

تلقي مي شود. 
اين به دليل خصوصيتي اس��ت كه ام��روز بازار دارو 
در جه��ان دارد. حريرچي گفت: تا االن هيچ كمكي 
از لح��اظ ارزي از اروپايي ها و هيچ كش��ور ديگري 
در طرف  قراردادم��ان با برجام نداش��ته ايم. دارو و 
تجهيزات هم با تمام مشكالتي كه ساير تجهيزات يا 
اقالم مواجهند، مواجه هس��تند و با همان معضالت 
جابه جايي ارز درگير هستيم و هنوز هيچ تسهيالتي 

براي انتقال ارزي ايجاد نكرده اند. معاون كل وزارت 
بهداش��ت در ارتباط با پوش��ش بيم��ه اي داروهاي 
اعص��اب و روان به ايلنا گف��ت: در رابطه با داروهاي 
اعصاب و روان مي ت��وان گفت به ميزاني كه بيمه ها 
س��اير داروها را پوشش مي دهند، آنها را نيز پوشش 
مي دهند. بيشتر از متوس��ط نياز داروهاي اعصاب 
و روان تحت پوش��ش بيمه هس��تند، اما داروهاي 
جدي��دي كه تح��ت ليس��ت دارويي ما نيس��تند و 
همچني��ن داروه��اي خارجي كه پزش��كان تجويز 
مي كنن��د و بعضا بيم��اران س��ليقه اي مي خواهند 
استفاده كنند، تحت پوشش بيمه قرار نمي گيرند و 
جزو ليست بيمه ما قرار ندارند. ما دارويي كه توليد 
داخل است را تحت پوشش بيمه قرار مي دهيم. اگر 
بيماري بخواه��د از داروي خارجي اس��تفاده كند، 

پرداخت ما به التفاوت آن به عهده خودش است. 
حريرچي ب��ا تاكيد بر اس��تاندارد ب��االي داروهاي 
توليد داخل اظهار كرد: داروهاي توليد داخل كامال 
اس��تاندارد الزم را دارند و ما بر اساس اصول اقتصاد 
مقاومت��ي و حماي��ت از توليد داخل باي��د داروي 
ايراني را اس��تفاده كنيم. خيلي از اين داروهايي كه 
به عنوان خارجي در بازار هستند، هندي اند و فقط 
به صرف خارجي بودن باور داريم كه تاثير بيشتري 
مي گذارن��د. اين يك قضاوت از پيش تعيين ش��ده 
اس��ت و هيچ تاثير مازادي جز حرف پزشك كه قبال 

تاكيد كرده كه اين دارو خارجي است، ندارد.
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ابالغيه اي بر اي اهداي عضو 
اعدامي ها نداريم

سخنگوي قوه قضاييه اعالم كرد: تاكنون از ناحيه قوه 
قضاييه هيچ ابالغيه، آيين نامه و دستورالعملي در مورد 
اهداي عضو توسط محكومان به قصاص، اعدام و ساير 

محكوميت هاي كيفري تصويب و ابالغ نشده است.
رييس جامعه جراحان در نامه اي خطاب به رييس 
ق��وه قضاييه، خواس��تار حذف م��اده ۴۷ آيين نامه 
اجراي احكام كيفري مبني بر استفاده از اعضاي بدن 
محكومين به اعدام شده است؛ موضوعي كه پيشتر 
سخنگوي قوه قضاييه درمورد آن توضيح داده و تاكيد 
كرده بود كه تاكنون از ناحيه قوه قضاييه هيچ ابالغيه، 
آيين نامه و دستورالعملي در مورد اهداي عضو توسط 
محكومان به قصاص، اعدام و ساير محكوميت هاي 

كيفري تصويب و ابالغ نشده است.
غالمحسين اسماعيلي س��خنگوي قوه قضاييه در 
تاريخ يكم تيرماه، در رابط��ه با اهداي عضو از ناحيه 
محكومان به بيان توضيحاتي پرداخت و اظهار كرد: 
تاكنون از ناحيه قوه قضاييه هيچ ابالغيه، آيين نامه و 
دستورالعملي در مورد اهداي عضو توسط محكومان به 
قصاص، اعدام و ساير محكوميت هاي كيفري تصويب 
و ابالغ نشده است. او افزود: قطعًا موضوع اهداي عضو 
به ص��ورت داوطلبانه از ناحي��ه محكومان، نيازمند 
بررس��ي هاي فقهي، حقوقي، بهداشتي و پزشكي، 
اجتماعي و اجرايي است و اگر قرار باشد در اين زمينه 
نفياً يا اثباتا تصميم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسي 
خواهد شد. اسماعيلي تاكيد كرد: بر همين اساس، 
در آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، 
قطع عضو، قصاص نفس و عضو و… كه اخيراً تصويب 
و ابالغ شده است، اين نكته مورد اشاره قرار گرفته كه 
اگر فردي از محكومان شخصاً، داوطلب اهداي عضو، 
قبل و بعد از اجراي مجازات باشد، كميسيوني مركب از 
معاونت حقوقي قوه قضاييه، وزير دادگستري و رييس 
سازمان پزش��كي قانوني، با بررسي جهات مختلف 
دستورالعملي را تهيه و ارايه كنند. او اظهار كرد: بطور 
طبيعي در آن دستورالعمل اينكه اين درخواست قابل 
اجابت است يا خير و اگر قابل اجابت بود ضوابط فقهي، 
حقوقي، پزش��كي و اجتماعي و اجرايي آن چگونه 
خواهد بود، تبيين خواهد شد و نهايتًا اينكه در حال 
حاضر در اين موضوع هيچ تصميمي اتخاذ نشده است.

وضعيت وقوع جرايم مسلحانه 
در پايتخت

رييس پليس آگاهي تهران ب��زرگ از كاهش وقوع 
جرايم مسلحانه در پايتخت خبر داد. عليرضا لطفي 
درباره وضعيت وقوع جرايم مس��لحانه در پايتخت 
گف��ت: در اين حوزه وضعيت ما وضعيت مناس��بي 
اس��ت، البته حتي يك مورد وقوع جرم نيز از نظر ما 
نبايد رخ دهد و منظورم از مناسب اين است كه آمار ما 
بسيار كم است. او ادامه داد: دليل اين وضعيت هم اين 
است كه همكاران ما با اقدامات فني كه انجام دادند، 
در اواخر پارسال و ابتداي امسال چهار باند مسلحانه را 
قبل هر اقدامي شناسايي و دستگير كردند و امروزه 
ديگر برنامه ريزي ما در پليس آگاهي پيرامون اقدامات 
خشن و مسلحانه، شيوه پيش دستانه است و با رصد 
مجرمان پيش از وقوع جرم، بسياري از آنان را دستگير 
مي كنيم. رييس پليس آگاهي تهران بزرگ ادامه داد: 
از ابتداي امسال تاكنون هر سرقت و جرم مسلحانه اي 
ك��ه در ته��ران رخ داده، همگي منجر به كش��ف و 
دستگيري شده است. لطفي با بيان اينكه در بهار آمار 
وقوع جرايم مسلحانه در پايتخت در مقايسه با بهار 
پارسال كاهش داشته است، به ايسنا گفت: البته در اين 
مدت اقدام خشن و مسلحانه پيچيده و نگران كننده اي 
هم نداشتيم، عمده جرايم مسلحانه سرقت و زورگيري 
و اختالفات ب��ود كه افراد با اس��لحه هاي غيرمجاز، 
غيراستاندارد و حتي تقلبي دست به اين جرايم زده 
بودند. وي درباره اينكه چند درصد جرايم با سالح گرم 
رخ مي دهد، گفت: عدد جرايم مسلحانه ما در اين مدت 
بسيار انگشت شمار است و اصال قابل توجه نيست، اما 
با توجه به حساسيتي كه روي اين جرايم وجود دارد، 
هر مورد آن به سرعت اطالع رساني شده و جامعه از آن 
با خبر مي شود. لطفي اظهار كرد: براي مقابله با چنين 
جرايمي و كاهش آن برنامه ريزي هاي الزم را انجام 
داده ايم و در تالشيم تا با اقدامات پيش دستانه با اين 

قبيل از جرايم پيش از وقوع برخورد كنيم.

وصول ٣٠ درصد مطالبات 
وزارت بهداشت

رييس مركز روابط عمومي وزارت بهداشت گفت: در 
روزهاي اخير ۳۰ درصد مطالبات وزارت بهداشت از 
سازمان تامين اجتماعي وصول شده است. كيانوش 
جهانپور  پنج شنبه با اعالم اين خبر افزود: فروش سهام 
عمده فرآيندي زمان بر است و حداقل يك فرآيند سه 
تا چهار ماهه را طي مي كند اما با همكاري وزارت رفاه و 
با وجود مشكالت اقتصادي سازمان تامين اجتماعي، 

گام اول اين حركت انجام شد.
او اظهار كرد: عمده تمركز وزير بهداشت و مجموعه 
مديران وزارت بهداش��ت در شش ماهه اخير صرف 
وصول مطالبات معوقه از سازمان هاي بيمه گر به ويژه 
س��ازمان تامين اجتماعي و به دنب��ال آن پرداخت 
معوقات پزشكان، پرس��تاران و كاركنان شده است. 
جهانپور ادامه داد: دوره جديد وزارت بهداشت در حالي 
آغاز شد كه زمان برخي مطالبات از ۱۷ ماه گذشته 
و تنها مطالبات دانشگاه هاي علوم پزشكي از سازمان 
تامين اجتماعي به حدود ۱۰ ه��زار ميليارد تومان 
رسيده بود و متعاقب آن بدهي انباشته به پزشكان و 
پرستاران به عنوان يك معضل اساسي در مسير ارايه 

خدمت وجود داشت.
رييس مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت 
بهداشت اظهار كرد: دغدغه اصلي وزير بهداشت از روز 
نخست رفع نسبي اين معضل بود و هست. در ماه هاي 
گذشته هر روز و هر ساعت و به عناوين مختلف اين 
موضوع در دستور كار بوده و با دستور رييس جمهوري، 

بخش هاي مرتبط در دولت نيز به اين امر پرداختند.

توقف پلمب مدارس توسط بنياد شهيدمهلت ثبت نام فرهنگيان در طرح »معلم تمام وقت« تا شهريور
معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از 
تعيين مهلت ثبت نام و دريافت درخواست متقاضيان ورود 
به طرح معلم تمام وقت تا شهريور ماه خبر داد. علي الهيار 
تركمن با اش��اره به ابالغ بخشنامه اضافه تدريس معلمان 
)معلم تمام وقت( در بهمن ماه س��ال گذشته، اظهار كرد: 
فرصتي معين شده بود تا حدفاصل ماه هاي بهمن و اسفند 
سال ۹۷، معلمان متقاضي بتوانند درخواست خود را ثبت 
و از اين مزيت بهره مند شوند. او افزود: در مدت اعالم شده 
۴۵ هزار نفر درخواست خود را ثبت كرده بودند كه مشمول 

۱۷.۵ درصد افزايش فوق العاده ويژه شدند. 
معاون وزي��ر آموزش و پرورش با بيان اينكه چون س��ال 
تحصيلي تمام مي شد و بايد ساماندهي را بر اساس سال 
تحصيلي جديد انجام مي داديم، تصميم گرفتيم تا اجرا 
و دريافت درخواست هاي جديد را تا شهريور ماه به تعويق 
بيندازيم گفت: بر اساس مفاد قرارداد معلم تمام وقت، از 
شهريورماه تمام كساني كه متقاضي هستند مي توانند 
درخواس��ت خود را ثبت ك��رده و ما مع��ادل فوق العاده 

ويژه را در احكامش��ان اعمال مي كنيم. ش��وراي حقوق 
و دستمزد در جلسه ۲۷ ش��هريور ۹۷ به منظور جبران 
خدمات ناشي از افزايش ش��ش ساعت تدريس موظف 
شاغلين مش��اغل »دبير و هنرآموز با ۳۰ ساعت تدريس 
در هفته« با پرداخت ۱۷.۵ درصد فوق العاده ويژه موضوع 
بند ۱۰ م��اده ۶۸ قانون مديريت خدمات كش��وري در 
اجراي تصويب نامه سال ۹۳ هيات وزيران موافقت كرد. 
بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور، ساعات 
موظف هفتگي دبيران و هنرآموزان كماكان ۲۴ ساعت 
در هفته است. همچنين دبيران و هنرآموزاني كه تمايل 
دارند براي ساعت تدريس اضافي و جبران حق الزحمه، به 
جاي دريافت وجوه حق التدريس از فوق العاده ويژه مورد 
اشاره استفاده كنند، مشمول ۳۰ ساعت تدريس در هفته 
خواهند شد و به منظور جبران خدمات آنان، ۱۷.۵ درصد 
فوق العاده ويژه موضوع بند )۱۰( ماده )۶۸( قانون مديريت 
خدمات كشوري در احكام كارگزيني آنها برقرار مي شود. 
همچنين در اين بخشنامه به اختياري بودن موضوع اشاره 

شده و در آن آمده است كه به دليل اختياري بودن موضوع، 
معلماني كه از فوق العاده مذكور استفاده نمي كنند، جبران 
حق الزحمه آنان كماكان با پرداخت حق التدريس انجام 
مي پذيرد. فوق العاده مذكور مشمول كسور بازنشستگي 
بوده و در تعيين حقوق بازنشس��تگي و وظيفه و س��اير 
پرداخت هاي قانوني مربوط نيز قابل محاسبه است. عالوه 
بر اين دبيران و هنرآموزان متقاضي برخورداري از فوق العاده 
ويژه مذكور نيز بايد حداقل پنج سال امكان ادامه خدمت تا 
رسيدن به شرايط بازنشستگي تكليفي موضوع تبصره هاي 
۲ و ۳ م��اده )۱۰۳( قانون مديريت خدمات كش��وري را 
داشته باشند. اما دبيران و هنرآموزاني كه بر اساس طرح 
طبقه بندي مشاغل معلمان كش��ور با داشتن ۲۰ سال 
سابقه تدريس با مديريت يا معاونت يا رسيدن به سن ۵۰ 
سالگي، مشمول چهار ساعت تقليل تدريس هفتگي شده 
يا مي ش��وند، چنانچه به ميزان ۳۰ ساعت در هفته به امر 
تدريس اشتغال داشته باشند، برخورداري آنان در صورت 

تمايل از فوق العاده ويژه بالمانع است. 

در پي پلمب دو مدرسه توسط بنياد شهيد و احتمال 
پلمب ۹ مدرس��ه دولتي ديگر در پايتخت، استاندار 
تهران با تاكيد بر توقف پلمپ مدارس در تهران گفت: 
نقدينگ��ي الزم براي خريد اين م��دارس وجود دارد 
و به زودي مش��كل را حل خواهيم كرد. انوش��يروان 
محسني بندپي گفت: پلمب مدارس در تهران توسط 
بنياد ش��هيد متوقف شده و مدرس��ه ديگري پلمب 
نخواهد ش��د تا م��ا در مدت كوتاهي اين مش��كل را 

حل كنيم.
او تاكيد كرد: قطعا در مورد دو مدرسه پلمب شده نيز 
رايزني خواهيم كرد كه اين مدارس توس��ط بنياد باز 
شود و مشكلي براي ثبت نام و تحصيل دانش آموزان 
ايجاد نشود. او به ايسنا گفت: در حال حاضر نقدينگي 
الزم براي خري��د مدارس وج��ود دارد و در حقيقت 
آموزش و پرورش مي خواهد اي��ن مدارس را بخرد و 
بنياد هم مي خواهد بفروش��د اما بايد در نحوه خريد 
توافقي را ايج��اد كنيم. بي ترديد ب��ا توجه به وجود 

مناب��ع الزم براي خريد اين م��دارس به زودي توافق 
نحوه خريد را ايجاد مي كنيم تا اين مشكل در كمترين 

زمان ممكن حل شود.
سه شنبه هفته گذش��ته يازدهم تيرماه رييس اداره 
اطالع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر 
تهران از پلمب دو مدرسه دولتي تهران توسط بنياد 
ش��هيد خبر داده و علت پلمب اين مدارس را مسائل 
مالي عنوان كرده بود. وي پيرو خبري مبني بر احتمال 
پلمب ۱۱ مدرسه قلع و قمعي داراي مالك حقوقي در 
تهران )بنياد شهيد( و سرگرداني ۸۰۰۰ دانش آموز 
در پي اين اقدام گفت: متاس��فانه ديروز دو مدرس��ه 
ابتداي��ي دخترانه »زيوري« در منطقه ۲ و مدرس��ه 
پسرانه »شهداي هسته اي« در منطقه ۳ پلمب شدند. 
همه ما در حال تالش��يم تا مش��كالت مربوط هرچه 
سريع تر حل شوند، حتي ظاهرا نهادهاي باالتر براي 
حل معضل ورود كرده اند و اميدواريم مشكل اين دو 

مدرسه نيز حل شود.



صنعت،معدن و تجارت8اخبار

بازار ارز صادراتي و وارداتي از ابتدا تا 11 تيرماه سال 1398 بررسي شد

رييس مركز ملي فرش ايران مطرح كرددر جريان سفر وزير صنعت، معدن و تجارت ايران تشريح شد

موانع عرضه ارز صادراتي

رونمايي از بزرگ ترين فرش هاي دستباف در شهريور محورهاي همكاري ايران و پاكستان 

تعادل|
»پيمان سپاري ارزي« در پي نوسانات ارزي از سال گذشته 
كليد خورد. برهمين اس��اس، بازچرخاني ارز صادراتي به 
اقتصاد كشور، به يك الزام مهم براي صادركنندگان تبديل 
ش��د. اما از زمان صدور بسته سياست ارزي، همواره شاهد 
جدال بخش خصوصي با سياس��ت گذار پولي در ارتباط با 
تغيير شيوه بازگش��ت ارز صادراتي بوديم. در نهايت بانك 
مركزي شيوه اي را اتخاذ كرد تا شرايط براي صادركنندگان 
تسهيل ش��ود. نتيجه اين اقدام را هم در اعداد و ارقامي كه 
در س��امانه نيما به عنوان مرجعي براي اثبات بازگشت ارز 
صادراتي، به ثبت رسيده، مي توان مشاهده كرد. به طوري كه 
آمارهاي استخراج شده از سامانه نيما نشان مي دهد، از ابتداي 
سال تا 11 تير 1398 در مجموع معادل 5 ميليارد يورو بابت 
واردات، خريد ارز انجام گرفته و مجموع معامالت فروش ارز 
صادراتي نيز بيش از 5 ميليارد و 238 ميليون يورو رسيده 
است. اما نكته حائز اهميت در اين مدت، اختالف باال در نرخ 
سامانه نيما و بازار آزاد، به ويژه در سال گذشته بود كه موجب 
شد صادركنندگان فروش ارزشان را در بازار آزاد به سامانه 
نيما ترجيح دهند؛ چراكه بخش��نامه سال گذشته بانك 
مركزي اين اجازه را به صادركنندگان مي داد، تا سقف يك 
ميليون دالر از صادرات خود را خارج از سامانه نيما به فروش 
برسانند. همين امر كافي بود تا صادركنندگاني كه حجم 
صادرات آنها به بيش از يك ميليون دالر مي رسيد، صادرات 
خود را به واحدهاي كوچك تري تقسيم كنند و از عرضه ارز 
خود در سامانه نيما خودداري كنند. چراكه زماني نرخ دالر در 
سامانه نيما بين 8 تا 9 هزار تومان در نوسان بود، در بازار آزاد 
بين 12 تا 13 هزار تومان معامله مي شد. البته بررسي هاي 
آماري در سال جاري، نشان از نزديك شدن نرخ ارز در بازارها 
به يكديگر دارد و اين موضوع جذابيت بازار آزاد ارز را براي 
صادركنندگان كاهش مي دهد؛ اما اين نزديكي قيمت ها 

به حدي نيست كه مانع از عرضه ارز در سامانه نيما شود. 

  بررسي بازار ارز 
چند نرخي ب��ودن ارز در اقتصاد ايران هم��واره در تمامي 
اين سال ها به عنوان يك معضل اساسي در اقتصاد كشور 
مطرح ب��وده و محل بحث ميان صاحب نظران اقتصادي و 
سياست گذار پولي بوده اس��ت. از همين رو، در سال هاي 
اخير، كارشناسان براي رسيدن به بازاري متعادل و باثبات 
بيش از پيش تاكيد بر تك نرخي شدن ارز داشتند. حتي در 
اين ميان پارلمان اقتصادي بخش خصوصي نيز برضرورت 
تك نرخي ش��دن ارز براي برون رفت از ورطه فساد و رانت 
بارها تاكيد كرده اند. اما بازگشت دوباره تحريم ها، تالش ها 
براي اجرايي شدن سياست ارز تك نرخي را به حاشيه برد. 
چراكه تشديد تحريم ها ورود و خروج و مبادالت ارزي كشور 
را با اختالل مواجه كرد و اقتصاد كشور با تنگناي ارزي مواجه 
شد. از همين رو، دولت براي گريز از اين تله ارزي، چاره اي 
نداشت جز اينكه به پيمان سپاري ارزي تن بدهد؛ رويكردي 
كه خيلي به مذاق تجار خوش نيامد. به طوري كه از زمان 
تدوين بسته سياستي ارز صادراتي از تابستان 97 تاكنون 
بارها شاهد جدال ومناظره بخش خصوصي با سياست گذار 
پولي بوديم. پس از بارها اصالح و تعديل اين بسته سياستي، 

در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مقرر 
شد، براي نهايي شدن يك الگوي واحد، كميته اي متشكل 
از بخش خصوصي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت اقتصاد، تشكيل شود و نظر نهايي را اعالم 
كند. اما آمار خريد و فروش ارز در سامانه نيما، چه چيزي را 
نشان مي دهد؟ بررسي معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق 
تهران، نشان مي دهد، از ابتداي تيرماه امسال براي واردات 
كاال معادل 5 ميلي��ارد يورو خريد ارزي صورت گرفته، كه 
در مقابل مجموع معامالت فروش ارز صادراتي به بيش از 
5 ميليارد و 238 ميليون يورو رسيده است.  طي اين مدت، 
ميانگين نرخ خريد يورو در بازار ثانويه سامانه نيما معادل 10 
هزار و 841 تومان و ميانگين نرخ فروش يورو در بازار ثانويه 
نيز برابر 10 هزار و 597 تومان بوده است. همچنين در اين 
مدت زمان بيشترين ميزان معامالت خريد ارز بابت واردات 
و بيشترين مجموع معامالت فروش ارز صادراتي مربوط به 
ماه ارديبهشت بوده، كه به ترتيب 2 ميليارد و 29 ميليون 
يورو و 2 ميليارد و 156 ميليون يورو را نش��ان مي دهد. با 
توجه به آمارهاي ارايه شده، در خردادماه سال 98 نسبت به 
ارديبهشت ماه، مجموع معامالت خريد ارز بابت واردات با 
كاهش 27 درصدي و مجموع معامالت فروش ارز صادراتي 

با كاهش 42 درصدي همراه بوده است. 
از سوي ديگر، بررس��ي هاي آماري نش��ان مي دهد؛ نرخ 
ميانگين موزون سنا )اسكناس( و ميانگين موزون سنا )حواله 
ارزي( و همچنين بازار ثانويه سامانه نيما تفاوت هايي وجود 
دارد. به عنوان مثال، از ابتدا تا 11 تير ماه 98، ميانگين نرخ 
فروش يورو براساس ميانگين موزون سنا )اسكناس( برابر 
14 هزار و 847 تومان، براساس ميانگين موزون سنا )حواله 
ارزي( براب��ر 12 هزار و 676 تومان و براس��اس بازار ثانويه 
س��امانه نيما نيز برابر 10 هزار و 597 تومان بوده است. به 
عبارتي، روند اختالف بين ميانگين ف��روش يورو در بازار 
ثانويه سامانه نيما و ميانگين موزون سنا )اسكناس( نشانگر 
اين است كه در فروردين 1398 تفاوت دو نرخ مزبور نزديك 
به 6 هزار تومان در هر يورو يعني حدود 62 درصد بوده كه 
در خ��رداد ماه به 4 هزار توم��ان و 36 درصد كاهش يافته 
است. همچنين طي 11 روز تيرماه، اين تفاوت به حداقل 
خود طي مدت مورد بررسي يعني 2 هزار تومان و حدود 16 
درصد رسيده است. اگرچه روند كاهشي تفاوت دو نرخ در 
جهت نزديك سازي آنها، اقدامي مثبت بوده، اما الزم است 
توجه شود كه طي دوره از ابتداي سال تا 11 تير ماه، تقريبًا 
نرخ ارز اسكناس بازار س��نا، تغييري نداشته و همچنين 
تفاوت 16 درصدي دو نرخ در شرايط فعلي هم، همچنان 
باال و قابل توجه است و مي تواند زمينه ساز استمرار تقاضاي 
كاذب براي ارز و غيرش��فاف شدن درآمدهاي ارزي كشور 
باشد. لذا ضرورت دارد كاهش واقعي دو نرخ و يكسان سازي 
آن، مورد توجه و پيگيري مسووالن ارزي كشور باشد. البته 
پيش از اين اختالف نرخ ارز در س��امانه هاي »نيما و سنا« 
بسيار مشهود بود و اين موضوع مشكلي بر مشكالت عمده 
تجار اضافه كرده بود. در اين ميان اما برخي معتقدند كه نرخ 
سامانه نيما با بازار آزاد چندان اختالفي ندارد. به طوري كه 
يك مقام آگاه در نظام بانكي در گفت وگو با  مهر گفته است 
كه نرخ سامانه نيما اختالفي با سنا ندارد؛ به وي ژه اينكه بانك 

مركزي نيز تلويحا اعالم كرده آن دسته از صادركنندگاني كه 
در رفع تعهد ارزي خود خوش حساب بوده و در كمترين زمان 
ممكن، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برگشت 
داده و اظهار كنند، از مشوق هايي بهره مند خواهند شد.  او به 
آمارهاي صادراتي بسياري از بنگاه هاي بزرگ صادراتي كشور 
كه در حوزه هاي مختلف صنايع غذايي به خصوص فعال 
هستند، اشاره كرده و مي گويد كه ميزان توليد ساالنه آنها، با 
صادراتي كه به صورت رسمي ثبت كرده اند، همخواني ندارد؛ 
بنابراين احتمال زيادي وجود دارد كه آنها به سمت استفاده از 
كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف رفته باشند؛ اين در حالي 
است كه پرونده برخي از اين صادركنندگان در دريافت ارز 
4200 توماني براي واردات مواد اوليه خود، تناسبي با بازار 
داخلي محصوالت و نيز صادرات ثبت ش��ده رس��مي آنها 
وجود ندارد كه اين احتمال استفاده از كارت بازرگاني يك بار 

مصرف و سپردن بخشي از صادرات به غير را براي استفاده از 
تسهيالت فروش ارز حاصل از صادرات تا سقف يك ميليون 
دالر را كاهش داده است. اما آمارها از روند ديگري حكايت 
دارد و آن اينك��ه اگرچه روند كاهش��ي تف��اوت دو نرخ در 
جهت نزديك سازي آنها، اقدامي مثبت بوده، اما اين تفاوت 
همچنان باال و قابل توجه است و مي تواند زمينه ساز استمرار 
تقاضاي كاذب براي ارز و غيرشفاف شدن درآمدهاي ارزي 
كشور باشد. بنابراين كاهش واقعي دو نرخ و يكسان سازي 
آن امري ضروري است.  با رصد اين آمارها وشيوه بازچرخاني 
ارز صادراتي است كه محمدرضا مودودي سرپرست سازمان 
توسعه تجارت، هدفگذاري سه برابري صادرات كشور را امري 
بعيد بداند و در اين باره مي گويد: با وجود برخي تصميمات 
غلط، پيمودن راه را دشوار كرده ايم و بايد به اين موضوع فكر 
كنيم كه حتي در صورت كنار رفتن تحريم ها نيز نمي توان 

با وجود مشكالت فعلي به اهداف قوانين باالدستي در سه 
برابر كردن ميزان صادرات فعلي دس��ت يافت. به گفته او، 
محدوديت قابل توجه ش��ركت ها و صادركنندگان ايراني 
با مقياس ب��زرگ در بازارهاي بين المللي بي تاثير در روند 
صادراتي نيست و آمارها نش��ان مي دهد، اكنون تنها يك 
شركت ايراني س��االنه بيش از يك ميليارد دالر صادرات 
مي كند و تعداد شركت هايي كه بيش از 500 ميليون دالر 
صادرات ساالنه دارند، كمتر از انگشتان دو دست است. بنابه 
آمار اعالمي از سوي مودودي، در مجموع تعداد شركت هاي 
ايراني كه بيش از 10 ميليون دالر صادرات ساالنه دارند، به 
عدد 450 هم نمي رسند. او پيش از اين هم گفته بود كه سال 
گذشته 6 هزار و 467 كارت بازرگاني جديد صادر شد كه 
اين افراد توانستند 4.5 ميليارد دالر كاالي ايراني را به ساير 

كشورها صادر كنند.

به دنبال سفر مهم عمران خان نخست وزير پاكستان به ايران در ارديبهشت 
ماه سال 98 يكي از مواردي كه مورد توجه مسووالن دو كشور همسايه قرار 
گرفت، حجم پايين مبادالت تجاري و اقتصادي بود. 1.5 ميليارد دالر تبادل 
تجاري ميان ايران و پاكستان با لحاظ ظرفيت جغرافيايي، اقتصادي و روابط 
ديرينه دو ملت نشان از سطح پايين همكاري هاي اقتصادي دو طرف داشته و 
نخست وزير پاكستان نيز در ديدار با اعضاي اتاق بازرگاني بر اين موضوع تاكيد 
كرد. نخست وزير پاكستان در مالقات با نمايندگان بخش خصوصي ايران، 
با اشاره به اينكه كشورهاي موفق در اقتصاد جهاني، همواره از يك اسلوب 
پيروي كرده اند و آن، تعامل و توسعه روابط دو جانبه با كشورهاي همسايه 
است، گفت: اگرچه كشورهاي جنوب شرق آسيا كه در اقتصاد به ببرهاي آسيا 
معروف هستند، به خوبي از اين الگو براي رشد و تعالي اقتصاد خود بهره برده اند 
اما متاسفانه كشورهاي »پاكستان، ايران، هندوستان و افغانستان« كه در 
همسايگي يكديگر هستند و از ظرفيت بااليي در بخش هاي مختلف اقتصادي 
بهره دارند، نتوانسته اند روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادي ميان خود را 
توسعه دهند. عمران خان افزود: اين در حالي است كه كشورهاي پاكستان و 
ايران در طول تاريخ از روابط نزديك سياسي برخوردار بوده و هيچ گاه شاهد 
تنش ميان اين دو كشور نبوده ايم، بنابراين در دولت جديد پاكستان به دنبال 
آن هستيم كه فصل تازه اي از روابط تجاري دوجانبه را با ايران آغاز كنيم و 
حتي با وجود تشديد تحريم ها، سطح مناسبات اقتصادي را گسترش دهيم.

ارتقاي مناسبات تجارت و اقتصادي ايران و پاكستان از طرف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و به صورت ويژه از سوي رضا رحماني در ديدار با خانم مسعود 
سفير پاكستان در ايران با جديت در اين مدت دنبال شده و مقدمات سفر 
رحماني به پاكستان فرآهم آمد. وزير صنعت، معدن وتجارت، قبل از آغاز سفر 
2 روزه خود به اسالم آباد، جلسات فشرده اي با نمايندگان دستگاه هاي مختلف 
و بخش خصوصي خود ترتيب داد و همه موارد و موانع پيش روي گسترش 
همكاري هاي طرفين را احصاء كرد.وي قبل از عزيمت به پاكستان نشستي 
هم با فعاالن اقتصادي استان سيستان و بلوچستان داشت. وزير صنعت، معدن 

و تجارت به فعاالن اقتصادي سيستان و بلوچستان در فرودگاه زاهدان گفت: 
جمهوري اسالمي ايران با 15 كشور همسايه است و بر همين اساس بايد 
ضمن شناسايي نيازهاي كااليي اين كشورها، از همه ظرفيت هاي خودمان 
براي توس��عه صادرات و تنظيم مبادالت تجاري با همسايگان با محوريت 
استان هاي مرزي بهره ببريم. وي گفت: هم اكنون 54 درصد صادرات غيرنفتي 
از جمهوري اس��المي ايران به كشورهاي همسايه صورت مي گيرد و براي 
توسعه صادرات از ظرفيت هاي بازاريابي و معرفي كاالهاي ايراني اقدامات 
بهتري بايد صورت پذيرد. رحماني در ادامه گفت: به زودي و جهت توسعه 
صادرات و مبادالت تجاري، اختياراتي به استان هاي مرزي داده خواهد شد 
تا با همكاري تشكل هاي خصوصي تحرك مناسبي در روابط تجاري ايجاد 
شود. وزير صنعت، معدن و تجارت هدف از سفر خود به پاكستان را شركت در 
اجالس مشترك همكاري هاي اقتصادي دو كشور به جهت افزايش مناسبات 
تجاري و اقتصادي عنوان كرد و افزود: حجم مبادالت ايران با پاكستان 1.3 
ميليارد دالر است كه اين سطح بايد با نهايي شدن موافقتنامه تجارت آزاد به 
پنج ميليارد دالر افزايش يابد. وي تصريح كرد: ايران و پاكستان مشتركات 
فراواني در زمينه ديني، فرهنگي و تاريخي دارند و ايران به پاكستان به عنوان 
كشوري مهم و تاثيرگذار در معادالت منطقه مي نگرد. رحماني اظهار كرد: دو 
ملت ايران و پاكستان به عنوان دو ملت دوست و مستقل براي افزايش قدرت 
و رفاه خود نيازمند توسعه همه جانبه همكاري ها هستند و اين مي تواند يك 
زمينه همكاري بلندمدت و گس��ترده را فراهم سازد. وي خاطرنشان كرد: 
ايران ظرفيت هاي مهمي در زمينه توليد انواع مصالح و تجهيزات ساختماني 
از قبيل فوالد، شيرآالت، چيني ساختماني، كاشي و سراميك، گچ و خصوصًا 
دو كاالي مهم قير و سيمان داراست و يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان و 
صادركنندگان در اين عرصه اس��ت. در اولين نشست وزير ايراني با مشاور 
نخست وزير پاكستان در امور سرمايه گذاري خارجي و نساجي، رحماني از 
حضور نساجان و سرمايه گذاران پاكستاني در بخش نساجي و توليد پوشاك 

ايران استقبال كرد. 

رييس مركز ملي فرش ايران گفت: هنر، صنعت فرش دستباف محصولي 
بي نظير در معرفي فرهنگ و هنر ايراني و كااليي بي رقيب دربازارهاي 
جهاني است كه با حمايت و توس��عه آن مي توان به اقتصاد بدون نفت 
رسيد. فرشته دستپاك در اولين كارگروه فرش دستباف استان قزوين 
گفت: صنعت فرش مي تواند به اشتغال كشور كمك كرده و در صادرات 
غيرنفتي نقش مهمي داش��ته باش��د و تحقق اين امر مس��تلزم كمك 
همه جانبه و تقويت فعاالن اين بخش است. به گزارش مهر، رييس مركز 
ملي فرش ايران تصريح كرد: تشكل ها و استارتاپ هايي كه در حوزه فرش 
دستباف فعاليت مي كنند بايد مورد حمايت جدي قرار گيرند اما تمركز 
همه فعاليت ها بايد بر اساس سياست ها و دستورالعمل هاي مركز ملي 
فرش ايران و سند چشم انداز باشد. وي گفت: در برخي استان ها كه مركز 
توليد پشم مرغوب هم هستند مشاهده شده كه از اين ظرفيت استفاده 
نمي كنند و براي نمونه در يك اس��تان ساالنه بيش از 4 هزار تن پشم را 
مي سوزانند و از استان ديگر همين ماده اوليه را براي بافت فرش خريداري 
مي كنند كه ساماندهي اين امور ضروري است. دستپاك يادآورشد: فرش 
از نظر هنري، فرهنگي، صنعتي قدمتي به ان��دازه تاريخ و تمدن دارد و 
مي تواند به خوبي فرهنگ و هنر ايراني را معرفي كند و با اشتغال بيش از 2 
ميليون نفر در اين عرصه بزرگ ترين صنف كشور است و از نظر صنعتي و 
اشتغال با كمترين سرمايه و با 10 تا 15 ميليون تومان مي تواند كارگاهي 
را برپا كرده و به توليد برساند. وي بيان كرد: اين صنعت و هنر مي تواند 
در صورت بازاريابي مناسب به يك كاالي صادراتي مهم تبديل شود و در 

شرايط تحريم نفتي براي اقتصاد كشور مفيد باشد.
دستپاك اظهار كرد: در سراسر كشور 29 استان با ظرفيت توليد فرش 
دس��تباف شناس��ايي ش��ده كه قزوين هم در اين رديف است اما هنوز 
ظرفيت ها و استعدادهاي هنري شما شكوفا نشده است و بايد براي آن 
تدبير كنيم. وي تصريح كرد: ايراني را با فرش دستباف مي شناسند و هيچ 
صنعت و كااليي قادر نيست با فرش ايران رقابت كند و بيانگر هويت ما 

باشد. دستپاك يادآورشد: در سال گذشته اولين كااليي كه توسط امريكا 
پس از نفت تحريم شد، فرش دستباف بود و سه كاالي استراتژيك پسته، 
زعفران و فرش در دستور تحريم ها قرار گرفت تا به اقتصاد ما آسيب بزنند. 
وي بيان كرد: در شرايطي كه بزرگ ترين توليدكننده زعفران جهان بوديم 
به دليل غفلت هاي صورت گرفته و انتقال نهال زعفران به افغانستان اكنون 
اين كش��ور خود را جايگزين ايران كرده و با ازدست دادن باغات پسته 
امروز امريكا وارد توليد اين محصول شده و در فرش هم چين و تركيه در 
حال كسب بازارهاي جهاني هستند و ما بايد تدبير كنيم تا اين بازارها از 
دست نرود. دستپاك اظهار داشت: نبايد نگاه سازمان تامين اجتماعي به 
بافندگان مانند شاغالن اداري باشد زيرا اين افراد ساعت خاصي را ندارند 
و در طول شبانه روز و هر وقت فرصت كنند به اين صنعت و هنر مشغول 
مي شوند و اگر بازرسي در وقت اداري بخواهد راستي آزمايي كند اشتباه 
است. رييس مركز ملي فرش ايران افزود: 20 درصد توليدات فرش در بازار 
داخلي و 80 درصد به خارج صادر مي شود، بنابراين بايد براي فروش فرش 
در داخل برنامه ريزي كنيم كه در اين راستا با توافق صندوق كارآفرين 
اميد قرار است به خريداران فرش دستباف تسهيالت ارزان قيمت داده 
شود. به گفته او، در شهر هامبورگ آلمان بيش از 400 انبار بزرگ فرش 
داشتيم كه با تحريم ها اين تعداد به 31 انبار رسيده اما همين ظرفيت 
هم مي تواند براي بازاريابي فرش ايران مورد توجه قرار گيرد. رييس مركز 
ملي فرش ايران تصريح كرد: بزرگ ترين نمايشگاه بين المللي فرش از 
3 تا 9 شهريور ماه در تهران برگزار خواهد شد كه اين رويداد بزرگ ترين 
رويداد بين المللي در حوزه فرش دستباف است كه دستاوردهاي زيادي 
براي كشور خواهد داشت. او يادآور شد: در اين نمايشگاه از 4 تخته فرش 
بي نظير كه بزرگ ترين فرش دستباف ايراني است رونمايي خواهد شد. 
دستپاك بيان كرد: اين فرش هاي نفيس در ابعاد 400 متر و 600 متري 
است كه ادعاي ايران را در عرصه فرش كه بهترين واولين توليدكننده 

بي نظير فرش دستباف جهان هستيم را ثابت خواهد كرد.
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ترخيص خودروهاي 
وارداتي از سر گرفته شد

خبرگزاري فارس| سرپرست دفتر واردات و مناطق 
آزاد و وي��ژه گمرك از رفع برخي ابهامات و مس��ائل 
پيش آمده راجع به اصالح ثبت سفارش خودروهاي 
وارداتي خبر داد. رضا س��عيدي با اشاره به جلسه در 
رابطه با واردات و ترخيص خ��ودرو از گمرك اظهار 
داش��ت: در اين راستا جلسه اي با مس��ووالن وزارت 
صمت برگزار شده تا بخشي از اين خودروها كه نياز 
به اصالح ثبت سفارش دارند بتوانند پس از رفع اين 
مش��كل اجازه ترخيص پيدا كنند. وي با بيان اينكه 
حدود 300 تا 500 خودرو بخشي از تشرفات گمركي 
را طي كرده و در مرحله درب خروج گمرك قرار دارند، 
تصريح كرد: اكنون جلوي خروج اين خودروها گرفته 
شده تا مشكالت پيش آمده برطرف شود. سرپرست 
دفتر واردات و مناطق آزاد و ويژه گمرك افزود: شماره 
شناس��ايي )VIN( برخي از خودروهاي وارداتي در 
رابطه با ح��روف يازدهم آنها كه مربوط به ش��هري 
ساخت خودرو است، ابهاماتي داشت كه گمرك معتقد 
است در صورتي كه سازمان استاندارد و نيرو محركه 
آن را تاييد كرده و مجوزهاي الزم صادر شود، امكان 
ترخيص و خروج آنها، صادر خواهد شد. سعيدي افزود: 
طبق صورت جلسه نهايي شده اين مشكالت مرتفع و 

امكان خروج خودروهاي وارداتي فراهم شد.

جاي خالي سامانه شناسايي 
كاالهاي قاچاق

ايسنا| دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي اظهار 
كرد: سال گذشته واردات لوازم خانگي رسما ممنوع 
ش��د، چراكه نظر ما اين بود كه ق��درت توليد براي 
پاسخ دهي به نياز مردم در صنعت لوازم خانگي وجود 
دارد. حبيب اهلل انصاري افزايش هزينه هاي توليد را 
عامل باال بودن قيمت لوازم خانگي عنوان كرد وگفت: 
در حال حاضر با توجه به اينكه در بازار قدرت خريد 
وجود ندارد، توليدكنندگان لوازم خانگي محصوالت 
خود را با حداقل س��ود عرضه مي كنن��د. وي با بيان 
اينكه قاچ��اق و واردات لوازم خانگي به ويژه در بانه و 
شهرهاي مرزي، به اين صنعت لطمه مي زند، تصريح 
كرد: با توجه به اينكه كاالهاي قاچاق حقوق گمركي 
و ماليات پرداخت نمي كنند و برندهاي قالبي دارند، 
با قيمت هاي نسبتا پايين تري نيز عرضه مي شوند. 
انصاري يكي از راه هاي مبارزه با قاچاق را شكل گيري 
سامانه شناسه كاال دانست وگفت: با استفاده از اين نوع 
سامانه ها مي توان همه كاالها را كنترل و از اتاق اصناف 
هم در اين زمينه استفاده كرد. دبيركل انجمن صنايع 
لوازم خانگي افزود: در صورت اجرايي شدن اين سامانه 
اگر كاالي مورد نظر خريدار شناسه رهگيري نداشته 
باشد، يعني خارج از خط توليد و به صورت قاچاق وارد 
شده است؛ بنابراين اين روش يكي از راه هاي اصولي 

مبارزه با قاچاق است.

 واردات امريكا از ايران
به مرز صفر رسيد

تس�نيم| صادرات امريكا به ايران در ماه مه  سال 
جاري ميالدي 88 درصد رشد كرد و به 9.8 ميليون 
دالر رسيد. جديدترين آمار منتشر شده از سوي اداره 
آمار امريكا نشان مي دهد مبادالت تجاري اين كشور 
با ايران در 5 ماهه نخس��ت سال جاري ميالدي افت 
53 درصدي داشته است. مبادالت تجاري دو كشور 
كه در ماه هاي ژانويه تا مي 2018 بالغ بر 80.5 ميليون 
دالر بوده در مدت مشابه سال جاري ميالدي به نصف 
كاهش يافته و 37.5 ميليون دالر شده است. بر اساس 
اين گزارش صادرات امريكا به ايران در 5 ماهه 2019 
با افت 27 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
آن مواجه شده و به 36.6 ميليون دالر رسيده است. 
امريكا در ماه هاي ژانويه تا مه  سال قبل 50.2 ميليون 
دالر كاال به ايران صادر كرده بود. واردات امريكا از ايران 
در ماه هاي ژانويه تا مه  امسال نيز به مرز صفر رسيده 
اس��ت. امريكا كه در 5 ماهه نخست سال قبل 30.3 
ميليون دالر كاال از ايران وارد كرده بود اين رقم را در 
مدت مشابه امسال به 0.9 ميليون دالر رسانده است.  
ايران و امريكا روابط تجاري قابل توجهي ندارند. ايران 
به لحاظ ارزش مقصد صد و پنجاه و ششمين صادرات 
كاالهاي امريكايي و دويست و ششمين تامين كننده 
كاالهاي مورد نياز امريكا در 5 ماهه نخست 2019 
شناخته شده است. براس��اس اين گزارش در ماه مه 
 كه دولت امريكا از تمديد معافيت ها براي واردات نفت 
ايران خودداري كرد صادرات اين كشور به ايران نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رش��د 88 درصدي داشته 
است. امريكا در ماه مه  سال قبل 5.2 ميليون دالر كاال 
به ايران صادر كرده بود، اما اين رقم را در مدت مشابه 

امسال به 9.8 ميليون دالر افزايش داده است. 

كسب رتبه نخست »خدمات 
تلفن همراه« توسط همراه اول

همراه اول در ارزيابي و رتبه بندي اپراتورهاي ارتباطي 
توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 
رتبه نخست را در حوزه خدمات تلفن همراه كسب 
كرد.به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
به منظور شفاف سازي وضعيت موجود اپراتورهاي 
ارايه دهنده خدمات ارتباطي كشور، تقويت فضاي 
رقابتي ميان آنها و ارتقاي كيفيت خدمات اپراتورها 
اقدام به ارزيابي و رتبه بندي آنها در ش��ش ماهه دوم 
سال 1397 كرده است. در اين ارزيابي كه اپراتورهاي 
ارايه دهنده خدمات ارتباطي در دو بعد »مشتري« 
و »رگوالتوري« با تأكيد بيشتر بر شاخص مشتري 
رتبه بندي شده اند، همراه اول همچنان صدرنشين 
در حوزه خدمات تلفن همراه كشور است. بر اساس 
اطالعيه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
كه به نقل ازمعاون امور پس��تي، ارتب��اط و فناوري 
اطالعات رگوالتوري منتشر شده است، »همراه اول« 
در حوزه خدمات تلفن همراه رتبه اول را كسب كرده و 
همچون سنوات گذشته در سكوي اول رقابت با ساير 

اپراتورها قرار گرفته است.

جدول 1- اطالعات مربوط به معامالت خريد و فروش ارز بابت واردات و صادرات در سامانه نيما 

فروردين 
1398

ارديبهشت 
1398

خرداد 
1398

از ابتدا تا يازدهم تير 
مجموع1398

991.642.029.261.479.54521.175.021.61مجموع معامالت خريد ارز بابت واردات )ميليون يورو(

1.272.672.155.641.253.56556.445.238.31مجموع معامالت فروش ارز صادراتي )ميليون يورو( 

94.128105.917118.001128.637108.408ميانگين نرخ خريد يورو در بازار ثانويه )ريال( 

94.821102.676112.510128.225105.968ميانگين نرخ فروش يورو در بازار ثانويه  )ريال(

منبع: سامانه نيما 

رييس اتاق بازرگاني استان كرمانشاه عنوان كرد 

تفاوت بازار سوريه با عراق 
رييس اتاق بازرگاني استان كرمانشاه گفت: براي ورود به بازار 
سوريه نيازمند رويكرد خاص و متفاوت از بازار عراق هستيم. 
كيوان كاشفي با بيان اينكه فضاي سخت حاكم بر اقتصاد 
كشور حداقل در تاريخ معاصر بي سابقه بوده، گفت: بخشي 
از مشكالت كنوني كشور ناش��ي از اقتصاد كالن از جمله 
سياس��ت هاي ارزي، بانكي و امثال آن است.  وي با اشاره به 
پيگيري هايي كه در بعد ملي براي حل اين مشكالت در حال 
انجام است، اظهار كرد: سعي مي شود با استفاده از ظرفيت 

مجلس شوراي اسالمي و امثال آن اين موارد را اصالح كنيم، 
اما نبايد فراموش كرد كه به دليل بروكراسي عجيب و غريب 
و دشواري كه داريم، اصالحات اقتصادي در كشور با ترس و 
كندي پيش مي رود. كاش��في با اشاره به وضعيت صادرات 
استان كرمانشاه، اظهار كرد: اگر چه در سال گذشته شاهد 
جهش خوبي در صادرات استان بوديم، اما در سه ماهه اول 
سال جاري نيز نسبت به سال گذشته همچنان در صادرات 
رشد داشتيم. رييس اتاق بازرگاني استان كرمانشاه با بيان 

اينكه هم اكنون نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق 
به سامانه نيما حداقل 12 تا 15 درصد است، افزود: به دنبال 
راهكارهايي هستيم كه بازگشت ارز حاصل از صادرات براي 
كشورهاي عراق و افغانستان مقداري تسهيل شود يا حداقل 
بتوانيم از گزينه واردات در برابر صادرات استفاده كنيم. وي 
در ادامه با اش��اره به لزوم ورود به بازارهاي صادراتي سوريه، 
گفت: البته بايد بدانيم سوريه با عراق كامال متفاوت است و اين 
كشور سابقه خوب توليد در حوزه كشاورزي، صنعت و نظاير 

آن دارد. به گفته كاشفي، سوريه قبل از جنگ يكي از رقباي 
اصلي ايران در بازار عراق بود و حتي سهم بيشتري نسبت به 
ايران در اين بازار داشت. وي با بيان اينكه شرايط كنوني كشور 
سوريه نيازمند بازسازي در بخش هاي زيرساختي، سدسازي، 
آب، برق، ساختمان سازي و امثال آن است، گفت: متاسفانه 
ما هلدينگ هاي بزرگ و مهمي براي ورود به اين زمينه ها 
در استان نداريم. كاش��في همچنين با بيان اينكه سال ها 
پيگير كنسرسيوم سازي براي ورود به اين حوزه ها بوديم، 
گفت: براي اين منظور نياز داريم بخش هايي مانند مسكن 
و شهرسازي و نظام مهندسي نيز در كنار ما باشند.  كاشفي 
اشاره اي هم به راه اندازي مسير ترانزيتي زميني به سوريه از 
سمت عراق داشت و با بيان اينكه بخش عمده اي از كار پيش 
رفته است، يادآور شد: اگر اين مسير راه اندازي شود، صادرات 

بخش زيادي از محصوالت صنايع ساختماني و كاشي استان 
كرمانشاه توجيه اقتصادي پيدا خواهد كرد. وي از اعزام يك 
هيات اقتصادي و تجاري به كشور سوريه طي يك و نيم ماه 
آينده خبر داد و تاكيد كرد: تالش مي كنيم حتما تعدادي از 
واحدهاي توليدي استان در اين هيات حضور داشته باشد. 
وي همچنين از دو مش��كل جدي كه پيش روي صادرات 
استان قرار دارد ياد كرد و گفت: از يك طرف امريكا به عراق 
فشار وارد مي كند تا واردات برخي از كاالهاي ايران را به ويژه 
با وضع تعرفه ها ممنوع يا محدود كند. براي مثال هم اكنون 
صادرات محصوالتي مانند دوغ و ماست با محدوديت مواجه 
شده و ممنوعيت سيمان را نيز از قبل داشتيم. او تاكيد كرد: 
از سوي ديگر هنوز در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
عراق با مشكالتي مواجه هستيم كه تاكنون حل نشده است.
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مركز پژوهش هاي مجلس اثرگذاري شديد شاخص هاي كالن بر بازار ملك را تاييد كرد

3+13 راهكار رونق بازار مسكن

آخرين فرصت ثبت نام براي تردد در طرح كاهش آلودگي

گروه راه و شهرسازي|
بازوي پژوهش��ي مجلس در گزارش��ي از وضعيت بازار 
مسكن، اثرگذاري شديد شاخص هاي كالن اقتصادي و 
سياسي بر اين بازار طي يك سال و نيم گذشته كه پيش 
از اين باره��ا و بارها در گزارش ه��ا و تحليل هاي روزنامه 
»تعادل« انعكاس يافته بود را تايي��د كرد و راهكارهاي 
درون بخشي رونق توليد مس��كن را نيز بر شمرد. مركز 
پژوهش هاي مجلس در اين گزارش با تأكيد بر اينكه بخش 
مسكن در پي بروز برخي مشكالت در اقتصاد كشور، دچار 
نارسايي هايي شده است، آمده است: تحريم ها، كاهش 
فروش نفت، كاهش ارزش پول مّلي و س��اير مش��كالت 
اقتصادي در يك سال گذشته سبب تشديد مشكل توليد 
و عرضه مسكن در كشور شده است. در همين حال، بازوي 
پژوهشي مجلس، نبود قانون ماليات بر عايدي سرمايه را 
نيز از داليل بروز نوسان ش��ديد قيمتي در بازار مسكن 
دانسته و تصريح كرده است: فعاليت هاي بدون محدوديت 
سوداگران مس��كن وضعيت پرتالطم اقتصاد مسكن را 
وخيم تر كرده كه اين مساله به دنبال نوسان هاي شديد 
ارز و سكه و ايجاد تناظر با اين بازارهاي موازي در يك سال 

گذشته شدت بيشتري پيدا كرده است.

    3  شرط  فرابخشي
بر اين اس��اس، مركز يادش��ده با بيان اينكه »گذار به 
دوران ثبات اقتصادي«، »كاهش جذابيت سوداگري 
در بازارهاي موازي مانند طال و ارز« و »كاهش ريسك 
سرمايه گذاري مس��كن« پيش شرط هاي فرابخشي 
رونق توليد مس��كن به ش��مار مي رون��د، 13 راهكار 
فوري يا عاجل )براي س��ال 98(، كوتاه مدت )تا پايان 
دول��ت دوازدهم( و مي��ان مدت )تا س��ال 1404( به 
عنوان راهكارهاي درون بخش��ي مس��كن ارايه كرده 
اس��ت.   راهكارهاي عاجل »يكپارچه كردن و تجميع 
وام ازدواج مس��كن و اولويت پرداخت براي زوج اولي و 
خانه اولي براي تقويت استطاعت خريد«، »اعطاي وام 
به سازندگان و توليد مسكن و امكان اتصال و تجميع و 
جابه جايي وام سازنده و خريدار«، »تامين زمين براي 
طرح هاي توسعه مس��كن در طرح هاي جامع شهري 
در مناطق مناسب متناسب با تقاضا« و»وضع ماليات 
بر خانه هاي خالي، و معامالت مكرر در جهت كنترل 
س��وداگري و كاهش سودآوري فعاليت هاي غيرمولد 
در مس��كن به عن��وان كاالي مصرف��ي« راهكارهاي 
درونبخش��ي عاجل مركز پژوهش هاي مجلس براي 

توليد مسكن به شمار مي روند.

    راهكارهاي كوتاه مدت
»همسان سازي وام ساير شهرها و شهرستان ها با تهران«، 
»افزايش سقف وام و تسهيالت مسكن، افزايش طول مدت 
بازپرداخت و كاهش مبلغ اقساط به منظور توانمندسازي 
اقشار متوسط براي خانه دار شدن.«، »حمايت از ساخت و 
عرضه واحدهاي مسكوني كوچك متراژ متناسب با روند 
تقاضاي معامالت مس��كن«، » عملياتي كردن واگذاري 
زمين هاي دولت و حاكميت و بخش عمومي براي احداث 
واحدهاي مس��كوني يا اعطاي سهم تشويقي از ظرفيت 
مسكن مربوطه براي افراد واجد ش��رايط آن دستگاه.«، 
»ماليات بر عاي��دي امالك و مس��كن«، »يكپارچگي و 

پيوستگي مديريت و برنامه ريزي مسكن با فرماندهي و 
نظارت واحد و تقسيم كار بين دستگاهي« و »ايجاد پنجره 
واحد توسعه و احداث ساختمان، كاهش عوارض صدور 
پروانه هاي ساختماني، هزينه بيمه و انشعابات ساختمان« 
نيز راهكارهاي درونبخش��ي كوتاه مدت بازوي پژوهشي 

مجلس براي رونق توليد مسكن هستند.

    راهكارهاي ميان مدت
»رفع موانع عملياتي شدن و تسريع طرح هاي بازآفريني 
ش��هري و نوس��ازي محالت هدف در بافت فرس��وده« 
و »پيش��برد طرح هاي مس��كن حمايتي و اجتماعي و 
استيجاري با توجه به عدم پوشش دهك هاي يك تا 3 در 
طرح هاي جاري كالن مسكن« نيز 2 راهكار ميان مدت 

اين مركز پژوهشي گزارش شده اند.

بر اس��اس اين گزارش، مهم ترين چالش و مس��اله اي 
كه در حال حاضر در بخش مسكن كشور وجود دارد، 
تقاضاي سرمايه اي مسكن نسبت به تقاضاي مصرفي 
است كه به دنبال نوسان هاي شديد ارز و سكه و ايجاد 
تناظر با اين بازارهاي موازي در يك سال گذشته شدت 
بيشتري پيدا كرده اس��ت. از طرفي با افزايش قيمت 
مسكن فاصله بيشتري بين استطاعت خانوار و قيمت 
مسكن ايجاد شده به نحوي كه سهم وام هاي مسكن در 
توانمندسازي مالي خانوار به خصوص در كالن شهرها 
به شدت كاهش يافته اس��ت. از اين رو، افزايش سقف 
وام و اولويت پرداخت به خانه اولي ها مي تواند شكاف 
استطاعت و قيمت را كاهش داده و سهم بيشتري در 
توانمندسازي اقش��ار متوسط براي خانه دار شدن ايفا 
كند. همچنين وضع ماليات بر عايدي و معامالت مكرر 

مسكن مي تواند داللي و سوداگري در بخش مسكن را 
محدود كرده و براي كمك به متقاضيان واقعي مصرفي 

سودمند واقع شود. 

    بازتاب نوسان هاي كالن در آمار مسكن
همانطور كه گفته شد، نوسان در فضاي اقتصاد كالن، اثر 
مستقيمي بر ايجاد موج هاي جديد قيمتي در بازار مسكن 
داش��ته و در آمارها بازتاب يافته اس��ت. آنگونه كه ايسنا 
گزارش كرده، بررسي وضعيت بازار مسكن شهر تهران در 
2۷ ماه گذشته نشان مي دهد كه در ماه هاي ارديبهشت، 
خرداد، شهريور و اسفند باالترين تورم ماهانه مسكن اتفاق 
افتاده و در ماه  فروردين ثبات نسبي قيمت بر بازار حاكم 
بوده است. شهريورماه 139۷ هيجان بازار مسكن پايتخت 
با 9.۷ درصد افزايش ماهانه  قيمت به نقطه اوج خود در سال 

گذشته رسيد و پس از آن تا بهمن ماه با ميانگين 4.3 درصد 
به تدريج فروكش كرده است. سپس در اسفندماه با توجه به 
افزايش حجم خريد و فروش ناشي از انتظارات تورمي، رشد 

ماهانه قيمت به رقم 8.8 درصد رسيده است.
در سال جاري نيز تاكنون ماه ارديبهشت با 12.۵ درصد 
رش��د ماهانه، باالترين ميزان افزايش قيم��ت را به خود 
اختصاص داده و البته دومين ماه از س��ال جاري، ركورد 
باالترين ميزان افزايش ماهيانه قيمت از ابتداي سال 139۶ 
تاكنون را به خود اختصاص داده است. در خردادماه قيمت 
مسكن شهر تهران رقم بي سابقه 13.3 ميليون تومان در 
هر متر مربع را لمس كرد كه تورم 4.9 درصد ماهانه و 104 
درصد ساالنه را نشان مي دهد. هرچند عمده كارشناسان 
معتقدند كه بازار مس��كن در حال نزديك شدن به نقطه 
اشباع قيمتي اس��ت، اگر روال دو سال گذشته ادامه پيدا 
كند، ممكن است در شهريورماه با افزايش نسبي قيمت 
مواجه ش��ويم و در نيمه دوم سال به ثبات نسبي قيمت 
برسيم. منحني تورم ملكي در پايتخت نشان مي دهد كه 
اوضاع قيمت ماه هاي فروردين معمواًل آرام بوده اس��ت. 
فروردين 139۶ قيمت مسكن شهر تهران در مقايسه با 
ماه قبل از آن 4.3 درصد كاهش يافت. فروردين 139۷ نيز 
ميانگين قيمت ماهانه 2 درصد افت كرد. فروردين 1398 
هم با وجود قرار گرفتن در بازه تورم س��ه ماهه، ميانگين 
رشد قيمت مسكن شهر تهران نس��بت به ماه قبل از آن 

تنها افزايش 2.1 درصد را نشان داد.

    بازار در فاز باالنس قيمت
از ابتداي سال جاري بازار مسكن شهر تهران با سنگين تر 
شدن وزن تورم در مناطق جنوبي در مسير تعادل قيمتي 
قرار گرفت؛ نش��انه هايي نيز از رشد منفي قيمتي در دو 

منطقه بروز كرده است.
تحوالت بازار مسكن پايتخت نشان مي دهد پس از ايجاد 
فضاي هيجاني در نيمه ش��مالي شهر تهران كه در سال 
گذش��ته اتفاق افتاد، از اواخر سال 139۷ رشد قيمت به 
مناطق جنوبي تغيير مس��ير داد. در سال قبل معمواًل در 
هر ماه مناطق ۵ و 1 به ترتيب باالترين رشد قيمت مسكن 
ش��هر تهران را به خود اختصاص مي دادند. در هفت ماه 
ابتداي س��ال 139۷ منطقه ۵ پيشتاز تورم ملكي بود، تا 
اينكه از آبان ماه براي اولين بار اين رتبه به منطقه 9 رسيد و 
در ادامه به تدريج از سرعت رشد قيمت در مناطق شمالي 
كاسته و به رشد مناطق جنوبي افزوده شد. در خردادماه 
امسال نيز منطقه 10 با 134 درصد افزايش نقطه به نقطه 
قيمت مسكن، ركورددار باالترين ميزان رشد ساالنه بود 
و منطقه 1 با 89 درصد كمترين افزايش را به ثبت رساند. 
هم اكنون ميانگين قيم��ت در منطقه 10 به 9 ميليون و 
421 هزار تومان رسيده اس��ت. خردادماه سال گذشته 
اين رقم 4 ميليون و 23 هزار تومان بود. در شرايطي كه در 
خردادماه 1398 ميانگين رشد قيمت آپارتمان در تهران 
104 درصد به ثبت رسيده، اين نرخ در مناطق 10 تا 20 به 
ترتيب 134، 129، 104، 114، 100، 103، 102، 100، 
108، 10۵ و 110 درصد افزايش را نشان داد. با اين حال 
در دو منطقه 14 و 1۵ تورم ماهانه، منفي شد. در منطقه 
4 نيز تنها 0.۷ درصد رشد قيمت ماهانه را شاهد بوديم كه 
مي تواند پيش نشانه اي از ورود تدريجي بازار مسكن به فاز 

ركود تلقي شود.

مدير ساماندهي طرح هاي ترافيكي گفت: شهروندان 
براي اس��تفاده از 20 روز تردد راي��گان در محدوده 
طرح كاهش آلودگي هوا، فقط تا پايان تيرماه فرصت 

ثبت نام در سامانه »تهران من “ را دارند.
به گزارش فارس، عمار سعيديان فر مدير ساماندهي 
طرح هاي ترافيكي درباره مهلت ثبت نام در سامانه 
»تهران من “، اظهار ك��رد: همه رانندگاني كه قصد 
تردد در محدوده ط��رح ترافيك يا محدوده كاهش 
آلودگي هوا )زوج و فرد سابق( را دارند بايد حتما در 

سامانه »تهران من “ ثبت نام كنند.
او اف��زود: خودروهاي��ي كه در اين س��امانه ثبت نام 
كرده باش��ند پس از هر تردد يك ماه فرصت داشته 
است كه عوارض خود را بپردازند و در صورتي كه در 
مهلت يك ماهه عوارض مربوطه را پرداخت نكنند، 
مش��مول جريمه رانندگي و هم ع��وارض خواهند 

شد.ش��هروندان در صورتي ك��ه بخواهند از 20 روز 
تردد رايگان در محدوده كاهش آلودگي هوا بهره مند 
شوند حتمًا بايد تا پايان تير در سامانه »تهران من« 
ثبت نام كرده باشند در غير اين صورت امكان استفاده 

از تردد رايگان براي آنها وجود نخواهد داشت. 
او گف��ت: اس��تفاده از 20 روز ت��ردد راي��گان براي 
تهراني ها و 1۵ روز براي شهرستاني ها است و نيازي 
نيس��ت به غير از مش��خصات فردي و مش��خصات 
خودرو، محل س��كونت در س��امانه »ته��ران من« 

ثبت شود.
همچنين افرادي كه سال گذشته در سامانه ثبت نام 

كرده باشند، نياز به ثبت نام جديد ندارند.
مدير س��اماندهي طرح هاي ترافيك��ي همچنين با 
اش��اره به اينكه در سال گذش��ته نرخ طرح ترافيك 
ميني بوس ها براس��اس تعرفه عادي محاسبه شده 

است، گفت: در تالش هستيم كه بخشي از عوارض 
اخذ شده را به جيب رانندگان ميني بوس بازگردانيم.
او درباره اعت��راض رانندگان ميني بوس از نرخ طرح 
ترافيك كه در س��امانه »فارس من« ثبت شده بود، 
اظهار كرد: جلسه مشتركي در معاونت حمل و نقل و 
ترافيك با رانندگان ميني بوس داشتيم كه براساس 

آن، توافقي بين طرفين منعقد شد. 
او افزود: در س��ال جاري، رانن��دگان ميني بوس از 
تخفيف ۷0 درصدي نرخ ترافيك بهره مند شده اند و 
طي مذاكرات صورت گرفته و تمهيدات پيش بيني 
ش��ده، قرار اس��ت بخش��ي از عوارض دريافت شده 
از ع��وارض طرح ترافيك س��ال گذش��ته رانندگان 

ميني بوس به آنها بازگردانده شود.
مدير ساماندهي طرح هاي ترافيكي با اشاره به اينكه 
سال گذشته رانندگان ميني بوس نرخ طرح ترافيك 

آنها براساس تعرفه  عادي محاسبه شد، اظهار كرد: در 
مورد ميزان عوارضي كه قرار است به آنها بازگردانده 
شود، مجوزي از ش��وراي شهر الزم داريم كه پيگير 

اين مساله هس��تيم. حدود ۷00 ميني بوس شامل 
اين موضوع ش��ده كه همه آنها در بخش خصوصي 
فعاليت و مسافران را در سطح شهر جابه جا مي كنند.

    شهردار اصفهان: براي تحقق شهر خورشيدي 
به مشاركت مردم نياز داريم

رويداد »ش��هر خورشيدي« با هدف تشويق و ترغيب 
شهروندان به استفاده از انرژي هاي نو و به ويژه انرژي 
خورشيدي و آشنايي بيش��تر آنان با اين حوزه، از 12 
تا 14 تيرماه به همت ش��هرداري اصفهان در اين شهر 
برگزار شد. در اين رويداد، شركت ها و نهادهايي كه در 
زمينه انرژي خورشيدي فعاليت داشتند يا تجهيزات 
نويني در اختيار دارند، به معرفي اقدامات و تجهيزات 

خود پرداختند. 
ش��هردار اصفهان در افتتاحيه اين رويداد گفت: براي 
تحقق واقعي شهر خورش��يدي به كمك و مشاركت 
م��ردم نياز داريم. چراكه در مس��ير انرژي هاي س��بز 
گام برداريم توسعه پايدار محقق خواهد شد. به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل 
نوروزي اظهار كرد: استفاده از انرژي تجديد پذير را از 
خودمان شروع كرديم و خوش��حالم كه اين رويداد با 

حضور شركت هاي دانش بنيان برگزار مي شود. 
وي اضافه كرد: تالش مي كنيم با فرهنگ سازي مردمي 
شهروندان را به استفاده از انرژي هاي خورشيدي جذب 
كنيم. شهر خورشيدي شهري است كه روي هر پشت 
بام آن يك پنل خورش��يدي وجود دارد و اين انرژي را 
به برق تبديل مي كند. ما براي تحقق شهر خورشيدي 

به چنين مش��اركت مردمي نياز داريم.  نوروزي افزود: 
با وج��ود همه تالش ها تنه��ا 300 كيل��و وات انرژي 
خورشيدي در اصفهان توليد مي شود كه 109 كيلووات 
در سالن اجالس و بقيه در نقاط مختلف از جمله مناطق 
هشت، شش و 13 است و اين ميزان بايد افزايش يابد.  
نوروزي با اشاره به اينكه بر اس��اس قرارداد جديد و با 
مشاركت بخش خصوصي و شركت هاي دانش بنيان 
۵00 كيل��و وات برق خورش��يدي توليد مي ش��ود، 
خاطرنشان كرد: ش��هرداري اصفهان اراده كرده تا در 
اين مسير حركت كند و بطور يقين نمايندگان مجلس 
و استانداري اصفهان نيز به اين مهم توجه دارند و اين 

موضوع بايد در عمل نيز تبلور پيدا كند. 

    راهكار ش�هردار تهران براي كمك به توليد 
موتورسيكلت هاي برقي

شهردار تهران با اشاره به ضرورت حمايت شهرداري از 
توسعه استفاده از موتورسيكلت هاي برقي، راهكاري 
براي كمك به توليد موتورس��يكلت هاي برقي مطرح 
كرد. ب��ه گزارش تس��نيم موضوع اس��تفاده و ترويج 
موتورسيكلت هاي برقي چند سالي است كه به عنوان 
يك��ي از گزينه ه��اي كمك به كاه��ش آلودگي هوا و 
آلودگي صوتي روي ميز كار مسووالن قرار گرفته است 
اما متاسفانه اجراي آن روند كندي داشته است.دولت تا 

به امروز در اين زمينه همكاري و حمايت الزم را نداشته 
و كمك هاي ش��هرداري تهران نيز مانند پرداخت وام 
بالع��وض به خري��داران موتورهاي برقي ب��ا توجه به 
افزايش چند برابري قيمت اين موتورسيكلت ها طي 

2 سال اخير، پاسخگوي نياز متقاضيان نبوده است.
پيروز حناچي در پاسخ به اين پرسش كه براي ترويج 
موتورسيكلت هاي برقي، شهرداري چه اقدامي مد نظر 
دارد، اظهار كرد: مشكل اصلي باتري ليتيومي اين نوع 
موتورسيكلت ها است؛ باتري بايد با قيمت ارزان و راحت 
در اختيار متقاضيان قرار گيرد كه هنوز اين اتفاق رخ 
نداده است.يكي از راه هاي كمك به اين موضوع مي تواند 
به اشتراك گذاشتن باتري باشد به اين معني كه باتري 
خالي تحويل بدهيد و باتري پر تحويل بگيريد؛ اما اين 

موضوع نيز در دست بررسي است.
شهردار تهران در پاسخ به اينكه آيا شهرداري روي مساله 
توليد باتري اين موتورسيكلت  ها كار مي كند، تصريح 
كرد: خير، بخش خصوصي در حال بررس��ي آن است 
و شهرداري تنها حمايت مي كند. حناچي در پاسخ به 
اينكه كمك شهرداري همچنان به صورت ارايه وام 2.۵ 
ميليون توماني است، متذكر شد: حمايت شهرداري 
به شكل ارايه وام يا اشكال ديگر است؛ به عنوان مثال 
حماي��ت از كارخانجاتي كه قبال موتور بنزيني توليد 
مي كردن��د و اكنون به توليد موتوره��اي برقي روي 

آورده اند بنابراين ممكن است از توليد حمايت كنيم 
تا اين نوع موتورها، ارزان در اختيار مردم قرار گيرد.

    ورود 3 رام قطار به خطوط ۶ و ۷ متروي تهران 
تا يك ماه ديگر

مديرعامل شركت مترو تهران و حومه اعالم كرد: درحال 
حاضر 3 رام قطار تكميل شده و متخصصان درحال انجام 
تست هاي الزم روي آن هستند تا وارد مدار بهره برداري 
ش��وند. تا يك ماه آينده نيز اين 3 رام قطار وارد خطوط ۶ 
و ۷ خواهند ش��د. به گزارش ايسنا، علي امام در خصوص 
توافقنامه  اخير شهرداري تهران و معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري، عنوان كرد: موضوع اين توافقنامه انجام 
طراحي ها و ساخت يك رام قطار با استفاده از ظرفيت هاي 
داخلي كشور تا 18 ماه آينده است. براساس اين توافقنامه 
مقرر شد داخلي سازي واگن ها از حدود كمتر از 40 درصد 
فعلي به 8۵ درصد ارتقاء پيدا كند. اميد است با حمايتي 
كه دولت و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري انجام 
مي دهند و با توجه به ظرفيت هاي بسيار ارزنده مهندسي 
در بخش طراحي و ساخت واگن ها در داخل كشور، استفاده 
از توانمندي و ظرفيت اين بخش محقق شود. وي در پاسخ 
به اين سوال كه چرا بايد بخشي از پكيج هاي قطعات مترو 
خارج از كشور تهيه شود، بيان كرد: در دنيا هيچ شركت 
واگن س��ازي تمام اجزاي يك واگن را نمي س��ازد زيرا به 

صرفه نيست كه براي توليد يك قطعه يك خط توليد مجزا 
راه اندازي شود؛ اين يك تجربه جهاني در بخش واگن سازي 
اس��ت. كش��ورهايي كه واگن توليد مي كنند از ظرفيت 
كشورهاي ديگر هم بهره مي برند. برهمين اساس، حتي 
زماني كه ظرفيت ما به 8۵ درصد افزايش پيدا كند، توليد 
1۵ درصد باقي مانده به شكل بومي صرفه اقتصادي ندارد 
و براي تأمين آن بايد از ظرفيت كشورهاي ديگر استفاده 
كرد. مديرعامل ش��ركت متروي تهران و حومه در ادامه 
با بيان اينكه س��ه قرارداد فاينانس در زمينه واگن سازي 
در سنوات گذشته منعقد ش��د كه در حال حاضر بدون 
تكليف هستند، اظهار داش��ت: خط 3 به فاينانس ۵40 
ميلي��ون يورويي و خط ۶ و ۷ هرك��دام به فاينانس 348 
ميليون يورويي نياز دارند. مجموع اين س��ه خط به يك 
ميليارد و 23۶ ميليون يورو فاينانس نياز دارد.  امام ادامه 
داد: مس��اله فاينانس در كشور فرآيند و مشكالت خاص 
خود را دارد، اما خبر خوب اين است كه انجام آن درحال 
پيگيري است. رييس شوراي شهر تهران هم در نامه اي به 
معاون اول رييس جمهور درخواست ويژه اي در خصوص 
گشايش اين فاينانس ها داشته  است. آقاي جهانگيري نيز 
براي پيگيري، دستوري خطاب به مراجع ذي ربط صادر 
كرده است. باتوجه به محدوديت هايي ناشي از تحريم هاي 
جهاني، كار نسبت به سال گذشته سخت تر شده است، اما 

درحال پيگيري و به نتيجه رساندن اين موضوع هستيم.
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ارايه سند عملياتي برنامه سوم 
توسعه تهران هفته آينده 

معاون برنامه ريزي، توس��عه ش��هري و امور شوراي 
ش��هرداري تهران از ارايه سند عملياتي برنامه سوم 
توسعه شهر تهران به شوراي ش��هر در هفته آينده 
خبر داد. به گزارش ايلنا، س��كينه اش��رفي، معاون 
برنامه ريزي و توسعه شهري ش��هرداري تهران، در 
نشست دستاوردهاي پژوهشي درباره آسيب شناسي 
درآمدزايي شهرداري تهران گفت: كاري كه آقاي زنوز 
انجام داد در راستاي مستندات برنامه سوم است و يكي 
از كارهاي ماندگاري به شمار مي رود كه در شهرداري 
تهران در س��ه دوره برنامه ريزي انجام ش��د.  وي از 
ارايه سند برنامه سوم توسعه شهر تهران به شوراي 
ش��هر در هفته آينده خبر داد و گفت: برخي از نتايج 
و دستاوردهاي پژوهش مذكور را مي توان به صورت 
اليحه به شوراي شهر ارايه و در قالب دستورالعمل هايي 
در شهرداري اجرا كرد. معاون شهردار تهران تغيير در 
ساختار بودجه سال 98 را در راستاي انضباط مالي 
و شفاف سازي مالي در شهرداري تهران عنوان كرد 
و توضيح داد: با توجه به تاكيدات ش��هردار تهران از 
اس��اتيدي كه دغدغه حاكم كردن فضاي جديد در 
شهرداري را دارند دعوت مي كنيم در اجراي برنامه 

سومدر كنار مديريت شهري پايتخت باشند.

 جايگاه زنان
در مديريت دهياري ها

رييس سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور  
گفت: در شرايط كنوني كش��ور شاهد جنگ اراده و 
خدمات شبانه روزي از سوي شهرداري ها و دهياري ها 
هستيم. به گزارش ايلنا، مهدي جمالي نژاد، رييس 
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، در سخنان 
پيش از خطبه هاي نم��از جمعه اين هفته تهران به 
مناسبت روز شهرداري ها و دهياري ها گفت: با استقرار 
نهاد دهياري ه��ا، پس از انقالب ب��ه 3۷0۵9 مركز 
افزايش يافت، و سهم توسعه دهياري ها از 2۵ درصد 
به 3۵ درصد رس��يد. اكنون 19 هزار ميليارد تومان 
اعتبار متمركز بين روستاها تقسيم شده است. وي 
افزود: ترويج كارآفريني در مراكز روستايي با شناسايي 
بيش از 3 هزار طرح كارآفريني از ديگر اقدامات صورت 
گرفته است. جمالي نژاد با اشاره به گسترش حضور 
بانوان در دهياري ها اظهار كرد: اكنون 3۵۷۶ نفر از 

دهياران بانوان هستند.

بليت فروشي پايانه هاي 
مسافربري اينترنتي مي شود

مديرعامل اتحاديه سازمان هاي پايانه هاي مسافربري 
شهرداري هاي كشور گفت: خريد بليت در پايانه هاي 
مسافربري كشور تا پايان سال هوشمند مي شود. به 
گزارش ايسنا، رسول عباسي در حاشيه نشست اعضاي 
هيات مديره اتحاديه سازمان هاي پايانه هاي مسافربري 
شهرداري هاي كشور در تبريز با اعالم اين خبر گفت: 
اگر بليت فروشي اتوبوس در پايانه هاي كشور اينترنتي 
شود از ناهنجاري هاي بسياري مانند تبادل كاال، نقل 
و انتقال بدون بليت مسافر و ناهنجاري هاي متعدد 
در داخل پايانه ها جلوگيري مي شود. وي با اشاره به 
نابساماني موجود در نقل و انتقال بار خرد توسط ناوگان 
حمل و نقل عمومي اظهار كرد: با اجرايي شدن اين 
سامانه ديگر امكان حمل و نقل هر نوع بار توسط ناوگان 
حمل و نقل بين شهري وجود نخواهد داشت. عباسي 
در ادامه با بيان اينكه پايانه هاي شهر تبريز نسبت به 
ديگر پايانه هاي كشور وضعيت مناسبي دارد، افزود: نه 
تنها در حوزه پايانه ها بلكه در بازديدي كه از 80 درصد 

شهر داشتم شاهد مديريت پويا و زنده اي بودم.

 3 راهكار براي
رونق بنادر كوچك كشور

مهدي عليپ��ور، عضو اتاق بازرگاني اي��ران گفت: با 
ايجاد زيرساخت مناسب براي بنادر كوچك، جذب 
سرمايه گذاري از طريق بخش خصوصي، و اتصال بنادر 
كوچك به شبكه ريلي، رونق اين بنادر محقق خواهد 
شد. به گزارش سازمان بنادر و دريانوردي، نايب رييس 
دوم كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران درباره رونق بنادر كوچك 
اظهار كرد: توسعه بنادر كوچك در دوران تحريم بايد 
به دغدغه اقتصاد ايران تبديل شود، بطور حتم توسعه و 
رونق اين بنادر بخشي از تحريم ها را بي اثر خواهد كرد.

عليپور اظهار كرد: بنادر كوچك نقطه قوت بس��يار 
مهمي براي اقتصاد ايران در دوران تحريم به ش��مار 
مي روند و مي توان با توسعه فعاليت هاي صادراتي از 
طريق اين بنادر هرچند در سطح كوچك تر، شاهد 
رونق توليد در كشور باشيم. عضو اتاق بازرگاني ايران 
گفت: ايجاد س��اختار مناس��ب براي بنادر كوچك، 
جذب س��رمايه گذاري از طري��ق بخش خصوصي 
و اتصال اين بنادر به ش��بكه ريل��ي جهت انتقال بار 
مي تواند موجبات رونق بنادر كوچك در دوران تحريم 
را كه بنادر ب��زرگ ايران با محدوديت هاي مختلفي 
به منظور تردد خطوط كش��تيراني مواجه هستند، 
رقم بزند. نايب رييس دوم كميسيون سرمايه گذاري 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران در 
ادامه صحبت هايش با تاكيد بر اينكه ايران موقعيت 
استراتژيكي دارد و اتصال شبكه ريلي به بنادر كوچك 
مي تواند ارتباط ما با كشورهاي شمالي و جنوبي منطقه 
را حفظ كند، خاطرنشان كرد: اين اتفاق سبب خواهد 
ش��د روند فعاليت هاي تجاري و ارتباط با بازارهاي 
منطقه اي و جهاني حفظ شود. عليپور بر لزوم ارايه 
مش��وق، پرداخت تس��هيالت مالي و ارايه خدمات 
مطلوب براي حضور و فعاليت سرمايه گذاران در بنادر 
كوچك تاكيد كرد و گفت: رونق بنادر كوچك و حضور 
سرمايه گذاران در اين بنادر يك مقوله به هم مرتبط 
است. وي تاكيد كرد: اگر زيرساخت هاي الزم در بنادر 
ايجاد شود و فعال اقتصادي وضعيت را جهت حضور و 
سرمايه گذاري در بنادر كوچك مطلوب ارزيابي كند، 
عالوه بر اينكه رونق بنادر كوچك رقم خواهد خورد، 
آورده مالي سرمايه گذاران نيز حفظ شده و سوددهي 

آنها در برهه هاي زماني تعيين شده رقم مي خورد.

  كارش�ناس اقتصاد مس�كن با اش�اره به وجود 
۲.۶ميليون واحد مس�كوني خالي از سكنه در 
كشور، گفت: با ورود اين خانه هاي خالي به بازار، 
قيمت مسكن ۵۰ درصد كاهش مي يابد. افشين 
پروين پور در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه 
مطابق آمار مركز آمار ايران هم اكنون ۲.۶ ميليون 
واحد مسكوني خالي در كشور داريم، اظهار كرد: 
از اين تعداد واحد مسكوني بيش از ۵۰۰ هزار واحد 
در تهران قرار دارد. وي ادامه داد: خانه هاي خالي 
ظرفيت بزرگي در كشور به شمار مي رود كه معطل 

مانده و بايد هر چه سريع تر به چرخه مصرف وارد 
ش�ود. وي تاكيد كرد: اين واحدهاي مس�كوني 
ثروت ملي هستند و عقالني و اصال درست نيست 
ظرفيتي عظيم اين چنيني بالاس�تفاده بماند. 
كارشناس اقتصاد مسكن با تاكيد بر اينكه اين 
ظرفيت در كشور قابل جايگزيني نيست، افزود: 
نبايد دولت اجازه دهد مثال فردي ۵۰ دس�تگاه 
واحد مسكوني داشته باشد و آنها خالي نگه دارد 

تا بعدا با قيمت هاي باال به فروش برساند. 
پروين پور با بيان اينكه بحث خانه هاي خالي بايد 

از چرخه انحصار خارج شود، گفت: در دنيا با ابزار 
ماليات بر خانه هاي خالي اجازه نمي دهند واحد 
مسكوني خالي بماند.  زمين متعلق به همه است و 
نمي توانيم و نبايد اجازه داد در اين بخش انحصار 
به وجود  آيد. وي با اشاره به اينكه ارزش خانه هاي 
خالي در تهران بيش از 4۰۰ هزار ميليارد تومان 
برآورد شده است، اظهار كرد: چنانچه خانه هاي 
خالي با يك نرخ موثر شناس�ايي ش�ده و از آنها 
ماليات دريافت شود بطور قطع قيمت مسكن ۵۰ 

درصد كاهش خواهد يافت.

يك پيشنهاد براي كاهش ۵۰ درصدي قيمت مسكن

نگاه   كارشناس

در شهر



انرژي10كوتاه از دنياي انرژي

گزارش آژانس بين المللي انرژي از سطح تبعيت دنيا از اهداف ترسيمي اين سازمان براي سال 2030

جهان انرژي در مسير انحرافي، بخش چهارم: ساختمان و يكپارچه سازي انرژي
گروه انرژي| مترجم: فرداد احمدي |

آژان�س بين المللي انرژي )IEA( در گزارش�ي 
به بررس�ي »چهل و پنج راه تأمي�ن انرژي در 
جه�ان«، »مس�يري كه اي�ن آژانس تا س�ال 
2030 براي آنها ترسيم كرده« و «جايگاهي كه 
اكنون دنيا در آن قرار دارد« پرداخته اس�ت. 
اين گ�زارش مش�خص مي كند كه ه�ر يك از 
ش�يوه هاي تأمين انرژي چقدر در دس�تيابي 
به اهداف تعيين ش�ده در س�ناريوي توس�عه 
پاي�دار اين س�ازمان موفق بوده ان�د و نتيجه 
مي گيرد جهان انرژي مس�ير ترس�يم ش�ده 
براي رس�يدن به آينده اي پ�اك را برنگزيده 
است. »روزنامه تعادل« پيش از اين بخش هاي 
»توليد انرژي الكتريكي«، »عرضه سوخت«، 
»صنعت« و »حمل ونقل« اين گزارش را منتشر 
ك�رده ب�ود و در مقال�ه پي�ش رو، بخش هاي 
»ساختمان« و »يكپارچه سازي انرژي« را مورد 
توجه قرار مي دهد. در اين گزارش نيز به سبك 
گزارش هاي قبلي، حوزه هاي مختلف انرژي با 
سه رنگ سبز )بودن در مس�ير اصلي ترسيم 
شده توس�ط سناريوي توس�عه پايدار آژانس 
بين المللي انرژي(، زرد )نياز به تالش بيش�تر 
براي تحقق اهداف در سناريوي مذكور( و قرمز 
)نبودن در مس�ير سناريو و پيش�رفت بسيار 
كمتر از حد مورد انتظار( نشان گذاري شده اند.

س��ناريوي توس��عه پايدار آژانس بين المللي انرژي 
)SDS( در راستاي رس��يدن به 3 هدف استراتژيك 
»پايبندي ب��ه موافقتنامه پاريس با هدف جلوگيري 
از گرمايش 2 درجه سانتيگرادي زمين«، »دسترسي 
جهاني به انرژي« و »كاهش قابل توجه آلودگي هوا« 
مسيري را پيشنهاد مي دهد. اما IEA اعالم مي كند كه 
بر اساس سياست هاي موجود و اعالم شده همانطور 
كه در سناريوي سياست هاي جديد آژانس بين المللي 
انرژي )NPS( نشان داده شد جهان در حال دور شدن 
از مس��ير اصلي تحقق اين اهداف اس��ت. بخش هاي 
»ساختمان« و »يكپارچه سازي انرژي« از حوزه هاي 
مهم مورد توجه اين س��ازمان در انتش��ار گاز كربن 
هستند. ساختمان ها كه كماكان در حال افزايشند، 
ه��م در بحث عايق هاي س��اختماني و هم تجهيزات 
نصب شده، پيوس��تگي زيادي با بحث انرژي دارند و 
يكپارچه سازي انرژي نيز از آن جهت كه توانايي تمركز 
بيش��تر بر كاهش اتالف انرژي را فراهم مي كند، بايد 

مورد توجه قرار گيرد.

   ساختمان ها: قرمز
   عايق هاي ساختماني: قرمز

در سال 2018، دو سوم كشورها فاقد كدهاي الزام آور 
انرژي ساختمان بودند؛ بدين معني كه در سال گذشته 
بي��ش از 3 ميليارد متر مربع ساختمان س��ازي بدون 
مقررات اجباري عملكرد انرژي انجام شده است. براي 
آنكه اين بخش تا سال 2030 در مسير سناريوي توسعه 
پايدار آژانس بين المللي انرژي )SDS( قرار بگيرد الزم 
است كه: 1.همه كشورها به سمت استفاده از كدهاي 
الزام آور انرژي س��اختمان بروند. 2.ساختمان هاي با 
عملك��رد باالي جديد از 250 ميلي��ون مترمربع به 4 
ميليارد مترمربع افزايش پيدا كنند. 3.بازسازي عميق 
بهره وري انرژي دو برابر وضعيت فعلي ش��ود و حداقل 

به 30 الي 50 درصد از شدت انرژي بهبود پيدا كند.

   گرمايش: قرمز
ف��روش پمپ هاي حرارت��ي و تجهيزات گرمايش��ي 
تجديدپذير مانند سيستم هاي آبگرمكن خورشيدي 
از سال 2010 ساالنه حدود 5 درصد رشد داشته است 
و در سال 2018، اين تجهيزات 10 درصد كل فروش 
وسايل گرمايشي را به خود اختصاص دادند. با اين حال، 
هنوز هم تجهيزات مبتني بر سوخت فسيلي بيش از 50 
درصد از فروش را به خود اختصاص داده اند و تجهيزات 
گرمايشي الكتريكي كم بازده مرس��وم نيز 30 درصد 
ديگر از اين فروش تشكيل مي دهد. براي آنكه اين بخش 
تا سال 2030 در مسير سناريوي توسعه پايدار آژانس 
بين المللي انرژي )SDS( حركت كند، ضرورت دارد كه 
پمپ هاي حرارتي و تجهيزات گرمايشي تجديدپذير 

25 درصد از سهم فروش هاي آتي را به دست آورند.

   پمپ هاي حرارتي: قرمز
تقريبأ 18 ميليون خانواده در س��ال 2018 پمپ هاي 
حرارتي را خريداري كردند كه نس��بت به 14 ميليون 
خريد در سال 2010 بيشتر است. با اين وجود، بيشتر 
اين رش��د براي فروش باالي واحدهاي دو منظوره اي 
اس��ت كه ممكن اس��ت براي گرم كردن محيط مورد 
اس��تفاده قرار نگيرند. در كل، پمپ هاي حرارتي تنها 
3 درصد از گرمايش س��اختمان ها را تأمين مي كنند. 
براي حركت كردن در راستاي سناريوي توسعه پايدار 
آژانس بين المللي انرژي )SDS(، اين سهم بايد تا سال 
2030 سه برابر شود. بدين منظور، الزم است كه قيمت 
پيش خريد اين تجهيزات كاهش يابد و متوسط بازده 
انرژي پمپ هاي حرارتي بايد رشد كرده و به اندازه 50 

درصد بهترين فناوري هاي حال حاضر برسد.

   سرمايش: زرد
خنك كننده ه��ا داراي س��ريع ترين رش��د در ميان 
محصوالت نهايي مورد استفاده در ساختمان ها هستند 
و تقاض��اي انرژي اين بخش در حد فاصل س��ال هاي 
1990 تا 2018 سه برابر شده و به حدود 2 هزار تراوات 
ساعت مصرف برق رسيده اس��ت. در حالي كه اكنون 
دستگاه هاي تهويه هواي با راندمان باال در دسترس قرار 
دارند، اكثر مردم دستگاه هاي تهويه هوايي را خريداري 
مي كنند كه راندماني دو تا سه برابر كمتر دارند. براي 
قرار گرفتن بخش سرمايش در مسير سناريوي توسعه 
پايدار آژانس بين المللي انرژي )SDS(، بايد عملكرد اين 
بخش را تا سال 2030 بيش از 50 درصد بهبود داد. اين 
امر كمك خواهد كرد كه مصرف انرژي و انتشار گاز هاي 
گلخانه اي از خنك كننده هاي هوا كاهش يابد و ظرفيت 
مورد نياز براي پاسخگويي به پيك مصرف كمتر شود.

   روشنايي: سبز
در س��ال 2018، فروش المپ هاي LED به نقطه عطف 
مهمي رس��يد: دستيابي به همان س��هم فروش جهاني 
در ساختمان هاي مس��كوني كه المپ هاي فلورسنت با 
بازده كمتر دارند؛ يعني 40 درصد. المپ هاي LED براي 
روشنايي مراكز تجاري و استفاده در فضاي باز نيز كاربرد 
دارند؛ به ويژه ال اي دي هاي رشته اي كه براي جايگزيني 
المپ هاي فلورس��نت استفاده مي ش��وند. همچنان كه 
هزينه هاي توليد المپ هاي LED كاهش مي يابد، وضعيت 
فروش اين المپ ها در مسير سناريوي توسعه پايدار آژانس 
بين المللي ان��رژي )SDS( حركت مي كند، اگرچه براي 
ادامه رشد سريع خود نياز است كه تا سال 2030، بيش 

از 90 درصد فروش المپ ها را به خود اختصاص دهند.

   لوازم و تجهزات خانگي: زرد
رشد مصرف انرژي از جانب لوازم خانگي هيچ نشاني 
از كند ش��دن ندارد و در سال 2018 به بيش از 3 هزار 
تراوات ساعت يا حدود 15 درصد از كل تقاضاي جهاني 
برق رسيده است. در حال حاضر تنها يك سوم از مصرف 
انرژي لوازم خانگي تحت پوشش استانداردهاي الزام آور 
عملكرد انرژي قرار دارند و اين پوشش در بازارهايي كه 
انتظار مي رود در دهه آينده به سرعت رشد كنند ضعيف 
است. لوازم الكترونيكي مصرفي، دستگاه هاي مبتني 
بر اينترنت اش��يا و ديگر رابط هاي برقي كوچك كه به 
س��رعت رو به گسترش هستند، در بيشتر كشورها به 
صورت غيرقابل كنترلي در حال افزايش هستند. براي 
قرار گرفتن در مسير س��ناريوي توسعه پايدار آژانس 
بين المللي انرژي )SDS(، نياز است كه در اين حوزه، 
سياست ها پوشش گسترده داده شوند و سختگيري ها 

افزايش يابند.

   مراكز داده و شبكه هاي مخابراتي: سبز
همانطور كه دنيا به سمت ديجيتال شدن پيش مي رود، 
مراكز داده و شبكه هاي مخابراتي به عنوان يك منبع 
مهم تقاضاي انرژي ظهور مي كنند. اين در حالي است كه 
هر كدام از اين بخش ها حدود 1 درصد از تقاضاي جهاني 
برق را تشكيل مي دهند. با وجود رشد چشمگير تقاضاي 
برق براي اين خدمات، گام ه��اي بزرگي كه در زمينه 
بهره وري انرژي انجام شده است، به محدود شدن رشد 
تقاضاي برق در اين حوزه كمك كرده است. تالش هاي 
مستمر حمايتي در صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات 
به منظور بهبود بهره وري انرژي به همراه سياست هاي 
دولتي ترويج بهترين ش��يوه ها در جه��ت ادامه مهار 

تقاضاي انرژي، در دهه هاي آتي مهم خواهد بود.

   يكپارچه سازي انرژي: زرد
   ذخيره سازي انرژي: سبز

گسترش ذخيره س��ازي انرژي در سال 2018 ركورد 

زد و نزديك به دو برابر س��ال 2017 شد. بطور خاص، 
توسعه ذخيره سازي انرژي پشت كنتور )خارج از مدار 
سراسري تأمين( با قدرت دنبال شده و از سال 2017 
س��ه برابر شده است. كشور پيش��رو در اين حوزه كره 
جنوبي بوده است و چين، اياالت متحده امريكا و آلمان 
پس از كره جنوبي بيشترين توس��عه در اين بخش را 
داشته اند. بازارهاي جديد در هر جا كه دولت ها و صنايع 
مكانيسم هاي حمايتي فراهم كرده اند، به سرعت ظهور 
پيدا كرده اند. از جمله در جنوب شرقي آسيا و آفريقاي 
جنوبي كه نشان دهنده آن است كه ذخيره سازي انرژي 

نياز به حمايت سياستي دارد.

   هيدروژن: زرد
در س��ال 2018، هي��دروژن حركت بي س��ابقه اخير 
خود را با بي��ش از 20 مگاوات ظرفيت الكتروليز درجا 
حفظ ك��رد و پروژه هاي بزرگ تري ب��ا ظرفيت باالتر 
از 100 مگاوات اعالم شد كه بيش��تر در اروپا در حال 
اجرا ش��دن هستند. هر 6 پروژه جديد CCS )فناوري 
ذخيره دي اكسيدكربن در زمين( اعالم شده در اروپا 
با هيدروژن مرتبط هستند. سياست هاي قابل توجه 
در فرانسه و كره جنوبي به عالوه همكاري سطح باال با 
ژاپن حامل شواهدي از افزايش عاليق دولت ها به اين 
تكنولوژي است. چين سطح جاه طلبي خود را افزايش 
داد و توليد وسايل نقليه خود را به شكل قابل توجهي به 
سطوح جهاني توليد خودرو رساند. براي سال 2019، 
يك تحليل عمده و جديد IEA به دولت ها و شركت ها 
براي حركت در همين مس��ير توصيه مي كند. تالش 
بيشتري در سه حوزه كليدي مورد نياز است: 1.افزايش 
سهم هيدروژن كم كربن در كاربردهاي صنعتي موجود. 
2.گس��ترش دادن هي��دروژن در برنامه هاي جديد. 

3.كاهش هزينه ها.

   شبكه هاي هوشمند: زرد
اگرچه س��رمايه گذاري در حوزه شبكه هاي هوشمند 

در س��ال 2018 به اندازه 10 درصد رشد كرد، اما اين 
تكنولوژي ها هنوز سهم كوچكي از سرمايه گذاري در 
زيرساخت هاي شبكه را نمايندگي مي كنند. به عالوه، با 
وجود عالقه مندي هاي ابتدايي به شبكه هاي هوشمند، 
نشانه هاي بسياري وجود دارد كه روند اين عالقه مندي 
رو به كاهش مي رود. بودجه شبكه هاي كوچك مقياس 
و نيروگاه هاي مجازي در سال 2018 توسعه پيدا نكرد 
و سرمايه گذاري در تكنولوژي بالكچين )نوعي سيستم 
ش��بكه اي متصل كننده كاربران به هم، بدون نياز به 
اينترنت( كاهش پيدا كرد. براي اجراي چارچوب هاي 
تنظيم شده در سناريوي توسعه پايدار آزانس بين المللي 
انرژي )SDS(، بايد تالش كرد كه سرمايه گذاري ها در 
تكنولوژي هاي ديجيتال و ساير جايگزين هاي بي سيم 
براي شبكه هاي الكتريكي سنتي مرسوم شناسايي و 

تشويق شوند.

   تنظيم تقاضاي انرژي: زرد
ظرفيت تنظيم تقاضاي انرژي در سال 2018 فقط 4 
درصد رشد كرد كه البته نرخ رشد متوسط اين بخش 
در 5 سال گذش��ته را با وجود پتانسيل وسيع تنظيم 
تقاضاي انرژي )معادل كل تقاضاي ساالنه برق اياالت 
متحده امريكا( حفظ كرد. اگرچه پيش��رفت هايي در 
استقرار سيس��تم هاي اندازه گيري هوشمند تقاضاي 
انرژي حاصل شده است، اما جديت كافي براي گسترش 
طراحي هاي بازار و توسعه مدل هاي كسب وكاري كه 
براي بهره بردن از اين ظرفيت انعطاف پذير و در دسترس 
الزم است، وجود ندارد. براي باال بردن رشد سيستم هاي 
تنظيم تقاضاي انرژي به ميزاني كه نزديك تر به سطح 
مورد نظر سناريوي توس��عه پايدار آژانس بين المللي 
انرژي )SDS( باش��د، الزم است كه بازارهاي جديدي 
براي خدمات انعطاف پذير فرعي شكل بگيرد. بازارهاي 
موج��ود نيز بايد عرصه را براي مدل هاي كس��ب وكار 
جديدي مانند نيروگاه هاي مجازي و ادغام كننده هاي 

انرژي فراهم كنند.
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خروج نيروهاي انگليسي
از نفتكش توقيفي ايران

گروه انرژي| بر اس��اس گزارش هاي به دست 
آمده همه تفنگ��داران نيروي دريايي انگليس از 
نفتكش توقيف شده ايراني خارج شده اند و فقط 
تعدادي از مام��وران پليس و گمرك در نفتكش 

حضور دارند.
به گزارش رويترز، روز پنجش��نبه دولت محلي 
جبل الطارق در بيانيه اي اعالم كرد كه تفنگداران 
نيروي دريايي سلطنتي بريتانيا يك نفتكش را كه 
حامل نفت خام به مقصد سوريه بود در سواحل 
اين س��رزمين توقيف كرده اند. اين دولت محلي 
مدعي شد كه اين نفتكش حامل نفت خام ايران 
بوده و حركت آن به سمت پااليشگاه بانياس نقض 

تحريم هاي اتحاديه اروپا محسوب مي شود.
پس از انتشار خبر توقيف اين نفتكش، سخنگوي 
وزارت ام��ور خارجه ايران اعالم ك��رد كه در پي 
توقيف غيرقانوني نفتكش حامل محموله نفت 
خام ايران توسط نيروي دريايي انگليس در منطقه 
جبل الطارق، سفير انگليس به وزارت امور خارجه 
احضار ش��د و مراتب اعترض ش��ديد جمهوري 
اسالمي ايران به اين اقدام مخرب دولت انگليس و 

نيروي دريايي اين كشور به وي ابالغ شد.
سيد عباس موس��وي افزود: ما به سفير انگليس 
اعالم كرديم اين اقدام بدعتي عجيب اس��ت. به 
خاطر اينكه تحريم هايي كه اع��الم كرده اند، بر 
مبناي شوراي امنيت نيست و جمهوري اسالمي 
ايران اين اقدام را نمي پذيرد. وي اظهار داش��ت: 
وزارت امور خارجه اسپانيا هم اعالم كرده كه اين 
اقدام به درخواست دولت امريكا صورت گرفت و 
اعمال نوعي تحريم فراسرزميني است و هميشه 
اتحاديه اروپا با چنين تحريم هايي مخالف بوده 
است.»جوس��ب بورل« سرپرس��ت وزارت امور 
خارجه اس��پانيا نيز كه اخيرا به عنوان جانشين 
فدريكا موگريني مس��وول سياس��ت خارجي 
اتحاديه اروپا معرفي شده است، خاطرنشان كرد: 
مادريد در حال بررسي توقيف اين كشتي و تاثير 

آن بر تماميت ارضي اسپانيا است.

افزايش صادرات گاز مايع ايران
ايلنا| به گزارش پايگاه اينترنتي شركت كپلر، 
ايران در م��اه ژوئن، 573 هزار تن گاز مايع صادر 
كرده است كه نسبت به ماه پيش از آن 31 درصد 
رشد داشته است. اين آمار همچنين نشان مي دهد 
كه صادرات گاز مايع ايران به نسبت سال گذشته 

حدود 46 درصد افزايش داشته است.
بر اس��اس گزارش ش��ركت كپلر، با وجودي كه 
صادرات نفت خام جمهوري اسالمي ايران كاهش 
يافته اس��ت، اما ميزان صادرات گاز طبيعي اين 
كشور، از ماه آگوست سال 2018 تاكنون افزايش 
يافته است. چين واردات گاز مايع از ايران را بيش 

از دو برابر افزايش داده است.

ركود در  قراردادهاي نفتي
امريكا

ايس�نا| ارزش قراردادهاي بخ��ش نفت و گاز 
امريكا در س��ه ماهه دوم س��ال 2019 نسبت به 
ركورد پاييني كه در سه ماهه اول داشت، بهبود 

يافت اما نسبت به ميانگين معمول پايين ماند.
بهب��ود ارزش قراردادهاي بخش نف��ت و گاز در 
امريكا در شرايطي حاصل شده كه سرمايه گذاران، 
توليدكنن��دگان نفت ش��يل را براي ب��اال بردن 
سوددهي سهامداران به جاي تمركز بر افزايش 

توليد، تحت فشار قرار داده اند.
شركت مش��اوره انرژي ديلينگ اينفو اعالم كرد 
كه قرارداد ادغام ش��ركت هاي اوكس��يدنتال-

آناداركو 88 درصد از كل 65 ميليارد دالر ارزش 
قراردادهاي شركت هاي اكتشاف و توليد امريكا 

در سه ماهه دوم را تشكيل داد.
بر اساس گزارش رويترز، بدون در نظر گرفتن اين 
قرارداد ب��زرگ، ارزش قراردادهاي خريد و ادغام 
در سه ماهه دوم 7.6 ميليارد دالر بوده كه كمتر از 
نصف ميانگين سه ماهه 19 ميليارد دالر در فاصله 

سال 2017 تا 2018 است.

احتمال بازگشايي ميدان 
مشترك نفتي عربستان و كويت

تس�نيم| عربس��تان و كوي��ت ب��ه تازگ��ي 
پيش��رفت هايي در مذاكرات طوالني مدت خود 
در م��ورد حل منازع��ه ميدان نفتي مش��ترك 
داش��ته اند. روزانه 500 هزار بشكه نفت مي توان 
از اي��ن ميدان نفتي توليد كرد.ب��ه گزارش اويل 
پرايس، عربستان و كويت ماه گذشته در رياض 
مذاكرات در مورد مسائل حاكميتي در اين منطقه 
به اصطالح بي ط��رف را پيش بردند كه مي تواند 
منجر به قراردادي درباره از سرگيري توليد نفت 

از اين ميادين شود.
اين منطقه بي طرف در 1922 براي پايان دادن 
به نزاع ارضي بين عربس��تان و كويت ايجاد شد. 
طبق اطالعات اداره اطالع��ات انرژي امريكا، در 
س��ال 2015 ظرفيت توليد نفت از اين منطقه 
600 هزار بشكه در روز بود كه بطور متوسط بين 
كويت و عربستان تقسيم مي شد. ميانگين توليد از 
اين منطقه بي طرف قبل از بسته شدن دو ميدان 
خفيج و وافدا در 2014 و 2015 حدود 500 هزار 
بشكه در روز بود.اين دو كشور در حال پيش نويس 
مدارك جديد هستند تا براي نشست بعدي آماده 
شوند. انتظار مي رود اين نشست در همين ماه در 
كويت برگزار شود.حتي اگر دو طرف براي توليد 
از اين منطقه به توافق برس��ند، مشخص نيست 
توليد چه زماني آغاز مي شود، با چه سرعتي پيش 
مي رود و با توجه به اينكه اين ميادين نفتي 5 سال 

است بسته شده اند، چقدر توليد مي كنند.

قيمت پايين نفت شتاب توليد صنعت نفت اياالت متحده را با مشكل مواجه كرد

كاهش رشد توليد نفت امريكا
ايسنا| رشد پرشتاب نرخ توليد نفت امريكا در واكنش 
به افت قيمت ها از اواخر س��ه ماهه س��وم سال 2018 
آهسته شده است.آمار رسمي نشان داد كه توليد نفت 
و ميعانات امريكا در ماه آوريل به ركورد 12.16 ميليون 
بشكه در روز صعود كرد كه 1.69 ميليون بشكه در روز 
)16 درصد( در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 

رشد داشته است.
اما آمار توليد ماهانه اداره اطالعات انرژي امريكا نشان 
مي دهد كه نرخ رشد از زماني كه در سه ماهه سوم سال 

2018 به اوج خود رسيد، آهسته شده است.
مجموع توليد نفت و ميعانات امريكا در مدت سه ماه از 

فوريه تا آوريل سال 2019 بر مبناي ساالنه تنها 1.52 
ميليون بشكه در روز رشد كرد كه در مقايسه با نرخ رشد 
1.97 ميليون بشكه در روز در فاصله اوت تا اكتبر سال 

2018 كمتر بود.
توليد 48 ايالت امريكا كه عمدتا مربوط به مناطق شيل 
بوده است، در فاصله ماه هاي فوريه تا آوريل سال 2019 
تنها 1.34 ميليون بشكه در روز رشد كرد كه پايين تر از 
1.81 ميليون بشكه در روز در فاصله آگوست تا اكتبر 

سال 2018 بود.
كندي رشد توليد در تمامي مناطق بزرگ شيل امريكا 
مشهود است، زيرا شركت ها در واكنش به قيمت هاي 

پايين تر، نرخ حفاري جديد و س��اخت چاه ها را كمتر 
كرده اند. به عنوان مثال در بخش اس��پرابري منطقه 
پرميان باسين، رشد توليد ساالنه از 425 هزار بشكه در 
روز بين آگوست تا اكتبر به 300 هزار بشكه در روز در 

فاصله مارس تا مه كاهش يافت.
قيمت هاي پايين تر از رونق حفاري و فركينگ كه در 
سال هاي 2017 و 2018 مشاهده شد، كاسته و كمك 
كرده است پيش بيني مازاد توليد در بازار جهاني نفت 

محقق نشود.
در سراسر امريكا شمار دكل هاي حفاري نفت، 95 حلقه 
)11 درصد( از ماه نوامبر كاهش پيدا كرده و طبق آمار 

ش��ركت خدمات انرژي بيكرهيوز، در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته 65 حلقه )8 درصد( كاهش يافته 
است. كندي رشد فعاليت حفاري از زمان ريزش قيمت 
نفت در فاصله سال 2014 تا 2016 بي سابقه بوده است 
و فشار روي توليدكنندگان نفت شيل امريكا را منعكس 
مي كند. با اين حال آمار مقدماتي اداره كار امريكا نشان 
مي دهد كه اش��تغال در حفاري نف��ت و گاز در ماه مه 
همچنان رشد داشت كه ممكن است در ماه هاي آينده 
تحت بازبيني قرار گيرد.تغييرات در قيمت هاي نفت 
معموال س��ه تا چهار ماه طول مي كشد تا روي فعاليت 
حفاري تاثير بگذارد و تاثير آن روي توليد نيز با فاصله 9 

تا 12 ماه اتفاق مي افتد؛ بنابراين افت قيمت هاي نفت از 
اواخر سه ماهه سوم سال 2018 احتماال همچنان باعث 

ماليم شدن رشد توليد تا پايان سال 2019 مي شود.
به نوش��ته رويت��رز، اين آمار ب��راي اعض��اي اوپك و 
متحدان شان كه تالش مي كنند عرضه در بازار جهاني 
نف��ت را مديريت ك��رده و قيمت ه��ا را تقويت كنند، 
همچنان هشداردهنده اس��ت. تالش ها براي كاهش 
سطح ذخاير جهاني نفت و رساندن قيمت نفت برنت 
به باالي 70 دالر در هر بشكه، همانند سال 2018 ضربه 
به خودي است، زيرا احتماال باعث رونق حفاري نفت 

شيل مي شود.

سايه جنگ تجاري همچنان بر نفت سنگيني مي كندآشتي تجاري چين و امريكا مي تواند سبب جهش قيمت نفت شود

كاهش قيمت نفت در روز جمعهپيش بيني نفت 75 دالري براي 2020
ايس�نا| با وجود آنكه اوپك و متحدانش در هفته جاري براي تمديد 
توافق كاهش توليد تا پايان سه ماهه اول سال 2020 به توافق رسيدند، 
اما واكنش قيمت نفت مايوس كننده بود و بازار را در اين فكر فرو برد كه 

آيا قيمت نفت مي تواند به باالتر از سطح فعلي صعود كند؟
اگر چه اكثر تحليلگران با اين نكته موافق بودند كه بازار از قبل، تمديد 
توافق كاهش توليد اوپك و غيراوپك را پيش بيني كرده بود، اما انتظار 
نداشتند قيمت ها كاهش قابل توجهي پيدا كند. اما اين اتفاق افتاد و قيمت 
نفت برنت تحت تاثير دورنماي ضعيف تقاضا براي نفت، كاهش پيدا كرد 
و آخرين بار باالي 63 دالر معامله شد. با اين حال تنها عاملي كه مي تواند 
قيمت هاي نفت را از محدوده 60 دالر باال ببرد، پايان جنگ تجاري امريكا 
و چين خواهد بود كه به چشم انداز رشد تقاضا براي نفت لطمه زده است.

آمريتا سن، كارشناس بازار نفت در گفت وگو با شبكه سي ان بي سي گفت: 
مذاكرات تجاري ميان امريكا و چين امس��ال عامل تعيين كننده اي در 
دورنماي قيمت نفت خواهد بود. آتش بس اخير ميان امريكا و چين ممكن 
است به بهبود تقاضا براي نفت كمك كند اما اگر تقاضا به سرعت بهبود 

پيدا نكند، قيمت ها تا پايان نيمه دوم سال 2019 پايين خواهند ماند.

وي در ادامه افزود: حتي اگر تقاضا براي نفت يك ميليون بشكه در روز رشد 
كند، قيمت نفت به راحتي مي تواند به 75 دالر صعود كند.

اداره اطالعات ان��رژي امريكا در گزارش ژوئن خود نرخ رش��د تقاضا 
براي نفت در سال ميالدي آينده را 1.4 ميليون بشكه در روز تخمين 
زد كه باالتر از 1.2 ميليون بش��كه در روز مورد پيش بيني براي سال 

2019 است.
آژانس بين المللي انرژي نيز نرخ رشد تقاضا براي نفت در سال 2020 را 
1.4 ميليون بشكه در روز و سال 2019 را 1.2 ميليون بشكه در روز برآورد 
كرده اس��ت كه كمتر از ارزيابي هاي پيشين اين آژانس است. اوپك نيز 
پيش بيني خود از رشد تقاضا براي نفت در سال ميالدي جاري را 70 هزار 
بشكه در روز كم كرده و 1.14 ميليون بشكه در روز برآورد كرده است. اين 
گروه اختالفات تجاري را عامل تجديدنظر در اين پيش بيني خوانده است.

بر اساس گزارش اويل پرايس، اگر قرار باشد قيمت نفت به 75 دالر در 
هر بشكه صعود كند، پيش بيني هاي رشد تقاضا بايد مورد تجديدنظر 
قرار گيرند؛ مگر اينكه يكي از توليدكنندگان بزرگ جهان دچار اختالل 

جدي توليد شود.

تس�نيم| قيمت نفت برنت پس از كاه��ش 0.8 درصدي در روز 
پنجشنبه، ديروز با 0.1 درصد كاهش به 63 دالر و 25 سنت رسيد.
به گزارش رويترز، در حالي كه نگراني ها در مورد چش��م انداز رشد 
اقتصاد جهاني بر تاثيرات افزايش تنش ها در خاورميانه سايه افكنده 

است، قيمت نفت ديروز شاهد كاهش بود.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت خام امريكا روز جمعه 
با 1.1 درصد كاهش به 56 دالر و 72 س��نت رسيد. روز پنجشنبه 
به دليل تعطيالت روز اس��تقالل امريكا، قيمتي در بازار نيويورك 

ثبت نشد.
قيمت نفت برنت نيز پس از كاهش 0.8 درصدي در روز پنجشنبه، 

ديروز با 0.1 درصد كاهش به 63 دالر و 25 سنت رسيد.
به گفته تحليلگران، نگراني ها از اختالفات تجاري و كاهش رش��د 
اقتص��اد جهاني ك��ه مي تواند تقاض��ا براي نف��ت را تضعيف كند، 
موجب افت قيمت ها شده است. اما در عين حال، تعهد بزرگ ترين 
توليد كنندگان نفت جهان از جمله عربس��تان و روسيه به كاهش 

توليد مانع از كاهش بيشتر قيمت ها شده است.

آلفونسو اسپارزا، تحليلگر موسسه اواندا در اين باره گفت: »تضعيف 
رش��د اقتصاد جهاني همچن��ان عامل اصلي كاه��ش قيمت نفت 
اس��ت. توافق اوپك پالس براي تداوم كاهش تولي��د مانع از افت 
بيشتر قيمت ها خواهد شد اما ترميم قيمت ها نيازمند پايان يافتن 
سياست هاي تجاري حمايتگرايانه است.« آمارهاي دولتي نشان 
مي دهد كه ثبت سفارش��ات جديد براي كاالهاي توليدي امريكا 
در م��اه مه براي دومين م��اه متوالي كاهش يافته و اين مس��اله به 

نگراني هاي اقتصادي دامن زده است.
اداره اطالعات انرژي دولت امريكا روز چهارش��نبه گزارش داد كه 
ميزان ذخاير نفت خام اين كش��ور در هفته گذش��ته 1.1 درصد 
كاهش يافته كه بس��يار كمتر از رقم كاهش 5 ميليون بش��كه اي 

برآورد شده توسط انستيتوي نفت امريكا بود.
اين نش��ان مي دهد كه تقاض��ا براي نف��ت در امريكا، ب��ه عنوان 
بزرگ تري��ن مصرف كننده نفت جهان احتم��اال به دليل تضعيف 
اقتصاد اين كشور كمتر شده است. در عين حال، تداوم تنش ها در 

خاورميانه مانع از كاهش بيشتر قيمت نفت شده است.



11 جهان

رييس جمهوري امريكا بار ديگر خشم منتقدان را برانگيخت

يوناني ها براي عصر پسا بحران اقتصادي تصميم مي گيرند

»گاف«  تاريخي ترامپ در روز استقالل 

روز سرنوشت ساز »سيپراس«

گروه جهان| سمانه قرباني| 
رييس جمهوري اياالت متحده در س��خنراني اش به  
مناسبت سالگرد اس��تقالل امريكا از بريتانيا گفته در 
س��ال ۱۷۷۶ نيروهاي انقالبي فرودگاه ها را تس��خير 
كردند. دونالد ترامپ در س��خنراني اغراق آميز خود به 
هواپيماهاي خيالي امريكا در قرن هجدهم اشاره كرده 
است، اظهاراتي كه به سرعت مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفت. او با لحني حماس��ي گفت: »ارتش ما آسمان 
را تح��ت كنترل خود درآورد، باروه��ا را درهم كوبيد، 
فرودگاه ها را تسخير كرد، هر آنچه بايد را انجام داد و در 
دژ مك هنري، زير آتش خيره كننده موشك ها، چيزي 
 جز پيروزي به دس��ت نياورد.« اين در حالي است كه 
استقالل امريكا از بريتانيا سال ۱۷۷۶ به وقوع پيوسته، 
اما اولين هواپيما در سال ۱۹۰۳ توسط برادران رايت به 
پرواز درآمد. اولين موشك نيز طي جنگ جهاني اول 
مورد آزمايش قرار گرفت كه از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ ميالدي 

به وقوع پيوست. 
فايننشال تايمز نوشته: ترامپ در سخنراني اغراق آميز 
و طوالني خود در روز استقالل گفت كه در حال حاضر 
اياالت متحده از هميشه قدرتمندتر است. او كه ظاهرا 
س��خنراني خود را از روي متني از پيش آماده ش��ده، 
مي خواند ارتش را س��تود و به هواپيماهاي خيالي اي 
اشاره كرد كه در انقالب قرن ۱۸ امريكا حضور داشتند. 
ترامپ كه سنت هاي رايج مراسم استقالل در روز چهارم 
جوالي را زير پا گذشته بود، گفت: »همانطور كه ما در 
اين شب از آزاديمان لذت مي بريم بايد به ياد آوريم كه 
در ميراثي فوق العاده سهيم هستيم. ما به همراه يكديگر 
بخش��ي از بزرگ ترين روايت هايي هستيم كه درباره 

امريكا نقل شده است.« 
ترامپ همچنين به اشتباه گفت كه نبرد »مك هنري« 
در جريان اس��تقالل امريكا روي داده است، در حالي 
كه اين نبرد در س��ال ۱۸۱۲ مي��الدي و دهه ها پس 
از اس��تقالل اي��االت متح��ده امريكا رخ داده اس��ت. 
رييس جمهوري امريكا در س��خنراني خود خطاب به 
شركت كنندگان در مراسم بزرگداشت روز استقالل 
امريكا گفته: »ملت ما هيچگاه همچون امروز قدرتمند 
نبوده است. براي امريكايي ها هيچ چيز ناممكن نيست. 

ما تاريخ كش��ور خودمان را جشن مي گيريم و مردم و 
قهرمانان تاريخ خودمان را كه با غرور و افتخار از پرچم 

ما دفاع كردند، ستايش مي كنيم.« 
حدود ۷۰ سال از آخرين سخنراني يك رييس جمهور 
امريكا در مراسم روز استقالل كه در »نشنال مال« 
برگزار مي شود، مي گذرد. هري ترومن در سال هايي 
كه امري��كا در جنگ ك��ره درگير بود به مناس��بت 
۱۷5مين سالروز امضاي بيانيه استقالل در اجتماع 
بزرگ مردم س��خنراني كرد. آسوشيتدپرس در اين 
باره نوش��ته: »چهار جوالي امسال چنين مناسبت 
تاريخي نداشت ولي دونالد ترامپ در دو سال اخير 
همواره به دنبال فرصتي براي به نمايش گذاش��تن 

ق��درت نظام��ي امريكا بوده اس��ت.« گفته ش��ده، 
يك فروند بوئينگ ۷۴۷ متعلق ب��ه »ايرفورس وان« 
)هواپيماي ش��ماره يك نيروي هوايي كه وظيفه نقل 
و انتقال رييس جمهور امريكا را برعه��ده دارد( نيز بر 
فراز واشنگتن به پرواز درآمده است. افزون بر آن شمار 
زيادي از هلي كوپترهاي جنگي و جنگنده هاي امريكايي 
و از جمله بمب افكن »بي ۲« نيز در اين مراسم نظامي 
شركت داشتند. تيم آكروباتيك هوايي نيروي دريايي 

امريكا هم در اين مراسم نمايش هوايي برگزار كرد.
ترامپ براي برگزاري اين مراسم تانك هاي نظامي را نيز 
به خيابان هاي واشنگتن آورد كه با سنت هاي اين شهر 
واشنگتن در تضاد است. از آنجايي كه خالف بسياري 

از پايتخت هاي جهان، در واشنگتن رژه نظامي ساالنه 
برگزاري نمي شود، ارتش حين انتقال تانك ها به اين 

شهر از شهروندان خواسته بود كه نگران نشوند.

   انتقاد مخالفان
مخالفان اقدام دونالد ترامپ در برگزاري اين جشن را 
آتش بازي براي خودستايي تعبير كرده اند. سي ان ان 
نوشته: »امريكا در حالي روز استقالل را جشن گرفت 
كه ترامپ عرف جاري را زير پا گذاشت و بار ديگر خشم 
منتق��دان را برانگيخت. منتق��دان مي گويند ترامپ 
اين مراس��م را به س��ود خود مصادره كرده است. او در 
مكان بناي يادبود لينكلن براي گروهي دس��ت چين 

ش��ده از ه��واداران و هم حزبي هاي خود س��خنراني 
كرد و همچنين نمايش��ي پرهزينه از ادوات نظامي و 
جنگنده هاي پيش��رفته  ارتش امريكا را سازماندهي 

كرد.« 
منتقدان مي گوين��د ترامپ براي برپاي��ي اين كارزار 
تبليغاتي بايد از بودجه انتخاباتي خود بهره  مي گرفت و 
نه از بودجه دولتي. دونالد ترامپ اما در يكي از پيام هاي 
خود در توييتر با لحني تدافعي نوش��ته: »هزينه اين 

مراسم در مقايسه با ارزش آن ناچيز است.«
چاك ش��ومر س��ناتور دموكرات، با انتشار يك پست 
توييتري از اين جشن تحت عنوان »فرياد ترديدآميزي 
براي جلب توجه« ياد كرده اس��ت. هيالري كلينتون 
نيز از نحوه برگزاري اين جش��ن انتق��اد كرده و گفته 
رييس جمهوري امريكا براي نشان دادن ميهن پرستي 
خود بطور منطقي نبايد به چنين چيزي نيازمند باشد. 
جان كربي نظامي سابق و سخنگوي پيشين پنتاگون 
و در دولت باراك اوباما به سي ان ان گفت: »فكر مي كنم 
هرگاه ترامپ با نيروهاي نظامي و دارايي هايش به ميدان 
مي آيد، مي خواهد كه جنبه سياسي به آنها دهد و ارتش 
را هر چه بيشتر به تصرف خود درآورد. اين جشن درباره 
اين چگونگي به استقالل رسيدن ما نيست بلكه درباره 
اعالم استقالل ماست. پس ترامپ نبايد از ارتش در اين 

مراسم استفاده مي كرد.«
تام اودال سناتور دموكرات از نيومكزيكو گفته: »مردم 
اي��ن پول ها را ب��راي بهبود ش��رايط زندگ��ي خود و 
پارك هاي ملي مي پردازند نه ب��راي ارتقاي مبارزات 
انتخاباتي و كمپين هاي ترامپ. پارك نشنال مال محل 

برگزاري يك راهپيمايي دو فاكتوي سياسي نيست.«
هواداران سازمان مدافع صلح و حقوق بشر »كد پينك« 
نيز عروسك بزرگ ش��ش متري پالستيكي از ترامپ 
كودك با پوشك را به نمايش گذاشتند. آنها نيز بر آن 
باور بودند كه اين عروسك را همچون هلي كوپترها و 
جنگنده هايي كه با فرمان ترامپ در آسمان  واشنگتن در 
پرواز بودند، به هوا بفرستند. اما با درخواست آنها موافقت 
نشد. مديا بنجامين، بنيانگذار سازمان يادشده مي گويد: 
»امروز نمي بايست به روزي بدل شود كه ترامپ بيايد و 

جشن ملي ما را از آن خود كند.«

گروه جهان| 
راي دهندگان يوناني براي ششمين بار در ۱۰سال گذشته 
يك شنبه )فردا( براي تعيين دولت جديد اين كشور به پاي 
صندوق هاي راي مي روند. انتخابات يك شنبه نخستين 
راي گيري پس از خروج يونان از بحران بدهي ها در سال 

۲۰۱۸ ميالدي خواهد بود.
به گزارش يورونيوز، الكسيس سيپراس نخست وزير يونان، 
۲۶ مه پس از شكست بزرگ حزب متبوع خود، سيريزا 
در انتخابات پارلمان اروپا، دستور برگزاري انتخابات پيش 
از موعد را صادر كرد. س��يريزا در انتخابات پارلمان اروپا 
۱۰درصد كمتر از حزب محافظه كار دموكراس��ي نوين 
راي كسب كرد. حزب رقيب سيريزا همچنين توانست 
در انتخابات محلي نيز كرسي هاي بيشتري را نسبت به 
حزب حاكم از آن خود كند. قدرت گرفتن حزب چپ گراي 
سيريزا و الكسيس سيپراس از سال ۲۰۱۲ آغاز شد و در 
س��ال ۲۰۱5 به اوج رسيد. سيريزا در ژانويه سال ۲۰۱5 
بيش��ترين درصد آراء را به خود اختصاص داد و نهايتا در 
ائتالف با حزب راس��ت افراطي »يونان مستقل« كابينه 
دولت به رهبري الكس��يس سيپراس تشكيل شد. وجه 
اشتراك دو حزب ائتالفي مخالفت با سياست هاي رياضتي 
بود. هر دو حزب مخالف سياست هاي رياضتي تحميلي از 
سوي بانك مركزي اروپا و كميسيون اروپا بودند. الكسيس 

سيپراس تحت فشار اروپا و مخالفان دولت پس از شش 
ماه نهايتا در ماه جوالي سال ۲۰۱۶ ميالدي همه پرسي 
برگزار كرد. در اين همه پرسي شهروندان يونان مخالفت 
خود را با سياست هاي رياضتي اتحاديه اروپا براي سومين 
دور اعطاي وام هاي يونان اع��الم كردند و به اين ترتيب 
مشروعيتي دوباره به دولت الكسيس سيپراس بخشيدند.

اما الكسيس سيپراس در نهايت مجبور شد تا طرح هاي 
رياضتي اتحادي��ه اروپا را ب��ه اجرا بگ��ذارد. اجراي اين 
سياست ها باعث ش��د تا يونان در ماه ژوئن سال گذشته 

ميالدي بطور كامل از بحران ورشكستگي بيرون بيايد.

   داليل شكست سيريزا در انتخابات پارلمان 
اروپا 

كارشناسان سياس��ي بر اين باور هستند كه دليل اصلي 
شكس��ت س��يريزا در انتخابات ماه مه حمايت نكردن 
طبقه متوس��ط يونان از اين حزب بود. طبقه متوسطي 
كه در ۱۰سال گذشته و در يكي از سياه ترين دوران هاي 
اقتصادي يونان مدرن تمامي امتيازاتش را از دست داد. 
ماليات هاي سنگين، حقوق هاي پايين و مشاغل موقت، 
طبقه متوس��ط يون��ان را رو به نابودي ب��رد. بنا به اعالم 
سازمان همكاري و توس��عه اقتصادي، در حال حاضر از 
هر ۱۰خانواده طبقه متوس��ط يوناني ۹ خانوار با مشكل 

پرداخت مالي��ات و هزينه هاي ماهانه مواجه هس��تند. 
همزمان طبقه كارگر يونان نيز كه در سال ۲۰۱۲ ميالدي 
حام��ي اصلي حزب س��يريزا در انتخابات ب��ود به دليل 
مشكالت اقتصادي دست از حمايت از اين حزب كشيد. 
هر چند الكسيس سيپراس سعي كرد با اجراي طرح هايي 
از جمله افزايش حقوق بيكاري و رس��اندن آن به ماهانه 
۶5۰ يورو حمايت اين طبقه اجتماعي را به دس��ت آورد 
اما نتيجه انتخابات اخير نشان داد كه اين تالش ها چندان 

موفق نبوده است.

   احزاب اصلي چه موضعي دارند؟
-    حزب دموكرسي نوين: كيرياكو ميتسوتاكيس رهبر حزب 
دموكراسي نوين، با وعده كاهش ماليات و افزايش امنيت 
براي س��رمايه گذاري هاي خارجي توانست راي زيادي در 
انتخابات اخير پارلمان اروپا به دست آورد. در همين راستا به 
نظر مي رسد در انتخابات پيشرو نيز حزب دموكراسي نوين 
كماكان با همين مواضع سياسي بتواند از امتياز مشاركت 

پايين يوناني ها و ضعف سيريزا بهره مند شود.
- حزب سيريزا: در سوي ديگر حزب س��يريزا قرار دارد 
كه با وعده هاي جديد در عرصه رقابت انتخاباتي حاضر 
شده اس��ت. نظريه پردازان اين حزب بر اين باور هستند 
كه اكنون يك سال پس از خروج يونان از بحران اقتصادي 

وقت آن رسيده تا اين حزب برنامه هاي عدالت محور خود 
را سرانجام به اجرا بگذارد. به اين ترتيب رهبران اين حزب 
اميدوار هستند دوباره بتوانند كارگران و طبقه متوسط را 

به نفع خود به پاي صندوق هاي راي بكشانند.
طبق آخرين نظرسنجي ها، حزب دموكراسي نوين با ۹ تا 
۱۲درصد آراي بيشتر مي تواند در انتخابات پيشرو پيروز 
شود. پيش بيني مي شود كه اين حزب بتواند ۱5۱ كرسي 
مورد نياز را در اختيار بگيرد. بنا به نظرسنجي ها بين پنج 
تا هفت حزب موفق خواهند شد تا حد نصاب الزم براي 
ورود به پارلمان آينده را به دس��ت آورند. نظرسنجي ها 
نش��ان مي دهند كه سوسيال دموكرات ها پس از احزاب 
دموكراس��ي نوين و سيريزا در جايگاه سوم قرار خواهند 

گرفت. جايگاه چهارم تا هفتم به ترتيب كمونيس��ت ها، 
ناسيوناليست هاي افراطي و حزب راست افراطي »پگاه 
زرين« )طلوع طاليي( تعلق مي گيرد. در اين ميان حزب 
تازه تاسيس يانيس واروفاكيس، دموكراسي در جنبش 
اروپا تا ۲۰۲5 ميالدي، احتماال موفق به كسب حدنصاب 
الزم )سه درصد آراء( براي ورود به پارلمان نخواهد شد. 
تئودور كولومبيس، تحليلگر مسائل سياسي مي گويد: 
»طبق آنچه كه اكثر نظرسنجي ها نشان مي دهند، به نظر 
مي رسد حزب دموكراسي نوين نه تنها به كسب جايگاه 
نخس��ت در اين انتخابات بس��يار نزديك است، بلكه در 
پارلمان نيز راي كافي را براي مديريت مستقل كشور در 

سال هاي پيش رو خواهد داشت.«

دريچه

كوتاه از منطقه

پوتين: ايتاليا رابطه روسيه 
و اتحاديه اروپا را ترميم كند

گروه جهان| رييس جمهوري روس��يه از ايتاليا 
خواسته تا به ترميم رابطه كشورش با اتحاديه اروپا 
كمك كن��د. والديمير پوتين همچني��ن از ايتاليا 
خواسته به مقام هاي بروكس��ل اين پيام را منتقل 
كند كه تحريم هاي اروپا عليه مسكو مخرب روابط 
است. به گزارش يورونيوز، پوتين در نشست مشترك 
با جوزپه كنته نخس��ت وزير ايتالي��ا، در رم گفته: 
»اميدواريم ايتاليا به شكلي مناسب مبارزه خود براي 
ترميم روابط روسيه با اتحاديه اروپا را دنبال كند.« 

۲۸ كش��ور عضو اتحاديه اروپ��ا در واكنش به اقدام 
روسيه در الحاق ش��به جزيره كريمه به خاك خود 
و حمايت از جدايي طلبان ش��رق اوكراين، از سال 
۲۰۱۴ تحريم هاي اقتصادي عليه اين كشور وضع 
كردند. ماجراي مسموميت س��رگئي اسكريپال، 
جاسوس پيشين روس��يه و دخترش در بريتانيا در 
سال گذشته نيز بر تيرگي روابط مسكو و بروكسل 
افزود. بريتانيا دولت روسيه را به دست داشتن در اين 
حادثه متهم و متحدان اروپايي خود را متقاعد كرد 
كه تحريم ها را شدت دهند. مسكو هرگونه دخالت 
در ماجراي مسموميت اسكريپال را رد كرده است.  
ائتالف دست راستي حاكم در ايتاليا موسوم به »ليگا« 
و جنبش ضدساختاري »پنج س��تاره« اين كشور 
تاكنون بيش از هر گروه ديگري در اروپا تمايل خود 
مبني بر نزديكي بيشتر به روسيه را نشان داده اند. 
ماتئو سالويني، رهبر ائتالف ليگا و وزير كشور ايتاليا 
نيز تاكنون چند بار به مس��كو سفر كرده و همواره 
پوتين را ستوده است. مخالفان، حزب حاكم ايتاليا 

را به دريافت پول از روسيه متهم مي كنند. 

افزايش ۸۸ درصدي 
جنگل زدايي در دولت بولسونارو 
گ�روه جه�ان| جنگل زداي��ي در بخش هاي��ي از 
جنگل هاي آمازون در برزيل به ش��دت افزايش يافته 
است. تحقيقات نش��ان مي دهد، ميزان جنگل زدايي 
در آمازون در ماه ژوئن نس��بت به ماه مشابه در سال 
گذش��ته بيش از ۸۸درصد افزايش يافته اس��ت. اين 
به معناي ناب��ودي ۹۲۰ كيلومتر مربع از جنگل هاي 
آمازون تنها در ماه ژوئن است.  اين پژوهش كه توسط 
موسس��ه ملي تحقيقات فضايي برزيل منتشر شده 
نش��ان مي دهد ش��دت جنگل زدايي از زمان حضور 
ژايير بولسونارو رييس جمهوري راستگراي اين كشور، 
افزايش چشمگيري يافته است. بولسونارو حتي پيش 
از انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور گفته بود كه 
مي خواهد بزرگراهي را در جنگل هاي آمازون احداث 
كن��د و فعاليت هاي س��ازمان هاي غيردولتي مدافع 
محيط  زيست را محدود كند.  بولسونارو شعار توسعه 
منطقه را در پيش گرفته و بنا بر گزارش ها قطع درختان 
آمازون را تسريع كرده است. داده هاي تحقيقاتي نشان 
مي دهد جنگل زدايي در ۱۱ماه گذش��ته به 5 هزار و 
5۶5 كيلومتر مربع رسيده است. اين ميزان افزايشي 
۱5درصدي نس��بت به دوره يك س��اله پيش از آن را 
نشان مي دهد. برزيل ۶۰ درصد از جنگل هاي موسمي 
جهان را به خود اختصاص داده و در نتيجه نقش مهمي 
در مبارزه جهاني عليه بحران تغييرات آب و هوايي دارد. 
دولت برزيل اما اتهامات مربوط به جنگل زدايي را رد 
مي كند. اخيرا فيليپ آلستون گزارشگر شوراي حقوق 
بش��ر س��ازمان ملل، نيز از تصميم دولت برزيل براي 
گسترش معدن كاري در جنگل هاي آمازون و نابودي 

درختان به شدت انتقاد كرده است. 

نياز مردم غزه به كمك  
روز به روز بيشتر مي شود

گروه جهان|نرخ بيكاري باالي 5۳درصد، افزايش 
اعتياد و افس��ردگي و تعداد روزافزون كودكاني كه 
گدايي مي كنن��د؛ اين تصويري اس��ت كه رييس 
آژانس ام��داد و نوتواني س��ازمان ملل متحد براي 
پناهندگان فلس��طيني از نوار غ��زه ارايه مي دهد. 
به گزارش دويچه وله، ماتياس اشماله رييس آژانس 
امداد و نوتواني سازمان ملل متحد براي پناهندگان 
فلسطيني از وابسته ش��دن روزافزون فلسطينيان 
نوار غزه به كمك هاي غذايي خبر داد. او مي گويد، 
در حال حاضر سازمان ملل متحد به نزديك به يك 
ميليون فلسطيني اين منطقه كمك غذايي مي كند. 
اشماله گفته نرخ بيكاري در نوار غزه 5۳درصد است 
و مراكز درماني وابسته به س��ازمان ملل از افزايش 
افسردگي و استعمال مواد مخدر در اين منطقه خبر 
داده اند. عالوه بر اين، شمار كودكاني كه كار و گدايي 
مي كنند در حال افزايش اس��ت. او مشكل اصلي را 
محدوديت هاي ايجادشده توسط اسراييل و مصر 
دانسته است. اش��ماله مي گويد، غزه نياز به بهبود 
اقتصادي دارد و س��رمايه گذاران تنها در محيطي 
باثبات حاضر به سرمايه گذاري اند. به همين دليل 
بايد راه حلي سياسي پديد بيايد. او افراد با حسن نيت 
در ميان فلس��طينيان و اسراييل را به كمك به حل 
و فصل منازعه فراخوانده اس��ت. نوارغزه با وسعتي 
ح��دود ۳۶5 كيلومتر مربع و جمعيت��ي حدود دو 
ميليون نفر پس از سنگاپور و هنگ كنگ بيشترين 
تراكم جمعيت در دنيا را دارد. اين منطقه از ۲۰۱۴ 
در كنترل گروه حماس است و اسراييل آنجا را مورد 

محاصره قرار داده است.

گزارشي درباره جداسازي 
كودكان اويغور از خانواده هايشان
گروه جهان| دولت چين عامدانه در حال جداسازي 
كودكان اقليت مسلمان اويغور از خانواده هايشان است 
تا آنها را براي شستشوي مغزي به مدارس شبانه روزي 
بفرستد. به گزارش ايسنا، همزمان با بازداشت صدها 
هزار مسلمان اويغور در منطقه سين كيانگ در غرب 
چين، مدارس بسيار بزرگي در اين منطقه براي سكونت 
شبانه روزي كودكان ساخته شده است. بي بي سي در 
تحقيقات خود به اسناد عمومي دولت چين و همين 
طور مصاحبه با ده ها عضو اقليت اويغور استناد كرده 
است. بر اين اساس، وقتي والدين كودكان اويغور زنداني 
مي شوند، كودكانشان به مراكز شبانه روزي فرستاده 
مي ش��وند. اين اقدام با هدف بازآم��وزي و جدا كردن 
كودكان از ريشه هاي فرهنگي و ديني اقليت مسلمان 
اويغور صورت مي گيرد. دولت چين مي گويد اعضاي 
اقليت اويغور را ب��راي بازآموزي حرفه اي به اردوگاه ها 
مي فرستد تا با گسترش افراطي گرايي ديني مبارزه كند. 
اويغورها نژاد تركي دارند و براي همين هزاران نفر از آنها 
براي كار يا ادامه تحصيل به تركيه سفر كرده اند و به دليل 
تشديد اقدامات دولت چين عليه اين اقليت مسلمان، 
ديگر به كشورشان برنگشته اند. آدريان زنز پژوهشگر 
آلماني، با گ��ردآوري اطالعات موجود در چين به اين 
نكته اش��اره مي كند كه در حالي كه در سراسر چين 
ساخت و ساز مهدكودك هاي جديد ۸درصد افزايش 
يافته است، اين رقم در منطقه سين كيانگ به ۸۲درصد 
مي رسد. از س��وي ديگر، آمار مربوط به ۲۰۱۷ نشان 
مي دهد كه ميزان ثبت نام كودكان در كودكستان هاي 
سين كيانگ نيم ميليون نفر افزايش يافته كه ۹۰درصد 

از اين كودكان مسلمان بوده اند.

»جوخه هاي مرگ« ونزوئال 
مردان جوان را قتل عام مي كنند
گروه جه�ان| بر اس��اس گزارش س��ازمان ملل، 
نيروهاي امنيتي ونزوئال »جوخه هاي مرگ« را براي 
قتل مردان جوان اعزام مي كنند و طوري صحنه سازي 
مي كنند ك��ه گويي قربانيان در مقابل دس��تگيري 
مقاومت مي كردن��د. به گزارش الجزي��ره، آمارهاي 
دولتي ونزوئال نشان مي دهد مرگ ناشي از مقاومت 
متهمان در زمان دستگيري در سال گذشته ميالدي 
5۲۸۷ م��ورد و تا مه س��ال جاري مي��الدي ۱5۶۹ 
مورد بوده است. در گزارش پنج شنبه ميچل باچلت 
كميسيونر حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به تعداد 
باالي قتل هاي فراقانوني در اين كشور امريكاي التين 
هشدار داده شده است. خانواده هاي ۲۰ مرد توضيح 
مي دهند كه چگونه مرداني ماسك پوش با لباس سياه 
از نيروهاي اقدام ويژه ونزوئال با كاميون هاي سياه رنگ 
و بدون پالك آم��ده و مردان جوان آنه��ا را برده اند. 
ش��اهدان گفتند، جوخه هاي مرگ وارد خانه هاي 
مي شوند، متعلقات را بر مي دارند و به زنان و دختران 
توهين مي كنند. در گزارش سازمان ملل همچنين 
آمده: »آنها پيش از آنكه مردان جوان را با گلوله از پاي 
دربياورند، از ساير اعضاي خانواده جدا مي كنند. در هر 
كدام از اين موارد، شاهدان چندين مورد دستكاري 
در صحنه جرم و شواهد و مدارك را گزارش كرده اند. 
نيروهاي ونزوئاليي اقدام به مخفي كردن س��الح و 
موادمخدر در منازل اين افراد كرده اند.« اين گزارش 
نشان مي دهد اين قتل ها بخشي از استراتژي دولت 
نيكالس مادورو رييس جمه��وري ونزوئال، با هدف 
خنثي سازي، سركوب و مجرم جلوه دادن مخالفان 

سياسي و منتقدان دولت است. 
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توافق حاكمان نظامي سودان 
و مخالفان بر سر تقسيم قدرت 

گروه جهان| ش��وراي نظامي حاكم بر س��ودان و 
مخالفان بر س��ر چگونگي تقس��يم قدرت در دوره 
انتقالي را برگزاري انتخابات آزاد در اين كشور به توافق 
رسيدند. بر اساس اين توافق، دو طرف موافقت كردند 
كه يك ش��وراي حاكم با عضويت متناوب نظاميان 
و غيرنظاميان به مدت س��ه س��ال يا اندكي بيشتر 
زمام امور را در دس��ت داشته باش��د. اين مذاكرات با 
ميانجيگري نماينده اتحاديه افريقا به دس��ت آمده 
اس��ت.  به گزارش بي بي س��ي، دو طرف همچنين 
توافق كردندكه يك دولت متشكل از فن ساالران در 
اين مدت اداره امور جاري كش��ور را در دست داشته 
باش��د و در مورد خش��ونت هاي پس از سقوط عمر 
البشير رييس جمهوري، تحقيقات شفاف و بي طرفانه 
صورت گيرد. براساس توافق به دست آمده، تشكيل 
شوراي موقت قانونگذاري به تعويق افتاده است. قبال 
دو طرف توافق كرده بودند كه در اين ش��ورا، دو سوم 
كرسي ها در اختيار ائتالف موسوم به »نيروهاي آزادي 
و تغيير« قرار گيرد. در جريان حمله به كساني كه با 
درخواست استعفاي شوراي نظامي و تحويل قدرت 
به غيرنظاميان در برابر ستاد ارتش تحصن كرده بودند 
در روز س��وم ژوئن چندين نفر كشته شدند. در پي 
اين حادثه، مذاكرات بين ائتالف مخالفان و شوراي 
نظامي متوقف شد. به گفته منابع پزشكي وابسته به 
مخالفان شوراي نظامي، در جريان حركت اعتراضي 
عليه حكومت عمر البشير و تحوالت بعدي، تاكنون 
بيش از يكصد تن كشته و شماري زخمي شده اند.  در 
١١ آوريل سال جاري، عمر البشير رييس جمهوري 
س��ودان، در پي چندين هفته تظاه��رات اعتراضي 
سرانجام با فشار نظاميان از قدرت كناره گيري كرد. 
او از آن زمان در بازداش��ت به سر مي برد. عمرالبشير 
١٩٨٩ با يك كودتاي نظامي دولت وقت را س��اقط 
كرد و ب��ا عنوان رييس ش��وراي فرماندهي انقالبي 
نجات ملي در راس قدرت قرار گرفت. در سال ١٩٩٣، 
انتخابات رياست جمهوري در سودان برگزار شد و وي 
به رياست جمهوري انتخاب شد. در دوره هاي بعدي 
انتخابات رياست جمهوري نيز وي با كسب اكثريت 
قابل توجه آرا همچنان س��مت رياست جمهوري را 
حفظ كرد. دوره زمامداري عمر البش��ير با شورش و 
جنگ هاي داخلي از جمله در منطقه سودان جنوبي 
و دارفور همراه بود. جنگ با سودان جنوبي سرانجام 
به جدايي اين بخش از خاك سودان و تشكيل كشور 

سودان جنوبي در سال ٢٠٠٥ منجر شد. 

بارگيري سامانه اس۴۰۰ 
روسي به مقصد تركيه 

رويترز نوشته، يك شنبه )فردا( نخستين محموله 
سامانه موشكي اس۴۰۰ روسيه به مقصد تركيه 
بارگيري خواهد ش��د. اين نخس��تين بخش از 
محموله س��امانه اس۴۰۰ اس��ت كه توسط دو 
هواپيماي ترابري به تركيه خواهد رفت. به گزارش 
يورونيوز، نخستين بخش از محموله سامانه اس 
۴۰۰ روز يك ش��نبه در يك فرودگاه نظامي در 
روسيه بارگيري خواهد شد و در طول هفته آينده 
به تركيه تحويل داده مي شود. اين در حالي است 
كه دولت امريكا بارها تركي��ه را تهديد كرده در 
صورت ورود سامانه اس۴۰۰ به تركيه، تحريم هاي 

سختي را عليه آنكارا اعمال خواهد كرد.

بازگشايي گذرگاه مرزي عراق 
و سوريه 

منابع ديپلماتيك سوري از بازگشايي گذرگاه مرزي 
قائم- بوكمال ميان عراق و س��وريه در چند هفته 
آتي خبر دادند. به گزارش األخبار، گذرگاه مرزي 
قائم- بوكمال ميان عراق و سوريه طي چند هفته 
آتي و در كمتر از يك ماه بازگشايي خواهد شد. در 
حال حاضر تنها اين گذرگاه بازگش��ايي مي شود 
و توافق براي بازگشايي گذرگاه مذكور در نتيجه 
نشست سه جانبه مقامات ارشد نظامي سوريه، عراق 
و ايران در مارس گذشته در دمشق صورت گرفته 
است. مرزهاي مشترك عراق و سوريه از زمان ظهور 
داعش در اين دو كشور و اشغال مناطق گسترده از 
آنها، از سيطره دولت هاي عراق و سوريه خارج شد 
و عناصر داعش از اين مرزها براي حمله به مناطق 

مختلف و غير نظاميان استفاده كردند.

عقب نشيني گام به گام 
امارات از جنگ يمن

امارات يكي از متحدان اصلي عربس��تان و يكي از 
بازيگران اصلي جنگ قدرت در يمن به شمار مي آيد. 
اكنون اخباري حاكي از عقب نشيني آشكار نظامي 
امارات از جنگ يمن منتشر شده است. عقب نشيني 
كه مي بايست بطور پنهاني و در خفا صورت گيرد. 
به گزارش اش��پيگل آنالين، امارات تمام نيروهاي 
خود را از مارب واقع در ش��رق صنع��ا خارج كرده 
است. افزون بر آن امارات حدود ۸۰ درصد نيروهاي 
نظامي خود را از بندر حديده نيز بيرون كشيده است.

هشداراشرف غني 
به شركت هاي خارجي 

اش��رف غني رييس جمهوري افغانس��تان، در 
نشستي امنيتي به وزارتخانه هاي داخله و دفاع 
دس��تور داده تا قرارداد آن دسته از شركت هاي 
تامين كنن��ده تجهيزات نيروه��اي امنيتي كه 
كارش��ان را به درستي انجام نمي دهند را فسخ و 
آنها را از كشور اخراج كنند. به گزارش خبرگزاري 
طلوع، غني خطاب به مس��ووالن امنيتي واليت 
زابل گفته كه جلو فس��اد و ضايع شدن مهمات، 

امكانات و تجهيزات نظامي را بگيرند.
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عكسروز

چهرهروز

نقش قابل توجه معين در لغت نامه دهخدا 
وزير ارشاد، با اشاره به شناخت و تخصص استاد معين در فرهنگ نامه نويسي، گفت: استاد معين طي سال هاي ۴۵-۳۴ مسووليت لغت نامه دهخدا 
را بر عهده داشت و مي توان گفت استاد معين سهم قابل توجهي در لغت نامه دهخدا دارد. عباس صالحي در مراسم بزرگداشت استاد محمد معين 
كه در آستانه اشرفيه برگزار شد، با اشاره به وجود شخصيت هاي برجسته علمي و فرهنگي و ادبي و هنري در استان گيالن، اظهار كرد: استاد 
محمد معين از جمله چهره ها و شخصيت هاي ماندگاري است كه به نماد فرهنگ و ادب و زبان فارسي تبديل شده است. او با اشاره به تالش هاي 
بسيار استاد معين براي اعتالي زبان فارسي، گفت: استاد معين در دوران زندگي خود متحمل سختي هاي فراوان شد و با وجود يتيمي به چنين 

جايگاه وااليي در فرهنگ و ادبيات فارسي دست يافت، جوانان بايد استاد معين را الگوي خود در كار و تالش و رسيدن به اهداف قرار دهند.

بازارهنر

»تجديدنظر« پرونده پزشكي عباس كيارستمي در تئاتر

اولين تصوير از معتمدآريا  در فيلم »مجبوريم« 

تدارك »مسعود دلخواه« براي اجراي يك نمايش طنز

نمايش »تجديد نظر« ب��ا پرداختن به 
پرونده پزشكي عباس كيارستمي براي 
اجرا بر صحنه تئاتر آماده مي شود. امير 
اخوين كارگردان اين نمايش درباره كار 
جديد خود بيان كرد: زماني كه نمايش 
»ساختگي« را به ش��يوه اجرايي لكچر 
پرفورمنس در تاالر مولوي اجرا مي كردم 
با درگذشت آقاي كيارستمي همراه بود 

و از آنجا كه بحث پرونده پزشكي ايشان هم مطرح بود، 
تصميم گرفتم نمايشي را با اين موضوع و با همان شيوه 
اجرايي لكچر پرفورمنس كه به آن عالقه مند شده بودم 
و بازخورد خوبي هم داشت، اجرا كنم. او توضيح داد: 
نمايش »ساختگي« درباره پنج مرزباني بود كه سال 
۹۲ در مناطق مرزي ايران ربوده شدند و ما اين ماجرا 
را به همان ش��يوه اجرايي كه اش��اره كردم و در واقع 
شاخه اي از تئاتر مستند است، تحليل مي كرديم، اما 
درباره پرونده پزشكي آقاي كيارستمي هرچه جلوتر 
رفتيم موضوع به خطاي پزشكي نزديك تر مي شد و در 
نهايت آنچه براي اجرا در نظر داريم با محوريت خطاي 
پزشكي آماده شد. او به ايسنا گفت: البته ويژگي اين 
نمايش نسبت به نمايش »ساختگي« اين است كه 
خطاي پزشكي مس��اله اي است كه بسياري از مردم 

و شايد همه مي توانند در معرض آن قرار 
بگيرند و دغدغه هاي اجتماعي و شخصي 
خيلي بيش��تري در اين موضوع وجود 
دارد. اخوين كه در نمايش »ساختگي« 
خودش شيوه سخنراني اجرا، را با بازي 
و ن��ام واقعي خودش به صحنه برده بود، 
درباره بازيگر نمايش »تجديدنظر« هم 
گفت: قرار اس��ت ي��ك بازيگر حرفه اي 
روي صحنه حضور داشته باشد كه مذاكرات نهايي 
در حال انجام است و معرفي خواهد شد. به گفته او، 
اين نمايش كه اطالعات الزم مرتبط با پرونده پزشكي 
زنده ياد كيارس��تمي هم براي آن جمع آوري ش��ده 
است، در مهرماه اجرا مي شود و بررسي ها براي گرفتن 
توافق نهايي با يكي از تاالرهاي نمايشي در حال انجام 
است. عباس كيارس��تمي، كارگردان »خانه دوست 
كجاست؟« از اسفند سال ۹۴ تا اوايل ارديبهشت ۹۵ 
به دليل انجام چند عم��ل جراحي در ناحيه روده در 
بيمارستان بستري شد و پس از آن هم چند بار ديگر 
به بيمارستان مراجعه كرد تا اينكه سرانجام هشتم 
تيرماه ۹۵ براي تكميل مراحل درمان به پاريس رفت 
ولي چند روز بعد )۱۴ تير( در همان شهر پاريس و در 

سن ۷۶ سالگي درگذشت.

با به پايان رسيدن تدوين »مجبوريم« 
توسط هايده صفي ياري، محمد رضا 
دلپاك اين فيلم تازه رضا درميشيان 
را طراحي صدا مي كن��د. محمد رضا 
دلپاك تنه��ا صداگ��ذار ايراني عضو 
آكادمي اس��كار اس��ت كه در كارنامه 
خود ۱0 سيمرغ بلورين به همراه ده ها 
جايزه و تقدير از فستيوال هاي مختلف 

را داراست. »مجبوريم« پنجمين همكاري دلپاك 
با درميشيان پس از صداگذاري فيلم هاي »بغض«، 
»عصباني نيستم!«، »النتوري« و فيلم به نمايش 
در نيامده »يواشكي« اس��ت. تمام فيلمبرداري 
»مجبوريم« در نود جلسه در لوكيشن در تهران 
انجام ش��ده كه از اي��ن ميان بخ��ش عمده اي از 
آن در جنوب ش��هر ته��ران فيلمبرداري ش��ده 

اس��ت اما همچون فيلم هاي گذشته 
درميشيان از شمال ش��هر تا جنوب 
شهر را در برمي گيرد. ژاله علو، فاطمه 
معتمدآريا، نگارجواهريان و پرديس 
احمديه نس��ل هاي مختلف بازيگران 
زن اين فيل��م را تش��كيل مي دهند. 
عبداهلل اس��كندري )ط��راح گريم(، 
نظام الدين كيايي )صدابردار(، آيين 
ايراني )فيلمبردار(، گلناز گلش��ن )طراح لباس(، 
اميرحس��ين حداد )طراح صحنه(، ف��واد بوربور 
)مدير توليد(، مينا سنگ س��فيدي )برنامه ريز( 
و نوشين جعفري )عكاس( از عواملي هستند كه 
درميش��يان را در توليد فيل��م همراهي كرده اند. 
»مجبوريم« به س��رمايه گذاري و تهيه كنندگي 

رضا درميشيان توليد شده است.

مس��عود دلخ��واه در تدارك ي��ك اثر 
متفاوت و طنز اس��ت كه شهريورماه بر 
صحنه تماشخانه ايرانش��هر ببرد. اين 
كارگ��ردان تئاتر درباره نح��وه توليد و 
اجراي اين نمايش به ايسنا گفت: ابتدا 
قصد داشتم پروژه نس��بتًا سنگيني را 
كه تعداد بازيگرانش زياد بود و يك تايم 
دو و نيم ساعته داشت، در اين تابستان 

در سالن سمندريان تماش��اخانه ايرانشهر به روي 
صحنه ببرم. اما به دليل اينك��ه تئاترها دو اجرايي 
هس��تند و بايد در ي��ك روز دو نمايش روي صحنه 
بروند، امكان اجراي چنين پروژه اي وجود نداشت، 
بنابراين من به اجراي يك كار سبك تر و كم پرسناژتر 
 اكتف��ا ك��ردم و آن نمايش نامه اي اس��ت ب��ه نام 
»هيچ چيز جدي نيست« نوشته »ريچ اورالف«. او 
افزود: محتواي آثار اين نويسنده امريكايي طنز است 
اما طنزي كه مخاطبان را به فكر وامي دارد. همچنين 
محتواي اغلب نوشته هاي او ضد نظام سرمايه داري 
امريكاست. آثار متنوع او توانسته جوايز متعددي در 
نمايش نامه نويس��ي امروز امريكا به دست آورد. در 
حال حاض��ر »اورالف« به عنوان يكي از پركارترين 
نمايشنامه نويس��ان معرفي مي ش��ود و با اين اجرا 
نمايش »هيچ چيز جدي نيس��ت« به معرفي اين 
نمايش نامه نويس جوان مي پردازيم. دلخواه درباره 
محتواي اين نمايش بيان كرد: هفت نمايش نامه طنز 

»اورالف« در كت��اب »هيچ چيز جدي 
نيس��ت« ترجمه عبدالمحمد دلخواه 
آورده شده است كه من چهار تا از آنها با 
هم ادغام كردم و يك دراماتورژي صورت 
گرفته كه يك داستان را با اپيزودهاي 
مختلف مطرح مي كند. او با بيان اينكه 
»انتخاب اين نمايش نامه به چند دليل 
بود« ادامه داد: يك��ي از داليل انتخاب 
اين نمايش اين بود كه بع��د از دو كار پر جمعيت و 
سنگين »مفيستو« و »شاه لير« تصميم گرفتم يك 
كار كم جمعيت تر، سبك تر و طنز كار كنم. البته اين 
كار كمدي نيس��ت. دلخواه اظهار كرد: اين نمايش 
به وضعيت و مش��كالت خود تئاتري ها مي پردازد. 
داس��تان اين نمايش درباره گروه تئاتري است كه 
مي خواهند نمايشي را به صحنه ببرند و با حواشي 
و اتفاقاتي همراه مي ش��وند. بخشي از محتواي اين 
نمايش خ��ود به خود به وضعيت تئاتر در ش��رايط 
فعلي مربوط مي ش��ود. او در پايان گفت: به زودي 
تمرين هاي خ��ود را بطور جدي آغ��از مي كنيم و 
شهريور ماه در سالن سمندريان تماشاخانه ايرانشهر 
روي صحنه مي بري��م. همچنين برخي از بازيگران 
اين نمايش مشخص شده اند و با نيم ديگري از آنها 
در حال مذاكره هستيم. رحيم نوروزي، نگار عابدي، 
حميدرضا هدايتي، ناصر آشوري و پريسا رضايي از 

بازيگران قطعي اين اثر هستند.

تاريخنگاري

عنايت اهلل سميعي در راه بغداد 
پانزدهم تير ۱۳08، عنايت اهلل سميعي با آغاز برقراري 
روابط سياس��ي ايران و عراق به عن��وان وزير مختار 
ايران راهي بغداد ش��د.  عنايت اهلل س��ميعي متولد 
۱۲۷۶ خورشيدي رشت شصت و دومين وزير امور 
خارجه ايران در دولت محمود جم، از ۲۵ فروردين 
۱۳۱۵ تا اس��فند ۱۳۱۶ بود. او از طرف ايران پيمان 
سعدآباد را امضا كرد. سميعي موسس سفارت ايران 
در بغداد است. او تا بهمن س��ال ۱۳0۹ وزير مختار 
ايران در عراق بود. او همچنين كفالت وزارت اقتصاد 
ملي را در كابينه مهدي قلي هدايت بر عهده داشت.  
نقطه  آغاز روابط مابين دو كشور به فروردين ۱۳08 و 
اعزام هيات حسن نيت از سوي پادشاه عراق به ايران 
و تقاضاي اين هيات جهت برقراري روابط سياسي با 
ايران بازمي گردد. با اين حال دولت عراق كه در اين 
زمان تحت حمايت انگلس��تان قرار داشت، نخست 
از اواس��ط سال ۱۳۱0 با ارس��ال چندين يادداشت 
اعت��راض به دولت ايران، مام��وران گمرك و نيروي 
درياي��ي اي��ران را متهم به نادي��ده گرفتن مقررات 
سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاكميت عراق در 
آب هاي اروند رود نموده و سپس در سال ۱۳۱۳ به 
منظور جلوگيري از اعمال حاكميت ايران بر اروند رود 
به جامعه ملل ش��كايت برد. پس از آنكه جامعه ملل 

طرفين را به مذاكره مستقيم دعوت نمود، سرانجام 
در ۱۳ تير ۱۳۱۶ طي قراردادي كه ميان دو كش��ور 
منعقد گرديد، حق كشتي راني در سراسر اروندرود به 
استثناي پنج كيلومتري از آبهاي آبادان تا خط تالوگ 

به دولت عراق واگذار گرديد.
۱- بدين ترتيب قرارداد مذكور كه در چارچوب اهداف 
استراتژيك بريتانيا بر ايران تحميل شده بود، مالكيت 
عراق بر تم��ام اروند رود را به غير از پنج كيلومتري از 

آبهاي آبادان گسترش مي داد. با اين حال ۴ روز بعد 
در ۱۷ تي��ر ۱۳۱۶ پيماني ميان كش��ورهاي ايران، 
عراق، افغانستان و تركيه در كاخ سعد آباد تهران به 
امضاء رسيد كه وحدت كشورهاي فوق را در منطقه 
تضمين نمود و امضاكنندگان را به حمايت متقابل از 
يكديگر در صورت بروز خطر نسبت به يكي از اعضاء 
برمي انگيخت. »پيمان س��عد آباد« كه تحت نفوذ و 
سلطه انگليس در منطقه منعقد شده بود، دولت هاي 
امضاء كننده را به پرهيز از مداخل��ه در امور داخلي 
يكديگر، احترام به مرزهاي مش��ترك، خودداري از 
هرگونه تجاوز نسبت به يكديگر و جلوگيري از تشكيل 
جمعيت ها و دسته بندي هايي با هدف اخالل در سطح 
ميان كشورهاي همجوار و هم پيمان تشويق مي كرد.

 ۲-پيمان ديگري كه ميان كشورهاي منطقه منعقد 
شد، معروف به »پيمان بغداد« است كه معاهده اي 
ب��ا ماهيت دفاع��ي و امنيت��ي بود. اي��ن پيمان كه 
نخست در پنجم اس��فند ۱۳۳۳ ميان وزيران امور 
خارجه دو كشور عراق و تركيه تحت عنوان »پيمان 
همكاري هاي متقابل« در بغداد به امضا رسيده بود، 
با پيوستن انگلستان در دهم فروردين، پاكستان در 
اول مهر و ايران در ۱۹ مهر ۱۳۳۴ حلقه اي از حاميان 

بلوك غرب را در منطقه گرد هم جمع آورد.

میراثنامه

طلسِم ۱۳ ساله جنگل هيركاني  شكست
با تاييد كارشناس��ان »IUCN« در چهل و س��ومين 
اجالس يونسكو، جنگل هاي هيركاني، ناِم دومين پرونده 
جهاني ميراث طبيعي ايران را از آن خود كرد تا طلسِم 
۱۳ ساله ثبت جهاني اين پرونده باالخره در كشوري كه 
راه را براي ثبت جهاني اش باز نمي كرد، شكسته شود. 
روايِت اين طلسِم ۱۳ ساله از آنجا آغاز شد كه جمهوري 
آذربايجان در سال ۲00۵ ميالدي )۱۳8۴( پرونده اي 
تهيه كرده بود تا جنگل هاي هيركاني را به صورت مستقل 
و به نام خود ثبت جهاني كند. با اعتراض ايران نس��بت 
به اين اقدام، يونسكو و »IUCN« )كميته بين المللي 
حفظ ميراث طبيعي و ارگان مشورتي يونسكو(، پرونده 
جمهوري آذربايجان را بررسي و درخواسِت آن را براي 
ثبت به صورت مس��تقل رد و اع��الم كردند، با توجه به 
اينكه بيش از ۹0 درصد جنگل هاي هيركاني در ايران 
و بخش كوچكي از آن در كش��ور آذربايجان است، اين 
كشور نمي تواند بدون مش��اركت ايران »جنگل هاي 
هيركاني« را ثبت جهاني كند. يونسكو و اتحاديه جهاني 
حفاظت از آثار طبيعي، با تأييد اهميت اين جنگل و با 
اشاره به فرامرزي بودن آن، اعالم كردند كه اين جنگل 
به عنوان يك اثر طبيعي مشترك ميان ايران و جمهوري 
آذربايجان از سوي دو كشور براي ثبت به يونسكو ارايه 
شود. بنابراين ايران تهيه نخستين پرونده طبيعي خود را 
براي ثبت در فهرست ميراث جهاني از سال ۱۳8۵ آغاز 
كرد و پرونده »جنگل هاي هيركاني« را ۲00۷ )۱۳8۶( 
در فهرست موقت يونسكو ثبت كرد. براي نخستين بار 
پرونده جنگل هاي هيركاني سال 8۷ به صورت مشترك 
با كش��ور آذربايجان براي ثبت در فهرست آثار جهاني 
يونسكو مطرح شد كه اين پرونده در آن زمان به دليل 
 برخي مش��كالت معلق و ريفر )ارجاع داده شده( شد.

 در ابت��داي كاِر تهي��ه پرون��ده اي��ران و آذربايج��ان 
اختالف نظرهايي بين دو كشور وجود داشت و برطرف 
شدن اين اختالف نظرها به كشور آذربايجان برمي گشت 
در حالي ك��ه در آن اجالس اگ��ر آذربايجان مخالفتي 
نداش��ت پرونده جنگل هاي هيركاني، از نخس��تين 
پرونده هايي بود كه در اولويت بازنگري، به روزرس��اني، 
تدقيق و تدوين قرار مي گرفت. ثبت جهاني »هيركاني« 
مدتي در سكوت گذشت تا سال ۱۳۹۴ كه ايران اقدامات 
جديدي براي پرونده »جنگل هاي هيركاني« آغاز كرد 
و بار ديگر از سرگيري مذاكرات ايران و آذربايجان براي 
رسيدن به نقاط مشترك مطرح شد تا چطور اين پرونده 
را با همكاري يكديگر تدوين و به صورت مش��ترك به 
يونسكو بفرستند، بنابراين در قدم نخست پيش بيني شد 
تا چند ماه بعد يعني اواخر سال ۱۳۹۴ ايران و آذربايجان 
وارد مذاكره شوند و اگر مخالفتي نبود روند ثبت پرونده 
جلو برود. قدم ها برداشته شدند، اما مخالفت ها يا شايد 
بهانه هايي كه آذربايجان براي تهيه و چگونگي تدوين 
پرونده مطرح مي كرد از جمله درخواست براي مديريت 
پرونده آن هم در ش��رايطي كه كمت��ر از پنج درصد از 
مس��احِت اين جنگل در اين كشور اس��ت و ۹۵ درصد 

ديگر آن در اس��تان هاي مختلف ايران قرار دارد، باعث 
شد تا ارجاع پرونده به يونسكو معلق بماند. در اين ميان 
در ۱۲ تي��ر ۱۳۹۶ ابوالفضل قاراي��ف- وزير فرهنگ و 
گردشگري آذربايجان- در ديدار با وزير وقِت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي كشورمان، درباره ارايه پرونده جنگل هاي 
هيركاني و ثبت آن در يونسكو به ايسنا، اظهار كرده بود: 
درباره اين پرونده مذاكرات ما با ايران ادامه دارد و مدارك 
آن را به عنوان ُقرق طبيعي به يونسكو ارايه كرده ايم. فكر 
مي كنم در آينده نزديك مذاكراتي نيز بين وزارت محيط 
زيست آذربايجان و نهاد مربوطه در ايران انجام شود. اما 
س��رانجام به دليل نرسيدن به يك نقطه نظر مشترك 
بين ايران و آذربايجان، ايران تصميم گرفت تا به صورت 
مستقل پرونده »جنگل هاي هيركاني« را به يونسكو 
بفرستد، پس در طول دو س��ه سال گذشته، جلسات 
مختلف تمريني در ۵ استان گيالن، گلستان، سمنان، 
مازندران و خراسان شمالي كه جنگل در آنها پراكنده 
اس��ت، برگزار كرد و برنامه ريزي و هماهنگي ها توسط 
كميته كارشناسي پرونده جنگل هاي »هيركاني« براي 
آماده سازي زيرساخت هاي الزم، پيش از ورود ارزيابان 
كميته بين المللي حفاظت از طبيعت )iucn( به ايران 
آغاز ش��د. با توجه به بروز برخي اتفاقات ناخوشايند در 
طول سال هاي گذشته مانند قطع درختان، آتش سوزي 
يا ويالس��ازي و دس��ت اندازي هاي مختلف��ي در اين 
محوطه باس��تاني- طبيعي و هشدارهاي مطرح شده، 
ميراث فرهنگي تصميم گرفت تا از آنچه كه باقي مانده 
حفاظت كند و از آن رو س��ال گذشته پرونده به صورت 
مستقل از آذربايجان براي يونسكو فرستاده شد و جمعه 
۱۴ تير روي ميز چهل و سومين اجالس جهاني يونسكو 

در باكو قرار گرفت.

ايستگاه

 خالقان وحشت 
گردهم مي آيند 

دورخيز »تارانتينو« براي 
افتتاحيه ۳۰ ميليون دالري

جش��نواره فيلم ه��اي 
وحش��تناك بريتاني��ا 
كه ب��ا عن��وان »فرايت 
فست« برگزار مي شود، 
امس��ال ميزبان گي يرمو 
دل تورو خواه��د بود. به 
گ��زارش خبرگ��زاري 
ددالين، بيستمين دوره 

جشنواره فيلم هاي ترسناك بريتانيا امسال ميزبان 
»داس��تان هاي ترس��ناك« دل تورو و »خزيدن« 
س��م ريمي خواهد بود. در حالي كه امس��ال لندن 
مثل س��ال هاي پيش ميزبان بيستمين دوره اين 
جش��نواره كه در ژانر فيلم هاي ترس��ناك برگزار 
مي شود است، ۲0 فيلم ترسناك بين المللي و ۲8 
فيلم بريتانيايي براي نخستين بار در اين جشنواره به 
نمايش درمي آيند. در ميان شركت كنندگان داريو 
 »Tenebrae« آرجنتو نيز اكران ويژه اي از فيلمش
را به نمايش مي گذارد و خواهران ساسكا كه دوقلويي 
از كانادا هستند نيز با اولين اكران جهاني فيلم »هار« 
خود به اين جش��نواره مي آيند. اين فيلم بازسازي 
فيلم كراننبرگ به همين نام محصول ۱۹۷۷ است. 
اين جش��نواره كارش را با اولين اكران جهاني فيلم 
بريتانيايي »همراه پدر« س��اخته آنت تيمپسون 
ش��روع مي كند كه در آن اليج��ا وود بازي كرده و با 
 فيلم »پيدا كردن يك زن خوب س��خت اس��ت« 
ساخته ابنر پاس��تول كه يك داستان جنايي است 
و براي اولين بار اكران مي ش��ود، خاتمه مي يابد. از 
ديگر فيلم هاي اين دوره مي توان به تريلر »آماده يا 
نه« ساخته راديو سايلنس، »فيدبك« ساخته پدرو 
آلونسو و »ديوانگي در متد« ساخته جيسون ميويس 
اشاره كرد. بيستمين دوره »فرايت فست« از ۲۲ تا 
۲۶ آگوست )۳۱ مرداد تا ۴ شهريور( برگزار مي شود. 

در  روزگاري  »روزي 
هالي��وود« جديدتري��ن 
فيلم كوئنتين تارانتينو در 
حالي اكران جهاني اش را از 
اواخر اين ماه آغاز مي كند 
كه پيش بيني مي ش��ود 
افتتاحيه فيل��م با فروش 
۳0 ميليون دالري همراه 

شود. به گزارش ورايتي، س��فر تارانتينو به هاليوود 
دوران هيپي ها از ۲۶ جوالي راهي پرده هاي نقره اي 
مي شود. »روزي روزگاري در هاليوود« درامي كه براي 
اداي احترام به دوران طاليي هاليوود س��اخته شده 
 چشم به افتتاحيه اي ۲8 تا ۳0 ميليون دالري دارد.
 پيش بيني مي شود اين فيلم كه با حضور بازيگران 
درجه يك از جمله لئون��اردو دي كاپريو و برد پيت 
ساخته شده كارش را با افتتاحيه اي حدود ۳0 ميليون 
دالري آغاز كند. برخ��ي از پيش بيني ها هم فروش 
آن در اولين آخر هفته اكرانش را تا ۵0 ميليون دالر 
برآورد مي كند. سوني كه تهيه كننده اين فيلم است 
حدود ۹0 ميليون دالر براي توليد فيلم هزينه كرده 
است. فيلم هاي تارانتينو معموالً در روزهاي افتتاحيه 
فروش بسيار بزرگي ندارند و بزرگ ترين تجربه فروش 
اين كارگردان با فيلم »جانگوي از بند رها ش��ده« با 
فروش ۳8 ميليون دالري ثبت ش��ده است؛ اما آنها 
معمواًل مدتي طوالني در س��ينماها باقي مي مانند. 
»جانگوي از بند رها شده« هنوز پرفروش ترين فيلم 
اين كارگردان است كه كارش را با فروش ۱۶۲ ميليون 
دالري در امريكا و فروش ۲۶۲ ميليون دالري در بازار 
بين المللي به پايان برد. »هشت نفرت انگيز« كارش را 
با افتتاحيه ۱۵ ميليون دالري شروع كرد و در نهايت 
در امريكا ۵۴ ميليون دالر فروخت. اين تريلر وسترن 
در بازار بين المللي نيز ۱0۱ ميليون دالر فروش كرد.

وزنه بردار ملي پوش: مبلغ قرارداد ليگ برتر در حد مكمل است

شمسايي: پاداش بانوان فوتساليست دير شده، حيف است دل زده شوند

عض��و تي��م مل��ي وزنه ب��رداري، مبلغ 
قرارداده��اي ليگ را در ح��د تأمين پول 
خريد مكمل عنوان كرد. رضا بيرالوند اظهار 
كرد: قرار است مرحله نخست ليگ برتر، ركوردگيري 
ملي پوشان براي حضور در پيكارهاي جهاني نيز باشد. 
وي با بيان اينكه در اين فصل به احتمال زياد براي بيمه 
رازي روي تخته مي رود، اضاف��ه كرد: فصل قبل عضو 
تيم حف��اري بودم كه تا االن پول��م را نداده اند. بيرالوند 
در خصوص مبالغ قراردادهاي ليگ برتر گفت: س��قف 
قراردادها بين ۴0 تا ۵0 ميليون تومان است كه در حد 
خريد مكمل است. اين ورزش��كار لرستاني بيان كرد: 
وزنه ب��رداري در رقابت هاي مهم هم��واره مدال دارد و 
مي تواند قراردادها از اين بهتر شود. او تأكيد كرد: با توجه 
به مدال آور بودن وزنه برداري اميد مي رود اسپانس��رها 

براي تيم داري ورود و از اين رشته حمايت كنند.

عضو كميته فني فوتسال فدراسيون فوتبال گفت: 
پرداخت نشدن پاداش  قهرمانان اشتباه است، وقتي 
زمان چيزي مي گ��ذرد بي مزه مي ش��ود. تيم ملي 
فوتسال بانوان ايران ۲۲ ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ 
براي دومين دوره پياپي به مقام قهرماني آسيا رسيد. 
پس از اين قهرماني قرار ش��د از طرف وزارت ورزش 
و فدراسيون فوتبال مبلغ ۲۲ ميليون تومان به آنها 
پاداش داده ش��ود اما نزديك ۱۴ ماه از اين قهرماني 
مي گذرد و هنوز پاداش پرداخت نشده است. وحيد 
شمس��ايي، عضو كميته فني فوتس��ال فدراسيون 
فوتبال در اين مورد به ايس��نا گف��ت: اين خيلي بد 
است كه پاداش قهرمانانمان دير پرداخت مي شود. 
متأسفانه االن فدراس��يون در بحران مالي شديدي 
قرار گرفته است. چندين و چند بار نامه هاي مختلف 
صادر و پيگيري هايي شده است، قرار بود مبلغي واريز 
شود. معتقدم كه خيلي دير شده و حيف است كه اين 
ورزشكاران دل زده شوند با پول نمي توان اين مقام را 
قدرداني كرد اما وقتي پاداشي قرار است به كسي تعلق 

بگيرد بايد زودتر پرداخت شود. او در مورد هزينه هاي 
ماه هاي اخير فدراسيون فوتبال براي تيم ملي مردان 
گفت: پ��اداش بانوان و مردان فوتس��ال اصاًل رقمي 
نيست. فدراسيون اولويت بندي هايي دارد كه طبق 
آن جلو مي رود. نبايد هيچ رشته اي را در هيچ زمينه اي 
با هم مقايسه كرد وقتي تيم ملي به جام جهاني راه پيدا 
مي كند مبالغ خوبي از طرف فيفا )فدراسيون جهاني 
فوتبال( دريافت مي كند. عالوه بر اين فيفا براي هر 
برد هم مبلغي در نظر مي گيرد. تيم هاي باش��گاهي 

هم همين شرايط را دارند. اين پول در فيفا هست اما 
شرايط تحريمي باعث ش��ده كه آوردن آن به كشور 
سخت شود. با ورود پول به كشور مشكالت هم حل 
مي شود. شمسايي در ادامه بيان كرد: هيچ مسووليتي 
در امور مالي فدراسيون فوتبال ندارم اما بحث پرداخت 
نشدن اين پاداش ها اشتباه است. وقتي زمان چيزي 
مي گذرد بي مزه مي ش��ود. عالوه بر بانوان، مردان و 
بازيكنان ساحلي هم طلب هايي دارند كه بايد پاداش 
تك به تكشان پرداخت شود. اميدوارم با پيگيري هايي 
كه شده اين پول ها به كشور وارد شود و پاداش بانواني 
كه زحمت كشيدند پرداخت شود. عضو كميته فني 
فوتسال در مورد انتظار بانوان فوتساليست از اعضاي 
اين كميته در پيگيري پرداخت پاداش قهرماني تيم 
ملي گفت: انتظارشان كاماًل به حق است. ارزش اين 
قهرماني زياد اس��ت و بانوان فوتباليست روي چشم 
همه ما جادارند ولي قد و قواره كاري ما هم همين حد 
است كه مدام بگوييم و اعالم كنيم اما بقيه اش دست 

افراد ديگري است.

ورزشي
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