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رييس خانه صنعت استان كرمان |

در خبرها آمده است كه دولت اليحه حذف 4 صفر از 
پول ملي را تصوي��ب و عنقريب اليحه جهت تصويب 
نهايي تقديم مجلس خواهد ش��د. يادم افت��اد كه از 
س��ال 1396 تا به حال قرار بوده اليحه ارزش افزوده 
با اصالحات در مجلس بررس��ي و تصويب ش��ود كه 
تاكنون به تعويق افتاده و كس��ب و كارهاي بسياري 
بدليل مقررات ابه��ام دراجراي قان��ون ارزش افزوده 
فعلي تعطيل يا در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند كه 
نه با حذف 4 صفر و نه با حذف 12 صفر ديگر قادر به 
ايستادن و ايستادگي براي توليد، صنعت و كشاورزي 
نخواهند بود . از روزگاري ك��ه درس مي خوانديم بما 
يادد اده اند عل��م اقتصاد با عدد، رق��م و نتيجه همراه 
اس��ت و هركس مي خواهد در اقتصاد س��خن بگويد 
بايد چند تا عدد و رقم درست حس��ابي ارايه كند كه 
در عمل هم قابل مشاهده باشد. به همين علت گفته 
مي شود علم اقتصاد بر خالف سياست و الهيات نه در 
مورد مس��ائل مربوط به عرش كه در مورد مسائل به 
فرش )زميني( صحبت مي كند.  كشوري كه اقتصاد 
آن در چنب��ره دولت، دولتي ها و ش��به دولتي ها قرار 
دارد و بخش خصوصي آن به در حال احتضار اس��ت 
چه مي داند تاثيرات حذف 4 صفر يا 6 صفر چيست. 
ما فقط مي داني��م كه نرخ ارز دولت��ي 42 هزار ريال و 
كمترين نرخ بازار ان 126 هزار ريال يعني 4 برابرست 
كه هركس يتواند يك مش��ت دالر دولتي به دس��ت 
آورد و آن را با مش��ت ديگرش بفروش��د خودبه خود 
با يك مش��ت 84 هزار ريال يا به تعبير بانك مركزي 
84 ريال نصيبش مي شود. در حالي كه اگر همه تجار 
صادر كننده پسته در اس��تان كرمان موفق شوند كل 
محصول توليدي امس��ال )چون پارس��ال، سال آفت 
توليد و حداكثر 50 هزار تن صادر ش��ده ب��ود( را به 
يكصدهزار تن رس��انيده و با يك تحليل خوش بينانه 
همه انه��ا را كيلوئي 9 يورو ب��ا هزار مكاف��ات صادر 
كنند، عمال با هزاران مش��ت خانواره��اي درگير اين 
توليد 900ميليون يورو نصيب آنان خواهد ش��د كه 
با كسر قيمت تمام ش��ده 450 ميليون يورو سود در 
مش��ت ديگرش��ان باقي مي ماند )البته اگر سازمان 
مالياتي و تامين اجتماعي و گم��رك و بانك ها اجازه 
دهند( . يعني در واقع ش��صت هزار خانوار كش��اورز 

كرماني فارغ از بالياي آس��ماني، آفت و..... معادل ارز 
تخصيصي -آنهم از طريق توليد و ف��روش ونه رانت 
خواري - به دس��ت خواهند آورد .با توصيف باال براي 
صاحبان كس��ب و كاري كه با پس��ته و صادرات )به 
عنوان اصلي ترين صادرات غيرنفت��ي و غيرمعدني( 
س��روكار دارند حذف اساس��ا يك صف��ر و چند صفر 
مهم نيست بلكه راهكارهاي تس��هيل كسب و كار و 
بهبود شاخص هاي تورم، اش��تغال وبيكاري، زيست 
محيطي مهم ترين موضوع حياتي است بشرط اينكه 
در اين رهگذر دچار مصيبت مالي��ات ارزش افزوده و 
علي الراس و تامي��ن اجتماعي نش��وند يا معضالت 
وام هاي بانكي گريبان گير آنان نشود.بطور مشخص 
در امريكا به عنوان رقيب بازارهاي پس��ته ايران 150 
هزار هكتار اراضي زير كش��ت يسته با متوسط توليد 
250 هزار تن در س��ال در مقايس��ه با ايران كه داراي 
450 هزار هكتار اراضي زير كش��ت پسته با متوسط 
برداشت ساالنه 200 هزار تن پسته، حكايت از تحقيق 
و توس��عه ودر بهره وري خاك و بهينه س��ازي توليد 
پس��ته دارد كه دولت امريكا در حماي��ت از صادرات 
پسته به كار بسته اس��ت، در حالي كه هنوز كه هنوز 
است توليد و برداشت پس��ته در ايران بروش سنتي و 
فاقد حمايت هاي دولتي در زمينه تكنولوژي يا دانش 
توليد و برداشت نوين است لذا براي كسب و كارهاي 
خصوصي آنچه بيش از ح��ذف چند صفر از پول ملي 
است، حذف مقررات دس��ت و پاگير توليد و خدمات، 
حذف واس��طه هاي بيكارو عاطل و باطل، حذف باند 
بازي، حذف مش��كالت توليدو صادرات، حذف موانع 
متعدد توسعه صادرات محور و... است .  زيرا اگر پسته 
پارس��ال كيلويي 1 ميليون ريال و امسال كيلوئي 2 
ميليون ريال باشد نس��يت افزايش ان با حذف 4 يا 6 
صفر با نسبت فعلي آن هيچ تغييري نخواهد داشت و 
همان 100 درصد است. صاحبان كسب و كار بخش 
خصوصي بيش از آنكه نگران حذف 4 يا 6 صفر باشند 
نگران ش��اخص هايي نظير امنيت حق��وق مالكيت، 
افزايش فضاي ايمني محيط كارو سرمايه، روان شدن 
قوانين و مق��ررات متضمن حذف مق��ررات مزاحم، 
سوگيري مالياتي، كوتاه ش��دن دوره اندازي هرگونه 
كس��ب و كار، كاهش ح��وزه تصدي گ��ري دولتي يا 
شبه دولتي و... هستند كه هيچيك از درون سياست 

حذف 4 صفر ديده نشده اند. 

 كدام مهم تر است
مجيد اعزازي| حذف 4 صفر يا حذف مقررات دست و پاگير

دبير گروه راه و شهرسازي|
1-اتحاديه مشاوران امالك كش��ور ديروز از كاهش 10 تا 
30 درصدي قيمت واحدهاي مس��كوني معامله شده در 
18 منطقه تهران گزارش داد و اعالم كرد كه قيمت هاي 
مسكن در مناطق 5 و 11 تثبيت ش��ده و در مناطق 12 و 
17 نيز همچنان افزايشي اس��ت. همزمان با اين كاهش 
قيمت ها شاهد ركود معامالت ملك نيز هستيم به گونه كه 
بر اساس گزارش اتحاديه ياد شده در 15 روز اول مردادماه 
س��ال جاري تعداد معامالت نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل 78 درصد افت كرده است. البته روند كاهشي تعداد 
معامالت ملك از ماه ها قبل آغاز شد، اما از ارديبهشت ماه 
سال جاري به بعد اوج گرفت و به همين نسبت، تورم ماهانه 
ملك نيز طي سه ماهه اخير با شيب ماليم تري ادامه يافت 
و در تيرماه به 0.4رسيد. با اين حال، جهش پيوسته قيمت 
ملك در سال گذشته قدرت خريد متقاضيان مصرفي را 
به شدت مضمحل كرده است. در واقع نياز به خانه دار شدن 
)حدود 38 درصد جمعيت كشور مستاجر است( همچنان 
وجود دارد اما به دليل ناتواني مالي از خريد واحد مسكوني 
دلخواه،  اين تقاضاي بالقوه به فعليت نرسيده يا اصطالحا به 

تقاضاي موثر تبديل نشده است. 
2- در شرايطي كه بر اساس آمار رسمي بانك مركزي 
تعداد معامالت در تيرماه سال جاري به حدود 4 هزار 
فقره كاهش يافت، به نظر مي رس��د، معدود معامالتي 
كه در اين هفته ها انجام مي شود،  توسط فروشندگان 
واقع��ي و خري��داران مصرف��ي ص��ورت مي گي��رد. 
فروش��ندگان از اين جهت، واقعي ش��ناخته مي شوند 
كه به دليل نياز به پول نقد )اغلب براي سرمايه گذاري 
دوباره در بازارهاي موازي( حاضر شده اند، متناسب با 
كاهش انتظارات تورمي متاثر از ن��رخ ارز، قيمت هاي 

پيش��نهادي خود را تعدي��ل كرده و به ق��درت خريد 
معدود متقاضيان مصرفي و موثر بازار نزديك كنند.

3-نگاهي به بازده سه بازار مسكن، دالر و بازار سرمايه طي 
ماه هاي اخير به خوبي قبض و بس��ط بازارهاي موازي را 
نشان مي دهد و مسير حركت نقدينگي در ميان اين بازارها 
را هويدا مي كند. بر اس��اس اعالم بانك مركزي، ميانگين 
نرخ هر متر مربع واحد مس��كوني در شهر تهران در پايان 
ارديبهشت سال جاري 12 ميليون و 670 هزار تومان بوده 
اس��ت. اين رقم در پايان تيرماه به 13 ميليون و 350 هزار 
تومان افزايش يافته و بازدهي 5.36 درصدي را ثبت كرده 
اس��ت. نرخ دالر در 19 ارديبهش��ت )دقيقا دو ماه پيش( 
15 ه��زار و 500 تومان بوده كه با ي��ك افت 22 درصدي 
در اين روزها حدود 12 هزار تومان سير مي كند. شاخص 
كل بورس در اول خرداد سال جاري روي 212 هزار و 851 
واحد ايستاده بود اما ديروز با 19.87 درصد رشد در ارتفاع 
255 هزار و 163 واحد جاي گرفت. در چنين ش��رايطي 
كه بازده بازار سرمايه بسيار مثبت است، و رشد قيمت ها 
در مسكن متوقف شده اس��ت، طبيعي است كه معدود 
س��رمايه گذاران جامانده در بازار مسكن حاضر به كاهش 
قيمت هاي پيشنهادي خود مي شوند و تالش مي كنند از 

تله ركود 4 ساله ملك هر چه زودتر خارج شوند.
4- همانطور كه كارشناسان اقتصاد مس��كن باور دارند و 
تجربه كرده اند، قيمت ها در بازار مسكن چسبنده است و 
شيوه كاهش قيمت در اين بازار كمي با ساير بازارها تفاوت 
دارد، به گونه اي كه اغلب فعاالن غيرحرفه اي اين بازار، از 
قيمت هاي پيشنهادي خود عقب نشيني نمي كنند،  بلكه به 
انتظار مي نشينند تا بر اثر گذشت زمان و افزايش تورم هاي 
ساالنه،  پس از يكي دو سال يا بيش��تر )در واقع با حركت 
چرخه رونق و ركود( با افزايش قدرت خريد مردم، سطح 

قيمت ها به نرخ هاي پيشنهادي آنان نزديك شود. 

قبض و بسط بازارهاي موازي
يادداشتسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

 قبض و بسط 
بازارهاي موازي

1-اتحاديه مش��اوران 
ديروز  كش��ور  امالك 
ت��ا   10 كاه��ش  از 
قيمت  30 درص��دي 
مس��كوني  واحدهاي 
معامل��ه ش��ده در 18 
منطقه تهران گزارش 
داد و اع��الم ك��رد كه 
قيمت هاي مس��كن در مناطق 5 و 11 تثبيت 
شده و در مناطق 12 و 17 نيز همچنان افزايشي 
اس��ت. همزمان با اين كاهش قيمت ها ش��اهد 
ركود معامالت ملك نيز هستيم به گونه اي كه 
بر اساس گزارش اتحاديه ياد ش��ده در 15 روز 
اول مردادماه سال جاري تعداد معامالت نسبت 
به دوره مشابه س��ال قبل 78 درصد افت كرده 
است. البته روند كاهشي تعداد معامالت ملك 
از ماه ها قبل آغاز شد، اما از ارديبهشت ماه سال 

جاري به بعد اوج گرفت و ...

مجيد  اعزازي

 همين صفحه  

يادداشت

   حذف 4 صفر مهم است
 يا مقررات دست و پاگير

جليل كاربخش|
در خبرها آمده است كه دولت اليحه حذف 4 صفر از 
پول ملي را تصويب و عنقريب اليحه جهت تصويب 
نهايي تقديم مجلس خواهد ش��د. ي��ادم افتاد كه از 
س��ال 1396 تا به حال قرار بوده اليحه ارزش افزوده 
با اصالحات در مجلس بررس��ي و تصويب ش��ود كه 
تاكنون به تعويق افتاده و كس��ب و كارهاي بسياري 
بدليل مقررات ابهام دراجراي قانون ارزش افزوده فعلي 

تعطيل يا در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند كه...

راه و شهرسازي

آمار تازه از نوسان قيمت 
مسكن در تهران

بررس��ي تازه تري��ن آم��ار رس��مي مرب��وط ب��ه 
تح��والت ب��ازار مس��كن در تيرم��اه، حكايت از 
كاهش64درص��دي حجم معام��الت دارد، افتي 
كه به گفته كارشناسان اقتصادي، نشانه عميق تر 
شدن ركود تورمي در بازار مس��كن است و تداوم 
اين س��ير نزولي، كاهش قيمت ها ط��ي ماه هاي 
آتي را به همراه دارد. در اين ح��ال، ديروز اتحاديه 
مشاوران امالك گزارش��ي از افت و خيز قيمت ها 
در مناطق مختلف تهران منتشر كرد. اين گزارش 
نشان مي دهد،  كاهش قيمت مسكن به جز در دو 
منطقه 11 و 5 كه قيمت مسكن درآنها ثابت مانده 
است و مناطق 12 و 17 كه روند افزايشي قيمت ها 
را تجربه كرده اند، در 18 منطقه ديگر شهرتهران، 
قيمت ها سيرنزولي داشته و افت قيمتي 10 تا 30 
درصد را تجربه كرده اند. براساس اين گزارش، جز 
4 منطقه، ساير مناطق از جو غالب بر شهر تهران 

يعني روند كاهشي تبعيت كرده اند...
13
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رييس س��تادكل نيروهاي مس��لح در تماس 
تلفن��ي با ريي��س ارت��ش پاكس��تان گفت: 
تح��والت اخي��ر كش��مير ب��راي جمهوري 
اس��المي  كش��ورهاي  و  اي��ران  اس��المي 
نگران كننده است. به گزارش مركز ارتباطات 
و تبليغات ستادكل نيروهاي مسلح سرلشكر 
محمد باق��ري عصر دي��روز در تماس تلفني 
با ارتش��بد قمر جاويد باج��وا، فرمانده ارتش 
پاكس��تان ضمن تبريك عيد س��عيد قربان، 
نگراني جمه��وري اس��المي و كش��ورهاي 
مسلمان از وقايع اخير كشمير را ابراز داشت 
و تاكي��د ك��رد: رويكردهاي نظام��ي در اين 
منطقه از س��وي طرفين بر پيچيدگي اوضاع 
مي افزايد.  رييس س��تادكل نيروهاي مسلح 
و جاويد باج��وا در اين تم��اس تلفني ضمن 
بررس��ي آخري��ن وضعيت امني��ت مرزهاي 
مش��ترك، روابط نظامي امنيت��ي في مابين 
جمهوري اس��المي ايران و كشور جمهوري 
اس��المي پاكس��تان، تحوالت منطق��ه و به 
خصوص اوض��اع منطق��ه كش��مير را مورد 
بحث و بررس��ي قرار دادند.  سرلشكر باقري 
با تأكيد بر ضرورت حفظ آرامش در مديريت 
حوادث و وقايع كش��مير تاكيد ك��رد: انتظار 
مي رود طرفين از هرگونه تصميم عجوالنه در 
مورد سرنوش��ت اين منطقه و بدون توجه به 

خواست مردم خودداري نكنند.
 وي افزود: اميدواريم با تالش هاي سياس��ي، 
حقوق واقعي مردم مس��لمان منطقه تامين 
گ��ردد و از جريح��ه دار ش��دن احساس��ات 

ملت هاي مسلمان پرهيز شود.
 ريي��س س��تاد كل نيروهاي مس��لح ضمن 
ابراز تاس��ف از ش��رايط سياس��ي و امنيتي 
كشور افغانستان، ش��رايط فعلي حاكم بر اين 
كشور را ناش��ي از مداخله بيگانگان و به ويژه 
قدرت هاي غرب��ي و فرامنطقه اي دانس��ت و 
افزود: وضعي��ت فعلي موجب سوءاس��تفاده 
هر چ��ه بيش��تر گروه ه��اي تروريس��تي در 
افغانستان شده اس��ت؛ از اين رو همسايگان 
اين كش��ور باي��د به س��هم خود و ب��ا تماس 
نزدي��ك با دول��ت افغانس��تان به بازگش��ت 
اس��تقرار آرامش و امنيت ب��ه منطقه كمك 
نماين��د. فرمانده ارتش پاكس��تان نيز ضمن 
تش��كر از توجه جمهوري اس��المي ايران به 
وضعي��ت مس��لمانان، در خص��وص امنيت 
مرزهاي مش��ترك اظهار داش��ت: ما تالش 
خواهيم كرد كه مرزهاي دو كش��ور مرزهاي 
صلح و دوستي و آرامش براي مردم دو كشور 
باش��د و در اين راس��تا از هيچ گونه تالش��ي 

كوتاهي نخواهيم كرد.

سرلشكر باقري: تحوالت 
كشمير نگران كننده است

برجام

س��خنگوي كميس��يون امنيت مل��ي مجلس، 
گفت: در صورت ادامه رون��د كنوني و عدم تعهد 
اروپايي ه��ا، اي��ران گام س��وم كاه��ش تعهدات 
برج��ام را در چارچ��وب توس��عه بهره ب��رداري 
از س��انتريفيوژهاي پيش��رفته برخواهد داشت. 
سيدحس��ين نقوي حس��يني در گفت وگ��و ب��ا 
خبرنگار خبرگ��زاري خانه ملت، با اش��اره به گام 
سوم كاهش تعهدات برجام، گفت: در صورتي كه 
طرف هاي مقابل برجام به تعهدات خود بازنگردند، 
جمه��وري اس��المي اي��ران گام س��وم كاهش 
تعهدات را برخواهد داش��ت. طبق پيش بيني ها 
اروپايي هاي طرف برجام اق��دام عملي در جهت 
تحقق تعهدات نمي كنند و در اين صورت ما گام 
سوم را برخواهيم داش��ت. نماينده مردم ورامين 
و پيشوا در مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: 
گام س��وم كاهش تعهدات برجام ناظر بر توسعه 
بهره برداري از سانتريفيوژهاي پيشرفته، افزايش 
درصد غني سازي، فعال سازي آب سنگين و تغيير 
در نگهداري و ذخاير آب سنگين خواهد بود. وي 
افزود: گام سوم همان تعهداتي است كه ما در برجام 
پذيرفتيم در مقابل رفع تحريم ها رعايت كنيم، با 
توجه به ش��رايط گام س��وم در دستور جمهوري 
اسالمي است و اگر اين شرايط ادامه پيدا كند گام 
سوم را محكم تر برخواهيم داشت. نقوي حسيني 
با بيان اينكه جمهوري اس��المي ايران هيچ نوع 
تخطي از شرايط برجام و توافق هسته اي نداشته 
است، گفت: ما كامال در چارچوب برجام و مطابق 
مفاد آن قدم برداشتيم، همچنين مطابق موازين 
بين المللي و موازين آژانس بين المللي انرژي اتمي 
تصميم گرفتيم و آنها را اجرا كرديم بنابراين شرايط 
ايران با گام سوم نبايد به ش��رايط قبل از امضاي 
توافق هس��ته اي بازگردد. سخنگوي كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي 
اسالمي، تصريح كرد: امريكا بعد از خروج از توافق 
هسته اي هر نوع تحريمي را عليه ايران اعمال كرده 
اس��ت، تحريم هاي ظالمانه و بي سابقه همچون 
تحريم رييس دستگاه ديپلماس��ي را اجرا كرده 
است بنابراين به نظر نمي رسد با برداشتن گام سوم 

كاهش تعهدات تصميمي جديد بگيرند.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي اعالم كرد
مفاد گام سوم كاهش 
تعهدات هسته اي ايران

كالن

به  اليه  سخت  اقتصاد  رسيديم 
اصالح  ساختار ضروري است
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رييس پليس امنيت اقتص��ادي از اس��تقرار اين پليس 
تخصصي در بندر شهيد رجايي خبر داد و گفت: پليس 
براي كمك به گمرك براي جلوگي��ري از قاچاق كاال به 
زودي در بندر خرمش��هر مستقر مي ش��ود. محمدرضا 
مقيمي روز ش��نبه در حاش��يه مراس��م توديع و معارفه 
معاونان پليس امني��ت اقتصادي به خبرن��گاران گفت: 
مبارزه با جرايم كالن و سازمان يافته در دستور كار پليس 
است و رشد كشفيات كاالي قاچاق در چهار ماه گذشته 
نش��ان دهنده موفقيت طرح ايجاد اين پليس تخصصي 
اس��ت.  وي افزود: رش��د 58 درصدي ريالي كش��فيات 
كاالي قاچاق در كشور در چهار ماه گذشته نشان دهنده 
تأثيرگذاري تشكيل پليس امنيت اقتصادي است. رييس 
پليس امنيت اقتصادي، كشف پرونده هاي كالن جرايم 
اقتصادي، ساماندهي فعاليت هاي اقتصادي مرزنشينان 
و مناطق آزاد را در دس��تور كار پلي��س امنيت اقتصادي 
عنوان كرد و گفت: راه اندازي پليس گمرك را در دستور 

كار قرار داديم و در گمرك ش��هيد رجايي مستقر شديم 
و به زودي در گمرك خرمش��هر هم مس��تقر مي شويم.  
مقيمي در پاسخ به سوالي درباره كمبود تجهيزات كنترلي 
در مبادي گمركي نيز گفت: تمام س��ازمان هاي موثر در 
مبارزه با مفاسد اقتصادي مثل سازمان بنادر، گمركات و 
پليس بايد از لحاظ تجهيزات و نيروي انساني هم افزايي 
داشته باشند و به هم كمك كنند. پليس امنيت اقتصادي، 
يكي از تخصصي تري��ن واحدهاي  رس��يدگي كننده به 
جرايم اقتصادي است و در اوايل سال جاري براي مقابله 
با مفاس��د اقتصادي راه اندازي شد. رييس پليس امنيت 
اقتصادي درباره ضرورت تش��كيل اين پليس گفته بود: 
تمام اموري كه قرار است از سوي پليس امنيت اقتصادي 
كشور نظارت شود در گذشته توس��ط پليس اطالعات، 
فاوا، اينترپل، آگاهي و پيشگيري انجام مي شد و اكنون با 
كمي تغييرات و براي كنترل و نظارت بهتر و بيشتر، پليس 

امنيت اقتصادي تشكيل شده است.

استقرار پليس امنيت اقتصادي در بنادر

امنيت

رجوع به صفحه 14

آگهي فراخوان  بانك صادرات ايران

 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. 

عيدسعيدقربانرابههمهمسلمينجهانتبريكميگوييم

رشد اقتصادي چين با جنگ تجاري كاهش يافت
شعارهاي تكراري درباره برخورد با 

تخلف درخواست پول در مدارس دولتي
هشدار صندوق بين المللي پول 
به جنگ تعرفه ها بهانه هايي براي 

 دريافت پول 
در مدارس 

اصل 30 قانون اساس��ي، رنگ باخته تري��ن اصل قانوني 
اس��ت. قرار بود بر اس��اس اين اصل، آموزش و پرورش تا 
ديپلم براي همه رايگان باشد اما در سال هاي اخير سهم 
دانش آموزان و خانواده هاي آنه��ا از اين اصل قانوني تنها 
اخباري بوده كه هرسال با رسيدن زمان ثبت نام مدارس 
از سوي مسووالن مبني بر غيرقانوني بودن دريافت شهريه 
منتشر مي ش��ود. نه دولت فكري به حال اجراي اين اصل 
مي كند و نه مديران مدارس دولتي به ياد دارند كه چنين 
اصلي در قانون وجود دارد، هر سال با شروع زمان ثبت نام 

به بهانه هاي مختلف فاكتورهاي عريض و طويلي از مخارج 
تحصيل دانش آموزان با عنوان هزينه فوق برنامه، كالس 
فوق العاده و كمك هاي مردمي به خانواده ها داده مي شود 
و آنها هم چ��اره اي جز پرداخ��ت ندارن��د. از طرف ديگر 
معضل دريافت شهريه فقط در مدارس دولتي نيست بلكه 
غيرانتفاعي ها كه با شهريه هاي آن چناني اداره مي شوند هم 
عالوه بر شهريه مصوب، مبالغي را در طول سال تحصيلي 
از خانواده هاي دانش آموزان دريافت مي كنند كه آن هم 

غيرقانوني است. 
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شركت ملي نفت در خبري از اتخاذ تصميم توسط شوراي 
هماهنگي اقتصادي براي پارس جنوبي خبر داد 

 آيا تصميم  سران قوا 
براي فاز11گرفته شد؟
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روي موج خبر

  تأكيد بر عادالنه شدن دستيابي دهك هاي 
پايين درآمدي به منابع انرژي-پاد|

رييس جمهور با اشاره به ضرورت توجه به مشكالت 
مردم و اتخاذ تصميم هاي مناس��ب ب��راي حل اين 
مش��كالت، گفت: اصل حراس��ت از زندگ��ي و رفع 
مشكالت مردم بايد هدف اصلي سياست گذاري ها و 
تصميم ها باشد. روحاني ديروز در جلسه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي كه به رياست رييس جمهور و 
حضور روس��اي قوا و اعضا برگزار شد، افزود: اگر چه 
هم دولت و هم مردم، شرايط سختي سپري كرده اند، 
اما در همين شرايط، مي توان تصميم هاي راهگشا 
براي ثبات و پيش��رفت اقتصادي و رفاه مردم اتخاذ 
نمود. در اين جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارش 
محور درآمدي در اصالح ساختاري بودجه را ارايه و 
وضعيت توليد و مصرف حامل هاي انرژي در كشور 
و راه هاي ساماندهي آن را تشريح كرد. در اين طرح، 
با هدف بهره مندي حداكثري مردم و عادالنه كردن 
شيوه دستيابي دهك هاي پايين درآمدي به منابع 
انرژي، نقشه راه بلندمدت استفاده اقتصاد كشور از 
مزيت نس��بي انرژي در توليد و صادرات محصوالت 
مختلف ، تدوين شده است. همچنين در اين جلسه، 
وزير نفت، گزارشي از پيشرفت پروژه هاي اكتشاف و 
استخراج نفت ارايه كرد و برنامه هاي اين وزارت براي 
ادامه توسعه فازهاي پارس جنوبي را تشريح كرد كه 
تصميمات الزم در اين زمينه اتخاذ شد. در اين زمينه 

همچنين گزارش صفحه 7 را بخوانيد.

  بخشنامه اعطاي مرخصي به زندانيان ابالغ 
شد- ميزان|

بخش��نامه اعطاي مرخصي به زندانيان همزمان با 
فرارس��يدن عيد س��عيد غديرخم و ايام سوگواري 
اباعبداهلل الحسين)ع( از سوي رييس قوه قضاييه به 
واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور ابالغ 
شد. در بخشي از اين اطالعيه آمده است: به مناسبت 
فرارسيدن عيد سعيد غدير و نيز در پيش بودن ايام 
سوگواري سرور و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل 
الحسين »عليه السالم« با هدف بهره مندي معنوي 
زندانيان و نيز آثار مثبت و س��ازنده حضور زندانيان 
در كن��ار خانواده و ش��ركت در مجالس معنوي ايام 
حسيني و به منظور نيل به اهداف عالي در بازسازي 
اجتماع��ي و اخالقي زندانيان و ني��ز برقراري روابط 
عاطفي بين زندانيان و اعضاي خانواده آنها، مقتضي 
است به زندانيان محكوم با رعايت شرايط و اخذ تأمين 
مناسب، به ميمنت عيد سعيد غدير خم )يك هفته 
مرخصي( يا براي گراميداشت ايام سوگواري حضرت 
اباعبداهلل الحسين »عليه السالم« و 7۲ يار با وفاي آن 
حضرت )يك هفته مرخصي( داده شود.« در پايان اين 
بخشنامه آمده است: دادستان هاي سراسر كشور ملزم 
به اجراي اين بخشنامه بوده و دادستان كل كشور بر 

حسن اجراي آن نظارت خواهند نمود.

  قانون تش�كيل وزارت ميراث فرهنگي 
هنوز به دولت ابالغ نشده است- ايسنا|

معاون پارلماني رييس جمهور با بيان اينكه دولت 
مخالف تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري 
بود، گفت: اين طرح بار مالي دارد اما چون به تاييد 
شوراي نگهبان رسيده و به قانون تبديل شده، الزم 
االجرا است. حسينعلي اميري با بيان اينكه تشكيل 
وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري براساس طرح 
نمايندگان مجلس و نه طرح دولت بود، اظهار كرد: 
در مقطعي كه اين طرح در مجلس در حال بررسي 
و سپس ميان مجلس و شوراي نگهبان در رفت و 
برگشت بود، دولت نظر مخالف خود را اعالم كرد. 
وي درباره داليل مخالفت دولت با اين طرح تصريح 
كرد: دولت معتقد بود تنظيم سازمان اداري كشور 
براس��اس اصل1۲6 قانون اساس��ي از اختيارات 
رييس جمهور است. از س��ويي اين طرح بار مالي 

داشت و خالف اصل 75قانون اساسي بود.

  درخواس�ت ب�راي اجم�اع جهاني عليه 
تحريم ظريف- ايرنا|

نماينده دايم ايران نزد سازمان هاي بين المللي 
مستقر در وين، با ارس��ال نامه اي به مديران كل 
سازمان هاي بين المللي و همچنين سفراي مستقر 
در وين، درباره اقدام غيرقانوني امريكا در تحريم 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران هشدار 
داد و خواستار اقدام جامعه جهاني در مقابله با اين 
رويه و جلوگيري از عواقب منفي آن بر ديپلماسي 
و چندجانبه گرايي ش��د. كاظم غريب آبادي در 
اين نام��ه ضمن اش��اره به اينكه عل��ت اصلي و 
واقعي تحريم ظريف توسط امريكا، توانمندي و 
ظرفيت هاي باالي ايشان در نمايندگي از مردم 
اي��ران در عرصه بين المللي و همچنين حمايت 
صادقان��ه وي از گفت وگو، ديپلماس��ي، صلح و 
چندجانبه گرايي اس��ت، افزود: اين اقدام، نمونه 
بارز ديگري از اقدامات غيرقانوني بي شمار امريكا 
در راستاي سياس��ت فشار عليه ايران از جمله از 
طريق تروريسم اقتصادي و گستاخي جسورانه 
امريكا به قطعنامه ۲۲۳1 شوراي امنيت سازمان 

ملل در خصوص برجام است.

  طرح رتبه بندي معلمان از شهريور يا مهر 
اجرايي مي شود- تسنيم|

نايب رييس مجل��س دهم با بي��ان اينكه طرح 
رتبه بندي معلمان از ش��هريور ي��ا مهر اجرايي 
مي ش��ود، گفت: مجلس براي اجراي اين طرح 
۲ هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته است 
اما اين مبل��غ كافي نيس��ت. عبدالرضا مصري 
افزود: با توج��ه به كمبود اعتبار طرح رتبه بندي 
معلمان، ممكن است اجراي آن با شرايط فعلي 
س��بب افزايش حقوق به اندازه اعالم شده نشود. 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش چهارم مرداد 
گفته ب��ود كه با اجراي ط��رح رتبه بندي حقوق 
معلمان ۴۰۰ تا 6۰۰ هزار تومان افزايش مي يابد. 
به گفته س��يد جواد حس��يني، افزايش حقوق 
حاصل از طرح رتبه بندي از ش��هريور در احكام 

حقوقي همه معلمان اعمال مي شود.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در پيام به زائران بيت اهلل الحرام: 

معامله قرن با همت و ايمان جبهه مقاومت محكوم به شكست  است
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي به زائران بيت اهلل 
الحرام، برائت از مس��تكبران و در رأس آن امريكا را به 
 معني برائت از مظلوم كش��ي و جنگ افروزي، محكوم 
كردن كانون هاي تروريسم از قبيل داعش و بلك واتر 
امريكايي، نهيب امت اسالمي بر سر رژيم كودك كش 
صهيونيس��ت و پش��تيبانان و كمك كنن��دگان آن و 
محكوميت جنگ افروزي هاي امريكا و دستيارانش در 
منطقه حساس غرب آس��يا و شمال آفريقا دانستند و 
با تأكيد بر قرار داش��تن مساله فلسطين در رأس همه 
مسائل سياسي مسلمانان، خاطرنشان كردند: ترفند 
معامله  قرن كه به وسيله امريكاي ظالم و همراهان خائن 
آن زمينه سازي مي شود، جنايتي در حق جامعه  بشري 
است. همگان را به حضور فعال براي شكست اين مكر 
دشمن فرا مي خوانيم و به حول و قوه  الهي آن را و همه 
ترفندهاي ديگر جبهه  استكبار را در برابر همت و ايمان 

جبهه  مقاومت محكوم به شكست مي دانيم.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مق��ام معظم 
رهبري متن پيام رهبر انقالب اسالمي كه صبح ديروز 
حجت االسالم والمسلمين نواب )نماينده ولي فقيه در 
امور حج و زيارت و سرپرس��ت حجاج ايراني( آن را در 

صحراي عرفات قرائت كرد، به اين شرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

والحمدهلل رّب العالمين و صّلي اهلل علي رسوله الكريم 
االمين، محّمد خاتم الّنبيين، و علي اهلل المطّهرين سيما 
بقية اهلل في االرضين، و علي اصحابه المنتجبين و من 

تبعهم باحسان الي يوم الّدين.
موسم حج در هر سال، ميعاد رحمت پروردگار بر اّمت 
اسالمي است. فراخوان قرآني »و اذِّن ِفي الّناِس بِالحج« 
دعوت همگان در طول تاريخ بر سر اين سفره رحمت 
اس��ت تا هم دل و جان خداجوي و هم نگاه و انديش��ه 
خ��ردورز آنان از بركات آن بهره مند گردد و هر س��ال 
درس ها و آموخته هاي حج، به وسيله جماعاتي از مردم 

به سراسر جهان اسالم برسد.
در حج، اكسير ذكر و عبوديت كه عنصر اصلي در تربيت 
و پيشرفت و اعتالي فرد و جامعه است، در كنار اجتماع 
و اّتحاد كه نماد اّمت واحده است، و همراه با حركت بر 

گرد مركز واحد و در مسيري با هدف مشترك كه رمز 
تالش و تحّرك اّمت بر پايه توحيد است، و با يكساني 
آحاد حج گزار و نبود تمايز كه نشانه برداشتن تبعيض ها 
و همگاني كردن فرصت ها است، مجموعه اي از پايه هاي 
اصلي جامعه اسالمي را در نمايي كوچك نشان مي دهد. 
هر يك از احرام و طواف و سعي و وقوف و رمي و حركت 
و سكون در اعمال حج، يك اشاره نمادين به بخشي از 
بدنه تصويري است كه اسالم از اجتماع مطلوب خود 
ارايه كرده اس��ت. تبادل دانس��ته ها و داشته ها ميان 
مردم كشورها و مناطق دور از هم، و تعميم آگاهي ها و 
تجربه ها، و خبرگيري از وضع و حال يكديگر، و زدودن 

بدفهمي ها و نزديك كردن دل ها و انباش��تن توان ها 
براي مقابله با دشمنان مش��ترك، دستاورد حياتي و 
بسي بزرگ حج است كه با صدها گردهمايي مرسوم 
و معم��ول نمي توان آن را به دس��ت آورد. آيين برائت 
كه به معن��ي بيزاري از همه بي رحمي ها و س��تم ها و 
زشتي ها و فسادهاي طواغيت هر زمان و ايستادگي در 
برابر زورگويي و باج گيري مستكبران دوران ها است، 
يكي از ب��ركات بزرگ حج و فرصت��ي براي ملت هاي 
مظلوم مسلمان اس��ت. امروز برائت از جبهه شرك و 
كفر مس��تكبران و در رأس آن امريكا، به  معني برائت 
از مظلوم كشي و جنگ افروزي است؛ به  معني محكوم 

كردن كانون هاي تروريسم از قبيل داعش و بلك واتر 
امريكايي است؛ به  معني نهيب اّمت اسالمي بر سر رژيم 
كودك كش صهيونيست و پشتيبانان و كمك كنندگان 
آن است؛ به  معني محكوميت جنگ افروزي هاي امريكا و 
دستيارانش در منطقه حّساس غرب آسيا و شمال آفريقا 
است كه رنج و مرارت ملت ها را به نهايت رسانده و هر 
روزه مصيبت هاي سنگيني بر آنان وارد كرده است؛ به 
معني بيزاري از نژادپرستي و تبعيض بر اساس جغرافيا 
و نژاد و رنگ پوس��ت اس��ت؛ به  معني بيزاري از رفتار 
استكباري و خباثت آميز قدرت هاي متجاوز و فتنه انگيز 
دربرابر رفتار شرافتمندانه و نجيبانه و عادالنه اي است كه 

اسالم، همه را به آن دعوت مي كند. اينها اندكي از بركات 
حّج ابراهيمي است كه اسالم ناب، ما را به آن فراخوانده 
است؛ و اين، نماد مجّس��ِم بخش مهّمي از آرمان هاي 
جامعه اسالمي است كه هر سال به وسيله آحاد مردم 
مسلمان، به كارگرداني حج، نمايشي عظيم و ُپرمضمون 
پديد مي آورد و با زباني گويا، همه را به تالش براي ايجاد 

چنين جامعه اي فرا مي خواند.
نخبگان جهان اس��الم كه جمعي از آنان از كشورهاي 
مختلف هم اكنون در مراسم حج حضور دارند، وظيفه اي 
سنگين و خطير بر دوش مي كشند. اين درس ها بايد به 
هّمت و ابتكار آنان به مجموعه ملت ها و افكار عمومي 
منتقل شود و دادوستد معنوي انديشه ها و انگيزه ها و 

تجربه ها و آگاهي ها به دست آنها تحّقق يابد.
امروز يكي از مهم ترين مس��ائل جهان اسالم، مساله 
فلس��طين اس��ت كه در رأس همه مس��ائل سياسي 
مسلمانان با هر مذهب و نژاد و زبان قرار دارد. بزرگ ترين 
ظلم قرن هاي اخير در فلسطين اّتفاق افتاده است. در 
اين ماجراي دردآور، همه چيز يك مّلت -سرزمينش، 
خانه و مزرعه و دارايي هايش، حرمت و هويتش- مصادره 
شده است. اين مّلت به توفيق الهي شكست را نپذيرفته 
و از پا ننشس��ته و امروز از ديروز ُپرشورتر و شجاعانه تر 
در ميدان اس��ت؛ ولي نتيجه كار نيازمند كمك  همه 
مسلمانان است. ترفند معامله قرن كه به  وسيله امريكاي 
ظالم و همراهان خائنش زمينه سازي مي شود، جنايتي 
در حّق جامعه بشري و نه  فقط مّلت فلسطين است. ما 
همگان را به حضور فّعال براي شكست اين كيد و مكر 
دشمن فرا مي خوانيم و به حول و قّوه الهي آن را و همه 
ترفندهاي ديگر جبهه استكبار را در برابر هّمت و ايمان 

جبهه مقاومت، محكوم به شكست مي دانيم.
قال اهلل العزي��ز:  ام يريدون كي��ًدا فاّلذين كف��روا ُهُم 
المكيدون. صدق اهلل العلي العظيم. توفيق و رحمت و 
عافيت و قبولي طاع��ات را براي همه حّجاج محترم از 

خداوند مسئلت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي 
1۴مردادماه1۳۹۸ 

مصادف با ۳ذي الحّجه1۴۴۰

پاسخ دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي درباره پرونده اكبر طبري: 

در مبارزه با فساد هيچ خط قرمزي نخواهيم داشت 
بيستمين نشست ساالنه اتحاديه انجمن هاي اسالمي 
دانشجويان مستقل با شعار عقالنيت انقالبي، مقاومت 
هوشمندانه و عدالتخواهي اخالق مدارانه در حالي برگزار 
شد كه دادستان كل كشور به عنوان ميهمان و سخنران 
ويژه اين مراسم در پاس��خ به پرسش هاي دانشجويان 
جزيياتي در خصوص پرونده اكبر طبري را مطرح كرد 
كه تا به امروز كمتر در سطح رس��انه ها به آن پرداخته 
شده است. به گزارش ايسنا، حجت االسالم منتظري در 
بيستمين نشست ساالنه اتحاديه انجمن هاي اسالمي 
دانش��جويان مستقل دانش��گاه هاي سراسر كشور كه 
با موضوع عقالني��ت انقالبي، مقاومت هوش��مندانه و 
عدالت خواهي اخ��الق مدارانه در دانش��گاه خوارزمي 
كرج برگزار ش��د، اظهار كرد: يكي از موضوعات جلسه 
امروز)ش��نبه( بح��ث عقالنيت انقالبي اس��ت در باب 
عقالنيت. امام هشتم)ع( مي فرمايند عقل هديه اي است 
كه از سوي خداوند متعال به انسان عطا گرديده است، 
البته عقل همچون روح حقيقتش براي انسان ناشناخته 
اس��ت و قابل درك نيست. دادس��تان كل كشور افزود: 
اگر عقل را به سه دسته تقسيم بندي كنيم با عقالنيت 
معرفتي، عقالني��ت اخالقي و عقالنيت اب��زاري روبرو 
هستيم و اكنون مي بينيم كه دنياي غرب مدعي تمدن، 
فقط از عقل استفاده ابزاري كرده است و به حقيقت عقل 

دست نيافته است.
منتظري گفت: دنياي مدعي غرب امروز نقش عقل را در 
محاسبات معيشتي و رفاه به كار برده است در صورتي 
كه از منظر يك انسان الهي استفاده از اين نوع عقالنيت 
نادرست است بلك بايد از عقالنيت معرفتي و اخالقي 

هم بهره جست. وي با بيان اينكه اكنون عقالنيت انقالبي 
در نظام جمهوري اسالمي ما حاكم است، تصريح كرد: 
نظام ما مبتني بر اصولي است كه در قانون اساسي تعريف 
و تبيين شده، لذا در اصل دوم قانون اساسي 6 پايه براي 
نظام جمهوري اس��المي تعريف گرديده اس��ت كه بر 
پايه هايي همچون توحيد، وحي الهي، معاد و ديگر موارد 

بنيان نهاده شده است.
منتظ��ري ادامه داد: اكنون عقالني��ت انقالبي در نظام 
اينگونه است كه عقالنيت غربي و سكوالر را نفي مي كند و 
هر چيزي كه مغاير با اين اصول است را نمي پذيرد، وقتي 
كه عقالنيت انقالبي را بخواهيد ابزار كار خود قرار دهيد 
بايد بدانيد كه الزمه اين كار مبارزه با ستم، استكبار و هر 

نوع ستم پذيري است.
دادستان كل كشور خطاب به دانشجويان ادامه داد: البته 
نبايد صرفاً به عملكرد و كاركرد توجه كرد، چون مديران و 
مسووالن معصوم نيستند و ممكن است دچار خطا شوند 
و اگر در بين مس��ووالن و در جامعه عملكرد اشتباهي 
ديديد نبايد در اعتقاداتتان تاثير داشته باشد، چون شما 
اعتقادات خود را از روحانيون و علما نگرفته ايد بلكه منابع 

اعتقادي شما اسالمي، قرآن و اهل بيت)ع( هستند.
منتظري با بيان نمونه هايي از نفوذ فرهنگي به كش��ور 
گفت: ما در همين نمايش��گاه كتاب امس��ال هم موارد 
 بس��ياري از كوش��ش ها و كتب و فيلم هاي دشمنان را 
به دس��ت آورديم كه تمامًا برنامه ريزي شده و با هدف 
خاصي به نمايشگاه آورده شده بودند، البته نسبت به اين 
موضوع واكنش نشان داده و اقدامات الزم را انجام داديم 

تا اين كتاب ها و جزوه ها جمع آوري شود .

   عدالت خواهي اخالق مدارانه
منتظري در ادامه به موضوع عدالت خواهي اخالق مدارانه 
پرداخت و گفت: اجراي عدالت يك امر مهم براي نظام ما 
اس��ت و اجراي آن هم بر عهده حاكميت گذاش��ته شده 
است؛ يعني حاكميت بايد حاكميت عادالنه باشد و قضاوت 
بخشي از حكومت است لذا در نظام ما همه مديران در همه 

سطوح بايد در مرز عدالت حركت كنند.
دادستان كل كش��ور خطاب به دانشجويان با بيان اينكه 
بايد مطالبه گري داشته باشيد، تصريح كرد: البته گاهي 
متاس��فانه در اين مطالبه گري ها ن��كات اخالقي رعايت 
نمي شود و اين شعاري كه شما براي اين نشست انتخاب 
كرديد يعني عدالت خواهي اخالق مدارانه يك شعار بسيار 
مهم و كاربردي است، چون معتقديم كه در نظام اسالمي 
هيچگاه نبايد هدف را وسيله اي براي توجيه قرار داد؛ يعني 
نبايد با روش هاي غيراخالقي و ناس��الم و مغاير با موازين 

اسالمي دنبال تحقق عدالت باشيم.
وي به بيان برخي توصيه ها خطاب به دانشجويان پرداخت 
و گفت: اواًل به اخبار فضاي مجازي كاماًل اعتماد نكنيد و 
اخبار خود را از منابع معتبر دريافت كنيد، چون متاسفانه 
فض��اي مجازي ما اكنون يك فضاي رها اس��ت و به انواع 
فسادها آلوده شده است، لذا براي مسائل مورد نظر خود 
صرفًا به اخبار توجه نكنيد و با بحث و گفت وگو به نتيجه 
برسيد و آن زمان مي توانيد مطالبه گري خود را آغاز كنيد.

پس از پايان اين نشست، پرسش و پاسخ دانشجويي برگزار 
شد و يكي از دانش��جويان در جايگاه حاضر شد و پرسيد 
جناب آقاي دادستان همانطور كه مي دانيد عدالت خواهي 
بايد داراي يك ساختار درست باشد و قوه قضاييه بايد اين 

ساختار را ايجاد كند دادستان بايد عدالت خواه ترين فرد 
كشور باشد و نسبت به همه موضوعات مطالبه گري كند 
حال سوال من اين است كه در پرونده آقاي اكبر طبري شما 
به عنوان دادستان كل كشور حتمًا به اطالعات دسترسي 
داش��ته ايد اگر نداشته ايد يك ضعف است و اگر اطالعات 
داشته ايد چرا در مقابل آن سكوت كرده ايد؟ دادستان كل 
كشور در پاسخ گفت: درباره اين شخص هم كه اسم برديد 
بايد بگويم كه ما كلياتي از اين مسائل مي دانستيم كه يك 
سري داد و ستدها صورت مي گيرد و از زماني كه اسناد و 
مدارك مشخصي به دست آمد از همان دوره قوه قضاييه 
نسبت به موضوع ورود جدي كرده و شروع به جمع آوري 
 اس��ناد كرديم، چون طبيعتًا يك س��ري افراد هس��تند 
به گونه اي عمل مي كنند كه هيچ گونه رد پايي از خود به 
جاي نمي گذارند و مواظب هستند كه از خود هيچ سند و 
مدركي به جا نگذارند و اين يكي از مشكالت ما در مبارزه 
با مفاسد اقتصادي در دادگاه هاي ويژه است كه با هزاران 

زحمت بايد ثابت شود كه فالن جرم صورت گرفته است. 
وي افزود: در هر حال تحقيقات صورت گرفته و با شدت 
دنبال مي ش��ود و ادامه هم دارد و ه��ر كس هم در آينده 
شريك باشد با او برخورد خواهد شد و ما در دستگاه قضايي 

در مبارزه با فساد هيچ خط قرمزي نخواهيم داشت.
منتظري گفت: اما موضوع ديگر اين اس��ت كه ما همان 
ميزان كه نس��بت به مبارزه با فساد حساس هستيم بايد 
نسبت به حيثيت و شخصيت و آبروي افراد هم حساس 
باش��يم و اگر فردي در مظان اتهام است به گونه اي رفتار 
كنيم كه آبروي وي نرود و شخصيت و حيثيت او پايمال 
نشود اگر چه انتظار جامعه و افكار عمومي اين است كه ما 
نسبت به اين مسائل اعالم و اطالع رساني داشته باشيم، اما 
ما شرعًا و قانونًا مجاز نيستيم تا زماني كه تحقيقات پايان 
نيافته و دفاعيات اخذ نگرديده و حكم قطعي صادر نشده 
است اطالع رساني درباره جزييات داشته باشيم لذا بايد 

نسبت به اين موضوع هم مراقبت كنيم.

ايراد به طرح دوفوريتي تسهيل 
تسويه بدهي بدهكاران بانكي

سخنگوي شوراي نگهبان 
گفت كه ط��رح دوفوريتي 
تس��هيل تس��ويه بده��ي 
بده��كاران ش��بكه بانكي 
مورد اي��راد اين نه��اد قرار 
گرفته اس��ت. ب��ه گزارش 
ايسنا عباسعلي كدخدايي 
در نشست خبري خود با خبرنگاران در رابطه با شبهات 
پيرامون نقض بي طرفي شوراي نگهبان در جريان انتخاب 
اخير حقوقدانان ش��وراي نگهبان، بيان كرد: مجلس 
محترم راي داد و افرادي كه تعبير مي ش��ود سياس��ي 
هستند باالترين راي را آوردند و مجلس هم در اين جهت 
مي توانست به افراد ديگري راي بدهد. اطمينان مي دهم 
هيچ گونه نگاه سليقه اي يا نقض بي طرفي در اين جهت 
روي نخواهد داد. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به 
سوالي در رابطه با ليست كريمي قدوسي در خصوص 
تابعيت دوگانه برخي از نمايندگان و مقامات و تكذيب آن 
توسط مقامات، آيا ساز و كاري انديشيده شده است كه در 
مورد تاييد صالحيت ها مورد توجه قرار گيرد؟ بيان كرد: 
ما االن فارغ از رسيدگي هستيم ولي در زمان رسيدگي به 
صالحيت ها اگر انتساب امر خالفي نسبت به نمايندگان 
يا بقيه افراد مطرح شود حتما رسيدگي مي كنيم. وي 
اظهار كرد: آن چه ما در گذشته و حال گفتيم تاكيد بر 
اصالح قانون انتخابات بود كه اين قول ما هم اجرايي شد .

ظريف قهرمان چندجانبه گرايي 
بين المللي است

هماهنگ كنن��ده مقي��م 
سازمان ملل متحد درايران 
با تشريح چالش هاي پيش 
روي چندجانبه گراي��ي 
گف��ت: محمدجواد ظريف 
در مناسبت هاي گوناگون 
بر اهميت چندجانبه گرايي 
تاكيد داشته و از ديد من ايشان قهرمان چندجانبه گرايي 
هس��تند. »اگوچي دنيلز« در گفت وگو با ايرنا با اشاره 
به همكاري هاي ايران و س��ازمان مل��ل متحد گفت: 
همان گونه كه دبيركل سازمان ملل متحد بارها گفته 
است، متاس��فانه چندجانبه گرايي با فشار هاي بسيار 
زيادي روبرو است بطوري كه شاهد افزايش اختالفات، 
گسترش تغييرات اقليمي، تعميق نابرابري و افزايش تنش 
بر سر تجارت هستيم. دنيلز با تاكيد بر اينكه ايران يكي 
از اعضاي موسس سازمان ملل متحد بوده است، افزود: 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در مناسبت هاي 
گوناگون بر اهميت چندجانبه گرايي تاكيد داشته و از 
ديد من ايشان قهرمان چندجانبه گرايي هستند. وي 
درباره موضع سازمان ملل متحد در مورد تحريم وزير امور 
خارجه ايران خاطرنشان كرد: دبيركل سازمان ملل متحد 
خواستار خويشتنداري حداكثري در تمام سطوح است. 
ما در سازمان ملل متحد اعضا را به گفت وگو و همكاري 

چندجانبه   ترغيب مي كنيم.

امكان موافقت مجلس در تبديل 
ريال به تومان بيشتر است

عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس گف��ت: هم اكنون 
بح��ث حذف ي��ك صفر از 
پول ملي و تبديل واحد پول 
از ريال به توم��ان جدي تر 
از حذف چه��ار صفر بوده و 
امكان موافقت مجلس در اين 
مورد بيشتر است. سيد حسن حسيني شاهرودي ديروز 
در گفت وگو با خانه ملت با بيان تحليل خود از برنامه حذف 
صفر از پول ملي ايران اين كار را نيازمند بستر اقتصادي 
مناسب ذكر كرد و افزود: حذف صفر از پول يك كشور در 
دنيا پس از يك تورم افسار گسيخته كه ارزش پول ملي را 
به شدت كاهش داده است انجام مي شود تا ثبات و آرامش 
را حاكم كند. او با بيان اينك��ه حذف يك صفر يا چهار 
صفر از پول ملي ۲ سال است كه مطرح  شده ادامه داد: 
نظرهاي متفاوتي از اقتصاد دان ها در اين باره وجود دارد، 
نظر مثبت اين است كه حذف يك  باره چند صفر ارزش 
پول ملي را از لحاظ رواني باال مي برد اما قبل از آن ابتدا بايد 
ثبات اقتصادي بر كشور حاكم باشد. حسيني شاهرودي، 
به شرايط كنوني و چالش در حوزه هاي اقتصادي اشاره 
كرد و يادآور شد: حذف صفر از پول ملي شايد تأثير رواني 
كوتاه مدتي داشته باشد، اما اگر تورم سال ۹7 كه بالغ  بر 
۴۰ درصد بود مجدد رخ دهد يا افزايش يابد در دراز مدت 
اثرات منفي رواني آن بيشتر از اثرات مثبت آن خواهد بود. 

 ادامه پيگيري هاي قوه  قضاييه
 در برخورد با مفسدان اقتصادي 
نايب رييس كميس��يون 
قضايي و حقوقي مجلس 
با اشاره به اقدامات دستگاه 
قضا در رسيدگي به پرونده 
مفس��دان اقتص��ادي در 
دادگاه ه��اي وي��ژه گفت: 
گذشته از برخي نواقص و 
مشكالت قانون، نهادهاي نظارتي نقش خود را به خوبي 
ايفا نكردند، از سازمان بازرسي گرفته تا ديوان محاسبات 
و حفاظت ها و آنهايي كه بايد نظارتي بر عملكرد مديران 
مي داشتند، ش��ايد غفلت كردند. محمد كاظمي در 
گفت وگو با ايلنا درباره تاثيرات تش��كيل دادگاه هاي 
ويژه و برخورد با مفاسد اقتصادي در جامعه اظهار كرد: 
اين پيگيري هاي قوه قضاييه نشان مي دهد كه ما در 
گذشته در رس��يدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي 
و مالي و رانت خواري و ويژه خواري نواقصي داشتيم. 
نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاكيد 
كرد: بنده معتقدم بعد از اذن مقام معظم رهبري مبني 
بر اينكه اين محاكم به صورت علني تشكيل شود آن 
نقش پيش��گيرانه مجازات هاي اينچنيني خودش 
را كامال نش��ان داده و آنهايي كه اهل تخلف بوده اند، 
خودش��ان را جمع  و جور كردند و ماجرا ديگر تكرار 
نمي شود. احساس  مي شود كه پيگيري هاي دستگاه 

قضا تاثيرگذار بوده است. 

 ديوارهاي دانشگاه ها 
برداشته مي شود

وزي��ر عل��وم، تحقيقات 
و فن��اوري گف��ت: اي��ن 
وزارتخان��ه در نظ��ر دارد 
ب��راي ارتب��اط بيش��تر 
دانشگاه و جامعه ديوارهاي 
دانش��گاه ها را حذف كند 
تا همگان ب��ا بخش هاي 
مختلف مراكز آموزش��ي آشنا شوند. منصور غالمي 
در نشست مسووالن ش��هرهاي يادگيرنده يونسكو 
تاكيدكرد: دانشگاه ها بايد ارتباط بيشتري با جامعه 
شهري داشته باش��ند و در حال برنامه ريزي هستيم 
تا مس��ووالن شهري معضالت ش��هري را با كمك و 
همكاري دانشگاه ها حل وفصل كنند. به گزارش وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري، وي همچنين اظهار داشت: با 
توجه به جايگاه ويژه شهرداري ها در شهرهاي جهان، 
شهرهاي بيشتري در كشور بايد در رديف شهرهاي 
يادگيرنده يونسكو قرار گيرند تا شهروندان و گردشگران 
بتوانند از آموزش هاي الزم در خصوص مسائل شهري 
بهره برده و با تاريخ و فرهنگ كشورمان بيشتر آشنا 
شوند. وزير علوم با بيان اينكه بيشتر مسووليت امور 
شهرها بر عهده شهرداري ها است، افزود: در فرهنگ 
اس��المي ما به امر آموزش س��فارش زيادي ش��ده و 
خوشحاليم امروز آموزه هاي اسالمي و ديني در پيام 
سازمان هاي جهاني ازجمله يونسكو نيز ديده مي شود.
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چهره ها



3 كالن

يك كارشناس اقتصادي از فقدان برنامه براي جايگزيني ماليات به جاي نفت انتقاد كرد

ايران به اليه سخت اقتصاد رسيد؛ اصالح ساختار ضروري است

زايش روستاها متوقف شده است

گروه اقتصاد كالن|
دولت مي گوي�د برنامه ه�اي جايگزيني درآمد 
مالياتي به جاي نف�ت دارد. مي خواهد نفت را از 
بودجه بيرون بكش�د چرا كه نفتي بودن بودجه 
كشور را در برابر تكانه هاي خارجي ضعيف كرده 
است. اين اما فقط يك سوي ماجرا است. با شدت 
گرفتن تحريم هاي امريكا و ايجاد موانع گسترده 
براي فروش نفت ايران، بودجه كش�ور با كسري 
مواجه شده است. به اين ترتيب به نظر مي رسد 
كه دولت براي جبران كس�ري خود با مشكالت 
گس�ترده اي روبرو شده است. س�وال اين است 
كه تاكنون چه اقدامات عملي براي حل مشكل 
كسري بودجه صورت گرفته است؟ اين سوالي 
است كه عبداهلل مشكاني، كارشناس اقتصادي 
و مدرس دانشگاه عالمه طباطبايي به آن پاسخ 
گفته و معتقد است دولت تاكنون اقدام اساسي 
انجام ن�داده. نه اين دولت و ن�ه دولت هاي قبل. 
اكنون ني�ز پس از گس�ترش تحريم ها و كاهش 
درآمد نفتي، به س�راغ صندوق توس�عه ملي و 
حساب ذخيره ارزي رفته است. به عبارت ديگر 
با كم شدن درآمد نفتي جاري به سراغ درآمدهاي 

نفتي گذشته خود رفته است. 

 دولت تالش هايي مي كند كه س�هم نفت را در 
بودجه كاهش دهد با توجه به ش�رايط اقتصادي 

كشور، بودجه ظرفيت چنين اقدامي را دارد؟
البته ما تاكنون هيچ گونه اقدام ملموسي را نديده ايم كه 
طبق آن دولت بخواهد بودجه را به گونه اي اصالح كند تا 
وابستگي بودجه به نفت كاهش پيدا كند، آن چيزي كه 
ما مي بينيم اين است كه دولت با توجه به اينكه فروش 
نفت آن كاهش پيدا كرده اس��ت به سمت تامين مالي 
بودجه از طريق ذخاير ارزي كه از قبل داش��تيم رفته 
اس��ت كه منبع اين ذخاير ارزي هم درآمدهاي نفتي 
بوده است بنابراين در عمل ما هيچگونه تغيير خاصي را 

مشاهده نمي كنيم.
 دولت چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟

اقدامي كه بايد صورت بگيرد اين است كه دولت سقف 
مخارج بودجه را ت��ا حدودي كنترل كند و درآمد هاي 
ارزي را ب��ه صورت واقعي داخل بودج��ه بياورد. نمونه 
مش��خص آن دالر 4200 توماني است كه عددش در 
بودجه نامشخص آورده شده است. اين موضوعي است 
كه بايد در بودجه شفاف شود چون كاالها در بازار با دالر 
4200 توماني عرضه نمي شود و كاالهايي كه با اين نرخ از 
دالر وارد كشور شده اند در بازار گران تر از قيمت حقيقي 
آن فروخته مي ش��ود. دولت در درجه اول بايد مخارج 
بودجه را كنترل كند و پس از آن دالر 4200 توماني را 
حذف كند و با ارز مورد نياز متقاضيان دالر 4200 توماني 

را به همان قيمت نيمايي يا بيشتر از آن تامين كند.

از طرفي ديگر دولت بايد به س��مت درآمدهاي پايدار 
برود. اينگونه درآمدها از محل ماليات ايجاد مي شوند، 
دولت بايد در بلندمدت با حذف بروكراسي و پيشرفت 
دولت الكترونيك مخارج خود را كاهش داده و همچنين 
پايه هاي مالياتي را گسترش دهد و در مقابل فرارهاي 
مالياتي را در كشور شناس��ايي كند. تنها از اين طريق 
دولت مي تواند بودجه را متوازن كند، اقداماتي كه دولت 
در حال حاضر مشغول به انجام آن است نشاني از كاهش 

وابستگي بودجه به نفت نيست.
 ش�ما به اخذ ماليات و توج�ه و تمركز دولت بر 
پايه هاي مالياتي اش�اره كرديد آي�ا در صورت 
كاهش س�هم نفت در بودجه، ماليات جايگزين 
مناسبي مي تواند باشد؟ چرا كه زيرساخت هاي 
اخ�ذ ماليات در كش�ور وج�ود ن�دارد، راهكار 

چيست؟
بله متاسفانه زير ساخت هاي ماليات ستاني در كشور 
وجود ندارد نه تنها در اين دول��ت بلكه در دولت هاي 

پيشين نيز اين زير ساخت ها به صورت صحيح و اصولي 
وجود نداشته اند و متاس��فانه اين دولت و دولت هاي 
قبل هم هيچ اقدام ملموسي براي گسترش پايه هاي 
مالياتي در كشور انجام نداده اند، با توجه به هجمه هايي 
كه بر اقتصاد ما وارد اس��ت اگر مي توانستيم از طريق 
اقتصاد فعلي كه حجم آن حدود 1600 هزار ميليارد 
تومان است 20 درصد ماليات بگيريم كسري بودجه 
را مي توانس��تيم به راحتي تامين كنيم. مشكل اصلي 
اينجاست كه قشر كارگر و كارمند ماليات مي پردازند اما 
الباقي اقشار جامعه كه از كيك اقتصاد سهم بزرگ تري 
هم دارند ماليات نمي پردازند. اگر بتوانيم ش��رايطي را 
فراهم كنيم كه اين قش��ر از افراد نيز ماليات پرداخت 
كنند مي توان منابعي را تامين كرد كه كس��ري هاي 
 بودج��ه مرتفع ش��ود. البته به ص��ورت همزمان بايد 
يك سري اصالحات ساختاري در مصارف بودجه انجام 
شود تا مخارج را محدود كند عمده اين اقدامات نيز از 

طريق دولت الكترونيك است.

 اگر س�هم نف�ت در بودج�ه كاهش پي�دا كند
چه مقدار ظرفيت كاهش آن وجود دارد؟

در حال حاضر درآمد هاي نفتي ما به قدري كاهش پيدا 
كرده كه بودجه با كسري خيلي فاحشي رو به رو شده 
است، اين اعدادي را كه دولت اعالم مي كند مي خواهد 
كاهش دهد اين نيست كه فكر كنيم دولت درآمد دارد و 
مي خواهد كاهش بدهد دولت درآمد هايي را در بودجه 
پيش بيني كرده بود كه هيچكدام قابل تحقق نيست و 
براي اينكه بودجه را واقعي تر كنند اين اعداد را از داخل 
بودج��ه در مي آورند و به اين معنا نيس��ت كه دولت به 
صورت ارادي اين اقدام را انجام مي دهد. در واقع دولت 

ناچار است كه چنين كارهايي كند.
 دولت براي افق بلندمدت خود براي استفاده از 
درآمد هاي نفتي چه برنامه اي بايد داشته باشد؟

 درآمد ه��اي نفتي يك س��رمايه زير زميني اس��ت و 
عاقالنه ترين شيوه مصرف آن اين است كه سرمايه هاي 
زيرزميني را به سرمايه هاي روي زمين تبديل كنيم اما 

اشتباهي كه ما انجام مي دهيم اين است كه سرمايه هاي 
زيرزميني را مي آوريم و داخل بودجه جاري مي بريم يا به 
هر زوري كه هست دالر را ارزان نگه مي داريم در حالي كه 
رشد نقدينگي و تورم داخلي داريم و اين سبب مي شود 
كه كشور هر چند سال يك بار درگير بيماري هلندي، 
ناكارآمدي توليد و واردات گس��ترده شود. درآمد هاي 
نفتي كه ما تاكنون داش��تيم ص��رف واردات كاالهاي 
ساخته شده سطح پايين شده نه كاالهاي سرمايه اي و 
واسطه اي كه به درد توليد مي خورد. اينها زيرساخت هاي 
اقتصاد كش��ور را تضعيف مي كند.در بلندمدت دولت 
بايد اين هدف را داش��ته باشد كه درآمد هاي نفتي را از 
بودجه در بياورد و آن درآمدهارا صرف توسعه ملي كند 
اين راهكار عاقالنه تري اس��ت كه دولت مي تواند آن را 
اتخاذ كند منتها سياست گذاري هايي كه در اين دولت 
و دولت هاي پيشين مشاهده كرديم هيچ كدام به اين 
سمت و سو نيس��تند.درآمدهاي نفتي ما كاهش پيدا 
كرده اس��ت و از طرفي هم بودجه كسري دارد و بخش 
بزرگي از اين كسري هم مرتبط با بودجه و مخارج جاري 
دولت است مانند حقوق كارمندان و غيره. در حالي كه 
دولت هم نمي تواند در حال حاضر براي آنها درآمد تامين 
 كند بنابراين ناچار اس��ت درآمد هاي نفتي را از بودجه 
در بياورد. با توجه به اينكه فروش نفتي نداريم و بودجه 
فعلي بر اس��اس 220 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي 
بسته شده اس��ت و از طرفي هيچكدام از كارشناسان 
برآوردشان اين نيست كه درآمدهاي نفتي امسال باالتر 
از 100 هزار ميليارد تومان باشد. بنابراين ما به اليه هاي 
سخت اقتصادي رسيديم كه ديگر اصالحات ساختاري 
اقتصادي را ناگريز كرده اس��ت اما صرف��ا به اين علت 
كه جنگ اقتصادي در كش��ور حاكم است اصالح هاي 
س��اختاري به تعويق مي افتد و به تدريج فشار ها باعث 
مي ش��ود كه برخي از اين درآمدهاي نفتي به اجبار از 
بودجه دربيايد و اميدواريم روزي كه مشكالت حل شد و 
درآمدهاي نفتي ما افزايش پيدا كرد دوباره اين درآمدها 

به بودجه متصل نشود.
 آي�ا راه ديگ�ري به ج�ز ماليات ب�راي كاهش 

وابستگي بودجه به نفت وجود دارد؟
ما در بودجه يك درآمد داري��م و يك هزينه. راه حل 
بلندمدت اداره اقتصاد دولتي هم اخذ ماليات است. هر 
روش ديگري كه بخواهيم به سمت آن برويم موجب 
تورم و خلق نقدينگي خواهد بود يعني اگر ما بخواهيم 
به جاي اخذ ماليات از درآمد هاي نفتي استفاده كنيم 
يا از فروش اوراق قرضه دولتي بهره مندي در بلندمدت 
آسيب جدي به اقتصاد ما وارد مي شود، راهكار عاقالنه 
در دنيا اين اس��ت كه دولت ها خودش��ان را كوچك 
كنند كه مخارج آنها كاهش پيدا كند و آن مخارج را 
از طريق درآمد هاي مالياتي اخذ كنند و اين درآمد ها 
هم بهينه تخصيص داده ش��ود نه اينكه مورد اتالف 

گسترده قرار بگيرد. 

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور به پديده 
بازگشت مردم از شهرها به روستاها اشاره كرد و گفت: اين 
پديده اي نادر بعد از انقالب است. وي همچنين اظهار كرد: 
يكي از داليل كاهش جمعيت روستايي كشور تبديل شدن 
 روستاها به شهرها اس��ت به طوري كه هر روستاي باالي

3 هزار نفر جمعيت تقاضاي تبديل شدن به شهر را دارد 
و ما با پديده اي به عنوان زايش روستاهاي جديد مواجه 
نيستيم.محمد اميد معاون توس��عه روستايي و مناطق 
محروم، روز گذشته در نشست خبري چهارمين نمايشگاه 
توانمندي هاي روس��تاييان و عشاير كشور اظهار كرد: از 
محل تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري نرخ بيكاري 
در روستاهاي كشور 1.9 درصد كاهش يافته است. سهم 
اشتغال روستايي در كل اشتغال كشور در سال 97 از محل 
اين تس��هيالت 23 درصد افزايش يافته است و استقبال 
خوبي در فعاليت هاي اقتصادي در روستاها با بهره گيري از 

اين تسهيالت شده است.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور ادامه داد: 

اين تسهيالت از مناسب ترين تسهيالتي به حساب مي آيد 
كه به فعاليت هاي اقتصادي در كشورمان داده مي شود زيرا 

حداقل سود و بازپرداخت بلندمدت دارند.
اميد تصريح كرد: زمان بازپرداخت اين تسهيالت مي تواند 
تا 8 س��ال امتداد يابد و در نقاط مرزي كش��ورمان سود 
اين تس��هيالت تا 4 درصد كاهش مي يابد. براساس آمار 
اوليه س��ازمان برنامه و بودجه كشور مهاجرت معكوس 
در روس��تاهاي كش��ور در حال انجام است يعني پديده 
برگشت مردم را به روستاها شاهد هستيم و تعداد برگشت 
به روس��تاها از تعداد مهاجرت از اين مكان ها بيشتر شده 
است كه بعد از پيروزي انقالب امري نادر به حساب مي آيد.

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور اضافه كرد: 
26 درصد جمعيت كش��ور در روستاها زندگي مي كنند 
كه شامل 21 ميليون نفر مي ش��ود كه اين رقم در اوايل 
پيروزي انقالب نيز همين تعداد بود اما بايد توجه داشت 
كه در مقايسه با نسبت جمعيت تغيير كرده است. قبل از 
پيروزي انقالب 65 درصد جمعيت كش��ور را روستاييان 

تشكيل مي دادند كه اكنون به 26 درصد كاهش يافته و 
اميدواريم كه اين رقم تا 30 درصد افزايش يابد.

وي تأكيد كرد كه يكي از داليل كاهش جمعيت روستايي 
كشور تبديل شدن روستاها به شهرها است به طوري كه 
هر روستاي باالي 3 هزار نفر جمعيت تقاضاي تبديل شدن 
به شهر را دارد و ما با پديده اي به عنوان زايش روستاهاي 
جديد مواجه نيستيم.معاون توسعه روستايي و مناطق 
محروم كشور گفت: 45 درصد از جمعيت روستايي كشور 
ش��غل كش��اورزي دارند و مابقي آنها در مشاغلي مانند 
خدمات و فعاليت هاي جديد مشغول به كار هستند.اميد 
در ارتباط با دليل عدم خدمات رس��اني كامل به بعضي از 
روستاهاي كشور گفت: روستاهايي وجود دارند كه كمتر 
از 20 تا 30 نفر خانوار دارند كه تعداد آنها در مجموع 500 
هزار خانوار اس��ت و ثبات جمعيتي در آنها پايين است به 
همين منظور ممكن است تمام امكانات در اختيار آنها قرار 
نگرفته باشد.وي در پاسخ به سوال خبرنگار تسنيم مبني 
بر اينكه چه برنامه هايي براي روستاهايي كه از نعمت آب 

كافي براي كش��اورزي برخوردار نيستند داريد؟ “ گفت: 
سعي شده اس��ت كه در اين روس��تاها مشاغل به سمت 
خدمات گردش��گري و صنايع دستي برود حتي مشاغل 
كش��اورزي نيز مانند نوغان داري و زنبورداري كه داراي 

كمترين مصرف آب هستند مورد توجه است.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور گفت: از 
طرفي نيز وزارت جهاد كشاورزي موضوع افزايش بهره وري 
آب را در دس��تور كار دارد كه همين امر نيز باعث افزايش 
توليد محصوالت كش��اورزي و در عين حال عدم توسعه 

اراضي كشاورزي شده است.
اميد در پاس��خ به اين سوال كه آيا اهالي غير از روستا هم 
مي توانند از تسهيالت كم بهره روستايي و عشايري استفاده 
كنند گفت: در صورتي كه منطقه جغرافيايي مورد نظر ما 
كه همان روستا است رعايت ش��ود افراد شهرنشين نيز 
مي توانند به روستاها مراجعه و اشتغال جديد ايجاد كنند 
زيرا اين تس��هيالت مختص به جغرافياي روستا است نه 
مردم آن روستا. اين تسهيالت شامل شهرك هاي صنعتي 

نمي ش��ود اما شهرك هاي كش��اورزي را در بر مي گيرد.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور همچنين 
در ارتباط با وضعيت بيمه روستايي و عشايري گفت: در اين 
ارتباط سازمان مستقلي داريم كه هماهنگ با ما در حال 
انجام فعاليت است و ما معتقديم كه بايد سطح تعهدات 

بيمه روستايي و عشايري افزايش يابد.
اميد ادامه داد: بخش��ي از منابع بيمه روستايي را دولت از 
محل يارانه ها پرداخت كرده اس��ت اما براي توسعه اين 
بيمه تالش مي كنيم و پيش بيني مي شود كه ظرفيت هاي 
جديدي نيز ايجاد شود.وي گفت: در اهداف انقالب بحث 
ايجاد عدالت همواره مطرح بوده و ما بايد امكانات را حتي 
به روستاهاي كم جمعيت ببريم اما در اين سال ها نسبت 

به اشتغال روستايي كم لطفي شده است.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور افزود: در هر 
فضايي اشتغال ايجاد شود مردم تقاضا براي حضور در  آنجا 
دارند كه بازگشت اخير مردم به روستاها به خاطر همين 

افزايش اشتغال در روستاهاي كشور است.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )51(

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  جمع بندي 
اين ايده كه بازارها قدرتمندترين مسير سازماندهي 
توليد كاالها و خدمات هستند، عميقا نافذ است. در 
واقع اين ايده بنيان روشنفكري سرمايه داري را ريخته 
اس��ت. اما دو قرن تحقيق به ما فهم و درك بهتري از 
آنچه كه دست نامريي آدام اسميت نمي توانسته ببيند، 
داده است و آن اينكه اين دست نامريي وجود ندارد . 
به طور كلي، فقط محصوالت بهتر نيست كه قدرت 
بازار را خلق مي كند بلكه انگيزه شركت ها است كه 
آن را به وجود مي آورد– و ما ديديم كه شركت هاي 
امريكايي در انجام چنين كاري برتري دارند.آنها از اين 
قدرت بازار براي استثمار مشتريانشان، كارگرانشان و 
سيستم سياسي به گونه اي استفاده كرده اند كه منجر 
به رش��د پايين تر، حتي در يك اقتصاد به نظر مبدع 
شده است . حتي بدتر از اين، اين رشد فقط براي يك 
بخشي از كشور منفعت داشته است . در اصل، رهبران 
شركت ما كشف كرده اند كه چگونه سهامدارانشان را 
استثمار كنند و از مزيت كاستي در قوانين حاكميت 

ش��ركتي كشور در 
پرداخت��ي جبران 
به خودش��ان بيش 
از اندازه بهره ببرند.
اقتصاد م��ا از زماني 
كه اولي��ن قوانين 
ضدانحصار معرفي 
شد و حتي از زماني 
كه تفسيرات مكتب 
شيكاگو غالب شده، 

تغيير كرده است؛ همچنين فهم ما از علم اقتصاد هم 
تغيير يافته اس��ت؛ و ما امروزه بهتر مي توانيم نقص 
موجود چارچوب كاري حقوقي مان را درك كنيم.  
اما اصول اقتصادي و سياس��ي نس��بت به قدرت و 
بهره برداري كه قانونگذاري اوليه را به پيش رانده و هنوز 
هم به پيش مي راند نگران است . قانون رقابت شديدا 
نحيف شده و به شدت تحت تاثير پيش فرض هايي 
كه نگران بازار رقابت هستند قرار گرفته است. امروزه، 
قونين رقابت و اقدامات ضدانحصار ما نياز به اصالح 
دارند، نياز به آن دارند كه با واقعيت هاي قرن بيست و 
يكم و بصيرت هاي علم اقتصاد مدرن مشاركت داشته 
باشند.هرچند كه بحث مهار كردن قدرت بازار از علم 
اقتصاد فراتر است –اين بحث مي تواند درباره قدرت باال 
بردن قيمت يا پايين آوردن دستمزد يا به طرق ديگر 
استثمار كردن مشتريان يا كارگران، باشد .قدرت بازار 
همانطوركه به طور مكرر ديديم، به قدرت سياسي 
ترجمان مي شود: نمي توان با انواع تمركزهاي بزرگ 
قدرت بازار و ثروتي كه مشخصه امروزه امريكا است، 
دموكراسي واقعي داشت . اما يك پيامد گسترده تر 
اجتماع��ي هم وجود دارد: روي ديگر س��كه قدرت، 
بي قدرتي است . امروزه بسياري از امريكايي ها در برابر 
بنگاه هاي بيمه هاي درمان��ي، ارايه كننده اينترنت، 
خطوط هوايي كه با آن س��فر مي كنند، بنگاه تلفن، 
بانك، احساس بي قدرتي مي كنند . و آنها از اين امر 
رنجيده خاطر هستند. اينها پيامدهاي عميقي براي 
آنها به عنوان فرد، براي سياست ما و براي هر جنبه اي 
از جامعه دارد. در بس��ياري از حوزه ها، آنها شانسي 
ندارند: براي مثال، آنها به عنوان كارمند يا مش��تري 
بانك شان شانسي جز اينكه در يك دادگاه عمومي 
و در خصوص يك پرون��ده يك اختالف از حق خود 
بگذرند، ندارند؛ همانطور كه ما ديديم آنها مجبور به 
قبول يك ميانجي اند كه با آن تجارت دوست هستند.

اين فصل نش��ان داد كه راه هاي آسانتري براي خرد 
كردن قدرت بازار وجود دارد . ما بحثمان را بر روي اين 
متمركز كرده بوديم كه چگونه براي كاال و خدمات 
بازارها را رقابتي تر بسازيم . همچنين تغييرات مهمي 
در چارچوب حقوقي الزم اس��ت تا قدرت شركت ها 
بر كارگرانشان مهار شود و مهم تر آنكه راه همكاري 
كارگران با يكديگر براي پيشرفت منافع اشان تسهيل 
شود. همچنين تا زماني كه شركت ها، مشتريانشان را 
استثمار مي كنند كه غالبا اين كار را مي كنند، نياز به 
راه هاي بهتري است كه بتوانند براي پيگيري جبران 
خسارت اشان با يكديگر همكاري كنند – درست بر 
خالف آنچه كه در دادگاه ها و كنگره روي مي دهد . ما 
نياز به آن داريم تا قدرت رهبران شركت ها را كه منافع 
خودشان را به بهاي ديگر سهامداران در آينده پيش 
مي برند، از جمله سهامداران، كارگران و انجمن هايي 
كه در آنها ش��ركت ها عمل مي كنن��د، مهار كنيم . 
اقداماتي كه براي اين امر الزم است شامل شفافيت 

بيشتر و صداي بلندتر در تصميم سازي است .
پايان فصل سوم

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

 شرايط تحقق 
نظام هوشمند مالياتي

اميد علي پارسا با تشريح چشم انداز آتي نظام مالياتي 
مدرن گفت: با اصالحات بنيادين در نظام مالياتي 
به دنبال افزايش كارايي س��ازمان و ارتقاي عدالت 
مالياتي و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعي 
هستيم. به گزارش تسنيم، وي با تاكيد بر اينكه در 
نظ��ام مالياتي، وصول درآمد تنه��ا هدف و دغدغه 
مس��ووالن و مديران نيس��ت، گفت: هدف وصول 
درآمدهاي مالياتي بايد با رعايت سه اصل حمايت از 
توليدكننده واقعي و سالم، پيشگيري و مقابله با فرار 
مالياتي و مبارزه با فساد اداري صورت گيرد. اميد علي 
پارسا با بيان اينكه مبارزه با فساد در تمامي مراحل 
مدرن س��ازي نظام مالياتي مورد تاكيد بوده است، 
گفت: مدرن سازي نظام مالياتي در دو گام دنبال شده 
است؛ در گام اول، فرآيندهاي سنتي به فرآيندهاي 
مكانيزه و الكترونيكي تبديل شده است و در گام دوم 
به دنبال جمع آوري ريزداده ه��ا و اطالعات واقعي 
مورد نياز براي تحقق نظام مالياتي هوشمند هستيم.

خبر

برنامه اي براي گسترش دولت نداريم
مع��اون رييس جمه��وري و ريي��س س��ازمان اداري و 
استخدامي كشور گفت: سياست كالن كشور در مسائل 
اداري و استخدامي بر مبناي چابك سازي و سبك سازي 
دولت اس��ت.: هيچ برنامه و مجوز قانوني براي س��نگين 
كردن، گسترش تش��كيالت و افزايش نيروي انساني در 

دولت وجود ندارد.
جمشيد انصاري اظهار كرد: در كنار اين خط مشي كلي 
محورهاي مشخصي مانند شايسته گزيني، رعايت عدالت 
استخدامي، تلقي اس��تخدام در دولت به عنوان گزينش 
شايس��تگان براي ارايه بهترين خدمت به ملت در قانون 
مديريت خدمات كشوري است ولي هر گونه تصميم گيري 
در كنار گزاره هاي قانوني ممكن مي ش��ود. در كشور يك 
مبناي تفكيك قوا وجود دارد و قوه مجريه مسوول اداره امور 
كشور در چارچوب قوانيني است كه مجلس تصميم گيري 
مي كند پس تمام اختيارات براي تصميم گيري دس��ت 
دولت نيست و از جمله آن اختيارات در حوزه مسائل اداري 

استخدامي و تشكيالت وجود دارد.
معاون رييس جمهوري ادامه داد: يك چارچوب هاي قانوني 
و حتي فراتر از آن در حد سياست ها و اسناد فرادستي مانند 
سياست هاي كلي نظام اداري بر تصميمات دولت حاكم 
است و شايد در بعضي موارد دولت نيز بخواهد تصميماتي 
را بگيرد ولي قوانين چنين اج��ازه اي به دولت نمي دهد. 
يك نكته اينكه در قانون مديريت خدمات كشوري به غير 
از قوانين خاص استخدامي كه در كشور وجود دارد چندين 

نوع استخدام و به كارگيري افراد داريم.
انصاري يادآور ش��د: قانون گذار با عل��م به اينكه اين نوع 

به كارگيري و اس��تخدام افراد به هم متفاوت است آنها را 
تفكيك كرده و بنا نبوده همه آنها تبديل به يك ش��كل 
شوند يعني جايي در قانون مديريت خدمات كشور گفته 
شده كه استخدام رسمي را براي مشاغل حاكميتي دارد و 
استخدام پيماني را براي مشاغل تصدي دارد و در بعضي از 
موارد اضطراري مي توانيم براي مدت كوتاه و محدودي با 
قرارداد كارمعين از افراد استفاده كنيم و براي مشاغلي كه 

ماهيت اداري ندارند به صورت قرارداد كارگري بگيريم.
وي اضافه كرد: به اين لحاظ كه چهار شكل از به كارگيري در 
نظام اداري به رسميت شناخته شده، مقررات استخدامي، 
تبديل آنها به يكديگر را اصال پيش بيني نكرده است. بنا 
نيست نيروي قراردادي تبديل به پيماني شود مگر اينكه 

شرايط استخدام پيماني را جداگانه طي كند.
وي خاطرنشان كرد: ما اگر چهار نوع استخدام داريم قرار 
است هر كس با هر استخدامي كه وارد شده ادامه بدهد مگر 
پيماني كه منصوب شد به شغل حاكميتي امكان تبديل 
رسمي براي آن وجود دارد. همه نيروها با هر شرايطي كه 
كار مي كنند به هر حال اگر همه با نيت خدمت هم آمده 
باشند نيازمند حقوق هستند و تامين اعتبار براي دريافت 

حقوق امر مهمي در به كارگيري نيروي انساني است.
وي با تاكيد بر اينكه صرف صدور مجور استخدامي دليلي 
مبني بر به كارگيري افراد نيست ادامه داد: اين سازمان براي 
استخدام مجوزي صادر مي كند كه بيانگر تاييد نياز دستگاه 
براي به كارگيري نيروست ولي متناسب با درآمدها و بودجه 

كشور بايد از سوي سازمان برنامه و بودجه تاييد شود.
رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور گفت: اكنون 

در كشور 802 هزار پست سازماني در دستگاه هاي مختلف 
وجود دارد. اگر معلمان و پرس��تاران شاغل در بهداشت و 
درمان كه بدون پس��ت و براساس شاخص كار مي كنند 
يعني معلم به نسبت دانش آموز و پرستار به نسبت تخت 
تامين مي شود كنار بگذاريم حدود يك ميليون و 100 هزار 
نفر شاغل داريم يعني 300 هزار نفر بيشتر از پست سازماني 

در دستگاه هاي اداري شاغل هستند.
 انص��اري با بيان اينك��ه منظور از اينك��ه برخي مديران 
دس��تگاه هاي مي گويند تعدادي از پست هاي آنها خالي 
است بايد گفت اين پست ها با نيروهاي رسمي و پيماني 
پر مي شود ولي وقتي نيروي قراردادي است بايد پست ها 
را صفر كنند و اجازه به كارگيري كسي را در اين پست ها 
ندارند. در مدت پنج سال گذشته، 150 هزار نفر استخدامي 
جدي��د ص��ورت گرفته كه امس��ال هم غير از دانش��گاه 
فرهنگيان حدود 32 هزار نفر از طريق آزمون استخدامي 

به كارگيري مي شوند.
وي با بي��ان اينكه هر س��ال 30 هزار نفر از دانش��گاه ها 
فارغ التحصيل مي ش��وند و همچنين با احتس��اب آمار 
فارغ التحصيالن دپو شده اين تعداد به يك ميليون و 800 
نفر مي رسد كه اكثر آنها عالقه مند به كار اداري و دفتري 
هستند. اين در حالي است كه تنها امكان جذب 2 درصد 
آنها در دستگاه هاي اداري ممكن است.وي همچنين با بيان 
اينكه دستگاه هاي دولتي كارخانه صدور مدرك نيست 
گفت: ادارات فرهنگ و ارشاد، بهزيستي، تامين اجتماعي، 
ورزش و جوانان و... 300 مركز دانشگاهي دارند كه عمده 

مشتريان آنها كاركنان دولت هستند.

سفته بازان مسكن زير تيغ ماليات بر عايدي مسكن
يك اقتصاددان با رد ادعاها درباره شكل گيري ركود 
در بازار مسكن با اجراي طرح هاي مالياتي، گفت كه 
با اجراي طرح هاي��ي مالياتي مانند ماليات بر عايدي 
سرمايه بخش هاي سفته بازي در بازار مسكن هدف 
قرار داده  مي ش��وند كه اين قضيه اتفاقا باعث حذف 

رقيب اصلي توليد مسكن خواهد شد.
عباس زماني��ان اقتص��اددان، با بي��ان اينكه اليحه 
ماليات بر عايدي س��رمايه به صورت تخصصي روي 
بحث مسكن تمركز كرده بود، گفت: مسكن يكي از 
اولويت ها در همه لوايح مالياتي است چرا كه مسكن 
يك دارايي بزرگ اس��ت كه اتفاقا به دليل مشخص 
ب��ودن نقل و انتقاالت، قابليت اجرايي ش��دن آن نيز 

وجود دارد.
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه اخذ ماليات از مسكن 
نمي تواند باعث افزايش قيمت اين كاال ش��ود، اضافه 
كرد: تا زماني ك��ه فعاليت هاي س��فته بازانه در بازار 
مسكن سود بااليي داشته باشد س��رمايه گذاري در 

توليد جذابيت خود را از دست مي دهد.
 بر اين اس��اس حذف فعاليت هاي دالل��ي با اجراي 
ماليات اتفاقا باعث حذف يك رقيب جدي براي ساخت 

مسكن مي شود.
او همچنين به برخي مالحظات طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه هم اش��اره كرد و گفت كه در اين طرح اولين 
مس��كني كه پروانه س��اخت بگيرد معاف از ماليات 
بر عايدي س��رمايه اس��ت بنابراين كسي كه مسكن 

مي سازد از اين طرح مالياتي متضرر نمي شود.

زمانيان با اش��اره به برخي اظهارنظره��ا مبني بر به 
ركود رفتن فعاليت هاي سفته بازي به خاطر اجراي 
طرح هاي مالياتي در بازار مس��كن در اين باره اظهار 
كرد: كم ش��دن تعداد مبادالت كه نزد عامه به عنوان 
يك شرايط ركودي شناخته مي شود الزاما اتفاق بدي 
نيست، چراكه اگر مي خواهيم فعاليت هاي سفته بازانه 
در بازار مسكن متوقف شود بايد تقاضاهاي سوداگرانه 
را كاهش دهيم كه اين همان كم شدن تعداد خريد و 

فروش ها يا دالل بازي ها است.
او با تاكيد بر اينكه اخذ ماليات بر دالل بازي هاي بازار 
مسكن باعث افزايش قيمت  مسكن نخواهد شد، درباره 
امكان ركود در فعاليت هاي توليدي در اين حوزه نيز 
اظهار كرد: معافيت فعاليت هاي مربوط به ساخت وساز 
از ماليات در طرح ماليات بر عائدي س��رمايه حاشيه 
س��ود اين فعاليت ها را باال نگه مي دارد كه اين باعث 

مي شود توليد در اين حوزه كماكان جذاب باشد.
 )CGT( به گزارش ايس��نا، ماليات بر عايدي سرمايه
در بيش از 180 كش��ور جهان در حال اجرا است و از 
اين نوع ماليات به عن��وان ابزاري جدي براي كنترل 
فعاليت هاي س��وداگرانه مخصوصا در بخش مسكن 

استفاده مي شود. 
واقعيت اين است كه كنترل فعاليت هاي دالل بازانه در 
همه حوزه هاي سرمايه اي و مخصوصا بخش مسكن به 
عنوان بزرگ ترين آنها، تجربه اي است كه كشورهاي 
توسعه يافته سال هاي سال است كه از آن براي رونق 

فعاليت هاي مولد در اين حوزه استفاده مي كنند.

   با توجه به اينكه فروش نفتي نداريم و بودجه فعلي بر اساس 220 هزار ميليارد تومان بسته شده است و از طرفي هيچكدام از كارشناسان برآوردشان اين نيست 
كه درآمدهاي نفتي امسال باالتر از 100 هزار ميليارد تومان باشد. بنابراين ما به اليحه هاي سخت اقتصادي رسيديم كه ديگر اصالحات ساختاري اقتصادي را ناگريز 
كرده است اما صرفا به اين علت كه جنگ اقتصادي در كشور حاكم است اصالح هاي ساختاري به تعويق مي افتد و به تدريج فشار ها باعث مي شود كه برخي از اين 
درآمدهاي نفتي به اجبار از بودجه دربيايد و اميدواريم روزي كه مشكالت حل شد و درآمدهاي نفتي ما افزايش پيدا كرد دوباره اين درآمدها به بودجه متصل نشود

برش



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« از ثبات نسبي در بازار ارز و طال و سكه خبر مي دهد 

اصرار بانك مركزي بر پيگيري تخلفات ارزي 

زدودن درك اشتباه از عمليات بازار باز

 گروه بانك و بيمه |
به دنبال نامه هفته هاي اخير بانك مركزي مبني بر پيگيري 
براي رفع تعهدات ارزي، ش��ركت هاي صادركننده كاال 
كه با نامه محم��ود واعظي، رييس دفتر رييس جمهور به 
چهار وزير شامل وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير جهاد 
كشاورزي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواستار پاسخگويي فوري چهار 
عضو كابينه به موضوع پيش آمده همراه بود، بار ديگر رييس 
كل بانك مركزي به اين نكته اشاره كرد كه براي پيگيري 
رفع تعهدات جدي هستيم و در صورتي كه زورمان نرسد 

به رييس جمهور مراجعه خواهيم كرد. 
به گ��زارش »تعادل«، به نظر مي رس��د بانك مركزي در 
اي��ن دوره تعارفي با هيچكس ندارد و قرار اس��ت تمامي 
دستگاهاي متخلف مورد حساب كشي قرار گيرند كه از اين 
طريق بازار پول و ارز كشور مي تواند شرايط مطلوب تري 
داشته باشد. اگرچه هنوز پاسخي از سوي اعضاي كابينه 
به طور رسمي منتشر نشده اما پيگيري بانك مركزي ادامه 
دارد و به نظر نمي رسد كه مشكل مذكور حل شده باشد، اما 

به احتمال بسيار قوي در روند رسيدگي قرار دارد.
از سوي ديگر با رسانه اي شدن چنين موضوعاتي، قدرت 
رانتي برخي شركت ها براي دور زدن قانون نيز تحت تاثير 
قرار گرفته و كاهش مي يابد كه اين موضوع نيز مورد مثبتي 
است. رييس كل بانك مركزي گفته كه اگر زورمان نرسد به 
رييس جمهور مي گوييم. به اين ترتيب به نظر مي رسد كه 
برخي از شركت هايي كه اقدام به رفع تعهد ارزي نكرده اند 
و دولتي هم بوده اند، به نوعي به زور قصد داشتند قانون را 
دور بزنند كه با رسانه اي شدن اين موضوع و به ميان آمدن 

پاي رييس جمهور جلوي اين موضوع گرفته شد.
بانك مركزي كه اكنون توانسته ثبات را به بازار ارز برگرداند 
و جلوي نوسانات هيجاني در اين بازار را بگيرد، اكنون به 
دنبال اين اس��ت كه ذخاير ارزي كشور را بهبود بخشيده 
و ارز بيش��تري را در كشور حفظ كند، هرچند كه در اين 
ميان برخي در پي اين هستند كه راه هاي قانوني دريافت 
ارز را دور بزنند يا با اس��تفاده از رانت و حتي زور، از قانون 
فرار كنند.همين امر سبب شد تا رييس كل بانك مركزي 
به جاي عقب نشيني از موضع خود و اين بانك، پاي شخص 
رييس جمهور را به موضوع رفع تعهدات ارزي باز و فهرست 
ش��ركت هايي كه تعهد ارزي خود را رف��ع نكرده اند را به 

رييس جمهور ارسال كند.
عبدالناصر همتي، رييس كل بان��ك مركزي درباره نامه 
اخير خود به رييس جمهور در تخلفات ارزي شركت هاي 
دارويي و برخي شركت هاي ديگر، گفته است در نامه به 
رييس جمهور نوشتم با وجود اينكه دولت قانون تعيين 
كرده اين شركت ها در سامانه، رفع تعهد ارزي نكرده اند 
و بايد بررسي شود كه چرا اين شركت ها اين كار را انجام 

نداده اند.
وي افزود: نمي خواهيم محدوديت ايجاد كنيم، اما از اين به 
بعد فعال خواهيم شد و از همه حساب كشي خواهيم كرد؛ 
زورمان نرسيد به رييس جمهور مي گوييم و از نهادهاي 

نظارتي هم كمك مي گيريم.
همتي از ارسال اسامي حدود ۱۵۰ فرد دريافت كننده ارز 
كه ارز خود را برنگردانده اند، خب��ر داد و گفت: اينها بايد 
حساب كشي شود، معني ندارد كه بگويند كارت يك بار 
مص��رف بازرگاني اس��تفاده كرده اند، با ص��ادرات ريالي 
خيلي ها خانه در كانادا و... خريدن��د، اما صادراتي كه ارز 

به كشور وارد نكند، فايده اي براي كشور ندارد. وي با بيان 
اينكه بايد منش��أ ارز و كااليي كه وارد مي شود، مشخص 
ش��ود، اظهار كرد: واردات بدون انتق��ال ارز يعني از كف 
ميدان ارز جمع كنند كه اين موض��وع منجر به افزايش 

تقاضاي ارز مي شود.
جالب اينجاست كه در فهرست ارايه شده از سوي همتي به 
رييس جمهور نام تعدادي از شركت هاي دولتي به چشم 
مي خورد؛ در واقع شايد مهم ترين دليل ارسال نامه همتي 
به روحاني نيز همين بوده، چراكه برخي از اين شركت ها 
وابسته به دولت هستند، اما به نظر مي رسد كه اين مشكل 
از طريق گفت وگوي متقابل شركت با بانك مركزي حل 

نشده است.
به اين ترتيب، مي توان حدس زد كه برخي از اين شركت ها 
گويي خود را فراتر از قانون مي دانند يا مي خواهند به زور 

بخشي از تعهدات خود را انجام ندهند.

  رابطه ارزش پول با رونق اقتصاد 
 در اين رابطه، كارشناسان در مورد اثر رفع تعهدات ارزي بر 
قيمت ارز، تامين نيازهاي اقتصاد و رونق اقتصادي معتقدند 
كه موضوع تشويق و تعهد صادراتي، و رابطه ارزش پول و 
نرخ ارز با رونق اقتصاد، ميزان صادرات و رش��د اقتصادي، 
بسته به شرايط هر كشور متفاوت است. برخي كشورها 
مانند چين به دنبال كاهش ارزش پول خود هس��تند تا 
كاالي توليد چين ارزان به نظر برسد و اشتغال در جمعيت 
باالي چين تداوم داشته باشد. اما در كشورهايي مانند ايران 
كه فشار بر بخش مصرف كننده، به دليل قدرت خريد پايين 
مطرح است و نرخ ارز باال باعث گران شدن مصرف و واردات 
كاالها مي شود، درنتيجه بايد نوعي رابطه معنادار بين زمان 
صادرات و بازگش��ت تعهد ارزي ايجاد شود، تا با افزايش 
صادرات به ص��ورت ارزي، بازگش��ت ارز، و رفع تعهدات 

صادركنندگان، شرايط براي كاهش قيمت ارز و تسهيل 
واردات، كاهش قيمت كاالها و خدمات فراهم شود. 

اما در برخي كشورها مهم كاهش ارزش پول ملي است تا 
صادرات افزايش يابد. ازجمله چين به دنبال فراهم كردن 
كار و اش��تغال براي جمعيت ميلياردي خود و حمايت از 
صنايع كوچك و متوسطش با تكيه بر بازارهاي جهاني و 
بر اساس يك استراتژي توسعه صادرات  محور است پس 
بايد با وجود تراز تجاري مثبت، ارزش نس��بي پول خود 
را پايين نگه دارد تا قيمت كاالهاي صادراتي اين كش��ور 
آنچنان پايين نگه داشته ش��ود كه بتواند در كشورهاي 
مختلف مزيت رقابت��ي قيمتي خود را حف��ظ نمايد. بر 
عكس، كشورهايي همچون كش��ورهاي حاشيه خليج 
فارس و بسياري از كشورهاي صادركننده انرژي هستند 
كه كمابيش اقتصادهايي تك محصولي محسوب مي شوند، 
مواد خ��ام صادر و در مقابل طيف وس��يعي از كاالها را از 
كشورهاي مختلف وارد مي كنند و از اين واردات به عنوان 
مهم ترين ابزار كنترل تورم استفاده مي نمايند، پس هر چه 
ارزش پول ملي آنها باالتر باشد، واردات سهل تر و كنترل 
تورم از اين طريق آسانتر خواهد بود. در داخل هم نه آنچنان 
صنايع كوچكي وجود دارد كه نگران ورشكستگي آنها به 
خاطر سيل واردات باش��ند و نه اينكه نيروي كار فراواني 
دارند كه نيازمند ايجاد فرصت هاي شغلي براي آنها از طريق 

توسعه صنايع كوچك و متوسط شوند.
به اين ترتيب، در ايران نيز مانند بس��ياري از كشورهاي 
ديگر جهان، بيش از آنكه رقم فعلي و اسمي نرخ ارز مهم 
باشد، بايد هدف سياست گذار از تعيين روند آن مشخص 
شود. نرخ پايه ارز را مي توان با استفاده از يكي از روش هاي 
مطرح در علم اقتصاد محاس��به كرد ولي هدف از تغيير و 
احتمااًل دست بردن در نوسانات اين نرخ چيست. آيا قرار 
اس��ت از ارز و درآمدهاي ارزي و واردات به عنوان لنگري 

براي تورم اس��تفاده شود؟ پس سياست گذار بايد هر چه 
بيش��تر در جهت تقويت ارزش پول ملي تالش كند. آيا 
هدف كمك به صنايع و بخش هاي مختلف اقتصادي از 
طريق رقابت پذيرتر كردن آنها و باز كردن جاي پاي آنها 
در خارج از مرزهاي كشور است؟ پس بايد هر سال با پايش 
نرخ تورم داخلي و خارجي و اختالف بين آنها، نرخ ارز به 
نسبتي تغيير كند كه بازارهاي هدف از دست نرفته و نيز 
واردات بي رويه صرفه اقتصادي پيدا نكرده و صنايع كشور 
از گزند واردات مصون بمانند و از آنجا كه معمواًل نرخ تورم 
داخلي ايران از متوسط نرخ تورم جهاني باالتر است، اتخاذ 
اين سياست الجرم به باال رفتن نرخ ارز منجر خواهد شد. 
شايد هم از نظر علمي، اولويت اصلي در كاهش نوسانات 
اقتصادي و بازگرداندن ثبات به محيط كسب و كار است كه 
در اين صورت حداقل كردن نوسانات نرخ ارز و جلوگيري 
از فعاليت سفته بازان در اين بازار مهم ترين كاري است كه 
سياس��ت گذار قبل از تعيين اولويت هاي بلندمدت خود 
براي مسير نرخ ارز، بايد در كوتاه مدت بر آن پافشاري كند. 
خالصه كالم آنكه نرخ پايه يا بنيادي ارز هر چه كه باشد، 
بايد به اين نكته توجه داشت كه اين نرخ ابزاري در دست 
سياس��ت گذاران اقتصادي براي رسيدن به اولويت هاي 
اقتصادي كشور است و همين اولويت ها است كه حركت 
رو به پايين يا باالي نرخ ارز را در بلندمدت تعيين مي كند 
با لح��اظ اين نكته كه جهش هاي ناگهاني نرخ ارز، چه به 
سمت باال يا پايين، در هر صورت ثبات فضاي كسب و كار را 
به هم زده و كنترل آنها بايد در اولويت سياست گذار باشد.

  قيمت ارز كاهش يافت
 از س��وي ديگر، قيمت ارز روز شنبه ۱9 مرداد 98 نسبت 
به هفته گذشته با كاهش همراه ش��د و نرخ دالر در بازار 
آزاد و معام��الت نق��دي ۱۱8۰۰ توم��ان، در صرافي ها 

۱۱8۵۰ تومان و در س��امانه سنا ۱۱8۰۰ تومان معامله 
ش��د. همچنين نرخ يورو نيز در صرافي ه��ا ۱33۵۰ و در 
سامانه سنا به ۱33۰۰ تومان رسيد.  به گزارش »تعادل«، 
بانك ها ۱9 مرداد قيم��ت دالر را كاهش دادند؛ به طوري 
كه قيمت خريد دالر در بانك ها به ۱۱ هزار و ۵۰8 تومان 
كاهش يافت. همچنين شعب ارزي بانك ها هر يورو را ۱۲ 
هزار و 89۴ تومان مي خرند . هر پوند انگليس نيز در شعب 
ارزي بانك ها به قيم��ت ۱3 هزار و 8۵8 تومان خريداري 
مي شود. قيمت فروش ارز مسافرتي در بانك ها ۱3 هزار و 
۵۴3 تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد به حدود ۱3 
هزار و 9۰۰ تومان مي رسد. صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
قيمت دالر را نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته ۵۰ 
تومان كاهش دادند؛ به طوري كه قيمت خريد دالر در اين 
صرافي ها ۱۱ ه��زار و 8۰۰ تومان و قيمت فروش آن ۱۱ 
هزار و 8۵۰ تومان است.اين صرافي ها هر يورو را به قيمت 
۱3 ه��زار و 3۰۰ تومان مي خرند و ۱3 هزار و 3۵۰ تومان 
مي فروشند كه نسبت به روز چهارشنبه كاهش ۵۰ توماني 
داشته است. در بازار طال نيز با اعالم اونس جهاني طال به 
قيمت ۱۴97 دالر و دالر به نرخ ۱۱8۰۰ تومان، بازار طال 
نيز با اندكي كاهش قيمت مواجه شد و مظنه مثقال ۱7 
عيار يا طالي آبشده به ۱ ميليون و 8۰۰ هزار، طالي ۱8 
عيار هر گرم ۴۱۵ هزار، سكه ۴ ميليون و ۱9۲ هزار، نيم 
س��كه ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار، ربع سكه ۱ ميليون و ۴۵۰ 
هزار و سكه گرمي 96۰ هزار تومان معامله شد.  همچنين 
نتيجه نظرسنجي اين هفته كيتكو درباره تغييرات قيمت 
طال در هفته پيش رو حكايت از پيش بيني سرمايه گذاران 

و تحليلگران در جهت افزايش قيمت ها دارد. 

  عقب نشيني دالر با سخنان جديد ترامپ
 پس از آنكه ترامپ از آماده نبودن امريكا براي توافق تجاري 
با چين خبر داد، دالر ريزش كرد. به گزارش رويترز، دونالد 
ترامپ بار ديگر اميد معامله گران به حصول توافق با چين را 
از بين برد و ضمن اعالم همكاري نكردن با شركت هوآوي 
گفت كه امريكا هنوز براي حصول توافق تجاري با چين 
آماده نيست. نگراني ها از تشديد منازعات تجاري دو اقتصاد 
بزرگ جهان بار ديگر كفه معامالت را به نفع ارزهاي امن 
سنگين كرد و سمت تقاضا به ين و فرانك تغيير جهت داد. 
جين فولي، استراتژيست ارشد ارزي در “روبو بانك “ گفت: 
تقويت ين با استقبال بانك مركزي ژاپن مواجه نخواهد شد 
چرا كه كار را براي رس��اندن تورم اين كشور به دو درصد 
سخت تر مي كند. تشديد اختالفات در خالل جنگ تجاري 
بين امريكا و چين نشان مي دهد كه پتانسيل تقويت بيش 
از پيش دارايي هاي امن با توجه افزايش تقاضا وجود دارد. 
در آخرين روز از معامالت هفتگي، ين به باالترين سطح 
خود در برابر دالر طي هفت ماه اخير رس��يد. دالر با ۰.۵ 
درصد كاهش به ازاي ۱۰۵.۵8 ين مبادله ش��د و اكنون 
تنها اندكي با ركورد سال گذش��ته و سطح ۱۰۵.۲۵ ين 
فاصله دارد. در برابر فرانك س��وييس نيز دالر ۰.3 درصد 
عقب نشست تا به ازاي ۰.97۲3 فرانك مبادله شود. يورو 
با وجود تشديد اختالفات داخلي دولت ايتاليا در برابر دالر 
۰.۲ درصد افزايش يافت و به ۱.۱۲۰۵ دالر رسيد. در برابر 
ارز سوييسي، هر يورو با ۰.۱ درصد كاهش به ازاي ۱.۰89۲ 
فرانك مبادله شد. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد با ۰.۱ درصد 

كاهش در سطح 97.۵۰8 واحدي بسته شد. 

تيمور رحماني|
بسياري چنين تصور مي كنند كه عمليات بازار بازگويي 
بخشي از عمليات بودجه اي و وسيله اي براي تامين مالي 
دولت است. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در طول 
يك سال گذش��ته به دنبال تغيير رويه سياست گذاري 
خود بوده و در اين راس��تا دستورالعمل عمليات بازار باز 
را به تصويب شوراي محترم پول و اعتبار رسانده و شيوه 
نام��ه اجرايي آن را نيز تدوين و مص��وب كرده و برخي از 
اقدامات آماده سازي اجراي آن را نيز پيش برده است. بر 
اساس آنچه در نوشتارها ديده ام و در جلسات كارشناسي 
در مراكز مختلف تصميم گيري دريافته ام، نوعي درك 
اش��تباه و برداشت نامناسب راجع به عمليات بازار باز كه 
قرار اس��ت بانك مركزي اجرايي كند، ايجاد شده است و 
در مواردي حتي افراد متخصص اقتصاد پولي نيز چنين 
درك اشتباهي را مرتكب مي ش��وند. در اين راستا، الزم 
است اندكي روشن سازي صورت گيرد تا اين ابزار اصلي 
سياست گذاري پولي به انحراف كشيده نشود و به جاي 

آثار مثبت، آثار زيان بار از خود بر جاي نگذارد.
اولين موضوعي كه الزم است اش��اره شود، آن است كه 
آنچه بانك مرك��زي در پيش گرفته اس��ت تغيير رويه 
سياست گذاري پولي است نه صرفا تغيير ابزار سياست 
پولي. بانك مركزي مي تواند همان رويه سياس��ت پولي 
گذشته را ادامه دهد اما استفاده از عمليات بازار باز را نيز 
اجرايي كند. آنچه اكنون در حال رخ دادن اس��ت تغيير 
رويه سياست گذاري پولي است اما در عين حال استفاده 
از ابزار عمليات بازار باز نيز همراه آن اجرايي مي شود. اين 
تغيير رويه سياست گذاري كه قطعا دوره گذار دشواري را 
خواهد داش��ت، آن است كه بانك مركزي براي كنترل و 
هدف گذاري تورم به جاي استفاده از كل هاي پولي )مانند 
پايه پولي، حجم پول و حجم نقدينگي( به عنوان اهداف 
مياني، از نرخ سود به عنوان هدف مياني استفاده مي كند.

در واق��ع، با توجه به تجربه موفق دني��ا در كنترل تورم با 
استفاده از اين رويه سياست گذاري )گرچه اين رويه نيز 
هنوز ممكن اس��ت نقايصي داشته باشد(، بانك مركزي 
نيز به دنبال بهره گيري از اين تجربه موفق برآمده است. 
لذا، هدف اصلي و اساسي بانك مركزي در اين تغيير رويه 
سياستي بايد كنترل تورم باشد و اگر اين تغيير رويه ما را به 
چنين هدفي نرساند، معلوم است كه يك جاي كار اشكال 
دارد. در اين رويه سياست گذاري، سعي مي شود نرخ سود 
پايه و كليدي اقتصاد كه نرخ سود بازار بين بانكي است به 

گونه اي تعيين و حفظ شود كه تورم انتظاري و توليد در 
سطح بهينه اجتماعي باشند، گرچه غالبا وزن حفظ تورم 

در سطح بهينه اجتماعي باالتر است.
لذا، در چنين رويه سياست گذاري اگر بانك مركزي چنين 
بپندارد كه تورم از حد مطلوب اجتماعي آن فراتر خواهد 
رفت، با افزايش نرخ سود بازار بين بانكي )كه به طور معمول 
به افزايش ساير نرخ هاي سود مي انجامد( سبب كاهش 
مخارج مصرفي و سرمايه گذاري و لذا تقاضاي كل شده 
و به اين ترتيب تورم را به حد مطلوب آن هدايت مي كند. 
بانك مركزي براي آنكه قادر به اثرگذاشتن بر نرخ سود بازار 
بين بانكي در جهت مورد نظر خود باشد، به طور معمول از 
خريد و ف��روش اوراق بدهي كوتاه مدت دولت با بانك ها 
و همچنين س��پرده پذيري و اعطاي اعتبار وثيقه دار به 
بانك ها استفاده مي كند و دستورالعمل تدوين شده بانك 
مركزي نيز با همين منطق تهيه شده است. همان طور كه 
مالحظه مي شود، عمليات بازار باز صرفا يكي از ابزارهاي 
بانك مركزي براي هدف گذاري نرخ سود بازار بين بانكي و 

در نتيجه هدف گذاري تورم و كنترل تورم است.
اما موضوع دومي كه الزم است اشاره شود، درك اشتباه 
مربوط به عمليات بازار باز اس��ت. بسياري چنين تصور 
مي كنند كه عمليات بازار باز گويي بخش��ي از عمليات 
بودجه اي و وسيله اي براي تامين مالي دولت است. شايد 
اين موضوع از آنجا سرچشمه مي گيرد كه فعال بر اساس 
قانون، استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي براي تامين 
كسري بودجه ممنوع است. در نتيجه، چنين پنداشته 
مي شود كه دولت اوراق بدهي كوتاه مدت خود را به بانك ها 
مي فروشد و بانك ها نيز آن را به بانك مركزي مي فروشند و 
به اين ترتيب اوال استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي 
صورت نگرفته، ثانيا كسري بودجه دولت تامين شده است 
و ثالثا به منابع بانك ها فشار وارد نشده و توان اعتباردهي 
آنها تضعيف نمي شود. آشكار است كه اگر مساله را از اين 
منظر بنگريم همان بهتر كه دولت مستقيما از بانك مركزي 
استقراض كند و عمليات و هزينه هاي اجرايي ناشي از دوبار 

دست به دست شدن اوراق دولت روي ندهد.
لذا، به هيچ وجه ه��دف از راه اندازي عمليات بازار باز اين 
نيست كه ابزار تامين مالي دولت باشد. اوال دولت بايد در 
عمليات بودجه اي خود پايداري مالي خود را حفظ نمايد 
و ثانيا مستقل از اينكه به چه نهاد و شخصي بدهي دارد 
بايد آن را در تدوين بودجه لحاظ كند و بازپرداخت اصل 
و فرع بدهي هاي خود را به طور كامل در بودجه بگنجاند. 

بنابراين، اگر دولت معادل ۱۰۰ ريال به شخص يا نهادي 
بدهي پيدا مي كند بايد زمان بازپرداخت آن مشخص باشد 
و در بودجه بازپرداخت اصل و فرع اين ۱۰۰ ريال به عنوان 
يكي از اقالم پرداختي )يا آن طور كه مصطلح است تملك 
دارايي هاي مالي( لحاظ شود. اين بدان معني نيست كه 
بدهي دولت و بازپرداخت آن را در قالبي ايستا ببينيم كه 
دولت ۱۰۰ ريال بدهي پيدا مي كند و در تاريخي متعاقب 
آن اقدام به بازپرداخت مي كند و داستان خاتمه مي يابد. 
در عمل تا زماني كه اقتصاد رشد مي كند و در حال بزرگ 
شدن است، دولت در حقيقت گويي بدهي هاي خود را با 

استقراض جديد بازپرداخت مي كند.
دليل آن است كه سايز بزرگ تر اقتصاد غالبا نياز به مخارج 
بيش��تر دول��ت دارد و به ويژه در ش��رايط ركودي دولت 
به طور اجتناب ناپذيري بدهي پيدا مي كند و تا زماني كه 
نس��بت هزينه هاي دولت به توليد ناخالص داخلي عدد 
قابل توجهي نيست مشكلي ايجاد نمي شود كه دولت با 
قرض كردن جديد قرض هاي قبلي را بازپرداخت كند. در 
عين حال، اشخاص و نهادهاي مالي نياز به دارايي بدون 
ريس��ك در پرتفوي خود دارند و اوراق كوتاه مدت دولت 
غالبا اين ويژگي را دارند و همين موضوع به دولت امكان 
مي دهد با نرخ س��ود پايين به تامين مالي و انتشار اوراق 
جديد براي بازپرداخت بدهي ه��اي قبلي خود بپردازد. 
مشكل زماني بروز مي كند كه نسبت بدهي دولت به توليد 
ناخالص داخلي به س��رعت بزرگ شود و نرخ بهره از نرخ 
رشد اقتصادي بسيار بيشتر شود و در نتيجه دولت را در 
معرض بازي پونزي و ناتواني در بازپرداخت بدهي ها در 

آينده قرار دهد.
هنگامي كه دولت در انتشار اوراق بدهي به پايداري مالي 
خود توجه دارد و لذا اوراق بدهي كوتاه مدت دولت تبديل به 
دارايي بدون ريسك مي شوند كه اشخاص و نهادهاي مالي 
و از جمله بانك ها تمايل دارند براي مديريت دارايي هاي 
خود همواره درصدي اوراق بدهي دولت را در تركيب دارايي 
خود نگهداري كنند، اين امكان فراهم مي شود كه بانك 
مركزي با خريد و فروش اين اوراق و ساير ابزارهاي مكمل 
قادر به كنترل نرخ سود بازار بين بانكي و لذا هدف گذاري 
تورمي شود. در آن صورت، دولت كار خود را انجام مي دهد 
و بانك مركزي نيز كار خود را انجام مي دهد. مثال مي توان 
شرايطي را تصور كرد كه دولت دچار كسري بودجه شود 
و اقدام به انتشار و فروش اوراق بدهي نمايد اما وفور منابع 
مالي مانع از فشار اين اقدام دولت روي نرخ سود شود و به 

همين دليل بانك مركزي نياز به اقدامي به شكل خريد يا 
فروش اوراق در عمليات بازار باز نداشته باشد. به همين 
ترتيب، ممكن اس��ت دولت هيچ اقدامي در مورد انتشار 
يا بازپرداخت بدهي خود نداشته باشد اما به دليل تغيير 
رفتار سپرده گذاران فشار روي نرخ سود ايجاد شده باشد 
و در اين ش��رايط بانك مركزي نياز به خريد اوراق بدهي 
براي كاهش فشار بر نرخ سود احساس نمايد يا اينكه بانك 
مركزي با چشم انداز كاهش تورم و احتمال ركود ممكن 
است نياز به كاهش نرخ سود و لذا خريد اوراق بدهي دولت 
از بانك ها احساس نمايد. همان طور كه مالحظه مي شود، 
مداخله بانك مركزي در عمليات بازار باز به شكل خريد 
يا فروش اوراق بدهي دولت نه بر اساس تامين نياز مالي 
دولت بلكه بر اساس حفظ نرخ سود در سطح هدف بانك 
مركزي در راستاي دستيابي به تورم مطلوب و حفظ سطح 
تولي��د در حد مطلوب آن صورت مي گيرد. اگر چنين به 
موضوع بنگريم، واضح است كه عمليات بازار باز وسيله اي 
براي تامين كسري بودجه دولت نيست، بلكه وسيله اي 
براي حفظ نرخ سود در راستاي دستيابي به اهداف نهايي 
اقتصاد كالن اس��ت. لذا، ممكن است در شرايط كنوني 
توصيه سياستگذاري مالي اين باشد كه بر اساس رفتار 
ضدچرخه اي انبساطي باشد تا مانع تعميق ركود شود. 
اما اين بدان معني نيست كه بانك مركزي بايد تمام اوراق 
منتشره دولت را كه در اختيار بانك ها و نهادهاي مالي قرار 
گرفته است، خريداري كند تا به طور غيرمستقيم كسري 

بودجه دولت را تامين كرده باشد.
دولت اگر تشخيص داده است براي جلوگيري از تعميق 
ركود بايد كسري بودجه باالتري را بپذيرد و در چارچوب 
حفظ پايداري مالي خود اوراق بيشتري منتشر كند، اين 

سياست مالي دولت براي پرهيز از ركود است. حال اگر بانك 
مركزي تشخيص دهد كه سياست پولي او ايجاب مي كند 
مانع فاصله پيدا كردن توليد واقعي اقتصاد از حد بالقوه آن 
شود و در ضمن خطر تشديد تورم وجود ندارد، مي تواند در 
عمليات بازار باز اقدام به خريد اوراق دولت از بانك ها نمايد. 
لذا، مالحظه مي ش��ود كه دولت و بانك مركزي هركدام 
در راستاي دس��تيابي به اهداف اقتصاد كالن خود عمل 
مي كنند و در آن صورت عمليات بازار باز ارتباطي با اقدامات 
بودجه اي دولت نداش��ته و كاركرد تامين مالي كسري 
بودجه دولت هدف مستقيم آن نيست. اگر چنين تصور 
كنيم كه دولت بدون نگراني از عواقب انتشار اوراق اقدام 
به انتشار آن نمايد چون بانك مركزي مي تواند در عمليات 
بازار باز آنها را از بانك ها خريداري كند و تنگنايي براي منابع 
بانك ها ايجاد نمي كند، از همين ابتدا كاركرد ابزار عمليات 
بازار باز به عنوان ابزار رويه جديد سياست گذاري پولي در 
راستاي هدف گذاري تورم را مختل و فاقد فايده ساخته ايم.

با اين حال، بايد اشاره شود كه هدف گذاري تورم و به تبع 
آن تعيين و كنترل نرخ سود در بازار بين بانكي داراي اين 
پيامد جانبي نيز هست كه اوراق بدهي دولت )تا زماني كه 
پايداري مالي دولت باقي اس��ت( را تبديل به اوراق بدون 
ريسك مي كند و در نتيجه نرخ سود يا تنزيل اين اوراق را 
به طور قابل توجهي پايين نگهداشته و به اين ترتيب تامين 
مالي دولت را كم هزينه تر مي نمايد و همچنين به دليل 
افزايش نقدشوندگي اين اوراق به بانك ها و نهادهاي مالي 
انگيزه نگهداري مقدار بيشتري اوراق در تركيب دارايي 
آنها مي دهد. اين موضوع امكان استفاده دولت از انتشار و 
بازپرداخت اوراق به عنوان ابزاري براي اجراي سياست هاي 

مالي ضدسيكلي را فراهم مي آورد.
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١١٢ هزار ميليارد ريال وام 
قرض الحسنه بانك صادرات

وام هاي قرض الحسنه اعطايي بانك صادرات ايران 
در سه ماهه ابتداي سال ٩٨ با پرداخت ٦١ هزار 

فقره وام، به ١١٢ هزار ميليارد ريال رسيد.
به گزارش روابط عمومي بانك ص��ادرات ايران، 
اين بانك در س��ه ماهه اول س��ال ٩٨ حدود ٦١ 
هزار فقره وام قرض الحس��نه ب��ه ارزش نزديك 
به ١١٢ ه��زار ميلي��ارد ريال ب��راي حمايت از 
بخش ه��اي مختلف جامع��ه از قبي��ل ازدواج، 
 مش��اغل خانگ��ي و... تخصي��ص داده اس��ت. 
اين بان��ك براي توس��عه اش��تغال و حمايت از 
كارآفريني طي سه ماه نخست سال جاري، هزار 
و ٩١٩ فقره وام قرض الحسنه مشاغل خانگي به 
معرفي ش��دگان كميته امداد امام خميني)ره(، 
س��ازمان بهزيس��تي و وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، به ارزش ٢٨٩ ميليارد ريال اختصاص 

داد.
بانك صادرات ايران همچنين طي سه ماهه اول 
س��ال جاري با اعطاي ٨ هزار و ٨٧٦ فقره وام به 
ارزش بالغ بر دو ه��زار و ٩٢٤ ميليارد ريال براي 
حمايت از مسكن اقشار ويژه )خانواده هاي محترم 
شهدا، جانبازان و ايثارگران(، بهسازي و نوسازي 
مسكن روستايي، نوس��ازي بافت هاي فرسوده، 
حوادث قه��ري و احداث حمام در مناطق كمتر 
توسعه يافته روستاهاي كش��ور تخصيص داده 

است.
در همين راستا، اين بانك با هدف ترغيب و تسهيل 
شرايط ازدواج در بين جوانان و در راستاي عمل 
ب��ه تكاليف اجتماعي خود، ب��ا تخصيص حدود 
٨ هزار ميليارد ريال وام قرض الحس��نه ازدواج و 
تهيه جهيزيه در سه ماهه اول سال ٩٨، سهم قابل 
توجهي را در تس��هيل شرايط ازدواج متقاضيان 
برعهده داشته به نحوي كه در اين مدت، زمينه 
ازدواج بيش از ٢٤ هزار نفر از جوانان در سراس��ر 

كشور را سرعت بخشيد.
اعطاي وام قرض الحسنه براي حمايت از بنگاه هاي 
كوچك و متوسط در مدت مورد اشاره نيز از جمله 
برنامه هاي عملياتي شده بانك صادرات ايران بوده 
به نحوي ك��ه در اين مدت، ٢٥ هزار و ٦٤٤ بنگاه 
اقتصادي از بيش از ٧٩ هزار و ٤٦٥ ميليارد ريال 

وام قرض الحسنه استفاده كرده اند.
تامين مالي قرض الحسنه حوادث قهري از جمله 
زلزله غرب كش��ور و مناطق آسيب ديده از سيل 
اخير نيز از جمله مواردي است كه از محل منابع 
قرض الحسنه بانك صادرات ايران تامين مي شود.

اي��ن بان��ك در مجم��وع از ابتداي س��ال ٩٧ تا 
پايان خ��رداد ٩٨، بيش از ٣٥٨ ه��زار فقره وام 
قرض الحسنه به ارزش بالغ بر ٤٠٢ هزار ميليارد 

ريال به بخش هاي مذكور اعطا كرده است.

۱۴۲ ميليارد تومان خسارت 
سيل زدگان پرداخت شد

رييس كل بيم��ه مركزي گفت: بيش از يكصد و 
چهل و دو ميليارد تومان خسارت به زيان ديدگان 

سيل در استان هاي آسيب ديده پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي، غالمرضا 
س��ليماني كه در جمع اعضاي شوراي عمومي 
سنديكاي بيمه گران ايران سخن مي گفت با اعالم 
اين مطلب افزود: صنعت بيمه در حوادث گوناگون 
نظير سيل اخير توان باال و ظرفيت مثال زدني خود 
را نشان داده و پرداخت بيش از يكصد و چهل و دو 
ميليارد تومان خسارت به زيان ديدگان سيل در 
استان هاي آسيب ديده اين حقيقت را به اثبات 
مي رس��اند كه صنعت بيمه مي تواند با همدلي و 

هم افزايي، گام هاي بلندي بردارد.
رييس ش��وراي عالي بيمه با اش��اره به اهميت 
موضوع توانمندسازي در صنعت بيمه و افزايش 
سه برابري ذخيره گيري شركت ها براي اولين بار 
در سال جاري خاطرنش��ان كرد: ذخيره گيري 
مناس��ب ش��ركت هاي بيمه و حركت به سمت 
كاهش كسري ذخاير از زمينه هاي ثبات در اين 

صنعت به شمار مي رود.
وي تصريح كرد: سودآوري بنگاه هاي اقتصادي 
يك اصل اس��ت اما پايداري ش��ركت ها موضوع 
مهم تري است كه بايد در صنعت بيمه با جديت 
بيش��تري دنبال شود. س��ليماني با تبريك روز 
خبرنگار از قابليت هاي رسانه هاي گروهي كشور 
براي آگاهي بخشي در حوزه بيمه به عنوان يك 
ظرفيت بزرگ ياد كرد و گفت: همه ما بايد تالش 
كني��م صداي صنعت بيمه را ب��ه گوش همگان 
برسانيم و رس��انه در اين ميان يك پل ارتباطي 

مطمئن به شمار مي آيد.
وي به نقش موث��ر بيمه هوش��مند در افزايش 
توانگري مالي شركت هاي بيمه اشاره كرد و گفت: 
خوشبختانه صنعت بيمه در اين عرصه نيز پيشرو 
به حساب مي آيد و در همين راستا براي دومين 
سال رتبه نخست برترين سازمان دولتي در زمينه 
فناوري اطالعات را به خود اختصاص داده است.

سليماني در بخش ديگري از سخنان خود با ابراز 
خرسندي از گس��ترش فعاليت هاي بيمه اي در 
كشور به موضوع بازارسازي در كشورهاي همسايه 
پرداخت و از سوريه به عنوان يك بازار بالقوه ياد 
كرد و افزود: صنعت بيم��ه بايد نگاه ويژه تري به 
بازارهاي بين المللي به خصوص كشورهاي دوست 
و همس��ايه داشته باش��د و با توليد ثروت در اين 
عرصه، نقش پررنگ تري را در اقتصاد كالن ايفا 
كند. وي در پايان از اعضاي سنديكاي بيمه گران 
ايران به عنوان يك نهاد تخصصي بيمه اي خواست 
كه در انتخاب دبيركل نيز وضعيت حرفه اي و نگاه 
تخصصي خود را حفظ و تقويت كنند. شايان ذكر 
است در اين نشس��ت تني چند از مديران عامل 
ش��ركت هاي بيمه، مديرعامل صندوق تامين 
خس��ارات بدني و دبيركل سنديكاي بيمه گران 

ايران نيز به طرح ديدگاه هاي خود پرداختند.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

با وجود بحران هاي سياسي و اقتصادي جهاني، بورس به كدام سو مي رود؟ 

احتمال بازگشت سهام فلزات به صدر جدول
گروه بورس| 

بازار سهام اين روزها دس��تخوش اتفاقاتي شده است 
كه بسياري از آنها در يد اختيار سرمايه گذاران و حتي 
شرايط سياسي و اقتصادي داخلي نيست و كار را براي 
پيش بيني كنندگان وضعيت بازارهاي جهاني نيز دشوار 
مي كند. نگاهي به روند قيمت ها در روزهاي اخير، حاكي 
از آن است كه در بازار جهاني قيمت نفت به۵۸.۲ دالر، 
م��س ۵.۷۶۲ دالر، روي ۲.۲۳۸ دالر، س��رب ۲.۰۶۲ 
دالر، آلومينيوم ۱.۷۷۴ دالر، ان��س، ۱.۴۹۷ دالر اوره 
۲۶۹ دالر، متان��ول ۲۳۳ دالر و بيل��ت صادراتي ايران 

۳۸۸ دالر رسيده است. 
از طرف ديگر ذخاير كاالهاي اساسي در انبارهاي بورس 
كاالي لندن كاهش داش��تند )به جز س��رب( . ذخاير 
آلومينيوم ۱,۰۰۴,۲۲۵ تن، ذخاير مس ۲۷۴,۵۲۵ تن، 
ذخاير روي ۷۷,۱۵۰ تن و ذخاير س��رب ۸۴,۰۰۰ تن 

)بيشترين رشد ذخاير( گزارش شده است.
بنابراين احتم��اال اثر اين كاهش ذخاي��ر و به تبع آن 
افزايش قيمت ها به بازار ايران نيز مي رسد و تحليلگران 
حرفه اي بورس ايران، براي ادامه معامالت به اين موارد 
نيز توجه خواهند داشت. البته موضوعات داخلي نيز به 
نوسانات داخلي بازارها دامن زده است. به عنوان مثال 
مي توان به تصويب اليحه ماليات بر عايدي سرمايه هاي 
مسكن، طال، ارز و خودرو اشاره داشت كه با مبرا شدن 
بازار س��هام از اين مصوبه، احتمال بهبود شرايط بازار 

سهام را به دنبال خواهد داشت. 
در همين رابطه، يك كارش��ناس بازار سرمايه گفت: 
تصويب اليحه ماليات بر عايدي سرمايه هاي موجود در 
بازار مسكن، طال، ارز و خودرو باعث مي شود تا اين بازارها 

بيشتر از پيش در ركود فرو بروند.
مجتبي معتمدنيا، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با ايرنا به صحبت هاي مطرح شده در خصوص تصويب 
ماليات بر عايدي سرمايه و نيز تاثير آن بر بازار سرمايه 
اشاره و بيان كرد: به صورت منطقي بازار بايد به سمت 
شركت هاي بزرگ پيش رود اما به دليل كمبود وجود 
نقدينگي در اين سهم ها بازار به دنبال تك سهم هايي 
اس��ت كه داراي بازيگر هس��تند و امكان رشد در آنها 

وجود دارد.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه اليحه ماليات 

بر عايدي سرمايه باعث جذابيت دو گروه اوراق با درآمد 
ثابت و بازار سرمايه خواهد شد، گفت: به نظر نمي رسد 
كه در وضعيت كنوني ش��اهد انتقال سرمايه از ديگر 
بازارها به سمت بازار سرمايه باشيم زيرا بايد اين نكته 
را مدنظر قرار داد كه هر بازاري در هر ش��رايطي داراي 

مشتريان خاص خود است.
وي اظهار داشت: سرمايه هاي مردم عادي ممكن است 
وارد بازار س��رمايه شوند اما س��رمايه هاي موجود در 

بازارهاي موازي وارد بورس نخواهد شد.
معتمدنيا پيرامون روند معامالت بورس در هفته اي كه 
گذشت افزود: به دليل اختالف موجود مابين امريكا و 
چين قيمت جهاني ريزش پيدا كرد و به طور طبيعي 
موجب ركود در سهام گروه هاي كاموديتي محور شد.

وي اضافه كرد: اقدام حقوقي ها نسبت به فروش سهام 
ش��ركت هاي بزرگ از ديگر عوامل تاثيرگذار در رشد 
اندك شاخص بورس در بازار هفته گذشته بود و قدرت 

پول براي رشد سهم هاي بزرگ كاهش يافت.
معتمدنيا گفت: ميزان نقدينگي موجود در بازار، قدرت 
حركت در سهم هاي بازار را ايجاد نكرد و به طور طبيعي 
ش��ايعه جمع آوري دالر ۴۲۰۰ توماني موجب شد تا 
سرمايه ها بيشتر به س��مت گروهاي غذايي، دارويي و 
الستيكي برود و بيشترين رشد را در اين گروه ها شاهد 
هس��تيم.به گفته وي، نماد مخابرات به دليل شايعات 
مطرح شده درخصوص افزايش سرمايه از محل تجديد 

بر ارزيابي دارايي با افزايش ميزان تقاضا همراه شد.
معتمدنيا با بيان اينكه بازار قدرت رش��د در گروه هاي 
بزرگ و ورود نقدينگي در اي��ن بازارها را ندارد، گفت: 
به طور طبيعي بازار به س��مت س��هم هاي كوچك در 
حركت اس��ت و اين خطر ايجاد مي شود تا سهم هايي 
كه قيمت شان از ارزش ذاتي آنها بيشتر است در حال 

معامله باشند.
 اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه براساس 
پيش بيني هاي صورت گرفته بازار همچنان به روند 
موجود ادامه خواه��د داد، گفت: بازار جذاب تري كه 
بتواند سرمايه هاي موجود در بازار سرمايه را به سمت 
خود جذب كند، وجود ندارد، به همين دليل همچنان 
س��رمايه هاي موجود در اختيار سهامداران به سمت 

اين بازار وارد خواهد شد.

 تاثير مثبت تصويب اليحه ماليات بر عايدي 
سرمايه در بورس

مهدي طحاني، ديگر كارش��ناس بازار س��رمايه در 
گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه بعيد به نظر مي رسد كه 
اليحه ماليات بر عايدي س��رمايه با راي مثبت همراه 
ش��ود، گفت: تصويب اليحه بر عايدي سرمايه به نفع 
بازار س��رمايه است و به مرور س��رمايه ها از بازارهاي 
موازي وارد بازار سرمايه خواهد شد.طحاني در پايان 
خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد كه در آينده نزديك 
ش��اهد تصويب اين اليحه و تاثير آن بر بازار سرمايه 
نخواهيم بود.اين كارش��ناس بازار سرمايه گفت: در 
هفته اي كه گذش��ت دو اتفاق بر بازار س��ايه انداخته 
بود، قيم��ت كاموديتي ها در ب��ورس جهاني بود كه 

به دليل جنگ تجاري مابي��ن امريكا و چين به طرز 
معن��اداري كاهش پيدا كرد و از س��وي ديگر قيمت 
نفت و فلز روي ۱۰درصد و ن��رخ مس با كاهش پنج 
درصدي همراه ش��دند كه اين موضوع به شدت روند 
معامالت بازار سرمايه را تحت تاثير قرار داد.طحاني 
برابري نرخ دالر با ريال را دومين عامل تاثيرگذار در 
معامالت بازار سرمايه دانست و افزود: كاهش حباب 
موجود در قيمت دالر و سكه و نزديك شدن قيمت ها 
به يكديگر مهم ترين اتفاق اين مدت محسوب مي شود 

و تاثيرگذار در بازار سرمايه بوده است.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: ۷۰ درصد از 
اتفاقات موجود در بازار سرمايه تحت تاثير سهم هاي 
كاموديتي محور است كه همين عامل باعث مي شود تا 

نگران اتفاق هاي رخ داده در بازار هاي جهاني باشيم.وي 
پيرامون صنايع برتر موجود در بازار سرمايه اضافه كرد: 
اكنون سهم هاي دارويي به دليل احتمال آزادسازي نرخ 
۴۲۰۰ تومان كه آينده آن اصال مشخص نيست، مورد 

توجه بازار سرمايه قرار گرفته است.
طحاني گفت: بايد توجه داشت كه اين صنايع چندان 
پرقدرت نيستند كه بخواهيم به عنوان صنايع برتر آنها را 
معرفي كرد و سهامداران سرمايه هاي خود را به آن سمت 
سوق دهند.اين كارش��ناس بازار سرمايه افزود: انتظار 
مي رود در هفته جاري چهار صنعت اصلي بازار سرمايه 
 )فلزات، كانه هاي فلزي، پتروش��يمي و پااليش��ي ها(

با اقدامات رخ داده در صنايع كاموديتي محور و تقويت 
آنها به عنوان صنايع برتر محسوب شوند.
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 پيشنهاد افزايش س�رمايه ۱۲۲ درصدي 
»غگرجي«

هيات مديره شركت بيسكويت گرجي پيشنهاد 
افزايش سرمايه ۳۰۰ ميليارد ريالي، معادل ۱۲۲ 
درصد را به مجمع عمومي فوق العاده اين شركت 

پيشنهاد داد.
به گزارش سنا، شركت بيسكويت گرجي اعالم 
كرده اس��ت برنامه افزايش سرمايه از مبلغ ۲۴۵ 

ميليارد ريال به ۵۴۵ ميليارد ريال دارد.
بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه »غگرجي« 
از محل مطالبات حال ش��ده سهامداران و آورده 
نقدي به منظور توسعه و احداث خطوط توليدي 
و افزايش ظرفيت توليدي كه در تاريخ ۱۵ امرداد 
۱۳۹۸ به تصويب هيات مديره رس��يده و جهت 
اظهارنظر به حس��ابرس و بازرس قانوني ارسال 
ش��ده، خواهد بود. بديهي اس��ت انجام افزايش 
سرمايه ياد شده منوط به موافقت سازمان بورس 
و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوق العاده 
است و در اين خصوص اطالع رساني خواهد شد.

 تعيي�ن س�ود ۲۷۰۰ ريال�ي ه�ر س�هم 
»خراسان«

مجمع عمومي ش��ركت پتروش��يمي خراسان 
تقس��يم مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ ريال س��ود نقدي و 
۳ هزار ۱۲۳ ريال سود خالص براي هر سهم اين 

شركت را در مجمع به تصويب رساند.
به گزارش س��نا، مجمع عمومي عادي س��االنه 
ش��ركت پتروشيمي خراس��ان براي سال مالي 
منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ در روز چهارشنبه 
۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. دستور جلسه 
مجمع عمومي ساالنه »خراسان « براي دوره مالي 
ذكر شده به شرح زير بوده است: استماع گزارش 
هيات مديره و بازرس قانوني، تصويب صورت هاي 
مالي سال )دوره( مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه 
۱۳۹۷، انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب 
روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي هيات مديره، 
تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره 

و تعيين پاداش هيات مديره.
براساس گزارش منتشر ش��ده در خصوص اين 
جلسه، خالصه تصميمات مجمع عمومي شركت 
پتروشيمي خراسان عبارت است از: سود نقدي 
به ازاي هر س��هم به مبلغ ۲ ه��زار و ۷۰۰ ريال و 
سود خالص به ازاي هر سهم ۳ هزار و ۱۲۳ ريال 
تصويب شد.سود خالص ۵ هزار و ۵۸۹ ميليارد 
و ۴۸۰ ميليون ريال و س��ود انباشته پايان دوره 
با لحاظ ك��ردن مصوبات مجمع، ۸۳۵ ميليارد و 
۴۲۴ ميليون ريال اعالم شد.سازمان حسابرس 
به  عنوان بازرس قانوني و حسابرس و همچنين به 

عنوان بازرس علي البدل انتخاب شد.

 ۱۴۶  هزار ميليارد ريال 
ETF ارزش صندوق هاي

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه )سمات(، ارزش صندوق هاي قابل معامله 
)ETF( در بازار سرمايه را بيش از ۱۴۶هزار ميليارد 

ريال اعالم كرد.
به گزارش سنا، بر اساس جديدترين آمارها، ارزش 
صندوق هاي قابل معامله در پايان تير ۹۸ به رقم 

۱۴۶هزار و ۸۹ ميليارد ريال رسيد.
هم اكنون ۳۸ صندوق قابل معامله در بازار سرمايه 
ايران فعال هس��تند كه صندوق سرمايه گذاري 
آرمان پرند مپنا با ۴۰ه��زار و۴۵۵ ميليارد ريال 

بزرگ ترين صندوق ETF است.
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان 
با ۱۲ هزار و۶۷۷ ميلي��ارد ريال، امين يكم فردا 
با ۱۰ هزار و۱۷۰ ميليارد ريال، كمند با ۱۰ هزار 
و۱۰۷ميليارد ريال، پارند پايدار سپهر با ۱۰هزار 
و۱۰۲ ميلي��ارد ريال، آرمان آت��ي كوثر با ۹هزار 
و۹۶۹ ميليارد ريال به ترتيب در رتبه هاي دوم تا 
ششم بزرگ ترين صندوق هاي ETF بازار سرمايه 

قرار دارند.
همچنين صندوق هاي س��رمايه گذاري كيان، 
پاداش سهامداري توس��عه يكم، آسمان اميد و 
توسعه اندوخته اينده در مكان هاي هفتم تا دهم 
جدول بزرگ ترين صندوق هاي ETF ايستاده اند.

  ارزش بازار سرمايه كشور 
بيش از ميزان فعلي است

عباسعلي حقاني نسب گفت: ارزش بازار سرمايه 
كشور در سطح حداقلي است در حالي كه ارزش 
ذاتي بازار بسيار باالتر از ارزش فعلي آن مي تواند، 
باش��د.به گزارش ايمنا، عباسعلي حقاني نسب 
اظهار كرد: يكي از راه ه��اي افزايش ارزش بازار، 
رسيدن قيمت سهام به ارزش واقعي شركت ها و 
راه ديگر آن، پذيرش شركت هاي جديد در بازار 
سرمايه اس��ت. وي گفت: واقعا جاي تاسف دارد 
كه حوزه توليد و كس��ب و كار، در ش��رايطي كه 
سودآوري خوبي نيز دارد، ارزش پايين تري نسبت 

به حوزه هايي چون مسكن داشته باشد.
حقاني نسب تصريح كرد: »توليد و كسب و كار« 
بايد ارزش هاي باالتري نسبت به زمين و امالك 
داشته باشد اما به دليل اينكه در حوزه سوداگري 
مسكن، مالياتي وضع نشده اما برعملكرد شركت ها 
ماليات ۲۵ درصدي وضع شده و دريافت مي شود، 
هميشه فعاليت هاي سوداگرانه در ايران ارزش هاي 
باالتري دارد.وي خاطرنشان كرد: ارزش كسب و 
كارهاي مولد بايد مانند ساير كشورها، ارزش هاي 
چند برابري نس��بت به س��اير حوزه ها همچون 
مسكن داشته باشد.رييس هيات مديره شركت 
سبدگردان هدف اظهار كرد: اگر چشم انداز نرخ 
بانكي كاهشي ديده شود و اليحه ماليات بر عايدي 
س��رمايه نيز كه بر فعاليت هاي سوداگرانه مانند 
افزايش نرخ ارز، طال، خودرو يا عايدي بر امالك و 
مستغالت، به طور واقعي عملياتي شود، مشخص 
خواهد شد كه ارزش بازار سرمايه بايد چندين برابر 
باشد و به همين دليل معتقد هستيم ارزش بازار 

سرمايه در حداقل قرار دارد.

يك كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه مولفه هاي مختلفي در 
سطح داخلي و بين المللي بر روي معامالت بازار سهام اثرگذار هستند 

گفت: يكي از اين موضوعات با اهميت، انتظارات رواني است.
علي س��لطاني با بيان اين مطلب كه اين روزها شاخص بورس كف 
مناسبي را در ارتفاع ۲۵۰ هزار ساخته است گفت: هر چند كه در بازار 
سرمايه مولفه هايي همچون سودآوري شركت ها، وضعيت صنايع و 
كاالها در س��طح داخلي و بين المللي، قيمت جهاني نفت و كاالها، 
مناسبات سياسي در سطح داخلي و بين المللي و... بسيار مهم بوده و 
تاثير مستقيمي روي معامالت اين بازار و همچنين كليت بازار سهام 
دارد، اما يكي ديگر از موضوعات بسيار با اهميت كه تاثير مستقيمي 
بر تصميم گيري سرمايه گذاران بورسي دارد، انتظارات رواني است.

به گزارش ايبنا، اين كارشناس بازار سرمايه افزود: نمونه اين انتظارات 
رواني را مي توان در س��اير بازارها از جمله خودرو، ارز، طال و مسكن 
نيز مشاهده كرد. به عنوان مثال زماني كه مردم بر اين باور هستند 
و احتمال مي دهند كه قيمت خودروي پرايد تحت شرايط و موارد 
مختلف از ۵۰ ميليون تومان نيز عبور خواهد كرد، اقدام به ثبت نام و 
خريد اين خودرو مي كنند، اما زماني كه اين انتظارات فروكش كرد، 
ديگري كسي حاضر به خريد اين خودرو به قيمت اشاره شده نيست.

وي اضافه كرد: بر اين اساس در بازار سهام نيز انتظارات رواني نقش 
مهمي در معام��الت و افزايش و كاهش قيمت س��هام و در نتيجه 
شاخص بورس دارد. اين كارش��ناس بازار سرمايه اذعان داشت: بر 
اين اس��اس به نظر مي رسد با توجه به رشدهاي اخير قيمت سهام 

و ش��اخص بورس و همچنين ماندگاري ش��اخص بورس در كانال 
۲۵۰ هزار واحد، معامله گران اين انتظار رواني را در تاالر شيشه اي 
دارند كه ش��اخص بورس از اين ارتفاع پايين نيايد، البته مگر اينكه 
اتفاق خيلي خاصي در اقتصاد و روابط سياسي در سطح داخلي و نيز 

بين المللي بروز دهد.
س��لطاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا ش��اخص بورس مي تواند 
مالك خوبي براي ورود و س��رمايه گذاري در بازار سرمايه باشد نيز 
اظهارداش��ت: شاخص بورس يكي از اين مالك ها است كه البته به 
تنهايي براي جهت دهي به تصميم گيري سرمايه گذاران در بازار سهام 
كافي نيست؛ چرا كه شاخص بورس برآيندي از رشدها و افت هاي 
قيمت سهام شركت ها در تاالر شيشه اي است. بدين مفهوم كه به 
عنوان مثال اگر فردي از تمامي نمادهاي شركت هاي حاضر در بورس 
سهام داشته باشد، در پايان آن روز متناسب با حركت شاخص بورس 

به چه ميزان سود يا كاهش را در سرمايه خود شاهد است.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به افق مثبت بازار سهام تا پايان 
سال افزود: بر اين اساس به سهامداران ويژه تازه  واردان به اين بازار 
توصيه مي شود موارد متعدد از جمله وضعيت توليد، سودآوري يا ضرر 
شركت ها، وضعيت صنعت، وضعيت كاالهاي جهاني، قيمت جهاني 
نفت، مناسبات سياسي در سطح داخلي و بين المللي و همچنين 
روانشناس��ي بازار را براي معامالت خود و تعيين استراتژي خريد و 
فروش ها در نظر بگيرند و با مطالعه و استفاده از تجربيات ديگران اقدام 

به سرمايه گذاري در بازار سهام كند.

نقش موثر انتظارات رواني در معامالت
كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

گروه بورس| 
در نخس��تين روز از هفته جاري معامالت بازار س��هام با رش��د 
اندك ش��اخص بورس تهران به اتمام رس��يد. نماگر اصلي بازار 
 سهام روزهاي گذشته را با فراز و فرود اندك به پايان رسانده بود 
در حالي معامالت روز شنبه را به اتمام رساند كه نتوانست بيش 
از ۱۴۳ واحد رش��د كند. به موجب اين رشد شاخص كل بورس 
تهران در سطح ۲۲۵ هزار و ۳۰۶ واحد متوقف شد. بر اين اساس 
رشد اندك شاخص موجب ش��د تا در روز گذشته بورس تهران 
نتواند بازدهي بيش از ۰,۰۶ درصد كسب كند. در پايان معامالت 
روز گذشته ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بيش 

از ۹۳۷ هزار ميليارد تومان رسيد.
طي اين روز س��اير نماگرهاي بورسي به جز ش��اخص بازار اول 
نيز عملكردي مثبت را به ثبت رس��اندند به طوريكه شاخص كل 
با معيار هم وزن ۵۵۵ واحد رش��د كرد و به رقم ۶۵ هزار و ۸۸۶ 
واحد رسيد. در روزي كه گذشت شاخص قيمت با معيار وزني � 
ارزشي ۳۸ واحد رشد كرده و به رقم ۶۸ هزار و ۹۹۵ واحد رسيد. 
شاخص قيمت با معيار هموزن ۳۷۲ واحد رشد كرده و به سطح 
۴۴ هزار و ۱۶۷ واحد دس��ت يافت. ش��اخص آزاد شناور ۳۸۴ 
واحد تقويت شد و به رقم ۲۸۹ هزار و ۱۲۲ واحد رسيد. شاخص 
بازار اول بورس ۳۵۹ واحد عقب نشيني داشت و جايگاهي بهتر 
از ۱۸۵ هزار و ۵۵۲ واحد نداش��ت. شاخص بازار دوم بورس كه 
معامالت بلوكي در آن انجام مي شود ۲۳۵۲ واحد رشد كرد و به 

كسب جايگاه ۵۱۹ هزار و ۱۸۷ واحد نائل شد. ديروز معامله گران 
بورس اوراق بهادار تهران بيش از ۳ ميليارد ورقه بهادار س��هام و 
حق تقدم در قالب ۳۰۸ هزار نوبت معامله به ارزش ۹۶۸ ميليارد 

تومان داد و ستد كردند.
 در اي��ن روز نمادهاي رمپنا، فارس، حكش��تي، بيش��ترين اثر 
در تقويت شاخص كل بورس را داشته اند و نمادهاي فوالد، فملي، 
شبندر، پارس، بيشترين اثر كاهشي در شاخص فرابورس را از 

خود به جا گذاشتند.
در پايان معامالت روز گذش��ته در فرابورس ايران ش��اخص كل 
فرابورس ۱۴ واحد تقويت ش��ده و به رقم ۳ ه��زار و ۴۳۳ واحد 
رسيد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش از ۱۸۷ هزار 

ميليارد تومان رسيد.
در روز ش��نبه معامله گران فرابورس بي��ش از ۱,۷ ميليارد ورقه 
بهادار سهام و حق تقدم در قالب ۲۶۲ هزار نوبت معامله و به ارزش 
۸۰۴ ميليارد تومان داد و س��تد كردند.ديروز نمادهاي ميدكو، 
دماوند و زاگرس بيش��ترين اثر تقويتي در شاخص فرابورس را 
داش��تند و نمادهاي كگهر، مارون، حخزر، ماديرا، بيشترين اثر 
كاهش��ي در شاخص فرابورس را داش��ته اند.نمادهاي پربيننده 
فرابورسي در روز قبل شامل ذوب آهن اصفهان، توسعه و عمران 
استان كرمان، سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، توسعه و عمران 
استان كرمان، توليد ژالتين كپسول ايران، ريل پرداز سير، بانك 

دي و صنايع كاغذ پارس بوده اند.

رشد اندك شاخص كل در نخستين روز هفته
نگاهي به معامالت بورس و فرابورس

مديرعامل بورس انرژي ايران با تاكيد بر اينكه بهترين 
مسير توس��عه صنعت انرژي و تنها راه عملي شراكت 
مستقيم مردم در اين صنعت، به طور حتم بازار سرمايه 
اس��ت، ادامه داد: ورود س��هام و محص��والت صنعت 
انرژي شامل برق، نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي، به 
برخورداري هر چه بيشتر مردم از منافع ذخاير انرژي 

منتهي مي شود.
به گزارش سنا، حس��يني گفت: نهم مرداد ماه عرضه 
بنزين در بورس انرژي آغ��از و اولين محموله با حجم 
۳هزار تن معامله ش��د؛ در مرحله بعدي نيز ۵ هزار تن 
بنزين در بورس انرژي فروش رفت و روز چهارش��نبه 

شانزدهم مرداد شاهد عرضه موفق بنزين بوديم.
مديرعام��ل ب��ورس ان��رژي با بي��ان اينك��ه بنزين 
پااليش��گاه هاي ايران و به ويژه ش��ركت نفت س��تاره 
خليج فارس از كيفيت بسيار بااليي برخوردار هستند 
و خريداران خوب��ي را مي توانند در منطقه خاورميانه 
و دنيا جذب كنند، افزود: با توج��ه به بازخورد مثبت 
عرضه بنزين در بورس، تصميم بر اين شد كه عرضه ها 
به صورت منظم و با حجم بيشتري ادامه داشته باشد 
و مطمئن هس��تم اين بازار با قدرت ب��ه راه خود ادامه 
مي ده��د. وي ادامه داد: برنامه منظ��م عرضه تمامي 
فرآورده هاي اصلي شامل نفت گاز، بنزين و نفت سفيد 
در روزهاي دو ش��نبه، سه شنبه و چهارشنبه از سوي 
مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي به صورت كتبي و رسمي اعالم شده و عزم جدي 

نيز براي تداوم منظم عرضه ها در كشور وجود دارد. 
سيدعلي حسيني با تاكيد بر اينكه عرضه فرآورده هاي 
نفتي به ويژه بنزين نقش بس��زايي در توسعه اقتصاد 
ملي ايفا مي كند، اف��زود: بازار انرژي اي��ران يك نهاد 

اس��تراتژيك، راهبردي و مورد توجه دنيا است. قطعا 
استفاده از ظرفيت هاي اين بازار توسعه اقتصادي، رفاه 
جامعه و سرمايه گذاري بيشتر و بهينه تر در صنعت نفت 

را به همراه دارد. 
مديرعامل بورس انرژي ايران با تاكيد بر اينكه بهترين 
مسير توس��عه صنعت انرژي و تنها راه عملي شراكت 
مستقيم مردم در اين صنعت، به طور حتم بازار سرمايه 
اس��ت، ادامه داد: ورود س��هام و محص��والت صنعت 
انرژي شامل برق، نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي، به 
برخورداري هر چه بيشتر مردم از منافع ذخاير انرژي 
منتهي مي شود و از سوي ديگر راه ارزش گذاري واقعي 

محصوالت اين صنعت است.
س��يدعلي حس��يني در پاس��خ به اين س��وال كه آيا 
صدور محص��والت متن��وع از بورس ان��رژي ايران به 
معناي شكست تحريم است؟ عنوان كرد: تاثير مثبت 
عرضه ه��اي جديد در بورس انرژي فراتر از شكس��ت 
تحريم اس��ت. هر اقدامي كه جايگاه رقابتي اقتصاد و 
صنعت ايران در فضاي بين المللي را ارتقا دهد يك امر 
متعالي است و ما بايد تمامي تالش خود را به آن معطوف 
كنيم. بايد به اين موضوع توجه كرد كه كش��ورها در 
فضاي رقابتي فعاليت مي كنند و كاري كه ما در بورس 
انرژي و وزارت نفت انج��ام مي دهيم به معناي بهبود 

جايگاه رقابتي صنعت انرژي ايران است. 

 مسير صادرات برق
با بورس انرژي هموار مي شود

مديرعامل بورس انرژي ايران در ادامه گفت وگو با سنا به 
سهم بازار سرمايه از صنعت برق نيز اشاره كرد و گفت: 
فرآيند بهبود جايگاه صنعت برق در بازار س��رمايه به 

سرعت بيشتري نياز دارد و هرچند كه اين فرآيند طبق 
قوانين الزام آور پيش نمي رود؛ اما در چند ماه گذشته 

تحركات خوبي انجام شد.
وي به تفاهم اخير بورس انرژي ايران و ش��ركت توانير 
اش��اره كرد و افزود: بازار مصرف كنندگان بزرگ برق 
بورس انرِژي با توقف يك ساله مواجه بود؛ اما بر اساس 
تفاهم انجام شده با شركت توانير اين بازار به زودي كار 
خود را آغاز مي كند و ما در ماه هاي آينده شاهد يك بازار 

پر رونق خواهيم بود. 
حسيني به امكان صادرات برق از بورس انرِژي ايران نيز 
اشاره كرد و افزود: وزارت نيرو مي تواند از ساز و كار بازار 
سرمايه براي صادرات برق استفاده كند و قطعا اين اقدام 
آينده تضمين شده اي براي سرمايه گذاران صنعت برق 
رقم مي زند. مديرعامل بورس انرژي ايران ضمن دعوت 
از وزارت نيرو براي بهره برداري بيشتر از ظرفيت هاي 
صادراتي بورس انرِژي عنوان ك��رد: اميدوارم مديران 
ارش��د وزارت نيرو از س��از و كار بي نظير بورس انرژي 
بهره برداري كنند و شاهد رونق معامالت برق و صادرات 

آن از كانال بازار سرمايه باشيم. 

 تامين مالي صنعت نفت
در دستور كار بورس انرژي

س��يدعلي حس��يني در پايان به برنام��ه آتي بورس 
انرژي ايران نيز اش��اره كرد و گفت: ب��ه زودي وزارت 
امور اقتصادي و دارايي پنجاه هزار ميليارد ريال اوراق 
س��لف نفتي را از طريق بورس ان��رژي ايران به جامعه 
سرمايه گذاري كشور عرضه مي كند و از شركت هاي 
تامين س��رمايه و صندوق هاي سرمايه گذاري دعوت 

مي كنم در فرآيند اين عرضه ملي مشاركت كنند.

مديرعامل شركت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران گفت: 
»موضوع احتمال حذف دالر دولتي براي كاالهاي مشمول 
در مورد هر شركتي بايد به طور مجزا و با جزييات مربوط به 

آن مجموعه بررسي و تحليل شود.«
به گزارش سنا، اين كارشناس بازار سرمايه، ضمن بررسي 
روند معامالت در چند وقت اخير به پايگاه خبري بازار سرمايه 
)سنا( گفت: فاصله گرفتن بازار از توان كارشناسي، موضوع 
مبتال به چند سال اخير بازار است؛ به اين معني كه بسياري 
از معامالت بر مبناي تحليل هاي اقتصادي و بر مبناي سود و 
زيان و حتي نرخ رشد شركت ها شكل نمي گيرد، بلكه اغلب 
اين خريد و فروش ها هيجاني بوده و در واقع حركتي توده وار 

به سمت برخي از صنايع هستند.
پريا اس��دالهي اضافه كرد: در اين راس��تا نخس��تين خبر 
تاثيرگذار بر بازار س��رمايه مي تواند »ح��ذف دالر ۴۲۰۰ 
توماني« باشد، به طوري كه قبل از وجود تحليلي مناسب 
اغلب سرمايه گذاران اين مطلب را به عنوان يك شوك در 
نظر مي گيرند؛ آنها فارغ از بررس��ي دقيق تاثيرات مثبت و 
منفي اين خبر به سمت خريد هيجاني سهام پيش مي روند.

وي ادامه داد: همانطور كه در باال اش��اره شد، اين موضوع 
مي تواند نكات مثبت و منفي داش��ته باش��د. از س��متي 
مي تواند منجر به افزايش نرخ محصوالتي شود كه از شمول 
قيمت گذاري خارج شده اند و از طرفي ديگر مي تواند روي 
تقاضا براي مصرف محصوالت آنها نيز تاثير داشته باشد؛ 
بنابراين موضوع احتمال حذف دالر دولتي براي كاالهاي 
مشمول، در مورد هر شركتي بايد به طور مجزا و با جزييات 

مربوط به آن مجموعه بررسي و تحليل شود.
اس��دالهي در تحليلي از شركت هاي كوچك و متوسط در 
فضاي كنوني گفت: فضاي كلي موجود بازار نشان مي دهد 
در بخش شركت هاي كوچك و متوسط كه بعضا سودهاي 

بااليي را در چند ماه گذش��ته )به خصوص از ابتداي سال 
جاري( براي سهامداران شان ايجاد كرده اند، بخش عمده اي 
از اين سودها ناشي از حركت توده وار براي انجام معامالت 
اس��ت كه بر اين مبنا مي تواند حاشيه سود قابل توجهي را 
برايشان دنبال داش��ته باشد.وي در خصوص شركت هاي 
بزرگ نيز اظهار كرد: اين ش��ركت ها با داش��تن مديريت  
مبتني بر تخصص هر كدام به سمت پرتفوي سازي رفتند. 
در اين راستا عمده درآمد اين قبيل شركت ها ناشي از فعاليت 
اصلي خود شركت نيست، بلكه آنها شركت هاي كوچك و 
متوسط و پرتفوي هاي مناسبي را در زيرمجموعه خود دارند.

اين كارشناس بازار سرمايه پيشنهاد كرد: بهتر است كه اين 
شركت ها حتما از اين دست سهم ها در پرتفوي خود داشته 
باشند. درست است كه در قيمت هاي جهاني به خصوص 
در بخش فلزات اساس��ي با كاهش نرخ رو به رو بوديم، اما 
 اگر EPS كارشناسي را براي شركت ها با قيمت هاي كنوني 
در نظ��ر بگيريم، همچنان P/E هاي مناس��بتري را دارند. 
اسدالهي مهم ترين عامل براي ورود سرمايه به شركت ها را 
انتظار EPS شركت براي آن سال و سال هاي آتي دانست 
و تاكيد كرد: اين موضوع بايد مبن��ا و مورد مالك ارزيابي 
قرار بگيرد.وي در خصوص صنايعي كه مي توانند همچنان 
حركت رو به جلويي را داش��ته باشند، اشاره كرد: صنعت 
دارويي مناس��ب اس��ت كه مي تواند مح��ل جذابي براي 
سرمايه گذاري باشد. همچنان بنابر نظر اغلب كارشناسان 
بازار هم صنايع بزرگي مانند شيميايي و حتي فلزات اساسي 
به دليل داشتن EPS هاي مناس��ب، صنعت هاي جذابي 
هستند.مديرعامل شركت مديريت سرمايه گذاري ملي 
ايران در پايان بيان كرد: صنايعي كه از تالطمات اخبار كنوني 
تاثير مي پذيرند، مانند صنايع غذايي هم مي توانند بازده هاي 

متوسطي را در بازه زماني ميان مدت هم داشته باشند.

هيجاني معامله نكنيم بازار سرمايه بهترين راه برخورداري مردم از منافع ذخاير انرژي



تشكلها6اخبار

»تعادل« مشكالت سوءاستفاده از كارت بازرگاني را بررسي كرد

رييس كميسيون خدمات مهندسي اتاق مشترك ايران و عراق خبر دادرييس اتحاديه صحافان و ليتوگرافان: 

متهمان ايجاد كارت هاي بازرگاني غيرمجاز

صادرات 8 ميليارد دالري ايران به عراقصحافان كاغذ را به قيمت آزاد خريدند

تعادل|
در پي مش�كالت ناش�ي از اعمال تحريم ها كه 
براي تجارت كش�ور پي�ش آمد، ش�اهد بروز 
كارت هاي بازرگاني صوري و يك بار مصرف در 
عرصه تجارت خارجي ش�ديم كه فضاي بحث 
وجدل ميان بازرگانان قديم�ي را فراهم كرد؛ 
چراكه برخي افراد بي سابقه در عرصه تجارت 
منافع خود را در اين ديدند كه در شرايط فعلي به 
اين بازار ورود پيدا كنند. از اين رو، به هر طريقي 
و با اس�امي مختل�ف تالش كردند ت�ا بر تعداد 
كارت هاي بازرگاني خود )با مش�خصات افراد 
ديگر( بيفزايند. برخي انگش�ت اتهام و قصور 
در صدوركارت ه�اي ص�وري و يك بار مصرف، 
را متوجه ات�اق بازرگاني و برخي ديگر، متوجه 
وزارت صمت كردند. در همين حال، رييس اتاق 
كاشان، در اين باره، به ارايه توضيحاتي پرداخته 
اس�ت. محمد تواليي، وجود كارت هاي صوري 
ويك بار مصرف درچرخه تجارت خارجي را رد 
مي كند و با بيان اينكه هيچ تخلفي در اين زمينه 
از س�وي اتاق بازرگاني صورت نگرفته اس�ت، 
نوك پيكان انتقاد خود را به س�مت س�ازمان 
امور ماليات�ي و وزارت صمت مي گي�رد. بنابه 
گفته هاي او، فعاليت افرادي كه كارت بازرگاني 
دريافت مي كنند، توسط سازمان امور مالياتي 
رصد مي شود، حال اگر از تخلف صحبت مي كند 
بايد اطالعات كافي را ارايه دهد و انتظار بخش 
خصوصي شفاف س�ازي در اين زمينه اس�ت. 
رييس اتاق كاش�ان تاكيد مي كند كه مدعيان 
صدور اين نوع كارت ها، بايد مس�تندات خود 
را در اي�ن چند حوزه اس�تخراج و ارايه دهند؛ 
نخس�ت اينكه در يكسال گذش�ته چند نفر از 
اين كارت ها سوءاس�تفاده كرده اند؟ ليس�ت 
كامل و شفاف اين كارت ها به تفكيك استان ها 
و ميزان فرار مالياتي هر كدام چقدر بوده است؟ 
وچه تعداد از اين كارت ها بدون داشتن شرايط 
و ضواب�ط قانوني صادرش�ده اس�ت؟ تواليي 
همچنين با اش�اره به اينكه مطابق قانون تهيه 
و اعالم ليس�ت اين كارت ها و مبادرت به ابطال 
آنها از سوي وزارت »صمت« بوده، مي گويد: اما 
دليل اينكه چرا تابه حال ليست كامل و شفاف 
اين سوءاستفاده كنندگان جهت برخورد اوليه 
اعالم نشده، مشخص نيس�ت. در همين حال، 
س�خنگوي س�تاد مبارزه با قاچ�اق كاال وارز، 
مشكل اصلي در صدور كارت بازرگاني را ناشي 
از مكانيس�م اش�تباه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در صدور تاييديه براي كارت بازرگاني 
مي داند. با اين اوصاف هنوز مشخص نيست كه 
متولي صدور اين ن�وع كارت هاي بازرگاني چه 

كسي است؟ 

    روند احراز صالحيت متقاضيان 
ام��ا صالحيت و اهلي��ت حرفه اي متقاضي��ان كارت 
بازرگاني چطور احراز مي شود؟ پايگاه خبري اتاق ايران 
در گزارشي به اين پرسش پاس��خ داده و نوشته است: 
اتاق ايران مرجع صدور كارت بازرگاني براي متقاضيان 
حضور در عرصه تجارت خارجي اس��ت و پس از انجام 
مراحل قانوني، احراز صحت ش��رايط ومدارك و تاييد 
نهايي پرونده متقاضيان از سوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، نسبت به چاپ اين كارت ها و ارسال به آدرس 
محل كار متقاضيان اقدام مي كند. طبق قانون در اين 
پروس��ه مراحلي هم براي اح��راز صالحيت و اهليت 
حرفه اي متقاضي تعيين شده كه بايد به انجام برسد. 
در گزارشي كه اتاق بازرگاني ايران منتشر كرده است، 
فرآيند صدور كارت بازرگاني، بر اساس بخشنامه شماره 
60/90783 مورخ 16 تيرماه 1394 وزير صنعت، معدن 
و تجارت، شاخص هاي احراز صالحيت و اهليت حرفه اي 

متقاضيان صدور كارت بازرگاني نيز مشخص شده كه در 
پروسه صدور كارت مدنظر قرار مي گيرد. طبق بخشنامه 
ابالغي از س��وي وزير صنعت، معدن و تجارت، اولين 
ش��رط الزم براي احراز صالحيت متقاضيان دريافت 
كارت بازرگان��ي اين اس��ت كه اش��خاص حقوقي در 
حساب جاري خود حداقل 20 ميليون تومان و اشخاص 
حقيقي حداقل 30 ميليون تومان موجودي داش��ته 
باش��ند. همچنين ارايه يك سند معتبر اعم از روزنامه 
رسمي، حكم كارگزيني يا ليست بيمه تأمين اجتماعي، 
مبني بر تجربه فعاليت در بنگاه هاي صادراتي، وارداتي 
و توليدي به عنوان عضو هيات مديره، مديرعامل، مدير 
بازرگاني داخلي – خارجي، مدير فروش، كارش��ناس 
امور بازرگاني يا مدير امور حقوقي در شركت هاي داراي 
عضويت معتبر در اتاق ه��اي بازرگاني تهران، يكي از 
ش��روط كافي براي احراز صالحيت و اهليت متقاضي 

دريافت كارت بازرگاني است.
 از ديگر ش��روط كافي )و نه الزم( براي دريافت كارت 
بازرگاني، ارايه پروانه بهره برداري، جواز تأسيس، كارت 
شناسايي كارگاه و پروانه فعاليت صنعتي، كشاورزي، 
معدني، خدمات فني مهندس��ي، خدم��ات فناوري 
اطالعات و ارتباطات از مراجع ذي ربط است كه عالوه 
بر شاخص هاي فوق، متقاضيان حقوقي كارت بازرگاني 
بايد از حس��اب بانكي جاري متعلق به يكي از اعضاي 
هيات مديره يا مديرعامل با گردش مالي حداقل 200 
ميليون تومان به مدت يكسال برخوردار باشند؛ ضمن 
اينكه دارا بودن سند مالكيت محل قانوني اعالم شده 
ب��ه عنوان دفتر يا محل كار به ن��ام متقاضي يا اعضاي 
هيات مديره ش��خص حقوقي و نيز ش��خص حقيقي 

داوطلب دريافت كارت بازرگاني الزامي است. 
مالك مالكيت افراد، ارايه يكي از سه سند »اجاره نامه 
داراي كد رهگيري«، »اجاره نامه محضري« يا »سند 
مالكيت به نام متقاضي يا يكي از اعضاي هيات مديره« 
خواهد بود. دارا بودن حداقل 6 ماه س��ابقه عضويت در 
اتاق هاي بازرگاني و نيز شركت در دوره هاي آموزشي 
اتاق ها نيز به عنوان يكي از ش��رايط كافي براي احراز 
صالحيت و اهليت متقاضيان كارت هاي بازرگاني است. 
در فرايند صدور كارت بازرگاني براي متقاضيان جديد، 
اثبات عملكرد اقتصادي متقاضي با ارايه مداركي نظير 
گزارش فصلي فروش، اوراق تش��خيص مالياتي، آراي 
هيات هاي حل اختالف ماليات��ي يا تأمين اجتماعي 
از س��وي اعضاي هيات مديره يا مديرعامل شركت يا 
ش��خص حقيقي داوطلب دريافت كارت بازرگاني نيز 
پس از تاييد مديري��ت امور مالي اتاق به عنوان يكي از 

شرايط كافي مدنظر خواهد گرفت.
 همچنين دارا بودن س��ابقه خدمت براي اش��خاص 
حقيقي يا مديران عامل اش��خاص حقوقي متقاضي 
دريافت كارت بازرگاني كه داراي حداقل 3 سال سابقه 
كار در ادارات تابعه سازمان امور مالياتي و گمرك ايران 
تحت عنوان كارشناس با تاييد مديريت واحد عضويت 
اتاق و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
به عنوان يكي از شرايط كافي براي اصالح صالحيت و 

اهليت متقاضي كارت بازرگاني مدنظر قرار مي گيرد.

    صدور كارت بازرگاني در وزارت صنعت
اما توجه به بسياري از نكات براي تاييد احراز صالحيت 
متقاضاي��ان كارت بازرگاني توس��ط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مي تواند ش��رايط را براي ورود افراد 
متفرقه س��خت كند؛ ام��ا همچن��ان ورود اين افراد 
مشكالتي را به وجود آورده است و بسياري به دنبال 
خالء هاي قانون��ي ورود اين افراد ب��ه عرصه تجارت 
كشور هستند. در اين راستا، سخنگوي ستاد مبارزه با 
قاچاق معتقد است كه اين مشكالت ناشي از عملكرد 
نامناس��ب مكانيس��م كنوني صدور تاييديه وزارت 
صنعت براي كارت بازرگاني است. حميدرضا دهقاني 
نيا درباره ابهامات سامانه اعتبارسنجي و صدور كارت 
بازرگاني، مي گويد: در سامانه يكپارچه اعتبارسنجي 

و رتبه بندي اعتباري، ب��ه بازرگان يك رتبه اعتباري 
داده مي شود كه بر مبناي آن مي تواند حجم مشخصي 
فعالي��ت كند. همچنين در اين س��امانه، افراد از نظر 
تجاري رتبه بندي مي ش��وند كه بر اساس آن سقف 
اعتبار فعاليت تجاري بازرگان مشخص مي شود. بنابه 
توضيحات او، كارتي نيز از سوي اتاق بازرگاني صادر 
مي ش��ود كه براي صدور بايد فرآيندهايي طي شود؛ 
يك��ي از اين فرآيندها تاييديه وزارت صنعت اس��ت. 
وزارت صنعت فرآيند تاييديه را در اين سامانه انجام 
مي دهد در حالي كه اين موضوع در قانون ذكر نشده 
است. به گفته دهقاني نيا، در اينجا بيشتر از آنكه بحث 
رانت باشد اين بحث مطرح است كه مكانيسم فعلي 
صدور تاييديه از اس��اس درست نيست. در واقع اتاق 
بازرگاني به يك وزارتخانه دسترسي  مي دهد كه نظر 
خود را ثبت كند، بدون اينكه نظارت و مراقبتي در اين 

زمينه صورت بگيرد.

   تكذيب موجوديت كارت بازرگاني
يك بار مصرف

با اين حال اما برخي از متوليان تجاري كش��ور خود 
بر اين باورند كه صدور كارت ه��اي بازرگاني يك بار 
مصرف و صوري دليل اصلي حضور بازرگانان متفرقه 
در تجارت ايران ش��ده كه بازار را به اختالل كش��يده 
است. اما در اين ميان، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 
و رييس اتاق بازرگاني كاش��ان با تكذيب موجوديت 
كارت بازرگاني يك بار مصرف و صوري مي گويد: هر 
كسي كه كارت بازرگاني دريافت مي كند عملكرد او 
توسط س��ازمان امور مالياتي رصد مي شود. سازمان 
امور مالياتي اگ��ر از تخلف در جايي صحبت مي كند 
بايد اطالعات كافي را ارايه دهد؛ اما هيچ اطالعاتي ارايه 
نمي دهد. قانون ابزار كافي وصول ماليات را در اختيار 

سازمان امور مالياتي قرار داده است. 
محمود تواليي مي گويد: اف��رادي كه كارت بازرگاني 
دريافت مي كنند، عملكردشان در رصد سازمان امور 
مالياتي قرار مي گي��رد و امكان اينكه بتوانند واردات و 
صادراتي انجام دهند و در سازمان امور مالياتي و گمرك 
ثبت نش��ود، وجود ندارد. به همين دليل هم به راحتي 
مشخص مي ش��ود كه چه كسي با كارت بازرگاني و به 
چه ميزان واردات و صادرات انجام داده و چقدر بدهكار 
اس��ت. به گفته او، اين در حالي است كه اگر همان فرد 
كارت بازرگاني نداشت، ممكن بود جزو فراريان مالياتي 

محسوب شود و راهي براي پايش رفتار تجاري او نبود. 
تواليي ادامه داد: هر كس��ي كه كارت بازرگاني دارد 
قطعا عملكرد او در حوزه بازرگاني، واردات و صادرات، 
ميزان بدهي مالياتي و ميزان پرداخت ماليات او كامال 
شفاف و مشخص اس��ت. او همچنين درباره انتقادها 
به كارت بازرگاني نيز مي گويد: اولين مساله در حوزه 
كارت هاي بازرگاني اين است كه مرجع صادركننده 
كارت بايد ش��رايط الزم را قبل از ص��دور احراز كند؛ 
توقع ما هم اين اس��ت كه در عم��ل هيچ تخلفي رخ 
ندهد؛ اما توقع صريح ما از س��ازمان امور مالياتي اين 
است كه مدارك الزم را براي تخلف هايي كه گزارش 

مي كند، ارايه دهد.
 او معتقد اس��ت كه اين مدعيان بايد مستندات خود 
را در چند حوزه استخراج و ارايه دهند: اول اينكه در 
يك سال گذشته چند نفر از اين كارت ها سوءاستفاده 
كرده اند؟ ليست كامل و شفاف اين كارت ها به تفكيك 
اس��تان ها و ميزان فرار مالياتي ه��ر كدام چقدر بوده 
است؟ چه تعداد از اين كارت ها بدون داشتن شرايط و 

ضوابط قانوني صادرشده است؟ 
وي در ادام��ه مي افزايد: اقدام مطاب��ق قانون تهيه و 
اعالم ليس��ت اين كارت ها و مبادرت ب��ه ابطال آنها 
توس��ط وزارت صنعت، مع��دن و تجارت ب��وده، اما 
دليل اينكه چرا تابه حال ليس��ت كامل وشفاف اين 
سوءاستفاده كنندگان جهت برخورد اوليه اعالم نشده 

است، مشخص نيست. 
او تصريح مي كند: سازمان امور مالياتي اگر از تخلف در 
جايي صحبت مي كند بايد اطالعات كافي را ارايه دهد، 
اما هيچ اطالعات��ي ارايه نمي دهد. به گفته تواليي ما 
تنها چيزي كه از تخلف ها مي دانيم بحث هاي رسانه اي 
است كه عليه كارت بازرگاني انجام شده، كه كمكي به 

شفافيت و وصول ماليات نمي كند.
رييس كميسيون ماليات، كار و تأمين اجتماعي اتاق 
ايران در دوره هشتم هيات نمايندگان مي گويد: من 
هميشه در اتاق ايران پيگير مس��ائل مربوط به امور 
مالياتي بودم و اتاق ايران تمام قد براي وصول ماليات، 
ش��فافيت، ماليات عادالنه، فراگير و عدم تبعيض در 
حوزه مالي��ات تالش مي كند. حتم��ا كاركرد كارت 
بازرگاني در حوزه ماليات كمك به ش��فافيت در اين 
حوزه اس��ت. او درب��اره صدور كارت ه��اي بازرگاني 
يك بارمصرف نيز معتقد اس��ت كه هيچ كارتي تحت 
عنوان كارت بازرگاني يك بار مصرف يا صوري وجود 

ندارد. كارت بازرگاني، مجوزي است كه به دارنده آن 
اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 2 قانون 
صادرات و واردات مصوب دوم تيرماه 1372 مجلس 
شوراي اس��المي اجازه داده مي ش��ود به امر تجارت 

خارجي بپردازد.
اما براساس مقرراتي كه اكنون در دست اجراست اعتبار 
كارت بازرگاني از تاريخ صدور يك سال است. تمديد 
كارت بازرگاني با ارايه مدارك الزم ازجمله مفاصاحساب 
مالياتي براي مدت مذكور انجام مي گيرد و در دفعات 
بعد نيز به همين ترتي��ب ادامه مي يابد. تواليي درباره 
سوءاس��تفاده از كارت بازرگاني مي گوي��د: اگر فرد يا 
افرادي ب��ا رعايت و دارا بودن همه ش��رايط و مقررات 
اقدام به اخذ مج��وزي )كارت بازرگاني( از اتاق تعاون 
يا بازرگاني كارت دريافت كرده و بعد با در اختيار قرار 
دادن اين كارت به افراد س��ودجو در مبادي گمركي و 
عدم توانايي سيستم گمركي در مقابله و برخورد با اين 
افراد سودجو دچار تخلف شدند، آيا مقصر تخلف و بروز 
قاچاق در مبادي رسمي اتاق تعاون و بازرگاني است؟ 
قانون ابزار كافي وصول ماليات را در اختيار س��ازمان 
امور مالياتي قرار داده است. براساس بخشنامه گمرك، 
دارندگان كارت هاي بازرگاني بايد در بدو ورود ماليات 
علي الحس��اب واردات قطعي كاال را به ميزان 4 درصد 
مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي پرداخت كنند. 
اما پرسش اينجاست كه چرا اين افراد متخلف شناسايي، 

معرفي و با آنها برخورد نمي شود؟ 
او ادامه مي دهد: ممكن است كه فردي كارت بازرگاني 
دريافت كند و واردات و صادرات هم انجام دهد و اتفاقا 
بدهكار مالياتي هم باشد؛ آيا اتاق ايران مي تواند سراغ 
اين فرد براي تمديد مج��دد كارت يا پرداخت ميزان 
بدهي مالياتي برود؟ سازمان امور مالياتي بايد ليست 
متخلفان را در اختيار كميته پايش اتاق ايران قرار دهد 
تا اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي در اين حوزه 
ابهام زدايي كند. صادركننده ها ممكن اس��ت با كارت 
بازرگان��ي صادراتي انجام دهن��د و بدهي مالياتي هم 
داشته باشند و تعهد ارزي خود را انجام ندهند، اما براي 
واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعيت هايي 
گذاشته است. يعني وزارتخانه حوزه اي كه خطرپذير 
است را آزاد گذاشته، اما درجايي كه كمترين مشكالت 
هست، سقف تعيين كرده است. انتظار بخش خصوصي 
اين است سازمان امور مالياتي بر اساس اختيار قانوني 

كه دارد در اين زمينه شفاف سازي كند.

رييس اتحاديه صحافان و ليتوگرافان با تاكيد بر اينكه 
كارخانه هاي ماش��يني توليد دفتر مشق براي واردات 
كاغذ ارز دولتي و نيمايي گرفتند، گفت: معلوم نيست 
كه اين كارخانه ها با چه قيمتي دفاتر توليدي خود را به 

بازار عرضه مي كنند.
جليل غفاري رهبري در گفت وگو ب��ا فارس در مورد 
داليل گران شدن دفتر مش��ق، گفت: از آبان ماه سال 
گذشته پيگير تامين كاغذ مدارس بوده ايم تا با رسيدن 
به فصل خريد لوازم التحرير با مشكل كمبود و گراني 
در اين حوزه مواجه نش��ويم. همچنين در جلس��ات 
متعددي كه با حضور مسووالن وزارت صمت و وزارت 
ارشاد در سال گذشته برگزار شد، موضوع تامين كاغذ 
مورد نياز صحافان را بارها اعالم كرديم؛ اما متاس��فانه 
عليرغم تشكيل كارگروهي در وزارت ارشاد ارز دولتي 
براي توليد دفتر مشق به صنف صحافان تعلق نگرفت 
و كارگروه مذكور در جه��ت تامين كاغذ مطبوعات و 

ناشرين تالش كرد.
او با بيان اينكه متاسفانه گوش شنوايي براي تامين كاغذ 
صحافان به نرخ دولتي وجود نداش��ت، افزود: عليرغم 
اينكه چند تاجر براي تامين نياز كاغذ اين بخش معرفي 
شده بود، اما با تغيير قوانين وحذف ارز دولتي از واردات 
كاغذ بخش دانش آموزي عمال توافقي براي واردات كاغذ 
به نرخ ارز دولتي انجام ش��ده بود متوقف شد، بنابراين 
توليد كنندگان دفتر مشق چاره اي جز تامين كاغذ از 

بازار آزاد را نداشتند.
ريي��س اتحاديه صحافان و ليتوگراف��ان با بيان اينكه 
اكنون هر دفتر مشق 40 برگ با توجه به خريد هر بند 

كاغذ به قيمت 500 هزار تومان به قيمت 2500 تومان 
تهيه مي ش��ود، افزود: با محاسبه سود عمده فروشي و 
خرده فروشي يك دفتر مشق با حداقل قيمت 4 هزار 

تومان به دست مصرف كننده مي رسد. 
غفاري رهبري درباره خبر دريافت ارز دولتي توسط 
برخي از كارخانه هاي توليدكنن��ده نيز عنوان كرد: 
اكنون حدود 8 كارخانه فعال ماش��يني توليد دفتر 
مش��ق در كش��ور وجود دارد كه س��ال گذشته اين 
كارخانه ها ارز دولتي براي واردات گرفتند. البته بعد از 
تغيير قانون و اختصاص ارز نيمايي به جاي دولتي براي 
واردات كاغذ، اين كارخانه امسال مجبور به پرداختند 
مابه التفاوت بخش��ي از كاغذهاي وارداتي خود به ارز 

دولتي شدند.
او افزود: در مجموع اين مطلب كه برخي از كارخانه هاي 
زير نظر وزارت صمت موفق به دريافت ارز دولتي شده اند 
درست است و همان طور كه توضيح دادم اين كارخانه ها 
تا زماني كه سال گذشته مي توانستند ارز دولتي براي 
واردات كاغ��ذ دريافت كنند به آنه��ا ارز دولتي تعلق 
گرفت و آن بخشي را هم كه بايد به صورت نيمايي وارد 

مي كردند ما به التفاوت پرداخت كردند.
رييس اتحاديه صحافان و ليتوگرافان در پاسخ به اين 
سوال كه اكنون محصوالت اين كارخانه ها به چه قيمتي 
وارد بازار شده است و آيا توزيع توليدات اين كارخانه ها 
در تعادل بخشي به بازار دفتر مشق دانش آموزي كمكي 
مي كند، گفت: متاسفانه عليرغم تماس با انجمن آنها 
جهت كسب اطالع از قيمت دفاتر مشق توليدي توسط 
اين كارخانه ها پاس��خي دريافت نكرده ام و به ما اعالم 

كردند كه قيمت ها در حال بررس��ي اس��ت. براساس 
مطالبي كه در بازار مطرح اس��ت، به نظر مي رسد اين 
كارخانه ها هم عرضه را با قيمت بازار آزاد انجام مي دهند. 
او با تاكيد بر اينكه اكنون هيچ مشكلي براي تامين وجود 
ندارد و دفاتر مشق مورد نياز دانش آموزان به وفور در بازار 
موجود است، اظهار كرد: مشكل افزايش قيمت است؛ 
البته همان طور ك��ه گفتم صنف صحافان براي توليد 
كاغذ را به قيمت بندي 500 هزار تومان تهيه كرده اند 

و قيمت تمام شده دفتر هم براي آنها باال بوده است.
غفاري رهبري بيان كرد: كارخانه هاي دريافت كننده 
ارز دولت��ي و ارز نيمايي ب��راي واردات كاغذ تحرير در 
اس��تان هاي »اصفهان، مش��هد، گرمس��ار، تبريز « و 
چندكارخانه هم در تهران و اطراف تهران واقع اس��ت 
كه قطعا اسامي كارخانه هاي دريافت كننده ارز دولتي و 
نيمايي را براي واردات كاغذ را وزارت صمت در اختيار 
دارد و به نظر مي رسد براي توزيع دفاتر اين بخش بايد 
نظارت هاي الزم از س��وي وزارت صنعت انجام شود تا 
اين دفاتر با قيمت ارز دولتي و نيمايي به مصرف كننده 

برسد. 
او اظهار كرد: البته بايد نحوه توزيع به صورتي باش��د 
كه صحافان توليدكننده دفتر مش��ق كه كاغذ تحرير 
را به قيمت آزاد خريداري كرده اند متضرر نش��وند لذا 
به نظر مي رس��د تا توزيع اين بخش بايد در مدارس يا 
استان هاي محروم انجام ش��ود تا هم توليد كنندگان 
دفتر با ارز بازار آزاد متضرر نش��وند و هم نقاط محروم 
كشور با قيمت مناسب تري موفق به تهيه دفتر مشق 

دانش آموزي شوند.

رييس كميسيون خدمات فني ومهندسي اتاق مشترك 
بازرگاني اي��ران و عراق گفت: آش��نايي با راهكارهاي 
تجارت با عراق به دليل ارتباط تنگاتنگ تجارت و اقتصاد 
اين كشور با ساختار فرهنگي، سياسي و اجتماعي آن، 
بسيار مهم است و بايد مورد توجه فعاالن اقتصادي ايران 
قرار گيرد.  به گزارش ايس��نا، رضا مونسان در نشست 
بررس��ي فرصت هاي حضور ش��ركت هاي كرماني در 
بازار عراق با اشاره به اينكه بازار عراق از مزاياي بسياري 
برخوردار اس��ت، عن��وان كرد: وجود مرز مش��ترك، 
پايانه هاي متعدد، حمل و نقل آسان و فاصله كم ايران 
با بخش زيادي از شهرهاي عراق براي تامين نياز مردم 
آنها، تامين بيش از 90 درصد نيازهاي عراق از طريق 
واردات، حمايت هاي دولتي، موقعيت استراتژيك عراق 
و... از جمله مزاياي مشترك بين دو كشور ايران و عراق 
است. آش��نايي با راهكارهاي تجارت با عراق به دليل 
ارتباط تنگاتنگ تجارت و اقتصاد اين كشور با ساختار 
فرهنگي، سياسي و اجتماعي آن بسيار مهم است و بايد 

مورد توجه فعاالن اقتصادي ايران قرار گيرد.
او ش��هر بغداد را براي ورود فعاالن اقتص��ادي به بازار 
عراق به عنوان نخستين گزينه پيشنهاد كرد و گفت: 
با توج��ه به اينكه 20 درصد جمعيت ع��راق در بغداد 
ساكن هستند، انباشت نيازها در اين شهر بيشتر است 
و همچنين تجار و ارگان هاي اصلي اين كش��ور نيز در 
بغداد هستند. ضمن آنكه بصره، استان مهم ديگر عراق 
است كه به دليل دسترس��ي به آب هاي آزاد، اهميت 
استراتژيك دارد و پس از آن نيز مي توان شهرهاي بابل، 
نجف و كربال را از اين نظر جزو شهرهاي مهم عنوان كرد.

به گفته او، حدود 60 درص��د از جمعيت 39 ميليون 
نفري عراق را جمعيت زير 24 سال تشكيل مي دهند 
كه با توجه به نرخ رش��د 3 درص��دي جمعيت در اين 
كشور، اين روند رو به افزايش است و جمعيت جوان اين 
كشور نيازهاي مختلفي دارد كه در اين رابطه مي توان 
در حوزه هاي مختلف از جمله آموزش و خدمات فني و 

مهندسي به بازار اين كشور ورود كرد.
مونسان، به تورم صفر تا دو درصدي در اقتصاد كشور 
عراق در چند سال گذشته اش��اره و عنوان كرد: ثبات 
نسبي در اين كشور وجود دارد و سرمايه گذاران چندان 
نگران نوسانات احتمالي قيمت ها نباشند. تغييرات نرخ 
دينار به عنوان واحد پول رسمي عراق، ارتباط مستقيم 
با قيمت دالر دارد و به همين دليل اين كشور در تغييرات 

ارزش دالر نوسان هاي كمتري را تجربه كرده است.
او ب��ا بيان اينكه در عراق بخ��ش خصوصي فعال قابل 
توجه وجود ندارد، افزود: عمده مردم در عراق از دولت 
حقوق دريافت مي كنند كه اكنون نيز دولت اين كشور 
با كسري بودجه روبه روست و تعداد پروژه هاي دولتي 
بسيار كمتر شده است. ساالنه بيش از هشت ميليارد 
دالر صادرات از ايران به عراق انجام مي شود كه البته با 
توجه به صنعتي شدن كشور عراق در آينده، بايد براي 
حفظ و افزايش اين ميزان صادرات در سال هاي آينده 
برنامه ريزي ش��ود. او راهكارهاي معرفي محصوالت و 
توليدات به بازار عراق را حضور در نمايش��گاه ها، اعزام 
هيات هاي تجاري، تش��كيل ش��ركت هاي مديريت 
صادرات، كمك گرفتن از تشكل هاي مرتبط و فضاي 

مجازي عنوان كرد.

  Sun. Aug 11.   يك شنبه    20 مرداد 1398   9 ذيحجه 1440  سال ششم    شماره   1449  2019 

 قانون اصل ۴۴ 
به درستي  اجرا نشد

ات�اق اصناف  اي�ران| رييس مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: در اينكه بخش خصوصي بايد مورد 
حمايت و توجه قرار گيرد، هيچ ترديدي نيست و 
همه اركان نظام درباره اين مساله متحد هستند؛ اما 
اهدافي كه در قانون و سياست هاي كلي براي اصل 
44 عنوان شده بود تا حد زيادي مغفول مانده و به 
درستي اجرا نشده و اقتصاد مردمي كه به دنبال آن 
بوديم رخ نداده است. حركت بنگاه هاي اقتصادي به 
سمت نيمه دولتي و دولتي شدن مسير اشتباهي 
براي اقتصاد كش��ور است و بايد اقتصاد را به بخش 
خصوصي واگذار كرد تا نتيجه مطلوب تري حاصل 
ش��ود. علي الريجاني در گفت وگو با پايگاه خبري 
اتاق اصناف ايران در پاسخ به مشكالت حوزه صنفي 
اظهاركرد: قانون نظام صنفي و قانون ماليات بر ارزش 
افزوده تصويب شده و طرح بررسي اصالحات قانون 
نظام صنفي نيز در دس��تور كار قرار خواهد گرفت. 
قانون صندوق هاي مكانيزه فروش نيز تصويب شده 
و به شوراي نگهبان ارجاع مي شود تا يك الي 2 مورد 

از ايرادات آن رفع شده و به تصويب برسد. 

كمبودي در قطعات جانبي 
لوازم برقي آشپزخانه نيست

ايسنا| رييس اتحاديه توليدكنندگان و تعميركاران 
صنايع برودتي، تهويه مطبوع، لباسشويي و قطعات 
يدكي با اش��اره به اينك��ه 90 درص��د نمايندگي و 
كارت هاي گارانتي در كشور بدون اطمينان و ثبات 
هستند، گفت: كمبودي در بازار قطعات جانبي لوازم 
برقي آشپزخانه وجود ندارد و تنها قيمت محصوالت 
رشد قابل توجهي به خود گرفته است. علي جمالي 
درباره شرايط خدمات پس از فروش شركت هاي لوازم 
خانگي كه بازار ايران را ترك كرده اند، توضيح داد: اكثر 
قطعات ماشين هاي لباسشويي در ايران داخلي سازي 
شده و تأمين اين قطعات از طريق توليد داخلي انجام 
مي شود و اين در حالي اس��ت كه تأمين بسياري از 
قطعات يخچال و فريزرهاي واردات��ي از بازار آزاد به 
مراتب راحت تر از فرآيند گارانتي است. او تأكيد كرد: 
بس��ياري از محصوالت وارداتي در ايران به طور دايم 
داراي نمايندگي نبودند و بازار خود را با اين محصوالت 
هماهنگ كرده است، از اين رو بازار آزاد بدون توجه 
به ش��ركت هاي واردكننده و شرايط خدمات پس از 
فروش؛ به توليد، تأمين و عرضه لوازم  يدكي مي پردازد. 

نواقص قانون نظام صنفي 
منشأ مشكالت بازار 

اتاق اصناف ايران| رييس كميس��يون قوانين و 
مقررات اتاق اصناف ايران گفت: بسياري از مشكالت 
حوزه بازار و اصناف به دليل مشكالت و نواقصي است 
كه در قانون نظام صنفي وج��ود دارد. ناصر ناصري 
ادامه داد: اساس فعاليت كميسيون قوانين ومقررات 
اتاق اصناف ايران در دوره هفتم بررسي وشناسايي 
موارد ايراد و نقصان قانون نظام صنفي وپيش بيني 
راهكارها ومواد قانوني جهت جايگزيني ايرادات اين 
قانون با هدف بهينه سازي عملكرد و ارتقاي جايگاه 
اصناف در عرصه هاي مختلف در كش��ور است. او با 
تاكيد براينكه بسياري از مشكالت حوزه بازار به دليل 
نواقص و ايرادهاي قانون نظام صنفي است، افزود: نتايج 
بررسي ها وگزارش نهايي كميسيون قوانين ومقررات 
اتاق به هيات رييس��ه اتاق اصناف اي��ران به منظور 
مكاتبات و چانه زني و ارايه گزارش نهايي ارسال خواهد 
شد تا در اختيار وزارت صمت و مجلس شوراي اسالمي 
قرارگيرد. اين مقام مس��وول در ات��اق اصناف ايران 
نرخ گذاري كاال وخدمات، محدوديت 2 دوره متوالي و 
چهار دوره متناوب عضويت، عدم رعايت سقف وحدود 
صنفي، فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي خصوصاً در 
مناطق محروم وشهرهاي كوچك، عدم تخصيص 
وام هاي بانكي ارزان قيمت، محدوديت هاي بازاريابي 
و مشكالت تهيه مواد اوليه ارزان قيمت و مشكالت 
ماليات بر ارزش افزوده و نحوه تعيين و دريافت ماليات 
عملكرد صنوف را از مهم ترين مشكالت حوزه صنوف 
در كشور دانست وگفت: نقايص قانوني و مشكالت 
مقررات حوزه اصناف، از مهم ترين داليل مشكالت 
فوق الذكر است كه اين كميسيون اهم عملكرد خود را 
برريشه يابي وپيش بيني موارد جايگزين قانوني جهت 
ارايه به هيات رييسه اتاق اصناف ايران خواهد گذاشت.

صادرات بخش معدن با شعار 
عملي نمي شود

ات�اق بازرگاني تهران| رييس كميس��يون بازار 
پول و سرمايه اتاق تهران گفت: اگر قرار است، طرح 
اصالح ساختار بودجه باهدف انطباق با شرايط جديد 
اقتصاد و گذر از دوران تحريم ها و كاهش وابستگي به 
درآمدهاي نفتي در دستور كار قرار بگيرد و استراتژي 
اقتصادي كشور، دوري از اقتصاد تك محصولي يا همان 
اقتصاد نفتي باش��د، بايد براي رونق معادن و صنايع 
وابسته به آن به طور اصولي و منطقي برنامه ريزي كرد. 
فريال مس��توفي با بيان اينكه س��ايه سياست هاي 
دولتي بر بخش معدن ايران همانند ديگر حوزه هاي 
اقتصادي سال هاست كه سنگيني مي كند، افزود: 
اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسيل هاي فراوان به 
عنوان يكي از حوزه هاي مهم اقتصادي كشور همواره 
موردتوجه بوده، اما تاكنون به جايگاه مطلوب خود 
نرسيده است. توسعه بخش معدن به علت ويژگي هاي 
خاص آن نيازمند س��رمايه ثابت باال و حاشيه سود 
پايين است.  از سوي ديگر س��رمايه گذاري در اين 
بخش در بلندمدت اس��ت كه به بازدهي مي رسد، 
بنابراين براي ثمردهي بخش معدن به سطح بااليي 
از ثبات سياسي و اقتصاد در كشور نياز داريم. باوجود 
منابع ان��رژي ارزان در ايران، نرخ دس��تمزد پايين 
و دسترس��ي به آب هاي آزاد، ب��ه دليل تصميمات 
لحظه اي و ريسك باالي سياسي، سرمايه گذاران از 

فعاليت در اقتصاد ايران امتناع مي كنند. 



ديدگاه

كوتاه از دنياي انرژي

7 انرژي

شركت ملي نفت در خبري از اتخاذ تصميم توسط شوراي هماهنگي اقتصادي براي پارس جنوبي خبر داد 

رشد تقاضاي نفت جهان به كمترين ميزان از سال 2008 رسيد

عضو كميسيون انرژي: 

آيا تصميم سران قوا براي فاز 11 گرفته شد؟

افت 5.5 درصدي نرخ هفتگي طالي سياه

تخفيف نفتي امري رايج است 

يادآوران خودكفا مي شود 

گروه انرژي|
از بين تمام فازهاي پارس جنوبي ش�ايد هيچ 
كدام مث�ل فاز 11 معروف نش�د؛ ف�ازي كه در 
دس�ته پروژه هاي در حال توسعه شركت نفت 
و گاز پ�ارس تعري�ف مي ش�ود و از 12 تير ماه 
96 تا حاال نامش به توتال و سي ان پي سي گره 
خورده اس�ت. چن�د هفته پيش ب�ود كه بيژن 
زنگنه وزير نفت در يك برنامه تلوزيوني اعالم 
كرد سرنوشت اين فاز قرار است توسط سران 
سه قوه تعيين شود، از آن موقع از گوشه و كنار 
خبرهايي مبني بر اينك�ه حداقل بخش هايي 
از پروژه به بعضي از شركت هاي ايراني واگذار 
مي شود ش�نيده مي شد تا اينكه ديروز پايگاه 
اطالع رس�اني رياس�ت جمهوري نوش�ت كه 
در نشس�ت ديروز ش�وراي عال�ي هماهنگي 
اقتصادي »برنامه ه�اي وزارت نفت براي ادامه 
توس�عه فازهاي پارس جنوبي« تشريح شده 
اس�ت؛ طبيعتا اين برنامه ها ف�از 11 كه يكي از 
روي بورس ترين طرح ها بوده را نيز شامل شده 
است. نكته جالب اين است كه در گزارش پايگاه 
اطالع رساني شركت ملي نفت عنوان شده كه 
»تصميم�ات الزم« براي طرح هاي توس�عه اي 
پارس جنوبي در اين جلسه اتخاذ شده است، 
جمله اي كه مي توان�د به معناي تعيين تكليف 
طرح توس�عه فاز 11 پارس جنوبي، طرحي كه 
ق�رار اس�ت تولي�د گاز طبيعي در اي�ران را 2 

ميليارد متر مكعب بيشتر كند باشد. 

ديروز پايگاه اطالع رس��اني شركت ملي نفت نوشت 
كه برنامه هاي وزارت نفت براي ادامه توسعه فازهاي  
پارس جنوبي در نشس��ت »شوراي  عالي هماهنگي 
اقتصادي« تش��ريح شد. ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي كه در واقع ادامه اسمش »قواي سه گانه« 
است شورايي اس��ت كه از خرداد پارسال ايجاد شد 

تا بعضي از تصميم هاي مه��م و كالن در آن گرفته 
شود؛ در نفت پيشتر موضوع عرضه نفت در بورس و 
شكل و شمايل و چارچوبش هم در همين فضا مورد 
بحث گذاشته شده بود. اما اگرچه خبر منتشر شده 
در وب سايت شركت ملي نفت ايران صرفا بطور كلي 
به بحث درباره طرح هاي توس��عه اي پارس جنوبي 
در نشست ديروز شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
پرداخته و اس��مي از فاز 11 پارس جنوبي در آن به 
ميان نيامده، اما با توجه به صحبت هاي 17 تير ماه 
وزير نفت درباره تصميم گيري براي اين فاز در سران 
س��ه قوه، به نظر مي رسد ديروز صحبت هاي مهمي 
درباره اين طرح توسعه اي و قرارداد آن كه تير ماه 96 
با كنسرسيومي به رهبري شركت توتال منعقد شده 

بود مطرح شده باشد. 
ديروز در جلس��ه اي كه حس��ن روحاني رييس قوه 
مجريه، علي  الريجاني ريي��س قوه مقننه و ابراهيم 
رييس��ي رييس قوه قضاييه حاض��ر بوده اند، بيژن 
زنگنه، وزير نفت، گزارش��ي از پيشرفت پروژه هاي 
اكتش��اف و اس��تخراج نفت اراي��ه و برنامه هاي اين 
وزارتخانه براي ادامه توسعه فازهاي پارس جنوبي را 
ارايه كرده است، طبق گزارش شركت ملي نفت اين 
گزارش به »اتخاذ تصميم هاي الزم« در اين زمينه 
منجر ش��ده اس��ت.  اما تصميم مهمي كه روحاني، 
الريجاني و رييس��ي بايد بگيرند چيس��ت؟ تير ماه 
96 بعد از ماه ها مذاكرت فش��رده از يك طرف بين 
نفتي ها و ش��ركت فرانسوي توتال و از طرف ديگر با 
منتقدان بر سر تغيير چارچوب قراردادهاي نفتي در 
نهايت روز 12 ام اين ماه طال��ع نفت خوب درآمد و 
قراردادي به ارزش 5 ميليارد دالر كه رقمي چشمگير 
در پروژه هاي نفتي حساب مي شود با كنسرسيومي 
به رهبري ش��ركت توتال بسته شد تا فاز 11 پارس 

جنوبي توسعه پيدا كند. 
چ��را اين پ��روژه براي اي��ران مهم ب��ود؟ چون اين 
اولين باري اس��ت كه قرار اس��ت پروژه اي كه شامل 

ساخت »س��كوي فش��ارافزايي« يا »تقويت فشار« 
در بزرگ ترين ميدان گازي دنيا اجرا شود. سكويي 
غول آس��ا و چندتني كه گفته مي شد تجربه ساخت 
و مديريت پروژه اش در ايران نب��وده و براي همين 
كمك توتال راهگشا خواهد بود. بعد از خروج امريكا 
از برجام ولي توتال كه از همان ابتداي توافق بسيار 
مش��تاق كار در ايران بود مجبور ش��د اعالم كند از 
پروژه كنار مي رود، در اينجا عضو دوم كنسرس��يوم 
كه سهامش تا آن موقع كمتر از توتال بود به صورت 
خودكار طبق مفاد قرارداد، تبديل به طرف حساب 

ايران شد و اين شركت سي ان پي سي چين بود.

حاال وس��ط تمام كش��مكش هاي تج��اري چين و 
امري��كا و ماجراي خريد نفت ايران از س��وي چين، 
گويا شركت س��ي ان پي سي خواسته پروژه توسعه 
فاز 11 چند وقتي تعليق ش��ود تا شايد به اصطالح 
آب ها از آسياب بيافتاد و آنها هم بتوانند رسما كار را 
شروع كنند، تصميم سران قوا از اينجا شروع مي شود 
كه حاال آيا ايران بهتر اس��ت با سي ان پي س��ي كنار 
بياي��د را راه دوم را انتخاب كند؛ پيش بردن پروژه با 

شركت هاي ايراني. 
چند وقت اخير هر از گاهي از گوش��ه و كنار دو سه 
شركت ايراني صحبت هايي مبني بر اينكه مي توانند 

وارد اين پروژه بشوند را مطرح كرده بودند، البته اين 
شركت ها توان مالي ندارند كه بتواند 5 ميليارد دالر 
اين پروژه و در واقع 2 ميليارد دالر فاز نخست آن را 
فراهم كنند و اگر قرار باشد كار به آنها داده شود بايد 
از صندوق توسعه برايش برداشت شود، صندوقي كه 
اين روزها از پتروپااليش��گاهي تا كاغذ و همه و همه 

به آن چشم دوخته اند. 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 17 عضو دارد كه 
قوه مجريه با 10 نفر بيش��ترين سهم را در آن دارد، 
قضاييه س��ه عضو و مقننه هم چهار نماينده در اين 

شورا دارد .

گروه انرژي| 
نفت برنت با وجودي كه روز جمعه را با 2 درصد رشد 
قيمت پش��ت سر گذاشت، اما هفته را براي دومين 
بار متوال��ي با افت قيمت تمام ك��رد و كاهش 5.5 
درصدي نرخ ها را به ثبت رساند تا نگراني ها نسبت 
ب��ه مواضع امريكا و تاثير آن بر بازار نفت بيش��تر از 

گذشته شود.
در پايان معامالت روز جمعه، نفت برنت با يك دالر 
و 15 سنت معادل 2 درصد افزايش به 5۸ دالر و 5۳ 

سنت در هر بشكه رسيد.
 قيمت نفت خام امريكا ني��ز در پايان معامالت روز 
جمعه يك دالر و 96 سنت معادل ۳.7 درصد رشد 
داش��ت و به 54 دالر و 50 سنت در هر بشكه رسيد. 
اما اينها همچنان سطوحي پايين نسبت به 15 روز 

اخير به شمار مي روند.
به گزارش رويترز، در پي كاه��ش ذخاير نفت اروپا 
و كاهش توليدهاي اوپك و با وجود گزارش آژانس 
بين المللي انرژي مبني بر رس��يدن رش��د تقاضاي 
نفت ب��ه پايين ترين رقم از زمان بحران مالي س��ال 
200۸، قيمت نف��ت روز جمعه بي��ش از يك دالر 
افزايش داشت. با اين وجود، رشد 2 درصدي قيمت 

نفت در پايان معامالت روز جمعه نتوانست كاهش 
5.5 درصدي نرخ هفتگي آن را جبران كند. نفت در 
ابتداي هفته گذش��ته با 61 دالر و 74 سنت در هر 

بشكه معامله مي شد.
آژانس بين المللي انرژي در گزارش��ي اعالم كرد كه 
»احتمال رسيدن به يك توافق سياسي بين چين و 
امريكا در تجارت كمتر شده است. همين امر فعاليت 
تجاري را كاهش داده و رش��د تقاضاي نفت جهان 
را پايين آورده اس��ت«. به گ��زارش رويترز، آژانس 
بين المللي انرژي همچنين اع��الم كرد كه افزايش 
نشانه هاي كند شدن رش��د اقتصادي و باال گرفتن 
درگيري هاي تجاري بين چين و امريكا باعث شده 
تقاضاي نفت جه��ان با كندترين س��رعت از زمان 

بحران مالي 200۸ رشد كند.
آژانس بين الملل��ي انرژي در گ��زارش ماهانه خود 
نوشت: »شرايط از اين هم بي ثبات تر مي شود... رشد 
تقاضاي نفت جهان در نيمه اول 2019 بسيار آهسته 
بوده است«. اين آژانس مستقر در پاريس اعالم كرد 
در مقايس��ه با همين م��اه در 201۸، تقاضاي نفت 
جهان 160 هزار بشكه در روز در ماه مي كاهش يافت 

كه دومين سقوط ساالنه در 2019 بود.

از ژانوي��ه تا مي س��ال ج��اري مي��الدي، تقاضاي 
نفت120هزار بش��كه در روز باال رفت كه كمترين 
مقدار افزايش براي اي��ن دوره زماني از 200۸ بود. 
»احتمال رسيدن به يك توافق سياسي بين چين و 
امريكا در تجارت كمتر شده است. همين امر فعاليت 
تجاري را كاهش داده و رشد تقاضاي نفت جهان را 

پايين آورده است«.
آژانس بين المللي انرژي با پايين آوردن پيش بيني 
رش��د تقاضاي جهاني براي 2019 و 2020 تا 1.1 
ميليون و 1.۳ ميليون بشكه در روز، اعالم كرد. چين 
تنها منبع عمده رشد تقاضا با 500 هزار بشكه در روز 

در نيمه اول سال جاري ميالدي بوده است.
رش��د تقاضا در امريكا و هن��د از ژانويه تا ژوئن، تنها 
100 هزار بش��كه در روز ب��ود. در اين گزارش آمده 
اس��ت: »دورنماي رش��د تقاضاي جهان بد است و 

احتماال بدتر هم مي شود«.
برخ��ي كارشناس��ان معتقدند كه كاه��ش عرضه 
نفت توس��ط اوپك و متحدانش و توليد آهس��ته تر 
كش��ورهاي غيراوپك، بازار نفت را راكد كرده است. 
ولي آژانس بين المللي انرژي اعالم كرد اين شرايط 
موقت است و رشد توليد كشورهاي غير عضو اوپك 

در 2020، حدود 2.2 ميليون بشكه در روز خواهد 
بود. بنابراين بازار جهان نفت كافي در اختيار خواهد 
داشت. اين آژانس اعالم كرد نگراني هاي اقتصادي 
بر مسائل سياسي و جغرافيايي سايه افكنده ولي بازار 
نفت از نزديك درگيري بين امريكا و ايران در خليج 

فارس را دنبال مي كند.
جيوواني استانوو تحليلگر موسسه يو بي اس درباره 
داليل افزايش قيمت نف��ت در روز جمعه گفت: »با 
وجود كاهش بيشتر آمارهاي رشد تقاضا در گزارش 
آژانس بين المللي انرژي، قيمت نفت اندكي باال رفته 
زيرا خبر كاهش رشد تقاضا قباًل توسط رييس آژانس 
اعالم ش��ده بود و آژانس بين المللي انرژي همچنان 
اميدوار اس��ت كه ميزان ذخاير نف��ت در نيمه دوم 

امسال كاهش بيشتري را تجربه كند«.
پس از آنكه موسسه يورو اويل استاك اعالم كرد كه 
كل ذخاير نفت خام و فرآورده هاي نفتي 16 كشور 
اروپاي��ي در ماه جوالي اندكي نس��بت به ماه ژوئن 
كاهش يافته، قيمت نفت رو به افزايش گذاش��ت، با 
اين حال، قيمت نفت خام نسبت به رقم هاي باالي 
ثبت ش��ده در ماه آوريل ح��دود 20 درصد كاهش 

نشان مي دهد.

امريكا بارها اعالم كرده كه از قيمت باالي نفت راضي 
نيس��ت و حتي برخي اعضاي اوپك را مجبور كرده 
تا براي پايين نگه داشتن قيمت ها تضمين دهند. با 
اي��ن حال قيمت نفت مدتي ب��ود كه باالي 60 دالر 
در هر بشكه ثابت شده بود اما با صحبت هاي دونالد 
ترامپ مبني بر افزايش تعرفه ها قيمت نفت دوباره 
پايين آمد تا آنجا كه به پايين ترين حد در هفت ماه 

گذشته رسيده است.
اين در شرايطي اس��ت كه عربستان سعودي در پي 
س��قوط قيمت نفت، با س��اير توليدكنندگان نفت 
درباره واكنش هاي احتمالي براي متوقف كردن اين 

روند به رايزني پرداخته است.
بر اين اساس عربستان مي خواهد صادرات نفت خود 
در ماه س��پتامبر )ماه آينده مي��الدي( را به كمتر از 
7 ميليون بش��كه در روز كاهش دهد كه حكايت از 
كاهش 700 هزار بش��كه اي نس��بت به سطح فعلي 

دارد.
با اين حال تن��ش چين و امريكا بازار نفت را ملتهب 
كرده است تا آنجا كه كاهش ذخيره سازي سوخت در 
اروپا و كاهش توليد نفت اوپك نيز نتوانسته از افت 

5.5 درصدي قيمت هفتگي نفت جلوگيري كند.

خانه مل�ت| عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان 
اينكه تبصره تخفيف در مذاكرات براي فروش نفت 
هميشه وجود داشته است، گفت: ريسك خريد نفت 
از اي��ران به دليل تحريم و هزينه هاي انتقال پول دو 
دليل اصلي تخفيف در فروش نفت به شمار مي آيند.

اسداهلل قره خاني به تحليل سياست تخفيف قيمت 
فروش نفت در زمان تحريم پرداخت و گفت: قبل از 
تشديد تحريم هاي نفتي نيز با توجه به نوع مشتري، 
ميزان خريد، نحوه پرداخت پول و مشتريان دايمي 
و مقطعي تخفيف هايي داده مي شد، درواقع تخفيف 
مدنظر تمامي كش��ورهاي فروشنده نفت قرار دارد، 
چراك��ه مي خواهند مش��تريان خ��ود را راضي نگه 
داش��ته و با ارايه تسهيالتي به مش��تريان بر رقباي 

خود فائق آيند.

نماينده م��ردم علي آباد كتول در مجلس ش��وراي 
اس��المي با بيان اينكه تبصره تخفيف در مذاكرات 
براي فروش نفت هميش��ه وجود داشته است اما در 
زمان تحريم به چند دليل بايد تخفيف ها را بيش��تر 
كرد، ادامه داد: ش��ركت هاي خري��دار با خريد نفت 
ايران به عنوان كش��وري تحريمي ريسك مي كنند 
و به يقين هر كاري كه ريس��ك باالتري داشته باشد 
هزينه بيشتري را تحميل مي كند چراكه ممكن است 
آنها نيز مشمول اين تحريم ها ازسوي امريكا شوند. 
ش��ركت هاي خريدار با خريد نفت اي��ران به عنوان 
كشوري تحريمي ريسك مي كنند و به يقين هر كاري 
كه ريسك باالتري داشته باش��د هزينه بيشتري را 
تحميل مي كند چراكه ممكن است آنها نيز مشمول 

اين تحريم ها ازسوي امريكا شوند.

وي انتقال پول را براي كشورهاي خريدار هزينه بردار 
دانست و افزود: كش��ورهاي خريدار نفت ايران بايد 
برخالف شرايط عادي ساير كشورها پول را به دست 
فروشنده رسانند چراكه حساب هاي جهاني بانكي 
ايران مسدود شده اس��ت لذا اين معامالت را بايد از 
طريق صرافي ها و ديگر مس��يرها انجام داد كه اين 

مسيرها هزينه بردار هستند.
عضو كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد: اگر قصد 
فروش نفت خ��ود را در زمان تحريم ه��ا داريم بايد 
هزينه هاي آن را نيز پذيرفت كه اين هزينه ها با قبول 
تخفيف ها پرداخت خواهند شد بنابراين نمي توان به 
دولت بابت تخفيف هاي نفتي ُخرده گرفت البته بايد 
صالح مملكت را در نظر گرفت و تقاضاهاي خارج از 

عرف بي پاسخ ماند.

ايسنا| ميدان يادآوران، نخستين طرحي است كه 
به ني��روگاه غرب كارون متصل و برق دار مي ش��ود؛ 
اقدامي كه ضريب اطمينان توليد مس��تمر و بدون 
وقفه نف��ت را در اي��ن ميدان مش��ترك دو چندان 

خواهد كرد.
بر اساس اعالم ش��ركت مهندس��ي و توسعه نفت، 
حجت نوروزي، سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي 
يادآوران در اين ش��ركت عنوان كرد: طرح توس��عه 
ميدان نفتي يادآوران، نخستين طرحي است كه از 

طريق نيروگاه غرب كارون برق دار مي شود.
ن��وروزي با تأكيد بر مش��ترك بودن مي��دان نفتي 
ي��ادآوران با كش��ور عراق اظه��ار كرد: ب��ه منظور 
برون رفت از چالش افت توليد ناش��ي از كمبود برق 
مس��تمر و همچنين براي اينكه در استحصال نفت 

دچار وقفه نش��ويم،  تامين برق اي��ن طرح از طريق 
نيروگاه غرب كارون در دس��تور كار ق��رار گرفت و 

اكنون عملياتي شدن طرح در دست اقدام است.
وي گفت: اتصال ب��ه نيروگاه غرب كارون از الزامات 
توليد در طرح توس��عه ميدان نفتي يادآوران است 
كه پس از بررسي ها و هماهنگي هاي الزم با نيروگاه 
غرب كارون، تأمين تجهيزات مورد نياز اين عمليات 
آماده سازي شد و حفر كانال هاي كابل كشي نيز اين 

هفته آغاز مي شود.
بر اس��اس اين گزارش، برق مصرفي طرح توس��عه 
ميدان نفتي يادآوران 17 مگاوات است كه اين حجم 
برق از طريق پنج ژنراتور گازي تامين مي شود. سه 
ژنراتور از اين پنج ژنراتور در سرويس است و 2 ژنراتور 

ديگر به صورت آماده باش در كنار آنها قرار دارند.

پيش از اين، تورج دهقاني، مديرعامل شركت متن 
اعالم كرده بود كه فاز نخس��ت نيروگاه غرب كارون 
در آستانه بهره برداري قرار دارد و دو طرح يادآوران و 
تلمبه خانه غرب كارون نخستين طرح هايي خواهند 

بود كه با اتصال به اين نيروگاه برق دار مي شوند.
به گفته دهقاني، توليد مستمر نفت در غرب كارون 
منوط به تامين مس��تمر و مطمئن برق اس��ت و به 
همين دليل، راه اندازي نيروگاه غرب كارون اهميت 

ويژه اي دارد.
ميدان نفت��ي ي��ادآوران در 10 كيلومتري جنوب 
ش��رقي ميدان آزادگان و در ح��دود 70 كيلومتري 
جنوب غربي اهواز، ش��مال خرمش��هر و در منطقه 
جغرافياي��ي كوش��ك و حس��ينيه واقع ش��ده و از 

ميدان هاي مشترك با كشور عراق است. 
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فروش نفت در عين بسته شدن 
راه براي بابك زنجاني ها 

 ايرنا|نماينده مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به 
محدوديت هاي ايجادشده براي صادرات نفت ايران 
گفت: ايران در تامي��ن فرآورده هاي نفتي مورد نياز 
داخل كشور مشكلي ندارد و صادرات نفت نيز هيچگاه 
متوقف نمي شود. بر اساس اعالم وزارت نفت، عبداهلل 
حاتميان با بيان اينكه با بهره برداري و تكميل ظرفيت 
توليد يكي از پااليشگاه هاي جديد كشور )ستاره خليج 
فارس بندرعباس( موفق ب��ه خودكفايي در تامين 
توليد بنزين مورد نياز كشور با كيفيت يورو 5 شديم، 
گفت: بهبود كيفيت هوا بطور مستقيم متاثر از توليد 
بنزين يورو 5 اين پااليش��گاه و توليد بنزين يورو در 
ديگر مجتمع هاي پااليشي كشور است. اين نماينده 
مجلس دهم با اش��اره به محدوديت هاي ايجادشده 
براي صادرات نفت ايران، افزود: ايران هيچ مشكلي 
در تامي��ن فرآورده هاي نفتي مورد نياز داخل ندارد، 
امريكايي ها تصور مي كردند ما نمي توانيم كل بنزين 
مورد نياز كشور را تامين كنيم و مردم در اين زمينه با 
مشكل روبرو مي شوند. وي با بيان اينكه صادرات نفت 
ايران هيچگاه متوقف نمي شود، تصريح كرد: امروز با 
تالش هاي وزارت نفت، صادرات انجام مي شود و البته 
راه نيز براي فعاليت بابك زنجاني ها بسته شده است. 
حاتميان، تبليغات غرض ورزانه درباره پايان ذخاير 
انرژي ايران و فروش نرفتن نفت را كذب محض دانست 
و عنوان كرد: پروژه هاي توس��عه اي مربوط به بهبود 
كميت و كيفيت فرآورده هاي نفتي در حال انجام است 
و 95 درصد آن با استفاده از توان داخلي انجام مي شود.

ونزوئال توليد نفتش را باال مي برد 
 ايلنا|ونزوئال تصميم دارد ميزان توليد نفت خود را 
به مقدار 65 هزار بشكه را افزايش دهد. اين در حالي 
است كه »پي دي وي اس اي« شركت ملي نفت ونزوئال 
و ش��ركت ملي نفت چين »سي ان پي سي« قرارداد 
اس��تخراج نفتي جديدي عقد كرده اند كه به واسطه 
آن ميزان 100 هزار بش��كه نف��ت در كمربند انرژي 
»اورينوكو« استخراج خواهد شد. اين كمربند نفتي 
تركيبي از نفت فوق س��نگين و نفت سبك است كه 
مشتري زيادي در پااليشگاه هاي ش��رق آسيا دارد. 
»نيكالس مادورو« رييس جمهور ونزوئال در اظهاري در 
اين مورد گفت: »ما از چين بابت همكاري هاي مشترك 
و حمايت هايش تشكر مي كنيم«. وي همين طور افزود 
كه قرارداد نفتي بعدي با چين توليد نفت اين ميادين 
را به 2۳0 هزار بشكه خواهد رساند. اين شركت چيني 
مالكيت 49 درصد از اين مي��دان را بر عهده خواهد 
داشت. مطابق سازمان جهاني انرژي ميزان توليد نفت 
ونزوئال از مقدار يك ميليون و 900 هزار بشكه در روز به 

ميزان ۸00 هزار بشكه در ماه مي رسيده است.

سه شنبه چهاردهمين عرضه 
بورسي نفت سبك

 شركت ملي نفت|اطالعيه عرضه نفت  خام سبك 
ش��ركت ملي نفت ايران در رينگ بين الملل بورس 
انرژي براي تاريخ سه شنبه، 22 مرداد 1۳9۸ منتشر 
شد. اطالعيه عرضه دو ميليون بشكه نفت  خام سبك 
ش��ركت ملي نفت ايران در رينگ بين الملل بورس 
انرژي با قيمت پايه 57 دالر و 9۸ سنت براي هر بشكه 
منتشر شد. اين چهاردهمين عرضه نفت خام سبك در 
رينگ بين الملل بورس انرژي در دوره جديد و هفتمين 
عرضه در سال 9۸ است. خريداران مي توانند تا ۳ ماه 
پس از انجام معامله محموله را تحويل بگيرند و تحويل 
محموله در ساير مناطق منوط به تاييد شركت ملي 

نفت ايران امكان پذير است.



دريچه8گزارش

نگاه  مركز  پژوهش هاي  مجلس  به  رمز ارزها 

چگونه  مي توان  از  رمز ارزها  بهره برداري كرد
تعادل |

 حدود چهار ماه اس��ت كه موضوع رم��ز ارزها وارد بحث 
حكومتي شده اس��ت . دولت در هفته گذشته آيين نامه 
استخراج رمز ارزها را ابالغ كرد . اما اينكه اين رمز ارزها چه 
هستند و چگونه مي توانند كار كنند و مهم تر دولت چگونه 
مي تواند از آن بهره برداري كند موضوعي است كه مركز 
پژوهش هاي مجلس به بررسي آن پرداخته است كه در 

ذيل بخش اول اين گزارش مي آيد: 
رمزارزها گونه اي از نظام ه��اي پرداخت، انتقال و ذخيره 
ارزش هستند كه معمواًل بدون استفاده از توان رايانشي 
بانك مركزي و نهادهاي متمركز توليد و اداره مي شوند. 
طراحان رمزارزها سازوكاري تدوين مي كنند كه ذي نفعان 
مختلف با توان رايانشي خود به شبكه رمزارز آنها ملحق 
ش��وند و در اداره آن مشاركت كنند. وقتي كسي شرايط 
معين يك رمزارز را محقق كند، مقداري از همان رمزارز 
در قال��ب واحد جديد يا كارمزد به آن ش��خص پرداخت 
مي ش��ود؛ به اين عمل اس��تخراج مي گوين��د )رجبي، 
1۳97( . مدل كس��ب وكار و توان رايانشي مورد نياز هر 
رمزارز با ديگر رمزارزها متفاوت است؛ براي مثال رمزارز 
بيت كوين توان رايانشي از نوع پردازنده مركزي را مصرف 
مي كند. مشاركت در ارز مجازي فايل كوين از طريق در 
اختيارگذاري فضاي ذخيره سازي قابل انجام خواهد بود و 
اليتكوين به توان رايانشي فضاي حافظه موقتي دستگاه ها 
متكي است هر فرد كه يك رايانه با هر قدرتي را در اختيار 
دارد مي تواند در اين شبكه ها مشاركت كند و در شرايط 
رقابتي با افراد ديگر براي كسب واحدهاي ارزهاي مجازي 
رمزي رقابت كند. ممكن اس��ت از رايانه هاي ش��خصي 
براي كسب واحدهاي جديد استفاده شود و ممكن است 
اشخاص از توان رايانشي ديگران به صورت اجاره اي براي 

استخراج رمزارز استفاده كنند. 
در ارتباط با اس��تخراج رمزارزها به دو سوال اساسي بايد 
پاسخ داده ش��ود: ابتدا اينكه اس��تخراج رمزارزها تحت 
چه ش��رايطي داراي صرفه اقتصادي خواهد بود؟ و دوم 
اينكه قانونگذاران در زمينه استخراج پذيري رمزارزها به 
چه نكاتي بايد توجه كنند. در پاسخ به اين سوال ها ابتدا 
عوامل موثر در صرفه اقتصادي استخراج رمزارزها معرفي 
مي شوند. سپس مهم ترين مالحظاتي كه استخراج رمزارز 
در بخش خصوصي و دولتي به دنبال دارد و بايد مورد توجه 

قانونگذاران قرار گيرد، معرفي مي شوند. 

  1- صرفه اقتصادي استخراج رمزارزها
جذابيت رمزارزها در ديدگاه كاربران، به يك نوآوري در آنها 
مربوط است كه در ديگر ارزهاي مجازي ديده نشده باشد. 
براي مثال، نوآوري بيت كوين ايجاد نظام بانكداري بدون 
باجه ها يا ش��عب فيزيكي بانك و طراحي يك نظام مالي 

بدون خلق بي ضابطه پول است. 
نوآوري رمزارز اتريوم، ايجاد امكان تعريف قرارداد هوشمند و 
اجراي خودكار مفاد قراردادها و پرداخت وجه به ازاي تحقق 
ش��رايط از قبل مشخص شده اس��ت. نوآوري مهم رمزارز 
اياواس ايجاد امكان شكل گيري يك رايانه جهاني از تجميع 
توان رايانه هاي متكثر براي ايج��اد برنامه هاي كاربردي و 
متمركزسازي منابع رايانشي براي اجراي اين هدف است. 
بعضي رمزارزها نيز بهره گيري از فضاي ذخيره سازي استفاده 

نشده رايانه ها را هدف قرار مي دهند.
هزينه مشاركت در هركدام از طرح هاي اقتصادي ارزهاي 

مجازي به دو دسته تقسيم مي شود: 
هزينه هاي سرمايه اي و هزينه هاي عملياتي. به هزينه خريد 
سخت افزارهاي جديد مانند دستگاه توليد برق يا وسايل 
رايانشي مانند استخراج كننده، هزينه هاي سرمايه اي و به 
هزينه استفاده از سخت افزارها مثل هزينه برق و سوخت، 
هزينه هاي عملياتي مي گويند. ممكن است مشاركت در 
استخراج رمزارزها با استفاده از منابع سخت افزاري مازاد كه 
از قبل خريداري شده انجام شود، در اين صورت محاسبه 
هزينه ه��اي جاري اهميت پيدا مي كن��د و درصورتي كه 
تجهيزات جديدي خريداري شود عالوه بر هزينه هاي جاري، 
هزينه هاي سرمايه اي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. نهايتًا 
اين هزينه ها بايد با درآمد ناشي از كسب رمزارز و ساير منافع 
حاصل از مش��اركت در اين طرح ها مقايسه شوند تا صرفه 
اقتصادي استخراج رمزارزها محاس��به شود. تفاوت هاي 
منابع رايانشي مورد استفاده رمزارزها، رقابت در مشاركت و 
نوسانات قيمت رمزارزها از مهم ترين موضوع هايي هستند كه 

در صرفه اقتصادي رمزارزها تفاوت ايجاد مي كنند. 
 1-1. مناب�ع رايانش�ي مورداس�تفاده و تف�اوت 

در هزينه جاري
مش��اركت در اس��تخراج هركدام از ارزه��اي مجازي به 
منابع سخت افزاري متفاوتي نياز دارد و هركدام از منابع 
سخت افزاري هزينه هاي جاري خاص خود را دارند. مثال 
اش��تراك گذاري توان پردازنده مركزي و كارت گرافيك 
رايانه ها نيازمند مصرف برقي بيش از مصرف برق معمول 
رايانه اس��ت و هزينه برق و اس��تهالك تجهيزات بايد در 
محاسبه صرفه اقتصادي استخراج رمزارز مدنظر قرار گيرد. 
اشتراك گذاري حافظه موقت، مصرف برق كمتري الزم 
دارد؛ به عبارت ديگر به اشتراك گذاري فضاي ذخيره سازي 
رايانه ها در س��اعات معمول كار تفاوت چش��مگيري در 
مصرف برق ايجاد نمي كند و استهالك كمتري دارد. در 
عوض از ظرفيت پهناي باند اينترنت خريداري شده بيشتر 

استفاده مي شود. 
 2-1. رقابت در مشاركت و نوسانات درآمد حاصل 

از هزينه سرمايه اي
سازوكار بعضي رمزارزها به گونه اي است كه هر فردي كه 
نرم افزار الزم را روي رايانه خود نصب كرده باش��د مي تواند 
در اس��تخراج آن رمزارز مش��اركت كند. در مقابل، امكان 
استخراج بعضي رمزارزها تنها براي كساني وجود دارد كه 
شرايط خاصي را احراز كنند، مثال مقداري از آن رمزارز در 
اختيار داشته باشند. براي مثال براي استخراج بيت كوين 
هيچ پيش شرطي جز نصب نرم افزارهاي الزم وجود ندارد 
و هر فردي مي تواند اقدام به اس��تخراج اين رمزارز كند. اما 
ارزش باالي بيت كوين موجب ش��ده است كه افراد زيادي 
در سراس��ر جهان وارد رقابت براي اس��تخراج آن شوند و 

درنتيجه اگر ش��خصي با يك رايانه ساده و به تنهايي قصد 
اس��تخراج بيت كوين را داشته باشد، شانس بسيار اندكي 
براي موفقيت خواهد داشت، بنابراين افراد متكثر با نصب 
نرم افزارهاي اشتراك گذاري توان پردازشي رايانه، شانس 
خود را براي موفقيت در كسب بيت كوين افزايش مي دهند. 
در اين صورت احتمال كس��ب مي��زان اندكي بيت كوين 
به ازاي اشتراك گذاري هر ميزان توان رايانشي وجود دارد. 
اما مساله اين است كه هزينه برق مصرفي فرد ممكن است از 
عايدي بيت كوين او فراتر باشد. بنابراين تجهيزات استخراج 
بيت كوين به صرفه تر طراحي شده اند كه با مصرف برق كمتر 
توان بيشتري به شبكه عرضه كنند. به موازات اين موضوع، 
جذابيت بازار موجب مي شود كه همواره افراد بيشتري به 
استخراج بيت كوين بپردازند و مقدار بيت كوين هاي قابل 
استخراج نيز به مرور كمتر مي شود. بنابراين شانس موفقيت 
در استخراج بيت كوين اگر تعداد معامالت هم كاهش پيدا 
كند كمتر مي شود و در صورت مشاركت با ديگران هم، ميزان 
بيت كوين استخراج شده همواره كمتر و كمتر خواهد شد. 
بنابراين ممكن است از زمان سفارش تجهيزات سرمايه اي 
براي استخراج بيت كوين تا زمان نصب و راه اندازي آن درآمد 
قابل كسب كاهش چشمگيري پيدا كند. البته نوسانات توان 
رايانشي موردنياز در استخراج ديگر رمزارزها ممكن است 
متفاوت باشد و درنتيجه بازگشت هزينه هاي سرمايه اي آنها 

نيز متفاوت خواهد بود.

  3-1. نوسانات قيمت
استخراج رمزارزها با كسب درآمد از اين ارزها معنا پيدا 
مي كند و نوس��انات قيمت باالي رمزارزهاي اوليه يكي 
از نقاط ضعف آنها به ش��مار مي رود. بنابراين بررس��ي 
اقتصادي نوسانات قيمتي رمزارزها نيز بايد مدنظر قرار 
گيرد. بعضي رمزارزها به پايدار س��كه معروف هستند. 
پايدار سكه ها طوري طراحي شده اند كه اگر قيمت آنها 
بيش از مقدار مجاز افزايش پيدا كند سياست هاي موثر 
بر كاهش قيمت آنها و اگر قيمت آنها كاهش پيدا كند 
سياست هاي موثر بر افزايش قيمت به صورت خودكار 
اجرايي شوند. اما بسياري از رمزارزها چنين سازوكاري 
ندارند. بنابراين در بررس��ي اقتصادي بودن اس��تخراج 
رمزارز بايد نوسانات قيمت نيز مدنظر قرار گيرد. البته 
بيشتر رمزارزها در حال حاضر از قيمت بيت كوين تبعيت 
مي كنند يعني با كاهش ي��ا افزايش قيمت آن معموال 
قيمت ديگر رمزارزها نيز كاهش يا افزايش مي يابند. الزم 
به ذكر است سهم و اهميت بيت كوين در بازار رمزارزها در 
حال كاهش است. گرچه ورود موسسات مالي به خريد 
رمزارز بيت كوين مقداري سهم اين رمزارز را نسبت به 

دو سال گذشته باال برده است.
نوس��انات باالي قيم��ت رمزارزها، س��رمايه گذاري و 
مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم دولت ها، بانك ها و 
موسس��ات مالي و اعتباري را با ريسك زيادي همراه 
مي كند، اما افراد حقيقي و حقوقي بخش خصوصي نيز 
به لحاظ انعطاف بيشتر و كنش سريع تري كه نسبت 
به وضعيت هاي جديد دارن��د، مي توانند با پذيرش و 
مديريت اين ريسك ها )مانند ديگر بازيگران جهاني( 
به استخراج رمزارز مبادرت كنند. بنابراين نقش مهم 
مجلس، نظارت بر اج��راي قوانين و مقررات مرتبط با 
موضوع استخراج رمزارزها در بخش خصوصي است. 
بدين منظور ابعاد سياستي مهمي وجود دارد كه بايد 
مبناي كار نظارتي قانونگذار قرار گيرد. در قسمت بعد 

به مهم ترين مالحظات سياستي پرداخته شده است.

  2. مالحظ�ات سياس�تي اس�تخراج رمزارزها 
در بخش خصوصي

1-2. تفاوت رمزارزها و نهاد متولي مقررات گذاري آنها
همان طور كه در قس��مت قبل ذكر ش��د، منابع مورد 
اس��تفاده براي اس��تخراج رمزارزها با يكديگر متفاوت 
است. به اين ترتيب اگر مصرف برق يك رمزارز چشمگير 
باشد و در س��طح كالن بر شبكه برق كشور موثر باشد، 
مقررات گذاري آن ب��ه وزارت نيرو ارتباط پيدا مي كند؛ 
اما اگر استخراج يك رمزارز نيازمند مصرف پهناي باند 
اينترنت باشد و در شكل ترافيك شبكه هاي ارتباطي و 
نظارت بر آن تفاوت ايجاد كند، وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات در مقررات گذاري استفاده از اينترنت آن رمزارز 
نقش پررنگ تري خواهد داشت. آنچه ايران در حال حاضر 
بيشتر با آن مواجه شده رمزارزهايي است كه استخراج 
آنها نيازمند مصرف برق هستند. در صورتي كه اختالفي 
ميان دستگاه ها پديد بيايد شوراي عالي فضاي مجازي 

مي تواند تقسيم وظايف ميان دستگاه ها را انجام دهد.
2-2. مديريت برق مصرفي رمزارزها

طبق تخمين مركز نظ��ام مالي نامتعارف دانش��گاه 
كمبريج حداكثر انرژي مصرفي 6 رمزارز برتر در نيمه 
نوامبر سال 2۰1۸ حداقل 52 و حداكثر 111 ميليارد 
كيلووات س��اعت در سال بوده اس��ت. در سال قبل از 
آن حداق��ل مصرف ان��رژي 1۸ و حداكثر 42 ميليارد 
كيلووات ساعت در سال بوده است يعني در يك سال 
مصرف برق رمزارزها سه برابر شده است. البته بعضي 
اوق��ات با كاهش قيمت رمزارزه��ا ميزان مصرف برق 
استخراج نيز كاهش يافته و افزايش ميزان مصرف برق 
موضوعي قطعي نيست. بيت كوين بطور متوسط 75 
درصد انرژي اس��تخراج را به خود اختصاص داده بود. 
توليد ساالنه برق در ايران در سال 1۳97، حدود ۳11 
ميليارد كيلووات ساعت در سال تخمين زده شده است 
)توانير1۳97( . ب��ا توجه به اينكه ميان مصرف و توان 
توليد برق در كشور هميشه تعادل برقرار نيست. بررسي 

نقش رمزارزهاي انرژي بر اهميت بيشتري مي يابد.
در ش��رايطي كه همه عوامل توليد را بخش خصوصي 
براي اس��تخراج رمزارز فراهم مي كن��د به عنوان يك 
فعاليت اقتصادي تفاوت چشمگيري ميان اين صنعت 
و ديگر صنايع وجود نخواهد داشت. اما در كشور ايران 
عوامل توليد مه��م در اس��تخراج رمزارزها به صورت 
يارانه اي فراهم مي شوند و الگوي تقاضاي بار كشور ايران 
با ديگر كشورها تفاوت هايي دارد. بطور نمونه برق در 
ايران به صورت يارانه اي به مشتركان عرضه مي شود و به 
اين دليل كشور ايران پس از كشور ميانمار از ارزان ترين 

قيمت برق در دنيا را دارد.
از طرفي توان كش��ور در تأمين برق محدود است و در 
مواقعي از سال شبكه توليد كشور پاسخگوي نيازهاي 
كشور نيست و احتمال قطعي برق و بروز مشكل براي 

شهروندان به وجود مي آيد. 
در حال حاضر فقط در 1۰ درصد ايام سال حداكثر ميزان 
بار مصرفي برق ايران از مي��زان 54 هزار مگاوات فراتر 
مي رود و ۸۰ درصد از اوقات سال بار روي شبكه كمتر از 
4۸ هزار مگاوات است كه اين ميزان بار فاصله زيادي با 
حداكثر توان قابل تحمل شبكه برق كشور دارد. بنابراين 
نيمي از س��ال مي توان حداكثر تا 2۰ هزار مگاوات را به 

استخراج اختصاص داد.
از طرف ديگر در برخي س��اعات ش��بانه روز با كاهش 
تقاضاي برق، صنعت برق كشور بايد براي جلوگيري از 
آسيب به شبكه به سرعت توليد برق را كاهش دهد يا 
مصرف را افزايش دهد. به دليل اينكه راه اندازي دوباره 
يك نيروگاه يا كاهش بار آن هزينه هاي بيش��تري به 
همراه دارد اما اگر يك منبع مصرف قابل برنامه ريزي در 
ساعات كم باري به شبكه اضافه شود مي تواند موجب 
صرفه جويي در هزينه كلي كشور، بهبود ضريب بار و 
كاهش قيمت تمام شده برق شود كه با اصطالح حداكثر 

مصرف اصالحي در پيك شب و روز از آن ياد مي شود
همه ساله با شروع خرداد و افزايش مصرف برق، ضروري 
اس��ت حداكثر مصرف برق كشور در ساعات شبانه روز 
كاهش يابد يا اختالف مصرف ش��ب و روز در اين روزها 
كاهش پيدا كند. در ماه هاي س��رد س��ال يعني از آبان 
تا فروردين ميزان مصرف ب��ه كمتر از ۳5 هزار مگاوات 
مي رس��د زيرا در ايران از برق براي مصارف گرمايش��ي 

كمتر استفاده مي شود.
با توجه به اينكه نزديك ب��ه 6۰ درصد توليد برق ايران 
برعهده بخش خصوصي و عمومي غيردولتي است كه به 

ازاي دريافت گاز رايگان به قيمت متوسط 5۰۰ ريال هر 
كيلووات ساعت برق را به شركت برق تحويل مي دهند 
و در بس��ياري از مواق��ع به ازاي 1۸5 ري��ال به ازاي هر 
كيلووات در ساعت ظرفيت آماده فقط در انتظار شركت 
برق هستند كه برق توليدي خود را به شبكه عرضه كنند 

)پاشا و يزداني نژاد، 1۳9۸( . 
ازطرفي ب��ورس انرژي تش��كيل ش��ده و خريداران 
مي توانند مستقيما برق مصرفي خود را از بورس تهيه 
كرده و فقط ح��ق ترانزيت ب��ه وزارت نيرو پرداخت 
كنند، تعيين تعرفه ازس��وي وزارت نيرو تنها زماني 
منطقي اس��ت كه وزارت نيرو مسووليت برق رساني 
به اين نوع مش��تركان را عهده دار باش��د. با توجه به 
واگذاري نيروگاه ها به بخش خصوصي و محوطه وسيع 
نيروگاه هاي آنها كه بالاستفاده است صاحبان مزارع 
استخراج مي توانند تجهيزات خود را در اين محوطه 
نصب كرده و برق را با توافق با صاحبان نيروگاه حتي 
كمت��ر از قيمت بورس خري��داري كنند. در چندين 
ماه سرد س��ال نزديك به 2۰ هزار گيگاوات ظرفيت 
مي تواند براي استخراج رمزارز استفاده شود. بنابراين 
با توجه به ساختار برق در ايران و وجود بورس انرژي 
و بخش خصوصي و دولتي و امكان جابه جايي ساده 
تجهيزات استخراج كننده نرخ گذاري ثابت به ازاي هر 

كيلووات ساعت توجيه ندارد.

در كشورهاي ديگر نظير چين كه منابع برق آبي سهم 
خوبي از برق توليدي آنها را ش��كل مي دهد )حدود2۰ 
درصد( و از برق براي گرمايش اس��تفاده مي ش��ود، در 
فصل زمستان تعرفه برق افزايش مي يابد اما در تابستان 
برق زيادي بدون اس��تفاده مي ماند بطوري كه تخمين 
زده مي شود در س��ال 2۰17، 16/۳ ميليارد كيلووات 
ساعت برق توليدي نيروگاه هاي برق آبي چين به هدر 
رفته است. در اين ايام در كشور چين تعرفه برق ازسوي 
عرضه كنندگان كاه��ش مي يابد تا اف��راد و صنايع به 
مصرف بيشتر تشويق شوند. حتي دولت محلي سيچوان 
نيز بدون اينكه به اس��تخراج بيت كوين اش��اره كند، از 
شركت هاي برق منطقه اي درخواست كرده كه مشتريان 
خودشان را متنوع كنند. شايان ذكر است كه 7۰ درصد 
ظرفيت استخراج رمزارز دنيا در چين وجود دارد و 7۰ 
درصد اين ظرفيت نيز در كوه هاي س��يچوان كه انرژي 
برق آبي فراوان دارد واقع ش��ده است. با توجه به اينكه 
در زمستان و فصل هاي س��رد سال تعرفه برق در ايران 
كاهش مي يابد و دولت چين نيز قصد مديريت بيشتر 
بر حوزه استخراج رمزارز را دارد بررسي زمينه همكاري 
ميان بخش هاي خصوصي دو كش��ور و بهره برداري از 
شرايط مساعد و مكمل دو كشور مي تواند در دستور كار 

سياست گذاران قرار گيرد.
نكته مهم آن است كه در صورت عدم اتخاذ سياست هاي 
درس��ت و تداوم اس��تخراج رمزارزها ازس��وي بخش 
خصوصي در ساعات اوج مصرف برق، شبكه برق كشور 
با مشكل مواجه مي ش��ود. از اين رو ساماندهي مصرف 
برق براي اس��تخراج رمزارز به مقررات گ��ذاري وزارت 
ني��رو و نظارت ج��دي مجلس بر عملك��رد اين وزارت 
نيازمند اس��ت. طبق ماده )1( قانون تأس��يس وزارت 
نيرو مصوب 1۳5۳، وزارت نيرو متولي تدوين تعرفه ها 
و آيين نامه هايي است كه در آن مقررات و شرايط فروش 
برق و طرز احتس��اب بهاي انواع مصارف مشخص شده 
است. طبق تبصره »1« بند »ج« ماده )1( قانون هدفمند 

كردن يارانه ها مصوب 1۳۸۸ نيز دولت مجاز شده است 
با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف 
قيمت هاي ترجيحي برق را اعمال كند و در آيين نامه هاي 
اجرايي اعالم كند. قانون مجازات اس��تفاده كنندگان 
غيرمج��از از آب، ب��رق، تلفن، فاض��الب و گاز مصوب 
1۳96 نيز مجازات هاي مالي براي اس��تفاده غيرمجاز 
از برق مشخص كرده اس��ت. بنابراين شناسايي دقيق 
استخراج كنندگان از طريق بررسي الگوي مصرف برق و 
تحليل ترافيك اينترنتي آنها در كنار ساماندهي با ايجاد 
سازوكار خوداظهاري استخراج كنندگان در كنار اعمال 
جرايم بازدارنده براي كساني كه خوداظهاري نكنند و 
اعالم مناطق جغرافيايي كه استخراج رمزارزهاي انرژي بر 
در آنها مجاز يا ممنوع اس��ت، بايد با همكاري مشترك 
وزارت نيرو، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و بانك 

مركزي انجام شود.
عالوه بر اين موضوع، اصالح تعرفه برق مصرفي، انگيزه 
مشاركت در توليد برق را در كشور ايجاد مي كند. بخش 
خصوصي كشور مي تواند با تأمين تجهيزات الزم، برق 
موردنياز خود را براي استخراج فراهم كند. البته بايد توجه 
داشت كه در اين صورت هم، سوخت مصرفي يارانه اي 
خواهد بود. از سوي ديگر اگر استخراج رمزارز در كشور 
به رسميت شناخته شده باشد، بخش خصوصي انگيزه 
الزم براي توليد برق خواهد داشت. حتي در ساعات اوج 
مصرف، برق توليدي نيروگاه هاي بخش خصوصي قابل 
خريداري خواهد بود و اين بخش مي تواند در بقيه ساعات 
از برق توليدي خود براي استخراج رمزارز استفاده كند. 
در مطالعات اخير نيز اش��اره شده است كه رمزارزها در 
مناطقي از جهان كه قيمت انرژي پايين است انگيزه الزم 
براي سرمايه گذاري روي صنعت برق كشورها را فراهم 
آورده اند. با توجه به محدوديت منابع مالي موردنياز براي 
احداث نيروگاه هاي جديد، آزادس��ازي سرمايه گذاري 
روي استخراج رمزارزها با برق توليدي شخصي مي تواند 
ش��رايط را براي اين س��رمايه گذاري ها جذاب تر كند. 
طبق ماده )1( قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب 1۳5۳ 
توسعه يا ايجاد و احداث و بهره برداري تأسيسات توليد 
و انتقال و توزيع نيروي برق مستلزم موافقت وزارت نيرو 
است. در كشور ايران استخراج كنندگان عمده رمزارز از 
ظرفيت مناطق صنعتي كه قبال صنايع با مصرف باالي 
برق و تعرفه برق صنعتي در آنها قرار داشته اند، استفاده 
مي كنند كه لزوما مناطق سرد كشور نيستند. پراكندگي 
جغرافيايي توليدكنندگان رمزارز مي تواند سرمايه گذاري 
جمعي آنها ب��راي ايجاد نيروگاه ب��راي تأمين مصارف 
خودش��ان را از صرفه اقتصادي خارج كند. لذا جايابي 
مناطق مستعد استخراج رمزارز بايد با توجه به مالحظات 
كشور ازسوي وزارت صنعت و معدن و با همكاري وزارت 
نيرو انجام ش��ود تا گسترش بازار اس��تخراج رمزارز به 

تقويت بازار برق كشور نيز منجر شود.
3-2. كنترل قاچاق 

قاچ��اق در اس��تخراج رم��زارز دو حال��ت دارد: قاچاق 
تجهي��زات اس��تخراج و قاچاق رمزارزه��اي حاصل از 
استخراج به خارج از كشور بدون پرداخت ماليات و بدون 
رعايت مقررات مصوب بانك مركزي براي مقابله با خروج 

بي ضابطه سرمايه از كشور.
1-۳-2. كنترل قاچاق تجهيزات استخراج رمزارز

ش��كل ظاهري تجهيزات اس��تخراج رم��زارز با ديگر 
تجهيزات الكترونيكي رايانشي تفاوت خاصي ندارد.

به عالوه بس��ياري از قطعاتي كه در توليد دستگاه هاي 
استخراج رمزارز استفاده مي ش��وند همان تجهيزاتي 
هستند كه در ساير رايانه ها و ابزارهاي رايانشي استفاده 
مي ش��وند. عالوه بر اين قطعات كليدي دس��تگاه هاي 
اس��تخراج از نظر اندازه و سبكي، به راحتي قابل قاچاق 

شدن هستند. 
بنابراين تش��خيص اين تجهيزات در مبادي گمركي 
نمي تواند به سادگي انجام شود. مضاف بر اينكه در مورد 
تجهيزاتي كه ممكن است كاربري دوگانه داشته باشند، 
واردكننده به لحاظ قانوني مل��زم به اعالم كاربري دوم 
تجهيزات نيست. آنچه اكنون به عنوان ممنوعيت واردات 
تجهيزات استخراج ياد مي شد درواقع ممنوعيت واردات 
تجهيزات با كد تخصيص يافته به ساير ماشين هاي اداري 
مربوط به پرداخت و امور مالي بود. از اين رو سختگيري 
در واردات تجهيزات قابل شناس��ايي استخراج رمزارز 
نمي تواند ساماندهي اين حوزه را تضمين كند. همانطور 
كه درخص��وص مديريت برق مصرفي ذكر ش��د براي 
ساماندهي الزم است تركيب س��ازوكار خوداظهاري و 
شناسايي متخلفان از طريق الگوي مصرف برق و اينترنت 
اشخاص دنبال ش��ود. اما ظرفيت هاي قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز مصوب سال 1۳92 مي تواند براي ايجاد 
سامانه خوداظهاري و جريمه كساني كه واردات يا نصب 

اين تجهيزات را از قبل اعالم نكرده اند، استفاده شود.
طبق ماده )2( اين قانون، كاالها به س��ه دسته كاالهاي 
مجاز، مشروط و ممنوع تقسيم مي شوند. دولت مي تواند 
دستگاه هاي اس��تخراج رمز را در زمره كاالهاي مشروط 
طبقه بندي كند صدور يا ورود و اس��تفاده از آن عالوه بر 
انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب 
مجوز قبلي از يك يا چند مرجع ذي ربط قانوني اس��ت. 
بنابراي��ن بايد هرچ��ه زودتر كد مخص��وص تجهيزات 
اس��تخراج ايجاد ش��ود و در س��امانه هاي خوداظهاري 
تجهيزاتي كه براي استخراج طراحي شده اند و تجهيزات 
با كاربري دوگانه كه براي استفاده در ايجاد استخراج كننده 
وارد مي ش��وند و اس��تخراج كننده هايي كه در كشور با 
اس��تفاده از تجهي��زات از قبل موجود ايجاد مي ش��وند 

شناسايي و مكان فيزيكي دقيق آنها مشخص شود.
ازطرفي ظرفيت مواد )1۸(، )19(، )24(، )22(، )29(، 
)2۸(، )۳۰(، )۳1( و )۳2( قان��ون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز مصوب سال 1۳92، مي توان براي ضبط تجهيزاتي 
كه به صورت غيرمجاز وارد شده اند يا در داخل توليد شده 
و در سامانه اعالم نش��ده اند و رمزارزهايي كه به صورت 
غيرمجاز كسب يا مصرف شود يا جريمه نقدي مضاعف 

متخلفان نيز استفاده شود.

  شكل ظاهري تجهيزات استخراج رمزارز 
با ديگر تجهيزات الكترونيكي رايانش�ي 
تفاوت خاصي ندارد. به عالوه بس�ياري از 
قطعاتي كه در توليد دستگاه هاي استخراج 
رمزارز استفاده مي شوند همان تجهيزاتي 
هس�تند كه در س�اير رايانه ها و ابزارهاي 
رايانشي استفاده مي ش�وند. عالوه بر اين 
قطعات كليدي دستگاه هاي استخراج از نظر 
اندازه و سبكي، به راحتي قابل قاچاق شدن 
هستند.  بنابراين تشخيص اين تجهيزات 
در مبادي گمركي نمي تواند به سادگي انجام 
شود. مضاف بر اينكه در مورد تجهيزاتي كه 
ممكن است كاربري دوگانه داشته باشند، 
واردكننده به لحاظ قانون�ي ملزم به اعالم 

كاربري دوم تجهيزات نيست

برش
  س�ازوكار بعضي رمزارزه�ا به گونه اي 
است كه هر فردي كه نرم افزار الزم را روي 
رايانه خود نصب كرده باش�د مي تواند در 
اس�تخراج آن رمزارز مش�اركت كند. در 
مقابل، امكان اس�تخراج بعضي رمزارزها 
تنها براي كس�اني وجود دارد كه شرايط 
خاص�ي را اح�راز كنند، مثال مق�داري از 
آن رمزارز در اختيار داشته باشند. براي 
مث�ال ب�راي اس�تخراج بيت كوين هيچ 
پيش شرطي جز نصب نرم افزارهاي الزم 
وجود ندارد و هر فردي مي تواند اقدام به 
استخراج اين رمزارز كند. اما ارزش باالي 
بيت كوين موجب ش�ده اس�ت كه افراد 
زيادي در سراسر جهان وارد رقابت براي 

استخراج آن شوند

برش
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 بهبود روابط با امارات 
و منافع اقتصادي ما

فرصت هاي  هاب تجاري 
خاورميانه براي ايران

آزادي تجاري و تقويت مناطق آزاد به امارات 
متحده عربي كمك كرده  تا بتواند نقش مهمي 
در مبادالت تجاري منطقه ايفا كند. با توجه به 
تالش براي بهبود روابط اقتصادي بين ايران و 
امارات، ايران نيز مي تواند فرصت هاي جديدي 
را در تج��ارت خارجي با اس��تفاده از ظرفيت 

امارات به دست آورد.
ام��ارات متح��ده عرب��ي نوزدهمين كش��ور 
صادركننده جهان در س��ال 2۰1۸، به دنبال 
بهبود روابط تجاري خود با ايران است. فرشيد 
فرزانگان، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران 
و ام��ارات پي��ش از اين گفته بود: نس��بت به 
ماه هاي بهمن و اس��فند، رفتار امارات با تجار 
و بازرگان��ان ايراني تغيير ك��رده و حركت به 
سمت احياي روابط آغاز ش��ده است. فارغ از 
مباحث امنيتي و معادالت منطقه اي، يكي از 
داليلي كه باعث ش��ده امارات نسبت به ايران 
تغيير رفتار دهد، اهميت ايران در اقتصاد اين 

كشور است. 
ايرناپالس در گزارشي، مناس��بات تجاري و 
اقتصادي دو كشور را بررسي كرده و به دنبال 
شناخت جايگاه ايران در اقتصاد امارات است.

در سال 2۰1۸، ارزش صادرات امارات حدود 
۳17 ميلي��ارد دالر و ارزش واردات آن بيش 
از 261 ميليارد دالر ب��وده كه در نهايت، تراز 
تجاري مثبت حدود 56 ميليارد دالري را براي 
اين كش��ور رقم زده است. در اين سال، توليد 
ناخالص داخلي امارات بيش از 414 ميليارد 
دالر و توليد ناخالص داخلي س��رانه بر حسب 
دالر برابري قدرت خريد، حدود 75 هزار دالر 

بوده است.

  ايران، پنجمين مقصد كاالهاي امارات
پنج مقصد اصلي كاالهاي صادراتي امارات در 
سال 2۰1۸، عربستان با بيش از 21 ميليارد 
دالر، هند با بي��ش از 12 ميليارد دالر، عراق 
با بيش از 11 ميلي��ارد دالر و عمان با بيش از 
1۰ ميليارد دالر هستند. ارزش صادرات كاال 
از اين كش��ور به ايران در سال 2۰1۸، حدود 
1۰ ميليارد و 2۳4 ميليون دالر بوده كه ايران 
را در رتبه پنجم مقصدهاي صادراتي امارات، 

قرار داده است.
پنج كش��وري كه بيش��ترين ص��ادرات را به 
امارات در س��ال 2۰1۸ داش��تند، به ترتيب 
چين با بيش از ۳۸ ميليارد دالر، هند با بيش 
از 2۳ ميليارد دالر، امريكا با حدود 21 ميليارد 
دالر، ژاپن با بيش از 1۳ ميليارد دالر و آلمان با 
حدود 11 ميليارد دالر هستند. ميزان صادرات 
ايران به اين كشور نيز بيش از 5 ميليارد دالر 

بوده است.

  منافع صادرات مجدد براي امارات
نفت خام و روغن س��بك، دو محصول عمده 
صادراتي امارات هستند كه در مجموع حدود 
۳6 درص��د صادرات اين كش��ور را تش��كيل 
مي دهن��د. تلفن هم��راه با ارزش��ي بيش از 
16ميلي��ارد دالر، زيورآالت با ارزش��ي بيش 
از 15.4 ميليارد دالر و طال با ارزش��ي حدود 
15ميليارد دالر، ساير كاالهاي صادراتي مهم 

امارات هستند.
 پن��ج كاالي عمده وارداتي ام��ارات نيز طال، 
تلفن هم��راه، زيورآالت و روغن هاي س��بك 
و فرآورده ه��اي آن هس��تند ك��ه ارزش آنها 
در مجم��وع بيش از 7۳ ميليارد دالر اس��ت. 
پنجمي��ن كاالي عمده واردات��ي امارات نيز 
الماس به ارزش بيش از 1۰ ميليارد دالر بوده 
اس��ت. بخ��ش عم��ده اي از واردات كاالهاي 
امارات، صرف صادرات مجدد مي شود و از اين 
راه، درآمد قابل توجهي براي اين كشور فراهم 
مي ش��ود؛ بطوري كه امارات ب��ه عنوان هاب 
تجاري منطقه خاورميانه شناخته شده است.

 از طرف ديگ��ر، امارات نهمي��ن اقتصاد آزاد 
دني��ا را دارد و مناطق آزاد حمريه و جبل علي 
توانس��ته اند با جذب شركت ها و سرمايه هاي 
خارجي، در بهبود شاخص ها اقتصادي امارات 

موثر باشند.

  امارات به ايران چه چيزهايي صادر مي كند
بخ��ش عمده ص��ادرات امارات ب��ه ايران نيز 
مربوط به كاالهاي وارداتي امارات اس��ت. در 
سال 2۰1۸ خودرو و وس��ايل نقليه موتوري 
ب��ه ارزش بيش از 1.2 ميليارد دالر، گوش��ي 
تلفن همراه ب��ه ارزش بيش از ي��ك ميليارد 
دالر، كولر گازي به ارزش ۳65 ميليون دالر، 
س��يگار به ارزش حدودي ۳6۰ ميليون دالر 
و تبل��ت به ارزش بي��ش از ۳1۳ ميليون دالر 
عم��ده كاالهايي بودن��د كه از ام��ارات وارد 
كرده ايم. در مقابل، صادرات ايران به امارات از 
دامنه كاالهاي س��نتي ايران يعني نفت خام، 
فرآورده هاي نفتي، روغن سبك و فرآورده هاي 
آن، آه��ن و فوالد و در نهايت مس و آلياژهاي 
آن، فراتر نرفته و در مجم��وع، چهار ميليارد 

دالر بوده است.
شايد از س��رگيري مذاكرات ايران و امارات و 
بهبود روابط تجاري و اقتصادي بين دو كشور، 
به تجار و توليدكنندگان ايراني كمك كند تا 
از ظرفيت هاي امارات براي تنوع بخش��ي به 
س��بد صادراتي خود استفاده كنيم و با وجود 
تحريم ها و مس��ائل مربوط به نقل و انتقاالت 
مالي، ب��ا بهره گي��ري از توان اين كش��ور در 
صادرات مجدد، كاالي ايراني را به كشورهاي 

بيشتري صادر كنيم.



نگاه 9 بانك و بيمه

بررسيروندهاياصليدرمسيرتوسعهكشورهايجهانطييكقرناخيرنشانميدهد

از برنامه نظامي سياسي تا رقابت اقتصادي، بانكي و مالي

حمايت بانكي و مالي از توليد و سرمايه گذاري 

روندهاي اصلي در مسير توسعه 
كشورها در طول يك قرن اخير 
نشان مي دهد كه برخي كشورها 
اهداف نظامي سياسي امنيتي را 
به عنوان ويترين و برنامه محوري 
خود معرفي كرده و رقابت و رشد 
و توسعه اقتصادي، فعاليت هاي 
بانكي، پولي، ارزي، مالي و بازار 
سرمايه را به عنوان پشتيبان و برنامه اي پشت ويترين نظامي 
سياس��ي دنبال كرده اند تا با تقويت توان و قدرت نظامي و 
سياسي، بتوانند اقتصاد خود را نيز پيش برده و نفوذ و تسلط 
الزم در منطقه وجهان را داشته باشند. اما بخش ديگري از 
كشورها، تالش كرده اند كه ويترين برنامه توسعه و رفاه خود 
را رقابت اقتصادي و توسعه بخش هاي مالي، بانكي، ارزي و 
بازار سرمايه انتخاب كنند و از اين طريق در جهان، منطقه 
و كشورهاي ديگر نفوذ داشته باشند و رقابت كنند يا منافع 

خود را دنبال نمايند. 
نمونه الگوي توسعه نظامي سياسي و اقتصادي را مي توان 
در هزينه هاي سنگين جنگ سرد و جنگ هاي اول و دوم 
جهاني معرفي كرد كه بسياري از كشورها مانند شوروي، 
چين، آلمان، ژاپن و حتي امريكا را در گذشته مشغول خود 
كرده بود و پس از صرف هزينه هاي بس��يار، به اين نتيجه 
رسيدند كه جنگ و رقابت نظامي سياسي، عمال اقتصاد را 
تا مرز فروپاشي پيش مي برد و باعث تجزيه اتحاد جماهير 
شوروي شد و نظام چين، ژاپن و اروپا را تغيير داد و كشورهاي 
اروپايي را به جاي جنگ به سمت اتحاديه اروپا هدايت كرد 
تا منافع مشترك اقتصادي نه تنها موجب برداشتن مرزها 
شود بلكه اين احساس مشترك را ايجاد كند كه با جنگ و 
درگيري، عمال منافع همه در خطر خواهد بود و لذا بايد صلح 
بر پايه منافع مش��ترك اقتصادي و اجتماعي محور اصلي 

برنامه هاي توسعه باشد. 
براين اس��اس، بعد از تجربه پر هزينه جنگ هاي اول و دوم 
جهاني، بسياري از كشورها، رقابت اقتصادي و توسعه و رشد 
اقتصادي را برنامه اصلي و هدف خود اعالم كرده و در پشت 
اين برنامه اقتصادي، يك برنامه سياسي نظامي امنيتي را نيز 
پيگيري كرده اند و با رشد توان اقتصادي خود، نه تنها امنيت 
منطقه اي و صلح براساس منافع مشترك اقتصادي را دنبال 
كرده اند بلكه با افزايش نفوذ خود در بازارها، به نوعي منافع 
مشترك با كشورها و حفظ امنيت براي هر دو طرف رسيده اند 
و تسلط و نفوذ خود در كشورها و منطقه را از طريق اقتصاد 

پيگيري كرده اند. 
امروز كشورهاي چين، ژاپن، امريكا و اروپا از اين الگو استفاده 
مي كنند تا با رقابت اقتصادي وتجاري و نفوذ در بازارها، عمال 
نوعي تسلط بر كشورها و منطقه وجهان را به همراه داشته 
باشند. اما در عين حال برنامه سياسي نظامي را نيز در پشت 

اهداف اقتصادي دنبال مي كنند. 
در اين الگو حتي كش��ورهاي كوچك بدون زيرس��اخت 
سخت افزاري، منابع، ارتش و نيروي انساني، اسلحه و... تنها 
با اتكا با نرم افزارها، نيروي علم و فكر، شبكه هاي بانكي، مالي، 
 ارزي، بازار سرمايه، سهام وسبدهاي مالي و... توانسته اند رفاه 
و توسعه و قدرت خود را به رخ ديگران بكشند و بدون لشكر 
كشي، در فتح كش��ورها و نفوذ در بازارها و انتقال فرهنگ 

خود موفق بوده اند. 
بخشي از كش��ورهاي درحال گذار جهان نيز همچنان به 
وارد كننده و خريدار بزرگ اسلحه و سياست هاي تنش زا و 
اختالف نظر سياسي و نفوذ از طريق اهداف سياسي نظامي و 
ايدئولوژيك مشغول هستند و اهداف سياسي نظامي را محور 
اصلي برنامه خود اعالم و در پشت آن نيز سعي دارند كه از نظر 
اقتصادي، به عمران و آباداني و رفاه و مصرف و توليد بپردازند. 
لذا كشورهاي ناپايدار سياسي از جمله در منطقه خاورميانه، 
كه با تغييرات سياسي، بي ثباتي و درگيري هاي مختلف 
همراه هس��تند، بايد به تجربه يك قرن اخير جهان توجه 
كنند و توسعه اقتصاد و رقابت اقتصادي را به عنوان محور 
برنامه هاي خود معرفي كنند تا منافع اقتصادي و صلح در 
منطقه، برنامه هاي تنش زداي��ي، ايجاد امنيت، و كاهش 
هزينه هاي نظامي و امنيتي و سياسي بتواند به ثبات، توسعه 

و رفاه بيشتر اين جوامع كمك كند. 
اين در حالي است كه در حال حاضر، همچنان بسياري از 

كشورهاي در حال گذار، به خاطر شرايط سياسي منطقه، 
در حال پيگيري اهداف سياسي و امنيتي و نظامي هستند و 
هزينه هاي سنگين مالي را تحمل مي كنند و كمتر به توسعه و 
رقابت اقتصادي توجه دارند و درنتيجه شاخص هاي عملكرد 

اقتصادي نيز در حد ضعيف و منفي اعالم مي شود. 
در حالي كه اگر برنامه هاي توسعه اقتصادي محور برنامه هاي 
كشورها باشد و در پشت آن براي حفظ امنيت نيز هزينه هاي 
نظامي سياس��ي را براي تقويت و ثبات خود دنبال كنند، 
مي توانند با هزينه هاي كمتر، رفاه و ثبات و توسعه بهتري 

را شاهد باشند. 
البته برخي كش��ورها از جمله امريكا الگوي خاص خود را 
دنبال كرده اند و در عين حال كه در عرصه رقابت اقتصادي، 
فعاليت كرده اند، در پيگيري اهداف سياسي نظامي و تسلط 
بر منطقه، برنامه داشته اند و ضمن فروش اسلحه و تسلط 
نظامي سياسي، نفوذ اقتصادي بيشتري را دنبال كرده اند 
و در نتيجه از هر دو برنامه رقابت اقتصادي و رقابت نظامي 

سياسي بهره برده اند. 
بخشي از كش��ورهاي جهان نيز كه عمال توان نظامي 
سياسي نداشته اند و هيچگاه به عنوان قدرت منطقه اي 
يا تمدن س��از و امپراتوري مطرح نبوده ان��د، در حال 
حاضر از الگوي رقابت اقتصادي به��ره برده و به جمع 
كشورهاي اول صنعتي جهان پيوس��ته اند، و با اينكه 
جغرافيا، سرزمين، منابع، قدرت جمعيتي و نظامي و... 
نداشته اند اما با اتكا به فكر، برنامه، كار و تالش، اكنون به 
جرگه كشورهاي صنعتي پيوسته اند و مانند سنگاپور، 
كره جنوبي، تايوان، مالزي، هنگ كنگ، و... كشورهاي 
كوچك و با حداقل منابع اما ب��ا گردش مالي باال، جزو 
كش��ورهاي مرفه جهان محسوب مي ش��وند و برخي 
كش��ورها نيز مانند امارات، قطر، عمان، كويت از منابع 
خود به نفع مطلوب در جهت رش��د شاخص هاي رفاه 

بهره برده اند. 
مي توان متوسطي از روند سياست هاي كشورهاي جهان 
به ش��كل ذيل مطرح ك��رد، هر چند كش��ورهايي چون 
امريكا به داليل مختلف ازجمله حفظ ابرقدرتي و روحيه 

مداخله جويانه از سياست هاي ديگري پيروي مي كنند: 
سياست هاي اصلي كشورهاي عمده جهان در دوران قبل 

از جنگ جهاني دوم: 
1. رقابت شديد اقتصادي و ايجاد ديوارهاي تعرفه اي )جنگ 

تعرفه ها( با همسايگان و جهان
2. كسب منافع اقتصادي از كشورهاي دور از طرق اقتصادي، 

نظامي و استعماري
3. نهايتاً رقابت و جنگ نظامي با همسايگان با هدف كسب 

منافع اقتصادي

4. از دست رفتن عمده دستاوردهاي اقتصادي قبلي
سياست هاي اصلي كشورهاي عمده جهان در دوران اخير: 
1. اتخاذ سياس��ت تنش زدايي باهمسايگان و كشورهاي 

نزديك
2. ايجاد منافع مشترك اقتصادي با همسايگان

3. ايجاد همكاري هاي اقتصادي با همسايگان )ازجمله 
اتحاديه مش��ترك اقتصادي، همكاري هاي مش��ترك 
اقتصادي با هدف تقويت توان اقتصادي، اتخاذ سياست 
اقتصادي- سياسي آزادي كار و سرمايه و ... با هدف تقويت 

توان اقتصادي( 
4. ايجاد رقابت شديد اقتصادي با كشورهاي دور

5. اولويت قرار دادن رقابت اقتصادي و س��پس سياسي و 
نظامي

بنابراين به نظر مي رسد همچنان سياست هاي مداخله جويانه 
و تهاجمي و سياسي در ميان كشورهاي جهان وجود دارد، 

ولي اين بار دو ويژگي پيدا كرده است: 
اول اينكه بايد با همسايگان به سمت ايجاد منافع مشترك 
اقتصادي حركت كرد تا از آسيب هاي محتمل و تجربه شده 
جهاني همانند جنگ و نزاع جلوگيري نمود. )به قول زنده ياد 
دكتر حس��ين عظيمي هنگام حمله عراق به ايران رابطه 
اقتصادي دو كشور محدود به ميزاني از تجارت كاال بود كه به 
سرعت جايگزين شد.درحالي كه اگر ما داراي منافع مشترك 
اقتصادي بوديم و عوامل مهم اقتصادي و سياسي دو كشور با 
هم فعاليت هاي عميق مشترك اقتصادي داشتند به راحتي 
جنگ ميان دو كشور فروكش مي كرد. لذا با توجه به اينكه 
كشورهاي پيراموني جمهوري اسالمي ايران كشورهاي در 
حال گذر و ناپايدار هستند و با تغييرات سياسي شديد مواجه 
هستند ما نيز بايد از اين سياست استفاده كنيم و حتي با دادن 
امتيازات اقتصادي به كشورهاي هم جوار، منافع اقتصادي- 
سياسي مشترك به دس��ت بياوريم.( البته سياست هاي 
تنش زدايي ايران در مورد كشورهاي پاكستان، افغانستان، 
تركمنستان، تركيه، عراق، كويت و امارات خيلي موثر بوده 
ولي هنوز با ايجاد منافع مشترك فاصله زيادي داريم. لذا 
مي توان با ايجاد سرمايه گذاري هاي مشترك، فعاليت هاي 
توليدي مشترك، دادن امتياز بنادر خشك و ... از اين سياست 
براي تقويت اقتصاد، قدرت رقابت اقتصادي، امنيت سياسي 
– نظامي به ويژه در شرايط برخورد مداخله جويانه امريكا با 

ايران بهره برد.
دوم اينكه مي توان نتيجه گرفت كه سياست هاي تهاجمي 
نظامي و سياسي كش��ورها، پشت رقابت شديد اقتصادي 
پنهان شده اس��ت و يا به تعبيري ديگر عمده كشورهاي 
جهان )به جز امريكا( رقابت اقتصادي را شرط موفقيت اهداف 
سياسي خود مي دانند. بعد از جنگ دوم جهاني در اروپا اين 

اصطالح مطرح شده بود كه ما وارد جنگ ديگري شده ايم، 
ولي اين بار سربازان ما كارگران توليدي، افسران نظامي ما 
همان مهندسان و متخصصان و تانك ها و ادوات جنگي ما 

همان دستگاه هاي توليدي ما هستند.
در نگاهي كلي به روند تحوالت و پيشرفت كشورهاي مطرح 
جهان، بطور خالصه روندهاي كلي ذيل مشاهده مي شود: 

كش��ورهاي اوليه پيش��رو ازجمله پرتغال، اسپانيا، هلند، 
دانمارك، سوئد، ايتاليا، بلژيك، نروژ، فنالند و ...

اهم سياست هاي كلي اين كش��ورها را مي توان به ترتيب 
ذيل ارايه نمود: 

1. رقابت شديد اقتصادي و ايجاد ديوارهاي تعرفه اي )جنگ 
تعرفه اي( با همسايگان و جهان

2. نهايتًا رقابت نظامي با همسايگان با هدف كسب منافع 
اقتصادي

3. كسب منافع اقتصادي از كشورهاي دور از طرق اقتصادي، 
نظامي و استعماري

4. از دست رفتن مزيت اقتصادي اين كشورها، درگيري و 
نزاع هاي فراوان مرزي و فروپاشي برخي كشورها

    كش�ورهاي اوليه صنعتي اروپايي ازجمله 
انگلستان، فرانسه، آلمان و ... با تمركز بر اقتصاد

اهم سياست هاي كلي اين كش��ورها را مي توان به ترتيب 
ذيل ارايه نمود: 

1. رقابت شديد اقتصادي و ايجاد ديوارهاي تعرفه اي )جنگ 
تعرفه ها( با همسايگان و جهان

2. كسب منافع اقتصادي از كشورهاي دور از طرق اقتصادي، 
نظامي و استعماري

3. نهايتًا رقابت نظامي با همسايگان با هدف كسب منافع 
اقتصادي

4.  بروز جنگ جهاني اول
5. مجدداً به فاصله 4 سال بروز جنگ جهاني دوم و از دست 

رفتن دستاوردهاي اقتصادي قبلي
6. شكست سياست هاي قبلي و اجباراً تغيير سياست هاي 

اقتصادي، سياسي و نظامي و ...
7. اتخاذ سياس��ت ايج��اد منافع مش��ترك اقتصادي با 
همسايگان با هدف همكاري جمعي براي تقويت و رشد و 
توسعه اقتصادي و دور شدن از تنش و جنگ )ايجاد اتحاديه 
مشترك اقتصادي، رقابت اقتصادي در قالب اتحاديه اروپا، 
اتخاذ سياست اقتصادي-سياسي آزادي كار و سرمايه در 
اروپا، اتخاذ سياست عدم تنش اقتصادي، سياسي و نظامي 

با همسايگان و ...( 
8. ايجاد رقابت شديد اقتصادي باساير كشورهاي جهان

نكته: به قول مرحوم دكتر حسين عظيمي، اروپاييان جهت 

جلوگيري از جنگ هاي بعدي و نابودي اروپا، سياست ايجاد 
منافع مشترك اقتصادي را ايجاد كردند، بطوريكه مطرح 
مي كنند اگر امروزه آلمان بخواهد براي مثال به فرانسه حمله 
كند دقيقًا به بخشي از منافع خود حمله مي كند. بنابراين 
اروپاييان مي گويند امروزه ديگر نمي توان به سهولت بين 

كشورهاي اروپايي جنگ به راه انداخت.
كشورهاي گروه سوم كه مهاجران كشورهاي فوق بودند، 

شامل امريكا، كانادا، استراليا و نيوزيلند
اين كش��ورها متأثر از ش��رايط گروه اول ب��ه صورتي آرام 
سياس��ت هاي اقتصادي خود را همراه با سياست خارجي 
مسالمت آميزو بدون تنش و البته همراه با رقابت اقتصادي 

پيش بردند.
كشورهاي سوسياليستي با الگوي رقابت سياسي خارجي 
و ستيز و مقابله اقتصادي شامل: شوروي، يوگسالوي، كره 

شمالي، كوبا و چين اوليه
در ميان اين كشورها، ش��وروي اولويت سياست خارجي 
تهاجمي با امريكا و سياس��ت نظام��ي را برگزيد و رقابت 
اقتصادي در اولويت اين كشور قرار نگرفت. نهايتاً اين كشور 
بعد از 70 سال بدون هيچ نوآوري اقتصادي )به استثناي 4 
حوزه صنايع اتمي، موش��كي، نظامي و فضايي كه با غرب 

رقابت مي كرد( از هم فروپاشيد.
كش��ور چين به تبعيت از ش��وروي پرداخت ولي بزودي 
به رقابت اقتصادي سياسي با ش��وروي و ساير كشورهاي 
جهان رسيد و سياست خارجي تنش زدايي و مسالمت آميز 
با همس��ايگان را انتخاب ك��رد، براي مثال رفت��ار كاماًل 
مس��المت آميز چين بعد از الحاق هنگ كنگ براي جهان 
بسيار تعجب  برانگيز بود. رقابت شديد اقتصادي با جهان به 

ويژه امريكا و اروپا مدنظر قرار گرفت.

  كشور  ژاپن
اهم سياست هاي كلي اين كشور را مي توان به ترتيب ذيل 

ارايه نمود: 
1. رقابت شديد و حمله نظامي با همسايگان )چين، اندونزي، 

سنگاپور، كره و ..( 
2. كسب منافع اقتصادي از كش��ورهاي نزديك از طريق 

نظامي و استعمار
3. ورود به جنگ جهاني دوم

4. شكس��ت در جن��گ جهان��ي دوم و از دس��ت رفت��ن 
دستاوردهاي اقتصادي قبلي

5. اجباراً تغيير سياست هاي اقتصادي، سياسي و نظامي و ...
6. اتخاذ سياس��ت تنش زدايي با همسايگان، ايجاد رقابت 

شديد اقتصادي با كشورهاي دور

  كش�ورهاي آسياي جنوب شرقي )ببرهاي 
آسيا( شامل تايوان، تايلند، سنگاپور، مالزي و ...

سياس��ت هاي كلي اين كشور ها را مي توان به ترتيب ذيل 
ارايه نمود: 

1. همكاري و رقابت برنامه ريزي شده با يكديگر
2. رقابت اقتصادي با جهان

   امريكا
سياست هاي كلي اخير اين كشوررا مي توان به ترتيب ذيل 

ارايه نمود: 
1. سياست تنش زدايي با همسايگان خود )كانادا و مكزيك 

و حتي امريكاي جنوبي( 
2. سياست رقابت و تهاجم اقتصادي، سياسي با كشورهاي 

رقيب

   سياست هاي اصلي كشورهاي عمده جهان 
در دوران اخير

سياست تنش زدايي با همسايگان 
ايجاد منافع مشترك اقتصادي با همسايگان 

ايجاد همكاري هاي اقتصادي با همسايگان با هدف تقويت 
قدرت اقتصادي 

اولويت قرار دادن رقابت شديد اقتصادي و سپس سياسي 
و نظامي 

رشد و توسعه و پيشرفت سريعتر و با نوسان و تنش كمتر و 
تحقق اهداف اقتصادي سياسي و ...

حميد آذرمند|
روند كاهشي تشكيل سرمايه ثابت در اقتصاد ايران، عامل 
اصلي توضيح دهنده كاهش رش��د اقتصادي در سال هاي 

اخير به ويژه در سال 13۹7 است.
بر اس��اس نتايج حس��اب هاي ملي مركز آمار ايران، رشد 
اقتصادي كشور در سال 13۹7 برابر با منفي 4.۹ درصد بوده 
است كه به معني كاهش واقعي سطح توليد ناخالص داخلي 
نسبت به سال قبل است. در سال 13۹7، اغلب زيربخش ها 
با كاهش ارزش افزوده مواجه ش��دند. بين زيربخش هاي 
مختلف،  بيش��ترين كاهش ارزش افزوده مربوط به بخش 
نفت و گاز با رش��دي برابر با منفي 13.۹ درصد بوده است. 
پس از آن، بخش صنعت با رشدي برابر با منفي 6.5 درصد 
بيشترين كاهش ارزش افزوده را داشته است. ارزش افزوده 
ساير زيربخش ها شامل كشاورزي، تأمين آب و برق و گاز و 
ساختمان نيز رشد منفي داشتند. ارزش افزوده گروه خدمات 
به قيمت هاي ثابت در سال 13۹7 نسبت به سال قبل بدون 
تغيير بوده اس��ت. در عين حال، بين زيربخش هاي گروه 
خدم��ات، ارزش افزوده فعاليت هاي بازرگاني و همچنين 
فعاليت مالي و بيمه، رشد منفي و ارزش افزوده فعاليت هاي 
حمل و نقل و ارتباطات، مستغالت، اداره امور عمومي و ساير 

خدمات رشد مثبت داشتند.
مقايسه عملكرد نيمه اول و نيمه دوم سال نشان مي دهد 
كه در سال 13۹7، تفاوت عمده اي در عملكرد توليد اقتصاد 
بين نيم سال اول و نيم س��ال دوم وجود داشته است. رشد 
اقتصادي نيمه اول س��ال 13۹7 كه نسبت به زمان مشابه 
س��ال قبل در حدود صفر درصد بود، با افت شديد در نيمه 

دوم سال به حدود منفي 10 درصد رسيد. مقايسه عملكرد 
بخش هاي اقتصادي بين نيم سال نخست و نيم سال دوم 
نيز نشان مي دهد كه بيشترين افت رشد اقتصادي بين دو 
نيم سال مربوط به بخش نفت و گاز بوده است. رشد ارزش 
افزوده نفت و گاز در نيمه نخست سال برابر با 1 درصد و در 
نيمه دوم سال برابر با منفي 2۹ درصد بوده است. در مورد 
بخش صنعت نيز كاهش رشد اقتصادي بسيار محسوس بوده 
بطوري كه رشد ارزش افزده بخش صنعت در نيمه نخست 
سال برابر با منفي 2 درصد و در نيمه دوم سال برابر با منفي 

11 درصد بوده است.
بررسي روند تغييرات فصلي رشد اقتصادي نشان مي دهد كه 
رشد توليد ناخالص داخلي در فصل سوم بيشترين كاهش 
را داشته كه ناشي از اثر مستقيم افت توليد نفت بوده است. 
در بخش صنعت و خدمات، روند ركود به تدريج و با نزديك 
شدن به پايان سال عميق تر شده است. در بخش كشاورزي 
و همچنين ساختمان، فصل تابستان عميق ترين ركود را 
در مقايس��ه با فصل هاي ديگر داشته است. به لحاظ سهم 
هر يك از بخش هاي اقتصادي در رشد اقتصادي، بيشترين 
اثر كاهنده به ترتيب مربوط به سهم بخش نفت و بعد از آن 

مربوط به افت توليد بخش صنعت است.
بررسي عملكرد گروه هاي اصلي منتخب در بخش صنعت 
نشان مي دهد كه در سال 13۹7، صنايع خودروسازي در 
اغلب محصوالت با كاهش شديد توليد مواجه بوده به ويژه 
توليد انواع خودروي سواري كه با 38 درصد كاهش نسبت به 
سال قبل مواجه شده است. بين محصوالت منتخب صنعتي، 
توليد لوازم خانگي نيز در سال گذشته با افت توليد قابل توجه 

مواجه بوده است. همچنين، برخي محصوالت معدني مانند 
آلومينيم و همچنين محصوالت ساختماني مانند سيمان، 

شيشه و چيني بهداشتي با كاهش توليد مواجه بوده است.
در مقابل، در سال گذشته  وضعيت توليد محصوالت معدني 
و صنايع معدني شامل فوالد خام، محصوالت فوالدي، كاتد 
مس، سنگ آهن و  زغال سنگ نسبت به سال قبل مناسب 
بوده و افزايش داش��ته است. در مجموع، بين اقالم اصلي و 
عمده محصوالت صنعتي، سه گروه فراورده هاي نفتي، فلزات 
اساسي، محصوالت فلزي رشد مناسب و اغلب محصوالت 

ديگر با كاهش توليد مواجه بوده است.

  عملكرد   سرمايه گذاري
تحليل عملكرد سرمايه گذاري از جهات مختلف حائز اهميت 
است از جمله آنكه تاحدي نش��ان دهنده عملكرد توليد 
در فصل هاي آينده است. در سال 13۹7، سرمايه گذاري 
در اقتصاد بيش از توليد با ركود مواجه ش��ده بود. بر اساس 
محاس��بات مركز آمار ايران، تشكيل سرمايه ناخالص در 
سال 13۹7 رشدي برابر با منفي 5.6 درصد داشته است. در 
اين بين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آالت 
برابر با منفي 6.۹ درصد و در س��اختمان برابر با منفي 4.5 

درصد بوده است.
ميزان اثرگذاري تشكيل سرمايه در ماشين آالت بر مسير 
رشد اقتصادي دوره هاي بعد بيش از بخش ساختمان است 
و لذا افت شديد تشكيل سرمايه ماشين آالت و روند نزولي آن 
در فصل آخر سال، به نوعي نشان دهنده مسير رشد اقتصادي 
سال جاري خواهد بود. روند تغييرات تشكيل سرمايه ثابت 

ناخالص در طي سال به گونه اي بوده كه به تدريج از ميزان 
تشكيل سرمايه كاسته شده است. نرخ تغييرات تشكيل 
سرمايه در فصل آخر سال نسبت به زمان مشابه سال قبل 
برابر با منفي 10.7 درصد بوده است. ركود سرمايه گذاري 
در ماش��ين آالت در فصل آخر سال به بيشترين حد خود 
طي سال رسيد بطوريكه نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت در 
ماشين آالت در فصل چهارم سال برابر با منفي 17.3 درصد 
بود. افت شديد سرمايه گذاري در سال 13۹7 ناشي از عواملي 
مانند كاهش واردات ماشين آالت، نااطميناني در اقتصاد، 
نوس��انات نرخ ارز، تغييرات سياست ها و مقررات، افزايش 

ريسك سرمايه گذاري و تنگناي مالي بوده است.

  ريشه هاي  ركود
رشد منفي توليد ناخالص داخلي كشور در سال 13۹7 علل 
و ريشه هاي مختلفي داشت. برخي از اين ريشه ها به عوامل 
بلندمدت تعيين كننده رش��د اقتصادي مربوط مي شود 
كه مهم ترين آن انباشت سرمايه ثابت است. روند انباشت 
سرمايه در اقتصاد ايران طي يك دهه گذشته روند نزولي 
داشته اس��ت. روند نزولي تشكيل سرمايه ثابت در اقتصاد 
ايران تا جايي ادامه يافته است كه مقدار تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص ساالنه به قيمت هاي ثابت در سال 13۹7 كمتر از 
70 درصد مقدار تشكيل سرمايه در سال 13۹0 بوده است. از 
زاويه اي ديگر، ميزان سرمايه گذاري ناخالص در اقتصاد ايران 
در سال 13۹7 به قيمت هاي ثابت، تقريبا به سطح اوايل دهه 
هشتاد بازگشته است. بنابراين روند كاهشي تشكيل سرمايه 
ثابت در اقتصاد ايران، عامل اصلي توضيح دهنده كاهش رشد 

اقتصادي در سال هاي اخير به ويژه در سال 13۹7 است.
عالوه بر عامل انباشت س��رمايه، عوامل ديگري نيز بر 
كاهش توليد ناخالص داخلي سال 13۹7 موثر بود كه به 
آنها اشاره مي شود. همانطور كه نتايج حساب هاي ملي 
نير نشان مي دهد، بيشترين سهم ركود سال گذشته 
مربوط به بخش نفت و گاز بوده است. با اجرايي شدن 
تحريم هاي گسترده نفتي در نيمه دوم سال گذشته، 
صادرات نفت و به تبع آن توليد نفت كاهش يافت. در 
نتيجه ارزش افزوده بخش نفت و گاز در نيمه دوم سال 
با افت شديد مواجه شد و همين مساله بيشترين سهم 
را در كاهش رشد اقتصادي سال گذشته داشت. بطوري 
كه نزديك به 70 درصد رش��د منف��ي توليد ناخالص 
داخلي در سال گذشته ناش��ي از اثر مستقيم كاهش 
ارزش افزوده بخش نفت و گاز بود. همچنين، با كاهش 
درآمدهاي نفت و گاز از ميزان سرمايه گذاري هاي دولت 
كاسته شد كه آن نيز يكي ديگر از زمينه هاي كاهش 

رشد اقتصادي و پايداري ركود بوده است.
در سال گذش��ته، ميزان نظارت  دولت بر قيمت گذاري ها 
تشديد شد. تشديد نظارت بر قيمت گذاري  كاالها و تعيين 
سقف قيمتي، همزمان با افزايش هزينه هاي توليد ناشي از 
افزايش نرخ ارز، از ديگر زمينه هاي ركود و كاهش توليد سال 
گذشته محسوب مي شود. به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه 
ممنوعيت هاي صادراتي وضع شده در سال گذشته با هدف 
كنترل قيمت در بازارهاي داخلي و تغييرات پي درپي مقرات 
ارزي و تجاري، يكي ديگر از علل كاهش توليد و عميق تر 

شدن ركود در سال گذشته بوده است.
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خلط مبحث در سود مركب، 
جريمه ديركرد و مضاعف

فرشته مالكريمي |
هر يك از سه اصطالح جريمه ديركرد، سود مركب 
و جريمه مضاعف، تعريف متفاوتي دارند و نبايد اين 
واژه ها در تحليل هاي كارشناسي به اشتباه به جاي 
يكديگر به كار گرفته شوند. در هفته هاي اخير طرح 
»الزام بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به حذف 
سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيالت گيرندگان«، 
به يكي از موضوعات مورد بحث تبديل شده است و 
صاحبنظران بانكداري اسالمي در اين باره به اظهارنظر 
پرداخته اند. در اين صحبت ها مكرر از واژه هاي جريمه 
ديركرد، سود مركب و جريمه مضاعف استفاده شده 
و در برخ��ي موارد، اين واژه ها به جاي يكديگر به كار 
گرفته ش��ده اند. اين در حالي است كه هر يك از اين 
اصطالحات، تعريف متفاوتي دارد و نبايد آنها را يكي 
دانس��ت. براي جلوگيري از خلط مبحث و استفاده 
ناصحيح از اين اصطالح��ات، بايد تعريف دقيقي از 
آن ارايه داد تا اين مساله به روشن شدن ابعاد شرعي 
اين موضوعات نيز كمك كند. در قراردادهاي بانكي 
بدهكار متعهد مي شود كه در صورت عدم ايفاي تعهد 
و تخلف از پرداخت اقساط در سررسيد مقرر، مبلغي 
را به عنوان جريمه به طلبكار )بانك ها و موسس��ات 
مالي( بپردازد. به اين مبلغ اصطالحًا جريمه ديركرد 
)جريمه تأخير تأدي��ه( مي گويند. جريمه تأخير در 
مقابل تخلف قرار دارد و حتما بايد تخلفي صورت پذيرد 
تا بتوان از مشتري جريمه دريافت كرد. شخص وقتي 
قراردادي منعقد مي كند، متعهد مي شود تكاليف و 
مسووليت هاي خود را به خوبي انجام دهد. حال اگر 
از ايفاي تعهداتش سر باز زند، تخلف صدق مي كند 
و مي ت��وان از وي جريمه گرفت. جريمه مي تواند در 
قرارداد شرط شود يا نشود. اما اگر به صورت شرط در 
ضمن قرارداد واقع شد، در فرهنگ حقوقي اصطالحا 
به آن وجه التزام مي گويند. رابطه جريمه تأخير با وجه 
التزام بدين صورت اس��ت كه وجه التزام، جريمه اي 
است كه در ضمن قرارداد شرط مي شود. وجه التزام، 
يكي از روش هاي ضمانت اجراي قرارداد و توافقي است 
كه به موجب آن طرفين قرارداد، متعهد مي شوند در 
صورت عدم اجراي قرارداد، مبلغي را به طرف مقابل 
بپردازن��د. در واقع هدف از وجه الت��زام، اجبار و الزام 

طرفين به اجراي مفاد قرارداد است.
محاسبه سود در تسهيالت بانكي روش هاي مختلفي 
دارد كه در قرارداد في مابين بانك و مش��تري مورد 
توافق قرار مي گيرد. يكي از اين روش ها، سود مركب 
است. محاسبه سود مركب بدين صورت است كه اگر 
فرض كنيم بانك و مشتري قراردادي 2 ساله با نرخ 
سود 20 درصد منعقد كرده باشند، سال اول ميزان 
تس��هيالت از 100 ميليون تبديل به 120 ميليون 
مي شود و در س��ال دوم 20 درصد به 120 ميليون 
سود تعلق مي گيرد و تبديل به 144 ميليون مي شود. 
اين روش محاسبه سود در قراردادهاي بانكي به جز 
عقد قرض، با اشكال شرعي خاصي مواجه نيست؛ چرا 
كه اين روش مورد توافق بانك و مشتري قرار گرفته 
اس��ت و اگر قرارداد بين بانك و مشتري، قراردادي 
شرعي همانند فروش، اجاره، جعاله، سلف و يا ساير 
قراردادهايي باشد كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا 
آمده، در اين صورت، دريافت چنين سودي با اشكال 
ربا مواجه نخواهد بود. البته ميزان سود نبايد ناعادالنه 
باش��د به گونه اي كه باعث اجحاف در حق مشتري 
ش��ود. جريمه مضاعف يكي از روش هاي محاسبه 
وجه التزام  بانكي است كه در بحث مطالبات معوق 
مطرح مي شود و بر خالف سود مركب، داراي اشكال 
شرعي است. برخي از قراردادهاي بانكي، بدهكاران 
را ع��الوه بر اصل بدهي ملزم ب��ه پرداخت مبلغي به 
عنوان وجه التزام مي نمايند. حال اگر اين افراد بدهي 
خود را براي چندين سال به تأخير اندازند، محاسبه 
وجه التزام براي همه اين سال ها تكرار مي شود و به 
اصطالح از آنها جريمه مضاعف دريافت مي شود. از 
نظر شرعي چندين برابر كردن جريمه صحيح نيست 
و وجه التزام فقط به اصل بدهي و سود تسهيالت اوليه 
تعلق مي گيرد، نه اينكه بر اصل بدهي به عالوه وجه 
التزام سال هاي قبل، وجه التزام مجدد تعلق بگيرد. بر 
اساس مصوبه شوراي نگهبان، گرفتن وجه التزام فقط 
براي اصل بدهي مجاز است. البته اصل بدهي شامل 
اصل تسهيالت به عالوه س��ود تسهيالت مي شود.  
با روش��ن ش��دن تعريف هر يك از اين اصطالحات، 
مي توان با قطعيت گفت كه بر خالف اظهارات برخي 
از صاحب نظران، محاسبه سود مركب در بانكداري 
اسالمي از نظر مش��ابهت با ربا، اشكال شرعي ندارد. 
هر چند كه با توجه به اصل انصاف كه يكي از اصول 
مهم در فقه اسالمي به شمار مي آيد، نرخ سود و شيوه 
محاسبه آن نبايد موجب ظلم به مشتريان و تضييع 
حقوق آنها شود. اگر به مس��اله سود مركب اشكال 
شرعي وارد باشد، قطعا از ناحيه مشابهت با ربا نخواهد 
بود. آنچه كه با اشكال ربا مواجه است، بحث جريمه 
مضاعف است. محاسبه وجه التزام بانكي به صورت 
جريمه مضاعف موجب ايجاد اين ذهنيت مي شود 
كه گويي بانك ها با تخلف مشتريان در رابطه با عدم 
بازپرداخت به موقع بدهي مشكل ندارند و حاضرند با 
دريافت وجه التزام به مشتريان مهلت بيشتري براي 
تأخير دهند. طبق نظر شوراي نگهبان نيز وجه التزام 
را نمي توان به عنوان يك قرارداد جديد براي استمرار 
بدهي و افزاي��ش مبلغ بدهي در نظر گرفت؛ چرا كه 
در اين صورت با رباي جاهلي فرقي نخواهد داشت. 
آنچه كه براي بانك ها مجاز اعالم شده اين است كه در 
قرارداد اوليه خود با مشتري تصريح كند كه وي حق 
ندارد بدهي بانك را به تأخير اندازد و اگر به هر دليلي 
به تأخير انداخت از ديدگاه بانك متخلف محسوب 
مي شود نه اينكه قرارداد جديدي با فرد بسته شود. 
بر همين اساس شايسته نيست كه بانك ها كوتاهي 
خود در اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از نكول 
مشتريان را با دريافت جريمه مضاعف جبران كنند. 
بلكه بانك ها در اين زمينه بايد در مرحله انعقاد قرارداد 
به مساله اعتبارسنجي توجه ويژه اي داشته باشند و 
اقدامات بازدارنده اي را به كار گيرند تا مشتريان تأخير 

در بازپرداخت بدهي را به صرفه نداند. 

خسرو نورمحمدي
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بسته شدن پرونده درخواست شركت هاي ارايه دهنده اينترنت

تعرفههايارتباطيافزايشپيدانميكند
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

  چندي پيش ش��ركت هاي ارايه دهن��ده اينترنت با 
درخواس��تي از وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
خواستند تا تعرفه هايشان را افزايش دهند، به همين 
منظور درخواستي را مبني بر افزايش تعرفه به سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي ارس��ال كردند، 
درخواس��تي كه به گفته س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي ب��راي چندمين ب��ار متوالي ارايه 
مي ش��ود،  اما م��ورد پذيرش قرار نمي گي��رد، چرا كه 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان 
نهاد نظارتي بر بازار معتقد است شركت هاي ارايه دهنده 
اينترنت بايد مستندات خود را براي افزايش تعرفه ها 
ارايه دهند يا بيان داليل قانع كننده درخواست خود را 
براي افزايش تعرفه ارسال كنند،  مساله اي كه تا به امروز 
نه تنها مستندات كتبي آن به سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي ارايه نشده است، بلكه به نظر مي رسد 
ديگر تعرفه هاي ارتباطي كشور تغيير نكند، چرا كه روز 
گذش��ته وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات در جمع 
خبرنگاران گفت: با وجود اينكه فش��ارهاي اقتصادي 
شديدي به شركت هاي ارايه دهنده اينترنت وارد شد، 
اما اين فش��ارها به مردم وارد نشد تا تعرفه ها همانند 

گذشته باقي بماند .
جهرمي گفت: دشمنان نظام مي خواهند با مديريت 
فضاي مجازي از اين طريق به كشور ضربه بزنند ولي با 
هوشياري كامل و الزم در مقابل آنها ايستادگي مي كنيم 
چراكه زيرساخت هاي خوبي در حوزه فضاي مجازي 

تدارك ديده شده است.
وي در س��فري كه ب��ه دش��ت ورامين داش��ت و در 
مراسم افتتاح س��امانه متمركز خدماتي جنوب شرق 
اس��تان تهران، طي س��خناني بيان كرد: ب��ا توجه به 
وضعيت اقتصادي س��خت مردم تهران كه باالجبار به 
شهرستان هاي اس��تان تهران رجوع كردند، بايد اين 
موضوع برنامه ريزي ش��ود، چرا كه در همين راس��تا 

اقدامات مناسب در حوزه ارتباطات انجام شده است.
آذري جهرمي بيان كرد: در حوزه ارتباطات بيش از ۸۰ 
درصد خريد و اقدامات در وزارت ارتباطات بومي شده 

است و اكثر تجهيزات توليد ايران و بومي هستند.
وي ادامه داد: در حوزه ارتباطات نيازمند ش��ديد به ارز 

بوديم و بومي سازي قطعات باعث شد تا اين نيازمندي 
كاهش يابد.

وزي��ر ارتباطات يادآور ش��د: با توجه ب��ه چالش هاي 
اقتصادي، تعرفه هاي ارتباطي در كش��ور افرايش��ي 
نداشته است، بااينكه فشارهاي اقتصادي به شركت هاي 

ارتباطي وارد شد اما اين فشار به جامعه منتقل نشد.
جهرمي تأكيد ك��رد: از مهم ترين اقدامات اين بود كه 
اپراتورها را با يكديگر متحد كرديم تا در مقابل تحريم ها 
ايستادگي كنند و با اين روش هزينه هاي جانبي آنها 

كاهش پيداكرده است.
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات در ادامه گفت: 
۲ميليون پورت سرويس »وي.دي.اس.ال« در كشور 

آماده واگذاري است.

وي گف��ت: عالوه بر اين مركز تجميع ش��ده س��امانه 
خدمات مخابراتي جنوب ش��رق استان تهران نيز در 
قرچك افتتاح ش��د، عالوه بر آن امروز سرويس »وي. 
دي. اس. ال« با متوسط سرعت ۴ برابر اتصال به شبكه 
ملي اطالعات آماده بارگذاري شده و اولين پورت آن در 
يكي از روستاهاي دشت ورامين به يك خانواده شهيد 

تقديم كرديم و اين سرويس راه اندازي شد.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: با راه اندازي اين 
سرويس واگذاري ۲ ميليون پورت آماده سرويس هاي 

»وي. دي. اس. ال« آغاز مي شود.
حال در شرايطي كه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
از تثبيت تعرفه ها در س��ال جاري خب��ر مي دهد،  اما 
ش��ركت هاي ارايه دهنده اينترنت همچنان اصرار بر 

افزايش تعرف��ه دارند، در اين خصوص��و مدير يكي از 
شركت هاي ارايه دهنده اينترنت به خبرنگار »تعادل« 
گفت: ش��ركت هاي ارئه دهنده اينترنت تا يك حدي 
مي توانند هزينه ها را سرش��كن كنند، اما وقتي نياز به 
نوسازي و تعمير شبكه وجود دارد بايد به صورت دالر 
مبالغ پرداخت ش��ود و با توجه به اين ن��رخ دالر براي 
شركت ها اصال به صرفه نيست كه با اين تعرفه ها به كار 

خود ادامه دهند .
وي افزود:  تجهيزات اي تي و شبكه روز به روز در حال 
پيشرفت است و به منظور اراوه خدمات بهتر بايد از اين 
تجهيزات استفاده كرد،  اما به دليل شرايط بد اقتصادي 
و همچنين شرايط تحريم نه تنها به راحتي نمي توان 
از اين تجهيزات اس��تفاده كرد، بلك��ه بايد با چنديد 

براب��ر قيمت تحريم ها را دور زد و اين مس��اله نيازمند 
سرمايه گذاري اس��ت،  س��رمايه گذاري كه بايد براي 
سرمايه گذار بازگشت داشته باشد، اما با توجه به شرايط 
موجود نه سرمايه گذاري مناسبي صورت مي گيرد و نه 
مي توان اقداماتي را براي ارتقا شبكه انجام داد،  از همين 

رو است كه شايد اينترنت كيفيت الزم را ندارد .
وي افزود: چندين سال است كه شركت هاي ارايه دهنده 
اينترنت خواستار افزايش تعرفه هستند،  قيمت تمام 
اقالم در كش��ور با توجه به تورم و افزايش قيمت دالر 
دستخوش تغيير شده است و روند صعودي را طي كرده 
است،  اما تعرفه هاي ارتباطي با وجود تمام اين تغييرات 
افزايش پيدا نكرده است،  حال اينكه رگوالتوري و وزير 

ارتباطات نيز مخالف افزايش هستند .
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تا به امروز مستنداتي 
براي افزايش تعرفه به سازمان تنظيم مقررات ارايه نشده 
است،  گفت: مس��تندات كه بطور قطع وجود دارد،  اما 
به نظر مي رسد كه شركت هاي ارايه دهنده اينترنت ديگر 
تمايلي براي ارايه مستندات نداشته باشند،  از همين رو 

به كار خود به صورت كج دار و مريض ادامه مي دهند .
وي در ادامه در پاس��خ به اين سووال كه چندي پيش 
شركت ارتباطات زير ساخت خبر از ارزاني اينترنت داده 
بود و اين مساله با درخواست شركت هاي اينترنتي در 
تناقض است،  چگونه مي شود زير ساخت خبر اينترنت 
ارزان بدهد و شركت هاي ارايه دهند اينترنت خواستار 
افزايش تعرفه باشند ؟ گفت:  اگر زير ساخت پهناي باند 
را به صورت ارزان و با قيمت پايين به ش��ركت ها ارايه 
دهد بطور قطع شركت ها نيز با همان پايه اقدام به ارايه 
اينترنت به كاربران مي كنند، مس��اله اي كه تا به امروز 

اتفاق نيفتاده است. 
در پايان به نظر مي رسد پرونده افزايش تعرفه اينترنت 
در سال جاري در حال مختومه شدن است، چرا كه وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي تمايلي به افزايش تعرفه ها ندارند، 
 حال آنكه وزير نيز روز گذشته آن را اعالم كرد و در اين 
بين بايد ديد كه شركت هاي ارايه دهنده اينترنت بازهم 
خواستار افزايش تعرفه خواهند بود يا اين مساله تكراري 
افزايش تعرفه را براي چندمين بار در سال بعد پيگيري 

خواهند كرد . 

ورج| ادوب قصد دارد تا قبل از پايان س��ال جاري 
ميالدي س��ه نرم افزار جديد عرضه كند كه مبتني 
بر تازه ترين دس��تاوردهاي عرص��ه واقعيت افزوده 

هستند.
ادوب قصد دارد تا قبل از پايان سال جاري ميالدي 
سه نرم افزار جديد عرضه كند كه مبتني بر تازه ترين 
دس��تاوردهاي عرصه واقعيت افزوده هس��تند. اين 
نرم افزاره��ا از امكانات متعددي ب��راي پيوند دادن 
امكان��ات و اجزاي زندگ��ي واقعي با ش��اخص ها و 
امكانات زندگ��ي ديجيتال برخوردار هس��تند و با 
تركي��ب اين دو قابليت ه��اي ت��ازه اي را در اختيار 

كاربران قرار مي دهند.
ادوب مي گويد تالش ش��ده اي��ن نرم افزارها هم با 
گوش��ي هاي هوش��مند و هم با رايانه هاي روميزي 
بطور كامل سازگاري داشته باشند و كاربران بتوانند 
هر زمان كه اراده كردند از نسخه روميزي به نسخه 

موبايلي و بالعكس مهاجرت كنند.
اين نرم افزارها كه آئرو، فرسكو و فوتوشاپ  اي پد نام 
دارند از خدمات كلود نيز بهره مند هس��تند. ادوب 
روي توليد يك نمايش��گر ويژه به نام گالس��وينگ 
نيز س��رمايه گذاري كرده كه دسترس��ي به تمامي 
برنامه هاي ادوب را تسهيل كرده و اجراي اليه هاي 
فوتوش��اپ يا افتر افكت را از طريق فناوري واقعيت 
مجازي و قبل از نهايي شدن ممكن مي كند تا طراح 
از قبل دريابد كار نهايي چه وضعيتي خواهد داشت.

زمان دقيق عرضه اين برنامه ها و هزينه اس��تفاده از 
آنها هنوز مش��خص نشده اس��ت. گفته مي شود در 
برنامه هاي يادشده از فناوري هوش مصنوعي ادوب 

موسوم به Sensei هم استفاده شده است.

»ادوب« نرم افزارهاي واقعيت 
افزوده جديد مي سازد

آسين ايج|منابع مطلع مي گويند مك بوك ۱۶ اينچي 
اپل زودتر از موعد مقرر و در شهريور ماه عرضه مي شود.

اپل پي��ش از اين يك مدل ۱۷ اينچ��ي از مك بوك را 
عرضه كرده بود كه بسيار پرطرفدار بود، اما مدتي است 
كه توليد آن متوقف شده است. حاال قرار است نسخه 

۱۶ اينچي مك بوك هم روانه بازار شود.
م��ك بوك پ��روي ۱۵ اينچي يكي ديگ��ر از توليدات 
پرطرفدار اپل است كه قرار است توليد آن هم در آينده 
نزديك متوقف ش��ود. كارشناس��ان معتقدند توليد 
مك بوك ۱۶ اينچي با هدف پر كردن وقفه ناش��ي از 
توقف توليد مدل ه��اي ۱۵ و ۱۷ اينچي از اين لپ تاپ 
صورت مي گيرد. با وج��ود چالش هايي همچون نبرد 
تجاري امريكا و چين، بازار كلي رايانه هاي قابل حمل 
در حال رشد است و آمار منتشر شده توسط موسسه 
ترندفورس از افزايش ۱۲.۱ درصدي عرضه نوت بوك 
در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ نسبت به سه ماهه قبل از 
آن خب��ر مي دهد. اپل طي اين مدت ۳.۲ ميليون مك 
بوك در جهان به فروش رسانده كه نسبت به سه ماهه 
اول س��ال ۲۰۱۹ در حدود ۱.۷ درصد افزايش نشان 
مي دهد. اچ پي، لنوو و دل هم از جمله شركت هاي موفق 

در اين مدت محسوب مي شوند.

مك بوك ۱۶ اينچي »اپل« 
به زودي از راه مي رسد

رويداد

آسوش�يتدپرس| محققان ناس��ا آزمايشي ابداع 
كردند كه با رديابي حركات چشم خواب آلودگي فرد را 
شناسايي مي كند و به اين ترتيب از تصميم گيري هاي 

اشتباه كارمندان در نتيجه آن جلوگيري مي شود.
هنگامي كه ش��اتل فضايي »چلنجر« در سال ۱۹۶۸ 
منفجر شد، هر ۷ خدمه آن كشته شدند. تحقيقات نشان 
داد يك اختالل انس��اني در نتيجه خستگي و ساعات 

طوالني كار در ناسا دليل انفجار بوده است.
 در حقيقت تحقيقات نشان داد برخي مديران قبل از 
شيفت ساعت يك بامداد فقط دو ساعت خوابيده بودند 

و همين امر روي تصميم گيري آنها تاثير گذاشته بود.
 اكنون ۳۳ سال از اين حادثه مي گذرد و سازمان فضايي 
امريكا راهي براي آزمايش ميزان خستگي كارمندان 
بطوري كه روي تصميم گيري آنها تاثير بگذارد را ابداع 
كرده است. درهمين راستا كارشناسان مركز تحقيق 
Ames ناسا در سيليكون ولي متوجه شدند هنگامي 
كه افراد يك نقطه قرمز را در نمايشگر رصد مي كنند، در 
حركات چشم آنها تغييراتي به وجود مي آيد. با بررسي 
اين تغييرات مي توان اختالالت كوچك عصبي را رديابي 

كرد كه به دليل كم خوابي ايجاد مي شوند.
همچنين دانشمندان متوجه شدند اگر افراد ۲۴ ساعت 

بيدار بمانند ميزان چشمك زدن آنها ۴ برابر مي شود.
لي استون يكي از محققان مركز VCL ناسا در اين باره 
مي گويد: اقدامات امنيتي خاصي براي كارمنداني وجود 
دارد كه فعاليت هاي بص��ري خاصي انجام مي دهند. 
با بررس��ي طيف حركات چشم انسان نه تنها مي توان 
خواب آلودگي را شناس��ايي كرد بلكه حتي مي توان 
عوام��ل ديگر مانند مصرف الكل يا ضايعه مغزي را نيز 

رصد كرد.

 »ناسا«، تست خواب آلودگي 
ابداع كرد

نيو اطلس| استفاده از فناوري هاي نوين براي قفل 
كردن وس��ايل نقليه به دوچرخه ها نيز كشيده شد 
و يك قفل بيومتري��ك باز كردن قفل دوچرخه ها را 

دشوارتر از قبل مي كند.
پيش از اي��ن قفل هاي دوچرخه مبتني بر حس��گر 
اث��ر انگش��ت و س��يگنال هاي بلوتوث توليد ش��ده 
بودند، اما قفل جديد ش��ركت زي الك، اولين قفل 
چرخ بيومتريك تاش��و است كه با اسكن اثر انگشت 
يا لم��س دكم��ه اپليكيش��ن آن در گوش��ي هايي 
 ك��ه در نزديك��ي قفل ق��رار دارند، عم��ل مي كند. 
برنام��ه زي الك با گوش��ي هاي اندرويدي و آيفون 

سازگار است.
قفل يادش��ده با شارژ باتري عمل مي كند و مي توان 
اطالعات حداكثر ۲۰ اثرانگشت را به حافظه داخلي 
آن س��پرد. عالوه بر اين، مي توان امكان دسترس��ي 
موق��ت را به اف��راد ديگري كه مي خواهن��د از قفل 
يادشده اس��تفاده كنند، اعطا كرد. اين كار از طريق 

بلوتوث گوشي هاي هوشمند انجام مي شود.
يك فناوري تشخيص حركت هم در قفل يادشده به 
كار گرفته شده تا اگر فردي به زور براي باز كردن قفل 
تالش كند، پيام هشداري براي گوشي مالك ارسال 
شود. سازگاري اين قفل با فناوري جي پي اس يافتن 

دوچرخه پارك شده را هم ساده مي كند.
اين قفل ضخيم و مستحكم ضدآب بوده و مي تواند به 
مدت ۳۰ دقيقه در عمق يك متري آب سالم بماند. 
استفاده از فناوري رمزگذاري AES ۲۵۶ مبتني بر 
بلوتوث و حفظ شارژ باتري به مدت سه ماه از جمله 
ديگر مزاياي اين قفل ۱۷۹ دالري اس��ت كه در ماه 

نوامبر به بازار مي آيد.

توليد اولين قفل بيومتريك 
دوچرخه 

آس�ين ايج| در شرايطي كه تراش��ه جديد اسنپ 
دراگ��ون به ن��ام ۸۵۵ پالس به تازگي عرضه ش��ده و 
بي س��روصدا گوشي هاي هوش��مند را تسخير كرده، 
اطالعات تازه اي در مورد تراشه آتي آن هم عرضه شده 
است.  در ش��رايطي كه تراشه جديد اسنپ دراگون به 
نام ۸۵۵ پالس به تازگي عرضه ش��ده و بي س��روصدا 
گوشي هاي هوشمند را تسخير كرده، اطالعات تازه اي 
در مورد تراشه آتي آن هم عرضه شده است، اين تراشه 
جديد ك��ه Qualcomm KONA ن��ام دارد قرار 
است در سال ۲۰۲۰ روانه بازار شود. تعداد هسته هاي 
اين تراشه به هشت مي رسد و در آزمايش هاي داخلي 
انجام شده در كوالكوم نمره ۱۲۹۱۵ را كسب كرده كه 
عدد باال و قابل توجهي محسوب مي شود. تراشه يادشده 
هم براي گوشي هاي اندرويدي طراحي شده و حافظه 
۵۶۷۴ مگابايتي و فركانس پايه ۱.۸۰ گيگاهرتز از جمله 
امكانات آن است. تست اوليه تراشه يادشده با موفقيت بر 
روي يك گوشي مجهز به سيستم عامل اندرويد كيو با ۶ 
گيگابايت رم انجام شده است. منابع مطلع مي گويند اين 
تراشه در ابتداي زمستان و در ماه دسامبر براي نصب بر 
روي گوشي هاي هوشمند عرضه مي شود، كوالكوم خود 

هنوز اين اطالعات را تاييد نكرده است.

 اطالعات تراشه تازه 
»اسنپ دراگون« لو  رفت

فراسو

يكي از مالكان خودروهاي تسال ادعا مي كند اين شركت 
مشتريان را فريب داده و به وسيله يك آپديت نرم افزاري 
باتري خودروهاي قديمي تر را دستكاري كرده تا به ازاي 

هر بار شارژ مسافت كمتري طي كنند.
يكي از مالكان خودروهاي تسال شكايتي عليه شركت 
س��ازنده اين خودرو تنظيم كرده است. او ادعا مي كند 
شركت قابليت طي مسافت خودرو به ازاي هر بار شارژ 
باتري خودروهاي قديمي تر را به وسيله يك آپديت نرم 
افزاري محدود كرده است. به اين ترتيب تسال قصد دارد 
از هزينه هاي فراخ��وان براي ترميم باتري هاي معيوب 

سرباز زند.
اين ش��كايت روز جمعه در يك دادگاه فدرال در ايالت 
كاليفرنيا ثبت شده و ادعا مي كند تسال مشتريان را فريب 
داده و احتماال هزاران مالك خودروهاي مدل اس و ايكس 
تسال نيز در سراس��ر دنيا با همين مشكل روبرو باشند. 
به عبارت ديگر باتري خودروهاي نسل هاي قديمي تر 
احتماال طوري دستكاري شده كه مسافت طي شده با 

آن ۶۴ كيلومتر كاهش مي يابد.
اين در حالي است كه از ماه مي تاكنون كاهش مسافت 
طي شده به ازاي هر بار شارژ باتري خودروهاي تسال به 
موضوعي داغ در انجمن هاي آنالين مشتريان اين شركت 
مانند TeslaMotorsClub.com تبديل شده است. 

در اين انجمن آنالين بس��ياري از كاربران بطور دقيق 
توضيح داده اند قابليت طي مسافت باتري خودروهايشان 

به ازاي هر بار شارژ كاهش يافته است.
مالكان خودروها ادعا مي كنند شركت توليد كننده در 
حالي اين ويژگي را دس��تكاري كرده كه آنها هزينه اي 
اضافي براي آپديت نرم افزار پرداخت كرده اند و به اين 
ترتيب از ارزش خودروهايشان كاسته مي شود. همزمان 
مسافتي كه خودرو به ازاي هر بار شارژ طي مي كند كاسته 
شده و مالكان مجبور هستند تا خودروهايشان را دفعات 

بيشتري شارژ كنند.
»ديود راسموسن« فردي است كه اين شكايت را تنظيم 
ك��رده و ادعا مي كند ظرفيت باتري خودروي مدل اس 
۲۰۱۴ او حدود ۸ كيلووات برساعت كاهش يافته است. 
اما تسال ادعا كرده اين ميزان كاهش ظرفيت نرمال است.

»تسال« مشتريان خود را فريب داد 
كاربر

 )FCC( زد دي نت | رييس كميسيون ارتباطات فدرال
مضر بودن امواج به كار  گرفته شده براي استفاده از اينترنت 
5G را تكذيب كرده است و نگراني هاي ايجاد شده درباره 

اين موضوع را بي مورد مي داند.
 ،)FCC( اجيت پاي، رييس كميسيون ارتباطات فدرال
در طرحي پيشنهادي كه روز پنج شنبه منتشر شد، اذعان 
كرد گوشي هاي مجهز به فناوري 5G بدون خطر هستند. 
راه اندازي و توسعه مستمر اينترنت 5G در سراسر جهان 
اين نگراني را در برخي از افراد ايجاد كرده است كه طول 
موج هاي ميلي متري استفاده ش��ده براي بهره مندي از 
شبكه 5G، به سالمتي انسان آسيب مي زند. مسووالن 
دولتي كشورهاي بلژيك و هلند و سويس در حال بررسي 
اين نگراني ها و پژوهش در باره آنها هستند. درضمن، اين 
نگراني ها اعتراض هايي درزمينه گسترش جهاني شبكه 
5G نيز به دنبال داشته است و اعضاي شوراي شهر برخي 
از شهرهاي امريكا مانع ايجاد شبكه هاي سلولي بي سيم 

5G جديد شده اند.
 5G مخالفت هاي گس��ترده دربرابر توس��عه فن��اوري
مي تواند به مشكل بزرگي براي اپراتورهاي مخابراتي و 
شركت هاي سازنده گوشي هاي هوشمند تبديل شود؛ 
زيرا مس��ووالن اين اپراتورها و شركت ها به دليل اينكه 
5G مي تواند ارتباط بهتري براي اينترنت اشياء فراهم 

كند، به اين فناوري به چشم موج نوآوري بزرگ در آينده 
و فرصتي براي كسب درآمد بهتر نگاه مي كنند. اجيت پاي 
در طرح پيشنهادي خود اذعان كرده است FCC پس از ۶ 
سال پژوهش و بررسي درباره آسيب هاي احتمالي و بالقوه 
فركانس هاي راديويي به كار گرفته شده براي استفاده از 
اينترنت 5G، ميزان انتشار اين امواج در امريكا را به ميزاني 
محدود مي كند كه براي سالمتي انسان بي خطر باشد. 
قانون مربوط به محدود سازي انتشار امواج براي تلفن هاي 
همراه، دكل هاي مخابراتي، روترهاي بي س��يم و ساير 
تجهيزات منتشركننده فركانس هاي راديويي اعمال شده 
است. اين قانون اهميت زيادي دارد؛ زيرا تمام تجهيزات 
مذكور قبل از اينكه به بازار عرضه و فروخته شوند، بايد 
 FCC ازنظر ميزان انتشار فركانس هاي راديويي تأييديه
را بگيرند و فرايندهاي الزم براي كسب تأييد را بگذرانند. 

مس��ووالن FCC براي مطمئن ش��دن از بي خطربودن 
مي��زان امواجي كه در حال حاضر منتش��ر مي ش��وند و 
نتيجه گيري درباره اين موضوع، با مسووالن سازمان غذا 
و دارو و ساير مسووالن مرتبط با سالمتي افراد مشورت 

كرده اند. پاي درباره اين موضوع اين چنين نوشت: 
براساس ارزيابي هاي مستمر ما درباره اين موضوع، كليت 
شواهد علمي در دست ما، آسيب ديدن سالمتي انسان 
به دليل تماس با امواجي را ثابت نمي كند كه در حال حاضر 
منتشر مي شوند. معتقديم محدوديت هاي ميزان انتشار 
امواج از تلفن هاي همراه براي حفظ س��المتي افراد به 

همين ميزان باقي خواهد ماند.
كميسيون ارتباطات فدرال عالوه بر حفظ محدويت هاي 
ميزان انتشار، به دنبال تصويب و ايجاد قوانين يكپارچه 
براي ايجاد مطابقت بين استانداردهاي مرتبط با ميزان 
اس��تاندارد فركانس هاي راديويي براي حفظ سالمتي 
انسان و رسميت بخشيدن به فرايندهاي مربوط ارزيابي 
ميزان مطابقت عملكرد تجهيزات فركانس باال با استاندارد 
ميزان استاندارد انتشار فركانس هاي راديويي هستند. 
يكي از مقام هاي رسمي FCC در كنفرانسي خبري به 
خبرنگاران گفته است درباره 5G جاي نگراني نيست و 
 3G 4 وG شواهدي دال بر متفاوت  بودن اين فناوري با

وجود ندارد.

اينترنت 5G براي سالمتي انسان بي خطر است

 تشخيص سرطان
 با هوش مصنوعي

پي سي ورلد| محققان امريكايي سيستم هوش 
مصنوعي ابداع كرده اند كه بهتر از پزشكان مي تواند 
انواع مختلف سرطان س��ينه را رديابي كند و ميان 
آنها تمايز قائل شود.  هوش مصنوعي اين بار آسيب 
شناسان را به چالش كشيده و حتي بهتر از آنها مي تواند 
برخي از انواع سرطان سينه را رديابي و شناسايي كند. 
محققان امريكايي مشغول آموزش ماشين يادگيري 
هس��تند كه بتواند با بررسي بيوپسي هاي مختلف، 
الگوهاي پيچيده اي را شناس��ايي كند كه انسان در 
رديابي آنها دچار چالش اس��ت. جوان المور محقق 
ارشد اين پژوهش و استاد دانشگاه كاليفرنيا مي گويد: 
تصاوير پزشكي بيوپسي هاي سينه حاوي اطالعات 
پيچيده هستند و بررسي و تحليل آنها بايد موضوعي 
انجام شود. تمايز ميان انواع سرطان سينه هرچند مهم 
اما بسيار چالش برانگيز است. در اين پژوهش محققان 
تصاوير بيوپسي ۲۴۰ س��ينه را با انواع مختلف اين 
سرطان مرتبط كردند و خوانش آنها را با تشخيص ۸۷ 
پزشك آسيب شناس مقايسه شد. اين تحقيق نشان 
داد هوش مصنوعي با دقتي مش��ابه پزشكان واقعي 
مي تواند بين نمونه هاي سرطاني و غير سرطاني تمايز 
قائل شود اما هنگام ايجاد تمايز ميان انواع مختلف 
سرطان دقت آن بيش از پزشكان بود.  به گفته المور 

اين نتايج بسيار رضايتخبش است. 

هك شدن اطالعات 5‚1 ميليون 
نفر كاربر سايت دوستيابي

انگجت|  اطالعات يك سايت دوستيابي امريكايي 
موسوم به تري فان هك شده و داده هاي بيش از ۵‚۱ 
ميليون نفر كاربر آن در فضاي مجازي منتشر شده 
است. اطالعات يك سايت دوستيابي امريكايي موسوم 
به تري فان هك شده و داده هاي بيش از ۵‚۱ ميليون 
نفر كاربر آن در فضاي مجازي منتشر شده است. از 
جمله اطالعات منتشر شده از اين سايت در فضاي 
مجازي مي ت��وان به موقعيت مكاني دقيق كاربران، 
عكس هاي خصوصي و برخي گرايش��ات شخصي 
اشاره كرد. نحوه كار اين سايت دوستيابي بدين شيوه 
است كه با وارد كردن موقعيت مكاني خود مي توانيد 
موقعيت مكاني كاربران ديگر آن را در نزديكي خود 
مش��اهده كنيد و حاال هكرها اين اطالعات را هم در 
اينترنت منتش��ر كرده اند. اگر چه كارب��ران قادر به 
محدود كردن دامنه نمايش اين اطالعات بوده اند، اما 
اين محدوديت بر روي سرورهاي تري فان قابل اجرا 
نبوده و از همين رو تمامي داده هاي يادشده به دست 
هكرها افتاده است. با توجه به ماهيت كار سايت هاي 
دوستيابي، پيش بيني مي شود از اطالعات يادشده 
براي باج گيري، تهديد مالي و سواستفاده عاطفي و 
احساسي از اعضاي آن استفاده شود. اعضاي اين سايت 
محدود به امريكا نبوده و ميليون ها نفر در سراسر جهان 
از آن استفاده مي كنند. اولين بار يك شركت امنيتي 
به نام پن تست وجود اين نقص را به اطالع تري فان 
رساند اين شركت با اندكي تاخير آسيب پذيري امنيتي 
سرورهاي خود را برطرف كرد، اما ظاهرا هكرها زودتر از 

پن تست از مشكل يادشده مطلع شده بودند.

 تعطيلي خدمات مالي
»ويزا چك اوت« در سال 2020

انگجت|شركت ويزا قصد دارد خدمات پرداخت 
مال��ي آنالين ويزا چك اوت خود را در س��ال ۲۰۲۰ 
تعطيل كرده و خدمات تازه اي را بدين منظور با امنيت 
بيشتر راه اندازي كند. ويزا چك اوت از جمله خدمات 
پرداخت مالي آنالين رقيب پي پال بود كه با كيف پول 
ديجيتال گوگل پي نيز سازگاري دارد. البته تعطيلي 
خدمات يادش��ده از سوي ويزا چندان سبب حيرت 
نشد. در ابتداي سال ۲۰۱۹ ويزا و برخي شركت هاي 
معتبر ديگر كارت اعتباري شامل مستركارت، آمريكن 
اكسپرس و ديس��كاور اعالم كردند كه قصد دارند با 
يكديگر متحد ش��ده و يك سيستم مالي چك اوت 
يكپارچه راه اندازي كنند. سيستم پرداخت مالي تازه 
اين شركت ها مبتني بر فناوري تازه اي است كه امنيتي 
بيش��تري براي حفاظت از اطالعات حساس داشته 
و مبتني بر سيس��تم توكن تازه اي است كه سرقت 
اطالعاتي همچون شماره حساب ها و تاريخ انقضاي 
كارت هاي اعتباري را دشوار مي كند. قرار است ارايه 
آزمايشي خدمات تازه در ماه هاي آينده آغاز شود، اما 
مهاجرت كامل به آن تا قبل از اغاز سال ۲۰۲۰ ممكن 
نخواهد ش��د و تا آن زمان ويزا چك اوت كماكان در 

دسترس خواهد بود.

 برگزاري ليگ قهرماني پهپادها 
با نمايش پهپادهاي خياباني

نيو اطلس|ليگ مس��ابقه اي پهپادها در س��ال 
۲۰۱۹ موس��وم به آليانز از امروز ۱۱ آگوست آغاز 
خواهد شد و در جريان آن ۶۰۰ پهپاد در رشته هاي 

مختلف با يكديگر مسابقه مي دهند.
در جريان برگزاري اين ليگ و براي اولين بار بخشي 
موسوم به مسابقه پهپادهاي خياباني در نظر گرفته 
ش��ده و پهپادهاي حرفه اي شهري و كوچك طي 
آن با هم مسابقه مي دهند. هدف از برگزاري رقابت 
جديد ميان پهپادهاي خياباني بررسي استحكام، 
سرعت و عملكرد پهپادهاي كوچكي عنوان شده 
كه براي حركت در محيط هاي بسته شهري و نيز 

كوچه ها و خيابان ها طراحي مي شوند.
يك��ي از پهپادهايي كه قرار اس��ت در اين رش��ته 
 Street FPV DRL Racer۴ ،ش��ركت كن��د
نام دارد كه مجهز به بات��ري ۲۲۰۰ ميلي امپري، 
موتورهاي ۱۲۵۰ كيلوواتي و چهار بازو اس��ت كه 

روي آنها پره هايي با سه تيغه نصب مي شود.
سر و صداي اندك، بدنه سبك از جنس پلي كربنات، 
نصب صد چراغ ال اي دي براي مش��اهده سريع، 
طراحي ماژوالر كه تعمير اين پهپاد را در ۱۵ دقيقه 
ممكن مي كن��د، از جمله مزاياي پهپاد يادش��ده 

محسوب مي شود.
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برگزاري همايش 
شمس تبريزي در خوي

 خوي| غرب كشور با داشتن طبيعت بكر، هم مرزي 
با كشورهاي خارجي، گردشگري سالمت و آثار فراوان 
تاريخي ثبت شده، ظرفيت فراواني دارد. جليل جباري 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان ديروز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: بي شك 
برگزاري رويدادهاي فرهنگي و گردش��گري نقش 
بس��يار مهمي در معرفي جاذبه هاي استان خواهد 
داشت و بازتاب ظرفيت هاي آذربايجان غربي توسط 
رسانه ها نقش فراواني در اين موضوع دارد. وي با ابراز 
خرسندي از ثبت ملي رويداد شمس تبريزي در خوي 
تصريح كرد: اين همايش شمس تبريزي در دو بخش، 
همايش علمي بين المللي از ۲۳ تا ۲۸ مرداد و بخش 

دوم جشنواره آوا و نواها در مهر ماه برگزار مي شود.

مردم اموات را در 
آرامستان هاي مجاز دفن كنند

 قم| مديركل حفاظت محيط زيست استان قم گفت: 
دفن غيرقانوني اموات در اماكن غيرمجاز در سطح شهر 

قم، برخي مشكالت زيست محيطي را به دنبال دارد.
سيد رضا موسوي مشكيني با اشاره به دفن اموات در 
اماكن غيرمجاز در سطح شهر قم، گفت: دفن اموات به 
دليل تجزيه بيولوژيكي بافت ها، مواد خطرناكي را توليد 
مي كند كه مشكالت زيست محيطي را به دنبال دارد.

وي با بيان اينكه ابعاد زيس��ت محيطي بسياري در 
مرحله مكان يابي گورس��تان ها مورد بررس��ي قرار 
مي گيرند، خاطرنشان كرد: بر اساس ماده يك آيين نامه 
مقررات بهداشتي آرامستان ها، فاصله آرامستان ها با 
محدوده شهر بايد بيش از 10 كيلومتر بوده و ضوابط 
زيس��ت محيطي آنها كامال رعايت ش��ود. مديركل 
حفاظت محيط زيست اس��تان قم در پايان تصريح 
كرد: اثر تجميعي آلودگي ناشي از دفن اموات در اماكن 
غيرمجاز، بيش از ظرفيت خودپااليي آب و خاك بوده 
و بار آلودگي خاك و منابع آب زيرزميني را افزايش داده 
و سالمت عمومي جامعه را با مخاطره مواجه مي كند.

ساخت ۲۰ هزار واحد مسكن 
در مازندران كليد خورد

 ساري| مديركل راه و شهرسازي استان مازندران 
گفت: ساخت ۲0 هزار واحد مسكوني در قالب طرح 
اقدام ملي، مس��كن اجتماعي و بافت فرس��وده در 
مازندران آغاز شد. سيد محمد نظري مديركل راه و 
شهرسازي استان در نشست خبري با اصحاب رسانه 
كه به مناسبت 1۷ مرداد روز خبرنگار برگزار شده بود 
تصريح كرد: براي س��اخت هر واحد مسكوني بطور 
ميانگين ۴0 ميليون تومان پرداخت مي شود و اين 
پرداختي براي زوج هاي جوان و مسكن اولي بيشتر 
است. وي اضافه كرد: در شرايط فعلي در قالب طرح 
اقدام ملي، زمين در هشت نقطه در شهرهاي استان 
براي اجراي اين طرح شناسايي شد. نظري سهميه 
استان مازندران براي ساخت مسكن در قالب اقدام 
ملي را پنج هزار واحد اعالم كرد و 1۵ هزار واحد ديگر 

در قالب بافت فرسوده و اجتماعي است. 

كشف بيش از ۲ هزار مزرعه 
استخراج بيت كوين

 مشهد| فرمانده نيروي انتظامي خراسان رضوي از 
كشف بيش از ۲ هزار مزرعه كشت بيت كوين در اين 
استان خبر داد. محمدكاظم تقوي ديروز در نشست 
خبري كه در ستاد فرماندهي نيروي انتظامي استان 
برگزار ش��د، در رابطه با فعاليت ها و اقدامات نيروي 
انتظامي در ۵ ماه اخير سال جاري اظهار كرد: اخيرا 
بيش از ۲000 مزرعه كش��ت بيت كوين در استان 
كشف شده اس��ت. اين مزارع در نيش��ابور، سبزوار، 
فريمان، مشهد و... كشف شده است. پيچيدگي كار 
ما با نومجرماني است كه حتي كوچكند. در ظرف دو 
سه ماه گذشته ۶ مورد مجرم در اين حوزه داشتيم. 

متخلفان مجازي كه به سن قانوني هم نرسيدند.

نرخ پايين  گندم موجب 
كاهش سطح زيركشت مي شود

 تبريز|رييس كميسيون كش��اورزي، آب، منابع 
طبيعي و محيط زيست مجلس ش��وراي اسالمي 
گفت: بررسي ها نش��ان مي دهد كه اگر دولت رفتار 
قيمتي خود را اصالح نكند در سال آينده با مشكالت 
جدي تري مثل كاهش سطح زيركشت گندم مواجه 
خواهيم ش��د. احمدعلي كيخا ديروز با بيان اينكه 
بخش خصوصي گن��دم را از كش��اورزان به صورت 
نقدي خريد مي كند، اضافه كرد: از انجمن ها، خانه ها 
و نظام ه��اي تخصصي در بخش  كش��اورزي انتظار 
داريم تا به معناي واقعي صداي كش��اورز باشند و در 
موضوع هاي مرتبط با اين حوزه در سطح ملي، اعالم 
موضع كرده و مطالبه گري كنند. كيخا تاكيد كرد: از 
اتاق ايران درخواست داريم تا دبيرخانه اي را براي اين 
كميس��يون ها ايجاد و آن را با كميسيون كشاورزي 
مجلس مرتبط كند؛ خوشبختانه اين بستر وجود دارد 
كه تفاهمي براي همكاري دوجانبه پيش بيني شود تا 

مشكالت و حرف هاي بخش خصوصي را بشنويم.

كيفيت نخست زعفران 
كرمانشاه در دنيا

 كرمانشاه|رييس سازمان جهاد كشاورزي استان 
كرمانشاه گفت: براس��اس نظر كارشناسان زعفران 
كرمانش��اه از نظر مرغوبيت در دنيا مقام اول را دارد و 
اين محصول ناب با قيمتي حدود 1۴ تا 1۵ ميليون 
تومان به فروش مي رس��د كه اين رق��م ۵0 درصد از 
قيمت كشوري باالتر است. نوربخش حاتمي، ديروز 
اظهار داشت: استان كرمانشاه با داشتن زمين هاي 
كشاورزي مستعد مي تواند به عنوان قطب كشاورزي 
كشور معرفي شود، ولي بايد اذعان كرد كه اين استان 

در جايگاه خود قرار ندارد.

به شهروندان بي بضاعت 
انشعاب رايگان ارايه مي شود

آذربايج�ان غرب�ي|  
شركت آب و فاضالب خوي 
با همكاري سازمان امور آب 
اقدام به اح��داث مخازني با 
ظرفيت ۲0 هزار مترمكعب 
كرده  است. به گزارش ايلنا، 
سلطانعلي وليزاده با اعالم 
اينكه در س��ال 9۷ براي افراد بي بضاع��ت بالغ بر يك 
ميليارد و پانصد ميلي��ون ريال كمك هاي بال عوض در 
بحث انش��عابات آب و فاضالب انجام شده است، افزود: 
شهرس��تان خوي در بحث صرفه جويي در مصرف آب 
جزو شهرهاي پيشتاز در استان آذربايجان غربي است 
كه بيش از ۷۵ درصد مشتركان كمتر از حد ميانگين، 
آب مصرف مي كنند. وي با بيان اينكه قريب به ۶۴ درصد 
از جمعيت شهر خوي از شبكه فاضالب شهري بهره مند 
هستند، گفت: در سال جاري شاهد بهره برداري از مدول 
سوم تصفيه خانه فاضالب شهري خوي خواهيم بود كه با 
اضافه شدن آن به شبكه تصفيه فاضالب، ميزان ظرفيت 
تصفيه فاضالب شهري خوي به ۴۵ هزار مترمكعب در 
ش��بانه روز افزايش پيدا مي كند و به اين ترتيب تا سال 
1۴1۵ هيچگونه مش��كلي در بح��ث تصفيه فاضالب 
شهري نخواهيم داشت. وليزاده در ادامه به احداث مخازن 
جديد آب اشاره كرد و افزود: شركت آب و فاضالب خوي 
با همكاري س��ازمان امور آب اقدام به احداث مخازني با 
ظرفيت ۲0 هزار مترمكعب نموده است، ۵هزار مترمكعب 
از اين ميزان مخزن را ش��ركت آب و فاضالب و 1۵ هزار 
مترمكعب را س��ازمان امور آب در دس��ت احداث دارد 
كه با به بهره برداري رس��يدن آنها ظرفيت مخازن آب 
شهرستان خوي به بيش از ۵1 هزار مترمكعب مي رسد. 
وي در بخش ديگر سخنان خود به رصد دقيق سالمت و 
كيفيت آب شرب شهروندان شهرستان خوي پرداخت 
و اظهار داشت: تمام ذخاير آب شهرستان خوي با حضور 
آزمايشگاه ش��ركت آب و فاضالب و همچنين نظارت 
دانشكده علوم پزشكي شهرستان خوي بطور دقيق و 

شبانه روز كنترل مي شود.

پدافند غير عامل، بهترين شيوه 
كاهش آسيب پذيري است

مازن�دران| مديرعامل 
ش��ركت توزي��ع ب��رق 
مازن��دران در جلس��ه 
كميته پدافند غير عامل 
كه ب��ا حض��ور مديركل 
پدافند غيرعامل استان 
مازن��دران، معاون��ان و 
مديران ش��ركت در ساري برگزار ش��د به نقش و 
اهميت پدافند غيرعامل پرداخت و گفت: پدافند 
غير عامل بهترين و مناس��ب ترين ش��يوه كاهش 

آسيب پذيري است .
رضا غفاري تهديدات فرا روي صنعت برق را تشريح 
و يادآور ش��د: تهديدات طبيعي همچون س��يل، 
توفان، زلزله، بارش س��نگين ب��رف، رانش زمين، 
آلودگي ه��وا و... تهدي��دات غيرطبيعي همچون 
جنگ و تهديدات انسان ساخت، اقدامات خصمانه 
ك��ه موجب ايج��اد نارضايتي عمومي مي ش��ود، 
حمالت تروريستي و.... تهديدات تصادفي شامل: 
خرابي تجهيزات از جمله بريكرها، خرابي مقره ها، 
اضافه بار يك ترانسفورماتور، خطاهاي عملياتي، 
تهديدات س��ايبري ب��ا توجه به اينك��ه در دنياي 
امروز يكي از مهم ترين تهديد، سايبري است زيرا 
اكثر دارايي هاي اساسي كشور در فضاي سايبري 
نگهداري شده و مصون سازي آن از اهميت ويژه اي 
برخوردار است از جمله تهديدات فرا روي صنعت 

برق است .
غف��اري تهدي��دات ش��بكه هاي توزي��ع نيروي 
برق مازن��دران را عبور ش��بكه توزي��ع از مناطق 
صعب العبور، افزايش آلودگي هاي صنعتي، وجود 
انش��عاب هاي غيرمجاز و س��رقت انرژي، تحميل 
ب��ار مصرف كننده ه��اي جديد به ش��بكه مانند 
استخراج كننده هاي ارز ديجيتال، وجود شبكه هاي 
فرسوده و قديمي با طراحي نامناسب كه به منظور 
ارتقاي تاب آوري آنها نياز به مقاوم س��ازي شبكه 

است و... عنوان كرد. 

از خريد دام از خودروهاي سيار 
خودداري كنيد

مدي��ركل  كرم�ان| 
دامپزشكي استان كرمان از 
اجراي طرح تشديد نظارت 
بر سالمت دام هاي قرباني 
در روز عيد س��عيد قربان 
خبر داد. به گزارش ايسنا، 
حسين رش��يدي ضمن 
تبريك عيد س��عيد قربان با اش��اره به افزايش تقاضا 
جهت خري��د دام زنده در ايام خاص مانند عيد قربان 
گفت: مردم بايد دام هاي نذري خود را حتي االمكان 
از دامداري هاي تحت پوشش دامپزشكي خريداري 
كنند ضمن آنكه به مردم استان توصيه مي شود  هنگام 
خريد دام به عالئمي چون لنگش، س��رفه، آبريزش 
از دهان و بيني، زخم در دهان و بين س��م ها، تنفس 
غير معمول، ضعف و بي حالي و... در دام ها توجه كنند. 
مديركل دامپزشكي استان كرمان با تذكر اين نكته 
كه در زمان افزايش تقاضا امكان سوءاستفاده برخي 
افراد س��ودجو نيز وجود دارد گفت: توصيه مي شود 
مردم از خريد دام از خودروهاي سيار و دامداري هاي 
غيربهداشتي خودداري كنند كه در راستاي تامين 
س��المت دام هاي نذري با همكاري شهرداري هاي 
شهرهاي مختلف استان مكان هايي جهت عرضه دام 
زنده تحت نظارت دامپزش��كي از جمله ميادين دام 
جنب كش��تارگاه هاي دام استان در نظر گرفته شده 
است. رشيدي يكي از مخاطرات كشتار دام در خارج 
از كش��تارگاه را عالوه بر مخاطرات زيست محيطي، 
احتمال درگيري با بيماري هاي مشترك بين انسان و 
دام دانست و بيان كرد: سالمت دام قرباني، كشتار دام 
در كشتارگاه و حمل نقل بهداشتي گوشت، از نكات 
تعيين كننده در تامين سالمت گوشت هستند. وي با 
بيان اينكه در روز عيدسعيد قربان تمام كشتارگاه هاي 
دام اس��تان از س��اعت ۷ صبح لغايت 1۳ باز هستند 
ادامه داد: ۳۲ اكيپ ثابت و ۳۵ اكيپ سيار بهداشتي 
دامپزشكي در روز عيد قربان بر سالمت دام قرباني و 

گوشت استحصالي اين دام ها نظارت مي كنند.

 افزايش مناطق حفاظت شده 
در خراسان جنوبي

 | بي ن جنو س�ا ا خر
ظ��ت  حفا كل  ي��ر مد
محيط زيس��ت خراس��ان 
جنوب��ي گف��ت: ۲ منطقه 
جديد حفاظت شده باقران 
بيرجند و كمرسرخ سرايان 
در آخرين شوراي حفاظت 
محيط زيست كشور مصوب شده و به زودي به استان 
ابالغ مي شود. حسن اكبري ديروز در جمع خبرنگاران 
اف��زود: 1۲.۵ درص��د خاك اس��تان در تملك مناطق 
چهارگانه حفاظت محيط زيست قرار گرفته است كه 
منطقه حفاظت شده نايبندان طبس زيستگاه يوزپلنگ 
و منطقه حفاظت شده شاسكوه بهشت گربسانان شرق 
كشور اس��ت. وي بيان كرد: از سال گذشته پيگير ثبت 
پارك ملي در منطقه حفاظت ش��ده نايبندان طبس 
هستيم كه در خصوص راه اندازي اين پارك كارمان در 
اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان و اداره كل منابع 
طبيعي قفل شده و تاكنون موفق نشده ايم كه موافقت نامه 
بگيريم. اكبري ادامه داد: در خصوص ثبت ملي اثر طبيعي 
در استان نيز كارهاي كارشناسي انجام شده است. وي با 
بيان اينكه تمام مشكالت ما در تمام زمينه ها به ناآگاهي، 
كم آگاهي يا باور نداشتن برخي افراد به برخي مسائل 
است، اضافه كرد: تمام رنج و مصيبت  ما در حوزه محيط 
زيس��ت به ناآگاهي مردم و مسووالن با هم برمي گردد. 
مديركل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي بيان 
كرد: ما در سازمان حفاظت محيط زيست مدافع تعدادي 
حيوان بي زبان هس��تيم، در حوزه محيط زيست چون 
برخي مصيب ها تدريجي و اثر آني ندارد، همراه كردن 
بسيار سخت است. اكبري اظهار داشت: هميشه در جامعه 
ما مشكل اقتصاد و اشتغال وجود داشته است و همين 
موضوع باعث شده كه هميشه برگ برنده اي در دست ما 
نباشد و هرجا صحبت از محيط زيست مي كنيم، اولويت 
با اشتغال است. وي ادامه داد: در اين شرايط افراد كمي 
سراغ محيط زيست مي آيند كه يك گروه سازمان هاي 

مردم نهاد هستند كه تعداد آنان هم محدود است.

تاخير پرداخت تسهيالت   
قابل قبول نيست

قم| رييس كميس��يون 
امنيت مل��ي مجلس دهم 
با تاكي��د بر اينك��ه تاخير 
تس��هيالت  پرداخ��ت 
توس��ط بانك ه��اي عامل 
به هيچ عن��وان قابل قبول 
نيست گفت: اين پول ها نبايد 
در بانك هاي عامل رسوب پيدا كند و دست خانواده هاي 
گرفتار نرسد. به گزارش تسنيم مجتبي ذوالنور ديروز در 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان كه در سالن جلسات 
امام جواد )ع( استانداري برگزار شد با اشاره به بيانات مقام 
معظم رهبري در ارتباط با نحوه مقابله با دشمن اظهار 
داشت: رهبري در اين زمينه فرموده اند كشور در جنگ 
تمام  عيار فضاي مجازي و اقتصادي با دشمن قرار دارد در 
نتيجه بايد قرارگاهي براي مقابله با دشمنان داشته باشيم. 
رييس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي با 
بيان جايگاه و اهميت اقتصاد و برگزاري جلسات كارگروه 
اقتصاد مقاومتي گفت: اگر عنوان كلي جلسات همان 
اقتصاد مقاومتي باشد و ذيل آن جلسات ديگر برگزار 
شود بسيار بهتر است. وي با اشاره به تسهيالت پرداخت  
ش��ده به كميته امداد قم، با بيان اينكه تاخير پرداخت 
تسهيالت توسط بانك هاي عامل به هيچ  عنوان قابل  
قبول نيست، تصريح كرد: اين پول ها نبايد در بانك هاي 
عامل رسوب پيدا كند و دست خانواده هاي گرفتار نرسد. 
ذوالنور با بيان اينكه افراد تحت پوش��ش كميته امداد 
امام)ره( اقشاري آسيب پذير هستند، خاطرنشان كرد: 
اين اقشار آس��يب پذير پاي دويدن ندارند كه وام خود 
را دير دريافت كنند در نتيجه بايد تمهيدات الزم براي 
دريافت هر چه سريع تر وام از سوي اين افراد فراهم شود. 
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني استان قم نيز در ادامه با 
اشاره به مشكالت استان در بخش واحدهاي توليدي و 
كارخانجات گفت: مشكالت اين كارخانه ها به ۵ مورد 
تقسيم بندي شده اس��ت، يكسري كارخانه ها از قديم 
كار مي كردند س��عي مان اين است كه اين كارخانه ها 

تعطيل نشوند.

چهرههاياستاني

تازه ترين اطالعيه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منتشر شد

ضرورت استفاده از كارت سوخت خودرو براي سوخت گيري از ۲۲ مردادماه
گروه بنگاه ها|

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران طي اطالعيه اي 
پيرو اجراي سياست هاي دولت و مجلس شوراي اسالمي، 
بار ديگر بر ضرورت استفاده از كارت هوشمند سوخت براي 
س��وخت گيري در جايگاه هاي عرضه از روز سه شنبه )۲۲ 
مردادماه( تاكيد كرد. به گزارش شانا به نقل از شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران، متن اطالعيه شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران به شرح زير است:  به اطالع 
هموطنان عزيز مي رس��اند كه در اجراي سياس��ت هاي 
دولت محت��رم و در پي اطالعيه ه��ا و مصاحبه هاي انجام 
شده پيشين، تاكيد مي كند كه از صبح روز سه شنبه )۲۲ 
مردادماه( جاري، تمام وسايل نقليه بنزيني بايد براي دريافت 
سوخت، از كارت سوخت خودرو خود استفاده نمايند. در 

اين زمينه توجه هموطنان را به نكات زير جلب مي نمايد: 
1- در صورت��ي كه مالكان خودروها در اس��تفاده از كارت 
سوخت خود با هر مشكلي روبرو ش��دند، از طريق سايت 
niopdc.ir يا تماس با شماره 09۶۲۷ اقدام نمايند. الزم 
به توضيح اس��ت كه تا تاريخ 1۳9۸/0۶/۲۲ عالوه بر رمز 
جاري كارت، ۴ رقم آخر كد ملي ش��خصي كه نام او پشت 
كارت سوخت درج گرديده، به عنوان رمز كارت در جايگاه 

سوخت گيري، قابل قبول است.
۲- ب��ا وجود همه تالش هاي انجام ش��ده، براي ثبت نام و 
صدور كارت س��وخت المثني، براي آن دس��ته از مالكان 

خودروها كه كارت س��وخت خود را گم كرده اند، محتمل 
است هنوز تعدادي از مالكان خودروها، كارت سوخت در 
اختيار نداشته باشند، لذا براي حل مشكل تحويل سوخت 
به اينگونه خودروها، مقرر ش��ده كه به مدت محدودي از 
كارت جاي��گاه دار براي تحويل مقدار محدود س��وخت به 
اينگونه خودروها استفاده شود و حسب مورد، تا زماني كه 
در هر منطقه متناسب با ش��رايط، اعالن خواهد شد، اين 

رويه ادامه دارد.
۳- مال��كان خودروهايي كه تاكنون اقدامي براي تقاضاي 
صدور كارت سوخت المثني به عمل نياورده اند بايد با مراجعه 
به دفاتر خدمات پليس 10+ نسبت به ثبت نام براي دريافت 
كارت المثني اقدام نمايند. بزودي درگاه ملي سامانه دولت 
همراه نيز براي ثبت نام اين گونه درخواس��ت ها راه اندازي 

خواهد شد و در اين زمينه اطالع رساني مي گردد.
۴- حدود ۵00 هزار كارت سوخت صادره به داليل مختلف 
توسط مالكان خودروها دريافت نشده و به باجه هاي پست 
برگشت داده شده و درباجه هاي معطله پست است. مالكان 
 epolice.ir خودروها مي توانند با مراجعه به وب س��ايت
نسبت به دريافت مشخصات باجه پستي مربوطه اقدام و 
براي دريافت كارت س��وخت خود به باجه پستي مربوطه 
مراجعه نمايند. در هر حال شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران تمامي تالش خود را خواهد كرد كه در اجراي اين 

طرح، هموطنان با كمترين مشكل روبرو شوند.

اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران خبر داد

بسته ويژه همراه اول به مناسبت ۲۵ ساله شدن
همراه اول به مناسبت فرارسيدن ۲۵ سالگي ارتباطات 
سيار ايران، بس��ته ويژه اينترنت به مش��تركان ارايه 

مي دهد.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، با فرارسيدن سالروز عرضه نخستين سيم كارت 
در كشور و كسب ربع قرن تجربه اپراتوري تلفن همراه، 
همراه اول بسته ديتا با قيمت ويژه به مشتركانش ارايه 
مي كند. ش��ركت ارتباطات س��يار ايران به مناسبت 
۲۵س��الگي خود، بسته اينترنت با ويژگي هاي جذاب 

ارايه كرده كه تمامي مشتركان دايمي و اعتباري اين 
اپراتور مي توانند از نخستين دقايق روز شنبه 19 مرداد تا 
ساعت ۲۳:۵9 همان روز، بسته ويژه مذكور را با تخفيف 

استثنايي خريداري و فعال كنند.
اين بس��ته هفت روزه كه ۲۵ گيگاباي��ت حجم دارد 
با قيم��ت ۲۵ هزار توم��ان و از طريق كد دس��توري 

#۶۷1*100* قابل خريد است.
بسته اينترنت ۲۵ سالگي همراه اول قابليت فعالسازي 
به صورت همزمان با تمامي بسته هاي اينترنت فعال را 

دارد ؛ اما رزرو اين بسته امكانپذير نيست و فاقد تمديد 
خودكار زماني و حجمي است.

گفتني است بهره برداري از اولين فاز شبكه تلفن همراه 
كشور، در مردادماه س��ال 1۳۷۳ در شهر تهران با ۲۴ 

سايت BTS و با ظرفيت 9۲00 شماره آغاز شد.
اپراتور اول در ش��ش س��ال گذش��ته، در ارزيابي هاي 
رسمي س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
)رگوالتوري( همواره عنوان برترين جايگاه اپراتورهاي 

تلفن همراه كشور را براي خود حفظ كرده است.

انتقاد از فرسودگي ناوگان فلهصحبت هاي مختلف درباره كيفيت داروي توليد داخل، جوسازي است
فعال صنفي حمل و نقل دريايي مطرح كرد؛ وزير بهداشت در جمع خبرنگاران: 

وزير بهداشت گفت: استاندارد داروهاي ايراني بسيار باالست 
و حتي به بسياري از كشورهاي جهان دارو صادر مي كنيم. 
صحبت هاي مختلف درباره كيفيت داروي توليد داخل، 
جوسازي اس��ت و باند واردات دارو كه رقيب توليدكننده 

داخلي هستند، برخي از اين موارد را هدايت مي كنند.
سعيد نمكي ديروز در جمع خبرنگاران افزود: هرگز قبول 
ندارم كه داروي داخلي كيفيت ندارد. زيرا هم به عنوان وزير 
و هم شخصي كه صنعت دارو، دانشگاه و حوزه بهداشت را 
اداره كردم مي گويم كه در طول ۳0 سال گذشته به جز يك 
قلم دارو كه براي يكي از اعضاي خانواده ام مصرف مي شد و 
توليد داخل نداشت، هيچ داروي خارجي وارد خانه خودم 
نشده است. وزير بهداش��ت اظهار داشت: سياست وزارت 
بهداشت، حمايت حداكثري از شركت هاي توليد داخل و 
به خصوص شركت هاي دانش بنيان است. همچنين تالش 
كرديم قيمت باالتري را در مقابله با دمپينگ شركت هاي 

خارجي وارداتي به محصوالت توليد داخل بدهيم و راه ورود 
محصوالت داخلي را تسهيل كرده و مجوزها را در كوتاه ترين 
زمان ارايه دهيم. وي ادامه داد: اميدواريم با اين روش كه پيش 
گرفتيم، در آينده شاهد شكوفايي بيشتر توليدكنندگان 
داخلي باشيم. البته توليدكنندگان نيز بايد استانداردها را به 
حدي ببرند كه به خارج از كشور صادرات داشته باشند و تيراژ 
فروش به حدي برسد كه قيمت تمام شده و هزينه هاي سربار 
كاهش پيدا كند و با رقباي خارجي رقابت داشته باشند.نمكي 
بيان كرد: در حال حاضر درها را به روي توليدكنندگان داخلي 
و به خصوص شركت هاي دانش بنيان باز كرديم و مراحل 
ثبت محصوالت و قيمت تس��هيل شده و در نتيجه عالقه 
خوبي براي ورود به اين عرصه ايجاد شده است. وي افزود: 
از روزي كه وارد وزارت بهداشت شدم از ورود بيش از 1۲0 
محصول وارداتي كه مشابه داخلي داشت، جلوگيري كردم. 
همين طور اجازه داديم كه توليدكنندگان داخلي با سرعت 

بيشتري مواد اوليه را بسازند. آنچه توليدكنندگان داخلي 
را در زمينه مواد اوليه دچار مشكل مي كند، افزايش قيمت 
مواد پيش تاز يا پيش ساز است كه از پتروشيمي ها دريافت 
مي كنند و به دنبال اصالح قيمت اين موارد نيز هستيم. وزير 
بهداشت گفت: شركت هاي دانش بنيان و استارتاپ ها در 
گذشته خيلي به عرصه گردشگري سالمت وارد نشده بودند. 
وزارت بهداشت با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آيين 
نامه اي براي گردشگري سالمت تهيه و تدوين كرده است 
تا اين موضوع دچار س��ردرگمي نشود و برخي افراد از اين 
موضوع سوءاستفاده نكنند و بتوانيم با كشوري مانند تركيه 
رقابت مناسبي داشته باشيم. وي ادامه داد: اين آيين نامه 
تصويب و ابالغ شده و به زودي شاهد رشد سريع گردشگري 
سالمت در كشور خواهيد بود. ضمنا اگر موردي مشاهده شد 
كه با تعلل در وزارت بهداشت همراه بوده مي توان به سامانه 
190 وزارت بهداشت اطالع داد تا به سرعت پيگيري شود. 

عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران بر حضور ُپررنگ بخش 
تعاون در حوزه حمل و نقل تاكيد كرد و گفت: جابه جايي 
حجم عمده كاالهاي فله اي دريايي از طريق بخش تعاون 

صورت مي گيرد.
به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، احمد هاشمي درباره 
وضعيت خدمات رساني بخش تعاون در حوزه حمل و نقل 
عمومي، اظهار داش��ت: اتاق تعاون متشكل از اتحاديه ها و 
اتاق هاي اس��تاني اس��ت و در حوزه اتحاديه ها بخش هاي 
مختلفي وجود دارد كه يكي از اين بخش ها حمل و نقل است. 
وي افزود: اتاق تعاون ۷ اتحاديه سراسري در كشور دارد كه 
به جز ناوگان حمل و نقل ريلي و هوايي در ساير حوزه هاي 
حمل و نقل نيز فعاليت دارد و حوزه تعاون از سهم بسزايي در 

بخش حمل و نقل عمومي برخوردار است.
عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران، ادامه داد: در حوزه حمل 
و نقل مسافري دريايي بيشترين سهم را بخش تعاون دارد. 

حجم عمده اي از كاالهاي فله اي كه از طريق ناوگان دريايي 
حمل و نقل مي شود، از طريق بخش تعاون است. هاشمي 
با تاكيد بر اينكه بخش تع��اون در حوزه حمل و نقل نقش 
بسزايي دارد، گفت: البته مشكالت و معضالتي در اين مسير 
وجود دارد كه يكي از اين موارد فرسودگي اين ناوگان است.
به گفته وي، در بخش ترانزيت كااليي با توجه به موقعيت 
استراتژيك كشور ظرفيت خوبي وجود دارد، اما معضلي كه 
است بخش حمل و نقل ما امكان سفر به كشورهاي همسايه 
را به دليل فرس��ودگي اين ناوگان ندارد و اين موضوع خود 

عاملي براي عدم ارز آوري از اين طريق به كشور است.
عضو هيات رييس��ه اتاق تعاون ايران ادامه داد: بيش از 90 
درصد حمل و نقل كاال از طريق دريايي انجام مي شود و ما 
پيش از اين هم اين تجربه را داشتيم كه بايد بخش غيردولتي 
حمل و نقل دريايي را فعال كنيم، زيرا سرمايه گذاري در اين 

بخش بدون كمك دولت بسيار سخت است.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

شعارهايي درباره برخورد با تخلف درخواست پول در مدارس دولتي هر سال تكرار مي شود 

بهانه هايي براي دريافت پول در مدارس 

جا ماندن مدارس دولتي عادي از گردونه برترين هاي كنكور

همكاري استراليا با ايران براي احياي اروميه به اجبار امريكا قطع شد 

اصل 30 قانون اساس��ي، رنگ باخته ترين اصل قانوني 
است. قرار بود بر اس��اس اين اصل، آموزش و پرورش تا 
ديپلم براي همه رايگان باشد اما در سال هاي اخير سهم 
دانش آموزان و خانواده هاي آنها از اين اصل قانوني تنها 
اخباري بوده كه هرسال با رسيدن زمان ثبت نام مدارس از 
سوي مسووالن مبني بر غيرقانوني بودن دريافت شهريه 
منتشر مي شود. نه دولت فكري به حال اجراي اين اصل 
مي كند و نه مديران مدارس دولتي به ياد دارند كه چنين 
اصلي در قانون وجود دارد، هر سال با شروع زمان ثبت نام 
به بهانه ه��اي مختلف فاكتورهاي عري��ض و طويلي از 
مخارج تحصيل دانش آموزان با عنوان هزينه فوق برنامه، 
كالس فوق العاده و كمك هاي مردمي به خانواده ها داده 
مي ش��ود و آنها هم چاره اي جز پرداخت ندارند. از طرف 
ديگر معضل دريافت ش��هريه فق��ط در مدارس دولتي 
نيس��ت بلكه غيرانتفاعي ها كه با شهريه هاي آن چناني 
اداره مي شوند هم عالوه بر شهريه مصوب، مبالغي را در 
طول سال تحصيلي از خانواده هاي دانش آموزان دريافت 
مي كنند كه آن هم غيرقانوني است. كارشناسان آموزش 
بر اين باورن��د كه اين چرخه ناكارآمد ناش��ي از كمبود 
بودجه وزارت آموزش و پرورش است كه به مدارس اجازه 
قانون شكني با توجيه جبران كسري بودجه را داده و در 
واقع زمينه سوءاستفاده مديران مدرسه ها از بنيه مالي 

ضعيف اين وزارتخانه را فراهم كرده است.

   برخورد قانوني با مديران متخلف
هر سال در زمان نزديك به ثبت نام مدارس بيشترين 
شكايتي كه در سامانه رس��يدگي به شكايات وزارت 
آموزش و پرورش ثبت مي ش��ود مرب��وط به تخلفات 
دريافت شهريه هنگام ثبت نام است، امسال هم آن طور 
كه سرپرست وزارت آموزش و پرورش مي گويد وضع 
به همين منوال است با اين تفاوت كه به نظر مي رسد 
امسال عزم مسووالن براي مقابله با تخلف جدي تر است 
و پاي اقدامات قضايي براي برخورد با مديران متخلف 
هم به برنامه هاي آموزش و پرورش باز شده است. جواد 
حس��يني روز گذش��ته درباره اين موضوع بيان كرد: 
تاكنون ۸۵ درصد دانش آموزان ثبت نام كرده اند. بيش 
از ۱0 هزار اكيپ امر نظارت و بازرسي را برعهده دارند. 
۴000 شكايت مردمي دريافت كرديم كه ۱0 درصد 
مرب��وط به تقاضاي پول در م��دارس دولتي، ۴ درصد 
دريافت بيش از تعرفه در مدارس غيردولتي و ۴ درصد 

به عدم رعايت محدوده بندي حغرافيايي برمي گردد. 
به گفته حس��يني تاكنون در اين زمين��ه با ۱۶ مدير 
مدرسه متخلف برخورد و ۱۵ مدير مدرسه عزل شده اند 

و برخوردها ادامه دارد.اين اظهارات در حالي است كه 
بنابر اظهارات عبدالرض��ا فوالدوند، مديركل آموزش 
و پرورش اس��تان تهران، تا تاريخ ۱3 م��رداد تنها در 
پايتخت براي 27 مدير متخلف پرونده قضايي تشكيل 
شده و هيات تخلفات اداري معرفي شدند. همچنين 
روز گذشته هم آن طور كه دادستان عمومي و انقالب 
همدان اعالم كرد، براي س��ه مدير مدرس��ه به علت 
دريافت غيرمجاز شهريه از والدين دانش آموزان پرونده 

قضايي تشكيل شده است.

   از حساب يكپارچه تا ورود سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان

سال ۱397، با هدف شفاف سازي شهريه هاي دريافتي 
سامانه حس��اب يكپارچه مدارس ايجاد شد، طرحي 
كه ي��ك بار هم در س��ال 9۵ اجرا و متوقف ش��د و دو 
س��ال پيش با رويكردي جديد به افتتاح رس��يد. علي 
اللهيار تركمن، معاون توس��عه مديريت و پشتيباني 
آموزش و پرورش، هدف از اين حساب را شفاف سازي 
تمام دريافت ها در مدارس، اطالع رساني شفاف براي 
والدي��ن، ممنوع  ش��دن دريافت هر گون��ه وجه نقد و 
تفكيك ش��دن گزارش هاي مالي مدارس دانس��ت با 
اين وج��ود هنوز هم تخلفات مالي در رده نخس��تين 
ش��كايات والدين اس��ت. عالوه بر اين امسال سازمان 
حمايت از مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان هم به 
ميدان آمده تا ش��ايد يك بار اصل 30 قانون اساس��ي 
اجرايي شود. علي موسوي، معاون نظارت بر كاالهاي 
مصرفي و ش��بكه هاي توزيعي و اقتصادي س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان درباره اين 
موضوع گفت: در پي سياست هاي مرتبط با ساماندهي 
بازار كاال و خدمات، كاالها و خدماتي كه از حساسيت 
و اهميت بااليي در س��بد هزينه خان��وار برخوردارند، 
مشمول بررس��ي كارشناسي توسط سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تصويب كارگروه 

تنظيم بازار گرديده اند.
موسوي افزود: قيمت خدماتي كه حسب قانون تعيين 
نرخ آنها به كميس��يون، ش��ورا يا يكي از دستگاه هاي 
اجرايي دولت محول شده است از قبيل خدمات آموزش 
رسمي با پيشنهاد باالترين مقام دستگاه هاي اجرايي 
پس از بررسي كارشناس��ي اين سازمان مستلزم اخذ 

مصوبه از كارگروه تنظيم بازار است.
معاون سازمان حمايت با بيان اينكه خدمات آموزشي 
مدارس، بايد پس از ارايه درخواست و بررسي كارشناسي 
اين سازمان و تصويب در كارگروه تنظيم بازار اجرايي 

گردد، افزود: از آنجايي كه تاكنون هيچ گونه پيشنهادي 
از س��وي دستگاه ذيربط براي تغيير شهريه مدارس به 
اين س��ازمان و كارگروه مذكور واصل نگرديده، از نظر 
اين سازمان هرگونه افزايش شهريه مدارس بدون اخذ 
تاييديه كارگروه تنظيم بازار فاقد وجاهت قانوني بوده 
و بر اين اس��اس با تخلفات صورت گرفته در چارچوب 
قوانين و مق��ررات مربوطه برخورد قانوني الزم صورت 
خواهد پذيرفت.وي تاكيد كرد با عنايت به فرا رسيدن 
زمان ثبت نام مقاطع تحصيلي مختلف در مدارس تحت 
نظر وزارت آموزش و پرورش، اولياي محترم مي توانند در 
صورت مواجهه با هرگونه افزايش شهريه مدارس، مراتب 
را به س��امانه ۱2۴ گزارش و از طريق سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان ها و اين سازمان پيگيري كنند.

   غيرانتفاعي ها؛ علت گراني شهريه دولتي ها
عالوه بر مدارس دولتي كه تخلف مديرانشان در دريافت 
ش��هريه خارج از قانون به اقدام قضايي و ورود سازمان 
حمايت هم رسيده است، وضع مدارس غيردولتي هم 

غيرشفاف و مبهم است. ش��هريه مدارس غيردولتي 
هر سال در خرداد ماه اعالم مي شود اما آن زمان هنوز 
جزييات هزينه هاي جانبي مانند سرويس رفت وآمد 
دانش آموزان، غذاي نيم روزي، كالس هاي فوق برنامه 
بعد از ساعات رسمي آموزش، كالس هاي فوق برنامه 
تابستاني و اردوها از سوي اين وزارتخانه اعالم نمي شود. 
حسين محمدي، كارشناس اقتصاد آموزش و پرورش 
درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: آموزش و پرورش 
هر سال با اين روش اعالم نرخ شهريه مدارس غيردولتي، 
دست مديران مدارس را در دريافت شهريه هاي اضافي 
و گزاف باز مي گذارد. جالب اينكه هر س��ال اين مساله 
بديهي و واضح به مسووالن تعيين شهريه در معاونت 
مدارس غيردولتي تذكر داده مي شود كه كف و سقف 
هزينه كالس هاي فوق برنامه و غذا را نيز تعيين كنيد اما 
ظاهرا بنا نيست كه اين اقدام صورت گيرد؛ سال گذشته 
اعالم شد كه 7ميليون و ۱00هزار تومان شهريه براي 
مدرس��ه ابتدايي و ۱0ميليون و ۱3۴هزار تومان براي 
متوس��طه دوم دريافت خواهد ش��د اما شهريه اغلب 

مدارس غيردولتي در ش��هرهاي بزرگ به ويژه تهران 
و خاص تر در مدارس برند و مطرح غيردولتي بيش��تر 
تعيين ش��د و تا ۱۸ميليون در ابتدايي و  از اين 2سقف ِ

30 ميليون براي متوسطه دوم هم مي رسد.
او افزود: ش��هريه مدارس غيردولتي تأثير مستقيم بر 
مدارس عادي دولت��ي و هيات امنايي هم دارد. الگوي 
ش��هريه مدارس غيردولتي، ش��هريه مدارس هيات 
امناي��ي و كمك هاي اجب��اري مدارس ع��ادي را هم 
تعيين مي كند. به طور مثال در سال هاي اخير مدارس 
دولتي بين ۵00 هزار تا 3ميليون تومان شهريه و هيات 
امنايي بي��ن يك ميليون تا ۴ميليون تومان ش��هريه 
دريافت مي كنند. كه اين موضوع كامال مرتبط به شهريه 
مدارس غيردولتي است چرا كه اگر از مديران مدارس 
در اين زمينه سوال شود، قطعا در پاسخ اعالم مي كنند 
نسبت به مدارس غيرانتفاعي شهريه شان ناچيز است 
و اين به معني آن است كه يك بدعت غلط در مدارس 
غيردولتي، تمام سيستم آموزش و پرورش را تحت تاثير 

خود قرار مي دهد. 

پس از انتشار اسامي ۱0 نفر اول كنكور سراسري در 
رشته هاي علوم رياضي و فني، تجربي، انساني و ۵ نفر 
اول رشته هاي زبان انگليسي و هنر، انتقاداتي پيرامون 
جاي خالي دانش آموزان مدارس دولتي عادي در صف 
اول نفرات برتر كنكور ش��كل گرفته اس��ت.در ميان 
۴0 نفر اول كنك��ور سراس��ري، ۱9 دانش آموز اهل 
تهران اند كه ۶۶ درصدش��ان در م��دارس غيردولتي 
و نمونه دولتي و 33 درصد در مدارس س��مپاد درس 
خوانده اند. همچنين بي��ش از 90 درصد نفرات برتر 
شهرستان ها، سمپادي بوده اند.هرچند دور از انتظار 
نيس��ت كه ۴0 نفر اول كنكور سراس��ري، بخشي از 
جامعه نخبگاني دانش آموزي و محصل مدارس خاص 
چون تيزهوشان باشند و از سوي ديگر با استناد به آمار 
۴0 نفر اول كنكور سراسري نمي توان تحليل دقيق 
و عميقي از وضعيت آموزشي كشور به دست داد، اما 
نمي توان به صدا درآم��دن زنگ هاي خطر طبقاتي 
ش��دن آموزش، توليد نابرابري هاي اجتماعي و دور 
شدن از عدالت آموزش��ي را ناديده گرفت. همانطور 
كه احمدي الشكي، نايب رييس كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي معتقد است كه 
»امروز عدالت آموزش��ي به ش��دت زير سوال است. 
بخش عمده رتبه هاي برتر كنكور متعلق به مدارس 
خاص چون سمپاد، شاهد، نمونه دولتي، غيردولتي 
يا هيات امنايي هس��تند. پس جايگاه مدرسه دولتي 

كجاست؟«.

    نمود بي عدالتي آموزشي 
حجت اهلل بنيادي، اس��تاد دانش��گاه و كارش��ناس و 

پژوهش��گر حوزه آموزش و پرورش در اين باره اظهار 
كرد: كنك��ور و حاش��يه هاي آن، توزيع نامناس��ب 
دانش آموزان و دانش��جويان در رشته هاي مختلف، 
تقاضاي نامتوازن براي برخي رشته ها و دور شدن نظام 
آموزش و پرورش از عدالت، برخي عاليم بيماري مزمن 
نظ��ام تعليم و تربيت و نظام آموزش عالي كش��ور به 
عنوان نظام هاي تربيت و تأمين نيروي انساني كشور 
است؛ بيماري مزمني كه يكي از نشانه هاي آن، توزيع 
غير طبيعي پذيرفته شدگان كنكور در سطح مناطق 

كشور و مدارس مختلف است.
او افزود: صرف نظر از ضعف ها و ايراداتي كه به كنكور و 
شيوه برگزاري آن وارد است؛ توزيع نابرابر و غيرنرمال 

نفرات برتر كنكور، نشان از وجود بي عدالتي در شرايط 
تحصيلي و فرآيندهاي هدايت تحصيلي دانش آموزان 
و به طور خاص نشانگر عدم وجود »نظام استعداديابي 

و هدايت تحصيلي« در كشور است.

   طبقاتي شدن آموزش و پرورش
اين كارشناس و پژوهش��گر حوزه آموزش و پرورش 
با بيان اينكه رشد بيش از حد و بدون برنامه مدارس 
غيردولتي، حركت به س��وي طبقاتي شدن آموزش 
و پرورش و به تبع آن طبقاتي تر ش��دن جامعه را در 
كشور رقم زده است اظهار كرد: وجود آموزشگاه هاي 
كنكور در نوبت دوم بيشتر مدارس غيردولتي، تبعيض 

ميان اين مدارس و مدارس دولتي )عادي( دخترانه در 
استفاده از دبيران مرد و برگزاري اردوهاي خاص چند 
هفته اي با هدف تقويت مهارت هاي تست زني و كنكور، 
نشان دهنده غلبه نگرش كنكورمحوري در اكثر اين 
مدارس اس��ت.بنيادي ادامه داد: مدارس غيردولتي 
با كنكور محوري و به تبع آن تس��خير صندلي هاي 
دانش��گاه هاي مطرح كشور بر سرعت طبقاتي شدن 
جامعه مي افزايند. بي عدالت��ي رو به تزايد در تأمين 
معلمان توانمند و با انگيزه توس��ط مدارس خاص و 
غيردولتي از ديگر داليل توزيع غيرطبيعي رتبه هاي 

برتر كنكور است.
او با اش��اره به اينكه عالوه بر تفاوت هاي برجسته در 
ميان توانمندي و انگي��زه معلمان مناطق و مدارس، 
دسترس��ي بخش عمده اي از دانش آموزان مس��تعد 
كشور به مدارس سمپاد و تسهيالت و امكانات خاص 
اين مدارس نيز نابرابرانه و دور از عدالت است عنوان 
كرد: اس��تقرار ناعادالنه مدارس س��مپاد در كشور و 
محروميت بسياري از شهرستان ها و مناطق آموزش 
و پرورش كش��ور از اي��ن مدارس؛ نماد ب��ارز اين بي 
عدالتي اس��ت. هر چند كه »طرح شهاب« به عنوان 
راهي براي پر كردن اين خالء تدوين و تصويب ش��د، 
اما ب��ه داليل مختلفي اين طرح نيز تا كنون موفقيت 
چنداني نداشته است. اين كارشناس و پژوهشگر حوزه 
آموزش و پرورش، عدم وجود تعامل و ارتباط منسجم 
و اثربخش ميان نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش 
عمومي و آموزش عالي و وجود برزخ و ميدان سرنوشت 
س��از و بي ساماني به نام كنكور را يكي ديگر از عوامل 
توزيع نامناسب پذيرفته شدگان دانشگاه هاي مطرح 

كشور دانست و به ايسنا گفت: يكي ديگر از تلخ ترين 
و تأس��ف بارترين نتايج كنوني تعامل ضعيف اين دو 
وزارتخانه، كمبود شديد معلم؛ همزمان با خالي بودن 

بخشي از ظرفيت دانشگاه هاي كشور است.

   س�ند تحول بنيادين آم�وزش و پرورش 
چه مي گويد؟

بنيادي افزود: سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
در راهكار )�۱ 2 -3( بر » طراحي و استقرار نظام جامع 
هدايت تحصيلي و اس��تعداديابي به منظور هدايت 
دانش آموزان به س��وي رش��ته و حرف و مهارت هاي 
مورد نياز حال و آينده كشور متناسب با استعدادها، 
عالقه مندي و توانايي هاي آنان« تأكيد دارد. او اظهار 
ك��رد: راهبردهاي ملي نقش��ه جامع علمي كش��ور 
نيز »ارتقاي نظام مشاوره و اس��تعداديابي و هدايت 
تحصيلي كش��ور« و »طراحي و استقرار نظام جامع 
مش��اوره، اس��تعداديابي و هدايت به منظور هدايت 
دانش  آموزان و دانشجويان به سوي رشته هاي علمي 
متناس��ب با اولويت هاي كشور براس��اس استعداد و 
عالقه مندي و توانايي هاي آنها و اولويت هاي كشور« 

را مورد تأكيد قرار داده است.
او ادام��ه داد: در مجموع به نظر مي رس��د كه توجه، 
برنامه  ري��زي و اقدام عمل��ي دو وزارتخانه آموزش و 
پرورش و علوم، تحقيق��ات و فناوري به راهبردهاي 
نقشه جامع علمي كشور و س��ند تحول بنيادين در 
زمينه »عدالت« و »استعداد يابي و هدايت تحصيلي« 
تنها راه برون رفت از ش��رايط نامناس��ب و نامطلوب 

كنوني است.

معاون محيط زيس��ت انساني سازمان محيط زيست 
درباره خبري به نقل از وي مبني بر اينكه امريكا استراليا 
را از ميدان ب��در كرد تا خود در درياچه اروميه با ايران 
همكاري كند، گفت: ما يك تفاهم نامه اي با اس��تراليا 
براي ايجاد يك مركز تحقيقاتي مش��ترك داش��تيم 
كه البته اين مركز هم ايجاد ش��د. اين مركز با عنوان 
مركز آب ايران_استراليا در دانشگاه صنعتي شريف 
شكل گرفت و طرف استراليايي در اين پروژه دانشگاه 

ملبورن بود.
مسعود تجريشي با بيان اينكه همه اقدامات اين مركز 
با حضور وزير و سفير استراليا در ايران انجام شد، ادامه 
داد: پس از ش��روع مجدد تحريم ها دانشگاه ملبورن 
يك پروژه 200 ميليون دالري س��اخت زيردريايي با 
امريكايي ها داشت، از همين رو امريكايي ها به دانشگاه 
ملبورن فشار وارد كردند كه اگر مي خواهيد اين قرارداد 
)ق��رارداد س��اخت زيردريايي( ادامه پي��دا كند، بايد 
رابطه تان را با ايران قطع كنيد. بنابراين استراليايي ها 
قرارداد را فس��خ كردند و معاون آموزشي آنها نامه اي 
به ما نوش��ت و عذرخواهي كرد كه تحت فشار امريكا 
هستند و نمي توانند توافق  شان با ايران را ادامه دهند.

معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست با 
بيان اينكه همكاري ايران و استراليا از حدود يك سال 
پيش قطع ش��ده اس��ت، خاطرنش��ان كرد: ما روابط 
بسيار نزديكي داشتيم و كارگاه هاي مشترك برگزار 
مي كرديم و قرار ب��ود در آجي چاي در تبريز از تجربه 
استراليايي ها اس��تفاده كنيم، اما پس از نامه دانشگاه 
اس��تراليا تمام ارتباط مان قطع ش��د و اينگونه نبود 
كه امريكا به اس��تراليا گفته باشد، شما برويد كنار ما 

خودمان مي آييم و كار مي كنيم.
تجريشي درباره كمك كشورهاي خارجي در خصوص 
احي��اي درياچه اروميه تصريح ك��رد: در حال حاضر 
ژاپني ه��ا در مطالع��ات آب به ما كم��ك مي كنند و 
خودشان تقاضاي ادامه همكاري  را دارند. همچنين با 
سازمان Iho در هلند درباره حسابداري آب همكاري 
داريم. در حال حاضر بيشتر فعاليت ما با سازمان هاي 
بين المللي است و بسياري از اين سازمان ها به صورت 
غيررسمي با ما همكاري دارند يعني همكاري ما با آنها 
فرد به فرد است به جاي نهاد به نهاد، چراكه تحريم ها 
باعث شده است كشورها نتوانند به صورت مستقيم با 
ما همكاري داشته باشند. او با اشاره به قطع همكاري 

برخي س��ازمان هاي بين المللي با ايران پس از شروع 
 ICARDA مجدد تحريم ها، به ايلنا گفت: اي��كاردا
مركز تحقيق��ات بين المللي پژوهش كش��اورزي در 
مناطق خشك اس��ت كه پس از تحريم ها از كشور ما 
خارج شده است. ايكاردا يك سازمان بين المللي است 
كه عم��ده هزينه هاي آن توس��ط امريكايي ها تامين 
مي ش��ود و در كشاورزي ديم به ما كمك مي كرد. اين 
سازمان دو سال با ما همكاري داشت و در سال سوم به 
دليل اينكه امريكايي ها هزينه آن را تامين مي كردند از 
ايران خارج شد و دفتر آن در تهران نيز تعطيل شد. البته 
ما همان اقدامات را با جهاد كشاورزي ادامه مي دهيم.

مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه 
اروميه يادآور شد: در حال حاضر با دو دانشگاه آلمان 
در خصوص احياي درياچه اروميه همكاري مي كنيم، 
اگرچه نيازي به اين نوع همكاري ها نداريم و آن زماني 
ك��ه همكاري مي كردي��م آنچه را كه مي خواس��تيم 

گرفتيم.
تجريش��ي در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي��ش با 
اش��اره به قرارداد ۶ كشور اروپايي با ايران در خصوص 
محيط زيست گفت: خانم موگريني و آقاي ظريف در 

زماني كه برجام هنوز لغو نشده بود يك تفاهم نامه اي 
را در رابط��ه با كمك اتحاديه اروپا در خصوص محيط 
زيست منعقد كردند. ۶ كش��ور و ۸ مركز تحقيقاتي 
در سه زمينه پس��ماند، آلودگي هوا و گرد و غبار با ما 
همكاري مي كنند. پس از امضاي برجام مدت زماني 
براي اجراي اين تفاهم نامه طول كش��يد، اما حدود ۴ 
ماه پيش اين كشورها اعالم كردند كه براي همكاري 
با ايران آمادگي دارند و ۱۸ ميليون يورو براي اقدامات 

مشترك به ايران كمك مي كنند.
او ادامه داد: در فاز اول اين تفاهم نامه حدود 9 ميليون 
يورو براي انجام اقدامات مشترك در سه زمينه محيط 
زيست و آب اختصاص پيدا كرد. ما با نمايندگان اداري 
آنها روي موضوعات توافق كرديم و تيم فني شان از سه 
كشور اتريش، آلمان و ايتاليا حدود يك ماه و نيم پيش 
وارد تهران ش��دند و از مناطق مش��خص شده بازديد 
كردند. معاون محيط زيست انساني سازمان محيط 
زيست با اشاره به مناطق مشخص شده در اين پروژه 
مشترك اظهار كرد: براي پسماند شهر اهواز را در نظر 
گرفتيم. همچنين براي آلودگي هوا شهرهاي اصفهان 
و تهران نيز نهايي ش��ده اند و در زمينه گرد و غبار نيز 

در حال تعامل هستيم تا منطقه اي را مشخص كنيم 
البته در اين زمينه بيشتر به دنبال انتقال دانش فني 
هستيم چراكه اروپايي ها در خصوص گرد و غبار خيلي 

فعاليت نكرده اند.
تجريشي همچنين در بخش ديگري از صحبت هايش 
درباره آبگيري س��د ايلس��و در تركيه و تاثي��ر آن در 
كانون هاي گرد و غبار در منطقه گفت: در هيچ يك از 
مطالعاتي كه تاكنون انجام شده تركيه به عنوان كانون 
گرد و غبار مشخص نشده است، يعني كانون هاي گرد و 
غبار در عراق بررسي شده اند و براساس نتايج آن اين طور 
نبوده كه آب از تركيه مي آمده و حاال به دليل قطع شدن 

اين منطقه به كانون گرد و غبار تبديل شده است.
وي با تاكيد بر اينكه تاكنون مستنداتي در اين خصوص 
نداريم، گفت: در س��ال گذشته مطالعاتي را با سازمان 
هواشناسي براي شناس��ايي كانون هاي جديد گرد و 
غبار در عراق, سوريه و عربستان را آغاز كرديم تا ببينيم 
چه مقدار از اين كانون هاي گرد و غبار مي تواند متاثر از 
كشور تركيه باشد و اين مطالعات احتماال در شهريورماه 
به پايان مي رسد. البته اقداماتي نيز در گذشته صورت 

گرفته و ما كانون هايي را شناسايي كرده بوديم.
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تحصيل 44 هزار دانشجوي 
پزشكي در كشور 

معاون آموزشي وزير بهداشت با بيان اينكه ۵۵ هزار 
دانشجوي پزش��كي داريم از جذب س��االنه ۵ هزار 
دانش��جو در دانشگاه هاي علوم پزش��كي خبر داد.

محمدباقر الريجاني در ارتباط با تدابير وزارت بهداشت 
در خصوص كمبود نيروهاي پزشكي و پيراپزشكي 
گفت: در رابطه با كل نيروهاي انساني در رشته هاي 
پزشكي، دندان پزشكي، داروسازي و باقي رشته هاي 
باليني و پرستاري و مامايي و... محاسباتي را از دو سال 
گذشته در اين زمينه شروع كرده ايم و تمام آمارهاي 
دقيق نظام پزشكي و تحقيقاتي كه راجع به اين مساله 
انجام شده را جمع آوري و در شوراي گسترش ارايه 
كرده ايم.او در تشريح همين موضوع افزود: طبق اين 
تحقيقات و بررسي ها، مدل هاي الزم را براي ۱0 سال 
آينده مطابق با نيازها و طرح هاي آتي در كشور طراحي 
كرده ايم. بنابراين براي وزارت بهداشت مشخص است 
كه در سطح كشور براي ۱0 سال آينده چه اقداماتي 
را بايد انجام دهد تا نيازها مرتفع ش��وند و همچنين 
مي دانيم كه در سطح كشور چگونه بايد حركت كنيم. 
الريجاني با تاكيد بر شاخص  هاي عدالت آموزشي، 
استفاده بهينه از نيروها و امكانات در وزارت بهداشت 
به ايلنا گفت: همچنان براي مناطق، با توجه به جمعيت 
آنها و برخي از امكاناتي كه بالقوه دارند، برش هايي را 
بر مبناي مناطق آمايشي ۱0 گانه در كشور مدنظر 
داشته ايم. برداشتمان اين است كه به اميد باري تعالي، 
تا پايان سال در مورد تمام رشته هاي گروه پزشكي در 
تمام مناطق آمايشي مدلي را براي تحقق توسعه ۱0 
 ساله آينده آنها مورد بررسي قرار دهيم و طرح اجرايي 

آن را نهايي خواهيم كرد.

دارو تحريم است
نايب رييس س��نديكاي صاحبان صنايع داروهاي 
انساني با اش��اره به تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه 
كشورمان، گفت: شركت هاي داروسازي براي تامين 
كوچك ترين جزء توليد دارو دچار مشكل هستند، اما 
با وجود تحريم ها، صنعت داروسازي ما روزبه روز پوياتر 
و پيشرفته تر به مردم خدمت رساني مي كند.عباس 
كبريايي زاده با بيان اينكه امروز با تحريم ها ظالمانه 
امريكا روبه رو هس��تيم، گفت: ب��ا هيچ منطقي اين 
تحريم ها قابل پذيرش نيست. البته با وجود تحريم ها، 
صنعت داروسازي ما روز به روز پوياتر و پيشرفته تر به 
مردم خدمت رساني مي كند. بايد از مردم شريف ايران 
سپاسگزار باشيم كه پشتيبان صنعت داروسازي كشور 
هستند.كبريايي زاده با بيان اينكه از دو وجه مي توان 
به تحريم ها نگاه كرد، گفت: صنعت هيچ كش��وري 
نمي تواند ادعا كند كه به صنايع س��اير كش��ورهاي 
دنيا وابسته نيس��ت. صنعت داروسازي ما هم از نظر 
تامين ماده اوليه دارويي و ماش��ين آالت وابسته به 
دنياست، اما آنچه كه مسلم بوده شعار فريبكارانه آقاي 
ترامپ در مورد تحريم داروست. ترامپ اظهار كرده 
كه سيستم هاي بانكي در حوزه سالمت و كاالهاي 
سالمت تحريم نيست، اما اين يك دروغ بزرگ است. 
شركت هاي داروسازي براي تامين كوچك ترين جزء 
توليد دارو دچار مشكل هستند.وي افزود: از طرفي 
صادرات دارو آسيب ديده است. زيرا روابط بانكي به 
سختي انجام مي ش��ود و تحريم نبودِن دارو دروغي 
بزرگ است؛ چرا كه نقل و انتقاالت ارز در حوزه دارو 
ممكن نيست و تحريم بانكي روي حوزه سالمت تاثير 
گذاشته و شركت هاي داروس��ازي آسيب ديده اند. 
بنابراين تحريم هاي ظالمانه امريكا بر سالمت مردم 
ايران تأثير گذاش��ته است. البته اينها دليلي نيست 
كه جلو زورگويي امريكا تس��ليم شويم. به هر حال 
صنعت داروسازي به طريقي براي تامين ماده اوليه و 

ماشين آالت، راه خود را پيدا مي كند.

هشدار درباره تب كريمه 
كنگو در آستانه عيد قربان

رييس اداره بيماري هاي قابل انتقال بين انس��ان و 
حيوان وزارت بهداشت، با اشاره به افزايش آمار ذبح 
دام در كشور همزمان با عيد قربان، توصيه هايي در 
جهت ذبح بهداشتي دام همچنين طريقه مصرف و 
نگهداري گوشت دام ارايه كرد.بهزاد اميري اولويت 
وزارت بهداش��ت در جلوگي��ري از بيم��اري واگير 
تب كريمه كنگو را آگاه س��ازي مردم خواند و گفت: 
آموزش و اطالع رساني به مردم از نكات حائز اهميت 
است. مردم بايد از خريد گوش��ت هايي كه خارج از 
نظارت شبكه سازمان دامپزش��كي ذبح مي شوند، 
خودداري كنند و اين امر جز با آگاهي رساني نسبت 
به عوارض مصرف گوشت آلوده ميسر نخواهد بود. او 
با اشاره به اينكه در آستانه عيد قربان برخي افراد اقدام 
به ذبح گوسفند مي كنند، ادامه داد: افراد بهتر است 
خريد دام را از مراكزي انجام دهند كه زيرنظر سازمان 
دامپزشكي بوده و ذبح دام را نيز در كشتارگاه ها انجام 
دهند.رييس اداره كنترل بيماري هاي قابل انتقال 
بين انسان و حيوان وزارت بهداشت با تاكيد براينكه 
گوشت دام ذبح شده بايد به مدت حداقل 2۴ساعت 
در دماي ۴ درجه سانتي گراد قرار داده شود، به ايسنا 
گفت: اين فرآيند از آن جهت اتفاق مي افتد كه در اين 
مدت ميزان اس��يديته و PH گوشت كاهش يافته و 
اگر ويروسي در آن وجود داشته باشد، از بين مي رود. 
البته توصيه مي كنيم براي مصرف جگر و ساير امعاء 
و احش��ا دام، پس از ۴۸ س��اعت نگهداري در دماي 
۴ درجه س��انتي گراد اقدام كنند.او با اشاره به اينكه 
يكي از موارد فوت شده به علت تب كريمه كنگو، به 
علت مصرف جگر خام بوده است، توصيه كرد: مردم 
از مصرف جگر خام خودداري كنند. اميري افزود: با 
توجه به اينكه تب كريمه كنگو بيماري ويروسي است 
كه از طريق گزش كنه ب��ه دام انتقال پيدا مي كند، 
مي تواند هنگام ذبح از دام به انسان نيز منتقل شود؛ به 
همين دليل به كارگران كشتارگاه ها توصيه مي كنيم 
از وسايل حفاظت فردي استفاده كنند. از آنجايي كه 
گزش كنه به طور مستقيم هم مي تواند باعث انتقال 
بيماري به انسان شود، دامداران در مناطقي كه احتمال 
وجود كنه هست، لباس پوشيده و روشن به تن كنند.
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نرخ ها در 18 منطقه پايتخت كاهشي شد

آمار تازه از نوسان قيمت مسكن در تهران

۴۲ ايراد انبوه سازان به طرح مشاركتي توليد مسكنآغاز كنترل مسافربرهاي شخصي توسط پليس و تاكسيراني

گروه راه و شهرسازي|
بررس��ي تازه ترين آمار رسمي مربوط به تحوالت بازار 
مسكن در تيرماه، حكايت از كاهش64 درصدي حجم 
معامالت دارد، افتي كه به گفته كارشناسان اقتصادي، 
نشانه عميق تر شدن ركود تورمي در بازار مسكن است 
و تداوم اين سير نزولي، كاهش قيمت ها طي ماه هاي 

آتي را به همراه دارد.
در اين حال، ديروز اتحاديه مشاوران امالك گزارشي 
از افت و خيز قيمت ها در مناطق مختلف تهران منتشر 
كرد. اين گزارش نشان مي دهد،  كاهش قيمت مسكن 
به جز در دو منطقه 11 و 5 كه قيمت مس��كن درآنها 
ثابت مانده اس��ت و مناطق 12 و 17 كه روند افزايشي 
قيمت ه��ا را تجرب��ه كرده ان��د، در 18 منطق��ه ديگر 
شهرتهران، قيمت ها سيرنزولي داشته و افت قيمتي 
10 تا 30 درصد را تجربه كرده اند. براساس اين گزارش، 
به جز 4 منطقه، ساير مناطق از جو غالب بر شهر تهران 
يعني روند كاهشي تبعيت كرده اند، اما سوال اين است 
كه چرا مناطق 11 و 5 روندي ثابت و مناطق 12 و 17 
هم روندي صعودي داشته اند؟ نگاهي به آمار تحوالت 
بازار مس��كن طي ماه هاي گذش��ته حاكي از آن است 
كه منطقه 5 هميشه پرطرفدارترين منطقه از ديدگاه 
خريداران و مستأجران بوده است، بنابراين طبيعي است 
كه به علت باالبودن تقاضا، شاهد كاهش قيمت در اين 
منطقه نباشيم، شرايط براي منطقه 11 متفاوت است 
اين منطقه اگرچه در اغلب گزارش ها جزو 10 منطقه 
پرطرفدار ميان خريداران بوده است اما در باالي ليست 
قرار نداشته و به نظر مي رسد، منطقه 11، 12 و 17 به 
علت داشتن واحدهاي مسكوني كوچك متراژ و ارزان 
قيمت، همچنان از منظر خريداران مناطق مناس��بي 
براي زندگي محس��وب مي ش��وند و ب��ه دليل وجود 
تقاضاي موثر در اين مناطق، ش��اهد تثبيت يا رش��د 

قيمت ها بوده ايم.

    بازار كساد مسكن
اگرچه اغلب كارشناس��ان ب��ر ورود بازار مس��كن در 
ركودي عميق اشاره دارند و كاهش شديد معامالت هم 
اين موضوع را اثبات مي كند، مصطفي قلي خس��روي 
در گفت وگو با فارس، مي گويد: بازار مس��كن در حال 
حاضر كساد شده است و افت دارد، اما نمي توان گفت 
بازار ركود دارد، بلكه بازار در كس��ادي به س��ر مي برد.  
رييس اتحاديه مش��اوران امالك ادامه مي دهد: رشد 
افسارگسيخته قيمت مسكن موجب شده تا بازار مسكن 

دچار يك كسادي شود كه اين هم طبيعي است. 
خس��روي تصريح مي كند: زماني كه قيمت مس��كن 
افزايش مي يابد همه تالش مي كنن��د از قافله گراني 
مس��كن عقب نمانند، در حالي كه بايد گفت نبايد در 
زمان گران ش��دن كااليي هجوم آورده ش��ود. رييس 
اتحاديه مشاوران امالك اضافه مي كند: طبيعي است 
زماني كه قيمت ها افزايش مي يابد، قدرت خريد كاهش 

مي يابد و به تبع افت معامالت، كسادي بازار مسكن رقم 
مي خورد و با خروج برخي افراد كه براي س��ودآوري و 
سرمايه گذاري اقدام به خريد مسكن كرده بودند، قيمت 

مسكن كاهش مي يابد و به ثبات مي رسد.

    جزييات كاهش قيمت ها
ب��ه گفته او، منطقه 2 در ته��ران از 3 ميليون تومان تا 
5 ميليون تومان و منطقه 3 تهران، 10 درصد كاهش 
داش��ته اس��ت.  براس��اس گفته هاي رييس اتحاديه 
مشاوران امالك قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در 
منطقه چهار تهران 15 تا 20 درصد، منطقه 5 قيمت ها 
ثابت، منطقه ش��ش حدود 8 درصد كاهش، منطقه 
هفت نزديك 10 درصد كاهش و منطقه 8 هم نزديك 
15 درصد كاهش داشته است. او اظهار مي كند: منطقه 
9 حدود 15 درص��د كاهش، منطقه 10 حدود متري 
يك ميليون تومان كاهش، منطقه 11 قيمت ها ثابت، 
منطقه 12 حدود 15 درصد افزايش، منطقه 13 حدود 
متري 2 ميليون تومان كاهش، منطقه 14 حدود يك 
تا دو ميليون تومان كاهش، منطقه 15 حدود 15 درصد 
كاهش، داشته است. به گفته رييس اتحاديه، منطقه 16 
حدود 10 درصد كاهش، منطقه 17 حدود 15 درصد 
افزايش، منطقه 18 حدود 15 درصد كاهش، منطقه 
19 حدود 12 درصد كاه��ش و منطقه 22 حدود 15 

درصد كاهش دارد.

    كاهش قيمت بزرگ متراژها 
درحالي كه رييس اتحاديه مشاوران امالك از آغاز روند 
كاهشي قيمت ها در بازار مسكن خبر مي دهد، نايب رييس 
اي��ن اتحاديه معتقد اس��ت كه س��يرنزولي قيمت ها از 
واحدهاي مسكوني لوكس و باالي 150 متر آغاز مي شود 
و اين روند كاهش��ي كليد خورده است. حسام عقبايي با 
تأكيد بر اينكه بازار در ركود عميق فرورفته است، مي گويد: 
كاهش قيمت مسكن واحدهاي 150 متر به باال آغاز شده 

و اين افت قيمت به ساير متراژها نيز كشيده خواهد شد.
او در گفت وگو با فارس مي افزايد: پيش بيني مي شود تا 
پايان ش��هريور ماه واحدهاي 150 متر به باال 30 درصد 
كاهش قيمت داشته باشند و بايد پيش بيني خود را در 
خصوص واحدهاي زير 150 متر هم اين طور عنوان كرد 
كه افت قيمت اين واحدها از 5 درصد تا 30 درصد خواهد 
بود.  عقبايي ادامه مي دهد: بازار مسكن در ركود فرو رفته 

است و اين ركود موجب كاهش قيمت خواهد شد.
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك در پاسخ به اينكه آيا 
اين كسادي بازار مسكن را مي توان با ركود سال هاي 92 
تا 96 كه بس��يار عميق بود، مقايسه كرد، اظهار مي كند: 
آمارها نشان مي دهد كه حجم معامالت مسكن 78 درصد 
كاهش داشته است و چند سال گذشته شايد چنين افت 
معامالتي نداشتيم. او با تأكيد بر اينكه اين افت قيمت ها 
منوط به اين است كه ش��رايط ويژه اي براي حامل هاي 
انرژي و بازار ارز رخ ندهد، مي گويد: طي س��ال هاي 96 و 

97 بيش از 80 درصد خريد مسكن براي سرمايه گذاري 
بود و 20 درصد معامالت تنها توسط مصرف كننده هاي 
واقعي صورت گرفته است.  عقبايي با اشاره به اينكه رشد 
قيمت مسكن موجب مي ش��ود تا قدرت خريد مسكن 
كاهش قابل مالحظه اي پيدا كند، اظهار مي كند: نبايد با 
اين عنوان كه بازار مسكن با ورود به ركود، افت قيمت را 
تجربه خواهد كرد، خوشحال شد چرا كه بخش مسكن با 

1300 شغل وابسته است.

    تداوم خروج سرمايه گذاران و سفته بازان
با گذشت چند هفته از گزارش بانك مركزي درباره كاهش 
تعداد معامالت مسكن به كمتر از 4 هزار و 800 فقره در 
تيرماه، بازار مسكن شاهد تداوم خروج تقاضاي سفته بازي 

و متقاضيان سرمايه اي است.
انتظار كاهش قيمت ها در بازار مسكن، جذابيت اين بازار 
را براي سوداگران و سفته بازان كاهش داده است، گروهي 
كه طي يكسال گذشته تاثير زيادي بر افزايش چشمگير 
قيمت مسكن به خصوص در مناطق يك و 22شهر تهران 
داش��تند. به گ��زارش ايرنا، يك مش��اورامالك فعال در 
منطقه 5 تهران مي گويد: بازار مسكن در شرايط فعلي به 
لحاظ ميزان رفت و آمد خريداران و فروشندگان، نسبت 
به بازار س��ال گذشته به شدت كاهش داشته و نسبت به 
ماه هاي ابتدايي سال هم كاهش داشته تا جايي كه قيمت 
پيش��نهادي برخي فايل هاي فروش مسكن با كاهش و 

انعطاف زيادي از سوي مالكان مواجه شده است. او ادامه 
مي دهد: ضمن اينكه افرادي كه با هدف سرمايه گذاري 
سال گذشته به خريد چند واحد مسكوني اقدام كرده اند، 
اكنون دس��ت از مقاومت برداشته و به سود جزيي تر هم 
راضي شده اند و ترجيح مي دهند با سود جزئي تري سرمايه 
خود را از بازار مس��كن خارج كنند. به گفته  اين واسطه 
ملكي، بازار مس��كن در س��ه هفته اخير با ريزش حباب 
قيمت ها مواجه بوده است و اكنون به ثبات نسبي رسيده 
است؛ در حالي كه ش��رايط تا اواسط خرداد طور ديگري 
بود و رشد قيمت خانه ادامه داش��ت. او بيان مي كند: بر 
اساس تجربياتي كه از دوران ركود و رونق مسكن داريم 
در صورت ادامه خروج تقاضاي سرمايه اي از بازار مسكن 

شاهد كاهش قطعي قيمت ملك خواهيم بود.
يك واسطه ملكي در منطقه يك شهر تهران هم مي گويد: 
جهش قيمت مسكن در يكسال گذشته تقاضاي مصرفي 
را در منطق��ه يك تهران كاهش داد و خريداران ملك در 
اين منطقه بيشتر از اينكه خانوارها باشند سرمايه گذاران 
در بخش مسكن هستند كه تا مدتي قبل در برابر كاهش 

قيمت ها مقاومت مي كردند.
او بيان مي كند: از ابتداي مرداد امس��ال تالش بيش��تر 
س��رمايه گذاران در اين حوزه فروش ب��ا قيمت ماه هاي 
گذشته و نه بيشتر است كه البته موفقيت آميز هم نبوده 
است و ورود بخش مس��كن به دوره ركود قطعي انتظار 
فروش اين خانه ها با قيمت هاي ارديبهشت و فروردين 
را كاهش داده است. اين مش��اور امالك اظهار مي كند: 
بازار مسكن در س��ال گذشته ماهانه تا 14درصد رشد را 
هم تجربه كرد و بازار داغي را براي سرمايه گذاري در اين 
حوزه ايجاد كرده بود؛ تا جايي كه يك واحد مس��كوني 
طي دوره كوتاه چندين بار فروش مي رفت و هربار هم به 
قيمت بيشتر از ماه گذشته، اكنون شرايط كامال برعكس 
است، اگر هم خريداري باشد به دليل كاهش قدرت خريد 
از عهده خريد نقدي بر نمي آيند و با چك هاي بلندمدت 

كه جذابيتي براي مالكان ندارد اقدام به خريد مي كنند.
اين فعال بازار مسكن بيان مي كند: مشاهدات ميداني از 
بازار معامالت مسكن در مقطع زماني كنوني نشان مي دهد 
نگاه بازار مسكن به خصوص از سمت فروشندگان به ساير 
بازارهاي سرمايه مثل خودرو، ارز و بورس است و جو رواني 

بازار مسكن آرام تر از ماه هاي ابتدايي سال است.
اما درحالي كه اتحاديه مشاوران امالك و به ويژه رييس 
اين اتحاديه و همچنين برخي فع��االن اين بازار بر روند 
كاهشي قيمت ها تأكيد دارند، گزارش هاي ميداني روزنامه 
»تعادل« اين افت را تاييد نمي كند، اظهارات مش��اوران 
امالك در گفت وگو با »تعادل« حكايت از آن دارد كه تنها 
برخي فروشندگان راضي به كاهش قيمت مي شوند كه 
تعداد آنها هم انگشت شمار است، دراين شرايط بررسي 
آمار بانك مركزي درباره تغييرات قيمتي در بازارمسكن 
گواه آن اس��ت كه در تيرماه نس��بت به خرداد ماه شاهد 
افزايش 4 دهم درصدي بوديم يعني قيمت ها نسبت به 

ماه پيش خود روند صعودي داشته اند نه نزولي.

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تهران از 
همكاري جديد اين سازمان با پليس راهنمايي و رانندگي 

براي برخورد با مسافركش هاي غيرقانوني خبر داد.
به گزارش ايس��نا، عليرضا قنادان با بيان اينكه س��ازمان 
تاكسيراني ضابط اجراي قانون براي برخورد با مسافربرهاي 
شخصي نيس��ت، اظهاركرد: مطابق قانون، حمل مسافر 
با خودروي فاقد مجوز جريم��ه دارد و به عنوان يك كار 
غيرقانوني شناخته مي شود. وي با تأكيد براينكه ضابط 
قانوني ب��راي برخورد با اي��ن مورد پلي��س راهنمايي و 
رانندگي است، گفت: طرح هاي برخورد با مسافربرهاي 
شخصي به صورت دوره اي با همكاري پليس راهنمايي و 
رانندگي اجرا مي شود. درحال حاضر مذاكراتي با پليس 
راهنمايي و رانندگي درحال انجام است تا دور همكاري 
جديد به خصوص در آس��تانه ورود به مهرماه آغاز ش��ود 
همچنين شروع مجدد طرح گشت هاي مشترك كنترل 

و نظارت پليس و تاكسيراني درحال بررسي است. اجراي 
اين طرح ها براي س��اماندهي تاكسيراني در تهران است. 
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تهران 
با بيان اينكه در سال گذشته طرح نصب دوربين در تمام 
پايانه هاي تاكسيراني اجرا شد، اظهار كرد: با توجه به اينكه 
همه پايانه ه��اي اصلي كد جريمه دارن��د اگر خودرويي 
غيرمجاز اقدام به مسافركشي كند و وارد اين محدوده ها 
شود توس��ط پليس راهنمايي و رانندگي جريمه خواهد 
شد. بايد بيش از گذشته در اين مورد سخت گيري شود. 
قنادان با تقسيم پديده مسافربرهاي شخصي به دو دسته 
جداگانه گفت: دس��ته اول افرادي هستند كه به صورت 
معمولي اقدام به مسافركشي مي كنند كه در اين دسته 
موضوع فردي اس��ت. در دسته دوم، افراد به صورت باند و 
پاتوقي فعاليت مي كنند. در تهران نقاطي وجود دارد كه 
20 خودرو به صورت باند مسافركشي مي كنند و امنيت را 

به خطر مي اندازند. اين دسته به صورت سازمان يافته اقدام 
به انجام كار غيرقانوني مي كنند. ممكن است برخي از اين 
افراد ساكن تهران نباشند و از شهرهاي اقماري يا دور به 

تهران آمده باشند.
وي ادامه داد: افرادي هم هستند كه از شهرستان هاي ديگر 
به تهران مي آيند و حتي مكاني براي خواب ندارند و شب 
را در ماشين خود به صبح مي رسانند. به اين افراد »ماشين 
خواب« گفته مي شود. برخي ديگر از اين مسافربرها وارد 
سامانه هاي اينترنتي مي ش��وند و به فعاليت مي پردازند.  
قنادان با بي��ان اينكه برخورد با پاتوق ها از حيطه وظايف 
پلي��س راهنمايي و رانندگ��ي خارج مي ش��ود و در اين 
خصوص بايد پليس امنيت و يگان ويژه وارد عمل شوند، 
اظهار كرد: با توجه به اينكه ش��رايط اقتصادي به افزايش 
مسافركش هاي غيرقانوني دامن مي زند، اگر در اين زمينه 

مماشات شود اين كار غيرقانوني فراگير خواهد شد.

كانون سراسري انبوه س��ازان در نامه اي به وزير راه 
و شهرسازي با برش��مردن 42 ايراد طرح اقدام ملي 
توليد و عرضه مسكن، اعالم كرد: ايرادات فراوان اين 
طرح، استقبال انبوه سازان ذي صالح و داراي پروانه 
انبوه سازي و پاس��خ به فراخوان را با مشكل مواجه 
كرده است. به گزارش تسنيم، در متن نامه جمشيد 
برزگر رييس كانون سراس��ري انبوه سازان ايران به 
محمد اس��المي وزير راه و شهرس��ازي آمده است، 
با توجه به اينكه قراردادهاي تدوين ش��ده در مورد 
مشاركت ساخت و آماده سازي زمين توسط سازمان 
ملي زمين و مسكن داراي مشكالت بسيار جدي از 
نظر حقوقي اس��ت و كانون، نظرات اصالحي خود را 
براي مديرعامل محترم سازمان مذكور ارسال داشته 
كه متاس��فانه مورد توجه قرار نگرفته و فراخوان بر 
اساس همان قراردادهاي يك سويه داده شده است.

بنابراين فراخوان مشاركت در ساخت به دليل وجود 
ابهامات فراوان و عدم توجه به حقوق بخش خصوصي 
و اينكه براساس، قرارداد مذكور بخش خصوصي به 
عنوان پيمانكار ديده ش��ده و نه شريكي كه از منابع 
مالي شخصي خود س��رمايه گذاري مي كند قطعا تا 
رفع ايرادات فراوان، انبوه سازان نمي توانند همكاري 
در اين طرح داش��ته باشند. در اين نامه همچنين به 
ايراداتي از جمله بند 6 ماده 2، اش��اره ش��ده و آمده 
است: با توجه به اينكه تامين بودجه ساخت توسط 
ش��ريك از منابع بخش خصوصي تامين و س��اخت 
براس��اس پروانه صادره ش��هرداري انجام مي شود 
)نشريات سازمان برنامه و بودجه( بنابراين جايگاهي 
در مش��خصات فني خصوصي و عمومي ندارد بلكه 
مق��ررات ملي س��اختمان و اس��تانداردهاي مركز 
تحقيقات وزارت راه و شهرسازي مناطق اعتبار است.

نارضايتي مشاوران امالك از حق الزحمه
افزايش نرخ كميس��يون دفاتر امالك پس از چهار س��ال 
مجددا اين روزها مطرح شده است، مخالفان مي گويند كه 
خدمات بنگاه ها كمتر از ميزان دريافت حق الزحمه است 
و موافقان معتقدند اگر كميس��يون، پايين باشد تخلفات 
افزايش پيدا مي كند، يكي از اين تخلفات مي تواند زد و بند 
مش��اوران با فروشندگان باشد كه به افزايش قيمت ملك 
منجر مي ش��ود. به گزارش ايس��نا، نرخ كميسيون دفاتر 
امالك همواره يكي از موضوع��ات مورد بحث در محافل 
عمومي است. با وجودي كه بعضا متعاملين از رقم نيم درصد 
حق الزحمه امالك ناراضي هستند، رييس اتحاديه امالك 
معتقد اس��ت كه نرخ هاي كميسيون در ايران يك ششم 

كشورهاي توسعه يافته و حتي كشورهاي منطقه است.
خسروي مي گويد: »روزانه ده ها شكايت به اتحاديه مي آيد 
كه مردم از دريافت كميس��يون باال توس��ط بعضي دفاتر 
امالك، ناراضي هس��تند كه ما به جد پيگيري و برخورد 
مي كنيم. اما انصافا بايد ببينيم حق الزحمه اي كه هم اكنون 
به مش��اوران امالك مي رسد و بعضا بين دو يا چند مشاور 
تقسيم مي شود آيا كفاف زندگي آنها را مي دهد؟ طبيعي 
است كه اگر فضا را براي درآمد افراد ببنديم، راه براي كارهاي 
خالف باز مي ش��ود«. حدود چهار س��ال قبل بود كه حق 
بنگاهي با اصالحاتي مواجه شد. اسفندماه 1394 بر اساس 
مصوبه كميسيون نظارت شهرستان تهران، دفاتر امالك 
مجاز ش��دند براي معامالت امالك تا سقف 500 ميليون 
تومان ني��م درصد و باالتر از 500 ميليون تومان 25 صدم 
درصد از هر طرف معامله دريافت كنند. نرخ كميس��يون 
اجاره نيز يك چهارم اجاره ماهيانه از هر طرف معامله تعيين 

شد. اين ارقام هم اكنون مالك قرار دارد و تغيير نكرده است. 
تا پيش از آن، طبق بخشنامه سال 1380 عمل مي شد كه 
براي معامالت امالك ت��ا 30 ميليون تومان نيم درصد، از 
30 ت��ا 50 ميليون تومان 75 صدم درص��د، از 50 تا 100 
ميليون تومان نيم درصد و از 100 ميليون تومان به باال 25 
صدم درصد مبلغ مورد معامله به عنوان كارمزد از هر طرف 
دريافت مي ش��د. پرواضح است كه حق الزحمه هر شغلي 
بايد متناسب با شرايط روز تورم محاسبه شود. با اين وجود، 
مخالفان افزايش كارمزد مشاوران امالك معتقدند بسته 
خدماتي كه از س��وي دفاتر امالك در ايران ارايه مي شود 
آن طور كه بايد و شايد رضايت آنها را فراهم نمي كند و به 
همين لحاظ عمده متعاملين، ارزش واقعي اين خدمات را 

پايين تر از مبالغ دريافتي مي دانند.

    اغلب مشاوران فاقد تخصص الزم هستند
فرشيد پورحاجت، دبير كانون انبوه سازان در اين خصوص 
مي گويد: دريافت كارمزد بايد متناسب با خدمات باشد. 
بسته خدماتي كه از سوي عمده دفاتر صنف مشاوران امالك 
در ايران ارايه مي شود به درستي تعريف نشده است. تنها 
كاري كه مشاوران انجام مي دهند اين است كه ملكي را به 
يك شخص معرفي مي كنند و يك قولنامه مي نويسند. يك 
ميز و صندلي در يك واحد صنفي مي گذارند و افرادي عمدتا 
فاقد تخصص الزم اقدام به عقد قرارداد مي كنند؛ در حالي 
كه مشاوران امالك به عنوان امين خريدار و فروشنده بايد 
مباني حقوقي اين شغل را بدانند. كما اينكه در كشورهاي 
توسعه يافته دفاتر امالك به مباني حقوقي اين شغل به شكل 

حرفه اي مسلط هستند. به گفته پورحاجت، حجم بسياري 
از شكايات در محاكم قضايي به پرونده هاي حوزه امالك 
مربوط است. اين مساله ناشي از قراردادهايي است كه در 
دفاتر امالك منعقد مي شود و عمدتا طرفين را به دردسر 
مي اندازد. معتقدم كاري كه در بس��ياري از دفاتر امالك 
صورت مي گيرد از طري��ق يك نرم افزار در موبايل ها قابل 
انجام است. اگر دفاتر امالك، كار را به صورت تخصصي دنبال 
كنند، بايد مسووليت پيگيري بندهاي قرارداد را بپذيرند؛ 
در حالي كه عمدتا از مسووليت شانه خالي مي كنند. از اين 
رو، نبايد نرخ كميس��يون در ايران با كشورهاي پيشرفته 

مقايسه شود.

    كميسيون كم باشد، تخلفات زياد مي شود
از سوي ديگر، رييس اتحاديه مشاوران امالك، دغدغه هاي 
صنف مش��اوران امالك را فراتر از سطح فعلي درآمد آنها 
مي داند. مصطفي قلي خسروي با بيان اينكه در كشورهاي 
اروپايي و امريكايي و حتي كشورهاي منطقه مثل تركيه، 
مشاوران امالك 6 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان كارمزد از 
فروشنده دريافت مي كنند، معتقد است: مبلغ كميسيون 
امالك در ايران، تناس��بي با ثمن معامله ندارد و پيشنهاد 
ما اين اس��ت كه اين رقم از نيم درصد فعلي به يك درصد 
افزايش پيدا كند. اگر اين اتفاق بيفتد بسياري از تخلفات 
كاهش مي يابد. وي افزايش كميسيون را در كاهش قيمت 
مسكن نيز موثر مي داند. خسروي مي گويد: ممكن است 
يك بنگاهي خانه اي را باالتر از رقم پيش��نهادي مالك به 
فروش برساند و به مالك بگويد نيمي از اين رقم را به من بده. 

وقتي كميسيون پايين باشد اينگونه اتفاقات بعيد نيست. 
بنابراين از متوليان امر تقاضا داريم براي جلوگيري از حجم 
شكايات و تخلفات با افزايش نرخ كميسيون به ميزان يك 
درصد موافقت كنند. رييس اتحاديه امالك درباره تاريخچه 
نرخ كميسيون امالك اظهار كرد: قبل از انقالب اسالمي، 
حق الزحمه دفاتر امالك يك درصد بود، بعد آمدند گفتند 
تا 20 ميليون تومان نيم درصد، از 20 تا 100 ميليون يك 
چهارم درصد و از 100 ميليون به باال كميسيون ندارد. اين 
براي زمان قبل از من است. دو سال بعد از آنكه من در سال 
1378 به رياست اتحاديه رسيدم نرخ را تا 30 ميليون نيم 
درص��د، از 30 تا 50 ميليون تومان 75 صدم درصد، از 50 
تا 100 نيم درصد و از 100 به باال يك چهارم درصد ش��د. 
خسروي ادامه داد: پيش از سال 1392 يعني قبل از زماني 
كه رياست را تحويل بدهم از آقاي نيكزاد، وزير وقت راه و 

شهرس��ازي نامه گرفتيم كه رقم نيم درصد براي سراسر 
كشور يكسان باشد اما با توجه به اينكه قانون نظام صنفي 
براي هر شهرستان به شكل مجزا اجرا مي شود و كميسيون 
نظارت آن شهرس��تان نرخ را تعيي��ن مي كند در مناطق 
مختلف كارمزد متفاوت است. در س��ال 1394 كه بنده 
حضور نداشتم آقايان موافقت كردند كه نرخ كميسيون تا 
500 ميليون تومان نيم درصد و از 500 ميليون به باال يك 
چهارم درصد باشد. وي اظهار كرد: اخيرا درباره اين مساله 
كه نرخ كميسيون امالك ناقص است نامه اي به اتاق اصناف 
ايران نوشتيم كه هنوز جوابي به آن داده نشده است. براي 
مباحثي از جمله تمديد، مشاركت و متمم رقمي تعيين 
نشده اس��ت. بايد نرخي داشته باش��يم كه در اين موارد 
ساماندهي ايجاد شود. افزايش نرخ كميسيون شايد از نظر 

برخي افراد داروي تلخي باشد اما براي درمان الزم است.
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پادگان 06 تهران پارك مي شود
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران از آخرين 
توافقات براي واگذاري بخش هايي از پادگان 06 به 
شهرداري تهران براي تبديل آن به فضاي سبز خبر 
داد. به گزارش ايسنا، عبدالرضا گلپايگاني با اشاره به 
توافقات اخير مديريت شهري با ارتش عنوان كرد: در 
ماه هاي گذشته بحث مفصلي را با ارتش آغاز كرديم، 
خوشبختانه رويكرد امراي عاليرتبه ارتش و مقامات 
وزارت دفاع در اين زمينه با شهرداري تهران همسو 
است. با وجود اينكه ارتش با زمين هاي خود مي تواند 
بخش��ي از كمبودهاي خود را تامين كند و ميراثي 
است كه به اين ارگان رسيده است، تمايل دارد فضاي 
پادگان 06 را به تهران هديه دهد و شهرداري تهران 
آن را تجهيز كند.  گلپايگاني تصريح كرد: در طرحي 
كه پيشتر تهيه شده بود، نسبت سطح اشغال، 30 به 
70 بود اما اين نسبت تفكيك شده نبود؛ يعني با وجود 
اينكه ٣٠ درصد س��طح اشغال تعريف شده بود، ٧٠ 
درصد باقي مانده عمال حياط آن ٣٠ درصد محسوب 
مي شد. ما خواستيم در اين خصوص تجديد نظر شود 
و ٧٠ درصد شهرداري كامال مجزا و بناهايي كه در آن 
وجود دارد، كامال حفظ ش��ود و بارگذاري ترافيكي 
بااليي تعريف نشود.  وي با تاكيد براينكه پادگان 06 
هويت تاريخي دارد و به بخشي از خاطره جمعي مردم 
اين كشور تبديل شده است چرا كه چند نسل از مردم 
ايران در اين مكان دوران سربازي خود را گذراندند، 
گفت: براس��اس آخرين توافقات ب��ا ارتش، ميزان 
بارگذاري به شدت كم شده است؛ اميدوارم در آينده 
نزديك در خيابان پاس��داران پارك ٣5 هكتاري كه 
تقريبا به اندازه پارك ملت است را به مردم تهران هديه 
كنيم.  معاون شهردار تهران تاكيد كرد: در حال حاضر، 
توافق نهايي ميان شهرداري و ارتش صورت گرفته، اما 
اجراي آن موكول به مصوبه شوراي عالي معماري و 
شهرسازي است. ما نامه شهردار تهران در اين مورد را 
براي رييس شوراي عالي شهرسازي و معماري ارسال 
كرديم و اميدواريم در آن جا تصويب شود. گلپايگاني 
در پايان در پاسخ به اينكه واگذاري بخشي از پادگان 
06 به شهرداري براي تبديل به پارك چه زماني اتفاق 
مي افتد، تصريح كرد: دوست داشتيم به مناسبت عيد 
غدير اين هديه را به مردم تهران دهيم كه ميسر نشد، 
اما در آينده نزديك شاهد اين اتفاق خواهيم بود. به 
گزارش شهرنوشت، پادگان 06 تهران در شمال شرق و 
در منطقه پاسداران در مساحتي بالغ بر 52 هكتار واقع 
شده است كه در اجراي قانون طرح انتقال پادگان ها 

از شهر، طرح انتقال آن نيز در دستوركار قرار گرفت.

مردودي هاي آزمون
مراكز معاينه فني خودرو

سيد نواب حسيني منش، مديرعامل ستاد مركزي 
معاينه فني خودروهاي تهران اعالم كرد: خودرو پرايد 
رتبه نخس��ت را در انحراف فرمان و گازهاي آالينده 
دارد. به گزارش فارس، حسيني منش افزود: در حال 
حاضر دو خودروي نيس��ان و پرايد بيش��ترين آمار 
مردودي در آزمون هاي مراكز معاينه فني را از آن خود 
كرده و رتبه نخس��ت را به دست آورده اند. وي افزود: 
پرايد خودروي پر تيراژ توليد داخلي، رتبه  نخست را 
در مردودي از انحراف فرمان كه نشان دهنده  جلوبندي 
ضعيف خودرو اس��ت به خود اختصاص داده است. 
مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران 
با بيان اينكه از ابتداي سال گذشته تاكنون بيش از 2 
ميليون و 400 هزار خودرو براي دريافت برگه معاينه 
فني به مراكز 14گانه ش��هر تهران مراجعه كرده اند 
اظهار ك��رد: 27.7 درصد مراجعات به مراكز معاينه 
فني شهر تهران، خودروي پرايد است. مديرعامل ستاد 
مركزي معاينه فني خودروهاي تهران گفت: متأسفانه 
بايد بگويم 9 درصد از خودروهاي پرايد مراجعه كننده 
بيش از يك ايراد داش��ته اند كه بر اساس آمار پس از 
انحراف فرمان، درصد مردودي پرايدهاي مدل 84 به 
باال از تست آاليندگي 17 درصد و ميزان آاليندگي 
خودروي پرايد مدل 84 به پايين 48 درصد اس��ت. 
به گفته حس��يني منش، مردودي پرايدها در تست 
ناهمراستايي چرخ ها 10.5 درصد، در تست ترمز 6 
درصد و در تس��ت كمك فنر 5.7 درصد است. وي با 
اشاره به اظهارات رييس پليس راهنمايي و رانندگي 
نيروي انتظامي مبني بر اينكه از سال 99 شماره گذاري 
خودروي س��واري پرايد متوقف مي شود، گفت: بر 
اساس آمار ارايه شده از سوي پليس راهور، 34 درصد 
از جان باختگان و مجروحان حوادث رانندگي سوار بر 
خودروي پرايد بوده اند كه بيشتر به دليل نقص انحراف 
فرمان و ترمز است چرا كه در كوچك ترين واكنش، 

فرمان خودرو از دست راننده خارج مي شود.

 جابه جايي ۴ ميليون مسافر
 با ۳۴ هزار پرواز در تير ماه

آمارش��اخص هاي هوانوردي از اولين ماه تابس��تان 
98، از انجام 34 هزار و 65 نشس��ت و برخاس��ت در 
54فرودگاه  تحت مالكيت شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران خبر مي دهد كه منجر به جابه جايي بيش 
از 4 ميليون مسافر شده است. طبق آمار ارايه شده از 
س��وي گروه آمار و اطالعات هوانوردي و فرودگاهي 
معاونت برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي اي��ران در تير 98 با انجام 
اين تعداد نشست و برخاس��ت )34 هزار و 65( بيش 
از چهار ميليون مسافر و بالغ بر 42 ميليون كيلوگرم 
بار جابه جا شده است. مثل ماه هاي گذشته فرودگاه 
مهرآباد رتبه خود در جابه جايي مسافر را حفظ كرده 
است و در تير 98 اين فرودگاه با 10 هزار و 305 فروند 
بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده 
و با جابه جايي بيش از يك ميليون و 192 هزار مسافر 
پرترافيك ترين فرودگاه بوده است.  فرودگاه مشهد با 
6هزار و 231 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش 
حدود يك ميليون مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك 
كشور و فرودگاه امام خميني )ره( با 3هزار و 886 فروند 
نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بيش از 669 هزار 

مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

شاخص مديران خريد )شامخ( در تيرماه 98 با كمي افت نسبت به ماه قبل به 50.07 واحد رسيد

خوش بيني به بهبود توليد در نيمه تابستان
تعادل |

مركز آمار و اطالعات اقتصادي اتاق ايران، شاخص 
مديران خريد )PMI( موس�وم به ش�امخ را براي 
تيرماه امسال 50.07 واحد اعالم كرده، كه نسبت 
به ش�امخ ماه قبل ك�ه 50.66 ب�وده، 0.59 واحد 
معادل 1.1 درصد افت را نشان مي دهد. البته اين 
رقم همچنان باالي 50 اس�ت، كه نشان مي دهد، 
فعاالن اقتصادي وتوليدكنندگان همچنان نسبت 
به بهبود اوضاع توليد در ماه هاي آينده خوش بين 
هستند. اما ارزيابي عدد 50 كه در دو ماه »خرداد 
و تير« به دست آمده، حاكي از اين است كه اتفاق 
جديد يا سياست هاي اثرگذار محسوسي در اين 
ماه ها رخ نداده و فعاالن اقتصادي در نوعي فضاي 
تعليق و بالتكليفي، صرف�ا عملكرد خود را ثابت 
نگه داشته اند. البته نتايج به دس�ت آمده از اين 
ارزيابي نشان مي دهد، »مقدار توليد و سفارشات«، 
اندكي نسبت به ماه قبل كاهش داشته است، اما 
»موجودي مواد اوليه« همچنان از مهرماه س�ال 
1397 تاكنون رو به كاهش و قيمت آنها همواره رو 
به افزايش بوده است و معلوم نيست اين وضعيت 
تا چ�ه زماني مي توان�د ادامه ياب�د. از اين منظر، 
سياست گذاران بايد براي حفظ و بهبود وضعيت 
بخش توليد نس�بت به اين موضوع حساس�يت 
نش�ان دهند. اما نكت�ه مهم در اي�ن تحليل اين 
اس�ت كه با وجود كاهش در چهار بخش »توليد، 
سفارش�ات جديد، صادرات و فروش« نسبت به 
ماه قبل، نيروي كار جديد در بخش صنعت به كار 
گرفته شده است. اين مي تواند بيانگر اين باشد كه 
فعاالن اقتصادي همچنان انتظار دارند كه توليدات 
آنها براي ماه آتي افزايش يابد. همچنين براساس 
يافته هاي اين طرح، نكته اميدواركننده در شامخ 
»تيرماه« 98، ادامه كاهش روند ش�اخص قيمت 
مواد اوليه و به تبع آن قيمت محصوالت توليدي 
نسبت به ماه هاي گذش�ته است. در مقابل، ادامه 
روند كاهش موجودي اولي�ه در اين ماه نيز باعث 
شد تا ميزان توليد در خردادماه كمتر از انتظارات 
پيش بيني ش�ده از س�وي فعاالن اقتصادي رقم 
بخورد. بااين حال فعاالن اقتص�ادي با اعالم رقم 
بيش�تر از 50 براي ش�اخص انتظ�ارات توليد در 
مردادماه، كماكان نس�بت به بهبود اوضاع توليد 

در ماه آينده خوش بين هستند. 

    شامخ تيرماه 98 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، شامخ يا همان شاخص 
مديران خريد )PMI( مقياس��ي اس��ت كه مركز آمار و 
اطالعات اقتصادي اتاق ايران، از طريق دريافت پاس��خ 
بنگاه هاي نمونه در صنايع مختلف به سواالت مشخص 
استخراج مي كند. شاخص شامخ كه اوايل هرماه منتشر 
مي شود، رونق، ركود يا ثبات كسب وكارهاي موردبررسي 
و چش��م انداز انتظاري آنها در آينده را نشان مي دهد. در 
جريان استخراج اين ش��اخص، اگر عدد شامخ بيش از 
۵۰ واحد باشد، نشان مي دهد كه اقتصاد درحال  توسعه 
است درحالي كه هر رقمي زير ۵۰ واحد، از قرار داشتن 
اقتصاد در شرف انقباض و ركود حكايت دارد. بر اساس 
تازه ترين محاسباتي كه از س��وي مركز آمار و اطالعات 
اقتصادي اتاق ايران براي اس��تخراج شامخ انجام شده، 
شامخ تيرماه امسال ۵۰.66 واحد بوده كه نسبت به ماه 
قبل فقط ۰.۵9 واحد مع��ادل 1.1 درصد افت كرده و 
همچنان در مرز انتظارات فعاالن اقتصادي براي رونق و 

ركود باقي مانده است.
نتايج كلي به دست آمده از اين تحليل نشانگر اين است 
كه عدد شامخ كل )۵۰.۰7(، نشان دهنده ثبات نسبي در 
بخش صنعت در تيرماه نسبت به ماه گذشته )۵۰.66( 
است. شاخص سرعت انجام وتحويل سفارش )۵9.39( 
در تيرماه، بيشترين ميزان شاخص در بين ۵ مولفه اصلي 
شامخ بوده اس��ت. همچنين شاخص ميزان استخدام و 
به كارگيري نيروي انساني )۵4.۵3( داراي تغييرات بسيار 
جزئي نسبت به ماه گذشته )۵3.43( است. اما بنابر نتايج 
به دست آمده، شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 
)4۵.۰3( كمترين مقدار شاخص در بين ۵ مولفه اصلي 
شامخ بوده است. در مقابل، شاخص انتظارات توليد در 

ماه آينده نيز با رقم ۵8.۰6 ادامه بهبود جزئي وضعيت 
بخش صنعت در مردادماه را پيش بيني مي كند. در اين 
ميان، موجودي مواد اوليه همچنان از مهرماه سال 1397 
تاكنون رو ب��ه كاهش و قيمت آنها همواره رو به افزايش 
بوده است. حال با وجود »كاهش توليد، كاهش سفارشات 
جدي��د، كاهش صادرات و فروش« نس��بت به ماه قبل، 
فعاالن اقتصادي در اين بخش همچنان انتظار دارند كه 
توليدات آنها براي ماه آتي افزايش يابد و نيروي كار جديد 

در بخش صنعت به كار گرفته شده است.

    پوشاك و چرم
از نظر فعاالن صنعت پوش��اك و چرم، وضعيت كلي در 
تيرماه تفاوت چنداني با ماه قبل نداشته )عدد شامخ اين 
صنعت در تيرم��اه ۵۰.2۰ و در خردادماه ۵۰.33 بوده 
است( و تنها به ميزان بسيار اندكي از سرعت بهبود صنعت 
در ماه قبل كاسته شده است. نكته قابل توجه در اين ميان، 
افزايش سرعت انجام و تحويل سفارش در صنعت پوشاك 
و چرم )با عدد ش��امخ 7۵( نسبت به ماه گذشته )با عدد 
شامخ 6۰( و نيز كاهش موجودي مواد اوليه )با عدد شامخ 

37.۵( نسبت به ماه گذشته )با عدد شامخ ۵۰( است.

    وسايل نقليه و قطعات وابسته
در گزارش ش��امخ اين صنعت تمامي مولفه هاي اصلي 
شامخ به غيراز موجودي مواد اوليه )عدد شامخ 4۰( براي 
س��ومين ماه پياپي در شرايط بهبود گزارش شده اند كه 
سبب ش��ده، عدد ش��امخ كل رقم باالي ۵۰ يعني عدد 
۵3.۵۰ را كس��ب كند، هرچند بهبود ضعيفي را در اين 
صنعت نسبت به ماه قبل گزارش مي كند. مولفه اصلي 
موجودي مواد اوليه به غيراز اسفندماه 1397 در تمامي 
گزارش هاي ماهانه شامخ در صنعت مذكور در شرايط بد 

ارزيابي شده است.
اين امر خبر از مزمن ش��دن مشكل تأمين مواد اوليه در 
اين صنعت دارد. مشكل تأمين مواد اوليه از همان زمان 
شروع دور جديد تحريم هاي يك جانبه امريكا )از ماه هاي 
ابتدايي سال 1397 تاكنون( توسط مسووالن و همچنين 
فعاالن اقتصادي اين حوزه عنوان شده است. با وجود اين  و 
با گذشت بيش از يك سال همچنان راه حل منطقي براي 
آن ارايه نشده است. در اين ارتباط قطعه سازان مشكل 
سرمايه در گردش و همچنين بدهي باالي خودروسازان 
به آنها را دليل ناتواني خود در توليد و تأمين قطعه موردنياز 

خودروسازان اعالم كرده اند.

    چوب، كاغذ و مبلمان
از س��وي ديگر، از نظر فعاالن »صناي��ع چوب و كاغذ«، 
وضعيت اين صنعت در تيرماه مناس��ب ارزيابي نشده و 
عدد شامخ صنعت )44.3۰( نسبت به ماه قبل )۵1.2۰( 
نيز تأييدكننده بدتر شدن وضعيت است. با وجود بهبود 
در موجودي مواد اوليه، ميزان سفارشات جديد )با عدد 
شامخ 29.۵۰ در تيرماه در مقايسه با ۵۰ در خردادماه( و 
ميزان فروش محصوالت )با عدد شامخ 31.8۰ در تيرماه 
در مقايسه با ۵۰ در خردادماه(، برخالف بهبود گزارش 
شده در ارديبهشت ماه و عدم تغيير وضعيت بهبود يافته 
در خردادماه، كاهش چشمگيري داشته است. بدون شك 
اين وضعيت تابعي از التهابات قيمتي و ركود حاكم بر بازار 
اين محصوالت است. اگرچه از سرعت افزايش قيمت مواد 
اوليه در خردادماه كاسته شده، اما همچنان قيمت مواد 
اوليه در بازار باال است اين امر كه سبب باال رفتن قيمت 
تمام شده و كاهش ميزان فروش ش��ده است؛ بنابراين 
كاهش قيمت محصوالت توليد ش��ده )با عدد ش��امخ 
4۰.9۰ در تيرماه در مقايس��ه با 67.39 در خردادماه( 
موقتي بوده و بازار در ماه هاي آينده شاهد افزايش قيمت 
نيز باش��د. افزايش موجودي مواد اوليه )با عدد ش��امخ 
۵6.8۰ در تيرماه در مقايسه با 39.13 در خردادماه( و 
بهبود انتظارات توليد در ماه آينده )با عدد شامخ 61.4۰ 
در تيرماه نسبت به ۵۰ در خردادماه(، نشان دهنده انتظار 
توليدكنن��دگان براي افزايش قيم��ت محصوالت و لذا 

كسب سود بيشتر از توليد در ماه هاي آتي است. 

    صنايع شيميايي
با وجود آنكه عدد شامخ مربوط به انتظارات توليد در ماه 
آينده در خردادماه نشان مي داد )۵۵.۵۰( و نيز با وجود 

اين مساله كه وضعيت كلي اين صنعت در تيرماه )با عدد 
شامخ ۵3.68( نسبت به ماه قبل )با عدد شامخ 48.4۰( 
بهبود يافته، ميزان توليد در اين ماه نس��بت به ماه قبل 
اندكي كاهش يافته اس��ت )با عدد ش��امخ 49.12 در 

مقايسه با ۵۰.8۰( . 
ازآنجاكه اغلب محصوالت شيميايي به عنوان مواد اوليه 
براي توليد ساير محصوالت در صنايع ديگر به كار مي رود، 
ممكن است اين ركود به دنبال بهبود چشمگيري كه در 
ارديبهشت ماه در ميزان توليد، فروش و سفارشات وجود 
داشت تا حدي طبيعي باشد. درواقع ممكن است ساير 
صنايع مرتبط، مواد اوليه شيميايي موردنياز خود را در 
ارديبهشت ماه تهيه كرده باشند. بهبود انتظارات توليد در 
ماه آينده نيز )با عدد شامخ ۵8.77 در تيرماه نسبت به 
۵۵.۵۰ در خردادماه( مي تواند مويد همين مساله باشد. 
هرچند قيمت مواد اوليه در اين ماه هم افزايش داش��ته 
است؛ اما تعداد فعاالن اقتصادي كه اين افزايش قيمت را 
گزارش كرده اند نسبت به ماه قبل )با عدد شامخ 68.42 
در مقايسه با 82.8۰( كاهش محسوسي نشان مي دهد.

    صنايع غذايي
عدد ش��امخ گروه صنايع غذاي��ي در تيرماه 1398 رقم 
47.14 اعالم ش��ده، كه اندكي نسبت به ماه قبل )عدد 
شامخ 49.8۵( بدتر شده است. در تيرماه شامخ مربوط 
ب��ه مولفه هاي اصلي اين صنعت ش��امل مق��دار توليد 
محصوالت، ميزان سفارش��ات جديد، س��رعت انجام و 
تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه و ميزان استخدام 
و به كارگيري نيروي انس��اني به ترتي��ب ارقام 4۵.24، 
42.86، ۵4.76، 47.62 و ۵۰ عن��وان ش��ده اند كه به 
نسبت خردادماه تغييرات قابل توجهي در آنها مشاهده 
نمي ش��ود. همانند خردادماه تنها دو ش��اخص سرعت 
انجام و تحويل سفارش و ميزان استخدام و به كارگيري 
نيروي انساني توانسته اند رقم اندكي باالي ۵۰ كه حاكي 
از مشاهده بهبود وضعيت است را كسب كنند؛ بنابراين 
مي توان چنين استنباط كرد كه بطوركلي فعاالن بخش 
خصوصي در صنايع غذايي، شرايط كلي اين صنعت را 
مساعد ارزيابي نمي كنند و حتي نسبت به ماه قبل كمي 

اوضاع را بدتر عنوان كرده اند.

    صنايع فلزي
ارزباب��ي داده هاي اين تحليل نش��انگر اين اس��ت كه 
شاخص كل شامخ صنايع فلزي در تيرماه 1398 رقم 
۵2.۵4 اس��ت. رقم باالي ۵۰ ش��اخص كل، ناشي از 
ش��رايط بهبود مولفه هاي اصلي مقدار سرعت انجام و 
تحويل سفارش )عدد شامخ 6۰.16( و ميزان استخدام 
و به كارگيري نيروي انساني )عدد شامخ ۵7.۰3( است؛ 
به عبارت ديگر در تيرماه تنها مولفه اصلي كه بد ارزيابي 

ش��ده، مولفه موجودي مواد اوليه است كه همچنان 
همانند آنچه در گزارش هاي شامخ هفت ماه گذشته 
عنوان شده اس��ت در شرايط نامناسب قرار دارد. البته 
با توجه به آنكه رقم شامخ موجودي مواد اوليه نزديك 
به رقم ۵۰ است )عدد شامخ 46.۰9( مي توان شرايط 
كلي اين صنعت را در تيرماه به نسبت خردادماه بهتر 
ارزيابي كرد. ضمن آنكه مولفه قيمت خريد مواد اوليه 
نيز پس از هفت ماه كه همواره در حال افزايش، گزارش 
شده، در تيرماه به رقمي زير ۵۰ )به معني كاهش قيمت 
خريد مواد اوليه( دست يافته است كه اين امر در صورت 
استمرار، مي تواند خبر خوشي براي فعاالن اقتصادي 

حوزه صنايع فلزي باشد.

    صنايع كاني غيرفلزي
شامخ كل گروه صنايع كاني هاي غيرفلزي در تيرماه 98، 
رقم ۵1.9 را به خود اختصاص داده است. اين رقم نشان 
از بهبود خيلي اندك وضعيت اين صنايع نسبت به ماه 
گذشته دارد. بهبود شاخص شامخ اين صنعت به علت 
مشاهده بهبود در شاخص هاي مقدار توليد محصوالت 
)عدد شامخ 61.9(، س��رعت انجام و تحويل سفارش 
)عدد ش��امخ 61.9( و ميزان استخدام و به كارگيري 
نيروي كار )عدد شامخ ۵2.4( است. از نكات قابل توجه 
در گزارش شامخ صنايع كاني غيرفلزي مي توان به رقم 
باالي شامخ مولفه قيمت خريد مواد اوليه )عدد شامخ 
73.8( اشاره كرد كه همانند خردادماه باالترين ميزان 
اين مولفه در بين صنايع است. عالوه بر اين، مولفه قيمت 
محصوالت توليدش��ده نيز با ثبت عدد ش��امخ 61.9 

صدرنشين شده است.

    ماشين سازي و لوازم خانگي
ش��امخ گروه صناي��ع ماشين س��ازي و لوازم خانگي در 
تيرماه 1398 رقم ۵۰.۵3 ثبت شده است كه به نسبت 
ارديبهشت و خردادماه حاكي از كاهش تدريجي فعاالني 
در اين حوزه است كه به بهبود در اين صنعت در هرماه به 
نسبت ماه قبل اذعان داشته اند. در تيرماه سه مولفه اصلي 
مقدار توليد محصوالت، سرعت انجام و تحويل سفارش 
و ميزان اس��تخدام و به كارگيري ني��روي كار با مقادير 
اندكي تغيير به نس��بت ماه قبل همچنان بهتر ارزيابي 
شده اند، اما دو مولفه اصلي موجودي مواد اوليه و ميزان 
سفارشات جديد به نسبت ماه قبل بدتر ارزيابي شده اند. 
به صورت خاص ميزان سفارشات جديد از رقم شامخ ۵۰ 
در خردادماه به رقم شامخ 33.33 كاهش يافته است كه 

تغيير منفي قابل توجهي است.

    صنايع نساجي
فعاالن صنايع نس��اجي همانند ماه قبل، در تيرماه نيز 

وضعيت صنعت را منفي و بدتر از ماه گذش��ته ارزيابي 
كرده اند. با وجود اينكه در مقايسه با ماه قبل تعداد فعاالن 
اقتصادي كه بدتر ش��دن وضعيت موجودي مواد اوليه 
و ميزان سفارش��ات جديد و همين طور افزايش قيمت 
مواد اوليه را گزارش كرده اند، كمتر است، اما مقدار توليد 
محصوالت در اين صنعت نسبت به ماه گذشته كاهش 
داشته و عدد ش��امخ مرتبط با آن 38.۵ )در مقايسه با 

۵3.۵7 ماه قبل( نشان دهنده شدت اين كاهش است.
عالوه بر كاهش چشمگير توليد، نكته مهم ديگر در اعداد 
شامخ صنعت نساجي، كاهش شديد قيمت محصوالت 
توليد شده )با عدد شامخ 38.۵( در مقايسه با ماه قبل 
)با عدد شامخ 71.43( است كه مي توان كاهش قيمت 
محصوالت پتروشيمي و در نتيجه كاهش هزينه توليد 
نيز ماهيت فصلي تقاضاي اين صنعت را در اين روند موثر 
دانست. از سوي ديگر انتظارات توليد در ماه آينده بهبود 
يافته و در مقايسه با ماه قبل مي توان گفت كه فعاالن 

اين صنعت به توليد در ماه آينده بسيار اميدوارترند. 

    صنايع فراورده هاي نفت و گاز
فع��االن اقتصادي در صناي��ع فرآورده هاي نفت و گاز 
هم عنوان كرده اند كه در تيرماه وضعيت كلي صنعت 
همچنان نامساعد بوده اگرچه نسبت به ماه قبل اندكي 
از سرعت بدتر شدن آن )با عدد شامخ 44.9۰ در تيرماه 
نس��بت به 42.۵۰ در خردادماه( كاس��ته شده است. 
همچنين روند كاهشي مقدار توليد محصوالت )با عدد 
شامخ 4۰.38 در تيرماه نسبت به 34.6۰ در خردادماه( 
و موجودي مواد اوليه )با عدد شامخ 4۰.38 در تيرماه 
نسبت به 36.۵۰ در خردادماه( اندكي تعديل شده، اما 

همچنان نامساعد است.

    صنايع الستيك و پالستيك
ش��امخ كلي به دس��ت آمده براي صنايع الس��تيك و 
پالس��تيك در تيرماه معادل ۵2.8 است كه حكايت 
از بهبود اندك در وضعي��ت عمومي اين صنعت دارد. 
در بين ۵ ش��اخص اصلي توضيح دهنده شاخص كل 
اين صنعت، تنها دو ش��اخص مقدار توليد محصوالت 
)عدد ش��امخ 43.3 و موجودي مواد اوليه )عدد شامخ 
46.7( به نسبت خردادماه بدتر ارزيابي شده اند. افزايش 
موجودي كاال )عدد شامخ 6۰(، كاهش موجودي مواد 
اوليه )عدد شامخ 46.7(، افزايش قيمت هاي خريد مواد 
اوليه )عدد شامخ ۵6.7( در تيرماه به نسبت ماه پيش 
مي تواند توضيح دهنده علت كاهش توليد محصوالت 
در تيرماه باشد. نكته قابل مالحظه مشاهده بهبود در 
ش��اخص ميزان سفارشات جديد اس��ت كه توانسته 
عدد شامخ 6۰ )باالترين ميزان اين مولفه در بين همه 

صنايع( را ثبت كند. 
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ايجاد سايت توليد قطعات 
ايراني در برخي كشورها

مهر| عضو انجمن همگن قطعه سازان خودرو 
از ايجاد سايت هاي قطعه سازي ايراني در برخي 
كش��ورها براي توليد و صادرات قطعات خبر داد 
و گفت: با اي��ن كار تحريم هاي صنعت خودرو را 
دور خواهيم زد. حميدرضا صمدي با اش��اره به 
تأثير منفي حاصل از تحري��م جهاني بر اقتصاد 
ايران اظه��ار كرد: در اين ش��رايط تع��دادي از 
خودروسازان و قطعه سازان توانستند با استفاده 
از دانش فني روز و داخلي س��ازي، به خودكفايي 
در اين زمينه رسيده و آثار منفي را كاهش دهند. 
او افزود: بس��ياري از قطعه سازان و خودروسازان 
با تصميم گيري صحيح توانسته اند بازار جهاني 
خود را ب��راي صادرات حفظ ك��رده تا به محض 
گذش��ت موج تحريم ها، كار خود را محكم تر از 
گذشته پيش ببرند. صمدي با بيان اينكه در زمان 
برداشته شدن تحريم قبلي، مي توانستيم براي 
بازنگري شرايط برنامه داشته باشيم، تصريح كرد: 
به دليل ص��ورت نگرفتن اين بازنگري، وضعيت 
صنعت خودرو نيز م��ورد بازنگري قرار نگرفت و 
همين امر سبب ش��د ادامه تحريم ها به صنعت 
خودرو، منجر به اتفاقاتي همچون وجود خودرو در 
كف كارخانه ها و عدم تعادل قيمت صنعت شود. 
اين فعال صنعت قطعه سازي عنوان كرد:  اكنون 
صنعت خودروسازي و قطعه سازي، متهم رديف 
اول هس��تند؛ درحالي كه بايد به اين نكته توجه 
داشت كه امروز حدود 1.۵ نفر بر سر سفره اين دو 
صنعت نشسته و به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
مشغول به كار هستند بنابراين حيات اين صنعت 
نبايد با عدم بازنگري و بازسازي مجدد، به خطر 
بيفتد. او با بيان اينكه مديران صنعتي بايد از اكنون 
به فكر تغيير ش��رايط و ارتقاي آن باشند، افزود: 
اين موضوع اصلي ترين ق��دم ما در زمان تحريم  
و بعد از تحريم است به نحوي كه تالش كرده ايم 
تا ايجاد سايت هاي مستقل قطعه سازي در ساير 
كشورها را در دستور كار قرار دهيم. ما توانسته ايم 
با قيمت هاي رقبايي همچون چين، رقابت كرده 
و قطعات خود را صادر كنيم. ضمن اينكه با وجود 
قطع روابط در شرايط تحريم، برنامه ديگري براي 
كشورهاي هدف صادراتي خود داريم كه يكي از 

آنها شروع توليد قطعات در ساير كشورها است.

افزايش ۷ درصدي توليد 
كاغذ در كشور 

تسنيم| معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
با اشاره به سياست هاي نامناس��ب در ارايه ارز 
42۰۰توماني به واردكنن��دگان كاغذ تحرير و 
نوشت افزار، گفت: ما در حوزه توليد كاغذ تحرير 
و روزنامه ظرفيت هاي بس��يار خوبي در كشور 
داريم؛ اما به لحاظ سياست هايي كه اتخاذ شده 
اين ظرفيت ها مغفول ماند.  فرش��اد مقيمي با 
اش��اره به افزايش 7درصدي تولي��د انواع كاغذ 
و مقوا در 4ماهه سال ٩٨ بيان كرد: موضوعات 
مربوط به تنظيم بازار كاغذ چاپ تحرير و روزنامه 
به عهده وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي بوده 
اس��ت و در اين راس��تا مجموعه سياست هاي 
وزارت صنع��ت به وزارت ارش��اد اعالم ش��ده 
اس��ت و ما اعتقاد داريم تا اين سياست ها اجرا 
نش��ود، صنعت كاغذ تحرير در كشور با مشكل 
روبرو خواهد ب��ود. او ادامه داد: درخواس��ت ما 
همواره از وزارت ارشاد اين بوده است كه بحث 
سياس��تي خود را در زمين��ه ارز، بازنگري و آن 
را متعادل كند؛ چرا ك��ه ارايه ارز 42۰۰توماني 
براي توسعه توليد در صنعت كاغذ تحرير روش 
مناسبي نيست. ما در حوزه توليد كاغذ تحرير 
ظرفيت هاي خوبي در كشور داريم كه متأسفانه 
با اتخاذ سياست هاي غلط نه تنها آنها از كارايي 
افتاده اند؛ بلكه با وجود وجود پتانسيل هاي الزم 
به توليد ساير انواع كاغذ گرايش پيدا كرده اند. 
معاون امور صناي��ع وزارت صمت با اش��اره به 
امضاء تفاهم نامه س��ال گذش��ته ميان اتحاديه 
توليد كنندگان و وارد كنندگان كاغذ بهداشتي 
تيشو، الينر، فلوتينگ و كاغذ بسته بندي گفت: 
با همراهي و سياست اتخاذشده توانستيم، قيمت 
كاغذهاي اين بخش را از 3۰ هزار تومان به 12 

هزار تومان كاهش دهيم.

نيروگاه شهيد سليمي

نوبت دوم

اداره روابط عمومی

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد خريد ورق کربن استيل واحدهای نيروگاه شهيد سليمی 
نکا طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فنی و خصوصی پيوست اسناد مناقصه به فروشنده واجد 
شرايط واگذار نمايد. عالقمندان جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی 
به مبلغ 300/000 ريال به حساب سيبا شماره 0105692716008 بنام شركت مديريت توليد برق نكا 

نزد بانک ملی ايران شعبه نيروگاه به اداره تدارکات اين شرکت مراجعه نمايند.
1- مدت زمان قرارداد: )4 ماه( از تاريخ مبادله قرارداد )مطابق با بند 5 شرايط خصوصی(

2- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز کاری
3- پيشنهاددهندگان بايستی پيشنهاد خود را بر اساس شرايط مناقصه تنظيم و حداکثر تا ساعت 
16 روز  س�ه ش�نبه مورخ 98/6/12 به اداره تدارکات شركت مديريت توليد برق نكا واقع در نکا- 
کيلومتر 25 جاده زاغمرز- نيروگاه شهيد سليمی نکا تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات 
واصله راس س�اعت 9:30 صبح روز چهارش�نبه مورخه 98/6/13 با توجه به شرايط مناقصه باز و 
قرائت خواهد شد. حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهای 

مالی کميسيون مناقصه آزاد می باشد.
4- سپرده ش�رکت در مناقصه: مبلغ سپرده ش�رکت در مناقصه معادل 690/000/000 ريال است 
که بايس�تی به يکی از صورت های مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه 

مناقصه گذار تسليم گردد:
1-4- رسيد بانکی وجه مزبور به حساب سيبا 0105692716008 اين شرکت نزد بانک ملی ايران 

شعبه نيروگاه شهيد سليمی نکا
2-4- چک تضمين شده بانکی به نفع خريدار

3-4- ضمانت نامه بانکی به نفع خريدار  برابر با فرم پيوست که می بايست دارای 3 ماه اعتبار باشد.
5- به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، س�پرده های کمتر از ميزان مقرر، چک 

شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- توانايی ارائه ضمانت نامه بانکی حس�ن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد 

قرارداد.
7- به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل می شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8- ساير اطالعات و جزييات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

 www.tender.tpph.ir ، www.npgm.ir جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به س�ايت های
 و پايگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و براي کسب موارد بازرگاني با شماره تلفن 011-34622465 
خان�م حيدری و کس�ب اطالعات فنی بيش�تر با ش�ماره تلف�ن 09113535369 آقای مهندس 

عبدالرحمن معافی تماس حاصل فرماييد .

 آگهي تجديد مناقصه عمومي 
شماره 98/15 شركت مديريت توليد برق نكا

وزارت نيرو 
شركت آب و فاضالب استان البرز 

)سهامي خاص(

شركت آب و فاضالب استان البرز  »سهامي خاص«

ش��ركت آب و فاضالب استان البرز در نظر دارد انجام عمليات حفاري، لوله گذاري، آزمايش پمپاژ 3 حلقه چاه به روش دوراني در استان البرز را از محل 
اعتبارات طر ح هاي عمراني و از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و داراي حداقل رتبه ۵ در رشته كاوش هاي زميني واگذار نمايد. 

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 298۰۰۵186۰۰۰۰۰6 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
ب�رآورد پروژه، مدت اج�راي پروژه و مبلغ تضمين ش�ركت در فرآيند ارجاع كار: برآورد براس��اس فهرس��ت بهاء چاه س��ال 1398، مبلغ 
9،7۵۵،986،۰۰۰ ريال و مدت اجراي كار 9 )نه(  ماه و مبلغ تضمين ش��ركت در فرآيند ارجاع كار 487،799،3۰۰ ريال بصورت واريز نقدي به حساب 

شركت، ضمانتنامه بانكي يا اوراق مشاركت مي باشد. 
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فايل pdf تضمين ش�ركت در فرآيند ارجاع كار، موظف به ارائه آن در پاكت الك و مهر شده تا ساعت 

15:30 روز دوشنبه مورخ 98/06/11 به دفتر قراردادهاي شركت آب و فاضالب استان البرز مي باشند. 
مهلت تحويل اسناد مناقصه: پيشنهاددهندگان مي بايست مدارك الزم را مطابق مندرجات برگ شرايط تا ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 98/۰۵/۰7 

بصورت فايل pdf در سامانه فوق بارگذاري نمايند. 
تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 98/06/12 خواهد بود. 

 داوطلب��ان مي توانن��د به منظور دريافت اس��ناد مناقص��ه از تاريخ 98/۰۵/22 تا روز دوش��نبه م��ورخ 98/۰۵/28 از طريق س��امانه س��تاد به آدرس
 www.setadiran.ir اقدام نمايند. تلفن تماس: ۰26-321171۵۰

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نماييد.

سيستم يكپارچه مديريت/ ك: فرم10/43/00/ف
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي )شماره 44/م ع/98( 

1     - موض�وع فراخوان: بانک صادرات ايران در نظر دارد نس��بت به شناس��ايي 
ش��ركت هايي كه مالك دس��تگاه خودپرداز و داراي توان جانمايي، پولرساني و 
پرستاري و متقاضي براي اجراي طرح خودپرداز مشاركتي )تراكنشي( در سطح 

شبكه بانك صادرات ايران مي باشند از طريق برگزاري فراخوان اقدام کند. 
2  - ارائه تصوير مدارك الزم براي اعالم آمادگي: 1   - اساسنامه 2   - روزنامه آخرين 
تغييرات 3   - مشخصات مديران صاحب امضاء 4   - نشاني و تلفن دفتر مركزي ۵ - سوابق 
و تجربه کاری در زمينه طرح خودپرداز مشاركتي )تراكنشي( 6 - مستندات نمايندگی 
ارائه خدمات در سراسر کشور براي جانمايي، پولرساني و پرستاري از دستگاه )دارا بودن 
حداقل يک نمايندگی در هر استان الزامی است( 7 - مستندات موجودي تجهيزات 
و قطعات يدکی دستگاه هاي خودپرداز 8 - تمامی مستندات الزم براي توانايي انجام 
عمليات پولرساني به همراه فهرست کارکنان مربوطه 9 - فهرست کارکنان فني مجرب 
و توانا در زمينه سرويس، تعمير و نگهداري دستگاه هاي خودپرداز 1۰ - ارائه پيش نويس 

و مدل قرارداد پيشنهادي )تقسيم درآمد حاصله از اجراي طرح(
3  - مهلت تحويل اس�ناد: از تاريخ انتش��ار آگهي حداكثر تا پايان وقت اداري 

)ساعت 16.3۰( روز شنبه مورخ ۰2   /۰6   /98 
4  - محل تحويل مستندات: تمامی شركت ها پس از حصول نتيجه براي اعالم 
همكاري الزم است نسبت به ارسال مدارك مورد نظر در پاكت دربسته به نشاني 
تهران   - خيابان سميه   - نبش خ ملك الشعراء بهار   - شماره 8۵   - ساختمان سپهر 

- طبقه 4  - اداره كل تداركات - اقدام کنند.
٭ تلفن تم��اس اداره كل ت��داركات  - داي��ره قرارداده��ا: 8476271۰   فاكس: 

88836374   نماينده: آقاي گرشاسبي

شناسه آگهي: 56058۷آگهي فراخوان  بانك صادرات ايران

نوبت دوم



15 جهان

رشد اقتصادي چين با جنگ تجاري كاهش يافت

هشدارصندوقبينالملليپولبهجنگتعرفهها
گروه جهان|

 صندوق بين المللي پول اعالم كرده رش��د اقتصادي 
چين به دليل جنگ تج��اري با امري��كا رو به كاهش 
گذاشته است؛ فرايندي كه با اعمال تعرفه هاي جديد 
از سوي واشنگتن شديدتر نيز خواهد شد. به گزارش 
سي ان بي س��ي، صندوق بين المللي پول پيش بيني 
كرده در سال جاري، رشد اقتصاد چين از ۶.۴ درصد 
به ۶.۲ درصد رس��يده اس��ت و اين كاهش با پيش 
فرض بدون محاسبه اعمال تعرفه جديد امريكا عليه 
پكن است. اين صندوق هشدار داده؛ دور تازه اعمال 
تعرفه ها كاهش رشد اقتصادي را بيشتر خواهد كرد.

دولت چين خود پيش تر اعالم كرده بود كه رش��د 
اقتصادي اين كشور در سه ماهه دوم ۲۰۱۹ ميالدي 
ب��ا ۰.۲درص��د كاهش نس��بت به مدت س��ه ماهه 
نخس��ت به ۶.۲ درصد رسيده اس��ت. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، از كاهش رش��د اقتصادي 
چين ابراز خشنودي كرده و گفته است كاهش رشد 
اقتصادي اين كش��ور به دليل اقدامات دولت اوست. 
دونالد ترامپ در تازه ترين اقدام خود عليه پكن نيز 
اعالم كرده اس��ت كه قصد دارد تا ۱۰درصد تعرفه 
تنبيه��ي را براي ۳۰۰ ميلي��ارد دالر واردات كاال از 
چين اعمال كند. اين روند جديد بدان معنا خواهد 
بود كه تمام محصوالت چين از اول س��پتامبر تحت 
تأثير جنگ ش��ديد تجاري ميان پكن و واش��نگتن 
قرار خواهند گرفت.  رييس جمهوري اياالت متحده 
همچنين با ابراز ترديد نسبت به امكان توافق تجاري 
با چين گفته ممكن است مذاكرات تعيين شده براي 
ماه سپتامبر در ميان تش��ديد مسائل تجاري ميان 
اياالت متحده و چين به سرانجام نرسد. ترامپ پيش 
از سفر به نيوجرسي در جمع خبرنگاران گفته است 
»ما آماده عقد قرارداد نيستيم، اما خواهيم ديد كه 
چه اتفاقي مي افتد. واشنگتن هيچ گونه داد و ستدي 
با ش��ركت هوآوي چين نيز نخواهد داش��ت اما اين 
موضوع در صورتي كه تواف��ق تجاري ميان چين و 

امريكا حاصل شد، ممكن است تغيير كند. «
رويترز با اش��اره به آثار س��خنان ترامپ بر بازارهاي 

جهاني به ويژه امريكا نوشته: »دونالد ترامپ بار ديگر 
اميد معامله گ��ران به حصول توافق با چين را از بين 
برد و ضمن اعالم همكاري نكردن با شركت چيني 
ه��وآوي گفت كه امريكا هنوز ب��راي حصول توافق 
تجاري با چين آماده نيس��ت. بخش ديگر سخنان 
ترامپ در خصوص ف��درال رزرو بود و بار ديگر نوك 
تيز انتقادات رييس جمه��ور جمهوري خواه امريكا، 
نرخ بهره و سياست هاي فدرال رزرو را نشانه گرفت. 
او با بيان اينكه دس��ت اقتصاد امريكا توسط فدرال 
رزرو بسته شده است، خواهان كاهش يك درصدي 

نرخ بهره شد.«

جنگ تج��اري اقتصاد اياالت متحده را نيز نش��انه 
رفته است. كارشناسان اقتصادي در امريكا هشدار 
مي  دهند كه مرحله بعدي جنگ تجاري به افزايش 
قيمت كاال در فروش��گاه هاي امريكا منجر مي شود 
و تأثير خود را ب��ر مصرف كنندگان عادي امريكايي 

آشكار خواهد كرد.
رويترز اخيرا با انتشار نتايج يك نظرسنجي گزارش 
داده بيشتر كارشناس��ان اقتصادي بر اين باورند كه 
سياس��ت اخير كاخ سفيد در تش��ديد تنش جنگ 
تجاري با چين، اقتصاد اين كشور را به ركود نزديك تر 
كرده است. جيمز نايتلي كارشناس ارشد اقتصادي 

موسس��ه آي ان جي در اين باره گفت��ه: »بطور حتم 
تش��ديد تنش تجاري از طريق باال بردن تعرفه ها و 
اعمال محدوديت در دسترسي به بازارها به اعتماد 
عمومي آس��يب زده، هزينه ها را ب��اال برده، زنجيره 
تامين را مختل و س��وددهي ش��ركت ها را كاهش 
خواهد داد. اين مس��اله در نهايت به كاهش تمايل 
براي تجارت و هزينه كرد بيش��تر در اقتصاد امريكا 
به دليل باال رفتن ريس��ك ركود منجر مي ش��ود.« 
جوزف اس��تيگليتز برنده جايزه نوب��ل اقتصاد، هم 
در واكنش به تنش هاي اخي��ر چين و امريكا گفته: 
»دونالد ترامپ در حال نارنجك پراني به سوي اقتصاد 

جهاني است و اين اقدام او قطعا رشد اقتصادي جهان 
را ُكند خواهد كرد.«

مايكل پليس��بري تحليلگر ارش��د مركز هادسون، 
گفته: »همه چي��ز اكنون به تواف��ق تجاري با چين 
در ماه سپتامبر بستگي خواهد داشت. فكر مي كنم 
امكان توافق بر س��ر برخي مسائل كلي باشد و باقي 
موضوعات در دور دوم رياست جمهوري ترامپ مورد 

بررسي قرار بگيرد.«
با وجود اعالم آتش بس ميان روس��اي جمهوري دو 
كش��ور، مذاكرات ميان چين و امريكا متوقف شده 
اس��ت. امريكا در حال حاضر بر واردات كاالهايي به 
ارزش بي��ش از ۲۵۰ ميليارد دالر از چين تعرفه ۱۰ 
تا ۲۵ درصدي اعمال كرده است و چين نيز در اقدام 
متقابل، ۱۱۰ميلي��ارد دالر از اقالم وارداتي خود از 
اياالت متحده امريكا را مشمول تعرفه كرده است. 

اين جنگ تجاري با وضع تعرف��ه بر واردات فوالد و 
آلومينيوم از س��وي دونالد ترامپ آغاز شد و اكنون 
با جنگ دس��تكاري ارزش پول ملي ادامه دارد و به 
جنگ ارزي نيز رسيده است. اياالت متحده ۱۰درصد 
تعرف��ه تازه بر ۳۰۰ ميلي��ارد دالر كاالي وارداتي از 
چين وضع كرد. چين نيز تهديد كرد كه اين اقدام را 
تالفي خواهد كرد. دولت چين در پاسخ به اين اقدام 
امريكا پنجم اوت از ارزش يوان در برابر دالر كاست و 
قيمت دالر به باالترين ميزان نسبت به يوان از سال 
۲۰۰۸ رس��يد. پكن همچنين اعالم كرد كه خريد 
فرآورده هاي كش��اورزي از اياالت متحده را متوقف 
مي كند. رسانه هاي چيني به  نقل از بانك مركزي اين 
كشور اعالم كردند كه كاهش ارزش يوان، واكنشي به 
يكجانبه گرايي و نيز وضع تعرفه هاي جديد بر كاالها 

و فرآورده هاي چيني است.
چين و امريكا تاكن��ون ۱۲ دور مذاكرات تجاري را 
پيگيري كرده اند اما هنوز به نتيجه نرس��يده اند. در 
آخرين نشس��ت دو كشور كه در ش��انگهاي و بدون 
نتيج��ه ملموس پايان يافت دو ط��رف اعالم كردند 
دور سيزدهم اين مذاكرات را ماه آينده ميالدي در 

امريكا از سر خواهند گرفت. 

دريچه

كوتاه از منطقه

محاصره غزه ماهيانه ۷۰ميليون 
دالر خسارت به بار مي آورد

گروه جهان| يكي از نمايندگان مجلس قانونگذاري 
فلسطين با اشاره به تحريم و محاصره غزه از سوي 
رژيم صهيونيستي گفته محاصره اين باريكه ماهيانه 
۷۰ ميليون دالر بطور مس��تقيم و غيرمستقيم به 
بخش اقتصادي، صنعتي و تجاري آن خسارت وارد 
مي كند. به گزارش ايرنا، جمال الخضري گفته اين 
خسارت ها ناشي از تحريم و محاصره غزه و مجموعه 
بحران ه��اي اين منطق��ه از جمله ع��دم پرداخت 
حقوق كارمندان است كه با گذشت زمان وخامت 
بيشتري پيدا كرده است. او گفته: »در طول ۱۴سال 
محاصره غزه حدود۳۵۰۰ واحد صنعتي و تجاري 
تعطيل شده است و هر روز شاهد تعطيلي واحدهاي 
جديدي هس��تيم كه اين يعني افزايش بيكاري و 
فقر.« الخضري با بيان اينكه مي��زان فقر از مرز ۸۵ 
در صد گذشته اس��ت گفته، ميزان بيكاري نيز به 
۶۰ درصد رس��يده و ميانگين درآمد روزانه هر فرد 
حدود دو دالر است. او گفته: »در آستانه عيد قربان 
بازارهاي غزه و كرانه باختري رود اردن رونقي ندارد 
و وضعيت غزه در نبود كمك هاي بين المللي و عربي 
و نهادهاي امداد رس��ان رو به هرچه وخيم تر شدن 
است.« اين نماينده فلسطيني، راه حل ريشه اي اين 
وضعيت را پايان كامل محاصره غزه از سوي اسراييل 
و گشودن تمام گذرگاه هاي تجاري به منظور فراهم 
شدن امكان آزادي واردات و صادرات و ارتباط بين 
غزه و كرانه باختري دانست. او اعمال فشار بين المللي 
بر رژيم اشغالگر اس��راييل به منظور پايان دادن به 
محاصره غزه را خواستار ش��د و ادامه محاصره اين 

 باريكه را نقض آشكار قانون بين المللي برشمرد. 

يونان رسيدگي به پرونده 
پناهجويان را تسريع مي كند

گروه جهان| دولت محافظه كار يونان در آتن اعالم 
كرده، قصد دارد روند رسيدگي به پرونده پناهجوياني 
كه از تركيه به جزاير اين كش��ور در شرق درياي اژه 
مي آيند را شتاب بخشد. به گزارش خبرگزاري آلمان، 
گيورگوس كوموتس��اكوس، قائم مقام وزير كشور 
يونان در امور مهاجرت، گفته كسي كه به تقاضاي 
پناهجويي اش پاسخ منفي داده شود بايد به سرعت به 
تركيه بازپس فرستاده شود. او در ديدار از يك مركز 
ثبت نام پناهجويان در جزيره لسبوس اعالم كرده: 
»ما نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد بيشتر 
از تركيه پناهجو پذيرفته ايم. ما به روند پناهندگي 
ش��تاب خواهيم داد.« كوموتساكوس اين وضعيت 
را غيرقابل تحمل خوانده اس��ت. به اعتقاد ناظران، 
هدف محافظه كاران دولت جديد اين است كه روند 
رسيدگي به هر پرونده حداكثر چند هفته طول بكشد 
و طي اين مدت تكليف پناهجو روشن شود. قرار است 
براي اين منظور پرس��نل بيشتري عازم اين جزاير 
ش��ود. در دوران آلكسيس س��يپراس نخست وزير 
چپ گراي يونان كه دوره نخست وزير ي اش در هفتم 
جوالي سال جاري به پايان رسيد رسيدگي به پرونده 
متقاضيان پناهندگي در بسياري موارد بيش از دو 
سال به طول مي انجاميد. از پاييز سال ۲۰۱۸ ميالدي 
تاكنون براي اولين بار شمار مهاجران در مراكز ثبت 
نام يونان باز هم به بيش از ۲۰هزار نفر افزايش يافته 
است. بر اساس آمار موجود در وزارت  خانه حفاظت از 
شهروندان يونان، در آوريل سال جاري اين تعداد ۱۴ 
هزار نفر بود، در حالي كه ظرفيت حقيقي پذيرش 

مهاجران در اين كشور ۸۹۰۰ نفر است.

كره شمالي 2 موشك بالستيك 
كوتاه برد شليك كرد

گروه جهان|كره شمالي بامداد روز شنبه دو موشك 
به سوي درياي ژاپن شليك كرد. اين پنجمين پرتاب 
موش��كي اين كش��ور در هفته هاي اخير بوده اس��ت. 
به گزارش يورونيوز، مقام هاي كره جنوبي گفته اند كه 
احتماال اين موش��ك ها از نوع »بالس��تيك كوتاه برد« 
هستند. اگر اين مساله تاييد شود چنين آزمايشي نقض 
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود. در 
بيانيه  اي كه از سوي دولت سئول منتشر شده آمده است 
كه اين موشك ها با طي مسافتي در حدود ۴۰۰كيلومتر 
تا ارتفاع حدود ۴۸ كيلومتري پرواز كرده اند. اين موشك ها 
از نزديكي شهر هامونگ در ايالت جنوبي هامونگ و به 
سمت درياي ژاپن شليك شده اند. پرتاب هاي موشكي 
كره شمالي در حالي به وقوع پيوست كه دونالد ترامپ 
رييس جمهوري اياالت متحده امريكا، اخيرا نامه اي از 
سوي كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، دريافت كرده 
بود؛ نامه اي كه دونالد ترامپ در توصيفش آن را »بسيار 
زيبا« خوانده است. براساس گزارش خبرگزاري كيودو، 
در اين نامه سه صفحه اي كه پنج شنبه ارسال شده است 
كيم گفته است، تمايلي به انجام آزمايش هاي موشكي 
كه اخيرا پيونگ يانگ انجام داده، ندارد اما آن را در مقابل 
رزمايش هاي مش��ترك واش��نگتن و سئول منصفانه 
مي داند. اين در حالي اس��ت كه يكي از ش��روط توافق 
كيم و ترامپ در ديدار ژوئن ۲۰۱۸ در س��نگاپور توقف 
رزمايش هاي امريكا و متحدانش در شبه جزيره كره بود. 
رييس جمهوري اياالت متحده و رهبر كره شمالي در ماه 
ژوئن با يكديگر مالقات كرده و براي از سرگيري مذاكرات 
خلع سالح هسته اي به توافق رسيدند. ترامپ از احتمال 

يك ديدار ديگر با رهبر كره شمالي خبر داده است.

تظاهرات گسترده در اعتراض 
به لغو خودمختاري كشمير 

گ�روه جهان|پليس هند ب��راي متفرق كردن 
دس��ت كم ۱۰ هزار معترض به لغو امتيازات ويژه 
ايالت جامو و كش��مير در ش��هر س��رينگر، مركز 
تابس��تاني اين ايالت، گاز اش��ك آور شليك كرده 
است. به گزارش رويترز، اين بزرگ ترين تظاهرات از 
زمان لغو خودمختاري ايالت جامو و كشمير در پنج 
روز پيش است. دولت هند در ناحيه كشمير تحت 
كنترل هند با هدف تسهيل شركت مردم در نماز 
جمعه برخي از محدوديت هاي اخير را برداشته بود. 
ولي به گفته ساكنان و مقامات محلي خشم مردم از 
تصميم دولت هند براي لغو اختيارات ويژه اين ايالت 
كه اكثر ساكنان آن مسلمان هستند رو به افزايش 
است. دولت مركزي هند هفته گذشته اختيارات 
ويژه ايالت جامو و كشمير را كه پاكستان نيز ادعاي 
مالكي��ت آن  را دارد، لغو كرد. طب��ق اين تصميم 
جنجالي از اين پس اين ايالت حق تصويب قوانين 
داخلي خود را از دست مي دهد و غير كشميري ها 
مي توانند در اين ايالت زمين و مس��تغالت بخرند. 
ارتباط تلفني در ايالت جامو و كش��مير از دوشنبه 
قطع ش��ده، حداق��ل۳۰۰ تن از رهب��ران محلي 
بازداشت شده و تجمعات عمومي لغو شده است. در 
سرينگر شهر اصلي كشمير، ده ها نفر از مردم جمعه 
همزمان در خيابان حركت كرده و براي شركت در 
نماز جمعه به سوي مسجدي رفتند. رهبران محلي 
در جامو و كشمير هشدار داده اند لغو خودمختاري 
تعرض به مردم كشمير است. در ۳۰سال گذشته در 
جريان شورش ها عليه حاكميت هند بر اين ناحيه 

بيش از ۵۰هزار نفر كشته شده اند.

جنگ تجاري، توافق نظامي 
سئول-توكيو را تهديد مي كند
گروه جهان| به دنبال مناقش��ه بر س��ر وضعيت 
تجاري، كره جنوبي به پايان دادن يك توافق اشتراك 
اطالع��ات نظامي با ژاپن تهديد كرده اس��ت. تنش 
در روابط در شرايطي است كه كره شمالي يكسري 
آزمايش موشكي در آب هاي ميان شبه جزيره كره 
و ژاپن داشته است. به گزارش آسوشيتدپرس، قرار 
بود اين توافق نماد همكاري امنيتي اين كش��ورها 
با متحدشان اياالت متحده امريكا باشد و مذاكرات 
آن سال ها زمان برده بود. توافق اطالع رساني نظامي 
امنيت كل نوامبر ۲۰۱۶ به اجرا درآمد و دو كش��ور 
روي افزايش همكاري در مواجهه با تهديد هسته اي 
و موشكي كره ش��مالي توافق كردند. توافق نظامي 
ميان كره جنوبي و ژاپن هر ساله بطور خودكار تمديد 
مي شود مگر اينكه طرفين ظرف مدت ۹۰روز يكديگر 
را از خاتمه آن مطلع س��ازند. اين ضرب االجل براي 
۲۴ اوت است. مذاكرات اين توافق سال ها زمان برده 
و اكنون در آستانه فروپاشي است. حصول هرگونه 
توافق نظامي با ژاپن دشوار است زيرا احساسات منفي 
نسبت به ظلم به اس��تعمارگري ژاپن در سال هاي 
۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵ در شبه جزيره كره وجود دارد. اين 
توافق به س��ئول و توكيو اجازه مي دهد تا يك طيف 
گسترده تر از اطالعات را به صورت مستقيم و سريع 
به اش��تراك بگذارند.  توكيو ماه گذشته با اشاره به 
نگراني هاي امنيتي، نظارت بر س��ه ماده را كه براي 
توليد نيمه هادي ها و ساير محصوالت با تكنولوژي 
باال ضروري هستند، شدت بخشيد و به همين دليل 
شركت هاي ژاپني اكنون بايد براي هر قرارداد با يك 

مشتري كره جنوبي، درخواست تاييديه كنند. 
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زلزله در بانك مركزي تركيه
گروه جه�ان| چندي��ن مدير ارش��د بانك 
مركزي تركيه از س��مت خود بركنار شده اند. 
به گ��زارش رويترز، در تازه تري��ن دور از تغيير 
سياست هاي بانك مركزي تركيه و شيوه تفكر 
رييس قبلي اين بانك، شمار زيادي از مديران 
ارشد بانك مركزي به همراه هاكان كارا، مشاور 
ارشد اقتصادي اين بانك توسط رييس جديد 
از س��مت خود بركنار شدند. اين اتفاق نگراني 
زيادي در بين فعاالن مالي تركيه ايجاد كرده 
اس��ت. طبق اعالم بانك مرك��زي تركيه، اين 
تصميم پس از جلس��ات داخلي و در راستاي 
كارايي بيش��تر بانك مركزي اتخاذ شده است. 
اين اتفاق تنها كمي پس از آن صورت مي گيرد 
كه رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه، 
در س��خناني از لزوم بازسازي در ساختار بانك 
مركزي اين كشور سخن گفته بود. پينار اوزلو 
مدير سياست پولي، و اورهان كندار مدير بخش 
بازار بانك مركزي تركيه، از جمله ارش��دترين 
مديران بركنار شده هستند. نام ياووز يتار مدير 
بانكي و مال��ي اين بانك، ني��ز در بين مديران 
اخراج شده به چش��م مي خورد. تيموتي بي- 
مدير بخش بازارهاي نوظهور در موسس��ه بلو 
بي است منيجمنت، گفته: »اين تصميم بيش 
از پيش به نگراني ها در خصوص وضعيت بانك 
مركزي تركيه دام��ن خواهد زد.«  در مجموع 
۱۰ مدير ارش��د بانك مرك��زي تركيه بركنار 
ش��ده اند. در نخس��تين واكنش فوري به اين 
تغيير س��اختار، ارزش لير تركيه كمي كاهش 
يافت و ارزش هر دالر از ۵.۴۷ لير به ۵.۴۹ لير 
افزايش يافت. مراد جتين كايا  رييس س��ابق 
بانك مركزي تركيه  به دليل مخالفت با خواسته 
دولت در كاهش نرخ بهره چندي پيش توسط 
اردوغان بركنار شد و جاي خود را به مراد يوزال 
داد. ي��وزال بالفاصله پ��س از روي كار آمدن، 
نرخ بهره را كاهش داد و وعده داده اس��ت كه 
كاهش هاي بيشتري در راه خواهند بود. رجب 
طيب اردوغان معتقد است نرخ تورم از طريق 
پايين  آوردن ن��رخ بهره كاهش خواهد يافت و 
اكنون انتظار دارد عملكرد اقتصاد تركيه بهتر 
شود. وي نرخ بهره را »مادر شياطين« خوانده 
اس��ت و براي مقابله با ريزش ارزش لير و رشد 

منفي خواستار كاهش نرخ بهره است. 

امضاي توافق امريكا- طالبان 
پس از عيد قربان 

عضو دفت��ر طالبان در قطر تاكي��د كرد، زلماي 
خليل زاد، نماينده ويژه امريكا پس از عيد قربان 
به دوحه بازمي گردد و احتماال توافق صلح پس از 
عيد قربان امضا خواهد شد. به گزارش طلوع نيوز، 
مال خيراهلل خيرخواه، عضو ارشد طالبان گفته، 
امريكا و مذاكره كنندگان طالبان احتماال توافق 
صلحي كه مدت هاس��ت انتظار آن مي رود، پس 
از عيد قربان امضا خواهند كرد. اين عضو طالبان 
گفته، توافق صلح ميان امريكا و طالبان در حضور 
نمايندگان س��ازمان ملل، س��ازمان كشورهاي 
اس��المي و منطقه اي ب��ه امضا خواهد رس��يد. 
خليل زاد هفته گذشته پس از قطر عازم هند شد و 
به نروژ رفت و درباره صلح افغانستان با وزير خارجه 

اسلو رايزني كرد. 

ابراز نگراني امارات نسبت 
به تنش هاي عدن

امارات با صدور بيانيه اي نسبت به ادامه درگيري هاي 
مسلحانه در عدن ابراز نگراني كرده است. به گزارش 
خبرگزاري رس��مي امارات )وام(، عبداهلل بن زايد 
آل نهيان وزير خارجه امارات، بر لزوم متمركز كردن 
تالش تمام��ي طرف ها بر جبهه اصل��ي و مقابله با 
انصاراهلل يمن تأكيد كرده است. او خواهان مذاكره 
مس��ووالنه و جدي براي پايان دادن به اختالفات و 
تالش براي وحدت در اين مرحله حساس و حفظ 
امنيت و ثبات شده اس��ت. گفته شده، درگيري ها 
ميان نيروهاي موس��وم به كمربن��د امنيتي مورد 
حمايت امارات و گارد رياست جمهوري مستعفي 

يمن در عدن همچنان ادامه دارد.

ورود محموله سالح امريكايي 
به سوريه

محموله بزرگ سالح و تجهيزات نظامي و لجستيكي 
امريكا شنبه از كردس��تان عراق وارد شمال شرق 
سوريه ش��د. به گزارش اس��پوتنيك، بيش از ۲۰۰ 
كاميون با پالك اربيل و حامل س��الح  و تجهيزات 
نظامي و لجستيكي امريكا براي تحويل به نيروهاي 
سوريه دموكراتيك وارد شمال شرق سوريه شدند. 
اين محموله همزمان با استقرار نيروهاي تركيه در 

مرزهاي سوريه وارد اين كشور شده است.

آغاز استخراج ٩ معدن 
در هرات

اس��تخراج ٩ معدن در واليت هرات پس از مدتي 
تاخير از سر گرفته شد. ارزش مجموعي اين پروژه 
به بي��ش از ٢٣ ميليون دالر مي رس��د. به گزارش 
روزنامه ودصام، مس��ووالن اتحاديه اس��تخراج و 
پرداخت سنگ مرمر با اشاره به سرمايه گذاري هاي 
گس��ترده در اين پ��روژه و لزوم جذب مش��تريان 
خارج��ي اعالم كرده اند دولت افغانس��تان مكلف 
اس��ت تا آنان را در بخش استخراج معادن كمك 
كند. گفته ش��ده، قراردادهاي بيشتري در بخش 

استخراج معادن سنگ مرمر امضا خواهد شد. 

سكوت روسيه، نگراني افكار عمومي

هراس از تكرار فاجعه چرنوبيل 
گروه جهان|

 انفجار يك موشك در آزمايش نيروي دريايي روسيه 
با ۵ تن كشته و ۳ زخمي و هجوم مردم منطقه براي 
خريد »يد« ب��ه  منظور مقابله با خط��رات احتمالي 
تشعشعات راديواكتيو باعث شده تا زمزمه هاي تكرار 

فاجعه هسته اي چرنوبيل شنيده شود. 
يورونيوز نوشته، انفجار در يك پايگاه پرتاب موشك 
در ش��مال روسيه موجب هجوم مردم براي خريد يد 
در راس��تاي مقابله با خطرات احتمالي تشعش��عات 

راديواكتيو شده است.
گرچه رس��انه هاي رسمي روس��يه اعالم كردند كه 
هيچ گونه خطري در خصوص آلودگي ناشي از راديو 
اكتيو محل وقوع حادثه و مناطق اطراف آن را تهديد 
نمي كند، با اين حال يك مقام بلند پايه نهاد مسوول 
رس��يدگي به وضعيت اضطراري در روسيه پيش از 
اين با اعالم وقوع انفجار تصريح كرده بود كه از مردم 
خواسته شده هرچه س��ريع تر محل هاي نزديك به 

پايگاه را تخليه كنند.
بنا براين گزارش، س��اكنان دو ش��هر آرخانِگلسك و 
ِسورودوينس��ك كه به محل حادثه نزديك هستند 
به دنبال راه هايي براي كاهش آس��يب تشعش��عات 
احتمالي ناشي از انفجار محصوالت راديواكتيو هستند.

آنها با هجوم به داروخانه ها مقادير زيادي يد خريده اند. 
قرص يد در زمان بروز آلودگي راديواكتيو مي تواند از 

آسيب تشعشعات بر بدن انسان به ويژه بر غده تيروئيد 
بكاهد. گفته ش��ده، گرچه وزارت دفاع روسيه اعالم 
كرده هيچ گونه ماده راديواكتيو و ش��يميايي مضري 
در جو رها نشده اما مقامات محلي با كمك آشكارساز، 
مقادير كمي راديواكتيو در هوا يافته اند. با اين وجود 
مس��ووالن بطور رس��مي هيچ توضيحي در اين باره 
نداده ان��د. برخي گزارش ها احتم��ال داده اند كه اين 
انفجار در زمان آزمايش سامانه جديد موشكي كروز 

موسوم به »زيركون« رخ داده است.
خبرگزاري بلومبرگ نوش��ته، »روس اتم« ش��ركت 
ملي نيروي هسته اي، كشته شدن ۵ كارمند و مجروح 

شدن ۳ تن ديگر را تاييد كرده است. 
به گزارش مقام هاي محلي، سطح تشعشعات افزايش 
يافته است. اين انفجار هنگام آزمايش منابع ايزوتوپي 
تغذيه كننده س��وخت مايع موتور موشك در ميدان 
نظامي استان آرخانگلس��ك رخ داده است. براساس 
بياني��ه اي كه يك دفتر دولتي روي وب س��ايت خود 
منتش��ر كرد براي مدت كوتاهي تشعشعات افزايش 
يافته است. بلومبرگ نوشته، اين بيانيه به سرعت از 

روي وب سايت حذف شده است. 
وب سايت خبري فونتانكا با اشاره به اينكه مقام هاي 
محلي هيچ توضيحي درب��اره اين انفجار نمي دهند، 
گ��زارش داده ك��ه مقام ه��اي بن��دري تنه��ا اعالم 
كرده اند كه خليج دووينس��كي كه در نزديكي بندر 

سورودوينس��ك ق��رار دارد به درخواس��ت ارتش تا 
۱۰س��پتامبر تعطيل خواه��د بود. در اي��ن منطقه 
محدوده اي وج��ود دارد كه نيروي دريايي روس��يه 
آزمايش تسليحاتي انجام مي دهد. همچنين كارخانه 
كشتي سازي كه زيردريايي هسته اي توليد مي كند 

نيز در اين محل قرار دارد. 
وزارت دفاع روسيه كه جزييات اندكي را افشا كرده، 
پي��ش از اين اعالم كرده ب��ود كه در اي��ن انفجار دو 
نفر كش��ته و شش نفر زخمي ش��ده اند؛ وزارت دفاع 
همچنين گفته سطوح تشعشعات پس از اين حادثه 

طبيعي بوده است. 
رس��انه ها گزارش دادند كه وضعيت چيزي شبيه به 
وضعيت زمان وقوع فاجعه هس��ته اي سال ۱۹۸۶ در 
نيروگاه هسته اي چرنوبيل اوكراين است كه متعاقب 
آن محموله هاي قرص هاي يد براي مردم منطقه هاي 

اطراف اين نيروگاه استفاده شدند.
اين دومين حادثه رخ داده در يك هفته گذش��ته در 
ارتباط با انفجار مهمات و موشك ها در روسيه است. 
دوش��نبه گذش��ته نيز يك تن در آن چه كه مقامات 
روسيه انفجار انبار مهمات در سيبري خواندند كشته 
و هشت تن ديگر زخمي شدند. در پي اين حادثه نيز 
مقامات اعالم كردند كه نزديك ب��ه ۱۱هزار نفر را از 
مناطق اطراف تخليه كرده اند و فيلمي تاييد نش��ده 
نيز در شبكه هاي اجتماعي از اين حادثه منتشر شد 

كه وقوع آن را نيز منتس��ب به انفجار مواد و مهمات 
هسته اي دانس��ته بود. رويترز نوش��ته، كارشناسان 
هسته اي امريكا در پي انفجار پنج شنبه، آن را ناشي از 
يك اشتباه سهوي در زمان آزمايش يك موشك كروز 
مجهز به سيستم پيشران هسته اي دانسته اند كه در 
نتيجه آن افزايش تشعش��عات راديو اكتيو در شمال 

روسيه ثبت شده است. 
آنكيت پاندا كارشناس ارشد فدراسيون دانشمندان 
امريكاي��ي، مي گوي��د انفجار مربوط ب��ه موتورهاي 
موشكي با سوخت مايع تشعشعي به جا نمي گذارند 
و اياالت متحده مي داند كه روس ها مشغول آزمايش 
روي نوعي پيشران با سوخت هسته اي براي موشك 

كروز هستند.
جفري لوييس مدير برنامه عدم اشاعه هسته اي در 

شرق آسيا وابسته به انستيتوي مطالعات بين الملل 
ميدلبري ه��م در اين باره گفته، ب��ر مبناي تحليل 
تصاوي��ر ماهواره ه��اي تج��اري و داده ه��اي ديگر 
معتقد است كه يك اشتباه س��هوي در زمان تست 
يك موش��ك كروز با س��وخت هس��ته اي رخ داده 
اس��ت. لوييس گفته: »نمي دانم اين سيستم روسي 
چه خط��رات راديواكتيوي مي تواند در پي داش��ته 
باش��د زيرا به جزييات فني آن نظير س��ايز راكتور 
هس��ته اي اش واقف نيس��تم اما مي توانم بگويم كه 
در دهه ۱۹۵۰ امريكا تالش مي ك��رد تا يك موتور 
موشكي با سوخت هسته اي توسعه دهد كه در زمان 
استفاده تشعش��عات راديواكتيوي منتشر مي كرد. 
چنين موشكي باعث خطرات جاني براي هر كسي 

كه زير آن قرار مي گرفت، شد.« 
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عكسروز

چهرهروز

پايان بازي محمدرضا فروتن در »مانكن«
ايفاي نقش محمدرضا فروتن در سريال »مانكن« به اتمام رسيد. بازي محمدرضا فروتن به عنوان نقش اصلي سريال ملودرام اجتماعي »مانكن« 
كه به كارگرداني حسين سهيلي زاده و تهيه كنندگي ايرج محمدي ساخته شده، اتمام يافت.  تصويربرداري اين سريال طي چند روز آينده به 
پايان خواهد رسيد و به زودي در ۲۶ قسمت وارد شبكه نمايش خانگي مي شود. در خالصه داستان اين مجموعه آمده است: هميشه عشق هاي 
بزرگ و زيبا، دشمنان بزرگ و مخوف داشته اند... محمدرضا فروتن، مريال زارعي، نازنين بياتي و اميرحسين آرمان، فرزاد فرزين، حسين پاكدل، 
بهشاد شريفيان، نفيسه روشن، علي فرهنگي، رابعه مدني، پانته آ كيقبادي، بهزاد محسني، بهزاد خلج و با حضور الهام پاوه نژاد، رضا توكلي 

و همايون ارشادي و با هنرمندي ليندا كياني و شبنم قلي خاني و معرفي محمد صادقي و عارفه معماريان در اين سريال نقش آفريني دارند.

بازارهنر

چهار نمايشگاه تجسمي در خانه هنرمندان افتتاح شد
خانه هنرمندان ايران جمعه گذشته ميزبان برگزاري 
چه��ار نمايش��گاه در عرصه هنرهاي تجس��مي بود. 
چهار نمايش��گاه تجس��مي با عناوين دومين »هفته 
پيشكس��وتان سفال و س��راميك ايران« با مروري بر 
منتخب آثار منير و محمد مهدي قان بيگي، نمايشگاه 
عكس هاي سياوش جعفري، دومين نمايشگاه گروه 
هنري »توما«، نمايشگاه مروري بر آثار اسماعيل خلج 
جمعه ۱۸ مرداد ماه در خانه هنرمندان ايران افتتاح شد. 
در اين راستا، دومين نمايشگاه گروهي »توما« با حضور 
آثار ۶۹ هنرمند در خانه هنرمندان ايران افتتاح شد. اين 
نمايشگاه با محوريت موضوع حيوانات خانگي است 
كه تعداد ۸۷ اثر در آن به نمايش گذاشته شده است. 
پدرام كازروني، مدير گروه توما با اشاره به برگزاري اين 
نمايشگاه گفت: گروه هنري توما سعي دارد تا با همراه 
كردن هنرمندان در رشته هاي مختلف پيوند ميان هنر 
و محيط زيست را فراهم كند و از طريق آثار هنرمندان 
مس��ائل و دغدغه هاي محيط زيست را نشان دهد. او 
ادامه داد: گروه هنري توما با استفاده از زبان هنر اقشار 
مختلف جامعه را به آگاهي دعوت مي كند تا با آثار نري 
در قالب هاي مختلف راهكاري نو براي درمان مسائل 
و مشكالت زيست محيطي پيدا كند. كازروني عنوان 
كرد: اين دوره از نمايشگاه با موضوع حيوانات خانگي 
تاثير رواني حيوانات در زندگي ش��خصي انسان ها را 
نش��ان مي دهد. گروه هنري توما با همكاري انجمن 
تصويرگران ايران مرداد ۹۵ آغاز به كار كرد و تا به امروز 
با بيش از صد هنرمند همكاري كرده است و پروژه هاي 
مختلفي را پيش برده، همچنين تمامي پروژه هاي گروه 

توما به صورت خيريه انجام شده و نيمي از درآمد حاصل 
از آن را صرف محيط زيست ايران كرده است و نيمي 
از آن را به هنرمندان پرداخت كرده تا اين گونه رسالت 
خود را كه پيوند ميان هنرمند و طبيعت است را انجام 
دهد. فرجي، مدير هيات مديره انجمن سفال و سراميك 
ايران گفت: در اين نمايشگاه س��عي شده تا آثاري به 
نمايش گذاشته شود كه دوره هاي تجربي مختلف از 
دهه هاي مختلف زيستي منير و محمد مهدي قان بيگي 
به نمايش گذاشته شود. در اين نمايشگاه ۱۰ اثر نقاشي 
از منير قان بيگ��ي و ۱۰ اثر نقاش��ي از محمد مهدي 
قان بيگي و ۲۱ اثر مشترك سراميك و سفال از اين دو 
هنرمند كه در بازه زماني سال ۵۳ تا ۹۸ خلق شده به 
نمايش درآمده است. دانا جعفري با اشاره به برگزاري 
نمايشگاه عكس هاي برادرش سياوش جعفري اظهار 
داش��ت: آثار اين مجموعه از ميان عكس هاي برادرم 
اس��ت كه ديگر در ميان ما نيست و آثاري كه زندگي 
مجالش نداد تا خودش آنها را به نمايش بگذارد. هر سه 
نمايشگاه تا ۲۹ مرداد در خانه هنرمندان ايران ميزبان 

عالقه مندان است.

اجراي »خاموشخانه« در افتتاحيه »ادينبرو«
مهدي مش��هور با نمايش »خاموش��خانه« به هفته 
افتتاحيه جشنواره بين المللي تئاتر ادينبرو مي رود. 
نمايش »خاموشخانه« به نويس��ندگي و كارگرداني 
مهدي مش��هور در ادامه تور جهان��ي اش، نوزدهم و 
بيستم مردادماه در هفته افتتاحيه جشنواره بين المللي 
تئاتر ادينبرو در يكي از سالن هاي اصلي اين جشنواره 
روي صحنه مي رود.  جش��نواره تئاتر ادينبرو يكي از 
معتبرترين جشنواره هاي تئاتر دنياست كه گروه هاي 
كمي فرصت اجرا در آن را به دس��ت مي آورند، گروه 
تئاتر س��ايه ب��ا نمايش »خاموش��خانه« تنه��ا گروه 
ايراني ش��ركت كننده در اين جشنواره است.  نمايش 
»خاموش��خانه« با بازي بنيامين اثباتي و مينا زمان 
روايت زندگي خواه��ر و برادري در يك كمپ بي نام و 
نشان اس��ت. مدت زمان اين نمايش ۶۰ دقيقه است 
و ب��ا كمترين ديالوگ اجرا مي ش��ود.  اين نمايش كه 
پيش از اين در كش��ورهاي آلمان، استراليا، فرانسه، 
اسكاتلند، كانادا، ايس��لند، اتريش، روسيه و انگليس 

روي صحنه رفته است، امسال نيز تنها نماينده ايران 
در هفتاد و سومين جشنواره بين المللي تئاتر آوينيون 
بود.  »خاموشخانه« آبان س��ال ۱۳۹۷ در سالن سايه 
تئاتر شهر اجرا شد و از ديگر عوامل آن مي توان به سارا 
رسولي )مدير امور بين الملل(، فهيمه هرمزي )دستيار 
كارگ��ردان(، مريم برادران )طراح گرافيس��ت(، آلينا 
چكراوارتي )هماهنگ كنن��ده تورهاي بين المللي(، 
كريس��توفر ولفهارت )مدير توليد( و سامان خليليان 

)مشاور پروژه( اشاره كرد.

عليرض��ا داودنژاد در تدارك اك��ران فيلم »مصائب 
ش��يرين ۲« در پاييز اس��ت. اين كارگردان سينما 
درباره زمان نمايش فيلم »مصائب شيرين ۲« كه به 
تازگي مجوز نمايش آن صادر شده است، بيان كرد: 
پخش كننده داخلي فيلم آقاي سرتيپي )مديرعامل 
ش��ركت پخش فيلميران( است و برنامه ريزي براي 
اكران فيلم در آبان ماه به سرگروهي سينما فرهنگ 
در حال انجام است. او درباره پيش بيني اش از اكران 
و اس��تقبال مردم از اين فيلم كه سال ها قبل نسخه 
اولش را ساخته بود، گفت: فكر مي كنم اگر معرفي، 
تبليغ و تعداد سالن ها و س��انس هاي خوبي داشته 
باشد مي تواند در اكران موفق باشد. االن هم به نظرم 
نمي آيد زمان انتخاب شده براي نمايش در آبان بد 
باشد و اميدوار هستيم اكران خوبي را شاهد باشيم 
و فرصت مناسبي هم براي تبليغات هست. داودنژاد 
در پاسخ به اينكه آيا برنامه اي هم براي اكران خارجي 
فيل��م در نظر دارد؟ به ايس��نا گف��ت: پخش كننده 
بين المللي فيلم به زودي مشخص خواهد شد و براي 
اين بخش قطعا برنامه داريم چه بس��ا شايد زودتر از 
اكران داخلي در ايران برنامه اي براي نمايش در خارج 

از كشور تدارك ببينيم. رضا داودنژاد، ترالن پروانه، 
مونا داودنژاد، زهرا داودنژاد، علي داودنژاد، همايون 
كاظمي، س��ارا لوئيز كاظمي و با حضور محمدرضا 
داودنژاد، بازيگران »مصائب شيرين٢« هستند. اين 
فيلم ۲۰ سال پس از »مصائب شيرين« ساخته شده 
و در در خالصه داستانش آمده است: »دختري براي 
تولد ۱۸ س��الگي خود، پدر و مادر را به جايي ناآشنا 
دعوت مي كند. پدر و مادر براي رسيدن به آنجا سفري 
را از منچستر به لندن آغاز مي كنند. در اين سفر آنها 
زندگي گذشته خود را مرور مي كنند تا به آنچه موجب 
فاصله گرفتن فرزند از آنها و برگزاري جداگانه جشن 

تولد شده پي ببرند.«

»مصائب شيرين« داودنژاد در پاييز اكران مي شود

تاريخنگاري

روزي كه مظفرالدين شاه عتيقه هاي ايران را به فرانسوي ها داد
۱۱۹ سال از امضاي قرارداد واگذاري امتياز انحصاري 
و دايمي حفاري و برداشت عتيقه به دولت فرانسه در 
سراس��ر خاك ايران توسط مظفرالدين شاه مي گذرد 
و ما امروز ش��اهد نمايش بسياري از آثار تاريخي ايران 
در موزه لوور هستيم. موزه اي كه حتي از آن به عنوان 
بزرگ ترين موزه غارتگر دنيا ياد شده است.  البته برخي 
معتقدند وجود آثار تاريخي ايران در ديگر كش��ور ها 
محاسني هم مي تواند داش��ته باشد، مانند اينكه آثار 
در موزه هاي استاندارد شرايط نگهداري خوبي دارند و 
مردم زيادي از سراسر دنيا آنها را مي بينند؛ اما به هر حال، 
اين مساله كه بخشي از نشانه هاي تمدن عظيم ايران با 
يك قرارداد و به دليل بي كفايتي به غارت رفته، دردآور 
است. بيستم مرداد سالروز امضاي قراردادي است كه 
در آن، مظفرالدين شاه اجازه حفاري در سراسر ايران 
و همچنين اجازه خروج آثار به دست آمده از كاوش ها 
را به فرانس��وي ها داد. البته اين نخس��تين باري نبود 
كه چنين اجازه اي به فرانس��وي ها داده مي شد. نوروز 
رجبي، باستان شناس، در اين باره توضيح داد: امتياز 
انحصاري كاوش هاي باستان شناس��ي ايران اولين بار 
در اواخر قرن ۱۹ ميالدي توس��ط پزشك مخصوص 
ناصرالدين  شاه )طلوزان( به فرانسوي ها واگذار شد. اين 
كار سبب اعتراض زيادي در دربار و جامعه روشنفكران 
از جمله اعتماد السلطنه و زين الدين مراغه اي شد. پس 
از كسب اين امتياز، آقا و خانم »ديوالفوا« كاوش هاي 
باستان شناسي را در شوش آغاز كردند و اين حفاري ها 
تا س��ال ۱۳۵۸ توس��ط »دم��ورگان«، »دومكنم«، 
»گيرشمن« و »ژان پرو« ادامه پيدا كرد. او اظهار كرد: 
طبق قرارداد ناصرالدين  شاه، فرانسوي ها حق داشتند 
در نقاط مختلف ايران با رعايت چند مساله كاوش كنند؛ 
اماكن مذهبي مانند آرامگاه دانيال نبي)ع( از اين قاعده 
)حفاري( مستثنا شود، تعمير و مرمت آرامگاه دانيال 

نبي)ع( توسط فرانسوي ها انجام شود و اشياي زرين 
و سيمين به دست آمده از حفاري ها براي دولت ايران 
باشد. رجبي درباره اين قرارداد گفت: نكته جالب توجه 
اين است كه فرانس��وي ها به طور كامل، به اين قرارداد 
بي اعتنايي كردند و آرامگاه دانيال نبي)ع( را هم مرمت 
نكردند. همچنين حفاري هاي ديگري را در تپه هاي 
اطراف شوش انجام دادند و همه اشياي به دست آمده 
از كاوش ها را نيز از كشور خارج كردند. اين مساله سبب 
خشم اس��تاندار خوزستان ش��د به طوري كه جلوي 
حفاري هاي فرانسوي ها را گرفت. او بيان كرد: در ادامه 
حكومت سلسله قاجار و با انتقال قدرت از ناصرالدين  شاه 
به مظفرالدين شاه، فرانسوي ها با زيركي تمام اشيايي 
را كه از شوش به دست آمده بود، در يك نمايشگاه در 
موزه لوور نمايش دادند و مقامات ايران را براي بازديد از 
آنها دعوت كردند. به اين ترتيب، كاله گشادتري را سر 
ايراني ها گذاشتند كه آن هم دريافت امتياز انحصاري 
كاوش ها به صورت مفصل تر و دقيق تر در قرارداد سال 
۱۹۰۰ ميالدي بود. به گفته او، در اين كاوش ها دولت 
ايران بايد يك نفر واجد شرايط را در كاوش ها شركت 
مي داد، اما اين واجد ش��رايط بودن هرگز به خوبي نه 
بيان ش��د و نه رعايت ش��د. همچنين در قرارداد سال 
۱۹۰۰ آمده بود فرانسوي ها حق خارج كردن اشياي 

زرين و س��يميني را كه از حفاري ها به دست مي آيد، 
ندارند و بقيه آثار به دس��ت آمده هم بين دولت ايران و 
فرانسه نصف ش��ود. عالوه بر اين، در قرارداد ذكر شده 
بود اگر كشور ديگري بخواهد   همان سهم نصفه ايران 
را بخرد فرانسوي ها براي خريد در اولويت هستند. اين 
باستان ش��ناس در ادامه اظهار كرد: به موجب اين دو 
قرارداد ننگين، فرانسوي ها كاوش هاي بسيار سنگيني 
را در سطح آكروپل، شهر ش��اهي و آپادانا انجام دادند 
كه آپادانا مجموعه هخامنشي و شهر شاهي مجموعه 
عيالمي را شامل مي شود. او همچنين گفت: در زمان 
حفاري فرانسوي ها در شوش، آن قدر دولت ايران تحقير 
شد و بي عرضگي حاكمان به اوج رسيد كه حتي بر فراز 
قلعه فرانسوي ها كه محل اقامت هيات باستان شناسي 
بود و در زمان »دمورگان« با مصالح به دس��ت آمده از 
شوش ساخته شده بود، پرچم كشور فرانسه برافراشته 
شد. رجبي ادامه داد: امروزه بخش زيادي از سالن هاي 
موزه لوور را كه به ايران مربوط هستند، اشياي به دست 
آمده از كاوش هاي شوش تشكيل مي دهد. فرانسوي ها تا 
آنجا كه برايشان امكان پذير بود مواد فرهنگي را از شوش 
به فرانسه منتقل كردند و آن بخش از اشيا و موادي را كه 
قابل انتقال نبودند، مانند ستون ها و پايه ستون ها، با پتك 
تخريب و ويران كردند.  او بيان كرد: نمونه هايي از آثار 
ايراني موجود در موزه لوور بخش هايي از پايه ستون هاي 
آپادانا و آجرهاي بس��يار زيباي لعاب دار آن اس��ت كه 
از حفاري هاي ش��وش به دس��ت آمده اند. همچنين 
اشياي زرين و سيمين شاخص تخت جمشيد و ريتون 
هخامنشي هگمتانه كه بسيار شبيه جام مارليك است 
نيز در اين موزه قرار دارد. به گفته اين باستان شناس، 
قرارداد كاوش انحصاري فرانسوي ها در شوش يا   همان 
قرارداد ۱۹۰۰ تا سال ۱۳۰۶ هجري شمسي به قوت 
در سال ۱۳۰۹ قانون عتيقات كشور را به تصويب رساند. 

میراثنامه

بازسازي كليساي »نوتردام« به تعويق افتاد
پس از آنكه روند بازس��ازي كليساي نوتردام به دليل  
نگراني هاي ناشي از مسموميت سرب كارگران متوقف 
شد، مقامات فرانس��ه اعالم كردند روند بازسازي اين 
كليس��ا از نوزدهم آگوست از س��ر گرفته مي شود. به 
گ��زارش آرت ديلي، نگراني مطرح ش��ده در رابطه با 
مسمويت ناشي از سرب كارگران نوتردام، دانش آموزان 
و س��اكنين نزديك به كليس��ا از جايي شروع شد كه 
آزمايش��ات و تحقيقات دانش��مندان از ميزان باالي 
آلودگي سرب در كليساي نوتردام، مدارس و خانه هاي 
مسكوني نزديك به اين كليسا خبر داد. صدها تن سرب 
موجود در سقف و مناره هاي كليساي نوتردام در جريان 
آتش س��وزي مهيب پانزدهم آوريل ذوب شد. پس از 
آنكه براي هفته هاي متوالي وجود هرگونه خطر ابتال 
به مسموميت ناشي از س��رب انكار مي شد، مقامات 

فرانس��ه در نهايت در اواخر ماه ج��والي اعالم كردند 
اقدامات مراقبتي آنها كافي نبوده است. به دنبال اين 
اظهارات دو مدرسه نزديك به كليساي » نوتردام« پس 
از مشخص شدن ميزان باالي آلودگي سرب منطقه، 
تعطيل شدند. از آن پس مقامات اين كشور، با در نظر 

گرفتن روش هاي جديدتر براي پاكسازي بقاياي سرب 
از زمين هاي اطراف مدرسه، اقدامات امنيتي جدي تري 
براي محافظت افراد حاضر در پروژه بازسازي »نوتردام« 
در پيش گرفته اند. به گفته مقامات اين كشور هيچ كدام 
از مدارس تعطيل ش��ده تا ماه سپتامبر شروع به كار 
نخواهند كرد مگر اينكه تمامي خطرهاي احتمالي رفع 
شده باشد. كليساي نوتردام فرانسه در پانزدهم آوريل 
دچار آتش سوزي مهيبي شد و در نهايت بخش اعظمي 
از سقف اين كليسا به طور كلي از بين رفت. »امانوئل 
ماكرون« رييس جمهور فرانسه در اولين واكنش هاي 
رسمي به اين حادثه، مهلت پنج ساله را براي اتمام روند 
بازسازي اين كليسا تعيين كرد. هرچند اين تصميم، 
واكنش و اعتراض كارشناس��ان و مديران موزه هاي 

مختلف را به دنبال داشت.

ايستگاه

رمان جديد »پيرس براون« 
در بين پرفروش ها

نام اث��ر جدي��د »پيرس 
براون« نويسنده پرفروش 
كتاب هاي  علمي وتخيلي 
در جديدترين فهرس��ت 
كتاب ه��اي داس��تاني 
پرفروش  نيويورك  تايمز به 
چشم مي خورد. »پيرس 
براون« نويسنده امريكايي 

ژان��ر علمي وتخيلي اس��ت كه با انتش��ار مجموعه 
كتاب هاي »قيام سرخ« به شهرت رسيد. اين نويسنده 
پيش از اين چهار كتاب از مجموعه كتاب هاي »قيام 
سرخ« با عناوين، »قيام  سرخ«، »پسر زرين«، »ستاره 
صبح«، »طال و فوالد« منتشر كرده بود. جديدترين 
اثر »براون«، »عصر س��ياه« نام دارد كه در حقيقت 
پنجمين جلد از س��ري كتاب هاي »قيام س��رخ« 
محسوب مي شود. رمان »عصر سياه« در اولين هفته 
حضور خود در فهرست پرفروش هاي نيويورك تايمز، 
در جايگاه پنجم قرار گرفته اس��ت. رمان »جايي كه 
خرچنگ ها آواز مي خوانند« نوش��ته »دليا اونز« در 
چهل و هفتمين هفته حضورش در بين پرفروش هاي 
داستاني اين نش��ريه با يك پله صعود و با كنار زدن 
جديدترين اثر »ديويد بالداچي«  نويسنده پرفروش 
آثار جناي��ي، در رتبه اول فهرس��ت پرفروش هاي 
داس��تاني )hard cover( قرار گرفته است. رمان 
»يك اقدام خوب« نوش��ته »ديوي��د بالداچي« كه 
موفق شده بود در اولين هفته حضور خود در فهرست 
پرفروش هاي اين نش��ريه،  جايگاه اول را از آن خود 
كند، اين بار در جايگاه دوم ديده مي شود. »بالداچي« 
در رمان جديد خود داس��تان سرباز كهنه كار جنگ 
جهاني دوم به نام »آرچر« را روايت مي كند كه تحت 
آزادي مشروط براي مدتي از زندان آزاد مي شود. اين 
سرباز در اين مدت بايد قاتل واقعي پرونده اي را كه در 
آن او به عنوان متهم شناخته شده پيدا كند، در غير 

اين صورت بار ديگر به زندان بازگردانده خواهد شد.

 »تارانتينو« از دهمين 
و آخرين فيلمش گفت

»كوئنتين تارانتينو« اعالم 
كرد فيلم بع��دي اش كه 
دهمين و آخرين ساخته 
سينمايي اش خواهد بود 
حرف آخر و پايان دهنده 
همه آث��ار من اس��ت. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 
وي كه ب��راي اكران فيلم 

جديدش »روزي روزگاري در هاليوود« به روس��يه 
رفته است در نشست خبري معرفي فيلمش در مسكو 
عنوان كرد كه پروژه بعدي وي نقطه پايان حرفه او در 
ساخت فيلم هاي سينمايي است. »تارانتينو« در اين 
باره گفت: اگر همه فيلم هايي كه تاكنون ساخته ام 
در حال روايت يك داستان باشند و همه آنها شبيه 
واگن هاي قطار به هم متصل باشند، آخرين و دهمين 
ساخته ام نقطه اوج و پايان اين داستان خواهد بود. وي 
جزييات بيشتري از پروژه جديد سينمايي اش فاش 
نكرد. »والديمر ميدينسكي« وزير فرهنگ روسيه كه 
براي سياست هاي ضدهاليوودي اش معروف است، 
شخصا »تارانتينو« را در بازديد از كاخ كرملين همراهي 
كرد. »روزي روزگاري در هاليوود« نهمين فيلم بلند 
»تارانتينو« با نقش آفرين��ي »لئوناردو دي كاپريو« 
و »ب��رد پيت« درب��اره گروه تبهكار »منس��ون« به 
س��ركردگي »چارلز منس��ون« اس��ت كه در اوت 
۱۹۶۹ در يك شب چندين نفر را در يك سكونتگاه 
هاليوودي متعلق به »رومن پوالنسكي« كارگردان 
مطرح لهستاني- فرانسوي سالخي كردند كه يكي 
از اين افراد »شارون تيت« همسر باردار »پوالنسكي« 
بود. »پوالنسكي« براي مدتي به اشتباه تصور مي كرد 

كه احتماال »بروس لي« قاتل همسرش بوده است.

سازمان ليگ براي تيم هاي بدهكار كارت بازي صادر نمي كند

آخرين وضعيت نقل و انتقاالت استقالل

تيم هاي بدهكار مي توانند قراردادهاي خود 
را در هيات فوتبال ثبت كنند اما س��ازمان 
ليگ براي بازيكنان اين تيم ها كارت بازي 
صادر نمي كند. ديروز شنبه با وجود بدهكار بودن باشگاه 
استقالل، بازيكنان اين تيم توانستند با حضور در هيات 
فوتبال قرارداد خود را ثبت كنن��د. اين در حالي بود كه 
پيش از اين گفته شده بود تيم هاي بدهكار حق چنين 
كاري ندارند و ابتدا بايد قسمتي از بدهي خود را صاف تا 
بتوانند قرارداد بازيكنانشان را ثبت كنند. پيگيري هاي 
ايسنا از مس��وول هيات فوتبال باعث شد تا وي توضيح 
دهد كه رسيدگي به بدهي تيم ها وظيفه سازمان ليگ 
است. هيات فوتبال قرارداد بازيكنان همه تيم ها را ثبت 
مي كند اما سازمان ليگ براي بازيكنان تيم هايي كه بدهي 
دارند، كارت بازي صادر نمي كند و آنها موظف به پرداخت 

بدهي هايشان تا پيش از شروع هفته اول هستند.

مسووالن باشگاه استقالل براي حضور در فصل جديد 
فوتبال ايران قرارداد تعداد زيادي از بازيكنان خود را در 
هيات فوتبال استان تهران ثبت كردند اما نوبت به كادر 
فني و چند خارجي نرسيد. تيم فوتبال استقالل درحالي 
خود را براي حض��ور در فصل جديد رقابت هاي فوتبال 
آماده مي كند كه هنوز زمان برگزاري نوزدهمين دوره 
مسابقات ليگ برتر مشخص نيست. بعد از ظهر ديروز، 
شنبه، تعداد زيادي از بازيكنان تيم فوتبال استقالل به 
همراه تن��ي چند از اعضاي كادر فن��ي آنها با حضور در 
هيات فوتبال استان تهران، قراردادهاي اين فصل خود 
را ثبت كردند. سينا خادم پور بازيكن جوان آبي پوشان 
نخستين نفري بود كه قراردادش را رسما براي فصل بعد 
به ثبت رساند و پس از وي نيز وريا غفوري بازيكن باتجربه 
و كاپيتان اين فصل آبي پوشان اقدام به ثبت قرارداد نمود. 
ساير بازيكنان اين تيم نيز پس از غفوري قراردادشان را 
ثبت كردند.  علي دشتي، سياوش يزداني و ميالد باقري 
تنها بازيكنان استقالل هس��تند كه ديروز قراردادشان 
ثبت نشد و با هماهنگي هاي مسووالن باشگاه، قرارداد 
آنه��ا در روزهاي آينده ثبت خواهد ش��د.جز بازيكنان، 
اعضاي ايراني كادرفني، سرپرستي، تداركات و پزشكي 
باشگاه استقالل هم قراردادشان را ثبت كردند تا آبي ها 
روز پر كاري را در هيات فوتبال س��پري كرده باشند. به 
جز سه بازيكن اعالم شده، بازيكنان خارجي استقالل به 
همراه اعضاي كادر فني خارجي اين تيم هم قراردادشان 
به ثبت نرسيده كه اين كار هم با هماهنگي مديران باشگاه 
در روزهاي آتي انجام خواهد شد.  استقاللي ها مثل ساير 

تيم هاي ليگ برتري تمرينات آماده سازي خود را پشت 
سر گذاشته و آماده آغاز فصل نوزدهم ليگ برتر هستند. 
فصلي كه تاريخ آغاز آن هنوز مشخص نيست. شاگردان 
استراماچوني در روزي كه هنوز مشخص نيست، كارشان 
را با حضور در تبريز و رويارويي با ماشين سازي در فصل 
جديد آغاز خواهند كرد.  جواد زرينچه در مورد آخرين 
وضعيت اس��تقالل براي حضور در ليگ برتر گفت: فكر 
نمي كنم مشكلي وجود داشته باشد كه استقالل نتواند 
در ليگ شركت كند. اين مش��كالت حل شدني است. 
ما س��عي مي كنيم جوري تمرين كنيم ك��ه نه زمين 
انقالب را از دس��ت بدهيم و نه زمين نفت را. سرپرست 
تيم فوتبال اس��تقالل در مورد بازيكنان جديدي كه به 
جمع آبي پوشان اضافه شده اند، گفت: بازيكنان خيلي 
خوبي جذب كرديم. ش��رايط ما خوب اس��ت و راضي 
هستيم.  زرينچه در مورد اينكه آيا اين تيم شرايط قهرماني 
را دارد ،گفت: ما قول قهرماني نمي دهيم ولي تا روز آخر 
مي جنگيم تا قهرماني را به دست بياوريم و استقالل اين 

شرايط را با اين بازيكنان و كادرفني دارد. من مي بينيم 
كه فتحي و همكارانش تالش مي كنند تا مشكالت مالي 
را برطرف كنند تا استقالل بدون مسائل حاشيه اي وارد 
مسابقات شود. اما خبر ديگر اينكه قرعه كشي نوزدهمين 
دوره مسابقات ليگ برتر انجام شد و در ليگي كه تاريخ 
شروع آن مش��خص نيست، آبي پوش��ان كار خود را با 
حضور در تبريز و رويارويي با ماشين سازي آغاز مي كنند.  
اكبر كارگر جم در اين رابطه به مهر گفت: از آنجايي كه 
ماشين س��ازي نمي تواند در اين فصل مدعي قهرماني 
باشد، اين بازي را بايد شروعي خوب براي آبي پوشان در 
ليگ دانست. هرچند تيمي مثل استقالل كه به دنبال 
قهرماني است نبايد چشمش به دنبال قرعه باشد، اما ديدار 
با ماشين سازي كار تيم را تسهيل مي كند. او افزود: البته از 
اين هم نبايد گذشت كه در هفته هاي ابتدايي ليگ تيم ها 
ناشناخته هستند و برنامه مربيان مشخص نيست و امتياز 
گرفتن در اين هفته ها قدري سخت است. مدافع پيشين 
آبي پوشان در خصوص دربي و برگزاري اين بازي حساس 
در هفته چهارم گفت: اينكه دو تيم استقالل و پرسپوليس 
در چه هفته اي بازي كنند دس��ت كسي نيست و تنها 
قرعه حكم مي كند اين بازي كي برگزار شود. اما اگر اين 
بازي در هفته هاي عقب تري انجام مي شد قطعا جذابيت 
بيشتري داشت چون دو تيم با شناخت بيشتري نسبت به 
هم با يكديگر ديدار مي كردند. كارگرجم در مورد آخرين 
ش��رايط آبي پوشان تصريح كرد: هميش��ه تا زماني كه 
بازي هاي رسمي آغاز نشده باشد شرايط خوب است. اما 
شرايط واقعي تيم ها بعد از آغاز بازي ها مشخص مي شود. 

ورزشي


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

