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اسللتراتژيجمهورياسللاميايراندرقبال
تشللديدتحريمهاچيسللت؟اززمانيكهخروج
ترامپازبرجامقطعيشد،بسياريازكارشناسان
اينپرسشرامطرحكردندوعدهزياديدرصدد
ارائللهراهكارهايمقابلهباتحريمبرامدند.دراين
حللال،پسازبرگزارينشسللتپارلمللاناروپاو
تصويببسللتهضدتحريللمامريكاييكهمطلوب
ايراننبودوالبتهموردنقدرييسجمهوريايران
هللمقرارگرفت،صللدايدوبارهييازميانبرخي

جناحهايسياسيبرخاسته...

محمدجللوادظريفوزيرخارجهكشللورمان
ازشللكايتايرانازامريكابهديوانبينالمللي
دادگسللتريبهخاطراعمللالغيرقانونيدوباره
تحريمهاييكجانبهخبردادهاست.محمدجواد
ظريفدرپيامتوييتريخودنوشللتهدرمقابل
تحقيرتعهداتحقوقيوديپلماسلليازسللوي
امريللكا،ايرانبهحاكميتقانونپايبنداسللت.
وزيللرخارجهايرانتصريحكردهاسللت:»ايران
دربرابرضديتامريكاباديپلماسلليوتعهدات
حقوقي،برحاكميتقانونتاكيددارد.ضروري
اسللتكهبااينعادتامريكابللهنقضحقوق

بينالمللبرخوردشود.«
دونالدترامپرييسجمهورامريكاكهتوافق
هستهييباايرانرابدترينتوافقتاريخخوانده
بود،اواسللطبهارامسالباامضايفرمانيازاين
توافقخارجشللدواعامكردتحريمهاييكهبا
اينتوافقرفعشللدهبود،دوبللارهعليهايراناز

سرگرفتهميشود.

باد شرق، باد غرب

ظريف: ايران از امريكا به ديوان 
بين المللي دادگستري شكايت كرد

سرمقاله

خبر
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 رخوت معامالت ملك 
در سينه كش قيمت ها

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني| 
بهارسللال1397درحاليبهپايانرسلليدكه
بيشللتركارشناسللانوفعللاالنبازارسللاختمان
معتقدنللد،مقصراصليركود5سللالهسللنگين
مسكنبرخيازمسووالنهستندكهميتوانستند
بللاارائهراهكارهللايجديوتعييللن،تصويبو
اجرايبودجهبنديدرسللتدربخشعمران،به
رونقاينصنعتبللزرگكمككنند.بههرحال،
تقريبا20ًفصلازركودسللنگينگذشللتوبه
گفتهكارشناسانتعدادپروانهها،ساختوسازهاو
معاماتمسللكندروضعيتمناسبيقرارندارد.
دراينميان،برخيازكارشناسانمسكن2سناريو
بللرايماههايپيللشرويبازارمسللكنمتصور
هسللتندكهشاملادامهروندوضعيتمسكندر
بهاريارونقآهسللتههمراهباكاهشقيمتهادر
تابستاناست.برايناساسمدتياستكهذهن
مردم)خريدارانوعرضهكنندگان(راسللواالتياز

قبيل...

 بهاره مهاجري   

ديدارجنجاليروسايجمهوراياالتمتحدهامريكاوروسيهبرگزارشد

ترامپ مي خواهد 
كنار پوتين باشد



 تاكيد  رييس جمهوري براي حضور خانواد ه ها 
د ر ورزش�گاه آزاد ي؛ پايگاه خب�ري وزارت ورزش| 
حسن روحاني رييس جمهوري ايران د ر پاسخ به گزارش 
مسعود  سلطاني فر وزير ورزش و جوانان د رخصوص حضور 
خانواد ه ها د ر ورزشگاه آزاد ي و تماشاي بازي هاي ايران د ر 
جام جهاني بر اد امه حضور آنان د ر ورزشگاه ها تاكيد  كرد . 
رييس جمهوري د ر پاس��خ به گ��زارش وزير ورزش و 
جوانان نوش��ت: »اين حضور به نحو مناسب و با همكاري 
وزارت كشور اد امه يابد .« د ر بخشي از گزارش سلطاني فر 
به رييس جمهوري آمد ه اس��ت، براي نخس��تين بار پس 
از پيروزي انق��اب، خانواد ه ها براي تماش��اي د يد ار تيم 
مل��ي فوتبال ايران با رقباي خود  د ر جام جهاني روس��يه 
2018 با حفظ ش��ؤونات و رعايت ارزش هاي اسامي د ر 
ورزشگاه آزاد ي حضور يافتند  و اين امر نه تنها با استقبال 
گسترد ه يي مواجه شد ، بلكه با ايجاد  فضاي شور و نشاط د ر 
ميان جوانان و خانواد ه ها، بازتاب اجتماعي بسيار مناسبي 

نيز د ر د اخل و خارج از كشور د ر برد اشت.«
 همكاري ايران و پاكستان د ر راستاي امنيت 
منطق�ه گس�ترش مي ياب�د ؛ ايرنا| سرلش��كر محمد  
باق��ري رييس س��تاد  كل نيروهاي مس��لح، ب��ا تاكيد  بر 
نقش كش��ورهاي مستقل د ر گس��ترش آرامش و امنيت 
د ر منطقه، گفت: همكاري تهران-اس��ام آباد  د ر راستاي 
گسترش امنيت منطقه يي توسعه مي يابد .  سرد ار باقري 
د ي��روز د ر اس��ام آباد  د ر تش��ريح اهميت س��فر خود  به 
پاكستان، گفت: امريكا د ر راس كشورهايي است كه قصد  
 ايج��اد  نا امني د ر منطقه را د اش��ته و برابر امنيت منطقه 
صف آراي��ي كرد ه اس��ت. او تصريح كرد : وظيف��ه ايران و 
پاكستان د ر مقطع كنوني اين است كه با گسترش د وستي 
د وجانبه و هماهنگي، د ر راستاي تحقق آرامش و امنيت 

منطقه برنامه ريزي و اقد ام كنند . 
 حج ۹۷ بهتر و آرام تر از س�ال گذشته برگزار 
خواهد  ش�د ؛ مهر| سرپرست حجاج ايراني شرايط براي 
برگزاري حج ۹۷ را بهتر از س��ال گذشته د انست و گفت: 
ان شاءاهلل حج امسال بهتر و آرام تر از سال گذشته برگزار 
خواهد  ش��د  و زائران با حجي مقبول به كشور باز خواهند  
گش��ت. قاضي عس��كر د ر هماي��ش روحاني��ون ، معين و 
معينه هاي كاروان هاي اهل س��نت موسم حج ۹۷ كنگره 
عظي��م حج را فرص��ت بي نظيري ب��راي نمايش وحد ت 
امت اس��امي د انست و اظهار كرد : ما د ر حج به هيچ وجه 
به د نبال طرح مسائل تفرقه انگيز نبود ه و نخواهيم بود  و اين 
اجتماع بزرگ را محل طرح مس��ائل فرقه يي نمي د انيم و 

معتقد يم همه بايد  به وحد ت بياند يشيم. 
 مرد م اموال خاوري را معرفي كنند ؛مهر| معاون 
اول د اد ستان كل كشور از مرد م خواست اموال خاوري را 

به قوه قضاييه معرفي كنند . 
محم��د  مص��د ق د رخص��وص رويه شناس��ايي اموال 
قاچاقچيان كه به نام افراد  د يگر ثبت ش��د ه است، گفت: 
اموالي شناسايي مي شود  كه د ر مظان نامشروع بود ن است 
و چنانچه محرز شد  اموال نامشروع است، مصاد ره مي شود . 
او د ر پاس��خ به اين سئوال كه اگر رويه شناسايي اين گونه 
اموال د ر د س��تور كار اس��ت، چرا د ر مورد  اموال خاوري و 
پروند ه اين شخص چنين رويه يي انجام نشد ؟ گفت: قوه 
قضاييه به اين پروند ه ورود  كرد ه است و از طرف د اد ستاني 
كل كشور اعام مي كنم اگر چنانچه خاوري د ر جايي ملك 

يا اموالي د ارد ، مرد م اعام كنند . 
 مي خواهي�م از ف�روش نفت اي�ران اطمينان 
يابيم؛ ايسنا| ژان ايو لود ريان وزير امورخارجه فرانسه روز 
د وشنبه پيش از آغاز نشست وزيران خارجه اتحاد يه اروپا 
د ر بروكس��ل با اشاره به جلسه اخير كميسيون مشترك 
برجام گفت: ما د ر وين توانستيم شاهد  اد امه برجام باشيم. 
همچنين خواس��ت ما اين است كه اطمينان يابيم ايران 
كماكان مي تواند  نفت خود  را بفروشد . وزيران امور خارجه 
اتحاد يه اروپا قرار است د ر نشست امروز خود  د رباره برنامه 
جامع اقد ام مش��ترك )برجام(، ليبي و كره شمالي بحث 
و رايزن��ي كنند . رييس جمهور امريكا همزمان با خروج از 
برجام گفت كه تحريم ها عليه اي��ران را بازمي گرد اند . د ر 
همين راس��تا، وي از خريد اران بزرگ نفت ايران خواسته 

است تا وارد ات نفت از ايران را متوقف كنند . 
 ط�رح نمايند گان مجلس ب�راي بازگرد اند ن 
ايرانيان خارج از كش�ور؛ تسنيم| عضو كميسيون 
حقوق��ي قضايي مجل��س از تد وين ط��رح د و فوريتي 
مجلس براي بازگرد اند ن ايرانيان خارج از كش��ور خبر 
د اد . د ر توضيح محور اصلي اين طرح، گفت: براس��اس 
اين طرح، زمينه بازگش��ت كس��اني كه به هر د ليل از 
كش��ور خارج ش��د ه و جرمي مرتكب نش��د ه اما نگران 
بازگشت هستند ، فراهم مي شود . محمد علي پورمختار 
افزود : بحث عفو عمومي ابعاد  مختلفي د ارد  و ما مطلقا 
نمي توانيم بگوييم عفو عمومي نسبت به همه كساني كه 
به هر طريق از كشور خارج شد ند ، انجام شود . د ر حال 
حاضر عفو عمومي بيشتر د ر مورد  كساني مطرح است 

كه از كشور خارج شد ند . 
 واكن�ش نمايند گي ايران د ر س�ازمان ملل به 
اد عاي هاي تازه رژيم صهيونيس�تي؛ ايلنا| »فاكس 
ني��وز« د ر گزارش��ي با اش��اره به اد عاي برخ��ي مقامات 
اسراييلي د رباره جزئيات يك عمليات واهي د ر تهران براي 
د زد يد ن اس��ناد ي كه د ر ماه آپريل نخست وزير اين رژيم 
د ر يك كنفرانس خبري مد عي افش��اي آنها شد ، نوشت: 
تاييد  اد عاي اسراييلي ها د رباره اين اسناد  غيرممكن است. 
علي رضا ميريوسفي سخنگوي نمايند گي ايران د ر سازمان 
ملل د رباره اد عاهاي جد يد  گفت: »ايران هميشه به وضوح 
اعام كرد ه كه ساخت ساح هاي كشتار جمعي بر خاف 
اصول ماست و اين اد عا كه ايران هر اطاعات حساسي را 
د ر انبارها و بايگاني هاي رند وم د ر تهران نگه د اري كند ، هم 
بسيار خند ه د ار است. تقريبا به نظر مي رسد  آنها سعي د ارند  
ببينند  با كد ام اد عاي عجيب و غريب مي توانند  مخاطب 

غربي را متقاعد  كنند .«
 س�وال از رييس جمه�ور د ر صورت د اش�تن 
نص�اب الزم اعالم وصول مي ش�ود ، ايس�نا| بهروز 
نعمتي س��خنگوي هيات رييسه مجلس گفت: استيضاح 
آقايان غامي، كرباسيان، ربيعي، زنگنه و رحماني فضلي 
د ر كميسيون هاي تخصصي مجلس مطرح است و پس از 
ارائه گزارش اين كميسيون ها به صحن علني د ر ايام بعد  از 
تعطيات مجلس تعيين تكليف خواهد  شد . او با بيان اينكه 
»سوال جمعي از نمايند گان از رييس جمهور تقد يم هيات 
رييسه مجلس شد ه است«، اظهار كرد : اين موضوع بايد  د ر 
هيات رييسه مطرح شود  و قاعد تا اعام وصول خواهد  شد  
مگر اينكه امضاهاي آن از نصاب بيفتد . به گفته اين عضو 
هيات رييسه مجلس، موارد  قبلي سوال از رييس جمهور به 
د ليل كاهش تعد اد  امضاها به زير ۷0 امضا از د س��تور كار 

مجلس خارج شد ه بود . 

روي موج خبر

واكنش سخنگوي دستگاه ديپلماسي به يك شايعه:

پوتين حامل پيام ايران به امريكا نيست

رييس قوه قضاييه خبر داد

ممنوع الخروجي و بازجويي از برخي مسووالن وزارت صنعت،معدن و تجارت
د ر ش��رايطي كه طي روزهاي اخير اخبار د امن��ه د اري د رباره 
تخلفات اقتصاد ي د ر حوزه ارز و س��كه و... رسانه يي شد ه رييس 
قوه قضاييه با تاكيد  بر لزوم همكاري همه قوا، نهاد ها و رس��انه ها 
ب��ا د ولت و همچنين همت مضاعف و تاش جهاد گونه توس��ط 
د ستگاه هاي اجرايي، از رسيد گي ويژه به پروند ه هاي مربوط به ارز 

و سكه و وارد ات خود رو و موبايل خبر د اد . 
آيت اهلل آملي الريجاني د ر جلس��ه مس��ووالن عالي قضايي با 
اشاره به تاكيد  رهبر معظم انقاب بر ضرورت انجام كار جهاد ي، 
اين موضوع را از مهم ترين محورهاي تذكرات ايش��ان د انس��ت و 
ياد آور ش��د : گاه الزم است انسان ش��يوه خود  را تغيير د هد . كار 
جهاد ي و انقابي، مشكات كشور را حل مي كند . توجه بيشتر به 
استعد اد ها و امكانات د اخلي و به كار گرفتن آنها نيز توصيه بسيار 
مهمي است. گسترش روابط با ساير كشورها به جز رژيم غاصب 
صهيونيس��تي و امريكا كه مد ام با خباثت و موذي گري، اقد ام به 
تشد يد  تحريم ها و تهد يد ها عليه جمهوري اسامي ايران مي كند ، 

مي تواند  تهد يد ها و تحريم هاي امريكا را خنثي كند . 
آملي الريجاني تصريح كرد : يكي از بهترين نمونه هاي اخير د ر زمينه 
انجام كار جهاد ي و رفع مشكات، آبرساني به شهرهاي جنوبي از جمله 

خرمش��هر و آباد ان بود  كه همگي د يد يم با تاش مضاعف مس��ووالن 
و همكاري مرد م، اين مش��كل د ر كمترين زمان ممكن برطرف ش��د . 
اين ماجرا نشان د اد  كه اگر مرد م از ناحيه مسووالن، جد يت، احساس 

مسووليت و عزم راسخ ببينند ، د ر صحنه حضور خواهند  د اشت. 
آملي الريجاني د ر اد امه با اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد  د ر 
كشور، د ستور اخير رييس جمهوري به د ستگاه هاي اجرايي د ر زمينه 
تخلفات مربوط به وارد ات خود رو و د رخواس��ت او از قوه قضاييه براي 
برخورد  با متخلفان را مثب��ت ارزيابي كرد  و د ر عين حال گفت: ذكر 
اين نكته الزم است كه د ستگاه قضايي از مد ت ها قبل توسط سازمان 
بازرسي كل كشور به اين موضوع ورود  كرد ه بود . سازمان بازرسي ضمن 
اعام جرم، اين پروند ه را به د اد ستاني ارجاع د اد ه بود  و د اد ستاني تهران 

نيز د ر روزهاي اخير، اقد اماتي را د ر اين زمينه صورت د اد ه است. 
رييس قوه قضاييه با اش��اره به برخ��ي اقد امات قضايي صورت 
گرفته د ر اين مورد  تصريح كرد : د ر جريان تحقيقات صورت گرفته، 
برخي از مد يران و مس��ووالن وزارت صنع��ت، معد ن و تجارت د ر 
ارتباط ب��ا اين پروند ه، ممنوع الخروج، احضار و بازجويي ش��د ه اند  
و بررس��ي ها همچن��ان اد ام��ه د ارد . عاوه بر اي��ن، مد يران برخي 
شركت هاي وارد كنند ه خود رو احضار شد ه اند  و پروند ه آنان نيز د ر 

مرحله تحقيقات اس��ت. د ر خصوص شركت هايي كه با ارز د ولتي 
اقد ام به وارد ات گوش��ي تلفن همراه كرد ه بود ند  نيز برخي مد يران 

اين شركت ها احضار شد ه اند  و تحقيقات اد امه د ارد . 
آملي الريجاني با بيان اينكه د ر پروند ه وارد ات موبايل با ارز د ولتي 
مسلم شد ه اس��ت كه برخي فاكتورها جعلي بود ه اند ، به وجود  برخي 
تناقضات د ر موضوع تخلفات وارد ات خود رو اشاره كرد  و افزود : د ر اين 
زمينه تناقض هاي عجيبي ميان اظهارات د س��تگاه هاي اجرايي وجود  
د ارد . از يك طرف، وزارت صنعت مد عي است كه ثبت سفارشي صورت 
نگرفته و از سوي د يگر، گمرك مي گويد  ما بد ون ثبت سفارش مجوز 
وارد ات نمي د هيم و همه مي د انند  كه وارد ات خود روها صورت گرفته. 
اين تناقض ها نش��ان مي د هد  كه مش��كلي د ر روند  وارد ات اين تعد اد  
خود رو وجود  د اشته و د ستگاه قضايي مشغول بررسي اين موضوع است. 
ش��عبه، قاضي و ناظر ويژه براي رسيد گي به پروند ه هاي اقتصاد ي 

اخير تعيين شد ه است.
رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به ورود  د ستگاه قضايي به 
پروند ه هاي مربوط به نوس��انات بازار ارز و سكه اظهار كرد : از مد تي 
قبل، ش��عبه و قاضي ويژه يي براي اين كار تعيين ش��د ه و معاون 
اول محترم قوه قضاييه مس��ووليت يافته كه به صورت ويژه بر اين 

رس��يد گي ها نظارت د اشته باش��د . د اد ستان محترم كل كشور نيز 
د ر حال كمك براي رس��يد گي د قيق و سريع به اين پروند ه هاست 
و د اد س��تاني تهران و سپس د اد گس��تري استان تهران نيز موظف 
شد ه اند  كه به صورت عاجل و د قيق به اين پروند ه ها رسيد گي كنند . 
البته بايد  توجه د اش��ت كه كار قوه قضاييه با كار رس��انه يي تفاوت 
اساسي د ارد . رسيد گي هاي قوه قضاييه بايد  بر اساس اطاعات متقن 
و مس��تد ل و مستند  باشد  و فضاسازي هاي رسانه يي نبايد  د ر روند  

رسيد گي عاد النه و قانوني تاثيري د اشته باشد . 
آملي الريجاني، علت اصلي تاكيد  بر رس��يد گي ويژه به چنين 
پروند ه هايي را حراست از حقوق عامه و مقابله با عوامل وارد كنند ه 
آس��يب و خد ش��ه به اعتماد  عمومي عنوان كرد  و گفت: نه تنها به 
عنوان يك وظيفه ش��رعي بلكه به عن��وان وظيفه قانوني خود  اين 
موض��وع را تا انتها د نبال مي كنيم و مرد م عزيز ما ترد يد  نكنند  كه 
با هر كس د ر هر مقامي كه د ر اين زمينه تخلفي د اش��ته برخورد  
قاط��ع خواهيم كرد . البته س��رنخ هايي نيز كش��ف ش��د ه و بعد  از 
تكميل تحقيقات و قطعي��ت احكام صاد ره، به اطاع عموم خواهد  
رسيد . د ر همه اين موارد  نيز ضمن بازگرد اند ن اموال به بيت المال، 

مجازات هاي مقرر قانوني صاد ر و اجرا خواهد  شد . 

گروه ايران|
ماه گذش��ته كه شايعه سفر ش��ينزو آبه به ايران 
منتش��ر ش��د ، برخي اين گمانه را مط��رح كرد ند  كه 
نخس��ت وزير ژاپن حامل پيام د ول��ت امريكا به ايران 
است. شايعه آن سفر تكذيب شد ؛ اما گمانه مذاكرات 
پنهاني ايران و اياالت متحد ه روز به روز د ر رس��انه ها 
قوت گرفت. چنانكه وقت��ي واليتي چند  روز پيش از 
د يد ار پوتين و ترامپ با رييس جمهور روس��يه د يد ار 
كرد ، برخ��ي از ميانجيگري روس ه��ا د ر رابطه ميان 
ايران و امريكا س��خن گفتند . اما س��خنگوي د ستگاه 
د يپلماسي ايران اين خبر را تكذيب مي كند  و مي گويد  
ك��ه پوتين حامل پيامي از اي��ران براي رييس جمهور 

امريكا نيست. 
به گفته قاس��مي د يد ار روس��اي جمهور امريكا و 
روس��يه از پيش تعيين شد ه اس��ت و مسائل خود  را 
د ارد  و م��ا د ر اين خصوص ارتباطي با د ولت روس��يه 
ند اشته ايم؛ از اين رو اگر د ر محفلي چنين چيزي گفته 
شد ه گمانه زني رسانه يي است. از سوي د يگر همزماني 
د يد ار واليتي با پوتين با س��فر بنيامي��ن نتانياهو به 
مسكو هم د ستمايه ش��ايعه پرد ازي برخي رسانه هاي 
عرب مبني بر مذاكره ايران با رژيم صهيونيستي شد  
كه بهرام قاسمي آن را به طنز تشبيه كرد . سخنگوي 
وزارت ام��ور خارجه اخبار منتش��ر ش��د ه د ر يكي از 
رس��انه هاي كويتي مبني بر اينكه روسيه د ر روزهاي 
اخير ميزبان مذاكرات مس��تقيم ايران و اسراييل بود ه 
را تكذي��ب كرد  و گفت: چنين چي��زي به هيچ  وجه 
نمي تواند  د رست باش��د  و من آن را تكذيب مي كنم. 
اينگونه اخبار براي كس��اني كه با سياست هاي ايران 
آشنا هستند  و از مواضع ايران اطاع د ارند  بيشتر شبيه 
طنز اس��ت. همچنين قاسمي د ر پاسخ به سوالي د ر 
مورد  سفر چند ي پيش ظريف به عمان و اينكه اين 
س��فر يك مرتبه انجام شد  و با توجه به سابقه عمان 
د ر ميانجيگري ميان ايران و امريكا برخي اين سفر را 
به اين موضوع مرتبط د انس��تند ، توضيح د اد : روابط 

ايران و عمان از د يرباز روابط روش��ن و شفافي بود ه و 
ما اين س��فرها و تعامات را بين د و كشور به صورت 
مرتب و د ر س��طوح مختلف د اري��م. او افزود : قبل از 
س��فر آقاي ظريف به عمان هياتي از ايران به عمان 
رفت��ه بود  و مقامات عماني نيز به تهران س��فر كرد ه 
بود ند . قاس��مي با اشاره به روابط مستحكم و د يرينه 
ايران و عمان گف��ت: د ر جريان رايزني هايي كه بين 
مقامات د و كش��ور صورت مي گيرد  د ر مورد  پيشبرد  
مسائل د و جانبه و منطقه يي رايزني و گفت وگو انجام 
مي شود  و از اين سفرها نمي توان براساس يك مورد  
خاصي كه د ر گذشته بود ه چنين استنباط مشخصي 
را ارائه كرد  و به نظر مي رسد  آنچه كه د ر اين زمينه 
مد  نظر شماست، گمانه زني رسانه يي است. او با بيان 
اينكه خبر س��فر آقاي ظريف به عمان به هنگام د اد ه 
ش��د ، گفت: چيزي پنهان د ر مورد  سفر آقاي ظريف 

به عمان وجود  ند ارد . 

 د ر وزارت خارجه موازي كاري كم است
حاشيه هاي سفر واليتي به مسكو ازجمله سواالتي 
بود  كه چند ين بار از س��وي خبرنگاران پرسش شد ؛ 
از تكذيب اظهارنظر واليتي د رباره خروجي نشستش 
ب��ا پوتين گرفته تا انتقاد  به موازي كاري د ر د س��تگاه 
د يپلماسي كشور. د ر همين ارتباط خبرنگاري با اشاره 
به سفر انجام شد ه، اظهار كرد  كه مقامات روس آنچه 
كه اي��ران از محتواي مذاكرات منتش��ر كرد ه، تاييد  
نكرد ند  كه س��خنگوي وزارت خارجه ب��ا بيان اينكه 
مجموعه مذاك��رات بين مقامات ايران و روس��يه د ر 
جريان د يد ار آقايان واليتي و پوتين حد ود  د و ساعت 
به ط��ول انجاميد ، اف��زود : د ر جريان اي��ن مذاكرات 
مقامات د و كش��ور د ر مورد  مس��ائل مختلف ازجمله 
مس��ائل د وجانبه، منطقه يي و بين الملل��ي مذاكره و 

گفت وگو كرد ند . 
قاس��مي ب��ا بيان اينك��ه فكر نمي كن��م جزييات 
اين مذاكرات منتش��ر ش��د ه باش��د ، گف��ت: چيزي 

كه د ر رس��انه ها مطرح شد ، بحث س��رمايه گذاري و 
همكاري ه��اي نفتي بين د و كش��ور بود  و به هر حال 
طرفين د ر ارتباط ب��ا اين موضوع د يد گاه هاي خود  را 
به د اليل خاص سياس��ت خارجي و سياست هايي كه 

د نبال مي كنند ، مطرح كرد ه اند . 
س��خنگوي وزارت خارجه همچنين د ر پاس��خ 
به س��وال خبرنگاري مبني ب��ر اينكه برخي از افراد  
سفر آقاي واليتي به روسيه را يك نوع موازي كاري 
د ر عرصه سياس��ت خارجي عنوان كرد ه اند ، تصريح 
كرد : د ر حوزه سياس��ت خارجي و وزارت خارجه به 
عنوان يك نهاد  حاكميت��ي ما بايد  كمترين ميزان 

موازي كاري را د اش��ته باشيم و د ر همين چارچوب 
اين امر بس��يار ناد ر است. او گفت: سياست خارجي 
مقوله ي��ي از جنس حاكميتي اس��ت و با توجه به 
مناف��ع و مصالح ملي و آثاري كه اين آمد  و ش��د ها 
و رفت و آمد ها بين ايران و س��اير كشورها به وجود  
آورد ه و مي آورد   بايد  هماهنگي هاي الزم د ر سطوح 
مختلف وجود  د اش��ته باشد  و ابتكار عمل د ر د ست 

د ستگاه د يپلماسي كشور است. 
خبرنگار د يگري د ر مورد  د رخواس��ت يك قاضي 
آرژانتيني براي استرد اد  آقاي واليتي به خاطر پروند ه 
آميا از سخنگوي وزارت خارجه پرسيد  كه قاسمي د ر 

ج��واب بيان كرد : اين اقد امي بيجا و غلط اس��ت، اين 
مسائل براساس يك اتهام ناد رست مطرح مي شود . 

او ب��ا بيان اينكه بعضا اين تاش ه��اي نابجا را د ر 
مورد  برخي از ش��خصيت ها مشاهد ه مي كنيم، گفت: 
اين اقد امات بيش��تر جنبه تبليغات��ي و رواني د ارد  و 
ش��د ني و قابل اجرا نيس��ت و به نظ��رم موضوع قابل 

اهميتي نمي توان آن را تلقي كرد . 

 د ليل سفر جابري انصاري به سوريه و لبنان
س��خنگوي وزارت خارج��ه د ر اد ام��ه گفت وگوي 
خود  با خبرنگاران د ر مورد  س��فر د س��تيار ارشد  وزير 
امور خارجه د ر امور ويژه سياسي به لبنان و آيا اينكه 
د ر اين س��فر پيام خاصي از س��وي ايران قرار اس��ت 
به مقامات لبناني ارائه ش��ود ، تصريح كرد : اگر ش��ما 
روند  س��فرهاي حسين جابري انصاري را د نبال كنيد ، 
مي بينيد  كه ايش��ان د ر چارچوب مس��ووليتي كه د ر 
وزارت خارج��ه بر عهد ه د ارند  به صورت مس��تمر به 
س��وريه و لبنان سفر مي كنند  و رايزني هاي مرتبي با 

مقامات اين كشورها د ارند . 
قاسمي گفت: س��فر اخير آقاي جابري انصاري به 
سوريه و لبنان د ر چارچوب رايزني هايي است كه ايران 
با اين د و كش��ور د ر مورد  مسائل د وجانبه، منطقه يي 
و بحث س��وريه د ارد  و اين س��فر د ر همين چارچوب 
صورت گرفته و د ر راستاي اد امه گفت وگوهاي قبلي با 

اين د و كشور د ر مورد  مسائل مورد  اشاره است. 
سخنگوي وزارت خارجه د ر پاسخ به سوال د يگري 
مبن��ي بر اينكه ترامپ د ر حاش��يه اجاس ناتو گفته 
اس��ت كه باالخره مقامات ايراني به وي زنگ خواهند  
زد ، افزود : رفتار ترامپ نسبت به ايران خصمانه است. 
اي��ن رفت��ار خصمانه د ر ابع��اد  مختل��ف كاما د يد ه 
مي ش��ود ، شايد  ايشان ش��وخي كرد ه اند  البته ممكن 
است يك روزي ايشان به تهران بزنگ بزنند  و تقاضاي 
مذاكره د اشته باشند  اين موضوع بيشتر محتمل است 

و شايد  عائمي هم د ر گذشته وجود  د اشته باشد . 
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چهرهها

نماين��د ه تهران د ر مجلس د هم با تاكي��د  بر اينكه با اطاعاتي 
ك��ه د اريم، مجموعه نظام به اين تصميم رس��يد ه كه لوايح مربوط 
به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را تصويب كند  گفت: 
د ر مجلس به نظر رهبري استناد  مي كنند ؛ اما آقاي الريجاني بارها 
اعام كرد ه كه د فتر رهبري گفته به خود  مجلس مربوط است و ما 

نظري ند اريم. د ست كم نظر منفي ند ارند . 
محمود  صاد قي نمايند ه تهران و عضو فراكسيون اميد  مجلس 
د ر گفت وگو با ايلنا، د رخصوص نظر اخير ش��وراي نگهبان د رباره 
اليحه مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريس��يم موس��وم به 
FATF گفت: اليحه FATF ند اريم؛ چهار اليحه اس��ت كه سه 
اليحه آن تصويب شد ه؛ د و مورد  مربوط به قانون د اخلي مبارزه با 
پولش��ويي است كه قبا تصويب ش��د ه و االن اليحه اصاحيه اش 
آمد ه اس��ت. قانون مبارزه با تامين مالي تروريس��م هم اس��ت كه 
آن هم اصاحيه اش تصويب ش��د ه است. د و كنوانسيون است كه 

كنوانسيون پالرمو تصويب شد ه و يكي ماند ه كه هنوز تصويب نشد ه 
است. او افزود : شوراي نگهبان د رباره اصاحيه قانون مبارزه با تامين 
مالي تروريس��م گفته اين اليحه ماهيت قضاي��ي د ارد  و بايد  قوه 
قضاييه نظر د هد ؛ اين نظر ش��وراي نگهبان اس��ت. براساس قانون 
اساسي هم اگر اليحه يي ماهيت قضايي د اشته باشد  به قوه قضاييه 
ارجاع د اد ه مي ش��ود . يعني روي ماهيت هم اظهارنظر نكرد ه اند  و 
از نظر ش��كلي گفته اند . به نظر من اين موضوع حل مي شود  چون 
رييس قوه قضاييه عضو س��تاد  هماهنگي هاي اقتصاد ي هست و 
ض��رورت تصويب اليحه را د رك مي كند . صاد قي با تاكيد  بر اينكه 
چهار اليحه د ر اكش��ن پلن FATF آمد ه و بحثي د رباره عضويت 
د ر FATF نيست، گفت: آنها گفته اند  اگر اين چهار اليحه را د اشته 
باش��يم، از نظر FATF نرم هاي مربوط به مبارزه با پولش��ويي را 
د اريم. تصور من با اطاعاتي كه د اريم، اين است كه مجموعه نظام 

د رباره تصويب اين لوايح به تصميم رسيد ه است. 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه پيشنهاد  
برخي براي مذاكره با امريكا د ر شرايط فعلي ممكن است عملي 
و به مصلحت كشور نباشد ، گفت: نسبت به د رايت رهبر معظم 

انقاب براي عبور از بحران اعتماد  كنيم. 
حجت االس��ام علي اكبر ناطق ن��وري د ر گفت وگو با مهر د ر 
پاسخ به سوالي د رخصوص س��خنان اخير رهبر معظم انقاب 
و رييس جمهور مبني بر ايستاد گي ملت ايران د ر مقابل امريكا 
و نامه برخي فعاالن سياسي براي مذاكره با ترامپ، اظهار كرد : 
پيشنهاد  برخي فعاالن سياسي براي مذاكره با امريكا د ر شرايط 
فعلي ممكن اس��ت عملي و به مصلحت كش��ور نباشد  ولي به 
هر حال اينكه كس��اني از س��ر د لسوزي پيش��نهاد ي را مطرح 
كنند  حرام نيست و بد يهي است كه تصميم گيري و صاحد يد  
د ر چني��ن موارد ي ب��ه عهد ه رهبري معظم انقاب اس��ت كه 

خوشبختانه اشراف كامل بر سير تحوالت د ارند . 

او د ر اد امه تصريح كرد : فراموش نكنيم مقد مات و شرايطي 
كه د ر سال هاي قبل به وجود  آمد ، از جمله وساطت كشور عمان 
و اجازه رهبر انقاب به كارگزاران نظام براي مذاكره با امريكا كه 
سنگ بناي توافق تاريخي برجام شد ، يكي از تد ابير د قيق نظام 
بود . عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: د ر مورد  سياست 
خارج��ي و چالش هاي پيش رو بايد  همه ملت، به خاطر عزت و 
شرف كش��ورمان با وحد ت واقعي و د س��ت د ر د ست يكد يگر، 
نس��بت ب��ه د رايت رهبر انق��اب و ظرفيت ه��اي بي بد يل اين 
كشور براي عبور از بحران اعتماد  كنيم. ناطق نوري تاكيد  كرد : 
ظرفيت و توان كشور اسامي ما بسيار فراتر از حجم تهد يد ات 
د ش��منان مان د ر طول تاريخ بود ه است. او د ر پايان خاطرنشان 
كرد : از خد اي بزرگ خاضعانه طلب مي كنيم كه رس��تگاري و 
عزت را مقد ر اين ملت قرار د اد ه و وجود  با بركت رهبري انقاب 

را براي اين مرز و بوم حفظ كند .

مذاكره با امريكا به مصلحت كشور نيستتصويب لوايح مالي به مجلس واگذار شده است 

حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقاب 
اسامي صبح د يروز )د وشنبه( د ر د يد ار د ست اند ركاران 
ح��ج امس��ال، حج را مظه��ر آميختگ��ي »معنويت و 
سياس��ت« و مهم ترين ويژگي آن را اجتماع مسلمانان 
د ر زمان و مكان مشخص د انستند  و گفتند : حج واقعي 
حجي است كه از يك طرف همراه با برائت از مشركين 
باش��د  و از طرف د يگر زمينه س��از وحد ت و همد لي و 

يكصد ايي مسلمانان شود . 
به گ��زارش پايگاه اطاع رس��اني د فتر مقام معظم 
رهب��ري؛ حضرت آيت اهلل خامنه اي ش��كل گيري نظام 
جمهوري اسامي و ارائه توانايي اسام د ر ورود  به ميد ان 
سياست و زند گي را باطل كنند ه سال ها تاش براي القاء 
جد ايي د ين از سياس��ت خواند ند  و افزود ند : اكنون بار 
د يگ��ر افراد  ناد ان و مغرض، تاش د ارند  تا لزوم جد ايي 
د ين از سياس��ت و زند گي و علم را به ذهن نسل جوان 
الق��اء كنند  اما حج بهترين فرصت و يك صحنه عملي 

براي نشان د اد ن آميختگي »د ين و سياست« است. 
رهبر معظم انقاب اس��امي د ر نظر گرفته ش��د ن 
زمان و مكان مشخص براي اجتماع مسلمانان د ر فريضه 
ح��ج را نش��ان د هند ه اهد افي فرات��ر از معنويِت ِصرف 

د انستند  و خاطرنشان كرد ند : يكي از اهد اف مهم حج، 
اجتماع و ارتباط و تفاهم مسلمانان با يكد يگر و د ر واقع 

همان موضوع شكل گيري امت اسامي است. 
ايشان با تاكيد  بر اينكه كعبه شريف و مسجد الحرام و 
مسجد  النبي متعلق به همه مسلمانان است و نه متعلق 
به كس��اني كه بر آن سرزمين مسلط هستند ، افزود ند : 
كسي حق ند ارد  مانع از تحقق مفاهيم واقعي حج شود  
و اگ��ر حكومت يا د ولتي اين كار را انجام د هد ، د ر واقع 
»صد ّ عن س��بيل اهلل« كرد ه است. رهبر معظم انقاب 
اس��امي با اشاره به شكل گيري معناي جد يد ي از حج 
به بركت هد ايت هاي ام��ام بزرگوار، گفتند : حج واقعي 
بايد  همراه با برائت از مش��ركان و زمينه ساز وحد ت و 
انسجام مسلمانان باشد ، نه آنكه برخي د ولت ها د ر جهت 
ايجاد  اختاف و جد ايي ميان امت اسامي تاش و خود  
را به اس��تكبار متصل كنند . حضرت آيت اهلل خامنه اي 
همچنين با اش��اره به فاجعه مسجد الحرام و فاجعه منا 
د ر س��ال 1۳۹۴، آن را ظلمي بزرگ خواند ند  و با تاكيد  
ب��ر لزوم پيگيري مس��تمر و جد ي ب��راي احقاق حق، 
افزود ن��د : اين مطالبه به هيچ وجه نبايد  فراموش ش��ود  
و د ستگاه هاي مس��وول بايد  از راه هاي مختلف به ويژه 

مجامع بين المللي، اين موضوع را پيگيري كنند  تا كميته 
حقيقت يابي با حضور جمهوري اس��امي تش��كيل و 
احقاق شود  زيرا د ر اين د و فاجعه، تامين ايمني و امنيت 
حجاج كه مهم ترين وظيفه حكومت عربستان سعود ي 
اس��ت، رعايت نش��د  و د يه مقت��والن نيز د اد ه نش��د . 
ايش��ان با تاكيد  بر اينكه ضروري ترين نياز امروز د نياي 
اس��ام وحد ت و يك صد ايي است، به تمركز د شمنان 
براي مقابله با مس��لمانان به ويژه د ر موضوع فلسطين 
و د ر قضاياي يمن اش��اره و خاطرنش��ان كرد ند : اكنون 
امريكايي ها نام سياست شيطاني خود  د رباره فلسطين 
را »معامله قرن« گذاشته اند  اما بد انند  كه به فضل الهي، 
اين معامله قرن هرگز محقق نخواهد  ش��د  و به كوري 
چشم د ولتمرد ان امريكا، قضيه فلسطين از ياد ها نخواهد  
رفت و قد س پايتخت فلسطين باقي خواهد  ماند . رهبر 
معظم انقاب اسامي با تاكيد  بر اينكه ملت فلسطين 
د ر مقابل اين توطئه خواهد  ايستاد  و ملت هاي مسلمان 
نيز پشتيبان مرد م فلسطين خواهند  بود ، افزود ند : البته 
برخي د ولت هاي اسامي كه هيچ اعتقاد ي هم به اسام 
ند ارن��د ، ب��ه د ليل حماقت و جهال��ت و مطامع د نيوي 
پيش��مرگ امريكايي ها شد ه اند  اما به توفيق الهي، امت 

اسامي و ملت فلسطين بر د شمنان خود  پيروز خواهند  
ش��د  و خواهند  د ي��د  آن روزي كه ريش��ه رژيم جعلي 

صهيونيستي از سرزمين فلسطين كند ه شود . 
پيش از س��خنان رهب��ر معظم انقاب اس��امي، 
حجت االس��ام قاضي عس��كر نماين��د ه ول��ي فقيه و 
سرپرست حجاج ايراني گفت: شعار حج امسال »حج، 
تح��ول روحي و اخاقي، س��بك زند گي د يني، عزت و 
كرامت اس��امي« اس��ت. آقاي قاضي عس��كر افزود : از 
حجاج خوس��ته ايم با پرهيز از بازارگرد ي، سوغات هاي 
خود  را از توليد ات د اخل فراهم كنند  تا از ثواب كمك به 

توليد  د اخلي و اشتغال براي جوانان نيز بهره مند  شوند . 
همچنين آقاي محمد ي رييس س��ازمان حج و زيارت 
با بيان گزارش��ي از اقد امات انجام گرفته گفت: فرايند  
اجرايي حج امس��ال با تاييد  ش��وراي عالي امنيت ملي 
آغاز و تاش شد  خواسته ها و انتظارات مرد م و نظام د ر 
خصوص امنيت، عزت و كرامت حجاج تامين شود . آقاي 
محمد ي با بيان اينكه فعاليت هاي كارگزاران حج بر سه 
اصل تاش و كار بي وقفه، صرفه جويي و نوآوري متمركز 
شد ه است، گفت: د ر حج سال جاري حد ود  8۶ هزار زائر 

د ر قالب ۵8۶ كاروان سازماند هي شد ه اند . 

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار دست اندركاران حج امسال: 

سياست شيطاني امريكا درباره فلسطين هرگز محقق نخواهد شد
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3 كالن
باد شرق، باد غرب

بهاره مهاجري| معاون سردبير|
اس��تراتژي جمهوري اسالمي ايران در قبال تشديد 
تحريم ها چيس��ت؟ از زماني كه خروج ترامپ از برجام 
قطعي شد، بسياري از كارشناسان اين پرسش را مطرح 
كردند و عده زي��ادي درصدد ارائه راهكارهاي مقابله با 

تحريم ها  برآمدند.
در اين حال، پس از برگزاري نشست پارلمان اروپا و 
تصويب بسته ضدتحريم امريكايي كه مطلوب ايران نبود 
و البته مورد نقد رييس جمهوري ايران هم قرار گرفت، 
ص��داي دوباره ي��ي از ميان برخي جناح هاي سياس��ي 
برخاسته كه مضمون آن »نگاه به شرق« است. »نگاه به 
شرق« البته نگاه جديدي در ميان دولتمردان ما نيست. 
در زماني كه احمدي نژاد به رياست جمهوري رسيد، 
اين نگاه نزد وزير وقت امور خارجه و دستگاه ديپلماسي 
كشور جايگاه ويژه يي داشت و مورد تبليغ زيادي واقع 
مي ش��د. آن دوران هم ماجراي تحريم بود، هم تحريم 
اروپاي��ي و هم تحريم امريكاي��ي؛ از اين رو تنها پايگاه 
باق��ي مانده، طبيعتا چين و روس��يه )كه همان محور 
شرق را تشكيل مي دادند( بود. هرچند اين مفهوم بحثي 
جدي ت��ر را در عقبه خود مي ديد.  يكي از ش��عارهاي 
انقالب اسالمي نه شرقي، نه غربي بود و به همين دليل 
نظريه نگاه به شرق با انتقادات زيادي همراه شد اما دفاع 
مروجين اين نظريه مبتني بر اين بود كه مفهوم شرق 
و غرب پس از فروپاشي بلوك كمونيستي تغيير اساسي 
كرده است. از سوي ديگر ما روند حركت قدرت از غرب 
به شرق را شاهد هستيم. حجم توليد و تجارت خارجي 
چين و رش��د اقتصادي هند مهم ترين نشانه ها از ظهور 
قدرت هايي جديد اس��ت كه مفهوم س��رمايه داري در 
غرب را هم با چالش روبه رو كرده است. الگوي اقتصادي 
اين كشورها با الگوهايي كه بنيان هاي امريكا به عنوان 
نماد اصلي غرب بر آن بنا شده است، تفاوت جدي دارد 
اما س��وال اساسي اين است، آيا در شرايط امروز )نه 20 
سال بعد( مي توان بر اساس پتانسيل هاي شرق نظريه 
نگاه به ش��رق را به عنوان اس��تراتژي ضدتحريم ايران 
مطرح كرد و اصوال چنين ظرفيتي از سوي شرق وجود 

دارد كه اگر دارد در اختيار ايران قرار مي گيرد؟
در حال حاضر هم كه ضرورت تقويت نگاه به شرق 
مطرح مي ش��ود، محور مورد نظ��ر ايران، همان چين و 
روس��يه است به اضافه هند. اما پرسش اصلي آن است 
كه سه كشور قادرند چه تحولي در زمان اعمال تحريم ها 
عليه ايران به وج��ود آورند؛ تحريم هايي كه ديگر اروپا 
در آن مشاركت ندارد و منحصر به اياالت متحده امريكا 
است. بحث قدرت شرق را بايد از دو جنبه بررسي كرد 
كه با آن بتوان مس��اله توان استفاده از اين قدرت براي 
جلوگيري از تحريم ها را مطرح كرد. يك جنبه مس��اله 
قدرت سياسي است و ديگري قدرت اقتصادي. منظور 
از قدرت سياس��ي، قدرتي است كه با آن بتواند اعمال 
زور كن��د و منظ��ور از قدرت اقتصادي، قدرتي اس��ت 
كه با آن بتواند مقرره س��ازي بكند. شناخت اين قدرت 
مي تواند دولتمردان و سياس��ت گذاران را در تشخيص 
منافع اقتصادي و سياسي رهنمون سازد. تفاوت شرق 
با غرب نيز ش��ايد در همين باشد. كش��ورهايي مانند 
چين و هند هر چن��د داراي توليد ناخالص داخلي باال 
هس��تند، اما هنوز قدرت تاثيرگذاري با استفاده از توان 
اقتصادي خود را ندارند؛ قدرتي كه بتوانند با آن مقررات 
يا Regulation در س��طح بين المللي درست كنند، 
ابزاري كه بتوانند در مقابل خواسته هاي ناحق كشوري 
مانند امريكا بايستند )كاري كه دست كم اتحاديه اروپا 
اين روزها با قانون انس��داد خود درصدد آن اس��ت(. در 
ارزيابي محور ش��رق، قدرت اقتصادي چين را مي توان 
در جن��گ تعرفه ها با اياالت متحده امريكا ديد. اگر اين 
كش��ور داراي قدرت اقتصادي به مفهوم واقعي آن بود، 
هرگز امريكا به خود اجازه نمي داد كه در چنين حجم 
بااليي بر كاالهاي چيني تعرفه ببندد و چين نيز اجازه 

چنين برخوردي را نمي داد. 
در ماجراي تحريم هاي سال 1390 تا 1392 شاهد 
آن بوديم كه كش��وري مانند چين يا هند جز )در برابر 
تحريم هاي سازمان ملل كه همه اعضا موظف به اجراي 
آن بودن��د(، در مقررات تحريمي كه امريكا و اروپا عليه 
ايران وضع كرده بودند اگر خاضع نبودند، منفعل بودند 
و عمال هيچ كاري نمي توانستند بكنند. بنابراين »نگاه به 
ش��رقي« كه طرف شرقي آن حداقل در شرايط فعلي و 
دهه دوم قرن بيست و يكم ميالدي فاقد هرگونه قدرتي 
باش��د، حتي جرات اعتراض هم نداش��ته باشد و فقط 
دنبال معافيت بگردد، چي��زي را نصيب ايران نخواهد 
كرد. درخصوص قدرت سياس��ي هم همي��ن پارادايم 
باقي اس��ت. نه چين و نه هند هيچ كدام نمي توانند در 
مقابل زورگويي هاي امريكا مقاومت كنند چون قدرت 
اعمال زور ندارند. بنابراين »نگاه به شرق« كه نه قدرت 
اقتص��ادي دارد و نه قدرت سياس��ي چه حاصلي براي 
ايران خواهد داش��ت؟ تجربه سال هاي 1390 تا 1392 
نش��ان داد كه چين و هند )چون فاقد قدرت اقتصادي 
و سياسي به مفهوم واقعي آن هستند( به راحتي از كنار 
ايران مي گذرند و تجربه سال هاي دور هم نشان داده كه 
روس��يه طرف مطمئني نيست و در مقاطع بحراني اگر 
پشت نكرده، هيچ گاه در كنار دوستان قرار نگرفته است. 

سرمقاله

 يارانه تيرماه امشب 
واريز مي شود

هش��تاد و نهمين مرحل��ه واري��ز يارانه نقدي 
خان��وار براي ه��ر نفر ۴۵۵ هزار ريال امش��ب 2۶ 
تير 9۷ به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود. 
س��ازمان هدفمندس��ازي يارانه ها اع��الم كرد: 
هش��تاد و نهمين مرحله واريز يارانه نقدي خانوار 
ساعت 2۴ ش��ب 2۶ تير ماه سال 9۷ به ازاي هر 
نفر ۴۵۵ هزار ريال به حس��اب سرپرستان خانوار 
واريز مي ش��ود.  همچنين حداقل افزايش حداقل 
مس��تمري و معوقه س��ه ماه گذش��ته خانوارهاي 
مددجويان تحت پوش��ش نهاده��اي حمايتي نيز 
واريز خواهد ش��د. با واريز يارانه تير ماه، هر يك از 
مشموالن دريافت يارانه از ابتداي طرح هدفمندي 
يارانه ها تاكنون ۴ميليون و ۴8 هزار و ۵00 تومان 

دريافت كرده است.

خبر

مركز پژوهش هاي مجلس اعالم كرد

در نبود سياست صنعتي از اشتغال جا مانديم

 
گروه اقتصاد كالن| اميرعباس آذرم وند|

ايران و كره جنوبي در س��ال هاي پيش از جنگ 
از نظر اقتصادي ش��رايط كمابيش يكساني داشتند. 
ب��ا اين ح��ال از س��ال هاي پس از جن��گ تاكنون 
كره جنوبي، به س��رعت مسير توس��عه اقتصادي را 
پيموده اس��ت. در حالي كه ايران از اين مس��ير جا 
مانده اس��ت و اكنون با تبديل شدن بيكاري به يك 
مشكل جدي در كشور، كارشناسان را بر آن داشته 
است كه نبايد رفع اين مشكالت را مانند گذشته به 
صورت تك بعدي بررس��ي كنند. بلكه بايد با نوشتن 
يك برنامه كالن درجهت توس��عه صنعتي، وضعيت 
اشتغال را در بلندمدت بهبود بخشيد. گزارش اخير 
مركز پژوهش هاي مجلس جاماندن ايران از توسعه 
اقتصادي را در حكومت نگرش نوكالسيك بر اقتصاد 
تشخيص داده موضوعي كه مطرح كرده كره جنوبي 

تن به آن نداده و مسير ديگري رفته است. 
به گزارش »تعادل«، مركز پژوهش هاي مجلس 
در گزارش��ي آورده اس��ت: آنچه به عنوان سياست 
ي��ا برنامه اش��تغال عمومي از آن ياد مي ش��ود و در 
قرن هجدهم انگلس��تان را پيش��گام آن مي دانند، 
برنامه هاي��ي مقطعي بودند كه ب��راي دوران بحران 
آن هم به صورت محدود اجرا ش��ده اس��ت. مثال در 
قرن هجدهم انگلس��تان از سياس��ت اش��تغال فقرا 
براي استخدام نيروي كار فقير و بيكار براي ساختن 
كانال ها و جاده ها اس��تفاده ك��رد. در آلمان پس از 
جنگ دوم جهاني يا كره جنوبي پس از بحران مالي 
199۷ نيز از اين سياست ها به طور محدود استفاده 
كردند. البته كش��ورهاي ديگري نيز اين سياست ها 
را در دهه هاي اخير مورد اس��تفاده قرار داده اند، اما 
جنبه موقتي و محدود بودن اين سياست هاي امري 
اس��ت كه بايد همواره مدنظر داشت؛ به عنوان مثال 
در كره جنوبي پس از بحران 199۷ نرخ بيكاري از دو 

به 9 درصد رسيد ولي درنتيجه اين سياست ها، 1۴0 
هزار شغل در مدت 18 ماه ايجاد شد كه البته ايجاد 
1۴0 هزار ش��غل آن هم در دوران بحراني سياستي 

محدود و مقطعي بوده است. 
آن چ��ه بني��ان ايج��اد اش��تغال پايدار اس��ت، 
سياست هاي موقتي اش��تغال عمومي نيست، بلكه 
سياست تغيير ساختاري است. براساس يك تعريف 
عمومي، تغيير ساختار عبارت از حركت نيروي كار 
از بخش كش��اورزي به سمت صنعت به ويژه توليد 
كارخانه يي است. اين امر الزمه ايجاد اشتغال پايدار 
در هر كش��وري است. كارشناسان بانك جهاني نيز 
كه كره جنوبي را نمونه موفق سياست اشتغال معرفي 
مي كنند در توصيف اين سياست ها به انتقال نيروي 
كار از بخش كشاورزي به صنايع كارخانه يي سبك 
و سپس به بخش صنعتي با ارزش افزوده باال اشاره 
مي كنند كه توصيف سياست تغيير ساختاري است. 
در گزارش��ي كه مرك��ز پژوهش هاي مجلس با 
عنوان »بررسي سياست  كشورها در زمينه اشتغال 
و داللت ه��اي آن براي ايران« به بررس��ي تجارب 
چهار كش��ور كره جنوبي، چين، برزيل و مالزي در 
زمينه بهبود شرايط اش��تغال پرداخته است. اين 
كشورها ازجمله كشورهاي در حال توسعه هستند 
كه رون��د صنعتي ش��دن را ديرتر از كش��ورهاي 
پيش��رو آغاز كردند. با تاخير ش��روع شدن فرآيند 
صنعتي ش��دن چالش هايي را ايج��اد مي كند كه 
با چالش هاي كش��ورهاي پيش��رو متفاوت است. 
بررسي اين چهار كش��ور نقاط مشتركي را نشان 
مي دهد كه براي ايران نيز مي تواند راهگشا باشد. 
از جمله اينكه در اين كش��ورها راهبرد توس��عه 
صنعتي دقيق كه شامل اولويت بندي صحيح صنايع 
و پهنه بندي دست باشد، به چشم مي خورد. سياست 
حمايتي هوشمند و برخورد ناكارآمدي هاي حمايتي 
بخش ديگري از اين پازل بوده اند. اشتغال پايدار در 

بخش ديگري از اين پازل بوده است. همچنين دولت 
در تغيير س��اختار اقتصاد اين كش��ورها، با تاكيد بر 
رش��د كارخانه يي نقش ش��ايان توجهي بازي كرده 
اس��ت. آنها به طور موث��ر در جهت تغيير س��اختار 
اقتص��ادي حركت كرده ان��د و كوش��يده اند نيروي 
كار را از بخ��ش كش��اورزي به صنعت به ويژه توليد 
كارخانه يي انتقال دهند. عالوه بر اين دولت هاي اين 
چهار كشور سياس��ت هايي را براي افزايش مقياس 
بنگاه ها يا ايجاد گروه هاي كسب و كاري به كار بردند. 
در اين ميان بيشترين اقدامات را كره جنوبي انجام 
داده كه تنها با دخالت مس��تقيم در بازار و تعطيلي 
بنگاه ه��اي كوچك و ناكارآمد و تقس��يم بازار ميان 
بنگاه ها به رش��د مقياس بنگاه ها كمك كرد. در اين 
كشورها سياست گذاران مجموعه هايي   از سياست ها 
را براي تشويق فعاليت بنگاه هاي توليدي و كمك به 
رشد صنعتي در پيش گرفتند. اين سياست ها طيف 
گسترده يي از دادن وام و معافيت مالياتي تا حمايت 
و دادن مشاوره شامل مي شود. تغيير در نظام توليد 
نيز از ديگر اتفاقاتي اس��ت كه در اين كشورها افتاد. 
ساختار نظم مش��اركتي امكان نقش آفريني بخش 
بيش��تري از مردم را به نحو ساده و كم هزينه فراهم 
مي كند، الزمه رشد اقتصادي و توسعه پايدار است. 
بي توجهي به اين مس��اله درنهايت باعث توقف رشد 

اقتصادي به واسطه بحران هاي سياسي مي شود. 

 شاخص هاي خطرناك اقتصاد ايران
بنا بر آنچه از آماره��ا برمي آيد، حدود ۴0درصد 
از م��ردم ايران در حوزه اقتصادي فعال هس��تند كه 
ازجمل��ه پايين تري��ن نرخ هاي مش��اركت در جهان 
محسوب مي شود. هنگامي كه بر جداول و آمارهاي 
منتش��ره تمركز مي ش��ود، آنچه بيش از پيش نرخ 
مش��اركت اقتص��ادي را در ايران پايي��ن آورده، نرخ 
پايين مشاركت زنان است. در حالي كه نرخ مشاركت 
مردان حدود ۷0درصد است، كمتر از 20درصد زنان 
فعاليت اقتصادي دارند. از س��وي ديگر در 12 سال 
منتهي به سال 9۵، حدود دو ميليون شغل در كشور 
ايجاد ش��د كه به معناي س��االنه 1۶۶ هزار شغل در 
س��ال اس��ت. اگرچه اين رقم در نوع��ت خود جالب 
توجه اس��ت، بايد به اين نكت��ه توجه كرد كه بخش 
عمده يي از مش��اغل موجود پايداري الزم را ندارند و 
حقوق مكف��ي براي گذران زندگي و همچنين بيمه 
را در دس��تور قرار نمي دهد. اين امر در حالي اس��ت 
كه حتي در كشورهايي مانند اندونزي شاهد كاهش 
مش��اغل آس��يب پذير بوده ايم. در حالي كه مشاغل 
آس��يب پذير در كشورهاي توسعه كمتر از 10درصد 
و در كشورهاي درحال توسعه چون تركيه و اندونزي 
به كمتر از 30درصد مي رس��د، اي��ن ميزان در ايران 
همچنان بيش از ۴0درصد اس��ت.  از سوي ديگر با 
وجود اينكه ارزش افزوده بخش كش��اورزي حداكثر 
به 10درصد مي رسد اما اين بخش 20درصد اشتغال 

كش��ور را ايجاد كرده كه نشان دهنده وجود بيكاري 
پنهان در اين بخش اس��ت. كشاورزي در كشورهاي 
توس��عه يافته كمتر از دو درصد اش��تغال را تشكيل 
مي دهد چرا كه آنها در جهت توليد صنعتي، اشتغال 
را به بخش هاي مشابه سوق مي دهند.  از سوي ديگر، 
در برنامه وزارت صنعت به اين نكته اش��اره شده كه 
صنايع كوچك با داشتن 2۴درصد سرمايه درمجموع 
۴1درصد اشتغال را ايجاد مي كنند. با اين حال ارزش 
افزوده صنايع كوچك و متوس��ط در س��ال هاي 83 
تا 93 از 1۶ به 11درصد رس��يده اس��ت. همچنين 
بنگاه ه��اي كوچ��ك و متوس��ط اي��ران عمال نقش 
چش��مگيري در ايجاد ارزش اف��زوده ندارند. درواقع 
ايجاد 11درصد ارزش افزوده با اش��تغال ۴2درصدي 
نشان مي دهد در اين بخش تنها نيروي كار فرسوده 
مي ش��ود و نوعي بيكاري پنهان در اين بخش وجود 
دارد. وضعي��ت بنگاه هاي ب��زرگ نيز چندان معقول 
نيس��ت؛ نه اندازه بنگاه ها در ايران مناس��ب است و 
نه بنگاه هاي بزرگ نقش��ي كه بايد را ايفا مي كنند. 
هي��چ ش��ركتي از ايران در ميان ۵00 ش��ركت برتر 
جهان وجود ندارد حال آنكه حتي كشورهايي مانند 
لهستان، مالزي و عربستان هم حداقل يك شركت در 
ليست شركت هاي برتر دارند. با اين همه بنگاه هاي 
بزرگ حدود ۵0درصد اشتغال را ايجاد و در 10 سال 
اخي��ر ح��دود 90درصد ارزش اف��زوده را از آن خود 
كرده اند. گزارش هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بدون هيچ توضيحي خبر از كوچك شدن بنگاه هاي 
كش��ور مي دهد. از سوي ديگر عدم تنوع محصول و 
صادرات كاالهاي پتروشيمي با ارزش افزوده پايين به 
خوبي نشان مي دهد كه گروه هاي كسب و كاري به 
نقش خود در ايجاد ارزش افزوده و تنوع بخش��ي به 

خوبي عمل نكرده اند. 
طبق گزارش س��ازمان بهره وري آسيا، ايران در 
رش��د اين شاخص در س��ال هاي 19۷0 تا 201۴ 
منفي يك دهم بوده در حالي كه همين ش��اخص 
ب��راي چين برابر با 3.1 و براي كره 1.۷درصد بوده 
اس��ت. اين امر سبب شده ايران كمترين سود را از 
رش��د بهره وري كل عوامل توليد ببرد در حالي كه 
س��هم اين عامل در رشد اقتصادي چين 3۶درصد 
و براي ايران منفي س��ه درصد بوده است.  ساختار 
انگيزشي در كش��ور هم به گونه يي بوده كه بيشتر 
س��رمايه گذاران را ب��ه س��مت س��رمايه گذاري در 
حوزه زمين، ساختمان و فعاليت هاي نامولد سوق 
مي دهد. تغيير مس��تمر قوانين، حمايت نكردن از 
توليد و مش��كالت فراوان توليدكنندگان از جمله 
عوامل منفي اثرگذار بر حركت كارآفريان به سمت 

بخش توليدي كشور است. 

 تعديل ساختاري مانع توسعه
استراتژي توسعه اشتباه هم از ديگر عوامل عقب 
ماندن اقتصاد كش��ور است. نخستين برنامه توسعه 
بع��د از انقالب در پاي��ان جنگ و در س��ال 13۶8 
آغاز ش��د كه با توجه به پايان جنگ و ش��رايط آن 
دوران مبناي نظري روش��ني نداشت. با اين حال در 
تدوين برنامه دوم توسعه رويكرد اجماع واشنگتني 
)كوچك س��ازي دولت( و تعديل س��اختاري نقش 

پررنگي داشت. تداوم اين نگرش در تدوين برنامه هاي 
س��وم و چهارم نيز ادامه پي��دا كرد. در برنامه پنجم 
توس��عه هر چند دولتمردان به شدت از اين پارادايم 
انتقاد مي كردند اما اجراي برنامه هايي مانند س��هام 
عدالت و هدفمندي يارانه ها نشان مي داد كه مبناي 
نظري برنامه همچنان همان سياست تعديل است. 
شايد بهترين ش��اهد بر تسلط اجماع واشنگتني بر 
برنامه هاي توسعه در ايران را بتوان در نبود سياست 
صنعتي در ايران دانس��ت. درواقع تاكيد برمكانيسم 
بازار چنان به تفكر غالب در بخشي از انديشمندان و 
سياست گذاران كشور بدل شده كه حتي در هنگام 
تدوين سياس��ت صنعتي نيز بر آن تاكيد مي ورزند. 
متاسفانه برداشت درستي از رويكرد نوكالسيكي در 
ايران وجود ندارد. سياست گذاران كشور با برداشتي 
از نظريه نوكالسيك كه مرتبط با دو دهه قبل است، 
اس��اس توسعه را افزايش سرمايه فيزيكي و سرمايه 
انس��اني و راهكار دستيابي به آن را نيز مجموعه يي 

از پروژه ها مي دانند. 
در تمام س��ال هايي كه ايران با تمركز بر رويكرد 
نوكالس��يكي در حال برنامه ريزي براي توسعه بود، 
كره جنوبي با كنار گذاش��ت و حركت در مس��يري 
خالف توصيه هاي نوكالسيك مسير توسعه را پيمود. 

 ساختار انگيزشي نيازمند تغيير است
گروهي از انديش��مندان توس��عه معتقدند كليه 
مشكالت جامعه بازتابي از آثار ساختار نهادي است 
و در اصل معلول آن اس��ت. براين اس��اس حركت 
در جه��ت ايجاد س��اختاري نهادي مش��اركتي و 
دموكراتيك شامل مطبوعات و احزاب قدرتمند، قوه 
قضاييه مستقل و ترتيبات نهادي و سازماني حامي 
نظم مشاركتي از الزامات بلندمدت حل مسائل است. 
ع��الوه ب��ر اين هم��ه كش��ورهاي پيش��رفته و 
همچينين بس��ياري از كش��ورهاي در حال توسعه 
در حال ايفاي نقشي فعال در اقتصاد هستند. تحت 
چنين ش��رايطي ايفاي نقش انفعالي از سوي دولت 
زيان هاي بسياري نصيب كشور خواهد كرد. البته اين 
امر الزاماتي دارد كه از جمله آنها تدوين سياست هاي 

و عدم بلندپروازي در اجراي سياست ها است. 
در عم��ل سياس��ت هاي اش��تغالي بخش��ي از 
سياس��ت هاي كالن اقتص��ادي اس��ت. اكنون كه 
كش��ور دچار بحران حاد در زمينه اشتغال است، 
دلخوش كردن به سياس��ت هاي مجرد راهگش��ا 
نيس��ت. دولت در برنامه اشتغالي امسال خود در 
حال تكرار اش��تباهات مهلك گذشته است و مثال 
در حالي كه با مازاد نيروي كار در بخش كشاورزي 
روبرو هس��تيم، دولت قصد ايجاد ۶۷ هزار ش��غل 

جديد در اين بخش را دارد. 
س��اختار انگيزش��ي كش��ور به ش��دت نيازمند 
اصالح اس��ت. س��اختار فعلي بر ضد توليد و به نفع 
واس��طه گري است و تا زماني كه اين ساختار اصالح 
نشود، ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي پايدار در كشور 
غيرممكن است. اصالح اين ساختار جنبه هاي بسيار 
گوناگون��ي را در برمي گي��رد؛ از تالش براي كاهش 
تالط��م در بازار ارز و طال تا اصالح قوانين مرتبط با 

توليد همگي مواردي است كه بايد مدنظر باشند. 

»تعادل« اثرات كاهش درآمدهاي نفتي بر بودجه دولت را بررسي مي كند

بودجه جاري زير تيغ تحريم
گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

ش��بح تحريم هاي امريكا بر فروش نفت كشور 
در حالي ملموس تر مي ش��ود كه بودجه كش��ور به 
ميزان زيادي به درآمدهاي اين س��رمايه ملي نياز 
دارد. طبق اظهارات كارشناس��ان حدود ۴0درصد 
بودجه به نفت وابس��ته اس��ت كه اگر مورد تهديد 
قرار گيرد، با هيچ درآمدي قابل جبران نخواهد بود. 
حميد شهرستاني در گفت وگو با »تعادل« مي گويد 
اگر در شرايطي حتي فروش نفت به نصف كاهش 
يابد، دولت مجبور خواهد ش��د بودجه جاري خود 
را منقب��ض كند. بودجه جاري در اقتصاد جزو اليه 
س��خت يا سطح انعطاف ناپذيري به حساب مي آيد 
كه دستكاري در آن غيرقابل امكان يا حداقل داراي 
عواقب سياس��ي و اجتماعي خواهد ب��ود. البته در 
اين خصوص مي توان راه حل ثانويه كوتاه مدتي هم 
درنظر گرفت؛ استفاده از منابع صندوق توسعه. در 
واقع وظيفه و ه��دف اصلي اين گونه صندوق ها در 
دني��ا و ايران كنترل درآمدهاي نفتي در بودجه در 

زمان هاي افت و خيز درآمدهاي نفتي است. 
ب��ه نظ��ر مي رس��د دول��ت باي��د از هم اكنون 
سناريوهاي ميزان كاهش درآمدهاي خود را ترسيم 
و براي اخذ مجوزهاي الزم براي پركردن كسري هاي 
خود از صن��دوق اقدام كند. پيش بيني هاي داخلي 
و بين الملل��ي كاهش صادرات نف��ت را در صورت 
اعمال تحريم بين ۵0 تا 100درصد اعالم كرده اند 
كه هرك��دام از آنها مي تواند س��ناريو و برنامه هاي 

جداگانه يي طلب كند. 
به گزارش »تع��ادل« رييس جمه��وري امريكا 
بع��د از خروج يك طرفه از برج��ام، اعالم كرده كه 
تالش خواه��د كرد تا آبان ماه ف��روش نفت ايران 
را به صفر برس��اند. در اين خصوص نرس��ي قربان، 
كارش��ناس حوزه ان��رژي به »تع��ادل« مي گويد: 
به هي��چ عنوان نمي ش��ود پيش بين��ي دقيقي از 
وضعيت فروش نفت در آينده ايران س��خني گفت، 
چون اگرچه رييس جمهور امريكا تهديد به تحريم 
كامل فروش نفت در آبان ماه كرده اما ديپلماس��ي 
ايران در حوزه هاي كشورهاي اروپايي، چين و هند 
به صورت پويايي فعال اس��ت. ب��ه همين دليل در 
حال حاضر رقمي به عن��وان ميزان كاهش فروش 
نمي ت��وان ارائ��ه كرد، حت��ي با اينكه م��ا در طول 
تاريخ بعد از انقالب چندين تجربه تحريمي داريم 
ام��ا هركدام از اينها الگوي خاص خود را داش��ته و 
ب��ه هيچ عنوان قابل تعميم ب��ه آينده نخواهد بود. 
بنابراين تنها مي شود تفسير و سناريوهاي مختلفي 

ارائه كرد؛ اگر تحريم كامل باشد فروش نفت به صفر 
مي رسد و اگر تحريم ناقص باشد در اين صورت هم 
مي تواند شرايط و شكل هاي مختلفي داشته باشد. 
در اين زمين��ه بازيگران زيادي مانند كش��ورهاي 
اروپايي، چين، هند و... وجود دارد كه پيشنهادهاي 
هر ك��دام از آنها مي تواند در وضعيت آينده فروش 
نفت تاثيرگذار باشد. بنابراين بايد گفت كه عوامل 
بي شماري در موضوع مذكور دخيل هستند و اين 
امر باعث ش��ده كه پيش بيني در مورد سرنوش��ت 
فروش نفت كشور را بسيار نامطمئن و غيرمنطقي 
كند. عالوه بر اين، تجربه نشان داده كه هدف هاي 
تحريمي براي كاهش درآمد كش��ور الزم نيس��ت 
حتما بطور مستقيم فروش نفت را مورد اصابت قرار 
دهند، بلكه انس��داد جريان هاي پولي و بانكي هم 
خود مي تواند در اين زمينه بسيار فلج كننده باشد. 

 برآورد نهادهاي بين الملل از فروش نفت
با اين ح��ال برخي پيش بيني ه��ا در اين زمينه 
ارائه ش��ده كه حتي پاره از آنها از سوي نهاد معتبر 
بين الملل��ي مانند آژانس بين الملل��ي انرژي و اوپك 

مربوط مي شود. 
هفته گذشته گزارش هاي ماهانه اوپك و آژانس 
بين المللي انرژي منتش��ر ش��د كه بر اس��اس آنها 
موضوع سرنوشت عرضه نفت خام ايران مورد توجه 
قرار گرفته است. هر چند در گزارش اوپك صراحتا 
نامي از ايران برده نمي ش��ود اما در گزارش IEA به 
وضوح از ايران صحبت شده و نخستين برآورد نسبتا 
ج��دي از حد و حدودي كه ممكن اس��ت در آينده 
از صادرات نفت خام ايران كاس��ته شود، بيان شده 
است. آژانس بين المللي انرژي در گزارشي كه اواخر 
هفته گذشته منتشر كرد، نوشته است كه باتوجه به 
»تصميم جدي امريكا براي كاستن از صادرات نفت 
خام ايران تا جايي كه ممكن است« به نظر مي رسد، 
صادرات نفت خام ايران نسبت به دور قبلي تحريم ها 

نيز بيشتر كاهش يابد. 
اما اظهارنظر واض��ح آژانس بين المللي انرژي در 
خصوص ايران اينگونه بيان ش��ده اس��ت: »تصميم 
ج��دي امريكا درخصوص كاهش صادرات نفت خام 
ايران تا جاي ممكن كه به وضوح بيان ش��ده است، 
از اي��ن حكايت دارد كه صادرات محموله هاي نفتي 
ايران ممكن اس��ت به ميزان قابل توجهي بيشتر از 
روزانه 1.2ميليون بش��كه كه در دور قبلي تحريم ها 
ديده ش��د، كاهش ياب��د.« آژانس در گ��زارش ماه 
جوالي خود نوشته بود كه انتظار دارد، صادرات نفت 

خ��ام ايران به اندازه دور قبلي تحريم ها كاهش يابد. 
در ماه ژوئن صادرات نفت خام ايران روزانه 230 هزار 
بشكه كاهش را تجربه كرد، البته گفته شده اين روند 
به دنبال ثبت يك ركورد س��طح باال در ماه مه  و به 
دنبال كاهش ۵0درصدي خريد نفت اروپايي ها رقم 
خورد. اگرچه اغلب نفت خام ايران به آس��يا مي رود، 
همين حاال چين و هند هر يك عهده دار خريد روزانه 

۶00هزار بشكه از نفت خام توليدي ايران هستند. 
IEA در گزارش ماه پيش��ين خود عنوان كرده 
بود كه نه تحت يك »پيش بيني« بلكه به عنوان يك 
س��ناريو انتظار دارد، عرضه نفت خام ايران و ونزوئال 
تا انتهاي س��ال 2019 معادل ۵.1ميليون بشكه در 

روز كاهش يابد. 
براساس اطالعات منابع، توليد نفت خام ايران در 
ماه ژوئن ب��ا روزانه 22 هزار و ۷00 بش��كه كاهش 
نس��بت به ماه پيش از آن به رقم 3 ميليون و ۷99 
هزار بش��كه در روز رسيده است. اوپك نوشته است 
ك��ه تقاضاي نفت خام در ايران در ماه آوريل 2018 
ب��راي چهارمين م��اه متوالي در اين س��ال كاهش 
يافت كه اي��ن امر به دليل جايگزيني نفت كوره در 

نيروگاه ها اتفاق افتاده است. 
براي اينكه يك س��ناريو از وضعيت درآمدهاي 
عموم��ي بعد از تحريم نفتي ارائ��ه كنيم، ابتدا بايد 
به بودجه س��ال 9۷ رجوع كنيم. براي تحقق كامل 
رديف هاي درآمدي الزم اس��ت با قيمت هر بشكه 
نفت خام و معيانات گازي حدود ۵۵ دالر )نرخي كه 
در بودجه در نظر گرفته شده است(، نرخ برابري دالر 
معادل 38۵۴ تومان و ص��ادرات نفت حدود 2.۶3 
ميليون بش��كه در روز فرض شود. سر جمع منابع 
نفتي كه قرار است به جاي صندوق توسعه به بودجه 
دولت واريز شود حدود 132 هزار ميليارد تومان در 
نظر گرفته شده است. طبق اين بودجه در سال قرار 
است حدود 2.13 ميليون بشكه در روز نفت صادر 
كنيم، همچنين قرار است ۴00 هزار بشكه ميعانات 
گازي ص��ادر كنيم. عالوه بر اين قرار اس��ت حدود 
100 هزار بش��كه ميعانات گازي به پتروش��يمي ها 
فروخته شود كه به اين ترتيب به 2.۶ ميليون بشكه 
در روز مي رس��د. اين رقم را در ۵۵ دالر و س��پس 
در 3۶۵ روز س��ال ضرب كني��م حاصل حدود ۵2 
ميليارد دالر در س��ال مي شود. البته اين رقم طبق 
قانون بين سه دستگاه شركت نفت، صندوق توسعه 
ملي و بودجه دولت تقس��يم مي ش��ود. سهم اولي 
1۴.۵ و دومي 32درصد اس��ت كه بعه اين ترتيب 
س��هم دولت ۴۶.۵درصد مي رس��د كه معادل 111 

هزار ميليارد تومان مي ش��ود. دولت در تبصره ماده 
واحده بودجه درخواس��ت كرده كه حدود 21 هزار 
ميليارد تومان از سهم توسعه بردارد و براي بودجه 
مصرف كند.  با اين حال در حال حاضر قيمت نفت 
به باالي ۷1دالر رسيده است. بر همين اساس بايد 
به جاي ۵۵دالر نرخ ۷1 دالر را در محاسبه درنظر 
بگيريم كه مطابق با آن س��االنه بالغ بر ۶۷ ميليارد 
دالر خواهد ش��د، يعني 1۵ ميليارد دالر بيشتر از 
رقم قبلي. اين رقم به تومان )با دالر 38۵۴ تومان( 
به 2۶1 هزار ميليارد مي ش��ود كه از آن 121 هزار 
ميليارد توم��ان به بودجه عمومي مي رس��د. حال 
بايد بر اس��اس س��ناريوي كاهش صادرات نفت به 
يك ميليون و 200 هزار )س��ناريوي خوش��بينانه 
آژانس( بشكه محاسبه كنيم اين رقم به چه ميزان 
كاهش خواه��د بافت، البته ب��دون درنظر گرفتن 
اي��ن »احتمال« كه با كاه��ش نفت ايران قيمت ها 
افزايش خواهد يافت. طبق ارزيابي گزارش حاضر با 
كاهش صادرات نفت به 1 ميليون و 200 هزار رقم 
درآمدها به 31 ميليارد دالر خواهد رسيد، يعني 3۶ 
هزار ميليارد تومان كمتر از برآورد قبلي كه بيش از 
۵0درصد درآمدهاي نفتي را شامل مي شود. طبق 
برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس )مطابق رقم 
درآمده��اي نفتي در بودجه( وابس��تگي بودجه به 
درآمدهاي نفتي به ميزان 3۶ درصد است كه البته 
نويسندگان درباره اين رقم گوشزد كرده اند كه اين 
نس��بت كمتر از ميزان واقعي برآورد ش��ده است، 
چراكه منابع غيرنفتي اليحه در عمل خوش��بينانه 
برآورد ش��ده و تحقق كامل آنها بعيد است. ضمن 
اينك��ه حدود 10درصد از منابع عمومي بودجه هم 
از باب��ت اوراق و امثالهم تامين مي ش��ود. بنابراين 
طبق محاسبات مركز پژوهش هاي مجلس اگر نفت 
نفروشيم و استقراض نكنيم عمال ۵0درصد از منابع 
عمومي بودجه كس��ري دارد. اين حجم از كسري، 

اهميت توجه به رفع آسيب پذيري بودجه كشور را 
در مقابل تالطم هاي نفتي نشان مي دهد. 

از اي��ن منظر مي توان گفت اگ��ر كاهش نفت 
طبق س��ناريوي خوش��بينانه آژان��س بين المللي 
ان��رژي به يك ميليون 200 هزار برس��يد، حدود 
۵0درص��د درآمدهاي عمومي كش��ور در معرض 
تهدي��د قرار مي گيرد، يعني نيم��ي از درآمدهاي 
دول��ت در خطر ع��دم تحقق ب��االي ۵0درصدي 
قرار مي گيرد كه از نظر كارشناسان هيچ درآمدي 
نمي تواند جايگزين آن شود و دولت بايد به هسته 

سخت بودجه دست برد. 
حميد شهرس��تاني، اقتص��اددان در گفت وگو با 
»تع��ادل« در اين زمينه ابتدا مي گويد: يك ميليون 
و 200 هزار بشكه بسيار رقم خوشبينانه يي است و 
بسياري از كارشناسان اين حوزه پيش بيني كرده اند 
كه اگر ديپلماس��ي ايران موفق نشود فروش نفت به 

۴00 يا ۵00 هزار بشكه خواهد رسيد. 
شهرس��تاني با اين حال درباره وضعيت بودجه 
براساس فروش رقم يك ميليون و 200 نفت كشور 
مي گويد: هيچ درآمدي را نمي توان جايگزين اين 
كاهش درآمد كرد و بر همين اس��اس دولت تنها 
مي تواند بودجه عمراني و حتي بودجه جاري خود 
را كاهش دهد. وي با بيان اينكه ماليات نمي تواند 
يك باره براي جبران اين مقدار درآمد افزايش يابد، 
چراكه در اين وضعيت درآمد ماليات دهنده ها هم 
كاه��ش مي يابد، مي گويد: قطع��ا مجبور خواهيم 
ش��د كه از هزينه هاي جاري ه��م كاهش دهيم، 
چراكه بودجه عمراني سال هاس��ت در درجه دوم 

مخارج بودجه ما قرار دارد. 
وي اف��زود: در اي��ن ش��رايط قطعا بخش��ي از 
كاالهاي اساس��ي و دارو قطع خواهد ش��د اما در 
كل پيش بيني در اين زمينه بسيار مشكل است و 

اميدواريم كه اين اتفاق نيفتد.



bankbimeh@taadolnewspaper.ir  66420769 
بانك و بيمه4  Tue. July   17. 2018  1150   سه شنبه    26   تير 1397     3 ذي القعده 1439  شماره 

 تغيير رويكردها
مقدم بر تيم اقتصادي

سعيد مسگري|
مدتي اس��ت كه تغيير در تيم اقتصادي دولت 
در صدر توجهات قرار گرفته، اما به نظر مي رس��د 
تغيي��ر در مديران اقتصادي اولويت اصلي اقتصاد 

ايران نيست. 
پس از بروز مشكالتي در بازارها و بهم خوردن 
ثب��ات اقتصاد، بحث تغيير تي��م اقتصادي دولت 
تبديل به بحث داغ محافل مختلف شد. برخي به 
گمانه زني درباره تغييرات پرداختند و برخي فراتر 
رفت��ه به تحليل عملكرد م��ردان اقتصادي دولت 
و انتخاب گزينه هاي تغيير پرداختند. س��وال اين 
افراد اين اس��ت كه چه كساني بايد تغيير كنند و 
چه گزينه هايي ب��راي جايگزيني وجود دارد؟ اما 
به نظر مي رسد در شرايط فعلي نه تنها اين سوال 
بلكه اصل تغيير در تيم اقتصادي مساله يي فرعي 
و درجه دو است. شايد در نگاه اول اين ادعا كمي 
عجيب باش��د و انتظار همه جامعه تغيير در تيم 
اقتصادي دولت و انجام س��ريع آن باش��د. اگرچه 
تغيير در تيم اقتصادي به بهبود نس��بي وضعيت 
اقتص��اد ايران مي تواند در كوتاه مدت كمك كند، 
اما اولويت اصلي دولت نيس��ت و نبايد تنها به آن 
بس��نده كرد. در ادامه به اجم��ال به توضيح اين 

موضوع مي پردازيم. 
موضوع��ي ك��ه كمتر ب��دان توجه مي ش��ود 
اين اس��ت كه عملك��رد دولت ه��ا در ايران بيش 
از آنك��ه نتيج��ه عملكرد وزراي اقتصادي باش��د 
نتيج��ه عملكرد تي��م اقتصادي ش��امل معاونان 
رييس جمه��ور همچ��ون رييس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه و مع��اون اقتص��ادي و نيز مش��اوران 
اقتصادي دولت است. در دولت هاي ايران همواره 
مش��اوران اقتصادي نقش پُررنگي در تصميمات 
و سياس��ت هاي اقتصادي داشته اند و ريل گذاري 
اقتص��ادي دولت را انجام داده اند. اين ش��يوه در 
دولت يازدهم و دوازدهم ش��دت بيشتري گرفت 
و ن��گاه تي��م اقتص��ادي و به خصوص مش��اوران 
اقتص��ادي در عملك��رد اقتص��ادي دول��ت نقش 

پررنگ تري پيدا كرد. 
در اين ش��يوه باتوجه به نظرات تيم اقتصادي 
و مش��اوران دولت رويكرده��اي اقتصادي كالن 
تعيين مي ش��وند و تيم اقتصادي دولت و وزراي 
اقتص��ادي باتوج��ه به اي��ن رويكرده��اي كالن 
برنامه ريزي و عمل مي كنند. براي روشن تر شدن 
موضوع به سياس��ت دولت در كنترل تورم توجه 
كنيد ك��ه از همان آغ��از به كار دول��ت يازدهم 
تغيير در نقدينگي و اجزا آن با هدف سالم سازي 
نقدينگي و در ادام��ه كنترل تورم، اولويت اصلي 
اقتصادايران قرار گرفت و بسياري از سياست هاي 
اقتصادي در راس��تاي اين رويكرد طراحي ش��د. 
كنترل تورم سياس��تي بود كه از سوي مشاوران 
اقتصادي دولت براي تيم اقتصادي طراحي شده 
بود. ب��راي تغيير در عملكرد اقتصادي دولت بايد 
سياس��ت ها و رويكردهاي كلي آن تغيير كنند و 
رويكرد دولت در حوزه هاي مختلف اقتصاد تغيير 
كن��د. اين نگاه دولت اس��ت كه باي��د با توجه به 
ش��رايط اقتصادي و نتايج كس��ب ش��ده در پنج 
س��ال اخير تغيير كن��د. در غي��ر اين صورت اگر 
تمام تيم اقتصادي نيز تغيير كنند نتيجه چندان 
متفاوتي نس��بت به گذش��ته حاصل نخواهد شد. 
بنابراي��ن تغيي��ر در سياس��ت ها و رويكرده��اي 
اقتصادي اولويت اصلي دولت هس��تند و نه تغيير 
افراد. تفكرات اقتص��ادي و نگاه هاي رايج در تيم 
اقتصادي بايد م��ورد بازبيني قرار گيرند و دولت 
در حوزه هايي همچون پولي و بانكي سياست هاي 

جديدي را در پيش گيرد. 
در ادام��ه موضوع فوق بايد ب��ه اين نكته مهم 
توجه كرد كه نياز اساس��ي ام��روز اقتصاد ايران 
انج��ام اصالحات س��اختاري و نهادي اس��ت و با 
انجام برنامه ها و سياس��ت هاي مقطعي و مرسوم 
چن��دان بهبودي ب��راي اقتصاد ايجاد نمي ش��ود. 
اصالح نظام بانكي، اص��الح نظام مالياتي، اصالح 
نظ��ام بودجه نويس��ي و تخصي��ص منابع، اصالح 
گمرك و... از جمله مسائلي هستند كه مي توانند 
اقتصاد ايران را در مس��ير رش��د و توس��عه قرار 
دهند. به نظر مي رسد انجام اين امور بيش از آنكه 
به وزراي اقتصادي و مديران دولت وابس��ته باشد 
ب��ه مش��اوران اقتصادي و تفك��ر اقتصادي حاكم 
بر دولت وابسته اس��ت. لذا براي اصالح وضعيت 
اقتص��اد ايران به وس��يله اصالحات س��اختاري و 
نهادي نيازمند تغيير در مشاوران اقتصادي دولت 
و تغيير رويكردها و سياس��ت هاي كلي اقتصادي 
آن هستيم. البته اين نكات به معناي آن نيستند 
ك��ه تغيي��ر در تيم اقتص��ادي دول��ت بي تاثير و 
بيهوده اس��ت. قطعا وزرا و دولتمردان در عملكرد 
اقتصادي دولت موثر هس��تند ولي اين مشاوران 
اقتص��ادي دولت و تفكر و رويكرد حاكم بر دولت 
است كه مي تواند تعيين كننده عملكرد اقتصادي 
آن باش��د و افراد در اولويت بع��دي قرار دارند. با 
توجه به شرايط دش��وار اقتصاد ايران به خصوص 
در ماه ه��اي آتي كه تحريم ها دوب��اره بازخواهند 
گشت ضروري است اولويت هاي كشور به درستي 

شناسايي و باتوجه به آنها عمل شود. 
بنابراين به جاي آنكه بر تغيير در تيم اقتصاي 
دول��ت متمرك��ز ش��ويم و بخواهي��م مطالب��ات 
اقتص��ادي را از طريق اين تغيي��رات دنبال كنيم 
بايد در پ��ي تغيير در سياس��ت ها و رويكردهاي 
اقتصادي دولت باش��يم. اولويت دادن به تغييرات 
كابينه، آدرس غلطي اس��ت كه بسياري از افراد و 
حتي كارشناس��ان به دنبال آن هستند. رسانه ها 
و كارشناس��ان بايد اولويت اصل��ي اقتصاد ايران 
)تغيي��ر رويكردهاي اقتص��ادي( را درك كرده و 
آن را به ج��د از دولت مطالبه كنن��د. دولت نيز 
بايد به نظرات كارشناس��ان و اقتصاددانان توجه 
كن��د و باتوجه به نظرات آنه��ا رويكردهاي كالن 
اقتص��ادي خود را اص��الح و به روزرس��اني كند. 
تنها در اين صورت اس��ت ك��ه مي توان به بهبود 
وضعيت اقتصاد ايران و قرار گرفتن در مسير رشد 

و توسعه اميدوار بود. 

يادداشت

دبيركل بانك مركزي از آغاز تحويل ۹۰۰ هزار سكه پيش فروش ۳ ماهه خبر داد

كاهشقيمتطالوسكهباتحويلپيشفروششدهها
دالر رسمي 4۳۳5 تومان شد

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
در حال��ي ك��ه ن��رخ اون��س جهان��ي طال به 
1243دالر كاه��ش يافت��ه و تحوي��ل س��كه ها 
 ب��ا سررس��يد س��ه ماه��ه پيش ف��روش از امروز

26 تيرماه 97 ش��روع مي ش��ود، نرخ طال و سكه 
روز دوش��نبه 25تيرم��اه 97 كاهش يافته و نرخ 
طالي 18 عيار به 233 هزار تومان و نرخ س��كه 

طرح جديد به زير 2.8 ميليون تومان رسيد. 
به گزارش »تعادل«، عده يي از كارشناس��ان و 
فعاالن بازار ارز نيز ديدار روز يك شنبه 24 تيرماه 
97 هيات دولت ب��ا رهبر معظم انقالب را مثبت 
ارزيابي كرده و معتقدند كه روز دوشنبه نرخ ارز 
در حاش��يه بازار فروكش كرده است زيرا فعاالن 
ب��ازار معتقدن��د ك��ه حمايت رهب��ري از دولت، 
مي تواند در تنظيم و ساماندهي و اقدامات دولت 
در بازار طال و ارز موثر باش��د. در نتيجه طبيعي 
اس��ت كه بازار واكنش مثبت داش��ته و نرخ ارز 

فروكش كرده است. 
از سوي ديگر، محمود احمدي دبيركل بانك 
مركزي از آغاز تحويل س��كه هاي پيش فروش 
س��ه ماهه از روز سه ش��نبه 26 تيرماه 97 در 
ش��عب بانك ملي خب��ر داد وگف��ت: بر همين 
اس��اس 9۰۰ هزار قطعه س��كه ب��ه متقاضيان 
تحويل مي ش��ود و تحويل اين سكه ها به مدت 

دو ماه طول خواهد كشيد. 
دبيركل بان��ك مركزي تاكيد ك��رد كه اين 
بانك ب��ه تعهد خ��ود براي تحويل س��كه هاي 
ثب��ت نامي عمل خواهد كرد و تمامي كس��اني 
ك��ه براي س��كه هاي پيش فروش اق��دام كرده 
بودند، به طور حتم در زمان سررس��يد آن، اين 
سكه ها را به طور فيزيكي تحويل خواهند گرفت 
و تردي��دي در اين موضوع وجود ندارد، تصريح 
كرد: ثبت نام كنندگان مي توانند از سه شنبه به 
همان ش��عبه يي از بانك ملي كه ثبت نام پيش 
فروش س��كه را انجام داده اند مراجعه و سكه ها 

را تحويل بگيرند. 
وي با اشاره به تحويل سكه هاي پيش فروش 
براي دوره يك ماهه توسط بانك مركزي، اظهار 
داش��ت: حدود 1۰درصد از ثب��ت نام كنندگان 
س��كه هاي پي��ش فروش ي��ك ماه��ه تاكنون 
اقدام��ي براي تحويل س��كه ها نكرده اند. اما هر 
آنچه دارندگان س��كه هاي پيش فروش تحويل 
نگرفتند، نزد بانك امانت باقي مانده و هر وقت 
ك��ه اراده كنند، مي توانن��د مراجعه كرده و آن 
را درياف��ت كنن��د. وي تاكيد ك��رد: در همين 
حال س��كه هاي تحويل سه ماهه كه از سه شنبه 
تحويل آن آغاز مي ش��ود، ب��ه روال قبل بوده و 
دارندگان مي توانند آن را تحويل بگيرند، اما اگر 
در زمان آن مراجعه نكردند سكه ها نزد بانك به 

امانت باقي خواهد ماند. 
ط��رح پيش فروش س��كه از بهمن ماه س��ال 
گذش��ته در ش��عب بانك ملي آغاز و تا فروردين 
ماه س��ال جاري ادامه داش��ت البت��ه اين پيش 
ف��روش تا فروردين ماه در 2 سررس��يد 6 ماهه و 
يك س��اله بود كه در ادامه به سررسيدهاي يك، 
3، 6، 9، 12، 18 و 24 ماهه تغيير كرد. در پايان 
طرح پيش فروش هم اعالم ش��د كه حدود هفت 
ميليون و 6۰۰ هزار قطعه س��كه فروش رفت كه 
نزديك به يك ميليون آن س��كه هاي يك ماهه و 
مابقي در سررس��يدهاي ديگر بود. سكه هاي يك 

ماهه در 3 ماهه است. 

 ريزش ۱۱۸ هزار توماني قيمت سكه 
 خبره��ا از بازار طال و س��كه نيز حكايت از 
كاهش 118 هزار توماني قيمت س��كه دارد و 
طرح جديد با رقم 2ميليون و 778 هزار تومان 
به فروش رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام 
به��ار آزادي طرح قديم با 3۰ هزار تومان افت 

به ارزش 2 ميلي��ون و 674 هزار تومان داد و 
ستد شد. هر قطعه نيم سكه بهار آزادي بدون 
تغيير قيمت ي��ك ميليون و 383 هزار تومان 
و ه��ر قطعه ربع بهار آزادي نيز بدون تغيير به 
ارزش 712 هزار تومان معامله ش��د. براساس 
اين گزارش، هر قطعه س��كه گرمي با 5 هزار 
تومان رشد به قيمت 411 هزار تومان معامله 
ش��د و قيمت هر گرم ط��الي 18 عيار نيز با 
افت 6 هزار و 6۰۰ توماني به ارزش 233 هزار 

تومان فروخته شد. 
در بازار ارز رس��مي نيز، ه��ر دالر امريكا با 
8تومان افزايش نسبت به روز گذشته 4 هزار و 
335تومان قيمت خورد. هر يورو بدون تغيير 
5 هزار و 56تومان و هر پوند نيز با 14 تومان 

رشد 5 هزار و 74۰تومان ارزش گذاري شد. 
عضو كميس��يون عمران مجل��س، با تاكيد 
بر ض��رورت لغو ارائه ارز دولتي به مس��افران، 
گفت: طبق رايزني ه��ا تجديدنظري در حوزه 
ارائ��ه ارز دولتي تا پايان ماه جاري از س��وي 

بانك مركزي صورت خواهد گرفت. 
او با اش��اره به رويه فعلي براي پرداخت ارز 
دولتي به مسافران، گفت: پرداخت ارز دولتي 
به مس��افران رويه نامطلوبي را در جهت رشد 
صنعت گردش��گري برخي كشورهاي همجوار 

به راه انداخته است. 
نماينده مس��يحيان آش��وري و كلداني در 
مجلس ش��وراي اس��المي، با تاكي��د بر اينكه 
دولت ب��ا تجديدنظ��ر در ارائ��ه ارز دولتي به 
مسافران بس��اط بازار سياه فروش ارز را جمع 
خواهد ك��رد، تصري��ح كرد: در ح��ال حاضر 
بسياري افراد با دريافت ارز دولت و فروش آن 

در بازار سياه امرار معاش مي كنند. 
وي با بيان اينك��ه، اختصاص ارز دولتي به 
مسافران تنها براي مباحث درماني و همچنين 
صدور خدمات فني و مهندس��ي و غيره مجاز 
اس��ت، گفت: لزومي ب��ه ارائ��ه ارز دولتي به 
مسافران براي مباحث گردشگري وجود ندارد. 
بت كلي��ا با تاكيد براينك��ه طبق رايزني ها 
تجديدنظ��ري در ح��وزه ارائ��ه ارز دولت��ي تا 
پايان ماه جاري از سوي بانك مركزي صورت 
خواه��د گرفت، افزود: در حوزه ارز مس��افري 
هر ن��وع ارزي كه به ايجاد اش��تغال و رش��د 
صنعت گردش��گري كش��ور مقصد كمك كند 
بايد قطع ش��ود. با ارائه ارز دولتي به مسافران 
متاس��فانه صنعت گردش��گري داخلي با ركود 

بي س��ابقه مواجه شده و بسياري از توجه ها به 
گردشگري خارجي معطوف شده است. 

دول��ت بايد ب��ا اتخ��اذ تدابيري ب��ه جاي 
فرس��تادن گردش��گر به خارج توريسم جذب 
كرده و ب��ه اين ترتي��ب ارز خارجي را تامين 
كند. بت كلي��ا با تاكيد بر اينك��ه تجديدنظر 
در ارائ��ه ارز دولتي بايد در دس��تور كار بانك 
مركزي با فوريت قرار بگيرد، افزود: ادامه رويه 
فعلي به تقويت بازار س��ياه فروش ارز از سوي 
مسافران وحتي برخي شركت هاي هواپيمايي 

دامن زده است. 
در صورتي كه شكايتي از تخلف شركت هاي 
هواپيمايي درخصوص ايجاد بازار سياه ارز در 
سفرهاي خارجي به كميسيون عمران مجلس 
ارجاع ش��ود با فوريت به بررس��ي آن خواهيم 

پرداخت. 
 از س��وي ديگر، همچنان برخي مسووالن 
مقصر وضعيت نوسان و التهاب بازار سكه و ارز 
عده يي از فعاالن ب��ازار و دالالن معرفي كرده 
و به نام هايي با عنوان س��لطان سكه و ارز و... 
اش��اره دارند. وزارت اقتصاد و سازمان مالياتي 
ني��ز به دنب��ال دريافت مالي��ات از درآمدهاي 

اتفاقي از خريد و فروش ارز و سكه هستند. 
وزي��ر اقتصاد با اعالم شناس��ايي خريداران 
عمده س��كه و برخي گروه هايي كه مبادرت به 
خريد و فروش ارز كرده اند، گفت: ماليات ستاني 
از س��ود اتفاقي در دس��تور كار اس��ت. براي 
پيگي��ري ام��ور مربوط به اتفاق��ات اخير و در 
راس��تاي عمل ب��ه دس��تور رييس جمهور به 
س��ازمان امور مالياتي رفتم و در جمع تمامي 
مديران س��ازمان از آنها خواستم كه با جديت 
وارد عمل شوند؛ چرا كه در راه مبارزه با رانت 
و فساد و براي حفظ ثبات اقتصادي و حراست 
از منابع كشور هيچ خط قرمزي وجود ندارد. 
مقام معظم رهبري ه��م در ديدار با هيات 
دول��ت ب��ار ديگر بر اص��ل مبارزه با فس��اد و 

برخورد ب��ا متخلف��ان تاكيد كردن��د، بر اين 
اس��اس اقدامات اجرايي صورت خواهد گرفت: 
س��ازمان امور مالياتي خريداران عمده سكه را 
شناس��ايي كرده  و طبق قان��ون آنها مكلف به 
پرداخت ماليات بر »س��ود اتفاقي« هس��تند. 
1۰۰ نفر اول اين ليس��ت كه بيشترين خريد 
را انج��ام داده اند، به ص��ورت اولويت دار مورد 

بررسي و مطالبه ماليات قرار مي گيرند. 
همي��ن روند در مورد ب��ازار ارز هم صورت 
مي گيرد. هر مجموعه يي يا فردي كه از طريق 
خريد و فروش ارز سود اتفاقي به دست آورده، 
مشمول اين ماليات مي شود و دايره بررسي ها 
و مطالبه گ��ري م��ا ش��امل تم��ام بخش هاي 
اقتصادي كشور مي شود. خوشبختانه سازمان 
امور مالياتي اين گروه را نيز شناس��ايي كرده 
و طي روزهاي ج��اري آنها مكلف به پرداخت 

مطالبات دولت مي شوند. 
وزي��ر اقتص��اد افزود: همچنين موسس��ات 
و آژانس ه��اي مس��افرتي هم ب��ه دقت رصد 
مي ش��وند و ب��ا برخ��ي از آنها ك��ه از موضوع 
پرداخت ارز مسافري براي سفر به كشورهاي 
بدون نياز ب��ه رواديد سوءاس��تفاده كرده اند، 
برخورد خواهد شد و همچنين شامل دريافت 
ماليات مي ش��وند. كس��اني هم از وضعيت ارز 
مس��افري سوءاس��تفاده كرده ان��د و با برخي 
اقدامات ش��ان س��ودهايي به دس��ت آورده اند 
ك��ه اين گروه نيز بايد ماليات س��ود اتفاقي را 

پرداخت كنند. 
 در اين رابطه، فرمانده انتظامي پايتخت از 
قرار گرفتن ليس��ت 5۰ نفره خريداران عمده 
س��كه با همكاري بان��ك مرك��زي در اختيار 

پليس خبر داد. 
س��ردار حس��ين رحيمي فرمانده انتظامي 
پايتخ��ت، درب��اره آخري��ن وضعي��ت پرونده 
سلطان س��كه و دس��تگيري عوامل مرتبط با 
اين ف��رد اظهار داش��ت: پرونده هاي مختلفي 

در پليس در حال رس��يدگي اس��ت كه يكي 
از اين موارد همين س��لطان سكه است؛ وحيد 
مظلومي فردي كه نامش را ديروز س��خنگوي 

قوه قضاييه اعالم كرد. 
بال��غ بر 18 نف��ر از نوچه ه��ا و عوامل باند 
س��لطان سكه به پليس احضار شده  كه برخي 
بازداش��ت و برخ��ي نيز با ق��رار وثيق��ه آزاد 
ش��ده اند. با كمك بانك مركزي، حس��اب هاي 
اين افراد به طور دقيق در حال بررس��ي است؛ 
تمام عوامل اين باند نيز شناس��ايي شده اند و 
پرون��ده به صورت كام��ل و با ابعاد جديدي از 

جرايم در دستور كار است. 
وي ب��ه دس��تگيري اين فرد در س��ال 91 
پرداخ��ت و گف��ت: اي��ن فرد در آن س��ال به 
اعدام نيز محكوم ش��ده ب��ود و در حال حاضر 
پلي��س اين پرونده را با تم��ام قدرت و به طور 
ش��بانه روزي در دس��تور كار دارد. فرمان��ده 
انتظامي پايتخت تصريح كرد: برخي از افرادي 
كه به عنوان عوامل س��لطان س��كه دس��تگير 
شده اند جزو 9۰ نفري بودند كه در 25 اسفند 
96 دس��تگير ش��ده بودند و با قرار وثيقه 8 و 

1۰ميلياردي آزاد بودند. 
سردار رحيمي با اشاره به وضعيت بازار سكه 
و ارز اع��الم كرد: 5۰ نفر از ليس��ت خريداران 
عمده س��كه دراختيار پليس است؛ همچنين 
35 شركتي كه در بحث ورود موبايل به كشور 
اق��دام كرده بودند نيز دراختيار پليس  اس��ت 
و س��ه بازپرس ويژه از طرف دادس��تان تهران 
مسوول اين پرونده شده اند. بعد از دستگيري 
س��لطان س��كه و احض��ار عوام��ل وي، روند 
صعودي موجود متوقف و در حال حاضر روند 
رو به كاهش اس��ت؛ البت��ه عده يي به صورت 
خزنده در بازار س��كه و ط��ال فعاليت مي كنند 
كه تمام اقدامات آنها تحت كنترل است. بازار 
تهران پلي��س با اش��راف اطالعاتي به صورت 
نامحس��وس فعالي��ت دارد و در اين زمينه نيز 

دستگيري هايي داشته ايم. 

 ايران قطب ارزهاي رمزنگاري شده
 از س��وي ديگر، عضو هيات عامل سازمان 
فناوري اطالعات در م��ورد راه اندازي ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده گف��ت: ايران نق��اط كويري 
گس��ترده يي دارد ك��ه در اين نق��اط مي توان 
نسبت به توليد برق با انرژي خورشيدي اقدام 

كرد. 
خسرو سلجوقي در گفت وگو با ايِبنا درباره 
ارزهاي رمزنگاري ش��ده گفت: پديده ارزهاي 
رمزنگار از جمل��ه مهم ترين بحث هاي فناوري 
اطالع��ات بر بس��تر پول��ي و بانكي اس��ت كه 
در داخل كش��ور از س��وي وزارت ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات و بانك مرك��زي به صورت 
جدي در حال پيگيري اس��ت، ام��ا مهم ترين 
بحث��ي كه هم اكنون در داخل و حتي خارج از 
كشور وجود دارد عدم ماهيت جنس اصلي اين 
پديده است، در حقيقت اگر اين پديده را پول 
عنوان كرد، بانك مرك��زي به عنوان رگوالتور 
به شمار مي رود اما اگر كاال يا اوراق بهادار باشد 
بايد س��ازمان بورس كاال يا بورس اوراق بهادار 

رگوالتوري رمز ارزها را برعهده بگيرند.
از س��ويي ديگر عدم درك درس��ت از اين 
پدي��ده و احتم��ال تصميم گي��ري در زمينه 
پولشويي براي ايران باعث شد تا شوراي عالي 
پولش��ويي معامله هرگونه ارزه��اي رمزنگاري 
ش��ده حتي بيت كوين را ممن��وع كند، اما با 
اين وجود بانك مركزي قرار اس��ت تا به زودي 
سياست جديد خود در اين حوزه را اعالم كند 
كه ش��فافيت در اين حوزه را به دنبال داشته 

باشد. 

پوريا چوبچيان| 
كارت اعتباري يكي از ابزارهاي اعطاي اعتبار 
مصرف كننده اس��ت كه متاسفانه در ايران بستر 
و زيرساخت هاي مناسب جهت رواج آن هنوز به 

طور كامل فراهم نشده است. 
 )consumer credit(اعتب��ار مصرف كنن��ده
يكي از تسهيالتي است كه براي مصرف كنندگان به 
وجود آمده است و با اس��تفاده از آن، افراد كاالها و 
خدم��ات مورد نياز خود را خريداري مي كنند، وجه 
آن توسط بانك يا موسسه اعتباري پرداخت مي شود 
و بعدا از مصرف كننده پس گرفته مي ش��ود. كارت 
اعتباري يكي از ابزارهاي اعطاي اعتبار مصرف كننده 
اس��ت كه متاس��فانه در ايران هنوز انتشار مناسبي 
نيافته و بستر آن كامال فراهم نشده است. اخيرا بانك 
مركزي فعاليت هايي را براي خلق بستري كارا براي 
كس��ب  وكار كارت اعتباري صورت داده كه بناست 
بر مبناي نتايج آن، بستر كارت اعتباري به صورتي 
پايدار و سودآور ش��كل بگيرد و در كنار كارت هاي 
نق��دي، كارت هاي اعتباري نيز يك��ي از كارت هاي 

موجود در كيف پول همه باشد. 
در بسياري از اقتصادهاي پيشرفته نظير شمال 
امري��كا، غرب اروپا و ش��رق آس��يا، كارت اعتباري 
حت��ي بي��ش از كارت نق��دي رواج دارد و اعتب��ار 
مصرف كننده توسط تعداد زيادي از وام دهندگان و 
با تنوع باال و از كانال هاي مختلف فراهم مي ش��ود. 
منابع اين اعتبار مي تواند هم بانك ها باش��ند و هم 

وام دهنده هاي غيربانكي. استفاده از تجارب دنيا در 
زمينه كارت اعتباري مي تواند به پيش��رفت شتابان 
و پايدار اين كس��ب  وكار در كش��ور كمك شاياني 
كند. يكي از بزنگاه هاي خطر در كس��ب  وكار كارت 
اعتباري، قيمت گذاري اعتبار اس��ت. وقتي مشتري 
براي درخواست اعتبار مصرف كننده به بانك مراجعه 
مي كند، دو تصميم مهم در بانك ش��كل مي گيرد: 
تا چه س��قفي به مش��تري اعتبار تخصيص دهد و 
با چه نرخ بهره يي مبالغ خرج  ش��ده را از مش��تري 
پس بگيرد. پاس��خ بانك ب��ه اين دو س��وال، نحوه  
قيمت گذاري اعتبار مصرف كننده را شكل مي دهد. 

ب��راي س��ال هاي طوالن��ي تصميم گي��ري در 
اي��ن دو مقوله امري سرراس��ت و خطي به ش��مار 
مي آمد. وقوع بحران مالي در دهه ميالدي گذشته 
نش��ان داد كه قيمت گذاري غيردقيق و تخصيص 
نامناس��ب اعتبار به مصرف كننده مي تواند عواقب 
وخيمي براي كل اقتصاد داشته باشد. روش غالبي 
كه براي قيمت گذاري استفاده مي شد و هنوز هم 
مي ش��ود، روش قيمت گذاري بر مبناي ريس��ك 
ب��ود. در اين روش بانك س��عي مي كند، ريس��ك 
ناش��ي از نكول مش��تري را كمينه كند و در آن از 
داده هاي مختلف فردي مربوط به مشتري همچون 
اطالعات چك هاي برگشتي، اقساط پرداخت  نشده 
و حساب هاي بانكي اس��تفاده مي كند. گرچه اين 
روش قيمت گذاري س��اده و سريع است اما لزوما 
سودآوري را بيشينه نمي كند و در واقع ريسك تنها 

يكي از ورودي هاي قيمت گذاري خوب است. 
در سال هاي اخير وام دهندگان شروع به اتخاذ 
رويكرد قيمت گذاري بهينه كردند كه مبناي آن 
بيشينه س��ازي سودآوري است و در كنار ريسك، 
تمايل به پرداخت مش��تري را ني��ز براي تنظيم 
قيمت اعتبار اس��تفاده مي كند. اين كار كه يكي 
از جديدترين روش هاست، جايگزيني پيچيده تر 
و البته كارات��ر براي يافتن قيم��ت بهينه  اعتبار 
مصرف كننده اس��ت كه مي تواند توس��ط بس��تر 
كارت اعتباري استفاده شود. در اين روش عالوه 
بر اطالعات فردي مصرف كننده، اطالعات مربوط 
به شرايط مالي بانك همچنين متغيرهاي مربوط 
به اقتصاد كالن همچون تورم مورد استفاده قرار 
مي گيرد. در روش جديد در يك بهينه يابي چند 
هدفه عالوه بر اينكه بانك تالش مي كند، ريسك 
ناشي از نكول مشتري را كاهش دهد با استفاده از 
انگيزه هاي مختلف سعي مي كند تمايل مشتري 
به پرداخ��ت وام را نيز افزايش ده��د. از آنجا كه 
اس��تقرار يك نظام قيمت گذاري خ��وب از ابتدا 
بس��يار س��اده تر از تغيير نظ��ام قيمت گذاري در 
آينده اس��ت به نظر مي رسد بهتر است از همين 
حاال تمامي عرضه كنندگان بالقوه  كارت اعتباري 
قيمت گ��ذاري را بر مبن��اي روش جديد تدوين 
كنند تا هم س��ودآوري خود س��ازمان ها بيش��تر 
شود و هم پايداري كسب  وكار كارت اعتباري در 

اقتصاد كالن تضمين شود. 

ايراندرآستانهورودبهشبكهپرداختمنطقهايالزاماتقيمتگذاريبراياعتبارمصرفكننده
مديرعامل ش��ركت خدمات انفورماتيك از 
ايجاد شبكه پرداخت منطقه يي توسط روسيه 
خب��ر داد و گف��ت: مقام��ات ايران��ي درحال 
مذاكره براي پيوستن به اين شبكه هستند. 

س��يدابوطالب نجف��ي در گفت وگو با ايبنا 
درخص��وص روند اتصال كارت ه��اي ايران و 
روسيه گفت: در اين موضوع دو بحث مطرح 
است، يكي اينكه كارت هاي موجود در كشور 
مغناطيس��ي هس��تند در صورتي  كه روس ها 
از كارت هاي هوش��مند و چيپ دار اس��تفاده 

مي كنند. 
وي افزود: به همي��ن دليل زماني كه قرار 
ش��د اين ط��رح اجرايي ش��ود، بنا ش��د اين 
اتصال به  صورت كنترل  ش��ده انجام ش��ود تا 
درخصوص جعل و تقلب در اين بخش، ايران 

متحمل آسيب كمتري شود. 
نجفي تصريح كرد: روس ها معتقدند از آنجا 
كه كارت هاي بانكي در ايران مغناطيسي و از 
امنيت كمتري به نسبت كارت هاي هوشمند 
روس��يه برخوردار هستند لذا در صورت بروز 
اتفاقي در حوزه جعل و تقلب خسارت ناشي 

از آن بر عهده ايران است. 
وي ادام��ه داد: در اين ش��رايط تصميم بر 
اين ش��د كه براي جلوگيري از آسيب كمتر 
در ح��وزه جعل و تقلب اي��ن اتصال و ارتباط 
به  صورت كنترل  ش��ده، انجام شود و فاز اول 

اين طرح روي دس��تگاه هاي ATM ها باشد. 
بدين معنا كه كارت هاي بانكي ايران در عابر 
بانك هاي روس پذي��رش و كارت هاي بانكي 
روس��ي نيز در عابر بانك ه��اي ايران پذيرش 

شود. 
وي تاكي��د كرد: تس��ت هاي اوليه در اين 
بخش انجام ش��د كه موفقيت آميز بود اما در 
ي��ك مرحله يي در چند ماه گذش��ته روس ها 
يك تغيير اس��تراتژي دادند و به دنبال ايجاد 
يك شبكه پرداخت منطقه يي كه بتواند تمام 
كش��ورهاي منطقه را تحت پوشش دربياورد، 

هستند. 
نجف��ي اف��زود: روس ها براي اج��راي اين 
طرح، ايران را ملزم به اس��تفاده از مشخصات 
خاصي در س��امانه هاي بانكداري الكترونيك 
كردن��د ك��ه در اين بخ��ش بين دو كش��ور 
اخت��الف ديدگاه به وجود آم��ده و اين پروژه 
درحال مذاكره اس��ت از اين  رو پيشرفت آن 

كمي كند شده است. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه اين تغيير 
مواضع در كشور روسيه به دليل خروج امريكا 
از برجام رخ  داده است، گفت: خير، چون اين 
تغيير مواضع چند ماه قبل از خروج امريكا از 
برجام صورت گرفته و روسيه با خروج امريكا 
از برج��ام در مواضع خود در اجراي اين طرح 

تغييري نداده است. 

حدود ۱۰درصد از ثبت نام كنندگان سكه هاي پيش فروش يك ماهه تاكنون اقدامي 
براي تحويل سكه ها نكرده اند. اما هر آنچه دارندگان سكه هاي پيش فروش تحويل 

نگرفتند، نزد بانك امانت باقي مانده و هر وقت كه اراده كنند، مي توانند مراجعه و آن 
را دريافت كنند. در همين حال سكه هاي تحويل سه ماهه كه از امروز تحويل آن آغاز 
مي شود، به روال قبل بوده و دارندگان مي توانند آن را تحويل بگيرند، اما اگر در زمان 

آن مراجعه نكردند سكه ها نزد بانك به امانت باقي خواهد ماند
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5 بورس و فرابورس
 ريزش آسيايي ها همگام

با كاهش رشد اقتصادي چين
با انتش��ار داده هاي دولتي مبني بر كند شدن 
رش��د اقتصادي چين در س��ه ماه دوم س��ال و در 
ش��رايطي كه س��رمايه گذاران هنوز در مورد تاثير 
جنگ تجاري چين-امريكا، نگران هس��تند، سهام 
آسيايي افت كرد. به گزارش رويترز، روز دوشنبه، 
درحالي ك��ه داده هاي دولت چين نش��ان داد كه 
رش��د اقتص��ادي دومي��ن اقتصاد ب��زرگ دنيا در 
ربع دوم امس��ال اندكي كندتر ش��ده است، سهام 
آس��يايي ها افت كردند و نرخ برابري دالر در برابر 
ين ني��ز، نزديك به باالترين نرخ ش��ش ماه اخير 
خود باق��ي ماند. اين در ش��رايطي صورت گرفت 
كه س��رمايه گذاران هن��وز در م��ورد تاثير جنگ 
تج��اري چين-امري��كا، نگران هس��تند. داده هاي 
رس��مي  كه روز دوش��نبه منتشر ش��د، نشان داد 
اقتصاد چين 6.7درصد در ربع دوم س��ال ۲۰۱۸ 
رش��د كرده اس��ت كه اي��ن با آن چه ب��ازار انتظار 
داش��ت، مطابقت دارد، اما نس��بت به نه ماه سال 
گذش��ته كه رش��دي 6.۸درصدي داش��تند، افت 
كرده اس��ت. اما آنچه ش��ايد بيش��تر نگران كننده 
باش��د، اين است كه داده ها نش��ان دادند توليدات 
صنعتي چين، رشدي كمتر از حد انتظار داشته اند 
بر اين اساس،  مش��اهده مي شود كه اقتصاد چين 
تحت س��ال ها محدود كردن ريسك هاي مالي، در 
حالي  كه هن��وز تاثير جزئي اي از جنگ تجاري بر 
آن وارد ش��ده اس��ت، در حال كندتر شدن است. 
اين در حالي اس��ت كه، ش��اخص گسترده سهام 
آسيا اقيانوس��يه ام اس س��ي آي در خارج از ژاپن، 
۰.5درص��د از ارزش خود را از دس��ت داد. عالوه 
بر اين، در بازار چين، شاخص سي اس آي ۳۰۰، با 
افتي ۰.4درصدي روبه رو شد. شاخص هانگ سنِگ 
هنگ كنگ ۰.۳درصد پايين آمد. از س��ويي ديگر، 
سهام اس��تراليايي ۰.4درصد افت كردند، درحالي 
كه كوسپي س��ئول كمتر از ۰.۱درصد پايين آمد. 
همچنين، بازارهاي ژاپن به علت تعطيالت رسمي 
در اين كشور، بسته بودند. بر اين اساس، داده هاي 
نه چندان قوي چين باعث شد حال  و هواي خوبي 
كه در بازارهاي وال اس��تريت به دنبال انتشار نتايج 
عملكرد قدرتمند شركت ها، به وجود آمده و كمك 
كرده بود تا نگراني ها از جنگ تجاري كاهش يابد، 
فراموش شود. افزون بر اين، سهام شاخص اي ميني 

اس اندپي 5۰۰ هم توانست ۰.۱درصد رشد كند. 

 دو اطالعي�ه از ش�رايط فعلي »س�تران«: 
س��يمان تهران روز گذش��ته و در آغاز معامالت به 
دليل افش��اي اطالعات با اهميت متوقف ش��د. بر 
همين اساس »س��تران« در اطالعيه شفاف سازي 
از كاهش س��ود هر سهم به س��ه ريال خبر داد. بر 
اين اس��اس، س��يمان تهران از تعدي��ل منفي اين 
ش��ركت در س��ود پيش بيني ش��ده خبر داد. اين 
در حالي اس��ت كه، »ستران« در اين شفاف سازي 
اعمال هزينه هاي اس��تهالك را دليل كاهش سود 
خالص دانسته اس��ت. براساس اين اطالعيه اعمال 
اي��ن هزينه ها در صورت هاي مالي س��ود خالص را 
به مبلغ ۳97.۲4 ميليون ريال كاهش داده اس��ت. 
عالوه بر اين س��يمان تهران اعالم كرده اس��ت، در 
جريان حسابرس��ي صورت هاي مال��ي و بنا به نظر 
حسابرسان، با خارج كردن سود سنوات آتي ناشي 
از فروش اقس��اطي سهام سيمان لوشان از عملكرد 
سال جاري، سود خالص به مبلغ 6۰، ۲۱۳ ميليون 
ريال كاهش يافته اس��ت. همچنين سيمان تهران 
ديروز، يك اطالعيه ديگر در ش��بكه كدال منتشر 
كرد. به اين ترتيب، اين ش��ركت بودجه س��ال 97 
خود را با پيش بيني سود 4۰ ريالي بست. براساس 
اين اطالعيه، »ستران« توليد كلينكر خود در سال 
ج��اري را ۳ميليون و ۸۰ هزار تن پيش بيني كرده 
اس��ت. توليد سيمان نيز طي اين مدت، ۲ ميليون 
و 6۸۸ هزار تن در نظر گرفته شده است. افزون بر 
اين، س��يمان تهران از ابتداي سال تاكنون با افت 
قيمت مواجه شده است. قيمت هر سهم »ستران« 
در آخرين روز سال 96 برابر ۱4۲ تومان بوده است 
كه اين رقم با افت 5درصدي به ۱۳5 تومان رسيده 
اس��ت. با اين وجود اين ش��ركت در ارديبهشت و 
خ��رداد مبلغ ف��روش خود را افزايش داده اس��ت. 
مبلغ فروش ارديبهشت ماه اين شركت ۱۲ ميليارد 
تومان بود كه نس��بت به فروردين 4۸درصد رشد 

داشته است. 
 داليل تعليق نماد معامالتي »ش�راز«: نماد 
ش��ركت پااليش نفت ش��يراز در حالي از بيس��ت 
و يك��م تيرم��اه به دليل ابه��ام در ارائه اطالعات با 
اهميت متوقف شد كه ديروز در اطالعيه يي تعليق 
نماد معامالتي اين شركت اعالم شد. بر اين اساس، 
بيش از س��ه روز از توقف نماد ش��راز در فرابورس 
مي گ��ذرد و ديروز اطالعيه تعليق نماد به اس��تناد 
دس��تورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت منتشر 
ش��د. عالوه بر اين، در اطالعيه سامانه كدال اعالم 
شده اس��ت به استناد دس��تورالعمل اجرايي نحوه 
انج��ام معام��الت در فرابورس اي��ران و با توجه به 
عدم افش��اي به موقع اطالعات با اهميت براس��اس 
دس��تورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت هاي 
ثبت شده نزد سازمان از ناشر درخواست شد علت 
تاخير در انتشار اطالعات با اهميت را تشريح كند. 
بنابراين براي بررس��ي علت عدم افش��اي به موقع 
اطالع��ات با اهمي��ت، نم��اد معامالتي ش��ركت، 
حداكثر تا تاريخ هفتم مرداد ماه سال جاري تعليق 
مي ش��ود. به گزارش سنا، اين گزارش حاكي است 
اداره نظارت بر ناشران فرابورسي در نامه يي خطاب 
به مديرعامل ش��ركت پااليش نفت شيراز با اشاره 
به اطالعيه منتش��ر شده در تاريخ ۲۰ تير ماه سال 
جاري توس��ط آن شركت در س��امانه كدال تحت 
عنوان افش��اي اطالعات بااهميت ك��ه نتيجه هاي 
ش��ركت در مزاي��ده را اعالم كرده ب��ود، ابهامات و 
پرسش هايي مطرح شده كه اين شركت بايد درباره 

آنها شفاف سازي و اطالع رساني كند. 

بينالملل

رويخطشركتها

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان از انتظار بورس براي تحولي عظيم در آينده گزارش مي دهد

حجممبناودامنهنوسانبهتاريخميپيوندند
گروه بورس| مسعود كريمي|

اعمال محدوديت در روند معامالت بازار ها يكي 
از موضوعاتي اس��ت كه مانع پيشرفت بورس ها در 
تم��ام دنيا خواهد ش��د. از همين رو، س��هامداران 
ب��ورس ايران بر خالف س��اير بورس   ه��اي جهان با 
دستورالعمل هاي خلق الساعه و قوانين دست و پا گير 
زيادي تا كنون مواجه بودند كه به تازگي با اقدامات 
جديد س��ازمان بورس مشاهده مي شود كه موضوع 
مربوط به حجم مبنا و دامنه نوس��ان در دستور كار 
اين سازمان جهت حذف كامل آنها قرار گرفته است. 
بر اين اساس، پيش بيني مي شود در صورت تحقق 
اين رويداد در بازار سهام به طور قطع عرضه و تقاضا 
در ب��ازار به صورت منطقي صورت بگيرد و به نوعي 
موضوعاتي پيرامون خريد و فروش س��هام صنايع و 
شركت هاي بورس��ي با صف نشيني به پايان برسد. 
از همي��ن رو حذف اي��ن دو پارامتر منفي مي تواند 
س��ازوكار معامالتي بورس را  به ميزان قابل توجهي 
تحت تاثي��ر قرار دهد و ب��ه افزايش تحليل پذيري 
بازار و رشد نقدشوندگي سهام منجر شود. از طرفي 
اغلب كارشناسان بازار سرمايه معتقدند، در صورتي 
كه حذف حجم مبنا، دامنه نوسان و افزايش سهام 
ش��ناور آزاد همراه با ورود نقدينگي تازه در بازار به 
وق��وع بپيوندد مي توان ب��ر اين نكته تاكيد كرد كه 
بازار س��رمايه اي��ران يك گام ب��ه بازار  هاي جهاني 
نزديك تر ش��ده اس��ت. اين در حالي است كه براي 
رسيدن بورس ايران به چارچوب هاي بين المللي بايد 
تشكيل حسابي تحت عنوان كاستودين در راستاي 
تضمين امنيت س��رمايه گذار خارج��ي و داخلي در 
كنار رعايت استاندارد  هاي بين المللي گزارش گري 
مالي »IFRS« ش��ركت ها در دس��تور كار سازمان 
بورس قرار گيرد تا زمينه حضور ساير سرمايه گذاران 
نيز فراهم شود. چرا كه به كار گيري چنين قوانيني 
مي تواند قابليت ات��كا و كارايي بازار را افزايش دهد 
و در نهايت توسعه و شكوفايي را به ارمغان بياورد. 

 تغييرات اساسي
در همين رابطه، حس��ن امي��ري معاون نظارت 
بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس و اوراق بهادار 
بر اثرات مثبت بازنگري و تغيير در دس��تورالعمل 
افشاي اطالعات تاكيد كرد. وي گفت: با اجراي اين 
تغييرات در هفت ماه گذشته دو شاخص مهم عدم 
ارائه اطالعات و تاخير در انتش��ار اطالعات ناشران 
به صورت واضحي با بهبود مواجه ش��ده است. وي 
در خصوص تغييرات دستورالعمل افشاي اطالعات 
با اشاره به اينكه در سال جاري تغيير جديدي رخ 
نداده، گفت: تغييرات اين دستورالعمل سال گذشته 
جمع بندي و اجرايي شد و تاكنون تحول جديدي 
در آن رخ نداده است. به گزارش سنا، وي با تاكيد بر 
اينكه هفت ماه از زمان اجراي اين تغييرات گذشته 
اس��ت، درخصوص اثرات آن بر بازار سرمايه گفت: 
سال گذشته دستورالعمل هاي مرتبط با زمان توقف 
و بازگشايي نمادها از جمله دستورالعمل پذيرش، 
افشا و دس��تورالعمل مربوط به معامالت بازنگري 
اصالح ش��د كه آثار آن در بحث افزايش ش��فافيت 
و سرعت در افشاي اطالعات ناشران كامال مشهود 
است. وي با تاكيد بر كاهش تعداد نمادهاي متوقف 
در بازار سهام گفت: ميانگين تعداد نمادهاي متوقف 
نسبت به سال گذشته كاهش ملموسي داشته است. 
با توجه به اينكه كاهش تعداد نمادهاي متوقف در 
تس��ريع نقدش��وندگي نقش بس��زايي دارد، شاهد 
تعميق هرچه بيش��تر بازار و نقدشوندگي هستيم. 
حسن اميري درخصوص اثر اين تغييرات در ميزان 
ش��فافيت بازار سرمايه تصريح كرد: شفافيت حد و 
اندازه مشخص نداش��ته و هرچه در اين حوزه كار 

انجام شود باز هم فرصت هاي جديدتر وجود دارد. 
وي بررس��ي هاي اخير روند معامالت را موردتوجه 
قرار داد و اظهار داشت: در ماه هاي اخير دو شاخص 
مهم عدم ارائ��ه اطالعات و تاخير در ارائه اطالعات 
توسط ناشران بازار سرمايه به صورت واضحي بهبود 
يافته، بر همين اساس نسبت عدم ارائه اطالعات و 
تاخير در ارائه اطالعات به ش��دت كاهش يافته كه 

البته همچنان به صفر نرسيده است. 

 افزايش سهام شناور در دستور كار 
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار درخص��وص برنامه هاي نهاد 
ناظر در زمينه افزايش سهام شناور شركت هاي بازار 
سرمايه با هدف بيشتر ش��دن نقدشوندگي گفت: 
البته هدف از بررس��ي دستورالعمل هاي معامالتي 
افزايش سهام شناور آزاد نبوده است و نبايد انتظار 
داشت با اصالح و بازنگري يك قانون همه مشكالت 
برطرف شود. وي با تاكيد بر اينكه هر دستورالعملي 
هدف مشخصي دارد، افزود: در تغييرات اخير هدف 
اين بود كه س��رعت ارائه اطالعات بيش��تر ش��ود. 
فرم هاي افش��اي اطالعات مكاني��زه و تبديل به دو 
رتبه »الف« و »ب« شده به اين ترتيب اين فرآيند 
تحت نظر كارش��ناس قرار ندارد كه با توجه به فرم 
تصميم بگيرد كه نماد متوقف ش��ود يا خير. بلكه 
روند كامال سيستمي و مكانيزه است كه باعث بهبود 
مي شود. اميري درباره راهكارها و لزوم افزايش سهام 
شناور شركت ها در بازار سهام تصريح كرد: وضعيت 
س��هام ش��ناوري بايد از طريق مكانيسم هاي ديگر 
افزاي��ش يابد. به عنوان مثال در بحث پذيرش بايد 
سخت گيري بيشتري براي جابه جايي تابلوها اعمال 
شود كه در دس��تورالعمل هاي پذيرش جايگاهش 
ديده ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: پيش از اين ارتقا 
و تن��زل نماد ناش��ران در تابلوها ب��ه راحتي اتفاق 
نمي افتاد اما با اصالح قانون و اجراي دس��تورالعمل 
جديد اين تغييرات سريعتر و به صورت مكانيزه رخ 
مي دهد. به اين ترتيب اگر ش��ركت ها دو يا سه بند 
دستورالعمل پذيرش را رعايت نكنند ممكن است 
به بازار پايه منتقل شوند. اين موضوع باعث مي شود 
كه ش��ركت ها س��ريع تر مشكالت دس��تورالعمل 
پذي��رش را حل كنند كه از جمله مواردي كه جزو 
الزامات دستورالعمل پذيرش قرار دارد، بحث سهام 
ش��ناور آزاد است. عضو هيات مديره سازمان بورس 

معتقد است عالوه بر الزامات قانوني بايد برنامه هاي 
تشويقي و تنبيهي بيش��تري درباره افزايش سهام 
ش��ناور شركت ها وجود داش��ته باشد. به گفته وي 
سهام شناور هر تابلو و بازاري متفاوت است. ناشران 
فرابورس ملزم به س��هام ش��ناو 5درصدي هستند. 
اين رق��م در بورس ۱۰درص��د و در برخي تابلوها 
۱5درصد است. اميري در پاسخ به سوال ديگري در 
خصوص حذف حجم مبنا و دامنه نوس��ان در بازار 
س��رمايه گفت: درباره حذف اين دو متغير مباحث 
فني و عملياتي انجام ش��ده اما مباحث سيستمي 
باقي مانده اس��ت، تا از لحاظ سيس��تمي اين مدل 
عملياتي و جاري ش��ود. از همين رو انتظار مي رود 
امس��ال ش��اهد اين تغييرات و حذف حجم مبنا و 

دامنه نوسان در بازار باشيم. 

 بازار منطقي مي شود
از س��ويي ديگ��ر، عل��ي پروين مدي��ر تحليل 
كارگزاري پارس ايده بنيان درخصوص حذف حجم 
مبنا و دامنه نوسان در گفت وگو با »تعادل« عنوان 
كرد: اتفاقي كه خواهد افتاد همانند بازار پايه در سال 
گذشته است به اين معني كه خود بازار نقطه تعادل 
را پيدا مي كند. بر اين اساس، خريدار و فروشنده در 
يك قيمتي با يك ديگر توافق خواهند كرد و معامله 
صورت مي گيرد. وي خاطرنشان كرد: به طور قطع 
دخالت در روند معامالتي نتيجه معكوسي را در پي 
خواهد داش��ت. بنابراين عدم حذف اين دو پارامتر 
مي تواند ت��داوم صف هاي خريد و ف��روش كاذب، 
افزايش قيمت سهام بيش از ارزش ذاتي آن و قفل  
شدن صف ها را در پي داشته باشد. اين كارشناس 
بازار سرمايه معتقد است كه تشكيل صف هاي خريد 
و فروش بدون هيچ منطق معامالتي در نهايت يك 
هيجان را به بازار القا مي كند. بر اين اساس، خيلي 
از س��هامداراني كه به دنبال جو رواني بازار حركت 
مي كنند در چنين صف هايي بدون هيچ تحليل قرار 
خواهند گرفت. در صورتي كه ممكن است سهامدار 
با چنين روشي در داد و ستد ها سهامي را به فروش 
برس��اند كه از ارزندگي بااليي برخوردار باشد. علي 
پروي��ن تاكيد كرد: زماني كه حج��م مبنا و دامنه 
نوسان در روند معامالتي بورس حذف شود به طور 
اتوماتيك بازار به سمت تحليل حركت خواهد كرد. 
وي افزود: در چنين شرايطي ديگر نيازي نيست 
ك��ه با نوس��ان مثبت يا منفي ۲۰درصدي س��هام 

شركت متوقف شود و خود بازار نقطه تعادل را پيدا 
مي كند. مدير تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان با 
اشاره به روند معامالتي در سال 96 نيز تصريح كرد: 
در سال گذشته زماني كه بازار پايه بدون حجم مبنا 
و صف خريد و ف��روش فعاليت مي كرد و مچينگ 
توسط ناظر صورت مي گرفت بازار متعادل بود. اما 
پس از اينكه دامنه نوس��ان در اين بازار تعريف شد 
تا مدت ها س��هم هاي اين بازار صف خريد را تجربه 
مي كردند اين در حالي است كه شاهد هيچ اتفاقي 
در رون��د معامالتي س��هام نبوديم. بر اين اس��اس 
مي توان بر اين نكته تاكيد كرد كه اثر كاذب هيجان 
و صف هاي خريد قفل ش��ده مانع از فروش س��هام 
توسط فروش��ندگان در آن بازه زماني مي شد. اين 
تحليلگر بازار سرمايه درخصوص دامنه نوسان بيان 
كرد: دامنه نوس��ان قيمت و بازه مجازي اس��ت كه 
سازمان بورس تعريف مي كند. به طوري كه قيمت 
در يك روز تنها در يك محدوده مشخص مي تواند 
مورد معامله قرار بگيرد. از همين رو، قيمت خارج از 

بازه مشخص اجازه معامله ندارد. 
علي پروين با اش��اره به س��ابقه حجم مبنا نيز 
گفت: حجم مبنا س��ال ۱۳۸4 زماني كه حس��ين 
عبده تبريزي در سمت دبيركل بورس اوراق بهادار 
تهران قرار داش��ت به دليل عمق كم بازار، تشكيل 
صف هاي خري��د كاذب، افزايش P/E غيرمنطقي 
ب��ازار و ايجاد حباب در بورس تعريف ش��د. اين در 
حالي اس��ت كه راه اندازي چنين ابزاري در بورس 
براي كاهش حباب و جلوگيري از س��فته بازي در 
معامالت درنظر گرفته ش��د. وي بيان كرد: حجم 
مبنا بر گرفته از يك نس��بت اس��ت كه اين نسبت 
با تعداد س��هام شركت رابطه مستقيم دارد. به اين 
معني كه، اگر سهمي در صف خريد يا فروش قرار 
بگيرد بايد به ميزان مجاز حجم مبنا معامله ش��ود 
تا قيمت پاياني س��هم )ميانگين حجم معامالت و 
قيمت سهم( بتواند درصد كامل را به ثبت برساند. 

مدير تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان اذعان 
داش��ت: زماني كه قيمت در حال��ت معمول و در 
بازه مجاز نوس��ان دارد هيچ اتفاقي براي سهامدار 
نخواهد افتاد. به اين معني كه در محدوده مشخص 
ميانگين هر دو قيمت در نظر گرفته خواهد شد. بر 
اين اساس قيمت پاياني كه بر اساس حجم مبنا به 
دست آمده به سهمداران اريه خواهد شد. اما زماني 
كه بازار با استقبال خريداران رو به رو شود يا اينكه 

س��رمايه گذاران اقدام به نقد  كردن سرمايه كنند و 
در صف  هاي فروش قرار بگيرند، در نتيجه تشكيل 
چنين صف هايي پس از مدت كوتاه قفل مي شود. 
براي اينكه قيمت دامنه مجاز براي روز بعد تعيين 
ش��ود.، بنابراين حجم مجاز مبنا بايد مورد معامله 
ق��رار گيرد تا قيمت پاياني مثبت يا منفي كامل را 
به ثبت برساند. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره 
به بورس ه��اي جهاني نيز در گفت وگو با »تعادل« 
عنوان ك��رد: در بازار هاي جهاني دامنه نوس��ان و 
حج��م مبنا وجود ن��دارد بر اين اس��اس قيمت بر 
اس��اس عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد. به اين 
معني كه، اگر سهام شركتي از ارزندگي قابل توجهي 
برخوردار باشد خريدار اقدام به خريد سهام مي كند 
و در نقطه مقابل س��هامدار سهام با ارزش پايين را 
س��ريعا به فروش مي رساند. به گفته وي، زماني كه 
عرض��ه و تقاضا در ب��ازار به صورت منطقي صورت 
گيرد به طور قطع بازار قيمت هاي مناس��ب را پيدا 
خواهد كرد و ديگر نيازي به اعمال قانون توس��ط 

نهاد ناظر نيست. 
عل��ي پروين اظهار داش��ت: زماني ك��ه بازار در 
هيجان فروش قرار مي گيرد چنين هيجان كاذبي 
ممكن اس��ت كه بازار را به زير ارزش تعادلي سوق 
ده��د كه درنهاي��ت نقد كردن س��رمايه در بازار با 
مشكل مواجه شود. وي تاكيد كرد: در صورتي كه 
دامنه نوسان حدف شود به دليل اينكه بازار به نوعي 
كارا  تر خواهد ش��د، تحت هر شرايطي كه سهامدار 
اقدام به فروش سهام كند سريعا سهام نقد مي شود. 
مدير تحليل كارگزاري پ��ارس ايده بنيان تصريح 
كرد: در بهمن ماه سال ۱۳9۲ سازمان بورس براي 
افزايش كارايي و نقدشوندگي بازار مجبور شد زمان 
مشخصي را اعالم كند تا سهامداران بتوانند با تعداد 
سهام كمتر اقدام به فروش سهام كنند. از همين رو، 
با حدف دامنه نوسان ديگر احتياجي به قوانين تازه 
و دست و پاگير نيست. اين كارشناس بازار سرمايه 
گفت: زماني كه دامنه نوس��ان حذف ش��ود ديگر 
حجم مبنا تعريفي نخواهد داش��ت. بر اين اساس، 
حجم مبن��ا زماني كارايي پي��دا مي كند كه حجم 
معامالت در صف هاي خريد يا فروش كمتر از حد 
انتظار باشد. در نتيجه با اعمال حجم مبنا قيمت ها 
به شكل كاذب افزايش يا به شكل هيجاني افت پيدا 
نمي كند. علي پروين درباره ضرورت افزايش سهام 
ش��ناور آزاد ش��ركت ها نيز ابراز داشت: همزمان با 
سهام شناور بايد ورود سرمايه توسط سرمايه گذاران 
جدي��د صورت بگي��رد. در صورتي ك��ه اين اتفاق 
همزمان با ورود نقدينگي به بازار رخ دهد و س��هام 
شناور بازار رشد كند تاثير گذاري حقوقي هاي فعال 
در بازار و خود ش��ركت  خيلي كمتر خواهد ش��د. 
در همين حال، مشاركت س��هامداران حقيقي در 
معامالت بازار با افزايش چشمگيري همراه مي شود. 
وي عن��وان كرد: اين پرس��ه بايد هم��گام با ورود 
نقدينگي صورت بگيرد. زيرا در صورتي كه س��هام 
ش��ناور افزايش پيدا كند و با نقدينگي بازار همراه 
نش��ود به طور قطع بازار س��هام در فاز فروش قرار 
خواهد گرفت. اين كارش��ناس بازار سرمايه معتقد 
است، در صورتي كه گزارش هاي استاندارد  جهاني 
كه ش��ركت ها ملزم به تهيه آن شده بودند به يك 
سرانجام برسد مي توان گفت كه بورس ايران يكي از 
بورس هاي مناسب در دنيا است تا بتواند سرمايه را 
از ساير كشور ها جذب كند. متاسفانه هنوز در مقوله 
گزارش هاي ش��ركت ها ضعف زيادي وجود دارد و 
در حال حاضر گزارش هاي شركت ها قابل اتكا براي 
دنيا نيست چراكه خيلي از شركت ها دامنه تغييرات 
سود بسيار باالست كه در نهايت مي تواند منجر به 

زيان سهامدار شود. 

اطالع رس��اني پيامكي درخص��وص وضعيت 
پرونده »افزايش سرمايه در جريان«، شركت هاي 
ثبت ش��ده نزد س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
پياده س��ازي و اجرايي شد. به گزارش سنا، علي 
بي��ك زاده مدير نظ��ارت بر بازار اوليه س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار با اع��الم خبر فوق گفت: 
بحث تامي��ن مالي يكي از رس��الت ها و وظايف 
اصلي بازار سرمايه است كه سازمان بورس بايد 

در اين مس��ير تس��هيالتي را براي شركت هاي 
س��هامي عام در نظ��ر بگيرد. علي بي��ك زاده با 
اش��اره به رون��د و مراحل چندگان��ه اخذ مجوز 
و اجراي افزايش س��رمايه توسط ناشران تاكيد 
كرد: هميشه سوال مديران شركت هاي سهامي 
عام اط��الع از آخرين وضعي��ت مراحل افزايش 
سرمايه بود كه با راه اندازي اين سامانه، مديران 
شركت ها به سرعت در جريان اين اطالعات قرار 

مي گيرند. وي در ادامه اف��زود: همچنين موارد 
عدم رعايت كه مربوط به دس��تورالعمل مراحل 
زماني افزايش س��رمايه اس��ت ب��ه كل اعضاي 
هيات مديره اطالع رساني مي شود؛ چراكه ممكن 
اس��ت مديرعامل در بحث دستورالعمل مراحل 
زماني، تكاليفي داشته باشد كه انجام نداده و با 
گذر زمان در صورت عدم اطالع رساني، احتمال 
دارد هيات مدي��ره با موارد تخلف مواجه ش��وند. 
مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق 
بهادار در ادامه افزايش سرمايه را يكي از راه هاي 
تامين مالي ناش��ران در بازار س��رمايه دانست و 
گف��ت: براي اجراي اي��ن روش بايد فرآيند اخذ 
مج��وز برگ��زاري مجم��ع عموم��ي فوق العاده، 

تصويب افزايش س��رمايه، پذيره نويسي سهام و 
ثبت آن نزد مرجع شركت ها اجرا شود. 

علي بي��ك زاده با بي��ان اينكه اطالع رس��اني 
پيامك��ي با هدف تس��ريع و تس��هيل اين روش 
تامين مالي راه اندازي ش��د، گفت: سازمان بورس 
براي تسريع رسيدگي به فرآيند افزايش سرمايه 
و اط��الع مديران و اعضاي هيات مديره ناش��ران 
اوراق به��ادار از روند اجراي افزايش س��رمايه در 
س��ازمان، نسبت به اطالع رس��اني ناشران در هر 
ي��ك از مراحل اخ��ذ مجوز اقدام ك��رد. به گفته 
وي ش��ركت هاي ثبت شده نزد س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار بايد براس��اس دستورالعمل مراحل 
زماني افزايش سرمايه و موعد زماني تعيين شده 

نسبت به ارس��ال مدارك و مستندات مربوط در 
هر مرحله از فرآيند افزايش س��رمايه اقدام كنند. 
بيك زاده تاكيد كرد: در صورتي كه ناشران در هر 
مرحله از ارسال مدارك تاخير داشته باشند، روند 
دستيابي به منابع حاصل از افزايش سرمايه براي 
ناشر و نقل و انتقال سهام موضوع افزايش سرمايه 
براي پذيره نويس��ان طوالني مدت مي ش��ود. اين 
مقام مسوول درباره حجم اين اطالع رساني گفت: 
ارس��ال پيامك از زمان ثبت درخواس��ت افزايش 
س��رمايه نزد س��ازمان تا تكميل فرآيند افزايش 
سرمايه انجام مي شود. همچنين اين پيامك ها با 
توج��ه به مباحث آن به مدير مالي، مديرعامل يا 

اعضاي هيات مديره ناشر ارسال مي شود. 

مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس تشريح كرد

اطالعرسانيپيامكيدربورس

گروه بورس|
 ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در 
معامالت روز گذش��ته با افزايش ۳7 واحدي همراه 
ش��د و توانس��ت رقم ۱۰۸ هزارو ۱۱۰ واحدي را به 
خود اختصاص دهد. از همين رو، شاخص هم وزن 
ديروز ۲5 واحد افت كرد. افزون بر اين، شاخص بازار 
اول هم افتي 4۲ واحدي داش��ت اما ش��اخص بازار 
دوم 4۱۱ واح��د باال رفت. اين در حالي اس��ت كه، 
فعاالن بورسي بيش از يك ميليارد و 5۲4 ميليون 
برگه س��هم، حق تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را 
دست به دست كردند كه ارزش اين مبادالت بيش 
از دو ه��زار و ۸۲4 ميليارد ري��ال بود و در 7۲ هزار 
نوبت معامالتي به ثبت رسيد. افزون بر اين، معامالت 
مثبت نماد ش��ركت هاي پتروش��يمي پارس، فوالد 

خوزستان، گل گهر و ارتباطات سيار بيشترين تاثير 
مثبت را بر رش��د نماگر بورس داشت. اين در حالي 
ب��ود كه معامالت منفي صنايع پتروش��يمي خليج 
فارس، پتروش��يمي خارك و مپنا با بيشترين تاثير 
منفي بر شاخص كل مانع رشد بيشتر آن شدند. بر 
اين اساس، بررسي صنايع بورسي نشان مي دهد كه 
در روز دوشنبه گروه هاي شيميايي، خودرو و فلزات 
اساسي با بيشترين ارزش معامالت در صدر جدول 
برترين گروه هاي صنعتي قرار گرفتند. همچنين رشد 
ش��اخص صنايع انتشار و چاپ و ساير معادن نشان 
از افزايش قيمت س��هام ش��ركت ها در اين دو گروه 
دارد. اين دو گروه بيشترين رشد شاخص صنعت را 
داشتند. در مقابل گروه هاي ساير مالي و محصوالت 
كاغذي ش��اهد بيشترين افت شاخص صنعت خود 

بودند و س��هام اين گروه ها با افت قيمت و بي اقبالي 
بازار همراه بود. عالوه بر اين، صنايع خوردو و ساخت 
قطع��ات، بانك ها و موسس��ات اعتب��اري و فلزات 
اساسي ديروز بيش��ترين تاثير مثبت بر شاخص را 
ثب��ت كردند. اين در حال��ي بود كه معامالت منفي 
در گروه هاي محصوالت شيميايي، سرمايه گذاري ها 
و فرآورده هاي نفتي باعث شد اين گروه ها بيشترين 
تاثير منفي را بر نماگر بازار داشته باشند. همچنين، 
صدرنشيني بازار ديروز نيز با بيشترين رشد قيمت 
متعلق به ش��ركت هاي پتروش��يمي پارس، س��ازه 
پويش، س��پنتا، داروسازي اكس��ير، افست، صنايع 
ش��يميايي فارس و فرآوري مواد معدني ايران بود. 
در مقابل نمادهاي دوده صنعتي پارس، فرآورده هاي 
نسوز پارس، پارس خزر، تكنوتار، داروسازي فارابي، 
كارتن ايران و پتروشيمي خارك با بيشترين كاهش 

قيمت به كار خود پايان دادند. 

 كاهش آيفكس
از سويي ديگر، در ميانه هفته پاياني تير ماه 97، 
معامالت س��هام در بازار هاي اول و دوم فرابورس با 

داد و ستد بيش از ۱97 ميليون سهم به ارزش بيش 
از 5۸۲ ميلي��ارد ريال پيگيري ش��د كه اين ميزان 
از معامالت در بي��ش از ۱46 هزار نوبت معامالتي 
انجام شد. اين در حالي بود كه در مجموع بازار هاي 
فرابورس ايران نيز در روزي كه گذش��ت نزديك به 
۳۲۰ ميليون ورقه به ارزش يك هزار و ۸۱6 ميليارد 
ريال تغيير مالكيت يافت. بر اين اساس، روز دوشنبه 
در بازار پايه بيش از ۱۱7 ميليون س��هم به ارزش 
۱۳9 ميليارد ريال ميان معامله گران دست به دست 
ش��د كه داد وستد هاي انجام ش��ده در تابلو ب اين 
بازار حدود 5۱درصد از حجم و 69 درصد از ارزش 
معامالتي بازار پايه را در اختيار گرفت. تابلو ج اين 
بازار نيز ديروز ش��اهد درج نماد شركت نوش پونه 
مش��هد )سهامي عام( در نماد »غپونه« در فهرست 
نرخ هاي ب��ازار پايه فرابورس به عنوان دويس��ت و 
بيس��ت و هفتمين نماد معامالتي بود. اين نماد در 
گروه محصوالت غذايي و آش��اميدني به جز قند و 
شكر و زيرگروه س��اير محصوالت غذايي قرار دارد. 
عالوه بر اين، در بازار ابزار هاي نوين مالي فرابورس 
دي��روز بي��ش از 5 ميليون ورقه به��ادار متعلق به 

صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( به 
ارزش بي��ش از ۸۳ ميليارد ريال ميان معامله گران 
دس��ت به دس��ت ش��د كه نقل و انتقال افزون بر ۳ 
ميليون ورقه در نماد »اعتماد« منجر به صدر نشيني 
ب��ه لحاظ ثبت باالترين حج��م معامالتي اين نماد 
در معامالت ETFها ش��د. همچنين بازار اوراق با 
درآم��د ثابت تغيير مالكيت بي��ش از يك ميليون 
ورقه بهادار به ارزش افزون بر 95۲ ميليارد ريال را 
تجربه كرد كه »اخزا6۰۱« بيشترين حجم و ارزش 
معامالت��ي را به خود اختص��اص داد. اين در حالي 
اس��ت كه، بررسي معامالت تابلو تسهيالت مسكن 
نيز نشان دهنده معامله نزديك به ۸۳ هزار ورقه به 
ارزش بيش از 56 ميليارد ريال اس��ت كه دادو ستد 
بي��ش از ۲۳ هزار ورقه ب��ه ارزش ۱6ميليارد ريال 
در تسه خرداد 97 منجر به صدر نشيني اين سري 
از اوراق تس��هيالت مس��كن در ميان ساير تسه ها 
در معامالت اين تابلو ش��د. همچنين در روزي كه 
نماد هاي »هرم��ز« و »زاگرس« منفي ترين اهرم ها 
بر آيفكس بودند شاخص كل فرابورس با سه واحد 

كاهش در ارتفاع ۱۲۱5 واحدي ايستاد. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

نماگر سبز بازار سهام
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 از واردات غيرمجازها
غافل نشويم

ايس�نا| ييس انجم��ن واردكنندگان خ��ودرو گفت: 
دس��تورات رييس جمهوري به 3 وزارتخانه براي برخورد 
با متخلفان پرون��ده واردات غيرمجاز خودرو اقدام خوب 
و ب��ه جايي بود كه از رييس جمهوري متش��كريم. البته 
اين پرون��ده به ما يادآوري مي كند كه از احتمال واردات 
غيرمجاز ساير كاالها غافل نشويم. فرهاد احتشام زاد اظهار 
كرد: خوش��بختانه دس��تورات اخير رييس جمهوري به 
ابهامات و تعلل هاي چند ماهه در پرونده واردات غيرمجاز 
چند هزار دس��تگاه خودرو پايان داد. او ادامه داد: موضوع 
واردات غيرمجاز چند هزار دستگاه خودرو در زمان ممنوع 
بودن واردات، هشداري به ما و سياست گذاران اقتصادي 
كشور است كه از احتمال واردات غيرمجاز ساير كاالها در 

زمان ممنوعيت واردات، غافل نشوند. 
رييس انجمن واردكنندگان خودرو ادامه داد: هميشه 
گفته مي ش��د كه خودرو به دلي��ل فرايند خاص و كامال 
دولتي شماره گذاري آن تنها كااليي است كه امكان قاچاق 
و واردات غيرمجاز آن وجود ندارد اما در عمل شاهد بوديم 
كه براي چنين كااليي در زم��ان ممنوعيت واردات، اين 
اتف��اق افتاد. او اف��زود: بنابراين اين تجربه به ما هش��دار 
مي دهد كه ممكن اس��ت در ساير كاالهايي كه همچون 
خودرو قاچاق و واردات غيرمجاز آن س��خت نيس��ت هم 
موضوع واردات غيرمجاز در زمان ممنوعيت واردات، اتفاق 
افتاده باش��د يا در آينده اتفاق بيفتد. احتش��ام زاد با بيان 
اينكه ما در طول س��ال بطور دوره يي ش��اهد ممنوعيت 
واردات كاالهايي همچون برنج، چاي، شيرخشك، روغن، 
فوالد و غيره براي حمايت از توليد داخل هستيم، تصريح 
كرد: پي��ش آمدن موض��وع واردات غيرقانوني خودرو در 
زمان ممنوعيت واردات، بهانه خوبي اس��ت تا مس��ووالن 
مربوطه وضعيت واردات س��اير كاالها در زمان ممنوعيت 
واردات را بررس��ي كرده و تخلف ه��اي احتمالي در ورود 

غيرمجاز كاالها را كشف و با آن برخورد كنند. 

عارضه منفي اثرگذار بر اقتصاد 
تس�نيم| رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني اتاق 
تهران از ش��تابزدگي و هيجانزدگي در اقتصاد به عنوان 
عمده ترين عارضه منفي تاثيرگذار بر اقتصاد كش��ور ياد 
كرد. رضا پديدار با رد رش��د 4,6درصدي رش��د اقتصاد 
بدون درآمدهاي نفتي در زمس��تان سال 96 گفت: قطعا 
اي��ن رقم كمتر اس��ت و آخرين مطالعاتي ك��ه پارلمان 
بخش خصوصي انجام داده ميزان رش��د اقتصادي بدون 
درآمدهاي نفتي 3,8  است. اين عدد را با مستنداتي كه 
در اختيار داشتيم و روندي كه پروژه ها داشته، مستقيما 
به دولت منعكس كرده ايم. او از شتابزدگي و هيجانزدگي 
در اقتصاد، به عنوان عمده ترين عارضه منفي تاثيرگذار بر 
اقتصاد كش��ور ياد كرد و ابراز كرد: اين موضوع شرايطي 
را به وجود آورده كه متاس��فانه باعث شده تا آن بخش از 
تصميمات و برنامه هايي كه بايد الزاما در كش��ور صورت 
بگيرد، دچار توقف شود يا ضريب رشد خودش را نداشته 
يا نتوانسته زيرس��اخت هاي الزم را در اين مسير تعيين 
كند. رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني اتاق تهران فرار 
سرمايه را به عنوان يكي از نتايج آسيب شناسي وضعيت 
اقتصادي كشور مطرح كرد و گفت: بحث فرار سرمايه در 
كش��ور بر كسي پوشيده نيست، ما فرار سرمايه را هم در 
بخ��ش ريالي داريم و هم در بخش ارزي داريم. او متذكر 
ش��د: حتي موافقت نامه هايي را كه با بخش هاي مختلف 
اقتصادي كش��ور و به خصوص سرمايه گذاراني كه قصد 
دارند از داخل كش��ور تجميع سرمايه كنند و آن بخشي 
هم كه قرار بود از خارج از كشور منتقل شود؛ نه تنها اينها 
اتفاق نيافتاد بلكه بخش عمده يي از سرمايه گذاري هايي 
كه قرار بود صورت بگي��رد و حاصل فرآيند اقتصادي ما 
در كسب درآمدهاي ملي اعم از درآمدهاي ارزي و ريالي 
بود، عملياتي نشد و ما به هدف گذاري خودمان نرسيديم. 

 افزايش ۱۵ درصدي
قيمت لوازم آرايشي

ايس�نا| رييس انجمن توليدكنن��دگان فرآورده هاي 
آرايشي، بهداشتي و مواد شوينده از افزايش ۱۵درصدي 
قيمت اين فرآورده ها در س��ال جاري خب��ر داد. بختيار 
علم بيگي با اشاره به اينكه پتروشيمي ها مواد اوليه عرضه 
ش��ده را بيش از ۱۵درصد افزايش داده اند، اظهار كرد: با 
وجود افزايش بيش از ۱۵درصدي قيمت مواد اوليه توسط 
پتروش��يمي ها اما توليد كنندگان فرآورده هاي آرايشي و 
بهداشتي و مواد شوينده تصميم گرفتند، افزايش قيمت 
حداكثر ۱۵درصدي را به دليل جلوگيري از فش��ار مالي 
ب��ه مصرف كننده اعمال كنند و در مورد پودر ش��وينده 
نيز تنها ش��اهد افزايش ۱۲درصدي قيمت ها هستيم. او 
ادامه داد: مواد اوليه پتروشيمي بيش از ۱۵درصد افزايش 
يافته و نرخ حقوق و دستمزد افزايش ۲۰درصدي داشته 
اس��ت. عالوه بر اين نرخ تورم رشد كرد و افزايش قيمت 
حامل ه��اي ان��رژي را بايد در نظر گرف��ت. اين درحالي 
اس��ت كه طي دو هفته گذشته برخي واحدهاي توليدي 
موفق به دريافت ارز 4۲۰۰توماني نشدند هر چند برخي 
شركت ها موفق به گشايش شدند اما برخي نيز موفق به 

دريافت ارز نشده اند. 
رييس انجمن توليدكنندگان فرآورده هاي آرايش��ي، 
بهداش��تي و م��واد ش��وينده ادام��ه داد: تا اي��ن لحظه 
توليد كنندگان تصمي��م به افزايش ۱۵درصدي قيمت ها 
گرفتند اما اگر شرايط به همين منوال پيش برود و قيمت 
مواد اوليه افزايش يابد بايد ش��اهد تصميم گيري مجدد 
توليد كنندگان باشيم. درحال حاضر به دليل جلوگيري 
فش��ار مالي وارد آمده به مردم و دسترس��ي آنها به كاال 
افزايش ۱۵درصدي قيمت ها در دستور كار قرار گرفت اما 
بايد جلو برويم و ببينيم چه پيش مي آيد و طي دو سه ماه 
آينده با توجه به وضعيت مواد اوليه مجددا تصميم گيري 
كنيم. علم بيگي همچنين در ارتباط با شايعه كمبود كرم 
ضد آفتاب طي روزهاي اخير اعالم كرد: ش��ايعه كمبود 
ك��رم ضد آفتاب صح��ت ندارد و هر ش��ركتي متقاضي 
درياف��ت اين فرآورده اس��ت، مي تواند تقاضاي خود را به 
سايت انجمن اعالم كند تا بالفاصله به واحدهاي فروش و 
داروخانه ها كرم ضد آفتاب عرضه شود. به گزارش ايسنا 
از ابتداي س��ال جاري تاكنون شاهد افزايش ۲۰درصدي 
قيمت فرآورده هاي آرايشي، بهداشتي و شوينده وارداتي 
هس��تيم و در مورد توليدات داخلي نيز از ابتداي س��ال 

تاكنون قيمت ها معادل ۱۵درصد افزايش يافته است. 

اخبار

كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران اعالم كرد

14 چالش و 6 پيشنهاد معدني

واردكنندگان تجهيزات دندانپزشكي خواستار شدند 

واردات تجهيزات دندانپزشكي از طريق ارز بازار ثانويه
تعادل|

ريي��س اتاق اصناف ايران ب��ا بيان اينكه نظام 
اقتصادي كش��ور درس��ت مديريت نش��ده است، 
گف��ت: ران��ت موج��ود در بدنه اقتص��ادي نظام 
اج��ازه حضور مردم در فعاليت ه��اي اقتصادي را 
نمي ده��د. علي فاضلي روز گذش��ته در همايش 
بررس��ي چالش هاي صنف تهيه و توزيع كنندگان 
تجهيزات و مواد مصرفي دندانپزش��كان گفت: از 
آنجا كه اصناف در حلقه آخر نظام اقتصادي قرار 
گرفته اند، هم��ه نگاه ها در گراني اجناس مختلف 
از جمله ماس��ت، لپه، پوش��اك و حتي تجهيزات 

پزشكي به ما معطوف مي شود. 
رييس اتاق اصناف ايران افزود: اش��كال ما اين 
اس��ت كه مديريت درس��تي در مسائل اقتصادي 
نداش��ته ايم و االن هم نداريم، گي��ر كار هم اين 
اس��ت و هنوز مس��ووالن كش��ور به اين صرافت 
نيفتاده ان��د كه كار را بايد به مردم واگذار كنند و 
رانت موجود در نظام اقتصادي ايران اجازه حضور 
م��ردم را نمي ده��د. فاضلي بيان ك��رد: ما دوران 

س��خت را طي كرده ايم و االن چه شده است كه 
به واسطه نواختن شيپور جنگ قبل از هر اتفاقي 

اينگونه از خود بيخود شده ايم. 
به گفته فاضلي، ما تنها در گرفتن تس��هيالت 
از دولت مش��كل نداريم بلكه ما در تنظيم روابط 
مش��كل داريم و نظام پولي مالي كشور به صورت 

واقعي دراختيار بنگاه ها نيست. 
ريي��س اتاق اصن��اف ايران با اش��اره به اينكه 
قاچاق بالي خانمان سوز اقتصاد ايران است گفت: 
ي��ك نفر تعريف مي كرد كه چگونه ممكن اس��ت 
آم��ار قاچاق ما از ۲۵ ميليارد دالر به ۱6 ميليارد 
دالر كاه��ش يافته باش��د؛ در حالي ك��ه واردات 
ما اكنون نس��بت به س��ال هاي 9۲ و 93 كاهش 
يافت��ه و توليد ما هم نس��بت به س��ال هاي 9۲ و 
93 كاهش يافته، اما چرا هيچ كمبودي احساس 
نمي ش��ود. خوب معلوم است كه قاچاق گسترش 

يافته است. 
او اف��زود: بايد اين واقعيت را پذيرفت كه نظام 
اقتصادي كشور را درس��ت مديريت نكرده ايم در 

حال��ي كه در مس��ائل نظامي و علم��ي و تربيت 
نيروي انس��اني فوق العاده عم��ل كرده ايم و دليل 
اينكه نظام اقتصادي را خوب مديريت نكرده ايم، 
رانت موجود در بدنه اجرايي نظام اقتصادي است 
كه اين ران��ت اجازه فعاليت به مردم را نمي دهد. 
اين اش��كال كار است و براي آن بايد اتحاديه هاي 
صنف��ي و نهاده��اي مردم مح��ور را تقويت كرد. 
در ادامه اين جلس��ه برخي اعض��اي توليد كننده 
و واردكنن��ده صن��ف تجهيزات پزش��كي به بيان 
مسائل و مش��كالت خود بعد از اتخاذ تصميمات 
ارزي دول��ت پرداختند. از جمله اين مش��كالت 
مي توان به كاالهاي در گمرك مانده اش��اره كرد 

كه اجازه ترخيص نيافته اند. 
و  توليدكنن��دگان  از  يك��ي  همچني��ن 
گفت:  دندانپزش��كي  تجهي��زات  واردكنن��دگان 
پروس��ه واردات تجهيزات پزش��كي يك پروس��ه 
بسيار طوالني است كه ممكن است بيش از 36۰ 
روز طول بكش��د، اما افرادي كه در وزارتخانه هاي 
صنعت، بهداش��ت يا بانك ها نف��وذ دارند و داراي 

روابط هس��تند ممكن اس��ت كارهايش��ان 3۰ تا 
4۰ روزه انجام ش��ود. يكي ديگ��ر از حضار بيان 
ك��رد: اكن��ون به واس��طه مش��كالت و تحريم ها 
واردكنن��دگان مجبورند، اقالم م��ورد نياز خود را 
از پروس��ه هاي طوالني و واسطه هاي مختلف و با 
ريس��ك باال و تامين هزينه هاي باال تامين كنند 
كه متاس��فانه اين مس��ائل در قيمت گذاري قابل 
اثبات نيس��ت. يكي ديگ��ر از حاضرين بيان كرد: 

دولت اجازه بدهد واردات تجهيزات دندانپزشكي 
از طريق ارز بازار ثانويه انجام شود. 

اين واردكنن��ده گفت: ح��دود ۱۲درصد از 
هزينه دن��دان پزش��كي مربوط ب��ه تجهيزات 
پزشكي اس��ت كه اگر دولت اجازه دهد واردات 
اين كاالها از ارز بازار ثانويه تامين شود هم باري 
از روي دوش دولت برداشته مي شود و هم فساد 

كاهش مي يابد. 

گروه تشكل ها| 
نشس��ت اعضاي كميس��يون معادن و صنايع 
معدني اتاق ايران با هدف پايش مش��كالت حوزه 
معدن استان ها براي تهيه نقشه راه توسعه معادن 
و صنايع معدني كش��ور و ايج��اد نهضت فرآوري 
برگزار شد. در اين نشست، فعاالن معدني، پس از 
پايش مشكالت معادن كوچك و متوسط كشور و 
استخراج ۱4مشكل عمده آنها، مسائل مربوط به 
تامين مالي و همچنين نبود ساختار فرآوري را از 
جمله مشكالت اصلي معدن كشور عنوان كردند. 
البته آنها، پيش��نهاد هايي براي رفع اين چالش ها 
و اس��تفاده از ظرفيت معادن در توس��عه پايدار و 
اشتغال فراگير ارائه دادند. چراكه براساس آمارها 
93,8 درصد از معادن كش��ور را معادن كوچك و 
متوسط تشكيل داده اند كه سهم آنها در اشتغال 
8۵ درص��د و در تولي��د محص��والت معدني 6۵ 
درصد برآورد مي ش��ود. با اين حال تكليف اسناد 
اس��تراتژيك و راهبردي در حوزه صنعت و معدن 
كشور كماكان روشن نيست و تا اجرايي شدن آنها 
راه درازي در پيش اس��ت. از همين رو، براساس 
پايش صورت گرفته از س��وي كميسيون معادن 
و صنايع معدن��ي اتاق ايران، »مش��كالت تامين 
مال��ي، عدم تكميل كامل زنجي��ره ارزش، ضعف 
مديريت و عدم وجود حاكميت يگانه در دولت در 
حوزه معادن، مش��كل معارضين محلي، باال بودن 
عوارض گمركي ماشين آالت، لزوم حذف عوارض 
صادرات، مشكل تامين آب، عدم توجه به معادن 
كوچك و متوس��ط، نبود تش��كل هاي تخصصي 
اس��تاني، نبود پايانه ه��اي صادراتي، عدم آموزش 
دانشگاهي متناسب با نياز بخش، نبود زيرساخت 
حمل نقل و الزامات صادرات، لزوم رفع ممنوعيت 
واردات كنسانتره سرب و روي، لزوم عدم مداخله 
دول��ت در ب��ازار ارز« را مي توان ۱4چالش جدي 
پيش روي معادن كوچك و متوس��ط استاني نام 
برد. در همين حال، فعاالن معدني براي حل اين 

چالش ها 6 پيشنهاد را مطرح كردند. 

  معطلي معادن كوچك و متوسط 
معادن به 3دس��ته كوچك، متوس��ط و بزرگ 
مقياس تقس��يم مي ش��وند. بهره برداري از برخي 
معادن به دليل داش��تن ذخاي��ر كوچك و گاهي 
كم عيار فاقد صرفه اقتصادي بوده و الزم اس��ت تا 
راهكاري براي رس��يدن به س��ود براي آنها يافت. 
ظرف 4س��ال گذش��ته موضوع مقياس مناس��ب 
مع��دن كاري در اي��ران و دس��ته بندي معادن به 
معادن بزرگ مقياس و متوسط و كوچك مقياس 
اهميت تازه يي يافته اس��ت. ب��ه نحوي كه معاون 
معدن��ي وزارتخانه صنعت، مع��دن و تجارت بارها 
ضمن اش��اره به مقياس كوچ��ك و غيراقتصادي 
فعاليت هاي معدني در كشور بر لزوم تقويت معدن 
كاري بزرگ مقياس در كشور تاكيد كرده است. 

از آن س��و، براس��اس آماره��ا، 93,8 درصد از 
معادن كشور را معادن كوچك و متوسط تشكيل 
مي دهند كه س��هم آنها در اش��تغال حوزه معدن 
8۵ درص��د و در توليد محصوالت معدني كش��ور 
6۵ درص��د برآورد مي ش��ود؛ اما براس��اس پايش 
انجام  شده از مش��كالت ۱4گانه حوزه معادن در 
اس��تان ها و اولويت بندي اين مش��كالت حاكي از 

اين اس��ت كه معادن كوچك و متوس��ط كش��ور 
عمدت��ا از مش��كل تامي��ن مال��ي همچنين نبود 

ساختار فراوري در كشور رنج مي برند. 
برخي كارشناسان مي گويند در صورت احداث 
كارخانه فرآوري براي اين معادن و تامين خوراك 
آنها از اين طريق مي توان فعاليت معادن كوچك 
را ب��ا صرفه اقتصادي و س��ود همراه كرد. درحال  
حاضر در ايران معادن كوچك مقياس بس��ياري 
هس��تند كه به دليل نبود صرفه اقتصادي امكان 
ادامه فعاليت از صاحبانش��ان گرفته شده است. از 
س��وي ديگر بس��ياري از معادن كشور در مناطق 
خش��ك ايران واقع ش��ده اند. بهره برداري از اين 
مع��ادن كامال وابس��ته ب��ه منابع آبي اس��ت كه 
اي��ن روزها در قلب ايران وجود ندارد. مش��كالت 
ناش��ي از نبود آب اشكاالت جدي در بهره برداري 
معادن ايج��اد مي كند و اين بخ��ش را ناگزير به 
اس��تفاده از مناب��ع آب غير متع��ارف مي كند كه 
نياز به سرمايه گذاري هاي هنگفتي دارد. اهميت 
معادن كوچك و متوسط تا جايي بود كه چندي 
پي��ش وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه 
بايد مش��كالت معادن كوچك حل ش��ود، گفت: 
باي��د از مع��ادن كوچك ب��ه  دليل ني��از صنعت 
مع��دن به آنها حمايت صورت گي��رد. دولت بايد 
حمايت كن��د و بخش خصوصي هم در اين حوزه 

سرمايه گذاري هاي الزم را انجام دهد. 
در همين راس��تا، نشست مشترك كميسيون 
مع��ادن و صنايع معدن��ي اتاق ايران با روس��اي 

كميس��يون هاي متناظر اس��تاني با هدف پايش 
مش��كالت حوزه مع��دن اس��تان ها ب��راي تهيه 
نقش��ه راه توس��عه معادن و صنايع معدني كشور 
و ايج��اد نهض��ت ف��رآوري در اين ح��وزه برگزار 
شد. در اين نشس��ت عالوه بر اعضاي كميسيون 
مع��ادن و صنايع معدني اتاق اي��ران، نمايندگان 
اس��تان هاي زنجان، اروميه، هرم��زگان، اصفهان، 
قزوي��ن، كرمان، مازندران، بوش��هر، كردس��تان، 
لرس��تان، خراس��ان رض��وي، يزد، سيس��تان و 
بلوچس��تان، ايالم و همدان نيز حضور داش��تند 
و مطالع��ات و تجربي��ات كميس��يون مربوطه در 
حوزه نهضت ف��رآوري و تكمي��ل زنجيره ارزش 
ارائه شد. به  واسطه انواع گوناگون كانسنگ ها در 
مناطق مختلف كش��ور و تفاوت در زيرساخت ها 
و دسترس��ي اس��تان ها به امكانات، برگزاري اين 
نشس��ت يك��ي از پيش نيازهاي تقس��يم كار ملي 
بخش خصوصي بوده و تا حدي توانس��ته اس��ت 
مشكالت حوزه معادن در استان ها را استخراج و 

اولويت بندي كند. 

  ۱4 چالش پيش روي معادن كوچك
بر اس��اس بررس��ي كميس��يون مع��ادن و 
صناي��ع معدني اتاق بازرگاني ايران، مش��كالت 
حوزه معادن كوچك و متوس��ط كشور و تعداد 
اس��تان هاي درگير با اين مشكل مشخص شد. 
طبق اين بررسي مش��خص شد كه »مشكالت 
مربوط به تامين مالي« از مش��كالتي است كه 

عمده معادن كش��ور با آن دس��ت و پنجه نرم 
مي كنن��د بطوري كه در اين خصوص معادن 8 
استان كشور با اين مشكل روبرو هستند. چالش 
ديگري كه تعداد بس��ياري از معادن استاني را 
ديگر كرده اس��ت »عدم تكمي��ل كامل زنجيره 
ارزش« اس��ت. به طوري ك��ه معادن كوچك و 
متوسط ۵ استان كش��ور، اين مشكل را مانعي 
ب��راي ادامه فعالي��ت خود مي بينن��د. »ضعف 
مديريت و عدم وجود حاكميت يگانه در دولت 
در حوزه مع��ادن« از ديگر معضالتي كه برخي 
معادن را درگير كرده و حتي تعداي از آنها را به 

مرز بحران رسانده است. 
چهارمي��ن مش��كلي كه براس��اس پايش 
صورت گرفته از س��وي كميس��يون معادن و 
صنايع معدن��ي اتاق بازرگاني اي��ران معادن 
اس��تاني را رنج مي دهد »مش��كل معارضين 
محلي، باال بودن عوارض گمركي ماشين آالت 
و ل��زوم حذف ع��وارض صادرات« اس��ت. اما 
مش��كل »تامين آب و ع��دم توجه به معادن 
كوچك و متوس��ط« از ديگ��ر معضالتي كه 
معادن ۲ اس��تان كش��ور را ب��ا چالش مواجه 
ك��رده اس��ت. از طرف��ي »نبود تش��كل هاي 
تخصصي اس��تاني، نبود پايانه هاي صادراتي، 
عدم آموزش دانشگاهي متناسب با نياز بخش، 
نبود زيرساخت حمل نقل و الزامات صادرات، 
لزوم رفع ممنوعيت واردات كنس��انتره سرب 
و روي و ل��زوم ع��دم مداخله دول��ت در بازار 

ارز« را مي توان از ديگر معضالتي برشمرد، كه 
پيش روي معادن كوچك و متوس��ط استاني 

وجود دارد. 

  پيشنهادهاي معدني؟ 
در ادام��ه اين نشس��ت، فع��االن معدن��ي براي 
بهره گيري از از ظرفيت معادن كوچك و متوسط در 
ايجاد توس��عه پايدار و اشتغال فراگير در استان هاي 
كمتر توسعه يافته 6 پيش��نهاد مطرح و مورد تاكيد 

قرار گرفت. 
نخستين پيشنهاد ارائه ش��ده تسوط كميسيون 
معادن و صناي��ع معدني اتاق بازرگان��ي ايران براي 
حل مش��كالت معادن كوچك اين ب��ود كه با توجه 
ب��ه كاهش قيم��ت كاموديتي هاي معدن��ي در بازار 
جهاني، فروش محصوالت معادن به شكل دانه بندي 
اقتصادي نيس��ت و باي��د با ف��رآوري و ايجاد ارزش 
افزوده، محص��والت داراي ارزش باالتر را صادر كرد. 
اما دومين پيشنهادي كه در اين زمينه از سوي اعضا 
مطرح شد، اينكه در زمينه جانمايي و زيرساخت هاي 
مع��ادن كوچك، با توجه به جانماي��ي معادن، عيار، 
ذخي��ره و زيرس��اخت معادن در اس��تان ها، با ايجاد 
كنسرس��يومي از مع��دن داران كوچك ب��ه  منظور 
ايجاد واحدهاي فراوري براي خوش��ه هاي معدني در 
استان ها اقدام شود. سومين پيشنهادي كه از سوي 
كميس��يون معادن وصنايع معدني اتاق ايران، براي 
رفع مشكالت معادن كوچك مطرح شد، در خصوص 
جذب نقدينگي بود. براس��اس چنين پيشنهادي و با 
توجه به حجم 4۰۰ميليارد دالر نقدينگي در جامعه 
با تهيه FS و BP اس��تاندارد، بايد نس��بت به جذب 
اين نقدينگي براي اح��داث واحدهاي فرآوري اقدام 
ش��ود. از س��وي ديگر »توان مال��ي معادن كوچك« 
كه مش��كل عمده معادن كوچك به ش��مار مي رود 
به عنوان چهارمين مش��كل مورد بحث قرار گرفت و 
پيشنهاد شد كه در صورت نبود توان تامين مالي، از 
ظرفيت ايميدرو و صندوق بيمه سرمايه گذاري براي 
ايجاد واحدهاي فراوري بر اس��اس ظرفيت س��نجي 
استاني استفاده شود. يكي ديگر از مشكالت معادن 
كوچك و عدم فعاليت آنه��ا، نبود بازار مصرف براي 
توليدات اين معادن است كه در اين نشست پيشنهاد 
ش��د تا واحدهاي فراوري بزرگ كه نيازمند محصول 
فراوري ش��ده معادن كوچك هس��تند، به شكل هاي 
مختلف ازجمله پيش خريد محصول، در فعال سازي 
معادن كوچك و متوسط با احداث كارخانه فرآوري 
آن دخيل ش��وند. همچنين در زمينه ايجاد اشتغال 
معادن كوچك و تاثير اي��ن معادن در جذب نيروي 
كار اس��تان هاي محروم پيشنهاد شد كه با توجه به 
قرارگرفتن معادن در مناط��ق دورافتاده و محروم و 
اهميت راه ان��دازي اين معادن و اح��داث واحدهاي 
ف��راوري در ايجاد اش��تغال، جلوگي��ري از مهاجرت 
روس��تاييان، ايجاد آباداني و از هم��ه مهم تر امنيت 
پاي��دار در اين فرآيند اولويت با اس��تان هاي محروم 
خواهد بود. در پايان مقرر ش��د اين پيش��نهادها در 
كميسيون هاي معادن اتاق هاي استاني پيگيري شده 
و ب��ا همكاري نهادهاي متول��ي، تامين مالي و ايجاد 
واحدهاي فراوري با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته 
براي ايجاد اش��تغال، تولي��د، ارزش  افزوده و امنيت 
پايدار با جديت براس��اس برنامه ذكر شده در دستور 

كار قرار گيرد. 

صادرات س��يمان ايران در بهار سال جاري نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته با افزايش اندكي روبه رو بوده است. به 
گزارش ايسنا، بر اساس تازه ترين آمار گمرك از تجارت خارجي 
سه ماهه نخست سال جاري ايران، در اين مدت در مجموع سه 
ميليون و 636 هزار تن انواع س��يمان و كلينكر از ايران صادر 
شده است كه ارزش دالري آن رقمي در حدود ۱۲4 ميليون و 

3۱۲هزار دالر مي شود. 
از اي��ن مق��دار، ي��ك ميلي��ون و 684 هزارتن ب��ه ارزش 
4۷ميليون و 639 هزار دالر س��يمان هاي پودرنش��ده موسوم 
به كلينكر بوده اس��ت. »كويت، عراق، افغانستان و بنگالدش« 
مهم ترين مقصدهاي صادراتي س��يمان ايران در بهار امس��ال 
بوده ان��د؛ به طوري كه در اين م��دت بيش از ۲۷ ميليون دالر از 
مجموع كل صادرات سيمان ايران به كويت، بيش از ۲۰ ميليون 

دالر ب��ه عراق، بيش از ۲۰ ميليون دالر به افغانس��تان و بيش 
از ۱۵ميليون دالر به بنگالدش صادر ش��ده اس��ت. در مجموع 
مي توان گفت كه س��يمان ايران حداقل به ۲۷كش��ور خارجي 
صادر مي ش��ود و اين در حالي اس��ت كه اگر صادرات با همين 
روند ادامه پيدا كند در پايان س��ال جاري شاهد صادرات بيش 
از ۱4 ميليون تن سيمان از ايران خواهيم بود. صادرات سيمان 
در بهار سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته اندكي 
افزايش يافته اس��ت؛ بطوريكه در سه ماه نخست سال ۱396، 
به ميزان س��ه ميليون و 4۷۵ هزار تن س��يمان به ارزش ۱۱3 
ميليون و 4۰۰ هزار دالر از ايران صادر ش��ده بود. البته اين در 
حالي است كه گفته مي شود صادرات سيمان ايران به عراق با 
مش��كل مواجه شده است و ايران به ندرت بازار عراق خود را از 

دست خواهد داد و بايد به دنبال بازار جديدي باشد. 

عمده ترين مقاصد صادراتي سيمان ايران
رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني با انتقاد از سياست هاي 
ارزي دولت گفت: متاس��فانه اين سياست ها هنوز كارشناسي 
مناسبي نشده و همين امر عاملي شده تا اجراي آنها نتايج مثبتي 
 نداشته باشد. ابوالفضل روغني گلپايگاني در گفت وگو با تسنيم، 
با اشاره به سياست هاي غلط ارزي دولت، اظهار كرد: متاسفانه 
اين سياس��ت ها هنوز كارشناسي مناس��بي نشده و همين امر 
عاملي شده تا اجراي آنها نتايج مثبتي نداشته باشد. وي با بيان 
اينكه قطعا گروه بندي كاالها براي دريافت ارز بايد مورد بازبيني 
قرار گيرد، افزود: امروز توليدكنندگان با مشكالت متعددي در 
تهيه مواد اوليه خود روبه رو هس��تند كه بايد اين موضوع مورد 

توجه مسووالن قرار گيرد. 
رييس كميس��يون صنايع اتاق بازرگان��ي تصريح كرد: به 
نظر مي رس��د دولت مي بايس��ت قبل از اعالم ليست واردات 

كااله��اي ممنوعه از يك كميته متش��كل از توليدكنندگان 
بخش هاي مختلف صنعتي نظرخواهي مي كرد تا افراد بدون 
هيچ ارتباطي با حوزه فعاليت خود كاالهاي متفرقه وارد كشور 
نكنند. روغني با اع��الم اينكه دولت مي تواند با توافق بر يك 
نرخ ثابت، دالر دولتي را فقط براي واردات كاالهاي اساس��ي 
و دارو اختصاص دهد، گف��ت: امروز بايد هزينه كردن منابع 
ارزي س��نجيده باشد تا تمام بخش هاي صنعتي بتوانند مواد 
مورد نياز خود را تامين كنند. او در ادامه صحبت هاي خود به 
تغيير نرخ دالر دولتي اش��اره كرد وافزود: قرار بود بعد از آغاز 
ب��ه كار بازار ثانويه ارز، به صورت هفته يي قيمت دالر دولتي 
درصد هايي تغيير كند تا درنهايت به رقم مناسبي برسد. اما 
هنوز اين موضوع اجرايي نش��ده ولي به طور حتم ارز دولتي 

بيش از 4۲۰۰ تومان خواهد شد. 

سياست هاي ارزي دولت غيركارشناسي است

درحال  حاضر در ايران معادن كوچك مقياس بسياري هستند كه به دليل نبود صرفه اقتصادي امكان ادامه فعاليت از صاحبانشان گرفته شده 
است. از سوي ديگر بسياري از معادن كشور در مناطق خشك ايران واقع شده اند. بهره برداري از اين معادن كامال وابسته به منابع آبي است كه 
اين روزها در قلب ايران وجود ندارد. مشكالت ناشي از نبود آب اشكاالت جدي در بهره برداري معادن ايجاد مي كند و اين بخش را ناگزير 

به استفاده از منابع آب غير متعارف مي كند كه نياز به سرمايه گذاري هاي هنگفتي دارد. اهميت معادن كوچك و متوسط تا جايي بود كه چندي 
پيش وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بايد مشكالت معادن كوچك حل شود، گفت: بايد از معادن كوچك به  دليل نياز صنعت 

معدن به آنها حمايت صورت گيرد. دولت بايد حمايت كند و بخش خصوصي هم در اين حوزه سرمايه گذاري هاي الزم را انجام دهد
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7  جهان
 تداوم فشارها عليه راهبرد 

برگزيت دولت »ترزا مي« 
گ�روه جهان| ي��ك هفته پ��س از كناره گي��ري دو 
وزير ارش��د كابينه بريتانيا در اعت��راض به راهبرد دولت 
محافظ��ه كار ترزا مي درب��اره خروج بريتاني��ا از اتحاديه 
اروپا جاستين گرينينگ وزير پيش��ين آموزش بريتانيا، 
خواستار برگزاري مجدد همه پرسي برگزيت شده است.  
به گزارش تايمز، تنها راه حل بن بست مذاكرات برگزيت 
بازگرداندن آن به دس��ت مردم اين كش��ور اس��ت. وي 
طرح پيش��نهادي دولت بريتانيا مبني بر برقراري روابط 
جدي��د با اتحاديه اروپا را بيه��وده خوانده و تصريح كرده 
اين طرح هيچ طرف را خش��نود نمي كند. گرينينگ در 
اين باره نوشته: »راهبرد مذاكراتي مي  موجب خشنودي 
افرادي نمي شود كه خواستار خروج كامل از اتحاديه اروپا 
هستند و نيز مخالفان برگزيت را هم خوشحال نمي كند. 
فش��ارها عليه طرح دولت مي براي خروج از اتحاديه اروپا 
در روزهاي اخير باال گرفته اس��ت.« وي جمعه دو هفته 
پيش در نشس��تي با اعضاي كابينه جزئيات برنامه دولت 
براي آينده روابط با اتحاديه اروپا را تش��ريح كرد. در اين 
طرح پيشنهاد شده بريتانيا در دوره پسابرگزيت به تمام 
مقررات تجاري اين اتحاديه درخصوص كاال پايبند بماند، 
تدابير خاصي براي تس��هيل عبور و مرور درنظر بگيرد و 
همچنان به عضويت در س��ازمان هاي مهم اروپايي ادامه 
دهد.  اين طرح با مخالفت هاي بسياري به ويژه در حزب 
حاكم محافظه كار روبه رو ش��ده، زيرا خواس��تار جدايي 
كامل از سياس��ت ها و نهادهاي جمعي اروپايي هستند. 
در همين پيوند، ديوي��د ديويس وزير برگزيت و متعاقبا 
بوريس جانسون وزير خارجه بريتانيا، در اعتراض به اين 
طرح از سمت هاي خود كناره گيري كردند.  برخي منابع 
بريتاني��ا ي مي گويند ك��ه 48 راي الزم در داخل حزب 
محافظ��ه كار براي به چالش كش��يدن رهبري مي  ثبت 
 شده است. نمايندگان مجلس عوام بريتانيا دوشنبه طرح 
پيشنهادي ترزا مي  را بررس��ي مي كند. با نزديك شدن 
به مهلت 10 فروردين س��ال آينده براي خروج رس��مي 
بريتانيا از اتحاديه اروپا، دو طرف اميدوار هس��تند كه تا 
پاييز س��ال جاري به توافق نهايي در اين باره دست پيدا 
كنند. رويكرد نمايندگان مجلس درباره طرح پيشنهادي 
ترزا مي  مي تواند تصوير روشن تري از چشم انداز رسيدن 
به توافق نهايي برگزيت ظرف ماه هاي آتي را روشن كند. 
وزير س��ابق آموزش بريتانيا مي گويد كه مردم اين كشور 
بايد در همه پرس��ي دوم برگزيت با س��ه گزينه، پذيرش 
تواف��ق نهايي برگزيت، مان��دن در اتحاديه اروپا يا خروج 

كامل از اتحاديه انتخاب كنند. 

  مذاكره مستقيم امريكا
با طالبان 

دول��ت ترامپ به ديپلمات هاي ارش��د خود دس��تور 
داده ب��ه  دنبال مذاكره مس��تقيم با طالبان باش��ند. اين 
رويكرد، تغييري چشمگير در سياست امريكا درخصوص 
افغانس��تان اس��ت كه به اميد آغار مذاكراتي براي پايان 
1۷سال جنگ در اين كشور صورت مي گيرد. به گزارش 
نيويورك  تايمز، مدت هاست كه طالبان مي گويد مساله 
صل��ح را ابتدا تنها با امريكايي ها به مذاكره مي گذارد اما 
واشنگتن تاكيد دارد كه دولت افغانستان نيز بايد در اين 

مساله حضور داشته باشد. 

  اعتراض »نواز شريف«
به حكم ۱۰ سال حبس 

نخس��ت وزير محبوس پاكس��تان به 10سال حكم 
حبس��ش اعتراض كرده و خواستار رسيدگي مجدد به 
آن شد. به گزارش آسوشيتدپرس، اين اعتراض از سوي 
نواز شريف چند روز پيش از برگزاري انتخابات پارلماني 
كه اواخر ماه جاري برگزار مي شود، مطرح شده است. 
ش��ريف به اتهام خري��د آپارتمان هاي لوكس توس��ط 
اعضاي خانواده اش در لندن به طور غيابي محكوم شد. 
براي دختر و داماد نواز شريف نيز در همين دادگاه قرار 

حبس صادر شده است. 

 اردوغان: اختاپوس فتو را 
نابود مي كنيم

رييس جمهور تركيه در مراسم دومين سالگرد كودتاي 
۲01۶ گفته، كودتا باعث احياي ملت تركيه ش��ده است. 
به گزارش آناتولي، رجب طيب اردوغان ش��بكه فتو را به 
اختاپوس تش��بيه كرده و گفته:»اين اختاپ��وس را نابود 
خواهيم كرد.« آنكارا بر اين باور اس��ت كه فتح اهلل گولن، 
روحاني در تبعيد و مخالف دولت تركيه و سازمان وابسته 

به وي)فتو( پشت پرده كودتا قرار دارد. 

  اعالم آمادگي كويت
براي كمك به عراق 

امي��ر كوي��ت در گفت وگويي تلفني با نخس��ت وزير 
عراق آمادگي كش��ورش براي كمك به بغداد براي عبور 
از پيامدهاي ناشي از اعتراض هاي فعلي در عراق را اعالم 
كرد. قرار اس��ت امروز)سه شنبه( نشستي درباره تحوالت 
عراق برگزار شود. شهرها و استان هاي جنوبي عراق مدتي 
است صحنه درگيري و اعتراض هاي خياباني در اعتراض 
به بيكاري، فس��اد و نبود خدمات شده كه مناطق مرزي 

عراق با كويت نيز از اين آشوب ها در امان نبوده اند. 

 كشته شدن 4 نظامي 
عربستاني در مرز يمن 

4 نظامي س��عودي بام��داد دوش��نبه در درگيري با 
نيروهاي انص��اراهلل يمن در مرزهاي جنوبي عربس��تان 
كشته ش��دند. به گزارش الجزيره، جزييات دقيق محل 
كشته شدن نيروهاي عربستان اعالم نشده است. حمله 
نظامي سعودي به يمن در 3 سال گذشته خسارت هاي 
جان��ي و مالي زيادي را براي دو عضو فعال ائتالف يعني 

عربستان و امارات در برداشته است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

 تاكيد »اياد عالوي« 
برتشكيل فوري دولت نجات ملي عراق

رييس  جمهوري منتخب مكزيك 
حقوقش را نصف كرد

 هشدار »الگارد« درباره
تاثير سياست هاي امريكا بر اعتماد بازار

گروه جهان| 
مع��اون رييس جمهوري عراق و رهبر ائتالف وطنيه تش��كيل هرچه س��ريع تر 
دولت نجات ملي را خواستار شد. اين در حالي بود كه مشاور رسانه يي نخست وزير 
كردس��تان عراق اوضاع كنوني اين كش��ور را نتيجه »فاسد بودن دولت« خواند.  به 
گزارش ش��بكه اسكاي نيوز، اياد عالوي معاون رييس جمهوري عراق و رهبر ائتالف 
وطنيه در بيانيه يي اعالم كرد: »در حال حاضر عراق ش��اهد ش��ايد خطرناك ترين 
بحران است كه در پي برخي مشكالت بعد از انتخابات اخير شدت گرفته. با توجه به 
پيامدهاي اوضاع و ترس از بازگشت دوباره تروريسم و جريان هاي افراطي به كشور 
و عدم حل مش��كالت بين بغداد و اربيل، نياز اس��ت تا با تشكيل دولت نجات ملي، 
آرام كردن اوضاع و برگزاري انتخابات جديد و سالم، اين مشكالت را برطرف كنيم.« 
او در ادامه افزود: »دولت نجات ملي كه به دنبال تشكيل آن هستيم، به عنوان يك 
دولت با وفاداري به مردم و برآورده  كردن نيازهاي شان، آخرين تالش براي رسيدگي 
به وضعيت بحران كش��ور محسوب مي شود.« در همين حال، كفاح محمود مشاور 
رسانه يي نخست وزير اقليم كردستان عراق گفت: »اعتراض ها در استان بصره و ساير 
اس��تان ها محصول دولت فاسد و سياست به حاش��يه راندن است كه ما از مدت ها 
قب��ل و از زماني كه اعتراض ها در اس��تان هاي انبار، نينوا و صالح الدين آغاز ش��د، 
درباره آن هشدار داديم و گفتيم كه بايد خواسته هاي مردم برآورده شود و به قانون 
اساسي بي احترامي نشود و همچنين راي هاي ديگر به حاشيه رانده نشود.« اين مقام 
عراقي ضمن تاكيد بر عدم اجازه نفوذ طرف هاي مخرب بين تظاهركنندگان و تبديل 
تظاهرات به آشوب ابراز اميدواري كرد كه تظاهرات بدون لطمه زدن به منافع عمومي 
اهداف خود را برآورده سازد. در همين راستا، جنبش »حراك الجيل الجديد/جنبش 
نسل نو« ابراز اميدواري كرد اعتراض هايي كه استان هاي مختلف عراق اخيرا شاهد 
آن بودند، با كنار زدن احزاب سياس��ي س��نتي از قدرت به نقطه شروعي براي آغاز 

تغييرات در عراق و اقليم كردستان تبديل شوند. 

گروه جهان|
رييس جمهوري منتخب مكزيك در نظر دارد تا كمتر از نيمي از آنچه ساير رهبران 
كش��ورش دريافت مي كردند، بگيرد. او به طور رس��مي ماه دس��امبر قدرت را به دست 
مي گيرد و اين بخشي از طرح رياضت اقتصادي دولت اوست. به گزارش آسوشيتدپرس، 
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رييس جمهوري منتخب مكزيك به خبرنگاران گفته: »آنچه 
مي خواهيم اين است كه بودجه به همه برسد.«  اوبرادور با اشاره به تكه كاغذي كه در 
دس��ت داش��ت، گفته ماهيانه 108هزار پزو دريافت خواهد كرد كه معادل ۵۷0۷ دالر 
مي ش��ود و هيچ مقام دولتي نمي تواند بيش از آنچه رييس جمهوري مكزيك در دوره 
۶ س��اله دريافت مي كند، حقوق داشته باشد. طبق اعالم تيم انتقالي، رييس جمهوري 
كنون��ي مكزيك ماهيان��ه ۲۷0هزار پزو دريافت مي كند.  آن��درس مانوئل لوپز اوبرادور 
گفته، مايل اس��ت حقوقش بيش از اين كاهش يابد اما نمي خواهد نارضايتي در داخل 
كابينه آتي خودش ايجاد كند چراكه برخي از آنها از بخش هاي خصوصي يا سمت هاي 
آكادميك به تيم او ملحق مي شوند و در آنجا حقوق دريافتي باالتري دارند. به گفته او 
روساي جمهوري پيشين مكزيك هم ديگر حقوق بازنشستگي دريافت نخواهند كرد و 
سكونتگاه رسمي رياست جمهوري مركز فرهنگي مي شود.  او همچنين بر وعده هايش 
براي مقابله با فس��اد تاكيد كرده است. مكزيك در شاخص سال ۲01۷ فساد شفافيت 
بين الملل در رتبه 13۵ از 180 قرار گرفت. عدد باال نش��ان دهنده فس��اد باالتر اس��ت. 
رييس جمهوري منتخب مكزيك تاكيد كرده، مقام هاي دولتي بايد دارايي هاي خودشان 
را اعالم كنند و ارتكاب فساد جرم سنگيني محسوب مي شود.  اوبرادور همچنين وعده 
داده تا به جاسوسي عليه مخالفان سياسي پايان دهد. منتخب پيروز چپ گرا در انتخابات 
رياس��ت جمهوري مكزيك در اين باره گفته است:»وقتي در ايالت تاباسكو بودم، شب و 
روز يك خودرو در نزديكي خانه من حضور داش��ت و من را تعقيب مي كرد. حاال همه 
 چيز تمام شده است؛ شنود مكالمات تلفني نيز ديگر انجام نمي شود.« مركز تحقيقات 

و امنيت ملي مكزيك در دولت سابق مسووليت چنين اقدامي را برعهده داشته است. 

گروه جهان|
صندوق جهاني پول هش��دار داده سياست هاي تجاري دولت دونالد ترامپ احتماال 
به اقتصاد امريكا ضربه مي زند و نظام تجارت بين المللي را تضعيف مي كند. كريستين 
الگارد ريي��س اي��ن نهاد بين المللي گفته جنگ تجاري ب��ه باخت هر دو طرف منجر 
مي شود و تبعاتي جدي در پي خواهد داشت.  تعرفه ها دولت امريكا كشورهاي اروپايي، 
مكزي��ك، كانادا و چين را به اعالم برنامه هاي مش��ابه جهت مقابله به مثل وادار كرده 
اس��ت. صندوق جهاني پول انتظار دارد اين مناقشه تازه تاثير مستقيم اقتصادي كمي 
داش��ته باش��د اما الگارد گفته نگران تاثير آن بر فضاي تجاري و سرمايه گذاري است. 
او گفته آنچه مهم تر و در عين  حال پيش بيني اش دش��وارتر است تاثير اين مناقشات 
بر اعتماد بازار اس��ت. به گفته صندوق جهاني پول كاخ س��فيد به نگراني ها از عوارض 
جانبي تجارت آزاد واكنش نش��ان مي دهد. با اين همه چنين تدابيري احتماال جهان 
را از نظام تجاري آزاد، منصفانه و قاعده مند دور مي كند و تبعات مخربي براي اقتصاد 
امريكا و شركاي تجاري آن خواهد داشت.  چشم انداز ساالنه مخاطرات اقتصادي امريكا 
توسط صندوق جهاني پول آينده نزديك روشني را براي اين كشور تصوير مي كند. بر 
اين اس��اس رشد اقتصادي امريكا در سال جاري ۲.9 درصد پيش بيني شده چراكه به 
عقي��ده صندوق جهاني پول 1.۵ تريليون دالر كاهش مالياتي و افزايش 300 ميليارد 
دالري در هزينه هاي دولت فعاليت هاي اقتصادي را موقتا تقويت مي كند. با اين همه 
اين صندوق پيش بيني كرده با از ميان رفتن تاثير كاهش هاي مالياتي توليد ناخالص 
ملي كندتر ش��ود و به ۲.۷درصد در سال ۲019 و به 1.9درصد در سال ۲0۲0 برسد. 
اس��تيو منوچين وزير دارايي امريكا، در بيانيه يي چشم انداز بلندمدت ارائه شده توسط 
صندوق جهاني را رد كرده و گفته سياست هاي كاخ سفيد، از جمله اصالحات مالياتي 
و كم كردن مقررات تجاري به رشد اقتصادي بادوام تري منجر خواهد شد. الگارد ابراز 
اميدواري كرده پيش بيني منوچين درست از آب دربيايد اما كماكان نگران نشانه هاي 

فزاينده يي است كه خالف اين موضوع را نشان مي دهند.  

ديدار جنجالي روساي  جمهور اياالت متحده امريكا و روسيه برگزار شد

ترامپ مي خواهد كنار پوتين باشد
گروه جهان| طال تسليمي|

والديمي��ر پوتي��ن و دونال��د ترامپ روس��اي 
جمهوري روس��يه و امريكا دوشنبه در هلسينكي 
ديدار كردند. ترامپ در زمان آغاز نشس��ت اعالم 
ك��رد قصد دارد درب��اره تجارت، مس��ائل نظامي، 
موش��كي و چين با ترامپ گفت وگو كند. در حالي 
كه پيشتر انتظار مي رفت سوريه، اوكراين و ايران، 
ناتو يا مسموميت سالزبري از ديگر موضوعات اين 
نشست باش��ند، اما ترامپ درباره هيچ يك از آنها 
س��خن نگفت و تبريك به پوتين در پي برگزاري 
جام جهان��ي فوتبال اكتفا ك��رد. رييس جمهوري 
امريكا كه پيش از نشس��ت پيش��ينيان خود را در 
كاخ سفيد به دليل روابط سرد كنوني واشنگتن و 
مس��كو مقصر دانسته بود، خطاب به پوتين گفت: 
»واقع��ا فكر مي كن��م جهان مي خواه��د كه ما با 

يكديگر كنار بياييم.«
به گزارش فايننشال تايمز، ترامپ صبح دوشنبه و 
پيش از ديدار با پوتين در دو پيام توئيتري روس��اي 
جمهوري پيش از خود و تحقيقات رابرت مولر درباره 
مداخله روس��يه در انتخابات رياست جمهوري سال 
۲01۶ امري��كا را در اوضاع كنون��ي روابط دوجانبه 
مقصر دانس��ت و نوش��ت: »روابط دو كشور هيچ گاه 
به اين بدي نبوده است.« سرگئي الوروف وزير امور 
خارجه روس��يه اندكي بعد از اين توئيت گفت كه با 
ارزيابي دقيق ترامپ در رابطه با روابط روسيه-امريكا 
موافق است. در حقيقت، ديدگاه ترامپ در اين زمينه 
بازنش��ر ادعاي ديرينه كرملين درب��اره مقصر بودن 

امريكا در روابط بد دو كشور بود. 
در تحقيقات رابرت مولر بازرس ويژه تحقيقات 
درباره دخالت روسيه در انتخابات امريكا موسوم به 
»روسيه گيت« جمعه 1۲ مامور اطالعاتي روس در 
پي هك كردن ايميل هاي هيالري كلينتون رقيب 
دموكرات ترامپ، متهم شدند. در پي اين اتهامات، 
از ترامپ خواس��ته ش��د كه در نشست هلسينكي 
با پوتين در اين ب��اره گفت وگو كند. اما در مقابل، 
رييس جمه��وري امريكا تحقيقات را عامل وخامت 
روابط امريكا-روسيه خواند. ترامپ در توئيتر نوشت: 
»رواب��ط ما با روس��يه به لطف س��ال ها حماقت و 
س��فاهت امريكا و حاال هم ش��كار جادوگر )اشاره 
ب��ه تحقيقات مول��ر( هرگز وخيم ت��ر از اين نبوده 
اس��ت!« ترامپ كه هيچ گاه به طور رسمي مداخله 
مس��كو در انتخابات س��ال ۲01۶ را تاييد نكرده، 

باراك اوباما رييس جمهوري اوباما را به دليل اقدام 
نك��ردن در مقابله با آن مقصر مي داند. او در توئيت 
ديگري نوشت: »رييس جمهوري اوباما فكر مي كرد 
هي��الري در انتخابات پيروز مي ش��ود، پس وقتي 
اف بي آي درباره مداخله روس��يه خبر داد، او گفت 
چنين اتفاقي ممكن نيست، مشكل بزرگي نيست 
و هيچ كاري درباره آن نكرد. وقتي من پيروز شدم 
اين موضوع به يك مس��اله مهم تبديل شد و شكار 

جادوگر را در پي داشت.«
رييس جمهوري امريكا عصر يك ش��نبه و پس از 
چند روز آشفته در بلژيك و بريتانيا، وارد هلسينكي 

ش��د. ترامپ در بروكسل با دش��من خطاب كردن 
متح��دان ديرينه امريكا را در موضع دفاعي قرار داد 
و آنگال مركل صدراعظم آلمان را به دليل خريد گاز 
طبيعي از روس��يه و ترزا مي  نخست وزير بريتانيا را 
در ارتب��اط با رويكرد برگزيتي او، م��ورد انتقاد قرار 
داد. بلومب��رگ در گزارش خود در اين باره نوش��ت 
اختالل هايي كه ترام��پ در نظم بين المللي پس از 
جنگ جهاني دوم ايجاد كرده، احتماال در نشس��ت 
او ب��ا پوتي��ن ب��ه اوج مي رس��د. در واش��نگتن هم 
نگراني هايي وج��ود دارد در رابطه با اينكه اقدامات 
ترامپ در هلس��ينكي به روابط دو س��وي اقيانوس 

اطلس )ترنس آتالنتيك( آس��يب برساند. در همين 
راس��تا، هيالري كلينتون در طعنه يي به ترامپ در 
توئيتر نوش��ت: »چه جام جهاني فوق العاده يي. يك 
س��وال از رييس جمهوري ترامپ كه با پوتين ديدار 

مي كند: مي داني براي كدام تيم بازي مي كني؟«
كاخ سفيد پيشتر سعي كرده سطح انتظارات را 
كاهش دهد و جان هانتسمن سفير امريكا به روسيه 
ت��ا جايي پي��ش رفت كه گفت اين يك »نشس��ت 
رسمي« نيست، بلكه يك »ديدار« است. كرملين هم 
در رويكردي مشابه گفت همين واقعيت كه رهبران 
دو كش��ور ديدار مي كنند، نتيجه يي مثبت اس��ت. 

كرملين همچنين گفته مشتاق مذاكراتي است كه 
زمينه روابطي دوس��تانه تر را فراهم آورد، اما درباره 
اختالف نظر محتمل درباره مسائل حساسي همچون 

نقش ايران در سوريه هشدار داده است. 
ديميتري پسكوف سخنگوي پوتين گفته اميدوار 
است دست كم شاهد يك سري اقدامات اوليه حاكي 
از تمايل سياس��ي به دستيابي به عادي سازي روابط 
ازس��وي ترامپ باش��د. پيروزي ترامپ در انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا با خشنودي روسيه همراه 
ب��ود، اما دولت او تا اين لظحه مطابق اميدواري هاي 
كرملين عمل نكرده اس��ت. اگرچه عمدتا از شخص 
ترام��پ به دلي��ل خودداري از نش��ان دادن ش��دت 
عمل به روس��يه در رابطه با مداخله اش در انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال ۲01۶ م��ورد انتق��اد قرار 
مي دهند، اما اقدامات كاخ سفيد از اظهارات ترامپ 
در رابطه با روسيه بسيار شديدتر بوده اند؛ براي نمونه 
مي ت��وان به اعمال تحريم ها و اخراج ۶0 ديپلمات و 

مامور اطالعاتي روس از امريكا اشاره كرد. 
نيويورك تايمز در پوش��ش خبري نشست ديروز 
نوش��ت، پس از س��فر يك  هفته يي ترامپ به اروپا، 
بس��ياري به دنبال نشانه هايي هستند كه نشان دهد 
ترام��پ با همتاي روس خود رفتار صميمانه تري در 
قياس با رهبران ناتو و ترزا مي نخس��ت وزير بريتانيا 
دارد ي��ا خير. ترامپ نشس��ت ناتو را ب��ا انتقادها از 
متحدان قديمي امريكا به آش��فتگي كش��اند و در 
بريتانيا هم ش��يوه پيشبرد مذاكرات برگزيت توسط 
ت��رزا مي  را زير س��وال ب��رد و به او توصي��ه كرد از 
اتحاديه اروپا بر سر اين مساله شكايت كند. او حتي 
تا جايي پيش  رفت كه بلوك اروپايي را يك »دشمن 
تجاري« خواند. در نخستين لحظه ديدار خبرنگاران 
و عكاسان از فضايي عصبي و ناخوشايند بين روساي 
جمهور روس��يه و امريكا خبر دادند، اما دقايقي بعد 
مارك استون از اس��كاي نيوز در توئيتر خود نوشت 
ترامپ به پوتين چشمك زده است. در ميانه نشست 
كاخ سفيد اعالم كرد پوتين و ترامپ مذاكره ديگري 
هم با حضور مشاورانشان برگزار خواهند كرد. جان 
هانتسمن سفير امريكا در روسيه، مايك پومپئو وزير 
امور خارجه، جان كلي رييس كاركنان كاخ س��فيد، 
جان بولتون مش��اور امنيت ملي امريكا، فيونا هيل 
كارش��ناس روسيه و مش��اور ترامپ و ماريانا گراس 
مترج��م همزمان هيات امريكايي در اين جلس��ه را 

تشكيل دادند. 

نشست 2 روزه اتحاديه اروپا و چين در سايه جنگ تجاري آغاز شد 

جبهه متحد پكن و بروكسل
گروه جهان|

سران اتحاديه اروپا با رهبري حزب كمونيست 
چي��ن و ريي��س دولت اين كش��ور در پكن ديدار 
كردند. مناقش��ه تجاري با امري��كا موضوع كانوني 
اين نشس��ت دو روزه اس��ت. نخس��ت وزير چين 
پس از نشس��ت مشترك با اتحاديه اروپا با هشدار 
نسبت به عواقب سخنان اخير دونالد ترامپ كه از 
اروپ��ا و چين به عنوان دش��منان امريكا در حوزه 
تجارت نام برده بود، تاكيد كرده »واشنگتن بداند، 

جنگ اقتصادي برنده يي نخواهد داشت.«
دويچه وله نوش��ته، چين مي خواه��د اتحاديه 
اروپا را هم پيمان خود كند و براي اعتمادس��ازي 
در اين راه ت��الش مي كند. رهبري دولت و حزب 
كمونيس��ت چي��ن نگران جن��گ تج��اري رو به 
گسترش با امريكاست و اميد دارد بتواند بخشي از 
ضررهاي خود را از طريق روابط تجاري با اتحاديه 
اروپ��ا جبران كن��د. اتحاديه اروپ��ا در حال حاضر 
بزرگ ترين شريك تجاري چين محسوب مي شود. 
اما بس��ياري از اتهاماتي كه از سوي دونالد ترامپ 
متوجه چين ش��ده مورد انتق��اد اتحاديه اروپا هم 
هس��ت. اولويت دادن به شركت هاي چيني، اجبار 
در س��رمايه گذاري مش��ترك، نبود قانون مداري، 
سانس��ور اينترنت و پيش از هر چيز نقض موازين 
حقوق بش��ر از جمله انتقادهاي مشترك امريكا و 
اتحاديه اروپا از چين هستند؛ حوزه هايي كه دولت 
پكن سال هاست كه وعده بهبود آنها را داده است. 
با اين حال به نظر مي رسد اروپا به تحركي تازه در 

روند اصالحات در چين اميد بسته است. 

 اميد اتحاديه اروپا به تسريع روند اصالحات
گرچه هفته گذش��ته ات��اق بازرگاني اروپا در 
چين ب��ا انتش��ار تحقيقي جديد پيش��رفت در 
بازار آزاد اين كش��ور را تاييد ك��رد، اما در عين 
حال اعالم كرد كه خيلي از اقدام ها بس��يار دير 
يا نيمه تمام انج��ام گرفته اند. حال اتحاديه اروپا 
ب��ه تحركي در رون��د اصالحات در اين كش��ور 
اميد بس��ته است. شايد مناقش��ه تجاري كنوني 
با امريكا به تس��ريع چنين رون��دي كمك كند. 
هانس ديتمارش��وايس گوت، سفير اتحاديه اروپا 
در چي��ن خوش بين اس��ت كه اين ب��ار طرفين 
بتوانند بر س��ر بيانيه يي نهايي به توافق برسند: 
»هر دو طرف به اين اج��الس، نه تنها به  خاطر 
روابط دوجانبه، بلكه همچنين با توجه به شرايط 
جهاني، به عنوان نشس��تي بسيار مهم مي نگرند. 
در چني��ن ش��رايطي نمايش مناس��بات چين و 
اتحاديه اروپا به عن��وان عاملي براي ايجاد ثبات 

بسيار مهم است.«

 تمركز دو طرف بر قرارداد سرمايه گذاري
يك��ي از موضوع هاي اجالس��ي كه دوش��نبه 
و سه ش��نبه در پكن برگ��زار مي ش��ود، قرارداد 
پيش بيني  ش��ده س��رمايه گذاري مي��ان چين و 
اتحادي��ه اروپاس��ت. حفاظت از محيط زيس��ت، 
اجراي تواف��ق اقليمي پاريس و تس��هيل صدور 
ويزا نيز در دس��تور كار اجالس قرار گرفته است. 
لي كچيانگ نخست وزير، و شي جين پينگ رهبر 
حزب كمونيس��ت چين، از طرف اين كش��ور در 

اي��ن اجالس دو روزه ش��ركت مي كنن��د. دونالد 
تاس��ك رييس ش��وراي اتحاديه اروپا، ژان كلود 
يونكر رييس كميس��يون و سيسيليا مالمستروم، 
كميس��ر امور تجاري اين اتحادي��ه نيز از جمله 
شركت كنندگان از سوي اتحاديه اروپا در اجالس 
دوجانبه هستند. سه شنبه )امروز( هيات اتحاديه 
اروپا به قصد امضاي قرارداد تجارت آزاد با ژاپن، 
ع��ازم توكيو مي ش��ود. اين بزرگ تري��ن پيماني 
خواهد بود كه اتحاديه اروپا تاكنون بس��ته است. 
دونالد ترامپ در آستانه ديدار با والديمير پوتين 
از اتحاديه اروپا، روسيه و چين به عنوان دشمنان 

امريكا در تجارت نام برده است. 

 افت سهام آسيايي 
با انتش��ار داده ها مبني بر كندش��دن رش��د 
اقتصادي چي��ن و ادامه نگراني س��رمايه گذاران 
درباره تاثير جنگ تجاري، س��هام آس��يايي افت 
كرده اس��ت. به گ��زارش رويت��رز، اقتصاد چين 
۶.۷درصد در ربع دوم س��ال ۲018 رش��د كرده 
است كه با انتظارات بازار مطابقت داشته اما نسبت 
به 9 ماه س��ال گذشته كه رش��دي ۶.8درصدي 
داشتند، افت كرده اس��ت. اما آنچه شايد بيشتر 
نگران كننده باش��د، اين اس��ت كه داده ها نشان 
دادند توليدات صنعتي چين، رشدي كمتر از حد 
انتظار داش��ته اند. گفته ش��ده، شاخص گسترده 
س��هام آسيا اقيانوسيه ام اس س��ي آي در خارج از 
ژاپن، 0.۵درصد از ارزش خود را از دس��ت داده 
است. در بازار چين هم شاخص سي اس آي 300، 

با افتي 0.4درصدي روبه رو ش��ده است. شاخص 
هانگ سنِگ هنگ كنگ نيز 0.3درصد پايين آمده 
است. سهام اس��تراليايي 0.4درصد افت كردند، 
درحالي كه كوس��پي س��ئول كمتر از 0.1درصد 

پايين آمد. 
رويترز همچنين گ��زارش داده كه با افزايش 
تنش ه��ا تج��اري بين چي��ن و امري��كا، دالر در 
معام��الت جهاني به باالترين س��طح ۶ ماه خود 
رس��يده است. بر اين اساس هر دالر در معامالت 
دوش��نبه به باالي 11۲ ين رسيد. شاخص دالر 
ني��ز كه نرخ برابري دالر در مقابل س��اير ارزهاي 
مهم جهاني را اندازه مي گيرد با شتابي قابل توجه 

در سطح 94.۷۵0 واحد قرار گرفت. 
تحليلگ��ران بان��ك ج��ي پ��ي م��ورگان در 
يادداشتي نوشته اند: »آمارهاي توليدات صنعتي 
و خرده فروش��ي امريكا كه تا سه ش��نبه منتش��ر 
خواهند ش��د در كنار آمارهاي رشد اقتصاد چين 
اي��ن اطمينان را به همه خواه��د داد كه اقتصاد 

جهان��ي در چه وضعيتي ق��رار دارد.« انتقادها از 
سياس��ت هاي حمايت گرايان��ه دول��ت امريكا در 
ش��رايطي باال گرفته كه واش��نگتن اخيرا جنگ 
تجاري با كش��ورهاي فقيري چ��ون روآندا را نيز 
كليد زده است. روآندا كشوري در پايين صحراي 
آفريقا اس��ت ك��ه اقتص��اد آن تنه��ا 9 ميليارد 
دالر اس��ت. گفته ش��ده، افزايش تعرفه روآندا بر 
لباس هاي كهنه واردات��ي از امريكا، براي تقويت 
تولي��د داخلي، دولت ترامپ را خش��مگين كرده 
اس��ت. روآندا تعرف��ه واردات لباس هاي كهنه از 
امري��كا را از 0.۲۵دالر در هر كيلوگرم، به ۲.۵0 
دالر در هر كيلوگرم، افزايش داده است و در نظر 
دارد واردات آن را در ۲019 ممن��وع كند. روآندا 
كه اقتصاد آن پس از نسل كشي سال 1994، كه 
جان 800 ه��زار نفر يا 10درصد از جمعيت اين 
كشور آفريقايي را گرفت، همچنان روند بهبودي 
خود را س��پري مي كند، به دنبال اين اس��ت كه 

توليد ملي خود را تقويت كند. 
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جامجهاين8
جشن پيروزي با طعم آشوب 

تيم ملي فرانس��ه با شكس��ت كرواس��ي قهرمان 
فوتبال جهان ش��د و مردم اين كش��ور در شهرهاي 
مختلف به شادي و پايكوپي پرداختند اما اين جشن 
در مواردي به ناآرامي و زخمي شدن عده يي كشيده 
شده اس��ت. پليس از بازداشت شماري از آشوبگران 
خب��ر داده اس��ت. ناآرامي ه��ا در روزهاي گذش��ته 
نيز وجود داش��ته به طوري كه وزارت كش��ور اعالم 
كرده تنها در جريان برگزاري جشن ملي فرانسه در 
شب هاي سيزدهم و چهاردهم)يك روز پيش از بازي 
فرانس��ه و كرواسي( ۸۴۵ دس��تگاه خودرو به آتش 

كشيده شده و ۵۰۸ تن نيز بازداشت شدند. 
نخسين اخبار ناگوار در ارتباط با جشن قهرماني 
تيم ملي فرانسه از پاريس منتشر شد. پليس پايتخت 
در پي بروز ناآرامي هايي كه در حاشيه جشن قهرماني 
ملي پوشان فرانسه به راه افتاده بود، ناگزير شد براي 
متفرق كردن مردم از گاز اش��ك آور استفاده و بلوار 
شانزه ليزه را كامال تخليه كند. به گزارش رسانه هاي 
خبري عده يي كه در اين ناآرامي ها دس��ت داشتند، 
ماموران امنيتي را با س��نگ و بطري  هاي شيشه يي 
هدف قرار دادند. همچنين ش��ماري از فروشگاه هاي 
واق��ع در اي��ن بل��وار معروف خس��ارت ديدن��د. در 
جريان كتك كاري اي كه در پاريس در حاش��يه اين 
جش��ن روي داد، يك مرد به شدت زخمي شد و به 
بيمارس��تان انتقال يافت. ح��دود ۳۰جوان نيز يك 
داروخانه را غ��ارت كردند. ماموران پليس در نهايت 
موفق ش��دند با استفاده از گاز اشك آور به اين حمله 

خاتمه دهند. 
پيش از اين ناآرامي ها جش��ن شادي و پايكوپي 
مسالمت آميز مردم در نقاط مختلف فرانسه به خاطر 
پيروزي ۴ بر ۲ ملي پوش��ان اين كش��ور بر كرواسي 
جريان داش��ت. به گزارش دويچه وله، ده ها نوجوان 
و جوان طي نآآرامي ها يك ش��نبه  ش��ب شيشه هاي 
ش��ماري از فروش��گاه هاي واقع در بلوار شانزه ليزه 
را شكس��تند. برخي از آنان ك��ه صورت هاي خود را 
پوش��انده بودند، با بطري هاي ش��راب و شامپاين از 
فروشگاه ها خارج ش��ده و با موبايل از اين صحنه ها 

فيلم مي گرفتند. 
به گزارش رس��انه هاي فرانس��ه ليون، مارس��ي، 
استراسبورگ و روئن نيز از جمله شهرهايي بوده اند 
كه در آنجا ناآرامي در حاش��يه جشن قهرماني تيم 
فرانسه روي داده اس��ت. در ليون درگيري شديدي 
ميان نيروهاي پلي��س و حدود يك صد نفر كه اكثر 
آنه��ا جوان بودند روي داد. هش��ت نف��ر در پي اين 
زدوخوردها بازداش��ت ش��دند. درگيري ها در ش��هر 
مارسي نيز به مجروح شدن دو مامور پليس انجاميد. 
اي��ن درگيري ها در ش��رايطي بوده كه ه��زار مامور 
پليس، ژاندارمري، ارتش و ۳هزار مامور امدادرساني 
ب��راي مقابله با هرگون��ه ناآرامي در جريان جش��ن 
قهرماني بسيج ش��ده بودند. گفته شده، رفت و آمد 
خودروها در بخش بزرگي از پاريس ممنوع شده بود 
ت��ا عبور و مرور رهگذران آس��ان تر صورت گيرد. در 
ش��هرهاي ديگر كش��ور نيز به نسبت نياز تمهيدات 

مشابهي به اجرا گذاشته شده بود. 
تيم ملي كرواس��ي اگر چه در فينال جام جهاني 
۲۰۱۸ روس��يه از فرانسه شكس��ت خورد و تنها به 
نايب قهرماني دس��ت يافت، اما مردم كرواس��ي اين 
موفقيت تاريخي را با برگزاري جش��ن هاي خياباني 
همراهي كردند. جش��ن و پايكوبي ها در ش��هرهاي 
مختلف كرواسي به شكلي مسالمتاميز و بدون بروز 

درگيري و ناآرامي برگزار شد. 
 

۲۵ ميليون حمله سايبري 
مرتبط با جام جهاني 

با پايان يافتن جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه والديمير 
پوتي��ن رييس جمهور روس��يه، گفته كش��ورش از 
بيش از ۲۵ميليون حمله سايبري كه قصد داشتند 
زيرس��اخت هاي اطالعات مرتبط با ج��ام جهاني را 
هدف ق��رار دهند، جلوگي��ري كرده اس��ت. او اين 
اطالعات را در نشس��تي كه بالفاصل��ه پس از پايان 
فينال جام جهاني با مسووالن امنيت برگزاري بازي ها 
را علني كرده اس��ت. به گزارش شبكه خبري روسي 
آر تي، پوتين از س��ازمان هاي انتظامي ۳۴كشور كه 
براي برقراري امنيت برگزاري مسابقات جام جهاني 
در روسيه همكاري داشتند، تشكر كرده است. گفته 
شده، براي آماده سازي اين مسابقات پيشينه حدود 
۲ميليون نفر از كارگران ساختماني گرفته تا داوطلبان 
بررسي شده است. پوتين همچنين از تماشاگراني كه 
براي ديدن بازي هاي به روسيه رفتند تشكر كرده و 
گفته:»برخي از هواداران احساساتي هستند اما معلوم 
شد كه در ضمن مسووليت پذير هم هستند.« پوتين 
گفت��ه آن عده اي كه براي ديدن بازي ها به روس��يه 
رفتند و عاش��ق روس��يه ش��دند، مي توانند تا پايان 
س��ال ميالدي با فن آي دي)كارت هويت مخصوص 
تماش��اگراني كه بليت بازي ها را داشتند( بدون ويزا 
به روس��يه س��فر كنند. والديمير پوتين بسياري از 
بازي ها را همراه با رهبران كش��ورهايي كه تيمشان 
مس��ابقه مي داد از نزديك ديد. او مس��ابقه فينال را 
كه با پيروزي فرانسه پايان يافت در استاديوم مسكو 
كنار امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه و كوليندا 
كيتاروويچ ،رييس جمهور كرواس��ي تماش��ا كرد. در 
مراسم اهداي مدال قهرمان و نايب قهرمان بازي هاي 
كه زير باران شديدي برگزار شد، پوتين مدال ها را به 

گردان بازيكنان فرانسه و كرواسي انداخت. 
توم��اس باخ، رييس كميت��ه  بين المللي المپيك 
در ديدار با پوتين گفته، زمان آن رس��يده روسيه به 
جامعه ورزش بين الملل بازگردد. به  گزارش  ايس��نا، 
باخ براي نخس��تين  ب��ار پس از اتهام��ات مربوط به 
دوپينگ به روسيه پس از پايان بازي هاي جام جهاني 
با رييس جمهور روسيه ديدار كرده است. ورزشكاران 
روسيه در المپيك ۲۰۱۸ به صورت مستقل شركت 
كردن��د اما بع��د از اين بازي ه��ا محروميت المپيك 
روس��يه برداش��ته ش��د. پوتين در اين ديدار گفته، 
ميزباني روسيه در جام جهاني ۲۰۱۸ موفقيت آميز 
بوده و اين مساله باعث شده، تصورات درباره ورزش 
روسيه بهتر ش��ود. باخ نيز بابت موفقيت روسيه در 
برگ��زاري جام جهان��ي ۲۰۱۸ به روس��يه و پوتين 

تبريك گفته است . 
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آيسان تنها|
 داوران مي گوين��د خط��اي داوري،  بخش��ي از 
داوري اس��ت! آن ه��م در بازي اي مث��ل فوتبال كه 
قاض��ي زمين ب��ازي لزوما در ه��ر صحنه يي امكان 
رص��د آنچه دقيقا رخ داد را ن��دارد. با اين حال اين 
خطاي داوري اجتناب ناپذير مي تواند نتيجه بازي و 
جاي برنده و بازدنده را عوض كند. سرنوش��ت تيم 
در دس��ت داور اس��ت. اين صريح ترين گزاره درباره 
نقش داور در نتيجه مس��ابقات اس��ت. نقش��ي كه 
متوليان مسابقات بين المللي سعي كرده اند با ايجاد 
محدوديت براي قاضي صحنه بازي آن را به س��مت 
حرفه اي تر شدن سوق دهند و از سليقه يي شدن آن 
جلوگيري كنند. به گزارش »تعادل«، به جهت نقش 
حساسي كه داور مي تواند در بازي ها ايفا كند، بانيان 
مسابقات بين المللي با مرور زمان سعي كردند با وضع 
قوانين بيشتر و استفاده از تكنولوژي آن را به سمت 
حرفه اي تر شدن سوق دهند. حداقل مانع آن شوند 
كه داور با اعمال سليقه سرنوشت تيم را تغيير دهد.  
)فن��اوري بازبيني تصاوير(، ي��ا VAR يكي از اين 
 تكنولوژي ه��اي جديدي بود كه فيفا تصميم گرفت

 در راس��تاي كاهش خط��اي داوري در جام جهاني 
روس��يه ۲۰۱۸ اس��تفاده كند. به نظر كارشناسان 
همي��ن تكنول��وژي جديد فن��اوري در جام جهاني 
۲۰۱۸ ي��ك اتفاق تاريخي ب��ود. اتفاقي كه به زعم 
داوران فيف��ا در تاريخ فوتبال جه��ان بي نظير بود، 
همچنانك��ه داوران فيفا در ۲9 ژوئن امس��ال براي 
داوري جام جهاني ۲۰۱۸ جش��ن گرفتند و با اعالم 
اينكه آخرين مسابقات جام جهاني با سالمت داوري 

معادل ۳.99 درصد در تاريخ بي س��ابقه بوده است، 
ج��ام جهاني ۲۰۱۸ را با عن��وان »جام جهاني بدون 
رس��وايي« نام گ��ذاري كردند. هر چن��د كه همين 
تكنولوژي جديد انتقاداتي را برانگيخت! انتقاداتي كه 
مي گفت استفاده از سيستم VAR از هيجانات بازي 
فوتبال جام جهاني ۲۰۱۸ كم كرده است. موضوعي 
كه ش��ايد تماش��اگران هم آن را تاييد كنند ولي به 
زعم بسياري به سالمت داوري در مسابقات مي ارزد!

 مروري بر اشتباهات فاحش داوري
داوران سرنوشت بعضي بازي هاي مهم تاريخي 
را تغيير داده اند، بعضي ديگر نيز مستقيما در نتيجه 
بازي ها تاثير نداشته اند ولي به قدري بزرگ بوده اند 

كه در اذهان ثبت شده اند.
يكي از اين موارد در جام جهاني ۲۰۰6 توس��ط 
»گراهام پل« داور انگليسي رخ داد. پل، در اين بازي 
وقتي ب��راي دومين بار به بازيك��ن كروات »جوزف 
سيمونيچ« كارت زرد نشان داد، يادش رفت كارت 
قرمز را هم مقابل او بگيرد، در نتيجه مدافع كروات 

به بازي ادامه داد.
با اين حال اين بازيكن كروات يك بار ديگر كارت 
زرد گرفت و البته اين بار از زمين اخراج ش��د. به اين 
ترتيب، س��يمونيچ تنها بازيكني است كه در تاريخ 
فوتبال، در يك بازي س��ه كارت زرد گرفته اس��ت. 
يكي ديگر از اين خطاها در بازي انتخابي جام جهاني 
۲۰۱۰ در بازي ايرلند و فرانس��ه رخ داد. وقتي تيم 
ايرلند توانسته بود با يك گل از حريفش پيش بيفتد 
و ب��ازي به وق��ت اضافه كش��يد و در دقيقه  ۱۱۳ و 

در جريان يكي از حمالت، س��تاره  فرانسوي »تيري 
آنري« توپ را با دس��ت چپش اس��تپ كرده و بعد 
از يك پاس زميني به س��مت دروازه حريف فرستاد 
كه گل شد. اعتراض هاي شديد بازيكنان و طرفداران 
ايرلند، به گوش داور سوئدي بازي »ماترين هانس« 
فرو نرفت و تيم ملي ايرلند از رسيدن به جام جهاني 
۲۰۱۰ محروم ش��د. يك��ي ديگر از اي��ن خطاهاي 
فاح��ش داوري نيز مرب��وط به هم��ان جام جهاني 
۲۰۱۰ بود. دربازي يك شانزدهم نهايي جام جهاني 
انگليس و آلمان. زماني كه تيم ملي آلمان دو بر يك 
از حريفش پيش بود كه فرانك لمپارد يك ضربه  آزاد 
به س��مت دروازه  آلمان روانه كرد. توپ با برخورد به 

تيرك افقي وارد دروازه مانوئل نوير شد.
بازيكنان انگليس��ي شروع به خوشحالي بابت به 
ثمر رس��اندن گل تساوي كردند. اما داور اروگوئه يي 
بازي »خورخه الريونا« نظر ديگري داشت. با اينكه 
توپ بيش از نيم متر از خط دروازه رد شده بود، داور 
اين توپ را گل حساب نكرد. دست آخر هم آلمان ها 
پيروز بازي ش��ده و انگليس از ج��ام جهاني حذف 
ش��د. شايد يكي از معروف ترين خطاهاي داوري نيز 
هماني باش��د كه از آن به عنوان »دست خدا«، ياد 
مي شود. يعني آنچه در جام جهاني ۱9۸6 در بازي 
ميان انگليس و آرژانتين رخ داد. در اين بازي ستاره  
آرژانتيني »ديگو مارادونا« در جريان بازي دو تيم در 
دور يك چهارم نهايي جام جهاني ۱9۸6 در دقيقه  
۵۱ با دست توپ را راهي دروازه كرد. داور آن بازي، 
»علي بن ناصر« تونسي بود، كسي كه دست مارادونا 
را نديد! و البته ۵ دقيقه بعد، مارادونا با دريبل كردن 

6 بازيكن انگليس��ي گلي ديگر زد تا آرژانتين بتواند 
با گذش��تن از سد سخت انگليس به دور بعد صعود 
كند. موضوعي كه اخيرا در بحث داوري مطرح شده، 
تاثير ستاره ها بر داوران است. مثل همين مثالي كه 
درباره مارادونا اورده ش��د و اين احتمال وجود دارد 
ك��ه خطاي مارادونا صرفا از اي��ن جهت كه مارادونا 
بوده گرفته نشده است. اين موضوع در موارد ديگري 
ه��م در تاريخ بين الملل��ي بازي ه��اي فوتبال قابل 
روئيت اس��ت. در همين جام جهاني اخير نيز ديدم 
كه ايراداتي درباره نحوه داوري بازي هايي كه مسي 
و رونال��دو در آنها بازي كرده  بودند، وارد ش��ده بود. 
موضوعي كه كارلوس كي روش س��رمربي تيم ايران 
در جريان كنفرانس خب��ري بازي ايران- پرتغال به 
آن اشاره كرد. او اين نكته را يادآوري كرد كه قوانين 
نبايد براي رونالدو يا مسي متفاوت باشد. و در جريان 
بازي ايران-پرتغال كه رونالدو با آرنج ضربه زده بود 
بايد خطاي رونالدو گرفته مي شد. درباره اين موضوع 
كي روش چنين گفته اس��ت: »وقتي يك بازيكن با 
آرنج ضربه مي زند، بايد كارت قرمز بگيرد. در كتاب 
قانون نوشته نشده كه در مورد مسي و رونالدو طور 
ديگري بايد تصميم گرفته شود. ما اين حق را داريم 
كه بدانيم انتخاب داوران بر چه اساس��ي است و من 

اين سوال را از آقاي اينفانتنيو دارم.«

 چه مجازاتي در انتظار داوران خطاكار است؟
سوال از اينفانتنيو احتماال حاوي اين جواب نيز 
هست كه طبق قوانين فيفا »تصميم نهايي در زمين 
با داور اس��ت« و غالبا آنچ��ه داور در زمين تصميم 

مي گيرد پذيرفته مي شود. حتي اگر داور خطا كرده 
باش��د. با اين حال قدرت داور نيز اليزال نيست. به 
اين معني كه در موارد بس��ياري سرنوشت بازي را 
داور تعيين مي كند ولي گاهي سرنوشت داور نيز به 
سرنوش��ت همان خطاها گره مي خورد! اينطور كه 
اگر فيفا تش��خيص دهد داور عمدا يا سهوا خطاي 
غيرقابل بخششي مرتكب شده وي را از قضاوت در 
مدتي يا هميش��ه محروم مي كند. نظير آن اتفاقي 
كه درباره داور پاراگوئه يي بازي ايران پرتغال افتاد. 
طبق آنچه حيدر سليماني كارشناس مسائل فوتبال 
به »تعادل«، گفته است، انريكه كاسرس از روسيه 
به قاره خود بازگردانده شد به اين علت كه عملكرد 
داوري وي در جري��ان ب��ازي ايران-پرتغال ضعيف 
تش��خيص داده شده اس��ت. به چند دليل مهم و 
اينكه وي از VAR زياد و بعضا بي مورد اس��تفاده 
كرده است. س��ليماني اين را هم گفت كه رونالدو 
در اين بازي داور و همه را گول زد و اين البته تنها 

اشتباه اين داور نبود. 

 نتيجه تشخيص خطاي داوري
داور محروم مي ش��ود ولي نتيج��ه بازي تغيير 
نمي كن��د. مگر در موارد خيل��ي خاص كه كميته 
اخ��الق فيفا وارد ميدان ش��ود. ب��ا اين حال طبق 
آنچه حيدر س��ليماني مي گويد در تاريخ بازي هاي 
بين المللي از جمله جام جهاني موردي نبوده كه بعد 
بازي، فيفا تش��خيص داده باشد كه بايد بر حسب 

خطاي داور نتيجه بازي تغيير كند. 

 خطاي عمدي يا سهوي؟
البته در بحث خطاي داوري نبايد فراموش كرد 
كه لزوما اين نيس��ت كه داوري اشتباه كرده باشد. 
بعضا ممكن اس��ت به دليل م��واردي مانند دريافت 
رش��وه محرز ش��ود كه داور عامدانه به سمت تيمي 
جهت گيري داش��ته اس��ت. البته اي��ن موضوع در 
مواردي تش��خيص داده شده و داور از عرصه حذف 
مي ش��ود. مثل مورد داور عربس��تاني كه كانديداي 
قضاوت در جام جهاني بود ولي رسوايي دريافت رشوه 
وي كه مربوط به سال هاي قبل بود باعث حذف وي 
از جريان قضاوت در جام جهاني شد. البته در گذشته 
در بازي هاي غير بين المللي مواردي بوده كه با محرز 
شدن پرداخت رشوه تيمي پس از دريافت قهرماني، 
عنوان قهرماني از آن پس گرفته ش��ود مانند مانند 
يوونت��وس كه در س��ال ۲۰۰6 پس از قهرماني هاي 
متوالي، از طرف دادگاه فوتبال ايتاليا مجرم شناخته 
ش��د و به سري بي فرستاده شد. با اين حال موضوع 
فساد و رشوه تاكنون موقعيت قهرمانان جام جهاني را 
متزلزل نكرده است. دستمزد هر داور براي بازي هاي 
جام جهان��ي 7۰ ه��زار دالر بوده اس��ت. رقمي كه 
نمي تواند ب��راي جلوگيري از خطاي عمدي چندان 
قابل توجه باش��د. در كنار داوران كمك داوران هم 
هستند كه هر كدام ۳۰ هزار دالر دريافت مي كنند. 
هر چند كه دس��ت كم��ك داوران براي خطا مانند 

داوران نيز باز نيست. 

 راه پيش رو
جام جهاني ۲۰۱۸ با همه ايراداتي كه نس��بت به 
داوري آن مطرح مي ش��د تمام ش��د و البته گرچه 
 var داوران فيفا از س��المت داوري با وجود سيستم
ابراز رضايت مي كنند ولي همچنان به نظر منتقدان 
خطاي داوري در بازي هاي جام جهاني آشكار و قابل 
نقد اس��ت. حاال بايد منتظ��ر ماند و ديد كه فيفا در 
جام جهاني ۲۰۲۱ چه خواهد كرد؟ آيا تحول بزرگي 
مانند آنچه درباره var ديديم رخ خواهد داد يا خير؟

ميراث جام جهاني 2018 براي روسيه
آماروارقامچهميگويند؟

108 مركز ورزشي 
شامل: 

 12
استاديوم

با بيش از 550 هزار صندلي

تمام استاديوم ها با هدف استفاده پس از 
جام جهاني، چند منظوره احداث شده اند

پس از جام جهاني ظرفيت 3 استاديوم به 
39 تا 35 هزار صندلي كاهش مي يابد تا 
با نيازهاي طوالني مدت متناسب شود. 

 96
مركز آموزشي

با ظرفيت آموزش 16000 كودك و 
نوجوان پس از جام جهاني

< 600
مركز آموزشي

ميليارد روبل سرمايه گذاري در 
زيرساخت ها

 26
فضاي زيرساختي براي 

حمل و نقل
ميليارد روبل سرمايه گذاري در زيرساخت ها

11 فرودگاه 
)پايانه هاي جديد در سنت پترزبورگ، نيژني 

نووگورود، سامارا، سارانسك، فرودگاه 
بين المللي دوموده دوو مسكو، فرودگاه 

جديد در روستوف-نا-دونو(

3 ايستگاه جديد مترو
12 جاده و چهارراه

 13
بيمارستان

بازسازي يا بهسازي شد

 29
فضاي تاسيساتي

 12
نيروگاه برق

 27
هتل جديد

< 100000  
فرصت شغلي

كه به خاطر جام جهاني فوتبال 
ايجاد شده و مورد حمايت قرار 

گرفته است

فرصت هاي شغلي
< 13000 
نفر

از جمله افراد شاغل در ساخت 
و ساز و نوسازي 10 استاديوم

 سرمايه گذاري 
در صنعت توريسم

71درصد
افزايش در حجم خدمات 

توريستي در شهرهاي ميزبان 
بازي هاي جام جهاني

دسترسي
 31

ايستگاه قطار 

فوتبال
5

فدرال

5800
مربي فوتبال

210
فضاي فوتبالي

طي سال هاي 2011 تا 
2015 مورد بهره برداري 

قرار گرفتند

در مدارس ورزش به كودكان و 
نوجواناني كه تحت آموزش هاي 

حرفه يي قرار مي گيرند و 
مهارت هاي خود را افزايش 

مي دهند فعاليت كردند. 

مراكز توسعه فوتبال تا سال 2020 احداث خواهند شد

از 12.5درصد

از 331000

تا 750000  

افزايش تعداد مدارس فوتبال براي دانش آموزان كودك و نوجوان

تعداد بازيكنان فوتبالي كه به طور رسمي 
در روسيه ثبت شد، افزايش يافت

به 14.5درصد

10
بين منطقه اي

100
منطقه اي

در شهرهاي ميزبان متناسب با مقررات 
ساخت و ساز روسيه بازسازي شدند

11
شهر ميزبان مسابقات

100درصد شهرها ي ميزبان گرايش مثبتي نسبت به شاخص شهرهاي پايدار دارند

8
شهر از 11 

شهر ميزبان در فهرست 20 منطقه 
برتر در جذب سرمايه گذاري روسيه 

در سال 2015 قرار دارند

< 350
شاخص محيط زيستي طي سال 2018 

در شهرهاي ميزبان اعمال شد

800 > هكتار
از پارك ها،  مناطق سبز و به ويژه 

مناطق محافظت شده به عنوان 
بخشي از تداركات ميزباني جام 

جهاني بهسازي شدند

7
شهر از 11 

ميزبان گرايش مثبتي نسبت به 
شاخص هاي كيفيت زندگي دارند

57 درصد
افزايش در تعداد توريست هاي 

داخلي كه در هتل شهرهاي 
ميزبان اقامت كرده اند

داوطلبان
<30000 

داوطلب به برگزاري هاي 
مسابقات جام جهاني كمك 

كردند. داوطلباني كه نيازمند 
دانش و تجربه منحصر به 

فردي بودند

15
مركز داوطلبي در روسيه 

گشايش يافت

استاديوم ها
تمام استاديوم هاي ميزبان مسابقات جام جهاني با استانداردهاي محيط زيستي تكميل شدند

شرايط كار در 10 استاديوم در 
دست احداث يا بازسازي به طور 

مرتب نظارت شد

هر استاديوم برنامه يي براي 
استفاده طوالني مدت دارد

نخستين استاندارد محيط زيستي 
براي استاديوم ها به طور ويژه براي 

مسابقات جام 

همه استاديوم هاي مخصوص برگزاري 
جام بيست و يكم براي افراد معلول 
و داراي محدوديت هاي حركتي قابل 

دسترس شد

3  ميليارد
تماشاچي

 كه بازي هاي جام جهاني 
را تماشا كردند

=1000000 
ميهمان خارجي

برآورد مي شود همزمان 
با بازي هاي جام جهاني از 
روسيه بازديد كرده باشند

<3000000 
تماشاچي

در ورزشگاه ها از نزديك 
مسابقات جام جهاني را 

نگاه كردند

< 78ميليون 
نفر

 در نزديكي استاديوم هاي 
ميزبان بازي هاي جام جهاني 

و مراكز آموزشي زندگي 
مي كنند

< 25 ميليون 
نفر

جمعيت شهرهاي 
ميزبان

تسريعدراحداثزيرساختها

به گفته داوران فيفا VAR 99/3 درصد از خطاي داوري كم كرد ولي...

حاشيه امن قهرماني با خطاي داوري
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منص��ور غيبي، كارش��ناس اقتصاد مس��كن 
مي گوي��د: درحال حاضر الته��اب و هيجان در 
بازار مس��كن به  وضوح قابل  مش��اهده اس��ت و 
بايد راهكار اورژانس��ي براي كنترل ارز و س��كه 

به عنوان رقيب هاي بازار مسكن اعمال شود. 
وي افزود: اين التهاب ها بايد مديريت ش��ود 
و بايد بازارهاي هيجاني موازي مسكن فروكش 
كند. غيبي با بيان اينكه درحال حاضر دو اتفاق 
ناميم��ون در دو بخ��ش تقاضا و عرضه رخ  داده 
اس��ت، عنوان ك��رد: بخش تقاضا ب��راي گذر از 
اتفاقات هيجاني در روزهاي آتي خريد عجوالنه 
داشته و باعث شده به اين التهاب ها دامن بزند.

درحالي كه توقف چند ماهه در خريد باعث 
فروكش شدن اين التهاب ها خواهد شد. 

وي در خصوص اشتباه فاحش بخش عرضه 
نيز گفت: متاسفانه بخش عرضه تحليل درستي 
از واقعيت جامعه ندارد. بخش عرضه بايد بدانند 
قيمت هاي كنوني مسكن با هيچ فاكتور معلوم 
و ملم��وس جامعه همخواني ن��دارد و قيمت ها 
كام��ا كاذب و از هي��چ معادل��ه خطي تبعيت 

نمي كند. 
اين كارش��ناس اقتصاد مس��كن با اشاره به 
اينك��ه متاس��فانه نگراني ها از آين��ده اقتصادي 
اي��ران التهاب ها را ادامه دار كرده اس��ت، اظهار 
ك��رد: هر خري��د هيجاني در اي��ن مقطع فعلي 
كاما اش��تباه اس��ت و باي��د مصرف كننده در 

هدايت سرمايه هاي خود گزيده تر رفتار كند. 
غيب��ي درنهايت گف��ت: در ماه ه��اي آتي با 
مديري��ت قيمت ه��اي ارز و س��كه التهاب هاي 

هيجاني مسكن نيز فروكش خواهد كرد. 

روندبازاربدونتغييرخواهدبود
اما فرهاد بيضايي، كارش��ناس اقتصاد مسكن 
نظر ديگري دارد. به نظر او در 3 ماهه تابس��تان 
نيز ادام��ه روند بازار بهاري خواهد بود و به نظر 
مي رس��د، اتفاق خاص��ي در قيمت ه��ا و تعداد 

معامات ايجاد نشود. 
وي گف��ت: البت��ه اگ��ر در ماه ه��اي آت��ي 
ش��اخص هايي مانند ارز و س��كه روند افزايشي 
داش��ته باش��د، افزايش قيمت ه��ا دور از ذهن 

نخواهد بود. 
بيضاي��ي با بي��ان اينكه براي اص��اح اوضاع 
كنوني بايد منتظر تخليه حباب از بازار مس��كن 
باش��يم، گف��ت: در ش��رايط فعلي مي��زان اين 
حباب به هيچ عنوان قابل محاس��به نيست چراكه 
افزاي��ش قيمت ها در متغيره��اي واقعي انتظار 
تورمي ايج��اد مي كند بنابراين قيمت هاي فعلي 

غيررسمي و التهابي است. 
وي با اش��اره به اينكه تخليه حباب مس��كن 
باع��ث اتفاق هاي مهم در صنعت ساخت وس��از 
خواهد ش��د، گفت: بايد اين حباب ها با مديريت 

صحيح تخليه و به واقعيت نزديك شوند. 
بيضاي��ي گف��ت: به  ه��ر روي در 3 ماهه آتي 
انتظار اصاح اوضاع و تخليه حباب مسكن دور 

از ذهن خواهد بود. 

حبابمسكنناشيازچيست؟
در همين زمينه پرويز كاكايي، رييس شعبه 
يك��ي از بانك هاي تهران با بي��ان اينكه درحال 
حاض��ر ديدگاه هاي كارشناس��ان به قيمت هاي 
كنوني بازار مسكن دو گونه است، گفت: درحال 
حاضر برخي به حباب در بازار مس��كن اعتقادي 
ندارند و چنين تغييراتي را در اقتصاد به عوامل 
واقع��ي مانند ش��وك هاي سياس��ي و اقتصادي 
نس��بت مي دهند و معتقدند كه دولت نمي تواند 

براي حل چنين مشكلي كاري انجام دهد. 
گف��ت:  بع��دي  دي��دگاه  درخص��وص  وي 
ديدگاه بعدي اين اس��ت ك��ه حباب ها به دليل 
بي ثباتي ه��اي روان��ي در اقتصاد و ن��ه به دليل 
عوام��ل واقعي وجود دارند و سياس��ت هاي ضد 
دوره ي��ي دول��ت بايد به منظ��ور از بي��ن بردن 

چرخه هاي تجاري به كار روند. 
كاكايي گفت: حباب فقط يك فضاي تنش زا 
نيس��ت. مناب��ع واقعي ني��ز درگير اي��ن ماجرا 
مي ش��وند، منابعي ك��ه در زمان وج��ود حباب 

به غلط هدايت شده اند.
اي��ن حباب موجب بيكاري، س��لب حق فك 
رهن و ورشكستگي براي خيلي از افراد مي شود 
به  ويژه كساني كه در ساختمان سازي و صنايع 
وابس��ته به ساختمان س��ازي مشغول به خدمت 

هستند. 
وي گفت: بنابراين اقتصاد كان وارد ركود يا 
كساد خواهد شد كه به دليل كندي بازار مسكن 
در مقايس��ه با بازار س��هام، بازاري كه مي تواند 
تغيي��رات در ارزش را در ط��ول يك دوره يك 
 روزه بازار پردازش كند، دوراني بلندمدت است. 
اين كارش��ناس اقتصادي بابي��ان اينكه بايد 
حباب بازار مس��كن مديريت ش��ود، گفت: اگر 
مديريت آن ب��ه تعويق بيفتد قيمت هاي كنوني 
عادي و واقعي ش��مرده  شده و تاثيرات منفي بر 
اقتص��اد كان مي گذارد زيرا به نس��بت افزايش 

قيمت كااله��اي گران كاالهاي كوچك مصرفي 
نيز شاهد التهاب مي شود. 

كاكايي گف��ت: با كاهش التهاب در بازارهاي 
موازي قيمت بازار مس��كن ني��ز كاهش خواهد 
يافت اما به نظر مي رس��د اين تئ��وري نيازمند 

پرسه طوالني مدت است.

قيمتهابايدبهسال90برگردد
هوشنگ ولي فرد، مشاور و كارشناس مسكن 
در اط��راف ونك با بيان اي��ن مطلب كه افزايش 
قيمت مسكن در بهار و ماه اول تابستان به صورت 
رس��مي و قابل اسناد نيس��ت، گفت: بر اساس 
آمارهاي به دس��ت آمده، متوس��ط رشد ساالنه 
قيم��ت مس��كن در دولت تدبي��ر و اميد)دولت 
يازدهم( طي 4س��ال حدود 5.7 درصد و همين 
مورد در دولت دهم حدود 21درصد بوده است؛ 
كه اين مورد در 4ماهه گذش��ته از سال 97 نيز 

رشد قابل  توجهي داشته است. 

وي گف��ت: ب��ه ط��ور مث��ال ب��ا توج��ه به 
بررس��ي هاي ميداني نيز در فروردين  ماه س��ال 
ج��اري در منطقه 5 قيمت پيش��نهادي تا ۶۰ 
درصد و قيمت قطعي تا 47درصد رش��د نشان 
مي دهد؛ اما در نيمه جنوبي ش��هر تهران جهش 

معامات محسوس نبوده است.
به طور مثال كمترين ميزان رش��د كل شهر 
ته��ران به منطقه 19 با تنه��ا 4 درصد افزايش 
نسبت به ماه مشابه سال قبل تعلق داشته و اين 
در حالي اس��ت كه ميانگين رشد قيمت مسكن 

شهر تهران 29.5درصد بوده است. 
 حال س��وال بنده اين اس��ت قيمت هر متر 
زمي��ن در ته��ران چقدر م��ي ارزد؟ مگر مناطق 
از  فاكتور هاي��ي  داراي چ��ه  ته��ران  مختل��ف 
استاندار دهاي جهاني اس��ت كه بيشترين رشد 

را نيز داشته است. 
اين كارشناس ادامه داد: اين ركود چندساله 
در پي عدم مديريت و نظارت بر قيمت ها ايجاد 
شده است چراكه در بيشتر كشور هاي همسايه 
باوج��ود ساخت وس��از و شهر س��ازي مناس��ب 

قيمت ها پايين تر از تهران است. 
ولي ف��رد اضافه ك��رد: قيمت هاي مس��كن 
كنوني بايد به قيمت هاي س��ال 9۰ برگردد زيرا 
هيچ ارتقايي در ساخت وساز و شهر سازي كشور 
صورت نگرفته كه مردم در قبال اين پيشرفت ها 
هزين��ه اضافي بپردازند و دوم اينكه ميزان تورم 
به نحوي نبوده كه فروشندگان و دالالن به خود 
اجازه دهند تغيير بزرگ��ي در قيمت واحدهاي 

مسكوني بدهند. 
اين مشاور اماك تصريح كرد: فكر مي كنم 
اگر خري��داران نگران ثب��ات قيمت ها به روال 
كنوني هس��تند به  هيچ  عنوان نگران نباش��ند 
زيرا اين چند س��ال ركود س��بب شد بسياري 

از سازندگان و مالكان تخفيف هاي خوبي براي 
مس��كن ارائه دهند. وي گف��ت: در حال حاضر 
اگرچه قيمت هر مترمربع با رش��د غيررس��مي 
روب��رو ش��ده ام��ا مال��كان در زم��ان معامله از 
مواض��ع خود كوتاه آم��ده و تخفيف هاي خوبي 
براي خري��داران ارائ��ه مي دهن��د البته اماك 
مت��راژ پايين به علت فراواني تقاضا از اين قضيه 
مستثنا هس��تند و تخفيف هاي قابل توجهي در 

آن به چشم نمي خورد.
به طور مثال درح��ال حاضر قيمت كل يك 
مل��ك 55 متري 12س��اله در جوادي��ه حدود 
13۰ميلي��ون تومان اس��ت كه چن��د روز پيش 
حدود 128ميليون تومان فروخته ش��د درحالي 
كه فروشندگان تخفيف هاي خوبي براي اماك 
گران قيمت در اختيار خريداران قرار مي دهند. 

اين مش��اور اماك همچنين درنهايت گفت: 
اگرچه بر اساس آمارهاي بانك مركزي متوسط 
قيمت هر مترمربع در تهران در ارديبهشت سال 
97 ح��دود 5 ميليون و 98۰ه��زار تومان و در 
همين بازه زماني در سال 9۶ حدود 4 ميليون و 
52۰ ميليون تومان است اما فروشندگان اماك 
به علت كاهش تقاضا اماك خود را با سال 9۶ 

معامله مي كنند. 

واحدهايميليوني،ميليارديشدند
احمدعلي قره باغي، كارش��ناس مس��كن در 
غرب تهران با بيان اين مطلب كه تا انتهاي سال 
جاري و حتي 98 ش��اهد رش��د قيمتي رسمي 
نخواهيم بود، گفت: قيمت ها نشان مي دهد تمام 
نرخ ه��اي مالكان طي ماه هاي اخير غيررس��مي 
بوده و مشتريان توجهي به رقم هاي لحاظ شده 

مالكان ندارند. 
وي گفت: طي چند سال گذشته واحد هاي 
چند صدميليوني ب��ه واحد هاي چندميلياردي 
تبديل ش��ده اند و با اين حس��اب تا رسيدن به 
قيم��ت واقعي مس��كن راه طوالن��ي در پيش 

داريم. 
وي تصريح كرد: اگ��ر نگاهي به آمار و ارقام 
دالالن، واسطه گران )بدون مجوز( و سازندگان 
غيرمنصف )س��ازندگاني كه به سود هاي باالي 
۶۰ درصد مي انديش��ند( داشته باشيد، خواهيد 
دي��د تعداد اين افراد طي س��ال هاي 9۰ تا 92 
رش��د بااليي داش��ته اس��ت زيرا اين اف��راد به 
س��رعت دريافتند كه مي توانند در نبود نظارت 
و مديريت مسووالن به پول هاي كان برسند. 

قره باغي افزود: از ابتداي س��ال جاري شاهد 
افزايش قيمت مس��كن هس��تيم و عدم توانايي 
خريد و ركودي كه در بازار مسكن وجود داشت، 
سبب ش��د كس��اني كه سعي داش��تند قيمت 
مسكن را باالبرده و از آب گل آلود ماهي بگيرند 
به بن بست رسيده و قيمت ها را پايين آوردند. 

اين كارش��ناس گفت: در مورد رابطه تورم و 
مس��كن هم بايد بگوييم زماني قيمت مس��كن 
بس��يار باال رفت كه تورم آنچنان باال نبود)تورم 
زمان��ي  و  21درص��د(  ح��دود   9۰ س��ال  در 
 قيمت مس��كن پايي��ن آمد)مه��ر 92( كه تورم

پايين نبود.
در  متع��ددي  دالي��ل  مي ت��وان  بنابراي��ن 
مورد علل افزايش مس��كن دانس��ت اما به نظر 
مي رسد وجود واسطه گران و تنش هاي سياسي 
بزرگ تري��ن دلي��ل افزايش قيمت بوده اس��ت 
ك��ه البته با مديريت، نظارت و عدم همدس��تي 

سازندگان و فروش��ندگان با واسطه گران بتوان 
قيمت ها را به نرخ هاي معقول تعديل كرد. 

وي اف��زود: زماني كه خري��داري وارد بنگاه 
معامات��ي مي ش��ود از قيمت ه��اي فايل ه��اي 
خريدوفروش به وحش��ت مي افت��د اين درحالي 
است كه قيمت هاي فعلي برخاف اعتقاد برخي 
از مس��ووالن كه قيمت كنوني مسكن را حباب 
نمي داند كاما غيررس��مي و حباب گونه است. 
به  هر حال بايد همگان بدانند قيمت هاي فعلي 
مناط��ق مختلف تهران بايد كاهش يابد. درحال 
حاض��ر قيمت ه��ر مترمربع در برخ��ي از نقاط 
گيش��ا حدود 14ميليون تومان است كه همان 
منطقه در سال 9۶ حدود 9ميليون و 5۰۰ هزار 

تومان بوده است. 
اين كارشناس گفت: درحال حاضر فايل هاي 
فروش مناط��ق مختلف تهران ب��دون متقاضي 
بوده و همه منتظر اتفاقات سياس��ي و اقتصادي 

در ماه هاي آتي هستند. 
وي در خاتم��ه گفت: اما بط��ور حتم قيمت 
مسكن در روزهاي آتي در بخش خريد كاهشي 

و در بخش اجاره بدون تغيير خواهد ماند. 

قيمتهابازهمافزايشمييابد!
ريي��س اتحاديه ام��اك اس��تان قزوين نيز 
در رابطه با آينده كوتاه م��دت بازار ملك بابيان 
اينكه رشد سريع قيمت مسكن به دليل افزايش 
قيمت دالر مانند روندي نيست كه ديگر كاالها 
طي كردند، گفت: در ماه هاي آتي بازهم ش��اهد 
افزاي��ش قيمت به دليل نوس��انات ن��رخ ارز در 
مس��كن خواهي��م ب��ود. اينكه قيمت مس��كن 
تابعي از قيمت ارز مي ش��ود يك واقعيت است. 
با افزاي��ش قيمت ارز قيمت مس��كن نيز تغيير 

مي كند و دچار نوسان مي شود. 

يوس��ف عبدي افزود: افزاي��ش قيمت ارز به 
طور يقين ب��ر كاالهاي داخلي اثر مي گذارد. در 
اين  بين بازار مس��كن ك��ه از كاالهاي داخلي و 
خارجي به وجود مي آيد، بي تاثير نخواهد ماند. 

ب��ه گفته عب��دي، هر چند اين رش��د خيلي 
س��ريع نيست، ولي متناسب با افزايش قيمت ها 
در ماه ه��اي اخي��ر، ب��ر هزينه نهاي��ي كاالهاي 

توليدشده در حوزه مسكن تاثير مي گذارد. 
وي ي��ادآوري ك��رد: زمان��ي ك��ه اج��زاي 
تش��كيل دهنده اي��ن ب��ازار مانن��د آهن آالت، 
مصال��ح س��اختماني و فوالد افزاي��ش قيمت 
داش��ته باش��ند، بازار مس��كن نيز دچار رشد 

قيمت خواهد شد.
3 عامل س��قوط توليد و عرضه مسكن، كوچ 
نقدينگ��ي به ب��ازار مس��كن و افزاي��ش تقاضا، 
وضعي��ت بدتري را ازلحاظ ش��رايط نقدينگي و 
ق��درت خريد براي افراد در پي خواهد داش��ت 
ك��ه اين كار باع��ث كاهش ق��درت خريد افراد 

مخصوص��اً جوان��ان خواهد ش��د. وي درنهايت 
گفت: آمارهاي بانك مركزي نش��ان مي دهد از 
مهر سال قبل تورم مسكن از شاخص كل تورم 
جلو زده و در دو ماه اخير فاصله اين دو شاخص، 
به طور جهشي زياد شده است به طوري  كه در 
دي 9۶ تورم مس��كن در اس��تان قزوين حدود 

7درصد بيشتر از تورم كل بوده است. 

نگراننباشيد!
رامين تهراني مباشر و فعال مسكن در تهران 
نيز گفت: بيشتر افراد مراجعه كننده به اماك با 
نگراني مي پرس��ند آيا تابستان ما شاهد افزايش 
قيم��ت خواهيم ب��ود؟ ما در ج��واب مي گوييم 
ارائه ش��ده توس��ط فروشندگان  تمام فايل  هاي 
و س��ازندگان در قفس��ه ها موجودن��د و باوجود 

تخفيف هاي متعدد قيمت ها مشتري ندارند. 
اي��ن فعال س��اختماني گفت: اگر مش��تري 
باش��د ت��ا پايان س��ال تنها مي توانيم بخش��ي 
از فايل ه��اي ارائه ش��ده براي ف��روش را براي 
خريداران عرضه كنيم چراكه قيمت مس��كن با 
بودجه و دارايي مردم جور نيست در عين حال 
از م��ردم مي خواهيم در ص��ورت نياز، اقدام به 

خريد كنند. 
وي در پاس��خ به اينكه آي��ا در دوران ركود، 
خريد خان��ه مي تواند به عنوان س��رمايه گذاري 
محس��وب ش��ود گفت: بس��ياري از م��ردم بعد 
از شكس��ت در ب��ازار ارز و ط��ا به م��ا مراجعه 
مي كنند و مي گويند آي��ا خريد خانه در دوران 
ركود براي س��رمايه گذاري مناس��ب است و ما 
در ج��واب اين عده مي گوييم، بازار مس��كن به 
ميزان محدودي تحم��ل افزايش قيمت را دارد 
زي��را اوضاع اجتماعي و توان مالي مردم نش��ان 
مي ده��د كه قيمت هاي حاضر بيش��تر از قدرت 

و توان آنهاست.
بنابراي��ن اگر كس��ي دنبال س��ود هاي كان 
)از معامات مس��كن( مانند سال هاي 8۶ و 91 
است راه را اشتباه انتخاب كرده زيرا در بهترين 
حالت)حت��ي با افزايش تورم( واحد مورد نظر را 

بايد با تخفيف هاي متعدد ارائه دهد. 

تنهابرايفروشتالشميكنند
كاظم نوري زاده، س��ازنده و فعال ساختماني 
در مح��دوده مركز تهران بابي��ان اينكه افزايش 
قيمت ها در دوران ركود و التهاب هاي سياس��ي 
به سود س��ازنده و مالك نيست، گفت: در حال 
حاضر بسياري از واسطه گران و دالالن غيرمجاز 
خبر از اين مطلب مي دهند و به مردم مي گويند 
اگر نخريد مس��كن گران مي شود آنها تنها براي 

فروش اماك خود تاش مي كنند. 
وي گف��ت: البت��ه م��ا به تم��ام خري��داران 
نيازمند)مسكن( مي گوييم اگر در انتظار كاهش 
بيشتر قيمت ها هستيد منتظر نمانيد زيرا تعداد 
س��ازندگان و فروش��ندگان كه از حداقل سود و 
خواب س��رمايه چندس��اله خود صرف نظر كنند 
زياد نيس��ت پس دنبال ن��رخ منصفانه در بازار 
باشيد. وي در پاس��خ به اينكه برخي مي گويند 
س��ازندگان در 5 س��ال اخير)ب��ه عل��ت ركود( 
ضرر هاي زيادي كردن��د بنابراين دنبال افزايش 
قيمت هستند، گفت: اين گروه از سازندگان هر 
چق��در مي خواهند قيمت ها را افزايش دهند اما 
وقتي خريداران قدرت مالي خوبي ندارند)حتي 
با وجود تس��هيات باال( تاشش��ان ب��ه  جايي 

نمي رسد. 
ن��وري زاده گف��ت: ي��ك مجتم��ع 4 طبقه 
در ص��ورت »خالي بودن« در ه��ر ماه باالي 5 
ميلي��ون توم��ان هزين��ه دارد)ش��امل نگهبان، 
هزينه نگهداري و...( حال س��وال اينجاس��ت آيا 
سود خواب س��رمايه)در صورت وجود مشتري( 
بعد از 2س��ال كفاف هزينه ها را مي دهد مضافاً 
اينكه واحد هاي بدون س��كنه در طي چند سال 
نياز به بازسازي دارند. همچنين هرسال مصالح 
نويني به بازار وارد مي شود)بس��ياري در خريد 
مس��كن اين م��وارد را در نظ��ر مي گيرند( و در 
نهايت واحد هاي فاقد اين موارد ارزان تر فروخته 

مي شوند. 
ن��وري زاده اضافه كرد: م��وارد ديگر، كاهش 
رشد جمعيت و ازدواج و وجود واحد هاي خالي 
بسيار زياد در سطح شهر است كه اجازه افزايش 
قيمت با وجود التهاب هاي سياس��ي و اقتصادي 
را نمي ده��د؛ و مطمئنا قيمت ه��اي كنوني نيز 

التهابي بوده و بايد با كاهش روبرو شود. 
نوري زاده گف��ت: دوران رك��ود زمان خوبي 
براي مسووالن بود كه بتوانند راهكار هاي خوبي 
براي خانه هاي خالي و ورود دالالن و سوداگران 
داشته باشند. ارائه قيمت مورد تاييد و مديريت 
در قيمت هاي پيشنهادي فروشندگان و دالالن 
باعث خواهد شد، قيمت ها به واقعيت نزديك تر 
ش��ود. در عرض��ه خانه ه��اي خال��ي ني��ز بايد 
مس��ووالن به  صورت جدي وارد عمل شده و با 
اخذ ماليات از اين خانه ها باعث ورود اين موارد 

به چرخه بازار شوند. 

درآرزوييكسقف
چن��د روز ك��ه نه چند 
م��اه اس��ت ك��ه ب��ا اين 
پنجه  در  پنج��ه  مش��كل 
مبارزه مي كند تا رس��يدن 
ب��ه اينج��ا از هفت خ��وان 
گذشته ولي ش��اخ ديو را 
هن��وز هم نياورده اس��ت. 
دوب��اره فصل جش��ن ها و 
عروس��ي ها شروع مي شود 

و بع��د از آن هزار ت��وي مبهم زندگي خانوادگي 
ك��ه با همه س��ختي هايش به ج��ان مي خرد اما 
حاال چه؟ س��رگردان، در برابر شيشه يك بنگاه 
ديگر به ناكجا آبادي خيره ش��ده كه قرار اس��ت 
مامن و س��رپناه او و عروسش باشد. جايي براي 
آرامش. به راحتي مي توانس��تي رخت بستن برق 
نگاه��ش را وقتي چش��مانش ب��ه روي يك يك 
موارد مي سريد ببيني و صورتش را كه هر لحظه 

كدورت در آن جايگزين اميدو آرزو مي شد.
تك خوابه، خدادتوم��ان، زيرزمين...! چقدر؟ 
خ��دا مي داند ك��ه او قرباني ك��دام بازي زندگي 
اس��ت؟ حاال كه خوب اس��ت فردا چ��ه؟ با چند 
سر عائله، سرسياه زمستان، موقع ثبت نام بچه ها. 
دوباره و دوباره با كوله باري بر پش��ت اما اين بار 

پشتي خميده.
اين س��رپناه كه خود مايه آس��ايش اس��ت و 
گرمي خانواده اما فرس��نگ ها دور از آس��ايش، 
مثل رويايي دست نيافتني جلوه مي كند. دزدي 
كند يا...؟ چه تناس��بي ميان هزينه خريد خانه 
با درآمدش وجود خواهد داش��ت؟ چش��مانش 
س��ياهي مي رود. ديگر نه برقي و نه شادماني اي. 
خريد به جاي خود، به اجاره راضيم. اما به راستي 
چ��را؟ با توجه ب��ه خط فقر او را يكي از اقش��ار 
كم درآم��د جامعه بدانيم. اما مش��كل از اين هم 
فراتر مي رود. روزي و روزگاري با تجمل پرس��تي 
مقابله كرديم اما حاال خانه 7۰ متري را با سقف 
منبت كاري اجاره مي دهند. چه شب ها و روزها 
كه غص��ه پيدا كردن خانه مناس��ب خواب را از 

چشمان مان نربوده. اما به راستي چرا؟
از معضل تهيه مس��كن نمي گويم. نمي گويم 
كه بش��ر از زماني ك��ه خود را ش��ناخت غارها 
را ب��ه عنوان س��رپناه انتخاب كرد ت��ا از هجوم 
باياي طبيعي و حيوانات وحشي در امان باشد. 
نمي گويم چه دختركاني كه س��ر سفره عقد به 
نكاح خانه داماد درآمدند. نمي گويم چه تازگي ها 
و ش��ادابي ها براي نداش��تن يك خانه كه بتواني 
درش را ببن��دي و بگويي اينجا مال من اس��ت 
پژمرده ش��د و چه جواني ها ب��ه خاطر باالرفتن 
سن ازدواج به پيري گراييد. نمي گويم اين هيوال 
كه ي��ك روز فقط فقرا را مي خ��ورد و به حلبي 
آباده��ا مي انداخ��ت چگونه مثل مارهاي ش��انه 
ضحاك رش��د ك��رده و زندگ��ي اكثريت جامعه 
را نش��انه رفته اس��ت. نه. نمي گويم كه آوارگي 
بددردي اس��ت چراكه دوروبرت را كه نگاه كني 
با اين همه حرف و حديث، جز چند كارتن خواب 
كه ش��ايد هم به چشم نيايد كم هستند آنان كه 
كنار اس��باب و اثاثيه خود در پياده روها نشسته 
باشند. تازه درصدي هم اگر به شهر و ديار خود 
بروند ش��ايد در خانه پ��دري را به روي خود باز 
ببينن��د. اما مي گويم امان از بي پناهي، وقتي كه 
بتواني مغز باش��ي و بسازي، اما فكرت به دنبال 

چه كنم ها حيران باشد و... دريغ! 
اي كاش كه جاي آرميدن بودي! بگذريم. اين 
را بگذاريد به پاي درد و دل يك همش��هري. هر 
چن��د مردم از خواندن و تكرار مكررات خس��ته 
شده اند. چقدر بنويسيم: آقايي 25 ساله، خانمي 
45 س��اله! يك استاد دانشگاه، يك كارمند اداره 
و... گفتند كه تهيه مس��كن سخت است و آسان 
نيس��ت؟ از بحران وضعيت مس��تاجران، از روند 
روبه رش��د ره��ن و اجاره مس��كن و از نااميدي 
بس��ياري از ش��هروندان براي صاحبخانه شدن، 
چقدر بنويس��يم؟ اما آخر ش��هري مثل كرج كه 
خود زماني حاش��يه پايتخت بود و يياق، ديگر 

چرا؟
بعض��ي ب��ر اي��ن عقيده ان��د ك��ه اس��تعداد 
مهاجرپذي��ري اين ش��هر و رش��د سرس��ام آور 
جمعي��ت در آن مي توان��د دليل��ي جامع و مانع 
باشد براي وضعيت كنوني انفجار ميزان اجاره بها 

يا خريد خانه. 
از قان��ون عرضه و تقاض��ا مي گويم و اينكه از 
س��ال 9۰ به بعد ساختمان س��از با ركود مواجه 
ش��ده. آنها كه به زور وام و قرض مي خواس��تند 
با س��اختن ي��ك 1۰ واحدي يك ش��ان را دوتا 
بكنند و به نوايي برس��ند، جرات ريسك ندارند 
و ب��ا اين وض��ع گراني مصالح براي ش��ان صرف 
نمي كند س��اختمان بس��ازند. چند درصد بقيه 
هم كه اصالتا برج س��از و ساختمان ساز بوده اند 
و با اعتبار آبا اجدادي خود توانس��ته اند سرمايه 
مردم را به عن��وان پيش خريد، جذب كار كنند 
و بر همه اين نامايمات و نابس��اماني فائق آيند 

پاسخگوي متقاضيان نيستند. 
برخي ديگ��ر هم از عدم كاراي��ي ترفندهاي 
دول��ت مي گويند و از وام چن��د ميليون توماني 
براي كمك به مستاجران، قانون تورم در اقتصاد 
مي گويد اگر نقدينگي در دست مردم زياد باشد 
تورم زاس��ت. اما اين بار س��ايه نقدينگي هم اثر 
خود را كرده و از وقتي بر س��ر مستاجر جماعت 
افتاده، قيمت رهن و اجاره هم پرواز كرده است 
چرا كه در كند و كاو ما كاشف به عمل آمد اثري 
از خ��ود كمك هزينه به معن��اي واقعي موجود 

نيست. 
عده ي��ي ه��م گن��اه را ب��ه گ��ردن مال��كان 
مي اندازند كه افزاي��ش گاهي 8۰ درصدي مال 
االجاره تقصير ايشان است و هر كس هر قيمتي 
مي خواهد به روي ملكش مي گذارد. بنازم به اين 
ناز شس��ت كه عده يي در س��طح خود مي توانند 
چه تاثيري در سطح كان باقي بگذارند! در اين 
وانفس��ا چه قصوري برعهده مشتري است. خدا 

عالم است!

يادداشت

النازجعفريدودران
كارشناسشهري

گروهراهوشهرسازي| شهالروشني| 
بهارس�ال1397درحاليبهپايانرس�يدكهبيشتركارشناسانو
فعاالنبازارس�اختمانمعتقدند،مقصراصليركود5س�الهس�نگين
مسكنبرخيازمسووالنهستندكهميتوانستندباارائهراهكارهاي
ج�ديوتعيي�ن،تصوي�بواج�رايبودجهبن�ديدرس�تدربخش
عم�ران،بهرونقاينصنعتبزرگكمككنن�د.بههرحال،تقريبًا20

فصلازركودسنگينگذش�توبهگفتهكارشناسانتعدادپروانهها،
ساختوسازهاومعامالتمس�كندروضعيتمناسبيقرارندارد.در
اينميان،برخيازكارشناس�انمسكن2س�ناريوبرايماههايپيش
رويبازارمسكنمتصورهستندكهشاملادامهروندوضعيتمسكن
دربهاريارونقآهس�تههمراهباكاهشقيمتهادرتابستاناست.بر
ايناس�اسمدتياس�تكهذهنمردم)خريدارانوعرضهكنندگان(

راس�واالتيازقبي�لاينكهآيابازارآيندهبهس�ودخريدارانخواهد
ب�وديابهس�ودفروش�ندگان؟آيامس�ووالنبرنامههاي�يبرايعدم
ورودس�وداگرانبرايشرايطجديددارند؟وضعيتمستاجراندردو
س�ناريوپيشبينيش�دهبهبودمييابد؟و...مشغولكردهاست.براي
يافتنپاس�خاينس�واالتبهس�راغكارشناسانومش�اورانامالك

رفتيمتانظراتآنهاراجوياشويم.

منصور غيبي: درحال حاضر التهاب و 
هيجان در بازار مسكن به  وضوح قابل 
 مشاهده است و بايد راهكار اورژانسي 

براي كنترل ارز و سكه به عنوان 
رقيب هاي بازار مسكن اعمال شود در 
ماه هاي آتي با مديريت قيمت هاي ارز 
و سكه التهاب هاي هيجاني مسكن نيز 

فروكش خواهد كرد



فرهاد بيضايي: در 3 ماهه تابستان ادامه 
روند بازار بهاري خواهد بود و به نظر 

مي رسد، اتفاق خاصي در قيمت ها 
و تعداد معامالت ايجاد نشود. البته 
اگر در ماه هاي آتي شاخص هايي 

مانند ارز و سكه روند افزايشي داشته 
باشد، افزايش قيمت ها دور از ذهن 

نخواهد بود
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دانشوفن10
مايكروسافت

گوشياندرويديميسازد
اس�ينايج| گفته مي ش��ود مايكروس��افت در 
تالش براي توليد يك گوش��ي مجهز به سيس��تم 
عامل اندرويد اس��ت و اين گوشي را در اوايل سال 

۲۰۱۹ عرضه خواهد كرد. 
 در دنياي امروز گوش��ي هاي تلفن همراه عمدتا 
مجهز به يكي از دو سيستم عامل اندرويد يا  اي اواس 
هس��تند و تلفن ه��اي همراه داراي سيس��تم عامل 
ويندوز بسيار محدود هستند. ظاهرا مايكروسافت هم 
كه از اين عدم اس��تقبال مطمئن ش��ده و اميدي به 
ارتقاي جايگاه خود ندارد، قصد دارد با توليد گوشي 
هوشمند مجهز به سيستم عامل اندرويد اين شرايط 
را تغيي��ر دهد. در س��ال هاي اخير تنها نوكيا برخي 
توليدات خود را به سيس��تم عامل وين��دوز فون يا 
وين��دوز ۱۰ مجهز كرده و اين گوش��ي ها محبوبيت 
چنداني كسب نكردند. بنابراين زمان براي بازنشسته 
كردن گوشي هاي مذكور فرا رسيده و انتظار مي رود، 
توليد تلفن همراه اندرويدي توسط مايكروسافت به 
زودي به يك واقعيت مبدل شود. آخرين گوشي هاي 
عرضه ش��ده توسط مايكروس��افت مجهز به ويندوز 
۱۰ و از س��ري لومي��ا بوده ان��د و افزاي��ش عرض��ه 
برنامه هاي س��ازگار با اندرويد  اي او اس گمانه زني ها 
در مورد برنامه ريزي مايكروسافت براي توليد گوشي 
اندرويدي را تقويت كرده است. مايكروسافت خود در 

اين زمينه اظهارنظري نكرده است. 

۷مدل»آيپد«جديد
درراهاست

آس�ينايج| در ش��رايطي كه توجه رسانه ها به 
عرض��ه مدل هاي جدي��د آيفون ط��ي دو ماه آينده 
معطوف ش��ده، برخي منابع خب��ري از عرضه هفت 
م��دل  آي پد تازه نيز خب��ر داده اند. اپ��ل قصد دارد 
ي��ك مدل 6.۱ اينچ��ي و ارزان قيم��ت از آيفون با 
نمايش��گر ال س��ي دي توليد كن��د و در عين حال 
مدل پيشرفته تري از آيفون ايكس را هم در دسترس 
عالقه مندان قرار دهد. براس��اس اطالعات موجود دو 
مورد از مدل هاي جدي��د  آي پد تنها براي عرضه در 
بخش هاي خاصي از جهان عرضه مي شوند و اپل سه 
مدل مك بوك تازه را هم توليد كرده و در دسترس 
عالقه مندان قرار مي دهد. تمامي اين محصوالت تازه 
مجهز به سيس��تم عام��ل  اي او اس ۱۲ خواهند بود. 
احتمال مي رود مدل هاي جديد  آي پد در ش��هريور 
ماه و همزم��ان با رونماي��ي از آيفون هاي جديد در 
دس��ترس عالقه من��دان قرار بگيرن��د. در عين حال 
ممكن است بعضي از  آي پدهاي جديد نيز چند ماه 
ديرتر و در پاييز عرضه ش��وند. برخي از اين آي پدها 
كه گران قيمت تر هس��تند، مجهز به سيستم تاييد 
هويت فيس اي دي اپل هم هس��تند كه شناس��ايي 
افراد را با بررسي چهره آنها ممكن مي كند. همچنين 
 آي پدهاي ياد شده داراي نمايشگر فراگيرتري نسبت 
به ديگر مدل ها خواهند بود. اپل هنوز شايعات منتشر 

شده در اين زمينه را رد يا تاييد نكرده است. 

موبايليكهدرآب
پيامكدريافتميكرد

ديجيتالترندز| غواص��ي در انگليس در عمق 
۹متري آب يك آيفون يافت. اين موبايل كامال سالم 
بود و حتي هنگام دريافت پيامك روش��ن مي ش��د. 
همچنين بيش از ۸۰ درصد شارژ داشت. يك غواص 
هنگام ش��نا در آب هاي انگليس يك آيفون ۷ يافت 
كه كامال س��الم بود و ۴۸ساعت قبل در آنجا افتاده 
بود. اين موباي��ل در عمق ۹ متري آب بود و هنگام 
دريافت پيامك مي درخش��يد. همين امر سبب شد 
»س��ريس هرس��ي« غواص متوجه آن شود. او پس 
از بررس��ي دقيق تر متوجه ش��د آيفون مذكور سالم 
اس��ت و حتي ۸۴ درصد از شارژ باتري آن نيز باقي 
مانده اس��ت. هرسي پس از خروج از آب و با رديابي 
تماس هاي موبايل متوجه شد دو روز قبل اين آيفون 
در منطقه Durdle Door در دورست انگليس در 
آب افتاده و صاحب اصلي آن در كاناداس��ت. صاحب 
موبايل همراه يكي از اقوام خود مشغول قايق سواري 
در اين منطقه بوده كه آيف��ون او در آب مي افتد. او 
تصور مي كرد موبايل او براي هميشه گم شده است. 
اما اين غ��واص دو روز بع��د آن را مي يابد. آيفون ۷ 
جان سخت باالخره پس از تحويل به اقوام صاحبش 

به كانادا ارسال شد. 

پهپاد»ودافون«ركورد
سرعترادرگينسشكست

دراي�و| در جريان برگزاري بيس��ت و پنجمين 
فستيوال س��رعت گود وود در انگليس پهپاد توليد 
شده توسط شركت ودافون با ركوردشكني بي سابقه 
توانس��ت نام خود را در فهرست ركوردهاي گينس 
ثب��ت كند. اين پهپاد كه XBlades نام دارد، موفق 
شد با س��رعت ۲۴۰كيلومتر در ساعت پرواز كند و 
عنوان س��ريع ترين پرنده بدون سرنش��ين كنترل از 
راه دور را كه داراي موتورهاي پره يي اس��ت به خود 
اختصاص دهد. هدايت اين پهپاد در جريان برگزاري 
رقابت يادشده بر عهده لوك لنيستر بود كه در زمينه 

به حركت درآوردن انواع پهپاد شهرت زيادي دارد. 
ش��ركت ودافون كه ش��هرت خود را مديون ارائه 
خدمات مخابراتي و تلفن همراه اس��ت از مدتي قبل 
در زمينه توليد انواع پهپاد نيز س��رمايه گذاري كرده 
و قص��د دارد در آينده نزديك يك ش��بكه اينترنت 
اش��يا نيز ايجاد كند كه براي مديريت وسايل و ابزار 
قاب��ل اتصال به اينترن��ت در نقاط مختلف جهان به 
كار گرفته خواهدش��د. آن ش��يهان از مديران ارشد 
شركت ودافون در اين مورد گفته است: ثبت ركورد 
به پرواز درآوردن سريع ترين پهپاد جهان به ما نشان 
مي دهد كه راه اندازي ش��بكه هاي نسل پنجم تلفن 
همراه دسترسي به اطالعات را با چه سرعتي ممكن 
مي كند. اين فناوري مي توان��د در آينده كاربردهاي 

جديد و هيجان انگيزي پيدا كند. 

اخبار

وزيريجوانباروشهاييمتفاوتدربرخوردبامخالفان

سرورهايي كه پشت ابر نيست

گروهدانشوفن| مرجانمحمدي|
 وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات جوان ترين 
عض��و كابين��ه دول��ت دوازدهم،  وزي��ري كه براي 
نخستين بار اقدام به انتشار فهرست شركت هايي كرد 
كه ارز دولتي گرفته اند تا گوش��ي تلفن همراه وارد 
كنند، اما يا ارز دولتي را در بازار فروخته اند يا اينكه 
با ارز آزاد به صورت عمده گوش��ي ها را با سود باال 
فروخته اند، همچنين در اقدامي ديگر وزير ارتباطات 
نام شركتي كه در انبار خود گوشي هاي وارداتي را 
احتكار كرده بود منتشر كرد و از مسووالن قضايي 
و تعزيراتي كشور خواستار رسيدگي به پرونده اين 
ش��ركت و ش��ركت هاي وارد كننده اينچنيني شد 
ك��ه نبض بازار آي تي را به ه��م ريخته اند. در ادامه 
حركت هاي اين گونه وزير ارتباطات بسياري از مردم 
خواستار شفاف سازي در عرصه هاي ديگر اقتصادي 
ازجمله خودرو و بخش هاي ديگر صنعت ش��دند، 
به گونه ي��ي كه بع��د از اقدام وزي��ر ارتباطات يكي 
يكي نام دريافت كنندگان ارز دولتي منتش��ر شد، 
 وارد كنندگاني كه از نابس��اماني بازار اقتصاد نهايت 
سوءاس��تفاده را كرده اند وب��ازار پرتنش اقتصادي 
را متش��نج تر كردند. در آخرين اق��دام وزير جوان 
كابينه در جواب به اتهاماتي كه به وي درخصوص 
س��هل گيري در دور زدن فيلتر تلگرام زده مي شد 

اجازه بازديد از سرورها را به خبرنگاران داد. 

مخالفتهاباوزيرارتباطات
اقدامات وزي��ر ارتباط��ات در كابينه دولت هم 
گويا ب��ا مخالفاني مواج��ه ب��ود،  مخالفاني تمايل 
به انتش��ار دريافت كنندگان ارز دولتي نداش��ته و 
ندارند،  اما گويي با اصرار رييس دولت و پافش��اري 
ش��خص رييس جمهور مقرر شده است دولتمردان 
ت��ا در همه امور فهرس��تي از دريافت كنندگان ارز 
دولتي را منتش��ر كنند، اتفاق��ي كه كم و بيش در 
حال وقوع اس��ت اما به گفت��ه وزير ارتباطات هنوز 
بخش بزرگ تري از ليست هاي ارز تخصيصي ۴۲۰۰ 

توماني منتشر نشده است. 
محمدجواد آذري  جهرمي در صفحه توييتري 
خود نوش��ت: امروز س��خنگوي محترم دستگاه 
قضا از آغاز برخورد ب��ا متخلفين ارزي خبر داد. 
خوشبختانه روند شفاف سازي مسير مناسبي در 

پيش گرفته است. 

وي گف��ت: البت��ه هن��وز بخش بزرگ ت��ري از 
ليس��ت هاي ارز تخصيصي ۴۲۰۰ توماني منتش��ر 
نشده است؛ انتشار آنها و بهره گيري از نظارت افكار 

عمومي و كشف پلشتي ها ضرورتي مهم است. 
اي��ن وزير جوان حتي در روز بيس��ت و س��وم 
تيرماه سال جاري با انتش��ار تصويري غم انگيز در 
صفحه اينس��تاگرام خود مطالبي درب��اره اقدامات 
عدالت گستر حضرت علي )عليه السالم( و حمايت 
ايش��ان از محروم��ان و مس��تضعفان نوش��ت و به 
مس��ووالن توصيه كردند از اقدامات ايشان پيروي 

كنند. 
آذري جهرمي در اينس��تاگرام نوش��ت: »وقتي 
خلخال از پاي زن يهودي ربودند، برآشفت و گفت: 
اگر مرد مسلمان از اين غصه بميرد حق دارد. وقتي 
برادر تنگدستش از بيت المال سهمي خواست: آهن 
تفتي��ده به او نش��ان داد و از آتش دوزخ برحذرش 
داش��ت. و وقتي مردم در مدينه با او بيعت كردند: 
»... لتغربل��ن غربله...« را براي فرومايگاني گفت كه 
از شايس��تگان پيشي گرفته بودند. او حافظ آبروي 
مردم بود، به كسي اجازه دست اندازي به بيت المال 
را نم��ي داد و نمي گذاش��ت فرومايگان ب��ا رانت از 
شايستگان پيشي بگيرند. ما مسووالن بايد از موال 

علي عليه السالم بياموزيم و عمل كنيم.«

نيازبهتغييردرديدگاهنسبتبهفناوري
ام��ا عملكرد وزير ارتباط��ات درخصوص احقاق 
حقوق مصرف كنن��دگان و كاربران همچنان ادامه 
دارد به طوري كه وقتي تلگرام فيلتر ش��د اين وزير 
جوان با انتش��ار توييتي در صفحه ش��خصي خود 
نوشت: »دسترسي ش��هروندان به منابع اطالعات، 
توقف ناپذير است. هر چند استفاده از يك نرم افزار 
متوقف شود، نرم افزارهاي بديل، شناسايي و جريان 
آزاد اطالعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. 
اين خاصيت و الزمه دسترسي آزاد به اطالعات در 

عصر ارتباطات است.«
او در ادامه و در پيام هايي ديگر نوشت: »فناوري 
ب��ه خ��ودي خود نه مجرم اس��ت، نه مفس��د و نه 
منحرف؛ اين بشر اس��ت كه با استفاده نادرست از 
آن، جرم يا فساد در فضاي زندگي مجازي را ترويج 
مي كند؛ چندان كه امروز در فضاي واقعي نيز چنين 

مي كند كه امري است گريزناپذير و علي حده.«

»توس��عه فناوري ني��ز پيوس��ته و توقف ناپذير 
اس��ت، چراكه مكث در اين مسير پرجنب و جوش 
اليتناهي، آنهم در روزگار س��رعت تكنولوژي، بس 
سخت و مستصعب است و خود تحريمي از دنياي 

نوين عقب ماندگي را به دنبال خواهد داشت.
سياس��ت گذاري براي رس��انه هاي نوي��ن و به 
رس��ميت شناختن آنها در جهت پاسداشت حقوق 
شهروندان، نيازمند اقدامي عاجل است كه تعارض 
كش��ور با ش��بكه هاي اجتماعي را كاهش و باعث 

وحدت عمومي و مانع سلب اعتماد خواهد شد. 
در اي��ن ميان نبايد از عدم وجود اس��تانداردي 
جهاني براي حفظ حاكميت كشورها در نرم افزارهاي 
فضاي مجازي گذشت. اين تعارضي است كه براي 
اكثر كشورهاوجود دارد. زماني كه مقررات كشورها 
محترم شمرده نشود، عكس العمل حاكميت ها امري 

غير طبيعي و غير معمول نمي نمايد.«

درگيريبرسرپيامرسانهايخارجي
از س��وي ديگر با فيلتر ش��دن تلگرام برخي از 
وزير ارتباطات خواس��تند تا حمايت بيش��تري از 
پيام رسان هاي داخلي بكند به طوري كه در برهه يي 
از زمان وزير ارتباطات متهم ش��د ك��ه با امكانات 
وزارت ارتباطات، دسترس��ي كارب��ران ايراني را به 
شبكه اجتماعي فيلترشده »تلگرام« فراهم مي كنند. 
ماجرا از آنجا شروع شد كه عبدالصمد خرم آبادي  
معاون دادس��تان كل كشور اظهار كرد: نسخه هاي 
غيررس��مي تلگ��رام از جمله هاتگ��رام و طالگرام 
درواقع نسخه هاي ايراني شده تلگرام هستند و داراي 

ماهيت فيلترشكن براي تلگرام را دارند. 
وي همچنين به اس��تناد آمار مركز ملي فضاي 
مج��ازي اظهار كرد: تعداد ۳۰ ميليون و ۱۰۰ هزار 
نف��ر از طريق فيلترش��كن هاي هاتگ��رام و تلگرام 
طاليي، فيلتر تلگرام را دور مي زنند و اينترنت بدون 
فيلتر هاتگرام و تلگ��رام طاليي را وزارت ارتباطات 
تامي��ن مي كند. اي��ن در حالي اس��ت كه فعاليت 
فيلترش��كن هاي داخل��ي نظير هاتگ��رام و تلگرام 
طاليي برخالف اهداف و سياست هاي تعيين شده 

در مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي است. 
از س��وي ديگر در برخ��ي رس��انه ها اظهاراتي 
ب��ه نقل از س��ردار جاللي  رييس س��ازمان پدافند 
غيرعامل، مبن��ي بر انتقاد از ع��دم حمايت  كافي 

از پيام رس��ان هاي داخلي منتش��ر شد. به اعتقاد او 
كمكي به پيام رسان هاي داخلي در بخش سي دي ان 
و سرورها نشده است و حتي سرورهايي كه در طبقه 
نهم س��اختمان ديتاس��نتر مركز امام خميني)ره( 
براي تلگرام بوده، در اختيار هاتگرام و طالگرام قرار 
گرفته اس��ت، در صورتي كه مي توانستند آنها را به 

سروش بدهند، اما ندادند. 
پ��س از اظهاراتي مبني بر ماهيت فيلترش��كن 
ب��ودن نس��خه هاي داخل��ي تلگ��رام، در حالي كه 
ادعاهاي��ي مبني ب��ر حضور س��رورهاي هاتگرام و 
طالگرام در س��اختمان وزارت ICT منتش��ر شد، 
وزير ارتباطات در واكنش به اين اظهارات از رسانه ها 
خواست با بررسي اين موضوع، صحت نداشتن آن 

را روشن كنند. 
آذري جهرم��ي در حاش��يه تفاهم نام��ه وزارت 
ارتباطات با كميته امداد درباره تامين مالي كسب 
و كاره��اي نوپا، در پاس��خ به س��والي در خصوص 
اظهارنظر س��ردار جاللي گف��ت: متعجبم كه چرا 
همواره برخي افراد با صحبت هاي نادرس��ت، براي 
كش��ور هزينه تراش��ي مي كنند. البته ما در مقام 
مس��وول خودمان را ولو به اين حرف ناروا، مسوول 
مي داني��م و ايج��اد ش��فافيت مي كني��م و وظيفه 

خودمان مي دانيم كه پاسخ دهيم. 
وي ادامه داد: ش��ايد نش��ود دزدي ابرها را ثابت 
يا رد كرد اما نبودن سرور در طبقه نهم ساختمان 
امام را مي شود ثابت كرد. ما امروز از روابط عمومي 
خواسته ايم س��اعت ۲، از خبرنگاران دعوت كند تا 
بروند و طبقه نهم س��اختمان امام را بازديد كنند و 

نتيجه را به قضاوت افكار عمومي بگذارند. 
وزير ارتباطات افزود: حال در بحث فضاي مجازي، 
تصميم گير و مديريت كننده و هماهنگ كننده مركز 
ملي فضاي مجازي است. ما هم نظرات خودمان را 
در اين خص��وص داده ايم؛ در دي ماه نظر خودمان 
را درباره نسخه هاي غيررسمي تلگرام گفته ايم؛ يك 

بار اطالعيه داديم. 
آذري جهرم��ي در خصوص اظه��ارات پيرامون 
نس��خه هاي غيررس��مي تلگرام افزود: برخي يك 
بار مي گويند س��رور در طبقه نهم اس��ت، يك بار 
مي گوين��د اينترنت��ش را وزارت ارتباط��ات تامين 
مي كن��د. خوب، همه اينترنت كش��ور را ما تامين 
مي كني��م. نمي ش��ود حرف هاي بي رب��ط بزنيم و 
صحبت هايي مطرح كنيم كه مبنايي نداشته باشد. 
او درب��اره حمايت از پيام رس��ان هاي بومي هم 
گفت: م��ا هم معتقديم بايد حمايت ش��وند و اين 
كار را هم كرده ايم. مرجع قضاوت در اين خصوص 
هم مركز ملي فضاي مجازي است. كسي كه مدام 
مي رود مصاحبه مي كند خودش بگويد در راستاي 
حمايت از پيام رس��ان هاي بومي چ��ه كار كرده؟ 
نمي ش��ود كه مدام مطالبه كني��م و حرف بزنيم و 

بگوييم لنگش كن، فضاي جامعه اين تيپي است. 
وزير ارتباطات تصريح كرد: در بحث نسخه هاي 
غيررسمي هم كس��اني كه در اين مساله در مركز 
ملي ورود كردند، گفته اند اينها در دوران گذار باشند 
تا توانمندي الزم ايجاد شود. اين به ما برنمي گردد، 
ما نظرات خودمان را شفاف گفته ايم. نمي دانم چرا 
آقايان ه��ر از گاهي مي آيد و صحبت هاي اين گونه 
مطرح مي كنند؛ فضاس��ازي مي كنن��د و با اهداف 

سياسي اين حرف ها را مي زنند. 
پيرام��ون  اظه��ارات  درخص��وص  جهرم��ي 
نس��خه هاي غيررسمي تلگرام نيز بيان كرد: برخي 
يك بار مي گويند س��رور در طبقه نهم اس��ت؛ يك 
بار مي گويند اينترنت��ش را وزارت ارتباطات تامين 
مي كن��د. خوب، همه اينترنت كش��ور را ما تامين 
مي كني��م. نمي ش��ود حرف هاي بي رب��ط بزنيم و 
صحبت هايي مطرح كنيم كه مبنايي نداشته باشد. 
در بحث نس��خه هاي غيررسمي هم كساني كه در 
اين مساله در مركز ملي ورود كردند، گفته اند اينها 
در دوران گذار باشند تا توانمندي الزم ايجاد شود. 
اين به ما برنمي گردد، ما نظرات خودمان را شفاف 
گفته ايم. نمي دانم چ��را آقايان هر از گاهي مي آيد 
و صحبت هاي اين گونه مطرح مي كنند؛ فضاسازي 

مي كنند و با اهداف سياسي اين حرف ها را مي زنند. 
پ��س از آن نيز بالفاصله رواب��ط عمومي وزارت 
ارتباطات در اطالعيه يي اعالم كرد كه پيرو اظهارات 
مطرح شده در رسانه ها مبني بر استقرار سرورهاي 
هاتگ��رام و تلگ��رام طاليي در طبقه نهم ش��ركت 
ارتباطات زيرس��اخت، از خبرنگاران دعوت مي كند 
جهت بازديد از اين طبقه در روز جاري )دوش��نبه 

۲۵ تير( حضور يافته و نتيجه را اعالم كنند. 
البته وزارت ارتباطات پيش از اين هم باتوجه به 
انتشار برخي اخبار نادرست درخصوص نسخه هاي 
فارسي پيام رسان تلگرام كه موجب ايجاد سردرگمي 
در بين كاربران شده است در اطالعيه يي اعالم كرده 
ب��ود: »وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تاكنون 
هيچ گونه س��روري در اختيار تلگرام يا نسخه هاي 
غيررس��مي آن قرار نداده اس��ت و آنچه از امكانات 
وجود داشته با ابالغيه مركز ملي فضاي مجازي، در 
اختيار پيام رسان هاي بومي مجاز قرار گرفته است. 
مرك��ز ماهر وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
در گزارش��ي در بهمن ماه ۹6، هشدارهاي الزم در 
خصوص عدم اس��تفاده از نس��خه هاي غيررسمي 
تلگرام را منتش��ر كرده است. در متن هشدار مركز 
ماهر آمده اس��ت از آنجا كه تلگرام برنامه يي متن 
باز اس��ت و هر روز چندين نسخه غيررسمي از آن 
ايجاد مي ش��ود و از طرفي شناسايي و بررسي همه 
اين نسخه ها كار مشكلي است، لذا توصيه مي شود 
كاربران از نصب هرگونه نس��خه غيررسمي و تاييد 

نشده تلگرام خودداري كنند. 
همچني��ن در پاس��خ به اين س��وال ك��ه چرا 
محدوديت براي اين گونه نسخه ها ايجاد نمي شود، 
همان گونه كه قبال اعالم ش��ده ب��ود مجددا تاكيد 
مي گ��ردد وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات 
تصميم گير پااليش و فيلتر س��ايت ها و نرم افزارها 

نيست.«

سروريپيدانشد
اما در جريان بازديد خبرنگاران از س��رورها در 
حالي كه خبرنگاران پرسش هايي را درباره طبقات 
ديگر س��اختمان و س��اير مراكز ساختمان شركت 
ارتباطات زيرس��اخت مطرح كردند و همچنين در 
پاسخ به اينكه آيا مراكز ديگري كه شايعاتي مبني 
بر احتمال نگه داري س��رورها در آنها وجود دارد، از 
جمله سالن مركز انقالب، اعالم شد كه اين موضوع 
هم بنابر درخواس��ت رس��انه ها قابل بررسي است 
اما در حال حاضر تنها ب��ه دليل ادعايي كه درباره 
نگه داري س��رورها از طبقه نهم ساختمان شركت 
زيرساخت شده، اين شفاف سازي اتفاق افتاده است. 
س��هراب آغ بي��ات -مديركل كنت��رل و پايش 
شركت ارتباطات زيرساخت- درباره تجهيزاتي كه 
در ساختمان وجود دارند، به خبرنگاران توضيح داد: 
در اين طبقه ارتباطات كابلي و س��وئيچ مخصوص 
تلف��ن ثابت براي مكالمه بين ش��هري و س��وئيچ 
بين الملل يا خارج از كشور وجود دارد كه مكالمات 
دو صفر را س��اپورت مي كن��د و برقراري مكالمه از 

طريق اين مركز انجام مي شود. 
وي در پاسخ به اينكه آيا هيچ يك از طبقات اين 
ساختمان قابليت نگه داري سرور را ندارند، گفت: در 
طبقه ۹ ساختمان ميدان امام خميني)ره( شركت 
ارتباطات زيرساخت، تجهيزات، سالن بهره برداري 
و نگه داري و قسمت اداري از منتهي اليه شرقي تا 
غربي طبقه وجود دارند كه امكان نگه داري س��رور 
نيست. در طبقات ديگر هم امور استان ها و آموزش 
است و اساسا كل س��اختمان مربوط به تجهيزات 
زيرس��اختي ارتباطات كشور اس��ت و از نظر فني 

نمي توان در اين طبقات سرور نگه داري كرد. 
آغ بيات درباره امكان تش��خيص سرورهاي يك 
پيام رسان از سوئيچ ها و تجهيزات موجود، توضيح 
داد: سرورها تجهيزاتي فيزيكي هستند اما متفاوت 
با سيس��تم هاي موجود و قابل تش��خيص هستند. 
البته س��رورهاي ديت��ا از نظر ان��دازه از تجهيزات 
صدا كوچك ترند اما به راحتي مي توانيد مشابه اين 
تجهيزات را در سرورهاي خدمات اينترنتي ببينيد. 

هكرنيوز|
ش��ركت مك آفي به تازگي اعالم كرده كه مجرمان سايبري 
برخي از اطالعات اساسي و حياتي نهادهاي دولتي و فرودگاه هاي 

بين المللي را در محيط دارك وب به فروش رسانده اند. 
پس از آنكه تحقيقات بس��ياري در زمينه گزارش هاي وصاله 
درباره فروش اطالعات و داده هاي حياتي س��ازمان هاي مهم از 
جمله نهادهاي دولتي، امنيتي و همچنين فرودگاه هاي بين المللي 
از س��وي متخصصان و مهندسين ش��بكه فعال در شركت مك 
آفي كه در زمينه امنيت سايبري فعاليت هاي گسترده يي دارد، 
صورت گرفت، حاال روابط عمومي اين شركت اعالم كرده است 
كه خيل عظيمي از مجرمان س��ايبري و هكرها داده هاي مهم 
و اساس��ي نهادهاي مهم از جمله فرودگاه هاي بين المللي را در 
محيط دارك وب)dark web( به فروش رسانيده اند كه اين امر 
بطور قطع تهديد جدي براي سالمت و امنيت اين سازمان هاي 

مهم به شمار خواهد آمد. 
كارشناس��اني كه در ح��وزه امنيت و حفاظ��ت از اطالعات 
رايانه ي��ي فعاليت مي كنن��د بر اين باورند ك��ه فروش اطالعات 
نهادهاي مهم مي تواند آس��يب و خسارات جبران ناپذيري را به 
آنها وارد كرده و س��المت ش��هروندان و امنيت ملي كشورهاي 

مختلف را به مخاطره بيندازد. 
اين تحقيقات از زماني آغاز ش��د كه تيم تحقيقات پيشرفته 
شركت مك آفي)McAfee( مش��غول بررسي دقيق بازارهاي 
دارك وب يا ش��بكه تاريك ش��دند و به نتايج عجيب و جالبي 
دس��ت پيدا كردند. آنها در اين پژوهش ها دريافتند كه مجرمان 
س��ايبري با راه اندازي فروشگاه هاي مجازي امكان دسترسي به 
سيس��تم و پايه داده)database( شركت هاي مختلف را براي 
فروش مي گذارند كه در ميان فهرست اين نهادها و شركت هاي 
قرباني نام برخي از فرودگاه هاي بين المللي نيز به چشم مي خورد. 
جالب اينجاست كه مجرمان سايبري كه خواهان دسترسي به 
اين اطالعات بودند، مي توانستند تنها با پرداخت ۱۰دالر به آنها 
دست يابند. بدين ترتيب مجرمان سايبري و هكرها قادر خواهند 

بود به سيس��تم هاي امنيتي فرودگاه هاي م��ورد نظر اطالعات 
اتوماسيون، نظارت و حمل و نقل هاي آن اشراف يافته و كنترل 

امور مختلفي را در اختيار بگيرند. 
در حقيقت اين فروشگاه هاي مجازي و غيرقانوني در محيط 
دارك وب اقدام به فروش پروتكل هاي از راه دور براي دسترسي 
ب��ه رايانه هاي موج��ود در ف��رودگاه مي كند كه ب��ه گفته آنها 
مي توانند اقدامات خرابكارانه يي همچون فعال سازي آژير خطر 
براي تيم هاي امنيتي، ارسال پيام هاي مزاحم)Spam(، ويروس 
و بدافزار، س��رقت اطالعات و دسترس��ي هاي امنيتي، استخراج 
ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري ش��ده و گرفتن باج از فرودگاه هاي 

بين المللي را نيز انجام دهند. 
 )SAMSAM( پيش تر باج افزاري تحت عنوان س��م س��م
از طري��ق حفره هاي امنيت��ي و آس��يب پذيري هاي موجود در 
رايانه هاي دس��كتاپ به داده هاي ذخيره شده در آنها دسترسي 
پيدا ك��رده بود. مك آفي همچنين در گزارش خود اعالم كرده 
اس��ت كه در محيط دارك وب ع��الوه بر اطالعات خطيري كه 
در فرودگاه هاي بين المللي وج��ود دارد، داده هاي مهمي كه در 
ساير سازمان هاي حياتي كشورهاي مختلف نظير زيرساخت هاي 
سالمت و بهداش��ت اياالت متحده امريكا نيز موجود است و به 

فروش گذاشته شده است. 

افتا|
مرك��ز مديريت راهب��ردي فضاي توليد و تب��ادل اطالعات 
رياست جمهوري نسبت به حمله يك گروه جاسوسي سايبري 
پيشرفته با نام »بيگ بنگ« كه منطقه خاورميانه را هدف قرار 

داده است، هشدار داد. 
در چند هفته گذش��ته، تيم امنيت��ي Check Point يك 
گروه جاسوسي APT)گروه تهديد سايبري پيشرفته( را كشف 
كرده اس��ت كه حمالتي را عليه نهادهايي در سراسر خاورميانه 
انجام داده است. مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري 
در اين باره اعالم كرد: اين حمالت با ارسال ايميل هاي فيشينگ 
به اهداف انجام مي ش��ود كه ايميل ها حاوي يك فايل پيوست 
آرش��يو self-extracting و ش��امل دو فايل است: يك سند 
Word و ي��ك فايل اجرايي مخرب. س��ند Word قرباني را 

منحرف مي كند تا بدافزار در پس زمينه سيستم نصب شود. 
اي��ن بدافزار حاوي ماژول هاي مختلفي اس��ت بطوري كه از 
سيس��تم قرباني اسكرين ش��ات تهيه مي كند و آن را به س��رور 
C&C ارس��ال مي كند. نام و شناسه هاي فرايندهاي پردازشي 
درحال اجرا را در فايلي با نام sat.txt ذخيره و آن را به س��رور 
 doc، odt، xls، ppt، pdf ارسال مي كند.  ليستي از فايل هاي
و... قرباني را ارس��ال مي كند. يك فايل با پس��وند txt را از يك 
 exe آدرس اينترنتي دانلود مي كند و پس از تغيير پسوند آن به
آن را اجرا مي كند. جزييات سيستم را به صورت الگ به سرور 

ارسال و سيستم را Reboot مي كند. 
 يك فرايند پردازش��ي را براساس نام آن متوقف و بدنه را از 
startup حذف و همچنين فايل اصلي آن را نيز پاك مي كند. 
از سويي ديگر فايل اجرايي بدافزار را به صورت خودكار پاك 
مي كند و ليستي از پارتيشن هاي موجود در سيستم قرباني را به 

سرور ارسال مي كند. 
هدف اصلي اين حمالت كه BigBang نام گرفته است هنوز 
مش��خص نيست اما واضح اس��ت كه مهاجم پس از جمع آوري 
 Talos اطالعات، مرحله دوم حمالت را آغاز خواهد كرد. گروه

در ماه ژوئن س��ال ۲۰۱۷ حمالت ديگري از اين گروه APT را 
كش��ف كرد و پس از آن تاكنون حمالت وس��يعي از اين گروه 
گزارش نش��ده اس��ت اما حمله BigBang داراي قابليت ها و 

زيرساخت هاي تهاجمي بهبود يافته يي است. 
نمونه هاي اوليه اين حمالت در اواسط ماه آوريل سال جاري 
مش��اهده ش��ده اما به كمك خبرهاي استفاده ش��ده در اسناد 
مي توان دريافت كه شروع حمالت به مارس ۲۰۱۸ برمي گردد. 
بدافزار اس��تفاده ش��ده در اين حمالت نسخه بهبود يافته از 
بدافزاري اس��ت كه در سال گذش��ته مورد استفاده قرار گرفته 
اس��ت. بدافزار با زبان ++C نوشته ش��ده و به صورت يك فايل 

اجرايي self-extracting بسته بندي شده است. 
اس��ت   DriverInstallerU.exe اجراي��ي  فاي��ل  ن��ام 
 ام��ا metadata آن نش��ان مي ده��د ك��ه ن��ام اصل��ي فايل

Interenet Assistant.exe اس��ت. پس از اجراي اين فايل 
ماژول هاي بدافزار پس از برقراري ارتباط با س��رور C&C فعال 

مي شوند. 
بايد اشاره كرد كه اين حمالت براساس تجربه قبلي اين گروه 
APT در سال گذشته انجام گرفته و قابليت ها و كاربران هدف 
آنها افزايش يافته است. مقاصد اصلي حمالت مشخص نيست اما 

مرحله بعدي حمالت در آينده صورت خواهد گرفت.

كشف جاسوس سايبري در خاورميانهفروش اطالعات فرودگاه هاي بين المللي از سوي هكرها 

كاربرسايبر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 آب معدني يخ  زده نخوريد؛ شيراز   

مديركل استاندارد فارس با اشاره به افزايش محصوالت 
خوراك��ي و نوش��يدني غيراس��تاندارد و عرض��ه اين 
محص��والت خارج از ش��بكه توزيع تح��ت نظارت به 
شهروندان هشدار داد كه در هيچ شرايطي از محصوالت 
غذايي غيراستاندارد استفاده نكنند.   مرتضي رهنما به 
قرار داشتن در ايام تابستان و رواج عرضه نوشيدني هاي 
مختلف اع��م از آب مي��وه و عرقي��ات و دوغ و ديگر 
نوشيدني هاي سنتي تصريح كرد: محصوالت خوراكي 
و نوشيدني و لبني و فرآورده هاي مختلفي كه خارج از 
سيستم عرضه قانوني و در كنار جاده و خيابان و منازل 
و اماكن فاقد شناسه كسب وكار قانوني عرضه مي شود، 
استاندارد نيست.  او با تاكيد بر اينكه هم آب معدني و 
هم آب آشاميدني نبايد يخ زده عرضه و مصرف شود، 
توضيح داد: مش��اهده شده است كه آب بسته بندي و 
معدني پس از يخ زدن و آب شدن مجدد رسوب هايي 
را جذب مي كند كه مواد آبي اوليه را به هم مي ريزد . 

 مهندس ربوده شده خط آهن زاهدان- چابهار 
آزاد ش�د؛ زاهدان| معاون امنيتي انتظامي استاندار 
سيستان و بلوچستان گفت: محسن صميمي مهندس 
نقش��ه بردار طرح راه آهن در دست س��اخت زاهدان- 
چابهار از چنگ آدم ربايان آزاد شد و درحال انتقال به 
زاهدان است.  محمدهادي مرعشي اظهار كرد: مهندس 
نقشه بردار هنگام كار در طرح راه آهن زاهدان- چابهار 
در محدوده روستاي مرادعلي بخش كورين شهرستان 
زاهدان در روز 19تير ماه جاري توس��ط 2 فرد مسلح 
ناش��ناس ربوده شده بود با پيگيري هاي انجام شده از 
سوي معاونت امنيتي انتظامي استانداري، فرمانداري 
زاهدان، بخشداري كورين و نيروهاي امنيتي آزاد شد. 
سرپرس��ت معاونت سياس��ي اجتماعي اس��تانداري 
سيستان و بلوچستان خاطرنشان كرد: اين فرد با هدف 
اخاذي ربوده شده بود كه خوشبختانه بدون پرداخت 
هيچ وجهي آزاد و اكن��ون در حال انتقال به زاهدان و 

بازگشت به جمع خانواده اش است. 
  مجل�س به موضوع حس�اب »آقازاده ها« ورود 
كرد؛ كرج| عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس دهم 
درباره خبر حس��اب برخي از آقازاده ها در خارج كشور 
گف��ت: مجلس به موضوع ورود كرده و درحال بررس��ي 
اين مورد اس��ت.  محمود بهمني در پاس��خ به س��والي 
درباره آخرين وضعيت بازار ارز و سوال از رييس كل بانك 
مركزي در مجلس اظهار كرد: س��وال از وزير اقتصاد در 
مجلس به اين دليل است كه مشخص شود، عده يي كه 

دالر دولتي دريافت كرده اند چگونه مصرف كردند. 
 تا آتش هورالعظيم خاموش نش�ود، خوزستان 
همچنان درگير دود اس�ت؛ اه�واز| معاون محيط 
طبيعي اداره كل حفاظت محيط زيس��ت خوزس��تان 
با اش��اره ب��ه ادامه آتش س��وزي بخش عراق��ي تاالب 
هورالعظيم و انتش��ار دود در شهرهاي خوزستان گفت: 
در اي��ن وضعيت همچنان بايد منتظر انتش��ار دود در 
ش��هرهاي خوزس��تان باش��يم.  عادل موال با اشاره به 
آتش سوزي بخش عراقي تاالب هورالعظيم اظهار كرد: 
آتش سوزي در بخش عراقي تاالب هورالعظيم همچنان 
ادام��ه دارد و طيق برآوردها تاكن��ون حدود 17هزار تا 
18هزار هكتار از اين تاالب طعمه حريق ش��ده اس��ت.  
او به انتش��ار دود ناشي از اين آتش سوزي در شهرهاي 
عراق و خوزس��تان ادامه داد: غلظت دود آتش س��وزي 
تاالب هورالعظيم، در كشور عراق و شهر العماره بيشتر 
از شهرهاي خوزستان است و مردم آن منطقه به شدت 
گرفتار اين دود هستند اما در شب هايي كه وزش باد به 
سمت كشور ماست، شهرهاي خوزستان از جمله هويزه، 

رفيع و اهواز نيز گرفتار دود اين آتش سوزي هستند. 
 غرب گلس�تان، صاحب مركز پزش�كي قانوني 
مي ش�ود؛ گرگان| مديركل پزشكي قانوني گلستان از 
آغاز عمليات س��اخت اداره پزشكي قانوني غرب استان 
گلستان در شهرستان كردكوي در سال جاري خبر داد.  
»حسين زارعي« در ديدار با فرماندار كردكوي اظهار كرد: 
مركز پزشكي قانوني غرب استان در زميني به مساحت 
700متر مربع و با اعتباري بالغ بر 9ميليارد ريال ساخته 
مي شود. اين مركز در شمال شهركردكوي و ابتداي جاده 
كردكوي به بندر تركمن احداث خواهد ش��د.  مديركل 
پزشكي قانوني گلستان اظهار اميدواري كرد با پيگيري 
از سوي مجموعه مديريت شهرستان و رفع برخي موانع 
جزئي، امكان جذب اعتبارات الزم در زمينه ساخت پروژه 
سالن تشريح و معاينات پزشكي قانوني در منطقه غرب 

استان فراهم و نيازهاي اين حوزه برطرف شود.
 هي�چ مجوزي براي قطع درخت صادر نش�ده 
است؛ س�اري| معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، 
مرات��ع و آبخيزداري در ش��مال گف��ت: تاكنون هيچ 
مجوز قطع درخت در جنگل هاي ش��مال براي اجراي 
پروژه هاي عمراني و غيره صادر نشده است.  عباسعلي 
نوبخت در نشس��ت با خبرن��گاران در س��اري درباره 
طرح هاي سدس��ازي و قط��ع درختان ب��راي اجراي 
پروژه ها در شمال كش��ور اظهار كرد: در طرح تنفس 
جن��گل 80 درصد كاركردهاي غيرچوبي و غيربازاري 
از طبيعت براي ما مهم اس��ت و پوشش گياهي كشور 
را بايد حفظ كنيم و به فكر احياي و توس��عه باش��يم.  
نوبخ��ت تصريح ك��رد: پ��س از خاتم��ه قراردادهاي 
طرح ه��اي جنگلي هيچ درخت س��رپا در عرصه هاي 
شمال قطع نمي شود و بايد به فكر مديريت عرصه هاي 

جنگلي با محوريت پايداري جنگل ها باشيم. 
 ۴۸ درصد مطالبات گندم كاران استان سمنان 
پرداخت  شده است؛ سمنان| رييس سازمان جهاد 
كشاورزي استان س��منان با بيان اينكه تاكنون بيش 
از 7۳ هزار تن گندم مازاد بر نياز كش��اورزان اس��تان 
س��منان خريد تضميني شده اس��ت گفت: ۴8درصد 
مطالبات گندم كاران اس��تان س��منان پرداخت  شده 
است.  سيدحسن ميرعماد در جلسه ستاد تنظيم بازار 
اس��تان گفت: وضعيت توليد و ذخيره سازي مايحتاج 
روزانه مردم در اس��تان سمنان مناسب است و ۴0تن 
گوش��ت قرمز، 2تن ش��كر، 8 هزار تن برنج، 2هزار و 
۵00 ت��ن ذرت و ۴ هزار تن جو در انبارهاي اس��تان 

ذخيره سازي شده است. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« مشكالت فعاالن اقتصادي در مواجهه با قطعي برق را بررسي مي كند

تير خالص خاموشي هاي گسترده بر پيكره توليد

كشور ايران در تاسيس سازمان ملل متحد نقش و مشاركت داشت

گروه بنگاه ها|  نسرين ميسمي|
اگ��ر از نس��ل هاي مختلفي كه جن��گ ايران 
و ع��راق را ب��ه خاطر دارند، پرس��يده ش��ود كه 
مهم تري��ن تصوي��ري ك��ه از بمب��اران عراقي ها 
در ته��ران ب��ه خاطر داري��د چيس��ت؟ در كنار 
موضوعات مختلف اغلب به بحث خاموش��ي هاي 
دامنه دار كش��ور در زمان جنگ 8 ساله نيز اشاره 
مي كنند كه بخش الينف��ك زندگي در دهه 60 
را تشكيل مي داد. خاموشي هايي كه هر روز چند 
نوبت و هر بار چند ساعت اتفاق مي افتاد تا دامنه 
تخريب بمب هايي كه ميگ هاي عراقي به ش��هر 
تحمي��ل مي كردن��د كاهش پيدا كند. براس��اس 
گاليگي مردم از همين خاموش��ي هاي دامنه دار 
بود كه مديران دولت س��ازندگي در هر نقطه يي 
كه امكان داشت زيربناي سد تازه يي را پي ريزي 
كردند تا به خيال خودش��ان كش��ور را در زمينه 
توليد برق بي نياز كنند و نس��خه خاموش��ي هاي 
برق در كش��ور را يك بار براي هميش��ه بپيچند. 
س��رمايه گذاري هاي مولد دولت هاي س��ازندگي 
و اصالح��ات روي زيرس��اخت هاي توليد انرژي، 
وضعي��ت تولي��د برق را ت��ا ميانه ه��اي دهه80 
خورشيدي در وضعيت متعادلي قرار داد تا زمان 
دولت مهرورز كه عدم س��رمايه گذاري هاي مولد 
در كن��ار س��وءمديريت هاي گس��ترده در زمينه 
چاه ه��اي غيرمج��از كار را به جايي رس��اند كه 
اقتصاد ايران در س��ال 97 براي تامين برق مورد 

نياز كشور با مكالت عديده يي روبه رو شود. 
موضوع خاموش��ي هاي ناگهاني ب��رق و تبعاتي 
كه اي��ن خاموش��ي ها در فرآيند توليد كش��ور به 
جاي مي گذارن��د؛ اين روزها به بحث عمده فعاالن 
اقتصادي و مديران تشكل هاي بخش خصوص بدل 
شده است؛ تبعاتي كه چنانچه هرچه سريعتر براي 
بهبود آن فكري نشود در ادامه مي تواند آسيب هاي 
جدي به س��اختارهاي توليدي، خدماتي و عمراني 

كشورمان وارد كنند. 
تل��ف ش��دن 28 ه��زار قطعه م��رغ در يكي 
از مرغداري ه��اي اس��تان كرم��ان، گيرافت��ادن 
تع��داد زي��ادي از كارگ��ران در آسانس��وري در 
اس��تان خراسان ش��مالي، پژمرده ش��دن گل ها 
در گل فروش��ي هاي محالت در اس��تان مركزي، 
س��وختن يخچال من��ازل، تعطيل ش��دن برخي 
كس��ب و كارها به عل��ت تداوم خاموش��ي ها در 
استان هاي ش��مالي، آسيب دستگاه هاي توليدي 
در كارخانه ها و نگراني از س��وختن س��اير لوازم 
برقي ازجمله گاليه و دغدغه هاي مردم و فعاالن 
اقتص��ادي از خاموش��ي هاي دامنه داري اس��ت 
ك��ه هنوز آن گون��ه كه بايد و ش��ايد درخصوص 
آن اطالع رس��اني نش��ده است. در ش��رايطي كه 
فعاالن بخش خصوصي اقتصاد اين روزها درباره 
مشكالتي كه اين خاموشي ها در فعاليت هاي شان 
ايج��اد كرده صحب��ت مي كنن��د در جريان اين 
گزارش س��راغ ديدگاه هاي كارشناسان اقتصادي 

در اس��تان هاي مختل��ف رفتي��م ت��ا تصويري از 
مشكالتي كه خاموشي هاي برق در فرآيند توليد 

و كسب و كار ايجاد كرده تدارك ديده شود. 
مديرعامل ش��ركت خدماتي شهرك صنعتي 
ش��يراز گفت: با توجه به اينكه واحدهاي توليدي 
و صنعتي فعال با دشواري هاي زيادي در فرآيند 
تولي��د مواجه هس��تند، قطع ناگهان��ي برق آنها 
ب��دون ارائ��ه برنامه دقيق مانن��د تير خالصي به 

توليد داخلي است. 
ج��واد باصري اف��زود: قطعي برق در ش��هرك 
صنعتي شيراز كه بيش��تر واحدهاي آن در زمينه 
توليد مواد غذايي، پليمري و پالستيكي يا در قالب 
سردخانه هستند، مش��كالت زيادي را ايجاد كرده 
اس��ت. پيگيري ه��اي زيادي ب��راي دريافت برنامه 
زمان بندي قطع برق در ش��هرك صنعتي ش��يراز 
ص��ورت گرفته اما پاس��خ مكتوب��ي در اين زمينه 
درياف��ت نكرده ايم و تنها به صورت ش��فاهي به ما 
گفته اند كه تنها ۳0 دقيقه قبل خاموشي از طريق 
شبكه هاي اجتماعي قادر به اطالع رساني زمان قطع 

برق هستيم. 
او ب��ا بيان اينكه جريان برق در حكم حيات و 
تنفس يك واحد صنعتي اس��ت، گفت: هر زمان 
كه برق واحدهاي مس��تقر در ش��هرك صنعتي 
ش��يراز ب��دون هماهنگ��ي قبلي قطع مي ش��ود، 
بس��ياري از ش��ركت هاي فع��ال در تولي��د مواد 
غذاي��ي و همچنين واحده��اي توليدكننده مواد 
پالس��تيكي، پليمري و الس��تيكي دچار مشكل 
مي ش��وند و مواد اوليه مصرفي آنها در خط توليد 
از بي��ن مي رود. بايد توجه داش��ت كه واحدهاي 

صنعتي گاهي اوقات با مشقت بسياري مواد اوليه 
مورد نياز خود را تامين مي كنند تا چراغ كارخانه 
خود را روش��ن نگه دارن��د و از اين رو، قطع برق 
ب��ه يك باره م��واد اوليه در خط تولي��د را از بين 
مي برد. در ش��رايط كنوني اقتصاد كش��ور، همه 
عوامل دست به دست هم داده اند كه بهاي تمام 
ش��ده يك كاالي ايراني افزايش قابل توجهي يابد 
كه قابل رقابت با كاالي خارجي نباشد اما قطعي 
ب��رق به طور كامل، اصل حيات واحد توليدكننده 

كاالي ايراني را زير سوال مي برد. 
 مديرعامل شركت خدماتي شهرك صنعتي شيراز 
با اش��اره ب��ه مذاكرات صورت گرفته با مس��ووالن 
شركت توزيع نيروي برق شيراز افزود: درخواستي 
كه از اين ش��ركت داريم اين است كه يك جدول 
زمان بندي خاموشي در اختيار شهرك صنعتي قرار 
گيرد تا به عنوان نمونه واحدهاي صنعتي بدانند كه 

در يك روز خاص قطعي برق دارند. 
باصري با اش��اره به فعاليت افزون بر يك هزار 
و يكص��د واح��د صنعتي، تولي��دي، خدماتي در 
شهرك صنعتي شيراز ادامه داد: در صورت اعالم 
جدول خاموش��ي، مديران واحدهاي صنعتي هم 
مي توانن��د روز و برنام��ه كاري خود را به گونه يي 
تنظي��م كنند ك��ه كمترين آس��يب را از ناحيه 
قطعي برق متحمل ش��وند، ب��ه عنوان نمونه روز 
كاري خ��ود را به جاي اي��ام كاري هفته در روز 
جمع��ه تعيين كنند تا خط توليد دچار مش��كل 
نشود.  نايب رييس خانه صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان فارس گفت: بطور شفاهي به ما گفته اند 
كه قطعي برق از ديسپاچينگ مركزي در تهران 

مديريت مي شود و مس��ووالن برق استان فارس 
دخالتي در برنامه خاموشي ندارد؛ ما اين حرف را 
غيرمنطقي مي دانيم.  باصري ادامه داد: ش��ركت 
توزي��ع ب��رق و وزارت نيرو تاكن��ون در ارتباط با 
پيگيري ه��اي كتبي ص��ورت گرفت��ه براي حل 
مش��كل صنعتگران، پاس��خ كتبي ارائ��ه نداده و 
تنها به صورت شفاهي به ما اعالم شده است كه 
ممكن اس��ت هر روز از س��اعت 1۴ تا 16 قطعي 
برق داشته باشيد؛ پرسش اينجا است كه آيا اين 

فرآيند مصداق يك برنامه ريزي است؟

 تغيير نوبت كار عملي نيست
در ش��رايطي ك��ه نايب رييس خان��ه صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��تان فارس درب��اره ضرورت 
تامي��ن برق م��ورد ني��از واحده��اي توليدي به 
عنوان يك اولويت جدي صحبت مي كند رييس 
هيات مديره شهرك صنعتي عباس آباد از ضرورت 
طراحي يك جدول زماني تنظيم شده براي عبور 

از چالش هاي موجود سخن مي گويد. 
سيدس��جاد هاش��مي با اش��اره به پيش��نهاد 
فرمان��دار پاكدش��ت درخصوص تغيير س��اعت 
فعاليت كارخانه ها گفت: اين تغيير زمان فعاليت 
به س��اعات پايان��ي روز براي اكث��ر صنايع قابل 
اجرا نيس��ت زيرا ت��ردد كارگ��ران در اين زمان 
مشكل است و خس��تگي افراد در ساعات پاياني 
روز مي توان��د بروز ح��وادث كار را افزايش دهد. 
همچنين اكثر كارخانه ها بايد در س��اعات روز با 
دفات��ر مركزي خود در ارتباط باش��ند كه تغيير 
س��اعت كار اين ارتباط را مخت��ل مي كند. اكثر 

دس��تگاه هاي كارخانه ه��ا نظي��ر كوره ها بيش از 
يك مگاوات برق مصرف مي كنند و حتي ژنراتور 
اضطراري ني��ز نمي تواند اين ميزان برق را توليد 
كن��د. او در ادامه بيان كرد: قطع برق مش��كالت 
عديده يي براي صاحب��ان صنايع به وجود آورده 
و بسياري از آنان روزانه چند ميليون ضرر ناشي 
از خرابي م��واد اوليه و بيكاري كارگران در زمان 

خاموشي متحمل مي شوند. 
به گفته وي، ش��هرك صنعت��ي عباس آباد در 
زميني به مساحت يك هزار و 20 هكتار احداث 
و دو ه��زار و 100 قرارداد احداث كارخانه در آن 
منعقد ش��ده كه از اين تعداد ب��راي يك هزار و 

68۵ پروانه بهره برداري صادر شده است. 
اين مس��وول افزود: اينك از مجموع پروانه هاي 
بهره برداري ۴6۴ واحد به طور كامل تعطيل است، 
180 واحد با ظرفيت كامل و 800 واحد با ظرفيت 
10 تا ۴0درصدي كار مي كنند و 200 واحد نيز به 

شكل انبار فعاليت دارند. 
هاش��مي يادآور ش��د: مش��كل كمبود برق به 
س��ال هاي قبل مربوط مي شود زيرا شهرك صنعي 
عباس آباد براي تامي��ن ۳00 مگاوات برق، پول به 
شركت برق پرداخت كرده ولي فقط 100 مگاوات 
برق تحويل گرفته است. پست سياري كه قرار بود 
۴0 مگاوات ديگر برق ش��هرك را تامين كند فقط 
1۴ مگاوات برق دراختيار كارخانه ها قرار داده بنابر 
اين بدون خاموشي نيز شهرك صنعتي عباس آباد 

با مشكل كمبود برق مواجه است. 
ريي��س هيات مديره ش��هرك صنعتي عباس 
آباد افزود: با قطع برق مواد اوليه كوره ها، ريخته 
گري، دستگاه هاي تزريق، كوره هاي رنگ آميزي 
و وان ه��اي آب��كاري از بين م��ي رود و صاحبان 

صنايع را با ضرر هنگفت مواجه مي كند. 
وي گفت: در كنار قط��ع برق ناهماهنگي در 
زمان اعالم ش��ده قطعي نيز بر مش��كالت افزوده 
چراك��ه صاحبان صنايع فعالي��ت خود را با زمان 
اعالم شده تنظيم مي كنند ولي برق در زمان هاي 

اعالم نشده نيز قطع مي شود. 
هاشمي گفت: حتي ما پذيرفته ايم از ساعت 8 تا 
1۴ برق قطع شود ولي بعد از ساعت 1۴ اين قطعي 
اعمال نش��ود.  او بيان كرد: آب ش��رب و آب مورد 
نياز صنايع از طريق چاه هاي شهرك صنعتي تامين 
مي شود كه قطع مكرر برق باعث سوختن پمپ دو 
حلقه چاه شد. مسووالن بايد تامين برق واحدهاي 

توليدي را به عنوان يك اولويت دنبال كنند. 
مجموع��ه اظهارنظره��اي فع��االن اقتصادي 
نش��ان مي ده��د آس��يب هاي توليد كش��ور در 
مواجهه با خاموش��ي هاي بيش��تر از چيزي است 
كه تا به امروز از سوي مسووالن به آنها پرداخته 
شده است؛ آس��يب هايي كه اگر براي برون رفت 
از آنها راهكار معقولي انديش��يده نشود در ادامه 
خس��ارت هاي بيش��تري در بخش تولي��د به بار 

خواهند آورد. 

رييس مركز اطالعات س��ازمان ملل متحد در 
ايران گفت: كش��ور بزرگ اي��ران يكي از اعضاي 
س��ازمان ملل متحد اس��ت كه در تاس��يس اين 
س��ازمان جهاني نقش و مش��اركت موثر داشته 
است.  به گزارش مهر، ماريا دوتسنكو در حاشيه 
ايين افتتاح نمايش��گاه عكس و اس��ناد تاريخي 
ايران در فرهنگس��راي آيينه اراك، اظهار داشت: 
ايران نقش بس��يار بزرگ و مهمي در تاس��يس و 
همكاري با س��ازمان ملل متح��د دارد و تصاوير 
تاريخي كه در اين نمايش��گاه مش��اهده مي شود 
و از مناب��ع وزارت خارجه و خبرگزاري جمهوري 
اسالمي ايران است، بيانگر نقش ايران در سازمان 
ملل متحد است، در حقيقت ايران به عنوان يكي 
اعضاي موثر در تاس��يس سازمان ملل متحد در 
دنيا مطرح اس��ت. رييس مركز اطالعات سازمان 

مل��ل متحد در ايران افزود: نكته مهم كه بايد به 
آن اشاره كنم اينكه حسن روحاني رييس جمهور 
ايران در س��ازمان ملل طرحي را پيش��نهاد داد 
مبني بر »جهاني بدون خش��ونت« كه اين طرح 

تصويب نامه سازمان ملل را دريافت كرد. 
وي ادام��ه داد: مهم ت��ر اينكه در س��ال هاي 
201۳، 201۵ و 2018 دبيركل س��ازمان ملل از 
اي��ن تصويب نامه هم حمايت كرد. همچنين طي 
س��ال هاي اخير 7 دبيركل از 9 دبيركل سازمان 
ملل از كش��ور ايران در زمان هاي مختلف بازديد 
كرده اند و اين نش��ان دهنده نقش موثر ايران در 
سازمان ملل است. همچنين ايران براي سه سال 
متول��ي آينده به عنوان عضو در ش��وراي اقتصاد 

سازمان ملل پذيرفته شده است. 
دوتسنكو خاطرنش��ان كرد: اين رخداد يعني 

برپاي��ي نمايش��گاه عكس و اس��ناد تاريخي قرار 
اس��ت در كل اس��تان هاي كش��ور اجرا ش��ود و 
اس��تان مركزي چهارمين اس��تان است كه اين 
رخداد در آن اتفاق افتاده است. اين نمايشگاه در 
استان هاي فارس، لرستان و بوشهر برگزار شده و 
هم اكنون در استان مركزي و شهر اراك در حال 

برگزاري است. 
ريي��س مرك��ز اطالعات س��ازمان ملل متحد 
در ايران بيان داش��ت: از حمايت هاي استانداري 
مركزي و س��اير مسووالن و دستگاه هاي مربوطه 

در برگزاري اين نمايشگاه قدرداني مي كنيم. 
بي��ش  نمايش��گاه  اي��ن  در  اس��ت  گفتن��ي 
از 70عك��س ب��ه نماي��ش گذاش��ته ش��ده و تا 
پاي��ان تيرماه م��اه جاري صبح و عص��ر پذيراي 

بازديدكنندگان است. 

ته�ران|  رييس پلي��س تهران 
ب��زرگ اعالم كرد: ني��روي انتظامي 
درحال بررس��ي پرون��ده ۵0 نفر از 
خريداران عمده س��كه به��ار آزادي 
اس��ت و در صورت مش��اهده تخلف 
با فوريت اق��دام مي كند.  به گزارش 
ايرنا، سردار »حسين رحيمي« ديروز 
در حاش��يه مراس��م جمع آوري 2۳8نفر از اوباش پايتخت در 
جم��ع خبرنگاران ب��ا تاكيد بر اينكه پلي��س همچنان پيگير 
پرونده سلطان سكه پايتخت است افزود: اين فرد با نام »وحيد 
مظلومين«، پسر وي و 18نفر از عوامل او اينك در بازداشت و 

درمرحله بازجويي پليس و دادستاني قرار دارند. 
او با بيان اينكه تمام عوامل اين پرونده شناسايي و دستگير 
شده اند، اضافه كرد: گردش مالي و اسناد مرتبط با اين پرونده 

با همكاري بانك ها درحال جمع آوري و مستندسازي است. 
رحيم��ي ادام��ه داد: اين ف��رد يك بار ديگر نيز س��ال 91 
بازداش��ت و در دادگاه به اعدام محكوم ش��ده بود كه با اعمال 
نفوذ از مجازات رهايي يافت.  او گفت: جمعي از دستگيرشدگان 
پرونده مربوط به سلطان سكه ازجمله 90نفري هستند كه 2۵ 
اس��فند ماه سال گذش��ته در رابطه با اختالل در بازار سكه و 
ارز دستگير شده بودند.  رييس پليس تهران بزرگ در بخش 
ديگري از س��خنان خود گفت: پرونده ۳۵شركت متخلف در 
زمينه واردات گوش��ي تلف��ن همراه ب��ا ارز ۴200توماني نيز 

همچنان از سوي پليس درحال بررسي است.

 پرونده 50 خريدار عمده سكه
در دست بررسي است

خراس�ان رض�وي  دبير انجمن 
صنف��ي دفات��ر خدمات مس��افرتي 
خراسان رضوي گفت: درحال حاضر 
مكان خاصي براي تبديل ارز نداريم، 
زيرا صرافي ه��ا خريد و فروش انجام 
نمي دهند و از طرفي مناسب نيست 
كه مس��افر خارجي در بازار به دنبال 
دالل براي تبديل ارز باشد.  مجيد فرقاني در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: رونق گرفتن صنعت هتلداري و گردشگري نيازمند 
آن اس��ت كه نرخ ارز ثابت باش��د به طور مثال اگر دالر داراي 
نرخ ثابتي باش��د تكليف فعاالن اين حوزه مش��خص است.  او 
افزود: درحال حاضر ش��اهد اعمال سياس��ت هاي مختلفي از 
مراجع ذيربط هس��تيم، يك روز سياس��ت ب��ازار ثانويه و روز 
ديگر سياست بستن صرافي ها اعمال مي شود. باتوجه به گران 
بودن نرخ خدمات به خصوص براي اسكان در هتل ها، ميزان 
سفر مردم با كاهش مواجه است همچنين با توجه به شرايط 
سياسي و امنيتي منطقه و تبليغات سوئي كه انجام مي گيرد، 

شرايط ورود توريست خارجي تحت تاثير قرار گرفته است. 
دبي��ر انجمن صنف��ي دفاتر خدمات مس��افرتي اس��تان 
خاطرنش��ان كرد: نوس��ان نرخ ارز و س��خت بودن تبديل ارز، 
مس��افراني كه وارد كش��ور مي ش��وند را دچار مش��كل كرده 
است، درحال حاضر مكان خاصي براي تبديل ارز نداريم، زيرا 
صرافي ها خريد و فروش انجام نمي دهند و مناسب نيست كه 

مسافر خارجي در بازار به دنبال دالل براي تبديل ارز باشد. 

 نبايد گردشگر خارجي به دنبال دالل ارزي
در بازار باشد

سيستان و بلوچس�تان  معاون 
ام��ور عمراني اس��تاندار سيس��تان و 
بلوچستان گفت: از سال گذشته بيش از 
1۴0كيلومتر از حفاري هاي انجام شده 
ب��راي گاز همچنان مرمت و آس��فالت 
نشده است، در سه ماه نخست امسال 
هم 28 كيلومتر لوله گذاري شبكه گاز 
در زاهدان انجام و 202 علمك نصب شد كه از برنامه زمان بندي 
عقب است.  به گزارش ايسنا باقر كرد در شوراي فني استان افزود: 
شركت گاز استان بايد تعهد كند كه در ۳ ماه دوم امسال عالوه بر 
جبران عقب ماندگي بيش از 100كيلومتر شبكه گذاري انجام دهد 
تا بتواند به روال عادي در شبكه گذاري دست يابد.  معاون استاندار 
در ادامه گفت: عملكرد ش��ركت گاز در مرمت حفاري هاي انجام 
شده و عمليات لوله گذاري ش��بكه گاز رساني در زاهدان رضايت 
بخش نيست، اين موضوع سبب نارضايتي مردم شده كه بايد هر 
چه سريع تر جبران شود.  او اظهار كرد: روند كند مرمت و آسفالت 
مكان هايي كه از س��ال گذش��ته براي لوله گذاري گاز در زاهدان 
حفاري ش��د س��بب نارضايتي مردم اس��ت، بايد هر چه سريع تر 
توس��ط متوليان امر به اين مشكل رسيدگي و با سرعت بيشتري 
براي جبران عقب ماندگي اقدام ش��ود.  معاون استاندار با گاليه از 
عملكرد مسووالن شركت گاز استان و شهرداري خاطرنشان كرد: 
چنانچه احس��اس مي ش��ود كه روند كار بايد به كندي ادامه پيدا 
كند، مسووالن مربوط اعالم كنند كه البته نشان دهنده عاجز بودن 
مسووالن امر و نداشتن راه حلي براي برون رفت از اين مشكل است.

 شركت گاز سيستان وبلوچستان
از برنامه گازرساني در زاهدان عقب است

بوش�هر  در ش��رايطي كه اقتصاد 
ايران براي عبور از چالش هاي پيش رو 
نيازمند اس��تفاده از طريفت هاي پنهان 
مان��ده اقتصاد خود اس��ت، سرپرس��ت 
دفت��ر امور بانوان و خانواده اس��تانداري 
بوشهر معتقد است: حمايت هاي شغلي 
از بانوان كارآفرين استان بوشهر يكي از 
اركان اصلي توسعه پايدار است.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
مريم آذرشب در نشست مشترك با مسووالن شهرستان جم اظهار 
كرد: بانوان نقش بس��يار مهمي در جامعه دارند و تالش مي ش��ود 
ك��ه زمينه نقش آفريني هر چه بهتر بانوان فراهم ش��ود.  او از ارائه 
تسهيالت و مشوق هاي بيمه يي به زنان كارآفرين خبر داد و اضافه 
كرد: توانمندس��ازي بانوان يكي از مهم ترين راهكار ها براي توسعه 
اش��تغال در اين قشر است كه فني و حرفه يي نقش اساسي در اين 
زمينه دارد.  سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداري بوشهر 
خواس��تار ارائه آموزش هاي توانمندسازي بانوان متناسب با توان و 
ظرفيت آنها ش��د و بيان كرد: مش��اوره ش��غلي به بانوان كارآفرين 
مددج��و براي برخورداري از كس��ب و كار پايدار ارائه ش��ود.  او به 
ظرفيت هاي باالي بانوان شهرستان جم براي كارآفريني و اشتغال 
اش��اره كرد و افزود: تسهيالت س��رمايه در گردش براي طرح هاي 
فعال در مناطق روستايي و شهر هاي زير 10هزار نفر ارائه مي شود.  
آذرشب خواستار ايجاد بازارچه توليدات صنايع دستي در جم شد و 
خاطرنشان كرد: فرصت هاي شغلي و طرح هاي اشتغالزايي اولويت دار 

متناسب با ظرفيت شهرستان جم شناسايي و تدوين شود.

 از بانوان كارآفرين استان بوشهر
حمايت شود

تلف شدن 2۸ هزار قطعه مرغ در يكي از مرغداري هاي كرمان
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اقتصاد اجتماعي12
 جاي خالي آموزش »صبوري«

در كالس هاي درس
وزي��ر آموزش و پ��رورش با تاكيد ب��ر اينكه بايد 
در كالس ها مهارت بلند ك��ردن يك زمين خورده، 
صبوري، تحمل در برابر سختي ها و نگاه به چشم انداز 
و افق ها و از خودگذشتگي را با دانش آموزان تمرين 
كنيم گفت: جاي اين موارد در كالس هاي ما بسياري 

خالي شده است. 
محم��د بطحاي��ي تاكيد كرد: باي��د در كالس ها 
مهارت بلند كردن يك زمين خورده، صبوري، تحمل 
در برابر س��ختي ها و نگاه به چشم انداز و افق ها و از 
خودگذشتگي را با دانش آموزان تمرين كنيم. جاي 
اين موارد در كالس هاي ما بسياري خالي شده است. 
نس��ل ما در دهه شصت زندگي كرده و اگر نتواند در 

اين امر موفق باشد نسل هاي ديگر نمي توانند. 
وزير آموزش و پرورش با اش��اره به شروع المپياد 
جهاني زيست شناسي به ميزباني ايران و شگفت زده 
شدن مسووالنIBO از فضاي كشور و توانمندي هاي 
ما گفت: ۵۱۰ نفر از ۷۱ كشور در اين المپياد حضور 
يافتند كه اين آمار بي سابقه بود. جالب آنكه ۲۳كشور 
هم اروپايي بودند. در چنين فضايي كه ايران را حامي 
تروريست تلقي مي كنند و تهمت هاي تخريب كننده 
مي زنند برگزاري اين المپياد با اين ابعاد باعث افتخار 
ماس��ت. او افزود: در اين شرايط سخت و شمشيري 
كه از رو بيرون آمده حتما سرافراز عبور خواهيم آمد 
به شرط آنكه روحيه بسيجي را تقويت كنيم. رهبري 
در ديدار با هيات دولت در روز گذشته اشاره داشتند 
كه ش��رايط كنوني بحراني نيس��ت و فرمودند براي 
ش��ما دولتمردان در شرايط سخت ثواب مجاهدت و 

خدمت به مردم مضاعف خواهد بود. 

 ورود ۸۰ هزار معلول
به چرخه حمايت بهزيستي

معاون امور توانبخش��ي بهزيستي كشور از تحت 
پوش��ش قرار گرفتن ۷۰ تا ۸۰ هزار معلول پش��ت 

نوبتي تا پايان سال جاري خبر داد. 
حس��ين نحوي نژاد افزود: در ح��ال حاضر تعداد 
زيادي از معلوالن در س��امانه س��ازمان بهزيس��تي 
ثبت نام كرده و پشت نوبت دريافت خدمات و كمك 
هستند كه به دليل محدوديت در منابع امكان پوشش 
و ورود آنها وجود نداشت كه اين مشكل به تازگي با 

مصوبه دولت و مجلس برطرف شده است. 
او از اختصاص اعتباري ويژه براي تحت پوش��ش 
قرار گرفتن نيازمندان پشت نوبت بهزيستي خبر داد 
و گفت: با اختصاص ۲ ه��زار ۲۰۰ ميليارد تومان از 
منابع هدفمندي يارانه ها كه مربوط به حمايت از اقشار 
فقير است مي توانيم حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار معلول را 
تحت پوش��ش قرار دهيم. معاون امور توانبخش��ي 
بهزيستي كشور به صدور كارت هاي معلوليت اشاره 
و تاكيد كرد: با توجه به اينكه تمامي پروس��ه صدور 
كارت هاي معلوليت جديد دست سازمان بهزيستي 
نيس��ت و همكاري بخش هاي ديگر را مي طلبيد به 
همي��ن دليل صدور آن مدت زم��ان زيادي را طول 
كشيده و باعث نگراني و خستگي معلوالن مي شد. او 
گفت: بنابراين قرار شد كه ارائه كارت هاي جديد فعال 
متوقف شود و همان كارت هاي قبلي به معلوالن داده 
ش��ود. نحوي نژاد افزود: معلوالن مي توانند خدمات 
مورد نياز خ��ود را با ارائه اين كارت ها دريافت كنند 
و تفاوتي ايجاد نخواهد شد و البته صدور كارت هاي 

جديد را نيز دنبال خواهيم كرد. 

 مرگ ۵۶۳ تن
در تصادفات تابستان امسال

رييس پليس راهور ناجا گفت: در تابستان امسال 
نس��بت به س��ال گذش��ته ۵درصد جانباختگان در 
س��رصحنه تصادفات در كشور افزايش يافته است و 
تاكن��ون ۵۶۳ نفر از هموطنان مان ج��ان خود را از 

دست داده اند. 
تقي مهري در جلسه كميسيون پايش تصادفات 
جاده ي��ي و ارزياب��ي و عملكرد اس��تان ها گفت: اين 
شش��مين جلس��ه كميس��يون پايش تصادفات در 
سطح كشور در س��ال جاري براي بررسي سفرهاي 
درون ش��هري و برون ش��هري اس��ت. او ادامه داد: 
يكي از اقدامات پليس در س��ال گذش��ته تش��كيل 
قرارگاه كاهش تصادفات در سراس��ر كش��ور بوده و 
جلسه كميس��يون پايش و ارزيابي استان ها در اين 
راستا شكل گرفته است. مهري با اشاره به اينكه در 
تابستان امسال ۶درصد هم سفر هموطنان افزايش 
يافته اس��ت درخصوص بيشترين تصادفات رخ داده 
افزود: استان هاي مسافرپذير شمالي و خراسان رضوي 
ازنظر آمار بيشترين آمار را به خود اختصاص داده اند، 
لذا اجراي طرح ترافيك تابس��تانه تا پايان ش��هريور 
ادامه خواهدداش��ت. ريي��س پليس راه��ور ناجا با 
اش��اره به ميزان و عوامل تصادف��ات صورت گرفته، 
اظهار كرد: ۲۰درصد جانباختگان سرصحنه تصادف 
به دليل سرعت غيرمجاز، ۴۰درصد به علت خستگي، 
خ��واب آلودگي و بي توجهي به جل��و و ۳۵درصد از 
جانباخت��گان به دليل س��بقت و س��رعت غيرمجاز 
گزارش شده است و حدود ۷۵درصد ازجانباختگان 
سال ۹۷ به دليل اين سه عامل جان خود را از دست 
داده اند. وي گفت: ۸۵درصد مرگ تصادفات جاده هاي 
برون ش��هري به دليل ناآگاهي مس��افران به مس��ير 
و مسيرهاي تردد بوده اس��ت و ۶۳درصد تصادفات 
منجر به فوت و جرح در ۳۰ كيلومتري ش��هرها به 
وقوع پيوس��ته كه به دليل بي توجهي به خط كشي 
و عالئم راهنمايي ورانندگي صورت گرفته است لذا 
از رانندگان درخواست مي شود به عالئم نصب شده 
در ۳۰ كيلومتري شهرها بيشتر توجه كنند. رييس 
پليس راهور ناجا افزود: از ابتداي تابس��تان تاكنون 
۵۶۳ نفر از هم وطنانمان در سرصحنه تصادف جان 
خود را از دست داده اند و به همه عوامل پليس ابالغ 
شده و خط قرمزهاي جديدي به فرماندهان سراسر 
كشور اعالم شده است تا از تصادفات و تخلفاتي كه 
منجر به جرح و فوت افراد مي شود، جلوگيري كنند. 
او اظهار كرد: اگر راننده يي دو تخلف حادثه س��از 

همزمان انجام دهد از ادامه سفر باز مي ماند. 

اخبار

پاسخ وزارت بهداشت به تجمع مستمري بگيران تامين اجتماعي مقابل اين وزارتخانه
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بيشتر كودكان  آسيب ديده سرپرست دارند
مراكز »ش��به خانواده« تالش بهزيستي براي 
نگهداري از كودكان آس��يب ديده بي سرپرس��ت 
و بدسرپرس��ت اس��ت تا آنها نيز در فضايي شبيه 
خانواده رش��د كنند، اين درحالي است كه گاهي 
برخي مددكاران فعال در اين مراكز از فرار كودكان 

به ويژه دختران از اين مراكز صحبت مي كنند. 
اگرچه آمارها نشان مي دهد ميزان فرار مجدد 
دختران منتقل شده به مراكز شبه خانواده ناچيز 
اس��ت اما در مورد مهم ترين علل ف��رار دختران، 
فرآين��د پذيرش آنه��ا در مراكز ش��به خانواده و 
شيوه دسته بندي كودكان آسيب ديده در سازمان 
بهزيس��تي، معاون ام��ور اجتماعي اين س��ازمان 

توضيح داده است. 
حبي��ب اهلل مس��عوي فري��د مهم تري��ن علت 
فرار دختران و اساس��ا فرزن��دان از خانه را فرار از 
مش��كالت داخل خانواده دانست گفت: ۹۰درصد 
ك��ودكان و نوجواناني كه ف��رار مي كنند به خاطر 
مسائلي كه داخل خانواده وجود دارد، از خشونت 
خانگ��ي تا نب��ود محبت و م��ودت و نبود نظارت 
خانواده روي بچه ها، اعتياد در خانواده، اختالالت 
روانش��ناختي شديد و... به اين كار اقدام مي كنند. 
گاهي مسائل تهديد كننده بيروني نيز وجود دارد؛ 
مواردي به ما گزارش شده است كه اين نوجوانان 

گول خورده اند. اين موارد ۱۰درصد از كودكان را 
شامل مي شود. اين مساله اگرچه در مورد پسران 
هم وجود دارد اما دختران بيشتر در معرض آسيب 

قرار دارند. 
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور 
با تاكيد بر اينكه دخت��ران فراري بايد بتوانند هر 
چه س��ريع تر به سيس��تم هاي حمايتي بهزيستي 
دسترس��ي پيدا كنند، به ايس��نا گفت: يعني آنها 
بدانند كه سيس��تمي به نام اورژانس اجتماعي با 
شماره تلفن ۱۲۳ وجود دارد كه آنها مي توانند به 
آن مراجعه كنند يا تماس بگيرند. بسياري از اين 
كودكان آس��يب ديده نيستند اما مراكز بازپروري 
مراكزي هس��تند كه براي مثال زنان آسيب ديده 

آنجا نگهداري مي شوند.
به همين دليل بس��ياري از اين كودكان كه بر 
اساس شناس��ايي ها آسيبي نديده اند ممكن است 
مستقيم به مراكز ش��به خانواده بهزيستي انتقال 
پي��دا كنن��د اما عده يي ممكن اس��ت بر اس��اس 
ارزيابي هاي اوليه آس��يب ديده باشند كه ابتدا به 
خانه سالمت و سپس به شبه خانواده ها فرستاده 

مي شوند. 
او با اشاره به اينكه بيشتر كودكان آسيب ديده 
سرپرس��ت دارند اما سرپرس��ت آنها »غير موثر« 

هس��تند، افزود: براي مثال ممكن است سرپرست 
اين ك��ودكان ب��ه دلي��ل بيم��اري صعب العالج، 
اختالالت رواني، فقر يا مصرف مواد مخدر يا الكل 
نتوان��د از كودك نگهداري كن��د و كودك آزاري 
انج��ام دهد. نزديك به ۸۵درص��د از كودكاني كه 
در موسسات نگهداري مي شوند بچه هايي هستند 
كه سرپرس��ت غيرموثر دارند و دس��تكم يكي از 

سرپرستان آنها شناسايي شده است. 

 مراكز شبه خانواده زندان نيست
او با اش��اره به فرآين��د آماده س��ازي كودكان 
آس��يب ديده براي حضور در مراكز ش��به خانواده  
توضي��ح داد: براي مثال اگر كودكي افس��ردگي، 
اخت��الل روان��ي دوقطبي دارد يا تحت خش��ونت 
قرار گرفته است را بالفاصله به مراكز شبه خانواده 
نمي بري��م. به همين دليل مس��اله فرار كودكان و 
نوجوانان از مراكز ش��به خانواده بسيار نادر است. 
به همه اس��تان ها نيز اعالم شده است در صورت 
وجود چنين اتفاقاتي سريعا به ما اطالع داده شود. 
حتي در عرض چند س��اعت و ب��ه صورت تلفني 
هم كه ش��ده است با ما تماس بگيرند. مراكز شبه 
خانواده مراكزي نيستند كه شبيه زندان باشند. به 
هر حال اين كودكان به مدرسه مي روند و در اين 

مسير تنها هس��تند. البته گاهي هم مربي با آنها 
همراه مي ش��ود اما اينطور نيست كه هر جايي كه 
مي خواهند بروند مربي حضور داشته باشد. با اين 
ح��ال مربيان بايد به ش��كل حرفه يي كار كنند و 
براي مثال اگر كودكي در فاز افسردگي است نبايد 

تنها از مركز خارج شود. 
مس��عوي فريد در پاس��خ به ميزان فرار مجدد 
ك��ودكان از مراكز ش��به خان��واده، گفت: موضوع 
كودكان بي سرپرس��ت و بد سرپرس��ت موضوعي 
جهاني اس��ت و سازمان بهزيس��تي وضعيت اين 

مس��اله را هم در كش��ور خودمان و هم در س��اير 
كشورها رصد مي كند. براي مثال در گزارش سال 
۲۰۱۵ و سال ۲۰۱۶ اروپا يك ميليون كودك در 
موسس��ات نگهداري حضور دارد يا در خود امريكا 
۲۸۰ هزار كودك در موسسات نگهداري مي شوند. 
در روس��يه ۳۵۰ هزار نف��ر در اندونزي ۴۰۰ هزار 
نفر، در ژاپن ۷۰ هزار نفر در موسس��ات نگهداري 
هس��تند، ب��ا اين وجود همه كش��ورها سياس��ت 
موسس��ه زدايي را در دس��تور كار دارن��د و تالش 

مي كنند تا بچه ها به داخل خانواده بروند.

تحري��م و نگراني از كمبود دارو، بيمه و س��هم 
پرداخ��ت از جيب م��ردم، تغيي��رات قانوني براي 
مس��تمري بگيران تامين اجتماعي، احتكار، گراني 
و نا به س��اماني احتمالي در بازار داروي كش��ور و 
مطرح ش��دن خطرات امواج پارازي��ت را مي توان 
از مهم ترين موضوعات حوزه س��المت در روزهاي 
اخير دانست. موضوعاتي كه هر كدام به نوع خود 
به دغدغه مردم تبديل ش��ده اس��ت تا جايي كه 
روز گذش��ته، گروهي از مس��تمري بگيران تامين 
اجتماعي براي يافتن پاس��خ مناس��ب نس��بت به 
تغييرات در پرداخت ح��ق بيمه در قانون بودجه 
سال۱۳۹۷، مقابل وزارت بهداشت تجمع كرده و 

خواهان پاسخگويي مسووالن بودند.
در بن��د »و« م��اده ۷ قانون بودجه س��ال ۹۷ 
آمده اس��ت: »س��ازمان تامي��ن اجتماعي مكلف 
است تمامي س��هم درمان از مجموع مأخذ كسر 
حق بيمه موضوع مواد )۲۸( و )۲۹( قانون تامين 
اجتماعي مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و ساير منابع مربوط 
را در حس��ابي نزد خزانه داري كل كشور با عنوان 
بيمه درم��ان تامي��ن اجتماعي متمرك��ز كند.« 
كاگران و مستمري بگيران تامين اجتماعي تاكيد 
مي كنن��د كه ح��ق بيمه پرداختي آنه��ا نبايد در 
بخش درمان هزينه ش��ود و نبايد كسري بودجه 
وزارت بهداش��ت در بيمه عموم��ي، از طريق حق 

بيمه كارگران جبران شود. 
حاال اين ماده قانوني به محل اعتراض مستمري 
بگيران تامين اجتماعي تبديل شده اما مسووالن 
وزارت بهداشت معتقدند اين موضوع بايد از طريق 
وزارت رفاه و س��ازمان تامين اجتماعي رسيدگي 
ش��ود و ارتباطي به اي��ن وزارتخانه ن��دارد. ايرج 
حريرچي، س��خنگوي وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي، روز گذشته، در نشست خبري 
خ��ود درباره اي��ن موضوع گف��ت: »موضوع مورد 
اعت��راض تعداد محدودي از بازنشس��تگان تامين 
اجتماع��ي، بند و ماده ۷ قانون بودجه س��ال ۹۷ 
است. در اين قانون، گفته شده كه سازمان تامين 
اجتماعي مكلف اس��ت تمامي س��هم درمان را در 
حس��ابي نزد خزانه داري كل كشور با عنوان بيمه 
درم��ان تامي��ن اجتماعي متمركز كند. س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي طب��ق قانون تامي��ن اجتماعي 
اين منابع را هزينه مي كن��د، بنابراين اين قانون، 
به دس��ت اندازي وزارت بهداش��ت به منابع تامين 

اجتماعي ارتباطي ندارد. 
او اف��زود: »از ط��رف ديگ��ر، م��اده ۷۲ قانون 
برنامه شش��م توسعه نيز اختياراتي را براي وزارت 
بهداشت مشخص كرده است كه براساس اين ماده 
از قانون، توليت نظام سالمت ازجمله بيمه سالمت 

ش��امل سياس��ت گذاري اجرايي، برنامه ريزي هاي 
راهبردي، ارزش��يابي، اعتبارس��نجي و نظارت در 
وزارت بهداش��ت متمركز مي شود. تمام اشخاص 
حقيق��ي وحقوق��ي اع��م از دولت��ي و غيردولتي، 
ازجمله ارائه كنندگان خدمات سالمت، سازمان ها 
و ش��ركت هاي بيمه پايه و تكميلي، موظف اند از 
خط مش��ي و سياس��ت هاي وزارت بهداش��ت با 
تاكي��د بر خريد راهبردي خدمات و واگذاري امور 
تصدي گري با رعايت م��اده )۴۰( قانون مديريت 
خدمات كشوري و س��طح بندي خدمات، تبعيت 

كنند.« 
حريرچي بيان كرد: »براس��اس بند ب ماده ۷ 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، 
تمام دس��تگاه ها، س��ازمان ها، موسسات، نهادها و 
صندوق هاي فعال در قلمروهاي بيمه يي، حمايتي 
و امدادي، در حد اس��تفاده از منابع و تس��هيالت 
نظ��ام تامين اجتماع��ي تحت نظ��ارت دولت در 

چارچوب اين قانون قرار مي گيرند.«

 جزئيات پرداخت هزينه دارو از جيب مردم
سخنگوي وزارت بهداش��ت، در بخش ديگري 
از نشس��ت خبري خ��ود، به موض��وع تحريم دارو 
پرداخت��ه و بيان ك��رد: »مديران حوزه س��المت 
به شدت در حال فعاليت هستند كه در تحريم هاي 

احتمالي، كمترين آسيب به مردم برسد. باتوجه به 
تورم دورقمي و باالي ۳۰درصد در سال هاي ۸۸ تا 
۹۱ و عدم اولويت حوزه سالمت براي دولت وقت، 
پرداخت��ي از جيب مردم به ترتيب به ۵۴.۸درصد 
در س��ال ۸۸، ۵۸.۲درصد در سال ۸۹، ۵۶درصد 
س��ال ۹۰ و ۵۸درصد در س��ال ۹۱ بوده كه روند 
رو به رش��د داشته است. در س��ال هاي ۹۳ تا ۹۶، 
پرداختي مردم از جيب به ترتيب به ۳۸.۷، ۳۸.۱، 
۳۷.۷ و ۳۸.۱درص��د كاهش پيدا كرد كه البته با 
اهداف برنامه پنجم و شش��م توسعه كه پرداختي 
از جي��ب مردم بايد به ۳۰ و ۲۵درصد كاهش پيدا 

كند، فاصله داريم.«
وي گفت: »در طول دهه هاي ۵۰ تا ۹۰ و مشابه 
با ساير كش��ورها به دليل افزايش اميد به زندگي، 
كنترل بيماري هاي عفون��ي، افزايش بيماري هاي 
افزاي��ش  شهرنش��يني،  گس��ترش  غيرواگي��ر، 
دسترسي به خدمات بهداش��تي و درماني، ظهور 
تكنولوژي ه��اي جديد و س��اخت داروهاي جديد، 
هر ساله شاهد افزايش اس��تفاده مردم از خدمات 
بهداشتي و درماني بوده ايم، اما در سال هاي ۹۱ و 
۹۲، براي نخستين بار، بهره مندي مردم از خدمات 
س��المت و استفاده از خدمات بهداشتي و درماني، 
نس��بت به س��ال گذش��ته اش، كاهش يافت. اين 
كاهش به علت تورم ش��ديد، ركود، كاهش ارزش 

پول ملي و افزايش بيكاري بود كه باعث شد اقشار 
ضعيف، متوسط و متوسط رو به باال، ترجيح دهند 
كه منابع خود را صرف هزينه هاي بس��يار ضروري 
مانند خ��وراك و مس��كن كنن��د و از هزينه هاي 

ضروري مانند فرهنگ و حوزه سالمت، بكاهند.«
س��خنگوي وزارت بهداش��ت، افزود: »بررسي 
هزينه هاي خانوار در حوزه بهداشت و درمان نشان 
مي دهد كه پرداختي مردم براي خدمات سرپايي 
رق��م باال و قابل توجهي اس��ت و ب��راي تامين اين 
هزينه ها وظيفه ما، حمايت از فقرا است. به طوري 
كه خريد دارو، خدمات سرپايي و ملزومات مصرفي 
پزش��كي، ۳۰درصد، خدمات دندانپزشكي حدود 
۲۰درص��د و آزمايش��گاه و خدم��ات پاراكلينيكي 
۱۵درصد از هزينه هاي خانوار را شامل مي شوند.«

 ردپاي احتكار دارو
ايرج حريرچي درباره نظ��ارت بر داروخانه ها و 
ب��ازار تجهيزات بيان كرد: »س��ه گروه مختلف در 
هر ش��هر روزانه بر حوزه دارو و تجهيزات پزشكي، 
نظارت داش��ته و گزارش مي دهن��د و نظارت هاي 
وزارت بهداش��ت بر مطب هاي پزشكان و اقدامات 
پاراكلينيك��ي كه در مطب ها يا جن��ب آنها انجام 
مي ش��ود، افزايش مي يابد. م��واردي از تخلفات و 
احتكار در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي داشته ايم 

كه به مراجع قضايي اعالم كرده ايم، اما رسيدگي به 
اين پرونده، صدور حكم يا تجديد نظر، ممكن است 
زمانبر باش��د، و بعد از صدور حكم قضايي اسامي 

متخلفان اطالع رساني خواهد شد.«
وي اف��زود: »وزارت بهداش��ت اختياراتي براي 
مقابل��ه با تخلفات اين حوزه دارد كه ش��امل عدم 
تخصي��ص ارز دولت��ي و ع��دم ص��دور مجوزهاي 
ش��ركت هاي مختلف اس��ت. براي تامين داروهاي 
داخلي و وارداتي بيماران خاص، تمهيدات بيشتري 
نسبت به بيماران ديگر، انديشيده ايم كه دارو و مواد 

اوليه مورد نياز داروي توليد داخل، تامين شود.«
حريرچي تاكيد كرد: »هيچ نگراني براي تامين 
داروهاي بيماران خ��اص وجود ندارد، اما از برخي 
بيماران و انجمن ه��اي حمايتي گله داريم چراكه 
ممكن اس��ت قيمت ي��ك دارو ۱۰درصد افزايش 
داش��ته باش��د و بيمه، ۹۰درصد از قيمت آن دارو 
را پوش��ش دهد و اين پوشش افزايش قيمت هم، 
ممكن است زمانبر باشد، اما در همين مدت، برخي 
افراد مصاحبه مي كنند كه قيمت ها دو برابر شده و 

وزارت بهداشت به فكر بيماران نيست.«

 واكنش به پارازيت ها
پس از گذشت پنج روز از اعالم خبر نصب ۱۸ 
سايت اندازه گيري امواج راديويي در شيراز از سوي 
محمدجواد آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات، وزارت 
بهداش��ت هم نسبت به اين موضوع واكنش نشان 
داد. ايرج حريرچي در بخشي از نشست خبري روز 
گذشته خود درباره اين موضوع بيان كرد: »وزارت 
بهداشت از ابتداي دولت يازدهم درخواست جدي 
داشت كه در مورد تشعشعات الكترومغناطيس از 
جمله امواج آنتن هاي تلويزيوني، موبايل، ماهواره، 
بي سيم، مايكروويو و واي فاي كه بر ابعاد شخصي، 
ش��غلي و محيطي مردم تاثير دارد، بررس��ي هاي 

علمي انجام شود.«
او افزود: »تشعشعات بالقوه مي توانند آسيب زا 
باشند و تاكنون، آسيب هاي موارد محدودي از اين 
تشعش��عات، ثابت شده كه بيشتر مربوط به اثرات 
گرمايي است، اما در مورد جهش ژنتيكي يا ايجاد 
سرطان توسط آنها، هنوز مستنداتي وجود ندارد.«

وي ب��ا عن��وان اي��ن مطلب كه اگ��ر در برخي 
مناطق ميزان امواج زياد اس��ت بايد اعالم و اقدام 
الزم قانون��ي در اين زمينه انجام ش��ود، گفت: »به 
عنوان متولي سالمت جامعه مي گوييم كه بررسي 
امواج الكترومغناطيس نبايد جنبه سياس��ي پيدا 
كند چون در اين صورت، مقتضيات سياسي بر آن 
حاكم مي ش��ود. بنابراين موضوع بايد با معيارهاي 

سالمت، مورد بررسي قرار گيرد.«

ريي��س پليس پايتخ��ت اعالم كرد كه ليس��ت ۵۰ نفر از 
خريداران عمده س��كه براي بررس��ي بيشتر در اختيار پليس 

قرار گرفته است. 
س��ردار حس��ين رحيمي در حاش��يه مرحل��ه دوم طرح 
سراس��ري دس��تگيري اراذل و اوب��اش و مزاحمين نواميس 
در ش��هر ته��ران درباره وضعيت بازار س��كه و ارز اظهار كرد: 
س��لطان س��كه همان طور كه آقاي اژه اي اسم شان را »حميد 
مظلومين« اعالم كرد كه دراختيار پليس آگاهي قرار داش��ته 
و تاكنون بالغ بر ۱۸ نفر از نوچه ها و همدستانش كه پسرش 

نيز در بين آنان بود در اختيار پليس است. 
او با بيان اينكه اين فرد در س��ال ۹۱ نيز دس��تگير ش��ده 
و در هم��ان مراحل دادگاه به اعدام محكوم ش��ده بود، اظهار 
كرد: اما در مراحل ديگر حكم اين فرد تغيير كرده و آزاد شده 
ب��ود. رحيمي با بيان اينكه تحقيق��ات درباره پرونده اين فرد 
در حال پيگيري و تكميل اس��ت گفت: تعدادي از نوچه ها و 
اطرافي��ان اين فرد نيز با وثيقه هاي چند ميليوني و ميلياردي 
آزاد ش��ده بودند. به گفته رحيمي گردش مالي سلطان سكه، 
بيش��تر از آنچه در تحقيقات اوليه مشخص شده، بوده است. 
رحيمي با اش��اره به اجراي طرح برخورد با مخالن بازار سكه 
و ارز در روزهاي پاياني سال گذشته خاطرنشان كرد: تعدادي 
از دستگير شدگان به همراه سلطان سكه جزو ۹۰ نفري بودند 

كه در آن طرح دس��تگير ش��ده بودند. رييس پليس پايتخت 
همچنين در پاسخ به سوالي درباره اقدامات پليس درخصوص 
انتش��ار اس��امي افرادي كه اقدام به دريافت ارز دولتي كرده 
بودن��د گفت: ۳۵ش��ركتي كه اقدام ب��ه واردات موبايل كرده 
بودن��د اطالعات ش��ان در دس��ت پليس اس��ت و تحقيقات و 

بررسي هاي ما دراين خصوص در حال انجام است. 
او ادام��ه داد: همچنين ليس��ت ۵۰ نفر از خريداران عمده 
سكه كه اقدام به خريد بيشترين سكه كرده بودند در اختيار 
پليس اس��ت و پليس هاي تخصص��ي در اين زمينه تحقيقات 
خود را انجام مي دهند. وي در پاس��خ به س��وال ايسنا، درباره 
ورود پلي��س به بازار خودرو ني��ز گفت: در مورد خودرو هنوز 
اطالعاتي در اختيار ما قرار نگرفته اما كم كم به اين موارد نيز 

با هماهنگي مقام قضايي ورود خواهيم كرد. 
ريي��س پليس تهران هم��كاري ميان پليس و دس��تگاه 
قضاي��ي در اي��ن زمين��ه را خ��وب ارزيابي ك��رد و گفت: با 
دس��تور دادستان سه بازپرس ويژه مسوول رسيدگي به اين 
پرونده ها ش��دند. رحيمي درباره وضعيت بازار فعلي سكه و 
ارز گفت: پس از دس��تگيري روند صعودي افزايش قيمت ها 
كاهش يافت؛ البته همچنان ممكن اس��ت عده معدودي به 
ش��كل خزنده در بازار رفتار كنند كه ما از اقدامات اين افراد 

مطلعيم و با آنان برخورد خواهيم كرد. 

رييس مرك��ز مديريت پيون��د و امور بيماري ه��اي وزارت 
بهداش��ت از راه اندازي اورژانس تخصيص عضو در كش��ور خبر 
داد و گفت: در عين حال در حال تدوين پروتكل هاي مربوط به 

ترابري عضو هستيم و اميدواريم به زودي اجرايي شود. 
مه��دي ش��ادنوش با اش��اره به وضعي��ت اي��ران در حوزه 
اهداي عضو، گفت: در دنيا با ش��اخصي به نام PMP نس��بت 
اهداكنندگان عضو در ميليون را مي سنجد كه در كشور ما اين 
شاخص در سال ۹۶ نزديك به ۱۰.۸ بوده است. البته ما نسبت 
به برخي از كشورهاي آسيايي مانند چين و روسيه آمار باالتري 
را به خود اختصاص داده ايم و در اين حوزه در سال هاي گذشته 
رش��د خوبي را داشتيم، اما سرعت رش��دمان نسبت به برخي 
كشورها كمتر بوده است. به هرحال سرعت رشدمان در حوزه 
اهداي عضو بايد بيشتر شود و بايد فرهنگسازي در اين زمينه 
ادامه يابد، زيرا يك اهداي عضو هم مي تواند آرامشي را به يك 
خان��واده اهدا كن��د. او با بيان اينكه تيم هاي پيوند در كش��ور 
ما به صورت ش��بانه روزي فعاليت مي كنند، به ايسنا گفت: به 
زودي قرار است اورژانس تخصيص عضو را در وزارت بهداشت 
راه اندازي كنيم. اورژانس تخصيص عضو مجموعه يي است كه 
در ۲۴ س��اعت شبانه روي در كل كشور رصد مي كند و در هر 
نقطه يي از كشور كه اهداكننده يي وجود داشته باشد، شناسايي 
و او را به دريافت كننده عضو مرتبط مي كند. هدف از راه اندازي 

اين اورژانس اين است كه فرايند اهدا با سرعت بيشتري اتفاق 
افتد. به عبارتي اورژانس تخصيص، يك اتاق رصد عضو اس��ت 

كه به صورت شبانه روزي فعاليت مي كند. 

 تدوين پروتكل مربوط به ترابري اعضاي اهدايي
شادنوش درباره وضعيت ترابري اعضا از شهرهاي مختلف نيز 
گفت: در اين زمينه در حال تدوين پروتكل هاي مربوط به ترابري 
عضو هستيم و اميدواريم به زودي هم اجرايي شود. در گذشته 
تفاهم نامه يي در زمينه ترابري هوايي اعضا با سپاه پاسداران بسته 
ش��ده اس��ت و چند عمليات هم در اين زمينه با سازمان هوا و 
فضاي سپاه پاسداران انجام شد. در حال حاضر هم با اين تجربه 
قبلي، با مجهز شدن سازمان اورژانس كشور به امكانات هوايي و 
با همكاري پليس راهور، قرار است پروتكلي درباره زنجيره كامل 
حمل ونق��ل در زمينه اهداي عضو تدوين ش��ود و اميدواريم در 

آينده در اين حوزه اقدامات خوبي انجام دهيم. 
او ب��ا بيان اينكه در برخي اهداي عضوها مانند اهداي قلب، 
يك زمان طاليي وج��ود دارد و كل اين عمليات اهدا بايد زير 
س��ه ساعت انجام ش��ود، ادامه داد: حال با توجه به گستردگي 
كش��ور ما بايد از نيروهاي هوايي، سيستم هاي ترافيك زميني 
و... در اي��ن زمينه كم��ك بگيريم تا با فعال ش��دن همه اين 

بخش ها بتوان يك قلب را در زمان مناسب به گيرنده رساند. 

راهاندازياورژانستخصيصعضودركشور ليستخريدارانعمدهسكهدردستپليس
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آخوندي چالش هاي جديد تهران را براي نمايندگان اين استان تشريح كرد

سرايتترافيكازپايتختبهمحورهايحومهاي
گروه راه و شهرسازي|

4س��الي اس��ت كه از معرفي طرح حم��ل و نقل 
يكپارچه از س��وي مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي 
مي گذرد اما تاكن��ون قدم بزرگ و قابل توجهي براي 
دس��تيابي به اين هدف برداشته نش��ده و اجراي اين 
طرح هم مانند طرح مسكن اجتماعي، مسكن مهر و... 

تقريبا در حد حرف باقي مانده است. 
البت��ه وزير راه و شهرس��ازي همچن��ان در اغلب 
س��خنراني هاي خود يكپارچگي در سيستم حمل و 
نقل را اصلي ترين هدف وزارت راه و شهرسازي در اين 
حوزه مي داند و اجراي آن را مساوي با ايجاد اشتغال و 
ارتقاي كيفيت زندگي  معرفي مي كند اما فاصله حرف 

تا عمل بسيار است. 
يكپارچگي نظام حمل و نقل در كش��ور به معناي 
داشتن يك نظام حمل و نقل حومه يي و يكپارچه بين 
راه هاي پيرامون ش��هرهاي بزرگ و مركز ش��هرهاي 
بزرگ است. در برنامه ششم توسعه هم به نظام حمل 
و نقل يكپارچه توجه ش��ده و ايجاد نظام حمل و نقل 
حومه ي��ي و اتصال آن به مراكز ش��هرهاي بزرگ مد 
نظر قرار داده ش��ده كه اين موضوع به معناي اهميت 
عملياتي شدن اين طرح است.  وزارت راه و شهرسازي 
يكپارچگي در سيستم حمل و نقل را نه فقط در بخش 
كاال بلكه در به مقصد رساندن مسافر هم مهم مي داند. 
اين در ش��رايطي اس��ت كه متاس��فانه در ايران براي 
رس��اندن يك كاال يا مسافر به مقصد با انقطاع مواجه 
هس��تيم و درحال حاضر يكي از اهداف بسيار مهمي 
كه در وزارت راه و شهرسازي پيگيري مي شود، مساله 
يكپارچگي از مبدا تا مقصد است.  آخوندي همچنين 
در تازه ترين اظهاراتش در نشست با نمايندگان استان 
تهران در مجلس شوراي اسالمي هم به اهميت حمل 
و نقل يكپارچه اش��اره كرد و گزارشي هم از اقدامات 
وزارت راه و شهرس��ازي در حوزه ه��اي شهرس��ازي، 
مسكن، شهرهاي جديد، مسكن مهر، لجستيك، حمل 
و نقل، كريدورها و بافت فرسوده و مشكالت موجود را 

ارائه كرد و مورد بررسي قرار داد. 
او با اشاره به تردد باالي وسايل نقليه بين تهران و 
حومه بيان كرد: در حال حاضر روزانه بين تهران- كرج 
ح��دود ۳۲۶هزار، تهران- ورامي��ن ۱۷۳هزار، تهران- 
ش��هريار ۱۷۱هزار و و تهران- ساوه ۱۶۹هزار وسيله 
نقليه درحال تردد هستند كه همه نشان از نرخ رشد 

ساالنه تردد در اين محورها دارد. 
وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه حمل و نقل 
حومه يي تهران يكي از وضعيت هاي بس��يار چالشي 
در اين اس��تان به ش��مار مي رود، گف��ت: وزارت راه و 

شهرسازي به همين دليل اهميت بسيار زيادي براي 
بحث ساماندهي حمل و نقل حومه يي قائل بوده و آن 
را پيگيري مي كند كه متاسفانه هم اكنون با خشكسالي 
عجيب منابع هم رو به رو اس��ت.  آخوندي با اشاره به 
اينكه مساله حمل و نقل حومه يي در تهران از دهه 4۰ 
مطرح و نياز آن براي اين كالن ش��هر روشن شده بود، 
گفت: به تصور من اگر نمايندگان در دوره يي مشخص 
صرفا روي اين مساله تمركز كرده و پيشبرد اين پروژه 
را پيگيري كنند، مي توانيم ساخت خطوط حومه يي از 
ورامين به س��مت كرج و رودهن به سمت شهريار را 
به سرانجام برسانيم به گونه يي كه اين خطوط ضمن 
يكپارچه شدن با خط متروي تهران از زير شهر عبور 

كرده و به سمت مقاصد معين حركت كنند. 
او با بيان اينكه س��اخت پروژه ه��اي حمل و نقل 
حومه يي بسيار س��خت و گران قيمت است، گفت: با 
وج��ود اين هزينه اين پروژه ه��ا از حجم آزادراهي كه 
هم اكنون تحت فش��ار بس��يار زياد درحال س��اخت 
هستند بيشتر نخواهد بود، نكته جالب توجهي است 
كه در اين راستا اگر وارد بحث منابع مالي بين المللي 
ش��ويد شايد ۱۵محور راه  آهن هم اكنون داراي رديف 
اعتباري هس��تند ولي بحث حمل و نقل حومه يي كه 
از اهميت بسيار بااليي نيز برخوردار است فاقد رديف 
اعتباري است.  وزير راه و شهرسازي گفت: هم اكنون 
هر جاده يي كه در تهران س��اخته مي شود به محض 
افتتاح و بهره برداري ش��اهد ترافيك باال در س��اعات 
گوناگون در آن هس��تيم كه خود تصادف، آلودگي و 
مش��كالت فراواني را به همراه دارد بنابراين مشخص 
اس��ت كه راه حل رفع ترافيك، ساخت جاده و آزادراه 

نبوده و بايد مورد پيگيري قرار گيرد. 

 دوپارچگي در مديريت درون و برون شهري 
آخوندي با تاكيد براينكه عمده مباحث مربوط 
ب��ه پروژه هاي حم��ل و نقل حومه ي��ي مربوط به 
بيرون شهرهاس��ت و ش��هرداري ها مي توانند در 
بخش درون ش��هري ب��ه وزارت راه و شهرس��ازي 
كم��ك كنن��د، گف��ت: به ط��ور معم��ول مناطق 
حومه يي در س��اير كش��ورها مكاني براي سكونت 
اعيان نش��ينان به ش��مار مي روند، مس��اله يي كه 
با توس��عه حمل و نق��ل حومه يي باي��د در ايران 
ه��م رخ دهد و نظام توس��عه ش��هري بدين گونه 
تغيي��ر يابد.  اين مقام مس��وول ب��ا تاكيد براينكه 
نبود يك سيس��تم يكپارچه حمل و نقلي يكي از 
پيچيده ترين مس��ائل حمل و نقل در تهران است، 
گفت: درحال حاضر در يكپارچه س��ازي سيس��تم 

حمل و نقل بخش درون ش��هري و برون ش��هري 
بايد با يكديگر هماهنگ ش��وند اين درحالي است 
كه حوزه درون شهري تحت مديريت وزارت كشور 
و برون  ش��هري با وزارت راه و شهرسازي است كه 
اتصال اين دو خود پروسه يي بسيار زمان بر است، 
ام��ا نكته قاب��ل اهميت در اين جاس��ت كه آيا به 
درس��تي وزارت كشور مسوول بخش حمل و نقل 

است يا مديريت سياسي كشور؟
او در اي��ن باره افزود: طي بررس��ي هاي انجام 
شده در ساير كشورها يك بخش جداگانه مربوط 
به مترو در داخل ش��هر، يك شركت حمل و نقل 
حومه يي و يك شركت راه آهن دوربرد وجود دارد 
كه حوزه حمل و نق��ل حومه يي در ايران تاكنون 
بدون متولي بوده است، در اين رابطه وزارت راه و 
شهرسازي پيشنهاد راه اندازي شركت حمل و نقل 
حومه يي را اعالم كرد كه پس از گذراندن دوره يي 
۷ماه��ه موفق ب��ه ايجاد هماهنگي اوليه ش��ده و 
درحال پيگيري آن هس��تيم.  عضو كابينه دولت 
تدبي��ر و اميد ادام��ه داد: مرحله بع��دي اقدامات 
راه اندازي اين شركت، مطمئنا سخت تر از مرحله 
نخست آن است چراكه در زمان بهره برداري جدا 
از اعتب��ارات الزم براي تامين زيرس��اخت و واگن 
و... اگر براي هر مس��افر ۵۰۰ تومان يارانه در نظر 
بگيري��م، احتي��اج به روزان��ه ۵۰۰ ميليون تومان 
اعتبار داريم كه درحال حاضر هم در هيچ كجاي 

قانون در نظر گرفته نشده است.

 عمر مهاجرت به شهر رو به پايان
آخون��دي در بخ��ش ديگري از س��خنان خود در 
حوزه شهرس��ازي با بيان اين مطلب كه خوشبختانه 
هم اكنون مهاجرت روستا به شهر مراحل نهايي خود 
را طي مي كند، گفت: طبق آمارهاي ۵ س��ال گذشته 
روند رشد جمعيت روستا به شهر درحال كاهش بوده 
كه قطعا از جهات بس��ياري مثبت ارزيابي مي ش��ود 
چراكه در اين ص��ورت جمعيت پيرامون تهران ديگر 
رش��د چش��مگيري نداش��ته و پديده خاصي در اين 
نواحي رخ نخواهد داد.  به گفته وزيرراه وشهرس��ازي 
پس از س��ال ۸۰ تاكنون تقريبا برابر با جمعيت شهر 
تهران در خارج از ش��هر جمعيت س��اكن شده كه به 
عبارت��ي نش��ان دهنده 4۶.۷درصد س��اخت و س��از 
غيرقانون��ي در اين نواحي اس��ت.  او با تاكيد براينكه 
درحال حاضر وضعيت كنترل شهر، روستاها و حريم 
ش��هرها خصوصا در تهران به گونه يي بوده كه تحت 
مديريت هيچ  بخشي گزارش نشده است، گفت: قطعا 
ساخت و س��از غيرقانوني 4۶درصدي ناشي از همين 
عدم مديريت بوده كه وزارت راه و شهرس��ازي در اين 
حوزه پيشنهاد مي كند با تهيه نقشه از شهرداري هاي 
منطقه كل منطقه را بين آنها تقس��يم كند.  وزيرراه 
وشهرس��ازي ادامه داد: قطعا اگ��ر بخواهيم از تهران 
حفاظت كنيم نبايد هي��چ نقطه يي خارج از محدوده 
كنترل شهرداري ها در منطقه داشته باشيم و در اين 
راستا بايد همه روستاها و حرايم شهري را در بخشي 
از محدوده كنترل ش��هرداري ها قرار دهيم تا حداقل 

ساخت و سازهاي غيرقانوني مسووليت پذير شده و يك 
سازماني پاسخگوي آن باشد. 

 قابليت تبديل پرديس  به يك بحران 
آخون��دي همچني��ن درباره آخري��ن وضعيت 
سايت هاي مسكن مهر اس��تان اعالم كرد: تكميل 
زيرساخت ها به ۳۲ميليون تومان پول نياز دارد كه 
دول��ت هم يك ريال اعتبار ب��راي آن ندارد در اين 
حوزه بايد بگوييم كه فردي در سال ۹۱ اين واحدها 
را با هزينه متري ۳4۰هزار تومان به مردم ارائه كرد. 
حال آنكه اين رقم در زمان فعلي با توجه به افزايش 
قيمت مصالح و... به ۷۰۰هزار تومان رسيده است. 

او اظهار كرد: با كمبود اعتبار ۳۲ميليون توماني 
براي زيرساخت بايد بگوييم براي هر واحد بيش از 

۶۰ ميليون تومان كسري اعتبار وجود دارد. 
وزير راه و شهرس��ازي با تاكي��د براينكه بحث 
مس��كن مهر پرديس ظرفيت تبديل شدن به يك 
بحران براي پايتخ��ت را دارد، گفت: درحال حاضر 
۵ ه��زار و ۲۰۰ميليون تومان كس��ري اعتبار براي 
تكميل سايت مس��كن مهر پرديس وجود دارد كه 
اگر بخواهد به مردم سرش��كن ش��ود بايد هر فرد 
نزدي��ك به ۶۰ ميليون تومان پرداخت كند، بحثي 

كه امكان اجراي آن وجود ندارد. 

 2 راهكار در ساماندهي بافت فرسوده
وزير راه و شهرسازي راهكار فعلي اين وزارتخانه 
را براي رفع مش��كالت بافت فرس��وده ايجاد زيربنا 
و انجام كار توس��ط مردم اعالم كرد و گفت: قطعا 
نگاه بلدوزري، جابه جايي مردم و دور كردن آنها از 
محل زندگيش��ان به بهانه بهسازي باعث گسترش 
حاشيه نشيني مي ش��ود كه نمونه بارز آن در بافت 
پيرامون��ي حرم مطهر امام رضا)ع( قابل مش��اهده 
است.  آخوندي افزود: در اين سياست تالش داريم 
تا مردم خود زندگي شان را بازسازي كنند، راه حلي 
كه دقيقا ساير كشورهاي دنيا هم به كار گرفته اند 
ك��ه در اين مس��ير آمادگ��ي الزم براي تش��كيل 
كارگروه با نمايندگان مجلس و بررسي برنامه و رفع 

مشكالت آن را داريم. 
عضو كابينه دولت تدبير و اميد همچنين درباره 
قرارداده��اي هواپيما هم با ش��ركت هاي خارجي 
بيان كرد: تمامي قراردادهاي ما هم اكنون از جهت 
حقوقي محفوظ بوده و باطل نش��ده اما هم اكنون 
اج��ازه اجرا ندارد كه در صورت تغيير سياس��ت ها 

مي تواند مجددا عملياتي شود. 

مهاجرت مستاجران از تهران 
كليد خورده است

نايب ريي��س اتحادي��ه امالك درب��اره وضعيت 
كنوني بازار رهن و اجاره  گفت: در ماه هاي اخير و 
به دنبال افزايش قيمت مسكن و اجاره بها در شهر 
تهران، ش��اهد روند مهاجرت اقشار اجاره نشين از 
تهران به س��مت ش��هرهاي اطراف از جمله كرج، 

شهريار، پرديس، رودهن و غيره بوديم. 
حسام عقبايي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
اين جابه جايي از نظر رفت و آمد ابعاد منفي دارد، 
البته ممكن اس��ت حاشيه نش��يني، قدرت خريد 
مس��تاجران را افزايش دهد اما موجب مش��كالت 

اجتماعي و معضالت عبور و مرور مي شود. 
او اف��زود: اصلي ترين ش��اخص اجاره بها قيمت 
مسكن است كه در ماه هاي اخير حدود ۵۰درصد 
افزايش پيدا كرده است، اما افزايش نرخ اجاره بايد 
متناسب با اسفندماه باشد، نه رشد سال ۱۳۹۷. 

به گفت��ه اين مقام مس��وول، در ح��ال حاضر 
مس��تاجران امكان پرداخ��ت رقم هاي غيرمتعارف 

اجاره بها را ندارند. 
عقباي��ي با بيان اينكه در م��اه مبارك رمضان 
همزم��ان با فص��ل پيك نق��ل وانتق��االت، روند 
اجاره بها رو به رشد بود، گفت: هرچه به مردادماه 
نزديك تر مي ش��ويم رش��د اجاره به��ا ملموس تر 
مي ش��ود و خيل��ي از مس��تاجران به دلي��ل اين 
رقم ه��اي نامتعارف هنوز در حال گردش در بازار 
هس��تند كه آيا مي توانند خانه مورد نظر خود را 
با قيمت متعادل پيدا كنند يا مجبور مي شوند به 

افزايش قيمت مالكان تن دهند. 
او ادامه داد: در شرايط فعلي بازار اجاره ملتهب 
اس��ت و الزم اس��ت دولت حركتي كوتاه مدت در 
اين بخش از طريق ارائه تس��هيالت ويژه به بعضي 
دهك هاي مستاجر انجام دهد تا آنها توان خود را 

همسطح با رشد اجاره بها افزايش دهند. 
نايب ريي��س اتحاديه امالك اظه��ار كرد: اقدام 
ديگر مي تواند افزايش حقوق كاركنان و كارمندان 
دولت باش��د ك��ه در قدرت پرداخت مس��تاجران 

اثرگذار است. 

بيمه تكميلي رانندگان جاده 
تا آخر تير اجرايي مي شود

دبير كان��ون انجمن هاي صنف��ي كاميونداران 
كشور گفت: توزيع الستيك در برخي استان ها به 
صورت محدود براي رانندگان حمل و نقل عمومي 
جاده يي آغاز شده و بيمه تكميلي رانندگان هم تا 

آخر تيرماه امسال عملياتي خواهد شد. 
احمد كريم��ي در گفت وگو با ايرن��ا افزود: در 
جلس��ه يي كه با رييس س��ازمان راهداري و حمل 
و نق��ل جاده يي، براي تامين برخي خواس��ته هاي 
رانندگان راهكارهاي مناسبي ارائه شد تا به تدريج 
مشكالت آنها در فضايي مناسب و با تعامل برطرف 
شود.  او اظهار كرد: در اين جلسه براي هماهنگي 
با گمرك براي ورود كاميون به محوطه گمركات، 
بيمه تكميلي رانندگان، نظارت بر مراكز توزيع بار 
در اس��تان هاي خوزستان و هرمزگان، نحوه توزيع 
الس��تيك و لوازم يدكي، راهكارهاي مناسبي ارائه 
ش��د؛ بر اين اس��اس انتظار داريم بخش زيادي از 

خواسته هاي رانندگان تامين شود. 
دبير كان��ون انجمن هاي صنف��ي كاميونداران 
كش��ور ادام��ه داد: در اين جلس��ه تعيي��ن كرايه 
حمل براس��اس تُن كيلومتر ب��ا حضور نمايندگان 
تشكل هاي صنفي هم بررسي شد؛ با توجه به نظر 
مساعد سازمان راهداري به نظر مي رسد مقدمات 
اجرايي ش��دن اين خواسته و تعيين شركت بيمه 
براي اس��تفاده از مزاياي بيم��ه تكميلي در آينده 

نزديك عملي شود. 
اكنون بي��ش از ۳۸۵ هزار كاميون در س��طح 
كشور در بخش حمل و نقل جاده يي فعال است و 
ساالنه بطور متوسط ۵۰۰ ميليون تن كاال توسط 

كاميونداران در كشور جابه جا مي شود. 

آمادگي بنياد مستضعفان 
براي حفظ باغ هاي تهران 

بنياد مس��تضعفان آمادگي كامل خ��ود را براي 
هرگون��ه همكاري با ش��هرداري تهران براي حفظ و 

نگهداري از باغ هايي كه در اختيار دارد، اعالم كرد. 
 به گ��زارش روابط عمومي و اطالع رس��اني بنياد 
مستضعفان، محمد سعيدي كيا  در نامه يي به رييس 
شوراي شهر تهران درخصوص همكاري با شهرداري 
تهران براي حفظ و نگهداري از باغ هايي كه در تهران 
در اختيار و مالكيت اين بنياد اس��ت، اعالم آمادگي 
كرد.  در بخشي از نامه رييس بنياد خطاب به رييس  
شوراي ش��هر تهران آمده اس��ت : حفظ و نگهداري 
منابع طبيع��ي از جمل��ه باغات ك��ه از اصلي ترين 
سرمايه هاي ملي محس��وب مي شود از وظايف همه 
اقشار جامعه، دستگاه ها و سازمان ها از جمله نهادهاي 
انقالبي اس��ت.  او افزوده است: اين نهاد همه تالش 
و مس��اعدت خود را جهت حف��ظ درختان و احياي 
فضاي س��بز در اختيار انجام داده كه يك نمونه آن 
احياي باغ سيب واقع در مهرشهر كرج است كه امروز 

جزو باغ هاي نمونه كشور است. 
در ادامه نامه س��عيدي كيا آمده اس��ت: اخيرا از 
جانب اعضاي  ش��وراي اسالمي شهر تهران مطالبي 
در مورد باغات دراختيار بنياد ازجمله باغ وثوق الدوله 
و باغ معروف به برره در رس��انه ها بيان شده است  و 
اين در حالي اس��ت كه در چند س��ال اخير با وجود 
مش��كالتي كه درخص��وص قنات باغ ه��اي مذكور 
ايجاد ش��ده اقدامات مفيد و موثري در جهت حفظ 
و نگهداري آنها از جمله آبياري با تانكر توسط بنياد 

صورت پذيرفته است . 
ب��ه گفت��ه او، مص��داق عين��ي آن هم��كاري با 
ش��هرداري منطقه ۱4 در پاكس��ازي و آماده كردن 
براي نهال كاري در باغ وثوق الدوله و نمونه ديگر آن 
در باغ معروف به برره است كه در اطالعيه شهرداري 
منطقه ۲ در روزنامه همشهري مورخ ۱۲ خرداد ۹۷ 

)صفحه شهر( اعالم و تاييد شده است. 

ايرانشهر

محم��د س��االري رييس كميس��يون معم��اري و 
شهرسازي ش��وراي ش��هر تهران معتقد است، رويكرد 
ش��هرداري ها همچن��ان درآمدزاي��ي از راه تخلف��ات 
س��اختماني اس��ت به همين دليل بايد س��ازوكارهاي 
انضباط��ي ب��راي عوام��ل ش��هرداري ك��ه در فرآيند 
ش��كل گيري تخلف برخورد جدي نكرده و مماش��ات 
مي كنند، تعيين شود.  به گزارش ايلنا، ساالري با اشاره 
به اينكه دومين جلسه ستاد هماهنگي كميسيون هاي 
ماده ۱۰۰ ش��هر تهران تشكيل ش��ده است، با اشاره به 
بحران تخلفات س��اختماني در شهرداري تهران، گفت: 
اساس��ا شرح وظايف اين س��تاد به انجام مجموعه يي از 
اقدامات، براي كاهش تخلفات س��اختماني است. ستاد 
هماهنگي كميسيون هاي ماده ۱۰۰ متشكل از اعضاي 
كميس��يون معماري و شهرسازي شورا، نماينده وزارت 
كش��ور، نماينده دادگس��تري اس��تان تهران، نماينده 
ش��هردار ته��ران و نماين��دگان ديوان عدال��ت اداري، 
سازمان نظام مهندس��ي و نيروي انتظامي است.  عضو 
شوراي ش��هر با بيان اينكه رويكرد شهرداري همچنان 

درآمدزايي از راه تخلفات س��اختماني اس��ت، افزود: به 
نظر مي رس��د كه اهتمام و توجه شهرداري در اصل به 
سمت عدم شكل گيري تخلف نيست. در حقيقت خوِد 
ش��هرداري ها براي آنكه درآمدشان بيشتر شود دوست 
دارند مردم تخلف كرده، تا خودش��ان بيايند و روبه روي 
ساختمان ها موانعي مانند نيوجرسي گذاشته و از اين راه 
يك درآمدي كسب كنند. عالوه بر عوارض، جريمه هم 
دريافت  مي كنند، از اين رو، ما در اين ستاد اين فرآيند 
و روند را با يك رويكرد آسيب شناسانه مورد بررسي قرار 
مي دهيم، تا بتوانيم تغييراتي در راس��تاي پيشگيري از 
تخلف ايجاد كنيم. س��ازمان نظام مهندس��ي و ديوان 
عدالت اداري بس��يار عالقه مند و مشتاق هستند كه در 

اين رابطه اتفاقات مثبتي صورت بگيرد. 

 آرا به نتيجه نمي رسند
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
با بيان اينكه آراء صادر ش��ده در كميس��ون ماده ۱۰۰ 
درخصوص تخلفات به نتيجه نمي رس��د، افزود: پس از 

شكل گيري تخلفات، كميس��يون درخصوص آنها راي 
صادر مي كند، اما متاس��فانه شاهد هستيم كه كمتر از 
يك درصد آراي مربوط به قلع و تخريب، اجرا مي شوند. 
پس مي توان نتيجه گرفت كه اصال آرا اجرا نمي شوند؛ 
چراك��ه متخلف��ان، به دي��وان عدال��ت اداري مراجعه 
مي كنند و ب��راي توقف تخريب، حكم مي گيرند. براي 
مثال چون تخريب موجب آس��يب به س��اختمان هاي 
اطراف مي شود، قوه قضاييه مانع تخريب شده و تخريب 

خودبه خود متوقف مي شود. 
س��االري با تاكي��د بر اينك��ه باالخره هم��ه اركان 
تصميم س��ازي و تصميم گيري به اين نتيجه رسيده اند 
ك��ه اگر بخواهي��م در حوزه تخلفات س��اختماني قدم 
بزرگ��ي  برداريم بايد در حوزه پيش��گيري اقدام كنيم، 
افزود: از آنجا كه پيشگيري هميشه بهتر از درمان است، 
درنتيجه ستاد هماهنگي كميسيون هاي ماده ۱۰۰ شهر 
تهران، توسط كميسيون معماري و شهرسازي شوراي 
ش��هر با نظر اعضاي ش��ورا به خصوص اعضايي كه در 
كميس��يون هاي ۱۰گانه ماده ۱۰۰ عضو هس��تند و در 

راستاي مفاد يكي از مصوبات شوراهاي گذشته تشكيل 
شد.  عضو شوراي شهر با بيان اينكه دومين جلسه اين 
ستاد هفته گذشته در اداره كل امور اجرايي ماده ۱۰۰ 
تشكيل شد، گفت: در اصل شورا، شهرداري، سازمان ها 
و نهادهاي ذي ربط به اين نتيجه رسيدند با وجود آنكه 
كميس��يون ماده ۱۰۰ و س��از و كارهاي مختلف براي 
مبارزه با تخلف وجود دارد، اما ميزان تخلفات ساختماني 
همچنان رو به افزايش بوده و كاهش پيدا نكرده است. 
در همين رابطه اين ستاد با جلسات هفتگي تشكيل شد 
و در اين ستاد وظايفي كه براساس مصوبه شورا برعهده 
ما گذاشته را اولويت بندي مي كنيم.  وي ادامه داد: اين 
اولويت بندي در چندين مرحله صورت مي گيرد، مرحله 
اول مجموعه يي از اقدامات و قوانيني است كه در حوزه 
پيش��گيري از تخلف وجود دارد، نحوه تعامل با سازمان 
نظام مهندس��ي هم در مرحله بعد قرار داشته و داراي 
اهميت اس��ت. نكته بعد تعيين سازوكارهاي انضباطي 
براي عوامل ش��هرداري است كه در فرآيند شكل گيري 
تخل��ف برخ��ورد جدي نك��رده و مماش��ات مي كنند. 
همچنين سازوكارهايي در فرآيند صدور راي وجود دارد 
كه نيازمند تغيير هس��تند، مواردي اعم از نحوه تدوين 
فرم هاي خالفي كه از س��وي مناطق يا كميسيون هاي 
ماده ۱۰۰ اجرا مي ش��ود و اساسا بايد در فرآيند صدور 

آرا هم ورود كنيم. 

س��االري با طرح اين سوال كه وقتي يك راي صادر 
مي شود، براي محقق شدن اين آرا، چه بايد كرد؟ افزود: 
در اين مرحله نقش ديوان عدالت اداري بس��يار مهم و 
تاثيرگذار است. ديوان عدالت اداري با رويكرد تعاملي در 
حال همكاري با ما هستند. موضوعاتي هم درخصوص 
تعامالت درون بخش��ي و برون بخشي وجود دارد.  وي 
ادامه داد: در حوزه درون بخشي بايد بگويم سازوكارهاي 
متفاوتي در ش��هرداري تهران وجود دارد. اداره كل امور 
اجرايي، كميس��يون م��اده ۱۰۰ و اداره كل معماري و 
س��اختمان در معاونت شهرس��ازي و معماري، شركت 
شهربان و حريم بان، نواحي شهرداري همه در اين حوزه 
دخالت مي كنند. اما بازهم تخلف در حال افزايش است، 
از اين رو، بايد در مجموعه وظايف اين بخش ها بازنگري 
انجام شود تا موازي كاري وجود نداشته باشد و ورود اين 
ادارات كل معطوف به نتيجه شود.  عضو شوراي شهر با 
بيان اينكه موضوع ديگر نيز به تعامالت ميان شهرداري 
و ديگ��ر دس��تگاه ها مرب��وط مي ش��ود، تصري��ح كرد: 
درخصوص پيشگيري بايد با س��ازمان نظام مهندسي 
به يك نتيجه برس��يم. فقط براي ساختمان هاي داراي 
متراژ باال يك مجري ذي صالح از س��وي سازمان نظام 
مهندسي حضور دارد. از سوي ديگر در همه ساختمان ها 
ناظ��ر مقيم حضور دارد و ش��هرداري ناحيه هم نظارت 

مي كند، پس چرا تخلف شكل مي گيرد؟

 تهران يكپارچه در معرض خطر زلزله است 
محمدس��عيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرس��ازي با اعالم اين 
مطلب كه تمامي مناطق شهر تهران در صورت وقوع زلزله احتمالي 
در معرض آسيب قرار دارند، گفت: تالش ما بر اين است كه ضمن 
شناسايي پهنه ها و معرفي آنها در مناطق مختلف سعي كنيم تا از 
ساخت و س��از در حول و حوش اين گسل ها و ايجاد مستحدثاتي 
همچ��ون پمپ بنزين، انبارهاي مختلف مواد ش��يميايي و س��اير 
تاسيساتي كه براي ايمني مردم مخاطره آميز هستند، پرهيز كنيم. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، جزييات مناطق 
پهنه هاي گسلي پرخطر، متوسط و ضعيف درحالي از سوي شوراي 
عالي شهرس��ازي و معماري ايران اعالم شده كه با وجود آنكه برخي 
از مناطق ش��هر تهران در پهنه هاي پرخطر واقع شده اند اما برخي از 
مناطق نيز فاقد پهنه هاي گس��لي متوسط و حتي ضعيف شناخته 
مي شوند و شايد بتوان از آن مناطق به عنوان حاشيه امن در شرايط 
وق��وع بحران هاي طبيعي همچ��ون زلزله كه به موض��وع مهم اين 
روزهاي كش��ور تبديل شده است، استفاده كرد.  وي افزود: البته به 
نظر مي رسد، مقاوم سازي ساختمان هايي كه در كليه مناطق شهري 
تهران واقع ش��ده اند نيز بايد در دس��تور كار قرار بگي��رد تا بتوان با 
اطمين��ان  خاطر راجع به آن اظه��ار نظر كرد. در عين  حال به گفته 
برخ��ي نيز در زمان وق��وع بحران هاي طبيعي همچ��ون زلزله، گاز 
شهري، اتصاالت برق و آتش سوزي هايي كه در پي آن ايجاد خواهد 
ش��د، مي تواند خطرات فراواني را براي شهر پرجمعيت و پرترافيكي 
همچون تهران ايجاد كند كه در اين زمينه نيز كش��ور نيازمند ارائه 
طرح هاي مناسب جهت اجرا در مواقع بحران است.  در همين رابطه 
محمدسعيد ايزدي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي 
به ارائه توضيحاتي كارشناس��ي پرداخت و اع��الم كرد: وقتي اعالم 
كرده ايم كه برخي از مناطق ۲۲گانه شهر تهران روي پهنه هاي گسل 
اصلي قرار گرفته اند بدين معناست كه آن مناطق هنگام وقوع زلزله 
آسيب هاي بيشتري خواهند ديد و اين بدان معنا نيست كه در ديگر 

مناطق آسيبي نخواهيم داشت زيرا شدت و ميزان زلزله و شتاب ثقل 
است كه تخريب ها را هنگام وقوع زلزله احتمالي تعيين مي كند.  دبير 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ادامه داد: وقتي زلزله در يك 
منطقه اتفاق مي افتد كه بس��تگي به نوع و شدت آن دارد، مي تواند 
كليه پهنه واقع ش��ده در اين عرصه را تحت الش��عاع خود قرار دهد. 
اما ميزان تخريب و مي��زان اثري كه مي تواند روي آن پهنه بگذارد، 
مي تواند كم يا زياد باش��د. بنابراين نمي توان اين مطلب را به عنوان 
يك اصل پذيرفت كه اگر در منطقه يي پهنه هاي گسلي وجود ندارد، 

منطقه، منطقه امني است و بنده قطعا اين نظريه را رد مي كنم. 

 ذرات معلق، آالينده شاخص هواي تهران در تابستان
محس��ن روشني، مدير واحد پايش شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران گفت: با وجود اينكه آالينده ازن در هواي تهران طي روزهاي 
گرم س��ال افزايش پيدا مي كند ولي آالينده شاخص در تهران طي 
تابس��تان همچن��ان ذرات معلق كمتر از ۲.۵ميكرون اس��ت و طي 
روزهايي كه ازن آالينده شاخص هوا باشد AQI)شاخص آاليندگي( 
براساس آاليندگي ازن اعالم مي شود.  روشني با اشاره به اينكه ازن 
آالينده ثانويه يي اس��ت كه بر اثر تابش نور خورشيد به آالينده هاي 
اولي��ه توليد مي ش��ود، اظهار ك��رد: ازن اگر باالي جو زمين باش��د، 
آالينده محس��وب نمي ش��ود ولي اگر در سطح تنفس��ي قرار بگيرد 
جزو آالينده هاي هوا خواهد بود و براي س��المتي مضر است.  وي با 
بيان اينكه از اواخر خرداد ماه با گرم ش��دن هوا و افزايش تابش نور 
خورشيد ميزان ازن در هوا افزايش پيدا مي كند، گفت: خودروها نيز 
با توليد اكس��يدهاي نيتروژن و هيدروكربن ها، خوراك اوليه ازن را 
توليد مي كنند بنابراين خودروها و پمپ بنزين ها نيز در افزايش ازن 
موثر هس��تند ولي عامل اصلي در توليد آن نور خورشيد است. طي 
چند س��ال اخير در تهران در ماه هاي گرم سال مشكل افزايش ازن 
به وجود آمده است. كشورهاي ديگر دنيا نيز مانند امريكا با افزايش 
غلظت ازن در روزهاي گرم مواجه هستند و اين فقط مشكل كشور 

ما نيست.  به گفته روشني در زمستان و فصل سرد سال ذرات معلق 
بيشتر و تابش نور خورشيد كمتر است بنابراين آالينده ها در سطح 
زمين قرار مي گيرند و هوا كدر و سياه مي شود ولي با گرم شدن هوا 
غلظت آالينده ها نيز كاهش پيدا مي كند و هوا شفاف تر مي شود. به 
همين علت هنگام وجود آاليندگي ازن هوا غبارآلود و كدر نيس��ت. 
آالينده اصلي در فصل تابستان نيز همان آالينده ۵.۲pm است ولي 

برخي روزها ازن تبديل به آالينده شاخص مي شود.
 

 بيش از 2۱ هزار پرونده تخلف ساختماني در پايتخت
محس��ن هاشمي، رييس شوراي ش��هر تهران گفت: با توجه به 
آخرين گزارش وضعيت تخلفات س��اختماني مربوط به س��ال هاي 
۹۵و ۹۶ بي��ش از ۲۱ه��زار پرون��ده و بالغ ب��ر ۵ ميليون مترمربع 
تخلف در ش��هر تهران گزارش شده است. هر چند اين آمار شفاف 
نيست اما وضعيت توافقات نيز نامشخص است و مبناي قانوني اين 
توافقات مشخص نيست.  به گزارش فارس، هاشمي در جلسه ستاد 
هماهنگي كميس��يون هاي ماده ۱۰۰ش��هرداري تهران با اشاره به 
كسب درآمد از حوزه تخلفات گفت: پيش بيني درآمدزايي در شهر 
تهران با بودجه يي كمتر از ۸۰ ميليارد تومان در حوزه ساخت و ساز 
در نظر گرفته شده است. اين درحالي است كه در برخي از شهرهاي 
كش��ور اين منبع درآمدي به يك س��وم هم مي رسد كه دليل اين 
تفاوت را مي توان در فعاليت شوراهاي معماري در مناطق ذكر كرد 
كه برخي از توافقات در آنجا صورت مي گيرد از اين رو آمار تخلفات 
اعالمي در س��اخت و ساز دقيق نيست و آمار دقيقي از توافقات در 
حوزه ساخت وساز نيز در دسترس نيست.  رييس شوراي اسالمي 
شهر تهران با بيان اينكه جريمه هر تخلف ساختماني بايد بر اساس 
نرخ روز محاس��به و توس��ط متخلفان پرداخت شود، گفت: اختيار 
تعيين ضرايب جريمه در كميسيون هاي ماده ۱۰۰ تعيين تكليف 
مي شود. به عنوان نمونه براي تخلفات ساختمان هاي مسكوني اين 
عدد بين ۰.۵ تا ۳ متغير اس��ت و تعيين اين ضريب خود مي تواند 

موجب فس��اد شود لذا براي كاهش موثر تخلفات بايد وحدت رويه 
داشته باشيم و از حداكثر ضريب استفاده شود. 

 جزييات صدور مجوز انتشار اوراق براي مترو
مديركل دفتر حمل و نقل ريلي درون ش��هري و حومه سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور جزييات صدور مجوز انتش��ار 

۹۰۰ميليارد توماني اوراق مالي براي مترو تهران را تشريح كرد. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، حس��ين رجب صالح��ي در رابط��ه ب��ا 
تخصيص۹۰۰ميليارد توماني اوراق مالي اس��المي براي مترو تهران 
گفت: براس��اس بند »د« تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ به سازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور مجوز داده شده كه از محل اوراق 
مالي اسالمي در حوزه حمل و نقل ريلي به شهرها كمك كنند.  وي 
با بيان اينكه در بودجه س��ال ج��اري ۵۵۰۰ ميليارد تومان از محل 
اوراق مالي اس��المي براي ش��هرداري هاي كشور در نظر گرفته شده 
اس��ت، اظهار كرد: از اينمقدار 4هزار ميليارد تومان در حوزه حمل و 
نقل ريلي هزينه خواهد شد كه از اين مبلغ هم تاكنون مجوز هزينه 
حمل نقل براي شهرهاي شيراز و تبريز به مبالغ۷۰۰ميليارد تومان 
و ۶۵۰ ميليارد تومان صادر شده است. ضمن اينكه در سال ۹۶ نيز 
مج��وز الزم براي هزينه حمل و نقل ب��ه مبلغ ۲۵۰۰ميليارد تومان 
براي مترو شهرهاي تهران، مش��هد، اصفهان، قم و اهواز صادر شده 
بود. مديركل دفتر حمل و نقل ريلي درون ش��هري و حومه سازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كش��ور اضافه كرد: اوراق مشاركت براي 
مترو زماني به تاييد مي رسد كه مش��اورهاي آن گزارش هاي فني- 
توجيهي تهيه كرده باش��ند؛ زيرا بايد مشخص شود اين اعتبار قرار 
است براي چه مواردي هزينه شود به عبارت ديگر بايد جزييات پروژه 
مشخص شود همچنين اعتبارات تخصيص يافته در سال گذشته نيز 
مورد بررس��ي قرار گيرد تا مشخص ش��ود، اعتبارات گذشته چگونه 
خرج شده  اس��ت از طرفي شوراي شهر هر شهر بايد مجوز دريافت 

اعتبار را مصوب كند تا امكان تخصيص اعتبار فراهم شود. 

در شهر

رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران عنوان كرد

كمتر از يك درصد آراي قلع و تخريب اجرا مي شوند 
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تغييراتمتعددثبتسفارشكاالونحوهتخصيصارزعاملسردرگميفعاالناقتصادي

نگاهيبهآخرينمقرراتتامينارزواردات
تعادل|گروهتجارت| 

د  ول��ت د  ر جد  يد  ترين تصميم��ات ارزي خود  ، 
به ثبت س��فارش كاالهاي تامين ارز نشد  ه فرمان 
ايست د  اد  . براس��اس چنين رويكرد  ي، متقاضيان 
د  ريافت ارز 4200 توماني براي وارد  ات با موانع و 
محد  ويت هاي تازه يي مواجه خواهند   شد  . تغييراتي 
كه عمال باعث س��رد رگمي فعاالن اقتصاد ي شد ه 
اس��ت.د  ر همين راس��تا، روزهاي گذشته سازمان 
توسعه تجارت، به تشريح جزييات چگونگي ثبت 
سفارش كاال بعد   از گروه بند  ي كاالها پرد  اخت، كه 
براساس آن، وارد  ات آن د  سته از كاالهايي كه د  ر 
اولوي��ت چهارم وارد  ات قرار د  ارند   و تاكنون موفق 
به تخصيص ارز براي وارد  ات نشد  ه اند  ، بايد   د  وباره 
زي��ر ذره بين د  ولت قرار بگيرند  . البته اين احتمال 
نيز وجود   د  ارد   كه نتوانن��د   براي وارد  ات خود   ارز 
رس��مي د  ريافت كنند  . همچنين براس��اس اعالم 
سازمان توس��عه تجارت، ارز رسمي از اين پس با 
اولويت وارد  ات د  ارو و تجهيزات بيمارستاني و مواد   
اوليه واحد  هاي توليد  ي و ماش��ين آالت تخصيص 
پي��د  ا خواهد   كرد  . يعني ب��ه موجب اين تصميم، 
تنها د  و گروه نخس��ت كااليي )كاالهاي اساسي و 
نيز كاالهاي واس��طه يي و سرمايه يي( و آن هم با 
قيد   »بررسي مجد  د  « موفق به د  ريافت ارز 4200 
توماني خواهند   بود  . به نظر مي رسد  ، اين تصميم 
د  ولت د  ر راس��تاي مد  يريت هر چه سختگيرانه تر 
منابع كمياب ارز اتخاذ ش��د  ه باش��د  . با اين همه، 
بايد   د  يد   كه آيا اين سياست تازه مي تواند   عطش 
گسترد  ه وارد  ات كه د  ر نيمه خرد  اد   ماه امسال به 
ثبت رقم كم س��ابقه 25 ميليارد   د  الري د  ر ثبت 

سفارش وارد  ات ختم شد  ه، را مهار كند  . 

اولويتبنديتخصيصارز
تصميمات جد  يد   ارزي د  ولت د  ر ش��رايطي اتخاذ 
ش��د  ه كه مي��زان ثبت س��فارش وارد  ات، ب��ه د  ليل 
جذابي��ت نرخ ارز رس��مي، فرات��ر از انتظارات د  ولت 
ب��ود  . د  ر واقع، به د  ليل فاصل��ه حد  ود   د  و برابري نرخ 
ارز رس��مي و غي��ر رس��مي، از ابتد  اي س��ال جاري 
 تاكن��ون تقاض��ا ب��راي وارد  ات به م��د  د   د  ريافت ارز

4200 توماني، به شكلي بي سابقه افزايش پيد  ا كرد  ه 
بود  . اين موضوع موجب ش��د  ه بود   كه حتي با وجود   
تاكيد   مسووالن وزارت صنعت بر تفاوت ميان ميزان 
ثبت س��فارش و ميزان وارد  ات قطعي، فشار به منابع 
ارزي د  ولت بيش از انتظارات باش��د  . از اين رو، وزير 
صنعت، معد  ن و تجارت طي نامه يي خواستار شد  ه تا 
ثبت سفارش  وارد  ات كاال با نرخ ارز رسمي كه هنوز 
ارز به آنها تخصيص د  اد  ه نشد  ه د  ر راستاي بررسي و 
اولويت بند  ي متوقف شود  . اما آيا سياست ارزي جد  يد   
د  ر مجموعه د  ولت و وزارت صنعت، معد  ن و تجارت، 
مي تواند   به كنترل نرخ ارز و تقاضاي افسار گسيخته 

براي وارد  ات بينجامد  ؟
از آن س��و، رييس سازمان توس��عه تجارت ايران 
د  رباره موضوع تعليق ثبت سفارش كاال با ارز رسمي 
گف��ت: وزارتخانه هاي مرتبط با ام��ر توليد   و مصرف 
موظفند   تقاض��اي ثبت س��فارش وارد  ات كاال با ارز 

رسمي را بررسي و اولويت بند  ي كنند  . بنابه اظهارات 
مجتبي خس��روتاج، وزارتخانه ها اولويت هاي وارد  اتي 
را كه عمد  تا تاكيد   بر تامين كاالهاي اساسي، د  ارو و 
تجهيزات بيمارستاني، مواد   اوليه واحد  هاي توليد  ي و 
ماشين آالت است، با بررسي تقاضاها تعيين كنند  . به 
گفته او، اين اولويت ها از طريق سيس��تمي به شبكه 

بانكي براي اختصاص ارز اعالم مي شود  . 
حال بنا به تصميم وزارت صنعت، معد  ن و تجارت، 
8 د  فتر ش��امل »د  فتر صنايع خ��ود  رو و نيرو محركه، 
د  فتر صنايع ماشين س��ازي و تجهي��زات، د  فتر صنايع 
غذايي، د  ارويي و بهد  اشتي، د  فتر صنايع فلزي و لوازم 
خانگي، د  فتر صنايع شيميايي و سلولزي، د  فتر صنايع 
نس��اجي و پوش��اك، د  فتر صنايع برق و الكترونيك و 
د  فت��ر صنايع معد  ن��ي« به عنوان د  فات��ر مجوز د  هند  ه 
د  ر رابطه با تخصيص ارز د  ولتي مش��خص ش��د  ند  . د  ر 
همين رابطه، معاون توس��عه صاد  رات كاال و خد  مات 
سازمان توسعه تجارت نيز مي گويد  : وزارتخانه ها بايد   
براس��اس اولويت ها و گروه بند  ي هاي موجود   اقد  ام به 
تخصيص ارز كنند  . به گفته مود  ود  ي، اين مهم به د  ليل 
محد  ود  يت منابع ارزي و همچنين مد  يريت د  رست ارز 
انجام شد  ه و اولويت بند  ي د  وباره براي تامين نيازهاي 

گروه هاي مختلف كااليي انجام خواهد   شد  . 

جيرهبنديارزيدردولت
بعد   از مش��خص شد  ن نقاط ابهام و كژكاركرد   
د  ر سياس��ت تخصيص ارز 4200 توماني، ظاهرا 
ح��اال د  ولت به اين نتيجه رس��يد  ه ك��ه نبايد   به 
مناب��ع كم ياب ارزي خود   چوب ح��راج بزند  . د  ر 
حالي كه پيش از اين اعالم ش��د  ه بود   براس��اس 
د  س��تور رييس جمهوري، فقط فهرست كاالهايي 
كه د  ر زند  گي مرد  م نقش بيشتري د  ارند   از جمله 

كاالهاي اساسي و ملزومات توليد  ي آنها به بانك 
مركزي ارس��ال شد  ه اس��ت، وزير صنعت، معد  ن 
و تج��ارت هم با ه��د  ف نظارت بيش��تر بر نحوه 
تخصي��ص و اولويت بند  ي ارز م��ورد   نياز وارد  ات 
كاال، د  ر نامه ي��ي خواس��تار توقف ثبت س��فارش  
وارد  ات با نرخ ارز رسمي شد  ه كه هنوز ارز به آنها 
تخصيص د  اد  ه نشد  ه اس��ت. وزير صنعت، معد  ن 
و تج��ارت، نهم تيرماه امس��ال اع��الم كرد  ه بود   
فهرستي شامل 71 قلم كاال با هد  ف شفاف سازي 
د  رب��اره وارد  كنند  گان كاالهاي اساس��ي به بانك 
مركزي ارس��ال شد  ه اس��ت كه د  ر س��ريع ترين 
زم��ان ممكن اطالعات اين د  س��ته از محصوالت 
اطالع رساني مي ش��ود  . د  ر همين رابطه قائم مقام 
رييس سازمان توس��عه تجارت، توضيح مي د  هد  : 
بر پايه د  س��تور محمد   شريعتمد  اري، براي تامين 
مواد   اوليه و كااله��اي ضروري، فرآيند   تخصيص 
ارز باي��د   از د  فاتر تخصصي ك��ه د  ر وزارتخانه هاي 
صنعت، بهد  اشت و جهاد   كشاورزي تعريف شد  ه، 
انجام شود   و متقاضيان ارز رسمي براي وارد  ات از 
اين د  فاتر مجوز بگيرند  . به گفته او، به اين ترتيب 
 از آنجاي��ي كه مناب��ع ارزي نيز ب��ا تاخير حد  ود  

2 ماهه واريز مي ش��ود  ، از هزينه ك��رد   آنها براي 
م��وارد   غيرض��روري جلوگي��ري خواهد   ش��د  . با 
اين همه، به نظر مي رس��د  ، تش��تت د  ر سياست 
ارزي د  ولت همزمان با تش��د  يد   تحريم ها، از نظر 

د  ولتي ها ناگزير جلوه مي كند  . 
م��ود  ود  ي د  ر اين مورد    مي گويد  : اتفاق هاي ارزي 
چند   ماه اخير، موضوع جد  يد  ي د  ر اقتصاد   كشور بود  ه 
كه تجربه قبلي د  رخصوص آن وجود   ند  اش��ته است؛ 
بنابراين شايد   نياز باشد   هر روز تصميم جد  يد  ي با د  ر 
نظر گرفتن همه جوانب امر د  ر اين حوزه اتخاذ شود  . 

شيوهثبتسفارشكاالتغييرميكند؟
اما آيا ش��يوه ثبت س��فارش كاالها د  ر ش��رايط 
جد  يد   د  س��تخوش تغيير مي ش��ود  ؟ مد  يركل د  فتر 
مقررات صاد  رات و وارد  ات س��ازمان توسعه تجارت 
اي��ران د  ر مورد   چگونگ��ي تخصي��ص ارز به ثبت 
س��فارش هايي كه قبل از گروه بن��د  ي كاالها انجام 
ش��د  ه اس��ت، مي گويد  : د  ر مورد   ثبت سفارش هاي 
قبل��ي، چنانچه  تخصيص ارز صورت گرفته باش��د  ، 
ارز مورد   نظر توس��ط بانك پرد  اخت مي ش��ود  . اما 
اگر تخصيص ارز انجام نش��د  ه باشد  ، مشمول ثبت 
س��فارش هاي جد  يد   مي ش��وند  . عل��ي علي آباد  ي 
فراهان��ي د  ر مورد   ش��رايط ثبت س��فارش وارد  ات 
كاال مي گوي��د  : گروه بن��د  ي كااله��ا ب��ا هماهنگي 
وزارتخانه هاي ذي ربط انجام شد  ه و جمع بند  ي آن 
با امضاي وزير صنعت توسط وزارت، صنعت، معد  ن 

و تجارت به بانك مركزي ابالغ شد  . 
او د  ر م��ورد   نح��وه تخصيص ارز ه��م به فارس 
اين طور توضيح مي د  هد  : براساس گروه بند  ي ها، به 
گروه يكم كااليي از منابع بانك مركزي د  الر به نرخ 
4200 توماني، گروه د  وم از منابع نيما )ارز حاصل 
از ص��اد  رات پتروش��يمي، فوالد   و...( ن��رخ 4200 
تومان و به گروه س��ه ارز حاصل از صاد  رات س��اير 
كااله��ا و نرخ 4200 تومان و واگ��ذاري اظهارنامه 
صاد  راتي )تواف��ق بين صاد  ركنن��د  ه و وارد  كنند  ه( 
تعلق مي گيرد  . مد  يركل د  فت��ر مقررات صاد  رات و 
وارد  ات س��ازمان توس��عه تجارت د  ر پاس��خ به اين 
س��وال كه آيا ثبت س��فارش با ارز 4200 متوقف 
شد  ه هم مي گويد  : خير متوقف نشد  ه، ثبت سفارش 
بانكي اس��ت و مفهومش اين است كه بعد   از ثبت 
س��فارش د  ر بانك، به صورت الكترونيكي د  ر انتظار 

تخصيص و تامين ارز قرار مي گيرد  . 

عطشوارداتفرومينشيند؟
البته از آن سو، مجتبي خسروتاج، د  ر روزهاي 
پاياني خرد  اد  ماه س��ال جاري د  ر نشست خبري 
خود   اعالم كرد  ه بود   كه تا 20 خرد  اد   ماه، بيش از 
25 ميليارد   د  الر ثبت سفارش براي وارد  ات انجام 
ش��د  ه است. به گفته او، بيش��ترين ثبت سفارش 
انجام ش��د  ه از ابتد  اي امس��ال ت��ا 20 خرد  اد   به 
لحاظ ارزش��ي متعلق به كاالهاي واس��طه يي با 
رقم��ي معاد  ل 15 ميلي��ارد   و ۳00 ميليون د  الر 
است. پس از آن كاالهاي سرمايه يي با 4ميليارد   
و 280 ميليون د  الر بيشترين ميزان ثبت سفارش 
را به لحاظ ارزشي به خود   اختصاص د  اد  ه است. 
از سوي د  يگر، براي وارد  ات كاالهاي مصرفي نيز 
از ابتد  اي امس��ال تا 20 خرد  اد   2 ميليارد   و ۶۶2 
ميليون د  الر ثبت س��فارش شد  ه است. همچنين 
د  ر رد  ه چهارم كاالهاي اساس��ي با يك ميليارد   و 
7۶0 ميليون د  الر قرار گرفته است و ساير كاالها 
نيز با يك ميليارد   و ۹1 ميليون د  الر د  ر رد  ه آخر 

ثبت سفارش ها د  ر اين بازه زماني قرار د  ارد  . 
اي��ن د  ر حالي اس��ت ك��ه به نظر مي رس��د  ، 
تصميم جد  يد   ارزي د  ول��ت را مي توان به معني 
پايان سياست تخصيص ارز 4200 توماني تلقي 
كرد  . د  ولت 21 فرورد  ين ماه امس��ال اعالم كرد  ه 
ب��ود   كه تنها د  الر 4200 توماني را به رس��ميت 
مي شناس��د   و تعه��د   د  اد   كه ب��د  ون محد  ود  يت 
به هم��ه نيازهاي ارزي د  ر گ��روه اول )كاالهاي 
اساس��ي( و د  وم كااليي )م��واد   اوليه و كاالهاي 
س��رمايه يي و واس��طه يي( با نرخ رس��مي پاسخ 
د  ه��د  . اي��ن د  ر حال��ي اس��ت كه اين ش��كل از 
تخصيص منابع ارزي، نه فقط به افزايش عطش 
براي وارد  ات ختم شد  ه بود  ، كه موجب شد  ه بود   
جريان ارزي به سمت وارد  ات كاالهايي برود   كه 
اساس��ا ثبت سفارش��ي براي آنها صورت نگرفته 
است. د  ر واقع، وارد  ات كاالهايي مانند   قهوه ساز 
و چاي س��از از س��وي خود  روس��ازان يا وارد  ات 
اقالمي مانند   لوبياچيتي، د  ر ش��رايطي كه وزير 
بهد  اشت از د  ش��واري تخصيص ارز براي وارد  ات 
د  ارو و تجهيزات پزش��كي س��خن گفته اس��ت، 
نشانه يي اس��ت از شكس��ت سياست تخصيص 
بي قيد   و ش��رط ارز رسمي. از د  يگر سو، هر چند   
د  ارن��د  گان كارت هاي بازرگاني ه��م د  ر ماه ها و 
روزهاي اخير به ش��كلي بي س��ابقه زير ذره بين 
نهاد  هاي نظارتي رفته اند  ، اكنون به نظر مي رسد   
امكان قانوني فعاليت د  ر ۳ رشته براي هر كارت 
بازرگاني نيز بايد   بيش از پيش به چالش كشيد  ه 
ش��ود  . د  لي��ل اين موض��وع هم واضح و روش��ن 
اس��ت: وارد  ات كاالهاي نامرتبط با حوزه فعاليت 
ش��ركت هايي كه از امكان فعاليت د  ر سه رشته 
متفاوت بازرگاني سوءاس��تفاد  ه كرد  ه اند  ، نه تنها 
مي تواند   سياس��ت تخصي��ص ارز 4200 توماني 
از س��وي د  ولت را به چالش بكشد  ، بلكه نشانگر 
اين اس��ت كه وارد  ات ب��د  ون ضابطه د  ر روزهاي 
حس��اس آتي، به صورت بالق��وه مي تواند   تا چه 

اند  ازه نگران كنند  ه باشد  . 

هشداربهاحتكاركنندگانكاال
ش�اتا| رييس س��تاد   تش��د  يد   مبارزه ب��ا احتكار و 
اختفاي كلي��ه كاالهاي وارد  اتي يا توليد   ش��د  ه با مواد   
اوليه وارد  اتي با نرخ رس��مي، افزود  : نخس��تين نشست 
اعضاي اين س��تاد   روز يك  ش��نبه يك روز پس از اعالم 
حكم وزير صنعت، معد  ن و تجارت تشكيل شد  . حسن 
يونس س��ينكي با هش��د  ار به كس��اني كه مباد  رت به 
احت��كار و اختفاي كاال كنند  ، گفت: طبق برنامه تعيين 
ش��د  ه احتكار و اختف��اي كاالهاي وارد  ات��ي يا توليد  ي 
با مواد   اوليه كه از ارز رس��مي اس��تفاد  ه كرد  ه اند  ، جرم 
محسوب مي شود  . معاون وزير صنعت، معد  ن و تجارت 
اد  امه د  اد  : بررسي و رصد   اين حلقه از زمان تخصيص ارز 
آغاز مي ش��ود   و پروسه خريد  ، ورود   و ترخيص را د  ر بر 
مي گيرد   و پس از مشخص شد  ن قيمت عرضه و قيمت 
مصوب، وضعيت شبكه توزيع تا حلقه نهايي يعني واحد   

عرضه كنند  ه را د  ر خود   جاي مي د  هد  . 
س��ينكي با تاكيد   بر اينكه تقسيم كاري ميان اعضا 
د  ر اين زمينه انجام ش��د  ه، اف��زود  : پيش بيني  طراحي 
د  بيرخانه انجام شد  ه و طبق تصميمات اين د  بيرخانه د  ر 
معاونت امور اقتصاد  ي و بازرگاني مستقر خواهد   شد  . او 
بااش��اره به اينكه مرد  م د  ر صحنه عمل نتايج اقد  امات و 
تالش ها د  ر اين ح��وزه را د  رك خواهند   كرد  ، گفت: بر 
اين اس��اس هر هفته به صورت منظم جلس��ات ستاد   
برگزار مي ش��ود   و طبق تصميم د  و عضو تازه به اعضاي 
س��تاد   اضافه ش��د  ند  . س��ينكي د  ر توضيح اين مطلب 
اد  ام��ه د  اد  : رييس كل گمرك و يكي از معاونين وزارت 

اطالعات نيز از اين پس د  ر اين ستاد   عضويت د  ارند  . 

فروشمدتدارخودرو
ممنوعشد

و  مصرف كنن��د  گان  حماي��ت  س��ازمان  ايس�نا| 
توليد  كنن��د  گان اعالم ك��رد  : تا اطالع ثان��وي هرگونه 
فروش مد  ت د  ار خود  رو ممنوع است. د  رپي د  ستورالعمل 
اخير سازمان حمايت مصرف كنند  گان و توليد  كنند  گان 
به مد  ي��ران عام��ل ش��ركت هاي وارد  كنن��د  ه خود  رو، 
سخنگوي اين سازمان گفت: براساس اين د  ستورالعمل 
ش��ركت هاي وارد  كنند  ه موظف ش��د  ند   تا اطالع ثانوي 
نس��بت به قطع تمام برنامه هاي فروش مد  ت د  ار بيش 
از ۳0 روز ان��واع خ��ود  رو ب��ا عناوي��ن مختلف ش��امل 
پيش فروش، فروش مش��اركتي و مش��اركت د  ر توليد   
س��ريعا اقد  ام كنند  . غالمرضا كاوه اظهار كرد  : براساس 
تصميمات اتخاذ ش��د  ه از سوي ستاد   فرماند  هي اقتصاد   
مقاومتي جهت ابطال تمام ثبت سفارش هاي صاد  ر شد  ه 
قب��ل از ۳1 خ��رد  اد   1۳۹7 وارد  ات خود  رو كه از طريق 
سيستم بانكي تامين ارز نشد  ه اند  ، وارد  كنند  گان خود  رو 
ملزم ش��د  ند   ضمن اعمال تمهيد  ات الزم جهت اجراي 
دستورالعمل ذكر ش��د  ه، هر چ��ه سريع تر د  رخصوص 
تعيي��ن تكليف آن بخش از تعهد  اتش��ان كه به واسطه 
تصميمات امكان تحقق نخواهند   د  اش��ت، اقد  ام كنند  . 
او ضمن تاكيد   بر لزوم اجراي د  قيق مفاد   بخشنامه هاي 
ذكر شد  ه، خاطرنش��ان كرد  : طي بازرسي هاي د  وره يي 
توسط كارش��ناسان سازمان حماي��ت مصرف كنند  گان 
و توليد  كنند  گ��ان و سازمان صنع��ت، معد  ن و تجارت 
استان ها بر نحوه فروش ش��ركت ها د  ر سراسر كش��ور 
نظارت مي ش��ود   و د  ر صورت مش��اهد  ه هرگونه تخلف 
يا طرح شكايت توسط مصرف كنند  گان، با شركت هاي 
متخلف برخ��ورد   قانوني صورت مي گي��رد  . سخنگوي 
سازمان حمايت از شهروند  ان خواست كماكان هرگونه 
م��وارد   تخلف يا تخطي از توافقات ب��ه عمل آمد  ه را با 

تلفن 124 براي رسيد  گي د  ر ميان بگذارند  . 

رشد17درصدي
توليدشمشفوالد

شاتا| ميزان توليد   شمش فوالد   شركت هاي بزرگ 
طي ۳ماهه نخس��ت امس��ال، 17د  رصد   رشد   يافت. 8 
ش��ركت بزرگ فوالد  ي كش��ور از ابت��د  اي فرورد  ين تا 
پاي��ان خرد  اد   سال ۹7 بي��ش از 4 ميليون و 84۹ هزار 
تن ش��مش فوالد   توليد   كرد  ن��د  . از اين ميزان، مجتمع 
ف��والد   مباركه 2 ميليون و 4۶۳ هزار و 8۳4 تن، فوالد   
خوزستان ۹7۶ ه��زار و 4۳۳ ت��ن، ذوب آهن اصفهان 
580ه��زار و 8۳1 ت��ن، ف��والد   خراس��ان 278 هزار و 
1۹2 ت��ن، فوالد   ك��اوه جنوب 254 ه��زار و 12۶ تن، 
چاد  رمل��و 205 هزار و 70۶ تن و ف��والد   آلياژي ايران 
۹0 هزار و ۶78 تن توليد   كرد  ند  . همچنين ۹ ش��ركت 
فوالد  سازي طي ۳ ماهه نخس��ت امس��ال، 2 ميليون و 
8۶4 هزار و ۹1 تن ان��واع محصالت فوالد  ي )ميلگرد  ، 
تيرآهن، ش��مش كااليي، كالف، ري��ل، ورق گرم، ورق 
عري��ض، ورق گالوانيزه، لوله و غي��ره( توليد   كرد  ند  . از 
اين ميزان، مجتمع ف��والد   مباركه يك ميليون و 7۶8 
هزار و 1۹4 ت��ن، ذوب آهن اصفهان 5۶8 هزار و 284 
تن، فوالد   اكسين 180 هزار و ۹۹۹ تن، فوالد   خراسان 
1۶2 ه��زار و ۶۶ تن، فوالد   آذربايجان 70 هزار و ۹44 
تن، فوالد   آلياژي ايران 4۹ هزار و 170 تن، ورق خود  رو 
چهارمحال و بختي��اري 4۶ هزار و 4۶ تن، نورد   و لوله 
اه��واز 1۶ هزار و ۳۳۶ تن و گ��روه ملي صنعتي فوالد   

ايران 2 هزار و 52 تن بود  . 

قيمتسيبنجوميشد
تس�نيم| قيمت بيشتر ميوه هاي باغي و به  اصطالح 
سرد رختي افزايش چشم گيري د اشته به طوري كه هنوز 
نرخ اين ميوه ها براي مرد م قابل هضم نيس��ت و به  گفته 
رييس اتحاد يه فروشند گان ميوه و تره بار، تقاضاي خريد  
مرد م نيز افت زياد ي د اش��ته است. اين د رحالي است كه 
قيمت هر كيلوگرم سيب فص��ل)گالب( د ر ميد ان ميوه 
و تره ب��ار به 8۹00 تومان رسيد  و د ر خرد ه فروش��ي هاي 
سط��ح ش��هر د ر مح��د ود ه 15000توم��ان و د ر ميد ان 
مركزي ميوه د ر محد ود ه ۶ تا 18هزار تومان قرار گرفت. 
از د يگ��ر سو قيم��ت هر كيلوگرم هلو د ر خرد ه فروش��ي 
حد ود  7800توم��ان، موز ۶۹00 توم��ان، آلبالو 1۳هزار 
تومان، آلبالوي پيوند ي 1۳500تومان، خيار ۳هزار تومان، 
گوجه فرنگ��ي 1800تومان و انگور ياقوتي 15500تومان 
اس��ت. همچنين قيمت انگور رطب��ي د ر مياد ين ميوه و 
تره بار 5۹00 تومان، انگ��ور ياقوتي ۶۹00 تومان، زرد آلو 
7800تومان، هلو ۶200 تومان، ليموترش 8200 تومان 

و موز ۶ هزار تومان است.

عضو كميت��ه ارزي اتاق بازرگاني ايران گفت: د ر پيچ و خم هاي اد اري، وارد كنند گان 
بايد  پش��ت صف هاي طوالني د ريافت ارز بايس��تند  و هر كس��ي كه د ر ابتد اي اين صف 
طوالني قرار د ارد ، منفعت مي برد . محمد  الهوتي د ر گفت وگو با مهر، با اشاره به د ستور 
وزير صنعت، معد ن و تجارت مبني بر تصميم گيري د فاتر تخصصي اين وزارتخانه براي 
تخصي��ص ارز گفت: واقعيت اين است نوساناتي كه د ر بازار ارز به وجود  آمد ه و اتفاقاتي 
كه بعضا گفته مي شود  شيطنت هايي را مبني بر به هم ريختگي بازار ارز د ر د اخل و خارج 
رقم زد ه، باعث شد ه است كه كنترل اين بازار بسيار مهم، تا حد ود ي از د ست د ولت خارج 
شود ؛ به همين د ليل است كه مجموعه سياست گذاري هاي ارزي د ولت د ر مقطع كنوني، 
به سمت سيستم انقباضي حركت مي كند  و متاسفانه د ر حال احياي سياست هاي د هه 

۶0 است. 
عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني، صنايع، معاد ن و كشاورزي ايران افزود : بر اين اساس، 
د ر سال هاي جنگ برخي مراكز خاص طراحي شد ه بود  تا سهميه بند ي و تخصيص ارز 
را صورت د هند  كه هم اكنون نيز، رد پاي آن را مي توان د ر اقتصاد  ايران د يد . به هر حال 
سياست ها، متاسفانه به آن سمت د ر حال حركت است؛ هر چند  كه ابتد ا، سياست هاي 
ارزي اتخاذ شد ه از سوي د ولت با اعالم نرخ 4200 توماني براي هر د الر، كارشناسي نبود  

و كماكان هم، بر اين نرخ غيركارشناسي، پافشاري صورت مي گيرد . 
او تصريح كرد : پافشاري د ولت بر نرخ 4200 توماني براي هر د الر، د ر حالي است كه 
حتي د ولتمرد ان نيز معتقد  هس��تند  كه د ولت د ر مورد  برخي نيازها، قاد ر به تامين ارز 
نيس��ت يا سوءاستفاد ه هايي از ارز ارزان قيمت د ولتي صورت گرفته است. البته د ر اين 
ميان بايد  به توجه ويژه د ولت د ر مورد  كاهش هزينه خانوارها نيز اشاره كرد ؛ اما متاسفانه 
با وجود  اختصاص ارز ارزان قيمت به وارد ات كاالها، اما كنترل قيمت نوسانات نرخ ارز و 
اثراتش بر قيمت كاالهاي اساسي وارد اتي، به سفره مصرف كنند گان و مرد م سطح جامعه 
نيامد ه است؛ بلكه با امضاهاي طاليي و ارتباطات ويژه يي كه ميان برخي وارد كنند گان با 
بعضي د ستگاه ها وجود  د ارد ، اين تصميمات تبد يل به شكل گيري ويژه خواري هايي براي 
وارد كنند گان سود جو شد ه و همين امر، د وقطبي شد ن جامعه را د ر پي د اشته و فاصله 

طبقاتي را بيشتر كرد ه است. 
به گفته الهوتي، تجربه نشان د اد ه كه د ر هر د وره يي كه اين تصميمات گرفته شد ه، 
نتيجه به همين ش��كل به نفع سود جويان بود ه؛ د ر حالي ك��ه راه از بين رفتن رانت ها، 
ويژه خواري ها و امضاهاي طاليي، شفاف سازي است؛ و محد ود  كرد ن و ممنوع كرد ن به 
اين روش و تخصيص ارز ارزان به گروهي خاص، پاسخگو نيست. او با بيان اينكه اين گونه 

سياست هاي رانتي، تاثيرات خود  را بارها د ر اقتصاد  ايران نش��ان د اد ه است، خاطرنشان 
كرد : اين سياست ها حتي د ر د هه ۶0 نيز پاسخگو نبود ، چه رسد  به اينكه اكنون د ر د هه 
۹0 با تحوالت بس��يار اقتصاد ي نس��بت به سال هاي جنگ، قرار د اريم؛ پس پيشنهاد  ما 
ب��ه عنوان فعاالن اقتصاد ي اين است كه د ولت اجازه د هد  نرخ 4200 توماني به ازاي هر 
د الر، فقط و فقط براي كاالهاي اساسي تخصيص د اد ه ش��د ه و وارد ات نيز توسط خود  
د ول��ت صورت گرفته و پخش و تهيه آن نيز با د ستگاه هاي د ولتي باش��د ، ضمن اينكه 
مابقي نيازهاي ارزي د ر كشور نيز د ر بازار عرضه و تقاضا تامين شد ه و د ر مقابل صاد رات، 
وارد ات كاالها صورت گيرد . به خصوص اينكه د ر حال حاضر، وارد ات و صاد رات كش��ور 

كامال باالنس است و ارز مورد  نياز براي وارد ات، از طريق صاد رات قابل تامين است. 
ريي��س كنفد راسيون صاد رات ايران گف��ت: ارز ارزان تنها بايد  براي كاالهاي اساسي 
و تنظيم بازاري ارائه ش��د ه و مد يريت بازار اين كاالها هم، به عهد ه د ولت باش��د ، د ر غير 
اين صورت اد امه روش كنوني و تخصيص ارز 4200 توماني نتيجه يي جز رانت و فساد  
نخواهد  د اشت؛ به نحوي كه د ر پيچ و خم هاي اد اري، وارد كنند گان بايد  پشت صف هاي 
طوالن��ي د ريافت ارز بايس��تند  و هر آن كس كه د ر ابتد اي اي��ن صف طوالني قرار د ارد ، 

منفعت مي برد . 

عضوكميتهارزياتاقبازرگانيايرانمطرحكرد

رونقامضاهايطالييرانتزا

رييس اتاق مش��ترك ايران و سويس گف��ت: حضور بانك هاي 
معتب��ر د ر ايران و باز ك��رد ن ال سي ، اد امه ك��ار سوييفت، حضور 
مس��تمر ايران د ر توافقات جانبي تجارت ب��ا اروپا، تامين بنزين و 
تعميرات هواپيماهاي ايران ازجمله مهم ترين موارد ي است كه بايد  
د ر بس��ته پيشنهاد ي به صورت عيني لحاظ شود . به اعتقاد  شريف 
نظام مافي، بايد  تمهيد ات الزم د ر بس��ته پيشنهاد ي اروپا به نحوي 
اند يشيد ه ش��ود  كه حضور هيچ شركت اروپايي د ر بازارهاي ايران، 
مش��مول جريمه از طرف امريكا نشود . پس از انتشار كليات بسته 
پيشنهاد ي اروپا با هد ف حفظ برجام و تضمين منافع ايران، »پايگاه 
خبري اتاق ايران« بر آن شد  تا د ر پروند ه »اقتصاد  و برجام« نظرات 
و خواست��ه فعاالن اقتصاد ي و بخ��ش خصوصي را د رخصوص اين 

بسته جويا شود . 
د ر همين زمينه، ش��ريف نظام مافي رييس اتاق مشترك ايران و 
سويس د ر گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران، ضمن بيان مهم ترين 
انتظارات خود  از جزييات بسته پيشنهاد ي اروپا و مهم ترين موارد ي 
كه بايد  د ر اين بس��ته به صورت د ستوري لحاظ شود ، گفت: حضور 
بانك ه��اي معتبر د ر ايران و باز ك��رد ن ال سي ، اد امه كار سوييفت، 
حضور مستمر ايران د ر توافقات جانبي تجارت با اروپا، تامين بنزين 
و تعميرات هواپيماهاي ايران ازجمله مهم ترين موارد ي است كه بايد  
د ر بسته پيشنهاد ي به صورت عيني لحاظ شود . رييس اتاق مشترك 
اي��ران و سوييس معتقد  است تد اوم همك��اري بانك هاي د ولتي يا 

نيمه د ولتي اروپايي با ايران بايد  از سوي اتحاد يه اروپا به يك د ستور 
تبد يل شود  و اين موضوع كه حضور هيچ شركت اروپايي د ر ايران د ر 
تحريم هاي ثانويه، مشمول جريمه نشود  بايد  از سوي اتحاد يه اروپا 
تضمين ش��ود  تا بتوانيم شاهد  فعاليت SMEهاي اروپايي د ر ايران 
باشيم. او به تجربه تحريم هاي گذشته اشاره  كرد ه و بيان كرد : زماني 
كه امريكا به ش��ركت هاي اروپايي اع��الم كند  اگر د ر ايران فعاليتي 
د اش��ته باشيد ، آن وقت بازارهاي امريكا را از د ست خواهيد  د اد  و د ر 
اين وضعيت هي��چ تضمين د اخلي و خارجي ب��راي جبران هزينه 
بازارهاي ازد ست رفته شركت ها وجود  ند اشته باشد ، چطور مي توانيم 
شاهد  حضور SMEها د ر بازارهاي خود مان باشيم؟ به اعتقاد  نظام 
مافي، بايد  هزينه خروج از بازارهاي ايران براي شركت هايي كه قصد  
توقف فعاليت خود  يا ترك بازارهاي ايران را د ارند ، لحاظ ش��ود . به 
گفت��ه او اما مهم تر اي��ن است كه براي ج��ذب سرمايه گذاري هاي 
خارجي جذابيت ايجاد  كنيم. رييس اتاق مشترك ايران و سوييس 
د ر صحبت ه��اي خود  به موانع د اخل��ي كه مانع جذب سرمايه هاي 
خارجي مي ش��ود ، اشاره  كرد ه و گفت: متاسفانه موانع د اخلي باعث 
ترس ش��ركت هاي خارجي مي شود  و اغلب ش��ركت هاي خارجي 
د رگير مس��ائلي مانند  گم��رك يا سازمان هاي نظارتي هس��تند . او 
افزود : براي نمونه د ر چند  وقت گذشته، نامه هاي متعد د ي د ريافت 
كرد يم از تعليق فعاليت ش��ركت هاي سوييسي د ر ايران كه توسط 

سازمان هاي نظارتي انجام شد ه است.

معاون وزير صنعت، معد ن و تجارت گفت: اگر خود رويي بيش 
از حد  استاند ارد  د ر تعميرگ��اه بماند ، كارخانه موظف است پول 

خواب خود رو را نيز به مشتري بد هد . 
سيد محمود  نوابي با اشاره به نظارت سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كنند گ��ان بر حوزه خود رو و عرضه محصوالت كارخانه ها 
به بازار گفت: ما قانون حمايت از مصرف كنند گان خود رو مصوب 
س��ال 1۳85 د اريم؛ اما د ر س��ال 1۳۹1 آيين نامه يي نه چند ان 
خوب د ر اين زمينه ابالغ ش��د  كه به د نب��ال آن د ر سال 1۳۹5 
نيز د ولت قانون اصالح ش��د ه را ابالغ كرد  كه د ر آن تمام حقوق 
مصرف كنند ه د ر حوزه خود رو د يد ه ش��د ه است. او تصريح كرد : 
براساس اين قانون مصوب اگر خريد ار از سيستم هايي نظير جعبه 
د ند ه، گيربكس و غيره نارضايتي د اشته باشد  بعد  از د و بار مراجعه 
و د ر صورت تعمير نش��د ن و رفع نشد ن معايب خود رو مي تواند  
خود روي خود  را به كارخانه د اد ه و تعويض كند  كه د ر اين زمينه 

د ر سال هاي اخير اقد اماتي نيز انجام شد ه است. 
معاون وزير صنعت، معد ن و تجارت تالش خود روسازان براي 
ارتقاي كيفي خود رو توليد  ش��د ه و توج��ه به گارانتي ها و حفظ 
قانون حمايت از مصرف كنند ه را ياد آور شد  و گفت: قرار است د ر 
اين قانون اگر خود رويي بيش از حد  استاند ارد  د ر تعميرگاه بماند  
كارخانه موظف است پول خواب خود رو را نيز به مشتري بد هد . 
نوابي، گارانتي تعميرات را تا سه ماه و تغيير قطعات را ۶ ماه اعالم 

و تصري��ح كرد : قبال اين گارانتي ها د ر اين حد  و اند ازه نبود ه و با 
توجه به وجود  17 ميليون خود رو د ر كشور ما با تنوع مراجعات 
براي بهره مند ي از گارانتي ه��ا و تعويض و تغيير قطعات روبه رو 
هس��تيم. او د ر مورد  نظارت بر قيمت خود روهاي عرضه شد ه از 
طريق كارخانه و نمايند گي ها بيان كرد : ما بر خود روي د ست اول 
و فروش آن از طريق نمايند گي نظارت د اريم اما هيچ د خالتي بر 
ب��ازار د ست د وم خود رو ند اريم. رييس سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كنند گ��ان و توليد كنند گان گفت: د ر خود روهاي وارد اتي 
ني��ز به ويژه نحوه ترخيص و عرضه آن د ر ب��ازار نظارت د اريم و 
قطعا با متخلفين د ر افزايش بي رويه قيمت برخورد  مي كنيم اما 
به د ليل آنكه خود رو د ست د وم د ر مالكيت افراد  است ما د خالتي 
د ر اين حوزه ند اريم و د ستگاه هايي همچون ماليات مي توانند  د ر 

اين حوزه ورود  پيد ا كنند . 
مع��اون وزير صنعت، مع��د ن و تجارت د ر بخ��ش د يگري از 
سخنان خود  بيان كرد : د ر حوزه قاچاق كاال بيش��ترين تخلفات 
د ر حوزه لوازم آرايشي-بهد اشتي، تجهيزات مخابراتي، د خانيات، 
البس��ه و پوش��اك است كه ما سعي بر جمع آوري اين كاالهاي 
قاچ��اق از بازار عرضه د اريم. نوابي بيش��ترين تخلفات صنفي را 
مرب��وط به ع��د م د رج قيمت و صد ور فاكت��ور رسمي اعالم كرد  
و افزود : متاسفانه اين تخلف د ر كش��ور نهاد ينه ش��د ه و د ر همه 

واحد هاي صنفي به نوعي ساري و جاري است. 

رييساتاقمشتركايرانوسوييسمطرحكرد 

رفعموانعحضوربنگاههايكوچكاروپاييدرايران
معاونشريعتمدارياعالمكرد 

تعميرگاههاپولخوابخودرورابهمردمبدهند
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15 نفت و انرژي
 ساز و كار حمايتي 

وزارت نفت از پتروشيمي 
نيپنا| ساخت و تكميل طرح هاي پتروشيمي، تامين 
مالي و همچني��ن تامين خوراك پاي��دار مجتمع هاي 
تولي��دي م��ورد حماي��ت وزارت نفت اس��ت. مرضيه 
شاهدايي قائم مقام وزير نفت در مورد اقدام هاي صورت 
گرفت��ه در وزارت نفت براي تس��هيل فعاليت صنعت 
پتروشيمي اظهار كرد: چالش هاي صنعت پتروشيمي 
كه به وزارت نفت مربوط مي ش��ود را پيگير هس��تيم 
يكي از اين موارد بحث خوراك صنعت است كه شامل 
مجوز خوراك، تامين خوراك يا انتقال خوراك است و 
وزارتخانه تمام تالش خود را براي به سرانجام رسيدن 
طرح هاي پتروش��يمي خواهد كرد تا از خوراك موجود 

استفاده شده و منجر به ارزش افزوده بيشتر شود. 
وي افزود: مورد ديگر بحث مالي و فاينانس اس��ت 
كه در شرايط موجود چالشي براي برخي پتروشيمي ها 
است و جلس��ه هاي بسياري براي پيگيري اين موضوع 
از طري��ق بورس كاال، بانك مركزي و صندوق توس��عه 
ملي انجام شده اس��ت تا به هر ترتيبي كه امكان دارد 
از خطوط اعتباري ايجاد شده در طرح هاي پتروشيمي 
اس��تفاده ش��ود به همين منظور اگر طرحي پيشرفت 
داش��ته و واقعا فعال باشد در اولويت استفاده از خطوط 
اعتباري قرار گرفته است اما طرح هايي كه فقط مجوز 
گرفته اند و هنوز به مراحل جدي نرسيده اند در اولويت 

قرار ندارند. 
ش��اهدايي ادامه داد: استراتژي وزارت نفت پيگيري 
به ثمررسيدن طرح هاي پتروشيمي يا تعريف طرح هاي 
جديد براي اس��تفاده از خوراك هاي موجود است. من 
هم پيگير طرح هاي پتروش��يمي هستم و در مدتي كه 
آنجا بوده ام بس��ياري از مشكالت و چالش هاي صنعت 
پتروش��يمي را مانند پروژه هاي ديگ��ر نفتي پيگير ي 
كرده ام مانن��د خط لوله اتان كه از پارس دوم به پارس 
يك بايد كش��يده مي شد را به صورت روزمره از شركت 
گاز پيگير هس��تيم و جلس��ات مداومي برگزار شده تا 
خ��وراك پتروش��يمي ها تامين ش��ود همچنين مجوز 
پتروشيمي كيان كه از شركت ملي صنايع پتروشيمي 
به وزارت نفت منتقل ش��ده را پيگير هستيم. قائم مقام 
وزير نفت در مورد آينده صنعت پتروشيمي باتوجه به 
شرايط موجود گفت: شرايط تهديد و تحريم براي همه 
صنايع وجود دارد. پتروشيمي زماني مي تواند رونق پيدا 
كند و رو به رش��د و توسعه باشد كه شرايط بين المللي 
مس��اعد باش��د و فروش محص��والت، فاينانس، خريد 
تجهيزات و لوازم بس��يار وابس��ته به شرايط بين المللي 
است اما با تكيه برتوان داخل با تالش تمامي همكاران 

فعاليت هاي خود را در مسير توسعه ادامه مي دهيم. 

   رويارويي »وود مكنزي« 
با »اوپك«

 گ�روه ان�رژي| وود مكن��زي با انتش��ار جديدترين 
پيش بين��ي خود عمال ب��ه جنگ پيش بيني ه��اي انجام 
ش��ده از سوي محققان سازمان كش��ورهاي صادركننده 
نف��ت رفت. درحالي كه اوپكي ها چندي پيش در گزارش 
چشم انداز جهاني انرژي تا 2040 هيچ نقطه عطفي براي 
تقاض��اي نفت خام تا بيش از 2ده��ه ديگر تاييد نكردند 
موسسه مشاوره وودمكنزي پيش بيني كرد، رشد تقاضاي 
نفت زودتر از انتظار بسياري از شركت هاي نفتي متوقف 
خواهد ش��د. به گزارش روزنامه فايننشال تايمز، موسسه 
وودمكنزي كه يكي از پرنفوذترين موسسه هاي مشاوره در 
جهان است، پيش بيني كرد كه رشد تقاضاي نفت در كمتر 
از 20سال آينده متوقف مي شود زيرا رويكرد گسترده در 
بخش حمل ونقل به اس��تفاده از خودروهاي برقي و بدون 
راننده شتاب مي گيرد. وود مكنزي كه همكاري نزديكي 
با ش��ركت هاي انرژي دارد در گزارش دورنماي بلندمدت 
خود اعالم كرد كه مصرف نفت از سال 20۳۶ميالدي رو 
به كاهش مي گذارد كه زودتر از برآورد شركت هاي نفتي 
است. اين پيش بيني نشان مي دهد، پيش بيني توقف رشد 
توليد نفت كه زماني بحثي حاشيه يي بود اكنون از سوي 
اغلب فعاالن بازار پذيرفته شده و بر برنامه سرمايه گذاري 
بزرگ ترين شركت هاي نفت و گاز جهان تاثير مي گذارد. اد 
راول، رييس بخش پژوهش نفت در موسسه وود مكنزي 
گفت: بس��ياري از مش��تريان ما تاييد مي كنند كه توقف 
رشد تقاضاي نفت واقعيت دارد و مساله تنها اين است كه 
اين اتفاق چه زماني روي مي دهد. وي گفت: خودروهاي 
بدون راننده يا ربات- تاكسي ها واقعا چهره حمل ونقل را 
در دهه هاي آينده دگرگون مي كنند. اين كارشناس نفتي 
افزود: ما ف��رض را بر اين مي گذاريم كه اين خودروها در 
سال 20۳0ميالدي اقتصادي و تا سال 20۳۵ميالدي به 
طور گسترده پذيرفته مي شوند و هر خودرو بدون راننده 
در مقايس��ه با خودروه��اي الكتريكي متع��ارف، تاثيري 

شديدتر بر افت تقاضاي نفت خواهد داشت. 
ب��ه گفته راول در ۱0س��ال آينده افزاي��ش بهره وري 
در مصرف سوخت بيش��ترين تاثير را بر كند شدن روند 
رش��د تقاضاي نفت خواهد داشت. در نتيجه حدود سال 
20۳0ميالدي تقاضاي بنزين نخستين بخش از تقاضاي 
نف��ت خواهد بود كه آس��يب مي بين��د. ديگر بخش هاي 
تقاضاي نفت ازجمله پتروش��يمي ش��اهد رش��د بهتري 
خواهن��د بود. با اين هم��ه راول تاكيد كرد كه پيش بيني 
توقف رش��د تقاضاي نفت به معناي افت قيمت اين كاال 
در كوتاه مدت نيست. اگرچه پيش بيني مي شود كه امريكا 
در ميانه دهه آينده مي��الدي به بزرگ ترين توليدكننده 
نفت جهان تبديل شود، انتظار مي رود كه رشد توليد نفت 
ديگر كشورهاي غيرعضو اوپك حدود سال 202۳ميالدي 
متوقف ش��ود و اين مساله وابس��تگي به اوپك را بيشتر 
مي كند. راول گفت: مي توان گفت كه بازار نفت به توقف 
رشد تقاضا نياز دارد زيرا بخش تقاضا نيازمند اكتشاف هاي 

بيشتري است تا بتواند كمبودها را جبران كند. 
گفتني اس��ت، اوپك در تازه ترين گزارش ساالنه خود 
كه چش��م انداز بازار نفت خام تا سال 2040را پيش بيني 
مي كن��د هيچ پيكي را براي تقاضاي نفت خام پيش بيني 
نكرده اس��ت. در واقع اوپك بر اين باور است، تقاضا براي 
نفت خام تا سال 2040 تماما صعودي خواهد بود حتي در 
سناريويي كه فروش خودروهاي الكترونيك در آن نسبت 
به پيش فرض هايي ابتدايي باالتر در نظر گرفته شده است. 

روي خط پتروشيمي

گزارش كوتاه

در نشست خبري معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي مطرح شد

پاسخگويي به سبك نو در زمان بي برقي 

بيژن زنگنه در نامه هايي به وزير نفت عربستان سعودي و رييس دوره اي اوپك مطرح كرد

اعتبار اوپك در گرو پايبندي به توافق
گروه انرژي| عليرضا كياني |

 ي��ك ماه پيش وزراي نف��ت اوپك در وين جمع 
شدند تا درباره افق افزايش توليد نفت خام با يكديگر 
به توافق برس��ند. توافق حاصل ش��د و طبق آن قرار 
ش��د مجموع صادرات نفت كش��ورها به سطح توافق 
اوليه وين در س��ال 20۱۶ برس��د. چندي نگذش��ت 
كه عربس��تان به درخواس��ت امريكا ب��راي افزايش 
توليد پاس��خ مثبت داد و توليد خ��ود را افزايش داد. 
روس��يه نيز به كرات اعالم كرده كه از افزايش توليد 
براي بازگرداندن ثبات به بازار اس��تقبال مي كند. در 
اين س��وي ميدان اما، وزير نفت اي��ران در نامه هايي 
وزير نفت عربس��تان و رييس دوره ي��ي اوپك، آنها را 
به پايبندي به توافق م��اه ژوئن دعوت كرده و از آنها 
خواس��ته تا نگذارند اوپك در جهان كم اثر ش��ود. در 
ادامه به خالصه ي��ي از نامه هاي وزير نفت و وضعيت 
قيم��ت در بازار پس از زمزمه هاي اس��تفاده امريكا از 

ذخاير استراتژيك خود پرداخته شده است. 
***

س��ه روز پيش، وزير انرژي امارات متحده عربي 
در نامه يي به بيژن زنگنه، وزير نفت ايران نوش��ت: 
»كميت��ه نظارت بر توافق عرضه اوپك و غيراوپك، 
نح��وه اقدام اين گروه ائتالفي براي كاهش س��طح 
پايبندي به ۱00درصد را مورد ارزيابي و رصد قرار 
خواهد داد.« س��هيل المزروعي كه امسال رياست 
اوپك را در دس��ت دارد، در نامه اش به بيژن زنگنه 
ك��ه از س��وي اس اند پ��ي گلوبال پالتس منتش��ر 
ش��د، ادامه داد: »مي توانم قطعا اطمينان دهم كه 
كميته بر تواف��ق عرضه اوپك و غيراوپك، به دقت 
بر وضعي��ت و هدف پايبندي ۱00درصدي اعضاي 
اوپك به توافق كاهش توليد ۱.2ميليون بش��كه در 

روز نظارت خواهد كرد.«
پيش تر و در انتهاي ماه ميالدي گذشته، زنگنه در 
نامه يي به رييس اوپك هشدار داده بود كه كشورهايي 
ك��ه بيش از س��هميه خود نف��ت تولي��د مي كنند، 
يكپارچگي اوپك را به خط��ر مي اندازند. مزروعي در 
پاس��خ خود به سهميه كشورها اشاره نكرده اما گفت 
ك��ه »دبيرخانه اوپك به دقت تح��والت بازار نفت را 

رصد خواهد كرد.«

 نگذاريد اوپك بي اثر شود
وزي��ر نفت ايران دوباره دس��ت به قلم ش��ده و به 
رييس دوره يي اوپك نامه نگاري كرده است. وزير نفت 
در اين نامه با اش��اره به اينكه مطابق تصميم اجالس 
۱۷4 كنفرانس سازمان كشورهاي صادركننده نفت، 
اوپ��ك، در تاريخ 22 ژوئن 20۱۸، كش��ورهاي عضو 
متعه��د ش��دند از ابتداي ماه ژوئيه س��طح پايبندي 
خود به تعهد كاهش توليد را به ۱00 درصد برسانند، 
افزوده اس��ت: »اين تصميم، نه مجوزي براي افزايش 
توليد بيشتر از سهميه تعيين شده در كنفرانس ۱۷۱ 
است و نه مجوزي براي باز توزيع سهميه كاهش توليد 
ميان كشورهاي عضو.« وي در نامه خود تاكيد كرد: 
»اين بدان معناس��ت كه تصميم هاي اتخاذ ش��ده و 
سقف تعيين شده در ۱۷۱ كنفرانس اوپك، همچنان 
معتبر بوده و توليد كشورها بايد منطبق با تعهدهاي 

تعيين شده بوده باشد.«
وزي��ر نفت ايران با بيان اينكه براس��اس تازه ترين 
گزارش ماهانه دبيرخانه اوپك، توليد برخي كشورهاي 
عضو در ماه ژوئن به مراتب بيش��تر از سهميه تعيين 
ش��ده براي آنها بوده و تخط��ي از تعهدهاي پذيرفته 
شده در كنفرانس ۱۷۱ اوپك است، تصريح كرد: اين 
نگراني وجود دارد كه اين تخطي در ماه هاي باقيمانده 
از اجراي توافق در س��ال 20۱۸ ني��ز ادامه يابد و در 
تعارض با تصميم ه��اي اجالس هاي ۱۷۱ و ۱۷4، به 
ي��ك روال تبديل ش��ود. زنگنه ادام��ه داد: »ضروري 
است كميته مش��ترك وزارتي نظارت بر توافق اوپك 
- غيراوپك )JMMC( توليد كشورهاي عضو از ماه 
ژوئيه را كه نخس��تين ماه از اجراي قطعنامه شماره 
۱۷4.۵۱۳ است زيرنظر گيرد و گزارش پايبندي تك 
تك اعض��ا به توافق هاي به عمل آم��ده در كنفرانس 

اوپك را ارائه كند.«
زنگن��ه با بيان اينك��ه چنانچه اعض��اي اوپك به 
تعهده��اي خود پايبندي كامل نداش��ته باش��ند، به 
تدريج اثربخش��ي »تنها س��ازمان موفق بين الدولي 
كش��ورهاي در حال توس��عه« با قدمتي قريب به ۶0 
س��ال در بازار نفت را به مخاط��ره مي اندازد، تصريح 
كرد: »مسووليت اين اتفاق نيز به عهده اعضاي خاطي 

سازمان است.«

 تصميمات اوپك؛ مالك توليد
زنگنه آخرين بار پيش از نشس��ت وزراي اوپك 
با خالد الفالح، وزير صنع��ت، انرژي و منابع معدني 
عربس��تان، ديدار كرد؛ ديداري كه راه گشاي توافق 
نفت��ي ميان اعضاي اوپك ش��د. اين ب��ار، وزير نفت 
ايران در نامه يي همتاي س��عودي خ��ود را خطاب 
قرار داده اس��ت. زنگن��ه در نامه خود به الفاح ضمن 
تش��كر از ترتيب اثر داده ش��دن نامه قبلي خود در 
ارتباط با كميته مش��ترك وزارت��ي نظارت بر توافق 
اوپ��ك - غيراوپ��ك )JMMC( و گزارش س��طح 
پايبندي كشورهاي حاضر در بيانيه همكاري اوپك 
و غيراوپك به تعهدهاي خود اظهار كرد: »قطعنامه 
شماره ۱۷4.۵۱۳ مصوب نشست ۱۷4 اوپك تصميم 
مهمي است كه نشان دهنده مسووليت پذيري اعضا به 
اهداف اوپك، همان گونه كه در اساسنامه ذكر شده، 
است«. وي با اشاره به اينكه مطابق تصميم نشست 
۱۷4 اعضاي اوپك، كش��ورهاي عضو متعهد شدند 
از ابتداي جوالي 20۱۸، س��طح پايبندي خود را به 
تعهد تعديل توليد به ۱00درصد برس��انند، تصريح 
ك��رد: »اما اي��ن تصميم، نه مجوزي ب��راي افزايش 
توليد بيشتر از س��هميه تعيين شده براي كشورها 
در نشس��ت ۱۷۱ اوپك و نه مجوزي براي بازتوزيع 
سهميه تعهدهاي تعديل توليد ميان كشورهاي عضو 

است.«
وزي��ر نفت درباره كميته مش��ترك فني وزارتي 
نظارت ب��ر توافق جهاني كاه��ش عرضه هم تاكيد 
كرد: »مطابق با تصميم هاي نشست ۱۷۱ اوپك، اين 
كميته حق هيچ گونه تفس��يري از تصميم هاي اين 
سازمان را ندارد و در عوض، تنها وظيفه آن، نظارت و 
گزارش ميزان پايبندي كشورها به تعهدهاي تعديل 

توليد يكايك آنها طبق روال پيشين است.«
زنگنه در پايان اضافه كرد: »به نظر من، در بحث 
توليد و مراعات س��هميه ها، فقط تصميم هاي اوپك 
كه با اجماع وزيران كشورهاي عضو اتخاذ شده است، 
اعتبار دارد و بايد مالك عمل اعضاي اوپك قرار گيرد. 
در اين زمينه، كميته مشترك فني وزارتي نظارت بر 
توافق جهاني كاهش عرضه براس��اس ماموريتي كه 
براي آن تعريف شده است، بايد به نظارت و گزارش 

سطح توليد و س��طح پايبندي كشورها به تعهدات 
خ��ود به صورت هر كش��ور منفرد و ت��ك تك اقدام 

كند.«

 روز آرام بازار سركش
در مي��ان تالش هاي وزير نفت ايران براي حفظ 
سهم نفت ايران در بازار، چند روز گذشته يك خبر 
ب��ازار را به حالت آماده ب��اش درآورده و آن احتمال 
برداشت امريكا از ذخاير غني استراتژيك خود بود. 
هرچند كه اس��تفاده از اين ذخاير در 40 سال اخير 
بس��يار محدود بوده اما خبره��ا از عزم ترامپ براي 
ادامه برنامه خود براي تحريم ايران، حتي به قيمت 
برداش��ت از ذخاير اس��تراتژيك اين كشور حكايت 
مي كند. اين سياست براي ترامپ منافعي به همراه 
دارد و آن ه��م اينكه با پايين نگاه داش��تن قيمت 
نفت، رييس جمهور امريكا هم مي تواند از سياس��ت 
خارج��ه  خود عقب نش��يني نكند و ه��م از عواقب 
افزايش قيمت هاي نفت روي انتخابات كنگره امريكا 
كه 4 ماه ديگر برگزار خواهد ش��د جلوگيري كند. 
همين ديروز، نماينده ايران در س��ازمان كشورهاي 
صادركنن��ده نفت در نامه يي ب��ه اين خبر واكنش 
نش��ان داد. در اين نامه كه توسط بلومبرگ منتشر 
ش��د، حس��ين كاظم پور اردبيل��ي، رييس جمهور 
اياالت متحده را از برداش��ت از ذخاير اس��تراتژيك 
بازداش��ت و راه »آس��ان تري« را جلوي پاي ترامپ 

قرارداد؛ اينكه از تحريم نفتي ايران بگذرد. 

ام��ا از قرار معلوم حربه ترامپ در كوتاه مدت روي 
بازار موثر بوده اس��ت. به گزارش رويترز، قيمت نفت 
روز دوشنبه به دنبال فروكش كردن نگراني ها نسبت 
به اختالالت عرضه و از س��رگرفته شدن فعاليت هاي 
صادرات��ي بنادر ليبي و همچنين احتمال برداش��ت 
امريكا از ذخاير نفت اس��تراتژيك خود، كاهش يافت. 
بهاي معامالت آتي نفت برنت 4۸ سنت يا 0.۶ درصد 
كاهش يافت و به ۷4.۸۵ دالر در هر بش��كه رس��يد. 
بهاي معامالت آتي وس��ت تگزاس اينترمديت امريكا 
۳۹ س��نت ي��ا 0.۶درصد كاهش ياف��ت و به ۷0.۶2 
در هر بش��كه رس��يد. اختالالت عرض��ه در ليبي و 
اعتصاب و ناآرامي در نروژ و عراق اواخر هفته گذشته 
قيمت هاي نفت را باال برد. با اين  همه قيمت ها تحت 
تاثير دورنماي افزايش عرضه از سوي اوپك و روسيه، 
دومين كاهش هفتگي متوالي را ثبت كردند. الكساندر 
ن��واك، وزير انرژي روس��يه، روز جمعه گفته بود كه 
روس��يه و س��اير توليدكنندگان ب��زرگ نفت ممكن 
اس��ت در صورت وجود كمبود عرضه در بازار جهاني 

توليدشان را افزايش بيشتري دهند. 
 در همي��ن حال، احتماال صحب��ت نفت يكي از 
مباحث مهمي اس��ت كه در ديدار روز دوشنبه ميان 
دونال��د ترام��پ و والديمير پوتين مطرح مي ش��ود. 
شركت خدمات مالي سامسونگ فيوچرز پيش از انجام 
مالقات روئساي جمهور روسيه و امريكا مي نويسد كه 
بازار اين ديدار را زيرنظر دارد زيرا ممكن است درباره 

نفت ميان آنها گفت وگويي رد و بدل شود.« 

گروه انرژي| فرداد احمدي |
»چنانچه بيش از 2 س��اعت از قطعي برق شما 
مي گذرد با شماره ۱2۳ تماس بگيريد«. شنيدن اين 
پيغام در حالي كه حدود ۳ ساعت و نيم از قطع برق 
واحد شما گذشته، قطعا هر شهروندي با هر درجه 
از صبوري را به خشم مي آورد. تعدادي از شهروندان 
به »تعادل« اطالع داده اند كه برق واحد مس��كوني 
آنها بيش از 2 ساعت قطع شده و چيزي كه بيشتر 
از اصل قطعي برق آنها را خشمگين كرده اين است 
كه تماس آنها با شركت برق بي نتيجه بوده و تلفني 
گويا دايم اين پيغام يكس��ان را تكرار كرده است. با 
تكرار داستان قطعي برق، مردم سازگاري بيشتري 
از روزهاي ابتدايي تابستان نشان مي دهند اما يكي 
از مهم ترين مسائلي كه خشم آنها را برانگيخته، اين 
اس��ت كه نمي توانند جايي را ب��راي منتقل كردن 
مشكالتش��ان پيدا كنند. برگزارش دومين نشست 
خبري همايون حائ��ري معاون برق و انرژي وزارت 
ني��رو كه 2 هفته پيش نيز با خبرنگاران نشس��ت 
داشت فرصت خوبي براي مطرح كردن دغدغه هاي 
مردم در زمينه قطعي برق بود. معاون برق و انرژي 
وزارت نيرو در پاسخ به »تعادل« درخصوص اينكه 
آيا برنامه هاي اين وزارتخانه براي پاسخگويي تغيير 
مي كند يا خير، بيان كرد كه »اكنون پاس��خگويي 
به دغدغه هاي مردم در دو حالت كلي اس��تفاده از 
تلفن گويا و تعيين سخنگو انجام مي شود. همچنين 
ايجاد ارتباط مس��تقيم بين م��ردم و ادارات برق را 
نيز پيگيري خواهيم كرد.« در ادامه مشروح مسائل 
مطرح ش��ده در نشست خبري معاون وزير نيرو را 

مي خوانيم. 
تابستان امسال به دليل بارش هاي كم جوي در 
پاييز و زمستان مشكالت زيادي از جمله قطع شدن 
برق در نقاط مختلف كشور و لزوم مديريت مصرف 
برق را به همراه داشته است. كمبود آب پشت سدها 
باعث كاهش ۵ هزار مگاواتي توان توليدي برق شد 
و در اوج گرم��اي تابس��تان كه ب��ه گفته همايون 
حائري، مع��اون امور برق و ان��رژي وزارت نيرو به 
نسبت سال هاي گذشته كمي نامعمول نيز هست، 
ظرفيت توليدي برق از ميزان نياز به آن در پيك بار 
)س��اعت ۱2 الي ۱۷( عقب افتاد. وزارت نيرو اعالم 
كرده اس��ت كه براي پرهي��ز از بلك آوت يا همان 
خاموشي سراسري، مجبور شده است برق مناطق 

مختلف كشور را به صورت نوبتي قطع كند. 
در اين روزها، خاموشي هاي در طول روز به طور 
نامنظم رخ مي دهد و در برخي مناطق قطعي برق 
با بازي هاي جام جهاني همپوش��اني داش��ته است 
و موجب افزايش نارضايتي هاي مردم ش��ده است. 
بدي��ن منظور مردم مطالبات ب��ه حقي درباره آگاه 
ش��دن از زمان و مدت خاموش��ي ها دارند و انتظار 
دارند افرادي به سواالت آنان در اين خصوص پاسخ 
دهند. باتوجه به اينكه در ايران ساختار پاسخگويي 
هنوز نتوانس��ته اس��ت خود را به روز رساني كند و 

انتظارات مردم را برآورده نكرده است. 
ديروز در س��اختمان وزارت نيرو يك نشس��ت 
خب��ري با مع��اون وزير نيرو در امور ب��رق و انرژي 
برگزار ش��د كه با توجه به نشست خبري 2 هفته 
پيش ايش��ان و قول مس��اعد براي برگزاري ماهانه 

اين قبيل نشس��ت ها، مي توان آن را تالش��ي براي 
پاس��خگويي در زمينه مشكالت برقي قلمداد كرد. 
در اين جلس��ه، همايون حائري در پاسخ به سوال 
روزنام��ه تعادل مبني بر اينكه با توجه به پيش��ي 
گرفتن تقاضاي برق از عرضه آن در زمان هاي پيك 
بار و قطعي برق بيش از 2 ساعت برخي مشتركان، 
نياز به پاس��خگويي مس��تقيم به كساني احساس 
مي ش��ود كه به خاطر قطعي برق نارضايتي دارند، 
چرا براي پاس��خگويي به آن��ان تمهيداتي در نظر 
گرفته نمي ش��ود، بيان كرد: »در اين ارتباط تالش 
كرديم برنامه هايي كه قرار است در ارتباط با اعمال 
محدوديت ها به مردم داده شود را منظم تر كنيم و 

آن برنامه ها روز به روز دقيق تر و منظم تر شود.« 
حائري ادامه داد: »يكي از مهم ترين كارهايي كه 
انجام شد، مشخص كردن يك سخنگو براي افزايش 
توان پاس��خگويي بود كه به تازگي حقي فام معاون 
توزيع شركت توانير اين سمت را پذيرفتند. با توجه 
ب��ه توان و صالحيت باالي آقاي حقي فام، مي توانم 
اطمينان دهم كه برنامه هاي خاموشي برق دقيق تر 

خواهد شد.«
وي با اشاره به يادداشت كردن و پيگيري تذكر 
روزنامه تعادل درباره لزوم پاس��خگويي مستقيم به 
مردم، اظهار كرد: »پاس��خي كه به مردم مي دهيم 
در دو بخش انجام مي ش��ود. يكي تلفن هاي ۱2۳ 
مربوط به بخش توزيع است و ديگري هم سخنگو 
اس��ت كه بتواند به صورت كالن پاسخ دهند. دكتر 
حقي فام فرد مطلعي در صنعت برق هستند، استاد 
دانش��گاه هستند و هر آنچه ايشان بگويد برمبناي 
علمي و واقعيت هاي موجود اس��ت. ضمنا جلسات 
منظم��ي كه بنده ب��ا خبرنگاران ترتي��ب دادم در 

راستاي تعهد پاسخگويي است.« 
همچني��ن، عبدالصاحب ارجمند مديركل دفتر 
راهب��ري و نظ��ارت انتقال و توزيع برق كش��ور در 

وزارت نيرو هم كه در اين نشس��ت حضور داشت، 
توضيحات��ي تكميل��ي در رابطه با پيش��رفت ها در 
نحوه پاسخگويي به مشتركين برق داد و بيان كرد: 
»تلفن ۱2۳ سامانه يي است كه براي پاسخگويي به 
مشتركين برق ايجاد شده است و گويا و اتوماتيك 
اس��ت. شركت هاي مختلف حوزه برق، نرم افزارها و 
سخت افزارهاي مختلفي دارد و معموال براي شرايط 
عادي اس��ت. يعني در زماني كه در منطقه يي برق 
ب��رود، مردم بتوانن��د تماس بگيرن��د و گزارش يا 
اعتراض خود را منتقل كنند. اما زماني مثل اكنون 
كه خاموشي ها بيشتر مي ش��ود، تماس گيرندگان 
بيشتر مي ش��وند و ممكن است پشت خط منتظر 

بمانند و سطح نارضايتي بيشتر شود.« 
ارجمن��د اف��زود: »براي همين منظ��ور در اين 
س��امانه ها تغييراتي صورت گرفته است كه اگر در 
يك منطقه برق قطع ش��د، س��امانه در آن منطقه 
خاص به ص��ورت اتوماتيك پاس��خ هاي خاصي را 
بدهد. البته اين طرح در كل كش��ور هنوز اجرايي 

نشده و در حال توسعه است.« 
وي در ادامه س��خنان خود گفت: »كار ديگري 
كه در حال پياده س��ازي آن هس��تيم، اين اس��ت 
كه سيس��تم كدهاي مش��تركين را ب��ه همراه كد 
پستي ش��ان به سيس��تم GIS متصل كنيم تا به 
تلفن ه��اي ثاب��ت و تلفن ه��اي همراه ب��ه صورت 
گروهي يا انفرادي پيغام داده ش��ود كه در ساعتي 
مش��خص ممكن اس��ت به دليل مديري��ت بار يا 
تعميرات برق ش��ان قطع خواهد شد. اين سامانه ها 
دارند كم كم توسعه داده مي شوند و برخي استان ها 
آن را به طور كام��ل پياده كرده اند و بقيه نيز دارند 
الگو مي گيرند كه ان شاءاهلل بحث هاي ارتباطي ما با 
مردم با سامانه هاي نويني مثل GIS و پيامك هاي 

گروهي و تماس با تلفن ثابت تقويت شود.« 
ارجمند در پاس��خ به اينكه م��ردم انتظار دارند 

طرف مقابلي كه ش��نونده ش��كايات آنان اس��ت، 
سيستم هاي اتوماتيك نباش��د اظهار كرد: »فرض 
كنيد كه در اين ش��رايط خ��اص مديريت بار، چه 
حجمي از شهروندان با ما تماس مي گيرند. ممكن 
اس��ت اين تعداد به چندين هزار نفر برس��د. اما ما 
در برنامه هايمان در نظر گرفته ايم كه در زمان هاي 
خاص��ي مانند بعد از ظهرهاي تابس��تان كه بنا به 
داليلي ممكن است حوادثي داشته باشيم، گروهي 
كمك��ي براي اين منظور فراهم كنيم. يعني اگر در 
حالت عادي ۸ نفر در بخش پاس��خگويي فعاليت 
مي كنن��د، در اين زمان ه��ا چند نفر ديگر را هم به 
آن��ان اضافه كنيم. اما ب��از هم بايد بگويم در زماني 
كه در ي��ك منطقه با چند هزار مش��ترك مواجه 
شويم كه برقشان قطع شده است، تعداد پرسنل ها 
نمي تواند پاسخگو باشد و مجبوريم به سيستم هاي 

اتوماتيك و تلفن گويا اكتفا كنيم.« 
در ادامه نشس��ت خبري، حائري در پاس��خ به 
س��والي در خصوص تدابير وزارت نيرو در خصوص 
برق ۳ دهك باالي جامعه كه با برق مصرفي صنعت 
كش��ور برابري مي كند، گفت: »براي تعيين ميزان 
مصرف برق مشتركين، الگوي صرفه جويي مصرف 
را تدوين كرده اي��م تا در كنار ورود ظرفيت 4000 
مگاواتي براي افزايش توليد برق، ميزان مصرف نيز 
كنترل ش��ود. به اين ترتيب در قال��ب اين الگوي 
مصرف، ميزان مصرف معقول نيز مش��خص شده 
و ب��ر اس��اس آن، قيمت واقعي برق از مش��تركين 
پرمصرف دريافت مي شود كه اين تصميم، از مهرماه 

سال جاري اجرايي مي شود.« 
حائري افزود: »۹0درصد مش��تركان برق كشور 
زير الگوي مصرف، ب��رق مصرف مي كنند و زماني 
كه تعرفه ها اصالح شود ۱0درصد باقي مانده نيز در 

سطح كشور بايد قيمت حقيقي برق را بپردازند.« 
وي همچنين با اشاره به »بلك اوت« )خاموشي 

سراسري( جمهوري آذربايجان توضيح داد: »علت 
اين خاموش��ي در اين كشور، استفاده باال از وسايل 
سرمايش��ي بود كه موجب شد يكي از نيروگاه هاي 
بزرگ آنها از مدار خارج و دچار خاموشي سراسري 
شود. به اين ترتيب واردات ما از آذربايجان قطع شد 
و حتي ارمنستان درخواس��ت واردات برق از ايران 
را داش��ت كه به دليل نياز داخلي، اين درخواست 
بي نتيجه ماند. واردات برق از تركمنس��تان نيز به 
دليل افزايش نياز اين كشور به برق، به نصف كاهش 
يافته اس��ت و اكنون در حدود ۱۵0 مگاوات برق از 

اين كشور واردات داريم.«
وي همچني��ن در پاس��خ به س��والي در مورد 
ش��ايعه هاي ايجاد شده در راس��تاي صادرات برق 
اي��ران به عراق و علت خاموش��ي هاي اين روزهاي 
اخير، بيان كرد: »از همان زماني كه وارد پيك برق 
شديم صادرات برق از ايران به عراق و ديگر كشورها 
به طور كامل قطع شده است«. حائري ميزان بدهي 
عراق به ايران در حوزه برق را ۱ ميليارد دالر عنوان 

كرد. 
مع��اون وزير نيرو در امور ب��رق و انرژي با بيان 
اينكه در روزهاي اخير شاهد كاهش مصرف 2۱00 
مگاواتي برق كشور در زمان پيك بار بوده ايم، ۱۵0 
مگاوات از اين كاهش را حاصل از صرفه جويي هاي 
مشتركان خانگي و مابقي را سهم صرفه جويي برق 
در ادارات به دليل تغيير س��اعات اداري و اقدامات 
ديگ��ر عنوان كرد و متذكر ش��د كه س��هم بخش 
صنعت نيز در اين كاهش مصرف ناچيز بوده است. 
حائري در واكنش به اين اظهارنظر كه بخش��ي 
از كمب��ود توليد به موافقتنامه پاريس ارتباط دارد، 
اظهار كرد: »كمبود توليد هيچ ارتباطي به توافقنامه 
پاريس ندارد و تاكنون هيچ گونه اقدامي مرتبط با 
توافقنامه پاريس در صنعت برق اعمال نشده است 

و حتي اقدامي در دستور كار نداريم.« 
تواف��ق پاريس در س��ال 20۱۵ ب��راي مقابله با 
تغييرات اقليمي انجام شد و بر اساس آن، كشورها 
تواف��ق كردند كه براي كاه��ش اثرات گلخانه يي و 
گرمايش زمين، از انتش��ار گازهاي گلخانه يي خود 

بكاهند. 
معاون وزير نيرو در نشست خبري روز گذشته 
خود كه با ه��دف تقويت اطالع رس��اني در زمينه 
مسائل برقي برگزار مي شد با تاكيد بر اينكه افزايش 
هر درجه حرارت بين هزار تا ۱۵00 مگاوات رش��د 
مصرف را در پي خواهد داشت، تصريح كرد: »طي 
ساليان اخير هيچگاه با چنين شرايط اقليمي مواجه 
نبوده ايم كه افزايش درجه حرارت اينگونه استمرار 

داشته باشد.«
حائري يادآور شد: »طي ۱0 سال اخير همواره 
پيك مصرف برق در طول س��اعات ش��ب بيش��تر 
بوده اس��ت ولي پس از چند سال به دليل افزايش 
سيستم هاي سرمايشي، پيك مصرف نيز در طول 
روز بيش��تر از مدت زمان شب بوده است.« معاون 
وزير نيرو در ام��ور برق و انرژي تصريح كرد: »ولي 
در وضعيت فعلي كه درجه حرارت شب ها همچون 
گذشته خنك تر نيست و با افزايش همراه بوده است 
طبيعتا پيك مصرف برق در مدت زمان شب و روز 

نيز بيشتر شده است.«
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بازارهنر

»آنشرليباموهايخيليقرمز«بهتهرانرسيد
نمايش »آن ش��رلي ب��ا موهاي خیلي 
قرمز« از شهركرد و اثر منتخب جشنواره 
تئاتر دانشگاهي ايران با حمايت مركز تئاتر 
مولوي از روز دوش��نبه ۲۵تیر در س��الن 

اصلي اين مركز به صحنه رفت. 
امیربهادر دهكردي، كارگردان نمايش 
»آن ش��رلي با موهاي خیلي قرمز« كه از 
آثار منتخب بیس��ت و يكمین جشنواره 
بین المللي تئاتر دانش��گاهي ايران اس��ت 

درباره اجراي عمومي اين اثر در سالن اصلي تاالر مولوي 
گفت: با حمايت رياس��ت تاالر مولوي اين نمايش را از 
امروز دوشنبه ۲۵تیر تا ۱۹مرداد در سالن اصلي مولوي 

به صحنه مي بريم. 
او افزود: با وجود مشكالتي كه يك گروه شهرستاني 
براي اجراي عمومي در تهران با آن مواجه اس��ت اگر 
حمايت تاالر مولوي نبود امكان اجرا در تهران برايمان 
میسر نمي شد. اين كارگردان با اشاره به اينكه پیش از 
اين در تهران اجراي عمومي نداشته است به مهر گفت: 
براي يك كارگردان و گروه تئاتري مقیم شهرس��تان، 
اجراي عمومي در پايتخت مهم ترين اتفاقي است كه 
مي تواند رخ دهد. در تهران امكان اينكه افراد متخصص 

كار را ببینند، فراهم است و بازخورد اين 
اف��راد همچنین مخاطبان حرفه يي تئاتر 
در تهران تاثیر بسزايي در زندگي هنري 
ي��ك كارگ��ردان و گروه تئات��ري مقیم 
شهرستان دارد. دهكردي اظهار كرد:  اي 
كاش اين اتفاق ب��راي گروه هاي تئاتري 
ديگ��ر كه در ش��هرهاي مختل��ف ايران 
هس��تند هم رخ ده��د. او درباره موضوع 
نماي��ش »آن ش��رلي با موه��اي خیلي 
قرمز« توضیح داد: داستان خطي اين نمايش همانند 
كارتون »آن ش��رلي« است كه خانواده يي قصد دارند 
پسربچه يي را به فرزندي قبول كنند ولي دختر بچه يي 
به آنها داده مي ش��ود. در كارتون خانواده با اين اتفاق 
كن��ار مي آيند ولي در نمايش ما اينگونه نیس��ت و از 
همان بدو ورود دختر بچه در خانواده اتفاقات مختلفي 
رخ مي دهد. كارگردان نمايش »آن ش��رلي با موهاي 
خیلي قرمز« درباره شیوه اجراي مدنظر خود براي اين 
اث��ر افزود: طراحي و كارگرداني اين نمايش میني مال 
اس��ت. نمايش »آن ش��رلي با موهاي خیلي قرمز« با 
حضور س��یدمهدي حس��ام الذاكري، آرزو عبداللهي، 

مائده رفیعي و مهرداد حبیبیان به صحنه مي رود. 

ترسبچههايخانوادهآمپولچيازآمپول
به گفته تهیه كننده فیلم س��ینمايي 
»ي��ك آمپول ناقاب��ل« تاكنون ۷۰درصد 
از فیلمبرداري فیلم به كارگرداني علیرضا 
محمودزاده به پايان رسیده است. داريوش 
بابايیان، تهیه كننده فیلم سینمايي »يك 
آمپ��ول ناقاب��ل« به كارگردان��ي علیرضا 
محمودزاده درب��اره آخرين وضعیت اين 
اث��ر به مه��ر گفت: تاكن��ون ۷۰درصد از 
فیلمبرداري به پايان رسیده و اين روزها 

مشغول فیلمبرداري بخش هاي پاياني در شهر اصفهان، 
اطراف آن و شهر مباركه هستیم. 

او اف��زود: همزمان ب��ا آغاز فیلمب��رداري، كارهاي 
تدوين توسط حامد رضي انجام شد اما بايد راش ها را 
براي تدوين نهايي آماده كنیم تا به صورت جدي تر كار 
تدوين »يك آمپول ناقابل« انجام شود. بابايیان اظهار 
كرد: قرار اس��ت صداگذاري »يك آمپ��ول ناقابل« در 
استوديو شكوفا فیلم انجام شود با اين وجود هنوز براي 

ساخت موسیقي با كسي به نتیجه نرسیده ام. 

او در پايان بیان كرد: قرار اس��ت اين 
فیلم براي نمايش در جشنواره فیلم هاي 
كودكان و نوجوانان اصفهان آماده شود از 
اين رو فكر مي كنم، كارهاي ساخت اين 

اثر تا نیمه اول مرداد ماه به پايان برسد. 
در خالص��ه داس��تان اين اث��ر آمده 
است:»خانواده آمپول چي كه تولیدكننده 
آمپول هس��تند با وحش��ت فرزندانشان 
از آمپول مواجه مي ش��وند. در اين راستا 
ورزش فوتب��ال و انتخاب براي رده ه��اي قهرماني به 
كمك فرزندانشان مي آيد و...  در »يك آمپول ناقابل« 
علي صادقي، رضا ش��فیعي جم، هوشنگ حريرچیان، 
حديث فوالدوند، نس��یم فطرت، شهرام قائدي، شادي 
محمدپور، س��ارا روس��تاپور، ندا رضوي، علي رفیعي، 
عبدالرضا شاه سنايي، عبداهلل موقري، مسعود غزنچاي، 
محس��ن توكلي، س��وگل گلشن، اعظم ش��یروانیان و 
هنرمندان جوان ژيار محمدزاده، پارسیا شكوري و نويد 

میرزايي به ايفاي نقش پرداخته اند.

»روزهايبيباران«ازجايخاليعشقميگويد
»روزه��اي  نماي��ش  كارگ��ردان 
بي باران« عنوان كرد اين اثر نمايشي 
تركیبي از مونولوگ و ديالوگ است و 
از جاي خالي عشق در زندگي آدم ها 

سخن مي گويد. 
و  نويس��نده  به��روزي،  امی��ن 
كارگردان تئات��ر درباره اجراي مجدد 
نماي��ش »روزهاي بي ب��اران« گفت: 
ق��رار اس��ت از ۱۴مرداد م��اه نمايش 

»روزه��اي بي باران« را در پرديس تئاتر ش��هرزاد 
ب��ه صحنه ببرم. اين اثر نمايش��ي پیش از اين در 
جش��نواره تئاتر فجر و تاالر س��ايه مجموعه تئاتر 
ش��هر اجراي موفقي داش��ته و با توجه به فراهم 
ش��دن ش��رايط اجراي مجدد تصمیم گرفتم اين 
نمايش را ب��ا همراهي همان گروه بازيگران قبلي 

اجرا كنم. 
او درباره تغییرات��ي كه در اجراي جديد اعمال 
ش��ده اس��ت، توضیح داد: نمايش قرار نیس��ت در 
اجراي جديد تغییرات زيادي داش��ته باش��د ولي 
با توجه به تغییر س��الن و اينكه ممكن اس��ت در 
تمرين ه��ا اي��ده تازه يي به ذهنمان برس��د ممكن 
است شاهد اتفاقات جديدي در اجرا باشیم اما اصل 
و شاكله كار قرار نیست، تغییر كند. بهروزي درباره 
ويژگي ه��اي نمايش بیان كرد: »روزهاي بي باران« 

تركیبي اس��ت از مونولوگ و ديالوگ 
و درباره عش��ق و ج��اي خالي آدم ها 
نمايش  بازي ه��اي  صحبت مي كن��د. 
رئالیس��تي و حت��ي میني مالیس��تي 
هستند اما در ساختار و شكل روايت و 
طراحي صحنه رئالیستي عمل نكرديم. 
اين اثر نمايش��ي به اينكه عشق چقدر 
در زندگ��ي آدم ها مهم اس��ت و جاي 
خالي آدم ها چقدر مي تواند بر زندگي 

فردي تاثیر بگذارد، مي پردازد. 
او درب��اره اجراي اث��ري ديگر در تئاتر ش��هر 
گف��ت: قصد داش��تم قب��ل از اج��راي »روزهاي 
بي ب��اران« نمايش »وانهاده« كه پی��ش از اين با 
بازيگران ايراني و گرجي در گرجستان به صحنه 
برده بودم، اجرا كنم كه متاس��فانه به داليلي اين 
اتفاق رخ نداد. اين نويسنده و كارگردان در پايان 
گله كرد: نزديك به ۲سال از اجراي قبلي من در 
تئاتر ش��هر مي گذرد اما هنوز نتوانسته ام در اين 
مجموع��ه اثري را به صحنه ببرم درحالي كه اين 
روزها شاهد هستیم، افرادي با رزومه كاري اندك 
به راحتي در تئاتر شهر اجراي عمومي مي گیرند. 
سجاد افشاريان، وحید آقاپور، نازنین احمدي 
و سوگل خلیق بازيگراني هستند كه در »روزهاي 

بي باران« به ايفاي نقش مي پردازند. 

ديدارترامپوپوتين
باتاخير

والاستريتژورنال:
اين روزنامه در صفحه 
اول خود، گزارشي از ديدار 
ترام��پ و پوتین منتش��ر 
گزارش،  اي��ن  كرد. طبق 
روس��اي  مه��م  دي��دار 
جمهوري امريكا و روسیه 
در پايتخت فنالند با تاخیر 
آغاز شد. پیش از اين قرار 
بود اين ديدار س��اعت ۱۳ 

به وقت محلي برگزار ش��ود، ام��ا به دلیل دير آمدن 
پوتی��ن، ديدار دوجانبه با تاخیر برگزار ش��د. دونالد 
ترامپ ريیس جمه��وري امريكا در ابتداي اين ديدار 
به والديمیر پوتین، همتاي روس اش بابت برگزاري 
موف��ق جام جهاني تبريك گفت. طبق اين گزارش، 
ترامپ همچنی��ن درباره ديدارش ب��ا پوتین افزود: 
مسائل زيادي وجود دارد كه بايد در اين ديدار درباره 
آنها گفت وگو كنیم. بحث تجارت، نیروهاي نظامي، 
بحث تسلیحات هسته يي و ده ها مورد ديگر كه بايد 
دو طرف آنها را بررس��ي كنیم. فرصت خوبي است 
كه به عنوان دو كشور بزرگ چالش هايي را كه بوده 

پشت سر بگذاريم. ما روابط بدي را تجربه كرده ايم. 

نيويوركتايمز)چاپامريكا(:
خبر قهرماني تیم ملي 
جام جهان��ي  در  فرانس��ه 
اول  صفح��ه  در   ،۲۰۱8
اكثر روزنامه ها قرار گرفت. 
نیوي��ورك تايم��ز نیز در 
اول خ��ود، ضمن  صفحه 
اش��اره به دي��دار ترامپ و 
از جشن  گزارشي  پوتین، 
پیروزي فرانس��ه منتش��ر 

كرد. طبق اين گزارش، تیم ملي فوتبال فرانس��ه، با 
پیروزي چهار بر دو مقابل تیم كرواس��ي برنده جام 
جهاني ۲۰۱8 روس��یه شد. پس از قهرماني در جام 
جهاني سال ۱۹۹8، اين دومین بار در تاريخ است كه 
فرانس��ه برنده جام جهاني فوتبال مي شود. قهرماني 
فرانس��ه در جام جهان��ي فوتبال، ي��ك روز پس از 
جشن ملي سالروز پیروزي انقالب اين كشور اتفاق 
افتاد. طبق گزارش هاي منتش��ر شده، هواداران تیم 
ملي فوتبال فرانس��ه كه پیروزي اين تیم در فینال 
جام جهاني را ساعت ها قبل از شروع بازي، پیش بیني 
كرده بودند، به خیابان ها سرازير شدند و به استقبال 
جشن دومین قهرماني فرانسه در جام جهاني رفتند. 

نيويوركتايمز)چاپاروپا(:
دي��روز مراس��م نمادين 
انتقال ج��ام جهاني فوتبال 
توس��ط روس��یه به عنوان 
میزبان جام جهاني ۲۰۱8 
به قطر كه در س��ال ۲۰۲۲ 
خواهد  میزب��ان  می��الدي 
بود، در كاخ كرملین مسكو 
برگزار ش��د. اين روزنامه در 
صفحه اول خود، با تیتر آغاز 

سبز ش��دن كوير براي جام جهاني ۲۰۲۲، گزارشي از 
اين رويداد منتشر كرد. والديمیر پوتین ريیس جمهوري 
روسیه، تمیم بن حمد آل ثاني امیر قطر و جاني اينفانتینو 
ريیس سويیسي فیفا در اين مراسم حضور داشتند. در 
اين مراس��م والديمیر پوتین به تمیم بن حمد آل ثاني 
امیر قطر توپي را داد كه در فینال بازي هاي جام جهاني 
۲۰۱8 میان كرواس��ي و فرانس��ه امروز ساعت ۳۰: ۱۹ 
به وقت كابل برگزار مي ش��ود. ريیس جمهوري روسیه 
در آغاز اين مراس��م گفت: ج��ام جهاني ۲۰۱8 فوتبال 
در روس��یه به پايان رس��ید. مفتخريم كه موفق شديم 
ب��راي هواداران فوتبال اين ورزش و رقابت فوق العاده را 
برگزار كنیم. ما و تمام كشور روسیه لذت فوق العاده يي 
از گفت وگو با دنیاي فوتبال و هواداراني كه با پیام صلح 

به روسیه آمده بودند برديم. 

كيوسك

كاميارشاپوردرگذشت
كامیار شاپور فرزند فروغ فرخزاد و پرويز شاپور، در ۶۶ سالگي از دنیا رفت. افسانه بیات، دختر پوران فرخزاد و دخترخاله كامیار 
شاپور، با تايید خبر درگذشت او به ايسنا گفت: كامیار مدتي به خاطر ريه هايش در بیمارستان بستري بود اما دوشنبه، ۲۵ تیرماه 
نزديك صبح به دلیل ايست قلبي از دنیا رفت. او با بیان اينكه زمان مراسم خاكسپاري كامیار شاپور هنوز مشخص نیست، افزود: تنها 
بازمانده ها من و دايي ام هستیم كه او نیز خیلي مريض است. فكر مي كنم مراحل اداري خاكسپاري هم دو، سه روزي زمان مي برد. 
كامیار شاپور فرزند فروغ فرخزاد و پرويز شاپور، متولد ۲۹ خرداد ۱۳۳۱ بود؛ پسري كه هم فروغ در شعرهايش به او اشاره كرده و هم 
شاپور از نامش، »كامي«، به عنوان نام مستعار خود استفاده كرده است. او نقاشي مي كشید و مدتي هم در موسیقي خیاباني فعالیت 
داشت. مجموعه شعر »عشق يك مجسمه  فلزي است و نورهاي معطر طاليي«، »خودنويسم را از آفتاب پر مي كنم« )نامه هاي پرويز 
شاپور به فرزندش كامیار( با گردآوري و تنظیم فرناز تبريزي و كامیار شاپور و »نخستین تپش هاي عاشقانه قلبم« )نامه هاي فروغ 

فرخزاد به همسرش(، به كوشش عمران صالحي و كامیار شاپور كتاب هاي به جا مانده از كامیار شاپور هستند. 

چهرهروز

شمارروزهاييكهگرمايهوادرشهرهايامريكابهمرزهشدارميرسد

روزهايداغامريكايي
الههباقري|

اين روزه��ا گزارش هاي بس��یاري كه 
حاك��ي از افزاي��ش تلفات ناش��ي از گرم 
 ش��دن هوا در سراسر جهان اس��ت در رسانه ها پخش 
مي ش��ود. اخباري كه به نظر بسیاري افراد عجیب بوده 
و در سال هاي قبل كمتر به گوش  رسیده است. بر اين 
اساس مي توان گفت كه معضل گرمايش كره زمین به 
بحثي جدي در میان كشورها تبديل شده است. پیش 
از اين نی��ز بحران هاي متعدد محیط زيس��ت به يكي 
از بزرگ ترين دغدغه كش��ورها تبديل ش��ده بود اما در 
سال هاي اخیر به  نظر مي رسد، زمین به سمت افزايش 
گرم ش��دن در حركت اس��ت. در اين میان بسیاري از 
تحلیلگران، آب شدن يخ هاي قطبي و گرم شدن زمین 
را مربوط به فعالیت هاي مخرب بشر و افزايش گازهاي 
گلخانه يي همچنین رشد آلودگي هوا مي دانند. از طرفي 
بسیاري افراد نیز بر اين باورند كه گرم شدن كره زمین، 
يك فرايند طبیعي بوده كه از حدود ۵۰۰ میلیون سال 
پیش آغاز و غیرقابل اجتناب است. اين افراد كه دونالد 
ترامپ، ريیس جمهوري امريكا نیز در میان اين تفكر قرار 
دارد، تمايلي ب��راي كنترل آالينده ها و كاهش گازهاي 
گلخانه يي ندارند. همانطور كه در بسیاري از گزارش ها 
گفته شده در سال هاي اخیر امريكا، چین و هند ۳كشور 
اصلي در آلودگي هوا معرفي ش��ده اند. پس از توافقنامه 
اقلیمي پاريس كه در راستاي مقابله با تغییرات اقلیمي 
و گرمايش زمین تدوين ش��ده بود، بسیاري از كشورها 
برنامه هايي براي كاهش گازهاي گلخانه يي ارائه كردند. 
در اي��ن میان دونالد ترامپ يكي از بزرگ ترين مخالفان 
اين نشس��ت بوده و از توافقنام��ه اقلیمي پاريس خارج 
ش��د. اين درحالي است كه ش��مار تلفات ناشي از گرما 
و آلودگي هوا در ايالت هاي امريكا بس��یار باالتر از ساير 
كشورهاست. براساس تازه ترين گزارش هاي منتشر شده 
در اوايل ماه جوالي موج گرماي شديدي كه از كانادا و 
شرق امريكا گذشت و به كالیفرنیا رسید عالوه بر ايجاد 
۶۰ آتش س��وزي گسترده، قطع برق را نیز در اين ايالت 
به  دنبال داشت. همزمان با نفوذ اين جريان هواي گرم 
به بخش هايي از امريكا هزاران مشترك در لس آنجلس 

با قطعي برق مواجه هستند. 
همانطور كه گفته شد، پیش از اين خبرهايي در مورد 
گرم  شدن بي رويه دماي هوا، چندان به گوش نمي خورد 
اما با افزايش جمعیت به بیش از يك  میلیون نفر در هر 

شهر، دماي هوا نیز در مقايسه با ديگر شهرها با جمعیتي 
كمتر نیز باال م��ي رود. اين موضوع مصرف انرژي را نیز 
افزايش مي دهد كه همین رشد مصرف انرژي نیز منجر 
به ايجاد گرماي بیشتر مي شود. طبق تازه ترين آمارهاي 
به دست آمده در سال هاي اخیر میامي كه بزرگ ترين 
ش��هر بندري امريكا به  شمار مي رود، بیشترين روزهاي 
گرم را س��پري كرد. طبق آمار اين گرم��ا به ۲۴روز در 
سال ۲۰۰۰ رسید كه در آن دماي هوا از مرز ۴۰۵درجه 
فارنهايت)۴۰درجه سانتیگراد( گذشته و به مرز هشدار 
رس��یده بود. با توجه ب��ه داليلي كه براي گرم ش��دن 
 ه��وا ذكر ش��ده، پیش بیني مي ش��ود كه اي��ن گرماي 
هش��دار دهنده در س��ال ۲۰۳۰ به ۱۲۶روز برسد و در 
س��ال ۲۰۵۰ نیز میامي شاهد ۱۵۱روز گرماي كشنده 
باشد. در شهر شیكاگو تقريبا حدود ۴روز خطرناك در 
سال ۲۰۰۰ ثبت ش��د كه دماي هوا از مرز ۱۰۵درجه 
فارنهايت گذشته و به مرز هشدار رسیده بود. پیش بیني 
مي ش��ود اين گرماي هش��داردهنده در سال ۲۰۳۰ به 

۲۰روز و در سال ۲۰۵۰ نیز به ۳۲روز برسد. 
هیوستون نیز با ۴8روز گرما در سال ۲۰۰۰ به عنوان 
دومین ش��هر گرم امريكا معرفي شده است. طبق آمار 
منتش��ر شده اين شهر نیز در س��ال هاي آينده گرماي 
خطرناك تري را تجربه  مي كند. آن طور كه گفته شده، 
پیش بیني مي ش��ود كه در س��ال ۲۰۳۰ شمار روزهاي 
گرمي كه در مرز هشدار قرار دارند به ۱۱۰روز و در سال 

۲۰۵۰ به ۱۲۶روز خواهد رسید. 

همانط��ور كه در اوايل ماه ج��والي در گزارش ها 
به چش��م مي خ��ورد، گرما در مناط��ق غربي امريكا 
و واش��نگتن موجب اعالم وضعیت فوق العاده ش��د. 
همچنین گفته ش��ده كه گرماي بي س��ابقه در اين 
مناطق منجر به آتش س��وزي وسیع شده و ساكنان 
بس��یاري از مناطق به وي��ژه در منطقه »ناپا ولي« و 
جنوب كالیفرنیا نزديك س��ن ديه گو تخلیه اجباري 
ش��دند. براساس آمار منتشر ش��ده نیز اين شهر در 
سال ۲۰۰۰ حدود ۱۰روز با دماي باالتر از ۱۰۵درجه 
فارنهايت را تجربه كرد. آن طور كه پیش بیني مي شود 
در سال ۲۰۳۰ نیز شمار اين روزها كه گرماي هوا در 
مرز هشدار قرار مي گیرد در سال ۲۰۳۰ به ۳۱روز و 

در سال ۲۰۵۰ به ۴۹روز خواهد رسید. 
در لس آنجل��س نی��ز ح��دود ۱۶روز، دم��اي هوا از 
۱۰۵درجه فارنهايت گذش��ته و به مرز هش��دار رسید. 
آنط��ور كه پیش بیني مي ش��ود در س��ال ۲۰۳۰ تعداد 
اي��ن روزه��اي گ��رم ب��ه ۲۱روز و در س��ال ۲۰۵۰ به 
۲۹روز خواهد رس��ید. طبق بس��یاري از گزارش ها نیز 
لس آنجلس نخستین شهر دنیاست كه سعي در خنك 
كردن خیابان هاي اين ش��هر دارد و اين بخشي از يك 
تعهد بزرگ تر براي كاه��ش كلي دما بین ۱ تا ۲درجه 
س��انتیگراد در ۲۰سال آينده است. نیويورك نیز حدود 
۵ روز ب��ا گرمايي باالتر از ۱۰۵درجه فارنهايت را تجربه 
كرده و پیش بیني مي شود در سال ۲۰۳۰ اين روزهاي 

گرم به ۱۷و در ۳۲سال آينده نیز به ۲8روز برسد. 

آمارنامه

تاريخنگاري

انعقاد قرارداد نفتي گس گلشاييان
قرارداد نفتي گس گلش��ايیان میان عباس قلي گلشايیان وزير دارايي وقت ايران 
و ِس��ر نويل گس نماينده كمپاني نفتي انگلیس به امضا رس��ید. اين پیمان به دلیل 
ماهیتي كه داش��ت در مجلس ۱۵ و ۱۶به تصويب نرس��ید. گس گلشايیان يكي از 

عوامل زمینه ساز نهضت ملي شدن صنعت نفت در ايران بود. 
اي��ن ق��رارداد از نام دو تن از مذاكره كنندگان يعني ِس��ر نوي��ل گس )از مقامات 

شركت( و عباسقلي گلشايیان )وزير دارايي ايران( گرفته شده است. 
اي��ن قرارداد ب��ا تالش اقلیت مجلس پانزدهم )به ويژه حس��ین مكي( به تصويب 
مجلس ش��وراي ملي نرس��ید و به جاي آن قانون ملي ش��دن صنعت نفت در دوره 
ش��انزدهم تصويب ش��د. پس از اش��غال ايران به دس��ت انگلیس و شوروي و سپس 
امريكا در جنگ جهاني دوم، رقابت اس��تعمارگران بر سر منافع، به ويژه نفت، تشديد 
شد. دولت ايران بعد از مواجهه با تقاضاي شركت هاي نفتي هر سه كشور، اعالم كرد 
ك��ه دادن هرگونه امتیاز بايد به بعد از جنگ موكول ش��ود، زيرا در زمان حاضر و به 
دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادي كش��ورها روشن نیست. در نتیجه تقاضاي هر 

سه دولت رد شد. 
پس از اعالم موضع دولت، روزنامه هاي حزب توده از رد پیشنهاد شوروي به خشم 
آمدن��د و دولت را به باد انتقاد گرفتند. محمد مص��دق هم چند روز بعد در مجلس 
شوراي ملي نطق مفصلي ايراد كرد و پاسخ روزنامه ها و كشورهاي خواستار امتیاز را 

داد و طرحي به مجلس پیشنهاد كرد. 
پس از پايان جنگ جهاني دوم، انگلیس و شوروي موظف بودند ظرف مدت ۶ ماه 
پس از خاتمه جنگ، نیروهاي خود را از خاك ايران تخلیه نمايند، اما شوروي نه تنها 
از خاك ايران خارج نش��د، بلكه به نیروهاي ديگري هم وارد نقاط شمالي ايران كرد. 
در اين زمان قوام، نخست وزير ايران بود، در نتیجه سیاستي كه او در قبال شوروي ها 

اتخاذ كرد، نیروهاي شوروي خاك ايران را ترك كردند. 

يكي از اقدامات قوام، عقد قراردادي بود كه بین دولت ايران و س��فیر شوروي در 
تهران به امضا رسید. براساس اين قرارداد، نیروهاي شوروي مي بايست ظرف يك ماه 
و نیم خاك ايران را ترك كنند و قرار شد شركت مختلط نفت ايران و شوروي ايجاد 
شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه براي تصويب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد. 
در سي ام مهرماه ۱۳۲۶، نمايندگان مجلس شوراي ملي ماده واحده يي را به تصويب 
رساندند كه منتفي شدن قرارداد نفت ايران و شوروي هدف اصلي آن بود. همچنین 
در اين ماده واحده تاكید شده بود كه دادن هرگونه امتیازي به خارجي ها ممنوع است 

و دولت مكلف است كه براي استیفاي حقوق ملت ايران از نفت جنوب اقدام كند. 
دولت انگلستان از تصويب اين ماده واحده ناراضي نبود، زيرا اين طرح موجب 
شده بود كه دست شوروي ها از منابع نفتي ايران كوتاه گردد. اما دولت انگلستان 
ب��راي حفظ س��لطه خويش بر نفت جنوب و جلوگیري از اس��تیفاي حقوق ملت 

ايران با مقامات كشور وارد مذاكره شد تا اين قرارداد را به تصويب برساند. 

ميراثنامهايستگاه

سرمايهگذاريدوباره»ديكاپريو«رويمحيطزيست
لئوناردو دي كاپريو در ادامه تالشش براي 
حمايت از محیط زيست به تازگي روي يك 
برند تهیه غذاي غیرگوشتي سرمايه گذاري 
كرده اس��ت. به گزارش وگ نی��وز، لئوناردو 
دي كاپريو ب��ه تازگي مبلغ نامش��خصي را 
ب��راي حماي��ت از برند تجاري ك��ه از آن با 
 )Califia Farms(»نام »كالیفی��ا فارم��ز

ياد ش��ده، سرمايه گذاري كرده است. كمپاني كالیفیا فارمز هفته پیش ۵۰ میلیون 
دالر براي افزايش محصوالتش در غذاهايي كه بر پايه س��بزيجات تولید مي شوند، 
سرمايه گذاري كرده كه شامل نوشیدني هايي بر پايه ماست پروبیوتیك نیز مي شود. 
در عین حال كه دي كاپريو تاكنون تايید نكرده وگان اس��ت اما در س��ال هاي اخیر 
از شهرتش براي ايجاد آگاهي در مسائل محیط زيستي استفاده كرده كه تولیدات 
كشاورزي ازجمله آنهاس��ت. سال پیش او روي برند محصوالت غذايي وگان با نام 
»فراتر از گوش��ت«)Beyond Meat( سرمايه گذاري كرده بود. اين شركت تهیه 
همبرگرهاي وگان يا بدون گوشت را برعهده دارد. درحالي كه وگان ها به گیاه خواري 
مطلق اعتقاد دارند اين ش��ركت كه در لس آنجلس تاسیس شد، اعالم كرده بود با 
حمايت دي كاپريو فعالیتش را شروع مي كند. دي كاپريو همواره اعالم كرده، هدفش 
حمايت از فعالیت هايي است كه ضرري به محیط زيست وارد نكنند يا به حیوانات 
آسیب نرسانند. او همان موقع با صدور بیانیه يي گفته بود، تولید محصوالت دامي 
در ايجاد گاز كربن نقش مهمي دارد. اگر منبع غذا از گوشت حیواني به مواد گیاهي 

تغییر كند، بشر گام بزرگي در حفظ آب و هواي كره زمین برخواهد داشت. 

قديميترينكليسايسلماس،موزهميشود؟
كلیس��اي تاريخ��ي هفتوان س��لماس در 
۴ كیلومت��ري جنوب شهرس��لماس واقع در 
روس��تاي »هفتوان« قديمي ترين كلیس��اي 
سلماس با نقاشي هاي قديمي و منحصربه فرد 
و ب��ه عن��وان پتانس��یلي بالقوه ب��راي جذب 
توريست و گردشگر براي اين شهرستان مطرح 
است.  كلیساي هفتوان در فاصله ۴ كیلومتري 

جنوب س��لماس واقع در روستاي هفتوان در سال ۱۰۱۲ هجري قمري در زمان شاه 
عباس صفوي تعمیر شده و كتیبه يي در ديوار جبهه غربي آن ديده مي شود كه شايد 
قديمي ترين كلیساي سلماس باشد و در داخل بنا نیز نوشته يي به زبان ارمني در داخل 
ديوار گذاشته شده است. اين كلیسا داخل يك باغ بزرگ قرار گرفته بود و در گذشته در 
اعیاد مذهبي، ارمنیان از اين كلیسا براي انجام اعمال مذهبي استفاده مي كردند و جزو 
معدود بناهاي تاريخي است كه از زلزله مخرب ۱۳۰۹ ديلمقان )سلماس قديم( جان 
سالم به در برده است و داراي كتیبه ها و سنگ نوشته هاي نفیس ارمني است. معصوم 
حسني مدير دفتر نمايندگي اداره میراث فرهنگي و گردشگري در شهرستان سلماس 
در گفت وگو با ايس��نا درخصوص اين اثر تاريخي با ارزش گفت: ساختمان اين كلیسا 
به صورت قرينه بوده و داراي ۴ستون در سالن اصلي و يك هرم ۱۲ترك در سقف خود 
است. حسني با اشاره به در دستور كار قرارگرفتن احیاي سالن آمفي تئاتر موجود در 
اين محوطه تاريخي، اظهار كرد: باتوجه به ريزش كامل ۲ ديواره اين بنا و سالم ماندن 
س��ردر و ديوار ضلع جنوبي آن، اولويت اول ما تثبیت بناي موردنظر طبق نقش��ه ها و 

طرح هاي سه بعدي موجود و سپس بازسازي و احیاي آن است. 
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