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آقاي نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه، به عنوان يكي 
از تاثيرگذارترين اعضاي كابينه در سياس��ت گذاري هاي 
اقتصادي كشور، اخيرا مهمان فعاالن بخش خصوصي در 
اتاق ايران بود؛ روزي س��خت و پراعتراض و انتقاد و گاليه 
براي ايش��ان . جز اين هم البته انتظار نمي رفت. وضعيت 
بنگاه هاي اقتصادي به هيچ وجه مناسب نيست و هر روزه 
فشارسنگيني بر روح و روان صاحبان و مديران اين بنگاه ها 
وارد مي شود. لذا طبيعي است كه در امكان فراهم شده و 
حضور چنين مقام مهم مسوولي، عصبانيت آنان چنين 

ظهور و بروز نمايد و سرريز شود.
اما فعاالن بخش خصوصي بايد اين نكته مه��م را نيز در 
نظر داشته باش��ند كه امر تصميم سازي و تصميم گيري 
در كشورمان به واس��طه منافع متعدد و متنوع در فضاي 
اقتصاد سياسي سخت پيچيده و تو در تو است و خالصه 
كردن آن در وجود يك فرد يا س��ازمان و دس��تگاه و همه 
مسائل و مش��كالت را به آن نسبت دادن چندان منطقي 
نيس��ت، هر چند تاثير گذاري عمده بوروكراسي را در اين 
ميان نمي توان انكار كرد. چنانكه فوكوياما در آخرين اثر 
خود )نظم و زوال سياسي(، » توسعه « را محصول توازن 
س��ه عامل: قدرت دولت )بوروكراسي(، حاكميت قانون و 
دموكراسي ذكر مي كند و از »بوروكراسي« به عنوان عامل 
اصلي نام مي برد . البته بر اين اولويت گذاري نقدهايي وارد 
است و خروجي آن را مدل توسعه آمرانه ذكر مي كنند، اما 
در كليت موضوع و جايگاه مهم » بوروكراس��ي «  در روند 
توسعه و ارتباط وثيق آن با دو ضلع ديگر يعني، » حاكميت 

قانون «  و » دموكراسي « نمي توان ترديد داشت. 
از اين منظ��ر اما وقتي به فرآيند توس��عه در كش��ورمان 
مي نگري��م ه��ر چند مش��اهده مي كني��م ك��ه از زمان 
ش��كل گيري دولت م��درن به ظاهر ق��درت اقتصادي و 
سياسي به شدت در دس��ت دولت متمركز بوده است اما 
از سوي ديگر به س��بب وجود دولت يا دولت هاي سايه و 
وجود ش��بكه اي از روابط در ميان افراد براي اثر گذاري بر 
انتصابات، كث��رت قوانين، ضعف نظام نظ��ارت بر اجراي 
قوانين، ناپايداري قراردادها و وج��ود فضاي نا اطميناني 

و... روبه ر وييم كه در متمركز بودن قدرت در دست دولت 
ترديد و ابهام ايجاد مي كند.

اش��كال كار طبق نظريه فوكوياما آنست كه اين سه ضلع 
توس��عه اي با هم هماهنگ و متوازن نيست. به نحوي كه 
س��اختار سياس��ي با اعمال محدوديت ها و ضوابط بطور 
مستقيم يا از طريق ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي در 
كيفيت دولت به نحو نا مطلوبي اثر مي گذار د . به صورتي 
كه اين س��اختار نمي تواند به تعداد كافي افراد شايسته و 
درس��تكار را براي مناصب مديريتي ارشد كشور جذب و 
ارتقا دهد و از آنها خواهان عملكرد مطلوب و پاسخگويي 
شود . وضعيت نامناسب كنوني س��اختار اجرايي كشور 
مصداقي از چارچوب بندي فوق است؛ اداره دو وزارتخانه 
كليدي اقتصاد و كار با سرپرست و شايعه استعفاي وزير 
صنعت و احتمال اس��تيضاح وزراي راه و نف��ت و.... از يك 
سو و اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان و اجبار 
خروج بخش بزرگي از مديران ارشد دولت از ساختار نظام 
تصميم س��ازي و تصميم گيري به اين واسطه يا قبل تر از 
آن به س��بب پرونده هاي قضاي��ي )حقوق هاي نجومي و 
پرونده هاي مرتبط با تحوالت ارزي اخير و ثبت سفارش 
خ��ودرو و...(، در كنار تخري��ب نظام اداري كش��ور  طي 
دولت هاي نهم و دهم با بهانه هاي مختلف تمركززدايي، 
دور كاري، بازنشستگي پيش از موعد و... عمال نظام تدبير 
كشور را با مشكالت بسيارپيچيده اي مواجه كرده است. 
چنانكه فرآيند اعمال قدرت دول��ت در مديريت منابع و 
طراحي، تهيه و تنظيم و اجراي سياست ها به امري بس 

دشوار تبديل شده است.
بر اين اساس تحول اساسي در نظام تدبير كشور و كاهش 
سياس��ت زدگي آنهم در ش��رايط هر چه سخت تر شدن 

فشارهاي خارجي امري حياتي است .
 متاسفانه ادامه روند فعلي و عدم اصالحات اساسي در نظام 
تدبير يا بوروكراسي و بازس��ازي دولت در كنار تقويت دو 
مولفه مهم ديگر يعني » حاكميت قانون«  و » دموكراسي « 
هر روز بر دامنه مشكالت افزوده و نه فقط فعاالن اقتصادي 
و صاحبان بنگاه ها بلكه آحاد مردم را از امكان حل مسائل و 
مشكالت نااميد تر و مخالفان داخلي و خارجي را در تسريع 

پروژه »بي دولت« سازي راسخ تر مي كند .

وزير نفت، گفت: س��ران قوا در جلس��ه ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي به اين جمع بندي رس��يدند كه 
20 درصد پ��ول فروش نفت در ب��ورس بايد به صورت 
ريالي و 80 درصد به صورت ارزي پرداخت شود. بيژن 
نامدار زنگنه در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با بيان 
اينكه اوپك در نشست الجزاير به اين نتيجه رسيد كه 
كمبودي در بازار وجود نداشته كه به افزايش توليد نفت 
نياز داشته باشد، گفت: اين روزها قيمت نفت 7 الي 8 
دالر افزايش يافته در حالي كه در زمان سخنراني ترامپ 
در سازمان ملل قيمت نفت به 80 دالر نرسيده بود اما 

امروز به 85 دالر را رد كرده است.

شخصترامپمسوولوضعيتافزايشقيمت
نفتاست

وزير نفت افزود: ترامپ در سازمان ملل عنوان كرد كه 
اوپك مس��وول افزايش قيمت نفت است و قيمت ها را 
باال برده و بايد توليد نف��ت را افزايش دهد در حالي كه 
اوپك مسوول افزايش قيمت نفت نيست و خود شخص 
ترامپ مسوول اين وضعيت است چرا كه رييس جمهور 
امريكا مي خواهد حدود 4 هزار بش��كه نفت، فرآورده 
و محصوالت پتروش��يمي ايران را از بازار خارج كند در 
حالي كه دني��ا نمي تواند اين موض��وع را تحمل كند و 
قيمت ها افزايش مي يابد. وي با بيان اينكه در ش��رايط 
كنوني توليد نفت ايران كاهش نيافته است، ادامه داد: 
در شرايط كنوني تنها بحث آثار رواني مطرح است در 
حالي كه ترامپ مي خواهد قيمت نفت افزايش نيابد و 
توقع داشته اوپك توليد خود را افزايش دهد در حالي 

كه اين سازمان ديگر تواني براي توليد ندارد.
زنگنه با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني اوپك با حداكثر 
ظرفيت خود نفت توليد مي كند، اظهار داشت: اوپك 
ظرفيت مازادي ندارد و اگر گاهي اوقات توليدي به بازار 
عرضه مي ش��ود از ذخاير نفتي اس��ت بنابراين بازار در 
نفت در ميان مدت دچار كمبود مي شود به دليل اينكه 
ذخاير نفتي براي ترميم بازار نيست بلكه براي استفاده 
در شرايط اضطراري است. وي با بيان اينكه بهترين كار 
براي اينكه قيمت نفت باال نرفته و بازار از حالت تنش 
خارج شود اين است كه تحريم ها توسط امريكا تعليق 
و ايالت متحده تحريم ايران را دنبال نكن��د، افزود: در 
ش��رايط فعلي بازار كمبودي ندارد اما احساس رواني و 
تنش هاي سياسي كه امريكايي ها به بازار القاء مي كنند 
قيمت نفت را افزايش مي دهد و ضرر و زيان آن را چين، 
ژاپن و اروپايي ها مي بينند چرا ك��ه توليد آنها كاهش 

مي يابد در حالي كه نيازمند واردات عمده نفت هستند.

اوپ�كواي�رانهي�چمس�ووليتيدرخصوص
افزايشقيمتنفتندارند

وزير نفت ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه اوپك و اي��ران هيچ 

مس��ووليتي در خصوص افزايش قيمت نفت ندارند، 
ادامه داد: ايران مي خواهد با قدرت به توليد خود ادامه 
دهد اما امريكا تالش مي كند كه اج��ازه ندهد ايران 
نفت خود را توليد و در بازار توزيع كند. وي با اشاره به 
برخي شايعات مبني بر اينكه وزارت نفت مخالف ايجاد 
بورس نفت بوده و سران س��ه قوه موضوع ديگري را 
تصويب كرده اند، بيان كرد: نظر وزارت نفت اين بود كه 
نفت به صورت ريالي در بورس عرضه ش��ود اما سران 
قوا در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به اين 
جمع بندي رسيدند كه 20 درصد پول نفت به صورت 

ريالي و 80 درصد به صورت ارزي پرداخت شود.
زنگنه با بي��ان اينكه فروش كاال و معامل��ه در بورس 
بايد تسويه حساب شود، افزود: ممكن است معامله 
از طريق بورس انجام نشود و تنها خريداران از طريق 
آن شناسايي شوند لذا هفته آينده اعالم مي شود كه 

چگونه تسويه حساب ارزي فروش نفت انجام شود.

20درصدرياليبرمبنايارزس�امانه»س�نا«
دريافتميشود

وي ادامه داد: 20 درصد ريالي فروش نفت در بورس 
مشكلي نداشته و عنوان شده كه بر مبناي ارز سامانه 
سنا 20 درصد ريالي دريافت شود اما درباره مبلغ ارزي 
بايد تصميم گيري شود كه چگونه اين مبلغ دريافت و 
فعاليت با مشتريان پيش رود. وزير نفت با بيان اينكه 
نرخ بازار س��وم به رسميت شناخته نمي شود، تاكيد 
كرد: اگر زير نرخ ريالي فروخته مي ش��د رانت بزرگي 
ايجاد مي شد البته ساز وكار بورس اينگونه است كه 
پيش از تحويل اجناس پ��ول را دريافت كرده و بابك 

زنجاني ايجاد نمي شود.

پيشازتحويلمحمولهبايدتكليفپرداخت
تضمينشدهروشنشود

وي افزود: مش��كل بابك زنجاني اين ب��ود كه نفت را 
دريافت كرده و هي��چ پولي پرداخت نك��رده و قصد 
پرداخت نيز نداشت اما صندوق بورس پول را دريافت 
و به حس��اب وزارت نفت واريز مي كند. زنگنه با بيان 
اينكه در شرايط كنوني مشكل فروش نفت در بورس 
دريافت مبلغ 80 درصد ارزي با توجه به مش��كل در 
ايجاد LC اس��ت، ادامه داد: پيش از تحويل محموله 
بايد تكليف پرداخت تضمين ش��ده روشن شود لذا 
بايد تفاهمي صورت گيرد ك��ه فروش نفت در بورس 
و غير بورس چگونه انجام شود تا پول ارزي به كشور 
بازگ��ردد. وزير نفت تصري��ح كرد: زمان��ي كه نفت 
خريداري مي ش��ود 40 روز به خري��دار فرصت داده 
مي شود كه كشتي را براي حمل آن مهيا كرده و نفت 
را برداشت كند و در اين فاصله بايد خريدار پول نفت را 

تسويه حساب كند.

زنگنه: 80  درصد پول فروش نفت در بورس 
بايد ارزي پرداخت شود

مقابله با »بي دولت« سازي
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مقابله با »بي دولت« سازي
آقاي نوبخ��ت، رييس 
برنام���ه و  س���ازمان 
بودجه، به عنوان يكي 
تاثي�رگ�ذارت�ري��ن  از 
در  كابين��ه  اعض��اي 
سياس��ت گذاري هاي 
اقتصادي كشور، اخيرا 
مهمان فع��االن بخش 
خصوص��ي در اتاق اي��ران بود؛ روزي س��خت و 
پراعتراض و انتقاد و گاليه براي ايش��ان . جز اين 
هم البته انتظار نمي رف��ت. وضعيت بنگاه هاي 
اقتصادي به هيچ وجه مناس��ب نيست و هر روزه 
فشارسنگيني بر روح و روان صاحبان و مديران 
اين بنگاه ها وارد مي ش��ود. لذا طبيعي است كه 
در امكان فراهم ش��ده و حضور چنين مقام مهم 
مس��وولي، عصبانيت آنان چنين ظه��ور و  بروز 
نمايد و سرريز شود. اما فعاالن بخش خصوصي 
بايد اين نكته مهم را نيز در نظر داشته باشند كه 

امر تصميم سازي و ...

حسينحقگو
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بازار سرمايه

احتمال  بازگشت بورس
 به مدار رشد

سميراابراهيمي|
ديروز فعاالن بازار س��رمايه ش��اهد آن بودند كه 
7هزار و 220 واحد از شاخص كل كم شد. درواقع 
پس از هفته هاي متوالي س��ود و صع��ود، ديروز 
نزول و ضرر مهم��ان بازار بود ك��ه البته داليلي 
همچون آزادس��ازي نرخ خوراك پتروش��يمي، 
كاهش چش��مگير نرخ دالر و طبيع��ت بازار كه 
پس از يك دوره رش��د، وارد فاز اصالح مي شود، 

قرمزپوشي شاخص ها را توجيه مي كند. 

كالن

جايگاه ايران 
در آزادي اقتصادي دنيا 

موسس��ه فريزر كانادا در تازه ترين گزارش خود 
از وضعيت آزادي اقتصادي ۱۶2 كش��ور جهان، 
به ترتيب هنگ كنگ )با امتياز 8.97( و سنگاپور 
را )با امتياز 8.84( آزادترين اقتصاد جهان معرفي 
كرده است. همچنين نيوزيلند، سوييس، ايرلند، 
امريكا، گرجستان، موريتاني، انگليس، استراليا و 

كانادا در رده هاي سوم تا دهم جاي گرفته اند.
به گزارش »تعادل«، همچنين كش��ور ونزوئال با 
نمره 2.88، بسته ترين اقتصاد جهان است. پس 
از اين كشور نيز ليبي، آرژانتين، الجزاير، سوريه، 
كنگو، آفريقاي مركزي، آنگوال، گينه بيس��ائو و 
سودان در جمع ۱0 كشور با بسته ترين نظام هاي 
اقتصادي قرار دارند.  گفتني است كه كشورهاي 
امريكا )با امتياز 7.75(، فرانسه )با امتياز 7.25(، 
آلمان )با امتياز 7.۶9( و انگلستان )با امتياز 8( به 
ترتيب در جايگاه هاي بيست ونهم، پنجاه وهفتم و 

بيستم و نهم دنيا ايستاده اند. 
3

جهان

بازداشت گسترده 
اخالل گران بازار  ارز در تركيه

7 4

شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تصويب كرد

»تعادل« در گفت وگو  با فعاالن اقتصادي سمت وسوي آينده بازار ارز را بررسي مي كند

اقامت 5 ساله براي سرمايه گذاران خارجي

مرز لنگراندازي » دالر«؟

بودجه

تعادل| در آستانه تدوين بودجه سال ۱398، 
رييس سازمان برنامه و بودجه از محدود شدن 
منابع در س��ال آينده خبر داد و اظهار داش��ت 
كه با توجه به محدود ش��دن منابع، مي توان از 
طريق بودجه ريزي مبتني ب��ر عملكرد، ميزان 
قابل اعتنايي از صرفه جويي را در منابع محقق 
كرد و در هزينه هاي پرسنلي هم سامان مناسبي 
ايجاد نمود. به گزارش روابط عمومي س��ازمان 
برنامه و بودجه،  هش��تمين جلسه ستاد تهيه و 
تدوين اليحه بودجه سال ۱398 كل كشور به 
رياست محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور 
و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و با حضور 
معاونان و مديران اين س��ازمان و نمايندگان از 
بخش خصوصي و دستگاه هاي ستادي در محل 
اين سازمان برگزار شد. محمدباقر نوبخت معاون 
رييس جمهور و رييس اين س��ازمان در جلسه 
مذكور اظهار داش��ت: با توجه به تصميم سران 
قوا كه امكان تغيير كاربري پروژه هاي عمراني 
را به دولت داده اس��ت، مي توان اميدوار بود كه 
رون��د واگذاري طرح ه��ا و پروژه ه��اي عمراني 
در سال ۱398 شتاب و س��رعت قابل توجهي 
داشته باشد. وي افزود: بي ترديد يكي از وظايف 
اصلي و محوري مديران استاني سازمان برنامه 
و بودجه، پيگيري مجدانه امر خطير واگذاري ها 
است و درخواست من اين اس��ت كه با قدرت و 
قوت و نيز قاطعيت قانوني و با تمام اختيار و نيرو 
اين امر را به س��امان و فرجام مناسبي برسانند. 
دكتر نوبخت در مورد تأثير بودجه ريزي مبتني 
بر عملكرد در بودجه س��ال آينده اظهار داشت: 
ب��ا توجه به مح��دود ش��دن مناب��ع در بودجه 
س��ال ۱398 كل كش��ور، مي ت��وان از طريق 
بودجه ري��زي مبتني بر عملكرد، مي��زان قابل 
اعتنايي از صرفه جويي را در منابع محقق كرد و 
در هزينه هاي پرسنلي هم سامان مناسبي ايجاد 
نمود. وي تصري��ح كرد كه هيچ ط��رح و پروژه 
عمراني در س��ال ۱398 حذف نخواهد شد، اما 
آنچه پيگيري و دنبال مي ش��ود، شرايط خاص 
كشور است و اميدواريم با همكاري اتاق بازرگاني 
كه نمايندگان شايس��ته بخ��ش خصوصي در 
اين نه��اد حض��ور دارند، مي��زان حضور بخش 
خصوص��ي را در رون��د واگذاري ه��ا ش��تاب و 
سرعت بخش��يم. گزارش مذكور حاكي است 
كه پيش از س��خنان نوبخت، محمد كردبچه 
مشاور رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور، 
گزارشي از كارگروه بودجه ريزي عملياتي ارايه 
كرد و گفت: از سال ۱392 موضوع بودجه ريزي 
عملياتي آغاز ش��ده و اميدواريم ب��ا همكاري 
شايسته همه دس��تگاه ها بتوانيم شاهد تحقق 

كامل اين امر مهم و حياتي باشيم. 

نوبخت: منابع بودجه 98 محدود 
است بايد صرفه جويي كنيم

امنيت

دبير ش��وراي عالي امنيت ملي كشورمان خطاب 
به مقامات و نيروهاي امريكا گفت: در س��ه مايلي 
شما داعش و گروه هاي تروريس��تي به چه كاري 

مشغولند؟
به گزارش ايسنا، دريابان علي شمخاني دبير شوراي 
عالي امنيت ملي، در محفل انس پيشكسوتان جهاد 
و ش��هادت در واكنش به اظهارات يك مقام وزارت 
دفاع امريكا كه گفته است، موشك هاي بالستيك 
شليك شده بامداد دوشنبه ايران به سوريه در سه 
مايلي نظاميان امريكايي در اين كش��ور فرود آمد 
گفت: آقاي بولتون اعالم كرد كه ما را جدي بگيريد، 
فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه هم شما را جدي 
گرفت و در سه مايلي شما موشك پياده كرد. حاال 
ش��ما بگوييد داعش و گروه هاي تروريستي به چه 

كاري در سه مايلي شما مشغولند؟
وي همچنين تصريح كرد: اش��رار امريكايي و تيم 
فعلي امريكا را در حوزه اقتصاد به شكست خواهيم 
كشاند. نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي 
امنيت ملي گفت: توان و ظرفيت ايران در مديريت 
تهديدات سياس��ي، دفاعي، امنيتي و اقتصادي و 
تبديل آن ب��ه فرصت، صاحب س��بك و ابتكارات 
منحصر بفرد اس��ت. وي با اش��اره به سخنان مقام 
معظم رهبري در خصوص ضرورت حفظ روحيه 
انقالبي در زمان صلح خاطرنش��ان ك��رد: امروز با 
حضور شرورترين مديران امريكايي در راس هيئت 
حاكمه اين كشور بايد با روحيه و عزم انقالبي ضمن 
شكس��ت كاباره داران تازه كار در عرصه سياست 

قدرت بالمنازع اسالم و انقالب را به رخ آنها بكشيم.
شمخاني گفت: ترامپ در همه اظهارات خود ايران 
را به عنوان يك تهديد اعالم كرده است، پس همه ما 
بايد در مقابل اين جنگ تمام عياري كه او عليه ما به 

راه انداخته  آرايش جنگي بگيريم.
وي در ادامه به تحريم هاي امريكا اشاره كرد و گفت: 
من نمي گويم كه تحريم بي اثر اس��ت اما ظرفيت 

ملي ما اين توانايي را دارد كه آن را ناكام سازد.
ش��مخاني تصريح كرد: ما به دنب��ال اين فرصت 
بوديم كه اقتصاد كشور را از وابستگي به نفت خارج 
كنيم و اكنون شرايط ايده ال براي اين مهم پديد 
آمده است. وي در ادامه گفت: رفتار صدام و ترامپ 
بر عليه جمهوري اسالمي مشابهت هاي زيادي با 
هم دارد و نقطه مشترك آن تهديد و تجاوز همراه 
با ژس��ت مذاكره اس��ت. ش��مخاني تصريح كرد: 
امريكايي ها تالش مي كنند تا با جنگ اقتصادي و 
عمليات رواني اقتصاد، امنيت و اقتدار ما در منطقه 
را با درگي��ر كردن ظرفيت هاي مل��ي با مخاطره 
مواجه س��ازند اما اين روياي آشفته كه منافقين 

براي آنها تعريف كرده اند هرگز تعبير نخواهد شد.

  دبير شوراي عالي امنيت ملي: 

رييس س��ازمان حماي��ت از ش��ركت هاي كوچك و 
متوسط ژاپن با اشاره به اهميت روابط اقتصادي تهران 
- توكيو بر هم��كاري اين نهاد با ش��ركت هاي ايراني 
تاكيد كرد. به گزارش ايرنا، هيروش��ي تاكادا در ديدار 
مرتضي رحماني موحد س��فير ايران در ژاپن با اشاره 
به نقش ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط در اقتصاد 
ژاپن اظهار داشت: س��ه ميليون و 800 هزار شركت 
ژاپني تحت پوشش و حمايت اين سازمان قرار دارند.  

او گفت: اين گروه از ش��ركت ها بي��ش از 99 درصد از 
ش��ركت هاي فعال ژاپني را تشكيل مي دهند و بيش 
از 70 درصد اش��تغال در ژاپن را به خ��ود اختصاص 
داده اند و نقطه قوت اقتصاد ژاپن به ش��مار مي روند. 
وي اظهارداش��ت: س��الخوردگي جمعيتي در ژاپن، 
چين، تايلند و كره جنوبي موجب بروز مشكالتي در 
عرضه نيروي كار در اين كشورها شده كه خود يكي از 

موجبات كاهش رشد اقتصادي است. 

سازمان حمايت از شركت هاي ژاپن آماده همكاري با ايران است

خبر

نمي گويم تحريم بي اثر است 
اما مي توانيم آن را ناكام سازيم



   س�عيد محمد فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا )ص( شد؛سپاه نيوز | 

سرلشكر جعفري با صدور حكمي سعيد محمد را 
به سمت فرماندهي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
)ص( منصوب كرد.  س��ردار سرلشكر محمدعلي 
جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
با صدور حكمي سعيد محمد را به سمت فرماندهي 
جديد قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا )ص( منصوب 
كرد.بنابراين گزارش؛ پيش از اين سردار سرتيپ 
پاسدار عباداهلل عبداللهي فرمانده قرارگاه سازندگي 

خاتم االنبيا )ص( بود

   احتماال اليحه CFT هفته  آينده در مجلس 
بررسي مي شود؛ ايسنا|

 ي��ك عضو هيات رييس��ه مجلس با بي��ان اينكه 
مجلس چهارش��نبه وارد بررس��ي اليحه الحاق 
ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم 
)CFT( نمي شود، گفت: احتماال اين اليحه هفته 
آينده در مجلس بررسي مي شود. احمد اميرآبادي 
اظهار كرد: اليحه مبارزه ب��ا قاچاق كاال وارز بنا به 
درخواس��ت نمايندگان با اولويت در دس��تور كار 
مجلس قرار گرفت و مجلس از هفته گذشته وارد 
بررسي آن شده اند. لذا تا زماني كه رسيدگي به اين 
اليحه به اتمام نرسد مجلس نمي تواند وارد دستور 

كار ديگري شود. 

   »محمدرضا عارف« براي سومين بار رييس 
فراكسيون اميد شد؛ تعادل| 

در جلس��ه بعدازظهر ديروز )سه ش��نبه( مجمع 
عمومي فرامسيون اميد، محمدرضا عارف به عنوان 
رييس فراكس��يون اميد در سال سوم فعاليت اين 
فراكسيون انتخاب شد.عارف تنها كانديداي رياست 
فراكسيون بود كه با راي اكثريت به عنوان رييس 
فراكسيون انتخاب شد.عارف پس از اين انتخاب با 
تشكر از اعضاي فراكسيون گفت: سال آينده سال 
حساسي براي كشور است كه اميدواريم ما در سال 
س��وم با برنامه و با فضاي تعاملي مس��ائل را پيش 
ببريم و در راستاي حل مشكالت مردم گام برداريم.

   رد درخواس�ت نتانياه�و براي بازرس�ي 
هسته اي ايران توسط آژانس؛ برنا| 

يوكيا آمانو در پاسخ به درخواست نتانياهو مبني بر 
بازرسي از آنچه »تأسيسات هسته اي مخفي تازه  
ايران« خوانده شده بود، اعالم كرده اطالعات ارايه 
داده ش��ده را نمي پذيرد. به گزارش رويترز، يوكيو 
آمانو، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، در 
بيانيه اي در روز سه شنبه اعالم كرد: آژانس تنها در 
زمان مورد نياز، بازرساني را به سايت ها و مكان ها 
اعزام خواهد كرد. سازمان از پادمان هاي مرتبط با 
اطالعات موجود اس��تفاده مي كند اما اطالعات با 
ارزش ظاهري را نمي پذي��رد. وي همچنين بيان 
كرد: براي حفظ اعتبار، استقالل آژانس در زمينه 
اج��راي فعاليت هاي راس��تي آزمايي در اولويت و 

ارجحيت قرار دارد.

   مسدود شدن اموال وزارت اطالعات ايران 
در فرانسه؛ ايسنا| 

دولت فرانس��ه در نش��ريه داخلي خود اعالم كرد 
كه اموال متعلق ب��ه دو ايراني و آنچه اموال وزارت 
اطالعات ايران در فرانس��ه خوانده شده را مسدود 
كرده اس��ت كه يكي از اين افراد اس��داهلل اسدي 
ديپلمات ايراني اس��ت كه چن��دي پيش به اتهام 
دست داش��تن در طرح حمله به تجمع گروهك 
منافقين در پاريس، توسط پليس آلمان در حالي كه 
در وين به  سر مي برد، بازداشت شد. همزمان با اين 
ديپلمات ايراني يك زن و مرد نيز در بلژيك به دليل 
همراه داشتن حجم قابل توجهي از مواد منفجره 

بازداشت شدند. 

   تايي�د خب�ر اس�تعفاي ام�ام جمع�ه 
ايالم؛صداوسيما| 

رييس دفتر ش��وراي سياست گذاري ائمه جمعه 
استان ديروز خبر استعفاي امام جمعه ايالم را تاييد 
كرد.نصرت اهلل يگانه گفت: امام جمعه مس��تعفي 
ايالم جمعه اين هفته در آخرين حضور در كسوت 
نمايندگي ولي فقيه در استان و امام جمعه ايالم از 
مردم اس��تان خدا حافظي مي كند.گفته مي شود 
حجت االس��الم والمس��لمين دكتر كريمي تبار 
نماينده ولي فقيه در سپاه ايالم، فارس و كردستان 
به عنوان گزينه جايگزين امام جمعه مس��تعفي 
ايالم است. كريمي تبار اهل روستاي چشمه رشيد 

شهرستان سيروان استان ايالم است.

   گردهمايي 100هزار نفري در آزادي؛ فارس|
 رييس سازمان بسيج با اشاره به تجمع 700هزار 
نفري بسيجيان در سراسر كشور در روز پنج شنبه 
گفت: ۱00 هزار نفر از بسيجيان تهران و كرج در 
تهران در استاديوم صدهزار نفري اجتماع خواهند 
كرد. سردار غالمحسين غيب پرور با بيان اينكه اين 
رزمايش از ۹ شهريور در تمام استان هاي كشور آغاز 
شد اظهار داشت: ما توانستيم به وعده خود عمل 
كنيم و بعد از يك ماه به مردم  گزارش مي دهيم كه 

در اين مدت چه اتفاقاتي افتاد.

  كار نيمه تمام رفاه عمومي؛ ايسنا| 
معاون اجتماعي و پيش��گيري از وق��وع جرم قوه 
قضايي��ه، يافته  ها و توفيقات علم��ي را در صورت 
اجرا نشدن در جامعه و فراهم نكردن آسايش براي 
مردم كاري نيمه تمام خواند و گفت كه تالش قوه 
قضاييه همكاري با علماي دانشگاهي و حوزوي و 
بهره برداري از يافته هاي آنان است.محمدباقر الفت 
اظهار كرد: اقدامات و فعاليت هاي پيشگيرانه بايد با 
نظارت جامعه علمي كشور انجام وتقويت شود.وي 
با تاكيد بر پيوند ميان مراكز علمي با فعاليت هاي 
نهادها به ويژه قوه قضاييه، عنوان كرد: دانش��گاه 
محور كار است و دانشگاه ها دركنار برنامه هاي قوه 

قضاييه مي توانند حضور داشته باشند.

ايران2روي موج خبر

نمايندگان مجلس پس از جلسه غيرعلني درباره حادثه اهواز تاكيد كردند

قصور قطعي در تامين امنيت رژه 
گروه ايران|

نمايندگان مجلس مي گويند مقامات در تامين امنيت رژه 
اهواز قصور داش��ته اند. اين را پيش تر اعضاي كميسيون 
امنيت ملي مجلس، پس از ديدن دو فيلم از حادثه گفته 
بودن��د، ديروز هم پس از يك جلس��ه غيرعلني با حضور 
مقامات امنيتي، تعداد ديگري از نمايندگان بر آن تاكيد 
كردند. به گفته بهروز نعمتي عضو هيات رييسه مجلس 
در جلسه ديروز كه سردار آشتياني مسوول حفاظت ستاد 
كل فرماندهي معظم كل قوا، حجت االسالم والمسلمين 
محمود علوي وزير اطالعات و عبدالرضا رحماني فضلي 
وزير كشور، مديركل اطالعات خوزستان و استاندار اين 
اس��تان حضور داشتند، تاكيد ش��ده كه » قصور قطعي 
است«. آن طور كه اين نماينده مي گويد با مقصرين حادثه 
هم برخورد شده و تعدادي از مقصرين به دادگاه معرفي 
شده اند. به گفته نعمتي » در اين جلسه همچنين مطرح 
شد كه با توجه به فضاي كشور و با توجه به اينكه گروه هاي 
مختلف تكفيري در عراق، سوريه و اطراف كشورمان حضور 
دارند، نبايد اين منافذ وجود داش��ته باشد و بايد برخورد 
جدي تري با آن��ان صورت گيرد.« اما همايون يوس��في 
نماينده اهواز از بررسي چرايي حادثه اهواز و قصور احتمالي 
توسط س��تاد كل نيروهاي مس��لح و وزارت كشور خبر 
مي دهد. يوسفي مي گويد كه »مقامات مسوول درخصوص 

مقصران حادثه تروريستي اهواز بايد پاسخگو باشند«.

     احتمال استيضاح رحماني فضلي
س��خنگوي وزارت كشور هم از دستور مجلس به وزير 
كش��ور براي ارايه گزارش درباره اين حادثه خبر داد. 
ساماني كه در جلسه غيرعلني ديروز در مجلس بوده، 
مي گويد: »پس از بررسي گزارش هاي ارايه شده، مقرر 
ش��د وزارت كشور با بررسي گزارش��ات دستگاه هاي 
متول��ي موضوع، گ��زارش جامع��ي از اقداماتي را كه 
توسط دستگاه ها، قبل و حين حادثه تروريستي اهواز 
انجام ش��ده، تهيه و تدوين كند.«بنابر اعالم ساماني 
»اين گزارش پس از تدوين، در ش��وراي امنيت كشور 
جمع بندي و در اولين فرصت به مجلس شوراي اسالمي 

ارايه مي شود«
اين اظهارات س��خنگوي وزارت كشور در حالي است 
ك��ه يكي از نماين��دگان خوزس��تان مي گويد پس از 

حمله تروريستي اهواز، تعدادي از نمايندگان به دنبال 
استيضاح وزير كشور هس��تند. علي ساري كه با ايلنا 
گفت وگو كرده از كليد خوردن طرح اس��تيضاح وزير 
كشور به دليل كوتاهي هاي بخش امنيتي و انتظامي 
اين وزارتخان��ه در جريان حمله تروريس��تي به اهواز 
خبر مي دهد. ساري مسووليت تامين امنيت رژه اهواز 
را برعه��ده نيروي انتظامي و وزارت كش��ور مي داند و 
مي افزايد: »بنده طراح طرح اس��تيضاح وزير كش��ور 
هستم و به همراه ديگر نمايندگان و متقاضيان استيضاح 
تالش مان را خواهيم كرد كه روند قانوني آن به سرعت 

طي شود.« 
او همچنين با اش��اره به زمزمه هاي اس��تيضاح وزير 
كشور در مقاطع مختلف زماني، به تشريح محورهاي 
اس��تيضاح اخير پرداخت و گفت: »مهم ترين انگيزه و 
درواقع محور اصلي و شماره يك استيضاح وزير كشور، 
همين كوتاهي ها و قصور امنيتي آشكار حوزه انتظامي 
و امنيتي وزارت كش��ور در جريان حمله تروريس��تي 

اهواز است.«

     تصاوير زجر آور براي مجلسي ها
پيش از اين نيز اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس، 
بعد از ديدن دو فيلم از قصور قطعي مقامات امنيتي در 
حفظ امنيت رژه اهواز س��خن گفته بودند. در همين 
رابطه، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس از فيلم هايي كه تنها در اختيار نهادهاي مسوول 
و مجلس قرار گرفته، س��خن گفت و عنوان كرد: »اين 
فيلم توسط دوربين وزارت اطالعات كه به صورت ثابت 
در منطقه رژه مستقر شده بود و دوربين ارتش تهيه شده 
است. كسي كه مسوول فيلمبرداري از سوي ارتش بود، 
با شجاعت و بدون ترس صحنه ها را كامل فيلمبرداري 
كرد. البته اين فيلم در صفحه مجازي پخش نش��ده و 

فقط در اختيار ماست.«
فالحت پيش��ه صحنه هاي حادثه تروريستي اهواز را 
زجرآور خواند و گف��ت: »در اين صحنه ها مظلوميت 
آنهايي كه ترور ش��ده اند به خوبي مش��هود است كه 
ايجاد چنين صحنه هايي تنها به خاطر اشتباه امنيتي 
بود. اينكه چند نفر به كس��اني كه در حال جان دادن 
هستند تير خالص مي زنند، بسيار ناراحت كننده است 

و اين اقدام به هيچ وجه قابل دفاع نيست.«
او با تأكيد بر اينكه »كميسيون امنيت ملي اين حادثه را 
پيگيري مي كند« گفت: بايد جلوي اين سهل انگاري ها 
گرفته ش��ود تا در آينده شاهد اين اتفاقات نباشيم. به 
هيچ وجه قابل قبول نيس��ت چند تروريس��ت از خدا 
بي خبر به عزيزان ما تير خالص زدند؛ آن هم كس��اني 
كه سابقه رفتن به سوريه داشتند. آنهايي كه مجروح 
شدند، مي گفتند كه اگر يك تفنگ در دست داشتند، 
جلوي اين كار را مي گرفتند، چون از صحنه هاي بدتر از 
اين در سوريه با پيروزي عبور كردند اما چون رژه بود آنها 
نمي توانستند تفنگ پر از فشنگ همراه داشته باشند. 

اين افراد قرباني تير خالص شدند.
فالحت پيش��ه با بيان اينكه »دليلي ندارد كشوري با 

اقتدار جمهوري اسالمي ايران به دليل اشتباه محاسباتي 
چند نفر دچار مشكل ش��ود«، افزود: در زمان حادثه 
تروريستي، فيلمبردار به كسي كه تفنگ دوربين دار 
دستش است التماس مي كند كه به سمت آنهايي كه 
تير خالص مي زنند، شليك كند اما آن شخص منتظر 
دس��تور فرمانده اش اس��ت. اينها همه نشان از ضعف 

مديريت دارد.
حسين نقوي حسيني، ديگر عضو كميسيون امنيت 
ملي هم با فالحت پيش��ه هم عقيده اس��ت. به اعتقاد 
او»در تأمين امنيت، حراست و حفاظت محيط برنامه 
)رژه اهواز( ضعف هاي زي��ادي بود و اين ضعف از خود 

ما است.«
حسيني با بيان اينكه بايد امنيت كامل اين مراسم تأمين 

و رفت وآمدها كاماًل كنترل مي شد گفت: فضاي سبز 
پشت جايگاه خالي از هر نوع نظارت بود و تروريست ها 
به راحتي مي آيند و با اس��لحه به سمت مردم شليك 
مي كنن��د. او تأكيد كرد: اين ضعف ها در كميس��يون 
امنيت مورد بررس��ي قرار گرفت و ما تأكيد كرديم كه 
از اين خطاها نمي گذريم و دستگاه هاي مربوطه بايد 
پاسخگو باشند. نقوي حسيني تاكيد كرد كه »افرادي 
كه در تأمين امنيت مراس��م رژه كوتاه��ي كرده اند را 

مشخص و اعالم مي كنيم.«
در جلس��ه ديروز مجلس وزارت كشور مسوول تهيه 
گزارش جامعه درباره حادثه اهواز شد و حال بايد ديد 
چه افراد و نهادهايي قصور بيش��تري در حادثه اهواز 

داشتند و آيا مجلس نام آنان را اعالم مي كند يا خير.

معاون اول رييس جمهوري عنوان كرد

عذرخواهي از ملت به خاطر مشكالت اخير
گروه ايران|

»از م��ردم ب��ه خاطر مش��كالت اخي��ر عذرخواهي 
مي كن��م.«در روزهاي��ي كه بع��د از كاهش نس��بي 
قيمت دالر، كام تل��خ مردم كه به دلي��ل گراني هاي 
دامن��ه دار كاالهاي مصرف��ي و دالر ايجاد ش��ده بود؛ 
اندكي از تلخي هاي قبلي فاصله گرفت��ه، معاون اول 
رييس جمه��وري خطاب ب��ه مردم از آن��ان به خاطر 
مش��كالتي كه طي ماه هاي اخير بر دوش كشيده اند 
عذرخواه��ي مي كن��د و اع��الم مي كند ك��ه دولت و 
دستگاه هاي مسوول تا زمان ثبات بازار و تعادل قيمت ها 
از تالش براي بهبود اوضاع دست نمي كشند؛ جهانگيري 
با بازخواني دس��تاوردهاي رييس جمهوري از سفر به 
نيويورك و تاثيري كه اين س��فر در مختصات روحي 
و رواني م��ردم و اهالي اقتصاد ايجاد كرد؛ پيروز واقعي 
رويارويي ايران و امريكا را مردم ايران دانست كه حتي در 
شديدترين بحران هاي اقتصادي هم دست از حمايت 
و مشاركت نكشيدند. معاون اول رييس جمهور با بيان 
اينكه اجالس مجمع عمومي سازمان ملل يك مصاف 
بين ايران و امريكا بود، گفت: برخورد س��اير كشورها 
نشان داد ايران در چه جايگاه  منطقي قرار گرفته است.

اسحاق جهانگيري صبح ديروز در مراسم افتتاح ۱700 
مدرسه در سراس��ر كشور اظهاركرد: كشور در شرايط 
خطيري قرار دارد كه البته به معناي ش��رايط دشوار 
است نه بن بس��ت. يك كشور زورگو مثل امريكا فشار 
سياس��ي،  اقتصادي، رواني و رس��انه اي را به كشور ما 
تحميل كرده است. او با ترسيم صحنه رويارويي ايران و 

امريكا در نيويورك گفت: مجمع عمومي سازمان ملل 
يك نمونه از مص��اف ايران و امريكا بود. رييس جمهور 
امريكا با اس��تفاده از همه ابزارهاي خود تالش كرد با 
زبان قلدري و بي ادبانه عليه ايران حرف بزند. در مقابل 
رييس جمهور ايران تالش كرد با تكيه بر تمدن و فرهنگ 
ايران پاسخ او را بدهد. جهانگيري در ادامه تاكيد كرد: 
ما در جلسه شوراي امنيت حضور نداشتيم، اما جلسه 
اين شورا به يك نمايشي از مظلوميت ايران و بي منطقي 
امريكا تبديل شد. جز امريكا ساير اعضا شوراي امنيت 
از استدالل و قانونمندي ملت ايران و بي منطقي امريكا 

سخن گفتند. همين جلسه كفايت مي كند تا نشان دهد 
ايران در چه جايگاه منطقي قرار گرفته است.

     شرايط دشوار مردم را درك مي كنيم
مع��اون اول رييس جمه��ور در ادامه با اش��اره به اينكه 
مي دانيم شرايط كش��ور دشوار است و مردم با سختي و 
مشكالت مواجه اند، اظهاركرد: بخشي از اين سختي ها 
نتيجه تحريم ها و فشارهاي امريكا است، اما آنچه اهميت 
دارد اين است كه ظرفيت و پتانسيل زيادي وجود دارد. 
اگر همه نخبگان و ش��خصيت هاي موثر و جريان هاي 

سياسي كشور و همه مردم براي عبور از اين دوره سخت 
تالش كنند، حتما در كوتاه ترين زمان ممكن كه شايد به 
چند ماه هم كشيده نشود، از اين شرايط سرافراز بيرون 
مي آييم. او ادامه داد: به كشور فشار رواني وارد مي كنند 
و عده اي هم از اين فشار رواني سوءاستفاده مي كنند،  اما 
برنامه ريزي درس��تي كه انجام شده اين مشكالت حل 
مي ش��ود. به خاطر برخي كمبودها و مشكالت از ملت 
عذرخواهي مي كنم. مديريت كشور و در راس همه رهبر 
انقالب و همه مسووالن تالش مي كنند كه اين فشار از 

دوش مردم برداشته شود.
او در بخ��ش ديگري از اظهارات خود با اش��اره به اينكه 
موثرترين، ضروري تري��ن و پربازده تري��ن حوزه براي 
سرمايه گذاري تعليم و تربيت است، تصريح كرد: دغدغه 
من همواره توسعه ايران است و معتقدم نقطه كانوني و 
اصلي توس��عه ايران، تعليم و تربيت و آموزش و پرورش 
اس��ت. مدرس��ه مهم ترين كانون توس��عه كشور است 
بنابراين امكانات زيرساختي الزم بايد براي دانش آموزان 
فراهم شود.جهانگيري گفت: آموزش و پرورش به دليل 
فراگيري آن همواره با محدوديت هايي روبرو است، اين 
محدوديت ها هم براي معلمان وج��ود دارد و هم براي 
امكانات بخشي از اين محدوديت ها براي مشكالت كشور 
و بخش��ي هم به دليل عدم دقت در برنامه ريزي درست 
است. با اين وجود آموزش و پرورش كانون توجه دولت 
اس��ت. دولت درك كرده است بودجه آموزش و پرورش 
را  بطور حداكث��ري تامين و پرداخت كن��د.او در پايان 
اظهاركرد: بهره برداري از ۱700 مدرس��ه نوسازي شده 

با همكاري خيرين و دولت با اعتبار هزار و 450 ميليارد 
تومان به سرانجام رسيده است. خيرين براساس نيازهاي 
كشور و جوانان اقدامات شايسته اي انجام داده اند كه جاي 
تشكر دارد.سيستان و بلوچستان به كانون اصلي توسعه 
تبديل مي ش��ودمعاون اول رييس جمهوري در مراسم 
بهره برداري همزمان هزار و 700 مدرسه در سراسر كشور 
گفت: سيستان و بلوچس��تان استان مرزداران شايسته 
كشور است كه با شرايط سخت طبيعي در نبرد هستند .

اس��حاق جهانگيري در اين مراسمي كه از طريق ويدئو 
كنفرانس ۱44 مدرسه با 430 كالس درس در سيستان 
و بلوچستان را افتتاح كرد افزود: در آغاز سال تحصيلي 
از اقدام شايسته خيران در سيستان و بلوچستان كمال 
تشكر را داريم.او با بيان اينكه امروز سيستان و بلوچستان 
ب��ه عنوان كانون توس��عه جنوب ش��رق مطرح اس��ت 
خاطرنشان كرد: دولت براي توسعه اقتصادي سيستان 
و بلوچس��تان برنامه هاي ويژه اي دارد. مردم سيستان و 
بلوچس��تان به دليل خشكسالي حاكم در اين استان به 
ويژه سال آبي گذشته كه بدترين سال را سپري كردند 
شرايط دشواري را داشتند اميدواريم در سال آبي جديد 
گشايش��ي بش��ود . معاون اول رييس جمهوري گفت: 
مهم ترين تش��كر از خيران و دولت كه در بخش تعليم و 
تربيت انجام گرفت درخشش دانش آموزان يك كالس 
در سراوان دورافتاده ترين نقطه كشور كه از نظر زيربنايي 
و امكانات در سطح پايين ترين قرار دارد، است بطوري كه 
۱7 دانش آموزان يك مدرسه در اين شهرستان در رشته 
پزشكي پذيرفته شدند كه اين اقدام بسيار شايسته بود .

توجه رسانه ها و صاحبان 
تريبون به مصالح عمومي

با تصميمات جلسه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا، شاهد سامان يابي 
وضعي��ت ب��ازار و س��ير 
نزول��ي قيمت ارز و س��كه 
خواهي��م بود. ب��ه گزارش 
پاد، جلسه مقدماتي ستاد 
اطالع رساني و تبليغات اقتصادي كشور به منظور تبيين 
و ايجاد هماهنگي براي برگزاري اولين جلسه ستاد به 
رياست عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور و با حضور 
تمامي اعضا برگزار شد.رييس س��تاد اطالع رساني و 
تبليغات اقتصادي كشور با اشاره به تالطم غير واقعي 
بازار ارز و س��كه گفت: با تصميمات مناس��بي كه در 
جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
گرفته شد، ش��اهد س��امان يابي وضعيت بازار و سير 
نزولي قيمت ارز و س��كه خواهيم بود.رحماني فضلي 
رييس ستاد اطالع رساني و تبليغات اقتصادي كشور 
در اين جلسه در س��خنان كوتاهي با تاكيد بر تبيين 
و تشريح وظيفه اين س��تاد بر هم افزايي اطالع رساني 
به مردم و اقناع افكار عموم��ي از طريق انتقال دقيق، 
صحيح و سريع اخبار و اطالعات تاكيد كرد و از تمامي 
رسانه ها و صاحبان تريبون خواست در انتشار مطالب و 
بيان مواضع اقتصادي منافع ملي و حقوق مردم را بطور 

جدي رعايت كنند.

محل هاي اصابت موشك هاي 
سپاه در شرق فرات

نيروي هوافضاي س��پاه 
ي��ر  و تصا نخس��تين 
از محل ه��اي اصاب��ت 
موشك هاي سپاه به مقر 
تروريست هاي تكفيري 
در شرق فرات در سوريه 

را رسانه اي كرد.
به گزارش صداوس��يما پس از حمله موش��كي و 
پهپادي سپاه به مقر تروريست هاي تكفيري كه 
منجر به هالكت و زخمي ش��دن شمار زيادي از 
تروريس��ت ها و س��ركردگان جنايت تروريستي 
اهواز گرديد، نيروي هوافضاي س��پاه نخس��تين 
تصاوير از محل هاي اصابت موش��ك ها وبمباران 
پهپاد ه��اي رزمي در ش��رق فرات در س��وريه را 

رسانه اي كرد.
 س��ردار س��رتيپ پاس��دار اميرعلي حاجي زاده 
فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه در گفت وگويي 
در خصوص انتشار اين تصاوير اظهار كرد: منطقه 
شرق فرات و مقرتروريس��ت هاي داعشي تحت 
حمايت كام��ل امري��كا ب��وده و داراي موقعيت 
خاصي اس��ت؛ اين منطقه از غرب بواس��طه رود 
فرات پدافند طبيعي دارد، از طريق هوا نيز منطقه 
ممنوع��ه پروازي و تحت حفاظ��ت هواپيما هاي 

ائتالف است.

 خواهان واقع بيني 
مقامات فرانسوي هستيم

س��خنگوي وزارت امور 
كش��ورمان  خارج��ه 
مراتب اعتراض ش��ديد 
جمهوري اسالمي ايران 
نس��بت به دس��تگيري 
ديپلم��ات ايران��ي در 
فرانس��ه را اع��الم و 

خواستار آزادي فوري وي شد.
به گزارش ايس��نا، بهرام قاس��مي س��خنگوي 
وزارت امور خارجه در واكنش به بيانيه سه وزير 
دولت فرانس��ه در خصوص اتهام ناروا و واهي به 
يكي از ديپلمات هاي كش��ورمان كه به دخالت 
در عمليات خراب��كاري در تجمع يك گروهك 
تروريستي در پاريس متهم و دستگير شده است، 
اظهار ك��رد: بار ديگر با رد اتهام��ات و ادعاهاي 
مطرح ش��ده مراتب اعتراض ش��ديد جمهوري 
اس��المي ايران نسبت به دس��تگيري ديپلمات 
ايراني را اعالم و خواس��تار آزادي فوري ايشان 
هس��تيم. وي تمام ماجرا را سناريو و توطئه اي 
براي تخريب روابط خوب و رو به گسترش ايران 
و اروپا دانس��ت كه در راس��تاي اه��داف امريكا 
و رژيم صهيونيس��تي و با صحن��ه گرداني يك 
گروهك تروريستي و ضد مردمي مقيم فرانسه 

انجام مي پذيرد.

اظهارنظر ظريف درباره احتمال 
مذاكره ايران و امريكا

وزير ام��ور خارجه ايران 
درباره آينده روابط تهران 
و واش��نگتن گفت: ما در 
دنياي احتماالت زندگي 
مي كني��م و هي��چ چيز 
غيرممكن نيست اما براي 
داش��تن روابط شما بايد 

مبنايي داشته باشيد كه از قبل ساخته شده است.
به گزارش ايس��نا، محمدجواد ظري��ف وزير امور 
خارجه كشورمان كه در نيويورك به سر مي برد در 
گفت وگو با نشريه نيويوركر در پاسخ به سوالي درباره  
آينده روابط ميان تهران و واش��نگتن ديپلماسي 
كشورش با امريكا را به يك فيلم به نام 50 قرار اول 
تشبيه كرد. داستان اين فيلم درباره مردي است كه 
با زني در ارتباط است كه حافظه كوتاه مدت دارد و 
تنها يك روز مي تواند خاطرات خود را حفظ كند. 
ظري��ف در اين باره گفت: م��ا در دنياي احتماالت 
زندگي مي كنيم بنابراين هيچ چيز غيرممكن نيست 
اما بايد ببينيم چه مي شود. وي ادامه داد: اول از همه 
بايد بگويم كه ما عصباني نيستيم اگر قرار باشد به 
راه حلي دست يابيم شما بايد بتوانيد آن را بر مبناي 
چيزي كه داريد بنا كنيد، چرا كه همچون فيلم 50 
قرار اول شما مجبوريد همه چيز را روز بعد از اول آغاز 

كنيد اين غيرممكن است.

شوراي انقالب فرهنگي »قرارگاه 
فرهنگي« تشكيل دهد

ريي��س كميت��ه ارش��اد 
كميس��يون فرهنگ��ي 
مجلس ب��ا بي��ان اينكه 
كميته متبوعش مطالبه 
تشكيل قرارگاه فرهنگي را 
از شوراي انقالب فرهنگي 
دارد، نس��بت به توجه به 
»سند مهندس��ي فرهنگي مصوب ش��وراي عالي 
انق��الب فرهنگي« تاكي��د كرد. احمد س��الك در 
گفت وگو با خانه ملت در تشريح جلسه كميته ارشاد 
تبليغات اسالمي و گردشگري كميسيون فرهنگي 
مجلس با اشاره به بررسي اوضاع فرهنگي كشور و 
مطالبات مقام معظم رهبري، گفت: در اين جلسه 
با حضور كارشناس��اني از سپاه پاس��داران انقالب 
اس��المي، وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي و مركز 
پژوهش هاي مجلس، »وضعيت موجود فرهنگي 
كشور« و »مطالبات رهبري« پيگيري شد و نكات 
متعددي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نماينده 
مردم اصفهان در مجلس ش��وراي اس��المي ادامه 
داد: در اين جلسه مقرر شد؛ ابتدا تحليل مستدل و 
قوي توسط كارشناسان از وضعيت فرهنگي كشور 
و آثار تهاجم فرهنگي در اختيار كارگروه قرار داده 
شود، همچنين نحوه مديريت مسائل فرهنگي در 

دستگاه هاي مختلف پيگيري شود.
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اخبار كالن

 هزار ميليارد تسهيالت صندوق 
توسعه به بخش خصوصي 

فارس| عملكرد تسهيالت ريالي صندوق توسعه 
ملي از محل قراردادهاي س��پرده گذاري ريالي 
نش��ان مي دهد فقط از يك حكم قانوني تاكنون 
۱۲۸۰ ميلي��ارد تومان در فص��ل بهار به بخش 
خصوصي، تعاوني و بنگا ه هاي اقتصادي غيردولتي 

اختصاص يافته است.
 عملكرد تس��هيالت ريالي صندوق توسعه ملي 
از محل قراردادهاي س��پرده گذاري ريالي نشان 
مي دهد فقط از يك حكم قانوني تاكنون ۱۲۸۰ 
ميليارد توم��ان به بخش خصوص��ي، تعاوني و 
بنگا ه هاي اقتصادي غيردولت��ي در بخش هاي 
آب، كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، منابع 
طبيعي صنعت و معدن،  گردشگري اختصاص 

يافت.
در اين گزارش آمده اس��ت: در سه ماهه ابتدايي 
س��ال ۱۳۹۷ و در اجراي مفاد حكم ماده )۵۲( 
قانون الحاق برخي م��واد از مقررات مالي دولت 
)۲(، مبني بر پرداخت ۲۰ درصد از منابع ورودي 
ساالنه صندوق به بخش هاي خصوصي و تعاوني 
و بنگاه هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي 
غيردولتي به طرح هاي داراي توجيه فني، زيست 
محيطي و مال��ي و اهليت متقاض��ي به صورت 

پرداخت و بازپرداخت ريالي در نظر گرفته شد.
اين تس��هيالت در بخش هاي آب، كش��اورزي، 
صنايع تبديلي و تكميلي، منابع طبيعي و محيط 
زيست، صادرات محصوالت كشاورزي، صنعت، 
معدن، گردشگري و صادرات كاالهاي صنعتي 
و معدني صندوق توس��عه مل��ي مبلغ ۱۲.۰۰۰ 
ميليارد ريال )از محل منابع برگش��تي از محل 
سپرده گذاري هاي سال هاي گذشته و بازپرداخت 
اقس��اط طرح هاي تأمي��ن مالي ش��ده از منابع 
قرارداده��اي عامليت ريالي س��ال هاي ۱۳۹۰ 
ال��ي ۱۳۹۳( در ۶ بان��ك  دولت��ي و خصوص��ي 

سپرده گذاري نموده است.
در توزيع اين منابع ع��الوه بر ميزان عملكرد هر 
بانك، درخواست هاي بانك ها و مراجع ذي صالح 
مانند وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت جهاد 
كشاورزي، وزارت نيرو، سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري، معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري و نيز مدنظر قرار گرفته 

شده اند.
مان��ده قاب��ل تخصي��ص از مح��ل قراردادهاي 
سپرده گذاري ريالي فعال تا ۳۱ خرداد ماه، مبلغ 
۶۵.۲۲۵ هزار ميليارد ريال بوده است.همچنين 
در سه ماهه اول سال جاري و در راستاي اجراي 
»قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در 
مناطق روس��تايي و عشايري با استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملي«، صندوق در مرحله دوم و با 
اعالم سازمان برنامه و بودجه كل كشور، نسبت 
به سپرده گذاري مبلغ ۱۵/۰۰۰ ميليارد ريال در 
بانك هاي كشاورزي، توسعه تعاون، پست بانك و 
صندوق كارآفريني اميد و با هدف ارتقاي توليد و 
ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري 

اقدام نموده است.
بر اين اساس ميزان كل سپرده گذاري هاي ريالي 
انجام شده توسط صندوق در سه ماهه اول سال 

۱۳۹۷، مبلغ ۲۷ هزار ميليارد ريال است.

3 كالن

در رتبه بندي جديد فريزر اعالم شد 

هادي حق شناس در زمينه آثار كاهش قيمت دالر بيان كرد 

ايران در جايگاه 130 آزادي اقتصادي دنيا 

تركيدن حباب ها در كاالهاي مصرفي

آيسان تنها|
موسسه فريزر كانادا در تازه ترين گزارش خود از وضعيت 
آزادي اقتصادي ۱۶۲ كشور جهان، به ترتيب هنگ كنگ 
)با امتياز ۸.۹۷( و سنگاپور را )با امتياز ۸.۸4( آزادترين 
اقتصاد جهان معرفي كرده اس��ت. همچنين نيوزلند، 
سوييس، ايرلند، امريكا، گرجستان، موريشس، انگليس، 

استراليا و كانادا در رده هاي سوم تا دهم جاي گرفته اند.
به گزارش تعادل، همچنين كشور ونزوئال با نمره ۲.۸۸، 
بسته ترين اقتصاد جهان اس��ت. پس از اين كشور نيز 
ليبي، آرژانتين، الجزاير، سوريه، كنگو، آفريقاي مركزي، 
آنگوال، گينه بيس��ائو و س��ودان در جمع ۱۰ كشور با 
بسته ترين نظام هاي اقتصادي قرار دارند.  گفتني است 
كه كشورهاي امريكا )با امتياز ۷.۷۵(، فرانسه )با امتياز 
۷.۲۵(، آلمان )با امتياز ۷.۶۹(، انگلستان )با امتياز ۸(، 
به ترتيب در جايگاه هاي بيس��ت ونهم، پنجاه وهفتم، 
بيستم و نهم دنيا ايستاده اند. همچنين كشورهاي حوزه 
اسكانديناوي،  اعم از س��وئد با امتياز ۷.44 در جايگاه 
چهل و سوم، نروژ با امتياز ۷.۸ در جايگاه بيست وپنجم 
و فنالن��د ۷.۶۵ در جايگاه بيس��ت ودوم دنيا در آزادي 

اقتصادي ايستاده اند.
ايران نيز در اين رده بندي با ۶.۰۳ امتياز در رده ۱۳۰ دنيا 
قرار گرفته است. جايگاه ايران باالتر از كشورهايي چون 
اكراين، برزيل و مصر و پايين تر از كشورهايي چون ويتنام 
و يونان و چين بوده است. در اين رتبه بندي جايگاه كره 
جنوبي سي و پنجم، ژاپن چهل و يكم و تركيه هشتاد و 

ششم عنوان شده است. 
گفتني است طبق اعالم موسسه فريزر امسال ۳ كشور عراق، 
بالروس و سودان هم براي نخستين بار در اين رده بندي 
لحاظ شده اند و طبقه بندي كليه كشورها بر مبناي اطالعات 

اقتصادي در بازه زماني ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ بوده است. 

  ايران در زير شاخه هاي آزادي اقتصادي
طبق گزارش فريزر، ايران در زير شاخه اندازه دولت امتياز 
۶.۸۸، دس��تگاه حقوقي و حقوق ماكيت امتياز 4.۵۸، 
سالمت پول امتياز ۸.4۳، آزادي در تجارت جهاني امتياز 

4.۵۹ و مقررات امتياز ۵.۶۷ كسب كرده است.

  مروري بر آزادي اقتصادي موسسه فريزر 
سال ۱۹۸۶ بود كه مايكل واكر اقتصاددان موسسه فريزر 
و ميلتون فريدمن اقتصاددان برجسته سمينارهايي را در 
جهت سنجش آزادي اقتصادي برگزار كردند. در جريان 
اين سمينارها پژوهشگران برجسته اي مانند گري بكر و 
داگالس نورث ش��ركت كردند. اين سمينار طي شش 
دوره در سال هاي ۱۹۸۶ تا ۱۹۹4 برگزار شد و چندين 
مقاله علمي در زمينه آزادي اقتصادي تهيه شد. ماحصل 
اين مطالعه اين بود كه معيارهايي براي سنجش آزادي 

اقتصادي در كشورها به دست آمد.

  آزادي اقتصادي چگونه تعريف شد؟ 
در آن دوره متوليان براي آزادي اقتصادي معيارهايي در 
نظر گرفتند؛ اعم از انتخاب شخصي، مبادله و معاوضه 
داوطلبانه، آزادي براي رقابت و محافظت از ش��خص و 
دارايي. به اين ترتيب كه هرقدر نهادها و سياست هاي 
كشوري بسترهاي تقويت موارد مطرح شده را بيشتر 
فراهم كرده باش��ند همان اندازه كشورش��ان از آزادي 
اقتصادي بيش��تري بهره برده است. آنچه آنها توضيح 
دادند اين بود ك��ه دولت ها زمان��ي مي توانندذ آزادي 
اقتصادي را ارتقا دهند كه ساختار و چارچوب مناسب 
حقوق��ي و قانوني را براي حفاظ��ت از حقوق صاحبان 
دارايي و اجراي عادالنه قراردادها فراهم كرده باش��ند، 
دسترسي به پول را تسهيل كنند و زمينه را براي ارايه 
پول باثبات فراهم كنند. در كنار آن آنها بايد از دخالت در 
انتخاب هاي شخصي، از ورود به مبادله و آزادي از ورود 
به رقابت با فعاالن بخش خصوص��ي در بازار كاال و كار 
خودداري كنند.همچنين آزادي اقتصادي در كشورها 
بسيار متاثر از قوانين زايد و ايجاد محدوديت براي ورود 

افراد به بازار كسب و كار است.
اولين گ��زارش س��اليانه »آزادي اقتص��ادي جهان در 

سال هاي ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۹«، منتشر شد و فريدمن درباره 
آن چنين توضي��ح داد: » آنچه مي بينيد هنور برنامه اي 
در جهت تكامل اس��ت و ما بطور دايم در جست وجوي 
راه هايي براي بهبود اين شاخص و ارزنده تر شدن آن براي 

تحقيقات و بهبود سياست گذاري ها هستيم .
از س��ال ۲۰۰۱ تالش براي شاخص س��ازي در آزادي 
اقتصادي قوت گرفت. در اين سال درجه آزادي اقتصادي 
در ۵ عام��ل مهم اقتصادي مورد س��نجش قرار گرفت: 
»اندازه دولت، مخارج دولت و ماليات ستاني از حقوق ها 
و شركت ها«، »ساختار قانوني و امنيت حقوق مالكيت«، 
»دسترس��ي به پ��ول س��الم«، »آزادي در معامالت با 

خارجي ها« و »ضوابط اعتبار، كار و كسب و كار«

  موارد بررسي در شاخص ها
با دس��ته بندي م��واردي ك��ه دولت ها بر مبن��اي آن 
مي توانس��تند آزادي هاي اقتصادي ف��ردي را محدود 
كنند، موارد بررس��ي در هر يك نيز بطور جداگانه مورد 
تحليل قرار گرفت و با مرور زمان موارد بررسي دقيق تر 
شد. در عامل »اندازه و مخارج دولت و ماليات هاي دولتي و 
شركت ها« بررسي مي شود كه اقتصاد چقدر دولتي است 
و و بازارها چقدر آزادند وچقدر با سياست گذاري ها اداره 
مي شوند. توضيح فريزر درباره اين شاخص اين بوده است 
كه وقتي مخارج دولت افزايش مي يابد، تصميم گيري هاي 
دولتي جايگزين انتخاب فردي شده و آزادي اقتصادي 
تقليل مي يابد. با محاسبه مخارج دولتي از كل مخارج و 
همچنين محاسبه سهم پرداخت هاي انتقالي و يارانه ها 
از توليد ناخالص داخلي مي توان فهميد كه حجم دولت 
چقدر است؟ اين موارد شاخص هاي اندازه دولت هستند 
كه هر قدر بزرگ تر باشند نشان دهنده آن است كه مخارج 
دولت بيشتر اس��ت و فرآيند سياسي جايگزين انتخاب 
فردي مي شود. همچنين طبق تعريف فريزر اگر دولت 
از پرداخت هاي انتقالي ماليات بگيرد يعني آزادي افراد 
را نسبت به اموالشان كاهش داده، بنابراين هرقدر سهم 
پرداخت هاي انتقالي و يارانه ها در اقتصاد بيشتر باشد، 

به همان اندازه آزادي اقتصادي افراد كمتر خواهد بود. 
موضوع بعدي هم ميزان استفاده كشورها از بنگاه هاي 
خصوصي به جاي بنگاه هاي دولت��ي براي توليد كاال و 
خدمات اس��ت. از آنجا كه بنگاه هاي دولت��ي از قوانين 
متفاوت از قوانين بنگاه هاي خصوصي تبعيت مي كنند 
و براي تامين درآمد به مصرف كنندگان متكي نبوده و 
جوابگوي ريسك سرمايه براي سرمايه گذاران نيستند، 
سهم بيش��تر آنها از كل محصول نشان دهنده كاهش 
آزادي اقتصادي است. مورد ديگر مبتني بر مولفه هاي 
مالياتي اس��ت. اينكه باالترين مب��زان ماليات بر درآمد 
نهايي و همچنين ميزان ماليات بر حقوق پرداختي چقدر 
اس��ت؟ اگر ميزان ماليات بر درآمد نهايي باال باشد افراد 
نمي توانند ثمره كار خود را ببينند. بنابراين كشورهايي با 
ميزان مالياتي نهايي باالتر، درجه آزادي پايين تري دارند. 
طبق اين مورد كشورهايي كه نسبت مخارج دولتي به كل 
مخارجشان پايين تر است، بنگاه هاي دولتي شان بخش 
كوچك تري از كل اقتص��اد را دارد و ميزان هاي مالياتي 
پايين تري دارن��د، در نتيجه امتياز باالت��ري از اقتصاد 

كسب مي كنند.

  س�اختار حقوقي و امني�ت حقوقي و امنيت 
حقوق مالكيت

حمايت از اف��راد و حقوق مالكيت يك��ي از مولفه هاي 
اساسي آزادي اقتصادي و جامعه مدني در بررسي هاي 
فريزر است. مولفه هاي مهم نظام حقوقي سازگار با آزادي 
اقتصادي عبارت اند از »حاكميت قانون«، »امنيت حقوق 

مالكيت« و »نظام قضايي مستقل و بي طرف«.
در اين ش��اخص حق��وق مالكيت كه به وس��يله قانون 
حمايت مي شود براي س��نجش آزادي اقتصادي مورد 
بررس��ي قرار مي گيرد. با اي��ن توضيح كه اگ��ر افراد و 
كسب وكارها اطمينان از اجراي قراردادها و حفاظت از 
زحمات و كار خود نداش��ته باش��ند انگيزه خود را براي 
شركت در فعاليت هاي سودمند از دست مي دهند. يكي 
ديگر از مسائلي كه در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته 

است بحث س��رمايه گذاري است. با ااين توضيح كه اگر 
سرمايه گذاري حمايت نش��ود، افراد انگيزه هاي خود را 

براي سرمايه گذاري از دست مي دهند.

  دسترسي به پول سالم
ميزان دسترس��ي به پول هاي رايج دنيا، از عواملي است 
كه براي اين معيار فريزر مورد بررسي قرار مي گيرد. اگر 
شهروندان بتوانند پول خود را در حساب هاي پس انداز و 
جاري به پول هاي رايج تبديل كنند، در بانك هاي خارجي 
حساب باز كنند دسترسي به پول سالم بيشتر مي شود 
و آزادي اقتصادي هم گس��ترش مي يابد. براي رسيدن 
به اينكه دسترس��ي مردم به پول سالم چقدر است ابتدا 
وضعيت سياست هاي پولي و ثبات قيمت ها مورد بررسي 
قرار مي گيرد و همچنين سهولت استفاده از ديگر پول هاي 
رايج از طريق حساب هاي بانكي داخلي و خارجي در نظر 

گرفته شده است.

  آزادي براي معامله با خارجيان
دراين معيار، آزادي معامله با خارجيان مورد بررسي قرار 
مي گيرد. دراين رويكرد وضع محدوديت براي مبادالت 
تجاري به عنوان يك پوئن منفي به حساب مي آيد. اين 
مس��اله البته با انتقاد طرفداران حمايت از اقتصاد ملي 
روبرو است. اين ش��اخص وضع تعرفه ها و سهميه ها را 
مثال روش��ني از اين محدوديت مي داند. در اين روش 
وضعيت عبور كاال از گمركات هم مورد توجه است. عامل 
ديگر ميزان سهولت در تبديل پول هاي رايج كشورها به 

يكديگر است.

  ضوابط اعتبار و كار و كسب و كار
دراين معيار اين موضوع بحث مي شود كه از بانك هاي 
خصوصي چقدر براي تخصيص اعتبار به ش��ركت هاي 
خصوصي مي توان اس��تفاده كرد، چقدر ميزان س��ود 
بانك ها كنترل مي شود و اينكه چه ضوابطي بر بازار كار 
حاكم است. بسياري از ضوابطي كه دولت در محيط كار 
براي كارفرماي��ان وضع مي كند از جمله تعيين حداقل 
دس��تمزد و تعيين حق��وق و مزاياي بي��كاري از جمله 
مواردي هستند كه شاخص آزادي اقتصادي را كاهش 
مي دهند. براي اينكه يك كش��ور در اين حوزه وضعيت 
بهتري داشته باشند، بايد بتوانند به راحتي نيروهاي كار 

خود را اخراج كنند.

 نگاهي به شاخص آزادي اقتصادي
آزادي اقتصادي شاخصي نيس��ت كه همه كشورها به 

دنيال ارتقاي آن باشند. چرا كه از بعد ايدئولوژيك بعضا 
شاخص هاي آن چندان براي برخي كشورها حائز اهميت 
نيس��ت. مثال طرفداران تقويت اقتصاد ملي احتماال بر 
مواضع خود براي وضع تعرفه هاي سنگين بر كاالهاي 
خارجي ممكن است اصرار بورزند هرچند كه ممكن است 
چنين اقدامي جايگاه آنها را در شاخص امنيت اقتصادي 
تنزل دهد. همچنين بس��ياري از كش��ورها كه بر ارايه 
خدمات رفاهي تاكيد دارند بر سياست هاي ماليات ستاني 
خود اصرار دارند و از آن دفاع مي كنند ولو اگر آزادي هاي 

اقتصادي افراد را تحت تاثر منفي قرار دهد.
آزادي اقتصادي فريزر همواره منتقدان سرسختي  هم 
داش��ته اس��ت كه تاكيد مي كنند ارتقاي اين شاخص 
لزوما براي دولت ها بهبود وضعيت اقتصادي را به دنبال 
نمي آورد. منتقدان مي گويند آمارهاي ارايه شده از سوي 
اين مركز توضيح كافي در رابطه با داليل مشكالت يك 
اقتصاد را نمي دهد. در مقابل كشورهايي چون سنگاپور 
و هنگ كنگ كه بيشتر مانند مناطق ازاد اداره مي شوند 
در راس فهرس��تي قرار مي گيرند كه كشورهاي موفق 
اس��كانديناوي به هيچ روي راهي به ب��االي جدول آن 

ندارند. 
علي مزيكي، كارش��ناس امور اقتصادي، در گفت وگو با 
تعادل در رابطه با مساله آزادي اقتصاد و شاخص جهاني 
آن گفت: بررسي و اس��تفاده از چنين آمارهايي نياز به 
مطالعاتي همه جانبه دارد. آزاد اقتصادي )البته اگر اين 
ترجمه به دليل بار مثبت كلمه آزادي غلط نباشد( يك 
مفهوم است كه همواره در تقابل با دو ايده سنتي چپ و 
راست مطرح مي شده و مي شود. البته گهگاه برخي فكر 
مي كنند هنگامي كه مي گويند اقتصاد باز يا آزاد في نفسه 
در حال دفاع از يك ايده صحيح هستند. حال آنكه اين 
پرسش علمي همواره پا برجاست كه آزادي اقتصاد تا چه 

اندازه به سود جوامع خواهد بود؟
او ادامه داد: وقتي بازار آزاد به شكل علمي مورد بررسي 
قرار مي گي��رد ديگر گفتن جمله »من ب��ه اقتصاد آزاد 
باور دارم« هيچ بار علمي نخواهد داش��ت زيرا اقتصاد با 
معيارهايي تعريف مي شود كه نمي توان آنها را به شكل 
عاميانه به كار برد. آزادي اقتصادي گاهي مفيد و گاهي 
مضر است و به همين دليل اين سوال تاريخي از اقتصاد 
آزاد همواره روي ميز بوده كه اگر هر كس براساس منافع 
خود تصميم بگيرد، آن گاه اتفاقي خوب براي يك جامعه 
و اقتصاد مي افتد؟ بارها اين سوال با يك نه بزرگ پاسخ 
گرفته اس��ت. به همين دليل در ليست كشورهاي آزاد 
اقتصاد و در ميان رتبه هاي اول جايي براي كش��ورهاي 
موفقي چون آلمان، نروژ، سوئد، دانمارك و فرانسه نيست 

اما گرجستان در باالترين رتبه ها قرار دارد. 
اين استاد دانشگاه افزود: بنابراين مطلوب بودن اقتصاد 
بازار آزاد نيازي به اعتقاد قلبي و بيان ايماني كسي ندارد 
و بسياري از اتفاقات نشان مي دهد در آزادترين اقتصادها 
هم بايد جايي در مقابل طمع بازار ايستادگي كرد. اينكه 
برخي تصور مي كنند در هر حالتي آزادي اقتصادي خوب 
و ايده آل است مي تواند به داليلي چون باور ايدئولوژيك 
باشد ولي بطور كلي از نظر علمي بايد در هر زمان كاري را 

انجام داد كه نتايج بهتري را به بار مي آورد. 
وي در رابطه با چرايي محاس��به چنين آمارهايي گفت: 
دقيقا براي پاسخ به اين س��وال است كه هر چه اقتصاد 
آزادتر باشد، كش��ورها پيشرفته تر مي ش��وند يا خير؟ 
تصور كنيد هر كشوري كه اقتصاد بازتر داشت كشوري 
پيشرفته تر هم محسوب مي شد، ديگر نيازي به چنين 
آمارهايي نبود. اين آمار در حقيقت براي بررسي همان 
مسائلي محاسبه مي شوند كه تاريخا ميان اقتصاددانان 
مورد بحث قرار مي گرفت. متاسفانه از آن جايي كه در بدنه 
آكادمي هاي ايران بنيه علمي به درستي شكل نگرفته، به 
جاي بحث هاي جدي و واقعي، همواره چنين بحث هايي 

به جدل هاي لفظي تبديل مي شود. 
مزيكي در پاسخ به سوالي مبني بر چرايي پايين بودن رتبه 
اقتصاد ايران گفت: در مورد ايران فكر مي كنم پرواضح بود 
كه رتبه در خوري به دست نياوريم. به هر حال وضعيت 
كشور نشان مي دهد در اين مورد اوضاع مناسب نيست 
درنتيجه جاي تعجب وجود ندارد. ايران نيازمند تغييرات 
بنيادين در نحوه حكمراني خود بر اقتصاد است و براي 
اين مهم بايد برنامه ريزي دراز مدت كرد. طبيعي است در 
شرايط فعلي نمي توان توقع آزادي اقتصاد را داشت چرا 
كه اكنون در كشور بسياري از كاالها با سوبسيد به دست 
مصرف كنندگان مي رسد و وضعيت قيمت بسياري از 
كاالها مشخص نيست. درنتيجه دم زدن از آزادي اقتصاد 

مانند تيشه زدن به ريشه اقتصاد كشور است.
او افزود: در ايران بايد قبل از هر چيز نگاه سياست گذار 
به سياس��ت گذاري كالن عوض شود. سياست گذاران 
به جاي دستكاري شاخص هاي كالني چون نقدينگي 
بايد دنباله سياست هاي خود را تا خردترين بخش ها و 
واحدهاي توليدي و مصرفي در كشور بگيرند و بر اين 
اساس سياست هايي را اتخاذ كنند كه جوابي كامل تر و 
جامع تر براي مشكالت كشور داشته باشد. متاسفانه در 
شرايط فعلي نه تنها چنين شرايطي وجود ندارد بلكه 
سياست گذاران از داشتن نگاه ميان مدت هم خودداري 
مي كنند و به اصطالح سياست گذاري هفته به هفته را 

دنبال مي كنند. 

گروه اقتصاد كالن|
بازار ورم كرده ارز باالخره وارد فاز كاهش��ي ش��د و اندكي 
از فشار رواني ايجاد ش��ده در جامعه را تخليه كرد. اكنون 
انتظار خانوارها بر اين است كه تركيدن حباب در نرخ دالر 
سريعا تاثير خود را روي قيمت كاالهاي مصرفي نشان دهد؛ 
كاالهايي كه رشد شديد آنها در دو ماه گذشته موجب تنزل 
شديد قدرت خريد و رفاه اقشار جامعه علي الخصوص حقوق 
و دستمزدبگيران شده بود.هادي حق شناس در زمينه تاثير 
كاهش قيمت دالر بر قيمت ديگر كاالها مي گويد: با كاهش 
قيمت دالر يك ريزش قيمت در كاالهاي مصرفي خواهيم 
داشت چراكه قيمت اين كاالها هم مانند قيمت دالر حباب 

بوده است.
به گزارش »تعادل« اقتصاد كشور بعد از مقاطعي كه با رشد 
قيمت ارز مواجه بود، اين س��ير صعودي در دو روز گذشته 
تغيير مسير داد و بازارهاي ارز و طال شاهد تركيدن حباب ها 
شد. رش��د چندصد درصدي نرخ دالر كه موجب افزايش 
قيمت در تمام بازارها و صعود شاخص قيمت مصرف كننده 
شده بود حاال با سقوطي چشم گير مواجه شده و اثر رواني 
سنگين خود را از روي مناسبات اقتصادي برمي دارد. سوالي 
اصلي اي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا تركيدن 
حباب در بازار ارز باعث خواهد شد كه قيمت ها در بازارهاي 
ديگرعلي الخص��وص كاالها و خدم��ات مصرفي كاهش 
يابد؟علي الخصوص اينكه بطور متعارف در اقتصادها گرايش 
رشد و  چس��بندگي قيمت ها از قدرت بيشتري برخوردار 
است. اين موضوع در زمينه كاالهاي ساخت داخل كه از نرخ 

ارز تاثيري نمي گيرند و در مدت دو ماه اخير با افزايش قيمت 
مواجه شدند، وضع به چه منوال خواهد بود؟

هادي حق شناس، كارشناس اقتصادي در اين زمينه معتقد 
است كه چون قيمت دالر حبابي بوده، تركيدن اين حباب 
موجب سقوط قيمت ها در تمام بازارهايي خواهد شد كه 
قبال متاثر از آن بودند. حق شناس در گفت وگو با »تعادل«  با 
توضيح مفهوم چسبندگي قيمت ها گفت در ما يك بحث به 
عنوان چسبندگي قيمت ها در اقتصاد داريم، اگر قيمت يك 
كاال چندين ماه  روي يك رقم ثابت بماند، حتما اثر ماندگار 

خواهد داش��ت و پس از كاهش عمومي قيمت ها ممكن 
است قيمت آن كاال با شيب بسيار ماليم تري نسبت به ساير 

كاالها كاهش يابد.
وي ادامه داد: اما قاطعانه بايد گفت قيمت دالر باالي ۱۷ هزار 
تومان يا حتي باالي ۱۵ هزار تومان پس از ريزش قيمتي 
هفته گذشته نمي تواند  روي افزايش قيمت ها اثرگذار باشد 
به بيان ديگر قيمت دالر باالي ۱۵ هزار تومان شوك هاي 
آني و گذرا بر روي قيمت ها داشت. آنچه  مي توان روي قيمت 
كاالها اثر ماندگار داشته باشد، قيمت دالر بعد از ۱۳ آبان ماه 

خواهد بود. اين كارشناس اقتصادي افزود: بنابراين با كاهش 
قيمت دالر يك ريزش قيمت در كاالهاي مصرفي خواهيم 
داشت چراكه قيمت اين كاالها هم مانند قيمت دالر حباب 
بوده اس��ت. اگر تا پايان مهر ماه قيمت دالر حدود ۱۰ هزار 
تومان باشد حتما شاخص قيمت ماهانه كاالهاي مصرفي 
كه در شهريور به عدد بي نظير ۶.۵ درصد رسيد، در مهر ماه 

كاهش مي يابد.
گزارش بانك مركزي از تورم ماهانه مرداد و شهريور نشان 
مي دهد كه در اين دو ماه نرخ تورم به شكل كم نظيري رشد 
كرده است. بر اساس اين آمارها تورم ماهانه مرداد ماه ۵.۵ و 
در شهريور به ۶.۱ درصد رسيد. تورم ۶.۱ درصدي شهريور 
ركورد تورم ماهانه ۲۳ سال گذش��ته را زد. شاخص بهاي 
مصرف كننده تغييرات قيمتي در بازار مصرف خانوارها را 
مي سنجد و افزايش شديد قيمت در اين بازار تنها به رشد 
قيمت ارز منتسب مي شد.بسياري از كاالها و خدمات سبد 
مصرفي خانوارها اقالمي هستند كه در داخل توليد مي شوند 
اما با اين حال نرخ ارز تاثير رواني خود را بر قيمت آنها منتقل 

و موجب افزايش شديد آنها در يك دوره كوتاه مدت شد.
هادي حق شناس در پاسخ به اين سوال كه آيا اكنون بايد 
منتظر تركيدن حباب ها در بازار كاالها باشيم، پاسخ داد: 
انتظار اين اس��ت كه اين كاالها تا ۱۳ آبان ها كم كم تخليه 

شوند. 
وي در زمينه رشد قيمت كاالهاي بومي و تاثير كاهش قيمت 
دالر بر آنها نيز گفت: رشد قيمتي اين كاالها به دليل رشد 
حباب ها بوده است. حباب واقعي در كاالهاي وارداتي شكل 

گرفته بود و اكنون پيش از هرچيزي بايد قيمت اين كاالها 
تخليه شود، يعني به عبارت ديگر كاالهايي مانند تخم مرغ، 
رب گوجه فرنگي، نان و ميوه متاثر از دالر شدند اما اين تاثير 
غيرواقعي و رواني بود و اكنون بايد با كاهش قيمت دالر اين 

كاالها نيز كاهش پيدا كنند.
حق شناس درباره چش��م انداز اقتصاد كشور بعد از اجراي 
تحريم ها نيز گفت: بعد از ۱۳ آبان ماه انتظار اين اس��ت كه 
ديگر شاهد شوك جديدي نباشيم؛ با اينكه در اين تاريخ 
تحريم هاي امريكا به صورت رس��مي به اجرا درمي آيد اما 
چون تاثيرات رواني و واقعي تحريم ها تا اين زمان در اقتصاد 
ايران تخليه مي ش��ود بعيد به نظر مي رسد كه ديگر بعد از 
۱۳آبان شاهد شوك ديگري در اقتصاد ايران باشيم، به ويژه 
اينكه اتحاديه اروپا قرار است نفت ايران را بخرد و به ۲۸ كشور 
اتحاديه اروپايي كه ايران با آنها تجارت كااليي دارد، صادر 
كند، با اين اتفاق انتظار مي رود كه حداقل ۳۰ درصد اقتصاد 

ايران رسما از دالر خالص پيدا كند.
به بيان حق شناس داليل اصلي كاهش قيمت دالر در دو 
روز گذش��ته را مي توان در س��ه بخش تقسيم بندي كرد: 
۱- اقدام مالي اتحاديه اروپا، ۲- اقدام بانك مركزي و ورود 
اين نهاد به بازار و ۳- انرژي مثبت سياس��ي حاصل از سفر 

رييس جمهوري به نيويورك.
وي همچني��ن گفت: فضاي مثب��ت نه به خري��د كه در 
شبكه هاي اجتماعي ايجاد شد، باعث كاهش قيمت ارز و 
طال شد. اگر اين اقدامات بر روي بازار خودرو هم انجام شود، 

مطمئنا شاهد كاهش قيمت خودرو  هم خواهيم شد.
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دولت اگر بخواهد  مي تواند 
قيمت ارز را كنترل كند

فارس|يك استاد دانشگاه با اشاره به روند كاهشي 
نرخ ارز در بازار گفت: دولت همواره از قيمت باالي 
ارز به دليل ايجاد درآمد استقبال مي كند و با كسب 
درآمد هاي الزم بانك مركزي سعي كرد مداخله 

اندكي در بازار ارز داشته باشد.
مهدي تقوي با اش��اره به علت كاهش نرخ دالر 
در ب��ازار ارز گفت: وقتي قيمت دالر باال رفت و به 
حدود ۲۰ هزار تومان رسيد، قيمت واردات كاال 

باال مي رود.
وي ادامه داد: باال رفتن قيمت دالر موجب شده 
بود، تا نرخ تورم نيز دو رقمي شده و به حدود ۱4 
درصد نيز برسد و اين آينده سياسي دولت را در 
خطر مي انداخت، زيرا دولت توانس��ته بود، نرخ 

تورم را تك رقمي و به ۸ درصد رسانده بود.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: البته قيمت باالي 
ارز در كش��ور براي دولت درآمد ايجاد مي كند و 
همواره دولت دوست دارد تا از اين درآمد استفاده 
كند، اما قيمت باالي ارز فشار هاي اقتصادي را به 
مردم اعمال مي كند، اما به هر دليل دولت تصميم 
گرفته است، تا بانك مركزي اندكي مداخله در بازار 
ارز داشته باشد كه قيمت ارز پايين بيايد كه اين 

يك اثر رواني را در بازار خواهد گذاشت.
تقوي ادامه داد: البته در دوره مديريت قبلي بانك 
مركزي سعي شد، تا دست دالالن از بازار ارز كوتاه 
شود و گفته شد تا خريد و فروش ارز فقط از طريق 
بانك ها صورت پذيرد كه گرچه اين كار خوبي بود، 
اما رييس كل سابق در اين زمينه موفق نبود، اما 
رييس كل جديد بانك مركزي ظاهرا قصد دارد، 
براس��اس رويه هايي كه در گذشته وجود داشت 
كار ساماندهي نرخ ارز را توسط صرافي ها انجام 
دهد كه با مداخله اندك قيمت ارز را چندين هزار 

تومان كاهش داد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: اين موضوع 
نشان مي دهد، دولت اگر بخواهد، مي تواند نرخ 
ارز را كنترل كند و به نظر من كنترل نرخ ارز براي 
كنترل تورم بوده است و اميدوارم بانك مركزي 
سياس��ت هاي كنترلي خ��ود را افزايش دهد، تا 
قيمت ارز روند كاهشي خود را داشته باشد، زيرا 
اين موض��وع منجر به افزاي��ش ارزش پول ملي 
خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: اقتصاددان هاي 
خوبي در بانك مركزي حضور دارند و رييس كل 
بايد از نظر اين افراد استفاده كند تا روند كاهشي 

نرخ ارز حفظ شود.



بانك و بيمه4يادداشت
 قيمت هاي نسبي 

و آثار تورمي نوسان ارزي
ايلناز ابراهيمي|

ش��ايد قيمت ه��اي نس��بي در ط��ول زمان با 
پيش��رفت تكنول��وژي، تغيي��ر ذائق��ه مردم، 
سياس��ت گذاري هاي دولت و نظاير آن تغيير 
كنند ول��ي در كوتاه مدت تغيي��ر قيمت هاي 

نسبي به سختي صورت مي گيرد
اين روزها در روزنامه ها و س��ايت هاي خبري، 
تحليل هاي بسياري در مورد نوسانات ارز و تورم 
ناشي از آن منتشر مي ش��ود كه در بسياري از 
اين نوشته ها اين سوال مطرح مي شود كه چرا 
قيمت كاالهايي كه وارداتي نيستند يا در توليد 
آنها نيازي به استفاده از كاالهاي وارداتي نيست 
هم در حال افزايش اس��ت؟ و از اين افزايش به 
عنوان يكي از نشانه هاي كم كاري مسووالن ياد 
مي كنند.در بررسي اين ابهام، بايد توجه داشت 
كه كمابيش تمام اتفاقات��ي كه در يك فضاي 
اقتص��ادي اتفاق مي افتد ريش��ه در رفتارهاي 
عقالي��ي كارگ��زاران اقتص��ادي دارد و حتي 
بس��ياري از رفتارهايي كه از دور، غيرعقاليي 
به نظر مي رس��ند، ريش��ه در تفكرات عقاليي 
دارند كه خاص ش��رايط بحران است. از جمله 
اين رفتارها، برخوردي اس��ت ك��ه كارگزاران 

اقتصادي با قيمت هاي نسبي مي كنند.
 ب��راي تبيي��ن اين موض��وع ابت��دا تعريفي از 
قيمت هاي نس��بي و مفهوم آن در تئوري هاي 
اقتصادي ارايه مي ش��ود. قيمت نس��بي يك 
كاال در اقتصاد عمومًا بر اس��اس يكي از چهار 
شاخص؛ نسبت قيمت كاال به قيمت يك كاالي 
ديگر، نسبت قيمت كاال به قيمت متوسط يك 
سبد از كاالهاي مصرفي يا توليدي در اقتصاد، 
قيمت كاال نسبت به قيمت مورد مشابه خارجي 
يا نس��بت قيمت كاال به دس��تمزد فرد، نشان 
داده مي ش��ود. قيمت هاي نس��بي، تخصيص 
منابع و مخارج را تغيير مي دهند و از اين طريق 
نوسانات قيمت ها در اقتصاد را تحت تأثير قرار 
مي دهند. براي روشن شدن مطلب، به مثالي 
ساده متوسل مي ش��ويم. فرض كنيد در بازار 
ميوه و تره ب��ار، انواع ميوه ها از س��يب و هلو و 
گالبي توليد اي��ران تا موز و آنان��اس وارداتي 
وجود داشته باش��د كه از طريق مكانيزم بازار 
قيمت گذاري مي ش��وند. حال اگر نرخ ارز سه 
برابر شود، بطور طبيعي در صورت عدم مداخله 
سياست گذار و با واردات موز و آناناس با ارز آزاد، 
انتظار بر اين اس��ت كه قيمت اين دو نوع ميوه 
نيز بطور متناسب سه برابر شود. اين در حالي 
است كه در ابتدا قيمت س��يب و هلوي توليد 
داخل تغييري نمي كند. اگر قبل از تغيير نرخ 
ارز، قيمت يك كيلو سيب برابر با يك كيلو موز 
بود حال با سه برابر شدن قيمت ارز و به تبع آن 
موز وارداتي، قيمت هر كيلو س��يب يك سوم 

قيمت موز خواهد بود.
مصرف كننده با نگاهي گذرا ب��ه قيمت ها و با 
مقايسه قيمت هاي جديد با درآمد جاري خود، 
به افزايش شديد قيمت نسبي كاالي وارداتي 
در براب��ر كاالي داخلي پي خواهد برد و گزينه 
عقاليي ب��راي وي جايگزين كردن س��يب به 
جاي موز در سبد ميوه هاي مصرفي است. حال 
تقاضا براي س��يب افزايش خواهد يافت و موز 
كمتري خريداري خواهد شد. نتيجه، افزايش 
قيمت سيب و فش��ار در جهت كاهش قيمت 
موز است تا قيمت نس��بي قبلي برقرار شده يا 
حداقل به آن س��مت ميل شود. از طرف ديگر، 
در سمت عرضه نيز فروشندگان نهايت تالش 
خود را براي افزايش عرضه موز خواهند كرد تا 
از اين افزايش قيمت نس��بي بهره ببرند و اين 
امر در ميان مدت و بلندمدت قيمت هاي نسبي 
را تعديل و به سمت ميزان قبل از شوك ارزي 

سوق خواهد داد.
ع��الوه بر افزاي��ش تقاضاي داخل��ي، افزايش 
تقاضاي خارجي از محل افزايش صادرات نيز، 
بازگش��ت به قيمت هاي نسبي قبلي را تسريع 
خواهد كرد. اين اتفاقي اس��ت كه در ماه اخير 
در مورد محصول��ي مانند گوج��ه فرنگي رخ 
داد. با افزايش ش��ديد نرخ ارز، قيمت نس��بي 
گوجه فرنگي در براب��ر قيمت اين محصول در 
كش��ورهاي همجوار آنچنان كاهش پيدا كرد 
كه تقاضا براي صادرات اين كاال و فرآورده هاي 
حاصل از آن همچون رب گوجه فرنگي به شدت 
افزايش پيدا كرد و اين افزايش تقاضا و صادرات 
باعث افزايش شديد قيمت آن در داخل كشور 
ش��د. به اين ترتيب با وجود آنكه تمام مراحل 
كاش��ت و داشت و برداش��ت گوجه  فرنگي در 
داخل كش��ور انجام مي ش��ود و علي الظاهر در 
اين مراحل هيچ نشاني از دالر ديده نمي شود، 
جهش قيمت دالر به دليل تغيير دادن شديد 
قيمت نسبي گوجه فرنگي در برابر كاالي مشابه 
خارجي، موجب��ات افزايش قيمت اين كاال در 

داخل كشور را فراهم كرد.
بنابراي��ن، ش��ايد قيمت ه��اي نس��بي در طول 
زمان با پيش��رفت تكنولوژي، تغيير ذائقه مردم، 
سياست گذاري هاي دولت و نظاير آن تغيير كند 
)اتفاقي كه در مورد اتومبي��ل، موبايل، موز و ... 
افتاد و قيمت نس��بي آنها در ط��ول زمان تغيير 
ك��رد(، ول��ي در كوتاه مدت تغيي��ر قيمت هاي 
نسبي به سختي صورت مي گيرد و نيروهاي بازار 
در برابر چنين تغييري مقاومت مي كنند. از اين 
رهگذر است كه جهش قيمت ارز و افزايش قيمت 
كاالهاي مرتبط با آن، به سبب مقاومت اقتصاد در 
برابر تغيير قيمت هاي نسبي، قيمت كاالهايي كه 
به نظر مي رسد فرسنگ ها با تحوالت ارزي فاصله 
دارند را نيز تحت تأثير قرار داده و بطور متناسب 
افزايش مي دهد و تورمي را به وجود مي آورد كه 
در نگاه مردم عادي و بعضي از اصحاب رس��انه و 

دست اندركاران اقتصادي معقول نيست.

»تعادل«ازتازهترينتحوالتبازارارزوسكهگزارشميدهد

كاهشنرخدالربه11تا12هزارتومان-اثرفضايمجازيبرالتهاباتبازار

بازار ارز و كاال در انتظار سياست هاي باثبات كننده دولت

گروه بانك وبيمه       احسان شمشيري 
به دنبلال ادامه كاهش نرخ هلاي ارز و طلا در روز 
سه شنبه 10 مهر 97، تعداد فروشندگان ارز خانگي 
افزايش يافته اما صرافي ها قبلل از ظهر تمايلي به 
متقاضيان ارز نداشلتند . اما به دنبلال اعام بانك 
مركزي مبني بر خريد ارز توسلط بانك ها از مردم، 
و اعام آمادگلي خريد ارز توسلط بانك ها، برخي 
صرافي ها نيلز اعام كردند كه با نرخ يلورو 12900، 
درهلم 3070، دالر 11200 توملان ارز را از ملردم 
خريداري مي كنند. براين اساس به نظر مي رسد كه 
نرخ دالر به تدريج در سلطح 11 تا 12 هزار تومان به 

تعادل نسبي نزديك مي شود. 
به گزارش تعادل، متاثر از كاهش نرخ ارز نه تنها قيمت 
طا نيز كاهش يافت و قيمت سكه 3.8 ميليون تومان 
و 18 عيار 400 هزار تومان معامله شد. بلكه در برخي 
فروشگاه ها و بازار كاال و حتي داروخانه ها، خريد و 
فروش كاهش يافته و بسلياري منتظر نرخ تعادلي 
بازار در روزهاي آينده هستند كه باالخره با تغييرات 
و تحوالت جديد نرخ دالر كجا ثبات نسبي خواهد 
داشت. آيا اين سياسلت عرضه ارز توسط دولت و 
صادركنندگان براي آبان و آذرماه نيز ادامه خواهد 
داشت و در روزهاي آينده مي توان با نرخ با ثبات به 
خريد و فروش و واردات و صادرات اقدام كرد يا بازهم 

احتمال افزايش نرخ ها وجود دارد؟
    

برخي تحليلگران و كارشناسان و از جمله توليدكنندگان 
معتقدند كه اگرچه از كاهش نرخ ارز اس��تقبال مي شود و 
مي تواند به كاهش هزينه توليد و قيمت ها منجر شود، اما 
واقعيت اين است كه ثبات قيمت ها و نرخ ها مهم تر از كاهش 
نرخ هاست. زيرا مثال توليد كننده اي كه از نيما و سنا به نرخ 
13 هزار تومان و 12 هزار تومان ارز خريداري كرده و مواد 
اوليه تهيه كرده است و هزينه توليدش باال رفته، اكنون در 
شرايط كاهش نرخ دالر به 12 هزار تومان و 11 هزار تومان، 
بايد كاالي خود را به چه نرخي بفروش��د؟ همچنين اين 
پرسش اساسي مطرح است كه دولت قرار است اين سياست 
افزايش عرضه ارز توسط دولت يا صادركنندگان را كه منجر 
به كاهش نرخ ها شده تا كي ادامه دهد؟ آيا اين نرخ دالر 11 
تا 12 هزار تومان براي ماه هاي آبان و آذر نيز تثبيت خواهد 
شد و توليد كننده، واردكننده، فروشنده كاال و مردم براي 
تامين نياز خود مي توانند روي اين نرخ ها حساب باز كنند؟

براين اساس، روشن است كه دولت بايد سياستي را پيگيري 
كند كه براس��اس ميزان عرضه و تقاضا، نياز ارزي را در حد 
توان خود در سطحي تامين كند كه نرخ ها با ثبات باشد و در 
سطح مشخصي با ثبات نسبي حركت كند تا همه عوامل بازار 

و توليد و مصرف بتوانند روي آن حساب باز كنند.
اگر دولت وبانك مركزي با اروپا، بانك هاي مركزي به توافقي 
در مورد تهاتر نفت در برابر كاال و فاينانس اعتبارات به نتيجه 
رسيده يا تامين پول نقد در دستور كار قرار گرفته است يا 
تامين اسكناس دالر از خارج كشور را به نتيجه رسانده است 
بايد براساس آن به گونه اي برنامه ريزي كند كه نرخ با ثباتي 
را در بازار حاكم كند تا حتي كساني كه به حفظ ارزش پول 
خود فكر مي كنند و در روزهاي اخير در حال فروش دالر و 
سكه و طالي خانگي خود هستند نيز بتوانند روي نرخ با ثبات 
بازار حساب باز كنند.  نكته مهم ديگر اين است كه متاثر از 
نوسانات ارزي و كاهش آن، احتمال هدايت پول آزاد شده و 
نقدينگي سرگردان به سمت بازار مسكن، خودرو، بورس و... 
ايجاد حباب جديد در اين بازارها نيز وجود دارد و لذا دولت 
بايد توجه داشته باش��د كه نوسان و نرخ ها و شاخص ها در 
بازارهاي كاال،  پول، ارز، سرمايه، با ثبات نسبي همراه باشد تا 
بازار ارز و طال و مسكن و خودرو و اجاره مسكن و... با نوسان 
شديد مواجه نشود و مردم را با مشكل نوسانات شديد همراه 
نكند و توليد كننده و مصرف كننده نيز تكليف خود را با هزينه 

توليد، قيمت كاالها و عوامل توليد بدانند.
براين اساس، پس از جلسه سران سه قوه، اختيارات جديد 
براي بانك مركزي و سياست هاي جديد و افزايش عرضه ارز 
در بازار، بايد بالفاصله سياست هاي پايدار و با ثبات كننده 
در دستور كار دولت و بانك مركزي و ساير نهادها قرار گيرد 
تاتمام عوامل توليد و مص��رف و فعاالن بازارهاي مختلف، 
تكليف خودرا با نرخ ها و سياس��ت ها بدانند. اقتصاد ايران 
شايسته هجوم مردم براي خريد ارز جهت حفظ ارزش پول 
ملي و همچنين فروش شديد ارز و سكه جهت جلوگيري 
از زيان خود نيستند و واقعيت ها و نرخ هاي تعادلي بازار بايد 
به گونه اي شفاف مديريت شود تا از زيان مردم و سرگشتگي 
توليد كننده و مصرف كننده جلوگيري كند و مردم با التهاب 
و نگراني كمتري نسبت به آينده دارايي و قدرت خريد خود 
مواجه شوند. به دنبال نوسانات نرخ ارز و سكه و طال، حتي 

مردم در خريد كاال نيز با ترديد مواجه شده اند و خبرهاي 
رسيده حكايت از آن دارد كه مردم سبد خريد كاالهاي خود 
را رها كرده اند و برخي داروخانه ها و همچنين فروشندگان 
كاال دست نگه داشته اند تا قيمت تعادلي و با ثبات ارز را در 
روزهاي آينده شاهد باشند و قيمت برخي كاالها از جمله 

قيمت خودرو كاهش يافته است. 

  خريد ارز توسط بانك ها 
به گزارش »تعادل«، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
از تمام بانك هاي مجاز به عمليات ارزي خواست، نسبت به 
خريد ارز از مردم اقدام كنند و گزارش ها حكايت از آن دارد 
كه بانك ها فعال دالر را 12 هزار تومان خريداري مي كنند و 
خبرها حكايت از آن دارد كه احتماال نرخ دالر به تدريج به 
س��مت 11 هزار تومان حركت مي كند. اما برخي بانك ها 
خبر خريد دالر با نرخ 11 ه��زار تومان را تكذيب كرده اند.  
بانك مركزي با اش��اره به تمايل مردم به ف��روش ارزهاي 
خود و نيز امتناع دالالن ارز و برخي صرافي ها از خريد ارز، 
از مردم خواست با مراجعه به شعب ارزي بانك هاي داراي 
مجوز عمليات ارزي، نسبت به فروش ارزهاي خود به قيمت 
اعالمي اقدام كنند. فعاالن بازار ارز مي گويند اختياراتي كه 
به بانك مركزي براي مداخله در بازار ارز داده شد، اعالم ساز 
و كار جديد تامين ارز توسط بانك مركزي، احتمال تصويب 
لوايح مربوط به FATF در روزهاي آتي، نگاه مثبت برخي 
معامله گران نسبت به توافقات ايران و اروپا، افزايش قيمت 
نفت و ... از جمله عواملي اس��ت كه از نظر فعاالن در تغيير 
روند بازار موثر اس��ت. البته فعاالن بازار ارز در مورد كاهش 
قيمت دالر دو نگاه متفاوت دارند. دسته اي معتقدند كاهش 
شديد قيمت ها در روز سوم هفته يك اصالح قيمتي بوده 
است. از نظر آنها، نوسان گيران به  تدريج خريدهاي هفته 
گذشته را تخليه كردند و به  دنبال يافتن نقطه كف جديدي 
براي خريد هستند. در مقابل، دسته دوم باور دارند، ريزش 
دالر ناشي از تغيير انتظارات معامله گران و ورود ارز خانگي 

به بازار بوده است.

  اثر فضاي مجازي بر بازار ارز 
يكي ديگر از عوامل اثرگذار بر بازار ارز و طال، اعالم نرخ ها و 
اظهارنظرهايي است كه توسط كانال ها، شبكه هاي اجتماعي 
و سايت هاي خبري در فضاي مجازي در مورد نرخ ارز مطرح 
شده است. برخي سايت ها، نيمه شب و به صورت توافق هاي 
شبانه، نرخ هاي ارز و طال را اعالم مي كردند و اقدام به خريد 
و ف��روش و معامالت فردايي مي كردن��د كه باعث التهاب 
بازار ارز در يكسال گذشته شده است. جالب اين است كه 
در كاهش ش��ديد نرخ ها در روزهاي اخير نيز اين نظرات و 
خبرها موثر ب��وده و برخي با اعالم تحليل هاي غير واقعي، 
خبر از تحوالتي داده اند يا توهماتي را مطرح كرده اند كه مثال 
دولت نرخ ها را به قله رسانده و بازار نرخ ها را پيش خور كرده 
و قبل از خبر تحريم ها در آبان ماه، حباب بازار فرو مي ريزد 
و حتي برخي تحليل ها، كساني كه نرخ ها را به قيمت باالتر 
خريداري مي كنند احمق بزرگ ناميده اند! برخي تحليل ها 
نيز اينگونه مطرح شده كه عده اي به دنبال شوك درماني در 
اقتصاد هستند و با رشد شديد نرخ ها و سپس كاهش آن، 

بازار و مردم را خوشحال مي كنند و.... 
اين در حالي است كه كاهش شديد نرخ ها به همان نسبت 
مخرب و نامناسب است كه افزايش شديد مي تواند به اقتصاد 
لطمه وارد كند و به عنوان مثال، كساني كه مواد اوليه يا كاال به 
نرخ باال خريداري كرده اند تا از توليد خود مطمئن باشند يا از 
رشد هزينه ها در آينده خودداري كنند اكنون با اين وضعيت 
مواجه هستند كه با كاهش نرخ ها، بايد هزينه توليد و قيمت 
كاال و خدمات خود را چگونه حساب وكتاب كنند كه زيان 
نداشته باشند و بايد كاالي خود را چگونه عرضه و نرخ گذاري 

كنند كه قابل رقابت در بازار باشد؟
براين اساس، روشن است كه بخشي از التهاب هاي بازار به 
فضاي مجازي مربوط است و مردم نبايد در رشد شديد نرخ ها 
و كاهش شديد آن به اين تحليل ها توجه داشته باشند بلكه 
بايد متناسب با نياز و مصرف واقعي خود تصميم گيري كنند 
و دولت نيز نبايد با سياست هاي ناپايدار و عرضه و تقاضاي پر 

نوسان، باعث نوسان شديد در نرخ ها شود.

  صف فروشندگان شلوغ شد
در حالي كه طي روزهاي گذشته قيمت دالر در حال كاهش 
بوده و از شب گذشته صف هاي طوالني براي فروش دالر 
تشكيل شد روز سه شنبه صرافي ها هرگونه ارزي را به شكل 
توافقي از فروشندگان خريداري مي كنند. فروشندگان 
دالرهاي خانگي در مقابل صرافي هاي خيابان فردوسي 
و جنب غربي ميدان فردوسي براي فروش دالرهاي خود 
صف كش��يده اند. در حال حاضر صرافي ها به هيچ عنوان 

خريد و فروش دالر با توجه به كاهش قيمت شديد ندارند 
و تابلوها را صفر كرده اند. دالر نقدي كه از ابتداي فعاليت 
بازار با نرخ 13 هزار و ۶۰۰ تومان معامله مي شد به 13 هزار 
توم��ان و 128۰۰ كاهش ياف��ت. دالالن دالر را به نرخ 8 
هزار تومان از فروشنده مي خرند اما موقع فروش 128۰۰ 
مي فروشند. دالالن در صورتي كه مشتري بيش از ۵ هزار 
دالر براي فروش در اختيار داشته باشد، تا 12 هزار و ۵۰۰ 
تومان از وي خري��داري مي كنند اما پايين ت��ر از ۵ هزار 
دالر بين 8 تا 1۰ هزار تومان خريداري مي كنند. از طرف 
ديگر بسياري از صرافي ها از هرگونه خريد و فروش دالر 
خودداري مي كنند و تالش دارند تا زمان به تعادل رسيدن 
نرخ ها از هرگونه معامله خودداري كنند. با اين حال صف 
فروشندگان دالر به ويژه دالرهاي خانگي لحظه به لحظه در 
حال افزايش است و با افزايش عرضه، قيمت ها نيز پايين تر 
مي آيد. ازدحام جمعيت در پياده روهاي خيابان فردوسي 
و تشكيل صف برابر صرافي هايي كه خريد دالر دارند، كامال 
مشهود است و پياده روها كامال مملو از فروشندگان دالر 
است. بسياري از فعاالن بازار ارز و صرافي ها اعتقاد دارند كه 

روند كاهشي قيمت دالر ادامه دار خواهد بود.  

برخي از دالالن نيز در كوچه ها و خيابان هاي فرعي ميدان 
فردوسي در حال چانه زني با فروشندگان خانگي هستند تا 
با نرخي كامال توافقي ارزهاي آنها را خريداري كنند. يكي از 
دالل ها مي گويد با توجه به افزايش يك باره مردم در ساعات 
اخير احتمال دارد كه دالر در همين نرخ ثبات پيدا كند و 
نوسانات قيمت متوقف شود. مشاهدات عيني حاكي از آن 
است كه نرخ دهي هاي قيمت دالر از ابتداي ميدان فردوسي 
تا چهاراه استانبول متفاوت است و نرخ هاي متفاوتي توسط 

دالل ها اعالم مي شود.

  پيش بيني ارزاني بيشتر در بازار سكه
رييس اتحاديه طال و جواهر اعالم كرد كه روند قيمت طال و 
سكه در روز گذشته كاهشي بوده و پيش بيني مي شود كه اين 
روند براي امروز نيز ادامه داشته باشد، چراكه آخرين قيمت 
ثبت شده براي هر قطعه سكه تمام طرح جديد چهار ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان بوده اما در ساعات عصر سه شنبه سكه 
به 3.8 ميليون تومان رسيد. گرم 18 عيار نيز به 4۰۰ هزار 
تومان كاهش يافت. محمد ولي افزود: نيم سكه تا دو ميليون و 
2۹۰ هزار تومان كاهش يافت و ربع سكه يك ميليون و 3۰۰ 
هزار تومان فروخته شد. همچنين نرخ ۶8۰ هزار تومان براي 
سكه گرمي به ثبت رسيد. محمد ولي ادامه داد: بازار طال نيز 
در همين وضعيت قرار داشت، چرا كه هر مثقال طالي 1۷ 
عيار به يك ميليون و 844 هزار تومان و هر مثقال طالي 18 
عيار نيز به يك ميليون و ۹۶1 هزار تومان رسيد و هر گرم 
طالي 18 عيار هم 42۵ هزار تومان معامله شد كه بيش از 

۵۰ هزار تومان افت قيمت را در يك روز تجربه كرده است.
آيت محمدولي، درباره وضعيت بازار طال و سكه اظهار داشت: 
اگر نگاه تنظيم بازاري كه اكنون به بازار وجود دارد، ادامه دار 
باشد، يعني تقاضاي مردم پاسخ داده شود، طبيعتا اثرگذار 
است و قيمت ها در بازار كاهش خواهد يافت. وي با اشاره به 
اقدام بانك مركزي براي تنظيم بازار، افزود: در دو س��ه روز 
گذش��ته بانك مركزي تمام توان خود را براي ساماندهي 
بازار گذاشته كه نتايج آن را مشاهده مي كنيم و معتقدم اين 
اقدامات بايد ادامه دار باشد. رييس اتحاديه طال و جواهر با 
اشاره به وضعيت بازار بيان داشت: وضعيت خريد و فروش 
نسبت به صورت دو سه روز گذشته مثبت بوده و مراجعه 
مردم به بازار افزايش يافته اس��ت. محمدولي با بيان اينكه 
روز دوشنبه مراجعه مردم بيشتر براي فروش بود، تصريح 
كرد: ديروز تعدادي از مردم خريد هم مي كنند، البته با اين 
سطح قيمت ها و قدرت خريد مردم انتظار نداريم كه خريدار 
زياد باشد اما نسبت به ساير روزهاي سال ۹۷ آرامش به بازار 
بازگشته و شواهد آن در بازار نمايان است. وي درباره قيمت ها 
در بازار نيز گفت: سكه امامي 4 ميليون و 2۰۰ هزارتومان، 
طرح قديم 4 ميليون و 1۰۰ هزار تومان، نيم سكه دو ميليون 
و 18۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 23۰ هزار تومان، 
سكه گرمي ۶۷۰ هزار تومان و يك مثقال طالي 18 عيار 
يك ميليون و ۶۷۰ هزار و 3۰۰ تومان مبادله مي شود. رييس 
اتحاديه طال و جواهر خاطرنشان كرد: حباب سكه 23۰ هزار 
تومان است در حالي كه در روزهاي گذشته تا يك ميليون 

و 1۰۰ هزار تومان نيز رسيده بود. محمدولي با بيان اينكه 
اگر بازار ارز از التهاب خارج ش��ود، قيمت طال هم كاهش 
پيدا مي كند، اظهار داش��ت: اگر شرايط ادامه داشته باشد، 
قيمت طال و سكه به قيمت واقعي كه براساس قيمت جهاني 
دالر و نرخ طبيعي دالر تعيين شود مي رسد و قيمت ها در 
بازار واقعي مي شود. رحيم زارع سخنگوي كميسيون ويژه 
حمايت از توليد ملي نيز درباره كاهش قيمت دالر گفت: 
همانطور كه بارها اعالم شده قيمت دالر در ماه هاي گذشته 
به صورت كاذب افزايش يافته؛ بنابراين طبيعي است قيمت ها 
در بلندمدت براساس منطق اقتصادي تعديل شود.  وي ادامه 
داد: در هر صورت ارايه به موقع ارز شركت هاي صادراتي به 
سامانه نيما در ماه هاي آتي باعث مي شود سوداگران نتوانند 
به سودهاي نجومي دست يابند، بنابراين بايد روند ارايه ارز 
صادركنندگان به سامانه نيما رصد شود. زارع اظهار داشت: 
گس��ترش عمق بازار ثانويه ارز، جلوگيري از فضاس��ازي 
سوداگران، حمايت از بخش هاي مولد اقتصادي، عملياتي 
ش��دن پيمان هاي پولي و همكاري بانك ه��اي اروپايي با 

بانك هاي ايراني باعث مي شود ثبات به بازار ارز بازگردد.

  نشست »رييس كل«  با  اقتصاد دانان 
به گزارش تعادل، در سومين جلسه رييس كل بانك مركزي 
با اقتصاددانان نيز كه تركيبي از ديدگاه هاي مختلف اقتصادي 
در آن حضور داشتند در ابتدا رييس كل اهم اقدامات و تدابير 
بانك مركزي را طي يك ماهه اخير جهت اطالع اس��اتيد 
حاضر و كسب نظر آنها مطرح كرد. سپس اساتيد حاضر در 
جلسه پس از طرح موضوعاتي مختلف، ضرورت ديدگاه واحد 
اقتصادي و هماهنگي سياستي را واجد اهميت دانستند و بر 
يك صدايي دراقتصاد تاكيد كردند. تداوم تدبيرهاي جاري 
براي مديريت شبكه عرضه ارز با هدف جلوگيري از التهابات 
مقطعي، ضرورت ريزش نرخ ارز غير رس��مي، ورود بيشتر 
بانك مركزي به بازار غير رسمي ارز، هماهنگي سياست هاي 
داخلي و خارجي، اهميت سامانه نيما و ضرورت رفع مشكالت 
آن و هدفمند ك��ردن تخصيص ارز براي واردات بررس��ي 
صادرات غير نفتي و آثار انتظاري آن و ضرورت تقويت ذخاير 
ارزي از موضوعات مطرح شده دراين جلسه بود. همچنين 
اقتصاددانان در اين جلسه شرايط موجود بازار ارز و عوامل 
موثر برآن و نيز بازار پول و مساله نقدينگي بطور مبسوط مورد 
بررسي قرار گرفت و اقتصاددانان نظرات خود در اين خصوص 

را جداگانه مطرح كردند.

كاهشنرخ»دالر«درايراننسبتبههراتوسليمانيه

كاهش نرخ ارز در هرات و سليمانيه متاثر از بازار ايران
گروه بانك و بيمه| 

در پي نوسانات ارزي يكسال اخير، بين مراكز صرافي و بازار 
ارز ايران و بازارهاي منطقه از جمله دوبي، هرات، سليمانيه، 
اس��تانبول، اربيل و... رابطه تجاري و ارزي برقرار بوده و در 
برخي مواقع نرخ دالر و ارز در هرات و س��ليمانيه ارزان تر از 
تهران بوده اس��ت. اما در پي نوسانات اخير و كاهش ارزش 
ارز روزهاي گذشته، نرخ ارز در بازار تهران پايين تر از هرات 
و سليمانيه بوده اس��ت و دليل عمده آن افزايش عرضه ارز 

نسبت به تقاضا در بازارهاي ايران بوده است. 
به گزارش تعادل، فعاالن بازار ارز معتقدند، اين موضوع نشان 
مي دهد كه رابطه تامين ارز، اسكناس و تعيين نرخ برعكس 
شده و اكنون بازار ايران و تهران است كه نرخ ارز را در منطقه 

تحت تاثير قرار مي دهد. 

از سوي ديگر، برخي منابع خبري اعالم كرده اند كه عده اي 
در يكسال اخير تالش كرده اند كه با خريد ارز از بازار ايران 
آن را تبديل به خروج سرمايه از ايران كنند و از جمله عده اي 
دالر را از ايران به تركيه منتقل و از تركيه به امريكا ارس��ال 
كرده اند. براين اساس تركيه 41۷ نفر را در رابطه با پولشويي 
و انتقال ارز از تركيه دستگير كرده كه تعدادي از آنها در حال 
انتقال دالر از ايران به تركيه و سپس به امريكا بوده اند و بين 
نيم تا يك ميليارد دالر را از اين طريق از ايران خارج كرده اند. 
بازار ارز معموال روزانه حدود س��اعت 11 به بعد معالمالت 
خ��ود را با اعالم نرخ آغاز مي كند و ت��ا پايان معامالت نرخ 
مي تواند با توجه به عوام��ل اثرگذار بر بازار دچار تغييراتي 
شود. در كنار عوامل تعيين كننده نرخ ارز كه از جمله آنها 
عرضه و تقاضا است، نرخ دالر در برخي كشورهاي همسايه 

نيز تا حدي بر نرخ موثر است و در مسيري متناسب با يكديگر 
تغيير مي كند.

هرات افغانستان، سليمانيه عراق و دوبي امارات از جمله 
سه محلي هس��تند كه قيمت ارز در آنها با ايران تا حدي 
مرتبط و براي معامله گران ارز قابل توجه است. اينكه چه 
رابطه اي بين نرخ معاالتي ارز در اين كشورها و ايران وجود 
دارد موضوعي است كه پرس وجوي آن از تحليلگران بازار 
ارز با توضيحاتي همراه بود. ماجرا از اين قراراست كه با توجه 
به تحريم  دالري ايران و عدم امكان مبادالت دالر از كانال 
بانك هاي خارجي در سال هاي گذشته، برخي كشورها از 
جمله ام��ارات و دوبي به عنوان كانال نقل و انتقال دالر به 
ايران مطرح بوده اند. در س��ال هاي اخير با توجه به حجم 
معامالت ايران در امارات و سهولتي كه در ورود ارز از كانال 
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  سكه 3 ميليون و 800 هزار تومان،  18عيار 
به 400 هزار تومان رسيد

  بانك مركزي در اطاعيه اي اعام كرد؛ 
خريد ارز توسط شبكه بانكي

  پيش بيني ارزاني بيشتر در بازار سكه
  ورود بانك مركزي به بازار غير رسمي ارز
  سومين جلسه رييس كل بانك مركزي با 

اقتصاددانان برگزار شد

برش

صرافي هاي اين كشور وجود داشت، براي سال ها نرخ حواله 
درهم و ميزان عرضه و تقاضا در صرافي هاي اين كشور در 
معامالت ارزي ايران اثرگذار بود؛ به هر حال صادركنندگان 
بزرگ ايراني درآمد ارزي خود را به حساب  بانك هاي دوبي 
واريز كرده و از اين طريق واردات كاال انجام مي شد كه خود 

موجب گردش چرخه دالري بود.
اما در سال هاي اخير با توجه به محدوديت هاي نقل و انتقال 
ارز از طريق دوبي، برخي كشورهاي ديگر از جمله عراق و 
افغانستان تا حد زيادي جايگزين دوبي شدند، هر چند كه 
حجم مبادالت آنها با ايران به اندازه دوبي نيس��ت. بر اين 
اساس نرخ ارز در هرات افغانستان و سليمانيه عراق با توجه 
به مبادالت مورد توجه قرار دارد. اين در حالي اس��ت كه تا 
زماني ك��ه دالر در ايران دولتي بود و يارانه دريافت مي كرد 
نرخ آن نسبت به بازار هرات و سليمانيه پايين تربود، يعني 
دالر در اين دو ش��هر باالتر از ايران قيمت مي خورد و از اين 
جهت عمدتا خروج ارز از ايران به اين مناطق بوده و معامالت 
براي واردات كاال به صرفه بود كه در اين حالت بازار هرات و 
سليمانيه پيش رو بودند و قيمت گذاري آنها در ايران اثرگذار 

بود، ولي از زماني كه دالر درايران آزاد و ديگر يارانه دريافت 
نمي كند شرايط تا حدي معكوس شد و ورود اسكناس به 

ايران از طريق اين دو كشور بيشتر انجام مي شود.
جري��ان معامالت معموال به نحوي اس��ت كه قيمت دالر 
در اي��ران روزانه حدود 3۰۰ تا 4۰۰ توم��ان باالتر از هرات 
و سليمانيه تعيين مي شد چرا كه مس��افت ورود ارز از اين 
مناطق ت��ا ورود به بازار تهران خ��ود باعث افزايش قيمت 
مي شود. بنابراين هر زمان كه اتفاقي در اين بازارها موجب 
تغيير قيمت ارز شود مي تواند بازار ارز ايران را نيز تحت تاثير 
قرار دهد. اما در روز گذش��ته و امروز با كاهش قيمت دالر 
در ايران، تا حدي اين روند برعكس شده و قيمت در ايران 
پايين تر از هرات و سليمانيه است. دليل اين موضوع نيز از 
نگاه تحليلگران ارزي به اين برمي گردد كه در هر حال تزريق 
ارز در بازار ايران و حمايتي كه از بازار مي شود به طور طبيعي 
باعث عقب ماندن در بازار نرخ در بازار ايران نسبت به هرات 
و سليمانيه شده و اگر تزريق ارز انجام نشده و حمايتي وجود 
نداشته باشد اين قيمت ايران است كه باالتر از اين مناطق 

خواهد بود.

از سوي ديگر، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در ادامه بررسي اختيارات مورد نياز بانك مركزي جمهوري اسامي ايران در مورد بازار ارز و پول، موارد جديدي را 
تصويب كرد. در اين جلسه كه روز سه شنبه با حضور سران قواي مقننه و قضاييه و به رياست حجت االسام والمسلمين دكتر حسن روحاني برگزار شد؛ مصوب شد 
تا بانك مركزي جمهوري اسامي ايران مجاز به انتشار اوراق مشاركت ارزي – ريالي باشد. بر اساس اين مصوبه؛ بانك مركزي موظف است تمهيدات و تسهيات 
الزم را براي خريد و فروش فوري ارز حاصل از صادرات پتروشيمي و فوالد و ديگر محصوالت صادراتي كه توسط صادر كنندگان عرضه مي شود، در بازار ثانويه ارز 
فراهم نمايد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسامي مجاز به عمليات بازار باز است و مي تواند براي اعمال سياست پولي، نسبت به خريد و فروش اوراق مالي اسامي 
منتشره توسط دولت اقدام نمايد. همچنين شوراي عالي هماهنگي اقتصادي؛ به منظور تشويق سرمايه گذاري و جذب منابع ارزي، تصويب كرد اتباع دولت هاي 
خارجي در صورتي كه حداقل دويست و پنجاه هزار دالر جهت سرمايه گذاري در ايران، به كشور وارد كنند، مطابق ضوابطي كه دولت اعام مي كند، مي توانند از 

امتياز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند.

خبر
اقامت 5 ساله براي سرمايه گذاران خارجي



نگاه

رويخطشركتها

5 بازار سرمايه
روندبورسصعوديميشود

بهمن اسماعيلي|
 معاونت سرمايه گذاري تدبيرگران فارس 

و خوزستان|
با توجه ب��ه اتفاقاتي ك��ه ب��راي افزايش نرخ 
دالرافتاده اس��ت، بازار ارز تغييرات اساس��ي 
روي قيمت هاي واردات و صادرات محصوالت 
شركت ها داش��ته بر اين اساس شاهد افزايش 
نرخ محصوالت وارداتي و صادراتي در كش��ور 

طي چندماه اخير بوديم. 
اين افزاي��ش نرخ در 6ماهه آينده س��ال تاثير 
بسزايي روي فروش اكثر شركت هاي بورسي 
خواهد داش��ت و باع��ث سودس��ازي جذابي 
مي ش��ود. در برخي كاالها مانند شركت هاي 
غذايي شاهد رشد بيش از 100 درصد در قيمت 

محصوالت بوده ايم. 
ب��ا توجه ب��ه باز ش��دن دامنه نوس��ان قيمت 
محصوالت ف��والدي و پتروش��يميايي در بور 
س كاال در برخ��ي محصوالت ت��ا 300درصد 
افزايش نرخ   را ش��اهد بوديم ودر شركت هايي 
كه صادرات محور هستند نيز با افزايش نرخ دالر 
ش��اهد افزايش فروش آنها بوده ايم و در 6ماهه 
دوم سال تاثير بس��زايي در صورت هاي مالي 
اين شركت ها و افزايش سود در پايان سال اين 

شركت ها خواهيم داشت. 
گزارش هاي ماهانه اين ش��ركت ها و افزايش 
نرخ هاي فروش كامال مشهود است. همچنين 
از نكات مهم ديگر آينده بازار مي توان به برنامه 
مجلس جه��ت تصويب FATF  عن��وان كرد 
كه درصورت تصوي��ب آن مي توان با مراودات 
آسوده تر جهت صادرات محصوالت به خصوص 
نفت به ساير كشورهاباشيم و برخي تحريم هاي 
امريكا را پشت سر گذاشت . در آبان ماه 97 نيز 
تحريم هاي دور دوم امريكا به صورت رس��مي 
آغاز مي شود، هرچند ما شاهد اين هستيم اكثر 
شركت هاي خارجي واروپايي به پيشواز رفته اند 
بنابراين به نظر تاثير چنداني بر بورس ايران در 
اين تاريخ شاهد نخواهيم بود. در آخر با توجه به 
ورود نقدينگي كه از سمت مردم به بازار آمده 
اس��ت و همچنين افزايش ن��رخ دالر و فروش 
جذاب اكثر ش��ركت  در چندماهه اخير به نظر 
اكثر شركت ها  از نظر بنيادي شرايط مناسبي 
دارند. بنابراين مي توان تاپايان س��ال شرايط 

صعودي را پيش بيني كرد.

پيشنهاد

بيدليلسهامنفروشيد
يك كارشناس بازار س��رمايه با اشاره به روند 
منفي بورس به سهامداران توصيه كرد بدون 
دليل و از روي هيجان در صف فروش س��هام 
قرار نگيرند، چرا كه ممكن اس��ت س��هامي 
كه اي��ن روزها به ص��ورت هيجاني در بورس 
مي فروشند، از نظر بنيادي مناسب باشد و در 
آينده با رشد همراه شود. به گزارش تسنيم، 
علي زارعي در خصوص داليل ريزش شاخص 
بورس و قيمت سهام شركت ها در روز گذشته 
گفت: يكي از داليل عمده افزايش شاخص و 
قيمت ها در بورس رش��د چند برابري قيمت 
دالر بوده اس��ت؛ بنابراين زماني كه با رش��د 
قيم��ت دالر، ش��اخص و قيمت ه��ا افزايش 
مي باين��د، در پي كاه��ش ن��رخ ارز نيز بايد 
منتظر افت بازار سهام بود. اين كارشناس بازار 
س��رمايه افزود: از س��وي ديگر نبايد هميشه 
منتظر رش��د ش��اخص و قيمت ها در بورس 
بود، و به هر دليلي وقتي قيمت سهام و در پي 
آن شاخص بورس افزايش پيدا مي كند، اين 
رشد در ش��رايطي نيز متوقف مي شود. وي با 
تاكيد بر اينكه وقتي اقتصاد كش��ور با نوسان 
و عدم تعادل مواجه اس��ت نبايد اين توقع را 
داشت كه بازار سرمايه روندي متعادل و رو به 
رش��د را در پيش بگيرد، تصريح كرد: شرايط 
كنوني بورس نش��ان مي دهد كه اين بازار به 
درستي آيينه تمام نماي اقتصاد كشور است.

   »پ�ارس« در خص�وص كاه�ش تولي�د 
اس�تحصال ات�ان توضي�ح داد: ش��ركت 
پتروشيمي پارس با انتشار اطالعيه اي در شبكه 
ك��دال در خصوص س��ير كاه��ش توليد واحد 
استحصال اتان توضيحاتي ارايه داد. در همين 
حال، پتروش��يمي پارس، پيرو ش��ايعه منتشر 
ش��ده در فضاي مجازي مبني بر كاهش توليد 
واحد اس��تحصال اتان به استحضار مي رساند، 
اين واحد در شهريور ماه به مدت 6 روز تعميرات 
اساسي داشته است. از اين رو، كاهش مقطعي 
توليد و فروش ماهانه مطابق با برنامه ريزي اوليه 
صورت پذيرفته و پيش بيني مي ش��ود شركت 
بودجه س��االنه خود را بطور كامل محقق سازد. 
همچنين اين شركت اعالم كرده است، تعميرات 
اساسي واحد استحصال اتان به صورت همزمان 
با تعميرات اساسي واحدهاي عملياتي شركت 
مجتمع پارس جنوبي )تامين كننده خوراك( 
برنامه ريزي ش��ده اس��ت، كه با توجه به انجام 
تعميرات در فازهاي ١ و ٢ و ٣ پارس جنوبي در 
شهريور ماه، شركت پتروشيمي پارس نيز نسبت 
به تعميرات اساسي اقدام كرده است. بر اساس 
اين گزارش، س��ابقه معامالتي اين نماد سرشار 
از روزهاي مثبت اس��ت، بطوري كه در بسياري 
از روزه��اي ش��هريور ماه تحت تاثي��ر تقاضاي 
قابل توجه س��هامداران حقيق��ي، »پارس« اثر 

قابل توجهي بر رشد شاخص كل داشته است.

»تعادل«وضعيتروزهايآتيبازارسرمايهراپسازريزشهاياخيربررسيميكند

احتمال  بازگشت بورس به مدار رشد
گروه بورس| سميرا ابراهيمي|

ديروز فعاالن بازار س��رمايه شاهد آن بودند كه 7 هزار 
و 220 واحد از ش��اخص كل كم ش��د. در واقع پس از 
هفته هاي متوالي س��ود و صعود، دي��روز نزول و ضرر 
مهمان بازار بود كه البته داليلي همچون آزادس��ازي 
نرخ خوراك پتروشيمي، كاهش چشمگير نرخ دالر و 
طبيعت بازار كه پس از يك دوره رشد، وارد فاز اصالح 

مي شود، قرمزپوشي شاخص ها را توجيه مي كند. 
البته در روز هاي آينده صورت هاي مالي ش��ش ماهه 
ناشران در سامانه كدال منتشر و س��ود و زيان واقعي 
شركت ها مشخص مي شود و شركت هايي كه از نظر 
بنيادي روندي مناسب دارند، راه خود را از شركت هايي 
كه تنها به دليل جو بازار، با افزايش قيمت سهم همراه 
ش��ده اند، جدا مي كنند. به نظر مي رس��د ك��ه در اين 
مقطع قيمت سهام شركت هايي كه از نظر بنيادي در 
شرايط مناسب قرار دارند، پس از انتشار گزارش هاي 
عملك��ردي، از فاز اصالح��ي خارج و دوب��اره در مدار 

صعودي قرار بگيرد. 
در همين رابط��ه پيمان حدادي، كارش��ناس بازار 
سرمايه در گفت وگو با »تعادل« گفت: بخشنامه اي 
كه 2 شب پيش هيات دولت در خصوص آزادسازي 
نرخ خوراك پتروش��يمي ها منتشر كرد، باعث ترمز 
رشد بازار ش��د. كاهش قيمت ارز نيز باعث شده كه 
بازار در روز گذش��ته بريزد، زيرا عمده شركت هايي 
كه شاخص ساز بودند، شركت هاي بزرگ صادراتي 
هستند كه متكي به نرخ دالر هستند و طبيعتا قيمت 
س��هام آنها كاهش پيدا مي كند. بايد توجه داش��ت 
كه در جري��ان حركتي روند ن��رخ ارز طي ماه هاي 
اخير، ش��ركت هاي بنيادي و همچنين شركت هاي 
صادرات محور از شرايط مساعدي برخوردار شدند. 
اين ش��ركت ها، با فروش آزاد دالرهاي خود، درآمد 
ارزي خود را س��ه برابر كردند. همين امر، زمينه اي 

براي رشد قيمت سهامشان شد.
وي اف��زود: البته مي توانيم كاهش ارزش س��هام اين 
شركت ها را با توجه به نوع فروش روز گذشته هيجاني 
بدانيم. مسلما كاهش نرخ دالر در سودآوري شركت هاي 
صادراتي تاثيرگذار اس��ت اما در شرايط فعلي اكثريت 

فروشنده بودند كه بتوانند سود خود را ذخيره كنند. از 
سوي ديگر امروز در بازار شاهد آن بوديم كه بسياري 
از كارگزاري ه��ا ب��ه دليل كاهش ح��د اعتباري خود 
نمي توانستند خريد انجام دهند كه اين موضوع هم به 

افزايش ريزش بازار دامن زد. 
وي در خصوص احتمال حركت بازار در هفته هاي آتي 
گفت: به نظر مي رس��د كه از هفته ديگر بازار متعادل 
مي شود و به رشد خود ادامه مي دهد. زيرا بازار ما هنوز در 
حد دالر 8 هزار توماني هم رشد نكرده است، در واقع دالر 
از سال پيش تاكنون بيش از 100 درصد رشد داشته اما 
بسياري از سهام بازار كه حتي وضعيت بنيادي خوبي 

دارند به اين ميزان از رشد نرسيده اند. 

گزارشهاي6ماهدومبهتراز6ماهاولاست
يكي از اتفاقات مهم��ي كه در روزهاي اخير به وفور 
مشاهده مي ش��د،  هجوم افراد به كارگزاري ها براي 
اخذ كد بورسي است. طبق مفاهيم مالي رفتاري، از 
اين كار تحت عنوان رفتار رمه اي ياد مي ش��ود، زيرا 
افرادي كه به اين س��رعت به بازار هجوم مي آورند، 
عمدتا سواد كافي براي فرار از زيان و مديريت ريسك 
در بازار را ندارند. اين اتف��اق در روز قبل هم رخ داد 
و بس��ياري از كارگزاري ها به مش��تريان خود اعالم 
مي كردند كه ديگر نمي توانند يك روزه كد بورسي 
را به آنها تحويل دهند،  بلكه ممكن است چند روز تا 
يك هفته زمان ببرد. كارشناسان معتقدند بسياري 

از دالر فروشان ديروز، سهامداران و سرمايه گذاران 
آتي مي شوند. در واقع امتداد رشته تالش براي حفظ 
ارزش ثروت اس��ت كه آنها را به سمت بازار سرمايه 
آورده اس��ت. در واقع در ش��رايط فعلي اگر ريسك 
سياسي ناشي از تصميمات دولت بازار را تهديد نكند، 
مي توان نقدينگي سرگردان جامعه را به سمت بازار 
سرمايه سوق داد و دولت نيز با فروش سهام خود در 
بازار س��رمايه باعث جمع آوري نقدينگي و كاهش 

التهاب ايجاد شده در بازار ارز و سكه شود.
در اين رابطه عليرضا عسگري ماراني، كارشناس بازار 
س��رمايه گفت: با وجود نزديك شدن به تحريم هاي 
13آبان، خرد جمعي ايجاد ش��ده در بازار سرمايه و 

توجه به ارزش گذاري سهام با دالر ثانويه، بازار روند 
صعودي گرفته و در حال حاضر نگراني خاصي نسبت 
به تحريم هاي آب��ان ماه نيز ندارد و اين خرد جمعي 

است كه هميشه جهت بازار را مشخص مي كند.
ب��ه گفته وي در گذش��ته نيز يك س��ري تحريم ها 
عليه ايران اعمال ش��ده اس��ت و مديران شركت ها 
راه هاي گذر از آن ه��ارا تا به حدي آموزش ديده اند 
و البته اثرات اين تحريم ها از صنعت تا صنعت ديگر 

متفاوت است.
عس��گري ماراني در ادامه افزود: بعضي از صنايع كه 
اكثرا صادراتي هستند ش��ايد تا حدودي با مشكل 
مواجه شوند، اما آنها نيز با استفاده از تجربه گذشته 
نحوه برخورد با اين مشكل را تا حدودي يادگرفته اند 
و در مجموع بازار س��رمايه آنچنان تاثير خاصي را از 

تحريم هاي آتي نخواهد گرفت.
اين تحليلگر بازار سرمايه گفت: به چند دليل گزارشات 
6ماهه واقعيت مالي نيمه نخست سال جاري را عنوان 
نخواهد كرد، زيرا از فروردين تا مرداد ماه شاهد نرخ دالر 
و همچنين نرخ فروش دستوري محصوالت بورس كاال 
بوده ايم و قيمت واقعي اقتصاد نبوده است و به همين 
دليل اگر ريسك سيستماتيك خاصي از طرف دولت 
به بازار تحميل نشود، گزارشات 6ماهه دوم شركت ها 
بسيار بهتر از گزارشات 6ماهه اول خواهد بود. وي ادامه 
داد: البته اگر دولت از نرخ گذاري دستوري براي صنايع 
و استثنا قائل ش��دن بين آنها خود داري كند. اگر اين 
ريسك سياسي ناشي از تصميمات دولت بازار را تهديد 
نكند، مي توان نقدينگي سرگردان جامعه را به سمت 
بازار سرمايه سوق داد و دولت نيز با فروش سهام خود در 
بازار سرمايه باعث جمع آوري نقدينگي و كاهش التهاب 

ايجاد شده در بازار ارز و سكه شود.
عسگري ماراني خاطرنشان كرد: توصيه نهايي بنده 
اين اس��ت كه نقدينگي موجود در جامعه كه باعث 
التهاب بازار ارز و طال شده است، بايد مديريت شود 
و ب��ا ابزارهاي مال��ي موجود و تصميمات مناس��ب 
اقتصادي و كنترل ريس��ك سيستماتيك، به سمت 
بازار سرمايه هدايت شود تا وضعيت فعلي اقتصادي 

جامعه كمي بهبود يابد.
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مديرعامل يك شركت كارگزاري معتقد است پول ورودي 
به بورس هوش��مند اس��ت و نقدينگي هر روز بيشتر راه 
خود را به سمت بازار س��رمايه باز خواهد كرد. به گزارش 
س��نا، فردين آقابزرگي، مديرعامل كارگزاري بانك دي 
درخصوص افزايش ورود نقدينگي به بورس طي چند هفته 
گذشته گفت: هر چند حجم معامالت به نسبت شروع اين 
جهش ركوردساز افزايش پيدا كرده است، چنان چه سال 
پايه را براي بررسي شرايط فعلي بورس دو سال پيش در 
نظر بگيريم، با وجود كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ 
ارز، به تناسب درستي در مقايسه اين دو مقوله نمي رسيم. 
وي با اشاره به انتظار رشد در بازار سرمايه متناسب با رشد 
بازارهاي موازي خاطرنشان كرد: بازار سرمايه از اين رشد 
جامانده است، در حالي كه در بازارهاي موازي شاهد رشد 
حداقل 300 تا 400 درصدي بوده ايم. آقابزرگي با اشاره 
به تفاوت حجم نقدينگي فعلي با سال هاي گذشته افزود: 
اگر بطور مثال در س��ه سال گذشته حجم معامالت بين 
500 تا 600 ميليون تومان ب��ود، االن اگر روزانه بيش از 
3 هزار ميليارد تومان معامله مي شد مي توانستيم آن را به 
افزايش حجم معامالت تعبير كنيم.بنابراين اين افزايش 
هنوز اتفاق نيفتاده است، چون حجم نقدينگي ما در دو تا 

سه سال گذشته با اكنون تفاوت دارد.

بازاريمتشكلونقدشونده
اين كارگزار درباره داليل گس��يل نقدينگي به سمت بازار 
س��رمايه و بورس نيز گفت: عمده ترين دليل، شناس��ايي 
و معرفي ب��ورس به عنوان يك بازار متش��كل، قانونمند و 
نقدشونده است، در حالي كه ساير بازارها از جمله بازار ارز، 
طال، مسكن و غيره، آن نقد شوندگي و وجاهت مورد نظر 
س��رمايه گذاران را ندارند. به عالوه محدوديت هايي كه در 
اين بازارها وضع ش��ده كار را براي سرمايه گذاران سخت و 
ريسك آورتر مي كند.  وي درباره آسيب هاي نقدينگي حاصل 
از تحرك فعاالن در ساير بازارها تصريح كرد: اين نقدينگي كه 
ماحصل كليه سياست هاي پولي و بانكي دولت ها در سنوات 
گذشته بوده است، به يك باره خود را نشان داد و باعث شد 
در حوزه تورمي مغايرتي كه مردم احساس مي كردند با آنچه 

گزارش مي شد متفاوت باشد.

مقصديبهنامبازارسرمايه
مديرعامل كارگزاري بانك دي برآورد درست از نقدينگي و 
برنامه ريزي فعاالن بازار سرمايه براي جذب آن را روش موثر 
بهره وري اقتصادي خوان��د و تاكيد كرد: انتظارات تورمي 
باعث مي شود كه عالقه مندي به صرف وجه نقد و تبديل 
آن به دارايي از جمله دارايي هاي مالي افزايش يابد. در حال 

حاضر چون دارايي هاي غيرمالي و فيزيكي ما تشكل الزم   يا 
حتي وجاهت قانوني الزم را ندارد و به لحاظ محدوديت هاي 
نگهداري، جابه جايي، نقل و انتقاالت س��كه و طال ريسك 
بيشتري دارد، بازار سرمايه مي تواند مقصد بهتري براي اين 
نقدينگي به نسبت ساير مقاصد باشد. وي با اشاره به رشد 
بازارهاي موازي مانند ارز و تاثير مس��تقيم اين افزايش بر 
درآمد و سود و زيان شركت ها خاطرنشان كرد: اين رشد با 
يك تاخير زماني در سال پايه 97 باشد، با شدت بيشتري خود 
را نشان مي دهد، در نتيجه فرصتي براي فعاالن بازار ايجاد 
مي شود كه اگر از ابتداي شروع اين حركت به بازار سرمايه 
ورود پيدا كنند تا بهره مندي بيشتري از آن د اشته باشند. 
آقابزرگي با اشاره به افزايش انگيزه سرمايه گذاران بورسي و 
به وجود آمدن رابطه مستقيم بين تورم و P/E نيز گفت: البته 
اين شرايط دور از انتطار بود كه شاخص صرف 6 ماه از سال 
70 تا 80 درصد بازدهي ايجاد كند، البته با در نظر گرفتن 
رشد ساير بازارها هنوز به عقيده من رشد آن از كاهش ارزش 

پول جامانده است.
فردين آقابزرگي در پاس��خ به اين سوال كه »چقدر از اين 
پول ها هوشمند وارد بازار مي شود؟« نيز گفت: در شرايط 
فعلي هيج��ان در بازار وج��ود دارد؛ چراكه در حال حاضر 
ش��ركت هايي كه P/E بااليي دارند يا صنايعي كه ممكن 

اس��ت حتي با افزايش نرخ ارز توليد آنه��ا با تهديد مواجه 
شود و بر ساختار سود و زيان آنها تاثير منفي بگذارد، مورد 
توجه هس��تند و روند افزايشي به خود گرفته اند. وي ادامه 
داد: با همه اين تفاسير نمي توان گفت كه سرمايه گذاران 
تنها به دنبال تبديل ريال به س��هام هستند؛ چراكه شاهد 
منفي بودن يا رشد ضعيف برخي سهم ها نيز هستيم و با 
وجود قرار داشتن سهام برخي شركت ها در سقف قيمتي 
سرمايه گذاران تمايل بيشتري به خريد آن دارند تا سهامي 
كه در حال منفي خوردن هستند و به اصطالح زمان ورود 
مناسب دارند.پس اين س��رمايه گذاري بي مهابا نيست و 
با تحليل خاص و هوشمندي درجه بندي شده به سمت 
بازار مي آيد. مديرعامل كارگزاري بانك دي تصميم گيري 
صاحبان نقدينگي در بازار سرمايه را بر اساس تابعي از عوامل 
مختلف دانست و عنوان كرد: اين سرمايه گذاري تابعي از 
تغييرات كاموديتي، قيمت نف��ت و فلزات جهاني و اخبار 
داخلي مربوط به سهام است.اما نمي توان آن را نيز صددرصد 

هوشمند تلقي كرد.

4صنعتبزرگ
آقا بزرگي ثابت بودن شرايط را الزمه پيش بيني بهتر 
بازار سرمايه براي نيمه دوم سال عنوان  و خاطرنشان 

كرد: به جرات مي توان گفت شرايط اقتصادي موجود 
تحت تاثير مس��ائل سياس��ي نيز قرار دارد و چنان چه 
كوچك تري��ن تحول اقتص��ادي و سياس��ي رخ دهد، 
صورت مساله تغيير مي كند و بازار سرمايه از آن متاثر 
مي ش��ود، اما اگر به فرض ثابت بودن شرايط بخواهيم 
روند بازار سرمايه را پيش بيني كنيم، هزار هزار ميليارد 
تومان نقدينگي موجود كه ناشي از عملكرد دولت ها و 
ساختار اقتصادي كشور در س��نوات گذشته است، به 
تدريج راه خود را به سمت بازار سرمايه پيدا مي كند و 
هر روز به حضور سرمايه گذاران و اشتياق خريد در اين 
بازار افزوده مي ش��ود.از اين رو دور از ذهن نخواهد بود 
كه تا انتهاي س��ال، حداقل رشد 200 درصدي را براي 
بورس متصور باشيم. وي اقبال بيشتر در بازار سرمايه در 
نيمه دوم سال را به سمت 4 صنعت بزرگ وزن دار بورس 
دانست و افزود: همواره عمده صنايعي كه مد نظر فعاالن 
بازار است و در تحليل هاي خود به آنها توجه بيشتري 
نشان مي دهند، صنايع پااليشگاهي، فلزات و كانه هاي 
فلزي و معدني و پتروشيمي ها است. با توجه به وزن اين 
صنايع در بازار سرمايه، طبيعي است كه رفتار آنها تبديل 
به حركتي فراگير خواهد شد و ساير صنايع و شركت ها 

را نيز متاثر خواهد كرد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است بورس 
كاال در ابعاد مختلف كمك ش��اياني را به اقتصاد كش��ور 
مي كند، زماني كه عرضه كنندگان و متقاضيان در مكاني 
مش��خص مانند بورس كاال از شرايط يكساني برخوردار 
باش��ند اين امر باعث حاكميت ش��فافيت در معامالت و 
در عين حال كمك به كش��ف قيمت و رقابتي شدن بازار 
خواهد شد. به گزارش سنا، عبدالرضا مصري، با بيان اينكه 
بورس كاال به عنوان ساز و كاري براي جذب نقدينگي به 
سوي توليد محسوب مي شود، افزود: كاال در چرخه توليد 
ايجاد مي شود و درصورت عرضه كاال در بورس، نقدينگي 

مستقيما و بدون واسطه به س��مت توليد برده مي شود. 
مصري به ايجاد كشف قيمت رقابتي در بورس اشاره و بيان 
كرد: اگر بطور دايم تمام عرضه و تقاضاها در تاالر ش��فاف 
بورس انجام ش��ود قيمت ها در آنجا به صورت متعادل و 
شفاف كشف مي شود و در واقع بايد كل زنجيره توليد در 
بورس كاال عرضه ش��ود. عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس به تفاوت انجام معامالت در داخل و خارج از بورس 
كاال اشاره و بيان كرد: در خارج از بورس كاال تجربه معامالت 
محرمانه و ايجاد انحصار و التهاب را داريم در مقابل بورس 
كاال زمينه كشف قيمت رقابتي را ايجاد مي كند كه همين 

امر باعث از بين رفتن انحصار مي شود و كاال ديگر در اختيار 
عده اي خاص قرار نمي گيرد. به عقيده وي، به واسطه بورس 
كاال بازار ش��فاف، فعال و نقدش��وندگي افزايش مي يابد، 
بنابراين به نظر نمي رسد كه در حال حاضر فردي مخالف 
عرضه كاال و توليد از طريق بورس باش��د. مصري اظهار 
داشت: اگر تمام اجزا در كنار يكديگر به درستي در حال 
فعاليت باشند بورس كاال زمينه افزايش كيفيت كاالهاي 
توليدي را فراهم مي كند زيرا توليدكنندگان به واسطه ورود 
محصوالت خود به بورس كاال، تالش بيشتري براي افزايش 

كيفيت محصوالت خود خواهند كرد.

موافقتمجلس
به گفته عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس، هنوز 
بس��ياري از ظرفيت هاي بورس كاال مورد اس��تفاده قرار 
نگرفته است بطوري كه معامالت موكول به آينده يا آتي و 
همچنين عرضه خودرو مي تواند به شكل گسترده در بورس 
انجام شود. وي با بيان اينكه بورس كاال از زماني آغاز به كار 
كرد كه بحث خصوصي سازي، آزاد شدن اقتصاد و واگذاري 
بنگاه هاي دولتي مطرح ش��ده بود، افزود: با توجه به اينكه 
تا قب��ل از راه اندازي بورس كاال توليدات ش��امل توليدات 
دولتي و غيردولتي بود و محصوالت مورد قيمت گذاري قرار 

مي گرفت؛ كارخانجات در اختيار دولت بود و به دليل اينكه 
دولت به دنبال افزايش قيمت نبود، كاالها به صورت حواله اي 
معامله مي ش��دند؛ اما با نمايان شدن ناكارآمدي سيستم 
حواله اي كه به امضاهاي طاليي و برقراري رابطه هاي فسادزا 
منجر شد، همه بر راه اندازي بازار متشكل بورس تاكيد كردند. 
مصري عنوان كرد: مجلس موافق انجام كليه محصوالت در 
بورس كاال است اما در اين بين روند نظارت بر مصرف مواد 
بعد از خريد از بورس به عه��ده نهادهاي نظارتي كه البته 
با كش��ف واقعي و عادالنه قيمت ها ديگر شاهد تقاضاهاي 

كاذب نخواهيم بود.

مديرعامليكشركتكارگزاريمطرحكرد

عضوكميسيونبرنامهوبودجهعنوانكرد

پيشبينيرشد200درصديبورس

عرضهكاالدربورسوحركتبهسمتتوليد

ديدگاه

گروه بورس|  ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در معامالت روز گذش��ته با ريزش 7 هزارو 
220 واحدي همراه شد و به رقم 188 هزارو 259 

واحدي سقوط كرد.
 از همين رو، ش��اخص ب��ازار اول با كاهش 5398 
واحدي به رقم 139 هزار و 986 واحد رس��يد و در 
مقابل شاخص بازار دوم با كاهش 14002 واحدي 
همراه ش��د و رقم 368 ه��زار و 725 واحدي را به 

خود اختصاص داد. 
عالوه بر اين، شاخص سهام آزاد شناور نيز با كاهش 
7476 واحد، رق��م 202 ه��زار و 320 واحدي را 
تجربه كرد. اين در حالي اس��ت كه، ش��اخص كل 

هم  وزن با ري��زش 957 واحدي رق��م 33 هزار و 
49 واحد را به ثبت رس��اند. در همين حال، ديروز 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي بانك 
ملت با 275 واحد، گروه مديريت س��رمايه گذاري 
اميد با 70 واحد و بانك تجارت با 65 واحد افزايش 
بيش��ترين تأثيرمثب��ت را بر ش��اخص كل بورس 
داش��تند. افزو ن بر اين، معامالت س��هام در نماد 
معامالتي ش��ركت هاي فوالد مبارك��ه اصفهان با 
625 واحد، تاپيكو با 523 واحد و پااليش نفت بندر 
عباس با 516 واحد كاهش، بيشترين تاثيرمنفي را 
در محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. بر اساس 
اين گزارش، ارزش كل معامالت روز گذشته بورس 

سقوط7هزارواحديبورس
تهران در حالي به بيش از يك هزار و 457 ميليارد مروريبرآمارمعامالتنشانميدهد

تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست 
ش��دن بيش از 5 ميليارد و 285 ميليون س��هم و 
اوراق مالي قابل معامله طي 202 هزار و 788 نوبت 

داد و ستد بود.

كاهش75واحدي»آيفكس«
از س��ويي ديگر، بازارهاي فراب��ورس ايران در روز 
گذش��ته ميزبان نقل وانتق��ال 767 ميليون ورقه 
بهادار ب��ه ارزش افزون بر 7 ه��زار و 132 ميليارد 
ريال بودند و شاخص كل فرابورس نيز در پي ريزش 
بيش از 75 واحدي معادل 3 درصدي افت به رقم 
2 هزار و 165 واحدي س��قوط كرد. عالوه بر اين، 
پربيننده تري��ن نماد ديروز نيز نماد »دي« متعلق 
به بانك دي بود و بعد از آن نماد »تاپكيش« متعلق 
به ش��ركت تجارت الكترونيك پارسيان كيش كه 

به تازگي در بازار دوم فرابورس براي نخستين بار 
عرضه شد، بيشترين توجه را از سوي معامله گران 
به خود جلب كرد. با رصد نمادهاي فرابورس��ي در 
چهارمين روز كاري اين هفته نيز عنوان نمادهاي 
»بمپنا« و »حس��ير« در صدر جدول بيش��ترين 
افزايش قيمت به چشم مي خورد اين در حالي است 
كه نمادهاي »ولشرق« و »ريشمك« در روز جاري 

به بيشترين افت قيمتي مواجه شدند. 
همچني��ن، در تابلوهاي معامالتي ب��ازار پايه نيز 
معامله گران ب��ه جابه جايي افزون بر 732 ميليون 
س��هم در 46 هزار و 835 نوبت دادوستدي اقدام 
كردند كه ارزش اين حجم از مبادالت بر يك هزار 

و 937 ميليارد ريال بالغ شد. 
در س��مت ديگر بازار كه مربوط به معامالت سهام 
است شاهد نقل وانتقال 345 ميليون سهم به ارزش 
افزون بر يك هزار و 338 ميليارد ريال در بازارهاي 

اول و دوم بوديم. دادوستدهاي اوراق ETF نيز در 
روز گذش��ته به مبادله بيش از 20 ميليون ورقه به 

ارزش افزون بر 442 ميليارد ريال منجر شد. 
ز س��ويي ديگر، به زودي مدت اعتبار نقل وانتقال 
شامل خريدوفروش و هبه اوراق گواهي حق تقدم 
اس��تفاده  از تسهيالت مس��كن صادرشده در 15 
مهرماه سال   95    در نماد معامالتي »تسه 9507« 
به پايان مي رس��د و از اين رو اي��ن نماد  معامالتي 
در پاي��ان معامالت يكش��نبه 15 مهرماه متوقف 

مي شود.  
همچنين، در تابلو اوراق با درآمد ثابت معامله گران 
3 ميليون و 950 هزار ورقه بهادار به ارزش افزون بر 
3 هزار و 384 ميليارد ريال را دست به دست كردند 
كه اوراق مشاركت دولتي با شرايط خاص در نماد 
»اشاد9« بيش��ترين حجم و ارزش دادوستدهاي 

بازار اوراق با درآمد ثابت را به خود اختصاص داد.



تشكلها6گزارش
كارخانههاگرانميفروشند

يامغازهها؟!
فروش يك محص��ول توس��ط توليدكنندگان به 
واحدهاي صنف��ي معادل قيمت درج ش��ده روي 
محصول يا با قيمتي بسيار نزديك به قيمت نهايي، 
نرخ گذاري محصوالت را با چالش��ي جدي مواجه 
كرده اس��ت و بعضا ش��اهد فروش اقالم مختلف با 
قيمتي باالتر از قيمت درج ش��ده روي محصوالت 
هستيم. مقوله افزايش قيمت مواد غذايي اين روزها 
بيش از هر مساله ديگري زندگي و معيشت مردم را با 
خود درگير كرده است و متاسفانه هيچ نهاد نظارتي به 
تخلف هاي صورت گرفته چه در بخش توليد و چه در 
سطح عرضه ورود نمي كند و برخي توليد كنندگان 
و فروشندگان آنگونه كه مي خواهند از آب گل آلود 
ماهي مي گيرند و دود اين مس��اله بيش از هر كس 

ديگري به چشم مردم و مصرف كنندگان مي رود.

   توليدكنندگان قيمت را به سقف رساندند
آنچه در گفت وگو با واحدهاي فروش نس��بت به 
آن مطلع شديم موضوع فروش برخي محصوالت 
توسط واحدهاي توليدي به فروشندگان با همان 
قيمت درج شده روي محصول است و يا رقمي بسيار 
نزديك به قيمت فروش؛ مساله اي كه موجب شده 
تا واحدهاي فروش در خصوص برخي محصوالت 
مجبور باشند اقالم خود را با بيش از رقم درج شده 
يا حاشيه سود پايين بفروشند. از اين مساله نيز كه 
بگذريم قيمت محصوالت براي فروش��ندگان به 
باالترين حد ممكن رسيده و حاشيه سود توسط 
توليد كنن��دگان به كمترين قيمت كاهش يافته 
اس��ت. بطور مثال محصولي كه ب��ا قيمت ۳۷۰۰ 
تومان عرضه مي ش��ود، با قيمت��ي معادل ۳۵۱۰ 
تومان به واحد فروش فروخته ش��ده است. در اين 
بين واحدهاي فروش به شدت از گران كردن قيمت 
محصوالت توسط توليد كنندگان معترض هستند و 
مي گويند كه با هر گونه اعتراض به توليدكنندگان به 
آنها اعالم مي شود كه شرايط به همين منوال است 
و اگر تمايل ندارند به آنها جنسي نخواهند فروخت. 
مساله ديگري كه واحدهاي فروش اين روزها با آن 
درگير هس��تند كاهش عرضه از سوي واحدهاي 
توليدي است. بطور مثال اگر ۲۰ قلم از يك كاال را 
مي خواهند تعداد كمتري به آنها داده مي شود و در 
اين رابطه نيز دستشان كوتاه است. افزايش قيمت 
محصوالت از س��وي كارخانه ها باعث شده است 
سوپرماركت ها و فروشگاه هاي بزرگ برخي كاالها را 
بدون توجه به قيمت درج شده روي آنها عرضه كنند 
كه طبق قانون تعزيرات حكومتي اين كار تخلف 
است، اما نايب رييس اتاق اصناف ايران معتقد است 
در شرايط كنوني اين كار تخلف محسوب نمي شود، 
چون كارخانه ها گران تر از نرخ درج شده، كاال را به 
واحدهاي صنفي مي فروشند و آنها هم مجبور به 

تغيير قيمت هستند.

  كارخانه ها گران مي فروشند 
اين درحالي اس��ت كه موضوع به س��وپرماركت ها 
ختم نمي ش��ود. برخي خريداران از فروشگاه هاي 
زنجيره اي بزرگ هم گزارش دادند كه »در مواردي 
نه تنها تخفيف هاي وعده داده شده در فروش كاالها 
براي آنها در نظر گرفته نشده است، بلكه برخي كاالها 
گران تر از قيمتي كه روي آن درج ش��ده به فروش 
 رسيده است«. طبق قانون تعزيرات حكومتي، گران 
فروشي يعني عرضه كاال يا خدمات به بهاي بيش 
از نرخ هاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور 
علي الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط 
قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر 
به افزايش بهاي كاال يا خدمات براي خريدار ش��ود 
كه جريمه آن بر اساس ميزان گران فروشي توسط 

دادگاه تعيين مي شود.
در عين ح��ال نبايد از برچس��ب گذاري قيمت در 
س��وپرماركت ها به راحتي بگذريم. در پي افزايش 
قيمت برخي محصوالت در ب��ازار، رييس اتحاديه 
س��وپرماركت داران بيان كرد كه »دالالن، برخي 
كاالها را به قيمت درج شده روي آنها به مغازه داران 
مي فروشند و با توجه به اينكه فروش باالتر از قيمت 
مندرج روي كاال گران فروش��ي و جرم محس��وب 
مي ش��ود، فروش��ندگان مجبورند آنها را به قيمت 
خريد بفروش��ند«. اين در حالي است كه در برخي 
سوپرماركت ها، مغازه داران برچسب قيمت جديد 
روي كااله��ا درج مي كنن��د. در اين ب��اره محمود 
هاشمي - نايب رييس اتاق اصناف ايران- با تاكيد بر 
اينكه از نظر اتاق اصناف درج قيمت جديد روي كاالها 
تخلف نيست، گفت: برخي كارخانه ها جنسي را كه 
هنوز روي خط تولي��د دارند، گران تر از قيمت درج 
شده به مغازه داران مي فروشند؛ بنابراين مغازه داران 
نيز مجبورند آنها را به قيمت روز بفروشند و اين كار 

تخلف محسوب نمي شود.

 تخلف در سطح عرضه است
محمدرضا مرتضوي رييس كانون صنايع غذايي 
ايران در ارتباط با مسائل مطرح شده در خصوص 
افزايش قيم��ت موادغذايي توس��ط واحدهاي 
توليدي و نيز مسائلي كه در مورد فروش محصوالت 
با كمترين حاشيه سود براي فروشندگان رخ داده 
و اينكه بعضا قيمت برخي محص��والت بيش از 
قيمت درج شده روي محصول است، اظهار كرد: 
اگر واحد توليدي اق��دام به فروش محصوالتش 
با قيمتي باالتر يا معادل قيمت درج ش��ده روي 
محصول نهايي مي كند بايد هر چه سريع تر اين 
مس��اله گزارش داده شود و دستگاه هاي نظارتي 
نيز نسبت به آن ورود كنند. هر چند كه بايد اعالم 
كنم سوءاس��تفاده در سطح عرضه رخ مي دهد و 
كارخانجات با قيمتي كه در فاكتور درج مي شود 
محصول خود را مي فروش��ند و مغايرتي در اين 
زمينه وجود ندارد. وي ادامه داد: ما گزارش هاي 
بسياري داشته ايم كه مردم با ما تماس گرفتند و 
اعالم كردند كه واحدهاي فروش قيمت هاي درج 
شده را پاك و قيمت را به دلخواه تعيين مي كنند!

مدير سامانه »نيما«  در نشست اتاق تهران تأكيد كرد

نرخ  نيما  دستوري  نيست

افزايشبيمنطققيمتتايردربازارسياه

كمبود مواد غذايي نداريمحذف قيمت رب تخلف است
رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي:دبير سنديكاي صنايع كنسرو: 

در روزي ك��ه نرخ ارز در ب��ازار آزاد تجربه كاهش قيمت 
بااليي داش��ت، فعاالن بخش خصوصي در اتاق تهران 
ميزبان مدير س��امانه نيما بودند تا مش��كالت خود در 
تامين ارز مورد نياز از اين سامانه را عنوان كنند، جايي كه 
اميرحسين شكوهي اعالم كرد تاكنون ۴ ميليارد دالر از 
۴۰ ميليارد دالر ارز صادرات غيرنفتي به كشور بازگشته 
است. در نشست مشترك كميس��يون هاي »بازار پول 
و سرمايه« و »تس��هيل تجارت و توسعه صادرات« اتاق 
بازرگاني تهران، مش��كالت فعاالن بخش خصوصي در 
مواجهه با سامانه نيما مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در 
اين جلسه كه با حضور اميرحسين شكوهي مدير سامانه 
نيما برگزار شد، نمايندگان بخش خصوصي به پروسه 

طوالني تامين ارز از طريق اين سامانه انتقاد كردند.
در ابتدا رييس كميس��يون تس��هيل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران با اشاره به داليل برگزاري اين نشست 
مش��ترك گفت: از زمان رونمايي از سامانه نيما، فعاالن 
اقتصادي به ويژه در حوزه واردات با مشكالت متعددي 
مواجه ش��ده اند. در حال حاضر ۱6 ايستگاه براي ورود 
و خروج موفقيت آميز از اين س��امانه ايجاد شده است و 
طوالني ش��دن اين فرآيند از ثبت سفارش تا تخصيص 
ارز، انتقادات بسياري را برانگيخته است. محسن بهرامي 
ارض اقدس در ادامه با اشاره به اينكه سياست هاي ارزي 
دولت در بخش��نامه ۱۵ مرداد ماه نس��بت به بخشنامه 
فروردين ماه تا حدودي اصالح شد، ادامه داد: فعال شدن 
صرافي ها و عرضه توافقي ارز از جمله گام هاي رو به جلو 
در بسته اخير ارزي بود. با اين وجود، انتظار  مي رفت كه 
همزمان با آزاد شدن تبادل ارز و تعميق بازار دوم، فاصله 
قيمتي در س��امانه نيما و بازار آزاد كاهش پيدا كند. اما 
روزانه نرخ ثابتي در بازار دوم كشف  مي شود كه اين نرخ 
دستوري است و اصالح فاصله نرخ در سامانه نيما و بازار 

دوم نيازمند تدبير است.

انتظاراتازجلسهبانوبختبرآوردهنشد
 در ادام��ه اين جلس��ه، محمد الهوت��ي، عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران با اشاره به نشست فعاالن بخش 
خصوصي با محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و 
برنامه ريزي در اتاق ايران، گفت: در اين جلسه، انتقادات 
جدي بخش خصوص��ي و فعاالن حوزه كس��ب وكار 
از وضعيت اقتصادي كشور مطرح و نسبت به تعطيل 
ش��دن واحدهاي توليدي، كاهش اشتغال در بخش 
خصوصي، نرخ ارز و مشكالت دشوار تامين آن از سوي 
بنگاه هاي اقتص��ادي، بي پرده با معاون رييس جمهور 
صحبت شد. محمد الهوتي با بيان اينكه رييس سازمان 
مديريت و برنامه ريزي در اين نشست، مباحث كلي و 
موضوعات كالن اقتصادي را محور سخنان خود قرار 
داده بود، افزود: بخش خصوصي نسبت به ابهاماتي كه 
در صدور بخشنامه ها و نيز تصميمات خلق الساعه اي 
كه از سوي دولت در حوزه هاي اقتصادي و كسب وكار 
كشور اتخاذ  مي شود، معترض است و فعاالن اقتصادي 
اين انتظار را دارند كه به مشكالت اين بخش به شكل 

فوري رسيدگي شود.

قيمتهادرنيمادستورينيست
مدير س��امانه نيما كه براي دومين بار در اتاق بازرگاني 
ته��ران حاضر ش��ده و رو در رو با فع��االن اقتصادي به 
گفت وگو نشسته بود، توضيحاتي در ارتباط با اين سامانه 
ارايه داد و خاطرنشان كرد كه سامانه نيما بخشي از فرآيند 
تجارت خارجي كشور است و براي رسيدگي به مشكالتي 
كه در حوزه كس��ب وكار و تجارت خارجي وجود دارد، 

صرفاً نبايد سامانه نيما را مقصر دانست. 
اميرحسين شكوهي، افزود: در فرآيند تجارت خارجي 
كشور، ۱6 گام وجود دارد كه يك بازرگان و تاجر بايد يك 
به يك آن را طي كند، در حالي كه سامانه نيما صرفًا در 

بخش تامين ارز براي تجارت خارجي قرار دارد.
وي با بي��ان اينك��ه صادركنن��دگان و واردكنندگان، 
بهره برداران از سامانه نيما هستند، افزود: در اين سامانه، 
بانك هاي عامل و صرافي هاي مجاز نيز حضور دارند و ارز 
موجود خود را ب��راي عرضه به فروش مي گذارند. مدير 
سامانه نيما سپس گفت: در اين سامانه، ارز قيمت گذاري 
نمي شود و هيچ گونه قاعده اي براي اعالم قيمت دستوري 

ارز در آن وجود ندارد.
در سامانه نيما تنها روي موقعيت صرافي ها و بانك هاي 
عامل و همچنين بر ميزان كارمزدها كنترل و نظارت 
داريم و ساير فرآيندها، شناور است. شكوهي همچنين 
در اين نشس��ت خبر داد كه در آين��ده، امكان خريد و 
فروش فيزيكي ارز نيز در سامانه نيما فراهم خواهد شد. 
وي البته زمان اجراي آن را اعالم نكرد. مدير س��امانه 
نيما در بخ��ش ديگري از توضيحاتش، خاطرنش��ان 
كرد كه اتاق بازرگاني تهران و تش��كل هاي اقتصادي 
بخش خصوصي مي توانند با ارسال درخواست به بانك 
مركزي، تقاضاي فهرس��ت معامله گ��ران ارز اعضاي 
خود در س��امانه نيما را داشته باشند و اين فهرست به 
صورت ش��فاف در اختيار قرار خواهد گرفت. به گفته 
وي، در س��امانه نيما به غير از دالر و يورو، ساير ارزها نيز 
معامله  مي شود بطوري كه از ۳۱ شهريورماه سال جاري 
بانك مركزي از سامانه نيما دالر دريافت كرده و معادل 
آن به يوآن، روپيه و س��اير ارزها را در اين سامانه عرضه 

كرده است.

نرخهايمختلفوسردرگميواردكنندگان
در ادامه اين جلسه، برخي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق 
تهران و نمايندگان تشكل هاي مختلف به طرح پرسش ها 
و ابهامات خود و موكالنش��ان در ارتباط با سامانه نيما 
پرداختند. يكي از فعاالن اقتصادي با اشاره به اينكه در اين 
سامانه نرخ هاي مختلفي از سوي صادركنندگان پيشنهاد 
 مي ش��ود، گفت كه تفاوت نرخ ها موجب س��ردرگمي 

متقاضيان ارز در سامانه نيما  مي شود.
محمدرضا نجفي منش، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران نيز از نبود ارز در سامانه نيما انتقاد كرد و گفت: در 
سامانه نيما با مساله نبود برخي ارزها نظير روپيه مواجه 

هستيم.
يعني وقتي براي تامين روپيه به اين س��امانه مراجعه 
 مي كنيم،  مي گويند موجود نيست. در اين موارد، بانك 

مركزي چگونه  مي تواند به تامين ارز كمك كند؟
نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست، هم چنان 
نس��بت به فرآيند طوالني دريافت ارز از س��امانه نيما 
اعتراض داشتند و اين پرسش را مطرح كردند كه متولي 
اصلي سامانه نيما كدام نهاد است و چنانچه در آن تخلفي 
روي بدهد، از سوي كدام نهاد مورد پيگرد قرار  مي گيرد؟

مسووليتسامانهنيمابابانكمركزياست
در ادامه اين جلسه، اميرحسين شكوهي، مدير سامانه 
نيما در پاس��خ به تعدادي از پرس��ش ها توضيح داد: 
پيش از تاريخ ۲۱ فروردين ماه سال جاري، زماني كه 
ثبت س��فارش غير بانكي ص��ورت  مي گرفت، فعاالن 
اقتصادي ارز مورد نياز خود را از صرافي تامين  مي كردند. 
حال ممكن بود اين صرافي داراي مجوز بانك مركزي 

بوده يا نبوده باشد.
در واق��ع، فعاالن اقتص��ادي ريال پرداخت ك��رده و ارز 
خريداري  مي كردند و البته بانك مركزي نيز اين معامله 
را تضمين نمي كرد. اما اكنون بان��ك مركزي در قبال 
مجوزي كه براي صرافي ها به منظور ورود به سامانه نيما 
صادر  مي كند، پاسخگوست. سامانه نيما متعلق به بانك 
مركزي است و مسوول پاسخگويي در قبال عملكرد آن 

نيز بانك مركزي است.
او در ادامه با بيان اينكه موقعيت كاالي فعاالن اقتصادي 
براي سامانه نيما حائز اهميت نيست، گفت: نكته حائز 
اهميت آن است كه فعاالن اقتصادي، گواهي ثبت آماري 

معتبر دريافت كرده باشند.

فروشارزدرسامانهنيمابدونكارتبازرگاني
شكوهي افزود: خريد ارز از سامانه نيما بدون برخورداري از 
كارت بازرگاني ممكن نيست اما امكان فروش ارز از طريق 
اين س��امانه بدون داشتن كارت بازرگاني ميسر است. در 
عين حال، كسي كه ارز خود را براي فروش در اين سامانه 
 مي گذارد،  مي تواند هر قيمتي براي آن تعيين كند اما ممكن 

است، خريداري براي اين قيمت وجود نداشته باشد.
او در پاسخ به انتقاد برخي فعاالن كه  مي گفتند در سامانه 
نيما بايد ۱۰۰ درصد ريال را براي خريد ارز بپردازند، گفت: 
اگر در گذشته امكان ثبت س��فارش غيربانكي به صورت 
اعتباري وجود داشته است، در سامانه نيما نيز اين امكان 
وجود دارد و س��امانه نيما براي اين روش پرداخت، مانعي 
ايجاد نكرده است. حتي فعاالن اقتصادي  مي توانند هيچ 
پرداخت ريالي نداش��ته باشند منتها اين، منوط به تاييد 

صرافي است.
مدير سامانه نيما به اشاره به آمارهايي كه در مورد صادرات 
غيرنفتي ارايه  مي شود، گفت: از۴۰ ميليارد دالر صادرات 
غيرنفتي تاكنون تنها ۴ ميليارد دالر ارز حاصل از آن وارد 
سامانه نيما شده است. بنابراين، از سامانه نيما نيز بايد در 
همين حد توقع داشت.  او با بيان اينكه در سامانه نيما امكان 
واردات در مقابل صادرات نيز تعبيه شده است، گفت: اين 
امكان جز براي محصوالت پتروشيمي و كاني هاي فلزي 
ايجاد شده است. با وجود اين، ثبت سفارش ها براي واردات 

در مقابل صادرات كمتر از سه درصد بوده است.
 شكوهي در ادامه، يكي از اهداف راه اندازي سامانه نيما از 
سوي بانك مركزي را رصد بازگشت ارز صادراتي به چرخه 

اقتصادي كشور عنوان كرد و افزود: هدف ديگر، اين بود 
كه در تبادالت ارزي، همه صرافي ها حضور داشته باشند 

و معامالت محدود به چند صرافي خاص نباشد.
مدير سامانه نيما سپس بطور عملي ورود و كار در سايت 
نيما و همچنين آخرين وضعيت داد و س��تد ارز در اين 
س��امانه را به نمايش درآورد و بخش هاي مختلف آن را 
تشريح كرد. شكوهي افزود: تعداد درخواست ها در سامانه 
نيما در روز يكش��نبه 8 مهرماه، ۷۷۱ مورد بوده است. از 
۱6 مردادماه امسال تاكنون، ميزان فروش ارز صادراتي 
در سامانه نيما، ۲ ميليارد و ۵8۳ ميليون يورو بوده است.

مجيد نامي، عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوشاك ايران نيز با اشاره به اينكه براي خريد 
مواد اوليه حدود سه ماه است كه در صف تامين ارز سامانه 
نيما قرار دارد، افزود: بانك مركزي براي يافتن پاسخي 
براي مجهوالت تجارت كشور، با راه اندازي سامانه نيما 
بخش خصوص��ي را قرباني  مي كن��د.  در همين حال، 
شكوهي اين پرس��ش را مطرح كرد كه اگر سامانه نيما 
نباشد، فعاالن اقتصادي از چه طريقي ارز خود را تامين 
 مي كنند، افزود: سامانه نيما قصد تنبيه كردن فعاالن 
اقتصادي را ندارد. او افزود: محدوديت هاي ارزي ارتباطي 
با سامانه نيما ندارد. اما من در اين نشست حضور يافته ام 
كه فعاالن اقتصادي بگويند، سامانه نيما كجا مانع ايجاد 
كرده ك��ه من آن را رفع كنم.  در ادامه مقرر ش��د، مدير 
سامانه نيما در نشست ديگري ظرف دو هفته آينده، بار 
ديگر براي پاسخ به ابهامات فعاالن بخش خصوصي در 

اتاق تهران حضور پيدا كند.

التهابات اخير بازار تاير كش��ور موجب ش��د ت��ا برخي از 
كاميون داران كشور به شرايط موجود اعتراض كنند.قيمت 
تاير در بازار و كمبود ميزان تاير را مي توان اصلي ترين مشكل 
كاميون داران كشور دانست. اين در حالي است كه رييس 
انجمن صنفي صنعت تاي��ر در اظهارنظري جالب، درباره 
تفاوت هاي فاحشي براي قيمت تاير در خارج و داخل كشور 

اعالم كرد قيمت تاير تنها 9 درصد افزايش داشته است.
محمد رضا گنجي رييس انجمن صنفي صنعت تاير با اشاره 
به اينكه توزيع كنندگان باعث افزايش قيمت در اين حوزه 
شدند، اظهار كرد: توليدكنندگان تاير، ارز دولتي مي گيرند 
بنابراين هيچ كدام قيمت هاي خود را باال نبردند. حتي طي 

۵ سال گذشته قيمت ها كاًل 9 درصد گران شده است. 
وي افزود: در كش��ور ۲۵۰ هزار تن توليد الستيك سواري 
داريم و اين عدد تأمين كننده نياز كشور است. هيچ كدام از 

توليدكنندگان قيمت هاي خود را باال نبردند.
گنجي تصريح كرد: اكنون بهترين و با كيفيت ترين حلقه 
الستيك پرايد 9۰ هزار تومان و پژو بين ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار 
تومان است. هرچند در چند روز آينده قيمت الستيك مورد 
آناليز قرار مي گيرد و شايد درصد بسيار كمي رشد قيمت 
داشته باش��يم.  رييس انجمن صنفي صنعت تاير اظهار 
كرد: اكنون ۴ حلقه تاير پرايد ۴۲۰ هزار تومان و پژو ۵۱۵ 
هزار تومان است. همچنين يك جفت الستيك خودروي 
سنگين بين ۱۵۰ تا ۱6۰ دالر است اما چرا در ايران الستيك 
خودروهاي سنگين 9 ميليون تومان شده است. اين امر بدون 

شك، تخلف محسوب مي شود. احمدرضا متقي نايب رييس 
هيات مديره انجمن واردكنندگان خودرو اظهار كرد: اكنون 
ذخاير تاير كشور كاهش پيدا كرده و توزيع تاير گاهي دچار 
برخي سفته بازي ها شده است. اما تايرهاي وارداتي با قيمت 
مصوب س��ازمان حمايت توزيع مي ش��ود و بدون حواله 
سازمان راهداري حتي يك حلقه هم به فروش نمي رسد و 
كليه واردكنندگان ملزم به ثبت رويدادهاي خود در سامانه 
جامع تجارت هستند. وي افزود: به زودي با تمهيداتي كه 
انديشيده شده تاير به اندازه كافي وارد مي شود و ذخاير كشور 
و نياز مصرف كنندگان تامين و به اينگونه تخلفات خاتمه 

داده خواهد شد.
متقي ابراز كرد: قيمت تاير بسته به نوع برند و كيفيت و كشور 

توليدكننده از ۱۷۰ دالر الي ۳۰۰ دالر متغير است. 
مصطفي تنها سخنگوي انجمن توليدكنندگان تاير اظهار 
كرد: با توجه به آمار، توليد تاير تمام سيمي راديال در ۵ ماه 
ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ 
هزار حلقه افزايش داشته است. وي افزود: واردات تاير تمام 
سيمي راديال از خارج از كشور در ۵ ماهه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱۱ هزار حلقه كاهش داشته است 
و زماني كه اين اعداد را از يكديگر كسر كنيم متوجه مي شويم 
كه كل عرضه در كشور ۱۴۰۰ حلقه به نسبت ۵ ماهه اول 

سال گذشته كاهش داشته است.
تنها در پاس��خ به اين پرسش كه عامل اصلي ايجاد بحران 
كنوني در صنعت تاير چيست، گفت: افزايش توليد در سال 

جاري در صنعت تاير مشهود است و نبايد مشكالت كنوني 
در حوزه بازار و عرضه تاير به وجود مي آمد.

س��خنگوي انجمن توليدكنندگان تاير افزود: اصلي ترين 
مشكل براي پديدار شدن بحران در صنعت تاير، مشكالت 
اقتصادي كشور است و از زماني كه اقتصاد كشور بهم ريخت، 
انتظارات بر اين اساس است كه قيمت تمام كاالها به سمت 
ارز آزاد پيش رود و احتكار تاير با قيمت ارزان تر موجب شد تا 

بحران هاي كنوني در بازار ايجاد شود.
وي با اش��اره ب��ه وجود مش��كالت زيربنايي در س��اختار 
اقتصادي كشور گفت: زماني كه آمار توليد تاير در كشور را 
با سال گذشته مقايسه مي كنيم، متوجه مي شويم كه هيچ 
كمبودي در اين حوزه در كش��ور وجود ندارد، اما شاهديم 
كه كاميون داران با كمبود عرضه و افزايش قيمت ناگهاني 
در حوزه تايرهاي مصرفي مواجه اند. تنها اظهار كرد: توزيع 
تايرهاي سنگين به صورت كامل زير نظر ستاد تنظيم بازار 
و راهداري هاي كشور صورت مي پذيرد و توليدكنندگان 
تاير در زمينه توزيع تاير هيچ نقشي ندارند و حتي يك حلقه 
تاير توسط نمايندگان توليدكنندگان به صورت مستقيم به 
فروش نمي رسد. وي با تاكيد بر كنترل شديد توليدكنندگان 
تاير توسط مراجع ذيربط گفت: در صورتيكه براي واردات تاير 
ارز دولتي اختصاص داده نشود، مي بايست ساختار اقتصادي 

جديدي در كشور وجود داشته باشد.
سخنگوي انجمن توليدكنندگان تاير اذعان كرد: ممكن 
است در ميان توليدكنندگان تاير نيز افراد سودجو و متخلفي 

درپي افزايش قيمت رب گوجه فرنگي و حذف قيمت برخي 
برندها، دبير سنديكاي صنايع كنسرو گفت: حذف قيمت از 
روي محصول تخلف است و اين تخلف به سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ديگر دستگاه هاي نظارتي 
اعالم شده و آنها از اين مساله مطلع هستند كه بايد در اين 
زمينه ورود كنند. به  گزارش  ايسنا، طي هفته هاي اخير در 
پي افزايش قيمت گوجه فرنگي و افزايش صادرات آن، رب 
گوجه فرنگي نيز با افزايش قيمت همراه شد و هر قوطي در 
برخي برندها و مغازه ها تا ۲۰ هزار تومان هم قيمت خورد و در 

سايت هاي فروش نيز بيش از ۲۴ هزار تومان هم اعالم شد.
در اين ميان قيمت از روي برخي قوطي هاي رب گوجه فرنگي 
حذف شد و محصول به صورت توافقي به واحدهاعرضه شد 
و اين واحدهاي صنفي  محصول را با قيمت تشخيصي خود 
به مشتريان عرضه مي كنند كه باعث شده اين محصول با 

قيمت هاي غيرواقعي و متفاوت در هر مغازه فروخته شود 
كه نشانگر نبود نظارت مناسب از سوي دستگاه هاي متولي 
است. در اين زمينه محمد ميررضوي �� دبير سنديكاي صنايع 
كنسرو ايران �� در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: قيمت هر 
قوطي رب گوجه فرنگي باالتر از ۱6 تا ۱۷ هزار تومان تخلف 
است و واحدهاي توليدكننده موظف به درج قيمت محصول 
خود هس��تند.وي ادامه  داد: عالوه بر اي��ن گزارش، تخلف 
مربوط به عدم درج قيمت توسط برخي از واحدهاي توليدي 
به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ساير 
سازمان هاي نظارتي اعالم شده است كه بايد نسبت به اين 
مساله ورود كنند. دبير سنديكاي صنايع كنسرو ايران با تاكيد 
بر اينكه يكي از مشكالت به وجود آمده طي روزهاي اخير در 
سطح توليد و عرضه كنسرو، عدم قيمت گذاري و درج قيمت 
روي بسته بندي محصول است، گفت: اين موضوع به دستگاه 

نظارتي اعالم شده است و آنها نيز از اين مساله مطلع هستند.
ميررضوي افزود: برخي از واحده��اي توليدي با عدم درج 
قيمت منجر به چنين وضعيتي شده اند و واحدهاي فروش 
نيز با درج اتيكت يا بدون درج قيمت محصول مورد نظر را با 
قيمت توافق شده يا باالتر از آن مي فروشند.وي با اشاره به اينكه 
با وجود كاهش قيمت گوجه فرنگي تازه خوري در ميادين، 
همچنان شاهد باال بودن قيمت گوجه فرنگي صنعتي هستيم، 
خاطرنشان كرد: قيمت هر كيلوگرم گوجه فرنگي عرضه شده 
درب كارخانه معادل ۲۰۰۰ تومان است و قيمت ها افزايش 
چشمگيري نداشته است.  دبير سنديكاي صنايع كنسرو 
ايران همچنين به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت مبني 
بر ممنوعيت صادرات گوجه فرنگي اشاره كرد و گفت: هر چند 
يك هفته  از ابالغ اين دستور مي گذرد، اما قيمت گوجه فرنگي 

ارايه شده براي كارخانه ها كاهش نيافته است.

رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي گفت: كمبود مواد 
غذايي نداريم و در انبارها كاال به ميزان كافي اس��ت 
اما نوس��انات نرخ ارز باعث شده تا قيمت انواع كاالها 

افزايش داشته باشد.
به گ��زارش پاي��گاه خب��ري ات��اق اصن��اف ايران، 
محمدآقاطاهر افزود: هيچ كمبود و كس��ري در بازار 
وجود ندارد و و به دليل اينكه برخي از اقالم مواد غذايي 
مانند )دانه هاي روغني، برنج و چاي وارداتي، شكر و 
حبوبات مانند عدس( وارداتي هس��تند و نرخ اقالم 
وارداتي با ارز تعيين مي ش��ود، سبب شده تا در بازار 

شاهد افزايش قيمت برخي كاالها باشيم.
او تصريح كرد: قيمت برنج ايراني نسبت به كاالهاي 
ديگر افزايش قيمت زيادي نداشته است و برنج كهنه 
نيز در بازار به وفور يافت مي ش��ود ضمن اينكه برنج 

امسال هم وارد بازار شده است و مشكلي از نظر ميزان 
و قيمت وجود ندارد.

آقاطاهر اظهاركرد: به دليل ش��رايط اقتصادي و باال 
بودن بهاي برنج ايراني نسبت به وارداتي، تمايل مردم 
به س��مت خريد و مصرف برنج هاي خارجي بيش��تر 

شده است.
او با اش��اره به لزوم واردات دانه ه��اي روغني از خارج 
كشور افزود: توليد روغن خوراكي در كشور منوط به 
ورود ماده اوليه روغن است؛ بطوري كه اين دانه ها در 
خارج روغنكشي شده و در كشور تصفيه و به مصرف 
مي رسد. رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران 
در رابطه با توليدات دانه هاي روغني در كش��ور بيان 
كرد: 8۰ درص��د دانه هاي روغني وارداتي بوده و تنها 

۲۰درصد توليد داخل است.
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وجود داشته باشند اما مس��اله مهم آن است كه نهادهاي 
نظارتي در اين زمينه به وظايف خود به درستي عمل كنند.

تنها ابراز كرد: توليد كارخانه هاي تاير سازي با دقت شمارش 
شده و در سامانه  ثبت مي شود، همچنين در حوزه فروش 
نيز تنها كساني مي توانند از سازمان راهداري تاير بگيرند 
كه حواله داشته باشد، بنابراين بطور منطقي اگر فسادي هم 
وجود داشته باشد نمي تواند از سمت كارخانه هاي تاير سازي 
صورت بگيرد. وي اذعان كرد: دولت در تصميم گيري هاي 
اخير دچار شتاب زدگي شد هرچند كه معتقدند نظام توزيع 
و ساختار اقتصادي بايد تغييرات بنيادي داشته باشد تا بتوان 
در ح��وزه توليد و فروش تاير در كش��ور نظام قانون مندي 

ايجاد كرد.

واردكنندگانتايرتخلفيانجامندادهاند
محمد مير عابديني دبير انجم��ن واردكنندگان تاير با رد 
صحبت هاي رييس انجمن صنفي صنعت تاير اظهار كرد: 
قيمت تاير در رده هاي مختلفي ارايه مي شود و از قيمت هاي 
پايين تر از ۱۷۰دالر تا باالتر از اين عدد مي توان در بازارهاي 
خارجي تاير خريد. وي افزود: بر اساس قانون واردكنندگاني 
كه تاير به كشور وارد كرده اند، حق فروش آن در بازار را ندارند.

مير عابديني اضافه كرد: تايرهاي وارداتي به نمايندگي ها 
تحويل داده ش��ده و آنها نيز موظفند بر اساس قيمت هاي 
مصوب سازمان حمايت از مصرف كنندگان و وزارت صمت 
بر تايرها قيمت گذاري انجام دهند. وي تاكيد كرد: هيچكدام 
از نمايندگان واردكنندگان تاير حق فروش به غير را ندارند و 
تنها راننده كاميون ها و اتوبوس هايي مي توانند تاير دريافت 
كنند كه از س��ازمان حمل ونقل جاده اي حواله داش��ته 

باشند. دبير انجمن واردكنندگان تاير با رد اين موضوع كه 
واردكنندگان تاير بتوانند با هر قيمتي كه بخواهند تاير را در 
بازار ارايه كنند گفت: ليست تمام شركت هاي واردكنندگان 
تاير مشخص است و تحت رصد دولت قرار دارد و هيچ كدام 
از اين شركت ها تخلفي در حوزه دريافت ارز دولتي و فروشي 
با ارز آزاد ندارند. وي تش��ريح كرد: تخلف هاي مختلفي در 
بازار صورت گرفته اس��ت، از جمله اينكه برخي رانندگان 
حواله خود را به افرادي مي فروشند. مير عابديني مدعي شد: 
تمامي مدارك و اسناد مبني بر عدم تخلف واردكنندگان 

تاير موجود است.
وي تصريح كرد: توليدكنندگان هميشه مدعي هستند 
كه تخلفي در زمينه تعيين قيمت تاير ندارند در حالي كه 
تاير داخلي با قيمت يك ميليون و 8۰۰ هزار تومان اكنون 
در بازار با قيمت ۴ ميليون تومان به فروش مي رسد. دبير 
انجمن واردكنندگان تاير دليل اصلي مشكالت بازار تاير 
را كمبود عرضه دانست و گفت: عدم تخصيص ارز دولتي 
براي واردات تاي��ر موجب بهم ريختن ب��ازار و افزايش 
سرسام آور قيمت ها مي شود. وي با اشاره به اعتراضات 
كاميون داران در روزهاي اخير گفت: به جرات، 8۰درصد 
بازار تاير داراي مش��كلي نيست و شايد بتوان گفت تنها 
۲۰ درصد از اين بازار با معضالتي روبرو ش��ده است و در 
صورتيكه ارز دولت��ي به اين حوزه اختصاص بطور حتم 
تمام اين بازار دچار تشنج خواهد شد. مير عابديني در رد 
صحبت هاي رييس انجمن صنفي صنعت تاير گفت: براي 
مثال قيمت يك نوع تاير بدون هزينه حمل و مسائل ديگر 
در كشور مبدا ۱۷۰ دالر بوده است و قيمت فروش همين 
محصول در بازار ايران ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان است.



7 جهان

۴۱۷ مظنون در تحقيقات پولشويي دستگير شدند

بازداشت گسترده اخالل گران بازار ارز در تركيه
گروه جهان|

دادستان تركيه در جريان تحقيقات درباره انتقال 2.5 
ميليارد لير تركيه )۴۱۹ ميليون دالر( به حساب هاي 
بانكي در خارج از كشور دس��تور بازداشت ۴۱۷ نفر 
مظنون را صادر كرد. فرانس2۴ نوش��ته، اين دالالن، 
ارزها را به تركيه و از آنجا به خارج از اين كشور مي برده  
و براي اين نقل و انتقال كميسيون دريافت مي كردند. 
انتقال غيرقانوني اين مبلغ پول در زماني انجام گرفته 
كه لير )پول ملي تركيه( بطور مداوم ارزش خود را در 

برابر دالر امريكا از دست مي داد.
به  گزارش رويت��رز، در ادامه تالش هاي دولت تركيه 
براي آرام كردن نوس��انات بازار ارز اين كشور، دستور 
بازداشت بيش از ۴00 نفر مرتبط با اين ناآرامي هاي 
ارزي صادر ش��د. اين ۴۱۷ مظنون در پي تحقيقات 
درباره مفاسد اقتصادي و پولشويي 2.5 ميليارد ليري 
)۴۱۹ ميلي��ون دالر( به اخالل در ب��ازار ارز محكوم 
ش��ده اند. س��ي ان ان ترك نوش��ته، مظنونان براي 
فرستادن اين مبلغ به 2۸هزار و ۸۸ حساب در خارج 
كشور كارمزد دريافت كرده بودند. به  گفته دادستان 
اس��تانبول، تحقيقات آنهايي را ش��امل مي شود كه 
امنيت مالي تركيه را هدف گرفته بودند و به ايجاد دار 

 و دسته هايي با هدف قانون شكني متهم بودند. 
در ماه هاي اخير در پي افزايش تنش امريكا و تركيه، 
ارزش لير سقوط كرده است؛ از اين رو مساله انتقال 
ارز به خارج از تركيه به مس��اله حس��اس سياس��ي 
تبديل ش��ده اس��ت. ارزش لير در يك سال گذشته 
حدود ۴0 درصد س��قوط كرده است. اين امر باعث 
افزايش شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي در اين 
كشور و گران شدن كاالهاي وارداتي به تركيه شده 
اس��ت. دولت تركيه براي تحكيم ارزش لير معامله 
با ارز خارجي در قرارداده��اي خريد، اجاره ملك و 
خانه و همچنين اج��اره اعتباري خودرو )ليزينگ( 
در اين كشور را ممنوع كرده است. همچنين رجب 
طيب اردوغان بارها نسبت به خروج ارز اين كشور، 

در صورتي كه با هدف سرمايه گذاري نباشد، هشدار 
داد. اردوغان پيش��تر در جمع صاحبان كسب و كار 
در آوريل با خائن خواندن دالالن بازار ارز گفته بود: 
»ما كساني را كه با هدفي غير از توسعه كسب و كار 
خود، منابع ارزي را به خارج از كشور قاچاق مي كنند، 
نمي بخش��يم.« رويترز نوش��ته كه هيچ اشاره اي به 
تحقيقات فعلي دولت تركيه و تالش اردوغان براي 
ترغيب ترك ها به نگه داش��تن سرمايه هاي خود در 

اين كشور نشده است. 

   تامين مالي تروريسم 
كم��ال ارتان مش��اور اردوغان سه ش��نبه در صفحه 
خود در توييتر نوش��ته: »عملي��ات تحقيقاتي اخير 
درباره ش��هرونداني نيس��ت كه مثال ب��راي فاركس 
كار مي كنن��د. اين تحقيقات درباره تروريس��م مالي 
اس��ت و اخالل گ��ران ارزي كه بطور س��ازمان يافته 
 در جه��ت ضرب��ه زدن به نظام مال��ي تركيه فعاليت

مي كنن��د.«  نش��ريه حري��ت نوش��ته، در مي��ان 
بازداشت شدگان افرادي مرتبط با كردها و گروه هاي 

شبه نظامي چپ و افراطي ديده مي شوند. همچنين 
برخي از اين اف��راد در ارتباط ب��ا گروه هاي قاچاق 
موادمخدر تحت بررسي هستند. يك منبع بانكي نيز 
گفته كه اغلب معامالت در اين حوزه توسط شخص 
سوم انجام مي شده است، كساني كه پول را در ازاي 
دريافت كميسيون با حساب هايي در خارج از تركيه 

ارسال مي كرده اند. 
اين منبع مطلع گفته: »پولي كه آنان مي فرس��تادند 
متعلق به خودشان نبوده است. آنها تالش مي كردند 

تا كسي متوجه اين نقل و انتقاالت نشود از همين رو 
سعي مي كردند كه معامالت را در حجم هاي كم انجام 
دهند. كساني كه محدوديت هايي براي معامالت مالي 
با خارج از كش��ور دارد از چنين روش هايي استفاده 
مي كنند. اما از آنجايي كه معموال پول بار ديگر براي 
ش��خص ثالث غيرمرتبطي ارس��ال مي شده در واقع 

قوانين ضدپولشويي را نقض مي كرده است.«
دادستاني استانبول اعالم كرده كه نقل و انتقاالت از 
تاريخ يكم ژانويه 20۱۷ آغاز شده و از طريق شعبات 
مختلف بانكي و دستگاه هاي خودپرداز در حجم پنچ 

هزار لير صورت مي گرفته است. 
دستگيري گسترده اخالل گران بازار ارز تركيه يك 
ماه پس از آن صورت گرفت كه دادگاهي در اياالت 
متحده مدي��ر بانك دولتي هالك  بان��ك را به اتهام 
نقض تحريم هاي امريكا به 32 م��اه زندان محكوم 
كرد. هال��ك  بانك هرگونه اتهامي در اين باره را رد و 
قويا اعالم كرده كه اين تصميم دادگاه، اقدامي كامال 

سياسي بوده است. 
بانك مركزي تركيه سه  هفته پيش در راستاي مبارزه 
ب��ا كاهش ارزش لي��ر نرخ بهره بانك��ي را از ۷5.۱۷ 
درص��د به 2۴ درص��د افزايش داد. ت��ورم در تركيه 
افزايش داش��ته و با رسيدن به نزديك ۱۸ درصد به 

باالترين سطح در ۱5 سال اخير رسيده است.
با اين ح��ال كاهش قيمت لي��ر از زماني اوج گرفت 
كه دونالد ترامپ رييس جمه��وري اياالت متحده، 
تعرفه ه��اي آلوميني��وم و فوالد واردات��ي تركيه را 
افزاي��ش داد. اين تصميم پس از دس��تگيري آندرو 
برانسون كشيش امريكايي در تركيه، از سوي ترامپ 
اتخاذ شد. برانس��ون كه به مدت دوس��ال به دليل 
حمايت از فت��ح اهلل گولن در زندان ب��ود، اكنون در 
تركيه در حبس خانگي به سر مي برد. اردوغان گولن 
را مسوول كودتاي سال 20۱۶ در اين كشور مي داند. 
تا به حال هزاران نفر از ه��واداران گولن زنداني يا از 

كار بركنار شده اند.

دريچه

كوتاه از منطقه

ترامپ: دست اف بي آي در 
تحقيقات درباره كاوانا باز است

گروه جهان| برت كاوانا نامزد پيش��نهادي دونالد 
ترام��پ رييس جمهوري امريكا ب��راي عضويت در 
ديوان عالي اين كش��ور با اته��ام دروغگويي درباره 
مصرف نوش��يدني هاي الكلي و آزار جنسي مواجه 
است. راي گيري درباره عضويت كاوانا در ديوان عالي 
هفته گذشته برگزار شد، اما جلسه راي اعتماد به او 
در س��نا به تعويق افتاد تا تحقيقات جديدي درباره 
پيشينه او صورت بگيرد. دس��تور تحقيقات درباره 
كاوانا را رييس جمهوري امريكا به ش��رط انجام آن 
در كوتاه مدت، ص��ادر كرد.  با گ��زارش دويچه وله، 
ترامپ روز جمعه با ورود اف ب��ي آي به پرونده كاوانا 
به صورت محدود موافقت كرده بود، اما روز دوشنبه 
در يك نشس��ت خبري گفت دس��ت پليس فدرال 
امريكا )اف بي آي( را براي انجام تحقيقات »جامع« 
درباره برت كاوانا باز گذاش��ته اس��ت. او همچنين 
گفت اگر ماموران اف بي آي بررس��ي اتهامات وارده 
به كاوانا را دنبال كنند، اصال آزرده خاطر نمي ش��ود. 
ترامپ همچنين گفته سناتورهاي جمهوري خواه 
تعيين كننده پارامترهاي اين تحقيقات خواهند بود و 
داوري نهايي بر عهده آنهاست. رييس جمهوري امريكا 
ضمن اعالم اينكه كاخ سفيد با سناتورها همكاري 
خواهد ك��رد، افزود: »تنها چيزي كه من مي خواهم 
سرعت عمل است.« يك منبع آگاه به آسوشيتدپرس 
گفته كاخ سفيد به اف بي آي دستور داده تا از هر كسي 
كه احتمال مي رود با پرونده كاوانا مرتبط باشد، سوال 
و جواب كند، اما ظاهرا دولت خواسته تحقيقات در 
عرض يك هفته و تا پيش از 5 اكتبر پايان يابد. ترامپ 
گفته چنانچه اف ب��ي آي در تحقيقات خود متوجه 
موضوعي شود، او اين مس��اله را مد نظر قرار خواهد 
داد. ميچ مكانل، رهبر اكثريت جمهوري خواه در سنا 
روز دوشنبه گفت جلسه  راي گيري نهايي براي تاييد 
كاوانا احتماال اواخر اين هفته يا اوايل هفته آينده برگزار 
مي شود. قاضي برت كاوانا از سوي سه زن متهم به آزار 
جنسي شده است. ترامپ در يك نشست خبري  در 
كاخ سفيد از كاوانا دفاع كرده، اما اذعان داشته بود او 
در نوشيدن الكل »كمي مشكل« داشته است. ترامپ 
گفته بود: »او ]كاوانا[ كمي مش��كل داشته است. او 
درباره اتفاق هايي كه وقت مستي رخ داده اند، حرف 
زده است. به نظرم منصفانه نيست كه مسائلي از اين 

دست عليه او مطرح شوند.«

برادر گولن به ۱۰ سال زندان 
محكوم شد

برادر فتح اهلل گولن رهبر سازمان فتو كه به گفته مقامات 
آنكارا كه در پشت پرده كودتاي 20۱۶ قرار دارد، به 
۱0سال ونيم زندان محكوم شد. به گزارش آناتولي، 
قطب الدين گولن كه در حال حاضر به اتهام عضويت 
در يك سازمان تروريستي در زندان به سر مي برد، به 
۱0 سال ونيم حبس محكوم كرد. قطب الدين گولن 
اعالم كرده از مشكالت سالمتي رنج مي برد و اتهامات 
عليه خود را رد كرد و خواستار آزادي اش از زندان شد. 
تاكنون هزاران تن به اتهام عضويت در اين سازمان از 

كار خود اخراج، تعليق يا بازداشت شده اند.

 ۱۰ كشته در حمله انتحاري
در افغانستان

در حمله ي��ك مهاج��م انتحاري ب��ه يك تجمع 
انتخاباتي در واليت ننگرهار افغانس��تان دست كم 
۱0نفر كش��ته و ۱۴تن زخمي ش��دند. به گزارش 
يورونيوز، اين انفجار در ولس��والي كامه روي داده و 
شمار دقيق قربانيان حمله مشخص نيست. هدف 
اين حمله گردهمايي ناصرخ��ان مهمند، يكي از 
نمايندگان مجلس بوده است. كارزارهاي انتخاباتي 
نامزدان انتخابات پارلماني افغانستان جمعه آغاز شد. 

اين انتخابات قرار است در 2۸ مهرماه برگزار شود.

 بازداشت مسوول
جمع آوري زكات داعش 

وزارت كش��ور عراق اعالم كرده نيروهاي امنيتي در 
استان كركوك مس��وول جمع آوري زكات داعش 
را بازداش��ت كردند. به گزارش خبرگزاري رس��مي 
عراق، يك منبع امنيتي عراقي نيز در استان ديالي از 
ناكام ماندن حمله داعش به دو پايگاه متعلق به حشد 

عشائري در اين استان خبر داده است. 

كمك 2۰۰ ميليون دالري 
عربستان به بانك مركزي يمن 

پادشاه عربستان كه پسرش خونين ترين جنگ 
تاري��خ يمن را عليه اين كش��ور ب��ه راه انداخته، 
دستور ارايه كمك 200 ميليون دالري به بانك 
مركزي يم��ن را داد. به گزارش خبرگزاري واس، 
ملك س��لمان بن عبدالعزيز دستور كمك 200 
ميليون دالري به بانك مرك��زي يمن را با هدف 
كمك به افزايش ارزش پول اين كشور داده است. 
اين خبرگ��زاري اعالم كرده اين هديه در كاهش 
مشكالت اقتصادي اين كشور نقش خواهد داشت.

 برگزاري بزرگ ترين
رزمايش نظامي تاريخ عمان

عمان بزرگ ترين رزمايش نظامي تاريخ خود را با عنوان 
»الشموخ 2« با حضور بيش از ۷0 هزار نيروي نظامي، 
امنيتي و شهري از اول اكتبر آغاز كرد كه تا ۴ نوامبر 
ادامه دارد. به گ��زارش ايرنا، اين رزمايش با همكاري 
دستگاه هاي امنيتي، نظامي و سازمان هاي مدني با 
هدف دستيابي به مهارت هاي رزمي و لجستيكي در 
زمينه عمليات نظامي با استفاده از فناوري و سالح نوين 
و همچنين افزايش توانمندي و حفظ آمادگي عملياتي 

نيروهاي مسلح اين كشور برگزار مي شود.

 رهبر كره شمالي پيش از
پايان ۲۰۱۸ به سئول مي رود

گروه جهان| سفير كره جنوبي در روسيه گفته، 
رهبر كره شمالي ممكن است تا پيش از پايان 20۱۸ 
در صورتي كه مشكل پيچيده اي در روابط دو جانبه 
با كره جنوبي پيش نيايد اولين سفر خود را به شهر 
سئول انجام دهد. به گزارش اسپوتنيك، در جريان 
نشست رهبران دو كره در ماه سپتامبر كيم جونگ 
اون رهبر كره ش��مالي، اعالم كرد كه با سفرش به 
سئول در آينده نزديك موافقت كرده و مون جائه اين 
رييس جمهور كره جنوبي، نيز بعدا گفت كه انتظار 
مي رود چنين س��فري در س��ال ج��اري ميالدي 
صورت بگيرد. وو يون كئون س��فير كره جنوبي در 
روس��يه، همچنين گفته احتماال دومين نشست 
ميان كيم جونگ اون و دونالد ترامپ رييس جمهور 
امري��كا، نيز تا پيش از پايان س��ال جاري ميالدي 
برگزار شود هر چند كه هنوز تاريخ دقيقي براي آن 
اعالم نشده است اما احتماال به زودي تاريخي براي 
آن تعيين خواهد شد. كره جنوبي همچنين اعالم 
كرده كه بر اساس برآوردهاي اين كشور، همسايه 
ش��مالي اش احتماال بيش از ۶0 سالح هسته اي 
در اختيار دارد. اين براي نخس��تين بار اس��ت كه 
يك مقام ارشد در سئول بطور علني درباره اندازه 
زرادخانه محرمانه س��الح  هس��ته اي كره شمالي 
صحبت مي كند. البت��ه وزارت اتحاد كره جنوبي 
گفته كه اظهارنظرهاي چو ميونگ گيون به معني 
اين نيست كه كره جنوبي، كره شمالي را به عنوان 
يك كشور هسته اي به رسميت شناخته است و اين 
به معني ادامه تالش هاي ديپلماتيك سئول براي 

خلع سالح هسته اي است.

»آبه« كابينه ژاپن را با حفظ 
وزراي اصلي اصالح كرد

گروه جهان| نخس��ت وزير ژاپن كابينه خود را 
با تغيير ۱3 وزير اصالح ك��رد اما وزراي اصلي را 
در پست هاي خود نگه داشت. به گزارش رويترز، 
شينزو آبه در تغيير كابينه وزراي خارجه و اقتصاد 
را در پس��ت هاي خود ابقا كرد. وي در كل شش 
تن از ۱۹ عضو كابينه را ابقا كرده، ۱2 عضو جديد 
به دولت آورد و يكي ديگ��ر از انتصاب هايش هم 
از وزراي سابق است. آبه در كابينه قبلي دو وزير 
زن داش��ت اما اين بار تنها يك وزير زن دارد. آبه 
كه دسامبر 20۱2 به قدرت بازگشت، ماه گذشته 
ميالدي ب��ار ديگر به عنوان رهب��ر حزب ليبرال 

دموكراتيك ژاپن انتخاب شد.
 كارشناسان بر اين باورند كه تغيير كابينه ژاپن به 
نظر براي تمركز بر ثبات در كشور صورت مي گيرد 
و اين درحالي اس��ت ك��ه آبه به دنب��ال پيگيري 
تالشش براي تغيير قانون اساسي صلح آميز و پس 
از جنگ دوم جهاني اين كشور است. نخست وزير 
ژاپن گفته به دنبال حفظ متحدانش تارو آس��و، 
معاون خود و همچنين وزير دارايي و يوشيهيده 
س��وگا، دبير كابين��ه ژاپن اس��ت. در گزارش ها 
آمده، نخست وزير هيروشيگه سكو وزير تجارت 
و صنعت، تارو كونو، وزير خارجه و توشيميتس��و 
موتگي، وزير اقتصاد را نيز در كابينه نگه داش��ته 
است. آبه همچنين تاكه شي ايوايا، معاون پارلماني 
وزير دفاع را جايگزين ايتس��ونوري اونودرا، وزير 
دفاع كرد. ايوايا اخيرا به خاطر حمايت از قانوني 
ش��دن كازينوها در ژاپن در مع��رض توجه مردم 

قرار گرفته است.

سياست هاي جديد آرژانتين 
براي خروج از بحران مالي

گروه جهان| دولت آرژانتين در بحبوحه نگراني 
سرمايه گذاران نس��بت به وخامت شرايط اقتصاد 
پي��ش از انتخاب��ات رياس��ت جمهوري 20۱۹، 
سياس��ت هاي مالي و پولي تازه خود را اعالم كرد. 
به گزارش بلومبرگ، سياس��ت گذاران آرژانتين با 
اعمال تغييرات چشمگير تحت يك توافق بازبيني 
شده با صندوق بين المللي پول و همچنين با حضور 
رييس جديد بانك مرك��زي به دنبال جلوگيري از 
وقوع بحران اقتصادي و مالي هس��تند. با اين وجود 
ترديدهايي درباره جان سالم بردن آرژانتين پيش 
از انتخابات وج��ود دارد. آلبرتو راموس اقتصاددان 
آرژانتيني مي گويد؛ آرژانتين پيشتر در جهنمي قرار 
گرفته و سياست گذاران بايد راهي براي برون رفت از 
اين شرايط پيدا كنند. اين يك شرايط مالي سختي 
است و نمي تواند براي مدتي ادامه يابد. بانك مركزي 
آرژانتين طرح خود را براي كاهش حجم نقدينگي 
در چرخه اقتصاد با هدف مهار تورم اعالم كرد. هدف 
آن اس��ت كه تا ژوئن 20۱۹ اجازه داده نشود حجم 
نقدينگي در آرژانتين از ميزان طبيعي بيشتر شود. 
بانك مركزي آرژانتين همچنين سياست هاي مالي 
را اجرا مي كند كه براساس آن بانك ها با راهكارهايي 
پول در گردش را جذب مي كنند تا پول هايي را كه 
اغلب موجب تضعي��ف ارزش پ��زو و افزايش تورم 
مي شود، از ميان بردارند. آرژانتين به عنوان سومين 
اقتصاد بزرگ امري��كاي التي��ن و دومين اقتصاد 
بزرگ امريكاي جنوب��ي، 20۱۸ به دليل مواجهه با 
بحران كاهش شديد ارزش واحد پولي اش با شرايط 

اضطراري روبرو شده است.

پول شويي ۸۸ ميليون دالري 
صرافي هاي ارز ديجيتال

گروه جهان| وال اس��تريت ژورنال مدعي شده 
صرافي هاي فع��ال در حوزه ارزه��اي ديجيتالي 
رمزنگاري ش��ده در پول ش��ويي ۸۸ ميليون دالر 
در جهان دس��ت داش��ته اند. به گزارش ايسنا، در 
چند سال اخير ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده 
بسياري همچون بيت كوين، مونرو، ريپل و اتريوم 
از محبوبيت و استقبال بي نظيري برخوردار شده 
و كاربران بس��ياري در جهان به دنبال استخراج و 
تبديل پول هاي خود به ارزهاي ديجيتالي هستند؛ 
چراكه اين روزها بسياري از افراد با خريد و استخراج 
اين ارز توانسته اند به پول زيادي دست پيدا كنند. 
بسياري از كش��ورهاي جهان درتالش هستند تا 
اين پول بي افس��ار را كنترل كرده و معامالت با آن 
را تا حد امكان محدود كنند، چراكه بر اين باورند 
بيت كوين و ارزهاي مش��ابه آن ب��ه تجارت هاي 
غيرقانون��ي و غيرمجاز هم چون تجارت اس��لحه، 
تجهيزات تروريس��تي، قاچ��اق داروو مواد مخدر 
دامن زده و به عل��ت آنكه مقامات قضايي و پليس 
نمي توانند طرفين معامله را شناسايي و ردگيري 
كنند، باعث سهولت اس��تفاده از آن مي شود .اين 
درحالي اس��ت كه برخي ديگر از كشورها با وضع 
قوانين دقيق و درس��ت، اس��تفاده از اين ارزهاي 
ديجيتالي رمزنگاري شده را مجاز اعالم كرده اند. 
حال وال استريت ژورنال مدعي شده فعاليت بيش 
از ۴۶ صرافي و مرك��ز تبادالت ارزهاي ديجيتالي 
رمزنگاري شده در جهان از 20۱۶ تاكنون موجب 
تسهيل و انجام پول ش��ويي و فرارهاي مالياتي به 

ارزش ۸۸ ميليون دالر شده اند. 

جانسون: نخست وزير شوم 
برگزيت را به تعويق مي اندازم

گ�روه جهان| بوريس جانس��ون ب��ه برخي از 
اعضاي ارشد حزب محافظه كار اعالم كرده است 
كه در صورت رسيدن به نخست وزيري، برگزيت 
را دست كم ش��ش ماه به تعويق خواهد انداخت. 
به گزارش رويترز، بوريس جانسون وزير پيشين 
امور خارجه بريتانياي��ي برنامه رهبري احتمالي 
خود بر حزب محافظه كار را براي برخي از وزرا در 
كابينه ترزا مي نخس��ت وزير كنوني تشريح كرده 
و گفته اس��ت كه مي خواهد از يك وقفه در روند 
برگزيت اس��تفاده كند و سپس مذاكرات جدايي 
از اتحادي��ه اروپا را از نو آغ��از كند. چندي پيش 
بوريس جانس��ون در اعتراض ب��ه روند مذاكرات 
برگزيت با اس��تعفا از رياس��ت وزارت خارجه از 

كابينه ترزا مي خارج شد. 
نارضايتي ه��ا از ترزا مي با نزديك ش��دن به زمان 
خروج اين كش��ور از اتحاديه اروپا كه قرار اس��ت 
در پايان ماه مارس 20۱۹ صورت بگيرد، افزايش 
يافته است. نخست وزير بريتانيا بر تصويب طرح 
خود براي خ��روج از اتحاديه اروپ��ا و روابط آتي 
تجاري موس��وم به طرح چكرز در پارلمان تاكيد 
دارد، اما يك سري از هم حزبي هاي او با اين برنامه 
موافق نيستند و بدين ترتيب، او بايد به راي مثبت 
قانون گذاران اپوزيس��يون از ح��زب كارگر اميد 
ببندد ك��ه آنها هم چندان تمايلي به تصويب اين 

طرح نشان نداده اند. 
ترزا مي تاكيد دارد كه بدون اين توافق هم حاضر 
اس��ت از اتحاديه اروپا خارج شود تا به راي مردم 

بريتانيا احترام بگذارد.
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اروپايي ها يك سر و گردن باالتر از امريكا و آسيا

»پوتين« و »شي« قابل اعتمادتر از ترامپ
گروه جهان|

مقبوليت عموم��ي دونالد ترام��پ رييس جمهوري 
امريكا، به شدت كاهش يافته است و جهان اكنون به 
عملكرد والديمير پوتين و ش��ي جين پينگ روساي 
جمهور روسيه و چين اعتماد بيش��تري دارد. مركز 
تحقيقاتي »پيو« در پي برگزاري يك نظرسنجي در 
25 كش��ور جهان و با مشاركت 2۶ هزار نفر، دريافت 
وجه��ه امريكا در خ��ارج از اين كش��ور از زمان ورود 
ترامپ به كاخ س��فيد در حدود دو سال پيش و آغاز 
يك س��ري جنگ هاي تج��اري يك جانبه و كمپين 
انتقاد از نهادهاي جهاني از جمله سازمان ملل متحد، 
به شدت سقوط كرده است. طبق همين نظرسنجي، 
آنگال مركل صدراعظم آلمان يكي از مورد اعتمادترين 
سياس��ت مداران جهان به ش��مار مي رود و امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، ه��م از مقبوليت 

زيادي برخوردار است.
ب��ه نوش��ته فارن پالس��ي، در اي��ن نظرس��نجي از 
ش��ركت كنندگان خواسته ش��د درباره اعتماد خود 
به رهبران يك س��ري كش��ورها و »عملكرد آنها در 
رابط��ه با امور جهاني« نظر دهن��د. تنها 2۷ درصد از 
شركت كنندگان به ترامپ اعتماد داشتند و اطمينان 
ش��ركت كنندگان به عملك��رد پوتي��ن در جهان 3 
درصد از ترامپ باالتر بود. عملكرد ش��ي جين پينگ 
رييس جمهوري چين با مقبوليت��ي 3۴ درصدي از 
هر دو روساي جمهوري امريكا و روسيه باالتر بود. اما 
در كل، اروپايي ه��ا با فاصله  خيلي زيادي از همتايان 

امريكايي و آس��يايي خود جلوتر هس��تند. ميانگين 
مقبوليت امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه 
در اين نظرسنجي ۴۶ درصد و مقبوليت آنگال مركل 

صدراعظم آلمان 52 درصد بود.

   وجهه مخدوش رييس جمهور امريكا
اما آنچه از مقبوليت باالي مركل بيش��تر به چش��م 
مي آيد، وجهه مخ��دوش رييس جمهوري امريكا در 
انظار عمومي است. بطور ميانگين حدود ۷0 درصد 
از ش��ركت كنندگان در نظرسنجي هيچ اعتمادي به 
ترامپ ندارند. اما ظاه��را عدم مقبوليت ترامپ هنوز 
وجهه امريكا را به كلي تخريب نكرده است و حدود ۶3 
درصد از شركت كنندگان همچنان ترجيح مي دهند 
اي��االت متحده نقش رهبري جه��ان را ايفا كند. ۱۹ 
درصدي هم چين را به عنوان رهبر جهان قبول دارند.
اين نظرسنجي در آستانه دو سالگي رياست جمهوري 
ترامپ برگزار ش��د. دوره اي كه با عقب نشيني اياالت 
متحده از چندجانبه گرايي در خارج از اين كش��ور و 
هرج و مرج گسترده در فضاي سياسي داخلي همراه 
بوده است. مشاوران ارشد كاخ سفيد به جرايمي متهم 
و اعضاي كابينه در توتيتر از سمت خود بركنار شده اند. 
هرچه كه ترامپ بيش��تر در نق��ش رييس جمهوري 
فرو مي رود، موضع گيري هاي مناقشه آميز او هم در 
زمينه هاي تجارت و دفاع تش��ديد مي شوند. ترامپ 
برخ��ي از متحدان ديرينه امريكا را به دش��منان اين 
كشور تبديل كرده و به مشاوراني همچون جان بولتون 

مشاور امنيت ملي استفن ميلر مشاور سياست گذاري 
اتكا مي كند كه اظهاراتش��ان بيشتر بر مبناي غريزه 

است و نه در نظر گرفتن منافع عمومي كشور. 
عملك��رد هفته گذش��ته ترام��پ در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل، نمونه بارز علت بي اطميناني عمومي 
به ترامپ بود و نتايج نظرسنجي پيو را تاييد مي كرد. 
ماكرون، مركل، آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل 
و بس��ياري از ديگر رهبران غربي، سخنراني آتشين 
ترام��پ را در مجمع مورد انتقاد قرار دادند. ترامپ در 
بيان ديدگاه جهاني خود، به نهادهاي بين المللي حمله 
كرد، نظام تجارت جهاني را زير س��وال برد و به انتقاد 
از »جهاني سازي« و حمايت از ملي گرايي پرداخت. 
در آغاز س��خنراني كه ترامپ از دستاوردهاي دولت 
خود در دو سال گذشته س��خن گفت و آنها را برتر از 
دس��تاوردهاي هر رييس جمهوري ديگري در تاريخ 
امريكا توصيف كرد، ديپلمات هاي خارجي حاضر در 

سالن به خنده افتادند.
طبق نظرسنجي پيو، جايگاه امريكا در سراسر جهان 
س��قوط كرده، اما كانادا و اروپا بيشترين بدبيني را به 
عملكرد اياالت متحده داشتند، چرا كه هر دو منطقه 
مخاطب اظهارات ش��ديداللحن ترامپ و جنگ هاي 
ديپلماتيك او از جمله سياس��ت هاي تجاري بوده و 
از تصميم ترامپ به خروج از توافق هس��ته اي ايران 
آس��يب ديده اند. براي نمونه، در آلم��ان ۸0 درصد 
از ش��ركت كنندگان در نظرس��نجي پيو گفتند كه 
روابط دوجانبه با اياالت متحده در س��ال گذشته به 

پايين ترين سطح كاهش يافته است. اين در حالي بود 
كه در نظرسنجي مشابهي كه دو سال پيش و در پايان 
دوران رياس��ت جمهوري باراك اوباما برگزار شد، ۸۶ 
درصد از ش��ركت كنندگان آلماني گفته بودند كه به 
رييس جمهوري امريكا اعتماد دارند. در فرانسه تنها 
۹ درصد شركت كنندگان در نظرسنجي و در مكزيك 
تنها ۶ درصد آنها از اعتماد به ترامپ سخن گفته اند. 
در ميان ۱0 كش��ور عضو اتحاديه اروپ��ا، حدود ۸2 
درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي گفتند باور 
ندارند كه ترامپ در رابطه با امور جهاني، كار درست 

را انجام مي دهد.
آندره كندال تيلور از انديشكده »مركز امنيت جديد 
امريكايي« در واش��نگتن، گف��ت كاهش محبوبيت 
ترام��پ در اروپا به م��ذاق پوتين خ��وش مي آيد. او 
همچنين به اين مساله اشاره كرد كه برخي كشورها در 

اروپاي مركزي همچون جمهوري چك و مجارستان 
در پي كاهش نف��وذ اياالت متحده بهبود روابط خود 
با روس��يه را آغاز كرده اند: »اين دقيقا همان چيزي 
اس��ت كه روس ها و رييس جمهوري پوتين خواستار 

آن هستند.«
تنها اس��تثنا در اين نظرس��نجي اس��راييل بود. در 
سرزمين هاي اشغالي ميزان اعتماد به رييس جمهوري 
امريكا از ۴۹ درصد در س��ال 20۱5، امس��ال به ۶۹ 
درصد افزايش يافته است. برخالف تقريبا همه جهان 
و به ويژه كانادايي ه��ا و اروپايي ها، بيش از 50 درصد 
اسراييلي ها فكر مي كنند عملكرد ترامپ در رسيدگي 
به چالش هاي جهاني خوب و مناس��ب بوده اس��ت. 
ترامپ به ويژه با عمل به وعده انتخاباتي خود در رابطه 
با انتقال سفارت امريكا از تل آويو به بيت المقدس، در 

اسراييل محبوبيت به دست آورده است.



دريچه8اخبار   كشاورزي
چرا صادرات سيب زميني 

ممنوع نمي شود

 ۸ هزار ثبت سفارش 
واردات كاال و نهاده تاييد شد

رشد دالر به نفع شيالت

قيمت سيب زميني مانند برخي ديگر از محصوالت 
كشاورزي از جمله گوجه فرنگي طي هفته هاي اخير 
به دليل افزايش ص��ادرات و كاهش عرضه در بازار 
داخلي، رو به افزايش رفت و به كيلويي حدود ۵۰۰۰ 
تومان در بازار رس��يد اما هنوز سياست ممنوعيت 
موقتي صادرات آن براي ايجاد تعادل در بازار داخلي 

اتخاذ و ابالغ نشده است.
در حالي كه قيم��ت س��يب زميني در هفته هاي 
گذشته رو به افزايش رفت و به كيلويي حدود ۵۰۰۰ 
تومان رسيد، تصميمي براي تنظيم بازار آن مانند 
سياست گذاري كه براي گوجه فرنگي و ممنوعيت 
موقت صادرات آن گرفته ش��د، اتخاذ و ابالغ نشده 
است، چراكه بر اس��اس آخرين آمار بانك مركزي 
از متوسط قيمت خرده فروشي برخي مواد غذايي 
در تهران، قيمت س��يب زميني در هفته منتهي به 
ششم مهرماه امس��ال بيش از ۲۱ درصد نسبت به 
هفته قبل از اين بازرسي افزايش پيدا كرده كه نشان 
مي دهد همچنان بازار سيب زميني روند افزايشي را 
دنبال مي كند.بر اساس اين آمار و ارقام، هر كيلوگرم 
سيب زميني بطور متوسط ۳۴۹۷ تومان در سطح 
شهر تهران فروخته مي شود كه ۲۱.۹ درصد نسبت 
به هفته قبل از آن ۷۳.۸ درصد نسبت به هفته مشابه 
ماه قبل و ۸۳.۱ درصد نسبت به هفته مشابه سال 
قبل افزايش داشته است و به گفته فروشندگان ميوه، 
هيچ تغييري در قيمت اين محصول مشاهده نشده و 

حتي افزايش قيمت هم ديده مي شود.
رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي  نيز در اين 
باره معتقد اس��ت كه براي سيب زميني فضاسازي 
بس��ياري در فضاي مجازي ص��ورت گرفته كه به 
افزايش قيمت آن دامن مي زند اما همه چيز به عرضه 
و تقاضا برمي گردد و اگر اين مس��اله كنترل ش��ود 
مي توان نسبت به ارزان شدن اين محصول اميدوار 
بود.اسداهلل كارگر در گفت وگو با ايسنا، درباره اينكه 
چرا صادرات س��يب زميني همچون گوجه فرنگي 
ممنوع نمي شود تا قيمت ها متعادل گردد، گفت: 
ش��ايد ممنوعيت صادرات سيب زميني قيمت آن 
را كنترل كند اما بايد به اين مساله توجه كنيم كه 
تاجران و صادركنندگان براي صادرات سيب زميني 
قراردادهاي متعددي با طرف هاي خارجي بسته اند 
كه نمي توان ناگهان درهاي صادرات را بست.كارگر 
گفت: به نظر مي رسد كه افزايش صادرات محصوالت 
كشاورزي مانند س��يب زميني تنها عامل افزايش 
قيمت آن نيست، چراكه در پي نوس��انات نرخ ارز 
قاچاق آنها مانند ديگر محصوالت و حتي كاالهاي 
غير كشاورزي شدت بيشتري گرفته كه جلوگيري 

از آنها نيز مي تواند آرامش را به اين بازار برگرداند.

معاونت توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي اعالم 
كرد: تاكنون بررسي و تاييد بيش از ۸ هزار فقره ثبت 
سفارش كاالها و نهاده هاي وارداتي براي تخصيص 

ارز، انجام شده است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي، 
معاونت توس��عه بازرگاني و صنايع كشاورزي طي 
اطالعيه اي اعالم كرد: تاكنون بررسي و تاييد بيش 
از ۸ ه��زار فقره ثبت س��فارش كااله��ا و نهاده هاي 
واردات��ي براي تخصيص ارز، انجام ش��ده اس��ت.بر 
اس��اس اطالعي��ه معاون��ت توس��عه بازرگان��ي و 
 صنايع كش��اورزي، فعاليت مديران و كارشناسان 
ذي ربط براي رس��يدگي به ثبت سفارش هاي باقي 
مانده به صورت شبانه روزي و در ايام تعطيل ادامه دارد.

معاون سازمان شيالت ايران گفت: حدود ۱۵۰ نفر 
در اس��تان هاي مركزي و جنوبي كشور در سازمان 
شيالت ايران استخدام شده اند و به زودي فراخوان 

جذب نيرو براي استان تهران نيز اعالم مي شود.
به گزارش تسنيم، حسين عبدالحي معاون توسعه 
آبزي پروري س��ازمان ش��يالت ايران در همايش 
ملي تغذيه آبزيان با غذاي زن��ده اظهار كرد: ۴۸۰ 
هزار تن محصوالت آبزي پروري در كش��ور توليد 
مي ش��ود و مجموعه توليد محصوالت شيالتي در 
كش��ور يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن است كه سال 
گذش��ته ۲۰۰ هزار تن ماهي گرماب��ي، ۱6۰ هزار 
تن ماه��ي قزل اال و ۳۲ هزار و ۵۰۰ تن ميگو و ۲۰۰ 
ميليون قطعه ماهي زينتي در كشور توليد شده و 
صادرات خوبي نيز داشته است. وي افزود: با وجود 
اينكه محصوالت ش��يالتي تنها ي��ك درصد كل 
محصوالت كشاورزي كش��ور را شامل مي شود اما 
۱۰ درصد از صادرات محصوالت كشاورزي مربوط 
به اين بخش است كه نش��ان مي دهد محصوالت 
ش��يالتي جايگاه وي��ژه اي در كش��ور دارد.معاون 
توس��عه آبزي پروري سازمان ش��يالت ايران ادامه 
داد: ۸6 درصد از محصوالت آبزي پروري كشور در 
استان هاي ساحلي توليد مي ش��ود كه در شرايط 
فعلي در حال توسعه آبزي پروري در قفس هستيم.

 VHF وي اف��زود: در بحث ماهي ق��زل آال بيماري
خسارت سنگيني به كش��ور وارد كرد كه نيازمند 
كنت��رل و مديريت بيماري به عن��وان يك راهكار 
اصلي هستيم. عبدالحي اظهار كرد: در بخش توليد 
ميگو نياز به رويكرد جديدي وجود دارد تا بيماري 
آن كنترل شود و توس��عه در اين بخش بايد مانند 
دنيا باش��د و ما نيز به دنبال توليد متراكم و كنترل 
شده هستيم و بخش خصوصي را براي انجام اين كار 
تشويق مي كنيم. معاون توسعه آبزي پروري سازمان 
شيالت ايران يادآور شد: ۱۱ هزار هكتار سطح زير 
كشت ميگو در كشور است و در برنامه ششم توسعه 
برنامه ريزي شده است كه توليد اين محصول به 6۰ 
هزار تن برسد اما ما انتظار داريم كه ميزان توليد از 
اين رقم نيز بيشتر باشد. وي با بيان اينكه در توليد 
ميگو استفاده از غذاي زنده مورد اهميت است گفت: 
افزايش نرخ دالر مي تواند به روند مثبتي براي توسعه 

توليد و صادرات اين محصول داشته باشد.

نسبت جمعيت روستايي به شهري طي دو نسل از 70 به 25 رسيد

چرا روستاها خالي شدند

تعطيالت خوب است، اما فردايش چه؟

روس��تاها به داليل مختلف در سال هاي اخير از قافله 
توس��عه جا مانده اند، روستاييان با س��وادتر شده اند و 
كشاورزي از رونق افتاده اس��ت، حاال روستانشينان، 

شهرنشين مي شوند و روستاها خالي و خالي تر.
بررسي هايي كه درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت 
از روستا به شهر انجام شده، نشان مي دهد كه تمايل و 
تصميم گيري براي مهاجرت به سن، جنس و تحصيالت 
بستگي دارد. جوانان بيشترين ميزان مهاجرت را دارند. 
در اين بين هم بيش��ترين مهاجران كش��ور را مردان 
تشكيل مي دهند كه براي كسب درآمد، دانش، اشتغال 

و غيره مكان اقامت خود را ترك مي كنند.
مهاج��رت افراد جوان از روس��تا باعث كاهش رش��د 
جمعيت )خالي شدن روستا از سكنه( و افزايش نسبت 

سالخوردگي مي شود. 
به گزارش ايرنا ،  اين نوع مهاجرت موجب به هم خوردن 
جمعيت روستايي و شهري شده چرا كه سالخوردگي 
جمعيت روس��تايي و جوان شدن جمعيت ناخواسته 
شهري را به همراه دارد، با روستايياني مواجه هستيم 
كه ديگر توان كار كش��اورزي ندارند و ش��هرهايي كه 
توان پذيرش و پاسخگويي مناسب براي اسكان و كار 
و اشتغال نيروهاي تازه وارد جوان را ندارند و به دنبال 
آن به هم ريختگي اجتماعي و فرهنگي را هم در شهر 
و در هم روستا شاهديم و به عبارتي نه شهر، شهر است 

و نه روستا، روستا.
نتايج سرشماري ۱۳۳۵ نتايج نشان مي داد كه نسبت 
جمعيت روس��تايي به شهري ۷۰ درصد به ۳۰ درصد 
بود. هرچه به پيش رفتيم اين تناس��ب به هم خورد و 
اكنون فقط حدود ۲۰ميليون از جمعيت ۸۰ ميليوني 

كشور را روستاييان تشكيل مي دهند.
ايران از جمله كش��ورهايي اس��ت كه با سير افزايشي 
و ش��تابان مهاجرت روستانش��ينان به شهرها مواجه 
است و با مشكالت و پيامدهاي ناشي از اين مهاجرت، 
دست و پنجه نرم مي كند، اين مهاجران هم در مبدا و 
هم در مقصد، مسائل و مشكالت متعددي مانند بروز 
نابساماني هاي متعدد ناشي از فشار بر منابع و امكانات 
محدود جوامع ش��هري، بيكاري و كم كاري، كمبود 
فضاي زيستي و آموزشي، آلودگي هوا و محيط زيست، 
سالخوردگي و زنانه شدن نيروي كار كشاورزي، تخليه 

روستاها و غيره را به وجود آورده است.
توسعه اقتصادي كش��ور مستلزم توسعه روستاها هم 
هست، با وجود تمام تالش هايي كه در راستاي توسعه 
محلي و روس��تايي در قالب انواع سياست ها و پروژه ها 
انجام شده اما همچنان روند ترك روستا و خالي شدن 

روستاها از سكنه ادامه دارد.
اين در حالي است كه مقصد مهاجران روستايي در شهر 
با چشم پوش��ي از اندكي استثنا ها، محالت فرودست 
ش��هري و حاش��يه هاي شهرهاس��ت كه با خود انواع 

آسيب هاي اجتماعي را به همراه دارد.
بهبود توزيع درآمد، افزايش مخارج دولتي در عمران 
روستاها، كاهش شكاف دستمزد ميان شهر و روستا و 
همچنين سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به كاهش 

روند مهاجرت به شهرها منجر خواهد شد. 
افزايش شاخص قيمت محصوالت كشاورزي و كاهش 
واردات محصوالت كشاورزي، افزايش نرخ باسوادي، 
رشد اقتصادي و افزايش سطح زيركشت از جمله عوامل 

ماندگاري روستاييان در روستا است. 
افزايش اعتبارات و تسهيالت عمران و توسعه  روستاها 
توس��ط دولت و اعطاي مشوق ها الزم براي ماندگاري 
روس��تاييان در روستاها مي تواند س��رعت مهاجرت 

روستاييان را كاهش دهد. 
متوليان بخش روستايي در تمام حوزه هاي اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي عزم خود را براي روس��تا ماندن 
روستا به عنوان الفباي توسعه كشور جزم كنند، تا ديگر 
روس��تاهاي ما خالي از سكنه نباشد و شهرها نيز پر از 
آدم هاي بيكار يا كاركنان كاذب نباشد، روستاي خالي و 
شهرهاي پر از جمعيت بيكار هيچكدام كارآمد نيستند. 
در عمل ش��الوده اقتصاد را بيمار مي كند و در عمل نه 

روس��تا، روستاست و نه شهر، ش��هر است، شهرهايي 
روستانما و روستاهايي شهرنما خواهيم داشت كه هيچ 

چيز در آنها سر جايشان تعريف نشده است. 

  مهاجرت كامال با رويه انجام مي شود
سعيدرضا جندقيان، معاون اموردهياري هاي سازمان 
شهرداري ها و دهياري ها گفت: بطور متوسط هر سال 
۷۰۰هزار نفر از جمعيت روستاها كشور كاسته مي شود.

وي با اش��اره ب��ه اينكه دلي��ل واحدي ب��راي خروج 
روستانشنيان از روس��تا نداريم و اين امر داراي داليل 
متعددي اس��ت، بيان كرد: من به عنوان فردي كه در 
خصوص مسائل مربوط به روس��تا فعاليت دارد، واژه 
مهاجرت ب��ي رويه را قب��ول ندارم، چرا ك��ه كامال به 
كاربردن اين واژه غيرفني و غير تخصصي است، چرا كه 
مهاجرت كامال با رويه و براي كسب شرايط بهتر زندگي 
انجام مي ش��ود.وي ادامه داد: در نظام سلسله مراتب 
س��كونتگاهي، اول روستا قرار دارد و بعد هم به ترتيب 
شهرهاي كوچك، شهرهاي مياني، شهرهاي بزرگ و 

سپس كالنشهرها هستند.

 فاصله بين روستا و كالنشهرها از بين رفته است
جندقيان خاطرنشان كرد: در حال حاضر فاصله اي كه 
بين روستا و كالنشهرها وجود داشت از بين رفته است 
و در عمل شهرهاي كوچك و مياني ناكارآمد هستند. 
محلي براي جذب جمعيت نيستند و مردم روستاها به 
ناچار به مهاجرت رو مي آورند.وي ياد آوري كرد: با از بين 
رفتن شهرهاي كوچك و مياني، بين روستا و كالنشهرها 
تبادل اقتصادي بين روس��تا و شهرها كوچك شكل 
نمي گيرد و مي توان گفت در اين بين شهرهاي كوچك 
حتي نقش بارانداز را هم ندارند.جندقيان تصريح كرد: 
شروع اين پديده از قبل از انقالب بود كه كاركرد نفتي و 
مصرف گرايي، تغيير سبك زندگي، الگوهاي معيشتي 
وارداتي اروپايي و امريكايي، الگوهاي غلط معماري كم 
بهره و پرهزينه و نامتناسب با اقليم كشورمان، تغيير 
فرهنگ بوم زيس��ت از جمله عواملي بودنند كه رفته 

رفته به شدت وابسته به نفت شديم.

 ساختار اقتصادي به كشاورزي آسيب زد 
جندقيان اضاف��ه كرد: در اين حالت بود كه س��اختار 
اقتص��ادي ما مبتني ب��ر توليد نب��ود و كم كم بخش 
كشاورزي و توليد ناخالص ملي آسيب ديد و به همين 
داليل بود كه روستاييان هم روستاها را ترك كردند و 
هنوز هم شيب مهاجرت روستايي ادامه دارد و در طول 
زمان هم اين شيب در عمل فاصله بيشتري را به خود 

گرفته است.

 پويايي اقتصاد اتفاق نيفتاده است
معاون ام��ور دهياري هاي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهياري ها با بيان اينكه در حوزه خودكفايي حرف هاي 
زيادي زده ش��ده است، گفت: راهكارهاي مقام معظم 
رهبري در خص��وص موضوع خودكفاي��ي و اقتصاد 
مقاومتي در ۲۴ بند آمده اس��ت، در يكي از اين بندها 

فرموده اند كه اقتصاد بايد پويا باشد.
وي با بيان اينكه، پويايي اقتصاد اتفاقي اس��ت كه هم 
اكنون نيز نيفتاده اس��ت، تاكيد ك��رد: خودكفايي به 
معناي نيازنداشتن به ديگران نيست، بلكه نياز ديگران 
به م��ا در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 

نظامي است. 
جندقي��ان اعالم كرد: اجرا نش��دن اصول خودكفايي 
و همين طور اقتصاد مقاومت��ي مي تواند يكي داليل 
مهاجرت هاي روستايي محسوب شود، چرا كه اقتصاد 
پايه كشاورزي در روستاها بيمار است و موجب مي شود 

بيكاري و مهاجرت در روستاها افزايش يابد.
وي در مورد اجرا نش��دن اصول خودكفايي در كشور 
گفت: يكي از داليل آن، اين است كه در عمل اقدامات 
با طرح هاي مطالعاتي برنامه ريزي ش��ده هماهنگي 

الزم را ندارد.

 طرح هاي مطالعاتي با واقعيت ها همخواني 
ندارد 

اسماعيل زيارتي نصرآبادي، مديركل دفتر برنامه ريزي 
و مديريت توس��عه روستايي س��ازمان شهرداري ها و 
دهياري ها در مورد اجرا نش��دن طرح هاي مطالعاتي 
گفت: به دليل اينكه مطالعات در فضاهاي دانشگاهي 
انجام مي شود. در عمل با واقعيت هاي اجرايي همخواني 
ندارد. در عمل بين بخش اجرا و تحقيقات فاصله وجود 
دارد و در اجرا نيز دچار مداخالت سياسي، فرهنگي و 
اجتماعي مي ش��ود.زيارتي افزود: برداشت ها و فهم ها 
از اين موضوع متفاوت اس��ت. در اين زمينه دچار فقر 
فرهنگي هستيم و هميشه بيش از اينكه با برنامه ريزي 

پيش برويم بيشتر درگير آزمون و خطا هستيم.
وي در بيان داليل اجرايي نشدن طرح هاي مطالعاتي 
توسع روستاها گفت: يكي ديگر از اين داليل اين است 
كه ساختار جامعه روستايي در مقابل تغييرات مقاومت 
مي كند و بنابر اين جوامع براي تغييرات بايد به بلوغي 
برسند كه بتوانند تغييرات را بپذيرند و آن را اجرا كنند.

وي تاكيد ك��رد: براي اجراي طرح هاي مطالعاتي بايد 
قوانيني داشته باشيم كه بر اساس آن مسووالن اقدام 
كنند. هميشه دانشگاه را در كنار خود بدانند و اقدامات 

در حوزه عمل قائل به شخص نباشد.

 ارتباط بين صنعت و دانشگاه شعاري است
اشكان جعفركريمي، مديركل دفتر هماهنگي عمراني 
و خدمات روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري ها 
گفت: ارتباط دانشگاه و صنعت در عمل شعاري است و 
در عمل نظرات دانشگاهي براي توسعه اجرا نمي شود.

وي ادامه داد: بايد اذعان داشت كه نگاه برخي مسووالن 
نگاه كوتاه مدت است. آنان توقع دارند كه در كوتاه مدت 
و در دوره مسووليتشان بايد به نتيجه برسند و در واقع 
مسووالن به دنبال برنامه هاي بلندمدت نيستند، چرا كه 
برنامه هاي كوتاه مدت بهتر عملكرد آنها را نشان مي دهد.

جعفر كريمي تاكيد كرد: اگر به دنبال تغيير در رويكردها 
هس��تيم بايد، الزاماتي داشته باش��يم كه برنامه هاي 
بلندمدت داشته باشيم و نبايد دچاربخشي نگري شويم.

  قوانين مربوط به نهاد دهياري ها اصالح شود
جندقيان، معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها 
و دهياري ها تاكيد كرد: رسانه ها هم خودشان را با اين 
عملكرد و اعالم نتايج كوتاه مدت توسط مديران اجرايي 
هماهنگ كرده اند و در اخبار و گزارش هاي خود بيشتر 

به اين نتايج كوتاه مدت مي پردازند. مدير هم ترجيح 
مي دهد عملك��رد كوتاه مدت خود ه��ر چند ناچيز را 

اطالع رساني كند.
وي اعالم كرد: نهاد دهياري در س��ال ۱۳۸۲ مستقر 
ش��د و در اين زمينه بايد قوانين موجود اصالح ش��ود. 
در ح��ال حاضر در معاون��ت دهياري هاي س��ازمان 
ش��هرداري ها و دهياري س��ه رويكرد را براي توسعه 
روس��تاها دنبال مي كنيم، اخالقمداري، رعايت شأن 
انس��ان كه روستانشينان هس��تند و رعايت تكنيك 
محوري كه بدانيم، كامال در روس��تاها چه مي گذرد و 
بصيرت داشتن در امور روستايي است.جندقيان اضافه 
كرد: براي اولين بار در دولت دكتر روحاني در مديريت 
روستايي نظام مند كار شد، چرا كه اساس كار وزارت 
كشور در امور روستايي بر مبناي تعادل منطقه اي قرار 

گرفت و هدف برقراي تعادل بين سكونتگاه ها است.

  ساختار روستايي متناسب با نياز روز تغيير كند 
زيارتي، مديركل دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه 
روستايي سازمان ش��هرداري ها و دهياري ها مشكل 
اساسي روس��تاها را باقي ماندن ساختار سنتي روستا 
ذكر كرد و گفت: در صورتي كه ساختار روستايي بايد 
متناسب با نياز روز تغيير پيدا كند و به روز شود به عنوان 
مثال نظام بهره برداري در روستا همان نظام قبلي است 
و اينكه نظام سنتي و قديمي ارث در روستاها موجب 
شده است كه زمين هاي روستا كه زماني زيركشت هاي 
وسيع مي رفت بين فرزندان كشاورزان تقسيم شود و به 
زمين هاي كوچك تبديل شود و در آنها ويالسازي شود 

و ديگر ارزش كشت و كار را نداشته باشد.
 زيارتي تاكيد كرد: عالوه بر مس��ائلي كه مطرح ش��د، 
زيرساخت هاي حوزه هاي آب و برق روستايي و همين 
طور زير ساخت هاي اجتماعي روستا نيز بايد متناسب 

با شرايط روز تغيير يابد.
وي اضافه كرد: وقتي زيرس��اخت هاي روس��تا تغيير 
نمي يابد و جامعه روستايي هم نيازهاي خود را در داخل 
روستا تامين شده نمي بينند، عاقالنه ترين كار اين است 

كه تن به مهاجرت مي دهند.
مدي��ركل هماهنگ��ي عمراني و خدمات روس��تايي 
سازمان ش��هرداري ها و دهياري ها خاطرنشان كرد: 
مقوله مهاجرت، خاص ايران نيست و يك جريان است 
كه در همه نقاط جهان اتفاق مي افتد و ناش��ي از خرد 
انسان است كه براي بهبود شرايط زندگي كنوني خود 

انجام مي دهد.

 مهاجرت در ايران منطقي اتفاق نمي افتد
كريمي ادامه داد: اما مش��كلي كه ما دركشورمان در 
مورد مهاجرت داريم اين است كه مهاجرت سلسله 
مراتبي نبوده و دريك فرآيند منطقي اتفاق نمي افتد.

 وي ب��ا بي��ان اينك��ه در توس��عه روس��تايي ب��ه 
زيرس��اخت هاي اقتصادي كمك هايي ش��ده است، 
تصريح كرد: اما به توس��عه فرهنگي روستاها كمكي 

نشده است و هويتي داده نشده است.
وي گفت: آيا به كشاورز به عنوان يك كشاورز هويت 
داده ايم و يك كشاورز كارت شناسايي دارد كه با آن 
خود را كش��اورز معرفي كند، چرا كه درحال حاضر 
بانك ها وثيقه كشاورزي را نمي پذيرند و حتما بايد در 
گرفتن تسهالت كشاورزي وثيقه شهري يا كارمندي 

گذاشته شود.
وي ادامه داد: اگر نيازهاي روستاييان مانند آب، برق، 
درمان، نيازهاي فرهنگي و رفاهي تامين شود ديگر 

به شهر مهاجرت نخواهد كرد.
جندقي��ان، مع��اون ام��ور دهياري هاي س��ازمان 
شهرداري ها دهياري ها گفت: در سال ۱۳۳۵ تناسب 
جمعيت روستايي به ش��هري ۷۰ به ۳۰درصد بود و 
نقطه عطف اين موضوع مربوط به سال ۱۳۵۹ است 
كه براي اولين بار در ايران جمعيت روستايي و شهري 
با هم برابر شد و اما در حال حاضر ۲۵ درصد جمعيت 

كشور را روستاييان تشكيل مي دهند.
وي اف��زود: اگر با تناس��ب جمعيتي س��ال ۱۳۳۵ 
بخواهيم محاسبه كنيم  بايد در حال حاضر جمعيت 
روس��تايي ما در حدود ۵6 ميلي��ون نفرمي بود. اين 
درحالي است كه جمعيت روس��تايي ۲۰ميليون و 
۷۰۰هزار نفر اس��ت ك��ه يك ميلي��ون و ۲۰۰ هزار 
نفر از آنها عشاير هس��تند. وي تاكيد كرد: حال اگر 
در ش��رايط كنوني جمعيت روستايي ما ۵6 ميليون 
نفر بود، س��وال اين است آيا زير س��اخت هاي الزم 
اقتصادي و اجتماعي براي اي��ن جمعيت مهيا بود؟ 
جندقيان خاطرنشان كرد: شاغالن بخش كشاورزي 
در حال حاضر ۴ تا ۴.۵ ميليون نفر هستند و با شرايط 
موجود ازدياد بيشتر از اين در بخش روستايي توجيه 

اقتصادي ندارد.
وي اعالم كرد: از س��ال ۱۳۷۵ تا كنون حدود 6۰۰ 
روستا به شهر تبديل شده است و جالب است كه در 
ابتدا براي تغيير روستا به شهر تابع احتساب جمعيت 
۵هزارنفري بود كه در س��ال هاي اخي��ر به ۳هزار و 

۵۰۰نفركاهش يافت.

مولف| آنر جونز|
مترجم| نجمه رمضاني|

نيويورك تايمز| 
پسرم هر روز چند دقيقه اي گريه مي كند كه چرا هنوز 

تعطيالت شروع نشده است.
جي��غ مي زند: »دل��م نمي خواهد ب��روم مهد كودك. 

مي خواهم بروم ساحل!«
خوبي اش اين است كه زود دس��ت بر مي دارد. به هوا 
انداختن يك تاس يا يك س��اندويچ مربا كافي است تا 

فكر كند زندگي دوباره شيرين شده است.
ب��زرگ ك��ه مي ش��ويد، زندگ��ي روزمره ديگ��ر اين 
دلگرمي هاي دم دستي را هم براي رفع نااميدي ندارد. 
يا شايد بزرگساالن آنقدر تيز نيستند كه اين دلگرمي ها 
را ببينند.معضل تعطيالت -كه حتي بچه سه ساله هم 
آن را حس مي كند- اين است كه باعث مي شود تمام 
چيزهاي ديگر تيره و تار به نظر برس��د. باعث مي شود 
جمالتي بگوييد مثل اينكه »واقعاً نياز داشتم دور شوم«. 

از چه دور شوي؟ از زندگي ات.

اين ظاهراً چيز سالمي نيست.
در اي��االت متح��ده، هفته كاري بط��ور ميانگين ۴۷ 
ساعت است. سال گذشته، كاركناني كه تمام وقت كار 
مي كردند و مرخصي با حقوق داشتند، بطور ميانگين 
هفده روز مرخصي گرفتند. هرطور كه به مس��اله نگاه 

كنيد، زمان محدودي است.
اما يك چالش فكري مطرح است: دوست داريد بيش 
از ۵۰ س��اعت در هفته كار كنيد و در عوض پنج هفته 
در سال تعطيل باشيد يا ترجيح مي دهيد ۳۰ ساعت 

در هفته كار كنيد و اصاًل تعطيلي نداشته باشيد؟از من 
بپرسيد، تعطيالت را كنار مي گذارم. شايد به اين خاطر 
كه االن چند بچه كوچك دارم و دوست ندارم حس كنم 
كه فقط در ماه ژوئيه و حوالي تعطيالت رسمي مهم به 
قدر نيازشان به آنها توجه مي كنم. شايد به اين خاطر كه 
ساماندهي سفر با آنها خيلي پيچيده است، انگار دارم 
يك حمله زمين��ي را برنامه ريزي مي كنم )فقط با اين 
تفاوت كه نيمي از ارتِش من كنترل ادرارشان هم دسِت 
خودشان نيست( .يا شايد من هم از جمله افرادي هستم 
كه در هر صورت انتظاراتم از تعطيالت چندان برآورده 
نمي شود.يك بار براي شركت در يك مراسم عروسي 

سفر رفتم و بيش��تر زمان سفر را دلشوره داشتم چون 
هنوز ازدواج نك��رده بودم و حتي هنوز مطمئن نبودم 
كه مي خواهم ازدواج بكنم يا نه. وقتي در كوه پايه هاي 
كانچنجونگا، سومين قله مرتفع جهان، چادر زده بودم، 
معده درد ب��دي گرفتم. يك بار به پ��ارك ملي آكاديا 
رفتم تا درختاني را ببينم كه رنگ عوض مي كنند اما 
مه غليظ نفوذناپذيري مثل يك آبش��ار بزرگ مقابل 
 چشمانم قد علم كرد.اگر تمام پول و انرژي اي را كه در

۱۰ سال گذشته صرف تعطيالت كرده ام، خرج زندگي ام 
مي كردم چه مي ش��د، زندگي واقعي ام، زندگي اي كه 
كمي بهتر از حاال مي ش��د؟ نظر شما چيست؟ديويد 

گريبر، مردم شناسي در دانشكده اقتصاد لندن، كتاب 
جديدي درباره طبيعت روح خراش كار مدرن نوشته با 
عنوان شغل مزخرف: يك نظريه. استداللش اين است 
كه افراد روز به روز بيشتر در مشاغلي استخدام مي شوند 
كه در نظرش��ان »بي ثمر«اند. آنها در پاورپوينت براي 
سخنراني هايشان كليپ هاي هنري اي آماده مي كنند 
كه هيچكس نگاهشان نمي كند و سعي مي كنند كار 
پنج دقيقه اي واردك��ردِن داده ها را يك نيم روز كامل 
طول دهند.اين كه بخش مهمي از كتاب برپايه اظهاراتي 
نوشته شده اس��ت كه مردم برايش فرستاده اند، نشان 
مي دهد كه شايد اين كتاب بازتاب نظر سوگيرانه افرادي 
باشد كه آنقدر از شغلشان متنفر هستند كه درباره اش 
اظهارنامه بنويسند. اما نمي توانم نتيجه گيري كلي اش 
را زير سوال ببرم. مساله اين نيست كه افراد سخت كار 
مي كنند؛ مساله اين اس��ت كه در زمينه هايي سخت 
كار مي كنند كه به نظرشان اصاًل اهميتي ندارند. پس 

تعجبي ندارد كه مي خواهند دور شوند.
مش��كل ديگر تعطيالت اين اس��ت ك��ه وقتي تمام 
مي شوند، بايد به خانه بازگرديد. و مجبوريد لباس هاي 

چرك خود را هم با خود برگردانيد.
روشن اس��ت كه آدم ها به روزهاي تعطيل نياز دارند، 
همانطور ك��ه به مرخصي زايمان و اس��تعالجي نياز 
دارند و خوش��بختانه من اينها را دارم. )اما بهتر نبود 
در فرانس��ه زندگي مي كرديم و هفته هاي كاري ۳۵ 
ساعته داشتيم، با آن همه تعطيالت دست و دلبازانه 
كه تعطي��الت آگوس��ت در مقابلش تنه��ا يك نهار 
سرخوشانه است؟( بي شك سفر مفرح است و جذاب، 

و اگر آدم احمق و كله خراب نباش��د، حتمًا از آن بهره 
مي برد.اما اين حقيقت كه تعطيالت حكم شير تخليه 
را دارد نش��ان مي دهد كه م��ا- و مديرانمان- اجازه 
مي دهيم اين فشار در ۴۹ هفته ديگر سال به اوج خود 
برس��د. اينكه بدانم هفته آينده در ساحل خواهم بود 
باعث مي شود كمي راحت تر هر شب يك ساعِت اضافه 
پاي ايميل هاي كاري بنشينم. باعث مي شود وقتي با 
ظرفشويي پر از ظرف نشسته روبرو مي شوم، با خودم 
فكر كنم، »فقط بايد همين فردا را پشت سر بگذارم، 

و بعد روز بعدش و بعد...«.
بچه كه بودم، پدرم –كه به او افتخار مي كنم- هميشه 
كار مي كرد. در ميان افرادي كه مي شناختم، او از اولين 
كس��اني بود كه تلفن همراه خريد و تنها كسي بود كه 
وقتي در پيست اسكي سوار تله سي يژ بود تلفني با دفتر 
كارش صحبت مي كرد كه بگويد حالش خوب است. 
اما خاطره اي از او در ياد دارم كه هرگز محو نمي شود. 
تقريبًا هفت ساله بودم. بيس بال بازي مي كرديم و در 
حياط پشتي توپ را از اين طرف به آن طرف مي زديم. 
يك شِب معمولي وسط هفته بود، نه تعطيلي رسمي 
بود و نه مرخصي گرفته بود، به همين خاطر است كه 
خوب در يادم مانده. پدرم خيلي زود به خانه آمده بود، 
نمي دانم چرا! حتمًا چون دلش مي خواسته زود بيايد 
و چون شب دل انگيزي در نيوانگلند بود؛ منطقه اي كه 
هر از چند گاه روزهايي دارد كه دماي هوا كاماًل مطبوع 
و دلپذير اس��ت و آن جور وقت ها اصاًل نمي شود جاي 
بهتري را روي كره زمين تصور كرد.اين تابستان دوست 

دارم روزهاي بيشتري اينگونه باشند.
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گزارش 

نگاهي به ذخاير مسكوني
در اطراف پايتخت

جذابيت شهر تهران موجب شده كه جمعيت بسياري 
از شهرهاي ديگر به پايتخت مهاجرت كنند كه با توجه 
به گراني مسكن و هزينه باالي زندگي در اين شهر، 
بخشي از مهاجران در خود تهران اقامت نمی کنند و 

شهرهاي اطراف را براي سكونت انتخاب مي كنند.
همين جذابيت موجب افزايش چشمگير جمعيت 
طي س��ال هاي اخير در تهران شده به گونه اي كه 
در اين س��ال ها، رش��د جمعيت در ش��هر تهران و 
شهرهای اطراف از هيچ قاعده ای پيروی نكرده است 
و در شرايطي كه در سال 55 جمعيت استان تهران 
)شامل قزوين و کرج(، 5 ميليون و 300 هزار نفر بوده 
است جمعيت استان تهران در سال 95 به حدود 12 

ميليون و 800 هزار نفر رسيده است.
ناگفته نماند كه جمعيت تهران براس��اس اس��ناد 
باالدس��تی باي��د 8.5 ميلي��ون نف��ر باش��د چون 
زيرساخت های تهران متناسب با اين جمعيت است.

دراين گزارش، نگاهي به مهم ترين شهرهاي اقماري 
تهران و وضعيت رفت و آمد ساكنان اين شهرها به 

پايتخت خواهيم داشت. 

  مهم ترين شهرهاي اقماري
هم اكنون جمعيت ش��هرهاي اقم��اري تهران 
حدود 15 ميليون نفر است و پيش بينی می شود 
تا س��ال 1409 جمعيت اقمار تهران از خود اين 

شهر بيشتر شود.
   افزايش چشمگير جمعيت در شهرهاي اقماري 
طي سال هاي اخير به گونه اي بوده است كه بسياري 
از مسئوالن شهري نس��بت به اين وضعيت هشدار 
داده اند، احمد دنيامالي، يكي از اعضاي سابق شورای 
شهر تهران وضعيت جمعيت در شهرهای اقماری 
را خطرناک دانس��ت و تصريح کرد: تاکنون بيش از 
60 روس��تا در اطراف تهران تبديل به شهر شده که 
برای شهر تهران خطر بالقوه ای است، اگر اين روند 
کنترل نشود، به زودی دو اس��تان در اين محدوده 
ايجاد می شود. به گفته او جمعيت شهرهای جنوب 
شرق پايتخت در حدود يک ميليون نفر و جمعيت 
شهرهای جنوب غرب در حدود يک ميليون و 200 
هزار نفر است که آنها بر اساس قانون می توانند مدعی 

تشکيل استان شوند. 
  شهر جديد انديشه يکی از شهرهای استان تهران 
اس��ت كه در بخش مرکزی شهرستان شهريار قرار 
دارد. اين شهر 6 فاز دارد و در 30 کيلومتری تهران، 3 
کيلومتری شمال غربی شهريار و ۷ کيلومتری جنوب 
ش��رقی کرج قرار دارد. براساس انتشار آمار نفوس و 
مسکن س��ال 95 مرکز آمار ايران، شهرک انديشه 
با 116 هزار نفر جمعيت همچنان بر قله اس��کان و 

ميزبانی از ساکنين شهرهای جديد تکيه می زند.
  پرديس مرکز شهرستان پرديس در 1۷ کيلومتری 
شمال شرق شهر تهران اس��ت، جمعيت اين شهر 
براساس سرشماری سال 1395 ايران، ۷3.636 نفر 
)23.938 خانوار(، شامل 36.933 مرد و 36.430 زن 
است، اين درحالي است كه جمعيت پرديس در سال 
1385 برابر با 25.360 نفر و در س��ال 1390 برابر با 

3۷.25۷ نفر بوده است.
  پرند، شهری تازه تأسيس در شهرستان رباط کريم 
استان تهران اس��ت، اين ش��هر در 33 کيلومتری 
جنوب غرب��ی ش��هر ته��ران و در مس��ير آزادراه 
تهران - ساوه واقع شده است، جمعيت شهر پرند در 
سرشماری سال 1395 برابر با 9۷.464 نفر )31.693 
خانوار( اس��ت که از اين تع��داد 48.9۷۷ نفر مرد و 
48.48۷ نفر زن است، اين شهر در سال 1390 دارای 
28.۷33 نفر جمعيت )810۷ خانوار( بوده است، که 
از اين تعداد شامل 14.993 نفر مرد و 13,۷40 نفر 

زن می شده است. 
  رفت و آمد به شهرهاي اقماري

طی دهه های گذشته شهرها و شهرک های اقماری 
بسياری در اطراف ش��هر تهران ساخته شده است 
که يک��ی از بهترين راه های اتصال اين ش��هرک ها، 
تأمين زيرساخت های حمل و نقل عمومی به ويژه 
سامانه های ريلی اس��ت. اما در تهران با وجود آنکه 
چهار خط متروی اکسپرس در طرح جامع ترافيکی 
پيش بينی ش��ده هنوز بودجه های الزم برای ايجاد 
اين ارتباط ريلی اختصاص نيافته است، اين در حالی 
است که هم دولت هم پارلمان شهری و هم شهرداری 
بر توسعه متروهای اقماری تأکيد داشته اند. درواقع 
سال هاست كه حاشيه نش��ين های تهران منتظر 
تکميل خطوط متروی اقماری هستند تا راحت تر به 
تهران تردد کنند اما مسئوالن وزارت راه و شهرسازي 
مرتبا تکميل اين خطوط را به ماه ها و سال هاي آتي 
موكول كرده و بحث كمبود بودجه را بهانه مي كنند. 
  كارشناسان ترافيکی معتقدند، تکميل اين خطوط 
30 درصد از ترافيک پايتخت می کاهد و خودروهايی 
را که تنها برای کار وارد تهران می شوند، و مبدا آنها 
بيشتر هشتگرد، شهريار، پرند و پرديس هستند، به 
سمت ريل هدايت می کند، تجربه متروي كرج هم 
نشان مي دهد استقبال از اين خطوط، مي تواند مترو 
را به يك وس��يله اصلي تردد كه داراي ارزش افزوده 

هم باشد تبديل كند.
  كارشناس��ان معتقدند كه حمل ونق��ل ريلي از 
ش��هرهاي اقماري به تهران و بالعكس مي تواند به 
كاهش ترافيك كمك كن��د اگرچه غير از ترافيك، 
ورود صدها هزار خودرو به داخل شهر تهران منشأ 
بس��ياري از آلودگي هاي زيست محيطي است و در 
شرايطي كه در كالن ش��هري مانند تهران همواره 
در صبح ها و عصرها شاهد ترافيك سنگين ورودي 
و خروجي از تهران هس��تيم، مي توان با راه اندازي 
ارتباط ريلي بين تهران و اين شهرها تسهيالت ريلي 
ارزان، سريع و در دسترس براي عموم مردم ايجاد كرد 
اما اين اقدام از سوي ديگر مي تواند موجب افزايش 

جمعيت شهرك هاي اقماري شود.
  4 خط از 12خط ريلي پيش بيني ش��ده در طرح 
جامع حمل ونقل ريلي شهر تهران به صورت متروي 
اكسپرس به شهرهاي اقماري تهران مي رود و 8خط 

مترو مربوط به داخل شهر تهران مي شود.

مشاوران امالك در گفت وگو با »تعادل«  مطرح كردند

شهرهاي جديد، مقصد نزديك كوچ تهراني ها

جهش معامالت ملك در شهرهاي اطراف تهران

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي |
آغاز نوسانات نرخ ارز در ارديبهشت ماه اثرات چشمگيري 
بر بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله مسكن داشت و 
با افزايش 60 تا ۷0 درصدي قيمت ها در دومين ماه سال، 
كاهش حجم معامالت از خرداد ماه در پايتخت كليد خورد، 
البته معامالت شرايط خوبي را در ارديبهشت ماه ثبت كرد و 
ركورد تعداد قراردادهاي خريد و فروش شكسته شد اما اين 
شرايط فقط به اين ماه خالصه شد و از خرداد ماه معامالت 

روندي نزولي را طي كرد.
 افت تعداد قراردادهاي خريد و فروش مس��كن بيش��تر 
مربوط به ش��هر تهران بود و حجم معامالت در شهرهاي 
اطراف به ويژه شهرك انديشه، پرديس و ... افزايش يافت.

رشد قيمت مسكن در پايتخت، اثرات غيرقابل انكاري در 
افزايش حجم مهاجرت پايتخت نشينان به سمت شهرها و 
شهرك هاي اطراف تهران داشت، مهاجرتي كه در ماه هاي 
اخير بارها از سوي مسووالن مختلف حوزه مسكن از جمله 

نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك هم شنيده شد. 
چندي پيش نايب ريي��س اتحاديه امالك در واكنش به 
افزايش معامالت خريد وفروش و همچنين رهن واجاره در 
شهرهاي اطراف پايتخت گفت: رشد قيمت مسكن موجب 
شده تا بسياري از مستاجران به شهرهاي اقماري تهران 
مهاجرت كنند كه همين موضوع مشكالت عبور و مرور را 
رقم مي زند. حسام عقبايي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
در ماه هاي اخير و به دنبال افزايش قيمت مسكن و اجاره بها 
در شهر تهران شاهد مهاجرت از تهران به سمت شهرهاي 
اطراف از جمله كرج، ش��هريار، پردي��س، رودهن و غيره 
هستيم؛ اين جابه جايي از نظر رفت و آمد ابعاد منفي دارد.

دراي��ن ميان، با توجه به اهميت بحث مهاجرت از ش��هر 
تهران به شهرهاي اطراف، روزنامه »تعادل« گفت وگويي 
با تعدادي از مشاروان امالك شهرهاي اطراف تهران داشته 
است و از چند و چون بازار مسكن در اين شهرها گزارشي 

تهيه كرده است.
نگاهي به اظهارات فعاالن بخش مسكن شهرهاي اطراف 
تهران حكايت از آن دارد كه وضعيت بازار مس��كن از نظر 
قيمت و حجم معامالت در شهرهاي اطراف تهران متفاوت 
اس��ت و درحالي كه مشاوران امالك پرديس و  انديشه از 
رشد 60 تا ۷0 درصدي قيمت ها و افزايش 100درصدي 
معامالت مي گويند، فعاالن بخش مسكن در شهر قدس 
و پاكدشت از كاهش شديد قراردادهاي خريد و فروش و 

ركود در بازار مسكن، ناراضي هستند.
در اي��ن ميان، موضوع��ي كه فعاالن بخش مس��كن در 
شهرهاي پرديس و انديشه به آن اشاره مي كنند، اين است 
كه تمام خريداران مسكن در اين شهرها تهراني هستند 
كه اين موضوع به دليل پايين تر بودن قيمت مس��كن در 
اين شهرها نسبت به ش��هر تهران، راحتي در رفت و آمد 

و همچنين خدمات رفاهي، آموزش��ي و ... بيشتر در اين 
شهرها نسبت به ساير شهرهاي اقماري است.

     افزايش 60 درصدي معامالت در انديشه
يكي از مش��اوران امالك فعال در ش��هر انديش��ه درباره 
وضعيت بازار مسكن در اين شهر به »تعادل«، مي گويد: 
نوس��انات بازار ارز و به تبع آن افزايش چش��مگير قيمت 
مسكن بر قيمت واحدهاي مس��كوني در اين شهر تاثير 
قابل مالحظه اي داش��ته و قيمت ها ح��دود 100 درصد 

افزايش يافته است. 
مجيد اس��ماعيلي مي افزايد: به عنوان نمونه واحدي كه 
سال گذشته با قيمت هرمترمربع 3 ميليون تومان فروخته 
مي شد هم اكنون ۷ ميليون تومان براي فروش گذاشته 
شده اس��ت. البته متوسط قيمت در انديشه 2.5 ميليون 
تومان است. او اظهار مي كند: حجم معامالت طي ماه هاي 
اخير در انديشه به شدت افزايش يافته است و اين افزايش 
حدود 60 تا ۷0 درصد رشد كرده است ضمن اينكه تمام 

خريداران مسكن در انديشه تهراني ها هستند.

     كاهش 40 درصدي معامالت در شهرقدس 
يكي از مشاوران امالك فعال در شهر قدس درباره تحوالت 
بازار مسكن طي 5، 6 ماهه گذشته به »تعادل« مي گويد: 
قيمت ها دراين ش��هر طي ماه هاي اخير نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته افزايش چشمگيري داشته و حدود 

60 تا ۷0 درصد رشد كرده است.
حسين جعفري مي افزايد: با توجه به افزايش قيمت ها در 
اين مدت، حجم معامالت حدود 40 درصد كاهش يافته و 
مسكن در شهر قدس راكد شده است، هم اكنون متوسط 
قيمت هرمترمربع واحد مس��كوني در ش��هر قدس 3.5 

ميليون تومان است.
او ادامه مي دهد: در تابس��تان سال گذشته قيمت هرمتر 
مربع واحد مسكوني 2 ميليون و 400 تا 2 ميليون و 500 
هزار تومان بود. اين درحالي است كه در سال جاري همان 
واحد مسكوني با قيمت هرمترمربع 4 ميليون و 500 هزار 

تومان تا 5 ميليون تومان فروخته مي شود.
به گفته اين مش��اور امالك فعال در منطقه شهر قدس، 
اگرچه انتظار مي رف��ت كه با افزايش ش��ديد قيمت در 
تهران، خريداران به سمت شهرهاي اطراف تهران از جمله 
شهريار، ش��هرقدس و پرند هدايت شوند، اما اين موضوع 
برحجم معامالت شهرقدس تاثيرگذار نبود و معامالت در 

ماه هاي اخير كاهشي بوده است.

     كاهش 50 درصدي معامالت درپاكدشت
يكي از مش��اوران امالكي كه در پاكدشت ورامين، بنگاه 
معامالت امالك دارد، درب��اره وضعيت قيمت ها در بازار 

مسكن اين ش��هر به »تعادل« مي گويد: قيمت ها در اين 
ش��هر طي ماه هاي اخير حدود 50 درصد رش��د كرده و 
هم اكنون متوسط قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در 

اين شهر حدود 2.5 ميليون تومان است.
حسين تاجيك ادامه مي دهد: حجم معامالت از ابتداي 
سال حدود 50 درصد كاهش يافته است و بازار در ركود به 
سر مي برد.او اظهار مي كند: تعداد خريداران و متقاضيان 
تهراني كه براي خريد مسكن به پاكدشت مراجعه مي كنند، 
افزايش چشمگيري داشته اس��ت، اما تعداد كمي از آنها 
موفق به خريد مي شوند، چون آنها با تصور قيمت هر متر 
مربع 2.5 ميليون در بنگاه هاي امالك حضور مي يابند، اما 
با قيمت هرمترمربع 3.5 ميليون تومان براي واحدهاي 
نوس��از مواجه مي ش��وند. تاجيك بيان مي كند: در سال 
گذشته خريدار مس��كن با 60 تا ۷0 ميليون مي توانست 
يك واحد 10 تا 12 س��ال س��اخت 50 متري خريداري 
كند، اما هم اكنون با 100 ميلي��ون تومان هم نمي تواند 

همان واحد را بخرد.
اين فعال بخش مس��كن اظهار مي كند: حجم معامالت 
نسبت به س��ال گذش��ته كاهش يافته اس��ت، البته در 
ارديبهشت ماه تعداد قراردادها افزايش يافت اما پس از آن 

تعداد قراردادهاي خريد و فروش به شدت كاهش يافت و 
هم اكنون هم معامالت راكد است.او مي گويد: زماني كه 
در پاكدشت قيمت ها كمتر از 3 ميليون تومان بود، تعداد 
خريداران زياد بود اما با افزايش قيمت به باالي 3 ميليون 

تومان، معامالت به شدت كاهش يافت.

     رشد 100 درصدي معامالت در پرديس 
يكي از فعاالن بخش مسكن كه در شهر پرديس فعاليت 
مي كند، درباره تحوالت بازار مسكن به »تعادل« مي گويد: 
از ارديبهشت ماه قيمت ها حدود 50 درصد افزايش يافت، 
البته بستگي به فاز و منطقه دارد و رشد قيمت در برخي 
مناطق 30 درصد، در برخي ديگر 100 درصد و در بعضي 
مناطق حدود 50 درصد بوده است، اما به طور كلي حدود 
50 درصد رشد كرده است، البته ناگفته نماند كه قيمت ها 

بيش از همه در مسكن مهر پرديس افزايش يافت.
مهدي سوهاني مي افزايد: حجم معامالت نسبت به سال 
گذشته 100درصد رشد كرده است و مي توان با قاطعيت 
گفت ك��ه تمام خريداران مس��كن در پرديس تهراني ها 
هستند.س��وهاني مي گويد: به عنوان نمونه زمين 600 
ميليوني يك ميلي��ارد و 200 ميلي��ون تومان فروخته 

مي ش��ود و آپارتمان 2۷0 ميليون توماني 500 ميليون 
تومان فروخته مي شود.

اين مشاور امالك اظهار مي كند: حجم معامالت در پرديس 
طي ماه هاي اخير به شدت رشد كرده است، از ارديبهشت 
ماه تا ش��هريور ماه معامالت افزايش يافت اما در شهريور 
ماه تعداد قراردادهاي خري��د و فروش كاهش يافت و در 

روزهاي ابتدايي مهرماه حجم معامالت دوباره رشد كرد.
او اظهار مي كند: به علت ويژگي هاي مثبت ش��هرجديد 
پرديس كه عبارتند از نزديكي به پايتخت، رفت و آمد آسان، 
آب و هواي خ��وب و ... تعداد خريداران تهراني كه در اين 
ماه ها براي خريد مسكن به اين منطقه مراجعه كرده اند، 

افزايش خوبي داشته است.
اين فعال بخش مسكن ادامه مي دهد: اگرچه پيش از 
اين تهراني ها تصور مي كردند كه قيمت ها در شهرجديد 
پرديس پايين است، اما با مراجعه به دفاتر مشاور امالك 
اين شهر متوجه شدند كه واقعيت چيز ديگري است و 
قيمت ها در اين منطقه ارزان نيست.سوهاني مي گويد: 
با وجود ارزان نبودن خانه در اين ش��هر نسبت به ساير 
شهرهاي اطراف تهران، بسياري از تهراني ها پرديس را 

براي سكونت انتخاب كرده اند.

»تعادل« قيمت خريد و فروش در شهرها و شهرك هاي اطراف پايتخت را بررسي مي كند 

شهرك انديشه و پرديس پرطرفدار و گران 
گروه راه و شهرسازي|

درحالي كه براس��اس تازه ترين آمار منتشر شده از سوي 
بانك مركزي، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
در پايتخت طي شهريور ماه سال جاري 8 ميليون و 100 
هزار تومان بوده اس��ت، در چند كيلومت��ري پايتخت و 
درشهرهاي اطراف تهران مي توان واحدهايي مسكوني با 
متري 2 ميليون و حتي پايين تر هم خريداري كرد، فرصتي 
كه از همان ماه هاي ابتدايي سال، خريداران مصرفي مسكن 
را به سمت شهرها و شهرك هاي اقماري تهران كشاند.با 
افزايش چشمگير قيمت مسكن از ارديبهشت ماه سال 
جاري و رشد 60 تا ۷0 درصدي قيمت ها و كاهش قدرت 
خريد متقاضيان، خريداران مسكن كه هزينه خريد خانه 
در شهر تهران را نداشتند، اقدام به خريد واحد مسكوني در 
شهرهاي پرديس، پرند، شهرك انديشه و ... كردند كه علت 
اصلي آن پايين بودن قيمت مسكن در اين شهرها نسبت به 
پايتخت بود.البته نزديك بودن به پايتخت و راحتي در رفت 
و آمد، ارايه بهتر خدمات حمل و نقلي، رفاهي و ... متقاضيان 
خريد مسكن را بيشتر به سمت شهرهاي اقماري قديمي تر 
از جمله شهرك انديشه و پرديس هدايت كرد، موضوعي 
كه در گفت وگو با مشاوران امالك اين مناطق هم به خوبي 

روشن است.
با هجوم متقاضيان خريد مسكن به شهرهاي اطراف تهران، 
قيمت ها در برخي از اين شهرها از جمله پرديس، شهرك 
انديشه، محمد شهر و ... جدا از افزايشي كه در ارديبهشت 
ماه تجربه كردند، دوباره رشد كرد و همين موضوع موجب 

شد كه قدرت خريد ساكنان اين شهرها كاهش يابد.
مهاجرت پايتخت نش��ينان به ش��هرها و شهرك هاي 
اقماري تهران و افزايش قابل مالحظه قيمت ها در اين 
شهرها بهانه اي شد تا روزنامه تعادل به بررسي آن بپردازد. 
دراين گزارش قيمت واحدهاي مس��كوني كوچكتر از 
200 متر مربع با عمربناي كمتر از 15 سال در شهرك 
انديشه، پرديس، ش��هرهاي اطراف كرج و تهران مورد 
تحليل قرارگرفته اند.نتايج بررسي هاي ميداني روزنامه 
تعادل حاكي از اين است كه قيمت ها در شهرك انديشه 

نسبت به ساير شهرها و شهرك هاي پرطرفدار اطراف 
تهران گرانتر اس��ت. بعد از آن شهر جديد پرديس قرار 

دارد و پس از آن ساير شهرها قراردارند. 

     شهرك انديشه 
قيمت ها در شهرك انديشه نسبت به ساير شهرهاي اطراف 
تهران گرانتر اس��ت و به ندرت مي توان واحدي مسكوني 
پيدا ك��رد كه قيمت هرمترمربع آن كمت��ر از 2 ميليون 
تومان باش��د. البته ناگفته نماند كه پيش از گران شدن 
واحدهاي مسكوني در ماه هاي اخير، شهرك انديشه يكي 
ازشهرك هاي تقريبا گران اطراف تهران محسوب مي شد.

در صورتي كه قصد خريد يك واحد مسكوني 95 متري 
در فاز يك انديش��ه را داريد، بايد براي هر مترمربع واحد 
مس��كوني 4 ميليون و 300 هزار توم��ان پرداخت كنيد 
كه قيمت كل اين واحد، 408 ميليون و 500 هزار تومان 
خواهد بود.براي خريد يك واحد مس��كوني 100 متري 
در فاز 4 انديش��ه بايد براي هرمترمربع واحد مسكوني 4 
ميليون تومان پرداخت كنيد كه برهمين اساس قيمت 

كل اين واحد، 400 ميليون تومان مي ش��ود.براي خريد 
يك واحد مسكوني 6۷ متري در فاز 3 شهرك انديشه بايد 
154 ميليون تومان درچنته داشته باشيد، چون متوسط 
قيمت هرمترمربع در اين منطقه 2 ميليون و 300 هزار 
تومان اس��ت.قيمت يك واحد مسكوني 5۷ متري در فاز 
يك شهرك انديش��ه،  163ميليون تومان است و قيمت 

هرمترمربع در اين فاز 2 ميليون و 850 هزارتومان است.

     شهر جديد پرديس
شهرجديد پرديس كه حدود 1۷ كيلومتر با شهر تهران 
فاصله دارد، همواره يكي از مناطق پرطرفدار براي خريد 
خانه از س��وي تهراني ها محس��وب مي ش��ود و اگر شما 
به دنبال خريد واحد مس��كوني در اين ش��هر هس��تيد، 
مي توانيد خانه هايي پيدا كنيد كه قيمت هر متر آن كم تر 
از 2 ميليون تومان اس��ت. اگرچه بايد به اين موضوع هم 
دقت كنيد كه تعداد كوچك متراژها در اين شهر كم بوده 
و اغلب واحدهاي مسكوني باالي ۷0 مترمربع است. براي 
خريد يك واحد مسكوني 86 متري در بلوار امام پرديس 

كه قيمت هر مترمربع آن حدود يك ميليون و 340 هزار 
تومان اس��ت، بايد 115 ميليون تومان داشته باشيد.اگر 
قصد خريد يك واحد مسكوني ۷8 متري در فاز 3 پرديس 
را داريد، بايد براي هر مترمربع واحد مسكوني در اين فاز 
2 ميلي��ون و 200 هزار تومان پرداخ��ت كنيد كه با يك 
عمل س��اده رياضي مشخص مي شود كه قيمت كل اين 
واحد مس��كوني حدود 202 ميليون تومان است. قيمت 
هر مترمربع واحد مسكوني در فاز 11 پرديس، 2 ميليون 
و 600 هزار تومان است، بر همين اساس براي خريد يك 
واحد مس��كوني 86 متري در اين فاز بايد 190 ميليون 
تومان در چنته داشته باشيد. هر متر مربع واحد مسكوني 
95 متري در فاز 2 پرديس، 4 ميليون و 900 هزار تومان 
است و قيمت كل واحد مسكوني 465 ميليون تومان است.

     شهرك هاي اطراف كرج 
اگر قصد خريد مسكن در ش��هرهاي اطراف شهر كرج را 
داريد بايد اين موضوع را درنظر بگيريد كه قيمت ها از متري 
800 هزار تومان آغاز مي شود و تا باالي 4 ميليون تومان هم 
در دفاتر مشاورامالك ثبت شده است؛ خانه در جهانشهر و 
حيدرآباد ارزانتر است و در باغستان و رباط كريم بايد هزينه 

بيشتري براي صاحبخانه شدن بپردازيد.
يك واحد مسكوني 92 متري نوساز در باغستان كرج كه 
هر مترمربع آن 4 ميليون و 130 هزار تومان قيمت گذاري 
شده است، حدود 382 ميليون تومان به فروش مي رسد.

اگر به دنبال خريد يك واحد مسكوني در جهانشهر كرج 
هس��تيد، بايد براي هر مترمربع واحد مس��كوني در اين 
منطقه 2 ميلي��ون تومان پرداخت كنيد، به عنوان نمونه 
براي خريد يك واحد مسكوني 110 متر مربعي بايد 220 

ميليون تومان به صاحب ملك پرداخت كنيد.
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در حيدرآباد كرج 850 
هزار تومان است، برهمين اساس براي يك واحد مسكوني 

60 متري بايد 50 ميليون تومان درچنته داشته باشيد.
يك واحد مسكوني ۷0 متري در رباط كريم، 100 ميليون 
تومان به فروش مي رس��د كه با يك حساب سرانگشتي 

مشخص مي شود كه قيمت هرمتر مربع واحد مسكوني در 
اين منطقه يك ميليون و 400 هزار تومان است.

     سايرشهرها
جدا از انديشه، پرديس و شهرهاي شناخته شده اطراف 
كرج، شهرهايي مانند بومهن، رودهن و اسالمشهر هم 
طرفداران خود را دارند، قيمت هرمترمربع دراين شهرها 
از يك ميليون آغاز مي شود و شما شاهد قيمت هاي باالي 
4 ميليون تومان هم هستيد.اگر قصد خريد يك واحد 
مسكوني 86 متري درخيابان حبيبي بومهن را داريد بايد 
براي هر مترمربع واحد مسكوني يك ميليون و 860 هزار 
تومان پرداخت كنيد كه قيمت كل واحد 150ميليون 
تومان مي شود.قيمت يك واحد مسكوني ۷1 متري در 
پيش��واي ورامين ۷1 ميليون تومان است كه برهمين 
اس��اس قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در اين شهر 
يك ميليون تومان مي شود.مي توانيد براي خريد يك 
واحد مسكوني 83 متري در جاجرود 83 ميليون تومان 
پرداخت كنيد، زيرا قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در 
اين منطقه يك ميليون تومان است.يك واحد مسكوني 
83 متري در لواس��ان با متري 3 ميلي��ون و 500 هزار 
تومان،  289 ميليون تومان فروخته مي شود.قيمت يك 
واحد مس��كوني 120 متري در شهريار با احتساب هر 
متر 2 ميلي��ون و 500 هزار تومان، 300 ميليون تومان 
فروخته مي ش��ود.يك واحد مس��كوني ۷0 متري در 
قيامدشت با قيمت هر مترمربع يك ميليون و 500 هزار 
تومان 105 ميليون تومان به فروش مي رسد.اگر قصد 
خريد يك واحد مسكوني 145 متري در رودهن را داريد، 
بايد براي هر مترمربع واحد مسكوني در اين منطقه 4 
ميليون و 350 هزار تومان پرداخت كنيد كه برهمين 
اساس قيمت كل اين واحد مسكوني 625 ميليون تومان 
مي ش��ود. براي خريد يك واحد مسكوني52 متري در 
اسالمشهر بايد 90 ميليون تومان پرداخت كنيد، چون 
قيمت هرمترمربع واحد مس��كوني در اين منطقه يك 

ميليون و ۷00 هزار تومان است.

قيمت واحدهاي كوچك تر از 200 متر در مناطق اطراف تهران )ميليون تومان( 
سايرشهرهااطراف كرجپرديسانديشه
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دانش و فن10اخبار
حمله بدافزار جديد

 به ۱۰۰ هزار مودم »واي فاي«
هكر نيوز| محققان فعال در حوزه امنيت سايبري 
به تازگي از يك حمله بدافزاري گسترده به بيش از 
۱۰۰ هزار دستگاه مودم اينترنت بي سيم واي فاي 
خبر داده اند. مدت هاست كه محققان بسياري از 
امنيت ضعيف پروتكل ه��اي مودم هاي اينترنت 
بي س��يم واي فاي مي گويند و همواره به كاربران 
واي فاي هش��دار مي دهند كه به امنيت سايبري 
در مودم ه��اي خانه يا محل كارش��ان اطمينان 
نكنن��د. با توجه ب��ه افزايش حمالت س��ايبري، 
بدافزاري و س��رقت اطالعات شخصي و محرمانه 
كاربران، بس��ياري از هكرها و مجرمان سايبري 
درصدد نفوذ به حساب هاي كاربري و دستگاه هاي 
الكترونيكي كاربران متصل به اينترنت هستند تا 
بتوانند با سوءاستفاده از اطالعات آنها، به اهداف 
شوم خود دسترسي پيدا كنند. به تازگي يك تيم 
از متخصصان امنيتي با انتشار گزارشي دريافته و 
اعالم كرده اند كه مجرمان سايبري با يك حمله 
بدافزاري گس��ترده به بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه 
روتر و مودم اينترنت وايرلس )واي فاي( حمله و به 
اطالعات شخصي و حريم خصوصي كاربران آنها 
نفوذ و دسترس��ي پيدا كرده اند. به گفته آنها، اين 
بدافزار كه GhostDNS نام دارد و به مودم هاي 
اينترنت واي فاي حمله كرده است، به هكرها اين 
امكان را داده كه با هدايت كردن ترافيك اينترنت 
كاربران به س��رورهاي محل اتصال آنها به شبكه 
جهاني وب و همچنين اطالعات شخصي و حساس 

آنها دسترسي پيدا كنند. 

به روزشدن خدمات 
نقشه گوگل

ورج| گوگل خدمات نقشه خود موسوم به گوگل 
مپس را به روز كرده تا افرادي كه روزانه مس��يرهاي 
مشخصي را طي مي كنند، بتوانند اطالعات دقيق تري 
را دريافت كنند. از جمله ديگر تغييرات گوگل مپس 
امكان كنترل موسيقي در حال پخش از داخل محيط 
برنامه مذكور است. البته اين خدمات فعال با برنامه هاي 
اسپاتيفاي، اپل موزيك و گوگل پلي سازگاري دارد. 
همچنين زبانه اي موسوم به commute به برنامه 
نقشه گوگل افزوده ش��ده تا در صورتي كه در مسير 
پي��ش رو هرگونه ترافيك يا اختاللي ايجاد ش��ده، 
موضوع به س��رعت به اطالع كاربر برسد. اين امر به 
افرادي مانند كارمندان كه بايد هر روز مسيرهاي از 
پيش تعيين شده اي را طي كنند كمك مي كند تا به 
سرعت يك مسير جايگزين و خلوت تر را براي رسيدن 
به مقصد شناسايي كنند. گوگل همچنين از همين 
طريق اطالعات دقيق تري را در مورد وس��ايل نقليه 
عمومي در اختيار كاربران مي گذارد. به عنوان مثال 
اگر شما از جمله افرادي هستيد كه دوست داريد تنها 
چند ثانيه زودتر از به ايستگاه رسيدن اتوبوس وارد 
ايستگاه ش��ويد، مي توانيد زمان بندي دقيق رفت و 
آمد اتوبوس ها را از طريق گوگل مپس دريافت كنيد 
تا تنها لحظاتي قبل از اين رخداد گوگل مپس موضوع 
را به اطالع شما برساند. همچنين گوگل مپس به روز 
شده محل دقيق حضور اتوبوس يا قطار مد نظر شما 
را به اطالعتان مي رساند تا بتوانيد بهتر در مورد زمان 
سفرهاي درون شهري خود برنامه ريزي كنيد. از اين 
طريق حتي ظرفيت صندلي هاي باقي مانده قطارها و 

اتوبوس ها به اطالع كاربران مي رسد.

در پي كاهش شديدقيمت ارز در بازار

فروشندگان تلفن همراه حاضر به فروش نيستند
گروه دانش و فن |  مرجان محمدي|

 نوسان قيمت دالر در بازار باعث شده است تا كاالهايي 
كه تحت تاثير قيمت ارز هستند روند نزولي پيدا كنند، 
 هرچند بسياري از فروش��ندگان در برابر اين كاهش 
قيمت مقاومت مي كنند و حاضر به عرضه نيستند ولي 
برخي از مسووالن و صاحبنظران اعالم مي كنند كه اين 
روند نزولي همچنان ادامه دارد و برخي فروش��ندگان 
به دليل ضرر نكردن بيشتر به صورت محدود اقدام به 

عرضه كاال مي كنند .
در اين بين فروشندگان تلفن همراه كه با روند صعودي 
قيمت ارز به صورت دلخواه اقدام به اعالم قيمت گوشي 
كرده بودند و حتي خبر رسيد كه جديدترين گوشي 
اپل در بازار تا 4۰ ميليون تومان به فروش مي رس��د و 
از آش��فتگي بازار نهايت اس��تفاده را كردند،  با كاهش 
قيمت دالر در بازار تمايلي براي فروش ندارند و ترجيح 
مي دهند تا گوشي هاي خود را همچنان در انبار يا پشت 
ويترين نگه دارند تا شايد دوباره قيمت ها روند افزايشي 

به خود بگيرد .
طبق مشاهدات عيني در بازار بسياري از فروشندگان 
تلفن همراه با اين جمله كه گوشي براي فروش ندارند، 
 از فروش گوشي سر باز مي زنند و معتقدند در اين بازار 
آشفته هر آن در حال ضرر كردن هستند و نمي توانند 
بيش از اين ريسك كنند و گوشي هايي كه با دالر باال 
خريداري كرده اند را به فروش برسانند )هرچند در اين 
بين هستند فروشندگاني كه گوشي تلفن همراه را با 
دالر 42۰۰ توماني در يافت كرده اند ولي به دليل سود 
بيش��تر تمايلي براي فروش ندارند و ترجيح مي دهند 

بازار و نرخ دالر تثبيت شود تا اقدام به فروش كنند( . 
در اي��ن خص��وص مهدي محب��ي، ريي��س اتحاديه 
دستگاه هاي مخابراتي و تلفن همراه در اين باره گفت: از 
آنجايي كه قيمت گوشي هاي موبايل در بازار كشور به 

دليل وارداتي بودن، تحت تاثير مستقيم نرخ ارز است، 
كاهش نرخ دالر در روز ج��اري، باعث كاهش قيمت 

گوشي هاي موجود در بازار شده است.
وي افزود: هم اكنون بازار گوشي تلفن همراه تحت تاثير 
نوسانات نرخ ارز، داراي نوسان است و قيمت ها لحظه 

به لحظه تغيير مي كنند.
محبي با بي��ان اينكه در صورتي كه دالر ارزان ش��ود، 
گوشي موبايل نيز به دليل آنكه كااليي مصرفي است، 
ارزان خواهد ش��د، گفت: ثبات قيمت ارز، باعث ثبات 

قيمت گوشي موبايل خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه فروشندگان در انتظار تثبيت قيمت 
دالر هستند، گفت: قيمت ها در بازار تلفن همراه با روند 
كاهشي قيمت دالر بايد كاهش پيدا كند و فروشندگان 
نيز بايد قيمت ها را كاهش دهند، اين آشفتگي در بازار 
طي چند روز آينده از بين مي رود و با تثبيت قيمت دالر 

بازار تلفن همراه به آرامش مي رسد .
 از سوي ديگر برخي خبر مي دهند كه در بازار كامپيوتر 
و قطعات كامپيوتري با توجه به روند نزولي قيمت دالر 
خواهان فروش هستند ولي مصرف كنندگان تمايلي 

براي خريد ندارند .
در اين خصوص رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران به 
فارس، گفت: كاهش نرخ دالر فروشنده هاي بازار رايانه 
را راغب به فروش  كرده اما مشتري ها خريد نمي كنند.

مهدي ميرمهدي درباره تاثي��ر كاهش نرخ ارز بر بازار 
رايانه، اظهار داشت: تداوم كاهش نرخ ارز شوكي به بازار 
رايانه وارد كرده كه در نتيجه تغييرات ناگهاني بازار به 

حالت سرگرداني و بالتكليفي فرو رفته است.
وي گفت: در زمان افزاي��ش نرخ دالر به دليل افزايش 
سرس��ام آور قيمت ها، مش��تري در بازار رايانه وجود 
نداش��ت و اكنون به دليل كاهش چشمگير نرخ دالر 

مشتري نيست.

ميرمهدي گفت: فروشندگان تمايل به فروش دارند و 
حتي با قيمت هاي پايين تري حاضر به فروش هستند 

اما خريداري وجود ندارد. 
رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران افزود: در اين بازار 
هركس منافع خود را در نظر مي گيرد و مشتري ها نيز 
مي دانند شايد دالر ارزان تر شود و از خريد باال متضرر 

شوند پس در خريد دست نگه مي دارند.
وي ادام��ه داد: پي��ش بين��ي مي ش��ود همچنان كه 
مش��تري ها منتظر تثبيت نرخ ارز هستند، بازار چند 

روزي در بالتكليفي و كما باشد.
به نظر مي رس��د با توجه به صحبت هاي مسووالن 
قيمت دالر در بازار طي چند روز اخير به پايين ترين 

حد ممكن مي رس��د و خريداران ب��راي خريد نبايد 
تعجيل كنند تا قيمت ها تثبيت شود،  اين در حالي 
است كه برخي كارشناسان و فعاالن بازار تلفن همراه 
و كامپيوتر معتقدند اين روند در شرايطي مي تواند 
آرام��ش را به بازار بازگرداند كه تثبيت ش��ود و اين 

تثبيت پايدار باشد .

گيزمگ|پژوهشگران ژاپني، نوعي ربات شبه انسان 
اب��داع كرده اند كه مي تواند در كار س��اخت و س��از، 
جايگزين انسان ش��ود. »موسسه ملي علم و فناوري 
پيشرفته ژاپن« )AIST(، از نخستين نمونه يك ربات 
جديد رونمايي كرده كه در ص��ورت كمبود نيروي 
انساني، مي تواند به ساخت و ساز كمك كند. اگرچه 
اين ربات موسوم به 5P-HRP   آهسته كار مي كند 
اما دقت بسيار بااليي دارد و فناوري اميدواركننده اي 
براي جايگزين ش��دن در كارهاي انس��ان به شمار 
م��ي رود . 5P-HRP بس��يار انعطاف پذير اس��ت و 
طوري طراحي ش��ده كه مي تواند حركات انسان را 
در محيط هاي كاري پيچي��ده، تقليد كند. فناوري 
خودكار در ح��وزه صنعت، توليد انبوه را با س��رعت 
بااليي، متحول مي كند. با وجود افزايش به كارگيري 
ربات ه��ا در خط توليد كارخانه ه��ا، هنوز هم نياز به 
نيروي انساني براي بسياري از كارها احساس مي شود. 
هدف سازندگان اين ربات، رفع نياز به كارگران انسان 

است. در مقاله اين پژوهش آمده است: با توجه به رشد 
قابل توجه سن جوامع، روبرو شدن با كمبود نيروي 
انساني در آينده، يك مشكل اجتناب ناپذير خواهد 
بود و حل اين مشكل با كمك فناوري رباتيك، موضوع 
 ،5P-HRP مهمي به شمار مي رود. نمي توان گفت كه
پيشرفته ترين رباتي است كه تاكنون ديده شده اما 
طراحي رباتي كه مي تواند با حركاتي مشابه حركات 
انسان، بارها را حمل كند، گام بزرگي به سوي آينده 

محسوب مي شود.

ناس�ا| روده كوچك نس��بت به تابش هاي فضايي 
بسيار حساس اس��ت و اين مساله نگراني هايي را در 

رابطه با سفر به اعماق فضا در پي داشته است.
محققان »مركز پزش��كي دانش��گاه جرج تاون« در 
واش��نگتن به منظور افزايش آمادگ��ي فضانوردان 
براي سفرهاي طوالني، مطالعاتي را در مورد اثرات 
» تابش يون س��از « روي دس��تگاه گوارش انس��ان 

صورت داده اند.
در س��فرهايي از اين دس��ت، فضانوردان در معرض 
تابش اش��عه ها از منابع مختلف ق��رار مي گيرند كه 
در حال حاضر روش موثري براي پيش��گيري از آن 
وجود ندارد. »كم��ال داتا«، سرپرس��ت اين پروژه 
در اين ب��اره مي گويد:  با فناوري س��پرهاي فعلي، 
حفاظت از فضان��وردان در برابر اث��رات تابش يون 
ساز سنگين بسيار دشوار اس��ت. شايد روش هايي 
پزش��كي براي مقابله با اثرات اشعه ها وجود داشته 
باشد اما هنوز توفيقي در اين زمينه نيز حاصل نشده 

است. فرايندهاي بيولوژيكي دستگاه گوارش يكي 
از بخش هاي حساس به تابش اين اشعه ها است. در 
اين فرايندها طي هر سه تا پنج روز سلول ها بازسازي 
ش��ده و نمونه هاي جديد پس از تقس��يم جايگزين 
سلول هاي قديمي مي شوند. هرگونه اختاللي در اين 
فرايند مي تواند اثرات زيانباري در حد تشكيل تومور 
سرطاني در پي داشته باشد. تابش يون سازمحققان 
اين پروژه براي بررس��ي اثرات تابش يونيزه كننده 
روي سيستم گوارش موش هاي آزمايشگاهي را در 

معرض تابش س��نگين اشعه يوني و گاما قرار داده و 
در بازه هاي زماني ۷ روز، 2 ماه و يك سال پس از آن 

موش ها را مورد بررسي دقيق قرار داده اند.
نتايج حاصل از اين آزمايش حاكي از اين اس��ت كه 
اشعه گاما تنها اثرات كوچكي را روي سلول هاي روده 
كوچك بر جاي گذاشته كه پس از ۶۰ روز به حالت 
عادي بازمي گردد. با اين حال تابش يوني سطح باال 
با كاهش س��طح حركت و افزايش تكثير سلول ها و 
همچني��ن تخريب DNA آثار زيانب��اري را به آنها 
تحميل كرده كه حتي يك س��ال پ��س از آزمايش 
ني��ز باقي مانده ان��د. عالوه بر اين تغيي��رات مذكور 
حتي احتمال تش��كيل تومور در روده كوچك را نيز 
افزايش داده ان��د. محققان در پروژه بعدي چگونگي 
اثرگذاري اشعه هاي يونيزه كننده بر اين سلول ها را 
مورد بررسي قرار خواهند داد كه مي تواند به توسعه 
راه هايي براي حفظ ايمني فضانوردان در سفرهاي 

طوالني مدت منجر شود.

ربات شبه انسان با قدرت ساخت و ساز تخريب دستگاه  گوارش با سفر به مريخ 
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مرجع رسيدگي: حوزه دهم شوراي حل اختالف شهرستان شهريار
خواهان: احمد بختياري

خوانده: پريسا ابراهيمي: مجهول المكان
خواسته: مطالبه اجور معوقه- اجرت المثل برابر اجرت المسمي- قبوض

گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جري تشريفات قانوني، قاضي شورا بررسي را كافي دانسته 
و ضمن اعالم ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي قاضي شورا
در خصوص دعوي آقاي احمد بختياري بطرفيت خانم پريس�ا ابراهيمي به خواس�ته مطالبه اجورمعوقه و اجرت المثل 
برابراجرت المس�مي به مدت 5 ماه از تاري�خ 96/10/25 لغايت 97/3/25 مجموعا به مبل�غ 25/000/000 ريال به انضمام 
خس�ارات وارده قبوض مصرفي، با توجه به عرضحال تسليمي و مس�تندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتي اعضاي 
ش�وراي حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوي آن ش�ورا، نظر به احراز مالكيت خواهان و وجود رابطه استيجاري به 
داللت قرارداد اجاره 0120 مورخ 96/1/21 كه حين العقد طرفين بر مبلغ 5/000/000 ريال ماهيانه به عنوان اجاره بها توافق 
نمودند و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده و حسب درخواست خواهان و به تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرسي 
مدني مفاد دادخواست و وقت رسيدگي از طريق نشر آگهي به خوانده ابالغ گرديده كه در جلسه شورا حاضر نگرديده و 
هيچ گونه دفاع و ايرادي بعمل نياورده و دليلي بر پرداخت اجاره بهاي مورد اجاره و برائت ذمه خويش به شورا ارايه ننموده 
است لهذا قاضي شورا با استصحاب بقاي دين دعوي خواهان را ثابت تشخيص و با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شوراهاي 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و به استناد مواد 10 و 490 قانون مدني و با رعايت مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي مدني 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 27/982/000 ريال بابت اجور معوقه و اجرت المثل و قبوض مبلغ 1/330/000 
ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 97/3/22 لغايت وصول آن در حق خواهان 
صادر و اعالم مي دارد راي صادره نسبت به محكوميت غيابي و ظرف 20 روز قابل واخواهي در همين حوزه و ظرف 20 روز 

قابل تجديد نظر خواهي در محاكمه عمومي دادگستري شهرستان شهريار است.
فاضل حسني قاضي شوراي حل اختالف شهرستان شهريار/ م الف 2394

آگهي مزايده مال غيرمنقول در مرحله اول
پرونده كالسه 963393 ارجاعي نيابت قضايي واصله از شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پيشوا طي 
شماره نامه 1396191001000833 مورخ 96/11/1 به سود محكوم له: رضا نوروزي و به زيان محكوم عليهم: وراث مرحوم 
آقاي احمد حسن كاويار بنامهاي مهدي، رضا، سكينه، مرضيه، فاطمه همگي حسن كاويار و خانم نسرين سيفي بمبلغ 
824/069/388 ريال اصل خواسته و مبلغ 32/282/750 ريال نيم عشر دولتي كه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به 
كارشناس رسمي دادگستري ارزش ششدانگ ملك توقيفي به مبلغ 1/600/000/000 ريال ارزيابي گرديده كه سپس مقرر 
گرديد در تاريخ 1397/07/23 از ساعت 10 الي 11 در محل شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهريار طبقه همكف 
اتاق 82 از طريق مزايده عمومي به فروش برسد و آدرس ملك مورد نظر واقع در شهريار فاز 4 انديشه مجتمع پرديسان 
پالك 9 واحد 4 طبقه دوم ميباشد. لذا طالبين مي توانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطالع و هماهنگي اين اجرا از اموال 
بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شركت نمايند.مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع 
و هر كسي باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد به عنوان برنده مزايده شناخته شده و 10% از كل مبلغ فروش في المجلس از 
خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يك هفته و عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار اخذ و ملك به وي تحويل خواهد 

شد. مشخصات ملك توقيفي به شرح زير است. 
شش دانگ يك واحد آپارتمان مسكوني به مساحت 105/72 مترمربع با مقدار5/34 متر بالكن قطعه 4 بلوك 9 تفكيكي 
پالك ثبتي 23701 فرعي از 1 اصلي مجزي از 131818 فرعي از اصلي مذكور به شماره ثبت 200745 دفتر 1417 صفحه 9 واقع 
در طبقه دوم به نشاني فوق الذكر با انضمام شش دانگ يك واحد پاركينگ به مساحت 11/08 مترمربع قطعه سوم تفكيكي 
واقع در همكف و شش دانگ يك باب انباري به مساحت 2/50 مترمربع در مالكيت مرحوم احمد حسن كاويار فرزند علي 
قيدر كه با توجه به موقعيت ملك اوليه قبل تفكيك و تقسيم پالك فوق الذكر و ماخذ ملك بدوي و در نظر گرفتن جميع 
جهات و عوامل موثر و شرايط حاكم و با رعايت ديگر قوانين و مقررات جاريه و بدون در نظر گرفتن ديون و رهن و بازداشتي 
احتمالي ارزش ريالي آن برابر با 1/600/000/000 ريال معادل يكصد و شصت ميليون تومان تعيين گرديده الزم به توضيح 
اينكه ملك موصوف طي گزارش و تحقيقات مرجع انتظامي حسب اظهارات همسايگان در تصرف مستاجر بمدت يكسال با 
انقضاي قرارداد تا خرداد ماه سال 1397 بوده كه تاكنون تخليه نشده و تمدي قرارداد اجاره اي هم مشاهده و ارايه نگرديده.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهريار- رئوف فرد/ م الف /2401

آگهي ابالغ وقت رسيدگي 
شماره پرونده: 537/8/97 

خواهان: محبوبه شفيعي بازرجاني 
خوانده: محمد حسين آراوند

موضوع پرونده: نفقه فرزند
زمان رسيدگي: روز 19 ماه 8 سال 97 ساعت 15:00

محل حضور: ساختمان شوراي حل اختالف شهرستان شهريار واقع در ابتداي شهرك اداري، طبقه دوم حوزه هشتم با 
توجه به دادخواس�ت تقديمي كه جهت رسيدگي به شوراي حل اختالف حوزه هشتم شهريار ارجاع گرديده و به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي در امور 
مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش�ار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به 
حوزه هش�تم حل اختالف شهريار مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود و رويت ضمائم دادخواست در موعد مقرر در 

جلسه رسيدگي حاضر گردد.
رييس حوزه هشتم حل اختالف شهريار-اسمعيل حيدري/ م الف /2395

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به مريم عيان عاملي – مهدي عراقي
خواهان شركت تعاوني روستايي انقالب شهريار با مديريت بهزاد درخشان )مديرعامل( علي كريم پور، عضو هيات مديره 
دادخواستي به طرفيت خواندگان مريم عيان عاملي – سيد امير ميرزا زاده طباطبايي – مهدي عراقي به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسي – مطالبه خسارت تاخير تاديه – مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709982640300496 شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ش�هريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/10/01 
ساعت 13:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ايين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن 

خواندگان مريم عيان عاملي – مهدي عراقي و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه 

ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردند.
منشي دادگاه حقوقي شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار- علي خيري/ م الف /2396

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي محمدرضا عرب زاده – هنگامه درخشان – وحيد ذوقي امهر 
خواهان: شركت تعاوني روستايي انقالب ش�هريار دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي محمدرضا عرب زاده، هنگامه 
درخشان، وحيد ذوقي امهر به خواسته مطالبه وجه چك – مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 9709982640300120 شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگي 
مورخ 1397/08/23 ساعت 11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ايين دادرسي مدني به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
دادگاه حقوقي شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار –سحري/ م الف /2397

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده 367/6/97 
خواهان: شركت تعاوني روستايي انقالب شهريار

خوانده: سميه عظيمي – محمدرضا عظيمي
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواس�تي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجويز ماده 73 قانون 
ايين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي 

الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود.
دبير حوزه 6 شوراي حل اختالف شهريار/ م الف /2398

رياست محترم حوزه 8 شوراي حل اختالف 
احتراما پيرو ارجاع پرونده كالسه 270/8/97 مربوط به خانم خديجه ميري به طرفيت آقاي عارف محمدي به خواسته 
مطالبه نفقه به استحضار مي رساند پرونده مطالعه گرديد و با خواهان مذاكرات الزم به عمل آمد و خوانده در دادخواست 
مجهول المكان اعالم گرديده است. زوجين به موجب سند نكاحيه رسمي مورخ 1392/2/2 با مهريه 25 سكه تمام بهار 
آزادي به عقد يكديگر در آمده اند . زوجه متولد 1374 با تحصيالت ابتدايي خانه دار ميباشد، زوج متولد 1370 با تحصيالت 
خواندن و نوشتن حسب ادعاي خواهان خوانده شغل آزاد دارد. زوجين در حال حاضر جدا از همديگر و زوجه ساكن منزل 

پدري واقع در ورامين ميباشد و زوجين فاقد فرزند مشترك ميباشند.
نظريه كارشناس: 

اينك با توجه محتويات پرونده امر و مذاكرات به عمل آمده مستندا به ماده 1107 و 1106 و 1206 قانون مدني كه نفقه زوجه 
رابه عهده زوج قرار مي دهد نفقه خانم خديجه ميري را از تاريخ مطالبه در دادخواست مورخ 94/7/2 لغايت پايان سال 94 
ماهيانه سه ميليون و سيصد هزار ريال معادل 330/000 تومان تعيين. از 95/1/1 لغايت پايان سال 95 ماهيانه سه ميليون 
و شش�صد هزار ريال معادل 360/000 تومان تعيين. از 96/1/1 لغايت پايان س�ال 96 ماهيانه چهار ميليون ريال معادل 
400/000 توم�ان تعيين. از 97/1/1 تاصدور حكم ماهيانه چهار ميليون و پانصد هزار ريال معادل 450/000 تومان تعيين و 

ارزيابي مي گردد/م الف /2399

اجراييه
مشخصات محكوم له /محكوم لهم

نام: غالمرضا، نام خانوادگي: دلفاني بلوچ، نام پدر: عبدالخليل، نشاني: تهران، شهريار، شهرك جعفريه خيابان 29 كوچه 
هاشمي پالك 4

مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم 
نام: اكرم، نام خانوادگي: رمضاني پور، نام پدر: زاهد، نشاني: مجهول المكان 

مشخصات نماينده يا قائم مقام قانوني محكوم له/ محكوم عليه 
نام: نورالدين، نام خانوادگي: هاشمي، نام پدر: ذائر، نشاني: تهران، شهريار، خ وليعصر، روبروي پارك كودك، ساختمان 

مدائن، ط 4، واحد1، نوع رابطه: وكيل، محكوم له/ محكوم لهم: غالمرضا دلفاني بلوچ
محكوم به: 

به موجب دادنامه شماره 9609972640602099 مورخ 96/11/17 صادره از اين شعبه دادگاه محكوم عليه محكوم است 
به تمكين عام و خاص از محكوم له و همچنين پرداخت مبلغ 400/000 ريال به عنوان هزينه اجراء در حق صندوق دولت. 

راي صادره غيابي است.
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان شهريار-سعيد حيدري/ م الف /2403

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده: 538-7-97 

وقت رسيدگي: روز يكشنبه تاريخ 97/8/13 ساعت 15:45 
خواهان: زهرا تارويردي

خوانده: جهانگير آذين فر
خواسته: نفقه

خواهان دادخواستي تسليم نموده كه جهت رسيدگي به شعبه هفتم شوراي حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي 
تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون ايين دادرسي 
مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 
رسيدگي حضور بهم رسانند چنانچه بعدا ابالغي بوسيله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.

شوراي حل اختالف حوزه 7 شهريار- مصباح/ م الف /2406

آگهي مزايده مال غيرمنقول در نوبت اول
در پرونده كالسه فوق الذكر )9609982988401507( اجراييه صادره از شعبه 4 خانواده دادگستري بهارستان در خصوص 
مطالبات خانم زهره نوروزي از آقاي مهدي مواسات به ميزان 300 سكه بهار آزادي معادل تقريبي مبلغ 1/500/000/000 
تومان اصل خواسته كه پس از توقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري ارزش سه دانگ 
ملك توقيفي به شماره 11174 فرعي از 1 اصلي را به مبلغ 691/880/000 ريال ارزيابي گرديده كه سپس مقرر گرديد در 
روز دوش�نبه تاريخ 97/08/07 از ساعت 10 الي 11 در محل اجراي احكام مدني )خانواده( دادگستري شهريار از طريق 
مزايده به فروش برسد، و آدرس ملك مورد نظرواقع: است طالبين مي توانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطالع و 
هماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شركت نمايند مزايده از 
قيمت پايه كارشناسي شروع و هر كسي باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد به عنوان برنده مزايده شناخته شده و 10% از 
كل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذش�ت يك هفته و عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار 

اخذ و كليه اموال به وي تحويل خواهد شد. اموال توقيفي به شرح زير است: 
ملك توقيفي عبارت است يك واحد آپارتمان مسكوني در طبقه دوم يه ساختمان 4 طبقه به پالك ثبتي 11174 فرعي 
از يك اصلي مفروز و مجزا شده از 10609 فرعي از اصلي مذكور قطعه 54 تفكيكي به مساحت 98/84 مترمربع كه واحد 
داراي دو اتاق خواب و پذيرايي با كف س�راميك و بالكن و آشپزخانه داراي پاركينگ و انباري ميباشد كه سه دانگ آن 

متعلق به خوانده است كه مورد مزايده و فروخته خواهد شد.
 آدرس: انديشه فاز 4 ميدان خليج فارس خيابان باران مجتمع البرز بلوك7 واحد 6

ضمنا مبلغ كارشناس�ي به مبلغ 691/880/000 ريال است و چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديد مزايده در 
فرداي همان روز و ساعت انجام خواهد شد.

مدير دفتر اجراي احكام خانواده دادگستري شهريار- محسن زاده/ م الف /2405

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده 768/3/97
وقت رسيدگي روزيكشنبه مورخ 1397/8/13 ساعت 14:20 حوزه سوم شهريار

خواهان: هادي علي مدد
خوانده: محسن عبدي كندي

خواسته: الزام به تنظيم و انتقال سند رسمي موتور سيكلت
با توجه به تقديم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومي و ارجاع به شعبه شوراي حل اختالف وقت رسيدگي تعيين 
گرديده و به علت شناخته نشدن آدرس خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 

دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود.
رييس شوراي حل اختالف حوزه سوم شهريار –ميالد رحيمي/م الف /2404

مرجع رسيدگي: حوزه هشتم شوراي حل اختالف شهرستان شهريار
خواهان: سحر سلگي

خوانده: ابيطالب سلگي
خواسته: مطالبه نفقه فرزند

گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جري تشريفات قانوني، قاضي شورا بررسي را كافي دانسته 
و ضمن اعالم ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي قاضي شورا
در خصوص دعوي س�حر سلگي بطرفيت ابيطالب سلگي به خواسته مطالبه نفقه از خوانده پرونده كه پدر وي است از 
تاريخ 97/1/8 لغايت 98/1/8 با جلب نظر كارشناس به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمي و مستندات 
پرونده و مالحظه نظريه مش�ورتي اعضاي ش�وراي حل اختالف اقدامات بعمل آمده از سوي آن شورا، نظر به اينكه به 
داللت تصوير مصدق اسناد سجلي و س�اير مدارك ابرازي مضبوط در پرونده انتساب فرزند مشترك به خوانده محرز 
و مسلم است و با توجه به اينكه موجب مقررات نفقه اوالد بر عهده پدر است و توجها به اينكه خوانده به دليل مجهول 
المكان بودن از طريق نشر آگهي جهت حضور در جلس�ه ابالغ صورت گرفته است و در جلسه شورا حاضر نگرديده و 
دليلي كه حكايت از عدم مالئت وي باش�د يا پرداخت الباقي نفقه مورد مطالبه باشد به شورا ارايه و اقامه ننموده است 
قرار ارجاع به كارش�ناس صادر گرديده و طبق نظريه كارشناسي صادره نفقه فرزند مشترك ماهيانه 3/200/000 ريال 
تعيين گرديده است كه نظريه كارشناسي نيز از طريق نشر آگهي ابالغ و در فرجه قانوني مصون از اعتراض باقي مانده 
است لهذا قاضي شورا دعوي مطروحه را تا تاريخ صدور راي 97/6/1 محمول به صحت تلقي و با اختيار حاصله از ماده 9 
قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 94/8/10، مستندا به مواد 10و1199و1197و1204 قانون مدني و با رعايت مواد 198و 
519 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد هزار ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال 
بابت هزينه كارشناسي در حق خواهان صادر اما در مورد مطالبه نفقه تا تاريخ 98/1/8 كه مربوط به آينده است با توجه 
به عدم مشخص بودن شرايط خواهان در استحقاق دريافت نفقه و شرايط و عرض حال وي ادعاي وي را مسموع نميداند 
و اعالم مي دارد راي صادره غيابي و ظرف 20 روز قابل واخواهي و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظرخواهي در محاكم 

محترم دادگستري شهرستان شهريار است.
مهدي سليماني – قاضي شوراي حل اختالف شهريار )حوزه هشتم( م الف /2409

مرجع رسيدگي: حوزه هشتم شوراي حل اختالف شهرستان شهريار
خواهان: اكرم سراغي

خوانده: ابيطالب سلگي
خواسته: مطالبه نفقه فرزند مشترك

گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جري تشريفات قانوني، قاضي شورا بررسي را كافي دانسته 
و ضمن اعالم ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي قاضي شورا
در خصوص دعوي اكرم سراغي بطرفيت ابيطالب سلگي به خواسته مطالبه نفقه فرزند مشترك بنام محمد مهدي نه ساله 
از تاريخ 96/1/8 لغايت 97/1/8 با جلب نظر كارشناس به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمي و مستندات 
پرونده و مالحظه نظريه مشورتي اعضاي شوراي حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوي آن شورا، نظربه اينكه به داللت 
تصوير مصدق اسناد سجلي و ساير مدارك ابرازي مضبوط در پرونده انتساب فرزند مشترك به خوانده محرز و مسلم است و 

با توجه به اينكه موجب مقررات نفقه اوالد بر عهده پدر است و زوجه مطلقه بوده و حضانت فرزندان با وي است النهايه شورا 
جهت تعيين نفقه فرزند مشترك قرارارجاع به كارشناسي را صادر نموده كه طبق نظريه واصله ميزان نفقه فرزند مشترك 
ماهيانه 2/600/000 ريال كه توجها به مجهول المكان بودن خوانده و حسب درخواست خواهان و به تجويز از ماده 73 قانون 
ايين دادرسي مدني وقت رسيدگي و همچنين نظريه كارشناسي هر كدام يك نوبت از طريق روزنامه كثيراالنتشار ابالغ 
گرديده كه در فرجه قانوني از هرگونه ايراد و تعرض مصون مانده لهذا قاضي شورا دعوي مطروحه را محمول به صحت 
تلقي و با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 94/8/10، مستندا به مواد 10 و 1199و1197و1204 
قانون مدني و با رعايت مواد 198 و 519 قانون ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ سي و يك ميليون و دويست هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد هزار ريال بابت هزينه 
دادرسي و مبلغ ..... ريال بابت هزينه كارشناسي در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد راي صادره غيابي و ظرف 10 روز 

قابل واخواهي و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم دادگستري شهرستان شهريار است.
مهدي سليماني – قاضي شوراي حل اختالف شهريار )حوزه هشتم( م الف /2408

مرجع رسيدگي: حوزه هشتم شوراي حل اختالف شهرستان شهريار
خواهان: اكرم سراغي

خوانده: ابيطالب سلگي
خواسته: مطالبه نفقه

گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جري تشريفات قانوني، قاضي شورا بررسي را كافي دانسته 
و ضمن اعالم ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي قاضي شورا
در خصوص دعوي خانم اكرم سراغي بطرفيت آقاي ابيطالب سلگي به خواسته مطالبه نفقه فرزند مشترك به نام 
سپيده نه ساله از تاريخ 97/1/8 لغايت 98/1/8 با جلب نظركارشناس به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال 
تسليمي و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتي اعضاي شوراي حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوي 
آن شورا، نظربه اينكه به داللت تصوير مصدق اسناد سجلي و ساير مدارك ابرازي مضبوط در پرونده انتساب فرزند 
مشترك به خوانده محرز و مسلم است و با توجه به اينكه موجب مقررات نفقه اوالد بر عهده پدر است و زوجه مطلقه 
بوده و حضانت فرزندان با وي است النهايه شورا جهت تعيين نفقه فرزند مشترك قرار ارجاع به كارشناسي را صادر 
نموده كه طبق نظريه واصله ميزان نفقه فرزند مشترك ماهيانه 2/800/000 ريال كه توجها به مجهول المكان بودن 
خوانده و حسب درخواست خواهان و به تجويز از ماده 73 قانون ايين دادرسي مدني وقت رسيدگي و همچنين 
نظريه كارشناسي هر كدام يك نوبت از طريق روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده كه در فرجه قانوني از هر گونه 
ايراد و تعرض مصون مانده لهذا قاضي شورا دعوي مطروحه را محمول به صحت تلقي و با اختيار حاصله از ماده 9 
قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 94/8/10، مستندا به مواد 10و1199و1197و1204 قانون مدني و با رعايت مواد 
198 و 519 قانون ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ سي و سه ميليون و ششصد هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد هزار ريال بابت هزينه دادرسي و 
مبلغ.... ريال بابت هزينه كارشناس�ي در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد راي صادره غيابي و ظرف 10 روز قابل 

واخواهي و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم دادگستري شهرستان شهريار است.
مهدي سليماني- قاضي شوراي حل اختالف شهريار )حوزه هشتم( م الف /2407

برگ اجراييه
مشخصات محكوم له: نام: اكرم، نام خانوادگي: سراغي، نشاني محل اقامت: شهريار، وحيديه، خيابان شهيد بختياري، 

خ عليزاده، ك نوربخش پالك 14 واحد 4
مشخصات محكوم عليه: نام: ابيطالب، نام خانوادگي: سلگي، نشاني محل اقامت: مجهول المكان

محكوم به: به موجب دادنامه شماره 326/6/97 مورخ 97/3/13 شوراي حل اختالف شهريار حوزه ششم قطعيت حاصل 
كرده است حكم به محكوميت محكوم عليه در حق محكوم له به پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال بابت اصل خواسته جمع 
180/000 ريال هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 97/1/8 لغايت وصول صادر مي گردد ضمنا نيم عشر دولتي 

از محكوم عليه دريافت گردد.
رييس حوزه 6 شوراي حل اختالف/ م الف /2410

مرجع رسيدگي: حوزه اول شوراي حل اختالف شهرستان شهريار
خواهان/خواهان ها: سيفعلي پناهنده

خوانده/خواندگان: مهدي خلخالي ونجاني )مجهول المكان( 
خواسته: مطالبه 

گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جري تشريفات قانوني، قاضي شورا بررسي را كافي دانسته 
و ضمن اعالم ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي قاضي شورا
در خصوص دعوي سيفعلي پناهنده بطرفيت مهدي خلخالي ونجاني به خواسته مطالبه مبلغ دوازده ميليون تومان بابت 
رسيد عادي و دو فقره سفته به شماره خزانه دار كل 360476-360477 به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال 
تسليمي و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتي اعضاي شوراي حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوي آن شورا، 
نظر به اينكه وجود اصل سفته/ سفته ها در يد خواهان حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده /
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده/ خواندگان حسب درخواست 
خواهان و به تجويز از ماده 73 قانون ايين دادرسي مدني مفاد دادخواست و وقت رسيدگي از طريق نشر آگهي در روزنامه 
كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن دليلي مدلول بر ابراء ذمه يا اداء دين ارايه و اقامه ننموده لهذا قاضي شورا با استصحاب بقاي 
دين و مصون ماندن دعوي و مستندات خواهان از هر گونه ايراد و خدشه، دعوي مطروحه را محمول به صحت تلقي و با اختيار 
حاصله از ماده 9 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 94/8/10، مستندا به 308 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون 
ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حكم به محكوميت خوانده/تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ 
دوازده ميليون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صد و پنجاه و پنج هزار تومان بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ 1397/3/28 لغايت وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد راي صادره غيابي و ظرف 20 روز قابل واخواهي 

در همين حوزه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم دادگستري شهرستان شهريار است.
قاضي شوراي حل اختالف شهرستان شهريار- محمود رمضاني/ م الف /2414



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

صدور حكم مربي ورزشي 
متجاوز در شيراز

استان كرمان پايلوت حذف 
دفترچه بيمه است

 كاهش قريب الوقوع
 قيمت بليت هواپيما

عملكرد مطلوب آبفاي 
اصفهان  در توسعه فاضالب

اجراي 9 برنامه » صداي پاي 
آب « در محله هاي شهر اراك

ش�يراز| دادگاه بدوي حكم قضايي مربي ورزشي 
متجاوز به نوجوان ۱۰ ساله را صادر كرد.

يك منبع آگاه در اس��تان فارس درخصوص حكم 
قضايي مربي ورزشي متجاوز به نوجوان ۱۰ ساله اظهار 
كرد: دادگاه بدوي اين مربي را به ۱۵ سال حبس، ۲ 
سال تبعيد و تحمل ۱۰۰ ضربه شالق محكوم كرد. اين 
حكم در دادگاه تجديد نظر قابل فرجام خواهي است و 
هنوز قطعي نيست. اين منبع آگاه اضافه كرد: احتمال 

تغيير اين راي در ديوان عالي كشور نيز وجود دارد.
پرونده مربي ورزشي متجاوز تير ماه امسال با صدور 
كيفرخواست به شعبه يك كيفري استان فارس ارسال 

شده بود و اين فرد بازداشت شد.

كرمان|  مديركل بيمه س��المت استان كرمان 
گفت: استان كرمان پايلوت حذف دفترچه بيمه 
است و اين كار توسط اداره كل بيمه سالمت اجرا 

خواهد شد.
دكتر»محمد جعفري«، اظهار كرد: استان كرمان 
پايلوت حذف دفترچه بيمه است. نرم افزارهاي 
الزم با همكاري داروخانه ها و آزمايشگاه ها طراحي، 
نصب و راه اندازي ش��ده كه قرار اس��ت در داخل 
مطب ها نيز نصب ش��ود. او تصري��ح كرد: حذف 
دفترچه بيمه، خيلي از هزينه ها را كاهش مي دهد 
و اين اقدام در راستاي اقتصاد مقاومتي و جلوگيري 
از هدر رفت منابع حوزه سالمت است كه با حذف 

كاغذ ميلياردها تومان صرفه جويي مي شود. 

بيرجند| رييس هيات مديره انجمن صنفي دفاتر 
مسافرتي استان خراسان گفت: كاهش نرخ دالر روي 

قيمت بليت ها صد در صد تاثيرگذار است.
سعيد ولي زاده گفت: نرخ مصوب بليت هاي ارزي براي 
اربعين دو ميليون و 8۰۰ هزار تومان اس��ت. كاهش 
نرخ دالر روي قيمت بليت ها صد در صد تاثير خواهد 
داش��ت اما به دليل اينكه اين كاهش از روز گذشته 
شروع ش��ده، اثرات خود را در چند روز آينده خواهد 
گذاشت اين يعني بالفاصله از امروز اثر نخواهد داشت.

اصفهان| مدير عامل ش��ركت مهندسي آب و 
فاضالب كش��ور در بازديد از اج��راي پروژه هاي 
ش��بكه جمع آوري ش��بكه فاضالب شهرهاي 
كليشاد، سودرجان، قهدريجان، ايمانشهر و اشتر 
جان گفت: شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
در اجرا و توسعه تاسيسات فاضالب با تامين منابع 
مالي به روش هاي مختلف در كشور موفق عمل 

كرده و در اين زمينه پيشرو بوده است.
حميدرض��ا جانباز اف��زود: ش��بكه فاضالب در 
شهرس��تان فالورجان در س��ال جاري توانست 
رديف بودجه دريافت كند . اين در حالي است كه 
تخصيص صدرصدي اعتبارات عمراني شرايط 
ويژه يي را مي طلبد. او در ادامه گفت: درست است 
هم اكنون شرايط اقتصادي مردم مطلوب نيست 
اما بايد با مشاركت از طريق ماده واحده تبصره 3 
از توقف اجراي پروژه ها جلوگيري كرد چرا كه با 
توقف اجراي پروژه ها در شرايط كنوني جبران آن 

سخت به نظر مي رسد.

اراك| ب��ه منظور گس��ترش فرهنگ مصرف 
بهينه آب وآگاهي همش��هريان اراكي از كميت 
وكيفيت آب ش��رب مصرفي و همچنين پاسخ 
به سواالت مردم، هر ساله برنامه اي به نام صداي 
پاي آب درسطح شهرهاي استان مركزي برگزار 
مي گردد و در اين راستا طي تابستان سال جاري 
9 برنامه صداي پاي آب در محله هاي شهر اراك 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي ش��ركت آب وفاضالب 
اس��تان مركزي زهرا طراوتي فك��ور مدير دفتر 
روابط عمومي شركت با اعالم خبر فوق و قدرداني 
از امور آب و فاضالب اراك در پيگيري و برگزاري 
اين برنامه در 9 محله شهر اراك اظهار داشت: طي 
برگزاري اين برنامه كه به صورت چهره به چهره و با 
ارتباط مستقيم با مخاطبان برگزار مي شود عالوه 
بر تبيين ل��زوم صرفه جويي در مصرف آب براي 
مردم روش هاي مصرف بهينه آب نيز آموزش داده 
مي شود و فراگيران با شيرآالت كاهنده مصرف آب 
و سر شيرهاي پودر كننده و ميزان كاهش مصرف 

با استفاده از اين شيرآالت آشنا مي شوند.
او پاسخگويي به پرسش هاي مردم در بخش امور 
مش��تركين و كيفيت آب و س��اير موارد مرتبط 
با آب و فاضالب را از ديگ��ر اقدامات در برگزاري 
اين برنامه عنوان نمود و افزود: انجام تس��ت كلر 
سنجي و تش��ريح موارد مربوط به كيفيت آب و 
برگزاري مسابقه نقاش��ي براي كودكان از ديگر 
برنامه هاي اجرا شده در برنامه »صداي پاي آب 

در محله ها«  است.

»تعادل« روند كاهشي قيمت دالر در سراسر كشور را بررسي كند

جستاري در باب توسعه اقتصادي

سقوطآزاددالردراستانها

ضرورت توجه به بخش تعاون با هدف رونق و شكوفايي اقتصادي

گروهبنگاهها     
ديروز همزمان با اخبار خوش��ايندي كه در خصوص 
كاه��ش قيم��ت دالر در تهران به گوش مي رس��يد؛ 
مراكز استان ها و كالن شهرهاي كشورمان نيز شاهد 
سقوط آزاد دالر بودند؛ اخباري كه بازتاب هاي فراواني 
در ش��بكه هاي اجتماعي نيز پيدا كرد و اخبار دس��ته 
اولي در اين خصوص از ش��هرها و استان هاي مختلف 
كشورمان شنيده مي شد. سقوط آزاد قيمت دالر كه از 
روز گذشته از تهران آغاز شده بود بالفاصله دامنه آن به 
ساير شهرها نيز رسيد به طوري كه تا لحظه تنظيم اين 
گزارش، قيمت دالر در برخي شهرها و كالن شهرها به 
قيمت كانال 9هزار توماني وارد شده، هرچند دالالن و 
صرافي ها از خريد دالر امتناع مي كنند اما جريان سيال 
افكار عمومي نش��ان مي دهد كه رفتار دالالن در اين 
زمينه تاثيرچنداني نخواهد داشت و حباب قيمت ارز و 

طال در كشورمان به زودي خواهد شكست. 
اخبار منتش��ر ش��ده در استان ها نش��ان مي دهد كه 
خيابان هاي محل استقرار صرافي ها در استان ها لبريز از 
جمعيت انبوهي است كه براي تبديل دالر به ريال صف 
كشيده اند. از خانم خانه دار گرفته تا پيرمرد و دانشجو 
در حال رفت وآمد به صرافي ها و صحبت با دالالن بازار 

ارز هستند.
از صبح ديروز در اس��تان ها اين جمعيت زيادتر شد و 
در بازار ارز جايي براي سوزن انداختن نيست. به چهره 
بيش��تر آنها كه نگاه مي كنيد مش��خص است مغموم 
هس��تند چراكه دالرهايش��ان را براي فروش به بازار 

آورده اند ولي خريداري وجود ندارد.
دالالن در بازار فقط در حال شايعه پراكني براي افزايش 
قيمت دالر و يورو هستند و خريدي انجام نمي دهند. 
جالب اينكه آنها به صورت هماهنگ در بازار اين شايعه را 
راه انداخته اند كه چند روز بعد بازهم قيمت دالر افزايش 
مي يابد تا بدين روش از كاهش قيمت و فروش دالرهاي 

خانگي خودداري كنند.

  دليل كاهش قيمت دالر چيست؟
استاديار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد در تحليل 
كاهش قيمت دالر گفت: افزاي��ش و كاهش ناگهاني 
قيمت ارز ناشي از رفتارهاي توده اي مردم است. وقتي 
شرايط اقتصادي پيچيده مي شود، مردم به خرد جمعي 
تن مي دهند و كاهش قيمت ارز در روز گذشته نيز به 

همين دليل اتفاق افتاد.
مهدي فيضي افزود: وقتي در بازارهاي مالي مثل بورس 
و ارز تغييرات قيمتي از حد قابل درك مي گذرد، رفتار 
مردم توده اي مي شود و از رفتار غالب تبعيت مي كند. 
در قصه دالر، بخش عمده افزايش قيمت  ناشي از همين 
هيجانات بود كه اآلن نقطه مقابل آن را تجربه مي كنيم.

استاديار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي ادامه داد: فرايند 
اعتمادسازي يك شبه اتفاق نمي افتد اما مسووالن بايد 
در كوتاه مدت نشان دهند كه سكان اين تغييرات را در 
دست دارند و در بلندمدت، بايد براي مهار نقدينگي، 
اصالح بازار س��رمايه و نظام بانكي و  اقدامات اساس��ي 

ديگر تالش كنند. 

  ضرر معامله گران غيرحرفه اي ارز در بازار
از سوي ديگر عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه 
اصفه��ان در گفت وگو با مه��ر در خص��وص ارزيابي 
وضعيت دالر و پيش بيني آن در نيمه دوم امسال، گفت: 
افزايش هاي نرخ ارز طي هفته هاي اخير قطعاً تحت تأثير 
عوامل احساسي و رواني و فضاهاي سياسي بوده است.

او با اظهار اينكه در ب��ازار ارز همواره اين معامله گران 
غيرحرفه اي و نيمه حرفه اي هستند كه توان رقابت با 
دانه درش��ت هاي اين بازار را ندارند و دچار ضرر و زيان 
مي ش��وند، ادامه داد: بازار ارز حاصل دس��تكاري هاي 
بازار گردانان اس��ت و ش��اهد افزايش و كاهش حبابي 
ارز هس��تيم. واعظ با بيان اينكه ورود افرادي كه دچار 
احساسات شدند و بدون اينكه نيازي به ارز داشته باشند 
وارد بازار ارز شدند، بزرگ ترين آسيب را به اقتصاد زدند 
و باعث شد شاهد يك افزايش غيرمنطقي دالر شويم، 
گفت: انتظار مي رود احتمااًل طي ماه هاي پيش رو پس 
از چند افزايش و كاهش نرخ ارز به يك ثبات برسد كه 
پيش بيني مي كنيم در فصل زمستان اين ثبات ارز را 

داشته باشيم.

  دالر در تبريز خريدار ندارد
يكي از دالالن فعال در بازار امير نو تبريز مي گويد: اين 
كاهش قيمت قابل پيش بيني ب��ود چراكه دالر بدون 
هيچ دليلي و فقط به خاطر اظهارات ترامپ رشد چند 

هزارتوماني در يك شب داشت.
وي سپس مي افزايد: از ديروز بازار وضعيت خوبي ندارد 
و ما ضرر زي��ادي كرده ايم، قيمت ها همچنان در حال 
كاهش است و يورو هم اكنون به قيمت كمتر از ۱۵ هزار 

تومان و دالر نيز 9 هزار تومان خريدوفروش مي شود.
اين دالل مي گويد: به نظرم تا چن��د روز آينده بازهم 
قيمت دالر كاهش مي يابد، مردم نيز از روز گذشته براي 
فروش دالرهايشان اقدام كرده اند ولي خريدار خيلي 
كم است و من خودم به شخصه فعاًل خريد نمي كنم و 

مقداري از دالرهايم را مي فروشم.

  دالر ۱۰ هزارتوماني در خيابان سپه اصفهان
به دنبال ايجاد موج كاهش قيمت ارز كه از روز گذشته 
در بازارهاي ش��هرهاي مختلف كشور آغازشده است، 
بازار ارز اصفهان با تمركز در خيابان س��په امروز شاهد 
انبوه جمعيتي اس��ت كه براي فروش ارز به ويژه دالر 
راهي اين خيابان شده اند. خيابان سپه كه در روزهاي 
گذشته محل جوالن دالالن ارز تبديل شده بود ديروز 
براي فروش دالر به كمترين نرخ، به تالطم افتاده بود. 
مردمي كه ب��ا دالرهاي خريداري ش��ده در زمان اوج 
افزايش قيمت ها امروز به اين خيابان پا گذاشته اند حاال 
حاضرند ارزهاي خود را با قيمت ۱۰ هزار تومان نيز به 
فروش برس��انند. هرچند برخالف تعداد فروشندگان 
انبوه، تعداد خري��داران اندك اند و اين رويه درس��ت 

برخالف روزهاي گذشته اين بازار است.
صرافي ه��اي مجاز واقع در خيابان س��په ني��ز از روند 
كاهشي قيمت ها خبر مي دهند و پيش بيني مي كنند 
در روزهاي آينده اين روند همچنان ادامه داشته باشد.

  فروكش التهاب ارزي در كرمانشاه
تا همين چند روز پيش پاتوق دالالن ارزي شهر كرمانشاه 
شاهد بازار داغ خريد دالر بود؛ اما ديروز ديگر خبري از 
بازارگرمي دالالن نبود و همه سودشان را به جيب زده و 
بساطشان را جمع كرده بودند و اين وسط فقط مردمي 
مانده بودند كه به هواي س��ود »يك ش��به« دل به دريا 
زده بودند. آنهايي كه به پيشنهاد سفته بازي در بازار ارز 
جواب مثبت داده و با وسوسه سودهاي كالن اغوا شده 
بودند حاال در صف فروشندگان ارز منتظر و چشم به راه 
خريداري بودند تا بلكه از اين بيش��تر متضرر نشوند و 
دالرهايي كه روي دستش��ان مانده بود را بفروشند اما 
خريداري در كار نب��ود. كاهش قيمت ارز كه برخي آن 
را سقوط آزاد مي نامند شب گذشته به اوج خود رسيد و 
خيلي ها را همان شبانه روانه خيابان ها كرد تا دالرهايشان 
را بفروشند و بيش��تر متضرر نشوند، سه شنبه هم بازار 
متالطم ارز در كرمانشاه همچون ساير استان ها شاهد 

حضور مردمي بود كه حاال همه فروشنده شده بودند.
مجتبي فيروزي رييس اتحاديه طال و جواهر كرمانشاه در 

گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در روزهاي اخير با 
توجه به اينكه قيمت دالر كاهش يافت شاهد افت قيمت 
طال در بازار بوديم. اين كاهش قيمت طال طي روزهاي 
اخير به گونه اي بوده كه به ازاي هر مثقال ۲ميليون ريال 
قيمت دالر و سكه كاهش يافت. اين كاهش قيمت طال 
به دليل كاه��ش قيمت دالر ب��وده و قرارگيري در ماه 
محرم تأثيري روي آن نگذاش��ت چنانك��ه در روزهاي 
نخست محرم نيز شاهد افزايش قيمت طال بوديم. وي 
با بيان اينكه در روزهاي افزايش قيمت طال مردم بيشتر 
به سمت خريد سكه و طالي آب شده گرايش داشتند 
بيان كرد: اين روزها عالوه بر اينكه طالي نو خريداري 
نمي كنند، سكه و طالي آب شده و دالر هم نمي خرند. 
اين روزها صرافي ها خلوت شده و مردم كمتر به بازار سكه 

و طال هجوم مي آورند.

  كاهش قيمت ارز در كردستان
رييس اتاق بازرگاني سنندج با اعالم اينكه كاهش قيمت 
ارز در استان كردس��تان به ويژه در بازارچه هاي رسمي 

نيز از ديروز آغازشده اس��ت، گفت: دولت نظارت هاي 
خود را بيشتر كند. س��يد كمال حسيني ضمن اشاره 
به كاهش قيمت ارز به ويژه دالر در كش��ور طي يكي دو 
روز اخير، گفت: ثب��ات در قيمت ارز مهم ترين اصل در 
راستاي فعاليت هاي اقتصادي است و همه فعاالن اين 
بخش از اين روند اس��تقبال مي كنند. وي با بيان اينكه 
خوشبختانه اين كاهش قيمت ارز در استان كردستان 
به ويژه در بازارچه هاي رسمي نيز از ديروز آغازشده است، 
عنوان كرد: انتظار داريم كه در س��ايه اقدامات صورت 
 گرفته اين وضعيت ثب��ات در قيمت ارز همچنان ادامه 
داشته باشد. در ساير استان ها و كالن شهرها نيز اخبار 
رس��يده حاكي از آن اس��ت كه دالر در فاز كاهشي قرار 
گرفته و مردم مايل به فروش دالرهاي خود هس��تند. 
موضوعي كه طي روزهاي آينده مي تواند اثر مثبتي بر 
بازار پول و سرمايه ايرانيان به جاي بگذارد و فضاي ملتهب 
اخير را به سمن نوع خاصي از آرامش هدايت كند. آرامشي 
كه اقتصاد ايران اين روزها بيشتر از هر عامل ديگري به 

آن نياز دارد.

بنگاهها|
بخش تع��اون ب��ا تاكيد بر 
گس��ترش دانش، تشويق به 
بحث و انتقاد، اعتماد سازي، 
برقراري مساوات، نظارت و 
سرانجام حداكثر اطمينان 
شيوه اي اس��ت كه مي تواند 
در روند توس��عه به برقراري 
عدال��ت اجتماعي و كاهش 
مي��زان محروميت به ويژه در طبق��ات فقير جامعه 
منجر شود. لذا تعاون و توسعه آن را مي توان داراي 
جايگاه ويژه اي در اقتصاد برنامه ريزي شده كشورها 
و توسعه آن دانست. در كشور ما نيز نظام اقتصادي 
ب��ر پايه س��ه بخش دولت��ي، تعاون��ي، خصوصي با 

برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. 
اقتصاد تعاوني كه در ماده 43 و 44 قانون اساس��ي 
جمهوري اسالمي ايران به عنوان ركن دوم اقتصاد 
قرار گرفته است صراحتًا در ماده 43 قانون اساسي 
اش��اره مي نمايد به تامي��ن ش��رايط و امكانات كار 
براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار 
دادن وس��ايل كار در اختيار همه كس��اني كه قادر 
به كارند ولي وس��ايل كار ندارند، در ش��كل تعاوني 
از راه وام ب��دون بهره يا هر راه مش��روع ديگر كه نه 
به تمركز و تداول ثروت در دس��ت افراد و گرو هاي 
خاص منتهي مي ش��ود و نه دولت را به صورت يك 
كارفرماي بزرگ مطلق در آورد. در واقع در شرايطي 
كه توجه صاحبنظران، دولتمردان و جامعه شناسان 

به دولت كوچك تر اس��ت، اقتصاد تعاوني به داليل 
مردمي بودن و دارا بودن نظام نظارتي قوي مردمي 
و هرم قدرت از پايين به ب��اال در مفهومي دقيق تر و 
گس��ترده تر مي تواند جايگاه ويژه اي در اين رويكرد 
داش��ته باش��د و به عنوان رقيب بخش خصوصي با 
تاكيد بر ابعاد اقتصادي_ اجتماعي اهداف خود، در 

توسعه اجتماعي نقش اساسي داشته باشد. 
طبق آمارهاي به دست آمده حدود 93 هزار تعاوني 
فعال در س��طح كش��ور وجود دارد كه توانس��ته اند 
عضويت بيش از ۱۵ ميليون نفر از جمعيت كش��ور 
را در خود داش��ته باش��ند و به ميزان يك ميليون و 

شش��صد هزار نفر در كشور اشتغال زايي نمايند. در 
مقابل طبق آمارهاي بي��ن المللي تعاون نزديك به 
سه ميليون ش��ركت تعاوني با عضويت يك ميليارد 
و دويس��ت هزار نفر در جهان اشتغالي بالغ بر 3۵۰ 
ميليون نفر در سراس��ر جهان فراهم كرده اند يعني 
حدود ۱۲ % كل جمعيت شاغل در جهان را به خود 

اختصاص داده اند. 
بخ��ش تعاون در س��ال هاي اخير ب��ا تغيير رويكرد 
اجرايي و تسهيل در برخي امور مربوط به شركت هاي 
تعاوني درصدد ايجاد اشتغال بيشتر در كشور است. 
جامعه بين الملل��ي در عصر حاض��ر مطمئن ترين 

روش براي توسعه عدالت اجتماعي، اقتصادي و فقر 
زدايي را حركت رو به رش��د به سمت نهضت تعاون 
مي دان��د، تالش و همت كليه فع��االن عرصه بخش 
تعاون و رفتارها، كنش و واكنش ها متاثر از فرهنگ 
تعاون اس��ت كه در تمدن و اعتقاداتمان ريشه دارد. 
روح تعاون در كشور شناخته شده نيست، با تقويت 
روح تع��اون مي توانيم زمينه بالندگي را در كش��ور 
فراهم س��ازيم. همانطور كه امام راحل نيز فرمودند: 
تا روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار اس��ت كش��ور 
عزيز از آسيب مصون اس��ت. بخش تعاون مي تواند 
توس��عه يافتگي متناس��ب با مقتضي��ات فرهنگي، 
جغرافيايي و تاريخي ايران كه متكي بر اصول اخالقي 
و ارزش هاي اس��المي، عدالت اجتماعي اس��ت در 
جامعه برقرار نمايد. با توجه به ابالغ سياس��ت هاي 
كلي اص��ل 44 ك��ه به س��ال ۱38۵ ب��ر مي گردد 
متاسفانه با وجود تعيين سهم بخش تعاون از اقتصاد 
كش��ور به ۲۵ % بخ��ش تعاون با تم��ام ويژگي هاي 
خاص مردمي بودن آن توانسته به حدود 7 % از سهم 
اقتصاد كشور دست يابد. بخش تعاون با برخورداري 
از ظرفيت شبكه توزيعي گسترده، فراگير و با تجربه 
در جهت ارايه خدمات توزيعي با حداقل هزينه ها و 
وجود تشكيالت مردم نهاد از جمله اتاق هاي تعاون 
در كش��ور مي تواند بازوي كمك��ي دولت در چرخه 
اقتصادي و سياسي باشد. عدم اجراي ناقص قوانين 
و مقررات مرتبط ب��ا بخش تع��اون از جمله زمينه 
خصوصي سازي و تخصيص منابع و دشواري تامين 
مالي تعاوني ه��ا را مي توان به عنوان چالش هايي در 

زمينه سياست گذاري دولت عنوان كرد. 
همان ط��ور كه در ده��ه 6۰ بس��ياري از پروژه هاي 
كوچك و بزرگ و حتي پروژه ه��اي زير بنايي و زير 
س��اختي با مش��اركت تعاوني ها و نهاد هاي مردمي 
پيش رفت اما امروزه متاس��فانه مردم آنچنان ديده 
نمي ش��وند و بس��ياري از ظرفيت هاي مش��تمل بر 
نيروي انس��اني از بين رفته است. گرايش به توسعه 
بخش تعاون يكي از مقوالتي است كه متشكل از دو 
زير طبقه ش��امل »اقبال جهاني به بخش تعاون« و 
»اولويت بخشي به بخش تعاون در سطح ملي« است. 
در سطح جهاني به دليل ناكارامدي بخش خصوصي 
و محدوديت ه��اي مال��ي حاكم بر بخ��ش دولتي، 
تعاوني ها به عن��وان يك اس��تراتژي غالب در حال 
توسعه هستند. به بيان ديگر توسعه اقتصادي مبتني 
بر ساز و كار هاي تعاون و همياري رو به تزايد است. 
از آنج��ا ك��ه تحوالت جهان��ي در ح��وزه اقتصاد بر 
استراتژي هاي بخش تعاون و مشاركت هاي جمعي 
تاكيد مي نمايند، وضعيت ملي كشور نيز از اين پديده 
مستثني نبوده و مي بايست همگام با تحوالت جهاني 
در عرصه تعاوني ها پيش رود. بخش تعاون مي تواند 
در توليدات كشور و توزيع نقش بسزايي ايفا نمايد و 
باعث ايجاد اشتغال، رونق اقتصادي و شكوفايي هر 
چه بيشتر اقتصاد كشور شود. بخش تعاون مي تواند 
با تجميع س��رمايه هاي اندك م��ردم، حمايت ها و 
تسهيالت مالي دولت سرمايه هاي كالن و پراكنده 
جامعه را با استفاده از منابع و امكانات بالقوه موجود 
در كشور در خدمت توليد و اقتصاد كشور قرار دهد. 
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عليمطيعجهاني
معاونپشتيبانياتاقتعاون

در صدر هياتي بلند پايه انجام شد
بازديد وزير نيرو از كارخانجات آريا ترانسفو

محمدرض��ا اردكاني��ان وزير نيرو در ص��در هياتي بلند 
پايه از كارخانجات آريا ترانس��فو بازدي��د كرد. بازديدي 
كه در جريان آن اس��تاندار، نماين��دگان مجلس دهم، 
مديرعامل محترم ش��ركت توانير متول��ي زاده و برخي 
مديران كشوري او را همراهي مي كردند. اردكانيان ضمن 
بازدي��د از توانمندي هاي كارخانجات آريا ترانس��فو در 
جريان جديدترين افتخار آفريني اين شركت براي اولين 

ب��ار در صنعت برق ايران در اخذ گواهينامه تس��ت هاي 
تايپ و روتين از موسسه بين المللي KEMA هلند براي 
ترانسفورماتورهاي انتقال در رديف ولتاژ ۲3۰ كيلو ولت 
قرار گرفت. وزير نيرو در جمع صنعتگران اين ش��ركت 
گفت: اين كارخانه با توجه به اس��تفاده از پيشرفته ترين 
ماش��ين آالت و تجهيزات روز دني��ا و همچنين نيروي 
انساني متخصص و مجرب از ظرفيت هاي مطلوب توليد 

ترانسفورماتورهاي توزيع، فوق توزيع و قدرت در منطقه 
است وعالوه بر تامين بازار داخلي، توانمندي مناسبي براي 
حضور در بازارهاي بين المللي دارد. اردكانيان در ادامه از 
اولين سري توليدات ترانسفورماتورهاي با طراحي جديد 
و بهينه شركت آريا ترانسفو بازديد و خاطرنشان كرد: با 
وجود اين كارخانجات نياز كشور به ترانسفورماتورهاي 
با راندمان و كيفيت باال مرتفع ش��ده است و دانش فني 

و تخصص بومي آريا ترانسفو دربرنامه هاي توسعه محور 
وزارت نيرو راهگشاي صنعت برق كشور خواهد بود. 

  ش�ركت آريا ترانسفو راهگشاي صنعت برق 
كشور

وزي��ر نيرو در ادامه گفت: در برنامه هاي توس��عه محور 
وزارت نيرو، دانش بومي آريا ترانسفو راهگشاي صنعت 
برق كشور خواهد بود. رضا اردكانيان افزود: اين شركت 
با توجه به اس��تفاده از پيش��رفته ترين ماشين آالت و 
تجهي��زات روز دنيا و نيروي متخصص، از ظرفيت هاي 
مطلوب توليد ترانس��فورماتور هاي توزيع، فوق توزيع 

وقدرت در منطقه است كه عالوه بر بازار داخلي توانمندي 
مناسبي براي حضور در بازار بين المللي را نيز دارد . او پس 
از بازديد ازطراحي ترانسفورماتور هاي جديد شركت آريا 
ترانسفو بيان داشت: با وجود طراحي هاي بهينه و جديد 
اين شركت، نياز كشور به ترانسفورماتورهاي با راندمان 
و كيفيت باال مرتفع شده است. او در پايان خاطرنشان 
كرد: شركت آرياترانسفو براي اولين بار در صنعت برق 
كشور در رديف ولتاژ ۲3۰ كيلو ولت، موفق به دريافت 
گواهي نامه تس��ت هاي تايپ و روتين از موسس��ه بين 
المللي Kema هلند، براي ترانسفورماتور هاي انتقال 

شده است.

مهديفيضياستاديارگروهاقتصاددانشگاهفردوسيمشهد:افزايشوكاهشناگهانيقيمتارزناشيازرفتارهايتودهايمردماست.وقتي
شرايطاقتصاديپيچيدهميش�ود،مردمبهخردجمعيتنميدهندوكاهشقيمتارزدرروزگذش�تهنيزبههميندليلاتفاقافتاد.وقتيدر
بازارهايماليمثلبورسوارزتغييراتقيمتيازحدقابلدركميگذرد،رفتارمردمتودهايميشودوازرفتارغالبتبعيتميكند.درقصهدالر،
بخشعمدهافزايشقيمتناشيازهمينهيجاناتبودكهاآلننقطهمقابلآنراتجربهميكنيم.فراينداعتمادسازييكشبهاتفاقنميافتداما
مسووالنبايددركوتاهمدتنشاندهندكهسكاناينتغييراترادردستدارندودربلندمدت،بايدبرايمهارنقدينگي،اصالحبازارسرمايهو

نظامبانكيواقداماتاساسيديگرتالشكنند.

برش



اقتصاد اجتماعي12اخبار
احضار گردانندگان 

سايت هاي قيمت گذاري ارز
رييس پليس پايتخت جزئيات دستگيري برخي 
از مخالن اقتصادي را تش��ريح كرده و از شناسايي 
و احض��ار گردانندگان س��ايت هاي قيمت گذاري 
آنالين سكه و ارز خبر داد. سردار حسين رحيمي در 
حاشيه اجراي طرح دستگيري سارقان و زورگيران 
درب��اره اقدامات پليس در برخورد با مخالن نظم و 
امنيت اقتص��ادي اظهار كرد: پليس در همراهي با 
دولت و در هماهنگي با قوه قضاييه و بانك مركزي 
اقدام به شناسايي مخالن نظم و امنيت اقتصادي 
كرده است. او با اش��اره به جزئيات دستگيري باند 
طالفروش��ي ش��ادي كه اقدام به كالهبرداري از 
بيش از ۴۰۰۰ نفر كرده بود، گفت: طالفروشي به 
نام ش��ادي از حدود ۱۹ سال پيش در شرق تهران 
فعال بود. اين طالفروش��ي طالي شهروندان را از 
آنها گرفته و سودش��ان را به ش��هروندان پرداخت 
مي كرد كه در همين راستا نيز تا همين چند ماه تا 
۳۰ درصد نيز به برخي مالباختگان سود پرداخت 
كرده بود. رحيمي با بيان اينكه بعد از س��ال ها اين 
طالفروشي دچار مشكل شده و ديگر توان پرداخت 
سود س��رمايه گذارانش را نداشت، گفت: به همين 
دليل اين فرد با ميلياردها تومان سرمايه قصد فرار 
داشت اما با پيگيري ماموران در شيراز دستگير شد. 
رحيمي با بيان اينكه اين باند ۴۰۲۰ ش��اكي دارد، 
گفت: تاكنون ۸۰۰ نفر از شكات اين فرد شناسايي 
ش��ده اند اما الزم است كه براي دريافت طلب خود 

حتما ادله محكمي به پليس ارايه كنند.
رحيمي در پاس��خ به پرسشي درباره كالهبرداري 
س��كه ثامن نيز اظهار كرد: اين ش��ركت از سال ها 
پيش در اس��تان هاي غربي كشور فعاليت داشت. 
در س��ال ۹۷ فعاليت خود را در تهران نيز آغاز كرد 
و اقدام به جذب سرمايه كرد. پليس فتا پرونده اين 
فرد را بررسي كرده و مشخص شد كه بيش از ۳۰۰ 
ميليارد توم��ان از ۳۰۰۰ نفر كالهب��رداري كرده 
است. رحيمي با بيان اينكه متهم اصلي اين پرونده 
از كشور خارج شده اس��ت، گفت: اين فرد بيش از 
۱۰۰ ميليارد تومان دارايي داشت كه توقيف شده 
اما همانطور كه گفتم از بي��ش از ۳۰۰۰ نفر، ۳۰۰ 
ميلي��ارد تومان كالهبرداري كرده اس��ت. رييس 
پليس پايتخت درباره س��ايت هاي قيمت گذاري 
س��كه اظهار كرد: بيش از ۱۵ س��ايت كه اقدام به 
قيمت گذاري سكه و ارز كرده و از اين طريق سبب 
اخالل در وضعيت اقتصادي شده بودند، شناسايي 
شده و گردانندگان آنها با هماهنگي بانك مركزي 
و دستگاه قضايي يا به پليس احضار شده يا احضار 
خواهند شد و يا دستگير شده اند. رحيمي با تاكيد بر 
اينكه پليس معامالت كاغذي را تحت كنترل داشته 
و با آنها برخورد مي كند، گفت: متاسفانه اقدامات اين 
سايت ها و كانال ها روي حباب دروغين قيمت سكه 

تاثير بسياري داشت.

برخي نمايندگان مجلس خواستار ارايه اليحه تنفس حيات وحش از سوي دولت شدند

ثبت نام براي شكار حيات وحش
   ريحانه جاويدي 

چندم��اه از ص��دور مجوزهاي چند ميليوني ش��كار براي 
شكارچيان خارجي و ايراني از سوي سازمان حفاظت محيط 
زيست كشور نگذشته است كه بار ديگر اين سازمان فراخواني 
براي ثبت نام جهت دريافت مجوز ش��كار، منتشر كرد كه 
حكايت از موضع گيري تازه اين سازمان نسبت به شكار دارد. 
اين وضعيت در حالي است كه زنگ خطر انقراض گونه هاي 
حيات وحش ايران از مدت ها قبل به صدا درآمده و يك ماه 
از زمان��ي كه مدير كل دفتر حيات وحش و تنوع زيس��تي 
سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به خطر انقراض ۸۷ 
گونه جانوري در ايران هشدار داد، نگذشته است، از همين 
رو رويكرد تازه سازمان حفاظت محيط زيست كشور، سبب 
واكنش برخي نمايندگان مجلس شد و آنها خواستار ارايه 
اليحه تنفس حيات وحش از سوي دولت به مجلس شدند تا 

از اين طريق، نا به ساماني هاي اين حوزه بهبود يابد. 

    لزوم طرح تنفس حيات وحش
روز گذشته علي محمد شاعري، عضو هيات رييسه كميسيون 
كشاورزي مجلس شوراي اسالمي فراخوان ثبت نام براي 
دريافت مجوز شكار از سوي سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور، با توجه به شرايط شكننده محيط زيست و آمارهاي 
نگران كننده از حيات وحش را اقدامي غيركارشناسي دانست 
و گفت: در ش��رايط فعلي چني��ن فراخوان هايي به صالح 
محيط زيست و كشور نيست.او درباره اين موضوع بيان كرد: 
»نمي توان شكار را به صورت كامل ممنوع كرد اما محيط 
زيست مي تواند با نظارت دقيق و سرشماري علمي و ميداني 
مجوز شكار را به صورت محدود و كنترل شده براي برخي 
زيستگاه ها كه جمعيت حيات وحش شان از حد معين بيشتر 
شده صادر كند البته در عمل ثابت شده كه نظارت محيط 
زيست در اين موارد دقيق نبوده و متخلفان با سوءاستفاده از 
چنين مجوزهايي به شكار غيرمجاز روي آورده اند.«وي با 
تاكيد بر اينكه بايد به حيات وحش همانند جنگل تنفس داده 
شود بر لزوم تدوين و ارسال اليحه ممنوعيت صيد و شكار به 
مجلس براي تنفس حيات وحش تاكيد كرد و گفت: صيد و 
شكار تا اطالع ثانوني بايد در كشور ممنوع شود تا وضعيت 
حيات وحش بهبود يابد. راه اندازي قرق هاي اختصاصي را به 
صالح كشور نيست. حيات وحش كشور در حال حاضر با 
توجه به انقراض نسل و در معرض خطر انقراض قرار گرفتن 
برخي گونه ها حال و روز خوبي ندارد و ورود شكارچيان به 
مناطق حفاظت شده كه در گذش��ته ثابت كردند مبادي 
آداب نيستند و از مجوزهاي دريافتي سوءاستفاده مي كنند 
به بحراني تر كردن وضعيت آنها دامن زده است.«عضو هيات 

رييسه كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
شوراي اسالمي گفت: »متاسفانه افرادي كه مجوز گرفته اند 
به جاي شكار نسبت به قلع و قمع حيات وحش اقدام مي كنند 
و به همين دليل در حال حاضر صدور مجوز شكار به هيچ وجه 
به صالح نيست. احساسات طرفداران و دوستداران محيط 
زيست به دليل شكار بي رويه حيات وحش جريحه دار شده 
است. وضعيت نامطلوب حيات وحش بيانگر اين است كه بايد 
وضعيت آن را سامان داد و تمركز مديريتي را بر حفظ، توسعه 

و احياي حيات آن ايجاد كرد.«

    قرق اختصاصي؛ ضامن بقا يا ناقض حقوق؟
اظهارات شاعري در حالي است كه نزديك به يك ماه پيش، 
علي تيموري، مديركل حفاظت و مديريت صيد و ش��كار 
سازمان حفاظت محيط زيست از صدور ۱۱۲ مجوز شكار 
كل، قوچ و آهو در قرق ه��اي اختصاصي كرمان و يزد خبر 
داده بود اما در بخشي از فراخواني كه اوايل مهرماه از سوي 
اين سازمان منتشر شد، تعداد استان ها بيش از گفته هاي 
تيموري بود. در بخشي از اين فراخوان آمده است: » سازمان 
در نظر دارد با همكاري صندوق ملي محيط زيست نسبت به 
ثبت نام متقاضيان داخلي واجد شرايط جهت دريافت مجوز 
ش��كار براي گونه هاي كل، قوچ، آهو و گراز در استان هاي 
البرز، كرمان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، يزد، گيالن 
و خوزستان با رعايت ممنوعيت هاي فصل شكار اقدام كند. 
همچنين مجوز شكار گراز فقط براي اقليت هاي مذهبي در 
استان هاي گيالن و خوزستان صادر مي شود.« از سوي ديگر 
در حالي كه شاعري، عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي، 
آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي، مجزو شكار در 
قرق هاي اختصاصي را به صالح حيات وحش كشور نداست، 
تيموري، مديركل حفاظت و مديريت صيد و شكار سازمان 
حفاظت محيط زيست كشور، در آخرين نشست خبري خود 
در شهريور ماه امسال به موضوع وضوع واگذاري قرق هاي 
اختصاصي كه از سال ۹۴ در سازمان حفاظت محيط زيست 
بروز كرد، پرداخت. او بيان كرد: “ اين سازمان بر اساس قانون، 
پنج منطقه را در استان هاي كرمان، سمنان و يزد به شوراي 
عالي محيط زيست به منظور تعيين قرق هاي اختصاصي 
پيش��نهاد كرد. اين پنج منطقه در شورا مورد تصويب قرار 
گرفت.مديركل حفاظت و مديريت صيد و ش��كار سازمان 
حفاظت محيط زيست با اشاره به همكاري سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت و س��ازمان جنگل ها در موضوع قرق هاي 
اختصاصي گفت: » واگذاري قرق ها حتما بايد به تاييد سازمان 
جنگل ها برسد. با اين سازمان به توافق رسيده ايم كه براي 
واگذاري قرق هاي اختصاصي تعهدنامه محضري مشخص 

كنيم تا همه تكاليف قرق دار در آن لحاظ ش��ود همچنين 
ش��يوه نامه اي براي واگذاري قرق ه��اي اختصاصي براي 
سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محيط زيست تدوين 
شده است.تيموري با اشاره به اينكه ۳۰ منطقه براي واگذاري 
قرق هاي اختصاصي در ۱۰ استان كشور تحت بررسي قرار 
دارد، گفت: پيش��نهاد استان ها براي اين ۳۰ منطقه از نظر 
فني مورد بررس��ي قرار گرفته است و بايد به تاييد سازمان 
جنگل ها نيز برسد. در صورت تاييد اين سازمان، به شوراي 
عالي محيط زيست ارسال مي كنيم تا مناطق جديد قرق هاي 
اختصاصي را مصوب و معرفي كند.تيموري با تاكيد بر اينكه 
تقويت قرق هاي اختصاصي سياست سازمان حفاظت محيط 
زيست است، گفت: رشد جمعيت حيات وحش در قرق هاي 
اختصاصي امكان صدور مجوز شكار را براي سازمان حفاظت 
محيط زيست فراهم مي كند بنابراين اگر افزايش جمعيت 
حيات وحش در قرق هاي اختصاصي صورت نگيرد از صدور 
مجوز خودداري مي كنيم و حتي ممكن است مجوز واگذاري 

قرق را لغو كنيم و عرصه را از قرق دار پي بگيريم.

    انقراض قبل از شناسايي
چنين وضعيتي در حالي اس��ت كه هفت مهر ماه امسال، 
مجيد خرازيان مقدم، مدير كل دفتر حيات وحش و تنوع 
زيستي سازمان حفاظت محيط زيست كشور،  بزرگ ترين 
چالش هاي حيات وحش كشور را شامل تخريب زيستگاه، 
شكار غيرقانوني، سالح هاي غيرمجاز، زنده گيري و تجارت 
غيرقانوني گونه هاي جانوري و اجزاي بدن آنها و حضور دام 
بيش از ظرفيت در ايس��تگاه هاي حيات وحش دانست. از 
طرف ديگر هوشنگ ضيايي، كارش��ناس حيات وحش و 
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، معتقد است نسل 
بيشتر گونه هاي جانوري كشور در خطر انقراض قرار دارد و 
بسياري از گونه هاي جانوري قبل از شناسايي شدن منقرض 
مي ش��وند. او درباره اين موضوع گفت: » گونه هاي كوچك 
زيادي ممكن است منقرض شده باشند در حالي كه ما هنوز 
آنها را نشناخته ايم. براي نمونه در كتاب پستانداران ايران كه 
۱۵ سال پيش منتشر شد ۱6۰ گونه پستاندار معرفي شد، 
اما با تحقيقات بيشتر اكنون تعداد آنها به ۱۹۷ گونه رسيده 

است.« او افزود: “ علفخواران مانند آهو، كل و بز و قوچ وميش 
نيز نقش موثري در محيط زيست كشور دارند، اما برخالف 
گذشته كه جمعيت گله هاي آنها به ۱۰ هزار راس مي رسيد، 
اين روزها جمعيت گله هاي آنها به ۲۰ راس رسيده است، 
اين درحالي است كه اگر جمعيت علفخواران حدود ۲۰۰ 
راس نيز باش��د و حفاظت از آنها نيز به بهترين شكل انجام 
ش��ود در مدت۱۰۰ سال جمعيت آنها از بين خواهد رفت، 
زيرا درون آميزي و تغييرات ژنتيكي سبب كاهش شديد 
زاد و ولد آنها مي ش��ود.«ضيايي بيان كرد: “ درباره شرايط 
گونه هاي جانوري تقسيم بندي جهاني و ملي وجود دارد، در 
تقسيم بندي ملي حيات وحش به گونه هاي در معرض خطر 
انقراض مانند يوزپلنگ و گور خر ايراني و گونه هاي حمايت 
شده مانند آهو و قوچ و ميش تقسيم مي شود. در اين ميان 
برخي گونه ها مانند آهوي كوهي در گروه جانوران آسيب پذير 
قرار مي گيرند، زيرا هرچند جمعيت آنها قابل قبول است، اما 
زيستگاه شان تخريب شده و چنانچه به آنها رسيدگي نشود 

در خطر انقراض قرار خواهند گرفت.«

من در تاريخ الكچري به دنيا آمدم
۹۷.۷.۷ تاري��خ ُرند تقويم بود و صدها ن��وزاد در اين روز به 
اصطالح ش��يك و الكچري با اصرار والدين ش��ان و حتي 
چند هفته مانده به روز موعود، پا به عرصه وجود گذاشتند؛ 
موجوداتي كه جس��م پردردش��ان ش��د بهاي دلخوشي 
والدين ش��ان ...»۹۵.۵.۵«، »۹6.6.6«، »۹۷.۷.۷«، سالروز 
ازدواج، تاريخ تولد پدر، مادر و... مي توانند سايه اي شوم شوند 
كه س��ال هاي سال و ش��ايد به اندازه يك عمر دست از سر 
كودكاني كه به زور بايد شيك و باكالس باشند، برنمي دارند؛ 
اين درحالي است كه اگر خانواده ها تنها كمي از چگونگي 
سيستم رشد جنين در ماه آخر بدانند، راضي نمي شوند حتي 
به اندازه يك روز در تاريخ تولد دلبندشان دست برند. در اين 
ميان برخي بيمارستان هاي خصوصي هم آتش بيار معركه 
مي شوند و براي اينكه اسكناس هاي بيشتري به جيب شان 
روانه ش��ود، دل به خواس��ته پدر و مادرهايي مي دهند كه 
خواهان سزارين كودك شان در تاريخ مورد نظرشان هستند. 
ش��اهد اين ادعا نيز آمارهاي وزارت بهداش��ت است؛ طبق 
اعالم اين وزارتخانه، بيمارس��تاني در يك شهرستان بوده 
كه در تاريخ ۹6.۵.6، تعداد ۱۰ عمل س��زارين انجام داده، 
اما در تاريخ ۹6.6.6، ۱۰۴ سزارين داشته است. همچنين 
بيمارستان خصوصي ديگري در پايتخت در تاريخ ۹6.۵.6، 
۱۱ سزارين داش��ته، اما در تاريخ ۹6.6.6 اين تعداد به ۲۳۱ 
عمل س��زارين رسيده اس��ت؛ موضوعي كه دكتر عليرضا 
رييسي - معاون بهداشتي وزير بهداشت آن را فاجعه مي خواند 
و مي گويد: متاسفانه مشكلي كه در برخي جوامع به ظاهر 
مترقي مي بينيم اين است كه افراد تمايل دارند تاريخ زايمان 
و تولد نوزادشان را تغيير دهند و مثال طبق روز ازدواج يا تاريخ 
ديگري كه مد نظرشان است، زايمان را تنظيم كنند. به همين 
دليل مثال اگر قرار است كودك شان در ۹۷.۷.۲۰ متولد شود؛ 
طوري برنامه ريزي مي كنند كه به صورت سزارين نوزاد را در 
۹۷.۷.۷ به دنيا آورند تا تاريخ تولد جالبي از كار درآيد، اما اين 
كار فاجعه است و واقعا اينطور رفتار كردن با سالمت نوزادان و 
نسل آينده كشور نگران كننده است.رييسي تاكيد مي كند كه 
 NICUدستكاري در تاريخ زايمان ها، ميزان بستري نوزاد در
و حتي مرگ نوزادان را افزايش مي دهد. واقعا بايد خانواده ها 
را از اين كار منع كنيم. از طرفي در س��ال هاي اخير وزارت 
بهداشتي ها تاكيد ويژه اي بر ترويج زايمان طبيعي داشته اند. 
طبق گفته دكتر ايرج حريرچي - سخنگوي وزارت بهداشت، 
معموال اف��رادي كه به صورت س��زارين زايمان مي كنند، 
نوزادش��ان دو هفته زودتر از زايمان طبيعي به دنيا مي آيد، 
اين در حالي است كه بيشترين رشد سلسله اعصاب و مغز 
جنين در هفته هاي آخر جنيني رخ مي دهد و در كودكاني 
كه سزارين مي شوند اين دو هفته از دست مي رود. به همين 
دليل مي بينيم كه در برخي كودكان سزاريني نارسايي هاي 

تنفسي و گاهي نارسايي هاي مغزي وجود دارد.

    چرا سزارين نه؟
همچنين بر اساس اعالم معاونت درمان وزارت بهداشت، 
حجم خوني كه مادر طي زايمان طبيعي از دست مي دهد، 
تقريبا نصف خوني است كه در يك عمل جراحي سزارين 
از دس��ت مي رود. طول مدت بستري ش��دن و استراحت 
براي مادري كه فرزندش را از طريق زايمان طبيعي به دنيا 
آورده، بسيار كوتاه تر از مادري است كه سزارين انجام داده و 

اين توانايي در بازگشت زود هنگام به كارهاي روزمره از نظر 
روحي –رواني به مادر كمك مي كند. همچنين خطر بيهوشي 
در زايمان طبيعي مادر را تهديد نمي كند و نوزاد نيز از داروهاي 
بيهوشي كه ممكن است براي سالمتي او خطرناك باشد، در 
امان مي ماند. از سوي ديگر زايمان طبيعي به مادر و نوزاد اجازه 
مي دهد در يك ساعت اول پس از تولد كه به ساعت طاليي 
معروف است، با هم تماس داشته باشند و نوزاد از شير آغوز 
يا كلستروم كه براي او بسيار مفيد است، تغذيه كند. در عين 
حال مادر در طول زايمان طبيعي هوشيار است و بطور كامل 
در جريان روند زايمان قرار مي گيرد، خيلي زود كودكش را 
مي بيند و از سالمتش اطمينان دارد. فشاري هم كه در زايمان 
طبيعي به قفسه سينه نوزاد وارد مي كند، باعث تخليه مجاري 
تنفسي او از ترشحات شده و به همين دليل اين نوزادان نياز 
كمتري به اقدامات حمايتي تنفسي پيدا مي كنند. عوارض 
جراحي مانند خونريزي هاي پس از عمل، لخته شدن خون، 
عفونت و چس��بندگي هاي رحم و لوله ها و حتي روده ها و 
عوارض بيهوشي و درد بخيه ها در مادراني كه زايمان طبيعي 
داشته اند، يا اصال وجود ندارد و يا بسيار كمتر از مادراني است 

كه سزارين مي كنند.

   وزارت بهداشتي ها براي رواج زايمان طبيعي 
چه كردند

بنابر همين داليل بود كه وزارت بهداش��تي ها از س��ال ۹۳ 
اقداماتي را انجام دادند تا بتوانند س��المت م��ادر و نوزاد را 
با ترويج زايمان طبيعي بي��ش از پيش تضمين كنند. در 
اين زمينه دكتر قاس��م جان بابايي - معاون درمان وزارت 
بهداشت به ايسنا، مي گويد: برنامه ترويج زايمان طبيعي در 
كشور از ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۳ برمبناي حفاظت مالي از 
شهروندان، ايجاد عدالت در دسترسي به خدمات سالمت و نيز 
ارتقاي كيفيت خدمات كليد خورد. بر همين اساس فضاهاي 
فيزيكي و بلوك هاي زايماني كش��ور بهينه سازي شدند تا 
فرايند زايمان طبيعي براي مادران خوشايند شده و حريم 
خصوصي مادر باردار نيز حفظ شود.او مي افزايد: اين اقدامات 
در حالي بود كه تا قبل از اجراي طرح تحول سالمت، طراحي 
فضاهاي موجود به روش سنتي بود و تمام مادران باردار در 
بلوك هاي زايماني و اتاق درد و زايمان در كنار هم بستري 
مي شدند و حريم خصوصي شان حفظ نمي شد. در عين حال 

فضاي مناسبي هم براي حضور همراه وجود نداشت. در آن 
زمان فضاهاي موجود پاسخگوي نيازهاي مراجعه كنندگان 
نبودند و با توجه به فرسودگي و قدمت اكثر بخش هاي زايماني 
بيمارستان هاي دانشگاهي، بازسازي و تغيير كاربري فضاها 
بسيار سخت بود. جان بابايي با بيان اينكه در طرح تحول نظام 
سالمت فضاي اختصاصي براي مادران باردار ايجاد شد، ادامه 
مي دهد: در عين حال عالوه بر تامين تجهيزات اختصاصي، 
 LDR باالترين س��طح مراقبت هاي مامايي در واحدهاي
انجام شد. همچنين براي كاهش خطاها و اشتباهاتي كه در 
زايمان هاي شلوغ اتفاق مي افتاد، پرسنل مامايي نظارت هاي 
دقيق و مداومي را روي روند زايمان طبيعي انجام مي دهند.

 دو ميليون زايمان طبيعي رايگان
در بيمارستان هاي دولتي

معاون درمان وزير بهداش��ت به برخي دستاوردهاي اين 
اقدام اش��اره و اظهار مي كند: با اين اقدامات كه در راستاي 
ترويج زايمان طبيعي انجام شد؛ تاكنون بيش از دو ميليون 
زايمان طبيعي رايگان در مراكز دولتي اتفاق افتاده است. 
همچنين ۷۱۰ هزار نفر در كالس هاي آمادگي براي زايمان 
بيمارستان هاي دولتي به صورت رايگان شركت كرده اند. 
جان بابايي ادامه مي ده��د: از طرفي كاهش پنج درصدي 
سزارين كل كه از ۵6 درصد در سال ۱۳۹۲ به ۵۰.۸ درصد 
در پايان سال ۱۳۹6 رسيده اس��ت، كاهش ۷.۷ درصدي 
سزارين نخست زا كه از ۵۵.6 درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۷.۹ 
درصد در پايان سال ۱۳۹6، رسيده است، راه اندازي تعداد 
۵۷ مركز مهارت باليني ويژه زايمان طبيعي، آموزش تعداد 
۱۲۰ نفر از هيات علمي مامايي و 6۰ نفر هيات علمي زنان 
به عنوان مربيان دانشگاهي مهارت آموزي زايمان طبيعي، 
س��اخت ۱۸۰۰ واحد اختصاصي زايمان )LDR( در ۳66 
بيمارس��تان با هدف فراهم كردن فضاي مناس��ب جهت 
حضور همراه در كنار مادر در مراحل زايماني، رعايت حريم 
خصوصي مادر باردار در واحدهاي زايمان تك نفره، حريم 
خصوصي م��ادر و تكريم مادران باردار از طريق توس��عه و 
بهينه سازي فضاي فيزيكي اتاق هاي زايمان و افتتاح ۱۴۰۰ 
واحد تك نفره زايمان طبيعي از ديگر اقداماتي بوده است كه 
در راستاي ترويج زايمان طبيعي براي ارتقاء سالمت مادر و 

نوزاد در قالب طرح تحول سالمت انجام شده است.
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
باز هم اقدام به خودسوزي 

مقابل شوراي شهر
روز گذشته يك مرد جوان تالش كرد با ريختن 
بنزي��ن روي خ��ود، مقابل س��اختمان ش��ورا 
خودسوزي كند. اما با دخالت به موقع نيروهاي 
آتش نشاني و پليس مستقر در ساختمان شورا، 
اين شهروند نجات يافت. اين فرد كه همان زمان 
به دفتر يگان حفاظت شوراي شهر منتقل شده 

بود، به آگاهي تهران انتقال يافت.
غفران، معاون حراس��ت شوراي شهر تهران در 
مورد اقدام به خودس��وزي صبح روز گذشته در 
مقابل ش��وراي ش��هر توضيحاتي را ارايه كرد و 
گفت: گويا يك سال پيش قرار بوده بهره برداري 
از پاركينگ غربي مجتمع بام لند در منطقه 22 

از طريق يك پيمانكار به اين فرد واگذار شود.
وي ب��ا توضيح اينك��ه اين فرد هيچ ق��رارداد يا 
مذاكره اي با شهرداري يا ش��ورا نداشته است، 
ادامه داد: در شرايطي كه اين آقا بدون قرارداد يا 
مستنداني كار خود را در پاركينگ آغاز مي كند 
و كف ري��زي انجام مي دهد و هزينه هاي زيادي 
مي كند، هم��ان زمان متوجه مي ش��ود با فرد 
ديگري پيش قرارداد امضا ش��ده و او نسبت به 
اين موضوع اعتراض مي كند، اما گويا با پيمانكار 
به توافق نمي رسد. اين فرد تا به حال به شوراي 
شهر نيامده بود، اما محسن هاشمي در نامه اي 

خواستار پيگيري مشكل اين فرد شده بود.
الزم به يادآوري است، اوايل شهريور نيز مردي 
45 ساله به همراه فرزندش در مقابل شوراي شهر 
اقدام به خودس��وزي كرد كه منجر به فوت وي 
شد. علت اقدام اين فرد، پلمب كردن مغازه اش 

بوده است.

كشور ۳.۵ميليون واحد 
مسكوني كسري دارد

نايب رييس انجمن انبوه سازان استان تهران با 
اشاره به اينكه بازار مسكن با كسري ۳.5 ميليون 
واح��دي مواجه اس��ت، گفت: دول��ت يازدهم 
برنامه اي براي بخش مسكن ارايه نكرده  است.

به گزارش تس��نيم، ايرج رهبر در يك نشست 
خبري با بيان اينكه بر اساس آمار ساالنه 850 
هزار ازدواج ثبت شده در كشور داريم، يعني به 
همين تعداد خانوار نيازمند مس��كن هستند، 
 تصري��ح كرد: اين در حالي اس��ت كه س��االنه

200 تا ۳00 هزار واحد مسكوني ساخته شده و 
۳,5 ميليون واحد مسكوني انباشت شده داريم 
كه منجر ب��ه بروز يك فاجعه قيمت��ي در بازار 

مسكن شده است.
رهبر با اش��اره به بازآفريني ش��هري و دستور 
رييس جمهوري ب��راي واگذاري زمين  ارگان  و 
دس��تگاه هاي دولتي به وزارت راه و شهرسازي 
)انبوه سازان( بيان كرد: با اين وجود بايد از اين 
دستگاه ها اين سئوال پرسيده شود تاكنون چه 
تعداد زميني در اختيار انبوه سازان قرار گرفته 
اس��ت. خيلي از ارگان هاي دولت��ي كه زمين 
داشتند و پيش از دستور رييس جمهوري براي 
مشاركت با انبوه سازان وارد مذاكره شده  بودند، 
االن به دنبال آن هستند كه همان توافق قبلي 
با انبوه سازان را براي حفظ زمين اجرايي كنند.

وي همچنين با اشاره به اينكه در كل پروژه 10 
هزار واحد مسكن مهر پرديس 1000 ميليارد 
تومان با احتساب آماده سازي اعتبار نياز دارد، 
اظهار ك��رد: اگر ماهان��ه 10 ميلي��ارد تومان 
پرداختي شود براي 1000 ميليارد تومان 100 
ماه زمان نياز است. اين در حالي است كه بطور 
ميانگين ماهانه يك تا 2 ميليارد تومان پرداخت 
ش��ده است. در س��ال هاي 9۳ و 94 بالغ بر ۳0 
درصد پيشرفت فيزيكي داشتيم يعني با تزريق 

منابع مالي پروژه سه ساله تمام مي شد.

پرواز خلبان هاي 6۵ سال  به باال 
ممنوع است

سازمان هواپيمايي كشوري گفت: خلبان هاي با 
سن باالي ۶5 سال اجازه پرواز ندارند.

رضا جعفرزاده، مديركل روابط عمومي سازمان 
هواپيمايي كشوري در گفت وگو با ايسنا، اعالم 
كرد: طبق قوانين سازمان هواپيمايي كشوري 
و بر اساس كنوانسيون ش��يكاگو خلباناني كه 
س��ني باالتر از ۶5 س��ال دارند، اج��ازه پرواز 

نخواهند داشت.
به گفته او، اين قاعده شامل حال ايرالين هاي 
دولت��ي و ايرالين خصوصي مي ش��ود و در اين 

زمينه استثنايي وجود ندارد.
براساس اطالعات ارايه شده از سوي جعفرزاده، 
خلبانان در ايرالين هاي دولتي پس از ۳0 سال 
بازنشسته مي شوند اما امكان آن وجود دارد كه 
پس از آن هم تا سن ۶5 سالگي به كار خود ادامه 
دهند و شركت هاي هواپيمايي غير دولتي نيز 
با همين س��ن اجازه استفاده از خلبانان خود را 

خواهند داشت.
مدي��ر رواب��ط عموم��ي س��ازمان هواپيمايي 
ادامه داد: محدوديت س��ني فعل��ي در رابطه با 
هواپيماهاي باري و پستي هم صدق مي كند اما 
خلبانان براي پرواز با هواپيماي شخصي نيازي 

به رعايت اين قانون ندارند.
طبق مقررات موجود خلبان ها تا ۶0 س��الگي 
بايد ساالنه از نظر پزشكي معاينه شوند و براي 
خلبانان باالي ۶0 س��ال اين قاعده به هر ۶ ماه 

يك بار كاهش مي يابد.
پس از حادثه سقوط هواپيماي شركت آسمان 
و ترديدهايي كه درباره س��ن و شرايط سالمت 
خلبان اين پ��رواز صورت گرفت، بس��ياري از 
تحليل گران اين مس��اله را مط��رح كردند كه 
بايد به منظ��ور جلوگي��ري از ابهام هاي آينده 
سخت گيري هاي بيشتري براي پرواز خلبانان 

مسن صورت گيرد.

كليات طرح مديريت تعارض منافع در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

استارت فاميل زدايي از شهرداري 
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

 روز گذش��ته كليات طرح مديريت تعارض منافع 
در ش��هرداري تهران كه يك فوريت آن تير ماه به 
تصويب رس��يده بود، در صحن علني شوراي شهر 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد. 
همچنين سيدحسن رسولي، عضو كميسيون برنامه 
و بودجه شورا، گزارش حساب درآمد و هزينه تير و 
مرداد ماه سال جاري را در شورا قرائت كرد . عالوه بر 
اين، انتخاب دو نفر براي عضويت در كميته كاهش 
آس��يب هاي اجتماعي از ديگر مصوبات جلسه روز 

گذشته شوراي شهر بود.
يك فوريت اليحه دس��تورالعمل اجرايي مديريت 
منابع و مصارف غير نقد، ديگر دستور جلسه شوراي 
ش��هر تهران بود كه پس از بررسي اعضاي شوراي 

شهر تهران به تصويب رسيد.
 همانطور كه عنوان ش��د ط��رح مديريت تعارض 
منافع اولين دس��تور جلسه شوراي شهر تهران بود 
كه به تصويب رسيد. تعارض منافع يا تضارب منافع 
به وضعيتي گفته مي ش��ود كه شخص يا اشخاصي 
در عين داش��تن شغل و پست دولتي، داراي منافع 
شخصي يا گروهي مجزا و در تقابل با مسووليت خود 
باشند. در نتيجه يكي از وظايف قانونگذاران نوشتن 
قوانين به گونه اي است كه اين تعارض ها شناسايي 
و راهكاري براي حل آن ارايه شود. اين تعارض ها به 
خصوص در بخش عمومي بسيار حساس هستند و 
رايج ترين مثال آن زماني است كه مقامي دولتي در 
جايگاه��ي قرار  گيرد كه بتواند از آن مقام در جهت 
منافع شخصي خود يا ديگر احزاب بهره برداري كند.

اعضاي شوراي شهر تهران با راي مثبت به اين طرح 
گام ديگري در مبارزه با فس��اد و شفاف سازي امور 

در سازمان شهرداري تهران برداشتند.
ب��ه گزارش تع��ادل، مديري��ت تع��ارض منافع در 
شهرداري طرحي بود كه بهاره آروين، عضو هيات 
رييسه شورا پيش��نهاد داده بود. او در دفاع از طرح 
پيش��نهادي اش گفت: اين طرح در 9 بخش و 18 
ماده ارايه شده است، مصاديق تعارض منافع به دقت 
مشخص شده تا كشف و تشخيص به كميته اي ديگر 
اهاله نشود. تعارض منافع يعني آنكه تعارض منافع 
شخصي مشموالن اين مصوبه با انجام بي طرفانه و 
بدون تبعي��ض وظايف حرفه اي و اختيارات قانوني 

آنها در مجموعه شهرداري تهران در تضاد نباشد.
براس��اس اين ط��رح معامل��ه با بس��تگان مديران 
ارشد ش��هرداري و واحدهاي تابعه كه بيش از يك 
چهارم سرمايه ش��ركت را دارند، مديرعامل،  عضو 
هيات مدي��ره يا حتي مش��اور ممن��وع خواهد بود 
و بر همين اس��اس ش��هرداري تهران مكلف است 
كليه قراردادهايي كه برخالف اين مصوبه باش��د را 
ملغي كند. همچنين براس��اس اين طرح كاركنان 
شهرداري حق استفاده از هيچ يك از صالحيت هاي 
مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسي ساختمان 
خود را در ش��هر تهران ندارند، عالوه بر اين، انعقاد 
هرگونه رابطه استخدامي با بستگان مديران ارشد 
شهرداري تا زماني كه در شهرداري مشغول فعاليت 

هستند، ممنوع شده است.
به گفته آروين، براساس اين طرح مديران و كاركنان 
ش��هرداري به هيچ وجه مجاز ب��ه دريافت هديه از 
ارباب رجوع نيستند. ش��هرداري تهران بايد آيين 
نام��ه اي را در رابطه با گزارش دهي امن و حمايت و 
تشويق افرادي كه اين تخلفات را گزارش مي دهند، 

ارايه دهد.
يكي ديگ��ر از بنده��اي اين مصوب��ه در خصوص 
شفاف سازي سفرهاي خارجي مديران شهرداري 
است. بر اين اس��اس، س��فرهاي خارجي مديران 
ش��هرداري شفاف سازي خواهد ش��د و طول سفر، 
علت، همراهان، دستاوردها و هزينه هاي سفر روي 
سايت منتشر مي ش��ود و در صورت وقوع تخلفات، 
نوع تخلف مدير در هيات رسيدگي به تخلفات اداري 

سازمان بازرسي، بررسي مي شود.
بعد از اينك��ه كليات اين طرح به تصويب رس��يد، 

اعضاي ش��وراي ش��هر به بيان نقط��ه نظرات خود 
پرداختند. اما س��وال يكي از اعض��ا مبني بر اينكه 
آيا قانون منع اس��تخدام اقوام و بستگان درجه يك 
شامل حال اعضاي شورا هم مي شود يا خير؟ محل 

اختالف نظر شد. 
زه��را نژادبهرام در اي��ن باره گف��ت: در اين اليحه 
قيدي درمورد ممنوعيت استخدام اعضاي خانواده 
همسر و ... آورده نشده و جاي سوال است كه آيا اين 
ممنوعيت شامل حال اعضاي شوراي شهر مي شود 
يا نه؟حس��ن رس��ولي در واكنش به اين س��خنان 
نژادبهرام گفت: دايره تعريف بس��تگان درجه يك 
كامال مشخص اس��ت و اختيارات اعضاي شورا نيز 
به صورت صريح در قانون شوراها وجود دارد و اين 
ممنوعيت در اس��تخدام بس��تگان، مشمول حال 

اعضاي شورا نمي شود.
در ادامه حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر پيشنهاد داد كه در اين طرح 
ممنوعيت اس��تخدام بستگان اعضاي شوراي شهر 
نيز در شهرداري لحاظ ش��ود و به صورت مكتوب 
پيش��نهاد خود را به هيات رييس��ه ارايه كرد. اين 
پيشنهاد نيز در دستور كار اعضاي شورا قرار گرفت 
و مجيد فراهاني به عنوان موافق اين پيشنهاد گفت: 
سوابق نش��ان مي دهد كه بستگان اعضاي شوراي 
ش��هر از دوره هاي قب��ل تا حاال به عن��وان مديران 
راهبردي و ... در شهرداري منصوب شدند كه البته 
اين رويه از گذشته سابقه داشته است و حتي حاال 
بسياري از منصوبان اعضاي شوراي قبل بر سر كار 
هس��تند. بنابراين نيازمند يك ناظ��ر قوي تر براي 
ايجاد اين ممنوعيت براي اعضاي ش��وراي ش��هر 
هستيم.افشين حبيب زاده، رييس كميته عمران 
شوراي شهر تهران از مخالفان اين پيشنهاد بود. او 
گفت: قانون به صراحت اختيارات و وظايف اعضاي 
شوراي شهر را مشخص كرده و ما نمي توانيم فراتر 
از قان��ون، اختيارات اعضاي ش��ورا را تغيير دهيم. 
حجت نظري در دفاع از پيشنهادش گفت: در هيچ 
جاي قانون شوراها گفته نشده است كه اعضاي شورا 
نمي توانند توصيه اي داش��ته باشند يا اقوامشان در 
شهرداري اس��تخدام نشوند و براي من سوال است 
كه چه ترس و چه اكراهي در پذيرش اين پيشنهاد 
وجود دارد. حبيب زاده در واكنش به اين س��خنان 
نظري، ناگهان بدون آنكه درخواست صحبت دهد 
و با ميكروفن خاموش گفت: پس حتما ممنوعيت 
اس��تخدام هم حزبي ها را هم اضاف��ه كنيد كه اين 
مساله با واكنش هاش��مي مواجه شد و گفت، شما 

هم اين پيشنهاد را مكتوب ارايه كنيد.
در نهايت پيش��نهاد نظري درخصوص ممنوعيت 
استخدام بستگان اعضاي ش��وراي شهر نيز با راي 
اكثريت آرا به تصويب رس��يد و محس��ن هاشمي 
به ش��وخي گفت: برخي از اقوام فاميلي هايش��ان 
فرق مي كند و بايد حواس��مان باش��د ك��ه مبادا با 
ن��ام خانوادگي ديگري اس��تخدام ش��وند. مثال ما 
هاشمي بهرماني هستيم اما به هاشمي رفسنجاني 
مش��هور هستيم و ممكن اس��ت حاال كه استخدام 
هاشمي رفس��نجاني ها ممنوع ش��ده، بهرماني ها 
بياين��د. وي افزود: اين پيش��نهاد ب��ه نفع اعضاي 
ش��وراي شهر نيز هس��ت چرا كه اگر فاميل و اقوام 
هم درخواس��تي داشته باش��ند مي توانيم بگوييم 

ممنوعيت قانوني وجود دارد.

كارنامه مالي تهران در تير و مرداد
در ادامه جلسه سيدحسن رسولي گزارش حساب 
درآم��د و هزين��ه تير و م��رداد ماه س��ال جاري را 
قرائت كرد. بر اس��اس اين گ��زارش ۶0 درصد كل 
مصارف ش��هرداري در تي��ر و مرداد س��ال جاري 
صرف مصارف هزينه اي از جمله نگه داش��ت شهر، 
حقوق و دستمزد و ديگر هزينه هاي اجتناب ناپذير 

شهرداري اختصاص پيدا كرده است.
به گفته رس��ولي، شهرداري تهران براساس بودجه 
مصوب ش��ورا موظف ب��وده در ب��رش عملكردي 

منتهي به مرداد ماه خود نسبت به تامين منابع در 
ثبت 7 هزار و 2۶2 ميليارد تومان اقدام و به همين 
ميزان، مصارف خود را تنظيم و تعادل ميان منابع 
و مص��ارف را برقرار كن��د.او ادامه داد: ش��هرداري 
توانس��ته با تحقق 77 درصدي منابع مبلغ 5 هزار 
و ۶۳5 ميلي��ارد توم��ان را تحصيل كن��د و با ثبت 
تنها 15 درصد مصارف خ��ود مبلغ يك هزار و ۳0 
ميليارد تومان هزينه ثبت شده در دفاتر حسابداري 
را به عنوان گزارش هزينه ت��ا پايان مرداد ماه ارايه 
كند.تحقق 77 درصد دريافت ها بيانگر آن است كه 
شهرداري با 2۳ درصد كس��ري عملكرد در تامين 
منابع مواجه است و ثبت ميزان 15 درصد مصارف 
بيانگر فاصله زماني در نحوه ثبت رويدادهاي مالي 

شهرداري است.
خزانه دار شوراي شهر تهران در بخش عملكرد منابع 
در تير و مرداد ماه سال جاري گفت: مازاد عملكرد 
۶05 ميليارد و 900 ميليون توماني نسبت به بودجه 
مصوب بوده است كه عمده اين عملكرد مربوط به 
بخش واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي اس��ت. در 
حالي كه شهرداي مكلف به تامين 4۳ درصد منابع 
از اين محل بوده، توانسته است مبلغ 2 هزار و ۳89 
ميليارد تومان يعن��ي ۶8 درصد از منابع خود را در 

دو ماه تير و م��رداد از اين محل تامين كند. وي در 
بخش درآمدهاي تي��ر و مرداد گفت: در اين دو ماه 
ش��اهد عملكرد يك هزار و 49 ميليارد توماني در 
مجموع دو ماه هستيم كه نسبت به مصوبه شورا با 
كس��ري عملكرد 2۳ درصدي در اين بخش مواجه 
هستيم. در حقيقت نوسان اقتصادي، اين بخش از 
منابع شهرداري را نيز دستخوش تغيير كرده است.

به گفته خزانه دار شوراي شهر تهران در بخش منابع 
حاصل از دارايي هاي مالي ش��اهد كسري عملكرد 
74 درصدي در تامين منابع ناش��ي از اس��تقراض 
مبتني بر وام و ساير شيوه هاي تامين مالي به مبلغ 
72 ميلياردتوماني در دو ماه تير و مرداد هس��تيم. 
بنابراين در اي��ن دو ماه منابع حاصل از دارايي هاي 
مالي به جاي آنكه س��هم 10 درصدي از منابع اين 
دو ماه را طبق مصوبه شورا به خود اختصاص دهند، 
سهمي نزديك به 2 درصد از منابع دو ماه را به خود 

اختصاص داده اند.
خزانه دار ش��وراي ش��هر تهران در تفسير عملكرد 
هزينه گف��ت: در بخش عملكرد مص��ارف در تير و 
مرداد ماه سال جاري با كسري عملكردي ۳ هزار و 
40 ميليارد توماني يعني 77 درصد نسبت به بودجه 
مصوب مواجه بوده ايم كه عمده اين كسري عملكرد 

مربوط به بخش تملك دارايي هاي سرمايه اي بوده 
است. در دو ماه تير و مرداد ماه شاهديم مبلغ 201 
ميلي��ارد و 400 ميليون تومان معادل ۳4 درصد از 
مصارف دو ماه را در بخش تملك هاي س��رمايه اي 
هزينه ش��ده اس��ت.در بخش مص��ارف هزينه اي 
كه عمدتا به نگه داش��ت ش��هر حقوق و دستمزد و 
هزينه ه��اي اجتناب ناپذير اختصاص دارد ش��اهد 
عملك��رد ۶0 درص��دي كل مص��ارف ش��هرداري 
هستيم.رس��ولي با بيان اينكه بدون شك تغييرات 
و تح��والت اقتصادي بر عملكرد مالي ش��هرداري 
تهران تاثيرات مس��تقيم و غير قاب��ل انكاري دارد، 
اف��زود: اين تغييرات ش��هرداري را با چالش تامين 
منابع مالي براي اداره هزينه هاي نگه داشت و توسعه 
ش��هر مواجه خواهد كرد. طبيعي است كه منظور 
مديريت آثار اين چالش ها از سوي شهرداري تهران 
در تعامل و همراهي با شوراي اسالمي شهر تهران 
تدابير و راه حل هاي مناسبي در مديريت هزينه ها و 
تالش براي كاهش هزينه هاي غير ضروري تبيين 
و مالك عمل قرار گيرند. مجيد فراهاني در واكنش 
به گزارش رسولي اظهار داشت كه گزارش رسولي 
يعني در تير و مرداد ش��هرداري 2۳ درصد كسري 

بودجه داشته است.
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رييس ش�وراي ش�هر تهران آخرين وضعيت 
نامه هايي كه به دولت و مجلس ارسال كرده را 

توضيح داد.
محسن هاشمي در حاشيه جلسه علني روز سه 
شنبه با اشاره به نامه اي كه شوراي شهر به وزير 
كشور ارسال كرده است، گفت: در نامه اي كه به 
وزارت كشور ارسال كرده ايم و بسيار روشن بود 
خواستار نظر وزارت كشور در خصوص قانون 
منع به كارگيري بازنشس�تگان بوديم و وزير 
كش�ور در حال تدقيق قانون با وضعيت فعلي 
انتخاب ش�هرداران اس�ت تا وزير كشور نظر 
خود را اعالم نكند ما نيز در ش�ورا كاري انجام 
نمي دهيم و فكري براي شهرداري يا شهردار 

جديد نكرده ايم.
وي در خصوص نامه شورا به رهبري نيز توضيح 
داد: اين نامه به صورت بدي مطرح ش�د. ما در 
اين نامه تقاضاي پول نك�رده بوديم، بلكه در 
آن چالش هاي ش�هر تهران مطرح شده بود و 

كمك هايي كه مي توان براي حل اين چالش ها 
به تهران كرد نيز آمده بود در حالي كه اينگونه 
مطرح شد كه ما تقاضاي ۲ ميليارد دالر و غيره 
كرده ايم، در حالي كه در اين نامه اصال بحثي از 
تقاضاي پول نشده بود.در اين نامه ما چالش هاي 
ش�هر تهران را مطرح و خواستار رهنمودهاي 
ايشان شديم و همچنين درخواست ديداري 
با ايشان داشتيم.هاش�مي در خصوص اينكه 
آيا وقتي براي اين ديدار داده شده است، گفت: 
ما همچنان منتظريم و خصلت شيعه اين است 
كه هميشه منتظر باشد. وي در خصوص ساير 
نامه هايي كه به دولت ارس�ال شده، گفت: در 
طول سال هاي گذشته هميشه شهر تهران با 
مشكالتي همراه بوده كه حل اين مشكالت نياز 
به همياري دولت دارد به خصوص در قوانيني 
مانند برنامه پنجساله و قانون بودجه، قوانيني 
براي كمك به ش�هرداري ها پيش بيني شده 
است.هاشمي افزود: در برخي از اين قوانين به 

دولت اجازه داده ش�ده به شهرداري ها كمك 
كنن�د و در برخي دولت بايد به ش�هرداري ها 
كمك كند مانند بازآفريني بافت فرس�وده يا 
يارانه مترو و اتوبوس. همچنين به دولت اجازه 
داده ش�ده تا ۵۰ درصد به توسعه مترو كمك 
كند. موضوع كمك وزارت نفت به حمل و نقل 
عمومي وظيفه قانوني اس�ت، زيرا مترو باعث 
صرفه جويي سوخت مي شود و بر اساس يكي 
از بندهاي قانون اين وزارتخانه مكلف است بر 
اساس تفاهمنامه اي كه در مديريت گذشته و 
مديريت فعلي به امضا رسيده، اين كمك ها را از 
محل صرفه جويي سوخت به شهرداري بدهد.

هاش�مي در پاس�خ به پرس�ش ديگ�ري در 
خصوص وقت ديداري ك�ه وي و الويري براي 
ديدار ب�ا الريجان�ي رييس مجلس ش�وراي 
اس�المي درخواس�ت كرده اند، گف�ت: هنوز 
 جوابي داده نشده و اگر وقت مالقاتي داده شد 

همه با هم مي رويم.

آخرين وضعيت نامه هاي شورا به نهادهاي دولتي
در حاشيه صحن علني

صدور دستور جلوگيري از ساخت پل هاي عابر غيرمكانيزه3 ويژگي جايگزين مسكن مهر
از 2۶ شهريورماه برنامه ساخت 50 هزار واحد مسكوني در شهرهاي 
جديد با برخورداري از سه ويژگي مدل منظم تامين مالي، ساخت 

مبتني بر تقاضا و هوشمندسازي آغاز شد.
ساخت 50 هزار واحد مسكوني درشهرهاي جديد از سوي وزارت راه 
و شهرسازي در حالي در دستوركار قرار دارد كه وزيرراه و شهرسازي 
بارها در اظهاراتش اعالم كرده اس��ت كه سياست دولت يازدهم و 
دوازدهم احيا و نوسازي بافت فرسوده است و دولت تدبير و اميد به 
دنبال ساخت و ساز در خارج شهرها نيست، اگرچه اقدامات انجام 
گرفته از سوي آخوندي در ۶ سال اخير نشانگر اين موضوع نيست. 
ناگفت��ه نماند كه يك��ي از داليل اختالف ميان عب��اس آخوندي و 
رييس جمهوري دراين سال ها، كم كاري وزارتخانه تحت مديريت 
آخوندي براي بهس��ازي و بازسازي بافت فرسوده و اولويت دهي به 
انجام ساير فعاليت ها در بخش مسكن بوده است اما با وجود اين از 
چند ماه پيش بسياري از مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي ازآغاز 
طرحي جديد كه همان س��اخت چندين هزار واحد مس��كوني در 
 ش��هرهاي جديد خبرداده اند.به گزارش ايسنا، با اين وجود ساخت

50 هزار واحد مسكوني در ش��هرهاي جديد به عنوان بازوي سوم 
توليد و تامين مس��كن از س��وي دولت با جامعه هدف اقشار مياني 

توسط شركت عمران شهرهاي جديد آغاز به كاركرده است. 
شهرهاي جديد صدرا، بهارستان، فوالدشهر، مجلسي، انديشه، پرند، 
هشتگرد، گلبهار، اميركبير و عالي ش��هر، مكان هايي است كه اين 
واحدهاي مس��كوني در آن جانمايي مي شود و در روزهاي گذشته 

كلنگ ۳400 واحد از اين طرح در شهر جديد پرند، زمين خورد.
در ف��از اول ط��رح مذكور قرار اس��ت 10 هزار واحد مس��كوني در 
شهرهاي جديد ساخته ش��ود و در دهه فجر هم عمليات 50 هزار 
واحد آغاز خواهد شد، سياس��ت گذار اين برنامه با تجربه آموزي از 

طرح فرسايشي مسكن مهر، دو نقطه ضعف آن يعني تامين مالي و 
تقاضاي بازار را برطرف كرده است.طراحي مبتني بر شرايط بازار و 
تقاضا، هوشمندسازي و برنامه مدون فروش، سه ويژگي طرح مذكور 
تلقي مي شود، همچنين با توجه به اينكه طي 11 سال اخير عرضه 
مسكن در ش��هرهاي جديد، متمركز بر مسكن مهر بوده، حاال قرار 
است از طريق اين طرح با اس��تقرار طبقه متوسط، تنوع اجتماعي 
در شهرهاي جديد ايجاد شود.در اين ميان حبيب اهلل طاهرخاني، 
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد سه ويژگي برنامه احداث 
50 هزار واحد مسكوني را در قالب نامه اي به مديران 10 شهر مذكور 
اعالم كرد. در اين نامه آمده است: با توجه به اهميت پروژه ملي توليد 
و عرضه مسكن در شهرهاي جديد )طرح 50 هزار واحدي با تاكيد 
مقام عالي وزارت( و لزوم تسريع در برنامه ريزي، آغاز، هدايت و اتمام 
عمليات اجرايي در موعد مقرر مقتضي است دستور فرماييد كه در 
طراحي پروژه هاي مسكوني مقتضيات؛ شرايط بازار و تقاضاي مردم 
بطور جد مطمح نظر باشد و در عين حال مجموعه هاي مسكوني در 
ش��أن مردم شريف كشورمان و با رعايت دقيق كليه استانداردهاي 

فني وفق ضوابط و مقررات شهرسازي باشد.
او در ادامه نوشته است: عناصر و مولفه هاي هوشمندسازي به ويژه 
بازيافت آب خاكستري و بهره گيري از انرژي خورشيدي در طراحي 
و اجراي پروژه ها مورد اهتمام باش��د.طاهرخاني در اين نامه تهيه 
بسته هاي تبليغي را سومين مولفه  برنامه ريزي طرح 50 هزار واحد 
مسكوني دانس��ت و تاكيد كرد: براي بازيابي و فروش پروژه هاي در 
تعهد و تكليف آن شركت به صورت حرفه اي نسبت به تهيه بسته هاي 
تبليغي شامل تعداد واحد، محل پروژه، تاريخ شروع و پايان، تصاوير 
سه بعدي از طرح هاي معماري و شهرسازي و ديگر مشخصاتي كه 

به فروش مجموعه هاي مسكوني كمك مي كند، اقدام شود.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ضمن تأكيد بر حفظ 
حقوق عابران پياده در پروژه هاي شهري، به مديران حوزه حمل و 
نقل و ترافيك دس��تور داد، از ساخت پل هاي س��اده و غيرمكانيزه 

جلوگيري كنند.
به گزارش ايسنا، محسن پورسيدآقايي در نشست شوراي مديران 
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران كه پس از بازديد از 
طرح هاي اجرا شده ش��هرداري منطقه 17 برگزار شد، گفت: يكي 
از مهم ترين كارهايي كه در اين منطقه انجام شده افزايش ايمني، 
احداث كندرو و تامين دسترسي هاي بزرگراه شهيد چراغي است.

معاون شهردار تهران افزود: اين اقدام مناسب، هم رويكرد معاونت 
حم��ل و نقل و ترافي��ك را نش��ان مي دهد و هم موج��ب رضايت 
شهروندان ش��ده است. سياست و رويكرد ما بستن راه مردم به نفع 
خودروها نيست. ما قصد نداريم عابران پياده را به زحمت بيندازيم 
تا حركت خودروها روان تر و سريع تر ش��ود. زندگي مردم نبايد به 
خاطر خودرومحوري دچار مشكل شود. البته سعي مي كنيم مشكل 
ترافيك را هم حل كنيم اما نه به قيمت سلب آسايش عابران پياده.

وي تصريح كرد: ما پيش از اين، پيش��نهادي به ش��وراي اسالمي 
ش��هر داده بوديم كه تا آخر برنامه پنجساله سوم تمام معابر تهران 
به پياده رو مجهز ش��وند اما چون عملي شدن اين پيشنهاد با توجه 
به وجود صدها كيلومتر معابر بدون پياده رو در تهران نياز به هزينه 
بسيار سنگيني داشت با آن مخالفت شد.سياست اصلي ما در معاونت 
حمل و نقل و ترافيك اين اس��ت كه همه معابر، پياده روي مناسب 
داشته باش��ند و حتي عرض و كيفيت پياده روها بايد بهتر شوند تا 

مردم بتوانند با خيال راحت تردد كنند.
وي با بيان اينكه معبر بدون پياده رو در شهر بي معني است و نبايد 
هيچ بزرگراه، خيابان و كوچه بدون پياده رو داشته باشيم، افزود: نبود 

پياده رو در معابر ناشي از تفكر اش��تباهي است كه مي گويد عرض 
هم��ه معابر را به خودروها بدهيم تا آنها راحت تر عبور كنند و حتي 
يكي - دو متر فضا هم به پياده رو ندهيم. توصيه من به همه مديران 

اين است كه تا جايي كه مي توانيد در معابر، پياده رو درست كنيد.
معاون شهردار تهران با اشاره به بازديد خود از محور نيلوفري گفت: 
در بازديد از پروژه ساماندهي حريم راه آهن تهران – تبريز مشخص 
ش��د كه تعامل شهرداري منطقه 17 با شركت راه آهن بسيار خوب 
بوده و منجر به آزادسازي حريم راه آهن شده و آثار خوبي براي مردم 

در پي داشته است.
وي سپس با اشاره به فلسفه س��اخت پل عابر در شهرها ادامه داد: 
هدف از س��اخت پل عابر پياده صرفا ايمني عابر پياده اس��ت يعني 
فقط جايي كه ايمني عابر پياده به خطر مي افتد ما بايد پل عابر پياده 
بس��ازيم نه جايي كه به دليل تردد زياد عابران پياده و رفع ترافيك، 
پل بسازيم. يعني دليل ساخت پل عابر پياده نبايد عبور زياد عابران 
پياده از يك محل و تسهيل عبور خودروها باشد.پورسيدآقايي افزود: 
متأس��فانه در بسياري از جاها پل عابر نصب ش��ده و وسط خيابان 
هم نرده كش��ي شده فقط به اين دليل كه شهروندان و عابران پياده 
زيادي از آنجا عبور مي كنند و خودروها معطل مي ش��وند. ما نبايد 
راه عبور مردم را ببنيدم و پل بس��ازيم و عابران را به باالي پل 5 – ۶ 
متري هدايت  كنيم تا خودروها راحت تر و سريع تر عبور كنند.وي با 
اشاره به ناكارآيي پل هاي عابر ساده و غيرمكانيزه تأكيد كرد: همه 
پل هاي عابر پياده بايد مكانيزه و داراي پله برقي شوند تا سالمندان 
و شهرونداني كه بيماري قلبي يا مشكل جسمي دارند براي استفاده 
از پل دچار مشكل نشوند. سالمتي شهروندان براي شهرداري مهم 
است و از اين پس نبايد هيچ پل ساده و غيرمكانيزه اي ساخته شود. 
پل هاي موجود هم بايد ظرف دو سال آينده به تدريج مكانيزه شوند.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
رقابت صادركنندگان در 

بزرگ ترين رويداد تجاري
رييس سازمان توسعه تجارت ايران از رقابت 510 
صادركننده در 63 گروه كااليي و 7 گروه خدمات 
فني و مهندسي در بيست و دومين دور از انتخاب 
صادركننده نمونه خبر داد. به گزارش شاتا، مجتبي 
خسروتاج گفت: از ميان 63 گروه كااليي، به تفكيك 
بيشترين متقاضيان از بخش كشاورزي و كمترين 
متقاضيان از بخش تجهيزات و ماشين آالت صنعتي 
ثبت نام كرده اند. همچنين در بخش صادركنندگان 
خدم��ات فني و مهندس��ي ني��ز 43 متقاضي، از 
بخش هاي خدمات فني و مهندسي، گردشگري و 
بخش IT اطالعات خود را ثبت كرده اند. او در مورد 
برگزاري جلسات كارگروه انتخاب صادركننده نمونه 
افزود: چهارمين جلسه انتخاب صادركننده نمونه در 
حالي برگزار شد كه تاكنون، معيارها و شاخص هاي 
امتيازبندي، نحوه دريافت پرون��ده، امتيازبندي 
بر اساس آمار مأخوذ از گمرك و استاندارد و ارجاع 
به 19 ميز تخصصي جهت بررسي ساير موارد مورد 
بحث و بررس��ي كارشناس��ي قرار گرفته است و  با 
تكميل اطالعات صادركنندگان، 50 صادركننده 
توس��ط كارگروه ها انتخاب و 29 مهر ماه، روز ملي 

صادرات، معرفي خواهند شد.
خسروتاج همچنين با اش��اره به تغييرات صورت 
گرفته در نح��وه ارزيابي متقاضي��ان و معيار قرار 
دادن ك��د تعرفه ه��اي 8 رقمي كه بر اس��اس آن، 
صادركنن��دگان كاالي خود را ب��ه گمرك اظهار 
مي كنن��د از اقدام��ات خ��وب ص��ورت گرفته در 
فرآيند ارزياب��ي قلمداد كرد وگف��ت: گروه بندي 
صادركنندگان بر اس��اس كد تعرفه موجب شده 
تقسيم بندي صادركنندگان در گروه هاي همگن 
صورت پذيرفته و منجر به سرعت و شفافيت بيشتر 
شود. معاون صادراتي وزير صنعت اظهار كرد: با توجه 
به اينكه در ارزيابي متقاضيان براي كس��ب عنوان 
صادركننده نمونه ملي امتياز اصلي مربوط به درآمد 
ارزي، رش��د صادرات و تنوع و ماندگاري بازارهاي 
هدف است، در طراحي سامانه نمونش امسال تالش 
شد با اخذ آمار و اطالعات صادركنندگان از گمرك 
ايران به عنوان مرجع آمار صادراتي، راستي آزمايي 
دقيقي در معيارهاي عنوان شده صورت پذيرد كه 
با اين رويك��رد، حدود 50 درصد امتياز متقاضيان 
به صورت شفاف و سيس��تمي در اختيار كارگروه 

صادركننده نمونه قرار گرفته است.
به گفت��ه او، معياره��اي كيفي مانند اس��تاندارد 
و برن��د، تبليغ��ات و عضويت در تش��كل ها نيز با 
نظر كارشناسان س��ازمان هاي ذي ربط و ميزهاي 
تخصصي كااليي مستقر در سازمان توسعه تجارت 
ايران مورد ارزيابي قرار مي گيرد و پرونده متقاضيان 
در دو محور ارزيابي به كارگروه انتخاب صادركننده 

نمونه جهت بررسي و تاييد ارجاع مي شود.

»تعادل«درگفتوگوبافعاالناقتصاديسمتوسويآيندهبازارارزرابررسيميكند

مرز لنگراندازي » دالر«؟
گروه تجارت|

»دالر« سرانجام تغيير مسير داد؛ س��قوط آزاد نرخ دالر و 
تشكيل صف هاي فروش مردمي در سه روز گذشته، يكي 
از بزرگ ترين نوسانات تاريخ ارزي كشور پس از پايان جنگ 
تحميلي را به ن��ام خود ثبت كرد. افت نرخ دالر در روزهاي 
گذشته، احتماال ناشي از سيگنال هاي مثبتي بوده كه به بازار 
داده شد؛ سيگنال هايي همچون »تضمين جريان ورود ارز 
به كشور توسط اروپا و تداوم خريد نفت ايران از سوي آنها و 
نظر مثبت مجلس به لوايح چهارگانه FATF.« اما با اين حال 
هنوز مشخص نيست نرخ دالر در كدام كانال لنگر خواهد 
انداخت. »تعادل« اما در گفت وگو با فعاالن اقتصادي، سمت 
و سوي احتمالي نرخ دالر در روزهاي آينده را مورد بررسي 
قرار داده است. برآيند كلي نظرات آنها اگرچه حاكي از اين 
است كه نرخ واقعي دالر بايد در كانال 7 هزار تومان قرار گيرد، 
اما با اين حال بر اين باورند كه دولت بايد از تعيين قيمت ارز 
كنار برود و به عرضه و تقاضا مجال بدهد تا قيمت تعادلي 

دالر تعيين شود. 

     واكاوي داليل سقوط دالر
بازار ارز در ساعات پاياني روز دوشنبه، تصاوير كم سابقه اي 
را روي خروجي رسانه ها قرار داد؛ مردمي كه تا چند روز قبل 
حاضر بودند بابت هر دالر حتي تا حدود 19 هزار تومان هم 
پول پرداخت كنند، صف كشيده بودند تا از سقوط دارايي 
دالري خود جلوگيري كنند. اما روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
هفته جاري، قيمت دالر به ش��كل ناگهاني و بي سابقه اي 
كاهش پيدا كرده و همين موضوع موجب ش��د، عالوه بر 
تهران، بسياري از شهرهاي كشور شاهد تبديل صف خريد 
دالر به صف فروش آن باشند، تا جايي كه تا لحظه تنظيم 
اين گزارش، حتي برخي خبرها از ورود دالر به كانال 8 هزار 

توماني خبر مي دهند.
اما دالري كه تا ابتداي هفته، مي رفت كه ركوردهاي هرگز 
ثبت نش��ده قيمتي را هم رد كند، چطور دستخوش روند 
نزول قيمتي ش��د؟ دالي��ل متعددي را ب��راي اين رخداد 
مي توان بر شمرد، اما در صدر آنها بايد سيگنال هاي مثبتي 
اشاره كرد كه تداوم ورود ارزهاي خارجي به اقتصاد ايران را 
ضمانت مي كردند. اما طي چند روز گذشته، دست كم دو 
خبر، موجب دريافت اين سيگنال مثبت شد: نخست اينكه 
اروپايي ها اعالم كردند به عملياتي كردن ساز و كار جديد خود 
براي حمايت مالي از برجام )و البته تضمين جريان ورود ارز به 
ايران( نزديك شده اند و دوم اينكه محمد جواد ظريف، وزير 
امور خارجه ايران اعالم كرد رايزني ها با اتحاديه اروپا براي 
تداوم خريد ايران مثبت بوده است. سيگنال مثبت ديگر را 
البته مجلس شوراي اسالمي مخابره كرد: لوايح چهارگانه 

مربوط به FATF در آستانه عبور از سد مجلس قرار گرفته اند. 
اينها همه در حالي است كه »خروج سخت دالر از خانه ها«، 
ك��ه در هفته هاي اخير در قالب بي اعتنايي به بخش��نامه 
سپرده گذاري ارزي نمود پيدا كرده بود، بازگشت به روزهاي 
دالر زير 10 هزار تومان را بسيار دور از دسترس نشان مي داد.

اما در پي روند نزولي قيمت دالر در بازار آزاد، فعاالن اقتصادي 
تحليل هاي متفاوتي از وضعيت كنوني بازار ارز را ترس��يم 
مي كنند ودر عين حال از آينده دالر مي گويند. به طوري كه 
يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه افزايش نرخ 
ارز هيچ توجيه منطقي نداشت، 4 دليل براي كاهش نرخ 
ارز را متصور اس��ت و مي گويد: در حال حاضر تحليل بازار 
ارز متفاوت تر از تحليل هايي است كه طي سال هاي قبل 
داشته ايم و هيچ دليل قانع كننده اي براي افزايش آن ديده 
نمي شود، چراكه ظرفيت فعلي اقتصادي و اجتماعي ايران 

دالر 15 - 14 هزار تومان به باال را توجيه نمي كند.
محسن حاجي بابا، نايب رييس كميس��يون بازار پول و 
سرمايه اتاق بازرگاني ايران، در گفت وگو با ايسنا، يكي از 
چهار عامل اصلي كه تاثيرگذار در كاهش قيمت ارز بوده 
را احتمال تصوي��ب FATF مي داند و در اين باره توضيح 
مي دهد: اين موضوع اطمينان ايجاد مي كند كه مانعي براي 
ارتباط بين ايران و اروپا نخواهد بود. دليل ديگر كاهش نرخ 
ارز اما از نگاه او، قطعي شدن ارتباط بانكي اروپا )به غير از 
سوييس( با ايران است. حاجي بابا، علت ديگر افت قيمت 
دالر را آزاد اعالم كردن واردات ارز بدون محدوديت همراه 
با مس��افران دانس��ت و گفت: حواله هاي خريد و فروش 
به ش��دت وجود دارد اما عرضه اس��كناس در بازار توسط 
مس��افران و حتي صرافي ها در كاهش قيمت تاثيرگذار 
است و به احتمال زياد در عرضه اسكناس در بازار افزايش 
پيدا خواهد كرد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران ادامه داد: اين شرايط باعث شد خريداران دالر يا دالل 
مقداري در خريد احتياط كنند و احتياط در خريد باعث 
كاهش قيمت ها شده و با همان شدت هيجاني كه خريد 
كردند اكنون عرضه مي كنند كه بازار تاحدودي به تعادل 
برگشته اس��ت. اين فعال اقتصادي همچنين از بورس به 
عنوان ضربه گير افزايش قيمت دالر ياد كرد و بازار را اين 
طور پيش بيني كرد كه روند نزولي، تا پايان روز چهارشنبه 
تمام خواهد شد و دالر تا حدود 10 هزار تومان )مقداري 
باالتر يا پايين تر( مي آيد كه اين قيمت در شرايط فعلي يك 
قيمت منطقي براي بازار آزاد است و اگر محدوديت هاي 
نيمايي برداشته شود، دولت كنترل و نظارت بيشتري روي 
ارزها خواهد داشت. اما تثبيت آن بستگي به حركت هاي 
دولت و ايجاد اعتماد مردم به توانايي دولت در اقتصاد كشور 

و تصميماتي دارد كه در قبال نقدينگي اتخاذ مي كند.

     سمت و سوي دالر در روزهاي آينده
اكن��ون اما پرس��ش اساس��ي براي عام��ه م��ردم و البته 
توليدكنندگان اين است كه قيمت دالر در روزهاي آينده 
به كدام سو خواهد رفت؟ فارغ از اينكه دالر در كدام كانال 
قيمتي لنگر خواهد انداخت اما اين موضوع هم اهميت بسيار 
دارد كه مهلك ترين سم براي توليد، نه افزايش قيمت دالر، 
كه نوسان آن است. توليدكننده اي كه يك بار با ارز 4200 
تومان��ي نهاده هاي توليد خود را وارد ك��رده و بعد ناچار به 
پرداخت ما به التفاوت ارزي آن شده و اكنون نمي داند با توجه 
به قيمت دالر، كاالي نهايي خود را به چه قيمتي بايد بفروشد، 
چندان از اين شرايط استقبال نمي كند. اين يعني حتي پايين 
آمدن قيمت دالر هم الزاما براي توليدكنندگان خبر خوشي 
نخواهد بود. رييس سابق اتاق بازرگاني تهران، اما معتقد است 
نرخ واقعي دالر حدود 7 هزار تومان است. يحيي آل اسحاق 
در اين باره اينگونه توضيح مي دهد كه قطعا قيمت واقعي 
دالر آن نرخ هاي كذايي هفته  گذشته كه تا بيش از 19 هزار 
تومان رفته بود، نيست و به دليل عوامل متعددي مانند عوامل 
بين المللي، جو رواني و ... اين شوك در بازار ارز به وجود آمد 
كه مي توان گفت همه عوامل آن غير اقتصادي بود. دولت 
بايد به گونه اي بازار ارز را مديريت كند كه نرخ دالر به كمتر 
از 10 هزار تومان يعني حدود 7000 تومان برس��د و پس 
از آن كنترل ها و نظارت هاي خود را بر اين بازار به گونه اي 
اعمال كند كه قيمت ها تثبيت شود. به گفته او، كساني كه 
زندگي خود را وارد قمار بازار ارز كرده اند، خسارات فراواني 
ديده اند و بايد بدانيم كه بازار ارز، بازار سوداگري نيست و نبايد 
سرمايه هاي خودمان را با اين قمار خطرناك، از بين ببريم. اين 
در حالي است كه عضو هيات رييسه اتاق تهران معتقد است 
كه اين صحبت هاي اخير مسووالن بوده كه باعث كاهش نرخ 
ارز شده است. سيده فاطمه مقيمي در گفت وگو با »تعادل« 
مي گويد: اساسا دور نماي برنامه هاي اقتصادي دولت باعث 
تغيير نرخ ارز در گذشته و حال شده است. افرادي كه نيازي 
به ارز نداشتند به خريد آن هجوم بردند و حاال با صحبت هاي 
اخير مسووالن دولت به فروش ارز دست زده اند و اين به نوبه 

خود باعث افزايش عرضه ارز در بازار شده است.
به گفته مقيمي، تعيين دستوري نرخ هر كااليي دست به 
دس��ت ش��دن و خريد و فروش آن كاال را به دنبال دارد كه 
در نهايت، موجب افزايش قيمت آن كاال خواهد شد با اين 
حال او بر اين باور است كه روند منطقي اين است كه عرضه 
و تقاضا قيمت را تعيين كند. او در ادامه مي افزايد: بنابراين 
نباي��د قيمتي براي نرخ ارز تعيين يا پي��ش بيني كرد؛ اما 
معتقدم، نرخ دالر در حدود 8 هزار تومان به مدار منطقي خود 
نزديك تر است. عضو هيات رييسه اتاق تهران همچنين در 
مورد اقدام اخير بانك مركزي براي جذب ارزهاي در دست 
مردم نيز اظهار مي كند: اي��ن اقدام باعث تقويت صندوق 
ارزي و قدرت نرخ گذاري توس��ط دولت مي شود؛ بطوري 
كه مناب��ع ارزي كه در اختيار دارد افزايش مي يابد و به اين 
ترتيب، تعيين كننده نرخ ارز دولت خواهد بود.  از ديگر سو، 
نايب رييس كميسيون انرژي، صنايع پااليشي و پتروشيمي 
اتاق بازرگاني ايران، نيز مكانيزم صحيح تعيين قيمت در بازار 
ارز را عرضه و تقاضا قيمت ها عنوان مي كند. رضا پديدار در 
اين باره به »تعادل« مي گويد: اقتصاد يك فرآيند اس��ت و 
بايد مسير خود را طي كند و الزمه اين مسير عرضه و تقاضا 
است. عرضه و تقاضا بايد قيمت ها را تعيين كند تا به مدار 
منطقي نزديك شود. در اين صورت است كه بازار را به ثبات 
مي رساند و محيط اطمينان بخش را به وجود مي آورد. او بر 
اين باوراست كه دولت بايد زماني به بازار ورود كند كه شاهد 
فساد در آن باشد؛ همان گونه كه پيش از اين شاهد آن بوديم، 
ارزهاي خارجي در مسير عرضه و تقاضا نبود، بلكه در مسير 
سوداگري قرار گرفت و باعث التهاب در بازار شد. پديدار در 
اين رابطه افزود: دولت بايد مناسبات را تعيين كند و وجوه 
ارزي حاصل از صادرات را مديريت كند كه به مصرف نياز 
كشور برساند. اين مديريت به يك نظام رگوالتوري نياز دارد. 
رگوالتوري اين امكان را مي دهد كه بتوان معامالت را ثبت 
كرد يا نظام مالياتي را براي آن تعيين كرد. به گفته او، نرخ 
ارز در ماه هاي آتي طبيعتا نبايد جهش قيمتي داشته باشد؛ 
چون همه آن محدوديت هايي را كه براي تحريم ايران در 

نظر داشتند را تعريف كرده اند، اما مسووالن دولتي ما هنوز 
به ثبات در تصميم گيري هاي خود دست نيافته اند و تاكنون 
شاهد تغيير پي در پي دس��تورالعمل ها هستيم. او به اين 
موضوع نيز اشاره مي كند تا زماني كه اين روند ادامه داشته 
باشد نمي توان دورنمايي از وضعيت اقتصادي تعريف كرد و 

ممكن است هر اتفاقي در ماه هاي پيش رو بيفتد.

     واكنش هاي توئيتري
اما برخي از فعاالن اقتصادي نيز در فضاي مجازي نسبت به 
س��قوط آزاد دالر واكنش نشان داده و براي كنترل بازار ارز 
نسخه پيچيدند. پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني 
ايران نيز در توئيتي، كاهش قيمت دالر را فرصتي مناسب 
براي خروج دولت از عرصه قيمت گذاري نرخ ارز دانس��ت 
و نوش��ت: »كاهش نرخ ارز بهترين فرصت است كه بانك 
مركزي دخالتش در بازار ثانويه را كال متوقف كند و اجازه 
دهد عرضه و تقاضا نرخ ارز تجارت خارجي را تعيين كند. 
اگر سريع اقدام كند به بازار ارز ثبات مى بخشد، وگرنه بايد 
منتظر »افزايش مجددنرخ ارز« باشيم. اميدوارم دولت اين 

توصيه را جدي بگيرد.«
از سوي ديگر، توئيت محمد الهوتي، رييس كنفدراسيون 
صادرات ايران اما به فرصت كوتاه دولت براي اصالح مسير 
دالر اشاره مي كند: »...وقت آن است كه بازار ارز با واقعيت هاي 
اقتصادي به كار خود ادامه دهد و منطق عرضه و تقاضا جاي   
سياست هاي غلط ارزي را بگيرد. تامين ارز كاالهاي اساسي و 
سرمايه اي توليد با دولت و مابقي با منابع صادراتي. مسير بازار 
ثانويه را هر چه سريع تر اصالح كنيد. فرصت كم است.« اما 
حسين سالح ورزي، ديگر نايب رييس اتاق بازرگاني ايران نيز 
اصالح قيمت خوراك پتروشيمي را به تعادل قيمت دالر در 
بازار ربط داده و اين طور نوشته است: »دولت با اصالح قيمت 
خوراك پتروشيمي ها، قدم بزرگي در جلوگيري از توزيع 
رانت و هدر رفت منابع برداشته است، با اجراي تصميمات 
عقاليي در بازار ثانويه، قيمت ارز به تعادل مي رسد و ثبات 

دوباره به بازارها و اقتصاد كشور باز خواهد گشت.«

تازهواردهابهدايرهمعافيتارزي
وزارتصنعتاعالمكرد

براساس اعالم وزارت صنعت، 45 رديف كدهاي تعرفه 
گروه هاي كااليي جديد از پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز معاف شدند، البته برخي از اين تعرفه ها فقط براي 

واحدهاي توليدي است.
برخ��ي از اين كدتعريف ش��امل گروه ه��اي كااليي 
چ��ون »صناي��ع غذاي��ي، دارويي و بهداش��تي«، » 
نس��اجي و پوش��اك«، »فل��زي و ل��وازم خانگي«، 
»ب��رق والكترونيك«، »خودرو و ني��رو محركه« و  » 

ماشين س��ازي و تجهيزات« است. به گزارش فارس، 
طبق نام��ه دفت��ر واردات گمرك آمده اس��ت: پيرو 
بخشنامه رديف 167- 182- 187- 199 و 214 سال 
جاري، به پيوس��ت تصويرنامه شماره 174596/60 
مورخ 97/07/02 دفتر مقررات ص��ادرات و واردات 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ب��ه انضمام دو برگ 
ش��امل 45 رديف كدهاي هش��ت رقمي تعرفه هاي 
ليس��ت س��وم گروه هاي كااليي از رديف 3653 الي 

3697 موضوع مصوب ش��ماره 70220/ ت 55633 
ه مورخ 24/05/97 كه مش��مول معافيت از پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز اعالم ش��ده است جهت اطالع و 
اقدام الزم با رعايت كامل مقررات ارس��ال مي گردد. 
ضمنا در مقابل برخي از رديف  تعرفه ها عبارت »براي 
واحدهاي توليدي« قيد ش��ده است كه اين رديف ها 
صرفا در صورت واردات توسط واحد توليدي مربوطه 

از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهد بود.

Wed. Oct3. 2018  چهار  شنبه    11 مهر 1397   23  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1212 



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
 تجهيز تهران

 به سامانه مديريت برق

 استاندارد هاي جديد 
براي مصارف آب خانگي

مهار آتش سوزي خط انتقال 
گاز »رامهرمز«

هوشك سراوان؛ 
كم بارش ترين نقطه كشور 

ايس�نا| مديرعامل ش��ركت توزيع برق تهران از 
راه اندازي اپليكيشن همراه برق تهران در آينده نزديك 
خبر داد و گفت: با راه اندازي اين اپليكيشن مشتركان 
مي توانند عالوه بر پرداخت بهاي برق، ميزان مصرف 

خود را به صورت آنالين مشاهده كنند.
حس��ين صبوري تاكيد كرد: پ��س از راه اندازي اين 
اپليكيشن مشتركان به راحتي مي توانند عالوه بر انجام 
خدمات خود به صورت غيرحضوري از ميزان مصرف 

خود نيز مطلع شوند.
وي با بيان اينكه نهايتا تا چند ماه آينده اين اپليكيشن 
بهره برداري مي ش��ود، گفت: يكي از اهداف شركت 
توزيع برق تهران اين است كه خدمات مشتركان به 
صورت غيرحضوري صورت گيرد به همين دليل براي 
اولين بار اين اپليكيشن در ايران رونمايي خواهد شد.

مديرعامل شركت توزيع برق تهران ادامه داد: عالوه بر 
اين مساله فاز اول خدمات غيرحضوري در صنعت برق 
تهران كليد زده خواهد شد تا مشتركان و متقاضيان 
صنعت برق بدون مراجعه به ادارات ۲۲ گانه برق تهران 

بتوانند كارهاي خود را انجام دهند.

پاون| مديركل دفتر استانداردها و طرح هاي آب و 
آبفاي وزارت نيرو گفت: 3 استاندارد برچسب مصرف 
آب در مصارف خانگي توس��ط اين دفتر تدوين و از 
سوي س��ازمان ملي استاندارد ايران ابالغ شده است 
كه پيش بيني مي شود اجراي اجباري آن تا بهمن ماه 

سال جاري انجام شود.
تقي عب��ادي در اين ب��اره افزود: در ح��ال حاضر 4 
استاندارد برچس��ب مصرف آب در بخش مصارف 
آب خانگي تدوين و از سوي سازمان ملي استاندارد 
ابالغ شده كه سال گذشته اجراي اجباري استاندارد 
برچسب مصرف آب ماشين هاي لباسشويي خانگي 

توسط سازمان مذكور انجام شد.
وي تاكيد كرد: براي حفظ مسائل زيست محيطي 
در مقوله فاضالب، ضوابطي از جمله ضوابط استفاده 
مج��دد از آب هاي برگش��تي و پس��اب، حفاظت از 
كيفيت منابع آب در مديريت م��واد زايد، راهنماي 
طبقه بن��دي كيفيت آب خام، پس��اب ها و آب هاي 
برگشتي براي مصارف صنعتي و تفرجي تدوين و از 
طريق سازمان برنامه و بودجه كشور به شركت هاي آب 
منطقه اي، مهندسين مشاور و ادارات محيط زيست 
استاني ابالغ شده است. عبادي تصريح كرد: به دليل 
محدوديت هاي مالي و ظرفيت منابع انساني، امكان 
نظارت مس��تمر بر نحوه اجراي اين دستورالعمل ها 
فراهم نشده و به دنبال ايجاد ساز و كاري براي نظارت 

بر اجراي دستورالعمل هاي مربوطه هستيم.

شانا| مدير منطقه يك عمليات انتقال گاز، از مهار 
آتش سوزي خط انتقال گاز رامهرمز - باغ ملك خبر 
داد و گفت: علت آتش س��وزي مش��خص نيست و 

خوشبختانه تلفات جاني در پي نداشته است.
پيمان خضرايي درباره آتش سوزي خط انتقال گاز 
باغ ملك بيان كرد: اين آتش سوزي در ساعت ۶ صبح 
روز سه ش��نبه رخ داد كه خوش بختانه هيچ تلفات 
جاني نداشته است. ما در محل وقوع حادثه هستيم تا 
همه جوانب آتش سوزي و علت آن را بررسي كرده و 

اقدامات الزم را انجام دهيم.
وي در ادام��ه اظه��ار ك��رد: بالفاصله پ��س از آغاز 
آتش سوزي، شيرهاي گاز اين خط انتقال ۱۰ اينچي 

بسته شد تا از گسترش آتش جلوگيري شود.
مدير منطقه يك عمليات انتق��ال گاز از حضور تيم 
امداد و مهار آتش در محل حادثه خبر داد و تصريح 
كرد: اكنون در حال تغيير آرايش خطوط انتقال گاز 
در منطقه هستيم تا مصرف كنندگان با مشكلي براي 

دريافت گاز مصرفي خود مواجه نشوند.
به گفته خضرايي، اين آتش سوزي گستردگي زيادي 
نداشته است. شهرس��تان باغ ملك با مركزيت شهر 
باغ ملك، يكي از شهرستان هاي استان خوزستان در 
جنوب غربي ايران است كه با شهرستان هاي رامهرمز، 

ايذه و شهرستان هفتكل هم مرز است.

پاون| پرونده سال آبي 97-9۶ در حالي بسته شده 
است كه افت بي سابقه بارندگي هاي سال آبي جاري 
موجب شده اس��ت تا ميزان بارش هاي حوضه آبريز 
مرزي ش��رق تنها به 4۰ ميلي متر برسد كه اين رقم 
در مقايسه با س��ال گذشته 35 درصد، در مقايسه با 
ميانگين بارندگي ۱۰ سال اخير حدود 55 درصد و 
در مقايسه با مدت متوسط 49 ساله حدود ۶3 درصد 
كاهش يافته است. ادامه اين روند موجب شده است تا 
حوضه آبريز مرزي شرق كه بخش هايي از استان هاي 
خراس��ان رضوي، خراس��ان جنوبي و سيس��تان و 
بلوچستان را در مي گيرد، بدترين ميزان بارندگي خود 
را در 5۰ سال اخير تجربه كند و هوشك سراوان استان 
سيستان و بلوچستان با ثبت 4.3 ميليمتر بارندگي به 

كم  بارش ترين نقطه كشور مبدل شود.
س��دهاي واق��ع در اين حوض��ه آبريز ني��ز يكي از 
خشك ترين مقاطع زماني س��اليان اخير را تجربه 
مي كنند بطوري كه ورودي آب به هفت سد موجود در 
اين حوضه آبريز تنها به ۲۰ ميليون مترمكعب رسيده 
است كه اين رقم در مقايسه با سال گذشته بيش از 97 

درصد كاهش يافته است.
ميزان ذخيره فعلي سدهاي اين حوضه آبريز نيز هم 
اكنون در حدود 4۲۰ ميليون مترمكعب اس��ت كه 
حكايت از كاهش 54 درصدي آب ذخيره ش��ده در 
سدهاي هفتگانه اين حوضه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته دارد و در حال حاضر بيش از 73 درصد 

مخازن سدهاي ياد شده خالي است.

چشم انداز محدود شدن عرضه، بازار نفت خام را شديدا متاثر كرده است 

ديروز با حضور وزراي دو كشور قرارداد احداث يك واحد 540 مگاواتي ميان ايران و سوريه امضا شد 

چند قدم مانده به نفت 100 دالري 

ايران در سوريه نيروگاه مي سازد 

اطالعيه وزارت خارجه ژاپن درباره معافيت از تحريم هاي نفتي ايران

شركت هاي ژاپني نبايد تحت تاثير تحريم ها قرار بگيرند

گروه انرژي   عليرضا كياني
قيمت نفت از ماه مه به اين سو، اختالالت متعددي 
را تجرب�ه ك�رد؛ از مش�كالت اس�تحصال نفت از 
ماسه نفت هاي كانادا گرفته تا جنگ داخلي ليبي هر 
كدام به نوعي بر قيمت طالي سياه تاثير گذاشتند و 
به تاريخ پيوستند. وضعيت نفت ايران اين طور نبود. 
حتي پيش از زماني كه رييس جمهوري اياالت متحده 
خبر بازگشت تحريم هاي نفتي عليه ايران را بدهد، 
بازار نف�ت خام در مورد آينده عرض�ه ايران نگران 
بود. اين تشويش بيهوده نبود. در سال 2011 كه براي 
نخستين بار، اياالت متحده تحريم  صنعت نفت ايران 
را آغاز كرد، بازار با وجود حاكم بودن قيمت هاي باال 
بر آن، با عرضه زيادي مواجه ب�ود. حال اما اين طور 
نيست. تنگناي عرضه به داليلي متعدد مدت هاست 
كه آس�مان بازار نفت را تاريك كرده اس�ت. توليد 
نفت ايران نيز بر اس�اس گزارش هاي منتشره رو به 
كاهش است و همين امر مي  تواند افزايش قيمت را 
شدت يا حتي سرعت بخشد. برنت روز گذشته در 
بازار نقل و انتقال اوراق آتي لندن بشكه اي 85 دالر 
به فروش رفت تا تحليلگران امكان رسيدن طالي 
سياه به بشكه اي 100 دالر را باورپذيرتر تلقي كنند. 

    
چشم انداز محدودشدن عرضه نفت خام ايران به دليل اجراي 
تحريم هاي نفتي اياالت متحده عليه اين كشور از ماه ميالدي 
بعد باعث شد تا قيمت طالي سياه در معامالت روز گذشته 

روي يكي از باالترين ارقام در چهار سال گذشته بايستد.
به گزارش رويترز، بهاي معامالت آتي نفت برنت با 5 سنت 
افزايش نس��بت به قيمت نهايي روز گذشته، به 85 دالر و 
3 سنت در هر بشكه رسيد. نفت برنت روز دوشنبه تا مرز 
بش��كه اي 85 دالر و 45 سنت پيش رفته بود كه باالترين 
قيمت از نوامبر س��ال ۲۰۱4 به اين سو محسوب مي شد. 
قيمت نفت برنت از آخرين ركورد موضعي كه در ماه اوت به 

ثبت رساند، حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است.
بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت با ۲4 سنت يا 
۰.3 درصد افزايش به 75 دالر و 54 سنت در هر بشكه رسيد. 
وست تگزاس اينترمديت از اواسط اوت تاكنون حدود ۱7 

درصد افزايش قيمت داشته است.

   تنگ شدن عرصه بر نفت ايران
آرام آرام همه اختالالت ريز باراز به ورطه فراموشي سپرده 
شدند تا عرصه براي بزرگ ترين اختاللي خالي شود كه از 
چند ماه پيش تحليلگران را به فكر واداش��ته بود. صادرات 
ايران كه حدود 3 درص��د از تقاضاي جهاني براي مصرف 
روزانه ۱۰۰ ميليون بشكه نفت را تامين مي كند، تحت تاثير 
تحريم هاي امريكا رو به كاهش است و اين امر قيمت نفت را 

تحت فشار قرار داده است. 
ص��ادارت نفت اي��ران پي��ش از آغاز تحريم ه��اي نفتي 
اياالت متحده عليه اين كشور به پايين ترين ميزان در ۲ سال 
و نيم گذشته رسيد. به گزارش بلومبرگ بر اساس اطالعات 
تانكر ها، محموله هاي نفت خام و ميعان��ات گازي ايران با 
كاهش روزانه ۲۶۰ هزار بشكه اي به ۱ ميليون و 7۲۰ هزار 
بشكه نفت در روز در ماه سپتامبر رسيده است. اين ميزان 
پايين ترين صادرات نفت و ميعانات ايران از فوريه سال ۲۰۱۶ 

به اين سو است. 

بلومبرگ ادعا كرده اس��ت كه هند قصد دارد كه صادرات 
نفت خام خود از ايران را در ماه نوامبر و همزمان با ش��روع 
تحريم هاي متوقف كند. اگر اين امر محقق شود، هند نيز 
به صف مش��تريان ديگر ايران يعني فرانسه و كره جنوبي 
مي پيوندد كه از واردات نفت ايران منصرف شده اند. شبح 
بازگشت تحريم ها و كاهش شديد عرضه نفت كشور شمالي 
خليج فارس، باعث شد قيمت برنت مرز 8۰ دالر در هر بشكه 
را پشت سر گذارد.  مايكل پولسن، تحليلگر شركت مديريت 
ريس��ك اي/اس در اين باره به رويترز گفت: »بس��ياري از 
خريداران در حال كاهش خريد هاي خود به صفر هستند. 
حتي هند كه اشتهاي سيري ناپذيري براي نفت دارد نيز 
واردات خود را كاهش داده اس��ت و رون��د امور به گونه اي 
نيست كه تا تاريخ 4 نوامبر تغيير خاصي در آن ايجاد شود«. 
البته در اين ميان مشتريان ديگري نيز رفتارهاي متفاوتي را 
نشان داده اند. براي مثال ژاپن ديروز اعالم كرد كه همچنان 
مذاكرات خود با واش��نگتن را براي دريافت معافيت نفتي 

ادامه مي دهد.

   بشكه هاي دور از چشم
از ماه پيش، ايران بخشي از نفت خود را روي دريا و در تانكرها 
خيره مي كند. آمارهاي بلومبرگ نفتي را كه در تانكرهاي 
نزديك به ترمينال هاي صادراتي ايران نگه داري مي شود را در 
بر نمي گيرد. در همين ماه گذشته، بعضي از اين تانكر ها حتي 
از محدوده سيستم رديابي ماهواره اي جهاني نيز محو شده اند 

و البته اين تانكرها نيز در آمار بلومبرگ لحاظ نشده اند. 
فرانسه، هلند و كر ه جنوبي، سه خريدار نفت ايران بودند كه 
ماه گذش��ته ديگر نفتي از سومين توليد كننده اوپك وارد 
نكردند. به گزارش بلومبرگ در آمار صادرات نفتي ايران به 

امارات متحده عربي و ايتاليا نيز كاهش مشاهده مي شود. 
صادرات محموله هاي نفت خ��ام و ميعانات ايران در حال 
حاضر به ميزان ۱ ميليون و ۱۰۰ هزار بش��كه يا 39 درصد 
نس��بت به ماه آوريل كاهش يافته است. بايد به ياد داشت 
كه آوريل همان ماهي بود كه ترام��پ، اياالت متحده را از 
برنامه جامع اقدام مشترك يا توافق اتمي بين المللي با ايران 

خارج كرد. 

   مخازن در تيررس
بسياري از تحليلگران عقيده دارند كه ممكن است ظرفيت 

توليد شناور كافي در كوتاه مدت براي تامين تقاضا براي نفت 
وجود نداشته باشد و تامين عرضه احتماال مستلزم برداشت 
قابل توجه از مخازن نفتي خواهد بود. بانك اچ اس بي سي در 
گزارش دورنماي اقتصاد جهاني سه ماهه چهارم خود نوشت: 
»تحليلگران نفتي ما براين باورند كه ريسك بااليي وجود دارد 

كه نفت به ۱۰۰ دالر در هر بشكه صعود كند«.
نورب��رت روئكر، مدي��ر تحقيقات كاال در بانك سويس��ي 
جوليوس بائر، نيز در اين باره به رويترز گفت: » قيمت نفت 
همچنان به صعود ادامه مي دهد كه اين مساله تحت تاثير 
نزديك شدن زمان اجراي تحريم ها عليه ايران و نگراني هاي 
مربوط به عرضه اس��ت. وضعيت عرضه در واقع ضعيف به 
نظر مي رسد، زيرا هرگونه افت بيشتر عرضه مانند وخامت 
وضعيت توليد ونزوئال، عرضه نفت را محدودتر خواهد كرد«.

به گفت��ه براي��ان كس��نز، مدي��ركل ش��ركت خدمات 
سرمايه گذاري تورتوئيز، شمار كساني كه معتقدند نفت 
ممكن اس��ت به ۱۰۰ دالر برس��د رو به افزايش است زيرا 
نگراني ها نسبت به ظرفيت شناور همچنان افزايش پيدا 
مي كند. طبق نظرسنجي رويترز كه روز دوشنبه منتشر 
شد، اوپك كه ايران سومين صادركننده بزرگ آن است براي 

جبران صادرات كمتر ايران به سختي كشمكش مي كند.
به گزارش رويترز، در شرايطي كه قيمت هاي نفت افزايش 
پيدا كرده و ارزش بسياري از ارزهاي بازار نوظهور از جمله 
روپيه هند و اندونزي س��قوط كرده اند تحليلگران هشدار 

مي دهند كه رشد اقتصادي ممكن است ضعيف شود.

   اوپك پالس به داد دنيا مي رسد؟
در ش��رايطي كه هر روز ش��به تنگناي طرف عرضه بازار 
نفت نگراني هاي بيش��تري را به خصوص در كش��ورهاي 
مصرف كننده  اين سوخت فسيلي ايجاد مي كند، يافته هاي 
نظرسنجي بلومبرگ نش��ان داد توليد نفت اوپك در ماه 
ميالدي گذش��ته در ش��رايطي كه عرضه ايران در آستانه 
بازگشت تحريم هاي امريكا محدود شده است، افزايش پيدا 
كرد. طبق نظرسنجي بلومبرگ از مقامات، تحليلگران و آمار 
كشتيراني، توليد اوپك كه متشكل از ۱5 كشور عضو است، 
در سپتامبر به 3۲.83 ميليون بشكه در روز رسيد. با وجود 
اينكه توليد ايران به ميزان ۱4۰ هزار بشكه در روز كاهش 
يافت و به 3.3۶ ميليون بشكه در روز رسيد كه پايين ترين 
ميزان از اوايل س��ال ۲۰۱۶ بود، افزايش توليد عربس��تان 
سعودي، آنگوال و ليبي افت توليد ايران را تا حدودي جبران 
كرد. انتظار مي رود افت عرضه ايران با آغاز رسمي تحريم هاي 
امريكا در نوامبر تسريع ش��ود. خريداران بزرگ نفت ايران 
جست وجو براي يافتن منابع تامين ديگر را آغاز كرده اند. 

مقامات بزرگ ترين پااليشگاه دولتي هند اعالم كرده اند هند 
تصميمي براي خريد نفت ايران در نوامبر ندارد.

تحريم هاي امريكا عليه ايران به همراه سقوط شديد توليد 
ونزوئال به دليل بحران اقتصادي اين كش��ور كمك كرده 
قيمت ه��اي نفت به ب��االي 8۰ دالر در هر بش��كه صعود 
كند. اگرچه اين افزايش قيمت باعث ش��ده دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا، از اوپك درخواس��ت كند شيرهاي 
نفت خود را باز كند اما اين گروه تاكنون محتاطانه عمل كرده 
است. عربستان سعودي كه قدرتمندترين عضو اوپك است، 
وعده داده هرگونه كمبود عرضه را جبران خواهد كرد اما اين 
كش��ور يك رويكرد تدريجي را در پيش گرفته و طبق اين 
نظرسنجي، توليد خود تا 8۰ هزار بشكه در روز افزايش داده 
و به ۱۰.53 ميليون بشكه در روز رسانده است. آنگوال توليد 
پروژه كائومبو كه تحت اداره شركت توتال است را افزايش 
داده و در سپتامبر 9۰ هزار بشكه در روز نفت بيشتري توليد 
كرد. نيجريه و ليبي نيز بخشي از توليد خود را كه به دليل 
اختالفات داخلي متوقف شده بود، احيا كردند. روسيه كه در 
پيمان كاهش توليد با اوپك مشاركت كرده نيز توليد خود 
را باال برده است. به گفته مقامات روسيه، توليد اين كشور در 
يك مقطع از ماه گذشته تا مرز ۱۱.3۶ ميليون بشكه در روز 
صعود كرد كه باالترين ركورد پس از دوران شوروي سابق 
بود. اين به معناي اين است كه اين كشور كاهش توليد خود 
را كه تحت پيمانه نفت با اوپك از ابتداي سال ۲۰۱7 انجام 
داده بود، بطور كامل متوقف كرده و حتي توليد خود را باالتر 
برده است. با وجود اين، تحليل هاي بسياري توان اوپك براي 
جبران كاهش توليد ايران را زير سوال مي برد. در صورتي 
صحت اين تحليل ها بازار بايد منتظر تصميم دولت ترامپ 
در مورد وارد كردن ذخاير استراتژيك خود براي جلوگيري 

از شوك هاي قيمتي در كوتاه مدت بماند. 

گروه انرژي| نادي صبوري |
»با توجه به مواضع شرافتمندانه و ارزشمندي كه جمهوري 
اسالمي ايران در خالل جنگ ظالمانه در سوريه براي حمايت 
از ملت ما اتخاذ كرد و در كنار مردم سوريه ايستاد شركت هاي 
ايراني اولويت و بيشترين سهم را در بازسازي سوريه خواهند 
داشت«. اين جمالت زهير خربوطلي وزير برق سوريه در 
جريان حضورش در تهران براي انعقاد قرارداد احداث يك 

نيروگاه برق توسط ايراني ها در سوريه است. 
توليد گاز و ب��ه تبع آن برق س��وريه در چند س��ال اخير 
دستخوش حضور داعش در اين كش��ور شد. وائل هلكي 
نخست وزير س��وريه جوالي ۲۰۱5 اعالم كرد كه داعش 
واحدهاي گازي و نيروگاهي مناطق تحت كنترل خود را 
به شدت مورد حمله و آس��يب قرار داده است. او اعالم كرد 
كه ظرفيت توليد برق سوريه به يك چهارم ظرفيت 9۰۰۰ 
مگاواتي توليد اين كشور پيش از جنگ كاهش يافته است.

رويترز سپتامبر سال ۲۰۱7 نوش��ت كه سوريه به دنبال 
مواجهه با تخريب شديد در زيرساخت هاي خود به دنبال 
حضور شركت هايي از كشورهاي دوست مانند ايران، چين 

و روسيه در خاك خود براي بازسازي است. 
در همين راستا ايران و سوريه سال گذشته تفاهم نامه اي 

براي بازسازي بخش نيروگاهي اين كشور كه در چند سال 
اخير درگير تنش هاي مختلفي بوده است امضا كردند. سانا 
خبرگزاري رسمي سوريه در سپتامبر سال گذشته نوشت 
كه تهران و دمش��ق تفاهم نامه اي براي احداث يك واحد 

نيروگاهي 54۰ مگاواتي در الذقيه به امضا رسانده اند. 
ديروز و به دنبال س��فر زهير خربوطلي وزير برق سوريه به 
تهران و همچنين با حضور رضا اردكانيان وزير نيروي ايران 
اين تفاهم نامه تبديل به قرارداد شد. قراردادي به ارزش 4۱۱ 
ميليون يورو كه شامل احداث يك نيروگاه سيكل تركيبي 
و يك خط لوله انتقال گاز در بندر الذقيه بوده و ميان مپنا و 
موسسه توليد برق سوريه به صورت رسمي به امضا رسيده 
است. الذقيه اصلي ترين بندر سوريه در غرب اين كشور است 
و شمار زيادي از روستاهاي كشاورزي اطراف به وضعيت اين 
بندر وابسته هستند. اين بندر همان نقطه اي است كه در سال 
۲۰۱5 تركيه يك هواپيماي نظامي روسيه را در آن منفجر 
كرد. وزير برق سوريه ديروز در خصوص وضعيت برق اين 
كشور عنوان كرد: » در جريان جنگ ظالمانه عليه كشور 
ما يكي از اهداف اصلي تروريست ها شبكه برق سوريه بوده 
است كه حدود 5۰ درصد از آن نابود و موجب تحميل سه 
هزار ميليارد ليره خسارت به شبكه برق سوريه شده است« 

وي با تاكيد بر اينكه اين اقدام موجب بر هم خوردن توازن 
ميان توليد و مصرف برق در سوريه شده است، ادامه داد: نياز 
مصرف برق در سوريه به صورت مستمر در حال افزايش است 
بنابراين در تالش براي بازسازي شبكه برق خود هستيم تا 

آن را به وضعيت پيش از جنگ برسانيم.
البته احداث اين واحد نيروگاهي مشكالت فراوان سوريه 
در زمينه برق را بط��ور كامل حل نخواهد كرد، آن طور كه 
آقاي خربوطلي در مراس��م ديروز عنوان كرد نيروگاه هزار 
و 5۶۰ مگاواتي حلب در جريان حمله داعش به اين شهر 
خسارت هاي جدي ديده است و عمال هيچ نيروگاهي در 
اين شهر بسيار مهم سوريه براي توليد برق فعال نيست. در 
حال حاضر دولت سوريه از طريق خطوط ولتاژ باال برق را از 

ساير استان ها به اين منطقه منتقل مي كند. 
وزير برق سوريه در ادامه در اين زمينه عنوان كرد: »نيازمند 
راه اندازي نيروگاه جديد براي پاسخگويي به نيازهاي روافزون 
ش��هر حلب به انرژي هس��تيم كه اين مهم نيز در جريان 

همكاري هاي ميان تهران و دمشق پيگيري خواهد شد« 
همچنين رضا اردكانيان وزير نيروي ايران در جريان امضاي 
اين قرارداد عنوان كرد: » در شرايط فعلي كشور سوريه كه 
نياز شديد و وسيعي به بازس��ازي و توسعه دارد، كشورها 

و ش��ركت هاي زيادي عالقه مند به مش��اركت در اجراي 
پروژه هاي بخش توليد، توزيع و انتقال برق هستند.« 

او با ابراز اميدواري در زمينه عملياتي شدن خط دوم اعتباري 
ميان ايران و سوريه اضافه كرد: » ايران همچنين بطور جدي 
براي كمك به توسعه انرژي هاي تجديدپذير در كشور سوريه 

اعالم آمادگي مي كند« 
وزير انرژي سوريه ديروز همچنين به تجربه قبلي همكاري 
تهران و دمش��ق در برق پرداخته و گفت: » اقدامات بسيار 
مثبت ش��ركت هاي ايراني تاكنون منجر به افزايش 9۰۰ 
مگاواتي ظرفيت برق كش��ور ما شده اس��ت كه روند اين 

همكاري همچنان ادامه دارد. همكاري ه��اي ايران براي 
احداث اي��ن 9۰۰ مگاوات ظرفيت جدي��د در حالي بوده 
است كه تروريست ها در نزديكي محل اجراي اين طرح ها 

حضور داشتند.« 
همچنين عباس علي آبادي مديرعامل مپنا به »تعادل« 
گفت كه سوريه تاكنون تمام مطالبات شركت هاي ايراني 
حاضر در بخش برق اين كشور را پرداخت كرده است و از اين 
منظر مشكلي براي ادامه فعاليت در اين كشور وجود ندارد.

عمليات احداث نيروگاه 54۰ مگاواتي در الذقيه سوريه از 
بهار سال آينده آغاز مي شود.

گروه انرژي| وزير خارجه ژاپن در بيانيه اي كه روز سه شنبه 
منتشر شد، گفت: هيات هاي ژاپني به شركاي امريكايي شان 
در جريان يك ديدار كه روز دوش��نبه در واشنگتن برگزار 
شد گفتند كه فعاليت شركت هاي ژاپني نبايد تحت تاثير 
تحريم هاي امريكا عليه ايران قرار بگيرد و هر دو طرف با ادامه 

مذاكرات موافقت كردند.
به گزارش »اس پي گلوبال«، اي��ن ديدار چهارمين دور از 
ديدارهاي اين چنيني مي��ان ژاپن و امريكا بود كه يك ماه 
قبل از شروع تحريم هاي امريكا عليه ايران انجام شده است. 
توكيو به دنبال دريافت معافيت از تحريم هاي خريد نفت 

عليه ايران است.
در خالل آخرين دور نشست ها، هر دو طرف بر سر مذاكره 

فعال درباره اعمال مجدد تحريم هاي امريكا عليه ايران توافق 
كردند. در بيانيه وزارت خارجه ژاپن آمده، توكيو بر اين اصل 
كه شركت هاي ژاپني نبايد تحت تاثير تحريم هاي امريكا قرار 

بگيرند، تاكيد كرده است.
»هيروشي اوكا« مديركل بخش خاورميانه و شمال آفريقا 
در وزارت خارجه ژاپن و »ساندرا اودكرك« دستيار معاون 
وزير خارجه امريكا در امور انرژي رياست هيات هاي ژاپني 
و امريكايي را در اين نشست بر عهده داشتند. اين ديدار با 
حضور مقامات ژاپني از جمله وزير اقتصاد، تجارت و صنعت 
ژاپن و همچنين مقامات امريكايي از جمله وزير خزانه داري 

و نفت اين كشور برگزار شد.
به گزارش »اس پي گلوبال«، »تاكاشي سوكيوكا« رييس 

انجمن پتروليوم ژاپن ۲۰ سپتامبر گفته بود: پااليشگاه هاي 
ژاپني در ح��ال حاضر بطور موقت خريد نفت از ايران را در 
آس��تانه تحريم هاي امريكا متوقف كرده اند؛ اما از نزديك 
مذاكرات مقامات ژاپن و امري��كا را رصد مي كنند تا از اين 
طريق بتوانند با دريافت تعليق تحريم ها، به خريد خود از 

ايران ادامه دهند.
ژاپن طي سال ميالدي گذشته ۱7۲ هزار و ۲۱۶ بشكه در روز 
نفت از ايران وارد كرد كه در مقايسه با سال پيش از آن ۲4.۲ 
درصد كاهش داشت و نفت ايران 5.3 درصد از كل واردات 

نفت پااليشگاه هاي ژاپن در سال ۲۰۱7 را تشكيل داد.
بر اس��اس آمارهاي وزارت اقتصاد و تج��ارت ژاپن، در ماه 
آگوست اما اين كشور در مجموع سه ميليون و 39۰ هزار 

بشكه برابر با روزانه ۱77 هزار و 5۰۰ بشكه نفت خام از ايران 
وارد كرده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶5 
درصد افزايش داشته است. اين نشان مي دهد پااليشگاه هاي 
ژاپني درصدد خريد بيشترين محموله ممكن قبل از شروع 

تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت ايرانند.
دايسوكه هيروتا، معاون بخش نفت و گاز وزارت اقتصاد ژاپن 
نيز چندي پيش به پالتس گفته بود كه ژاپن در دور قبلي 
تحريم هاي امريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران در اوايل دهه 
جاري ميالدي توانسته بود از معافيت برخوردار شود و »ما 
فكر مي كنيم بهتر است به دريافت معافيت از دولت امريكا 

ادامه دهيم و اين ميزان واردات از ايران را تداوم ببخشيم.«
اين مقام دولت ژاپن در توضيح تمايل ژاپن به خريد نفت ايران 

بيان كرده بود كه مزيت نفت خام ايران براي پااليشگاه هاي 
ژاپن به دليل سنگين تر بودن و به نسبت ارزان تر بودن آن 

است.
به نظر مي رسد كه ژاپن با افزايش خريد نفت ايران پيش از 
اعمال تحريم هاي امريكا عليه اين كشور، قصد دارد نياز خود 
به نفت ايران را براي مدت كوتاهي تأمين كند و اميد داشته 
باشد كه مذاكرات با كشور امريكا براي گرفتن معافيت از 

تحريم هاي ايران به نتيجه برسد.
نفت اي��ران 5.5 درصد كل واردات نفت ژاپن را تش��كيل 
مي دهد دولت ژاپن از دولت اياالت متحده امريكا خواسته 
است كه اين كشور را از اين تحريم مستثني كند و استدالل 

كرده است كه به تضمين تنوع تامين نفت خام نياز دارد.
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عكسروز

چهرهروز

چاره اي ندارم جز به تعطيلي فكر كردن
يك ناش��ر افغانس��تاني فعال در ايران مي گويد، چاره اي ندارد جز اينكه به تعطيلي فكر كند. محمدابراهيم ش��ريعتي، مدير 
انتش��ارات عرفان، اظهار كرد: ناشران افغانستاني حدود ۶۰۰ كارتن كتاب از بازار ايران تهيه كرده اند، قرار بود اين كتاب ها كه 
بيشترشان دانشگاهي است، در اواسط يا حداقل اواخر شهريورماه به افغانستان برسد اما متأسفانه حدود يك  ماه است كه در 
گمركات ايران و افغانستان گير كرده  و به موقع به افغانستان نرسيده اند. او افزود: من نمي توانم اجاره دفتر، پول آب و برق، پول 
اينترنت و كارمند دفتر را بدهم. از طرف ديگر اداره ماليات و بيمه به من فش��ار مي آورند. طبق قانون جمهوري اسالمي كسي 

كه زير يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق مي گيرد، از ماليات معاف است.  اما چون افغانستاني ام از من ماليات مي گيرند.

ايستگاه

جايزه نوبل فيزيك ۲۰۱۸ براي ۳ دانشمند 
جايزه نوبل فيزيك سال ۲۰۱۸ به 
۳ دانشمند امريكايي، فرانسوي و 

كانادايي تعلق گرفت
جايزه نوبل فيزيك سال ۲۰۱۸ به 
سه دانشمند امريكايي، فرانسوي 
و كانادايي با نام هاي آرتور اشكين، 
جرار مورو و دونا استريكلند براي 

تحقيقات آنان در زمينه فيزيك ليزري تعلق گرفت. آكادمي س��لطنتي 
علوم سوئد روز سه شنبه، دوم اكتبر اعالم كرد كه جايزه ۹ ميليون كروني 
امسال نوبل فيزيك به اين سه دانشمند براي نوآوري هاي انقالبي آنها در 

زمينه پالس هاي قدرتمند ليزري اهدا مي شود.
نيمي از اين جايزه كامال به آرتور آش��كين، دانشمند ۹۶ ساله امريكايي 
براي توس��عه ابزارهاي ليزري »انبرك نوري« تعلق مي گيرد كه به كمك 
آن مي توان ارگانيسم هاي كوچك نظير سلول ها را در ابعاد ميكرو جابه جا 
كرد. كميت��ه نوبل همچنين اعالم كرد كه نيم ديگر جايزه نوبل امس��ال 
ميان دو دانشمند ديگر براي روش آنها براي توليد پالس هاي قوي و كوتاه 

نوري تقسيم خواهد شد. 
از سال ١٩٠١ تا به حال ١١١ جايزه نوبل در رشته فيزيك به متخصصان 
اين رش��ته اهدا شده و سهم زنان در اين ميان تنها دو جايزه بوده است. از 
اين ميزان، تنها ٤٧ جايزه به يك فرد اعطا شده و باقي جوايز نوبل فيزيك 

به صورت مشترك به متخصصان اين رشته تعلق گرفته است.

بازارهنر

كنسرت عليرضا قرباني با اركستر اپراي ونكوور

معرفي ۴ فيلم ايراني به رقابت آسياپاسيفيك

تلفيق مستند و نمايش در »مثل من، مثل تو« 

كنس��رت »ناگه��ان رس��تخيز« ب��ا 
خوانندگي عليرض��ا قرباني و همراهي 
اركستر اپراي ونكوور س��ي  ام آذر ۹7 
)برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸( در ونكوور 
برگزار مي ش��ود. كنس��رت »ناگهان 
رستخيز« با خوانندگي عليرضا قرباني 
و همراهي اركس��تر اپ��راي ونكوور به 
رهبري لسلي داال و گروه كر باخ، سي  ام 

آذر ۹7 )برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸( در تاالر اُرفيوم 
ونكوور برگزار مي ش��ود. در اين كنسرت آثاري از 

احمد پژمان و هوشنگ كامكار به اجرا درمي آيد.
در اي��ن برنامه بيش از ۱۵۰ موزيس��ين كانادايي، 
قطعاتي از آهنگسازان بزرگ ايراني را اجرا مي كنند. 
تالين اوحانيان به عنوان خواننده  س��وپرانو و ساناز 
ستوده به عنوان تك نواز پيانو در اين كنسرت حضور 
دارند و محمد فضاللي، تهيه كننده و مدير هنري 

اين برنامه است.
لس��لي داال در چند ژانر موس��يقايي ازجمله اپرا، 
موس��يقي س��مفونيك و آثار كرال و معاصر تبحر 

دارد. او به ش��يوه  رهبري پرشور، پويا و 
پرجذبه اش روي صحنه شهره است و 
تاكنون اركسترهاي بزرگ و برجسته اي 
چ��ون ويكتوريا اپرا پس��يفيك، اپراي 
اِدُمنتون، اپراي ساس��كاتون، اركستر 
سمفونيك تاندر ِبي، سمفوني كملوپس 
و.... را رهبري كرده اس��ت. داال فعاليت 
حرفه اي خود را به عنوان نوازنده  پيانو 
و رهبري باله و خوانندگان اپرا آغاز كرد و س��پس 
مدير كر اپراي ونكوور شد. پس از آن، رهبِر همراه و 
مدير برنامه هنرمندان جوان سوالندا فاريس شد. او 
تاكنون در بيش از 7۰ برنامه اين اركستر را همراهي 
كرده است. اركس��تر اپراي ونكوور در سال ۱۹77 
تاس��يس و جايگزين اركستري متشكل از اعضاي 

اركستر سمفوني ونكوور شد. 
اعضاي اين اركس��تر از نوازندگان برجس��ته كانادا 
هس��تند كه اجراهاي بسيار س��طح بااليي را ارايه 
مي دهند. اين دومين بار اس��ت كه اين اركستر به 

اجراي موسيقي ايراني مي پردازد.

خانه سينما چهار فيلم را در بخش هاي 
فيلم هاي بلند، كودك و مستند به عنوان 
نماينده ايران به دبيرخانه دوازدهمين 
دوره جوايز س��ينمايي آسياپاسيفيك 
معرفي كرد. مراس��م دوازدهمين دوره 
جوايز سينمايي آسياپاسيفيك طبق 
اعالم »سينه ايران« ٢٩ نوامبر )٨ آذر( 
در بريس��بان اس��تراليا برگزار خواهد 

ش��د و هم اكنون هيات انتخاب اين جايزه در حال 
بازبين��ي ٢٦٨ فيلم از ٤٦ كش��ور منطق��ه بوده تا 
در روز ١٧ اكتب��ر )٢٥ مهر( نامزده��اي پنج گانه 
رشته هاي مختلف اعالم خواهند شد. خانه سينما 
به سياق سال هاي گذشته به عنوان نماينده جوايز 
سينمايي آسياپاسيفيك در ايران، ملزم به انتخاب 
و معرفي تنها چه��ار فيلم در گونه هاي مختلف بود 
كه در نهايت هيات مديره خانه س��ينما؛ فيلم هاي 
»آستيگمات« س��اخته مجيد رضا مصطفوي را در 
بخش فيلم هاي بلند سينمايي، »اردك لي« ساخته 
بهروز غريب پ��ور را در بخش فيلم هاي كودك و دو 
فيلم »بانو قدس ايران« ساخته مصطفي رزاق كريمي 
و »در جست وجوي فريده« ساخته آزاده موسوي و 
كوروش عطايي را در بخش مستند به دبيرخانه اين 

رويداد سينمايي معرفي كرده است. 
همچنين قرار اس��ت امس��ال براي نخس��تين بار 
جايزه بهترين موسيقي فيلم نيز به فهرست جوايز 

آسياپاس��يفيك اضاف��ه ش��ود. جوايز 
س��ينمايي آسياپاسيفيك از سه كانال 
سازمان هاي ملي س��ينمايي نماينده 
خود در هر كشور، فيلم هاي پيشنهادي 
اعض��اي هي��ات انتخ��اب و فيلم هاي 
انتخاب��ي دبير اين رويداد س��ينمايي، 
فيلم هاي مختلف را دريافت مي كند و 
پس از بررسي اوليه فيلم ها، آثار منتخب 
 اوليه خ��ود را كه امس��ال به ٢٦٨ عنوان رس��يده، 
در اختيار هيات انتخاب جايزه گذاشته و اين هيات 
 ۹ نفره فهرس��ت پنج نامزد در هر رش��ته را اعالم و 
در نهايت هيات داوري، جايزه هاي هر بخش را تعيين 

و در روز ٨ آذر اعالم مي كنند.«
سال گذش��ته و در دوره يازدهم اين رويداد فيلم 
»لِرد« ساخته محمد رسول ُاف در شاخه بهترين 
فيلم بلن��د، نويد محمدزاده ب��راي بازي در فيلم 
»بدون تاريخ ب��دون امضاء«در ش��اخه بهترين 
بازيگر مرد و »اس��كي باز« به كارگرداني فريدون 
نجفي ه��م در بخش بهترين فيل��م بلند جوانان 
نامزد كس��ب جايزه از جوايز آسياپاسيفيك بود 
و در نهايت نويد محمدزاده توانس��ت جايزه ويژه 
هيات داوران اين رويداد سينمايي را دريافت كند. 
همچني��ن با اعطاي جايزه اي ويژه، از دس��تاورد 
هنري عباس كيارستمي كارگردان فقيد سينماي 

ايران تقدير شد. 

كارگ��ردان نمايش »مثل من، مثل تو« 
عنوان كرد اين اثر نمايشي تلفيقي از فيلم 
مستند و نمايش است كه به دغدغه هاي 
اين روزهاي بس��ياري از م��ردم جامعه 

مي پردازد.
يلدا قشقايي بازيگر و كارگردان نمايش 
»مثل م��ن، مثل تو« كه اي��ن روزها در 
تماشاخانه اس��تاد انتظامي روي صحنه 

است در اين باره به مهر گفت: اين اثر نمايشي را پيش 
از اين در سال ۸7 در جشنواره تئاتر »تك« كه در اهواز 
برگزار مي شد، اجرا كرده بودم كه در آن زمان اين اجرا 
ديپلم افتخار بازيگري را برايم به ارمغان آورد. معتقدم 
بودم كه اين نمايش جاي بس��ط بيشتري دارد و اين 
قابليت را دارد كه دوباره با رويكردي به روزتر مجددا 
اجرا شود. او ادامه داد: در حال حاضر اين اثر نمايشي 
با برش هايي از مستندي كه من دو سال قبل ساخته 
بودم تلفيق ش��ده اس��ت. تغييراتي در كاراكترهاي 
نمايش به وجود آمده و آنها دغدغه هاي به روزتري پيدا 
كرده اند چون مطمئنا مسائلي كه ۱۰ سال قبل مردم 

را مي خنداند در حال حاضر ديگر جذاب 
نيست و مشكالت و مسائل مردم نيز تغيير 
كرده است.قشقايي درباره مستندي كه 
در اين نمايش پخش مي شود و ارتباطي 
كه به كار پيدا مي كند، توضيح داد: مستند 
» “ن “ بي دردسر« سال ۹۵ در جشنواره 
بلك فيلم برلين جايزه بهترين مستند را 
دريافت كرد. اين جشنواره يك فستيوال 
مردم شناسي است و به دليل رويكرد جامعه شناسانه اي 
كه در اين فيلم وجود داشت و اينكه براي ساخت اين 
مستند من ريسك زيادي كرده و به ميان قاچاقچيان 
عتيقه رفته بودم، به اين اثر توجه نشان داده بود. اين 
مستند درباره مردمي  است كه مي خواهند يك شبه 
و بدون دردسر پولدار ش��وند و من براي ساخت اين 
فيلم به سراغ آدم هاي مختلفي رفته بودم كه در كار 
قاچاق عتيقه هستند. نمايش »مثل من، مثل تو« به 
نويسندگي، كارگرداني و بازيگري يلدا قشقايي از ۱ تا 
۲۰ مهر ساعت ۱۹ در تماشاخانه استاد انتظامي روي 

صحنه مي رود.

میراثنامه

هنر سرزمين هلند از امروز  در موزه ملي ايران
نمايشگاه »باستان شناسي و هنر 
س��رزمين هلند به رواي��ت موزه 
درنتس« از ۱۱ مهر تا ۶ ماه آينده 

در موزه ملي ايران برپا مي شود. 
جبرييل نوكن��ده، مديركل موزه 
ملي ايران در نشس��ت افتتاح اين 
نمايشگاه اظهار كرد: »نمايشگاه 

باستان شناسي و هنر س��رزمين هلند به روايت موزه درنتس« به دنبال 
تفاهم نام��ه بين دو موزه ملي اي��ران و موزه درنتس برگزار مي ش��ود كه 
نشان مي دهد هر دو موزه اراده براي برگزاري نمايشگاه به صورت متقابل 

داشته اند.
  او قديمي ترين ش��يء در اين موزه را متعلق به ۵۰ هزار س��ال پيش با نام 
» تبر دس��تي« معرفي كرد كه متعلق به دوره پارينه سنگي است و افزود: 
در مجموع بيش از ۵۰۰ شي ء در حدود ۳۰۰ رديف از موزه درنتس هلند 

به موزه ملي ايران منتقل شده اند. 
او همچنين از تهيه كاتالوگ نمايش��گاه دو زبانه و فعال ش��دن س��امانه 

راهنماي شنيداري براي گردشگران در اين موزه خبر داد.
او با بيان اينكه نمايشگاه »ايران: مهد تمدن« كه با ۱۹۶ اثر از موزه ملي به 
موزه درنتس هلند فرس��تاده شده نيز براساس تفاهم نامه به مدت حدود 

دو ماه ديگر در آن نمايشگاه فعال خواهد بود.
ورودي براي بازديد از اين موزه ۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. 

تاريخنگاري

پخش نخستين برنامه از تلويزيون در ايران 
يازدهم مهر ۱۳۳7، پخش برنامه هاي تلويزيون ايران با راه اندازي و بهره برداري 
از نخستين فرستنده تلويزيوني آغاز شد. اين فرستنده در ابتدا هر روز از ساعت 
۱۸ تا ۲۲ برنامه داشت و به صورت خصوصي اداره و هزينه هاي آن از آگهي هاي 

تبليغاتي تامين مي شد.
حبيب اهلل ثابت پاس��ال، س��رمايه دار بخش خصوصي، تأسيس يك فرستنده 
تلويزيوني را س��ال ۱۳۳۶ به دولت وقت پيش��نهاد داد و دولت نيز پيشنهاد او 
را پذيرفت و براي آنكه كار جنبه قانوني داش��ته باشد، مجلس شوراي ملي در 
تير ماه س��ال ۱۳۳7، ماده اي با چهار تبصره به تصويب رس��اند كه به موجب 
آن، اجازه داده شد فرس��تنده تلويزيوني در تهران زير پوشش وزارت پست و 

تلگراف و تلفن ايجاد شود.
اين فرستنده تا پنج س��ال از پرداخت ماليات معاف بود و تمام برنامه هاي آن 
از مقررات اداره كل انتش��ارات پيروي مي كرد. نخس��تين فرستنده تلويزيون 
ايران در س��اعت ۵ بعد از ظهر جمعه ۱۱ مهر ماه س��ال ۱۳۳7، اولين برنامه 
خود را پخش كرد. اين فرستنده كه تلويزيون ايران ناميده مي شد در ابتدا هر 
روز، ازساعت ۱۸ تا ساعت ۲۲ برنامه داشت. حبيب اهلل ثابت در هنگام افتتاح 
تلويزيون در جعبه جادو ظاهر شد و گفت: »... و اما شما بينندگان و شنوندگان 
عزيز اگر وقتي قسمتي از برنامه را مطابق سليقه خود نيافتيد با در نظر گرفتن 
اشكاالت و اين نكته مهم كه ذوق و س��ليقه ها مختلف است بر ما ببخشيد. به 
عالوه از ش��ما تمنا داريم كه ما را در اجراي اين خدم��ت ياري كنيد و نه تنها 

معاي��ب و نقايص را گوش��زد فرماييد بلكه ما را از آنچه ب��راي بهبود و تكميل 
برنامه ها به نظرتان مي رس��د كتبا يا شفا ها برخوردار و قرين امتنان نماييد. ما 
براي اينگونه پيشنهاد ها جوايزي ترتيب خواهيم داد كه در آينده به اطالع شما 
خواهد رسيد... .« روزنامه اطالعات در يادداشتي دو روز بعد از افتتاح فرستنده 

تلويزيون، اين اتفاق را يك جهش اجتماعي در ايران خواند.

كیوسك

 آتش جدايي طلبي
در پارلمان اسپانيا 

 فايننشال تايمز: 
در آس��تانه س��الگرد 
همه پرس��ي استقالل 
كاتالوني��ا از اس��پانيا، 
بارسلونا صحنه درگيري 
ميان نيروهاي دولت و 
جدايي خواهان اسپانيا 
شده است. طبق گزارش 
صفحه اول اين روزنامه، 

۱۸۰ نفر با ش��ركت در تظاهرات بارس��لونا، به 
س��اختمان پارلمان منطقه كاتالوني��ا حمله و 
اع��الم كردند: آتش جدايي طلب��ي هنوز در دل 
آنان زنده اس��ت؛ تظاهراتي كه گفته مي شود به 
درخواست شوراي ملي  كاتالونيا و ديگر نهادهاي 
استقالل طلب در بارسلونا صورت گرفته بود. به 
گزارش فايننشال تايمز، تظاهركنندگان بعد از 
عبور از خيابان هاي مركزي شهر مقابل پارلمان 
كاتالوني��ا جايي كه »كيم ت��ورا«، رييس دولت 
كاتالونيا و »روجر تورنت« رييس پارلمان و اعضاي 
دولت ايالتي از آنان استقبال كردند، گرد هم آمدند. 
اين تظاهرات در حالي روي داد كه روز گذش��ته 
كارلس پوجدمون، رهبر جدايي طلبان كاتالونيا در 
پيامي ويديويي تاكيد كرد: اجازه ندهيد از تنها راه 
ممكن براي زندگي در دموكراسي كامل منحرف 
شويم. هدفمان تشكيل جمهوري كاتالونيا و به 

رسميت شناخته شدن بين المللي آن است. 

 ال پايس: 
اين روزنامه نيز، در صفحه 
اول خود، ضمن اشاره به 
ناآرامي ه��ا در كاتالونيا، 
گزارشي از نفتا منتشر كرد. 
طبق اين گزارش، دونالد 
ترام��پ رييس جمه��ور 
امريكا در نشست خبري 
در كاخ س��فيد از تواف��ق 

جديد با دو كش��ور همس��ايه مكزيك و كانادا خبر 
داد كه به دنبال آن توافقنامه تج��اري تازه اي با نام 
توافق تجاري امري��كا - مكزيك - كانادا، جايگزين 
توافق تجارت آزاد امريكاي ش��مالي )نفتا( خواهد 
شد. آنطور كه گفته شده، ترامپ بر اين باور است كه 
در پيمان هاي تجاري قبلي از امريكا سوء اس��تفاده 
مي ش��د و با بيان اينكه دوران امتيازگيري از امريكا 
به سر رسيده، خواستار اصالح اين توافق ها شده بود. 
امريكا در همين راستا، چالش هاي تجاري ديگري نيز 

با اتحاديه اروپا و چين دارد. 

 نيويورك تايمز: 
در گزارشي كه در صفحه 
اول اين روزنامه منتش��ر 
ش��ده، خب��ر از حمايت 
دونالد ترامپ از تحقيقات 
اف بي آي در م��ورد كاوانا 
اعالم ك��رد. طب��ق اين 
گزارش، رييس جمهوري 
امري��كا اعالم ك��رده كه 

دست اف بي آي را براي انجام تحقيقات در مورد برت 
كاوانا، نامزد پيشنهادي براي كسب كرسي قضاوت 
در ديوان عالي كشور، باز گذاشته است. اين تحقيقات 
پس از آن انجام مي شود كه »كريستين بالزي فورد« 
هفته پيش در كميته قضايي س��نا شهادت داد كه 
كاوانا در يك مهماني در س��ال ۱۹۸۲ او را مورد آزار 
و اذيت قرار داده اس��ت. كاوانا ساعاتي بعد در همان 
كميسيون اتهامات وارده را با عصبانيت تكذيب كرد. 
هرچند كميته قضايي سنا صالحيت كاوانا را تاييد 
كرد اما سناتور جف فليك، از اعضاي جمهوري خواه 
كميته خواهان تحقيقات اف بي آي پيش از راي گيري 
نهايي براي تاييد او در كل سنا شد. دو سناتور ميانه رو 
جمهوري خواه هم از اين درخواست حمايت كردند. 

نگاهي به شمار آثار فرهنگي و طبيعي كشورها در يونسكو 

الههباقري|
 در س��ال هاي اخي��ر، بحران ه��اي 
اقتص��ادي، سياس��ي، تروريس��م، 
جنگ و ناآرامي هاي داخلي صنعت 
گردشگري را تحت تاثير قرار دادند. با اين حال، 
در دهه هاي گذش��ته، صنعت توريس��م رش��د 
قابل توجهي داشته اس��ت. بر اين اساس، جذب 
گردش��گر به يكي از مهم تري��ن اهداف دولت ها 
در راس��تاي توس��عه صنعت گردشگري تبديل 
شده اس��ت. در اين ميان، ثبت آثار در فهرست 
جهاني يونس��كو نيز، يكي از مهم ترين اقداماتي 
اس��ت كه توجه گردش��گران را از سراسر جهان 
جلب مي كند.در واقع، اين اقدام مي تواند شبيه 
ويتريني باشد كه آثار فرهنگي و تاريخي كشورها 

را در اختيار گردشگران قرار مي دهد. 
نوامب��ر ۱۹7۲، كنوانس��يون حفاظت از ميراث 
فرهنگي و طبيعي جهاني توس��ط يونس��كو به 
تصويب رس��يد. از آن زمان تاكنون، اين برنامه 
رش��د چش��مگيري داش��ته و امروز به يكي از 
معروف ترين توافق نامه هاي بين المللي شناخته 
مي ش��ود. همچنين طبق آمار اعالم شده، ۱۹۳ 
كش��ور عضو اي��ن توافق نامه ب��وده و موظف به 
حفاظت از ميراث جهاني شناخته شده فرهنگي 

و طبيعي هستند. 
در ميان ساير كشورهاي جهان، ايتاليا بيشترين 
ميراث فرهنگي ثبت ش��ده در يونس��كو را دارد. 
طبق تازه ترين آمار منتش��ر ش��ده در سپتامبر 
۲۰۱۸، ح��دود ۵4 اثر تاريخ��ي و فرهنگي در 
اين كش��ور ثبت جهاني شده اس��ت. برج پيزا، 
بقاياي باستان شناسي شهر س��وخته پمپئي و 
هركوالنيوم از معروف تري��ن آثار ايتاليايي ثبت 

شده هستند. 
چين نيز، در رتبه دوم قرار داش��ته و حدود ۵۳ 
اث��ر تاريخي، فرهنگي و طبيعي را در فهرس��ت 
يونس��كو به ثبت رسانده است. به تازگي نيز اين 
كشور خواستار ثبت ميدان تيان آنمن در فهرست 

ميراث فرهنگي يونسكو شده است. 
اسپانيا نيز در همسايگي ايتاليا تاريخي قديمي 
مرتبط با امپراتوري روم داش��ته و به عنوان يك 
س��رزمين قدرتمند و پهناور جهاني ش��ناخته 

مي شود. 
طبق آمار منتشر شده در سپتامبر ۲۰۱۸، اسپانيا 
از نظر تعداد آثار فرهنگي در جهان، رتبه سوم را 
به  خود اختصاص داده است. در اين كشور، حدود 
47 اثر تاريخي، فرهنگي و طبيعي به ثبت رسيده 

كه در اي��ن ميان، ديوار رومي لوگو و كليس��اي 
جامع بورگوس برخ��ي از معروف ترين اين آثار 
هس��تند. آلمان و فرانس��ه از ديگر كش��ورهاي 
اروپايي هس��تند كه عالوه بر تاري��خ غني، آثار 
فرهنگي و طبيعي ارزش��مندي دارند. آنطور كه 
در اين گزارش گفته ش��ده، هر ك��دام از اين دو 
كش��ور، حدود 44 اثر را در فهرست آثار يونسكو 
ثبت كرده اند.طبق س��اير گزارش هاي منتش��ر 
شده، آلمان سايت فرهنگي بسياري دارد كه در 
مركز امپراتوري مقدس روم و امپراتوري آلمان 
قرار داش��ت. قلعه وارتبورگ و كليس��اي جامع 
كلن دو مورد از اين سايت ها هستند. فرانسه نيز، 
تاريخي طوالني داشته كه به قبايل فرانك ها در 
دوران رومي ها باز مي گردد تا امپراتوري قدرتمند 
فرانس��ه. در اي��ن مي��ان از جمله آث��ار تاريخي 
شگفت انگيز مي توان به كليساي نوتردام پاريس 

و كاخ ورساي اشاره كرد. 
هند، شش��مين كش��وري اس��ت كه بيشترين 
سايت فرهنگي ثبت ش��ده در يونسكو را دارند. 
آنطور كه گفته شده، اين كشور خاستگاه برخي 
از قديمي ترين تمدن ها بوده و ظهور بس��ياري 
از امپراتوري  ها را تجربه كرده اس��ت. براس��اس 
تازه ترين آمار منتشر شده، در حال حاضر حدود 
۳7 اثر طبيعي و تاريخي هند در يونس��كو ثبت 
ش��ده كه مي توان به تاج مح��ل و غارهاي الفانتا 

اشاره كرد. 
از مكزي��ك ني��ز، ح��دود ۳۵ س��ايت طبيعي و 
فرهنگي در يونسكو ثبت شده است؛ كشوري كه 
ميزبان دو تمدن قديمي ماي��ا و آزتك ها بوده و 

همچنين برخي از نخستين سايت هاي استعمار 
اروپاي��ي دنياي جديد در اين كش��ور بودند. در 
اين ميان مي توان به مركز تاريخي پوئبال و شهر 
تئوتيهواكان اشاره كرد. در بريتانيا نيز، تعداد آثار 
تاريخي و فرهنگي كه تاكنون در يونسكو به ثبت 
رس��يده، حدود ۳۱ مورد بوده كه اين تعداد در 
روسيه به ۲۸ اثر مي رسد. آنطور كه گفته شده، 
روس��يه به دليل تركيبي از تاريخ غني و وسعت 
جغرافيايي خود، سايت هاي تاريخي، فرهنگي و 

طبيعي متنوعي دارد.
امريكا ني��ز مانند روس��يه، با توجه به وس��عت 
جغرافياي��ي، س��ايت هاي فرهنگ��ي و طبيعي 
متع��ددي دارد كه تاكنون ح��دود ۲۳ مورد در 

يونسكو به ثبت  جهاني رسيده است. 
در ميان كش��ورهاي جهان، اي��ران جزو معدود 
كشورهايي است كه عالوه بر ثبت آثار فرهنگي 
و طبيعي، يك ش��هر خود را در يونسكو به  ثبت 
رسانده است. آنطور كه گفته شده، با ثبت جهاني 
شهر يزد در فهرست يونس��كو، تعداد شهرهاي 
تاريخي ثبت جهاني شده جهان به عدد ۹ رسيد. 
همچنين، طبق آمار منتشر ش��ده در سپتامبر 
۲۰۱۸، ايران حدود ۲۳ اثر تاريخي، فرهنگي و 
طبيعي در يونسكو ثبت كرده است و در سال هاي 
اخير، تالش هاي بسياري براي ثبت آثار ارزشمند 
ديگري از اين سرزمين در فهرست آثار فرهنگي 
و طبيعي يونسكو صورت گرفته است. بر اساس 
آمار اعالم ش��ده، ۲۲ اثر تاريخي و طبيعي ژاپن 
نيز مانند كوه فوجي، در ميان آثار ثبت شده در 

يونسكو حضور دارند. 

آثاري به وسعت جهان 

آمارنامه


	P-01
	P-02
	P-03
	P-04
	P-05
	P-06
	P-07
	P-08
	P-09
	P-10
	P-11
	P-12
	P-13
	P-14
	P-15
	P-16

