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 مذاكره همزمان 
 با  تحريم 
معنا ندارد

 امير كويت
  به تهران 

مي آيد

 با هدف توسعه
 مناسبات ارتباطي با ايران

 رييس جمهور در گفت وگوي تلويزيوني 
با مردم تصريح كرد

خبر

در ديدار با رييس مجلس

سفير نروژ بر حفظ برجام توسط اروپا تاكيد كرد
رييس مجلس شوراي اسللامي گفت: اقدامات ترامپ براي امنيت منطقه 
مضر است و رييس جمهور امريكا رفتار خصمانه اي را دنبال مي كند كه بي پاسخ 

نخواهد ماند.
به گزارش خانه ملت، علي الريجاني رييس مجلس شللوراي اسامي عصر 

ديروز با الرس نور دروم سفير نروژ در ايران ديدار و گفت وگو كرد.
رييس قللوه مقننه در اين ديللدار با بيان اينكلله روابط ايران با نللروژ ديرينه 
است، گفت: ايران هيچ رابطه سوئي با كشللور نروژ نداشته است برخاف برخي 

كشورهاي اروپايي كه به ايران ظلم كردند.
وي با تاكيد بر گسللترش روابط تجاري بين ايران و نروژ، افزود: پس از توافق 

هسته اي برخي شركت هاي نروژي در ايران فعال شدند.
الريجاني با بيان اينكه توسعه انرژي هاي تجديدپذير به ويژه خورشيدي بر 
اساس برنامه ششم توسعه جزو اولويت هاي ايران محسوب مي شود، ادامه داد: 
توسعه اين انرژي ها مي تواند زمينه اي براي گشايش روابط بازرگاني بين ايران 
و نروژ باشد. وي با اشاره به تماس هاي سللران اتحاديه اروپا با ايران پس از خروج 
امريكا از برجام، يادآور شد: اتحاديه اروپا درخواست كرد كه ايران همانند امريكا 
عمل نكند و فرصتي براي همكاري داده شود، لذا مقرر شد مذاكراتي با اتحاديه 
اروپا صورت گيرد تا همكاري ها سامان يابد. رييس نهاد قانونگذاري كشورمان، 
افزود: اقدامات ترامپ براي امنيت منطقه مضر است و رييس جمهور امريكا رفتار 

خصمانه اي را دنبال مي كند كه بي پاسخ نخواهد ماند.
الريجاني با بيان اينكه ايران عاقه منداني دارد كه حاضر هستند به روش هاي 
ديگري با ايران كار كنند، تصريح كرد: ما با امريكا مصللاف داريم و بايد مقداري 
جلوتر رفت تا امريكايي ها متوجه شللوند كه از اين طريق نمي توانند كار خود را 
پيش  ببرند. سللفير نروژ در ايران در اين ديدار با بيان اينكه روابط دو كشللور در 
چارچوب روابط پارلماني در سطح خوبي قرار دارد، گفت: بايد تاش شود روابط 
اقتصادي و تجاري بين دو كشللور ارتقاء يابد و دولت نللروژ با اعمال تحريم هاي 
مجدد عليه ايران مخالف اسللت. وي با تاكيد بر اينكه تاش نروژ حفظ ايران در 
برجام اسللت، افزود: همكاري نروژ با ايران در زمينه اقتصادي و بازار كسب و كار 
اسللت كه تحريم ها تاثيري منفي در اين بخش بر جاي گذاشته اما تاش نروژ 
ادامه همكاري ها است. نور دروم ادامه داد: شركت هاي متوسط و كوچك نروژي 
عاقه مند هسللتند كه در ايران فعاليت كنند، البته نروژ فراتر از برجام خواستار 
گسللترش روابط دو جانبه با ايران است. وي با اشللاره به اينكه ايران و نروژ چند 
دهه با يكديگر در حوزه نفت و گاز فعاليت مي كنند، تصريح كرد: در حال حاضر 
شللركت هاي كوچك در نروژ در اين عرصه فعاليت مي كنند و برخي حاضر به 
همكاري با امريكا نبوده و عاقه مند به سرمايه گذاري و همكاري با ايران هستند. 
سفير نروژ در ايران با بيان اينكه در زمينه حمل و نقل دريايي و كشتيراني روابط 
عميقي بين دو كشور وجود دارد، افزود: شركت هاي بزرگ نروژي در زمينه بيمه 
كه برخي از آنها شركت هاي چند مليتي هستند بيمه كننده كشتي هاي ايراني 
هستند. وي با اشاره به تمايل شركت هاي نروژي براي سرمايه گذاري در حوزه 
انرژي هاي تجديدپذير بادي و خورشيدي در ايران، ادامه داد: تحريم هاي امريكا 
كمتر مي تواند اين حوزه را تحت تاثير قرار دهد و شركت هاي نروژي مي توانند 

در زمينه انرژي هاي تجديدپذير با ايران فعاليت كنند.
نور دروم با بيان اينكه نروژ عضو اتحاديه اروپا نيسللت، اظهار داشت: در حال 
حاضر نروژ منتظر است تا مشخص شود اتحاديه اروپا چه برنامه اي براي همكاري 
با ايران ترسيم مي كند تا با الگوبرداري از اين روش همكاري هاي خود در ايران 

را ادامه دهد.
سللفير نروژ در ايران ضمن ابراز نگراني از خروج امريكا از برجام تصريح كرد: 
نروژ از جمهوري اسامي ايران درخواست مي كند كه به تعهدات و همكاري هاي 

خود ذيل برجام ادامه دهد.

نيـاز اقتـصاد ايـران
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گزارش اخبار

 سازمان ملل اقدام ضدايراني ترامپ را 
استفاده از زور خواند

فرهان هاك سللخنگوي سللازمان ملل متحد با تاكيد بر اينكه »اين سللازمان 
ماننللد گذشللته از توافق هسللته اي بللا ايللران حمايت خواهللد كللرد.«، تصميم 
دولللت دونالللد ترامللپ رييس جمهللوري امريكا بللراي انجللام اقللدام ضدايراني 
پيامد خللروج امريللكا از برجللام را اسللتفاده از زور ارزيابللي كرد.به گللزارش ايرنا، 
پايللگاه اينترنتي راديللو اروپا يك ديروز )سلله شللنبه( بللا اعام اين خبللر گفت: 
هاك در يك نشسللت خبري افللزود سللازمان ملل از تمللام كشللورها مي خواهد 
 بلله برجللام كلله سللال 2015 ميللان ايللران و 1+5 امضللا شللد، پايبنللد بمانند.

وي اظهللار كللرد: بلله اعتقللاد آنتونيللو گوتللرش دبيللركل سللازمان ملللل 
متحللد، توافللق هسللته اي بللا ايللران طرحللي جامللع و نمونلله اي خللوب 
 از تللاش ديپلماتيللك بللراي حللل و فصللل بحران هللاي جهانللي اسللت. 
هللاك اداملله داد: سللازمان ملل همچنللان به توافللق هسللته اي با ايللران پايبند 
 اسللت و دبيركل نيز همه كشللورها را بلله حمايللت از اين توافق تشللويق مي كند. 
روز دوشنبه نيز اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اي اعام كرد كه قوانين مسدودساز اين 
 اتحاديه براي مقابله با اقدامات امريكا عليه ايران از روز سلله شنبه اجرايي مي شود. 
اين بيانيه مي افزايد: برجام عنصري كليدي در معماري منع اشللاعه هسللته اي در 
جهان، توافقي سرنوشللت سللاز براي امنيللت اروپا، منطقه و كل جهان محسللوب 
مي شود. انتظار داريم ايران همچنان بطور كامل به تمامي تعهداتش در قبال توافق 

هسته اي عمل كند.

شناسايي 1۹۹۳ پالك خطرناك در منطقه 12
شللهردار منطقه 12 گفت: 1۹۹۳ پللاك خطرناك در منطقلله 12 تهران 
شناسايي شللده اسللت و از اين تعداد ۹۹۸ پاك در بازار قرار دارد كه با كمك 
سللازمان آتش نشاني نسللبت به سللاماندهي اين پاك ها اقدام شللده است. با 
همكاري دسللتگاه هاي قضايي تاكنون 10 پاك پلمب شللده كه با اين اقدام 
20 پاك براي ايمن سللازي اقدام كردنللد. به گزارش فارس، پيمان حسللين 
محسني شهردار منطقه 12 در شللهرگردي اصحاب رسانه از اين منطقه اظهار 
داشت: با توجه به پتانسيل و حجمي كه اين منطقه دارد طرح هايي كه تاكنون 
در اين منطقه اجرايي شده است، در راسللتاي رفع نياز شهروندان نبوده است.

اين منطقه بيش از آنچه به بزك نياز داشته باشللد به زيرساخت نياز دارد و بايد 
زيرساخت هاي توسللعه اين منطقه در قالب هاي متفاوت مهيا شود.ما به دنبال 
پروژه هايي هستيم كه اجراي آن موجب ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان شود 
و اما اگر احساس شود كه اين پروژه ها بازخوردي ندارد، از اجراي آن جلوگيري 
مي كنيم. محسني يادآور شللد: طرحي با عنوان آرام سازي در ميدان بهارستان 
انجام شللده كه بايد با نظر مردم اجرايي مي شللد و به صورتي بود كه يك الين 
آسفالت و الين كناري نيز پياده رو باشد.منطقه 12 داراي بافت تاريخي زيادي 
است كه اگر به آن رسلليدگي نشود به بافت فرسللوده تبديل خواهد شد وي به 
احياي دروازه هاي قديمي تهران ازجمللله دروازه عبدالعظيللم و دروازه غار در 
منطقه 12 اشاره كرد و گفت: اين دروازه ها همانند دروازه هاي قديمي بازسازي 
شده اند. مساحت دروازه عبدالعظيم 250 مترمربع است كه با هزينه 2 ميليارد 
و ۳00 ميليون تومان بازسللازي شده است.شللهردار منطقه 12 درباره بوستان 
شوش و تجمع معتادان در آن محدوده نيز گفت: محدوده اين بوستان تلفيقي از 
منطقه 12، 15 و 1۶ است كه اجراي هر طرحي موجب مي شود معتادان مانند 
موج مهاجر بين اين سه منطقه جابه جا شوند. محسني درباره بازارچه عودالجان 
نيز اضافه كرد: در اين بازارچلله تجمع معتادان اتفاق مي افتللاد كه با همكاري 
ميراث فرهنگي و كسبه به بازار صنايع دستي تبديل شد و در زمان حاضر با توجه 
به اينكه اين بازار به حداكثر توان رسلليده، انتظار داريم به قطب صنايع دستي 
تهران و كشور تبديل شود.در خصوص خيابان سي تير نيز اقداماتي انجام گرفته 

است تا تعداد بازديدكنندگان موزه هاي اين خيابان افزايش پيدا كند.
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گزارش  »تعادل« از بازارها در نخستين روز اجراي تحريم

ريزش ارز؛ جهش بورس
 صفحات 4 و 5 

گزارشي از بحران كاغذ بعد از نوسان ارزي

170 هزارتن كاغذ در سوله ها  احتكار شده است

نفت و انرژي

 وعده ناهار 
با كهنه تاجر نفت

15

اكنللون كلله حللل بسللياري از مسللائل و 
مشللكات به دولت ارجاع داده مي شود، الزم 
اسللت اين قوه نسبت به بازسللازي و نوسازي 
خود اقللدام عاجل كنللد در غير ايللن صورت 
سللاير قوا دسللت به كار خواهند شللد . نمونه 
آن طللرح تشللكيل وزارت ميللراث فرهنگي، 
گردشللگري و صنايع دستي اسللت كه اخيرا 
نمايندگان مجلس با  آن موافقت كردند. اين 
در حالي اسللت كه طي ماه هاي اخير با اليحه  
تفكيك سلله وزارتخانه ورزش و جوانان، راه و 
شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و تبديل 
آن به پنج وزارتخانه و يك سللازمان مخالفت 

كرده بودند...

در پي انتشللار خبر مذاكره تركيلله و اياالت 
متحده روند سللقوط تاريخللي ارزش لير تركيه 
متوقف شللد. اعضاي يللك هيللات ديپلماتيك 
تركيلله در روزهاي آينده به واشللنگتن سللفر 
خواهند كللرد تا مذاكراتللي را در خصوص نحوه 
ادامه همكاري اين كشور با سللاير متحدان ناتو 
آغاز كنند. سي ان ان به نقل از منابع ديپلماتيك 
گللزارش داده آنللكارا و واشللنگتن تاكنللون در 
خصوص يللك پيش نويس همكاري بلله توافق 
رسلليده اند. انتشللار اين خبر باعث شللد تا نرخ 
برابري ليللر در مقابللل دالر كه با كاهشللي 5.5 
درصدي به 5.1۷ رسلليده بود به سللطح 5.2۶ 

بازگردد...

 اصالح ساختار دولت 
با كدام نقشه ؟!

برزخ   لير

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 7  

كالن

3

 افزايش مصرف 
در ميان خانوار ايراني

بررسي هاي مركز آمار ايران از دخل و خرج 
خانوارهاي ايرانللي حاكي از اين اسللت كه در 
سللال 1۳۹۶ متوسللط هزينه و درآمد ساالنه 
يك خانوار شللهري به ترتيب ۳۳ و ۳۷ ميليون 
تومان بللوده كه هر دو نسللبت به سللال ۹5 به 
ميزان 15.۷ درصد رشللد داشته است. با توجه 
به اينكه تورم سال گذشللته در حدود ۸ درصد 
بوده است، لذا اين موضوع نشللان مي دهد كه 
تمام افزايش درآمد سال گذشللته خانوارها به 
سمت مصرف روانه شده است. با كم كردن رقم 
تورم از ميزان هزينه ها رشد مصرف خالص هر 
ايراني ۷.۷ درصد مي شود؛ افزايش مصرفي كه 
به هر دليلي نتوانسته به سمت پس انداز حركت 
كند. البته محاسللبات بر اسللاس اين گزارش 
نشللان مي دهد كه هر ايراني در سللال گذشته 
توانايللي ذخيللره يا پللس انللداز ۸.4 درصد از 
درآمد خود را كه مازاد بودجه اي وي محسوب 

مي شود را داشته است ...

 حسين حقگو  

اكنون كه حل بسياري از مسائل 
و مشللكات بلله دولت ارجللاع داده 
مي شود، الزم اسللت اين قوه نسبت 
به بازسللازي و نوسللازي خود اقدام 
عاجل كند در غير اين صورت سللاير 
قوا دسللت به كار خواهند شد . نمونه 
آن طللرح تشللكيل وزارت ميللراث 
فرهنگللي، گردشللگري و صنايللع 
دسللتي اسللت كه اخيرا نمايندگان 
مجلس با  آن موافقت كردند. اين در 
حالي اسللت كه طي ماه هاي اخير با 
اليحه  تفكيك سه وزارتخانه ورزش 
و جوانان، راه و شهرسازي و صنعت، 
معدن و تجارت و تبديللل آن به پنج 
وزارتخانلله و يك سللازمان مخالفت 
كرده بودنللد. البته خللود دولت هم 
متاسللفانه در ايللن ميان سللردرگم 
اسللت، چنانكلله در هميللن هفتلله 
گذشللته قصد تفكيك وزارت تعاون، 
كار و رفللاه اجتماعي را داشللت كه 

خيلي زود از آن منصرف شد.
بدين ترتيللب اگللر از يللك سللو با 
بي ثباتي جايللگاه وزراي تعللدادي از 
وزارتخانه هاي مهم كشللور و از جمله 
وزارتخانه هاي فللوق و احتمال تغيير 
آنهللا مواجه ايم، بلله لحاظ سللاختار 
سللازماني نيز ثبللات و آرامللش را در 
دسللتگاه دولت مشللاهده نمي كنيم . 
اين بي ثباتي وقتي افزون مي شود كه 
با فقدان راهبرد مشخص در حوزه هاي 
مختلللف اقتصللادي و اجتماعللي نيز 
مواجه مي شللويم و گللذران امللور را 
عمدتا بصورت روزمره شللاهديم .اين 
در حالي اسللت كه بيللش از هر زمان 
ديگر بحران ها فراگير تر و مسللووليت 
دولللت و توقللع از اين قوه بللراي حل 

مشكات افزونتر شده است. 
سوال مهم اينسللت كه چرا دولت 
امر سللازماندهي خود را كلله امري 
بديهللي و از وظايف ذاتي آن اسللت 
بدرسللتي انجام نمي دهللد ؟! به هر 
حللال ضعللف در اصاح تشللكيات 
دولللت بلله نحللوي كلله كارآمدي 
آن را افللزون سللازد نلله مرتبللط با 
دشللمني هاي خارجللي و نلله حتي 
ناشي از كارشللكني و مخالفت هاي 
داخلي است ! اينكه دولت نمي تواند 

نماينللدگان مجلللس را در دفعللات 
مختلف، مثللا متقاعد بلله ضرورت 
تفكيللك وزارت صنعللت، معللدن 
و تجللارت نمايللد )فللارغ از صحيح 
يا برخطا بللودن اين اقللدام( جز آيا 
بلله ضعللف نظللام اقناع سللازي باز 

نمي گردد؟!
در مثال فوق، دولللت اصرار دارد 
كه شللرايط موجود و سللختي هاي 
آتي حكللم مي كند كه حللوزه توليد 
صنعتللي از بازرگانللي جدا شللود تا 
بتوانللد اعمال حاكميللت بهتري در 
اين حوزه ها داشته باشد. مجلسيان 
اما غالبا ايللن اسللتدالل را ناكافي و 
بهانه اي براي گسللترش تشللكيات 
دولللت كلله مخالللف برنامه هللاي 
توسللعه اي اسللت مي داننللد . نظام 
كارشناسللي دولللت امللا نمي تواند 
نمايندگان را متقاعد كند كه چنين 
نيسللت و در مجموع اين تفكيك يا 
ساير اصاحات تشللكياتي دولت به 
نفع توسعه كشور اسللت. اين ضعف 
استداللي متاسللفانه آنچنان شديد 
اسللت كه حتي بللا وجود فشللارها و 
البي ها و ... نتوانسللته بخش بزرگي 
از نمايندگان طرفللدار دولت را نيز با 

خود همراه كند . چرا ؟!
بحران بللزرگ دولت جللز عرصه 
خارجللي و تهديدهللا و فشللارهاي 
قدرت هللاي جهانللي، بحللران نظام 
اينكلله  اسللت.  آن  تصميم سللازي 
دستگاه مسللوول اين امر نمي تواند 
بسللترهاي الزم و نگرش منسللجم 
و سيسللتمي را بللراي تصميم گيري 
صحيللح فراهللم و در اختيللار دولت 
و سللاير قوا و نهادهللاي تصميم گير 
قرار دهد.اين خود البته امري سللاده 
نيسللت و كيفيللت دولللت حاصللل 
سللاختارهاي سياسللي، اقتصللادي 
و فرهنگي اسللت، كيفيتللي كه اگر 
فراهم شللود سللبب رشللد و توسعه 
اقتصللادي و پيشللرفت اجتماعي و 

سياسي مي شود.
به لحللاظ كمللي و عللددي البته 
دولللت چيللزي كم و كسللر نللدارد. 
چنانكلله تعللداد كاركنللان دولللت 
از حللدود ۸00 هللزار نفر در سللال 
1۳5۸ به حللدود 2/5 ميليون نفر )و 
در روايتي به حللدود 4 ميليون نفر( 

در حال حاضر افزايش يافته اسللت، 
امللا متاسللفانه و چنانكه ذكر شللد 
نظللام فكر سللازي در آن به خصوص 
در طي دولت هاي نهللم و دهم دچار 
آسلليب هاي جدي شد .شللايد رتبه 
124 كشللورمان در فضاي كسللب و 
كار )سللال 201۸- بانللك جهاني( و 
رتبه 1۳1 در فساد و شفافيت بخشي 

از اين ناكارآمدي را بيان نمايد.
اكنون اما الزم اسللت با تحول در 
نظللام برنامه ريزي كشللور و تقويت 
سللريع نظام كارشناسللي سللازمان 
مسللوول ايللن امللر و بهره گيللري 
و جللوان  نيروهللاي خوشللفكر  از 
تحصيل كرده، طرح اصاح ساختار 
دولللت را بللا بازنگللري ماموريت ها، 
بهبللود فرآيندهللا و سللازوكار و نيز 
مقررات زدايللي و شفاف سللازي و... 
را در چارچللوب فكللري و نظللري 

مشخص آغاز نمود. 
نقللش  و  »جايللگاه  كلله  چللرا 
دولللت« مهم تريللن مبحللث فكري 
و ايدئولوژيللك قرن بيسللتم و قرن 
حاضللر اسللت و نظام هاي سياسللي 
براسللاس تعريف خود از اين نقش و 
جايگاه، شكل و كاركردهاي متفاوت 
يافته انللد. از ايدئولوژي هاي چپ كه 
قائل به دخالت هرچه بيشللتر دولت 
در امللور جامعه اند تللا گرايش هاي 
نئومحافظلله كار كه معتقللد به اصل 

حداقل دخالت دولت هستند. 
در  سللردرگمي  از  صرف نظللر 
تعريللف مبانللي نظللري دولللت در 
طول چند دهه اخير در كشللورمان 
كه شللايد امللكان بحللث آن در اين 
مختصر نيسللت، اما در يللك جمله 
دربرگيرنده طيف متنوعي از دخالت 
همه جانبه دولللت تا گرايللش )و نه 
البته پياده سللازي( به سللمت دولت 
حداقلي در نوسللان بوده است، آنچه 
شايد بيشللتر به كار امروز و بررسي و 
تحليل حذف و اضافات تشللكيات 
دولللت بيايللد، شللتابزدگي و نللگاه 
كوتاه مدت بلله وظايللف و نقش اين 
ركن حياتي تدبير امور جامعه است. 

چنانكلله طللي بيللش از دو دهه 
گذشللته در پنللج مقطع سللال هاي 
۶1، ۶2، ۷2، ۷۶ و ۷۸ پنللج اليحلله 
در خصوص طرح تشللكيات كان 
دولللت ارايلله شللد )صرف نظللر از 
تغيير و تحوالت سللال هاي اخير در 
تشللكيات دولللت همچللون ايجاد 

وزارت تعللاون، كار ورفللاه و تاميللن 
اجتماعي، صنعللت، معدن و تجارت، 
ورزش و جوانان و سللازمان برنامه و 
بودجلله و ..كه به صللورت موردي در 
قالب قانللون يا مصوبلله دولت انجام 
شللده اسللت( كه تقريبا جز در يك 
مورد؛ يعني آخرين اليحه، در لوايح 
ديگر پشللتوانه نظري در مورد نقش 
و سللاختار دولللت وجود نداشللته و 
محور اصلي مورد توجه در آنها صرفا 
حذف وظايف مللوازي و تكراري و تا 
حدودي تجميع وظايللف متجانس 
در يك دستگاه واحد بوده است و به 
حدود مداخللله دولت و نيز چگونگي 
انجللام وظايللف آن در زمينه هللاي 
اعمال حاكميللت و اعمللال تصدي 
پرداخته نشده اسللت. به عبارتي در 
اين لوايح كمتر از هر چيز به مسللاله 
ماهيللت وظايللف دولللت در تعيين 
خط مشللي ها، برنامه ريزي، هدايت و 
هماهنگي، نظللارت، حمايت و اجرا 

توجه شده بود. 
 اكنللون اما الزم اسللت سللازمان 
بللا  برنامه ريللزي كشللور  مسللوول 
بهره گيللري از تجللارب گذشللته و 
راهبردهللاي جهانللي در ربللط بللا 
نياز هللاي توسللعه اي امروز كشللور 
تعريللف خللود از » نقللش و جايگاه 
دولت« را درقالب طرحي كان ارايه 
نمايد.در اين طرح كان مي بايسللت 
ساختار سللازماني و شللرح وظايف، 
فرايندهاي انجام وظايف و ماموريت 
وزارتخانه ها و دسللتگاه هاي اجرايي 
در چارچللوب سياسللت هاي كلللي 
اصل 44 و سللاير اسللناد باالدسللتي 
مشللخص و نقشلله راه بللراي تحول 
در دسللتگاه هاي دولت ارايه شللود و 
بيش از اين فرصت هللا را با ارايه لوايح 
مختلف و نگاه جزيره اي به هدر ندهد. 
البته اميد آن اسللت كلله تعريفي از 
دولللت در پارادايللم فكللري و نظام 
قانوني كشللورغالب شللود كه بيانگر 
دولتي سياسللت گذار و نه تصدي گرا 
اسللت چرا كه در آن صورت اسللت 
كلله مي توان براسللاس ايللن تعريف 
مكانيزم هللاي متناسللب بللا ايللن 
نقش و جايگاه كه دسللتگاه اداري و 
بوروكراتيك كوچك تر، اما كارآمدتر 
است را ترسيم و از اقدامات مقطعي 
و پراكنللده و هزينه بللر كلله موجب 
برهم خوردن تعللادل و ته مانده هاي 

عقانيت مدرن است، پرهيز نمود! 

سخن نخست

اصالح ساختار دولت با كدام نقشه ؟!
  حسين حقگو   
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ايران2

وزير اطالع��ات مي گوي��د: ترامپ 
اگر به برج��ام هم برگ��ردد تضميني 
براي پيمان ش��كني امريكا نيس��ت و 
ايران بر اس��اس تجربه گذش��ته هيچ 
اعتمادي ب��ه مذاكره با دول��ت امريكا 
ندارد. به گزارش ايس��نا، سيدمحمود 
عل��وي در نشس��ت ش��وراي اداري 
اس��تان كهگيلويه و بويراحمد و آيين توديع و معارفه مديركل 
اطالعات اس��تان، افزود: اعتب��ار بين المللي امري��كا با خروج 
از برجام زير س��وال رفته و ترامپ قافيه را باخته اس��ت. وزير 
اطالعات با اشاره به اينكه ترامپ در راس دولتمردان امريكايي 
با فش��ار و تش��ديد بازي هاي كودكانه و جنگ رواني به دنبال 
مايوس كردن مردم و ايجاد شكاف بين ملت و مسووالن نظام 
اس��ت، خاطرنش��ان كرد: ترامپ بايد بداند كه م��ردم مقاوم و 
هميش��ه بيدار ايران ساده نيس��تند كه فريب نقشه هاي شوم 
و بازي هاي كودكان��ه دولتمردان امريكاي��ي را بخورند. علوي 
تصريح ك��رد: ترامپ حت��ي اگر به برج��ام هم برگ��ردد بايد 
هزينه بدعه��دي و پيمان ش��كني دولت امري��كا را پس بدهد 
و مطمئن باش��د كه امكان مذاكره با عهدش��كن در شان ملت 
بيدار ايران نيس��ت. چگونه مي شود به كس��ي كه همچون آب 
خوردن به توافق چندجانبه بين المللي پشت پا مي زند، اعتماد 
و با او مذاكره كرد. وزي��ر اطالعات اضافه ك��رد: ملت ايران در 
برابر تهديدها و توپ توخالي ترامپ به زان��و در نخواهد آمد و 
دشمنان نظام اگر دست از پا خطا كنند پاسخ دندان شكن كه 

در تاريخ ثبت خواهد شد از ايران دريافت خواهند كرد. 

 ايران اعتمادي به مذاكره با 
دولت امريكا ندارد

 وزي��ر عل��وم در نامه اي ب��ه روحاني، 
آمادگي اين وزارتخان��ه را براي كمك به 
تامي��ن كادر آموزش��ي وزارت آموزش و 
پرورش اع��الم كرد.  به گ��زارش ايرنا، در 
بخشي از متن نامه منصور غالمي خطاب 
به رييس جمه��وري آمده اس��ت: وزارت 
آموزش و پرورش طي سال هاي پيش رو 
و به ويژه پنج س��ال آينده با موج گس��ترده اي از بازنشستگي روبرو 
مي شود؛ به طور حتم موضوعاتي چون حفظ كارآيي و پاسخ گويي 
به نيازها و مطالبات عمومي، فراهم كردن شرايط مناسب و همكاري 
و همگامي براي تامين نيروي انس��اني جوان و كارآمد متناس��ب 
با نيازهاي آموزش و پرورش كش��ور و هماهنگ با خروج نيروهاي 
بازنشس��ته مهم ترين دغدغه مس��ووالن وزارت آموزش و پرورش 
اس��ت. وزير علوم در نامه خود به رييس جمهوري درخصوص دوره 
پيش خدمت، سه اقدام را برشمرده است؛ اول اينكه پذيرش از ديپلم 
و تحصيل در دانشگاه فرهنگيان )دوره كارشناسي( با جذب ساليانه 
10 هزار دانشجو )40 هزار دانش��جو در يك دوره چهارساله(، دوم 
پذيرش س��االنه 10 هزار نفر از دانش آموختگان رشته هاي مرتبط 
دانش��گاه هاي تحت پوش��ش وزارت علوم و س��وم پذيرش ساالنه 
10 هزار نفر از طريق برگزاري دوره كارشناس��ي با مشاركت ساير 
دانش��گاه ها، حوزه هاي علميه و موسس��ات علمي آموزشي معتبر 
)2+2( از ميان دانشجوياني كه حداقل سه نيم سال و حداكثر پنج 
نيم سال تحصيلي را با موفقيت گذرانده اند را گزينش كرده و امكان 
ادامه تحصيل آنان را در دانش��گاه فرهنگيان براي اخذ دانش��نامه 

كارشناسي آموزش فراهم كند، مطرح كرده است.

 وزارت علوم كادر مورد نياز 
آموزش و پرورش را تامين مي كند

مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپا با بيان اينكه تجارت با ايران با حفظ 
توافق هس��ته اي ضروري است، گفت: ما 
تمام تالش خود را براي نگه داشتن ايران 
در اين توافق به كار گرفته ايم. به گزارش 
آسوشيتدپرس فدريكا موگريني مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا در جريان 
سفر خود به نيوزيلند به خبرنگاران گفت:  اتحاديه اروپا بر اين باور 
اس��ت كه ترغيب به تجارت با ايران براي حفظ توافق هس��ته اي 
ضروري اس��ت و م��ا از ش��ركت ها و س��رمايه گذاران مي خواهيم 
تا تجارت خود ب��ا ايران را افزايش دهند. موگرين��ي در ادامه گفت 
كه اروپايي ها خود درباره  اينكه با چه كس��ي تجارت كنند تصميم 
مي گيرند. وي تصريح كرد: ما تمام تالش خود را براي نگه داشتن 
ايران در توافق هس��ته اي و تضمي��ن برخورداري اي��ران از منافع 
اقتصادي مورد انتظار از اين توافق به گونه اي كه شامل مردم ايران 
شود به كار گرفته ايم چرا كه معتقديم اين در راستاي منافع امنيتي 
منطقه ما و تمام جهان است. مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپا همچنين تاكيد كرد: اگر ي��ك توافق بين المللي در خصوص 
منع اش��اعه وجود دارد كه كارس��از بوده اس��ت بايد حفظ ش��ود. 
بنابراين گزارش دونالد ترامپ، ش��ب دوش��نبه تصميم خود براي 
بازگرداندن تحريم ها عليه ايران پس از خروج از توافق هس��ته اي 
را عملي كرد. مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و وزراي امور 
خارجه آلمان، انگليس و فرانسه در واكنش به اين اقدام واشنگتن 
ازبازگرداندن تحريم هاي ايران عميقا ابراز تاسف و تاكيد كردند كه 

متعهد به ادامه صادرات نفت و گاز ايران هستند.

 تجارت با ايران براي 
حفظ برجام ضروري است

سخنگوي وزارت خارجه معتقد است 
با توجه به سياست هاي امريكايي عليه 
ايران؛ دولتمردان اين كشور قابل اعتماد 
نيستند. بهرام قاس��مي در گفت وگو با 
ايسنا با اشاره به سابقه تمامي مذاكرات 
بين اي��ران و امريكا در س��ال هاي پس 
از انق��الب از جمل��ه ق��رارداد الجزاير، 
قضاياي مك فارلين، موضوع افغانس��تان، برجام و ... با واسطه يا 
بدون واس��طه، تصريح كرد: در ارتباط با برجام هيات هاي ايراني 
و امريكايي بارها همانند ديگر اعضاي برجام با يكديگر گفت وگو 
كردند. البته هيات ايراني در جري��ان اين مذاكرات با امريكايي ها 
در مورد مسائل ديگر غيراز برجام گفت وگويي با طرف امريكايي 
نداشته است. قاسمي در پاسخ به اين پرسش كه به نظر مي رسد 
نوع برخورد بعضي از توده مردم و همچنين برخي از رس��انه ها و 
تحليل گران نسبت به اين موضوع متفاوت از آنچه مقامات رسمي 
مطرح مي كنند، است و حتي برخي از تحليل گران پيشنهاد دادند 
كه در مورد انجام اين مذاكرات رفراندوم برگزار شود، ادامه داد: من 
فكر مي كنم با توجه به سياست هاي طرف امريكايي عليه كشور، 
غيرقابل اتكا و غيرقابل اعتماد بودن آن و جنگ رواني گسترده اي 
كه عليه ايران آغاز كرده اس��ت هيچ اعتماد و اطميناني به طرف 
امريكايي و آقاي ترامپ وجود ندارد. البته در جامعه چندصدايي و 
مردم ساالر ايران افراد ديدگاه هاي خود را در مورد مسائل مختلف 
مطرح مي كنند. مه��م نظر اكثريت آحاد م��ردم، جامعه و منافع 
كشور است. بعيد اس��ت، ترامپ اهل مذاكره باش��د، هر روز يك 

سياست متضاد و متفاوت را دنبال مي كند.

 امريكا
قابل اعتماد نيست

چهره ها                                                                                                                                                                                                                                                                           

 جلب مش�اركت افكار عموم�ي مهم ترين 
وظاي�ف اهال�ي خب�ر اس�ت؛پاد| رييس دفتر 
رييس جمهور در پيامي به مناس��بت روز خبرنگار 
اطالع رساني صحيح و جلب مشاركت افكار عمومي 
در دف��اع از مصال��ح و مناف��ع مل��ي را از مهم ترين 
وظايف ام��روز اهالي خبر دانس��ت. ريي��س دفتر 
رييس جمهور در پيامي به مناسبت روز خبرنگار با 
گراميداش��ت اين روز، اطالع رساني صحيح و جلب 
مش��اركت افكار عمومي در دفاع از مصالح و منافع 
ملي را از مهم ترين وظايف امروز اهالي خبر دانست 
و خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني افزايش اميد و 
نشاط در جامعه و آماده سازي و روحيه بخشي براي 
گذر از تنگناها و بحران ها، رس��التي ملي اس��ت كه 
خبرنگاري را تا حد مبارزه اي سرش��ار از حماسه و 
دليري اعتال مي بخشد و جايگاه خبرنگار را به مقام 

مجاهده مي رساند.

 تشريح جزيياتي از موش�ك كروز هوا پايه 
س�پاه ب�ا ب�رد ۱۵۰۰ كيلومتر؛ايس�نا |يكي از 
متخصصان ني��روي هوا فضاي س��پاه به تش��ريح 
جزيياتي از نحوه عملكرد موشك كروز هواپايه سپاه 
با برد 1۵00 كيلومت��ر و قابل نصب روي هواپيماي 
س��وخو22 پرداخت. او به كارگيري موش��ك هاي 
كروز زمي��ن پايه، هواپاي��ه و درياپاي��ه در بردهاي 
مختل��ف را در ارتش ه��اي جهان داراي پيش��ينه 
و س��ابقه اي طوالني توصي��ف و تصريح ك��رد: اين 
موشك ها از زمين و دريا بوس��يله بوستر و پيشران 
اوليه پرتاپ شده و با روشن شدن موتورهاي مرحله 
دوم كه معمواًل از نوع جت است، مسير خود را ادامه 
مي دهند؛ در نوع هواپايه نيز هواپيما نقش پيشران 

اوليه را ايفا مي كنند.
  

 جزييات ديدار مس�ووالن كرج ب�ا خانواده 
اوتادي؛فارس| فرماندار كرج از ديدار مس��ووالن 
استان البرز با خانواده رضا اوتادي جوان كرجي كه 
در اغتشاش��ات روز جمعه توس��ط عوامل ناشناس 
كشته ش��د خبر داد. سيروس ش��فقي گفت: صبح 
روز ش��نبه س��يزده مرداد به همراه حجت االسالم 
كريمي امام جماعت مسجد محل سكونت مرحوم، 
عزيز اكبريان نماينده مردم كرج در مجلس شوراي 
اس��المي و خير اهلل ترخان��ي سرپرس��ت معاونت 
سياس��ي اس��تانداري البرز براي عرض تسليت در 
منزل پ��دري رضا اوت��ادي حضور يافتي��م.  در اين 
ديدار پدر رضا اوتادي بابيان اينكه خواهرزاده اش از 
ش��هداي دوران دفاع مقدس است به فرماندار كرج 
گفت: جوان ما هيچ مشكلي با نظام و انقالب نداشت 
و ازاين جهت تنه��ا خواهش ما اين اس��ت كه قاتل 

پسرم دستگير شود.

 نمي گذاريم امنيت كشور خدشه دار شود؛ 
صداوس�يما| سردار اش��تري در مراس��م توديع 
ومعارفه فرمانده انتظامي استان يزد گفت: كساني 
كه به دنب��ال تخريبند از صف مردم جدا هس��تند.  
فرمانده ني��روي انتظامي ديروز در مراس��م تكريم 
و معارفه فرمانده انتظامي اس��تان يزد با اش��اره به 
تحريم هاي جدي��د امريكا عليه كش��ورمان گفت: 
اين تحريم ه��ا براي ما تازگي ن��دارد و در اين چهل 
س��ال همواره با آن مواجه بوده اي��م. او گفت: امروز 
با همه اين تحريم ها از بنيه دفاع��ي بازدارنده قوي 
برخورداريم و در بس��ياري از حوزه ها دستاوردهاي 

ارزشمندي داشته ايم.

 بي خبري شماري از اعضا از بيانيه منتسب 
به مجل�س خبرگان؛ايرنا| دوش��نبه ش��ب كه 
رييس جمهوري در قاب تلويزيون در حال گفت وگو 
با مردم بود، دبيرخانه مجلس خب��رگان رهبري با 
انتش��ار بيانيه اي از رييس جمهوري خواست بدون 
مالحظه، تغييرات وس��يعي در كابينه صورت دهد. 
اما برخي از اعضاي اين مجلس مي گويند اساس��ًا از 
وجود چنين بياني��ه اي اطالع ندارند. ب��ا اين حال، 
پيگيري خبرن��گاران از چند عضو مجلس خبرگان 
رهبري نشان مي دهد آنان از صدور چنين بيانيه اي 
بي اطالع هس��تند. آيت اهلل سيد هاش��م بطحايي، 
نماينده اس��تان تهران، آيت اهلل هاش��م هاشم زاده 
هريسي نماينده استان آذربايجان شرقي و آيت اهلل 
مرتض��ي مقتداي��ي نماينده اس��تان اصفه��ان در 
گفت وگو با ايرناپ��الس مي گويند اطالعي از چنين 

بيانيه اي ندارند و آن را امضا نكرده اند.

 از ش�ركت هاي اروپايي در براب�ر تحريم ها 
عليه ايران محافظت مي شود؛ ايسنا| آليستر 
برت وزير مش��اور انگليس در ام��ور خاورميانه پس 
از آنكه رييس جمه��ور امريكا تصميم خ��ود براي 
بازگردان��دن تحريم ه��اي ايران را عمل��ي كرد، در 
گفت وگو با راديو بي بي سي تاكيد كرد از شركت هاي 
اروپايي در براب��ر اين تحريم ه��ا محافظت خواهد 
ش��د. وي افزود: اگر ش��ركتي نگران اقدام قانوني و 
اجراي آن عليه خود توس��ط هر نهادي در پاسخ به 
تحريم هاي امريكا )عليه ايران( اس��ت، اين شركت 
مي تواند در برابر تحريم هاي واش��نگتن محافظت 
شود. برت در ادامه گفت كه ش��ركت ها بايد درباره 
اينكه به تج��ارت با اي��ران ادامه دهند ي��ا نه، يك 
تصميم تجاري بگيرند كه به خودشان بستگي دارد.

 وزير خارجه كره شمالي با ظريف ديدار كرد؛ 
سخنگو| »ري يونگ هو« وزير خارجه كره شمالي 
كه براي ديدار رس��مي در تهران به سر مي برد بعد از 
ظهر سه شنبه با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه 
ديدار و گفت وگو كرد. در اين دي��دار طرفين با ابراز 
رضايت از روابط دو جانبه و اس��تقبال از گس��ترش 
آن، درباره مهم ترين مسائل منطقه اي، بين المللي 
و موضوع��ات مورد عالق��ه گفت وگو و تب��ادل نظر 
كردند. اين اولين س��فر يك مقام عالي كره شمالي 
به اي��ران در دولت دوازه��م و بعد از دي��دار رهبران 
امريكا و كره شمالي در س��نگاپور است. وزير خارجه 
كره شمالي به درخواست خود و در راستاي تعامالت 

دو جانبه و گسترش روابط به تهران آمده است. 

با هدف توسعه مناسبات ارتباطي با ايران

اميركويتبهتهرانميآيد

نمايندگان، پيگيري آزادي محصورين را وظيفه وزير دادگستري تشخيص ندادند

برداشتن بار حصر از روي دوش آوايي
داس��تان حصر ب��ار ديگر به صح��ن مجلس آمد. 
اين بار هم مانند گذش��ته علي مطه��ري پيگير بود؛ 
مطهري روز گذشته عليرضا آوايي وزير دادگستري 
را به مجلس كش��اند تا او به اين سوال پاسخ دهد كه 
چرا به حصر پايان داده نمي ش��ود. س��والي كه آوايي 
پاس��خي براي آن نداش��ت؛ چراكه به اعتقاد او اين 
موض��وع در حيطه وظايفش نيس��ت. پاس��خي كه 

مطهري را راضي نكرد. 

 شوراي امنيت جايگاه تعيين مجازات ندارد
اين نماين��ده مجلس ك��ه طراح س��وال ب��ود، با 
طرح س��وال خود از وزي��ر دادگس��تري گفت: حصر 
خانگ��ي رهبران ي��ك حرك��ت اجتماع��ي، مادامي 
كه جامع��ه در ح��ال التهاب و آش��وب اس��ت، براي 
فرونش��اندن آن التهاب قابل قبول اس��ت اما ادامه آن 
پس از بازگش��ت آرامش به جامعه بدون حكم قضايي 
خالف قانون اساس��ي اس��ت. س��وال من سياس��ي، 
جناحي يا فراكس��يوني نيس��ت، بلكه ملي است و با 
هدف حل يكي از مش��كالت اجتماعي كشور كه آثار 
 سياس��ي و اقتصادي داشته اس��ت، مطرح مي شود. 
وي افزود: بديهي اس��ت ك��ه حصر خانگ��ي رهبران 
يك حرك��ت اجتماع��ي مادامي كه جامع��ه در حال 
التهاب و آشوب اس��ت براي فرونش��اندن آن التهاب 
قابل قبول اس��ت و در كش��ورهاي ديگر ه��م اتفاق 
مي افت��د، اما ادام��ه آن پ��س از بازگش��ت آرامش به 
 جامعه بدون حكم قضايي خالف قانون اساسي است. 
به اعتقاد نايب ريي��س دوم مجلس يك��ي از وظايف 

مجلس شوراي اس��المي پرداختن به اينگونه مسائل 
مهم كش��ور و نظارت بر حس��ن اجراي فصل س��وم 
قانون اساس��ي درباره حق��وق ملت اس��ت، كاري كه 
 معموال در مجالس گذش��ته و حال مغفول بوده است. 
مطه��ري اف��زود: ام��روز اهمي��ت پرداخت��ن ب��ه 
اينگونه مس��ائل ب��ه خاطر ض��رورت اتح��اد ملي در 
جنگ اقتصادي ك��ه با امري��كا و اس��راييل در پيش 
داريم، مضاعف ش��ده اس��ت، امروز بيش از گذش��ته 
 ني��از ب��ه رف��ع كدورت ه��ا و وح��دت مل��ي داريم. 
اين نماين��ده مجل��س درب��اره ارتباط اين س��وال با 
وزير دادگس��تري گفت: ام��روز اين موض��وع جنبه 
قضايي دارد ن��ه جنبه امنيتي و طبعًا ب��ه قوه قضاييه 
مربوط اس��ت نه به ش��وراي عالي امني��ت ملي. اصل 
160 قانون اساس��ي مي گوي��د: »وزير دادگس��تري 
مسووليت كليه مس��ائل مربوط به روابط قوه قضاييه 
با قوه مجري��ه و قوه مقننه را برعه��ده دارد« .بنابراين 
وزير دادگستري موظف اس��ت پاسخ سواالت قضايي 
نماين��دگان را از قوه قضايي��ه درياف��ت و به مجلس 
بازگو و موض��وع را پيگي��ري كند. از اي��ن جهت اين 
قوه هم عالوه بر ق��وه مجريه به نماين��دگان مجلس 
 در غير محت��واي پرونده هاي قضايي پاسخگوس��ت. 
مطهري ادامه داد: ارجاع اين مس��اله به شوراي عالي 
امنيت ملي در چند ماه كه كش��ور دچ��ار ناآرامي بود 
توجيه قانوني داش��ت ول��ي بعد از پاي��ان هيجانات و 
التهاب��ات و اس��تقرار آرامش ت��ا امروز، باق��ي ماندن 
پرونده در اين ش��ورا محمل قانوني نداش��ته اس��ت، 
بلكه اين وظيفه ذاتي اين قوه اس��ت ك��ه تكليف اين 

مس��اله را روش��ن كند، اما قوه قضاييه در اين مساله 
كوتاهي كرده و وظيفه خود را ب��ه نهاد ديگري واگذار 
كرده و از حق خود و ملت دفاع نكرده و در واقع تعيين 
 مجازات مته��م را به نهاد ديگري واگذار كرده اس��ت. 
وي ي��ادآور ش��د: هي��چ ي��ك از وظاي��ف س��ه گانه 
ش��وراي عالي امنيت مل��ي در اصل يكص��د و هفتاد 
و شش��م قانون اساس��ي ش��امل چني��ن موضوعي 
 يعني تعيين مج��ازات ب��راي يك متهم نمي ش��ود. 
به اعتقاد مطهري »وزير دادگس��تري به عنوان رابط 
ميان سه قوه و طبعًا رابط ميان قوه قضاييه و نمايندگان 
ملت، در انتقال موضوع به ق��وه قضاييه و پيگيري آن 

كوتاهي كرده است.«

 اختياري ندارم
نظري كه وزير دادگس��تري به آن اعتقاد نداشت. 
عليرضا آوايي در اي��ن باره توضي��ح داد: نمايندگان 
مجلس مستحضر هس��تند كه در س��ال ۸۹ رييس 
شوراي عالي امنيت ملي در اين باره تصميمي گرفت 
كه اجرايي ش��د و طبق اصل 1۷6 قانون اساسي اين 
مصوبه به مرحله اجرا در آمد. س��وال من اين اس��ت 
كه پاس��خگويي درباره اين س��وال مطاب��ق با كدام 
مستند از وظايف وزير دادگستري است؟ وزير داراي 
كدام اختيار درب��اره مصوبات ش��وراي عالي امنيت 
ملي اس��ت كه با توجه به آن اختيار مواجه با تكليف 
مسووليت شود؟ وي خاطرنشان كرد: با وجود اينكه 
در خصوص مسائل كشور اعتقادي به فرافكني ندارم 
چون مش��ي من نيس��ت اما معتقدم تمام م��ا بايد با 

احس��اس مس��ووليت بارهاي زمين مانده را برداريم. 
درباره س��وال مطرح ش��ده باور حقوقي و قانوني من 
اين اس��ت كه وزير در اين خصوص مواجه با تكليف 

نيست چون اختياري ندارد.
وزير دادگس��تري اظهار كرد: الزم اس��ت توضيح 
مختصري درباره بحث هايي كه آقاي مطهري مطرح 
كردند، بيان كنم. زماني كه اين سوال مطرح شد بنده 
وظايفم را در حيطه وزير دادگستري انجام دادم يعني 
هم سوال را براي قوه قضاييه فرس��تادم و هم موضوع 
را به دادگستري اس��تان تهران منعكس كردم. پاسخ 
مكتوب آن بود كه موضوع جزو مصوبات شوراي عالي 
امنيت ملي است و ارتباطي به دادگستري تهران ندارد. 
آوايي ادامه داد: اين كارها را درباره وظيفه ام به عنوان 
رابط س��ه قوه انجام دادم كه پاس��خ آنها اين است كه 
موضوع جزو مصوبات ش��وراي امنيت ملي است پس 
من مي خواه��م آقاي مطهري اعالم كنن��د كه وزير با 
توجه به اختيارات موجود كه مجلس تعيين كرده، از 
كدام اختيارات استفاده نكرده است؟ چه پيشنهادي 

براي استفاده از اين اختيارات با محدوديت ها داريد كه 
وزارت دادگستري انجام نداده است؟

وي ادامه داد: در آن جلسه هم گفتم اگر ظرفيتي 
در وزارت دادگستري مي بينيد كه بنده اطالع ندارم، 

يادآوري كنيد كه پاسخگو باشم.
وزير دادگس��تري خاطرنش��ان كرد: همانطور كه 
آقاي مطهري فرمودن��د كه نباي��د از رهبري هزينه 
كنيم، اعتقاد من همين اس��ت كه بايد مس��ائل مان 
را خودمان حل كنيم و اصال وارد اين مقوله نش��ويم. 
نيازي نيست براي مسائل مختلف كل كشور از مقام 

معظم رهبري هزينه كنيم. 
پس از پايان توضيحات وزير دادگستري، مطهري 
اعالم كرد از اين پاسخ ها قانع نش��ده است تا سوال به 
راي مجلس گذاشته ش��ود. اما نمايندگان با ۹۵ راي 
موافق، ۹۵ راي مخال��ف و 1۵ راي ممتنع از مجموع 
22۳ نماينده حاضر پاس��خ هاي وزير دادگس��تري را 
قانع كننده دانس��تند؛ پاس��خ هايي كه مي گفت وزير 

دادگستري در اين ارتباط وظيفه اي ندارد.

گروه ايران|
س��فير اي��ران در كوي��ت دي��روز از دع��وت امير 
كويت براي س��فر به تهران خب��ر داد. دعوت��ي كه با 
توجه به اظهارنظر اخير رييس جمهوري كش��ورمان 
مبني ب��ر در پيش گرفت��ن راهبرد بهبود مناس��بات 
ارتباطي با كشورهاي حاش��يه خليج فارس از اهميت 
مضاعفي برخوردار اس��ت و مي توان آن را كليد بهبود 
شاخص هاي ارتباطي ايران با كشورهاي حاشيه خليج 
فارس قلمداد كرد.  روابط كويت و ايران از س��ال هاي 
قبل همواره نشاط و پويايي داشت زيرا عالوه بر تجارت 
در بنادر كوي��ت، خرمش��هر، بوش��هر و بندرعباس، 
ش��اهد مهاجرت ايرانيان به كويت و بالعكس بوديم. 
مهاجرت هايي كه نوع خاصي از مش��اركت اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي و... را ميان دو كشور به وجود آورد 
و دريچه هاي تازه اي را براي عمق بخش��يدن به روابط 
دو كش��ور ايجاد كرد؛ بعد از استقالل حكومت كويت 
در سال 1۹61 ميالدي، روابط كويت و ايران پيشرفت 
چشمگيري داشت و ايران در اين سال حكومت كويت 
را به رسميت شناخت، در س��ال 1۹62 سفارت ايران 
در كويت افتتاح ش��د.  به گزارش تع��ادل؛ اين فرآيند 
ارتباطي هرچن��د بعد از حمل��ه صدام ب��ه كويت در 
س��ال هاي ابتدايي دهه ۹0 ميالدي و مخالفت ايران 
با هجوم لش��گر بعثي به كويت به اوج خود رسيد؛ اما 
در ادامه به دليل كارش��كني هاي عربستان و دميدن 
در آتش ايران هراس��ي دچار فراز و نش��يب هايي شد 
كه روابط دو كشور را به خأل روبه رو ساخت. با عبور از 
اين دوران پر فراز و نشيب به نظر مي رسد كه افزايش 
ديداره��اي ديپلماتيك دو كش��ور مي توان��د الگويي 
براي بهبود مراودات ارتباطي ايران با ساير كشورهاي 
حاشيه خليج فارس باشد؛ ضمن اينكه وزن تاثيرگذار 
ديپلماسي ايراني براي پشت سر گذاشتن چالش ها را 
پيش روي افكار عمومي بين المللي مشخص مي كند. 

عليرض��ا عنايت��ي در مصاحبه ب��ا روزنامه القبس 
چاپ كويت گفت: از ش��يخ صباح االحمد جابرالصباح 
براي مش��اركت در س��ومين دور اجالس گفت وگوي 
همكاري هاي آسيايي كه قرار اس��ت 1۳ تا 1۵ اكتبر 
)21 تا 2۳ مه��ر( در تهران برگزار ش��ود دعوت كرده 
است. او افزود: روابط سياس��ي و اقتصادي ميان ايران 
و كويت بطور عادي دنبال مي ش��ود و مس��ووالن دو 

كشور با يكديگر در حوزه هاي مختلف مشورت دارند. 
همچنين تهران و كويت روابط متقابل و همكاري هاي 

منطقه اي و بين المللي دارند.
عنايتي درب��اره تهديد مقام هاي ايراني به بس��تن 
تنگه هرمز در صورت افزايش فشارهاي امريكا و اعمال 
تحريم و جلوگيري از صادرات نفت تصريح كرد: حسن 
روحاني رييس جمهور ايران اي��ن موضوع را رد كرده و 
گفته است ما در حال يافتن راهي براي برقراري ثبات و 
امنيت در منطقه هستيم و من نيز مي گويم كساني كه 
هزاران كيلومتر دورتر از منطقه ما هستند نبايد منطقه 

را به آشوب بكشانند و بايد منطقه ما را ترك كنند.

 روابط دو كشور بعد از پيروزي انقالب اسالمي
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، دولت كويت 
با اعزام ش��يخ صباح االحمد الصباح وزير خارجه وقت 
اين كشور )امير فعلي( به تهران جهت ديدار با حضرت 
امام خمين��ي )ره(، ضمن اس��تقبال از س��قوط رژيم 
شاه، تش��كيل دولت جديد در ايران را تبريك گفته و 
به رسميت شناخت. با ش��روع جنگ تحميلي عراق 
عليه ايران در ش��هريور ماه 1۳۵۹، دولت كويت در 
راستاي حمايت سياس��ي از رژيم عراق، سفير خود 
از تهران را فرا خوان��د و دولت ايران نيز با اتمام دوره 
ماموريت اولين سفير جمهوري اس��المي ايران در 

كويت در س��ال 1۳62، رواب��ط ديپلماتيك خود با 
اين كشور را به سطح كاردار تنزل داد.

 اشغال كويت توسط عراق
در تاريخ 2 اوت 1۹۹0 كويت به اشغال عراق در آمد 
و پس از آن جمهوري اسالمي ايران با اتخاذ يك موضع 
دوستانه و خيرخواهانه در همان ساعات اوليه و پيش از 
كشورهاي عربي و اسالمي منطقه، اين اقدام را محكوم 
كرد و در طول دوره اش��غال اين كشور نيز ميزبان ده ها 
هزار كويتي كه در نتيجه تجاوز ارتش صدام، كشورشان 
را ت��رك كرده بودند، ش��د. در پايان اش��غال در س��ال 

1۹۹1ميالدي نيز متخصصان ايراني بنا به درخواست 
دولت كويت، نقش موثري در خاموش كردن چاه هاي 
مشتعل نفت اين كش��ور ايفاء كردند اما موضع گيري 
اصولي و دوس��تانه جمهوري اس��المي ايران در دوران 
اشغال كويت، زمينه هاي گسترش مناسبات دو كشور را 
فراهم ساخت و در پي معرفي سفراي جديد دو كشور، 

سطح روابط سياسي فيمابين ارتقاء يافت .
با وجود ف��راز و نش��يب هايي در روابط دو كش��ور 
در طول س��ال هاي گذش��ته، در مجموع مناسبات و 
همكاري ه��اي دو جانب��ه در ابعاد گوناگ��ون، از روند 
مطلوبي برخ��وردار ب��وده و هيات ه��اي متعددي در 
سطوح مختلف ميان دو كش��ور مبادله شده و اسناد 
متعددي حدود 61 س��ند نيز در زمينه هاي مختلف 
همكاري بين دو كش��ور به امضاء رس��يده است البته 
بيش از 100 سفر از سوي مقامات دو كشور به تهران و 

كويت انجام شده است .
دو كشور در چارچوب سازمان ها، محافل و مجامع 
منطقه اي و بين الملل��ي مانند س��ازمان ملل متحد، 
عدم تعهد و كنفرانس اسالمي نيز تشريك مساعي و 
همكاري خوبي با يكديگر داشته و معموال از مواضع و 

پيشنهادهاي طرف مقابل حمايت مي كنند.

 اولين ديدار روحاني با امير كويت
اواخر سال۹۳ بود كه روحاني در ديدار با امير كويت 
اعالم كرد: ظرفيت هاي فراواني در مسير توسعه روابط 
اقتصادي ميان دو كش��ور وجود دارد اما متاسفانه در 
حال حاضر س��طح روابط اقتصادي ايران و كويت در 

شأن دو ملت بزرگ و همسايه نيست.
رييس جمهور كشورمان توس��عه روابط دو ملت با 
يكديگر و گسترش گردشگري ميان ايران و كويت را 
از جمله موارد مهم در روابط دو كشور دانست، گفت: 
بايد تسهيالت الزم براي س��فر و ديدار مردم دو كشور 
با يكديگر و ارتقاي روابط فرهنگي ايران و كويت فراهم 
شود. همچنين امير كويت با تاكيد بر ضرورت توسعه و 
تقويت روابط دو كشور به ويژه در زمينه همكاري هاي 
اقتصادي، توسعه مناس��بات ايران و كويت را نيازمند 
برنامه ريزي مش��خص و تعامل مس��ووالن دو كشور 
دانس��ت و تصريح ك��رد: هي��چ ترديدي نس��بت به 

گسترش همكاري ها ميان ايران و كويت وجود ندارد.



ديدگاه

اخبار كالن

3 كالن
 رييس بانك مركزي

بايد يك اقتصاددان باشد
ايس�نا| محمود باغجري، مدرس دانشگاه شهيد 
بهشتي تهران با بيان اينكه رييس كل بانك مركزي بايد 
از همان ابتدا يك اقتصاددان و نه يك حس��ابدار مي بود 
گفت: تنها يك اقتص��اددان مي توان��د پيچيدگي هاي 
اقتص��اد كالن را درك كند. واقعيت اين اس��ت كه نگاه 
آقاي س��يف به مس��ائل پولي جزئي بود؛ چراكه ايشان 
حس��ابداري خوانده بودند.وي با اش��اره به صحبت هاي 
همتي هنگام رونمايي از بسته جديد ارزي با بيان اينكه 
او با تاكيدش بر مكانيس��م بازار آزاد نش��ان داد كه قصد 
ندارد خودش را فريب دهد، اظهار كرد: بازار يك مكانيسم 
عرضه و تقاضا دارد كه با اين فرض ما بايد ارزهاي حاصل 
از پتروشيمي، فوالد و معادن را در اين بازار عرضه كنيم 
تا بتواند به تقاضاي بازار و واردات پاسخ دهد.باغجري با 
بيان اينكه صرف اعالم جرم نكردن عليه مبادالت ارزي 
در بازار ارز باعث شفاف ش��دن مبادالت مي شود، گفت: 
همين شفاف شدن مبادالت باعث مي شود تا بازار بتواند 
به حالت تعادل برگردد مشروط بر اينكه اتفاق سياسي 
خاصي پيش نيايد.اين اس��تاد دانشگاه با بيان اينكه اگر 
 ارز پتروش��يمي ها، معادن و ف��والد وارد بازار مي ش��د، 
دالر تا ۱۲ هزار تومان باال نمي رف��ت، ادامه داد: واقعيت 
اين اس��ت كه بايد ديگر دالر ۴۲۰۰ توماني را فراموش 
كنيم و به لحاظ علمي و اقتصادي هم كه بخواهيم بحث 
كنيم، دالر بايد در كانال ۸۰۰۰ تومان باشد؛ ضمن اينكه 
به كاالهاي اساسي هم ارز يارانه اي تعلق مي گيرد. براي 
حمايت از اقش��ار ضعيف و حقوق بگي��ران بايد ميزان 

حقوق ها و مستمري ها را افزايش دهيم.

اختصاص 12 درصد منابع صندوق 
توسعه براي مقابله با تحريم

عضو ناظر مجلس در هيات امناي صندوق توس��عه 
ملي گفت: با تصميم سران س��ه قوه ۱۲ درصد از منابع 
اين صندوق براي مقابله با تحريم ها از چرخه پرداخت 
تس��هيالت كنار گذاش��ته مي ش��ود تا در صورت بروز 

مشكل از آن استفاده شود.
محمد حس��يني، درب��اره معافي��ت اين صن��دوق از 
پرداخت ماليات خبر داد و گفت: مش��كل از آنجا آغاز شد 
كه س��ازمان مالياتي، صندوق را به عنوان بنگاه اقتصادي 
و موسسه مالي شناس��ايي و ميزان درآمدهاي حاصل در 
بخش هاي مختلف به خصوص سود حاصل از نرخ تسعير 
ارز در پايان هر س��ال را به عنوان درآمد تلقي كرد. تعيين 
ماليات به حس��اب هاي صندوق توس��عه ملي مربوط به 
س��ال هاي 9۰ تا 93 بود در حالي كه م��اده 3۴ قانون رفع 
موانع توليد مصوب س��ال ۱39۴ س��ود حاصل از تسعير 
ارز را از پرداخت ماليات معاف كرده اس��ت. اقدام سازمان 
مالياتي كه به نوعي صندوق توس��عه ملي را بدهكار كرده 
بود، با ماهيت صندوق كه نگهداش��ت ث��روت ملي براي 
نس��ل آتي اس��ت، مغايرت داش��ت. او گفت: در چند روز 
گذشته ش��وراي عالي مالياتي براس��اس ماده ۲5۱ مكرر 
درآمدهاي صندوق را مع��اف از ماليات تش��خيص داد و 
آنها را جزو منابع محسوب كرد. براس��اس اين راي، تمام 
ماليات هاي تشخيصي توسط سازمان امور مالياتي براي 
صندوق توسعه منتفي شد. عضو ناظر مجلس در صندوق 
توس��عه ملي توضي��ح داد: روند پرداخت تس��هيالت در 
صندوق توسعه ملي به ۲ صورت ريالي و ارزي است. منشأ 
تس��هيالت ريالي احكام بودجه و ماده 5۲ قانون تنظيمي 
بخش��ي از مقررات مالي دولت اس��ت كه اج��ازه مي دهد 
س��الي ۱۰ درص��د مناب��ع ورودي صندوق را ب��ه صورت 
ريالي به بخش هاي كشاورزي، صنعت، ميراث فرهنگي و 
حتي در همين رس��ته ها به افراد تحت حمايت در كميته 
امداد امام خميني اختصاص دهي��م. صندوق، منابع را در 
بانك هاي عامل سپرده گذاري مي كند تا بانك ها آن را در 
قالب »سرمايه در گردش« يا »سرمايه ثابت« به متقاضيان 
تس��هيالت دهند؛ هيات امناي صندوق، نرخ تسهيالت را 
در بخش هاي مختلف مصوب كرده ك��ه البته در مناطق 

محروم چهار درصد كمتر از نرخ مصوب اعمال مي شود.
وي اظه��ار ك��رد: پي��ش از ارديبهش��ت 97 س��ود 
تس��هيالت ارزي صن��دوق 6 درصد بود كه ب��ا توجه به 
استقبال بيش��تر در حوزه س��رمايه گذاري اين سود به 
3.5 درصد كاه��ش يافت؛ از اي��ن رق��م ۲.5 درصد به 
بانك عامل و ۱ درصد به صندوق توس��عه ملي پرداخت 
شود. از ابتداي تاسيس صندوق تاكنون بالغ بر حدود 7۰ 
درصد تسهيالت براساس قانون و اولويت هاي هيات امنا 
پرداخت به صورت ارزي و ريالي به بخش هاي خصوصي 

و نهادهاي عمومي غيردولتي شده است.

تفاهم نامه بين ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز و مركز آمار

در راس��تاي تحقق اهداف نظام آماري كش��ور و به 
منظور همكاري مش��ترك در فعاليت ه��ا و طرح هاي 
آماري، تفاهم نامه دو جانبه اي بين ستاد مبارزه با قاچاق 

كاال و ارز و مركز آمار ايران منعقد شد.
هدف از انعقاد اين تفاهم نامه با توجه به اينكه مركز 
آمار ايران به عنوان مرجع رس��مي توليد و انتش��ار آمار 
رسمي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي مبنا، رعايت كننده 
اصول بنيادين آمارهاي رس��مي اس��ت، ايج��اد زمينه 
همكاري في مابين ستاد با مركز در زمينه فعاليت هاي 
آم��اري از جمله پژوهش ه��اي آم��اري و طراحي، اجرا 
و انتش��ار نتايج طرح هاي آمارگيري ب��ا در نظر گرفتن 
همه امكانات طرفين اع��م از توان كارشناس��ي و فني، 
نيروي انس��اني، منابع مالي و اعتباري، آمار و اطالعات، 
در چارچوب قوانين و در راس��تاي سياست هاي ستاد و 
مركز، متناسب با اهداف نظام آماري كشور است.موضوع 
اين تفاهم نامه، ارايه آمار و اطالع��ات مورد نياز طرفين 
برحسب اعالم نياز و بر اس��اس رعايت اصل محرمانگي، 
همكاري هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مرتبط، 
فراهم نمودن تمهيدات الزم براي اتص��ال و تبادل بين 
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مركز آمار محاسبات دخل و خرج خانوارهاي ايران را منتشر كرد 

افزايش مصرف در ميان خانوار ايراني

 افزايش قيمت نفت و گسترش چتر مالياتي به داد بودجه رسيد

سال سخت در راه!

آماره��اي بانك مرك��زي نش��ان مي دهد كه 
گرچه 3۸ درص��د از درآمده��اي مالياتي مصوب 
بهار محقق نش��ده ولي نسبت به سال گذشته ۲۴ 
درصد افزايش يافته اس��ت. موضوعي كه به زعم 
يك كارش��ناس امور مالياتي ناش��ي از گسترش 
چتر مالياتي اس��ت و امكان ندارد تا پايان س��ال 
س��ازمان امور مالياتي بتواند به ارقام مصوب خود 
از درآمده��اي مالياتي برس��د چرا ك��ه وضعيت 
اقتصادي كش��ور نامناس��ب اس��ت و با توجه به 
افزايش تحريم هاي امري��كا امكان افزايش درآمد 
زايي دول��ت از اين طريق را ناممك��ن مي كند. به 
گفته غالمحس��ين دواني وضعيت براي دولت در 
فصول بعدي سخت تر از بهار خواهد بود و افزايش 
شدت فشار هاي امريكا رش��د اقتصادي كشور را 

متاثر خواهد كرد. 
به گزارش تعادل، در روزهاي گذش��ته گزارش 
بانك مركزي درباره عملك��رد مالياتي فصل بهار 
 منتش��ر ش��د كه نش��ان مي داد دولت نتوانسته
3۸ درصد از درآمدهاي مالياتي مصوب را محقق 
كند، هر چند كه طبق گزارش منتش��ر ش��ده در 
مجموع درآمدهاي مالياتي نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۲۴ درصد افزايش يافته است. 
در مجموع با وجود اينكه در سال هاي گذشته 
درآمد مالياتي دولت افزايش قابل توجهي داشت 
ولي اكنون و با توجه به تحريم هاي امريكا به زعم 

بس��ياري درباره آينده درآمدهاي مالياتي و طي 
شدن روند رو به رشد آن چشم انداز روشني وجود 
ندارد چرا ك��ه احتماال تحريم ها رش��د اقتصادي 
را متاثر مي كنند و همين امر س��بب خواهد ش��د 
دس��ت دولت براي درياف��ت ماليات باز نباش��د. 
بسياري شايد اكنون و براي سه ماهه نخست سال 
جاري نيز افزايش درآمد مالياتي نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل را انتظار نداشتند. درباره عملكرد 
سازمان امور مالياتي در موضوع تحقق درآمدهاي 
مالياتي در س��ه ماهه نخست س��ال، غالمحسين 
دواني، عضو جامعه حس��ابداران رس��مي ايران و 
كارش��ناس امور ماليات��ي، به تع��ادل گفت: قبل 
از ه��ر چيز بايد ب��ه اي��ن نكته توجه داش��ت كه 
براس��اس تجربه حدود 3۰ درص��د از درآمدهاي 
مالياتي دولت در هر سال مربوط به سال گذشته 
بوده اس��ت. اين موضوع ناش��ي از معوقات مالي 
اس��ت. بنابراين چنانچه دس��تگاه مالياتي بتواند 
قدرتمندانه ت��ر عمل كند، مي تواند اي��ن منابع را 

زودتر هم جذب كند.
او ادام��ه داد: واقعي��ت ديگري ك��ه بايد به آن 
توجه كرد اين اس��ت كه از س��ال ۱3۸7 تاكنون 
سير رشد ارزش افزوده نسبت به ماليات مستقيم 
بيشتر بوده، به همين دليل اس��ت كه در گزارش 
منتشر ش��ده از س��وي بانك مركزي در سه ماهه 
نخست، س��هم ماليات هاي غيرمس��تقيم حدود 

6۰ درصد و س��هم ماليات هاي مس��تقيم حدود 
۴۰ درصد بوده است. اين امر ناشي از آن است كه 
چتر مالياتي ارزش اف��زوده فعال تر عمل مي كند، 
يعني كس��ي به راحتي نمي تواند مانند گذشته از 
پرداخت ماليات خود ش��انه خالي كند. به همين 
دليل عم��ال دريافتي هاي مالي��ات در بخش غير 
مستقيم رو به فزوني رفته كه طبيعي است و جاي 

نگراني در اين رابطه وجود ندارد.
عض��و جامعه حس��ابداران رس��مي اي��ران در 
رابطه با داليل افزاي��ش درآمدهاي مالياتي دولت 
در دوره اي ك��ه بازار وضعيت مطمئن��ي را تجربه 
نمي كرد، افزود: س��وال اساس��ي كه در اين ميان 
وج��ود دارد، عب��ارت اس��ت از اينكه ب��ا توجه به 
افت ش��اخص هاي گوناگون اقتصاد كش��ور، چرا 
درآمدهاي مالياتي رو به افزايش رفته است؟ براي 
اين موضوع دو احتمال وج��ود دارد، يك احتمال 
اين است كه با شناس��ايي موديان جديد مالياتي، 
پايه مالياتي گس��ترش يافته است. در اين صورت 
اتفاقي مبارك افتاده ولي چنانچه اخذ اين حجم 
از ماليات از همان موديان سابق و بدون گسترش 
چتر مالياتي باش��د، بايد بگويي��م فاجعه رخ داده 
چون به معن��اي آن اس��ت كه در ش��رايط ركود 

صنايع و توليد، ماليات افزايش يافته است.
دواني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شواهد 
نشان مي دهند دولت كدام يك از اين دو راه رفته 
گفت: خوش��بختانه در اين زمينه به نظر مي رسد 
دولت كار اشتباهي انجام نداده و همه چيز مثبت 
اس��ت. زيرا واقعيت اين اس��ت كه در س��ال هاي 
گذش��ته همواره فرارهاي مالياتي بيشتري ثبت 
شده و وضعيت آماري در كشور بهبود يافته است. 
در سال هاي ۱395 و ۱396 نيز حدود 7۰۰ هزار 
مودي جديد در كشور شناس��ايي شدند. بنابراين 
م��ن نتيجه مي گي��رم ك��ه افزاي��ش درآمدهاي 
مالياتي دولت از طريق گسترش چتر مالياتي بوده 
كه سبب افزايش درآمدها در كش��ور بوده است. 
اين يكي از خبرهاي خوب براي اقتصاد كشور در 

ميانه اخبار ناگوار و نگران كننده است.
اين كارشناس ارشد حوزه امور مالياتي تصريح 
كرد: عالوه ب��ر اين باي��د توجه داش��ت كه بطور 
معمول درآمد مالياتي كه در بودجه ذكر مي شود 
با عملكرد س��ازمان امور مالياتي يا عملكرد بخش 
ماليات كشور متفاوت اس��ت. زيرا نتيجه عملكرد 

هر سال، بعد از گذشته يك س��ال قابل بررسي و 
ارزيابي است لذا احتمال دارد اعداد و ارقام منتشر 
شده از س��وي نهادهاي رس��مي مغايرت هايي با 
يكديگر داش��ته باش��ند. به نظر من راه��كار اين 
مس��اله اجراي م��اده ۱66 قانون ام��ور مالياتي و 
درياف��ت پيش پرداخ��ت از موديان اس��ت. البته 
بايد توجه داش��ت اين طرح تنها در شرايط قابل 
اجرا است و نتايج خوبي به بار مي آورد كه شرايط 

اقتصادي كشور رو به بهبود و با ثبات باشد.
اين عضو جامعه حس��ابداران رس��مي كشور، 
درب��اره چراي��ي ع��دم تحق��ق بخ��ش مهمي از 
درآمدهاي مالياتي دولت گف��ت: نكته جالب اين 
اس��ت كه با وج��ود افزايش ح��دود ۲5 درصدي 
درآمدهاي مالياتي نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته، هنوز فاصله قابل توجهي با درآمدهاي 
پيش بين��ي ش��ده دول��ت دارد. به نظ��ر من اين 
وضعيت تا پايان سال ادامه خواهد داشت و بطور 
كلي امكان دسترس��ي به كل درآمدهاي مالياتي 
كه در بودجه آمده، تا پايان س��ال محقق نخواهد 
شد. اقتصاد ايران در اين مدت دچار انواع نوسانات 
خواهد شد و به نظر من قطعا ركود بر اقتصاد سايه 
خواهد انداخت. اين موارد دست به دست يكديگر 
مي دهند كه تا پايان سال امكان دسترسي دولت 
به منابع پيش بيني ش��ده را نداش��ته باشد. به هر 
روي شرايط س��ال جاري راحت نخواهد بود و به 
نظر من كار دولت در ماه هاي باقيمانده به مراتب 

سخت تر از بهار خواهد بود.
وي در رابطه با كس��ري بودج��ه توضيح داد: با 
توجه به اينكه ن��رخ ارز مص��وب در قانون بودجه 
امس��ال كمت��ر از ارقام فعلي اس��ت ب��ه نظر من 
كس��ري بودجه به وجود نخواهد آمد. اكنون پايه 
نرخ ارز دولتي به حدود چه��ار هزار و ۴۰۰ تومان 
رسيده كه هر چند نس��بت به رقم بازار كم است 
اما نس��بت به رقم مصوب بودجه 97 رقم باالتري 
اس��ت. به نظر مي رس��د تا پيش از پايان سال اين 
رقم باز ه��م تغيير خواهد كرد ب��ه همين دليل تا 
پايان س��ال دولت از طريق ما به التف��اوت نرخ ارز 
مي تواند كسري بودجه خود را حل كند و اوضاع را 

در كنترل نگه دارد.
او در رابطه ب��ا وضعيت درآمده��اي نفتي هم 
گفت: ارق��ام بانك مركزي حاكي از بيش��تر بودن 
درآمده��اي نفت��ي كش��ور از ميزان مص��وب در 
بودجه است. به نظر نمي آيد در اين زمينه فروش 
چندان افزايش يافته باشد و بيش��تر اين افزايش 
ناشي از باالتر بودن قيمت هر بشكه نفت نسبت به 
پيش بيني بودجه و همچنين افزايش قيمت دالر 
در قياس با ريال بوده اس��ت كه عمال سبب شده 

بدون هيچ تحولي در اين حوزه درآمدهاي كشور 
افزايش داشته باش��ند. به نظر من اگر تحريم هاي 
امريكا اعمال ش��ود، به ويژه از پاييز به بعد، اوضاع 
براي فروش طالي س��ياه س��خت تر خواهد شد و 

دولتمردان بايد براي آن راه حلي بجويند.
دواني گفت: اقتصاد ايران تاكن��ون بارها دچار 
نوس��انات عجيب و غريب و زمين گير كننده شده 
و چنانچه تحريم هايي كه امري��كا اعمال مي كند، 
كامال اجرايي ش��ود، ما سال س��ختي را خواهيم 
داش��ت. در حال حاضر يكي از مشكالت اين است 
كه راه حل هاي چنداني براي عبور از وضعيت فعلي 
وجود ندارد و ب��ه نوعي فرمول ه��اي داخلي فعال 
هيچ كاركردي براي رفع مشكالت ندارند. در اين 
شرايط تنها راه اين است كه از دولت و دولتمردان 
بخواهيم عقاليي انديش��يدين را به عنوان اصول 
خود بپذيرن��د. منافع ملي را باي��د در اولويت قرار 
داد و خود را جزيي ناچي��ز از جهان بزرگ بيروني 
دانست. ايران مادامي كه نتواند ساز و كار مناسبي 
براي بازار ارز و اقتصاد كشور فراهم كند و تعامالت 
جهاني را گس��ترش دهد، همواره در چنبره ركود 
خواهد بود. البته منظور من اصال اين نيس��ت كه 
تنها مشكل اقتصاد كش��ور تحريم ها و مشكالتي 
اس��ت كه از بيرون به كشور تزريق مي شود. بخش 
اصلي مش��كالتي كه امروز در كش��ور وجود دارد 
هيچ ارتباطي به كشورهاي ديگر ندارد و محصول 
سياس��ت هاي غلط داخلي اس��ت. سياست هاي 
غلط دولت، ع��دم حمايت ج��دي از توليد، رانت 
خ��واري و فس��اد موانع اصل��ي توس��عه نيافتگي 
 اقتصاد كشور هستند و اين مسائل همگي ناشي از 

سياست ورزي غلط در كشور بود.
او با اشاره به كش��ور تركيه گفت: مشكل اصلي 
اقتصاد ايران در ماه هاي گذش��ته تضعيف قدرت 
پول ملي نس��بت به ارزهاي معتبر ديگر از جمله 
دالر بود. در اين مدت همس��ايه غرب��ي ايران نيز 
درگير چنين مش��كالتي ب��ود و ظ��رف يكي دو 
روز گذش��ته با تضعيف س��ي درصد لير تركيه در 
مقابل دالر مواجه ش��دند. تفاوت در اين است كه 
مردم تركيه مانند مردم ايران به ب��ازار ارز يورش 
نبردند و سراغ سفته بازي و سوداگري نرفتند اما 
در ايران بازار ارز با افزايش چشمگير تقاضا مواجه 
شد. اين حاكي از آن اس��ت كه اعتماد ميان مردم 
و دولتمردان به مراتب كمتر از تركيه است. دولت 
تركيه با وجود هر انتقادي كه به آن وارد اس��ت و 
هر كاس��تي كه دارد همچنان اعتماد بخش قابل 
توجه شهروندان خود را دارد اما در ايران دولت ها 
خيلي زود از چش��م مردم مي افتند و توصيه هاي 

آنها ديگر كارساز نيست.

گروه اقتصاد كالن|
بررس��ي هاي مركز آمار اي��ران از دخل و خرج 
خانوارهاي ايراني حاكي از اين اس��ت كه در سال 
۱396 متوس��ط هزينه و درآمد ساالنه يك خانوار 
شهري به ترتيب 33 و 37 ميليون تومان بوده كه 
هر دو نس��بت به س��ال 95 به ميزان ۱5.7 درصد 
رش��د داش��ته اس��ت. با توجه به اينكه تورم سال 
گذش��ته در حدود ۸ درص��د بوده اس��ت، لذا اين 
موضوع نش��ان مي دهد كه تم��ام افزايش درآمد 
سال گذشته خانوارها به سمت مصرف روانه شده 
است. با كم كردن رقم تورم از ميزان هزينه ها رشد 
مص��رف خالص ه��ر ايراني 7.7 درصد مي ش��ود؛ 
افزايش مصرف��ي كه به ه��ر دليلي نتوانس��ته به 
س��مت پس انداز حركت كند. البته محاسبات بر 
اس��اس اين گزارش نش��ان مي دهد كه هر ايراني 
در سال گذش��ته توانايي ذخيره يا پس انداز ۸.۴ 
درصد از درآمد خ��ود را كه م��ازاد بودجه اي وي 

محسوب مي شود را داشته است.

 افزايش 15.7 درصدي هزينه ها و درآمدها 
به گزارش »تعادل« بر اس��اس ب��رآورد مركز 
آمار كه در سال ۱396 بر روي ۱۱۸ هزار و 7۰۱ 
خانوار نمون��ه در نقاط ش��هري و ۱9 هزار و ۲6۱ 
خانوار نمون��ه در نقاط روس��تايي كش��ور انجام 
شده است نش��ان مي دهد كه متوسط هزينه كل 
خالص ساالنه يك خانوار ش��هري 3۲ ميليون و 
95۲ هزار تومان بوده اس��ت كه نس��بت به رقم 
مشابه در س��ال قبل ۱5.7 درصد افزايش نشان 
مي دهد. از هزينه كل س��االنه خانوار ش��هري7 
ميليون 675 ه��زار تومان با س��هم ۲3.3 درصد 
مربوط به هزينه ه��اي خوراك��ي و دخاني و ۲5 
ميليون و ۲77 هزار تومان با س��هم76.7 درصد 
مربوط به هزينه ه��اي غيرخوراكي بوده اس��ت. 
در بين هزينه هاي خوراكي و دخاني، بيش��ترين 
سهم با ۲۲.۱ درصد مربوط به هزينه آرد، رشته، 
غالت، نان و فرآورده هاي آن و در بين هزينه هاي 
غيرخوراكي بيشترين س��هم با ۴3 درصد مربوط 
به مس��كن بوده اس��ت. همچنين بر اس��اس اين 
گزارش متوس��ط درآمد اظهار ش��ده ساالنه يك 
خانوار ش��هري 36 ميليون 69۴ هزار تومان بوده 
است كه نسبت به سال قبل، ۱5.7 درصد افزايش 
داشته است. بر اين اساس در س��ال ۱396 رشد 
متوسط درآمد س��االنه خانوارهاي شهري برابر با 

رشد هزينه كل ساالنه است.
اخي��را بان��ك مركزي ني��ز نتايج جم��ع آوري 
داده هاي خ��ود از بودجه خانوارها را منتش��ر كرد 
كه ب��ا ارقام مركز آم��ار فاصله هاي بس��يار زيادي 
دارد. براس���اس نتاي��ج بررس��ي بان��ك مركزي 
متوس��ط هزينه ناخالص س��االنه يك خانوار بالغ 

بر ۴۲ ميلي��ون و ۱3۰ هزار توم��ان )افزايش 7.۲ 
درص�دي نسبت به سال 95( بوده است.بر اساس 
اين گ��زارش از كل هزينه ه��اي ناخال��ص خانوار 
ب��ه ترتي��ب، 35.5 درص��د به »مس����كن، آب، 
ب��رق و گاز و س��اير س�وخت ها ۲3.5 درص��د به 
»خ�وراكي ها و آش���اميدني ها«، ۱۰.6 درص�د به 
»حمل ونق�ل«، ۸.۲ درص�د به »كاالها و خدمات 
متفرقه «، 5.7 درصد به »بهداشت و درم���ان«، 
۴.۲ درص�����د ب��ه »پوش�����اك و كف��ش«، ۴ 
درص�د به »لوازم، اثاث و خدمات مورد اس��تفاده 
در خان��ه«، ۲.۱ درص���د به ه��ر ي��ك از دو گروه 
»ارتباطات« و »رس��توران و هت��ل«، ۱.9درص�د 
ب��ه »تف�ري��ح و ام��ور فرهنگ��ي«، ۱.۸ درص�د 
ب��ه »تحصي��ل« و ۰.3 درص���د ب��ه »دخانيات« 

اختصاص داشته است.
گزارش بان��ك مركزي همچني��ن درآمد هر 
خانوار ايراني را ۴3 ميلي��ون و 9۰۰ هزار تومان 
ب��رآورد كرده ب��ود، بدي��ن معني كه ح��دود 9 
ميلي��ون در بخش درآمد و 7 ميلي��ون تومان در 
قس��مت هزينه ها با آمارهاي مرك��ز آمار تفاوت 
ب��رآورد دارند. اي��ن دو رقم كوچكي نيس��ت كه 
بتوان از آن ب��ه عنوان يك خطاي آماري س��اده 
گذش��ت.از طرف ديگر آمارهاي مركز آمار نشان 
از ي��ك م��ازاد درآم��دي ۴ ميلي��ون توماني در 
ميان خانواره��ا دارد اما در مقاب��ل بانك مركزي 
اين م��ازاد را در ح��دود ۱ ميلي��ون و ۸۰۰ هزار 
تومان برآورد كرده اس��ت. مازاد درآمد بر هزينه 

مهم ترين ش��اخص ب��راي پيش بين��ي توانايي 
پس انداز خانوارها محسوب مي شود. 

بررس��ي گزارش بودجه خان��وار نمونه منطقه 
شهري مركز آمار نشان مي دهد كه درآمد ماهانه 
هر خانوار ايراني در س��ال گذش��ته بايد حدود 3 
ميليون تومان بوده باش��د.اگرچه در اين گزارش 
جزييات��ي از تعداد افراد خانوار داده نش��ده اما اگر 
اين شاخص را بطور حداقلي 3 نفر درنظر بگيريم 
درآمد ماهانه ه��ر نفر ايراني ح��دود يك ميليون 
تومان بوده است. از س��وي ديگر محاسبات نشان 
مي دهد كه هزينه هر نفر هم با احتس��اب همين 
جمعيت متوس��ط خانوار بطور ماهان��ه 9۱6 هزار 
توم��ان مي ش��ود. بنابراين ه��ر نفر بط��ور ماهانه 
توانايي پس انداز ۸۴ هزار تومان را داشته است كه 

۸.۴ درصد از كل درآمد آنها محسوب مي شود.
اما اگر ارقام بانك مركزي را در نظر بگيريم كه 
در آن درآمد ،سه ميليون و 66۰ هزار و مخارج هر 
خانوار ح��دود 3 ميليون و 5۱۰ ه��زار تومان بوده 
است، نش��ان مي دهد از آنجا كه تعداد افراد خانوار 
نمونه در سال گذش��ته حدود 3.3 نفر )بر اساس 
گزارش بانك مركزي( بوده درآمد ماهانه هر فرد 
در س��ال گذش��ته حدود يك ميليون و ۱۰۰ هزار 
و مخارج هر فرد ح��دود يك ميلي��ون و 6۰ هزار 
تومان بوده اس��ت. به اين ترتيب ك��ه هر فرد ۴۰ 
هزار تومان از درآمد خود را پس انداز كرده كه به 

معني ميل نهايي به پس انداز ۴ درصدي است. 
در گزارش هاي مربوط ب��ه بودجه خانوار عالوه 

بر ميزان دخ��ل و خرج و ارقام آنه��ا، منابع و نحوه 
تامين اين درآمدها در يك سري دسته بندي هاي 
كلي ارايه مي ش��ود.در يك دس��ته بندي متعارف 
درآمدها را به پولي و غيرپولي تقس��يم مي كند كه 
در اين گزارش به آن اش��اره اي نشده است. درآمد 
پول��ي، آن بخش از درآمد افراد اس��ت كه از س��ه 
محل »دستمزد«، »اجاره« و »س��ود« پرداختي 
به خانوار به دس��ت آمده اس��ت، در ط��رف مقابل 
درآمدهاي غيرپولي درآمدهاي ناملموسي شامل 
ارزش اجاره خانه شخصي است. بر اساس گزارش 
بان��ك مركزي، در س��ال 96 ح��دود 7۰ درصد از 
درآمد خانوار نمونه در اي��ران از محل درآمدهاي 
پولي و 3۰ درصد باقي مان��ده از محل درآمدهاي 

غيرپولي بوده است.
با اين حال گزارش در مركز آمار تركيب منابع 
درآمدي خانوارها به اين صورت بخش بندي شده 
اس��ت: منابع تامي��ن درآمد خانوارهاي ش��هري 
نش��ان مي دهد كه 3۴.۴ درصد درآمد از مشاغل 
مزد و حقوق بگيري، ۱6.۱ درصد از مش��اغل آزاد 
كشاورزي و غيركش��اورزي و ۴9.6 درصد از محل 
درآمده��اي متفرقه خانوار تامين ش��ده اس��ت.« 
بنابراين بر اس��اس اي��ن گزارش ح��دود نيمي از 
درآمده��اي جامع��ه در س��ال 96 از محل هاي��ي 
غير از مش��اغل دس��تمزدي و آزاد كش��اورزي و 
غيركش��اورزي به دست آمده است.س��ود بانكي، 
اجاره و بطور كل گس��ترش س��ودهاي ناش��ي از 
سرمايه هاي غيرتوليدي مي تواند اين حكم آماري 

را توضيح دهد.اين گزارش در يك مقايس��ه نشان 
مي دهد كه در سال 96 نس��بت به سال 95 درصد 
خانوارهاي شهري اس��تفاده كننده از لوازم عمده 
زندگي افزاي��ش يافته اس��ت.مطابق اين گزارش 
خانوارهاي اس��تفاده كننده اتومبيل ش��خصي از 
۴7.6 به 5۰.6، يخچال فري��زر از 6۰.5 به 63.۲، 
جاروبرقي از 9۰.3 به 9۱، ماش��ين لباسشويي از 
۸۴.5به ۸6.3، ماشين ظرفش��ويي از 5.۸ به 7.3 
و مايكروف��ر از ۱۰.3 به۱۲.۴درصد افزايش يافته 
اس��ت. همچنين عمده ترين نوع سوخت مصرفي 
93.۸ درصد از خانوارهاي ش��هري براي گرما، گاز 

طبيعي )شبكه عمومي( بوده است.

 روستا
در ادامه، اين گ��زارش آمارهايي از ميزان دخل 
و خ��رج خانوارهاي روس��تايي اراي��ه مي دهد كه 
مطابق آن متوس��ط هزينه كل خالص ساالنه يك 
خانوار روستايي۱7 ميليون ۸76 هزار تومان بوده 
كه نسبت به سال قبل ۱3.9 درصد افزايش نشان 
 مي ده��د. از هزينه كل س��االنه خانوار روس��تايي

6 ميليون و 65۰ هزار تومان با سهم 37.۲ درصد 
مربوط ب��ه هزينه ه��اي خوراك��ي و دخاني و ۱۱ 
ميلي��ون ۲۱6 هزار توم��ان با س��هم 6۲.۸ درصد 
مربوط ب��ه هزينه ه��اي غيرخوراكي بوده اس��ت. 
در بين هزينه هاي خوراكي و دخاني، بيش��ترين 
س��هم با ۲5.۲درصد مربوط به هزينه آرد، رشته، 
غالت، نان و فرآورده هاي آن و در بين هزينه هاي 
غيرخوراكي، بيش��ترين س��هم ب��ا ۲9.۱ درصد 

مربوط به مسكن بوده است.
 متوسط درآمد اظهار شده س��االنه يك خانوار 
روس��تايي ۲۰ ميلي��ون و ۱۸۴ هزار توم��ان بوده 
است كه نسبت به س��ا قبل ۱۴.۱ درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. منابع تامين درآم��د خانوارهاي 
روس��تايي نش��ان مي ده��د ك��ه ۲9.۴ درصد از 
مش��اغل مزد و دس��تمزد بگيري، 3۱.7 درصد از 
مش��اغل آزاد كشاورزي و غيركش��اورزي و 3۸.۸ 
درصد از محل درآمدهاي متفرق��ه خانوار تامين 
شده است. مقايس��ه درصد خانوارهاي روستايي 
اس��تفاده كننده از ل��وازم عمده زندگي در س��ال 
۱395 نس��بت به سال ۱396 نش��ان مي دهد كه 
خانواره��اي اس��تفاده كننده اتومبيل ش��خصي 
از ۲7 ب��ه ۲9.6، يخچال فري��زر از ۴۱.6به ۴5.۲، 
جاروبرقي از 6۴.۱ به 6۴.۲، ماشين لباسشويي از 
5۲.۱به 53.9، ماشين ظرفشويي از ۰.۲ به ۰.3 و 
مايكرويو از ۱.6به۱.9 درصد افزايش داشته است. 
در س��ال ۱396 عمده ترين نوع سوخت مصرفي 
6۴.۴ درصد از خانوارهاي روس��تايي براي گرما، 
گاز طبيعي )ش��بكه عمومي( و ۲5.۱درصد نفت 

سفيد بوده است.



بانك و بيمه4خبر
اولين انتصاب همتي

در بانك مركزي
ــس كل بانك مركزي  ــي ريي  عبدالناصر همت
ــام داد  ــن بانك انج ــود را در اي ــن انتصاب خ اولي
ــازمان  ــمت رييس س ــكري ” را به س ــر ش و ”امي
ــكوك بانك مركزي منصوب كرد. اسكناس و مس

ــته اقتصاد مالي  وي كه در مقطع دكتري، در رش
ــت، پيش از اين  دانشگاه تهران تحصيل كرده اس

نيز عهده دار اين سمت بوده است.

تسويه بدهي ۱۰۰۰ ميليارد توماني 
بيمه ايران به وزارت بهداشت

ــركت سهامي  ــعه مديريت و منابع ش  معاون توس
بيمه ايران گفت: بيمه ايران همه بدهي خود به وزارت 

بهداشت را پرداخت كرد 
ــن  ــان كرد: با حس  محمد مهدي اعاليي خاطرنش
ــت حدود هزار  تعامل ميان بيمه ايران و وزارت بهداش
ــن از بابت ۱۰  ــاب في ما بين طرفي ميليارد تومان حس
ــخص ثالث و سرنشين كه بر اساس  درصد حق بيمه ش
ــگان مصدومان تصادفات  ــراي پذيرش راي قانون بايد ب

رانندگي به وزارت بهداشت پرداخت شود تسويه شد.
 معاون توسعه مديريت و منابع شركت سهامي بيمه 
ايران گفت: حمايت از خدمت رساني مناسب و مطلوب 
بخش بهداشت و درمان كشور به مردم را از اولويت هاي 
ــهم ده  ــر نه از بابت س ــم و در زمان حاض خود مي داني
درصدي از حق بيمه شخص ثالث و نه از بابت هزينه هاي 
ديگر تشخيصي و درماني تحت پوشش بيمه هاي درمان 
تكميلي، بدهي قابل توجه غير جاري به مراجع درماني 
نداريم. اعاليي افزود: ايجاد اين بدهي به وزارت بهداشت 
ــتگاه  ــه ايران از چند دس ــي از مطالبات كالن بيم ناش
ــق بيمه درمان تكميلي از  دولتي به دليل نپرداختن ح
سوي آنها بود كه بخشي از اين مطالبات خوشبختانه با 
حمايت قابل تقدير سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي دريافت شد. معاون توسعه مديريت و 
منابع بيمه ايران گفت: بيمه ايران يكي از سرمايه هاي 
پر افتخار و ارزشمند مردم ايران است كه اكثر مردم ايران 
ــخت خود انتخاب  ــتوانه روزهاي س آن را به عنوان پش
ــه ايران خود را  ــه مديران و كاركنان بيم مي كنند و هم
ــت از ارزش معنوي و مادي اين  موظف و مكلف به صيان
ــتلزم  ــردم ايران مي دانند و اين امر مس دارايي بزرگ م
ــت و به موقع به تعهدات بيمه ايران به بيمه  عمل درس

گزاران است كه به لطف خدا تا كنون اينگونه بوده است.

كليات اصالح قانون چك 
تصويب شد

ــت علني  گروه بانك و بيمه |نمايندگان در نشس
سه شنبه ۱۶ مرداد مجلس با كليات طرح اصالح قانون 
صدور چك با ۱۹۴ راي موافق، يك راي مخالف و ۵ راي 
ــك درباره چك هاي  ممتنع موافقت كردند. قوانين چ
الكترونيكي الزم االجرا شد و بانك ها براي اقدام نسبت 

به صاحبان چك هاي بي محل فرصت ۲۴ ساعته دارند.
ــيون قضايي و حقوقي مجلس  ــخنگوي كميس س
ــاره كرد كه قانون چك كه تاكنون مورد  به اين نكته اش
ــال قبل بوده  ــوط به ۴۰ س ــتناد قرار مي گرفته مرب اس
ــال قبل باز  و آخرين اصالحات اين قانون نيز به ۱۵ س
ــرفت خيره كننده  ــبي با پيش مي گردد كه هيچ تناس
ــداري الكترونيكي و  فناوري اطالعات و ارتباطات بانك
سامانه هاي نظارتي و كنترلي جهت پيشگيري و مبارزه 
ــال هاي آينده ندارد، بنابراين  با مفاسد اقتصادي در س
ــرد، چرا كه  ــرايط مورد بازنگري قرار گي بايد در اين ش
ــكيالت جديدي ايجاد  ما نمي توانيم هيچ سامانه و تش

كنيم، بنابراين بايد به تشكيالت موجود برنامه بدهيم.
ــت: در صورتي   درماده ۵ قانون صدور چك آمده اس
ــزد بانك  ــده چك ن ــاب صادركنن ــه موجودي حس ك
ــد به تقاضاي دارنده چك بانك  كمتر از مبلغ چك باش
ــه دارنده  ــاب را ب ــت مبلغ موجودي در حس مكلف اس
ــده  ــردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت ش چك بپ
ــليم كند. بانك مكلف  در پشت چك آن را به بانك تس
ــت دارنده چك فورا كسري مبلغ  ــت بنابر درخواس اس
ــامانه يكپارچه بانك مركزي وارد كند و با  چك را در س
دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه اي مشابه 
ــل دهد. به گواهينامه  ماده قبل آن را به متقاضي تحوي
ــي و ثبتي ترتيب اثر  فاقد كد رهگيري در مراجع قضاي
ــت: بعد از  ــود.همچنين در ماده ۴ آمده اس داده نمي ش
ــري مبلغ چك در  ثبت غير قابل پرداخت بودن يا كس
ــامانه مراتب را  ــامانه يكپارچه بانك مركزي، اين س س
ــات اعتباري  به صورت برخط به تمام بانك ها و موسس
ــت و چهار ساعت  ــت بيس اطالع مي دهد. پس از گذش
كليه بانك ها و موسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا 
پيش از رفع سوء اثر از چك، اقدامات را نسبت به صاحب 

حساب اعمال نمايند. 
ــرر كردند تا  ــوي ديگر، نمايندگان مجلس مق از س
ــاي الكترونيكي الزم االجرا  قوانين چك درباره چك ه
ــي جزييات  ــود. نمايندگان مجلس در جريان بررس ش
طرح اصالح قانون صدور چك با مواد يك و ۲ اين طرح 
موافقت كردند.براساس ماده يك طرح مذكور متن زير 
ــاده (۱) قانون صدور چك مصوب  به عنوان تبصره به م
ــات بعدي آن  ــهريور ۱۳۵۵ با اصالحات و الحاق ۱۹ ش
الحاق مي شود: قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب 
ــكل الكترونيكي  ــي كه به ش ــورد، راجع به چك هاي م
ــوند نيز الزم الرعايه است. بانك  (داده پيام) صادر مي ش
ــت اقدامات و دستورالعمل هاي الزم  مركزي مكلف اس
در خصوص چك هاي الكترونيكي (داده پيام) را ظرف 
يك سال پس از الزم االجراء شدن اين قانون انجام دهد.

ــون صدور  ــرح اصالح قان ــاده ۲ ط همچنين در م
ــت كه ماده (۴) قانون به شرح زير اصالح  چك آمده اس
مي شود: هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 
(۲) پرداخت نشود، بانك مكلف است بنا بر درخواست 
ــودن آن را در  ــل پرداخت ب ــوره غير قاب دارنده چك ف
سامانه يكپارچه بانك مركزي وارد كند و با دريافت كد 
رهگيري و درج آن در گواهينامه اي كه مشخصات چك 
ــده  ــاني كامل صادركننده در آن ذكر ش و هويت و نش
ــد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را  باش

امضاء و مهر و به متقاضي تسليم كند. 

 Wed. August 8. 2018  ۱۱۶۹ چهارشنبه ۱۷  مرداد ۱۳۹۷   ۲۵ ذي القعده ۱۴۳۹  شماره 
bankbimeh@taadolnewspaper.ir  ۶۶۴۲۰۷۶۹  

دستورالعمل خريد و فروش ارز در شبكه صرافي هاي مجاز ابالغ شد

ريزش قيمت دالر به زير ۹ هزار تومان
 سكه ۳ ميليون و ۲۸۳ هزار تومان معامله شد، بازگشت دالر رسمي ۴۲۰۰ توماني 

«تعادل » از عملكرد پولي و بانكي در سه ماه اول ۹۷ گزارش مي دهد

جذب نقدينگي در كوتاه مدت و جاري به دليل نوسان بازار
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

ــد ۵ درصدي  ــاب جاري، رش رشد ۱۰ درصدي حس
ــش ۰,۵-  ــدت و كاه ــدي كوتاه م ــد ۱۱ درص پول، رش
درصدي بلندمدت نشان دهنده آن است كه تمام افزايش 
۵۳ هزار ميليارد توماني نقدينگي با رشد ۳,۴ درصدي در 
سه ماه اول ۹۷جذب كوتاه مدت و حساب جاري شده و نه 
تنها جذب سپرده بلندمدت نشده بلكه ۰,۵ درصد از مانده 
سپرده بلندمدت نيز كاسته شده و تحت تاثير رشد نرخ ارز 
ــكه در بازار، عده اي ترجيح داده اند كه پول خود را به  و س
صورت كوتاه مدت نگه دارند تا به خريد و فروش ارز و سكه 

و... مبادرت كنند. 
ــاي پولي و بانكي  ــادل، گزيده آمارهار ه به گزارش تع
ــوي بانك مركزي منتشر  در خرداد ۹۷ كه به تازگي از س
ــه ماه اول سال با وجود رشد  شده نشان مي دهد كه در س
نقدينگي، سهم بلندمدت تقريبا ثابت بوده و ۰,۵ درصد 
ــهم كوتاه مدت باال رفته و ۱۱ درصد  كاهش داشته اما س
ــان مي دهد تقريبا بخش عمده  ــت كه نش رشد كرده اس
رشد نقدينگي جذب سپرده كوتاه مدت شده است. شايد 
ــد براي كنترل  ــت كه عده اي معتقدن به همين دليل اس
نقدينگي بايد نرخ سود بانكي افزايش يابد. اما واقعيت آن 
است كه رشد ۵ درصدي سود بانكي نمي تواند اثر زيادي 
ــنگين  ــپرده ها و نقدينگي ايجاد كند و هزينه س روي س
ــط بانك ها براي اين كار قادر نيست  ــود توس پرداخت س

تركيب سپرده ها را خيلي تغيير دهد.

بدهي روبه افزايش دولت به بانك ها
ــان  ــي در خرداد ۹۷ نش ــش پولي و بانك عملكرد بخ
ــتم  ــد بدهي بخش دولتي به سيس مي دهد كه ۷۶درص
بانكي را بدهي دولت به بانك ها تشكيل مي دهد كه البته 
شامل اوراق مشاركت بخش دولتي نيز مي شود. وضعيت 
بدهي دولت به بانك ها كه به رقم ۲۱۰هزارميليارد تومان 
ــيده و وضعيت بدهي بانك ها به بانك مركزي كه به  رس
۱۳۹هزارميليارد تومان رسيده نيز حكايت از تاثير كسري 
بودجه و منابع دولت دارد كه منجر به افزايش بدهي دولت 
به بانك ها شده و در مقابل، بانك ها نيز براي تامين منابع 
خود مبالغ بيشتري به بانك مركزي بدهكار شده اند و به 
صورت همزمان هر دو بدهي رو به افزايش گذاشته است. 
ــك مركزي وارد يك  به عبارت ديگر دولت، بانك ها و بان
ــخص نيست در چه  ــده اند كه مش چرخه باطل بدهي ش

نقطه اي اين چرخه از هم گسيخته مي شود.

ــزار ميليارد توماني  ــر، از بدهي ۲۷۶ ه به عبارت ديگ
ــتم بانكي، رقم ۲۱۰ هزار ميليارد  بخش دولتي به سيس
تومان آن بدهي دولت به بانك ها بوده است و بانك ها نيز 
۱۳۹ هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار هستند. 
ــه بانك ها، بدهي  به عبارت ديگر، متاثر از بدهي دولت ب
بانك ها به بانك مركزي نيز تشديد شده است. جالب اين 
است كه سپرده قانوني نيز ۱۶۱ هزار ميليارد تومان شده 
ــپرده قانوني موثر حاصل كاهش ۱۳۹ هزار  و در واقع س
ميليارد تومان بدهي بانك ها به بانك مركزي، حدود ۲۲ 

هزار ميليارد تومان است. 

 بدهي ۲۷۶ هزار ميليارد توماني بخش دولتي
وضعيت بدهي بخش دولتي به بانك ها و بانك مركزي 
نشان مي دهد كه در خرداد ۹۷ مانده بدهي بخش دولتي 
ــارد تومان  ــزار و۶۱۰ ميلي ــتم بانكي به ۲۷۶ه به سيس
رسيده كه شامل بدهي دولت به سيستم بانكي به ميزان 
ــركت هاي دولتي به  ۲۴۵هزارميليارد تومان و بدهي ش
ــتم بانكي به ميزان ۳۱,۱۴هزارميليارد تومان بوده  سيس
ــت.در تركيب بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي،  اس
ــتمر بدهي دولت به بانك ها مهم ترين بخش را  رشد مس
ــكيل مي دهد كه اكنون به ۲۱۰هزار و ۷۶۰ ميليارد  تش
ــش دولتي به  ــد كل بدهي بخ ــيده و ۷۶درص تومان رس
ــي كه از  ــد به گونه ي ــكيل مي ده ــتم بانكي را تش سيس
ــي بخش دولتي به  بدهي ۲۱۵هزارو ۱۶۰ميليارد تومان
ــه بانك ها ۲۱۰هزارميليارد تومان  بانك ها، بدهي دولت ب
ــركت هاي دولتي به بانك ها ۴,۴ هزارميليارد  و بدهي ش
ــي دولت به  ــي در افزايش بده ــت.روند طبيع تومان اس
ــتفاده از تنخواه بودجه در نيمه اول هر  بانك مركزي، اس
ــوي دولت در نيمه دوم باعث  سال و بازپرداخت آن از س
ــك مركزي به  ــت به بان ــرداد ۹۷ بدهي دول ــده در خ ش
۳۴,۴۴هزارميليارد تومان برسد كه كمتر از ماه هاي قبل 
ــي بخش دولتي به  بوده و معادل ۱۲,۴۵ درصد كل بده
ــت. اما بدهي دولت به بانك ها به رقم  ــتم بانكي اس سيس
ــال  ــيده و طي ۴س ــاالي ۲۱۰هزارميليارد تومان رس ب
ــرداد ماه ۹۲ به  ــز از ۶۲ هزارميليارد تومان در خ اخير ني
۲۱۰هزارميليارد تومان در خرداد ۹۷ رسيده و طي ۳سال 
معادل ۱۴۸هزارميليارد تومان يا معادل ۲۳۸درصد رشد 
ــت. بر اين اساس اين پرسش  كرده و عمال ۳برابر شده اس
اساسي وجود دارد كه تحت تاثير چه عواملي رشد بدهي 
دولت به بانك ها همچنان رو به افزايش است و تسهيالت 

تكليفي دولت به بانك ها، مسكن مهر، طرح هاي صنعتي 
ــت را به بانك ها  ــي برنامه هاي دول ــار مال و... تا چه حد ب
ــت  ــترين درخواس تحميل كرده و چه بخش هايي بيش
ــوي دولت به بانك ها ارايه كرده و  تسهيالت بانكي را از س
ــش عمده يي از منابع،  اين روند تا كي ادامه دارد. زيرا بخ
ــرار داده و عمال  ــت تاثير ق ــود بانك ها را تح درآمد و س
ــادرات را  ــمندي مانند بانك ص بانك هاي بزرگ و ارزش

زيان آور نشان داده است.

 رشد ۳۲  درصدي بدهي دولت
ــي با رقم  ــتم بانك ــش دولتي به سيس كل بدهي بخ
ــال اخير ۲۰,۳ درصد  ۲۷۶هزارميليارد تومان در يك  س
ــد كرده  ــادل ۷درصد رش ــال ۹۷ مع و در ۳ماهه اول س
ــتم بانكي در طول  است. همچنين بدهي دولت به سيس
۳ماهه اول ۶,۹درصد رشد كرده و در يك   سال منتهي به 
ــد كرده و به رقم  پايان خرداد ۹۷ معادل ۲۲,۳درصد رش

۲۴۵هزارميليارد تومان رسيده است.

 بدهي دولت به بانك مركزي
رشد بدهي دولت به بانك مركزي نيز ۴,۸- درصد در 
ــه ماهه اول سال  ــال و ۲۸درصد در طول س طول يك   س
۹۷ بوده است. اين درحالي است كه رشد بدهي دولت به 
ــال و ۴درصد در طول  بانك ها ۲۸درصد در طول يك   س
سه ماهه اول سال ۹۷ بوده است.همچنين ميزان بدهي 
بخش دولتي به بانك مركزي با رقم ۶۱هزارميليارد تومان 
۲-درصد در يك  سال كاهش يافته و در سه ماهه اول سال 
ــهم  ــان مي دهد. س ۹۷ اين متغير ۱۶درصد افزايش نش
ــهم  دولت از اين بدهي  ۳۴هزار و ۴۴۰ ميليارد تومان و س
شركت ها و موسسات دولتي ۲۷هزار ميليارد تومان است. 
ــد بدهي دولت به بانك مركزي در يك  سال منتهي  رش
ــركت ها و موسسات  به خرداد ماه ۴,۸-درصد و بدهي ش
ــد بدهي دولت به بانك  دولتي ۱,۶ درصد بوده است. رش
مركزي در سه ماهه اول سال ۹۷ معادل ۲۸ درصد و رشد 
ــركت هاي دولتي به بانك مركزي طي سه ماهه  بدهي ش

اول سال ۹۷ معادل ۴,۳درصد بوده است.

سپرده قانوني ۱۶۱ هزار ميليارد تومان
ــه رقم  ــز ب ــزي ني ــك مرك ــه بان ــا ب ــي بانك ه بده
۱۳۹,۷۱هزارميليارد تومان رسيده كه رشد ۳۷,۸درصد 
ــه ماهه اول  ــال و ۵,۸درصد در طول س ــك   س در طول ي

سال ۹۷داشته است. در بخش بدهي هاي بانك مركزي، 
ــات اعتباري نزد بانك مركزي  ــپرده بانك ها و موسس س
ــهم سپرده  ــده كه س ۱۶۶هزارميليارد تومان برآورد ش
قانوني ۱۶۱هزارميليارد تومان بوده كه رشد ۲۲درصدي 
ــال و ۴,۵درصدي در طول سه ماهه اول  در طول يك   س
ــپرده ديداري نزد بانك مركزي  سال ۹۷ داشته است. س
ــش ۲۱,۵-  ــان بوده كه كاه ــزار و ۲۸۰ ميليارد توم ۵ه
درصدي در يك  سال داشته است. براين اساس مشخص 
است كه سپرده قانوني موثر كه حاصل كسر بدهي بانك ها 
ــت  به بانك مركزي به مبلغ ۱۳۹ هزار ميليارد تومان اس
ــپرده قانوني موثر را به ۲۲ هزار ميليارد تومان  در واقع س

كاهش داده است. 

 رشد ۲۴ درصدي نقدينگي
ــد ۱۲ماهه  ــرداد ۹۷ نقدينگي با رش ــان خ در پاي
۲۰,۴درصد به ۱۵۸۲هزار و۷۵۰ ميليارد تومان رسيد 
كه در مقايسه با اسفند ماه سال قبل ۳,۴ درصد افزايش 
داشته است. البته اين رشد ۲۰ درصدي بيشتر حاصل 
ــد ضريب فزاينده بوده كه به عدد ۷,۳ در رسيده و  رش
ــيده و  ــم ۲۱۷هزارميليارد تومان رس پايه پولي به رق
ــت كه از مبلغ ۲۱۷هزارميليارد  ــان دهنده اين اس نش
ــردش مالي و  ــود، بانك ها گ ــي موج ــان پايه پول توم
ــته و باعث افزايش ضريب  نقدينگي قابل  توجهي داش
ــت.بطوري كه تنها در بازار  تكاثر يا خلق پول شده اس
ــزار ميليارد  ــال ۹۶ بانك ها ۶۴۰۵ ه بين بانكي در س
تومان تسهيالت يك هفته اي استفاده كرده اند كه اين 
مساله در رشد خلق پول و ضريب فزاينده و نقدينگي 
ــان در ايجاد  اثرگذار بوده و به عقيده برخي كارشناس
ــا اثرگذار بوده  ــكه و قيمت ه التهاب هاي بازار ارز و س
است. از رقم نقدينگي شبه پول با ۱۳۷۶ هزار ميليارد 
تومان و پول شامل اسكناس و حساب جاري ۲۰۶ هزار 

ميليارد تومان بوده است. 
رقم شبه پول شامل ۱۲۷۴ هزار ميليارد تومان سپرده 
دراز مدت شامل كوتاه مدت و بلندمدت، و ۸۰هزار ميليارد 
تومان قرض الحسنه بوده است. رقم پول نيز شامل ۱۶۵ 
ــداري و ۴۱ هزار ميليارد  ــپرده دي هزار ميليارد تومان س

تومان اسكناس و مسكوك بوده است. 
ــپرده كوتاه مدت با رقم  ــپرده درازمدت، س از رقم س
ــدي در  ــش ۲۴- درص ــان كاه ــارد توم ۴۳۸ هزارميلي
يكسال اخير داشته اما سپرده بلندمدت يك  ساله با رقم 
ــد ۷۰ درصدي داشته است  ۸۳۶هزارميليارد تومان رش
ــت تمديد قرارداد يكساله جذب  كه نشان مي دهد سياس
ــهريور ۹۶ و همچنين  ــاله در ۱۱ روز اول ش سپرده يكس
۲۴۰ هزار ميليارد تومان اوراق سپرده ريالي ۲۰ درصدي، 

عمال باعث افزايش سپرده بلندمدت شده است. 

 ۸۳۶ هزار ميليارد سپرده بلندمدت
ــارد تومان،  ــم ۸۳۶هزارميلي ــپرده بلندمدت با رق س
ــال و كاهش ۰,۵- درصدي  رشد ۷۰ درصدي در يك  س
در طول سه ماهه اول سال ۹۷ داشته و سهم بلندمدت از 
سپرده درازمدت به ۶۵,۶درصد رسيده و سهم بلندمدت 
از نقدينگي نيز ۵۳ درصد است. اين موضوع نشان مي دهد 
ــهم  ــياري براي افزايش س ــزي تالش بس كه بانك مرك

بلندمدت و جذب نقدينگي به بانك ها داشته است. 
ــپرده هاي كوتاه مدت نيز با رقم ۴۳۸هزارميليارد   س
تومان با كاهش يا رشد منفي ۲۴,۵- درصدي در يك  سال 
و ۱۱درصد در سه ماهه اول سال ۹۷ سهم ۳۴,۴ درصدي 
ــت. كارشناسان دليل  از سپرده هاي درازمدت داشته اس
اين امر را اعالم نرخ ۲۰درصدي براي سپرده بلندمدت در 
دوره ۱۱روزه اول شهريور ۹۶ و فروش ۲۴۰ هزار ميليارد 
ــپرده ۲۰ درصدي اعالم كردند كه تا يك  تومان اوراق س
ــت اما سپرده هاي  ــال بعد از آن به قوت خود باقي اس س

جديد بلندمدت با نرخ ۱۵درصد پذيرفته خواهد شد.
اما رشد ۱۱ درصدي سپرده كوتاه مدت نشان مي دهد 
كه تحت تاثير رشد نرخ ارز و سكه در بازار، عده اي ترجيح 
داده اند كه پول خود را به صورت كوتاه مدت نگه دارند تا 
به خريد و فروش ارز و سكه و... مبادرت كنند. در سه ماه 
اول سال با وجود رشد نقدينگي، سهم بلندمدت تقريبا 
ثابت بوده و ۰,۵ درصد كاهش داشته اما سهم كوتاه مدت 
باال رفته و ۱۱ درصد رشد كرده است كه نشان مي دهد 
ــپرده  ــد نقدينگي جذب س ــده رش ــا بخش عم تقريب

كوتاه مدت شده است. 
ــد ۵ درصدي  ــد ۱۰ درصدي حساب جاري، رش رش
ــش ۰,۵-  ــدي كوتاه مدت و كاه ــد ۱۱ درص پول، رش
ــان دهنده آن است كه تمام رشد  درصدي بلندمدت نش
۳,۴ درصدي نقدينگي در سه ماه اول جذب كوتاه مدت 
ــده و نه تنها جذب سپرده بلندمدت  و حساب جاري ش
نشده بلكه ۰,۵ درصد از سپرده بلندمدت نيز كاسته شده 
ــت كه عده اي معتقدند  ــايد به همين دليل اس است. ش
براي كنترل نقدينگي بايد نرخ سود بانكي افزايش يابد. 
ــود بانكي  ــد ۵ درصدي س ــت كه رش اما واقعيت آن اس
نمي تواند اثر زيادي روي سپرده ها و نقدينگي ايجاد كند 
و هزينه سنگين پرداخت سود توسط بانك ها براي اين 

كار قادر نيست تركيب سپرده ها را خيلي تغيير دهد. 
ــپرده  البته بايد صبر كرد تا اثر اعالم فروش اوراق س
ــپرده  ــفند ۹۶ بر ميزان س ريالي با نرخ ۲۰درصد در اس
ــرا در دوره هيجان  ــدت و بلندمدت را ببينيم زي كوتاه م
ــه منجر به فروش  ــفند ماه ۹۶ ك و التهاب بازار ارز در اس
ــرخ ۲۰درصدي  ــا ن ــان اوراق ب ــارد توم ۲۴۰هزارميلي
ــپرده بلندمدت و  شده، قطعا اثر قابل توجهي بر رقم س

كوتاه مدت خواهد داشت.

گروه بانك و بيمه |
با اجراي سياست هاي جديد ارزي، روز سه شنبه ۱۶ 
ــكه در بازار و  ــالوه بر كاهش قيمت طال و س مرداد ۹۷، ع
ــكه طرح جديد با نرخ ۳ ميليون و ۲۸۳ هزار تا  معامله س
۳ ميليون و ۳۶۱ هزار تومان، در بازار ثانويه ارز نيز درهم با 
۲۲۰۰ تومان، دالر با قيمت ۸۰۷۴ تا ۸۹۵۰ تومان، يورو 
ــاي مختلفي نيز از  ــده و خبره با ۹۳۳۰ تومان معامله ش
ــرخ زير ۹ هزار تومان و ۸۸۰۰  معامله دالر در بازار آزاد با ن
تومان منتشر شده و براين اساس پيش بيني مي شود كه 
ــتورالعمل ۸ ماده اي خريد و فروش ارز  به دنبال ابالغ دس
در شبكه صرافي هاي مجاز، در صرافي ها و بازار آزاد نيز به 

تدريج نرخ ها متاثر از بازار ثانويه كاهش يابد.
ــاس ۸ معامله  ــادل، بانك مركزي براس به گزارش تع
ــه ۳۰ ميليون درهم  ــامانه نيما اعالم كرد ك قطعي در س
امارات با قيمت ۲۲۰۰ تومان، يك ميليون يورو با قيمت 
۹۳۳۰ تومان و ۱۰۰ هزار دالر امريكا با نرخ ۸۹۵۰ تومان 

معامله شده است.
ــت و ۸ مورد  ــه، ثب ــورد عرض ــامانه نيما ۲۳ م در س
معامله، قطعي شده است. از اين ۲۳ مورد، ۷ مورد توسط 
ــيمي ها  ــيمي ها بوده كه همه اين ۷ مورد پتروش پتروش
معامله شده اند.با توجه به توافقي بودن قيمت در اين بازار، 
ــري و با قيمت هاي پايين تر  عرضه ها در چند نوبت، بازنگ
ــت. ــده اس صورت گرفته و در نهايت، معامالت قطعي ش
جمع مبالغ عرضه شده تاكنون ۶ و نيم ميليون يورو، ۳۷ 

ميليون درهم امارات و ۳۳۰ هزار دالر امريكاست.

 ابالغ دسـتورالعمل خريـد و فـروش ارز در 
شبكه صرافي هاي مجاز 

ــتورالعمل خريد و  ــوي ديگر، بانك مركزي دس  از س
ــركت هاي  ــبكه صرافي هاي مجاز به ش فروش ارز در ش

صرافي داراي مجوز معتبر را ابالغ كرد. 
ــزي، در اجراي  ــط عمومي بانك مرك به گزارش رواب
ــتورالعمل  تصويب نامه ۱۶ مرداد ۹۷ هيئت وزيران، ”دس
ــبكه صرافي هاي مجاز ” در ۸ بند  خريد و فروش ارز در ش
ــادرات به  ــروش ارز حاصل از ص ــد. ۱- خريد و ف ابالغ ش
ــررات ارزي بر  ــاي ارزي در چارچوب مق صورت حواله ه
ــامانه نظام يكپارچه  ــازار صرفًا از طريق ”س مبناي نرخ ب
ــت.۲- صرافي هاي  ــاز اس ــا) ” مج ــالت ارزي (نيم معام
ــده از  مجاز معتبر موظفند حواله هاي ارزي خريداري ش
صادركنندگان را در سامانه نيما رأسًا و يا به واسطه ساير 
ــل حداكثر ظرف  ــاي عام ــاي معتبر و بانك ه صرافي ه
ــانند.۳- نرخ فروش ارز  مدت سه روز كاري به فروش رس
ــك درصد باالي نرخ  صرافي هاي مجاز معتبر حداكثر ي
ــنا ” خواهد بود.۴-  خريد مندرج در سامانه ”نيما ” و ”س
ــكناس (معامالت جزئي  خريد و فروش ارز به صورت اس
بر مبناي مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي ها) توسط 
ــامانه نظارت  صرافي هاي مجاز معتبر صرفًا با ثبت در ”س
ــت. ۵- كليه صرافي هاي مجاز  ارز (سنا) ” امكان پذير اس
ــبت به خريد ارز بصورت اسكناس با  معتبر مي توانند نس

ــويي اقدام  رعايت مقررات ارزي و مقررات مبارزه با پولش
كنند. ۶- فروش ارز بصورت اسكناس توسط صرافي هاي 
ــا رعايت  ــارف ارزي خدماتي ب ــت مص ــر باب مجاز معتب
ــت.  ــويي مجاز اس مقررات ارزي و مقررات مبارزه با پولش
۷- صرافي هاي مجاز معتبر مي توانند حداكثر پنج درصد 
از حواله هاي ارزي خريداري شده را تبديل به ارز بصورت 
ــد (۶) فوق به  ــكناس نموده و در چارچوب مصارف بن اس
ــل و انتقاالت و  ــانند. ۸- تمامي هزينه هاي نق فروش رس

تبديالت ارزي به عهده مشتري خواهد بود. 

 كشف قيمت ۲۲۰۰ توماني درهم در بازار ثانويه
به گزارش فارس، در بازار ثانويه بعضي پتروشيمي ها 
كه عمده ترين عرضه كنندگان در اين بازار بودند، ارز خود 
ــم معامالت در  ــت ۸۰۷۴ تومان فروختند.حج را به قيم
بازار ثانويه افزايش يافت و ميزان عرضه و تقاضا بطور قابل 
توجهي افزايش يافت. بعضي پتروشيمي ها كه عمده ترين 
ــازار بودند، درهم را به قيمت  عرضه كنندگان ارز در اين ب
۲۲۰۰ تومان عرضه كردند. البته تقاضا براي بهايي باالتر 
از ۲۲۰۰ تومان هم وجود داشت.با توجه به اينكه نسبت 
برابري درهم به دالر ۳,۶۷ است، بنابراين ارزش بهاي دالر 
ــس از ورود صادركنندگان  ــه در اولين روز پ در بازار ثانوي

غيرنفتي معادل ۸ هزار و ۷۴ تومان بوده است.
ــه دارد اما با توجه  روند معامالت در بازار ثانويه ادام
ــهم باالي اين بازار از كل  ــده و س به معامالت انجام ش
ــت ارز در صرافي ها به  ــد قيم معامالت، به نظر مي رس
ــيمي جم ۲۰  تبع نرخ بازار ثانويه، كاهش يابد. پتروش
ميليون درهم و پتروشيمي پرديس ۱۶ ميليون و ۵۰۰ 

هزار درهم، پتروشيمي شيراز ۱۷ ميليون و ۵۰۰ هزار 
درهم، پتروشمي زاگرس ۵ ميليون يورو به نرخ ۹۳۳۷ 
تومان، ارز عرضه كرده اند.كارشناسان اقتصادي بر اين 
باورند سياست هاي جديد ارزي سيگنال هاي مثبتي به 
ــته باشد تا جايي  بازار مخابره كرده و اثرات مثتبي داش
ــه ۳ ميليون و ۳۶۱  ــكه ب كه عالوه بر كاهش قيمت س
هزار تومان، قيمت دالر نيز در حاشيه بازار به زير ۹ هزار 

تومان رسيده است. 

 بازگشت دالر رسمي ۴۲۰۰ توماني 
بانك مركزي در اولين روز از اجراي بسته جديد ارزي، 
ــي ۲۱۲ توماني  ــكا را با كاهش ــمي امري نرخ هر دالر رس
معادل ۴۲۰۰ تومان اعالم كرد. براين اساس، نرخ ۳۹ ارز 
ــزار و ۹ ريال كاهش  تغيير كرده و هر پوند انگليس با ۳ ه
نسبت به روز دوشنبه ۵۴۳۵ تومان، هر يورو نيز با ۲ هزار و 

۴۸۴ ريال اُفت ۴۸۵۳,۶ تومان ارزش گذاري شد.
در بازار طال نيز قيمت ها همچون روزهاي گذشته روند 
كاهشي خود را طي كرد و هر گرم طالي ۱۸ عيار با ۷۰۰۰ 
تومان كاهش قيمت، حدود ۲۷۰ هزار تومان معامله شد. 
ــنبه قيمت سكه تمام طرح جديد ۱۲۰  در بازار روز سه ش
هزار تومان كاهش يافت و سه ميليون و ۳۶۱ هزار تومان 
فروخته شد. سكه طرح جديد با افزايش ۲۸۴ هزار توماني 
ــيد.  ــزار تومان به فروش رس ــون و ۳۰۶ ه با رقم ۳ ميلي
ــكه تمام بهار آزادي طرح قديم با  همچنين هر قطعه س
ــون و ۵۶ هزار  ــان كاهش به ارزش ۳ ميلي ۲۴۸ هزار توم

تومان داد و ستد شد.
ــزار تومان  ــار آزادي با ۱۴۷ ه ــكه به هر قطعه نيم س

كاهش يك ميليون و ۶۱۶ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار 
آزادي نيز با ۷۰ هزار تومان افت به ارزش ۸۴۲ هزار تومان 
معامله شد. هر قطعه سكه گرمي با ۲۰ هزار تومان كاهش 
۴۸۱ هزار تومان معامله شد و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز 

به ارزش ۲۷۱ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته شد.
طبق اعالم اتحاديه طال و جواهر، سكه تمام طرح قديم 
سه ميليون و ۵۱ هزار تومان، نيم سكه يك ميليون و ۳۱۱ 
ــت. ــكه ۸۳۶ هزار تومان قيمت داش هزار تومان و ربع س
همچنين هر قطعه سكه گرمي ۴۸۱ هزار تومان به فروش 
ــه به صورت آب  ــيد و هر مثقال طالي ۱۷ عيار نيز ك رس
ــود، يك ميليون و ۱۷۲ هزار و  شده خريد و فروش مي ش
ــد. در بازار جهاني نيز هر اونس طال  ۵۰۰ تومان عرضه ش

۱۲۱۳ دالر داد و ستد شده است.

 دور دوم تحويل سكه هاي پيش فروش شده 
از ۱۷ مرداد 

از سوي ديگر، دور دوم تحويل سكه هاي پيش فروش 
ــود. در مجموع  ــروز-  آغاز مي ش ــده از ۱۷ مرداد- ام ش
ــكه تمام بهار آزادي در اين دوره  ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار س
ــود. سكه ها به  ــده كه تحويل داده مي ش پيش فروش ش
بانك ملي تحويل شده و تمام شعب منتخب بانك ملي از 
صبح روز چهارشنبه آماده تحويل سكه هاي پيش فروش 
ــتند. دريافت كنندگان سكه هاي پيش فروش  شده هس
ــايي و رسيد خريد مي توانند  شده با داشتن كارت شناس

سكه هاي خود راتحويل بگيرند.
كساني كه شش ماه پيش هفدهم اسفند ۹۶ ثبت نام 
ــت و ترتيب اين  ــان اس كرده اند موعد تحويل سكه هايش

ــده در تاريخ هاي ديگر ادامه  روند براي افراد ثبت نام كنن
دارد. اين سكه ها به قيمت يك ميليون تومان پيش فروش 
ــكه هاي پيش فروشي از  ــت. دور قبل تحويل س شده اس
ــاني كه از ۲۶ فروردين ماه سكه  ۲۶ تيرماه آغاز شد و كس
ــه ماهه را پيش خريد كرده اند،  بهار آزادي با سررسيد س

سكه هاي خود را دريافت كردند.

 بازگشت صرافي ها پس از ۱۱۵ روز
ــس از ۱۱۵ روز دوري  ــا پ ــت، صرافي ه با تصميم دول
ــروش ارز  ــه خريد و ف ــاره به عرص ــور دوب ــاد كش از اقتص
بازمي گردند كه اين اتفاق با واكنش مثبت بازار همراه بوده 
ــال جاري با تصميم دولت و ابالغ  است.۲۳ فروردين ماه س
ــط بانك مركزي خريد و فروش فيزيكي  ــنامه توس بخش
ــوع مبادله ارز در  ــد و هر ن ارز در صرافي ها ممنوع اعالم ش
ــمار مي رفت. اما با اتخاذ  بازار آزاد از اين تاريخ قاچاق به ش
ــه قوه فعاليت صرافي ها  تصميمات جديد توسط سران س
ــود و دولت تصميم  پس از ۱۱۵ روز وقفه دوباره آغاز مي ش
ــه خريد و فروش فيزيكي  گرفته صرافان را دوباره به چرخ
ــا قوانين جديدي نيز  ارز بازگرداند.براي فعاليت صرافي ه
ــاس مصوبه دولت، تمامي  در نظر گرفته شده است. بر اس
ــد در چارچوب انجام معامالت  صرافي هاي مجاز مي توانن
ــكناس با رعايت  ــه صورت اس ــبت به خريد ارز ب خرد نس
ــويي اقدام  ــژه مقررات مبارزه با پولش مقررات ارزي، به وي
ــط صرافي هاي مجاز  ــاس، فروش ارز توس كنند. بر اين اس
ــافرتي مطابق مقررات  صرفًا بابت مصارف خدماتي و مس
ــتندات الزم  ــدارك و مس ــا ثبت م ــك مركزي ب ارزي بان
امكان پذير خواهد بود.اين مصوبه همچنين، ورود اسكناس 
ــت؛ به نحوي كه ورود ارز به  ــور را آزاد كرده اس ارز به كش
ــور بدون محدوديت  صورت اسكناس و طال به داخل كش
ــط اشخاص  مطابق با ضوابط و مقررات بانك مركزي توس
ــت و واردات طال به صورت خام  حقيقي و حقوقي مجاز اس
طبق ضوابط بانك مركزي از كليه حقوق، عوارض قانوني و 

ماليات بر ارزش افزوده معاف مي شود.
رييس كل بانك مركزي نيز درباره فعاليت صرافي ها 
ــاي خرد از  ــت ارز مورد نياز مردم در حد نيازه گفته اس
طريق صرافي ها تامين خواهد شد و نرخ ارز در صرافي ها 

حدود ۵ درصد با بازار ثانويه تفاوت خواهد داشت.
ــت كه بازار نيز از  بررسي هاي ميداني حاكي از آن اس
زمان اعالم تغيير مقررات ارزي و آزاد شدن خريد و فروش 
ــازار ثانويه واكنش  ــار راه اندازي ب ارز در صرافي ها در كن
ــته و نرخ دالر كه تا حدود ۱۲  مثبتي به اين تحوالت داش
هزار تومان نيز باال رفته بود، در بازار به كانال ۹ هزار تومان 
ــروش ارز موجب  ــع محدوديت خريد و ف ريزش كرد. رف
شده بازار به سمت تعادل در عرضه و تقاضا حركت كند و 
همين امر زمينه ساز كاهش قيمت ارز در بازار شده است. 
ــت كه از كانون صرافان خبر رسيده، طي  اين در حالي اس
ــاتي كه با بانك مركزي داشته اند، آيين نامه مربوط  جلس
به اجراي ضوابط دستورالعمل فعاليت صرافي ها در قالب 

بسته جديد ارزي اجرايي  شود.



بينالملل

رويخطشركتها

5 بورس و فرابورس
 بورس هاي جهاني

صعودي شدند
بورس هاي اروپايي، وال استريت و آسيايي موفق 
شدند آخرين دور معامالت خود را با صعود پشت سر 
بگذارند. به گزارش رويترز، در اروپا شاخص »فوتسي 
۱۰۰« بورس لندن ۰.۱ درصد ب��اال رفت. در آلمان 
و فرانس��ه نيز ش��اخص هاي »دكس« و »كك« به 
ترتيب ۰.۱۵ درصد. ۰.۱۳ درصد افزايش يافتند. اين 
در حالي بود كه برخالف شاخص هاي بورسي، پول 
اروپايي باز هم نتوانست در برابر دالر عرض اندام كند 
و هر يورو به ۱.۱۵۳۰ دالر كاهش يافت. نگراني ها از 
اختالفات اعضاي اتحاديه اروپا بر سر سهم بودجه اي 
خود و كاهش سفارش��ات كارخانه ه��اي آلماني كه 
بزرگ ترين اقتصاد اروپا محسوب مي شود از عوامل 
اصلي كاهش ارزش يورو به ش��مار مي روند. در آسيا 
شاخص »ام اس سي اي« بورس هاي منطقه آسيا-

اقيانوس��يه به جز ژاپن ۰.۳۵ درص��د افزايش يافت. 
شاخص »شانگهاي كامپوزيت چين« ۱.۴ درصد باال 
رفت و اميد معامله گران براي جبران زيان هاي چند 
روز اخير خود را افزايش داد. شاخص هاي »كسپي« 
بورس سئول و »نيك كي ۲۲۵« بورس توكيو نيز به 
ترتيب ۰.۳ درصد و ۰.۶ درص��د افزايش يافتند. هر 
سه شاخص مهم بورسي وال اس��تريت نيز افزايش 
يافتند. ميش��ل مك كارتني- استراتژيس��ت بازار 
موسسه »سي ام سي« گفت: بازارهاي سهام جهاني 
در ح��ال لذت ب��ردن از صورتهاي مالي ش��ركت ها 
هس��تند و موقتا جنگ تجاري را فراموش كرده اند. 
از س��وي ديگر ش��اخص دالر باز هم افزايش يافت و 
به ۹۵.۳۳۵ واحد رس��يد. هر پوند به ۱.۲۹۲۰ دالر 
كاهش يافت و هر دالر به ۱۱۱.۳۳ ين افزايش يافت 
كه ۰.۱ درصد بيشتر از مبادالت ديروز است. در بازار 
كاال، بهاي نفت افزايش يافت و هر بش��كه نفت خام 
برنت براي تحويل در معامالت آت��ي با ۰.۳۳ درصد 
افزايش به ۷۳.۹۹ دالر در هر بشكه رسيد. مس نيز 
بدون تغيير و در سطح ۶۱۳۲.۵۰ دالر در هر تن در 

بورس لندن مبادله شد.

 »ج�م« از 88 درصد افزايش س�رمايه خبر 
داد: پتروش��يمي جم در نظر دارد از محل مطالبات 
حال شده و آورده نقدي سهامداران افزايش سرمايه 
88 درصدي داشته باش��د. شركت پتروشيمي جم، 
ديروز از برنام��ه افزايش س��رمايه 88 درصدي اين 
شركت خبر داد.به گزارش سنا، شركت پتروشيمي 
جم برنامه افزايش سرمايه از مبلغ ۹۰۰ ميليارد ريال 
به مبلغ ۱8۰۰ ميليارد ري��ال را در نظر دارد.»جم« 
در اين اطالعيه آورده اس��ت اين افزايش سرمايه از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي 
به منظور مشاركت در افزايش سرمايه شركت هاي 
سرمايه پذير عمدتا بابت مخارج س��رمايه اي انجام 
شده شامل تكميل پروژه فاز ۲ )توسط شركت فرعي 
توسعه پليمر پادجم(، خريد حدود ۳۴ درصد سهام 
ش��ركت پتروش��ميران در نظر گرفته ش��ده است. 
همچنين تامين نقدينگي جهت خري��د مواد اوليه 
مورد نياز و صرفه جوي��ي در هزينه هاي تامين مالي 
از ديگر مواردي اس��ت كه در تاريخ هفتم مردادماه 
سال جاري، به تصويب هيات مديره رسيده و جهت 
اظهارنظر به حس��ابرس و بازرس قانوني، ارايه شده 
است.از س��وي ديگر نماد ش��ركت پتروشيمي جم 
ديروز به دليل نوسان بيش از ۵۰ درصد قيمت سهام 
از سوي ناظر بازار متوقف شد تا در دو روز معامالتي 

آينده كنفرانس اطالع رساني برگزار كند.
 ۴۰ ريال زيان هر س�هم »فاذر« طي س�ه 
ماه: شركت آذر آب در دوره سه ماهه منتتهي به 
۳۱ خردادماه مبلغ ۴۰ ريال زيان براي هر سهم 
شناسايي كرده است كه از منظر زياني نسبت به 
دوره مشابه س��ال قبل ۵۳ درصد كاهش داشته 
اس��ت.»فاذر« در سه ماه نخست س��ال ۹۶ مبلغ 
8۶ ريال زيان شناس��ايي كرده بود.اين ش��ركت 
در سه ماه نخست س��ال مبلغ ۱۰۰ميليارد ريال 
س��ود ناخالص داشت كه نس��بت به مدت مشابه 
۴۲ درصد افزايش داش��ته اس��ت.نكته مهم در 
خصوص اين شركت شناس��ايي سود ۳۱ميليارد 
ريالي طي سه ماه نخست سال است اين شركت 
در مدت مشابه ۲۲ ميليارد ريال زيان شناسايي 
كرده بود.  در نهاي��ت فاذر ب��ه ۳۹ ميليارد ريال 
زيان خالص رس��يده اس��ت كه نس��بت به دوره 

مشابه ۵۴ درصد كمتر است.
 ب�ازده ۳۹ درصدي س�هام ب�ورس كاال از 
ابتداي سال: يكي از س��هام پر بازده اين روزهاي 
اخير سهام بورس كاال بوده است كه از ابتداي سال 
تا كنون بازده ۳۹ درصدي را نصيب سرمايه گذاران 
خود كرده اس��ت. اين س��هم در ابتداي س��ال در 
قيم��ت ۴۲۵۰ ريال معامله مي ش��د و دي��روز در 
قيمت ۴۱۰8 ريال معامله ش��د. اگرچه س��هام به 
ظاهر با كاهش ارزش همراه ش��ده اس��ت اما بايد 
توجه داش��ت كه بورس كاال مجمع خود را برگزار 
كرده و مبلغ ۲۵۰ ريال س��ود نقدي براي هر سهم 
كنار گذاشته اس��ت و افزايش سرمايه ۳8 درصدي 
از محل سود انباشته و اندوخته را نيز مصوب كرده 
است. س��هامداران س��ود نقدي خود را گرفته اند و 
سرمايه ش��ان نيز ۳8 درصد افزايش يافته اس��ت. 
بررسي صورت هاي مالي شركت نيز بيانگر شرايط 
روبه رشد اين ش��ركت بزرگ است كه خود چندي 
پيش به جمع شركت هاي پذيرش شده در بورس 
اضافه ش��ده اس��ت. »كاال« در پايان سال مالي ۹۶ 
مبلغ ۵۱۵ ريال س��ود براي هر سهم محقق كرد و 
مبلغ ۲۵۰ ريال آن را تقس��يم كرد.  در گزارش سه 
ماهه نخست سال ۹۷ رشد درآمد عملياتي شركت 
با 8۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه مبلغ ۲۰۹ 
ميليارد ريال محقق ش��ده است و به سود عملياتي 
۱۱۷ ميليارد ريالي رسيده كه ۱۲۴ درصد افزايش 

نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان مي دهد.
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گروه بورس| مسعود كريمي|
 معامله گران بورس اوراق به��ادار تهران در جريان 
داد و س��تد هاي روز سه ش��نبه تحت تاثير ۲ پارامتر 
اساسي اقتصادي و سياس��ي قرار گرفتند. نخستين 
عاملي كه منجر به افزايش كم رمق نماگر اصلي بازار 
سهام ش��د مربوط به اجراي فرآيند معامالتي در بازار 
ثانويه ارزي طي روز گذش��ته بود بطوري كه تا پايان 
معامالت ديروز بورس تهران، نرخ كش��ف ش��ده ارز 
در بازار ثانويه بطور رسمي اعالم نش��د و سهامداران 
حقوقي و حقيقي تاالر شيش��ه اي تحت تاثير شايعه 
ن��رخ ۵۵۰۰ توماني ارز جديد قرار گرفتن��د. در ادامه 
اين اتف��اق صف هاي ف��روش در بازار ق��وت گرفت و 
حقوقي ها اقدام به عرضه هايي با حج��م زياد و دور از 
انتظار كردند كه در نهايت منجر به حركت با احتياط 
سهامداران طي روز گذشته ش��د. از سويي ديگر، روز 
گذشته دور نخست تحريم هاي اياالت متحده امريكا 
عليه ايران وارد مرحله اجرايي ش��د كه اين مهم هم 
به عنوان دومين پارامتر تاثيرگذار تا حدودي جريان 
معامالتي بازار س��رمايه را تحت تاثير خ��ود قرار داد. 
كارشناس��ان بازار س��رمايه بر اين باورند، اجراي اين 
دوره از تحريم ها بيش��تر مربوط به حوزه بانكي و دالر 
مي شود. بر اين اساس، با توجه به اين موضوع كه پس 
از معاهده برجام به دليل كارش��كني هاي زياد دونالد 
ترامپ گشايش خاصي در حوزه بانكي ايران رخ نداد 
در نتيجه، تحريم هاي تازه خيلي نمي تواند ش��رايط 
اقتصادي و وضعيت بازار  هاي مالي كشور را با چالش 

مواجه كند.
از طرف��ي، صحبت ه��اي اخي��ر حس��ن روحاني 
رييس جمهوري در خص��وص تالش اتحادي��ه اروپا 
و ايران براي مقابل��ه با تحريم هاي اي��االت متحده و 
حفظ برجام مي تواند پالس هاي مثبتي را به س��مت 
نظام مالي كشور ارس��ال كند. اين در حالي است كه 
رييس جمهور به صراحت از رونق شاخص هاي بورس 
در كش��ور س��خن گفت و بيان كرد: مي بينيم كه در 
يك روز، ش��اخص بورس ما چند هزار واحد افزايش 
مي يابد ك��ه اين به معن��ي اميد مردم اس��ت.  زماني 
كه رونق بورس را مي بينيم يعني نقدينگي درس��ت 
هدايت مي شود و به سمت توليد مي رود. به هر حال، 
با توجه به اينكه عزم دول��ت در حمايت همه جانبه از 
اقتصاد و به خصوص بخش مولد اقتصادي نسبت به 
گذشته بيشتر ش��ده اس��ت انتظار مي رود كه در دور 
دوم تحريم ها ك��ه بخش نفتي كش��ور را مورد هدف 
قرار داده است و از اواس��ط آبان  ماه سال جاري كليد 
خواهد خورد دولت بتواند به صورت مديريت شده و با 

كمترين آسيب از آن عبور كند.
به هر روي، با كش��ف نرخ واقع��ي 8۹۵۰ توماني 
بازار ثانويه ارزي كه با س��ازوكار عرضه و تقاضا تعيين 

شده اس��ت احتمال اينكه بورس تهران در معامالت 
روز جاري كمي به صورت ش��ارپي رش��د كند وجود 
دارد. افزون بر اين، ب��ا توجه به افزايش هاي چند هزار 
واحدي دماسنج بازار سهام طي بازه زماني كوتاه مدت، 
اصالح قيمتي سهام دور از انتظار نخواهد بود. گفتني 
اس��ت، ورود بازار به فاز اس��تراحت و اصالح قيمتي 
سهام ش��ركت ها مي تواند چراغ س��بزي براي خريد 

سهام طي روز هاي آتي به شمار رود. 

 تداوم صعود بازار سهام
در همي��ن رابط��ه، عل��ي پروي��ن مدي��ر تحليل 
كارگزاري پ��ارس اي��ده بنيان با اش��اره ب��ه اجراي 
سياس��ت هاي جدي��د ارزي در بازار ثانوي��ه واكنش 
ش��اخص هاي بورس��ي را مورد بررس��ي ق��رار داد و 
در گفت وگو با »تع��ادل« عنوان ك��رد: همانطور كه 
پيش بيني مي شد شاخص هاي بازار سهام توانستند 
تا محدوده فعلي رش��د پيدا كنند ام��ا يكي از داليلي 
كه بازار س��رمايه تا پايان معامالت دي��روز به اجراي 
فرآيند بس��ته جديد ارزي واكنش خاصي نشان نداد 
را مي ت��وان در زمينه پيش خور ك��ردن اخبار مربوط 
به اين موضوع مش��اهده كرد. وي خاطرنش��ان كرد: 
متاسفانه تا پايان معامالت ديروز بورس تهران، قيمت 
ارز در بازار ثانويه بطور مشخص اعالم نشده است و در 
بازار قيمت هاي متفاوتي از جمله نرخ ۵۵۰۰ توماني 
به گوش مي رس��يد. به گفت��ه اين كارش��ناس بازار 
س��رمايه، قيمت ارز در بازار ثانويه با توجه به تفاضل 
تورم و تورمي كه در ۴ ماه نخس��ت سال با محاسبات 
دولتي تجربه كرده ايم به ش��كل منطقي مي بايست 
رقمي بي��ن ۷۵۰۰ تومان ت��ا 8۵۰۰ توم��ان در بازار 
ثانويه كش��ف مي ش��د تا بازار به يك ثب��ات قيمتي 
مطلوب مي رسيد. مدير تحليل كارگزاري پارس ايده 
بنيان درباره چرايي واكنش نامناس��ب بازار سهام به 
اين رويداد ني��ز گفت: عالوه بر م��وارد مذكور، عرضه 
س��نگين حقوقي ها در روند معامالتي روز سه شنبه 
بورس به نوعي نفس داد و س��تد ها را گرفت و منجر 
به ايجاد ترس در بازار ش��د. علي پروين در خصوص 
س��ازوكار معامالت در ب��ازار ثانوي��ه ارزي نيز گفت: 
رفتار فعلي اين بازار به نوعي مش��ابه رفتاري است كه 
در دولت هاي نهم و دهم و در زمان تحريم ها ش��كل 
گرفت. ب��ا توجه به اينكه ش��ركت ها تواناي��ي انتقال 
پول را به داخل ندارند و س��وئيفت ب��ه صورت كامل 
اجرايي و وصل نشده است شركت ها پس از صادرات 
محصول، درآم��د حاص��ل از صادرات كه به ش��كل 
دالر، يورو، پوند و يوان اس��ت در كشور هاي خارجي 
به صورت بلوكه باقي خواهد ماند. وي افزود: بنابراين 
س��ازوكار بازار ثانويه به اين دليل طراحي شده است 
كه واردكنندگان در داخل كش��ور با صادركنندگان 

هماهنگ ش��وند و به نوعي بتوانند ريال خ��ود را به 
صادركننده تحويل دهند. از س��ويي ديگر، در كشور 
خارجي نيز صادركنندگان كه داراي حس��اب بانكي 
هس��تند با دريافت دالر، يورو يا هر ارز بانكي اقدام به 

تهيه محصول وارداتي كنند. 
اين تحليلگر بازار سرمايه درباره واكنش بازار  هاي 
مالي از جمله بازار س��هام به آغاز دور جديد تحريم ها 
نيز بيان كرد: با توجه به اين موضوع كه تمامي موارد 
تحريمي زمان بندي شده بود در نتيجه بازار  ها انتظار 
اين رويداد را داشتند. بر اين اساس، تورم را مي توان به 
عنوان مهم ترين مولفه اي كه بازار سرمايه از آن تاثير 
مي پذيرد مطرح كرد. مدي��ر تحليل كارگزاري پارس 
ايده بنيان ابراز داشت: نرخ دالر با توجه به اين موضوع 
كه نسبت به سال گذش��ته در بازار آزاد حدود ۲ برابر 
رش��د پيدا كرده، بنابراين افزايش درآمد شركت هاي 
دالري محور رخ داده اس��ت. از همين رو، متناسب با 
اين موضوع رشد EPS و سودآوري شركت ها حاصل 
شده اس��ت. به گفته وي ارزش دالري بازار سهام در 
كف قيمتي خود قرار گرفته است. علي پروين اظهار 
داشت: چشم انداز بورس در سال جاري همانند سال 
۹۲ به ش��كل مثبت ارزيابي مي ش��ود. اين در حالي 
است كه س��قف ۱8۰ هزار واحدي همچنان تا پايان 

سال براي شاخص بورس پيش بيني مي شود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه تصريح ك��رد: بازار 
س��رمايه به عنوان مهم تري��ن اب��زار در اختيار دولت 
ق��رار دارد. بنابراين اي��ن نهاد مي بايس��ت نقدينگي 
را به س��مت بازار س��رمايه هدايت و بط��ور واقعي از 
س��هامداران حمايت كند. به گفت��ه وي، فروش هاي 
هيجان��ي حقوقي ه��ا بط��ور قط��ع منجر ب��ه ترس 
سهامداران خواهد ش��د. در نتيجه پيشنهاد مي شود 

كه روند معامالتي به ص��ورت منطقي ادامه پيدا كند 
و بهتر است اتفاقي كه در آذر س��ال ۹۲ رخ داد و تمام 
حقوقي ها وارد صف فروش ش��دند در ش��رايط فعلي 
روي ندهد. زيرا در صورت چنين اتفاقي به طور قطع 
س��هامداران با ترس مواجه خواهند شد كه در نهايت 
راهي به غي��ر از خروج از معامالت ب��ورس را ندارند و 
پس از آن بازار دالر و س��كه به روز ه��اي خوش خود 
باز مي گردد و ش��اهد ش��اخص دالر ۱۶۰۰۰ توماني 
خواهيم بود. مدير تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان 
با اش��اره به كش��ف نرخ 8۹۵۰ توماني در بازار ثانويه 
ارزي نيز گفت: با توجه به حجم معامالت ديروز رشد 
ش��ارپي در بازار نخواهيم داش��ت اما بطور كلي روند 

بورس مثبت و صعودي ارزيابي مي شود.

 انتظار استراحت شاخص
از س��ويي ديگر، مهدي افناني كارش��ناس بازار 
س��رمايه درباره روند حركتي شاخص بورس تهران 
در معامالت روز سه ش��نبه در گفت وگو با »تعادل« 
بيان كرد: معام��الت ديروز بازار س��هام تحت تاثير 
ش��ايعه نرخ ۵۵۰۰ توماني ارز كشف ش��ده در بازار 
ثانويه قرار داش��ت و از همي��ن رو، س��هامداران با 
افزايش عرضه در داد و ستد ها مواجه شدند. اين در 
حالي است كه برآورد بازار سهام در نرخ  هايي بين ۷ 
الي 8 هزار توماني قرار گرفته بود. وي تصريح كرد: 
رفتار روز گذشته بازار سهام با توجه به اين موضوع 
كه تا پايان معامالت هيچ رقمي از نرخ كش��ف شده 
ارز در بازار ثانويه به صورت رس��مي اعالم نشده اما 
مق��داري هيجاني و دور از منطق ب��ود. به گفته اين 
تحليلگر بازار سرمايه، در صورتي كه شايعه ۵۵۰۰ 
توماني نرخ ارز ب��ازار ثانويه به تحقق مي پيوس��ت 

بطور قطع ط��ي معامالت روز جاري ش��اخص    هاي 
بورس��ي س��قوط مي كردند. اين در حالي است كه 
بررسي قيمت هاي روز گذشته حاكي از انتظار بازار 

براي ارقامي باالتر از نرخ شايعه اي بود.
اين كارشناس بازار س��رمايه درخصوص واكنش 
بازار س��رمايه با توجه به آغاز تحريم هاي جديد نيز 
گفت: اين بخ��ش از تحريم ها مرب��وط به دالر، طال 
و س��نگ هاي قيمتي مي ش��ود و از لح��اظ اجرايي 
تحريم هايي نيس��تند ك��ه بتوانند تاثي��ر زيادي از 
خود نش��ان دهن��د. در اي��ن دوره مي بايس��ت در 
انتظ��ار اقدام��ات جديد ب��راي تحريم ه��اي آينده 
ب��ود از طرفي مش��خص ش��دن ارتباط با روس��يه، 
اروپا و... نيز مه��م ارزيابي مي ش��ود. مهدي افناني 
معتقد اس��ت كه اعم��ال تحريم در ش��رايط فعلي 
تاثير ش��ديدي در بازار  ها ندارد ام��ا در دوره بعدي 
كه دولت ه��م اقداماتي را در دس��تور كار خود قرار 
داده است پيش بيني مي شود كه تاثير اصلي در آن 
بازه زماني قابل مشاهده باشد. وي افزود: در شرايط 
فعلي موضوع مربوط به پول شويي نيز مطرح است. 
با دس��تورالعمل جدي��د بانك مركزي در راس��تاي 
واردات طال احتماال دس��تخوش مشكالتي خواهد 
بود. اين تحليلگر بازار س��رمايه درخصوص واكنش 
بورس تهران به ن��رخ 8۹۵۰ تومان��ي ارز نيز گفت: 
احتم��اال در معام��الت روز جاري ش��اهد مقداري 
رشد شارپي بازار سهام باش��يم. اين در حالي است 
كه، مي��زان عرضه ها در ش��رايط فعلي بس��يار زياد 
ارزيابي مي شود و بازار نياز به اس��تراحت دارد. وي 
پيش بيني كرد: در معامالت امروز و روز شنبه بازار 
با افزايش نماگر ها همراه مي شود و پس از آن نماگر 

اصلي كمي استراحت خواهد كرد.

مروري بر معامالت روز گذشته بورس و فرابورس 

ترمز بورس كشيده شد
روز گذش��ته ش��اخص كل ب��ورس و اوراق بهادار 
تهران پس از يك دوره رشد تند متوالي، تنها با ۲۵۶ 
واحد جهش همراه بود و اين شاخص را به نيمه كانال 
۱۳۳ هزار واح��دي متوقف ك��رد. در واقع تدپيكس 
در پايان معامالت روز سه ش��نبه ۱۶ مرداد ماه ۹۷ با 
افزايش ۲۵۶ واحدي به رق��م ۱۳۳ هزار و ۵8۴ واحد 
رسيد. ش��اخص كل هم  وزن نيز با افزايش ۷ واحدي 
ع��دد ۱8 ه��زار و ۹۴۹ واحد را به نمايش گذاش��ت. 
شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش ۵۳۳ واحدي 

به رقم ۱۴۱ هزار و ۹۹۵ واحد دست يافت.
ش��اخص بازار اول ام��ا در حالي ب��ا افزايش ۱۱8 
واحدي به رقم ۹۷ هزار و ۱۰۵ واحد دس��ت يافت كه 
ش��اخص بازار دوم با افزايش 8۴۳ واحدي عدد ۲۷۲ 

هزار و ۲8۶ واحد را به نمايش گذاشت.
بر اس��اس اين گزارش، ديروز معامالت س��هام در 
نماد معامالتي ش��ركت هاي ملي صنايع مس ايران 
با ۱۳8 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسيان با ۱۱۰ 
واحد و همراه اول با 8۳ واحد افزايش بيشترين تاثير 

مثبت را بر برآورد شاخص كل بورس به نام خود ثبت 
كردند. در مقابل، معامالت س��هام در نماد معامالتي 
ش��ركت هاي گروه مپنا با ۹۷ واحد، گ��روه مديريت 
س��رمايه گذاري اميد با ۷۴ واحد و معدني و صنعتي 
گل گهر با ۷۱ واحد كاهش، بيشترين تاثير منفي را در 

محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند.
به گزارش فارس، ارزش كل معامالت ديروز بورس 
تهران در حالي به بيش از ۹۳8 ميليارد تومان نمايش 
داده شد كه ناشي از دس��ت به دست شدن بيش از ۲ 
ميليارد و ۶۵۳ ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 

طي ۱8۳ هزار و ۹8۵نوبت داد و ستد بود.
ط��ي معام��الت روز گذش��ته نم��اد معامالتي 
شركت هاي توسعه معادن و فلزات، سرمايه گذاري 
صنايع ش��يميايي ايران، س��يمان خزر، گس��ترش 
نفت و گاز پارسيان، شيش��ه قزوين، حفاري شمال 
از س��وي ناظر بازار س��هام متوقف و در مقابل نماد 
معامالت��ي ش��ركت هاي پااليش نفت تبري��ز، احيا 
صنايع خراس��ان، گروه مپن��ا، دوده صنعتي پارس، 

معدني دماوند، فرآورده هاي نسوز ايران، مهندسي 
صنايع روان فن آور، ش��يرين دارو و توليد تجهيزات 

سنگين هپكو بازگشايي شدند.
در اي��ن روز همچني��ن ۹۹.۹۹ درصد از س��هام 
كنترلي كش��اورزي و دامپروري مالردشير به قيمت 
پايه كل 8۹ ميليارد و ۲۱۹ ميليون و ۴۰۵ هزار و ۲۰۰ 
تومان براي عرضه در روز دوش��نبه ۲۲ م��رداد ماه از 

طريق بازار سوم فرابورس آگهي شد.
دي��روز در بازار ۲ ب��ورس تهران كه ب��ه معامالت 
درون گروه��ي س��هامداران عمده اختص��اص دارد 
۲۹ ميليون س��هم بانك صادرات ايران به ارزش ۲.۵ 
ميليارد تومان ب��ه كدهاي درون گروهي س��هامدار 

عمده انتقال يافت. 
همچنين 8 ميليون س��هم پااليش نفت شيراز به 
ارزش بيش از ۱۶ ميلي��ارد تومان با معامالت انتقالي 
مواجه بود، در بيمه ملت نيز ۵ ميليون سهم به ارزش 
كمتر از ۹۰۰ ميليون تومان با معامالت درون گروهي 
مواجه بود و ۴ ميليون س��هم پتروش��يمي مبين به 

ارزش كمتر از ۲.۵ ميليارد تومان كد به كد شد.
بر اس��اس اين گزارش، ب��ازار س��هام در حالي 
ترجي��ح داد تا روش��ن ش��دن قيم��ت ارز در بازار 
توافق��ي يا ب��ه اصط��الح ثانوي��ه ارزي همزمان با 
اجراي سياس��ت هاي جدي��د ارزي بانك مركزي، 

دست به عصا در تاالر شيش��ه اي گام بردارند كه با 
وجود واگذاري صف خريدهاي ناپايدار در ساعات 
اوليه ب��ازار اما در نهايت با واگ��ذاري آنها و افزايش 
عرضه س��هام از س��وي معامله گران اغلب حقيقي، 
روند معامالت در دامنه نوس��ان منفي براي اغلب 

سهم هاي پيش روي بازار دنبال شد.

 فرابورس در جوالن بازار ابزار هاي نوين مالي 
ش��اخص كل فرابورس ايران پ��س از تجربه يك 
دوره رش��د همراه با شتاب، روز گذش��ته افزايش ۴ 
واحدي را تجرب��ه كرد و در پل��ه ۱۵۳۲ واحدي قرار 
گرفت. در همين  حال حجم كل معامالت فرابورس 
به بيش از 8۲۴ ميليون ورقه به��ادار به ارزش افزون 
بر ۴ هزار و ۳۰8 ميليارد ريال رس��يد كه ۴۹ درصد 
از ارزش كل معام��الت در اختيار بازار ابزار هاي نوين 
مالي قرار گرفت. ديروز معامالت در ب��ازار ابزار هاي 
نوين مالي فرابورس ايران با ارزش معامالتي بيشتري 
نسبت به س��اير بازار ها دنبال ش��د؛ به عبارت ديگر 
ارزش معامالت اين بازار كه ش��امل داد و ستد اوراق 
بدهي، اوراق گواهي تس��هيالت مس��كن و ETFها 
)صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله( مي شود 
به بي��ش از ۲ ه��زار و ۱۳8 ميليارد ريال رس��يد كه 
اي��ن ارزش معامالت��ي مرب��وط ب��ه جا به جايي ۲۳ 

ميليون ورقه بهادار ب��ود. از طرف ديگر، معامالت در 
بازار هاي س��هام فرابورس نيز با دست به دست شدن 
8۱ ميليون سهم به ارزش ۲۰۳ ميليارد ريال در بازار 
اول، جابه جايي ۵۶۵ ميليون سهم به ارزش يك هزار 
و ۶۵8 ميليارد ري��ال در ب��ازار دوم و تغيير مالكيت 
۱۵۵ ميليون س��هم به ارزش ۲۹۹ ميليارد ريال در 
بازار پايه پيگيري شد كه ارزش معامالت در بازار دوم 
مع��ادل ۳8 درصد از ارزش كل معام��الت فرابورس 
در روز گذش��ته بود. همچنين تابلو ج ب��ازار پايه به 
تازگي ش��اهد درج نماد »خاور« متعلق به ش��ركت 
ايران خودرو ديزل )سهامي عام( بود و اين نماد كه در 
گروه خودرو و ساخت قطعات زير گروه توليد وسايل 
نقليه موتوري ق��رار دارد از تاريخ ۱۵ مرداد ماه ۹۷ به 
فهرس��ت نرخ هاي بازار پايه فرابورس ايران به عنوان 
دويست و بيست و هش��تمين نماد معامالتي اضافه 

شده است. 
در پايان، بررس��ي نماد ه��اي فرابورس��ي بيانگر 
اهرم مثبت بيش از ۴ و ۳ واحدي از س��وي نماد هاي 
»مارون« و »هرمز« و تاثير منف��ي نماد »ميدكو« بر 
رش��د كمتر از يك درصدي آيفكس است. به عالوه، 
نماد ه��اي »ش��پاش«، »هرم��ز« و »دي« دي��روز 
بيشترين رشد قيمت و نماد هاي »ريشمك«، »افرا« 

و »گكوثر« بيشترين كاهش قيمت را تجربه كردند. 

ديدگاه                                                                                                                                                                                                                                                                           

ي��ك كارش��ناس اقتص��ادي با بي��ان اينكه ش��اهد اس��تقبال 
شركت هاي بورس��ي به ويژه ش��ركت هاي صادراتي از بسته جديد 
ارزي هس��تيم، گفت: متاسفانه بازار س��رمايه در حال حاضر شبيه 
به بنگاه معامالت امالك كار مي كند. بهاء الدين حس��يني هاشمي 
در گفت وگو با ايلنا درباره تاثير پذيري بازار س��رمايه از بسته جديد 
ارزي، اظهار داشت: از زمان انتشار جزئيات بسته ارزي جديد شاهد 
واكنش هاي مثبت از س��وي بازار س��رمايه و ش��ركت هاي بورسي 
هستيم چراكه سركوب قيمت ارز شكسته شده و از آنجايي كه اغلب 
شركت هاي بورسي در بخش صادراتي نفت، گاز، پتروشيمي، فوالد 
و... فعال هس��تند، درآمدش��ان افزايش مي يابد. وي با بيان اينكه با 
اجراي سياست هاي جديد ارزي، شركت هاي بورسي از رونق خوبي 
برخوردار خواهند ش��د، ادامه داد: بازار بورس و بانك دو بازار بسيار 
نزديك به هم هستند و مي توانند مكمل يكديگر عمل كنند اما در 
حال حاضر بازار بورس كش��ورمان بازاري نيس��ت كه بتواند تامين 
سرمايه كند و متاس��فانه بورس��ي ها نمي توانند از طريق تاسيس 
شركت هاي جديد و براي افزايش سرمايه از بازارهاي بانكي پول به 
دست بياورند. اين كارش��ناس اقتصادي افزود: معموال در اين بازار 
تنها شاهد جابه جايي سهام هستيم و منابعي در جيب سهام داران 
خرد مي رود و سهام داران بايكديگر معامله مي كنند و در نهايت اين 

پول وارد شركت ها نمي شود. حسيني هاشمي با بيان اينكه بورس 
ما در حال حاضر چيزي شبيه به بنگاه معامالت ملكي عمل مي كند، 
ادامه داد: خريد و فروش ها در بازار س��رمايه جي��ب به جيب انجام 
مي ش��ود اين در حالي اس��ت كه بورس بايد براي پروژه هاي بزرگ 
و پروژه هاي ناتمام و پروژه ه��اي موجه طرح توجيهي تهيه و بتواند 
آن را در بورس عرضه كند. وي تاكيد ك��رد: بورس بايد بتواند مردم 
را س��هام دار اين پروژه ها كند و همين اقدام مانع از اين مي شود كه 
س��پرده گذاران نقدينگي خود را وارد بازارهاي ارز، طال، مسكن و ... 
كنند اما هنوز بورس ما به اين ش��كل كار نمي كند. اين كارشناس 
اقتصادي درباره عملكرد بس��ته ارزي جديد در بازار سرمايه اظهار 
داشت: مهم ترين اقدامي كه در بسته جديد ارزي در نظر گرفته شده 
اين است كه بازار ثانويه، ارز با نرخ بازار مي پذيرد و بطور قطع اين نرخ 
هر چقدر هم كه باشد از نرخ دولتي بيشتر خواهد بود بنابراين در اين 

شرايط درآمد صادر كنندگان افزايش مي يابد.
وي ادامه داد: وقتي درآمد ش��ركت هاي بورس��ي افزايش يابد، 
سود شركت ها باال مي رود ودر نتيجه توس��عه صادرات را به دنبال 
خواهد داش��ت. بنابراين چه آنهايي كه صادر كننده هس��تند و چه 
ش��ركت هايي كه توليد جانش��ين واردات دارند از اين بسته جديد 

ارزي منتفع خواهند شد.

حسين سالح ورزي مي گويد با وجود بورس كاال به عنوان بازاري 
شفاف در كشور، نيازي به قيمت گذاري دستوري نيست و قيمت ها 
در ب��ورس كاال و در مقابل ديدگان مس��ووالن مي توان��د نظارت و 
تنظيم شود. حسين سالح ورزي، نايب رييس اتاق بازرگاني تهران در 
گفت وگو با مهر گفت: اجبار توليدكنندگان به فروش محصوالتشان 
با نرخ ه��اي پايين تر از قيم��ت واقعي باعث م��رگ تدريجي توليد 
مي شود از اين رو به دليل وجود بورس كاال به عنوان بازاري شفاف 
در كشور، نيازي به قيمت گذاري دس��توري نيست و قيمت ها در 
بورس كاال و در مقابل ديدگان مسووالن مي تواند نظارت و تنظيم 
ش��ود. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه قيمت گذاري 
اجباري آسيب بسيار جدي را بر پيكره توليد وارد خواهد كرد، اظهار 
كرد: نظام توليدي كشور از اجزاي خاصي برخوردار است، دستمزد، 
هزينه ه��اي مالي، عوارض و حم��ل و نقل به عن��وان اجزاي اصلي 
قيمت تمام شده در توليد يك محصول به شمار مي روند كه ممكن 

است به تبعيت از قيمت گذاري دستوري با نوساناتي همراه شوند.
س��الح ورزي با بيان اينكه كش��ور صرف نظر از ركود و شرايط 
اقتصادي، يك رقمي از ماليات را مدنظر قرار مي دهد كه به طور حتم 
بايد آن را اخذ كند، گفت: زماني وجود دارد كه مش��اهده مي كنيم 
كاميون داران و صنف حمل و نقل دس��ت به اعتصاب مي زنند كه 

در اين برهه از زم��ان باالي ۴۰ درصد افزاي��ش هزينه حمل و نقل 
داريم و از طرفي هم به دليل انتظ��ارات تورمي و افزايش قيمت ارز 
مش��اهده مي ش��ود كه مواد اوليه اعم از اينكه وارداتي باشد يا خير 
در كش��ور به ميزان ١٠٠ درصد افزايش پيدا مي كند. نايب رييس 
اتاق بازرگاني ايران در ادامه بيان كرد: در اين شرايط اگر توقع داشته 
باش��يم تا توليدكنندگان محصوالت خود را براساس قيمتي كه به 
صورت دستوري تعيين مي شود به فروش برسانند معلوم است كه 
به دليل عدم توانايي در رقابت پذي��ري يا بايد واحد توليدي خود را 
تعطيل كنند و يا به واسطه كاهش شديد كيفيت محصوالت خود به 
توليد ادامه دهند كه در اينصورت قيمت گذاري اجباري باعث مرگ 

زودرس يا مرگ اجباري واحد توليدي مي شود.
س��الح ورزي به بورس كاال اش��اره كرد و گفت: بورس كاال، بازار 
ش��فاف و قابل رصدي را در اختيار همگان از جمله مسووالن قرار 
داده اس��ت كه از اين رو مي توان قيمت كاالها را براس��اس عرضه و 
تقاضا به صورت واقعي كشف كرد و با توجه به شفافيت اين بورس 
در راستاي تنظيم بازار و تعادل قيمت ها از طريق شيوه هاي بازاري 
اقدام كرد؛ از اين رو نيازي به قيمت گذاري اجباري بر كاالها نيست 
و تقويت بورس كاال به خصوص در شرايط بحراني فعلي به اقتصاد 

كشور كمك شاياني مي كند.

يك كارشناس اقتصادي مطرح كرد

بورس ايران شبيه به بنگاه معامالت امالك كار مي كند
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران: 

با وجود بورس كاال نيازي به قيمت گذاري دستوري نيست

از شايعه تا واقعيت هاي بازار سرمايه زير ذره بين »تعادل«

احتمال رشد تند بورس
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نگاه وارداتي به بسته جديد ارزي

وارداتي ها حمايت كردند
چند روز قبل بود كه ريي��س جديد بانك مركزي 
براي ارايه توضيحات درباره بس��ته جدي��د ارزي به 
برنامه اي تلويزيوني آمد و از اركان اصلي اين بس��ته 
رونمايي ك��رد. عبدالرضا همتي، ريي��س كل بانك 
مرك��زي مهم تري��ن ويژگي هاي قدرتي اين بس��ته 
را ثابت ماندن قيم��ت كاالهاي اساس��ي و داروها تا 
پايان س��ال و همچنين تخصيص ارز 4200 توماني 
در اين م��دت زمان به اي��ن اصناف دانس��ت. در اين 
بسته ارزي برنامه ريزي شده است تا ارز ثانويه توسط 
پتروش��يمي ها، فوالدي ه��ا، گاز، ميعان��ات گازي و 
فرآورده هاي نفتي تامين ش��ود، گام بع��دي اضافه 
كردن ذخاي��ر ارزي بانك مركزي اس��ت و اين امر با 
تصميم دولت مبني بر آزادس��ازي خري��د و فروش 
ارز در صرافي ه��ا مجاز و ورود ارز به كش��ور توس��ط 
صرافي آزاد خواهد شد. با گذش��ت چند روز اثرات و 
جنبه هاي مختلف اين بس��ته جديد در حال روشن 
شدن است هرچند كه هنوز مشخص نيست در آيين 
نامه اجرايي به چه روش��ي عمل خواهد ش��د. گروه 
اولي كه از اين بس��ته ابراز رضاي��ت كرده اند فعاالن 
بخش واردات هس��تند كه معتقدند اين بسته باعث 

شفاف سازي مي شود.

 ضرورت شفافيت در سياست هاي   ارزي
در همين رابطه محمد جعفري رييس كميسيون 
مديري��ت واردات ات��اق اي��ران بر ضرورت ش��فافيت 
 در نح��وه اجراي اي��ن سياس��ت ها تاكي��د مي كند.

او مي گويد: به عنوان نماينده بخش خصوصي و رييس 
كميسيون مديريت واردات اتاق ايران گاليه دارم كه 
چرا در تدوين اين بسته از بخش خصوصي نظرخواهي 
نشد. با اين حال خوش��حاليم كه باالخره رويكرد اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در تدوين 
اين بسته لحاظ ش��د. جعفري تاكيد مي كند: ۷0 روز 
پيش پيشنهاد اجراي اين سياست جديد داده شد كه 
متاسفانه توجهي به نظرات فعاالن اقتصادي نشد. طي 
اين مدت فعاالن اقتصادي و به تبع آن اقتصاد كش��ور 

متحمل هزينه هاي بسياري شده اند.
به اعتقاد رييس كميس��يون مديريت واردات اتاق 
ايران كلياتي كه از س��وي ريي��س كل بانك مركزي 
در خصوص سياس��ت جديد ارزي ابالغ شده است با 
مباحث ارايه شده از سوي بخش خصوصي هم خواني 

دارد اما نحوه اجرايي آن به هيچ وجه مشخص نيست.
جعفري تصري��ح مي كن��د: بخ��ش خصوصي از 
مكانيزم اجرايي و نحوه عملكرد سياست جديد ارزي 

دول��ت مطلع نيس��ت. رييس كميس��يون مديريت 
واردات ات��اق ايران در ادامه اظه��ارات خود با تاكيد بر 
شفافيت در اجراي سياس��ت هاي جديد ارزي دولت، 
مي گويد: فعاالن اقتصادي به دنبال شفافيت و سهولت 
در روند اجراي كسب وكارهاي خود هستند اما در حال 
حاضر صادركنن��دگان و واردكنندگان كش��ور دچار 
سردرگمي شده اند. دليل عمده اين سردرگمي هم به 
سياست هايي برمي گردد كه از سوي دولت اتخاذ شده 
است. براي نمونه »سامانه نيما« و س��از و كار تعريف 
شده براي دريافت ارز از اين سامانه و ارايه ارز به دولت 

يكي از مصداق هاي اين سردرگمي است.

 قانون عطف به ماسبق نشود
بحث ديگري كه در اين بخش��نامه وجود داش��ت 
اين بود كه كليه واردكنندگاني كه در اجراي تصويب 
نامه مورخ ۸ مهر ۹۱ و اصالحات بع��دي از آن از ارز با 
نرخ مرجع استفاده كرده اند و كاالهاي مربوط به آنها 
از تاريخ ۱4 مهر ۹۱ ترخي��ص و بدون رعايت ضوابط 
قانوني قيمت گذاري شده و در شبكه غير رسمي توزيع 
و به فروش رسيده است، مكلفند بر اساس محاسبات 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 

ما به التفاوت ريالي نرخ ارز دريافتي ب��ا نرخ ارز در روز 
بازپرداخت مابه التفاوت/روز ترخيص كاال را به حسابي 
كه خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران ب��ه اين منظ��ور افتتاح كرده اس��ت، 
واريز كنند. در غير اينصورت مطاب��ق قانون تعزيرات 

حكومتي با آنها رفتار خواهد شد.
در اين رابطه مناقبي گفت: اصل عطف به ما سبق 
نشدن قوانين از پايه هاي حقوق به ش��مار مي رود اما 
به هر روي تصويب آن از سوي سياس��ت گذاران را در 
شرايط فعلي با هدف ايجاد ش��فافيت در حوزه ارزي 
مي توان ي��ك حركت مثب��ت ارزيابي ك��رد و بخش 
خصوصي هيچ زاويه اي با اين مصوب��ه ندارد و حتي از 

آن حمايت نيز مي كند.
ريي��س هيات مدي��ره مجم��ع واردات كش��ور 
خاطرنشان كرد: نكته اينجاس��ت كه در شرايطي كه 
مش��كالت پيش آمده در حوزه ارزي كشور مربوط به 
ماه هاي اخير مي ش��ود، عل��ي القاع��ده پيگيري اين 
جريانات بايد در اولويت قرار بگيرد و منطق پرداختن 
به پرونده هاي قديمي ضمن اينكه يك حركت خوب 
و ضروري است، جاي س��وال دارد. وي اذعان داشت: 
با قاطعيت اعالم مي كنم هر كس��ي در هر لباسي ارز 

دولتي و با نرخ مصوب دريافت كرده و كاالي خريداري 
ش��ده با اين ارز را در بازار داخلي ب��ا ارز آزاد به فروش 

رسانده، مي بايست پاسخگوي مردم باشد.
 مناقبي ضمن تايي��د مجدد اي��ن مصوبه براي 
ايجاد ش��فافيت در حوزه س��رانجام ارزهاي دولتي 
اذعان داش��ت: از هر س��الي كه اين موض��وع مورد 
پيگيري قرار بگيرد، ايرادي ندارد. اما بهتر است در 
ابتدا به سواالت اخير در جريان تخصيص ارز دولتي 
و مشكالت ايجاد شده پيرامون آنكه سوال و مطالبه 

اصلي مردم است، بپردازيم.
مناقبي بطور خاص به محدوده زماني 22 فروردين 
۹۷ تا امروز اشاره كرد و گفت: مطالبه مردم اين است 
كه اول به فعاليت هاي غيرقانوني و خالف منافع ملي 
كه در اين محدوده زماني رخ داده رس��يدگي ش��ود، 
چراكه در حال حاضر عمده مش��كالت به وجود آمده 
در حوزه اقتصادي متوجه همين فعاليت هاي مشكوك 

و غيرقانوني رخ داده در محدوده زماني ياد شده است.
وي در پاسخ به اين س��وال كه» آيا دولت ابزار الزم 
براي پيگيري اين موض��وع را در اختيار دارد يا خير؟« 
گفت: به راحتي مي توان پيگيري كرد كه چه كساني 
و به چه ميزان ارز دولتي دريافت كرده اند و نبايد اجازه 

داد كه مرور زمان بر جريان شفاف سازي در اين حوزه 
س��ايه بياندازد. رييس مجمع واردات بيان داش��ت: از 
ديدگاه من، هر خالف��ي در هر برهه اي ك��ه رخ داده، 
قابل پيگيري است، اما حل مناقشات پيش آمده بين 
بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مردم و 

دولت پيش آمده حق اول مردم است.
مناقبي گفت: پروسه روشن شدن سرانجام ارزهاي 
دولتي، يك پروسه پيچيده نيست. زمان تخصيص ارز 
دولتي توسط بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و ثبت سفارش توسط سازمان توسعه تجارت 
و تاييد كاالي مورد ادعاي واردكننده، توسط گمرك 
به راحتي قابل رديابي اس��ت؛ اگ��ر كاالي ورودي به 
جامعه همان كااليي باشد كه در سامانه ثبت سفارش 
س��ازمان توس��عه تجارت ثبت ش��ده، جامع��ه نبايد 
مشكلي در حوزه نياز به آن كاال احساس كند و شواهد 
نشان مي دهد كه فعاليت هاي غيرقانوني عديده اي از 
مجاري قانوني در اين بخش ه��ا رخ داده كه ردگيري 

آنها كار سختي نيست.
وي يكي از افتخارات كش��ور را برخورداري از نظام 
امنيتي قدرتمند دانست و گفت: خوشبختانه با داشتن 
اين امتياز مي ت��وان به راحت��ي و در كوتاه ترين زمان 

ممكن به همه ابهامات در حوزه ارزي پاسخ داد.

 نگراني از بابت تامين مواد اوليه حل مي شود
از س��وي ديگر ابراهيم بهادراني، مشاور عالي اتاق 
بازرگاني تهران، اظهار كرد: اكنون با سياست هايي كه 
بانك مركزي براي بازار ارز اعمال كرده است، نگراني ها 
از نظ��ر تامين ارز م��ورد ني��از واردات م��واد غذايي و 
كاالهاي ضروري نيز برطرف مي شود؛ همانطور كه در 
دوران جنگ، دولت كاالهاي اساسي و ضروري را بسيار 
ارزان تر از ساير كاالها براي مردم تامين مي كرد، ضمن 
اينكه اجازه مي داد كه مابقي نيازهاي ارزي كش��ور از 

بازار آزاد تامين شود.
بهادران��ي گف��ت: در اي��ن ش��رايط، كاري كه به 
نظر مي رس��د كه دولت باي��د در قالب بس��ته جديد 
سياس��ت هاي ارزي انجام دهد، آن است كه به برخي 
بخش هاي اقتصادي كه نزديكي بس��ياري با وضعيت 
معيش��تي مردم دارند، ورود كرده و ب��ه كاالها يارانه 
بدهد تا جلوي تاثيرگذاري نوس��ان ارزي را روي اين 
كاالها بگيرد.  بهادراني با استقبال از بازگشايي مجدد 
صرافي ها گفت: آغاز به كار مجدد صرافي ها كامال كار 
درستي است و بنابراين بايد از ظرفيت هاي آنها براي 

توليد استفاده كرد.

مسعود دانشمند، رييس فدراس��يون حمل و نقل درباره اختالل 
ترانزيتي بين المللي ب��راي حدود 30 هزار رانن��ده در بخش حمل و 
نقل بين المللي و ترانزيت، اظهار داشت: رانندگان ترانزيتي از زماني 
كه از مرز خارج مي ش��وند بايد عوارض مرزي، سوخت، تغذيه و كليه 
كارها را با ارز انجام دهند كه براي اي��ن منظور هر چقدر حمل بار در 

مسافت هاي طوالني تر باشد ميزان مخارج ارزي آن نيز باالتر است.
وي با بيان اينكه مشكل ارزي مربوط به رانندگان از زمان اعالم 
ارز 4200 توماني ش��روع ش��د، عنوان كرد: در همان مقطع يادآور 
ش��ديم كه بايد بخش خدمات هم در مقوله تخصي��ص ارز در نظر 
گرفته ش��ود كه در اين زمينه يكي از زير مجموعه هاي آن حمل و 
نقل است. براين اصل جلساتي بين فدراسيون حمل و نقل، سازمان 
پايانه ها و بانك مركزي برگزار شد و به يك قالبي رسيدند كه براي 
كش��ورهاي اطراف چه ميزان ارز اختصاص يابد و براي كشورهاي 
ميانه مس��افت و كش��ورهايي كه در مقاص��د دور در اتحاديه اروپا 

هستند چه مبلغي از ارز تخصيص يابد.
دانشمند در ادامه افزود: در اين جلسه به تفاهم رسيدند اما مكانيزم 
پرداخت را مشخص نكردند يعني بايد بانكي را به عنوان عامل معرفي 
مي كردند تا راننده با مراجعه به آن ارز مورد نياز خود را دريافت كند. 
در واقع س��ازوكار و بخش��نامه هاي الزم انجام ش��ده اما مرحله آخر 
عملياتي نشده است. راننده بار مي زند و لب مرز مي رسد اما ارز ندارد 

كه خارج شود. به همين خاطر ترجيح مي دهد كه بار نبرد و كار نكند.
رييس فدراسيون حمل و نقل با تاكيد براينكه ادامه اين وضعيت 
صادرات و واردات را با مخاطره مواجه مي كند يادآورش��د: اكنون در 
وضعيتي هستيم كه بسياري از رانندگان تمايلي به حمل بار ندارند 
و آنهايي كه مشغول به كار هستند لب مرز مي مانند زيرا ارز مورد نياز 

خود را براي ادامه مسير دريافت نمي كنند.
وي در ادامه افزود: مشكل رانندگان در مرزهاي ايران عدم دريافت 
ارز اس��ت، رانندگان در ترانزيت بين المللي، عمدتا قراردادهاي خود 
را با صاحب كاال، به صورت ريالي منعق��د مي كردند، اما اكنون با افت 
ارزش ريال، ديگر ادامه اين روال منطقي نيست و هزينه ها را پوشش 
نمي دهد. دانشمند با اشاره به اينكه هنوز ارز رانندگان، تعيين تكليف 

نشده است، ادامه مي دهد: پيش تر اعالم كرده بودند كه به رانندگان 
ترانزيت بين المللي دالر 4200توماني مي دهند، اما تا امروز اين اتفاق 
نيفتاده است. رانندگاني كه در مسير ترانزيت بين المللي فعال هستند 
اكنون در سردرگمي به سر مي برند. رانندگان، لب مرز گرفتار شده اند 
و بار نمي زنند كه اين شرايط موجب شده تعداد كاميون هايي كه بار 
مي زنند، با كاهش چشمگيري روبرو شود و اين در حالي است كه در 
حال حاضر بار صادراتي در گمرك تلنبار شده و مشخص نيست چه 

اتفاقي براي آن مي افتد.
رييس فدراس��يون حمل و نقل با بيان اينكه عمده اين مش��كل 
در مرز بازرگان خود را نش��ان داده، مي افزاي��د: از آنجا كه تكليف ارز 
صادركنندگان نيز در بسياري موارد مشخص نيست، بار صادراتي با 
كاهش بسيار مواجه شده است. عالوه بر اينكه اكنون ارز براي ترانزيت 
كاال هم وجود ندارد و اين در حالي است كه اكنون هزينه ها در حوزه 

ترانزيت جاده اي سه ونيم  برابر شده است. 
 وي خاطرنشان ساخت: صادركنندگاني كه جنس خود را پيش تر 
به خريدار فروخته اند در حال حاضر نمي توانن��د اين مابه التفاوت را 
پرداخت كنند كه در اين ش��رايط رانندگان هم قادر نيستند با ارقام 

پايين بار را جابه جا كنند.
به گفته دانشمند رايزني هاي الزم در اين زمينه با سازمان راهداري 
و بانك مركزي انجام ش��ده، اما تاكنون به اجرا درنيامده است. براين 
اصل تنه��ا راهكار ب��رون رفت از اين وضعيت اين اس��ت كه ش��عب 
مختلفي براي تخصي��ص ارز به رانندگان ترانزيت ب��ا جواز صادراتي 
اختصاص پيدا كند. اينكه ارز با چه نرخي باشد، تفاوتي نمي كند. بايد 

تعيين تكليف شود تا راننده و صاحب كاال بتوانند مذاكره كنند.
وي تصريح داش��ت: بنا ب��ود رانن��دگان كد پيگي��ري را به بانك 
مركزي ارسال كنند تا براساس تاييديه س��ازمان راهداري، ارز مورد 
نياز به آنها اختصاص پيدا كند. بانك مركزي اين دس��تورالعمل را به 
پنج بانك عامل سامان، ملت، تجارت، پارسيان و ملي بخشنامه كرد. 
تصور اين بود كه مشكل حل شده است؛ اما متوجه شديم بانك هاي 
عامل، نرم افزار الزم را در اين زمينه هنوز طراحي نكرده اند و مي گويند 

دستورالعمل بانك مركزي كامل نبوده است.

پيمان فروهر در گفت وگو با اگزيم نيوز در تش��ريح داليل كاهش 
عرضه آب معدني به بازار اظهار داش��ت: قيمت هر كيل��و مواد اوليه 
بطري از 4450 تومان سال گذش��ته با 500 درصد رشد به 26 هزار 
تومان رسيده كه با توجه به كمبود بطري جهت آب بسته بندي شده، 

ميزان عرضه به بازار با كمبود 40 درصدي مواجه شده است.
وي با تاكيد بر اينكه با وجود مش��كالت و موانع فراوان در پروسه 
توليد اين صنعت، تعزيرات اجازه افزايش قيمت نمي دهد، عنوان كرد: 
با حضور دالالن و سودجويان كه مواد اوليه مورد نياز را به كشورهاي 
اطراف ص��ادر مي كنند يا با قيمت ه��اي نجومي در ب��ازار به فروش 
مي رسانند كنترل عرضه و تقاضا از دست توليد كنندگان واقعي خارج 

شده و بازار با كمبود روبرو شده است.
دبير انجمن توليدكنندگان آب هاي معدني و آش��اميدني زياده 
خواهي توليد كنندگان مواد اوليه بطري را نيز در اين نابساماني موثر 
دانست و افزود: پريفرم فروش��ان با وجود توافق انجام شده در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از ارايه پريفرم مورد نياز بازار خودداري كرده 
و سعي دارند با در تنگنا قرار دادن توليد كنندگان قيمت ها را بيش از 
اين افزايش دهند. فروهر با اش��اره به جلسه مشترك مديركل دفتر 
صنايع غذايي، دارويي و بهداش��تي با توليدكنندگان پريفرم، يادآور 
شد: در اين جلسه از سوي مديركل دفتر صنايع غذايي تاكيد شد كه 
پريفرم فروشان حق ندارند كه هر كيلو پت را به قيمت ۷ هزار تومان 
خريداري كرده و به مبلغ 20 هزار تومان بفروشند. اما با ناديده گرفتن 
كليه مفاد جلسه پريفرم فروشان همچنان با اخالل در بازار، عرصه را 

براي توليد كنندگان آب معدني با موانع فراوان مواجه كرده اند.
وي راهكار ايجاد ثبات در بازار را حذف دالالن بورس��ي دانست و 
افزود: در اين زمينه بايد مواد اوليه بطري مس��تقيم به دست جريان 
واقعي توليد كننده برس��د كه براي اين امر الزم است راستي آزمايي 
كدهاي سايت بهين ياب، شناسايي كارخانجات غيرفعال از بورس، 
كنترل و نظارت شديد نس��بت به عملكرد و فروش توليدكنندگان 
پريفور كه بخش اعظم مواد خ��ود را از بورس تهي��ه مي كنند و نيز 
جلوگيري از صادرات غيرقانوني و غيررس��مي PET در دس��تور كار 
مراجع نظارتي قرار گيرد. دبير انجمن توليدكنندگان آب هاي معدني 

و آش��اميدني با بيان اينكه مجتمع تندگويان به اندازه توان خود در 
حال توليد است، تصريح داش��ت: تالطم و نوسان قيمت در اين بازار 
به حدي جذاب شده اس��ت كه به تعداد خريداران بورس اضافه شده 
كه در مقابل نيز س��هم مواد مورد نياز توليد كنندگان كاهش يافته، 
اما آنچه كه جاي سوال دارد اين است كه اين ميزان پت عرضه شده 

توسط اين مجتمع به كجا مي رود و در چه بازارهايي عرضه مي شود؟
وي با اشاره به اينكه در اين راستا تنها ۱0 درصد از توليدكنندگان 
پريفرم منفعت ديده اند و كماكان مش��كل تقاضاي زيادي در بورس 
وجود دارد، اظهار ك��رد: قبل از اعمال اصالح��ات 36 هزار تن تقاضا 
در بازار وجود داشت كه تنها 4000 تن عرضه مي شد، بنابراين پس 
از فشارهاي وارده به پتروش��يمي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
بورس به جهت قطع دست دالالن، سودجويان و متخلفان درخواست 

و تقاضا به 4000 الي 5000 تن رسيد.
فروهرافزود: صنايع نوش��ابه، روغن نباتي، ماء الشعير و مالت، آب 
بسته بندي و صنايع لبني ۹0 درصد پريفرم خود را از توليدكنندگان 
پريفرم خريداري مي كنند اما تنها ۱0 درصد توليدكنندگان پريفرم 
هس��تند كه جواز خريد پت از بورس را دارند و مابق��ي آنها مجاز به 
خريد از بورس نيس��تند. گفتني اس��ت ۱3 خردادماه س��ال جاري 
مديركل صنايع غذايي، دارويي و بهداش��تي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نامه اي به مديركل نظارت بر كاالهاي غير فلزي س��ازمان 
حماي��ت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان خواس��تار »نظارت و 
جلوگيري از فروش پريفرم و ساير ملزومات پالستيكي با قيمت هاي 
حاشيه اي بازار توسط توليد كنندگاني شده است كه مواد را از طريق 

بورس خريداري مي كنند.«
عالوه بر اين ليس��ت توليدكنندگان پريفرم كه از شركت بورس 
كاالي اي��ران خريد مي كنند نيز اخذ و تهيه ش��ده اس��ت؛ بنابراين 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان درخواس��ت كرده ضمن نظ��ارت كامل بر فعاليت 
واحدهاي توليدكننده پريفرم گزارش مربوطه را به اداره كل صنايع 
غذايي، دارويي و بهداشتي وزارت صنعت و كارگروه ساماندهي عرضه 

و تقاضاي محصوالت پتروشيمي منعكس كند.

دبير انجمن توليدكنندگان آب هاي معدني و آشاميدني خبر داد

كاهش ۴۰ درصدي عرضه آب معدني با افزايش قيمت بطري
رييس فدراسيون حمل و نقل خواستار شد

تخصيص ارز به سيستم ترانزيت بين المللي

نايب رييس كميسيون حمل و نقل اتاق ايران مطرح كرد

خط ريلي چين به ايران؛ امن، ارزان و سريع
سيده فاطمه مقيمي زيرساخت هاي فعلي حمل 
و نقل ريلي كش��ور را براي افزاي��ش حجم مبادالت 
ريلي با چين كافي دانس��ت و گفت: امتيازاتي چون 
امنيت، كاهش م��دت زمان حم��ل و هزينه حمل 
و نقل ريلي به نس��بت حمل و نق��ل دريايي، انگيزه 

توسعه اين بخش را افزايش مي دهد.
 عضو هي��ات نماين��دگان اتاق بازرگان��ي تهران 
خاطرنشان كرد طرح توسعه حمل و نقل ريلي ايران 
و چي��ن از چندي پيش ب��ه صورت پايل��وت به اجرا 
درآمد و نتايج به دس��ت آمده نش��ان داد با احتساب 
زمان و هزين��ه، اين س��بك از حمل و نق��ل در بين 
ساير شيوه هاي حمل و نقل تجاري بين دو كشور به 

صرفه تر است. مقيمي دو سويه بودن مبادالت تجاري 
بين دوكش��ور را در اقتصادي و به صرفه بودن بودن 
توسعه مسير ريلي ياد شده، مهم ارزيابي كرد و گفت: 
نكته مهم در اين ميان وجود كاال در دو سر خط ريلي 
است؛ اين امتياز باعث مي شود هزينه هاي حمل و نقل 

را مناسب تر مي كند.
وي با اع��الم اينكه كماكان س��هم حم��ل و نقل 
دريايي در مبادالت تجاري اي��ران و چين از حمل و 
نقل ريلي بيش��تر اس��ت، گفت: در صورت تضمين 
امنيت مس��ير ريل��ي، زمانبندي حرك��ت، كاهش 
هزينه ها و كوتاه ش��دن زمان نق��ل و انتقال مي توان 
س��هم قابل توجهي از كاالي صادراتي را كه از طريق 

دريا جابه جا مي ش��ود را به بخش حمل و نقل ريلي 
انتقال داد. نايب رييس كميس��يون حمل و نقل اتاق 
ايران زير س��اخت موجود در حوزه حمل و نقل ريلي 
كش��ور را براي توس��عه حمل و نقل ريلي مناسب و 
كافي ارزيابي كرد و گفت: خطوط ريلي داخلي از اكثر 
شهرهاي داراي ظرفيت هاي صادراتي و توليدي ما 
عبور مي كند و بايد درصدد ب��ود در بخش هايي كه 
بريدگي وجود دارد، اتصال كامل ايجاد كرد تا شبكه 
ريلي منس��جمي براي اتصال به خطوط بين المللي 
ايجاد ش��ود. س��يده فاطمه مقيمي افزود: در حال 
حاضر واگن هاي موجود ب��راي حجم كاالي موجود 
كافي اس��ت و در صورت نياز قطعا براي افزايش آنها 

اقدامات الزم صورت خواهد پذيرفت.
وي مس��ير ريلي راه اندازي ش��ده مي��ان چين و 
اي��ران را امن توصيف ك��رد و گفت: مس��ير ريلي به 
نس��بت س��اير ش��يوه هاي حمل و نقل كمتر تحت 

تاثير تحريم هاس��ت و اميدواريم به عنوان يك مسير 
جايگزين، بتوان از آن براي تس��هيل فرايند حمل و 
نقل تجاري در تحريم ها اس��تفاده كرد. ش��ايان ذكر 
اس��ت ترانزيت كاال از طريق حمل ونقل ريلي ميان 
چين و ايران از دو س��ال قبل آغاز شد و طي ماه هاي 
گذش��ته فعاليت جدي خود را آغاز كرده است و طي 
 سه ماه گذشته دومين قطار چيني راهي ايران شد..

چين پ��س از خ��روج يكجانب��ه امريكا از برج��ام، با 
وجود خ��ط و نش��ان هاي امريكا براي كش��ورهاي 
دنيا در خص��وص ع��وارض ادامه تب��ادالت تجاري، 
توس��عه تبادالت تجاري پك��ن روند رو به رش��دي 
داش��ته اس��ت. مس��ير ريل��ي چانگش��ا - ته��ران 
يك��ي از كليدي تري��ن و موثرتري��ن مس��يرها براي 
ت��ردد قطاره��اي بارب��ري بين چي��ن و اروپ��ا و در 
 مس��ير خط��وط ريل��ي اي��ن كش��ورها ق��رار دارد.

اين قط��ار ش��امل 50 كانتينر ب��ار از اين اس��تان به 

س��مت اي��ران در حرك��ت اس��ت و اقالمي ش��امل 
منسوجات، پوش��اك و كفش، المپ و چراغ را شامل 
مي ش��ود زمان س��فر اين قطار باري ۱6 روز به طول 
مي انجامد كه به مراتب از حمل بار با كشتي به ايران 
 كه دس��تكم 35 روز زمان مي برد، س��ريع تر اس��ت.

حركت ترن ه��اي بارب��ري چي��ن به مقصد آس��يا 
از جمل��ه جمه��وري اس��المي اي��ران، يك��ي از 
تدابير اي��ن كش��ور ب��راي پيش��برد همكاري هاي 
اقتص��ادي طرفي��ن و تالش��ي در راس��تاي اجراي 
برنام��ه راه ابريش��م نوين اس��ت كه ب��ه گفته چين 
 يك��ي از اصلي تري��ن گذرگاه ه��اي آن ايران اس��ت.

ديپلماس��ي حرك��ت قطاره��اي بارب��ري از چي��ن 
كه هر روز بر ش��مار آنها اف��زوده مي ش��ود از جمله 
راهكارهاي��ي اس��ت ك��ه مي توان��د باع��ث رش��د 
تب��ادالت تج��اري اي��ران و چي��ن ب��ه عن��وان دو 
 ش��ريك بزرگ تجاري در يك دهه گذش��ته ش��ود.

 واگذاري پروژه ها
7۰۰ هزار شغل ايجاد  مي كند

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
كرمانش��اه با اش��اره به تاكيد دوباره دولت بر واگذاري 
پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي گفت: بر اساس 
برآورد اوليه  انجام شده حدود 400 هزار ميليارد تومان 
 پروژه نيمه  تمام در كش��ور داريم كه از پن��ج تا بيش از

۷0، ۸0 درصد پيشرفت فيزيكي دارند.
كيوان كاش��في با بي��ان اينك��ه اي��ن پروژه ها در 
طي زمان دچار اس��تهالك و فرس��ودگي مي ش��وند، 
گفت: اين پروژه ها س��رمايه هاي راكدي اس��ت كه در 
س��ال هاي اخير بالاس��تفاده مانده و مردم نتوانس��ته 
از آن بهره مند ش��وند. اي��ن پروژه ها هر س��ال تعديل 
خورده و هزينه اجراي آنها باال م��ي رود و دولت در اين 
ش��رايط اقتصادي كنوني امكان اجراي اي��ن پروژه ها 
را ن��دارد. عضو هيات رييس��ه اتاق ايران اف��زود: از اين 
 400هزارميلي��ارد توم��ان پ��روژه نيمه تم��ام، حدود

۱۸0 ت��ا 200 ه��زار ميلي��ارد تومان آن ب��راي بخش 
خصوصي جذاب است و بخش خصوصي آماده اجراي 
آنها اس��ت. اگر بخش خصوصي اين 200 هزار ميليارد 
تومان پ��روژه نيمه تمام را اجرا كند، ح��دود ۷00 هزار 
شغل ايجاد ايجاد خواهد شد. كاشفي خاطرنشان كرد: 
نبود عزم جدي در دستگاه هاي دولتي و اليه هاي پايين 
دولت با وجود خواست مس��ووالن رده باال از مهم ترين 
عواملي اس��ت كه تاكنون مانع واگ��ذاري اين پروژه ها 
به بخش خصوصي ش��ده است. دس��تگاه هاي دولتي 
به هرش��كلي در برابر واگذاري اي��ن پروژه ها مقاومت 
مي كنند زيرا دس��تگاه ها ب��راي اي��ن پروژه ها تعديل 
مي گيرند يا پيمانكارانشان را سر كار مي گذارند. رييس 
اتاق كرمانشاه مش��كل ديگر را خأل قانوني و آيين نامه 
اجرايي در واگذاري پروژه ه��اي نيمه تمام مي داند كه 
روند واگذاري را بس��يار كند و بروكراسي آن را پيچيده 
مي كن��د و همين ام��ر باع��ث كاهش تماي��ل بخش 

خصوصي براي ورود به اين عرصه مي شود.
كاشفي معتقد اس��ت دولت نبايد به اين پروژه ها 
ديد انتفاع داش��ته باش��د و بخواهد ب��راي واگذاري 
آنها قيمت عجيب و غريب و براس��اس نرخ روز اعالم 
كند. دولت مي تواند بهاي پاييني براي واگذاري اين 
پروژه ها در نظر بگيرد، اما در كنار آن تضاميني براي 

ايجاد اشتغال، توليد و بهره وري را قرار دهد.
رييس اتاق كرمانشاه كوتاه كردن بروكراسي اداري 
واگذاري پروژه هاي نيمه تمام را ضروري خواند و گفت: 
طي دو سال اخير چند بار آيين نامه واگذاري پروژه هاي 
نيمه تمام اصالح ش��ده و 50 تا 60 درصد مش��كالت 
آن حل ش��ده و بخش خصوصي نيز پيشنهاداتي براي 
تس��ريع اين روند دارد. اميدواريم با اين ش��رايط ظرف 
امسال و سال آينده ش��اهد واگذاري پروژه ها به بخش 
خصوصي باشيم. به گفته عضو هيات رييسه اتاق ايران، 
سدها، پروژه هاي راهس��ازي و بزرگراه ها و پروژه هاي 
حوزه آب و فاضالب از جمله مواردي است كه مي تواند 
به بخش خصوصي واگذار شود. اين پروژه ها در اختيار 
سازمان برنامه و بودجه است كه بايد روند كار را تسهيل 
كند. همچني��ن ارزيابي هاي��ي نيز درب��اره پروژه هاي 

نيمه تمام استان انجام شده است.

 از اول با ادغام تعاون
مخالف بوديم

دبيركل اتاق تعاون اي��ران، ادغ��ام وزارت تعاون را 
غيركارشناس��ي دانس��ت و گفت: تفكيك وزارت كار 
موجب تحمي��ل هزينه هايي از جيب مردم به كش��ور 
مي شد. ماشاء اله عظيمي در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه تفكيك وزارتخانه ها هزينه هايي را از جيب مردم 
به كشور تحميل مي كند، اظهار كرد: مايل به تفكيك 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نبوديم، همچنان كه 
با ادغام غيركارشناسي آن به شدت مخالف بوديم. امروز 
دنيا به سمت ادغام وزارتخانه هاي همگن مي رود ولي 
ما درصدد ايجاد وزارتخانه هستيم، درصورتي كه يك 
وزارتخانه دست كم ۱500 پست مديريتي مي خواهد. 
وي گفت: در حال حاضر اعتب��ارات عمراني ۱0 درصد 
كل اعتب��ارات اس��ت و مابق��ي اعتب��ارات هزينه اي و 
دس��تمزد و جاري اس��ت. ما با ايجاد ي��ك وزارتخانه 
جديد اين س��هم عمراني را بايد به زيرساخت ها اضافه 
كنيم. دبيركل اتاق تعاون اي��ران درباره ديدگاه برخي 
نمايندگان مجلس كه اگر اليحه تفكي��ك وزارت كار 
رأي مي آورد، وزير كار استيضاح نمي شد، گفت: شايد 
دليلش اين باشد كه اگر اليحه دوفوريتي رأي مي آورد، 
ديگر وزيري وجود نداشت چون وقتي محل ماموريت 
از بين ب��رود، ديگر ماموري براي انجام وظيفه نيس��ت 
كه البته اين استدالل منطقي اس��ت؛ وقتي دو فوريت 
اليحه تفكي��ك وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي 
رأي مي گرفت، بايد دو وزير به عنوان سرپرس��ت براي 
دو وزارتخانه معرفي مي ش��د اما در بحث اس��تيضاح 
اميدواري��م هر آنچه خير و صالح باش��د هم��ان اتفاق 
بيفتد. عظيمي در ادامه به تاثير نوس��ان نرخ ارز بر بازار 
مسكن اشاره كرد و گفت: مس��كن دو كاركرد دارد كه 
سكه و دالر ندارند، از يك سو هم رفع نياز ضروري است 
و از طرفي نوعي سرمايه گذاري است. مسكن كاالي با 
ارزشي است و به سرعت تحت تاثير قرار مي گيرد. اگر 
كس��ي رفع نياز ضروري اش در اولويت نباش��د و چند 
واحد پول داش��ته باش��د، س��عي مي كند در بازارهاي 
غيرقابل پيش بيني س��رمايه گذاري كند. در كشور ما 
قدمت ساختمان هيچگاه از قيمت آن نكاسته است، در 
حالي كه در دنياي متمدن هرچه ساختمان كهنه تر و 
قديمي تر مي شود، قيمتش كاهش مي يابد، به همين 

دليل بازار مسكن در هر شرايطي جذابيت خود را دارد.
به گفته دبيركل اتاق تعاون ايران، در ش��رايطي كه 
تمام بازارها از جذابيت اش��باع شده باش��د، پول هاي 
س��رگردان در جاي��ي مي رود ك��ه ب��راي صاحبانش 
س��ودآوري و ارزش افزوده بيشتري داشته باشد. وقتي 
س��پرده هاي بانكي كمترين جذابيت را پي��دا كرده و 
در بخش توليد ب��ه دليل وجود ه��زاران مانع و مجوز و 
بركرواسي امكان فعاليت نيس��ت، طبعا نقدينگي در 
جايي م��ي رود كه فرد احس��اس امنيت و س��ودآوري 

بيشتري داشته باشد.



دريچه 7 جهان
هشدار تند روسيه درباره 

پيوستن گرجستان به ناتو 
گروه جهان| نخس��ت وزير روسيه هشدار داده 
عضويت گرجس��تان در س��ازمان پيمان آتالنتيك 
شمالي )ناتو( موجب بروز مناقشه اي جديد خواهد 
شد. به گزارش كامرسانت، ديمتري مدودف نخست 
وزير روسيه به مناسبت س��الروز مناقشه اوستياي 
جنوبي در 2008 مي��الدي گفته روس��يه متوجه 

نمي شود چرا ناتو بايد گرجستان را بپذيرد.
به گفته نخست وزير روسيه، عضويت گرجستان 
در ناتو بدون ش��ك باعث بروز مناقش��ه در منطقه 
مي شود زيرا از نظر مسكو، آبخازيا و اوستياي جنوبي 
دو كشور مس��تقل هستند كه روس��يه با آنها روابط 
دوس��تانه دارد و پايگاه نظامي در آنها مستقر كرده 
است. مدودف گفته: »اگر كشور ديگري )گرجستان( 
اين دو جمهوري را بخش��ي از قلمرو خ��ود بداند با 
پيامدهاي سنگيني روبرو مي شود، از اين رو اميدوارم 
كه ناتو از عقالنيت پيروي ك��رده و در اين چارچوب 

)پيوستن گرجستان( هيچ اقدامي نكند.«
نخس��ت وزير روس��يه با يادآوري اينكه ناتو پس 
از فروپاشي اتحاد جماهير ش��وروي و پيمان ورشو 
هنوز به حي��ات خود ادام��ه مي دهد، گفت��ه: »ناتو 
تالش مي كن��د از همه ط��رف روس��يه را محاصره 
كند. به همين دليل روس��يه نمي توان��د به اقدامات 
اخير ناتو بي تفاوت باشد چرا كه اين سازمان تالش 
دارد كشورهاي بيشتري را به عضويت خود درآورد 
و موازنه هس��ته اي در جهان را برهم بزند؛ حال آنكه 
ب��راي فرماندهان نظامي تناس��ب مي��ان نيروهاي 
هس��ته اي راهبردي كش��ورهاي مختل��ف اهميت 
فراوان دارد.« م��دودف تاكيد كرده: »كش��ورهاي 
ناتو صرف نظر از هرگونه مواض��ع متحدان ما در اين 
پيمان، روس��يه را دش��من بالقوه خ��ود مي دانند، 
بنابراين بديهي است كه امكانات نظامي اين كشورها 
و قواي هسته اي آنها عليه روسيه هدف گيري شده 
است.« سه ش��نبه دهمين س��الگرد آغاز درگيري 
نظامي بين مس��كو و گرجس��تان بود كه پس از آن 
روسيه بطور رس��مي استقالل اوس��تياي جنوبي و 
آبخازيا را به رسميت ش��ناخت. گرجستان در سال 
2008 روابط ديپلماتيك خود را با روسيه قطع كرد. 

كوتاه از منطقه

عربستان پروازهای کانادا را 
متوقف کرد

تنش ديپلماتيک عربس��تان و کانادا وارد مرحله 
تازه ای ش��ده اس��ت. عربس��تان پس از قط��ع روابط 
سياس��ی و تجاری، خط ارتب��اط هوايی با کان��ادا را 
نيز قطع کرد. ري��اض از اظه��ارات وزيرخارجه کانادا 
خشمگين است. عربستان روابط تجاری خود با کانادا 
را هم به حالت تعليق درآورده اس��ت. اي��ن در حالي 
اس��ت كه دو کش��ور به تازگی توافق نام��ه ای تجاری 
امضاء ک��رده بودند. تن��ش ديپلماتيک عربس��تان و 
کانادا پس از انتشار پيامی توسط وزيرخارجه کانادا در 
شبکه اجتماعی توييتر آغاز شد. انم کريستيا فريلند 
از بازداش��ت س��مر بدوی، يک فعال حق��وق زنان در 

عربستان انتقاده کرده و خواستار آزادی او شده بود. 

 عقب نشينی امارات از 
مواضع ضد سوری 

امارات با عقب نشينی ديگری از مواضع خود نسبت 
به دولت س��وريه، از اعطای رواديد گردشگری مشروط 
به سوری ها پس از اعالم خبر بازگش��ايی قريب الوقوع 
سفارت خود در دمشق خبر داده است. به گزارش روسيا 
اليوم، دولت امارات با عقب نش��ينی از مواضع پيش��ين 
خود در قبال دولت س��وريه و حمايت از تروريس��ت ها 
در جنگ 7ساله اين کشور، چندی پيش با اعالم اينکه 
به زودی سفارت خود در دمش��ق را بازگشايی می کند، 
جوالي 2018 به برخی اتباع خارجی غيرقانونی مقيم 
امارات از جمله سوری ها به منظور بهبود شرايط زندگی 

آنها، مجوز اقامت يک ساله داد.

مخالفت قطر با موضع  
شورای همکاری خليج فارس

يک منبع مس��ئول در وزارت خارجه قطر اعالم 
کرده، اظهارات دبيرکل ش��ورای هم��کاری خليج 
فارس درباره بحران کنونی ميان عربستان و کانادا، 
بيانگر موضع دوحه نيس��ت. به گزارش النشره، يک 
منب��ع در وزارت خارجه قطر نس��بت ب��ه اظهارات 
عبداللطيف الزيانی، دبيرکل شورای همکاری خليج 
فارس درخصوص بح��ران ديپلماتيک کنونی ميان 
عربس��تان و کانادا ابراز تعجب کرده و تاکيد کرد که 
اين اظهارات بيانگر موضع و ديدگاه دوحه نيس��ت. 
اين مسئول قطری در ادامه افزود: ميان قطر و کانادا 
روابط مستحکمی وجود دارد که چندين دهه است 

که اين روابط ادامه دارد.
 

احضار عمران خان توسط 
اداره حسابرسی ملی پاکستان  
چند س��اعت پس از آنکه حزب تحريک انصاف 
پاکس��تان، عمران خان را برای پست نخست وزيری 
نامزد ک��رد، اداره حسابرس��ی مل��ی وی را به اتهام 
سوءاس��تفاده از هليکوپت��ر دولتی احض��ار کرد. به 
گزارش آناتولی، از آنجا که عمران خان هيچ جايگاه 
رسمی نداشته اجازه اس��تفاده از اين هليکوپترها را 
برای مصارف ش��خصی نداشته اس��ت. عمران خان 
با پيروزي حزبش در انتخابات سراس��ري پاكستان، 

محتمل ترين گزينه نخست وزيري اين كشور است.

 آغاز محاكمه نخست وزير سابق مالزي
به اتهام فساد

گروه جهان|
 آژانس ضد فساد مالزي از نخس��ت وزير سابق اين كشور خواس��ته تا براي ارايه 
توضيحات به اين س��ازمان مراجعه كند. گفته ش��ده، محاكمه نخس��ت وزير سابق 

مالزي به اتهام فساد قرار است از چهارشنبه )امروز( آغاز شود
به گزارش رويترز، نجيب رزاق طبق قانون س��ال 2001 ميالدي به اتهام فس��اد 
مالي و پولش��ويي دادگاهي مي ش��ود. اظهارات نجيب رزاق ضبط مي ش��ود تا براي 
پرونده هاي متعدد مرتبط به سوءاس��تفاده از منابع مالي مورد استفاده قرار بگيرد. 
نجيب رزاق كه پس از انتخابات پارلماني نهم ماه مه از نخس��ت وزير كنار گذاش��ته 
شد، ماه گذشته به سوءاس��تفاده از قدرت و نقض اعتماد متهم شده است. نجيب و 
خانواده او از زمان شكست ش��وكه كننده در انتخابات پارلماني به شدت زير ذره بين 

قرار گرفته اند.
ماهاتير محمد نخس��ت وزير ۹۳ س��اله فعلي مال��زي كه در ح��ال حاضر عنوان 
چهارمين و هفتمين نخس��ت وزير مالزي را يدك مي كش��د در جري��ان انتخابات 
پارلماني با شكس��ت ائتالف حاكم »باريسان ناس��يونال«، براي سومين بار در طول 
عمر سياس��ي خود به پارلم��ان مالزي راه ياف��ت و به عنوان رهبر ائتالف سياس��ي 
موسوم به اتحاد اميد، پست نخس��ت وزيري را به دست گرفت. ماهاتير محمد پيش 
از اين در فاصله س��ال هاي 1۹81 تا 200۳ به عنوان چهارمين نخست وزير مالزي 
نيز مشغول فعاليت بود و بعد از آن كناره گيري خود را از دنياي سياست اعالم كرد، 
اما درپي باال گرفتن اعتراض هاي عمومي عليه فس��اد اقتص��ادي در مالزي به صف 
مخالفان دولت پيوست و توانس��ت در انتخابات پارلماني 2018 حزب حاكم را پس 

از ۶0 سال از قدرت كنار بزند. 
در مراسم سوگند محمد، وي وعده آينده اي روشن براي مالزي همراه با برقراري 
عدالت و مبارزه با فس��اد را به مردم اين كشور داده اس��ت. مالزي در آخرين بررسي 
جهاني در مورد شاخص فس��اد رتبه ۶2 از 180 كش��ور را در شاخص شفافيت بين 

المللي را به دست آورده است.

 مشاور پيشين ترامپ
عليه »منافورت« شهادت داد

گروه جهان|
ريک گيتس مشاور پيشين دونالد ترامپ و از شاهدان اصلی پرونده تخلفات مالی پل 
منافورت، رئيس پيشين ستاد انتخاباتی او در دادگاه شهادت داده که به منافورت در ارائه 
اطالعات دروغين به اداره ماليات و پنهان کردن حساب های خارجی او کمک کرده است. 
پل منافورت که مدت پنج ماه رئيس ستاد انتخاباتی ترامپ بود، به پولشويی، پنهانکاری 

مالی، البی گری غيرقانونی و تقلب مالياتی متهم است.
به گ��زارش يوروني��وز، ريک گيت��س که ش��اهد کليدی اي��ن پرونده محس��وب 
می ش��ود، پيش از اين در ماه فوريه در دادگاه مجرم شناخته ش��د و پس از آن پذيرفت 
که با دادس��تان ها به ش��رط کاهش مجازات هايش همکاری کند. او پ��س از حضور در 
دادگاه گفت به درخواس��ت پل منافورت، حس��اب های بانکی خارجی او را افشا نکرده، 
از فعاليت های منافورت در البی های تجاری با اوکراين آگاه ب��وده و به او کمک کرده تا 
درآمدهاي��ش را پنهان کند. گيتس که به گفته ش��اهدان اين پرونده، دس��ت راس��ت 
منافورت در فعاليت های تجاری چند ميليون دالری او محسوب می شود، سعی داشت 
در جريان ادای ش��هادت در دادگاه از نگاه به پل منافورت خ��ودداری کند. او گفته كه 
چگونه به همراه منافورت 1۵ حساب بانکی خارجی را پنهان کرده اند و چگونه منافورت 
ده ها ميليون دالر درآمد، از کار با نيروهای طرفدار روسيه در اوکراين کسب کرده است. او 
از فعاليت هايشان در حمايت از ويکتور يانوکوويچ رئيس جمهوری پيشين اوکراين، پرده 
برداشت و توضيح داد که چگونه حاميان يانوکوويچ پول های آنها را از حسابی در قبرس 
به حس��اب منافورت منتقل کرده اند. گيتس همچنين اعتراف کرده ک��ه خود او نيز از 
منافورت سرقت کرده و صدها هزار دالر از پول های پل منافورت را به کمک گزارش های 
غيرواقعی از هزينه ها، جمع آوری و در يک حس��اب بانکی در بريتانيا پنهان کرده است. 
پرونده پل منافورت اولين پرونده از مجموعه تحقيقات قضايی از اعضای ستاد انتخاباتی 
پيشين ترامپ است که به دادگاه می رود. رابرت مولر بازرس ويژه پرونده دخالت روسيه 
در انتخابات آمريکا اميدوار است از اين پرونده برای تحت فشار گذاشتن منافورت برای 

متقاعد کردن او به همکاری استفاده کند. 

 توطئه قانونگذاران حزب كارگر بريتانيا 
براي عزل »كوربين«

گروه جهان|
12 نفر از قانون گ��ذاران ميانه روي ح��زب كارگر بريتانيا دس��ت كم دو مرتبه با 
برگزاري نشس��ت هايي محرمانه درباره طراحي توطئ��ه درون حزبي عليه رهبري 
جرمي كوربين رايزني كرده اند. به نوش��ته ديلي ميل، ليز كندال نامزد سابق رهبري 
حزب كارگر بريتانيا و اس��تفان كيناك پسر رهبر س��ابق اين حزب هم در جلسات 
حضور داش��تند. اين قانون گذاران بريتانيايي براي تش��كيل جلسات خود عمارتي 
لوكس در منطقه روستايي ساسكس به قيمت ش��بي 1۴۴ پوند اجاره كرده بودند. 
آخرين جلس��ه آنها ماه مه برگزار شده است. گفته ش��ده چوكا اومونا وزير بازرگاني 
سابق دولت س��ايه و جان وودكاك قانون گذار مس��تقل بريتانيايي هم در جلسات 
حضور داش��تند. يك منبع آگاه به روزنامه اكس��پرس گفته: »ما گاها دور هم جمع 
مي شويم تا ببينيم چطور مي ش��ود كنترل اين حزب را پس گرفت. رهبري جرمي 
كوربين )رهبر كنوني حزب كارگر( شكس��ت خورده و محكوم به سقوط است. بايد 
ببينيم چه اتفاقي در ارتباط با مش��كل يهود س��تيزي رخ مي دهد؛ ما بايد خودمان 
را ب��راي ورود آماده كنيم، رهبري را به دس��ت بگيريم و حزب را ب��ه عنوان نيرويي 
معتبر بازس��ازي كنيم و لطمات وارد ش��ده را مرمت كنيم.« جرمي كوربين س��ال 
2010 مراسمي را براي يادبود واقعه هولوكاس��ت برگزار كرد كه در جريان آن هايو 
ماير يكي از بازماندگان اين حادثه در س��خناني به دفعات به مقايس��ه سياست هاي 
اسراييل با نازي ها پرداخت. در پي اين مساله، كوربين از سوي برخي اعضاي حزب 
كارگر در رابط��ه با بي تفاوتي به گرايش هاي يهودي اس��تيزي، مورد انتقاد ش��ديد 
قرار گرفت. يك��ي ديگر از طرح هاي��ي كه در اين جلس��ات از س��وي قانون گذاران 
حزب كارگر مورد بررس��ي قرار گرفت، پيشنهاد تاس��يس يك حزب جديد و طرح 
بلوكه كردن تالش كوربين براي رس��يدن به پست نخس��ت وزيري حتي در صورت 
پيروزي حزب كارگر در انتخابات پارلماني آتي بود. به گفته يكي از حاضران، برخي 
از محافظه كاران حامي مان��دن بريتانيا درون اتحاديه اروپ��ا و قانون گذاران ليبرال 

دموكرات براي پيوستن به يك جنبش متمركز اعالم آمادگي كرده اند.
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خبر مذاكره آنكاراـ  واشنگتن، سقوط ارزش پول تركيه را متوقف كرد

برزخ   لير

پكن روابطش را در جنوب آسيا گسترش مي دهد

نگراني هند از سرمايه گذاري چين در بنگالدش
گروه جهان| طال  تسليمي|

نگران��ي  ب��ا  اخي��ر  دهلي ن��و در س��ال هاي 
تالش هاي چين براي تعمي��ق روابطش در جنوب 
آس��يا از طري��ق پرداخ��ت ميليارده��ا دالر وام و 
س��رمايه گذاري در پروژه هاي زيرساختي را شاهد 
بوده است. چين در راس��تاي پيشبرد طرح احياي 
جاده ابريش��م موس��وم به طرح »ي��ك كمربند و 
يك جاده«، در پاكستان، س��ريالنكا، نپال و جزاير 
مالديو پروژه هاي زيرس��اختي به اجرا گذاشته؛ اما 
باتوجه ب��ه اهميت بنگالدش ب��راي هند، نزديكي 
روابط پكن و داكا بيش��ترين نگراني را در دهلي نو 

در پي داشته است.
ش��ش  پ��ل  فايننش��ال تايمز،  گ��زارش  ب��ه 
كيلومت��ري اي كه امس��ال بر ف��راز رودخانه پادما 
افتتاح شد، مش��هورترين نش��انه فيزيكي حضور 
فزاين��ده چين در بنگالدش محس��وب مي ش��ود. 
س��اخت اين پل با س��رمايه اي ۳.7 ميليارد دالري 
چالش برانگيزترين پروژه مهندس��ي در بنگالدش 
بود و چين به عنوان بخش��ي از برنامه  گس��ترده تر 
س��رمايه گذاري ۳0 ميلي��ارد دالر در طرح ه��اي 
زيرس��اختي بنگالدش، بيش از س��ه ميليارد دالر 
براي س��اخت اين پل هزينه كرد. چي��ن در حالي 
وارد اين پروژه شد كه بانك جهاني خطوط تامين 
اعتبار 1.2 ميلي��ارد دالري براي اي��ن طرح را لغو 
و اع��الم كرد »ش��واهد معتبري« حاكي از فس��اد 
مقامات دولتي و مديران ش��ركت »اس ان س��ي-

الوالين«، پيمان��كار كانادايي س��اخت اين پل، در 
دست دارد.

باتوجه به ديگ��ر س��رمايه گذاري هاي چين در 
پاكس��تان، س��ريالنكا، نپال و مالديو، گس��تردگي 
س��رمايه گذاري ها در بن��گالدش از برنام��ه پك��ن 
براي تعمي��ق روابط��ش در جنوب آس��يا حكايت 
دارد و همين مس��اله زنگ هش��دار را براي هند به 
صدا درآورده اس��ت چرا كه دهلي ن��و، داكا را متحد 
اصل��ي و ذاتي خ��ود مي دان��د. هند در س��ال هاي 
اخي��ر تخصيص ميليارده��ا دالر از س��وي چين به 
پروژه هاي زيرساختي در جنوب آسيا را در راستاي 
پيش��برد برنامه ش��ي جين پينگ رييس جمهوري 
چين، ب��راي احياي مس��ير تجاري جهان��ي جاده 
ابريشم، با نگراني زيرنظر داشته است. در پاكستان، 
چين به عنوان بخش��ي از كوريدور اقتصادي چين-

پاكس��تان، ۶0 ميلي��ارد دالر در س��اخت جاده ها، 
خطوط ريل��ي و نيروگاه ب��رق هزين��ه مي كند. در 
جزاير مالديو، چي��ن توافقنامه اي تج��اري به امضا 
رس��انده و براي س��اخت فرودگاهي جديد قرارداد 
بسته اس��ت كه در ابتدا به ش��ركت هندي جي ام آر 
سپرده شده بود. در س��ريالنكا هم چين مسووليت 
س��اخت بندر جنوبي هامبانتوتا را در حالي بر عهده 

گرفته است.
ام��ا باتوجه ب��ه رابط��ه نزديك و قديم��ي هند و 
بن��گالدش، نزديكي پكن و داكا با نگراني بيش��تري 
در دهلي نو همراه بوده اس��ت. آمي��ت بانداري يكي 
از اعضاي انديش��كده گي��ت وي ه��اوس در بمبئي 
گفت: »پل پادما پروژه اي بزرگ و واقعا مهم اس��ت. 
در مجموع، باتوجه به نقشي كه چين در كشورهاي 
همس��ايه هند ايفا مي كند، دهلي نو حقيقتا بايستي 

نگ��ران افزايش نفوذ پكن باش��د.« طب��ق اطالعات 
ارايه شده از س��وي اين انديش��كده، چين به انجام 
پروژه هاي��ي ب��ه ارزش كل��ي ۳1 ميلي��ارد دالر در 
بنگالدش متعهد ش��ده اس��ت و بدين ترتيب، بعد از 
پاكس��تان دومين دريافت كننده بزرگ كمك هاي 
مالي چين در آس��يا به ش��مار م��ي رود. پروژه هاي 
زيرس��اختي چين در بن��گالدش س��اخت جاده ها، 
زغال س��نگي  ب��رق  نيروگاه ه��اي  خطوط ريل��ي، 
و تاسيس��ات تصفي��ه آب را ش��امل مي ش��وند. 
احس��ان منص��ور مديرعام��ل موسس��ه تحقيقات 
سياس��ت گذاري بنگالدش برآورد كرده در صورت 
محاسبه س��رمايه گذاري هاي بخش خصوصي چين 
در بنگالدش، رقم كلي سرمايه از ۳1 به ۴2 ميليارد 

مي رسد.
دهلي نو به ويژه زماني آزرده  خاطر شد كه مبادالت 
سهام داكا تصميم گرفت 2۵ درصد از سهام خود را به 
ارزش 11۹ ميليون دالر به جاي بازار مبادالت س��هام 
هند به كنسرسيوم ش��انگهاي و تبادالت سهام شنزن 
بفروش��د. مديران بازار مبادالت س��هام هن��د به داكا 
س��فر كردند، اما در تالش براي ترغي��ب قانون گذاران 
بنگالدش��ي به ناديده گرفتن توافق چين، شكس��ت 
خوردند. آنها اين ادعا را مطرح ك��رده بودند كه هدف 
چين از خريد اين سهام به دست آوردن قدرت سياسي 
در منطقه است. ماجدور رحمان مديرعامل مبادالت 
س��هام داكا گفت: »مذاكراتي طوالني داش��تيم و در 
نهايت پيش��نهادكنندگان چين��ي در رقابت و قيمت 
پيش��نهادي پيروز ش��دند. باتوجه به اينكه بازارهاي 
سرمايه ما هنوز خيلي كوچك اس��ت، آنها را شركاي 

خوبي يافتيم. آنها هم فناوري ج��دي و هم همكاري 
بلندمدت را به ما پيشنهاد كردند.«

در همين حال، ش��ركت هاي چيني نيز به دنبال 
ايجاد مناطق اقتصادي ويژه در بنگالدش هس��تند. 
شركت ژجيانگ جيندون پيشنهاد سرمايه گذاري 
۵ ميلي��ارد دالري در يك��ي از اين مناط��ق را براي 
س��اخت صنايع س��نگين در نزديك��ي چيتاگونگ 
از جمله تاس��يس يك نيروگاه برق 2.۶ گيگاواتي، 
مطرح ك��رده اس��ت. اي��ن بزرگ ترين پيش��نهاد 
س��رمايه گذاري تكي در تاريخ بنگالدش محسوب 

مي شود.
با اين ح��ال، هنوز نش��انه هايي دال ب��ر توطئه 
ديپلماتي��ك هن��د ب��راي بره��م زدن برخ��ي از 
برنامه ه��اي پكن در بنگالدش به چش��م مي خورد. 
داكا در فوريه 201۶ تحت فشارهاي دهلي نو برنامه 

ساخت بندري در آب هاي عميق در سوناديا توسط 
پكن را لغو كرد. هند نگران بود س��اخت اين بندر به 
مداخله چي��ن در جزاير آندامان و نيكوب��ار بود. در 
مقابل، بنگالدش به سرمايه گذاران از چند كشور از 
جمله چين، ژاپن و هند اجازه داد تا در طرح بندري 

ديگر در پايرا سرمايه گذاري كنند.
كارشناس��ان در بنگالدش مي گويند اين كشور 
از پذيرفتن پول چين خشنود است، اما نمي خواهد 
كه پكن در هر چيزي ك��ه دهلي نو براي امنيت ملي 
هند تهديد آمي��ز مي دان��د، مداخله كن��د. منصور 
گفت: »ت��ا جايي كه مس��اله به بن��گالدش مربوط 
مي ش��ود، اين يك فرصت براي توس��عه اس��ت. ما 
نمي خواهي��م درگي��ر مس��ائل امنيتي ش��ويم. ما 
خواس��تار بهرمندي از مزاي��اي رواب��ط اقتصادي 

هستيم.«

گروه  جهان|
در پي انتشار خبر مذاكره تركيه و اياالت متحده 
روند س��قوط تاريخي ارزش لير تركيه متوقف ش��د. 
اعضاي يك هي��ات ديپلماتيك تركي��ه در روزهاي 
آينده به واشنگتن س��فر خواهند كرد تا مذاكراتي را 
در خصوص نحوه ادامه همكاري اين كش��ور با ساير 
متحدان ناتو آغاز كنند. س��ي ان ان به نق��ل از منابع 
ديپلماتيك گزارش داده آنكارا و واش��نگتن تاكنون 
در خصوص ي��ك پيش نوي��س همكاري ب��ه توافق 
رسيده اند. انتشار اين خبر باعث ش��د تا نرخ برابري 
لير در مقابل دالر كه با كاهشي ۵.۵ درصدي به ۵.17 

رسيده بود به سطح ۵.2۶ بازگردد.
به گزارش يورونيوز، رواب��ط ديپلماتيك تركيه و 
امريكا در روزهاي اخير و در پي بروز اختالف در نحوه 
جنگ در سوريه، بازداش��ت آندرو برونسون كشيش 
امريكايي متهم به جاسوسي، رو به وخامت گذاشته 
و همين امر موجب شد تا در پي تهديد تجاري دولت 
امريكا معامالت دوش��نبه و سه ش��نبه لير تركيه در 
برابر دالر ب��ه پايين ترين حد در طول تاريخ برس��د. 
البته بحران اقتصادي تركيه از جمله رشد نرخ تورم 
و نرخ بهره بانكي كه متاثر از كس��ري بودجه فزاينده 
دولت رج��ب طيب اردوغان اس��ت، از ماه هاي پيش 
آغاز ش��ده ولي بروز محرك هاي سياس��ي س��رعت 

وخامت آن را تشديد كرده است.
كارشناس��ان اقتصادي، وجود تورم 18درصدي 
در اقتصاد هر كش��وري را بحران تلقي مي كنند و به 
همين دليل مي توان گفت كه روند افزايش��ي قيمت 
محصوالت در تركيه، آرام آرام اقتصاد اين كش��ور را 
به مرز بحران نزديك تر مي كند. رويترز نوشته، پس 
از اينكه دولت دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت 
متحده، اعالم كرد كه دسترس��ي بدون تعرفه دولت 
تركيه را به بازار امريكا بررس��ي مي كن��د، لير تركيه 
س��قوط تاريخي خ��ود را تجريه ك��رد. نگراني ها در 
تركيه بي مورد هم نيس��ت چرا كه سياس��ت تجاري 
جديد دولت ترامپ مي تواند بر 1.۶۶ ميليارد دالر از 

واردات تركيه اثر بگذارد. 
اقدام اخي��ر دولت امريكا در پاس��خ به تعرفه هاي 
تالفي جويان��ه تركيه بر كاالهاي امري��كا در واكنش 

به تعرفه هاي امريكا بر فوالد و آلومينيوم و اختالفات 
بر سر بازداش��ت كش��يش امريكايي صورت گرفته 
است. اين در حالي است كه ارز تركيه كه امسال يك 
چهارم ارزش خود را از دست داده، بيشترين آسيب را 
از تالش اردوغان براي به دس��ت آوردن كنترل پولي 
بيشتر متحمل شده است. پر هامارلند استراتژيست 
ارش��د بازارهاي درحال ظهور اس اي بي، در اين باره 
مي گويد: »بهترين پيش بيني در شرايط كنوني اين 
اس��ت كه لير همچنان به س��قوط خود ادامه خواهد 

داد. چيزي كه تركيه اصال به دنبال آن نيست.«
بررس��ي نرخ ارز در ب��ازار تركيه نش��ان مي دهد 
ارزش پول ملي اين كشور در ۶ ماهه نخست 2018 
حدود ۳0 درص��د ارزش خود را از دس��ت داده و در 
صورتي كه تنش هاي آنكارا و واشنگتن حل نشود در 
يك ماه حدود 10درصد ديگ��ر از ارزش خود در برابر 

دالر را از دست خواهد داد. 
اوغ��و گورس��س روزنامه ن��گار و تحليلگ��ر امور 
اقتصادي، مي گويد: »تا زماني كه سياس��ت خارجي 

تركيه به رعايت حقوق بين الملل بازنگشته و طبيعي 
نشود، حل مشكل بحران ارزي عملي نيست.« اميد 
آكچاي اقتصاددان و مفس��ر تلويزيوني هم مي گويد: 
»ت��رس از افزايش به��ره بانكي به رك��ود اقتصادي 
منجر مي شود و از سوي ديگر تنش در روابط تركيه 
با امريكا، ب��ازار ارز را وارد ي��ك بي ثباتي پيچيده اي 
مي كند؛ بطوري كه امروز ش��اهديم تركيب تنش در 
روابط با امريكا و بهره بانك��ي موجب جهش دالر در 

بازار شده است.« 

گذش��ته  هفت��ه  امري��كا  خزان��ه داري  وزارت 
عبدالحميد گول وزير دادگستري، و سليمان سويلو 
وزير كش��ور تركيه، را به دليل نقش شان در بازداشت 
برانس��ون تحريم كرد، اقدامي كه با واكنش متقابل 
تركيه روبرو ش��د. امريكا بازداشت برانسون۵0 ساله 
را ناعادالن��ه خوان��ده و گفته ت��داوم اين بازداش��ت 
غيرقابل قبول است. ش��بكه خبر7 تركيه نزديك به 
اردوغان در واكنش به تحوالت اخير لير و ارتباطش 
با امريكا نوش��ته: »دولت تركيه كه با حوادث پارك 
گزي اس��تانبول، كودتاي اقتصادي دسامبر 201۳، 
كودتاي نظامي 201۶ و فتنه موسس��ات بين المللي 
اعتبارس��نجي مقابله و با اتخاذ تدابي��ر ويژه اي از آن 
مهلكه ه��ا عبور كرده ب��ود، بار ديگر از س��وي دولت 
امريكا ب��ه بهانه محكوميت حبس خانگي كش��يش 
برونسون تحت فشار قرار گرفته اس��ت. امريكا براي 
به زانو در آوردن تركيه در سياس��ت خارجي، جنگ 
اقتصادي جدي��دي را از طري��ق افزايش ن��رخ ارز و 
در ادامه ايج��اد هرج و مرج در ب��ازار در پيش گرفته 

است.«
به گزارش ايرنا، تركيه كه سياست جايگزيني پول 
ملي در تجارت خارجي به جاي دالر با س��اير كشورها 
را از سال گذش��ته به صورت جدي دنبال مي كند، در 
كنار اين هدف راهبردي اقتصادي، سياس��ت جديدي 
را براي مقابله محكم تر با افزايش ن��رخ دالر آغاز كرده 
و در اين راس��تا قص��د دارد تا تجارت تهات��ري خود با 
ساير كشورها را گسترش دهد. معامالت تهاتري يا به 
عبارتي مبادله كاال به كاال كه در دوره جديد دولت اين 
كشور مدنظر قرار گرفته، مي تواند تقاضاي ارز در بازار 
داخلي تركي��ه را بطور قابل توجه��ي كاهش دهد و در 

حمايت از صادركنندگان اين كشور موثر واقع شود. 
رجب اردوغان ماه گذشته از آغاز فرايند عملياتي 
تجارت با پول ملي بين تركيه، روس��يه، ايران و چين 
خب��ر داده و ه��دف از اين اق��دام را مقابله ب��ا اثرات 
نامطل��وب نوس��انات ن��رخ ارزهاي مرج��ع تجارت 
بين الملل اعالم كرده اس��ت. تركيه س��االنه حدود 
1۶0ميليارد دالر صادرات و حدود 200ميليارد دالر 
واردات دارد و از شركاي مهم تجاري ايران، روسيه و 

چين به شمار مي رود. 



پرونده8گزارش
ثمرات بسته ارزي از يك ماه ديگر 

آشكار مي شود
گشايش بسته تازه ارزي هر چند توانست به سرعت 
آثار خود را در بازار آش��كار س��ازد اما يك كارش��ناس 
اقتصادي مي گويد موفقيت سياست هاي جديد منوط 
به خودداري دولت از تعيين نرخ دس��توري و استفاده 
موثر از اهرم هاي ارزي اس��ت كه آثار مثب��ت خود را تا 
يك ماه آينده مش��خص خواهد س��اخت. پس از اعالم 
جزييات بس��ته جديد ارزي ش��اهد ري��زش قيمت ها 
در بازار ارز و طال بوديم . بروز چنين واكنش��ي در بازار 
نشان مي دهد بسياري از كساني كه در حباب قيمت ها 
مي دمن��د افرادي هس��تند ك��ه ناش��ي از تصميمات 
هيجان��ي براي حف��ظ ارزش پولش��ان نقدينگي خود 
را وارد بازاره��اي مختلف مي كنند يا س��وداگراني كه 
در ش��رايط عدم قطعيت و ثبات اقتصاد، بازار را به نفع 
خود گل آل��ود مي كنند.  ب��ه هر حال، بخش��ي از اين 
افزايش قيمت ها كه به رها ش��دن فنر جمع شده تورم 
بر مي گردد آنقدر قابل توجه نيست كه از كنترل دولت 
خارج باشد اما برخي از سودجويان در برابر تصميمات 
اورژانس��ي كاهش التهابات ب��ازار مقاومت مي كنند يا 
با تكيه بر برخي پايگاه هاي قدرت، مسير ويژه منتهي 
به رانت براي خود مي گش��ايند.  آخرين راهكار دولت 
براي كوتاه كردن دست دالالن از بازارها در اين شرايط 
و برگرداندن آرامش به اقتصاد ارايه بس��ته جديد ارزي 
بوده است؛ راهكاري كه بالفاصله پس از انتشار جزييات 
آن قيمت ارز و طال كاهش پيدا ك��رد و جلوي افزايش 
تقاضاي ه��اي غيرمصرفي را در بازارهاي غيررس��مي 
گرفت.  دولت س��عي دارد با اقدامات��ي همچون تغيير 
مديران اقتصادي، برخ��ورد با افرادي ك��ه در ملتهب 
كردن بازاره��ا نقش داش��تند و نيز اراي��ه راهكارهاي 
عملي براي ثبات بخش��يدن به بازار، اعتم��اد مردم را 
احيا كند. البته كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه 
هر چند راهكارهاي اعالم ش��ده در قالب بسته جديد 
ارزي قابلي��ت رفع تنش هاي اقتص��ادي را دارد اما اين 
در صورتي است كه اين سياس��ت ها بدون اتالف وقت 
صورت گيرد.  »س��يد بهاءالدين حس��يني هاشمي« 
كارشناس مس��ائل اقتصادي در گفت وگو با پژوهشگر 
ايرن��ا درباره اثرگذاري بس��ته جديد ارزي در ش��رايط 
اقتصادي كشور گفت: اين بسته شامل مزايايي است كه 
مي تواند عملياتي و در رفع التهاب بازار ارز موثر باش��د. 
اول اينكه ارزي تحت عن��وان ارز قاچاق نداريم و مزيت 
ديگر اين اس��ت كه واردات نامحدود ارز و طال مشكلي 
نخواهد داشت.  وي با اش��اره به ساير مزيت هاي بسته 
جديد ارزي اظهار داش��ت: امتياز ديگر بس��ته جديد 
ارزي اين است كه از اين پس سود سپرده هاي ارزي به 
صورت ارز پرداخت مي ش��ود و مالك سپرده هر زماني 
امكان برداشت س��پرده خود را دارد و اصل اين سپرده 
به صورت ارزي پرداخت مي شود. اين باعث مي شود كه 
ارزهاي خانگي در بانك ها س��پرده گذاري شوند و اين 
روش خوبي ب��راي جذب ارزهايي اس��ت كه در اختيار 
مردم قرار دارد. در نهايت ارزي كه بخش��ي از نقدينگي 
مردم محسوب مي شود به نظام بانكي بر مي گردد و در 
اختيار استفاده كنندگان ارز قرار مي گيرد ضمن اينكه 
مالكيت و س��ود آن همچنان متعلق به صاحب سپرده 
خواهد بود.  به گفته هاش��مي، با در نظرگرفتن بسته 
ارزي جديد، بازار ثانويه بازار عميق تري شده به اين معنا 
كه تمام ارزهاي حاصل از ص��ادرات غيرنفتي مي تواند 
وارد اين بازار ش��ود و همه مي توانن��د دراين بازار فعال 
شوند. اميدوارم براي اولين بار اين اتفاق بيافتد كه دولت 
در بازار ارز نرخ دس��توري اعمال نكند و در اين صورت 
اين بازار به بازار شناور مديريت شده تبديل مي شود كه 
البته دولت در اين بازار نرخ گذاري نخواهد كرد. از اين 
طريق دولت مي تواند به تقويت ارزش پول ملي كمك 
كند.  اين كارشناس اقتصادي درباره پيامدهاي تغيير 
مديريت بانك مركزي هم اظهار داش��ت: خوشبختانه 
رييس جديد بانك مركزي هم ب��ه اجراي تصميمات 
علمي در اقتص��اد معتقد اس��ت كه اي��ن مي تواند در 
ساماندهي نظام بانكي و ارزي كشور بسيار موثر باشد. 
وي يك چهره دانش��گاهي اس��ت كه تجربه كاري اش 
نشان داده از روش هاي سنتي براي اداره امور اقتصادي 
پرهيز مي كند.  حسيني هاشمي با اشاره به مشكالتي 
كه در دوره مديريت قبلي بانك مركزي وجود داشت، 
گفت: زماني كه فاصله نرخ رسمي ارز و نرخ غيررسمي 
بين 2 تا 5 درصد بود، مدي��ران طاليي ترين زمان ها را 
از دس��ت دادند و بعد از اينكه اختالف فاحشي بين دو 
نرخ رسمي و غيررسمي ارز به وجود آمد نسبت به پيش 
فروش پشتوانه ارزي و طال اقدام شد كه امروز اين اقدام 
بانك مركزي به يك معضل براي اقتصاد كشور تبديل 
شده اس��ت. حال اگر دولت بخواهد اين اقدام را انجام 
ندهد اعتماد مردم به دولت خدش��ه دار مي ش��ود و در 
صورت اجراي آن هم اقدام به پياده سازي يك سياست 
غيرحرفه اي كرده اس��ت.  اين كارش��ناس اقتصادي با 
اشاره به پديدار شدن عاليم تاثيرگذاري سياست هاي 
جديد ارزي در بهبود ش��رايط اقتصادي بيان داش��ت: 
در ابتدا يك تاثير تخفي��ف كوتاه مدت به وجود مي آيد 
وآنهايي كه از عل��م اقتصاد برخوردارن��د مي دانند اين 
مدل پولي جديد عملياتي مي ش��ود و قابل اجرا است. 
البته بايد توجه داش��ته باش��يم كه ي��ك تهديد ديگر 
خارجي در آبان ماه پيش رو داريم. با اينكه امريكايي ها 
به دنبال مذاكره با ايران هستند اما در نهايت تهديدات 
واش��نگتن درباره اج��راي تحريم ها مي توان��د بر بازار 
اثراتي برجاي بگذارد.  حسيني هاشمي ادامه داد: به 
هر حال عده اي در اين ب��ازار بازنده اند و اين بازنده ها 
صبر مي كنند تا شرايط مش��خص تر شود بنابراين، 
مقاومت ه��ا در مقابل سياس��ت هاي جدي��د ارزي 
ممكن است اثرگذار باش��د اما معتقدم در نهايت از 
يك ماه آينده تاثير سياس��ت هاي ارزي جديد را در 
بازار مي بينيم. تاثيرگذاري اين بسته جديد ارزي در 
گروي اجراي صحيح اين سياس��ت و مديريت بازار 
شناور است به اين معنا كه دولت از ابزار عرضه ارز به 
شكل موثر استفاده كند و معتقدم به تدريج با اجراي 
اين سياست ها بازار به ثبات مي رس��د.  عالوه بر اين 
اظهارنظرهاي كارشناسانه بايد گفت بررسي داليل 
و ريش��ه تنش هاي اخير اقتصادي نش��ان مي دهد 
مهم ترين عامل در ايجاد اين شرايط، عدم قطعيت در 

بازار و هراس مردم از آينده اقتصاد كشور است .
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رئيس جمهور در گفت وگوي زنده تلويزيوني با مردم تصريح كرد

مذاكره همزمان با تحريم معنا ندارد
رييس جمهور در يك گفت وگ��وي زنده تلويزيوني 
با مردم كه دوش��نبه شب پخش ش��د، ضمن تشريح 
برنامه هاي دولت در حوزه هاي اقتص��ادي، اجتماعي، 
سياسي و فرهنگي، مواضع كشورمان را درباره تازه ترين 

مسائل منطقه اي و بين المللي تبيين كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، حجت االسالم 
و المس��لمين دكتر حس��ن روحان��ي در ابت��داي اين 
گفت وگوي تلويزيوني كه دوش��نبه شب برگزار شد، با 
تبريك روز خبرن��گار به همه خبرنگاران رس��انه هاي 
همگاني، به پرسشي درباره مواضع امريكا در قبال ايران 
و از جمله پيشنهاد مذاكره، پاس��خ داد و اظهارداشت: 
 مقام��ات امريكاي��ي س��خنان متناقض��ي مي گويند.

رييس جمهور با بيان اينك��ه مردم ما كام��اًل در طول 
سال هاي گذش��ته تجربه بس��يار خوبي هم از مقامات 
امريكاي��ي و ه��م از دولتمردان اي��ران دارن��د، گفت: 
كس��اني كه امروز دول��ت را در ايران در اختي��ار دارند 
از ابتدا شعارش��ان تعام��ل، مذاكره، گفت وگ��و و ميز 
مذاكره بوده و بر همين مبنا ه��م پيش رفته اند و حتي 
با امريكايي ها و بقي��ه مذاكره كرده اند. م��ا در طول دو 
سال به صورت مداوم مذاكراتي داشتيم كه به نتيجه اي 
رس��يد كه ك��م و بي��ش امريكايي ها اج��را مي كردند 
 و بقيه متعهد بودن��د و اي��ران هم كام��اًل متعهد بود.

دكتر روحان��ي با تاكيد ب��ر اينكه مذاك��ره يك مباني 
دارد، تصريح كرد: كس��ي كه ادعا مي كن��د و مي گويد 
من تمايل به مذاك��ره دارم، بايد اين مبان��ي مذاكره را 
رعايت كن��د. اولين آنها صداقت اس��ت ك��ه دو طرف 
بايد باور داش��ته باش��ند و همچنين به نتيجه رسيدن 
مذاكره است. كس��ي كه امروز ادعاي مذاكره مي كند، 
بدون مذاكره از هم��ه تعهدات بين الملل��ي از معاهده 
پاريس گرفته تا تعهدات تجاري اش با ديگر كش��ورها 
خارج ش��ده اس��ت و مخاطب اين حرف ها دولت ايران 
نيس��ت تا دولت ايران بخواهد جواب بده��د. آنها به ما 
در اين مذاك��ره خطاب نمي كنند به دلي��ل اينكه آنها 
 از نتيجه مذاكره و از پش��ت ميز مذاكره خارج ش��دند.

رييس جمهور با بيان اينكه همزم��ان با تحريم مذاكره 
چه معنايي مي خواهد داشته باش��د، اظهارداشت: اگر 
كس��ي در برابر فردي كه رقيب يا دشمن  است، از چاقو 
اس��تفاده مي كند و چاقو را به بازوي طرف فرو مي برد 
و مي گويد ما مي خواهيم با هم مذاك��ره كنيم و حرف 
بزنيم پاسخ آن اين است كه ابتدا چاقويش را در بياورد 

و كنار بگذارد و سر ميز مذاكره و منطق مذاكره بيايد.
دكتر روحاني خاطرنشان كرد: به نظر من مخاطب 
آنها اين است كه بخواهند در جنگ رواني، مردم ايران 
را دچار ترديد بكنند و از آن ب��راي انتخابات كنگره در 
ماه هاي آينده اس��تفاده كنن��د. بنابراي��ن حرف هاي 
ترامپ ب��راي بهره ب��رداري داخل��ي ب��راي انتخابات 
كنگره يا ب��راي جنگ رواني ب��ا مردم ايران اس��ت واال 
حتي در دولت جديد هم با امري��كا مذاكره كرديم . در 
حاش��يه مجمع عمومي س��ازمان ملل، نشست ۱+5 و 
بعد هم در اروپا ب��ا وزير خارجه ما مذاك��ره كردند؛ آن 
 زماني ك��ه آقاي تيلرس��ون وزير خارجه امري��كا بود. 

وي اظهارداش��ت: كس��ي كه از مذاكره خارج شده و به 
مذاكره پشت كرده، ترامپ و دولت او است و تحريم ها و 
اقداماتي هم كه انجام مي دهد، عليه ملت ايران و منافع 
ملي ايران اس��ت. بنابراين اگر امريكا صداقت داش��ته 

باشد، ايران همواره از مذاكره استقبال كرده است.
دكتر روحاني تصريح كرد: من پيش ش��رطي ندارم 
اگر دولت امريكا امروز آماده اس��ت، ما آماده ايم درباره 
نحوه پرداخت غرامت هايي كه بايد به ملت ايران از سال 
۳2 تا به حال به خاط��ر مداخالتش در زندگي مردم در 
كشور ايران بدهد، مذاكره كنيم. ما آماده ايم كه بدانيم 
به چه صورت و در چند قس��ط و چگونه مي خواهد اين 
غرامت ه��ا را پرداخت كند. امريكا بده��كار ملت ايران 
اس��ت و به خاطر مداخالت متعددش در كش��ور ايران 
هم بدهكار عذرخواه��ي و هم بدهكار غرامت اس��ت. 
بدهكاري اش را پرداخت كند ما همواره اهل مذاكره در 

تاريخ بوديم و هستيم.
ك��رد:  خاطرنش��ان  همچني��ن  رييس جمه��ور 
امريكايي ها ابتدا بدنبال اين بودند كه ديگر اعضاي گروه 
۱+5 را با خودش��ان همراه كنند و ب��ه همين دليل هم 
ترامپ در 22 دي ماه پارس��ال از شركاي خود خواست 
كه آنها هم بيايند و مذاكره مجدد راج��ع به برجام را با 
شرايطي كه مطرح كرده بود شروع كنند كه در اين امر 
موفق نشد و كسي به آن پاس��خ مثبت نداد و ناچار شد 
بگويد تنهايي از برجام خارج مي شوم و در ارديبهشت 

ماه از برجام خارج شد.
دكتر روحاني اظهار داش��ت: ه��دف امريكا اين بود 
زماني كه از برجام خارج مي ش��ود ايران هم بالفاصله از 
برجام خارج ش��ود تا بتواند پرونده را به شوراي امنيت 
ببرد؛ ما در برجام يك دستاوردي داريم و آن قطعنامه 
22۳۱ اس��ت كه اين قطعنامه اواًل تحريم هاي قبلي را 
ملغي مي كند، ثانيًا همه كشورها را دعوت مي كند كه 
از برجام پشتيباني بكنند و آنچه در برجام توافق شده 
است در شوراي امنيت سازمان ملل، به عنوان يك سند 

و پيمان بين المللي مستحكم شده است.
رييس جمهور با بيان اينكه ترامپ مي خواست همه 
اين دستاوردها را از ما بگيرد، گفت: امريكا نمي خواست 
به تنهاي��ي براي تحري��م روب��روي اي��ران بيايد بلكه 
مي خواس��ت همه دنيا را وادار به تحريم ايران كند . هم 
اكنون نيز دنيا را به تحريم اي��ران دعوت مي كند اما در 
اين كار ناموفق بوده است و اروپايي ها هم با آن مخالفت 
كرده اند. ما امروز در سراس��ر جهان تنها نيستيم يعني 
همه كشورهاي جهان به جز چند كشور معدود حامي 
و طرفدار ايران هستند و ايران را به عنوان، متعهدي كه 
قابل اعتماد است و به عنوان كشوري كه در هر تعهدي 

قابل اعتماد است، مي شناسند.
رييس جمه��ور اظه��ار داش��ت: مش��كل آنه��ا 
شركت هايي است كه ممكن اس��ت بر اثر فشار امريكا 

تحت تاثير اي��ن تحريم قرار بگيرن��د. بنابراين ما هنوز 
منتظر اقدامات عملي اروپا هستيم. در اين راستا بناست 
جلس��ه اي در اواخر ماه اوت بين ايران و 5 كشور ديگر و 
مخصوصًا اتحاديه اروپا در اروپا و بعد در حاشيه اجالس 

مجمع عمومي سازمان ملل در سطح وزرا برگزار شود.
دكتر روحاني تاكيد كرد: اساس تحريم برمي گردد 
به ۳ ماه آينده كه امريكا مي خواهد در نفت و بانك وارد 
عمل شود؛ تحريم هاي امروز غير از بانك و نفت است و 
قولي كه اروپا، چين و روس��يه به ما دادند اين است كه 
بتوانند ايس��تادگي كنند، هم براي ف��روش نفت و هم 

براي اينكه روابط بانكي ما با دنيا حفظ شود.

رييس جمهور در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا واقعًا 
در ادامه برجام، چين و روس��يه به ان��دازه اروپايي ها به 
تعهداتشان عمل مي كنند يا نه گفت د: در مذاكراتي كه 
در حاشيه اجالس سازمان شانگهاي با مقامات چيني 
داش��تم آنها متعهد بودند به اينكه به روابط خودشان با 
ايران ادامه دهند و روابط را حفظ كنند. ممكن اس��ت 
تفاوت هايي از نظر اجراي تعهدات، بكن��د، اما در عين 
حال هم چين و هم روس��يه به صراحت مي گويند كه 
ايس��تادگي كرده و به تعهداتش��ان عمل و قراردادها را 
اجرا مي كنند و شما ديديد در قرارداد توتال وقتي توتال 
اعالم كرد كه خارج مي شود، شركت چيني اعالم كرد 

كه ادامه مي دهم .
دكت��ر روحان��ي در ادامه اي��ن گفت وگ��وي زنده 
تلويزيوني در پاسخ به س��والي درباره نوس��انات اخير 
ارزي و تصميماتي كه در اين خصوص اتخاذ شده است، 
گفت: يكسري مشكالت و بيماري هاي اقتصادي داريم 
كه مربوط به اين دولت و دولت قبل هم نيست و برخي 
از آنها حتي مربوط به قبل انقالب است. مشكالتي كه در 
بانك ها و موسس��ات اعتباري وجود دارد، سال ها ادامه 
داشته اند و در يك شرايطي بروز و ظهور پيدا مي كنند. 
موضوع نقدينگي از جمله مواردي است كه وقتي در يك 
شرايطي به حركت در مي آيد، تخريب  مي كند اما چرا 
نقدينگي حركت مي كند؟ به خاطر اينكه اعتماد مردم 

نسبت به آينده متزلزل مي شود، 
رييس جمهور خاطرنشان كرد: مردم يادشان هست 
كه دكتر سيف رييس وقت بانك مركزي به مردم گفت 
قيمت دالر ۳ هزار تومان اس��ت ول��ي هر چه مي گفت 
دوباره قيمت دالر 2 هزار و ۷۰۰ تومان مي شد دليلش 
اين بود كه مردم به آينده امي��دوار و خوش بين بودند و 
مي دانستند كه روابط ما با دنيا در حال بهتر شدن است، 
سرمايه ها وارد كشور مي شود و شرايط اقتصادي براي 

فعاليت اقتصادي بيشتر مي شود.
وي افزود: اين حالت بود كه قيمت ارز را هم متعادل 
كرده بود البته در روند مذاكره هم برخي منابع ارزي ما 
آزاد ش��د. هم در توافق موقت و توافقات بعدي مقداري 
ارزهاي ما آزاد مي ش��د و همه اينها دست به دست هم 

داده بود و آن شرايط را به وجود آورده بود.
دكتر روحاني با اشاره به 2 عامل شروع مشكل ارزي 
اظهارداش��ت: غير از آن مس��ائل مزمني كه در اقتصاد 
داريم و مس��اله نقدينگي؛ هر دوي اين عوامل در ديماه 
پارسال آغاز ش��د. ديماه پارس��ال در 5 دي تقريبًا يك 
اعتراضاتي از يك ش��هري در ايران آغاز ش��د و سرايت 
كرد به شهرهاي ديگر و اين اعتراضات شرايط خودش 
را داش��ت كه مردم م��ا مي دانند بعضي ه��ا معترض و 
بعضي ها دنبال اغتشاش و سوءاستفاده بودند اما هر چه 
بود، اين اغتشاشات مهار ش��د و مردم احساس كردند 
كه اگ��ر اعتراض به حق��ي دارند عده اي سوءاس��تفاده 
 مي كنند و كام��اًل مردم ب��ا دولت هم��كاري كردند. 

وي افزود: اي��ن عالمت مثبت فعاليت م��ردم و حضور 
م��ردم به داخ��ل عالم��ت مثب��ت داد، اما متاس��فانه 

خارجي ها و مخصوصًا امريكايي ه��ا پيامي كه دريافت 
كردند آن پيام را نگه داشتند و آن پيام اين بود كه فكر 
كردند با فشار بيش��تر مي توانند مشكالت اجتماعي و 
اقتصادي ما را افزايش دهند و لذا شما مي بينيد كه 22 
ديماه كه ترامپ اعالم مي كند اگر ديگران نيايند من به 
تنهايي از برجام خارج مي شوم بعد از حوادث دي ماه در 

ايران است.
دكتر روحان��ي افزود: پ��س هم ح��وادث داخلي و 
هم حوادث خارجي دس��ت به دس��ت ه��م داده يك 
نگراني  براي جامعه به وجود آورده اس��ت و از آن طرف 
البته روابط بانكي ما با دنيا مش��كالتي پيدا كرده است. 
از زماني كه ترام��پ روي كار آمد با كارها و فش��ارها و 
تهديدهايي كه كرد اين دو با هم كنار هم قرار گرفت و 
در فروردين يك التهاب و يك جهش ايجاد ش��د. بر آن 
مبنا تصميماتي اتخاذ ش��د تا اين التهاب كنترل شود، 
اين التهاب به نظر من اگر همه اعم از خريدار و فروشنده 
ارز، ص��راف، بانك، واردكنن��ده و صادركنن��ده، با هم 
همكاري مي كرديم، قابل كنترل بود و طرح مي توانست 
موفقيت هاي خوبي داشته باشد اما عده اي ارز گرفتند 
و سوءاس��تفاده كردند جنس را وارد نكردند و يا بخشي 
از جنس را وارد كردند و بخش ديگ��ر ارز را در بازار آزاد 
فروختند و مشكالت ديگري پيش آمد. بنابراين طرح 

به گونه اي شد كه در كنارش رانت و فساد به وجود آمد.
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: اي��ن جريانات با 
ارديبهش��ت و اعالم خروج امري��كا از برجام همزمان 
ش��د و اين دو در كنار هم قرار گرفت. در خرداد، ما به 
اين ذهنيت رسيديم كه روند بسته پيشنهادي ارز در 
ش��رايط فعلي ديگر كارآيي ندارد و سوءاستفاده هايي 
انجام مي گيرد. اگ��ر نتوانيم اين سوءاس��تفاده ها را با 
سازوكارهاي مديريتي كنترل كنيم، با دادگاه و پليس 
امكان پذير نيست. با بخشي مي شود برخورد كرد ولي 

نمي توان همه موارد را كنترل كرد.
لذا به فكر بس��ته پيش��نهادي جديد افتاديم و در 
خرداد شروع كرديم به بحث در دولت و در خارج دولت 
و در ستاد اقتصادي و مي خواستم در بعد از ماه رمضان 
صحبت كنم كه فوتبال و حضور در جام جهاني شرايط 
را براي مصاحبه نامس��اعد كرده بود و م��ردم درگير 
بازي هاي جهان��ي بودند و مقداري هم ب��راي اين بود 
كه بسته جديد ما آماده شود و به اين ترتيب مصاحبه 
من مق��داري تاخير افتاد تا به اين بس��ته جديد ارزي 
رس��يديم. دكتر روحاني ادامه داد: بسته جديد ارزي 
كاماًل با بسته گذشته تفاوت هاي اساسي دارد يعني در 
بسته گذش��ته بانك مركزي بود كه بار سنگيني را بر 
دوش مي گرفت و مي گفت من متعهد هس��تم و همه 
ارز ها را با قيمت قابل قب��ول و متعادل تامين مي كنم 
و از آن طرف ش��رايطي بود كه ايجاد رانت مي ش��د و 

مشكل درست كرده بود.
رييس جمهور اظهار داشت: در شرايط جديد تعهد 
بانك مركزي خيلي كمتر اس��ت. يعن��ي امروز بانك 
مركزي متعهد است كه با يك قيمت متعادل و يا حتي 
قيمت ثابت براي كاالهاي ضروري و اساسي از جمله 
مواد غذايي، دارو، ملزومات و تجهيزات پزشكي اقدام 

كند يعني اين يارانه را دولت پرداخت مي كند.
مجري در ادامه پرس��يد: با تجربه اي كه در سه ماه 
گذشته در دادن ارز دولتي داشتيم و بعد اتفاقاتي كه در 
بازار افتاد، فكر مي كنيد چقدر امكان اين كنترل وجود 

داشته باشد؟
رييس جمهور پاس��خ داد: آن وقت چن��د هزار قلم 
كاال و كنترل آن نيز بس��يار س��خت بود و البته ما هم 
مي خواس��تيم كنترل كنيم و خيلي از پرونده ها هم در 
سايه آن كنترل ها آماده شده اس��ت كه در يك بخش 
ديگري ممكن اس��ت بيان كنم. ولي االن اقالم محدود 

است.
دكت��ر روحان��ي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا 
صرافي ها با ه��ر نرخي و ب��دون محدودي��ت فعاليت 
مي كنند؟اف��زود: صرافي ه��ا مي توانن��د در چارچوبي 
كه بانك مركزي به آنها اعالم مي كن��د ارز را در اختيار 
متقاضي��ان قرار دهن��د بانك مرك��زي بايد م��وارد را 
مش��خص كن��د، ۳5 ال��ي ۳۶ م��ورد نيازمندي هاي 
اس��ت كه مردم از قبل دارند و مش��خص ش��ده است. 
 اي��ن ارز اس��كناس اش در صرافي ه��ا خواه��د ب��ود.

وي گفت: قب��اًل اگر م��ردم دالر را به بان��ك مي بردند، 
اواًل ممنوع و قاچاق بود كه از فردا ديگر قاچاق نيس��ت 
و مي توانند ارزش��ان را داخل بان��ك ببرند و همچنين 
قباًل وقت��ي بانك اين پ��ول را مي گرف��ت وقتي طرف 
مي خواس��ت كه پولش را پس بگيرد به ريال حس��اب 

مي ش��د و پراخت مي گرديد اما اكنون در بسته جديد، 
بانك مركزي متعهد است هركس اسكناس خودش را 
در بانك به عنوان س��پرده مي گذارد، اين بانك مركزي 
اس��ت كه به عهده مي گيرد كه همان ارز را به او با سود 
پرداخت كند و س��ودش را هم اع��الم مي كند هر چند 
درصدي كه هس��ت. اين موضوع باع��ث اعتماد مردم 
مي ش��ود و با اين اقدامات فكر مي كنم ب��ازار متعادلي 
داش��ته باش��يم به دليل اينكه ما ارز به اندازه كافي و به 

اندازه نياز جامعه داريم.
وي در ادامه اين گفت وگو به موضوع مطالبات مردم 
پرداخت و افزود: اما اگر دمكراس��ي را در همه زمينه ها 
تعميق ببخشيم، اين را در 22 بهمن به صراحت گفتم 
كه اگر روزي واقعًا در مس��اله اي اخت��الف نظر داريم و 
براي ما مهم اس��ت چرا پاي صندوق آراء نياييم؟ چرا از 
اصل 5۹ استفاده نكنيم با همان قانون و مقررات كه در 
قانون اساسي مي گويد. ممكن است دولت اليحه بدهد، 
مجلس بايد رأي بدهد با همان ش��رايطي كه در قانون 
اساسي آمده است و رهبري بايد فرمان دهد. اين مسائل 
مهم مي تواند در سياست داخلي يا خارجي يا اقتصادي 
و اجتماع��ي و فرهنگي باش��د. البته در مس��اله عادي 
مجلس تصميم مي گيرد ولي در مس��ائل بسيار مهم و 
خيلي مهم اصل 5۹ براي ما پيش بيني كرده است اين 
براي تثبيت نظام اس��ت يعني اصل 5۹ قانون اساسي، 

نظام را تثبيت مي كند.
رييس جمهور اظهار داش��ت: در سفر اخيري كه در 
سوييس بودم از رييس جمهور س��وييس سوال كردم 
كه شما چند همه پرسي در س��ال داريد و چقدر خرج 
مي كنيد. آنها براي مسائل ساده هم از مردم نظرسنجي 
مي كنند، اگر ب��راي هر موضوعي صد ه��زار نفر امضاء 
كنند، بايد همه پرس��ي كنند. البته ش��رايط آنها فرق 

مي كند و كشور كوچكي هستند.
رييس جمهور در بخش ديگري از اين گفت وگو در 
پاسخ به س��والي مبني بر اينكه در اين شرايط صحبت 
از اين است كه روحاني ۹۷ با روحاني ۹۶ خيلي فاصله 
دارد و خيلي تفاوت زياد ش��ده اس��ت واقعًا شما خيلي 
فرق كرديد با پارسال و اينكه فكر نمي كنيد بايد نگران 
كاهش محبوبيت تان باشيد، اظهارداشت: محبوبيت من 

چيز مهمي نيست. 

مهم اين اس��ت كه بتوانيم به مردم خدمت كنيم و 
خدمت گزار مردم باشيم اينكه مردم اگر ببينند ما خادم 
آنان هس��تيم و خدمت مي كنيم، مردم ما هم هميشه 
در برابر تالش مس��ووالن قدرداني كردن��د و قدرداني 
مي كنند و مردم بس��يار خوبي هستند. اينكه من با ۹۶ 
فرق ك��ردم، بعضي ها مي گويند در سياس��ت خارجي 
روحاني فرق كرده اس��ت. در سياست خارجي نظرات 
من هيچ تفاوتي نكرده اس��ت. باز هم معتقد به تعامل 
سازنده با دنيا هستم، باز هم معتقدم بايد روابط مان را 
با كشورهاي دنيا و با منطقه صميمي و روابط اقتصادي 

مان را با دنيا مستحكم كنيم.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ترديد ندارم اس��اس 
راحتي و آينده خوب مردم در سايه اعتدال است، گفت: 
تندروي ها، افراط گري ها و جدا ش��دن از هم و روبروي 
هم ايستادن، به نفع ما نيس��ت و به ضرر جامعه است. 
بايد ب��ه همه جناح ها احت��رام كنيم. همانط��ور كه در 
س��خنراني چندي پيش در برابر مس��ووالن اجرايي و 
وزرا و معاونين گفتم، من در اين ش��رايط دست همه را 
مي بوسم، هر جناحي هستند و هر تفكري دارند. باز هم 
خم مي شوم و دست مردم را مي بوسم. ما نياز به وحدت 

و اتحاد بيشتر داريم.
دكتر روحاني اظهار داشت: بطور قاطعانه در دولت 
گفتم و چند بار هم اخيراً تاكيد كردم ما مهلت سه ماهه 
به همه آنهايي كه ارز بردن��د داده ايم و بايد ثابت كنند 

كه كاالي مورد نياز را آوردند و وارد كشور كردند و اين 
كاال در كجا قرار دارد؛ گمركات كشور االن در ترخيص 
فعال تر شده و از دو هفته پيش به گمركات دستور دادم 
كه مقررات دست و پاگيري كه به خاطر احتياطاتي كه 
داش��تند و ترخيص كاالها بواسطه آن طول مي كشيد 
را برداشته و به س��رعت كاال ترخيص شود؛ مخصوصًا 
كاالهايي كه مورد نياز عامه مردم اس��ت و از آن طرف 
مراقبت بكنيم كسي كه پول گرفته براي اينكه جنسي 
وارد كن��د آن جنس از كدام گمرك آم��ده، كي آمده و 
در چه تاريخي و همه اينها محاس��به شود كه پولي كه 
گرفته با جنسي كه آورده مطابق اس��ت يا نه؟ حتمًا و 
بي ترديد تخلف صورت گرفته است. حتما فساد ايجاد 
شده و رانت بوده و من يكي از نگراني هايم در اين 2 الي 
۳ ماه اين بود كه چگونه با اين رانت و با اين فساد مبارزه و 

بتوانيم چارچوب بهتري ايجاد كنيم.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: در هر چيز يارانه اي 
در كشور مانند س��وخت، نان، آرد، كه شما يارانه اي به 
مردم بدهيد، درست اس��ت كمك به مردم است اما در 
كنارش هم فساد و هم خروج است؛ يعني كاالي ما در 
مرزها قاچاق مي ش��ود. االن بنزين از كش��ور ما قاچاق 
مي ش��ود، براي اينكه بنزين در اينجا ه��زار تومان و در 
تركيه ۱۰ هزار تومان است. اينجا گازوئيل ۳5۰ تومان 
و در عربستان س��عودي ۳ هزار تومان است. در دارو نيز 

به همين شكل.
دكتر روحاني ادام��ه داد: هر چيزي ك��ه به صورت 
يارانه اي ش��د و اخت��الف قيمت بين ما و كش��ورهاي 
منطقه نظير عراق و افغانس��تان و س��اير كشورها زياد 
شد، محل رانت و فس��اد اس��ت؛ اصل اقتصادي ها اين 
است كه در هيچ موردي يارانه ندهيم و كاالها به قيمت 
باش��د كه از لحاظ اصول درس��ت مي گويند اما در يك 
شرايط خاص، آن هم در شرايطي كه دشمن به ما فشار 
مي آورد و مردم در فشار هس��تند، معتقدم اين يارانه را 
بايد بدهيم و اين كاالها را در اختيار مردم بگذاريم و هم 

حتي االمكان از مرزها مراقبت كنيم.
رييس جمهور گفت: براي اينكه مردم ما مستحضر 
باش��ند، در جنوب، مس��ووليت مبارزه با قاچ��اق را به 
نيروي دريايي س��پاه داديم. بنابراين امروز مرز شرق و 
غرب دست سپاه و بعضي جاها دست نيروي انتظامي و 
نيروهاي اطالعات است. همه ما، مسووالن و گمركات، 
بايد دست به دست هم دهيم و مراقبت كنيم اين فساد 
را به حداقل برس��انيم و با افراد فاسد بجنگيم و مبارزه 

كنيم.
دكتر روحاني تاكيد كرد: دولت هيچ خط قرمزي در 
اين زمينه ندارد و هر مقام و كسي اگر تخلف كرده بايد 
با او برخورد شود؛ دادگاه ها بايد طبق قانون با او برخورد 
كنند و ما هم حامي خواهيم بود. هم حامي قوه قضاييه 
و هم حامي مبارزه با فساد هس��تيم و در اين زمينه ان 

شاء اهلل تالش مان را مضاعف خواهيم كرد.
رييس جمهور اظهار داشت: ديروز وزير دادگستري 
گزارشي نسبت به كارهايي كه تعزيرات انجام مي دهد، 
داد كه در آن عنوان ش��ده، زمان رسيدگي به تخلفات 
مهم را كوتاه كرديم و رس��يدگي اش حداكث��ر ده روز 
است؛ نوشتم اين خوشحال كننده است كه بتوانيم در 
يك زمان بس��يار كوتاه با افرادي كه متخلف هس��تند 
برخورد كنيم. هم بايد با فساد و رانت مبارزه كنيم و هم 
بايد مديريت ما به گونه اي باشد كه اين فساد و رانت به 
حداقل برسد . بايد اين كار را ادامه دهيم و ادامه خواهيم 

داد.
دكتر روحاني در ادامه در پاس��خ به س��والي درباره 
سوال نمايندگان مجلس از رييس جمهور و نامه ايشان 
در اين زمينه گف��ت: من قبل از اينكه دولتي باش��م، 
مجلسي هس��تم. اگر در دولت 5 سال رييس جمهور 
هس��تم در مجلس 2۰ س��ال نماينده مجلس بودم و 
هميشه مس��ووليت هايي در مجلس داش��تم. كاماًل 
مجلس را لمس و حس مي كن��م. وقتي نمايندگان به 
وظايف قانوني خودش��ان عمل كنند نه تنها گله مند 

نمي شوم بلكه خوشحال شده و از آنها تشكر مي كنم.
رييس جمهور با بيان اينكه در برخورد با موضوعات 
مي توان دو نوع عمل كرد، اظهارداشت: دو نفر شريك 
و يا دو نفر كه در پي��اده رو راه مي روند و به هم برخورد 
مي كنند يك وقتي بايد كتاب قان��ون بگيرند و طرف 
بگويد طبق ماده فالن، چرا شانه ات به شانه من خورد، 
يك وقتي سالم عليك كرده و رد مي شوند و با رفاقت 
و انصاف با ه��م رفتار مي كنند.ولي ممكن اس��ت 2۰ 
سال شريك باش��يم و يك روز هم دعوا كنيم آن روز 
سراغ قانون مي رويم. روزي كه مي بينيم كه نمي توانيم 
با تعامل يا دوستي مس��ائل مان را حل كنيم مي رويم 
در چارچوب قانون و اش��كال ندارد. مجلس هر زماني 
مي توان��د در چارچ��وب حركت كن��د اواًل بايد دقيق 
حركت كند من به عنوان رييس جمهور اگر دستگاهي 
را ببينم از قانون اساس��ي فاصله اي گرفته اين وظيفه 
من اس��ت كه تذكر دهم كه با قانون اساس��ي فاصله 
گرفته است. با مجلس روابط  مان روابطي بسيار خوب 
و نزديك است. هر وقت مجلس��ي ها خواستند با هم 

نشستيم و بحث كرديم و نيازي به اين كار نبود.
دكت��ر روحان��ي اضافه ك��رد: مجل��س مي گويد 
مي خواهم طبق قانون عمل كنم؛ اهاٌل و سهاًل اشكالي 
ندارد. ما هم طبق قانون عم��ل مي كنيم. هر دو طبق 
قانون عمل مي كنيم. بنابراين مجلس سوال مي كند 
و من تذكر قانون اساسي مي دهم. با هم جلو مي رويم 
ولي در عين حال دوستي ما با مجلس محفوظ است. 
به همه نمايندگان مجلس احترام مي گذارم، حق آنها 
را سوال مي دانم و مي توانند سوال كنند وهيچ اشكالي 
ندارد. منته��ا همه ما هم زم��ان را مراعات كنيم، همه 
جا الزم نيس��ت از حق قانوني اس��تفاده كنيم، گاهي 
مي توانيم از راه هاي نزديك تر، س��اده ترو س��هل تر به 
اهداف مان برس��يم. مقصود اين است كه ما مشكالت 

مردم را در كنار هم حل كنيم.

رييس جمهور با بيان اينكه همزمان 
با تحريم مذاكره چه معنايي مي خواهد 
داشته باشد، اظهارداشت: اگر كسي در 

برابر فردي كه رقيب يا دشمن  است، 
از چاقو استفاده مي كند و چاقو را به 
بازوي طرف فرو مي برد و مي گويد 
ما مي خواهيم با هم مذاكره كنيم و 

حرف بزنيم پاسخ آن اين است كه ابتدا 
چاقويش را در بياورد و كنار بگذارد و سر 

ميز مذاكره و منطق مذاكره بيايد

                                                                                                      

روحاني:        بسته جديد ارزي كاماًل 
با بسته گذشته تفاوت هاي اساسي دارد 
يعني در بسته گذشته بانك مركزي بود 
كه بار سنگيني را بر دوش مي گرفت و 
مي گفت من متعهد هستم و همه ارز ها 
را با قيمت قابل قبول و متعادل تامين 

مي كنم و از آن طرف شرايطي بود كه 
ايجاد رانت مي شد و مشكل درست 

كرده بود

                                                                                                      



گزارش 9 مسكن
 مهم ترين راهكار رونق

مردادم��اه ب��ه نيمه رس��يده اس��ت و ب��ا وجود 
پيش بيني كارشناس��ان بازار مس��كن درباره تداوم 
رونق در بازار شاهد افزايش قيمت ها و كاهش حجم 
معامالت هس��تيم موضوعي كه موجب بازگش��ت 

ركود و كسادي به بازار مسكن شده است.
اما در ش��رايطي ك��ه بازار مس��كن با كس��ادي 
دست و پنجه نرم مي كند، دولت بسته ارزي جديدي 
را رونمايي مي كند و رييس جمهوري در گفت وگو با 
مردم اعالم مي كند كه اين بسته ارزي اتفاقات خوبي 
را در بخش هاي مختل��ف اقتصادي رق��م مي زند. 
البته كارشناسان بخش مس��كن هم به تاثير اجراي 
بسته ارزي جديد بر بخش مس��كن اميدوارند زيرا 
دليل اصلي رشد قيمت مس��كن طي ماه هاي اخير 
را افزايش بي حد و حص��ر قيم��ت ارز مي  دانند. در 
اين وضعيت بررسي داليل افزايش قيمت مسكن و 
راهكارهاي ارائه شده از سوي مسئوالن و كارشناسان 
بخش مس��كن مي تواند تاثير اجراي بس��ته ارزي 

جديد بر بازار مسكن را مشخص و شفاف كند.
بر همين اس��اس »تعادل« گزارشي از وضعيت 
كنوني بازار مسكن، داليل افزايش قيمت مسكن و 

كاهش حجم معامالت و ... تدوين كرده است. 
 رئيس اتحاديه مش��اوران ام��الک تهران دليل 
اصلي گراني قيمت مس��كن را در ۴ مولفه ارز، سکه، 

طال و بورس مي داند.
  قيمت مس��كن از ارديبهش��ت ماه سال جاري 
جهش قابل توجهي داش��ت و قيمت ه��ا در برخي 
مناطق حدود 50 تا 70 درصد رش��د داشت اگرچه 
به طور متوسط كرد قيمت ها 30 تا 35 درصد رشد 
كرد اين درحالي است كه براساس يك آمار رسمي 
قيمت مسكن در فاصله س��ال های 7۱ تا ۹۴، ۱0۴ 

برابر رشد داشته اشت.
 به گفته برخي كارشناس��ان بخش عمده ای از 
رش��د 35 درصدی قيمت در ارديبهش��ت امسال، 
حباب است که تا پايان ش��هريور ۱0 درصد آن باقی 
می ماند اما برخي ديگر معتقدند كه قيمت ها با آغاز 

نيمه دوم سال تنها تثبيت مي شود و افت نمي كند.
 نايب ريي��س اتحاديه مش��اوران امالك معتقد 
اس��ت كه اختالفي حدود ۱00 درصدی ميان رشد 
قيمت مسکن نسبت به سکه و ارز طي ماه هاي اخير 

وجود داشت است.

برخي راهكارهاي ارائه شده
جهش قيمت مس��کن از ارديبهش��ت ماه سال 
جاري، موجب شد كه وزارت راه و شهرسازی در نيمه 
تير راه حل های کنترل بازار مسکن را با حضور فعاالن 
اين بخش بررسی کند بر همين اساس اين وزارتخانه 
۹ راهكار براي كنترل و ساماندهي بازار مسكن ارائه 
كرد كه مهم ترين راهكار آن به گفته كارشناس��ان 
دريافت ماليات برعائدي سرمايه بود كه اين راهكار 
با مخالفت وزيرراه و شهرسازي با دريافت اين ماليات 

درهاله اي ازابهام فرورفت.
 راهكارهايي هم در اين بس��ته ۹ گانه ارائه شد 
كه مربوط به بازار اجاره بود براساس اين راهكار نرخ 
رشد اجاره بها در هر سال بايد ۱0 درصد رشد كند كه 
اين راهكار با مخالفت شديد كارشناسان و مسئوالن 
بخش خصوصي بازار مسكن مواجه شد آنها معتقدند 
كه صدور بخشنامه و آيين نامه، حرکت تعزيراتی يا 
راهکارهايی مثل ق��رارداد اجاره دو س��اله و تعيين 
اجاره بها به نظ��ر تاثيری دركنترل قيمت مس��كن 
ندارد و نمی تواند در افزايش قيمت ها بازدارنده باشد 
و دولت و مجلس بايد نگاهشان طوالنی مدت باشد و 

نيازهای کشور را با افزايش توليد تامين کنند.
 كارشناسان بخش مس��كن معتقدند كه مشکل 
اصلی بخش مسکن نبود توازن بين عرضه و تقاضا است 
و زماني كه توازن بين اين دوبخ��ش وجود ندارد بقيه 
طرح ها ممکن اس��ت در کوتاه مدت اثر بسيار محدود 
و کوتاهی داش��ته باش��د اما در ميان مدت و درازمدت 
اثری نخواهد داشت اگرچه بس��ته جديد ارزي دولت 
مي تواند تا حدودي بازار ارز را كنترل و ساماندهي كند 
و به تبع آن قيمت ها در بازار مسكن هم كنترل مي شود 
اما راهكار اساس��ي براي بازگشت رونق به بازار مسكن، 

ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاست.
 نايب رييس اتحاديه مش��اوران ام��الك راهکار 
اصلی ايجاد تعادل در بازار مسكن و بازگشت رونق به 
بازار را در اين اقدام مي داند كه دولت قيمت زمين را 
مديريت کند و به اصالح سياست های پولی و بانکی 
که دارای نقص و ايرادات خطرناک و مهلک اس��ت 
بپردازد، در کنار اين موضوعات به جدا کردن اقتصاد 
از دولت در ابعاد مختلف و در حوزه مسکن بپردازد و 

توجه ويژه به انبوه سازان و سازندگان داشته باشد. 

پيش بيني بازار مسكن 
 به گفته نايب رييس اتحاديه مش��اوران امالك 
اختالف رش��د در بازار ارز و مسكن با همين تناسب 
تا پنج ش��ش ماه آينده پيش مي رود البته معامالت 
مسکن شهر تهران در مرداد ماه يا نزديک به تيرماه 
يا کمتر خواهد بود تا نيمه مردادماه معامالت نسبت 
به تيرماه فرق چندانی نکرده و اگر پايين نيامده باشد، 

بيشتر هم نشده است.
 درحالي كه نائ��ب رييس اتحاديه مش��اوران 
امالك معتقد است كه بازار مس��كن طي ماه هاي 
آين��ده در ركود فرو م��ي رود برخي كارشناس��ان 
و همي��ن طور مس��ئوالن اقتص��ادي معتقدند كه 
رونق به بازار مس��كن باز مي گردد و اجراي بس��ته 
سياست ارز و همچنين اجراي ۹ راهكار ارائه شده 
از س��وي وزارت راه و شهرسازي مي دانند به عنوان 
نمونه رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی از رونق بازار مسکن در نيمه دوم سال خبر 
داد، محمدرضا پورابراهيمی گفت كه بازار مسکن 
که مدت ها با رک��ود مواجه بود با تغيي��رات ارزی 
دچار تحول شده که به دنبال تدوين سياست های 
جدي��د ارزی توس��ط دول��ت و مجلس ش��ورای 
اس��المی، رونق به اين صنعت باز خواهد گش��ت و 
پيش بينی مي شود که در نيمه دوم امسال رشد و 

تحرک صنعت ساختمان را شاهد باشيم.
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»تعادل« وضعيت بازار ملك طي ماه هاي آينده را بررسي مي كند

ترديد درباره بازگشت رونق به بازار مسكن

»تعادل« قيمت واحدهاي 100 متري را در پايتخت بررسي مي كند

كمبود واحدهاي متوسط متراژ در مناطق جنوبي
گروه راه و شهرسازي|

براس��اس تازه ترين آم��ار بانك مرك��زي درباره 
تحوالت بازار مس��كن تهران، قيم��ت هرمترمربع 
واحد مس��كوني در تير ماه به 6 ميليون و ۹70هزار 
توم��ان رس��يده اي��ن درحالي اس��ت ك��ه قيمت 
هرمترمربع واحدمس��كوني در نخس��تين ماه سال 
ج��اري 5 ميلي��ون و 530 هزار تومان بوده اس��ت. 
يعن��ي قيم��ت ه��ا بي��ش از 30 درصد يا ب��ه قول 
نايب رييس اتحاديه مش��اوران امالك 35 درصد در 

ماه هاي اخير رشد داشته است.
با رش��د قيمت ها طي ماه هاي گذش��ته حجم 
معامالت مس��كن افت ك��رد و درحالي ك��ه تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش در ارديبهشت ماه نويد 
تداوم رونق بازار مس��كن را مي داد ام��ا با افزايش 
دوباره قيمت ها در خرداد، تي��ر و مرداد، معامالت 
به دليل رش��د قيمت ها كاهش يافت و بازار كساد 

شد.
با توجه به بازگش��ت ركود به بازار مسكن نگاهي 
به وضعي��ت ب��ازار و قيم��ت واحدهاي مس��كوني 
مي تواند در معرفي بهتر بازار مسكن براي خريداران 
بالقوه موثر باش��د، برهمين اس��اس در اين گزارش 
ت��الش كرده ايم ت��ا قيم��ت واحدهای مس��کونی 
متوسط متراژ )۱00 متري( نوساز را در پنج منطقه 
پايتخت )ش��مال، غ��رب، مرکز، ش��رق و جنوب( 

بررسی کند. 
نتايج به دس��ت آمده از گزارش ميداني روزنامه 
»تع��ادل« از قيمت واحدهاي مس��كوني 5 منطقه 
پايتخت نش��ان مي دهد كه مناطق شمالي در صدر 
ليس��ت و س��پس مناطق غربي، مركزي،  ش��رقي 
و جنوبي ق��رار دارن��د و گاه تفاوت قيم��ت بين هر 

مترمربع واحد مسكوني در ش��مال پايتخت نسبت 
به جن��وب پايتخت به ۱6 ميليون تومان مي رس��د. 
اما نكته ديگري ك��ه از انجام اين گ��زارش ميداني 
به دس��ت آمد اين بود كه تعداد واحدهاي مسكوني 
۱00 متري نوساز در مناطق جنوبي پايتخت بسيار 
كم اس��ت و متقاضياني كه قصد خري��د واحدهاي 
متوس��ط متراژ دراين مناط��ق را دارند با مش��كل 

مواجه مي شوند.

 شمال  پايتخت
نگاهي به قيمت فايل هاي پيشنهادي صاحبان 
امالك نش��ان مي دهد كه قيمت هر مترمربع زمين 
در مناطق شمالي پايتخت باالي ۱3 ميليون تومان 

است. 
اي��ن درحالي اس��ت ك��ه در س��ال گذش��ته با 
قيمت هايي در ح��دود 8، ۹ ميليون تومان براي هر 

مترمربع هم مي شد واحدهايي را خريداري كرد.
اگر قصد خريد يك واحد مس��كوني ۱00 متري 
در منطقه ني��اوران را داريد بايد ب��راي هر مترمربع 
۱۹ ميليون و 500 هزار توم��ان پرداخت كنيد كه 
قيمت كل ي��ك واحد يك ميلي��ارد و ۹50 ميليون 
تومان مي ش��ود. ب��راي اينكه صاحب ي��ك واحد 
مس��كوني ۱00 متري نوس��از در منطقه ولنجك را 
داريد بايد ي��ك ميليارد و 700 ميلي��ون تومان در 
چنته داشته باش��يد زيرا قيمت هر متر مربع واحد 

مسكوني ۱7 ميليون تومان است.
يك واحد مسكوني ۱00 متري نوساز در منطقه 
نوبنياد ي��ك ميليارد و 300 ميلي��ون تومان قيمت 
دارد زي��را قيمت ه��ر مترمربع ۱3 ميلي��ون تومان 
است. درصورتي كه قصد خريد يك واحد مسكوني 

نوس��از ۱00 متري در خيابان ج��ردن را داريد بايد 
براي هر مترمربع در اين منطقه ۱8 ميليون تومان 
پرداخ��ت كنيد كه برهمين اس��اس قيمت كل اين 
واحد مس��كوني يك ميليارد و 800 ميليون تومان 

مي شود.

 مركز پايتخت 
قيمت ها در مناط��ق مركزي نزدي��ك به غرب 
پايتخت اس��ت و ب��راي خريد يك واحد مس��كوني 
۱00 متري در اين مناطق بايد بيش از 700ميليون 

تومان در چنته داشته باشيد.
اگر قصد خريد يك واحد مس��كوني ۱00 متري 
نوس��از در منطقه اميرآب��اد را داريد باي��د براي هر 
متر مرب��ع واح��د مس��كوني در اين منطق��ه بايد 
۱۱ ميلي��ون و 500 ه��زار تومان پرداخ��ت كنيد 
كه قيمت كل اين واحد مس��كوني ي��ك ميليارد و 
۱50 ميليون تومان مي ش��ود. براي خريد واحدي 
مس��كوني در عباس آباد كه نوس��از بوده و متراژ آن 
هم ۱00مترمربع اس��ت باي��د ۹00 ميليون تومان 
سرمايه داشته باش��يد زيرا قيمت هرمترمربع واحد 

مسكوني در اين منطقه ۹ ميليون تومان است. 
درصورتي كه مي خواهي��د در منطقه هفت تير 
صاحب ملك شويد براي خريد يك واحد مسكوني 
نوساز ۱00 متري در اين منطقه بايد 8۹0 ميليون 
تومان داشته باشيد چون قيمت هر مترمربع واحد 
مس��كوني در اين منطق��ه 8 ميلي��ون و ۹00 هزار 
تومان اس��ت. قيمت هر متر واحد مس��كوني نوساز 
در منطقه حافظ 7 ميليون تومان اس��ت و برهمين 
اس��اس قيمت كل اين واحد مسكوني 700 ميليون 

تومان است. 

 شرق  پايتخت 
قيمت ها در ش��رق پايتخت نس��بت ب��ه مركز 
معقول تر اس��ت و خريداري ملك در مناطق شرقي 
پايتخت درشرايطي كه با رش��د بي سابقه قيمت ها 
مواجه هس��تيم به صرفه تر اس��ت. براي خريد يك 
واحد مس��كوني نوس��از ۱00 متري در شمس آباد 
بايد يك ميلي��ارد و ۱00 ميليون توم��ان پرداخت 
كنيد زيرا قيم��ت هر متر مربع واحد مس��كوني در 

اين منطقه ۱۱ ميليون تومان است.
قيمت هرمتر واحد مسكوني ۱00 متري نوساز در 
منطقه قنات كوثر تهرانپ��ارس ۹ ميليون و 700 هزار 
تومان است و برهمين اساس براي خريد كل اين واحد 

بايد ۹70 ميليون تومان در چنته داشته باشيد. 
در صورتي ك��ه مي خواهيد صاح��ب يك واحد 
مس��كوني نوس��از ۱00 متري در منطقه س��بالن 
تهران شويد بايد 570 ميليون تومان داشته باشيد 
زيرا قيم��ت هرمترمرب��ع واحد مس��كوني در اين 

منطقه 5 ميليون و 700 هزار تومان است.
اگر خواه��ان خريد يك واحد مس��كوني نوس��از 
۱00مت��ري در منطق��ه پي��روزي هس��تيد باي��د 
600ميليون تومان سرمايه داشته باشيد زيرا قيمت 
هر مترمربع واحد مسكوني در اين منطقه 6ميليون 

تومان است.

 غرب پايتخت 
قيمت ه��ا در غ��رب پايتخت هم مثل ش��مال 
تهران باالس��ت و براي خريد يك واحد مس��كوني 
نوساز در مناطق غربي بايد س��رمايه قابل توجهي 
داش��ته باش��يد. براي خريد يك واحد مس��كوني 
نوس��از ۱00 مت��ري در منطق��ه گيش��ا بايد يك 
ميليارد و 250 ميليون تومان داش��ته باش��يد زيرا 
قيمت هر مترمربع واحد مس��كوني ۱2 ميليون و 

500 هزار تومان است. 
ب��ا توج��ه ب��ه اينك��ه قيم��ت هرمترمرب��ع 
واحدمس��كوني در منطقه صادقيه حدود ۹ ميليون 
تومان اس��ت بايد براي خريد يك واحد ۱00 متري 

نوس��از در اين منطقه باي��د ۹00 ميلي��ون تومان 
پرداخت كني��د. اگر قصد خريد واحدي مس��كوني 
با متراژ ۱00 مترمربع در منطقه ش��هرزيبا را داريد 
بايد براي هر مترمربع واحد مسكوني در اين منطقه 
۱0 ميلي��ون و 500 ه��زار تومان پرداخ��ت كنيد 
و قيمت كل ي��ك واح��د مس��كوني ۱0 ميليارد و 

500ميليون تومان است.
قيمت كل يك واحد مسكوني ۱00 متري نوساز 
در منطق��ه مهرآباد 385 ميليون تومان اس��ت زيرا 
قيمت هر مترمربع هر واحد مس��كوني 3 ميليون و 

850 هزار تومان است

 جنوب  پايتخت
قيمت ملك در جنوب تهران نس��بت به س��اير 
مناطق ارزان تر است و اگر س��رمايه چنداني نداريد 
اما مي خواهيد صاحب خانه ش��ويد خريد ملك در 
اين مناطق را به ش��ما پيش��نهاد مي كني��م زيرا با 
۴00ميليون تومان هم مي توانيد در مناطق جنوبي 

پايتخت صاحبخانه شويد.
نكته جالب توج��ه در اين زمينه اين اس��ت كه 
يافت��ن واحده��اي ۱00مت��ري نوس��از درمناطق 
جنوبي به س��ختي امكان پذير است و شاهد كمبود 

فايل اين واحدها در اين مناطق هستيم.
براي خريد يك واحد مسكوني نوساز ۱00متري 
در منطقه خزانه بايد 380 ميليون تومان س��رمايه 
داش��ته باش��يد چون قيمت ه��ر مترمرب��ع واحد 
مسكوني در اين منطقه 3 ميليون و 800 هزار تومان 
اس��ت. اگر قصد خريد يك واحد مس��كوني نوساز در 
منطقه نازي آباد را داريد بايد براي هر مترمربع واحد 
مسكوني در اين منطقه 5 ميليون و 200هزار تومان 
بپردازيد كه برهمين اس��اس قيم��ت كل يك واحد 

مسكوني با اين قيمت 520 ميليون تومان مي شود.
خريد يك واحد مس��كوني نوساز ۱00 متري در 
شهرري 3۴0 ميليون تومان س��رمايه نياز دارد زيرا 
قيمت هر متر مربع واحد مس��كوني دراين منطقه 

3ميليون و ۴00 هزار تومان است.

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
س�ه روز از ارائه بس�ته جدي�د ارزي بانك 
مركزي مي گذرد و ن�گاه اغلب كارشناس�ان 
بخش مس�كن به تاثي�ر اجراي بنده�اي اين 

بسته بر مولفه هاي بازار مسكن مثبت است.
 بازار مس�كن از ارديبهشت ماه سال جاري 
ش�اهد جهش چش�مگير قيمت ها بود و روند 
صع�ودي قيمت ه�ا در ماه هاي خ�رداد، تير و 
مرداد موج�ب كاهش حجم معامالت ش�د. با 
افزايش قيمت ه�ا و افت قرارداده�اي خريد 
و فروش، رونق بازار مس�كن ك�ه از نيمه دوم 
سال گذشته آغاز شده بود تحت الشعاع قرار 
گرفت و حجم معامالت كه در ارديبهشت ماه 
به بيش از 19 هزار رس�يده ب�ود در تير ماه به 
13.5 هزار كاهش ياف�ت و در اين ميان قيمت 
هر مترمربع كه در دومين ماه س�ال 5 ميليون 
و 980 هزار تومان بود در نخس�تين ماه فصل 
تابس�تان از 6 ميلي�ون و 970 ه�زار توم�ان 

گذشت.
كارشناسان، رشد افسارگسيخته قيمت ها 
در بازار مسكن را ناش�ي از بازار نامتعادل ارز 
و طال مي دانستند بازاري كه طي سه چهارماه 
اخير قيمت ها در آن به صورت لحظه اي تغيير 
مي كرد و همين عدم ثبات در ن�رخ ارز و طال، 

بر بازار مسكن تاثيرگذاشته بود.
اما به نظر مي رس�د ب�ا اجراي مفاد بس�ته 
ارزي جديد ش�اهد تحوالتي در بازار مسكن 
باش�يم، زيرا بازار ارز و طال در همان س�اعات 
اوليه انتشار اين بس�ته شاهد تحوالت مثبتي 
بود و قيمت ها به شدت كاهش يافت. بنابراين 
انتظار مي رود كه ادامه وضعيت موجود و ارائه 
مجوز فروش و همچنين افت ارزش ارز، شاهد 
فروش ارز و س�رمايه گذاري در بازار مس�كن 

باشيم. 
اگرچه دراي�ن مي�ان برخي كارشناس�ان 
معتقدند بس�ته ارزي جديد، ق�درت كنترل 
و س�اماندهي بازار ارز را هم ن�دارد و برهمين 
اساس نمي توان به آثار مثبت آن بر بازار ارز و 

به تبع آن بر بازار مسكن اميدوار بود.
  

عباس اكبرپور،  استاد دانش��گاه درباره وضعيت 
بازار مس��كن در ماه هاي آتي به تع��ادل مي گويد: 
طي م��اه هاي اخي��ر ركود ب��ر بازار مس��كن حاكم 
ش��د، زيرا قيمت ها افزايش چش��مگيري داشت و 
همين جهش قيمت موجب ش��د ك��ه قدرت خريد 
خري��داران بالقوه كاه��ش يابد و به تب��ع آن حجم 

معامالت هم افت كند.  اكبرپور مي افزايد: با وجود 
ركود مس��كن ط��ي ماه هاي اخي��ر اما ب��ا توجه به 
تمهيدات دولت و ارائه بسته جديد ارزي پيش بيني 
مي شود كه رونق به بازار مسكن بازگردد و پول هاي 

سرگردان به سمت بازار مسكن حركت كند.
او ادامه مي دهد: براس��اس مفاد اين بسته ارزي 
جديد، خريد و فروش ارز در صرافي ها مجاز ش��ده 
اس��ت. بر همين اساس فروش��ندگان ارز به راحتي 

مي توانند سرمايه ارزي خود را به فروش برسانند. 
به گفته اين كارش��ناس ارش��د بخش مس��كن،  
بازارها از همان س��اعات اوليه انتشار مفاد اين بسته 
ارزي به آن واكنش مثبت نش��ان داد و قيمت ارز و 
طال كاهش يافت و افرادي كه طي ماه هاي گذشته 
ارز ذخي��ره كرده اند ب��ا توجه به كاه��ش قيمت ها 

درصدد فروش ذخاير ارزي خود هستند.
اكبرپور اظه��ار مي كند: س��رمايه هاي ناش��ي 
از ف��روش طال و ارز در ب��ازار يا در بان��ك ها ذخيره 
مي شود كه اين موضوع به سياست دولت در تعيين 
نرخ بهره دارد يا درصورت ثب��ات بهره يا كاهش آن 
اين سرمايه ها به س��مت خريد واحدهاي مسكوني، 

اداري و تجاري سوق مي يابد.
او بي��ان مي كن��د: البت��ه خري��د واحده��اي 

مسكوني، تجاري و اداري بيش��تر توسط خريداران 
بالقوه انجام مي ش��ود و بيش��تر افرادي كه صاحب 
پول هاي سرگردان ش��ده اند مجدد به فعاليت هاي 

ساخت و ساز مي پردازند.
اي��ن اس��تاد دانش��گاه ب��ا اش��اره ب��ه كاه��ش 
ساخت و ساز در يك سال گذش��ته مي گويد: حجم 
فعاليت هاي س��اختماني در اين مدت، نصف ش��ده 
است و همين موضوع موجب ش��ده كه بازار عرضه 
تحت الش��عاع قرار بگي��رد و تنوع كاه��ش يافته و 

قيمت ملك افزايش يابد.
اكبرپ��ور اضاف��ه م��ي كن��د: انتظار م��ي رود با 
ارائ��ه بس��ته ارزي و كاهش نرخ ارز ش��اهد حركت 
سرمايه هاي سرگردان به س��مت بازار مسكن براي 
خريد و فروش و همچنين ساخت و س��از باشيم كه 
در نتيجه رونق مس��كن را هم به هم��راه دارد يعني 

ركود مسكن طي ماه هاي آينده به پايان مي رسد.
او ادامه مي دهد: پ��س از يكي، دو م��اه و ايجاد 
ثبات درب��ازار ش��اهد هج��وم خريداران مس��كن 
خواهيم بود و در مه��ر و آبان ماه س��الجاري رونق 
بازار مس��كن آغاز مي ش��ود. اين كارش��ناس ارشد 
بخش مس��كن بااش��اره به اينكه در دوران ركود به 
س��رمي بريم،  مي گويد: از ارديبهش��ت م��اه ركود 

دوباره مس��كن رقم خ��ورد و علت آن ه��م افزايش 
قيمت مس��كن بود، در اين ميان با توج��ه به اينكه 
بازه خريد ارز و طال بيشتر از مسكن است و ماليات 
و عوارضي هم به آن تعلق نمي گيرد بسياري از افراد 
طي ماه هاي گذشته سرمايه هاي خود را از بانك ها 

خارج كرده و اقدام به خريد ارز و طال كردند.
اكبرپور معتقد اس��ت: تا زماني كه بازار ارز و طال 
به تعادل نرسد و قيمت ها تعديل نشود و فروش ارز 
و دالر درصرافي ها رونق نگيرد ش��اهد اتفاق مثبتي 

در بازار مسكن نخواهيم بود.
او تصريح مي كن��د: كاهش قيم��ت در نرخ ارز و 
طال به طور قط��ع در قيمت مس��كن ه��م اثرگذار 
خواهد بود البته ركود بازار مسكن طي يكي، دو ماه 
آينده ادامه دارد تا اينكه قيمت ها در بازار ارز و طال 

به ثبات برسد.
اين اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به اينكه در نيمه 
دوم س��ال جاري ش��اهد رونق بازار مسكن خواهيم 
بود، مي گويد: ب��ا ثبات قيمت ها در ب��ازار ارز و طال 
يا قيمت ها دربازار مسكن كاهش مي يابد يا تثبيت 
مي ش��ود ضمن اينكه ناگفت��ه نماند ك��ه افزايش 
قيمت مس��كن طي ماه هاي اخير به مراتب كمتر از 

ارز و طال بود.

 تعميق ركود در بازارمسكن
درحالي كه عب��اس اكبرپور، اس��تاد دانش��گاه 
ب��ه اث��رات مثب��ت اج��راي بس��ته ارزي بر ب��ازار 
مس��كن اميدوار اس��ت، فرهاد بيضايي  مدير گروه 
سياس��تگذاري مس��كن دانش��گاه علم و صنعت به 

ابهامات موجود در مفاد بسته ارزي اشاره مي كند. 
او معتقد است تاثير اين بس��ته حتي در بازار ارز 
هم با ام��ا و اگرهايي روبه روس��ت برهمين اس��اس 

نمي توان به تاثير آن بر بازار مسكن دل خوش كرد.
بيضايي در گفت و گو با »تع��ادل« مي افزايد: هر 
چقدر به شهريور ماه نزديك مي شويم، فشار تقاضا 
در بازار مس��كن كاهش مي يابد و بر همين اساس 
ش��اهد كاهش ش��دت افزايش قيمت دراي��ن بازار 
نس��بت به ماه هاي گذش��ته خواهيم بود البته اين 
به معناي توقف روند صعودي قيمت مسكن نيست 

بلكه از شدت افزايش قيمت ها كاسته مي شود.
او ادامه مي ده��د: درحال حاض��ر دولت تجربه 
خوبي در بازار مس��كن كس��ب كرده ك��ه مي تواند 
براي س��ال هاي آين��ده مورد اس��تفاده ق��رار دهد 
و آن هم اين اس��ت كه اگر دول��ت مي خواهد بخش 
تقاضا را تحريك كند، از تولي��د حمايت كند يا بايد 

سياست هاي كنترل بازار را به دست بگيرد.
به گفته اين كارشناس ارشد بخش مسكن،  دولت 
طي 5 س��ال گذش��ته سياس��ت تحريك تقاضا را در 
اولويت قرار داده است درحالي كه در دولت نهم و دهم 
به اين نتيجه رسيده بوديم كه مهم تر از سياست هاي 
حمايت از طرف عرضه يا تقاضا، كنترل بازار مسكن و 

اجراي سياست هاي تنظيمي است.
بيضايي اضاف��ه مي كند: براي بهبود ش��رايط بازار 
مسكن دولت بايد از سياست هاي تنظيمي و ابزارهاي 

اين سياست را براي كنترل بازار مسكن بهره  ببرد.
مدير گروه سياس��تگذاري مس��كن دانشگاه علم 
و صنعت درباره بس��ته جدي��د ارزي تصريح مي كند: 
ابهامات بسياري درباره بس��ته جديد ارزي وجود دارد 

كه اثرگذاربودن آن را با اما و اگرهايي روبه رو مي كند.
بيضايي ادام��ه مي دهد: قيمت گذاري، كش��ف 
قيمت و نقش صرافي ها و ... معلوم نيس��ت، درواقع 
اگرچه نقش مش��اوران امالك به عنوان واسطه هاي 
مديريتي در بازار مس��كن تعريف ش��ده است نقش 
صرافي ها به عن��وان واس��طه هاي مالكيتي تثبيت 
شده است و در اين بسته ارزي نقش و جايگاه آن ها 
به درستي مشخص نيست. او بيان مي كند: با توجه 
به ش��رايط موجود رونق بازار را طي ماه هاي آينده 
نمي توان پيش بيني كرد البته اگ��ر رونق اقتصادي 
به كش��ور بازگردد ش��ايد بت��وان به رونق مس��كن 

اميدواربود. 
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خبر

هك تراكنش هاي آنالين در دنياي مجازي 

 ارزهاي مجازي به حوزه »گيم« ورود كردند
گروه دانش و فن |

 ارزهاي مجازي با استفاده از فناوري بالك چين 
به حوزه ه��اي مختلفي وارد ش��ده اند، يك��ي از اين 
حوزه ها صنعت گيم اس��ت كه مي تواند موجب شود 
عالوه بر توس��عه دهندگان، گيمرها هم نقش مهمي 

در پيشرفت و تحوالت اين صنعت ايفا كنند.
 اي��ن روزها بازي ه��اي ويدئويي تنه��ا يك بازي 
نيس��تند و در زمان ه��اي مختل��ف و ب��راي اف��راد 
متفاوت مي توانند چالش، تجارت، س��بك زندگي يا 
همه اينها باش��ند. در حالي كه گيمرهاي حرفه اي 
براي كس��ب عنوان بهتر يا جمع آوري س��كه تالش 
مي كنن��د، ميليون ه��ا نفر ديگ��ر در ح��ال خريد، 
فروش، جم��ع آوري، ايجاد گروه ه��اي كاري، چت 
كردن و سازماندهي هس��تند. با اينكه كسي چندان 
متوجه اين فرآيند نمي شود، اما انسان مدت هاست 
از طرح ريزي ارزش ه��اي واقعي ب��رروي چيزهاي 
محسوس و ملموس عبور كرده است. حاال كاالهاي 
مجازي مي توانن��د مبالغ هنگفتي را به خودش��ان 

اختصاص بدهند.
 League و Fortnite بسياري از بازي ها مانند
of Legends حاال در جايگاه برت��ر تراكنش هاي 
پرداخت آنالين براي ش��خصيت ها، موارد مختلف و 
پول بازي، قرار دارند. با اي��ن وجود، جزييات مربوط 
به اينكه چط��ور اين تعامالت مالي انجام مي ش��ود، 
معموال نامش��خص اس��ت. بازيكنان يا گيمرها چه 
چيزي بايد داشته باشند؟ كاالها چطور بايد معامله 

شوند؟ چه كسي قيمت گذاري كند؟
پاس��خ اين س��واالت به نوع بازي اي  كه مي كنيد 
بس��تگي دارد و مي توان��د از ي��ك ب��ازي ب��ا بازي 
ديگ��ر متفاوت باش��د و حت��ي گاهي باع��ث از بين 
رفتن اعتم��اد و آش��فتگي ش��ود. گيمره��ا ثبات، 
انعطاف پذي��ري، ش��فافيت و حري��م خصوص��ي 
خودش��ان را مي خواهن��د. درنهاي��ت تكنول��وژي 
بالك چي��ن احتماال مي تواند پاس��خ اين س��واالت 
باش��د. به اين ترتيب وعده مالكي��ت احتماال همان 
چيزي اس��ت كه گيمره��ا را اغوا مي كن��د، اما آنها 
چيزي بيش��تر از آنچه معامله و خري��د مي كنند، به 

دست خواهند آورد.

 اقالم مجازي، مالكيت واقعي
شركت ها با مشاهده پتانسيل بازي هاي ويدئويي 
در سود و درآمدزايي، به زودي براي سرمايه گذاري 
و خريد س��كه ها و اقالم بازي ها آماده مي ش��وند. تا 
نيمه ده��ه 2000 فرآيند موس��وم ب��ه طالاندوزي 
)جريان درآمدزايي در بازي هاي آنالين و جمع آوري 
پول مجازي يا اقالم ارزشمند مورد استفاده در بازي 
كه بعدا مي توانند در ازاي پ��ول واقعي به گيمرهاي 
ديگر به فروش برس��ند( كامال در نوس��ان بود اما به 

تدريج به ثبات رس��يد.به اين ترتيب كه گاهي يك 
گيمر 12 روز متوال��ي براي اين كار ب��ازي مي كرد. 
بازي ه��اي راي��گان اي��ن واقعي��ت را به ي��ك مدل 
تجاري تبديل كردند و در آنها فروش رس��مي اقالم 
و كاالهاي مج��ازي در ازاي پول واقع��ي رواج پيدا 
كرد. ح��اال گيمرهاي ام��روزي به ش��كلي جدي تر 
 اين جري��ان را دنب��ال مي كنند، تا جاي��ي كه بازي

Star Citizen ميليون ه��ا دالر از فروش كاالهاي 
مجازي بازي به دست آورده است.

با اين ح��ال قوانين مرب��وط به اي��ن تراكنش ها 
و خود اقالم مج��ازي، مبهم هس��تند. اكنون اغلب 
بازي ها خري��د و فروش اق��الم در ب��ازي را ممنوع 
مي كنند و ب��ه همي��ن دلي��ل اي��ن تراكنش ها به 
ب��ازار س��ياه كش��يده مي ش��وند. در واكن��ش ب��ه 
اي��ن رون��د، كس��ب وكارهاي واس��طه گري مانند 
PlayerAuctions ايج��اد ش��ده اند كه تضمين 
مي كنند معامله و تراكنش ميان خريدار و فروشنده 

با كمترين ريسك انجام مي شود.
گيمرها اغلب از اين سرويس ها استفاده مي كنند 
و به اين شكل است كه كالهبرداري در تراكنش هاي 
اين بازار س��ياه رواج پيدا مي كند. توسعه دهندگان 
بازي اغلب وارد اين روند شده و بعضي موانع موقتي 
يا ممنوعيت هاي كامل را اعمال مي كنند تا گيمرها 
را آگاه كرده و از چنين كالهبرداري هايي جلوگيري 
كنند. اما بسياري از افراد و گيمرها متوجه نمي شوند 
و حت��ي گاهي ترجي��ح مي دهن��د اين ريس��ك را 
بكنن��د. درواق��ع، معموال وقت��ي گيمره��ا گرفتار 

مي ش��وند كمتر باور مي كنند كه فري��ب خورده اند. 
آنها پول واقعي يا س��اعت ها زمان ص��رف مي كنند 
تا از آنچه به دس��ت آورده اند، كسب درآمد كنند.به 
گزارش ايس��نا، اين روند باالخره به مش��كلي جدي 
تبديل مي ش��ود؛ در حالي كه گيمرها به س��رمايه و 
دارايي هايش��ان در بازي افتخار مي كنند، به ندرت 
مالكيت قانوني آن كاالها و اقالم مجازي را در اختيار 
 دارن��د. توافقنامه كارب��ر نهايي بازي هاي ش��ركت

Blizzard Entertainment موض��وع را كامال 
شفاف كرده و در آن اعالم كرده است كه اين شركت 
مالك تمام حقوق، عناوين، درآمد، كاالهاي مجازي 
و حتي تمام حس��اب هاي كاربري ي��ك گيمر بوده 
و مجوز اس��تفاده از آنها را دارد. حاال چه گيمر حق 
اش��تراك پايه 25 دالري را به اين شركت بپردازد يا 
همان پول را در بازار سياه براي خريد و فروش اقالم 
مجازي صرف كند، در ه��ر دو حالت مالكيت چيزي 

را به دست نمي آورد.
اكن��ون تكنول��وژي بالك چي��ن اين جري��ان را 
هدف ق��رار داده اس��ت. اي��ن تكنولوژي ي��ك دفتر 
كل ديجيتالي موثر بدون يك نس��خه اصلي اس��ت. 
تراكنش ه��ا در هيچ ج��ا و هيچ كامپيوت��ري ذخيره 
نمي ش��وند، اما درعوض روي يك شبكه كامپيوتري 
ذخيره ش��ده و از طريق همين شبكه تاييد مي شوند. 
تراكنش ها از طريق يك تاريخچه و مدرك مش��ترك 
در سراس��ر اي��ن ش��بكه كامپيوت��ري ثبت ش��ده و 
تنها روي يك كامپيوتر مش��خص ثبت نمي ش��وند. 
تراكنش ها حتي وقتي كه يك كامپيوتر آفالين باشد، 

هم معتبر هس��تند -حالتي كه در جهان ارز مجازي 
»)Cold Storage( بيت كوين به آن »ذخيره سرد 

 مي گويند- ت��ا ديگر لزوم��ي براي هميش��ه آنالين 
ب��ودن گيمرها وجود نداش��ته باش��د.همين ويژگي 
تمركززدايي بالك چين اس��ت كه معتبر و درس��ت 
ب��ودن مالكي��ت را امكان پذي��ر مي كن��د. ديتابيس 
مس��تقل از هر ش��خص يا س��ازماني وج��ود دارد تا 

مدارك و ركوردها واقعي، منصفانه و درست باشند. 

 تضمين ايمني با پلتفرم بالك چين
بالك چين، س��اختارهاي غيرواقعي و ناملموس 
با عنوان »محتاط تر باش��يد« ارايه مي شوند. مفهوم 
آن، قابل اعتماد نبودن بالك چين نيس��ت، بلكه در 
مقابل اين است كه بالك چين فرآيند اعتماد كردن 
را غيرضروري مي كن��د. اهميتي ن��دارد كه در يك 
بالك چين به ش��خص ديگري اعتم��اد كنيد، چون 
تقل��ب و كالهب��رداري در اين چرخ��ه بالك چين 
غيرممكن اس��ت. اين تكنولوژي هوشمند، واقعي، 

عملي و قابل اجراست.
والد پانچنكوف - مديرعامل و موس��س پلت فرم 
تب��ادل اق��الم مج��ازي مبتن��ي ب��ر بالك چين - 
DMarket درباره مزاياي اين تكنولوژي مي گويد: 
تمام تراكنش ها ب��ا تكنولوژي هاي بالك چين ايمن 
و تضمين ش��ده و احتمال هر كالهب��رداري از بين 
مي رود. ب��ا پلت فرم بالك چي��ن DMarket تمام 
اقالم مج��ازي گيمرها، واقعي و حقيقي مي ش��وند؛ 
درس��ت مثل ارزهاي مجازي بيت كوين يا اتريوم در 

جيب گيمر!. س��اختار تمركززداي��ي اين تكنولوژي 
همچنين ب��ه توس��عه دهندگان بازي اين ش��انس 
را مي دهد ت��ا مس��ووليت تراكنش ها را خودش��ان 
هم به عه��ده بگيرند. قيمت و ارزش اقالم بس��ته به 
ب��ازار آنها تغيي��ر مي كن��د. در اين حال��ت احتمال 
كالهبرداري همچنان وج��ود دارد، ام��ا از آنجا كه 
ساختار بالك چين ايمن است، حمالت كالهبرداري 
روي مواردي متمركز مي ش��وند كه خارج از كنترل 
توسعه دهنده است؛ مانند حساب هاي كاربري گيمر 

در شبكه هاي اجتماعي يا ايميل شخصي او.
امروزه وقت��ي يك رم��ز عبور ضعي��ف باعث در 
خطر قرار گرفتن حس��اب كاربري مي شود، گيمرها 
مي توانند از توس��عه دهنده بازي ب��راي بازيابي آن 
كمك بگيرند. اما بالك چين حتي در اين صورت هم 
امكان نفوذ را اگر غيرممكن نكند، حداقل مش��كل 
مي كند. گيمرها تمام مسووليت مربوط به مالكيت 

اقالم و كاالهاي مجازيشان را به عهده مي گيرند.
مفهوم مالكي��ت كاالهاي مج��ازي قطعا عالمت 
دالر را به چش��مان گيمرها مي آورد. اگ��ر گيمرها 
واقعا مالك اقالم بازي باشند، آنها بايد امكان فروش 
اين اقالم را هم داشته باش��ند. اين موضوع ساختار 
و معيار جديدي براي فعالي��ت پلت فرم هاي تبادل 
 Diablo 3 auction house اقالم مجازي مانند
ايج��اد مي كند. ب��ا اين اوص��اف تصور ي��ك گيمر 
حرفه اي كه دش��من را شكس��ت مي دهد، با اسحله 
افس��انه اي راه مي رود و بالفاصل��ه آن را به باالترين 

قيمت مي فروشد، واقعي و آسان تر مي شود.
اين روند مي توان��د گيمر بودن را به يك ش��غل 
واقع��ي تبديل كند؛ ش��غلي ك��ه ب��راي گيمرهاي 
مشهور و برجسته بس��يار س��ودآور هم خواهد بود. 
پانچنكوف در اين مورد مي گوي��د: اطالعات مربوط 
به مالك ه��ر ك��دام از اق��الم و تاريخچ��ه آن روي 
چرخه بالك چين به صورتي امن ذخيره مي ش��ود. 
اين باعث ايجاد تقاض��اي مضاعف ب��راي اين اقالم 
از ط��رف مجموعه داران اقالم كمي��اب يا گيمرهاي 
مشهور، مي ش��ود.بازي فضايي EVE Online اين 
مفهوم را ثابت كرده اس��ت. در اين بازي سفينه هاي 
كمياب و نادر تنها به برندگان مسابقات داده مي شود 
و بالك چين مي توان��د اين امكان را ب��راي هر بازي 
ديگري ايج��اد كند. ب��ه اين ترتي��ب بالك چين نه 
تنها مالكيت اقالم و كااله��اي مجازي را امكان پذير 
مي كن��د، بلكه ش��يوه طراح��ي و توس��عه بازي ها 
را ه��م متح��ول مي كن��د. ب��ازي رمزنگاري ش��ده 
CryptoKitties ي��ك نمون��ه دس��ت اول از اين 
نوع بازي هاس��ت. حاال در بازي هاي مدرن برخالف 
بازي هاي ويدئويي قديم��ي، همه چيز متمركز و در 
كنترل توسعه دهندگان نبوده و خود گيمرها نقش 

مهمي در پيشرفت و تحوالت صنعت گيم دارند.

دانش و فن10
هزينه 20 هزار ميليارد توماني 

براي توسعه  »آي تي«
ايرنا| وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات 
گفت: از ش��روع دولت يازدهم تاكن��ون 20 هزار 
ميلي��ارد تومان براي توس��عه فن��اوري اطالعات 
هزينه شده اما همچنان فضا جهت فعاليت در اين 

بخش فراهم است.
محمدجواد آذري جهرمي افزود: با وجود همه 
زيرس��اخت هايي كه در فن��اوري اطالعات ايجاد 
ش��ده اما آنچنان كه بايد و ش��ايد مورد اس��تفاده 
قرار نگرفته اس��ت.وزير ارتباطات ادامه داد: دولت 
الكترونيك ايجاد شد اما هنوز استفاده الزم از آن 
نش��ده اس��ت؛ ضمن آنكه با وجود توسعه فناوري 
اطالع��ات در عرص��ه كش��اورزي و بهداش��ت و 
درمان، همچنان درصد استفاده از فناوري در اين 

بخش ها ناچيز است.
آذري جهرمي به توجه ساير كشورها به اهميت 
فناوري اطالعات در پيشبرد كارها اشاره كرد و افزود: 
اكنون بيشتر س��ران كش��ورهاي جهان به موضوع 
فناوري اطالع��ات و بهره ب��رداري از آن، توجه ويژه 

دارند زيرا فناوري در حال تغيير جهان است.
به گفته وي، »بيشتر توجه اين رهبران به اقتصاد 
ديجيتال و تاثيرهاي آن« معطوف اس��ت؛ در واقع 
توجه به فناوري در حالي از سوي كشورهاي مختلف 
مورد توجه جدي قرار گرفته كه آنچنان كه بايد در 

كشورمان توجهي به آن نمي شود.
وي با انتقاد از اينكه برخي همه فضاي مجازي را 
در كلمه اي به نام »شبكه هاي اجتماعي« مي بينند، 
تاكيد كرد: همه بخش فن��اوري اطالعات فقط اين 
نيست بلكه فناوري اطالعات، گستره زيادي را در بر 
مي گيرد كه شبكه اجتماعي جزناچيز آن است.عضو 
هيات دولت با انتقاد از اينكه عده اي از نظر »جامعه 
شناختي«، فضاي مجازي را در ذهن مردم منعطف 
به يك شبكه اجتماعي كرده اند، گفت: برخي همه 
دستاورد هاي دولت در توس��عه فناوري اطالعات را 
به شبكه اجتماعي گره زده اند؛ گرچه مهم است اما 
تاثيرگذار نيس��ت در حالي كه يك زماني يك اراده 

خارج از دولت مي تواند آن را با اما و اگر مواجه سازد.

اشتباه نرم افزاري بانك امريكايي 
۴00 نفر را بي خانمان كرد

انگجت| اشتباهات نرم افزاري معموال مشكالت 
مختصري ايجاد كرده و براي كاربران چندان گران 
تمام نمي ش��وند. اما اين بار يك بان��ك امريكايي به 
همين علت مشتريان خود را دچار مشكالت اساسي 

كرده است.
۴00 نفر از مش��تريان بانك ولزفارگو در امريكا 
ك��ه چهارمين بانك بزرگ اين كش��ور محس��وب 
مي ش��ود، به علت اش��تباه يك نرم افزار در زمينه 
محاس��به تغييرات وام مسكن شان مجبور به ترك 
خانه هايشان شده اند.اين نرم افزار تغييرات مذكور 
در وام ۶25 مشتري بانك ولز فارگو را ناديده گرفت 
يا اطالعات مربوط به آنه��ا را دريافت نكرد و همين 
مساله در نهايت باعث ش��د تا ۴00 مشتري بانك 
يادشده مقروض و بدحساب تلقي شوند و در نهايت 
مجبور به تخليه من��ازل خود به علت س��لب حق 
اقامه دعوي شوند.مش��كل يادش��ده در حد فاصل 
1۳ آوريل س��ال 2010 تا 20 اكتبر س��ال 2015 
رخ داده و مش��كل و خطاي نرم افزاري مذكور پس 
از اين تاريخ برطرف شده اس��ت. بانك ولز فارگو به 
علت وقوع اين مشكل از مشتريان خود عذرخواهي 
و تصريح كرده كه براي جبران خس��ارات وارده به 
مش��تريانش ۸ ميليون دالر بودجه اختصاص داده 
اس��ت.البته اين اولين بار نيس��ت كه اشتباهات و 
تخلفاتي از اين دست در بانك ولز فارگو رخ مي دهد. 
اين بانك چن��دي قبل ه��م بر مبن��اي اطالعات 
درآمدي نادرست وام هاي مس��كن خاصي را براي 
برخي افراد صادر كرده بود و حتي در سال 201۶ به 
ايجاد حساب هاي بانكي قالبي به منظور باالتر نشان 

دادن آمار فروش و درآمد خود متهم شده بود.

راهكاري براي افزايش سرعت 
مرورگر اينترنتي »فايرفاكس«

استار| از آنجا كه بس��ياري از كاربران از سرعت 
پايين و اش��غال حجم زيادي از حافظه رايانه ش��ان 
توس��ط مرورگر اينترنتي فايرفاكس شكايت دارند، 
كارشناس��ان دو راه��كار را در اين زمين��ه معرفي 

مي كنند.
 مرورگ��ر اينترنت��ي فايرفاكس هم��واره بخش 
زيادي از حج��م و ظرفيت حافظه رايانه و دس��تگاه 
الكترونيك��ي كارب��ران را اش��غال مي كن��د، حاال 
كارشناس��ان فعال در حوزه تكنول��وژي به كاربران 
توصيه كرده اند كه ب��ه منظور جلوگي��ري از وقوع 
چنين اتفاقي بايد افزونه هاي جلوگيري از اش��غال 
حافظه داخلي و كاهش س��رعت عملك��رد رايانه و 
مرورگر اينترنتي را فعال س��ازي كنند.بدين ترتيب 
كارب��ران مرورگر اينترنتي موزي��ال فايرفاكس قادر 
 خواهند بود از مصرف غيرض��روري اينترنت همراه 
)Mobile Data( و همچنين اشغال فضاي زيادي 
از حافظه مرورگر و رايانه جلوگيري به عمل بياورند.

يك��ي از راه هايي ك��ه در اين امر ب��ه كاربران كمك 
مي كند، قابليت Duplicate Tab Closer است 
كه اجازه نمي دهد پنجره هاي باز شده در اين مرورگر 
تكثير يابند و پنجره هاي بيش از حد استاندارد نيز باز 
شود.دومين راهي كه كاربران فايرفاكس مي توانند از 
 Max Tabs آن بدين منظور استفاده كنند، قابليت
اس��ت كه به مرورگر مذكور اين اجازه را مي دهد تا 
ماكسيمم و بيشينه تعداد پنجره هاي قابل باز شدن 
را تعيين كنند. بدين ترتيب كارب��ران قادر خواهند 
بود با مش��خص كردن يك محدوديت خاص براي 
تعداد پنجره هاي باز ش��ده، ب��ه مرورگر فايرفاكس 
امكان اشغال حجم زيادي از حافظه گوشي و مرورگر 

مربوطه را ندهند.

ديلي ميل|
 به نظر مي رس��د كه اينس��تاگرام درحال افزودن قابليت هاي 

جديدي نظير دسترسي سريع كاربران به ايموجي است.
ش��بكه هاي اجتماعي در چند س��ال اخير، هر يك به منظور 
جلب رضاي��ت كاربران خ��ود و افزاي��ش محبوبيت و اس��تفاده 
توس��ط كاربران، گاهي قابليت ها و امكانات جدي��دي را اضافه و 
ارايه مي كنند.حاال تازه ترين گزارش هاي منتش��ره حاكي است 
كه اينس��تاگرام درحال تس��ت و آزماي��ش قابليت هاي جديدي 
نظير جابه جا كردن محل قرارگيري آيكون هاي پيام خصوصي، 
پروفايل و همچنين امكان دسترسي سريع كاربران به ايموجي ها 

در كامنت هاي اينستاگرامي است.
به نظر مي رس��د كه اين ش��بكه اجتماعي قصد دارد موقعيت 
قرارگيري آيكون هاي پروفايل و پيام هاي مس��تقيم و خصوصي 
)Direct messeges( جابه جا كرده و امكان دسترسي سريع 
و بهتر كاربران به ش��كلك و ايموجي هاي مختلف را در قس��مت 

نظرات و كامنت ها فراهم بياورد.
همچنين تغييرات ديگري نيز در راه اس��ت به عنوان مثال 
اينستاگرام قصد دارد به كاربراني كه مي خواهند يك عكس را 
براي تعداد زيادي از دوستانش��ان ارسال كنند، بايد در قسمت 
نوار منوي اس��تاندارد عالمت »+« را لمس كنن��د تا بتوانند به 
دوربين دسترسي داشته باشند و عكس موردنظر خود را براي 
آنها بفرستند.همچنين اين شبكه اجتماعي تصميم دارد دكمه 
دوربين را در بخ��ش بااليي نوار منوي اينس��تاگرام قرار داده و 

اضافه كند تا كاربران بتوانند با استفاده از دكمه دوربين، هرچه 
سريع تر تصاوير مدنظر خود را به ديگران ارسال كنند.

در نهايت بايد گفت يكي ديگر از قابليت هايي كه اينستاگرام 
مي خواهد به پلتفرم خود اضافه كند، امكان دسترس��ي سريع 
به ايموجي و ش��كلك هاي مورداس��تفاده كاربران در قس��مت 
نظرات و كامنت هاس��ت تا كساني كه بيش��تر از سايرين از اين 
ايموجي ها اس��تفاده مي كنند، دسترسي س��ريعتر و بهتري به 
آنها داش��ته باشند.اينس��تاگرام به عنوان يكي از محبوب ترين 
و پرطرفدارتري��ن ش��بكه هاي اجتماع��ي، در م��اه س��پتامبر 
سال گذش��ته 201۷ ميالدي به ركوردي بي س��ابقه در ميان 
شبكه هاي اجتماعي دس��ت يافت و آن هم جاي دادن بيش از 

۸00 ميليون كاربر فعال در ماه بود.

گوگل جديدترين نسخه از سيستم عامل اندرويد )اندرويد ۹( را 
تحت عنوان Android Pie براي كاربران گوشي هاي هوشمند 

پيكسل عرضه كرد.
به گزارش ايس��نا، به نق��ل از وب س��ايت gsmarena، چند 
ماه پيش بود كه گوگل به عنوان ش��ركت توسعه دهنده سيستم 
عامل محبوب و پرطرفدار اندرويد اعالم ك��رد كه مي خواهد طي 
سه ماهه سوم س��ال جاري 201۸ ميالدي بطور رسمي از نسخه 
جديد و توسعه يافته سيس��تم عامل اندرويد ملقب به اندرويد پي 

)Android P( رونمايي كند.
گوگل هر س��اله با اختصاص دادن يك ن��ام اختصاري و موجز 
از نس��خه هاي جديد و به روزرساني شده سيس��تم عامل اندرويد 
پرده ب��رداري مي كن��د. اندكي پ��س از عرض��ه اندروي��د اوريو، 
گمانه زني ها درباره نام خوش��مزه نس��خه بعدي اندرويد آغاز شد 
چراكه اين غول تكنولوژي همواره نام غذا و خوراكي هاي خوشمزه 
و مع��روف در جهان را ب��رروي نس��خه هاي مختل��ف از اندرويد 
خود مي گذارد.مدت ها بود ك��ه درباره نام نس��خه جديد اندرويد 
گمانه زني هاي بس��ياري در فضاي مجازي منتشر شده بود و حاال 
گوگل با انتشار نسخه رسمي و نهايي آن براي گوشي هاي هوشمند 

پيكسل، نام آن نيز بطور رسمي و نهايي اعالم شد.
برندهاي تكنولوژي و شركت هاي توليدكننده موبايل در سراسر 
جهان كه از سيس��تم عام��ل اندرويد براي پلت فرم گوش��ي هاي 
خود اس��تفاده مي كنند، موظفند هر س��اله با معرفي نسخه هاي 
جديد اندرويد توسط گوگل به عنوان ش��ركت توسعه دهنده اين 

سيستم عامل، نسخه هاي دريافتي را با توجه به نياز و قابليت هاي 
گوشي هاي هوشمند توليدش��ده خود، بازطراحي كرده و سپس 
آن را به صورت همگاني در دس��ترس عموم كاربران گوش��ي هاي 

موردنظر قرار داده و منتشر كنند.
بنابراين انتظار مي رود اندرويد ۹ )اندرويد پاي( تا پايان س��ال 
جاري و اوايل سال آينده 201۹ ميالدي براي تمامي گوشي هاي 
جديد با سيستم عامل اندرويد عرضه و ارايه شود. از امروز كاربران 
 OTA قادر خواهن��د بود به روزرس��اني اندرويد پ��اي را به صورت
دريافت كنند. اين موض��وع همچنين درباره تمام دس��تگاه هاي 
ديگري كه به برنامه اندرويد بتا پيوسته  بودند )شامل گوشي هاي 
سوني، ش��يائومي، نوكيا، اوپو، ويوو، وان پالس و اسنشال( در كنار 

دستگاه هاي مبتني بر اندرويد وان نيز صدق مي كند.

                                                                                                                                                                                                                  

قابليت هاي جديد »اينستاگرام« در راه است عرضه اندرويد ۹ براي گوشي هاي »گوگل«
كاربر
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هكرنيوز|
 به نظر مي رس��د كه فعاليت هاي شركت تايواني 
توليدكنن��ده تراش��ه TSMC، تح��ت تاثير حمله 
ويروسي به سيس��تم هايش به ش��دت مختل شده و 
بدين ترتيب تامين تراش��ه هاي مورد ني��از اپل نيز به 

تعويق خواهد افتاد.
چند روز پيش بود كه اخباري مبني بر هجوم يك 
ويروس خطرناك به تجهيزات و سيس��تم هاي رايانه 
شركت تايواني توليد تراش��ه و پردازنده تحت عنوان 
TSMC كه تراش��ه هاي موردنياز اپل و گوشي هاي 

آيفون را تامين مي كند، منتشر شد.
ش��ركت تايوان��ي TSMC ب��ه عن��وان يك��ي از 
بزرگ ترين توليدكنندگان تراشه پردازنده در جهان، 
اعالم كرده ك��ه برخ��ي از تجهيزاتش م��ورد حمله 
بدافزاري و هجوم يك وي��روس خطرناك قرار گرفته 

است.
اين شركت همچنين با انتش��ار بيانيه اي در روز 
جمعه اعالم كرد كه متخصصان امنيت س��ايبري 

مربوطه، در ح��ال كار برروي اين مس��اله و برطرف 
كردن مشكالت به وجود آمده هس��تند و به زودي 
مشكل امنيتي حاصل از حمله ويروسي و بدافزاري 
برطرف خواهد ش��د .ام��ا به نظر مي رس��د كه اين 
ش��ركت هنوز نتوانس��ته به حالت عادي بازگردد 
و خ��ط تولي��د تراش��ه و پردازنده ه��اي موردنياز 

گوشي هاي آيفون را شروع كند.

بنابراين بسياري از كارشناسان و منابع آگاه اعالم 
كرده اند كه فعاليت هاي توليد تراش��ه اين شركت و 
تامين پردازنده هاي موردني��از آيفون تا حد زيادي به 
حالت تعليق درآمده و ممكن اس��ت اپل براي تامين 
تعداد قطع��ات موردني��ازش براي معرف��ي و عرضه 

آيفون هاي جديد 201۸ با مشكل مواجه شود.
به عبارتي ديگ��ر، مي توان گفت كه اين ش��ركت 
تراشه ساز در حال حاضر با هجوم و حمله يك ويروس 
خطرناك و مهل��ك فلج ش��ده اس��ت و نمي تواند با 
تمام ظرفي��ت، فعاليت هاي موردنظر خ��ود را انجام 
دهد. طب��ق اخبار قبل��ي، در نيمه دوم س��ال جاري 
201۸ مي��الدي بايد منتظر معرف��ي و رونمايي اپل 
از سه گوش��ي جديد باشيم كه قرار اس��ت به عنوان 

جايگزين هاي آيفون 10 كنوني وارد بازار شوند.
اپ��ل آيفون ه��اي 201۸ را در دو نس��خه 5.۸ و 
۶.5 اينچي با صفحه نمايش اولد و يك نس��خه ارزان  
قيمت تر ۶.1 اينچي با نمايشگر ال سي دي معرفي و 

روانه بازار خواهد كرد.

                                                                                                         

ويروسي كه تراشه ساز» اپل« را فلج كرد
سايبر

پنتاگون استفاده از برنامه هاي موقعيت مكاني را ممنوع كرد
آسين ايج|

 پنتاگون اعالم كرد كاركنان اي��ن وزارتخانه 
به دالي��ل امنيت��ي از اين پ��س ح��ق ندارند از 
برنامه هايي اس��تفاده كنند كه موجب افش��اي 

موقعيت مكاني آنها مي شود.
برنامه هاي��ي مانن��د نقش��ه گ��وگل، اپ هاي 
ورزش��ي يا كنت��رل س��المتي و غي��ره در زمان 
استفاده منجر به افشاي موقعيت مكاني كاربران 
خود مي ش��وند و اين امر در مورد اف��راد نظامي 
مي تواند بس��يار خطرناك بوده و امني��ت آنها و 

همين طور كشورشان را به خطر بيندازد.
وزارت دف��اع امريكا مي گويد اي��ن تصميم به 
دنبال افزايش نگراني ها و وقوع برخي مش��كالت 

گرفته شده است. 
در ژانويه گذش��ته ي��ك محقق اس��تراليايي 
با تحلي��ل داده هاي جم��ع آوري ش��ده از برنامه 
تمرين��ات ورزش��ي اس��تراوا توانس��ت از برنامه 
روزانه فعاليت هاي تعدادي از نظاميان امريكايي 

مستقر در سوريه و عراق مطلع شود. افشاي اين 
اطالعات نشان مي داد كه سربازان امريكا در چه 
س��اعاتي پايگاه هاي خود را ت��رك مي كنند و در 
چه اماكني به گش��ت زني مي پردازند. از همين 
رو نظاميان امريكايي ديگ��ر حق ندارند از چنين 
برنامه ها و خدماتي در حين انجام ماموريت هاي 

خود استفاده كنند.



اخبار 11 بنگاهها
پيام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا 

به مناسبت    روز  خبرنگار

محسن جهرودي، مديرعامل گروه خودروسازي 
سايپا طي پيامي فرارسيدن روز خبرنگار را به تمامي 
 فع��االن عرصه خب��ر و اطالع رس��اني تبريك گفت.

در اين پي��ام آمده اس��ت:  هفدهم مردادم��اه يادآور 
تالش هاي خستگي ناپذير س��فيران عصر آگاهي و 
دانايي است كه با آسماني شدن خبرنگار دلير عرصه 
خبر، »ش��هيد محمود صارم��ي« روز خبرن��گار نام 
گرفت. نقش و جايگاه شايس��ته خبرنگاران بر كسي 
پوشيده نيست و بي شك رس��الت آنان در همه حال 
بيان ش��فاف مس��ائل گوناگون اجتماعي مبتني بر 
اصول حرف��ه اي، گفتار صادقانه و آگاهي بخش��ي به 
قش��رهاي مختلف جامعه به منظور دس��ت يابي به 
كمال توسعه يافتگي اس��ت.  خبرنگاري از مشاغل 
سخت و پر اس��ترس كنوني اس��ت كه توانمندي ها، 
عملكرده��ا، موفقيت ها و ضعف ه��اي همه عناصر و 
قش��رهاي جامعه را نمايان مي كند. نگاه دقيق توام با 
بيان نقدها، خبرنگار را در مس��يري قرار مي دهد كه 
مردم، نمايندگي افكار عموم��ي را از او انتظار دارند. 
از اين رو جايگاه خبرنگاران بس��يار رفيع و رس��الت 
شان بسي ارزشمند اس��ت كه وظيفه داريم در انجام 
رسالت آنان ياريگرش��ان باش��يم.   در ايران اسالمي 
مس��ووليت خبرن��گاران در دوران پرتالطم پيروزي 
انقالب اس��المي، هشت س��ال دفاع مقدس و پس از 
آن به اثبات رسيده اس��ت و در شرايط كنوني كشور 
و به ويژه وضعيت فعلي نق��ش و عملكرد خبرنگاران 
و رس��انه هاي خبري به منظور اميدبخشي به مردم 
و جامعه و حماي��ت از توليد داخل��ي و كاالي ايراني 
بيش از هر زماني ديگر برجس��ته و مش��هود است و 
ج��ا دارد كه اصح��اب فرهيخته رس��انه ضمن بيان 
شفاف ديدگاه هاي كارشناس��ي و نقدهاي دلسوزانه، 
مديران، تالشگران و متخصصان صنعت خودرو را در 
خودكفايي و استقالل كشور ياري رسانند تا بتوانيم 
در س��ايه همدلي و اتحاد ملي اين برهه حساس را با 

سربلندي و عزت ايران اسالمي پشت سر بگذاريم.
اينجانب ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي 
گرانقدر خبرنگار خصوصا »ش��هيد صارم��ي«، روز 
خبرنگار را به تمامي فعاالن عرصه خبر و اطالع رساني 
تبريك عرض كرده و از درگاه خداوند متعال سعادت 

و بهروزي را براي همه اصحاب رسانه خواستارم.

    و ضعيت سالمت تنها پلنگ ايراني باغ وحش
مش�هد| در ش��رايطي كه عدم رس��يدگي ب��ه تنها 
پلنگ ايراني باغ وحش مشهد بازتاب هاي وسيعي در 
رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي پيدا كرده؛ فريد هومن 
نماينده تام االختيار مديركل محيط  زيس��ت اس��تان 
در امور تخصصي حيات  وح��ش در خصوص آخرين 
وضعي��ت س��المت »ارس« پلنگ ايران��ي باغ وحش 
وكيل آباد مش��هد، اظهار كرد: روز ش��نبه، 14 مرداد 
ماه، كميته تشكيل شد و با توجه به تعامل خوب بين 
محيط زيست و دامپزش��كي در كمتر از 24 ساعت در 
باغ وحش حضور يافت��ه و »ارس« ب��راي اولين بار در 
مشهد با امكانات قابل حمل دامپزشكي مورد معاينه 
قرار گرفت. نماينده تام االختيار مديركل محيط زيست 
استان در امور تخصصي حيات وحش خاطرنشان كرد: 
در اين كميته مقرر ش��د كه از انتقال اي��ن حيوان به 
تهران جلوگيري و مراحل درماني در مشهد آغاز شود 
و درصورتي كه تا يك يا دو ماه آينده در مشهد درمان 

موفقيت آميز نبود به تهران منتقل شود.

    80 درص�د المپيادي هاي كش�ور در ايران 
نيستند؛ كاشمر| فرماندار كاشمر گفت: متاسفانه 
براس��اس آماري كه وجود دارد بي��ش از 80 درصد 
المپيادي هاي كش��ور در ايران نيستند. محمدعلي 
نبي پور ديروز در مراسم تجليل از هادي عزيزي كه 
توانست مدال نقره مسابقات جهاني فيزيك را كسب 
كند، اظهار كرد: منطقه كاش��مر و خراسان از قديم 
نخبه پرور بوده اس��ت و وجود اين عزيزان افتخاري 
براي مردم اين منطقه اس��ت. فرماندار كاش��مر  با 
بيان اينكه متاسفانه براس��اس آماري كه وجود دارد 
بيش از 80درص��د المپيادي هاي كش��ور در ايران 
نيستند، گفت: برخي معتقدند فقط چنين افرادي 

را شناسايي و به كشورهاي ديگر معرفي مي كنيم.

    انتخاب ايرالكو به عنوان واحد نمونه صنعتي 
اس�تان مركزي؛ اراك| مراس��م گراميداش��ت روز 
صنعت و معدن با تجليل از شايس��تگان عرصه توليد 
و سازندگي اس��تان مركزي )پايتخت صنعتي ايران( 
برگزار ش��د. در اي��ن آيين كه ب��ا حضور اس��تاندار 
مركزي، نمايندگان م��ردم اراك، خنداب و كميجان 
در مجلس دهم، تني چند از مديران ارش��د استان و 
مديران و صاحبان صنايع اس��تان؛ در محل تاالر كوه 
نور هتل اميركبير كالن شهر اراك برگزار شد، از بين 
40 واحد صنعتي منتخب، ش��ركت آلومينيوم ايران 
)ايرالكو( به عنوان واحد نمونه صنعتي در س��ال ۹۶ 
برگزيده شد. كسب اين افتخار كه برخاسته از تالش 
و همت بي نظي��ر تمامي همكاران گرانقدر اس��ت را 

تبريك عرض مي كنيم.

    3دفتر خدم�ات مس�افرتي و جهانگردي 
شيراز تعليق شد-شيراز| فعاليت شركت هاي 
خدمات مس��افرتي و جهانگردي »سفرهاي خاص 
اطلس ش��يراز«، »بالن آبي« و »نوماد گش��ت« به 
مدت 3 ماه تعليق شد. به اس��تناد بند الف ماده 34 
بخش چه��ارم مق��ررات اجرايي-انضباطي فعاليت 
ش��ركت هاي خدم��ات مس��افرتي و جهانگ��ردي 
»س��فرهاي خاص اطلس ش��يراز«، »بال��ن آبي« و 

»نوماد گشت« به مدت 3 ماه تعليق شد. 

ايالم| استاندار ايالم به دنبال ديدار با 
واسط عراق حامل خبرهاي خوش براي 
كاميون داران شد. به گزارش ايلنا، قاسم 
سليماني دشتكي اظهار داشت: در هفته 
جاري استاندار واسط عراق به ايالم سفر 
كرد. او افزود: اين س��فر دس��تاوردهاي 
بس��يار خوب��ي از جمله بازگش��ايي مرز 
مهران براي كاميون داران، تشكيل گروه مشترك بين ايران و عراق 
براي حل برخي مس��ائل و اختالفات مرز، تعديل هزينه تعرفه هاي 
گمركي و همسان سازي با س��اير مرزهاي كشور، اختصاص اعتبار 
ويژه براي زيرساخت هاي مرز شهابي منتهي به مرز چنگوله از طرف 
عراقي و ... در پي داشت.  استاندار ايالم ادامه داد: در اين ديدار برخي 
گمانه زني كردند كه چرا به مرز چيالت پرداخته نش��ده اس��ت، در 
اينجا بايد گفت ما با اس��تاندار واس��ط عراق در حوزه اختيارات وي 
يعني مرز شهابي در عراق و مرز مهران و بازارچه چنگوله در طرف ما 
 NGL ،صحبت كرديم.  سليماني دشتكي افزود: پتروشيمي دهلران
دهلران، توسعه كشت و صنعت دهلران، افزايش 30 هزار هكتاري 
زمين هاي آبي در سال گذشته و اقدامات بسيار ديگر مي تواند باعث 

توسعه دهلران شود و آمار بيكاري را در اين شهرستان تعديل كند.

 بازگشايي مرز مهران
براي تردد كاميون داران

 سيستان و بلوچس�تان| معاون 
بهداش��تي دانش��گاه عل��وم پزش��كي 
زاهدان گف��ت: مهم ترين عوامل عفوني 
بيم��اري هپاتي��ت ك��ه از راه آب و غذا 
منتق��ل مي ش��وند، ويروس ه��اي نوع 
A وE و مهم تري��ن ويروس هاي��ي كه از 
طريق خون، ترش��حات خون��ي، بزاق، 
نزديكي جنسي، اعتياد تزريقي، مواجهه پرسنل بهداشتي درماني 
با بيماران و انتقال مادر به نوزاد و امثال آن انتقال داده مي ش��وند 
ش��امل ويروس هاي ن��وع B و C اس��ت.  به گزارش ايس��نا  دكتر 
سيدمهدي طباطبايي در كارگروه بهداش��ت گفت: در دانشگاه 
علوم پزش��كي زاهدان، برنامه مراقبت مادران باردار با مشاركت 
فعال داوطلبان سالمت با محوريت حذف انتقال بيماري هپاتيت 
از مادر به كودك يكي از اقدامات موفق پيش��گيري از اين چرخه 
انتقال بوده اس��ت . به گفته او، تزريق واكسن هپاتيت براي گروه 
هدفي كه بيشتر از ساير گروه ها با خطر انتقال اين بيماري مواجه 
هستند و به صورت دوره اي اجرا مي شود، كه اهم آن نظارت هاي 
ويژه بازرسان بهداشت محيط دانش��گاه علوم پزشكي زاهدان بر 
رعايت اصول بهداشتي آرايشگاه هاي  مردانه و زنانه  در استان است.

 اجراي برنامه مراقبت مادران باردار
در سيستان و بلوچستان

اصفهان| سي امين دوره مسابقات 
ق��رآن كري��م ش��ركت ف��والد مباركه 
ب��ا حض��ور ۶100 نف��ر از كاركن��ان و 
خانواده ه��اي اين ش��ركت روز جمعه 
۵مردادماه در اردوگاه شهيد بهشتي باغ 
ابريشم برگزار ش��د. به گزارش تعادل، 
در جري��ان برگزاري اين مس��ابقات كه 
نوجوانان، جوانان و بزرگس��االن خانواده بزرگ فوالد مباركه در 
دو بخش آقايان و بانوان در فضايي عرفاني خوش��ه چين معرفت 
از درگاه الهي بودند، معاون نيروي انس��اني و س��ازماندهي فوالد 
مباركه نيز ضمن قدرداني از برگزاركنندگان اين مسابقات اظهار 
كرد: كاركنان فوالد مباركه و خانواده هاي آنها حدود ۶4هزار نفر 
هس��تند كه در اين مس��ابقات ۶ هزار و 100 نفر شركت كردند؛ 
يعني ح��دود 10 درص��د خانواده ب��زرگ فوالد مبارك��ه در اين 
فعاليت بزرگ فرهنگي و اجتماعي ش��ركت كرده ان��د. وي از به 
كارگيري تجارب سال هاي گذشته در برگزاري اين مسابقات به 
عنوان عاملي در ارتقاي سطح كيفي مس��ابقات ياد كرد و درباره 
علت برگزاري و مشاركت فوالد مباركه در امور قرآني گفت: فوالد 

مباركه بر اين اعتقاد است كه رشد بايد متعادل و همه جانبه باشد.

حضور ۶۱۰۰ نفر در سي امين دوره 
مسابقات قرآن كريم

البرز| مدي��ركل تعزيرات حكومتي 
استان البرز از تشكيل پرونده براي ۵نفر 
از دريافت كنن��دگان ارز دولت��ي ب��راي 
واردات كاال به مبلغ 200 ميليارد تومان 
و ممنوع الخروجي ايش��ان خبر داد. علي 
اكبر مخت��اري در گفت وگو با تس��نيم 
اظهار داشت: تا اين لحظه ۵ پرونده ارزي 
با شكايت بانك هاي دي، ملي، توس��عه تعاون و بانك كشاورزي به 
تعزيرات حكومتي استان البرز رسيده است. او افزود: اولين پرونده 
در مورد يك شركت واردكننده كائوچو است كه 10 ميليون يورو 
ارز گرفته اس��ت و مبلغ ريالي آن حدود 11۹ ميليارد تومان است. 
مديركل تعزي��رات حكومتي اس��تان البرز با بيان اينكه ش��ركت 
ديگري در حوزه توزيع مواد پالس��تيكي دو ميليون و پانصد هزار 
يورو ارز گرفته كه مبلغ ريالي آن حدود 21 ميليارد تومان است.  او 
با بيان اينكه شركت ديگري 1۹ ميليون يوان چين دريافت كرده 
اس��ت كه به تعهدات خود عمل نكرده اس��ت، عنوان كرد: شركت 
ديگري در حوزه بازرگاني كاال فعاليت دارد كه حدود 11۵ ميليارد 
يوان كره دريافت كرده است. جمع ريالي اين پرونده ها حدود 200 

ميليارد تومان است.

مديران ۵ شركت متخلف در زمينه 
دريافت ارز ممنوع الخروج شدند
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»تعادل«بهبهانهصحبتهايمعاونرييسجمهوريبررس�يميكند

دورنمايصادراتيكميليارددالريدانشبنيانها

استاندارلرستانتاكيدكرد

تغيير چهره لرستان با ۱4۰۰ فرصت شغلي بنياد بركت
استاندار لرستان با اش��اره به ايجاد 1400 فرصت 
شغلي از س��وي بنياد بركت وابس��ته به ستاد اجرايي 
فرمان حضرت ام��ام )ره( در اين اس��تان تاكيد كرد: 
بزرگ ترين مش��كل حال حاض��ر كش��ور و از جمله 
اس��تان لرس��تان، معضل بي��كاري اس��ت كه بخش 
عمده اي از نارس��ايي هاي اجتماعي و فرهنگي از آن 

نشأت مي گيرد.
موس��ي خادمي با اظه��ار اميدواري ب��ه فراهم 
آمدن فرصت هاي شغلي بيش��تر در استان لرستان 
با اجرايي ش��دن طرح ه��اي متنوع و متع��دد بنياد 
بركت ادام��ه داد: افزايش اش��تغال زا يي بطور قطع 
باعث تغيير فضاي اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي 
ش��هرهاي كوچ��ك و در مجم��وع در كل اس��تان 
لرس��تان مي ش��ود و بهبود س��طح زندگي مردم به 
كاهش آس��يب هاي اجتماعي منجر خواهد شد.  او 
ورود بنياد بركت وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت ام��ام )ره( به اجراي طرح ه��اي زيربنايي و 

عمراني مانند س��اخت مدارس برك��ت و همچنين 
موضوع��ات اجتماع��ي از جمله كمك ب��ه درمان 
ناباروري زوج هاي نابارور روس��تايي و سرپرس��تي 
ايتام در استان لرس��تان را نيز مورد توجه قرار داد و 
گفت: براي درمان زوج هاي نابارور طرحي مشترك 
توس��ط بنياد بركت و استانداري لرس��تان اجرايي 

شده است. 
همچني��ن در زمين��ه سرپرس��تي ايت��ام ني��ز 
اقدامات خوبي در س��طح اس��تان توس��ط اين بنياد 
انجام گرفته اس��ت. ما در جاي جاي اس��تان لرستان 
ش��اهد فعاليت ه��اي دامن��ه دار و مثمرثم��ر بني��اد 
بركت در زمينه هاي مختلف از جمله اش��تغال زايي، 
مشاركت هاي اقتصادي، انجام امور زيربنايي و پرداخت 
وام هاي قرض الحسنه هستيم، كه اثرات اين اقدامات 

در مناطق محروم و روستاها مشهود است.
خادمي در خصوص راه ان��دازي قرارگاه جهادي 
پيشرفت و توس��عه پايدار در شهر دلفان نيز توضيح 

داد: دلفان يكي از مناطق محروم اس��تان لرستان و 
جزو 10 شهر محروم كشور است و بي شك هدايت 
اين قرارگاه توسط بنياد بركت به دليل تجربه موفق 
اين بنياد در زمين��ه محروميت زدايي و فعاليت هاي 
توانمندس��ازي اقتصادي مناطق محروم، مي تواند 

در پيشرفت و آباداني دلفان بسيار تاثيرگذار باشد.
در جلس��ه اي كه اخيرا ب��ا دكتر مخب��ر، رييس 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( داش��تيم از 
ايشان خواس��تيم كه كاري مش��ابه آنچه در جزيره 
هرمز در دس��ت اج��را دارن��د، در دلفان ني��ز انجام 
گيرد و با موافقت ايش��ان، مقرر ش��د تا بنياد بركت 
در اي��ن زمينه مش��اركت كند. اس��تاندار لرس��تان 
ادام��ه داد: در قرارگاه جهادي پيش��رفت و توس��عه 
پايدار دلفان همه دس��تگاه هاي اجراي��ي موجود در 
كش��ور از جمله نهادهاي دولت��ي، بخش خصوصي، 
سازمان هاي مردم نهاد و خيران تحت مديريتي واحد 
براي كارهاي اش��تغال زايي، عمران��ي، فعاليت هاي 

زيرساختي و مشاركت هاي اجتماعي بسيج خواهند 
شد. با توجه به شناخت بنياد بركت از مناطق محروم 
و فعاليت  هاي خوبي كه به نمايندگي از ستاد اجرايي 
در اين مناطق انجام داده اس��ت، مش��تاق هستيم تا 
مديريت اين قرارگاه جه��ادي در اختيار بنياد بركت 
قرار گيرد. او اظه��ار اميدواري كرد ك��ه اين قرارگاه 
جهادي با ۵ س��ال كار مداوم بتواند چهره شهرستان 
دلفان را تغيير دهد. خادمي اقدامات انجام گرفته تا 

به امروز را نيز اينگونه تش��ريح ك��رد: مطالعات اوليه 
انجام ش��ده و طرح هاي اش��تغال زايي در حوزه هاي 
صناي��ع كوچ��ك، كش��اورزي و گردش��گري آماده 
ش��ده اس��ت. همچنين در زمينه كاره��اي عمراني 
نيز پروژه هاي س��اخت مس��كن روس��تايي، انتقال 
آب و برق رساني، س��اخت مدرس��ه، و ... پيش بيني 
ش��ده كه نحوه اجرايي كردن آنها و تقسيم كار ميان 

دستگاه هاي متولي به زودي نهايي خواهد شد.

گروه بنگاه ها|
در ش��رايطي كه امري��كاي م��دل ترامپ تالش 
مي كند از طريق محدودس��ازي فروش نفت، كشور 
را در مس��ير التهاب��ات اقتصادي و ارزي ق��رار دهد؛ 
ش��ركت هاي دانش بنيان يكي از حوزه هايي اس��ت 
كه ايران با استفاده از آن هم مي تواند روياي كاهش 
وابستگي بيش از اندازه به درآمدهاي نفتي را محقق 
كند و هم قدم هاي ارزش��مندي براي اش��تغالزايي 
بردارد؛ اس��تفاده از ظرفيت هاي شركت هاي دانش 
بنيادن يكي از اولويت هايي اس��ت ك��ه اقتصاد ايران 
از طري��ق آن مي تواند هم نيازه��اي بنيادين خود به 
ارزآوري را پوش��ش دهد و هم در زمينه اشتغالزايي 
از آن اس��تفاده كند؛ بر اس��اس اعالم معاون علمي و 
فن��اوري رييس جمهور در حال حاضر ش��ركت هاي 
دانش بني��ان س��االنه بي��ش از ۵00ميلي��ون دالر 
ارزآوري براي كشور دارند كه در صورت ايجاد بستر 
مناس��ب مي توان اين اعداد و ارقام را در كوتاه مدت 
به يك ميلي��ارد دالر ارتق��ا داد؛ اع��داد و ارقامي كه 
نش��ان دهنده ظرفيت فوق العاده اين شركت ها براي 

بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور است. 
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري كه راهي 
اس��تان مركزي ش��ده بود، مي گويد: »شركت هاي 
دان��ش بني��ان اي��ران در ح��ال حاض��ر بي��ش از 
۵00ميلي��ون دالر صادرات دارن��د و افزايش ارزش 
افزوده تا م��رز يك ميلي��ارد دالر با جدي��ت دنبال 
مي ش��ود.« در اين مي��ان اگرچه در كش��ور ما طي 
سال هاي گذش��ته توجه زيادي به ايجاد و حمايت 
از شركت ها و مجموعه هاي دانش بنيان شده است، 
اما هنوز موانع و مش��كالت مهمي بر س��ر راه بقاء، 
رشد و شتاب بخش��يدن به روند پيشرفت و تقويت 
اين ش��ركت ها وجود دارد كه بايد براي برون رفت 
از آنها راهكارهاي سازنده انديش��يده شود. با توجه 
به اهميت موضوع ب��ه بهانه صحبت هاي س��تاري 
در جريان اين گزارش با كنار هم ق��رار دادن اعداد 
و ارقام ش��ركت هاي دان��ش بني��ان و ديدگاه هاي 
مس��ووالن و فعاالن حوزه تالش ش��ده ت��ا نوري به 

ابعاد بحث شركت هاي دانش بنيان تابانده شود.
»سورنا ستاري« ديروز در جريان س��فر به اراك و 
بهره برداري خط توليد صنعتي فريزدرايرهاي دارويي و 
غذايي شركت دانش بنيان تكوين پارسه اراك در جمع 
خبرنگاران اف��زود: برنامه مفصلي در ح��وزه صادرات 

شركت هاي دانش بنيان در دستور كار قرار دارد.
وي بيان ك��رد: قان��ون حمايت از ش��ركت هاي 
دانش بنيان در جمهوري اس��المي اي��ران در حال 
پياده س��ازي اس��ت كه اجراي كامل آن مي تواند به 
توسعه مناسبات اقتصادي و صادراتي كشور كمك 

شاياني كند.
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري ادامه داد: 
س��االنه حدود چهار هزار نفر از نخبگان شركت هاي 

دانش بنيان در راس��تاي اين قانون، معاف از خدمت 
سربازي مي شوند. ستاري اظهار داشت: جواناني كه 
در واحدهاي دان��ش بنيان فعاليت دارن��د، به دنبال 
استخدام شغلي نيستند و تنها با تكيه بر داشته هاي 
خود و بهره گيري از ظرفيت هاي بومي و ملي، اقتدار 

و شكوفايي كشور را دنبال مي كنند.
معاون رييس جمه��وري در خص��وص راه اندازي خط 
توليد صنعت��ي فريزدرايرهاي دارويي و غذايي ش��ركت 
دانش بنيان تكوي��ن آزمايش پارس��ه اراك نيز گفت: اين 
خط بس��يار اقتصادي اس��ت و مي تواند ب��ازار بزرگي در 
صنايع غذاي��ي داخل ايجاد كند. س��تاري افزود: اين خط 
توليد، توانايي افزايش ارزش افزوده محصوالت كشاورزي 
را داراس��ت و ضايعات اين بخش را به صورت چشمگيري 
كاهش مي دهد. ش��مار ش��ركت هاي دانش بنيان استان 
مركزي در دولت تدبير و اميد از سه به 7۶ شركت رسيده 
است كه اين مهم گامي عملي در بهبود مناسبات اقتصادي 

و تقويت دانشگاه و توليد استان محسوب مي شود.

 فعاليت80 هزار نفر در دانش بنيان ها 
ام��ا پي��ش از اين حس��ام زن��د حس��امي مديركل 
دفتر تجاري س��ازي فناوري معاونت علم��ي و فناوري 
رياس��ت جمهوري ب��ا اش��اره به وج��ود افزون بر س��ه 
هزار ش��ركت دانش بني��ان در كش��ور و فعاليت حدود 
80 ه��زار نفر در آنه��ا، گفت: يك��ي از رويكردهاي مهم 
دفتر تجاري س��ازي فناوري معاونت علم��ي و فناوري 
رياست جمهوري، حمايت از ش��ركت هاي دانش بنيان 

و تالش براي توس��عه روز اف��زون آنهاس��ت. در فاصله 
سال هاي ۹3 تا ۹۶ شناس��ايي شركت هاي دانش بنيان 
با رش��د چش��م گيري همراه ب��وده بطوريك��ه در طول 
اين م��دت ش��اهد افزايش بي��ش از ۵0 براب��ري تعداد 
شركت هاي مش��مول اس��تفاده از مزاياي قانون مرتبط 
با اين ش��ركت ها بوده ايم. در پايان س��ال 13۹2 تعداد 
شركتهاي دانش بنيان تاييد شده ۵۵ شركت بود كه اين 
آمار تا پايان سال 13۹4 به 2 هزار و 27۵ افزايش يافت و 

تاسال۹۶ به رقمي حدود 3 هزار شركت رسيده است.

 اهميت درآمدزايي براي ادامه حيات
مجتب��ي طحاني ريي��س هيات مديره ش��ركت 
دانش بني��ان طاها يك��ي از چهره هايي اس��ت كه 
معتقد است براي توسعه ش��ركت هاي دانش بنيان 
قب��ل از هر اقدام��ي باي��د واقعيت ه��اي اقتصادي 
مبتن��ي ب��ر درآمدزاي��ي را در نظر گرف��ت چرا كه 
بدون اين آيتم س��اير گزاره هاي موث��ر بر اين حوزه 
بالموضوع خواهد ش��د. او در اي��ن زمينه مي گويد: 
يكي از مش��كالتي كه مجموعه ه��اي دانش بنيان 
ب��ا آن مواجه هس��تند، ب��ه دلي��ل اينك��ه در ابتدا 
ش��ركت هاي كوچك هس��تند و اگر رش��د نكنند 
دچار شكس��ت خواهند ش��د، درآمدزاي��ي و بقاي 
آنها در سيستم حكومتي است و راه رسيدن به اين 
درآمدزايي توليد اس��ت، يعني بايد بتواند دانشي را 
كه به وجود آمده اس��ت، از حالت نمون��ه و پايلوت 
چه در حوزه مهندس��ي و چه در حوزه هاي ديگر به 

توليد  برساند. او افزود: در اين مورد حمايت در حوزه 
توليد انبوه تجهيزات دانش بنيان ضروري كش��ور از 
موارد مهمي است كه مي شود در خصوص آن، مشكل 
س��رمايه گذاري يا بقاي دانش بنيان را در نظر گرفت 
چون ش��ركت هاي دانش بنيان در حال رشد هستند 
اما بقاي آنها وابسته به درآمدزايي آنها است و نيازمند 
حمايت مجموعه هاي باالسري هستند تا بتوانند اين 
كار را انجام دهند. او اظهار كرد: مش��كل بعدي كه در 
ش��ركت هاي دانش بنيان وجود دارد، توقف و گاهي 
كاهش سرعت رشد آنها بعد از دانش بنيان شدن است 
زيرا س��طح فناوري هاي كش��ور، يك سطح مشخص 
اس��ت و قطعا رس��يدن به يك س��طح فناوري باالتر 

نيازمند ارتباطات با كشورهاي پيشرفته است.
طحاني افزود: ب��ه همين دليل راه حل��ي كه براي 
افزايش رشد شركت هاي دانش بنيان مي توان مطرح 
كرد، تسهيل در امكان ارتباط با كشورهاي پيشرفته 
براي اين ش��ركت ها جهت تس��ريع در ارتقاي دانش 
اس��ت، اين دومين موردي اس��ت كه باز هم از عهده 
سيستم حكومتي بر مي آيد. وي به نكته سوم در اين 
زمينه هم اش��اره كرد و گفت: مورد س��وم استفاده از 
منابع داخلي است كه نياز به حمايت خاصي هم ندارد 
اما پيش��نهادي براي يك سري از مش��كالت موجود 
است، در حال حاضر خيلي از شركت هاي دانش بنيان 
به طور مستقل با مجموعه توانمندي كه در خودشان 
دارند، س��عي مي كنند رش��د كنند و عمال به نيروي 

انساني و فكري خودشان متكي هستند.

 حقوق گمركي و عوارض از كاالها 
سعيد حامدنيا مديرعامل شركت دانش بنيان از 
ش��ركت هاي دانش بنيان و صادركننده محصوالت 
م��ورد اس��تفاده در صنع��ت گاز ب��ا بي��ان اينك��ه 
شركت هاي دانش بنيان همان شركت هاي معمولي 
است كه يكس��ري معيارهاي از پيش تعيين شده را 
دارند، افزود: چه بسا بسياري از شركت ها كه دانش 
بنيان شناخته نش��ده اند، دانش بنيان هستند و در 

واقع فقط به اين اسم تلقي نشده اند.
او بي��ان ك��رد: مش��كالت ش��ركت هاي دانش 
بنيان مشكالت خاص آنها نيس��ت، بلكه مشكالتي 
اس��ت ك��ه ب��ه كس��ب و كار به ص��ورت خ��اص و 
كارهاي اقتص��ادي بطور عام برمي گ��ردد، بنابراين 
س��اختارهاي مزاح��م كس��ب و كار در كش��ور، 
ش��ركت هاي دانش بنيان را نيز ش��امل مي شود. به 
گفته حامدنيا، در بستر موجود، عمده مشكل براي 
ش��ركت هاي دانش بني��ان و غيردان��ش بنيان اين 
اس��ت كه به نظر مي آيد محيط مدافع كسب و كار 
به ويژه نوع توليدي آن نيست؛ همه بر ايجاد كسب 
و كار تولي��دي اصرار دارن��د، اما عم��ال نتيجه چيز 
ديگري است و ش��هرك هاي صنعتي رونق ندارند و 

در تنگنا هستند.
حامدنيا كه حدود ۵0 س��ال س��ابقه كار اجرايي 
دارد و به گفته خودش، زيره كفش��ش در كارگاه ها 
ساييده شده اس��ت و به عبارت ديگر، آگاهي اش از 
محل كار بي��رون آمده و نه اينك��ه الزاما فقط كتاب 
خوانده باش��د، با تش��كر از معاونت علمي وفناوري 
رياس��ت جمهوري به عنوان يك واحد ش��اخص در 
زمينه حمايت از ش��ركت هاي دانش بنيان، افزود: 
در زمينه تبديل ايده به فن��اوري و حمايت از آن در 
قعر هس��تيم، اما اگر اين معاونت رياست جمهوري 
نبود وضعيت بدي داش��تيم، كال كش��ور نمي تواند 
روي زيرس��اختي با شاخص 120، كس��ب و كار بنا 
كند، اين بنا سس��ت و لرزان اس��ت، دس��تگاه هاي 

حاكميتي بايد تكاليف خود را انجام دهند.
وي بي��ان ك��رد: متاس��فانه درك درس��تي از 
ش��ركت هاي دانش بنيان در برخي از دستگاه هاي 
اجراي��ي كش��ور وج��ود ن��دارد و در حال��ي ك��ه 
ش��ركت هاي دانش بنيان بايد با خي��ال راحت كار 
خ��ود را انجام دهند، اما مش��كالتي در اين مس��ير 
وجود دارد، ب��ه عنوان مثال ب��راي تهيه ضمانتنامه 
بانكي به ش��ركت هاي دانش بنيان كمك نمي شود، 
ب��راي تهي��ه ضمانتنام��ه ارزي و گرفت��ن پ��روژه 
بين المللي با تمام بانك هاي داخلي مذاكره كرديم 
اما هيچ كدام ضمانتنامه ندادند، اگر كمك معاونت 
علم��ي و فناوري در زمين��ه اراي��ه ضمانتنامه نبود 
پروژه خارج��ي را كه توانس��ته بوديم با شكس��ت 
ش��ركت هاي چيني، هن��دي، تركي��ه اي و اروپايي 

بگيريم، از دست داده بوديم.



اخبار

وجود۱۵۰۰كارتنخواب
زنومرددرچابهار

رييس اداره بهزيس��تي چابه��ار از وجود ۱۵۰۰ 
كارتن خ��واب زن و م��رد در اين منطق��ه خبر داد. 
حسن تاوانه، رييس اداره بهزيستي چابهار در رابطه 
با آس��يب هاي اجتماعي در اين منطقه بيان داشت: 
در اين منطقه نزديك ب��ه ۱۵۰۰ كارتن خواب زن و 
مرد حضور دارند كه البته اين آمار بصورت ثابت نبوده 
و متغير اس��ت. او تاكيد كرد ك��ه مهاجرپذير بودن 
چابهار، آب وهواي خوب و وجود شغل هاي كاذب در 
منطقه موجب باالرفتن مهاجرت به اين منطقه شده 
است و به همين خاطر از سراسر كشور به اين منطقه 
مهاجرت صورت مي گي��رد. تاوان��ه در رابطه با آمار 
كودكاني كه در اين مناطق اعتياد دارند، بيان داشت: 
آمار كودكان مبتال به اعتياد بي��ن ۲۰ تا۳۰ كودك 
است كه اكثرا از شهرس��تان هاي همجوار همچون 
ايرانشهر، دلگان و بزمان هستند، البته اين آمار هم 
بصورت ثابت نيس��ت. او در پاس��خ به اين سوال كه 
آيا در اين مناطق مراكزي براي درمان اين كودكان 
وجود دارد يا خير؟ به ايلنا گف��ت: در رابطه با مراكز 
درمان اعتياد هم بايد به اين نكته اشاره كنم كه هيچ 
مركز درمان اعتياد كودكان در چابهار وجود ندارد، 
در حقيقت اين مركز در استان سيستان بلوچستان 
به تازگي راه اندازي شده است و چابهار فاقد آن است؛ 
اما با توجه به رشد و توسعه سواحل مكران شديدا به 
آن نياز داريم. رييس اداره بهزيستي چابهار در رابطه 
با وجود روستايي در اين منطقه كه آمار نسبتا بااليي 
از ابتال ب��ه HIV در آن وجود دارد، بيان داش��ت: در 
يكي از روس��تاهاي اين منطقه به نام درگز آمار ابتال 
باالي ۷۸ نفر تاييد ش��ده اس��ت؛ البته بهتر بود اين 
آمار از طريق مركز بهداشت شهرستان رسما اعالم 
مي شد، اما شايد مالحظه كاري آنها بدليل توريستي 
بودن شهرستان و محرمانه بودن اين دست اطالعات 
آماري اس��ت، آمار كلي ابتال به HIV در شهرستان 
چابهار نيز تقريبا ۳۰۰ نفر است. تاوانه در ادامه گفت: 
 HIV اداره بهزيستي براي پيش��گيري از گسترش
در منطقه درخواس��ت كرده كه اقدام��ات توافقي با 
نهادهاي مسوول انجام ش��ود، اما كارشناسان مركز 
بهداشت شهرستان براي ثبت اطالعات مشخصات 
س��جلي و هويت در سامانه بهزيس��تي كشور مدت 
يكسال پاس��خگو نبودند، به تازگي شبكه بهداشت 
شهرستان اعالم كرده اس��ت كه در اختيار گذاشتن 
آن منوط به موافقت مس��ووالن باالدس��ت استاني 
است. رييس اداره بهزيستي چابهار در ادامه گفت: با 
 HIV پيگيري هاي بعمل آمده، توزيع كيت ها، تست
در مددسراهاي اضطراري، شلتر مركز گذري كاهش 
آسيب )DIC( عملي شده است، همچنين در جلسه 
هفته هم شبكه بهداش��ت براي در اختيار گذاشتن 
كيت هاي تست اعالم آمادگي كرد، حال بايد ديد كه 
چه مي شود. رييس اداره بهزيستي چابهار در پايان 
تاكيد كرد: اميدوارم مس��ووالن كشوري با توجه به 
آمار باالي آسيب هاي اجتماعي براي حل معضالت 

و توسعه سواحل مكران كاري انجام دهند. 

وجودموادسميدرريزگردهاي
درياچهقم

نايب رييس فراكس��يون محيط زيست و توسعه 
پاي��دار درمجلس گف��ت: دراكثر مناطق كش��ور ما 
تاالب ها و درياچه ها به دنبال فعاليت هاي كشاورزي 
نامناس��ب خش��ك ش��دند. جبار كوچكي ن��ژاد در 
مورد هش��دارها مبني بر وجود تركيبات س��مي در 
ريزگردهاي درياچه قم، به خانه ملت گفت: هيچ كدام 
از درياچه هاي كشور درحال حاضر شرايط مساعدي 
ندارند، درياچه اروميه، تاالب ه��ا و درياچه نمك قم 
از چند سال گذشته درمسير نابودي قرارگرفته اند؛ 
متاسفانه حال روز فعلي درياچه هاي كشور حكايت از 
مديريت ناكارآمد حوزه محيط زيست از ادوار گذشته 
تاكنون دارد، ضمن اينكه خطرات زيس��ت محيطي 
براي منابع آبي خشك ش��ده به مراتب بيشتر از يك 
منبع آبي زنده اما آلوده اس��ت. نماينده مردم رشت 
درمجلس شوراي اسالمي، با اشاره به اينكه خشكي 
تمامي درياچه هاي كشور و تاالب ها از جمله مرداب 
انزل��ي و درياچه نمك ق��م براي م��ردم اين منطقه 
از جمله س��اكنان ته��ران خطرات محيط زيس��تي 
بس��ياري به دنبال دارد، افزود: بطورحتم جداسازي 
مواد س��مي در خاك حاصل از خش��كي درياچه ها 
بس��يار كارس��خت و زمان بري بوده و حتي مي توان 
گفت كه غيرممكن اس��ت، لذا ب��ه هرطريقي بايد از 
افزايش آلودگي هاي زيس��ت محيطي درمنابع آبي 
جلوگيري كرد؛ متاسفانه درهيچ نقطه از دنيا همانند 
كشورمان نس��بت به حفظ محيط زيست و تاالب ها 
اهمال كاري و بي توجهي نمي ش��ود. كوچكي نژاد با 
بيان اينكه همانند درياچ��ه نمك درقم درياچه هاي 
ديگري دركشورهاي دنيا فعاليت مي كنند، تصريح 
كرد: درتمامي نقاط دنيا اگر مساله اي سبب خشكي 
محيط زيس��ت ش��ود، به طورحتم از آن جلوگيري 
مي كنند؛ حت��ي اگ��ر توليد ي��ك م��اده غذايي يا 
كشاورزي باشد؛ اما دراكثر مناطق كشورما تاالب ها 
و درياچه ها به دنبال فعاليت هاي كشاورزي نامناسب 
يا صنايع آب بردر ش��رايط نامناس��بي قرارگرفتند، 
بارها به مس��ووالن درخصوص جلوگيري از فعاليت 
برخي صنايع غير ضرور درمحل درياچه ها و تاالب ها 
هش��دارهاي الزم داده ش��ده، حتي تاكيد شده كه 
رشد و توس��عه برخي توليدات كش��اورزي را در اين 
مناطق بايد متوقف كرد؛ اما متاسفانه نسبت به اين 
حوزه كسي توجهي نمي كند. نايب رييس فراكسيون 
محيط زيست و توسعه پايدار مجلس، با اشاره به اينكه 
آب و هواي منطقه و عملكردها درحوزه كش��اورزي 
ش��رايط تاالب ها را روز به روز نامناس��ب تر مي كند، 
گفت: درحال حاضر ب��راي احياي درياچ��ه اروميه 
اقدامات قاب��ل قبولي انجام ش��ده و درمحل ورودي 
آب به اين درياچه عملكردها مناسب بوده است، اما 
درمنابع آب��ي ديگر چه تاالب ه��ا و درياچه نمك قم 

تاكنون اقدام موثري صورت نگرفته است.
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مجلس با چهار شرط آموزش و پرورش را مكلف به استخدام معلمان حق التدريس كرد

احتمالپايانبالتكليفيحقالتدريسيها

احتمالعمديبودنحريقهورالعظيم
ريي��س س��ازمان حفاظ��ت از محيط زيس��ت با 
اش��اره به آتش س��وزي تاالب هورالعظيم گفت: در 
هورالعظيم مربوط ب��ه عراق اثري از آتش س��وزي 
وجود ندارد براي همين مرزباني كشور اين گمانه را 
مطرح مي كند كه ممكن است آتش سوزي ها بطور 

عمدي اتفاق افتاده باشد.
او همچني��ن با بيان اينك��ه اميدواري��م تا پايان 
تابس��تان پرونده فعاالن محيط زيس��تي بازداشت 
ش��ده تعيين تكليف ش��ود، گفت: قوه قضاييه اعالم 
مي كند كه اي��ن موضوع به ما ربطي ن��دارد اما ما به 
عنوان شهروند حق دادخواهي در اين زمينه داريم 
ضمن اينك��ه بالتكليفي اي��ن پرونده س��من هاي 

محيط زيستي كشور را تحت تاثير قرار داده است.
عيس��ي كالنت��ري در نشس��ت خبري ك��ه به 
مناس��بت روز خبرن��گار در س��ازمان حفاظ��ت 
محيط زيست برگزار شد، در پاس��خ به پرسشي در 
مورد سرنوش��ت فعاالن محيط زيس��تي بازداشت 
ش��ده اظهار كرد: كميته چهار نفره دولت متشكل 
از وزير كش��ور، وزير اطالعات، وزير دادگس��تري و 
معاون حقوق��ي رييس جمهور ب��راي پيگيري اين 
موضوع تشكيل شده اس��ت و اين موضوع را دنبال 
مي كند. وي ادامه داد: وزي��ر اطالعات در مجلس و 
دولت اعالم كرد كه دليلي براي جاس��وس دانستن 
فعاالن محيط زيستي بازداشت شده وجود ندارد اما 
قوه قضاييه مي گويد من اين موضوع را تش��خيص 

مي دهم كه مقصر كيست و به شما ربطي ندارد.
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست در ادامه 
اظهار ك��رد: خانواده ه��اي فعاالن محيط زيس��تي 

بازداش��ت ش��ده درخواس��ت كرده اند ك��ه دادگاه 
فرزندانش��ان به صورت علني برگزار ش��ود. شواهد 
حاكي از آن اس��ت كه وضعيت بازداشتي ها نسبت 
به چند ماه پيش تغيير كرده و بهتر است. كالنتري 
تاكيد كرد: س��ازمان حفاظت محيط زيست به طور 
مستقل اجازه پيگيري پرونده فعاالن محيط زيست 
بازداشت شده را ندارد و دولت در قالب كميته چهار 
نف��ره آن را دنب��ال مي كند. مع��اون رييس جمهور 
تاكي��د كرد: ه��ر چه زودت��ر بايد وضعي��ت فعاالن 
محيط زيستي بازداشت شده روشن شود چون هم 
بازداشت شدگان و هم كل سمن هاي محيط زيستي 
كشور بالتكليف مانده اند و نمي دانند آيا فعاليت در 

حوزه محيط زيست جرم است يا خير؟

 اليحه حمايت از محيط بانان تصويب شود 
معاون رييس جمه��ور در زمينه ضرورت حمايت 
قضايي از محيط بانان گف��ت: از نمايندگان مجلس و 
رييس مجلس شوراي اسالمي درخواست مي كنم كه 
اليحه حمايت از محيط بانان را كه بيش از يك سال 
است كه در كميس��يون هاي مجلس در حال رفت و 
آمد است به تصويب برس��انند. اين اليحه مي تواند از 
محيط بانان كه جان بر كف هستند در انجام وظيفه 
حمايت كند. رييس س��ازمان محيط زيست در ادامه 
نشست با اش��اره به اينكه از يك سال پيش شاهد آن 
هستيم كه مش��كالت عمده اي در كش��ور در بخش 
توس��عه وجود دارد، اظهار كرد: متاس��فانه در برخي 
موارد كه دس��تگاه هاي اجرايي نمي توانند به وظايف 
خود عمل كنند بهانه محيط زيس��ت را مي آورند. از 

ابتداي فعاليت در س��ازمان حفاظت محيط زيست، 
بر اساس دستور رييس جمهور موظف شديم كه طي 
فرصت ش��ش ماهه كليه طرح هاي توسعه اي كه به 
دست محيط زيست رس��يده بود را ارزيابي و بررسي 

كنيم تا طرح ها و پروژه ها تعيين تكليف شود. 
كالنتري با اش��اره به س��فر اخير خود به اس��تان 
خوزس��تان و بازدي��د از ت��االب هورالعظي��م گفت: 
آتش سوزي هاي هورالعظيم در ۱۰ تا ۱۵ كيلومتري 
از خاك ايران اتفاق افتاده و آن سوي هورالعظيم كه 

در خاك عراق قرار دارد هيچ مشكلي وجود ندارد.
او با بيان اينكه يك س��وم هورالعظي��م در خاك 
ايران و دو س��وم آن در خاك عراق اس��ت، گفت: در 
هورالعظيم مربوط به عراق اثري از آتش سوزي وجود 
ندارد براي همين مرزباني كشور اين گمانه را مطرح 
مي كند كه ممكن است آتش سوزي ها بطور عمدي 

اتفاق افتاده باشد.
معاون رييس جمهور با بيان اينك��ه ديروز با وزير 
محيط زيست عراق در مورد آتش سوزي هورالعظيم 
صحبت تلفني داش��تم، گف��ت: او هن��وز در جريان 
قضاياي مربوط به آتش س��وزي نبود و درخواس��ت 
كردم كه در اين زمينه با ما همكاري داش��ته باش��د 
همچنين قرار ش��ده س��فري ه��م به ته��ران بكند. 
كالنت��ري ادام��ه داد: در مس��احت ۷۵ كيلومتري 
هورالعظي��م عجيب اس��ت كه آتش س��وزي در ۱۰ 
كيلومتري حاشيه مرزي ايران اتفاق بيفتد بنابراين 
ما در حوزه محيط زيس��ت عالوه بر مشكالت داخلي 
مشكالت خارجي مش��ابه اين را هم داريم كه حتما 

وزارت خارجه در اين موضوع ورود كند.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به 
گ��رد و غبارهاي خارجي تصريح كرد: غرب و ش��رق 
كش��ور ما همچنان دچار گرد و غبار با منشأ خارجي 
است. در ش��رايط حاضر مردم سيستان و بلوچستان 
با گرد و غبار دس��ت و پنجه نرم مي كنند و متاسفانه 
تنها كاري كه مي توانيم بكنيم احس��اس همدردي 
اس��ت چون آبي در رودخانه نيس��ت و آبي هم وارد 
كشور نمي شود. هر س��ال در اين مقطع يك ميليارد 
متر مكعب آب وارد كشور مي شد اما تاكنون تنها ۱۰ 

ميليون متر مكعب آب وارد كشور شده است.
كالنتري با اشاره به اينكه بايد در سياست هاي مان 
در حوزه سيس��تان و بلوچس��تان تجديد نظر كنيم 
گفت: بايد بدانيم كه در اين منطقه حفظ كشاورزي 
اولويت اس��ت يا حفظ محيط زيس��ت و مهار گرد و 
غبار بطور قطع بايد اشتغال جايگزين در اين مناطق 

مد نظر قرار گيرد.

 مجلس در مديريت پسماند دست ما را بست
معاون رييس جمهور در ادامه با اشاره به وضعيت بد 
مديريت پسماند در كشور به ويژه در استان هاي شمالي 
ضمن انتقاد از مجلس شوراي اسالمي گفت: مديريت 
پسماند اولويت دولت آقاي روحاني بود اما مجلس در 
اين زمينه دست ما را بست چون قرار بود ۱.۳ ميليارد 
دالر از محل صندوق توسعه ملي به مديريت پسماند 
كش��ور با اولويت استان هاي ش��مالي از طريق وزارت 
كشور س��رمايه گذاري ش��ود. وي با تاكيد بر اينكه در 
مديريت پسماند با مشكالت متعددي مواجه هستيم، 
اظهاركرد: آلودگي هاي زيستي ناشي از پسماند يكي 
از خطرات جدي براي اس��تان هاي شمالي است و آب 
رودخانه ها را نيز تهديد مي كند. جاي مناس��بي براي 
دفن پسماند در استان هاي شمالي وجود ندارد. با اين 
حال قرار شد در بودجه پيشنهادي سال آينده به اين 

موضوع توجه و مشكل برطرف شود.

بعد از پش��ت س��ر گذاش��تن فراز و نشيب هاي 
بس��يار س��رانجام تاحدودي وضعيت اس��تخدامي 
معلمان حق التدريس آموزش و پرورش در جلس��ه 
علني ديروز مجلس شوراي اسالمي تعيين تكليف 
ش��د و به اين ترتيب آم��وزش و پرورش ب��ا رعايت 
چه��ار ش��رطي ك��ه نماين��دگان مجل��س در نظر 
گرفتند، مكلف ش��د تا حق التدريسي ها را استخدام 
كند، اما هنوز هم در ش��روط تعيين شده، مواردي 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه از نگاه كارشناسان 
آموزش، سبب ضايع ش��دن حق گروهي از معلمان 

حق التدريس است.
رس��يدگي به وضعي��ت معلم��ان حق التدريس 
كه زماني ب��ا هدف جبران كمبود ني��روي معلم، در 
اي��ن وزارتخانه به كار گرفته ش��دند در س��ال هاي 
اخير به گره كوري تبديل ش��ده بود ك��ه انگار قرار 
نبود هيچ وقت باز ش��ود، اگرچه مس��ووالن وزارت 
آموزش و پرورش باره��ا و بارها براي حل اين معضل 
با نمايندگان مجلس و سازمان اداري و استخدامي 
كشور چانه زني كرده بودند اما حرف همه يك چيز 
بود و آن ه��م قانوني بود كه حكايت از آن داش��ت، 
 هر كسي كه قرار اس��ت معلم باشد يا بايد در آزمون 
استخدامي ش��ركت كند يا فارغ التحصيل دانشگاه 
فرهنگيان باش��د و به اين ترتيب همه درها به روي 
حق التدريسي ها بس��ته بود اما در جلسه علني روز 
گذش��ته مجلس ش��وراي اس��المي، نمايندگان با 
تصويب م��اده واح��ده الحاق ي��ك ماده ب��ه قانون 
تعيين تكليف اس��تخدامي معلمان حق التدريسي 
وزارت  س��وادآموزي،  نهض��ت  آموزش��ياران  و 
آموزش و پرورش را مكلف كردند مش��موالن قانون 
اصالح تبصره ۱۰ م��اده ۱۷ اين قان��ون را با رعايت 
چهار ش��رط در وزارت آموزش و پرورش اس��تخدام 
كنند. تصويب اين چهار ش��رط به عنوان يك ماده 
واحده براي قانون تعيين تكليف استخدام معلمان 
حق التدريس و آموزش��ياران نهضت س��وادآموزي 
در حالي اس��ت ك��ه نماين��دگان مجلس ش��وراي 
اسالمي پيش از اين در جلس��ه ۲۰ خردادماه خود، 
طرح اصالح بند »ب« ماده ۶۳ قانون برنامه شش��م 
توسعه در خصوص اس��تخدام گروه هايي از معلمان 
حق التدريس و آموزش��ياران نهضت  سوادآموزي را 
در دس��تور كار قرار داده بودند اما با مخالفت برخي 
نمايندگان اين طرح به تصويب نرس��يد. اس��تدالل 
نمايندگان بر اين بود كه طرح با اس��ناد باالدس��تي 
نظام تعليم و تربي��ت كه اولويت را ب��ه جذب معلم 
از طريق دانش��گاه فرهنگيان داده اس��ت، مغايرت 
دارد. مخالفت مجلس��ي ها ب��ا اين ط��رح در حالي 

اس��ت كه حق التدريس��ي ها با بعضي موارد مطرح 
ش��ده در اين طرح مخالف بودند و اعتقاد داش��تند 
اين موضوع حق��وق آنها را از بين مي ب��رد. از جمله 
اين موارد آن طور ك��ه محمد ج��واد ابطحي، عضو 
كميس��يون آم��وزش و تحقيقات مجلس ش��وراي 
اس��المي، اعتق��اد دارد، در نظ��ر گرفت��ن تدريس 
مس��تمر بوده كه با وج��ود اين، قانون ش��امل حال 
تمام��ي اين قش��ر نمي ش��ود. ابطحي درب��اره اين 
موضوع اظهار كرد: »با توجه به اينكه مشموالن اين 
طرح به دو دسته حق التدريسي ها و نهضتي تقسيم 
ش��دند و مقرر ش��د از دسته نخس��ت آزمون پيش 
از آم��وزش و از دس��ته دوم آزمون پ��س از آموزش 
گرفته ش��ود، برخي از نهضتي ها نسبت به اين مهم 
معترض ش��دند. همچنين برخي ديگر از نيروهاي 
نهضتي هم ب��ه وجود كلمه »تدريس مس��تمر« در 
مصوبه كميسيون آموزش انتقاد دارند و براي مثال 
عنوان مي كنند چرا خانمي ك��ه از مرخصي زايمان 
استفاده كرده و حدود يك س��ال از كار به دور بوده 
است نبايد مشمول اين طرح ش��ود. بايد توجه كرد 
كه نمايندگان به ويژه اعضاي كميس��يون آموزش 
و تحقيقات عالقه مندند تمام افراد حق التدريس��ي  
و نهضتي استخدام آموزش و پرورش شوند ولي چه 

كنيم كه آموزش و پرورش به اين تعداد نياز ندارد.« 
او يكي ديگر از مش��كالت جذب تم��ام گروه هاي 
ه��دف ط��رح مذك��ور را مونث ب��ودن بي��ش از دو 
س��وم مخاطبان طرح دانس��ت و گفت: ج��ذب اين 
تعداد هم��كار خانم براي ت��وازن نيروي انس��اني در 
آموزش و پ��رورش مش��كل آفرين اس��ت و آموزش و 
پرورش به اين تعداد نيروي زن نياز ندارد. به هر حال 
بايد پذيرفت ك��ه وقتي قانوني به تصويب مي رس��د 
برخي ش��امل قانون مي ش��وند و برخي نمي شوند و 
اين موضوع طبيعي اس��ت و طرح مذكور تالش دارد 
بيشترين جذب را با توجه به ظرفيت آموزش و پرورش 
داش��ته باش��د. در حال حاضر بيش��ترين نيازمندي 
آم��وزش و پ��رورش را در مقط��ع متوس��طه اول و 
فني و حرفه اي متوسطه دوم است كه اميدواريم با در 
نظر گرفتن مالحظات آموزش و پرورش طرح مذكور 

هرچه سريع تر تعيين تكليف شود.

 شروط تعيين شده به سود معلمان نيست
اظهارات ابطحي درحالي اس��ت ك��ه محمدرضا 
نيك نژاد، كارش��ناس آموزش، معتقد اس��ت آنچه 
معلم��ان در ط��رح قبلي نس��بت ب��ه آن معترض 
بودند،  در چهار شرط مطرح ش��ده از سوي مجلس 

تغييري نكرده اس��ت و چنين قانون��ي بيش از آنكه 
مناف��ع معلم��ان را در نظر گرفته باش��د، به س��ود 
آموزش و پرورش اس��ت. او در تشريح جزييات چهار 
شرط مطرح ش��ده از س��وي نمايندگان مجلس به 
»تعادل« گفت: » اينكه نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي در نهايت بعد از اين همه سال به اتفاق نظر 
درباره تكليف معلمان حق التدريس رس��يدند جاي 
خوش��حالي دارد. پيش از اين وضع ب��ه گونه اي بود 
كه گاهي براي اس��تخدام حق التدريسي ها قوانين 
چند وقت يك ب��ار تغيير مي كرد گاه اعالم مي ش��د 
كساني كه پنج سال س��ابقه تدريس مستمر دارند 
و بار ديگر هش��ت س��ال تدريس را به عن��وان مبنا 
ق��رار مي دادند. اين در حالي اس��ت ك��ه بايد توجه 
كرد وج��ود قيد » مس��تمر« در اين قان��ون حقوق 
حق التدريس��ي ها را ضايع مي كند. وقتي از تدريس 
مس��تمر صحبت مي كنيم در واقع منظور اين است 
كه هر معلم حق التدريس بايد تدريس ۲4 س��اعت 
در ماه داش��ته باش��د. اين ميان اگر يك معلم بنا به 
داليلي از مرخصي اس��تعالجي ي��ا حتي مرخصي 
زايمان اس��تفاده كند، ش��رط اس��تخدام ش��امل 
حالش نمي ش��ود. از طرف ديگر معلوم نيس��ت آيا 
قوانين فارغ التحصيالن دانش��گاه فرهنگيان مانند 

در نظر گرفتن س��ال هاي تدريس به عنوان س��ابقه 
كار،  ش��امل حال حق التدريس��ي ها هم مي ش��ود 
يا خير. در ش��رايط فعلي با توجه ب��ه كمبود نيروي 
آموزش و پ��رورش و موج بازنشس��تگي ك��ه در اين 
وزارتخانه در حال گس��ترش اس��ت، تعيين تكليف 
وضعيت حق التدريس��ي ها به سود آموزش و پرورش 

است تا معلمان.«

 چهار شرط تعيين شده براي استخدام
حق التدريسي ها

چهار ش��رطي كه س��رانجام گ��ره ك��ور را براي 
استخدام حق التدريس��ي ها باز كرد، حكايت از آن 
دارد ك��ه: » ۱-تمام��ي نيروهاي ح��ق التدريس و 
پيش دبستاني مش��مول قانون مورد اشاره )شامل: 
معل��م، مرب��ي پرورش��ي، تربيت بدن��ي، مش��اور، 
مربي بهداش��ت و ام��ور اداري( با توجه به رش��ته 
و دوره تحصيل��ي، جنس��يت و س��نوات خدمت و 
ظرفيت استخدام اعالمي توسط س��ازمان اداري و 
استخدامي كشور و براس��اس نياز استان ها بايد يك 
دوره آموزشي را در دانش��گاه فرهنگيان طي كنند 
تا پس از ش��ركت در آزمون پايان دوره و اخذ نمره 
قبولي )از س��ال دوم تا پايان برنامه ۵ س��اله ششم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي( به استخدام 

درآيند.
۲- آموزش��ياران و آموزش دهندگان مستمر كه 
قبل از س��ال ۹۲ ب��ا نهضت س��وادآموزي همكاري 
داشته اند، پس از شركت و قبولي در آزمون داخلي 
كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مي شود، 
با توجه به نياز آموزش و پرورش، رش��ته تحصيلي، 
جنس��يت و س��نوات خدمت و ظرفيت استخدامي 
اعالمي توسط س��ازمان اداري و استخدامي كشور 
بايد حداقل دوره يك س��اله آموزشي را در دانشگاه 
فرهنگيان ط��ي نمايند تا پس از قبول��ي در آزمون 
پايان دوره تا پايان برنامه ششم توسعه به استخدام 

درآيند.
۳- نح��وه آم��وزش در دانش��گاه فرهنگي��ان و 
پذيرش براس��اس آيين نام��ه اجرايي ك��ه حداكثر 
ظرف مدت س��ه ماه از تاريخ الزم االجرا ش��دن اين 
قان��ون توس��ط وزارت آموزش و پرورش و س��ازمان 
اداري و استخدامي كشور با نظارت دو نفر از اعضاي 
كميسيون آموزش تهيه مي شود و به تصويب هيات 

وزيران مي رسد، تعيين مي شود. 
4- ب��ار مالي اين قان��ون از محل ح��ذف حقوق 
دريافتي حق التدريس��ي هاي تبديل وضعيت شده 

در اين قانون در بودجه سنواتي تامين مي شود.«

قانون منبع به كارگيري بازنشستگان همه دستگاه 
دولتي را با چالش خروج نيروي بازنشس��ته رو به رو 
كرده و همه را به تكاپو انداخته است. اما آيا نهادهاي 
دانشگاهي و علم نيز مش��مول اين قانون مي شود؟ 
اس��اتيد با س��ابقه و قديمي در صورت بازنشستگي 
چگونه تجربه و علم خود را در اختيار دانشجويان قرار 

دهند؟ 
وزير عل��وم, تحقيق��ات و فن��اوري با اش��اره به 
اينكه اس��تاد تمام ه��ا از قان��ون من��ع به كارگيري 
بازنشستگان مستثني هستند، گفت: اساتيدي كه 
اس��تاد نمونه كشوري هس��تند، مي توانند سه سال 
با مجوز هيات امناي دانش��گاه عالوه بر هفتاد سال 
به خدمت خود ادامه بدهن��د.  منصور غالمي درباره 
قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان و تعميم آن به 

دانش��گاه ها گفت: دو رييس دانش��گاه بازنشسته به 
ما معرفي ش��دند كه درباره يكي از آنها شايعه شده 
بود، بازنشسته اس��ت كه كامال هم درست است و او 
قبال بازنشست شده بود و بعد با اس��تفاده از يكي از 
ماده هاي قانون كه ايثارگ��ران مي توانند به خدمت 
برگردند، وي به كار خود برگشته و كار خود را شروع 
كرده ب��ود، لذا از نظ��ر قانوني اين قانون ش��امل وي 
نشده است. وي با اش��اره يه اينكه به تازگي موضوع 
بازنشستگي اساتيد دانش��گاه ها مطرح است، گفت: 
آيين نام��ه اس��تخدامي اعض��اي هي��ات علمي كه 
آيين نامه مصوب قانوني است، در مورد بازنشستگي 
اعضاي هيات علمي به صراحت مي گويد آن دسته از 
اعضاي هيات علمي كه در مرتبه استاد تمام هستند، 
حداكثر تا س��ن ۷۰س��الگي فارغ از تعداد س��نوات 

خدمتي مي توانند در دانش��گاه خدم��ت كنند، اما 
حداقل ۳۰ س��ال خدمت با ۶۵ س��ال سن مي شود؛ 
يعني آن ۳۰ سال كه براي ساير مسووليت هاي اداري 
در نظر گرفته ش��ده براي اعض��اي هيات علمي هم 
هست. زمان بازنشستگي براي اعضاي هيات علمي 
اس��تاد تمام ۷۰ س��ال، دانشيارها ۶۷ س��ال و براي 
استاديارها ۶۵ سال است كه اين در آيين استخدامي 

قيد شده است.
وزير علوم, تحقيقات و فناوري با اشاره به افرادي 
كه در اين قانون استثنا هستند، گفت: در هيات امنا 
يك استثنا براي استاد تمام ها تصويب كرديم به اين 
صورت كه كساني كه استاد نمونه كشوري هستند، 
مي توانند س��ه س��ال با مجوز هيات امناي دانشگاه 
عالوه بر آن هفتاد سال به خدمت خود ادامه بدهند. 

ناگفته نماند انتخاب اساتيد ممتاز و استاد تمام معيار 
خاص خودش را دارد، اگر كس��ي طب��ق آيين نامه 
استاد ممتاز شده باشد، مي تواند سه سال ديگر عالوه 

بر ۷۰ سال ادامه خدمت داشته باشد.
او با اش��اره به اعمال اين قانون در پژوهش��گاه ها 
گفت: در اي��ن زمينه م��وارد اس��تثنايي در بعضي 
از پژوهش��گاه هاي كش��ور داري��م ب��ه اين صورت 
كه پژوهش��گرهاي ممت��از و نمونه تا ۷۵ س��الگي 
مي توانن��د فعاليت كنن��د، چون در آنج��ا تدريس 
مالك نيست و فقط كار پژوهشي انجام مي دهند. در 
اين پژوهش��گاه ها نيز يك يا دو مورد وجود دارد كه 
هيات امنا آن را تصويب كرده است، اما در دانشگاه ها 
حداكثر س��ن براي فعاليت ۷۳ س��ال است. غالمي 
تاكيد كرد: اساتيد بازنشسته بعد از سن ۷۰ سالگي 
مي توانند در دانشگاه ها حضور داشته باشند. من هم 
از روساي دانشگاه ها خواستم كه براي اين اساتيد به 
خصوص اساتيد ممتاز و نمونه اتاق كار و امكانات الزم 

فراهم كند. اين عزيزان مي توانند در تدريس دروس، 
راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها در دانشگاه ها فعال 
باشند، به اين معني كه اگر خودشان  عالقه مند باشند 
و اگر دانشگاه ها اين رغبت را داشته باشند كه حتما 
هم دارند، اين اعضاي هيات علمي پيشكسوت ادامه 

حضور در دانشگاه ها را داشته باشند.
او همچنين در واكنش به اينك��ه ۱۱ هزار نفر از 
فارغ التحصيالن رش��ته پزش��كي اقدام به دريافت 
شماره نظام پزشكي خود نكرده اند و حدود ۱۵ هزار 
نفر از آنان نيز مهاجرت يا به مش��اغل ديگري روي 
آوردند، گفت: اين ت��ازه مربوط به زماني اس��ت كه 
پزشكي اوضاعش خوب بوده، اما متاسفانه هنوز هم 
اين اقبال دسته جمعي به سمت رشته هاي پزشكي 
وجود دارد. در اين باره بايد نظام پزشكي يك جواب 
توجيهي بدهد. ناگفته نماند كه در اين امر خانواده ها 
و جامعه هم بي تاثير نيستند. به طور كل در اين باره 

اينجا نمي توان جواب كارشناسي داد.

استادتمامها،ازقانونمنعبهكارگيريبازنشستگانمستثنيهستند



خبر 13 راه و شهرسازي
پيشنهاد افزايش پروازهاي 

هفتگي ميان ايران و افغانستان
رييس س��ازمان هواپيماي��ي كش��وري از ارايه 
پيش��نهاد به جمهوري اس��امي افغانس��تان براي 

افزايش پروازهاي هفتگي ميان دو كشور خبر داد.
به گ��زارش ايلنا، علي عاب��دزاده در باره خروجي 
جلسه با محمد حميد طهماسي، وزير حمل و نقل 
و هوانوردي ملكي جمهوري اس��امي افغانس��تان 
گفت: در اين جلسه در خصوص پروازهاي افغانستان 
پيش��نهاد داديم كه ظرفيت اين پروازها را افزايش 
دهيم، طبق توافقنام��ه اي كه با افغانس��تان داريم 
اكنون ۹ پ��رواز در هفت��ه ميان ايران و افغانس��تان 
صورت مي گيرد، كه الزم اس��ت اين تعداد افزايش 

يابد.
او با اشاره به دوس��تي دو ملت ايران و افغانستان 
افزود: ب��ا توجه ب��ه ارتباطات نزديك و ريش��ه هاي 
فرهنگي مشترك ايران و افغانستان، پيش بيني اين 
است كه اگر سقف پروازها را افزايش دهيم، مسافران 
بيشتري قادر خواهند بود با استفاده از هواپيما ميان 

دو كشور جابه جا شوند.
عاب��دزاده افزاي��ش پروازه��ا ميان دو كش��ور را 
تدريجي دانس��ت و ادام��ه داد: پيش��نهاد داديم تا 
پروازها ميان ايران و افغانستان تا ۳۰ پرواز در هفته 
افزاي��ش پيدا كند. اي��ن به آن معني نيس��ت كه به 
محض اجرايي ش��دن توافق، پروازها به ۳۰ پرواز در 
هفته افزايش پيدا مي كند بلكه اين افزايش به مرور 

رخ خواهد داد و طي چند سال حاصل خواهد شد.

 بازسازي دوباره 
واگن هاي ۳۰ تا ۳۹ ساله رجا

مديرعامل شركت حمل و نقل ريلي رجا با اشاره 
به اينكه واگن هاي با عمر ۳۰ تا ۳۹ سال رجا تاكنون 
يك بار بازسازي و تعميرات اساسي شده اند، گفت: با 
اين حال اين واگن ها طي يك برنامه و فرآيند مدون 

مجدد مورد بازسازي قرار خواهند گرفت.
به گزارش تس��نيم، محمد رجبي افزود: شركت 
رجا عاوه بر اقدامات قبلي و جديد براي بازس��ازي 
و تعمي��رات اساس��ي واگن ه��اي مس��افري تحت 
اختيار، به دنبال افزاي��ش كيفيت خدمات و كميت 

جابه جايي مسافران ريلي است.
او با اش��اره به تحويل ۳۹ دس��تگاه واگن توليد 
داخل در س��ال ۹6 به رجا، تصريح كرد: تا ماه آينده 
تعداد 11 دستگاه واگن مسافري ديگر ساخت يكي 
از شركت واگن س��از داخلي تحويل رجا خواهد شد 
و با تحويل گيري تعدادي ديگر از شركت واگن ساز 
ايراني تاش داريم در س��ال ۹7 تع��داد واگن هاي 
جديد را به ناوگان رجا به 2۳ دستگاه برسانيم.رجبي 
ابراز اميدواري كرد: با افزايش گردش سير حدود 8۰ 
واگن  همچنين ورود واگن هاي جديد در سال آينده، 
عاوه بر جابه جايي بيشتر مس��افران در مسيرهاي 
مختلف به ويژه محورهاي آذربايجان و يزد، بتوانيم 
در مس��يرهاي جديد مانند: اروميه، همدان و رشت 

نيز به هموطنان خدمت رساني كنيم.

هدف گذاري براي ساخت 
۲۰هزار مسكن در استان تهران 

 مدي��ركل راه و شهرس��ازي اس��تان ته��ران از 
هدف گذاري براي ساخت 2۰ هزار واحد مسكن در 
استان تهران در بافت هاي ناكارآمد و سكونتگاه هاي 
غيررسمي تا پايان برنامه ششم توسعه )سال 1۴۰۰( 

خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
محمد ن��ادر گف��ت: اميدوارم ش��هر ب��دون طرح 
بازآفريني نداشته باش��يم و 6۳ محله هدف استان 
ته��ران با تواف��ق و پ��اي كار آم��دن فرمان��داران و 
ش��هرداران ه��ر چه س��ريعتر مش��خص ش��ود تا 
هدف گذاري ساخت 2۰ هزار واحد مسكن تا پايان 

برنامه ششم توسعه محقق شود.
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سخنگوي شوراي شهر با توجه به بازگشت تحريم ها خبر داد

احتمال بازنگری در بودجه ۹۷ شهرداری تهران
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه سخنگوي ش��وراي شهر گفته، احتماال 
ش��هرداري تهران با توج��ه به بازگش��ت تحريم هاي 
يكجانبه آمريكا عليه ايران در بودجه سال جاري خود 

بازنگري خواهد كرد.
به گفته علي اعطا سخنگوي شوراي شهر بر اساس 
تحقيقات انجام ش��ده در اثر تحريم هاي جديد باز هم 
منابع حاصل از پروانه ساختمانی که ۴۵ درصد بودجه 
س��ال ۹7 را به خود اختصاص داده است، کاهش پيدا 
می کند. بنابراين برخي اعضاي شورا پيشنهاد اصاح 

بودجه سال ۹7 شهرداري را مطرح كرده اند.
به گزارش تعادل،  هر چند شهرداري تهران اكنون 
با مشكات عديده مالي دست و پنجه نرم مي كند، با 
اين وجود تصميم دارد ت��ا درآمدهاي خود را از طريق 
فروش تراكم كاهش دهد. البته اگر هم بخواهد، ديگر 
در تهران زميني براي فروش و س��اخت و س��از وجود 
ندارد . از س��وي ديگر ركود صنعت س��اخت و ساز در 
سال هاي گذشته باعث كاهش درآمدهاي شهرداري 

از اين محل شده است. 
علي اعطا در نشس��ت خبري روز گذش��ته خود با 
اش��اره به اثر تحريم ها بر هزينه های اداره شهر گفت: 
معاونت امور برنامه ريزی بر شوراها در خصوص تاثير 
تحريم ها بر شهر گزارشی را بر اساس تجربه های سال 
۹۰ تا ۹۳ تهيه کرده بود. بر اساس اين تحقيقات منابع 
حاصل از پروانه ساختمانی تحت تاثير تحريم ها کاهش 

پيدا می کند.
 همچنين ميزان هزينه ها نيز افزايش خواهد يافت. 
برخی از اعضا پيشنهاد اوليه بازنگری در بودجه ۹7 را 
عنوان كرده اند و موضوعی نيز مطرح است که کميته 
بودجه پيشنهادات اوليه خود را در اين رابطه بدهد تا 
اصاحاتی انجام ش��ود. احتماال تصميم گيری در اين 
خصوص در جلسات ابتدايی شهريور ماه انجام خواهد 

شد که چگونه به اين موضوع پرداخته شود.
نكت��ه قابل توج��ه در صحبت ه��اي اعطا، افزايش 
هزينه ه��ا در س��ال جاري اس��ت. ب��ا وج��ود اين كه 
ش��هرداري تا كنون برخي نيروهاي خ��ود را تعديل 
كرده و س��عي در كاهش هزينه ه��ا دارد، اما بدهي 7 
هزار و ۵۰۰ هزار ميليارد توماني اين نهاد به بانك هاي 
مختلف باعث مي شود ماهانه سود بسياري نصيب اين 

بانك ها شده و از بودجه شهرداري كم شود.
براساس س��ند تحويل و تحول نجفی شهردار سابق 
تهران، شهرداری تا پايان شهريور ۹6 نزديک به ۵2 هزار 

و 1۰۰ ميليارد تومان بدهی قطع��ی دارد که اين بدهی 
تقريبا سه برابر بودجه مصوب سال ۹6 و همچنين سال 
جاری اين سازمان اس��ت و مجموعه بدهی های آن ۴.7 

برابر مطالبات قطعی و يا احتمالی آن است. 
همچنين شهرداری تهران به پيمانکاران، بانک ها و 
بخش خصوصی نيز بدهی کانی دارد که اين بدهی ها 
در افق ۵ ساله به 1۳۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد 
و فقط بازپرداخ��ت بدهی ها تا س��ال 1۴۰2 نيازمند 
1۳۰ هزار ميليارد تومان منابع مالی اس��ت. مجموع 
مطالبات شهرداری از دولت هم بيش از 1۵ هزار و ۵۰۰ 
ميليارد تومان است که از اين عدد دولت فقط مکلف به 

پرداخت 6.۳۰۰ ميليارد تومان آن است.
عاوه بر اين شهرداری تهران سال جاری 17 هزار 
و ۵۰۰ ميلي��ارد توم��ان بودجه دارد و ب��رای تکميل 
پروژه های نيمه تمام خود ب��ه ۳۵ هزار ميليارد تومان 
يعنی دو براب��ر بودجه مصوب خ��ود ني��از دارد. اين 
درحالی  است که بخش عمده بودجه صرف نگهداشت 
شهر و حقوق کارکنان شده و  به گفته محمد ساالری 
عضو دو دوره ش��ورای ش��هر رقمی بين۴ ت��ا ۵ هزار 
ميليارد توم��ان از بودجه برای پيش��رفت پروژه های 

عمران��ی باقی می مان��د. در واقع ش��هرداری تهران با 
بي��ش از 68 هزار پرس��نل، ۵2 هزار ميلي��ارد تومان 
بدهی، انبوهی از پروژه های ناتمام شهری و 12 پرونده 
تخلفات در قوه قضاييه، در شرايط مالی و مديريتی قرار 
گرفته است که چاره ای جز تغيير برايش باقی نمانده 
است.بلوكه شدن برخي حساب هاي شهرداري توسط 
س��ازمان تامين اجتماعي، بلوكه شدن برخي ديگر از 
حس��اب هاي پيمانكاران خطوط 6 و 7 مترو توس��ط 
بانك ش��هر، در كنار تحريم ها و كمب��ود منابع مالي، 
شهرداري را به ش��دت در تنگنا قرارداده است. برخي 
كارشناس��ان اس��تقراض از بانك جهان��ي و صندوق 
توسعه ملي و برخي نيز تهاتر را دو راه نجات شهرداري 
از اين وضعيت مي دانند. با توجه به اين كه استقراض 
از بانك هاي جهاني منوط به پرداخت سودهاي كان 
اس��ت، بنابراين اين ش��يوه چندان براي ش��هرداري 
راهگش��ا نخواهد بود و با توجه به اين كه دارايي هاي 
غير منقول ش��هرداري قابل توجه اس��ت، به نظر مي 
رسد تهاتر بهترين گزينه براي حل اين مشكل باشد.
راهي كه خود ش��هرداري تهران نيز به آن اذعان دارد.

براساس سندی که عنوان »تهران جهان شهری برای 

آينده« نام دارد و حجت اله ميرزايی معاون شهرداری 
تهران به عن��وان کانديدای ش��هرداری تهران مدتی 
پيش آن را منتشر کرد؛ شهرداری تهران حجم انبوهی 
از انواع دارايی ها را در تملک خود دارد. مجموع دارايی 
شهرداری تهران در انتهای بهمن سال ۹6 بالغ بر ۴۵ 
هزار ميليارد تومان است. در حقيقت شهرداری بيش 
از 7 هزار ميليارد تومان دارايی ثابت مشهود و ۴.6 هزار 
ميليارد تومان س��رمايه گذاری و مشارکت بلندمدت 
 در اختيار دارد. بنابراين همان طور كه گفته شد تهاتر 
مي تواند يك��ي از راه هاي مهم پرداخ��ت بدهي هاي 

شهرداري باشد.

 شهرداری و مطالبات تأمین اجتماعی 
به گزارش تعادل، در نشس��ت خب��ري علي اعطا، 
موضوع��ات ديگ��ري از جمل��ه بدهي ش��هرداري به 
سازمان تأمين اجتماعي مطرح ش��د. اعطا د راين باره 
توضيحاتي ارايه ك��رد و گفت: طی دو ده��ه اخير به 
دليل شرايط مالی ش��هرداری ها، پيمانکاران به دليل 
پرداخت نشدن مطالباتش��ان، حق بيمه قراردادهای 
تأمين اجتماعی را پرداخت نکرده اند، بنابراين تأمين 

اجتماعی نيز با اس��تفاده از ابزار قانون��ی خود، برخی 
از حساب های ش��هرداری را مس��دود کرده است، در 
حالی ک��ه در دوره جديد تمام بدهی ه��ای جاری به 
سازمان تأمين اجتماعی پرداخت ش��ده و اين بدهی 
مربوط به 1.۵ دهه گذش��ته اس��ت. در ح��ال حاضر 
ش��هردار تهران پيگيری ه��ای الزم را انج��ام داده و با 
همکاری خوب��ی که توس��ط نوربخش انجام ش��ده، 
 اين موض��وع ب��ا تعامل در ح��ال حل و فصل اس��ت.

 لیست بازنشستگان نیازمند صحت سنجی 
اعطا در پاسخ به سوالي مبني بر عدم انتشار ليست 
۹1 نفره بازنشستگان پاسخ داد: اين ليست به صورت 
غيررسمی به شورا ارسال ش��ده و ممکن است برخی 
افراد شامل حال اين مصوبه نباش��ند بنابراين نياز به 
صحت سنجی داريم. در اين ليس��ت از معاون، مدير 

شرکت و سازمان تا شهرداران مناطق وجود دارد.
اعطا در پاسخ به اين که آيا نام ش��هردار تهران نيز 
در اين ليست اس��ت، گفت: در بررس��ی های اوليه ما 
مشخص ش��د ش��هردار تهران مش��مول اين مصوبه 
نمي شود. درس��ت اس��ت که از بند »ج« قانون کلمه 
همطرازی حذف شده اما مصوبه قانون قبلی را ملغی 
نکرده اس��ت، اگر اين مصوبه به همين شکل به تاييد 
ش��ورای نگهبان برس��د ابهاماتی پابرجاست که برای 
رفع اين ابهامات نياز اس��ت که از مجلس استفساريه 
بگيريم و تا آن زمان که موضوع روشن شود از رسانه ها 
می خواهم ب��ه آن دامن نزنند و ثب��ات مديريتی را در 

شهرداری متزلزل نکنند.

 تعریفی از ناایمن بودن بلندمرتبه ها نداریم
در ادامه اين جلسه خبرنگاری از اعطا در خصوص 
بناهای بلندمرتبه  ناايمن پرسيد و به آتش سوزی برجی 
در خيابان آفريقا اشاره کرد که وی پاسخ داد: قرار بود 
برنامه عملياتی ايمن سازی ساختمان های بلندمرتبه 
طی شش ماه به شورا ارائه ش��ود که به دليل تغييرات 
معاونت شهرسازی، اين موضوع هنوز به نتيجه نرسيده 
است. يکی از مش��کاتی که وجود دارد اين است که 
ما هن��وز معياری ب��رای ايمن بودن س��اختمان های 
بلندمرتبه نداريم که باي��د اين موضوع تعيين تکليف 
شود. اميدواريم ظرف يکی دو ماه اخير هر چه سريعتر 
اين تکليف از سوی معاونت شهرس��ازی دنبال شود، 
زيرا در تهران بناهای زيادی داريم که بالقوه خود يک 

پاسکو هستند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک 

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 139760316001001657 م��ورخ 1397/04/14 هيات اول/ دوم موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي حسين ترکاشوند فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه 3996 صادره از کرمانشاه در ششدانگ يک باب ساختمان ) مغازه( به 
مساحت 49 مترمربع در محدوده پالک 129 مفروز و مجزي شده واقع در ديزل آباد خيابان فرعي 
اول مابين خيابان 101 و 102 خريداري از مالک رسمي شريف معتضدي محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند، بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/05/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/17
جعفر نظري- رئيس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک 

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 139760316001001658 مورخ 1397/04/14 هيات اول/ دوم موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي حسين ترکاشوند فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه 3996 صادره از کرمانشاه در ششدانگ يک باب ساختمان ) مغازه( به 
مساحت 47/16 مترمربع در محدوده پالک 129 مفروز و مجزي شده واقع در ديزل آباد خيابان 
فرعي اول مابين خيابان 101 و 102 خريداري از مالک رس��مي شريف معتضدي محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/05/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/17
جعفر نظري- رئيس ثبت اسناد و امالک

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه )یک مرحله ای(

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد تامين نيروهای حفاظت، نگهبان تاسيسات و اماکن شرکت گاز مازندران را بين پيمانکاران واجد شرايط را با مشخصات و شرايط 
ذيل از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد .

1- شرح مختصر کار: تامين نيروهای حفاظت، نگهبان تاسيسات و اماکن شرکت گاز مازندران 
2- مدت اجرای پروژه: 365 روز 

3- محل اجرای پروژه: در محدوده گاز استان مازندران 
4- محل تامين اعتبار: منابع جاری 

5- مبلغ برآورد: 96/030/763/795 )نود و شش ميليارد و سی ميليون و هفتصد و شصت و سه هزار و هفتصد و نود و پنج( ريال 
6- ميزان تضمين شرکت در فر آيند ارجاع کار : 3/420/620/000 )سه ميليارد و چهارصد و بيست ميليون و ششصد و بيست هزار( ريال 

7- نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر بر اساس آيين نامه تضامين معامالت دولتی مصوبه هيات وزيران به شماره 50659/ت 123402 ه  
مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پيمانکاری يا واريز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قيد گرديده واريز گردد. 

8- زمان توزيع اسناد : از دوشنبه 97/5/22 الی پايان وقت اداری روز چهارشنبه 97/5/24 )با در دس��ت داشتن فيش واريزی به مبلغ 200/000 ريال به حساب شماره 
2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی( 

9- زمان اعاده پيشنهاد : تا پايان وقت اداری )ساعت 16( شنبه 97/6/10 
10- زمان گشايش پيشنهادات: يکشنبه 97/6/11 ساعت 14 

11- مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه می باشد و اين مدت حداکثر برای يکبار قابل تمديد است. 
شرايط متقاضی : 

- داشتن مجوز متناسب و مرتبط و رتبه تاييد شده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
- تاييد صالحيت از سازمان حراست وزارت نفت 

- شرکت متقاضی نمی تواند همزمان پيمان غيرحفاظتی در شرکت گاز مازندران داشته باشد. 
- داشتن توانايی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فر آيند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کار فرما داشتن 

- داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارايی 
     http://iets.mporg.ir  ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پايگاه ملی مناقصات با مراجعه به سايت -

- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 95/12/29 برای قرار دادهايی که ميلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است. 
- حداقل نصاب پيشنهاد دهنده در اين مناقصه 3 مناقصه گر می باشد. 

متقاضيانی که دارای شرايط مذکور در بند )12( فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند در مهلت تعيين شده فوق الذکر جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس 
مازندران، ساری، بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران امور پيمانها مراجعه نمايند. 

جهت کسب اطالعات بيشتر در سايت شرکت گاز اس��تان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran.ir و پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس 
http://iets.mporg.ir  مراجعه نماييد.  

 روابط عمومی شرکت گاز مازندران
 

نوبت اول
شماره مناقصه 50287
شماره مجوز: 1397/2181 شرکت ملي  گاز اريان

شرکت گاز استان مازندران
     )سهامي خاص(

سياست هاي جديد ارزي بر بازار مسكن چه اثري مي گذارد؟

سيل نقدينگي به سوي بازار ملك
کارشناس��ان معتقدند کاهش نرخ ارز در صورتی 
که بر کاهش قيمت برخی از نهاده های س��اختمانی 
اثر مستقيم داشته باش��د، می تواند با متعادل کردن 
قيمت تمام شده توليد مسکن، منجر به افت قيمت 

مسکن شود.
در حالی که بس��ياری از سياس��ت گذاران حوزه 
مس��کن اثرگذاری نوس��انات بازارهای ارز و سکه بر 
جهش قيمتی مس��کن را توجيه پذير نم��ی دانند، 
برخی مسئوالن بخش اقتصاد مس��کن وزارت راه و 
شهرسازی افزايش قيمت مسکن در ماه های گذشته 

را ناشی از تاطمات ارزی معرفی کردند.
پروانه اصانی، معاون مديرکل دفتر برنامه ريزی و 
اقتصاد مسکن معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی 
هفته گذش��ته در گفت وگو با مهر درب��اره اثرگذاری 
بازار مسکن از بازارهای موازی اظهار کرد: ديدگاهی 
که مخالف برهم ُکنش��ی قيمت ارز بر مسکن است، 
از جايی ناشی می ش��ود که برخی معتقدند مسکن 
کااليی است که نهاده های به کار رفته در آن وارداتی 
نيست و در داخل توليد می شود؛ بنابراين تحت تأثير 
نرخ ارز قرار نمی گيرد. اين در حالی اس��ت که قيمت 
مسکن، هم به لحاظ وارداتی بودن برخی نهاده های 
آن و هم از نظر سرمايه ای بودن، تحت تأثير نوسانات 
ارزی قرار می گيرد.با اين توصيف، با آغاز روند کاهشی 
نرخ ارز در پی اعام سياست های جديد ارزی دولت، 
اين س��ؤال پيش می آيد که آيا قيمت مس��کن نيز 

کاهش خواهد يافت يا خير؟
بسياری از کارشناس��ان اقتصاد مسکن معتقدند 
اگر اين روند کاهش��ی ارز، س��بب کم شدن قيمت 
تمام شده توليد مس��کن از طريق ارزانتر شدن نرخ 
نهاده های ساختمانی ش��ود، نرخ مسکن نوساز را در 

روند ثابتی نگه می دارد. 

 رد اثرگذاری مستقیم ارز بر مسكن
حسين عبده تبريزی، مشاور وزير راه و شهرسازی 
در تأمين مالی در گفت وگو با مه��ر، درباره اثرگذاری 
کاهش قيمت ارز بر قيمت مس��کن اظهار کرد: درک 
بازار اين اس��ت که مردم فکر می کنند قيمت زمين و 
مسکن هم با قيمت ارز بايد باال و پايين شود. درست 
اس��ت که وقتی قيمت ارز باال می رود، قيمت برخی 
ديگر از کاالها از جمله مسکن هم افزايش می يابد اما 
بايد توجه کنيم زمين و مسکن کاالی قابل معامله و 

خريد و فروش نيست.
وی ادامه داد: با باال و پايين شدن قيمت دالر، قيمت 
خودرو هم دچار نوسان مي ش��ود چون خودرو کااليی 
اس��ت که می ت��وان آن را وارد يا صادر ک��رد. اما زمين 
و مسکن کااليی هس��تند که واردات و صادرات ندارند.

عبده تبريزی افزود: بنابراين اين توقع که قيمت زمين 
و مسکن عينا با باال و پايين شدن قيمت ارز، از آن تقليد 
کند، به نظر من تصور درستی نيس��ت. اينگونه نيست 
که اگر نرخ ارز دو برابر ش��ود، قيمت مسکن هم دو برابر 
مي شود.مشاور وزير راه و شهرس��ازی يادآور شد: وقتی 
ن��رخ ارز افزايش می ياب��د، قيمت آن بخ��ش از مصالح 
س��اختمانی که به ارز وابسته اس��ت افزايش می يابد، 
قيمت مسکن هم کمی افزايش می يابد اما نه به همان 

نسبت تغييرات قيمت دالر.

 مسکن گرانتر خواهد شد
تيمور رحمانی، عضو هيئت علمی دانش��گاه تهران 
نيز در گفت وگو با مهر درباره برهم کنشی ارز و مسکن 
تصريح ک��رد: کاهش ن��رخ ارز بر قيمت مس��کن تأثير 
معکوس دارد، به اي��ن معنا که افزايش نرخ ارز س��بب 

گرانتر شدن مسکن مي شود.
وی ادام��ه داد: قيم��ت مس��کن کمی قب��ل از آغاز 

نوسانات ارزی، افزايش خود را از آذرماه سال قبل شروع 
کرده بود؛ گرانتر شدن مس��کن به دليل رشد نقدينگی 
اس��ت که س��بب »ُهل دادن« قيمت ها به س��مت باال 
مي شود.اين اقتصاددان گفت: مسکن در آغاز راه افزايش 
قيمت ها بود که شرايط اقتصاد کشور باعث شد، بخش 
زيادی از نقدينگی به سمت بازار سکه و ارز هجوم بياورد 
و اتفاقا هم رش��د قيمت و هم تعداد معامات مسکن تا 
حدودی متوقف ش��د. حال که خيلی ها از سکه و ارز به 
عنوان بازارهای س��ودده نااميد می ش��وند، به بازارهای 
سهام و مسکن رو می آورند. بنابراين بايد در انتظار رشد 

قيمتی سهام و مسکن باشيم.

 دلیل گرانی مسکن چه بود؟
وی توضيح داد: وقت��ی نرخ ارز افزايش م��ی يابد، از 
طريق افزايش هزينه های توليد بر قيمت مسکن هم اثر 
گذاشته و قيمت مس��کن باال می رود. ازآنجايی که اين 
افزايش قيم��ت، عمدتا به واحدهای مس��کونی جديد 
تعلق می گيرد، درنتيجه گرانتر شدن مسکن ارتباطی 
به افزايش مصالح و نهاده های س��اختمانی ندارد. از اين 

رو، افزايش تقاضا است که سبب گرانی مسکن مي شود.
به گفته اس��تاد اقتصاد دانش��گاه ته��ران، با توجه 
به اينک��ه افزايش تقاض��ای خريد مس��کن، از افزايش 
نقدينگی سرچشمه می گيرد، حال اگر راه اين نقدينگی 
از ورود به ارز و سکه متوقف شود خود به خود مسکن را 

جايگزين می کند.
رحمانی افزود: کار چندانی نمی ت��وان برای مقابله 
با حرکت نقدينگی به س��مت مسکن و درنتيجه گرانتر 
ش��دن آن انجام داد بهتر هم هس��ت که جل��وی آن را 
نگيريم، چون حرکت نقدينگی به سمت مسکن بهتر از 
حرکت آن به سمت ارز و سکه است.وی با اشاره به افت 
شديد سرمايه گذاری در مسکن طی چند سال گذشته، 
گفت: کاهش س��رمايه گذاری در مس��کن می تواند در 
آينده اجاره بها را به شدت تحت تأثير قرار دهد بنابراين 
شايد حرکت نقدينگی به س��مت مسکن کمک کند تا 
حدودی س��رمايه گذاری در اين بخش از نظر ساخت و 

ساز هم بيشتر شود.

 شرایط آتي سخت تر خواهد شد؟
سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن درباره 
اثرگذاری بسته ارزی بر بازار مس��کن گفت: بسته ارزی 
به نظر می رس��د، حداق��ل روی کاغذ نس��بت به آنچه 
 که يکی دو ماه قبل اجرايی می ش��د بس��يار عاقانه تر

 اس��ت. اوال بانک مرک��زی مقداری حض��ور جدی تری 
پيدا می کند و نق��ش تثبيت کنن��ده دارد. تعيين نرخ 
 را در اختيار ب��ازار آزاد می گذارد ک��ه اين فضای رقابتی 

می تواند به افزايش عرضه و کاهش قيمت ها منجر شود.
وی در گفت و گو با ايس��نا، اظهار ک��رد: در عين 
حال يک نکته را توجه داشته باشيم که اتفاقات دی 
ماه 1۳۹6 به بعد در فضای اقتصادی کشور و بازارها 
عامل اصلی تورم اس��ت. به هر ح��ال آمريکا در يک 
فرآيندی تصميم به افزايش فشار اقتصادی بر ايران 
گرفت. تصميم گرفتند بانک های ما را محدود کنند، 
اجازه فروش نف��ت و ورود دالر به کش��ور را ندهند. 
اين آيتم ها اگر با همين وضعيتی که االن هس��تيم 
پيش برود شرايط آينده را سخت خواهد کرد. بسته 

ارزی يک اق��دام کوتاه مدت اس��ت ب��رای اينکه از 
سياستگذاری های اشتباه داخلی که خودمان ايجاد 
کرديم فاصله بگيريم. منتها مشکل اين است که در 
بحث سياست خارجی، يک دشمن که قدرت بااليی 
دارد تصميم گرفته اقتصاد ما را فلج کند. تجربه هم 
نش��ان داده که می تواند لطماتی به اقتصاد ما بزند. 
بنابراين اگر تحريم آمريکا با همين سرعت و شدت 
باشد و توافقی صورت نگيرد، آيتم هايی شبيه  بسته 

ارز هم طبيعتا پاسخگو نخواهد بود.
به گفته خادم المله، کارايی بسته برای زمانی است 
که شرايط از چيزی که االن هست بدتر نشود. در غير 
اين صورت بسته هم برای ايجاد تعادل در بازارها کافی 
نخواهد بود. بخش مس��کن با 12۰۰ حرفه و صنعت 
در ارتباط است که طبيعتا فشارهای اقتصادی باعث 
رکود در اين بخش ها، کاهش توليد و باال رفتن قيمت 
 مسکن خواهد ش��د و توان خريداران مصرفی از بين 
می رود. بنابراين معامات کاهش پي��دا می کند و ما 

وارد فاز رکود جدی خواهيم شد.



اخبار

 صادرات آهن اسفنجي
 مشروط شد

براس��اس نام��ه وزير صنع��ت به ريي��س گمرك، 
توليدكنندگان آهن اسفنجي قبل از اقدام به صادرات 
باي��د كل كاالي تولي��دي خ��ود را در ب��ورس كاال و 
براس��اس نرخ رس��مي عرضه كرده و در ص��ورت نبود 
تقاضا، با اخذ مج��وز از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اقدام به صادرات آن كنند. به گزارش تس��نيم، محمد 
شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه اي 
به رييس گمرك براي تامين مواد اوليه واحدهاي ذوبي 
كشور و تقويت صنايع پايين دستي و حفظ اشتغال آنها، 
صادرات آهن اسفنجي را ممنوع كرد. پس از ارسال اين 
نامه، گمرك ايران در بخشنامه اي به گمركات اجرايي 
سراس��ر كش��ور صادرات آهن اس��فنجي از 13مرداد 
ماه جاري ممن��وع و اعالم ك��رد: توليدكنندگان براي 
صادرات بايد مجوز )سيستمي( از وزارت صنعت، معدن 

و تجارت دريافت كنند.

مجوز واردات 20 هزار تن كاغذ 
صادر شد

فارس| پيرو حل مش��كالت ح��وزه كاغذ، مجوز 
واردات 20 هزار تن كاغذ با ارز دولتي صادر ش��د. پيرو 
برگزاري جلسه فوري وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در راستاي رفع مش��كالت حوزه كاغذ وزارت صنعت 
اعالم كرد كه با مجوز واردات 20 ه��زار تن كاغذ براي 
ش��ركت هاي درخواس��ت كننده با ارز دولتي موافقت 
كرده اس��ت. مج��وز واردات اين مقدار كاغ��ذ به تاييد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي رسيده است. همچنين بر اساس اعالم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در روز دوشنبه، كاغذ و خمير 
كاغذ جزو گروه يك كااليي يعني كاالهاي اساسي قرار 

گرفت.

تغيير تعريف كاالي قاچاق 
فارس| در اليح��ه اصالح قانون مب��ارزه با قاچاق 
كاال و ارز پيش��نهاد ش��ده »معام��الت فرداي��ي ارز« 
قاچاق محسوب شود و بخش��ي از تعاريف قاچاق براي 
سخت تركردن دور زدن قانون توسط قاچاقچيان تغيير 
كرده اس��ت. اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز از سوي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تهيه شده 
و در دستور كار مجلس قرار گرفته است. بر اين اساس 
برخي تغييرات مربوط به تعري��ف قاچاق در اين اليحه 
محسوس و قابل توجه است. در بند »ت« ماده 2 مكرر 
ماده 17 اين اليحه آمده است: »معامله فردايي ارز اعم 
از آنكه توس��ط صرافي يا غير آن انجام شود جزو موارد 
قاچاق ارز محس��وب مي ش��ود«. معامالت فردايي ارز، 
در واقع نوعي از معامالت هستند كه بسياري از اوقات 
با دامن زدن به توقعات و انتظارات نس��بت به افزايش 

قيمت ارز در آينده، به رشد قيمت ها منجر مي شود.
در تبصره ي��ك ماده 2 اليحه گفته ش��ده، عالوه بر 
مواردي كه در بند »ح« و »ج« م��اده 113 قانون امور 
گمركي و اصالحات بعدي آن قاچاق محسوب مي شود، 
آمده اس��ت: »وجود هر گونه كاالي اضافي بيش از 15 
درصد در واح��د كاال از قبيل تعداد يا وزن كه حس��ب 
مورد در تعيي��ن حق��وق ورودي موثر اس��ت، چه در 
كاالهاي هم نام يا هم نوع ي��ا غيرهمنام يا غير همنوع 
همراه كاالهاي اظهار ش��ده در روي��ه ورود قطعي نيز 
قاچاق محسوب مي ش��ود«. در عين حال در تبصره 2 
اين اليحه، آمده است: » ميزان مغاير 15 درصد موضوع 
اين بند و تبصره يك صرفا در خصوص كشف مغايرت 
قبل از ترخيص اس��ت و هر گونه مغايرت به هر ميزان 
در خصوص كااله��اي ترخيص يا خارج ش��ده قاچاق 

محسوب مي شود«.

خودداري دريافت كنندگان ارز 
رسمي از شفافيت 

تسنيم| رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان 
پيگي��ري  وج��ود  ب��ا  گف��ت:  توليدكنن��دگان  و 
صورت گرفت��ه برخ��ي از واحده��ا از اراي��ه اطالعات 
خود درباره استفاده از ارز رسمي س��ر باز زده اند. سيد 
محم��ود نوابي، مع��اون وزير و ريي��س هيات مديره و 
مديرعام��ل س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، با ارس��ال نامه اي مشترك به محسن 
صالحي نيا- معاون امور صناي��ع وزارت صنعت، جعفر 
س��رقيني- معاون امور معادن صناي��ع معدني وزارت 
صنعت و علي اكبر مهرفرد -معاون توس��عه بازرگاني 
و صناي��ع كش��اورزي وزارت جه��اد كش��اورزي- با 
موضوع خوداظهاري اس��تفاده كنندگان از ارز رسمي 
اظهار ك��رد: » از آنجايي كه براس��اس تكليف محوله 
و تاكيدات رياس��ت جمهور مق��رر گرديده اس��ت تا 
قيمت خوداظهاري اس��تفاده كنندگان از ارز رس��مي 
در س��امانه 124 اي��ن س��ازمان درج گ��ردد و در اين 
راس��تا با توج��ه ب��ه اطالع رس��اني هاي عمومي طي 
اطالعيه مورخ 97.4.10 )پيوس��ت( با وجود پيگيري 
صورت گرفت��ه برخ��ي از واحده��ا از اراي��ه اطالعات 
خوداظهاري اس��تنكاف نموده اند و با تشكيل پرونده 
تعزيري مش��كالتي براي اين بنگاه ها علي الخصوص 
توليدكنن��دگان موجب خواهد ش��د، لطف��ًا رعايت 
الزامات مطروحه براي اطالع��ات الزم به كليه بنگاه ها 
و واحدهاي تحت پوش��ش م��ورد تاكيد ق��رار گيرد. 
بديه��ي اس��ت در ص��ورت عدم تمكين، مس��تفاد از 
قواني��ن ذي ربط به وي��ژه م��اده 10 قان��ون تعزيرات 
حكومتي براس��اس اطالعات موجود نسبت به اعمال 
قانون اقدام خواهد ش��د«.از آن سو، علي اكبر مهرفرد، 
معاون وزير جهاد كشاورزي نيز پيرو اين نامه با ارسال 
نامه اي به انجمن هاي واردكننده كاالهاي اساس��ي و 
محصوالت كش��اورزي اظهار كرد: » به پيوست تصوير 
نامه مورخ 97.4.31 معاون وزير و رييس هيات مديره 
و مديرعام��ل س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنن��دگان جهت اس��تحضار ايف��اد مي گردد، 
ضروري اس��ت نس��بت به انعكاس موض��وع به كليه 
واردكنندگان كاالهاي مذكور و اجراي مفاد نامه اقدام 

گردد«.
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گزارشي از بحران كاغذ بعد از نوسان ارزي

170 هزارتن كاغذ در سوله ها  احتكار شده است 
كاغذ روزنامه ها، كاغذ ساندويچ مي شود

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران تشريح كرد

مثبت و منفي بسته ارزي
نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران اجراي بس��ته 
جديد ارزي دولت همزم��ان با روز اجراي اولين دور 
از تحريم هاي امريكا را اتفاق مثبتي عنوان كرد كه 
توانس��ت اثرات رواني تحريم ها را خنثي كند و مانع 
از ش��كل گيري دور جديد التهابات ارزي شد. البته 
او ايرادات قابل تامل��ي نيز به سياس��ت هاي جديد 
ارزي دول��ت دارد. پ��درام س��لطاني در گفت وگو با 
پايگاه خبري اتاق ايران، با اش��اره به اجراي بس��ته 
جديد ارزي دولت، گفت: اجراي اين بسته، تعدادي 
از اش��تباهات واضح و ويرانگري ك��ه در تصميمات 
ارزي فروردين ماه اتخاذ ش��ده بود را اصالح كرد و 
اين اقدام قابل تقديري است كه مي تواند پيامدهاي 
س��و سياس��ت هاي قبلي را متوقف كند. س��لطاني 
اف��زود: آن تصميم گيري ه��اي بد و نادرس��ت كه 
بيش از 3 ماه بر س��ر اقتصاد كش��ور آوار شد و همه 
شاهد بوديم چقدر بازار را متالطم كرد، عمال توزيع 
رانت را در مقياس��ي وس��يع رواج داد و به نااميدي 
توليد منجر ش��د درحال��ي كه از همان ابت��دا بارها 
هشدار داده ش��د از دولتي كه مس��ووالن آن بيش 

از 30 سال سابقه كار در س��طوح عالي دارند، بعيد 
اس��ت چنين تصميمات غلطي بگيرن��د و بر اجراي 
آن هم پافش��اري كنند. به عقيده س��لطاني باز هم 
مايه خوشحالي است كه اين سياست هاي نادرست 
بيش از اين به ط��ول نينجاميد و با هم��ه آثار بد و 
عميقي كه بر جاي گذاشت، عاقبت در بسته جديد 

ارزي اصالح شد.
او عقب نش��يني دولت از تصميم نادرستي كه در 
قاچاق اعالم كردن مبادالت ارزي بازار اتخاذ شده بود 
را مهم ترين ويژگي بسته جديد ارزي دانست و تصريح 
كرد: اهميت اي��ن اصالح تصميم، حت��ي از ورود كل 
ارز صادرات غيرنفتي كش��ور به بازار ثانويه نيز بيشتر 
است چراكه آرامش و اعتماد را به جامعه برمي گرداند. 
نايب رييس اتاق بازرگاني اي��ران، ورود كل ارز حاصل 
از ص��ادرات غيرنفت��ي به ب��ازار ثانوي��ه و همچنين 
اطمينان بخش��ي از اينكه دولت قصد قيمت گذاري 
در ب��ازار ثانوي��ه ن��دارد را از ديگر مزيت هاي بس��ته 
جديد ارزي عنوان كرد كه به توليد و صادرات كمك 
مي كند متناسب با ش��رايط روز اقتصاد و هزينه هاي 

واقعي به فعاليت خود ادامه دهند. س��لطاني معتقد 
اس��ت: همزماني اجراي اين بس��ته با اجراي دور اول 
تحريم هاي امريكا نيز اتفاق مثبتي است كه تا حدي 
نگراني هاي فعاالن اقتص��اد از بروز آث��ار تحريم ها را 
كمرنگ كرد. او افزود: ش��ايد اگر بس��ته جديد ارزي 
امروز اجرا نمي شد، دور جديد التهابات ارزي در بازار 
بروز مي كرد. اين فعال اقتصادي اعالم نرخ صفر براي 
حقوق ورودي و ماليات ارزش اف��زوده واردات طالي 
خام به كشور را نيز سياست مثبتي عنوان كرد كه به 
ورود ثروت به كشور و افزايش شفافيت منجر مي شود. 
سلطاني تاكيد كرد: دولت بايد صريحا تكليف خوراك 
پتروشيمي ها را روش��ن كند و قيمت گذاري آن را از 
نرخ ترجيحي مبتني ب��ر دالر 3800 توماني، به نرخ 
بازار ثانويه تغيير دهد. او كاه��ش قيمت دالر دولتي 
از 4412 تومان به 4200 توم��ان را نيز يكي ديگر از 
تصميمات دولت در بسته جديد ارزي دانست و اظهار 
كرد: اين اقدام عمال خالف تفك��ر اقتصادي حاكم بر 
تدوين بسته جديد ارزي است و شايد اقدامي سياسي 
باش��د كه در صحبت هاي رييس جمهور بازتاب پيدا 

كرد. س��لطاني تصريح كرد: نرخ ارز دولت��ي و ارز آزاد 
بايد با يكديگر همگرايي داش��ته باشند نه اينكه نرخ 
ارز دولتي برعكس نرخ آزاد حركت كند. نايب رييس 

اتاق بازرگاني ايران، افزايش دايره كاالهاي اساس��ي 
در بس��ته جديد ارزي را نيز يكي ديگر از تصميم هاي 

اشتباه دولت عنوان كرد.

موجودي كش��ور در تامين كاغذ ش��ايد ت��ا پايان 
تابس��تان، تمام ش��ود. اتفاقي كه حال وخيم صنعت 
چاپ را جدي تر از هر زمان ديگري به تصوير مي كشد 
و دقيق��ا همين ح��ال وخيم اس��ت كه ام��روز نفس  
مطبوعات، نشريات، چاپخانه و تمامي مشاغل مرتبط 
با اين كار را به ش��ماره انداخته است. چاپخانه ها يكي 
پس از ديگري يا فعاليت خود را محدود كرده و يا آنكه 
مجاب به تعطيلي مي ش��وند. روزنامه هاي سراسري و 
بومي براي جبران معضل كاغذ و تامين قيمت خريد 
كاغذ به سياس��ت هاي انقباضي مث��ل تعديل نيروها 
و كاهش صفحات و بعضا توقف انتش��ار كاغذي روي 
آورده اند. انتش��ار كتب و نشريات هم پيش از هر زمان 
ديگري تقليل رفته و همين اتفاق نوعي اولويت بندي 
در عقد قراردادها و چاپ كتاب ها به بازار تحميل كرده 
است كه نگراني و اعتراضاتي را با خود به همراه داشته 

است.

 تحول در بازار كاغذ در كمتر از 9 ماه
همه اين اتفاقات تنها در مدت زماني كمتر از 9 ماه 
رخ داده است و كارشناس��ان تحوالت بازار ارز را دليل 
اصلي اين اتفاق عنوان كرده اند. رش��د 300 درصدي 
قيمت دالر و فقدان صنع��ت توليد كاغذ عمال قيمت 
آن را به دالر و قيمت جهاني كاغذ گره زده است. اواسط 
سال گذشته و پيش از نوسانات بازار ارز، افزايش قيمت 
جهاني كاغذ باعث شد تا اولين ش��وك به بازار آن وارد 
ش��ود. كاغذ 25 درصد گران ش��د، اتفاقي كه حتي با 
ورود سازمان تعزيرات نتوانست نوسانات را مهار كند 
و تغييرات صوري در فاكتورهاي فروش راه گريزي بود 

كه عمال نظارت بر بازار كاغذ را تا حدودي خنثي كرد.

 انحصار در واردات كاغذ
در همان بدو كار، گمرك طي بخش��نامه اي براي 
مهار افزايش احتمالي كاغذ در سال 97، اعالم كرد كه 
»واردات انواع كاغد كه تنها به منظور نوش��تن، چاپ، 
تحرير و مطبوع��ات و دفات��ر تحرير ب��ه كار مي رود، 
از پرداخت ماليات و ع��وارض معاف اس��ت.« اما اين 
بخشنامه نه تنها تسهيل كننده واردات كاغذ و حالل 
مش��كالت چاپ و مطبوعات و نش��ريات نبود، بلكه با 
ورود و نفوذ چهره هاي غيرمرتب��ط در جريان واردات 
كاغذ ب��الي جان آنان ش��د. تخصي��ص ارز دولتي به 
واردكنندگان كاغذ در نهايت سر از ماجراهايي بيرون 

آورد كه عمال بازار كاغذ در كشور را فلج كرد.
بخش��ي از اين واردات صرفا شكل صوري داشت و 
واردكنندگان با ارز دولتي به جاي كاغذ كاالهاي ديگر 

و بعضا غيرضروري و گران وارد كشور كردند. رقم هاي 
باورنكردني در ماج��راي واردات كاغ��ذ تعجب همه 
را به خود جلب كرد، اينكه ب��ا وجود تخصيص منابع 
ارزي چگونه كاغذ مصرفي كش��ور هنوز تامين نشده 
اس��ت. همان زمان حس��ن ميرباقري، رييس انجمن 
واردكنندگان كاغذ و مقوا گفته ب��ود كه »بيش از 90 
درصد اين شركت ها عضو انجمن نيستند و 80 درصد 
آنها را اصال نمي شناسم. اغلب ارقامي كه دريافت شده 
هنوز كااليي وارد نكرده اند. اين افراد يا اساس��ا كاالي 

خود را وارد نمي كنند و يا به موقع وارد نمي كنند.«

 واردات صوري كاغذ
اخبار بعدي به مراتب عجيب تر ب��ود. كمتر از 10 
نفر با ثبت چند شركت صوري و غيرمرتبط با صنعت 
چاپ، بالغ بر 20 تا 30 ميليون ي��ورو ارز دولتي براي 
واردات كاغذ دريافت كردند، آن هم در حالي كه هيچ 
خبري از كاغذ وارداتي نيست و حتي شركت هاي ثبت 

شده وجود خارجي ندارند.
همي��ن اتف��اق در ادام��ه باعث ش��د ت��ا ماجراي 
اختالفات درباره نحوه تخصيص ارز دولتي از سر گرفته 
ش��ود ولي ورود وزراي صنعت و فرهنگ نيز به ماجرا 
نتوانست دردي را درمان كند. از اواخر خردادماه سال 

جاري تا امروز در مدتي كمتر از 60 روز نوسانات كاغذ 
آن چنان متفاوت و عجيب بود كه حتي فعاالن عرصه 
چاپ هم نمي توانس��تند قيمت روز را براي هفته بعد 
تضمين كنند. برهمين اساس فروش اقساط و نقدي 
كاغذ لغو و تنها به شكل پيش فروش از سوي تجار كاغذ 
قابل قبول بود كه اين مساله عمال چند روزنامه را يا به 
تعطيلي كشانده و يا در روزهاي پاياني حيات خود قرار 

داده است.
نامه نگاري ه��اي اخير رييس ات��اق اصناف به وزير 
صنعت براي سامان بخش��يدن به بازار كاغذ كه امروز 
با رش��د قيمتي 300 تا 400 درصدي قيمت نسبت 
به پايي��ز 96 هم��راه اس��ت، حداقل تا ام��روز نتيجه 
نامه نگاري هاي دوب��اره بين اعضاي كابينه نداش��ته 
است. البته محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن 
و تجارت يك��ي از راهكارهاي نجات بخ��ش را حذف 
عوارض كاغذ باطله دانس��ته و در نام��ه اي خطاب به 
معاون اول، رييس جمهوري خواس��تار تامين كاغذ و 
مقواي داخلي شده اس��ت. همچنين عباس صالحي، 
وزير فرهنگ در نامه اي صريحا اعالم كرده اس��ت كه 
احتماال تا يك ماه آينده موجودي تامين كاغذ كشور به 
پايان مي رسد و اين يعني مرگ مطبوعات كشور خيلي 

دور نيست.

 احتكار 170  هزارتن كاغذ
ام��ا واقعيت آن اس��ت كه موج��ودي تامين كاغذ 
كش��ور نه تنها تا پايان تابس��تان بلكه براي يك سال 
آينده ني��ز كافي اس��ت و در اين ميان احت��كار كاغذ 
از س��وي واردكنندگان پنج��ه بر گلوي نش��ريات و 
مطبوعات انداخته است. پيگيري هاي اعتمادآنالين 
مش��خص كرد كه قريب ب��ه 170 هزار ت��ن كاغذ در 
گاوداري هاي اطراف تهران احتكار شده و صاحبان آن 
قصدي براي فروش آن نداش��ته و ترجيح مي دهند تا 
كاغذي كه از پايه قيمت 2 تا 2500 تومان مرز 7500 
تومان را گذرانده است، ارزش بيشتري پيدا كرده و با 

قيمت باالتري به فروش برسانند.
يكي از چاپخانه داران ته��ران در اين خصوص به 
اعتمادآنالين گفته اس��ت كه »اگرچه نوسانات ارز 
شروع كننده تحوالت بازار كاغذ بوده ولي نمي تواند 
پايان دهنده آن باش��د، چون سياس��ت هاي اشتباه 
اقتص��ادي دول��ت، اعتم��اد و ارتباط بي��ن تجار و 
دولت را مخدوش كرده اس��ت«. تضعيف تعامالت 
و ارتباط��ات بين تج��ار و دولت ي��ك نتيجه ديگر 
هم با خود به همراه داش��ته و آن رقابت هاي پيدا و 
پنهان براي كسب منافع حداكثري ولو آنكه منافع 
عمومي و ملي تضعيف ش��ود. ادبيات��ي كه از درون 

آن اقداماتي چون كم فروش��ي، احت��كار، قاچاق و 
گرانفروشي توجيه پذير مي شود.

 مطبوعات ضعيف تر از فست فودها
جالب تر آنكه تنزل توان مالي مطبوعات با توجه به 
تغيير چندين و چندباره قيمت كاغذ و رشد تصاعدي 
آن و نيز تغيير ش��رايط ف��روش كاغذ باعث ش��ده تا 
واردكنن��دگان و تجار بازار كاغذ به دنب��ال خريداران 
توانمندتري باشند و در اين ميان استقبال فست فودها 
باعث ش��ده تا كاغذها قبل از آنكه در چاپخانه ها براي 
صفح��ات روزنامه برش و قط��ع زده ش��وند، در ابعاد 
بشقاب ها، جعبه هاي سفارشي بيرون  بر و ساندويچ ها 
طراحي شوند. اين شايد تلخ ترين خبر در روز خبرنگار 
براي جامعه مطبوعات باشد كه كمبود كاغذ دير يا زود 

آنان را خانه نشين مي كند.
چرا كه رسانه امروز توان س��ابق را ندارد و از طرف 
ديگر فرار از شفافيت باعث شده تا مطبوعات در تامين 
حتي نيازهاي مقدماتي خود عاجز باشد. شايد تشكيل 
يك س��نديكاي مطبوعاتي بتواند راهكاري باش��د تا 
واردات كاغذ مطبوعات��ي را در انحصار مطبوعات قرار 
دهد ولي قبل از همه اين اتفاقات بايد دولت مسووليت 
خود را در مس��اله واردات، تخصيص تسهيالت اعم از 
ارز دولتي و معافيت ماليات��ي و عوارضي و همين طور 
حمايت از مصرف كنن��دگان و برخورد ب��ا تخلفات از 

جمله احتكار و گرانفروشي و كم فروشي بپذيرد.

 وعده هاي اميدواركننده
البته محمدش��ريعتمداري به تازگي گفته اس��ت 
»كاغذ چاپ، تحرير و كاغ��ذ روزنامه به منظور تامين 
ارز ترجيح��ي و حماي��ت از فعاليت ه��اي فرهنگي و 
رسانه اي در فهرست كاالهاي گروه يك كاالي اساسي 
و ضروري قرار خواهد گرفت.« وعده ش��ريعتمداري 
اگرچه اميدوار كننده اس��ت ولي مس��لما تا زماني كه 
نظارت ها لحاظ نشود، نمي توان به آينده كاغذ و البته 

حيات مطبوعات و نشريات خوش بين بود.
همين طور روز گذشته اعالم ش��د كه 20 هزار تن 
كاغذ مطبوعاتي وارد كشور شده است كه بايد ديد اين 
ميزان از كاغذ چگونه در اختيار مطبوعات قرار خواهد 
گرفت. چرا كه با توجه به آنكه نياز ساليانه مطبوعات 
حدود 20 ه��زار تن اس��ت، مي توان امي��دوار بود كه 
حداقل نياز يك ساله مطبوعات كشور در بحث كاغذ 
تامين شود. ولي مس��اله مهم آنجاست كه اين كاغذ با 
چه قيمت و چه شرايطي در اختيار روزنامه و نشريات 
اعتماد آنالين قرار خواهد گرفت.  

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: مشكل 
اقتصاد كشور اين است كه نقش��ه راه درستي وجود ندارد. غالمحسين 
شافعي، گفت: از قبل از انقالب اسالمي تاكنون يك ديد اشتباه نسبت 
به اقتصاد كشور وجود دارد و آن مشكل اساس��ي اين است كه با وجود 
تاكيد مقام معظم رهبري، هنوز نقشه راه ش��فافي براي اقتصاد كشور 
وجود ندارد. يعني هدف مشخصي در اقتصاد نداريم. او افزود: بسياري از 
ابزارهاي اقتصاد مانند نرخ ارز، ماليات، بيمه و نرخ سود كه جزو ابزارهاي 
اقتصاد هستند، متاس��فانه به عنوان هدف تلقي ش��ده اند و با اين نگاه 
ابزاري به نقطه مطلوب نرس��يده ايم. رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره 
به جلس��ه اخير مقام معظم رهبري با دولت گفت: مقام معظم رهبري 
دوباره تاكيد كردند دولت بايد نقش��ه راه اقتصادي داش��ته باش��د و به 
نظر من اگر امروز نتوانيم بخش مولد اقتص��اد را براي بخش خصوصي 
جذاب كنيم، كاله ما پس معركه است. ش��افعي تاكيد كرد: نقدينگي 
جامعه مرتب به س��مت كارهاي غيرمولد مي رود و دولت مي خواهد به 
زعم خود از توليد حمايت كند، اما موفق نش��ده اس��ت. او گفت: اخيرا 
روزنامه اي مربوط به س��ال 74 پيدا كردم كه در آن زمان هم سخناني 
در مورد اقتصاد گفته بودم كه وقتي كه نگاه مي كنم، مسائل اقتصادي 
آن روز )23 س��ال قبل( دقيقًا مانند امروز اس��ت و اين نشان مي دهد، 
تغييري در اقتصاد صورت نگرفته اس��ت و به عبارتي ديگر تصميمات 
اقتصادي در كشور عمدتا مقطعي و كوتاه مدت است. رييس اتاق ايران 

همچنين با اش��اره به اينكه اتاق ايران به عنوان مشاور حاكميت و سه 
قوه كشور قلمداد مي ش��ود، گفت: ما قباًل هم نامه اي منتشر كرده ايم و 
راه حل هايي براي اقتصاد عنوان كرده ايم، از جمله اينكه براي مشاركت 
دادن ارز و دالر خارجي كه ارز خانگي در دس��ت مردم كه اصطالحًا به 
عنوان ارز خانگي ناميده مي ش��ود، پيش��نهاد كرده ايم، بانك ها با نرخ 
4.5 درصد س��ود اين ارزها را جمع آوري كرده و آن را با نرخ 6 درصد به 
توليدكنندگان براي تامين مواد اوليه و ماشين آالت پيشرفته تسهيالت 
بدهند، اما اين پيش��نهاد قبال به بانك مركزي ارايه شد، هرچه تالش 
كرديم آنها نپذيرفتند، اما خوش��بختانه امروزه اين پيشنهاد در بسته 
سياس��تي رييس كل جديد بانك مركزي مش��اهده مي شود.  شافعي 
گف��ت: آن روز مقامات بانك مرك��زي بهانه آوردند كه ش��وراي فقهي 
پرداخت سود به سپرده ارزي مردم را نپذيرفته، اما ظاهراً اين امر درست 
نبوده و امروز مشخص ش��د نامه اي كه قباًل به رييس جمهور نوشتيم، 
همان پيشنهاد در بسته سياستي ديده مي ش��ود. وي تاكيد كرد: براي 
حل مشكالت اقتصادي بايد انس��جام وجود داشته باشد و اينكه گفته 
مي شود انس��جام در بخش خصوصي وجود ندارد درست است، اما در 
ات��اق بازرگاني هم تفاوت دي��دگاه وجود دارد. ع��ده اي مي گويند نرخ 
ارز بايد باال رود و عده اي مي گويند اين نرخ بايد كم ش��ود. رييس اتاق 
بازرگاني ايران اظهار داشت: براي حل مشكالت فضاي كسب و كار بايد 

انسجام و يك صدايي وجود داشته باشد.

رايزن ايران در عمان گفت: بر اس��اس آم��ار گمرك جمهوري 
اس��المي ايران، طي 4ماهه نخس��ت س��ال جاري حجم مبادالت 
تجاري بين ايران و عمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 116 
درصد رشد داشته اس��ت. به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه 
تجارت ايران، عباس عبدالخاني، اظهار كرد: طبق آمار گمرك ايران، 
در 4ماهه ابتدايي س��ال جاري، حجم مبادالت تجاري بين ايران و 
عمان به ميزان 537 ميليون دالر رسيده كه نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته 116 درصد رشد داشته است. او افزود: »توسعه زير 
ساخت هاي حمل و نقل دريايي و هوايي، سهولت صدور ويزا براي 
اتباع ايراني در فرودگاه مسقط، اس��تقبال عمان از سرمايه گذاران 
ايران��ي، افزايش جمعي��ت ايراني ه��اي مقيم در كش��ور مذكور و 
تاكيد رهبران عالي دو كشور جهت توس��عه و ارتقاي سطح روابط 
اقتصادي«، از مهم ترين داليل رش��د حجم روابط تجاري ميان دو 
كشور به شمار مي رود. از آن س��و، رايزن بازرگاني ايران در اندونزي 
نيز با اش��اره به افزايش صادرات غير نفتي ايران به اندونزي، اظهار 
كرد: بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط گمرك ايران، صادرات 
غير نفتي كش��ور به اندونزي در 3 ماهه نخست سال جاري نسبت 
به دوره مشابه سال گذشته از نظر ارزش��ي 86 درصد و از نظر وزني 
52 درصد افزايش نشان مي دهد. انور كمري افزود: طبق آمارهاي 
گمرك، صادرات ايران به اندونزي در 3 ماهه نخس��ت سال جاري 

250 ميليون دالر برآورد ش��ده در صورتي كه در مدت مشابه سال 
گذشته اين رقم 134 ميليون دالر بوده اس��ت. او خاطرنشان كرد: 
اين آمارها نشان مي دهد كه صادرات در بيشتر گروه هاي كااليي از 
جمله »فلزات معمولي، صنايع شيميايي، محصوالت معدني، مواد 
نسجي، محصوالت غذايي و پالستيك« رشد داشته است. بر اساس 
اين آمارها بيشترين حجم صادرات به اندونزي مربوط به محصوالت 
معدني و سوختهاي معدني با 158 ميليون دالر و فلزات معمولي از 

جمله فوالد با 85 ميليون دالر اعالم شده است.
رايزن بازرگاني ايران در اندونزي با اش��اره ب��ه اينكه تراز تجاري 
ايران و اندونزي، مثبت 190 ميليون دالر به سود ايران است، افزود: 
در متوس��ط قيمت هر تن محصوالت صادراتي نيز بهبود وضعيت 
صادرات كشور مشاهده شده؛ به گونه اي كه در 3ماهه نخست سال 
گذشته متوسط قيمت هر تن محصوالت صادراتي به اندونزي 309 
دالر بوده كه در سال جاري به 379 دالر رسيده است. به گفته انور 
كمري، اين موضوع نش��ان از متنوع ش��دن محصوالت صادراتي و 
صادرات محصوالت با ارزش افزوده باالتر اس��ت. اين در حالي است 
كه اندونزي به عنوان بزرگ ترين كشور و اقتصاد جنوب شرق آسيا 
ظرفيت هاي زيادي براي صادرات محصوالت كشورمان دارد و نگاه 
ويژه ش��ركتهاي ايراني به اين بازار و مشاركت فعال در نمايشگاه ها 

مي تواند باعث گسترش نفوذ كاالهاي ايراني در اين بازار شود.

رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

پيشنهادي براي ارزهاي خانگي
رايزن هاي بازرگاني ايران از تجارت با »عمان« و »اندونزي« مي گويند

رشد بي سابقه در حجم روابط تجاري ايران 



اخبار 15 نفت و انرژي
 ژاپن؛ خواستار معافيت

از تحريم   نفت ايران 
ايرنا| هيروشيگ س��كو، وزير اقتصاد، تجارت و 
صنعت ژاپن روز سه شنبه با اعالم اينكه عرضه انرژي 
كش��ورش نبايد از تحريم نفت ايران توس��ط امريكا 

تاثير بپذيرد، خواستار معافيت از اين تحريم ها شد.
به گ��زارش اس اند پ��ي گلوبال پالت��س، وي در 
يك كنفرانس خبري در مورد آنچه ژاپن در جريان 
مذاكرات هفته گذشته در واشنگتن به امريكا گفته 
اس��ت، اظهار كرد: در طول دور دوم گفت وگوها در 
واش��نگتن در روزه��اي اول و دوم اوت طرف ژاپني 
روي اين اصل اوليه كه تحريم ه��اي امريكا نبايد بر 
واردات انرژي يا بر فعاليت ش��ركت هاي بزرگ اين 
كشور )در ايران( تاثير منفي گذارد، پافشاري كرده 
اس��ت. ريو مينامي، مدير بخش نف��ت، گاز و منابع 
معدني در وزارت اقتصاد، بازرگان��ي و صنعت ژاپن 
در اين مصاحبه اظهار كرده ب��ود: دريافت معافيت، 
يك اصل قطعي از سوي دولت اس��ت. وي در ادامه 
افزوده بود: ژاپن قصد دارد به واردات نفت ايران ادامه 
دهد و دولت موضع خود را به امري��كا اعالم خواهد 
كرد و تالش مي كند تا اين كشور موضع ژاپن را درك 
كند. مينامي گفته بود ژاپن بايد از تحريم هاي امريكا 
معاف شود زيرا اين كشور در سال هاي اخير واردات 

نفت ايران را كاهش داده است.

 اكتشاف نفتي پاكستان
در نزديكي مرز ايران

ايسنا| شركت اكس��ون موبيل به كشف ذخاير 
نفتي بزرگ در پاكس��تان نزديك مرز اين كش��ور با 
ايران نزديك شده و اين ذخاير ممكن است حتي از 

ذخاير نفت كويت بزرگ تر باشد.
به گزارش اويل پرايس، عبداهلل حس��ين هارون، 
وزير امور دريايي و امور خارجه پاكس��تان خطاب به 
مديران بازرگاني در فدراس��يون اتاقه��اي بازرگاني 
و صنعت پاكستان گفت: اكس��ون نزديك مرز ايران 
عمليات حفاري داشته و اين غول امريكايي نسبت 

به كشف نفت خوش بين است.
وي در ادام��ه اف��زود: س��رمايه گذاران خارجي 
عالقه مندند به پاكس��تان بيايند به شرطي كه اين 
كشور اس��تانداردهاي مورد نظر آنها را تامين كرده و 

آنها را براي سرمايه گذاري جذب كند.
اگر اين اكتش��اف نفتي همانطور كه پاكس��تان 
انتظ��ار دارد، بزرگ باش��د اي��ن كش��ور در رده ۱۰ 

توليدكننده برتر دنيا و باالتر از كويت قرار مي گيرد.
پاكس��تان در حال حاضر ۱۵ درص��د از تقاضاي 
نفت خود را با تولي��د داخلي تامي��ن مي كند و ۸۵ 
درصد از نياز اين كش��ور با واردات تامين مي شود. با 
واردات باال و افزايش قيمتهاي نفت در ماه هاي اخير، 
پاكستان با كسري حس��اب جاري هنگفتي مواجه 
است و بخش��ي از ذخاير ارزي خارجي خود را براي 

واردات نفت هزينه مي كند.

12 مصدوم در آتش سوزي 
ساختمان نفت و گاز قشم 

ايرنا| آتش سوزي در س��اختمان 9 طبقه اين 
شركت بخش خصوصي در بلوار صبا واقع در شمال 
شهر تهران كه با عنوان شركت نفت و گاز قشم هم از 
آن ياد شده از حدود س��اعت ۱۰ صبح ديروز آغاز با 

تالش ماموران آتش نشاني و پيش از ظهر مهار شد.
برپايه اعالم اورژانس تهران ۱2 نفر در جريان اين 
حادثه مصدوم ش��دند كه چهار نفر به مراكز درماني 

انتقال يافتند و بقيه سرپايي مداوا شدند.
مهرزاد صفوت مديرعامل شركت توسعه انرژي 
قش��م هرگونه فرضيه آتش س��وزي عمدي در اين 
ساختمان را رد كرد و گفت: در طبقه هشتم فعاليت 
عمراني رنگ آميزي درجريان بوده كه تينر ريخته 
ش��ده روي پاركت آتش گرفته و ب��ه طبقه نهم نيز 

سرايت كرده است.
وي گف��ت: در طبقه هش��تم اتاق ه��اي اداري 

ازجمله محل كار مديرعامل قرار داشته است.
سيد جالل ملكي سخنگوي آتش نشاني تهران 
نيز با اعالم مهار آتش س��وزي اين ساختمان گفت: 
درجريان اين حادثه دو نفر كه ب��راي نجات از آتش 
در مرحله پرت كردن خ��ود از پنجره به پايين بودند 

با استفاده از نردبان هاي آتش نشاني نجات يافتند.

 افزايش صادرات نفت عربستان
 به امريكا

ايسنا| عربستان سعودي بيشترين ميزان نفت 
در ۱۵ ماه گذشته را به امريكا ارسال مي كند.

طبق آم��ار رهگي��ري كش��تي ها كه از س��وي 
بلومب��رگ گ��ردآوري ش��ده اس��ت، بزرگ تري��ن 
صادركننده نف��ت جهان يك نفتك��ش حامل يك 
ميليون بشكه در روز نفت را در ژوييه به مقصد امريكا 
بارگيري كرد كه ۳۶ درصد در مقايسه با ژوئن رشد 
نشان داد و بزرگ ترين صادرات ماهانه عربستان به 

امريكا از آوريل سال 2۰۱۷ بود.
اوليويه جيكوب، مديركل شركت پتروماتركيس 
به با از ونزوئال را جبران مي كند. عرضه بيش��تر نفت 
از س��وي اوپك و عربستان ممكن اس��ت به تثبيت 
ب��ازار امريكا كم��ك كن��د. بلومبرگ مي نويس��د: 
افزاي��ش صادرات ب��ه امريكا، به مقام��ات در رياض 
كمك مي كند مدعي شوند به انتقاد دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا از اوپك بابت قيمت هاي باالي 
نفت و درخواست از عربس��تان براي افزايش عرضه 

پاسخ گفته اند.
از زماني كه اوپك محدودي��ت عرضه را در ژانويه 
س��ال 2۰۱۷ آغاز كرد، صادرات عربستان به امريكا 
در مارس س��ال گذش��ته به ۱.۳ ميليون بشكه در 
روز رس��يد. قيمت هاي نفت سال گذش��ته پس از 
اينكه عربستان صادراتش به امريكا را به ميزان قابل 

توجهي كاهش داد، افزايش پيدا كرد.
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رييس شركت ويتول از يك عمر ماجراجويي در بازار نفت مي گويد؛ از نشستن با كاسترو تا برخاستن با ديكتاتورها

وعده ناهار با كهنه تاجر نفت
ليونل باربر |سردبير فايننشال تايمز |

ترجمه: عليرضا كياني |
يان تيلور، رييس شركت رويال اوپرا هاوس، يكي 
از ثروتمندترين تاجران در بريتانياست. او همچنين 
در كمك به مجامع هنري و ح��زب محافظه كار نيز 
دس��تي گش��اده دارد. تيلور به وزرا نزديك است، به 
داش��تن گالري هنري خصوصي و پرطمطراق خود 
مي نازد و چند صد هزار دالر خرج ك��رد تا از خروج 
بريتاني��ا از اتحاديه اروپ��ا و جدايي از اس��كاتلند از 
پادش��اهي متحده بريتانياي كبي��ر جلوگيري كند. 
او هميش��ه ناه��ار را در هتل ۵ س��تاره گورينگ در 

نزديكي كاخ باكينگهام صرف مي كند.
با اين همه، تيلور آدمي نيس��ت ك��ه به اصطالح 
»تو چش��م« باش��د. او ش��ركتي را اداره مي كند كه 
شما اس��م آن را شايد تا به حال نش��نيده باشيد. آن 
شركت »ويتول« است؛ بزرگ ترين شركت مستقل 
معامله نف��ت در دنيا. بس��ياري از رژيم هاي مطرود 
مانند كوباي تحت رهبري كاس��ترو، ع��راق دوران 
صدام و حكومت هاي مس��تبد در آفريق��ا، بالكان و 
آس��ياي مركزي طرف معامله او بوده ان��د. اگر واقعا 
بخواهي��م او را يك جنتلمن انگليس��ي بناميم، بايد 
تيلور را جنتلمن��ي به س��ياق دزدان دريايي دوران 
ملكه اليزابت تش��بيه كنيم. تنها با اي��ن تفاوت كه 
هنوزافتحار ش��واليه گري و »ِس��ر« ناميده ش��دن 

نصيب مرد اصلي ويتول نشده است.
تيل��ور، الغران��دام و ملب��س به كت و ش��لواري 
تيره رنگ، لب��اس س��فيد و كراواتي س��رمه اي، در 
جاي هميش��گي اش در ميز گوش��ه اي رس��توران 
هتل گورينگ نشسته اس��ت. پس از ابتال به سرطان 
حنجره، تيل��ور هنوز كامال س��المت خ��ود را پس 
از راديوتراپي و دو عمل س��نگين به دس��ت نياورده 
اس��ت. هر زماني كه ب��ا او در مورد هتل��ي كه در آن 
ناهار مي خورد ش��وخي مي كنم او از خنده به سرفه 
مي افتد. مي گويد كه رفتن ب��ه گورينگ »يك جور 
تقلب« اس��ت چرا كه اين رس��توران »همين بغل« 

دفتر او قرار دارد. 
ويت��ول ي��ك ش��ركت بازرگاني نفت اس��ت كه 
نفت را از اين س��وي دنيا به س��وي ديگ��ر مي برد و 
در اي��ن ميان درآمدي به دس��ت  م��ي آورد. ويتول 
شركتي مشتري محور است و از همين رو هم روابط 
شخصي با مش��تريان اهميت خاصي پيدا مي كند. 
ش��ركتي كه در س��ال گذش��ته گردش مالي بيش 
از ۱۸۰ ميليارد دالر داش��ت، اين ش��ركت در حال 
رقابت با بازوي تجاري بس��ياري از غول هاي دنياي 
نفت مانند ش��ل و بي پي و رقبايي مانن��د گلنكور و 
ترافيگورا اس��ت. ويتول روزانه بي��ش از ۷ ميليون 
بش��كه نفت خام و فرآورده هاي نفتي را مي فروشد؛ 
رقمي ك��ه برابر ب��ا مجم��وع تقاضاي س��وخت در 
بريتانيا، آلمان، اس��پانيا و فرانس��ه اس��ت. در انتها 
درآمد خوبي براي روس��اي ش��ركت باقي مي ماند. 
تنها در س��ال گذشته، اين ش��ركت خصوصي يك 
ميلي��ارد و ۶۰۰ ميليون دالر ب��راي بازخريد اوراق 

سهام خود خرج كرد. 
اما اين ش��ركت نيمه پنهاني ني��ز دارد. با اينكه 
دنياي نفت از ش��فافيت س��خن مي گويد؛ اما ترك 
عادت موجب مرض است! كش��ورهاي توليدكننده 
نف��ت هميش��ه نيازمن��د پ��ول ب��وده و دالالن و 
كارراه اندازان، در اين كش��ورها، هميش��ه نزديك تر 
از چي��زي كه به نظ��ر مي آيد هس��تند. از همين رو 
هميشه موقعيت رشوه و فساد وجود دارد. به شوخي 
از تيلور مي پرسم كه كار كردن در »دنياي سايه ها« 

چه حسي دارد. 
او با احتي��اط مي گويد: »هر كش��وري بايد نفت 
بخرد و بفروش��د« و به س��رعت ن��گاه خوش بينانه 
مديران نفتي را به پيش مي كش��د ك��ه نفت، برق و 
توس��عه مي آورد. تيلور مي گويد: »تو ك��ه از اعداد و 
ارقام سر در مي آوري؛ ۱ ميليارد نفر هنوز در دنياي 
بدون برق زندگي مي كنند، ۳ ميليارد هنوز در تنور 
و كوره و و يا روي چوب و زغال غ��ذا مي پزند. هنوز 

اين دنيا جاي زيادي براي پيشرفت دارد«.
تج��ارت ماجراجويانه ام��روز تيلور ب��ا توجه به 
زندگي او عجيب نيس��ت. وقتي نوجوان بود همراه 
خان��واده اش در ته��ران زندگي مي ك��رد. پدرش تا 
پايان سلطنت شاه در ش��عبه شركت ICI در تهران 
كار مي ك��رد. تيل��ور جوان قب��ل از تج��اوز نظامي 
ش��وروي به افغانس��تان در س��ال ۱9۷9 از ايران تا 
افغانس��تان را »هيچ هايك« )سر راهي سوار خودرو 
شدن( كرده بود. او با همسر خود، تينا در كاراكاس 
آش��نا ش��د. آن زمان تيلور براي رويال داچ شل كار 
مي كرد. او ب��ه ي��اد آورد ك��ه كاراكاس آن زمان ها 
بس��يار پرش��ور و گاهي هم خطرناك ب��ود )در آن 
روزها كاراكاس رتبه اول مصرف نوشيدني الكلي در 
جهان را به خود اختصاص داده بود( . زماني كه شل 
به تيل��ور گفت كه محل خدمت بعدي او س��نگاپور 
اس��ت، او بايد ميان دو چيز مهم زندگي اش انتخاب 
مي كرد. دولت لي كوان يو در سنگاپور ازدواج سفيد 
را تحمل نمي كرد و از طرف��ي هم تينا تحمل دوري 
را نداش��ت. تيل��ور مي گويد: »خالصه يك ش��ب با 
دوستانمان براي شب نشيني بيرون رفته بوديم كه 
از او خواس��تگاري كردم. فكر كنم س��اعت ۷ صبح 

بود«.
با اين هم��ه، تيل��ور جس��ارت رقيب��ش، ايوان 
گلنزبرگ كه رييس ش��ركت گلنكور است را ندارد. 
گلنزبرگ ب��ه تازگي از س��وي وزارت دادگس��تري 
امريكا ب��ه دليل مبادالت با جمه��وري دموكراتيك 
كنگ��و، نيجري��ه و ونزوئال احضار ش��ده اس��ت. در 
عوض تيلور واضح سخن مي گويد و هميشه نيمچه 

لبخندي بر لب دارد. از همين رو هم، در تجارتي كه 
روابط ش��خصي در آن بااهميت اس��ت، كسي روي 

دست او نيامده است. 
در سال ۱9۸۵، تيلور ديگر از بروكراسي شركت 
شل بريده بود. در دوران تاچر، او با تاجران نفتي كه 
از زمان كار در س��نگاپور مي شناخت، تماس گرفت 
و با آنها قراري گذاش��ت. آن روز تيل��ور ناهار را با دو 
مدير اصلي شركت ويتول صرف كرد كه يكي از آنها 

باب فينچ بود.
ويتول كه سال ۱9۶۶ تاسيس ش��ده بود، در آن 
دوران، ش��ركت هلندي كوچكي بود ك��ه در ميان 
غول هاي بازار حرفي براي گرفتن نداش��ت. تيلور به 
ياد مي آورد كه فينچ در آن دوران »بس��يار تش��نه، 
باانگي��زه و خ��الق « بود. احتم��اال آن زم��ان تيلور 
تصورش را هم نمي كرد كه شراكت آنها با هم، يكي 
از بزرگ ترين مراك��ز تجارت نفت خ��ام، گازوئيل، 
بنزين، ال ان جي و زغال س��نگ را ايجاد  كند و يا اين 
همكاري او را به ثروتي افس��انه اي برس��اند )البته او 
هيچ وق��ت ثروت خ��ود را اعالم نك��رده و عدد ۱۸۵ 
ميليون پوند كه س��اندي تايمز در اين باره منتش��ر 
كرده بود را نه تاييد و نه تكذي��ب مي كند( . به قول 
خودش »روند اي��ن اتفاقات خيلي كند ب��ود. براي 
موفقيت بايد ت��داركات الزم ب��راي عمليات جهاني 

درست و حسابي را چيد«. 
تيلور در آن مالقات سرنوشت س��از از »يك بازي 
بزرگ« س��خن گفت و البته پاداش او اين بود كه به 
سنگاپور بازگردد و عمليات تجارت نفت خام ويتول 
را شروع كند. زمان سنجي او نيز عالي بود. فروپاشي 
اتحاد جماهير ش��وروي به تولد توليدكنندگان نفت 
جديدي مانند قزاقس��تان منجر ش��ده بود و چين 
تحت رهبري دنگ  شيائوپنگ در حال اجراي برنامه 
آزادس��ازي تجاري براي ورود به اقتصاد جهاني بود. 
با ظهور چين، هن��د و برزيل به عن��وان قدرت هاي 
اقتص��ادي، دوران��ي در اقتصاد ش��روع ش��د كه به 
»سوپر چرخه كاال« معرف شده اس��ت و البته تيلور 

هم تاجر كاال بوده و هست. 
در اين بس��تر بود كه ش��ركت هايي جديد مانند 
گلنكور، گانور، مركوريا، ترافيگورا و ويتول به عنوان 
بازيگران جديد قدم به صحنه بازار انرژي گذاشتند. 
ويتول ب��راي تبديل ش��دن به ش��ركتي ب��زرگ از 
نس��خه مارك ريچ، تاجر كاالي بدن��ام امريكايي و 
بنيان گ��ذار گلن كور پي��روي كرد. رويك��رد اصلي 
ريچ تجارت مواد خ��ام بود. زماني كه او پش��تيباني 
بانكي را در كنار خود داش��ت، ب��ا هزينه هايي كمتر 
از آن چي��زي ك��ه توليدكنن��دگان س��نگين وزن 

بازار فك��ر مي كردند تج��ارت خود را جل��و مي برد. 
در س��ال ۱9۸۳، ريچ از س��وي ارگان ه��اي دولتي 
امريكا ب��ه اخ��اذي و ف��رار مالياتي متهم ش��د و به 
س��وييس فرار كرد. بيل كلينتون بعدها و در آخرين 
دقايق رياس��ت جمهوري اش، ريچ را ب��ا »اختيارات 

رياست جمهوري« عفو كرد.
تيل��ور، ري��چ را مي ش��ناخت و وي را ف��ردي 
»باه��وش، ج��ذاب و محت��رم« قلمداد ك��رد. من 
ب��ه او مي گوي��م: »ببين او ش��ياد هم بوده اس��ت«. 
تيل��ور در حالي كه گلويش ب��ا او همراهي نمي كرد، 
خر خر كنان ج��واب مي دهد: »خ��وب، او زياده روي 

كرد. جزاي سنگيني هم بابتش پرداخت«. 
باز سرفه مي كند و مدتي سكوت حاكم مي شود. 
از اينكه او ساكت شده كمي عذاب وجدان گرفتم و 
موضوع را عوض مي كن��م و كمي در مورد غذايي كه 
سفارش داده بوديم حرف مي زنيم. او هنوز دست به 

غذا و نوشيدني خود نزده است.
چطور ويتول تا ب��ه اين حد پولدار ش��د؟ خوب، 
اين ش��ركت همچنان خصوصي ماند و بدهي بسيار 
كمي داشت. تمام سود اين ش��ركت كه در چندين 
س��ال فعاليت آن به ميليارد ها دالر بالغ مي ش��د، به 
شركا مي رس��د كه تعدادش��ان تنها ۳۵۰ نفر است. 
البته زمان س��نجي در بازار هم بي تاثير نبود؛ اينكه 
كي بايد خري��د، چطور بايد انتق��ال داد و چه زماني 

بايد فروخت.
در س��ال هاي بعد از ش��روع قرن بيس��ت و يكم، 
زماني ك��ه قيمت نفت دوران اوج خ��ود را آغاز كرد، 
ويتول نفت ارزان را از شركت هاي ملي توليد كننده 
نفت مي خريد، آنها را ذخيره  مي كرد و مدتي بعد به 
اياالت متحده يعني جايي كه قيمت ها بيش��تر بود، 
مي فروخت. اين تجارت به ش��كل عجيبي پول ساز 
بود، علي الخصوص زماني كه تحريم هاي نفتي عليه 

عراق و ايران، بازار را دچار اختالل كرده بود. 
من ناگهان مي گوي��م: »آن زمان ها چيزي كمتر 
از راهزن نداش��تي«. او حين اينكه با مشت به بازوي 
چپم مي كوبد، مي گويد: »نه مث��ل راهزن اما خوب، 

كارمان را خوب انجام داديم«.
ويتول زماني، توجه غ��ول امريكايي تجارت كاال، 
انرون، كه در س��ال 2۰۰۱ ورشكست شد را به خود 
جلب كرد. تيلور در اين رابط��ه مي گويد: »آنها پول 
خيلي زيادي براي خريد شركت ما پيشنهاد كردند. 
ما فقط يك جلسه داشتيم اما خب، تفاوت فرهنگ 

كاري ميان ما غوغا مي كرد«. 
آن داد و ستد شركت تيلور با آركان، جنگ ساالر 
صرب بود ك��ه نيروهاي ش��به  نظامي اش مس��وول 
بسياري از پاكس��ازي هاي قوميتي در جنگ بوسني 
در ابتداي دهه 9۰ بودند، مثال بعدي اس��ت كه من 
پي��ش  مي كش��م. آركان بعدها در س��ال 2۰۰۰ در 
بلگراد ترور شد. ديدار ويتول با آركان درسال ۱99۵ 
انجام ش��د، زماني كه تحريم هاي سازمان ملل هنوز 
در حال اجرا و فروش نفت به صربستان ممنوع بود. 
ويتول هميشه اصرار داش��ته كه نفت تنها بعد از لغو 

تحريم ها به صربستان تحويل داده شد. 
تيلور به  من مي گويد: »مشتري ما مسوول برقي 
صرب بود«. او ادامه مي دهد: »پ��ول ما را هم ندادند 
و ما به ش��دت متضرر شديم. آن كس��اني كه در اتاق 
با ما بودن��د به من گفتند كه ببين، متاس��فيم، فقط 

مي توانيم اينقدر به شما پرداخت كنيم« . 
وقتي بيش��تر اصرار مي كنم، تيل��ور مي گويد كه 

ش��ركت او فهميده بود كه آركان هم در آن جلس��ه 
حضور داش��ته اس��ت. ديگر اخبار اما از اين حكايت 
دارد كه اتفاقا ويتول از جنگ ساالر صرب براي پس 
گرفتن پولي استفاده كرد كه اين شركت در جريان 
يك مبادله »نفت در برابرپول« ب��ه يك كارچاق كن 
داده بود. بر اس��اس اين اخبار، آركان براي خدمتي 
كه براي ويتول انجام داده ۱ ميليون دالر خواس��ته 
بود. البته تيل��ور تاكيد مي كند كه رش��وه اي در كار 
نبوده اس��ت؛ »فقط ۱ ميلي��ون از طل��ب ويتول از 

صرب ها كم شد« 
نام ويتول در رس��وايي برنامه نف��ت در برابر غذا 
كه از ميانه دهه نود تا انته��اي حكومت صدام و آغاز 
جنگ عراق و در اين كش��ور اجرا ش��د نيز در ميان 
بود. روايت تيلور از اين ماجرا اين است كه پول نفت 
عراق در حسابي نزد ش��خص ثالث نگهداري مي شد 
و محل خ��رج آن ني��ز پرداخت غرامت ب��ه كويت و 
تهيه غذا براي مردم ع��راق بود كه تحت تحريم هاي 
بين المللي در حال عذاب بودن��د. اين برنامه، از نگاه 

تيلور، »كامال سالم و شفاف« بوده است.
اما در واقع، برنامه سازمان ملل مملو از فساد بود. 
زماني كه وزارت دادگستري اياالت متحده به قضيه 
وارد شد، ويتول به پرداخت ۱۳ ميليون دالر محكوم 

شد.

بس��ياري از اش��خاص حقيق��ي ني��ز مانند يكي 
از مقامات س��ازمان ملل در اين رس��وايي دستگير 
و محكوم ش��دند. تيل��ور در اين ب��اره  مي گويد: »ما 
آن مجازات مس��خره را قبول كرديم. اما اساسا بايد 
مي گفتيم، نه! ش��ما مي توانيد اين مقدار پول را از ما 

بگيريد اما ما گناهكار نيستيم«.
تيلور خس��ته به نظر مي رس��د. هنوز دس��ت به 
ماهي سالمونش نزده و ليوانش هم همچنان لبالب 
پر اس��ت. مودبانه به من مي گويد: »بيا در مورد اپرا  
هاوس صبحت كنيم«. من هم به بحث هاي پراكنده 

تن مي دهم.
تيلور از طريق بنياد ويتول و بنياد خانوادگي اش 
ميليون ها دالر پول خرج كرده اس��ت. او به واس��طه 
پخ��ش بليت  نمايش ه��اي موزيكال مي��ان جوانان 
به دسترس��ي اين گروه س��ني به هن��ر كمك كرده 
ميراثي ك��ه گويا بيش از هر چيز بيش��تر در ذهن ها 
مانده است. او همچنين برنامه هايي را در حمايت از 
قربانيان سوء رفتار در اجتماع و مددكاران اجتماعي 
در نزديك��ي خانه قرن ش��انزدهمي خ��ود در محله 
ويمبلدون لن��دن برگزار مي كند. در س��ال 2۰۰۵، 
او شركت پوش��اك آيل او لوييس متعلق به هريس 

توئيد كه در غرب اس��كاتلند واقع بود را با كمكي ۳ 
تا 4 ميليون پوندي از خطر ورشكس��تگي نجات داد 
و 2۰۰ شغل محلي را حفظ كرد. كمي بعد تيلور در 
سفري به كوبا در كنار برايان ويلسون يكي از وزراي 
حزب كارگر انگليس با فيدل كاس��ترو شب نشيني 
كرد. او مي گويد: »هر دو با فيدل كاس��ترو ش��ب را 
بيدار مانديم و تا ساعت 4 صبح از نوشيدني اهدايي 

رييس جمهور فرانسه، فرانسوا ميتران نوشيديم«.
تيلور كارهاي چالش��ي را دوس��ت دارد. در سال 
2۰۰۷، او در س��مت رهب��ري ي��ك كنسرس��يوم 
فوتب��ال  باش��گاه  ب��راي خري��د  را  پيش��نهادي 
منچسترسيتي كه ۵۰ س��ال آن  را دوست داشته و 
بازي هايش را دنب��ال مي كرده، اراي��ه داد. اما تينا با 
جديت به او گفت بايد بين فوتب��ال و طالق يكي را 
انتخاب كن��د. حتي براي كس��ي مانند تيل��ور، اين 
تجارت زياده روي بود. البته من ب��ه يادش مي آورم 
كه تصميم قبول نكردن سمت شواليه از سوي ملكه 

در سال 2۰۱۶ از آن هم سخت تر بود. 
چند هفته بع��د از اعالم نتيج��ه رفراندوم خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا، در يك بعد از ظهر تابستاني، 
تلفن من زنگ خ��ورد. تيلور بود و ب��ه من گفت كه 
نام او در ليس��تي كه ديويد كامرون زمان استعفا به 
ملكه داده ت��ا افراد درون آن به لقب »ِس��ر« و درجه 
شواليه نائل ش��وند قرار گرفته اس��ت. اما آن ليست 
به مطبوعات درز كرد و خبرن��گاران او را تلفن باران 

كردند. مانده بود چه كار كند. 
تيلور به درخواست دولت براي حمايت از كارزار 
حفظ اس��كاتلند در پادش��اهي متحده و بريتانيا در 
اتحاديه اروپا با گشاده  رويي پاس��خ مثبت داده بود. 
كامرون ب��ه وضوح به تيلور مديون ب��ود اما به خاطر 
رس��وايي هاي ويتول در عراق، ميان��ه آنها تا حدي 
ش��كرآب ش��ده بود. من همان موقع از او پرس��يدم 
كه مقام ش��واليه چقدر براي او مهم اس��ت. او پاسخ 
داد كه زياد براي او مهم نيس��ت. من هم پيش��نهاد 
كردم كه »اگر برايت مهم نيس��ت، پس اسم خودت 
را از ليست بيرون بكش«. در رس��توران در اين باره 
صحبت مي كنيم و تيلور حرفم در آن روز را ياد آوري 
مي كند: »دقيقا چيزي ك��ه تو گفتي اين بود كه چرا 
مي خواهي در تيم بازنده باش��ي. م��ن هم خوب كه 

فكر كردم ديدم حرفت درست است«.
 دسر ما رس��يد و وقت آن بود كه با چرب زباني از 
او درباره آخرين اپيزود خاكستري دوران حرفه ايش 
بپرس��م درباره ليبي. در س��ال 2۰۱۱، كمي بعد از 
ش��روع قيام عليه قذافي، قطري ها ب��ا تيلور تماس 
گرفتند و از او پرس��يدند كه آي��ا او مي تواند بنزين و 
گازوييل را به بنغازي جايي ك��ه مخالفان قذافي در 
حال جنگ بودند برس��اند؟ تيلور در اين باره گفت: 
»اي��ن جالب اس��ت. آنها از س��وي ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل به عنوان دولت قانوني ليبي شناخته 
ش��ده بودند و اين خيلي مهم بود. البته من از دولت 

بريتانيا هم اجازه گرفتم كه وارد غائله شوم«.
در نتيجه او محص��ور ميان ماموري��ن امنيتي و 
س��وار بر جت ش��خصي اش بر ف��راز مناطق جنگي 
پرواز كرد. او با نوع��ي مزاح به ياد م��ي آورد كه اين 
ماموريت مي توانست به مش��كلي ديپلماتيك بدل 
ش��ود كه از جنگ بدتر بود. يك��ي از همراهان او در 
اين سفر مامور سرويس مخفي بريتانيا بود كه چند 
بطري نوشيدني براي سفير اين كشور در ليبي هديه 
آورده ب��ود. تيلور زماني از قضيه اي كه مي توانس��ت 
باعث خجالت كشورش شود اطالع يافت كه هواپيما 
به فرودگاه بنغازي رس��يده بود و عوامل فرودگاه در 
حال بازرسي آن مامور مخفي بودند. تيلور در همين 
حين ش��روع به خطابه در مورد دوس��تي دو ملت با 
يكديگر و عدم نياز به اينگونه بازرس��ي ها كرده بود و 
در همان زمان كيف حاوي نوشيدني را با خود حمل 

مي كرد.
ماجراجويي در ليبي باعث ش��ده ب��ود تا تيلور را 
به بازانديشي درباره »هنر خطرناك زندگي كردن« 
واداش��ت. خودش در اين باره به من مي گويد: »فكر 
كنم كه كار درس��تي را انج��ام داديم. راس��تش را 
بخواهي، ش��ايد من ش��ركت را بيش از حد در خطر 
انداخت��م. حتي در ي��ك مرحله ما ۱ ميلي��ارد دالر 
بدهكار ش��ديم«. در آخر البته، برخي از دارايي هاي 
مصادره نش��ده قذافي به داد ش��ركت رسيد و سنت 
به س��نت پولي كه ويتول طلبكار بود را به ش��ركت 

بازگرداند.
منتظر صورت حساب نشسته ايم. برخالف سنت 
رستوران خيلي طول كش��يد اما تاخيري دلچسب 
است. در همين اثني از تيلور مي پرسم كه با سرطان 
چطور كن��ار آمد )او در م��اه مارس از س��مت مدير 
اجرايي ش��ركت كناره گيري كرد ام��ا هنوز رييس 
ويتول اس��ت( . تيلور ج��واب مي ده��د: »االن يك 
خورده بهترم. براي اش��عه درماني بايد به س��وييس 
بروم. مي داني چ��را؟ چون اين خدمت را سيس��تم 
درماني اين كشور ارايه نمي كند. اما خوب دارند اين 
نوع درمان را به اين كشور هم مي آورند. احتماال من 
هم كمي پول در اي��ن راه خرج كنم ت��ا از آمدن آن 
به كش��ور مطمئن ش��ود. فكر كنم تا ۱۰ يا ۱۵ سال 

آينده درمان انواع سرطان ممكن باشد«. 
هنوز درون وج��ود تيل��ور، انگيزه مب��ارزه موج 
مي زند؛ پول و هدف ه��م دارد و البت��ه ديگر طالب 
مقام ش��واليه نيس��ت. يا حداقل م��ن اين طور فكر 

مي كنم.
حرفش را ب��ا اين جمل��ه  جمع و ج��ور مي كند؛ 
»انجام كار حس خوبي دارد«. عيار اسكاتلندي قبل 
از اينكه زير خورشيد س��وزان بعد از ظهر از من جدا 

شود مي گويد: »اما من هنوز نمي خواهم بميرم«. 

تيلور آدمي نيست كه به اصطالح "تو چشم" باشد. او شركتي را اداره 
مي كند كه شما اسم آن را شايد تا به حال نشنيده باشيد. آن شركت »ويتول« 

است؛ بزرگ ترين شركت مستقل معامله نفت در دنيا. بسياري از رژيم هاي 
مطرود مانند كوباي تحت رهبري كاسترو، عراق دوران صدام حسين و 
حكومت هاي مستبد در آفريقا، بالكان و آسياي مركزي طرف معامله او 

بوده اند. اگر واقعا بخواهيم او را يك جنتلمن انگليسي بناميم، بايد تيلور را 
جنتلمني به سياق دزدان دريايي دوران ملكه اليزابت تشبيه كنيم. تنها با اين 

تفاوت كه هنوزافتحار شواليه گري و »ِسر« ناميده شدن نصيب مرد اصلي 
ويتول نشده  است

                                                                                                                                 

تجارت ماجراجويانه امروز تيلور 
با توجه به زندگي او عجيب نيست. 

وقتي نوجوان بود همراه خانواده اش 
در تهران زندگي مي كرد. پدرش تا 

 ICI پايان سلطنت شاه در شعبه شركت
در تهران كار مي كرد. تيلور جوان قبل 

از تجاوز نظامي شوروي به افغانستان 
در سال 1979 از ايران تا افغانستان را 

»هيچ هايك« ) سر راهي سوار خودرو 
شدن( كرده بود

                                                                                                      

نام ويتول در رسوايي برنامه نفت 
در برابر غذا كه از ميانه دهه نود تا انتهاي 

حكومت صدام و آغاز جنگ عراق و 
در اين كشور اجرا شد نيز در ميان بود. 
روايت تيلور از اين ماجرا اين است كه 
پول نفت عراق صرف پرداخت غرامت 

به كويت و تهيه غذا براي مردم عراق بود 
كه تحت تحريم هاي بين المللي در حال 

عذاب بودند. اين برنامه، از نگاه تيلور، 
»كامال سالم و شفاف« بوده است
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عكس روز

عكس:   مهر  مسابقاتکشوریمهارتهایپليسی-تهران

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

بازارهنر

رهبري اركستر ملي توسط رهبر اركستر زن ساكن ايران
نزه��ت امی��ري � موس��یقي دان و 
رهبر اركس��تر � به عنوان رهبر مهمان، 
اركستر ملي ايران را هشتم شهريور ماه 
ساعت ۳۰ :۲۱ در تاالر وحدت رهبري 
مي كند. در اين اجرا قطعات كنسرتینو 
براي سنتور و اركس��تر، كنج مناجات، 
س��ربداران، بیژن و منیژه، ماهور براي 
ويلن و اركستر، سرود گل، هزار دستان، 
اس��مر و رقص دايره توس��ط نوازندگان 

اركس��تر نواخته مي ش��ود. نزهت امیري زاده ۲۲ آذر 
۱۳۳۹، رهبر اركستر و از موسیقي دانان معاصر ايران 
است. از او به عنوان تنها رهبر اركستر زن ايراني ساكن 
ايران و اولین بانوي ايراني در زمینه رهبري اركستر نام 

برده مي شود. امیري كارشناس موسیقي 
از هنري ه��اي زيب��اي دانش��گاه تهران و 
كارشناس ارشد آهنگس��ازي از دانشگاه 
هنر اس��ت. او موس��یقي را نزد استاداني، 
چون پروي��ز منصوري، حس��ین علیزاده 
و منوچه��ر صهبايي آموخت. او در س��ال 
۱۳۸۴ اركستر مضرابي حسین دهلوي را 
رهبري كرد و به روي صحنه برد. امیري از 
تابستان ۱۳۹۶ رهبري اركستر ملي نغمه 
باران به سرپرستي علي امیرقاسمي را بر عهده گرفت.  
وي در هفتمین ش��ب از س��ي و س��ومین جشنواره 
موسیقي فجر۹۶ درتاالر وحدت با اين اركستر به روي 

صحنه رفت.

كشف آثار جديد »پيكاسو« در موزه هنرهاي معاصر؟ 
مدتي اس��ت خبري مبن��ي بر پیدا 
ش��دن ۱۰ اثر جدي��د از پیكاس��و در 
موزه هنرهاي معاصر تهران در فضاي 
مجازي دس��ت به دس��ت مي ش��ود. 
موزه هنره��اي معاصر ته��ران درباره 
اين موض��وع اطالعیه اي ص��ادر كرده 
ك��ه در بخش��ي از آن آمده اس��ت: در 
 خص��وص خب��ر من��درج در س��ايت

The Art Newspaperب��ه تاريخ 
دوازدهم م��رداد نود و هفت با تیتر »ده اثرپیكاس��و 
درمیان آثار فراموش شده در مجموعه موزه هنرهاي 
معاصر تهران كش��ف ش��د«، پیرامون نمايش��گاه 
بعدي موزه با كیوريتوري تايس فیس��ر، ش��بهات و 
نگراني هايي بی��ن عالقه مندان به هنر ايجاد ش��ده 
است كه اين خبر و تیتر نادرست است و هیچ اثري در 
موزه هنرهاي معاصر تهران كشف نشده است.  خبر 
مندرج در سايت مذكور، نوشته اي گزارش گونه است 
كه به نقل از سخنان كیوريتور محترم نمايشگاه تهیه 
شده است و اگر دقت ش��ود، جمالتي كه از »تايس 
فیسر« بصورت مستقیم نقل ش��ده و داخل گیومه 
قرار گرفته است، به درستي بیان شده است. مساله از 
جايي آغاز مي شود كه دو گزارشگر تهیه كننده خبر، 
به تفسیر سخنان ايشان دست زده اند. تايس فیسر 

در جمالت نقل قول مستقیم عنوان كرده 
كه به دنبال نمايش آثار كمتر ديده شده 
است كه حساس��یت برانگیز نباشند. اين 
جمله ارتباطي با تیتر خبر ندارد و بیانگر 

كشف آثار جديد در موزه نیست.
هیچ اث��ري از پیكاس��و ي��ا هنرمند 
ديگري در موزه فراموش نش��ده است و 
در نمايش��گاه هاي متفاوت ب��ه كرات به 
نمايش درآمده اس��ت. در اين خصوص 
اس��تثنائاتي وج��ود دارد ك��ه مبتني بر ش��رايط 
فرهنگي ايران اس��ت كه ش��امل هیچ ي��ك از آثار 
پیكاس��و نمي ش��ود. از پیكاسو يك مجس��مه، دو 
تابلوي رنگ روغن، يك تاپستري، مجموعه بوفون 
)شامل سي و يك اثر چاپي( به عالوه هفت اثر چاپي 
ديگ��ر در مجموعه م��وزه هنرهاي معاص��ر تهران 

وجود دارد كه همگي نمايش داده شده اند.« 
در بخش ديگر اين اطالعیه عنوان ش��ده اس��ت: 
»ايده اصلي نمايش��گاه تركیبي از آثار ايراني و غیر 
ايراني است و تاكنون حضور هیچ يك از هنرمندان 
در نمايشگاه قطعي نیست. پس از انتخاب آثار توسط 
فیسر و مشاورانش، در روز گشايش، عالقه مندان آثار 
انتخاب ش��ده را از نزديك يا در كاتالوگ نمايشگاه 

مشاهده خواهند كرد.« 

»سروش صحت« دبير هنري جشنواره قصه گويي 
س��روش صح��ت طي حكم��ي به 
عنوان دبی��ر هنري بیس��ت و يكمین 
»جش��نواره بین الملل��ي قصه گويي« 
كان��ون پ��رورش فك��ري ك��ودكان و 
نوجوانان منص��وب ش��د. محمدرضا 
زمردي��ان ريی��س بیس��ت و يكمین 
جشنواره بین المللي قصه گويي كانون 
در اين حكم ب��ه س��وابق، تجربیات و 
توانايي هاي صحت اشاره كرده و نوشته 

است: قصه گويي به عنوان يك رسم كهن، راهي براي 
ارتباط مناسب میان اعصار و نسل ها و انتقال سینه به 
سینه فرهنگ، رسوم، آداب، درس ها و عبرت هاست؛ 
راهي براي س��هیم كردن ديگران در ش��یريني ها، 

موفقیت ها و دستاوردهاي زندگي.
در ادامه اين حكم آمده است: بیست و يكمین 
جش��نواره بین المللي قصه گويي با موضوع »قصه 
زندگ��ي من« ب��ه همت كان��ون پ��رورش فكري 
كودكان و نوجوانان برگزار مي شود. انتظار مي رود 
با ياري جس��تن از خداوند متعال و بهره گیري از 
اندوخته هاي علم��ي و تجربي، ضم��ن همكاري 
موثر با شوراي سیاس��ت گذاري در تحقق اهداف 
اي��ن جش��نواره، اهتمام ويژه داش��ته باش��ید. بر 
همین اس��اس، تالش براي افزايش س��طح كیفي 
جش��نواره به لحاظ هنري و محتوايي، شناسايي 
و كشف اس��تعدادهاي درخش��ان و بهره گیري از 

تجارب پیشكسوتان قصه گويي، تالش 
براي گس��ترش فرهن��گ قصه گويي و 
مشاركت شهروندان ايران زمین، ايجاد 
زمینه هاي تنوع بخش��ي ب��ه روش هاي 
اج��را، توج��ه ب��ه قصه گوي��ي خالقانه 
و ايج��اد فرص��ت يادگی��ري و انتق��ال 
مهارت ها و فنون قصه گوي��ي، از جمله 
مواردي است كه زمرديان در اين حكم 

بر آن تاكید كرده است. 
در عین ح��ال، بهره گی��ري از تمامي ظرفیت ها 
و تجربی��ات بزرگان عرص��ه قصه گوي��ي در كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان و ساير حوزه هاي 
فرهنگ��ي، هن��ري و ادبي كش��ور و ايج��اد زمینه 
رقابت پوي��ا و موثر در حوزه بین الملل با مش��اركت 
قصه گويان حرفه اي از ديگر مواردي است كه ريیس 
جش��نواره بین المللي قصه گويي از سروش صحت 
خواسته است. صحت يكي از اعضاي پیشین كانون 
پرورش فك��ري كودكان و نوجوان اس��تان اصفهان 
است و سال هاست كه به عنوان يكي از اعضاي فعال 
كتابخانه مرجع كانون به ش��مار مي رود. او عالوه بر 
بازيگري و كارگرداني در س��ینما، تئاتر و تلويزيون، 
نويس��نده و يكي از فعاالن ادبي اس��ت. بیس��ت و 
يكمی��ن جش��نواره بین المللي قصه گوي��ي كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان زمس��تان سال 

۱۳۹۷ برگزار مي شود. 

آتشي به وسعت يك ايالت  
  والاستريتژورنال: 
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، خب��ري از 
آتش سوزي  بزرگ ترين 
منتشر  كالیفرنیا  تاريخ 
كرد. طبق اين گزارش، 
دو آتش س��وزي  بزرگي 
كه در پوش��ش جنگلي 
ش��مال ايالت كالیفرنیا 

روي داده، روز دوش��نبه با پیوس��تن به يكديگر 
بزرگ ترين آتش س��وزي تاريخ اي��ن ايالت را به 
وج��ود آوردند. آت��ش ح��دود ۱۱۴۸۵۰ هكتار 
)تقريبًا مساحت شهر لس آنجلس( را در برگرفته 
و فقط ۳۰ درصد آن مهار ش��ده اس��ت. »دونالد 
ترام��پ« ريیس جمهور امري��كا، در اين میان با 
انتش��ار پیام هاي تويیتري درباره آتش س��وزي 
هم��ه را غافلگیر كرده اس��ت. ترام��پ به جاي 
قبول اينكه اين آتش س��وزي يكي از پیامد هاي 
گرمايش جهاني اس��ت گفت ب��ه دلیل كمبود 
آب و نادرس��ت بودن قوانین محیط زيستي اين 
آتش مهار نشده است. عالوه بر اين آتش سوزي 
بزرگ، حريق ه��اي پراكن��ده اي در ديگر نقاط 
پوشش جنگي اين ايالت نیز ديده مي شود و در 
حال حاضر بیش از ۱۴ هزار مامور آتش نشاني در 

سراسر اين ايالت در حال مبارزه با آتش هستند.

  فايننشالتايمز:
پ��س از زلزل��ه چند 
روز گذش��ته در اندونزي 
س��ونامي،  احتم��ال  و 
گردش��گران بسیاري در 
ح��ال ف��رار از جزاير اين 
كشور هستند. آنطور كه 
گفته شده، به دنبال وقوع 
زمین لرزه در جزيره هاي 

بالي و لومبوك اندونزي و تداوم پس لرزه هاي آن، 
شمار قابل توجهي از گردشگران تعطیالت خود را 
نیمه تمام رها كرده و اي��ن مناطق را ترك كردند. 
طبق گزارش فايننشال تايمز، بنا بر اعالم سازمان 
هواشناسي اندونزي تاكنون بیش از ۱۲۰ پس لرزه 
در اين مناطق به ثبت رسیده و هجوم گردشگران 
به فرودگاه ها باعث ش��ده اس��ت كه شركت هاي 
هواپیمايي مجبور ب��ه افزايش ش��مار پروازهاي 
خود براي پاس��خگويي به درخواست گردشگران 
شوند. برخي از كش��ورها مانند سنگاپور با انتشار 
اطالعیه هايي از شهروندان ش��ان خواسته اند تا از 
سفر به لومبوك و جزاير اطراف آن خودداري كرده 

و اين منطقه را ترك كنند.

  نيويوركتايمز:
در  روزنام��ه  اي��ن 
خ��ود،  اول  صفح��ه 
گزارش از درگیري هاي 
داخلي س��وريه منتشر 
كرد. طبق اين گزارش، 
فرات به خ��ط مقدمي 
گروه هاي��ي  ب��راي 
براي مخالفان س��وريه 

تبديل شده اس��ت. در يك طرف اين رودخانه، 
كردهاي متح��د امريكا قرار دارن��د و در طرف 
ديگ��ر، كردهايي ك��ه موافق تركیه هس��تند. 
آنطور كه گفته ش��ده، اين در حالي اس��ت كه 
ديدارها و مذاكراتي كه اخیرا كردهاي س��وريه 
با مس��ووالن دولتي اين كشور داشته اند، ظاهرا 
به مذاق امريكا خوش نیامده اس��ت. طبق اين 
گزارش، واش��نگتن در تالش اس��ت براي عدم 
تحقق هر گونه راه حل در شمال سوريه، سقف 

مطالبات كردها با دمشق را افزايش دهد.

كيوسك

اقتصاد در راه تسلط بر تئاتر منتقد
امیر دژاكام با بیان اينكه »متاسفانه بسیاري از آثاري كه امروز روي صحنه مي روند از تفكر خالي اند« گفت: نوعي از 
فرمالیست اتفاق مي افتد كه در آن درد كارگرها، بچه هاي بي سرپرست و طبقه محروم تبديل به يك »شو« مي شود كه 
با آن آواز مي خوانیم، شادي مي كنیم و ۶ میلیارد تومان هم مي فروشیم اما كوچك ترين دانشي درباره اينكه اين بچه ها 
چه دردي را متحمل مي شوند به دس��ت نمي آوريم. اين كارگردان و مدرس تئاتر با اشاره به خطر تسلط اقتصاد آزاد بر 
تئاتر به ايلنا گفت: اگر اقتصاد آزاد كه وجوه انساني در آن ديده نمي شود وارد تئاتري شود كه مادر هنر و كانون انديشه 

بوده و مي خواهد نقد و اعتراض كند، چه اتفاقي براي اين هنر مي افتد؟ 
او افزود: تئاتر ما امروز از تجاري بودن عبور كرده و تبديل به امري مادي ش��ده كه اولويت اولش متريال و پول است 

حتي به انسان هم به شكل متريال نگاه مي كند.

چهرهروز

بررسي ميزان تلفات ناشي از حمله كوسه ها از سال 1580 تاكنون

مرگ سفيد در ساحل
الههباقري| دريا، با تمام جذابیتي 
كه براي گردش��گران دارد، بحران هاي 
بس��یاري نیز در خود نهفته دارد. عالوه 
بر اينكه افزايش گردشگران به س��واحل و درياها در 
كش��ورهاي مختلف منجر به آلودگي بیشتر محیط 
زيست مي شود، از طرفي، تلفات ناشي از غرق شدگي 
نیز باال مي رود. اين در حالي است كه برخي سواحل 
و آبراه ه��اي جهان، بین انس��ان و برخ��ي جانداران 
خطرن��اك مش��ترك اس��ت. در روزهاي گذش��ته، 
خبرهاي��ي مبني بر كش��ته ش��دن يك گردش��گر 
اهل جمهوري چك منتش��ر ش��د؛ آنطور كه گفته 
ش��ده، او در ساحل درياي س��رخ، طعمه يك كوسه 
ش��د. طبق گزارش هاي منتشر ش��ده، ساالنه شمار 
بسیاري از گردش��گران، توسط كوسه ها مورد حمله 
قرار مي گیرند كه در اين میان، افراد بسیاري كشته 
مي شوند. اين در حالي اس��ت كه به دلیل گرم شدن 
زمین، در س��ال هاي اخیر افراد بسیاري براي گذران 
اوقات فراغت خود به درياها پناه مي برند. همچنین، 
ش��مار افرادي كه ب��ه ورزش هاي آب��ي و غواصي رو 
مي آورند نیز، افزايش يافته اس��ت. اين موارد، بطور 
طبیعي آمار خطر مواجه ش��دن با كوسه ها را نیز باال 
مي برد. آنطور كه گفته ش��ده، مجم��وع عوامل ذكر 
شده، منجر به افزايش تعداد حمالت كوسه ها از سال 
۱۹۰۰ تاكنون بوده است. در تازه ترين گزارش هاي 
منتشر شده، اين نوع مرگ در ساحل مصر، در سال 
۲۰۱۵ نیز، گريبان يك توريست آلماني را گرفت. بر 
اساس آمار هاي منتشر شده از سال ۱۵۸۰ تاكنون، 
در برخي مناطق، شمار حمالت كوسه به انسان ها باال 
بوده و اين موضوع، نش��ان دهنده ناامني آن سواحل 
اس��ت. يكي از اين مناطق، س��واحل امريكاس��ت؛ 
اين درياها، ع��الوه بر آنكه گونه هاي دريايي بس��یار 
زيباي��ي دارن��د و يك��ي از جذاب ترين نق��اط براي 
غواصان به ش��مار مي روند، اما محل تجمع كوسه ها 
نیز به ش��مار مي روند. آنطور كه گفته شده، در بیش 
از ۴۰۰ سال گذش��ته، حدود يك هزار و ۵۰۰ نفر در 
سواحل امريكا، مورد حمله كوسه قرار گرفته و كشته 
شده اند. سواحل استرالیا نیز يكي از مهم ترين مقاصد 
گردش��گري در جهان به ش��مار مي رود، همچنین، 
يكي از بزرگ ترين اجتماع كوسه ها را نیز در خود جا 
داده است . بر اساس آمارهاي منتش��ر شده، از سال 

۱۵۸۰ تاكنون، حدود ۶۲۱ نفر بر اثر حمله كوس��ه 
در سواحل اس��ترالیا جان خود را از دس��ت داده اند. 
همچنین، گفته شده كه س��واحل استرالیا، عالوه بر 
وجود كوس��ه ها، به دلیل موجودات دريايي ديگري، 
به عنوان يكي از خطرناك ترين سواحل دنیا معرفي 
شده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه جزاير استرالیا، 
مكان��ي پرطرفدار، به وي��ژه در میان جوان هاس��ت. 
آنطور كه در بسیاري از گزارش ها گفته شده، سواحل 
آفريقاي جنوبي نیز، مكان مناس��بي ب��راي زندگي 
كوسه ها به شمار مي رود. آنطور كه گفته شده، شمار 
كوسه ها در سواحل آفريقاي جنوبي به حدي است كه 
آنجا را پايتخت كوسه س��فید دنیا مي گويند. اين در 
حالي است كه آفريقاي جنوبي بهترين مقصد براي 
گردش��گراني اس��ت كه به آب و دريا عالقه بسیاري 
دارند. بر اين اس��اس، مناطق محافظت ش��ده اي در 
برابر كوس��ه ها در س��واحل آفريقاي جنوبي در نظر 
گرفته شده اس��ت. با اين حال، در ۴۰۰ سال گذشته 
در س��واحل آفريقاي جنوبي، ح��دود ۲۵۴ نفر مورد 
حمله كوس��ه ها قرار گرفتند. اين رقم در س��واحل 

برزيل به ۱۰۴ نفر مي رسد. 
آنطور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده، 
آب هاي س��رد و عمیق نیوزيلند، زيس��تگاه گونه اي 
ناياب از كوس��ه اس��ت. عالوه ب��ر آن، محل تجمع 
بسیاري از انواع كوس��ه  ماهي هاي ديگر نیز معرفي 

شده اس��ت. طبق آمار منتشر ش��ده، از سال ۱۵۸۰ 
تاكنون در سواحل نیوزيلند، حدود ۵۱ نفر به دلیل 
حمله كوسه، جان خود را از دست داده اند. اين تلفات 
در س��واحل پاپوآ گینه نو به ۴۸ نفر مي رسد و طبق 
آمار، در ۴۰۰ سال اخیر، حدود ۴۲ نفر نیز در جزاير 
ماسكارين در موريس، مورد حمله كوسه قرار گرفته 

و كشته شده اند. 
آنطور كه گفته شده، سواحل مكزيك نیز، عالوه بر 
آنكه به دلیل موج هاي خطرناك و پرقدرت به عنوان 
ساحل مرگ شناخته مي شوند، همچنین، زيستگاه 
مناسبي براي كوسه ها نیز به ش��مار مي روند. طبق 
آمار منتشر شده، در سواحل مكزيك، از سال ۱۵۸۰ 
تاكنون، حدود ۴۰ نفر طعمه كوس��ه ها شده اند. اين 
آمار در سواحل باهاما به ۳۰ نفر مي رس��د. در ايران 
نیز، در مدت ۴۰۰ سال گذشته، حدود ۲۳ نفر، مورد 

حمله كوسه ها قرار گرفته اند. 
هرچند كه به گفته كارشناسان، اين موضوع نبايد 
منجر به وحش��ت گردش��گران از حضور در سواحل 
باش��د، اما توصیه هايي نیز در مورد اين مناطق اعالم 
شده اس��ت. همچنین، به گفته كارشناسان محیط 
زيست، بايد توجه داش��ت كه كوسه ها نقش مهمي 
را در اكوسیستم اقیانوس ايفا مي كنند و انسان ها در 
آب تنها به عنوان مهمان به شمار مي روند، پس بايد 

به محیط زندگي اين حیوانات توجه بسیاري شود. 

آمارنامه

تاريخنگاري

شهادت محمود صارمي؛ روز خبرنگار 
»مزار ش��ريف س��قوط ك��رد. هفدهم م��رداد م��اه ۱۳۷۷، اينج��ا محل 
كنس��ولگري اي��ران در مزار ش��ريف اس��ت، من محم��ود صارم��ي خبرنگار 
خبرگزاري جمهوري اس��المي ايران هس��تم، گروه طالبان چند ساعت پیش 
وارد مزار شريف شدند. خبر فوري، فوري .مزار شريف به دست طالبان سقوط 
كرد، ع��ده اي از افراد طالبان در محوطه كنس��ولگري ديده مي ش��وند به من 
بگويید ك��ه چه وظیف��ه اي ...«  اين آخرين پی��ام محمود صارم��ي، خبرنگار 
خبرگزاري جمهوري اسالمي )ايرنا( در مزار شريف افغانستان بود كه هفدهم 
مرداد ۱۳۷۷ به همراه هش��ت نفر از ديپلمات هاي سركنس��ولگري ايران در 
شهر مزار شريف افغانستان به وسیله ش��به نظامیان طالبان به شهادت رسید. 
از آن سال هفدهم مرداد به نام روز خبرنگار نامگذاري شد.   قبل از اين واقعه، 
ايران از نیروهاي دولت افغانستان به رهبري برهان الدين رباني و به فرماندهي 
احمد شاه مسعود در افغانس��تان حمايت مي كرد و مزارشريف تبديل به مركز 
نیروهاي دولت رسمي افغانستان شده بود. بعد از اشغال شهر توسط طالبان، 
صدها ازبك، تاجیك و هزاره كشته ش��دند. در پي اشغال شهر توسط طالبان، 
به مقر كنسولگري ايران در مزار شريف حمله شد و ديپلمات ها ناپديد شدند. 
بعداً گزارش شد كه ديپلمات ها كشته ش��ده اند. هرچند طالبان اعالم كرد كه 
اين كشتار توسط نیروهاي خودسر انجام ش��ده است. همچنین گزارش شده 
اس��ت كه عده اي از كارمندان كنس��ولگري به گروگان گرفته ش��دند كه بعداً 

آزاد ش��دند. بنابر اعالم مركز اسناد انقالب اس��المي،  اهلل مدد شاهسوند عضو 
سركنس��ولگري جمهوري اس��المي ايران در مزار ش��ريف، تنها شاهد حادثه 
اس��ت كه از اين واقعه نجات يافت.  برخي منابع عنوان كردند كه اين كش��تار 
توسط نیروهاي س��پاه صحابه، يك گروه سني پاكس��تاني مرتبط با سرويس 

اطالعات و امنیت پاكستان و نزديك به طالبان انجام شده است.
بعد از گذش��ت بیش از يك ماه پیكر صارمي و ديپلمات ه��ا كه در اطراف 

كنسولگري دفن شده بودند، پیدا شد و به ايران انتقال داده شد.

ميراثايستگاه

خداحافظي »رابرت ردفورد« با دنياي بازيگري
رابرت ردف��ورد بازيگ��ر معروف هالی��وود در 
سن ۸۱ سالگي براي همیش��ه از دنیاي بازيگري 
خداحافظي كرد. به گ��زارش يورونی��وز، رابرت 
ردفورد در جديدتري��ن گفت وگوي خود با مجله 
هفتگي اينترتیمنت خداحافظي همیشگي خود 

با دنیاي بازيگري را اعالم كرد. وي پیش تر در سال ۲۰۱۶ گفته بود بعد از اكران 
۲ فیلم آخر خود با عناوين »روح هاي ما در شب« و »پیرمرد مسلح« بازيگري را 
كنار مي گذارد. او دلیل اصلي اين اقدام خود را خس��تگي از بازيگري عنوان كرد 
و دلیل دوم اين كار را جذابیت نداش��تن بازيگري دانست البته وي همچنان در 
قامت كارگردان و تهیه كننده در عرصه سینما فعالیت خواهد داشت. اين بازيگر 
هالیوود در گفت وگوي خ��ود، اظهار كرد: هرگز نمي گويم هرگ��ز، اما به خوبي 
مي توانم آن را درباره بازيگري ام بگويم و حتما خودم را بازنشس��ته خواهم كرد 
زيرا از ۲۱ سالگي بازيگري كرده ام و ديگر كافي است. چرا نبايد با يك اتفاق خوب 
و خوشايند از اين حرفه بیرون بیايم؟ از معروف ترين و پرفروش ترين فیلم هاي 
ردفورد در دهه هاي گذش��ته مي توان فیلم هاي »همه مردان ريیس جمهور«، 
»رودخانه اي از میان ما مي گذرد« و »هاوانا« را نام برد. ردفورد همچنین بنیانگذار 
موسسه ساندنس است كه نقشي اساسي در شناس��ايي و پرورش استعدادهاي 
بازيگري داشته است. اين بازيگر سینما در طول ۶ دهه فعالیت موفق به دريافت 
اسكار در زمینه بازيگري نشد اما در سال ۲۰۰۱ آكادمي صنعت و علوم سینمايي 
به او يك اس��كار افتخاري اهدا كرد. ام��ا در قامت كارگرداني، ردفورد در س��ال 
۱۹۸۰ برنده جايزه اسكار بهترين كارگرداني براي فیلم »مردم معمولي« شد. او 

همچنین برنده جوايز ديگري چون گلدن گلوب و بفتا نیز شده است.

شهر آسياب هاي آبي در يونسكو معرفي مي شود
شهرس��تان میبد با مجموع ۲۲ آسیاب آبي 
تاريخ��ي به عنوان ش��هر آس��یاب هاي آبي در 

يونسكو معرفي مي شود. 
آسیاب   هاي آبي يكي از جاذبه هاي تاريخي 
كهن ش��هر میبد اس��ت كه برخ��ي همچنان 

در معرض ديد گردش��گران باق��ي مانده اس��ت. عملكرد اين آس��یاب ها به 
اين ش��كل بوده كه ابتدا وارد حوضچه آس��یاب مي ش��ده و در آنجا آب پاك 
و تمیز مي ش��ده، س��پس آب پس از عبور از تخته بند حوضچ��ه وارد تنوره 
عمودي شده و با فش��ار زياد به پرده هاي چوبي آس��یاب برخورد مي كرده و 
آن را مي چرخانده اس��ت. گندم كم كم از دول وارد سوراخ وسط سنگ شده 
و در بین دو س��نگ كه س��نگ زيرين ثابت بوده، خرد ش��ده و به آرد تبديل 
مي شده اس��ت و آب وارده به آسیاب از زير س��وراخ آن خارج و به كشتزارها 
مي رفته اس��ت. حس��ین فالح، فرماندار میبد احیا و مرمت آسیاب هاي آبي 
میبد را رونق بخش گردشگري استان و شهرس��تان خواند و گفت: آسیاب ها 
از قديم االيام براي مردم با ارزش و مهم بوده  و نق��ش مهمي در زندگي آنها 
داشته  اس��ت. رضا راعي، ريیس موسس��ه گنجینه ملي آب كشور نیز اظهار 
كرد: شهرس��تان میبد با قدمت و پیش��ینه تاريخي كه دارد براي استان يزد 
حائز اهمیت است و در كشور تنها شهرس��تاني است كه به نسبت جمعیت و 
وسعت آن داراي بیشترين آسیاب آبي است. او افزود: پس از احیا و بازسازي 
آس��یاب هاي آبي میبد موضوع ثبت شهرس��تان میبد در يونسكو پیگیري و 
تالش خواهیم كرد كه آن را به عنوان شهر آسیاب هاي آبي در جهان معرفي 

كنیم.
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