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   مردم مناطق نفت خيز انتظار دارند در كنار 
اجراي طرح ها براي آنها نيز كاري انجام شود

ط��رح افزايش توليد نفت از ميادين در حال بهره برداري كش��ور عالوه بر 
اينكه از ضرورت هاي اصلي كش��ور است، مي تواند با اشتغال زايي قابل توجهي 

در مناطق نفت خيز براي مردم اين مناطق نيز همراه باشد. 
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، مع��اون اول رييس جمهور با بيان 
اين مطلب با اش��اره به درخواست وزارت نفت مبني بر افزايش توليد نفت از 
ميادين در حال بهره برداري گفت: طرح افزايش توليد نفت طرحي پراهميت 
اس��ت ضمن آنكه مردم در مناطق نفت خيز كش��ور انتظار دارند كه در كنار 
اجراي طرح ها براي آنها اشتغال زايي و برنامه هايي در جهت توسعه اجرا شود. 
اس��حاق جهانگيري در جلسه ش��وراي اقتصاد كه روز گذشته برگزار شد، 
با اش��اره به درخواس��ت وزارت امور اقتصادي و دارايي ب��راي اصالح يكي از 
مصوبات شوراي اقتصاد براي مكلف نمودن دستگاه هاي اجرايي به بازپرداخت 
تسهيالت دريافتي جهت اجراي طرح هاي انتفاعي، از سازمان برنامه و بودجه 
كشور خواست بازپرداخت اين تسهيالت را پيگيري كند و بدهي دستگاه هاي 

مختلف را احصا و در قالب گزارشي ارائه دهد. 
در اين جلس��ه كه وزراي نفت، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كش��اورزي، 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي، بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي، راه و 
شهرس��ازي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، رييس س��ازمان برنامه و بودجه، 
مع��اون علمي و فن��اوري رييس جمهور، رييس كل بان��ك مركزي و رييس 
اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داش��تند، درخواست وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي مبني بر توس��عه و بهسازي بيمارستان دكتر شريعتي مورد 

بررسي قرار گرفت و پس از ارائه توضيحات، با آن موافقت شد. 
در اين نشس��ت همچنين قيمت خري��د تضميني محصوالت زراعي براي 
س��ال ۹۷ و محصوالت باغي براي س��ال ۹۶ به تصويب رس��يد و درخصوص 

دستورالعمل تعيين قيمت تجهيزات پزشكي نيز تصميم گيري شد. 
 افزاي��ش تولي��د نف��ت از ۲۹ مي��دان نفتي در ح��ال بهره ب��رداري و نيز

نگه داش��ت، نوسازي و بهسازي تجهيزات در اين ميادين نفتي نيز درخواست 
وزارت نفت بود كه پس از بحث و تبادل نظر به تصويب رسيد. 

نماين��ده وزارت نيرو نيز در اين جلس��ه درخواس��ت تمدي��د طرح جامع 
احداث ش��بكه انتقال و فوق توزيع برق شهر مشهد را مطرح كرد كه پس از 

ارائه توضيحات الزم از سوي وزير نيرو، با آن موافقت شد. 
در ادامه اين جلس��ه درخواست وضع عوارض صادرات بر مواد خام معدني 
از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و پس از ارائه گزارشي از 
آمار صادرات سنگ آهن در سال هاي ۹۵ و ۹۶ و توضيحاتي درباره چشم انداز 
س��نگ آهن در افق ۱۴۰۴، تصميم��ات الزم درباره ع��وارض صادرات اتخاذ 
گرديد. اس��تفاده از تسهيالت مالي خارجي براي خط ۲ قطار شهري كرج و 
حومه و تمديد فاينانس احداث قطار حومه يي ش��هر جديد گلبهار به مشهد 
نيز ازجمله درخواس��ت هاي وزارت راه و شهرس��ازي بود كه در اين جلسه به 
تصويب رسيد. در اين نشست همچنين به درخواست وزارت امور اقتصادي و 
دارايي درباره بازپرداخت تسهيالت دريافتي براي اجراي طرح هاي انتفاعي از 
س��وي دستگاه هاي اجرايي، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه فهرست ميزان 
بدهي دس��تگاه هاي مختلف اجرايي در قبال تس��هيالت دريافتي را احصا و 

بازپرداخت اين تسهيالت را پيگيري كند.

نيـاز اقتـصاد ايـران
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از شبكه سي ان ان تبليغ روزانه يي به 
 »QUEST Means Business« نام
پخش مي ش��ود كه در واقع به نام يكي 
از مجريان مش��هور اين ش��بكه يعني 
»Quest« اس��ت. اين تبليغ ش��روع 
جالبي دارد: »جلوي در ورودي يكي از 
بانك ها از كي��ف  زني يك پني )معادل 
 QUEST ،يك ص��دم دالر( مي افت��د
پن��ي را برمي دارد تا ب��ه وي بدهد. زن 
مي گوي��د: »چيزي نيس��ت فقط يك 
پني اس��ت.« QUEST ب��ا تعجب و 
حيرت مي پرس��د: »فقط يك پني؟!« و 
ادامه مي دهد: »مي دانيد كه چك هاي 
بانكي ش��ما از همين يك پني هاست، 
معامالت��ي كه انجام مي دهيد از همين 
پني هايي اس��ت كه جمع شده اند.« و 
در آخر س��ر اين سوال را طرح مي كند 
كه »مهم نيست چقدر يك پني داريد، 
مهم اين است كه با اين يك پني ها چه 

مي كنيد؟«
داس��تان تحري��م اي��ران را ه��م 
مي ت��وان از س��والي مش��ابه ش��روع 
ك��رد. »مه��م نيس��ت تحريم ها چه 
هس��تند، مهم اين است كه تحريم ها 
چه مي كنند؟« اما اگر اين س��وال را 
برگرداني��م و اين گونه طرح كنيم كه 
»مهم نيس��ت تحريم ها چه مي كنند، 
مه��م اي��ن اس��ت ك��ه تحريم ها چه 
هستند؟« فضاي جديدي باز مي  شود 

كه پارادايم آن دقيقا با فضاي كنوني 
ف��رق مي كن��د. در پاراداي��م جدي��د 
بايد تحريم ها را بشناس��يم. شناخت 
تحريم ها و كاركرد آنها مسووالن را وا 
مي دارد ك��ه پاتك مقابل آن را بزنند. 
از همين رو بود كه هفته گذشته مركز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي 
بن��ا ب��ه درخواس��ت ريي��س مجلس 
ترجمه يك كتاب در همين خصوص 
را منتشر كرد. »هنر تحريم ها، نگاهي 
از درون مي��دان« به قلم ريچارد نفيو 
كه نويس��نده آن از ب��دو تحريم هاي 
هدفمند/هوشمند عليه ايران مسوول 
تنظيم تحريم ها علي��ه افراد و نهاد ها 

بوده است. 
مح��ور اين كت��اب ۱۴۰صفحه يي 
تجربه تاريخي تحريم هايي اس��ت كه 
بر ايران اعمال ش��ده و اينكه چگونه 
اين تحريم ها نافذ بوده اس��ت. كتاب 
با تاريخچه يي از تحريم ها عليه عراق 
آغاز مي ش��ود و اينك��ه چگونه از آن 
تحريم ه��ا درس آموختن��د و نق��اط 
ضعف را برطرف كردند و سپس عليه 

ايران به كار گرفتند. 
ش��ناخت كش��ور تحريم ش��ده از 
نكات مه��م اين كتاب اس��ت. از نظر 
نفيو، ب��راي اينكه كش��وري را بتوان 
تحري��م ك��رد و آس��تانه درد آن را 
س��نجيد، بايد به هشت سوال جواب 
داد. سوال اول، اينكه آيا كشور هدف 
داراي سيستم دموكراتيك است؟ آيا 

گروه هاي سياس��ي در آن كش��ور در 
امور ج��اري مملكت حرف��ي و اثري 
دارند يا اينكه ي��ك گروه حاكم همه 

تصميم ها را اتخاذ مي كند؟ 
س��وال دوم، آيا كشور مورد تحريم 
داراي يك اقتصاد پيشرفته است و در 
درون نظ��ام بين المللي ق��رار دارد يا 
يك اقتصاد در حال ظهور كه س��عي 
مي كند جاي خ��ود را در جهان پيدا 
كن��د؟ در واقع ب��ا طرح اين س��وال 
مي ت��وان پ��ي برد ك��ه تا چ��ه اندازه 
ي��ك اقتص��اد مي تواند به فش��ارهاي 
بين المللي حس��اس باش��د و در برابر 

آنها آسيب پذير بماند. 
س��وال سوم، اين اس��ت كه كشور 
مورد نظر در برابر اشكال مختلف فشار 
اقتصادي چه نوع آس��يب پذيري هايي 
دارد؟ س��وال چه��ارم، آي��ا جمعيت 
س��اكن در كش��ور هدف، انگيزه هاي 
مادي بااليي دارند؟ آيا براي آن مردم 
نهاده��اي بين المللي مانند س��ازمان 
ملل و ساير نهادها مشروعيت و اعتبار 
الزم را دارند يا خير؟ سوال پنجم، آيا 
كشور مورد نظر دهه ها در جنگ بوده 
اس��ت يا دوره طوالن��ي مدت صلح را 
پشت سر گذاشته است؟ سوال ششم، 
آيا جمعيت كش��ور توازن الزم ميان 
جوانان و افراد مسن يا بين مرد و زن 
را دارد يا خير؟ سوال هفتم، آيا كشور 
مورد نظر به مناب��ع بيروني اطالعات 
دسترس��ي دارد تا از اين طريق بتوان 
بر برنامه هاي ملي تبليغاتي كش��ورها 
و دس��تگاه هاي شايعه س��ازي داخلي 
غلبه كرد؟ سوال هشتم، آيا اقداماتي 

كه قابل دس��ترس هستند را مي توان 
اعمال كرد يا خير؟ مثال كش��ور مورد 
نظ��ر جزي��ره كوچكي اس��ت كه به 
راحتي مي توان تحريم را بر آن اعمال 
كرد يا كش��وري با مرزهاي گسترده 
كه عمال نمي توان مرزها را رصد كرد. 
هر چند كه پاس��خ به اين سواالت 
براي تنظيم كنندگان تحريم مي تواند 
نقش��ه راه تحريم را ترس��يم كند اما 
براي كش��ورهاي هدف تحريم )مانند 
ايران( نيز مي تواند فرصتي براي پاتك 
زدن باش��د تا از اثرگ��ذاري تحريم ها 
كاس��ته ش��ود. به طور مثال در مورد 
س��وال دوم مي ت��وان اين گونه تصور 
كرد كه هر قدر كشور هدف در درون 
نظام بين المللي اقتصادي قرار بگيرد، 
تحريم عليه آن س��خت تر مي ش��ود. 
بنابراين مي توان اقتصاد كش��ور را به 
گونه ي��ي هدايت كرد ك��ه در اقتصاد 
بين المللي تنيده ش��ود ت��ا نه تنها از 
اثرگذاري تحريم ها كاس��ته شود بلكه 
از قبل آن كش��ورهاي ديگ��ر نيز در 

صورت تحريم آسيب ببينند. 
تحري��م يك اب��زار اس��ت كه هر 
چند نظام��ي و جنگ طلبانه نيس��ت 
ام��ا بي��ن دو كش��ور متخاصمي كه 
درصدد جنگ نظامي نيستند، اعمال 
مي شود. از اين رو اگر استفاده از ابزار 
تحريم ب��راي تحريم كنندگان »يك« 
هوش )مثل تنظيم هش��ت س��وال و 
جواب ه��اي فوق( مي خواه��د، فرار از 
آن »۲« هوش مي خواهد. هوش اول 
خنث��ي ك��ردن تحريم و ه��وش دوم 

تبديل تحريم به يك فرصت. 

سيدعباس عراقچي اظهار كرد: برجام از همان ابتدا 
يك موضوع بزرگ ملي بوده اس��ت ولي متاسفانه در 
روند خود از يك موضوع ملي به يك موضوع فروملي و 

بحث هاي داخلي و جناحي تبديل شد. 
معاون سياس��ي وزي��ر امور خارج��ه در گفت وگو 
ب��ا راديو ته��ران در ارتباط با روند مذاك��رات ايران با 
كشورهاي اروپايي در ارتباط با ادامه برجام و آيا در اين 
ارتباط ايران با كشورهاي اروپايي به ديدگاه مشتركي 
دست پيدا كرده است يا نه؟ گفت: ديدگاه مشتركي كه 
تا االن به آن رس��يده ايم اين است كه همه طرف هاي 
عض��و برجام بعد از خروج امريكا اين اراده را دارند كه 
برج��ام را حفظ كنند و ما اين اراده را در كش��ورهاي 
اروپايي، چين و روسيه مي بينيم، اين اراده در ايران نيز 
هست البته به ش��رطي كه خواسته هايي كه از برجام 

داريم تامين شود. 
او ب��ا بي��ان اينكه وقتي كه در م��ورد برجام توافق 

كردي��م، يكس��ري منافع ب��راي ايران در اي��ن توافق 
بين المللي از جمله رفع تحريم ها در نظر گرفته شده 
بود، تصريح كرد: ما تا وقتي به برجام پايبند هس��تيم 

كه اين منافع تامين شود. 
عراقچ��ي با بيان اينكه اراده حفظ برجام از س��وي 
همه طرف هاي عضو برجام بعد از خروج امريكا از اين 
توافق بين المللي اعالم شده است، خاطرنشان كرد: در 
بيانيه كميسيون مشترك برجام نيز كه در روز جمعه 
منتش��ر ش��د، بر رفع تحريم ها و عادي س��ازي روابط 
تجاري و اقتصادي با ايران به عنوان يك بحث ضروري 
و اساسي در برجام تاكيد شد. بنابراين اراده براي حفظ 
اين توافق وجود دارد اما مس��اله اين است كه آيا اين 
اراده در عمل مي تواند پياده شود يا نه؟ آيا طرف هاي 
عضو برجام توانايي تامين خواس��ته هاي ايران را دارند 
يا نه؟ و اينها موضوعاتي است كه ما در حال مذاكره با 

اروپايي ها در ارتباط با آنها هستيم. 

اين ديپلمات ارش��د كش��ورمان در پاسخ به اين 
س��وال كه در مذاكرات اخير اي��ران و اتحاديه اروپا 
در ارتباط با ادامه برجام، اروپايي ها را به چه ميزان 
در اين ارتباط جدي ديديد، گفت: از نظر ما جديت 
در اروپايي ه��ا براي حف��ظ اين تواف��ق بين المللي 
وج��ود دارد و ما اين موضوع را در اظهارات مقامات 
ارشد اروپايي نيز مشاهده مي كنيم. خانم موگريني 
بالفاصل��ه بعد از اتمام صحبت ه��اي ترامپ و اعالم 
تصميم اين كش��ور مبني بر خ��روج از برجام اظهار 
موض��ع كردند و تصمي��م امريكا را م��ورد نقد قرار 
دادند، سران سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس نيز 
بيانيه دادند، آنها چند ماه قبل از اينكه امريكايي ها 
از برجام خارج شوند با واشنگتن مذاكرات متعددي 
انج��ام دادن��د و در مذاكرات ب��ا امريكايي ها حاضر 
نش��دند كه به خواسته هاي واشنگتن تن دهند و از 

برجام عدول كنند. 

سرمقاله

تحريم هوشمند، پاتك هوشمندتر
 بهاره مهاجري   

معاون سردبير

خبر يادداشت

  چرا FATF؟

به گواه ناظران حوزه پولي و مالي در سال هاي دهه 8۰ خورشيدي مبارزه 
با پولشويي از اهميت خاصي در ايران برخوردار نبود. اينكه چرا اينچنين بوده 
را بايد در دوراني جس��ت وجو كرد كه كش��ور ما تحت تحريم هاي بين المللي 
توان انجام امور بانكي خود را از مس��يرهاي رس��مي نداشت و در واقع عمدا 
كنترل��ي روي تراكنش هاي مالي انجام نمي داد. ام��ا در همين زمان، دنيا به 
واسطه بحران مالي قوانين سختي در رابطه با بانكداري و پولشويي وضع كرد 
كه اين تغييرات پس از برجام به بانك هاي ايراني رسيده و تازه متوجه شديم 
كه برداش��تن تحريم ها فقط يك قدم در مس��ير ارتباط بانكي بود و قدم هاي 
بع��دي كه همانا اجراي دس��تورالعمل هاي بازل يك، دو و س��ه، پايبندي به 
دستورالعمل هاي گروه ويژه اقدام مالي و ديگر نهادهاي بين المللي است بايد 
انجام ش��ود. حال بايد پرس��يد كه اجراي اين قوانين و دستورالعمل ها در دو 

وجه داخلي و بين المللي چه تاثيراتي دارند. 
در بح��ث بين الملل��ي تاثي��ر اين تعهدات اين اس��ت كه رواب��ط بانكي با 
مش��كالت كمتري روبه رو خواهد بود و به تبع آن س��رمايه گذاري و تجارت 
خارجي تسهيل مي يابد. مخصوصا با شرايط فعلي خروج امريكا از برجام اين 
تصميم مي تواند س��يگنال مهمي به اتحاديه اروپا براي توسعه همكاري ها از 

جمله بخش مالي و بانكي باشد. 
اما اين موضوع فقط وجه بين المللي ندارد. چه بس��ا وجه داخلي پيروي از 
دس��تورالعمل هاي بين المللي پر اهميت تر اس��ت. به جرات مي توان گفت كه 
مبارزه با پولش��ويي تا حد بس��يار بااليي جرايم مالي در كشور را كنترل و به 
ش��فافيت در عرصه اقتصادي كمك مي كند. به عنوان نمونه، جرايمي مانند 
قاچاق كاال و ارز، اختالل در نظام مالي كشور، رانت و رشوه خواري نمونه هايي 
از اين دس��ت اس��ت. اينكه در مجلس تصحيح لوايح مرتبط با پولش��ويي و 
عضويت در گروه ويژه اقدام مالي به بحث گذاش��ته مي ش��ود، قابل ستايش 
اس��ت، اما اينكه از اين لوايح به لوايح اس��تعماري يا امثال آن تش��بيه شوند 

نشان از عدم شناخت است. 
ش��ايد اگر بانك مرك��زي و نهادهاي نظارتي مربوط��ه در زمان مذاكرات 
برج��ام و قبل به نتيجه رس��يدن آن موانع اجراي دس��تورالعمل هاي مبارزه 
با پولش��ويي را برطرف مي كردند و آگاهي رس��اني به مسووالن و نمايندگان 
مجلس ش��وراي اسالمي را به جد دنبال مي كردند، روابط بانكي ايران بعد از 
برجام بهتر ش��كل مي گرفت. اما بايد اذعان داش��ت كه اصالح نظام بانكي و 
مشكالت موسسات مالي تمام وقت و انرژي نهادهاي نظارتي و بانك مركزي 
را به خود اختصاص داد و ديده شد كه اين نهادهاي نظارتي تمام تالش خود 

در اين زمينه را تا به امروز انجام داده اند. 
حال بايد منتظر ماند و ديد چنانچه ايران در جلسه آينده گروه ِويژه اقدام 
مالي از ليست سياه يا ليس��ت كشورهاي غيرهمكار خارج نشود، چه اتفاقي 
مي افتد. يك اينكه در آينده كار ايران براي پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي 
س��خت تر خواهد شد. از آنجا كه اس��راييل و عربستان سعودي تا پايان سال 
۲۰۱8 به عضويت اين س��ازمان درمي آيند و به واس��طه البي س��نگين عليه 
ايران توسط اياالت متحده امريكا تقريبا ايران شانسي براي عضويت يا خارج 

شدن از ليست سياه نخواهد داشت. 
دوم اينك��ه بانك ه��اي كوچك اروپاي��ي كه تا به حال با اي��ران همكاري 
داش��تند، يا به هم��كاري خود پايان مي دهند يا همكاري خود را با ريس��ك 
باالت��ري انجام خواهند داد. از س��وي ديگ��ر، بانك هاي ب��زرگ اروپايي هم 
عالقه ي��ي به كار با ايران و ارائه فاينانس نش��ان نخواهن��د داد. حال،  اين به 
تصميم نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي بس��تگي دارد كه آيا مي خواهند 
ايران روابط بانكي با دنيا داشته باشد و در سازمان گروه مالي حضور يابد و در 
تصميمات آن نقشي بازي كند يا اينكه خارج از آن باشد و در تصميم سازي 

اين سازمان تاثيري نداشته باشد. 

    Vol.4  No .1114  Tue. May 29. 2018     سه شنبه 8  خرداد 1397         13 رمضان 1439  سال چهارم   شماره 1114    16 صفحه  قيمت: 1000 تومان  

مركز پژوهش هاي مجلس طي بررسي تورم سال گذشته، اعالم كرد 

بازيگران اصلي تورم 97
 صفحه 3 

رييس جمهور براي حضور در اجالس سران شانگهاي ۲۰۱8 راهي چين مي شود

برجام روي ميز سران شانگهاي

 صفحه 2 

جهان

 نااميدي بروكسل از معافيت 
از تعرفه هاي تنبيهي ترامپ

7

معاون سياسي وزير امور خارجه: 

تبديل برجام از يك موضوع ملي به موضوعي فروملي

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

از ش��بكه س��ي ان ان تبلي��غ روزانه ي��ي ب��ه نام 
پخ��ش   »QUEST Means Business«
مي شود كه در واقع به نام يكي از مجريان مشهور 
اين شبكه يعني »Quest« است. اين تبليغ شروع 
جالب��ي دارد: »جل��وي در ورودي يكي از بانك ها 
از كي��ف  زني ي��ك پني )معادل يك ص��دم دالر( 
مي افت��د، QUEST پني را برم��ي دارد تا به وي 
بدهد. زن مي گويد: »چيزي نيست فقط يك پني 
اس��ت.« QUEST با تعجب و حيرت مي پرسد: 
»فقط يك پني؟!« و ادامه مي دهد: »مي دانيد كه 
چك هاي بانكي ش��ما از همين يك پني هاست، 

معامالتي كه انجام مي دهيد...

به گواه ناظران حوزه پولي و مالي در سال هاي 
دهه 8۰ خورشيدي مبارزه با پولشويي از اهميت 
خاصي در ايران برخوردار نبود. اينكه چرا اينچنين 
بوده را بايد در دوراني جس��ت وجو كرد كه كشور 
ما تحت تحريم هاي بين الملل��ي توان انجام امور 
بانكي خود را از مس��يرهاي رسمي نداشت و در 
واقع عمدا كنترلي روي تراكنش هاي مالي انجام 
نمي داد. اما در همين زمان، دنيا به واسطه بحران 
مال��ي قواني��ن س��ختي در رابطه ب��ا بانكداري و 
پولشويي وضع كرد كه اين تغييرات پس از برجام 
به بانك هاي ايراني رسيده و تازه متوجه شديم كه 
برداشتن تحريم ها فقط يك قدم در مسير ارتباط 

بانكي بود...

 تحريم هوشمند
پاتك هوشمندتر

چرا FATF؟

سرمقاله

يادداشت

 همين صفحه  

 همين صفحه  

نفت و انرژي

15

سركوب قيمت نفت با 
اتحاد روسي- سعودي

نشس��ت وزراي نف��ت بزرگ تري��ن توليدكننده 
نف��ت جه��ان، روس��يه و بزرگ تري��ن صادركننده 
طالي س��ياه، عربستان در سن پترزبورگ و اظهارات 
والديمي��ر پوتي��ن در مورد رضايت روس��يه به نفت 
۶۰ دالري كافي بود تا قيمت نفت در روز دو ش��نبه 
به مقدار چش��مگيري كاهش يافت��ه و با ۱.۴درصد 
كاه��ش روبه رو ش��ود. در همين حال ب��ازار تنها به 
پالس هاي رس��يده از س��وي س��ن پترزبورگ اكتفا 
نكرده و هنوز چش��م ب��ه كاراكاس و تهران دارد. در 
ونزوئ��ال، نيكالس مادورو پ��س از انتخاب مجدد به 
رياست جمهوري وعده داده تا توليد نفت اين كشور 
را افزاي��ش دهد. در ايران نيز مقامات جداي دفاع از 
عملك��رد خود پس از خروج امري��كا از توافق و ابراز 
امي��دواري در مورد دورنماي انرژي كش��ور در بازار 
صادرات، نهادهاي مس��وول را ب��ه حفظ وحدت در 
برابر مش��كالت پيش رو دعوت مي كنند. اما امريكا 
براي هر دو اين كش��ورها خط و نشان تحريم نفتي 

كشيده است ...

 بهاره مهاجري   

 سعيد روشني   

 سعيد روشني   
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان



 توضيحات وزير اطالعات درباره س�ازماندهي 
بازار ارز؛ايسنا| نايب رييس كميسيون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس با اشاره به ديدار اعضاي اين 
كميس��يون با وزير اطالعات گفت كه در اين جلس��ه 
وزي��ر اطالعات به ارائه گزارش��ي از وضعيت بازار ارز و 
اقدامات دولت براي ساماندهي بازار ارز پرداخت. كمال 
دهقاني اظهار كرد: ش��ب گذش��ته اعضاي كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به همراه تعداد 
ديگري از نمايندگان مهمان وزي��ر اطالعات بودند. او 
افزود: اين جلس��ه حول محور موضوع ساماندهي بازار 
ارز و موضوعات داخلي كش��ور بود كه وزير گزارشي از 
وضعيت بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه س��اماندهي 
ب��ازار ارز دادن��د، اقدامات��ي كه تاثير مثبت داش��ته و 

موفقيت آميز بوده است. 
 پرون�ده قضاي�ي ب�راي شمش�ادي تش�كيل 
شد؛فارس| دادستان عمومي و انقالب زاهدان گفت: 
خبرنگار صدا و س��يما ب��ا مطلب خود مردم اس��تان 
سيس��تان و بلوچس��تان را ناراحت كرده است كه در 
همين راستا پرونده قضايي تش��كيل داده ايم و با قرار 
نيابتي، دادسراي عمومي و انقالب تهران به اين پرونده 
رسيدگي مي كند. حجت االسالم علي موحدي راد ديروز 
اظهار كرد: خبرنگاران ما نبايد به دنبال مطالبي باشند 
تا در فضاي مجازي منتش��ر و بيشتر اليك بشود زيرا 
ممكن است موجب هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب 
ش��ود. او با تاكيد بر اينكه اگر كس��ي قصد جمع آوري 
كمك دارد قطعا بايد س��ازمان و نظارتي وجود داشته 
باش��د، گفت: اينكه كسي شماره حساب بدهد و مردم 
پول بريزند بايد ديد چقدر از اين پول هزينه مي شود و 
پول كجا مي رود قطعا بايد نظارتي در اين زمينه باشد. 
 رفتار اروپايي ها در قبال ايران بستگي به رفتار 
خودمان دارد؛فارس| رييس ش��وراي فرهنگي نهاد 
رياست جمهوري گفت: اگر ما از ظرفيت هاي خودمان 
استفاده كنيم، خود اروپايي ها ناگزير مي شوند از موضع 
عزت، حكمت و مصلحت با ما برخورد كنند. سيدرضا 
اكرم��ي در مورد اينكه اروپا بايد چه تضميني به ايران 
بدهد تا برجام با 3كشور اروپايي ادامه پيدا كند، گفت: 
رهبر معظم انقالب در سخنانشان تضمين ها را مطرح 
كردن��د. به نظرم تضمين اروپا و حتي روس��يه و چين 
وابس��ته به اعمال و رفتار خودمان اس��ت. وي با تاكيد 
بر اينكه ما اول بايد كارنامه خودمان را در داخل كشور 
روش��ن كنيم، اظهار كرد: اگر م��ا واقعا از ظرفيت هاي 

خودمان استفاده كنيم اما از پا درنمي آييم. 
جديدتري�ن  ب�ه  هواني�روز  ك�ردن  مجه�ز   
تجهيزات؛مهر| فرمانده هوانيروز ارتش با بيان اينكه 
توانمندي هاي ما در بحث رزمي بسيار باالست، گفت: 
بالگرده��اي هوانيروز را به جديدترين تجهيزات مجهز 
كرده ايم. امير س��رتيپ دوم خلبان يوس��ف قرباني در 
مورد تجهيزات جديد هواني��روز اظهار كرد: نيروهاي 
مسلح به دنبال جنگ نيستند اما آمادگي و توان رزمي 
الزم ب��راي دفاع از ميهن اس��المي را به خوبي دارند و 
جدا از بحث نظامي، نيروهاي مسلح ازجمله هوانيروز 
در طرح هاي مردم ي��اري و بالياي طبيعي مانند زلزله 
كرمانش��اه آمادگي خود را براي امدادرساني به خوبي 
نش��ان دادن��د؛ به گونه ي��ي كه رييس جمه��ور و وزير 
بهداشت اعالم كردند »هوانيروز در امدادرساني ركورد 

زده است«. 
 پيگيري بازگشت س�رباز ربوده شده مرزباني 
از طريق دستگاه ديپلماس�ي؛پانا| فرمانده ناجا از 
پيگيري بازگشت س��رباز ربوده شده مرزباني از طريق 
دس��تگاه ديپلماسي خبر داد. س��ردار حسين اشتري 
ديروز در ادامه سفر به استان سيستان و بلوچستان در 
جمع خبرنگاران جلوگيري از ترددهاي غيرمجاز را از 
ديگر برنامه هاي اصلي ناجا در سال جاري عنوان كرد 
و گفت: اين موضوع به صورت جد در دس��تور كار قرار 
دارد و نيروي انتظامي با همكاري س��اير دستگاه هاي 
مسوول با برنامه ريزي هاي انجام شده، قاطعانه در اين 
راستا عمل مي كند. فرمانده ناجا در خاتمه از زنده بودن 
سرباز ربوده شده مرزباني خبر داد و گفت: با رايزني هاي 
مكرر از طريق دستگاه ديپلماسي و مقامات پاكستاني 

درحال پيگيري اين موضوع هستيم.
 نخستين موضوع بحث وزيران خارجه اروپايي 
حفظ برجام است؛ ايسنا| فدريكا موگريني مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا پيش از برگزاري نشست 
وزيران امور خارجه كش��ورهاي عض��و اين اتحاديه در 
جم��ع خبرن��گاران گفت كه در درجه نخس��ت حفظ 
توافق هسته يي با ايران از موضوعات مورد بحث در اين 
نشست خواهد بود. موگريني ادامه داد: من وزيران را در 
جريان ديدار خوب كميسيون مشترك كه روز جعمه 
در وين برگزار ش��د، قرار مي دهم. مس��وول سياس��ت 
خارجي اتحاديه اروپ��ا همچنين گفت: هيچ كس فكر 
نمي كند كه اين )حفظ توافق هسته يي پس از خروج 
امريكا( يك كار س��اده است اما ما مصمم به انجام آن 

هستيم. 
 EU/E4 برگزاري دور س�وم مذاكرات ايران و 
با موضوع يمن؛ ايرنا| دور س��وم مذاك��رات ايران و 
كشورهاي انگليس، آلمان، فرانس��ه و ايتاليا به همراه 
اتحادي��ه اروپ��ا )EU/E4( در ارتباط ب��ا بحران يمن 
در نيم��ه دوم ژوئن بعد از ماه مب��ارك رمضان )اواخر 
خرداد � اوايل تير( در بروكسل مقر اتحاديه اروپا برگزار 
مي ش��ود. شب يك شنبه س��يدعباس عراقچي معاون 
سياسي وزير امور خارجه كشورمان در گفت وگوي ويژه 
خبري در پاس��خ به پرسشي مبني بر اينكه در جريان 
ديدار و گفت وگوهاي اخير ايران و س��ه كشور اروپايي، 
مذاكراتي در ارتباط با مس��ائل موشكي كشور صورت 
گرفته است، با رد اين موضوع تصريح كرد: ما فقط در 
موضوع يمن با چهار كش��ور فرانسه، انگليس، آلمان و 
ايتاليا به همراه اتحاديه اروپا به داليل انساني و شرايط 
بد مردم اين كشور مذاكره كرده ايم كه اين مذاكرات از 
مذاكرات هسته يي جداست و آقاي جابري انصاري اين 

مذاكرات را پيگيري مي كند. 
 در زمينه تحريم ها فقط از سازمان ملل پيروي 
مي كنيم نه امريكا؛ س�خنگو| سوشما سوارج وزير 
امورخارجه هند روز دوشنبه در يك نشست خبري در 
پاسخ به سوالي درباره تصميم رييس جمهور امريكا براي 
بازگرداندن تحريم هاي ايران پس از خروج واشنگتن از 
توافق هسته يي تاكيد كرد كه موضع دهلي مستقل از 
هر كشور ديگري است و هند تنها تحريم هاي سازمان 
ملل را دنبال خواهد كرد. س��وارج تصريح كرد: دهلي 
تنها از تحريم هاي س��ازمان ملل پي��روي مي كند، نه 

تحريم هاي يك جانبه كشورها. 

روي موج خبر

رييس جمهور براي حضور در اجالس سران شانگهاي 2018 راهي چين مي شود

برجام روي ميز سران شانگهاي

فاز جديد مخالفت دلواپسان با اليحه الحاق به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم

CFT آبستراكسيون براي
5 نف��ر از نمايندگان مخالف پيوس��تن ايران به 
كنوانس��يون مبارزه با تامين مالي تروريسم جلسه 
كميسيون امنيت ملي را ترك كردند تا راي گيري 
درباره گزارش اين كميس��يون از حد نصاب بيفتد. 
اين خبري اس��ت ك��ه عليرضا رحيم��ي نماينده 
اصالح طلب عضو كميسيون امنيت ملي عصر روز 
يك ش��نبه در صفحه توييتر خود منتش��ر كرد. به 
گفته او، اين نخستين آبستراكسيون در كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجل��س در دوره 
دهم مجلس اس��ت كه توسط مخالفان برجام رقم 
مي خ��ورد. آن طور ك��ه رحيمي گفت��ه، در لحظه 
راي گيري براي اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون 
مقابله با تامين مالي تروريسم با آبستراكسيون پنج 

نفر از اعضا راي گيري انجام نشد. 

 نمايندگاني كه نماندند
 كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
۲3 عض��و دارد كه براي راي ب��ه اليحه يا طرحي 
به حض��ور ۱۶ نماين��ده نياز اس��ت؛ در حالي كه 
ب��ه گزارش رس��انه ها، در جلس��ه روز يك ش��نبه، 
جواد كريمي قدوس��ي، مجتبي ذوالنور، ابوالفضل 
حسن بيگي، هاجر چناراني و محمدابراهيم رضايي 
ب��ا ت��رك جلس��ه، آن را از نص��اب الزم انداختند. 
همچني��ن سيدحس��ين نقوي حس��يني ه��م در 
ميانه مباحث مطرح ش��ده ازسوي عراقچي معاون 

وزي��ر خارجه جلس��ه را ت��رك كرده ب��ود، كاظم 
 جالل��ي، قاس��م جاس��مي و محمدج��واد جمالي 

3 عضو ديگر كميسيون نيز غايب بودند. 
يكي از اين 5 نماينده مي گويد كه آنها از جلسه 
خارج ش��دند تا آنچه اين نماينده به »ننگ« تعبير 
مي كند بر پيشاني آنها نباشد. اين را مجتبي ذالنور 
نماين��ده نزديك به جبهه پايداري گفته اس��ت. به 
گفته او آنها نگران بودند كه اگر فردا نسل آينده اين 
پرونده ها را واكاوي كرد، اين ننگ بر پيش��اني آنها 
نباشد، زيرا تصويب اين كنوانسيون به ضرر منافع 
ملي است و موجب خوشايند بيگانگان مي شود. اين 
نماينده مخالف دولت مدعي شده 5 نماينده يي كه 
از جلس��ه خارج شدند، معتقد بودند كه با تصويب 
اليحه الحاق ايران به كنوانس��يون مبارزه با تامين 
مالي تروريس��م، عنان اقتصاد كش��ور به بيگانگان 
سپرده مي ش��ود. اين ادعا را پيش از اين هم بارها 
مطرح كرده بودند، درحالي كه دولت و تعداد زيادي 
از نماين��دگان چنين اعتقادي ندارند. آنها با همين 
ادعا تصويب اليحه پيوس��تن ايران به كنوانسيون 
مبارزه با تامين مالي تروريسم را به تعويق انداختند. 
روز چهارشنبه يكم خردادماه بررسي اليحه الحاق 
جمهوري اس��المي ايران به كنوانس��يون مقابله با 
تروريس��م به صحن علني آمد، اما جنجال آفريني 
تعدادي از نمايندگان بررس��ي آن را به حاشيه برد. 
آنان خواستار مس��كوت ماندن اين اليحه شدند و 

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
نيز اعالم كرد كه ب��ه دليل مخالفت با اين اليحه، 
گزارشي را به مجلس ارائه نكرده است. نهايتا علي 
الريجاني رييس مجلس هم��ان روز اعالم كرد كه 
اليح��ه دولت به دلي��ل عدم گزارش كميس��يون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي در مجلس بررسي 
مي ش��ود. پس از سخنان مخالفان و موافقان، علي 
الريجاني رييس مجلس اين اليحه را براي بررسي 
بيشتر به كميسيون امنيت ملي ارجاع داد. اعضاي 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، 
در روزهاي شنبه و يك شنبه اين هفته اليحه الحاق 
دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون مقابله 
با تروريس��م را بررسي كردند، بنا بود در جلسه روز 
يك شنبه كميسيون نتيجه نهايي اعالم شود، ولي 
به دليل آبستراكسيون برخي نمايندگان اين اتفاق 

نيفتاد و رايي در مورد اين اليحه گرفته نشد. 

 آبستراكسيون مانع نيست
با اين حال نايب رييس كميسيون امنيت ملي 
مجلس مي گويد كه چه تعداد اعضاي كميس��يون 
به حد نصاب برس��د چه نرس��د، گزارش به صحن 
علني مجلس ارائه مي شود. به گفته كمال دهقاني 
فيروزآبادي اليحه الحاق دولت جمهوري اس��المي 
ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم 
بار ديگر امروز سه ش��نبه در جلس��ه كميس��يون 

امنيت ملي مجلس بررسي و به راي اعضا گذاشته 
مي شود. او در پاسخ به اين سوال كه اگر در جلسه 
امروز باز هم آبستراكس��يون انجام شود چه اتفاقي 
مي افتد، گفت »در هر صورت كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس گ��زارش خود را 
به جلسه علني مجلس ارائه مي كند و گزارش اين 
كميس��يون در مجلس قرائت مي شود.« اما يكي از 
اعضاي هيات رييس��ه مجلس گفته كه در صورت 
آبستراكسيون دوباره نمايندگان مخالف، موضوع به 
هيات رييسه مجلس ارجاع مي شود. اكبر رنجبرزاده 
كه با ايسنا گفت وگو كرده، درباره ورود هيات رييسه 
به اين موضوع مي گويد: براساس آيين نامه مجلس 
تصويب طرح يا اليحه يي در كميسيون ها منوط به 
حضور دوس��وم اعضاي آن كميس��يون است؛ حال 
اگر تعدادي از نمايندگان با آبستراكسيون مخالف 
تصوي��ب آن موضوع باش��ند، كميس��يون مربوطه 

موض��وع را مي تواند به هيات رييس��ه گزارش دهد. 
به گفته او »در چنين ش��رايطي هيات رييسه براي 
حل موضوع با اعضا جلس��ه برگ��زار مي كند.« اين 
حاشيه سازي مخالفان دولت در حالي رخ مي دهد 
كه باتوجه به اهميت اين اليحه، مجلس براي رفع 
تم��ام ابهامات جلس��ه غيرعلني را ب��ا حضور وزير 
اقتصاد و دبير شوراي عالي امنيت ملي برگزار كرده 
است. حتي جلسه روز شنبه كميسيون امنيت ملي 
مجلس براي بررسي اين اليحه با حضور نمايندگاني 
از وزارت خارج��ه، س��پاه، وزارت اطالع��ات، بانك 
مركزي و مركز پژوهش ها برگزار ش��د. جلس��ه يي 
ك��ه در آن وزارت خارج��ه باتوج��ه به حق تحفظ 
كشورها، بر تصويب اليحه به صورت مشروط تاكيد 
كرده، در حالي كه مخالفان مدعي ش��دند ممكن 
اس��ت اين تحفظ ها عملياتي نشود و ساير كشورها 

مخالفت هايي كنند. 

گروه ايران  
اجالس س��ران س��ازمان همكاري ش��انگهاي 
روزهاي ۱۹ و ۲۰ خرداد در شهر ساحلي »جينگ 
دائو« در استان شاندونگ واقع در شرق چين برگزار 
خواهد شد. شهري كه در ادبيات مردم چين به شهر 
مدارا و دوس��تي معروف است و آثار تاريخي زيادي 
در آن وجود دارد؛ اين بار ميزبان س��ران س��ازمان 
شانگهاي است تا در يكي از حساس ترين برهه هاي 
تاريخ نظام بين الملل درب��اره چالش هاي پيش رو 
منطقه يي و بين المللي دست به تصميم گيري بزنند. 
روحاني رييس جمهوري ايران در حالي به دعوت 
رس��مي رييس جمهوري چين و براي ش��ركت در 
اجالس سران سازمان همكاري شانگهاي به چين 
س��فر مي كند ك��ه ماجراجويي هاي اخي��ر ترامپ 
درخص��وص خروج از برجام از يك طرف و حمايت 
جدي اروپا، روسيه و چين از برجام از سوي ديگر؛ 
اهمي��ت اين اجالس اقتص��ادي و امنيتي را بيش 
از پيش ساخته اس��ت. اجالسي كه از سال ۱۹۹۶ 
به عنوان ش��انگهاي پنج ش��كل گرفت و در س��ال 
۲۰۱۱ بعد از پيوستن ازبكستان رسما تشكيل شد. 
روس��يه، چين، ازبكستان، قرقيزستان، قزاقستان و 
تاجيكس��تان از اعضاي رسمي آن هستند و ايران، 
هند، پاكس��تان و مغولستان از اعضا به عنوان عضو 
ناظر و افغانس��تان و تركيه نيز شريك گفت وگوها 

هستند. 
 ايران در حال حاضر به عنوان عضو ناظر در اين 
سازمان فعاليت دارد و درخواست عضويت رسمي 
خود را از س��ال ۹4 مطرح كرده است. هر چند به 
نظر مي رس��يد با لغو تحريم ه��اي بين المللي و از 
ميان رفتن محدوديت مربوط به قطعنامه ش��وراي 
امنيت سازمان ملل متحد، مانع مهم عضويت ايران 
برداشته شده باشد؛ اما خروج ترامپ از برجام يك بار 
ديگر فرآيند عضويت ايران در اين سازمان را با اما و 
اگرهايي روبه رو كرده است. از زمان تشكيل سازمان 
همكاري ش��انگهاي اي��ران آن را يك نهاد مثبت و 
موثر براي شرايط منطقه يي و بين المللي دانسته و 
با درخواست عضويت ناظر در سال ۲۰۰5 و سپس 
درخواست عضويت كامل در ۲۰۰8  و تكرار آن در 
س��ال ۲۰۱5 كوشيده است تا نقش موثر تري را در 
سازمان ايفا كند. اما نشست سران اجالس شانگهاي 
۲۰۱8 از آنجا اهميت بيشتري پيدا مي كند كه در 
اي��ن مدت و بعد از ظهور ترامپ در امريكا تحوالت 
گسترده يي در سطح نظام بين الملل و توافقنامه هاي 
جهاني اتفاق افتاده است. موضوعاتي چون؛ خروج 
ترام��پ از توافقنامه هاي پاريس و كنار گذاش��تن 
برجام در كنار آغاز نوع خاصي از رويارويي اقتصادي 
و تجاري ميان امريكا و كش��ورهاي اروپايي و چين 
باعث ش��ده تا س��ران كش��ورهاي مختلف از دل 
مناس��بات ارتباطي با هم به دنب��ال راهكاري براي 
مقابله با حاشيه س��ازي هاي ترامپ باشند. در ميان 

مجموعه اين بيم ها و اميدهاست كه اجالس سران 
شانگهاي ۲۰۱8 در چين آغاز به كار مي كند تا هر 
كشوري براساس سطح ديپلماسي خود منافع ملي 

خود را پيگيري كند. 

 مالقات هاي رودررو
از ميان دولتمردان ايراني براي نخس��تين بار به 
صورت رسمي اين معاون ارتباطات و اطالع رساني 
دفتر رييس جمهور بود كه ضمن اعالم خبر س��فر 
روحاني به چين براي ش��ركت در اجالس س��ران 
س��ازمان ش��انگهاي افزود: دكتر حسن روحاني به 
دعوت »ش��ي جين پينگ« همت��اي چيني خود و 
براي شركت و سخنراني در اجالس سران سازمان 

همكاري شانگهاي به اين كشور سفر مي كند. 
 پرويز اسماعيلي افزود: رييس جمهور در اين سفر 
دو روزه، عالوه بر ش��ركت در اج��الس، ديدارهاي 
دوجانبه يي نيز با سران و روساي هيات هاي حاضر 
در اجالس س��ران س��ازمان همكاري ش��انگهاي، 
ازجمل��ه رييس جمه��ور چي��ن و روس��اي برخي 
س��ازمان هاي بين المللي مرتبط با اجالس خواهد 

داشت. رييس جمهور را در اين سفر هياتي بلند پايه 
از مقامات سياس��ي و اقتصادي كشورمان همراهي 
مي كند. مقامات چيني نيز رس��ما س��فر روحاني 
به اين كش��ور براي ش��ركت در نشس��ت سازمان 
همكاري ش��انگهاي را تاييد كردن��د. روحاني قرار 
اس��ت با همتايان چيني و روس خ��ود ديدار كند. 
گفت وگوهايي كه اعالم ش��ده بيش��تر در راستاي 
اقدامات اي��ران پس از خروج امريكا از برجام انجام 
مي گيرند. وانگ اي وزير خارجه چين، روز دوشنبه 
گفت كه ش��ي جين پينگ رييس جمه��وري اين 
كشور، در حاشيه اين نشست با همتاي ايراني خود، 
حسن روحاني، ديدار خواهد كرد. او همچنين گفت 
كه والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه نيز در 

نشست شانگهاي حضور خواهد داشت. 

 برجام روي ميز
رييس جمه��وري كش��ورمان پي��ش از اين در 
روزهاي ابتداي خردادماه از ديدار پيش بيني  ش��ده 
خود با رهبران چين و روسيه و تماس با كشورهاي 
اروپايي امضاكننده برجام در هفته هاي آينده خبر 

داده و گفته بود: »اگر اين پنج كشور بتوانند منافع 
كش��ورمان به ويژه منافع اقتصادي م��ا را در برجام 
تامين كنند برجام را بدون امريكا ادامه خواهيم داد، 
وگرنه تصميم الزم را مي گيريم و كشور با برجام يا 

بدون برجام به خوبي اداره خواهد شد.«
وزير خارجه چين گرچه رسما از برجام به عنوان 
يكي از موضوعات نشس��ت شانگهاي نام نبرده، اما 
اين كش��ور به عنوان يكي از نزديك ترين ش��ركاي 
تجاري ايران و بزرگ ترين خريدار نفت خام ايران، 
اعالم كرده است كه همكاري هاي خود با تهران را 

با وجود خروج امريكا از برجام ادامه خواهد داد. 
پيش بيني ها حاكي از آن است كه فعاليت هاي 
اقتصادي شركت هاي چيني و روسي بعد از خروج 
ترامپ از برجام در ايران تش��ديد شود؛ با اين هدف 
كه آنها بتوانند خأل ناش��ي از خ��روج امريكا از اين 
س��ند بين المللي را پر كنند. ده��م جوالي ۲۰۱5 
اين س��ازمان با عضويت هندوستان و پاكستان نيز 
موافقت كرد و اين دو كشور در زماني كوتاه تر از دو 
سال همه شرايط براي عضويت كامل اين سازمان 
را اجرا كردند و عضويت اين دو كش��ور در سازمان 

همكاري ش��انگهاي در اجالس رهبران كشورهاي 
عضو اين سازمان كه طي جوالي ۲۰۱7 در آستانه، 
پايتخت قزاقستان، برگزار شد، به تصويب رسيد.  اما 
با وجود حضور فعال ايران در سازمان شانگهاي روند 
عضويت رسمي كشورمان در اين سازمان همچنان 
ب��ا چالش هاي جدي رو به روس��ت. قبل از امضاي 
برجام ش��رط حضور ايران در سازمان پايان يافتن 
تحريم هاي بين المللي عنوان ش��ده بود اما باوجود 
امضاي برجام اين روند به س��رانجام نرسيد و اعالم 
شد كه مخالفت يكي از اعضاي فارسي زبان شانگهاي 
با عضويت ايران دليل عدم حضور در اين س��ازمان 
اس��ت؛ نشانه هايي كه حاكي از اين واقعيت بود كه 
تاجيكستان با رايزني هاي عربستان با عضويت ايران 

مخالفت كرده است. 

 مزاياي عضويت در سازمان  شانگهاي
ايران در چند س��ال اخير فعاليت هاي گسترده و 
مثبت��ي را براي مبارزه با تروريس��م انجام داده و در 
ارتباط با كشورهاي آسياي مركزي پيشينه مثبتي از 
مناسبات با اين كشورها دارد. بنابراين موضعش در 
اين زمينه با اهداف سازمان شانگهاي كامال مطابقت 
دارد. افزون بر آن، عضويت ايران منفعت هايي نيز در 
پي دارد، چراكه ايران در هيچ كدام از س��ازمان هاي 
موث��ر در منطقه حضور ن��دارد. در جنوب، اتحاديه 
كش��ورهاي عرب و ش��وراي همكاري خليج فارس 
وج��ود دارد كه با مخالفت هاي عربس��تان عضويت 
ايران در اين ش��ورا رد شد. اكو نيز همكاري موثر و 
قابليت چنداني ندارد و فقط ديدارهاي حاشيه يي آن 
مهم اس��ت. بقيه سازمان ها نيز ظرفيت تاثيرگذاري 
باالي��ي ندارند و با كارش��كني كش��ورهاي مختلف 
رون��د مش��اركت و هم��كاري در آنها با مش��كالت 
مختلفي روبه روس��ت. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
»عضويت در س��ازمان همكاري شانگهاي مي تواند 
هزينه هاي سياس��ي و اقتصادي اي��ران را در عرصه 
مبارزه با افراط گرايي، تروريس��م و قاچاق موادمخدر 
كاهش دهد، س��طح  همكاري هاي منطقه يي ايران 
با كشورهاي آس��ياي ميانه، سياست تنش زدايي و 
اعتم��اد في مابين را افزايش مي دهد.«، »مش��اركت 
اقتصادي ميان كش��ورها، افزاي��ش حجم تبادالت 
تجاري و پيوس��تن به بازار جهاني براي كشورهاي 
عضو با پيوس��تن ايران تسهيل ش��ده و ايران از اين 
فرآيند سود متقابل خواهد برد.« و »درنهايت، حجم 
تهديدات از نواحي مختلف با همگرايي كش��ورهاي 
عض��و كاهش مي ياب��د و از بين ب��ردن آن با هزينه 
كمت��ري صورت مي گيرد.« با اين حال در گذش��ته 
نزديك عضويت ايران در اين سازمان پذيرفته نشد. 
باي��د ديد در ش��رايطي كه امريكا، صهيونيس��ت ها 
و عربس��تان تمام ابزارهاي خود را براي گس��ترش 
ايران هراس��ي ب��ه كار گرفته اند؛ دس��تاورد ايران از 

اجالس شانگهاي ۲۰۱8 چه خواهد بود؟ 
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ايران2

چهرهها

در ش��رايطي ك��ه ط��ي روزهاي 
اف��راد و گروه ه��اي  برخ��ي  اخي��ر 
مخالف دولت   به بهان��ه قانون مقابله 
ب��ا پولش��ويي تندتري��ن انتقادها را 
متوجه دول��ت مي كنند و اين اليحه 
را بر دريچه يي ب��راي نفوذ اقتصادي 
و امنيت��ي ب��ه كش��ورمان ارزياب��ي 
مي كنند؛ حس��ينعلي اميري معاون پارلماني رييس جمهوري 
مي گويد: »قانون مبارزه با پولش��ويي در شفاف س��ازي، مبارزه 
با فس��اد اقتصادي و مس��ائل حقوقي و بين المللي كش��ورمان 
بس��يار مفيد و موثر اس��ت.« به گزارش »تع��ادل« و به نقل از 
پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسينعلي اميري معاون 
پارلماني رييس جمهور درباره تاثير قانون مبارزه با پولشويي بر 
وضع اقتصادي كشورمان گفت: قانون مبارزه با پولشويي يكي از 
نيازهاي داخلي كشور است و قبال هم اين قانون را داشتيم. او با 
اشاره به ضرورت اصالح قانون مبارزه با پولشويي و نقشي كه اين 
قانون در بهبود شاخص هاي سالمت و شفافيت در اقتصاد كشور 
ايفا خواهد كرد، ادامه داد: قضات دادگستري كه عمدتا مجريان 
اين قانون هستند در برخي موارد برخورد با مجرمان با خألهاي 

قانوني مواجه هستند، بنابراين الزم بود اين قانون اصالح شود.

 قانون مبارزه با پولشويي در شفاف سازي
و مبارزه با فساد اقتصادي موثر است

مديركل سياسي وزارت كشور 
گف��ت: مصوبه تعيي��ن مكان هاي 
خاص ب��راي برگ��زاري تجمعات 
قانوني در تهران، مراكز استان ها و 
شهرهاي كشور به تصويب هيات 

دولت رسيده است.
به��رام  ايس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
سرمس��ت در نشست خبري ديروز خود با اعالم اين خبر 
اظهار كرد: در تهيه اين مصوبه تالش شد كه مكان هايي 
ب��راي اعتراض مردم فراهم ش��ود تا هم اي��ن اعتراضات 
ش��نيده ش��ود و هم امنيت آنها تامين شود و هم مزاحم 

كسب و كار مردم نباشد.
او با اش��اره به اينكه در اين مصوبه بوس��تان ها، اماكن 
ورزش��ي و ميادين براي برگزاري تجم��ع در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت، تصريح كرد: اين مصوبه به تصويب هيات 

دولت رسيده ولي هنوز ابالغ آن نهايي نشده است.
مديركل سياس��ي وزارت كش��ور همچنين بيان كرد: 
اخيرا آيين نامه اجرايي ماده ۱3 قانون احزاب نيز توس��ط 
هي��ات دولت تصويب و ب��راي اجرا به تمام اس��تان هاي 

كشور ابالغ شده است.

 مصوبه تعيين مكان هاي خاص 
براي تجمعات به تصويب دولت رسيد

محمدج��واد ظري��ف وزي��ر امور 
خارجه كشورمان گفت كه انجام ديدار 
از كش��ورهاي مختلف با هدف رايزني 
با مقام ها درباره برج��ام ادامه خواهد 
يافت. وزير خارجه كش��ورمان درباره 
انگيزه سفر به هند گفت: ما با دهلي نو 
روابط بس��يار خوبي داري��م و همواره 
گفت وگوهاي مرتبي داش��ته ايم. ظريف با يادآوري اينكه آخرين 
م��ورد از اين گفت وگوها در جريان ديدار كوتاه وزير خارجه هند 
از ايران انجام ش��د، افزود: اين روزها مشورت هاي گسترده يي با 
دهلي نو داريم به خصوص در رابطه با اقداماتي كه اياالت متحده در 
نقض برجام و خروج از آن انجام داده است. وزير خارجه كشورمان 
توضيح داد: همكارانم با نامه يي كه من به وزيران خارجه نوشته ام 
مشغول ديدار از بسياري از كشورها هستند. در بعضي موارد من 
هم در كشورها حضور مي يابم و در پاره يي موارد ساير همكاران 
وزارت خارجه و حتي س��اير دستگاه ها براساس مورد اين سفرها 
و اين ديدارها را در سطوح مختلف انجام مي دهند. سفرهايي كه 
با اين هدف صورت مي گيرد در آينده نيز ادامه مي يابد. او افزود: 
هفته گذشته تصميم گرفته شد اين سفر در ادامه مشورت هايي 

كه با شركاي سياسي و اقتصادي داريم، انجام شود.

 ديدارهاي برجامي با 
كشورهاي مختلف ادامه مي يابد

عضو كميسيون قضايي مجلس، با 
تاكيد ب��ر اينكه دوتابعيتي نبايد مانع 
تصدي پس��ت و مقامي ش��ود، گفت: 
همه دوتابعيتي ها جاسوس نيستند لذا 
بايد از ظرفيت دوتابعيتي ها بهره مند 
ش��د. محمدجواد فتحي در گفت وگو 
با خانه ملت درخصوص دوتابعيتي ها 
گفت: دوتابعيتي نبايد مانع تصدي پس��ت و مقامي باش��د، در 
دنياي پيش��رفته امروز از فرصت هاي دوتابعيتي ها به نفع منافع 
كش��ورها استفاده مي شود، دوتابعيتي ها داراي عرق ملي بوده و 
بايد حس وطن پرستي و حب وطن را در اين افراد تقويت كرد. او 
تصريح كرد: هرچند برخي اذعان دارند كه دوتابعيتي ها جاسوس 
هس��تند اما بهتر است مطالعه موردي درباره جاسوساني كه در 
طول 4۰ س��ال گذشته دستگير و بازداشت شدند، انجام شود و 
تعداد دوتابعيتي هاي جاسوسان اعالم شود. مقابله با جاسوسي 
به اين معنا نيست كه خود را از ظرفيت، نيروي فكر و دارايي  هاي 
افراد دوتابعيت��ي كه حب وطن دارند، محروم كرد. اين نماينده 
مجلس افزود: در هيچ كش��وري با دوتابعيتي ها چنين برخورد 
نمي ش��ود، در تمام كشورهاي پيشرفت دنيا براي ورود سرمايه 

خارجي يا تخصص اتباع خارجه هزينه پرداخت مي شود.

 دوتابعيتي بودن
نبايد مانع تصدي پست باشد
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3 كالن
30 هزار ميليارد تومان از 

بودجه عمراني پرداخت نشد
تس�نيم| عض��و كميس��يون برنام��ه و بودجه 
مجلس مي گويد متاسفانه آثار كسري بودجه سال 
گذش��ته كه به دليل عدم تحقق كامل درآمدهاي 
نفت��ي رخ داده در هزينه ه��اي عمراني نمود پيدا 
ك��رده و از 71هزار ميليارد توم��ان درنظر گرفته 
 ش��ده فقط 41 هزار ميليارد تومان پرداخت شده 
است كه اين اختالف 30هزار ميليارد توماني عدم 

تحقق مطلوب نيست. 
مهرداد الهوتي با بيان اينكه كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس شوراي اسالمي عملكرد كلي منابع و 
مصارف قانون بودجه س��ال 1396 را بررس��ي كرده 
است، گفت: در اين جلس��ه پورمحمدي از سازمان 
برنام��ه و بودجه كش��ور، رحم��ت اهلل اكرمي رييس 
خزانه داري كل كش��ور و همچني��ن نمايندگاني از 
ديوان محاس��بات و مرك��ز پژوهش هاي مجلس نيز 

حضور داشتند. 
وي با بي��ان اينكه، از 346 ه��زار ميليارد تومان 
منابع مصوب در بودجه 320 هزار ميليارد تومان در 
س��ال 96 محقق شده است، گفت: قسمت عمده يي 
از 26هزار ميليارد تومان عدم تحقق منابع مربوط به 

درآمدهاي نفتي دولت بوده است. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
از 101ه��زار ميليارد تومان درآمدهاي مصوب نفتي 
84هزار ميليارد تومان در سال گذشته محقق شده 
اس��ت از طرفي در قس��مت هزينه ها نيز از 70هزار 
ميلي��ارد تومان درنظر گرفته  ش��ده ب��راي پرداخت 
حقوق و مزاي��اي كارمندان، حدود 73 هزار ميليارد 
تومان پرداخت شده كه قرار است ديوان محاسبات 
كش��ور درخصوص اين دو موضوع گزارش خود را به 

كميسيون برنامه ارائه كند. 
الهوتي با اش��اره به اينك��ه از 253 هزار ميليارد 
توم��ان هزينه هاي جاري دول��ت 248 هزار ميليارد 
تومان محقق ش��ده اس��ت، گفت: اين آمار نش��ان 
مي دهد قسمت مهم هزينه هاي جاري دولت محقق 
ش��ده و بيش��تر عدم تحقق مربوط ب��ه هزينه هاي 

عمراني بوده است. 
وي گف��ت: متاس��فانه آثار كس��ري بودجه در 
 هزينه ه��اي عمراني نم��ود پيدا كرده اس��ت و از

71 ه��زار ميليارد تومان درنظر گرفته  ش��ده فقط 
41 ه��زار ميلي��ارد تومان پرداخت ش��ده كه اين 
اخت��الف 30 هزار ميلي��ارد توماني ع��دم تحقق 

مطلوب نيست. 
ب��ه  گفته اين عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس، سال گذش��ته 2 رقم 34.5 هزار ميليارد 
توم��ان در يكج��ا و همچنين يك رق��م 10 هزار 
ميليارد توماني براي انتش��ار اوراق لحاظ شده بود 
كه دولت در س��ال 96 حدود 44.5 هزار ميليارد 
تومان اوراق منتش��ر ك��رده و به اين ترتيب از كل 
ظرفيت مربوط به انتشار اوراق استفاده شده است. 

خبر

مركز پژوهش هاي مجلس تشريح كرد 

بازيگران اصلي تورم 97
گروه اقتصاد كالن|

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي پيش بيني 
كرد كه ش��اخص قيمت مصرف كننده)نرخ تورم( در 
ماه هاي آتي به دليل نوس��انات ن��رخ دالر و تاثير آن 
بر قيم��ت توليدكنن��ده افزايش خواه��د يافت. اين 
نتيجه گي��ري در قال��ب تحليل��ي از رفت��ار بازيگران 
اصلي تورم در س��ال هاي اخير صورت گرفته و در آن 
مهم ترين عوامل كوتاه مدت و بلندمدت تاثيرگذار در 

قيمت كاالها بررسي شده است. 
براس��اس گزارش نهاد پژوهشي مجلس مهم ترين 
عامل كاهش تورم در سال هاي اخير نرخ سود باال بوده 
كه عمدتا به دليل يك مكانيسم بيمارگونه يعني عدم 
تع��ادل در تراز بانك ها ش��كل گرفته كه خود موجب 
كاهش تقاضاي كل و ركود در اقتصاد ش��ده اس��ت. 
از طرف��ي از كار انداختن يك س��ويه اين مكانيس��م 
متناقض)كاهش نرخ س��ود( خود عامل افزايش پول 
به عنوان ج��زء تورم زاي نقدينگي و بالطبع باال رفتن 

تورم مي شود. 
در اين گزارش همچنين آمده است كه دولت بايد 
كاهش تدريجي نرخ س��ود و اصالح نظام بانكي را به 
 صورت همزمان در دس��تور كار قرار دهد. كاهش نرخ 
سود بانكي بايد به  گونه يي باشد كه تغيير در تركيب 
نقدينگ��ي و حركت منابع از س��پرده هاي مدت دار به 
سوي سپرده هاي ديداري، پيامدهاي تورم زاي كمتري 
داشته باشد. گفته شده در صورتي  كه منابع آزاد شده 
به سمت توليد حركت كند، مي تواند به رشد اقتصادي 
منجر شده و با افزايش توليد و در نتيجه عرضه از آثار 

تورمي آن بكاهد. 
به گ��زارش »تعادل« مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
در گزارش��ي تحليلي براي ترسيم جهت و روند رشد 
قيمت ها در س��ال ج��اري، بازيگران اصل��ي تورم در 
سال هاي اخير را معرفي و مورد بررسي قرار داده است. 
اين گزارش در 3 بخش به تحليل وضعيت تورم در 
س��ال هاي اخير مي پردازد. مطابق بخش اول گزارش 
مرك��ز پژوهش هاي مجل��س: پ��س از افزايش قابل 
توج��ه تورم از س��ال 90 و قرار گرفت��ن در نقطه اوج 
آن در خ��رداد م��اه 92 كه نرخ تورم نقطه به نقطه به  
45.10درصد رسيد از تير ماه 92 نرخ هاي تورم ماهانه 
كاهش يافت و اين روند كاهش��ي كم  و بيش تا سال 

96 حفظ شده است. 
مطابق بررسي هاي اين گزارش دليل كاهش تورم 
از س��ال 92 با وجود رش��د نقدينگي گسترده ناشي 
از تصميم سياس��ت گذار بر كنترل پايه پولي)كاهش 
عرضه ذخاير( با وجود تقاضاي باالي ذخاير از س��وي 
ش��بكه بانكي در ابتدا و پس از آن نرخ س��ود حقيقي 
باال به  واس��طه عدم تعادل ترازنامه شبكه بانكي بوده 
اس��ت. البته برخي عوامل ديگر مانند كاهش شاخص 
قيمت هاي جهاني و كاه��ش تورم وارداتي همچنين 
كاهش انتظ��ارات تورمي نيز بر روند كاهش��ي تورم 
اثرگذار بوده است. نگاهي به روند نرخ رشد نقدينگي 

و تورم نش��ان مي دهد كه از س��ال 94 به بعد تناسب 
چنداني بين نرخ رشد نقدينگي و تورم وجود نداشته 
است. اين عدم تناسب به  علت نرخ سود حقيقي باال و 
تاثير آن بر كاهش سرعت گردش پول)تغيير تركيب 
نقدينگي( است كه موجب قفل شدن منابع در شبكه 
بانكي شده است. نرخ باالي سود بانكي باعث شده تا 
س��هم بااليي)بين 80 تا 90درصد در سال هاي اخير( 
از نقدينگي را شبه پول تشكيل دهد كه جزو غيرسيال 
نقدينگي بوده و س��ياليت و سرعت گردش آن بسيار 

پايين تر از سپرده هاي ديداري است. 
افزايش س��هم ش��به پول از نقدينگي به معناي 
كاه��ش تقاضاي كل نيز هس��ت كه خ��ود بر روند 
كاهش��ي تورم تاثيرگذار بوده اس��ت. به طوري  كه 
نرخ سود حقيقي باال باعث كاهش مصرف و كاهش 
تقاضاي كل مي ش��ود. همچني��ن از آنجا كه كمتر 
فعالي��ت اقتص��ادي مي تواند س��ودي متناظر نرخ 
س��ود بانكي به دس��ت دهد بنابراين سرمايه گذاري 
ني��ز كاهش يافته كه خود ب��ه كاهش تقاضاي كل 
منجر مي ش��ود. بنابراين باال بودن نرخ س��ود بانكي 
اصلي تري��ن عامل كاهش نرخ ت��ورم و عدم افزايش 

متناسب آن با تورم در سال هاي اخير بوده است. 

 عوامل تورم زا در نيمه دوم سال 95
گ��زارش مركز پژوهش هاي مجلس در بخش دوم 
به عواملي تاثيرگذار در تورم يك س��ال اخير پرداخته 
است. مطابق اين گزارش مجموعه يي از عوامل باعث 
كاهش نرخ تورم از سال 92 به بعد شده كه اين روند 
كاهشي تا اواسط س��ال 95 ادامه داشته است. با اين  
حال نرخ تورم ماهانه از اواس��ط س��ال 95 روند رو به 
رشد داشته كه تحت تاثير عوامل متعددي بوده است. 
بررس��ي هاي اين گزارش نش��ان مي دهد، افزايش 
قيمت ه��اي جهاني كااله��اي غيرس��وختي از نيمه 
دوم س��ال 95 و در نتيج��ه افزايش ش��اخص قيمت 
وارداتي و رش��د نقدينگي و كاهش سهم شبه پول از 
رشد نقدينگي همچنين كاهش محدود در نرخ سود 
بانكي ازجمله عوامل تاثيرگذار بر افزايش تورم از نيمه 
دوم سال 95و تداوم اين روند در سال 96 بوده است. 
ب��ه طوري كه نرخ تورم ماهان��ه از مرداد ماه 96 روند 
افزايشي داشته و با قرار گرفتن در مقدار 1.9درصد در 
آذر ماه 96 به باالترين مقدار آن طي 3سال 1394 تا 
1396 رسيده است. در آذر ماه شاخص قيمت دالري 
و ريال��ي كاالهاي وارداتي ايران نيز در باالترين مقدار 
خود طي دوره مورد بررس��ي قرار داشته و پس از آن 

روند كاهشي داشته است. 
طبق اين گ��زارش عوامل متعددي ب��ر نرخ تورم 
در 3 ماهه ابتدايي س��ال 97 تاثيرگذار است. آنچه در 
وضعيت متغير تورم اهميت دارد آن است كه درحال 
حاضر رش��د نقدينگي تناس��ب چنداني با نرخ تورم 
9درصدي در س��ال 95 و نرخ تورم 9.6درصدي سال 
96 ندارد. نقدينگي در س��ال 95 برابر 23درصد رشد 

داش��ته و اين رش��د طي 11ماهه نخست سال 96 به 
ميزان 18.8درصد بوده اس��ت. در حقيقت آنچه مانع 
از رش��د فزاينده تورم در اقتصاد ايران طي س��ال هاي 
اخير بوده، نرخ س��ود حقيقي باال ب��وده كه از طريق 
تاثير بر سرعت گردش پول مانع از تحقق آثار تورمي 
رش��د باالي حجم نقدينگي شده اس��ت. در تقسيم 
نقدينگي به دو جزء پول)شامل اسكناس و مسكوك 
و سپرده هاي ديداري( و شبه پول)ساير سپرده ها( پول 
جزء س��يال و تورم زاي نقدينگي بوده و ش��به پول كه 
جزء غيرس��يال نقدينگي اس��ت از تورم زايي كمتري 

برخوردار بوده است. 
در س��ال هاي اخير به  دليل نرخ سود حقيقي باال، 
رش��د نقدينگي عمدتا از ناحيه رشد شبه پول بوده و 
سهم شبه پول از نقدينگي همچنين سهم آن از رشد 
نقدينگ��ي به ط��ور مرتب)جز در س��ال 95( درحال 
افزايش بوده اس��ت. بنابراي��ن ضربه گير تورم كه مانع 
از رش��د تورم به تناسب رش��د نقدينگي شده است، 
نرخ س��ود حقيقي باال و تاثير آن بر تغيير در تركيب 

نقدينگي)كاهش سرعت گردش پول( بوده است. 
اين تغيير در تركيب نقدينگي به   علت نرخ س��ود 
باالي بانكي اس��ت كه همزمان با كاهش تورم كاهش 
نيافته و باعث ش��ده تا سپرده گذاري بلندمدت بانكي 
س��ودآورترين فعاليت اقتصادي باش��د. نرخ سود باال 
ناش��ي از عدم تعادل در ترازنامه ش��بكه بانكي كشور 
است كه نياز آنها به ذخاير را افزايش و به تبع آن رقابت 
ميان آنها در جذب س��پرده هاي مردم را تشديد كرده 
اس��ت.  تحوالت سياس��تي بانك مركزي به  ويژه در 
ماه هاي مياني و پاياني سال 96 نشان داد كه كاهش 
نرخ س��ود بانكي نمي تواند پايدار باش��د به دليل آثار 

تورمي شديد آن و البته التهابات ارزي. 
در اي��ن راس��تا بايد با توجه به نق��ش عدم تعادل 
ترازنامه ش��بكه بانكي در تحوالت پولي و بانكي و كل 
اقتصاد كالن، ضمن كاهش تدريجي نرخ سود، اصالح 
نظام بانكي به  صورت همزمان در دستور كار قرار گيرد.  
با توجه به اين ويژگي آنچه در اجراي سياس��ت هاي 
پولي و مالي اهميت مي يابد، كاهش نرخ سود بانكي به 
گونه يي است كه تغيير در تركيب نقدينگي و حركت 
منابع از س��پرده هاي مدت دار به س��وي سپرده هاي 
ديداري با پيامدهاي تورم زاي كمتري مواجه باشد. در 
صورتي كه منابع آزاد شده به سمت توليد حركت كند، 
مي تواند به رشد اقتصادي منجر شده و با افزايش توليد 
و در نتيجه عرضه از آثار تورمي آن بكاهد. دس��تيابي 
به چنين هدفي نيازمند هماهنگي سياست هاي ارزي، 

پولي و مالي است. 

 ناهمخواني سياست ها با تورم تك رقمي
نتاي��ج اين مطالعه نش��ان مي دهد كه نرخ س��ود 
بانكي با وجود افزايش قابل توجه در بهار 96 نس��بت 
به سال 95 اما با يك روند هرچند كند، از مردادماه 96 
روند كاهشي داش��ته است )همزمان با اين كاهش از 

مردادماه 96 نرخ تورم ماهانه نيز افزايش يافته است.( 
با اين  حال در 3 ماهه پاياني سال 96 به  علت التهابات 
ايجاد ش��ده در بازار ارز، بانك مركزي تا حدود زيادي 
از سياس��ت كاهش نرخ سود بانكي فاصله گرفت. در 
مقابل نرخ رش��د نقدينگي قابل توجه بوده و 11 ماهه 
نخست سال 96 برابر با 18.7درصد بوده كه اين نرخ 

همخواني چنداني با هدف تورم تك رقمي ندارد. 
همچنين سياست مالي دولت نيز كمك چنداني 
به روند كاهش��ي تورم نمي كند، برآوردها از ميزان 
هزينه عمراني دولت تا پايان سال )40هزار ميليارد 
ريال( نش��ان از كاهش هزينه ه��اي عمراني دولت 
دارد ك��ه با هدف هداي��ت منابع بانكي به س��مت 
توليد تناسب ندارد. از طرف ديگر حساب هاي مالي 
دولت رشد 89 درصدي كسري بودجه دولت را در 
بهمن ماه 96 نسبت به بهمن ماه 95 نشان مي دهد. 
نوس��انات ب��ازار ارز طي 3 ماهه اخير كه ناش��ي از 
افزاي��ش تقاض��اي س��فته بازي در اين بازار اس��ت را 
مي ت��وان تحت تاثير عوامل متعددي از جمله كاهش 
نرخ س��ود بانكي، تحوالت بين المللي و افزايش برخي 
تحريم ها و پايين نگه  داشته شدن نرخ ارز طي ماه هاي 
اخير و... دانس��ت. به خصوص آنكه ب��ا وجود افزايش 
درآمده��اي دولت از محل فروش نفت خام و گاز طي 
8ماهه نخست سال، خالص دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي طي اين بازه كاهش يافته كه نشانگر افزايش 

قابل توجه تقاضا براي ارزهاي خارجي است. 
افزايش نرخ ارز از چند منظر بر شاخص قيمت ها 
اثرگذار بوده اس��ت. افزايش نرخ ارز ش��اخص قيمت 
كاالي مصرف كننده را به  علت افزايش شاخص قيمت 
كاالي واردات��ي افزايش مي دهد. همچنين از آنجا كه 
بي��ش از 70درصد واردات كش��ور را واردات كاالهاي 
واس��طه يي تش��كيل مي دهند، بنابراين افزايش نرخ 
ارز بر ش��اخص قيمت توليدكننده ني��ز اثرگذار بوده 
اس��ت. با اين حال بايد توجه داشت كه به  علت وجود 

نرخ هاي ارز دوگانه بخشي از اثر افزايش نرخ ارز روي 
ش��اخص قيمت وارداتي خنثي مي شود به طوري كه 
در س��ال 95 در حدود 86درص��د از واردات با نرخ ارز 
مبادله ي��ي و 41درصد با ن��رخ ارز آزاد صورت گرفته 
اس��ت. هرچند با وجود اثرگذاري ناكامل افزايش نرخ 
ارز در بازار آزاد روي ش��اخص قيم��ت وارداتي، تورم 
انتظاري تا حد زيادي تحت تاثير افزايش نرخ ارز بوده 
و با افزايش نرخ ارز افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر 
روند تخصي��ص ارز مبادله يي براي واردات نيز ممكن 
اس��ت در س��ال 96 مطابق با الگوي س��ال 95 نبوده 
باش��د، زيرا به طور معمول در بازه هاي افزايش تقاضا 
و زماني كه اختالف بين نرخ ارز مبادله يي و بازار آزاد 
افزاي��ش مي يابد، تخصيص ارز مبادله يي براي واردات 

نيز كاهش مي يابد. 
نتايج بررسي هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه 
در ماه هاي ابتدايي س��ال 97، ن��رخ تورم از جهت 
افزايش نرخ ارز و به تبع آن شاخص قيمت كاالهاي 
وارداتي افزايش هر چند محدود را خواهد داش��ت، 
زيرا بر اساس پيش بيني ها هر چند نرخ ارز افزايش 
يافته و قيمت كااله��اي وارداتي را افزايش خواهد 
داد، اما ش��اخص قيمت جهاني كااله��اي وارداتي 
روند كاهش��ي خواهند داشت. همچنين با توجه به 
نوسانات اخير نرخ ارز و تاثير بر قيمت توليدكننده، 
انتظار افزايش شاخص قيمت توليدكننده و به تبع 
آن ش��اخص قيمت مصرف كنن��ده در ماه هاي آتي 
وج��ود دارد. با اين حال مهم تري��ن عامل اثرگذار بر 
نرخ تورم، نرخ س��ود اس��ت. در صورت��ي كه بانك 
مرك��زي هدف كاهش نرخ س��ود بانكي را پيگيري 
كن��د، مي توان انتظار افزايش ت��ورم از اين منظر را 
داش��ت، اما با توجه به تحوالت اخي��ر در بازار ارز، 
انتظار تالش موثري از س��وي بان��ك مركزي براي 
كاهش نرخ سود در ماه هاي ابتدايي سال 97 وجود 

ندارد. 

گروه اقتصاد كالن| الهام آبايي| 
س��ال 97 با عن��وان »حماي��ت از كاالي ايراني« 
نامگذاري ش��د تا با ترويج و تشويق به مصرف كاالي 
داخلي، به سمت رونق كسب و كارها حركت كنيم و 
اقتصاد غيرنفتي پس از سال ها ركود، دوباره به دوران 
رونق برگردد. اما بازتاب مشكالت و دغدغه هاي متعدد 
توليد در كشور حاكي از آن است كه در مسير ترويج 
مصرف كاالي داخلي، مشكالت بسياري بايد از سر راه 

برداشته شود. 
ش��ايد ب��ه دلي��ل همي��ن مش��كالت اس��ت كه 
ظرفيت هاي خالي بس��ياري در كشور وجود دارد و به 
گفته كارشناس��ان، هر روز هم بر ميزان ظرفيت هاي 
خالي افزوده مي ش��ود. در همي��ن رابطه ديروز احمد 
انارك��ي عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي ب��ا گاليه از مش��كالت متع��دد پيش روي 
توليدكنن��دگان داخلي گفت كه كارخانجات در حال 
حاضر با 30درصد ظرفيت كار مي كنند و اگر اقدامات 
الزم در اي��ن زمينه صورت نگيرد، همين واحدها هم 
از بين خواهند رفت. اناركي در گفت وگو با ايلنا، يكي 
از مسائلي كه به بغرنج شدن وضعيت توليدكنندگان 
دامن زده را س��ودهاي باالي تسهيالت بانكي عنوان 
كرد و گفت: افزايش س��ود بانكي مي تواند نفس هاي 
آخ��ر توليدكنن��دگان را بگيرد و با س��ودهاي 18 و 
20درصدي نمي ت��وان از كاال و توليد ايراني حمايت 
كرد. اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس در مورد 
تاثي��ر افزايش س��ود بانك��ي بر فعاليت اي��ن واحدها 
گفت: با درنظر گرفتن ش��رايط اقتصادي و بروكراسي 
كش��ور، افزايش س��ود بانكي مي تواند نفس هاي آخر 
توليدكنندگان را بگيرد و با سودهاي 18 و 20درصدي 

نمي توان از كاال و توليد ايراني حمايت كرد. 
البت��ه به گفت��ه وي، مجلس در ح��ال پيگيري 
معوقات اين واحدهاس��ت تا با بخشش ديركردها و 
نيز كمك دولت در پرداخت س��ود، اين فش��ارها تا 

حدودي كاهش يابد. 

 سيماي پرتشويش از آينده توليد
وجود ظرفيت خالي باال در كارخانجات كشور كه 
بين 30 تا 70درصد تخمين زده ش��ده است يكي از 
مهم ترين داليلي اس��ت كه مي تواند در كاهش رشد 
اقتص��ادي در ايران موثر باش��د كه براي جلوگيري از 

استمرار اين وضعيت بايد چاره انديشي كرد. 
درباره عل��ل وجود ظرفيت خال��ي در كارخانه ها، 
وحيد شقاقي ش��هري اقتصاددان بر اين باور است كه 
س��ه عامل افزايش ظرفيت هاي خالي را رقم زده كه 

مهم ترين آنها كاهش تقاضاي داخلي است. 

شقاقي ش��هري در گفت وگ��و با »تع��ادل«، عامل 
دوم وج��ود ظرفيت هاي خالي را قاچاق كاال و واردات 
بي رويه مي داند و بر اين باور است كه نداشتن قابليت 
رقابت با كاالهاي مشابه خارجي به اين مشكل دامن 
زده اس��ت. مشكل سوم به نظر اين اقتصاددان، پايين 
بودن بهره وري و س��طح فن��اوري در توليدات داخلي 
است كه باعث شده توليدكنندگان نتوانند با ظرفيت 
كامل توليد كنند. وي با تاييد وجود ظرفيت هاي خالي 
بس��يار در كارخانجات داخلي گفت: »اين موضوع كه 
امروز بنگاه ها با تمام ظرفيت كار نمي كنند، درس��ت 
اس��ت. اما ع��دد 30درصدي كه يك��ي از نمايندگان 
مجلس به آن اش��اره ك��رده، برآوردي اس��ت و هيچ 
س��ند يا آمار رس��مي و مس��تدل درخصوص تعداد 
بنگاه هاي نيمه فعال منتشر نش��ده است. با اين حال 
آمارهاي غيررس��مي كه از اتاق بازرگاني يا بنگاه ها به 
گوش مي رسد، اين اعداد و ارقام را تاييد مي كند. اين 
اقتصاددان گفت: موجودي انبارها در سال گذشته بالغ 
بر 9 ه��زار ميليارد تومان بود و ب��ه اندازه يي افزايش 
پيدا كرد كه دولت ناچار شد براي تمايل مصرف كننده 
به خريد تسهيالتي قائل شود. وقتي موجودي انبارها 
افزايش پيدا مي كند، نشان مي دهد كه توليدات روي 
دس��ت توليدكننده مانده اس��ت و اين مساله موجب 

مي شود كه رفته رفته از ظرفيت توليد خود بكاهند. 

 كاهش گسترده تقاضاي مصرف
شقاقي شهري درباره داليلي كه بنگاه ها نيمه فعال 
شده اند، توضيح داد: مهم ترين مساله، كاهش تقاضاي 
مصرف��ي اس��ت. چندين س��ال اس��ت ك��ه تقاضاي 
مصرف��ي مردم ب��ه داليل متعدد كاه��ش پيدا كرده 
است. متاس��فانه قدرت خريد مردم هنوز به سال 90 
نرس��يده است. جهش ارزي كه در سال 91 شاهد آن 
بوديم موجب شد تا قدرت خريد مردم فروكش كند. 
جهش ارزي اخير هم كاهش قدرت خريد را تش��ديد 
كرد. تقاضاي مصرفي كاهش پيدا كرده اس��ت. مردم 
به دنبال نيازهاي ضروري خود هس��تند و اين مساله 
س��بب مي ش��ود كه تقاضاي مصرف ب��راي كاالهاي 
مختلف كاهش پيدا كند. همه اين موارد سبب شده تا 

موجودي انبار بنگاه ها افزايش پيدا كند. 
اين كارشناس اقتصادي افزود: وقتي موجودي انبار 
بنگاه ها افزايش پيدا مي كند، بنگاه ها ناچار مي شوند از 
ميزان توليد خود بكاهند. همين مس��اله نشان دهنده 
نيمه فعال شدن بنگاه ها است، چراكه وقتي تقاضاي 
مصرف��ي افزايش پيدا كن��د و موجودي انبارها هم به 
اتمام برس��د، بنگاه ها بايد با تمام ظرفيت كار كنند تا 

بتوانند بازار را پوشش دهند. 

وي تش��ريح كرد: مس��اله ديگر، قاچاق و واردات 
بي رويه كاالها بوده اس��ت. اين عامل هم به موجودي 
انبارها اضافه كرده و باعث نيمه فعال ش��دن بنگاه ها 
ش��ده است. طبيعي اس��ت كه وقتي قاچاق و واردات 
بي روي��ه رواج مي يابد، تقاضا ب��راي بنگاه هاي داخلي 

كاهش پيدا مي كند. 
اي��ن اقتص��اددان در توضي��ح عامل س��وم وجود 
ظرفيت ه��اي خالي در توليد اين گونه گفت: بهره  وري 
پايين و عدم سرمايه گذاري در حوزه فناوري بنگاه ها 
عامل ديگري است كه باعث مي شود توليدكنندگان با 
تم��ام ظرفيت كار نكنند. وقتي بهره وري كاهش پيدا 
مي كند، كيفيت افت پيدا مي كند و موجب مي ش��ود 
بنگاه ها نتوانند با تمام ظرفيت كار كنند. طبيعتا فضاي 
نامناس��ب كسب و كار هم به مشكالت بنگاه ها اضافه 

مي كند و باعث كاهش سطح توليد مي شود. 
به باور اين اقتصاددان مهم ترين عامل كاهش سطح 
تقاضاي مردم است و در اين زمينه اقداماتي هم كه در 
قالب ارائه تسهيالت براي توليدكننده يا مصرف كننده 

درنظر گرفته شده، ثمربخش نبوده است. 

 مروري بر عملكرد بنگاه داري 2 دولت
شقاقي شهري مروري بر وضعيت بنگاه ها در دولت 
احمدي نژاد كرد و گف��ت: در دولت احمدي نژاد هم 
وام ه��ا و تس��هيالتي براي فعال س��ازي بنگاه ها داده 
شد. موضوع تسهيالت بنگاه هاي زودبازده البته براي 
ايجاد بنگاه بود و نه پر كردن ظرفيت هاي خالي. اما 
اين طرح هم موفق نبود و گزارش هاي بانك مركزي 
نش��ان داد كه 50درصد اين اعتب��ارات انحراف پيدا 
كرده است. شقاقي شهري درخصوص اقدامات دولت 
روحان��ي در اي��ن خصوص گف��ت:  در دولت يازدهم 
هم تالش هايي با ارائه تس��هيالت صورت گرفت اما 
متاسفانه مساله بنگاه هاي ما فراتر از ارائه تسهيالت 
اس��ت. وقتي توان رقابت ب��ا توليدكننده خارجي را 
نداريم، نظام تعرفه ي��ي براي حمايت از توليد داخل 
تنظيم نش��ده و كس��ب و كار با مشكالت متعددي 
مواجه اس��ت، بنگاه هاي داخلي توان رقابت نخواهند 
داش��ت. در اي��ن صورت ي��ا از كيفيت كاال كاس��ته 
مي شود يا از ظرفيت توليد. مدير بنگاهي كه مي داند 
كاالي تولي��دي اش در بازار خريداري ن��دارد، ناچار 

است ميزان توليد خود را كمتر كند. 
با توجه به مش��كالتي كه برش��مرده شد، به نظر 
مي رسد كه حمايت از كاالي ايراني به اقدامات و تدابير 
گسترده در سطح توليدكننده و مصرف كننده نياز دارد 
تا از حالت شعار خارج شود و جهشي را در سطح توليد 

و مصرف كاالي داخلي رقم بزند. 

»تعادل« بررسي مي كند

داليل خالي ماندن ظرفيت توليد كارخانه ها
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توقف در اصالحات FATF و 
نااطميناني به نظام مالي ايران

محمد ولي پور پاشاه|
يك��ي از مهم ترين عوامل موثر بر رش��د اقتصادي و 
س��رمايه گذاري، ثبات اقتصادكالن اس��ت. در حقيقت 
بي ثبات��ي و نااطميناني اقتصادكالن موجب نااطميناني 
فعاالن اقتصادي نس��بت به تح��والت و در نتيجه عدم 
ترسيم چشم انداز روشن و شفاف از آينده اقتصاد از سوي 
آنان مي شود. اين عدم شفافيت مي تواند زواياي اقتصاد 
ملي هر كشوري را اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه، 
با تغييرات زي��ادي مواجه كند. به ط��ور مثال صندوق 
بين المللي پول در آخرين گزارش خود تاكيد مي كند كه 
رشد اقتصادي اسپانيا برخالف رشد اقتصادي كشورهايي 
نظير آلمان، ايتاليا و هلند به دليل آثار فزاينده نااطميناني 
شديد در سطح اقتصاد ملي با كاهش مواجه خواهد شد 
و بر اساس پيش بيني ها از 3.۱درصد در سال ۲۰۱۷ به 

۲.4درصد در سال ۲۰۱۸ خواهد رسيد. 
اين گزارش همچنين ضمن اش��اره به پتانسيل هاي 
رش��د اقتصادي در ايران، بهبود شرايط بخش غيرنفتي 
كش��ور در س��ال ۱3۹۶ را مورد توجه قرار داده است و 
اذعان داشت كه مقامات اقتصادي در حفظ ثبات اقتصاد 
كالن و رويارويي با موانع اقتصادي تالش زيادي كردند. 
همچنين گزارش مذكور ضمن بررسي سناريوهاي 
مختلف كه بر سطوح نااطميناني در اقتصاد ايران تاثيرات 
جداگانه يي دارد، پيش بيني مي كند نرخ رشد اقتصادي 
ايران با فرض حفظ ثبات جاري در وضعيت اقتصادكالن 
در ح��د 4درصد باقي مي ماند و در اين ش��رايط رش��د 
بخ��ش غيرنفتي به آرامي به 4.5درصد خواهد رس��يد 
و اي��ن را مدي��ون اصالحات س��اختاري در نظام بانكي 
س��ال هاي ۲۰۲۰-۲۰۱۹ خواه��د بود. ام��ا در صورتي 
كه نااطميناني ها تشديد ش��ود، سرمايه گذاري خارجي 
مستقيم تغيير محسوسي نخواهد كرد و مانع برقراري 
روابط كارگ��زاري با بانك هاي معتبر بين المللي خواهد 
بود. با نگاهي به ابع��اد گزارش صندوق بين المللي پول 
مي توان دريافت كه پتانسيل رشد اقتصادي در ايران از 
سه ناحيه بخش بانكي، گلوگاه هاي ساختاري در فضاي 
كسب وكار و نااطميناني شديد تهديد مي شود. بنابراين 

مساله نااطميناني از اهميت بسزايي برخوردار است. 
واقعي��ت آن اس��ت ك��ه نااطمينان��ي زماني كاهش 
مي يابد كه اعتماد به سيس��تم اقتصادي باال رفته باشد 
و ب��ر اثر اقداماتي نظير تقويت مكانيس��م هاي مبارزه با 
فس��اد و تقويت اعتماد عمومي انتظارات آحاد اقتصادي 
در اي��ن حوزه تا حدي تعديل ش��ود. انجام اصالحاتي از 
اين دست عالوه بر دستاورد فوق مي تواند زمينه را براي 
كاهش ريسك هاي سياس��ي در عرصه بين الملل و نيز 
بهبود انتظارات شركاي خارجي فراهم كند. يكي از اين 
مكانيسم هاي اصالحي، مبارزه با پولشويي و تامين مالي 
تروريسم است و اهتمام ايران به اصالح اين حوزه همراه 
با توجه به توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي )FATF( در 
سال  گذشته مورد تشويق نهادهاي اقتصادي بين المللي 
قرار گرفته است. در حالي كه بحث و بررسي در خصوص 
مزايا و معايب اج��راي توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي 
در ميان است، تحقق توصيه هاي FATF در نظام مالي 
ايران تحت الشعاع اصالح لوايح قانون مبارزه با پولشويي و 
مبارزه با تامين مالي تروريسم و تصويب كنوانسيون هاي 
پالرم��و و مبارزه ب��ا تامين مالي قرار گرفته اس��ت و به 
م��وازات آن مذاكره با كش��ورهاي اروپاي��ي عضو برجام 
جهت راستي آزمايي ابقاي آنان در اين توافقنامه پس از 
كناره گيري رييس جمهور امريكا در دستور كار قرار دارد. 
در چني��ن فضايي مخالفت هايي با تصويب قوانين و 
اصالح لوايح مذكور در داخل كش��ور مطرح شد و دليل 
آن اعمال فشار بيش��تر از ناحيه كشورهاي غربي عليه 
ايران عنوان شده است، زيرا تحريم ها برداشته نشدند و 
شايد به واسطه نواقصي كه در اجراي توصيه ها و تصويب 
كنوانسيون ها و اصالح لوايح به وجود خواهد آمد، اعمال 
شرايط تحريمي جديد از سوي غرب عليه ايران فراهم 
ش��ود. توق��ف در انجام اصالح��ات و اقدامات مبتني بر 
توصيه ه��اي گروه ويژه اقدام مالي )FATF( و مبارزه با 
پولش��ويي و تامين مالي تروريسم بر نااطميناني نسبت 
ب��ه نظام مالي ايران خواهد اف��زود و اين تهديدي براي 

پتانسيل هاي رشد محسوب مي شود. 

 USSD محدوديت تراكنش
تكذيب شد

گروه بان�ك و بيمه| به دنبال انتش��ار اخباري در 
ش��بكه هاي اجتماعي با اين عنوان كه هر كارت بانكي 
فقط يك بار در روز براي خريد شارژ، بسته هاي اينترنت 
يا پرداخت قبض قابل اس��تفاده اس��ت و در صورت نياز 
به تراكنش براي خريد ش��ارژ و غيره براي بار دوم بايد 
از كارت بانكي ديگري استفاده شود، بانك مركزي اين 

خبر را تكذيب كرد.
به گزارش »تعادل« ناصر حكيمي معاون فناوري هاي 
نوين بانك مركزي در گفت وگو با ايبنا، صدور بخشنامه 
محدودي��ت تراكنش USSD توس��ط بان��ك مركزي 
و ش��اپرك را تكذيب كرد و اف��زود: بانك مركزي هيچ 
بخشنامه يي در اين زمينه صادر نكرده و در اين خصوص 
بخشنامه يي توسط ش��اپرك نيز صادر نشده است. اين 
در حالي اس��ت كه روز دوش��نبه ۷ خرداد ۹۷ اخباري 
در رس��انه ها در خصوص بخشنامه جديد بانك مركزي 
براي كد هاي USSD  منتشر شده بود كه به دنبال آن 
سقف انتقال وجه ۲ميليون تومان است و از هر كارت و 
رمز دوم تنها يك بار مي توان از كدهاي USSD استفاده 
ك��رد.  در خبر مذكور آمده ب��ود: بانك مركزي ضوابط 
جدي��دي در چارچوب كدهاي دس��توري تحت عنوان 
USSD  تصوي��ب و به بانك ه��ا در جهت محدوديت 
اس��تفاده از اين سرويس ابالغ كرده و از هر كارت بانكي 
ب��راي تراكنش هاي در بس��تر USSD فقط يك بار در 
روز مي توان اس��تفاده كرد. در ادامه اين خبر كه توسط 
معاون فناوري هاي بانك مركزي تكذيب شد، آمده بود؛ 
بر اس��اس ضوابط جديد بانك مركزي، هر كارت بانكي 
فقط يك بار در روز براي خريد شارژ، بسته هاي اينترنت 
يا پرداخت قبض قابل استفاده است و در صورت نياز به 
تراكنش براي خريد شارژ و غيره براي بار دوم نياز بايد از 

كارت بانكي ديگري استفاده شود. 

يادداشت

خبر

»تعادل« اثر نوسان نرخ ارز و شايعه خروج احتمالي بيمه هاي اروپايي را بررسي مي كند 

تمايل بيمه هاي اروپايي براي حضور در ايران 
 دشواري ارز گزارشگري و محاسبه اثر نوسان نرخ يورو براي صنعت بيمه   افزايش ريسك تحوالت مستمر نرخ برابري ارزهاي عمده

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
ط��ي چن��د روز اخير ش��ايعاتي مبني ب��ر خروج 
ش��ركت هاي بيمه اتكايي اروپايي از ايران مطرح شده 
و دالي��ل آن را موض��ع امري��كا در خ��روج از برجام و 
همچنين گراني ن��رخ ارز اعالم كرده اند. اين در حالي 
اس��ت كه ش��ركت هاي ايراني حق بيمه پوشش هاي 
اتكايي خ��ود را به اروپايي ها از طري��ق يورو پرداخت 
مي كنن��د و در عوض خس��ارت هاي احتمال��ي را نيز 
به ص��ورت يورو دريافت مي كنند و تب��ادل ذخاير در 
بيمه مركزي و ش��ركت هاي بيمه به صورت يوروست 
و بيمه گران اروپايي 3۲ درصد پوش��ش هاي مربوط به 
حوادث فاجعه آميز در كشور را كه حدود ۱٫۲ميليارد 

يورو مي شود، تحت پوشش قرار داده اند. 
به گزارش »تعادل« بر اس��اس اعالم مس��ووالن و 
كارشناسان، به دنبال تالش اتحاديه اروپا براي مبادالت 
دالري و همچنين تبديل ارز گزارشگري ايران به يورو، 
دليلي براي نگراني نسبت به خروج شركت هاي بيمه 
اروپا وجود ندارد و عمده شركت هاي بيمه اتكايي نيز 
متعل��ق به اروپا و انگليس و كش��ورهاي ديگر اروپايي 
هس��تند و وابس��تگي به سياس��ت هاي دولت امريكا 
ندارند و بر اين اساس شركت هاي بيمه و صنعت بيمه 
كمترين مش��كل را در رابطه با خروج امريكا از برجام 
خواهد داشت. اما نكات ديگري از جمله اثر نوسان نرخ 
ارز و محاس��به ارزش دارايي ها و قراردادها به نرخ يورو 
مطرح است كه شركت هاي بيمه بايد دارايي هاي بيمه 
ش��ده و نرخ حق بيمه و قراردادها را به يورو محاسبه 
كنند و مش��كل ديگر اثر نوس��ان نرخ ارز است كه از 
بس��تن قرارداد تا پرداخت حق بيمه و خسارت، روي 

نرخ ها اثر مي گذارد. 
 بيمه گ��ران بين المللي همچنان ب��ه دنبال حفظ 
حضور و كس��ب و كار خود در برابر تهديد و تش��ديد 
تحريم هاي جديد عليه ايران و بررس��ي شرايط آينده 
هستند به طوري كه شركت بيمه AJG گفت؛ بسيار 
مشتاق است كه فعاليت هاي بيمه يي خود را در ايران 
حف��ظ كند اين عالقه مندي از حمل و نقل نفت و گاز 
به داخل و خارج از ايران تا مش��اركت در جذب سهم 
پرتفوي اتكايي در س��اخت و بهره برداري از تجهيزات 
نفت و انرژي را تش��كيل مي ده��د. بيمه AJG اعالم 
كرده است كه تصميمات دولت اياالت متحده هر چه 
كه باش��د، ما اقدامات مناس��ب را با هماهنگي با همه 

قوانين و مقررات بين المللي را انجام خواهيم داد. 
همچنين بيمه گر آلماني Allianz نيز اعالم كرده 
ك��ه با توجه به تحريم هاي اي��االت متحده ما در حال 
تجزيه و تحليل و آماده س��ازي براي كاهش فعاليت ها 
در ايران هس��تيم و انتظار م��ي رود هر گونه راهكاري 
كه اتحاديه اروپا و دولت آلمان ارائه دهد را بررس��ي و 
نسبت به ادامه همكاري با صنعت بيمه ايران اعالم نظر 
خواهيم كرد. سويس ري نيز صراحتا خروج از ايران را 
تكذيب كرد و تنها لوييدز Lloyds لندن است كه در 
رابطه با خروج اياالت متحده از برجام واكنش نش��ان 
داده و اعالم كرده كه در حال بررسي معيارهاي اعمال 
مجدد تحريم هاي قبلي امريكا عليه ايران اس��ت و به 

احتمال زياد از بازار ايران خارج خواهد شد. 
بازار بيمه ايران از زمان تصويب قانون شركت هاي 
بيم��ه غيردولت��ي در س��ال ۲۰۰۱ و فروش س��هام 
بيمه هاي دولتي به بخش خصوصي در سال ۲۰۰۸ به 
تدريج از ساختار انحصاري و دولتي فاصله گرفت و به 

سمت رقابتي شدن حركت كرد. 
آزادسازي و حذف مقررات نظام تعرفه يي و استقرار 

نظام نظارت بر توانگري موسس��ات بيمه، به روزرساني 
مقررات بيمه يي و تطبيق آن با رويه ها و استانداردهاي 
بين المللي، توس��عه و اس��تقرار س��امانه هاي نظارت 
الكترونيك��ي بر ب��ازار بيمه مانند اعط��اي كد يكتا به 
بيمه نامه ها، اس��تقرار نظام حاكميت شركتي و تدوين 
مقررات مربوط، ورود نيروي هاي جوان و تحصيل كرده 
و ارتقاي كيفي منابع انساني صنعت بيمه از عوامل مهم 

توسعه و رقابتي شدن صنعت بيمه ايران است. 
بعد از برجام تحوالت مهمي در صنعت بيمه ايران 
اتف��اق افتاد به ط��وري كه در زمان تحريم ها نس��بت 
واگذاري اتكايي به خارج ايران به  شدت كاهش يافت 
و ب��ه كمتر از يك درصد رس��يد اما بع��د از برجام اين 
روند متوقف و معكوس شد و واگذاري اتكايي به خارج 
ب��ه تدريج در حال بهبود اس��ت. به طوري كه از لحاظ 
مش��اركت بيمه گران اتكايي بزرگ اروپايي در قرارداد 
مازاد خس��ارت بازار بيمه ايران كه طي ماه هاي اخير 
قطعي شد، اين نسبت رش��د چشمگيري نيز خواهد 
يافت. از سوي ديگر حدود ۷۰درصد نفتكش هاي ايران 
و بيش از 45درصد كش��تي هاي ايراني توانس��ته اند از 
كلوب بين المللي IG پوشش بيمه يي بگيرند. همچنين 
كشتي هاي بيمه  شده توسط موسس��ات P&I ايران 

مي توانند در بنادر كشورهاي اروپايي تردد كنند. 
در صنعت بيمه اي��ران در حوزه بيمه هاي زندگي 
واگذاري به خارج نداش��ته ايم. اما بع��د از برجام براي 
تش��ويق همكاري هاي بين المللي ش��ركت هاي بيمه 
ايراني و انتقال دانش فني و توسعه نيروي انساني، بيمه 
مركزي براي نخستين بار به يكي از شركت هاي بيمه 
اجازه داد تا با يكي از ش��ركت هاي بيمه اتكايي بزرگ 
دنيا ق��رارداد واگذاري اتكايي در زمينه بيمه هاي عمر 
منعقد كند و به تدريج بقيه شركت ها هم وارد خواهند 
شد كه اين نشانه عزم جدي بيمه مركزي براي ارتقاي 

ارتباطات بين المللي صنعت بيمه ايران است. 
صنعت بيمه در ايران بس��تر بس��يار مناسبي براي 
س��رمايه گذاري خارج��ي اس��ت. ريس��ك موجود در 
موجودي س��رمايه كش��ور ب��االي 3۰۰۰ميليارد دالر 
برآورد مي شود. به عبارت ديگر تقاضاي بالفعل و بالقوه 

براي پوشش ريسك در اقتصاد ما باالي 3۰۰۰ ميليارد 
دالر اس��ت كه در حال حاضر تنها كمتر از 3۰ درصد 

اين ريسك تحت پوشش بيمه  است. 
در شرايطي كه تنها ۱3درصد يعني فقط 3ميليون و 
۱4۰هزار دستگاه پوشش بيمه بدنه دارند و ۸۰ ميليون 
ايراني فقط ۱4ميليون و ۲۰۰هزار نفر يعني ۱۸درصد 
بيمه عمر دارند، همچنين تعداد بيمه شده هاي تكميلي 
درم��ان ۱۲ميليون و 4۰۰هزار نفر اس��ت يعني فقط 
۱۶درصد مردم بيمه درم��ان تكميلي دارند، از حدود 
۲5ميليون واحد مس��كوني در اي��ران فقط ۱۱درصد 
تحت پوش��ش بيمه است و از كل واحدهاي مسكوني 
ايران كمتر از ۷درصد تحت پوش��ش بيمه زلزله قرار 
دارد. طي ۲۰ سال گذشته ضريب نفوذ بيمه يا نسبت 
حق بيمه توليدي صنعت بيمه ايران به توليد ناخالص 
 داخل��ي، هم��واره در حال رش��د بوده اس��ت. در اين

۲۰ س��ال، رش��د صنعت بيم��ه ايران 4.5برابر رش��د 
كل اقتصاد ايران بوده اس��ت. اينها همه نشانه روشن 
پتانسيل باال و كم نظير صنعت بيمه ايران براي توسعه 
سرمايه گذاري اس��ت. در حال حاضر چندين شركت 
بروك��ري و اتكاي��ي اقدام به تاس��يس دفتر تماس در 
تهران كرده اند. افراد و ش��ركت هاي خارجي مي توانند 
تا 4۹درصد سهم شركت هاي بيمه ايراني را خريداري 
كنند البته ضريب خس��ارت پايين رشته هاي بيمه يي 
كه در ميان مردم كمتر گس��ترش و توسعه يافته اند، 
پتانسيل خوبي براي س��رمايه گذاري در صنعت بيمه 
ايران ايجاد كرده اس��ت. قطعا با توجه به سياست هاي 
اقتصادي دولت دوازدهم و غلبه بر رشد اقتصادي منفي 
سال هاي گذش��ته و شروع رشدهاي مثبت اقتصادي، 
اين پتانسيل رشد بيمه روز به روز بيشتر خواهد شد. 

بنابراي��ن، گزينه هاي س��رمايه گذاري خارجي در 
صنعت بيمه ايران به صورت خريد س��هام   شركت هاي 
بيمه ايراني، ايجاد شعبه يا نمايندگي شركت هاي بيمه 
خارج��ي در ايران و ايجاد بروكرهاي اتكايي اس��ت و 
بيمه مركزي عزم جدي دارد تا به شركت هاي خارجي 
فعال در زمينه بيمه و س��اير سرمايه گذاراني كه قصد 

سرمايه گذاري در اين حوزه ها را دارند كمك كند. 

 دشواري ارز گزارشگري براي صنعت بيمه 
جايگزيني يورو با دالر در گزارش��گري نهادهاي 
دولت��ي به اي��ن معنا خواهد بود كه بخش��ي از آمار 
كالن كشور ازجمله توليد ناخالص داخلي، صادرات 
و واردات برمبناي ارز يورو اعالم خواهد ش��د. افزون 
بر اين، مبن��اي تعهدات ارزي و مبادالت بين المللي 
دس��تگاه هاي دولتي نيز واحد پ��ول اروپايي خواهد 
ب��ود. اين اقدام به اعتقاد برخي كارشناس��ان ممكن 
اس��ت به دش��واري گزارش��گري نهادهاي دولتي و 
سخت تر شدن امكان مقايسه آمارهاي سري زماني 
اقتصاد ايران و نيز مقايسه آن با ساير اقتصاد و آمار 
ساير نهادهاي بين المللي همانند اتحاديه كشورهاي 

صادركننده نفت منجر شود. 
نكت��ه مهم درب��اره اين تغيير، ريس��ك تحوالت 
مستمر نرخ برابري ارزهاي عمده جهان است؛ اتخاذ 
سياست درس��ت در اين خصوص نيازمند دستيابي 
به تصويري درس��ت و روش��ن از آينده ي��ورو و نيز 
پيش بيني دقيق دوره هاي ركود و رونق اقتصادهاي 
صنعت��ي اس��ت ام��ا در ش��رايط فعلي ك��ه تحريم 
معام��الت بر پايه دالر از س��وي اياالت متحده امريكا 
علي��ه ايران همچنان ادام��ه دارد و به گفته مقامات 
ايراني، بسياري از بانك هاي خارجي به دليل نگراني 
از تحريم ه��اي امري��كا از مب��ادالت دالري با ايران 
امتن��اع مي كنن��د و در مجموع انتق��ال درآمدهاي 
دالري صادرات نفت براي ايران بس��يار دشوار شده، 

معامله با يورو براي ايران بسيار ساده تر است. 
باتوجه به نوسانات نرخ ارز در ماه هاي اخير كه تمام 
بازار ها را تحت تاثير ق��رار داده كه در اين بين صنعت 
بيمه از اين موضوع مستثنا نيست كه در اين راستا بايد 
در عق��د قرارداد ها قوانين الزم رعايت ش��ود و صنعت 
بيمه از نظر مقررات ارزي تابع مقررات مبادالتي است. 
البته شركت هايي كه دارايي ارزي دارند از افزايش نرخ 
ارز بهره مند مي شوند و ش��ركت هايي كه بدهي ارزي 
دارند رقم بدهي آنها افزايش خواهد داشت و اين اثرات 

ضمني تاثير نرخ ارز بر صنعت بيمه است. 
 صنع��ت بيمه نياز ه��اي اتكايي خ��ود را از برخي 

بازار هاي بين المللي تهيه مي كنند كه مش��كالتي در 
اين زمينه داشتيم كه در حال رفع است و شركت هاي 
بيمه مي توانند نياز هاي اتكايي خود را از طريق ارز تهيه 
كنن��د. تغيير نرخ ارز زماني رخ مي دهد كه خس��ارت 
اتفاق و نرخ تغيير كرده كه در اين شرايط نوسانات نرخ 
ارز مي تواند بر قرارداد شركت ها تاثيرگذار باشد و مقرر 
شده بود تا در اين راستا قرارداد معيني براي بيمه تهيه 

شود تا بيمه ها زيان نبينند. 
البته نوس��انات نرخ ارز موج��ب افزايش يا كاهش 
هزينه  ش��ركت هاي بيمه مي شود و زيان دهي را تحت 
پوش��ش قرار مي دهد و تركيب بازار بيمه موجب شده 
تا نوسانات نرخ ارز تاثيرات متفاوتي بر قرارداد ها داشته 
باش��د. همچنين نوسانات نرخ ارز مستقيما در صنعت 
بيمه و در صنعت نفت و گاز تاثير مي گذارد و در بحث 
صدور بايد بيمه گذاران توجيه ش��وند تا اين نوسانات 

مشكالتي در صدور بيمه ايجاد نكند. 
مهم ترين فاكتوري كه به آن كمتر پرداخته ش��ده 
نقش بيمه در پيشبرد اقتصاد است، اگر رابطه مستقيم 
بيم��ه با ب��ازار پول و س��رمايه و بانك مرك��زي ايجاد 
مي شد مطمئنا مشكالت فعلي صنعت بيمه به حداقل 
مي رس��يد.  از زماني كه بخش خصوصي وارد صنعت 
بيمه شد برنامه هاي آزادسازي يا خصوصي سازي بيمه 
آس��يا و البرز مربوط به 4 سال گذش��ته بوده كه وارد 
كش��ور ش��ده، اس��اس فعاليت هاي بيمه يي در كشور 
برمبناي اين اس��ت كه بيمه گر ظرف كوتاه  ترين زمان 

خسارت را پرداخت كند. 
بيم��ه  ش��ركت هاي  در  موج��ود  ريس��ك هاي   
ريس��ك هاي متواتر و پيش بيني شده است و تنها در 
برخي موارد جزئيات را شامل نمي شود. هر چند اثرات 
نوس��انات نرخ ارز متفاوت است برخي به صورت فوري 
مش��اهده و برخ��ي ديگر در طوالني مدت اثربخش��ي 
خواهد داشت. نوسانات نرخ ارز بايد براي هر دو طرف 
قرارداد چه بيمه ش��ونده و چه ش��ركت هاي بيمه يي 
مشخص ش��ود زيرا در اين شرايط بيمه گذار مي تواند 

به حق بيمه يي خود برسد. 
بايد توجه داشت كه انتظارات از صنعت بيمه بايد 
در حد ظرفيت آن باش��د و در مقايسه با بازار بانكي و 
پولي كشور 4درصد اس��ت و قابل ذكر است كه تمام 
ريسك ها قابل پوشش نيست و دخالت در آمار و ارقام 

در صنعت بيمه منطقي نيست. 
ذكر اي��ن نكته ضروري اس��ت ك��ه صنعت بيمه 
مثل گذش��ته با مجوز بيمه مركزي براي بيمه اتكايي 
مي توانند از ارز 4۲۰۰ توماني استفاده كنند و طبيعي 
است كه فعاليت صنعت بيمه در سطح جهاني محدود 
مي شود و شركت ها بايد اين كمبود ها را از طريق داخل 
كشور برطرف كنند و از اين طريق رقابت هاي بي مورد 

گذشته در سطح بين المللي به حداقل مي رسد. 
ايده حذف دالر از سبد ارزي و مبادالت بين المللي 
ايران س��ابقه يي حدود ۲3 ساله دارد. اين ايده اول بار 
زماني طرح ش��د كه بيل كلينتون رييس جمهور وقت 
اياالت متحده امريكا در س��ال ۱۹۹5 ميالدي با صدور 
دو فرمان اجرايي متعاقب هم ابتدا تجارت اين كش��ور 
با صنعت نفت ايران و سپس مجموعه تجارت با ايران 
را ممنوع اعالم كرد. نخس��تين اق��دام اجرايي در اين 
خص��وص با كاهش س��هم دالر در س��بد ارزي ايران 
صورت گرفت اما با تقويت دالر امريكا در ماه هاي پاياني 
س��ال ۱۹۹5 ميالدي و افت ارزش ي��ورو در بازارهاي 
جهاني، رس��انه هاي ايران از زيان 5ميليارد دالري اين 

كشور از اجراي اين سياست خبر دادند. 

افزايش نرخ طال و سكه؛ دالر رسمي 4212 تومان شد

دسترسي بيشتر به حساب ارزي؛ راهكار خروج دالر از خانه ها
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

روز دوش��نبه ۷خ��رداد ۹۷ با وجود كاهش ن��رخ اونس جهاني به 
۱۲۹۸دالر، قيمت انواع س��كه در ب��ازار تهران افزايش يافت به نحوي 
كه قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران با 

۲۰هزار تومان افزايش ۲ميليون و ۶4 هزار تومان تعيين شد. 
ب��ه گزارش »تعادل« كارشناس��ان معتقدند با وج��ود آنكه در ماه 
مبارك رمضان به س��ر مي بريم و انتظ��ار مي رفت كه با عرضه حدود 
۸۰۰ هزار س��كه در بازار، نرخ ها كاهش يايد اما كاهش نرخ ها تنها در 
يك هفته اول مشهود بوده و پس از آن به دليل نزديك شدن به زمان 
تحريم هاي امريكا و افزايش نرخ دالر در حاشيه بازار، نرخ طال و سكه 
نيز افزايش يافته است به طوري كه روز دوشنبه هر گرم طالي ۱۸عيار 

۱۸۹هزار و ۲۰۰تومان اعالم شده است. 
همچنين هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح قديم با ۲۰هزار 
تومان رش��د يك ميليون و ۹۸۷هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه 
نيم س��كه بهار آزادي با ۱3ه��زار تومان افزايش قيمت يك ميليون و 
۲۰هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۱۰هزار تومان رش��د 
نس��بت به مدت مشابه 5۹3 هزار تومان معامله شد و هر قطعه سكه 
گرمي با 3هزار تومان افزايش قيمت 3۶۰هزار تومان اعالم شده است. 
در ب��ازار آزاد ني��ز قيم��ت ه��ر دالر امري��كا با يك تومان رش��د 
4۲۱۲تومان تعيين ش��ده اس��ت. افزون بر اين هر ي��ورو با ۲۲تومان 
افزاي��ش 4هزار و ۹۱۰تومان و هر پوند نيز با ۷تومان رش��د 5 هزار و 

۶۱۰ تومان ارزش گذاري شد. 

 بانك مركزي اعتقادي به ميخكوب شدن نرخ ارز ندارد
از س��وي ديگر در رابطه با افزايش تدريجي نرخ هاي رس��مي ارز، 
معاون پژوهش��كده پولي و بانكي بانك مرك��زي گفت: بانك مركزي 
اعتقادي به ميخكوبي نرخ ارز ندارد و حتي طي روزهاي اخير ش��اهد 

افزايش قيمت محدود نرخ ارز بوديم. 
حمي��د زمان زاده درباره ثبات ب��ازار ارز بدون ميخكوب نرخ اظهار 
ك��رد: ب��ازار ارز در ماه ه��اي اخير به دليل مجموع��ه عوامل داخلي و 
خارجي با تالطم هايي مواجه ش��د كه خوش��بختانه با اقدامات دولت 
و بان��ك مركزي در بحث بازار ارز و مقررات گذاري در اين حوزه ثبات 

نسبي در بازار ايجاد شد. 
وي ادامه داد: از طرفي همزمان بانك مركزي نيز تالش كرد تا نرخ 

ارز را تثبي��ت و در كوتاه مدت در بازار ثب��ات ايجاد كند. در چند روز 
اخير هم ش��اهد افزايش محدوده نرخ ارز بوديم كه اين نش��ان دهنده 
اين است كه بانك مركزي اعتقادي به ميخكوب كردن نرخ ارز در يك 
نرخ مشخص ندارد. معاون پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در 
ادامه خاطرنشان كرد: از آنجا كه تعديالت الزم با توجه به وضعيت تراز 
تجاري و وضعيت متغير بنيادي اقتصاد كالن صورت خواهد گرفت بنا 

بر مجموعه اين شرايط بازار درحال حاضر شرايط با ثباتي دارد. 
زم��ان زاده در ادامه گفت: همچنين خ��روج امريكا از برجام نيز با 
موضع گي��ري معقوالنه دول��ت مواجه كه موجب حفظ ثب��ات بازار و 
چشم انداز مثبت شد. وي درباره مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا، روسيه 
و چي��ن و تاثير آن بر بازار ارز اظهار كرد: اگر به توافق با اتحاديه اروپا 
برس��يم، تهديدها و تحريم هاي امريكا نيز حداق��ل تاثير را بر اقتصاد 
كش��ور خواهد داش��ت. وي افزود: به نظر من ما مي توانيم مذاكرات و 
برجام را با ش��ركاي اروپايي، چين و روسيه به پيش ببريم همچنين 

وضعيت اقتصاد كالن و بازار ارز را با ثبات نسبي مديريت كنيم. 
از اواس��ط سال گذش��ته نرخ ارز افزايش نجومي را تجربه كرد كه 
ش��رايطي به وجود آمد براي جوالن دالالن در بازار و از سويي تالش 
آنها براي افزايش نوسان به شكلي ادامه داشت كه هر دالر امريكا تا مرز 

۷هزار تومان هم افزايش يافت. 
ام��ا بانك مركزي و دولت با كنترل بازار در ۲۲فروردين ماه س��ال 
ج��اري ارز را تك نرخ��ي و هر دالر امريكا را با قيمت 4۲۰۰تومان در 
اختيار متقاضيان گذاشت؛ همچنين با آغاز به كار سامانه نيما و ثبت 
خريد و فروش ارز در كش��ور، گراني از اين بازار رخت بست. از طرفي 
نوزدهم ارديبهش��ت ماه س��ال جاري بود كه با اعالم خروج امريكا از 
برجام بس��ياري انتظار نوس��ان دوباره بازار ارز را داشتند كه با كنترل 
بازار از س��وي دولت و بانك مركزي نه تنها بازار متالطم نش��د بلكه 
طي روزهاي اخير نيز با افزايش محدودي در نرخ ارز مواجه هستيم. 

 رشد 1۰ درصدي نرخ ارز دولتي تنش ايجاد نمي كند
همچنين نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس در مورد افزايش 
نرخ رسمي ارز و دالر گفت: اقدامات بانك مركزي در زمينه ساماندهي 
ارزي مناسب است و با توجه به تكليفي بودن عدد ارز دولتي تغيير آن 

دور از انتظار نيست و رشد ۱۰درصدي تنش ايجاد نمي كند. 
سيدحس��ن حسيني ش��اهرودي در گفت وگو با ايبنا با اش��اره به 

اقدامات بانك مركزي در حوزه ساماندهي بازار ارز گفت: اقدامات ستاد 
ارزي مناسب بوده اما كافي نيست زيرا هنوز نابه ساماني هايي در بازار 

مشهود است. 
نماينده ش��اهرود در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه واقعيت 
بازار ارز با بي توجهي به ارز دو نرخي ناديده گرفته ش��ده است، افزود: 
اكنون نرخ دولتي را براي متقاضيان واقعي ارز در نظر گرفته ايم كه اين 
اقدام مثبتي است اما بي توجهي به ارز دو نرخي موجود در بازار منجر 

به غفلت از واقعيت هاي بازار شده است. 
حسيني ش��اهرودي با تاكيد بر اينكه واقعيت بازار ارز اين است ما 
نرخ دومي را داريم كه اين نرخ س��اماني پيدا نكرده و صاحبي ندارد، 
تصريح كرد: بازار دوم ارز شناور بوده و خود به تعيين نرخ اقدام مي كند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه متاسفانه نظارت بانك 
مركزي بر بازار دو نرخي ارز تقريبا صفر است، گفت: سازوكاري براي 

ورود ارز سرگردان به بازار متشكل ارزي هنوز ايجاد نشده است. 
وي با اش��اره به برخي زمزمه ها مبني بر افزايش 5 الي ۶ درصدي 
نرخ ارز دولتي در ماه هاي آتي افزود: افزايش 5 الي ۶ درصدي نرخ ارز 

دولتي طبيعي است زيرا ارز نمي تواند نرخ ثابتي داشته باشد. 
حسيني شاهرودي ادامه داد: افزايش يا كاهش نرخ ارز اجتناب ناپذير 
اس��ت از اين رو متناس��ب با ميزان درآمدهاي ارزي و قيمت روز بازار 

كاهش يا افزايش را تجربه خواهيم كرد. 
اي��ن عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س دهم با بي��ان اينكه ارز 
4۲۰۰توماني تكليفي اس��ت و اين عددي كه دولت داده عدد ش��ناور 
بازار نيس��ت، گفت: با توجه به تكليفي بودن عدد ارز دولتي كاهش يا 

افزايش آن دور از انتظار نيست. 
عضو هيات رييسه كميس��يون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين 
سوال كه آيا رشد مجدد نرخ ارز تنش قيمتي و التهاب در بازار ايجاد 
نمي كند، افزود: اگر اين افزايش يا كاهش رقم درشت و درصد بااليي 
باش��د قطعا ايجاد التهاب مي كند اما در حد 5 الي ۶ درصد و حتي تا 

۱۰درصد طبيعي است. 
نرخ دالر از ۲۰فروردين براي تمام فعاالن اقتصادي و براي رفع همه 
نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، 
محققين و دانش��منداني كه براي كارهاي تحقيقاتي خودشان به ارز 
نياز دارند 4هزار و ۲۰۰تومان تعيين شد و اين رقم براي 4۰روز ادامه 
داش��ت اما بانك مركزي 3۱ ارديبهش��ت ماه تغيير نرخ دالر را كليد 

زد. بان��ك مركزي در روز جاري هفتم خ��رداد ماه اين نرخ را 4هزار و 
۲۱۲تومان تعيين كرده اس��ت. البته كارشناسان اين تغييرات را براي 
اقتصاد كشور مفيد دانسته و آن را دليلي براي گردش اقتصاد مي دانند.

 دسترسي بيشتر به حساب ارزي، راهكار خروج دالر از خانه ها
همچنين برخي كارشناس��ان با انتقاد از روش هاي س��خت گيرانه 
معتقدند كه اگر دسترس��ي به حساب ارزي، برداش��ت ارز و دريافت 
آن به صورت اس��كناس فراهم شود، مردم اقبال بيشتري به نگهداري 
ارز خود در بانك ها نش��ان مي دهند و اسكناس ها از خانه ها به سمت 

بانك ها هدايت مي شود. 
قس��يم عثماني، عضو كميسيون ش��وراها و امور داخلي كشور در 
مجلس در اين زمينه راهكارهاي خروج ارز از خانه ها را تشريح و اظهار 
كرد: برگشت ارزها به سيس��تم مالي مسلتزم مشوق و تضمين هايي 
است كه مردم نسبت به بازدهي و بازگشت آن اطمينان حاصل كنند. 
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس با تاكيد بر 
اينكه بايد مردم از برگش��ت و در دسترس بودن ارزهايشان اطمينان 
داشته باشند، ادامه داد: اينكه چه ميزان منابع ارزي موجود در منازل 
و بالش��ت ها به عرصه اقتصادي بيايد به كار فرهنگي، ارائه مشوق هاي 

مالي و اعتمادسازي قانون برمي گردد. 
نماينده بوكان در مجلس دهم ش��وراي اس��المي ب��ا بيان اينكه 
اعتمادس��ازي تاثير بسزايي در جذب س��رمايه هاي ارزي دارد، گفت: 
براي كاهش فش��ار تقاضاي ارزي ضرورت دارد، منابع ارزي بالش��تي 
به سيس��تم بانك��ي برگردد به همين جهت بايد مجل��س و دولت در 

اعتمادسازي قانوني گام بردارند. 
وي بيان كرد: دولت و مجلس با ارائه طرح و لوايح مرتبط مي توانند 
اعتم��اد مردم را ب��ه بانك ها برگردانند. عثمان��ي در ادامه درخصوص 
مش��وق هاي مالي توضيح داد: يكي از مش��وق هاي مالي مي تواند اين 
باش��د كه براي سپرده هاي ارزي س��ود در نظر گرفته شود و از سوي 
ديگر به همان راحتي كه مردم  به حساب ريالي شان دسترسي دارند، 
بتوانند از حساب ارزي شان هم برداشت كنند. عضو كميسيون شوراها 
و امور داخلي كش��ور در مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: با در نظر 
گرفتن مشوق هاي مالي، منافع مردم در اين است كه به جاي نگهداري 
ارز در خانه، سرمايه هايشان را به بانك ها بياورند اما بايد مطمئن شوند 

كه هر وقت الزم داشتند به ارزشان دسترسي دارند. 
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5 بورس و فرابورس
حذف يك شركت بورسي

عل��ي بي��گ زاده سرپرس��ت مديريت نظ��ارت بر 
ب��ازار اوليه در نامه يي از حذف ش��ركت ليزينگ اميد 
از ليست ش��ركت هاي س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
خب��ر داد. به گزارش س��نا، بي��گ زاده در اين نامه كه 
خطاب به مديرعامل شركت ليزينگ اميد نوشته شده 
اس��ت، گفت: با توجه به عدم عرضه سهام آن شركت 
طب��ق موعد مقرر در ب��ازار اول فرابورس كه منجر به 
لغو پذيرش آن ش��ركت ش��ده اس��ت و با استناد به 
صورت جلسه مورخ 16 مردادماه سال 91 شوراي عالي 
بورس نام آن شركت از فهرست شركت هاي ثبت شده 

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف شده است. 

فهرست واگذاري 631 شركت 
دولتي در سال جاري

فهرست واگذاري هاي امس��ال دولت شامل سهام 
6۳1 شركت و دارايي منتشر شد. براساس سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساس��ي، سال 9۳ آخرين مهلت 
قانوني براي واگذاري ش��ركت هاي دولتي تعيين شده 
بود كه اي��ن مهلت به دليل تاخي��ر در واگذاري ها در 
س��ال هاي 94، 95، 96 و 97 تمديد ش��ده اس��ت و 
براساس فهرس��ت منتشر شده بنگاه هاي دولتي قابل 
واگذاري، قرار اس��ت در سال جاري 6۳1بنگاه دولتي 

تعيين تكليف و واگذار شوند.

 باشگاه تراكتورسازي
وارد بورس مي شود؟

مالك جديد باش��گاه تراكتورس��ازي تبريز با اشاره 
به برنامه هاي بلندمدتش براي اين باش��گاه گفت: قصد 
داريم س��هام باشگاه تراكتورس��ازي را در بورس اوراق 
بهادار عرضه كنيم. ب��ه گزارش ايرنا، محمدرضا زنوزي 
بيان كرد: به اين ترتيب هواداران با خريد سهام از طريق 
بورس در مالكيت و تعيين سرنوشت اين باشگاه سهيم 
شده و منبع درآمدي از اين طريق به دست مي آورند. 

 س�رمايه گذاري ش�فا دارو فقط فروشنده بود: 
ش��ركت س��رمايه گذاري ش��فا دارو ص��ورت وضعيت 
پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به 
۳1 ارديبهشت ماه 97 را حسابرسي نشده و با سرمايه 
معادل يك ه��زار و 179 ميليارد و 4۳0 ميليون ريال 
منتشر كرد. عالوه بر اين، شركت با انتشار عملكرد يك 
ماهه خود اعالم كرد در ارديبهش��ت ماه س��ال جاري 
تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده معادل يك ميليارد و 19 ميليون ريال خريداري 
كرد و طي دوره ياد ش��ده س��هام هيچ شركت بورسي 
را واگ��ذار نك��رد. همچنين، »ش��فا« اع��الم كرد در 
ابتداي دوره يك ماهه گذش��ته تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل يك هزار و 
614ميلي��ارد و 871 ميليون ريال و ارزش بازار معادل 
پنج هزار و 849 ميليارد و 14۳ ميليون ريال در سبد 
سهام خود داشت. بر اين اساس، بهاي تمام شده سهام 
بورسي اين ش��ركت در طول دوره يك ماهه ياد شده 
معادل يك ميلي��ارد و 19 ميليون ريال افزايش يافت 
و در پاي��ان دوره به مبلغ يك ه��زار و 615 ميليارد و 
890ميليون ريال رس��يد. در حالي كه ارزش بازار آن 
معادل يك هزار ميلي��ارد و 576 ميليون ريال كاهش 
يافت و در پايان دوره به مبلغ پنج هزار و 847 ميليارد 

و 567ميليون ريال رسيد. 
 انتش�ار عملك�رد دو ماه�ه »دجابر«: ش��ركت 
داروسازي جابربن حيان با سرمايه ثبت شده 756هزار 
ميليون ريال گزارش فعاليت يك ماهه منتهي به پايان 
ارديبهش��ت را منتش��ر كرد. عالوه بر اين، ش��ركت در 
ماهي كه گذش��ت 11 ميليون و 707 هزار و ۲۳5عدد 
ويال، قرص و كپس��ول و اسپري توليد كرد. اين شركت 
همچنين در ارديبهش��ت ماه 4۳ هزار و 8۲0 شيش��ه 
ش��ربت و قط��ه و 117 هزار و ۲40 تي��وپ پماد توليد 
كرد. افزون براين، بيش��ترين حج��م توليد »دجابر« در 
ماهي كه گذش��ت متعلق به قرص و كپس��ول با توليد 
7ميليون و 419 هزار عدد بود. همچنين، اين ش��ركت 
بورس��ي در دومي��ن ماه س��ال ج��اري 186 ميليارد و 
۳56ميليون ريال انواع محصول خود را به فروش رساند. 
شركت داروسازي جابربن حيان در دو ماهه سال 97 نيز 
بيش از 18ميليون و 1۳4 هزار عدد انواع ويال، قرص و 
كپسول و اسپري توليد كرده است. همچنين 15۳ هزار 
و ۳80شيشه ش��ربت و قطره و يك ميليون و 85 هزار 
عدد اسپري نيز توليد كرده است. براساس اين گزارش، 
»دجابر« در دو ماهه امسال ۲1۳ ميليارد و 798 ميليون 

ريال انواع محصول خود را به فروش رساند. 
 نگاه�ي به گ�زارش 6 ماهه »وتج�ارت«: بانك 
تجارت اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 6ماهه 
منتهي به ۳1 ش��هريور ماه 96 را حسابرسي نشده و با 
س��رمايه معادل 45 هزار و 700 ميليارد ريال منتشر 
كرد. عالوه براين، شركت با انتشار عملكرد 6ماهه سال 
مالي 96 معادل 45 هزار و ۲71ميليارد و 8۳6 ميليون 
ريال زيان خالص شناس��ايي كرد و براين اساس مبلغ 
991 ري��ال زيان به ازاي هر س��هم اختصاص داد كه 
در مقايس��ه با دوره مشابه س��ال مالي قبل يك هزار و 
۲58درصد رشد كرد. همچنين، »وتجارت« در 6 ماهه 
س��ال مالي 95 به ازاي هر س��هم 7۳ ريال زيان و در 
1۲ماهه سال مالي 95 به ازاي هر سهم 165 ريال زيان 
اع��الم كرد. افزون براين، به زيان خالص دوره نيز زيان 
انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 60هزار 
و 460ميليارد و 80 ميليون ريال زيان انباش��ته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد.

رويداد

خصوصيسازي

نگاه

رويخطشركتها

»تعادل« در گفت وگو با 6 صاحب نظر بازار  سرمايه چگونگي فعاليت صندوق هاي تثبيت و توسعه بازار را بررسي مي كند

حمايت صندوق ها در شرايط اضطراري بورس
گروه بورس   مسعود كريمي 

 ش��اخص كل بورس اوراق به��ادار تهران كه 
از اواس��ط ارديبهش��ت  م��اه تا روز ش��نبه هفته 
جاري به م��دت 14روز كاري در محدوده مثبت 
نوس��ان داشت در روز هاي يك شنبه و دو شنبه با 
ريزش  هاي 168 و 96 واحدي همراه شد. از همين 
رو، در گوش��ه و كنار تاالر شيشه يي زمزمه هايي 
درخصوص اعمال سياست هاي انقباضي از طرف 
نه��اد ناظر ط��ي معام��الت ۲ روز اخير به گوش 
مي رسد و برخي سهامداران و فعاالن بازار سرمايه 
بر اي��ن باورند، به دليل اينك��ه ديگر حمايتي از 
طرف صندوق هاي توس��عه و تثبيت بازار در داد 
و ستد سهم هاي بورس��ي وجود ندارد در نتيجه 
ش��اخص كل هم به اين موض��وع واكنش منفي 
نشان داده اس��ت و معامالت در جريان كاهشي 
دنبال مي ش��ود. افزون بر اين، يادآوري اين نكته 
كه صندوق توس��عه و صن��دوق تثبيت بازار بايد 
در ش��رايط بحراني و هيجان هاي كاذب در كنار 
ريسك هاي سيس��تماتيك بزرگ به بازار سرمايه 
كم��ك كنند ضروري اس��ت، چرا ك��ه حمايت از 
جريان معامالتي سهام در تمام بورس هاي جهان 
 به گونه يي اس��ت كه فعاليت چنين صندوق هايي 
در راس��تاي ايجاد تعادل در روند معامالتي و به 
صورت كوتاه مدت انجام مي شود. در همين حال، 
حض��ور بازارگردان ه��ا و صندوق هاي متخصص 
براي حمايت از س��هم ها در شرايط خاص و ويژه 
ام��ري ضروري در جهت حماي��ت از كليت بازار 
و به خصوص س��هامداران خرد محسوب مي شود 
ام��ا تاكيد ب��ر اين نكت��ه كه حمايت ه��ا  بايد به 
صورت هميش��گي و با رويك��رد بلندمدت از داد 
و ستد سهام در بورس صورت بگيرد يك اشتباه 
بزرگ در بين برخي س��هامداران تاالر شيشه يي 
اس��ت. بر همين اس��اس، »تعادل« در گفت وگو 
ب��ا 6 صاحب  نظر بازار س��رمايه چگونگي فعاليت 
صندوق هاي تثبيت و توس��عه بازار را در شرايط 

متفاوت بررسي مي كند. 

 اين موضوع محتمل است
در همي��ن رابطه، فردين آقا بزرگي مدير عامل 
كارگ��زاري بان��ك دي درخص��وص اينكه برخي 
س��هامداران معتقدند به دليل اينكه صندوق هاي 
توس��عه و تثبيت از بازار حمايت نمي كنند پس 
در نتيج��ه نماگر بورس منفي ش��ده اس��ت در 
گفت وگ��و با »تعادل« عنوان ك��رد: به عنوان يك 
فرضي��ه اين موض��وع محتمل اس��ت. وي گفت: 
اقتضاي ش��رايط ب��ازار و به طور كل��ي در حالت 
طبيع��ي بدين گونه اس��ت كه ش��اخص پس از 
چند روز مثبت  بايد نوس��ان داش��ته باشد و اين 

موضوع طبيعت مناس��ب تري است تا اينكه طي 
يك روند مداوم مثبت يا منفي جريان معامالتي 
ادامه پيدا كند. اين كارشناس بازار سرمايه بيان 
كرد: با ش��كل گيري درص��د بازدهي براي برخي 
فع��االن بازار ك��ه پيش تر اقدام به خريد س��هام 
كرده بودند در كنار صندوق هاي تثبيت و توسعه 
بازار، به نوعي از فرصتي به وجود آمده اس��تفاده 
كرده اند. وي افزود: اين موضوع كه گفته مي شود 
به دلي��ل اينك��ه صندوق ها خري��د نمي كنند در 
نتيجه بازار وارد روند كاهنده شده است و طرف 
عرضه از طرف تقاضا س��نگين تر ش��ده، درست 
نيس��ت و نقش صندوق ها پ��س از خروج امريكا 
از برج��ام قابل مالحظه اس��ت چراكه در صورت 
عدم حمايت صندوق ها به طور قطع بخش عمده 
سهام از كنترل خارج مي ش��د. فردين آقا بزرگي 
گف��ت: واكنش بازار در ش��رايط فعلي به صورت 

طبيعي است. 

 كليت بورس منفي نيست
اف��زون بر اين، حميدرضا مه��رآور مديرعامل 
كارگ��زاري بانك س��امان درباره رون��د حمايت 
صندوق ها از بازار س��هام در گفت وگو با »تعادل« 
اظهار داش��ت: اين موضوع كه صندوق تثبيت و 
توس��عه به صورت مداوم و هر روز در بازار سهام 
فعال باش��ند و فقط اقدام به خريد س��هام كنند 

طبيعتا روال درس��تي نخواهد ب��ود چراكه منابع 
صندوق ها بايد در حوزه يي فعاليت كنند كه سود 
ايجاد كند. وي تصريح كرد: اين نگرش كه حتما 
باي��د صندوق ها در معامالت اقدام به خريد كنند 
تا جريان معامالتي مثبت باش��د درست نيست. 
اين كارشناس بازار س��رمايه ابراز داشت: پس از 
اينكه موضع امريكا درخصوص برجام اعالم ش��د 
رون��د ب��ازار در فاز مثبت ادامه پي��دا كرد و طي 
روز هاي متوالي حركت شاخص در مدار صعودي 
دنبال ش��د. حميدرضا مهرآور گف��ت: در نتيجه 
قرمز ب��ودن قيمت هاي روز گذش��ته تعبيري بر 
منفي بودن كليت ش��رايط بازار س��هام نيست و 
ب��ازار مقداري وارد فاز اصالح��ي در معامالت ۲ 

روز اخير شده است. 

 حمايت هميشگي نيست
از س��ويي ديگر، حامد ستاك كارشناس بازار 
س��رمايه  با اش��اره به صندوق ها در گفت وگو با 
»تع��ادل« بيان ك��رد: به طور كلي بازار س��رمايه 
ك��رد.  هميش��ه حماي��ت  ب��راي  نمي ت��وان  را 
وي خاطرنش��ان ك��رد: ب��ازار س��رمايه را بايد با 
زيرس��اخت ها و فاكتور  هاي��ي ك��ه در آن دخيل 
هستند مورد ارزيابي قرار داد چراكه تاثيرگذاري 
اين موارد در صورتي كه زير ساخت ها و فاكتور ها 
به صورت مطلوب مهيا باشند، مي تواند منجر به 

ايجاد وضعيتي توام با رش��د بورس ش��ود. به هر 
ترتيب هر حمايتي روزي به پايان مي رسد و بازار 
با قابليت   ها و توانايي  هايي كه از لحاظ سود سازي 
ش��ركت ها وجود دارد و به نوعي تعيين كنندگان 
اصلي روند بازار سرمايه خواهند بود  بايد به مسير 
خود ادامه دهد. اين تحليلگر بازار سرمايه عنوان 
ك��رد: افزايش نرخ دالر در چند وقت اخير كه به 
نوعي اميدواري رشد اسمي شاخص ها را در بازار 
ايجاد كرده ب��ود هم در حال حاضر دچار چالش 

شده است. 

 نوسان ماهيت بازار
ع��الوه بر اي��ن، رض��ا عيوض لو عض��و هيات 
علمي دانش��گاه تهران درخص��وص اينكه برخي 
س��هامداران علت اصلي ريزش ش��اخص را عدم 
حماي��ت صندوق ه��ا از معامالت ب��ازار مي دانند 
در گفت وگ��و با »تعادل« ابراز داش��ت: اطالعات 
دقيقي درباره اين موضوع وجود ندارد. اما نوسان 
ماهيت بازار سهام است و ريزش  هاي ۲ روز اخير 

چشمگير نبوده است. 

 حمايت در شرايط اضطرار
از س��ويي ديگ��ر، سيدياس��ر ش��ريعت معاون 
سرمايه گذاري ش��ركت ارزش آفرينان فدك درباره 
دالي��ل ضرورت حمايت از معام��الت در گفت وگو 

ب��ا »تعادل« اذعان داش��ت: پارامتر ها و متغير هاي 
زي��ادي در كوتاه مدت و بلندم��دت معامالت بازار 
سهام تاثير گذار هستند، در نتيجه نمي توان گفت 
كه ش��اخص بورس به دليلي مشخص در معامالت 
۲ روز اخير منفي بوده اس��ت. وي خاطرنشان كرد: 
موضوع حمايت از بازار امري مثبت ارزيابي مي شود 
كه بايد در هر صورت اجرايي شود. اما به طور كلي 
نمي توان هيچ ب��ازاري را به صورت دس��توري در 
بلندمدت و در يك مسير مشخص هدايت كرد. اين 
كارش��ناس بازار سرمايه عنوان كرد: در صورتي كه 
حمايت ها هم انجام شود در نتيجه بازار به سمتي 
كه سهامداران سهام هاي شركت ها را ارزنده ارزيابي 
مي كنند، حركت خواهد كرد. سيدياس��ر شريعت 
بيان كرد: حماي��ت به ص��ورت كوتاه مدت صورت 
مي گي��رد و تاثيري در روند اصلي ب��ازار ندارد. وي 
افزود: ت��ورم موجود و تورمي ك��ه در ماه هاي آتي 
ايجاد خواهد ش��د تاثير خود را به آرامي در صنايع 
خواهد گذاش��ت و روند بازار را تعيين خواهد كرد. 
معاون س��رمايه گذاري شركت ارزش آفرينان فدك 
تصريح كرد: نقدينگي  هاي سرگرداني كه در جامعه 
وجود دارد باالخره در مسير بورس حركت مي كنند. 
وي تاكيد كرد: حمايت  صندوق ها بايد در ش��رايط 
اضطراري صورت بگي��رد همانند چند روز ابتدايي 
خروج امريكا از برجام اما پس از آن نيازي به ادامه 

فعاليت صندوق ها در بازار ديده نمي شود. 

 فعاليت مستمر توجيهي ندارد
ع��الوه بر اين، مهدي افضلي��ان مدير آموزش 
و توس��عه كارگزاري آگاه درب��اره تاثير فعاليت يا 
عدم فعاليت صندوق ه��ا در روند معامالتي بازار 
س��هام در گفت وگ��و با »تع��ادل« عن��وان كرد: 
صندوق توس��عه و تثبيت به طور كلي در راستاي 
حمايت از بازار س��هام شروع به فعاليت مي كنند. 
وي گفت: اين موضوع كه  بايد به صورت مستمر 
فعالي��ت صندوق ها ادامه پيدا كند هيچ توجيهي 
ندارد. اين كارش��ناس بازار سرمايه اذعان داشت: 
صندوق ه��ا به ط��ور معم��ول باتوجه به ش��رايط 
بازار س��هام و اينكه چه مي��زان هيجان در روند 
معامالت��ي وجود دارد اقدام ب��ه فعاليت خواهند 
كرد. مهدي افضليان خاطرنش��ان كرد: در فصل 
مجامع با توجه به ش��رايط اقتصادي و سياس��ي 
فروش��ندگان خرد بازار افزايش پي��دا مي كنند. 
بنابراين در ش��رايطي كه اين صندوق ها اقدام به 
خريد سهام كنند عمال با هيجان فروش سهم در 
بازار مواجه مي ش��وند. اين تحليلگر بازار سرمايه 
تصري��ح كرد: در نتيجه صندوق ها به طور معمول 
در زمان هاي خاص اقدام به خريد مي كنند و اين 

خريد ها هميشگي نخواهد بود. 

گروه بورس   
ش��اخص كل بورس اوراق به��ادار ته��ران در معامالت روز 
گذشته با كاهش 96 واحدي همراه شد و رقم 95 هزار و 5۲9 
واح��دي را به خ��ود اختصاص داد. از همي��ن رو، در معامالت 
ديروز س��رمايه گذاران بورسي بيش از 77۳ ميليون برگه سهم، 
حق تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را در بازار دس��ت به دست 
كردند. همچنين، ارزش مبادالت بيش از دو هزار و 48 ميليارد 
ري��ال ب��ود و در 48 هزار نوب��ت معامالتي به ثبت رس��يد. در 
بازار ديروز نمادهاي س��ايپا، صنايع پتروش��يمي خليج فارس و 
پتروشيمي مبين با بيشترين تاثير منفي بر شاخص باعث افت 
اين متغير شدند. عالوه بر اين، نمادهاي پااليش نفت اصفهان، 

پااليش نف��ت بندرعباس، س��رمايه گذاري مع��ادن و فلزات و 
گل گهر با بيش��ترين تاثير مثبت بر ش��اخص مانع افت بيشتر 
اين متغير ش��دند. اين در حالي است كه، صدرنشيني بازار نيز 
با بيش��ترين رش��د قيمت متعلق به نمادهاي صنايع شيميايي 
س��ينا، حمل ونقل خليج فارس، كارتن ايران، درخش��ان تهران، 
فيبر ايران، كابل البرز و س��ايپا آذين ب��ود. در مقابل نمادهاي 
س��ايپا، كاش��ي الوند، گروه صنعتي سپاهان، س��رمايه گذاري 
اعتبار ايران، پتروشيمي آبادان، قند شيرين خراسان و سيمان 
تهران با بيش��ترين كاهش قيمت در انته��اي جدول معامالت 
قرار گرفتند. بر اين اس��اس، سرمايه گذاران بورسي ديروز براي 
خري��د اوراق صكوك مخابرات، واحده��اي صندوق امين يكم، 
اوراق مشاركت شهرداري س��بزوار، اوراق صكوك سايپا، اوراق 
مشاركت شهرداري ش��يراز و اوراق مشاركت شهرداري مشهد 
بيشترين تقاضا را ثبت كردند. در مقابل نمادهاي اوراق صكوك 
س��ايپا، اوراق مشاركت شهرداري تهران، سهام آلومينيوم ايران 
و اوراق مش��اركت ش��هرداري سبزوار با بيش��ترين عرضه ها و 

س��نگين ترين صف هاي خريد به كار خود پايان دادند. در پايان 
معامالت ديروز س��هام س��ايپا ديزل با معامله 47ميليون سهم 
بيش��ترين حجم معامالت و اوراق صك��وك مخابرات با معامله 

175 ميليارد ريال بيشترين ارزش معامالت را داشتند. 

 كاهش آيفكس
از س��ويي ديگر، روز دوشنبه در مجموع بازار هاي اول و دوم 
فرابورس شاهد جا به جايي بيش از 147 ميليون سهم به ارزش 
بال��غ بر ۳0۳ ميلي��ارد ريال بوديم كه در اي��ن ميان نماد هاي 
»زاگرس« و »ذوب« با بيش از 47ميليارد ريال ارزش معامالت 
و بيش از 49ميليون جابه جايي سهم، به ترتيب بيشترين ارزش 
و حجم معامالت��ي را در بازارهاي اول و دوم به خود اختصاص 
دادن��د. معامالت فرابورس ايران نيز ديروز در حالي پايان يافت 
كه ش��اخص كل فرابورس ايران ب��ا بيش از چهار واحد كاهش 
در ارتفاع باالتر از 110۲ واحدي ايس��تاد و حجم معامالت در 
بازار ه��اي 9 گانه به بيش از ۲7۲ميلي��ون ورقه و ارزش آن نيز 

ب��ه بيش از يك هزار و 657 ميليارد ريال رس��يد. همچنين در 
روزي كه گذش��ت بيش از 115 ميليون س��هم به ارزش بيش 
از ۲17ميليارد ريال در س��ه تابلو بازار پايه جابه جا ش��دند. بر 
اين اس��اس، ديروز معامله بيش از 7 ميليون ورقه بهادار متعلق 
ب��ه صندوق هاي قابل معامله )ETF( ب��ه ارزش افزون بر 119 
ميليارد ري��ال نيز در فرابورس رقم خ��ورد. در همين حال در 
ب��ازار اوراق با درآم��د ثابت بالغ بر يك ميلي��ون ورقه بهادار با 
ارزشي بالغ بر 98۳ميليارد ريال جابه جا شد كه با تغيير مالكيت 
بي��ش از 194 هزار ورقه بهادار ب��ه ارزش بيش از 145ميليارد 
ريال، »اخ��زا606« بيش��ترين حجم و ارزش معام��الت را در 
جريان دادوس��تدهاي اين ب��ازار دراختيار گرف��ت. همچنين، 
نگاهي به معامالت تابلو تس��هيالت مس��كن نشان مي دهد در 
 روزي كه گذش��ت بيش از 5۲ هزار ورقه تسه با ارزشي بالغ بر 
۳4 ميلي��ارد ري��ال معامله ش��ده اس��ت و امتياز تس��هيالت 
مس��كن آبان 96 با بيش��ترين حجم و ارزش معامالت در صدر 

دادوستدهاي انجام  شده در اين تابلو قرار دارد. 

مروري بر آمار معامالت ديروز 

شاخص در نيمه  95000 واحد

 )Alarm Center( سامانه اطالع رساني پيامكي به ناش��ران
در مدت كوتاه پس از راه اندازي، روند اطالع رس��اني ناش��ران را به 
نحو چش��مگيري بهبود داده است. حسن اميري معاون نظارت بر 
بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم اين مطلب 
عنوان كرد: بررس��ي ها از زمان اجرايي ش��دن سامانه اطالع رساني 
پيامكي به ناش��ران نشان مي دهد، متوسط ميزان تاخير در افشاي 
اطالعات »گزارش عملكرد ماهيان��ه« از 6.۳ روز در دي ماه 1۳96 
ب��ه 9.0 روز در فروردين ماه 1۳97 كاهش يافته كه نش��ان دهنده 
بهبود 75درصدي در عملكرد اطالع رساني ناشران در اين خصوص 
ب��وده اس��ت. به گزارش س��نا، وي افزود: از زمان آغ��از به كار اين 
س��امانه در دي ماه گذشته تاكنون حدود 4500 پيامك به مديران 
ناش��ران ارسال شده كه 89درصد از نوع هشدار در خصوص اعالم 
مواعد اطالع رساني ناش��ران و 11درصد از نوع پيامك هاي اخطار 
در خصوص تخلفات اطالع رس��اني ناش��ران بوده است. همچنين 
64درصد از پيامك هاي  ارس��ال ش��ده مربوط به ناشران بورسي و 
۳6درصد مربوط به ناشران فرابورسي بوده است. وي اظهار داشت: 
اين سامانه به گونه يي طراحي شده كه چند روز پيش از پايان مهلت 
الزامات اطالع رساني ناشران مطابق با »دستور العمل اجرايي افشاي 
اطالعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان« از طريق ارسال پيامك 
به مديران ناش��ر هشدار الزم را در اين خصوص به مديران مربوط 
ارسال مي كند. همچنين سامانه مذكور در صورت تخلف از الزامات 
اطالع رساني، موارد را در قالب يك پيامك اخطار به مديران مربوط 
اعالم مي كند. اميري افزود: با توجه به اهميت مباحث شفاف سازي 
و توجه به مبحث تقارن اطالعاتي طي س��ال هاي گذشته مقررات 
متعددي تدوين و عملياتي و به موضوع مسووليت مديران در حوزه 
اطالع رس��اني و افش��اي اطالعات مهم توجه شده اس��ت.   وي با 
بيان اينكه طي س��اليان اخير برخوردهاي انضباطي با متخلفان از 
مقررات در قالب رس��يدگي به تخلفات صورت گرفته است، گفت: 
آسيب شناسي موضوع برخورد با تخلفات نشان مي دهد كه بخش 

عمده يي از تاخيرها و عدم اطالع رس��اني ناش��ران مربوط به عدم 
آگاهي مديران از مقررات بوده و در كنار معدود مديراني كه تجري 
به تخلف داشته يا با اهداف خاص از مقررات تبعيت نمي كنند، اكثر 
قريب به اتفاق مديران شركت ها نتوانسته اند ساز و كار مناسبي را 
در ش��ركت هاي خود براي نظام اطالع رساني شفاف فراهم كنند و 
همين امر باعث تخلف و جرايم نقدي اعضاي هيات مديره شركت ها 
ش��ده است. اميري تاكيد كرد: با توجه به نكات فوق الذكر سازمان 
بورس و اوراق بهادار در راس��تاي اهداف پيشگيرانه و جلوگيري از 
بروز تخلف آموزش و اطالع رساني هشداري را در برنامه كاري خود 
قرار داد. در رابطه ب��ا آموزش مديران، بورس ها موظف به طراحي 
برنامه هاي آموزش��ي خاص مديران براي آش��نايي بيشتر اعضاي 
هيات مديره شركت ها ش��ده اند و سازمان بورس و اوراق بهادار نيز 
اقدام به راه اندازي س��امانه اطالع رس��اني پيامكي به ناشران كرده 
اس��ت.  معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق 
بهادار افزود: سامانه اطالع رساني پيامكي به ناشران با هدف بهبود 
روند اطالع رساني ناش��ران و آگاهي هيات مديره ناشران از وظايف 
اطالع رس��اني ناشر و تخلفات اطالع رساني مديران اجرايي از اواخر 
س��ال گذش��ته راه اندازي شده است. وي اظهار داش��ت: راه اندازي 
سامانه مذكور نافي مس��ووليت مديران در اجراي به موقع الزامات 
اطالع رس��اني ناش��ران نبوده و عدم دريافت پيامك هاي ارسالي به 
هر دليل، مبنايي براي عدم ايفاي مسووليت اطالع رساني مديران 
ناشران، مطابق مفاد ماده ۲ »دستور العمل اجرايي افشاي اطالعات 
ش��ركت هاي ثبت شده نزد سازمان« نخواهد بود. معاون نظارت بر 
بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار اميدواري كرد 
كه راه اندازي س��امانه اطالع رساني پيامكي به ناشران ضمن بهبود 
روند اطالع رساني ناشران منجر به كاهش تخلفات ناشران در حوزه 
رعايت الزامات اطالع رساني شده و نهايتا به ارائه اطالعات شفاف و 
به موقع به استفاده كنندگان اطالعات در حوزه بازار سرمايه كمك 

كند. 

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس اعالم كرد

بهبود روند اطالع رساني ناشران و كاهش تخلفات
يك كارشناس بازار سرمايه تشريح كرد

استقبال نظام مالي بين المللي از تامين مالي جمعي
مزيت بزرگ تامين مالي جمعي تكيه  بر خرد جمعي است. محمد 
ثريانژاد كارشناس بازار سرمايه با اشاره به مطلب فوق عنوان كرد: در 
اي��ن نوع تامين مالي از آنجا كه مش��اركت كنندگان خود مي توانند 
مصرف كنندگان محصول توليد شده يا خدمت دريافت شده باشند، 
استفاده از ديدگاه ها منجر به افزايش كيفيت خواهد شد. به گزارش 
س��نا، وي خاطرنش��ان كرد: تامين مالي جمعي به معناي استفاده 
از وج��وه خرد تعداد بااليي از س��رمايه گذاران براي تامين مالي يك 
كسب وكار جديد است و اين نوع تامين مالي در حقيقت با استفاده 
از ش��بكه هاي اجتماعي و وب س��ايت ها موجب تس��هيل دسترسي 
كارآفرينان به سرمايه گذاران مي ش��ود. وي افزود: اين روش حاصل 
پيش��رفت فناوري اطالعات و ارتباطات اس��ت ك��ه از طريق فضاي 
مجازي به  وسيله انبوهي از مردم براي حمايت از يك طرح، محصول 
يا كس��ب وكار انجام مي شود. بدين صورت كه فرد متقاضي، برنامه و 
طرح خود را در درگاه تامين مالي جمعي يا همان وب سايت ها مطرح 
مي كند و اگر اين طرح، ايده و محصول از ديد مخاطبان قابل  قبول 
باشد، صدها و گاهي هزاران نفر مقادير نسبتا اندكي را براي حمايت 
و پش��تيباني از طرح، ايده و محص��ول موردنظر پرداخت مي كنند. 
ثريانژاد با اش��اره به انواع روش هاي تامين مالي گفت: نوع نخس��ت 
اهداس��ت كه بر مبناي آن مردم منفعت خاصي را دنبال نمي كنند 
و هديه مي كنند. نوع دوم پاداش است و افراد تامين كننده در قبال 
وجه��ي كه پرداخت مي كنن��د از نوعي پاداش برخوردار مي ش��وند 
و ن��وع بعدي وام يا قرض اس��ت كه بنا بر نظر بان��ك مركزي از آن 
در ايران اس��تفاده نمي شود. نوع چهارم هم مشاركت است و زماني 
كه طرح به نتيجه مي رس��د، تامين كنندگان در منافع آن به نسبت 
آورده خود مي توانند، شريك شوند.  اين كارشناس بازار در خصوص 
ظرفيت ها و زمينه هاي تامين مالي جمعي اظهار داش��ت: امروزه در 
نظام مالي بين المللي از تامين مالي جمعي اس��تقبال فراواني شده 
اس��ت؛ به گونه يي كه مقدار تامين مالي جمعي از 1.5 ميليارد دالر 
در س��ال ۲014 به 76.8 ميليارد در سال ۲017 رسيده است و بنا 

بر تخمين ها، با نرخ رشد مركب ساالنه ۲9درصد اين مقدار در سال 
۲0۲5 ميالدي به بيش از ۳00ميليارد دالر خواهد رسيد. ثريانژاد با 
بيان اينكه با اندك توجه و تفكر در اين آمارها و رشد قابل مالحظه  
آن مي ت��وان به اهميت فوق العاده تامين مالي جمعي پي برد، افزود: 
فعاليت ه��اي تامين مالي جمعي در ايران با خيريه ش��روع ش��د و 
خيريه ها با راه اندازي وب س��ايت شروع به جمع آوري كمك كردند. 
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، به مرور استارت آپ هاي ديگري 
مانن��د مهربانه و دونيت نيز به جمع آنها اضافه ش��دند و به  صورت 
اختصاصي براي پروژه هاي خيريه هزينه جمع آوري كردند. وي ادامه 
داد: اين شيوه تامين مالي مي تواند گستره فراواني از ايده ها را به  ويژه 
در زمينه كسب وكارهاي نوپا و استارت  آپ  ها در بخش هاي گوناگون، 
اعم از آموزش��ي، خدماتي، هنري، ديجيتال، فرهنگي و... دربرگيرد. 
ب��ه عنوان  مث��ال براي اهدافي نظير درمان بيم��اري تا چاپ كتاب، 
حمايت مالي هنرمندان تا طرفداران كمپين هاي انتخاباتي. حتي نوع 
ديگ��ري از تامين مالي جمعي در دنيا وجود دارد كه چيزي ش��بيه 
به تامين مالي جمعي ش��خصي به وجود مي آيد. ثريانژاد وب سايت 
GoFundMe را بهترين نمونه اين تامين مالي جمعي دانس��ت و 
اظهار داشت: در فضاي اين استارت آپ تامين مالي جمعي، تنها امور 
خيريه و پروژه ها نيستند كه براي تامين مالي معرفي مي شوند، بلكه 
آرزوها و برنامه هاي شخصي افراد هم مطرح مي شوند. براي مثال دو 
دوست مي خواهند دنيا را بگردند و بودجه ندارند. اين نوع تامين مالي 
جمع��ي در ايران وجود ندارد و تامين مالي جمعي ها اغلب خيريه و 
مسووليت اجتماعي هستند. وي همچنين با بيان اينكه در ايران در 
حوزه تامين مالي با خأل دسترس��ي به منابع روبه رو هستيم، افزود: 
در صورت اس��تفاده از تكنولوژي موبايل و اينترنت مي توان براي پر 
كردن اين خأل و رفع نيازهاي مردم اس��تفاده كرد؛ بنابراين سهولت 
تامين مالي از مزاياي اصلي اين روش است. البته در اين ميان، ايجاد 
اطمين��ان در ارائه خدمات مالي باكيفيت باال و هزينه پايين، امنيت 

كافي و فرهنگ سازي مناسب نقش مهمي را ايفا مي كنند.
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 ضرورت توافق صادركننده
و وارد كننده در سامانه »نيما«

س��امانه نيما كه با هدف جذب معامالت ارزي و 
فروش ارز حاصل از صادرات ش��كل گرفت، تاكنون 
نتوانس��ته صادركنندگان را به عرض��ه درآمد ارزي 
خ��ود در اين س��امانه مجاب كند؛ دلي��ل اين رويه، 
فاصله زياد نرخ رس��مي ارز با بهاي بازاري آن است 
كه باع��ث ش��ده صادركنندگان تمايل��ي به عرضه 
ارز خ��ود در س��امانه نيما نش��ان ندهن��د. هرچند 
كارشناس��ان اقتصادي بر اين باوند كه نيما به ايجاد 
ي��ك نظام يكپارچه معامالت ارزي با قابليت تنظيم 
ش��وندگي و سياس��ت گذاري كمك ك��رده و بر اين 
اس��اس، تمامي منابع و مصارف ارزي كش��ور را در 
يك محل جم��ع آوري و نهايتا باعث تالقي عرضه و 
تقاضاي ارز براساس ترجيحات متقاضي و اولويت هاي 
سياست گذار مي شود، اما كماكان خأل گزينه خريد 
و فروش ارز توافقي در اين س��امانه حس مي ش��ود؛ 
گزينه يي كه به تازگي از سوي يحيي آل اسحاق وزير 
اسبق بازرگاني براي ارتقاي كارايي سامانه نيما و نيز 

جلب رضايت صادركنندگان مطرح شد. 
عض��و هيات نماين��دگان اتاق بازرگان��ي ايران با 
تاييد اين پيش��نهاد گفت: ضروري اس��ت 8 تا 12 
ميليارد صادرات غيرنفتي بخش خصوصي واقعي را 
از فروش ارز به قيمت 4200 تومان مس��تثني شده 
و نرخ مناس��ب و قابل قبول خ��ود را در اين حوزه از 
طريق توافق با واردكننده مشخص كند در اين ميان 
طراح��ي چني��ن گزينه يي در خدم��ات نيما، نقطه 
عطفي در اين س��امانه در حوزه جذب ارز حاصل از 

صادرات محسوب خواهد شد. 
جمش��يد نفر خاطرنشان كرد: س��امانه نيما در 
صورتي موضوع بازگش��ت ارز حاص��ل صادرات كه 
هميش��ه از س��وي نهاد هاي نظارتي ح��وزه اقتصاد 
مورد ش��ك و ش��به قرار مي گرف��ت را حل و فصل 
مي كن��د كه بتواند بس��تر ج��ذاب و كارآم��د براي 
حضور صادركنن��دگان بيابد. وي اف��زود: طبق اين 
اين سيس��تم، وارد كننده يي كه نيازمند ارز اس��ت و 
نمي تواند ارز مورد نياز خ��ود را تهيه كند، مي تواند 
نياز ارزي خود را از درآمد ارزي صادركننده با نرخي 
توافق��ي برطرف كند كه در اين صورت هم مش��وق 
صادراتي خواهد ب��ود و هم موجب افزايش صادرات 
مي ش��ود زيرا مابه التف��اوت بين ن��رخ واردكننده و 
صادركننده نسبت به نرخ رسمي به منزله ارزش دار 
ش��دن و بهادار شدن اظهارنامه صادراتي خواهد بود. 
جمشيد نفر با اذعان به اينكه فرآيند صادرات با نرخ 
ارز 4200 تومان��ي، با توجه به ش��رايط بين المللي و 
سياس��ي كه در آن هس��تيم، كاري نش��دني است، 
گفت: صادر كننده به اجبار وجوه حاصل از صادرات 
را از طري��ق صرافي انجام مي ده��د كه به نوبه خود 
قيمت تمام ش��ده ص��ادرات را افزايش مي دهد و در 
اين ميان فروش درآم��د ارزي صادركننده با قيمت 
4200 عمال به معناي شكست صادركننده است.  نفر 
با انتقاد از عدم توجه به مشكالت اساسي صادرات در 
تصميم گيري هاي كالن اقتصادي گفت: ساماندهي 
عملي محيط كسب و كار به عنوان بستر فعاليت هاي 
اقتصادي يك ضرورت است كه بايد به صورت جدي 
از س��وي سياست گذاران پيگيري ش��ود. وي گفت: 
صادرات نيازمند حمايت واقعي و پرهيز از شعار است؛ 
اگر حمايت دولت در جايي غلط اعمال ش��ود، حتي 
اگر از سرزميني سرش��ار از پتانسيل هاي اقتصادي 
برخوردار باش��يم، هدف امري دست نيافتني خواهد 
بود؛ براي حل مش��كالت و عبور از بحران هاي پيش 

رو، امروز بايد چاره يي اصولي انديشيد. 

عرضه گوشت هاي الكچري 
مورد تاييد مسووالن نيست

چند ماهي است كه يك سايت اينترنتي در فضاي 
مجازي اقدام به عرضه گوش��ت قرمز و دل و جگر با 
قيمت هاي عجيب و غريب كرده است و اين در حالي  
است كه مس��ووالن فروش گوشت هاي به اصطالح 
الكچري را تخلف مي دانند، اما دستگاه هاي نظارتي 
در اين ارتباط سكوت اختيار كرده اند و اين متخلفان 
با ادعاي مجوز از س��ازمان حمايت همچنان به كار 

خود ادامه مي دهند. 
اگرچه خبر فروش گوشت الكچري با قيمت هاي 
گزاف در رس��انه ها سر و صداي زيادي به پا كرد، اما 
با گذش��ت بيش از پنج ماه از اي��ن ماجرا خبري از 
برخورد با متخلفان نيست و طي پرس و جوي برخي 
رسانه ها از فروشندگان گوش��ت هاي الكچري، آنها 
همچنان بر مجوزدار بودن فعاليت خود اصرار دارند 
و فروش اين گوش��ت ها را كام��ال قانوني مي دانند و 
داليل مختلفي براي اين قيمت هاي عجيب و غريب 
مط��رح مي كنند.   معاون امور توليدات دامي وزارت 
جهاد كشاورزي نسبت به فروش دل و جگر به قيمت 
720 و گوش��ت قرمز 700 تا 900 ه��زار توماني و 
ب��ه اصطالح الكچ��ري واكنش نش��ان داد و گفت: 
هزينه هاي پرورش حيوانات براي توليد گوشت قرمز 
به روش ارگانيك به هيچ وجه چنين قيمتي نيست. 
وي توليد گوش��ت ارگانيك در كش��ور را با اهميت 
دانست و تاكيد كرد: اگر محصولي بخواهد به عنوان 
ارگاني��ك با قيمت بيش از 900 هزار تومان در بازار 

عرضه شود، به دور از واقعيت است. 
حال جاي اين سوال مطرح است كه چرا با وجود 
اظهار بي اطالعي مسووالن نسبت به پرورش دام هاي 
ارگانيك و عدم صدور مج��وز براي عرضه اينترنتي 
فرآورده هاي خام دامي، دستگاه هاي نظارتي به اين 
ماج��را خاتمه نمي دهند تا با چني��ن تبليغات عوام 
فريبانه يي بسياري از سودجويان سودهاي هنگفتي 

به جيب نزنند؟ 
همچنين علي اصغر ملكي رييس اتحاديه گوشت 
گوس��فندي از فروش گوش��ت هاي الكچري اظهار 
بي اطالعي كرد و گفت: اتحاديه گوش��ت گوسفندي 
براي فروش گوش��ت هاي الكچري براي هيچ واحد 
صنفي پروانه يي صادر نكرده اس��ت، ضمن آنكه اين 

گوشت ها مورد تاييد ما نيست. 
وي تاكيد كرد: اتحادي��ه دامداران بايد در زمينه 
پرورش دام هاي الكچري اظهارنظر كند و نيز سازمان 
دامپزش��كي هم بايد بگويد كه دام هاي ارگانيك در 

كدام كشتارگاه كشتار شده اند؟

اخبار

به بهانه اعتراض رانندگان كاميون

ترانزيت راهي براي تعادل اقتصادي
در روزهاي اخير مس��اله اعتراض كاميونداران 
به چالش��ي جدي براي فعاالن اقتصادي به ويژه 
صادركنندگان بدل شده است. با توجه به شرايط 
اقتصادي كشور به ويژه احتمال افزايش تحريم ها 
به نظر مي رس��د كه وضعيت اقتص��ادي افرادي 
كه از منظر اقتصادي آس��يب پذيرتر هس��تند با 
مش��كل روبرو خواهد ش��د. در چنين ش��رايطي 
براي جلوگي��ري از وضعيتي همچ��ون اعتراض 
كاميون��داران مديران اقتص��ادي بايد روش هايي 
براي تامين اين فعاالن اقتصادي داش��ته باشند. 
يك��ي از پتانس��يل هايي كه در ص��ورت تحريم، 
ايران مي تواند از طريق آن بخش��ي از مش��كالت 
اقتصادي خود را حل كند اس��تفاده از پتانس��يل 
ترانزيتي براي كش��ورهايي اس��ت ك��ه حاضر به 

فعاليت با ايران هستند. 

 ترانزيت ابزار جبران كم باري
مس��عود دانش��مند رييس هيات مديره كانون 
سراس��ري انجمن حمل و نق��ل بين المللي يكي 
از داليل اعتراض سراس��ري كاميونداران را بحث 
ك��م باري در بنادر ايران دانس��ت و افزود: اگر ما 
بتوانيم ترانزيت را توس��عه بدهي��م آن وقت كم 
ب��اري را جبران مي كنيم. وقتي ي��ك كاميوندار 
ح��دود 10 روز در بندرعباس منتظر بار مي ماند 
در اين حالت انتظار هزينه فردي، اقساط خودرو، 
خانواده، اس��تهالك ماشين و موارد ديگر را دارد 
ك��ه به راحت��ي در زمان كم ب��اري قابل جبران 
نيست. بنابراين درخواست افزايش كرايه را دارند 
اما تا كجا مي شود اين افزايش كرايه را ادامه داد؟ 
مگر ش��يوه حمل را به گونه يي مديريت كنيم و 
مس��يرهاي ترانزيتي را فعال كنيم كه با افزايش 
ب��ار و درآمد راننده، ديگر بح��ث مطالبه افزايش 

قيمت به ميان نيايد. 
دانش��مند در ادامه افزود: اكن��ون راهداري 
ب��ا آنها توافق كرده كه تا 20 درصد نس��بت به 
مسير مي توانند افزايش هزينه داشته باشند اما 
راننده ها راضي نيس��تند و مطالبه 40 درصدي 
دارند كه من و ش��ما به عن��وان مصرف كننده 
نهايي بايد اين تفاوت كرايه را بپردازيم. ضمن 
اينكه متعاقب اين افزايش ها تورم نيز در كشور 
به وج��ود مي آيد ك��ه به صورت ي��ك چرخه 
معيوب دوباره ن��رخ كرايه بار كاميونداران بايد 
افزاي��ش پيدا كند و آنها مج��دد براي افزايش 
دس��تمزد تحص��ن مي كنند. بنابراي��ن بايد در 
كوتاه مدت با س��طحي از اي��ن افزايش موافقت 
ش��ود و بع��د از آن چاره انديش��ي ش��ود براي 
افزايش س��طح درآمد كاميونداران بدون آنكه 
كراي��ه افزايش پيدا كن��د يعني زمان هاي تلف 
شده كل اين سيستم حمل و نقل را به حداقل 
قابل قبول برس��انيم تا بهره وري از نظام حمل 

و نقل را در سطح قابل قبولي افزايش دهيم. 
 رييس هيات مديره كانون سراسري انجمن 
حم��ل و نقل بين الملل��ي در گفت وگو با اگزيم 
نيوز در پاسخ به اين سوال كه در بحث توسعه 
زير س��اخت ها براي ورود ب��ه بازارهاي جهاني 
و توس��عه بازارهاي مالي چ��ه اقداماتي صورت 
پذيرفت��ه، اظهار داش��ت: يك اتف��اق خوب در 
بحث ترانزيت كاال رخ داده و آن مسير آستارا- 

آس��تارا است كه در قبل انقالب نيز ما از مسير 
روس��يه ح��دود 2 ميلي��ون ت��ن كاال جابه جا 
مي كردي��م و اكنون نيزمي توانيم با اس��تفاده 
از اين مس��ير، حلقه گمش��ده در ترانزيت كاال 
را در كش��ور پي��دا كني��م. اين مس��ير يكي از 
حلقه هاي واس��ط كريدور شمال – جنوب، به 
ط��ول 10 كيلومتر آس��تاراي ايران را از طريق 
پل به آستاراي كشور آذربايجان وصل مي كند. 
كريدور ش��مال– جنوب مس��يري است كه از 
س��مت كره، چين، سنگاپور و هند كاالها را به 
س��مت اروپا و روس��يه انتقال مي دهد و نقش 
مهمي در ترانزيت كاال به كش��ورهاي اروپايي 

خواهد داشت. 

 مسير هند و چين به روسيه
وي با بيان اينكه بايد با برنامه ريزي درس��ت 
اي��ن موقعيت اس��تراتژيك را معرف��ي كنيم تا 
كاالهايي كه از كشورهاي هند، چين يا آسياي 
جنوب ش��رقي مي خواهند به روس��يه يا شمال 
اروپا بروند بتوانند از اين مس��ير استفاده كنند، 
گفت: از طريق خط آستارا- آستارا و خط آهن 
روسيه مي توان ترانزيت كاال به كل شمال اروپا 
را پوش��ش داد. ما در حال حاضر از بندر چابهار 
نيز اس��تفاده مناس��ب را نمي كني��م در همين 
زمين��ه هندي ها به دليل ش��رايط تحريم مجدد 
امري��كا در روزهاي گذش��ته از فعاليت در اين 
بندر عقب نش��يني كرده اند. افغان ها نيز مس��ير 
دوم��ي را از طريق بن��در گوادر در پاكس��تان 
انتخ��اب كرده اند كه اگ��ر غفلت كنيم و فضاي 
ترانزيتي مان را رقابتي نكنيم تمام مس��يرها را 

از دست مي دهيم. 
رييس هيات مديره كانون سراس��ري انجمن 

حم��ل و نقل بين المللي اف��زود: در حال حاضر 
برخي كش��ورهاي عربي جن��وب خليج فارس 
ب��راي ارس��ال كاالهاي خود به ش��مال اروپا از 
طريق كش��تي به درياي س��رخ و كانال سوئز و 
سپس درياي سياه و از آنجا به اوكراين، روسيه 
و گرجس��تان وصل مي ش��وند و از اين مس��ير 
كاالهاي خ��ود را توزيع مي كنن��د. اگر بتوانيم 
مسير ارزان تر، سريع تر و مطمئن تري را به آنها 
معرفي كنيم مي توانيم بح��ث ترانزيت كاال در 

كشور را وارد فضاي جديدي كنيم. 
وي با اش��اره به اينكه هم اكنون اين كشورها 
با لجاجت و سرس��ختي از اس��تفاده از مس��ير 
ترانزيت��ي ايران پرهيز مي كنن��د زيرا هم گران 
اس��ت و هم زم��ان آن قابل پيش بيني نيس��ت، 
يادآورشد: متاسفانه عدم برنامه ريزي و نداشتن 
يك استراتژي بلندمدت موجب شده كه نتوانيم 
تاريخ مش��خصي را براي رسيدن كاال به مقصد 
اع��الم كنيم كه ب��ا اين وضعي��ت هيچ تاجري 

حاضر به همكاري نيست. 

 ظرفيت 50 ميليون تني ترانزيت
اين عض��و اتاق بازرگاني با بي��ان اينكه در 
بح��ث ترانزيت ايران رقم قابل قبولي را ندارد، 

عنوان ك��رد: ما پيش بين��ي مي كرديم كه در 
س��ال 94 برس��يم به 20 ميليون تن ترانزيت 
كاالي عموم��ي به غي��ر از نفتي ها كه از عراق 
مي آيد ام��ا در حال حاضر چي��زي در حدود 
8ميلي��ون ت��ن ترانزيت كاال داري��م در حالي 
ك��ه ظرفيت اي��ن را داريم كه اي��ن رقم را به 

50ميليون تن برسانيم. 
وي درخص��وص مس��اله اص��الح بازارها و 
صادرات خاطرنش��ان كرد: بح��ث صادرات ما 
خيلي مرتبط با حمل و نقل نيس��ت. مش��كل 
عم��ده صادرات به توليد در داخل بر مي گردد 
كه اش��كال بزرگ توليد كننده اين اس��ت كه 
دسترس��ي به منابع مالي اش بس��يار محدود 
است و بانك ها وام نمي دهند و اگر هم بدهند 
ب��ا بهره 30 درصد كه كس��ي نمي تواند با اين 

بهره كاال توليد كند.
بنابراين صادر كنندگان ما بايد دسترس��ي 
به منابع مالي ارزان قيمت داش��ته باش��ند كه 
بتوانن��د كاال توليد كرده، صادر كنند و ارز آن 

را به سيستم برگردانند. 
دانش��مند اف��زود: درم��ورد ص��ادرات بايد 
گف��ت در بازاره��اي هدف از آنجا ك��ه ما تنها 
توليد كننده نيستيم و رقباي بسيار سرسختي 
داريم بايدبراي جذب بازار ضمن ارتقا كيفيت 
كاالها، تخفيف نيز بدهيم تا با قيمت و كيفيت 
قابل قب��ول در بازار جهاني مطرح ش��ويم. اما 
اكنون يك ترمز بر س��ر صادرات گذاش��ته ايم 
كه صادر كننده بايد ارز را به سيس��تم بفروشد 
يعني ب��ه دالر 4200 تومان ك��ه صادر كننده 
وقت��ي كاال را بفروش��د و ارز را ب��ه اين قيمت 
در داخل تحويل دهد برايش صرف نمي كند. 

رييس هيات مديره كانون سراسري انجمن 

حم��ل و نق��ل بين المللي با اش��اره ب��ه اينكه 
به دس��ت آوردن مج��دد بازاره��ا كار بس��يار 
سختي اس��ت، خاطرنشان كرد: بنابر اين يكي 
از شروط اساس��ي كه ما بخواهيم در بازارهاي 
جهاني حرفي براي گفتن داش��ته باش��يم اول 
كيفيت كاال و دوم تداوم حضور در بازارها و در 
مرحله بعد ثبات قيمت است. حاال براي حضور 
مس��تمر حتما به يك حم��ل و نقل خوب نياز 
داريم كه بتواند به صورت مرتب كاالي ما را به 
مقصد برساند ما در ترانزيت جاده يي و دريايي 
مش��كلي نداري��م بلك��ه مش��كل در پرداخت 
هزينه هاي حمل و نقل است براي صادر كننده 
ضمن اينكه ما در بنادر تجهيزات الزم را براي 
ص��ادرات نداريم. به طور مثال ب��راي صادرات 
س��نگ آه��ن در بندرعباس ام��كان بارگيري 
مكاني��زه نداريم و اين بارگيري به صورت كامال 

سنتي انجام مي شود. 
دانش��مند تصري��ح داش��ت: وقت��ي كه ما 
نمي توانيم هزينه هاي خود را س��ربه سر كنيم 
در بحث ص��ادرات و در مواردي از كيفيت آن 
كم مي كنيم، متعاقب آن بازارها را نيز از دست 
مي دهي��م و در اين مرحله اس��ت كه همه چيز 
متوق��ف مي ش��ود. بنابراي��ن حضور مس��تمر 
در ب��ازار، كيفيت و قيمت رقابت��ي مهم ترين 
فاكتوري اس��ت كه وقتي به داخل كشور نگاه 
مي كنيم براي پيدا ك��ردن آن با موانع زيادي 
از جمل��ه تامي��ن نقدينگ��ي ب��راي واحدهاي 
توليدي با بهره مناس��ب ك��ه حداكثر6 درصد 
بايد باش��د مواجه مي ش��ويم. زيرا امكان ندارد 
هيچ توليد كننده ي��ي بتواند با بهره يي بيش از 

اين كار مفيدي انجام دهد. 
وي يادآورشد: ما زماني به بانك هاي جهاني 
مرتبط بوديم. ال س��ي صادراتي مي گرفتيم و 
آن را ب��ه صندوق ضمانت ص��ادرات مي داديم 
و ارز يا تس��هيالت قبل از صدور مي گرفتيم و 
با آن مي توانستيم كار صادرات را انجام دهيم. 
ام��ا در حال حاضر به دليل تحريم ها اين امر با 

سختي و موانع بسياري روبروست. 
دانش��مند در ادامه با بيان اينكه براي توليد 
ما نيروي انس��اني، مواد اوليه، ماش��ين آالت و 
تكنول��وژي مي خواهي��م، عنوان ك��رد: نيروي 
انس��اني را داري��م. براي آموزش هم مش��كلي 
نيس��ت. اما براي م��واد اوليه و ماش��ين آالت 
نياز به تامين مال��ي داريم كه بايد به صندوق 
توس��عه ملي مراجعه كنيم و اي��ن صندوق با 
پرداخت پول پروسه كاالهاي توليدي را فراهم 
كن��د و اقس��اط آن را ب��ه ارز صادركنندگان 
و توليد كنن��دگان ب��ه صن��دوق توس��عه ملي 

برگردانند نه به ريال. 
اگر اي��ن اتفاق بيافتد نرخ بهره كاهش پيدا 
مي كن��د ومنابع مال��ي براي تولي��د صادراتي 
افزاي��ش پي��دا مي كن��د ك��ه در اي��ن صورت 
مس��ائل جنبي نيز حل مي شود. بنابراين براي 
دس��ت يابي به بازاره��اي هدف باي��د ماركت 
رقباي مان را بشناس��يم و برمبناي آن تصميم 
استراتژيك براي بسته بندي، توزيع و حضور در 
آن بازاره��ا را بگيريم و اينها همه برمبناي اين 

است كه برنامه بلندمدت داشته باشيم. 

روند تعامالت تهران و آنكارا پس از خروج امريكا از برجام 
براي دولتمردان دو كشور از اهميت بسزايي برخوردار است. 
بالفاصل��ه پس از اعالم خ��روج امريكا از برجام س��خنگوي 
رياس��ت جمهوري تركيه با تاكيد بر چند جانبه بودن توافق 
هس��ته يي اعالم كرد بر اين اساس كشورهاي ديگر به توافق 

هسته يي پايبند خواهند بود. 
سيد جالل ابراهيمي دبيركل اتاق مشترك ايران و تركيه 
در گفت وگ��و با پايگاه خبري اگزيم ني��وز در اين باره گفت: 
تركي��ه و ايران امروز در ش��رايط ويژه اقتص��ادي قرار دارند 
و رييس جمه��ور تركيه ضم��ن مذاكره با آق��اي روحاني بر 
مش��اركت اقتصادي تركيه تاكيد كردند در حوزه تعرفه هاي 
ترجيحي بر اساس مقابله نامه ها و نيز پيمان هاي مشترك در 
چارچوب مقرراتي كه در كميس��يون هاي تجاري و اتاق هاي 
مشترك تببين شده، رشد اقتصادي دو جانبه با حفظ منافع 

مشترك توسعه يابد. 
 مدي��ر مرك��ز مطالع��ات اي��ران و تركيه تصري��ح كرد: 
تركي��ه پس از تصميم امري��كا در رابطه با برج��ام و تهديد 
اعمال تحريم هاي بيش��تر بر ايران ن��ه تنها ترديدي بر ادامه 
همكاريه��اي اقتصادي خود با ايران ن��دارد بلكه بر عملياتي 

شدن قراردادهاي في مابين و تعهدات متقابل اصرار دارد. 
 ابراهيمي گفت: مقامات رس��مي تركيه به صراحت اعالم 
كرده اند كه خروج امريكا از برجام بر موضع اقتصادي تركيه 
در قب��ال ايران تاثيرگذار نيس��ت و تزلزل��ي در تصميمات و 

اجراي تعهدات اين كشور ايجاد نخواهد كرد. 
دبيركل اتاق بازرگاني اظهار داش��ت: ما در تركيه س��واپ 
ارزي را دنبال مي كنيم و تجار در حال حاضر مي توانند با لير 
معامل��ه كنن؛ از طرفي همكاريهاي بين بانكي خوبي بين دو 

كشور در حال انجام است. 
وي با اشاره به اينكه حجم زيادي از صادرات ما به تركيه 
نفت و گاز اس��ت و بالطب��ع ما مقدار معتنابه��ي ارز در اين 
كشور داريم و تاكيد ما اين است كه به جاي استفاده از دالر 
از پول محلي اس��تفاده كنيم تا فع��االن اقتصادي دو طرف 
نيز از س��واپ ارزي بهره مند شوند بانك ملت، بانك ملي در 
اي��ن زمينه اقداماتي انجام داده اند. تا جايي كه وزارت صنعت 
و مع��دن و تج��ارت و بانك مركزي ايران ب��ه واردكنندگان 
تجهيزات مورد نياز كارخانه جات توليدي اعالم كرده اند كه 

مي توانند از س��واپ ارزي اس��تفاده كنن��د.   ابراهيمي اعالم 
كرد: طب��ق توافق نامه يي كه بين روس��اي بانك ها و وزراي 
صنع��ت، معدن، بازرگاني ايران و وزي��ر اقتصاد تركيه انجام 
ش��ده به زودي ليس��ت جديدي از تعرفه ه��اي ترجيحي به 
امضاي روس��اي كميسيون اقتصادي دو كشور خواهد رسيد.  
جالل ابراهيمي گفت: در ليس��ت جديد تعرفه هاي ترجيحي 
ايران از محصوالت كش��اورزي و خشكبار فاصله گرفته و بر 
به سازه هاي فلزي، فلزات رنگي و اقالم ديگر تاكيد بيشتري 

دارد. 
 به گزارش اگزيم نيوز: سخنگوي »رجب طيب اردوغان« 
رييس جمه��ور تركيه اع��الم كرده كه تصمي��م امريكا براي 
خروج از توافق هسته يي منجر به ناامني و ايجاد بحران هاي 

جديدي خواهد شد. 
س��فير تركيه در ايران نيز در گفت وگو با تس��نيم گفت: 
ايران عالوه بر اينكه همسايه يي است كه ما اشتراكات زيادي 
با هم داريم، يكي از شركاي مهم ما به شمار مي رود. زمانيكه 
بحث خروج امريكا از برجام مطرح ش��د ما تاثيرات احتمالي 
اين موضوع را بررس��ي كرديم. در گذش��ته يعني 2012 هم 
كه س��خت ترين تحريم ها عليه ايران اجرايي مي شد هيچگاه 
به اين تحريم ها ميدان نداديم تا جايي كه بدليل اين مواضع 
هزينه هاي��ي را داديم ك��ه هنوز هم بعض��ي از اين هزينه ها 

ادامه دارد. 
 هاكان تكين افزود: مواضع ما در قبال ايران هيچ تغييري 
نكرده و رويكرد امريكا يا هر كش��ور ديگري نسبت به ايران 
تاثيري بر مواضع ما نس��بت به ايران نمي تواند داشته باشد. 
روابط دو كش��ور در سطوح عالي جريان داشته و به خصوص 
در ماه هاي گذشته سرعت و شتاب بيشتري گرفته و بخشي 
از اي��ن روابط ه��م بر اين حوزه تمركز داش��ته كه چطور بر 
روابط اقتصادي س��ازوكاري ايجاد شود كه حداقل تاثير را از 

مولفه هاي خارجي داشته باشد. 
 وي گفت: ما در شرايطي كه برخي بالتكليفي ها در مورد 
تجارت با ايران وجود دارد، حجم روابطمان را افزايش داديم 
و دنبال گس��ترش و توسعه اين روابط هستيم. عالوه بر اين 
با ديگر ش��ركاي اروپايي و آس��يايي خود در مورد اينكه در 
شرايط جديد چطور مي توانيم كمك بيشتري كنيم موضوع 

را بررسي خواهيم كرد. 

دبيركل اتاق مشترك ايران و تركيه: 

تركيه ترديدي بر ادامه همكاري هاي دوجانبه با ايران ندارد
»وورد بولتن« در گزارشي بررسي كرد 

استرس هاي تجاري هند از تحريم ايران
دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا، با تصميم يكجانبه 
خود براي خروج از معاهده هس��ته يي ايران متحدان غربي 
خ��ود را ترك كرده و بحران جديدي را در خاورميانه ايجاد 

كرده است. 
به گزارش »وورد بولتن« تصميم اياالت متحده در سراسر 
دني��ا اثرات مهم��ي دارد و اين امر بط��ور خاص همچنين 
تاثي��رات جانب��ي بر هندوس��تان دارد كه س��رمايه گذاري 
عظيمي در توس��عه بندر چابه��ار و ميدان هاي نفتي فرزاد 

در ايران انجام داده است. 
الزم به ذكر اس��ت كه بندر چابهار هند را به افغانستان 
و كش��ورهاي آسياي مركزي مرتبط مي كند. به عالوه هند 
س��ومين وارد كنن��ده نفت خام از ايران اس��ت و تهران 15 
درصد از ني��از داخلي نفت هند را تامين مي كند. از طرفي 
ش��ركت هاي هندي مجاز به س��رمايه گذاري در پروژه هاي 

مختلف در ايران با روپيه شده اند. 
در اي��ن بي��ن گروه ه��اي تج��اري و اقتص��ادي هندي 
مي گوين��د تجدي��د تحريم ها علي��ه ايران ب��ه اقتصاد هند 
فش��ار وارد خواه��د كرد. با اين حال مقام ارش��د ش��ركت 
نف��ت هند، در گفت وگو با »وورد بولتن« اعالم كرده اند كه 
اين تحريم ه��ا بالفاصله هيچ تاثيري نخواهند داش��ت، اما 
بايد صبر كنيم و ببينيم كه كش��ورهاي ديگر مانند بلوك 
اروپايي چه واكنشي نشان مي دهند. اگر كشورهاي اروپايي 
بتوانند بطور مستقل منافع خود را دنبال كنند، هند نيز از 

همان روش تبعيت خواهد كرد. 
در اين راستا، نخست وزير هند با آنگال ماركل، صدراعظم 
آلمان و رييس جمهور روس��يه، والديمير پوتين، مذاكراتي 
را در م��ورد چگونگي تاثير تصميم ترام��پ براي خروج از 
اين برجام، انجام داده اس��ت. مقامات بلندپايه هندي تاييد 
كرده ان��د كه آنه��ا در حال رصد وضعيت هس��تند و اينكه 
چگونه كش��ورهاي غربي به استراتژي خود براي جلوگيري 
از تاثي��ر تحريم هاي امريكا اقدام خواهند كرد. در گذش��ته 
هند، زماني كه تحريم هاي س��ازمان مل��ل متحد در ايران 

وضع شد واردات نفت خام ايران را كاهش داد. 
اي��االت متحده تصميم گرفته اس��ت تحريم هاي اعمال 
ش��ده عليه همه ش��ركت هايي را كه در حال انجام تجارت 
با ايران هس��تند در دس��تور كار قرار دهد و اين نه تنها به 

شركت هاي تجاري هند و تجار اين كشور، بلكه شركت هاي 
چن��د مليت��ي اروپا ك��ه در ح��ال انج��ام ميلياردها دالر 
س��رمايه گذاري در ايران هستند آسيب خواهد رساند؛ اين 
 )IAEA( در حالي است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي
و جامعه بين الملل اذعان داش��تند كه ايران بطور كامل به 

مفاد برجام پايبند بوده است. 
كارشناس��ان معتقدن��د ط��رح جام��ع جام��ع اقدامات 
)JCPOA( توس��ط س��ازمان مل��ل متح��د تاييد ش��ده 
و خروج از آن توس��ط واش��نگتن باع��ث افزايش تنش در 
منطقه مي شود. رهبران بريتانيا، آلمان و فرانسه تالش هاي 
ج��دي براي متقاعد كردن دونال��د ترامپ به عدم خروج از 
معامله يي كه پس از يك مذاكرات طوالني مدت بين ايران 
و پنج عضو دايم ش��وراي امنيت به هم��راه آلمان به پايان 
رسيد، انجام دادند اما در نهايت وي از برجام خارج شد. در 
حال حاضر ميلياردها دالر ش��ركت هاي اروپايي در معرض 
خط��ر ق��رار دارند و در ح��ال حاضر رهب��ران غربي تالش 
مي كنند راه و روش هايي را بيابند تا بر اساس آن برجام به 
ق��وت خود باقي بماند، گرچه اي��ن يك چالش بزرگ براي 
اتحاديه اروپا اس��ت كه اكنون سعي دارد سياست هاي خود 

را كامل كند. 
در اين بين هند اما انتظار دارد كه مجددا از تحريم هاي 
امريكا عليه ايران معاف ش��ود، همانطور كه دولت اوباما آن 
را مع��اف كرده ب��ود. هند، همراه با مش��تريان عمده ديگر 
همچ��ون چين، ژاپن و كره جنوب��ي، از تحريم هاي اياالت 

متحده معاف شده بودند. 
در اين شرايط هند در تماس با ايران، روسيه و اتحاديه 
اروپا به دنبال س��نجش تاثير تحريم ه��اي امريكا بر تهران 
و تاثي��ر آن ب��ر مبادالت نفتي دهلي نو و تهران اس��ت؛ به 
خص��وص اگر محدوديت هايي در معامالت مالي بين المللي 
از طريق ش��بكه SWIFT بطور گس��ترده يي ايجاد شود. 
هند در دوره تحريم هاي گذشته براي پرداخت وجوه ناشي 
از خريد روزانه350 هزار تا 400 هزار بشكه نفت در روز از 
ايران را از طريق هالك بانك تركيه پرداخت كرده است. با 
اين حال به نظر مي رس��د كه اين گزينه در اين زمان موثر 
نخواهد بود؛ زيرا اي��ن بانك در دادگاهي در اياالت متحده 

به نقض تحريم هاي امريكا عليه ايران متهم شده است. 

يكي از پتانسيل هايي كه در صورت 
تحريم، ايران مي تواند از طريق آن 

بخشي از مشكالت اقتصادي خود را حل 
كند استفاده از پتانسيل ترانزيتي براي 

كشورهايي است كه حاضر به فعاليت با 
ايران هستند
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حضوركرهجنوبي
درنشستسنگاپور

عقبنشينيدولتبرزيل
دربرابراعتصابكاميونداران

انتخاباترياستجمهوريكلمبيا
بهدوردومكشيدهشد

گروه جهان|
دفتر رياست جمهوري كره جنوبي ديروز دوشنبه اعالم كرد، نشست سنگاپور 
س��ه جانبه و با حضور رهبران كره شمالي، امريكا و كره جنوبي و احتماال حدود 

»۱۲ژوئن« برگزار مي شود. 
يكي از مقامات عالي رتبه دفتر رياس��ت جمهوري كره جنوبي به خبرگزاري 
يونهاپ گفت: »مذاكرات جديدي درحال آغاز ش��دن است بنابراين همچنان 
منتظر هس��تيم كه ببينيم نتيجه آن چه خواهد بود؛ اما براس��اس نتيجه اين 
مذاكرات مون جائه  اين رييس جمهوري كره جنوبي خواهد توانست در سنگاپور 
ب��راي مذاك��رات به رهب��ر كره ش��مالي و رييس جمهوري امري��كا بپيوندد.« 
مون جائه اي��ن يك روز پس از نشس��تش با كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي 
درخصوص برگزاري نشس��ت س��ه جانبه با امريكا و كره جنوبي ابراز اميدواري 

كرد. 
اي��ن درحالي اس��ت كه ب��ه گفته رييس جمه��وري كره جنوب��ي، مقامات 
كره ش��مالي همچنان درخصوص اعتم��اد به تعهدات امري��كا درباره تضمين 
امنيت پيونگ  يانگ در صورت خلع س��الح هس��ته يي تردي��د دارند. مون در 
نشستي خبري گفت: »خط تلفن مستقيم اجازه مي دهد كه فورا تماس تلفني 
برقرار ش��ود. چنين خط تلفني به تازگي ميان دو كره برقرار ش��ده است و ما 

معتقديم كه چنين خطي بايد ميان كره شمالي و امريكا نيز برقرار شود.«
برگزاري نشست كيم و ترامپ در سنگاپور به  دليل اظهارنظرهاي متناقض 
رييس جمه��وري امري��كا هنوز در ابهام مانده اس��ت. اما ش��امگاه يك ش��نبه 
رس��انه هاي كره يي اعالم كردند، هياتي از كارشناسان امريكايي با عبور از مرز 
دو كره وارد كره ش��مالي ش��ده اند تا زمينه ديدار ترامپ و كيم را فراهم كنند. 
گفته مي ش��ود سونگ كيم سفير س��ابق امريكا در كره جنوبي و مذاكره كننده 
هسته يي سابق اين كشور سرپرستي تيم اياالت متحده را در اين سفر برعهده 
دارد. تيم اياالت متحده همچنين ش��امل آليسون هوكر مدير امور كره شمالي 

در كاخ سفيد و راندال شريور دستيار وزير دفاع در حوزه شرق آسياست.  

گروه جهان|
ميش��ل تمر رييس جمهوري برزيل درخواست هاي رانندگان و صاحبان كاميون   
معترضي كه هفته گذش��ته با اعتصاب سراسري كش��ور را در وضعيت بحراني قرار 
داده بودند پذيرفت و خواس��تار پايان اعتصابات ش��د. به گ��زارش يورونيوز، در پي 
اعتصاب رانندگان و صاحبان كاميون به علت گراني قيمت سوخت، شهرهاي برزيل 
با كمبود بنزين و مواد غذايي در سوپرماركت ها روبه رو شده بود. بسياري از خطوط 
توليد صنايع نيز متوقف و مرغداري ها به دليل نبود خوراك مرغ ها مجبور به كشتن 
۶۴ميليون پرنده شدند. اين اعتصاب سراسري دوشنبه هفته گذشته در پي افزايش 
قيمت س��وخت در برزيل آغاز ش��د. دولت اين كش��ور موافقت كرده بود كه قيمت 
سوخت را تا ۱0درصد كاهش دهد اما اين پيشنهاد اعتصاب كنندگان را راضي نكرده 
بود. نهايتا ميشل تمر براي پايان دادن به اين بحران اعالم كرد قيمت گازوييل را به 

ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد. 
با وجود مداخله ارتش و تضمين تحويل مواد غذايي و س��وخت به فرودگاه ها و 
مراكز حياتي، دولت تا يك ش��نبه موفق به پايان دادن به اعتصاب نش��ده بود. اين 
رانندگان كه بسياري از آنان صاحب كاميون هاي خود نيز هستند از طريق رسانه هاي 
اجتماعي و گروه هاي واتس آپ اين اعتصاب را سازماندهي كردند. آنها دولت برزيل 
را فاسد و ناكارآمد خوانده و بسياري از اين كاميونداران خواستار »مداخله نظامي« و 

كودتا براي سرنگوني حكومت هستند. 
كاميونداران اعتصاب كننده عالوه بر كاهش قيمت سوخت خواسته هاي ديگري 
نظير حذف عوارض نيز داشتند. رييس جمهوري برزيل اعالم كرد كه قيمت سوخت 
را ۱۲درصد )۴۶/0دالر در ليتر( كاهش مي دهد و اين قيمت تا ۶0 روز ثابت خواهد 
ماند و پس از آن به صورت ماهانه تنظيم مي شود. اين اعتصاب تاكنون ۱0ميليارد 
دالر به اقتصاد برزيل ضربه زده اس��ت. هفته گذش��ته نيز با اعالم پذيرش خواسته 
اعتصاب كنندگان و كاهش ۱0درصدي قيمت سوخت، سهام شركت نفتي پتروبراس 
۱۴درصد س��قوط كرده بود. دولت برزيل مي گويد كه تفاوت قيمت را به ش��ركت 

دولتي نفت پتروبراس پرداخت خواهد كرد. 

گروه جهان|
كانديداي جناح راس��ت كلمبيا موفق ش��د در دور نخس��ت انتخابات اين 
كشور كه روز يك شنبه برگزار شد به پيروزي دست يابد اما به حدنصاب الزم 
براي تكيه بر كرس��ي رياست جمهوري نرسيد و انتخابات به دور دوم كشيده 
ش��د. پيروزي او مي تواند باعث به خطر افت��ادن توافق صلح دولت قبلي اين 

كشور با چريك هاي فارك شود. 
به گ��زارش رويترز، اين نخس��تين انتخابات از زمان امض��اي توافق صلح 
ميان نيروهاي مس��لح انقالبي كلمبيا موس��وم به فارك ب��ا دولت بوگوتا در 
۲0۱۶ محس��وب مي شود و قرار است دور دوم آن در ۱7ژوئن صورت بگيرد. 
دور نخس��ت انتخابات با پيروزي ايوان دوكو ۴۱س��اله از جناح راس��ت اين 
كشور درحالي به پايان رسيد كه وي وعده داده تا توافق صلح با چريك هاي 
ماركسيس��ت  را دگرگون كند و چريك هاي اي��ن گروه را به پرداخت جريمه 
و غرامت و در صورت امكان حبس مجبور كند. نفر دوم انتخابات گوس��تاوو 
پترو اس��ت كه وعده داده تا نخبگان سياس��ي و اقتصادي را از عرصه بيرون 
بران��د كه زنگ خطري براي س��رمايه گذاران در اين كش��ور امريكاي جنوبي 

محسوب مي شوند. 
براساس نتايج انتخابات از تمام حوزه هاي راي گيري، دوكو 39.۱درصد آرا 
و پترو ۲5.۱درصد آرا را از آن خود كردند. اين نخس��تين  بار در تاريخ مدرن 
كلمبياس��ت كه يك كانديداي چپگرا موفق ش��ده ت��ا در مقام دوم انتخابات 

رياست جمهوري قرار بگيرد.
 س��رجيو فاخاردو از چپ ميانه با ۲3.8درصد آرا در مقام سوم قرار گرفت 
ام��ا از حماي��ت نفر دوم اين انتخابات س��ر باز زد و گف��ت: »راي دهندگان و 
حاميان��ش ايده هاي خود را داش��ته اند.« نفر اول انتخابات رياس��ت جمهوري 
كلمبي��ا ب��راي جلب نظر راي دهن��دگان در دور دوم بايد موض��ع نرم تري را 
در مقابل فارك داش��ته باش��د. پترو 58 س��اله نيز بايد نگراني هاي مربوط به 

سياست هاي اقتصادي خود را برطرف كند. 

 بازار داغ وعده هاي اقتصادي
در انتخابات تركيه

گروه جهان| جلوگي��ري از كاهش ارزش لير و رفع 
دغدغه معيشتي مردم در راس وعده هاي انتخاباتي تركيه 
قرار گرفته است. به  گزارش ايرنا، محرم اينجه نامزد حزب 
جمهوري خواه خلق در انتخابات رياست جمهوري تركيه 
گفت: »مشاوران و س��اير كارشناسان همراه من درحال 
تنظيم طرحي اقتصادي هستند تا در صورت پيروزي در 
انتخابات بتوانيم از سقوط ارزش لير جلوگيري كرده و روند 
آن را معكوس كنيم و در ادامه نيز از بدهي هاي خارجي 
بكاهيم.« به گزارش حريت، اينجه در جمع حاميانش در 
ازمير همچنين به لزوم افزايش پاداش بازنشستگان اشاره 
كرده و گفت: »نحوه افزايش حقوق ساالنه و پاداش هاي 
آنه��ا بايد به صورت يك قانون و منظم پرداخت ش��ود و 
م��ن اگر رييس جمهور ش��وم بي تردي��د در اعياد فطر و 
قربان به اندازه حداقل حقوق كارگري به بازنشس��تگان 
پ��اداش پرداخت خواهم كرد.« وي از سياس��ت خارجه 
اردوغان نيز ش��ديدا انتقاد كرده و گفت��ه، اعتبار تركيه 
با اقدامات غيرمعقول برون م��رزي دولت در افكار جهان 
خوار شده اس��ت. رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري 
كنون��ي تركيه نيز تاكيد كرده پي��روزي اش در انتخابات 
پيش رو رش��د شاخص توسعه انس��اني تركيه را افزايش 
خواهد داد. امنيت بيش��تر سرمايه گذاري، آزادي تجارت 
و تكمي��ل پروژه هاي ملي ازجمل��ه توليد خودرو بومي و 
ملي، تداوم ساخت تسليحات دفاعي بومي براي قدرتمند 
شدن در عرصه جهاني، تبديل شدن تركيه به قدرت اول 
منطقه ي��ي و كاهش ملموس نرخ ت��ورم و بهره بانكي از 
ديگر وعده هاي اردوغان اس��ت. مرال آكشنر رهبر حزب 
نيك نيز در دنيزلي گفت: »در سال هاي اخير دانشگاه هاي 
غيردولتي فراواني تاسيس شد و از مردم پول گرفتند ولي 
فارغ التحصيالن بيكار روان��ه جامعه كردند به طوري كه 
امروز در جيب اين جوانان تحصيلكرده پول نيس��ت اما 
در جيب فرزندان وزرا ميلياردها پول خوشگذراني موجود 
اس��ت. در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري 
به طور قطع اقدامات موثري براي اش��تغال جوانان انجام 
خواه��م داد و حتي حقوق ماهيانه و پول تو جيبي براي 
آنها پرداخت خواهد شد.« آكشنر پيش تر هم وعده داده 
با پيروزي در انتخابات، بدهي كارت هاي اعتباري مردم را 
پاك خواهد كرد و به افرادي كه قصد راه اندازي كسب  وكار 
كوچك دارند 50 تا ۱00هزار لير كارت اعتباري پرداخت 
خواهد ش��د همچنين بدهي كارت هاي اعتباري خانواده 
جانباختگان نظامي و حوادت تروريستي بخشيده خواهد 

شد. انتخابات تركيه قرار است ۲۴جوالي برگزار شود. 

ممنوعيت فروش كاالهاي 
عربستاني در قطر

دول��ت قط��ر فرم��ان ممنوعي��ت خريد ي��ا فروش 
هرگونه كاالي س��اخت كش��ورهاي عربستان س��عودي، 
امارات متحده عرب��ي، بحرين و مصر را به تمام مجتمع ها 
و مراك��ز خريد و فروش ابالغ كرد. به گزارش خبرگزاري 
فرانس��ه، بازرس��ان وزارت اقتصاد و بازرگاني قطر تاكيد 

كردند با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد. 

اظهارات ماكرون درباره 
استعفاي حريري در عربستان

رييس جمه��ور فرانس��ه گفته اگر پاري��س در بحران 
بازداشت سعد حريري نخس��ت وزير لبنان در عربستان، 
ورود نكرده بود، شايد االن جنگي در لبنان وجود داشت. 
به گزارش ايسنا، امانوئل ماكرون گفته: »سفرم به رياض 
براي راضي كردن وليعهد عربس��تان ب��راي حل بحران 
حريري، باعث شد لبنان از بحراني خطرناك خارج شود.« 
حريري چهارم نوامبر به شكلي ناگهاني از رياض استعفاي 
خ��ود را اعالم كرده و حزب اهلل و ايران را به كنترل لبنان 
مته��م كرد، در ادامه با ميانجيگري فرانس��ه، رياض را به 
مقصد پاريس ترك كرد و از آنجا نيز به بيروت بازگشت. 

طالبان كارگاه هاي توليد ترياك 
را منتقل مي كند

فرمان��ده طالب��ان در هلمند دس��تور تعطيلي تمام 
آزمايشگاه ها و كارگاه هاي موادمخدر را داده و از افراد خود 
خواسته اين آزمايش��گاه ها را به خارج از مناطق شهري 
منتق��ل كنند. به گزارش گاردين، براس��اس گفت وگوي 
انجام شده در بي س��يم توسط اعضاي طالبان، مال منان 
فرمانده طالبان گفته: »باتوجه به اينكه تاسيسات ساخت 
موادمخدر ممكن است بمباران شود بايد آنها را به خارج 

شهر منتقل كرد.« 

 هشدار امريكا درباره
لغو نتايج انتخابات عراق 

يك روزنامه چاپ كشورهاي حوزه خليج فارس فاش 
كرد كه امريكا نامه هايي را به چند رهبر سياس��ي عراق 
درباره لغو نتايج انتخابات پارلماني اين كشور ارسال كرده 
اس��ت. به  گزارش سومريه نيوز، امريكا با ارسال نامه هايي 
به رهبران سياسي عراق نسبت به ابطال نتايج انتخابات 
پارلماني هشدار و اعالم كرده كه اين اقدام عراق را دچار 
آش��وب امنيتي و سياس��ي خطرناكي مي كن��د. در يك 
هفته گذش��ته پارلمان عراق چند بار خواس��ته نشست 
اضطراري  برگزار كند اما به دليل به حد نصاب نرس��يدن 

شركت كنندگان، موفق به برگزاري آن نشده است. 

 معرفي نخست وزير 
دولت انتقالي پاكستان 

دولت و رهبر جناح مخالف دولت پاكستان »ناصرالُملك« 
رييس پيش��ين قوه قضاييه را به عنوان نخست وزير موقت 
)دولت انتقالي( پاكس��تان معرفي كردند. به  گزارش ايرنا، 
ناصرالُملك پيش از اين در منصب رياس��ت قوه قضاييه و 
سرپرس��ت كميسيون انتخابات پاكستان نيز فعاليت كرده 
اس��ت. در همين حال كميسيون انتخابات پاكستان اعالم 

كرده انتخابات آتي سراسري سوم مرداد برگزار مي شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

حركت سينوسي بازارها در واكنش به تحوالت سياسي در رم

آقاي»قيچي«مامورتشكيلدولتدرايتالياشد
گروه جهان|

 ساعاتي پس از انصراف جوزپه كونته نخست وزير 
ائت��الف راس��تگراها در ايتالي��ا از تش��كيل دولت، 
رييس جمهور كارلو كوتارلي يكي از اعضاي س��ابق 
صن��دوق بين المللي پول را به عنوان نخس��ت وزير 
موقت منصوب كرد. وظيفه او تالش براي تشكيل 
دولت جديد و برقراري نظم در آش��وب سياسي و 
قانون اساسي عنوان شده است. بازارهاي ايتاليا كه 
با انصراف كونته تقويت ش��ده ب��ود پس از انتخاب 
كارلو كوتارلي براي تش��كيل دول��ت آينده ايتاليا 
براي چندمين بار در يك هفته گذشته دستخوش 
ناآرامي ش��د. اين در حالي است كه پس از انصراف 
كونته يورو تقويت شده و بازار بورس ميالن شاهد 

رشد ۱.7 درصدي بود. 
ب��ه گزارش رويترز، كارل��و كوتارلي اقتصادداني 
كه س��ابقا در صندوق بين المللي پول كار مي كرد، 
قرار است دولتي تكنوكرات در ايتاليا تشكيل دهد. 
او كه ب��ه  خاطر قطع بودجه هاي عمومي در ايتاليا 
به »قيچي« معروف اس��ت، فارغ التحصيل مدرسه 

اقتصاد و علوم سياسي لندن است. 
در اين ميان جوزپه كونته اس��تاد رشته حقوق 
در فلورانس، گفته با تمام نيرو براي تشكيل دولت 
تالش كرده اما ماتارال حاضر به تاييد پائوال س��اوونا 
 كه نامزد پيشنهادي او براي تصدي وزارت اقتصاد 
اس��ت، نشده اس��ت. س��اوونا كه پيش از اين وزير 
صنايع ايتاليا بود، از منتقدان اتحاديه اروپا و برنامه 
رياضت اقتصادي است. ساوونا از مدافعان سرسخت 

كنار گذاشتن واحد پولي يورو در ايتالياست. 
دي ماي��و رهبر حزب پنج س��تاره در واكنش به 
تاييد نش��دن وزير اقتصاد دولت پيشنهادي كونته 
از س��وي رييس جمهور گفته سرجيو ماتارال بايد از 
رياست جمهوري بركنار شود. دي مايو با اشاره به بند 
90 قانون اساسي خواستار اين بركناري شده است. 
در اين بند آمده كه رييس جمهور در صورت خيانت 
به وطن يا نقض قانون اساس��ي مي تواند، استيضاح 
شود. رييس جمهوري ايتاليا در توجيه مخالفت خود 

با وزارت پائولو س��اوونا تاكيد كرده كه تعيين وزير 
اقتصاد همواره دربردارن��ده پيامي اعتمادبخش يا 
هشدارآميز براي كنشگران اقتصادي و مالي است. 

س��ومين اقتص��اد ب��زرگ منطقه ي��ورو از زمان 
برگزاري انتخابات بي نتيجه ماه مارس در پي تشكيل 
دولت جديد اس��ت. گفته شده، حزب دست راستي 
ليگ كه با جنبش عوام گراي پنج ستاره براي تشكيل 
دول��ت ائتالف كرده، قصد ندارد بعد از رد صالحيت 
ساوونا از مواضع خود كوتاه آيد. ماتئو سالويني رهبر 
حزب ليگ ني��ز انتخابات پي��ش از موعد را مطرح 
كرده و آن را حتمي دانس��ته است. سالويني گفت: 
»ايتاليا كش��وري آزاد نيس��ت؛ كشوري است كه نه 

به طور نظامي بلكه به ش��كل مالي از طرف آلمان ها 
و فرانسوي ها و ديوانس��االران بروكسل اشغال شده 
اس��ت.« لوئيجي دي مايو نيز گفت: »به وضوح بايد 
بگوييم كه راي دادن بي فايده است، زيرا دولت ها از 
طرف آژانس هاي سنجش اعتبار اقتصادي، البي هاي 

مالي و بانكي تعيين مي شوند.«
انتخابات ايتاليا اوايل مارس برگزار شده و از آنجا 
كه هيچ  يك از احزاب نتوانس��تند اكثريت الزم را 
كس��ب كنند، هنوز دولت تشكيل نشده است. دو 
ح��زب عوام گراي پنج س��تاره و ليگ كه به ترتيب 
3۲ درصد و ۱8 درصد آرا را به دست آوردند، هفته 
پيش براي تش��كيل دولت ائتالف��ي ميان خود به 

توافق رس��يده بودند. اين دو حزب در تالش براي 
پايان دادن به بن بس��ت سياس��ي ۱۱ هفته يي اين 
كشور، جوزپه كونته را نامزد نخست وزيري كردند. 
كونته 53 س��اله با ادعاي دس��تكاري رزومه خود 

روبه رو بوده است اما او اين ادعا را رد مي كند. 

 را ه حل كوتاه مدت 
يورونيوز نوش��ت؛ انتصاب كوتارل��ي تا پيش از 
برگزاري انتخابات پيش از موعد، اقدامي موقت در 
نظر گرفته مي شود. به همين دليل است كه واكنش 
مثب��ت بازارهاي ايتاليا به ناكامي ائتالف راس��تگرا 
براي تش��كيل دولت چن��دان نپايي��د و نگراني ها 

نس��بت به آينده سياسي و بن بس��ت فعلي در رم 
سرمايه گذاران را عقب راند. يكي از تحليلگران بازار 
مالي مي گوي��د: »واكنش ها در ابتدا مثبت بوده اما 
بازارها هنوز ترديدهاي زيادي درباره آينده سياسي 
ايتاليا دارند. حال اين پرس��ش مطرح است كه در 
صورت شكس��ت گزينه رييس جمهور در تشكيل 
دولت، آيا انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد يا 
ي��ك دولت فني. همه مي دانند كه دولت هاي فني 
در ايتاليا فراز و نش��يب هاي زيادي دارند اما بازارها 

نيازمند ثبات هستند.«
گفته ش��ده، احزاب ليگ و جنبش پنج س��تاره 
خشمگينانه اعالم كرده اند در پارلمان ايتاليا نامزدي 
كوتارلي را رد خواهند كرد. كوتارلي نيز در واكنش 
اعالم كرده اگر چنين ش��ود، اس��تعفا خواهد داد و 
دومين انتخابات زودهنگام اين كشور برگزار خواهد 
شد. رويترز در اين باره نوشت: »رييس جمهور ايتاليا 
جز گزينه اقتصاد، باقي وزراي دولت كونته را تاييد 
كرده بود و حاال مي گويد حق دارد نامزدهايي را كه 
مي توانند تهديدي براي ايتاليا باش��ند، تاييد نكند. 
حاال اگر كوتارلي موفق نش��ود تا حمايت پارلمان 
را براي تش��كيل دولت به دست آورد، گزينه بعدي 
برگزاري انتخابات زودهنگام در س��پتامبر يا نوامبر 
است و اين براي نخستين بار در تاريخ ايتالياي پس 
از جنگ خواهد بود كه كشور به برگزاري انتخابات 

مجدد نياز خواهد داشت.«
ناظ��ران اروپاي��ي بر اي��ن باورند ك��ه ايتاليا با 
تولي��د ناخالص داخلي اس��مي تقريبا ۲.۲تريليون 
دالر و جمعيت ۶0 ميليون��ي كه عضو ناتو و گروه 
هفت اس��ت، پ��س از برگزيت )خ��روج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا( س��ومين اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا 
و هش��تمين اقتصاد بزرگ جه��ان خواهد بود. اما 
از آنجايي ك��ه رم از پرداخت بدهي كالن ۲.۶هزار 
ميليارد دالري خود سرباز زده، احتماال مانند يونان 
هم نمي توان آن را حفظ كرد و اين چالشي جدي 
براي رهبران اروپايي اس��ت كه در تالش هستند تا 

اتحاديه اروپا را حفظ كنند. 

مشكل صادرات فوالد و آلومينيوم به امريكا همچنان باقي است 

نااميدي بروكسل از معافيت از تعرفه هاي تنبيهي ترامپ
گروه جهان| طال تسليمي|

با نزديك شدن به پايان مهلت معافيت اتحاديه 
اروپ��ا از تعرفه هاي اعمالي دول��ت دونالد ترامپ بر 
واردات فوالد و آلومينيوم، بروكسل تالش هاي خود 
را براي خالصي از اين تدابير تنبيهي رييس جمهوري 
امريكا تش��ديد كرده است، اگرچه شواهد و شرايط 
موجود از كاهش احتمال معافيت كامل اروپايي ها از 
اين تعرفه ها حكايت دارد. ترامپ افزايش تعرفه ها بر 
واردات فوالد و آلومينيوم را در ماه مارس به عنوان 
راه��كاري براي مقابله به آنچه »بي عدالتي در برابر 
صادرات امريكا« توصيف مي كرد، به كار گرفت؛ اما 
در ماه آوريل پس از مناقشات فراوان اعالم كرد كه 
اتحادي��ه اروپا، كانادا و مكزيك را به طور موقت و تا 
اول ماه ژوئن )جمعه ۱۱ خرداد ماه( از اين تعرفه ها 
مع��اف مي كند. اقدامي كه ه��دف اصلي آن ايجاد 
فرصت براي مذاك��رات در تالش براي كاهش تراز 
تجاري امريكا بود. اكنون مقامات و وزراي اتحاديه 
اروپا سعي دارند رييس جمهوري امريكا را به تغيير 
عقيده درباره اين تدابير امنيتي ترغيب و مش��كل 
ب��زرگ پيش روي صنعت ف��والد و آلومينيوم اين 

اتحاديه را حل كنند. 
به گزارش فايننشال تايمز، سيسيليا مالمستروم 
كميسر تجاري اتحاديه اروپا، قرار است در روزهاي 
آينده در حاشيه اجالس بين المللي سازمان توسعه 
و هم��كاري اقتصادي در پاريس با مقامات ارش��د 

امريكايي از جمله ويلبر راس وزير بازرگاني در اين 
باره گفت وگو كند. باتوجه به نزديك شدن به پايان 
مهلت معافيت از تدابي��ر تنبيهي مازاد تعرفه ها بر 
فوالد و آلومينيوم، بروكسل نگران اين مساله است 
كه واش��نگتن از م��اه ژوئن نوع��ي بازدارنده عليه 

واردات از بلوك اروپايي به كار بندد. 
برونو لماير وزير اقتصاد فرانسه در حالي كه چند 
روز آين��ده را روزهايي به ش��دت تاثيرگذار بر آينده 
روابط تجاري امريكا و اتحاديه اروپا توصيف مي كرد، 
گفت: »ما اهداف مش��ترك بسياري داريم همچون 
همكاري در زمينه رس��يدگي به مساله توليد بيش 
از ظرفيت فوالد و چگونگي اصالحات در س��ازمان 
تجارت جهاني به ش��يوه يي كه اين س��ازمان بتواند 
زمينه فعاليت جهاني در س��طحي يكسان را فراهم 
آورد؛ اما زماني كه سايه تهديدها به اعمال تعرفه هاي 
غيرمنصفانه بر سرمان سنگيني مي كند، نمي توانيم 
چنين همكاري هايي داش��ته باشيم.« از ماه مارس 
ك��ه ترامپ از اعمال تعرفه ه��اي ۲5 و ۱0درصدي 
بر واردات فوالد و آلومينيوم خبر داد، اتحاديه اروپا 
بارها اتخاذ اين تدابير را غيرقانوني توصيف و در عين 
حال پيش��نهاد مذاكرات تجاري در صورت معافيت 

كامل از تهديدها را مطرح كرده است. 
اما به نظر مي رسد بروكسل چندان به معافيت 
خوش بين نيست. مالمستروم هفته پيش به وزراي 
اتحاديه اروپا گفته كه باتوجه به گفت وگوهايش با 

ويلبر راس، معافيت كامل از اين تعرفه هاي تنبيهي 
را غيرمحتمل مي داند كميسر تجاري اتحاديه اروپا 
به خبرگزاري تي تي سوئد گفته كه »سيگنال هايي« 
از طرف امريكايي دريافت كرده است مبني بر اينكه 
زمان معافيت موقت تمديد نخواهد ش��د. او افزود: 
»با اين حساب، يا تعرفه ها از اول ماه ژوئن عليه ما 
اعمال مي شوند، يا نوع ديگري از تدابير بازدارنده!«

ديپلمات هاي اتحاديه اروپا مي گويند: امريكا ايده 
اس��تفاده از س��هميه بندي را مطرح كرده تا ميزان 
فوالد و آلومينيومي را كه از اتحاديه اروپا وارد بازار 
امريكا مي شود، محدود كند؛ بدين ترتيب واشنگتن 
مي تواند نرخ تعرفه يي را كه بر مازاد سهميه واردات 
اعمال مي ش��ود باالتر از سطح تعرفه هاي تنبيهي 
كنون��ي در نظ��ر بگيرد. ب��ه گفت��ه ديپلمات هاي 
اروپاي��ي، مقامات امريكايي اين ايده را در تماس ها 
با كميسر تجاري اتحاديه اروپا و مقامات كشورهاي 
عضو اتحاديه مطرح كرده اند، اما هنوز هيچ مطلبي 
دال بر سطح دقيق سهميه بندي و ميزان تعرفه بر 

مازاد واردات گفته نشده است. 
اگرچه اروپا به طور گس��ترده جبهه مش��تركي 
در براب��ر تعرفه هاي اعمالي از س��وي امريكا اتخاذ 
كرده، آنها را غيرقانوني مي داند و از اعطاي هرگونه 
امتيازي براي معافيت از تعرفه ها خودداري مي كند، 
اما اختالف نظرها در اظهارات مقامات كش��ورهاي 
عضو اتحاديه در اين زمينه مش��هود است؛ فرانسه 

شركاي اروپايي را به مخالفت جدي با تاكتيك هاي 
امريكا ترغيب مي كند، اما آلمان برلزوم بررسي همه 

گزينه هاي ممكن براي مذاكره تاكيد دارد. 
انتظار م��ي رود وزراي اتحاديه اروپا اين هفته 
در جري��ان چندي��ن ديدار بين الملل��ي از جمله 
اجالس س��ازمان توسعه و همكاري اقتصادي در 
پاريس و جلس��ه وزراي اقتصادي گروه هفت در 
كانادا، با مقامات امريكايي درباره مساله تعرفه ها 
ب��ر واردات ف��والد و آلوميني��وم گفت وگو كنند. 
مالمس��تروم احتماال گفت وگوهاي مش��تركي با 
همتايان ژاپن��ي و امريكايي خود درباره توليدات 

فوالد چين خواهد داشت. 
ديپلمات هاي اروپايي گفته اند زماني كه موضع 
امريكا در اين زمينه دقيقا مش��خص ش��ود، آنگاه 
گفت وگوه��ا در اتحاديه اروپا حول محور چگونگي 

و ش��دت واكنش بروكس��ل متمركز خواهد ش��د. 
اتحاديه اروپا در ماه مارس در اقدامي تالفي جويانه 
فهرس��تي از كاالهاي امريكايي وارداتي به بلوك به 
ارزش تقريب��ي ۲.8 ميليارد دالر تهيه كرد؛ اما اگر 
دول��ت ترامپ تعرفه ها بر واردات فوالد و آلومينيوم 
را تمام و كمال عليه شركاي اروپايي اعمال نكند و 
استثناهايي را در نظر بگيرد، آنگاه اتحاديه اروپا نيز 
مجبور خواهد شد فهرس��ت خود را تصحيح كند. 
دولت هاي اروپايي همچنين بايستي تصميم گيري 
كنند كه گزينه پيشنهادي مذاكرات تجاري با دولت 

ترامپ همچنان روي ميز خواهد بود يا خير. 
تصميم گيري كاخ سفيد درباره تمديد يا پايان 
مهلت معافيت كانادا و مكزيك از تعرفه هاي اعمال 
شده بر واردات فوالد و آلومينيوم نيز تا پايان هفته 

به اطالع آنها خواهد رسيد. 
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پرونده8
قيمت جديد شير به زودي  

تعيين مي شود
معاون وزير جهاد كش��اورزي از پيشنهاد نرخ خريد 
تضمين��ي جديد براي ش��يرخام از دام��داران خبر داد 
و گف��ت: به زودي نرخ جديد در س��تاد تنظيم بازار به 

تصويب رسيده و ابالغ مي شود. 
به گزارش ايسنا، ش��يرخام بر اساس قانون افزايش 
بهره وري بخش كش��اورزي و قانون تضمين محصوالت 
كش��اورزي به صورت تضميني خريداري مي ش��ود كه 
براين اس��اس دولت هرس��اله قيمت تمام شده و سود 
منطقي دامداران را در توليد هر كيلوگرم از اين محصول 
محاس��به و اعالم مي كن��د تا مبنايي ب��راي خريد اين 

محصول پروتئيني از سوي كارخانه هاي لبني باشد. 
مرتض��ي رضايي مع��اون وزير جهاد كش��اورزي در 
امور دام در اين باره به ايسنا گفت: نرخ خريد تضميني 
شيرخام كه پيش از اين ۱۴۴۰ تومان بود مجددا مورد 
محاسبه قرار گرفت و نرخ پيشنهادي جديد را به سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و ستاد تنظيم 
بازار ارسال كرديم تا با محاسبه دوباره قيمت تمام شده 
بتوانيم نرخ جديد آن را به تصويب برس��انيم. وي افزود: 
طي سال هاي گذشته و پس از آنكه نرخ خريد تضميني 
شيرخام در سال گذشته به ۱۴۴۰ تومان افزايش يافته 
بود، هيچ نرخ جديدي براي اين محصول تصويب نشد، 
در حالي كه هزينه تمام ش��ده براي توليد هر كيلوگرم 
ش��يرخام ب��راي دام��داران افزايش يافته و آنه��ا با اين 
وضعيت متضرر مي ش��وند. معاون وزير جهاد كشاورزي 
در امور دام افزود: گرچه كارخانه هاي لبني معتقدند كه 
قيمت تمام ش��ده براي توليد لبني��ات نيز باالتر رفته و 
ب��راي آنها از نظر اقتصادي به صرفه نيس��ت كه قيمت 
شيرخام را افزايش دهند، اما اميدواريم با تصويب و ابالغ 
نرخ جديد خريد تضميني شيرخام از دامداران بتوانيم 
از آنها حمايت كنيم و قطع��ا تدبير در اين زمينه براي 

متضرر نشدن صنايع لبني نيز انديشيده خواهد شد. 

روند نزولي شيوع آنفلوانزاي 
پرندگان در كشور

رييس سازمان دامپزش��كي كشور گفت: روش هاي 
جديدي از جمله مختومه س��ازي كانون ه��اي آنفلوانزا، 
عقيم سازي كود مرغي و پلمب واحدهاي غيرمجاز مرغ 
رنگي سبب كاهش شيوع آنفلوانزاي پرندگان در كشور 

شده است. 
ب��ه گزارش ف��ارس، عليرضا رفيعي پور در نشس��ت 
خب��ري به كاره��اي جديدي ك��ه اين س��ازمان براي 
جلوگيري از تجربه تلخ دو س��ال گذشته كه آنفلوانزاي 
حاد پرندگان س��بب از بين رفت��ن چند ميليون قطعه 
مرغ ش��ده بود، گفت: به دنبال تالش ه��اي فني، تمام 
اعضاي ستاد آنفلوانزاي كشور سعي كرديم، تا به سمتي 
برويم، تا در س��ال 97 اپيدمي آنفلوانزاي حاد پرندگان 
را نداشته باش��يم، در همين راستا بيش از ۱۴۰جلسه 
در راستاي برنامه ريزي و كنترل بيماري آنفلوانزاي فوق 
حاد پرندگان در استان هاي مختلف در سال 96 برگزار 
شد كه مهم ترين موضوع، تدوين برنامه ملي پيشگيري 

از آنفلوانزاي پرندگان بود كه به روز شده است. 
وي از اه��م برنامه ه��اي پيش��گيري از آنفلوان��زاي 
پرندگان را برخورد جدي ب��ا مرغداري هاي غيرمجاز و 
مرغداري ه��اي توليد مرغ رنگي )مرغ رس��مي( عنوان 
ك��رد و افزود: اس��تان اصفهان به ويژه ش��هر گلپايگان 
محل پرورش مرغ رنگي است كه تصميمات الزم براي 
تعطيلي واحدهاي غيرمجاز در اين اس��تان انجام ش��د 
و بي��ش از 3۰ واحد مرغ��داري غيرمجاز رنگي با حكم 

قضايي پلمب شدند. 
ب��راي  تدوي��ن دس��تورالعملي  از  وي همچني��ن 
معدوم س��ازي و مختومه كردن كانون ه��اي بيماري در 
مرغداري ه��ا اش��اره كرد و گفت: تا پي��ش از اين اگر با 
تاكيد آزمايشگاه تاييد مي شد مرغداري معدم مي شد، اما 
مختومه سازي انجام نمي شد، اما در آزمايش جديد اينكه 
ويروس از كجا به مرغداري منتقل شده يا پس از آن به 
كجا رفته اس��ت، نيز شناسايي و تا يك شعاع مشخصي 
حتي روس��تاي اط��راف پاكس��ازي و مختومه س��ازي 
انجام مي ش��ود و س��پس پس از ۴2 روز مجوز سازمان 

دامپزشكي اجازه جوجه ريزي داده مي شود. 
و  معدوم س��ازي  س��اماندهي،  از  همچني��ن  وي 
عقيم س��ازي كود مرغي خب��ر داد و گفت: پيش از اين 
دس��تورالعمل واحدي در اين زمينه نداشته ايم كه اين 

دستورالعمل تدوين و ابالغ شده است. 
وي در مورد آخرين آمار اطالع مرغداري هاي كشور 
در سال 97 به آنفلوانزاي حاد پرندگان گفت: طي دو ماه 
و چند روز گذشته از سال 97 تنها 27 كانون آنفلوانزا در 

كشور شناسايي و معدوم سازي انجام شد. 
وي ب��ه اين نكته هم اش��اره كرد كه موج آنفلوانزاي 
پرندگان در مقايسه با سال 95، 96 در مدت مشابه روند 
نزولي داشته و مي توان گفت روش هاي پيشگيرانه يي كه 

اعمال شده در پارسال بوده است. 
وي به جلسه اخيري كه در سازمان بهداشت جهاني 
با كش��ورهاي منطقه يي اوراسيا، اقيانوسيه برگزار شده 
اش��اره كرد و گفت: در اين جلسه 5 بيماري هاري، تب 
برفكي، طاعون، پي پي آر و آنفلوانزاي پرندگان بررس��ي 
شد و گزارش از وضعيت مقاومت هاي ميكروبي در سطح 
دنيا ارائه شد. وي با اشاره به اهميت تب برفكي در كشور 
و دنيا گفت: گزارشي از تب برفكي ايران در اين اجالس 
جهاني ارائه گرديد و قرار ش��د تا كميسيون منطقه يي 
تب برفكي با حضور ۱۴ كش��ور عضو در مارس 2۰۱8 
در ايران برگزار شود. وي همچنين از تفاهم با كشورهاي 
اروپايي بر س��ر ضوابط بهداشتي كشورها كه به تسهيل 
صادرات فراورده هاي خام دامي و آبزيان كمك ش��اياني 
مي كند، اشاره كرد و گفت: اگر در ضوابط بهداشتي براي 
صادرات اسب و ساير فرآورده هاي دامي به اروپا تسهيل 

شود، مشكل براي تمام دنيا حل خواهد شد. 
وي از برگزاري جلساتي براي طرف عراقي و پيگيري 
ممنوعيت ص��ادرات فرآورده هاي دامي به عراق اش��اره 
ك��رد و گفت: با طرف افغانس��تاني هم در همين زمينه 
جلساتي داش��ته ايم و امكان صادرات مرغ به افغانستان 
دوباره فراهم شده و از خراسان رضوي مرغ به اين كشور 
صادر مي شود. وي همچنين از درخواست طرف هندي 
ب��راي صادرات بوفالو به ايران خبر داد و گفت: ما از آنها 
خواس��ته ايم تا صادرات دام س��بك و زنده را از منطقه 
سيستان و بلوچستان به ايران انجام دهند تا اين دام ها 

در مناطق آزاد كشتار و وارد كشور شود. 

اخبار

نبرد نابرابر حقيقت و دروغ در توييتر

انتشار اخبار جعلي توييتر كار كيست؟ من و شما!

نقش صنعت ليزينگ در توسعه نظام تامين مالي
سوناي اميربابايي| كارشناس ارشد بازار سرمايه|

با توجه به نقش بس��زاي صنعت ليزينگ در توس��عه نظام 
مال��ي و به تبع آن رش��د اقتصادي با وجود گذش��ت بيش از 
۴دهه از فعاليت ش��ركت هاي ليزينگ در ايران، ضريب نفوذ 
اين صنعت براساس گزارش هاي بين المللي كمتر از نيم درصد 
برآورد ش��ده است. اين درحالي  است كه ضريب نفوذ ليزينگ 
در ساير اقتصادهاي جهان به طور ميانگين 2درصد اعالم شده 
اس��ت. از اين  رو به نظر مي رسد، صنعت ليزينگ فرصت هاي 
رشد قابل  توجهي را پيش  رو دارد اما شناخت موانع، نخستين 

اقدام براي بهره برداري از فرصت هاي موجود است. 
نظام مالي متش��كل از بازار پول و بازار س��رمايه به عنوان 
اركان اصل��ي نظام تامين مالي و بس��تر اصل��ي تجهيز منابع 
به  منظ��ور تخصيص بهينه و كاراي مناب��ع نيازمند ابزارهاي 
گوناگ��ون و متنوع اس��ت كه درحال  حاض��ر از طريق اعطاي 
تس��هيالت و انتش��ار انواع اوراق تامين مالي محقق مي شود. 
اين درحالي  است كه صنعت ليزينگ با امكان تجهيز منابع از 
هر دو بازار مذكور يكي از ابزارهاي كارآمد در حوزه تخصيص 
منابع است كه تاكنون نه تنها از اين بازارها براي تامين منابع 
به ميزان بهينه بهره نبرده اس��ت بلك��ه منابع محدود تجهيز 
ش��ده را عموما به  منظور تامين مالي خريد خودرو و در واقع 
فروش محصوالت براي صنعت خودروسازي به كار بسته است. 
از اي��ن  رو نق��ش صنعت ليزين��گ به عنوان اب��زار فروش 

محصوالت خودرويي بس��يار پررنگ تر از اب��زاري براي تامين 
مالي بوده اس��ت. براس��اس آمار منتش��ره توسط انجمن ملي 
ليزين��گ اي��ران در س��ال ۱395 بي��ش از 5۰ درصد حجم 
عمليات صنعت ليزينگ ايران در زمينه خودرو س��واري بوده 
اس��ت. در يك نگاه صنعت ليزينگ ايران از بعد تامين منابع 
بانك محور و از بعد عمليات وابس��ته به صنعت خودروس��ازي 
اس��ت كه عوامل مذكور در واقع موانع اصلي موجود در مسير 

استفاده از پتانسيل هاي پيش  روي صنعت هستند. 
بر اين اساس صنعت ليزينگ از دو بعد قابل ارزيابي است. 
اول تس��هيل فرآيند تامين مالي شركت هاي ليزينگ با هدف 
توس��عه تجهيز منابع از طريق ابزاره��اي متنوع و خروج اين 
صنعت از ش��رايط بانك محوري، دوم تغيير ساختار صنعت با 
ه��دف افزايش كاركرد در زمينه تامين مالي تخصصي س��اير 
صنايع از طريق ليزينگ و به عبارتي تخصيص كارآمد منابع. 
صنع��ت ليزينگ در طول س��ال هاي فعاليت خود بس��يار 
نامتوازن رش��د كرده اس��ت. تركيب نامتقارن س��هم بازار در 
بين ش��ركت هاي ليزينگ ش��اهدي بر اين ادعاس��ت. حدود 
۱۰ش��ركت ليزين��گ كه وابس��ته به صنايع خودروس��ازي و 
بانك هس��تند و كمتر از 3۰درصد تعداد شركت هاي ليزينگ 
و ح��دود 6۰ درصد س��رمايه تجميع  ش��ده در اين صنعت را 
ب��ه خود اختصاص داده اند؛ بي��ش از 8۰ درصد بازار عمليات 

شركت هاي ليزينگ را تصاحب كرده اند. 

 ش��ركت هاي ليزينگ مس��تقل ب��ه  دليل س��رمايه اندك 
و ب��ه  تبع آن ع��دم قدرت چانه زني با وجود اينكه بيش��ترين 
تع��داد را در بين ش��ركت هاي ليزينگ فع��ال دارند كمترين 
توسعه يافتگي را در بين شركت هاي ليزينگ داشته اند. از اين 
 رو تغيير س��اختار سرمايه اين ش��ركت ها از روش هايي مانند 
پذيرش در بورس يا فرابورس، پذيرش توأم با افزايش سرمايه، 
اس��تفاده از پتانس��يل هاي ادغام و تمليك و افزايش قدرت و 

سينرژي در تصاحب سهم بازار نخستين گام اساسي است. 
در گام بع��دي ب��ا توج��ه به توانمندس��ازي انجام  ش��ده، 
ش��ركت هاي ليزينگ به  واسطه احراز ش��رايط تامين مالي از 
بازار سرمايه در قالب انتش��ار انواع اوراق تامين مالي از قبيل 
اوراق مش��اركت، اوراق منفع��ت، اوراق رهني و خريد دين و 
ني��ز اوراق مرابحه از وابس��تگي بانكي رهاي��ي يافته و فرصت 
تنوع بخش��ي و مديريت ريسك منابع تامين مالي را به دست 

مي آورند. 
در پي تغيير س��اختار صنعت براس��اس اقدامات اصالحي 
فوق، تغيير زمينه هاي فعاليت شركت هاي ليزينگ از صنعت 
خودرو به سمت مشاركت در س��اير ساختارهاي تامين مالي 
به  ويژه تامين مالي خريد ماشين آالت و تجهيزات سرمايه يي 
توس��ط بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوس��ط، بس��تر رشد 
مت��وازن صنعت براي فعاليت در تامين مالي س��اير صنايع را 

فراهم مي كند. 

در ص��ورت انج��ام اقدامات فوق و اصالح س��اختار صنعت 
ليزينگ مي توان انتظار داش��ت ك��ه صنعت ليزينگ به درگاه 
تامين مالي صنايع كوچك و متوس��ط تبديل شود. راه اندازي 
بازار ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط در فرابورس ايران يكي 
از پتانس��يل هاي پيش  روي صنعت ليزين��گ براي همكاري 
با ش��ركت فراب��ورس از طريق ارائه رويكرده��اي تامين مالي 
ساختاريافته با هدف تامين تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز 

شركت هاي مذكور است. 
فعاليت در حوزه تامين مال��ي پروژه محور براي پروژه هاي 
زيرس��اختي و ني��ز پروژه هاي مربوط به حم��ل و نقل)ريلي، 
هواي��ي و درياي��ي( از ديگ��ر فرصت هاي پي��ش  روي صنعت 
ليزين��گ اس��ت كه نيازمن��د اصالحات س��اختاري صنعت و 

توانمندسازي است. 
عالوه بر اصالحات س��اختاري ف��وق، اصالحات مربوط به 
نح��وه ثبت رويدادهاي مالي و ني��ز اصالحات حقوقي مربوط 
ب��ه قراردادها الزمه يكپارچه س��ازي صنعت اس��ت كه امكان 
مشاركت و تشكيل كنسرسيوم بين شركت هاي ليزينگ و نيز 
بستر تشكيل جوينت- ونچر بين شركت هاي ليزينگ ايراني و 

بين المللي را فراهم مي كند. 
دستيابي به اهداف فوق جز در سايه بهره گيري از خدمات 
مش��اوره مالي تخصصي در هر كدام از مراحل اصالح ساختار 

صنعت ليزينگ ميسر نخواهد بود. 

مولف| برايان رزنيك|
مترجم| عليرضا شفيعي نسب|

 ووكس|
در س��ال 2۰۱3، كارب��ران ردي��ت و توييت��ر 
اتهاماتي كامال جعلي نس��بت به يك سري افراد 
نشر مي دادند كه طبق ادعا، »متهم« بمب گذاري 
بودن��د. پ��س از حادثه پاركلند ه��م، يك تئوري 
توطئ��ه در ش��بكه هاي اجتماعي نش��ر يافت كه 
مي گف��ت تيران��دازاِن جان به درب��رده در اص��ل 
كنش گراني هس��تند كه مي خواهند براي قوانين 
مرب��وط به كنترل س��الح جلب حماي��ت كنند. 
اين ش��ايعه قبل از اينكه پلتفرم هاي رس��انه هاي 
اجتماعي وارد عمل ش��وند و آن را حذف نمايند، 

به اطالع صدها هزار كاربر رسيد. 
اخيرا ژورنال س��اينس پژوهشي منتشر كرده 
ك��ه اي��ن الگ��و را )حداق��ل در رابطه با ش��يوع 
اطالعات غلط در توييتر( اعتبارس��نجي مي كند. 
اين پژوهش با تحلي��ل ميليون ها توييت مربوط 
ب��ه س��ال هاي 2۰۰6 ت��ا 2۰۱7، ب��ه نتيجه يي 
ش��وكه كننده مي رس��د: »در تم��ام ش��اخه هاي 
اطالعات، اكاذيب بس��يار دامنه دارتر، س��ريع تر، 
عميق تر و گس��ترده تر از حقايق نش��ر مي يابد«. 
اين پژوهش همچنين درياف��ت كه »تاثير اخبار 
سياس��ي جعلي ب��ه مرات��ب پررنگ ت��ر از اخبار 
جعلي مربوط به تروريس��م، بالياي طبيعي، علم، 

افسانه هاي محلي يا اطالعات مالي است«. 
اين تحليل عظي��م با گرده��م آوردن داده ها، 
به اي��ن ظن مت��داول مي پردازد كه رس��انه هاي 
اجتماع��ي به عن��وان پلتفرمي براي نش��ر اخبار، 
گراي��ش ب��ه خبره��اي خاله زنكي، تاييدنش��ده، 
احساس��ي و جعلي دارد. و اي��ن امر نگران كننده 
است، چون رسانه هاي اجتماعي به نيرويي غالب 

براي نشر اخبار تبديل شده اند. 
اما شايد بتوان گفت يافته مهم تر اين پژوهش 
اين اس��ت كه چه چي��زي به اين اخب��ار جعلي 
دام��ن مي زند؟ اين عامل نه حس��اب هاي پرنفوذ 
توييتري با ميليون ها كاربر دنبال كننده اس��ت و 
نه بات هاي روسي كه آنها را براي توييت خودكار 
اطالع��ات غلط طراح��ي مي كنن��د. عامل اصلي 
شيوع اين اخبار جعلي خود كاربران عادي توييتر 
با دنبال كننده هاي اندك هستند كه معموال اخبار 

غلط را با دوستانشان به اشتراك مي گذارند. 
آنچه ام��روزه بيش از هر زمان ديگر مش��خص 
است اين است كه شيوع اخبار جعلي از پيامدهاي 
نقص در ابعاد روانشناختي انسان است. پلتفرم هايي 
مث��ل توييتر صرفا اين نقص را تقويت مي كنند. اما 
مشخص نيست كه آيا چنين پلتفرم هايي مي توانند 

اين مشكل را حل كنند يا نه. 

 چگونه يك دروغ را در توييتر 
انگليسي زبان رديابي كنيم؟

پژوهش جديد ساينس حاصل كار سه محقق 
علوم كامپيوتري در دانش��گاه ام آي تي است. آنها 
اين پروژه را دو سال قبل از اينكه »اخبار جعلي« 

به لفظي متداول تبديل شود، آغاز كرده بودند. 
ه��دف آنه��ا بررس��ي چي��زي بود كه س��اده 
به نظر مي رس��يد، ام��ا دربرگيرنده حجمي عظيم 
از داده هاس��ت. همه ما واكن��ش زنجيره يي يك 
توييت ويروس��ي را ديده ايم. ي��ك نفر چيزي را 
توييت مي كند، ديگري آن را ريتوييت، فرد سوم 
باب��ي كامال مجزا ام��ا در رابطه ب��ا همان مطلب 
ب��از مي كند. توييت ها در واكن��ش زنجيره يي كه 
يادآور ش��كافت هسته يي است، پراكنده و بازنشر 

مي شوند. 
پژوهشگران ام آي تي مي خواستند تالش كنند 
تمام آن زنجيره را ثبت كنند )تا ببينند ش��ايعات 
جعلي با چه سرعت و عمقي و براي چند نفر نشر 
مي يابند( و سپس آن را با نحوه نشر اخبار واقعي 
مقايسه نمايند. )توييتر به كاربران اجازه مي دهد 
خاستگاه و مسير نش��ر توييت ها را ببينند. انجام 
چني��ن تحليلي ب��ا ش��بكه هاي الگوريتم محورتر 

مانند فيسبوك بسيار دشوارتر است( . 
وبس��ايت هاي  ب��ه  كار  ابت��داي  در  آن ه��ا 
حقيقت س��نجي نظي��ر اس��نوپز، پوليتي فكت و 
فكت چ��ك مراجعه كردن��د تا مطال��ب واقعي و 

جعلي كه قابل اعتبارس��نجي هستند را از 2۰۰6 
تا 2۰۱7 پيدا كنند. سينان آرال، نويسنده ارشد 
مقاله مي گويد »س��پس س��راغ داده هاي توييتر 
رفتيم و كار را رو به عقب آغاز نموديم« تا بفهمند 
هر خبر جعلي نخس��تين بار در كجا مورد اشاره 

قرار گرفته است. 
آن ه��ا با اين كار تمام دفعاتي را كه اين اخبار 
جعل��ي از روي تويي��ت اولي��ه، ريتوييت ش��دند 
ي��ا كاربري ديگ��ر آنه��ا را بازگو كرد، مش��اهده 
نمودن��د. س��روش وثوقي، يكي ديگ��ر از مولفان 
اين مقاله توضيح مي دهد كه اين تحليل ش��امل 
ريتوييت ه��اي نقل ق��ول نب��ود )در اي��ن نوع از 
ريتويي��ت، كاربران مي توانند نظ��ري را در باالي 
توييت اصلي اضافه كنند(، چون نمي توان فهميد 
ريتوييت هاي نقل قول »اطالعات غلط را گسترش 

مي دهند يا آنها را اصالح مي كنند«. 
اما در نهايت پژوهشگران به نمونه يي از ۱26۰۰۰ 
»آبشار« توييت )يعني زنجيره ريتوييت ها( رسيدند 

كه 3ميليون نفر در نشر آنها دست داشتند. 
توييت��ر امكان دسترس��ي مخصوص به حجم 
واقعا ش��گفت انگيزي از داده ها را داد. ديويد ليزر، 
دانش��مند علوم سياسي و كامپيوتري در دانشگاه 
نورث ايس��ترن مي گويد: »كمت��ر پلتفرمي چنين 
امكان دسترس��ي اي در اختي��ار قرار مي دهد«. او 
مي افزايد: توييتر را بايد تحسين كرد كه با كمال 
ميل به پژوهش��گران اجازه مي ده��د هر توييت 
عمومي را كه قصد دارند در تحليلشان بگنجانند، 
مورد پرس وجو ق��رار دهند. معموال توييتر حجم 
داده هايي را كه پژوهش��گران از س��رورهايش به 

دست مي آورند، محدود مي كند. 
اخبار جعل��ي در توييتر س��ريع تر، عميق تر و 

دامنه دارتر از اخبار واقعي نشر مي يابند 
پژوهش��گران پ��س از اينكه داده هايش��ان را 
تكمي��ل كردند، تاثير اين اخبار جعلي را از س��ه 

جهت مورد سنجش قرار دادند: 
۱. س��رعت: مطلب با چه س��رعتي به دس��ت 

تعداد مشخصي از افراد مي رسد
2. عم��ق: ه��ر خبر جعلي چند ب��ار ريتوييت 

مي شود
3. دامن��ه: كارب��ران اطالعات غل��ط را چگونه 

ارزيابي مي كنند
پژوهش��گران شيوع اخبار غلط را با نشر اخبار 
واقعي حقيقت سنجي شده و چند خبِر موردتاييد 

دستياران پژوهشي مقايسه كردند. 
نتايج بس��يار آزارن��ده بود: در هر ي��ك از اين 
معيارها، اخبار جعلي سرتر از اخبار موثق بود. »در 
تمام شاخه هاي اطالعات، اخبار جعلي دامنه دارتر، 

س��ريع تر، عميق تر و گس��ترده تر از حقايق نش��ر 
مي يابد«. اين را آرال مي گويد و مي افزايد كه تاثير 
اخبار سياسي بطور خاص بيشتر است. در مجموع، 
يافته هاي اين تحليل نش��ان مي دهد كه »حقيقت 
شش برابر بيشتر از دروغ طول مي كشد تا به دست 

۱5۰۰ نفر برسد«. 

 مقايسه اخبار جعلي با اخبار واقعي 
منصفانه است؟

بزرگ تري��ن محدودي��ت اين پژوه��ش نمونه 
مقايسه يي مربوط به اخبار واقعي بود. پژوهشگران 
اخب��اري را اس��تخراج نمودند كه وبس��ايت هاي 
حقيقت س��نج آنها را تاييد كرده بود. آنها مس��ير 
اين اخبار را در ميان اكوسيس��تم توييتر رديابي 
كردند. پژوهش��گران همچني��ن چند خبر واقعي 
ديگر را هم افزودند كه دس��تياران پژوهشي آنها 

را انتخاب كرده بودند. 
ب��ا اي��ن ح��ال چني��ن كاري ش��ايد مث��ل 
مقايس��ه س��يب و پرتقال باش��د. وب سايت هاي 
حقيقت س��نجي صحت اخبار جعل��ي را هم اگر 
به طور گس��ترده شيوع و نش��ر يافته باشد تاييد 
مي كنند. خبرهاي واقعي ممكن است در آن حد 
ويروسي نش��ود. همچنين اخبار واقعي از طريق 
خروجي هاي مختلفي به دس��ت ما مي رسند، اما 

بسياري از شايعات ريشه در توييتر دارد. 
مثال وقتي يك تيرانداز دس��ت به كش��تار در 
محيط يك مدرس��ه بزند، احتماال آن را از منابع 
مختلفي نظير تلويزي��ون، راديو و پيام هاي متني 
دوس��تان بشنويم. اين نوع انتش��ار اخبار تفاوتي 
كيفي با ش��ايعات توييتري دارد كه مي توان آنها 
را تا خاستگاه چند نفره شان رديابي كرد. به گفته 
ديويد رند، روانش��ناس دانشگاه ييل كه در مورد 
شيوع اطالعات غلط پژوهش مي كند »ميليون ها 
خب��ر واقعي و مهم هم وج��ود دارد كه توجهات 

زيادي را به خود جلب كرده اند«. 
به همين خاطر س��خت مي توان مشخص كرد 
كه گروه مناس��ب مقايسه بايد در اين پژوهش به 
چه صورت باش��د. اين را رند مي گويد كه خودش 
در مقاله ساينس دستي نداشته. آيا درست است 
شيوع تئوري هاي توطئه در مورد دانشجوياني كه 
به عنوان »كنش گ��ران بحران« عمل مي كنند را 
با اخبار هواشناس��ي يا بازار س��هام مقايسه كرد؟ 

سخت مي توان چنين گفت. 
اما بهر حال اين مقاله نشان مي دهد كه اخبار 

جعلي شتاب دلهره آوري در توييتر دارند
اما حتي اگر مقايسه با اخبار واقعي را هم ناديده 
بگيريم، اين مقاله ساينس واقعيتي دلسردكننده را 

در مورد اخبار توييتري نشان مي دهد: اينكه اخبار 
جعلي مي تواند سريع و عميق نشر يابد. 

اين پژوه��ش درياف��ت كه »اكاذي��ب در هر 
س��طحي نس��بت ب��ه حقيق��ت، به دس��ت افراد 
بيش��تري مي رسد، بدين معنا كه افراد اكاذيب را 

بسيار بيشتر از حقيقت ريتوييت مي كنند«. 
همچنين مهم اس��ت بدانيم چرا و چه كس��ي 
پشت اين قضيه است. براي پاسخ به اين پرسش، 
پژوهش��گران بررس��ي كردند كه آيا اخبار جعلي 
ميان اف��راد عادي و دوستانش��ان نش��ر مي يابد 
يا اينكه حس��اب هاي بزرگ ب��ا چندين ميليون 

دنبال كننده آنها را مي پراكنند؟
آن ه��ا دريافتند كه »اف��رادي كه اخبار جعلي 
را نشر مي دهند بطور معناداري دنبال كننده هاي 
كمتري دارند، معموال اعتبارس��نجي نش��ده اند و 
فعاليت كمت��ري در توييتر دارن��د«. اين را آرال 
مي گوي��د. به عبارت ديگ��ر، همين اعضاي عادي 

هستند كه اخبار جعلي را نشر مي دهند. 
اين تحليل چيز چنداني در مورد حساب هاي 
پرطرفداري مانند اينف��ووارز2 كه عمدتا اكاذيب 
را نش��ر مي دهن��د نمي گوي��د. وثوق��ي مي گويد 
»نمي گوييم حساب هاي بزرگ و پرطرفدار نقشي 
در نش��ر اخبار جعلي ندارن��د«. حرف آنها به طور 
خالصه اين اس��ت كه حس��اب هاي نش��ردهنده 
اخبار كذب نس��بت به حس��اب هاي نش��ردهنده 

اخبار واقعي، به دست افراد بيشتري مي رسند. 
اين تحليل بات هاي توييتري )يعني حساب هايي 
كه آنها را مي سازند تا بدون دخالت انسان، مطالبي 
را توييت كنند( را ني��ز مدنظر قرار مي دهد. جالب 
اس��ت بات ها در مجموع اخبار واقعي و جعلي را با 
نرخي برابر نشر مي دهند. با اين حال مشخص است 
كه س��رعت و عمق انتش��ار اخبار جعلي را بايد به 

انسان هايي نسبت داد كه آنها را نشر مي دهند. 
اخب��ار جعلي نس��بت به اخبار واقع��ي تازه تر 
و احساس��ي تر اس��ت. همي��ن ويژگي هميش��ه 

كليك خور را باال مي برد
ه��دف از طراح��ي اين پژوه��ش درك انگيزه 
افراِد نشردهنده اخبار جعلي نبود. آيا اين كاربران 
عم��دا اطالعات غلط را نش��ر مي دهند؟ آيا ترول 
مي كنند؟ آيا به طعن��ه ريتوييت مي نمايند؟ اين 

پژوهش حرفي در اين مورد نمي زند. 
ام��ا پژوهش��گران توانس��تند به يك پاس��خ 
احتمالي برس��ند: اينك��ه اخبار جعل��ي تازه تر و 
غيرمنتظره تر از اخبار واقعي هس��تند. اينجا بود 
ك��ه مجموعه داده ه��اي عظيم ب��ه كار آمد. اين 
قضيه براي پژوهش��گران قابل مشاهده بود كه آيا 
كاربراني كه اخبار جعل��ي توييت مي كنند، قبال 

اين اخبار جعلي را در صفحه فيد )خوراك( خود 
ديده اند يا نه. اگر قبال آن را نديده اند، مي توان آن 

اخبار را تازه تر به حساب آورد. 
به گفته آرال »اخبار جعلي بطور قابل توجهي 
تازه ت��ر از اخبار واقعي بودن��د و اين با عقل جور 
درمي آي��د؛ چ��ون وقتي اص��ال در قي��د واقعيت 
نباش��يد، اطالعات خيل��ي تازه تري ب��ه ذهنتان 
مي رسد«. تحليل احساسات در اين مقاله ساينس 
نشان داد كه پاس��خ هاي ارائه شده به توييت هاي 
اخبار جعلي خيلي بيش��تر از اخبار واقعي حاوي 
ابزار شگفتي يا انزجار است. شايد به همين خاطر 
اس��ت كه اخبار جعلي مرگ س��لبريتي ها تا اين 
حد در توييتر ش��ايع اند: اين اخبار غيرمنتظره و 
احساس��ي هستند و س��خت مي توان در برابر به 

اشتراك گذاري آنها مقاومت كرد. 
پژوهش هاي ديگري هم اين فرضيه »تازگي« 
را نش��ان داده اند. بنا به مقاله يي در س��ال 2۰۱7 
ك��ه رن��د يك��ي از نويس��ندگان آن ب��ود، وقتي 
ش��ركت كنندگان س��رتيترهايي را مي بينند كه 
تك��رار مي ش��وند، به احتم��ال زياد آنه��ا را باور 
مي كنن��د )اين امر نتيجه چيزي اس��ت كه به به 
»اثر حقيقت موهوم« معروف است(، اما احتمالش 
كمتر اس��ت آنه��ا را در رس��انه هاي اجتماعي به 
اش��تراك بگذارند. پژوهش ديگ��ري دريافت كه 
هر چه بار اخالقي يا احساسي يك توييت بيشتر 
باش��د، احتم��ال نش��ر آن در ميان ي��ك گروه با 

ايدئولوژي خاص بيشتر است. 

 آيا توييتر واقعا مي تواند
اين مشكل را حل كند؟

مش��كل پيگيري اخبار از طريق توييتر همين 
اس��ت كه ب��ر عميق ترين اليه هاي احساس��مان 
دس��ت مي گذارد. و اخبار جعلي را هم معموال با 

همين هدف طراحي مي كنند. 
در گفت وگويي كه با ميريام متس��گر داشتم، 
اين پژوهشگر دانش��گاه كاليفرنيا در سانتا باربارا 
ك��ه دس��تي در اين پژوهش س��اينس نداش��ت 
مي گويد »اخبار جعلي براي نش��ر دادن بس��يار 
مناسب است: هم شوكه آور است، هم غيرمنتظره 
است و هم بر احساس��ات مردم دست مي گذارد. 
فرمول نش��ر اطالعات غلط همين اس��ت«. نقش 
ابعاد روانشناختي انسان باعث مي شود تا بسياري 
از ما جذب محتواي جعلي شويم و تمايل به نشر 
آن داش��ته باشيم. رند معتقد است كه »همكاري 
ناس��المي ميان ترول ها و پلتفرم ه��ا وجود دارد. 
درگير ك��ردن م��ردم در محتوا ب��راي پلتفرم ها 
خوب اس��ت و ترول ها ه��م مي خواهند محتواي 
درگيركننده ايجاد كنند«. اين مس��يري س��خت 
اس��ت كه توييتر باي��د از آن عبور كن��د. توييتر 
مي خواه��د مرجع اخبار فوري باش��د. اين را نيز 
مي خواهد كه تجربه يي درگيركننده و موثق براي 
كاربران خ��ود فراهم نمايد. اين دو هدف ش��ايد 
هميش��ه در تضاد باشند. در عين حال، سود اين 
قضيه )تا حدي( به افرادي هم مي رسد كه درگير 

محتواي جعلي هستند و آنها را نشر مي دهند. 
برايم س��وال است كه آيا شبكه هاي اجتماعي 
واقع��ا روزي مي توانند اين مش��كل را حل كنند؟ 
اگر آنها بخواهند تجربه پلتفرمش��ان كاربرمحور 
باش��د )و اگر الگوريتم ها س��رنخ هاي ساده يي از 
كارب��ران بگيرند تا مش��خص كنند چه چيز مهم 
اس��ت(، اخبار جعلي هميشه دست باال را در نشر 

در اين پلتفرم ها خواهند داشت. 
توييتر پيشرفت هايي داشته: بات ها را مسدود 
ك��رده و در راس��تاي ارزياب��ي مج��دد س��المت 
گفت وگوهاي پلتفرم خود فراخوان داده است. اين 
رسانه پژوهش��گراني نظير آرال را دعوت مي كند 
تا اطالع��ات غلط را روي پلتفرم بررس��ي كنند. 
توييتر مي تواند در كش��ف توييت هاي سرشار از 
نظريه هاي توطئه و سركوب آنها عملكرد بهتري 
داشته باشد. همچنين مي تواند كاربران بيشتري 
را ك��ه عم��دا اطالعات غل��ط را نش��ر مي دهند، 
مس��دود نمايد. اما اخبار جعلي فقط براي كساني 
جذاب نيس��ت كه خواهان نابودي دنيا هس��تند، 
بلكه براي بسياري از ما جذاب است. ما هم عضو 

توييتر هستيم. 

در خيابان هاي توييتر »حقيقت« مثل يك ماشين قراضه است و اخبار جعلي شبيه ماشيني آخرين مدل. طبيعي است كه ماشين هاي 
آخرين مدل سريع تر از »ماشين قراضه« خيابان هاي توييتر را باال و پايين مي كنند و توجه بيشتري جلب مي كنند. طبق يافته هاي علمي 

دروغ شش برابر سريع تر از حقيقت در توييتر بازنشر مي شود. اين شرايط تقصير كيست و برايش چه مي توان كرد؟
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سايه سنگين نرخ ارز بر سر مسكن

تقاضاي ارديبهشت مسكن؛ مصرفي يا سوداگرانه؟
سجادفروغيكارشناسمسكن

با توجه به افزايش چشمگير معامالت مسكن 
در س��ه ماه اخير، آيا تقاضاي مصرفي باعث اين 
افزايش بوده يا ورود سرمايه از بازارهاي موازي، 

مسكن را وارد فاز رونق كرده است؟
براي مش��خص كردن اين موضوع متاسفانه 
ابزاره��اي دقي��ق و قطعي توس��ط دولت پيش 
بيني نش��ده، اما از طريق س��امانه كد رهگيري 
يا بررس��ي اوراق بنگاه هاي مس��كن مي توان تا 
حدي تفكيك كرد كه ي��ك واحد آپارتمان در 
يك سال گذشته چند بار خريد و فروش شده و 
اساسا چند درصد از معامالت مسكن مصرفي و 
چند درصد ناشي از سرمايه گذاري يا دالل بازي 

بوده است. 
در س��ال هاي اخير و بعد از جهش بي سابقه 
مس��كن در اواخ��ر س��ال 91 ق��درت خري��د 
مصرف كنن��دگان واقعي به يك باره كاهش پيدا 
كرد و سرمايه بخش زيادي از اين متقاضيان به 
ناچار و به اميد كاهش فاصله با قيمت مس��كن، 
وارد س��پرده هاي بانك��ي ب��ا س��ودهاي باالي 
20درص��د ش��د. س��رمايه گذاري در بانك ها و 

موسسات مالي به قدري جذاب شد تا جايي كه 
مصرف كنندگان واقعي از مس��ير اصلي منحرف 
شده و ترجيح دادند به جاي خريد مسكن مورد 
نياز خود، در دوره ركود 6 س��اله، س��رمايه هاي 
خود را در س��پرده هاي بانكي س��رمايه گذاري 

كنند. 
از طرفي بانك ها و موسسات نيز براي جبران 
س��ودهاي كالن پرداخت��ي به س��پرده گذاران، 
س��رمايه هاي خود را وارد بازارهاي ارز، س��كه، 

امالك، واردات و ساخت و ساز و... كردند. 
پ��س از كاهش س��ودهاي س��پرده بانكي و 
اتفاقاتي كه در برخي موسس��ات مالي افتاد و از 
طرفي با توجه به برنامه هاي دولت براي تحرك 
بخش��ي به صنعت س��اخت و س��از براي ايجاد 
اش��تغال در صنايع وابسته به مسكن، در اواخر 
سال 96 و با ظهور عالئم خروج مسكن از ركود، 
متقاضيان مصرفي وارد بازار مسكن شدند كه تا 

حدي افزايش معامالت را شاهد بوديم.
ورود حجم نقدينگي بيشترين اثر نهايي را بر 
افزايش احتمال وقوع دوره هاي رونق شديد در 
بازار مس��كن دارد بنابراين اعمال سياست هاي 

پولي انبس��اطي از طريق بسط حجم نقدينگي 
و اعتبارات اعطايي شبكه بانكي يكي از عواملي 

بود كه منجر به خروج مسكن از ركود شد. 
ام��ا ظاهرا درص��د كمي از حج��م معامالت 
مس��كن ناش��ي از ورود خري��داران واقعي بوده 
و حج��م بيش��تر خري��د و فروش ه��اي اخي��ر 
 مرب��وط ب��ه س��رمايه گذاران بازاره��اي موازي

مسكن است. 
پ��س از تحوالت بازار س��كه و ارز و همزمان 
تح��رك بنگاه ه��اي ب��زرگ س��رمايه در ارائه 
پروژه هاي بزرگ و كوچ��ك به ويژه در مناطق 
1 ت��ا 5 و 22 ك��ه تا حد زي��ادي تعيين كننده 
قيمت مس��كن در پايتخت هستند، باعث روند 
رو به رشد معامالت شده و در اين بين تقاضاي 
صدور پروانه را نيز به همراه داش��ته اس��ت كه 
البته در اين مقطع زماني اين حجم از معامالت 
اگر منجر به خروج بازار مس��كن از ركود شود، 
براي صنعت س��اخت بسيار مفيد است هرچند 
كه همه فعاالن اين ح��وزه اعتقاد بر اين دارند 
ك��ه باي��د نظارت ها به گونه يي باش��د تا بازار از 
روند منطقي خود خارج نش��ود و در عين حال 

توان مصرف كنندگان واقعي بيش از اين كاهش 
پيدا نكن��د و بازار بزرگ مس��كن محل جوالن 

دالالن و سفته بازان نشود. 
 اگ��ر س��رمايه ورودي ب��ه ب��ازار خري��د و 
برنامه ري��زي  ب��ا  آپارتم��ان  ف��روش مل��ك و 
صحيح و مناسب، به س��مت سرمايه گذاري در 
كارخانه هاي مرتبط با صنعت س��اخت ش��ود، 
قطعاً هم سود سرمايه گذار تامين خواهد شد و 
هم بازار مسكن به سمت رونق انحرافي نخواهد 
رفت و مهم تر اينك��ه دولت به هدف خود براي 

ايجاد اشتغال خواهد رسيد. 
اما اگر روند رو به رش��د معامالت و قيمت ها 
باعث اشباع قيمت در اين صنعت بزرگ شود و 
مجددا اين مس��كن وارد ركود شود بايد منتظر 
اتفاقات بسيار تلخي در اقتصاد كشور باشيم كه 
در اين يادداشت قصد پرداختن با آن را نداريم. 
ب��ه نظر مي رس��د در مقطع كنون��ي و براي 
ايجاد رونق پايدار در بخش مس��كن، دولت بايد 
از ورود و خروج آس��ان سازندگان غيرحرفه يي، 
نهادها و همچنين بانك ها و موسسات اعتباري 
به بخش مس��كن ضمن وضع قوانين بازدارنده 

براي ورود اين س��ازندگان جلوگي��ري كرده و 
قوانين مالياتي به گونه يي تنظيم شود تا ميزان 
ماليات اخذ ش��ده از درآمد حاص��ل از فعاليت 
س��ازندگان غيرحرفه يي، نهاده��ا و بانك ها در 
بخش مسكن بيش��تر از سازندگان حرفه يي در 

اين بخش باشد. 
و همچنين با تش��ويق س��ازندگان واقعي به 
اس��تفاده از تكنولوژي ه��اي روز، زمين��ه ورود 
س��رمايه به بخش ه��اي تولي��دات محصوالت 
صنعتي س��اختمان را فراهم كند ك��ه اين امر 
باعث س��رمايه گذاري هاي خارج��ي در صنعت 

كشور را به دنبال خواهد داشت. 
در پاي��ان ب��ا تاكيد ب��ر اينكه بازار مس��كن 
روزهاي پر التهابي را تجربه مي كند، اميدواريم 
كه روند افزايش��ي معامالت و خروج مسكن از 
رك��ود، با تدبي��ر به موقع مس��ووالن مربوطه و 
سازندگان حرفه يي همچنان ادامه داشته باشد 
و ش��رايط فعلي به نفع خريداران واقعي مسكن 
تغيير كرده و صنعت ساختمان با تحرك صنايع 
وابسته به خود، فرصت هاي اقتصادي درخشاني 

را براي كشور به ارمغان بياورد. 

گروهراهوشهرسازيشهالروشني
گ��زارش بان��ك مرك��زي از تح��والت بازار 
مس��كن ش��هر تهران در ارديبهش��ت ماه سال 
97 نش��ان مي دهد، در اين ماه، تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به 19.1هزار 
واحد مس��كوني رسيده اس��ت كه نسبت به ماه 
قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتيب 278.7 و 

16.7 درصد افزايش داشته است. 
كارشناسان علت افزايش چشمگير معامالت 
ملك در ارديبهشت ماه را ظرفيت بازار مسكن 
براي هماهنگي با نرخ تورم، كاهش نگراني ها در 
فضاي اقتصاد كالن متاثر از انتظار براي تصميم 
امري��كا در خصوص توافق هس��ته اي، نگراني از 
افزايش مج��دد قيمت آپارتم��ان، كاهش نرخ 
تسهيالت مس��كن به 8 درصد و بروز تدريجي 

تقاضاي مطلق در اين بازار عنوان مي كنند. 
البته به گفته بس��ياري از كارشناسان، بازار 
مس��كن ارديبهش��ت ماه در س��يطره تقاض��اي 
س��رمايه يي بوده و مصرف كننده واقعي به علت 
افزايش قيمت مس��كن نتوانس��ته ب��ه بهترين 
ش��كل در اي��ن حوزه ورود داش��ته باش��د. در 
اي��ن  بين افزايش نهادهاي س��اختماني يكي از 
داليل اصلي افزايش قيمت بازار مسكن ارزيابي 

مي شود. 

اثركاهشسودبانكي؟
خطي��ب،  محمدعل��ي  رابط��ه،  همي��ن  در 
كارش��ناس اقتصاد اتاق بازرگان��ي بابيان اينكه 
كاهش س��ود بانك��ي تاثير بس��ياري در افزايش 
معامالت مس��كن در ارديبهشت ماه داشته است، 
گف��ت: كاهش فاحش س��ود بانكي باعث ش��د 
بخش��ي از نقدينگي ها به س��مت بازار مس��كن 
كش��يده ش��ود. البته در حال حاضر تنها بخش 
كوچك��ي از نقدينگي هاي س��رگردان وارد بازار 

مسكن شده است. 
خطيب افزود: اگر طي ماه هاي اخير نوسانات 
ارز اتفاق نمي افتاد، بخش اعظمي از نوسانات ارز 
وارد بازار مس��كن مي ش��د زيرا مردم ايران با هر 
سواد اقتصادي متوجه شده بازار مسكن در ايران 

افت اقتصادي ندارد. 
اين استاد دانش��گاه با بيان اينكه طبق اعالم 
بانك مركزي حجم نقدينگي در پايان بهمن ماه 
س��ال 96 به 1489 ه��زار و 640 ميليارد تومان 
رس��يد، گفت: از ميزان ذكرشده سهم شبه پول 
از نقدينگ��ي 1304 هزار و 330 ميليارد تومان و 
سهم پول 185 هزار و 310 ميليارد تومان است. 
همچنين ميزان اس��كناس و مسكوك در دست 
اشخاص در پايان بهمن ماه سال گذشته 36 هزار 
و 530 ميلي��ارد تومان بوده كه در 12 ماه 13.6 

درصد افزايش نشان مي دهد. 
اين كارش��ناس اتاق بازرگان��ي بابيان اينكه 
خط��ر افزاي��ش نقدينگ��ي س��رگردان يكي از 
پيامده��اي رك��ود اقتص��ادي، افزاي��ش تورم و 
نوسانات بازارهاي اقتصادي است، گفت: اگرچه 
ابت��كار بان��ك مركزي براي ج��ذب نقدينگي از 
ماه هاي پاياني س��ال 96 بس��يار هوش��مندانه 
بود، اما راهكارهاي اين نه��اد موفقيت چنداني 

نداشت. 
خطيب بابيان اينكه دولت با سه ابتكار كاهش 
س��ود بانكي، فروش گواهي سپرده ريالي و ارزي 
و پيش فروش س��كه به دنبال جذب سرمايه بود، 
گف��ت: گواهي س��پرده ارزي چندان مورد توجه 
س��رمايه گذاران قرار نگرفت، اما سپرده ريالي با 
س��ود جذاب 20 درصدي در زماني كه حداكثر 
نرخ س��ود در بانك ها 15 درصد اس��ت، توانست 
بي��ش از 400 هزار ميليارد تومان جذب كند كه 
البته بخش��ي از آن مربوط به تبديل سپرده هاي 
بلندم��دت بانك ها بود؛ و پيش فروش س��كه نيز 
ب��ه داليلي خيل��ي موفق نب��ود، بنابراين بخش 
عمده يي از نقدينگي ها به سمت بازار ارز سرازير 

شد. 
اين اس��تاد دانشگاه با بيان اينكه بازار مسكن 
مي توانس��ت در س��ال 97 رك��ورددار افزاي��ش 
معامالت باشد، گفت: اما به دليل سوداگري هاي 

برخي از سازندگان و فروشندگان قيمت مسكن 
ب��ا رش��د 30 درصدي روبرو ش��د و بخش��ي از 
نقدينگي ها كه در شرف ورود به اين بازار بودند، 
بازار ارز و سكه را انتخاب كرده اند و خط بطالني 
به تصميم هاي مبتكرانه بانك مركزي كشيدند. 

خطيب گفت: متاس��فانه مسووالن يك اصل 
مه��م را در خص��وص نقدينگي هاي س��رگردان 
فراموش كردند. اين نقدينگي ها همواره به دنبال 
سودهاي كوتاه مدت و سفته بازي است. درحالي 
كه بازار مس��كن به دليل ركود، سود كوتاه مدت 

براي شهروندان ندارد. 
وي گفت: به هرحال رش��د معامالت ملك در 
ارديبهش��ت ماه ناشي از س��ه ابتكار دولت شامل 
كنت��رل ب��ازار ارز، كاه��ش نرخ س��ود بانكي و 
تسهيالت ارزنده اس��ت. اگر دولت طي ماه هاي 
پيش رو نتواند اطمينان خاطري در خصوص ارز 
4200 توماني بدهد يا نتواند به تعهدات خود در 
قبال تس��هيالت عمل كند، در ماه هاي پيش رو 
رونق نس��بي معامالت به چالش كشيده خواهد 

شد. 
وي درنهايت گفت: دولت بايد با اقتصاددان ها 
در خصوص افزايش نقدينگي ها مشورت بگيرد، 
زي��را هدايت اين مبال��غ به ح��وزه توليد باعث 
كاه��ش تورم قيمت��ي در تمام بازاره��ا ازجمله 

مسكن مي شود. 

خطركاهشمعامالتدرماههايآتي
در همي��ن حال، مهدي روانش��اد نيا، رييس 
دانش��كده معماري و عمران دانشگاه آزاد علوم 
تحقيقات بابيان اينكه هم��واره تعداد معامالت 
مس��كن در ارديبهشت بيشتر از فروردين است، 
گفت: از آنجايي كه رونق معامالت تهران همواره 
6 ماه زودتر از كل كشور است، در نيمه دوم 96 
شاهد رشد معامالت در اين كالن شهر بوديم. بر 
اين اساس، در ارديبهشت ماه سال جاري تعداد 
معامالت مس��كن در كل كشور نسبت به تهران 

با رشد كمتري روبرو شد. 
روانش��اد نيا افزود: تجربه نشان داده همواره 
بازار مسكن در ارديبهشت ماه با رشد قابل توجهي 

نسبت به فروردين ماه روبرو مي شود. 
وي بابي��ان اينكه رش��د معامالت امس��ال را 
مديون تدبير دولت در خصوص كنترل نوسانات 
ارز هس��تيم، گفت: تك نرخي ش��دن ارز باعث 
شد، بسياري از سرمايه هاي سرگردان وارد بازار 

محكم تري مانند مسكن شود. 
اين اس��تاد دانشگاه گفت: در دوران نوسانات 
ارز م��ردم براي جلوگيري از اف��ت دارايي خود 
به سمت بازارهاي قوي تر مانند مسكن مي رود. 

وي بابي��ان اينكه بازار كنوني مس��كن دچار 
التهاب هاي متعددي ش��ده است، گفت: افزايش 
نهادهاي قيمت ميلگرد از ابتداي س��ال 97 آثار 
رواني نامطلوبي روي مس��كن گذاش��ته اس��ت. 
افزاي��ش قيمت مس��كن باعث كاه��ش حضور 
بخ��ش مصرف��ي در بازار مي ش��ود و بطور حتم 
براي تداوم رش��د معامالت در ماه هاي آتي بايد 
قيمت مس��كن كاهش يابد، زيرا افزايش تعداد 
معامالت وابس��تگي تامي به حضور بخش تقاضا 

دارد. 
روانشاد نيا افزود: به هرحال اگر دولت نتواند 
س��وپاپ افزايش ارز را پايين بكش��د، روند رشد 
معامالت در ماه هاي آتي ب��ه پايين ترين ميزان 

خود خواهد رسيد. 

چندسناريوپيشينوپسينبرايمسكن
در همي��ن زمينه علي زهره وند، كارش��ناس 
بازار مسكن با بيان اينكه رونق معامالت ملك در 
ارديبهش��ت ماه ناشي از ورود تقاضاي سرمايه يي 
اس��ت، گفت: آمارهاي غيررسمي نشان مي دهد 
تمايل س��رمايه گذاران در تهران بيش��تر امالك 
مناط��ق 8 تا 15 به علت قيمت پايين و مصرفي 

بودن، بوده است. 
زهره وند افزود از آنجايي كه نقد شدگي سريع 
اين امالك براي سرمايه گذاران از اهميت بااليي 
برخوردار اس��ت، بط��ور حت��م در ماه هاي آتي 
قيمت مسكن با روند كاهشي روبرو خواهد شد. 
اين كارش��ناس مس��كن بابيان اينكه اگر در 
ماه هاي آت��ي تغييري در قيمت مس��كن ايجاد 
نش��ود، معام��الت مس��كن روند نزول��ي را طي 
خواه��د كرد، گفت: متاس��فانه قيمت هاي فعلي 
فاصله زيادي با اندوخته اقشار متوسط و ضعيف 
كشور دارد كه بايد هر چه سريع تر اصالح شود. 
زهره ون��د در خص��وص دلي��ل افزايش تعداد 
معامالت مسكن در ارديبهشت ماه گفت: همواره 
بعد از نوس��انات ارز، بازار مسكن رونق مي گيرد 
و نقدينگي ه��اي حاصل از ب��ازار ارز وارد بخش 
مسكن مي شود؛ اما ازآنجايي كه بازار ارز، بازاري 
بس��يار بي ثبات اس��ت س��رمايه گذاران ترجيح 
مي دهند نقدينگي ها را به مدت طوالني در بازار 

مذكور بلوكه نكنند. 
وي گف��ت: از آنجايي كه بخش س��رمايه گذار 
هرگز طاقت بلوكه ش��دن س��رمايه خود در بازار 
مس��كن را به مدت طوالني ندارد، انتظار مي رود 
ملك خ��ود را با روش هاي متع��ددي وارد بازار 

مصرفي كند. 
اين كارشناس مس��كن گفت: بنابراين انتظار 
م��ي رود در ماه ه��اي پيش رو ف��روش معامالت 

همانند ارديبهش��ت ماه، پر تعداد باش��د؛ و حتي 
برخي از س��رمايه گذاران، ملك خود را به  صورت 

اقساطي ارائه دهد. 
اين كارش��ناس مس��كن ادامه روند مسكن را 
در دو س��ناريو پيشين و پسين پيش بيني كرد و 
در اين خصوص متذكر ش��د: سناريو پيشين در 
دستان سرمايه گذاران و بخش مصرفي و سناريو 

پسين در دست دولت و مسووالن است. 
وي در خصوص سناريو پيشين مسكن گفت: 
در حال حاضر دو س��ناريو پيش��ين مس��كني را 
مي توان براي آينده بازار معامالت متصور ش��د. 
در گام اول افزايش 30 درصدي قيمت مس��كن 
ناشي از نهادهاي ساختماني روند كاهشي خواهد 
داش��ت. در گام بعدي راهكارهاي متعددي براي 

فروش ارائه خواهد شد. 
اين كارش��ناس بازار مس��كن اظهار كرد: بعد 
از اجراي اين دو س��ناريو و پس از خالي ش��دن 
بخش��ي از امالك خريداري شده، بازار مسكن در 

انتظار دو سناريو پسين خواهد بود. 
وي در خصوص س��ناريو پس��ين مسكني نيز 
يادآور شد: اگر دولت بتواند بازار ارز را به صورت 
دس��توري حف��ظ كن��د، ب��ازار مس��كن رجعت 
دوباره ي��ي ب��ه وضعيت ارديبهش��ت ماه و تمايل 
سرمايه گذاران به خريد بيشتر خواهد داشت. در 
اين صورت بازار مس��كن در تابستان با استقبال 
زيادي روبرو خواهد ش��د. ولي اگر دولت نتواند 
اين نرخ را به صورت فنر فش��رده نگه دارد شاهد 
كاهش معامالت در ماه هاي تابس��تان و افزايش 

آن در ماه هاي پاييز خواهيم بود. 
وي درنهايت گفت: الزم اس��ت مس��ووالن با 
اجراي س��امانه نظارتي بر قيمت مسكن، تغيير 

و تحولي در بازار مذكور ارائه كنند. 

آيندهبازارمسكندرهالهايازابهام
در همين حال، محمدعلي مهري، كارشناس 
شهرس��ازي با بي��ان اينك��ه اثر روان��ي افزايش 
نهادهاي س��اختماني وضعيت مسكن را بحراني 
كرده اس��ت، گفت: طول دوره ساخت وساز يك 
ملك با وسعت متوسط كمتر از دو سال نيست؛ 
بنابراي��ن افزاي��ش قيمت نهادهاي س��اختماني 
و تاثير آن بر بازار مس��كن تنه��ا مي تواند عامل 

رواني داشته باشد. 
مه��ري اف��زود: تا زمان��ي كه دول��ت نظارت 
دقيقي بر بازار مصالح ساختماني و قيمت مسكن 
نداشته باش��د، اين بازار شاهد تنش هاي متعدد 

اقتصادي - رواني خواهد بود. 
اين كارشناس شهرس��ازي بابيان اينكه بازار 
مس��كن طي ماه هاي آتي از لح��اظ تقاضا خالي 

خواه��د ش��د، گفت: به نظر مي رس��د ب��ا توجه 
به خ��روج امري��كا از برج��ام و ع��دم اطمينان 
س��رمايه داران از روند بازاره��ا، بازارهاي مختلف 

وارد ركود شوند. 
وي گف��ت: بنابراي��ن نياز اس��ت دولت روي 
استقامت خود در خصوص ارز تك نرخي بايستد 
و نظارت دقيقي به روند افزايش قيمت مس��كن 

داشته باشد. 
وي گفت: به نظر مي رس��د، چش��م انداز آتي 
بازار مس��كن به لحاظ ح��دود ورود تحريم ها به 

ايران در هاله يي از ابهام باشد. 

سبقتقيمتمصالحساختمانيازتورم
در همين رابطه، فرش��يد پ��ور حاجت، دبير 
كانون سراس��ري انبوه س��ازان ايران در خصوص 
وضعي��ت قيمت ها در بازار مصالح س��اختماني و 
تاثير آن برقيمت نهايي س��اختمان گفت: تقريباً 
مي توان گفت كه ما در ابتداي هرسال، متناسب 
با نرخ تورم، با افزايش قيمت مصالح ساختماني 
روبرو هس��تيم. ولي امسال ش��رايط در اين بازار 

مقداري متفاوت  بوده است. 
پ��ور حاجت اف��زود: اين تف��اوت از اين بابت 
قابل مش��اهده است كه امس��ال نوسانات قيمت 
دالر باعث ش��ده تا مصالح س��اختماني را تحت 
تاثي��ر خود قرار دهد و ما با افزايش قيمت باالتر 
از نرخ تورم در مصالح ساختماني مواجه شده ايم. 
وي ادامه داد: در حال حاضر بيشتر مصالحي 
كه در ب��ازار وجود دارند، چه مصالح س��نگي و 
چ��ه مصالحي كه ارتباط با فوالد و پتروش��يمي 
و PVC دارن��د و چ��ه مصالحي ك��ه به صنعت 
چوب وابس��تگي دارند، همگ��ي افزايش قيمت 

پيداكرده اند. 
به گفته اين فعال س��اختماني، بخشي از اين 
افزاي��ش قيمت ها طبيعي بوده كه متناس��ب با 
نرخ تورم افزايش يافته، اما بخشي از اين افزايش 
قيمت هم غيرطبيعي بوده كه به نوس��انات نرخ 

دالر در بازار برمي گردد. 

اثررشدنرخمصالحبرقيمتساخت
پ��ور حاجت همچنين درب��اره اثرات افزايش 
قيمت  مصالح س��اختماني بر قيمت تمام ش��ده 
س��اختمان هاي در ح��ال س��اخت، بي��ان كرد: 
درزمين��ه قيمت تمام ش��ده س��اخت ب��ه عدد 
ثابتي نمي رس��يم. چون عالوه بر قيمت مصالح 
ساختماني، شاخص هاي مهم و عوامل تاثيرگذار 
ديگري ش��امل هزين��ه خدمات دس��تگاه هاي 
مختل��ف، دس��تمزد و قيم��ت زمين ب��ر قيمت 

تمام شده ساخت اثرگذار است. 
وي مهم ترين فاكتور موثر بر قيمت س��اخت 
را زمين دانست و تاكيد كرد: زمين نقش بسيار 
مه��م و موثري در قيمت تمام ش��ده س��اخت و 
مس��كن دارد، يعني در برخي از مناطق شهري، 
ا ثرگ��ذاري قيم��ت زمين ب��ر قيمت تمام ش��ده 
حت��ي به 70 درصد مي رس��د و تنها 30 درصد 
باقي مانده به هزينه دستمزد و خدمات و مصالح 

ساختماني برمي گردد. 
دبير كانون سراسري انبوه سازان ايران اضافه 
ك��رد: اما در برخ��ي از مناطق ديگ��ر اين عدد 
وارونه اس��ت و س��ه فاكتور مصالح ساختماني، 
هزينه دستگاه هاي خدمات رسان و دستمزدها 
70 درصد قيمت تمام ش��ده مس��كن را تشكيل 
مي ده��د و زمين مي تواند تنها 30 درصد از كل 

قيمت مسكن را به خود اختصاص دهد. 
وي بابي��ان اينك��ه بر اين اس��اس مي توانيم 
ب��ه يك ع��دد مش��خص در اين بخش برس��يم 
كه قيمت مصالح س��اختماني چند درصد روي 
قيمت تمام شده س��اخت تاثير دارد، بيان كرد: 
اما براي س��اختمان هاي دهك هاي پايين تحت 
عنوان مس��كن اجتماعي يا مس��كن حمايتي و 
مسكن ارزان قيمتي كه مدنظر ماست، بطورقطع 
نرخ مصالح س��اختماني تاثير بسزايي در قيمت 
تمام ش��ده مس��كن دارد و درصورتي كه افزايش 
يابد، اثرات خود را در افزايش قيمت تمام ش��ده 

اين ساختمان ها برجا خواهد گذاشت. 

احتمالركودتورمي
باافزايشقيمتملك

ايمانرفيعيكارشناسساختوساز
اف��ت و خي��ز بازارها در اقتصاد امروز تابع ش��رايط 
متع��دد و پيچي��ده سياس��ي، اجتماع��ي، فرهنگي و 
اقتصادي كشورهاس��ت. در نيمه دوم سال 96 با آغاز 
طرح كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي و خروج حجم 
عظيمي از س��پرده هاي مردم، نوسانات قابل توجه در 
بازار مسكن شروع شد. در بهمن و اسفند ماه و همزمان 
با بازگشت موقتي سود سپرده هاي 20 درصدي، شاهد 
كاهش معامالت در بازار مس��كن بوديم، به طوري كه 
تا نيمه اول ارديبهشت ماه امس��ال، با وجود نوسانات 
ش��ديد قيمت ارز و طال، حجم معامالت مسكن روند 
كاهش��ي را طي ك��رد. از نيمه دوم ارديبهش��ت روند 
كاهش��ي معامالت برعكس ش��د، به نحوي كه شاهد 
رشد حدود 30درصدي در حجم معامالت و قيمت ها 
در بازار مس��كن هستيم. اين تغيير روند قابل توجه در 
معامالت را مي توان با بررس��ي روند معامالت در ساير 
بازارها و روانشناسي خريداران مورد كاوش قرار داد. با 
اوج گرفتن قيمت ارز و طال در روزهاي مياني تعطيالت 
عيد نوروز و جهش ناگهاني و لحظه يي قيمت ها، شاهد 
هجوم خريداران به اين بازارها بوديم. دو دسته عمده از 
خريداران در بين متقاضيان مشاهده مي شدند. نخست، 
گروهي كه به طمع كسب سود بادآورده، تمام سرمايه 
نقدي و غير نق��دي خود را روانه بازار ارز و طال كردند 
و دس��ته دوم، افرادي بودند كه از ترس كاهش شديد 
ارزش پ��ول ملي، بدنبال تبديل ريال خود به ارز و طال 
بودن��د. در اين ش��رايط، دولت با اعالم ط��رح ارز تك 
نرخي و ممنوعيت دخالت صرافي ها و افراد در معامالت 
ارز، توانس��ت تا حدودي التهابات بازار را كنترل كند، 
اما مقاومت ش��ديد بازار و حجم قابل توجه نقدينگي، 
قدرتمندتر از سياست ها عمل كرد. در اين شرايط كه 
حجم زيادي از نقدينگ��ي و پس اندازها وارد بازار ارز و 
طال شد، شاهد كاهش بيشتر معامالت در بازار مسكن 
بوديم. اما بايد توجه داشت كه عمده خريداران بازار ارز 
و طال افراد عادي هس��تند كه به دليل سرعت گردش 
باالي نقدينگي در اين بازارها، بدنبال كس��ب س��ود و 
خروج س��ريع از اين بازارها هس��تند. با اشباع قيمتي 
بازار ارز و طال و قطع جريان تزريق ارز به بازار، ش��اهد 
ثبات نس��بي قيمت ها در س��قف اين بازار هستيم. در 
اين ش��رايط عده يي كه به دنبال كس��ب سود در اين 
بازارها هس��تند، در صف فروش��ندگان قرار گرفته اند. 
حجم نقدينگي ريالي برگش��تي از اين بازارها و كسب 
سود سرش��ار كاذب، بايد در بازارهاي دوم و سوم وارد 
شود كه مس��كن يكي از گزينه هاي مورد توجه است. 
به عبارت ديگر به علت س��رعت ب��االي گردش پول و 
اشباع بازار ارز و طال سرمايه گذاران به دنبال بازارهاي 
سودده جايگزين هستند. عمدتا اين افراد بدنبال انتقال 
هيجان و ايجاد نوس��ان در بازار هستند تا سود كاذب 
ب��ازار ارز و طال را در اين بازار هم بيابند. همان طور كه 
در فروردين ش��اهد بوديم دامنه نوسانات بازار مسكن 
به شدت زياد شد، به طوري كه برخي مالكان دچار توهم 
قيمتي ش��دند و اع��داد و ارقام عجي��ب از اين بازار به 
گوش مي رسيد. سمت ديگر بازار خريداران متوسطي 
بودن��د كه در حال حاضر به دلي��ل كاهش ارزش پول 
ملي، دچ��ار كاهش قابل توجهي در مقدار درآمد پس 
انداز شده خود شده اند يا براي حفظ ارزش سرمايه هاي 
خود به دنبال تبديل آن به ارز و طال هس��تند و عمال 
از بازار مس��كن خارج شده اند. با كنار هم قرار دادن دو 
قطعه از پازل وضعيت امروز بازار مسكن، به اين نتيجه 
مي رس��يم كه بخشي از س��هم افزايش قابل توجه در 
معامالت مربوط به خريداران مصرفي مس��كن نيست، 
بلكه نقدينگي س��رريز ش��ده در بازار طال و ارز و ساير 
نقدينگي هاي سرگردان بازار، وارد اين بازار شده و افراد 
به دنبال سرمايه گذاري و كسب سود در بازار معامالت 
مسكن – و نه ساخت مسكن – هستند كه پيش آگهي 
خوبي در آينده بازار مس��كن نيست. چون در وضعيت 
فعلي اقتصاد، نوسانات بازار مسكن موجب كوتاه شدن 
دست مصرف كنندگان واقعي از مسكن مورد نيازشان 
خواهد ش��د و از طرف ديگر با بره��م خوردن جريان 
عرض��ه و تقاضا در معامالت بازار ره��ن و اجاره دچار 
اختالل خواهد ش��د. از ديگر داليلي كه در حال حاضر 
س��رمايه گذاران را مشتاق به ورود به بازار خريد امالك 
كرده، تعديل نس��بي قيمت ها و به اصطالح به قيمت 
رس��يدن امالك در نيمه دوم ارديبهشت ماه بود. البته 
احتماالت دورتر و خوشبينانه تري هم مي توان در نظر 
گرفت كه احتماال سهم كمتري در رونق اين روزهاي 
ب��ازار مس��كن دارد. اعالم طرح هاي جدي��د دولت در 
احياي بافت هاي فرسوده و وام هاي جديد در اين حوزه، 
مي تواند براي س��ازندگان جذابيت ايجاد كرده باشد و 
به دنبال آن حجم معامالت در بخش امالك فرس��وده 
افزايش پيدا كرده اس��ت. البته اگر سهم اين بخش از 
بازار افزايش پيدا كند، در درازمدت به نفع بازار خواهد 
بود. البته با بررس��ي نوع معامالت ب��ازار در دوره اخير 
ش��اهد سهم باالي امالك كم متراژ و به اصطالح نقلي 
در معامالت هس��تيم. اين آمار نشان دهنده خريداراني 
است كه به دنبال تبديل حداقلي سرمايه هاي خود در 
اين بازار هس��تند، يا افرادي است كه به دليل كاهش 
ارزش پ��ول و پس انداز خود مجبور به تهيه مس��كن 
با حداقل متراژ هستند. س��اير عوامل موثر بر افزايش 
معامالت را نيز بايد مد نظر قرارداد. اعالم اجراي طرح 
دريافت مالي��ات از خانه هاي خالي در نيمه نخس��ت 
امس��ال، باعث افزاي��ش قيمت ها و به تب��ع آن ايجاد 
هيجان در بازار كرده اس��ت كه ب��ه نوبه خود موجب 
افزايش خريداران از ترس افزايش قيمت هاست. عامل 
ديگر رش��د معامالت مربوط به جابه جايي هاي فصلي 
است. معموال در ارديبهشت و خرداد هر سال بيشترين 
معامالت چه در بازار فروش و چه در بازار رهن و اجاره 
ثبت مي شوند. با وجود جميع عوامل بررسي شده، بايد 
توجه داشت كه بخش مسكن طي شش سال اخير در 
ركود بس��ر مي برده است و اين بدان معني است كه به 
دليل عدم عرضه مناس��ب، كمبود بالق��وه در اين بازار 
وجود داش��ته و عالوه بر كمب��ود عرضه، عدم افزايش 
قيمت مس��كن طي مدت ركود باعث شده عمال خأل 
قيمتي به وجود بيايد و در كنار افزايش معامالت، شاهد 
افزايش 30 درصدي قيمت ها نيز در اين بازار باشيم و 
اگر اين وضع ادامه پيداكند، مطمئنا منجر به عميق تر 
شدن ركود بازار مسكن و ورود به دوره ركود تورمي در 

بازار مسكن خواهيم بود. 

يادداشت

تحليل
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دانشوفن10

»حساب قفل شده« در كمين كاربران »اپل«
يك گروه طراح فيش��ينگ مختص صفحات ش��خصي كاربران 
اپل كشف شده كه با اس��تفاده از سيستم رمزگذاري AES با هدف 
شناس��ايي اكانت هاي هويتي كاربران، مانع از دسترسي متخصصان 
امنيتي جهت خنثي كردن اقدام��ات خرابكارانه خود در فضاي وب 
 )Trend Micro( ش��ده است.  محققان شركت ژاپني ترند ميكرو
گ��زارش داده ان��د كه بين تاريخ هاي ۲۳ آوري��ل و ۱ مه، اپراتورهاي 
جاسوس��ي اكانت هاي كاربران را با ايميل هايي كه به نظر مي رس��د 
پيش��نهادها تجاري يا هش��دارهايي درباره حس��اب هاي قفل  شده 
آنهاس��ت را اسپم كرده اند. در بازه زماني فوق، گزارش هايي در نقاط 
مختل��ف جهان از اين حمالت از قبي��ل اياالت متحده )۳۲ درصد(، 
ونزوئال )۱۸ درصد( و آلمان )۱۴ درصد( منتشرش��ده كه اين ميزان 

در امريكا بيشتر از ديگر كشورها بوده است. 
پس از ورود قربانيان به كارت شناس��ايي س��ايت اپل كه مربوط 
به اپل اي دي مش��تريان اين شركت اس��ت و قسمت ورودي سايت 

ش��امل اي دي كاربر و رمز عبور، س��ايت فيشينگ پيامي را به كاربر 
نمايش مي دهد كه مي گويد: »حس��اب ش��ما قفل  شده است« و با 
كليك روي دكمه ديگري با مضمون به ص�فحه ديگ�ري كليك كنيد 

)Unlock Account Now( را نماي�ش مي دهد. 
كاربران قرباني با كليك روي آن به يك صفحه ديگر ارجاع داده 
مي ش��وند و بعد از آنها خواس��ته مي ش��ود تا با وارد كردن اطالعات 
ش��خصي و جزييات كارت اعتباري، حساب هاي خود را تاييد كنند. 
هنگامي كه اين اطالعات وارد مي شود، قربانيان به وب سايت واقعي 
اپل فرس��تاده مي شوند.  مجرمان پش��ت صحنه اين وب سايت هاي 
جعل��ي گام هايي را ب��راي محافظت از اطالعات به س��رقت رفته از 
قربانيان خود برداش��ته اند. براي شروع، آنها مطمئن شدند كه سطح 
دسترسي دايركتوري وب سايت هاي خود را به درستي تنظيم كرده اند، 
به طوري كه محققان امنيتي قادر به دس��تيابي به هيچ اطالعاتي از 
فايل هاي س��رور وب خود نيس��تند. عالوه بر اين، آنها دشمنان خود 

را با اس��تفاده از الگوريتم AES رمزنگاري كرده اند تا مانع دسترسي 
ديگران به اطالعات سرقتي خود شوند. 

يك مقام مس��وول و محقق در شركت ژاپني تراند ميكرو به اسم 
Jindrich Karasek مي گوي��د: تنها راه شناس��ايي اين تهديد، از 
طريق خدمات اطالعات شناس��نامه يي و اعتباري كاربران است كه 
فرس��تنده را به عنوان هكر و خرابكار شناسايي مي كند، بنابراين در 
اين روش منحصربه فرد كاله برداران از طريق فيشينگ با استفاده از 
الگوريتم رمزنگاري AES استفاده مي كنند كه همين خود تشخيص 
فعاليت هاي مخرب را دشوار مي سازد. بر اساس اطالعات سايت پليس 
فتا، اين سايت فيشينگ طوري طراحي شده كه مي تواند روش هاي 
ضد فيشينگ كه در آنتي ويروس هاي مربوط به سيستم هاي خانگي 
و تجاري مورداستفاده قرار مي گيرد را دور زده آنها نتوانند مانع حمله 

خرابكاران به اين سيستم ها شوند. 
ب��ا اين حال، اين كمپين ردپايي از فعاليت هاي خرابكارانه خود را 
براي كاربراني كه به جزييات دقت بيشتري مي كنند، باقي گذاشته 
است. به عنوان مثال، يك نگاه دقيق كاربر به URL هاي صفحات وب 
جعلي و فيشينگ در اين خصوص، به وضوح نشان مي دهند كه اين 

صفحات به شركت اپل وابسته نيستند. همچنين، اگر كاربران كمي 
دقت كنند مي فهمند كه ايميل هاي قانوني از شركت ها معتبر جهاني 
عموما اطالعات حس��اس و محرمانه را از كاربران خود درخواس��ت 
نمي كنند.  به گفته شركت امنيتي ترند ميكرو، كاله برداري اخير با 
عنوان »حساب قفل ش��ده« كه كاربران وب سايت اپل را مورد هدف 
قرار داده، ممكن زمينه ايجاد آن توس��ط خود ش��ركت ها به وجود 
آمده باش��د كه به كاربران ايميل هايي درباره اطالعات شخصي شان 
ارس��ال مي كنند و از آنها مي خواهن��د پروفايل خود را به روز كنند و 
تدابير امنيتي را افزايش دهند.  بنا بر اعالم ايميل ها از ش��ركت هاي 
مختلف معموال به يك ش��كل هس��تند، آنها حاوي يك پيام تبريك 
استاندارد همان شركت و پيام به عنوان عذرخواهي از كاربر به دليل 
به روزرساني سياست هاي امنيتي شركت و همچنين يك دكمه بسيار 
واضع در مقابل چشم كاربران است تا به طور ناخواسته روي آن كليك 
كنند، ازآنجا كه بس��ياري از اين ايميل ها ارسال شده و همچنان در 
حال فرستاده شدن هستند، چيز غيرمنتظره يي نيست كه هكرها و 
خرابكاران با استفاده از اين ايميل هاي جعلي كاربران را به صفحات 
فيشينگ هدايت و اطالعات شخصي و مالي آنها را به سرقت ببرند. 

كاربر

 حمله بدافزار خطرناك
به روترهاي اينترنت »واي فاي«

نيويورك تايم�ز   اداره تجس��س و پلي��س فدرال 
امريكا )FBI( در بيانيه خود خطاب به تمام كاربران 
اينترنتي در جهان اعالم ك��رد كه مودم و روترهاي 
اينترن��ت واي فاي خود را ريب��وت كنند تا در مقابل 
بداف��زار خطرناك و جديدي كه به تازگي از س��وي 
هكرها و مجرمان سايبري روسي منتشر شده است، 
در امان بمانند. متخصصان امنيت سايبري فعال در 
پليس ف��درال امريكا همچنين عن��وان كرده اند كه 
هكرهاي روس��ي براي نفوذ و دستيابي به اطالعات 
ش��خصي و حريم خصوص��ي كارب��ران اينترنت در 
جه��ان، قصد دارند بدافزار خطرن��اك و قدرتمندي 
را منتشر كنند تا كنترل دستگاه هاي الكترونيكي و 
رايان��ه كاربران موردنظر را در دس��ت گرفته و براي 
دسترس��ي به اهداف ش��وم خود، از آن سوءاستفاده 
كنند.  آنها گزارش داده اند بسياري از سرورهايي كه 
روترهاي خود را ريب��وت كرده اند، جلوي فعاليت و 
انتش��ار اين بدافزار به رايانه و دستگاه هاي متصل به 

آن را گرفته و بدافزار مربوطه را غيرفعال كرده اند. 
گروهي از متخصصان امنيت س��ايبري ش��ركت 
سيس��كو همچنين اعالم كرده اند ك��ه بالغ بر ۵۰۰ 
هزار دستگاه روتر در بيش از ۵۴ كشور جهان گرفتار 
 )VPN Filter( اين بدافزار شده اند.  اين بدافزار كه
نام دارد، بيش��تر روتر كاربران خانگي و شركت هاي 
كوچك را هدف قرار داده اس��ت چراكه شركت هاي 
ب��زرگ با متخصصان امنيت س��ايبري فعالي كه در 
اختيار دارند، هر از گاهي اقدامات امنيتي الزم را براي 
اتصال هاي اينترنتي خود انجام مي دهند اما كاربران 
خانگي يا شركت هاي كوچك اهميتي به اين مساله 
نمي دهن��د، در نتيجه هدف بس��يار مناس��بي براي 
هكرها و مجرمان سايبري براي نفوذ و دسترسي به 

اطالعات موردنظر مي شوند. 

روبات ها حس المسه پيدا كردند
پي س�ي ورلد   اگر چه ام��روزه برخ��ي روبات ها از 
انس��ان ها س��ريع تر مي دوند و كارهاي دش��واري را به 
راحت��ي انجام مي دهند، اما هيچ ك��دام از آنها از يكي 
از حواس پيشرفته انساني يعني حس المسه برخوردار 
نيستند.  مهندسان موسسه EPFL در لوزان سوييس 
براي حل اين مشكل كابل هاي فوق سبك و منعطفي 
را طراح��ي كرده اند كه ب��ا نصب آنه��ا در درون بدن 
روبات ها مي توان حس المسه را در اين روبات ها ايجاد 
كرد.  كابل هاي يادشده مجهز به الكترودهايي هستند 
كه ارسال س��يگنال هاي الكترونيكي را در واكنش به 
لمس بدن روبات ممك��ن مي كنند. در واقع كابل هاي 
يادشده مانند شبكه عصبي بدن انسان عمل مي كنند 
و مي توانند كاركردهاي مش��ابهي را براي روبات ها به 
ارمغان بياورند.  كابل هاي پالستيكي باريك و منعطف 
يادش��ده در آزمايش هايي كه تاكن��ون به عمل آمده 
عملكرد خوبي داشته اند و حتي گذراندن آنها از مفاصل 
متحرك روبات ها به راحتي ممكن است.  پژوهشگران 
با نصب چندين اليه الكترود روي اين كابل ها مي توانند 
ايجاد حس المسه را در آنها تقويت كنند و واكنش هاي 
متفاوت��ي را براي روبات ها در صورت دريافت س��طوح 

فشار متفاوتي بر بدنه شان ممكن كنند. 

موسس »آمازون« اقامتگاه 
دايمي در ماه مي سازد

ناس�ا  موس��س آمازون قص��د دارد در ميانه دهه 
آتي ميالدي فضانوردان را به ماه بفرس��تد و در آنجا 
يك اقامت��گاه دايمي بس��ازد. به اعتق��اد او ماه يك 
مكان مناسب براي شهرك سازي است. مدت هاست 
كه ج��ف ب��زوس قص��د دارد فضان��وردان را به ماه 
 بفرس��تد. درهمين راس��تا او در مصاحبه يي با مجله

GeekWire اعالم كرد ش��ركت بلواوريجين قصد 
دارد با ناس��ا و س��ازمان فضايي اروپ��ا همكاري كند 
ت��ا يك اقامتگاه دايم در ماه بس��ازد. او اعالم كرد در 
اين راس��تا از هيچ تالش��ي فروگ��ذار نمي كند.  اين 
 درحالي است كه شركت بلواوريجين قصد دارد لندر

Blue Moon را در ميان��ه ده��ه ۲۰۲۰ مي��الدي 
پرت��اب كن��د. البته اين امر مش��روط به دس��تيابي 
به پش��تيباني هاي كافي اس��ت. ب��زوس در اين باره 
مي گويد: ماه يك مكان مناس��ب براي شهرك سازي 
اس��ت. او ب��ه فاصله كم آن تا زمي��ن و وجود آب در 
ماه اش��اره مي كند كه مي توان آن را به هوا و پيشرانه 
موشك ها تبديل كرد.  همچنين بزوس معتقد است 
در دهه هاي آتي انتقال صنايع سنگين زميني به فضا 
آسانتر مي شود. به اعتقاد او ممكن است حتي بعضي 
افراد در س��يارك ها نيز كار كنن��د و زمين به عنوان 

مكاني براي سكونت و صنايع سبك استفاده شود. 

 مديرعامل »توييتر«
»لپ تاپ« ندارد

مش�بل   موس��س و مديرعامل ش��بكه اجتماعي 
توييتر، در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران گفت كه 
لپ تاپ ندارد و به همين خاطر از آن استفاده نمي كند.  
جك دورسي - موسس و مديرعامل شبكه اجتماعي 
توييتر - كه براي توضيح و تشريح درباره عملكرد اين 
ش��بكه اجتماعي و تالش براي مقابله با انتشار اخبار 
كذب و دروغين به ش��هر سيدني س��فر كرده بود، در 
پاسخ به پرس��ش يكي از خبرنگاران، گفت: من اصال 
لپ تاپ ندارم و تمامي كارهايم را به وس��يله گوش��ي 
هوش��مند خود انجام مي دهم.  اين پاسخ كه موجب 
تعجب بسياري از حضار و س��پس كاربران در فضاي 
مجازي ش��د، نش��ان مي دهد كه اف��راد بنيان گذار و 
مح��وري در ح��وزه تكنولوژي خود ني��از چنداني به 
ش��بكه هاي اجتماعي و تكنولوژي ندارند. خبرنگاري 
كه از وي اين سوال را پرسيد، مي خواست با يادآوري 
كاري ك��ه م��ارك زاكربرگ - موس��س و مديرعامل 
فيس بوك - با لپ تاپ خود كرده بود و دوربين وب كم 
لپ تاپش را مخفي و پوشانيده بود، از جك دورسي نيز 
بپرسد آيا او نيز همين كار را كرده است؟ كه در پاسخ 
دريافت وي اصال لپ تاپ ندارد و همين امر موجب شد 

كاربران بسياري متعجب و هيجان زده شوند.

اخبار

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم كرد 

عضويت 7 ميليون نفر در پيام رسان هاي داخلي
گروه دانش و فن   

وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات از عضويت 
مجموع��ا هفت ميلي��ون نفردر پيام رس��ان هاي 
داخلي خبر داد و گفت اين تعداد پيام رسان هاي 
داخلي را نصب كرده اند و با توجه به اينكه برخي 
افراد همزمان چند پيام رسان را دارند، در مجموع 
۱۰.۵ ميليون نفر مش��ترك اقدام به نصب فعال 
پيام رسان هاي داخلي كرده اند و اين پيام رسان ها 
ني��ز ۴۲ گيگابيت ب��ر ثانيه ترافي��ك كاربران را 

مي توانند مديريت كنند. 
محمدج��واد آذري جهرم��ي وزي��ر ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات در حاش��يه نشس��ت ديروز 
كميس��يون هاي امنيت ملي، اقتصادي و صنايع 
و مع��ادن مجلس با وزارت ارتباط��ات و مديران 
پيام رس��ان هاي داخلي با اش��اره به بررسي ابعاد 
مختل��ف فعاليت پيام رس��ان هاي داخلي در اين 
نشس��ت اظهار داشت: بخش��ي از جلسه به اين 
مس��اله اختصاص داش��ت كه بنا بر س��ندي كه 
ش��وراي عالي فضاي مجازي در جلس��ات ۳۶ تا 
۴۰ خود در خصوص حمايت از پيام رس��ان هاي 
بومي داش��ته، ميزان اقدامات انجام شده در اين 

خصوص بررسي شود. 
وي افزود: در اين خصوص نمايندگان مجلس 
از دستگاه هايي كه تكاليف خود را در موعد مقرر 
انجام دادند تشكر كردند و قرار شد دستگاه هايي 
ه��م ك��ه در انجام تكالي��ف قانوني خ��ود تاخير 
داش��تند با كمك مجلس و ش��وراي عالي فضاي 
مجازي ب��ه آنها كمك ش��ود تا اين بس��ته هاي 

حمايتي به طور كامل پياده سازي شود. 
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات همچنين 
با اش��اره به مطرح ش��دن دغدغه ه��اي مردم در 
خصوص پيام رس��ان هاي بومي در اين نشس��ت 
تصريح كرد: نمايندگان محترم دغدغه هايشان را 
در حوزه كيفيت س��رويس هاي ارتباطي داخلي 
مطرح كردن��د كه نيازمند تقويت جدي اس��ت، 
همچنين بحث اعتماد عمومي و خدشه هايي كه 

در اين زمينه وجود دارد، مطرح شد. 
آذري جهرم��ي ادامه داد: مس��اله مخاطرات 
جدي اي كه فضاي مجازي كشور امروز در حوزه 
امنيت سايبري با آن مواجه هستند و نيز مساله 
استفاده زياد از فيلترشكن ها، از سوي نمايندگان 
تذكر داده ش��د كه فض��اي اجتماعي جامعه را با 
مشكل مواجه مي كند، چرا كه با اين گستردگي 
س��اير محتواه��اي غيرمج��از هم در دس��ترس 

گروه هاي مختلف قرار گرفته است. 
وي افزود: راهكارهاي اين مس��اله بررسي شد 
و تدابيري كه براي حل مساله وجود دارد، مورد 
بحث و بررس��ي قرار گرفت تا كار به خوبي پيش 

برود. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين با 

اشاره به مطرح ش��دن مشكالت پيش روي پيام 
رسان هاي داخلي و برنامه هاي آينده آنها در اين 
ح��وزه، گفت: بخش��ي از دغدغ��ه نمايندگان در 
اي��ن حوزه اين بود كه اگر انحصار خارجي خوب 
نيست، انحصار داخلي هم نبايد باشد و بايد يك 
فضاي رقابتي مناس��ب ميان پيام رسان ها وجود 

داشته باشد. 
آذري جهرم��ي تصري��ح ك��رد: در مجم��وع 
اي��ن جلس��ه در ۵ محور جمع بندي داش��ت كه 
مهم ترين آن تشكيل يك كارگروه مشترك بين 
دس��تگاه هايي بود كه در اي��ن موضوعات دخيل 

هستند. 
وي اف��زود: اي��ن كارگ��روه متش��كل از س��ه 
كميس��يون مجل��س، خ��ود پي��ام رس��ان ها و 
س��ازمان هاي درگي��ر در اين حوزه اس��ت و در 

مجموع مي توان گفت جلسه سازنده يي بود. 
ه��م  ك��رد:  خاطرنش��ان  جهرم��ي  آذري 
دس��تگاه هاي اجرايي اعالم آمادگ��ي مجلس را 
براي حل مسائل پيام رسان ها متوجه شدند و هم 
پيام رس��ان ها دغدغه هاي مردم را در اين زمينه 

بهتر دريافت كرده اند. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در خصوص 
آمار اس��تفاده از پيام رس��ان هاي داخلي توس��ط 
مردم گفت: بعد از فرآيند مهاجرت، يك ميليون 
نفر كال تلگرام را حذف كرده اند و در حال حاضر 
ني��ز مجموعا هف��ت ميليون نفر پيام رس��ان هاي 
داخلي را نصب كرده اند و با توجه به اينكه برخي 

افراد همزمان چند پيام رسان را دارند، در مجموع 
۱۰.۵ ميليون نفر مش��ترك اقدام به نصب فعال 
پيام رسان هاي داخلي كرده اند و اين پيام رسان ها 
ني��ز ۴۲ گيگابيت ب��ر ثانيه ترافي��ك كاربران را 

مي توانند مديريت كنند. 
آذري جهرمي تصريح كرد: ۲۵ درصد كاربران 
پيام رس��ان هاي خارجي به پيام رسان هاي داخلي 
مراجع��ه كرده اند و ۷۵ درص��د باقي مانده نيز يا 
همچنان در آن پيام رس��ان ها باق��ي مانده اند، يا 
ترجي��ح داده اند از ديگر پيام رس��ان ها اس��تفاده 
كنند، اما روند اس��تفاده از پيام رسان هاي داخلي 
با ش��يب خوبي در حال افزايش است و با رعايت 
مس��ائلي همچون كيفيت و اعتماد، اين وضعيت 

بهبود خواهد يافت. 
 اين در حالي اس��ت كه طي چند روز گذشته 
مع��اون محتواي مرك��ز ملي فض��اي مجازي از 
عضوي��ت ۲۵ ميليون نف��ر در پيام رس��ان هاي 
داخلي خب��ر داد ه بود، آماري كه بس��يار اغراق 
آمي��ز ب��ه نظ��ر مي رس��يد و روز گذش��ته وزير 

ارتباطات آن را تصحيح كرد. 
خوراكي��ان گفت��ه ب��ود: در ح��ال حاضر ۲۵ 
ميلي��ون و ۱۱۴ ه��زار نف��ر در پيام رس��ان هاي 
داخل��ي عض��و ش��ده اند و به اي��ن ترتيب بخش 
عمده ي��ي از كاربران تلگ��رام فعاليت هاي عمده 
خود را از فضاي غيرقانوني به ساير پيام رسان ها 
منتقل كرده اند و فرآين��د انتقال همچنان ادامه 
دارد. در حال حاضر تع��داد كاربران فعال روزانه 

پيام رس��ان هاي داخلي 9 ميلي��ون و ۲۰۰ هزار 
كاربر اس��ت كه عدد مهمي است؛ زيرا تلگرام در 
طول چند س��ال به 9 ميليون كاربر فعال روزانه 
رس��يد، البت��ه در اين راه هنوز پيام رس��ان هاي 
داخلي مش��كالتي ني��ز دارند ام��ا در مجموع از 
فعاليت پيام رس��ان هاي داخلي طي ۲۰ روز پس 

از مسدود سازي تلگرام راضي هستيم. 
وي در پاسخ به اين سوال كه برخي معتقدند 
بستن ش��بكه هاي اجتماعي بين المللي از جمله 
فيس ب��وك و توييتر در ايران باعث ايجاد انحصار 
تلگرام در ايران و ايزوله كردن كاربران ايراني در 
فضايي محدود ش��ده اس��ت، گفت: در اين حوزه 
در گذش��ته برنامه مدوني وجود نداش��ته است و 
رويكرد مواجهه عمدت��ا اقتضايي و تقابلي اتخاذ 
شده اس��ت كه تلگرام نيز از اين فرصت حداكثر 
سوءاس��تفاده را كرده است. مس��اله تلگرام جزو 
كوچكي از س��اماندهي پيام رسان هاي اجتماعي 
در كشور است و بررسي هاي الزم حتما در مورد 
ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رس��ان ها بر اساس 
س��ند مصوب ادامه دارد اما فعال در حال بررسي 
هس��تيم. بايد از اين فضاي گ��ذار عبور كنيم تا 
تصميم��ات مكملي كه اتخاذ مي ش��ود به جاي 

كمك كردن، تخريب كننده نباشند. 
بر اس��اس اين گ��زارش طي چن��د روز اخير 
خبرهاي��ي مبني بر عضويت كاربران بدون اطالع 
آنها در برخي پيام رسان هاي داخلي منتشر شد، 
ام��ا روز گذش��ته در تماس تلفن��ي خبرنگارما با 

مع��اون يكي از پيام رس��ان هاي داخلي اين خبر 
تكذيب ش��د و وي اعالم ك��رد از لحاظ فني اين 

كار غير ممكن است. 
 

 رفع فيلتر تلگرام طعمه است 
مرك��ز مديري��ت امداد و هماهنگ��ي عمليات 
رخدادهاي رايانه يي نسبت به انتشار بدافزارهاي 
عبور از فيلترينگ تلگرام هشدار داد و اعالم كرد 
كه اين ويروس هاي مخرب با هدف سوءاستفاده 

از كاربر، رواج يافته اند. 
 پ��س از فيلت��ر ش��دن تلگ��رام بدافزارهاي 
مختلف��ي تحت عن��وان »تلگرام ب��دون فيلتر«، 
»فيلترش��كن تلگرام« و غي��ره در فضاي مجازي 
منتشر شده اند. مركز مديريت امداد و هماهنگي 
عملي��ات رخداده��اي رايانه ي��ي با بررس��ي اين 
برنامه ها هشدار داد كه اين برنامه هاي نرم افزاري 
مخرب ب��ا فريب كاربر، اقدام به سوءاس��تفاده از 
اطالعات كاربر يا استخراج ارز ديجيتال مي كنند. 
در اين راس��تا اي��ن مركز با بررس��ي فني ۲ 
بداف��زار »فيلترش��كن تلگرام« و »ج��ت فيلتر« 
اعالم كرد: برنامه »فيلترش��كن تلگرام« از جمله 
برنامه هاي آماده يي اس��ت كه با توجه به كد آن، 
در مقاط��ع مختلف زماني ب��ا عناوين مختلفي و 
براي سوءاس��تفاده هاي مختلف منتشر مي شود. 
اي��ن برنام��ه توس��ط ۱۲ ضدويروس ب��ه عنوان 
بدافزار تش��خيص داده شده است. اين برنامه در 
تبليغات گسترده در س��طح تلگرام منتشر شده 
كه نمونه يي از آن ۱۳۸ هزار بازديد داشته است. 
اين برنامه پس از نصب توس��ط كاربر مخفي 
شده و دستورات مخرب مختلفي )نصب بدافزار، 
عضويت در چند سامانه پيامكي و...( را از طريق 

برنامه هاي پوش نوتيفيكيشن دريافت مي كند. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه نحوه استفاده 
مخ��رب اي��ن بداف��زار از س��رويس هاي پ��وش 
نوتيفيكيش��ن اين است كه اين برنامه قادر است 
هر برنامه يا بدافزار ديگري را نيز روي دس��تگاه 
كارب��ر نصب كن��د. در همين ح��ال برنامه »جت 
فيلت��ر« نيز يكي از بدافزارهايي اس��ت كه اخيرا با 
توج��ه به فيلتر ش��دن تلگرام، در حال انتش��ار در 
 كانال هاي تلگرامي اس��ت. نام اي��ن برنامه درواقع

Android System Web View اس��ت ك��ه 
پس از نصب با نام MainActivity روي دستگاه 

قرار مي گيرد. 
اين بدافزار بدون آنكه كاربر متوجه ش��ود، در 
پس زمينه اقدام به استخراج ارز ديجيتال مونرو 
كرده و از توانايي دس��تگاه سوءاستفاده مي كند. 
متاس��فانه در دس��تگاه موبايل همانند كامپيوتر، 
كارب��ر متوج��ه تغيي��رات ايجاد ش��ده يا كندي 
نمي شود و احتمال اينكه متوجه اين سوءاستفاده 

شود بسيار پايين است. 

تك كران�چ     بس��ياري از كارب��ران 
گوش��ي هوش��مند آيفون۱۰ از وجود 
شكس��تگي ب��دون عل��ت در بخ��ش 
پوش��ش لن��ز دوربي��ن گالي��ه دارند.   
گوشي هوش��مند آيفون۱۰ يكي از آن 
موبايل هايي است كه س��ر و صداهاي 
بس��ياري را از روز نخس��ت معرف��ي 
و عرض��ه ب��ه پا ك��رد ب��ه گونه يي كه 
اين گوش��ي ميزبان اس��تقبال و البته 

گاليه هاي بس��ياري از كاربرانش بوده است.  بسياري از كاربران تاكنون شكايت هاي زيادي را 
درباره ويژگي و قابليت هاي فيزيكي و نرم افزاري آيفون۱۰ در فضاي مجازي منتش��ر كرده و 
به گوش ش��ركت سازنده يعني اپل رسانيده اند.  حاال به تازگي كاربران آيفون۱۰ از بروز يك 
مشكل جديد و كمي عجيب خبر داده اند؛ بر اساس اظهارات اين دسته از كاربران، شيشه كاور 
يا پوشش لنز دوربين آيفون۱۰ بدون هيچ علت خاصي دچار ترك و شكستگي مي شود.  به 
گفته آنها، بسياري از اين گوشي ها حتي داراي قاب محافظ نيز بوده اند و حتي اصال با زمين 
يا اجسام سخت برخوردي نداشته اند. بنابراين آنها بر اين باورند كه ترك و شكستگي پوشش 
لنز دوربين گوشي شان كامال بي علت و بي دليل بوده است.  تحليلگران و كارشناسان فعال در 
حوزه فناوري معتقدند كه اين مساله تبديل به يك معما شده و احتماال امر ديگري جز برخورد 
با جس��م سخت، همچون اختالف دماي ناگهاني يا انقباض و انبساط موجب شكستگي كاور 
لنز دوربين گوشي آنها شده است. به گفته يك تعميركار موبايل، قرار دادن گوشي در هواي 
سرد خودرو يا منزل، موجب مي شود كه ال سي دي و كريستال مايع گوشي يخ بزند و سپس 
بشكند.  هرچند كه بسياري از كاربران در پاسخ به اين اظهارنظر، گفته اند كه هرگز گوشي شان 
در مجاورت با هواي سرد قرار نگرفته است و حقيقتا بي دليل شكسته و ترك برداشته است. اپل 
در پاسخ به اين اظهارات اعالم كرده است كه جنس دوربين آيفون را از ساقوت كبود مي سازد 
كه از مقاومت بسيار بااليي برخوردار است. اما در صورتي كه اعالم شكايت از شكستگي كاور 

لنز دوربين آيفون۱۰ ادامه يابد، اپل بايد وارد عمل شده و براي حل آن چاره يي بينديشد. 

گيزمگ  فضاپيماي اينس��ايت ناسا 
ب��ا اصالح مس��ير و جدا كردن مس��ير 
نهاي��ي خ��ود از موش��ك همراه��ش، 
هنگام رسيدن به سياره سرخ، موجب 
پيش��گيري از آلودگي زيس��تي مريخ 

خواهد شد. 
 )InSight( »فضاپيماي »اينسايت 
ناسا نخس��تين اصالح مسير خود را به 
پايان رساند و در مسير سياره سرخ قرار 

گرفت. هدف از پرتاب اين فضاپيما اين است كه به مطالعه زلزله هاي احتمالي سطح مريخ و 
شناخت رمز و راز تشكيل اين سياره و موادي كه زير سطح مريخ وجود دارد، بپردازد.  هدف 
اين ماموريت محافظت س��ياره سرخ از تهديدهاي زيست محيطي است كه اين فضاپيما اين 
كار را توسط تقويت كننده موشك »Centaur« انجام خواهد داد.  اينسايت يك فضاپيماي 
روباتيك سطح نشين )فرودگر( مريخ است كه قرار است براي نخستين بار نقشه دروني مريخ 
را تهيه كند.  اين فضاپيما در تاريخ ۵ مه ۲۰۱۸ ساعت ۱۱:۰۵ به وقت محلي از كاليفرنيا به 
فضا پرتاب شد و قرار است ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ روي سطح مريخ فرود بيايد و ماموريتش را براي 
جمع آوري اطالعات آغاز كند.  محل فرود، »هامونه اليسيوم« دومين منطقه بزرگ آتش فشاني 
در مريخ در نظر گرفته شده كه در آنجا با به كار انداختن يك حسگر و يك دماسنج و همچنين 

انجام آزمايش علمي راديويي، برنامه مطالعه ساختار داخلي مريخ انجام خواهد شد. 
»اينسايت« ظرفيت حمل ۵۰ كيلوگرم بار مفيد را دارد و اين بار شامل تجهيزات علمي 
مانند لرزه سنج، جعبه حسگر بار، دوربين ها، سامانه نصب تجهيزات و پس بازتابگر ليزري 
است.  اكنون اين فضاپيماي ناسا نخستين اصالح مسير اصلي خود را به پايان رسانده و در 
مسير مريخ قرار گرفته است. اين فضاپيما همراه با سطح نشين روباتيك خود، چهار موتور از 
هشت موتور خود را به مدت ۴۰ ثانيه روشن كرد تا نه تنها مسير خود را به مسير درست 
تغيير دهد، بلكه توسط ماموريت تقويت كننده موشك »Centaur« به محافظت از سياره 

سرخ از تهديدهاي زيست محيطي بپردازد. 

جدي��دي  گ��زارش  بلومب�رگ  
از ي��ك ش��ركت تحليل��ي در بازار 
مي كند  پيش بيني  بريتاني��ا  انرژي 
كه توس��عه انرژي هاي سبز، درآمد 
س��وخت هاي  ف��روش  از  حاص��ل 
انتش��ار  همچني��ن  و  فس��يلي 
آالينده ه��اي دي اكس��يد كربن را 
ت��ا س��ال ۲۰۴۰ به ش��دت كاهش 

مي دهد. 
 براس��اس گزارش جديد منتش��ر ش��ده از ش��ركت تحقيق��ات ان��رژي »اورورا«
)Research  Aurora Energy( ب��ر مبن��اي ب��ازار ان��رژي در بريتانيا، توس��عه 
فناوري هاي س��بز مانند وس��ايل نقلي��ه الكتريكي و انرژي هاي پ��اك و تجديدپذير، 
نيازهاي س��وخت فس��يلي را كاهش خواهد داد. به طوري ك��ه درآمدهاي تجميعي 
از اين منابع انرژي آالينده، از س��ال ۲۰۱۸ تا ۲۰۴۰ حدود ۲۱ تريليون دالر كمتر 
خواهد شد. »ريچارد هاوارد« سرپرست اين تحقيق مي گويد: تجزيه و تحليل جديد 
ما اش��اره به آينده انرژي الكتريكي، ديجيتالي ك��ردن و فناوري هاي جديد دارد كه 
طي آن ش��اهد توسعه و افزايش وسايل نقليه برقي و بهبود مستمر در بازده سوخت 

خواهيم بود. 
چشم انداز كلي توسعه و فراگير شدن خودروهاي برقي در دنيا موجب خواهد شد 
كه مصرف س��وخت هاي فسيلي نهايتا تا اواسط دهه ۲۰۲۰ ميالدي به همين منوال 
ادامه پيدا كند، اما اين مس��اله طي گذر زمان موجب كاهش تقاضاي نفت و كاهش 

قيمت نفت تا سال ۲۰۴۰ به كمتر از نصف ميزان فعلي مي شود. 
عرض��ه ۵۴۰ ميليون وس��يله نقليه برقي تا س��ال ۲۰۴۰ همراه با پيش��رفت در 
بهره وري س��وخت، تقاضاي نف��ت را به مرور كم خواهد ك��رد و درآمدهاي نفتي را 
ح��دود ۱9 تريليون دالر كاه��ش خواهد داد. با اين كاه��ش تقاضا در دهه ۲۰۳۰، 

قيمت نفت مي تواند به ۳۲ دالر براي هر بشكه در سال ۲۰۴۰ كاهش يابد. 

گاليه كاربران »آيفون ۱۰« از لنز دوربين چشم انداز مصرف سوخت هاي فسيلي تغيير مسير فضاپيماي اينسايت
فراسو رويدادفضا
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11 بنگاهها
 س�رمايه گذاري 12 ميلي�ارد ريالي ب�راي مركز 
پ�رورش اس�ب در زنجان؛ زنجان   سرپرس��ت امور 

تعاون اداره  كل تعاون، كار و رفاه  اجتماعي استان زنجان 
از س��رمايه گذاري 12 ميليارد ريال��ي در حوزه پرورش 
اسب خبر داد. علي پاك منش با بيان اينكه شركت هاي 
تعاوني به عنوان يكي از بازوان پرتوان در توسعه اقتصاد 
ملي نق��ش ارزنده يي دارد، افزود: خوش��بختانه يكي از 
گام هاي اساسي برداشته شده در حوزه تعاوني ها، ورود 
اين بخش به مش��اغل مختلف و فعاليت هاي اقتصادي 
تاثيرگذار اس��ت كه اين خود مي تواند كمك شاياني به 
ارتقاي جايگاه تعاوني ها در كشور بكند.  او از افتتاح مركز 
پرورش اسب اصيل ايراني با سرمايه گذاري 12 ميليارد 
ريال��ي در زنج��ان خبر داد و تصريح ك��رد: ورود بخش 
تعاوني به س��رمايه گذاري در اين عرص��ه را بايد به فال 
نيك گرفت؛ چراكه ش��ركت هاي تعاوني بستر مناسبي 
براي جمع ش��دن س��رمايه هاي كوچك اعضا و اجراي 
طرح هاي بزرگ اقتصادي بوده و تنها چاره حل مشكل 
اقتصادي و ايجاد اشتغال و غلبه بر بحران بيكاري ايجاد 

شركت هاي تعاوني بزرگ و منطقه يي است. 
 مديرعامل كارخانه اي راهي زندان شد؛ ورامين 
 مديرعامل يكي از كارخانه هاي توليد شير به دليل آنچه 
بدهي و شكايت اشخاص حقيقي اعالم شد، دستگير و 
راهي زندان ش��د. يكي از مسووالن قضايي شهرستان 
ورامي��ن ب��ا تاييد اين خب��ر گفت: حكم دس��تگيري 
مديرعامل اين كارخانه پس از شكايت اشخاص حقيقي 
به ني��روي انتظامي ابالغ و اين فرد پس از شناس��ايي 
توس��ط اين نيرو دس��تگير ش��د.  فرماندار شهرستان 
ورامي��ن درباره مش��كالت اين كارخان��ه چندي پيش 
ب��ه خبرنگاران گف��ت: دولت براي رفع مش��كالت اين 
كارخانه 250 ميليارد تومان تسهيالت داده و اگر امروز 
مسووالن آن مطالبه تسهيالت ديگري دارند بايد شفاف 
اعالم كنند كه براي چه كاري به اين پول نياز اس��ت و 

تسهيالت قبلي صرف چه اموري شده است. 
 مهاج�رت كس�ب و كارها از اصفه�ان؛ اصفهان 
  رييس س��ازمان نظام صنفي رايانه يي اس��تان اصفهان 
گف��ت: يكي از پارامترهاي مانع كس��ب و كار مربوط به 
نحوه اجراي قوانين ماليات��ي، تامين اجتماعي و اجراي 
120درصدي به جاي 100درصدي قوانين در اين استان 
است كه موجب مهاجرت كسب و كار از اصفهان مي شود.  
محمد اطرج در گفت وگو با ايسنا، درخصوص اينكه چرا 
اكوسيس��تم كارآفريني در كشور و اصفهان دچار ضعف 
اس��ت، اظهار كرد: به دليل اينكه عمده كسب و كارهاي 
سنتي ما از بازار و حجره شروع شده اند، آنها تمايل زيادي 
ب��ه پذيرش نوآوري ندارند.  او با بيان اينكه بس��ياري از 
فعاالن اقتصادي و كارآفرينان باس��ابقه اس��تان آشنايي 
زي��ادي به حوزه ICT ندارن��د، تاكيد كرد: به اين دليل 
سرمايه گذاران حرفه يي در حوزه استارت آپ ها نداريم، از 
سوي ديگر صندوق سرمايه گذاري جسورانه براي حمايت 

از استارت آپ ها وجود ندارد. 
 سناريويي براي جيره بندي آب اصفهان نداريم؛ 
 اصفهان    سخنگوي شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
با اشاره به كاهش 40درصدي آب انتقالي به تصفيه خانه 
باباش��يخ علي، گفت: س��ناريويي براي جيره بندي در 
دستور ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان نيست 
و در صورت��ي كه روند كم آب��ي ادامه يابد، تصميمات 
جديدي درخصوص مديريت آب اصفهان اتخاذ خواهد 
شد.  سيداكبر بني طبا درخصوص افت فشار و قطعي 
آب اصفهان، اظهار كرد: پيش از كمبود و افت ش��ديد 
آب روز گذش��ته اصفه��ان، موضوع را در رس��انه هاي 
جمعي اطالع رساني كرديم، چراكه ميزان آب انتقالي 
از زاين��ده رود به تصفيه خانه باباش��يخ علي 40درصد 
كاهش يافته بود، بنابراي��ن پيش بيني مي كرديم كه 

ذخاير منابع آب اصفهان رو به كاهش مي رود.   
 برنامه ريزي همه جانبه براي سازگاري با كم آبي؛ 
اصفهان  فرماندار اصفهان بر لزوم همكاري ادارات، نهادها 
و دستگاه هاي اجرايي در مديريت مصرف بهينه آب تاكيد 
كرد. احمد رضواني كه در نشس��ت كارگروه فرهنگي – 
اجتماعي و مديريت بحران خشكسالي شهرستان اصفهان 
سخن مي گفت افزود: با توجه به خشكسالي هاي پياپي، 
كاهش منابع آبي و افزاي��ش جمعيت، لزوم برنامه ريزي 
همه جانبه براي سازگاري با كم آبي و كاهش آسيب هاي 
اجتماعي ناش��ي از خشكس��الي بيش از پيش احساس 
مي ش��ود.  او همچني��ن از اقدام ش��ركت آب و فاضالب 
استان اصفهان در توزيع اقالم كاهنده مصرف تقدير كرد 
و خواستار تجهيز دستگاه هاي اجرايي و اماكن عمومي به 

لوازم كاهنده مصرف شد. 
 انتقاد اس�تاندار زنجان از رون�د فعلي پرداخت 
تسهيالت اشتغال فراگير؛ زنجان  استاندار زنجان از 
روند فعلي تسهيالت اشتغال فراگير به متقاضيان انتقاد 
كرد و گفت: متاسفانه اشتغال فراگير با وجود وعده هاي 
داده ش��ده، عملياتي نشده است. اسداهلل درويش اميري 
استاندار زنجان، در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
اس��تان زنجان گفت: بايد با بررسي موانع اقتصاد استان، 
اين مشكالت حل شود.  مقام عالي استان بر ضرورت حل 
مشكالت اقتصادي استان براساس بخشنامه هاي موجود 
تاكيد كرد و گفت: پرداخت تس��هيالت اشتغال فراگير 
بانك كشاورزي تسريع ش��ود.  استاندار زنجان با تاكيد 
بر اينكه تكليف طرح هاي متقاضي دريافت تس��هيالت 
اش��تغال در كارگروه ها بررسي مي ش��ود، افزود: استان 
زنجان رتبه چهارم پرداخت تسهيالت را دارد و عملكرد 
بانك ها در پرداخت تسهيالت سال گذشته در طرح رونق 

اقتصادي قابل تقدير است.

در  يادداش��ت صفح��ه 11 روز گذش��ته )7 خرداد( 
عن��وان دكتر مس��عودنيا، عضو هيات رئيس��ه نظام 
پزش��كي البرز ذكر ش��ده بود كه سمت ايشان عضو 

هيات مديره  سازمان نظام پزشكي كرج، مي باشد.

اخبارشهرستانها

پوزشوتصحيح

رييس قوه قضاييه:

نبايد مشكالت صنفي را به معضالت پيچيده تبديل كرد

 مخالفت با كدهاي دستوري وارد مرحله تازه شد

 USSD تصميم بانك مركزي براي قطع خدمات

گروه بنگاه ها  
 ريي��س ق��وه قضاييه با تاكي��د بر ضرورت 
حل مش��كالت صنفي اقش��ار مختلف توسط 
مس��ووالن گفت: نيروه��اي انتظامي و امنيتي 
باي��د بي��ن اعتراض��ات موج��ه ي��ك صنف و 
موج سواري دش��منان مرزگذاري كنند و نبايد 
اجازه داد مشكالت صنفي تبديل به معضالت 

امنيتي شود. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« ب��ه نق��ل از اداره 
كل رواب��ط عموم��ي ق��وه قضايي��ه، آي��ت اهلل 
آملي الريجان��ي در جلس��ه مس��ووالن عال��ي 
قضايي پيش��اپيش فرا رسيدن س��الروز ميالد 
با س��عادت س��بط نبي اكرم)ص( حضرت امام 
حس��ن مجتبي)ع( را تبريك گفت و در ادامه 
با اش��اره به دش��مني هاي اخير امريكا با نظام 
جمهوري اس��المي و ملت شريف ايران تصريح 
ك��رد: امريكا با خروج يك طرفه از برجام و در 
پي آن ارائه فهرس��تي از بايدها و نبايدها كه از 
زبان وزير خارجه اش ارائه ش��د، گمان كردكه 
ملت شريف ما را با پديده يي تازه روبه رو كرده 
اس��ت؛ غافل از اينكه مرتكب اشتباهي اساسي 
شده اس��ت زيرا اين قبيل اقدامات براي مردم 
ما تازگي ندارد و نظام جمهوري اس��المي نيز 
ب��ا چنين زياده خواهي هاي��ي از اهداف عالي و 
ارزش هاي اساس��ي نظام در زمينه حمايت از 
مظلوم��ان منطقه و پيش��برد اهداف راهبردي 

خود عقب نشيني نخواهد كرد. 

 توهين افرادي از نسل گاوچران ها
ريي��س ق��وه قضاييه ب��ا بيان اينك��ه ملت ما 
40سال با اين تحريم ها و تهديدها زندگي كرده 
است به رويكرد دولت هاي امريكا نسبت به مردم 
ايران اش��اره كرد و افزود: فراموش نمي كنيم كه 
چند سال قبل رييس جمهور امريكا ملت شريف 
ما را ب��ه بربريت متهم ك��رد و در برهه يي ديگر 
گفتند كه اساس��ا نس��ل اين مردم بايد برداشته 
ش��ود و ب��ا اص��ل وج��ود چني��ن ملت��ي اظهار 
دش��مني كردن��د. همچنين از ي��اد نبرده ايم كه 
رييس جمهور جديد و ت��ازه كار امريكا چگونه به 
جمهوري اسالمي و مردم عزيز ايران توهين كرد 
و يك ملت بزرگ را تروريس��ت خواند. متاسفانه 
كساني كه از نسل گاوچران هاي تپانچه به دست 
هس��تند، ملتي با چند هزار سال تمدن عظيم و 

تاثيرگذار را بربر مي خوانند. 
آيت اهلل آملي الريجان��ي ادامه داد: بزرگ ترين 
تمدن ها در اين س��رزمين پدي��د آمده و ايرانيان 
با ظهور اس��الم به س��رعت جذب آن شدند و به 
اين ترتيب ازجمله بزرگ ترين تمدن هاي بشري 
يعني تمدن اس��المي را رقم زدند. كساني كه به 
اين مل��ت توهين مي كنند چ��ه زماني در تاريخ 
خود امثال موالنا، عطار، حافظ، سعدي، ابن سينا، 
ش��يخ طوسي و امثال چنين حكما و دانشمندان 

بزرگي داشته اند؟
ريي��س قوه قضايي��ه افزود: اي��ن خباثت در 
هي��ات حاكمه امريكا ادام��ه دارد و امروز هم با 
همان س��خافت هميش��گي س��خن مي گويند و 
ظاهرا تجربه 40س��اله براي آن��ان كفايت نكرده 

اس��ت كه با تمام قوا براي شكستن اراده و قواي 
اي��ن ملت به ميدان آمده اند. ام��روز همه بايد با 
بصي��رت و توجه به اي��ن هجمه هاي خباثت آلود 

با آن مقابله كنيم. 

 امريكا و توهمات گروه هاي تروريستي
آي��ت اهلل آملي الريجاني اظه��ار كرد: خروج از 
يك تعه��د بين المللي براي هيچ كش��وري قابل 
هضم نيس��ت اما امري��كا با زورگوي��ي و قلدري 
اي��ن كار را انجام مي ده��د و در ادامه نيز بايدها 
و نبايدهاي��ي را ترس��يم مي كند ك��ه معناي آن 
براي ايران، بازگشت به عقب و دست كشيدن از 
اهداف مقرر در قانون اساس��ي جمهوري اسالمي 
است. از س��ويي ديگر در تالش براي بر هم زدن 
وض��ع اقتصادي كش��ور هس��تند و متاس��فانه با 
تخيالت و توهمات گروه هاي تروريس��تي در اين 

مسير اشتباه افتاده اند. 
رييس قوه قضاييه خاطرنش��ان كرد: مش��اوران 
دولت امريكا امروز متصل به بدنام ترين و خبيث ترين 
تروريست هاي دنيا هستند و منافقين با اميدوار كردن 
هيات حاكم��ه امريكا به فروپاش��ي نظام جمهوري 
اس��المي، نش��اني اش��تباه به دولت اياالت متحده 
مي دهند. اخيرا نيز حس��ب برخ��ي گزارش ها اعالم 
ش��د كه برخي افراد در دولت امري��كا و وكالي آنها 
از منافقين رشوه هاي كالن دريافت كرده اند. چنين 
هيات حاكمه فاسدي مي خواهد تمام توانش را براي 

به زانو درآوردن ملت بزرگ ايران به كار بگيرد. 
آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه امروز بايد با 
بصيرت، وح��دت و همدلي به مقابله با توطئه هاي 
دشمن بپردازيم، راه عملي مواجهه با اين اقدامات 
خباثت آلود را توجه به امكانات و استعدادهاي داخل 
كش��ور، وحدت در نظر و عم��ل همچنين رعايت 
خطوط قرمز ترسيمي از سوي مقام معظم رهبري 
ازجمله در گفت وگو با كشورهاي اروپايي برشمرد. 

 واليت فقيه، محور اقتدار  ايران است
رييس ق��وه قضاييه، ش��اخص اصلي و محور 
اقت��دار و وحدت نظام و م��ردم را »واليت فقيه« 
دانس��ت و تصريح كرد: همه مس��ووالن بايد زير 
پرچ��م واليت فقي��ه و رهبري معظ��م انقالب با 
تهديده��ا مقابله كنند و مردم هم توجه داش��ته 
باش��ند كه دش��من در مقام اختالف افكني ميان 
مردم با يكديگر، مردم با مس��ووالن و مس��ووالن 
با يكديگر اس��ت. امريكا همواره نش��ان داده كه 
ب��ه هيچ عن��وان نفع م��ردم ما براي��ش اهميتي 
ندارد. اگر ش��عار حمايت آنها از مردم ايران دروغ 
نيست چرا با اعمال تحريم ها به مردم فشار وارد 
مي كنند؟ اين كارها نش��ان مي ده��د كه آنها با 
ملتي كه به اس��تقالل، هويت و خودباوري دست 
يافته دشمن هس��تند و مطلوبشان اين است كه 
كش��ور ما نيز مانند برخي كش��ورهاي منطقه از 

آنها تبعيت محض كند. 
آي��ت اهلل آملي الريجاني با تاكي��د بر ضرورت 
وح��دت كلمه حول محور مق��ام معظم رهبري، 
اتكا به نصرت الهي را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
راهي كه امام راحل)قدس اهلل نفسه الزكيه( به اين 
مل��ت نش��ان داد راه خودباوري، صب��ر، مقاومت 
و ات��كا به نص��رت الهي بود. در ق��رآن كريم نيز 
انواع آزمون ها براي انبيا و پيروان آنها به چش��م 
مي خورد و مي بينيم كه بعضي اوقات مخلصان راه 
خدا از شدت برخي ابتالئات هراسناك مي شدند 
و تعبي��ر »متي نصراهلل« را مط��رح مي كردند اما 
پيامب��ران همواره توكل به ح��ق تعالي و اتكا به 

نصرت الهي داشتند. 
رييس ق��وه قضاييه با بي��ان اينكه جمهوري 
اس��المي باي��د راه ق��رآن را در پي��ش بگي��رد، 
خاطرنشان كرد: معناي اين سخن كنار گذاشتن 
تدبير نيس��ت بلكه بايد با كمال تدبير و درايت و 
طراحي هاي عميق براي مقابله با دش��من، ايمان 

به قدرت حق تعالي داش��ت و ب��ه او توكل كرد 
كه مك��رر فرمود: و علي اهلل فليت��وكل المومنون 
و ب��ا اين تدبير و ب��ا اين ايمان و ت��وكل امور را 
به پيش برد چنانكه انقالب اس��المي نيز همين 
گونه به پيروزي رس��يد و ام��روز هم ملت ما در 
براب��ر تهديدها و اقدامات خباثت آلود دش��من به 
هيچ عنوان تس��ليم نمي شوند زيرا اراده هاي آنها 

پوالدين تر از توطئه هاي دشمن است. 
رييس قوه قضاييه در ادامه با تاكيد بر ضرورت 
پيش بيني تهديدهاي دش��من از سوي مسووالن 
گف��ت: همان گونه ك��ه مقام معظ��م رهبري نيز 
فرمودن��د نبايد منتظر بيرون باش��يم. نظامي كه 
اين همه امكانات معنوي، مادي و س��رمايه هاي 
انس��اني دارد بايد براي به كارگي��ري آنها تدبير 
به خرج دهد و مس��ووالن نيز بايد در پي برطرف 

كردن مشكالت مردم باشند. 

 بايد بين اعتراضات موجه اصناف
و موج  سواري دشمنان مرزگذاري كرد

آي��ت اهلل آملي الريجان��ي با اش��اره ب��ه برخي 
اعتراضات صنفي اظهار كرد: مسووالن با برطرف 
كردن مش��كالت صنفي در ح��د توان خود نبايد 
اج��ازه دهند كه يك مش��كل س��اده به معضلي 
امنيتي تبديل ش��ود. مردم هم باي��د بدانند كه 
دشمن همواره در كمين است و تالش دارد كه با 
كوچك ترين اعتراضي شروع به موج  سواري كند 
بر اين اس��اس نبايد چنين مجال��ي را در اختيار 
دش��من قرار داد. دس��تگاه قضاي��ي نيز با كمك 
ضابط��ان خود توجه دارد ك��ه برخي تحركات از 
كجا سرچش��مه مي گي��رد و نيروه��اي انتظامي 
و امنيت��ي نيز باي��د بين اعتراض��ات موجه يك 
صنف كه بايد مشكالتش��ان ش��نيده و حل شود 
با موج س��واري منافقين و دش��منان مرزگذاري 
كنند. كس��اني ك��ه قصد دارن��د از برخي فضاها 

سوءاس��تفاده كنند و به واسطه آن امنيت كشور 
و مردم را به خطر بيندازند، بدانند كه نظام فقط 
نظاره گ��ر نخواهد بود و به  ش��دت ب��ا آنها مقابله 

خواهد كرد. 
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه امروز توانايي 
كش��ور در عرصه ه��اي گوناگون غيرقاب��ل انكار 
اس��ت، عبور از اين مرحل��ه را نيازمند عزم قوي، 
وحدت كلمه، تدبير، همياري و همدلي دانست. 

آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به سخنان رهبر 
معظم انق��الب در ديدار مس��ووالن و كارگزاران 
نظام نيز تصريح كرد: در اين ديدار مسائل بسيار 
مهمي به خصوص در زمينه آينده برجام و نحوه 
تعامل ب��ا اروپايي ها در اين ماجرا مطرح ش��د و 
ايش��ان بر توجه به نياز اصلي و مصالح كش��ور و 
ايس��تادگي و مقاومت تاكيد كردن��د. اميدواريم 
همه مس��ووالن با عم��ل به اي��ن فرمايش ها به 
هيچ عنوان از موضع اصولي جمهوري اس��المي 
و خط��وط قرمز ترس��يمي از س��وي مقام معظم 

رهبري عقب نشيني نكنند. 

 امام، نماد خودباوري در عصر حاضر بود
ريي��س ق��وه قضايي��ه در بخش ديگ��ري از 
س��خنان خود با اش��اره به در پيش بودن سالروز 
ارتحال ملكوتي امام راحل)قدس اهلل نفسه الزكيه( 
ياد و خاط��ره بنيانگ��ذار جمهوري اس��المي را 
گرامي داش��ت و اظه��ار كرد: حض��رت امام)ره( 
نم��اد خودباوري در جهان اس��الم و احياگر دين 
مبين اسالم در عصر حاضر بود. ايشان به معناي 
واقع��ي، مجّدد و اصول فكري ايش��ان بازگش��ت 
به اس��الم حقيق��ي يا به تعبير ايش��ان اس��الم 
ن��اب محم��دي)ص( بود. با رجوع به اس��الم نيز 
خودباوري، اس��تقالل و توكل ب��ه حق تعالي در 
اين ملت زنده ش��د. در كلمات امام)ره( معنويت، 
توحيد و توكل ب��ه نيروي حقيقي اين عالم موج 

مي زند. 
آي��ت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه به تعبير 
رهبر معظ��م انقالب، محكمات نظ��رات و گفتار 
و عمل امام)ره( كامال روش��ن است، تاكيد كرد: 
جريان��ي درصدد تحريف راه و گفتار امام اس��ت 
درحالي ك��ه بايد در صورت وج��ود ابهام نيز به 
محكمات رجوع ش��ود. ازجمل��ه محكمات كالم 
امام)ره( توجه و رس��يدگي ب��ه محرومان، مقابله 
با اشرافي گري، خودباوري و استقامت و رسيدن 
به ن��داي مظلومان در منطقه ب��ود كه در قانون 
اساس��ي نيز اين محكمات منعكس ش��د. اينكه 
عده يي برخي مس��ائل نظير كمك ايران به مردم 
منطقه را زير س��وال مي برند ناش��ي از وادادگي 
آنهاس��ت زيرا رس��يدگي به محرومان منطقه و 
پاس��خ به ن��داي مظلوميت آنها عم��ق راهبردي 
ايران اس��ت كه مورد تاكي��د مقام معظم رهبري 

نيز قرار دارد. 
براس��اس اين گزارش، ادامه بحث و بررس��ي 
پيرامون پيش نويس قانون اصالح قانون مجازات 
قاچاق اس��لحه و مهم��ات و دارندگان س��الح و 
مهم��ات در دس��تور كار امروز مس��ووالن عالي 
قضاي��ي قرار داش��ت و م��واد ديگ��ري از آن به 

تصويب رييس قوه قضاييه رسيد. 

در شرايطي كه هيات دولت براي رفع انحصار 
ارائه دهنده خدمات پرداخت مصوبه  شركت هاي 
مي نويس��د و وزي��ر ارتباطات از تفاه��م با بانك 
مركزي براي رفع چالش هاي اين بخش مي گويد 
ام��ا مخالفت با USSD در ش��مايلي جديد بروز 
يافت��ه اس��ت. به گ��زارش »تع��ادل« در آخرين 
ماه هاي س��ال گذش��ته بخش بانكي و ارتباطاتي 
كشور به يك باره شاهد تعيين ضرب االجلي براي 
توقف خدمات كدهاي دس��توري با هدف ارتقاي 
امنيت پرداخ��ت الكترونيك بود كه به س��رعت 
تبديل به چالشي در ميدان خدمات بانكي شد. 

براس��اس اس��تدالل معاون فناوري هاي نوين 
بان��ك مركزي »از زماني كه اطالعات را از طريق 
USSD وارد مي كنيد احتمال اينكه افرادي كه 
دسترس��ي به سامانه دارند، بتوانند از طريق پين 
اطالعات خام مشترك مثل رمز و اطالعات كارت 
او را ببينند، وجود دارد يعني زماني كه تراكنشي 
انجام مي ش��ود، رمز و شماره اطالعات كارت كه 
وارد مي شود در دس��ترس افرادي كه به سامانه 
دسترس��ي دارند، قرار مي گيرد بنابراين احتمال 
هك ش��دن كارت و س��رقت داده هاي ش��خصي 

وجود دارد كه اين بسيار خطرناك است.«
تصمي��م قاط��ع بان��ك مرك��زي ب��راي قطع 
خدمات USSD درحالي اتخاذ شد كه هم اكنون 
حدود 25ميلي��ون نفر از مردم اي��ران همچنان 
گوش��ي هاي نس��ل دوم)2G( دارند و بسياري از 
نيازهاي ضروري شان كه قابليت انجام به واسطه 
 USSD درگاه هاي الكترونيكي دارد را به واسطه

برطرف مي كنند. 
كدهاي USSD يك��ي از كانال هاي ارتباطي 
در خدم��ات تجارت س��يار اس��ت كه بر بس��تر 
س��رويس انتق��ال داده مبتني بر اس��تاندادهاي 
GSM ش��كل گرفته اند ت��ا كاربر در هر مكان با 
استفاده از رايج ترين وسيله الكترونيكي)موبايل( 

امكان پرداخت را داشته باشد. 
به همين خاطر اس��ت كه اي��ن درگاه ها طي 
س��اليان اخير با تس��هيل امور مرتبط با خدمات 

پرداخ��ت ب��ه وفور م��ورد بهره ب��رداري مراكز و 
موسسات خيريه و عام المنفعه قرار گرفته اند. 

اين حجم گس��ترده خدمات مبتني بر كدهاي 
دس��توري مانع از كشيده شدن خط بطالن ظرف 
يك شب بر مجموع ظرفيت هاي آن شد و با نزديك 
شدن به پايان ضرب االجل بانك مركزي، پاي وزير 

ارتباطات و فناوري اطالعات به ميدان باز شد. 

 ضرب االجل بانك مركزي
محمدج��واد آذري جهرم��ي؛ وزي��ر ارتباط��ات و 
فن��اوري اطالع��ات ك��ه در م��دت زمان اع��الم اين 
ضرب االج��ل از س��وي بان��ك مرك��زي ب��ا انتقادات 
كارشناس��ي و غيركارشناسي بسياري درباره كدهاي 
دس��توري)USSD( مواجه شده بود در قامت متولي 
حوزه ارتباطات و فن��اوري اطالعات پاي ميز مذاكره 
ب��ا بانكي ها آمد و ي��ك تنه جلو اج��راي اين ابالغيه 
كه به شكلي غيرمستقيم 60 ميليون مشترك تلفن 
همراه را نش��انه گرفته بود، ايس��تاد. او با اش��راف به 
دغدغه كس��ب  وكارهاي فن��اوري و نگراني كه براي 
اس��تارت آپ ها بر سر اين تصميم بانك مركزي ايجاد 
ش��ده بود در پايان مهلت در نظر گرفته شده از سوي 
بانك مركزي)پانزدهم بهمن 96( با انتشار توييتي خبر 
از منتفي بودن بحث »حذف خدمات USSD « داد. 
آذري جهرمي در آن توييت عنوان كرد: در تفاهمي كه 
با ولي اهلل س��يف؛ رييس كل بانك مركزي داشتم، بنا 
شد با رعايت الزاماتي از سوي اپراتورهاي تلفن همراه 
موضوع توقف خدمات پرداخت با اس��تفاده از كدهاي 
دستوري USSD فعال منتفي ش��ود. وزير ارتباطات 
اف��زود: از توجه ويژه جناب آقاي دكتر س��يف و تيم 
بانك مركزي به توس��عه كس��ب وكارهاي نوپا و بازار 

ICT كشور قدرداني مي كنم. 

 نگراني از كدهاي دستوري
به گزارش تس��نيم با توجه به اينكه صنعت و 
كارشناس��ان بانكي بعد از اين همه سال فعاليت 
بي مخاطره كدهاي دس��توري يك شبه احساس 
نگراني نسبت به زيرساخت هاي ناايمن آن كرده 

بودند، پيش بيني مي ش��د كه در برابر اين تفاهم 
وزارت ارتباطات و بانك مركزي مجددا ايستادگي 
و براي جايگزيني اپليكيشن هاي بانكي و خدمات 

مالي با USSDها ممارست كنند. 
اما وزير ارتباطات و فناوري اطالعات بار ديگر 
با اش��راف نظر بر اين موض��وع كمتر از 10روز از 
اعالم تفاهم ب��ا بانك مركزي خبر از رفع دغدغه 

امنيتي USSDها داد. 
آذري جهرم��ي 24بهمن س��ال گذش��ته در 
حاش��يه س��ومين كنفرانس اينترنت اشيا درباره 
توافقي كه س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات 
راديوي��ي با بانك مركزي در اين زمينه داش��ت، 
اظهار كرد: مطابق ب��ا توافق صورت گرفته ميان 
سازمان تنظيم مقررات و بانك مركزي مقرر شد 
تا با مكانيسم امنيتي، امنيت اين روش تراكنشي 
تضمين شود. وزير ارتباطات افزود: بر اين اساس 
مطاب��ق تفاهمي ك��ه اپراتورهاي تلف��ن همراه و 
شركت هاي پرداخت الكترونيك)PSP( داشتند، 
پيشنهاد ش��د تا مدل امنيتي براي تراكنش ها با 
قرار دادن يك اپلت روي سيم كارت صورت گيرد 
تا مالحظات بانك مركزي براي امنيت اين روش 
پرداخت الكترونيك محقق ش��ود؛ هم اكنون اين 
راهكار رگوالتوري در دست بررسي و انجام است. 
بنابراين مش��كل مربوط به امنيت تراكنش ها 
ب��ه اين طريق قرار اس��ت به زودي حل ش��ود و 
تا آن زمان بايد منتظر خروجي س��ازمان تنظيم 

مقررات و ارتباطات راديويي ماند. 
اين اتفاق خوب با تصويب نامه اخير هيات دولت 
براي رفع انحصار شركت هاي ارائه  دهنده خدمات 
پرداخت كه حاكي از »ايجاد فضاي رقابتي و مساعد 

براي فين تك ها« است، توامان شد. 
براس��اس مصوب��ه هي��ات وزي��ران، بانك ه��ا و 
 )PSP(ش��ركت هاي ارائه دهنده خدم��ات پرداخت
موظف ش��دند ظ��رف حداكثر 3ماه دسترس��ي به 
خدمات بانكي براي ش��ركت هاي خدمات فناوري 
مالي را فراهم آورند. بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران هم موظف ش��د، چارچوب ها و ضوابط بانكي 

پرداخت خرد، كيف پول الكترونيك و پرداخت هاي 
مبتني ب��ر ان��واع فناوري ها را با رعاي��ت مفاد اين 
تصويب نامه و قوانين و مقررات مربوط ظرف يك ماه 
از ابالغ اين مصوبه تدوين و ابالغ كند. اما ماهيت اين 
مصوبه چه بوده كه بار ديگر مقابله پنهان با خدمات 

كدهاي USSD آغاز شده، مشخص نيست؟!

 دورنماي آينده
حسين فالح جوشقاني؛ رييس سازمان تنظيم 
مق��ررات و ارتباطات راديويي ط��ي يكي دو روز 
گذش��ته صراحتا عن��وان كرد كه بح��ث امنيت 
كدهاي دس��توري بالتكليف به ش��مار مي رود و 
وزارت ارتباطات منتظر گزارش بخش فني بانك 
مركزي درب��اره امنيت كدهاي دس��توري براي 

ابالغ به اپراتورهاست. 
وي درب��اره اهميت اقتصادي كدهاي دس��توري 
گفت: بخش بزرگي از اقتصاد شركت هاي ارائه دهنده 
خدمات ارتباطات و فناوري اطالعات ازجمله اپراتورها 
در زمينه پرداخت به بحث USSD مربوط اس��ت و 
بستن اين روش مي تواند اقتصاد و درآمدهاي آنها را 
ب��ه صورت جدي به خصوص در زمينه خريد ش��ارژ 
كه بيشترين س��هم تراكنش هاي خرد الكترونيكي 
را دارد تح��ت تاثير قرار ده��د.  با توجه به اينكه در 
بخش ارتباطي »خريد ش��ارژ تلف��ن همراه« يكي از 
پركاربردترين خدمات كدهاي دستوري براي كاربران 
موبايل به ش��مار م��ي رود كه تا پي��ش از آن مردم 

مخصوصا اقش��ار طبقه پايين جامع��ه مجبور بودند 
براي تهيه اش به كيوس��ك هاي روزنامه فروش��ي يا 
سوپرماركت ها مراجعه كنند اكنون محدوديتي براي 
فروش آن از طريق كدهاي دس��توري گذاشته شده 

كه بسياري از كاربران نسبت به آن ناآگاه هستند. 
تا حدود يكي دو هفته قبل امكان خريد شارژ 
از طريق كدهاي دس��توري به ميزان چندين بار 
در روز)ب��راي خط مالك و س��اير خطوط( وجود 
داش��ت اما اكنون محدوديتي اعمال ش��ده كه از 
هر كارت بانك��ي در هر روز يك بار امكان خريد 
ش��ارژ، بس��ته اينترنتي يا پرداخ��ت قبض روي 
سامانه دس��توري اپراتورها وجود دارد و حداقل 

ميزان خريد هم بايد دو هزار تومان باشد. 
زماني كه موضوع مربوطه را از برخي اپراتورها 
پيگي��ري كرديم ضم��ن ابراز بي اطالع��ي از اين 
موضوع ق��ول پيگيري دادند ك��ه در تماس هاي 
بع��دي مش��خص ش��د اي��ن اتف��اق روي درگاه 
پرداخت و از سمت نهاد مالي اعمال شده است. 
اين برخورد چراغ خاموش با كدهاي دستوري 
بيش��تر به مخالفت با سياس��ت ها و پيگيري هاي 
وزي��ر ارتباط��ات مي ماند كه يك تن��ه به عنوان 
نماين��ده بخش ارتباطات جلو اين دس��ت موانع 
ايس��تاده اس��ت و از طرفي اين سوال را به ذهن 
متبادر مي س��ازد »چرا دقيقا بعد از مصوبه هيات 
دولت مبني بر ايجاد فضاي رقابتي و مساعد براي 

فين تك ها بايد اين اتفاق بيفتد؟!«
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اقتصاد اجتماعي12
پليس مخالف پخش فوتبال 

در كافي شاپ ها نيست
پليس پايتخت اعالم كرد كه مخالفتي با پخش 
مس��ابقات جام جهان��ي فوتبال در كافي ش��اپ ها و 
قهوه خانه ها ندارد. مركز اطالع رساني پليس پايتخت 
در اطالعيه ي��ي اعالم كرد: »در پي انتش��ار مطلبي 
به نقل از س��ردار رحيمي ريي��س پليس پايتخت 
در خص��وص ممنوعي��ت پخش مس��ابقات فوتبال 
جام جهاني در كافي شاپ ها و قهوه خانه ها با تكذيب 
اين خبر تاكيد مي شود كه پخش مسابقات فوتبال 
جام جهان��ي در كافي ش��اپ ها و قهوه خانه ه��ا تابع 
ضواب��ط و مقررات صنفي اس��ت و پليس مخالفتي 

با آن ندارد.«
پيش از اين از قول س��ردار رحيمي اعالم ش��ده 
بود كه كافي ش��اپ ها و قهوه خانه ها مجاز به پخش 
مس��ابقات فوتبال نيس��تند و پخش اين مسابقات 
در اماك��ن عموم��ي و اصناف خ��اص نيازمند اخذ 

مجوزهاي الزم از نيروي انتظامي است. 
پيش از اين در خبرها اعالم شده بود كه پليس با 
پخش مسابقات فوتبال جام جهاني در كافي شاپ ها 
مخالف اس��ت. اعالم اين خبر با واكنش هاي زيادي 
از س��وي برخي مس��ووالن و كاربران ش��بكه هاي 

اجتماعي شد. 

 درياچه گهر دورود
در معرض تصرفات غيرقانوني

نماينده دورود و ازنا در مجلس از س��اخت جاده 
دسترسي به گهر انتقاد كرد و گفت: تخريب و دخل 
و تصرف غيرقانوني در منابع طبيعي توسط هيچ فرد 

و نهادي پذيرفتني نيست. 
مجيد كيان پور با تاكيد بر اينكه اجازه احداث راه 
دسترسي به درياچه گهر را نمي دهيم به خانه ملت 
گف��ت: تخريب و دخل و تصرف غيرقانوني در منابع 
طبيعي توسط هيچ فرد و نهادي پذيرفتني نيست. 
نماين��ده دورود و ازنا در مجلس ش��وراي اس��المي 
ب��ا انتق��اد از اينكه محيط زيس��ت كش��ور به دليل 
دست اندازي ها وضعيت مناسبي ندارد از جاده كشي 
غيرقانوني با هدف دسترس��ي به درياچه گهر انتقاد 
ك��رد و گفت: بارها در چندي��ن نوبت اعتراض خود 
را نس��بت به اين عمل غيرقانوني به مديران ارش��د 
سازمان محيط زيست كشور اعالم كرده ام و حال نيز 
از رييس و مديران اين سازمان مي خواهم كه به اين 
موضوع ورود جدي داشته باشند و اجازه ندهند منابع 

خدادادي كشور به بهانه هاي واهي تخريب شود. 
او با تاكيد بر اينكه اشترانكوه و درياچه گهر جزو 
س��رمايه هاي ملي كشور هستند، افزود: تخريب و از 
بين بردن منابع طبيعي ظلم به نسل هاي آينده است 
كه متاسفانه گاهي برخي آنها را فداي خودخواهي ها 
و بازي هاي سياس��ي مي كنند. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، ضعف و ناتواني سازمان محيط زيست 
در برخ��ورد قاطع با متخلف��ان و تخريب كنندگان 
مناب��ع طبيعي را مهم ترين عامل ارتكاب به اقدامات 
غيرقانوني در حوزه محيط زيست دانست و ادامه داد: 
مصداق عين��ي اين ناتواني ايجاد جاده غيرقانوني به 

درياچه گهر است. 
كيان پ��ور بر لزوم انجام اقدامات قانوني از س��وي 
س��ازمان محيط زيس��ت براي مقابله و جلوگيري از 
اح��داث جاده غيرقانوني دسترس��ي به درياچه گهر 
تاكيد كرد و افزود: از اس��تاندار نيز تقاضا مي ش��ود 

رسيدگي به اين موضوع را در اولويت قرار دهند. 
نماينده دورود و ازنا در مجلس ش��وراي اسالمي 
درياچه گهر را زيستگاه مناس��بي براي انواع آبزيان 
و حيات وحش دانس��ت و خواس��ت كه از هر گونه 

دست اندازي و تجاوز به حريم آن ممانعت شود. 

عملكرد دستگاه ها در كاهش 
آلودگي هوا مقابل ديد مردم 

دبير كارگروه كاهش آلودگي هواي كشور با بيان 
اينكه پايگاه اطالع رس��اني دبيرخان��ه كارگروه ملي 
آلودگ��ي هوا براي پيگيري مصوبات كاهش آلودگي 
هواي كشور راه اندازي شده است، گفت: با راه اندازي 
اين س��امانه مردم در جريان عملكرد دستگاه ها در 
زمينه اج��راي مصوبات مربوط ب��ه كاهش آلودگي 
هوا قرار مي گيرند. وحيد حس��يني با اعالم اين خبر 
گفت: اين سامانه به نشاني dabir.doe.ir راه اندازي 
ش��ده است و از اين به بعد كليه مصوباتي كه توسط 
دس��تگاه ها اجرا مي شود يا نمي شود و پيشرفت آنها 
روي اين وب س��ايت قرار خواه��د گرفت تا به اطالع 
عموم برس��د. با مراجعه به اين پايگاه، شهروندان در 

جريان دقيق اجراي مصوبات قرار مي گيرند. 
به گفته او، دبيرخانه كارگ��روه ملي آلودگي هوا 
در حال حاضر با پنج كميته تخصصي فعال اس��ت 
از س��وي ديگر بر اس��اس اخبار اعالمي وزارت نفت، 
از اول خردادماه امس��ال توزيع سوخت ديزل يورو ۴ 
آغاز شده است و تا اول تير، گازوييل يورو ۴ در ۳۸۲ 
جايگاه در كالن ش��هرها و راه هاي مواصالتي كشور 
توزيع مي شود. دبير كارگروه ملي آلودگي هوا با اشاره 
به اينكه اقدام وزارت نفت در توزيع س��وخت ديزل 
يورو ۴ اقدام بسيار مثبتي است، گفت: توزيع ديزل 
يورو ۴ در ش��رايط كنوني كار بسيار سختي است و 
اين وزارتخانه بايد س��وخت را ك��ه قبال با خط لوله 

منتقل مي كرد، با كاميون انتقال  دهد. 
او در ادامه اقدامات دبيرخانه كارگروه آلودگي هوا 
را طي س��ه ماه گذشته تشريح كرد و گفت: تاكنون 
شش جلسه تخصصي در مورد كيفيت سوخت ديزل 
برگزار شده است همچنين براي موتورسيكلت برقي 
س��ه جلسه برگزار ش��ده اما متاسفانه هيچ خروجي 
نداشته اس��ت. چون وزارت صنعت به تعهدات خود 
در اين زمينه عمل نكرده اس��ت و بايد فكر ديگري 

در اين زمينه بكنيم. 
در جلسه اخير كارگروه ملي آلودگي هواي كشور، 
اجراي طرح LEZ در كالن شهرهاي كشور، نوسازي 
ناوگان حمل ونقل عمومي، نص��ب فيلتر دوده روي 
اتوبوس هاي ش��هري و كاتاليست روي تاكسي ها كه 
طبق مصوبات دولت به وزارت كش��ور محول ش��ده 

است، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

اخبار
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سرمايهايكهدودميشود

خريد لوازم پزشكي توسط بيمار، ممنوع
هفت��ه پي��ش بود ك��ه گزارش��ي مبن��ي بر 
خريد لوازم پزش��كي توس��ط بيمار و ب��ا اجبار 
بيمارستان يا پزشك معالج مطرح شد؛ گزارشي 
كه واكنش ه��اي زيادي هم به همراه داش��ت و 
س��ازمان نظام پزش��كي از رس��انه ها خواست به 
جاي انتش��ار خبر اين اتفاقات، گزارش آن را به 

نظام پزشكي بدهند!
حاال سخنگوي وزارت بهداشت از ابالغ آيين 
نامه ي��ي به بيمارس��تان هاي خصوصي، خيريه و 
عمومي غيردولتي و الزام آنها به تامين تجهيزات 
م��ورد نياز بيم��اران در داخل بيمارس��تان خبر 
داده و گفته اس��ت: اين بيمارس��تان ها مكلفند 
لوازم و تجهيزات مورد نياز بيماران را بر اس��اس 
قيمت ه��اي مصوب درج ش��ده در س��ايت اداره 
كل تجهيزات پزش��كي وزارت بهداش��ت تهيه و 
از ارج��اع بيماران به خارج از بيمارس��تان اكيدا 

خودداري كنند. 
ايرج حريرچي با اش��اره به ابالغ آيين نامه يي 
درباره الزام بيمارس��تان هاي خصوصي، خيريه و 
عموم��ي غيردولتي به تامي��ن و تهيه تجهيزات 
پزش��كي مورد نياز بيماران در داخل بيمارستان 
گفت: كليه بيمارستان هاي كشور اعم از دولتي، 
خصوص��ي، خيري��ه و عموم��ي غيردولتي ملزم 
به تامي��ن و تهيه تجهيزات پزش��كي مورد نياز 
بيم��اران در داخل بيمارس��تان ب��راي خدمات 
تشخيصي و درماني و همچنين عدم ارجاع بيمار 
به خارج از بيمارستان شده اند. بايد توجه كرد تا 
پي��ش از تاريخ ۵ خرداد ماه اين موضوع منحصر 
به بيمارستان هاي دولتي بود، اما در حال حاضر 

براي ساير بيمارستان ها هم اجرا مي شود. 
او اف��زود: اين اق��دام براي افزاي��ش رضايت 
بيم��اران و جلوگي��ري از گران فروش��ي و حذف 

روابط ناس��الم مالي و همچنين اطمينان خاطر 
از به كارگيري تجهيزات ب��ا اصالت و ايمن براي 
بيماران انجام ش��ده اس��ت. طبق اين بخشنامه 
بيمارس��تان هاي خصوص��ي، خيري��ه و عمومي 
غيردولت��ي مكلفند ل��وازم و تجهيزات مورد نياز 
بيماران را بر اساس قيمت هاي مصوب درج شده 
در س��ايت اداره كل تجهيزات پزش��كي وزارت 
بهداش��ت تهيه و در داخل بيمارستان در اختيار 
بيماران قرار دهن��د و از ارجاع بيماران به خارج 
از بيمارستان اكيدا خودداري كنند. وي در ادامه 
صحبت هايش ب��ا بيان اينكه ح��وادث ترافيكي 
در نيمه اول ده��ه ۸۰ دومين علت مرگ و مير 
در كش��ور بوده  اس��ت، گفت: با اقدامات متعدد 
و هماهنگي ه��اي بي��ن بخش��ي طي ۱۰ س��ال 
منتهي به سال ۹۵ ميزان مرگ ناشي از حوادث 
ترافيك��ي ۳۱.7درص��د و ميزان م��رگ زودرس 
ناشي از حوادث ترافيكي ۳7 درصد كاهش پيدا 
كرده اس��ت كه اين كاهش پيشرفت مناسبي را 
در اين حوزه نش��ان مي دهد. اين در حالي است 
كه اكنون حوادث ترافيكي سومين عامل مرگ و 
مير ايرانيان و دومين عامل مرگ و مير زودرس 

ايرانيان را به خود اختصاص مي دهند. 
حريرچي افزود: در س��ال ۱۳7۰ س��ال هاي 
از دس��ت رفته عم��ر ايرانيان ب��ه دليل حوادث 
ترافيكي برابر يك ميليون و ۹۰۰ هزار سال بوده 
اس��ت كه با وجود افزايش ۴۳ درصدي جمعيت 
در ۲۵ سال گذشته و افزايش چند برابري تعداد 
خودرو و موتورسيكلت در اين سال ها، سال هاي 
از دس��ت رفته عمر به دليل حوادث ترافيكي به 
مي��زان ۴۴ درص��د كاهش پيدا ك��رده و به يك 
ميلي��ون و ۶۲ ه��زار س��ال از دس��ت رفته عمر 

رسيده است. 

 كاهش مرگ و افزايش مصدومان ترافيكي
حريرچي ادامه داد: از سال ۸۴ تا ۹۶ يعني طي 
۱۲ س��ال تعداد خودروهاي كش��ور ۱۶۶ درصد و 
تعداد موتورسيكلت هاي كشور ۱۸7 درصد افزايش 
پيدا كرده است، اما افزايش ميزان مصدومين ناشي 
از حوادث ترافيكي به نسبت بسيار كمتر بوده و در 
اين ۱۲ سال تعداد مصدومين ترافيكي ۲۱ درصد 
رش��د كرده است، اما نكته بسيار مهم اين است كه 
ميزان مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيكي از ميزان 
بسيار زياد ۲7 هزار و 7۵۵ نفر در سال ۸۴ به ميزان 
زياد ۱۵ هزار و ۹۳۲ نفر در س��ال ۹۶ كاهش يافته 
است. اين كاهش چشمگير ۴۲ درصدي در ميزان 
مرگ و مير ناشي از تصادفات با وجود افزايش ۱۶۶ 
درصدي خودرو و ۱7۸ درصدي موتورس��يكلت ها 
رخ داده و اين موضوع نتيجه اقدامات مهم توس��ط 
سازمان ها و دستگاه هاي مختلف بوده است كه البته 
اين اقدامات هنوز كافي نيس��ت و اكتفا به اقدامات 
سابق مي تواند موجب پسرفت يا عدم بهبود نتايج 
شود. به عبارت ديگر عالوه بر تداوم و نهادينه سازي 
اقدامات پيشين بايد اقدامات مهم و جديد ديگري 
هم براي كاهش ح��وادث ترافيكي و مصدومين و 

مرگ و مير ناشي از آن انجام شود. 
حريرچي همچنين گفت: باي��د توجه كرد كه 
ميزان مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيكي در سال 
۹۵، ۱۵ هزار و ۹۳۲ نفر بوده است، اما در سال ۹۶ 
به ۱۶ هزار و ۲۰۱ نفر رسيده است كه نشان دهنده 
افزايش ۱. 7 درصدي است. همچنين در سال ۹۶ 
نسبت به سال ۹۵ افزايش كمتر از يك درصدي را 
هم در مصدومين كشور شاهد بوديم. در عين حال 
در س��ال ۹۶ در هر ۳۲ دقيقه يك مرگ ناش��ي از 
حوادث ترافيكي داش��تيم كه به عبارتي ۴۴ نفر در 
هر روز مي ش��ود. همچنين در اين س��ال تعداد بار 

مراجعه مصدومين ترافيكي براي دريافت اقدامات 
درماني اعم از بستري و سرپايي ۸۲7 هزار بار بوده 
اس��ت كه رقمي بسيار مهم اس��ت. بايد توجه كرد 
ك��ه در اين ح��وزه بايد اقدامات متعددي در س��ه 
زمينه ارتقاي فرهنگ مردم، بهبود جاده ها و بهبود 
وضعيت خودروها انجام ش��ود. حريرچي در ادامه 
صحبت هاي��ش به ارائه برخي آمارهاي غيرعادي از 
وجود ناامني غذايي در سيستان و بلوچستان اشاره 
و اظهار كرد: ما مطالع��ات متعددي در اين زمينه 
انجام داده ايم و استان سيستان و بلوچستان را رصد 
مي كنيم. طبق رصدهاي ما ميزان ناامني ش��ديد 
غذايي در اين استان ۲.۲درصد است و ميزان ناامني 
متوس��ط غذايي حدود ۱۴ درصد اس��ت. بنابراين 
اعدادي كه در اين زمينه اعالم شده مورد تاييد ما 
نيست. در زمينه الغري هم اندازه گيري هاي الزم را 
انجام مي دهيم. طبق بررسي هاي ما ميزان الغري 
كشوري ۴ درصد است و در سيستان و بلوچستان 
اين ميزان ۵.۹ درصد اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه در گذش��ته اين ميزان ۱۹ درصد بوده اس��ت. 

همچني��ن ميزان كم وزني در كش��ور و معموال در 
كودكان ۳.۸درصد است و در سيستان و بلوچستان 
بيش از متوسط كشور و ۱۲.۴درصد است اما بايد 
توجه كرد كه نسبت به گذشته كاهش قابل توجهي 
داش��ته اس��ت. چرا كه در گذش��ته اين ميزان ۲7 

درصد بوده است. 

 ماجراي كمك سلبريتي ها به بيماران
او همچنين در ادامه در پاس��خ به سوالي درباره 
س��لبريتي هايي كه براي كمك ب��ه بيماران وجوه 
نق��دي جمع آوري مي كنند، گف��ت: در همه جاي 
دني��ا افراد هنرمند و ورزش��كار اف��راد مورد عالقه 
مردم هس��تند كه اقدام به جمع آوري منابع مالي 
ي��ا كمك هاي غير نقدي مي كنن��د. اين كار بطور 
كلي مورد تاييد ماس��ت و بايد گس��ترش يابد. در 
عي��ن حال هيچ مورد تخلف��ي در بين افراد درجه 
يك از اين حوزه نداش��ته ايم، اما تخلفاتي در افراد 
درجه دو مشاهده شده كه مراجع قانوني بايد با آن 

برخورد كنند. 

براساس گزارش بانك مركزي، ايراني ها روزانه 
۹ميلي��ارد توم��ان س��يگار دود مي كنن��د. البته 
برخي مس��ووالن رقم هايي مع��ادل ۳۰ ميليارد 
توم��ان را هم ب��راي مصرف روزانه س��يگار بين 
ايراني ه��ا، مط��رح كرده اند اما آنچه مهم اس��ت، 
اث��ر و نتيجه اين آمار بر بدنه س��المت كش��ور و 
همچنين پراكندگي مصرف س��يگار بين اقش��ار 
مختلف جامعه اس��ت. س��ن مص��رف دخانيات 
به ۱۱ س��ال رس��يده اس��ت. از همين رو است 
كه مع��اون بهداش��ت وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي، س��يگار را تنها كاالي ارزان 
قيمت در كش��ورمي داند ك��ه هزينه هاي گزافي 
را ب��ه حوزه س��المت وارد مي كند. نكته جالب تر 
آنكه ح��دود ۴۱ درصد پولي ك��ه ايراني ها براي 
دخاني��ات مي پردازن��د، ب��ه جي��ب قاچاقچيان 
م��ي رود. اين موض��وع درحال��ي رخ مي دهد كه 
محمدرضا مس��جدي دبيركل جمعيت مبارزه با 
اس��تعمال دخانيات ايران گفته اس��ت؛ براساس 
پيش��نهاد بانك جهاني بايد 7۰ درصد قيمت يك 
پاكت س��يگار ماليات باش��د اما در ايران كمتر از 
۲۰ درصد براي هر پاكت سيگار ماليات مي گيرند. 
چنين وضعيتي در حالي اس��ت ك��ه بنا به گفته 
حس��ن آذري پور، عضو كميته سياس��ت گذاري 
كنترل دخانيات كشور، ۱7 شركت از ۱۸ شركت 
بزرگ دخاني دنيا توانس��ته اند در ايران كارخانه 

توليد دخانيات راه اندازي كنند. 

 مصرف سيگار در سال هاي آينده بيشتر 
مي شود

براس��اس آمارهاي منتش��ر ش��ده از س��وي 
س��ازمان بهداش��ت جهاني، يك ميلي��ارد و ۴۰۰ 
ميليون نفر در جهان س��يگار مي كش��ند، اين در 
حالي است كه ۸۴ درصد سيگاري  ها كه مصرف 
روزانه دارند در كشورهاي در حال توسعه زندگي 
مي كنن��د. آنط��ور كه مس��وول دبيرخانه س��تاد 
كنت��رل و مب��ارزه با دخانيات وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي مي گويد، در سال ۹۵، 
شاخص مصرف سيگارنس��بت به سال قبل، يك 
درص��د افزايش يافت و ب��ه ۱۴.۱درصد جمعيت 
براي ان��واع محصوالت دخاني به صورت روزانه و 
غيرروزانه رسيد. بهزاد ولي زاده بيان كرد: »حدود 
هفت درصد جمعيت ۱۸ تا ۲۵ س��ال، ۱۲درصد 
جمعيت ۲۵ تا ۳۴ س��ال، ۱۶درصد جمعيت ۳۵ 

تا ۴۴ س��ال و ۱۸درصد جمعيت ۴۵ تا ۵۴ سال 
كشور مصرف كننده محصوالت دخاني هستند و 
بيش��ترين ميزان مصرف دخانيات در گروه سني 
۴۵ تا ۵۴ س��ال اس��ت.« اما اين آمار تمام ماجرا 
نيس��ت، بلكه ولي زاده معتقد است در سال هاي 
پي��ش رو اين آم��ار و ارق��ام، روند رو به رش��د 
خواهد داش��ت و مصرف س��يگار طي چند سال 
آينده به ش��دت افزايش مي ياب��د. اظهارات بهروز 
ولي زاده در حالي است كه معاون بهداشت وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي كشور اعالم 
كرد، در كشور ما س��االنه ۵۵ ميليارد نخ سيگار 
مصرف مي ش��ود كه ۱۰ ه��زار ميلي��ارد تومان 
گردش مالي دارد و هزينه هاي سالمت آن تقريبا 
۲۰ ت��ا ۳۰ ه��زار ميليارد تومان اس��ت. عليرضا 
رييس��ي، درباره اين اين موضوع افزود: « در ۵۸ 
كش��ور دنيا ماليات بر خرده فروشي سيگار باالي 
7۰ درصد اس��ت، افزود: تا س��ال گذشته ماليات 
بر خرده فروش��ي سيگار در كش��ور ما صفر بود 
و يك نخ سيگار به س��ادگي و با كمترين هزينه 
در دسترس افراد قرار مي گرفت و همين موضوع 

باعث شد، عرضه بيشتر شده و به تبع آن مصرف 
هم باال رود. «

رييسي به نتيجه تحقيقات ميداني كه مهرماه 
امس��ال در ميان دانش آموزان انجام شده است، 
اش��اره كرده و گفت: » در بي��ن نوجوانان ۱۳ تا 
۱۵ س��اله، ۱۰.۲ درص��د نوجوانان مصرف كننده 
م��واد  مصرف كنن��ده  درص��د   ۹.۲ دخاني��ات، 
دخاني��ات تدخين��ي، ۳.۴ درص��د مصرف كننده 
س��يگار و ۱۱.۲ درصد مصرف كننده قليان بودند 
و همچنين۲۴.۲ درصد نوجوانان در معرض دود 

دخانيات در منزل قرار داشتند. « 

 شركت هاي دخاني دنيا در ايران كارخانه دارند
آمار و ارقامي كه از س��وي مس��ووالن وزارت 
بهداشت مطرح ش��د در حالي است كه برخي از 
مسووالن معتقدند در سال هاي اخير، از مجموع 
۱۸ ش��ركت بزرگ دخاني دنيا، ۱7 مورد از آنها 
توانس��ته اند در ايران كارخانه راه اندازند. حس��ن 
آذري پور، درباره اين موض��وع بيان كرد: » چند 
س��ال پيش انحص��ار صنعت دخاني��ات از دولت 

گرفته ش��د و به بخش خصوص��ي اجازه فعاليت 
دادند؛ اين موضوع اشتباه استراتژيكي بود كه در 
حوزه قانونگذاري از س��وي سياست گذاران ارشد 
در ايران انجام شد. بخش خصوصي كارخانه هاي 
اصلي دخانيات هس��تند كه كارخانه هاي خود را 
داخل كش��ور راه اندازي كرده ان��د. به اين صورت 
كه صنع��ت دخانيات با قاچ��اق اين محصوالت 
ب��ه داخل كش��ور به نفع خ��ود ب��ازي مي كند؛ 
يعن��ي ه��رگاه بخواهيد اقدام��ي كنترلي در اين 
حوزه انجام دهيد، آنها ادع��ا مي كنند اين اقدام 
باعث افزايش قاچاق مي ش��ود و س��عي مي كنند 
به واس��طه اين ادعا با اق��دام كنترلي مورد نظر 
شما مقابله كنند. وقتي بازار كشوري به روي آنها 
بسته است، خودش��ان سيگار توليدي خود را به 
آن كشور قاچاق مي كنند. بعد از آن با دولت وارد 
مذاكره مي ش��وند و مي گويند محصوالت من در 
كشور شما مصرف مي ش��ود، اما چون به صورت 
قاچاق اس��ت، دول��ت عايدي از آن ن��دارد. پس 
اجازه دهيد داخل كشور شما كارخانه راه اندازي 
كنم و از توليد خود به ش��ما مالي��ات بدهم. در 

حال��ي كه براي ورود محصوالت يك ش��ركت به 
داخل كش��ور نيازي به احداث كارخانه نيست و 
مي ت��وان به صورت قانوني واردات انجام داد تا از 

محل آن، دولت نيز به عوايد خود برسد. «
او افزود: » اين صنعت س��عي مي كند چرخه 
توليد خود را به داخل ايران منتقل كند تا قيمت 
تمام ش��ده ب��راي او كاهش پيدا كن��د. از طرفي 
براي عده يي نيز ش��غل ايج��اد مي كند. با توجه 
به اينكه در كش��ور مشكل اشتغال داريم و دولت 
براي حل اين مساله بايد سالي يك ميليون شغل 
ايج��اد كند، اگ��ر بخواهيد كارخان��ه دخانيات را 
تعطيل كنيد يا نوع كشت مزرعه توتون را تغيير 

دهيد، مي گويند شغل را از بين مي بريد. 
وي تصريح كرد: كاهش قيمت تمام ش��ده و 
افزايش حاش��يه س��ود، فقط يكي از وجوه توليد 
دخانيات در داخل ايران اس��ت، طرف ديگر آنها 
مي توانند به واس��طه اين چرخه در داخل كشور 
يارگي��ري كنند. البته اين گروه نا آگاه هس��تند؛ 
مگ��ر كارگر در كارخانه دخاني��ات چقدر حقوق 
مي گيرد و كش��اورز چقدر از كش��ت توتون سود 
مي كند؟ همي��ن آب باريكه باعث مي ش��ود اگر 
بخواهيد با اين چرخه مقابله كنيد، صنعت پشت 
س��ر آنها پنهان شود و بگويد شغل آنها را از بين 
مي بريد. اين روند ۱۰ سال است كه در ايران آغاز 
شده است. البته در جلس��ه يي نيز اعالم شد كه 
چهار تا پنج هزار هكتار از زمين هاي كش��اورزي 

زيرنظر كشت توتون است. 
آذري پودر با با بيان اينكه صنايع آمار مصرف 
دخانيات را بيشتر اعالم مي كنند تا حضور خود را 
توجيه كنند، افزود: در بدترين حالت ۱۰ ميليون 
سيگاري در كش��ور داريم و ميانگين نخ مصرفي 
نيز ۱۰ نخ اس��ت؛ يعن��ي روزانه ۱۰۰ ميليون نخ 
كه در س��ال به ۳۶ ميلي��ارد و ۵۰۰ ميليون نخ 
مي رس��د. اگر بدبينانه تر به آن نگاه كنيم به ۴۰ 
ميليارد نخ مي رسيم. صنعت هيچ وقت درباره ۱۵ 
ميليون نخ اضافه يي كه اعالم مي كند آماري ارائه 
نكرده اس��ت. مي گويند اين رق��م از فروش بازار 
به دست آمده اس��ت. ما مي گوييم اسناد فروش 
بازار خود را نش��ان دهيد؛ كدام بخش از فروش 
بازار عدد ۵۵ ميليارد نخ سيگار در سال را نشان 
مي دهد؟ اين ش��ركت هاي توليد كننده دخانيات 
در بيش��تر شركت هاي منطقه كارخانه دارند و با 

همين ترفند به اين كشورها وارد شده اند. 

اس��تاندار تهران از تولد ماهانه ۱۰۰ كودك بي هويت در 
بيمارستان هاي تهران خبر داد. نخستين كارگروه تخصصي 
زنان و خانواده با محوريت ساماندهي كودكان بي هويت در 
بدو تولد با حضور محمدحس��ين مقيمي اس��تاندار تهران، 
فريبا نظري پور مش��اور وزير كشور در امور زنان و خانواده 
در اس��تانداري ته��ران برگزار ش��د. در ابتداي اين جلس��ه 
محمدحس��ين مقيمي اس��تاندار تهران با اش��اره به اينكه 
كميته يي در اس��تان تهران براي پيگيري و نظارت بر امور 
كودكاني كه بي هويت هس��تند تشكيل ش��د، بيان داشت: 
اين پيش��نهادي بود كه به اتفاق آراي اعضاي حاضر در اين 

جلسه تصويب شد. 
او در ادام��ه گفت: تعدادي از كودكان در كش��ور متولد 
مي ش��وند كه به دليل عدم حضور پدر و مادر شناسنامه يي 
ندارند. اقداماتي در اين رابطه آغاز ش��ده و اين مش��كل را 
حل كرده است. مقيمي در ادامه با اشاره به اينكه اگر كارت 
ملي مادر نوزاد در بيمارس��تان دريافت شده باشد مي توان 
شناس��نامه صادر كرد، گفت: براساس هويت مادر مي توان 

اي��ن كار را انجام داد اما گاهي مادر هم كارت ملي ندارد و 
شناسنامه بدون ذكر نام اوليا صادر مي شود. 

در ادامه اين جلس��ه نماينده سازمان ثبت احوال تاكيد 
كرد كه هيچ محدوديتي براي صدور شناسنامه براي اطفال 

بدون هويت معرفي شده توسط بهزيستي وجود ندارد. 
او تاكي��د كرد ك��ه چون برخ��ي از اين ك��ودكان اتباع 
خارجي هس��تند نمي توان براي آنها شناس��نامه صادر كرد 

و مشكل هم اين است. 

مشكالتكودكانبيهويتخارجي
مدي��ركل امور زنان و خان��واده وزارت آم��وزش و پرورش از 
اجراي دو طرح »بش��ري« و »آموزش حقوق به دختران« از اول 

مهر خبر داد. 
فرحناز مينايي پور درباره برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش 
براي ارتقاي بهداشت دختران در سال تحصيلي پيش رو اظهار 
كرد: طرح »بش��ري« سال هاست كه در حوزه بهداشت دختران 
اجرا مي شود. اين طرح در سال هاي گذشته با همكاري معاونت 
امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري اجرا مي ش��د اما از س��ال 
گذشته وزارت آموزش و پرورش به تنهايي اجراي آن را برعهده 
گرفته و ادامه مي دهد. او افزود: تالش مي كنيم امسال دختران 
بيشتري تحت پوش��ش طرح بش��ري قرار بگيرند و بتوانيم به 
صورت ويژه آن را اجرا كنيم. مديركل امور زنان و خانواده وزارت 
آموزش و پرورش با بيان اينكه طرح بشري ويژه مناطق محروم 
است، درباره جزييات اين طرح توضيح داد و گفت: طرح بشري 
طرحي براي آموزش دوران بلوغ به دختران و توزيع بس��ته هاي 
بهداش��تي در مي��ان آنهاس��ت. او درباره محتويات بس��ته هاي 
بهداستي نيز به ايسنا گفت: حوله، مسواك، خمير دندان و نوار 

بهداشتي از جمله محتويات اين بسته ها هستند. تالش مي كنيم 
مدارس شبانه روزي را به صورت ويژه ببينيم و حتما بسته ها را 
در ميان مدارس ش��بانه روزي دخترانه توزيع كنيم. مينايي پور 
درب��اره بودجه الزم براي اجراي اين طرح گفت: هنوز بودجه ما 
براي اين برنامه مصوب نشده است، البته مشاورين امور استان ها 
به بودجه كشوري بسنده نمي كنند و از خود ادارات كل استان ها 
بودجه مي گيرند ضمن آنك��ه از حمايت خيرين و جلب كمك 

سازمان هاي ديگر نيز بهره مي گيرند. 

آموزش»حقوق«بهدخترانازاولمهر
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مهار جهش قيمت مسكن از 3 مسير
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

براس��اس آمار منتشر ش��ده از تحوالت بازار 
مس��كن در ارديبهشت ماه س��ال جاري، اين ماه 
ركورد باالترين رش��د قيمت را طي 6 سال اخير 
به خ��ود اختصاص داده اس��ت و ط��ي اين ماه، 
قيمت مسكن در برخي مناطق تا 70 درصد هم 

رشد داشته است.
البته روند صعودي قيمت مس��كن از مهرماه 
س��ال گذشته آغاز ش��د و پيش بيني مي شود كه 
تا شهريورماه سال جاري هم تداوم داشته باشد. 
ثبت ركورد افزايش قيمت مس��كن طي ماه هاي 
اخي��ر درحال��ي رخ داد ك��ه تغيي��ر چنداني در 
قدرت مالي خانوارهاي ايراني ايجاد نشد و بهبود 
در تس��هيالت دهي از جمل��ه كاهش نرخ س��ود 
تس��هيالت براي خريد و ساخت مسكن در بافت 
فرس��وده، نتوانست رشد قيمت مسكن را پوشش 
ده��د. دراي��ن ميان، رش��د قيمت مس��كن طي 
ماه ه��اي اخير از ديد مس��ووالن حوزه اقتصادي 
غاف��ل نمان��د و چندي پيش رييس كميس��يون 
عمران مجلس ش��وراي اسالمي از برنامه مجلس 
براي راه اندازي س��امانه تعيين قيمت مس��كن با 

هدف كنترل بازار خبر داد.
محمدرضا رضايي با اش��اره ب��ه اينكه افزايش 
قيم��ت مس��كن ش��رايط را ب��ر م��ردم به وي��ژه 
تهراني ها س��خت كرده است، گفت: از وزارت راه 
و شهرسازي و دس��تگاه هاي نظارتي درخواست 
مي كنيم نظارت بر بازار مس��كن را بيشتر كنند. 
او درب��اره چگونگ��ي عملكرد اين س��امانه گفت: 
پيش��نهاد داده اي��م س��امانه يي تعريف ش��ود تا 
براس��اس آن مشخص شود در محله هاي مختلف 
تهران واحدهاي مس��كوني متناسب با كيفيت و 
س��ن بنا قيمت گذاري شوند واين س��امانه براي 

اجاره بها هم اجرايي شود. 

مخالفتدولتباپيشنهادمجلس
پيش��نهاد رييس كميس��يون عمران مجلس 
ش��وراي اس��المي ب��ا مخالف��ت مدي��ركل دفتر 
برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه شهرسازي 
مواجه ش��د، علي چگني در واكنش به راه اندازي 
اين س��امانه آن را عاملي ب��راي افزايش قيمت ها 
ارزياب��ي كرد و گفت: تعيين قيمت براي مس��كن 
ب��ه عنوان كاالي��ي ناهمگن خاصيتي ن��دارد زيرا  
اگر فروش��نده از قيمت تعيين شده ناراضي باشد 
وارد ب��ازار نمي ش��ود و با كمبود عرضه مس��كن 
مواجه مي ش��ويم و اين مساله قيمت ها را به شدت 
افزاي��ش مي ده��د. او راهكار كنت��رل قيمت ها را 
سياست گذاري صحيح در بخش زمين عنوان كرد 
و اظهار كرد: مس��كن در مقايسه با ساير دارايي ها 
قيم��ت پايين ت��ري دارد و تعيين س��قف قيمت 

مسكن تجربه شكست خورده يي در دنياست. 

قيمتبادستوركنترلنميشود
در شرايطي كه رييس كميسيون عمران معتقد 
به كنترل قيمت مس��كن با راه اندازي سامانه يي در 
همين راستاست و وزارت راه و شهرسازي راه اندازي 
اين س��امانه را عاملي براي افزايش قيمت مسكن 
مي دان��د و اجراي سياس��ت هاي صحيح در بخش 
زمين را بهترين روش براي كنترل قيمت مس��كن 
معرفي مي كند، حال سوال اين است كه كدام يك 
از راهكارهاي ارائه ش��ده مي تواند سدي براي رشد 
افسارگس��يخته قيمت مسكن باشد و امكان خريد 

مسكن به خانوارهاي بيشتري را فراهم كند. 
 فرهاد بيضايي مدير گروه علمي سياست گذاري 
دانشگاه علم و صنعت درباره اثرات راه اندازي چنين 
س��امانه يي براي كنترل قيمت مسكن به »تعادل« 
گفت: با نگاه دس��توري نمي توان قيمت كااليي را 
كنترل كرد و مسكن هم كااليي است كه نمي توان 

قيمت آن را با راه اندازي سامانه نظارت كرد. 
بيضايي افزود: راه اندازي س��امانه تعيين قيمت، 
ابزاري براي كنترل قيمت مسكن محسوب نمي شود 
و براي كنترل قيمت بايد نگاهي واقع بينانه به بازار 
مسكن داشته باشيم و نگاهي انتزاعي نمي تواند به 
حل مش��كل افزايش افسارگسيخته مسكن كمك 
كند. او ادامه داد: راه اندازي س��امانه يي براي تعيين 
قيمت نمي تواند مش��كل افزايش قيمت مسكن را 

حل كند و بازار تعيين كننده اصلي قيمت هاست. 
به گفته اين كارش��ناس ارش��د بازار مس��كن، 
تجرب��ه نگاه دس��توري به بازار مس��كن، تجربه يي 
شكس��ت خورده اس��ت و نمي تواند كمكي به حل 

مشكل كنوني قيمت مسكن كند. 

بهترينروشمهاررشدقيمت؟
بيضايي درباره بهترين روش براي كنترل قيمت 
مسكن اظهاركرد: ابزارهاي مالياتي بهترين راهكار 
براي كنترل قيمت مسكن است با اين شيوه تعادل 
ميان عرضه و تقاضا برقرار مي ش��ود و با اين شيوه 
ه��م منفعت اقتص��ادي متقاضيان خريد مس��كن 
تامين مي ش��ود هم حركت هاي اقتصادي افراد را 

جهت دهي مي كند. 
او اضافه كرد: به كارگيري ابزار مالياتي تنها روش 
براي كنترل قيمت مسكن در بازار است و شيوه هاي 
ديگر از جمله نگاه دستوري به كنترل قيمت نه تنها 

در بازار مسكن در ساير بازارها هم بي تاثيراست. 
اين كارش��ناس ارش��د بخش مس��كن با اشاره 
به شيوه پيش��نهادي مديركل دفتر برنامه ريزي و 
اقتصاد مس��كن وزارت راه شهرسازي درباره اعمال 
سياس��ت گذاري هاي صحيح ب��راي كنترل قيمت 
مسكن گفت: سياست گذاري براي كنترل قيمت در 
بخش مس��كن به دوبخش عرضه و تقاضا، تقسيم 
مي ش��ود. اين سياس��ت گذاري با افزايش عرضه يا 

كنترل تقاضا بايد انجام شود و راهكار ديگري وجود 
ندارد. بيضايي ادامه داد: متاس��فانه در چندس��ال 
گذشته سياستي براي افزايش عرضه وجود نداشته 
است و سياست هاي ناقص و اشتباهي اجرايي شده 

كه موجب افزايش عرضه مسكن نشده است. 

او اف��زود: براي كاهش و كنت��رل تقاضا به ويژه 
كاهش تقاضاي سرمايه يي هم بسيار مهم است كه 
دولت تاكنون به اين بخش توجهي نداشته است و 
دولت مي تواند با اعمال ابزارهاي مالياتي، از رش��د 

تقاضاي سرمايه يي جلوگيري كند. 

اولينتصويرازالگويتردد
بااجرايطرحجديدترافيك

س��ازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
با انتشار اطالعيه يي نتايج و آثار طرح ترافيك جديد 

را اعالم كرد. 
به گزارش ايسنا، در متن اين اطالعيه آمده است: 
»مديريت مناس��ب شهر مس��تلزم آمار و اطالعات 
صحيح است. طرح ترافيك جديد، مديريت شهري 
را توانمندتر كرده اس��ت، زيرا در حوزه هاي مختلف 
ش��هري، دسترس��ي به اطالعات بنيادين مهيا شده 
اس��ت. از جمل��ه اطالعاتي كه پ��س از اجراي طرح 
ترافيك جدي��د، مديريت ش��هري را ب��راي اعمال 
سياس��ت هاي مناسب مجهز كرده اس��ت، مواردي 
مانن��د: حجم ترافي��ك، نوع آاليندگ��ي و وضعيت 
خودروهاي��ي ك��ه در مح��دوده طرح ت��ردد دارند، 
وضعيت ترافيك در س��اعات اوج و غير اوج ترافيك 

و گره هاي ترافيكي را شامل مي شود. 
با توجه به سياست هاي جديد مديريت شهري كه 
در طرح ترافيك ۹7 منعكس ش��ده است، اطالعات 
مرتبط با بخش��ي از حمل و نق��ل همگاني كه قبال 
وجود نداشت )خودروهايي با پالك ع مانند سرويس 
مدارس( ساماندهي ش��د و از اين نظر امكان اعمال 
سياس��ت گذاري نوين براي مديريت ش��هري مهيا 
ش��د. با توجه به ضرورت حضور اي��ن نوع خودروها 
در س��اعات اوج ترافيك، ل��ذا بر افزايش آلودگي هوا 
و بار ترافيكي معابر بي تاثير نبودند. ضوابط مربوط به 
صدور مجوز حمل بار از طريق سامانه طرح ترافيك 
۹7 با س��از و كاري مناس��ب مهيا شده است. پيش 
از اي��ن خودروهاي باري مانند كاميون ها و وانت ها با 
حضور در س��اعات اوج ترافيك، عاملي براي افزايش 
ب��ار ترافيكي و در نتيجه آلودگ��ي هوا بوده اند اما در 
طرح جديد با اعمال سياست قيمت گذاري مناسب و 
تخفيف ويژه به خودروهاي باري در صورت تردد در 
ساعات غير اوج ترافيك، شاهد كاهش تردد اين نوع 
خودروها در س��اعات اوج بوده ايم. مديريت هوشمند 
ش��هر عاملي براي بهينه س��ازي روابط شهروندان با 
محيط شهري است. صفحه كاربري شهروندان گامي 
است براي كاهش آسيب هايي كه از ارتباطات رو در 
رو و غي��ر ضابطه مند در زمينه مديريت ش��هري به 
وجود مي آيد. با توجه به ش��يوه قيمت گذاري طرح 
ترافيك جديد، شهروندان ميان حمل و نقل همگاني 
و شخصي به سمت استفاده از حمل و نقل همگاني 
به خاطر صرفه اقتصادي آن سوق يافته اند. تخصيص 
 و توزي��ع ط��رح ترافيك پيش��ين هر س��اله حدود

6 ماه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري را به 
خود مش��غول مي كرد به نحوي كه سازمان ترافيك 
ب��ه جايگاهي براي صدور آرم ط��رح ترافيك تقليل 
يافته بود. در حالي ك��ه طرح ترافيك جديد با مدد 
از فناوري هاي الكترونيك��ي در مدت دو هفته همه 
تقاضاها را مديريت كرد. اعمال سياست هاي جديد 
ترافيكي در نتيجه طرح جديد بس��يار ساده تر شده 
است، زيرا زيرس��اخت هاي الزم آماده شده و امكان 
حذف يا بازتعري��ف محدوديت هاي جديد ترافيكي 
وجود دارد. طرح ترافيك جديد با اعمال سياست هاي 
مكمل مانند پارك حاشيه يي موفق تر خواهد بود. با 
توجه به زيرس��اخت هاي ب��ه وجود آم��ده اين نوع 

سياست ها سهل الوصول تر شده است. 

ترميمفرونشستزمين
دربزرگراهصيادشيرازي

ش��هردار منطق��ه 4 ته��ران در بازديد از محل 
نشس��ت ناگهاني آس��فالت بزرگراه ش��هيد صياد 
شيرازي در مسير شمال به جنوب گفت: با حضور 
به موقع عوامل ش��هرداري منطق��ه 4 در كمتر از 
4س��اعت وضعيت بزرگراه شهيد صياد شيرازي به 

حالت عادي بازگشت. 
به گزارش ايس��نا، س��يد عليرضا حس��يني با 
اع��الم اين خبر و ب��ا بيان اينكه پس از نشس��ت 
آس��فالت بزرگراه ش��هيد صياد ش��يرازي در عصر 
روز يك ش��نبه ششم خردادماه خوشبختانه حادثه 
مالي و جاني در بر نداشت، افزود: پس از مشاهده 
نشست آس��فالت در بزرگراه شهيد صياد شيرازي 
محدوده بيمارستان گلستان در كمتر از ۱0دقيقه 
عوامل ش��هرداري در محل حض��ور يافته و ضمن 
ايمن سازي محل نسبت به انجام عمليات عمراني 
اقدام شد. وي افزود: در كمتر از 4ساعت، عمليات 
عمراني ش��امل ۳كاميون خاك، پليت هاي فلزي و 
با استفاده از ۱۱0 كيسه آهك نسبت به پر كردن 

و همسطح سازي بزرگراه اقدام شد. 

ايرانشهر

محمدعلي افشاني شهردار تهران روز گذشته در 
جريان بازديد از نمايشگاه قرآن  در خصوص تعيين 
تكليف مصلي تهران گفت: مصلي يك مجتمع عظيم 
اس��ت و اعتبار آن از منابع مختلف تامين مي ش��ود 
و ش��هرداري هم بخش��ي را كه از ابتدا بر عهده اش 

گذاشتند، با قدرت انجام مي دهد. 
ح��دود ۳دهه از ش��روع س��اخت مصل��ي امام 
خمين��ي )ره( در ته��ران مي گذرد. در اين س��ال ها 
پيش��رفت فيزيك��ي كار بس��يار كم ب��وده و هنوز 
ه��م تكليف اين پ��روه كه قرار ب��ود اعتبار معماري 
ايراني - اس��المي باشد، مشخص نيس��ت. در سال 
85 مصلي به وزارت راه و شهرس��ازي واگذار ش��د و 
از آن زم��ان اختالف بين وزارت راه و شهر س��ازي و 
شهرداري تهران بر س��ر مصلي شدت گرفت و اين 
موضوع باعث كندي كار س��اخت مصلي شد. از يك 
سو محمدباقر قاليباف شهردار وقت تهران مدعي بود 
به دس��تور رهبر معظم انقالب مقرر شده تا تكميل 
اين پروژه به شهرداري تهران واگذار شود و از سوي 
ديگر روابط عمومي مصلي و وزارت  راه و شهرسازي 
سخنان شهردار را تكذيب كرده و حتي آن را »خالف 

ادب و اخالق« مي دانستند. 
به هر حال اين كش��مش ها تا به امروز باعث شد 
كه روند ساخت مصلي ۳0سال به درازا بكشد و بايد 
ديد آيا در ش��رايط كنوني كه دولت و شوراي شهر 
و ش��هرداري همفكر و هم نظر هستند، روند تكميل 

مصلي س��رعت مي گيرد يا خير. افش��اني در ادامه 
بازديد خود از نمايشگاه قرآن در پاسخ به سوالي در 
خصوص اقدامات شهرداري تهران براي زيست پذير 
كردن شهر عنوان كرد: بحث هاي مربوط به كاهش 
آلودگي هوا، نوس��ازي و توسعه حمل و نقل عمومي 
به ويژه مترو و مسائلي كه با زندگي مردم در ارتباط 
است در دستور كار قرار دارد. همچنين شهردار روز 
گذش��ته از تونل آرش اسفنديار بازديد و توضيحاتي 
درب��اره اين تونل ارائ��ه كرد و گفت: اعتب��ار پروژه 
اس��فنديار ۲05ميليارد تومان بوده كه از اين ميزان 
80ميليارد تومان هزينه ش��ده اس��ت. از آنجا كه با 
محدوديت منابع روبه رو هستيم و قرارگاه خاتم االنبيا 
توافق كرده كه پروژه هايي كه با آنها قرارداد داريم را 
به اتمام برس��اند، ما نيز در موعد مقرر تامين اعتبار 

مي كنيم.
به گ��زارش ايلنا، محمدعلي افش��اني ادامه داد: 
مش��خصات پروژه بايد از مدير پروژه گرفته شود اما 
اين پروژه بر اس��اس اطالعاتي كه به من داده شده 
است؛ در س��ال جاري به اتمام خواهد رسيد. اعتبار 
مورد نياز براي تكميل پروژه ۱۲0ميليارد تومان است 
و تالش اين است كه با احداث اين اتوبان، ترافيك از 
شرق به نيايش منتقل شده و به حل مشكل ترافيكي 
اين منطقه كمك شاياني خواهد شد. شهردار تهران، 
پيش��رفت فيزيكي پروژه را مطلوب دانسته و افزود: 
در نشستي كه با پيمانكار، مش��اوران و مدير پروژه 

داش��تيم، وعده دادند كه در كوتاه ترين زمان ممكن 
اين تونل به بهره برداري برس��د. آنها وعده دادند كه 
تونل نيايش تا هفته دولت به اتمام برسد اما از آنجا 
ك��ه نمي خواهم به مردم وعده ي��ي بدهم كه تحقق 
پيدا نكند، فقط اعالم مي كنم كه در س��ال جديد به 

بهره برداري خواهد رسيد. 
ش��هردار در پاسخ به اين سوال خبرنگاران كه آيا 
واقعا تونل آرش اس��فنديار مي توان��د از بار ترافيكي 
بكاه��د يا باري به مش��كالت ترافيك تهران خواهد 
اف��زود، گفت: اين پ��روژه حتما م��ورد بهره برداري 
قرار گرفته و تاثير مثبت خواهد گذاش��ت اما اينكه 
تصور كنيم با يك تونل مشكل ترافيكي تهران حل 
مي ش��ود؛ ممكن نيس��ت بلكه فقط مي تواند روي 
ترافيك تاثير بگذارد. افش��اني در پاس��خ به س��وال 
يكي ديگر از خبرنگاران كه پرسيد آيا در پروژه هاي 
عمراني ديدگاه انس��اني لحاظ خواهد ش��د يا خير؟ 
افزود: شهرداري يك منظومه ديناميك است و همه 
بخش هاي آن داراي اهميت است. بخش فرهنگي و 
اجتماعي همان قدر اهميت دارد كه محيط زيست 
داراي اهميت است و محيط زيست همان قدر مهم 
است كه حمل و نقل عمومي، بنابراين همه بخش ها 
با هم ديده مي شود. استفاده از پياده روها و دوچرخه 
نكته يي ب��ود كه من بارها در برنام��ه خود روي آن 
تاكيد كردم اما اينها پروژه هايي اس��ت كه با گذشت 

زمان نتيجه اش مشخص خواهد شد. 

شهرداري تكاليف عمراني خود را در مصلي انجام مي دهد

ميرزاييازاعتيادماليهشهرداريبهشهرفروشيسخنگفت

افت80درصديصدورساالنهپروانههايساخت
گروهراهوشهرسازي

معاون ش��هرداري تهران با اشاره به اينكه بودجه 
شهرداري تهران وابستگي ش��ديدي به درآمدهاي 
ناش��ي از ساخت و س��از دارد، اعالم كرد كه صدور 
پروانه هاي ساختماني با رشد منفي 80 درصدي به 

50 هزار فقره در سال كاهش يافته است. 
به گزارش ايلنا، حجت اهلل ميرزايي معاون توسعه و 
برنامه ريزي شهري شهرداري توضيحاتي در خصوص 
برنامه سوم توسعه ش��هر تهران كه در حال تدوين 
است، ارائه كرد. او در پاسخ به اين سوال كه با وجود 
جريان هايي مخالف و فس��اد گسترده در شهرداري 
چطور مي خواهد برنامه س��وم را اجرايي كند، گفت: 
يكي از هنره��اي برنامه ريزي اين اس��ت كه برنامه 
انعطاف الزم را در برابر شوك هاي خارجي و داخلي 
داشته باش��د. نبايد برنامه يي با سناريو خيالبافانه و 
آ رمانگرايانه تنظيم كرد. ب��ا اين حال اقتصاد تهران 
و ماليه ش��هرداري به ساخت و س��از وابستگي زياد 
دارد. از اي��ن رو در حال بررس��ي آثار سياس��ت هاي 
دولت، نوسانات نرخ ارز و تحوالت خارجي و تغييرات 
در نظام بانكي در ساخت و ساز هستيم. برنامه بايد 
از قابليت انعطاف، انطباق و تعديل برخوردار باش��د. 
برنامه بايد داراي يك سيستم پايش قدرتمند باشد 
تا در صورت لزوم بتواند با توجه به شرايط تغيير كند. 
هيچ برنامه يي نبايد آن قدر آرمانگرايانه نوشته شود 
كه با تغييرات ش��رايط موجود نتواند خود را تطبيق 
دهد. حداقل آنكه بايد به مديران ش��هري الزام كند 
كه چه كارهايي را نبايد انجام دهد، اگر همين كار را 

هم انجام دهيم، موفقيتي كسب كرده ايم. 
پ��س از خروج امري��كا از برجام و وضع احتمالي 
تحريم ه��اي جدي��د برخ��ي كاالهاي اساس��ي در 
شهرداري از جمله تجهيزات مترو، واگن هاي قطار، 
دوربين ها كه وارداتي هس��تند، تحت تاثير نوسانات 

نرخ ارز و تبادالت قرار خواهد گرفت؛ در نتيجه بايد 
منتظر تغيير باشيم. 

ميرزاي��ي درباره خروج امري��كا از برجام و وضع 
احتمالي تحريم هاي جديد و تاثير آن بر برنامه هاي 
شهرداري تهران گفت: كالن شهرها سرپل هاي اصلي 
ارتباطي كش��ور با اقتصادهاي بين المللي هستند و 
تهران از اين جهت نقش برتري دارد. تهران پايتخت 
سياسي، اقتصادي، فناوري و صنعتي كشور محسوب 
مي ش��ود، به همين دليل نقش ته��ران در برقراري 
ارتباط��ات فن��اوري و مالي در س��طوح بين المللي 
اهميت فراوان دارد و بيش��ترين تاثير و تاثر را نظام 
اقتصادي كشور از طريق شهر تهران دريافت خواهد 
ك��رد. به همان اندازه كه س��هم ته��ران در اقتصاد 
فعاليت هاي پژوهش��ي و... بيشتر است، تاثيرپذيري 
آن نيز از تحوالت مثبت و منفي بين المللي افزايش 

مي يابد. 
 اما به دليل قدرتمند بودن اقتصاد تهران قدرت 
تاب آوري اش در برابر ش��وك ها و تغييرات دروني و 
بيروني بيشتر است. هم شهر تهران و هم شهرداري 
از تعام��الت بين المللي بس��يار متاثر هس��تند. ۳5 
تا 40 درصد صنعت كش��ور در ش��هر تهران است. 
دفتر مركزي همه بانك ها و موسس��ات مالي بورس 
اصلي كشور در اين شهر مستقر است و تاثيراتي كه 
تحوالت بين المللي در كش��ور دارد بر تهران بيشتر 

است. 
ميرزايي تصريح كرد: شهرداري هم در يك سري 
فعاليت ها به واردات كاالهاي خارجي وابسته است، 
در اي��ن موارد بايد منتظر تغيير باش��يم. براي مثال 
تجهيزات مت��رو، واگن هاي قطار، دوربين ها وارداتي 
بوده و تحت تاثير نوس��انات نرخ ارز و تبادالت قرار 
خواهد گرفت. سيستم هاي ذخيره سازي اطالعات، 
هوشمندس��ازي و راه��وري، تجهي��زات پدافن��د 

غيرعامل، مديريت بحران، تجهيزاتي كه به افزايش 
ايمني كمك مي كنند و... تاثيرپذيري بيشتري دارند. 
طبيعي است كه شهرداري و ساير سازمان هايي كه 
در اداره شهر تهران موثرند بايد براي كاهش شوك ها 
و پيامد خروج امريكا از برجام و تحريم هاي احتمالي 
كه در 6 و ۹ ماه آينده اعالم مي شود، آسيب پذيري 

را به حداقل رسانده و تدارك الزم را ببينند. 
ب��ه گفته او، خروج امري��كا از برجام همه  چيز را 
زير و رو نمي كند. پروژه هاي  ش��هري اصوال كوچك 
مقياس هس��تند و تنوع سرمايه گذار هم زياد است. 
اگرچه اين تحريم ها محدوديت  ايجاد كرده و هزينه 
و زمان اج��راي پروژه هاي را افزايش مي دهد، اما به 

صورت كامل اين امكان را براي ما از بين نمي برد. 

تقاضاييبرايساختوسازنيست
معاون ش��هردار با بيان اينكه شهرداري اگر هم 
بخواهد شهرفروش��ي كن��د، ديگر كس��ي خريدار 
نيس��ت، تاكيد كرد: اگ��ر امروز آق��اي قاليباف هم 
بود، نمي توانست روند گذش��ته را ادامه دهد، چون 
تقاضايي براي س��اخت و ساز وجود ندارد. 500هزار 
خانه خالي وجود دارد و درخواس��ت براي ساخت و 
ساز به  شدت كاهش پيدا كرده است. تعداد 80درصد 
كاهش پروانه هاي صادر ش��ده به 50هزار پروانه در 
سال رسيده اس��ت، در حالي كه در دوره هاي رونق 
اي��ن عدد به ۲40هزار هم مي رس��يد. فروش تراكم 
كه متوقف نش��ده فقط آقاي نجف��ي فروش تراكم 
خ��ارج از طرح تفصيلي و بي ضابطه را با بخش��نامه 
متوقف كرد. اگر ۱0سال گذشته اين اصل را رعايت 
مي كرديم، اين ميزان ساختمان بلندمرتبه در منطقه 

۲۲ نداشتيم. 
او در پاسخ به اينكه آيا عوارض شهر تهران افزايش 
خواهد يافت، گفت: قاعدتا س��هم عوارض با رعايت 

عدالت باي��د افزايش پيدا كند. همچنين بايد دامنه 
تنوع خدمات و كاالهايي كه ش��هرداري مي فروشد، 
س��هم كمك هاي دول��ت، فاينانس و مش��اركت را 
افزايش دهيم. همچنين افراد متناسب با توان مالي و 
بهر ه منديشان از خدمات شهري بايد سهم بيشتري 
در پرداخت عوارض شهر داشته باشند. اين امر بايد 
از طريق مجلس و شوراي شهر تبديل به قانون شود. 
برخي از اين قوانين به مصوبه مجلس نياز دارد، براي 
اينكه به آفت نقض توسط ديوان عدالت اداري گرفتار 
نشود. البته برنامه هنوز در مرحله تدوين پيش نويس 
است و در مرحله تدوين نهايي در شهرداري و شورا 
تعديل هاي نهايي اتفاق خواه��د افتاد. تعهدمان به 
شورا پايان تيرماه اس��ت و تالش مي كنيم به زمان 
تعيين شده برسيم. درست است كه اين تعهد زماني 
براي ما اهميت دارد، اما تالش بيشتر ما روي رسيدن 
به وفاق حداكثري است و اگر اين امر موجب افزايش 
زمان آماده سازي شود، زير بار مساله خواهيم رفت. 

ميرزايي با اش��اره به بحث فس��اد در شهرداري 
اظهار داشت: فساد يكي از موضوعات اساسي برنامه 
اس��ت و تالش مي كنيم در قالب يك سند مقابله با 
فساد، ش��فافيت حداكثري و بهبود حكمراني فساد 
را كاه��ش دهيم. قصد داريم تمام مجاري فس��اد را 
شناسايي و براي مسدود كردنشان برنامه ريزي كنيم. 
بارها گفتيم كه نخس��تين راه؛ ش��فافيت است. هر 
آنچه در شهرداري به عنوان تراكنش مالي يا فعاليت 
تاثيرگذار وجود دارد، بايد ش��فاف شود و اين شامل 
معامالت، خريد، فروش، استخدام ها، انتصابات، صدور 
مجوز، واگذاري اموال، واگذاري اختيارات مي ش��ود. 
بخش بعدي رقابت پذير كردن فعاليت هاست، يعني 
هيچ انحصاري جز در موارد مش��خصي نبايد وجود 
داش��ته و همه فرآيندها بايد به سمت رقابتي شدن 

حداكثري حركت كنند. 
وي ادامه داد: مرحله بعد از شفافيت مرحله سوال، 
نقد و ارزيابي مردم اس��ت. مرحله سوم پاسخگويي 
مديران شهري نس��بت به اين سواالت و نقدهاست 
و مرحل��ه چهارم اصالح رويه نادرس��ت اس��ت، اين 
چه��ار مرحله در برنامه پيش بيني خواهد ش��د. اما 
باز هم كافي نيس��ت بايد س��طح نظ��ارت همگاني 

ه��م افزايش يابد، چراكه بس��ياري از مردم كاري با 
قراردادهاي ش��هرداري ندارند و به آن سرنمي زنند. 
براي ش��هروندان عمومي بايد امكان مشاركت براي 
مقابله با فس��اد فراهم شود. خطي كه فقط به فساد 
اختصاص داشته باشد، اين مهم ترين ابزاري است كه 
در كش��ورهاي مختلف ازجمله چين از آنها استفاده 

شده است. 
در برنامه س��وم براي نخستين بار استان البرز و 
شهرستان هاي اطراف را مدنظر قرار گرفته است، اين 
شهرس��تان ها اصوال سرشار از آسيب هاي اجتماعي 

هستند و سهمي از ثروت و خدمات تهران ندارند. 
ميرزايي درباره جايگاه مهاجران و زاغه نشينان در 
برنامه س��وم توضيح داد: مهم اين است كه تحوالت 
مناطق پيراموني را رصد كنيم و س��رريزهاي آن را 
در داخل ته��ران ببينيم. يكي از نكات اصلي كه در 
برنامه خود به عنوان كانديد ش��هرداري ذكر كردم 
همين بود. در گذشته مي خواستيم مسائل تهران را 
درون تهران حل كنيم و اين خطاي بزرگي بود. قدم 
اول ديدن هر آن چيزي است كه از مناطق پيراموني 
به صورت س��رريز به تهران ريخته مي شود و تهران 
را تحت تاثي��ر قرار مي دهد و در قدم دوم بايد براي 

كاهش آسيب هاي ناشي از آن تالش كنيم. 
 معاون ش��هردار افزود: به دليل نبود شبكه فعال 
حمل و نقل عمومي بين شهري روزانه 600 الي 700 
هزار خودرو به تهران سرريز شده و ترافيك و آلودگي 
ش��ديد را به ش��هر تحميل مي كند. شايد نتوانيم از 
ورود اين جريان جمعيتي جلوگيري كنيم اما جريان 
رفت و آمد خودرويي قابل مديريت اس��ت. از سوي 
ديگ��ر اين جمعيت بايد در هزينه هايي كه به تهران 
تحمي��ل مي كنن��د، در قالب عوارض ي��ا روش هاي 
كنترل كننده ديگر مشاركت داشته باشند. براي مثال 
مي توان از محل خودروهايي كه وارد تهران مي شوند 
براي حمل و نقل ريلي بين ش��هري استفاده كرد. در 
تحليل روندهاي تهران فقط نبايد به مناطق ۲۲گانه 
توجه كنيم. بايد رشد جمعيت ميزان ساخت و ساز 
و همچنين شاخص ها و تاثيرشان بر تهران را مدنظر 
قرار دهيم. موضوع برنامه ريزي بايد از شهر تهران به 

مجموعه شهري تهران تعميم پيدا كند. 

 دبير كانون سراس��ري انبوه س��ازان كشور، 
رشد اخير قيمت ها در بازار مسكن را نامتعارف 
دانس��ت و گفت كه با نرخ تورم همخواني ندارد. 
فرشيد پورحاجت در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: 
اگر دولت ها بتوانند نرخ تورم س��االنه را كنترل 
كنند، نبايد ش��اهد رش��د قيمت هاي نامتعارف 
مس��كن در بازار باش��يم. او يك��ي از مولفه هاي 
موثر بر ميزان توليد مسكن در كشور را افزايش 
نرخ تورم برش��مرد و با اشاره به افزايش قيمت 
مس��كن در ماه هاي اخير در شهر تهران گفت: 
افزايش نامتعارف قيمت مسكن بر ميزان عرضه 
آن نيز تاثيرگذار اس��ت و در مجموع ثبات بازار 
مسكن را به هم مي زند. دبير كانون انبوه سازان 

ايران تصريح كرد: البته با اعمال سياس��ت هاي 
سركوبگرانه هم نمي توان بازار مسكن را كنترل 
كرد و اين بخش براي رس��يدن به ثبات بيش از 
هر چيز به تعادل در عرضه و تقاضاي مس��كن 
بس��تگي دارد. براس��اس جديدتري��ن گزارش 
بان��ك مركزي، ارديبهش��ت ماه گذش��ته بيش 
از ۱۹ه��زار واحد مس��كوني در تهران به فروش 
رفت كه نسبت به ارديبهشت ماه پارسال ۱6.7 
درصد افزايش نش��ان مي دهد؛ بيشترين فروش 
واحدهاي مسكوني به منطقه 5 تهران اختصاص 
دارد ضم��ن آنك��ه اي��ن منطقه با رش��د 5۳.5 
درصدي افزايش قيمت بيش��تري را نيز نسبت 

به ارديبهشت پارسال داشته است. 

رشد نامتعارف قيمت مسكن 
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رييس  جمهور با جمعي از فعاالن اقتصادي ديدار كرد 

عالمت روحاني به بازار ارز
حداكثر قيمت دالر ۴۴۵۲ تومان خواهد بود

تعادل| گروه تجارت|
رييس دولت دوازدهم ش��امگاه يك شنبه در جمع 
فعاالن اقتصادي حاضر شد تا از سياست هاي اقتصادي 
دولت بگوي��د و در مقابل دغدغه هاي آنها را بش��نود. 
مهم ترين محور س��خنان حس��ن روحاني را مي توان 
حول مسائل ارزي عنوان كرد. اگرچه او حرفي از بازار 
غيررس��مي ارز كه معامالت خ��ود را با نرخ مورد نظر 
خود و خارج از س��لطه رس��مي بازار ارز انجام مي دهد 
به ميان نياورد اما همچنان بر مس��ير يكسان س��ازي 
نرخ ارز تاكيد ورزيد. البته رييس جمهور در اين ديدار 
صميمانه يك بار ديگر موضع دولت مبني بر ماندگاري 
روي نرخ ۴۲۰۰توماني را يادآوري كرد تا خيال فعاالن 
اقتصادي از تس��ويه وام ها با اين نرخ راحت باش��د. از 
اين رو بسياري از نگراني هايي كه بابت تسويه وام هاي 
ارزي هس��ت ديگر وجود نخواهد داش��ت. به عبارتي 
ديگ��ر او اين اطمين��ان را به وام گيرن��دگان ارزي داد 
نرخي ارزي كه بايد تسويه كنند حداكثر ۴۴۵۲تومان 
خواهد ب��ود و رقمي باالت��ر از آن را نمي توان متصور 
بود. از ديگ��ر موضوعات مورد اش��اره روحاني در اين 
نشس��ت »واگذاري تصدي بنگاه هاي دولتي به بخش 
خصوصي واقعي، برون گرايي، افزايش صادرات، بهبود 
محيط كسب وكار و جذب س��رمايه گذاري خارجي« 
ب��ود. او همچنين با تاكيد ب��ر اينكه بخش خصوصي 
قادر اس��ت، حربه تحريم را خنثي و فرصت سازي كند 
از آنها خواس��ت تا از تحريم ها عبور كنند. از آن س��و 
فعاالن اقتصادي هم به بيان دغدغه هايشان در حضور 
ريي��س دولت دوازده��م پرداختن��د. در همين حال 
ريي��س پارلمان بخش خصوصي، پيش��نهاد 3گانه يي 
براي مديريت بازار ارز ارائه داد و از تش��كيل ش��وراي 
هماهنگي 3  قوه براي حل مش��كالت اقتصادي تقدير 
كرد. نخستين پيشنهاد آنها به دولت اين بود كه منابع 
ارزي صرف تامين كاالهاي اساس��ي ش��ود يا با يارانه 
ريالي مورد حمايت قرار گيرد و دولت و بانك مركزي 
ساير منابع خود را در مديريت بازار ثانويه صرف كنند. 
دومين پيش��نهاد ارزي بخش خصوصي، پشتيباني از 
صادرات به  صورت سازمان يافته بود. اما سومين توصيه 
ارزي آنه��ا به دولت اين بود كه منابع حاصل از فروش 
نفت و پتروشيمي و ميعانات گازي كه بيشتر در اختيار 
دولت اس��ت براي تامين كاالهاي اساسي يا حضور در 

بازار ثانويه مورد استفاده قرار گيرد. 

 6 محور مهم سخنان روحاني 
رييس دولت دوازدهم شامگاه يك شنبه در جمع 
فعاالن اقتصادي حاضر ش��د تا وضعيت ب��ازار ارز را 
براي آنها تش��ريح كند. حسن روحاني با بيان اينكه 
دولت يازدهم از آغاز كار بخش قابل  توجهي از تمركز 
خود را صرف مساله اقتصاد كرد، گفت: دولت از ابتدا 
رسيدگي به مسائل حوزه سياست داخلي، سياست 
خارجي، مسائل فرهنگي و ديگر مسائل را نيز مورد 
توجه قرار داد اما از آنجا كه وضعيت اقتصاد كش��ور 
عادي نب��ود، دولت تمركز زيادي را صرف مس��ائل 
بخش اقتصاد كرد تا بتوانيم وضعيت را در اين حوزه 

به حالت عادي بازگردانيم. 
رييس جمه��ور در بخش��ي از س��خنان خ��ود به 
موفقيت هاي دولتش طي اين س��ال ها اش��اره كرد و 
گفت: در ۴س��ال دولت يازدهم به طور متوسط بيش 
از ۴درصد رش��د اقتصادي ساالنه داش��تيم اگرچه با 
هدف گذاري انجام ش��ده، فاصله داش��ت اما در زمينه 
س��رمايه گذاري و جذب س��رمايه برآين��د كلي منفي 
بود و رقم جذب س��رمايه گذاري در اين ۴سال منفي 
1.8درصد بود. روحاني افزود: در زمينه اشتغال دولت 
توفيقات نسبي داش��ت و به عنوان  مثال رقم اشتغال 
خالص ايجاد شده در سال گذشته اندكي كمتر از 8۰۰ 

هزار شغل بود. 
او همچني��ن با بيان اينكه در س��ال هاي 9۰و 91 
دچار يك تحريم بزرگ ش��ديم اما نتوانس��تيم از آن 
تجربه تحريم اس��تفاده خوبي بكنيم، بي��ان كرد: در 
داخل كشور متاس��فانه رانت و فساد به وجود آمد. به 
جاي استفاده مناسب از فرصت ها، بخش ها و نهادهايي 
را وارد اقتصاد كرديم به خيال اينكه مي توانيم با كمك 
آنها مس��ائل اقتص��اد را حل كنيم. ش��رايط در بخش 
واردات ما مناس��ب نبود. بنابراين بايد مراقب باش��يم 
ت��ا كاالهايي كه در بخش توليد و مصرف عام نقش��ي 
ندارند در اولويت واردات نباشد. رييس دولت دوازدهم 
در عين حال تاكيد كرد ك��ه بايد از تجربه تحريم در 

سال هاي 9۰و 91 اس��تفاده كنيم. به گفته او شرايط 
كنوني مثل سال هاي 9۰و 91 نيست؛ چراكه آن زمان 
ما از سوي سازمان ملل و براساس قطعنامه هاي شوراي 
امنيت تحت يك تحريم عمومي از جانب همه كشورها 
بوديم و در ظاهر منزوي شده و در صحنه سياسي تنها 
مانده بوديم؛ اما امروز اين طرف مقابل و بدخواه ماست 
كه منزوي ش��ده است. با اين حال امروز شرايط تغيير 
كرده و اگر درست عمل كنيم، مي توانيم از اين شرايط 

تغيير يافته به نفع كشور استفاده كنيم. 
اما مهم ترين محور س��خنان روحاني در نشست با 
فعاالن اقتصادي را مي ت��وان »مباحث ارزي، واگذاري 
تصدي بنگاه ها، برون گراي��ي، افزايش صادرات، بهبود 
محيط كسب وكار و جذب س��رمايه گذاري خارجي« 

عنوان كرد. 
رييس جمهور با اش��اره به اينكه در ستاد اقتصادي 
دولت نظر جمع كارشناس��ان و صاحب نظران اقتصاد 
اعمال مي شود، گفت: معتقدم بايد به نظر جمع عمل 
كنيم. روحاني يك بار ديگر در حوزه نرخ ارز مباحثي را 
مطرح كرد اما روي اين موضوع كه نرخ ارز بايد همان 
۴۲۰۰توماني باشد، پافشاري كرد. بحثي كه حتي در 
نشست هاي متعدد با فعاالن اقتصادي و تالش برخي 
اعضاي كابينه براي رس��ميت دادن به نرخ ديگري به 
غير از اين هنوز موثر واقع نش��ده است. البته سخنان 
روحان��ي حاكي از اي��ن بود كه تيم اقتص��ادي دولت 
همچنان بر يكسان سازي نرخ ارز و نرخ ۴۲۰۰توماني 

اصرار دارد. 
حال رييس دولت دوازده��م در ديدار با فعاالن 
اقتص��ادي بار ديگر تاكيد كرد ك��ه نرخ ارز تا پايان 
س��ال 97 بي��ش از ۵ تا ۶ درص��د افزايش نخواهد 
داش��ت. از اين رو بس��ياري از نگراني هايي كه بابت 
تسويه وام هاي ارزي وجود دارد ديگر وجود نخواهد 
داش��ت؛ يعن��ي وام گيرن��دگان ارزي بايد مطمئن 
باش��ند نرخي ارزي كه بايد تس��ويه كنند حداكثر 
۴۴۵۲توم��ان خواهد ب��ود و رقمي باالت��ر از آن را 
نمي ت��وان متصور بود. بنابه اظه��ارات روحاني نرخ 
ارز بي��ش از ۲۵۲تومان افزايش نخواهد يافت و اين 
همان ۶ درصدي است كه در ازاي مابه التفاوت تورم 
داخلي و خارجي بايد روي نرخ ۴۲۰۰توماني كنوني 
افزوده شود البته همين امر خود موجب مي شود كه 

نرخ ارز به صورت شناور مديريت شود. 
موضوع ديگري كه در اين ديدار از سوي روحاني 
مورد تاكيد قرار گرف��ت؛ »واگذاري تصدي بنگاه ها« 
بود. او ب��ر اين باور بود كه ب��ه يك بخش خصوصي 
فعال نياز داريم تا حربه اصلي فشار امريكا را از دست 

آن خ��ارج كند. از اين رو بايد بخش خصوصي واقعي 
را وارد عرصه بنگاه داري كنيم. رييس دولت دوازدهم 
گفت همواره به دس��تگاه ها تاكي��د مي كنم كه بايد 
بنگاه هاي زيرمجموعه خود را هر چه سريع تر واگذار 
كنند و حتي براي بعضي از آنها زمان تعيين كرده ام تا 
در سال هاي 97و 98 بنگاه تحت نظر خود را به بخش 

خصوصي واقعي واگذار كنند. 
مس��اله دوم از ن��گاه روحان��ي پ��س از واگذاري 
تصدي گري ه��اي دولت��ي، برون گرايي اس��ت. وقتي 
الگوي رش��د ساير كش��ورها را مي بينيم، درمي يابيم 
تا وقتي  كه سياست برون گرايي را در پيش نگرفتند 
و دروازه هاي اقتصاد ملي ش��ان را ب��ه روي جهان باز 

نكردند، موفق نبودند. 
البته روحاني بر اينكه بخش خصوصي بايد فعال تر 
از گذشته در عرصه اقتصاد كشور حضور داشته باشد 
را مورد تاكيد قرار داد و گفت: همواره به دوستان خود 
در دول��ت گفته ام و مي گويم ك��ه با بخش خصوصي 
مش��ورت كنيد چراكه ش��ما به  واس��طه تحصيالت 
دانش��گاهي و حضور در پست هاي مديريتي امروز در 
اين س��مت ها قرار داريد و اين فرق دارد با كس��ي كه 
خودش در صحنه تجارت و كار حضور داش��ته و تمام 
تجارب را كسب كرده است.  روحاني همچنين گفت: 
در راستاي توس��عه همكاري ها با كشورهاي مختلف 
و همس��ايگان تالش هاي زيادي صورت گرفته است؛ 
به گفته او انعقاد ق��رارداد با اتحاديه هاي منطقه يي و 
همكاري ها و تجارت با س��اير كشورها به  وسيله پول 
ملي در اين راستا بوده و امور را تسهيل مي كند. بحث 
»رونق و جهش صادرات« موضوع ديگري بود كه مورد 
اش��اره روحاني در اين ديدار ق��رار گرفت. به گفته او 
بايد دروازه ها را براي حضور سرمايه گذاران بگشاييم. 
روحان��ي به ضرورت توجه ب��ه بهبود محيط و فضاي 
كس��ب  وكار اش��اره و عنوان كرد يكي از مواردي كه 
در جلس��ه اقتصادي 3 قوه دنبال مي كنيم اين است 
ايراني هايي كه خارج از كشور هستند، بتوانند بيايند 
و در كش��ور سرمايه گذاري كنند. او در عين حال اين 
را هم گفت كه برخي از مقررات مانع رش��د اقتصادي 
هستند و بايد اين مقررات را از ميان  برداريم و برخي 

مقرراتي كه نياز داريم را ايجاد كنيم.
 

 بخش خصوصي چه گفت؟ 
از آن س��و پيش از سخنران رييس جمهور، رييس 
پارلم��ان بخش خصوص��ي با تقدي��ر از موضع گيري 
هوش��يارانه دولت در مقابل خروج امري��كا از برجام و 
بيان اينكه م��ردم و بخش خصوص��ي از اين تصميم 

حمايت خواهند كرد بر لزوم اعتماد بيش��تر به منابع، 
ظرفيت ها و فرصت هاي داخلي كش��ور و جلوگيري از 
فرار يا انحراف سرمايه به بخش هاي غيرمولد اقتصادي 
تاكيد كرد و گف��ت: حضور دولت در مديريت بازار ارز 
بسيار قابل  تقدير است و بخش خصوصي آمادگي دارد 

تا پيشنهادهاي الزم در اين راستا را ارائه كند. 
رييس اتاق ايران در بخش��ي از سخنان خود اظهار 
كرد: گاهي از آمارهاي برخي مس��ووالن كه در جرايد 
ارائه مي شود چنين استنباط مي شود كه همه  چيز بر 
وفق مراد اس��ت اما اين ش��ك منطقي ايجاد مي شود 
ك��ه آيا همه حقيقت به اط��الع رييس جمهور محترم 
رسانده مي شود؟ به عنوان  مثال مرتب از توليد صحبت 
مي شود و مي بينيم تسهيالت ارائه  شده به بخش هاي 
صنعت، معدن، كشاورزي و صادرات از سال 8۴ تا 9۶ 
روند كاهشي داش��ته، آيا اين رويه تقويت بخش هاي 

مولد اقتصاد است؟
البته غالمحسين شافعي در بخش بعدي سخنان 
خود، سياس��ت جديد ارزي دولت را مورد اش��اره قرار 
داد. او ضمن تقدير از مديريت خوب دولت در التهابات 
ارزي و ضرورت اقتدار دولت براي مديريت منابع ارزي 
گف��ت: به نظر مي رس��د، التهاب��ات و نگراني هايي در 
شرايط موجود به چشم مي خورد. از اين بابت كه منابع 
ارزشمند كش��ور مورد سوءاستفاده قرار گيرد و منابع 
محدود ارزي كش��ور به مصارفي برسد كه نه مطلوب 
دولت است و نه مردم. او همچنين اعالم كرد كه رشد 
نقدينگي، زمينه افزايش ن��رخ ارز را فراهم كرده بود، 
اما اكنون دولت بايد بازار غيررس��مي را به رس��ميت 
بشناسد و اجازه دهد كه بازار مسير خود را پيش رود. 
بنا به اظهارات شافعي، فاصله دالر دولتي يعني همان 
۴۲۰۰تومان با آنچه در بازار ارز در جريان است، منجر 
به اين ش��ده كه رانت ۲هزار توماني در اختيار برخي 

افراد قرار گيرد كه آنها بايد بازار را بچرخانند. 

 ۴ پيشنهاد به دولت
بر همين اساس رييس پارلمان بخش خصوصي، 
شافعي بر اين باور است كه حضور دولت در مديريت 
بازار ارز، بس��يار قابل تقدير اس��ت و بخش خصوصي 
آمادگي دارد تا پيش��نهادهاي الزم در اين راس��تا را 
ارائه كند. در همين راس��تا، او به تشريح ۴ پيشنهاد 
در حض��ور رييس دولت دوازدهم پرداخت. نخس��ت 
اينكه، اين منابع صرف تامين كاالهاي اساس��ي شود 
يا با يارانه ريالي مورد حمايت قرار گيرد؛ دولت و بانك 
مركزي س��اير منابع خ��ود را در مديريت بازار ثانويه 
صرف كنند. پيش��نهاد ديگر او اين بود كه پشتيباني 

از صادرات بايد به  صورت س��ازمان يافته مورد توجه 
قرار گيرد ك��ه در اين مورد اتاق اي��ران طي نامه يي 
پيش��نهادهاي خود را ارائه كرده اس��ت. اما سومين 
پيش��نهادي كه از س��وي ش��افعي مطرح ش��د، اين 
بود كه منابع حاصل از فروش نفت و پتروش��يمي و 
ميعانات گازي كه بيشتر در اختيار دولت است براي 
تامين كاالهاي اساسي يا حضور در بازار ثانويه مورد 
استفاده قرار گيرد. در نهايت توصيه ديگر او به دولت 
اين بود كه توليد داخلي براي اس��تفاده از تكنولوژي 
روز و دستيابي به بهره وري و رقابتي شدن بايد مورد 

حمايت جدي قرار گيرد. 
شافعي همچنين در ادامه صحبت هاي خود خطاب 
به روحاني تاكيد كرد كه »زمان آن رسيده كه سياست 
به اقتصاد يارانه بدهد« در چنين موقعيت خطيري كه 
با آن مواجه ش��ده ايم نبايد همچنان اقتصاد مكلف به 
پرداخت يارانه زيان بار به سياس��ت شود. او همچنين 
با بيان اينكه اقتصاد بدون تعامل و همياري در فضاي 
اقتصاد جهاني قابل پيش��برد نيس��ت و نمي تواند در 
يك فضاي بي ش��كل به س��رمايه گذاري و به خصوص 
صادرات غيرنفتي اميدي داشت، بيان كرد كه شرايط 
به ط��ور ناگزير ما را با اي��ن موضوع مواجه مي كند كه 
در تقسيم كار بين المللي وارد شويم و اين امر مستلزم 
تالش مضاعفي است. شافعي در عين حال، تمركز در 
تصميم گيري هاي اقتص��ادي را موثرترين راهبردهاي 
برون رفت از چالش هاي موجود دانس��ت و گفت: جاي 
اميدواري است كه س��ران قواي سه گانه به پيام رهبر 
معظم انقالب پاسخ دادند و نخستين جلسه هماهنگي 

قواي سه گانه تشكيل شد. 

 دغدغه ديگر اعضا چه بود؟ 
اما ديگر فعاالن اقتصادي كه در اين نشست حضور 
داش��تند، فرصت يافتند به بيان نظرات خود بپردازند. 
رضا خياميان رييس هيات مديره انجمن س��ازندگان 
تجهيزات صنعت نفت ايران با اشاره به توانمندي باالي 
صنعت نفت كش��ور به  ويژه در س��طوح پايين دستي 
اظهار ك��رد: بايد بخش خصوصي واقعي با ش��فافيت 
بيشتر در فضاي كسب وكار بيش  از پيش حمايت شود. 
عل��ي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران هم با بيان 
اينكه براي حل مشكالت اقتصادي كشور به  ويژه در 
ش��رايط جديد همه بايد دس��ت  به دست هم دهيم، 
گفت: اگر سياست هاي اصل ۴۴ در سال هاي گذشته 
به  تدريج و به  خوبي اجرا مي شد، امروز با بسياري از 
مشكالت مواجه نبوديم. او با پيشنهاد تشكيل كميته 
مشترك سه اتاق كشور، براي بهبود و تسريع فرآيند 
واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي خواست 
كه به تامين س��رمايه در گردش نظام توزيعي كشور 
بيش  از پيش كمك شود. محمدرضا انصاري رييس 
ش��وراي هماهنگي تش��كل هاي مهندسي، صنفي و 
حرفه يي كش��ور هم استفاده مناسب از ظرفيت هاي 
تبصره 19 قانون بودجه براي طرح هاي نيمه تمام را 
موج��ب جهش قابل  توجه در اش��تغال عنوان كرد و 
گفت: بخش خصوصي آمادگي الزم براي همراهي در 
اجراي بهينه طرح نوسازي بافت هاي فرسوده را دارد. 
فريال مستوفي رييس كميسيون سرمايه گذاري اتاق 
اي��ران نيز با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي آمادگي 
دارد و بايد س��كاندار اقتصاد كشور باشد، گفت: اتاق 
ايران ب��ا همكاري مراجع تخصص��ي بين المللي، در 
حال تدوين ش��اخص هايي براي شفافيت هاي بيشتر 

در اقتصاد ملي است. 
از آن س��و فرش��اد مومن��ي عضو هي��ات علمي 
دانش��كده اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي هم در 
اي��ن ديدار با بي��ان اينكه اقتضائات ش��رايط جديد، 
برنامه هاي ويژه يي ب��راي افزايش تقويت بنيه توليد 
مل��ي مي طلبد، خواس��تار تالش دول��ت و نهادهاي 
ذي ربط در راس��تاي ايج��اد محدوديت براي واردات 
كااله��اي لوك��س و تجملي، مبارزه قاطع با فس��اد، 
قاچاق، رانت و عدم ش��فافيت در مناسبات اقتصادي 
و بسط فرصت هاي شغلي مولد در كشور شد. بهمن 
عبداللهي ريي��س اتاق تعاون ايران هم با اش��اره به 
سياس��ت اخير دولت در يكسان سازي نرخ ارز آن را 
مورد حماي��ت و باعث ثبات در محاس��به نرخ تمام  
ش��ده عنوان كرد و افزود: براي توانمندسازي بخش 
خصوص��ي و تعاوني بايد با اس��تفاده از منابع قانوني 
از جمل��ه در زمينه واگذاري بنگاه ه��ا، اين بخش ها 

حمايت شوند. 

آمار ۴ ماهه توليد فوالد ايران
تس�نيم| انجمن جهاني آهن و ف��والد اعالم كرد، 
توليد فوالد ايران در ۴ماهه نخست سال جاري ميالدي 
با رشد ۲7.۶درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
8.1۲7 ميليون تن رسيد. توليد فوالد ايران كه در ۴ماه 
نخس��ت سال ۲۰17 بالغ بر ۶.3۶9 ميليون تن گزارش 
شده بود در ۴ماه نخست سال جاري ميالدي به 8.1۲7 

ميليون تن افزايش يافته است. 
توليد فوالد جهان در ۴ماهه نخس��ت س��ال جاري 
ميالدي نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴درصدي 
داشته و به ۵7۵ ميليون تن رسيده است. براساس اين 
گزارش ايران پس از مولداوي و صربس��تان بيش��ترين 
رشد توليد فوالد در ميان كشورهاي جهان طي ۴ماهه 
نخست ۲۰18 را داشته است. رشد توليد فوالد مولداوي 
در اين دوره ۲۰1.۵درصد و صربستان 33.7درصد بوده 
است. توليد فوالد عربستان در ۴ماهه نخست ۲۰18 با 
افت 8.۶ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 

شده و به 1.۶39ميليون تن رسيده است. 

قيمت گذاري خودرو در شوراي 
رقابت تا اواخر خرداد

فارس| عضو ش��وراي رقابت با بي��ان اينكه تا پايان 
خ��رداد قيمت گذاري خودروهاي كمت��ر از ۴۵ميليون 
توم��ان انجام مي ش��ود، گف��ت: افزاي��ش 9.۶درصدي 
مشمول خودروهايي با قيمت بيش از ۴۵ميليون تومان 
اس��ت. ولي ملكي در مورد قيمت گذاري خودرو گفت: 
ش��وراي رقابت با توجه به اينكه در س��ال جاري موارد 
مهم تري را در دس��ت بررسي داش��ته هنوز به موضوع 
قيمت گذاري خودرو ورود پيدا نكرده است. عضو شوراي 
رقابت افزود: احتم��اال تا پايان خرداد 97 اين كار انجام 

مي شود. 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��وراي 
اس��المي در پاسخ به اين س��وال كه چرا با وجود اينكه 
هن��وز ش��وراي رقابت قيمت خودرو در س��ال جاري را 
مش��خص نكرده وزير صنعت، مع��دن و تجارت مجوز 
افزايش قيمت 9.۶درصدي براي قيمت خودرو را اعالن 
و بي��ان كرد: وزير صنعت مج��وز افزايش قيمت خودرو 
براس��اس تورم را براي خودروهايي كه قيمت آنها بيش 
از ۴۵ميليون تومان اس��ت، صادر كرده اس��ت. او گفت: 
قيمت گ��ذاري خودروهايي با قيمت بيش از ۴۵ميليون 
تومان جزو وظايف شوراي رقابت نيست و خودروسازان 
براس��اس قانون مجاز به افزايش قيمت خودروهاي زير 

۴۵ميليون تومان نيستند. 

 درخواست قطعه سازان
براي افزايش قيمت

ايرنا| برخي قطعه سازان معتقدند به دنبال افزايش 
دستمزدها و نرخ مواد اوليه بايد قيمت توليدات خود را 
افزايش دهند تا امكان تداوم فعاليت داشته باشند. آنان 
معتقدند تاثير افزاي��ش هزينه هاي مرتبط با مواد اوليه 
و قطعاتي كه به  طور مس��تقيم از ن��رخ ارز اثر مي گيرد 
دس��ت كم 1۰درصد اس��ت. به اي��ن موارد بايد رش��د 
دستمزدها، بهاي انرژي و... را نيز اضافه كرد كه با در نظر 
گرفتن همه موارد 1۵تا ۲3درصد افزايش قيمت خودرو 
منطقي است. در ۲سال گذش��ته خودروسازان به  طور 
متوسط افزايش 1.۵درصدي قيمت ها را تجربه كردند. 

در اين زمينه دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه 
و قطعه س��ازان گفت: با توجه به وضعيت ارزي كشور و 
افزايش قيمت مواد اوليه رشد 3۰تا 3۵درصدي متوسط 
قيمت توليدات صنعت قطعه س��ازي نياز است تا شاهد 
تعطيلي، تعديل نيرو و س��اير مشكالت در اين واحدها 
نباش��يم. آرش محبي ن��ژاد ادامه داد: رش��د دس��ت كم 
3۰درص��دي در قيم��ت خودروها ضروري اس��ت تا از 
زيان قطعه س��از و خودروس��از جلوگيري شود؛ در غير 
اين صورت صنعت قطعه س��ازي دوام نم��ي آورد؛ چون 
از تس��هيالتي همانند مواد اوليه ارزان قيمت يا وام هاي 
كم  بهره استفاده نمي كند. محبي نژاد تاكيد كرد امسال 
خودروس��ازي كش��ور »زيان��ده« خواهد ب��ود بنابراين 
خودروس��ازان بايد حداقل براي تقويت زيرساخت ها به 
اصالح قيمت قطعات پرداخته و زيان را در شركت هاي 
خود متمركز كنند. خودروسازان مشتري قطعه سازان اند 

و حيات اين دو صنعت به هم وابسته است.

 دستور ۲۰ ميلياردي روحاني
براي نظارت بر اصناف

دس��تور  از  اي��ران  اصن��اف  ات��اق  ايس�نا|رييس 
رييس جمهور براي تخصيص ۲۰ ميلي��ارد تومان براي 
نظارت و بازرسي واحدهاي صنفي خبر داد. علي فاضلي 
گف��ت: در قانون نظام صنفي مش��كالتي وجود دارد كه 
در دو ماده در حوزه اتاق هاي اصناف اس��ت كه كنترل و 
نظارت بر بازار كشور را برعهده اتاق هاي اصناف مي اندازد، 
درحالي كه براي انج��ام اين كار فقط يك تبصره هفت 
وج��ود دارد كه آمده اس��ت »از محل جرايم، هزينه اين 
طرح جبران مي ش��ود.« البته يك س��وم اي��ن جرايم به 
اتاق اصن��اف و مابقي به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان 
اختصاص پيدا مي كند. فاضلي افزود: يكي از مش��كالت 
قانوني در اين زمينه واريز شدن پول جرايم دريافت شده 
به خزانه دولت است كه با وجود پيگيري هاي متعدد پس 
از دو س��ال هنوز نتوانس��ته ايم از دولت پول خودمان را 
بگيريم. اخيرا در حضور رييس جمهور اين مس��اله را در 
ش��وراي اقتصاد مطرح كردم كه طي دو س��ال اخير يك 
ميليارد و 3۵۰ ميليون تومان ب��ه اتاق اصناف براي اين 
كار اختصاص داده شده است كه با 1۴۵۰ نفر بازرس بايد 
بازار كش��ور را مديريت كنيم كه به هيچ وجه امكان پذير 
نيست. رييس اتاق اصناف ايران گفت: رييس جمهور در 
اين جلسه به س��ازمان مديريت دستور داد كه در اسرع 
وقت ۲۰ ميليارد تومان در اين زمينه اختصاص پيدا كند 
كه اميدواريم هرچه سريع تر اين كار انجام شود. او تصريح 
كرد: يكي از مش��كالت در حوزه بازرس��ي و نظارت اين 
اس��ت كه بازرسان اتاق اصناف با وجود اينكه اصلي ترين 
حلقه براي پيدا كردن قاچاق كاال هستند، از حلقه كاالي 
مكشوفه قاچاق حذف شدند و نمي توانند اين كار را انجام 
دهند؛ بنابراين قوانين هم عرض بسياري از اين مشكالت 

را به وجود آورده است. 

رييس كنفدراسيون صادرات مطرح كرد

80درصد صادرات غيرنفتي، مشمول سياست الزام ارزي
رييس كنفدراس��يون ص��ادرات اي��ران با بي��ان اينكه اقالم 
صادرات��ي كه امكان ف��روش ارز خارج از س��امانه »نيما« براي 
آنها وجود داش��ته، كاالي صادركنندگان غيردولتي است، گفت: 
اين كاالها ۲۰درصد صادرات غيرنفتي كش��ور را شامل مي شود. 
محمد الهوتي گفت: در بخشنامه ارزي معاون اول رييس جمهور 
كاالهاي سه گروه شامل شركت هاي دولتي، شركت هاي عمومي 
غيردولتي )ش��به دولتي( و صادركنندگان عم��ده كه 8۰درصد 
صادرات غيرنفتي كل كشور را تشكيل مي دهند، بايد در سامانه 
نيم��ا و ۲۰درصد مابقي در ارتباط ب��ا صادركننده و واردكننده 

به طور مستقيم و خارج از سامانه »نيما« معامله شود. 
رييس كنفدراس��يون ص��ادرات ايران با بيان اينكه ليس��ت 
كاالهايي كه مشمول فروش ارز خارج از سامانه »نيما« مي شود، 
ب��ا وجود گذش��ت ۴۵ روز از بخش��نامه ارزي دولت هنوز اعالم 
نشده اس��ت، افزود: اين در حالي اس��ت كه وزارت صنعت بايد 
اين فهرس��ت را ه��ر دو ماه يك بار اعالم كند. او اظهار داش��ت: 
هفته گذشته مطرح شد كه زعفران، روده، پوست و فروش جزو 
كاالهايي هس��تند كه ارز حاصل از صادرات آن بايد در س��امانه 
نيما معامله ش��ود. اگرچه اين خبر تكذيب و تاييد نش��د، اما به 
نظر مي رس��د كه خبر درستي نبود، زيرا رقم حاصل از صادرات 
اي��ن  كاالها عدد بزرگي نيس��ت. الهوتي بيان داش��ت: احتماال 
در تفكيك��ي كه گمرك فهرس��ت صادراتي آن را اعالم مي كند، 
در بخش س��اير كاالها به اس��تثناي فوالد و م��س ارز حاصل از 
صادرات آنها خارج از س��امانه نيما امكان واگذاري داش��ته باشد 
كه صادركنندگان غيردولتي در آن فعال هستند و نهايتا همان 

۲۰درصدي كه دولت اعالم كرده است را شامل مي شود. 
او با بي��ان اينكه پيش بين��ي مي ش��ود، ارزش ارز حاصل از 
صادرات آن دس��ته از كاالهايي كه لزومي به عرضه در س��امانه 

نيما را نداش��ته باشد، حدود 1۰ميليارد دالر است، گفت: دولت 
نظر بخ��ش خصوصي در مورد اينكه كدام اقالم صادراتي امكان 
فروش ارز خارج از س��امانه نيما براي آنه��ا وجود ندارد را جويا 
نش��ده است. عضو ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوص 
با اش��اره به يك نكته مبهم در فهرست محصوالت صادراتي كه 
مش��مول سياس��ت الزام ارزي خواهند ش��د، گفت: هنوز معلوم 
نيست كه معامله خارج از سامانه نيما با نرخ ارز رسمي است، يا 
اينكه نرخ توافقي است و تاكنون هيچ مقام دولتي توافقي بودن 
يا نبودن نرخ ارز خارج از سامانه نيما را تاييد يا رد نكرده است. 
او بيان داش��ت: اگر ن��رخ ارز در خارج از س��امانه نيما براي 
كاالهاي غيرمش��مول هم ۴۲۰۰ تومان باشد، اين تمايز كارايي 
ن��دارد، زي��را با اين نرخ صادرات رقابت��ي نخواهد بود و اين نرخ 
صرفه اقتصادي ندارد. رييس كنفدراس��يون صادرات ايران بيان 
داشت: پيشنهاد فعاالن اقتصادي به دولت اين است كه نرخ ارز 
۴۲۰۰ توماني فقط بايد براي واردات كاالهاي اساسي، واسطه يي 
و سرمايه يي باشد و بقيه واردات بايد وصل به ارز صادراتي شود 
و اگر ارز آن هم ۴۲۰۰ تومان اس��ت، باي��د اظهارنامه صادراتي 
در مقاب��ل واردات ارزش پيدا كن��د و نرخ اظهارنامه صادراتي به 
صورت توافقي بين صادركننده و واردكننده به نرخ ۴۲۰۰تومان 
اضافه ش��ود كه هم صادرات رونق يابد و هم تقاضاي بي دليل با 
ارز ارزان ايجاد نش��ود. او بيان داشت: در هيچ جاي دنيا و حتي 
اتحاديه اروپا نمي ت��وان جايي را پيدا كرد كه نرخ دالر در بانك 
و صرافي يكس��ان باشد، البته اين فاصله قيمت بسيار كم است، 
بنابراين اگر دولت ن��رخ ۴۲۰۰توماني ارز را فقط براي كاالهاي 
واسطه توليد و اساسي قرار دهد و بقيه واردات را از ارز صادراتي 
تامين كند، قطعا مي تواند ب��ا عرضه ارز صادراتي با نرخ توافقي 

فاصله نرخ ارز صادراتي و ارز بازار ثانويه را كم كند. 

رييس سازمان توسعه تجارت خبر داد

فهرست كاالهاي صادراتي مشمول فروش ارز در »نيما«
رييس س��ازمان توس��عه تجارت گف��ت: كااله��اي صادراتي 
شركت هاي دولتي و شبه دولتي كه شامل فرآورده هاي نفتي، گاز، 
پتروشيمي، مواد معدني و فلزات مي شود، در ليست اقالم صادراتي  
اس��ت كه امكان فروش ارز خارج از س��امانه نيم��ا ندارد. مجتبي 
خس��روتاج ضمن تاييد انتشار فهرس��ت اقالم صادراتي كه امكان 
فروش ارز خارج از س��امانه نيما )نظ��ام يكپارچه معامالت ارزي( 
براي آنها وجود ندارد، گفت: در بخش��نامه جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور اشاره شده است كه شركت هاي دولتي، شبه دولتي و 
نهادهاي عمومي و شركت عمده صادراتي بايد ارز صادراتي خود را 

در سامانه نيما به بانك ها و صرافي ها بفروشند. 
رييس سازمان توسعه تجارت افزود: بنابراين احتماال كاالهايي 
كه اين ش��ركت ها مي فروش��ند ك��ه اكثرا ه��م در بخش كاالي 
فرآورده هاي نفتي و گاز، پتروشيمي و معادن و فلزات هستند، در 
ليست اقالم صادراتي كه امكان فروش ارز خارج از سامانه نيما براي 

آنها وجود ندارد، قرار مي گيرد. 
به گ��زارش ف��ارس، پس از اب��الغ سياس��ت هاي ارزي دولت 
توس��ط جهانگيري مع��اون اول رييس جمهور و ال��زام فروش ارز 
حاص��ل از صادرات به قيمت ۴۲۰۰ تومان در س��امانه ارزي نيما، 
صادركنندگان به ويژه صادركنندگان بخش خصوصي به اين شيوه 

انتقادات فراواني داشتند. 
يك��ي از انتقادات صادركنن��دگان بخش خصوصي اين بود كه 
در حال حاضر باتوجه به وجود بازار ثانويه ارزي، قيمت تمام شده 
كاالهاي توليدي براساس ارز غيررسمي تعيين مي شود و بنابراين 
به صرفه نيست كه يك صادركننده كااليي را كه با قيمت ارز بازار 
آزاد خريداري مي كند در س��امانه نيما و به قيمت ارز رس��مي كه 
۴۲۰۰ تومان تعيين ش��ده، بفروش��د و اين اتف��اق منجر به ضرر 
حداق��ل 3۰درصدي براي صادركنندگان مي ش��ود. ناگفته نماند 

ك��ه برخي صاحب نظران و فعاالن اقتص��ادي عنوان مي كردند كه 
شيوه  بازگشت ارز حاصل از صادرات باتوجه به مشكالتي كه براي 
صادركنندگان به وجود آورده منجر به كاهش صادرات هم خواهد 

شد. 
عالوه بر اي��ن صادركنندگان بخش خصوص��ي معتقد بودند، 
امكان بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به قيمت رس��مي يا همان 
۴۲۰۰ تومان براي صادركنندگان شركت هاي دولتي، شبه دولتي 
و ش��ركت هاي عم��ده صادراتي ك��ه از امكانات دولتي بس��ياري 
برخوردارند، وج��ود دارد، اما اين امكان براي بخش خصوصي كه 
تقريبا 1۰ ميليارد دالر از صادرات كشور را برعهده دارد، امكان پذير 
نيست. اين گزارش مي افزايد، از آنجا كه بخشنامه ارزي دولت يك 
بخش��نامه ارزي در حال به روز ش��دن است، بنابراين اين احتمال 
وجود داشت كه دولت فهرست اقالم صادراتي كه امكان فروش ارز 
خارج از سامانه نيما براي آنها وجود دارد و همچنين فهرست اقالم 
صادراتي كه امكان فروش ارز خارج از سامانه نيما براي آنها وجود 
ندارد، را منتتش��ر كند كه به گفته مع��اون وزير صنعت اقالم اين 
ليس��ت به زودي اعالم مي شود. براساس بخشنامه شيوه فروش ارز 
صادراتي جهانگيري معاون اول رييس جمهور شركت هاي دولتي و 
شركت هاي وابس��ته به نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي 
تحت مديريت دول��ت و صادركنندگان عمده مج��از به واگذاري 
پروانه صادراتي خود به س��اير واردكنندگان نيستند و واردات اين 
صادركنن��دگان از محل ارز حاص��ل از صادرات، منحصر به تامين 
نيازهاي خود خواهد بود. در اين بخش��نامه آمده اس��ت، فهرست 
صادركنندگان عمده توس��ط وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به 
نحوي كه به احتس��اب ش��ركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته 
به نهادهاي عمومي غيردولتي حداقل 8۰درصد صادرات كشور را 

شامل مي شود، در مقطع سه ماهه اعالم مي شود.
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15 نفت و انرژي
 انتقال آب؛ در دست بررسي

ايس�نا  مع��اون آب و آبف��اي وزير نيرو ب��ا بيان اينكه 
طرح هاي انتق��ال آب جزو اقدامات بلندم��دت وزارت نيرو 
تعريف ش��ده اس��ت، اظهار كرد: وزارت نيرو موظف اس��ت 
نس��بت به تامين آب گام هايي ب��ردارد كه طرح هاي انتقال 
آب از دري��اي عمان در جنوب و از درياي خزر در ش��مال، 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. عباس س��روش اظهار كرد: 
اجراي اين طرح ها مالحظات زيس��ت محيطي در پي دارد 
كه س��ازمان حفاظت محيط زيست بايد آنها را بررسي كند.  
به گفته وي، سياس��ت وزارت نيرو نيز اين است كه انتقال 
آب ه��اي اينچنين، توس��ط بخش غيردولت��ي و با نظارت 
وزارت نيرو انجام شود. س��روش تاكيد كرد: در انجام اين 
طرح ه��ا، عالوه بر مالحظات مرب��وط به تامين اعتبارات، 
بايد قيم��ت آب انتقالي نيز مورد توجه قرار گيرد چراكه 
به دلي��ل هزينه هاي انج��ام كار، نمي توانيم آب را مثال از 
خليج ف��ارس به اقصا نقاط كش��ور با قيم��ت قابل تحمل 

به مردم برسانيم.

 ارديبهشت پرباران امسال
تسنيم  بررسي ميزان بارش ها از ابتداي سال آبي جاري 
)ابتداي مهر 96( تا پايان ارديبهشت ماه 97 نشان مي دهد 
ك��ه در 8 ماه ابتدايي س��ال آبي ج��اري، 158.4ميلي متر 
بارش در ايران داشتيم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
كاهشي 29.7درصدي و نسبت به متوسط زمان مشابه در 
درازمدت، كاهشي 31.4درصدي داشته است.  پيش از آغاز 
ارديبهشت ماه، ميزان فاصله بارش هاي سال آبي جاري با 
زمان مش��ابه سال قبل و متوسط زمان مشابه در درازمدت 
)آمار 49 س��اله( بيشتر بود به طوري كه در پايان فروردين 
ماه امسال، ش��اهد كاهش 43.1درصدي بارش هاي كشور 
نسبت به سال قبل و متوسط درازمدت بوديم، اما بارش هاي 

ارديبهشت ماه توانست بخشي از كمبودها را جبران كند.

  همكاري وزارت نيرو
با شهرداري تهران

پ�اون  زهرا نژادبهرام عضو هيات رييس��ه شوراي شهر 
تهران در نشست امضاي تفاهمنامه همكاري هاي فرهنگي 
بي��ن مركز روابط عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت نيرو و 
مركز مديريت محيط زيس��ت و توس��عه پايدار شهرداري 
تهران با اس��تقبال از همكاري جديد اين دو مجموعه در 
زمينه فرهنگس��ازي مصرف بهينه آب و انرژي و افزايش 
مش��اركت شهروندان در بخش هاي ياد شده، بيان كرد: ما 
نبايد محيط زيستي تخريب شده دراختيار نسل آينده قرار 
دهيم. وي ادامه داد: با همكاري س��ازمان نظام مهندسي 
كشور  همچنين مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
مي توانيم يك ش��بكه ارتباطي مناسب را در جهت تدوين 
مفاد قانوني و آيتم هاي تشويقي براي سازه هاي منطبق با 
محيط زيست تدوين كنيم تا بتوانيم الگوهاي نمونه براي 

ارائه به كشور تعريف كنيم. 

كوتاه از دنياي انرژي

حركت عربستان سعودي و روسيه براي اطمينان دادن به مصرف كنندگان قيمت نفت را كاهش داد

سركوب قيمت نفت با اتحاد روسي- سعودي 
گروه انرژي    

نشس��ت وزراي نفت بزرگ ترين توليدكننده نفت 
جهان، روس��يه و بزرگ ترين صادركننده طالي سياه، 
عربستان در سن پترزبورگ و اظهارات والديمير پوتين 
در مورد رضايت روس��يه به نفت 60 دالري كافي بود 
تا قيمت نفت در روز دو ش��نبه به مقدار چش��مگيري 
كاه��ش يافته و با 1.4درصد كاهش روبه رو ش��ود. در 
همين حال بازار تنها به پالس هاي رس��يده از س��وي 
سن پترزبورگ اكتفا نكرده و هنوز چشم به كاراكاس و 
تهران دارد. در ونزوئال، نيكالس مادورو پس از انتخاب 
مجدد به رياس��ت جمهوري وع��ده داده تا توليد نفت 
اين كشور را افزايش دهد. در ايران نيز مقامات جداي 
دفاع از عملكرد خود پ��س از خروج امريكا از توافق و 
ابراز اميدواري در مورد دورنماي انرژي كش��ور در بازار 
صادرات، نهادهاي مسوول را به حفظ وحدت در برابر 
مشكالت پيش رو دعوت مي كنند. اما امريكا براي هر 
دو اين كشورها خط و نشان تحريم نفتي كشيده است. 
گزارش پيش رو از وضعيت بازار نفت در روز گذشته را 

در ادامه مي خوانيد. 
پنج شنبه هفته گذش��ته، بلومبرگ در گزارشي به 
نقل از يك منبع آگاه نوش��ت كه »اوپك و روس��يه« 
درحال مذاكره براي انجام »نخس��تين برنامه افزايش 
توليد نفت خام از سال 2016 تاكنون« هستند. در اين 
گزارش نوشته ش��ده بود كه رقم افزايش از 300هزار 
بشكه در روز كه توسط عربستان سعودي تامين شود، 
آغاز ش��ده و ممكن اس��ت با همراهي توليدات نفتي 
روسيه به 800 هزار بشكه در روز برسد. چنين رقمي 
در واقع 83 درصد از مقداري است كه اوپك و روسيه 
از ژانويه سال 2018 تاكنون و با هدف متعادل  كردن 

بازار از عرضه كاسته بودند.
روز دوش��نبه در نخس��تين روز كاري بازار، قيمت 
نفت در واكنش به نشس��ت وزراي انرژي عربس��تان و 
روسيه و تصميم اين دو كشور در مورد تسهيل كاهش 
تولي��د اوپك همچنين افزايش تولي��د نفت در امريكا 
كاهش يافت. پيمان كاهش توليد ميان اعضاي سازمان 
كش��ورهاي توليد كننده نفت و ديگ��ر توليدكنندگان 
نفتي چون روسيه باعث افزايش قيمت نفت از سطوح 
پايين سال 2014 ش��ده بود. اين توافق تا پايان سال 
2018 معتبر است اما با خروج امريكا از برجام و قوت 
گرفتن احتم��ال اعمال تحريم هاي جديد امريكا روي 
صنعت نفت ونزوئال، عربس��تان سعودي و روسيه روز 
جمعه از تصميم خود براي تسهيل كاهش توليد تحت 
توافق وي��ن خبر دادند. از ديد ناظران اين دو كش��ور 

قصد دارند تا با افزايش توليد، نگراني ها در مورد شدت 
گرفتن تنگناي توليد را كمتر كنند.  قيمت نفت برنت 
درياي شمال در ساعت 9:13صبح روز دوشنبه به وقت 
گرينويچ در ب��ازار نقل و انتقال فيوچر لندن يك دالر 
و 9س��نت كاهش يافت و به 75دالر و 35سنت در هر 
بش��كه رس��يد تا پايين ترين قيمت در 3هفته اخير را 
ثبت كرده باشد. نفت وست تگزاس اينترمدييت امريكا 
نيز در بازار معامالت تجارتي نيويورك)نايمكس( با يك 
دالر و 19س��نت كاهش در قيمت 66 دالر و 69سنت 
در هر بش��كه معامله ش��د. اين در حالي اس��ت كه در 
همين روز قيمت اين شاخص جهاني به پايين ترين حد 
خود در 6 هفته گذشته و به قيمت 65 دالر و 80سنت 
رسيده بود. قيمت دو شاخص نفت جهان يعني برنت و 
وست تگزاس اينترمدييت اكنون در مقايسه با باالترين 
ركوردي كه در اوايل ماه مه به ترتيب 6.4 و 9.1درصد 

كاهش پيدا كرده است. 
به گزارش رويترز بانك اس��تراليا و نيوزيلند در 
يادداش��تي اعالم كرد:»پس از انتشار خبر موافقت 
عربستان سعودي و روسيه براي افزايش توليد نفت 
در نيمه دوم سال 2018 براي جبران كسري بازار 
ناشي از توافق كاهش توليد اوپك و غيراوپك، روند 

افزايش قيمت هاي نفت متوقف شد.«

 بازي دو سر سود امريكا
و  روس��يه  تصمي��م  بلومب��رگ  خبرگ��زاري 
عربس��تان را تحت تاثير فش��ارهاي دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا دانس��ت و اعالم كرد تحت 
فشار ترامپ، عربستان ترمز افزايش قيمت نفت را 
كشيد و مانع افزايش بيشتر سطح قيمت ها شد. اين 
خبرگزاري نوشت:»عربستان تحت اين فشار ظرف 
مدت كوتاهي سياس��ت حمايت از افزايش قيمت 
نفت را كنار گذاش��ت و تصميم ب��ه افزايش توليد 
گرفت و اين چرخش 180درجه يي چشم انداز بازار 

نفت را كامال دگرگون كرد«. 
هفته گذشته دموكرات ها در سناي امريكا در 
نامه ي��ي از دونالد ترامپ خواس��تند كه اوپك را 
ب��راي كاهش قيمت  نفت تحت فش��ار قرار دهد. 
س��ناتورهاي امريكايي به اين نكته اشاره كردند 
كه در صورت باال ماندن قيمت  حامل هاي انرژي 
منافع حاص��ل از كاهش ماليات ها از بين خواهد 
رفت. رهبر اقليت س��ناي امريكا، چاك ش��ومر با 
بي��ان اينكه»زمان آن فرا رس��يده كه ترامپ در 
برابر اوپك بايس��تد« از رييس جمهور اين كشور 
خواس��ته ب��ود تا وزير ان��رژي، ريك پ��ري را به 
نشس��ت 22ژوئن اوپك بفرس��تد تا وي شخصا 

موضوع كاهش قيمت ها را پيگيري كند. حال به 
نظر مي رس��د، عربستان و روسيه سيگنال امريكا 
و ديگر مصرف كنندگان بزرگ انرژي يعني چين 

و هند را دريافت كرده اند. 
از س��وي ديگر هر چند قيمت هاي باالي نفت 
قيمت حامل هاي انرژي را افزايش داده و مشكالتي 
را در كوتاه مدت براي مصرف كنندگان امريكايي در 
فصل پرتردد تابستان به وجود آورد؛ اما در بلندمدت 
اين قيمت ه��ا به افزايش توليد نفت اياالت متحده 
خواهد انجاميد. تا همين  جاي كار هم توليد امريكا 
در 2س��ال گذش��ته 27درصد افزايش داشته و به 
رقم خيره كننده 10ميليون و 73هزار بش��كه نفت 
در روز رس��يده است تا هر روز بيشتر به نخستين 
توليدكننده نفت جهان يعني روسيه با توليد روزانه 

11ميليون بشكه نزديك شود. 
 به��اي جايگاه نخس��ت امري��كا در توليد نفت 
ام��ا قيمت باالتر طالي س��ياه اس��ت. چنانكه ليزا 
مركوس��كي، س��ناتوري از ايالت نفتخيز آالسكا و 
رييس كميته انرژي س��نا در پاسخ به سناتورهاي 
دموكرات گفت: »قبول دارم كه سياس��ت كاهش 
توليد اوپك، قيمت ها را افزايش داده  اس��ت و اين 
موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد اما در عجبم كه 

همكار من در سنا چطور از افزايش توليد نفت خام 
در كشورهايي مثل ايران و عربستان بيشتر استقبال 

مي كند تا توليد داخلي امريكا.«
ب��ه گزارش رويت��رز حتي زماني  ك��ه قيمت ها 
روندي كاهشي را پيش گرفته اند در توليد نفت خام 
امريكا نشاني از تزلزل ديده نمي شود و شركت هاي 
نفتي در اين كش��ور از تب وتاب يافتن ميدان هاي 
نفتي جديد نيفتاده اند. شركت هاي نفتي امريكايي 
در هفته گذشته 15دكل حفاري جديد را وارد مدار 
كرده اند تا ش��مار اين دكل ها به بيشترين مقدار از 
س��ال 2015 به اين سو و به 859 حلقه برسد. اين 
تعداد از دكل هاي حفاري نويد افزايش توليد امريكا 

در آينده را مي دهد. 

 كفه ديگر ترازوي تنگنا؛ ونزوئال و ايران
از طرف ديگر ونزوئال و ايران دو كشوري هستند 
ك��ه مخاطرات مرب��وط به عرضه آنها باعث ش��د، 
قيم��ت نفت پيش از س��يگنال هاي افزايش توليد 
از س��وي اوپك و روس��يه رش��دي فزاينده داشته 
باش��د. در ونزوئال انتخاب مج��دد نيكالس مادورو 
به رياس��ت جمهوري ام��كان اعم��ال تحريم هاي 
امريكا عليه اين كشور را دوچندان كرد. به گزارش 
ش��بكه فران��س 24 از كاراكاس ني��كالس مادورو، 
رييس جمه��وري ونزوئ��ال هفته گذش��ته پس از 
پيروزي در انتخابات رياس��ت جمهوري اين كشور 
وع��ده داد تحريم ه��اي امري��كا را شكس��ت دهد، 
مسير اقتصادي اين كشور را اصالح كند و با كمك 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت)اوپك( براي دو 

برابر كردن توليد نفت اين كشور بكوشد. 
از طرف��ي در اي��ران، مقام��ات س��عي دارند تا 
هماهنگ��ي و وحدت خود را پيش از ش��روع فصل 
اول كاهش نف��ت تحت تحريم هاي امريكا افزايش 
دهند. حس��ين اميري خامكاني، عضو كميس��يون 
انرژي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با شبكه 
اطالع رساني نفت و انرژي به خروج امريكا از برجام 
و مذاكرات ميان ايران و كش��ورهاي اروپايي اشاره 
كرد و گفت:»هم اكنون مسووليت سنگيني بر دوش 
برخي وزارتخانه ها ازجمله وزارت نفت است.« وي 
ادامه داد:»در ش��رايط حس��اس كنوني بايد سعي 
كنيم به جاي پرداختن به حواش��ي و موضوع هايي 
كه اولويت ندارند، درصدد رفع مش��كالت و موانع 
موجود باشيم تا مسووالن وزارت نفت نيز در كمال 

آرامش وظايف خود را انجام دهند.«

گروه انرژي   
اس��تان بوش��هر؛ جايي ك��ه طرح ه��اي بزرگ 
گازي ايران در آن واقع ش��ده است، طبق آخرين 
گزارش مركز آمار در س��ال گذشته با نرخ بيكاري 
11درصدي روبه رو بوده اس��ت. نرخي كه از س��ال 
95 رون��دي كاهش��ي را تجربه كرده ام��ا باز هم 
در مي��ان اس��تان هايي با نرخ باالي بي��كاري قرار 
مي گي��رد. در اين ميان جوان��ان زيادي به ويژه در 
مي��ان فارغ التحصيالن رش��ته هاي صنعتي مرتبط 
با نف��ت، گاز و پتروش��يمي، حاضرن��د باتوجه به 
ش��رايط نامساعد ش��غلي در مناطق زندگي خود، 
عازم عس��لويه ش��ده و زندگي اقماري را در پيش 
بگيرند. البته آمارها نش��ان مي دهد كه سهم عمده 
اش��تغال در بوشهر را مشاغل »خدماتي« به دوش 
مي كشند كه البته اين روند نيز در سال 96 اندكي 
تغيي��ر كرده و با افزايش س��هم مش��اغل صنعتي 
روبه رو بوده اس��ت كه احتم��اال از راه اندازي چند 
پ��روژه در پارس جنوبي نش��ات گرفته اس��ت. اما 
به نظر مي رس��د فضاي ش��ديد رقابتي ايجاد شده 
براي كسب مش��اغل، پاي س��ودجويان را به بازار 
اتصال كارجو و كارفرم��ا در حوزه انرژي باز كرده 
اس��ت. تعدادي از مخاطبان روزنام��ه »تعادل« با 
معرفي سايتي كه با دريافت حق اشتراك 18 هزار 
توماني مدعي است فرصت هاي شغلي در عسلويه 
را به كارجوي��ان معرفي مي كند، عنوان كردند كه 
آگهي هاي اس��تخدامي اين س��ايت »جعلي« بوده 
و خواهان پيگيري مراج��ع مرتبط درخصوص آن 

هستند. 
 وب س��ايتي كه برخ��ي مخاطب��ان روزنامه از 
آن ب��ه اين ترتيب ياد مي كنن��د، در معرفي خود 
نوشته است: »س��امانه ... در راستاي اطالع رساني 
آگهي هاي اس��تخدامي ب��ه جوان��ان جوياي كار 
راه اندازي ش��ده است. اين سامانه با درنظر گرفتن 
نيازه��اي جامعه درخصوص دسترس��ي به منابع 
آگهي هاي اس��تخدامي، توانس��ته اس��ت فرصتي 
جدي��د در فضاي مج��ازي ايجاد نمايد. س��امانه 
باتوج��ه ب��ه گس��تردگي آگهي هاي اس��تخدامي 

ش��ركت هاي خصوص��ي براي جذب نيرو، س��عي 
واف��ر دارد تا اخبار و آگهي هاي اس��تخدامي را در 
قالب بانك اطالعات دراختيار اعضاي سامانه قرار 
دهد با هدف س��اماندهي آگهي هاي استخدامي و 
تسهيل در هدايت پتانسيل فعال جوانان به سمت 
اين فرصت هاي شغلي در فضاي مجازي، گام هاي 
مناس��ب و بزرگ در راس��تاي برطرف كردن اين 

نياز بردارد.«
ام��ا يكي از نكاتي كه ظن برخي را نس��بت به 
فعالي��ت اين س��ايت برانگيخته اس��ت، نبود هيچ 
ش��ماره تم��اس و آدرس ثابت در اين وب س��ايت 
اس��ت. در قس��مت ارتباط با ما؛ وب س��ايت ... كه 
خود را »س��امانه« معرفي كرده است، هيچ شماره 
تماس يا آدرسي را معرفي نكرده و از شما خواسته 
در صورت جويا بودن تماس، كد ملي خود را وارد 

كرده و پيغام خود را ارسال كنيد. 
يك��ي از مخاطب��ان در اين باره ب��ه »تعادل« 
مي گوي��د: »چطور س��ايت اس��تخدامي كه هيچ 
آدرس و تلفني را معرفي نكرده اس��ت كارفرمايان 
را اقناع مي كند كه آگهي هاي استخدامي ش��ان را 

دراختيارش قرار دهند؟«
مكانيس��م اين س��امانه به اين ترتيب است كه 
موقعيت ش��غلي را معرف��ي كرده ام��ا زماني كه 
شما با انطباق ش��رايط درخواستي با ويژگي هاي 
خودت��ان، روي ارس��ال رزوم��ه كلي��ك مي كنيد 
با پيغ��ام »اين صفحه ب��راي كارب��ران ويژه قابل 
استفاده است« مواجه مي شويد و در ادامه از شما 
خواسته مي ش��ود كه حق اشتراك اين وب سايت 
را خريداري كنيد. اين وب س��ايت بدون ارائه نماد 
تج��ارت الكتروني��ك ماهانه 5 ه��زار تومان حق 
اش��تراك را از مش��تركان طلب مي كند تا به آنان 

اجازه دهد شغل آينده خود را پيدا كنند. 
در بين آگهي هاي اس��تخدامي اين وب س��ايت، 
برخ��ي نيز بدون پنه��ان كردن اطالع��ات تماس 
كارفرما قابل مشاهده است. يكي از اين موارد آگهي 
تحت عنوان »استخدام يك شركت فعال در زمينه 
نفت و حفاري« است كه 2 روز پيش در وب سايت 

درج ش��ده است و آدرس ايميل كارفرما نيز در آن 
قابل مش��اهده است. جس��ت وجوي اين عبارت در 
گوگل اما نشان مي دهد يك آگهي با همين عنوان 
و بدون كوچك ترين تغيير در متن 22 آذر ماه 95 

در وب سايت هاي مختلفي منتشر شده است. 
آگهي ديگ��ري با عنوان »اس��تخدام مهندس 
ش��يمي در ش��ركت معتبر در زمين��ه تجهيزات 
نفت، گاز و پتروشيمي« نيز روندي مشابه را دارد. 
اي��ن آگهي عينا با همان آدرس ايميل و ش��رايط 
مشابه، دي ماه سال 1395 به صورت گسترده در 

وب سايت هاي مختلف انتشار يافته است. 
يك��ي از ديگ��ر اف��رادي كه ب��ه فعالي��ت اين 
وب س��ايت با ديده ترديد ن��گاه مي كند مي گويد 
ك��ه آنها گاهي اق��دام به درج برخ��ي آگهي هاي 
اس��تخدامي روزنامه ه��اي سراس��ري مي كنند تا 
در كل موج��ه جل��وه كنند اما اص��ل فعاليت آنها 
مربوط به آگهي هاي تاريخ مصرف  گذش��ته است. 
اين س��ايت توانس��ته تاكن��ون بي��ش از 13هزار 
دنبال كننده در تلگ��رام را به خود جذب كند. اما 
هي��چ راه ارتباطي وجود ندارد ك��ه بتوان از افراد 

مسوول در آن جويا شد. 
ام��ا ب��ا جس��ت وجو در گ��وگل در مي يابيم كه 
اين وب س��ايت تنها نمونه يي نيس��ت كه ادعا دارد 
آگهي ه��اي اس��تخدام در عس��لويه را ب��ه ص��ورت 
 جداگانه منتشر مي كند. سامانه يي ديگر تحت عنوان 
»س��امانه ...« ك��ه خود را وابس��ته به موسس��ه يي 
مطالعاتي با نام ... معرفي كرده اس��ت نيز بخشي را 
تحت عنوان »آگهي اس��تخدام شهرس��تان عسلويه 
در س��ال 97« در وب س��ايت خود درج كرده است. 
اين آگهي اما در حالتي براي ش��ما قابل مش��اهده 
خواهد بود كه فرم ثبت نام اين وب سايت وابسته به 
موسسه مطالعاتي را پر كنيد. شايد تا اينجا نيز همه 
 چيز نس��بتا عادي به نظر برسد اما يكي از بندهاي 
قوانين ثبت نام در »س��امانه ...« به اين ترتيب است: 
»اطالعات خواس��ته ش��ده در فرم ثبت نام )ازجمله: 
ش��ماره همراه، كد ملي و آدرس ايميل( را با دقت و 
صحيح درج نماييد. اطالعات درج شده پس از ثبت 
قابل ويرايش نيس��ت.« س��امانه توضيح نداده است 
ك��ه چرا اطالعات كاربران پس از درج قابل ويرايش 
نيس��ت. در بند ديگري نيز عنوان شده است: »درج 
اطالعات اشتباه و مغاير در فرم ثبت نام موجب ابطال 
ثبت نام شده و مسووليت متوجه كاربر خواهد بود.« 
 بندي كه نشان مي دهد اين سامانه اهميت ويژه يي 
را براي اطالعات كارجويان قائل است كه البته دليل 
آن روش��ن نيس��ت. نكته جالب توجه ديگر در اين 
است كه اين سامانه نيز مانند سايت ... از مشتركين 
حق اش��تراك درياف��ت مي كند ك��ه آن را »تعرفه 
جهت بهره برداري از بانك آگهي هاي اس��تخدامي« 
معرفي كرده است. در مقابل اما آنها هويت، صحت و 
سالمت مراكز استخدامي را تضمين نكرده و در يكي 
از بندهاي خود تصريح كرده اند كه مسووليتي را در 

اين زمينه پذيرا نيستند. 

»تعادل« از نبود نظارت بر فعاليت مدعيان معرفي موقعيت هاي شغلي در عسلويه گزارش مي دهد

اشتراك بخر؛ شغل نفتي ببر!
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 خداي��ا پاکی��زه ام کن در اي��ن روز از چرک و کثافت و ش��کیبايیم ده در آن
 به آنچه مقدر است شدنی ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و هم نشینی با نیکان،

به ياريت اى روشنی چشم مستمندان.

دعایروزسيزدهمماهمبارکرمضان

بازارهنر

»آخرينخانهدنيا«كمديتلخاست
امیر غالم��ي کارگردان عرصه فیلم کوتاه از 
ساخت فیلم کوتاه ۱۸ دقیقه يي »آخرين خانه 

دنیا« در قالب کمدي تلخ خبر داد. 
امیر غالم��ي درباره جديدترين فعالیت هاي 
خ��ود گفت: چن��دي پیش فیلمب��رداري يك 
فیلم کوت��اه ۱۸ دقیقه يي با عن��وان »آخرين 
خانه دنیا« را در روس��تاهاي سنندج به پايان 
رس��انديم که در ح��ال حاضر مش��غول انجام 
تدوين آن هستم اما تدوين نهايي آن را به فرد 

ديگري مي سپارم. 
او با اشاره به اينکه فیلمنامه اين اثر توسط 
وي و پیام محمودي کردستاني تهیه کننده اثر 
نوشته ش��ده است، بیان کرد: ايده اين فیلم از 
سوي پیام محمودي کردستاني مطرح شد که 
در نهايت ما به صورت مش��ترک اين فیلمنامه 
را نوش��تیم. »آخري��ن خانه دنی��ا« يك فیلم 
کمدي تلخ و روايتگر داس��تان فردي است که 
مي خواهد مش��کالت افراد روس��تا را حل کند 
اما ش��خص ديگري با داش��تن ۳ گلوله در پي 
اين اس��ت که او را بکشد. غالمي با بیان اينکه 
مشغول آماده س��ازي اين فیلم براي حضور در 
جش��نواره فیلم کوتاه تهران است، عنوان کرد: 

من دوس��ت داش��تم در آثارم تنوع ژانر داشته 
باشم از همین رو به سمت ساخت اين اثر رفتم. 
اين کارگردان با اشاره به ديگر فعالیت هايش 
اظهار کرد: در حال حاضر مش��غول بازنويسي 
فیلمنامه بلند س��ینمايي ام با عنوان »زني در 
چهارراه« هس��تم که روايتگر داستان شهرزاد 
قصه گو در عصر مدرن و درباره زنان و موقعیت 

آنها است. 
کارگردان »ساختمان شماره ۱۳« در پايان 
گف��ت: فیلمنامه »زني در چهارراه« اقتباس��ي 
آزاد از »هزارويك شب« است و ما براي ساخت 

آن به دنبال تهیه کننده هستیم.

»دلمميخواد«اكرانميشود
س��خنگوي ش��وراي صنفي نمايش با اش��اره 
به اينکه ق��رارداد اک��ران فیلم »دل��م مي خواد« 
ب��ه کارگرداني بهمن فرمان آرا بس��ته ش��د بیان 
کرد مس��اله تبلیغات طرح اکران رمضان بررس��ي 

مي شود. 
غالمرض��ا فرجي س��خنگوي ش��وراي صنفي 
نمايش با اشاره به جلسه روز دوشنبه هفتم خرداد 
اين ش��ورا گفت: در جلسه قرارداد فیلم سینمايي 
»هزارپا« به کارگرداني ابوالحسن داوودي در گروه 
سینمايي کورش بعد از نمايش فیلم »شماره ۱۷ 

سهیال« به کارگرداني محمود غفاري بسته شد. 
او ادامه داد: همچنین قرارداد فیلم س��ینمايي 
»دل��م مي خواد« ب��ه کارگرداني بهم��ن فرمان آرا 
بس��ته ش��د ت��ا در گ��روه زندگ��ي بع��د از فیلم 
»ناخواس��ته« به کارگرداني برزو نیك نژاد نمايش 
داده ش��ود. سخنگوي شوراي صنفي نمايش بیان 
ک��رد: ۱۵ خ��رداد آخرين روز نماي��ش فیلم هاي 
ن��وروزي با پايان ۱۰ هفته اک��ران خود در تهران 
است که البته نمايش اين فیلم ها با حواله شوراي 
صنفي در پرديس هاي سینمايي امکان پذير است. 
فرجي تاکی��د کرد: اکران هاي جديد خردادماه 

از چهارش��نبه ۲۳ خرداد آغاز مي ش��ود. او درباره 
نبود تبلیغات مناسب براي طرح اکران ماه مبارک 
رمضان به مهر گفت: اين مس��اله امروز در شوراي 
صنفي نمايش طرح موضوع ش��د. در واقع امسال 
هیچ ن��وع تبلیغاتي براي طرح اک��ران رمضان در 
تلويزي��ون صورت نگرفته اس��ت و به همین دلیل 
خروجي که نس��بت به س��ال هاي قبل انتظار آن 
را مي کش��یديم به وجود نیامد. البته در اين مدت 
تنها در روزهاي نیم بها فروش فیلم ها خوب است. 
دوستان در زمینه تبلیغات اين طرح، پیگیري هاي 
الزم را انجام مي دهند تا به نتیجه مناسب برسند. 

»يکدقيقهوسيزدهثانيه«شروعميشود
س��یما تیرانداز ايفاي نقش در اجراي مجدد 
نمايش »يك دقیقه و سیزده ثانیه« و همچنین 
کارگردان��ي نماي��ش »بوتولیس��م« را از جمله 

فعالیت هاي خود در سال جاري ذکر کرد. 
سیما تیرانداز بازيگر و کارگردان تئاتر درباره 
فعالیت هاي خود در سال ۹۷ در زمینه بازيگري 
به مهر گفت: قرار است فیلم سینمايي »به وقت 
خماري« به کارگرداني حسین لطیفي که در آن 
حضور داش��تم، اکران شود همچنین قرار است 
در يك میني س��ريال با عن��وان »ريکاوري« به 
کارگرداني بهادر اس��دي که براي شبکه نمايش 

خانگي تولید مي شود نیز حضور داشته باشم. 
او درباره فعالیت خود در زمینه بازيگري تئاتر 
اظهار کرد: قرار است در تابستان امسال نمايش 
»يك دقیق��ه و س��یزده ثانیه« ب��ه کارگرداني 
ش��هرام گیل آب��ادي که پیش تر در تماش��اخانه 
ايرانشهر روي صحنه رفته بود به مدت ۵۰ شب 
در پرديس تئاتر ش��هرزاد نیز اجرا شود. در اين 
نمايش به همراه پانته آ بهرام و الدن مستوفي به 

عنوان بازيگر حضور داريم. 

تیرانداز با اش��اره به تولید نمايشي کارگاهي 
با حضور هنرجويان خ��ود، توضیح داد: اين کار 
کارگاهي با حضور ۲۱ هنرجو تئاتري ام در حال 
تمرين و ط��ي کردن مراحل نهاي��ي براي اجرا 
اس��ت و تیرماه امسال آن را روي صحنه خواهم 
برد. اين بازيگر و کارگردان تئاتر در پايان درباره 
مکان اجراي »بوتولیس��م« گف��ت: هنوز قطعي 
نشده در کدام سالن اين نمايش را اجرا مي کنیم 
ولي به زودي سالن اجراي »بوتولیسم« مشخص 

مي شود. 

ايالتيزيرآب
واشنگتنپست:
در  روزنام��ه  اي��ن 
خ��ود  اول  صفح��ه 
گزارشي از جاري شدن 
س��یل در ايالت مريلند 
امري��کا منتش��ر ک��رد. 
طبق اين گزارش، بارش 
ش��ديد ب��اران و توفان 
ج��اري  آن  پ��ي  در  و 
در  ش��ديد  شدن سیل 

ايال��ت مريلند امريکا باعث ش��د، خیابان ها در 
برخي مناطق اين ايالت از جمله ش��هر الیکوت 
بالتیمور زير آب برود. آن طور که گفته ش��ده، 
بارش شديد باران و جاري شدن سیل در شهر 
»الیک��وت« در ايالت »مريلند« امريکا فرماندار 
اين ايال��ت را وادار به اعالم وضعیت اضطراري 
کرد. طبق اين گزارش، او روز يك شنبه بعد از 
اعالم وضعیت اضط��راري اعالم کرده که عازم 
محل هايي اس��ت که بر اثر سیل آسیب ديده و 
به آنها خس��ارت وارد شده است. او در حساب 
کاربري اش در تويیتر هم نوشت که به سازمان 
مديريت امور اضطراري مريلند دستور داده به 
روند بازگش��ت امور به وضع عادي کمك کند. 
س��ازمان امور هواشناس��ي اين ايال��ت هم در 
بیانیه يي اعالم کرد: »اوضاع بسیار خطرناک و 
احتماال فاجعه بار است و الزم است شهروندان 
فورا ب��ه اماکن مرتف��ع نقل مکان ک��رده و از 
ايس��تادن در هر جايي که آب در جريان است، 
خ��ودداري کنند. به گزارش واشنگتن پس��ت، 
آب گل آلود با س��رعت وارد خیابان اصلي شهر 
»الیکوت« ش��د و ارتفاع آب ب��ه اندازه يي بوده 
ک��ه تقريبا تا نوک تابلوهاي عالئم عبور و مرور 

مي رسیده است. 

فايننشالتايمز:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفح��ه اول خ��ود خبر 
از عقب نش��یني دول��ت 
برزيل در مقابل اعتصاب 
منتش��ر  کامیون��داران 
اين  اس��ت. طبق  کرده 
گ��زارش میش��ل تم��ر 
ريیس جمه��وري برزيل 
درخواست هاي رانندگان 

و صاحبان کامیون   معترضي که هفته گذش��ته 
ب��ا اعتص��اب سراس��ري کش��ور را در وضعیت 
بحران��ي قرار داده بودند را پذيرفت و خواس��تار 
پايان اعتصابات شد. طبق اين گزارش اعتصاب 
سراس��ري کامیونداران، بیمارستان هاي سراسر 
برزيل از کمبود وس��ايل اولیه اساس��ي گزارش 
داده در حالي که بسیاري از حیوانات مزارع نیز 
به خاطر کمبود غذا در حال تلف شدن هستند يا 
تاکنون جان باخته اند. به عالوه شهرهاي بزرگ 
برزيل همچون ريودوژانیرو به  شدت حمل و نقل 
عمومي را کاهش داده اند و مدارس و دانشگاه ها 
اعالم کرده اند که به خاطر مشکالت حمل و نقل 
امروز تعطیل هس��تند. از آنجايي که پمپ هاي 
بنزين  سراس��ر برزي��ل از کمبود س��وخت رنج 
مي برند، پلیس و ارتش اين کش��ور کاروان هاي 
سوخت رسان را همراهي مي کنند؛ کاروان هايي 
که قص��د دارند ب��ه آمبوالنس ه��ا، خودروهاي 
پلی��س و اتوبوس ها براي حمل و نقل عمومي در 
شهرهاي بزرگ برزيل سوخت برسانند. آن طور 
که گفته ش��ده اين اعتصاب سراسري دوشنبه 
هفته گذش��ته در پي افزايش قیمت سوخت در 
برزيل آغاز ش��د. دولت اين کشور موافقت کرده 
بود که قیمت س��وخت را ت��ا ۱۰درصد کاهش 
دهد اما اين پیشنهاد اعتصاب کنندگان را راضي 
نکرده بود. نهايتا میشل تمر براي پايان دادن به 
اين بحران اعالم ک��رد که قیمت گازويیل را به 

میزان قابل توجهي کاهش مي دهد. 

كيوسک

تاريخنگاري

انتشار نخستين شماره صوراسرافيل
هش��تم خرداد ۱۲۸6 نخستین شماره روزنامه صوراسرافیل چند ماه پس 
از موفقیت دوره مشروطیت در ايران منتشر شد و به دست مردم رسید. اين 
روزنامه با پیش��نهاد و کوشش میرزاجهانگیرخان شیرازي و علي اکبر دهخدا 

اداره مي شد و انتشار مي يافت. 
يک��ي از نش��ريه هاي موث��ر دوره قاجاري��ه و عصر مش��روطه، هفته نامه 
صوراس��رافیل بود. اين نش��ريه ابتدا با مديريت میرزا جهانگیر خان شیرازي 
)صوراس��رافیل( و س��رمايه میرزا قاس��م خان تبريزي و دبی��ري و قلم میرزا 
علي اکبرخان قزويني )دهخدا( تهیه و منتش��ر مي شد. جسارت و زبان سرخ 
صوراس��رافیل سر سبزش را بر باد داد و رفیقش دهخدا را به خارج از کشور 
فراري داد. بعداز کش��ته ش��دن میرزا جهانگیرخان، تمام بار نش��ريه )نش��ر 
۳ش��ماره آخر( بر دوش میرزا علي اکبر دهخدا افتاد و به همت وي در خارج 
از کشور چاپ مي شد. جهانگیرخان صوراسرافیل بعد از اينکه محمدعلي شاه 
موفق به تطمیع او نشد از سوي قزاق ها دستگیر و به باغ شاه برده شد و دو 

روز بعد همان جا به قتل رسید. 
اين نش��ريه به  صورت هفتگي چاپ و تکثیر مي ش��د. تاريخ نخستین شماره 
۱۷ربیع اآلخ��ر ۱۳۲۵ قمري اس��ت برابر با ۳۰ماه مه ۱۹۰۷میالدي و هش��تم 
خرداد ماه ۱۲۸6خورش��یدي. شماره دوم صوراسرافیل، يك هفته بعد در تاريخ 
شش��م ماه ژوئن ۱۹۰۷ برابر با پنج ش��نبه ۱۵خرداد ۱۲۸6خورشیدي به چاپ 
رس��ید. جذاب ترين بخش اين هفته نامه را س��تون فکاهي آن دانسته اند که به 
عنوان »چرند و پرند« به قلم علي اکبرخان قزويني )دهخدا( و با امضاي »دخو« 
نوشته مي شد. دهخدا مطالب انتقادي و سیاسي را با روش فکاهي طي مقاالت 

خود منتشر مي کرد و سبك نگارش آن در ادبیات فارسي بي سابقه بود و مکتب 
نويني را در عالم روزنامه نگاري ايران و نثر معاصر پديد آورد. گفته ش��ده است 
که صوراس��رافیل نخستین روزنامه يي بود که به طور رسمي در کوچه و بازار به 
دس��ت روزنامه فروش ها و بیشتر به  وسیله کودکان به فروش مي رفت و از اين رو 
در بیداري مردم تاثیري بسزا داشت. اين نشريه به صورت هفتگي در ۸ صفحه 

به قطع وزيري در چاپخانه سنگي پارسیان چاپ و تکثیر مي شد. 

طرحتوسعهسنگلجچشمبهراهحمايتشهرداريتهران
پريسا مقتدي که به تازگي مديريت تماشاخانه سنگلج را به عهده گرفته توسعه اين تماشاخانه را يکي از مهم ترين اقداماتي خواند که براي 
حفظ، اشاعه و احیاي نمايش ايراني بايد به آن پرداخت و گفت: در همه جاي دنیا يکي از حامیان اصلي فرهنگ و هنر شهرداري ها هستند 
و انتظار داريم اين اتفاق در ايران هم پررنگ تر از قبل بیفتد به خصوص براي تماشاخانه سنگلج که قديمي ترين تماشاخانه يي در ايران است 

و اين امر، رسالت شهرداري را براي توسعه و حمايت از اين تماشاخانه چندبرابر مي کند. 

چهرهروز

نتايجنظرسنجيازامريكاييهادرميزانمحبوبيتخواربار

كلماتناخوشاينددررژيمغذاييامريكايي
گروهگوناگون|

از  امريکايي ه��ا،  غذاي��ي  رژي��م  
مضرترين عادات غذايي به شمار مي رود؛ 
هرچند ک��ه در اين کش��ور، غذاهاي خوش��مزه و 
وسوسه انگیز، ش��هرت جهاني دارد. انواع خوراک ها، 
فست فود، س��اندويچ و شیريني هايي که مخصوص 
اين کش��ور اس��ت، هر چقدر در میان ش��هروندان 
و گردش��گران، جذابی��ت دارد، از طرف��ي، به گفته 
بس��یاري از متخصص��ان تغذيه، س��المتي آنها را 
به ش��دت به خطر مي ان��دازد. به نظر مي رس��د هر 
فردي براي خريد به س��راغ م��واد گیاهي، رژيمي و 
س��المت برود، اما اين در حالي اس��ت که در میان 
امريکايي ها، سلیقه هاي متفاوت تري ديده مي شود. 
ب��ا اينکه در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده که 
درصد قابل توجه��ي از امريکايي ها با معضل چاقي 
روبه رو هستند و در 4۰ سال گذشته، روند افزايش 
وزن آنها، رش��د قابل توجهي داشته، اما طبق نتايج 
تازه تري��ن نظرس��نجي هاي ص��ورت گرفت��ه، آنها 
تمايل��ي براي خري��د محصوالت غذاي��ي رژيمي و 
گیاه��ي ندارند. آنطور که گفته ش��ده، هر چند که 
گیاهخواري و وگانیسم طرفداران بسیاري در جهان 
پیدا کرده و افراد بس��یاري اي��ن نوع رژيم غذايي را 
براي خود انتخاب مي کنند، اما براساس نظرسنجي 
صورت گرفت��ه، ح��دود ۳۵ درص��د از امريکايي ها، 
تمايل��ي ندارند محص��والت مخص��وص وگان ها را 
خري��داري کنند. طب��ق اين گ��زارش، اين درصد 
از امريکايي هاي��ي که در اين نظرس��نجي ش��رکت  
کردن��د، براين باورند که کلم��ه »مخصوص وگان« 
روي بس��ته بندي محصوالت غذاي��ي از محبوبیت 
آنها کم مي کند. همچنین، حدود ۳۱ درصد از آنها 
نیز اعالم کرده اند که کلمه »رژيمي« بر محصوالت 
غذاي��ي، آنها را از خري��د آن کاال منصرف مي کند. 
به نظر مي رس��د فرار امريکايي ها از رژيم هاي غذايي 
باعث شده تا امريکا در تازه ترين گزارش ها، بیشترين 
جمعیت چاق جهان را به خود اختصاص داده باشد. 
در س��ال هاي اخیر، بس��یاري جوامع، با کاهش 
قن��د و چربي در مواد غذايي خ��ود، تالش دارند به 
س��مت رژيم غذايي سالم حرکت کنند؛ چرا که در 

بسیاري از گزارش ها، قند و چربي منجر به افزايش 
وزن، ديابت و باال رفتن چربي و در نهايت س��کته  و 
بیماري ه��اي قلبي و عروقي ش��ده و آمار تلفات را 
نیز باال مي برد. با اين حال، امريکايي ها هنوز کاهش 
مص��رف قند و چربي را جدي نگرفته اند، چرا که در 
اين نظرسنجي، حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد از آنها براين 
باورن��د که کلم��ه »بدون قند«، »ب��دون چربي« و 
»بدون گلوتن« در محصوالت غذايي، محبوبیت آنها 
را براي خريد کاهش مي دهد. اين در حالي اس��ت 
که طبق تازه ترين بررسي هاي صورت گرفته، حدود 
۵۰درصد از بزرگساالن امريکايي، يا به ديابت مبتال 

شده اند يا در معرض ابتال به آن هستند. 
در اي��ن می��ان، طب��ق نتايج اين نظرس��نجي، 
کلماتي مانن��د »تازه«، »ارگانیك« و »تهیه ش��ده 
در م��زارع امريکاي��ي«، در خريد محصوالت غذايي 
بس��یار موثر هستند. در اين میان، حدود ۱۷درصد 
اف��رادي که در اين نظرس��نجي ش��رکت کرده اند، 
براين باورند که محصوالتي که بر بس��ته بندي آنها 
کلمه »ارگانیك« قید ش��ده، جذابیتي براي خريد 
ن��دارد؛ در واق��ع مي ت��وان گفت ح��دود ۸۰درصد 
از امريکايي ه��ا، مخالفتي ب��راي خريد محصوالت 

ارگانی��ك ندارند. همچنین، محصوالت��ي با کالري 
پايین نی��ز، طرفداراني در می��ان امريکايي ها دارد؛ 
چرا که تنها ح��دود ۱۲درصد از خريد محصوالتي 
که بر بس��ته بندي آنها کلمه »ب��ا کالري کم« درج 
ش��ده، خودداري مي کنند. همچنین، آنطور که در 
اين نظرسنجي گفته شده بس��یاري از امريکايي ها 
در خريد محصوالت خود، تايید شده توسط والدين، 
از اهمیت ويژه يي برخوردار اس��ت. آنطور که گفته 
شده، تنها حدود ۱۰درصد از امريکايي هايي که در 
اين نظرس��نجي ش��رکت  کرده اند، براين باورند که 
کلمه »تايید شده توسط والدين« که در محصوالت 

غذايي درج مي شود از محبوبیت آنها کم مي کند. 
در بس��یاري از گزارش ه��ا گفت��ه ش��ده که در 
س��ال هاي اخیر، امريکا تالش هاي بس��یاري براي 
کنترل ش��کار غیرقانوني و تهیه مواد غذايي از آنها 
دارد. همچنین، رشد و توسعه پايدار کشاورزي نیز، 
اهمیت بس��یاري براي آنها دارد. براين اساس، بیش 
از ۹۰ درصد امريکايي هايي که در اين نظرس��نجي 
ش��رکت کرده اند، براين باورند ک��ه درج کلماتي با 
منشأهاي »اخالقي« و »پايداري« تاثیر چشمگیري 

در خريد محصوالت غذايي دارد. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

»سولو«جاي»ددپول«راگرفت
با اکران فیلم جديد از مجموعه فیلم هاي 
جنگ س��تارگان، »ددپول۲« به مکان دوم 

فروش گیشه رانده شد. 
به گ��زارش هالی��وود ريپورتر، »س��ولو: 
داس��تاني از جنگ  س��تارگان« جديدترين 
فیلم از مجموعه فیلم هاي »جنگ ستارگان« 

آخر هفته اکرانش را شروع کرد و موفق شد تا راس باکس آفیس امريکا را در اختیار 
بگیرد. اين فیلم که نخس��تین نمايش جهاني خود را در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۸ 
تجربه کرد با فروش ۱۰۰میلیون دالري فیلم تازه  وارد آخر هفته شد. فیلم امريکايي 
»س��ولو: داستاني از جنگ  س��تارگان« به کارگرداني ران هوارد که با الهام از سري 
فیلم هاي »جنگ  س��تارگان« ساخته شده محصول ديزني و لوکاس فیلم است. در 
چهار روز نخس��ت اکرانش در امريکاي شمالي ۱۰۱میلیون دالر فروخت. اين فیلم 
که اوايل همین ماه در بخش خارج از مسابقه جشنواره کن نمايش داده  و با اقبال 
روبه رو ش��د، در بازار چین با فروش ۱۰.۱میلیون دالري کارش را ش��روع کرد. به 
اين ترتیب اين فیلم از نظر موفقیت در فروش پس از »يك س��رکش: داس��تاني از 
جنگ ستارگان« در سال ۲۰۱6 قرار مي گیرد که افتتاحیه يي ۱۵۵میلیون دالري 
را در امريکاي شمالي تجربه کرده بود. انتظار مي رفت فروش »سولو« در نخستین 
آخر هفته اکرانش ۱۳۰ تا ۱۵۰میلیون دالر در بازار داخلي باشد. در فیلم »سولو« 
آلدن ارنرايك، چوباکا، دونالد گالور، وودي هارلسون، تندي نیوتون، پل بتاني، فوبه 

والربريج و امیلي کالرک بازي کرده اند. 
در همین حال »ددپول۲« با فروش 4۲.۷میلیون دالر ديگر فروشش را در امريکا 
به ۲۱۸.۲میلیون دالر رس��اند. اين فیلم که به کارگرداني ديويد لیچ ساخته شده 
۵۷میلیون دالر ديگر هم در بازار بین المللي فروخت و پیش بیني مي شود تا پايان 

دوشنبه مجموع فروشش به حدود ۵۰۰میلیون دالر برسد. 

رونماييازمنبر750سالهدرروستايي7هزارساله
اس��تاندار الب��رز به هم��راه مديرکل 
می��راث فرهنگي اس��تان از ي��ك منبر 
۷۵۰ساله در روستاي ارنگه بخش آسارا 
رونمايي کرد. اس��تاندار البرز در مراسم 
رونماي��ي از منبر ۷۵۰س��اله گفت: اين 
اث��ر تاريخي بیانگر عم��ق فرهنگ ديني 

در بین س��اکنان روستاي تاريخي ارنگه است. او افزود: اين روستا باتوجه به 
قدمت ۷هزار ساله يي که دارد نشان دهنده رابطه اعتقادي با معماري و تاريخ 
در گذشته است. نجفي گفت: منبري که امروز از آن رونمايي شد با کمك و 
مساعدت و پشتیباني اداره کل میراث فرهنگي استان، شورا و اهالي روستاي 
ارنگه که باعث ش��دند حفاظت از آثار و بقاياي س��نگ هايي که هرکدام در 

گذشته معناي خاصي داشته، انجام شد. 
منبر تاريخي ارنگه داراي 6 پله است که در مسجد الت قاضي اين روستا قرار 
دارد. تکنیك هاي به کار رفته در اين اثر ارزشمند شامل هنرهاي چوبي ازجمله 
درودگري، گره چیني، قاب و تونیك اس��ت که براساس هندسه نقوش اسالمي 

طراحي شده و هنر منبت با شیوه بسیار منحصربه فرد است. 
س��وره هاي مبارک قدر، توحید، آيه الکرس��ي، جمله  دعايي مبني بر حمد 
خداوند، نام سازنده و سنه اثر، نام خطاط و يك بیت شعر با محتواي دعوت 
به زيس��تن با عدالت در س��مت راست منبر نقش بسته اس��ت. از محتواي 
جمالت حك ش��ده بر اين منبر چنین برمي آيد که فلسفه شکل گیري منبر 
ارنگ��ه، طلب مغفرت فردي ب��ه نام مظفرالملك براي مادرش اس��ت. تاريخ 
ساخت منبر سال ۷۰4 هجري قمري عنوان شده که جمله به خط اسماعیل 
محمد بر منبر رقم خورده اس��ت. روس��تاي ارنگه در ۲۰ کیلومتري شمال 

شرقي کرج مرکز استان البرز قرار دارد. 

واژگانيكهمحبوبيتخوارباررادرميانامريكاييهاكمميكند
)درصد(
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