
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 اثر پساخروج 
 امريكا بر 

اقتصاد

 5 وزير دولت 
 زير تيغ 
استيضاح

 گزارش فصلي بانك خاورميانه
 از اقتصاد ايران پيش بيني كرد

 90 نماينده مجلس خواهان 
تغيير در كابينه اقتصادي شدند

دالر
--

یورو
--

تمام سکه
2854500 تومان

شاخص بورس
110851            

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 3  صفحه 2 

    Vol.5  No .1144  Tue. July 10. 2018     سه  شنبه 19  تير 1397         26 شوال 1439  سال پنجم   شماره 1144    16 صفحه  قيمت: 1000 تومان   

»تعادل«بابررسيسهدورهپيشفروشسكهدركشورگزارشميدهد

اثرسياست  پيش فروش بر بازار
 صفحه 4 

آغاز عصر جديد 
سياسي در تركيه

 صفحه 7 

جام جهاني

 جام جهاني 
و بهره وري

8

آغازعصرجديدسياس��يدرتركيهبااخراج
1800كارمن��دنظاميودولتيدراينكش��ور
همراهش��د.آغازيكهميتوان��دمهرتاييديبر
تمامهش��دارهاوابرازنگرانيكس��انيباشدكه
باره��اوبارهاباترس��يمآيندهييتي��رهوتاراز
فردايپيروزيرجبطيباردوغاندرانتخابات
پيشبينيكردهبودندكهس��لطانبايكدس��ت
ش��دنقدرتمخالفانراب��افراغبالقلعوقمع
خواه��دكردودموكراس��ينيمهجانازكودتاي
نافرجام2016رابهمسلخخواهدبرد؛كودتايي
ك��ههنوزترديده��ايجديدربارهدس��تهاي

پشتپردهآنوجوددارد...

بوريسجانسونوزيرخارجهبريتانيادوشنبه
اس��تعفاكرد.بهگزارشيوروني��وز،كنارهگيري
جانس��ونازپس��توزارتدردولتمحافظهكار
ترزاميتنه��ايكروزپسازاس��تعفايديويد
ديويسوزيربرگزيترويداد.دفترنخستوزير
بريتانياباانتش��اربيانيهيياعالمكرداس��تعفاي
جانس��ونپذيرفتهش��دهاس��توجانشينوي
بهس��رعتمعرفيخواهدش��د.دليلاستعفاي
ديوي��دديوي��ساختالفنظرشبات��رزاميدر
زمينهش��رايطخ��روجازاتحاديهاروپ��اعنوان
ش��دهبود.ديويسنخس��توزيربريتانيارامتهم
كردهكهبابرنامههايشدرراس��تايحفظروابط
تجارينزديكب��ااتحاديهاروپا،روندبرگزيترا

تحتالشعاعقراردادهاست.

 تهديدهاي سياست 
مشت آهنين 

جانسون، وزير خارجه بريتانيا 
استعفا كرد

سخن نخست

آخرين خبر

 صفحه 7  

صنعت، معدن و تجارت

14

پنجره جديد تبادل 
توافقي ارز صادراتي

تعادل| فرشته فريادرس|
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آنرابراياجراابالغكرد...

 بهاره محبي   



گروه ايران|
با امضاي تعدادي از نمايندگان، طرح استيضاح 
5 نفر از وزراي دولت روحاني كليد خورده اس��ت. 
وزي��ر اقتصاد كه از ماه ها پيش نمايندگان به دنبال 
اس��تيضاحش هس��تند و ح��اال 4 وزي��ر ديگر كه 
نام ش��ان بين استيضاح ش��وندگان ديده مي شود. 
احتماال زنگنه نخس��تين وزيري خواهد بود كه به 
صحن مي آيد، چراك��ه به گفته يكي از نمايندگان 
مجلس، اعضاي كميس��يون انرژي از پاس��خ هاي 
او قان��ع نش��ده اند. حال ك��ه وزير نفت نتوانس��ته 
نمايندگان عضو كميسيون تخصصي را قانع كند، 
طرح استيضاحش به صحن خواهد آمد. علي اصغر 

يوس��ف نژاد كه عضو هيات رييسه مجلس است در 
اين باره گفته: »استيضاح آقاي زنگنه به كميسيون 
نفت و انرژي ارجاع ش��ده، كميس��يون موضوع را 
بررسي و به هيات رييسه نتيجه را اعالم كرده است. 
نمايندگان قانع نشده اند، تعداد امضاها به حد قانوني 
رسيده بنابراين، اين اس��تيضاح در مسير طرح در 
صحن است.« آن طور كه نمايندگان استيضاح كننده 
مي گويند، دليل پافشاري شان بر استيضاح زنگنه، 
داس��تان قديمي قرارداد »كرسنت« است كه حال 
»نحوه اجراي تعهدات ش��ركت توتال فرانس��ه در 
ميدان 11 پارس جنوبي« هم به آن اضافه ش��ده. از 
سوي ديگر مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و 

دارايي هم كه از ماه هاي گذش��ته طرح اس��تيضاح 
توس��ط مجلس يا تغييرش توسط رييس دولت بر 
سر زبان ها بوده، بايد براي دومين بار به كميسيون 
اقتصادي مجلس برود. او كه طرح استيضاحش به 
كميس��يون اقتصادي رفته، يك ب��ار با نمايندگان 
عضو اين كميس��يون جلس��ه داش��ته؛ اما آ ن قدر 
س��واالت زياد بوده كه ادامه كار به جلس��ه ديگري 
كشيده شده است. استيضاح كنندگان كه تعدادشان 
به 90 نماينده مي رسد، طرح را با 14 محور مطرح 
كرده اند كه بندهاي آن نشان مي دهد تقريبا تمام 
بخش ه��اي تحت مديري��ت وزارت اقتصاد را در بر 
مي گيرد. از ايراد به »تدوين و اعمال سياس��ت هاي 

اقتص��ادي و مالي كش��ور و ناتوان��ي در اداره امور 
اقتص��ادي كش��ور« گرفته تا انتقاد ب��ه »مديريت 
بازار س��رمايه، گمرك، ماليات، بيمه و خزانه داري 
كشور« محور طرح استيضاح كنندگان است كه به 
نظر توضيحات وزير آنان را قانع نكرده اس��ت. اين 
را يكي از نمايندگان اصولگرا مدعي ش��ده اس��ت: 
»در جلس��ه كرباس��يان پاس��خ هاي قانع كننده يي 
ب��ه نمايندگان نداد و زماني كه متوجه ش��د بحث 
اس��تيضاحش جدي اس��ت، كامال به هم ريخت و 
عصباني شد.« به ادعاي حسينعلي حاجي دليگاني 
معاونان وزير اقتصاد در جلسه با اعضاي كميسيون 
اقتصادي گفته اند كه كرباس��يان كاره يي نيست و 
دست اندركاران اصلي اقتصاد كشور نوبخت، نيلي و 
نهاونديان هستند. هرچند حسينعلي اميري معاون 
پارلماني رييس جمهور اعتقاد دارد »بحث استيضاح 
كرباسيان داليل مختلفي دارد بخشي از آن مربوط 
به شرايط عمومي كشور است و جزو وظايف ذاتي 

وزير امور اقتصادي و دارايي نيست.«
در اي��ن بي��ن، هرگاه كه صحبت از اس��تيضاح 
مي ش��ود، نام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم 
ب��ه ميان مي آي��د. در حالي 50 نف��ر از نمايندگان 
طرح اس��تيضاح علي ربيع��ي را امضا كردند، كه او 
پيش از اين در هفته آخر اسفند سال 96 هم طرح 
استيضاحش در صحن بررسي شده بود. ربيعي كه 
دفعه پيش تنها به واس��طه آراي ممتنع در جايگاه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مانده بود، اين بار 
هم بايد پاس��خگوي س��واالتي از جنس س��واالت 
پيش��ين باش��د. اين را متن طرح استيضاح نشان 
مي دهد كه عمال تفاوت چنداني با دفعه پيش ندارد. 
باز هم ايراد نمايندگان به اوضاع مديريت اقتصادي و 
درآمدزايي در شستاست كه به اعتقاد آنان، سازمان 
تامي��ن اجتماعي در س��امان دادن به اين وضعيت 
ناتوان اس��ت. همچنين وضعيت بيكاري و حمايت 
از كارگران ديگر محورهايي است كه نمايندگان آن 
را در طرح استيضاح ربيعي گنجانده اند. اگر او نتواند 
اعضاي كميسيون اجتماعي را قانع كند بارديگر بايد 
در صحن مجلس اكثريت 290 نماينده را قانع كند 

تا در جايگاهش بماند. 
از سوي ديگر، عملكرد وزراي كشور و علوم هم 
به گونه يي بوده كه برخي نمايندگان به دنبال پايان 
دادن به كار آنان در دولت هس��تند. رحماني فضلي 
وزير كش��ور ك��ه از آغازين روزه��اي وزارت، مورد 

انتقاد بس��ياري از حاميان دولت بوده، اين بار دامنه 
منتقدينش گس��ترده تر شده اس��ت. هر چند اين 
براي نخستين بار نيس��ت كه طرح استيضاح وزير 
كشور مطرح مي شود، اما هر بار كه طرح استيضاح 
رحماني فضلي به صحن آمده، او توانسته از مهلكه 
بگري��زد. آن ط��ور كه يك��ي از نماين��دگان گفته، 
بي توجهي به توس��عه سياس��ي و اجتماعي كشور 
به وي��ژه احزاب و قانون جامع انتخابات، بي برنامگي 
وزارت كش��ور ب��راي جلوگي��ري از آس��يب هاي 
اجتماعي و افزايش روزافزون آسيب ها، عدم كفايت 
در مديريت بحران به عنوان نمونه زلزله كرمانشاه و 
برخورد سليقه اي، رابطه  بازي و اقدام بدون ضابطه و 
عدم رعايت شايسته ساالري در انتصاب استانداران، 
فرمانداران و بخشداران، داليل استيضاح كنندگان 
اس��ت. يوس��ف نژاد »بي تفاوتي در حل مشكالت، 
موضوع��ات و ناهنجاري ها ك��ه منجر به نارضايتي 
اجتماع��ي همچ��ون پديده ش��انديز يا موسس��ه 
اعتباري ثامن الحجج ش��ده اس��ت، عدم نظارت بر 
عملك��رد اس��تانداري ها در زمينه ايجاد اش��تغال 
به ويژه  اس��تان هاي مرزي و وضع نابسامان قاچاق 
كاال و ع��دم نظارت كاف��ي« را از ديگر محورهاي 
اين استيضاح عنوان مي كند. وزير علوم هم كه اين 
روزها درگير داس��تان حكم زندان براي تعدادي از 
دانشجويان اس��ت، به اعتقاد 20 نفر از نمايندگان 
توانايي الزم را ب��راي مديريت اين وزارتخانه ندارد. 
طرح اس��تيضاح غالمي به هيات رييسه داده شده 
و او بايد براي پاس��خگويي به س��واالت نمايندگان 
به كميسيون آموزش برود. نمايندگان امضا كننده 
معتقدند غالمي در مديريت وزارتخانه و دانشگاه ها 
ضعف دارد و توان رس��يدگي به وضعيت مديريت 
ناكارآمد در اس��تان ها را ندارد. »افت شديد علمي 
در دانش��گاها، عدم تحرك و پويايي ش��خص وزير 
براي اداره وزارتخانه، به كارگيري نيروهاي بازنشسته 
و بي انگي��زه در وزارتخان��ه و عدم س��ازماندهي و 
بي برنامه بودن تش��كل هاي صنفي دانش��جويي« 
ازجمله محورهايي است كه براي استيضاح غالمي 
مطرح ش��ده است. طرح اس��تيضاح 5 وزير دولت 
دوازدهم در حالي اس��ت كه چندي پيش نزديك 
به 200 نماينده مجل��س در نامه يي به روحاني از 
او خواس��تند كابينه اقتصادي خ��ود را تغيير دهد؛ 
در غير اين صورت نمايندگان مجلس برخي وزرا را 

استيضاح خواهند كرد. 

 رييس  جمهور قهرماني كشتي گيران نوجوان 
را تبري�ك گفت؛تعادل| رييس جمه��ور، قهرماني 
كش��تي گيران نوجوان كشورمان را در رشته هاي آزاد 
و فرنگ��ي تبريك گفت. حس��ن روحان��ي در توييت 
خود آورده است »كسب دو عنوان ارزشمند قهرماني 
جهان در كشتي آزاد و كشتي فرنگي كه با درخشش 
نوجوانان عزيزمان در رقابت هاي 2018 كرواس��ي به 
دست آمد بر ملت ايران، ملي پوشان پرتالش و مربيان 

و مديران زحمتكش تيم ملي مبارك باد.«
 رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي در حداقل 
زمان؛ايس�نا| رييس كل دادگس��تري استان تهران 
گفت: ت��ا پايان وقت روز يك ش��نبه كيفرخواس��ت 
متهم��ان ارزي به دادگاه واصل نش��ده اما در صورت 
صدور كيفرخواس��ت در ش��عب ويژه اقتصادي به آن 
رسيدگي مي شود. غالمحسين اسماعيلي اظهار كرد: 
اهتمام بر اين داريم كه فرآيند رسيدگي در پرونده هاي 
اقتصادي را در حداقل زمان انجام دهيم. او درخصوص 
رسيدگي به پرونده ناظم مدرسه غرب تهران نيز گفت: 
روز شنبه جلسه رسيدگي به اين پرونده در دو نوبت 

صبح و عصر انجام و ختم رسيدگي اعالم شد. 
 ش�كايت »حس�ين فريدون« از يك نماينده 
مجلس؛تسنيم| نماينده مشهد در مجلس از صدور 
قرار منع تعقيب در شكايت حسين فريدون از وي خبر 
داد. محمدجواد كريمي قدوسي با بيان اينكه بنده سال 
گذشته مصاحبه يي با يكي از خبرگزاري ها داشتم كه 
در آن مصاحبه اعالم كردم كه حسين فريدون)برادر 
رييس جمه��ور( در تماس تلفني با برخي مس��ووالن 
ص��داي رييس جمهور را تقليد مي كن��د و با اين كار 
برخ��ي كارها را انجام مي دهد، گفت: پس از اظهارات 
بنده آقاي فريدون از بنده شكايت كرد. نماينده مشهد 
با تاكيد بر اينكه در جلسه دوم رسيدگي به اين پرونده 
رييس دادگاه اعالم كرد، ايرادات شكلي در اين پرونده 
وجود دارد، اف��زود: زمان دادگاه فعال به تعويق افتاده 
تا در روزهاي آينده بار ديگر به اين پرونده رس��يدگي 

شود. 
 تغيير يك ش�به  قيمت س�كه و دالر ريش�ه 
داخلي دارد؛فارس| عضو س��ابق مجمع تشخيص 
مصلحت نظ��ام با بي��ان اينكه قوه قضايي��ه گزارش 
مي دهد يك نفر ۳8هزار سكه خريده، اينها براي كشور 
مش��كل درس��ت مي كنند، گفت: هم قانون برخورد 
داري��م و هم دس��تگاه هاي نظارتي هس��تند. محمد 
هاش��مي تصريح  كرد: اولويت اين است، سعي شود از 
طرق مختلف منابع زياد شود كه يكي از راه ها جذب 
سرمايه  خارجي اس��ت و بايد بستر مناسب را فراهم 
كنيم كه س��رمايه گذاري شود چون بخش خصوصي 
ق��وي نداريم كه بتواند جاي س��رمايه گذار خارجي را 
بگيرد. عضو س��ابق مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
اظهار كرد: پيشنهاد من اين است كه همه مسووالن 
در رده هاي مختلف همكاري كنند. بازار سياه بعضا سر 
س��كه و دالر به وجود آمده اينها ريشه داخلي دارد و 
خارجي نيست كه به اين شكل مثال يك  شبه قيمت 

سكه و دالر باال مي رود. 
 دي�دار فرماندهان نيروه�اي دريايي ارتش و 
س�پاه؛ مهر| دريادار خانزادي و س��ردار علي فدوي، 
فرمانده��ان نيروي دريايي ارتش و س��پاه با يكديگر 
ديدار و گفت وگو كردند. فرماندهان نيروهاي دريايي 
ارتش و سپاه در ديدار با يكديگر درخصوص تعامالت 
بين اين دو نيرو گفت وگو كردند. در اين ديدار توسعه 
تعامالت في مابين در فضاي پيچيده امنيتي پيرامون 
محيط دريايي جمهوري اس��المي ايران مورد بحث و 
بررس��ي قرار گرفت. دريادار خانزادي، فرمانده نيروي 
دريايي ارتش در اين ديدار با اشاره به تدابير فرماندهي 
معظ��م كل قوا)مدظله العال��ي( مبني ب��ر هم افزايي 
نيروهاي مسلح بر توسعه تعامالت براي افزايش سطح 
آمادگي و توان رزمي در راس��تاي ظرفيت سازي و به 
اشتراك گذاش��تن ظرفيت هاي مش��ترك نيروهاي 

دريايي ارتش و سپاه تاكيد كرد. 
 ايراد دوباره شوراي نگهبان به اليحه »پالرمو«؛ 
تسنيم| سخنگوي شوراي نگهبان از ارسال ايرادات 
اين ش��ورا نسبت به اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
»پالرم��و« به مجلس خبر داد. كدخدايي با اش��اره به 
ايرادات اين ش��ورا به اليحه »پالرمو«، گفت: در ماده 
)۳( اليحه الحاق ايران به كنوانس��يون »پالرمو« ايراد 
ش��كلي وجود داش��ت كه در نامه يي آن را به مجلس 
شوراي اس��المي اعالم كرديم؛ البته اين ايراد شكلي 
و جزئي است. س��خنگوي شوراي نگهبان با اشاره به 
بررسي اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي در اين 
شورا تصريح كرد: اعضاي ش��وراي نگهبان يك ايراد 
شكلي نسبت به اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي 
گرفتند و آن اين بود كه از لحاظ ش��كلي اين اليحه 
قضايي است و الزم بود كه از سوي قوه  قضاييه ارسال 

مي شد كه اين ايراد را هم به مجلس اعالم كرديم. 
 3 كش�ور اروپايي براي تجارت با ايران بدون 
دالر موافقت كردند؛ ايس�نا| سرگئي الوروف وزير 
امور خارجه روس��يه روز دوش��نبه اعالم كرد كه سه 
قدرت اروپايي )آلمان انگليس و فرانس��ه( براي ادامه 
تج��ارت خود با ايران بدون اس��تفاده از دالر موافقت 
كردند. بنابر گفته الوروف اين تصميم مي تواند تاثير 
قابل توجهي بر تجارت شركت هاي كوچك و متوسط 
اروپايي براي تجارت با ايران داشته باشد. او همچنين 
اع��الم كرد كه اعضاي برجام به توافقي رس��يده اند تا 
اقدامات��ي براي جلوگيري از اعمال تحريم هاي امريكا 
عليه شركت هايي كه با ايران به تجارت ادامه مي دهند 

به كار بگيرند. 
و  ان�رژي  وزارتخانه ه�اي  تش�كيل  ط�رح   
محيط زيس�ت؛ ايرنا| طرح تش��كيل دو وزارتخانه 
ان��رژي و آب و محيط زيس��ت ك��ه در كميس��يون 
اجتماعي مجلس در دس��ت بررسي است در صورت 
تصويب نهايي بخش منابع آب وزارت نيرو و سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت ب��ا يكديگر ادغ��ام و بخش 
تامين و توزي��ع برق وزارت نيرو نيز ب��ه وزارت نفت 
ملح��ق مي ش��ود و با نام جديد فعاليت خ��ود را آغاز 
مي كنن��د. اين طرح 6 ماده يي، 2۳ خرداد ماه س��ال 
جاري در مجلس اعالم وصول و براي بررسي بيشتر به 
كميسيون اجتماعي مجلس ارجاع شد، هم اكنون اين 
طرح در نوبت بررس��ي اين كميسيون است، در كنار 
آن كميسيون هاي برنامه و بودجه، اقتصادي، انرژي، 
عمران و كشاورزي نيز به عنوان كميسيون هاي فرعي 
در حال بررسي طرح تشكيل وزارتخانه هاي انرژي، آب 

و محيط زيست هستند. 

روي موج خبر

نامه دادستاني به وزراي ارتباطات، صنعت و نهادهاي امنيتي در خصوص ارز
گروه ايران|

در ش��رايطي كه طي روزهاي اخير اخب��ار دامنه داري درباره 
دستور رييس جمهوري براي انتشار اسامي شركت هايي كه از ارز 
دولتي براي واردات كاالهاي ضروري استفاده كرده اند و مخالفت 
برخي وزارتخانه ها براي اعالم اس��امي منتشر شده؛ روز گذشته 
خبر رسيد كه دادستان تهران با ارسال نامه يي به وزارتخانه هاي 
مورد بحث از آنها خواسته است تا هر چه سريع تر اسامي افراد و 
ش��ركت هايي كه ارز دريافت كرده اند را اعالم كند. مرحله يي كه 
به نظر مي رسد يكي از دستاوردهاي جلسات هماهنگي اقتصادي 
روس��اي قواي س��ه گانه است و در راس��تاي شفافيت بيشتر در 
فرآين��د تخصيص ارز اجرايي ش��ده اس��ت. جعفري دولت آبادي 
ب��ا ارزيابي داليل��ي كه در نهايت باعث بروز نوس��انات ارزي در 
كشورمان ش��ده اس��ت، موضوع خروج ترامپ از برجام را يكي 
از داليل اصلي بروز نوس��انات در بازار ارز كش��ور ارزيابي كرد و 
وضعيت بازار ارز را مش��ابه شرايطي دانست كه پيش از اين در 
سل 91 نيز نوسانات گسترده يي را در بازار پول و سرمايه ايرانيان 
ايجاد كرده بود. جعفري دولت آبادي با اش��اره به مخالفت  برخي 
مسووالن با اعالم اسامي شركت هايي كه ثبت سفارش داده اند؛ 
گفت دادس��تاني تهران يك شنبه گذشته با ارسال نامه يي براي 
وزراي ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، سازمان 
تعزيرات حكومتي همچنين نهادهاي امنيتي خواس��تار ارسال 
فهرست اين شركت ها شد. دادستان تهران به بررسي مشكالت 
ارزي كشور پرداخت و با اذعان به تحت الشعاع قرار گرفتن افكار 
عمومي نسبت به مس��اله ارز درخصوص نقش دستگاه قضايي 
در مقابله با مش��كالت ارزي اظهار كرد: در جمهوري اس��المي 
دو دوره ارزي را در س��ال هاي 1۳91 و 1۳96 ش��اهد بوده ايم 
كه ش��باهت هاي قابل توجهي دارند. در س��ال 1۳91 با اعمال 
تحريم هاي امريكا مشكالت ارزي در ايران تشديد شد و با ورود 
دادستاني تهران، پرونده هاي زيادي مفتوح و افرادي دستگير و 
تحت تعقيب قرار گرفتند اما به لحاظ استنباط دادگاه ها نسبت 

به قوانين و مقررات مربوطه بسياري از كيفرخواست هاي صادره 
از سوي دادسرا منتهي به نتيجه مطلوب نشد. 

 نقش تحريم ها در مشكالت ارزي
جعفري دولت آبادي در مشابهت مشكالت ارزي جديد با آنچه 
كه در سال 1۳91 رخ داد، مالك »تحريم ها« را مورد نظر قرار 
داد و اظه��ار كرد: تش��ابه اين دو دوره موجب ش��د دولت براي 
تدبير براي كاهش مش��كالت، راه��كار ارز مداخله يي را اعمال 
ك��رده و بانك مركزي نيز از طريق عوامل خ��ود در تهران، ارز 
را به بازار تزريق مي كرد؛ و اينگونه بود كه روزانه دالرها توس��ط 
عوامل مرتبط با بانك مركزي در بازار توزيع مي شد و بعدازظهر 
گروهي از دالالن ارز با جمع آوري دالرهاي تزريق شده درصدد 
جلوگيري از شكستن نرخ ارز در بازار بودند و نهايتا نيز اين ارزها 

از كشور خارج مي شد. 
دادس��تان تهران تعداد متهمان دستگير ش��ده در رابطه با 
جراي��م ارزي در س��ال 1۳91 را 50 نفر اع��الم كرد و علت به 
س��رانجام نرس��يدن اين پرونده ها را نحوه استنباط دادگاه ها از 
قوانين و حس��اس نبودن به وضعيت اقتصادي كش��ور دانست 
و اف��زود: اين دو نكته موجب ش��د، كيفرخواس��ت هاي صادره 
نس��بت به غالب اين متهم��ان به نتيجه مطلوب نرس��د و اين 
امر ابتر ماندن مبارزه با متهمان جرايم ارزي را در پي داش��ت. 
جعفري دولت آبادي، فروكش كردن نخس��تين دوره مش��كالت 
ارزي را بي ارتب��اط با تغيير رييس جمهور و رويكرد دولت جديد 
در انج��ام مذاكرات با كش��ورهاي 1+5 ندانس��ت و در توضيح 
افزود: خروج امريكا از برجام موجب ش��د، وضعيت ارزي مشابه 
سال هاي 1۳91 حادث شود و دولت نيز همان تدبير پيش قبلي 
ش��امل تزريق ارز مداخله يي به بازار را در پي گرفت به گونه يي 
كه در اين دوره 18ميليارد دالر به بازار ارز تزريق ش��د اما تاثير 
الزم را جاي نگذاشت. دادستان تهران حوادث سال هاي 1۳91و 
1۳96 را مش��ابه ارزيابي كرد و درخصوص رويكرد دادس��تاني 

نسبت به اين دو دوره اظهار كرد: راهكار برون رفت از مشكالت 
ارزي الزاما اقتصادي است و راهكارهاي قضايي وقتي به موفقيت 

مي رسد كه همراه با تدابير اقتصادي باشد. 

 نامه به وزراي ارتباطات و صنعت 
جعفري دولت آب��ادي با اش��اره به مخالفت  برخي مس��ووالن 
با اعالم اس��امي شركت هايي كه ثبت س��فارش داده اند؛ با اين 
استدالل كه افشاي مش��خصات اين شركت ها مانع از آن است 
كه بتوان با تحريم ها مقابله كرد، اظهار كرد: دادس��تاني تهران 
يك ش��نبه گذش��ته)97/4/10(  با ارس��ال نامه يي براي وزراي 
ارتباط��ات، صنعت، مع��دن و تجارت، بانك مركزي، س��ازمان 
تعزيرات حكومتي همچنين نهادهاي امنيتي خواس��تار ارسال 
فهرست اين شركت ها شده ضمن اينكه موضوع در جلسه هفته 
قبل مس��ووالن عالي قضايي به نحو مس��توفي مورد بحث قرار 
گرفت و تصميماتي اتخاذ ش��د. او ورود ج��دي  قوه قضاييه به 
مس��اله ارز به ويژه نحوه تزري��ق دالر 4200توماني به بازار را از 
تصميمات اتخاذي در جلس��ه مسووالن عالي قضايي اعالم كرد 
و افزود: ورود دادستاني تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار 
اخباري در رس��انه ها پيرامون وارد ك��ردن تعداد زيادي خودرو 
از طري��ق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و اخيرا س��ازمان 
بازرس��ي كل كشور گزارش��ي در اين زمينه به دادسراي تهران 

ارسال كرده كه به بازپرس ويژه ارجاع شده است. 
دادس��تان تهران درخصوص دو پرونده ارزي مهم مطرح در 
دادسراي تهران نيز اطالع رساني و اظهار كرد: يكي از پرونده ها 
مرب��وط به نحوه تخصي��ص ارزهاي دولتي به اش��خاص اعم از 
حقيقي و حقوقي بود. موضوع اين پرونده مواردي اس��ت كه ارز 
دولتي در جاي خود مصرف نش��ده يا شخصي كه ثبت سفارش 
داده، كاالي مربوطه را وارد نكرده يا استحقاق دريافت ارز دولتي 

نداشته است. 
دومين پرونده مرتبط با ارز در دادستاني تهران كه جنبه ملي 

دارد مربوط به ارائه گزارش هاي ارزي از سوي دريافت كنندگان 
ارز در س��ال هاي قبل پيرامون نح��وه هزينه كرد ارزهاي دولتي 
اس��ت كه دكت��ر جعفري دولت آبادي در اي��ن خصوص چنين 
توضي��ح داد: در پي تخصي��ص ارز مداخله يي كه در دولت هاي 
فعلي و س��ابق به اش��خاص داده ش��ده بايد گزارش هزينه كرد 
ارائه ش��ود مبني ب��ر اينكه آيا اين ارزه��ا در محل خود هزينه 
ش��ده  است؟ چه كااليي وارد ش��ده و كاالهاي وارد شده در چه 
محلي به فروش رفته اس��ت؟ عدم ايف��اي تعهدات ارزي و عدم 
تصفيه ارزي موضوعي اس��ت كه در اين پرونده  مورد نظر است 
كه براساس گزارش نهادهاي نظارتي و امنيتي رسيدگي خواهد 

شد.

 بانك ها به پو ل شويي توجه داشته باشند
نكت��ه ديگري كه مورد تاكيد دادس��تان ته��ران قرار گرفت، 
نق��ش بانك ها از طريق مقابله با پو ل ش��ويي بود. وي با تاكيد بر 
اينكه بانك ها بايد به تراكنش هاي بانكي مش��كوك به پو ل شويي 
توجه جدي داش��ته باشند، افزود: كنترل وضعيت بازار ارز منوط 
به رصد وجوه در زمينه فعاليت هاي اقتصادي است از يك جهت 
ب��ه جابه جايي وجوه كالن در بانك ه��ا برمي گردد كه بانك ها در 
اين خصوص گزارش��ي به پليس و دادس��تاني ارائه نمي دهند به 
گونه ي��ي كه فردي ظ��رف يك ماه دو تا چند ميلي��ارد تومان از 
طريق سيس��تم بانكي پول جابه جا مي كند اما بانك ها بر خالف 
وظيف��ه خود مصرح در قان��ون مربوطه مبني بر پيگيري و اعالم 
نق��ل و انتقال وج��وه كالن در اين خص��وص اقدامي نمي نمايد. 
جعفري دولت آب��ادي اقدام بانك ها در راس��تاي قان��ون مبارزه با 
پو ل ش��ويي از جهت اعالم تراكنش هاي با مبلغ كالن به پليس و 
نهادهاي امنيتي را زمينه س��از كشف جرايم و شناسايي متهمان 
جرايم مالي دانس��ت و ازجمله به پرونده بابك زنجاني اشاره كرد 
و گفت: مفتوح ش��دن پرون��ده بابك زنجاني با كش��ف اقدامات 
پو ل شويي متهم آغاز شد همچنين ورود به پرونده متهمان ارزي 
نشان مي دهد كه آنان وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خود را به 
حساب هاي بانكي متعدد به نام اعضاي خانواده، بستگان و حتي 
كارمندان خود واريز مي نمايند و جاي اين سوال است كه چگونه 

يك زن خانه دار ميلياردها تومان تراكنش بانكي دارد. 
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چهرهها

رييس مجلس ش��وراي اسالمي 
در دي��دار با س��فير فعل��ي قطر در 
تهران گفت: مسائل منطقه از طريق 
رايزني قابل حل اس��ت. به گزارش 
ايس��نا، علي الريجان��ي در ديدار با 
علي بن حمد السليطي سفير فعلي 
قطر در تهران كه ديدار خداحافظي 
سفير فعلي قطر در تهران بود، از فعاليت هاي وي ضمن مدت 
خدمتش تش��كر كرد و گفت: ش��ما طي مدت فعاليت خود 
تالش در افزايش س��طح ارتباطات دو كشور به خصوص در 
حوزه هاي سياسي و اقتصادي داشتيد. وي در ادامه محاصره 
قطر را اقدامي نادرس��ت دانست و افزود: كليه مسائل منطقه 
باي��د از طريق گفت وگو و رايزني حل ش��ود. رييس مجلس 
ش��وراي اسالمي در پايان خاطرنش��ان كرد: همچنين نبايد 
به قدرت هاي خارج از منطقه اج��ازه دخالت داد تا دولت ها 
و ملت ه��ا را گرفت��ار توطئه هاي خود كنن��د. علي بن حمد 
السليطي سفير قطر در تهران نيز ضمن تشكر از حمايت هاي 
دول��ت و ملت ايران گفت: از جمهوري اس��المي براي اينكه 
در زمان محاصره قطر از س��وي كش��ورهاي عربي، ما را تنها 
نگذاش��تند، تشكر مي كنيم. س��فير قطر در تهران در پايان 
اظهار داشت: سفير بعدي قطر كه به تهران اعزام مي شود نيز 
فردي فعال اس��ت كه ادامه راه توسعه روابط را در حوزه هاي 
سياس��ي و اقتصادي پيگيري مي كند از اين رو به گسترش 

بيش از پيش سطح روابط دو كشور اميدواريم. 

 مسائل منطقه از طريق رايزني
قابل حل است

ش��وراهاي  كميس��يون  ريي��س 
مجلس ش��وراي اس��المي از موافقت 
كميس��يون هاي قضايي و سياس��ي 
مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام با 
بازگش��ت »سپنتا نيكنام« به شوراي 
ش��هر يزد خبر داد. به گ��زارش ايرنا 
محمدجواد كوليون��د درباره مباحث 
مطرح پيرامون عضويت اقليت هاي مذهبي در ش��وراهاي شهر 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: من از دبيرخانه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تش��كر مي كنم، زيرا جلسه  مشتركي 
بين كميسيون هاي سياسي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام تشكيل شد و طرح اصالح قانون شوراها را بررسي كردند. 
رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: در اين نشست مشترك با پيشنهاد مجلس بر اساس 
جمع بندي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مبني بر عمل 
بر اساس قانون سال 1۳75 موافقت شد. به گفته كوليوند عمل 
كردن بر اساس قانون سال 75 منجر به اين مي شود كه سپنتا 
نيكنام به ش��وراي ش��هر يزد باز گردد. سپنتا نيكنام از اعضاي 
منتخب ش��وراي اسالمي شهر يزد نخستين بار در سال 1۳92 
به عضويت در چهارمين دوره شوراي اسالمي شهر يزد انتخاب 
شد. وي در سال 96 با 22 هزار راي به عنوان نفر هفتم، بار ديگر 
به عضويت در اين ش��ورا انتخاب شد. با شكايت نامزد شكست 
خ��ورده انتخابات  ش��عبه 4۳ ديوان عدال��ت اداري در حكمي 

عضويت او را به دليل مسلمان نبودن معلق كرد. 

 2كميسيون مجمع با بازگشت »نيكنام«
به شوراي شهر موافقت كردند

در پي انتش��ار برخي شايعات در 
بعضي رسانه ها مبني بر رقابت ميان 
برخ��ي اعض��اي كابينه و اس��تعفاي 
معاون اول رييس جمهوري، يك منبع 
آگاه ضم��ن رد اين ش��ايعات تاكيد 
كرد: هدف خبرسازي هاي دروغين و 
غيرواقعي و موهوم اخير به اميد ايجاد 
فضا براي انتخابات آينده، نااميد كردن مردم و حركت در مسير 
خواسته بيگانگان و آب به آسياب دشمن ريختن است. به گفته 
اين منبع آگاه خالف آنچه در متن گزارش هاي ادعايي منتشر 
شده درباره نقش آفريني افراد در عزل و نصب ها در دولت كذب 
اس��ت. اين منبع آگاه تاكيد كرد: درباره انتخاب وزرا و هر گونه 
تغييرات در كابينه صرفا رييس جمهوري شخصا تصميم مي گيرد. 
او ادامه داد: اعضاي دولت با صميمت و منسجم تر از هر زمان با 
مديريت و تدبير رييس جمهوري درحال انجام وظايف محوله در 
جهت حل مشكالت مردم در شرايط تحريمي و تحميلي فعلي 
به ويژه در مواجهه فعال و هوش��يار با بدخواهي هاي دش��منان 
هس��تند. اين منبع آگاه ادامه داد: تصويرسازي هاي غيرواقعي 
از رقابت ه��اي خيالي درون دولت به نحوي كه گويي جريانات 
مختلفي در دولت مشغول مبارزه مستمر با يكديگر هستند يا 
كابينه به مثابه يك شركت سهامي است آن هم در شرايطي كه 
كشور درگير جنگ اقتصادي تحميلي از سوي بدخواهان جهاني 
و منطقه يي است و دولت متمركز به حل مشكالت مردم است، 

اقدامي ناپسند و خالف مصالح ملي است. 

 شايعه استعفاي
معاون اول رييس جمهوري كذب است

سرپرست حجاج ايراني مي گويد: 
احتس��اب هزينه زائران ب��ا دالر آزاد 
از اس��اس ك��ذب مح��ض اس��ت و 
واقعيت ندارد. به گزارش خبرگزاري 
قاضي عسگر،  س��يدعلي  صداوسيما، 
نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج 
ايراني صبح ديروز در همايش زائران 
حج تمتع در ساري افزود: افرادي با دين مشكل دارند و به دنبال 
ايجاد خدشه براي انجام حج ابراهيمي هستند. نماينده ولي فقيه 
در سازمان حج و زيارت افزود: برخي به دنبال ايجاد خدشه در 
حج امسال هستند اما اين سازمان پاسخ هاي خود را داده و اين 
موج دروغ پراكني شكسته شده است. او افزود: توطئه عظيمي 
از ناحيه عناصر بي دين و مرتد عليه حج از دو س��ال گذش��ته 
آغاز ش��ده تا فضاي تلخي ايجاد شود و برخي از زائران به دليل 
اين نگراني ها رهسپار خانه خدا نشوند. سرپرست حجاج ايراني 
خانه خدا با اشاره به اينكه عزت، عظمت و كرامت زائران ايراني 
در س��ال گذشته كامال حفظ ش��د افزود: نگاه به حج يك نگاه 
بين المللي و شعار حج امس��ال تحول روحي و اخالقي، سبك 
زندگي ديني، عزت و كرامت اسالمي است. قاضي عسگر با بيان 
اينكه استفاده كامل معنوي براي زائران حج تمتع امسال فراهم 
خواهد ش��د، افزود: زائران بايد سبك زندگي ديني و اسالمي را 
در اين سفر پرخير و بركت براي خود فراهم كنند. او به زائران 
توصيه كرد از طرح مباحث سياسي در اين سفر خودداري و در 
كنگره عظيم جهاني از بركات آن استفاده بهينه و اساسي كنند. 

 احتساب هزينه زائران
با دالر آزاد واقعيت ندارد

90 نماينده مجلس خواهان تغيير در كابينه اقتصادي شدند

5 وزير دولت زير تيغ استيضاح



 Tue. July   10. 2018  1144   سه  شنبه   19  تير 1397     26 شوال 1439  شماره 
kalan@taadolnewspaper.ir  66420769 

3 كالن
نحوه تجديد ارزيابي دارايي ها 

ابالغ شد
س��يد كامل تقوي نژاد رييس كل س��ازمان امور 
مالياتي بخشنامه تجديد ارزيابي دارايي شركت ها را 
در اج��راي بند )ز( تبصره ۱۰ قانون بودجه ۹۷ ابالغ 
كرد.  اين بخش��نامه با توجه به س��واالت و ابهامات 
مطرح ش��ده راجع به انطب��اق حكم موضوع بند )ز( 
تبصره ۱۰ بودجه ۹۷ كل كشور با حكم تبصره يك 
م��اده ۱۴۹ قانون ماليات هاي مس��تقيم و آيين نامه 

اجرايي آن به شرح زير ابالغ شده است: 
۱� در صورت عدم تطابق پايان سال مالي شركت با 
پايان سال شمسي )مالياتي( صورت هاي مالي شركتي 
ك��ه پاي��ان دوره مالي آنه��ا طي س��ال ۱۳۹۶ )لغايت 
۱۳۹۶/۱۲/۲۹( باشد و طي دوره مالي مذكور مشمول 
ماده ۱۴۱ اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت 
مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ ش��ده باش��د، چنانچه با انتقال 
م��ازاد حاص��ل از تجدي��د ارزيابي به حس��اب افزايش 
س��رمايه طي دوره مالي منتهي در سال ۱۳۹۷ )لغايت 
۱۳۹۷/۱۲/۲۹( از ش��مول م��اده ۱۴۱ اليح��ه قانوني 
مذكور خارج ش��ود، مش��مول برخورداري از نرخ صفر 
موض��وع بند )ز( تبصره ۱۰ م��اده واحده قانون بودجه 

سال ۱۳۹۷ كل كشور خواهد بود. 
۲� در صورت��ي كه مبل��غ مازاد تجدي��د ارزيابي 
دارايي ه��ا بي��ش از مبلغ افزايش س��رمايه مورد نياز 
ش��ركت جهت خ��روج از مقررات م��اده ۱۴۱ اليحه 
قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت باشد، چنانچه 
كل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها به حس��اب سرمايه 
منتقل شود، مازاد مذكور با رعايت مقررات موضوعه 
مشمول ماليات به نرخ صفر موضوع بند )ز( تبصره ۱۰ 
ماده واحده قانون فوق الذكر خواهد بود. همچنين در 
مواردي كه بخشي از مازاد تجديد ارزيابي به حساب 
افزايش سرمايه منتقل و شركت از شمول ماده ۱۴۱ 
اليحه مزبور خارج و مابقي در حس��اب مازاد تجديد 
ارزيابي منظور شود در اين صورت مبلغ مازاد منظور 
شده به حساب افزايش سرمايه مشمول مقررات بند 
)ز( تبصره )۱۰( قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور 
و مابقي مشمول مقررات تبصره )۱( ماده ۱۴۹ قانون 

ماليات هاي مستقيم است. 
۳� حداكثر زمان براي انجام تش��ريفات قانوني جهت 
انتقال مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها به حساب سرمايه و 
ثبت افزايش سرمايه نزد اداره ثبت شركت ها جهت منتفع 
شدن شركت هاي مشمول ماده ۱۴۱ اليحه فوق االشاره از 
شمول ماليات با نرخ صفر موضوع بند )ز( تبصره ۱۰ ماده 
واحده قانون موصوف حداكثر تا پايان دوره مالي منتهي 

به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ خواهد بود. 
۴� س��اير ش��رايط مق��رر در آيين نام��ه اجرايي 
موضوع تبص��ره )۱( ماده ۱۴۹ قان��ون ماليات هاي 
مستقيم در خصوص تجديد ارزيابي جز مواردي كه 
با انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه موضوعيت 

نخواهد داشت، جاري است. 

خبر كالن

گزارش فصلي بانك خاورميانه از اقتصاد ايران پيش بيني كرد

اثر پساخروج امريكا بر اقتصاد
گروه اقتصاد كالن|

ب��ا خ��روج امري��كا از توافق هس��ته يي ايران با 
كشورهاي ۱+5 چشم انداز مبهمي پيش روي اقتصاد 
ايران قرار گرفته اس��ت. هر چند تالش هايي براي 
حفظ برجام بدون امريكا بين ايران و طرف هاي ديگر 
اين توافق در جريان است. مهم ترين و ملموس ترين 
نتيجه خ��روج امريكا از برجام، كاهش فروش نفت 
و كاهش دسترس��ي به منابع مالي ناشي از فروش 
آن خواهد بود. از حدود ۲.۶ميليون بشكه صادرات 
نفت و ميعانات گازي ايران در روز، سهم اروپا حدود 
۶۰۰ هزار بش��كه اس��ت. چين، هند و كره جنوبي 
ديگر مشتريان عمده نفت ايران محسوب مي شوند. 
بسياري از تحليلگران معتقدند به دليل عدم اجماع 
جهاني و عدم حمايت ساير كشور هاي امضاكننده 
برجام از سياست امريكا در خروج از آن، اثرگذاري 
اين دوره از تحريم هاي امريكا كمتر از تحريم هاي 

قبل خواهد بود. 
 موسسه مالي بين الملل پيش بيني كرده است 
در س��ال ۲۰۱8 ميانگي��ن ص��ادرات نف��ت ايران 
۳۰۰هزار بش��كه در روز كاهش يابد. كاخ س��فيد 
از ۱8 ارديبهش��ت ۱۳۹۷ فرصت��ي ۱8۰روزه براي 
بازگش��ت تحريم نفت��ي و بخش ان��رژي، تحريم 
مب��ادالت نهادهاي مالي خارج��ي با بانك مركزي 
و تع��دادي از نهادهاي مالي اي��ران و موارد ديگري 
از اين دس��ت را اعالم كرده است. همچنين وزارت 
خزانه داري امريكا اعالم كرده در هر برهه ليس��ت 
اقالم و افراد مش��مول تحريم را به روز خواهد كرد 
و اين امر مي تواند بخش هاي گسترده يي از اقتصاد 
ايران را مش��مول تحريم كند. بي ثباتي و ريس��ك 
سياس��ي ناش��ي از خروج امري��كا از برجام برخي 
ش��ركت هاي بين المللي را به خروج از ايران و عدم 
همكاري با آن متمايل كرده است. شركت هايي از 
قبيل توتال، بويينگ و پژوسيتروئن پيش از به سر 
آمدن مهلت در نظر گرفته شده قطع همكاري خود 
با ايران را اعالم كرده اند. به همين دليل با بررس��ي 
آخرين ش��اخص هاي اصلي اقتصاد كشور تا پايان 
خردادماه مي توان روند مقابل و همچنين امكانات 

را بهتر بررسي كرد. 
به گزارش »تعادل«، بانك خاورميانه در گزارشي 
تحت عنوان بررسي گزارش فصلي تحوالت اقتصاد 
اي��ران به تحليل بخش هاي مختل��ف اقتصاد ايران 
پرداخ��ت. در اين گزارش با اش��اره ب��ه ارقام اعالم 

شده از سوي بانك مركزي، رشد اقتصادي زمستان 
گذش��ته ۲.۷درصد ارزيابي شد. سهم ارزش افزوده 
اقتصاد كش��ور در اين فصل ب��ه ۳۷8هزار ميليارد 
تومان رسيد كه ۱۴.۴ درصد از آن متعلق به گروه 
نفت اس��ت اما اين رقم نزولي بوده اس��ت، زيرا در 
بهار سال گذشته رشد نقطه به نقطه ارزش افزوده 
5.۹درصد بود كه در زمس��تان به منفي ۴.۲درصد 
رس��يد. بيش��ترين نرخ رش��د اقتصادي كشور در 
آخرين فصل س��ال ۱۳۹۶ به گروه صنايع و معادن 
با ش��اخص 5.5درصدي تعل��ق دارد. در اين ميان 
بخش ساختمان براي سومين فصل متوالي با رشد 
مواجه شد كه چنانچه در فصول بعدي نيز اين مهم 
ادامه يابد، به معناي خروج كامل از ركود اين بخش 

خواهد بود. 
در س��مت تقاضا، رش��د واقعي هزينه ناخالص 
داخلي در زمستان ۲.۹درصد و در كل سال معادل 
۳.8درصد اعالم شد. مصرف بخش خصوصي پس 
از انقب��اض ۱.5 درصدي فصل پاييز در زمس��تان 
يك درص��د افزاي��ش ياف��ت ك��ه در كل س��ال به 

۲.5درصد بالغ شد. 
بر اس��اس تازه تري��ن گزارش اوپ��ك در ۶ماهه 
منتهي به ارديبهشت ۱۳۹۷ متوسط توليد روزانه 
نفت خام تقريبا در حدود ۳.8ميليون بش��كه بوده 
اس��ت. در اين م��دت قيمت نفت اغل��ب در حال 
افزايش بود و متوس��ط قيمت خام نفت س��نگين 
ايران از 5۹.۳دالر در ارديبهش��ت ماه به ۷۲.۲دالر 
رس��يد. آمار رس��مي از صادرات نفت در اين مدت 
خبري نمي دهد اما بنا بر آمار غير رس��مي در ماه 
مه امسال به طور متوسط روزانه ۲/5ميليون بشكه 
نفت از ايران صادر شده كه نسبت به ماه قبل از آن 

۱۰۰هزار بشكه كمتر است. 

 افزايش 45.8 درصدي قيمت مسكن 
از نيمه دوم س��ال گذش��ته بازار مسكن رشد 
قيمت��ي بيش��تري از ن��رخ ت��ورم را تجربه كرد 
و تع��داد معامالتش نيز افزايش يافت. در ش��هر 
تهران ميانگين قيمتي يك متر واحد مس��كوني 
معامله ش��ده ۴ميليون و ۷۶۰ هزار تومان بود اما 
در اسفند با افزايش ۲۱.۱درصدي به 5ميليون و 
۷۶۰هزار تومان رسيد. افزايش تعداد معامالت هم 
به ويژه در دي و بهمن رش��د چشمگيري داشت 
و از مرز ۱8هزار معامله گذش��ت. نبايد فراموش 

كرد كه با تيره ش��دن روند برجام، بسياري براي 
حفظ قدرت پول خود در اين بازار سرمايه گذاري 
كردند. همين امر س��بب ش��د، معامالت مسكن 
در ارديبهش��ت از ۱۹هزار واحد هم بيشتر شود 
ام��ا در خردادماه كاهش قابل توجهي رخ داد كه 
البته اين مساله هم نتوانست جلو افزايش قيمت 
را بگيرد و قيمت مس��كن در خردادماه امس��ال 
نس��بت به ماه مشابه سال گذش��ته ۴5.8درصد 
افزايش يافت. اين امر سبب كاهش قدرت خريد 
خانوار و حضور گس��ترده سفته بازان و متقاضيان 

سرمايه يي در اين بازار مي شود. 
در زمس��تان س��ال گذش��ته ش��اخص هاي بازار 
كار اندك��ي بهتر ش��د. نرخ مش��اركت اقتصادي به 
۳۹.۷درصد و نرخ بيكاري به ۱۲.۱درصد رسيد. نرخ 
بيكاري افزايش ۱5 تا ۲۹ ساله به ۲5.۲درصد رسيد. 
نرخ ت��ورم نقطه به نقط��ه مصرف كننده كه از 
دي ماه تك رقمي شده بود، در فروردين سال جاري 
به ۷.۹ درصد رس��يد كه كمترين نرخ اين شاخص 
از تير ۱۳۹5 به اين س��و بوده اس��ت اما همان طور 
كه انتظار مي رفت به دنبال تش��ديد روند افزايشي 
نرخ ت��ورم نقطه به نقطه توليدكنن��ده در ماه هاي 
گذش��ته، روند كاهش��ي نرخ ت��ورم نقطه به نقطه 
مصرف كننده نيز تغيير جه��ت داد و در خردادماه 
به ۱۳.۷درصد رس��يد. نرخ تورم ساالنه منتهي به 
پايان هر ماه نيز كه از بهمن سال گذشته دوباره به 
كمتر از ۱۰درصد رس��يده بود و در مسير كاهشي 
پي��ش مي رفت، دوب��اره در خردادماه تغيير جهت 
داد و به ۹.۴درصد رس��يد. نرخ تورم نقطه به نقطه 
توليدكننده كه از آذر ۹۶ مجددا روند افزايش��ي را 
آغ��از كرده بود، با ۶ واحد درصد افزايش در خرداد 
امس��ال به ۱۶.۹درصد رسيد كه باالترين نرخ اين 
ش��اخص از مهر ۱۳۹۳ تاكنون اس��ت. نرخ ساالنه 
تورم توليدكننده در خردادماه به ۱۲ رسيد. با توجه 
به اثرگذاري با وقف��ه نرخ تورم توليدكننده بر نرخ 
تورم مصرف كننده، افزايش آهنگ رش��د نرخ تورم 
مصرف كنن��ده در ماه هاي آين��ده و نرخ هاي تورم 

دورقمي در سال جاري محتمل است. 
بررس��ي اجزاي تراز پرداخت هاي كش��ور در 
۹ماهه نخس��ت س��ال ۱۳۹۶ حاكي از آن است 
كه حس��اب جاري ب��ا كاه��ش 8.۴درصدي به 
۱۰.۹ميليارد دالر رس��يد. در اين دوره حس��اب 
كاال ب��ه عن��وان بزرگ ترين زير بخش حس��اب 

جاري با رشد جزيي ۲.۱درصدي به ۱۶.۴ميليارد 
دالر بالغ ش��د. دليل اصلي كاهش حساب جاري 
در دوره مذكور رش��د قابل توجه كسري حساب 
خدم��ات به ميزان ۲5.8درصد و رس��يدن آن به 
۶.۶ ميليارد دالر بود. ه��ر چند آماري از اجزاي 
حس��اب خدمات در اين مدت منتش��ر نش��ده، 
بررس��ي اين اجرا در س��ال هاي گذش��ته نشان 
مي ده��د كه خدمات مس��افرت، حم��ل و نقل و 
ساختماني سهم عمده صادرات و واردات خدمات 
را ب��ه خود اختصاص مي دهن��د. بنابراين به نظر 
مي رس��د، كاهش صادرات يا افزايش واردات اين 
نوع خدم��ات در ۹ماهه آغازين س��ال ۹۶ عامل 
اصلي افزايش كس��ري حس��اب خدمات اس��ت. 
ساير اجزاي حساب جاري يعني حساب درآمد و 
حساب انتقاالت جاري كه سهم اندكي از حساب 
جاري دارد نيز به ترتيب با ۱۲.5درصد افزايش و 

۱8درصد كاهش رو به رو شدند. 
مجموع صادرات غيرگمركي كشور در ۲ماهه 
نخس��ت س��ال جاري از نظر وزني و ارزش��ي به 
ترتي��ب ۴.8 و ۲۱.۹درص��د افزاي��ش يافت و به 
۱8.8ميلي��ون تن و ۷.۷ ميليارد دالر رس��يد. با 
وجود كاه��ش صادرات محصوالت پتروش��يمي 
و ميعان��ات گازي از نظر وزن��ي، به علت افزايش 
قيمت در بازارهاي جهاني ارزش صادرات آنها به 
ترتيب ۱.۲ و ۱۰.5درصد رش��د كرد. با اين حال 
عامل اصلي رشد ارزش صادرات در دوره مذكور 
افزايش ۱.۳ميليارد دالري ارزش صادراتي ساير 
كااله��ا ب��ود. اقالم عم��ده صادرات��ي در ۲ماهه 
نخست امس��ال ش��امل ميعانات گازي به ارزش 
يك ميلي��ارد دالر، پروپان مايع ش��ده به ارزش 
۳۳5ميليون دالر، روغن هاي س��بك و فرآورده ها 

جز بنزين ۲۷۴ ميليون دالر بود. بيشترين سهم 
ارزش��ي صادرات به كش��ورها به ترتيب به چين 
با س��هم ۱8.8درصد، امارات ۱۷.۷درصد و عراق 

۱5درصد سهم اختصاص داشت. 
از سوي ديگر در ۲ماهه نخست امسال مجموع 
واردات غيرنفت��ي گمركي كش��ور از نظ��ر وزني و 
ارزش��ي به ترتي��ب ۲.۱ و ۰.5درصد افزايش يافت 
و ب��ه 5.۳ ميليون تن و ۶.8ميليارد دالر بالغ ش��د. 
بيشترين س��هم ارزشي واردات به كشور به ترتيب 
ب��ه چين با س��هم ۲5.5درصدي، امارات با س��هم 
۱۴.5درصدي و كره جنوبي با س��هم ۶.۲ درصدي 

تعلق دارد. 
در بخش ارز، روند افزايشي قيمت دالر در بازار 
غير رس��مي كه از فصل دوم س��ال ۱۳۹۶ ش��روع 
ش��ده بود در بهار امس��ال هم ادامه يافت و شرايط 
متفاوتي را براي بازار ارز در فصل اول امسال نسبت 
به بهار س��ال قبل رقم زد. ن��رخ برابري دالر امريكا 
در مقابل ريال در بازار آزاد و در نخس��تين روزهاي 
معامالتي سال جديد از 5هزار تومان گذشت و در 
هفته س��وم فروردين به 5هزار و ۶۰۰تومان رسيد. 
در پي اين افزايش افسارگسيخته قيمت، دولت در 
اقدامي غافلگيرانه در شامگاه ۲۰ فروردين نرخ ارز 
را ۴هزار و ۲۰۰ تومان اعالم كرد ولي اين نيز سبب 
نش��د تا بازار سياه شكل نگيرد. قيمت دالر در بازار 
س��ياه ابتدا به همان حدود 5هزار توماني بازگشت 
اما تا پيش از سخنراني ترامپ درباره خروج امريكا 
از برجام به حدود ۶هزار تومان رسيد. پس از اعالم 
خروج يك جانبه امريكا نرخ دالر تا ۲۲ ارديبهشت 
به ۶هزار و ۶۰۰تومان رسيد. در خرداد نيز نوسانات 
بازار س��ياه ادامه داش��ت و قيمت آن ت��ا ۷هزار و 

۴۰۰تومان هم افزايش يافت. 

گروه اقتصاد كالن|
چندين  اقتصادي-سياس��ي  »سياس��ت هاي 
ماه��ه اخير ايران از مردم س��االري فاصله گرفته 
اس��ت. قدرت خريد مردم و اش��تغال نيروي كار 
هر دو س��ير نزولي داش��ته و ني��روي كار جوان 
ايران در بيكاري باالي ۳۰ درصد در حال دست 
و پا زدن در حل مس��ائل و معماي زيس��تن در 
حداقل س��طح معيشت اس��ت. بازنشستگان در 
لبه خط فقر بازنشسته اند.« اين جمالت را يكي 
از اقتصاددانان ايراني دانش��گاه ايالتي ميسوري 
غرب��ي امري��كا درب��اره وضعيت حاض��ر اقتصاد 
ايران مطرح كرده اس��ت. رضا حمزه اي كه طي 
س��ال هاي ۱۹۹۰ ت��ا ۱۹۹۱ رييس دانش��كده 
مديريت و اقتصاد دانشگاه ايالتي ميسوري غربي 
بوده و در اين دانش��گاه 8 جايزه بهترين تدريس 
و تحقيق و نيز دو جايزه استاد برتر )در سال هاي 
۲۰۰۳ و ۲۰۰۴( را از آن خ��ود كرده اس��ت، در 
گفت وگ��و ب��ا يك��ي از خبرگزاري ه��اي داخلي 
به بررس��ي مش��كالت كنوني اقتصادي كش��ور 
و راهكارهاي��ي كه مي تواند به رفع اين مس��ائل 

بينجامد، پرداخته است. 

 خودداري از حيف و ميل درآمدها
به گ��زارش »تع��ادل« اين اقتص��اددان راهكار 
اصل��ي خود را ب��راي خروج از بحران ه��اي ارزي و 
تهديدهاي تحريمي كنون��ي را در يك گزاره كلي 
خالص��ه مي كند: ايران بايد از هرگونه حيف و ميل 
درآمده��اي ملي خود كه ب��ا چالش هاي دايمي به 
دس��ت مي آورد با تمام قوا خودداري كرده و كليه 
طرح هاي مه��م اس��تراتژيك خود را ك��ه حياتي 
نيستند براي مدتي معلق و به بازسازي اقتصاد آن 

مرز و بوم بپردازد. 
اي��ن اقتص��اددان در گفت وگ��و ب��ا تس��نيم 
و  س��اختاري  »س��رمايه گذاري هاي  مي افزاي��د: 
زيربنايي از بزرگ ترين و كارس��از ترين اهتمامات 
رهبران دلس��وز و خادم مردم هر مملكت اس��ت. 
بزرگي و ش��وكت يك مملكت قب��ل از هر عامل 
ديگري روي گرد ه هاي خسته و پرتكافوي مردم 
آن مملكت اس��توار است كه سهامدار خانه خود 
هس��تند و كوتاه نگه داشتن دس��ت هاي غارتگر 
متجاوزان خارج��ي از منافع و خزانه ملي تنها با 
تكيه ب��ه همان مردم بومي و وطن دوس��ت قابل 
تصور اس��ت. از ياد بردن مردم ايران طي دوران 
تاريخ پرفراز و نش��يبمان همواره و به كرات به بر 
باد دادن ايران منجر ش��ده است. سرزمين پارس 
و ايران باس��تان روزي وسيع تر از كل خاورميانه 
امروزي بود. نگذاريم تاريخ ننگ آور گذش��ته هاي 

دور تكرار شود. «
اين در حالي اس��ت كه به گفته اين اقتصاددان 
تركيب طبقات اجتماعي بس��يار ناهمگن ايران كه 
در اوايل س��ال هاي ۲۰۰۰ بسيار نگران كننده بوده 
به همان مس��ير متزلزل خ��ود در كوچك تر كردن 
طبقه متوسط ادامه داده است. ۳.۴ درصد جمعيت 

در طبق��ه ب��اال و حدود نصف جمعيت ي��ا در فقر 
نس��بي )۴۲ درصد( يا در فقر مطلق )۶.۷( به س��ر 
مي برند. طبقه متوسط كمتر از يك سوم يا ۳۲درصد 
جمعيت را ش��امل مي شود. طبقه كارگر ايران تنها 

۱5درصد جامعه را شامل مي شود. 
وي در ادامه به ۱۷ش��رطي اش��اره مي كند كه 
اقتصاد ايران بايد براي خروج از بحران كنوني آنها را 

در دستور كار خود قرار دهد: 
۱- شرايط اقتصادي مناسب: تورم قابل كنترل 
و نازل - رش��د اقتصادي مناسب با رشد جمعيت و 
نيز رشد حجم پول و نتيجتا نرخ بيكاري نازل رشد 

سطح تكنولوژي مورد استفاده
۲- حكومت قانون و سطح احترام به كليه قوانين 
درون مرزي و برون مرزي- س��طح مبارزه با فساد 
بدون در نظر گرفتن مح��ل وقوع آن )قدرتمندان 

يا بينوايان( 
۳- شفافيت قوانين و قواعد دادو ستد براي كليه 

سوداگران درون مرزي و برون مرزي
۴-وج��ود و احترام و پش��تيباني قوي قانوني از 
انواع آزادي هاي سياسي-اجتماعي -مدني-ديانتي-

نژادي و مربوط به جنس��يت ممتاز انساني )زن يا 
مرد...(: هيچ انس��اني برتر از ديگري نيست مگر در 
تعيي��ن ارج كيفيت-كميت و به��اي نيروي كاربر 

اساس موازين قانوني بازارهاي كار 
5- آزادي مطبوعات كه به حكم آزادي وجدان 
انسان در جوامع است. مطبوعات جامعه را از نيك 
و بد و زشتي هاي همگان با خبر مي كنند. امروز در 
اين ينگه دنيا - و هنگامي كه ش��خص مس��تبدي 
چ��ون ترامپ ب��ه راهزني آزادي هاي انس��اني كمر 
دوخته اس��ت مطبوعات امريكا از هر كليس��ا - يا 
خانه ه��اي مقدس ديگر بيش��تر و بهت��ر وي را به 

محاكمه ملي كشانده اند و شاهكار مي كنند. 
۶- س��طح كيفيت دولت ها در پ��رورش رقابت 
و اتخاذ سياس��ت هاي بهينه مالي )تعيين مخارج 
و ماليات هاي عادالنه( وسياس��ت هاي موفق پولي 

)تعيين صحيح نرخ بهره و حجم پول( 
۷- دوري از حماي��ت افراد، گروه ها و دولت هاي 
تروريست و شركت جمعي در مبارزه و دفاع جهاني 
با - و از - هر گونه فعاليت هاي تروريستي ضدبشري 

و ضدمحيط زيست
8- استحكام يك سيستم منظم باز نشستگي- 

بهداشت و بيمه هاي اجتماعي
۹- اس��تحكام يك سيس��تم دفاع��ي داخلي و 

خارجي جهت محافظت ايمني شهروندان
۱۰-توس��عه مس��كن جهت همگان - به ويژه 

شهروندان كم درآمد
۱۱-سرمايه گذاري هاي وسيع در تعليم و تربيت 

در كليه سطوح
۱۲- س��رمايه گذاري هاي منظم و ال ينقطع در 

تحقيقات و كشويات علمي و... 
۱۳- سرمايه گذاري هر چه زودتر جهت تاسيس 

مرحله يي يك پااليشگاه بزرگ نفت و گاز
۱۴- تغييرات اساسي بانكي و بيمه

۱5- آم��وزش نمايندگان م��ردم در مجلس در 
زمينه هاي اقتص��ادي، نوآوري هاي ملي، حقوقي. و 
حس��ابداري براي باال تر بردن كيفيت تصميمات و 

مهارت هاي مربوطه الزم 
۱۶- تلفي��ق برخ��ي از دروس دانش��گاهي - 
تحقيقات كاربردي و نيازهاي پيش��رفته صنعتي با 

شركت فعاالنه دانشگاهيان و نمايندگان صنايع
۱۷- برگزاري مس��ابقات رقابتي توس��ط دولت 
هم��راه با تخصيص جوايز نقدي )يارانه( به بهترين 
طرح ه��اي عملي جه��ت تلفيق برخ��ي از دروس 

دانشگاه با مهارت هاي مورد نياز صنايع
اي��ن اقتص��اددان در ادامه با اش��اره ب��ه اينكه 
پيشرفت اقتصادي يك كشور تنها شرط دوام دولت 
و اس��تقرار تعادل ملي آن مملكت است، گفت: در 
ايران در سال هاي متمادي اخير بيشتر سياست هاي 
اقتص��ادي تحت نفوذ عوامل سياس��ي حا كم و نه 
لزوم��ا صالح دي��د حياتي ملي بوده اس��ت. نتيجتا 
ن��رخ پول مل��ي آن از۷5. ۶تومان قبل از انقالب به 
8۰۰۰توم��ان در هر دالر امريكايي- تا حال حاضر 
تنزل كرده - كه خود مبين ۱۱8۶ برابر سقوط ريال 
)و تومان( است در همان دوره زماني پوند انگليس از 

يك تعادل نسبي متداوم برخوردار بوده است. 
وي در پايان توصيه هايي هم براي مبارزه با تباني 
دو رهبر امريكا و اسراييل ارائه مي كند كه برخي از 

آنها شامل موارد زير مي شود: 
۱- تعديل بودجه مملكت و اعمال سياست هاي 

مردم ساالري
۲- بهبود روابط بين ارگان هاي دولتي و مردم و 
تعهد به تقويت و ايجاد آزادي هاي مدني -سياسي 

- اجتماعي و مطبوعا ت.... . 
۳- ايج��اد يك كانون جوانان جهت گس��ترش 
اشتغال از طريق گردهم آوري سازمان هاي دولتي، 
خصوصي، تعاوني از يكطرف و جوانان بي كس��ب و 

كار از طرف ديگر 
۴- س��رمايه گذاري دولتي و خصوصي در تعليم 
و پرورش حرفه يي جوانان جهت آمادگي آنها براي 
نيازهاي واحد ه��اي توليدي دولتي و خصوصي )از 
قبيل دوره هاي كوتاه و مفيد برنامه ريزي كامپيوتري 
- امور س��اختماني - برق و گاز -بهداش��ت - مواد 
غذاي��ي و داروي��ي و امور مربوط به ماش��ين آالت 

صنعتي و غيره
دولت��ي و خصوص��ي در  5- س��رمايه گذاري 
ايجاد آپارتمان هاي بس��يار كوچك با به كار گيري 
تكنيك هاي جديد ساختماني كه اين روزها در حال 

رشد در اروپا و امريكا مي باشند 
۶- بر اس��اس تخمين هاي جديد - بر اثرجنايت 
فرار از ماليات در اي��ران درآمد مالياتي دولت ايران 
بي��ن ۲۰ ت��ا ۲5درصد كل درآمد مل��ي تنزل دارد 
كه در كش��ورهاي پيشرفته اين نوع جنايت عواقب 
زنداني ش��دن در پيش دارد. اص��الح اين امر بدون 
رفت��ار و تنبي��ه متفاوت در م��ورد صاحب نفوذان و 
متمولين و افراد كم نفوذ تر موجب جبران كس��ري 

درآمد چشمگيري براي دولت خواهد شد. 

راهكار اقتصاددان ايراني دانشگاه ايالتي ميسوري غربي امريكا براي بهبود وضعيت كنوني كشور مطرح شد 

شروط نجات اقتصاد ايران 
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 آغاز به كار بازار ثانويه ارز 
از امروز 

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
قيمت س��كه بهار آزادي طرح جديد روز يك شنبه 
 در بازار تهران ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافت و به
2 ميليون و ۸۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان و اونس جهاني نيز 
با 9 دالر افزايش به 126۳ دالر رس��يد كه نشان دهنده 

روند صعودي نسبت به هفته گذشته است. 
به گزارش »تعادل« همچنين هر قطعه س��كه تمام 
بهار آزادي طرح قديم بدون تغيير قيمت نسبت به روز 
شنبه به ارزش 2 ميليون و 6۸۴ هزار تومان داد و ستد 
ش��د. از سوي ديگر، روز يك شنبه در بازار آزاد هر قطعه 
نيم سكه بهار آزادي با ۵ هزار تومان افت نسبت به روز 
شنبه يك ميليون و ۳۸۸ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار 
آزادي نيز با ۵ ه��زار تومان كاهش به ارزش ۷22 هزار 
تومان معامله شد. بر اساس اين گزارش، هر قطعه سكه 
گرمي بدون تغيير قيمت ۳96 هزار تومان معامله شد و 
قيمت هر گرم طالي 1۸ عيار نيز بدون تغيير به ارزش 

2۳۳ هزار و 9۰۰ تومان فروخته شد. 
با اين حال بر اس��اس اعالم بان��ك مركزي هر دالر 
امريكا بدون تغيير نس��بت به روز شنبه ۴ هزار و 29۳ 
تومان قيمت خورد. همچنين هر يورو بدون تغيير نسبت 
به روز ش��نبه ۵ هزار و ۴6 تومان و هر پوند نيز ۵ هزار 
و ۴۰6 تومان ارزش گذاري ش��د. انتشار خبر مربوط به 
دستور رهبر معظم انقالب به رييس جمهور جهت ارائه 
گزارش مربوط به بازار ارز و سكه و همچنين دستگيري 
سلطان سكه و همدستان او از مهم ترين داليل كاهش 
قيم��ت طال و س��كه در بازار طي روزهاي اخير اس��ت. 
گفته مي شود، نزديك ش��دن به زمان تحويل دور دوم 
س��كه هاي پيش فروش و افزايش عرضه سكه در بازار از 
ديگر داليل كاهش قيمت سكه در روزهاي اخير و البته 
افزايش تعداد فروشنده ها در اين بخش است. مشاهدات 
ميداني از بازار تهران نشان مي دهد كه در روزهاي اخير 
فروش��نده سكه بهار آزادي در بازار زياد شده آن  هم در 
حالي كه بازاري ها از خريد سكه امتناع مي كنند. فعاالن 
بازار پيش بين��ي مي كنند كه اين هفته، هفته يي آرام و 
كم نوس��ان براي س��كه و ارز خواهد بود البته بازاري ها 
مي گويند؛ برق��راري و تداوم اين آرامش منوط به اخبار 
سياسي و بين المللي نيز اس��ت. اين در حالي است كه 
مهدي كسرايي پور مديركل سياست ها و مقررات ارزي 
بانك مركزي از آغاز به كار بازار ثانويه ارز از روز سه شنبه 
هفت��ه جاري خبر داد. مهدي كس��رايي پور با اعالم اين 
خبر افزود: با انجام معامالت مربوط به 2۰درصد صادرات 
غيرنفتي و اختصاص ارز آن به واردات كاالهاي مصرفي 
در س��امانه نيما به طور خودكار اطالعات مربوط به نرخ 
توافق شده مبادله ارز در سامانه اطالعات بانك مركزي 
موسوم به س��نا قابل دس��ترس خواهد بود. وي درباره 
س��از و كار تعيين نرخ و مبادله ارز در بازار ثانويه گفت: 
صادر كنندگان مي توانند ارز حاصل از 2۰ درصد صادرات 
غير نفتي را با واردكنندگان كاالهاي دسته سوم مبادله 
كنند. مديركل سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي 
گف��ت: دو ط��رف مي توانند هم از س��امانه هاي تجارت 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اس��تفاده كنند كه در 
اين صورت ارز و ريال و امتياز واردات صادركننده مورد 
مبادله قرار مي گيرد يا اينكه اين امكان در س��امانه نيما 
نيز وجود دارد ك��ه اين بخش از صادركنندگان بتوانند 
ارز خود را در س��امانه نيما به نرخ رقابتي كه به صورت 
عرضه و تقاضا تعيين مي ش��ود، بفروشند. كسرايي پور 
گفت: صرافي ها نيز به عنوان واس��طه بين واردكننده و 
صادركننده عمل مي كنند و براي نرخ توافقي بازار ثانويه 
سقفي تعيين نشده است. وي پيش بيني كرد كه ايجاد 
بازار ثانويه بتواند نرخ هاي بازار غير رسمي را كنترل كند. 
در اين رابطه رييس كل اس��بق بانك مركزي گفت: 
بازار ثانويه ارزي بازاري نيس��ت كه توسط دولت ايجاد 
ش��ود و دولت نمي تواند كاري در اين زمينه انجام دهد 
و اگر دولت خ��ودش را با اصول بازار تطبيق دهد همه 
كارها بهتر انجام مي ش��ود. طهماسب مظاهري با بيان 
اينكه اگ��ر بخواهيم نيمه خالي لي��وان را ببينيم، بايد 
بگوييم وضعيت بازار ارز همچنان مبهم اس��ت و هنوز 
وضعيت توسط دولت و بانك مركزي روشن نشده است، 
گفت: اگ��ر بخواهيم نيمه پر ليوان را ببينيم، مي توانيم 
بگوييم دولت و بانك مركزي از آن اشتباه بزرگي كه در 
فروردين ماه انجام دادند و اعالم كردند ارز ۴2۰۰ توماني 
تك نرخي اس��ت، پشيمان ش��دند و اين يك پيشرفت 
محسوب مي ش��ود. رييس كل اس��بق بانك مركزي با 
اش��اره به بازار ثانويه ارز اظهار داش��ت: اين بازار توسط 
ما ايجاد نمي ش��ود، بلكه اين ب��ازار از قبل وجود دارد و 
حاال مي خواهيم س��اماندهي كنيم. پيش از اين نيز اين 
بازار وجود داش��ت اما دول��ت آن را قبول نمي كرد و در 
واق��ع آن را انكار مي كرد و تالش داش��ت تك نرخي به 
شيوه دس��توري را اجرا كند. وزير اسبق اقتصاد تصريح 
كرد: بازار ثانويه ارزي بازاري نيس��ت كه توس��ط دولت 
ايجاد شود و اساسا دولت نمي تواند كاري در اين زمينه 
انج��ام دهد و اگر دولت خودش را با اصول بازار تطبيق 
دهد همه كارها بهتر انجام مي شود. مظاهري تاكيد كرد: 
دولت بايد قبول كند نرخ بازار ثانويه ارز در قالب عرضه و 
تقاضا خودش را پيدا كند و با توجه به ارتباطات زيادي 
كه وج��ود دارد، اين نرخ مي تواند متعادل باش��د. البته 
وظيفه دولت اين است كه از نوسانات سياسي و هيجاني 
و احتكار جلوگيري كند. دولت با اعالم صادقانه مطالب 
و سياست هاي خودش مي تواند بازار ارز را ثبات ببخشد. 
همچنين نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس از 
عدم ريل گذاري مناسب براي هدايت نقدينگي سرگردان 
در اقتصاد به س��مت امور مولد انتقاد كرد و گفت: اخذ 
ماليات از معامالت سكه و ارز در كوتاه مدت پاسخگوي 
بهبود شرايط بازار است. عين اهلل شريف پور با بيان اينكه 
اخ��ذ ماليات از س��كه و ارز مي توان��د در كوتاه مدت به 
شناسايي ميزان دارايي افراد كمك كند، افزود: تا زماني 
كه دولت از دارايي هاي در سايه برخي افراد اطالع ندارد، 

اخذ ماليات از مراودات آنها مي تواند كارساز باشد. 
نماين��ده ماكو و چال��دران افزود: از اي��ن رو دولت با 
توجه به فراهم نبودن زيرساخت ها نمي تواند براي مدت 
طوالني با اخذ ماليات از خريد سكه و ارز به ساماندهي 
بازار اقدام كند. شريف پور با تاكيد بر اينكه دولت بايد با 
رصد كنش هاي بانكي افراد، نقل و انتقاالت و همچنين 
راه اندازي صندوق مكانيزه فروش س��عي در ساماندهي 
بازار داش��ته باشد، تصريح كرد: در پي تشديد نظارت ها 
تم��ام كنش ها در بازار تحت نظر بوده و در نتيجه تمام 

عايدات مشخص مي شود.

گزارش

بررسي هاي »تعادل« از 3 دوره پيش فروش سكه نشان مي دهد

بي اثر بودن سياست هاي پيش فروش بر بازار
در كابينه دوران جنگ 67- 1365، تحريم هاي دوره قبل 92- 1390 و تحريم هاي فعلي 97- 1396 پيش فروش و حراج 40 ميليون سكه بر نرخ سكه و ارز بي اثر بوده است

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
مقايسه سه دوره عرضه و پيش فروش سكه با 
ه��دف كنترل بازار ارز و طال در دوره جنگ 6۷-

1۳۵9، دوره تحريم هاي اقتصادي متاثر از پرونده 
هس��ته يي در دولت احمدي ن��ژاد 92- 1۳9۰ و 
دوره دوم تحريم ه��اي اقتص��ادي و خروج امريكا 
از برج��ام در دول��ت روحاني 9۷- 1۳96 نش��ان 
مي دهد كه در هر سه دوره، پيش فروش يا عرضه 
س��كه كمكي به كنترل قيمت ارز و سكه در بازار 
نك��رده و نرخ دالر و قيم��ت اونس جهاني طال، و 
تاحدودي نقدينگي و تورم مهم ترين عامل رش��د 
قيمت طال و س��كه بوده و عرضه بيش��تر سكه و 
طال يا پيش فروش آن تقريبا بي اثر بوده و اگرچه 
در چند هفته و كوتاه مدت موثر بوده و نرخ سكه 
را كاه��ش داده، ام��ا در ميان م��دت و در همان 
سال، نرخ سكه وطال متناسب با نرخ دالر و اونس 
جهاني افزايش يافته و نش��ان دهنده بي اثر بودن 
عرضه و پيش فروش س��كه بر نرخ طال و سكه و 
ارز اس��ت و براين اساس مي توان گفت كه شبكه 
بانكي و دولت با فروش بخشي از ذخاير طال، تنها 
باعث جذب بخش��ي از نقدينگي س��رگردان بازار 
و درآمد ش��ده اند و به همين خاطر كارشناس��ان 
معتقدند كه فروش و عرضه ذخاير طالي كش��ور 
با هدف اثرگذاري بر بازار طال و ارز و س��كه عمال 

بي نتيجه است و قواعد بازار را تغيير نمي دهد. 
ب��ه گزارش »تعادل« مقايس��ه اين س��ه دوره 
عرضه سكه و پيش فروش سكه در كابينه دوران 
جنگ و به خصوص سال هاي 6۷- 1۳6۵، دولت 
احمدي نژاد 92- 1۳۸9 و مقطع كنوني در دولت 
روحاني 9۷- 1۳96 نش��ان مي دهد كه مهم ترين 
عامل التهاب بازار ط��ال، نرخ دالر و قيمت اونس 
جهاني بوده اس��ت و با وجود آنكه در هر ۳ دوره 
دولت و بانك مركزي تالش كرده اند كه با عرضه 
سكه و طال روي بازار اثرگذار باشند اما در نهايت 
نرخ سكه و طال متاثر از افزايش قيمت دالر و نرخ 

اونس جهاني تعيين شده است. 
در هر ۳ دوره، هرگاه كه قيمت دالر باال رفته 
قيمت س��كه نيز افزايش يافته اس��ت اما تنها در 
دوره 92- 1۳9۰ ب��ه دلي��ل كاهش قيمت اونس 
جهاني، قيمت س��كه كمتر از رش��د نرخ دالر باال 
رفته اس��ت اما در دوره اخير 9۷- 1۳96 به دليل 
افزايش قيمت اونس جهان��ي و همچنين حباب 
مالي باقي مانده از آن، رش��د قيمت سكه بيش از 

افزايش قيمت دالر بوده است. 
 ب��ه عب��ارت ديگ��ر، با وج��ود عرض��ه حدود
۴۰ ميليون س��كه در چهار دهه گذشته با اهداف 
مختلف از جمل��ه تامين كس��ري بودجه دولت، 
كنت��رل نقدينگي و تورم و قيمت ه��ا در بازار ارز 
و ط��ال، پرداخت هديه و عي��دي به جاي پول به 
كارمندان، كنترل بازار ارز و مقابله با اثر تحريم ها 
و... هيچ اثري بر نوس��ان نرخ دالر و طال و التهاب 

بازار سكه نداشته است. 
 بخش عمده اين سكه ها كه شامل ۸ ميليون 
س��كه ح��راج و پيش فروش س��كه در دو س��ال 
اخير اس��ت كه ب��راي دولت معادل ضرب س��كه 
ب��ه ميزان 6۵ ت��ن طال تعهد ايج��اد كرده، عمال 
نتوانست قيمت سكه و ارز را در بازار كاهش دهد 
و تنها بخش��ي از ذخاير طالي كش��ور را مصرف 
كرده اس��ت. حتي نرخ س��ود بانكي 2۰ درصدي 
در ش��هريور 96 و تمدي��د قراردادهاي س��پرده 
يكساله يا انتشار 2۴۰ هزار ميليارد توماني اوراق 
سپرده ريالي 2۰ درصدي نيز نتوانست به كنترل 
نقدينگ��ي و ن��رخ ارز و طال و كاه��ش التهاب ها 
كم��ك كند و اين موضوع نش��ان مي دهد كه در 
جهان به هم پيوس��ته اقتصاد قواعد خود را دارد 
و نرخ س��كه تنها متناس��ب با ن��رخ دالر و اونس 
جهان��ي تغيير مي كند و عرض��ه و پيش فروش و 
ماليات و... نيز نمي تواند مانع از تغيير قيمت ها و 
معامالت در بازار شود. بايد به قوانين بازار احترام 
گذاشت و راهكارهاي اصولي براي اصالح ساختار 
را انتخ��اب كنيم تا به صورت بني��ادي و اصولي 

بتوانيم مشكالت اقتصاد را حل كنيم. 

 كابينه دوران جنگ 
در دوره اول ف��روش و پي��ش فروش س��كه، 
بيشترين افزايش قيمت دالر در سال 66- 1۳6۵ 
رخ داده ك��ه از ۷۴ ري��ال به 99 تومان رس��يد و 
قيمت سكه نيز از 6۵۰۰ به 112۵۷ تومان رسيد 
كه نش��ان مي دهد بالفاصله نرخ س��كه به دنبال 
ن��رخ دالر افزاي��ش يافته و حت��ي پيش فروش و 
عرضه س��كه نيز نتوانس��ت مانع آن ش��ود اما در 
مجم��وع كنترل بازار ارز و س��كه در دوره جنگ 
اثرگذارت��ر بوده زيرا مردم به طال و ارز و كاالهاي 
لوكس و واردات و مس��افرت خارجي كمتر توجه 
داش��ته اند و براي حفظ ارزش پ��ول نيز كمتر به 
دالر و س��كه توجه داشته اند. براين اساس روشن 
است كه عرضه س��كه در نهايت منجر به كاهش 

قيمت سكه و ارز نشده است. 
در دوره اول عرضه س��كه و پيش فروش آن و 
كابينه دوران جنگ 6۷- 1۳6۰ به خاطر كنترل 
نقدينگي و تورم، اثر تورم بر نرخ ارز و سكه و طال 
كمت��ر بوده و با وجود ۳.۵ برابر ش��دن ش��اخص 
تورم، و ۵ برابر ش��دن قيمت دالر در ۸ سال، نرخ 
 س��كه تنها 1۸۴ درصد رش��د ك��رده ونزديك به

۳ برابر ش��ده است يعني رشد نرخ سكه به خاطر 
اثر اونس جهاني و افت آن كمتر از شاخص تورم 

و نرخ دالر رشد كرده است. 
شاخص تورم از 2۳ صدم به ۷۷ صدم براساس 
ش��اخص سال پايه 1۳9۵=1۰۰ رسيده و نزديك 

به ۳.۵ برابر ش��ده، نرخ دالر از 2۰ به 96 رسيده 
و تقريبا ۵ برابر ش��ده، نرخ سكه نيز از ۳۵۰۰ به 
99۳9 تومان رس��يده و نزديك به سه برابر شده 
است عرضه سكه تنها به جذب نقدينگي و كمك 
به كسري بودجه موثر بوده و تاثيري بر ۳.۵ برابر 
ش��دن شاخص تورم در ۸ س��ال يا ۵ برابر شدن 
نرخ دالر نداشته اس��ت. زيرا عرضه سكه و پيش 
ف��روش آن و رفتار مردم و توج��ه به اولويت هاي 
اساس��ي مردم و كشور مانع از رشد شديد قيمت 
طال و س��كه شده است. زيرا در آن مقطع واردات 
كاالهاي لوك��س و مس��افرت هاي خارجي مورد 
توج��ه نبود و تامين كاالهاي اساس��ي در اولويت 
بوده اس��ت و لذا حفظ ارزش پول به صورت طال 
و س��كه يا خريد كاالهاي لوك��س مانند طال در 
دس��تور كار م��ردم نبوده و كاه��ش تقاضا عامل 

كنترل قيمت طال و سكه بوده است. 

  دولت احمدي نژاد
در دوره دوم عرض��ه و فروش س��كه و اجراي 
تحري��م اقتص��ادي به خاط��ر وضعي��ت پرونده 
هس��ته يي ايران در دولت احمدي نژاد، بيشترين 
رش��د نرخ دالر در س��ال هاي 92 – 1۳9۰ بوده 
ك��ه از 12۰۰ به ۳2۰۰ تومان به طور متوس��ط و 
در برخ��ي روزها تا ۳6۰۰ تومان نيز رس��يد. نرخ 
سكه در اين سه سال از ۵6۷ هزار تومان در سال 
9۰ به 1 ميليون و 6۰ هزار تومان رسيد. يعني با 
16۷ درصد رش��د نرخ دالر، سكه تنها ۸۷ درصد 
رشد كرد و كمتر از نرخ دالر رشد كرده است. به 
عبارت ديگر، به خاطر رشد نرخ دالر، عرضه سكه 
نتوانس��ت حتي با وجود كاهش اونس جهاني، از 

افزايش قيمت طال و سكه جلوگيري كند. 
در دوره دوم عرض��ه س��كه و پيش فروش آن 
در دولت احمدي نژاد، 92- 1۳9۰ كه تحريم هاي 
هس��ته يي حاكم ش��ده به دليل رشد نقدينگي و 
تورم حاصل از آن، رش��د شديد واردات كاالهاي 
لوكس و س��فرهاي خارجي و حف��ظ ارزش پول 
ب��ه صورت ارز و ط��ال، تقاضا براي دالر و س��كه 
و طال بيش��تر از دوره قبلي بوده و قيمت س��كه 
افزايش قابل توجهي داش��ته و ۳۵۰ درصد رشد 
ك��رده و قيمت دالر نيز س��ه برابر ش��ده يا 2۰۰ 
درصد رش��د كرده و تورم نيزدر پنج س��ال 92-
1۳۸۸ معادل 1۴۰ درصد بوده است. يعني رشد 
قيمت س��كه و طال به دليل تغيير رفتار مصرفي 
و تقاضاي مردم و همچنين رش��د باالي نرخ دالر 
ظرف سه سال افزايش قابل توجهي داشته است 
و هر س��ه شاخص تورم، سكه و دالر در سال هاي 

92- 1۳۸9 رشد بااليي داشته است. 

 كاهش اونس طال و كم اثر شدن رشد دالر
دليل اين رش��د كمتر قيمت س��كه نسبت به 
رش��د قيمت دالر در س��ال هاي 92 – 1۳9۰، به 

خاط��ر افت نرخ اونس جهاني ط��ال در بازار بوده 
است، زيرا در آگوس��ت 2۰11 قيمت اونس طال 
معادل عدد همان س��ال يعن��ي 2۰11 دالر بوده 
كه از آن پس روند نزولي ارزش طال شروع شد و 
به 12۷۴ دالر در 2۰1۳ رسيد. يعني در اين سه 
س��ال 92 – 1۳9۰ قيمت ط��الي جهاني معادل 
بي��ش از ۷۰۰ دالر كاه��ش داش��ته و در نتيجه 
بخش��ي از اثر رش��د نرخ دالر بر قيمت سكه در 

ايران را خنثي كرده است. 

  دولت روحاني و  مقطع كنوني
در دوره س��وم حراج و پيش فروش سكه، كه 
بان��ك مركزي عمال دولت را به فروش نزديك به 
۸ ميليون سكه متعهد كرده و از سال 96 تا سال 
9۸ باي��د بخش عمده يي از ذخاير طالي كش��ور 
معادل ح��دود 6۵ تن طال را براي ضرب س��كه 
مصرف كنند تا عطش سيري ناپذير بازار را پاسخ 
بدهد. اما همان طور كه كارشناس��ان پيش بيني 
كرده بودند به دنبال رش��د نقدينگي، پايه پولي، 
معامالت بانكي و همچنين متاثر از تهديد امريكا 
ب��ه خروج از برجام و تصمي��م اخير ترامپ براي 
تحريم اقتصادي و نفتي و بانكي ايران، بيشترين 
افزايش نرخ دالر در سال هاي 9۷ -1۳96 اتفاق 
افت��اده و ن��رخ دالر از ۳۸۰۰ ب��ه ب��االي ۷ هزار 
تومان رس��يد و تقريب��ا دو برابر ش��د و احتمال 
نوسان بيش��تر آن به خاطر تحريم ها وجود دارد. 
در نتيجه قيمت س��كه نيز در اي��ن دوره از 1.2 
ميليون در س��ال 9۵ به 2.9 ميليون در سال 9۷ 
رسيده و معادل 1۴۰ درصد رشد كرده است كه 
البته رش��د قيمت س��كه بيش از رشد نرخ دالر 
بوده است و دليل آن همزمان شدن افزايش نرخ 
دالر ب��ا رش��د نرخ اونس جهاني ب��وده كه از زير 
12۰۰ دالر به باالي 1۳۵۰ دالر در يكي دوسال 
اخير رس��يده است. هرچند كه اكنون نرخ اونس 
جهان��ي به 12۵۰ دالر كاهش يافته، اما به دليل 
چس��بندگي قيمت حاصل از اثر رواني تحريم ها، 
همچنان قيمت سكه با حباب ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار 
توماني همراه است. در نتيجه قيمت سكه باالتر 

از رشد نرخ دالر باال رفته است. 
عالوه بر اثر رش��د نرخ دالر بر قيمت س��كه 
در ايران در س��ال هاي 9۷- 1۳96، نرخ اونس 
جهاني نيز باال رفته و بر قيمت س��كه در ايران 
اثرگذاش��ته و باعث افزايش قيمت س��كه شده 
است. از سال 2۰1۳ تا امروز يعني 2۰1۸ روند 
نرخ اونس جهاني طال نوساني و عمدتا صعودي 
ب��وده و از 12۷۴ دالر در 2۰1۳ به 1۳۵۰ دالر 
در 2۰1۸ رس��يده ك��ه البت��ه در ماه هاي اخير 
دوب��اره به مح��دوده 12۵۵ دالر رس��يده و در 
واق��ع اثر افزايش��ي قبلي را خنثي كرده اس��ت 
اما همچن��ان اثر آن در بازار باقي مانده و باعث 
حب��اب مال��ي ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار توماني ش��ده 

اس��ت. در سال هاي 1۳96 و 1۳9۷ كه موضوع 
خروج امريكا از برجام و از سرگيري تحريم هاي 
امريكا مطرح ش��ده قيمت سكه از 1 ميليون و 
2۰۰ ه��زار تومان در س��ال 9۵ به 2.9 ميليون 
تومان در س��ال 9۷ رس��يده و مهم ترين عامل 
رشد قيمت سكه رش��د نقدينگي، اثر تحريم ها 
و رش��د نرخ ارز اعالم شده اس��ت كه نرخ دالر 
 ني��ز از ۳6۰۰ توم��ان در س��ال 9۵ ب��ه باالي

۴2۰۰ تومان در شرايط كنوني رسيده كه البته 
با در نظرگرفتن نرخ حاش��يه بازار،  اثر نرخ دالر 
غير رسمي بر نرخ سكه را بيش از اين مي توان 
ارزياب��ي كرد و برخي اثر اين نرخ دالر حاش��يه 
بازار بر قيمت طال و سكه را باالتر در نظر گرفته 
و قيم��ت دالر را بين ۷ تا 9 هزار تومان ارزيابي 

كرده اند. 
در دوره سوم عرضه س��كه و پيش فروش آن 
و دول��ت روحاني ي��ا دور دوم تحريم ها و خروج 
امريكا از برجام نيز، در س��ال هاي 9۷- 1۳9۵ با 
وجود كنترل تورم 22 درصدي در دوسال، قيمت 
س��كه 1۴۰ درصد وقيمت دالر تقريبا بيش از دو 

برابر رشد كرده است 
در ۵ س��ال اخير دولت روحاني نيز ش��اخص 
تورم ۷۳ درصد، قيمت س��كه 1۷۵ درصد و نرخ 

دالر تقريبا دو شده است. 
براين اس��اس، روش��ن اس��ت كه در هر سه 
دوره، عرضه س��كه و پيش فروش سكه كمكي 
به كنترل قيمت سكه نكرده است. دليل عمده 
رش��د نرخ س��كه و طال،  افزايش قيمت دالر و 
نوس��ان نرخ اونس جهاني ب��وده و در رتبه هاي 
بعدي، تغيير س��ليقه مردم به حفظ ارزش پول 
به صورت طال و سكه يا ارز مهم ترين عامل بوده 
اس��ت و اگرچه وجود تورم و رشد شاخص تورم 
و نقدينگي و اثر انباشته تورم بر باعث رشد نرخ 
دالر ش��ده اما رشد قيمت س��كه و طال عمدتا 
حاصل رش��د نرخ دالر و اونس جهاني اس��ت و 
اتفاقا با انتشار اخبار مربوط به رشد قيمت طال 
و س��كه، و ورود دولت و بانك مركزي و عرضه 
بيشتر سكه و پيش فروش  آن يا صف فروش ارز 
در صرافي ها و بانك ها، التهاب بازار به خاطر اثر 
رواني و رسانه يي و اخبار رشد قيمت ارز و طال، 
بيش��تر مي ش��ود و در نتيجه مردم براي حفظ 
ارزش پول خود و به خاطر بي اعتمادي يا روشن 
نبودن وضعيت اقتصاد در ماه هاي بعد، اقدام به 

خريد سكه مي كنند. 
براين اساس كنترل التهاب بازار بايد با سخنان 
وكارهايي انجام شود كه اعتماد مردم به آينده را 
تقويت كند. زي��را در دوره جنگ باوجود افزايش 
نرخ دالر، قيمت س��كه و طال كمتر رش��د كرده 
اس��ت زيرا اولويت مردم و كشور خريد طال نبوده 
و موضوعات��ي مانن��د حباب طال و س��كه مطرح 
نبوده و مردم با مشاركت و احساس تعلق خود به 

دنبال عبور از شرايط جنگ بوده اند اما در شرايط 
كنوني حفظ ارزش پول و تاحدودي بي اعتمادي 
به سيستم بانكي، عامل عمده هجوم به بازار سكه 

و ارز بوده است. 

  مقايسه رفتار مردم در بازار طال 
كابينه دوران جنگ، ب��ه دليل مخارج جنگ، 
كاهش صدور نفت و درآمد ارزي كشور، و كسري 
بودجه دولت، تالش كرد تا از طريق پيش فروش 
س��كه اقداماتي در جهت كنترل بازار ارز و سطح 
عمومي قيمت ها، جم��ع آوري نقدينگي و درآمد 

بيشتر براي دولت انجام داد. 
در س��ال هاي 1۳6۴ ت��ا 1۳6۷، دولت تالش 
كرد از طريق عرضه سكه طال، پيش فروش سكه 
و طال تا ح��دودي ضمن جم��ع آوري نقدينگي 
و تامين كس��ري بودجه خود، بازار را به س��مت 
تعادل حركت دهد و از رش��د بي رويه قيمت ارز 
و س��كه و طال جلوگيري و ب��ه كنترل قيمت ها 
كمك كند. بخش��ي از نياز مردم كه براي حفظ 
ارزش پ��ول خود طال خريداري مي كردند تامين 
ش��د و ب��ا پيش فروش س��كه و تحوي��ل آن در 
سال هاي بعد،  عمال منابعي نيز در اختيار دولت 
قرار گرفت. ش��رايط اقتصادي دش��وار ناش��ي از 
جنگ تحميلي، دولتمردان را بر آن داش��ت تا با 
اعمال سياست هاي نظارتي اقتصادي تماما دولتي 
بازاره��ا و قيمت ه��ا و همچنين مخ��ارج دولت و 
واردات را كنترل كنند و در نتيجه س��طح تقاضا 

براي واردات، نرخ ارز و سكه نيز پايين بود. 
از سوي ديگر، همراهي مردم در آن سال هاي 
دش��وار موثر بود و تمايلي به مس��افرت خارجي، 
واردات كااله��اي لوكس، ذخيره ك��ردن پول به 
صورت سكه و طال و ارز وجود نداشت و در نتيجه 
تقاضا براي ارز و طال نيز محدود بود. اين وضعيت 
نهايتا به كنت��رل وضعيت اقتص��ادي انجاميد، و 
دولت موس��وي كه دولت را با قيمت سكه ۳۵۰۰ 
تومان تحويل گرفته بود تا س��ال 62 مانع از رشد 
قيمت س��كه شد. اما به تدريج با كسري بودجه و 
استقراض دولت از بانك مركزي، از سال 6۳، تورم 
و رش��د نقدينگي خود را نشان داد و قيمت سكه 
به ۳9۵9 تومان رس��يد و در سال 6۴، قيمت آن 
ب��ه ۴۴1۸ تومان و در س��ال 6۵ به 6۵۰۰ تومان 
رسيد اما در سال 1۳66 و سال هاي پايان جنگ، 
بيش��ترين افزايش قيمت را شاهد بود كه ناگهان 
به 112۰۰ تومان رس��يد و البته در سال 6۷ و به 
دنبال تحويل بخشي از سكه ها و پذيرش قطعنامه 
۵9۸، قيمت ارز و س��كه كاهش يافت و سكه به 
زير 1۰ هزار تومان رس��يد و قيمت 99۳9 تومان 
را در س��ال 6۷ ثبت كرد. به عبارت ديگر، قيمت 
س��كه در طول ۸ سال جنگ، از ۳۵۰۰ به 99۳9 
تومان رسيد و معادل 6۴۳9 تومان افزايش يافت 
و 1۸۴ درصد رش��د كرد. يا قيمت س��كه 2.۸۴ 
برابر شد. در اين س��ال هاي جنگ و عرضه سكه 
به عنوان بخش��ي از تامين نيازه��ا كه عمدتا در 
س��ال هاي 1۳6۳ تا 1۳6۷ در دس��تور كار بوده 
است، ش��اخص تورم در ۸ سال از۰.19 به ۰.۷۷ 
براس��اس قيمت ثابت س��ال 1۳9۵ معادل 1۰۰ 
افزايش يافته و سطح عمومي قيمت ها ۴ برابر شده 
 اس��ت يعني قيمت يك كاالي 1 توماني سال ۵9 
به ۴ تومان در سال 6۷ رسيده است و در مجموع 
 ۳۰۰ درص��د تورم داش��ته اس��ت. در س��ال هاي
۵9 تا 6۷ نيز تورم ساالنه معادل 2۳، 22،  12،  1۴، 
 1۰،  ۷، 2۳، 2۷ و 2۸ درصد گزارش ش��ده است. 
اما در دوره دوم عرضه سكه طال يا پيش فروش 
و ح��راج طال، يعني دول��ت دوم احمدي نژاد كه 
تحريم هاي اقتصادي به خاطر پرونده هس��ته يي 
ايران حاكم ش��د، كشور با كسري بودجه مواجه 
نبود بلكه اتفاقا به دليل رش��د ش��ديد قيمت و 
درآمد نفت در س��ال هاي قبل از آن باعث رشد 
ش��ديد نقدينگي ش��د و قيمت دالر براي حدود 
1۰ س��ال از دولت خاتمي و از سال هاي 1۳۷۸ 
ت��ا 1۳۸9 تقريبا ثابت بود و بين ۸6۰ تا 1۰۰۰ 
تومان بود و بدون تناس��ب با نرخ تورم ثابت بود 

و باعث رشد شديد واردات در اين سال ها شد. 
در نتيجه مش��كل اصلي رشد تورم، افزايش 
نقدينگي و ثبات نرخ ارز در س��ال هاي قبل بود 
ك��ه به خاطر تحريم هادر س��ال هاي 1۳9۰ به 
بعد،  يك باره موجب كاهش درآمد نفت، رش��د 
نقدينگي و تورم ش��د و اثر كاهش قيمت نفت 
خود را نش��ان داد و تورم ك��ه به خاطر قيمت 
نف��ت و درآمد نفت و ثبات نرخ دالر پايين بود، 
 فرصت پي��دا كرد كه فنر افزاي��ش قيمت ها را 
باز ك��رده و باعث پريدن قيمت ها ش��د و تورم 
س��ال هاي 1۳۸۷ تا 1۳92 به ترتيب بين 2۵، 
1۰، 12، 21، ۳۰، ۳۴ درصد گزارش شده است 
كه نشان مي دهد اثر رشد نقدينگي و بي توجهي 
به ثبات نرخ دالر بر تورم و نقدينگي به تدريجي 
در س��ال هاي ۸۷ ت��ا 92 خ��ود را نمايان كرده 
اس��ت. در نتيج��ه نرخ دالر از 1۰۰۰ در س��ال 
۸9 به ۳2۰۰ تومان در س��ال 92 رسيد و بيش 
از سه برابر ش��د. قيمت سكه نيز در اين سال ها 
متناس��ب با تورم و رشد نرخ دالر افزايش يافت و 
قيمت سكه نيز از 29۰ هزار تومان در سال ۸۸ به 
1 ميليون و 6۰ هزار تومان در س��ال 92 رسيد و 
در اين سال ها معادل ۷۷۰ هزار تومان بيشتر شد 
كه به معناي ۳.6 برابر شدن قيمت سكه يا 26۰ 
درصد رشد قيمت سكه بوده است. در اين سال ها 
شاخص تورم برمبناي سال 1۳9۵ مساوي 1۰۰ 
نيز از عدد 29.۵ به ۷1 رس��يده كه نشان دهنده 

رشد 2.۴ برابر شدن قيمت ها بوده است. 

مقايسه سه دوره عرضه و پيش فروش سكه و اثر آن بر قيمت طال و ارز در بازار 

67-1360دوره 
هشت سال كابينه جنگ 

 1384 -92 
هشت سال دولت احمدي نژاد

1392 -97 
پنج سال دولت روحاني 

12۳- ۷1۷1 -۰.۷۷16 -۰.2۳نرخ تورم برمبناي سال 1۳9۵= 1۰۰
1۴.۵ درصد ۴۳ درصد29 درصدميانگين ساالنه افزايش قيمت ها

......-۳6۰۰۳2۰۰ - 969۰۴- 2۰قيمت دالر ) تومان(
۳-1 ميليون 1۰6۰- 12۳ هزار99۳9-۳۵۰۰قيمت سكه ) تومان(

1۷۵ درصد۷61 درصد  1۸۴ درصددرصد رشد قيمت سكه 

 29۸ درصد- چهار برابر- در كل دوره۳۸۰ درصددرصد رشد دالر
بين دو تا سه  برابرسه برابر در دوره تحريم 92- 1۳9۰

۷۳ درصد ۳۴۴ درصد2۳۴ درصددرصد رشد قيمت ها يا شاخص تورم

رشد نرخ سكه كمتر از رشد قيمت ها بيشترين همبستگي 
و دالر

 رشد نرخ سكه باالتر از رشد دالر 
و قيمت ها 

رشد نرخ سكه باالتر از رشد دالر و 
قيمت ها

با حباب زياد با حباب زياد بدون حباب حباب سكه 

در هر 3 دوره عرضه و پيش فروش سكه در 4 دهه اخير، هرگاه كه قيمت دالر باال رفته قيمت سكه نيز افزايش يافته و پيش فروش 
سكه هيچ كمكي به كاهش نرخ دالر و سكه نكرده و قيمت سكه متناسب با نرخ دالر و اونس جهاني باالرفته است. تنها در دوره 
92- 1390 به دليل كاهش قيمت اونس جهاني، قيمت سكه كمتر از رشد نرخ دالر باال رفته اما در دوره فعلي 97- 1396 به دليل 

افزايش قيمت اونس جهاني و همچنين حباب مالي باقي مانده از آن، رشد قيمت سكه بيش از افزايش قيمت دالر بوده است
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5 بورس و فرابورس
 تعديل 240درصدي »قش�كر«: ش��ركت شكر 
شاهرود درخصوص تغيير با اهميت پيش بيني درآمد هر 
 سهم سال مالي منتهي به پايان شهريور ۹۷ توضيح داد. 
بر اين اس��اس، ش��ركت در اطالعيه ي��ي در حالي از 
تعدي��ل مثبت 240درصدي خبر داده، كه در آخرين 
پيش بيني س��ود خالص را 521 ميلي��ون ريال اعالم 
كرده است. بر همين اساس »قشكر« سود سال مالي 
منتهي به پايان شهريور ۹۷ را به 25 هزار و 514 ريال 
افزايش داده اس��ت. از سويي ديگر، اين شركت علت 
تغيير با اهميت پيش بيني درآمد هر س��هم را حذف 
سهميه قند و تفاله پيمانكاران جهت سال زراعي ۹۶ 
باتوجه به نامه انجمن صنفي اعالم كرده است. در نامه 
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و ش��كر ايران خطاب 
به شركت هاي قندي )ابالغيه سازمان برنامه و بودجه 
كشور درخصوص نرخ تضميني محصوالت كشاورزي 
 در س��ال ۹۷(، مبناي محاس��به عيار چغندر پاييز از

1۶ به 15درصد كاهش يافته و براس��اس اين مصوبه 
مقرر شده نحوه محاسبه قيمت خريد چغندر پاييزه 
براي عيارهاي مختلف براس��اس فرمول مورد توافق 
وزارت جهاد كش��اورزي و اين انجمن تعيين ش��ود. 
يادآور مي ش��ود نماد معامالتي اين شركت در تاريخ 
11 تير ماه س��ال جاري به دلي��ل ابهامات موجود در 
اطالعات با اهميت منتش��ر شده متوقف شده است و 
با اطالعيه پيام ناظر به صورت حراج ناپيوسته و بدون 
محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 
 بررسي صورت هاي مالي ۱2 ماهه ۹۶ »پارس«: 
شركت پتروش��يمي پارس در آستانه ورود به بورس با 
انتش��ار گزارش 12 ماهه منتهي به پايان اسفند سال 
۹۶ از تحقق 5 هزار و ۸۳ ريال س��ود خبر داد. بر اين 
اساس، ش��ركت »پارس« در دوره 12 ماهه منتهي به 
پايان اسفند ۹۷ براي هر سهم 5 هزار و ۸۳ ريال سود 
محقق كرد كه نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
افزايش 2۳درصدي داش��ت. اين درحالي است كه اين 
ش��ركت در 12 ماهه س��ال مالي ۹5 به ازاي هر سهم 
4هزار و 140 ريال سود شناسايي كرده بود. همچنين 
هزينه هاي مالي و هزينه هاي عملياتي شركت نيز هيچ 
تغييري نكرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه، يكي از 
مهم ترين بندهاي حس��ابرس در اي��ن گزارش مربوط 
ب��ه اظهارنظر مش��روط در خصوص داد و س��تد با دو 
ش��ركت بازرگاني پتروش��يمي و پتروشيمي بندر امام 
است. در اين زمينه حسابرس آورده است: حساب هاي 
دريافتي از شركت بازرگاني پتروشيمي به مبلغ 5 هزار 
و ۷12ميليارد ريال و حساب هاي پرداختني به شركت 
پتروشيمي بندرامام به مبلغ 204 ميليارد ريال تاكنون 
دريافت نش��ده است. بر همين اس��اس حسابرس در 
ادامه آورده اس��ت استعالم هاي درخواستي از اشخاص 
با ش��رح جمع تطابق ن��دارد. اين مغاي��رت مربوط به 
پتروش��يمي جم باب��ت تعديل نرخ خ��وراك )اتان( از 
145 دالر ب��ه 240 دالر، از تاري��خ مهر 1۳۹1 لغايت 
اسفند 1۳۹2 اس��ت. همچنين حسابرس اعالم كرده 
اس��ت، از بابت مبادالت تجاري با شركت پتروشيمي 
بندرامام قراردادي منعقد نش��ده است. در نتيجه اين 
موضوع تا شفاف س��ازي، محاس��به تعديالت را مقدور 
نمي سازد. عالوه بر اين، براساس آمارها توليد 12 ماهه 
اين شركت در سال مالي مورد بررسي نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل حدود ۳درصد كاهش، اما فروش آن 
حدود 1.5درصد افزايش يافته اس��ت. همچنين مبلغ 
فروش شركت در مدت مورد بررسي ۳0درصد افزايش 

را ثبت كرده است. 
 پوشش ۱8درصدي س�ود »خبهمن«: شركت 
گروه بهمن با انتش��ار اطالعيه ي��ي صورت هاي مالي 
منتهي به پايان س��ال ملي ۹۶ را منتشر كرد. به اين 
ترتيب اين شركت 1۸درصد از كل سود پيش بيني شده 
را پوشش داده است. عالوه بر اين شركت گروه بهمن 
صورت هاي مالي 12 ماهه سال مالي ۹۶ را حسابرسي 
شده منتشر كرد. اين در حالي است كه، گروه بهمن 
در پايان س��ال مالي ۹۶ مبلغ 205 ريال سود به ازاي 
هر سهم پوشش داده اس��ت، كه معادل 1۸درصد از 
كل آخرين س��ود پيش بيني ش��ده در سال مالي ۹۶ 
است. براس��اس اين گزارش، درآمدهاي عملياتي اين 
شركت طي يك سال گذشته معادل 22درصد نسبت 
به آخرين بودجه رشد داشته است و سود خالص آن 
نيز با رشد 1۸درصدي نسبت پيش بيني ها همراه بوده 
است. افزون بر اين، »خبهمن« در پايان اين دوره مالي 
موفق شد مبلغ 2هزار و ۹2۳ ميليارد و ۸5۹ ميليون 
ريال سود انباش��ته در حساب هاي خود منظور كند. 
روند س��ابقه معامالت اين ش��ركت حاكي از حركت 
نوس��اني طي دوماه اخير اس��ت. با اي��ن وجود؛ نكته 
قابل اهميت اين اس��ت كه اين موضوع تنها مختص 
به »خبهمن« نب��وده و كليت صنعت خودرو را در بر 
مي گيرد. س��هامداران خودرويي طي اين مدت تحت 
سيطره مكانيسم شناسايي سود در اين گروه فعاليت 
كرده اند و عمده آنها در انتظار نتايج نهايي مجامع اين 
شركت ها هس��تند. در اين خصوص رفتار سهامداران 
نيز طي اين مدت قابل توجه اس��ت، به طوري كه در 
عمده روزهاي معامالتي س��هامداران حقوقي س��هام 

خود را به بازيگران خرد بازار انتقال داده اند. 
 تحقق ۱۶ ريال س�ود »وكوثر«: موسسه اعتباري 
كوثر با انتش��ار گزارش 12 ماهه منتهي به اسفند ۹۶ 
 از تحقق 1۶ ريالي س��ود در اين ب��ازه زماني خبر داد. 
ب��ر اي��ن اس��اس، »وكوث��ر« در دوره 12 ماهه منتهي 
به پايان س��ال ۹۶، براي هر س��هم تنها 1۶ ريال سود 
محق��ق كردكه معادل 11درصد رقم س��ود پيش بيني 
شده در آخرين بودجه ش��ركت است. برهمين اساس 
اين ش��ركت اعالم كرد كه در مدت مش��ابه سال قبل 
51 ريال س��ود براي هر س��هم شناس��ايي كرده است. 
اين ش��ركت همچنين اعالم كرده علت اصلي كاهش 
۶۹درصدي س��ود در سال ۹۶ نس��بت به سال قبل را 
مي توان ناشي از افت 21درصدي درآمدهاي غيرمشاع 
و افزايش 11درصدي جمع هزينه ها دانس��ت. عالوه بر 
اين، يكي از مهم ترين خبرهاي اين ش��ركت در مدت 
اخير، درخصوص واگذاري سهام شركت فراز انرژي دنا 
اس��ت. به اين ترتيب، 100درصد سهام فراز انرژي دنا، 
كه مالك ۶4درصد از س��هام تايدواتر اس��ت به مزايده 
گذاشته و به بخش خصوصي واگذار شد. افزون بر اين، 
س��ابقه معامالتي اين سهم حاكي از آن است كه بعد از 
يك دوره رش��د متوالي اين س��هم در اواخر خردادماه، 
س��هامداران هم اكنون به شناسايي س��ود مي پردازند. 
همچنين در بحث تغيير مالكيت ها نيز در عمده روزهاي 

اخير، حمايت بازيگران حقوقي قابل توجه است. 

رويخطشركتها

كارشناسان چشم انداز بازار سرمايه را ترسيم مي كنند

تغييرات دالري بورس
گروه بورس|

ك��ه  مي ش��ود  مش��اهده  روز ه��ا  اي��ن 
س��رمايه گذاران تاالر شيش��ه يي در معامالت 
روزان��ه خود با توج��ه به تغيي��رات لحظه يي 
قيمت ارز اقدام به جابه جايي س��هام در سبد 
س��رمايه گذاري خ��ود مي كنن��د. به طوري به 
عقيده كارشناس��ان اثرپذيري ب��ورس از نرخ 
ارز نسبت به گذشته بيشتر شده است، چرا كه 
استراتژي س��رمايه گذاري  اغلب س��هامداران 
خ��ود را بر پاي��ه نوس��انات قيمت��ي دالر بنا 
كرده اند و ب��دون توجه به س��اير پارامتر  هاي 
اساس��ي در معامالت به خريد و فروش سهام 
در ه��ر قيمت��ي مي پردازن��د. از س��وي ديگر 
پيش بيني كاهش ريس��ك سيس��تماتيك در 
حوزه برنامه جامع اقدام مشترك طي روز هاي 
آت��ي در پي س��فر رييس دول��ت دوازدهم به 
اروپ��ا نيز مي توان��د نويد بازگش��ت آرامش و 
ثبات قيمتي را به بازار  هاي مالي كش��ور دهد. 
اين در حالي اس��ت كه در نقط��ه مقابل عدم 
ثب��ات در تصميم گيري ها از س��وي نهاد هاي 
تصميم گيرنده اقتص��ادي مي تواند در بهترين 
شرايط از منظر سياسي سنگين ترين هزينه را 
به قشر س��رمايه گذار تحميل كند، چراكه اين 
روز ها تصميمات غير كارشناسي و خلق الساعه 
در حوزه مالي نشان از عدم توجه سياست گذار 
به روند معامالتي بازار ها دارد. در همين رابطه 
يك كارشناس بازار س��رمايه معتقد است كه 
ارز اكنون به بزرگ ترين بازيگر اقتصاد كش��ور 
تبديل شده است و امروز گمانه زني ها در مورد 
اينك��ه چند نرخ ارز و با چ��ه قيمتي خواهيم 
داش��ت و آي��ا تصميمات دولت ب��راي كنترل 
قيم��ت ارز در عمل اثر بخ��ش خواهد بود يا 
خير، از محور هاي اصلي تصميم گيري فعاالن 

بازار سرمايه است. 
به گزارش س��نا، مهدي طحاني با اشاره به 
مطال��ب فوق بيان كرد: در ح��ال حاضر بازي 
پيچيده يي روي دالر شكل گرفته كه نمي توان 
براي آن به راحتي نسخه ارائه داد. وي با بيان 
اينكه در كنار سياس��ت گذاري نرخ ارز مسائل 
سياس��ي هم وج��ود دارد، افزود: س��فر اخير 
رييس جمه��ور ب��ه اروپا و دس��تاوردهاي آتي 
آن بخش��ي از عملكرد بازار س��رمايه را متاثر 
مي كند. طحاني با اشاره به اينكه رييس جمهور 
در اروپ��ا به دنبال برج��ام اروپايي بود، گفت: 
نتايج اقتصادي س��فر سياس��ي رييس جمهور 
ب��ه اروپا و همچنين ادام��ه مذاكرات 1+4 در 
روزهاي آينده معادالت جديد بازار سرمايه را 

رقم مي زند. 
وي با بيان اينكه اين عوامل نوسانات اخير 
بازار س��رمايه را رق��م زد، ادامه داد: اگر فرض 
بگيريم با اروپا مس��اله حل ش��ود و قيمت ارز 
بي��ن 4200 و بازار آزاد تعيين ش��ود، بازار و 
اكثر صنايع با قدرت زي��ادي صعودي خواهد 
ش��د. اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه 
ما در بازار سرمايه با دو نوع سهام خوش بين و 
بدبين به اقتصاد روبه رو هستيم، افزود: برخي 
سهام در بازار س��رمايه كه مستقيما با قيمت 
ارز مرتبط هس��تند، رش��د خود را كرده اند و 

اكن��ون در مرحله ثبات قرار دارند و آن س��و 
در ص��ورت آرامش فضاي بين المللي، س��هام 
ديگري از ظرفيت رشد برخوردار هستند و به 
معناي ديگر در هر ش��رايطي داد و ستد سهام 

در بازار سرمايه قابل تصور است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه اكن��ون در بورس كاال 
محصوالت به خوبي معامله مي شود و از طرف 
ديگر قيمت سهام هم رشد خوبي كرده است، 
افزود: در ص��ورت اصالح و مديريت نرخ ارز و 
درياف��ت پالس هاي مثبت از فضاي بين المللي 
صنايع��ي همچ��ون پتروش��يمي و خودرويي 
پيش��رو بازار خواهن��د بود. س��هام آي تي نيز 
طي اين مدت ريزش��ي نداشت و سود آن هم 
منطقي بود. در اين م��دت صنايع معدني نيز 
از رشد مناس��بي برخوردار بودند و آينده آنها 

وابسته به روند جهاني است.
طحان��ي ب��ه نمادهاي بانكي اش��اره كرد و 
گفت: ش��رايط س��هام بانك ها حت��ي قبل از 
مس��ائل برجام و دالر نيز خيلي مطلوب نبود 
و اميدواري��م با سياس��ت هاي بانك مركزي و 
ش��فافيت صورت هاي مال��ي وضعيت بهتري 
پيدا كنند. وي با اش��اره به اينكه صندوق هاي 
دارن��د  مديري��ت حرفه ي��ي  س��رمايه گذاري 
و در فاصل��ه هيجان��ات مي توانن��د ريس��ك 
س��رمايه گذاري بازار س��رمايه را كاهش دهند 
به س��رمايه گذاران توصيه كرد: به جاي ورود 
مستقيم به بازار سرمايه از طريق مجموعه هاي 
حرفه ي��ي، مش��اوران رس��مي و صندوق هاي 

سرمايه گذاري به بازار سرمايه وارد شوند. 

 افزايش نرخ ارز، افزايش تورم انتظاري
از س��وي ديگر محمودرض��ا خواجه نصيري 
كارش��ناس بازار س��رمايه عنوان ك��رد: روند 
بازار س��هام طي س��ه ماه نخست سال با ثبت 
ركورده��اي متع��ددي همراه ب��ود، در همين 

زمينه گمانه زني ها در خصوص روند سه ماهه 
دوم سال خالي از لطف نيست. بررسي ها نشان 
مي دهد تداوم رشد بورس در فصل تابستان با 
توجه به شرايط كلي اقتصاد كشور و همچنين 
عملكرد مالي ش��ركت ها دور از انتظار نيست. 
وي در اي��ن زمينه بيان ك��رد: چندين اتفاق 
اساسي در روند بازار سهام از اهميت بسياري 
برخوردار است. يكي از مهم ترين مسائل توجه 
به نوس��انات قيمتي در بازار ارز و س��كه و اثر 
آن بر شركت هاي بورسي است. خواجه نصيري 
با اش��اره به فعاليت شركت هاي صادرات محور 
بي��ان ك��رد: افزاي��ش ن��رخ ارز، افزايش تورم 
انتظاري را به همراه دارد. از س��ويي نوسانات 
تورم��ي در صورت ه��اي مال��ي ش��ركت هاي 
صادرات مح��ور نيز اثرگ��ذاري دارد و مي تواند 
رشد س��ودآوري را به همراه داشته باشد. وي 
افزود: همچنين حركت نقدينگي ديگر بازارها 
به س��مت بورس كه از اواخ��ر فصل بهار آغاز 
شد، مزيد بر علت خوش بيني به آينده بورس 
اس��ت. موضوعي كه بازار س��رمايه سال ها در 

انتظار آن قرار داشت. 
خواجه نصي��ري تاكي��د ك��رد: جريان كلي 
اقتصاد كش��ور به س��متي مي رود كه گردش 
نگاه بسياري از س��رمايه گذاران به سمت بازار 
س��هام است، اين موضوع انتظار افزايش تقاضا 
در سهم هاي جذاب و رشد قيمتي بسياري از 

سهم را قوت مي بخشد. 
وي در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه مي��زان اث��ر 
ريس��ك هاي سيس��تماتيك بر رون��د فعاليت 
ش��اخص كل بي��ان ك��رد: يك��ي از مهم ترين 
موضوعات مطرح در اين بازه زماني مربوط به 
اعمال تحريم هاي جديد از س��وي امريكاست. 
بعد از خروج امريكا از معاهده هس��ته يي ديده 
شد كه بازار سهام در مسير منطقي و تبعيت از 
تحليل هاي بنيادي حركت كرد و اين موضوع 

نتوانست اثر درخور توجهي در روند معامالت 
داش��ته باش��د. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
اف��زود: رصد اين تجربه خود گواه اين موضوع 
است كه اينچنين ريس��ك هايي نمي تواند اثر 
طوالني مدت يا مهمي بر بازار داش��ته باش��د. 
در ش��رايطي كه ش��ركت ها به دنب��ال تثبيت 
قيمت ه��ا بوده و س��هامداران نيز ب��ر مبناي 
تحليل هاي منطقي در بازار عمل كنند، بورس 
مي تواند اين ريس��ك ها را ب��ا كم ترين تاثيري 
پش��ت س��ر بگذارد. خواجه نصيري با تاكيد بر 
اهميت استفاده از تحليل هاي استاندارد بيان 
كرد: س��هامداران بايد تمام مولفه هاي موثر بر 
رشد قيمتي سهم ها را در نظر داشته باشند تا 

به حداكثر سودآوري برسند.
وي افزود: بررس��ي نسبت قيمت به درآمد 
و پيش بين��ي س��ود هر س��هم ش��ركت ها در 
اين مقطع از اهميت زيادي برخوردار اس��ت. 
ب��ا توج��ه ب��ه تثبيت عرض��ه دالر 4ه��زار و 
200توماني در فعاليت شركت ها اين مولفه ها 
مي توان��د پتانس��يل صعود قيمت س��هام را تا 

حدودي مشخص كند. 

 ضرورت هدايت نقدينگي به بازار سرمايه
افزون ب��ر اين كريم منصوري كارش��ناس 
بازار س��رمايه با بيان اينكه با هدايت نقدينگي 
به س��مت بازار س��هام تامين مالي مناسب و 
ارزان قيم��ت بنگاه ها اتفاق مي افتد، نقدينگي 
س��رگردان را عامل تورم و رش��د قيمت ها در 
بازار اع��الم كرد. به گزارش ايبن��ا، وي اظهار 
داش��ت: با توجه ب��ه رفتاري و ش��رايط بازار 
سرمايه و رشد شاخص بورس به نظر مي رسد 
در صورت فراهم بودن شرايط، شاخص بورس 
باز هم افزايش پيدا كند. اين كارش��ناس بازار 
سرمايه در خصوص داليلي كه مي تواند منجر 
به رش��د ش��اخص بورس و صعود بيش��تر آن 

شود، اظهار داشت: يكي از مولفه هايي كه اين 
فرضيه را قوت مي بخش��د، ركودي اس��ت كه 
به تدريج در س��اير بازارها حاكم خواهد ش��د؛ 
بنابراين بخشي از نقدينگي از بازارهايي مانند 
خودرو، ارز، سكه و مسكن مي توانند وارد بازار 
سهام شوند. وي افزود: از سوي ديگر به تازگي 
تاكيدات زي��ادي بر حمايت از بازار س��رمايه 
توس��ط دولت مي ش��ود كه در صورت فراهم 
آوردن زيرس��اخت ها و همراهي دولت با بازار 
سهام، مي توان شاهد رونق بيشتر معامالت در 

بورس و در پي آن رشد شاخص بود. 
اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: البته 
نبايد رشد شاخص بورس مالك سرمايه گذاري 
سهامداران به ويژه تازه واردان به بورس باشد، 
چ��را كه ش��اخص نمادي از ميانگين رش��د و 
كاهش قيمت تم��ام نماده��اي معامالتي در 
بورس است؛ بنابراين اگر سرمايه گذاري، قصد 
حض��ور در بازار س��هام را دارد بايد مولفه هاي 
بس��ياري از جمله وضعيت بنيادي شركت ها و 
نيز صنايع در داخل و خارج كش��ور را بررسي 
ك��رده و با آگاهي نس��بت به مس��ائلي چون 
روانشناس��ي معامالت و همچنين استفاده از 
تجربه س��اير معامله گران اقدام به دادوس��تد 

سهام در بورس كند. 
وي تصريح كرد: البته به س��رمايه گذاراني 
ك��ه تجربه معامل��ه در بازار س��هام را ندارند، 
توصي��ه مي ش��ود در صوت ام��كان از معامله 
مستقيم سهام تا به دست آوردن تجربه كافي 
خودداري كنند و از ظرفيت هاي صندوق هاي 
سرمايه گذاري براي كسب سود و مهار ريسك 
خود استفاده كنند. منصوري ادامه داد: نگاهي 
به ش��رايط كلي اقتصادي و كلي كشور نشان 
مي ده��د، ادام��ه روند رو به رش��د قيمت ها و 
شاخص بورس در بلندمدت امكان پذير نيست؛ 
چراكه از يك سو ركود حاكم بر اقتصاد و تورم 
تحميلي بر آن س��ودآوري شركت هاي حاضر 
در ب��ازار س��هام را تحت تاثير ق��رار داده و از 
طرف ديگر معماهاي��ي همچون آينده برجام، 
اقتصاد و بازار س��رمايه را تحت تاثير خود قرار 

داده است. 
وي گفت: با توجه به اينكه حجم زيادي از 
نقدينگي در اقتصادي كش��ور سرگردان است، 
همين امر به يكي از داليل اصلي تورم و گراني 
بيش از حد در بازارهايي مانند مسكن، سكه، 
ارز، خودرو و... تبديل ش��ده اس��ت؛ بنابراين 
به نظر مي رس��د در صورتي كه سياس��ت هاي 
اقتصادي مبني بر بازار س��رمايه محوري شدن 
اقتصاد ش��ود و ت��الش كني��م نقدينگي را به 
سمت بازار س��هام هدايت كنيم، از يك طرف 
نقدينگي س��رگردان، اقتصاد كش��ور را تهديد 
نمي كند و از س��وي ديگ��ر در پي تامين مالي 
مناس��ب و ارزان بنگاه ها از طريق بازار س��هام 
مي توان شاهد بهبود وضعيت صنايع و اقتصاد 
بود. اين كارش��ناس بازار سرمايه افزود: بر اين 
اس��اس بايد تالش كنيم عالوه بر تغيير مسير 
سياس��ت هاي اقتصادي كش��ور به سمت بازار 
س��هام، در درون اين بازار نيز زيرس��اخت ها و 

شرايط حضور نقدينگي را فراهم كنيم. 

گروه بورس|
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت روز 
يك شنبه با كاهش 200 واحدي همراه شد و رقم 110هزارو 
۸51واحدي را به خود اختصاص داد. از همين رو ش��اخص 
كل هم وزن نيز ۷۳واحد نزولي شد و شاخص بازارهاي اول 
و دوم ب��ه ترتي��ب 1۳1 و 4۸1 واحد اف��ت كردند. بر اين 
اس��اس در معامالت روز يك شنبه س��رمايه گذاران بيش از 
۸1۶ ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي 
را در بازار دست به دست كردند كه ارزش اين مبادالت بالغ 
ب��ر يك هزار و ۸۶۸ ميليارد ريال ب��ود و در ۶2 هزار نوبت 
معامالتي به ثبت رس��يد. اين در حالي اس��ت كه معامالت 
منفي نماد شركت هاي گل گهر، فوالد مباركه و تاپيكو باعث 
افت شاخص كل شدند. همچنين اثر مثبت معامالت صنايع 
پتروشيمي خليج فارس، خدمات انفورماتيك، گسترش نفت 

و گاز پارس��يان و س��رمايه گذاري اميد مانع از افت بيش��تر 
اي��ن متغير ش��د. بر اس��اس اين گ��زارش در معامالت روز 
يك ش��نبه شاخص صنعتي فني مهندس��ي با رشد بيش از 
2درصدي بيش��ترين بازدهي را ميان صنايع بورس��ي ثبت 
كرد. اين در حالي بود كه ش��اخص صنعت وسايل ارتباطي 
و گروه زغال س��نگ با بيشترين افت و بازدهي منفي به كار 
خ��ود پايان دادند. اف��زون بر اين بررس��ي وضعيت صنايع 
بورس��ي نش��ان مي دهد، گروه فلزات اساس��ي، شيميايي و 
خودرويي ها با بيش��ترين ارزش معام��الت در صدر برترين 
گروه هاي صنعت قرار گرفتن��د. همچنين گروه هاي فلزات 
اساس��ي، رايانه و فعاليت هاي وابس��ته و ش��ركت هاي چند 
رش��ته يي بيش��ترين تاثير مثبت و صنايع خودرو و ساخت 
قطعات، محصوالت ش��يميايي و اس��تخراج كانه هاي فلزي 
بيش��ترين تاثير منفي را بر شاخص ثبت كردند. سهامداران 
شركت هاي موتورس��ازان تراكتورسازي ايران، پاكشو، دوده 
صنعتي پارس، حمل و نقل بين المللي خليج فارس، صنعتي 
بهش��هر، سرمايه گذاري توكا فوالد و آهنگري تراكتورسازي 
ايران روز يك شنبه ش��اهد بيشترين رشد قيمتي در سهام 

خ��ود بودند. از س��وي ديگر نماد ش��ركت هاي پارس دارو، 
س��امان گستر اصفهان، پتروش��يمي آبادان، مهركام پارس، 
سرما آفرين، محورسازان ايران خودرو و ايركا پارت صنعت 
امروز با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت 

قرار گرفتند. 

 عرضه »اخزا۶23«
افزون بر اين فرابورس ايران معامالت روز يك ش��نبه خود 
را با عرضه اس��ناد خزانه اس��المي در نماد )اخزا۶2۳( كه به 
كش��ف قيمت ۶05هزار ريالي هر ورقه از اين اوراق انجاميد، 
خاتم��ه داد تا بدين  ترتي��ب يك اخزاي جدي��د ديگر راهي 
ب��ازار بدهي فرابورس ش��ود. اين در حالي اس��ت كه در بازار 
ابزارهاي نوين مالي اخيرا شاهد پذيرش 4سري اسناد خزانه 
اس��المي به ارزش حدود 4۳هزار ميلي��ارد ريال در نمادهاي 
»اخزا۶21«، »اخزا ۶22«، »اخزا ۶2۳« و »اخزا ۶24« بوديم 
كه تا پيش از اين معامالت ثانويه سه سري از اين اوراق آغاز 
شده بود. روز يك ش��نبه نيز با عرضه »اخزا۶2۳« عرضه اين 
دور از اس��ناد خزانه اس��المي خاتمه يافت. از سوي ديگر در 

مجموع بازارهاي فرابورس همچنين جابه جايي ۳50ميليون 
ورق��ه به ارزش 2هزار و ۹50 ميليارد ريال رقم خورد كه اين 
مي��زان دادوس��تد در حدود 40هزار دفعه ص��ورت گرفت. بر 
اس��اس اين گزارش شاخص كل نيز با افت 4 واحدي روبه رو 
ش��د و در نزديكي ارتفاع 1240 واحدي ايستاد كه عمده بار 
منفي ب��ر آيفكس از جانب نمادهاي »زاگرس«، »ش��پاس«، 
»سرچش��مه« و »ذوب« اتف��اق افتاد. در س��مت مقابل نماد 
»م��ارون« تنها نمادي بود كه تا س��طح 2 واحد تاثير مثبت 
بر اين نماگر داش��ت و مانع از افت بيشتر آن شد. در مجموع 
بازارهاي اول و دوم فرابورس كه روز يك ش��نبه ميزبان تغيير 
مالكيت 214.5ميليون ورقه ب��ه ارزش بيش از 40۸ميليارد 
ريال ب��ود به ترتيب نماده��اي »دي« و »ذوب« بيش��ترين 
حج��م و ارزش معامالت را ب��ه خود اختصاص دادند. در تابلو 
تسهيالت مسكن نيز 105هزار ورقه تسه به ارزش ۷۳ميليارد 
ريال دادوس��تد ش��د كه قيمت اين اوراق در بازه 5۸0 هزار 
ت��ا ۷01 هزار ريال نوس��ان كرد. همچنين بيش��ترين قيمت 
اين اوراق به نماد تس��ه خ��رداد ۹۷ و باالترين حجم و ارزش 

معامالت به تسه آبان ۹۶ تعلق گرفت. 

مروري بر آمار معامالت بورس

تداوم كاهش نماگر ها

مديرعامل بورس كاالي ايران معتقد 
اس��ت كه در تمام بازاره��اي مالي دنيا، 
قرارداده��اي آتي ضربه گي��ر بازار نقدي 
است. به گزارش سنا، حامد سلطاني نژاد 
در پاس��خ به اين پرسش كه دليل عدم 
عرض��ه ارز دولت��ي در بازار س��رمايه از 
سوي مسووالن اقتصادي چه بود، اظهار 
داش��ت: بر اس��اس اين طرح ق��رار بود، 
گواه��ي ص��ادرات ارزي در بورس اوراق 
بهادار تهران مورد معامله قرار گيرد كه 

اين امر به س��امانه نيما منتقل شد؛ اما در جريان جزئيات 
بيشتر آن نيستم. مديرعامل بورس كاالي ايران در پاسخ 
به پرس��ش ديگري مبني بر اينكه آيا زيرساخت هاي الزم 
در بورس كاال براي معامالت ارز يا سكه نقدي وجود دارد، 
گفت: ما براي هر نوع عملياتي جهت معامالت ارز و سكه 
آمادگ��ي داريم. س��لطاني نژاد در واكنش ب��ه اين موضوع 

كه در برخي محاف��ل از اثرگذاري بازار 
آتي س��كه طال روي بازار نقدي صحبت 
مي ش��ود، آي��ا چنين مس��اله يي صحت 
دارد، خاطرنشان كرد: در همه جاي دنيا 
معموال بازار آتي س��كه ط��ال ضربه گير 
بازار نقدي س��كه اس��ت؛ بنابراين، اين 
مس��اله كه بازار نق��دي دنبال��ه رو بازار 
آتي س��كه طالس��ت، مردود است. وي 
گف��ت: از طرفي س��اعت معامالتي اين 
بازارها با يكديگر متفاوت است به طوري  
كه معام��الت فيوچرز پ��س از معامالت ب��ازار نقد انجام 
مي ش��ود. مديرعامل بورس كاالي ايران با اشاره به اينكه 
تغييرات��ي در معامالت بازار آتي س��كه ط��ال براي ايجاد 
تعادل انجام ش��ده است، گفت: در بازار آتي به دليل عدم 
تحويل ۹5درصد قراردادهاي سكه، نمي توان از اثرگذاري 

معامالت آتي بر بازار نقد صحبت كرد. 

مديرعامل بورس كاالي ايران مطرح كرد

بازار آتي ضربه گير بازار نقدي سكه
رييس كل سازمان خصوصي سازي عنوان كرد

كاهش مقاومت در برابر واگذاري ها
رييس كل سازمان خصوصي سازي معتقد 
اس��ت كه در حال حاضرمقاومت ه��ا در برابر 
واگذاري ه��ا و اجراي سياس��ت هاي اصل 44 
كاهش يافته است. وي گفت: اظهارنظر اشتباه 
برخي نمايندگان ناش��ي از عدم اطالع آنها از 
سازوكار واگذاري هاس��ت. به گزارش سازمان 
خصوصي س��ازي، پوري حس��يني با اش��اره به 
اينكه بخش خصوصي محرك اقتصاد كش��ور 
است، گفت: اگر بخش خصوصي را باور كنيم، 
مي توان به كم ش��دن حجم و نقش دولت در 

اقتصاد اميدوار بود. رييس كل س��ازمان خصوصي سازي افزود: در 
حال حاضر فضاي بهتري براي اجراي خصوصي س��ازي در كش��ور 
وجود دارد و مقاومت ها در برابر واگذاري ها و اجراي سياس��ت هاي 
اصل 44 كاهش يافته اس��ت. همچنين همراهي بيشتري را ميان 
دس��تگاه ها و اجراي واگذاري هاي دولت شاهد هستيم. وي اضافه 
ك��رد: البته اين موضوع به اين  معنا نيس��ت كه با هيچ مش��كلي 

در راس��تاي واگ��ذاري س��هام دول��ت مواجه 
نيس��تيم و اين در حالي اس��ت ك��ه كماكان 
برخ��ي افراد مقاومت هاي��ي را در اين زمينه از 
خود بروز مي دهند كه به عنوان نمونه مي توان 
از تالش برخ��ي افراد براي خ��روج نام برخي 
ش��ركت ها از ليس��ت واگذاري هاي دولت ياد 
كرد. پوري حسيني با اشاره به اينكه در اجراي 
سياست هاي اصل 44 قانون اساسي خأل قانوني 
احساس نمي ش��ود، گفت: اين قانون از جمله 
قانون هاي پيشرفته كشور است. بنابراين در اين 
خصوص، ضرورت و احس��اس نيازي جهت تصويب قانون جديد از 
سوي مجلس احساس نمي شود. رييس كل سازمان خصوصي سازي 
ادامه داد: البته در اين ميان اظهارنظر اشتباه برخي نمايندگان كه 
ناشي از عدم اطالع آنها از سازوكار واگذاري هاست، گاهي مشكالتي 
را در راستاي اجراي خصوصي سازي ايجاد كرده است كه اميدواريم 

اين مشكالت در راستاي واگذاري سهام دولت برطرف شود. 

چهره
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بالتكليفي ارزي توليدكنندگان 
تسنيم| رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد 
مل��ي با تاكي��د بر اينكه ام��روز توليدكنن��ده با عدم 
دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني در ش��رايط بسيار سختي 
قرار دارد، گفت دولت بايد فكر اساسي براي تامين ارز 
مواد اوليه واحدهاي توليدي كند در غير اين صورت 
ما ش��اهد تعطيلي واحدها خواهيم ب��ود. حميدرضا 
فوالدگر با اش��اره به اينكه در جلسه اخير كميسيون 
صنايع با رييس كل بانك مركزي صحبت هايي درباره 
اولويت بن��دي كاالها براي درياف��ت ارز دولتي مطرح 
ش��د، اظهار داشت: براس��اس گروه بندي ها دولت ارز 
۴۲۰۰تومان��ي را مختص كاالهاي گروه يك ش��امل 
كااله��اي اساس��ي و ضروري اعالم كرده اس��ت. او با 
بي��ان اينكه به كاالهاي گ��روه دو منابع ارزي حاصل 
از صادرات اختصاص يافته اس��ت، افزود: اين موضوع 
نش��ان مي دهد به طور كلي گ��روه دو وجود خارجي 
نداش��ته و آن دسته از كاالهاي توليدكنندگان كشور 
كه در اين گروه قرار دارند، امكان خريد آنها نيس��ت. 
رييس كميس��يون ويژه حمايت از توليد ملي با اعالم 
اينكه قرار اس��ت براي گروه كااليي س��ه نيز ارز بازار 
ثانوي��ه اختصاص پيدا كند، گفت: دولت هنوز مبناي 
ارز بازار ثانويه را اعالم نكرده و همين امر عاملي شده 
تا توليدكنندگان در سرگرداني شديدي قرار گرفته و 
امكان خريد مواد اوليه را نداش��ته باشند. او با تاكيد 
براينكه امروز توليدكننده در شرايط بسيار سختي قرار 
دارند، افزود: دولت بايد فكر اساس��ي براي تامين ارز 
مواد اوليه واحدهاي توليدي كند در غير اين صورت ما 
شاهد تعطيلي و حتي بيكاري در جامعه خواهيم بود.

رشد سوداگري در اقتصاد
پاي�گاه خبري اتاق اصناف ايران| رييس اتاق 
اصناف ايران گفت: در شرايطي كه روزهاي سخت را 
پيش بيني مي كرديم، اگر بگوييم در به وجود آمدن 
اين شرايط تنها دولت مقصر است، بي انصافي است. 
علي فاضلي اف��زود: مجلس، دولت و مردم به عنوان 
۳ضلع يك مثلث در اين ش��رايط نقش داش��ته اند. 
به گفت��ه فاضلي، تاريخ ژاپن نش��ان مي دهد كه در 
مراحلي كه اين كش��ور به سمت استقالل اقتصادي 
مي رفت، ۲ مولفه داشت كه در هيچ اقتصادي يافت 
نمي ش��د؛ هم تولي��د نهايي گران تر از توليد س��اير 
كش��ورها بود و هم بي كيفيت تر ب��ود اما مردم ژاپن 
ب��ا خريد خود كم��ك كردند. عل��ي فاضلي در يك 
برنامه تلويزيوني با بيان اينكه مردم ضلع سوم اقتصاد 
هستند، افزود: مردم بايد در بحث استقالل اقتصادي 
به ميدان بيايند. رييس اتاق اصناف ايران گفت: بازار 
قاچاق در ايران چرا اينچنين فعال است؟ چه كسي 
از قاچاق حمايت مي كند؟ ما نيس��تيم؟ آيا ما براي 
نخس��تين بار است كه با اين شرايط روبه رو شده ايم؟ 
پس ما ب��ا تحريم ها بيگانه نيس��تيم. فاضلي افزود: 
دست سوداگران اقتصادي بايد با عزم ملي قطع شود. 
به گفته رييس اتاق اصن��اف ايران، دولت و مجلس 
ش��وراي اس��المي و مردم هم بايد با نخريدن كاالي 
قاچاق بايد كمك كنند. فاضلي در بخش ديگري از 
س��خنان خود اظهار كرد: اصناف سه ميليون بنگاه 
دارند و به يقين تعدادي س��ودجو نيز در ميان افراد 
حضور دارند. او گفت: اينها حتي اگر تعدادشان اندك 
باش��د، همواره بازار را تحت تاثي��ر قرار مي دهند. به 
گفته فاضلي يكي از شاخصه هايي كه در ايران رشد 
پيدا كرد، س��وداگري در اقتصاد است. او افزود: تعلل 
ما موجب اين شده كه برخي افراد سوءاستفاده كنند. 
رييس اتاق اصناف ايران بر ضرورت سامان بخشيدن 
به نظام توزيع كشور تاكيد كرد و گفت: نظام پولي- 
مالي كشور بايد در راستاي تقويت اين بنگاه ها عمل 
كن��د. او گفت: متاس��فانه بنگاه هاي م��ا بانك محور 
هستند و شبكه بانك هاي ما هم بنگاهدار است و از 
اين رو در عرصه خدمات سرمايه گذاري مي كند و در 

عرصه توليد و خدمات فني منفعل است. 

 حجم نقدينگي كشور
درست هدايت نمي شود

تس�نيم| رييس كميس��يون مع��ادن و صنايع 
معدن��ي اتاق بازرگاني ايران گفت: متاس��فانه حجم 
نقدينگ��ي درس��ت هداي��ت نمي ش��ود و نهايتا با 
تك نرخ��ي كردن ارز و حذف ب��ازار آزاد ارز اين بازار 
را بدت��ر مي كنيم. بهرام ش��كوري گفت: ريش��ه باال 
رفت��ن پايه پول��ي و افزايش نقدينگي در كش��ور به 
سياست هاي پولي و مالي بانك مركزي برمي گردد. او 
ادامه داد: انتشار اسكناس هاي بدون پشتوانه به دامن 
زدن تورم در كش��ور كمك مي كند. شكوري افزود: 
در برهه يي از زمان حجم نقدينگي وارد بازار مسكن 
ش��د و اكنون وارد بازار سكه و ارز شده است. رييس 
كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران گفت: ما 
عمال به  دنبال جذب سرمايه گذاران خارجي هستيم 
اما نتوانس��تيم بيش از 1۲ميليارد دالر سرمايه گذار 
خارجي جذب كني��م، اما در مقابل حجم نقدينگي 
در كشور ۴۰۰ ميليارد دالر است. شكوري بيان كرد: 
ما به عنوان حاكمي��ت مي توانيم حجم نقدينگي را 
به سمت توليد ببريم و باعث افزايش اشتغال، توليد، 
صادرات و درآمدهاي ارزي شود و اگر درست هدايت 
نكنيم مش��كالت زي��ادي را براي م��ردم و فعالين 
اقتص��ادي ايجاد مي كند. ش��كوري تصريح كرد: ارز 
۴۲۰۰توماني كه دولت با مشكالت فراوان از صادرات 
غيرنفتي مانند پتروشيمي و فوالد دريافت مي كند در 
واقع خرج واردات محصوالت غيرضروري شد. رييس 
كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران با اشاره 
به تك نرخي ش��دن قيمت ارز گف��ت: وقتي در بازار 
محدوديت صورت گيرد، فساد ايجاد مي شود. او اضافه 
كرد: بايد بازار موازي ارز ايجاد مي كرديم و دولت ارز 
را خرج كاالهاي اساس��ي خود كند. شكوري با ابراز 
اينكه بايد صرافي ها باز شود، زيرا در زمان تحريم ها 
كمك به جابه جايي پول مي كرد گفت: بازاري كه در 
آن صرافي ها وجود داشته باشد باعث توسعه صادرات 
مي شود. او ادامه داد: اگر بتوانيم عرضه مناسبي از ارز 
داشته باشيم قيمت آن تعديل مي شود. او متذكر شد: 
بايد نرخ بازده توليد را بيشتر كنيم تا جذابيت براي 
مردم ايجاد كند كه به جاي اينكه پول را به بازار سكه 

و ارز ببرند به توليد سوق دهند. 

اخبار

بر اساس دستور وزير صنعت، تمام كارت هاي بازرگاني صادر شده بايد دوباره بررسي شوند

كارت هاي بازرگاني در خانه اول

»نان« گران شود يا نشود

ثبات قيمت نان مشكل ساز شد

گروه تشكل ها|
قيمت نان در ۴س��ال گذشته تغيير نكرده اما 
در مقابل س��اير هزينه ه��اي توليد كه حدود 9۰ 
درصد هزينه هاي توليد نان را تش��كيل مي دهد 
هر س��اله سير افزايش��ي داش��ته و نانوايان را با 
مشكالت زيادي مواجه كرده است. از آنجايي كه 
نان غذاي اصلي اكثريت مردم كش��ور به ش��مار 
مي رود، بنابراين قيمت گذاري اين كاالي اساسي 
همواره با دقت، وسواس و براساس ريزبيني هاي 
خاصي انجام مي شود تا از اين ناحيه مردم دچار 
آسيب و فشار اقتصادي نشوند. اما از آن سو عدم 
افزايش قيمت نان در برخي موارد با كاهش وزن 
چانه نان توس��ط نانوايي ها جبران مي ش��ود. به 
عبارتي ع��دم افزايش قيمت ن��ان منجر به بروز 

تخلفات اجباري شده است.
به گفته نانوايان اگرچه دولت تمام تالش خود 
را ب��راي ثبات در قيمت نان انجام مي دهد اما به 

دليل افزايش قيمت س��اير عوامل موثر در توليد 
نان و افزايش دس��تمزد كارگر، افزايش اجاره ها، 
افزايش قيم��ت آب، ب��رق، گاز، افزايش ماليات 
و... درآمد ناش��ي از نانوايي ه��ا كفاف هزينه ها را 
نمي ده��د و همي��ن امر منجر ب��ه كاهش تعداد 
كارگر شده و كاهش تعداد كارگر هم به نوعي بر 

كاهش كيفيت نان موثر است. 

 دخالت يا عدم دخالت دولت؟ 
در نظر گرفتن مالحظ��ات مختلف اقتصادي 
براي تعيين نرخ نان آن قدر با حساس��يت انجام 
مي ش��ود كه در اين بين نانوايان كه نقش اصلي 
در تهيه نان را دارند، فراموش ش��ده اند. به گفته 
شاغالن اين صنف، بيشترين لطمه ناشي از ثبات 
قيمت ن��ان را به نانوايان وارد مي ش��ود. حال بر 
اس��اس آخرين مصوبه قانوني افزايش قيمت نان 
در شهرستان هاي تهران و ش��ميرانات در تاريخ 

آبان ماه س��ال 1۳9۳ ابالغ شده اما از آن تاريخ 
تاكنون هيچ گونه افزايش قيمتي براي نان اعالم 
نش��ده اس��ت. به عبارتي قيمت نان از ۳/5 سال 
گذش��ته تاكنون ثابت بوده اس��ت. در عين حال 
سال گذش��ته به دنبال درخواس��ت هاي متعدد 
نانوايان ب��راي افزاي��ش قيمت ن��ان، مصوبه يي 
از س��وي س��تاد تنظيم بازار در اواخر آبان سال 
گذش��ته در خص��وص افزاي��ش قيمت ن��ان به 
ات��اق اصناف ايران ابالغ ش��د و ط��ي آن مجوز 
افزاي��ش 15درص��دي قيمت ن��ان از اول آذرماه 
96 به نانوايي ها ابالغ ش��د، ام��ا برخالف انتظار 
اي��ن مصوبه بي��ش از يك روز دوام ني��اورد و به 
دس��تور رييس جمه��ور اجراي آن متوقف ش��د. 
اگرچ��ه جلوگيري از افزايش قيمت نان منجر به 
رضايتمندي مردم شد اما نارضايتي شديد صنف 
نانوايان سنتي و س��نگك را در پي داشت و آنها 
معتق��د بودند كه ع��دم افزايش قيمت  نان منجر 
به بيكاري يك عده شاغل در اين صنف مي شود 
و عده يي هم براي حفظ ش��غل خ��ود مجبور به 

كاهش وزن چانه نان هستند. 
از س��وي ديگر روساي اتحاديه نانوايان بر اين 
باورند ك��ه دخالت دول��ت در قيمت گذاري نان 
باع��ث بروز مش��كالت زيادي ب��راي فعاالن اين 
حوزه ش��ده است. از اين رو جلوگيري از افزايش 
قيمت و سلب اختيار نانوايان در تامين آرد مورد 
نياز خود به افت كيفيت نان و بيكاري جمعي از 

فعاالن اين حوزه دامن خواهد زد. 
از همين رو رييس اتحاديه نان سنگك تهران 
در گفت وگو با تس��نيم با بيان اينكه قيمت نان 
از سال 1۳9۳ افزايش پيدا نكرده، گفت: دولت 
يا باي��د نرخ واقعي نان را اعالم و در برابر آن به 
اقش��ار ضعيف جامعه كمك مالي كند يا اينكه 
براي كاهش هزينه ه��اي توليد نان به نانوايي ها 
كم��ك جانب��ي ارائه دهد. اصغ��ر پابرجا با بيان 
اينك��ه در ح��ال حاضر واحده��اي نانوايي هيچ 
اختياري در تامين آرد مورد نياز خود نداش��ته 
بلكه هر نوع آردي ك��ه در اختيار قرار مي گيرد 
مجبور به پخت آن هس��تند، اف��زود: اين روش 
معاي��ب زي��ادي به دنب��ال دارد ك��ه توليد نان 
بي كيفيت، نارضايتي مردم، افزايش ضايعات نان 

و ات��الف يارانه پرداختي ب��ه آرد و نان از جمله 
اي��ن موارد اس��ت. رييس اتحاديه نان س��نگك 
ته��ران گفت: دولت نباي��د از صفر تا صد حوزه 
نان دخالت كن��د بلكه اجازه دهد نانواها اختيار 
انتخاب آرد اوليه خود را داش��ته باش��د. پابرجا 
بيان كرد: بدون ش��ك با چني��ن اقدامي ضمن 
ايج��اد رقابت بي��ن واحدهاي خب��ازي كيفيت 
توليد نان افزايش، ضايعات نان كاهش، رضايت 
مندي مردم بيش��تر و در عين حال هدفمندي 
مصرف يارانه ه��ا را در اين حوزه به دنبال دارد. 
او همچنين با گاليه از اينكه قيمت نان از س��ال 
1۳9۳ تاكنون افزايش پي��دا نكرده، گفت: اين 
در حالي اس��ت كه هزينه هاي مترتب بر صنف 
خبازان از قبيل آب، برق، گاز، دس��تمزد كارگر، 
بيمه، ماليات، اجاره و غيره هرس��ال نس��بت به 

سال قبل بر مدار افزايشي بوده است. 
از ديگر س��و قاس��م زراعتكار رييس اتحاديه 
نانوايي ه��اي س��نتي نيز در گفت وگو با تس��نيم 
درباره مش��كالت نانوايي ها گفت: به دنبال گران 
كردن نان نيستيم اما هزينه هاي جانبي نانوايان 

بايد تامين شود.
او بيان كرد: نان لواش با قيمت ۲1۰تومان با 
۴ كارگر و هزينه هاي آب، برق، گاز و تورم اداره 
زندگي را براي نانوايي ها بس��يار س��خت كرده 
اس��ت، نانواداران اعتراض زي��ادي در اين زمينه 
به اتحاديه ها دارند. افزايش هزينه هاي كارگري 
هر س��اله طبق قان��ون كار، افزايش ۲5درصدي 
بيم��ه و افزايش ماليات )5 الي 15 درصد( همه 
اينها باعث فش��ار آمدن به اين قشر شده است. 
زراعتكار با بيان اينكه در سراسر كشور 9۰هزار 
نانوايي س��نتي وجود دارد، گفت: 9۳درصد نان 
كشور را اين نانوايي ها تهيه مي كنند و اكثر آنها 
به اتحاديه استان ها اعتراض مي كنند و ناراحت 
هس��تند ك��ه از س��ال 9۳ قيمت ن��ان افزايش 

نداشته است. 

 نانوايان چه مي گويند
نانواي��ان به دليل باال ب��ودن هزينه هاي زبان 
به اعتراض گش��وده اند و معتقدند كه با اين روند 
ت��وان ادامه فعاليت را ندارند، چرا كه هزينه هاي 

تولي��د نان را نيز نمي توانن��د جبران كنند. يكي 
از نانواي��ان بربري پز دولتي مي گويد: نمي ش��ود 
ك��ه هزينه هاي تولي��د در كش��ور افزايش يابد، 
ام��ا درآمد ما ثابت بماند، م��ا نيز در اين جامعه 
زندگي مي كنيم و باي��د بتوانيم دخل وخرجمان 
را متع��ادل كنيم. او اف��زود: هزينه هاي توليد ما 
تنه��ا مربوط به بخ��ش آب، برق و گاز نيس��ت 
بلكه قيمت هاي خميرمايه، كنجد و كارگري نيز 
افزايش  يافته و قيمت تمام  ش��ده محصول را ما 
را باال برده اس��ت و در اين ش��رايط اگر نانوايي 
از وزن ن��ان خود بزند نبايد ديگ��ر به آن خرده 
گرفت. يكي ديگ��ر از نانوايان منطقه نيز در اين 
باره به تسنيم مي گويد: ما نيز دوست داريم نان 
باكيفيتي به مردم بدهيم اما قيمت هاي دستوري 
نان در كش��ور باعث شده كه در صنف ما رقابتي 
ميان نانواي��ان ايجاد نش��ود و كارخانه هاي آرد 
نيز اين محص��ول خود را با هر كيفيتي به درب 
نانوايي ها بفرس��تند. او مي افزايد: در صورتي كه 
دولت مي خواهد قيم��ت نان باال نرود چرا يارانه 

اين محصول را از جيب ما نانوايان مي پردازد؟
ام��ا در پي اين اعتراض��ات چندي پيش علي 
فاضل��ي رييس اتاق اصن��اف ايران هم اعالم كرد 
كه وزير صنعت قول داده در نخس��تين جلس��ه 
س��تاد تنظيم ب��ازار وضعيت نانوايان بررس��ي و 

تصميمات الزم اعمال شود.
او ب��ا بي��ان اينكه در ص��ورت افزايش نيافتن 
قيم��ت ن��ان بايد سياس��ت هاي تش��ويقي براي 
كاهش هزينه ها از جمله بحث ماليات، حق بيمه 
كارفرماي��ان و اختصاص يارانه به بخش��ي از آرد 
م��ورد نياز نانواي��ان در نظر گرفته ش��ود، گفت: 
در جلسه اخير در اس��تانداري تاكيد كرديم اگر 
نمي خواهي��د قيمت نان را افزايش دهيد حداقل 
سياس��ت هاي تش��ويقي را براي نانوايان مصوب 
كنيد، كه هن��وز اين موضوع ب��ه تصويب نهايي 
نرس��يده اس��ت. او با اش��اره به اجرايي نش��دن 
مصوبه افزايش قيمت 15درصدي نان در س��ال 
گذشته بيان كرد: بر اساس اخبار رسيده از منابع 
غيررس��مي قرار اس��ت دولت ب��ه زودي افزايش 
1۰درص��دي قيمت ن��ان را اعالم كن��د كه اين 
افزايش قيمت جوابگوي مخارج نانوايي ها نيست. 

 كارت هاي بازرگاني: بازگشت به گذشته
به تازگ��ي از يك حلقه نظارت��ي جديد براي 
حصول اطمينان از ش��فافيت بيشتر در بازارهاي 
داخل��ي رونماي��ي ش��ده اس��ت: بررس��ي همه 
كارت هاي بازرگاني كه تاكنون صادر شده اند. در 
قدم اول، هيات وزيران چهارشنبه هفته گذشته 
به موض��وع كارت هاي بازرگان��ي ورود كرد. روز 
يك ش��نبه نيز وزير صنعت، مع��دن و تجارت در 
ابالغيه يي تايي��د كارت بازرگاني بدون اطمينان 
كامل از هويت متقاضي و احراز ش��رايط دريافت 
را ممنوع اعالم كرد و خواس��تار رسيدگي مجدد 
به همه كارت هاي صادره در گذش��ته شد. بنا بر 
گ��زارش وزارت صنع��ت در ابالغيه صادر ش��ده 
از س��وي محمد ش��ريعتمداري آمده اس��ت: »با 
توج��ه به اينكه تايي��د كارت بازرگاني از وظايف 
س��ازمان هاي صنع��ت، معدن و تجارت اس��تاني 
اس��ت، تايي��د حتي ي��ك فق��ره كارت بازرگاني 
بدون اطمينان كام��ل از هويت متقاضي و احراز 
ش��رايط دريافت، ممنوع و تاييد كننده و مقامات 
باالتر آن مس��وول خواهند بود. بر اساس دستور 
وزير صنعت، معدن و تجارت ضروري اس��ت در 
كارگروه مشتركي با اتاق بازرگاني و گمرك محل 
نس��بت به رس��يدگي مجدد به هم��ه كارت هاي 
صادره گذشته، اقدام و در اسرع وقت كارت هاي 
غيرواجد ش��رايط تعليق يا باط��ل و گزارش هاي 

اقدامات ارائه شود.«

 سقف هايي كه شايد كوتاه تر شوند
موض��وع ديگري كه نش��ان دهنده بازگش��ت 
كارت ه��اي بازرگان��ي ب��ه كانون توجه هاس��ت، 
طرح اين موضوع در جلس��ه چهارشنبه گذشته 
در هيات وزيران به رياس��ت اس��حاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهوري اس��ت. خروجي اين 

جلس��ه آن بود كه س��قف ارزش��ي واردات براي 
اش��خاص حقيقي و حقوقي دريافت كننده كارت 
بازرگاني براي س��ال اول 5۰۰ه��زار دالر و براي 
سال دوم ۲ميليون دالر خواهد بود. اين سقف ها 
اما ظاهرا تنها براي واردات كاالهاي نهايي اعمال 
مي ش��وند و واردات كاالهاي واس��طه يي مستثنا 
ش��ده اس��ت. به اين ترتيب واحده��اي توليدي 
داراي مجوز صنعتي از مراجع ذي ربط و اشخاص 
حقوقي بازرگاني معتبر، تنها براي تامين نيازهاي 
توليدي خود از ش��مول اين بند مستثنا خواهند 
ب��ود. عالوه بر اين دارندگان كارت بازرگاني براي 
س��ال س��وم و پس از آن در صورت مثبت بودن 
ارزياب��ي عملكرد آنه��ا، مجاز ب��ه واردات بدون 

رعايت محدوديت سقف ارزش هستند. 
افزون بر اين گذراندن دوره آموزشي تخصصي 
آشنايي با تجارت فرامرزي در اتاق هاي بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران و تعاون ايران 
براي دريافت كارت بازرگاني الزامي خواهد ش��د. 
همچنين بنا بر مصوب��ه هيات وزيران، دارندگان 
كارت بازرگان��ي حق واگ��ذاري آن به غير براي 
واردات را ندارن��د و در ص��ورت اح��راز واگذاري 
كارت بازرگان��ي يا انجام رفتارهاي س��وءتجاري 
از س��وي دارندگان كارت، اتاق ه��اي بازرگاني و 
صنايع و معادن ايران و تعاون و كش��اورزي ايران 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند نسبت 
به تعليق ي��ا ابطال كارت اق��دام كنند. عالوه بر 
اين دارندگان اين كارت و اس��تفاده كننده از آن 
درباره رد و تس��ويه دي��ون دولتي و ماليات مقرر 

شده مسوولند. 
اعمال سقف هاي 5۰۰هزار دالري و ۲ميليون 
دالري براي واردات اما در حالي صورت مي گيرد 
كه بس��ته تر ش��دن حلقه تحريم هاي ضد ايراني 
امري��كا در روزه��اي آينده ممكن اس��ت موجب 

خ��روج ابتكار عم��ل واردات از دس��ت بازرگانان 
بخش خصوصي ش��ود. اكنون زمزمه بازگش��ت 
نظام كوپني به اقتصاد كش��ور شنيده مي شود و 
در صورتي كه دست دولت براي تامين ارز مورد 
نياز واردات بسته تر از شرايط كنوني باشد، ممكن 
اس��ت محدوديت ه��اي گس��ترده تري در زمينه 
واردات توس��ط بخش خصوصي اعمال ش��ود. به 
اين ترتيب اس��تقبال از شفافيت بيشتر در زمينه 
فرآين��د و نحوه صدور كارت هاي بازرگاني به نفع 
بازرگانان��ي خواهد بود كه به صورت رس��مي در 

چرخه صادراتي كشور فعالند. 

 6 هزار فرصت براي فساد سيستماتيك
ماج��راي بازنگري در روند ص��درو كارت هاي 
بازگاني اما زودتر از اينها ش��روع ش��ده بود. لزوم 
دقت بيشتر در زمينه صدور كارت هاي بازرگاني 
و زمزمه هايي كه در مورد سوءاس��تفاده از كارت 
بازرگاني با نام اش��خاص تازه در گذشته و امثال 
آن به گوش مي رسيد، بارها و بارها توسط وزارت 
صنع��ت مورد تاكيد ق��رار گرفته بود. با اين همه 
1۳ تيرماه دبيركل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران اعالم كرد: از ۴5 هزار كارت 
بازرگاني صادر ش��ده در كش��ور ۳9 هزار كارت 
اعتبار دارد و بقيه آنها فاقد ارزش اس��ت. به اين 
ترتي��ب حاال رق��م تقريبي كارت ه��اي بازرگاني 

شائبه دار هم مشخص شده بود. 
اما اگر تع��داد كارت هاي بازرگان��ي فعال در 
كشور واقعا به همين تعداد محدود باشد، نظارت 
بر آنها هم نبايد چندان دش��وار باش��د. بر اساس 
اطالعاتي كه در س��ايت رس��مي اتاق بازرگاني، 
صناي��ع، معادن و كش��اورزي ته��ران آمده، اين 
اتاق تاكن��ون 19۲77كارت بازرگاني صادر كرده 
است. مقايس��ه اين عدد با اطالعاتي كه عليرضا 

اش��رف، دبيركل اتاق ايران اعالم كرده هم نشان 
مي دهد كه اتاق تهران دست كم حدود ۴۲ درصد 
از كارت هاي بازرگاني كشور را صادر كرده است. 
مس��ووالن اتاق تهران در گفت وگوهاي متعدد از 
جمل��ه در مصاحب��ه با »تعادل« اع��الم كرده اند 
كه روند صدور كارت ه��اي بازرگاني در اين اتاق 
بسيار شفاف بوده و تخلفي در اين زمينه صورت 
نگرفته است. به عنوان نمونه فاطمه مقيمي عضو 
هيات رييس��ه اتاق تهران به »تعادل« گفته بود 
كه حتي يك مورد سوءاس��تفاده در زمينه صدور 
كارت هاي بازرگاني در اتاق وجود نداش��ته است. 
پرس��ش مي تواند اين باش��د: روند بررسي مجدد 
حدود ۴5هزار كارت بازرگاني در سراس��ر كشور 
كه حدود 19هزار مورد از آنها تنها در اتاق تهران 
صادر ش��ده، چقدر دش��وار اس��ت و چرا چنين 
اقدامي نيازمند دس��توري از س��وي وزير صنعت 

بوده و زودتر اجرايي نشده است؟

 دود سخت گيري در چشم »رسمي ها«
اعم��ال نظارت هاي گس��ترده تر ب��ر بازارهاي 
كش��ور اما در حالي ص��ورت مي گيرد كه تجار و 
بازرگان��ان شناس��نامه دار معتقدن��د اين موضوع 
تنه��ا به ض��رر آنها تم��ام مي ش��ود و كمكي به 
شفاف س��ازي نقاط ابهام نخواه��د كرد. به عنوان 
نمونه، طي هفته گذش��ته اعالم ش��د كه تحويل 
سكه هاي طالي پيش فروش شده به خريداران، 
توام ب��ا دريافت ماليات از آنه��ا خواهد بود. اين 
اق��دام قدمي مثبت براي محدود كردن بازارهاي 
غير مولد در كشور است و قطعا بر كاهش قيمت 
سكه اثرگذار خواهد بود، اما مخالفت هايي كه به 
دنبال طرح اين موضوع رسانه يي شد نيز به نوبه 
خود منطقي مي نمود: چرا نظارت حاكميتي بايد 
تنها بر كساني اعمال شود كه در بازارهاي رسمي 

و هر چند غير مولد، سرمايه گذاري كرده اند؟ اين 
انتقاد در حالي مطرح مي شود كه بنا بر آمارهاي 
رس��مي دولتي، حجم قاچاق در كشور به رقمي 
در حدود 1۲ ميليارد دالر در س��ال مي رسد. اين 
ميزان قاچاق احتماال در خارج از ش��بكه رسمي 
واردات ب��ه عب��ارت ديگ��ر از طري��ق كارت هاي 

بازرگاني انجام مي شود. 
معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق بازرگاني 
ايران ني��ز معتقد اس��ت؛ افزاي��ش نظارت ها در 
نهايت به ض��رر بازرگانان شناس��نامه دار خواهد 
بود. مظفر عليخاني، چند روز پيش با اش��اره به 
پرداخت نش��دن حقوق ديواني كش��ور از سوي 
متخلف��ان و ايج��اد فض��اي غيرمنصفان��ه براي 
فعالي��ت بازرگانان درس��تكار گف��ت: تخلف هاي 
موجود در بخش تج��ارت بين المللي در ايران به 
دليل نامس��اعد بودن فضاي كسب و كار است. با 
تمهيدات و ش��رايط جديد براي صدور و تمديد 
كارت بازرگاني عالوه بر تس��هيل شرايط كسب و 
كار ب��راي بازرگانان قانونمند از فعاليت متخلفان 

نيز جلوگيري خواهد شد. 
به گزارش ايبنا، او ب��ا بيان اينكه پيش نويس 
اصالحيه صدور كارت بازرگاني در مذاكرات اتاق 
ايران، س��ازمان توس��عه تج��ارت و گمرك تهيه 
ش��ده است، گفت: اين پيش نويس در كميسيون 
ماده 1۰ در دس��تور كار قرار گرفت و به تصويب 
رس��يده است. عليخاني با اش��اره به ابطال كارت 
بازرگان��ي افرادي كه كارت خود را به غير واگذار 
مي كنند، گفت: در ص��ورت احراز اين تخلف كه 
با بررسي سامانه ثبت سفارش، در زمان ترخيص 
كاال و با كمك وكالتنامه و صلحنامه نوشته شده 
بين طرفي��ن قابل پيگيري اس��ت، ارائه دهنده و 
مصرف كنن��ده كارت بازرگاني مس��وول پرداخت 

مطالبات دولت خواهند بود. 

محمدمهدي حاتمي| 
ظاه�را قرار اس�ت، چ�رخ تاري�خ براي 
دارن�دگان كارت ه�اي بازرگان�ي برعك�س 
بچرخد: وزي�ر صنعت، مع�دن و تجارت به 
دنبال طرح موض�وع كارت هاي بازرگاني در 
جلسه هيات وزيران در چهارشنبه گذشته 
اعالم كرد كه تمام كارت هاي بازرگاني صادر 
شده در كشور بايد توسط اتاق هاي بازرگاني 
و گم�ركات محل�ي م�ورد بررس�ي مجدد 
ق�رار بگيرند و كارت هاي مش�كل دار باطل 
ش�وند. بر اس�اس اطالعي�ه وزارت صنعت، 
تاييد حتي يك فق�ره كارت بازرگاني بدون 
اطمين�ان كامل از هويت متقاض�ي و احراز 
ش�رايط درياف�ت، ممن�وع و تاييد كننده و 
مقام�ات باالتر آن مس�وول خواهن�د بود. 
ب�ا وجود اينك�ه در مورد تع�داد كارت هاي 
مخدوش و مش�كل دار آم�ار دقيقي وجود 
ندارد، عليرضا اشرف دبيركل اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش�اورزي ايران خبر داده 
كه از بين 45هزار كارت بازرگاني موجود در 
كشور 39هزار كارت معتبرند و 6هزار كارت 

باقيمانده فاقد ارزش هستند.

به اين ترتيب در حالي كه بنا بر اطالعات 
موجود در سايت اتاق بازرگاني تهران حدود 
19ه�زار كارت بازرگان�ي تنه�ا در اين اتاق 
صادر ش�ده اس�ت، جاي طرح اين پرسش 
وجود دارد كه آيا بررس�ي اين تعداد كارت 
بازرگاني الزاما نيازمند فش�ار هيات وزيران 
و شخص وزير صنعت بوده است؟ اينها همه 
اما در حالي اس�ت ك�ه در همين هفته براي 
دارن�دگان كارت ه�اي بازرگاني در كش�ور 
س�قف هاي واردات�ي اع�الم ش�ده و به اين 
ترتيب ميزان مجاز واردات توسط دارندگان 
اين كارت ها دستخوش محدوديت شده بود. 
بر اين اس�اس  س�قف ارزش�ي واردات براي 
اش�خاص حقيقي و حقوق�ي دريافت كننده 
كارت بازرگاني براي سال اول 500 هزار دالر 
و براي س�ال دوم 2ميليون دالر خواهد بود. 
دارندگان كارت بازرگاني براي س�ال سوم و 
پس از آن نيز در صورت مثبت بودن ارزيابي 
عملكردشان، مجاز به واردات بدون رعايت 
محدودي�ت س�قف ارزش هس�تند. به اين 
ترتيب ظاهرا قرار است، دارندگان كارت هاي 
بازرگاني زير ذره بين نهادهاي نظارتي بروند. 
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7  جهان

 آغاز دور جديد اصالحات فرانسه
در ميانه نارضايتي ها 

 استعفاي وزير برگزيتي
و تشديد شكاف در كابينه ترزا مي

 گمانه زني درباره سفر
رهبر كره شمالي به روسيه

گروه جهان| 
در ميانه نارضايتي هاي عمومي در فرانسه از طرح اصالحات اقتصادي رييس جمهوري، 
امانوئل ماكرون دوش��نبه در س��خنراني س��االنه خود برنامه هاي مربوط به دور جديدي از 
اصالحات اجتماعي و دولتي را ارائه كرد.  به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، دفتر ماكرون در 
بيانه خود در آس��تانه اين سخنراني به جزئيات مسائل خاصي كه او در اين سخنراني يك 
ساعته خود مطرح مي كرد، اشاره يي نكرد، اما خبر داد كه اصالحات به نظام بازنشستگي و 
برنامه مقابله با فقر در س��ال آتي ميالدي مربوط مي شود.  قانونگذاران فرانسه سه شنبه به 
بحث و مناظره درباره درخواست ماكرون براي تغييرات در قانون اساسي با هدف ساده سازي 
روند قانونگذاري مي پردازند كه كاهش تعداد كرسي ها در مجمع ملي و سنا به يك سوم را 
نيز ش��امل مي شود. ماكرون همچنين به  دنبال كاهش ماليات و تسهيل در قوانين كاري، 
تغييرات در زمينه مس��كن و آموزش و تجديدنظر در اپراتور ملي خط ريلي آهن با وجود 
مقاومت اتحاديه كاركنان خطوط ريلي است. رييس سنديكاي راه آهن فرانسه هفته گذشته 
از برنامه برگزاري دور جديدي از اعتصاب ها از 19جوالي خبر داد و اعالم كرد درصدد اقدام 
براي فش��ار بر مذاكرات در خصوص قانون جديد و مغلوب كردن دولت است. او همچنين 
اب��راز اميدواري كرده اين اقدامات بر تدوين دس��تورات تكميلي قانون جديد راه آهن تاثير 
بگذارند.  اين در حالي اس��ت كه ش��مار زيادي از منتقدان رييس جمهوري از جمله برخي 
افراد در حزب او، ماكرون را به بي اعتنايي به نگراني هاي راي دهندگان متهم مي كنند. اين 
رويكرد ماكرون باعث ش��د تا برخي از قانونگذاران در هر دو حزب راست و چپ سخنراني 
ديروز رييس جمهوري را بايكوت كنند. طبق نتايج نظرس��نجي موسس��ه »اودوكس��ا« كه 
روز پنج شنبه منتشر ش��د، تنها 29درصد از راي دهندگان فرانسوي سياست هاي ماكرون 
را عادالنه مي دانند؛ 75درصد از ش��ركت كنندگان در نظرس��نجي هم گفتند كه ماكرون 

رييس جمهوري پوياست و 45درصد نيز گفتند كه او دوست داشتني است. 

گروه جهان| 
ديويد ديويس كه مقام ارش��د مس��وول در مذاكرات خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 
محسوب مي شد از سمت خود كناره گيري و ترزا مي،  نخست وزير كشورش را به تضعيف 
برگزيت از طريق برنامه حفظ روابط نزديك تجاري با بلوك سياسي اقتصادي اروپايي 
مته��م كرد.  به گزارش آسوش��يتدپرس، دو روز پ��س از آنكه ترزا مي  اعالم كرد نهايتا 
دولت مشوش خود را پشت طرحي براي يك معاهده خروج از اتحاديه اروپا بسيج كرده 
اس��ت، ديويس از رياس��ت وزارت برگزيت اس��تعفا كرد. او در اين اقدام كه ضربه يي به 
نخست وزير بريتانيا محسوب مي شود، اعالم كرد پيشنهادات دولت براي روابط تجاري 
نزديك و مناس��بات گمركي ب��ا اتحاديه اروپا، بريتاني��ا را در »موضع ضعف و احتماال 
غيرقابل اجتناب« قرار مي دهد.  اس��تعفاي ديويس در شامگاه يك شنبه دولت ترزا مي  
را كه همين حاال هم در بحران به سر مي برد، تضعيف مي كند. دولت مي  در يك  سال 
گذشته چندين وزيرش را در پي اتهاماتي همچون سوءرفتار جنسي و ساير رسوايي ها 
از دست داده است. ديويس يكي از حاميان جدي برگزيت در كابينه مي  بود. در جبهه 
مقابل ساجد جاويد، وزير كشور و ليام فاكس، وزير خزانه داري بريتانيا برنامه برگزيتي 
ترزا مي  را »س��خاوتمندانه« توصيف و از آن پش��تيباني كرده اند.  دفتر نخست وزيري 
بريتانيا اعالم كرده، جايگزين ديويس را هر چه سريع تر معرفي خواهد كرد. كناره گيري 
او احتماال قانون گذاران محافظه كار حامي برگزيت را ترغيب مي كند تا رهبري ترزا مي  
بر حزب را به چالش بكشند. آندره آ جنكينز از قانون گذاران محافظه كار هوادار برگزيت 
در توييتي نوشت:»اخبار فوق العاده يي بود. بايد به ديويد ديويس به  دليل داشتن اراده 
و ش��جاعت براي استعفا احسنت گفت.« كمتر از 9ماه تا زمان خروج رسمي بريتانيا از 
اتحاديه اروپا در 29ماه مارس 2۰19 باقي مانده و اتحاديه اروپا به بريتانيا درباره اتمام 

فرصت براي امضاي يك قرارداد خروج هشدار داده است. 

گروه جهان|
ب��ا مش��اهده هواپيماي خصوصي كي��م جونگ اون، رهبر كره ش��مالي در روس��يه 
گمانه زني ها درباره سفر وي به اين كشور براي گفت وگو درباره تحوالت شبه جزيره كره 
قوت گرفته است. گفته شده، جت خصوصي رهبر كره شمالي دوشنبه در والدي وستك 
مشاهده شده و پس از 3ساعت به سمت پيونگ  يانگ بازگشته است. خبرگزاري يونهاپ 
نوشته، حضور هواپيماي خصوصي كيم در سوريه نشان مي دهد كه رهبر كره شمالي يا 
به اين كشور سفر كرده يا در آينده نزديك سفري به روسيه انجام خواهد داد.  قرار است 
در ماه سپتامبر يك همايش بين المللي اقتصادي در والدي وستك برگزار شود و احتمال 
مي رود، رهبر كره شمالي نيز در اين همايش شركت كند؛ به  ويژه اينكه پوتين از وي براي 
شركت در گردهمايي دعوت كرده است. روسيه از شي جين  پينگ رييس جمهوري چين، 
شينزو آبه نخست وزير ژاپن و مون جائه  اين رييس جمهور كره جنوبي نيز براي حضور در 
همايش دعوت كرده است.  گمانه زني ها درباره سفر كيم به روسيه در شرايطي است كه 
مذاكرات كره شمالي و امريكا براي خلع سالح هسته يي شبه جزيره كره با موانعي روبه رو 
شده و پيونگ  يانگ از رفتارهاي گستاخانه و زورگويانه واشنگتن در طول مذاكرات ابراز 
تاسف كرده است.  ليندسي گراهام، سناتور ارشد جمهوري خواه گفته ممكن است چين 
كره ش��مالي را تحت فشار قرار داده باش��د تا در جريان سفر اخير پمپئو به پيونگ يانگ 
موضع سرسختانه يي عليه مذاكره كنندگان امريكايي اتخاذ كند.  گراهام به جنگ تجاري 
امريكا و چين به عنوان انگيزه احتمالي پكن اشاره كرده و گفته امريكا در جنگ با چين 
است. اظهارات گراهام يك روز پس از آن مطرح شد كه كره شمالي در بيانيه يي درخواست 
»گانگس��تري مانند« مذاكره كنندگان امريكايي براي خلع  سالح را محكوم كرد. انتقاد او 
بيانگر اين بود كه مذاكرات ميان امريكا و كره شمالي براي پايان دادن به برنامه هسته يي 

اين كشور احتماال بيش از آنچه ترامپ گفته به طول بينجامد.

تهديدهاي سياست مشت آهنين 
بهاره محبي| آغاز عصر جديد سياسي در تركيه با 
اخراج 18۰۰ كارمند نظامي و دولتي در اين كشور همراه 
شد. آغازي كه مي تواند مهر تاييدي بر تمام هشدارها و ابراز 
نگراني  كساني باشد كه بارها و بارها با ترسيم آينده يي تيره 
و تار از فرداي پي��روزي رجب طيب اردوغان در انتخابات 
پيش بيني كرده بودند كه سلطان با يكدست شدن قدرت 
مخالفان را با فراغ بال قلع و قمع خواهد كرد و دموكراسي 
نيمه ج��ان از كودتاي نافرجام 2۰16 را به مس��لخ خواهد 
برد؛ كودتايي كه هنوز ترديدهاي جدي درباره دست هاي 
پش��ت پرده آن وجود دارد و به باور منتقدان سرس��خت 
اردوغان قرار بود، ابزاري باش��د براي پاكس��ازي گسترده 
مخالف��ان كه البته كارگر هم افت��اد.  رجب اردوغان كه با 
كسب 52درصد آرا پيروزي ش��كننده داشته، بر اين باور 
است كه تغيير نظام سياسي براي رشد اقتصادي و تضمين 
امني��ت تركيه ضروري اس��ت. او گفته كه ب��ا اين تغيير 
تاريخي، كشورش رشدي سريع تر و قوي تر خواهد داشت. 
سلطان اما براي پيشبرد اهداف خود و ترسيم مسير آينده 
راه دشواري در پيش دارد. تجربه انتخابات  سال هاي اخير 
در كش��ورهاي مختلف از امريكا گرفته تا آلمان و فرانسه 
و حتي انتخابات س��ال گذشته ايران نش��ان مي دهد كه 
پيروزي هاي شكننده انتخاباتي به يك معني، نشان دهنده 
شكاف گسترده در جامعه و عدم همراهي حداقل نيمي از 
مردم و سياستمداران با طرح ها و برنامه هاي پيشنهاد شده 
است. در چنين ش��رايطي چالش جدي دولت ها در وهله 
نخس��ت، ايجاد وحدت و ترميم شكاف اجتماعي است كه 
در صورت بي توجهي يا عدم موفقيت مي تواند به تهديدي 
مهلك تر از هر فشار خارجي تبديل شود.  رييس جمهوري 
تركيه بارها از آينده روشن صحبت كرده اما كمتر از اتحاد 
گفته اس��ت. اين در حالي است كه او با توجه به مشكالت 
حاد اقتص��ادي و چالش هايي كه در سياس��ت خارجي با 
كشورهاي همسايه، امريكا، اتحاديه اروپا و روسيه )بر سر 
سوريه( دارد نيازمند اتحاد و حمايت داخلي است. اين نياز 
در شرايطي است كه او تاكنون آشكارا ترجيح داده به جاي 
مديريت ش��رايط از مش��ت آهنين در برخورد با مخالفان 
خود استفاده كند. دقيقا همين رويكرد است كه مخالفانش 
را بيش از پيش نگران كرده اس��ت، اينك��ه او از اين پس 
با اس��تفاده از تغيير نظام سياسي تركيه، سياست هايي را 
كه پيش تر مجبور بود از كانال پارلمان تركيه به سرانجام 
برساند به عنوان رييس جمهور با دست باز پياده كرده و با 
تالش براي حذف مخالفان از مسيرهاي قانوني قدرت خود 
تحكيم كند. س��ابقه زمامداري اردوغان در دو س��ال پس 
از كودتاي نافرجام تحت شرايط وضعيت اضطراري، نشان 

داده كه اين نگراني ها چندان هم بيراه نيستند. 

سفر ناگهاني پمپئو  به  افغانستان
برخي از رس��انه هاي افغانستان از ورود سرزده مايك 
پمپئ��و، وزير خارجه امريكا به كابل و ديدارش با محمد 
اشرف غني رييس جمهوري اين كشور خبر داده اند. گفته 
شده، پمپئو پيش از ظهر دوشنبه وارد كابل شده و هدف 
از س��فر وي تبيين چگونگي حمايت امريكا از نيروهاي 
افغان و ادام��ه كمك هاي امريكا بوده اس��ت. مقام هاي 
امريكايي براي ورود به افغانستان هرگز اعالم قبلي ندارند 
و با توجه به داش��تن پايگاه ه��اي نظامي و فرودگاه هاي 
مس��تقل و در اختيار داش��تن مديريت امور هوانوردي 

افغانستان اغلب بدون اطالع قبلي به كابل مي آيند.

داماد نوازشريف به زندان رفت
مقام هاي پاكستاني داماد نوازشريف نخست وزير سابق 
اين كشور را براي اجراي حكم يك سال حبس در پرونده 
فساد به زندان فرستادند. به گزارش ان دي تي وي، محمد 
صفدر به اتهام فس��اد در ارتب��اط با خريد آپارتمان هاي 
لوكس در لندن به طور غيابي به 1۰سال حبس محكوم 
شده بود. مريم دختر شريف كه به چشم وارث سياسي 
منتخب او ديده مي شد نيز به هفت سال حبس محكوم 
ش��ده كه مي تواند ضربه يي به حزب مس��لم ليگ نواز 

پاكستان پيش از انتخابات 25 جوالي باشد. 

 انتقال آيت اهلل عيسي قاسم
به لندن براي درمان

رهبر معنوي شيعيان بحرين براي درمان به لندن 
منتقل ش��د. به گزارش العهد، تي��م درماني آيت اهلل 
عيسي قاس��م اعالم كرده پزشكان، لندن را به عنوان 
گزينه يي مناسب جهت درمان ايشان انتخاب كردند. 
پيش تر منابع بحريني اعالم كردند، گذرنامه و رواديد 
سفر يك ساله براي آيت اهلل عيسي قاسم جهت مداوا 
در خارج از كشور صادر شده است. رژيم بحرين خرداد 
95 تابعيت آيت اهلل عيس��ي قاسم را لغو كرده و سال 

گذشته هم وي را به حبس خانگي محكوم كرد. 

 نشست نظامي تركيه، امريكا
و قطر در اينجرليك

خلوص��ي آكار رييس س��تاد كل ارت��ش تركيه با 
مس��ووالن نظامي امريكايي، قطري و اس��پانيايي در 
پايگاه هوايي اينجرليك تركيه نشس��ت برگزار كرد. 
به گزارش اس��پوتنيك، اين ديدار همزمان با ارس��ال 
تجهيزات نظامي ارتش تركيه به شمال سوريه صورت 
گرفته اس��ت. پايگاه اينجرلي��ك تركيه از بزرگ ترين 

پايگاه هاي نظامي- هوايي منطقه است. 

رياض ميزبان كنفرانس 
بين المللي افغانستان

عربستان و دبيركل سازمان همكاري اسالمي ميزباني 
كنفرانس بين المللي نخبگان مسلمان درباره صلح و ثبات 
در افغانستان را بر عهده خواهند داشت. به گزارش نيشن، 
اين كنفرانس بين المللي قرار اس��ت 1۰ و 11جوالي و 
در ش��هرهاي ج��ده و مكه برگزار ش��ود. اين كنفرانس 
بين المللي با حضور رهبران مذهبي در افغانستان و گروه 

منتخبي از نخبگان مسلمان برگزار مي شود. 

سخن نخست

كوتاه از منطقه

اردوغان تغيير نظام سياسي را كليد زد

آغاز عصر جديد سياسي در تركيه
گروه جهان|

براي نخستين  بار در تاريخ تركيه، نظام سياسي 
اين كشور از نخس��ت وزيري به رياست جمهوري 
تغيير كرد و رجب طيب اردوغان 64 ساله كه از 
س��ال 2۰۰3 ابتدا به عنوان نخست وزير و سپس 
در كس��وت رييس جمهوري قدرت را در دس��ت 
دارد، بيست و چهارم ژوئن در پايان دور نخست 
انتخابات رياس��ت جمهوري با كسب بيش از 52 
درص��د آرا برت��ري قاطع خود را ب��ه رخ رقيبان 
كش��يد. او دوش��نبه براي آغاز عص��ري جديد از 
دوران پنج س��اله زمامداري اش سوگند ياد كرد. 
نظام حكومتي جدي��د در تركيه كه همان رهبر 
قديمي را باالي سر خود دارد پس از برخورداري 
از تغييراتي كه س��ال گذش��ته در پ��ي برگزاري 
همه پرسي قانون اساسي از آن بهره مند شد حاال 
كامال صيقلي و يكدس��ت شده و شرايط را براي 

يكه تازي رييس جمهوري فراهم كرده است. 
يورونيوز نوشته، حاال دس��ت رييس جمهوري 
ك��ه مخالفان��ش او را س��لطاني مي خوانند كه به 
دنبال احياي امپراتوري عثماني است براي ايجاد 
تغييرات و يكدست سازي فضاي سياسي در تركيه 
بيش از هر موقع ديگري باز اس��ت؛ به ويژه اينكه 
پيش تر ه��م كودت��اي نظامي نافرج��ام پانزدهم 
ج��والي 2۰16 بهانه ي��ي كافي براي س��ركوب و 
پاكسازي را فراهم كرده بود و از آن  زمان تاكنون 
بي��ش از ده ها هزار نف��ر از نيروهاي ارتش، پليس 
و كارمندان اداري از كار بركنار ش��ده اند. آخرين 
موج پاكسازي ها كه خبر آن يك شنبه منتشر شد 
دامن بيش از 18 هزار نفر را گرفت كه اغلب آنان 

را سربازان و نيروهاي پليس تشكيل مي دهند. 
ب��ه اعتقاد ناظران، مهم ترين تغيير در ش��كل 
جديد حكومت تركيه حذف پست نخست وزيري 
اس��ت. رييس كش��ور بدين ترتيب از شر هرگونه 
ف��رد مزاحم خالص خواهد ش��د و قدرت مطلقه 
در دس��تگاه اجرايي و اختيار تمام براي تصويب 
و به اجرا گذاش��تن احكام و فرامين را در دست 

خواهد داش��ت. انتصاب ش��ش ت��ن از 13 عضو 
ش��وراي قضات و دادستان ها كه ماموريت عزل و 
نصب پرسنل دستگاه قضايي به آنها محول شده 
از جمله ديگر اختي��ارات جديد رييس جمهوري 
تركيه است. از آنجا كه حزب عدالت و توسعه به 
رهبري اردوغان در انتخابات پارلماني نتوانس��ت 
اكثري��ت مطل��ق آراء را به دس��ت آورد، احتمال 
مي رود برخي اعض��اي »حركت ملي« كه حزب 
اردوغ��ان ب��راي كس��ب اكثري��ت در پارلمان به 
حمايت آنه��ا نياز دارد از جمل��ه اعضاي كابينه 

جديد تركيه باشند. 

خبرگ��زاري فرانس��ه گمانه زن��ي ك��رده كه 
اردوغ��ان قص��د دارد در عصر جدي��د زمامداري 
خود درخصوص مسائل كليدي سياست خارجي 
همچ��ون درگيري س��وريه، روابط با روس��يه و 
بحران مهاجران موضع سختگيرانه يي را در برابر 
غرب اتخاذ كند ولي با اين حال امكان دارد بتوان 
نش��انه هايي از مصالحه نيز ديد. به اعتقاد ناظران 
يكي از چالش هاي پيش��روي سياس��ت خارجي 
اردوغان رابطه با امريكاس��ت. تركي��ه در روابط 
خود با امريكا با مسائل متعددي از جمله حمايت 
واش��نگتن از ش��به نظاميان كرد س��وريه و عدم 

اس��ترداد فتح اهلل گولن روحاني در تبعيد مخالف 
دولت كه در امريكا به س��ر مي برد، مواجه است. 
تركيه گولن را ب��ه ترتيب دادن كودتاي نافرجام 
2۰16 متهم مي كند. با اين حال به نظر مي رسد 
كه واش��نگتن با وجود تنش ها تمايل دارد كه با 
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نيز نشاني از اين تمايل است. 
چالش ديگ��ر اردوغان در سياس��ت خارجي، 
روس��يه اس��ت. اردوغ��ان و والديمي��ر پوتي��ن 
رييس جمهور روسيه، اتحاد محكمي را برمبناي 
هدف برق��راري صلح در س��وريه مي��ان اين دو 

كشور ايجاد كرده اند. واشنگتن درخصوص خريد 
س��امانه دفاع موش��كي S-4۰۰ روسيه از سوي 
تركيه اب��راز نگراني ك��رده و بر ناس��ازگاري اين 
سامانه با سيستم دفاعي ناتو تاكيد دارد. ناظران 
بر اي��ن باورند كه اردوغ��ان در نهايت مجبور به 
انتخاب ميان امريكا و روسيه مي شود و هر طرفي 
را ك��ه انتخاب كند، به��اي انتخابش را پرداخت 

خواهد كرد. 
سوريه نيز از جمله مس��ائلي است كه دغدغه 
ج��دي اردوغان در سياس��ت خارجي به ش��مار 
م��ي رود. از زمان آغاز جنگ س��وريه، تركيه يكي 
از مخالفان سرس��خت بشار اس��د بوده و هرگونه 
مذاكره مس��تقيم با دمش��ق را رد كرده است اما 
با حض��ور 3.5 ميليون مهاجر س��وري در تركيه، 
آنكارا بيشتر بر امنيت مرزي و كمك به بازگشت 
آوارگان تمركز دارد. آرون اشتاين، پژوهشگر ارشد 
شوراي آتالنتيك معتقد است كه آنكارا درخصوص 
دولت اس��د فرمولي پيدا كرده و براي دستيابي به 
منافع��ش از طريق روس��يه اق��دام مي كند و اين 

منافع شامل تغيير رژيم سوريه نمي شود. 
رواب��ط تركيه ب��ا اتحادي��ه اروپا ه��م كه از 
كودت��اي نافرج��ام 2۰16 و س��ركوب منتقدان 
دولت از س��وي آن��كارا رو به وخامت گذاش��ته، 
چالش��ي جدي ب��راي دولت اردوغان به ش��مار 
م��ي رود. با اي��ن حال اوزدم س��انبرك ديپلمات 
كهنه كار تركيه، معتقد است كه دوران مصالحه 
آغاز خواهد شد و اين روابط نسبت به گذشته به 
جايگاه سالم تري خواهد رسيد. تركيه و اتحاديه 
اروپا در س��ال 2۰16 توافقي را براي محدوديت 
ورود مهاجران به اروپا به امضا رساندند كه انتقاد 
گروه هاي مدافع حقوق بش��ر را به دنبال داشته 
اما به كاهش ورود اين مهاجران نيز كمك كرده 
است. اردوغان با تهديد غرب به اينكه ميليون ها 
مهاجر را به اروپا خواهد فرس��تاد، تعجب آنان را 
برانگيخ��ت و از اين قرارداد كنار كش��يد اما اين 

توافق همچنان برقرار است. 

نشست اعضاي ائتالف در بروكسل در فضايي ناآرام برگزار مي شود 

ترامپ و پوتين، 2 مشكل اساسي ناتو
گروه جهان| طال تسليمي| 

س��ران س��ازمان پيمان آتالنتيك شمالي در 
ميان��ه تنش ه��اي ش��ديد و اختالف نظرها ميان 
اعضاي كليدي، راهي بروكس��ل مي شوند. اگرچه 
ناتو پيش تر هم ش��رايط نه چندان خوش��ايند را 
پشت سر گذاش��ته، اما اين مرتبه وضعيت اندكي 
متفاوت اس��ت؛ روس��يه فش��ارها را در مرزهاي 
نات��و افزاي��ش داده و انزجار ش��خصي و آش��كار 
رييس جمهوري امريكا از ائتالف و برخي رهبران 
كشورهاي عضو، شرايط را دشوارتر كرده است. 

جيمز اس��تاوريديس فرمانده نيروهاي ناتو در 
س��ال هاي 2۰۰9 تا 2۰13 در پاي��گاه اينترنتي 
»اليو مينت« نوش��ت، از بسياري جهات ناتو در 
گذش��ته و در زمان اختالف نظرها و مناقشات بر 
سر تقس��يم مس��ووليت منصفانه ميان امريكا و 
ديگر متحدان در س��ازمان، تجربه مشابه شرايط 
كنوني را پش��ت سر گذاشته اس��ت. در حقيقت 
گزارش ها درباره افول ناتو در چند دهه گذش��ته 
و به ويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
همواره ش��نيده مي ش��دند. اما آنچه ام��روز را با 
تجارب گذشته متفاوت مي كند، انزجار شخصي 
دونال��د ترام��پ از ائتالف ناتو و برخ��ي رهبران 
اعضاي كليدي اين س��ازمان اس��ت. براي نمونه 
بيزاري آش��كار رييس جمهوري امري��كا از آنگال 
مركل صدراعظ��م آلمان، ترزا مي  نخس��ت وزير 
بريتانيا و جاتسين ترودو نخست وزير كانادا بسيار 
عميق و لجوجانه به نظر مي رس��د. اين دش��مني 
ش��خصي ميان مهم تري��ن رهبران كش��ورها در 
داخل ائتالف در زماني به  ش��دت نامناس��ب رخ 
داده چرا ك��ه والديمير پوتي��ن رييس جمهوري 

روسيه فش��ارها پيرامون حوزه اس��تحفاظي ناتو 
را افزاي��ش داده، از فناوري ه��اي »جنگ اف��زار 
هيبريدي« براي برهم زدن ثبات در كش��ورهاي 
حوزه بالتيك و درياي سياه استفاده كرده و براي 
تاثيرگذاري بر دموكراس��ي در كش��ورها حتي تا 

امريكا، به عمليات سايبري روي آورده است. 
نگراني عمده اين اس��ت كه ترامپ در نشست 
ناتو به اقدامي نابودكننده دس��ت بزند و چند روز 
بعد در هلس��ينكي به گرمي با پوتين به گفت وگو 
بنشيند. اين دقيقا الگوي اتفاقاتي است كه چند 
هفت��ه پيش در ارتباط با گردهمايي كش��ورهاي 
گ��روه هفت در كانادا رخ داد؛ ترامپ پس از نابود 
كردن اين جلس��ه، در س��نگاپور كيم جونگ اون 
رهبر كره ش��مالي را در آغوش كشيد. اگر ترامپ 
چنين رفت��اري را مجددا تكرار كند، اين ديدگاه 
در اروپ��ا تثبي��ت مي ش��ود كه نمي ت��وان روي 
رييس جمهوري امريكا حس��ابي باز كرد و چنين 
اتفاقي مي تواند به يكي از بزرگ ترين بحران ها در 

تاريخ 7۰ ساله ائتالف ناتو بينجامد. 
آنچه اين مس��اله را ناراحت كننده تر مي كند 
احساس احترام و عالقه شخصي ترامپ به پوتين 
اس��ت. اين مساله با توجه به حمايت هاي پوتين 
از بشار اس��د رييس جمهوري س��وريه، حمايت 
از جدايي طلب��ان در اوكراي��ن و الح��اق كريمه 
به روس��يه و نفوذ اين كش��ور به روند سياس��ي 
انتخابات رياست جمهوري سال 2۰16 در امريكا 
كه ترامپ از پذيرش آن س��ر باز مي زند، حقيقتا 
باورنكردني اس��ت. اگرچه هيچ كسي تمايلي به 
بازگش��ت به دوران جنگ س��رد ن��دارد، فاصله 
گسترده سياسي موجود بين ابراز انزجار ترامپ 

درب��اره رهبران دموكراتيك نات��و و ابراز احترام 
متداول او ب��ه سياس��تمداراني همچون پوتين، 
يك ناپيوس��تگي قابل توجه در ائتالف محسوب 
مي شود. شركاي امريكا به ويژه نگران اين مساله 
هس��تند كه ترام��پ در اقدام��ي غيرمنتظره در 
دي��دار با پوتين از خروج نيروه��اي امريكايي از 
اروپا، كاهش بودجه دفاع��ي يگان امريكايي در 
اروپ��ا يا متوق��ف كردن برگ��زاري رزمايش هاي 
مشترك با اعضاي اروپايي پيمان ناتو كه روسيه 
آنه��ا را »تحريك كننده« مي دان��د، خبر دهد. با 
توج��ه به امتيازاتي كه ترام��پ در ديدار با كيم 
قائل ش��ده و در اقدامي كوركورانه از نظر سئول 
و حتي جيمز ماتيس وزير دفاع امريكا، رزمايش 
مش��ترك با كره جنوب��ي را متوقف كرده، چنين 

نگراني هايي كامال به جا به نظر مي رسند. 
مس��اله كنايه آمي��ز اين اس��ت ك��ه احتمال 
عقب نش��يني ترامپ از نات��و در ميانه تالش هاي 
اروپايي ه��ا و كانادا براي افزاي��ش بودجه دفاعي 
نات��و اس��ت؛ در روندي كه از زمان ب��اراك اوباما 
رييس جمهوري قبلي امريكا آغاز ش��د، بيش��تر 
اعضاي ناتو اكنون به س��طح هدف هزينه كردن 
2 درصد از توليد ناخالص داخلي در زمينه دفاع 
و 2۰ درص��د آن ب��راي تجهي��زات نوين نزديك 
ش��ده اند. ام��ا اين روند آن قدر س��ريع نبوده كه 
ترام��پ را راضي كند و خش��م و كج خلقي او در 

واكنش به اين مساله رو به افزايش است. 
اعض��اي نات��و بايد در جلس��ه خ��ود درباره 
يك س��ري چالش هاي دش��وار و تاكتيكي پيش 
روي ائت��الف بپردازن��د. از جمل��ه اين چالش ها 
ماموريت در افغانس��تان اس��ت ك��ه ظاهرا تمام 

ش��دني نيس��ت. در حال حاضر حدود 25 هزار 
نيروي ناتو در افغانستان مانده اند كه 15 هزار نفر 
از آنها امريكايي هستند. مساله ديگر محافظت از 
اعضاي ائتالف در حوزه درياي بالتيك از حمالت 
س��ايبري روسيه اس��ت. نقش ناتو در خاورميانه 
نيز بايس��تي مورد توجه قرار بگيرد. اما بيش��تر 
انتظار مي رود كه ش��كايت هاي هميشگي ترامپ 
درباره اينكه »كش��ورها در پرداخت س��هم خود 
موفق عم��ل نكرده ان��د« يا اينكه اص��ال لزومي 
دارد ك��ه امري��كا در پيم��ان بماند ي��ا خير، به 
موضع گفت وگوها تبديل ش��ود. ترامپ كه اخيرا 
متوجه ش��ده س��وئد يكي از اعضاي ناتو نيست، 
اين مس��اله را مطرح كرده كه شايد براي امريكا 
هم بهتر باش��د با اعضاي نات��و وارد توافقنامه يي 
ش��ود و در ميان عمليات ه��اي پيمان، آنهايي را 
كه مي خواهد دستچين كند. چنين اتفاقي عمال 
به معناي تلف ش��دن وقت رهب��ران جهاني در 
نشست بروكس��ل خواهد بود، به ويژه اينكه آنها 

مسائل بسيار مهم تري براي رسيدگي دارند. 
برخ��ي اميدوارند كه ماتيس ك��ه پيش تر به 
عن��وان فرمان��ده 4 س��تاره ناتو خدم��ت كرده، 
بتواند مذاكرات در زمين��ه موضوعات كليدي را 
در سطحي منطقي پيش ببرد. الزم است امريكا 
ب��ه پيش��روي در برخي زمينه ه��ا از جمله عمل 
به تعه��دات در زمينه آم��وزش نيروهاي افغان، 
افزايش منابع س��ايبري ب��راي عمليات دفاعي و 
تهاجمي، باال بردن س��طح مشاركت رسمي ناتو 
در مب��ارزه با داعش، و هماهنگي با ديگر اعضاي 
ناتو در زمينه مقابله با روسيه در مرزهاي ائتالف، 

ترغيب شود. 
به طور قطع هزينه هاي كش��ورهاي عضو ناتو 
ب��راي امريكا اهمي��ت زيادي دارد، ام��ا اگر قرار 
باش��د كه اين مساله به تنها موضوع مذاكرات در 
بروكسل تبديل ش��ود آنگاه اين نشست فرصتي 
از دس��ت رفت��ه براي اي��االت متح��ده و جهان 

دموكراتيك خواهد بود. 



تعادل|
جام 2018 به روزهاي پاياني خود نزديك ش��ده 
اس��ت و حاال تنها 4 تيم در روس��يه باقي مانده اند. 
فرانسه، انگليس، كرواسي و بلژيك؛ تيم هاي قدرتمند 
امروز اروپا كه به غير از فرانس��ه، بقيه سابقه آنچنان 
درخش��اني در جام جهاني ندارند. انگليس تنها يك 
 بار در جام جهاني 1966 آن هم در كش��ور خودش 
با حرف و حديث هاي فراوان قهرمان شده، كرواسي 
هم در كارنامه خود تنها عنوان سومي جهان را دارد. 
اما امروز اين 4 تيم در صدر قدرت هاي فوتبال جهان 
ايس��تاده اند؛ جايي كه قدرت هايي همچون آلمان، 
برزيل، آرژانتين و اسپانيا با نمايشي ضعيف با روسيه 

خداحافظي كرده اند. 

قهرمانيدردسترسخروسها
 در اين بين س��ابقه فرانس��ه و بازي هاي اين تيم 
نش��ان مي دهد، خروس ه��ا مي توانند ش��انس اول 
قهرماني باشند. فرانسه يي كه طي 6 دوره اخير دو بار 
به فينال رسيده هر چند در دوره هايي هم ناباورانه و با 
نمايش هايي ضعيف حذف شده است. نمايش قدرت 
تيم ملي فرانسه از جام جهاني 1998 آغاز شد. آنجا 
كه اين كش��ور ميزبان بود و در نمايشي قدرتمندانه 
جام را باالي س��ر برد. فرانس��ه با بازيكناني همچون 
زيدان، ويرا، بالن، ژوركائف، دشان، دسايي، دوگاري، 
پتي و پيرس توانست مانع قهرماني دوباره برزيلي ها 
شود اما اين تيم در دوره بعد درحالي كه همه آن را 
يكي از شانس هاي جدي قهرماني در كنار آرژانتين 
مي دانستند در نمايشي ضعيف بدون برد جام را ترك 
كرد. حذفي كه بسياري از كارشناسان آن را ناشي از 
اعتماد به نفس زيادي تيم و مهم تر از آن مصدوميت 
زين الدين زيدان فوق ستاره اين تيم مي دانستند. اين 
تحليل وقتي رنگ واقعيت به خود گرفت كه 4سال 
بعد در جام جهاني آلمان، زيدان يك تنه فرانسه را تا 
فين��ال برد. او كه پيش از آغاز بازي ها از خداحافظي 
با تيم ملي پس از پايان ج��ام 2006 خبر داده بود، 
همه كار كرد كه آخرين عكس��ش با پيراهن فرانسه 
زماني باشد كه او جام طاليي را باالي سر خود گرفته 
اس��ت. اما اخراج از بازي با آن ضربه س��ر معروف به 
سينه ماتراتزي و در نهايت باخت به ايتاليا در مصاف 
پنالتي آرزوي سوپراستار فوتبال جهان را بر باد داد. 

اين تيم فرانس��ه در دوره هاي بعد حرفي براي گفتن 
نداشت و با نمايش هايي ضعيف از جام حذف شد. اما 
اين  بار با ليس��تي از ستاره هاي جوان به جمع 4 تيم 
راه يافت��ه تا با پيروزي در دو بازي آينده خود جام را 

به پاريس ببرد. 

يكهتازييارانهازارد
اگرچه فرانسه در برابر رقيبي آماده قرار دارد كه 
با حذف برزيل به نيمه نهايي رسيده است. بلژيك 
كه سابقه درخشاني در جام جهاني ندارد اين  بار با 
تيمي آماده و بازيكناني سرشناس پا به جام گذاشت 
ت��ا اهالي فوتبال آن را يكي از دو يا س��ه ش��انس 
قهرماني بدانند. بلژيك ك��ه 12بار در جام جهاني 
حضور داشته يك  بار به مقام چهارمي رسيده است. 
باخ��ت او در ديدار رده بن��دي هم در مقابل همين 

تيم فرانس��ه بوده است. بلژيكي ها در دوره پيشين 
جام جهاني هم تيم آماده يي داشتند اما با شكست 
در مقاب��ل آرژانتين در مرحله ي��ك چهارم نهايي 
از حض��ور در جمع 4 تيم باز مان��ده بودند. اما اين 
تيم، نسل طاليي فوتبال بلژيك و حتي بزرگ تر از 
س��تاره هاي تيم دهه 80 متشكل از يان كوئلمنس 
اس��ت و مي توان گفت اين تيم بهترين تيم تاريخ 
بلژيك اس��ت. كيفيت در تمام پس��ت هاي تيم به 
وضوح ديده مي شود. از خط دروازه كه تيبو كورتوا 
در آن ق��رار دارد تا مدافعاني مث��ل يان فرتونگن، 
ونسان كمپاني و توبي آلدرويرلد، خط مياني مثل 
موس��ي دمبله و البته بهترين بازي ساز حال حاضر 
جهان، كويد دي بروين، ادن هازارد و مرتنس و در 
نهايت مهاجمي مثل لوكاكو كه عملكرد خوبي در 

ليگ برتر داشته است. 

غلبهياران»كين«برناكامي52ساله
در آن س��و، دو تيم يكي از غرب و ديگري از شرق 
اروپا به مصاف يكديگر مي روند. انگليس تيم هميش��ه 
ناكام در جام جهاني اين  بار سنت شكني كرده و پس از 
سال ها به جمع 4 تيم پاياني جام جهاني راه يافته است. 
انگليسي كه اين  بار برخالف دوره هاي پيشين تركيبي 
از س��تاره هاي كم فروغ نيست و تيمي يكدست دارد. 
اين تيم با هري كين در نوك حمله حضور پرقدرتي در 
رقابت ها داش��ته و تنها به بلژيك باخته است. انگليس 
تيمي منعطف، سريع در كناره ها و قدرتمند در ميانه 
ميدان اس��ت حت��ي در غياب چمبرلي��ن كه به علت 
مصدوميت غايب خواهد بود. اگر آنها بتوانند به مرحله 
حذفي برس��ند و مقابل تيمي ك��ه تمايلش بر حفظ 
مالكيت اس��ت بازي كنند، رحيم استرلينگ، جيمي 
واردي و ماركوس رش��فورد مي توانند با سرعت باالي 

خود حريف را از حركت بيندازند درحالي كه دني رز، 
رايان برتراند، كايل واكر و كيران تريپير توانايي را دارند 

كه از خط دفاعي جلو بزنند. 

نيمهزميندرتسخيرستارگانكروات
انگليسي ها براي رسيدن به فينال پس از گذشت 
نيم ق��رن بايد كرواس��ي را از پي��ش روي بردارند. 
كرواس��ي كه با 3 برد قاط��ع از گروهي كه آرژانتين 
در آن حضور داشت به عنوان تيم اول صعود كرد. اما 
كروات ها در دو بازي مرحله بعد به سختي در مقابل 
حريفان نه چندان قدرتمند خود به پيروزي رسيدند. 
درحال��ي كه گم��ان مي رفت، كرواس��ي به راحتي 
دانمارك و پس از آن روس��يه را در وقت هاي عادي 
بازي برده و به جمع 4 تيم صعود كند، آنها بازي را 
به ضربات پنالتي كشاندند و اگر شانس با آنان همراه 
نبود، شايد به مانند 28تيم ديگر با جام خداحافظي 
مي كردند. تيم ملي كرواسي يكي از بهترين خطوط 
مياني در دنيا را در اختيار داش��ته و با س��تاره هايي 
چون راكيتيچ از بارسلونا، كواچيچ و مودريچ از رئال 
مادريد و بروزوويچ و پريشيچ از اينتر بايد خط مياني 
را نقطه قوت كرواس��ي دانس��ت و آنها مي توانند به 
بازيكنان كالس ب��االي جهاني خود تكيه كنند. به 
اين تركيب قدرتمند بايد در خط حمله مانزوكيچ از 
يوونتوس، كراماريچ از هوفنهايم و كالينيچ از ميالن 
را نيز اضافه كرد و اين تيم تركيب اگر در اوج باشد 
قادر به غلبه بر هر تيمي خواهد بود. كرواسي در يورو 
2016 با شايستگي برابر اسپانيا پيروز شد و حقيقتا 
آنها برابر هيچ تيمي احساس ضعف نمي كنند. بيشتر 
تركيب كرواس��ي در بهترين ليگ هاي دنيا مشغول 
به فعاليت هس��تند. آنان در بازي يك چهارم نهايي 
روسيه ميزبان را بردند كه بازي هايش فوق انتظار ها 
بود. روس ها كه بس��ياري پيش بين��ي مي كردند به 
س��ختي از گ��روه خود صعود مي كن��د و در مرحله 
بعد حذف شود، با نمايش بازي هاي منسجم به دور 
بعد صعود و در رقابتي سخت تيم قدرتمند اسپانيا 
را از ج��ام حذف كرد. آنها در بازي با كرواس��ي هم 
شانس براي پيروزي داشتند؛ اما درحالي كه توانسته 
بودند در 5 دقيقه مانده به پايان وقت هاي اضافه گل 
تس��اوي را به كرواس��ي بزنند در ضيافت پنالتي به 

كروات ها باختند و از جام كنار رفتند.
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در  جهان��ي 2018  جام 
پاياني  روزه��اي  ب��ه  حالي 
خ��ود نزديك مي ش��ود كه 
كمتر كس��ي فك��ر مي كرد 
امري��كاي جنوبي در مرحله 
نيمه نهاي��ي و نهايي تيمي 
ب��ا حذف  باش��د.  نداش��ته 
از  بازمانده  آخري��ن  برزيل، 
تيم ه��اي امري��كاي جنوبي 
بايد ش��اهد رقابت چهار كش��ور اروپايي باشيم و 
دس��ت آخر ببينيم كه از بين اين چهار تيم كدام 
دوتيم هس��تند كه فينال كام��ال اروپايي را بازي 

مي كنند و قهرمان جهان مي شوند. 
4 تيم نهايي روي هم سابقه 2 قهرماني در جام 
را دارند و در مجموع پيش از امس��ال 9 بار طعم 
حضور در نيمه نهايي را چشيده بودند؛ فرانسه با 5 
حضور در جام هاي 1958، 1982، 1986، 1998 
و 2006، انگليس با 2 حضور در سال هاي 1966و 
1990، كرواس��ي با يك حضور درس��ال 1998 و 

بلژيك با يك حضور در سال 1986. 
در واقع تا پيش از اي��ن از جام جهاني 19۷0، 
تيم هاي حاض��ر در نيمه نهاي��ي ادوار جام جهاني 
روي ه��م حداق��ل 3 قهرماني داش��تند و اكنون 
شاهد كم وزن ترين نيمه نهايي تاريخ اين رقابت ها 
هس��تيم. 4 س��ال قب��ل، برزيل، آلم��ان، هلند و 
آرژانتي��ن روي ه��م 10 قهرمان��ي كس��ب كرده 
بودند. در جام جهاني 2010 اسپانيا، هلند، آلمان 
و اروگوئه 5 قهرماني جهان در كارنامه داش��تند، 
س��ال 2006 آلمان، ايتاليا، پرتغال و فرانسه روي 
هم ۷بار جهان را فتح كرده بودند و س��ال 2002، 
برزي��ل با 4 و آلم��ان با 3 قهرمان��ي، اعتباري به 
نيمه نهايي بخشيدند. در جام جهاني 1998 برزيل 
به تنهايي بار افتخارات را به دوش كش��يده بود و 
با 4 قهرماني در بين فرانس��ه، هلند و كرواس��ي، 
حرف اول را مي زد. در جام 1994، برزيل و ايتاليا 
ب��ا 6 قهرمان��ي در مجموع براي فت��ح چهارمين 
جام خودش��ان در فينال به جان هم افتادند. جام 
1990، آلمان داراي 3، آرژانتين داراي 2 و ايتاليا 
داراي 3 قهرماني را در نيمه نهايي داشت. در جام 
1986، بلژيك براي نخس��تين ب��ار به نيمه نهايي 
رس��يد و فرانس��ه هم تجربه قهرماني نداشت اما 
آلم��ان و آرژانتي��ن روي هم تجرب��ه 4 قهرماني 
در دنيا را داش��تند. 4 س��ال قبل تر شرايط شبيه 
جام 86 ب��ود. اين بار ايتاليا هم��راه آلمان، تعداد 
قهرماني هاي 4 تيم نيمه نهايي را به 4 رس��اندند. 
در 2 جام ۷4 و ۷8 از نيمه نهايي خبري نبود و در 
سال 19۷0 شاهد سنگين ترين نيمه نهايي ممكن 
بوديم. ايتاليا، آلمان، اروگوئه و برزيل تا آن مقطع 

روي هم ۷بار قهرمان دنيا شده بودند. 
بلژي��ك، تيمي كه از نخس��تين روزهاي بازي 
در ج��ام 2018 ق��درت و صالبت ب��ازي خود را 
به رخ حريفان كش��يد، ب��ازي گروهي و بي نقص 
شاگردان روبرتو مارتينز به قدري هماهنگ است 
كه ش��اگردان اين مربي را ت��ا مرحله نيمه نهايي 
رس��انده اس��ت،  مرحله يي كه كمتر كس��ي فكر 
مي كرد كه يك سوي آن بلژيك باشد،  اما فوتبال 
به دور از نام تيم هاي بزرگ در مس��تطيل س��بز 
خالصه مي شود، شاگردان جنگنده و تكنيكي كه 
در مرحل��ه نيمه نهايي بايد براي حضور در فينال 
بجنگند و شايد ش��ياطين سرخ بتوانند به روياي 

خود كه قهرماني 2018 است برسند. 
فرانس��ه، با تيمي جوان و با اس��تعداد پاي به 
رقابت هاي جام جهاني 2018 گذاش��ت، اين تيم 
هر چند در دور مقدماتي شروعي توفاني نداشت، 
 اما توانس��تند از مرحله مقدماتي صعود كنند و با 
حركت رو به جلو و استعداد هاي ناب و مثال زدني 
خود زحمات دشام،  سرمربي نام آور خود را جبران 
كنن��د،  اين تيم در حالي ب��ه مصاف بلژيك آماده 
مي رود كه توانسته دو رقيب امريكاي جنوبي را از 
مسابقات 2018پشت سر بگذارد. گريزمن، پوگبا، 
دمبله، امباپه و اومتيتي و ديگر بازيكنان اين تيم 

جوان آيا مي توانند قهرمان جام 2018 باشند؟
انگليس و كرواسي،  دو تيم ديگري هستند كه 
در مرحل��ه نيمه نهايي به مصاف هم مي روند، اين 
دو تي��م تاكنون ۷بار مقابل هم به ميدان رفته اند. 
تنها جدال دو تيم در يك تورنمنت رسمي، سال 
2004 در ي��ورو بود كه س��ه ش��يرها 4-2 پيروز 
ش��دند. اما يكي از مهم تري��ن جدال هاي دو تيم، 
پيروزي كرواس��ي مقاب��ل انگلي��س در ومبلي با 
نتيجه 3-2 بود كه موجب شد سه شيرها فرصت 
حضور در يورو 2008 را از دس��ت بدهند. آخرين 
جدال هاي دو تي��م اما با برد انگليس��ي ها همراه 
شده؛ آن هم بردهاي پر گل 4-1 و 5-1. بنابراين 
تيم س��اوتگيت از اين لحاظ ترسي از رقيب خود 
ن��دارد، ضمن اينك��ه با انرژي بيش��تر، اميدوار به 

حذف كروات ها است. 
كرواس��ي س��ال 1998 نيز با بالژوي��چ تا اين 
مرحل��ه پيش آمد ولي در بازي نيمه نهايي مقابل 
فرانس��ه شكس��ت خورد و از صعود ب��ه فينال باز 
ماند. 20 س��ال بعد از آن تاري��خ، حاال كروات ها 
مي توانند تاريخ س��از شوند. همان طور كه انگليس 
هم مي خواهد 52 س��ال بعد از آخرين حضورش 
در فين��ال ج��ام جهان��ي، يك بار ديگ��ر به بازي 
نهايي برس��د و ب��ه قول خودش��ان »فوتبال را به 
خان��ه برگردانند.« چهار تيم ه��ر چند در فوتبال 
جهان همانند برزي��ل و آرژانتين و آلمان پرآوازه 
نيس��تند ولي توانس��تند با كارگروه��ي به مرحله 
نيمه نهايي جام جهاني 2018 برس��ند،  حاال اين 
چهار تيم هر كدام هر چند س��تاره هاي ميلياردي 
برزيل و پرتغال و اس��پانيا و آرژانتين را نداشتند، 
 ام��ا به معناي واقعي يك تيم هس��تند و تيم آنها 
س��تاره است، 11 ستاره در زمين براي يك هدف 
مي جنگن��د و ح��اال اي��ن س��تاره هاي نه چندان 
ناش��ناخته هستند كه بايد براي رسيدن به فينال 
مقاب��ل هم صف آرايي كنند تا دو تيم به فينال راه 
پيدا كند و تكليف قهرمان دنيا مش��خص ش��ود. 
قهرماني كه مي تواند حرف هاي ناگفته بس��ياري 

براي جهان فوتبال داشته باشد. 

نگاه
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جام2018درتسخيراروپاييها

تعادل|
اينكه چه مقدار از بهره وريتان- ميزاني كه شما 
در س��اعت كاري تولي��د مي كني��د- در طول جام 
جهاني كاسته مي ش��ود، بستگي به جايي دارد كه 
شما زندگي مي كنيد. نمودار مقابل نشان مي دهد 
ك��ه فاصله ش��ما از مح��ل بازي ها- كه ب��ا تفاوت 
ساعت سنجيده مي شود- توانايي شما در بهره وري 
كار را تغيي��ر مي دهد. درحالي ك��ه كارفرمايان در 
بخش هاي بزرگي از آس��يا و استراليا مي توانند به 
راحتي س��ر بر بالين بگذارند چون در اين مناطق 
مس��ابقات جام جهاني 2018 روسيه در شب آغاز 
مي شود،  كارفرمايان برزيلي و امريكايي به احتمال 
خيل��ي زياد بر كارگران خود در چند هفته بازي ها 
فش��ار وارد نمي كنند. زيرا تفاوت زماني آن مناطق 

با محل بازي ها در روس��يه باعث مي شود كه براي 
مثال در ريو- پايتخت برزيل- بيش از 60 س��اعت، 
بطور دقيق 64 ساعت و 30دقيقه،  از بازي هاي جام 
جهاني همزمان با ساعات كاري آنجا باشد. اين زمان 
براي نيويورك دقيقا 60 ساعت است. عالقه مندان 
به فوتبال در لندن چيزي حدود 36ساعت از زمان 
كاري خ��ود را براي ديدن بازي ه��اي جام جهاني 
تخصي��ص مي دهند. اين موض��وع در لس آنجلس 
به 33س��اعت و 45دقيقه مي رس��د. توجه داشته 
باشيد كه در نيويوك ما 60 ساعت داشتيم. تفاوت 
زماني تقريبا 4ساعت بين نيويورك و لس آنجلس 
باعث شده كه خسارت ناشي از تماشاي مسابقات 
فوتب��ال جام جهاني 2018 روس��يه ب��ر بهره وري 
حدود 2۷س��اعت كاهش يابد. اين درحالي اس��ت 

كه كارگران پاريس و برلين 30ساعت و 45دقيقه 
از س��اعات كاري خود را براي ديدن بازي هاي جام 
جهاني اختصاص مي دهند؛ بنابراين كارفرمايان اين 
دو كشور نسبت به كارفرمايان برزيلي و نيويوركي 
نگراني كمتري دارند. جالب اس��ت كه كارفرمايان 
3منطقه شانگهاي، توكيو و ملبورن- چين،  ژاپن و 
استراليا- اصال نگراني ندارند زيرا تفاوت زماني بين 
اين 3 منطقه با روس��يه باعث شده كه آنها تمامي 
بازي ها را در نيمه شب ببينند. بهره وري به مفهوم 
كامل آن- چه مقدار ارزش در يك ساعت متوسط 
كاري به اقتصاد افزوده مي شود- موضوعي است كه 
در گزارش صندوق بين المللي پول س��اعات زيادي 
روي آن فكر شده و مورد بررسي قرار گرفته است. 
صن��دوق بين المللي پ��ول در اين زمينه صدها تن 

داده و تحليل)درباره آنچه در سال هاي اخير  به ويژه 
از زمان بحران جهاني به اين طرف  بر سر بهره وري 

رفته است( دارد. 

اما جدول فوق هم بهره ورترين كشورها را نشان 
 )OECD(مي دهد. آم��اري كه از او. اي.س��ي.دي

استخراج شده مربوط به سال 2015 است. 

واكنش »عليرض��ا بيرانون��د« دروازه بان تيم 
مل��ي فوتبال ايران در مهار پنالتي »كريس��تيانو 
رونالدو« در جام جهاني 2018 روس��يه از منظر 
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا )AFC( به عنوان 
يكي از پنج اتفاق برتر تيم هاي قاره كهن در اين 
مسابقات معرفي شده است. در بيست و يكمين 
دوره جام جهان��ي فوتبال پنج تي��م ملي ايران، 
ژاپن، كره جنوبي، عربستان س��عودي و اس��تراليا 
حاضر بودند كه AFC پس از بررس��ي عملكرد 
اي��ن تيم ها پنج اتفاق مهم آنها را انتخاب كرد. به 
گزارش تارنماي رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا، 
از منظر اين كنفدراسيون واكنش بيرانوند در مهار 
ضرب��ه پنالتي رونالدو مهاجم و كاپيتان تيم ملي 

فوتبال پرتغال ارزش و اعتبار بااليي دارد.
البته اين نه��اد در ادامه مطلب خود به زندگي 
سخت بيرانوند كه با وجود تنگدستي سرانجام خود 
را به اين مرتبه و جايگاه رس��اند، نيز اش��اره كرده 
اس��ت تا آنجا كه داستان زندگي او زبانزد حاضران 
 AFC .و دنبال كنندگان جام جهاني روس��يه شد
درباره لحظه مه��ار ضربه پنالتي رونالدو مهاجم و 

كاپيتان تيم ملي فوتبال پرتغال توس��ط بيرانوند 
نوشت: »عليرضا بيرانوند، دروازه بان تيم ملي ايران 
يكي از قصه هاي داغي بود كه از جام جهاني 2018 
روسيه خارج شد. رسانه هاي دنيا به مسير زندگي 
غيرع��ادي او كه از خوابيدن در خيابان هاي تهران 
آغاز ش��ده تا به يك فوتباليس��ت حرفه يي تبديل 
شود، پرداختند. تيم ملي ايران در آخرين بازي اش 
در مرحله گروهي به مصاف پرتغال رفت و در اين 
ديدار نياز به برد داشت تا به مرحله بعد صعود كند. 
با وج��ود اينكه قهرمان اروپا در دقيقه 53 بازي از 
ايران جلو بود ولي يك فرصت طاليي پيدا كرد تا 
پيروزي اش را قطعي كند. رونالدو يك ضربه پنالتي 

گرفت و پشت توپ ايستاد.
در روياروي��ي بهترين بازيكن جهان با بيرانوند، 
اين دروازه بان ايران بود كه درخشيد و توپ رونالدو 
را مهار كرد. دروازه بان پرسپوليس و تيم ملي ايران 
پس از مهار ضربه پنالتي رونالدو توپ را به آغوش 
كش��يد. اين مهار توپ بيرانوند به همبازي هايش 
روحي��ه داد تا بتوانن��د گل تس��اوي را در دقايق 
پاياني به ثمر برس��انند. لحظه افتخارآفريني براي 

بيرانوند رقم خورد كه پاداش س��ال ها كار سخت 
بود.«براس��اس اين گزارش، همچنين صعود تيم 
ملي فوتبال ژاپن به يك هشتم نهايي به عنوان تنها 
تيم آسيايي حاضر در مرحله حذفي نيز با اهميت 
شمرده شده است. هر چند كه سامورايي هاي آبي 
با شكست مقابل بلژيك از ادامه رقابت ها باز ماندند. 
پي��روزي تيم ملي فوتبال كره جنوبي مقابل آلمان 
قهرمان دوره گذشته جام جهاني در سال 2014 از 
ديگر اتفاق هاي مهم و خاص براي تيم هاي آسيايي 
بود تا آنجا كه منجر به حذف ژرمن ها از روس��يه 
ش��د. حضور»دانيل ارزاني« مهاج��م ايراني االصل 
در تيم ملي فوتبال اس��تراليا با 19 س��ال سن به 
عنوان جوان ترين بازيك��ن اين دوره از رقابت هاي 
جام جهاني و برتري عربستان برابر مصر در آخرين 
ديدار خود در مرحل��ه گروهي، از ديگر اتفاق هاي 
برتر تيم هاي آسيايي ها حاضر در جام جهاني بوده 
اس��ت. مرحله نيمه نهايي جام جهاني 2018 نيز 
روزهاي ام��روز و فردا به ترتيب با مصاف تيم هاي 
فرانس��ه با بلژيك و انگليس و كرواس��ي پيگيري 

مي شود. 

AFC 5 اتفاق برتر آسيايي ها در جام جهاني از منظر

ريحانهجاويدي|
وقتي پش��ت به دوربين ايستاده بود تا تصوير 
عشقش به عليرضا جهانبخش اينچنين تاثيرگذار 
در قاب دوربين ثبت شود، فكرش را هم نمي كرد 
كه جهانبخش بعد از ديدن اين تصوير درصدد پيدا 
ك��ردن اين هوادار كوچكش برآيد و چند روز بعد 
كنار ستاره فوتبالي محبوبش، توپي زير پا بگذارد 
و با پوش��يدن پيراهن ستاره شماره 18 تيم ملي 
فوتبال براي دوربين ها ژس��ت بگيرد. عكسي كه 
در ش��بكه هاي مجازي دست به دست مي شد كه 
در آن متين نام جهانبخش را بر كاغذي نوشته و 
بر پيراهن خود چس��بانده، يك��ي از آرزوهاي او و 

بچه هاي خاورش��هر را برآورده كرد. متين، يونس، 
پوريا، دانيال، جابر، علي، بنيامين و بقيه روز گذشته 
ميزبان عليرضا جهانبخش بودند تا از روياها يشان 
بگويند،  از سختي هاي زندگي كودكانه شان حرف 
بزنند و ب��راي لحظه يي بدون فكر كردن به اينكه 
زندگي چقدر برايش��ان سخت گرفته است، براي 
جهانبخش از عالقه به مس��ي و رونالدو بگويند تا 
راي گيري بر س��ر اينكه پس��ربچه هاي استقاللي 
خاورشهر بيشترند يا پرسپوليسي ها. كودكاني كه 
در روياهايشان به جاي زمين خاكي پر از سنگريزه 
حوالي كوره، بارها خودشان را در ميان چمن هاي 

سبز ورزشگاه تصوير كرده اند. 

هوادار كوچك جهانبخش به آرزويش رسيد

تفاوتساعتدرسراسرجهانچهاثريبربهرهوريدارد

جام جهاني و بهره وري

"GDPكشوررتبه
GDPميلياردجمعيتكارمنددرهرساعت

دالرامريكا
متوسطساعتكار

درهفته

93.44056005729لوكزامبورگ1

87.3198940030233.5ايرلند2

81.3275300031827.3نروژ3

69.7460120049829.8بلژيك4

68.31510000001803733.6اياالتمتحده5

67.6282900027027.2دانمارك6

65.627523000264828.2فرانسه7

65.543057000385726.3آلمان8

65.4879200081827.4هلند9

64.2496260050630.6سوييس10

59.1480970045831سوئد12

52.131293000270131.9انگلستان15

35.4457580030335.9پرتغال26

25.172187700358038روسيه34

20.350262900218841.2مكزيك35
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ناتواني مسكن مهر در تعديل قيمت  ملك

سرپناه؛خيليدور،خيلينزديك
س��هم اس��تان البرز از طرح مسكن 
مه��ر، يك چهارم واحدهاي مس��كوني 
اين طرح در كل كش��ور اس��ت كه در 
قالب واحدهاي مسكوني در شهرهاي 
جديد، ش��هرهاي ب��االي 25هزار نفر، 
روستاها و شهرهاي زير 25هزار نفر و 

نيز بافت فرسوده قرار مي گيرند. 
در اينج��ا ني��ز ب��ا وج��ود وعده و 
وعيدهاي بي انتها، ب��از هم متقاضيان 
از كمب��ود و نبود امكانات مي نالن��د. احداث بيش از ۴۹هزار 
واحد مسكن مهر در شهر جديد هشتگرد كه از آن به عنوان 
بزرگ ترين پروژه مسكن مهر كشور ياد مي شود، استان البرز 

را در معرض مشكالت بي شماري قرار داده است. 
ش��هر جديد هش��تگرد در دامنه جنوبي كوه هاي البرز با 
آب و هواي��ي كوهس��تاني قرار دارد. اي��ن منطقه در ابتداي 
اج��راي طرح مس��كن مهر، بهتري��ن گزينه ب��راي انتخاب 
پايتخت نشيناني بود كه يا به دليل بيماري و فرار از گردوغبار 
و هواي هميش��ه آلوده تهران يا رهايي از مس��تاجري،براي 

خانه دار شدن ثبت نام كردند. 
 متاسفانه در اجراي اين طرح زيرساخت هاي الزم تامين 
نش��د و انگار هدف فقط س��اخت آپارتمان هاي��ي به عنوان 
س��رپناه، خارج از بافت ش��هر و به دور از ه��ر گونه امكانات 
شهري و رفاهي بود. با بررسي وضعيت تك تك شهرك هاي 
مذكور در اس��تان و حتي كش��ور به راحتي مي توان به اين 
واقعيت رسيد كه بيشتر اين شهرك ها از اصلي ترين امكانات 

و س��اختار رفاهي مانند مدرسه، مسجد، پارك و فضاي سبز 
مناسب، مراكز فرهنگي، خدمات بهداشتي و درماني و حتي 
فروشگاه مناسب براي تامين مايحتاج زندگي محروم هستند. 
به عقيده برخي از مس��ووالن، كاه��ش بودجه هاي عمراني، 
فرهنگي و بي توجهي به ضرورت توسعه فرهنگي شهر جديد 
و محل استقرار واحدهاي مسكن مهر در هشتگرد باعث شده 
اس��ت آنها تبديل به محله هايي فاق��د امكانات اوليه و حتي 
خدمات عمومي ش��وند و عالوه بر اين كمبود شديد امكانات 

فرهنگي در اين منطقه بيش از هر چيز نمايان است. 
وج��ود 8 هزار واح��د بدون متقاضي، كمبود س��رانه هاي 
آموزش��ي و بهداشتي، نبود مدرس��ه، درمانگاه، فضاي سبز، 
س��ينما، ورزشگاه و... باعث ش��ده كه شهروندان با مشكالت 

ريز و درشت بسياري دست و پنجه نرم كنند. 
مس��كن مهر ش��هر جديد هش��تگرد به عن��وان يكي از 
بزرگ ترين پروژه هاي استاني رقم خورد و با فراز و نشيب هاي 
بسيار و تاخير و تعلل در مراحل ساخت و تحويل به مردمي 
كه سال ها در آرزوي داشتن خانه يي از آن خود سر بر بالين 

مي گذاشتند، واگذار شد. 
گاليه برخي از س��اكنان مسكن مهر شهر جديد هشتگرد 
به حدي درد آور است كه به گفته خودشان اگر مي دانستند، 
خانه دار شدن با اين وضعيت كنوني خواهد بود، بهتر بود كه 
مس��تاجر مي ماندند و به اين شهر نمي آمدند. هر چند برخي 
نيز معتقد هستند با ادامه اين روند يا واحد مسكوني خود را 

مي فروشند يا اجاره مي دهند. 
آنان از نبود خدمات ش��هري، نانوايي، مغازه و مدرسه نيز 

گله مند هس��تند و اعالم مي كنند براي تهيه نان يا فرستادن 
كودكان خود به مدرسه بايد 6 تا 8كيلومتر طي مسافت كنيم 
تا به داخل ش��هر هشتگرد برسيم. مسكن ازجمله ضروريات 
زندگي هر فرد اس��ت كه اين روزها حال خوش��ي ندارد و به 
گفته متخصصان به بيماري ركود مبتال شده و اشك مردم را 
درآورده است. براساس گفته هاي صاحب نظران مسكن مهر 
يكي از داليل ش��يوع اين بيماري است و انگار مسكن مهري 
كه قرار بود آش��يانه يي شود براي مردم، مهرش به دل مردم 
ننشست و س��اكنان خود را رنجانده و مس��كن مهرنشينان 

گاليه هايي از مسكن مهر دارند. 
مس��كن مهر روزگاري نويدي براي كس��اني بود كه شايد 
خانه دار ش��دن براي آنها تنها در ح��د آرزو بود اما اين نويد 
آرزو را امي��دي ك��رد ك��ه در پس خود هزار و يك مش��كل 
 ب��ه همراه داش��ت. برخ��ي در گي��رو دار اداري از اميد خود 
نا اميد ش��دند و رفتند و برخي آرزويشان دستخوش وعده و 
وعيدهاي امروز و فردا ش��د. در ماهدش��ت كرج نيز تعدادي 
ساختمان 3- ۴ طبقه با رنگ هاي مختلف به چشم مي خورد. 
از ورودي ش��هرك مس��احت زيادي را اراضي بي اس��تفاده و 
مخروبه اش��غال كرده كه با كوچك ترين نسيمي خاك فضا 
را ف��را مي گي��رد. مكعب هاي رنگ��ي ك��ه از دور خودنمايي 
مي كردند از نزديك جذابيتي ندارند. در ابتداي چند خيابان 
كه نام و نش��اني ندارند برخي از س��اكنان با برپايي چادري 
نايلوني اقدام به راه اندازي جايگاهي ش��بيه به سوپر ماركت 
كرده ان��د و اقالم ضروري مردم را ب��ا قيمتي به مراتب باالتر 
از مبلغ ذكر ش��ده روي كاال مي فروش��ند. رشد نرخ تورم و 

افزايش قيمت ها در پس تحريم ها نيز موجب ش��د تا برخي 
كه با س��ختي مبلغ اوليه مس��كن مهر را تهيه و پول خود را 
چند سالي اس��ت بهر اميدي خوابانده اند امروز دچار دغدغه 
پرداخت مابه التفاوت ش��وند. پيمانكاران��ي كه به علت عدم 
پرداخت مطالبات سازندگان حاضر به ادامه همكاري نيستند 
و پروژه هاي نيمه كاره درحال س��اخت با 70درصد پيشرفت، 
ساكناني كه در خانه هاي نيمه كاره سكني گزيده اند و افرادي 
كه هنوز ب��ه خانه هاي وعده داده شده ش��ان نرس��يده اند و 
نرسيدن آب و برق و گاز و حداقل امكانات رفاهي حال و روز 
اين روزهاي مسكن مهر ماهدشت است. پروژه يي كه همت و 
هدف مسووالن در آن خدمت ماندگار مردم بود، امروز با باال 
و پايين هاي پيمانكاران و ناماليمت هاي بازار حقش ادا نشده 
و نتوانست آن طور كه انتظار مي رفت، اميدها را محقق كند. 
با اجراي طرح مس��كن مهر، متقاضيان��ي كه تا آن زمان 
از نعمت صاحب خانه بودن محروم بودند، اميدوار ش��دند با 
استفاده از چنين فرصتي به زودي با دغدغه هاي اجاره نشيني 
خداحافظي كنند. اميدي كه پس از گذر سال ها و در جريان 
مش��كالتي همچون تاخير در تحويل واحدهاي مس��كوني، 
جاي خالي خدمات عمومي در ش��هرك ها و برخي مشكالت 
س��اختاري و زيربنايي به يأس تبديل شد. مشكالتي از اين 
دست تاكنون بارها فرياد اعتراض متقاضيان را در پي داشته 
اس��ت و در مقابل پيمانكاران طرح نيز به پاسخگويي و دفاع 
از خود مي پردازند. مس��كن مهر استان البرز نيز از اين قاعده 
مستثنا نيست و از ابتداي شروع به كار اين طرح با مشكالت 

و كاستي هاي گوناگوني روبه روست. 

گروهراهوشهرسازي| شهالروشني|
مس��كن مه��ر طرحي ب��ود در دولت محمود 
احمدي ن��ژاد ريي��س  دول��ت نهم و ده��م براي 
خانه دار كردن قش��رهاي كم درآمد كه طبق آن 
دولت ب��ا واگ��ذاري قطعه زمين رايگان س��عي 
داشت خانه س��ازي را تشويق كند. بر اين اساس 
ت��ا روز 22 مردادم��اه س��ال ۱3۹6 تع��داد يك 
ميلي��ون و 83۹ هزار و 82۹ واحد مس��كن مهر 
تكميل  شده كه ۴5درصد از اين تعداد در زمان 
دولت حس��ن روحاني افتتاح ش��ده است. تعداد 
يك ميلي��ون و 568 ه��زار و ۴52 واحد از كل 
واحدهاي افتتاح شده تحويل خانوارها شده است 
كه 56درص��د آن در زمان روحاني به خانواده ها 
تحويل ش��د. اين طرح با افزاي��ش تورم و نهايتا 
باال رفتن هزينه ها، موجب افزايش شديد قيمت 
مسكن در ايران شد. دولت براي تامين مالي اين 
ط��رح از بانك مركزي قرض ك��رد، كه منجر به 
رش��د نقدينگي و افزايش تورم شد، به طوري كه 
نيم��ي از كل پول ه��اي چ��اپ  ش��ده در تاريخ 
ايران صرف س��اختن مسكن مهر شد. خانه هاي 
ساخته ش��ده در اي��ن ط��رح عموما در حاش��يه 
ش��هرها بودند و فكري ب��راي امكانات گوناگون 

نظير آب و برق و گاز و تلفن آنها نشد. 

ريشههايبيميليبهشهرهايحاشيهاي
در همي��ن رابطه، فرش��يد پورحاجت با بيان 
اينكه مسكن تنها يك چهارديواري نيست گفت: 
در حال حاضر بخش اعظمي از واحدهاي مسكن 
مهر به دليل نبود زيرس��اخت ها متقاضي ندارد. 
نمونه اين گفته را مي توانيم در هشتگرد، راين و 

شيرين خوزستان به وضوح ببينيم. 
عض��و هيات مديره كانون انبوه س��ازان افزود: 
بخش اعظم��ي از پروژه هاي مس��كن مهر فاقد 
مكان س��نجي صحيح بوده و مردم رغبتي براي 

حضور در اين پروژه ها ندارند. 
وي بابيان اينكه با وج��ود افزايش چند برابر 
قيمت اجاره ها مستاجران رويكردي به شهرهاي 
حاشيه يي نخواهند داشت، تاكيد كرد: مستاجر 
نيز خانوار بوده و نيازمند زيرساخت هاي اساسي 
اس��ت. مگر مي شود از مس��تاجر توقع داشت به 
علت كمبود منابع از حق واقعي خود در خصوص 
نيازه��اي اوليه مانن��د آب و برق چشم پوش��ي 
كن��د. هم اكنون بخش��ي از مس��كن مه��ر فاقد 

زيرساخت هاي حمل ونقل، آب و برق است. 
عض��و هيات مديره كانون انبوه س��ازان گفت: 
به طور مثال ش��هر جديد شيرين كه 8 كيلومتر 
ب��ا اهواز فاصله دارد حتي يك مس��ير مناس��ب 
حمل ونقلي ندارد. به  هر روي براي جذب تقاضا 
بايد فعاليت هاي گس��ترده يي انجام شود كه اين 
مورد نيز نيازمند اعتبارات بسيار سنگين است. 

 پورحاجت گف��ت: درنهايت پروژه ها غالبا در 
خارج از ش��هر احداث شد كه ش��هرهاي بزرگ 
را بزرگ تر كرد. از س��وي ديگر حمل و نقل افراد 
س��اكن در سايت هاي مس��كن مهر به مادرشهر 
منجر ب��ه هزينه هاي اقتصادي براي خانواده ها و 
هدررفت س��وخت و انرژي شده است. به همين 
دلي��ل تقاض��ا براي اس��كان در مس��كن مهر به 
مرور با ريزش همراه ش��د. وي گف��ت: تا زماني 
ك��ه مش��كالت بزرگ ش��هرهاي جدي��د حل  و 
فصل نشود، هيچ بسته تشويقي باعث مهاجرت 
مس��تاجران و خريداران به اين ش��هرها نخواهد 
ش��د. حتي اگر اين بس��ته تش��ويقي به ش��كل 

وام هاي ارزان قيمت ۴درصدي باشد. 

افزايشهيجانيتعدادمسكنمهر
در همي��ن رابطه، عطا آيت اللهي كارش��ناس 
مس��كن با بيان اينكه مسكن مهر طرح ابتكاري 
نبود، گفت: در طرح جامع مسكن پيشنهاد شده 
مس��كن هايي با اجاره بلندم��دت زمين احداث 
شود؛ اما مساله مهم اين است حجم اين طرح در 
طرح جامع مسكن بسيار كمتر بوده كه متاسفانه 
در دول��ت نهم احداث 20 ه��زار واحد به صورت 

هيجان��ي ارتق��ا پي��دا ك��رد. آيت الله��ي افزود: 
به طوركل��ي ارزش زمين در ش��هرها حدود ۴0 
تا ۴5درصد و در كالن ش��هرها حدود 60درصد 
قيمت نهايي مس��كن را شامل مي شود. بنابراين 
اجراي اي��ن طرح مي توانس��ت در قيمت نهايي 
مس��كن اثرگذار باش��د اما مس��اله اين است كه 
در كالن ش��هرها اختالف ارزش زمين باعث شد 
شهرهاي جديد و اقماري در اطراف كالن شهرها 
ايجاد شود. اين در حالي است كه بخش اعظمي 
از اين امالك به واس��طه نداشتن زيرساخت هاي 

صحيح غيرقابل عرضه هستند. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه بخ��ش اعظمي از 
متقاضي��ان طي س��ال هاي اخير با مش��قت در 
واحدهاي مس��كن مهر زندگي كرده و مي كنند، 
گفت: متاس��فانه دولت نتوانس��ت مردم را بدون 
چالش و دغدغه خانه دار كند به طور مثال بخش 
اعظمي از مردم ش��هر جديد هشتگرد فاقد آب 
ب��وده و آب موردني��از خ��ود را از طري��ق تانكر 
برط��رف مي كردند. البته اقداماتي براي حل اين 
چالش ها انجام ش��ده اما سوال اينجاست آيا اآلن 
زمان برطرف كردن مش��كالت اس��ت؟ نبايد در 
زمان احداث واحدها به فكر زيرس��اخت هاي آن 

مي افتاديم. 
اين كارش��ناس بازار مس��كن گفت: براساس 
آماره��اي ارائه ش��ده در حال حاض��ر ۴02 هزار 
واحد مسكن مهر آماده به دليل عدم برخورداري 
از خدمات زيربناي��ي )آب، برق و…(، كم كاري 
برخي تعاوني هاي مس��كن، مسير دشوار و كند 
تامين خدمات روبنايي )مدرس��ه، مسجد و…(، 
وج��ود واحدهاي فاقد متقاض��ي و همچنين باز 
ب��ودن پرونده 36 ه��زار واحد مس��كن مهر در 

دادگاه ها در دست دولت مانده است. 
وي گفت: اگر نگاهي به حاش��يه كالن ش��هر 
تهران داشته باشيد با حجم عظيمي از سازه هاي 
مسكن مهر روبه رو مي شويد كه در حال تخريب 
هس��تند درحالي كه هزينه هنگفت��ي وارد اين 

پروژه ها شده است. 
اين كارشناس گفت: به  هر روي طرح مسكن 

مهر بايد تامين س��كونتگاه براي حاشيه نشينان 
را در اولوي��ت قرار مي داد اما متاس��فانه در اين 
طرح اين قش��ر از گروه هاي هدف حذف ش��د و 
جهش قيمت مس��كن در س��ال هاي اجراي اين 
طرح بر تعداد اين گ��روه از افراد افزود. مي توان 
با صدور س��ند رس��مي و دادن وام هاي كم بهره 
فق��را را به بهب��ود كيفيت سكونتگاه هاي ش��ان 
ترغيب كرد. رس��مي نبودن س��ند، عامل اصلي 
ناتواني حاشيه نش��ينان در ثروت آفريني، توسعه 

كسب وكار و بهبود وضعيت شان است. 

نقشمسكنمهردرتعديلقيمتها
در همي��ن رابطه، مه��دي هدايت مديرعامل 
ش��هر جديد هش��تگرد ب��ا بيان اينك��ه در طي 
ماه هاي اخير شاهد افزايش قيمت مسكن دركل 
كش��ور به خصوص تهران و الب��رز بوده ايم گفت: 
اين مورد باعث ش��ده شاهد افزايش تقاضا براي 
سكونت در شهرهاي جديد به خصوص هشتگرد، 

پرديس يا پرند باشيم. 
وي اف��زود: در ميان ش��هرهاي جديد تهران 
ش��هر هش��تگرد به دليل داش��تن ظرفيت باال 
قابليت جذب بخش اعظمي از اين تقاضا را دارد. 
هم اكنون ش��هر جديد هشتگرد حدود ۱0 هزار 

واحد فاقد تقاضا دارد. 
هداي��ت گفت: به  ه��ر روي در ح��ال حاضر 
شهرهاي جديد مي تواند همانند سوپاپ كاهش 
قيم��ت اجاره و مس��كن باش��د چراك��ه اگر بار 
س��نگين كالن ش��هرها ازلحاظ تقاضاي مسكن 
وارد اين شهرها شود قيمت ها به شكل مطلوبي 

تعديل مي يابد. 
مديرعامل ش��هر جديد هش��تگرد با اش��اره 
به اينك��ه ۱0 هزار واحد فاق��د متقاضي )ميزان 
پيش��رفت فونداسيون تا اس��كلت( در اين شهر 
جدي��د فرصتي ب��اري جذب دهك ه��اي پايين 
جامعه اس��ت عنوان داشت: در حال حاضر بسته 
تش��ويقي براي حضور بخش تقاضا در شهرهاي 

جديد به خصوص هشتگرد مهيا شده است. 
هداي��ت گفت: در ح��ال حاض��ر زمين ها به 

س��رمايه گذاران به ص��ورت 30درص��د نقد يك 
س��ال تنفس براي ساخت وساز و باقي در اقساط 
چندس��اله ارائه خواهد ش��د تا س��رمايه گذاران 
ابتكار بيش��تري براي عرضه واحدهاي مسكوني 

خود داشته باشند. 
وي گفت: در حال حاضر دو بس��ته تشويقي 
ب��راي زمي��ن و تس��هيالت ۴درص��دي ب��راي 

متقاضيان كم درآمد پيش بيني شده است. 
هداي��ت با اش��اره ب��ه اينكه در ح��ال حاضر 
قيمت واحدهاي مسكوني در اطراف كالن شهرها 
بس��يار معقول تر از داخل ش��هرها بوده و با ارائه 
اين بس��ته هاي تش��ويقي مي توان اميد داش��ت 
سرمايه هاي صرف ش��ده در اين پروژه ها به هرز 

نخواهد رفت. 
وي در پاسخ به اينكه چرا واحدهاي مسكوني 
مسكن مهر آنچنان كه ظرفيت داشت موردتوجه 
قرار نگرفت گفت: بخش��ي از اي��ن واحدها فاقد 
زيرس��اخت ها ب��وده وبخش��ي ديگر ب��ه عنوان 
س��رمايه يي توس��ط س��ازندگان ذخيره شده اند. 
تا بع��د از افتتاح مترو هش��تگرد ب��راي فروش 
عرض��ه ش��وند. هدايت گف��ت: به ه��رروي اگر 
اعتب��ارات مطلوب��ي براي تكميل زيرس��اخت ها 
كسب ش��ود اين حوزه مي تواند تاثير موثري در 
جذب متقاضي و تعديل قيمت هاي مس��كن در 

كالن شهرها داشته باشد. 

زمينههايظهورمجددپوپوليسم
ب��ه گفته منص��ور غيبي كارش��ناس اقتصاد 
مسكن مش��كلي كه در بحث مسكن مهر وجود 
داش��ت نب��ود مطالعات دقي��ق و كارشناس��انه 
در رابط��ه با تراك��م باالي جمعيت ب��دون نگاه 

زيرساخت هاي حمايتي و پشتيباني بود.
وي گف��ت: در حال حاضر مش��كل مس��كن 
ساخت و ايجاد مس��كن براي مردم نيست بلكه 
تعريف جامع و عملياتي از نوع نظام بهره برداري 
صحيح از مسكن است. به عبارتي روشن تر توليد 
مسكن بدون برنامه اصولي بهره برداري باعث شد 

مسكن مهر دچار عارضه هاي متعددي شود. 

غيبي گفت: از منظر سياسي بايد هشدار داد 
كه عدم توجه دولت به مقوله فقر و حاشيه نشيني 
مي تواند در آينده نزديك زمينه هاي ظهور مجدد 
پوپوليسم را در سپهر سياسي كشور فراهم آورد. 
وي درنهاي��ت گفت: بنابراين نياز اس��ت هر 
چه سريع تر با اصالح يا تكميل زيرساخت ريشه 

حاشيه نشيني را از بين برد. 

مسكنمهرمناسبدهكهايبسيارپايين
محمدمهدي محمودي اس��تاد دانش��گاه نيز 
با بي��ان اينكه ع��دم وجود زيرس��اخت ها باعث 
شكست تئوري حضور تقاضاي مصرفي و دهك 
پايين در مس��كن مهر خواهد شد، گفت: اگرچه 
بخ��ش اعظمي از واحدهاي مس��كن مهر قيمت 
پايي��ن دارد اما هيچ كس راضي نمي ش��ود وارد 
واحدهايي ش��ود كه حتي نيازهاي اوليه آن هم 

رفع  و رجوع نشده است. 
محمودي گفت: هزينه هاي تامين زيرساخت 
رقمي كوچكي نيست كه از دولت انتظار برآورد 
آن را داش��ته باش��يم، اگر دولت اي��ن هزينه را 
داشته باش��د بايد نگاهي جدي به مقوله اصالح 

بافت هاي فرسوده را داشته باشد. 
وي گفت: ب��ه  هر روي به ط��ور حتم دولت 
ب��ا بحران ه��اي اقتص��ادي موج��ود در جامعه 
نمي توان��د نگاه��ي ب��ه توليد زيرس��اخت هاي 
مس��كن مهر داش��ته باش��د. محمودي گفت: 
اگ��ر در مس��كن مهر ش��اهد زيرس��اخت هاي 
قديمي يا ناق��ص بوديم دولت مي توانس��ت با 
بحران ه��اي اقتصادي موجود آنه��ا را اصالح و 
بهس��ازي كند اما متاس��فانه مسكن مهر پروژه 
قديمي نيس��ت بلكه پروژه جديدي اس��ت كه 
در آن هيچ مطالعه يي براي تامين زيرس��اخت 
آن نشده است. اين استاد دانشگاه گفت: بطور 
حتم با هيچ بس��ته تشويقي نمي توانيم بخشي 
از تقاضاي مصرفي را به واحدهاي مسكن مهر 
س��وق دهيم. مگر اينكه بخش��ي از بازار تقاضا 
خانواده ه��اي معل��ول دار يا دهك هاي بس��يار 
پاييني باش��د كه نتوانس��ته اند در بافت شهرها 
براي خود سرپناهي تامين كنند؛ و چاره يي جز 
تحمل ندارند. به گفته  محمودي، تنها جايي كه 
متقاضي خوبي دارد مسكن مهر پرديس است 
كه ج��زو آخرين پروژه هاي تعريف  ش��ده بود. 
وي درنهايت گف��ت: البته اين پروژه نيز داراي 
اش��كاالت متعدد اس��ت و واحدها در آن براي 
دهك هاي متوسط رو به پايين فاقد تسهيالت 

مناسب است. 

مردماشتياقيبهمسكنمهرندارند
حج��ت عزيزي، دبي��ر انجمن ط��راح و ناظر 
اس��تان تهران بابيان اينكه مس��كن مهر در پي 
افزايش قيمت مس��كن در دولت نهم طرح ريزي 
ش��د، گفت: مقررش��ده بود اين واحدها به اقشار 
بس��يار كم درآمد تعلق بگي��رد و هدف كلي آن 
تعديل قيمت كالن ش��هرها و پاسخ دهي به نياز 
دهك هاي متوس��ط جامعه نبود بنابراين حداقل 

زيرساخت ها در آنجا تعبيه شد. 
دبير انجمن طراح و ناظر افزود: بطوركلي اين 
طرح دولت يك لطف و ارائه يك زندگي بس��يار 
س��اده و حقيرانه به دهك هاي پايين بود كه به 
دليل آشكار ش��دن واقعيت هاي پنهاني مسكن 
مهر درخصوص كيفيت و ع��دم تامين نيازهاي 

اوليه از طرف همين دهك نيز پس زده شد. 
وي گف��ت: بخ��ش اعظمي از س��اكنان اين 
واحده��ا بعد از مدتي به وضوح مش��اهده كردند 
هزينه ي��ي ب��راي واحدها كردند ك��ه خريداري 
براي آنها نيس��ت. عزيزي گف��ت: البته فيلم ها و 
مس��تندها بازتاب دهنده بي كيفيت اين واحدها 
باعث ش��د اش��تياق مردم به اين واحدها بسيار 
كاه��ش پيدا كند. وي درنهاي��ت گفت: بنابراين 
مس��ووالن نبايد احس��اس كنند اين واحدها در 
آين��ده نزديك بتواند تمام مش��كالت مس��كني 

تقاضاي مصرفي مسكن را حل وفصل كند. 

ضرورتتسهيلكوچ
اقشارضعيفبهمسكنمهر

داش��تن مسكن متناسب 
با نياز، حق هر فرد و خانواده 
ايران��ي اس��ت. اي��ن يكي از 
اصول قانون اساس��ي اس��ت 
ك��ه دولت را مكلف به اجراي 
آن كرده اس��ت. دولت نهم با 
اجراي طرحي گسترده به نام 
مسكن مهر در راستاي تامين 
مسكن قشر كم درآمد جامعه 
استارت ساخت حجم انبوهي 

از مسكن را شروع كرد، البته طرحي بدون برنامه ريزي 
مدون و كارشناس��ي ش��ده غير اصولي. طرحي كه به 
اجراي س��اخت مجتمع هاي عظيم در حاشيه شهرها 
انجاميد و عمده ايراد وارده به آن جانمايي نامناسب آن 
بود. بهترين مكان براي اجراي اين طرح بافت فرسوده 
شهري بود كه عواقبي چون گسترش ناموزون شهرها، 
آماده بودن زيرساخت ها و همچنين مهيا بودن خيلي 
از امكانات و از همه مهم تر نوسازي و جوان سازي بافت 
ش��هري بود. متاسفانه اين طرح بدون توجه به عوامل 
مذكور به اجرا در آمد. البته سواي ايجاد اميد و نشاط 
براي اقشار كم درآمد شهري مدتي ناني هم براي خيلي 
از شركت ها و دست اندركاران صنعت ساختمان در پي 
داشت. تپه  ماهورهاي اطراف شهر ها تسطيح شدند و 
به صورت جهادي ساخت و ساز در حجم عظيم صورت 
گرفت؛ البته نه ساخت و  س��ازي كامال اصولي و برابر 
استانداردها. بعد از ساخت و تكميل و تحويل عمده آنها 
با مشكالتي از قبيل عدم تامين انشعابات مواجه شدند. 
نداشتن امكانات و ساير دسترسي ها در ابتدا باعث شد 
با وجود تكميل و تحويل شدن خيلي از آنها همچنان 
خالي بمانند و مالكان آنها ترجيح مي دادند كه همچنان 
مستاجر بمانند ولي در آنجا ساكن نشوند و طالبي هم 
به عنوان مستاجر براي آنها پيدا نمي شد. باالخره اين 
طرح ها در شهرها اجرا شده بودند و حجم عظيمي از 
اعتبارات عمراني كشور در اين محل هزينه شده بود. 
در مبادي و خروجي اكثر شهرها نمايان شدند. دولت 
يازدهم در ابتدا با تحوي��ل واحدهاي آماده، اعتبارات 
براي تكميل واحدهاي با پيشرفت كمتر را متوقف كرد 
و ب��ه نوعي اص��ل اجراي اين طرح را زير س��وال برده 
و ناموفق برش��مرد. ولي ديگر كار از كار گذش��ته و با 
وجود داش��تن مشكالت فراوان خيلي از اميدها به آن 
معطوف شده اس��ت. در واقع مناسب ترين ايده توجه 
به اين مجتمع هاي زيستگاهي است. اگر دولت با اين 
ايده كه تامين س��اير كاربري ها و دسترسي ها در اين 
مجتمع هاي زيستگاهي مي تواند اعتبار دو چنداني به 
اين مجتمع ها بيفزايد. باتوجه ب��ه اينكه در مجاورت 
اكثر اين مجتمع ها زمين هاي خ��ام فراوان و ارزان در 
دسترس اس��ت، از حيث تامين زمين مشكلي وجود 
ندارد، به راحتي امكان ايجاد س��اير كاربري هاي الزم 
مق��دور اس��ت. باالخره باي��د پذيرفت ك��ه اين طرح 
خواهي نخواهي در اطراف ش��هرها ايجاد شده و حتي 
مجتمع هاي نيمه كاره سهم عمده يي از مصالح فوالد 
و بتن در آنها كار ش��ده است و رها سازي و بي توجهي 
و س��پس فرس��ايش و تخريب آن عقالني نيست. به 
نوعي اين رفتار دولت باعث دلس��ردي براي مالكان و 
متقاضياني كه هنوز واحدشان را تحويل نگرفته اند شده 
اس��ت. از عوامل تاثيرگذار درركود سنگين بازار ملك 
در اين سال ها حجم انبوه واحدهاي مسكن مهر است. 
واحدهايي كه تا چند وقت پيش طالبي از حيث خريد 
يا اجاره نداش��تند. اما كم كم هزينه هاي باال در تامين 
مسكن ساير نقاط ش��هري باعث رونقي براي مسكن 
مهر شد و تقاضا براي آنها افزايش يافت. امسال نيز با 
افزايش بي سابقه قيمت ها در باب رهن و اجاره و خريد 
و فروش يكي از جراحي هاي صورت گرفته و موفق در 
اين راستا مي تواند تكميل و تحويل مسكن مهرهايي 
باش��د كه درصد پيشرفت قابل توجهي دارند. اگر اين 
واحدها تكميل و تحويل ش��وند، بال شك، متقاضيان 
ب��ازار رهن و اجاره كمت��ر و به تبع آن افزايش قيمت 
اينچنين متصور نبود. در اين بازار شرايط تامين مسكن 
به سمت و س��ويي مي رود كه مسكن مهر جايگاه به 
مراتب مناس��ب تري از گذشته دست مي يابد و كم كم 
پذيراي قشر متوسط و مياني جامعه مي شود، به نحوي 
با درآمد قش��ر متوس��ط و كارمندان معمولي جامعه 
همخوان شده است و اين طور نمي ماند كه فقط قشر 
ضعيف س��اكن آنجا بماند. حتي خيل��ي از كارمندان 
جديداالس��تخدام و زوجيني كه تازه تشكيل خانواده 
داده اند به س��ختي مي توانند ش��رايط پيش پرداخت 
دريافت واحد هاي مسكن مهر و تامين قسط ماهيانه 
را تامين كنند. در واقع گراني اين روزهاي بازار مسكن 
اعتباري را براي واحدهاي مس��كن مهر كسب نموده 
است و مسكن مهر را از بي مهري گسترده رها و معتبر 
كرده است. اگر اين شرايط بازار مسكن بنحوي كنترل 
يا ساماندهي نش��ود در ماه هاي آتي بازار مسكن مهر 
رونق بيش��تري در امر خريد و فروش يا رهن و اجاره 
كسب مي كند و به نحوي ديگر ذهنيات منفي از حيث 
بي اعتباري از اين مجتمع ها در اذهان نمي ماند. در اين 
شرايط دولت با هدف كاهش بار رواني بر ساكنان محله 
و ايجاد رونق بخشي به اين زيستگاه ها در اجراي ساير 
كاربري هاي مورد نياز از جمله كاربري هاي آموزشي، 
فرهنگي؛ خدماتي و فضاي سبز كنترل شده بستري 
را فراهم كند كه ساكنان و مالكان مسكن مهر به خانه 
و محل زندگي خود دلگرم باشند و دسترسي به ساير 
امكانات را براي ش��ان فراهم س��ازد. خانه هايي كه در 
حاشيه ها ساخته شده و صاحبان آن بايد ساليان سال 
به صورت ماهيانه در پرداخت قسط آنها صبوري كنند 
و رنج متحمل ش��وند سزاوار است كه دلگرمي داشته 
باش��ند و اطميناني حاصل كنند كه ب��ا پذيرش اين 
شرايط و پرداخت قسط چندين ساله دغدغه يي نسبت 
به آينده مسكن خود نداشته باشد و به اين باور برسند 
كه زيس��تگاه آنها با ديگر ش��هروندان از حيث حقوق 
ش��هروندي تفاوت چنداني ندارد. ايج��اد كارگاه هاي 
توانمند سازي خصوصا براي بانوان در اين محالت كه 
غالبا خانه دار هستند و نظر به اينكه از بعد روانشناختي 
اين قش��ر خون گرم تر و پيشگام در امورات جمعي و 
حسن معاشرت، تمايل بيشتري در كار گروهي دارند، 
مي تواند زمينه س��از خيلي از خدمات و نتيجه بخش 
بودن در بعد اقتصادي و اجتماعي در اين محالت باشد 
و در پويايي و نشاط و سرزندگي آنها اثر بخش باشد. 

يادداشت

محمدعليمهري
كارشناسارشد

شهرسازي

النازجعفريدودران
كارشناسشهري

آخرينوضعيتمسكنمهرتاپايانسال96

توسطدولتيازدهمتحويلدادهشدهسهمدولتيازدهمتكميلشده

878 هزار و 533 واحد معادل 56 درصديك ميليون و 568 هزار و ۴52 واحد82۹ هزار و ۴۹۴ واحد معادل ۴5 درصديك ميليون و 83۹ هزار و 6۹5 واحد

عملكرد دولت يازدهمفروش اقساطیارائه سند توسط دولت يازدهمتعداد سنددار

85۴ هزار و 805 واحد معادل 6۴ درصديك ميليون و 333 هزار و 237 واحد63۴ هزار و ۹87 واحد آن معادل 55 درصديك ميليون و ۱5۹ هزار و ۴3۱ واحد
فاقد انشعابات آب، برق، گاز و فاضالبانشعابات آب، برق، گاز و فاضالب نصب شده

يك ميليون و ۹۱ هزار و 8۴6 واحد دارای قرارداديك ميليون و 376 هزار و 65۱ واحد
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دانشوفن10
اپليكيشن تماشاي فيلم 

آنالين توسط »مايكروسافت«
ي��ك  توس��عه  درح��ال  مايكروس��افت  ورج| 
اپليكيش��ن اختصاص��ي ب��راي تماش��اي فيلم و 
تلويزيون در دستگاه هاي اندرويدي و iOS است. 
 از آنجا كه مايكروس��افت نتوانس��ت در عرضه 
سيس��تم عامل ويندوزفون مخصوص گوشي هاي 
هوش��مند موفق ش��ود، حاال به نظر مي رس��د كه 
مي خواهد با توس��عه يك اپليكيشن تماشاي فيلم 
و تلويزيون اختصاصي كاربرانش را خوشحال كند. 
اي��ن اپليكيش��ن روي رايانه ه��اي ش��خصي با 
سيستم عامل ويندوز ۱۰ كنسول هاي بازي ايكس 
باك��س همچنين مرورگره��اي اينترنتي موبايل با 
بهره مندي از سيس��تم عامل ويندوز ۱۰ قابل اجرا 

و دسترسي خواهد بود. 
در صورتي كه پاي اين اپليكيش��ن به سيستم 
عام��ل اندروي��د و iOS باز ش��ود با اپليكيش��ن 
آيتونز اپل Movies & TV گوگل پلي و س��اير 
پلت فرم هاي تماش��اي ويديوي آنالي��ن به رقابت 

تنگاتنگي خواهد پرداخت. 

 »ايرباس« كاوشگر مريخ
 طراحي مي كند

انگج�ت| س��ازمان فضاي��ي اروپ��ا ق��راردادي 
5.2ميليون دالري با ايرباس امضا كرده تا يك كاوشگر 
با قابليت جمع آوري نمونه هاي خاك مريخ را طراحي 
كند. در ماه آوريل ناس��ا و سازمان فضايي اروپا براي 
بررسي امكان ارسال نمونه از خاك مريخ به زمين با 
يكديگر موافقت كردند.  اكنون سازمان فضايي اروپا 
قراردادي 5.2 ميليون دالري با ايرباس امضا كرده تا 
طرح اوليه يك كاوشگر با قابليت جمع آوري نمونه از 
سطح مريخ را ارائه كند. اين سازمان فضايي گروهي 
از مهندسان ايرباس در اس��تيونيج انگليس را براي 
اين ماموريت انتخاب كرده زيرا آنها مشغول ساخت 
كاوش��گر ExoMars هستند. كاوشگر مذكور قرار 

است در 2۰2۱ميالدي به مريخ ارسال شود. 
به هر ح��ال ماموريت كاوش��گر جديد برخالف 
ExoMars و تم��ام ابزارهاي علم��ي اش، يافتن و 
جم��ع آوري محفظه هاي حاوي نمونه از خاك مريخ 
است كه كاوش��گر Mars2۰2۰ ناسا آماده مي كند 
اما اين بدان معنا نيست كه طراحي چنين وسيله يي 

كار آساني است. 
 كاوشگر Mars2۰2۰ با حفاري در سطح مريخ 
نمونه هايي را جمع آوري و در ٣۰ لوله آزمايشگاهي 
آم��اده مي كند. اين لوله ها در نقاط مختلف س��ياره 

پراكنده هستند. 
كاوش��گر ايرباس بايد بتواند نمونه ها را از فاصله 
دور ردياب��ي كند و به طور خ��ودكار به مكان مورد 
نظر برود. در مرحله بعد كاوش��گر با بازوي روباتيك 
نمونه ها را برداشته و آنها را در يك مخزن نگهداري 
مي كند همچنين اين كاوشگر بايد هر روز مسير خود 

را برنامه ريزي كند. 

پيش نمايش تازه »ويندوز ۱۰« 
با تغييرات اساسي 

ونچربيت| مايكروس��افت نس��خه آزمايش��ي 
ب��ه روز ش��ده تازه ي��ي از وين��دوز ۱۰ را عرض��ه 
كرده كه ش��امل ب��ه روزرس��اني هايي در مرورگر، 
نح��وه نماي��ش داده ه��ا، ويرايش��گر رجيس��تري 
 و... اس��ت. در اين نس��خه برنامه هاي اس��كايپ و

Diagnostic Data Viewer هم به روز شده 
و نح��وه نمايش داده ه��اي تايپ ش��ده، فونت ها، 
 Task Manager، تنظيمات امنيتي، بخش هاي
 mixed واقعي��ت مخل��وط يا ،accessibility

reality و... بهبود داده شده اند. 
انتظ��ار مي رود بعد از عرضه نس��خه هاي پيش 
نمايش ويندوز ۱۰ نس��خه به روز ش��ده نهايي تا 
قبل از پايان س��ال 2۰۱۸ عرضه شود. اين شركت 
تا به حال 5 به روزرس��اني عمده براي نسخه اوليه 
ويندوز ۱۰ عرضه كرده كه عبارتند از به روزرساني 
نوامب��ر، ب��ه روزرس��اني س��الگرد، به روزرس��اني 
طراحان، به روزرساني پاييز و به روزرساني آوريل 

 .2۰۱۸
ش��ايد بيش��ترين به روزرس��اني در برنامه هاي 
 Edge وين��دوز ۱۰ مربوط به مرورگ��ر اينترنتي
باش��د. بهبود نحوه قرائت اطالع��ات، امكان تغيير 
رنگ هاي بخش هايي از نوش��ته ها، امكان فوكوس 
بهتر براي تس��هيل قرائت اطالعات، بهبود قابليت 
تكمي��ل خ��ودكار و افزاي��ش امكانات ميل��ه ابزار 

پي دي اف ازجمله تغييرات اين مرورگر است. 
تنظيم��ات بخ��ش نمايش ي��ا Display هم 
تغييرات زيادي داش��ته و ازجمله صفحه يي به نام 
Windows HD Color براي وسايلي در نظر 
گرفته ش��ده كه قابليت نمايش تصاوير ويدئويي با 
فن��اوري HDR را دارن��د. در اين بخش در مورد 
قابليت هاي رنگ نمايش��گري كه به سيستم عامل 
ويندوز متصل شده، گزارش داده مي شود تا كاربر 

بهتر در اين زمينه تصميم بگيرد. 
در بخ��ش ويرايش��گر Registry نيز ش��اهد 
تغييرات زيادي هستيم. به عنوان مثال با استفاده 
از دكمه هاي كنترل و بك اسپيس مي توانيد كلمه 
آخر را پاك كنيد از كنترل و ديليت هم براي پاك 

كردن كلمه بعدي استفاده مي شود. 
ازجمل��ه ديگر به روزرس��اني هاي اين نس��خه 
آزمايش��ي مي توان به ارتقاي راب��ط كاربري، رفع 
برخي خطاهاي پيش بيني نشده، افزودن امكاناتي 

به تنظيمات واي فاي و اينترنت و... اشاره كرد. 

اخبار

با توجه به ضوابط جديد رگوالتوري صورت مي گيرد

مسدود شدن شماره هاي شخصي مزاحم بدون شكايت
گروه دانش و فن|

ايج��اد مزاحمت ب��راي كاربران ب��ا تبليغات 
پيامك��ي و تلفن��ي ناخواس��ته يا فري��ب آنها به 
روش هاي مختل��ف از وعده هاي جوايز متعدد تا 
شارژ يا س��رويس رايگان، تمامي ندارد و اين  بار 
حتي به راه هاي مهندس��ي اجتماعي هم كشيده 

شده  است. 
داستان پيامك هاي تبليغاتي از كاشت موهاي 
طبيعي تا دانش��گاه بدون كنكور و تبليغات انواع 
ش��ركت هاي تجاري و سازماني موضوع جديدي 
نيس��ت. در حالي ك��ه پيامك ه��اي تبليغاتي به 
نوعي مزاح��م براي كاربران تبديل ش��ده بودند 
از مس��ووالن رگوالت��وري ت��ا وزي��ر ارتباط��ات 
بس��يج ش��دند تا جلو اي��ن تبليغ��ات را بگيرند. 
راه هايي مانند اس��تفاده از س��امانه شكايت براي 
سرش��ماره هاي ارس��ال  شده يا مس��دود كردن 
ش��ماره هايي ك��ه تنها به ارس��ال پيام��ك اقدام 

مي كردند. 
پس از تبليغات پيامكي كه به نوعي جلو آنها 
گرفته مي شد، نوبت به تبليغات تلفني رسيد كه 
در آن كاربر با پيام هاي  ضبط  شده مواجه مي شد. 
اين موضوع هم مورد بررسي قرار گرفت تا جايي 
كه حسين فالح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم 
مق��ررات و ارتباطات راديويي اعالم كرد كه همه 
مزاحمت هاي تلفني تبليغاتي كه توس��ط برخي 
از ش��هروندان گزارش ش��ده مورد پيگيري قرار 
 مي گيرن��د و هيچ گونه مزاحمت ه��اي تبليغاتي 
براي ش��هروندان چه در قال��ب پيامك يا تلفني 

كه روي نوار پاسخگو باشد، قابل قبول نيست. 
همچني��ن درحال��ي ك��ه رگوالت��وري براي 
س��اماندهي پيامك هاي��ي ك��ه سرش��ماره آنها 
مخص��وص خدم��ات ارزش افزوده ي��ا تبليغات 
بود، س��امانه يي را عرضه ك��رد، دارندگان برخي 
كسب وكارها به اس��تفاده از شماره هاي شخصي 
روي آوردند كه وعده داده ش��د اين شماره ها هم 
س��اماندهي و شماره هايي كه تنها با هدف ارسال 
پيامك خريداري ش��ده و استفاده ديگري ندارند 
در صورت عدم پاس��خگويي و با شكايت مردم به 

صورت كامل قطع شوند. 
در عين حال، رييس س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي حتي از احتمال مس��دود كردن 

برخي شماره ها بدون دريافت شكايت هم خبر داده 
و گفت: براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات مش��غول نوش��تن ضوابطي هس��تيم تا 
بتوانيم يك سري شماره هاي شخصي را حتي بدون 
ش��كايت هم ببنديم. براي مثال اگر بررسي كنيم 
كه رفتار يك مش��ترك به صورتي است كه پيامك 
تبليغاتي بسياري مي فرستد، يا مكالمه صوتي ندارد، 
مي توانيم تش��خيص دهيم كه اين خط در جهت 

اهداف تبليغاتي فعاليت مي كند. 

 ترفندهاي جديد براي فريب كاربران 
اما به نظر مي رس��د راه هايي مانند ش��كايت از 
سرش��ماره هاي تبليغاتي و ش��ماره هاي شخصي و 
حتي جلوگيري از ادامه فعاليت برخي شماره هاي 
ش��خصي پاسخگو نيست. زيرا ش��گرد ديگري كه 
برخي پيش گرفته اند، از اين هم فراتر رفته و اين بار 
حتي با ترفندهايي مثل مهندسي اجتماعي سعي در 
منحرف كردن مخاطب و رسيدن به هدفشان دارند.   

بر اين اساس بود كه محمدجواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات در اين باره در صفحه 
اينس��تاگرام خود نوش��ت: همواره مردم از بنده در 
مواجهه حضوري يا در فضاي مجازي خواس��ته اند 
كه با پيامك هاي مزاحم تبليغاتي و فريبكاري ها و 
كالهبرداري هايي ك��ه در اين زمينه گاهي صورت 
مي گيرد، مقابله جدي ش��ود. پس از آنكه در عيد 
فط��ر عده يي ب��ا پيام��ك و ط��رح دروغ اينترنت 
۱2۰گيگابايتي، تعدادي از مشتركين را فريب دادند 
و آنه��ا اجبارا عضو يك س��رويس حجمي يكي از 
اپراتورهاي تلفن همراه ش��دند اكنون عده يي ديگر 
با سوءاستفاده از سرويس هاي ارزش افزوده  اقدام به 

كالهبرداري از مشتركين كرده اند. 
به گزارش ايس��نا، وي اف��زود: در مورد قبلي 
ب��راي بي��ش از ٣۱۰۰ قرباني نهايي با دس��تور 
س��ازمان تنظيم مقررات، مبالغ عودت داده شد. 
در م��وارد اخير س��ازمان تنظيم مق��ررات توقف 
فعاليت س��رويس هاي ارزش اف��زوده مختلف را 

اع��الم كرد. ب��ه اپراتورها ابالغ ش��ده ظرف يك 
هفته وجوه همه مش��تركيان اين س��رويس هاي 
ارزش اف��زوده را ع��ودت دهن��د و ب��ا تكمي��ل 
مس��تندات اين شركت ها به مراجع مربوطه براي 
رسيدگي تخلفات معرفي شوند. وزارت ارتباطات 
با تاكيد بر تسهيل مسير تجارت مجاز و حمايت 
از آن با مصاديق كالهبرداري و سوءاستفاده هاي 

اين چنيني با قاطعيت برخورد خواهد كرد. 
از س��وي ديگ��ر مجيد حقي، مع��اون نظارت 
و اعم��ال مق��ررات رگوالت��وري نيز با اش��اره به 
مشاهده ارس��ال گسترده پيامك هاي تبليغاتي با 
متن فريبنده از طريق پيام رس��ان هاي اجتماعي 
يا سرشماره هاي ش��خصي كه كاربران را تشويق 
مي كند با ارس��ال كد، شارژ يا س��رويس رايگان 
دريافت كنند، گفته اس��ت: برخ��ي از كاربران با 
اعتم��اد ب��ه اين پيام ه��ا، موارد درخواس��تي در 
پيامك را انج��ام مي دهند كه در برخي موارد به 
ثبت و فعال شدن س��رويس ناخواسته و متضرر 

ش��دن آنه��ا منجر مي ش��ود. اپراتورها از س��وي 
رگوالتوري ملزم شده اند در اين باره به مشتركين 
اطالع رس��اني الزم را انجام دهن��د همچنين به 
تمامي شركت هاي ارائه دهنده خدمات مبتني بر 
محت��وا براي انجام ندادن اينگونه تبليغات اخطار 

جدي ارسال كنند. 
حقي با تاكيد بر اينكه سازمان تنظيم مقررات 
ارتباط��ات با جديت حقوق كارب��ران را از طريق 
مراجع حقوقي و قضايي مرتبط براي شناس��ايي 
عوامل اينگونه اقدامات پيگيري مي كند از تمامي 
مردم خواس��ت كرد ضمن بي توجهي به اينگونه 
پيام ها، اطالعات مربوط به سرويس ها و خدمات 
ارزش افزوده را از س��ايت هاي اينترنتي رس��مي 

اپراتورها دريافت كنند. 
در هر صورت ظاهرا داس��تان اين پيامك هاي 
تبليغات��ي تمامي ندارد، اما نكته ي��ي كه بايد به 
آن توجه كرد، قاب��ل پيگيري بودن پيامك ها به 
دليل مش��خص بودن مالكان س��يم كارت است. 
در ش��رايطي كه نمي توان س��يم كارتي را بدون 
ك��د ملي خريد و آن را در ش��بكه اپراتوري ثبت 
كرد، ش��ايد بهترين راه براي جلوگيري از چنين 
سوءاس��تفاده هايي برخورد جدي با صاحبان اين 
س��يم كارت ها باش��د كه در آن ص��ورت، امكان 
توجي��ه درخصوص هر اقدامي را از مالك س��لب 
مي كند و كاربران هم اگرچه الزم اس��ت در اين 
خصوص هوش��مندي به خرج دهند و فريب اين 
پيامك ه��ا را نخورند هر بار با اين بهانه ها متضرر 

نخواهند شد. 
حقي درباره خبر جعلي منتش��ر شده در ايام 
عيد فطر در مورد فعال س��ازي س��رويس بس��ته 
اينترنت��ي ي��ك اپرات��ور از طريق كد دس��توري 
تصريح كرد: با پيگيري هاي انجام ش��ده منش��أ 
اين پيامك شناس��ايي و موضوع از طريق مراجع 

قضايي پيگيري شد. 
وي افزود: اين سرويس براي حدود 5۰۰هزار 
مش��ترك فعال ش��ده بود كه با پيگي��ري انجام 
شده، س��رويس غير فعال شده و بسته اينترنتي 
مش��تركين ب��ه حال��ت قب��ل از اين س��رويس 
برگردانده ش��د و همچني��ن هزينه هاي دريافت 
ش��ده از ٣۱۰۰مش��ترك براي فعال س��ازي اين 

سرويس به آنها برگردانده شد. 

تلگراف| كارشناس��ان امنيتي 
هش��دار داده ان��د يك اپليكيش��ن 
كنترل س��المتي فنالندي نقش��ه 
ديجيت��ال مربوط به م��كان ورزش 
س��ربازان و كارمندان سازمان هاي 
اطالعاتي انگليس، روسيه و فرانسه 
را فاش مي كند.  يك نقشه ديجيتال 
كه مس��يرهاي دوي��دن ميليون ها 
كارب��ر ي��ك اپليكيش��ن كنت��رل 
سالمتي را افشا مي كرد از دسترسي 

آنالين خارج شده است. كارشناسان نگران آن بودند كه اين نقشه نام و آدرس كارمندان 
سازمان هاي اطالعاتي و سربازان در سراسر جهان را فاش كند.  Polar، شركتي فنالندي 
كنترل سالمت با دفاتري در انگليس و امريكا اعالم كرده، اپليكيشن ردياب سالمت خود را 
خاموش كرده اند زيرا كارشناسان هشدار داده اند از طريق اين اپليكيشن مي توان كارمندان در 
 اماكن حساس دولتي را از 2۰۱٤ تاكنون رديابي كرد.  تحقيقات يك وب سايت خبري هلندي

)De Correspondent and Bellingca( نش��ان داد ٦٤۰۰ كاربر در اماكن مختلف 
ازجمله مقر سازمان جاسوسي انگليسMI٦، كاخ سفيد امريكا و زندان گوانتانامو در كوبا 

از اپليكيشن استفاده مي كنند.  
همچني��ن نام كارمندان س��ازمان هاي اطالعات��ي ازجمله س��تاد ارتباطات دولتي 
انگلي��س)GCHQ( در چلتنهام همچنين همتايان خارجي آنها، س��ازمان اطالعات 
نظامي خارجي س��تاد مش��ترك نيروهاي مسلح فدراسيون روس��يه)GRU( و اداره 
كل امنيت خارجي فرانس��ه)DGSE( نيز فاش شده اس��ت.  آنها از طريق اپليكيشن 
متوجه شدند، سرباز مورد نظر در چند مقر نظامي در خاورميانه همچنين چند مسير 
در مناطق مس��كوني در نيويورك ورزش كرده)دويده( اس��ت. اين اپليكيشن جزييات 
دو و دوچرخه س��واري س��رباز در امريكا در تعطيالت را ثبت كرده بود.  اين ش��كاف 
 Strava امنيتي درحالي فاش مي ش��ود كه چند ماه قبل يك اپليكيشن مشابه به نام

مسيرهاي دو سربازان در خاورميانه و آفريقا را فاش كرد.

ماهر| با انتش��ار به  روزرس��اني 
امنيت��ي م��اه ژوئ��ن س��ال 2۰۱۸ 
آس��يب پذيري   5۱ مايكروس��افت، 
مرتبط ب��ا محصوالت اين ش��ركت 
در  برط��رف ش��د.   مايكروس��افت 
به روزرس��اني امنيت��ي م��اه ژوئ��ن 
س��ال 2۰۱۸ خ��ود در مجموع 5۱ 
محصوالت��ي  در  را  آس��يب پذيري 
همچون سيس��تم عامل هاي ويندوز، 
مرورگرهاي Microsoft Edge و 

Internet Explorer و مجموعه محصوالت Microsoft Office برطرف كرده اس��ت.  
چرخه  امنيتي ماه جاري نسبتا خوب بوده است زيرا هيچ آسيب پذيري كشف نشده اما اين 

بدان معني نيست كه وصله  كردن سيستم ها به تاخير بيفتد. 
مهم ت��ر از همه، مايكروس��افت در اين به روزرس��اني مقابله  بيش��تري در برابر نس��خه  ٤ 
آس��يب پذيري Spectre ارائه داده و حال انتظار مي رود Intel نيز به  روزرساني هاي ريزكد 
-CVE جديدي را براي رفع اين نقص ارسال كند.  مايكروسافت در اين وصله آسيب پذيري

 DNSAPI 2۰۱۸-۸225 را برطرف مي كند. اين آسيب پذيري يك نقص اجراي كد راه دور
ويندوز است كه به مهاجم اجازه مي دهد كد دلخواه را در متن حساب سيستمي محلي اجرا 
كند.  براي سوءاس��تفاده از اين آس��يب پذيري، مهاجم از كارگزار DNS مخربي براي ارسال 
پاس��خ هاي DNS خراب به هدف اس��تفاده خواهد كرد.  مايكروسافت ادعا مي كند احتمال 
سوءاستفاده از اين آسيب پذيري كم است و درحال حاضر هيچ سوءاستفاده  شناخته شده يي 
وجود ندارد. تمامي نسخه هاي ويندوز ازجمله Windows ۱۰ تحت تاثير اين آسيب پذيري 

قرار گرفته اند. 
-2۰۱۸-CVE در به روزرس��اني امنيتي ماه جاري، مايكروسافت آس��يب پذيري بحراني

۸2٣۱ كه اجازه اجراي كد راه دور را مي دهد نيز رفع كرده است. آسيب پذيري اجراي كد راه 
دور زماني وجود دارد كه پشته  پروتكل)HTTP HTTP.sys( اشيا را در حافظه به درستي 

به  كار نگيرد. 

ش��ركت  موزي��ال،  اس�تار| 
اينترنتي  مرورگ��ر  توس��عه دهنده 
فايرفاك��س به تازگي اع��الم كرده 
است كه قصد دارد قابليت جديدي 
بيفزاي��د تا بالفاصله بعد از روش��ن 
كردن رايانه، صفحات اينترنتي مورد 

نظرشان هم باز شود. 
چند ماه پيش ب��ود كه موزيال 
ب��راي رقابت با س��اير مرورگرهاي 
اينترنت��ي محب��وب نظي��ر گوگل 

كروم، نسخه پرسرعتي از مرورگر فايرفاكس كووانتوم را منتشر كرد و بدين ترتيب دوباره 
به عرصه مرورگرهاي اينترنتي محبوب جهان بازگشت. زماني كه مرورگر فايرفاكس در 
سال 2۰۰٤ميالدي عرضه شد، توانست موقعيتي كه مرورگر اينترنت اكسپلورر براي خود 
دس��ت و پا كرده بود را به س��ختي به چالش بكشاند اما پس از آنكه مروگر گوگل كروم 
عرضه و با موفقيت و اس��تقبال زيادي از سوي كاربران مواجه شد، نقش پررنگ خود را 

در بازار مرورگرها از دست داد. 
ح��اال به نظر مي رس��د كه موزيال باري ديگر مي خواهد ب��ا افزودن قابليت جديدي 
خيل عظيمي از كاربران را به خود جلب كند، چراكه ديگر الزم نيس��ت كاربران پس 
از روش��ن كردن سيستم رايانه خود و باال آمدن سيستم عامل آن، مدت زمان زيادي 
را ب��راي بارگذاري كردن صفحات اينترنتي موردنظرش��ان صرف كنند.  قابليت جديد 
نس��خه ٦۱ مرورگ��ر فايرفاكس اين امكان را به كارب��ران مي دهد تا بدون صرف زمان 
طوالني بالفاصله پس از روش��ن كردن سيستم رايانه خود، تمام صفحات اينترنتي كه 
قبال باز كرده بودند و جزو فهرست مورد عالقه آنها بوده است، نيز بارگذاري و لود شود 
 )Tabs(و بدين وسيله زمان زيادي از كاربران براي باز كردن يكايك صفحات اينترنتي

هدر نرود. 
اي��ن امكان ع��الوه بر صرفه جويي در وقت و زمان كاربران به افزايش س��رعت مرورگر 

اينترنتي و سيستم رايانه آنها نيز كمك بسزايي مي كند.

هك اپليكيشن كنترل سالمت اطالعات سربازان قابليت جديد مرورگر »فاير فاكس« اعالم شد۵۱ آسيب پذيري مايكروسافت برطرف شد

اپليكيشن زاويهكاربر

هكر نيوز| پژوهشگران به تازگي دريافته اند كه دستگاه هاي 
متصل به اينترنت 4G در معرض هك و حمله س��ايبري قرار 
دارند.  اگر ش��ما نيز جزو آن دس��ته از كاربراني هس��تيد كه 
از اينترنت پرس��رعت ش��بكه LTE موس��وم به 4G استفاده 
مي كنيد بايد مراقب مجرمان سايبري و هك دورادور دستگاه 
الكترونيكي متصل به اينترنت خود باش��يد. پژوهشگران فعال 
در دانشگاه نيويورك در ابوظبي همچنين دانشگاه بوخوم پس 
از انج��ام تحقيقات ف��راوان به اين نتيجه رس��يدند كه اتصال 
به اينترنت ش��بكه 4G يا LTE مي تواند خطر آس��يب پذيري 
گوش��ي هاي هوش��مند متصل به اين نوع اينترنت را به ميزان 
قابل مالحظه يي افزايش دهد به  گونه يي كه مجرمان سايبري 
قادر خواهند بود كنترل گوش��ي هوشمند قرباني مورد نظر را 
تح��ت اختيار و فرمان خود بگيرند، تاريخچه جس��ت وجوهاي 
اينترنت��ي وي در صفح��ات وب را به دس��ت بياورند به هويت 
كارب��ران اينترنتي دس��تگاه مورد نظر دسترس��ي پيدا كنند، 
صفحات مجازي و س��ايت هاي مورد مش��اهده آنه��ا را تحت 
تعقي��ب و پيگيري قرار دهند و درص��ورت نياز، اطالعات آنها 
و دس��تگاه متصل به اينترنت ش��ان را به تيم هاي جاسوس��ي، 
هكره��ا و مجرمان س��ايبري تحويل مي دهند ت��ا از آنها براي 
نيل به اهداف ش��وم خود سوءاستفاده كنند.  اين پژوهشگران 
در ادام��ه گزارش خ��ود عنوان كرده اند كه مجرمان س��ايبري 

 4G با سوءاس��تفاده از قابليت ه��ا و خدمات ش��بكه اينترنت
مي توانن��د ب��ه ارتباطات قربانيان دسترس��ي يافت��ه، تماس و 
پيامك هاي رد و بدل ش��ده آنها را جاسوسي كرده و موقعيت 
جغرافيايي ش��ان را با ديگران به اش��تراك بگذارند.  با استفاده 
از خدمات ش��بكه اينترنت 4G امكان اس��تفاده از برنامه هاي 
كاربردي و محصوالت مبتني بر اينترنت با س��هولت و كيفيت 
بهتري فراهم خواهد ش��د؛ به طوري كه با بهره مندي از پهناي 
باند چندين برابر اينترنت نسل هاي ديگر چند كاربر مي توانند 
همزمان از حس��اب اينترنت يك خط اس��تفاده كنند. در واقع 
4G چهارمين نسل شبكه  تلفن همراه است كه در نقاط تحت 

پوشش امكان تبادل داده با سرعت هاي باال را مي دهد. 

فرست پست| پيام رسان واتس آپ قصد دارد، قابليت جديد 
تشخيص لينك هاي آلوده را به پلت فرم خود بيفزايد تا امنيت 

سايبري گوشي هاي كاربرانش را تامين كند. 
اي��ن روزها كه اپليكيش��ن هاي مختلف اعم از ش��بكه هاي 
اجتماع��ي و پيام رس��ان ها هر يك براي جل��ب نظر و رضايت 
كاربرانش��ان از قابليت ه��اي ش��گفت انگيز و جديدي رونمايي 
مي كنند، اخبار جديدي در فضاي مجازي منتش��ر ش��ده كه 
نش��ان مي دهد پيام رس��ان واتس آپ درحال تست و آزمايش 
قابليت جديدي است كه به موجب آن كاربران هنگام دريافت 
و باز كردن لينك هاي آلوده به بدافزار و مش��كوك هشداري از 
س��وي واتس آپ دريافت و مش��اهده مي كنند كه آنها را از باز 
كردن و مراجعه به س��ايت هاي آلوده به ويروس هاي رايانه يي 
و بدافزاري ب��از مي دارد.  به نظر مي رس��د كه واتس آپ براي 
افزاي��ش امنيت س��ايبري كاربرانش قص��د دارد به زودي اين 
قابلي��ت جديد را ب��ه پلت فرم خ��ود اضافه كند ت��ا مجرمان 
س��ايبري و هكره��ا نتوانند با انتش��ار لينك هاي مش��كوك و 
آل��وده كاربران را به س��ايت هاي آلوده ببرن��د و از اطالعات و 
حس��اب هاي كاربري آنها سوءاستفاده كنند.  با توجه به اينكه 
اين روزها اخبار بس��يار زيادي از سراسر جهان درباره حمالت 
س��ايبري، بدافزارها و باج افزارها همچنين حمالت فيش��ينگ 
منتشر مي ش��ود، كاربران بايد توجه داشته باشند كه روي هر 

لينكي كليك نكرده و به وب سايت هايي كه از امنيت سايبري 
نامعلومي برخوردارند، مراجعه نكنند.  شركت فيس بوك با در 
اختيار گرفتن و تصاحب ش��ركت واتس آپ در س��ال 2۰۱٤، 
۱۹ميليارد دالر كسب كرد و از آن زمان تاكنون نيز با معرفي 
و افزودن قابليت هاي جديد به دنبال جذب و حفظ طرفداران 

اين پيام رسان محبوب بوده است. 
براس��اس گزارش هاي رسمي منتشر شده توسط واتس آپ، 
اين اپليكيشن داراي حدود ۱.٣ميليارد كاربر در سراسر جهان 
است و در ماه سپتامبر سال گذشته 2۰۱۷ميالدي به ركوردي 
در ميان شبكه هاي اجتماعي دست يافت و آن هم جاي دادن 

بيش از ۸۰۰ ميليون كاربر فعال در ماه بود. 

»واتس آپ« لينك هاي مشكوك را به كاربران هشدار مي دهدامنيت شبكه اينترنت 4G زير سوال رفت

دريچهفراسو
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 ذائقه بافت فرش  زنجان در حال تغيير است

زنجان|  مدير اداره فرش س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان گفت: ذائقه در بافت فرش در استان 

به صورت كدبافي در حال تغيير است. 
 سيدمحس��ن جعفري  اظه��ار ك��رد: كيفيت فرش 
دس��تباف اس��تان زنجان بس��يار ارزش��مند و بي نظير 
بوده و طبيعي بودن مواد پش��م و ابريش��م و رنگ مورد 
استفاده در توليدات فرش زنجان باعث افزايش كيفيت 
اين فرش ها مي شود. اين مس��وول ادامه داد: كشورهاي 
حاشيه خليج فارس، آلمان، كانادا، روسيه، لبنان و ايتاليا 
مقصد فرش هاي استان زنجان هستند و ۹۰درصد فرش 
دس��تباف توليدي زنجان به نام س��اير اس��تان ها صادر 
مي شود . او افزود: طي سال گذشته ۲۰۱ نفر براي بيمه 
قاليبافي به سازمان اجتماعي استان زنجان معرفي شدند 
و در مجم��وع بيش از ۷ هزار قاليباف در اس��تان زنجان 

بيمه تامين اجتماعي هستند . 
 ايده شو با محوريت »صرفه جويي مصرف آب« 
اصفهان| رويداد ايده شو با محوريت ارائه راهكارها و 
ايده هاي »صرفه جويي مصرف آب در حوزه فضاي سبز 
و خدمات شهري« با مشاركت شهرك علمي-تحقيقاتي، 
معاونت خدمات شهري و سازمان پارك ها و فضاي سبز 
شهرداري اصفهان ۲۷ تير ماه در محل كتابخانه مركزي 

شهرداري اصفهان برگزار مي شود. 
از جمله موضوعات اين روي��داد روش هاي آبياري و 
نگهداشت آب در فضاي سبز شهري، بهينه سازي مصرف 
آب در خدمات ش��هري و جمع آوري و هدايت آب هاي 
سطحي اس��ت. همچنين معرفي روش ها و ادوات نوين 
آبياري ب��ا تاكيد بر افزايش به��ره وري آبياري و كاهش 
ميزان مصرف آب، بررسي روش هاي نوين تكثير گونه هاي 
مق��اوم و متحمل به تنش هاي محيطي، معرفي ادوات و 
سامانه هاي نوين كنترل هوشمند فضاي سبز شهري در 
زمينه هاي مختلف از قبيل ايستگاه هاي پمپاژ، شبكه هاي 
توزيع و خطوط انتقال آب، سيستم هاي آبياري، رطوبت 
خاك و ارائه طرح درخصوص بومي سازي ادوات آبياري با 
رويكرد افزايش پايداري سيستم ها از محورهاي اين ايده 
شو است. شركت كنندگان مي توانند ايده ها و طرح هاي 
خود را تا ۲۲ تير ماه سال جاري با مراجعه به وب سايت 
www.startupevent.ir ارائه دهند و اطالعات بيشتر 

را نيز از طريق همين سايت كسب كنند. 
 اس�تانداري ته�ران ب�راي تحق�ق »ش�هر 

هوشمند« قدم برمي دارد
محمدحس��ين مقيمي اس��تاندار ته��ران در بازديد 
از هفتمي��ن نمايش��گاه بين المللي ن��وآوري و فناوري 
)INOTEX 2018(، بر تالش استانداري براي تحقق 
»شهر هوش��مند« تاكيد كرد. مقيمي در آخرين روز از 
نمايشگاه اينوتكس در غرفه استارت آپ ها و شركت هاي 
دانش بنيان حضور يافت و با شركت ها و بنيانگذاران جوان 
اين ش��ركت ها به گفت وگو پرداخت. او با اشاره به شعار 
اين نمايشگاه يعني »شهر هوشمند، زندگي هوشمند« به 
قابليت هايي كه شهرداري تهران براي تبديل شهر تهران 
به يك ش��هر هوشمند صورت داده اس��ت، اشاره كرد و 
گفت: ما در اس��تانداري س��عي داريم همه دستگاه هاي 
اجرايي را براي تحقق شهر هوشمند كنار هم قرار دهيم 
تا بتوانند هر يك وظايف خود را به شكل مطلوب انجام 

دهند. 
 مردم مص�رف را مديريت كنن�د، برق قطع 

نمي شود
قم| مس��وول روابط عمومي ش��ركت برق استان قم 
عنوان كرد: در صورت مديريت مصرف برق از سوي مردم 
در س��اعات ۱۴ تا ۱۶ س��اعات اوج بار در تابستان است، 
محدوديت برق اعمال نخواهد شد و شاهد قطعي برق در 
روز نخواهيم بود. كياني پور در رابطه با قطعي هاي برق در 
چند روز گذشته عنوان كرد: به دليل افزايش دماي هوا 
و مصرف بيش از حد وسايل سرمايشي، از سوي شركت 
مديريت شبكه برق ايران، براي هر استان خط قرمز پيك 
مصرف تعيين شده است كه سطح خط قرمز استان قم 
مصرف بيش از ۷۳۰ مگاوات در روز اس��ت. او ادامه داد: 
طبق برآورد ش��ركت مديريت ش��بكه برق ايران، جمع 
روزهاي محدوديت احتمالي برق استان قم ۱۵ روز است 
اما اين مس��اله به طور پيوسته نيست و اگر هم روزهاي 
گذشته اين محدوديت ها پيوسته اعمال شده است، علت 

آن افزايش مصرف برق و عدم مديريت مردم است. 
 تولي�د ب�رق در دهي�اري اس�تان ته�ران 

با خورشيد
ته�ران| نخس��تين دهياري اس��تان تهران با نصب 
صفحات انرژي خورشيدي موفق شد عالوه بر تامين برق 

مورد نياز خود بخشي از آن را به اداره برق بفروشد. 
به گزارش خبرگزاري صداوس��يما، در مراس��م آغاز 
به كار صفحات خورش��يدي دهياري روستاي محمدآباد 
عرب ه��اي ورامين كه با حضور معاون امور دهياري هاي 
س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور برگزار شد 
دهيار اين روستا اعالم كرد با استفاده از اين فناوري برق 
سه طبقه ساختمان دهياري تامين و ماهانه ۱۰ميليون 
ريال به شركت توزيع نيروي برق منطقه فروخته مي شود. 
رييس برق منطقه يي ورامين نيز در اين مراسم با اشاره به 
مجاورت اين شهرستان با كوير مركزي گفت: اين منطقه 
موقعيت مناس��بي براي توليد برق از نيروي خورش��يد 
برخوردار است و حمايت از بخش خصوصي براي ساخت 
نيروگاه هاي برق خورشيدي مي تواند بسياري از مشكالت 

كمبود انرژي به ويژه در ايام تابستان را برطرف كند. 
 برپايي نمايشگاه ملي صنايع و سوغات بومي 

در دهدشت
ياسوج| برپايي نمايشگاه هاي صنايع دستي فرصتي 
ارزشمند براي نشان دادن هنر اصيل بومي و اشتغال براي 

جوانان كهگيلويه وبويراحمد است. 
مديركل ميراث فرهنگي استان در مراسم افتتاحيه 
اين نمايشگاه با اش��اره به اينكه اين نمايشگاه با حضور 
هنرمندان ۲۰ استان در ۱۱۱ غرفه برپا شده است افزود: 
اعتبارات خوبي در زمينه اشتغال روستايي و عشايري به 
استان اختصاص يافته كه از اين اعتبارات ۲۰۰ ميليارد 
ريال مربوط به حوزه صنايع دستي است و شهرستان هاي 

مختلف در تالش براي جذب اين اعتبارات هستند. 

اخبارشهرستانها

وزير كشور در جريان سفر به سيستان وبلوچستان عنوان كرد

مقابله با مافياي سوخت و دام در منطقه سيستان

سرانجام ابالغيه بانك مركزي درخصوص توقف خدمات كدهاي دستوري

سهم اپراتورها از درآمدهاي بانكي حذف مي شود؟

گروه بنگاه ها|
»مقابله با مافياي س��وخت و دام در دستور كار 
اس��ت.« اين عباراتي اس��ت كه وزير كشور دولت 
دوازدهم در جريان س��فر به سيستان وبلوچستان 
با اس��تفاده از آنها قصد دارد به ۲ چالش اساس��ي 
در منطق��ه اش��اره كن��د. چالش هاي��ي كه بخش 
قابل توجهي از ظرفيت هاي استان را هدر مي دهد و 
باعث ايجاد مشاغل كاذب در مناطق مرزي مي شود. 
ام��ا راهكار جايگزيني كه دولت از طريق آنها قصد 
دارد مردم منطقه را به جاي قاچاق سوخت، دام و 
كاال به سمت توسعه كسب و كار خرد و كارآفريني 
س��وق دهد؛ افتت��اح بازارچه هاي م��رزي و ايجاد 
ظرفيت هاي تازه براي توس��عه مش��اغل خانگي و 
روس��تايي است. راهبردهايي كه كه وزير كشور در 
جريان سفر به سيستان بارها به آنها اشاره كرد و از 
افراد داراي نفوذ در استان خواست تا اين راهبردها 

را براي مردم تشريح كنند. 
رحماني فضلي وزير كش��ور در جريان سفر يك 
روزه به سيستان وبلوچس��تان به هم��راه معاونان و 
روس��اي س��ازمان هاي كش��وري از طرح ۴۶ هزار 
هكتاري دش��ت سيس��تان، منطقه ويژه اقتصادي 
رامشار و منطقه آزاد سيستان بازديد كرد و در ادامه 
س��فرش طي مراسمي بازارچه مرزي تخت عدالت 
در شهرستان هيرمند را افتتاح كرد. بازارچه يي كه 
براس��اس راهبردهاي اجرايي دولت دوازدهم براي 
بهبود ش��اخص هاي اقتصادي و معيش��تي مناطق 
مرزي عملياتي شده و براساس پيش بيني ها نقش 

برجسته يي در توسعهاين مناطق خواهد داشت. 
عبدالرض��ا رحماني فضل��ي اما در ب��دو ورود به 
فرودگاه زاب��ل و درجمع خبرنگاران گفت: مدت ها 
قبل با پيگيري هايي كه به عمل آمده بود با دستور 
رييس جمهور جلسه يي در وزارت كشور برگزار شد 
و تمام دستگاه هاي اجرايي اعم از دولتي و حكومتي 
قرارش��د طرحي را درخصوص رفع مش��كالت اين 
منطقه از كش��ور ارائه دهند تا برنامه ريزي در اين 

رابطه انجام شود. 
وزي��ر كش��ور در ادام��ه اظهار كرد: در اس��تان 
سيستان وبلوچستان هيچ مساله امنيتي در داخل 
وجود ندارد اما دو كش��ور در همس��ايگي مرزهاي 

اين اس��تان اس��ت كه به دليل ضع��ف در توانايي 
كنترل مرزها و مديريت با مشكالتي مواجه است؛ 
مش��كالتي كه باالترين هزينه را مردم اين منطقه 
مي پردازند و باالترين قدرت دفاعي كه امنيت پايدار 

است بر دوش مردم اين استان است. 
ش��ركت در جلس��ه بزرگان و معتمدان زهك، 
جلس��ه بررسي وضع سيس��تان و ش��وراي اداري 
سيستان وبلوچس��تان در شهرس��تان زاب��ل ديگر 
برنامه هاي وزير كش��ور در اين س��فر را تش��كيل 

ميدادند. 

 بازپرس ويژه براي مقابله با قاچاق
وزير كش��ور گف��ت: مافياي س��وخت و دام در 
منطقه سيس��تان به طور جدي پيگيري مي شود و 

براي اين كار بازرس ويژه يي اعزام خواهد شد. 
عبدالرضا رحماني فضلي در نشس��ت ش��وراي 
اداري منطق��ه سيس��تان در زابل افزود: توس��عه 
سيستان را بايد به صورت يكپارچه درنظر گرفت و 
بر همين اساس نياز است تا سازمان عمران دوباره 

در اين منطقه احيا شود. 
وزير كش��ور در ادامه اظهار كرد: اين سازمان به 
خوب��ي مي تواند طرح هاي توس��عه يي را براي كل 

منطقه سيستان اجرا و دنبال كند. 
او با اش��اره به ساماندهي مرزها گفت: در هيات 
دولت مصوب ش��د تا بازارچه هاي مرزي قانونمند 
ش��وند. تصميم بر اين است كه فعاليت هاي مرزي 
قانوني و نظارت ش��ده انجام شود تا كرامت انساني 

زير سوال نرود. 

وزير كشور گفت: بدين منظور تخفيف تعرفه يي 
ب��ه ميزان ۶۰۰ تا ۷۰۰ ه��زار تومان درنظر گرفته 
شد البته در نگاه ما در مرز بايد فعاليت ها بر محور 

صادرات باشد. 
او با اشاره به مش��كالت خشكسالي در منطقه 
سيستان گفت: اين منطقه ۴۰۰ هزار نفر جمعيت 
دارد ك��ه با ي��ك كار جهادي مي توان مش��كالت 
اين خطه از ايران اس��المي را برطرف كرد. اجراي 
طرح ۴۶ هزار هكتار آبياري نوين دش��ت سيستان 
تاحدودي مي تواند مشكالت اين منطقه را بر طرف 
كند. توس��عه سيس��تان را بايد جداي از رودخانه 
هيرمن��د مدنظر ق��رار داد و ب��راي آن برنامه ريزي 
كرد.: ايجاد شهرك صنعتي مشترك ميان ايران و 

افغانستان در منطقه سيستان بايد پيگيري شود. 

او اظهار داش��ت: ايجاد منطقه آزاد سيس��تان 
مي تواند مشكالت اين منطقه را تا حدودي برطرف 
كن��د و اين مس��اله چندي��ن بار در هي��ات دولت 
مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت. نمايندگان مردم 
سيستان وبلوچستان ايجاد منطقه آزاد سيستان را 

پيگيري كنند تا به سرانجام خوبي برسد. 

 استفاده از ظرفيت هاي داخلي
ام��ام جمع��ه زابل ني��ز در اين نشس��ت گفت: 
سيستان اقيانوسي از استعدادهاي بالقوه است كه 

بايد شناسايي و شكوفا شوند. 
حجت االس��الم علي اكب��ر كيخ��ا اظه��ار كرد: 
ريزگرده��ا و خشكس��الي تاكنون نتوانس��ته كمر 
سيستان را بشكند اما سوءمديريت ها و مديريت هاي 
مثب��ت اما ناپاي��دار اين اقدام را انجام داده اس��ت. 
ماندگاري مردم در سيس��تان حتي اگر هيچ كاري 
هم انجام ندهند پدافند غيرعامل محسوب مي شود 
به همين سبب ضروري است براي نگهداشت مردم 

در منطقه اقدامات فوري انجام شود. 
ام��ام جمعه زابل با تاكيد بر اس��تفاده بهينه از 
فرص��ت مرز تصريح ك��رد: مرز سيس��تان گرفتار 
س��وءمديريت اس��ت. مافياي دام و سوخت مردم 
سيستان را درمانده و عاجز كرده است و بايد براي 
اين كار اقدام فوري انجام شود. متاسفانه فقط يك 

عده افراد خاص از مزيت مرز بهره مند مي شوند. 
امام جمعه زابل گفت: ماهيانه ۲۰ ميليارد تومان 
در آمد مرزي سيستان است اما با اين همه در آمد 
حتي بزرگراه زابل -زاهدان در حال تبديل شدن به 
آثار تاريخي است. توريسم درماني در سيستان يك 

ظرفيت است و بايد از آن به خوبي استفاده كرد. 
امام جمعه زهك نيز در جمع معتمدين منطقه 
درخصوص اهميت مرز گفت: مرز يك فرصت است 
نه تهديد، پس بايد از اين فرصت در جهت اشتغال 

و توسعه منطقه استفاده كرد. 
حجت االسالم خدري افزود: متاسفانه از فرصت 
مرزهاي منطقه سيس��تان به خوبي استفاده نشده 
است و بايد مديريت مرز در منطقه مورد توجه قرار 
گيرد. به گفته مسووالن وقتي مرز باز است ميزان 

جرايم ۵۰درصد كاهش مي يابد.

در حال��ي ك��ه زمان كوتاه��ي از ط��رح موضوع 
بي فرجام »توقف ارائ��ه خدماتUSSD « مي گذرد، 
ظاهرا تصميم��ات جديد بانكي بار ديگ��ر در انتظار 

اپراتورهاي تلفن همراه است. 
به گزارش »تعادل« به نقل از باش��گاه خبرنگاران 
پويا، با گذش��ت نزديك به دو س��ال از ايجاد جريان 
احتمال تغيير نرخ كارمزدها در ش��بكه بانكي كشور 
كه هر از گاهي رسانه ها نيز به آن پرداخته اند و هر بار 
نيز به شكلي غيرمستقيم رد شده است، اين بار ظاهرا 
شبكه بانكي قرار است اين تصميم را به شكل قطعي و 
البته در ارتباط با بخشي از شبكه پرداخت اعمال كند. 
در حالي كه سال ۹۵ مصوبه شوراي پول و اعتبار 
از بان��ك مركزي خواس��ت تا زمينه ه��اي الزم براي 
افزاي��ش درآمد از محل كارمزده��ا را فراهم كند اما 
نهايتا تغييري در اين سيس��تم شاهد نبوديم و بعيد 
به نظر مي رس��د كه تمايلي از س��مت جامعه نسبت 
به اين موضوع وجود داش��ته باش��د. ب��ا اين حال به 
گوش مي رس��د كه ظاه��را بانك مرك��زي به دنبال 
ابالغ بخش��نامه يي به ش��بكه بانكي ب��راي تغيير در 
پرداختي هاي كارمزد پرداخت از طريق موبايل و تلفن 
ثابت است. با وجود اظهارنظر رسمي بانك مركزي در 
اين باره اما رس��انه ها به اين مقوله پرداخته و خبر از 
تغييرات احتمالي در اين پروسه پرداخت داده اند كه 
شايد به قول آنها بايد به زودي شاهد اين تغييرات بود. 

 سرانجام ابالغيه بانك مركزي 
چندي پيش بود كه بان��ك مركزي با ابالغيه يي 
درص��دد توق��ف ارائه خدم��ات مبتني ب��ر كدهاي 
دس��توري برآمد اما پيگيري و جديت وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات مانع از انجام اين كار ش��د و نهايتا 

بانك مركزي با او تفاهم كرد. 
در حال��ي كه بانك مركزي با هدف ارتقاي امنيت 
پرداخت هاي الكترونيك، متقاضي توقف ارائه خدمات 
USSD شده بود اما تبعات اين تصميم كه نهايتا به 
نتيجه نرس��يد، تا حدي مي توانست جدي باشد كه 

نارضايتي عمومي را به وجود آورد. 
ناامني درگاه هاي پرداخت نظير كدهاي دستوري 
در حالي به يك باره مطرح شد كه تا پيش از آن هيچ 
گ��زارش مخاطره يي به اين حد در فضاي رس��انه يي 
وجود نداش��ت يا حداقل به واس��طه اينك��ه راهكار 
جايگزيني با كارايي اين كدها وجود نداشت، رسانه ها 
از ايجاد تشنج در فضاي ارتباطي كشور پرهيز كردند. 
ف��ارغ از مباحثي كه مطرح ش��د اما محمدجواد 
آذري جهرم��ي  وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
خط��اب به افرادي ك��ه خود را در قالب كارش��ناس 
سيستم هاي بانكي يا امور پرداخت معرفي مي كردند، 
قول رعايت الزاماتي از سوي اپراتورهاي همراه را داد 

تا دغدغه هاي برخي مرتفع شود. 
حال كه آن موضوع به نتيجه رسيده و دغدغه ها 

برطرف شده است، گويا نظام بانكي به دنبال راه هاي 
ديگري براي اعمال فشار بر اپراتورهاي تلفن همراه 
است. در صورت صحت »صفر شدن كارمزد پرداخت 
از طريق موبايل و تلفن ثابت«، ديگر س��همي براي 
اپراتورها از كارمزد دريافتي سيستم بانكي )بانك ها 
و ش��ركت هاي پرداخت الكترونيكي( وجود نخواهد 
داش��ت. طبيعي اس��ت ك��ه در ص��ورت حذف يك 
حلقه از زنجيره دريافت كنندگان كارمزد، نارضايتي 
در بخشي از سلس��له پرداخت الكترونيك كشور به 
وجود آيد و اپراتوره��اي تلفن همراه و ثابت نيز در 
آين��ده براي جب��ران اين خأل ايجاد ش��ده در منابع 
درآمدي شان، به فكر راه هاي ديگري از خدمات دهي 
با نرخ ها يا ارائه س��رويس هايي با رويكرد درآمدزايي 

بيشتر باشند. 
خريد ش��ارژ و پرداخت قبوض بيش��ترين سهم 
پرداخ��ت از طري��ق موبايل و تلفن ثاب��ت را به خود 
اختصاص مي دهند. با وجود اينكه طرح اين موضوع 
)صفر شدن كارمزد پرداخت از طريق موبايل و تلفن( 
نوعي تغيير در س��طح B2B است و نگراني را براي 
مردم ايج��اد نمي كند اما در ص��ورت صحت چنين 
تصميمي در پش��ت پرده، اين سوال به ذهن مي رسد 
چه ن��وع رابطه يي بين اپراتورهاي تلفن و سيس��تم 
بانكي حكمفرماست كه هر از چند گاهي باعث بروز 

چنين رفتارها و احتماالتي مي شود؟!

 آخرين دستاوردهاي همراه اول در هشتمين 
نمايشگاه تخصصي الكامپ گلستان

از سوي ديگر همراه اول با ارائه آخرين دستاوردهاي 
هوشمندسازي و  اينترنت اشيا، در هشتمين نمايشگاه 
تخصصي الكامپ گلس��تان حض��ور دارد. ب��ه گزارش 
»تعادل« به نقل از اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
س��يار ايران، هش��تمين نمايش��گاه تخصصي الكامپ 
در بخش ه��اي رايان��ه، الكترونيك، فن��اوري اطالعات 
)IT(، ماش��ين هاي اداري، سيس��تم هاي مخابرات��ي، 
هوشمند سازي، دولت الكترونيك، استارت آپ ها و موبايل 
و همچنين نخستين نمايشگاه تخصصي چاپ، تبليغات، 
مطبوعات و رس��انه هاي ديجيتال و نخستين نمايشگاه 
 تخصصي بانك، بيمه، بورس، سرمايه گذاري و اشتغال زايي 
۱۹ تا ۲۲ تيرماه در اس��تان گلس��تان برگزار مي شود. 

همراه اول در اين نمايش��گاه، جديدترين محصوالت 
و خدم��ات س��ازماني، راهكارهاي هوشمندس��ازي و 
اينترنت اش��يا را در غرفه خود ارائ��ه مي كند. عالوه 
بر اي��ن در ح��وزه هوشمندس��ازي و اينترنت اش��يا 
هوشمند س��ازي ش��بكه انرژي، مديريت هوش��مند 
ناوگان حمل و نقل، نمايش ش��هر هوشمند از طريق 
واقعي��ت اف��زوده و در حوزه محص��والت و خدمات 
سرويس ش��ماره مجازي، خط ويژه س��ازماني، چتر 
ديتاي س��ازماني، بسته هاي اش��تراكي و اختصاصي 
ديت��ا، ش��بكه خصوص��ي مج��ازي موبايل و ش��بكه 
اختصاصي امن همراه در اين نمايش��گاه حضور دارد. 
همچنين طرح تعويض رايگان س��يم كارت به يوس��يم 
و ف��روش س��يم كارت ويژه ۱۰۰ ه��زار توماني از ديگر 

برنامه هاي همراه اول در اين نمايشگاه است. 

اصفهان| 
گف��ت:  اصفه��ان  ش��هردار 
زيرساخت هاي الزم براي سرمايه گذاري 
ايرانيان خارج از كش��ور در اصفهان به 
ويژه در زمينه س��اخت هتل و تبديل 
خانه ه��اي تاريخي به مس��افرخانه يا 
رس��توران فراهم شده است. به گزارش 
اداره ارتباطات رس��انه يي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در 
گفت وگو با شبكه جهاني جام جم و برنامه تلويزيوني »باهمستان« 
اظهار كرد: اصفهان ش��هري تاريخي، فرهنگي، هنري، صنعتي و 
دانش��گاهي با ميراث كهن و مظهر تمام زيبايي هاست كه مكاتب 
مختلف شهرسازي، معماري، شعر و... را در خود جاي داده است. 

وي ب��ا بيان اينك��ه اصفهان در ح��ال حاضر با ۱۴ ش��هر در 
كشورهاي مختلف خواهرخوانده است كه البته تعداد آنها در حال 
افزايش است، ادامه داد: اصفهان شهري است كه بسياري از نقاط 
آن را مي توان با شهر پاريس مقايسه كرد. شهردار اصفهان با اشاره 
به پروژه پياده راه سازي چهارباغ اظهار كرد: تا كمتر از سه ماه آينده 
تمام طول مسير چهارباغ به پياده راه تبديل مي شود، همچنين بر 
اس��اس يك طرح مصوب در آينده از پل تاريخي س��ي و سه پل، 
ميدان امام حسين )ع( تا خيابان سپه و ميدان امام خميني)ره( به 
محور پياده و يك گذر فرهنگي تبديل خواهد ش��د تا گردشگران 
در يك شهر موزه زيبا قدم بزنند. نوروزي گفت: طي سال هاي اخير 
چندين مرتبه جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان 
در اصفهان و يك دوره نيز به ميزباني شهر همدان برگزار شد، اما 
طي مذاكراتي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مقرر شد اصفهان 
براي هميشه و به صورت دايم ميزبان برگزاري اين جشنواره باشد. 

 تبديل تمام طول چهارباغ
به پياده راه

گيالن|
ب��رق  گف��ت:  گي��الن  اس��تاندار 
دستگاه هاي اجرايي كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته مصرف بيشتري 

داشته باشند، قطع مي شود. 
به گزارش ايس��نا مصطفي ساالري 
در جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع 
توليد اس��تان با تاكيد بر ل��زوم مديريت مصرف ب��رق براي ايجاد 
كمترين خاموشي در مصارف خانگي اظهار كرد: با توجه به افزايش 
دما در نقاط مختلف شاهد پيشي گرفتن مصرف نسبت به توليد در 
سطح كشور هستيم. او با اشاره به اينكه ايجاد محدوديت در مصارف 
برق دستگاه هاي اجرايي تاثير مثبتي بر كاهش مصرف برق استان 
دارد، گفت: تغيير ساعت كار ادارات يكي از راهكارهاي براي تحقق 
اين امر بود و كاركنان بايد در مديريت وسايل روشنايي و سرمايشي 
ادارات اهتمام ويژه يي داشته باشند. استاندار گيالن افزود: اميدواريم 
با همت جمعي در مديريت مصرف برق به توليد و صنعت و نيز به 

رفاه و آسايش مردم كمك شايان توجهي شود.
 او در بخ��ش ديگري از س��خنان خود به انعكاس اش��تباه آمار 
توس��ط برخي رسانه ها مبني بر رتبه ۳۱ استان گيالن در پرداخت 
تس��هيالت اشتغال زايي اشاره و خاطرنش��ان كرد: استان گيالن در 
رتبه هاي مياني پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي در سطح كشور 
است و دليل آن نيز زمانبر بودن تهيه برخي مقدمات در طرح هاي 
پيش بيني ش��ده در اين بخش ب��ود. نماينده عالي دولت در گيالن 
به افزايش ۳۰۰ ميليارد توماني س��هم اس��تان گيالن در پرداخت 
تس��هيالت اشتغال زايي روستايي نيز اش��اره كرد و گفت: با تسريع 

در پرداخت تسهيالت بايد سهم جديد را نيز بتوانيم جذب كنيم . 

  برق دستگاه هاي اجرايي 
پرمصرف قطع مي شود

هرمزگان|
رياس��ت اتاق بندرعباس گفت: در 
س��فر اخير هيات اعزامي به قطر وزير 
صنعت و معدن تمام امورات مربوط به 
قط��ر را به اين ات��اق واگذار كرد و اتاق 
مش��ترك در اين مبح��ث اختيار تام 
دارد.  ب��ه گزارش رواب��ط عمومي اتاق 
بندرعباس،  محمدامين صباغي زاده در نشست هم انديشي بررسي 
و محقق كردن طرح هاي پيشنهادي گزارش هيات اعزامي به قطر 
اظهار كرد: هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب براي مراودات تجاري 
با قطر فاصله داريم اما اتاق مش��ترك همواره مي كوش��د با ايجاد 
هماهنگ��ي و رايزني صادرات به اين كش��ور را به حد قابل قبولي 
برس��اند. عضو هيات مديره اتاق مشترك ايران و قطر نيز در ادامه 
اين نشست با بيان اينكه در حال حاضر مهم ترين نياز ما در استان 
داشتن بانك اطالعاتي براي صادركنندگان در راستاي عملكردي 
منسجم و هماهنگ اس��ت، اظهار داشت: وقتي اطالعات درستي 
از بازرگانان و صادركنندگان نداش��ته باشيم قاعدتا مطابق با نياز 
كشور هدف نمي توانيم صادرات انجام دهيم. ميالد ملك پور بيان 
كرد: ما به دنبال ايجاد كنوانس��يون صادراتي براي صادركنندگان 
هس��تيم و بايد قدرت شناسايي شركت ها را داشته و بر اساس آن 
نياز مشتري ها را تامين كنيم. او با بيان اينكه امنيت سرمايه گذاري 
در اس��تان بايد تامين ش��ود، افزود: س��رمايه گذاري به بازگشت 
سرمايه اش مي انديشد و بايد اين اطمينان را حاصل كند كه نتيجه 
كارش بيهوده نخواهد بود. عضو هيات مديره اتاق مشترك ايران و 
قطر اضافه كرد: اتاق مشترك بايد در راس همه امور مربوط به قطر 
قرار گيرد تا موازي كاري باعث ضرر و زيان فعاالن اقتصادي نشود.

 اختيار تام اتاق مشترك ايران و قطر 
در مباحث تجاري 

گيالن|
معاون اقتصادي وزير امور خارجه 
با بيان اينكه گس��ترش روابط تجاري 
و سياس��ي ب��ا جمه��وري آذربايجان 
مورد تاكيد دولت است، گفت: توسعه 
راه آهن و بندر شهرستان مرزي آستارا 
در غرب استان گيالن روابط دو كشور 
را تقوي��ت مي كند. به گزارش ايرنا، غالمرض��ا انصاري ديروز در 
بازديد از بندر، نوار س��احلي، گمرك، پايانه مس��افري و بارانداز 
راه آهن آستارا در جمع خبرنگاران افزود: ظرفيت هاي زيادي در 
حوزه هاي تجاري و گردشگري آستارا وجود دارد و مقامات محلي 
و دستگاه هاي اجرايي بايد براي اشتغال زايي و تقويت آنها تالش 
كنند. او اظهار داشت: توسعه روابط تجاري و سياسي با جمهوري 
آذربايجان مورد تاكيد دولت ايران اس��ت و جمهوري آذربايجان 
۵۰۰ميليون دالر اعتبار براي تكميل خط آهن آس��تارا - رشت 
اختصاص داده و پيگيري تسريع اجراي آن از سوي وزارتخانه هاي 
ذيربط، مورد انتظار اس��ت و اتصال خط آهن آستارا به رشت در 
تكميل كريدور ش��مال - جنوب تاثيرگ��ذار خواهد بود. معاون 
اقتص��ادي وزير امور خارجه بيان ك��رد: انتقال كاال از خط ريلي 
آستارا به روسيه و شمال آفريقا، آسان تر و كم هزينه تر از راه هاي 
ديگر اس��ت و با توسعه اين راه آهن، در تجارت و اقتصاد منطقه 
تحول بزرگي روي مي دهد. انصاري گفت: رواديد سفر شهروندان 
جمهوري آذربايجان به ايران از چند سال قبل لغو شده و صدور 
رواديد ايرانيان براي س��فر به آن كشور تسهيل مي شود و وزارت 
امور خارجه ايران، امكان تردد و تجارت مرزنش��ينان تا ش��عاع 

۴۵كيلومتري جمهوري آذربايجان را پيگيري مي كند. 

 توسعه روابط باكو - تهران
مورد تاكيد دولت است
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اقتصاد اجتماعي12
بررسي مستمر ليست خريد 

تجهيزاتي بيمارستان ها
ريي��س س��ازمان غذا و دارو با اش��اره ب��ه نرخ ارز 
مبادله ي��ي تجهيزات و ملزومات پزش��كي از برخورد 
جدي ب��ا ش��ركت هاي گران ف��روش و متخلف خبر 
داد. غالمرضا اصغري اظهار كرد: ممكن اس��ت برخي 
شركت هاي تجهيزات پزش��كي با بهانه نوسانات نرخ 
دالر و ب��ه اميد افزايش چندين براب��ري يا نامتعارف 
قيمت محصوالت، اقالم تجهيزات پزشكي را نفروشند 
يا قيمت ها را افزايش داده باش��ند، در حالي كه همه 
شركت هاي تجهيزات پزشكي با ارز مبادله يي و دولتي 
اقالم مورد ني��از را وارد يا تامين مي كنند. او با تاكيد 
بر برخورد قاطعانه وزارت بهداش��ت با ش��ركت هاي 
متخلف تجهيزات پزشكي بيان كرد: پيش از نوسانات 
ب��ازار دالر، نرخ ارز مرجع 3 ه��زار و 860 تومان بود 
كه اكنون به 4 هزار و 200 تومان رس��يده است، اما 
برخي شركت ها انتظار داشتند افزايش قيمت فروش 
بي��ش از اين باش��د. ب��ر همين اس��اس طبق برخي 
گزارش ها مبادرت به گران فروش��ي كردند. در چنين 
ش��رايطي قاعدتا 2برخورد اساسي انجام مي شود كه 
يك��ي از آنها محروميت اين ش��ركت ها از ارز 4 هزار 
و 200تومان��ي مبادله يي در بازار تجهيزات پزش��كي 
اس��ت. رييس س��ازمان غ��ذا و دارو در ادام��ه افزود: 
فاكتورهاي خريد تجهيزات پزش��كي بيمارس��تان ها 
همگي بطور مداوم بررس��ي مي ش��وند و اگر در اين 
فاكتورها مدركي مبني بر خريداري تجهيزات پزشكي 
با قيمتي بيش از نرخ مصوب وزارت بهداش��ت رويت 
يا توس��ط خود بيمارستان گزارش شود، شركت هاي 
متخلف فورا با پيگيري وزارت بهداشت، پرونده قضايي 
آنها از طريق تعزيرات پيگيري مي شود. اصغري اظهار 
كرد: بس��ياري از ش��ركت هاي تجهيزات پزشكي، از 
جمله تامين كنندگان تجهيزات اساس��ي و مورد نياز 
بيمارستان ها هستند و افزايش قيمت تجهيزات بيش 
از 9 درصد و نرخ مصوب اعالمي، تخلفي آشكار است، 
زيرا همه فروش��ندگان تجهيزات پزشكي مورد تاييد 
وزارت بهداش��ت، از ارز 4 ه��زار و 200 تومان��ي اين 

وزارتخانه بهره مند هستند. 

ثبت اطالعات ۷۴ ميليون 
ايراني در پرونده الكترونيك

مع��اون بهداش��ت وزارت بهداش��ت با اش��اره به 
پيش��رفت طرح پرون��ده الكترونيك س��المت گفت: 
تاكنون اطالعات ۷4 ميليون ايراني در سامانه پرونده 
الكترونيك س��المت ثبت شده است. عليرضا رييسي 
با اش��اره به برنامه وزارت بهداشت براي اجراي طرح 
پزش��ك خانواده تا پايان سال 9۷ گفت: اجراي طرح 
پزشك خانواده جزو الزامات برنامه ششم توسعه بوده، 
بنابراين زيرس��اخت هاي الكتروني��ك آن براي نظام 
ارجاع بايد تا پايان س��ال 9۷ فراهم شود. او در مورد 
سامانه يكپارچه بهداش��ت در اين رابطه، اظهار كرد: 
سامانه يكپارچه بهداشت پيشرفت هاي خوبي داشته 
به گونه يي كه سطح يك آن تا پايان سال كامل شده 
و اطالعات ثبت ش��ده جهت ارجاع، راستي آزمايي و 
دقيق مي ش��وند. او با اش��اره به تعريف ۱2 گام براي 
اجراي طرح پزش��ك خانواده، به ايسنا گفت: ۱2 گام 
براي اجراي طرح پزشك خانواده تعريف شده كه طي 
يك برنامه ۵ تا 8 س��اله و بر اس��اس ميزان اعتبارات 
تخصيص يافته اجرا مي ش��ود. رييس��ي با اش��اره به 
»يك دوم« بودن اعتبار س��ال 9۷ نسبت به سال 9۵ 
اظهار كرد: اعتبارات امسال نسبت به سال 9۵ تقريبا 
نصف شده، به عبارت ديگر سال 9۵، اعتباري معادل 
2هزار ميليارد در اختيار پزش��ك خانواده شهري قرار 
گرفت كه اين اعتبار در س��ال 96 و 9۷ به يك هزار 
ميليارد تومان كاهش يافت. او با اش��اره به مشكالت 
اعتباري پيش آمده، تصريح كرد: س��ازمان مديريت 
و برنامه ري��زي قول داده ك��ه ۱00 درصد اين اعتبار 
تخصيص داده مي ش��ود كه در اين صورت براس��اس 
برنامه پيش بيني شده پنج ساله پيش مي رويم. معاون 
وزير بهداشت در پايان با اشاره به ثبت ۷4 ميليون نفر 
در سامانه پرونده الكترونيك سالمت، اظهاركرد: حدود 
۷2 درصد از افراد ثبت ش��ده حداقل يك بار خدمت 
گرفته اند و اميدواريم با توجه به اين پيش��رفت خوب 

تا پايان امسال باالي 90 درصد ثبت داشته باشيم. 

 ۶۰ درصد بازنشستگان
تامين اجتماعي حداقل بگيرند

رييس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي 
با اش��اره به اينكه 60درصد از بازنشس��تگان تامين 
اجتماع��ي حداقل بگي��ر هس��تند، گف��ت: اجراي 
قان��ون همسان س��ازي حق��وق مس��تمري بگيران 
از خواس��ته هاي بازنشس��تگان اس��ت. علي اصغ��ر 
بيات با تبريك فرارس��يدن هفت��ه تامين اجتماعي 
ب��ه تم��ام بيمه ش��دگان، كارگران، بازنشس��تگان، 
مستمري بگيران و كاركنان اين سازمان افزود: اين 
س��ازمان با نيمي از جمعيت كش��ور ارتباط دارد و 
خدمات و تعهدات گسترده يي را به جمعيت تحت 
پوشش ارائه مي كند. او با بيان اينكه تامين اجتماعي 
يك س��ازمان مشاع و بين النسلي است، اظهار كرد: 
اين س��ازمان در تامين امنيت روان��ي و اجتماعي 
و تامين معيش��ت ذي نفع��ان آن نقش مهمي دارد 
و تش��كل هاي كارگ��ري و بازنشس��تگي همواره بر 
اس��تقالل منابع اين س��ازمان تاكيد دارند. بيات با 
اش��اره به اينكه 60 درصد از بازنشس��تگان تامين 
اجتماعي حداقل بگير هستند، گفت: اجراي قانون 
همسان سازي حقوق مستمري بگيران با همكاري 
دولت از خواس��ته هاي بازنشس��تگان اس��ت. او در 
ادامه به اقدامات سازمان تامين اجتماعي در حوزه 
بازنشس��تگان اشاره كرد و گفت: انعقاد قرارداد هاي 
بيمه تكميلي و بيمه عمر، اعطاي تسهيالت توسط 
بانك رفاه و اجراي طرح هاي كرامت رضوي و نسيم 
سالمت از جمله اين اقدامات است. بيات افزود: بالغ 
بر 80 هزار نفر از بازنشس��تگان و مستمري بگيران 
در س��ال هاي اخير در قالب طرح كرامت رضوي به 
صورت رايگان از سوي سازمان تامين اجتماعي به 
مش��هد مقدس مشرف شده اند كه چنين برنامه يي 

در سال هاي گذشته اصال وجود نداشت. 

اخبار

يك اشتباه فاحش، دليل اصلي شور شدن آب كارون است

»گتوند« خوزستان را خاك كرد
ريحانه جاويدي|

اول س��ال ۱3۷6، درس��ت در اوج هش��دارها 
درب��اره خشكس��الي اي��ران، ب��ا وج��ود تم��ام 
مخالفت ه��اي فع��االن محيط زيس��ت، عمليات 
س��اخت س��د گتون��د روي رودخان��ه كارون هر 
لحظه تب و تاب بيش��تري پيدا مي كرد؛ س��دي 
كه به گفته فعاالن محيط زيست قاتل خوزستان 
مي ش��د، اما مخالفت ه��اي آنها نتوانس��ت مانع 
اجراي طرح ش��ود و س��ال ۱390 آخرين س��د 
بلندي كه قبل از ورود آب به دش��ت خوزس��تان 
روي رود كارون احداث ش��د، به دس��ت محمود 
احمدي نژاد افتتاح شد تا امروز خوزستان ذره ذره 

خاك شود. 
كارشناس��ان و فعاالن محيط  زيس��ت به طور 
يكساني معتقدند س��د گتوند تاكنون پيامد هاي 
زيس��ت محيطي فراواني براي اس��تان خوزستان 
داشته است. مخالفت هايي كه از همان سال هاي 
ابتدايي اجراي پروژه شروع شد و حاال با گذشت 
س��ال ها از احداث پرهزينه ترين سد كشور روي 
رودخان��ه كارون، كارشناس��ان، س��اخت آن را 
خيان��ت بزرگي به مردم و كش��ور مي دانند. يكي 
از مهم ترين انتقادات درباره س��اخت سد گتوند، 
ش��وري بيش از ان��دازه آب كارون اس��ت كه به 
گفته كارشناس��ان اين شوري مي تواند با نابودي 
كش��اورزي در اس��تان خوزس��تان همراه باشد. 
اگرچه آبگيري سد گتوند با مخالفت هايي همراه 
ب��ود اما درنهايت در 6 مرداد س��ال 90، آبگيري 
اين سد آغاز و سه روز پس از آبگيري اين پتوي 

رسي شسته شد.
در هشتم مرداد، حفره هاي كوچكي در ديواره 
حائل ايجاد ش��د و در ۱0 مرداد نيز چهار حفره 
به ابعاد دو برابر يك خودروي س��واري در ديواره 
حائل ش��كل گرف��ت؛ روز بعد نيز دي��واره حائل 
به طور كلي مش��كل پيدا كرد و شسته شد. وقتي 
30 تا 40درصد از مراحل س��اخت س��د در حال 
انجام بود هش��دارهايي درباره برخ��ورد درياچه 
س��د به معادن نمك ك��ه در پنج تا 9 كيلومتري 
س��د بود، داده شد ولي نشنيده گرفتند. در سال 
۱390 با افتتاح و آبگيري سد، كارشناسان خطر 
انحالل توده هاي نمك در مخزن س��د را هشدار 
دادند اما بازهم گوش ش��نوايي وجود نداشت تا 
جايي كه امروز ريش��ه مش��كالت محيط زيست 
خوزستان و شوري آب در اين استان به اين سد 
مي رس��د. روز گذشته، عيس��ي كالنتري، معاون 
رييس جمهور و رييس س��ازمان حفاظت محيط 

زيست كش��ور، با اشاره به مش��كالت كم آبي در 
استان خوزستان، اشتباهات مهندسي در ساخت 
سد گتوند، را عامل شوري آب خوزستان دانست. 
او در نشس��تي كه به دعوت دانش��جويان انجمن 
اس��المي دانش��گاه اميركبير برگزار ش��د گفت: 
»توزيع آب در خوزستان با مشكل روبه رو است. 
در شمال اين اس��تان مردم راحت مي توانند آب 
مصرف كنند ولي در جنوب، زهاب نصيب مردم 

مي شود.
اتفاق بدي كه افتاد، آبگيري س��د گتوند بود. 
اين پروژه در زمان مرحوم آقاي هاش��مي كلنگ 
زده ش��د. در آن زمان هيچ اشكالي در اجراي آن 
نبود اما در زمان دولت نهم محل سد تغيير كرد. 
اين كار باعث ش��د كه گنبدهاي نمكي به درون 
آب راه پيدا كنند. گفتند پوشش ُرسي مي دهيم 
و نمك را از بس��تر جدا مي كنيم ولي با نخستين 
آبگي��ري، پوش��ش از بي��ن رفت و آب ش��يرين 
كارون، شور ش��د. ما بخش اعظم آب خوزستان 

را با يك اشتباه مهندسي محرز شور كرديم.«

 اشتباه بين المللي
انتقادات به ساخت سد گتوند آن قدر زياد است 

كه در سال هاي اخير كمتر كسي توانسته داليل 
قانع كننده يي براي ساخت آن ارائه كند. عليرضا 
زراسوندي، اس��تاد زمين شناسي زيست محيطي 
دانشگاه شهيد چمران اهواز معتقد است ساخت 
اين سد روي كارون نه تنها يك اشتباه ملي بلكه 
يك اش��تباه بزرگ بين المللي است. او مي گويد: 
»از ما خواس��ته ش��د ببينيم آيا در دنيا نمونه يي 
مانند اين س��د وجود دارد؟ ش��ايد در آينده در 
متون زمين شناسي زيس��ت محيطي، سد گتوند 
را ب��ه عن��وان يك م��ورد مطالعاتي مناس��ب به 

دانشجويان معرفي كنند.«
خطاه��اي  ضري��ب  دني��ا  »در  اف��زود:  او 
زيست محيطي براي سدها عمدتا انسان زاد است 
اما در كش��ور ما و در س��د گتوند، سهم زمين زاد 
آن بس��يار بيشتر اس��ت. در زمين شناسي گفته 
مي ش��ود مطالعات قب��ل از فاز ش��ناخت تقريبا 
چني��ن خطاي��ي را ب��ه صفر مي رس��اند و عمده 
خطاها انس��ان زاد هستند. در سد گتوند، مباحث 
نفتي، چشمه هاي آسفالتي و قيرها و... نيز وجود 
دارد و عالوه بر نمك، يكي از مهم ترين مس��ائلي 
كه مي توانيم در سد گتوند مطرح كنيم، مباحث 

نفتي و چشمه هاي طبيعي هستند.«

زراس��وندي اظهار كرد: »ميزان ذخيره معادن 
نمك در س��د گتون��د 2۵0 ميليون ت��ن برآورد 
شده اس��ت. اين معادن از باكيفيت ترين نمك ها 
و داراي يد باالس��ت كه در زمان ساخت سد هر 
تن به مبلغ 400 هزار ريال به فروش مي رفت اما 
اكنون همه اين ذخيره نمك در درياچه سد قرار 

گرفته است.«

 دردسرهاي آخرين سد بلند
از طرف ديگر، بني هاش��مي، رييس موسس��ه 
آب دانش��گاه تهران كه مجري ط��رح مطالعاتي 
آسيب شناسي س��د گتوند هم بوده است اعتقاد 
دارد مطالع��ات دقيقي براي س��اخت اين س��د 
صورت نگرفته اس��ت. او بيان كرد: »س��د گتوند 
آخرين س��د بلندي است كه قبل از ورود آب به 
دش��ت خوزس��تان روي رود كارون احداث شده 
اس��ت. اهداف اين س��د عبارتن��د از: توليد برق، 
كنترل س��يالب و تنظيم آب كشاورزي. با وجود 
اينكه س��د به اهدف خود دس��ت يافت، به دليل 
انتخاب نامناسب محور سد و وجود سازند نمكي 
گچساران در ۵كيلومتري باالدست محور سد، با 
پديده انحالل نمك ها و ش��ور شدن مخزن سد و 

به تبع آن افزايش ش��وري آب   رها شده به داخل 
رودخانه كارون در مقطع گتوند روبه رو هستيم.«

بني هاش��مي اف��زود: »در مطالع��ات مرحله 
ش��ناخت در س��ال 68 به مس��ائل زمين شناسي 
توجه��ي نش��د و در مطالعات بع��دي نيز وجود 
س��ازند  هاي نمك��ي را نادي��ده گرفتن��د. درواقع 
از ش��روع عملي��ات اجراي��ي در س��ال ۱380 و 
انح��راف رودخانه كارون كه در س��ال 82 انجام 
شد تا پيش��رفت فيزيكي 40درصدي ساخت به 
س��ازندهاي نمكي توجهي نشد تا اينكه دانشگاه 
شهيد چمران، نخستين هشدار وجود سازندهاي 

نمك را داد كه ناديده گرفتند.«
او گف��ت: در س��ال 90 نيز كه مي خواس��تند 
آبگي��ري كنند باوجود هم��ه مخالفت ها ازجمله 
مخالف��ت س��ازمان محيط زيس��تي و بازرس��ي، 
آبگيري س��د را انجام دادند تا آن شود كه نبايد 
مي ش��د. بني هاش��مي ادامه مي ده��د: مطالعات 
خارجي همگي ساخت سه سد را پيشنهاد دادند 
ولي شركت مشاوره مش��انير- الماير كه قرارداد 
س��اخت س��د ديگ��ري را گرفته ب��ود، مطالعات 
ش��ناخت محل س��د گتوند را به ص��ورت رايگان 
و هدي��ه قرارداد آن س��د را برعهده گرفتند. اين 

مطالعات بدون بازديد از منطقه انجام شد.
مدير پروژه مطالعاتي سد گتوند در پاسخ به 
اين پرس��ش كه آيا كليت س��د را تاييد مي كند 
ي��ا خير، گفت: »پاس��خ به اين س��وال، نيازمند 
مقايسه نظام مند نكات مثبت و منفي سد است. 
چنين مطالعه يي نه توسط ما و نه توسط مشاور 
سد انجام نشده است. لذا من نمي توانم در مورد 
موضوعي كه مطالعه نداشته ايم نظر بدهم. خوب 
اس��ت عرض كنم كه معموال سد نمي سازند كه 
آب را ش��ور كنند و بعد بيايند مش��كالت ناشي 
از ش��وري را با مزاياي قابل مالحظه نظير توليد 
ب��رق و كنترل س��يل و تنظيم آب كش��اورزي 

مقايسه كنند.
وق��وع چنين وضعيت��ي آن ه��م در مقياس 
رودخانه كارون، خاص سد گتوند و در حد اطالع 
ما در دنيا بي نظير اس��ت، لذا ما در گزارش خود 
وقوع چنين مس��اله يي را اش��تباه ملي خوانديم. 
بنده به عنوان ي��ك مهندس عمران بايد اعتراف 
كنم ك��ه غالب م��ا مهندس ه��ا در فعاليت هاي 
مهندس��ي و عمراني كش��ور نظير اجراي سد ها 
مس��ائل زيس��ت محيطي را رعاي��ت نمي كنيم. 
دليل آن هم اين اس��ت كه در سيستم آموزشي 

دانشگاهي به اين موضوع توجه نشده است.«

 كمبود پزشك در مراكز درماني
تامين اجتماعي

 بازتاب قتل خالفكار سابقه دار
در زندان

وزارت بهداشت: فرآوري مجدد وسايل 
پزشكي مبتني بر اصول علمي است

پزش��كان به ويژه پزشكان متخصص هر س��اعتي كه بخواهند مي توانند به مراكز 
درماني دولتي كه موظف به حضور در آنها هس��تند س��ر بزنند. برخي پزشكان تا حد 
امكان از زير اين بار در مي روند. عضو هيات رييسه مجلس گفت: پزشكان نمي توانند به 
شكل سليقه يي از حضور در مراكز درماني خودداري كنند. اكبر رنجبرزاده با اشاره به 
كمبود پزشك در مراكز درماني تامين اجتماعي، گفت: در اكثر استان ها و شهرستان ها 
كلينيك هاي درماني س��رپايي و بيمارس��تان هاي متعلق به تامين اجتماعي فعاليت 
مي كنند كه براي ارائه خدمات درماني و س��رويس دهي كامل به بيماران بايد تعداد 
پزش��ك كافي در اين مراكز مستقر باشند، نمي توان به دليل كمبود پزشك بيماران 
را س��رگردان و هزينه ها را هدر داد. او با اش��اره به اينكه سازمان تامين اجتماعي بايد 
باتدابير الزم و همفكري با وزارت بهداش��ت ودرمان براي اس��تقرار پزشكان در مراكز 
درماني چاره انديشي كند، افزود: نمي توان بيمارستان ها را بدون مصرف يا اينكه تعطيل 
كرد، البته تامين اجتماعي مي توانست از گذشته با انعقاد قرارداد يا تفاهمنامه پزشكاني 
را در تامين اجتماعي استخدام كند؛ يعني پزشكان پس از فارغ التحصيلي در اختيار 
س��ازمان تامين اجتماعي قرار مي گرفتند. او با بيان اينكه وزارت بهداشت در گام اول 
بايد مراكز درماني و بهداشتي تحت پوشش خود را به لحاظ نيروي انساني و تجهيزات 
درمان��ي تامين كند، به خانه ملت گفت: اگر كمبود پزش��ك درمراكز درماني دولتي 
به صورت چش��مگيري باشد، به طورحتم س��بب افزايش نارضايتي مردم خواهد شد، 
بنابراين خط اول انتظارات مردم درحوزه س��المت مربوط به رفع مش��كالت درمراكز 
درماني دولتي است؛ رنجبرزاده با تاكيد بر اينكه به دليل تعويق درپرداخت معوقات، 
پزش��كان از حضور درمراكز دولتي و تامين اجتماعي خودداري مي كنند، گفت: اين 
مشكل بايد ريشه يي و اصولي حل شود، اختيار سياست گذاري و ارائه خدمات بهداشتي 
و درماني دراختيار دولت بوده و متاس��فانه به صورت آهس��ته زمزمه كمبود پزش��ك 
درمراك��ز درماني دولتي هم به گوش مي رس��د. اين نماينده مردم درمجلس دهم، با 
اشاره به اينكه پزشكان فارغ التحصيل از مراكز دولتي بايد در اختيار دولت قرار بگيرند، 
افزود: پزشكان نمي توانند به شكل سليقه يي از حضور درمراكز درماني خودداري كنند، 
ارائه خدمات بهداشتي و درماني يك ضرورت براي كشور بوده و پزشكان مكلف هستند 
سياست هاي اعمالي وزارت بهداشت و دولت را اجرايي كنند؛ درغير اين صورت ارائه 

هرگونه خدماتي تحت الشعاع تصميمات خارج از دايره دولت قرار مي گيرد. 

قتل يكي از خالفكاران با سابقه در زندان و انتشار تصاويري از وضعيت زندان ها 
و جوالن افراد ش��رور، حكايت از شرايطي نامساعد در برخي زندان ها دارد. حضور 
تعداد باالي زنداني، يعني حدود چهاربرابر اس��تاندارد جهاني در فضاي زندان نيز، 

به اين شرايط دامن زده است. 
عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، با انتقاد از ضعف برخي 
مديران كه باعث تسلط زندانيان شرور بر امور داخلي زندان مي شود آن را اقدامي 

خالف قانون دانست كه رييس سازمان  زندان ها بايد بدان ورود كند. 
محم��د كاظمي در واكنش ب��ه اخباري مبني بر ت��داوم وضعيت نامطلوب در 
زندان ه��ا اعم از فروش جاي خواب يا انتقال زندانيان از طريق تاكس��ي به دادگاه 
به خانه ملت گفت: اين اخبار حاكي از آن است كه زندان ها از ظرفيت الزم براي 
زندانيان برخوردار نيست، بنابراين بايد اقدامي در جهت كاهش جمعيت زندانيان 
انجام داد كه يكي از آنها اس��تفاده از مجازات جايگزين بوده و راهكار ديگر اينكه 
ب��راي بهبود وضعيت زندان ها تعداد ندامتگاه ها را افزايش دهند. نماينده مالير در 
مجلس ش��وراي اس��المي، ادامه داد: هم اكنون در تمام زندان ها با كمبود جا براي 
زندانيان مواجه هس��تيم كه الزم اس��ت دولت براي رفع اين مش��كل اعتباراتي را 
در جهت بهبود وضعيت زندان ها تخصيص دهد، هر چند در برخي شهرس��تان ها 
زندان هاي نوس��از ايجاد ش��ده و تا حدودي مشكالتش��ان در اين حوزه حل شده 
اس��ت، اما باز هم تعداد ندامتگاه هاي كش��ور متناسب با جمعيت كنوني زندانيان 
كافي نيس��ت. اين نماينده مردم در مجلس دهم، در انتقاد به اداره داخل زندان ها 
توسط برخي مجرمان كه بر اين فضا تسلط يافته اند تصريح كرد: اين مشكل ناشي 
از مديريت ضعيف اين زندان ها است، چراكه تسلط برخي زندانيان بر فضاي داخل 
زندان ه��ا و به نوعي اداره اين محيط توس��ط آنها خالف قانون اس��ت و قطعا اين 
زندان ها از مديران ضعيفي برخوردارهستند كه زندانيان مي توانند براي آنها تعيين 
تكليف كنند. نايب رييس كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس ش��وراي اسالمي، 
يادآور ش��د: در اين شرايط الزم است كه رييس سامان زندان ها نظارت دقيقي بر 
عملكرد مديران زندان ها داشته باشد، چراكه از قديم برخي زندانيان شرور پيوسته 
سعي كرده اند تا اداره فضاي داخلي زندان را در اختيار بگيرند، اما مديران زندان ها 

نبايد اين اجازه را بدهند كه اين افراد بر امور داخلي زندان تسلط داشته باشند. 

س��خنگوي وزارت بهداش��ت گفت: وزارت بهداش��ت در حفظ سالمت مردم به 
هيچ وجه كوتاهي نخواهد كرد و در زمينه وسايل جراحي نيز اين وسايل با ايمن سازي 

و استريل، مجدد استفاده مي شوند. 
ايرج حريرچي در مورد دستورالعمل فرآوري مجدد و ايمن وسايل پزشكي، اظهار 
داش��ت: اين بخشنامه جديد نيس��ت و هيچ اتفاق خاصي رخ نداده است. بخشنامه 
فعلي نيز، جمع بندي از بخشنامه هاي چند دهه گذشته است. حريرچي با بيان اينكه 
وسايل اصلي جراحي در اتاق عمل مانند قيچي، پنس و ساير ابزارها، وسايلي دايمي 
هستند و براي هر بار استفاده استريل شده و سال ها مصرف مي شوند، عنوان كرد: در 
كشور امريكا كه سازنده اصلي وسايل جراحي است، از سال ۱9۷0 يعني بيش از ۵0 
س��ال پيش تاكنون، براي استفاده چندباره برخي وسايل پس از استريل كردن آنها 
دستورالعمل دارند. سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به پايه علمي اين دستورالعمل 
تصريح كرد: بخشنامه فعلي مبتني بر اصول علمي است و سالمت همه مردم اولويت 
اصلي و نخست وزارت بهداشت و انجمن هاي علمي به شمار مي رود و بخشنامه فعلي 
جمع بندي از بخش��نامه هاي چند دهه گذشته است. همچنين انجمن هاي علمي 
پزشكي با ارسال نامه هاي رسمي، درخواست صدور مجوزهاي جديد براي استفاده 
مجدد از اين وس��ايل مطابق استاندارد علمي را داشته اند. عالوه بر اين، دكتر فاضل 
نيز كه يكي از حاذق ترين جراحان كشور است، به صورت مكتوب درخواست استفاده 
بيش��تر از برخي تجهيزات را ارائه داده است. حريرچي به برخي جوسازي ها درباره 
اجرايي ش��دن اين دستورالعمل اشاره كرد و گفت: متاسفانه تعدادي از شركت هاي 
خارجي و واردكنندگان تجهيزات كه از اين مساله منتفع هستند، اين جو را به راه 
انداخته اند. عالوه بر آن، برخي رسانه ها هم تحت تاثير القائات و جوسازي سودجويانه 
بعضي ش��ركت هاي واردكننده لوازم يك بار مصرف قرار گرفته و اخبار نادرس��تي را 
منتشر كرده اند. اين در حالي است كه تعدادي از افراد نيز مخالفان حرفه يي هستند 
كه با هر موضوعي بدون هيچ گونه تحقيقي صرفا مخالفت مي كنند. او با بيان اينكه 
در كشور ما به ازاي هر 2۵ نفر، يك جراحي در سال داريم، تاكيد كرد: مردم اطمينان 
خاطر داشته باشند كه وزارت بهداشت در حفظ سالمت مردم به هيچ وجه كوتاهي 
نخواهد كرد و در زمينه وس��ايل جراحي نيز، اين وس��ايل با ايمن سازي و استريل، 

مجدد استفاده مي شوند. 

»برخي نمايندگان در مجلس از حل مش��كل 
آب حرف مي زنند اما وقتي به شهر محل انتخاب 
خود مي روند، نامه هايي براي ما ارس��ال مي كنند 
كه سد بايد ساخته ش��ود يا آب بايد رها شود.« 
س��فارش به نمايندگان و سفارش هاي غيرقانوني 
برخي نمايندگان به مس��ووالن محيط زيست و 
وزارت ني��رو، همان برخورد دوگانه يي اس��ت كه 
معاون محيط زيس��ت انساني س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت ب��ه آن در موض��وع بح��ران آب 
اشاره مي كند. مس��عود تجريشي با انتقاد شديد 
از رفت��ار برخ��ي نمايندگان مجل��س در موضوع 
كم آبي تصريح كرد: يك سوم اداره كشور برعهده 
نمايندگان مجلس اس��ت اما متاسفانه در راي و 
تصميم يكپارچگي ندارند. براي مثال تعداد قابل 
توجهي از نمايندگان در مجلس حرف از كم آبي 
و ض��رورت حل بح��ران آب مي زنند اما وقتي به 
ش��هر خود مي روند براي ما نامه مي فرستند كه 

بايد س��د ساخته يا بايد آب رها ش��ود. او تاكيد 
كرد: متاس��فانه در مجلس شوراي اسالمي هنوز 
هيچ تغيير نگرشي نس��بت به مشكل آب ايجاد 
نشده است كه مواد برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اين ادعا را ثابت مي كند چون براساس اين برنامه 
بايد ۱۱ميليارد مترمكعب آب بيش��تر از موجود 
كش��ور مصرف ش��ود تا در گندم خودكفا شويم. 
واضح اس��ت كه اين ن��وع برنامه ريزي با وضعيت 
موجود كش��ور تناقض دارد. اين مقام مسوول در 
س��ازمان محيط زيس��ت به ايسنا گفت: چرا يك 
نماينده مجلس به خود حق مي دهد كه به وزارت 
نيرو بگويد كه سد بساز يا نساز؟ آب را رها كن يا 
رها نكن؟ اگر اين اقدامات تخصصي هستند پس 
بايد به متخصص آن سپرده شود. بايد تاكيد كنم 
كه در ش��رايط حاضر وزارت نيرو به خاطر همين 
رفتارهاس��ت كه نمي تواند حق آبه محيط زيست 
را همپايه مصارف كش��اورزي بداند و اعمال كند 

چون تا وزارت نيرو مي خواهد اين حرف را مطرح 
كن��د، مجلس تهديد به اس��تيضاح مي كند. او با 
تاكيد بر اينكه بايد همه بدانيم و بپذيريم كه در 
يك كشور كم آب زندگي مي كنيم، گفت: رويكرد 
خوبي وزارت نيرو در ش��رايط كنوني دارد مبني 
بر اينك��ه پيش از هر اقدام��ي بپذيريم »در يك 
كش��ور كم آب زندگي مي كني��م و بايد خود را با 
اين شرايط سازگار كنيم.« قواي سه گانه حكومت 
بايد نسبت به استقرار ايران در يك منطقه خشك 
و كم آب توافق حاصل كنن��د تا اصالح الگوهاي 
مص��رف آب در حوزه هاي ش��رب و كش��اورزي 

صورت گيرد. 

 نگاه دولت به آب تغيير كرده است
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت 
محيط زيست با اشاره به اينكه در كشورما تغيير 
نگاه نسبت به مصرف آب ايجاد شده است البته 

نه در همه بخش ها، تصريح كرد: يك س��وم اداره 
كش��ور را دولت، يك س��وم را قوه قضاييه و يك 
س��وم ديگر را مجلس ش��وراي اسالمي تشكيل 
مي دهد. خوش��بختانه در دولت به تازگي تغيير 
رويكرد نسبت به مديريت منابع آب ايجاد شده 
و اساسا »كارگروه سازگاري با كم آبي« به دنبال 
همين تغيير نگرش و براي ايجاد هماهنگي بين 
دستگاه هاي مختلف دولت تشكيل شده است و 
تالش مي ش��ود هماهنگي ها و برنامه ريزي هايي 
صورت گي��رد. تجريش��ي با بيان اينك��ه تغيير 
نگرش نسبت به بحران كم آبي در ميان مسووالن 
قوه قضاييه و دادس��تان ها هم تا حدي به وجود 
آمده است، گفت: براي مثال دادستاني در شيراز 
در مورد عدم كاش��ت برنج در اين اس��تان ورود 
كرده اس��ت همچنين مدتي پيش ش��اهد ورود 
بسيار مناسب دادستاني در تبريز بودم كه براي 
مقابله با چاه هاي غيرمجاز حكم صادر كرد. اين 
هوشياري نس��بت به محيط زيست و مساله آب 
بايد تقويت ش��ود. معاون محيط زيس��ت انساني 
سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: قطعا 

با روند كنوني و تش��تت آرا در ميان مس��ووالن 
نمي توانيم مش��كل آب را ح��ل كنيم. اگر همه 
دس��تگاه ها نس��بت به مش��كل آب دغدغه پيدا 
كنند اما منافع تنها يك دستگاه توجه به كم آبي 
را ايجاب نكند، اين مش��كل حل نخواهد ش��د. 
بي��ن همه قوا بايد همكاري و هماهنگي ش��كل 
بگيرد چون بدون برنامه مش��ترك، حل بحران 

آب امكان پذير نيست. 

 مردم نسبت به بحران آب هوشيار شده اند
وي در ادامه با اش��اره به ض��رورت توجه به 
آموزش ش��هروندان ايراني ب��راي تغيير الگوي 
مصرف آب تاكيد كرد: خوش��بختانه در بيش��تر 
ش��هروندان ايراني نس��بت به كم آبي هوشياري 
ايجاد ش��ده و آن��ان به دنبال اص��الح رفتارها و 
الگوي مصرفي خود هستند. در چنين شرايطي 
دولت بايد الگوه��اي جديد مصرفي را از طريق 
آم��وزش در اختيار آنان قرار دهد. مردم در حل 
بحران آب در كنار س��ه ق��وه مجريه، قضاييه و 

مقننه حضور دارند. 

عملكرد دوگانه برخي نمايندگان مجلس، مانع حل بحران آب
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»تعادل«بهترينراهكارهايكنترلقيمتمسكنرابررسيميكند

مهار قيمت مسكن با ماليات از معامالت
گروهراهوشهرسازي|

رشد افسارگس��يخته قيمت ها در بازار مسكن 
طي چند ماه اخير عالوه بر اينكه حجم معامالت 
را كاهش داده، ق��درت خريد متقاضيان مصرفي 
را نيز تضعيف كرده اس��ت. هم اكنون بسياري از 
خريداران مس��كن كه با افزايش قيمت ها، ديگر 
سرمايه كافي براي خريد ملك ندارند، از كاهش 
ش��ديد ارزش سپرده هايش��ان در بخش مسكن 
نگرانن��د و در مقابل آنها، صاحبان امالك تمايلي 
به ارائه فايل هاي فروش واحدهاي خود ندارند و 
منتظر حركت ام��واج بازار و فروش ملك خود با 

بيشترين قيمت هستند. 
با ش��دت گرفتن رشد قيمت ها در ارديبهشت 
ماه، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي راه اندازي 
س��امانه تعيين قيمت مس��كن را پيشنهاد دادند 
و همچنان ه��م به دنبال پيگي��ري تصويب اين 
طرح هس��تند. اگرچه اجراي آن از س��وي اغلب 
كارشناسان و مسووالن بخش مسكن با انتقاداتي 
همراه اس��ت و آنها كنترل دستوري قيمت ها در 

بخش مسكن را بي نتيجه مي دانند. 
البته عالوه بر راهكار نمايندگان مجلس براي 
كنترل افسارگس��يخته قيمت ها دربخش مسكن 
ك��ه به نظر بي نتيجه هم خواه��د ماند، چند روز 
پيش وزارت راه و شهرس��ازي ه��م راهكارهايي 
را براي كنت��رل فوري قيمت ها دربازار مس��كن 
ارائه كرد كه اغلب اين راهكارها زمانبر هس��تند 
و با توجه به بروكراس��ي غالب در اين وزارتخانه 
غيراجرايي به نظر مي رسند، دراين شرايط نگاهي 
به نظرات و پيش��نهادات هميش��گي كارشناسان 
اقتصاد مسكن مي تواند نتيجه بهتري را به دنبال 

داشته باشد. 
كارشناس��ان براي كنترل قيمت ه��ا در بازار 
مس��كن، برق��راري تعادل ميان عرض��ه و تقاضا، 
اجراي سياس��ت زمين راي��گان، دريافت ماليات 
از صاحب��ان خانه هاي خالي و... را موثر مي دانند. 
اگرچه اغلب آنها در ش��رايط كنوني اخذ ماليات 

را بهترين و موثرترين گزينه معرفي مي كنند. 
ناگفت��ه نماند ك��ه دريافت 3ن��وع ماليات در 
بخش مس��كن در ساير كش��ورهاي جهان رايج 
اس��ت. ماليات مرب��وط به واحدهاي مس��كوني 
خال��ي، ديگري مالي��ات بر معامالت و س��ومين 
ماليات، ماليات بردرآمد امالك اس��ت و دريافت 
هر 3 اين ماليات ه��ا مي تواند به كنترل قيمت و  
كاهش س��وداگري در بخش مسكن كمك كند. 
اما به نظر مي رسد كه نهادهاي ذي ربط از جمله 
وزارت راه و شهرسازي تمايلي براي دريافت اين 
ماليات ها ندارند و به عنوان نمونه دريافت ماليات 
از خانه هاي خالي كه وابسته به راه اندازي سامانه 
امالك و اس��كان كشوراس��ت با تاخيري 3ساله 
همچنان درگيرو دار مسيراجرايي شدن قرار دارد. 

مالياتبرعايديسرمايهدرمسكن
در همين حال، مجيد ش��اكري، كارش��ناس 
اقتصادي در خصوص ماليات بر عايدي س��رمايه 
در بخش مس��كن گفت: در ش��رايط ويژه امروز 
مالي��ات بر عايدي س��رمايه باي��د فقط در بخش 

مسكن كوچك و متوسط اعمال شود. 
ش��اكري در گفت وگو با مهر اظهاركرد: ضمن 
اينكه دريافت اين نوع ماليات ايده بس��يار خوبي 
اس��ت اما در ش��رايط خاص امروز اگ��ر به دنبال 
اعمال ماليات بر عايدي س��رمايه هس��تيم، الزم 

است مالحظات جدي در نظر داشته باشيم. 
اين كارش��ناس اقتصادي افزود: در طول چند 
دهه گذش��ته هر بار به دليل منافع فردي افراد، 
ماليات ب��ر عايدي س��رمايه در كش��ور ما مورد 

بي توجهي دولت ها و مجالس قرار گرفت. 
او ادام��ه داد: هم اكن��ون ح��دود ۱۵۰۰ هزار 
ميلي��ارد توم��ان نقدينگي داريم كه با س��رعت 
گردش بسيار سريع درحال جريان است و ممكن 
اس��ت تورم بدي را در آينده تجربه كنيم. اما در 
مقابل مي توان تورم خوب هم داش��ت. يعني اگر 
افزايش گردش س��رعت پول در ب��ازار لوكس و 
تجاري رخ دهد و منجر به تورم در اين بازار شود 
به داليل متعددي خبر خوبي محسوب مي شود. 
او بيان كرد: مش��كل اصلي دربخش مس��كن 
كوچ��ك و متوس��ط، كمبود ج��دي عرضه اين 

نوع واحد ها اس��ت كه علت آن شيوه تامين مالي 
ساخت مس��كن اس��ت. در ايران اساس��ا تامين 
مالي س��اخت و ساز از جيب خود سازنده صورت 

مي گيرد. 
اقتص��ادي در  اي��ن كارش��ناس  ب��ه گفت��ه 
دوره يي)س��ال 9۱-9۰( ك��ه تقاض��اي مس��كن 
سرمايه يي افزايش يافت، بخش مهم سازنده ها به 
سمت ساخت مسكن س��رمايه يي رفتند و بعدتر 
سياس��ت هاي دولت منجر به ايجاد ركود بس��يار 
ويژه در اين بخش شد و دست اين سازندگان زير 
ساطور مسكن سرمايه يي كه قابليت نقدشوندگي 
ندارد، گير كرد و نتوانس��تند سرمايه بزرگي را به 

بخش مسكن كوچك و متوسط بياورند. 
ش��اكري اظهارك��رد: اگر اج��ازه دهيم حمله 
س��فته بازانه به مستغالت س��رمايه يي انجام شود 
دس��ت س��ازنده را از زير س��اطور خارج كرديم 
و امكان تامين مالي س��اخت مس��كن كوچك و 

متوسط را فراهم كرديم. 
اين كارش��ناس اقتص��ادي تاكيد ك��رد: بايد 
ضمن اينكه ذات زيرس��اخت مالي��ات بر عايدي 

س��رمايه ايجاد مي ش��ود، اعمال آن بيشتر براي 
مس��كن كوچك و متوس��ط كه مشكل عرضه در 
آن داري��م و تقاضاي س��فته بازانه در اين بخش 

مشكل ساز است، صورت گيرد. 
شاكري افزود: به عنوان مثال براي ۲يا 3سال، 
درصد ماليات براي مستغالت سرمايه يي)لوكس 
و تجاري( كمتر باش��د يا اصال اعمال نشود تا نه 
تنها مانع سفته بازي نشويم بلكه اين سفته بازي 

را تشويق كنيم. 
او گف��ت: اگرچه اي��ن پيش��نهاد كمابيش با 
نوع نگاه افرادي كه دل بس��ته ماليات بر عايدي 
س��رمايه هستند در تضاد اس��ت اما بايد شرايط 

ويژه امروز را هم در نظر بگيريم. 

سادهترينراهبرايحذفسوداگري
عالوه بر ش��اكري كه دريافت ماليات را گزينه 
خوبي براي كنترل قيمت مس��كن دانس��ت، يك 
كارشناس اقتصادي ديگر هم با ابراز اينكه سامانه 
ثب��ت معامالت در كش��ور يك��ي از كارآمدترين 
نظام هاي ثبت معامالتي در جهان اس��ت، گفت: 

اكن��ون هيچ معامله يي نيس��ت مگ��ر اينكه بايد 
در س��امانه ثبت ش��ود و معناي آن اين است كه 
هيچ معامله غيرثبتي امكان وقوع ندارد. بنابراين 
همه معامالت ش��فاف اس��ت اما متاسفانه دولت 
هيچ برنامه يي براي گرفت��ن ماليات از معامالت 

را ندارد. 
حت��م  به ط��ور  اف��زود:  ش��ريفي  مصطف��ي 
كمب��ود منابع و گراني زمين و مس��كن در همه 
كالن ش��هرها و پايتخت هاي دني��ا وجود دارد اما 
اقدامي كه موجب ش��ده است حداقل سوداگري 
در اين حوزه را تسكين داده و در نتيجه نوسانات 
قيمت ه��ا را از بين بب��رد، درياف��ت ماليت هاي 
سنگين در اين حوزه است كه متاسفانه درايران 
اجرايي نمي شود و شرايط را مناسب براي جوالن 

سوداگران بازار مسكن كرده است. 
شريفي با بيان اينكه اكثر افزايش ها و نوسانات 
در قيمت مس��كن ناش��ي از فعاليت س��وداگران 
بازار مس��كن است گفت: س��اده ترين اقدام براي 
جلوگيري از فعاليت اين سوداگران همانند همه 
جاي دنيا وضع ماليات هاي سنگين در اين حوزه 
است كه فرد ديگر جرأت خريد و فروش در بازار 

مسكن را نخواهد داشت. 
ب��ه گفت��ه او، فرد ب��ا در نظر داش��تن ميزان 
مالياتي ك��ه بايد در هر معامله بپ��ردازد متوجه 
خواهد ش��د كه اگر بخواهد ي��ك آپارتمان را به 
نيت سوداگري معامله كند، چيزي جز ضرر عايد 

او نخواهد شد. 

ابزارهدفمندمديريتاقتصاد
اين كارش��ناس اقتص��ادي با انتق��اد از نظام 
ماليات��ي حاك��م بر اقتصاد كش��ور گف��ت: نظام 
ماليات��ي قب��ل از اينك��ه براي دول��ت يك منبع 
درآمد باش��د بايد براي دولت يك ابزار هدفمند 
پيشبرد و مديريت اقتصاد كشور باشد، اما اكنون 
از واس��طه گران و سوداگران هيچ مالياتي گرفته 
نمي ش��ود كه يكي از اين بازيگران نيز سوداگران 

بازار مسكن هستند. 
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي اظهار ك��رد: اگر 
ماليات بر فعاليت هاي واس��طه يي و سوداگرايانه 
گرفته ش��ود تا حدود زيادي از نوس��انات قيمت 
مس��كن كاسته مي شود و نظام مالياتي كارآمدي 
الزم براي جلوگيري از سوداگري در بازار مسكن 

را ندارد. 
ش��ريفي افزود: ضرر ناكارآمدي نظام مالياتي 
فقط نوس��انات و افزايش قيمت ها نيس��ت بلكه 
خطري اس��ت ك��ه نظام اقتص��ادي از اين ناحيه 
تهديد مي ش��ود. خطر كش��اندن منابع به سمت 
فعاليت هاي واس��طه يي و س��وداگرايانه، نابودي 
فعاليت هاي مولد و صرف خالقيت ها براي خريد 
و ف��روش كاذب ب��ه جه��ت بازده��ي باالتر اين 

فعاليت ها نسبت به فعاليت هاي توليدي است. 
او درب��اره خانه ه��اي خال��ي گف��ت: يكي از 
اقداماتي كه براي كنترل اين مس��اله وجود دارد 
اس��تفاده از نظام مالياتي اس��ت ك��ه مي توان تا 
حدودي با كنترل اين خانه ها در تعديل قيمت ها 

به ويژه در زمينه اجاره بها موثر بود. 

تاخيردرانجامبازرسيهاي
امنيتيفرودگاهي

ميالدصادقي|پژوهشگرحقوقهوافضا|
امني��ت در هوان��وردي هميش��ه از دو جه��ت با خطر 
روبه روست؛ يكي تهديدهاي با سوءنيت و ديگري تهديدهاي 
خالي و عاري از س��وء نيت. در اين ميان حساب تهديدهاي 
با س��وء نيت روش��ن اس��ت، ولي چگونگي واكنش در برابر 
تهديدهاي بدون س��وء نيت و به ويژه نحوه برخورد با نتايج 
حاصل از آن، هميشه محل اختالف و تنازع است. نمونه يي 
از اين مس��اله را مي توان در خص��وص تاخير و مماطله در 
انجام بازرسي هاي امنيتي فرودگاهي مشاهده كرد، زيرا در 
مواقعي اين تاخير باعث مي ش��ود تا مسافر پرواز خود را از 
دست دهد. محاكم تالي و عالي آلمان در يكي، دو سال اخير 
پذيراي چندين دعوا در اين خصوص بوده اند. داستان يكي 

از جديدترين دعاوي به شرح ذيل است: 
خانواده يي به دليل تاخير در چك هاي امنيتي فرودگاه 
فرانكفورت پرواز خود را از دست مي دهد و مجبور به خريد 
بليت هاي جديد مي شود. طبق برنامه اعالم شده زمان سوار 
شدن به هواپيما ساعت 4:3۰ صبح و زمان برخاست هواپيما 
ساعت 4:۵۵ صبح بود. اين خانواده حدودا در ساعت 4:۰۰ 
صبح ب��ه مرحله كنترل امنيتي فرودگاه مي رس��د. هنگام 
انجام كنترل فرودگاهي، ظني مبني بر وجود مواد منفجره 
پالستيكي در كيف يكي از اعضاي اين خانواده پديد مي آيد. 
پس از حدود 4۰دقيقه مش��خص مي ش��ود ك��ه اين ظن، 
بي پايه و بي اس��اس است. براي جبران خس��ارت، دعوايي 
عليه دولت به خواسته قيمت  بليت هاي خريداري شده اقامه 
مي شود. طرح اين دعوا به طرفيت دولت آلمان بدين خاطر 
اس��ت كه در اين كشور انجام چك هاي امنيتي فرودگاهي 
به موجب قانون امنيت هواپيماي��ي در زمره وظايف دولت 
است، همچنان كه در بسياري از كشورهاي ديگر نيز وضع 
به همين منوال است. البته چنين دعوايي بر يك پيش فرض 
و واقعيت مسلم نيز استوار است؛ اين پيش فرض و واقعيت 
مسلم از اين قرار است كه دولت نيز مي تواند در قبال تاخير 
در بازرس��ي امنيتي فرودگاهي مس��ووليت داش��ته باشد، 
مشروط به آنكه خسارت به وسيله مسافر وارد نشده باشد و 
چك هاي امنيتي به شيوه يي معمولي يا روتين انجام نشده 
باش��د )براي مثال تاخير در بازرس��ي به نحو دل بخواهي و 
برمبناي رويه هاي امنيتي بدون برنامه صورت گرفته باشد( 
. به ديگر سخن بر فرض كه ارائه خدمات امنيت فرودگاهي 
در زمره اعمال حاكميت توصيف شود، دولت آلمان از دفاع 
مصونيت در برابر اعمال حاكميتي بهره نمي برد؛ او نيز بايد 
دست كم همچون ساير اشخاص نتايج زيانبار ناشي از اعمال 
تقصيرآميز خويش را پذيرا باش��د. در اي��ن پرونده دادگاه 
منطقه ي��ي فرانكفورت به نفع خواه��ان راي مي دهد، ولي 
دادگاه عالي منطقه يي فرانكفورت اين راي را تاييد نمي كند. 
قضيه به ديوان دادگس��تري فدرال آلم��ان مي رود، اما اين 
ديوان نيز با نظر دادگاه عالي منطقه يي هم داستان مي شود. 
ب��ه باور ديوان دادگس��تري ف��درال در حق��وق آلمان، 
مقرره عامي درباره زمان حضور مسافر در مرحله چك هاي 
امنيتي فرودگاهي وجود ندارد، ولي مساله وقت شناسي در 
كنترل هاي امنيتي فرودگاهي به يك ارزيابي كامل و جامع 
از اوضاع و احوال ش��امل ش��رايط محلي از قبيل بزرگي يا 
كوچكي )اندازه( فرودگاه احتياج دارد. ديوان اضافه مي كند 
كه هر مسافر بايد اجازه دهد تا چك هاي امنيتي فرودگاهي 
در زم��ان و فرصت كافي اجرا ش��ود. اين چك هاي امنيتي 
ممكن است به دليل فرآيندهاي عملياتي مدت قابل توجهي 
به ط��ول انجامد؛ فرآيندهايي كه هيچ يك از مس��افران و 
كاركن��ان امنيتي به س��ادگي قدرت كنت��رل آن را ندارند. 
مسافراني كه در كمتر از يك ساعت قبل از عزيمت )پرواز( 
و 3۰دقيقه قبل از س��وار ش��دن به مرحله بازرسي امنيتي 
فرودگاهي مي رس��ند، خود را در يك وضعيت پرخطر قرار 
مي دهن��د، در حالي كه امكان اجتناب از آن وضعيت براي 
مس��افر وجود دارد. در اين صورت اگر اتفاق غيرمنتظره يي 

رخ دهد، مسافران بايد نتايج آن را پذيرا باشند. 
باري ديوان دادگستري فدرال با آنكه از وجود چارچوب 
زماني مخصوص جهت حضور مسافران در مرحله بازرسي 
امنيت��ي فرودگاهي خبر نمي دهد، ولي مق��رر مي دارد كه 
با در نظر داش��تن اوضاع و احوال مختل��ف از جمله اندازه 
فرودگاه، موقع پرواز )اينكه در فصل تعطيالت اس��ت يا نه( 
و توصيه نامه ه��اي ايرالين و فرودگاه مي توان درباره حضور 
به موقع مس��افران در مرحله بازرس��ي فرودگاهي تصميم 
گرف��ت. به هر روي با وجود آنكه اين تصميم فاقد قطعيت 
حقوقي است، ارزش افزوده فراواني دارد، زيرا مي تواند راه را 

براي قضاوت هاي موردي و منعطف تر هموار كند. 
*بخش هايي از اين يادداش��ت )شرح ماجراي پرونده و 
تصمي��م دادگاه( ترجمه يي با دخل و تصرف از نوش��ته دو 
نفر از نويس��ندگان خارجي با عنوان »عدم جبران خسارت 
براي پروازهاي از دس��ت رفته به جهت تاخير در چك هاي 
امنيتي« اس��ت كه در ۲7 ژوئن ۲۰۱8 در پايگاه اينترنتي 

دفتر حقوق بين الملل منتشر شده است. 

يادداشت

معاون دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر س��ازي گفت: ابزار 
شناسايي خانه هاي خالي براي دريافت ماليات از اين واحدها را نداريم. 
به گ��زارش مهر، علي قائدي افزود: دولت سياس��ت دس��توري براي 
كنترل اجاره بهاي مس��كن ندارد بلكه بايد عرضه را براي حل اين مساله 

تقويت كند. 
او ادامه داد: اگر دولت به بحث اجاره بهاي مس��كن وارد ش��ود ممكن 
اس��ت در كوتاه مدت اثر خوبي داش��ته باش��د اما كنترل قيمت در مدت 

طوالني مشكل ايجاد مي كند. 
قائدي با بيان اينكه رش��د ماليات اجاره بها ۱۲.۵درصد اس��ت، گفت: 

قان��ون ماليات بر اجاره واحدهاي بيش از ۱۵۰متر هيچ تاثيري بر ميزان 
اجاره بها نداشته است. 

معاون دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر س��ازي با اشاره به 
اينكه ابزار ماليات در بخش اجاره مس��كن ناكارآمد اس��ت، ادامه داد: با 
ايجاد س��امانه هاي الكترونيكي بايد نقش بنگاه هاي معامالتي و اشخاص 

در قيمت هاي مسكن و اجاره بها كم شود. 
مع��اون دفت��ر برنامه ريزي و اقتص��اد وزارت راه و شهر س��ازي گفت: 
سياس��ت وزارت راه و شهرسازي براي كنترل اجاره بهاي مسكن، تقويت 

عرضه و ايجاد رقابت كامل با گسترش سامانه هاي الكترونيكي است. 

نبودابزارشناساييخانههايخالي

توقفپروازهايهواپيماييكي.ال.امبهتهران
ش��ركت هواپيماي��ي هلندي ك��ي.ال. ام با انتش��ار بيانيه يي اعالم ك��رد كه پرواز 
آمس��تردام-تهران را متوقف مي كند. به گزارش ايس��نا، به نقل از وب سايت »ميامي 
هرالد«، ش��ركت هواپيمايي هلندي كي.ال. ام با انتشار بيانيه يي در وب سايت رسمي 
خ��ود اعالم كرد كه قصد دارد از اين پس پرواز ميان دو ش��هر آمس��تردام-تهران را 
تحت تاثير خروج امريكا از توافق هسته يي برجام و نداشتن صرفه اقتصادي براي اين 

شركت لغو و متوقف كند. 
اي��ن ايرالين هلندي عنوان كرده اس��ت كه آخرين پ��رواز اين خط در تاريخ ۲۲ 
س��پتامبر )3۱ شهريور( و برگش��ت آن هم ۲3 س��پتامبر )اول مهر( صورت خواهد 
گرفت و از آن پس ديگر پروازي بين اين دو شهر ازسوي هواپيمايي كي.ال. ام انجام 
نمي گي��رد. اين هواپيمايي در س��ال ۲۰۱3 ميالدي تحت تاثير مش��كالت اقتصادي 
پروازهاي مس��تقيم خود به تهران را لغو كرد تا زماني كه در س��ال ۲۰۱۶ ميالدي 
توافق هس��ته يي برجام صورت گرفت و اين ايرالين  بار ديگر آغاز پروازهاي مستقيم 

ميان آمستردام-تهران را ازسر گرفت. 

غولكشتيرانيفرانسهازبازارايرانخارجشد
رييس گروه كش��تيراني »سي. ام. اي.س��ي.جي.ام« فرانسه اعالم كرد: اين شركت 
تصمي��م گرفته بعد از اقدام ترامپ مبني بر وضع تحريم عليه ش��ركت هاي فعال در 
ايران، از بازار ايران خارج ش��ود. به گزارش تس��نيم به نقل از رويترز، رودولف ساده، 
گف��ت: »به دليل اقدام ترامپ، ما تصمي��م گرفته ايم ارائه خدمات به ايران را متوقف 
كني��م، رقباي چيني ما اندكي )براي خروج از ايران( مردد هس��تند، بنابراين ممكن 
اس��ت آنها رابطه متفاوتي با ترامپ داش��ته باش��ند، اما ما مقررات )ترامپ( را اجرا 
مي كني��م.« او افزود: موافقتنامه همكاري ش��ركت سي. ام. اي.س��ي.جي.ام با خطوط 
كش��تيراني جمهوري اسالمي ايران به حالت تعليق در آمده و اين شركت فرانسوي 
باتوجه به حضور گس��ترده خود در امريكا نمي خواهد به نقض مقررات دولت امريكا 
متهم ش��ود. ساده همچنين اظهار كرد: شركت سي. ام. اي.سي.جي.ام تاكنون تاثيري 
از تنش هاي تجاري بين امريكا و چين بر حجم كاالهاي ترانزيتي نديده است، اما به 
دقت تحوالت در چين و جنوب شرق آسيا را رصد مي كند تا در صورت وخيم شدن 
شرايط آمادگي الزم را داشته باشد. پيش از اين برخي شركت هاي بزرگ كشتيراني 
جهان نظير  اي پي مولر مرس��ك اعالم كرده بودند كه در آس��تانه اجراي تحريم هاي 

امريكا عليه ايران همكاري تجاري با ايران را متوقف مي كنند. 

جزئياتواگذاري۱۳۰۰ملكشهرداريبهافرادغير
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه ش��وراي ش��هر ته��ران از بازپس گيري 
ح��دود ۲۰۰ملك از ميان ۱۲۰۰ملكي كه حق بهره ب��رداري از آن به افراد غير 

سپرده شده  بود، خبر داد. 
به گزارش ايسنا، فراهاني درخصوص آخرين وضعيت بازپس گيري ۱3۰۰ملك 
كه بنا به گفته اعضاي ش��وراي شهر بدون طي مراحل اداري و حق بهره برداري 
از آن به افراد غير س��پرده شده، گفت: از ابتداي آغاز به كار شوراي شهر پنجم، 
حساس��يت زيادي روي امالك متعلق به شهرداري داشته و داريم؛ چراكه بخش 
عمده بودجه ش��هرداري غيرنقد است و ش��هرداري براي انجام پروژه هاي خود 
عمدتا امالك را مبنا قرار مي دهد و با واگذاري امالك ضمن پيش بردن پروژه ها، 

بدهي هاي خود را نيز پرداخت مي كند. بر همين اس��اس حس��اس بوديم كه ببينيم 
چه اتفاقي براي امالك رخ داده است. وي افزود: مجموعا حدود ۱3۰۰ملك و زمين 
متعلق به ش��هرداري تهران به اش��خاص حقيقي، حقوقي، نهادهاي خيريه، مديران 
ش��هرداري و... واگذار ش��ده كه اين زمين ها متعلق به ش��هرداري هس��تند اما پولي 
بابت حق بهره برداري از آنها به ش��هرداري داده نش��ده اس��ت. رييس كميته بودجه 
شوراي شهر تهران با بيان اينكه اين پروژه ها به شكل قانوني و براي پرداخت بدهي 
و پيش��برد پروژه واگذار نشده اس��ت، گفت: مالكيت اين امالك در اختيار شهرداري 
اس��ت اما حق بهره برداري از آن به افراد ديگر سپرده شده كه در شوراي شهر پنجم 
براي جلوگيري از اين رويه ناصواب، مصوبه يي داش��تيم كه براساس آن واگذاري هر 
ملكي در شهرداري تهران بايد با تاييد شورا و براساس قرارداد معيني باشد نه اينكه 

سازمان امالك به صرف دستور شهردار يا معاونانش امالك را واگذار كنند. 
وي با بيان اينكه براي برگشت امالك كه در دوره هاي قبل واگذار شده، كميته يي 
3 نفره در س��ازمان امالك پيگير اين موضوع ش��ده اس��ت، گفت: براس��اس آخرين 

گزارش تاكنون ۲۰۰ملك برگردانده شده و براي 9۰درصد مابقي امالك 
نيز نامه ارس��ال ش��ده مبني بر اينكه بايد اين امالك بازپس داده ش��ود. 
فراهاني با بيان اينكه بخش��ي از اين امالك در اختيار نهادها و موسسات 
اس��ت كه برگرداندن آنها به راحتي نيست، گفت: تخليه برخي از امالك 
زمانبر اس��ت اما همه تالش خود را در راستاي شفاف سازي افكار عمومي 
انجام مي دهيم. وي در پاس��خ به اينكه در ميان دريافت كنندگان امالك 
آيا نام مس��ووالن مديريت ش��هري نيز به چشم مي خورد، گفت: در ميان 
دريافت كنندگان حق بهره برداري از اين ۱3۰۰ملك، نام برخي از اعضاي 
شوراي قبلي، برخي مديران قبلي بلندپايه شهرداري و برخي از مسووالن 

و شخصيت هاي دولتي و غيردولتي به چشم مي خورد. 
وي در پاس��خ به اينكه ش��نيده ش��ده، مقاومت هايي در بازپس دادن 
ام��الك از س��وي برخي چهره ها وجود دارد، گف��ت: قطعا اگر اين امالك 

بازپس داده نشود از طريق دستگاه قضايي پيگيري مي كنيم. 

تشكيل۲۶هزارپروندهتخلفدركميسيونماده۱۰۰
رييس ش��وراي شهر تهران، تخلف در س��اخت و ساز و تغيير كاربري 
را ازجمله موارد فس��اد در ش��هرداري تهران عنوان كرد و گفت: ۲۶هزار 
پرونده تخلف در كميسيون ماده ۱۰۰ در عرض دو سال 9۵و 9۶ تشكيل 
شده است. به گزارش ايسنا، محسن هاشمي ازجمله فسادها در شهرداري  
تهران با اشاره به تخلف در ساخت و ساز و تغيير كاربري گفت: اين فساد 

به يك اپيدمي در كل ش��هرهاي ايران تبديل شده چراكه به دليل كمبود نقدينگي، 
ش��هرداري ها مي توانند از طريق كميس��يون ماده ۱۰۰ تخلف در ساخت و ساز را به 
پول تبديل كنند و به همين دليل با جديت به موضوع رفع تخلفات س��اخت و س��از 

وارد نمي شوند. 
رييس ش��وراي ش��هر تهران با بي��ان اينكه ۲۶هزار پرونده تخل��ف ماده ۱۰۰ در 
س��ال هاي 9۵و 9۶ ش��كل گرفته كه تخلف ها حدود ۵ ميليون متر مربع بوده است، 
افزود: اگر به ۲۰درصد از تخلفات درشت كه 8۰ درصد ارزش مالي تخلفات را شامل 
مي شود، رسيدگي شود، هم منابع مالي قابل توجهي براي شهر تامين مي شود و هم 

شاهد كاهش تخلفات در اين حوزه خواهيم بود. 
وي با بيان اينكه يكي ديگر از تخلفات تغيير كاربري اس��ت، گفت: يكي ديگر از 
مراتب فساد، ارتباط كارمندان با ارباب رجوع است كه براي تسريع در انجام امورات 
در فضاي اداري رس��م بوده كه رش��وه دريافت مي شده اس��ت كه خوشبختانه بنابر 

پيمايش هاي انجام شده در سال جديد اين مقوله كاهش يافته است. 

ايرانشهر

آگهيابالغمفادرأيصادرهازطرفهيأتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيامالکوساختمانهايفاقد
سندرسميمصوبسال۱۳9۰/۰9/۲۰

برابر رأي شماره ۱397۶۰3۰۱۰۵7۰۰۲۱4۶ مورخ 97/3/۲3 صادره از هيأت رسيدگي به اسناد عادي موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي، امالك و س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي مصوب ۱39۰/9/۲۰ تصرفات خانم پروين دهقانيان نصيري فرزند حيدر بصورت ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت ۱8۲/۰۵ مترمربع قسمتي از پالك ۲93 فرعي از ۵۰-اصلي محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتي 
ششدانگ يك قطعه باغ )دو سهم از ده سهم ( به شماره ۲93 فرعي از ۵۰- اصلي با حقابه از رودخانه كرج ذيل ثبت 4۱44 صفحه 34۶ دفتر ۲۶ به 
نام فاطمه رهگذر ثبت و سند مالكيت صادر شده و طبق سند انتقال شماره ۵3۰۵۶ مورخ 7۱/۱۲/۶ دفتر ۲۰ شهريار به خانم حشمت رهگذر انتقال 
يافته و نامبرده در جلسه هيأت حضور نيافته لذا هيأت مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور و نيز ماده ۱3 آيين نامه اجرايي آن مصوب 9۱/4/۲۵ 
نسبت به صدور سند مالكيت بنام متصرف فوق الذكر اقدام شود و بدينوسيله مفاد رأي صادره به مالك و نيز نيز اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهي 
تا چنانچه به مفاد رأي صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به ادراه ثبت اسناد و امالك شهريار تسليم 
و رسيد آن را دريافت دارند بديهي است در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدورسند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد 

نمود ضمناً صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ چاپ نوبت اول: 97/4/3     تاريخ چاپ نوبت دوم: 97/4/۱9

سيدمرتضيموسوي-رئيسثبتاسنادوامالکشهريار-مالف/4۰۶
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شركتمليصنايعپتروشيمي
سازمانمنطقهويژهاقتصاديپتروشيمي

فراخوانمزايده
اين سازمان در نظر دارد انجام موضوعات ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد:

الف( موضوع: فروش لوله هاي GRP در سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي به شرح جدول ذيل 

قيمت كل )ريال(قيمت واحد )ريال(واحدمقدارشرح  رديف

۱GRP۶/۱۶۰/۰۰۰۱/۰۵3/3۶۰/۰۰۰متر۱7۱لوله ۲۰۰۰ميليمتر

۲GRP۵/۶۰۰/۰۰۰۶۵9/۱۲۰/۰۰۰متر۱۱7/7لوله ۱9۰۰ميليمتر

3GRP۵/۰4۰/۰۰۰۵84/۶4۰/۰۰۰متر۱۱۶لوله ۱8۰۰ميليمتر

4GRP4/48۰/۰۰۰۶98/88۰/۰۰۰متر۱۵۶لوله ۱7۰۰ميليمتر

۵GRP3/9۲۰/۰۰۰۲/۰۶۵/84۰/۰۰۰متر۵۲7لوله ۱۶۰۰ميليمتر

۶GRP۲/8۰۰/۰۰۰۲3/8۰۰/۰۰۰متر8/۵۰لوله ۱3۰۰ميليمتر

۶/8۰۰/۰۰۰47۶/۰۰۰/۰۰۰عدد7۰كوپلينگ۱۲۰۰ الي 7۱8۰۰

4۵/۰۰۰/۰۰۰9۰/۰۰۰/۰۰۰عدد۲زانو 4۵ درجه 8۱۶۰۰

38/۰۰۰/۰۰۰۱۱4/۰۰۰/۰۰۰عدد3زانو 4۵ درجه 9۱3۰۰

33/۵۰۰/۰۰۰۶7/۰۰۰/۰۰۰عدد۲تبديل ۱۰۱3۰۰-۱4۰۰

مجموع: ۵/83۲/۶4۰/۰۰۰ ريال

ب ( مدت حمل: 3۰ روز كاري 
ج ( محل فروش ضايعات: استان خوزستان، بندر امام خميني)ره(، سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

د ( مبلغ خريد اسناد: پنجاه هزار ريال
ه�( مبلغ تضمين و نوع آن: ۲9۱/۶3۲/۰۰۰ ريال )ضمانتنامه معتبر بانكي، فيش واريز به حساب سازمان(

و( محل فروش و تحويل اسناد: بندر امام خميني )ره(، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت يك، مجتمع نخل زرين، دفاتر مديريت مهندسي، امور پيمان ها )تلفن: ۵۲۱۱۰۱83-۰۶۱( مراجعه فرمايند.
ز( مهلت فروش اسناد: در ساعت هاي اداري از تاريخ 97/4/۱۶ لغايت 97/4/۲7 

ح( زمان تحويل مدارك مزايده: از ساعت 8 صبح لغايت ۱۶ روز يك شنبه مورخ 97/۵/7
ط( مهلت انصراف پيشنهادات: از ساعت 8 صبح لغايت ۱۶ روز دوشنبه مورخ 97/۵/8

ي( تاريخ و محل گشايش پيشنهادها: پيشنهادهاي واصله در ساعت ۱4:3۰ عصر روز سه شنبه مورخ 97/۵/9 در محل دبيرخانه كميسيون مناقصه سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، واقع در سايت يك منطقه ويژه اقتصادي 
پتروشيمي در بندر امام )ره( گشايش مي يابد.

ي( مدت اعتبار پيشنهادات: شش ماه از تاريخ تحويل پاكات مي باشد.
اطالعات تكميلي مزايده فوق از طريق وب سايت »پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور« 

به آدرس http://iets.mporg.ir و http://www.petzone.ir قابل دسترسي مي باشد.

نوبت دوم
كد:۱۳97.۱4۱5

روابطعموميسازمانمنطقهويژهاقتصاديپتروشيمي
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رييس كل سازمان توسعه تجارت دستورالعمل جديد »واردات درمقابل صادرات« را ابالغ كرد

پنجره جديد تبادل توافقي ارز صادراتي
تعادل| فرشته فريادرس|

دستورالعمل جديد واردات در مقابل صادرات 
با موضوع »تبادل ارز صادراتي با نرخ توافقي« در 
14 گام براي اجرا ابالغ ش��د. دهه آخر فروردين 
ماه 97 ب��ود كه دولت يكسان س��ازي نرخ ارز را 
با اعالم ن��رخ هر دالر 4200 توم��ان كليد زد و 
با تدوين سياس��ت هاي جديد ارزي، ش��يوه هاي 
تخصي��ص ارز را اع��الم ك��رد. ب��ر اين اس��اس، 
يازده��م تيرماه 97 مع��اون اول رييس جمهوري 
دستورالعمل نحوه فروش ارز حاصل از صادرات و 
واگذاري پروانه صادراتي به واردكنندگان را ابالغ 
كرد. در همين راستا، رييس كل سازمان توسعه 
تجارت ايران نيز عصر روز يكشنبه در جديدترين 
دستورالعمل، به تشريح »نحوه تبادل ارز صادراتي 
با نرخ توافقي، چگونگي انتقال پروانه صادراتي و 
ضوابط واردات كاالهاي گروه )3( پرداخت و آن 
را براي اجرا ابالغ كرد. براساس اين دستورالعمل 
جديد، كليه صادركنن��دگان كاالهاي غير نفتي 
به غير از »محصوالت پتروشيمي و فرآورده هاي 
نفتي، محصوالت فوالدي و فلزات رنگين« كه از 
22 فروردين م��اه 97 اقدام به صادرات كرده اند، 
مي توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات 
و واگذاري پروانه صادراتي به واردكنندگان اقدام 
كنن��د. واگ��ذاري پروانه صادراتي ي��ا ارز معامله 
ش��ده، خارج از س��امانه و براساس توافق طرفين 
ص��ورت مي گيرد، ك��ه صادركنن��ده مي تواند در 
چند مرحله و به صورت شكسته يا به طور يك جا 

ميزان ارز قابل واگذاري خود را اعالم كند. 

 جزئيات تبادل ارز كاالهاي غيرنفتي
براس��اس سياس��ت جديد ارزي دولت كه در 
فروردين ماه س��ال جاري منتش��ر ش��د، بخش 
خصوصي كه تنها 20درصد صادرات غيرنفتي را 
در اختيار دارد، ملزم شدند تا ارز حاصل از صادرات 
خود را به چرخه اقتصاد كشور بازگردانند. در اين 
ميان اما، بع��د از آنكه صادركنندگان كاالهاي با 
پايه غيرنفتي با س��ردرگمي براي بازچرخاني ارز 
حاصل از صادرات خود مواجه شدند، پيشنهادي 
از س��وي اي��ن بخش مبن��ي بر خري��د و فروش 
توافق��ي ارز بي��ن اي��ن گ��روه از صادركنندگان 
و گروه��ي از واردكنن��دگان كه خ��ارج از دايره 
مش��موالن دريافت ارز رس��مي هس��تند، مطرح 
ش��د. از اين رو، با نامه نگاري هاي بخش خصوصي 
با دولت و درخواس��ت هاي مك��رر، باالخره دولت 
ب��ه ايجاد ب��ازار دوم ارز رضايت داد و قرار ش��د 
ك��ه اظهارنامه ه��اي صادراتي در ب��ورس عرضه 
ش��ود. اما ماجرا به همين جا ختم نش��د و بخش 
خصوصي در نشست با رييس كل سازمان توسعه 
تجارت، خواس��تار اصالح مكانيس��م بازچرخاني 
ارز در بازار بورس ش��دند. در ادامه سرانجام اين 
بخش خصوصي بود كه توانست خواسته خود را 
به كرس��ي بنش��اند و دولت را متقاعد كند تا از 
خير عرضه ارز صادراتي بخش خصوصي در بازار 
بورس بگذرد. از اين رو، در جلسه يي كه با حضور 
معاونت ارزي بانك مركزي، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، رييس اتاق بازرگاني ايران، برگزار 
ش��د، مقرر گرديد كه با توجه ب��ه اينكه تصميم 
دولت بر راه اندازي بازار ثانويه ارز بود، مكانيسمي 
در بورس فراهم ش��ود تا خري��د و فروش ارز به 
س��هولت مي��ان صادركنن��دگان و واردكنندگان 
ص��ورت گي��رد، اما با بررس��ي هاي كارشناس��ي 
صورت گرفته و پيشنهاد بخش خصوصي، عرضه 

ارز حاص��ل از 20درص��د ص��ادرات غيرنفتي كه 
مش��مول ارائه ارز در س��امانه نيما نمي شود، در 
بورس منتفي گردد. براس��اس چنين تصميمي، 
آنچ��ه م��ورد تواف��ق همگي ق��رار گرف��ت اين 
ب��ود ك��ه ارز حاصل از صادرات ك��ه نرخ مصوب 
4200 توماني دارد، با اظهارنامه يي كه از س��وي 
صادركنندگان به واردكنندگان اولويت 3 واگذار 
مي ش��ود، تركيب شده و نرخ اظهارنامه صادراتي 
به صورت توافقي ميان صادركننده و واردكننده 

تعيين شود. 

 14 گام فروش ارزش صادراتي 
ب��ر همي��ن اس��اس، ريي��س كل س��ازمان 
توس��عه تج��ارت عصر روز يك ش��نبه جزئيات 
دستورالعمل جديد واردات در مقابل صادرات را 
در 14 بند و 4 تبصره در تاريخ 1397/04/17 
جهت اج��را اعالم كرد، كه براس��اس آن نحوه 
فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاري پروانه 
صادراتي به واردكنندگان مشخص شده است. 
بنابراين، كليه صادركنندگان كاالهاي غيرنفتي 
غي��ر از محصوالت پتروش��يمي و فرآورده هاي 
نفتي، محصوالت فوالدي و فلزات رنگين كه از 
22فروردين م��اه 97 اقدام به صادرات كرده اند، 
براساس اين اين دستورالعمل جديد، مي توانند 
نس��بت ب��ه ف��روش ارز حاصل از ص��ادرات و 
واگذاري پروانه صادراتي به واردكنندگان اقدام 
كنند. »مجتبي خسروتاج« همچنين يادآوري 
كرد: فهرس��ت ش��ركت هاي توليد محصوالت 
پتروش��يمي و فرآورده ه��اي نفتي، محصوالت 
ف��والدي و فل��زات رنگين كه موظف هس��تند 
ارز خ��ود را در س��امانه نيما و با نرخ مصوب به 
فروش رسانند، سيزدهم خردادماه در بخشنامه 
وزير صنعت، معدن و تجارت ابالغ ش��ده است. 
دس��تورالعمل جديد واردات در مقابل صادرات 
با موضوع تبادل ارز صادراتي با نرخ توافقي كه 

14 گام را در برمي گيرد، به شرح زير است: 
1- در بن��د ي��ك اي��ن دس��تورالعمل آمده 
اس��ت كه صادركننده مي تواند اطالعات پروانه 
صادراتي خود را به س��اير واردكنندگان، جهت 

تامين ارز ثبت سفارش هاي شان منتقل كنند، 
سازمان توس��عه تجارت و اتاق ها مي توانند در 
جهت اين شناس��ايي و ارتباط اقدام كنند. اما 
براس��اس تبصره بند نخس��ت؛ واگذاري پروانه 
صادراتي يا ارز معامله ش��ده، خارج از س��امانه 
و براس��اس تواف��ق طرفين ص��ورت مي گيرد. 
صادركنن��ده مي توان��د در چن��د مرحل��ه و به 
صورت شكس��ته يا بطور يك جا ميزان ارز قابل 

واگذاري خود را اعالم كند. 
2- در بند دوم اين بخش��نامه آورده ش��ده: 
واردكنندگان��ي ك��ه تمايل به اس��تفاده از ارز 
حاصل از صادرات صادركنندگان را دارند الزم 
است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت 
به ثبت س��فارش اقدام كنن��د. البته در تبصره 
اين بند گفته ش��ده كه، واردكنندگان در كليد 
)TAB( مالي و بانكي، موضوع )FIELD( نوع 
عمليات ارزي را بانكي و FIELD تامين ارز را 

از محل صادرات انتخاب مي كنند. 
3- اما براس��اس بند س��ه اين دستورالعمل، 
وارد كنن��ده جه��ت تامي��ن ارز ثبت س��فارش 
خ��ود، به بان��ك عامل مراجعه ك��رده و با ارائه 
اطالعات پروانه صادراتي صادركننده، براي آن 
ثبت سفارش، درخواست تامين ارز مي كند. اما 
براساس تبصره ماده س��ه اين بخشنامه، صرفا 
واردات كاالهايي كه تعرفه آنها در اولويت سوم 
گروه بندي كااليي ق��رار دارند مي توانند از اين 

طريق، تامين ارز كنند. 
4- همچنين براس��اس بند چه��ارم ابالغي 
سازمان توسعه تجارت، بانك هاي عامل موظف 
هس��تند با مراجعه به س��امانه پورتال ارزي، از 
بانك مركزي درخواس��ت گواه��ي ثبت آماري 

كنند. 
۵- در گام بع��دي، در صورت تاييد گواهي 
ثبت آماري توس��ط بانك مرك��زي، بانك هاي 
عام��ل موظ��ف هس��تند، تضامي��ن الزم را از 
بازرگان، مطابق بن��د )ي( بخش اول مجموعه 
مق��ررات ارزي اخذ ك��رده و تاييديه آن را در 

سامانه تامين ارز اعالم كنند. 
۶- در اين مرحله، بانك هاي عامل با مراجعه 

به س��امانه تامي��ن ارز، اطالع��ات پروانه هاي 
صادراتي را ثبت مي كنند، اما براساس تبصره 
ماده ۶ اين دس��تورالعمل جدي��د، با توجه به 
اينك��ه مالكي��ت پروان��ه صادرات��ي متعلق به 
ش��خص ديگ��ري )صادركنن��ده( اس��ت الزم 
اس��ت بان��ك عام��ل از رضاي��ت صادركننده 
جهت واگذاري پروانه صادراتي اش يه مشتري 
)واردكننده( اطمينان يابد. لذا از طريق سامانه 
تامين ارز، درخواس��تي را مبني بر تاييد جواز 
واگذاري پروانه به آن مش��تري ثبت مي كند. 
اين درخواس��ت به صورت سيس��تمي جهت 
مش��اهده صادركننده به سامانه جامع تجارت 

ارسال مي گردد. 
7- اما در خ��وان هفت��م، صادركننده الزم 
اس��ت با مراجع��ه به س��امانه جام��ع تجارت، 
درخواست بانك عامل، مبني بر جواز واگذاري 
پروان��ه صادراتي خود به آن واردكننده را تاييد 
كنند. در اينجا يك تبصره نيز آورده ش��ده كه 
براس��اس آن، واگذاري پروانه صادراتي در اين 
گام به پايان مي رس��د و تعه��د صادركننده از 
باب��ت برگردان��دن ارز به چرخ��ه اقتصادي در 
اي��ن مرحله برابر مي��زان ارزش آمده در پروانه 

صادراتي كاسته خواهد شد. 
۸- در گام هش��تم، بانك عام��ل با مراجعه 
به س��امانه مديريت تعهدات ارزي )س��متاك( 
نس��بت به ثبت اب��زار پرداخ��ت در قالب برات 

بدون تعهد اقدام كند. 
9- در گام بعدي اما وارد كننده الزم اس��ت 
اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانك عامل 

تحويل كند. 
10- پ��س از آن، بان��ك عامل ني��ز بايد با 
مراجعه به س��امانه س��متاك، اس��ناد حمل را 

ثبت كند. 
 11- در اي��ن مرحله، واردكننده نيز موظف 
اس��ت با مراجعه به س��امانه جام��ع تجارت در 
بخ��ش مديريت عمليات ارزي بانكي، اطالعات 

منشا ارز خود را ثبت كند. 
12- بانك عامل با بررسي منشا ارز، اقدام به 

صدور اعالميه تامين ارز مي كند

13- در اين مرحله، واردكننده با مراجعه به 
گمرك و ارائه ش��ماره رهگيري اعالميه تامين 
ارز )شاتا( اقدام به ترخيص كاالي خود مي كند. 
از   14- در گام آخ��ر، واردكنن��ده پ��س 
ترخي��ص كاال، جه��ت رف��ع تعه��د و دريافت 
تضامين خود بايد به بانك عامل مراجعه كند. 

 نرخ توافقي بازار ثانويه سقف ندارد
براساس اين بخشنامه، دو روش براي اين معامله 
ارزي ميان صادركنندگان و واردكنندگان اولويت سه 
در نظر گرفته شده است؛ در روش نخست، عرضه ارز 
حاصل از صادرات در سامانه نيما صورت مي گيرد كه 
در آن، صادركنندگان ارز و اظهارنامه صادراتي خود 
را در سامانه نيما به ثبت مي رساند و واردكنندگاني 
كه تقاضاي خريد اي��ن ارز را دارند، ارز و اظهارنامه 
را به نرخ توافقي خري��داري كرده و اقدام به واردات 
كنن��د. روش دوم اين اس��ت ك��ه واگ��ذاري ارز و 
اظهارنامه صادراتي به صورت مستقيم به واردكننده 
صورت گيرد و بر اين اس��اس، شيوه اصلي آن است 
كه واردكننده بعد از ثبت  سفارش، درخواست خود 
را در س��امانه جام��ع تجارت، ثبت كرده و ش��ماره 
اظهارنامه  توافق شده را در سامانه درج نمايد؛ بر اين 
اساس، س��امانه نيما از صادركننده استعالم الزم را 
صورت داده و بعد از تاييد وي، ارز را به حساب مورد 
درخواست واردكننده واريز مي نمايد. به اين ترتيب 
بعد از واگذاري ارز به واردكننده، دولت از صادركننده 
رفع تعهد ك��رده و واردكننده نيز، ارز و اظهارنامه را 

براي واردات استفاده مي كند. 
ح��ال با توجه به اينكه ب��ازار ثانويه ارز، از امروز 
سه شنبه، آغاز به كار خواهد كرد، با انجام معامالت 
مربوط به 20درصد صادرات غيرنفتي و اختصاص 
ارز آن ب��ه واردات كااله��اي مصرفي، در س��امانه 
نيما بطور خودكار اطالع��ات مربوط به نرخ توافق 
ش��ده مبادله ارز در سامانه اطالعات بانك مركزي 
موس��وم به »سنا« قابل دسترس خواهد بود. از اين 
رو، صادر كنندگان مي توانند ارز حاصل از 20درصد 
صادرات غيرنفتي را با واردكنندگان كاالهاي دسته 
س��وم مبادله كنند. يعني دو طرف مي توانند هم از 
سامانه هاي تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
استفاده كنند كه در اين صورت ارز و ريال و امتياز 
واردات صادركنن��ده مورد مبادل��ه قرار مي گيرد يا 
اينكه اين امكان در س��امانه نيما نيز وجود دارد كه 
اين بخ��ش از صادركنندگان بتوانند ارز خود را در 
س��امانه نيما به نرخ رقابتي كه به صورت عرضه و 
تقاض��ا تعيين مي ش��ود، بفروش��ند. در اين ميان، 
صرافي ها نيز به عنوان واس��طه بي��ن واردكننده و 
صادركننده عمل مي كنند و براي نرخ توافقي بازار 
ثانويه سقفي تعيين نش��ده است. برهمين اساس، 
مي ت��وان پيش بيني كرد كه با ايج��اد بازار ثانويه 

بتوانند نرخ هاي بازار غيررسمي را كنترل كنند. 
ام��ا در عي��ن حال، اش��كال اصلي ك��ه به اين 
دس��تورالعمل جديد وارد اس��ت در وهله نخست 
اينكه تنوع كااليي اولويت س��وم زياد نيست. دوم 
اينك��ه مي��زان آن حدود ۵ميليارد دالر اس��ت كه 
رقم قابل توجهي نيست. اين در شرايطي است كه 
ارز صادراتي بدون احتس��اب برخي ممنوعيت هاي 
اعمال ش��ده، نزديك به 13ميلي��ارد دالر گزارش 
مي شود؛ يعني س��ه برابر تقاضا عرضه وجود دارد. 
بنابراين اين دس��تورالعمل ب��راي بخش خصوصي 
خيلي جذاب به نظر نمي رسد، اما در عين حال اين 
اميدواري وج��ود دارد كه به مرور كاالهاي ديگري 

هم به اولويت سوم اضافه شود تا متنوع تر شود. 

ايجاد منطقه ويژه اقتصادي 
در بانه

ايسنا| معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از ايجاد 
ش��هرك صنعتي در منطق��ه آزاد ماكو تا ماه آينده خبر 
داد و اظهار كرد: بزرگ ترين منطقه ويژه اقتصادي كشور 
در نقطه صفر مرزي بانه ايجاد مي ش��ود. صادق نجفي با 
اش��اره به ايجاد بزرگ ترين منطقه ويژه اقتصادي كشور 
در نقطه صفر مرزي بانه اظهار كرد: با ايجاد اين منطقه 
ويژه اقتصادي شاهد كاهش ميزان قاچاق خواهيم بود و 
از س��وي ديگر با مونت��اژ از واردات كاال و محصول تمام 
ش��ده به داخل جلوگيري مي كنيم. او ادامه داد: با ايجاد 
كارخانه هاي توليدي كه معاف از گمرك و ماليات هستند 
در اين منطقه ويژه اقتصادي ش��اهد مونتاژ بهترين كاال 
و محص��والت خواهيم بود و عم��ده فعاليت ها در حوزه 
توليد لوازم خانگي خواهد بود. مديرعامل سازمان صنايع 
كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با بيان اينكه منطقه 
ويژه اقتصادي بانه داراي مس��احت 100هكتاري است، 
گفت: واحدهاي توليدي متقاضي هر محصول و كااليي 
را ك��ه بخواهند به داخل يا خارج كش��ور عرضه كنند، 
مي توانن��د در اين منطقه توليد كرده و با مونتاژ بهترين 
تولي��دات از واردات محص��ول نهايي و ني��ز كاالي تمام 
شده به كشور جلوگيري كنند.  نجفي در ادامه از ايجاد 
ش��هرك صنعتي در منطقه آزاد ماك��و خبر داد و اظهار 
كرد: توافقات اوليه جهت احداث اين شهرك صنعتي بين 
سازمان منطقه آزاد ماكو و نيز سازمان صنايع كوچك و 
ش��هرك هاي صنعتي ايران صورت گرفته است و تا يك 
ماه آينده شاهد عملياتي شدن ايجاد اين شهرك هستيم. 

رشد صادرات امريكا به ايران 
تسنيم| صادرات امريكا به ايران در ۵ ماهه نخست 
س��ال 201۸ با رشد ۶0 درصدي نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل به بيش از ۵0ميليون دالر رسيد. جديدترين 
آمار منتشر شده از سوي اداره آمار امريكا نشان مي دهد 
مبادالت تجاري اين كشور با ايران كه در ماه هاي ژانويه 
تا مه  سال 2017 بالغ بر ۶۵.3ميليون دالر بوده در مدت 
مشابه سال جاري ميالدي به 7۸.۸ميليون دالر افزايش 
يافته است. بر اساس اين گزارش صادرات امريكا به ايران 
در ۵ ماهه 201۸ با رش��د ۶0 درصدي نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل از آن مواجه ش��ده و به ۵0.2ميليون 
دالر رس��يده اس��ت. امريكا در ماه هاي ژانويه تا مه  سال 
قبل 31.2 ميليون دالر كاال به ايران صادر كرده بود.  اما 
واردات امريكا از ايران در ماه هاي ژانويه تا مه  امسال افت 
1۶درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به 
2۸.۶ميليون دالر رسيده است. واردات امريكا از ايران در 
۵ ماهه س��ال قبل 34.1 ميليون دالر گزارش شده بود. 
اين در حالي اس��ت كه ايران و امريكا روابط تجاري قابل 

توجهي ندارند. 

توليد 30 ميليون تن فوالد 
ظرف 9 ماه 

ايرن�ا|  بيش از 29ميلي��ون و 97۶هزار تن فوالد خام 
و محص��والت فوالدي از ابتداي ش��هريورماه 9۶ تا پايان 
ارديبهش��ت ماه امس��ال توليد شده اس��ت. در اين مدت 
1۶ميليون و 204هزار و ۶00 تن فوالد خام و 13 ميليون 
و 772 هزار تن محصوالت فوالدي كه ش��امل 132 هزار 
و ۸00 ت��ن كات��د م��س، 2۶9 هزار و 700 تن ش��مش 
آلوميني��وم، 13۸ ه��زار و ۵00 تن آلومينا، 27 ميليون و 
112 هزار و ۵00 تن س��نگ آهن و 9۸9 هزار و ۶00تن 
كنس��انتره زغال س��نگ اس��ت.  در اين مدت همچنين 
3۸ميليون و ۶9۶ هزار و ۸00 تن سيمان و 2۶۸ ميليون 
و 9۶۶ هزار و ۸00 مترمربع كاش��ي و سراميك در كشور 
توليد شد. كارخانجات كش��ور 723هزار تن شيشه جام، 
323 هزار و 400 تن ظروف شيشه يي، 3۵ هزار و 300تن 
ظ��روف چيني و ۶4 هزار و 300 تن چيني بهداش��تي از 
شهريور پارسال تا پايان ارديبهشت امسال توليد كرده اند. 
آمارها بيانگر آن اس��ت كه مي��زان صادرات زنجيره فوالد 
كشور از 9 ميليون تن گذشته است و انتظار مي رود امسال 
نيز رشد صادرات در اين بخش تحقق يابد.  ايران بر اساس 
س��ند چشم انداز 1404، دستيابي به ظرفيت ۵۵ ميليون 
تن را هدف گذاري كرده كه از اين رقم 1۵ تا 20 ميليون 
تن صرف صادرات خواهد شد. پيش از شروع به كار دولت 
يازدهم، ايران پانزدهمين فوالدساز جهان بود و اكنون به 

جايگاه سيزدهم ارتقا يافته است. 

 عدم درج قيمت 
باالترين تخلف صنفي

حق��وق  از  حماي��ت  س��ازمان  ريي��س  ايس�نا| 
مصرف كنندگان از عدم درج قيمت به عنوان بزرگ ترين 
تخلف صنفي در كشور ياد كرد و گفت: اصال قابل قبول 
نيس��ت كه ما كااليي را توليد يا عرضه كنيم اما قيمت 
آن روي كاال درج نش��ده باشد يا براي خريدار فاكتوري 
كه حق مس��لم اوست، صادر نش��ود. سيد محمود نوابي 
گفت: در س��ال گذش��ته بيش از 3ميليون و ۶00 هزار 
مورد بازرسي از واحدهاي صنفي در كشور انجام داديم. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در هيچ 
ج��اي دنيا بازار را به حال خ��ود رها نمي كنند به طوري 
كه ائمه ما نيز همواره بر بازار كنترل داش��تند، گفت: به  
شدت نيازمند تجهيز فروشگاه ها به سامانه فروش هستيم 
به طوري كه اگر اين س��امانه راه اندازي ش��ود 700 هزار 
واحد صنفي بدون پروانه در كش��ور شناسايي و اسباب 
كار قانوني آنها فراهم مي آيد.  معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت در پاس��خ ب��ه برخي منتقدان ك��ه راه اندازي 
فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره يي را مانع اشتغال صنوف 
متعدد مي دانند، خاطرنش��ان كرد: اتفاقا فروش��گاه هاي 
بزرگ اش��تغال متنوعي را به همراه دارد به گونه يي كه 
سهم ما از اين فروشگاه هاي بزرگ تنها ۸درصد است در 
حالي كه در دنيا ميانگين اين فروشگاه ها 20 تا ۶0درصد 
است. او با بيان اينكه عبارت »جنس فروخته پس گرفته 
نمي شود« يك عبارت غلطي است كه در حال اصالح اين 
رويه هستيم، اضافه كرد: بايد به احترام خريدار بنويسيم 
جنس فروخته شده در صورت عدم مرغوبيت پس گرفته 
مي ش��ود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش 
ديگري از سخنان خود اظهار كرد: ما در بخش مبارزه با 
قاچ��اق كاال آن هم در حوزه عرضه با همكاري 10 نهاد 

هماهنگي ها و نظارت هايمان را تشديد كرديم.

مع��اون وزير صنعت و رييس هيات عامل ايدرو، 
اختصاص يك شناسه براي هر خريدار خودرو، الزام 
خودروس��ازان براي عرضه همه تولي��دات به بازار و 
پيگيري از واردكنندگان براي ورود همه خودروهايي 
كه مسير قانوني خود را طي كرده اند را 3 اقدام دولت 
ب��راي آرام كردن بازار خودرو برش��مرد.  به گزارش 
ايرن��ا، منصور معظمي با بيان اينكه خودروس��ازان 
مكلف شده اند همه توليدات خود را وارد بازار كنند، 
اظهار كرد: برخ��ي رويدادها ازجمله تغيير نرخ ارز، 

تعرفه ه��اي گمرك��ي، حجم ب��االي نقدينگي هاي 
س��رگردان نزد مردم و برخي فضاسازي هاي رواني 
سبب شد تا در هفته ها و ماه هاي اخير شاهد هجوم 
اش��خاص براي خريد خودرو باش��يم.  معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: با اتخاذ تدابيري 
ازجمله اختصاص يك شناس��ه واح��د براي خريد 
خودرو به هر متقاضي، درخواس��ت از خودروسازان 
براي وارد كردن همه توليداتشان به بازار و پيگيري 
از واردكنندگان ب��راي وارد كردن همه تقاضاهايي 

كه مس��ير قانوني خود را طي كرده براي آرام كردن 
فضاي حاك��م بر بازار خودرو تالش ش��ده اس��ت.  
رييس هيات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازي 
صنايع ايران)ايدرو( تاكيد كرد: مهم اين اس��ت كه 
بتوان جريان نقدينگي سرگردان جامعه را به سمت 

توليد هدايت كرد. 
معظمي همچنين گفت: تا اين لحظه قراردادهاي 
همكاري خودروسازان ايراني با شركاي خارجي آنها 
همچن��ان برقرار اس��ت و كارها طب��ق روال انجام 
مي شود.  پيش تر محمد شريعتمداري وزير صنعت، 
مع��دن و تج��ارت اعالم ك��رده بود: ش��ركت هاي 
خودروس��از پژو و رنو هنوز به طور رس��مي خروج 
از اي��ران را اع��الم نكرده ان��د؛ زي��را در كش��ورمان 
سرمايه گذاري داشته و منافعي دارند.  رييس هيات 
عام��ل ايدرو همچنين گفت: پارس��ال بيش از يك 
ميليون و ۶00 هزار دستگاه خودرو توليد شد و براي 
امس��ال نيز توليد يك ميليون و 7۵0هزار دستگاه 
برنامه ريزي ش��ده اس��ت. معظمي با بيان اينكه در 
۵ س��ال گذش��ته توليد خودروهاي داخلي با رشد 
همراه بوده اس��ت، افزود: در 3ماه نخس��ت امسال 
در هم سنجي با پارس��ال، توليد خودروهاي داخلي 

10درصد رشد كرد. 

مبادالت تجاري ايران و تركيه در ۵ ماهه نخست سال 
جاري ميالدي با رش��د 3درصدي نسبت به مدت مشابه 

سال قبل به 4.۵7۵ميليارد دالر رسيد. 
به گزارش تس��نيم، آمارهاي منتشر شده توسط اداره 
آمار تركيه نش��ان مي دهد مبادالت تج��اري ايران با اين 
كش��ور در ۵ ماهه نخس��ت س��ال جاري ميالدي رشد 3 

درصدي داش��ته اس��ت. اين رقم در ۵ ماهه نخست سال 
قبل 4.44۵ ميليارد دالر بوده است. براساس اين گزارش، 
ص��ادرات تركيه به ايران در ماه ه��اي ژانويه تا مه  201۸ 
با كاهش 11درصدي نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
مواجه ش��ده و به 1.14ميليارد دالر رسيده است. تركيه 
در ماه هاي ژانويه تا مه  س��ال قب��ل 1.2۸۶ ميليارد دالر 

كاال به ايران ص��ادر كرده بود.  واردات تركيه از ايران در 
۵ ماهه نخس��ت امسال رش��د 9درصدي نسبت به مدت 

مشابه سال قبل داشته است. 
تركي��ه در ماه ه��اي ژانويه تا مه  س��ال قب��ل 3.1۵9 
ميلي��ارد دالر كاال از اي��ران وارد كرده ب��ود كه اين رقم 
در مدت مش��ابه امس��ال به 3.43۵ ميليارد دالر افزايش 

يافته اس��ت. ايران نوزدهمين مقصد صادراتي و هفتمين 
منبع واردات تركيه در ۵ماهه نخس��ت 201۸ ش��ناخته 
شده اس��ت. افت ارزش لير تركيه از جمله داليل كاهش 
ارزش صادرات تركيه به ايران در ۵ ماهه نخس��ت 201۸ 
بوده است. افزايش قيمت نفت نيز دليل عمده رشد ارزش 

واردات اين كشور از ايران در اين مدت بوده است.

ريي��س اتحاديه فروش��ندگان آه��ن با بيان 
اينكه بازار آهن به ثبات نس��بي رس��يد، گفت: 
پيش��نهاد كرده ايم يك ات��اق قيمت گذاري در 
بورس كاال تش��كيل و با همفكري انجمن هاي 
قيمت گذاري  فروش��ندگان  و  توليد كنن��دگان 
مناس��بي براي ش��مش آه��ن انجام ش��ود. به 
گزارش تس��نيم، محمد آزاد با اش��اره به اينكه 
در ح��ال حاضر قيمت ها در ب��ازار آهن و فوالد 
نس��بت به هفته گذشته ش��اهد افزايش اندكي 
اس��ت، اظهار داش��ت: امروز هر كيل��و ميلگرد 
و تيرآه��ن با اخت��الف ۵0 ت��ا 100 توماني با 
قيم��ت 3400 ت��ا 3۵00 تومان م��ورد معامله 
ق��رار مي گيرد. او با بيان اينك��ه بازار آهن فعال 
منتظ��ر تعيي��ن تكليف قيمت ها اس��ت، افزود: 
وضعيت بازار آهن به گونه يي است كه هر كس 
بنا به نياز خود خري��د مي كند. رييس اتحاديه 
فروش��ندگان آه��ن تصري��ح كرد: ب��ا توجه به 
تصميم وزارت صنعت قرار شده توليدكنندگان 
خ��ود ص��ادرات محصوالت را انج��ام دهند كه 
اي��ن موض��وع كمك بزرگ��ي به ب��ازار خواهد 
ك��رد.  آزاد با تاكيد بر اينكه ما خواس��تار ثبات 
قيمت در بازار هس��تيم، گفت: شمش آهن در 

بورس كاال عرضه و براس��اس آن، قيمت آهن و 
ميلگرد مشخص مي شود، ما پيشنهاد كرده ايم 
يك اتاق قيمت گذاري در بورس كاال تش��كيل 
و ب��ا همفك��ري انجمن ه��اي توليد كنندگان و 
فروشندگان قيمت گذاري مناسبي براي شمش 
آهن انجام شود. او اضافه كرد: اگر شمش آهن 
قيمت گذاري مناسبي شود به طور حتم تاثيرات 
خ��ود را بر ب��ازار آه��ن و ميلگرد ني��ز خواهد 

گذاشت و بازار از بي ثباتي خارج مي شود. 

معاون وزير صنعت مطرح كرد

3 اقدام دولت براي ساماندهي بازار خودرو 

تجارت 4,5 ميليارد دالري ايران و تركيه در 5 ماه

رييس اتحاديه فروشندگان آهن خبر داد

بازار آهن به ثبات نسبي رسيد
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15 نفت و انرژي
كوتاه از دنياي انرژي

بلومبرگ: 

اوپك توان جايگزيني ايران را ندارد 
شانا|

ش��بكه خبري بلومبرگ در گزارشي اعالم كرد 
كه اوپك ظرفيت مازاد براي جايگزيني افت توليد 
نفت ايران را ن��دارد و رييس جمهوري امريكا بايد 

سياست خود را در قبال ايران تغيير دهد. 
به گزارش شبكه خبري بلومبرگ، دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا دوباره در حس��اب كاربري 
خود در توييتر س��ازمان كش��ورهاي صادركننده 
نف��ت )اوپك( را ب��ه دليل باال ب��ردن قيمت نفت 
سرزنش كرده است. اوپك دس��تاويز خوبي براي 
فرافكني رشد قيمت نفت در امريكاست، اما وادار 
كردن اين س��ازمان به افزايش توليد، قيمت ها را 
براي مدتي طوالني پايين نگه نمي دارد. راه پايين 
آوردن واقعي قيمت ها براي ترامپ اين اس��ت كه 

سياست خود را در برابر ايران تغيير دهد. 
متاسفانه بعيد اس��ت اين اتفاق محقق شود و 
بنابراين رش��د قيمت ها ادامه خواهد يافت. قيمت 
نفت در حدود يك سال گذشته بيش از ۵۰درصد 
افزايش يافته و هفته گذش��ته به ۸۰دالر نزديك 
ش��د، زيرا معامله گ��ران پيش بين��ي مي كنند كه 
ظرفيت مازاد توليد نف��ت جهان كه براي جبران 
اختالل توليد بتوان از آن اس��تفاده كرد، به  شدت 

كاهش يابد. 
اي��ن معامله گ��ران موضوع��ي را مي دانند كه 
ترامپ ي��ا نمي خواهد ي��ا نمي توان��د درك كند: 
هنگامي ك��ه تحريم ها عليه اي��ران در ماه نوامبر 
اجرايي ش��وند، توليدكنندگان نفت ظرفيت الزم 
براي جب��ران افت توليد اين كش��ور را در اختيار 
ندارن��د. اگر ترامپ در توق��ف كامل صادرات نفت 
ايران موفق ش��ود، توليدكنندگان نفت بايد عرضه 
روزانه ۲ميليون و ۷۰۰ هزار بش��كه نفت ايران را 
جايگزين كنند. اين حفره يي بزرگ اس��ت كه پر 

كردن آن دشوار است. 
اگ��ر توليدكنن��دگان نفت نتوانند اي��ن كار را 
انجام دهند، هزينه ها جهش مي يابند. طبق اعالم 
بانك امري��كا- مريل لينچ، در صورت توقف كامل 
صادرات نفت ايران و ناتواني عربس��تان از جبران 
اي��ن كاهش توليد، قيمت نفت به ۱۲۰ دالر براي 
هر بش��كه مي رس��د. در انديش��ه ترام��پ، قيمت 
بنزين كه مورد توجه اوس��ت، از اكنون بايد رو به 
كاهش رفته باشد. عربس��تان هفته گذشته اعالم 
كرد توليد روزانه نفت خود را در ماه ژوئن امسال 
به ۱۰ميليون و ۵۰۰ هزار بش��كه رسانده و عرضه 
نفت خود را حت��ي پيش از توافق با ديگر اعضاي 
اوپك افزايش داده اس��ت. تولي��د ماه ژوئن، ۵۰۰ 
هزار بش��كه از ماه مه بيشتر است و باالترين رشد 
توليد عربستان در يك ماه از سال ۲۰۰۴ ميالدي 
تاكنون به ش��مار مي آيد. با اين همه يك مشكل 
وج��ود دارد. باي��د افزايش توليد نفت عربس��تان، 
سبب افزايشي مشابه در مجموع توليد نفت اوپك 
مي ش��د، اما اين طور نبود. افزايش نفت عربستان 
به طور كامل ب��ا كاهش توليد ديگ��ر اعضاي اين 
سازمان خنثي شد. در كنار اين مساله، افت ۳۵۰ 

هزار بشكه يي توليد نفت كانادا به دليل انفجار در 
تاسيس��ات نفتي اين كشور نيز بود كه سبب شد 

رشد توليد عربستان به طور كامل بي تاثير شود. 

 جهان ظرفيت مازاد عرضه نفت كافي ندارد
حقيقت س��اده اين است كه ظرفيت مازاد كافي 
در جهان ب��راي جبران توقف كام��ل صادرات نفت 
اي��ران وجود ن��دارد. محمد ب��ن س��لمان، وليعهد 
سعودي در سال ۲۰۱۶ ميالدي ادعا كرد، عربستان 
مي توان��د به س��رعت توليد روزانه نف��ت خود را به 
۱۱ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه برساند و ظرف ۶ تا ۹ 
م��اه مي تواند اين رقم را به ۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار 

بشكه افزايش دهد. 
پس از آن مصاحبه نيز چيزي نگفت كه نش��ان 
ده��د اين ارقام تغيير كرده ان��د. با اين همه ديگران 
اين قدر خوشبين نيستند. آژانس بين المللي انرژي 
در آن زمان اعالم كرد كه فراتر رفتن از توليد روزانه 
۱۱ ميليون بشكه مستلزم افزايش توليد پرهزينه از 

ميدان هاي فراساحلي عربستان است. 
طبق ارقام رس��مي اعالم ش��ده از س��وي اوپك، 
باالترين ميانگين ماهانه توليد نفت عربستان، توليد 
۱۰ ميليون و ۷۲۰ هزار بش��كه در ماه نوامبر س��ال 
۲۰۱۶ ميالدي بوده اس��ت. ه��ر رقمي باالتر از اين، 
قلمرو ناش��ناخته به ش��مار مي آيد. اين به آن معنا 
نيس��ت كه افزايش توليد نفت عربستان غير ممكن 
اس��ت، بلكه به معن��اي ابهام در اين زمينه اس��ت. 
همه چيزي كه در اين مقط��ع مي توانيم با قاطعيت 
بگوييم، اين اس��ت كه عربس��تان حدود ۲۰۰ هزار 
بش��كه در روز ظرفيت اثبات ش��ده م��ازاد دارد كه 

مي توان به سرعت به آن دسترسي داشت. 
ممكن است چند صد هزار بشكه در روز ظرفيت 
م��ازاد ديگر در كويت و ام��ارات و حدود ۵۰۰ هزار 
بشكه در روز ظرفيت مازاد در منطقه بي طرف ميان 
كويت و عربس��تان وجود داش��ته باشد. ميدان هاي 
نفتي منطقه ياد شده از سال ۲۰۱۵ ميالدي به اين 
س��و و پس از آنكه عربستان توليد نفت از آنها را به 

داليل زيس��ت محيطي متوقف كرد، معطل بوده اند. 
اكنون پيش��نهادهايي مطرح است كه اين ميدان ها 

مي توانند در ماه هاي آينده بازگشايي شوند. 
ش��ايد ديگر اعضاي اوپك حدود ۱۰۰هزار بشكه 
ظرفيت مازاد توليد داش��ته باش��ند و بيرون از اين 
گروه، روس��يه از اكنون افزاي��ش توليد خود را آغاز 
كرده است. روسيه درباره اينكه چه مقدار از ظرفيت 
معط��ل نفت خود را مي توان��د بازيابي كند، هيچ گاه 
رقم رس��مي منتشر نكرده اس��ت. برآوردها از ۲۱۵ 
هزار بشكه تا ۵۰۰ هزار بشكه در روز نوسان دارند. 
ممكن اس��ت، آزادسازي نفت از ذخاير راهبردي 
امريكا بتواند ي��ك راه حل كوتاه مدت در حد تئوري 
به شمار آيد، اما اين روش كارايي ندارد. اين كار در 

موقعيتي نادرست انجام مي شود. 
پااليش��گران امريكايي هم  اكن��ون با حداكثر 
ظرفيت خ��ود توليد مي كنن��د، بنابراين هرگونه 
عرض��ه از ذخاير راهب��ردي نفت امري��كا بايد به 
خ��ارج از اين كش��ور صادر ش��ود و ارس��ال اين 
محموله ها به پااليش��گران آسيايي كه به آن نياز 
دارند، چند ماه طول مي كش��د.بنابراين هنگامي 
ك��ه ترامپ مي گوي��د: »انحصارگ��ران اوپك بايد 
به ياد داش��ته باش��ند كه قيمت بنزين باالست و 
آنه��ا كمك زيادي نمي كنن��د. آنها اگر هم كاري 
مي كنن��د، قيمت ها را باال مي برن��د در حالي كه 
امريكا با پولي بسيار كم، از بسياري از اعضاي اين 
سازمان دفاع مي كند. اين بايد يك جاده دو طرفه 
باش��د. قيمت ها را همين حاال پايي��ن بياوريد.« 
همان طور كه موسس��ه مش��اوره اف جي اي هفته 
گذش��ته اعالم كرد، روشن است كه »يا مشاوران 
ترام��پ بازار نفت را درك نمي كنند يا اينكه او به 
حرف آنها به هيچ وجه گوش نمي دهد.« شايد به 
نظر برسد كه افزايش عرضه مي تواند نگراني ها را 
درب��اره كمبود عرضه نفت در بازار در هنگام آغاز 
تحريم هاي ضد ايراني ترامپ، برطرف كند، اما هر 
راه حلي كوتاه مدت خواه��د بود. قيمت هاي نفت 

نيز همين مساله را بازتاب خواهند داد. 

رييس گروه سالمت محيط و كار دانشگاه علوم پزشكي تهران مطرح كرد 

معضل استفاده از فاضالب در بخشي از مزارع تهران
گروه انرژي|

»ه��ر مترمكع��ب آب آل��وده، ۴۰ مترمكعب آب 
پاكي��زه را آلوده مي كند و مصرف آن در كش��اورزي 
و دامداري، س��المت جامعه را ب��ه خطر مي اندازد.« 
اين جمالت بخش��ي از اظه��ارات حميد چيت چيان 
وزير س��ابق نيرو اس��ت كه مرداد ماه س��ال گذشته 
و در آخري��ن روزه��اي فعاليتش در جري��ان افتتاح 
تصفيه خانه فاضالب اسالمش��هر مطرح ش��دند. اين 
صحبت ه��ا روز گذش��ته با جزئياتي ديگر از س��وي 
ريي��س گروه س��المت محيط و كار دانش��گاه علوم 
پزش��كي تهران در گفت وگو با ايس��نا مطرح ش��د. 
عليرض��ا صدرايي در اين خصوص گفته اس��ت: »در 
مناطق��ي از جنوب ته��ران مانند ج��اده فيروزآباد، 
قلعه نو و صالح آباد غربي كه به س��مت دشت ورامين 
مي روند زمين هايي ك��ه از آب فاضالب براي آبياري 

محصوالت خود استفاده مي كنند يافت مي شود.« 
اساس��ا تعري��ف »فاضالب« به معن��اي آب مورد 
اس��تفاده قرار گرفته در مصرفي خاص اس��ت كه به 
دليل پاك نبودن و بوي ناخوش��ايند، قابل اس��تفاده 
مجدد نيست. اما اين طور كه به نظر مي رسد حداقل 
»بخشي« از اراضي كش��اورزي در اطراف تهران آب 
مورد نياز براي كش��ت محصول خود را با اس��تفاده 
از »فاضالب تصفيه نش��ده« تامين مي كنند. عليرضا 
صدرايي رييس گروه س��المت محيط و كار دانشگاه 
علوم پزش��كي تهران گفته اس��ت كه تاكنون از ميان 
ح��دود ۴۰ هزار زمين كش��ت شناس��ايي  ش��ده در 
جنوب تهران، ۱۱۳ تا ۱۱۵ هكتار زمين زير كشت با 

فاضالب شناسايي شده است. 
در مقاله يي كه س��ال ۱۳۹۴ توسط يك گروه در 
موسسه تحقيقات خاك و آب وزارت جهاد كشاورزي 
با عنوان »فاضالب و كاربرد آن در كشاورزي« منتشر 
ش��ده صراحتا نوشته شده اس��ت: »فلزات سنگين، 
مهم ترين آالينده مضر در پس��اب هاي شهري است 
و آبياري با اين پس��اب ها باعث افزايش مقدار آن در 

گياهان به خصوص سبزيحات و خاك مي شود.«
 اما چرا كش��اورزان به چنين روشي براي كشت 
زمي��ن خ��ود روي آورده اند؟ رييس گروه س��المت 
محي��ط و كار دانش��گاه عل��وم پزش��كي ته��ران در 
ادام��ه صحبت هايش عن��وان كرده اس��ت: »يكي از 
داليل اس��تفاده كش��اورزان از اين ن��وع آب، تصفيه 
ناقص فاضالب اس��ت؛ باتوجه به اينك��ه هنوز طرح 
جامع فاضالب ش��هر تهران كامل اجرا نش��ده است، 

فقط حدود ۳۰درصد فاضالب تصفيه مي ش��ود.« او 
در ادامه عنوان كرده اس��ت: »بسياري از زمين هاي 
كشاورزي اين منطقه )جنوب تهران( بايد كشت ديم 
داش��ته باش��ند، اما با توجه به اينكه فاضالب از كنار 
اين زمين ها عبور مي كند و كش��اورز نيز تمايل دارد 
ميزان محصولش افزايش يابد و بتواند سريع تر آن را 
برداشت كند، ممكن اس��ت از اين فاضالب استفاده 
كن��د. در بعضي بخش ها نيز نهرهاي آبي وجود دارد 
كه براي آبياري قابل اس��تفاده هستند، اما در نقاطي 
با فاضالب مخلوط شده و درنهايت به فاضالب تبديل 

شده اند.« 
در بخش��ي از اين مقاله س��ال ۱۳۹۴ موسسه 
تحقيق��ات آب و خ��اك ب��ه تحقيق��ي ب��ا عنوان 
»بررس��ي شدت و گس��تردگي آلودگي خاك ها به 
عناصر س��نگين و تعيي��ن مقدار آنه��ا در گياهان 
آبياري ش��ده با فاضالب در جن��وب تهران« ارجاع 
داده ش��ده ك��ه در بخش��ي از نتيج��ه آن عنوان 
ش��ده اس��ت: »آبياري طوالني مدت اراضي جنوب 
تهران با فاضالب ش��هري س��بب افزاي��ش فلزات 
 س��نگين س��رب، روي و م��س ب��ه مي��زان دو تا 
سه برابر و همچنين افزايش عناصر تغذيه يي فسفر 
و م��اده آلي در اين اراضي نس��بت به اراضي تحت 
آبياري با آب قنات ش��ده است.«در حالي بخشي از 
كشاورزان در حال استفاده از فاضالب براي افزايش 
محص��ول در زمين ه��اي خود هس��تند كه حتي 
اس��تفاده از »فاضالب تصفيه  ش��ده« ني��ز در دنيا 
استانداردهاي به خصوصي دارد. سازمان بهداشت 
جهان��ي، آژانس حفاظ��ت محيط زيس��ت امريكا 
استانداردهاي به خصوصي را در اين زمينه منتشر 
مي كنند و سازمان حفاظت از محيط زيست ايران 
نيز با اس��تناد به اين معيارهاي جهاني، استاندارد 
خود را معين كرده اس��ت. بر اساس همين ضوابط 
بهداش��تي، آبي��اري و اس��تفاده از فاضالب تصفيه 
نشده براي كش��اورزي ممنوع است. اين موضوعي 
است كه رييس گروه سالمت محيط و كار دانشگاه 
علوم پزش��كي ته��ران نيز به آن اش��اره كرده و در 
خصوص خطرات اس��تفاده از فاضالب براي آبياري 
زمين هاي كش��اورزي عنوان كرده است: »بسته به 
مسيري كه فاضالب از آن عبور مي كند، آلودگي آن 
متفاوت است و مي تواند مواردي چون آلودگي هاي 
ميكروبي و س��موم مختلف مانند تركيبات نيترات، 

سرب و كادميوم داشته باشد.« 

 گستردگي چقدر است؟ 
پيش ت��ر عب��اس پاپ��ي زاده عض��و كميس��يون 
كش��اورزي مجلس شوراي اس��المي كل زمين هاي 
كش��اورزي ايران كه با فاضالب آبياري مي ش��وند را 
»۱۵۰۰ هكت��ار« عنوان كرده اس��ت. ه��ر چند اين 
نماينده مجلس منبع و ماخذي كه آمار مورد استناد 
خود را از آن اس��تخراج كرده اس��ت، قيد نكرده بود. 
البت��ه اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه درصد 
جمعي��ت ش��هري ايران كه تحت پوش��ش ش��بكه 
فاضالب قرار دارند، به ميزاني اس��ت كه امكان ارائه 
راه��كار در وضعيت فعل��ي را از بين نمي برد. حميد 
چيت چيان وزير سابق نيرو سال گذشته گفته بود كه 
۴۶.۸درصد جمعيت شهري ايران از تصفيه خانه هاي 
فاضالب بهره مي برند. ظرفيت تصفيه پساب در ايران 
در ح��ال حاضر حدود يك ميليارد مترمكعب اس��ت 
 كه تا پايان برنامه شش��م توس��عه بايد به ۲ ميليارد 

و ۵۰۰ ميليون مترمكعب برسد. 
برخ��ي ازجمله عباس پاپ��ي زاده، ب��ر »برخورد 
قضايي« ب��ا عوامل��ي ازجمله »كش��اورزان« كه در 

اس��تفاده از فاضالب براي كشاورزي دخيل هستند، 
تاكيد مي كنن��د. اين نماينده مجلس قبال گفته بود: 
»بايد با تش��ديد نظارت ها از فعالي��ت مزارعي كه با 
فاضالب آبياري مي شوند جلوگيري كرد زيرا سالمت 
م��ردم در معرض تهديد ق��رار مي گيرد.« او در ادامه 
عنوان كرده بود: »بايد تمامي دس��تگاه هاي نظارتي 
ازجمله س��ازمان غذا و دارو، استاندارد و بازرسي قوه 
قضايي��ه به موض��وع آبياري مزارع ب��ا فاضالب ورود 

كنند.« 
عليرض��ا صدرايي رييس گروه بهداش��ت محيط 
و كار دانش��گاه علوم پزشكي دانش��گاه تهران اما در 
اظهارات روز گذش��ته خود گفته اس��ت: »برخورد با 
كشاورز راهكار اصلي نيست.« وي در تشريح راهكار 
اصل��ي گفته اس��ت: »وقت��ي اين آب تصفيه ش��ود، 
اس��تانداردهاي الزم ب��راي اس��تفاده در زمين هاي 
كشاورزي را پيدا مي كند. بنابراين راهكار اصلي حل 
اين مس��اله اجراي طرح جامع فاضالب ش��هر تهران 
اس��ت. با كمك اين طرح كه بخش��ي از آن نيز اجرا 
شده است مي توان از اين منبع آبي كه حجم بااليي 

هم دارد، اس��تفاده كرد. ايران كم آب است و تصفيه 
فاضالب كمك مي كند از فاضالب بدون دغدغه براي 

زمين هاي كشاورزي استفاده كرد.« 
صدراي��ي عنوان كرده اس��ت: »به دليل ش��يب 
منطقه تمام فاضالب ش��هر تهران به س��مت جنوب 
ته��ران مي آيد؛ يعني اين مي��زان فاضالب متعلق به 
كل ش��هر تهران اس��ت. در حال حاضر چند تصفيه 
خان��ه در مس��ير اي��ن فاض��الب وج��ود دارد. اين 
فاضالب بايد قبل از ورود به دش��ت جنوب تهران در 
تصفيه خانه ها تصفيه ش��ود و بعد از آن با استفاده از 

كانال  و لوله توزيع شود.« 
 ب��ه گ��زارش »تعادل« پ��روژه فاض��الب تهران 
پروژه ي��ي قديمي اس��ت كه نخس��تين مطالعات در 
خصوص آن به س��ال ۱۳۵۰ باز مي گ��ردد و در آن 
زمان بخش��ي از برنامه عمراني س��ازمان ملل متحد 
بوده اس��ت. مطالع��ات تكميلي اين طرح در س��ال 
۱۳۵۶ پايان مي يابد اما با همزماني با انقالب اسالمي 
براي چندين س��ال متوقف مي ش��ود. درنهايت ۱۷ 
سال زمان طي مي شود تا فاضالب تهران روي غلتك 
بيفتد. طبق مطالعات نهايي اين س��ال، طول شبكه 

فاضالب تهران ۹ هزار كيلومتر تعيين شده است. 
رييس گروه س��المت محيط و كار دانشگاه علوم 
پزشكي ديروزگفته اس��ت كه در حال حاضر حدود 
۳۰درص��د فاضالب تهران تصفيه مي ش��ود. آخرين 
اظهارنظره��اي مس��ووالن نيز از پيش��رفت فيزيكي 
حدود ۶۰درصدي كل طرح فاضالب تهران حكايت 
دارد. )درصد پيش��رفت فيزيكي و درصد آب در حال 

تصفيه نشانگر ۲ معيار متفاوت هستند( 
 در س��ال ۱۳۹۳ ريي��س اداره محي��ط زيس��ت 
ش��هرري عنوان كرده بود كه مش��كالت و معضالتي 
كه امروز ش��هرري در ارتباط با حفظ منابع طبيعي 
و زمين هاي كش��اورزي با آن روبرو بوده، استفاده از 
فاضالب براي كش��اورزي است. او در ادامه گفته بود 
ك��ه اگر اين روي��ه به همين من��وال ادامه پيدا كند 
زمين هاي كش��اورزي از آلودگي اش��باع شده و اين 
آلودگي ه��ا منجر به تبديل ش��دن زمي��ن به بيابان 

مي شود. 
از زمان طرح اين اظهارات تاكنون، ميزان پساب 
تصفيه ش��ده يي كه امكان اس��تفاده در كش��اورزي 
را دارد افزاي��ش يافت��ه اس��ت اما به نظر مي رس��د 
مخاطره آميز بودن استفاده از »فاضالب تصفيه نشده« 

در كشاورزي، به اهتمام بيشتري نياز دارد.

 افزايش قيمت نفت
در بازار جهاني

ايسنا| قيمت نفت روز دوشنبه كه سرمايه گذاران به 
محدود شدن عرضه در بازار متمركز شده بودند، افزايش 

پيدا كرد. 
ب��ه گزارش رويت��رز، بهاي معامالت آت��ي نفت برنت 
۳۷سنت يا ۰.۵درصد افزايش يافت و به ۷۷.۴۸دالر در هر 
بشكه رسيد. بهاي معامالت آتي نفت امريكا نيز با ۲۹سنت 
يا معادل ۰.۴درصد افزايش در ۷۴.۰۹ دالر در هر بش��كه 
معامله شد. آمار رسمي كه پنج شنبه گذشته منتشر شد، 
نش��ان داد ذخاير نفت در كاش��ينگ اوكالهاما كه هاب 
تحويل معامالت آتي نفت امريكاس��ت به پايين ترين حد 
در سه سال و نيم اخير كاهش يافته است. سرمايه گذاران 
همچنين به ميزان افزايش صادرات عربس��تان سعودي و 
س��اير كشورهاي حاش��يه خليج فارس معطوف شده اند. 
اوپ��ك و متحدانش ماه ژوئن با تس��هيل محدوديت هاي 
عرضه كه از ابتداي س��ال ۲۰۱۷ به اجرا گذاش��ته شده و 
افزايش عرضه به ميزان يك ميليون بشكه در روز موافقت 
كردند. توليدكنندگان امريكايي نيز دكل هاي حفاري نفت 
بيشتري را اضافه مي كنند. گزارش شركت خدمات انرژي 
»بيكرهيوز« نشان داد، شمار دكل هاي حفاري نفت امريكا 
در هفته منتهي به شش��م جوالي ۵ حلقه افزايش يافته 
و به ۸۶۳ حلقه رس��يده است. براس��اس گزارش رويترز 
تحليلگران مي گويند، نگراني ها نسبت به اينكه قيمت نفت 
به دليل جنگ تجاري ميان امريكا و چيني ممكن است 

دچار كاهش شود تا حدودي رفع شده است. 

 تصميم مكزيك
براي خودكفايي در نفت

ايرنا| رييس جمه��وري جديد مكزيك اعالم كرد كه 
دولتش به دنبال توقف واردات عظيم س��وخت از خارج 
و همچنين خودكفايي اين كشور در صنعت نفت است. 

 به گ��زارش رويترز، »آندرس مانوئ��ل لوپز اوبرادور« 
روز گذش��ته اعالم كرد ك��ه دولتش در راس��تاي پايان 
واردات س��وخت گام برم��ي دارد. وي گفت كه اين طرح 
در دوره اول سه ساله رياست جمهوري اش اجرايي خواهد 
ش��د. رييس جمه��وري مكزيك تاكيد ك��رد كه ازجمله 
اولويت ه��اي كاري دولتش توليد حج��م زياد نفت خام 
در داخ��ل اين كش��ور خواهد بود كه سال هاس��ت روند 
كاهش��ي داش��ته اس��ت. اوبرادور افزود: هدف ما كاهش 
واردات سوخت از خارج و همچنين احياي فوري تمامي 
فعاليت هاي نفتي ازجمله اكتشاف و يافتن چاه هاي نفت 
براي خودكفايي در اين صنعت اس��ت. اوبرادور در ادامه 
عنوان كرد: موضوع مهم براي ما حل مساله كاهش توليد 
نفت خام است. ما نفت بسيار كمي را استخراج مي كنيم. 
توليد نفت خام مكزيك در پنج ماه سال جاري ميالدي 
بطور ميانگين حدود ۱.۹ ميليون بشكه در روز بوده كه در 
مقايسه با توليد ۳.۴ ميليون بشكه روزانه در سال ۲۰۰۴ 
)۱۳۸۳( ي��ا ۲.۵ ميليون بش��كه روزانه در س��ال ۲۰۱۳ 

)۱۳۹۲( كاهش چشمگيري داشته است. 
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بازارهنر

طنينموسيقيايرانيدرجشنمليقزاقستان
اركس��تر س��ازهاي ملي اي��ران در 
سالن آمفي تئاتر شهر آستانه و در قالب 
جشنواره »سرپر« جشن ملي ۲۰سالگي 
پايتختي آس��تانه در كش��ور قزاقستان 

روي صحنه رفت. 
اي��ن اركس��تر متش��كل از گ��روه 
نوازندگان ايراني ب��ه رهبري علي اكبر 
قربان��ي و با نظارت فره��اد فخرالديني 
موس��یقي ايراني را در ش��هر آس��تانه 

طنین انداز كرد. 
»ش��ورآفرين« س��اخته علي اكبر قرباني، »بهار 
دلكش« اثر اس��تاد درويش خان، »به��ار من« اثر 
علي تجويدي، 3 قس��مت از سوئیت »ابن سینا« و 
»موج« از اس��تاد فرهاد فخرالديني، و »كوهستاني، 
در قف��س و تمرين دش��تي« از اس��تاد ابولحس��ن 
صبا قطعاتي بود كه با حضور گروه هاي موس��یقي 
و اركس��ترهاي كش��ورهايي همچون كره جنوبي، 
داغستان، قرقیزستان، روسیه و مقدونیه همچنین 
سفراي كش��ورهاي خارجي و سفیر ايران در محل 
آمفي تئاتر آستانه و در حاشیه رودخانه اين شهر اجرا 
شد. در اجراي روز اول اركستر سازهاي ملي ايران، 
فرهاد فخرالديني، س��اكن عبدالرحمن اف؛ ريیس 
فیالرمونیاي شهر آستانه همچنین ريیس فستیوال 
»سرپر« را براي حضور در روي صحنه دعوت كرد و 
اثر خوشنويسي از هنرمند ايراني را به پاس قدرداني 

از میزباني اين اركستر به وي اهدا كرد. 
فخرالديني در اين مراسم با قدرداني 
از دعوت اركس��تر س��ازهاي ملي ايران 
براي حض��ور در جش��ن ۲۰س��الگي 
پايتختي آس��تانه به عن��وان مهم ترين 
جش��ن ملي اين كش��ور گفت: حضور 
گ��روه هنرمندان قزاقس��تان در تهران 
پرثمر بود و باعث شد، ارتباط بین ايران 
و قزاقس��تان در حوزه هنر رونق بگیرد. 
عملكرد شما را در اين ۲۰سالي كه آستانه را شكل 
داديد، تحسین مي كنم. امیدوارم كه در جشن هاي 
ملي شما ش��ركت كنیم و شما جشن هايي پي در 
پي بگیريد و ما هم با اشتیاق در اين جشن ها و در 
اين مسابقه فرهنگي با هنرمندان خود شركت كنیم. 
همچنین اركس��تر س��ازهاي مل��ي در روز آخر 
جش��نواره »سرپر« آغازگر مراس��م رسمي و پاياني 
اين جشنواره بود و بعد از اجراي منتخبي از قطعات 

توسط اركستر از فرهاد فخرالديني قدرداني شد. 
س��اكن عبدالرحم��ن اف بعد از اه��داي لوح به 
فخرالديني حضور وي را در كشور قزاقستان بسیار 
مهم دانس��ت و گفت: شما انسان بزرگي هستید و 
امروز با هنرمندان و نوازنده هاي بس��یار س��طح باال 
اجرايي را به نمايش گذاش��تید كه باعث افتخار ما 
بود. امیدواريم به زودي بتوانیم از تجربیات شما بهره 
ببريم و دوباره شاهد حضور شما در قزاقستان باشیم. 

صداياستاد»خالوقنبر«درتهرانشنيدهميشود
سرپرس��ت گروه موس��یقي »كیدي« 
هرمزگان از تالش براي برگزاري مجموعه 
كنسرت هاي اين گروه به خوانندگي استاد 
خالوقنبر راس��تگو در تهران و بندرعباس 

خبر داد. 
رومین��ا تن��ي پژوهش��گر، نوازن��ده و 
سرپرس��ت گ��روه موس��یقي »كی��دي« 
هرمزگان به مهر گفت: با توجه به استقبال 
خوبي كه از كنسرت گروه ما به خوانندگي 

اس��تاد خالوقنبر راس��تگو در ايام برگزاري جش��نواره 
موسیقي فجر س��ال ۹۶ انجام گرفت، تصمیم گرفتیم 
براي آشنايي هر چه بیشتر مخاطبان با موسیقي منطقه 
هرم��زگان برنامه ريزي هايي را براي برگزاري دوباره اين 
كنسرت ها در تهران و بندرعباس انجام دهیم كه هنوز 
نمي توانم درباره تاريخ برگزاري آنها اطالع رساني دقیقي 
داشته باشم. او ادامه داد: ما همراه با ساير اعضاي گروه 
برنامه ريزي هاي��ي را آغاز كرده ايم كه در س��ال جاري 
بتوانیم موفقیت كنسرت س��ال ۹۶ را تكرار كنیم و در 
اين كنسرت ها به طور حتم از استاد غالمي، نوازنده عود 
و صداي استاد خالوقنبر راستگو استفاده خواهیم كرد. 

اين پژوهشگر موس��یقي نواحي ايران 
در پايان درب��اره فعالیت هاي ديگر عنوان 
ك��رد: از چندي پیش مش��غول تدوين و 
گردآوري پژوهش��ي درباره موسیقي زنان 
منطقه هرمزگان هس��تم كه به زودي هم 
در قال��ب يك اث��ر تالیفي و ه��م يك اثر 
صوتي در دسترس مخاطبان قرار مي گیرد. 
اين پژوهش در راس��تاي اهداف مورد نظر 
گروه »كیدي« با هدف معرفي موس��یقي 
مناطق مختلف هرمزگان عرضه مي شود. گروه موسیقي 
»كیدي« از سال ۹۱ با هدف معرفي و رونمايي موسیقي 
مناطق مختلف هرمزگان و نیز با هدف حفظ اصالت ها و 
سنت هاي موسیقي تشكیل شد. اساس فعالیت هاي اين 
گروه بر مبناي پژوهش هاي میداني اعضاي آن اس��ت. 
گروه »كیدي« تاكنون در چندين رويداد و جش��نواره 
موسیقي كشور ازجمله سي و سومین جشنواره موسیقي 
فجر به اجراي برنامه پرداخته اس��ت. اين گروه در ايام 
برگزاري جش��نواره موس��یقي فجر يكي از جذاب ترين 
كنسرت هاي اين رويداد موسیقايي در بخش موسیقي 

نواحي را به خوانندگي خالوقنبر راستگو رقم زد. 

كشمكشهايناتمامامريكا
وكرهشمالي
فايننشالتايمز:

اخی��ر،  روزه��اي  در 
تايلندي،  نوجوانان گرفتار 
در ص��در اخبار رس��انه ها 
قرار گرفتن��د. اين روزنامه 
اول  صفح��ه  در  نی��ز، 
خ��ود، گزارش��ي از نجات 
4 نوج��وان منتش��ر كرد. 
همچنین، عالوه بر انتشار 
اي��ن خبر، به گزارش��ي از 

رابطه كره ش��مالي و امريكا نی��ز پرداخت. طبق اين 
گزارش، يك س��ناتور امريكايي با متهم كردن چین 
ب��ه اثرگذاري منفي بر مواضع پیونگ يانگ، بار ديگر 
كره شمالي را تهديد كرد. با اظهار تاسف كره شمالي 
 از لحن آمرانه و درخواس��ت هاي يكجانبه واشنگتن، 
به نظر مي رسد امريكا بار ديگر به ادبیات تهديدآمیز 
علی��ه پیونگ يانگ روي آورده اس��ت. يك س��ناتور 
جمهوري خ��واه امريكايي روز يك ش��نبه به س��ران 
كره شمالي درباره موارد پیش آمده در جريان مذاكره 
بین »مايك پمپئو« وزير خارجه امريكا با پیونگ يانگ 
هش��دار داد. پمپئو بع��د از دو روز مذاكره با مقامات 
كره شمالي، گفت با وجود آنكه مذاكرات دلگرم كننده 
و س��ازنده بود، اما اين به معناي تسهیل تحريم هاي 

كره شمالي نیست. 

تايمز:
صفحه اول اين روزنامه 
نی��ز، گزارش��ي از نج��ات 
كودكان گرفت��ار در غاري 
در تايلن��د منتش��ر كرد. 
تايلند چهار  غواص��ان در 
نوجوان را كه در غاري در 
شمال اين كش��ور گرفتار 
شده اند، نجات داده اند. آنها 
اعضاي ي��ك تیم ۱۲ نفره 

فوتبال نوجوانان هس��تند كه به همراه مربي شان در 
عمق چند كیلومتري غار گیر افتاده اند. نجات يافتگان 
كه سالم هستند با آمبوالنس و بالگرد به بیمارستان 
منتقل ش��ده اند و ۹ نفر ديگ��ر بايد همچنان در غار 
منتظر باشند. طبق گزارش تايمز، ۱۸ غواص تالش 
خ��ود را آغاز كرده اند تا اين نوجوانان را از مس��یري 
تنگ و تاري��ك از زير آب عبور دهند و از غار بیرون 
بیاورند. به گفته مسوول عملیات نجات ممكن است 
چهار روز طول بكشد و اجراي آن بستگي به شرايط 

آب و هوايي دارد. 

ژاپنتايمز:
در حالي كه بس��یاري 
از روزنامه ها، خبر از نجات 
نوجوانان تايلندي مي دادند، 
اين نشريه، خبري از شمار 
تلف��ات س��یل در ژاپ��ن 
منتش��ر كرد. طب��ق اين 
گزارش، از 3 روز گذش��ته 
در  سیل آسايي  بارش هاي 
مناطق مركزي و غربي اين 

كشور آغاز شده و طبق آخرين آمار، تلفات اين رويداد 
طبیعي، حدود ۱۱۲ نفر اعالم شده است. به گزارش 
ژاپن تايمز، تا زمان نشر خبر، بیش از 7۹ نفر نیز بر اثر 
اين سیل مفقود و خرابي هاي بسیاري بر جاي مانده 
است. همچنین گفته شده كه با وجود شدت گرفتن 
عملیات امدادي براي كمك به سیل زدگان در ژاپن، 
بسیاري از منازل مسكوني همچنان زير آب مانده اند. 
پیش تر مقام هاي ژاپني به دلیل وجود خطر و ادامه 
بارش ها، دس��تور عملیات تخلیه به 4.3 میلیون نفر 
از س��اكنان ۲3 اس��تان از مركز تا جنوب غرب ژاپن 
دادند. »ش��ینزو آبه« نخست وزير ژاپن هم كه طبق 
برنامه قبلي قرار بود سفري به مقصد 4 كشور خارجي 

داشته باشد، اين سفر را لغو كرد. 

كيوسك

زيرساختيبرايحضوردربازارجهانيكتابنداريم
علي اصغر س��یدآبادي مي گويد: بس��یاري از فعالیت هايي كه الزم اس��ت بخش دولتي در زمینه حضور ايران در 
بازار جهاني نشر بر عهده داشته باشد بر زمین مانده است. علي اصغر سیدآبادي، نويسنده و روزنامه نگار و مديركل 
دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در پاسخ به اين سوال كه چرا تولیدات ادبي 
ايران تاكنون نتوانسته اند منشأ اتفاقات قابل اعتنايي در بازار جهاني كتاب شوند به مهر گفت: در مواجهه با پديده 
حضور جهاني ادبیات ايران نبايد تنها دنبال يك علت بود. بخش��ي از اين ماجرا فراتر از حوزه نش��ر و حتي فراتر از 
حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درحال رقم خوردن است كه مربوط به ماجراي كپي رايت و پیوستن ايران به 
كنوانسیون برن است. در اين زمینه بايد حاكمیت تصمیم بگیرد و البته پیگیري هايي هم در اين زمینه در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي شده است ولي اين موضوع مساله  يك وزارتخانه نیست و تا وقتي هم كه عضو اين معاهده 

نیستي با شما طور ديگري در بازار جهاني نشر برخورد مي شود. 

چهرهروز

معرفيبزرگترينكشورهايتوليدومصرفكنندهسيمان

سلطانبتنجهان
گروهگوناگون|

 در سال هاي گذش��ته با شكوفايي اقتصاد چین، طرح هاي توسعه 
در اين كش��ور رش��د قابل  توجهي داش��ت. آن طور كه در بسیاري از 
گزارش ها گفته ش��ده، دغدغه اصلي چین در اين سال ها، ساخت خانه براي اقشار 
كم درآم��د، اجراي پروژه هاي عمران��ي و زيربنايي مانند ف��رودگاه پكن، راه آهن، 
ش��بكه بزرگراهي و س��اخت نیروگاه هاي هسته يي و برق آبي و توسعه انواع صنايع 
و زيرس��اخت هاي مورد نیاز بوده است. اين موارد نیز به مواد اولیه به   ويژه سیمان 
نیازمند هستند. بر اين اساس چین از سال ۲۰۱۰ به   بعد يكي از بزرگ ترين تولید 
و مصرف كنندگان س��یمان در جهان بوده و امريكا و هند با اختالف قابل  توجهي 
تنها رقیبان اين كش��ور در تولید و مصرف س��یمان به  شمار مي روند. هر چند كه 
قرن بیس��تم دوران توس��عه امريكا نیز بوده و در اين قرن تقريبا بسیاري از جاده، 
سد و پل ها، شبكه ارتباطي بین اياالت همچنین بزرگ ترين آسمانخراش ها در اين 
كشور ساخته شد. به  عالوه اين كشور از نظر مساحت جغرافیايي  به چین نزديك 
بوده و به  ترتیب س��ومین و چهارمین كشورهاي بزرگ جهان هستند. با اين  حال 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتشر شده از بنیاد بیل گیتس، مصرف سیمان چین 
در سال هاي ۲۰۱۱تا ۲۰۱3 بیشتر از مجموع مصرف سیمان امريكا در تمام قرن 
بیس��تم بوده است. اين درحالي است كه تولید سیمان در چین در سال ۲۰۱7 از 
مجموع تولید س��یمان جهاني نیز باالتر بوده است. آن طور كه گفته شده تنها در 
ساخت سد س��ه دره در چین به تنهايي ۱۶میلیون تن سیمان مصرف شده است. 
طبق گزارش هاي منتش��ر شده، چین به  تنهايي حدود ۶۰ درصد از سیمان جهان 
را تولید و مصرف مي كند. آن طور كه در آمار بنیاد بیل  گیتس گفته شده در سال 
گذشته میالدي میزان تولید سیمان در چین حدود ۲هزار و 4۰۰میلیارد تن بوده 
كه اين رقم بیش از ۶۰۰ میلیارد تن از میزان تولید جهان)جز چین( بوده اس��ت. 
طبق آمار مجموع تولید سیمان در كشورهاي جهان جز چین حدود يك میلیارد 
و 7۲۹میلیون تن در س��ال ۲۰۱7 بود. از اين میزان تولید سیمان در جهان سهم 
هند كه بزرگ ترين رقیب چین در اين زمینه به  شمار مي رود حدود ۲7۰میلیارد 

تن و در امريكا تنها حدود ۸۶ میلیارد و 3۰۰میلیون تن بوده است. 
آن طور كه گفته ش��ده در س��ال هاي اخیر، جهان ش��اهد تغییر در نوع مواد 
س��اختماني بوده است. در سال ۱۹5۰ تولید فوالد و سیمان در جهان تقريبا برابر 
بوده اما تا س��ال ۲۰۱۰ درحالي كه تولید فوالد تقريبا ۸ برابر شده، تولید سیمان 
۲5برابر ش��ده اس��ت. ضمن اينكه در چین به علت كمبود الوار، استفاده از چوب 
در بخش س��اختمان كمتر اس��ت. همچنین عامل موثر ديگر اين است كه صنعت 
س��یمان چین بزرگ تر از چیزي اس��ت كه بايد باشد. بس��یاري از صنايع سیمان 
چین دولتي هستند و از حمايت هاي دولتي و نیز سرمايه ارزان برخوردار هستند. 
ه��ر چند ك��ه طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، چی��ن بزرگ تري��ن تولید و 
مصرف كننده س��یمان در جهان به  ش��مار مي رود اما از طرف��ي بايد آلودگي هاي 

محیط زيس��ت را نیز در نظر گرفت. عالوه بر چین، هند و امريكا، نام كش��ورهاي 
ديگري نیز در میان تولیدكنندگان بزرگ سیمان در جهان قرار دارد. طبق گزارش 
بنیاد بیل گیتس، سهم تولید جهاني سیمان در ويتنام و تركیه بیش از 75میلیون 
تن، در اندونزي و عربس��تان س��عودي بین ۶3 تا ۶۶ میلیون تن و در كره جنوبي، 
مصر، روسیه، ايران،  برزيل و ژاپن نیز بین 53 تا 5۹ میلیون تن اعالم شده است. 
آن طور كه گفته ش��ده، اين صنعت بزرگ سیمان آسیب هاي فراواني را هم به 
محیط زيس��ت وارد كرده است. روي ديگر صنعت سیمان چین، هدر رفتن منابع 
در اقتصادي دستوري و آلودگي محیط زيست است كه مي تواند در آينده مسائل 
جديدي را پیش بیاورد. به گفته دانش��مندان، صنعت سیمان 5 درصد تولید دي 
اكس��ید كرب��ن جهان را به خ��ود اختصاص داده و چین نیمي از صنعت س��یمان 

جهان را در اختیار دارد.

آمارنامه

تاريخنگاري

انتشار نخستين شماره روزنامه اطالعات
نوزدهم تیر ۱3۰5، نخستین شماره روزنامه اطالعات 
به صورت تك برگي به س��ردبیري عباس مسعودي در 
تهران منتشر شد. روزنامه اطالعات قديمي ترين روزنامه 

در حال انتشار ايران است. 
نخستین بار در اتاق ساختماني در خیابان عالالدوله 
)فردوس��ي امروز(، دفتري با نام دفتر اطالعات توس��ط 
عباس مس��عودي درست شد كه كارش تهیه و تنظیم 
خبره��اي سیاس��ي و ح��وادث روز براي نش��ريه هاي 

گوناگون آن دوران بود. 
سه سال بعد از تاس��یس دفتر اطالعات، سرپرست 
آن از وزارت معارف خواس��تار دريافت امتیاز تاس��یس 
روزنامه ش��د. انتشار اطالعات در آغاز فقط دو صفحه را 
در برمي گرفت و تیراژ آن 5۰۰ نسخه بود. اعضاي كادر 
آن نیز جز سرپرست و مدير روزنامه فقط دو نفر بودند. 
اما به تدريج اين مركز گسترش يافت و با گذشت زمان 
محدوده كارش از انتش��ار يك روزنامه بسیار فراتر رفت 
ت��ا آنجا كه به صورت يكي از بزرگ ترين موسس��ه هاي 
فرهنگي خاورمیانه درآمد. اطالعات بین الملل، جوانان، 
اطالعات هفتگي )قديمي ترين مجله ايران كه از ابتداي 
فروردين سال ۱3۲۰ منتشر مي ش��ود(، روو دو تهران 

Téhéran de Revue )به فرانس��ه(، دنیاي ورزش، 
اطالعات علمي و ماهنامه سیاسي-اقتصادي از نشريات 
وابسته به اين موسسه هستند. پیش تر طي سال ها مركز 
روزنامه در نزديكي میدان توپخانه تهران قرار داش��ت. 
پس از انقالب اسالمي ايران موسسه اطالعات به همراه 
موسسه كیهان به بنیاد مستضعفان واگذار شد. پس از 
مدتي اين دو موسس��ه زيرنظ��ر ولي فقیه قرار گرفت و 

حجت االس��الم س��ید محمود دعايي به عنوان نماينده 
ولي فقیه سرپرس��ت اين موسسه منصوب شد. ستون 
»دو كلمه حرف حس��اب« كه از دهه ۱3۶۰ در روزنامه 
اطالعات به قلم كیومرث صابري فومني )گل آقا( منتشر 
ش��د كه به پیش��ي گرفتن اين روزنامه از رقیب ديرين 
خود كیهان انجامید و زمینه انتشار هفته نامه طنز گل 

آقا در سال هاي بعد شد.

نمايش»بيتابستان«درجشنواره»آوينيون«
نمايش »بي تابستان« به نويسندگي و 
كارگرداني امیررضا كوهس��تاني اجراهاي 
خود را در بخش اصلي فستیوال آوينیون 

آغاز كرد. 
 )Summerless(»نمايش »بي تابستان
جديدتري��ن تولی��د گروه تئات��ر »مهر« به 
نويسندگي و كارگرداني امیررضا كوهستاني 
است كه به عنوان يكي از آثار شركت كننده 
در بخش اصلي هفتاد و دومین فس��تیوال 

بین المللي آوينیون اجراهاي خود را آغاز كرده است. اين 
نمايش در اين فستیوال 7 اجرا خواهد داشت. 

گ��روه تئاتر »مه��ر« در س��ال ۱3۹5 ب��ا نمايش 
»ش��نیدن« نخس��تین گروه تئاتري ايراني بود كه در 
بخش اصلي فس��تیوال آوينیون حضور پیدا كرد و اين 
براي دومین بار اس��ت كه گروه��ي از ايران در بخش 
اصلي اين فستیوال حضور دارد. اين جشنواره هر ساله 

در شهر آوينیون كشور فرانسه برگزار مي شود. 
داس��تان جديدتري��ن نماي��ش كوهس��تاني در 

يك مدرس��ه ابتدايي اتف��اق مي افتد و 
س��عید چنگیزيان، لیلي رشیدي و مونا 
احمدي بازيگران اين نمايش  هس��تند. 
پیش تر كوهس��تاني ب��ا چنگیزيان در 
»۱7دي  »اتوپیاه��ا«،  نمايش ه��اي 
كج��ا ب��ودي؟« و »ايوان��ف« همكاري 
كرده ب��ود، مونا احم��دي را هم پیش 
از اين در نمايش »ش��نیدن« به عنوان 
بازيگر كنار خود داش��ت اما براي لیلي 
رش��یدي »بي تابستان« نخستین تجربه همكاري با 
كوهستاني اس��ت. از عوامل اين نمايش مي توان به 
محمدرضا حسین زاده دستیار كارگردان، برنامه ريز و 
مدير تولید، ش��هريار حاتمي طراحي صحنه، شیما 
میرحمیدي طراحي لباس، علي شیرخدايي و داود 
صدري طراحي و اجراي ويدئو، آنكیدو دارش ساخت 
موسیقي، رضا خاكساري و رضا مصطفي پور و بهارك 
خاوري گروه كارگرداني و روح اهلل زندي فرد مش��اور 

رسانه يي اشاره كرد. 

ميراثنامهايستگاه

جايزهبوكرطالييبه»بيمارانگليسي«رسيد
رمان »بیمار انگلیس��ي« نوشته »مايكل 
اونداتیه« به عنوان برنده برندگان جايزه ادبي 

بوكر در پنج دهه اخیر انتخاب شد. 
به گزارش گاردين، جايزه »بوكر طاليي« 
كه قرار بود امس��ال به مناسبت پنجاهمین 
سال برگزاري جايزه »بوكر« به بهترين برنده 
اين روي��داد ادبي در طول تم��ام دوره هاي 

برگزاري آن اعطا شود در نهايت به رمان پرفروش »بیمار انگلیسي« نوشته »مايكل 
اونداتیه« رس��ید. ۲۶ سال پیش در س��ال ۱۹۹۲ اعضاي هیات داوران جايزه بوكر 
درباره انتخاب برنده نهايي اين جايزه ادبي ترديد داش��تند و در نهايت رمان »بیمار 
انگلیس��ي« از »مايكل اونداتیه« را به صورت مشترك با رمان »گرسنگي مقدس« 
نوشته »بري آنس ورث« به عنوان برنده انتخاب كردند اما رمان نوشته »اونداتیه« در 
راي گیري مردمي كه براي انتخاب برنده برندگان جايزه بوكر برگزار شد با اختالف 

در صدر ايستاد و جايزه ويژه »بوكر طاليي« را به خانه برد. 
اعضاي هی��ات داوران جايزه »بوكر طاليي« همه 5۲ رم��ان برنده تاريخ جايزه 
بوك��ر را مطالعه كردن��د و از هر دهه يك رمان را انتخاب كردن��د و در ادامه »تاالر 
گرگ ها« نوش��ته »هیالري منتل« برنده س��ال ۲۰۰۹، »بیمار انگلیس��ي« نوشته 
»مايكل اونداتیه« برنده سال ۱۹۹۲ »در كشور آزاد« از »وي. اس. نايپل« برنده بوكر 
سال ۱۹7۱، »ببر ماه« اثر »پنه لوپه اليولي« برنده جايزه سال ۱۹۸7 و »لینكلن در 
باردو« نوش��ته »جورج ساندرز« برنده سال ۲۰۱7 به عنوان نامزدهاي نهايي جايزه 
برنده برندگان بوكر )بوكر طاليي( به راي عمومي گذاشته شدند كه در نهايت »بیمار 

انگلیسي« با ۹۰۰هزار راي برنده اين جايزه شد. 
»اونداتیه« در مراسم اعطاي جايزه »بوكر طاليي« گفت: رمان »بیمار انگلیسي« 
را از زمان نگارش تاكنون دوباره نخوانده ام. حتي يك لحظه هم فكر نمي كردم اين 
رمان در فهرس��ت نامزدها قرار گیرد، به ويژه زمان��ي كه در كنار اثري از »وي. اس. 
نايپل« به عنوان يكي از اس��تادان بزرگ زمان ما و همچنین اثر مهمي چون »تاالر 
گرگ ها« از »هیالري منتل« قرار گرفت. من بیش��تر از هر فرد ديگري مي دانم كه 

شايد رمان »بیمار انگلیسي« هنوز داراي ابهامات و اشكاالتي است. 

بيمهريبهاحيايدولتخانهصفوي
طرح احیا و ساماندهي دولتخانه صفوي 
قزوين پس از گذشت سال ها همچنان به 
دلیل اختالف نظر مسووالن دستگاه هاي 
اجرايي ب��ا يكديگر وارد مرحل��ه اجرايي 

نشده و سرنوشت نامشخصي دارد. 
دولتخانه صفوي مقر پادش��اهي شاه 
طهماس��ب صفوي، يك��ي از مهم ترين و 

ارزش��مندترين مجموعه هاي تاريخي قزوين و از يادگاران پايتختي اين شهر 
در قرن نهم هجري قمري به شمار مي رود. 

س��ردر عالي قاپو و كاخ چهلس��تون تنها كوش��ك باقي مانده از مجموعه 
كاخ هاي ش��اه طهماس��ب كه امروزه به موزه خوشنويسي تبديل شده است 
ازجمله بناهاي تاريخي ارزش��مند باقي مانده در اين مجموعه هستند كه به 
همراه باغي معروف به باغ صفوي در مركز ش��هر قزوين قرار دارند كه بعدها 

براي ساخت چهلستون و عالي قاپوي اصفهان از آنها الگو گرفته شد. 
اين مجموع��ه تاريخي همچنین در كنار خود مدرس��ه امید نخس��تین 
مدرس��ه مدرن قزوين و گراند هتل از نخستین هتل هاي مدرن ايران از آثار 
پهل��وي اول همچنین بقعه چهارانبیا)مدفن 4تن از پیامبران الهي( را نیز در 
كنار خود دارد و جنب خیابان شهدا)سپه( نخستین خیابان احداث شده در 
ايران قرار گرفته است. با هدف ساماندهي بناهاي تاريخي و رونق گردشگري 
در قزوين از سال ها قبل مقرر شده بود تا پس از تخلیه دبیرستان پاسداران 
و مجموعه ورزش��ي تختي كه در مح��دوده دولتخانه صفوي قرار دارند، كار 
اجراي طرح احیا و س��اماندهي اين مجموعه آغاز ش��ود اما به دلیل واگذار 
نش��دن اين مكان ها توس��ط ادارات آموزش و پرورش و ورزش و جوانان به 
جز بخش هايي محدود هنوز اين اتفاق محقق نشده است. معاون هماهنگي 
امور عمراني استاندار قزوين درخصوص آخرين وضعیت ساماندهي دولتخانه 
صفوي به ايرنا گفت: اين طرح قرار بود با تملك زمین هاي اطراف و پیرامون 
اين مجموعه كه در اختیار دس��تگاه هاي دولتي همچون آموزش و پرورش، 

ورزش و جوانان و مخابرات و پست بود، انجام شود. 
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