
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه با ي��ادآوري 
مخالفت هاي اتحاديه اروپا با تحريم ها و قوانين 
فراس��رزميني گفت: ادعاهاي لن��دن درباره 
توقيف نفتكش حام��ل نفت اي��ران به لحاظ 
حقوق��ي قابل اعتنا نيس��ت و از انگليس��ي ها 
مي خواهيم هر چه زودتر اي��ن نفتكش را رها 
كنند. »س��يدعباس موس��وي« در گفت وگو 
با ايرنا، درباره نام��ه ظريف به موگريني گفت: 
ظريف از زماني كه برجام نهايي و اجرايي شد، 
نامه نگاري هايي را با مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا آغ��از كرد زي��را امريكا حتي در 
دولت قبل و در همان اوايل هم بدعهدي هايي 
را داش��ت. اولين نام��ه آقاي ظري��ف به خانم 
موگريني به عنوان مس��وول هماهنگ كننده 
برجام در س��ال ۲۰۱۶ نوشته ش��د و تاكنون 
حدود ۱۸، ۱۹ نامه به مناس��بت هاي مختلف 
نوشته شده است. وي با بيان اينكه در هر كدام 
از اين نامه ها، موارد نق��ض برجام و همچنين 
اش��كاالت و موانع اجراي آن، تش��ريح ش��ده 
است، اظهار داش��ت: اين نامه ها جز اخبار آن، 
چيزي منتش��ر نش��ده اما احتمال دارد دكتر 
ظريف بعدها آنه��ا را در قالب كتاب منتش��ر 
كنند. اگر اين كار صورت بگيرد، افكارعمومي 
مي بيند ايشان چگونه با صالبت و اقتدار منافع 
ملي كشور و برجام دفاع كرده است. او از حضور 
مجدد س��فير انگليس در تهران به وزارت امور 
خارجه براي بار چهارم طي يك هفته گذشته 
در جهت ارايه توضيح��ات درخصوص توقيف 
نفتك��ش حامل نفت اي��ران خب��ر داد و اظهار 
داش��ت: رفت و آمده��ا ديپلمات ها ب��ه وزارت 
امور خارجه مس��اله اي طبيعي اس��ت. توقيف 
نفتكش گريس ۱ هم براي ايران موضوع مهمي 
اس��ت و طبيعي اس��ت در اين چارچوب، براي 
گفت وگوه��ا و ارايه توضيحات ب��ه وزارت امور 
خارجه بيايند. موس��وي با نادرس��ت خواندن 
ادعاي انگليس درب��اره مقصد نفتكش گريس 
تصريح كرد: همانطور ك��ه قباًل هم گفته ام اين 
نفتكش نمي تواند در بنادر س��وريه پهلو بگيرد 

زيرا يك سوپرتانكر است.
از س��وي ديگر، س��وال ما از انگليس اين است 
كه مگر جمهوري اس��المي ايران تحت تحريم 
اتحاديه اروپا قرار دارد؟ مگ��ر اروپا ما را تحريم 
نفتي كرده است؟ به فرض آنكه اين نفتكش به 
سوريه مي رفته است، مگر آنها نبودند كه ادعا 
مي كردند ما قوانين مان فراس��رزميني نيست 
و عليه ديگر كش��ورها اعم��ال نخواهيم كرد؟ 
آنها هميش��ه منتقد اين موض��وع بوده اند ولي 
چطور شده است كه اكنون خود به بهانه نقض 

تحريم هاي سوريه، اين كار را انجام مي دهند. 
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در قرن هيجدهم دو انديشمند مي زيس��تند كه به فاصله 
يازده سال از يكديگر به دنيا آمدند و به فاصله چهارده سال 
از دنيا رفتند . اما در يك دوره تقريبا چهل س��اله كه دوست 
يكديگر بودند در كنار هم زيستند و تفكر عصر مدرن را در 
زمينه علوم اقتصادي، فلسفي و سياس��ي پايه نهادند. آدام 
اس��ميت و ديويد هيوم را به ج��رات مي ت��وان پايه گذاران 
تفكر مدرن نام نهاد. سرگذش��ت اين دو دوس��ت كه يكي 
از س��وي جامعه مذهبي و سياسي طرد ش��ده بود، ديويد 
هيوم، و ديگري كه جذب جامعه سياس��ي و اقتصادي آن 
 زمان شده بود، آدام اس��ميت،  را مي توان در كتابي كه با نام
“Infidel and Professor“ )كافر و استاد- دوستي كه 
تفكر مدرن را شكل داد( نوش��ته دنيس راسموسن خواند. 
خوش بختانه اين كتاب به فارس��ي هم ترجمه شده است. 
مي گويند زماني كه ديويد هيوم در بس��تر مرگ افتاده بود 
همه مذهبيون منتظر شنيدن خبر مرگش بودند تا از شُر او 
راحت شوند، اما نمي دانستند كه او به همراه رفيق شفيقش 
پايه گذار تفكري خواهد شد كه بنيان جوامع سياسي مدرن 
را خواهد ريخت. مهم ترين كتاب آدام اسميت، ثروت ملل، 
در بيان نگاه مدرن به اقتصاد است. در آن زمان نگاه حاكم بر 
اقتصاد بريتانيا و در كل جهان نگاه مركانتليستي بود، نگاهي 
كه مي توان پايه آن را س��وداگري ناميد. بر اس��اس اين نگاه 
قدرت اقتصاد هر كش��ور با ميزان ذخاير طال و نقره اي است 
كه مي تواند جمع كند . به عبارت ديگر بيش��تر صادر كن و 
كمتر وارد كن، و رفاه هر ملت در زيان ملت ديگري اس��ت . 
اما آدام اس��ميت اينگونه نگاه نمي كرد . او ب��ازي تجارت را 
جمع صفر نمي ديد و اينگونه نمي ديد كه سود بريتانيا حتما 
در زيان مثال فرانسه است . بلكه تجارت را يك امر دوستانه 
مي ديد كه هر دو طرف مي توانند نفع ببرند. ديويد هيوم هم 
همين طور . او در كتاب »گفتمان سياسي« خود هم چنين 
نظري را ارايه مي دهد و اين نوع نگاه ها را كوته بينانه و مريض 
مي خواند و مي نويس��د كه يك رعيت بريتانيايي بايد براي 

رفاه آلمان، اسپانيا،  ايتاليا و حتي فرانسه دعا كند؛ چرا؟ زيرا 
رفاه آنها باعث رونق توليد كشور بريتانيا مي شود. در واقع از 
اينجا نگاه سوداگرانه اي كه غلبه بر سياست هاي اقتصادي و 
سياسي بريتانيا داشت كم كم رخت برمي بندند و جاي خود را 
به استعمار جديد مي دهد. با نگاهي به تاريخ استعماري عمال 
تفاوت اين دو ديدگاه را در مستعمره ها مي توان ديد . دارون 
عجم اوغلو و جيمز رابينسون در كتاب معروف »چرا ملت ها 
شكست مي خورند« در فصلي از كتاب به بررسي اين دو نگاه 
مي پردازند . آنها با مقايسه استعمار امريكاي شمالي توسط 
بريتانيا و استعمار امريكاي جنوبي توسط اسپانيا، مي نويسند 
كه در امريكاي جنوبي نگاه مركانتليستي يا سوداگرانه اسپانيا 
باعث فقر مردم آنجا ش��د و هنوز كه هنوز است آن كشورها 
دارند تقاص استثمار اس��پانيا را پس مي دهند زيرا اسپانيا 
فقط درصدد چاپيدن آن كش��ورها بود در حالي كه بريتانيا 
بدنبال آن بود كه مردم امريكاي ش��مالي بتوانند كاالهاي 
بريتانياي��ي را بخرند و كاالهاي خود را بفروش��ند؛  بنابراين 
بايد آنها را مرفه مي كردند و آنجا را آب��اد؛ در اصل به معناي 
واقعي آنجا را مس��تعمره كرده بودند. اين نگاه عمال تا قرن 
حاضر پابرجا مانده است، اما نه در كش��ور ما !  در ايران هنوز 
متاسفانه نگاهي كه به س��وداگري معروف است بر اقتصاد 
ايران غلبه دارد . اين نگاه را ما در هر زمان كه كشور به بحران 
اقتصادي در يكي از بخش هاي خود دچار مي شود مشاهده 
مي كنيم و مي خوانيم و مي شنويم كه سوداگران در بازار يكه 
تازي مي كنند و همواره انگش��ت اتهام به سمت سوداگران 
گرفته مي شود بدون آنكه بگويند س��وداگران چه كساني 
هستند و گناهشان چيس��ت و در كجاي نظام اقتصادي يا 
سياست گذاري ايس��تاده اند ؟ اما آيا واقعا گناه از سوداگران 
است يا از سياس��ت گذاران ؟ براي تبيين اين موضوع بهتر 
است قبل از هر چيز به آمارهاي پولي كشور نگاهي بيندازيم 
. از آنجا كه منبع تمامي فعاليت هاي سوداگران نقدينگي 
اس��ت آخرين آمار بانك مركزي در خص��وص نقدينگي را 
بيان مي كنيم . اين آمار مربوط به پايان س��ال ۱3۹7 است 
و براساس اين آمار نقدينگي كل كشور درپايان سال ۱3۹7 

معادل يكهزار و ۸۸3 هزار ميليارد تومان بود. به گفته تمامي 
اقتصاددانان، نقدينگي اگر درست هدايت نشود تبديل به 
گلوله مذابي مي شود كه اگر وارد هر بخش اقتصادي شود 
آن بخش را مي سوزاند . براساس اين آمار ۲۸5 هزار ميليارد 
تومان از اين نقدينگي به صورت اس��كناس يا سپرده هاي 
ديداري است . يعني آنكه صاحبان آن هر زمان اراده بكنند 
مي توانند آن را تبديل به كاال يا هر چيز ديگر مثل ارز يا سكه 
طال كنند. علي القاعده صاحبان اين نقدينگي بدنبال سود 
بيشتر هستند و مي خواهند قدرت خريد خود را با توجه به 
نرخ تورم باال حفظ كنند. ش��ما در نظر بگيريد نرخ تورم در 
پايان خردادماه امسال 37 درصد بود يعني ارزش هر ۱۰هزار 
تومان در پايان اين ماه معادل ۶3۰۰ تومان پارس��ال شده 
است. بنابر اين صاحب نقدينگي نه تنها مي خواهد قدرت 
ارزش پول خود را حفظ كند بلكه بدنبال آن اس��ت كه اين 
قدرت را هم براي ماه هاي آينده نگه دارد، بنابراين آن را در 
جايي به كار مي اندازد كه بتواند اين قدرت را برايش بياورد؛ 
اگر اين محل ارز باش��د آن را به سمت ارز هدايت مي كند و 
اگر مسكن باشد به سمت مسكن و اگر توليد باشد به سمت 
توليد.  بنابراين سوداگري يك رفتار است، رفتاري كه تماما 
به نفع خود كار مي كند و نه شخص ديگر و در داخل كشور 
سياس��ت گذار اس��ت كه بخش عم��ده اي از آن را هدايت 
مي كند . وقتي قيمت دالر طي يكس��ال بي��ش از ۲ برابر 
مي شود و قيمت مسكن حدود دو برابر نمي توان از سوداگر 
انتظار داشت كه نقدينگي را به اين سمت هدايت نكند، چون 
ذات سوداگري از ازل چنين بوده است . در اينجا آنچه مهم 
جلوه مي كند سياست گذاري اقتصادي كشور است. در اصل 
اين سياست گذار است كه با سياست گذاري خود نقدينگي را 
هدايت مي كند. سياست گذار جاده را مي كشد و نقدينگي در 
آن روان مي شود. بنابراين قبل از هر چيز و قبل از هر اقدام اگر 
بدنبال آن باشيم كه نگاه سوداگرانه در كشور حذف شود بايد 
ريل سياست گذاري در توليد نقدينگي را تغيير دهيم . ما در 
ايران كافر و استاد نداريم اما مي توانيم از آنها درس مناسب را 

بياموزيم و تفكر مدرن خودمان را پايه گذاري كنيم .

سوداگران اقتصاد ما
سرمقاله

 سه استان خراس��ان جنوبي، كرمان و آذربايجان 
غربي، ام��كان جذب بيش��ترين س��رمايه گذاري 
خارج��ي را خواهن��د داش��ت. بيش��ترين ارزش 
طرح ه��اي مص��وب س��رمايه گذاري خارجي در 
سال ۱3۹7، مربوط به اين س��ه استان بوده است. 
ايرنا پالس در گزارش��ي از ورود سرمايه خارجي به 
كشور آورد: بر اس��اس آمارهاي آنكتاد )كنفرانس 
تجارت و توسعه س��ازمان ملل(، س��رمايه گذاري 
مس��تقيم خارجي انجام ش��ده در ايران در س��ال 
۲۰۱۸ برابر با س��ه ميلي��ارد و ۴۸۰ ميليون دالر 
بوده كه نسبت به س��ال ۲۰۱7، بيش از 3۰ درصد 
كاهش يافته اس��ت. البته مجموع سرمايه گذاري 
مس��تقيم خارجي در دنيا در س��ال ۲۰۱۸ نسبت 
به ۲۰۱۸ از بيش از ۱۴۹7 ميلي��ارد دالر به حدود 
۱۲۹7 ميلي��ارد دالر كاهش يافته و ش��ايد بتوان 
گفت كاهش FDI ايران نيز در همين راس��تا بوده 
است. با اين حال، سهم ايران از مجموع FDI در دنيا 
بسيار ناچيز و در هر دو س��ال، كمتر از يك درصد 
بوده است. با وجود اين، س��ازمان سرمايه گذاري و 
كمك هاي اقتصادي و فني ايران، س��رمايه گذاري 
خارجي ۱5 ميلي��ارد دالري براي س��ال ۱3۹7 را 
هدف گذاري كرده ب��ود. طرح هاي ش��ركت هاي 
داخلي كه براي متقاضي س��رمايه گذاري خارجي 
هس��تند، در هيات س��رمايه گذاري اين س��ازمان 
بررس��ي و تصويب مي ش��وند. يعني هر سال، دو 
رقم براي سرمايه گذاري خارجي در كشور داريم؛ 
ميزان مص��وب و ميزان جذب ش��ده. بر اس��اس 
گزارش عملك��رد وزارت صمت در س��ال ۱3۹7، 
حجم كل سرمايه گذاري مصوب در اين سال، بيش 

از ۱۱ ميليارد دالر بوده كه نس��بت به سال ۱3۹۶ 
كاهش ۶۸.5 درصدي داشته اس��ت. ۸3 طرح در 
س��ال ۱3۹7 در اين هيات به تصويب رسيدند كه 
نسبت به سال ۱3۹۶، پنج مورد كمتر بوده است. 
البته اين ارقام، مربوط به س��رمايه گذاري خارجي 
مصوب اس��ت نه جذب ش��ده. ممكن است جذب 
اين سرمايه گذاري ها در ساِل بعد از تصويب، انجام 
شود و نسبت سرمايه گذاري جذب يا محقق شده 
به س��رمايه گذاري مصوب نيز مي تواند به ارزيابي 
س��رمايه گذاري خارجي در كش��ور كم��ك كند. 
هش��ت اس��تان از 3۱ اس��تان كشور س��همي در 
سرمايه گذاري خارجي س��ال ۱3۹7 نداشتند. در 
ايالم، بوش��هر، چهارمحال و بختياري، خراس��ان 
ش��مالي، سيس��تان و بلوچس��تان، كردس��تان، 
كرمانش��اه و هم��دان، طرح مصوبي ب��راي جذب 
سرمايه گذاري خارجي نداشتند. بيشترين تعداد 
طرح هاي مصوب س��رمايه گذاري خارجي در سه 
استان تهران، خراسان رضوي و قزوين بوده كه به 
ترتيب ۱۸، ۱۲ و ۶ طرح براي جذب سرمايه گذاري 
خارجي داش��ته اند. بيش از ي��ك پنجم طرح هاي 
مصوب س��رمايه گذاري خارجي، مربوط به تهران 
است، اما اگر حجم س��رمايه گذاري خارجي را در 
نظر بگيريم، تهران با حدود ۹۹ ميليون دالر، رتبه 

چهارم را به خود اختصاص مي دهد.
بيشترين حجم س��رمايه گذاري خارجي مصوب، 
مربوط ب��ه اس��تان خراس��ان جنوبي ب��ا بيش از 
۲3۸ميليون دالر است و پس از آن كرمان با حدود 
۲33 ميلي��ون دالر و آذربايج��ان غرب��ي با حدود 

۱3۴ميليون دالر است.

 3 استان در طرح هاي مصوب سرمايه گذاري خارجي
 از تهران پيشي گرفتند

گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

سوداگران اقتصاد ما
در ق��رن هيجده��م دو 
انديش��مند مي زيستند 
كه به فاصله يازده س��ال 
از يكديگر ب��ه دنيا آمدند 
و به فاصله چهارده سال 
از دنيا رفتن��د . اما در يك 
دوره تقريبا چهل ساله كه 
دوست يكديگر بودند در 
كنار هم زيستند و تفكر عصر مدرن را در زمينه علوم 
اقتصادي، فلسفي و سياسي پايه نهادند. آدام اسميت 
و ديويد هيوم را به ج��رات مي توان پايه گذاران تفكر 
مدرن نام نهاد. سرگذشت اين دو دوست را كه يكي از 
سوي جامعه مذهبي و سياسي طرد شده بود، ديويد 
هيوم، و ديگري كه جذب جامعه سياسي و اقتصادي 
آن زمان شده بود، آدام اسميت،  را مي توان در كتابي 
كه ب��ا ن��ام “Infidel and Professor “ )كافر و 
استاد- دوستي كه تفكر مدرن را شكل داد( نوشته 
دنيس راسموسن خواند. خوش بختانه اين كتاب به 
فارسي هم ترجمه شده اس��ت. مي گويند زماني كه 

ديويد هيوم در بستر مرگ افتاده بود ...

منصور  بيطرف

 صفحه 5  

بازار سرمايه

احتمال صعود  بورس
گروه بورس|

بازار سرمايه در آخرين روز معامالت هفته گذشته 
متعادل و پايدار بود و اكثر نمادها در محدوده هاي 
قيمتي خود نوسان داشتند. رشد اين بازار، نسبت 
به بازارهاي رقيب با تخمين نيم درصد باالتر قرار 
دارد و هرچند هفته آرامي را پش��ت سر گذاشت، 
اما با توجه به اينكه در آخرين هفت��ه تيرماه و در 
واقع آخرين هفته اي هستيم كه مجامع مي توانند 
برگزار ش��وند، مي توان گفت كه بازار با س��رعت 
آهسته در اين هفته نيز به كار خود ادامه مي دهد و 

پس از پايان فصل مجامع و ...

صنعت،معدن و تجارت

محدوديت ارزي عامل 
ريزش رايزنان بازرگاني ايران

 نيلوفر  جمالي|
اين روزها نياز به وجود اطالع��ات مورد نياز تجار 
از كش��ور مقصد بيش از پيش مورد توجه است. 
آنها از نياز دريافت اطالع��ات كاالهاي مورد نياز 
كشورهاي هدف تا شركت هاي معتبر براي انجام 
مبادالت دهم مي زنند، اما چه كس��ي مس��وول 
جمع آوري اين اطالعات اس��ت؟ بسياري از تجار 
معتقدند كه اين وظيفه رايزنان بازرگاني اس��ت 
كه سازمان توسعه و تجارت به كشورهاي مقصد 
روانه مي كند؛ اما آنها نه تنها هر روز كمتر مي شوند 
بلكه خودش��ان هم اطالعات كافي درباره كشور 
اعزام ش��ده ندارند. در اين ميان س��ازمان توسعه 
تجارت معتقد است كه درخواس��ت اين حجم از 
اطالعات از يك رايزن بازرگان��ي تقاضاي زيادي 
است و بازگشت رايزنان بازرگاني به كشور به دليل 
مش��كالت بودجه اين س��ازمان بوده كه متاثر از 

نوسان شديد نرخ ارز در كشور است. 
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3  نهاد مختلف، اطالعات جديدي درباره وضعيت بازار نفت در سال آينده ميالدي منتشر كردند

ايران ميانسال شده است 

تغييرجهت بازار نفت از 2020

ديپلماسي

 موسوي: انگليس هرچه زودتر
 نفتكش ايران را رها كند

جهان

 اس۴۰۰ روسيه
 به تركيه رسيد
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وزير كش��ور گفت: در حال برنامه ريزي ب��راي برگزاري 
انتخابات تمام الكترونيك��ي در ۱۴۰ ح��وزه راي گيري 
هستيم. به گزارش ايس��نا، عبدالرضا رحماني فضلي در 
حاشيه همايش فرمانداران سراس��ر كشور با بيان اينكه 
محوريت انتخابات موضوع همايش س��ه روزه بود، اظهار 
كرد: الزم بود استانداران و فرمانداران نظرات و مشكالت 
خود و هم شرايط انتخابات در شهرستان ها را مطرح كنند 
و ما هم سياس��ت ها و برنامه هاي خود را ابالغ كنيم.  وي 
ادامه داد: امي��دوارم مجموعه اين تالش ه��ا به برگزاري 
انتخابات قانوني، س��الم و امن و با مشاركت پرشور منجر 
ش��ود. معتقديم اين انتخابات در راستاي مقاومت است. 
مي توانيم با مش��اركت پرش��ور اراده ملي در حمايت از 
جمهوري اسالمي را به اثبات برس��انيم. وي در پاسخ به 
پرسشي درباره برگزاري انتخابات الكترونيكي بيان كرد: 

انتخاب��ات الكترونيك را در انتخابات رياس��ت جمهوري 
و ش��وراها در ۱۴۰ شهرس��تان برگزار كردي��م. االن ما 
مذاكرات با ش��وراي نگهب��ان داريم. بخ��ش اعظم كار 
در انتخابات الكترونيك��ي، احراز هويت اس��ت. در احراز 
هويت الكترونيكي با شوراي نگهبان به توافق رسيده ايم. 
رحماني فضلي با بيان اينكه در حوزه راي گيري و شمارش، 
بحث ها با شوراي نگهبان در حال انجام است، خاطرنشان 
كرد: اميدواريم بخ��ش زيادي از حوزه ه��ا را الكترونيك 
برگزار كنيم. كارشناس��ان ما با آنها )شوراي نگهبان( به 
نتايج خوبي رس��يده اند. اگر در اي��ن دوره بتوانيم بخش 
زيادي از انتخابات را الكترونيك برگزار كنيم، مي توانيم 
گام بلندتري براي برگ��زاري انتخاب��ات الكترونيك در 
تمام حوزه ها برداريم. در حال برنامه ريزي براي برگزاري 

انتخابات الكترونيكي در ۱۴۰ حوزه هستيم.

وزير كشور : برنامه ريزي براي انتخابات تمام الكترونيكي در 14۰ حوزه

خبر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند

 نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئيات به اين 
سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320  در دسترس شماست 

جناب آقای
مهندس خدابخشی 

 انتص�اب ش�ما  به عن�وان سرپرس�ت معاونت 
توسعه و بهره برداری س�دها سازمان آب وبرق 
خوزس�تان موجب مس�رت گرديد.اين حسن 
انتخاب را به مديرعامل محترم سازمان پرسنل 
خانواده  بزرگ آب وب�رق  و حضرتعالی تبريک 

عرض می نمايم. 
   سرپرستی روزنامه تعادل دراستان خوزستان



روي موج خبر

   يادداش�ت س�ردار حاج قاسم سليماني 
بر كتاب »سربلند«؛ تسنيم|

 قاس��م س��ليماني فرمانده س��پاه قدس پس از 
خواندن كتاب »س��ربلند« يادداش��تي را بر اين 

كتاب نوشته است.
كتاب )سربلند( مستند داس��تاني از كودكي تا 
شهادت شهيد مدافع حرم محسن حججي است.

اين اث��ر مخاطب را با ابعاد مختلف ش��خصيتي 
شهيد آشنا مي كند، ابعادي از زاويه ديد خانواده، 
دوستان و همرزمان شهيدش است. كتاب سربلند 
زندگي داستاني شهيد حججي به قلم نويسنده 

كتاب عمار حلب، محمدعلي جعفري است.
در ياداشت سردار س��ليماني بر اين كتاب آمده 
است: »بسمه تعالي؛ سالم بر حججي كه حجتي 
ش��د در چگونه زيستن و چگونه رفتن؛ فداي آن 
گلويي كه همچون گلوي امام حسين)ع( بريده 
شد و سالم بر آن س��ري كه همچون سر موالي 
شهيدان دفن آن نامشخص و به عرش برده شد. 
دخترم آنها را الگو بگير و مهم ترين ش��ادي آنها 

عفت و حجاب است.«

   امريكا ظريف را تحريم نمي كند؛ايرنا| 
بلومب��رگ بامداد جمعه به نق��ل از دو مقام آگاه 
گزارش داد كه دول��ت ترامپ رييس جمهوري 
امريكا فعاًل محمدجواد ظريف وزير خارجه ايران 
را در فهرس��ت تحريم ها قرار نمي دهد.به نوشته 
بلومبرگ، هنوز مشخص نيست كه علت تصميم 
دولت امريكا براي تحريم نكردن ظريف چيست 
و آي��ا در آينده نزديك تحريم��ي اعمال خواهد 
ش��د يا نه.ترامپ پس از خروج يكجانبه از برجام 
تحريم هاي پيشين عليه ايران را بازگرداند و طي 

ماه هاي گذشته تحريم هاي ديگري وضع كرد.

   تكرار اظهار تماي�ل ترامپ براي مذاكره 
با ايران ؛ايسنا|

 سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در كنفرانسي 
خبري به تمايل اين كش��ور براي دس��تيابي به 
راه حلي ديپلماتيك با ايران اشاره كرد.به گزارش 
رويترز، مورگان اورتاگوس، روز پنج شنبه درباره 
ايران گفت كه واش��نگتن به دنبال حل وفصلي 
ديپلماتي��ك اس��ت و اظهارات دونال��د ترامپ، 
رييس جمهور امريكا را تك��رار كرد كه وي مايل 
است »بدون پيش ش��رطي« با ]مقامات[ ايران 
ديدار كند. اورتاگوس در جمع خبرنگاران گفت: 
ما به دنب��ال راهكاري ديپلماتيك هس��تيم. از 
متحدانمان خواس��ته ايم از اي��ران بخواهند تا از 
وضعيت موجود تنش زدايي كرده، براي متحدان 
و منافع امريكا ايجاد مش��كل و در منطقه ايجاد 

وحشت نكند.

   توضيحات�ي درباره ح�ذف يك گزارش 
 از آرش�يو س�ايت ش�وراي نگهب�ان؛

اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان|
ش��وراي نگهبان به دنبال انتشار خبري جعلي 
مبني بر حذف يك گزارش از آرش��يو سايت اين 
شورا، بيانيه اي صادر كردكه در آن آمده است: به 
دنبال طراحي نسخه جديد پايگاه اطالع رساني 
ش��وراي نگهبان و انتقال كامل اخبار از نس��خه 
قبل��ي و راه اندازي آزمايش��ي نس��خه جديد از 
روز يك ش��نبه ۱۵ تيرم��اه ۱۳۹۸، اخباري كه 
به آدرس هاي قبلي در موتور هاي جس��ت وجو 
نمايه سازي )indexing( شده يا در سايت ها به 
آنها لينك شده، ممكن است با مراجعه كاربران به 
آن خبر با پيغام خطا مواجه شده و به نسخه جديد 
هدايت ش��ود كه در اين صورت كاربر مي تواند با 
جست وجوي عنوان خبر در سايت جديد به خبر 

موردنظر دسترسي پيدا كند.

   احتم�ال حضور الريجان�ي در انتخابات 
مجلس؛فارس|

نماينده مردم قم و عضو هيات رييسه مجلس دهم 
درباره احتمال عدم حضور الريجاني در انتخابات 
مجلس يازدهم نيز تصريح كرد: از ايشان پرسيدم، 
گفت من در شش ماه دوم سال تصميم مي گيرم؛ 
چند روز پيش مشاور ايشان آقاي زماني در مجلس 
به من مي  گفت كه پيشنهاد مي كنم شما و آقايان 
الريجاني و ذوالنوري در يك فهرست قرار بگيريد.

امير آبادي ب��ا حضور در يك برنامه تلويزيوني در 
پاسخ به اين سوال كه آيا برجام تصميم نظام بود 
يا دولت، اظهار داشت: برجام تصميم نظام بود، اما 
تاكتيك هايي كه اينها در مذاكرات به كار گرفتند، 

بخش عمده اي از آنها مورد تاييد نظام نبود.
اميرآبادي فراهان��ي با بيان اينكه از نظر ما برجام 
مرده و بايد دفنش كنند، تصريح كرد: دولت همه 
تخم مرغ ها را در سبد برجام گذاشته شد و همگي 

هم شكست.

  انگليس به زودي سيلي خواهد خورد؛مهر|
 ام��ام جمعه موق��ت تهران گفت: انگليس��ي ها 
به زودي بابت جسارتش��ان در توقيف نفتكش 
ايراني از بازوان پر توان قدرتمندان نظام ما سيلي 

خواهند خورد.
حجت االسالم كاظم صديقي در خطبه هاي اين 
هفته نماز جمعه تهران اظهار داشت: امريكا با 
اينكه برجام از ابت��دا نافرجام بود، متوازن نبود 
و خس��ارت بار بود اما با اين ح��ال آنها برجام را 
نقض كردن��د، در زمان اوباما هم برجام را نقض 
و تحريم ه��ا را تش��ديد كردند تا نوب��ت به اين 
رييس جمهور رس��يد.وي گف��ت: رهبري اين 
علمدار شرف و عزت بين المللي فرمودند اگر آنها 
برجام را پاره كنند ما آن را آتش مي زنيم، امروز 
هم با اين صالبتي كه كانون مقاومت بين المللي 
يعني رهبري اين جريان دارد، با گذش��ت يك 
سال اروپايي ها نه تنها به تعهدات برجامي خود 
عمل نكردند بلكه عماًل تابع امريكا شدند و در 
پيش��برد تحريم هاي ظالمانه علي��ه ما، آنها را 

همراهي كردند.

ايران2

طي اطالعيه اي اعالم شد

سپاه مقر تروريست ها در مرز اقليم كردستان عراق را گلوله باران كرد
گروه ايران| 

روابط عمومي نيروي زميني س��پاه در اطالعيه اي 
از گلوله باران مقرهاي تروريس��ت ها در حاش��يه 
مرزهاي اقليم كردستان عراق با ايران و هالكت و 
زخمي شدن شمار زيادي از تروريست ها خبر داد.

ب��ه گزارش س��پاه ني��وز در پ��ي تح��ركات اخير 
تروريس��ت هاي تحت حمايت استكبار جهاني در 
مناطقي از غرب و ش��مال غرب كشور ضد امنيت 
و آرامش ملت ايران، روابط عمومي نيروي زميني 
س��پاه در اطالعي��ه اي اعالم ك��رد: در پ��ي اقدام 
تروريستي روزهاي اخير گروهك هاي ضد انقالب 
و تحت حمايت اس��تكبار جهان��ي در مناطقي از 
غرب و ش��مال غرب كش��ور و به شهادت رساندن 
ش��هيد س��رافراز و دالور »حاصل احمدي« و دو 
تن از پاس��داران غيور اسالم و تالش مذبوحانه در 
برهم زدن امنيت اس��تان هاي آذربايجان غربي و 
كردستان، نيروي زميني س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المي در ادامه هش��دارهاي قبلي كش��ورمان 
به اقليم كردس��تان عراق مبني ب��ر جلوگيري از 
استفاده گروهك هاي تروريستي از مناطق حاشيه 
مرزهاي مشترك با جمهوري اسالمي ايران براي 
فعال ك��ردن مقرها براي آموزش، س��ازماندهي و 
گس��يل تيم هاي تروريستي در نفوذ از مرز و انجام 
اقدامات تروريستي و ضد امنيتي در ميهن اسالمي 
ما و بي توجهي و مس��امحه در اين خصوص، از روز 
چهارش��نبه )۱۹ تيرماه( مقره��اي فعال و محل 
اس��تقرار و آموزش گروهك هاي تروريس��تي ضد 

انقالب در اين مناطق را هدف قرار داد.
در اين عمليات كه توس��ط واحدهاي موش��كي، 
پهپ��ادي و توپخانه ني��روي زميني س��پاه انجام 
پذيرف��ت، مراكز فعال تروريس��ت ها ه��دف قرار 
گرفت و عالوه بر انهدام آنها، شمار زيادي از عناصر 
تروريستي به هالكت رسيده يا زخمي شده اند كه 
اطالعات تكميلي متعاقبًا به آگاهي ملت ش��ريف 

ايران رسانده خواهد شد.
در اطالعيه نيروي زميني سپاه تصريح شده است: 
با اش��راف اطالعاتي و ش��ناخت دقيق يگان هاي 
اطالعاتي و عملياتي از نقاط و محل هاي اس��تقرار 
تروريس��ت هاي مزدور، اهداف موردنظر به دقت 
م��ورد اصابت ق��رار گرفته و مراح��ل عمليات نيز 

تصويربرداري و مستند س��ازي ش��ده اس��ت. اين 
اطالعي��ه در پاي��ان با پ��رده برداش��تن ازتالش 
تروريس��ت ها در استفاده ار روس��تاييان به عنوان 
سپر انس��اني و درخواس��ت مجدد از مردم شريف 
كردستان عراق مبني بر فاصله گرفتن از محل هاي 
استقرار گروهك هاي تروريستي و طرد آنان تاكيد 
كرده است: همان گونه كه بارها تصريح شده است، 
امنيت ملي و حفظ آرامش و آس��ايش ملت ايران 
به ويژه مردم عزيز و غيور اس��تان هاي مرزي خط 
قرمز نيروهاي مسلح كشور به ويژه نيروي زميني 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي بوده و در اين 
خصوص هيچ مالحظه و مرزي را نمي شناس��د و 
تروريست ها را در هر س��وراخي كه خزيده باشند 
بس��زاي اعمال ننگين و جنايتكارانه شان خواهند 
رس��اند، همچنين از اقليم كردستان عراق انتظار 
م��ي رود با ج��دي گرفت��ن هش��دارها و تذكرات 
جمهوري اس��المي ايران، بيش از اين اجازه ندهد 
س��رزمين خود به پناهگاه و محل آموزش، تربيت 
و سازماندهي تروريس��ت ها براي ارتكاب جنايات 
تروريس��تي و به مخاطره انداخت��ن امنيت پايدار 

كشورمان تبديل شود

 اولي�ن عملي�ات برون م�رزي مهاج�ر۶ 
با بمب هاي قائم

بعد از انتش��ار اطالعيه سپاه خبرگزاري ها جزييات 
بيشتري از حمله موشكي سپاه به مقر تروريست ها 
را منتشر كردند. تس��نيم به اين نكته اشاره كرد كه 
نيروي زميني س��پاه با استفاده از پهپادهاي مهاجر 
۶ و بمب هاي قائم مواضع تروريست ها در كردستان 

عراق را در هم كوبيده است.
بر اساس اين گزارش، يگان هاي موشكي، توپخانه و 
پهپادي نيروي زميني سپاه مراكز تجمع و مقرهاي 
عملياتي تروريس��ت ها در اقليم كردستان عراق را 
مورد حمله قرار داده اند كه در نتيجه آن شمار زيادي 

از تروريست ها به هالكت رسيده اند.
آنچه در اين عمليات مهم اس��ت، اس��تفاده نيروي 
زميني س��پاه از پهپاد براي هدف قرار دادن مواضع 
تروريست هاست. يگان پهپادي نيروي زميني سپاه 
از جمله يگان  هاي تازه تاس��يس اين نيرو است كه 
در زماني كوتاهي كه از زمان تش��كيل آن مي گذرد 

توانسته است كارايي بااليي از خود نشان دهد.
اولين بار اسفند ماه س��ال ۹۵ بود كه سردار پاكپور 
فرمانده نيروي زميني سپاه از تشكيل يگان پهپادي 
در اين نيرو خبر داد. حدود يكسال بعد و در جريان 
رزمايش محرم در ش��مال غرب كشور بود كه يگان 
پهپادي نيروي زميني سپاه ظهور و بروز عيني پيدا 

كرد اما از فعاليت آن چيزي رسانه اي نشد.
تا اينكه چندي بعد در بهمن ماه س��ال ۹۶ با تحويل 
پهپادهاي مهاجر M-۶ به نيروي زميني سپاه قدرت 

پهپادي نزسا به صورت چشمگيري افزايش يافت.
پهپ��اد مهاجر M-۶ كه جديد تري��ن عضو خانواده 
پهپادهاي مهاجر است، يك پهپاد رزمي- شناسايي 
با برد عملياتي 2000 كيلومتر اس��ت كه توانمندي 
انجام ماموريت هاي شناس��ايي، مراقبت و رزمي با 

ش��عاع عملياتي گس��ترده و مداومت پروازي باال را 
با قابليت اطمينان مناس��ب، فراهم كند  تا بتوانند 
عمليات مراقبت، شناس��ايي و انه��دام اهداف مورد 

نظر را انجام دهند.
اين پهپ��اد از بمب هاي هوش��مند و نقطه زن قائم 
استفاده مي كند كه در دو نوع با جست وجوگرهاي 
اپتيكي و حرارتي تجهيز شده اند و مهاجر ۶ مي تواند 

تا 2 بمب قائم را زير بال هاي خود حمل كند.
اين پهپاد همچنين با اس��تفاده از س��امانه اپتيكي 
پيشرفته مي تواند در ش��ب و روز و شرايط نامساعد 
جوي پرواز ك��رده و به اجراي عملي��ات بپردازد. از 
ديگري ويژگي هاي اين پهپاد مي توان به نشست و 

برخاست آن در باندهاي كوتاه اشاره كرد.
تصاويري ك��ه از عمليات اخير س��پاه عيله مواضع 

گروهك هاي تروريستي در كردستان عراق منتشر 
شده است، نشان مي دهد كه سپاه در اين عمليات از 
پهپادهاي مهاجر ۶ خود كه در اختيار يگان پهپادي 

نيروي زميني سپاه است استفاده كرده است.
پس از موش��ك ب��اران مواض��ع ح��زب دموكرات 
كردس��تان عراق در س��ال گذش��ته كه پهپادهاي 
نيروي زميني س��پاه در آن عمليات نقش شناسايي 
را ايف��ا كردن��د، اي��ن نخس��تين مرتبه اس��ت كه 
نيروي زميني س��پاه در يك عملي��ات برون مرزي، 
پهپاده��اي خ��ود را در نقش رزمي ب��ه كار گرفته و 
تصاوير منتشر ش��ده از اين عمليات نشان مي دهد 
ك��ه پهپادهاي مهاج��ر ب��ا اس��تفاده از بمب هاي 
 قائ��م به دقت اه��داف م��ورد نظر را م��ورد اصابت 

قرار داده اند.
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وزير دفاع با اشاره به تهديدات نخست وزير رژيم صهيونيستي:

تجاوزگران با پاسخ دندان شكن مواجه مي شوند
وزير دفاع گفت: هر دش��مني در هر س��طحي قصد تج��اوز به حريم 
و تماميت ارضي كش��ور مقدس ايران را داش��ته باشد با پاسخ قاطع، 

دندان شكن و پشيمان كننده مواجه خواهد شد.
به گزارش ايس��نا، امير س��رتيپ حاتمي تهديد اخير نخس��ت وزير 
رژيم اش��غالگر قدس را مصداق آش��كار و صريح نقض بند 4 ماده 2 
منشورس��ازمان ملل متحد در عدم تهديد و توسل به زور عليه ساير 
كشور هاي عضو س��ازمان ملل متحد از جمله كش��ورهاي منطقه و 

ايران دانست.
وي با اشاره به س��خنان نخست وزير رژيم اش��غالگر قدس در پايگاه 
هوايي )نواتيم( كه يك كشور عضو س��ازمان ملل و عضو ان پي تي را 
به طور مشخص مورد تهديد هسته اي و نظامي قرار داده بود را نهايت 
بي شرمي برشمرد و تأكيد كرد: ايران با حفظ حق دفاع مشروع مبتني 

بر آموزه هاي دين مبين اس��الم و رهنامه دفاعي كش��ور و همچنين 
ماده ۵۱ منشور ملل متحد؛ از چنان آمادگي و اقتدار توسط نيروهاي 
مسلح ايران برخوردار است كه هر دشمني در هر سطحي قصد تجاوز 
به حريم و تماميت ارضي كش��ور مقدس ايران را داشته باشد با پاسخ 

قاطع، دندان شكن و پشيمان كننده مواجه خواهد شد.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از وزارت امور خارجه خواست 
همان گونه كه تاكنون پيگيري هاي حقوقي را نس��بت به رفتارهاي 
تهديد آميز رژيم اش��غالگر قدس از طريق مراجع بين المللي از جمله 
س��ازمان ملل متحد و ش��وراي امنيت صورت داده اس��ت، خواستار 
پاسخگويي جدي مجامع بين المللي به اين رفتارهاي هنجارشكن و 
مخاطره آميز بر اساس اصول و موازين صلح و امنيت جهاني باشد تا به 

عنوان سند رسمي در سازمان ملل متحد منتشر و ثبت شود.

عضو كميسيون انرژي مجلس دهم مطرح  كرد

تمايل كره اي ها براي ادامه روابط تجاري با ايران
يك عضو كميسيون انرژي مجلس دهم از سفر گروهي از اعضاي 
اين كميس��يون به كره جنوبي و دي��دار و بحث با رييس مجلس و 
نمايندگان مجلس ك��ره جنوبي در خصوص��ي چگونگي غلبه بر 

تحريم ها و حفظ روابط بين دو كشور خبر داد.
جالل ميرزايي در گفت وگو با ايس��نا با اشاره به تشديد تحريم ها و 
شرايط كنوني كشور بيان كرد: در شرايط امروز ما نياز داريم كه با 
استفاده از ظرفيت پارلماني از طريق نمايندگان مردم سطح نگراني 
مردم و فشارهايي كه به آنها وارد شده را به ساير كشورها منعكس 

كنيم كه اين عمل در راستاي منافع ملي است.
وي در ادامه تاكيد كرد: در سفراخير ديداري با رييس كميسيون 
انرژي و تجارت و رييس پارلمان كره جنوبي داشتيم. در ادامه نيز 
جلساتي با چندين شركت خصوصي داشتيم. شركت ها عالقه مند 

 هس��تند كه همكاري هاي��ي كه تاكنون ب��ا ايران داش��تند ادامه 
پيدا كند.

وي افزود: پيش از تحريم ها نزديك به دو هزار شركت كره اي در بازار 
ايران همكاري داشتند و بعد از خروج ترامپ از برجام اين مشاركت 

به شدت كاهش پيدا كرده است..
وي در پاي��ان گفت: در خص��وص چگونگي غلبه ب��ر تحريم ها در 
جلساتي كه برگزار شد بحث شد. كره جنوبي نيز در شرايط فعلي 
اولويت هايي دارد و آنها عالقه مند هس��تند تا مانعي كه بر س��ر راه 
روابط دو كشور ايجاد ش��ده زودتر برطرف شود تا بتوانند با ايران 
همكاري داش��ته باش��ند. كره اي ها نگاه مثبتي به اي��ران دارند و 
عالقه مند به همكاري بلندمدت با ايران هم در حوزه خريد نفت و 

گاز و هم در حوزه تجارت و فعاليت هاي اقتصادي هستند.

امريكا نتوانست از اهرم آژانس براي ضربه زدن به ايران استفاده كند

پاسخ منفي شوراي حكام به درخواست ترامپ
گروه ايران|

»برگزاري يك مجم��ع بين المللي ديگر و ثبت يك 
ناكامي ديگ��ر براي اي��االت متحده« اي��ن عبارات 
محتواي عناويني است كه اكثر رسانه هاي بين المللي 
در خصوص نشس��ت اخير ش��وراي حكام كه به در 
خواس��ت امريكا برگزار ش��ده بود، بي��ان كرده اند. 
نشستي كه در آخرين ساعات روز چهارشنبه پايان 
يافت و اي��االت متحده براي چندمين بار در مواجهه 
حقوقي با كش��ورمان ناكام ماند و نتوانس��ت از اهرم 
آژانس براي ضرب��ه زدن به ايران و برجام اس��تفاده 
كند و كار به جايي كشيد كه حتي رييس نشست نيز 
حاضر به ارايه يك جمع بندي از محتواي جلسه نشد؛ 
واكنشي كه نشان دهنده رفتار غير اصولي امريكا در 

مواجهه با سازمان هاي بين المللي است. 
به نظر مي رسد پاسخ منفي شوراي حكام به درخواست 
ترامپ آنقدر دور از انتظار ترامپ بوده است كه او بعد از 
اعالم نتايج نشست در توييتي كه حاكي از عصبانيت او 
در اين باره است به دروغ و نادرست اعالم كرد كه» ايران 
از قبل به طور مخفيانه به غني سازي اورانيوم مشغول 

بوده و اين نقض برجام است.« 
پاسخ توييت سراس��ر دروغ ترامپ را نه مقامات ايران 
بلكه چهره هاي سياسي دولت گذشته اياالت متحده 
دادند؛ جايي كه بن رودز مشاور امنيت ملي باراك اوباما 
در واكنش به اين توييت ترامپ نوشت كه» اين حرف 
كاماًل دروغ اس��ت و سياست خارجي ترامپ را مبتني 
بر دروغ دانست و گفت »چنين سياست خارجي قادر 

نيست حمايت بين المللي را جلب كند.«
او گفت: » آژانس و جامعه اطالعاتي امريكا در زمان 
ترام��پ و مقامات نظامي همگ��ي پايبندي ايران به 

برجام را تأييد كرده اند.«
از مي��ان چهره ه��اي دولتي كش��ورمان هم رييس 
دفتر رييس جمهور با اش��اره به ت��الش ناكام امريكا 
براي تشديد فش��ار بر ايران از طريق تشكيل جلسه 
اضطراري شوراي حكام س��ازمان بين المللي انرژي 
اتمي، مخالفت س��اير طرف هاي برج��ام با امريكا را 
نش��ان دهنده عميق تر ش��دن انزواي اين كش��ور و 

شكست در مورد پرونده هسته اي ايران عنوان كرد.
محمود واعظي با انتشار پستي در اينستاگرام، با بيان 
اينكه » در اجالس اضطراري شوراي حكام سازمان 
بين الملل��ي انرژي اتمي در مورد پرونده هس��ته اي 
ايران يك بار ديگر امريكا شكس��ت خورد« نوش��ت: 
اجالس اضطراري شوراي حكام سازمان بين المللي 
انرژي اتمي ب��ه تقاضاي امريكا و ب��ه بهانه اقدامات 
ايران در كاهش تعهدات اتمي اش تشكيل شده بود و 
بيانيه نمايندگي امريكا در آژانس قبل از تشكيل اين 
نشست كه در آن ذكر شده بود راهي كه ايران در پيش 
گرفته انزواي بين المللي اش را عميق تر مي كند نشان 
مي داد كه امريكايي ها اميد زيادي به دستاوردهاي 
اين نشست بسته اند اما ساعاتي بعد، برون داد جلسه 

نشان داد كه انزواي امريكا عميق تر شده است.«

   پاسخ رد شوراي حكام به در خواست ترامپ
ماجراي تالش امريكا براي فش��ار به ايران از طريق 
ش��وراي ح��كام ام��ا زماني آغاز ش��د كه اي��ران در 
واكنش به خروج امريكا و بازگشت تحريم ها در ۱۸ 
ارديبهشت س��ال جاري اعالم كرد كه در تصميمي 

جديد، تعهدات برجامي خ��ود را طبق بندهاي 2۶ 
و ۳۶ برجام گام ب��ه گام كاهش مي دهد با اين هدف 
كه اج��راي اين توافق در وضعيتي متوازن قرار گيرد 
در غير اين صورت ايران ديگ��ر متعهد به اين توافق 

نخواهد بود.
امريكا در سال گذشته چهار بار نشست شوراي امنيت 
سازمان ملل را درباره ايران تشكيل داده است كه در يكي 
از اين نشست ها شخص دونالد ترامپ حضور يافت و در 
يكي ديگر وزير امور خارجه اين كشور حاضر شد. آنها نه 
فقط به بهانه هسته اي بلكه به بهانه هاي ديگر از جمله 
بحث موشكي، مساله يمن و نفوذ ايران در منطقه سعي 
كردند پاي ايران را به شوراي امنيت باز كنند اما در اين 

تالش ها ناكام ماندند.
در نهاي��ت بع��د از آنكه ايران در گام نخس��ت كاهش 
تعهدات برجامي خود، محدوديت ذخيره اورانيوم غني 
شده تا سقف ۳00 كيلوگرم را لغو كرد و ذخاير ايران به 
تأييد آژانس از مرز ۳00 كيلوگرم گذشت، ترامپ سعي 
كرد از اين مس��اله به عنوان فرصتي براي ضربه زدن يا 
محكوم كردن ايران در جامعه بين الملل استفاده كند، از 
اين رو درخواست تشكيل نشست فوري شوراي حكام را 

 مطرح كرد بدون آنكه به لحاظ محتوا و شكل به ابعاد آن
 فكر كند.

مطابق بند ب از قاعده شماره ۱۱ قواعد كاري شوراي 
حكام، شورا بنا به درخواست رييس شورا، يا هر يك از 
اعضاي شورا يا مديركل بايد تشكيل جلسه دهد و اين 
مساله جداي از اينكه موضوع نشست چيست انجام 

مي شود چه موضوع در دستوركار باشد چه نباشد.
آنچه امريكا با درخواست تشكيل جلسه فوري شوراي 
حكام به دنبال آن بود، مطرح كردن موضوع اقدامات 
كاهشي ايران به طور خاص مس��اله لغو محدوديت 
ذخي��ره ۳00 كيلوگرم اورانيوم غني ش��ده بود. اما 
آنچه قابل توجه اس��ت اينكه ش��وراي ح��كام صرفًا 
مي تواند موضوعات هس��ته اي در چارچوب پادمان 
جامع را مورد بررسي قرار دهد و از آنجايي كه مساله 
كاهش اجراي تعهدات برجامي ربطي به ابعاد پادماني 
فعاليت هاي هسته اي ايران در چارچوب آژانس ندارد 
از اين رو اساسًا موضوع قابل اعتنا و بررسي نيست ولو 

اينكه براي آن تشكيل جلسه دهند.
البته امريكايي ها ترجيح مي دادند كشورهاي ديگر 
تقاضاي نشست ويژه را مطرح كنند اما اين مساله با 
موافقت هيچ كشوري رو به رو نشد تا اينكه خودشان 

مجبور به طرح درخواست تشكيل جلسه شدند.

   امريكا و حاميان انگشت شمارش
در نشس��ت روز چهارش��نبه ام��ا جز امري��كا، رژيم 
صهيونيستي، امارات و عربستان ساير اعضاي شوراي 
حكام به ويژه س��ه كش��ور اروپايي، چين و روسيه بر 
حماي��ت از برجام و ضرورت حف��ظ آن تاكيد كردند. 
اكثريت قري��ب به اتفاقي ك��ه با راي منف��ي خود به 
درخواست ترامپ نشان دادند كه نه تنها از راهبردهاي 
ترامپ استقبال نمي كنند، بلكه اين تحركات را عاملي 
براي تنش بيشتر در فضاي بين المللي ارزيابي مي كنند.

در نشس��ت روز چهارش��نبه ب��ه جز امري��كا، رژيم 
صهيونيس��تي، ام��ارات متحده عربي و عربس��تان 
سعودي ساير اعضاي شوراي حكام به ويژه سه كشور 
اروپايي، چين و روس��يه در حماي��ت از چند جانبه 

گراي��ي و برجام و ضرورت حفظ آن به عنوان يكي از 
شاخص هاي مهم چند جانبه گرايي صحبت كردند. 
اين كشورها به طور منس��جم خروج امريكا از برجام 
را س��رزنش كردند و بر اين مس��اله تاكيد كردند كه 
شوراي حكام مكان مناسبي براي بررسي موضوعات 
مربوط به اجراي برجام نيس��ت، چ��را كه اين قبيل 
موضوع��ات در زمره مس��ائل پادمان��ي آژانس قرار 
نمي گيرد و بايد در چارچوب سازوكارهاي مشخص 
شده در برجام و كميس��يون مشترك مورد بررسي 

قرار گيرد.
نشس��ت ويژه ش��وراي حكام درباره ايران در نهايت 
ب��دون هيچ گون��ه خروجي به پايان رس��يد. اين در 
حالي اس��ت كه عمومًا نشست هاي ش��وراي حكام 
درباره بررس��ي گزارش هاي راس��تي آزمايي اجراي 
برجام همراه با جمع بندي رييس ش��وراي حكام از 
خالصه اظهارات و س��خنان ارايه ش��ده در نشست 
پايان مي يابد اما اين نشس��ت حت��ي در اين حد هم 
جمع بندي نداشت كه حاكي از انزواي امريكا در اين 

تالش نافرجام بود.
همان طور كه برخي اعضاي اين شورا از جمله روسيه 
به آن اش��اره كردند، نشست ش��وراي حكام هرچند 
مطابق دس��تور كار ش��ورا نبود و موضوع آن فراتر از 
قوانين و دستور كار اين ش��ورا بود اما اين فرصت را 
فراهم كرد ت��ا جهان اراده و عقيده واقعي خود يعني 
مخالفت با افزايش تنش ها را نشان دهد و اين بدون 

شك نتيجه مثبتي است.
بدون شك تالش هاي ديپلماتيك در روزهاي گذشته 
از س��وي ايران براي خنثي كردن اقدامات امريكا در 
شوراي حكام يكي از مهم ترين داليل دستيابي به اين 
دستاورد ديپلماتيك است. همچنين هر چه پيش تر 
مي رويم، با وجود محدوديت هاي بس��يار بر برجام و 
برخالف ادعاي برخي در داخل، اين توافق به لحاظ 
حقوقي آنقدر محكم است كه حتي در شرايط فعلي 
قابل اس��تناد و تأمين كننده حقوق هسته اي ايران 
است. نشس��ت اخير شوراي حكام س��ند ديگري بر 

درستي اين صحبت بود.



اخبار اقتصادي 3 كالن

دژپسند از ذخيره  ۴.۲ ميليون تن كاالهاي اساسي در بنادر كشور خبر داد

مالبادآوردهمشمولمالياتميشود

۴۴ هزار خريدار سكه بايد ماليات بدهند

فرهاد دژپسند مي گويد: اكنون حدود ۱۰ ميليون تن كاال 
در بنادر و گمركات كشور وجود دارد كه چهار ميليون 
و 2۰۰ هزار تن آن كاالهاي اساس��ي است و اين نشانه 
اهتمام و دغدغ��ه جدي دولت در تأمين و توزيع كاالي 
اساسي در شرايط فعلي است. او همچنين عالوه بر تهيه 
اليحه ماليات بر عايدي سرمايه، از اليحه ماليات بر درآمد 
باد آورده خبر مي دهد كه قرار است مانع از خواب آسوده 

صاحبان پول هاي كالن باد آورده شود.
به گزارش »تعادل«،  در روزهاي گذشته فرهاد دژپسند، 
وزير اقتصاد اخيرا بازديدي از مناطق گمركي اس��تان 
هرمزگان داشته و در اين بررسي موضوع رسوبات كاال در 
گمركات را بررسي كرده است. وي در اين استان نشست 
خبري هم برگزار كرده و به برخي سواالت خبرنگاران 
پاسخ گفته است. او در اين نشست با اشاره به مطرح بودن 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه در كميسيون اقتصادي 
گفت: مقرر شده وزارت امور اقتصادي و دارايي نظرات 
تكميلي خود درباره اين طرح را به نمايندگان مجلس 
ارايه دهد، اما بحث ديگ��ر موضوع ماليات بر عملكرد و 
ماليات مستقيم است كه در اين راستا قرار شده كه در 
اين حوزه تجديد نظر صورت گرفته و برخي از معافيت ها 
اصالح شود. ش��ايد در برهه اي از تاريخ، اعمال برخي از 
معافيت ها ضروري بوده باشد ولي در حال حاضر برخي 
از اين معافيت ها ضرورت خود را از دست داده اند و اعطاي 

معافيت به آنها بايد اصالح شود.
وي اضافه كرد: از سوي ديگر در برخي ديگر از بخش هاي 
اقتصاد هم بايد قانوني همانند ماليات بر عوايد سرمايه يا 
ماليات بر فعاليت هاي اختالل زا وضع شود كه وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي برنامه دارد از اين دو طرف پايه هاي 

مالياتي را اصالح و افزايش  دهد.
وزير اقتصاد چنين عنوان كرد: در بحث ماليات، تأكيد بر 
اين است كه از ورود به مصاديق خودداري كنيم. ورود به 
مصاديق آثار خوبي در اقتصاد ندارد، چراكه ممكن است 
وزارت اقتصاد پيش��نهادي را مطرح كند كه در دولت و 
مجلس تغيير كند كه بر اين اساس از زمان پيشنهاد تا 
تصويب يك دوره زماني طول مي كشد، لذا دليلي ندارد 
در اين دوره زماني اختالل يا نااطميناني در اقتصاد كشور 
ايجاد شود، اما آنچه مسلم است عزم و اراده جدي براي 

سامان دادن بحث ماليات وجود دارد.
دژپسند با بيان اينكه ماليات بر عملكرد از گذشته اخذ 
مي شده اس��ت، تاكيد كرد: قانون به ما اجازه داده است 
كه 5 تا ۱۰ سال به گذشته رجوع كرده و پرونده ها را نيز 
بررسي كنيم كه بر اين اساس همكاران ما ماليات بر سكه 
را بر اس��اس قانون دريافت كرده و با استناد بر تكاليف 
قانوني ماليات اخذ مي كنن��د و نمي توانند بدون قانون 

ماليات اخذ كنند.
وي اف��زود: يكي از مواردي كه در قانون اساس��ي ذكر و 
تصريح شده كه وضع و معافيت آن بايد با مصوبه مجلس 
صورت گيرد، موضوع ماليات اس��ت، يعني اگر وزارت 

اقتصاد بخواهد ماليات وضع كرده يا معافيت ايجاد كند 
بايد بر مبناي قانون باشد و در اين زمينه دولت هيچ اختيار 
خاصي ندارد. اين عضو كابين��ه دولت دوازدهم، درباره 
شكايت برخي افرادي كه سكه پيش خريد كرده اند به 
ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه چرا بايد پس از 2 سال 
ماليات پرداخت كنند، در حالي كه در قرارداد اخذ ماليات 
ذكر نشده است، ادامه داد: ديوان عدالت اداري مي تواند 
بررسي خود را درباره ماليات بر سكه انجام دهد، چرا كه 
بخشي از مجراي قانوني است و وزارت امور اقتصادي و 
دارايي نيز در برابر قانون تس��ليم است، اما آنچه كه در 
حال حاضر وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي دهد 

بر اساس تكاليف قانوني است.

    ساز و كار اخذ ماليات بر درآمد فعاليت هاي 
اختالل زا تنظيم شده است

وي با بيان اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال 
تدوين اليحه ماليات بردرآم��د فعاليت هاي اختالل زا 
است، تصريح كرد: منظور از فعاليت هاي اختالل زا اين 
اس��ت كه در برهه اي از زمان بخشي از نقدينگي براي 
خريد كااليي ك��وچ و تقاضاي مصنوعي ايجاد مي كند 
و بازار آن كاال نيز دچار اختالل مي شود كه اين موضوع 
طبيعي نيس��ت و درآمدهاي بادآورده ايجاد مي كند، 
لذا اين درآمدها نيز مشمول ماليات مي شود. وزير امور 

اقتصادي و دارايي، با تاكيد بر اينكه هدف اصلي اليحه 
اين بوده كه درآمدهاي نجومي بادآورده كه از طريق اين 
نوع فعاليت ايجاد شده مشمول ماليات شوند و از اين نوع 
فعاليت ها جلوگيري شود، گفت: ساز و كار اخذ ماليات 
بر درآمد فعاليت هاي اختالل زا در اليحه تنظيم ش��ده 
اس��ت و اين اليحه بايد ابتدا در دولت بررسي و سپس 
به مجلس ارسال شود، البته ما به دنبال اين هستيم كه 
ابتدا دس��تگاه هاي اجرايي در اين باره مشاركت كرده و 
نظر بدهند و سپس در دولت تصويب شده و به مجلس 

ارسال شود.

    افزايش واردات را به فال نيك مي گيريم
دژپس��ند همچنين در اين سفر در جمع فعاالن بخش 
خصوصي حاضر ش��ده و درباره تج��ارت خارجي هم 
اظهاراتي داش��ته اس��ت. وي با تأكيد بر اينكه وظيفه 
حاكميت و دستگاه هاي مسوول، تسهيل و روان سازي 
تجارت خارجي كش��ور در راستاي رونق توليد داخلي 
است به افزايش ميزان واردات كشور در چندماهه ابتداي 
امسال اشاره كرد و افزود: در شرايطي كه دشمن با انواع 
ترفندها تالش مي كند واردات كشور كم شود اين موضوع 
را بايد به فال نيك گرفت. مسووالن بنادر در تالش اند، 
انتقال كاال از بنادر به اقصي نقاط كشور با سهولت هرچه 
بيشتر صورت گيرد. روند تخليه و ترخيص كاال با حركتي 

ش��تابان در حال انجام اس��ت. برخي موارد كه در مورد 
كاالهاي اساس��ي، تحت عنوان رسوب كاال مورد اشاره 
قرار مي گيرد، مربوط به رعايت مسائل ايمني و زيستي 
است كه بايد با استانداردهاي تعيين شده، مطابق باشد تا 

سالمت مردم به خطر نيفتد.
دژپس��ند با بيان اينكه در اين ش��رايط سخت تحريم، 
تالش ها بايد به گونه اي باش��د كه مشكالت به حداقل 
برسند، اظهار كرد: سياست گذاري ها از موضع حاكميت 
بايد به گونه اي باشد كه فعاالن اقتصادي به عنوان بازيگر 
اصلي اقتصاد، بدون دغدغه هاي جانبي، بدنه اقتصاد را به 
نقطه تعالي برسانند. در اين شرايط ايجاد بستر روان براي 
حركت بازيگران اصلي اقتصاد، يعني فعاالن اقتصادي 
ضرورت دارد. اگر در اين ش��رايط سخت، به تصميمات 
دولت نگاه كنيد، عمدتاً معطوف به رفع مسائل مشكل ساز 
براي توليد، چه در سطح سرزمين اصلي و چه در مناطق 
آزاد اس��ت. به همين دليل بود كه سال گذشته دولت 
تصميم گرفت فارغ از بخشنامه هاي موجود، براي واردات 
كاالهاي مصرفي در هر منطقه، س��هميه اي جداگانه 

اختصاص دهد.
وي با يادآوري اينكه در شرايط فعلي، واردات به منظور 
تقويت توليد صورت مي گيرد، اضافه كرد: سهم كاالهاي 
وارداتي مصرفي عمدتًا زير ١٥ درصد است و اين به آن 
معنا است كه ٨٥ درصد واردات كشور، كاركرد تقويت 

و رونق توليد دارد. اكنون حدود ۱۰ ميليون تن كاال در 
بنادر و گمركات كشور وجود دارد كه چهار ميليون و 2۰۰ 
هزار تن آن كاالهاي اساسي است و اين نشانه اهتمام و 
دغدغه جدي دولت در تأمين و توزيع كاالي اساسي در 

شرايط فعلي است.
دژپس��ند با بيان اينكه، به داليل مختلف، اساسًا محل 
نگهداري برخي كاالهاي اساسي، بنادر كشور هستند، 
گفت: روغن خوراكي يكي از اين نوع كاالها اس��ت كه 
حدود 7۰۰ ه��زار تن از كل موجودي كاالي اساس��ي 
موج��ود در بنادر را به خود اختصاص مي دهد. اين خبر 
را باي��د با خبر خ��وش ديگري تكميل ك��رد كه همان 
افزايش رشد توليدات كشاورزي است كه بخش مهمي 
از كاالهاي اساسي را در بر مي گيرد. رشد توليد كاالهاي 
اساسي در سال جاري، در بخشي از اقالم حتي به بيست 

درصد هم مي رسد.
وي تصريح كرد: در برخي از گمركات نيز مقداري رسوب 
كاال افزايش پيدا كرده است. در جلسه اي كه براي حل اين 
مشكل برگزار شد، عوامل ايجاد رسوب بررسي شد كه 
بخشي ازاين عوامل مربوط به ثبت سفارش كاال، تامين 
ارز و انجام بررسي هاي دستگاه هاي مسوول در زمينه 

استاندارد و قرنطينه مربوط بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي تشريح كرد: طبيعتًا انجام 
برخي از اين امور الزامي اس��ت و چون برخي كاالهاي 
اساسي يا خوراك دام وطيور هستند كه به اغذيه ملت 
ايران منتهي مي شود، بررسي ها بايد به دقت انجام شود 
و ما نمي توانستيم اين موارد را حذف كنيم به همين دليل 

تصميمات الزم براي بهبود آن اتخاذ شد.
وي اضافه كرد: در بخش تامين ارز مقرر ش��د كه بانك 
مركزي با اولويت نس��بت به تامين ارز به كاالهاي نوع 
يك و دو اقدام كند. همچنين مقرر ش��د كه نسبت به 
واگذاري آن دس��ته از كاالهايي كه بدون ثبت سفارش 
در گمرك هستند به صورت مزايده در داخل و صادرات 
براي خارج از كشور اقدام شود. نتيجه تصميمات گرفته 
شده در اين جلسه موجب خواهد شد كه روند واردات، 
صادرات و موجودي رس��وب كاال در گمركات به شدت 

سرعت پيدا كند.
وي در خصوص گزارش فراكس��يون مبارزه با مفاس��د 
اقتصادي و اداري مجلس درب��اره ضعف امور گمركي 
در مبارزه با قاچاق، تصريح كرد: با بررس��ي عميق تر و 
كارشناسانه تر مشخص مي شود كه اساسًا اين مياحث 
موضوعيت ن��دارد اما بايد گفت علي��ت تغيير در بدنه 
مديريت گمرك براي پيگيري و اجراي برنامه هاي مورد 
نظر در گمرك بوده است. از جمله اين برنامه ها مي توان به 
الكترونيكي كردن گمركات اشاره كرد كه باعث مي شود 
كه با دقت و سرعت بيشتر با فساد و قاچاق مبارزه شود. 
برخي از مديران گمركات نيز متاسفانه آلودگي داشتند و 
تغيير كردند كه اين خود نشان مي دهد مديريت گمرك 

هوشمندانه با اين مسائل برخورد مي كند.

اميدعلي پارس��ا در س��خنراني پي��ش از خطبه هاي 
نمازجمعه تهران با بيان اينكه در همه كشورهاي دنيا 
اداره  امور كشور با ماليات دريافتي از مردم انجام مي شود، 
گفت: اين در حالي است كه در ايران 37 درصد بودجه 
دولت از ماليات و كمتر از 5۰ درصد هزينه جاري دولت 

از ماليات تأمين مي شود. 
رييس س��ازمان مالياتي كش��ور افزود: در كشورهاي 
پيشرفته 25 درصد كل درآمد مردم به عنوان ماليات به 
دولت پرداخت مي شود اما اين رقم در ايران 8.5 درصد 
است كه در نتيجه بسياري از كارهاي عمراني و اجرايي 

دولت نيمه تمام باقي مي ماند.
وي از ت��الش براي نوين س��ازي روش ماليات س��تاني 
در كش��ور خبر داد و گفت: از روش قديمي تش��خيص 
علي الرأس به روش تشخيص مبتني بر اطالعات واقعي 

مردم حركت مي كنيم. 
پارسا با تاكيد بر لزوم دسترسي كامل سازمان مالياتي 

به درآمدها و اطالعات مالي و امالك و مستغالت مردم 
گفت: اين ام��ر در ماده ۱69 مك��رر قانون ماليات هاي 

مستقيم ذكر شده است. 
وي با اشاره به فرارهاي مالياتي بزرگ گفت: معضل ديگر 
معوقات مالياتي باالست و برنامه هاي زيادي در سازمان 
امور مالياتي براي كاهش فرار مالياتي و كاهش معوقات 
شروع شده اس��ت. س��ازمان مالياتي بايد ريز داده ها و 
تراكنش مالي و ملك و امالك را دراختيار داشته باشد. 

پارسا در ادامه گفت: فرار مالياتي حتي در بخش دولتي و 
بخش هاي عمومي غيردولتي وجود دارد و سازمان امور 

مالياتي با قدرت و قوت وصول ماليات را دنبال مي كند.
رييس س��ازمان مالياتي همچنين از دريافت ماليات از 
درآمدهاي بادآورده خبر داد و گفت: در همه جاي دنيا از 

اين نوع درآمدها ماليات گرفته مي شود. 
پارس��ا با بيان اينكه سال گذشته به بيش از 5 ميليون و 
89۰ هزار قطعه سكه بهار آزادي فروخته شد كه ۱۰2 

هزار نفر در كشور اين سكه ها را خريده بودند، گفت: 58 
هزار نفر از اين افراد كساني بودند كه زير 2۰ قطعه سكه 

خريدند كه طبق قانون مشمول ماليات نمي شوند.
وي افزود: 49۰ نفر بيش از يك هزار قطعه سكه خريدند 
و 38 نفر نيز هر كدام بيش از 5 هزار قطعه سكه خريدند 
و يك نفر به تنهايي 38 هزار سكه بهار آزادي خريده بود.
رييس سازمان مالياتي با بيان اينكه قيمت سكه خريده 
شده توس��ط اين افراد حدود يك ميليون و 3۰۰ هزار 
تومان بود، گفت: امروز قيمت س��كه به بيش از 4 و نيم 
ميليون تومان رسيده و ثروت و سود بادآورده اي را براي 
اين افراد ايجاد كرده كه سازمان امور مالياتي بايد حتمًا 

از اين افراد ماليات دريافت كند.
پارس��ا با اش��اره به طرح ماليات بر عايدي ثروت شامل 
امالك، خودرو، س��كه و ارز گفت: همه اي��ن موارد در 
اليحه اي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي نهايي شده 
و براي تصويب به هيات دولت ارايه شده است و براي همه 

اين اشكال كه اموال بادآورده است، بايد ماليات بدهند. 
پارسا با اش��اره به تحريم هاي ظالمانه عليه ايران كه به 
خاطر وابستگي اقتصاد به نفت اعمال شده است بر اداره 
كشور با درآمد مالياتي تاكيد كرد و گفت: الزمه زندگي 

اجتماعي اين است كه هزينه آن توسط مردم پرداخت 
شود و دولت وظيفه حفظ نظم، امنيت، روابط خارجي، 
آموزش و پرورش، تأمين بهداشت و انجام هزاران پروژه 
اجتماعي را از طريق ماليات دريافتي از مردم انجام دهد.
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 اعالم پايان حياط خلوتي
در صندوق بازنشستگي كشوري

مديرعامل صندوق بازنشستگي كش��وري با بيان 
اينكه امروز پايان حياط خلوتي صندوق بازنشستگي 
است، گفت: شفافيت، فسادستيزي، جوان گرايي و 
نخبه گزيني و شايسته گزيني 4 محور رويكرد جديد 

اين صندوق است.
سيد ميعاد صالحي مديرعامل صندوق بازنشستگي 
كش��وري با بيان اينك��ه رويكرد جدي��د صندوق 
بازنشستگي كش��وري بر چهار محور استوار است، 
گف��ت: ش��فافيت، فسادس��تيزي، جوان گرايي و 
نخبه گزيني و شايسته گزيني 4 محور رويكرد جديد 
اين صن��دوق اس��ت. صالحي در جري��ان همايش 
كانون هاي بازنشستگان سراسر كشور كه در تهران 
برگزار شد، در نشست با مديران استاني اين صندوق 
با بيان اينكه در ابتداي شروع به كار من در صندوق 
بازنشستگي تصور بر اين بود كه بحث شفافيت و مبارزه 
با فساد شعاري بيش نيست، گفت: امروز براي همگان 
مشخص شده كه مسير و خط صندوق بازنشستگي 
مسير شفافيت و فساد ستيزي است و اين يك شعار 
نيست و در 3 ماه اخير اقدامات مختلفي در اين زمينه 
انجام شده است و ما شعار نمي دهيم و اين تنها بخش 
كوچكي از اقدامات ما براي شفاف س��ازي و مبارزه با 
فساد است و سياست هاي ما با قاطعيت ادامه خواهد 
يافت. صالحي گفت: مبارزه با فساد و شفافيت قطعًا 
حاشيه هاي زيادي دارد، اما افراد بدانند كه با خيمه 
شب بازي هاي سياسي و غير سياسي نمي توانند ما را 
به حاشيه ببرند چرا كه ما چيزي براي پنهان كردن 
از مردم نداريم و در اين مس��ير قاطعانه ايستاده ايم و 
يك به يك برنامه هاي مان را در زمينه مبارزه با فساد 
اجرايي خواهيم كرد. مديرعامل صندوق بازنشستگي 
كش��وري با بيان اينكه آرامش ثبات يافته ناش��ي از 
ش��فافيت بايد در فرايند آگاهي بخشي اتفاق افتد، 
اظهار داشت: شفافيت قطعًا منجر به فساد ستيزي 
و وفاق مي شود و آنچه مش��كل دارد عدم شفافيت 
است كه به نفاق و حاشيه منجر مي شود. اگر ما حقوق 
پايين يا حقوق هاي بااليي دريافت مي كنيم يا مزايا 
و دريافتي ه��اي ديگري داريم چرا مردم نبايد از آنها 
اطالع داشته باش��ند. وي با بيان اينكه در سال هاي 
گذشته صندوق  بازنشستگي كشوري حياط خلوت 
بخش هاي مختلف بوده است، تاكيد كرد: امروز پايان 
حياط خلوتي صندوق بازنشستگي كشوري فرا رسيده 
و ما اجازه ادامه چنين مسيري را نخواهيم داد. صالحي 
با بيان اينكه چرا همه بايد تصور كنند كه صندوق يك 
صندوق مشكل دار و به گل نشسته اي است، گفت: 
همه دنيا به سمت برندسازي حركت مي كنند، اما 
ما خودمان صن��دوق و برندي مانند آن را كه يكي از 
غول هاي اقتصادي كشور است، تخريب مي كنيم و 
با نگاهي تحقيرآميز به آن نگاه مي كنيم. مديرعامل 
صندوق بازنشستگي كشوري گفت: ما بنگاهي داريم 
كه هزار و 5۰۰ ميليارد تومان در سال زيان مي دهد و 
بايد براي نگه داشتن آن از منابع صندوق هزينه كنيم، 
در حالي كه در آن سو، بنگاهي داريم كه 27۰۰ ميليارد 
تومان سود خالص در سال دارد، اما اين رقم سود تنها 
به زيان هاي صندوق پرداخته مي شود، در حالي كه ما 
يك اعتبار و سرمايه ارزشمندي در اختيار داريم. وي 
تأكيد كرد: اگر بنگاه هاي ما در مجموع به سودآوري 
قابل قبولي برس��ند مي توانيم در كنار صرفه جويي 
در هزينه ها منابعي را براي پرداخ��ت دوره اي براي 
بازنشس��تگان عزيز در قالب كارت هاي اعتباري يا 
روش هاي ديگر فراهم كنيم. هر مقدار اين سودآوري 
افزايش يابد، رقم باالتري ب��راي پرداخت در اختيار 

بازنشستگان قرار مي گيرد.

 افزايش فاصله طبقاتي
با رشد شاخص فالكت

احم��د اناركي محمدي نايب رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با 
خانه ملت، با بيان اينكه مردم با ش��اخص پوست و 
اس��تخوان خود تورم و بيكاري را لمس مي كنند، 
گفت: ش��اخص فالكت براي س��ال 97 عدد 39 را 
نشان مي دهد، اما براي درك فشارهاي وارده بر مردم، 
حضور در بين مردم كافي است تا قبل از اينكه آمارها 
از درد و رنج مردم بگويد خودمان همچون مردم با 
پوست و استخوان بفهميم چه خبر است و چه بايد 
كرد. نماينده مردم رفسنجان و انار در مجلس شوراي 
اسالمي، با اشاره به اينكه پيش بيني شرايط اقتصادي 
و تحريم ها بايد قبل از اجرا صورت مي گرفت، افزود: با 
سناريوهاي مدون و عملياتي فشارها بايد به حداقل 
مي رسيد، چراكه كش��ور ظرفيت هاي بي شماري 
دارد و مي توان با اين توانمندي ها از حجم مشكالت 
كاست و آرامش را به اقتصاد كشور بازگرداند. وي با 
بيان اينكه تحريم ها و كاهش صادرات نفت و ساير 
كاالها منجر به كاهش رشد اقتصادي و كاهش رتبه 
كش��ور در بين اقتصادهاي جهان شده است، ادامه 
داد: اين حجم از مش��كالت اقتصادي فعلي بيشتر 
مربوط به ساختارهاي اقتصادي، ناكارآمدي برخي 
بخش ه��اي مديريتي، س��وداگري و رانت خواري 
است. اناركي محمدي تاكيد كرد: بدترين آسيبي 
كه تورم و بيكاري ايجاد مي كند مربوط به افزايش 
فاصله طبقاتي و بي عدالتي اس��ت، جايي كه فقرا 
فقير تر و اغنيا غني تر مي شوند و در چنين شرايطي 
ناهنجارهاي اجتماعي ني��ز افزايش مي يابد. وي با 
اش��اره به همراهي مردم با مسووالن براي دور زدن 
تحريم ها، افزود: م��ردم صبورانه و با آگاهي و درك 
باالي شرايط همراه نظام هستند و در چالش برجامي 
با امريكا، قاطعانه حق را به ديپلماسي و استراتژي 
كش��ورمان مي دهند و اين دليل اصلي مقاومت و 
صبوري اس��ت. نايب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: شايد بتوان 
گفت س��طح آگاهي، تحليل و احساس مسووليت 
مردم ايران بس��يار فراتر از ميانگين جهاني است و 
بايد به اين مردم افتخار كرد، اما اين امر بايد بر تالش 
و تدبير مسووالن بيفزايد تا بخشي از آنچه اليق اين 

مردم بوده حداقل فراهم شود.

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور بيطرف|

    كند شدن رشد 
در يك سوم قرن بعد از جنگ جهاني دوم، يعني از سال 
۱947 تا ۱98۰، اياالت متحده با نرخ ساالنه 3.7 درصد 
رشد كرد؛ اين در حالي اس��ت كه در يك سوم آخر اين 
قرن، يعني از س��ال ۱98۰ تا 2۰۱7 نرخ متوسط رشد 
فقط 2.7 درصد بوده، يك واحد درصد پايين تر؛ نزديك 

به 3۰ درصد ! اين يك سقوط مهم است .
بحران سال 2۰۰8 نشان داد كه اكثر نرخ رشدي كه در 
سال هاي پيش از بحران ثبت شده، پايدار نبوده اند. اين 
رشدها بر اثر سرمايه گذاري هاي بي مالحظه بوده است 
كه شايد بتوان آن را با ساخت بيش از حد در بازار مسكن 

توضيح داد.

  مقايس�ه هاي بين المللي در اس�تانداردهاي 
زندگي 

بخش��ي از اس��تثناگرايي امريكا اين اس��ت كه ما يك 
استاندارد باالتر و نرخ رش��د باالتري نسبت به ديگران 
داريم – يا اينكه ما را به اين سمت كه معتقد باشيم هدايت 
كرده اند . اينكه ما كارآمدتر و مولدتر هستيم )باز اينچنين 
معتقديم .( اين اعتقادات يك نتيجه فرعي فوري دارد. ما 
بايد هركسي را از دور رقابت خارج كنيم يعني آنكه آنها 

بايد كاالهاي ما را بيشتر بخرند و ما از آنها كمتر. برداشت 
از آن اين گونه است كه اگر كاالهاي ما بر بازارها »مسلط« 
نيستند، رقباي ما بايد تقلب كرده باشند. فرضيه اثبات 
شده اس��ت . سياس��تي كه در پي آن از اين اصل به طور 
مستقيم توصيه مي شود، اين است: دست از تقلب  برداريد. 
اگر قواعد تجارت بين الملل اين امكان را نمي دهد كه آنها 
را متوقف كنيم، پس خود آن قواعد بايد غلط باشند. اين 
خط استداللي اس��ت كه منجر به اعمال موانع تجاري 
مانند تعرفه هايي شده كه بر واردات ماليات ببندند يا آنكه 
سهميه بندي كنند كه محدوديت هايي بر مقدار كاالهايي 
كه مي توان وارد كرده است . امروزه روح حمايت گرايي، 
يعني حمايت از توليدكنندگان داخلي در مقابل رقابت 

خارجي، بدون شك زنده و سرحال است .
تنها مشكل با اين خط استدالل اين است كه هر گام آن 
ناقص اس��ت . در اينجا ما اين فرض اساسي را كه اياالت 
متحده مولدترين اقتصاد با باالترين اس��تاندارد زندگي 
است، را مورد توجه قرار مي دهيم . )ما گام هاي بعدي را 
با منطق در فصل 5 كه مربوط به جهاني ش��دن است را 

بررسي مي كنيم .( 
واقعيت اين است كه با استفاده از شاخص توسعه انساني 
كه اندازه گيري در همه سطوح استاندارد زندگي كشورها 
را در بردارد، اباالت متحده رتبه سيزدهم را دارد، درست 
باالتر از پادش��اهي متحد . زماني ك��ه نابرابري امريكا را 

هم به حس��اب آوريم، اين رتبه به بيست و چهارم تنزل 
مي يابد. در سال 2۰۱8، بانك جهاني، »شاخص سرمايه 
انساني« را منتشر كرد . اين شاخص قدرت سرمايه گذاري 
جامعه در افراد هر كشوري كه تركيبي است از آموزش، 
بهداش��ت و توانايي براي زنده ماندن را بازتاب مي دهد. 
اياالت متحده رتبه بيس��ت و چهارم را به دست آورد كه 
زير رتبه كشورهاي پيشرو آسيايي مانند سنگاپور، ژاپن، 
كره جنوبي و هنگ كنگ و نيز كش��ور همسايه شمالي 
مان، كانادا )اين كشور رتبه دهم را به دست آورده است( 
و اكثر رقيبان اروپايي اس��ت. سرمايه گذاري ضعيف در 
سرمايه انساني منجر به استانداردهاي پايين زندگي در 

آينده مي شود.
اُ اي سي دي )س��ازمان همكاري و توس��عه اقتصادي(، 
اتاق فكر رسمي كشورهاي پيشرفته، هر چندين سال 
امتحان هاي استاندارد شده اي را در سراسر جهان به اجرا 
در مي آورد. در اين امتحانات كه در برخي از كش��ورهاي 
در حال توس��عه هم به اجرا در مي آي��د، امريكايي ها در 
رياضيات از حد متوسط پايين تر هستند – از ميان 72 
كشوري كه در امتحانات مشاركت مي كنند رتبه 4۰ را 
دارند- و در خواندن )رتبه بيست و چهارم( و در علوم )رنبه 
بيس��ت و پنجم( كمي بهتر هستند. اين كاركرد جزيي 
پايدار بوده است، با اين حال يك سهم پايين تر از متوسط 
را از عمل كنندگان باال به دست آورده است . كانادا، كره، 

ژاپن، پادشاهي متحد، نروژ، ليتواني و استراليا تماما ما را 
در نرخ هاي سن فارغ التحصيلي دانشكده ها بين 25 تا 34 
سال سن شكست داده اند، كانادا با بيش از 25 درصد و كره 

جنوبي با تقريبا 5۰ درصد . 
سرمايه گذاري پايين در سرمايه انساني و فيزيكي به طور 
طبيعي به نرخ هاي پايين تر رش��د به��ره وري ترجمان 
مي ش��ود. در مقايس��ه بازدهي در ميان كشورها، مهم 
تفاوت در س��اعت كاري اس��ت كه بايد به حساب آورد . 
امريكايي ها بيش��تر از هر كشور پيشرفته اي ساعت كار 
دارند )هر كارگر امريكايي به طور متوسط ۱78۰ ساعت 
در سال كار مي كند كه قابل مقايسه با ۱759 ساعت كار 
در جاهاي ديگر اس��ت – علي الخصوص در مقايس��ه با 
كشورهاي اروپايي مانند فرانسه با ۱5۱4 ساعت كار يا 
آلمان ۱356 ساعت كار .( اين به كم بودن ساعت كاري 
در هفته برنمي گردد بلكه به تعطيالت طوالني تر مربوط 
است . اين ساعت هاي طوالني است كه بايد آن را در درآمد 
باالي سرانه به حساب آورد. في الواقع، بر حسب بهره وري 
– بازدهي در هر ساعت – رشد بهره وري اياالت متحده 
در دوره بعد از كس��ادي بزرگ، 2۰۱5-2۰۱۰، كمتر از 
نصف متوسط اين نرخ در كشورهاي پيشرفته بوده است .

ما در 3۰ س��ال گذشته خيلي آهس��ته تر از چين رشد 
كرده ايم كه چين نه تنها اكنون بزرگ ترين اقتصاد جهان 
شده است، بلكه در معيارهاي استانداردي كه مقايسه ها 

صورت مي گيرد، بيش��تر از اياالت متح��ده پس انداز، 
تولي��د و تجارت مي كند. من غالبا در چين س��خنراني 
مي كن��م و زماني كه آمارهاي مرب��وط به آنچه كه براي 
اكثر امريكايي ها رخ مي دهد را بيان مي كنم، آنهايي را كه 
در راس هستند كاري ندارم، مستمعين به من ناباورانه 
نگاه مي كنند. چهل س��ال پيش، چين يك كشور فقير 
بود، شصت س��ال پيش يك كشور خيلي فقير با درآمد 
ساالنه اي معادل ۱5۰ دالر كه بانك جهاني به آن برچسب 
كشور »به غايت فقير« زده بود. فقط طي چهل سال در 
حالي كه درآمد تمام امريكايي ها به جز آنهايي كه در راس 
اياالت متحده هستند درجا زده است، درآمد چين بيش 
از ۱۰ برابر ش��ده است و بيش از 74۰ ميليون نفر در آن 

كشور از فقر خارج شده اند.

مردم ، قدرت و منافع)۲7( 
سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

پاورقي اقتصادي
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اقدامات بانك مركزي و ثبات نرخ ها در ماه هاي اخير موجب شد 

تخليه بي سابقه حباب سكه
كاهش فاصله نرخ حواله نيما با نرخ معامالت در بازار سنا 

گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري|
 در بازار ارز و طال قيمت ها در روز پنج ش��نبه و جمعه

20 و 21 تيرماه 98، همچن��ان روندي با ثبات و روبه 
كاهش دارند بط��وري كه روز جمعه 21 تيرماه 98 در 
بازار آزاد و معامالت نقدي دالر بين 12820 تا 12920 

تومان در نوسان بوده است. 
به گزارش »تعادل«، قيمت ه��ا در صرافي هاي مجاز 
بانكي و ملي نيز در روز پنج ش��نبه ب��راي فروش دالر 
12750 و براي فروش يورو 14650 تومان معامله شده 
و قيمت خري��د صرافي ها نيز 100 تومان كمتر از نرخ 
فروش اعالم شده است. همچنين در روز پنج شنبه در 
بازار ارز آزاد و معامالت نقدي قيمت دالر 12920، يورو 

14650 و درهم 3535 تومان داد و ستد شد. 
كاهش فاصله نرخ حواله نيما با نرخ معامالت در بازار سنا
سامانه س��نا نيز براس��اس ميانگين نرخ هاي ارز روز 
چهارشنبه 19 تيرماه 98، ميانگين نرخ دالر در سامانه 
س��نا را 12815، يورو 14645 تومان، درهم 3510، 
ي��وآن 1933، پوند 16108 و لير تركيه 2358 تومان 
اعالم كرده است. نرخ حواله نيما نيز در سامانه سنا در 
روز 19 تيرماه براي دالر 11626، يورو 13148، درهم 
3180 و يوآن 1656 تومان اعالم شده كه نشان دهنده 
كاهش فاصله نرخ حواله نيما با نرخ معامالت در بازار سنا 
اس��ت. اين موضوع نشان مي دهد كه در ماه هاي اخير 
با اقدامات بانك مركزي و كنترل هاي صورت گرفته، 
فاصله نرخ هاي نيما، سنا، صرافي ها و بازار آزاد كاهش 
يافت��ه و در حال حاضر پايين ترين نرخ يعني نرخ دالر 
نيما با باالترين نرخ يعني نرخ معامالت آزاد به 1294 
تومان رسيده كه نسبت به فاصله زياد سال 97، كاهش 
زيادي داشته و به تدريج از حجم رانت، فرصت هاي ويژه 

و اختالف نرخ آن كاسته شده است. 
در حالي كه براساس قيمت هاي اعالم شده توسط بانك 
مركزي و سامانه سنا در مرداد 97، نرخ دالر و يورو در 
مرداد 97 به صورت ميانگين 10220 و 11915 تومان 
در بازار آزاد و صرافي ها بوده، و نرخ ميانگين حواله نيما 
به ترتيب 8787 و 9521 تومان بوده اس��ت در نتيجه 
فاصله نرخ حواله نيما و صرافي ها و بازار آزاد براي دالر 

1433 و براي يورو 2394 برآورد مي شود. 
همچنين براساس قيمت هاي اعالم شده توسط سامانه 
سنا و گزارش رس��انه ها از نرخ هاي بازار و صرافي هاي 
مجاز بانكي در 19 تير 98، نرخ ميانگين حواله نيما براي 
دالر و يورو به ترتيب 11626 و 13148 تومان بوده كه 
نسبت به نرخ هاي مرداد سال 97 افزايش قابل توجهي 
نشان مي دهد. از سوي ديگر، نرخ صرافي ها و بازار آزاد 
نيز در حال حاضر براي دالر حدود 12920 و براي دالر 
14800 تومان است و درنتيجه فاصله دو نرخ نيما و بازار 
ازاد وصرافي ها براي دالر و يورو در تيرماه 98 به ترتيب 

1294 و 1652 تومان برآورد مي شود. 
مالحظه اين اختالف نرخ هاي نيما و صرافي ها و بازار 
آزاد در 11 ماه اخير و تاجايي كه ارقام و اعداد در سامانه 
سنا قابل دسترس بوده، نشان مي دهد كه رانت موجود 
در بازار ارز و اختالف بين حواله نيما و اس��كناس بازار 
ازاد و صرافي ها كاهش قابل توجهي نش��ان مي دهد و 
اين اختالف نرخ هاي نيما و بازار آزاد در يكس��ال اخير 
براي دالر حداقل 139 تومان و براي يورو 742 تومان 

كاهش داشته است. 
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ 23 ارز مانند يورو و پوند كاهش 

و قيمت 12 واحد پولي ديگر افزايش يافت. نرخ دالر و 
11 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي 
هر دالر امري��كا 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين 
هر پوند انگليس ب��ا 244 ريال كاهش 52 هزار و 303 
ريال و هر يورو نيز با 27 ريال كاهش 47 هزار و 69 ريال 

ارزش گذاري شد.
در ب��ازار طالي روز جمعه 21 تيرماه 98 نيز با افزايش 
اونس جهاني طال به قيم��ت 1406 دالر و دالر نقدي 
به قيمت 12920 تومان، قيمت طال و س��كه اندكي 
كاهش داشته و مظنه مثقال 17 عيار يا طالي آبشده 1 
ميليون و 851 هزار، هر گرم 18 عيار 427 هزار، سكه 
طرح جديد 4 ميليون و 485 هزار، سكه طرح قديم يا 
بهار آزادي 4 ميليون و 400 هزار، نيمه سكه 2 ميليون و 
330 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 450 هزار و سكه گرمي 

990 هزار تومان داد و ستد شده است. 

 تخليه بي سابقه حباب سكه
يك كارشناس بازار طال و سكه با بيان اينكه مديريت 
صحيح بازار ارز و ثبات نسبي در اين بازار بر كاهش نرخ 
ارز تاثيرگذار بوده اس��ت، گفت: طي هفته گذشته به 
ميزان قابل توجهي حباب سكه كاهش يافت و در حال 
حاضر ارزش س��كه تمام به چهار ميليون و 535 هزار 
تومان رسيده است. محمد كشتي آراي در گفت وگو با 
ايسنا، در رابطه با بازار طال و سكه با اشاره به بازار جهاني 

طال گفت: معموالً اتفاقاتي كه در حوزه سياسي و اقتصاد 
جهاني رخ مي دهد بطور مستقيم بر بازار جهاني طال 

تأثيرگذار است.
اين كارشناس بازار طال و سكه بيان كرد: در پي اتفاقات 
حوزه سياسي در سطح جهاني اونس جهاني طال طي 
يك هفته گذشته رشد 25 دالري را تجربه كرده است، 
اما اين رشد قابل توجه در بازار داخلي در پي مديريت 
بازار ارز از سوي بانك مركزي، ايجاد ثبات نسبي در بازار 
ارز و كاهش نرخ ارز تا حدودي خنثي شده و قيمت سكه 

روند نزولي به خود گرفته است.
وي تاكيد ك��رد: در حال حاضر حباب س��كه در حال 
تخليه شدن است و اين موضوع نشان از كاهش تقاضا 

و افزايش عرضه دارد.
كشتي آراي يادآور شد: سكه هاي ثبت نامي كه در سال 
1396 فرآيند ثبت نام آن انجام شد و در سال 1397 به 
دس��ت صاحبان آن رسيد، در چند وقت اخير با توجه 
به آنكه نگهداري سكه توجيه اقتصادي ندارد از سوي 
صاحبان سكه عرضه شده و اين موضوع يكي از داليل 

افزايش عرضه سكه در بازار است.
اين كارش��ناس بازار طال و س��كه با بيان اينكه قيمت 
طالي خ��ام در ب��ازار داخلي برخالف س��كه ارتباط 
تنگاتنگي كه با قيمت هر اون��س طالي جهاني دارد، 
اظهار كرد: قيمت س��كه طرح قديم در ابتداي هفته 
گذشته چهار ميليون و 450 هزار تومان بوده و در حال 

حاضر به چهار ميليون و 300 هزار تومان كاهش يافته 
و اين در حالي است كه سكه تمام طرح جديد با كاهش 
85 هزار توماني به چهار ميليون و 535 هزار تومان، نيم 
سكه با كاهش 20 هزار توماني به دو ميليون و 330 هزار 
تومان، ربع سكه با كاهش 90 هزار توماني يك ميليون 
و 450 هزار تومان و سكه هاي گرمي بدون تغيير 990 

هزار تومان دادوستد مي شوند.
كشتي آراي خاطرنشان كرد: در ابتداي هفته گذشته 
طالي خام 18 عيار 437 هزار تومان دادوستد مي شد 
كه در هفته به پايين ترين ارزش خود در محدوده 425 
هزار تومان رس��يد اما با نوسان اونس جهاني به ارزش 

431 هزار و 200 تومان رسيد.
اين كارشناس بازار طال و سكه در ادامه تاكيد كرد: در 
ابتداي هفته گذشته حباب سكه 340 هزار تومان بود 
و در حال حاضر به 280 هزار تومان رسيده است كه اين 

تخليه حباب در چند وقت اخير بسيار نادر بوده است.
از سوي ديگر، اجراي ماليات بر خريد و فروش بيش از 
20 قطعه سكه در دستور كار قرار گرفته و رييس كل 
سازمان مالياتي از وصول ماليات از خريداران سكه خبر 
داده است.، اميدعلي پارسا با بيان اينكه ماليات بر خريد 
و فروش بيش از 20 قطعه سكه را اجرا مي كنيم، گفت: 
سال گذشته 38 نفر هر كدام بيش از 5 هزار سكه و يك 
نفر به تنهايي 38 هزار سكه خريداري كرده اند كه بايد 

ماليات بدهند.

 كاهش نرخ بهره در امريكا و نرخ دالر 
دالر تا حد زيادي از مسير صعودي هفته گذشته خود 
عقب نشست. تأييد ضمني رييس بانك مركزي امريكا 
به كاهش نرخ بهره باعث ش��د تا دالر در معامالت روز 
پنج ش��نبه در الك دفاعي فرو رود و در برابر بسياري 
از همتايانش چاره اي جز عقب نش��يني نداشته باشد. 
جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا با اشاره به فشار 
وارده بر اقتص��اد امريكا به دليل جنگ تجاري با چين 
گفته بود كه بانك مركزي اق��دام الزم در اين زمينه را 

انجام خواهد داد. 

 قيمت طال دوباره باال رفت
قيمت طال در معام��الت روز جمعه بازار جهاني تحت 
تأثير تجديد تنش ه��اي تجاري ميان امريكا و چين و 
چش��م انداز كاهش نرخ هاي بهره، افزايش يافت و در 

مسير ثبت رشد هفتگي قرار گرفت.
هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز جاري 
بازار سنگاپور 0.3 درصد افزايش پيدا كرد و به 1407 
دالر و 69 سنت رسيد. بهاي معامالت اين بازار از ابتداي 

هفته جاري تاكنون 0.6 درصد رشد كرده است.
در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با 0.2 درصد 

افزايش، به 1407 دالر و 90 سنت رسيد.
 ب��ه گفت��ه مايكل م��ك كارت��ي، تحليلگر ش��ركت

“سي ام سي ماركتس “، طال تحت تأثير افت ارزش دالر 
امريكا، تنش ها در خاورميانه و تداوم اختالفات تجاري 

ميان امريكا و چين افزايش پيدا كرده است.
از سوي ديگر جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا 
در اظهاراتي كه مقابل اعضاي كنگره داش��ت، گفت: 
احتمال كاهش نرخ هاي بهره در نشست بعدي بانك 
مركزي وجود دارد.نرخ هاي به��ره پايين تر جذابيت 
س��رمايه گذاري در ط��ال كه دارايي بودن س��وددهي 
اس��ت را تقويت مي كنند.در اين بين، دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا اعالم كرد چين به وعده هاي خود 
براي خريد محصوالت كشاورزي از كشاورزان امريكايي 

عمل نكرده است.
پيامدهاي اين اختالف��ات تجاري به بازارهاي جهاني 
س��رايت كرده و ناماليمات اقتصادي را تشديد كرده 
است. س��رمايه گذاران به دقت آمار وام دهي و تجارت 
چين را كه قرار است به زودي منتشر شود، زيرنظر دارند 
تا شرايط اقتصادي كشور را ارزيابي كنند. انتظار مي رود 
 آمار نش��ان دهد چين كه دومين اقتصاد بزرگ جهان

 به شمار مي رود، آهسته ترين روند توسعه اقتصادي در 
27 سال اخير را تجربه مي كند.

بر اس��اس گزارش رويترز، اف��ت ارزش دالر نيز طال را 
براي سرمايه گذاران غيرامريكايي ارزان تر كرد. با اين 
حال دالر پس از آماري كه نشان داد تورم مبنا در امريكا 
بهبود پيدا كرده است، اندكي از افت خود را جبران كرد.

وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز بر اساس الگوهاي فني 
پيش بيني كرد هر اونس طال براي تحويل فوري آماده 
شكستن س��طح 1404 دالر و عقب نشيني به 1387 
دالر است كه سطح حمايتي بعدي محسوب مي شود.

در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي تحويل 
فوري 0.2 درصد افزايش يافت و به 15 دالر و 14 سنت 
رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري ثابت بود و 
در 820 دالر و 50 سنت ايستاد. هر اونس پاالديم براي 
تحوي��ل فوري با 0.3 درصد كاهش، ب��ه 1556 دالر و 

يك سنت رسيد.
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رفع سوءاثر چك هاي 
برگشتي با عمر بيش از سه سال

يك صاحب نظر حقوق بانكي از رفع سوءاثر چك هاي 
برگشتي با عمر بيش از سه سال خبر داد. قانون چك 
از جمله معدود قوانيني است كه در كشور ما در حالي 
تصويب شد كه هنوز زيرساخت هاي الزم براي اجراي 
آن در نظر گرفته نشده بود به همين دليل قانون گذار 
براي تكاليفي كه در قانون مشخص كرده، زمانبندي 
را تعريف نموده كه بر اين اساس اين تكاليف به 3 دسته 

تقسيم مي شود.
ياس��ر مرادي در گفت وگو با ايبنا درب��اره جزييات 
زمان بندي اجراي قانون جديد چك اظهار داش��ت: 
برخي از اين تكاليف يعني دسته اول از همان تاريخ 
الزم االجرا شدن قانون يعني 21 آذر 97 بايد اجرايي 
ش��ود از جمله ثبت غيرقابل پرداخ��ت بودن چك 
در س��امانه يكپارچه بانك مركزي بر اساس ماده 4، 
دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه توسط 
بانك بر اساس ماده 5، عدم ارايه خدمات بانكي و اعمال 
محروميت هاي قانوني ب��راي صادركنندگان چك 
برگشتي براساس ماده 5 و در نهايت صدور اجراييه 
براي وصول اصل مبلغ چك بدون رسيدگي قضايي 
توسط دادگاه براساس ماده 23 كه از جمله ابداعات 
جديد قانونگذار بود كه بيشتر اين موارد در شبكه بانكي 
اجرايي شده اما برخي از اين موارد مانند ايجاد برخي 
 محروميت هاي مقرر در م��اده 5 مكرر به دليل نبود 

زيرساخت الزم در بانك ها اجرايي نشده است. 
اين صاحب نظر حقوق بانكي در ادامه، گفت: دسته 
دوم تكاليفي است كه در سال 98 بايد اجرايي شود كه 
شامل انجام اقدامات الزم و صدور دستورالعمل مورد 
نياز در خصوص چك هاي الكترونيكي براساس تبصره 
ماده يك، تهيه دستورالعمل ضوابط دريافت دسته 
چك، نحوه محاسبه سقف اعتباري و موارد مندرج در 
برگه چك بر اساس ماده 6 و تدوين ضوابط و راه اندازي 
برداشت مستقيم با چك موردي بر اساس تبصره 2 

ماده 6 است كه اقدام در اين زمينه آغاز شده است. 
اين استاد دانشگاه درباره سومين دسته نيز توضيح 
داد: اما دسته سوم، مواردي هستند كه قانون گذار اين 
استنباط را داشته كه فعاًل زيرساخت هاي الزم براي 
اجرا فراهم نبوده و به همين دلي��ل تا 21 آذر 99 به 
دست اندركاران در بانك مركزي و ساير دستگاه هاي 
اجراي��ي فرصت داد تا براي اجراي آن زمان داش��ته 
باشند كه بحث چگونگي جلوگيري از صدور چك 
جديد، دريافت دسته چك و استفاده از چك موردي 
براي افراد ورشكسته، معسر از پرداخت محكوم به يا 
داراي چك برگشتي رفع سوءاثر نشده براساس ماده 
21 مكرر، ممنوعيت صدور و ظهرنويس��ي چك در 
وجه حامل/ثبت انتقال چك در سامانه صياد به جاي 
پشت نويسي فيزيكي/تسويه چك صرفا در سامانه 
چكاوك براس��اس استعالم از سامانه صياد براساس 
تبص��ره يك ماده 21 مكرر و ايجاد امكان اس��تعالم 
آخرين وضعيت صادركننده چك )سقف اعتبار مجاز، 
سابقه چك برگشتي در سه سال اخير و ميزان تعهدات 
چك هاي تسويه نشده( براي دريافت كنندگان چك 

براساس ماده 21 مكرر از جمله اين موارد است.
به گفته مرادي، نكته بسيار مهمي كه هم اكنون بانك ها 
و مشتريان با آن روبرو هستند اين است كه تكاليف 
عنوان شده كدام يك عطف به ماسبق مي شود و شامل 
چك هاي قبلي هم مي شود. اين صاحب نظر حقوق 
بانكي، افزود: طبق تبصره 4 ماده 5 مكرر قانون جديد 
چك، كساني كه ماده 14 قانون صدور چك را اعمال 
كرده اند، برگشت چك ش��ان براي آنها سواثر ايجاد 
نمي كند يعني اينكه اگر فردي مفقودي، كالهبرداري 
يا سرقت چك را اعالم و دستور عدم پرداخت آن را به 
بانك بدهد، براي اين افراد نبايد سو اثر چك ايجاد شود؛ 
در حالي كه اين قانون از آذر 97 الزم االجرا شده اما اگر 
فردي چكي با اين مشخصات دارد كه پيش از سال 97 
هم برگشت خورده نيز شامل اين قانون جديد مي شود 

و بايد سوءاثر ايجاد شده براي وي رفع شود.
وي ادامه داد: يكي ديگر از ابداعات اين قانون، شامل 
افرادي مي ش��ود كه قصد رفع سو اثر از چك خود را 
دارند ك��ه اين افراد مي توانند معادل مبلغ چك را به 
مدت يك س��ال در حساب خود بلوكه كنند و بانك 
به ذي نفع چك اطالع را بدهد كه امكان برداشت اين 
مبلغ وجود دارد پيش از اين نيز اين مهلت دو سال بود 
كه االن به يك سال كاهش يافته اما بايد دقت شود 
كه اين امتياز جزو مواردي است كه عطف به ماسبق 
نمي ش��ود و صرفا شامل چك هايي مي شود كه بعد 
از 21آذر 97 معادل مبلغ چك در حس��اب مسدود 
شده اس��ت. به گفته مرادي، مورد سوم اين است كه 
پيش از اين چك ها پس از 7 سال رفع سو اثر مي شد 
اما بر اساس بند )و( تبصره 3 ماده 5 مكرر قانون چك، 
قانون گذار رفع س��وء اثر از چك را از 7 سال به 3 سال 
پس از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط 
به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري كاهش داده و 
بر اين اساس در حال حاضر بايد از بسياري از چك هاي 
قبلي رفع سوء اثر شود؛ اما به دليل عدم اعطاي گواهي 
»عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري« توسط مراجع 
قضايي، اين موضوع مهم تا حدودي بالتكليف مانده و 
برخي بانك ها كماكان از چك هاي برگشتي پس از 7 

سال رفع سوء اثر مي كند.
مرادي با اش��اره به اينكه بانك مرك��زي نحوه احراز 
عدم ش��كايت حقوقي يا كيفري را به بانك ها واگذار 
كرده اس��ت، گفت: اين تكليف قانوني جزو مواردي 
است كه عطف به ماسبق ش��ده و شامل چك هاي 
برگشت خورده قبل از آذر 97 هم مي شود، لذا بانك ها 
با ايجاد مكانيزمي بايد س��ريع تر براي رفع سوءاثر 3 
ساله از چك هاي برگش��تي پس از احراز عدم طرح 

دعوا اقدام كند.
اي��ن صاحب نظر حقوق بانكي گف��ت: با اصالحات 
اخير قانون چك دريافت چك با اطمينان بيشتري 
صورت مي گيرد و فردي كه چك را دريافت مي كند 
مي تواند اطمينان حاصل كند كه صادركننده چك 
معتبري اين چك را صادر كرده اس��ت؛ البته هرچه 
به جل��و حركت كني��م و قانون كامل تر اجرا ش��ود 
دريافت كنندگان چك با اعتبار بيشتري مي تواند اين 

سند تجاري را دريافت كنند.
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رشد ۴۱۰۰ درصدي نقدينگي طي ۱۶ سالركود تورمي و درآمدهاي مالي به جاي نفت 
ايلناز ابراهيمي|

عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي|
درآمده��اي حاصل از گردش��گري س��المت مي تواند 
جايگزيني براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي بوده 
و تاب آوري اقتصاد ايران در برابر تحريم ها را افزايش دهد.

گردشگري سالمت، گردش��گري پزشكي، گردشگري 
درمان��ي )Medical Tourism(، نامش را هر چه كه 
بگذاريم مي تواند ش��فابخش باشد، شفابخش اقتصادي 
كه ديگر به بزرگ ترين ُمس��كن چند دهه گذشته خود 
يعني درآمدهاي نفتي دسترسي ندارد. با افت قابل توجه 
درآمدهاي نفتي كه از س��ال گذشته و هم زمان با خروج 
يك جانبه اياالت متحده از توافق برجام آغاز شده و امسال 
نيز با شدت بيش��تري ادامه پيدا كرده است، ديگر امكان 
تحقق بخش اعظمي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت 
كه هر ساله در تنظيم بودجه و در نتيجه حساب و كتاب 
دخل و خرج دولت لحاظ مي شود، وجود ندارد و با توجه 
به دورنماي مبهم مناقشات هس��ته اي، بازگشت سريع 
درآمدهاي نفتي به روال سابق مبتني بر صادرات حدود دو 
و نيم ميليون بشكه در روز چندان محتمل به نظر نمي رسد.

به اين ترتيب، چاره اي به جز يافتن راه هايي براي جبران 
افت درآمدهاي نفت��ي در بودجه نيس��ت و از همين رو 
بس��ياري از صاحب نظران بر اين عقيده هستند كه بايد 
اتكاي دولت بر درآمدهاي مالياتي بيشتر شده و افزايش 
درآمدهاي مالياتي، كاهش درآمدهاي نفتي را جبران كند. 
شايد اين پيشنهاد سرراست ترين و منطقي ترين راه حل 
ممكن باشد ولي با مانع بسيار مهمي بر سر راه تحقق خود 
مواجه است و آن ركود تورمي حاكم بر اقتصاد ايران است.

افزايش نرخ هاي ماليات��ي در اغلب مواقع ركود تورمي را 
در يك اقتصاد تعميق مي كن��د، كما اينكه راه حل ديگر 
پيش��نهادي كه همانا روي آوردن دولت به استقراض از 
طريق انتشار اوراق قرضه دولتي است نيز در شرايط ركودي 
و چشم انداز مبهم و نه چندان روشن درآمدهاي آتي دولت، 
راه حل چندان مطمئني به نظر نمي رسد چرا كه مي تواند 
پايداري بودجه را در سال هاي آينده با خطرات جدي مواجه 
كند. پس نقشي ديگر بايد زد و چاره اي ديگر بايد انديشيد؛ 
طرح ها و پيشنهاداتي كه بتوانند با استفاده از منابع موجود 

كش��ور در كوتاه مدت درآمدزايي براي اقتصاد داشته و با 
رونق دادن به اقتصاد و افزايش توليد ناخالص ملي، از فشار 
ركود بر اقتصاد كاسته و در نتيجه از فشارهاي بودجه اي 

دولت نيز بكاهند.
طبيعي است كه در شرايط كنوني، يافتن جايگزيني كامل 
براي درآمدهاي تحقق نيافته نفتي امكان پذير نيست و بايد 
بر محل هاي درآمدي كوچك تر ولي قابل وصول تر تمركز 
كرد. يكي از اين محل هاي حصول درآمد، باالخص درآمد 
ارزي براي كشور، گردشگري سالمت است كه تحقق آن 
نه تنها دور از دسترس نيست بلكه به دليل امكان رسيدن 
به آن در كوتاه مدت، مي تواند به عنوان يكي از پتانسيل هاي 
مقابله با فشارهاي تحريمي مطرح باشد.ايران همانطور كه 
از منابع عظيم نفت و گاز برخوردار است، از ذخاير انساني 
ارزش��مند در زمينه علوم پزشكي و درماني نيز بهره مند 
است. چندين دهه جذب نفرات برتر آزمون هاي ورودي 
دانشگاه ها به رشته هاي پزشكي باعث شده است ايران كه تا 
دهه 60 براي ارايه خدمات درماني مورد نياز كشور نيازمند 
ورود پزشكاني از كشورهاي مختلف از جمله هند بود، در 
سال هاي اخير شاهد ورود گردشگران سالمت از كشورهاي 
مختلف باالخص كشورهاي همس��ايه باشد. بنابراين به 
داليل ذيل، درآمدهاي ناشي از گردشگري درماني مي تواند 
بخشي هر چند كوچك از افت درآمدهاي نفتي را براي كل 
كشور و به تبع آن، از طريق اخذ ماليات هاي متناسب، براي 

دولت جبران كند: 
1- به دليل نظام خاص آموزشي و تحصيالت تكميلي، 
نيروي انساني بسيار كارآمد و توانمندي جذب رشته هاي 
مورد نياز گردشگري درماني شده و از نظر سرمايه انساني 
كه اصلي ترين سرمايه مورد نياز براي درآمدزايي در اين 
بخش است، كمابيش صاحب مزيت نسبي و شايد مطلق 

در منطقه هستيم.
2- با توجه به جمعيت محدود بس��ياري از كشورهاي 
منطقه از جمله كشورهاي همسايه خليج فارس، رقابت 
آنها در زمينه تأمين نيروي انساني مورد نياز در اين بخش 
با ايران كمابيش امكان پذير نبوده و مزيت كشور در اين 
حيطه مي تواند در آينده نيز حفظ شده و لذا چشم انداز 

سودآوري در اين بخش بلندمدت است.

3- هر چند ورود گردشگران سالمت از سال هاي گذشته 
 نيز وجود داش��ته ولي با افت ارزش پ��ول ملي، به دليل 
به صرفه بودن دريافت خدمات مربوطه، ورود اين دسته 
از گردش��گران باالخص از كش��ورهايي همچون عراق و 

آذربايجان در ماه هاي اخير شدت بيشتري گرفته است.
4- ساز و كار نسبتاً خصوصي بازار سالمت در اقتصاد كشور 
باعث شده تا بخش خصوصي فعاليت بيشتري در اين حوزه 
داشته باشد كه در صورت تس��هيل قوانين و انسجام در 
نحوه برخورد با فعاالن اين حيطه، نيازي به سرمايه گذاري 
مستقيم از محل منابع دولتي نخواهد بود. به اين ترتيب، 
رونق اين بخش، هم به افزايش درآمدهاي ارزي منتهي 
مي ش��ود و هم مي تواند پايه اي جديد ب��راي درآمدهاي 

مالياتي دولت باشد بدون آنكه ركود را تعميق كند.
5- برخالف بسياري از بخش هاي اقتصادي كشور كه 
به مركزيت پايتخت شكل گرفته و گسترش يافته اند، 
قابليت هاي حوزه پزشكي كمابيش در سراسر كشور 
پخش شده است بطوري كه بس��ياري از گردشگران 
درماني از همسايگان جنوبي كشور با هدف دسترسي 
به خدمات پزش��كي در اس��تان فارس ب��ه مركزيت 
ش��يراز و بسياري از گردش��گران از شمال كشور براي 
بهره گيري از خدمات درماني در شهر تبريز وارد ايران 
مي ش��وند. همچنين امكان ارايه خدم��ات درماني به 
توريست هاي مذهبي در مشهد نيز دور از دسترس نبوده 
و مراكز درماني استان اصفهان نيز مي تواند در خدمت 

توريست هاي كشورهايي چون عراق باشد.
 همچنين، در چند سال گذشته طرح هايي تحت عنوان 
دهكده هاي سالمت، عالوه بر زيرساخت هاي موجود، 
براي جذب گردشگران سالمت در كشور شكل گرفته اند 
كه تس��ريع در اتمام آنها در مناطقي همچون اس��تان 
اردبيل و قم مي تواند امكان جذب گردشگر را افزايش 
دهد و درآمدهاي حاصل از آن مي تواند در كوتاه مدت، 
ميان مدت و حت��ي بلندمدت جايگزيني براي كاهش 
وابستگي به درآمدهاي نفتي بوده و تاب آوري اقتصاد 
در برابر تحريم ها را تقويت كند. اين گام كوچكي است 
ولي مسيرهاي طوالني در بسياري از مواقع با گام هاي 

كوچك و سنجيده پيموده مي شوند.

يك اقتص��اددان افزايش نرخ ارز، دس��تپاچگي نهادهاي 
سياس��ت گذار و بان��ك مرك��زي، پيش فروش س��كه و 
مصاحبه هايي كه باعث هيجان بازار شد را به عنوان عوامل 
رشد نقدينگي در س��ال اخير و رسيدن آن به مرز 1,900 

هزار ميليارد تومان ارزيابي كرد.
به گزارش ايسنا، مطابق آماري كه بانك مركزي از وضعيت 
دارايي ها و بدهي هاي سيستم بانكي در پايان سال گذشته 
منتشر كرد، حجم نقدينگي در سال 1397 با رشد 23.1 
درصدي نس��بت به پايان س��ال 1396 ب��ه 1,882 هزار 
ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت.از مجموع نقدينگي 
بيش از 285 هزار ميليارد تومان پول و حدود 1,597 هزار 
ميليارد تومان شبه پول )عمدتًا سپرده هاي بانكي( است. 
همچنين نقدينگي در س��ال 1396، حدود 1,529 هزار 
ميليارد تومان بود كه رشد 353 هزار ميليارد توماني را در 
سال گذشته به همراه داشته است.درباره جزييات فرايند 
رشد روز افزون نقدينگي در اقتصاد كشور، افشين خاني 
كارشناس اقتصادي در گفت وگو با ايسنا، با مشخص كردن 
مقطع زماني بين سال هاي 1377 تا 1393 به عنوان يكي 
از اصلي ترين دوره هاي جهش حجم نقدينگي، اظهار كرد: 
در اين مقطع 16 ساله حجم نقدينگي رشد 4100 درصدي 
را تجربه مي كند كه در آن نقدينگي از 16.2 هزار ميليارد 

تومان به 684 هزار ميليارد تومان مي رسد.اين اقتصاددان 
مقطع زماني 1394 تا 1396 را هم به عنوان يك مقطع ديگر 
مورد بررسي قرار داد و گفت كه در اين بازه زماني روند رشد 
نقدينگي كند مي شود اما معنادار مي شود. به اين معنا كه 
از مرداد ماه 1395 تا مرداد ماه 1396 نزديك به 61 درصد 
رشد نقدينگي را تجربه مي كنيم كه به 1,366 هزار ميليارد 

تومان مي رسد.
خاني ب��ا بيان اينكه تركيب 1,366 ه��زار ميليارد تومان 
نقدينگي به وجود آمده در سال 1396 معنادار است، ادامه 
داد: از اين ميزان حدود 1,200 هزار ميليارد تومان شبه پول 
است و 166 هزار ميليارد تومان هم پول و ديگر اجزاي آن 
است.او همچنين اضافه كرد: در پايان سال 1396 حجم 
نقدينگي با افزايشي 200 هزار ميليارد توماني به 1,530 
هزار ميليارد تومان مي رسد كه از پايان مردادماه تا آخر سال 
حدود 12 درصد رشد را تجربه مي كند.او همچنين به دوره 
زماني دي ماه 1396 تا چهار ماهه اول سال 1397 هم اشاره 
كرد و گفت كه در اين دوره افزايش نرخ ارز، دس��تپاچگي 
نهاده��اي سياس��ت گذار و بانك مرك��زي، پيش فروش 
س��كه، دس��تكاري تعرفه واردات خودرو، بسته ناكارآمد 
سياست هاي بانك مركزي و مصاحبه هايي كه هيجان بازار 

را بيشتر كرد باعث افزايش حجم نقدينگي شد.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

بورس در هفته آخر تيرماه به كدام سمت و سو مي رود 

احتمال صعود 
گروه بورس|

بازار س��رمايه در آخرين روز معامالت هفته گذشته 
متعادل و پايدار ب��ود و اكثر نمادها در محدوده هاي 
قيمتي خود نوسان داش��تند. رشد اين بازار، نسبت 
ب��ه بازارهاي رقيب با تخمين ني��م درصد باالتر قرار 
دارد و هرچند هفته آرامي را پش��ت سر گذاشت، اما 
با توج��ه به اينكه در آخرين هفت��ه تيرماه و در واقع 
آخرين هفته اي هستيم كه مجامع مي توانند برگزار 
شوند، مي توان گفت كه بازار با سرعت آهسته در اين 
هفته ني��ز به كار خود ادامه مي ده��د و پس از پايان 
فصل مجامع و همرمان با انتش��ار صورت هاي مالي 
1 ماه��ه و 3 ماهه، دوباره براي رش��د پرقدرت خود 
ش��تاب مي گيرد. با اين اوصاف، عده اي معتقدند كه 
اگر اوضاع سياسي رو به گشايش برود، مي توان براي 
ادامه رشد بازار، فضاي مثبتي را متصور بود. در غير 
اين صورت، تهديدهاي سياس��ي بر روند رو به رشد 

بازار چيره مي شود. 
در همين ش��رايط، موضوع معافيت مالياتي تجديد 
ارزيابي ش��ركت ها كه منجر به افزايش سرمايه آنها 
مي ش��ود و به عنوان امتيازي براي ناشران به شمار 
مي رود نيز مطرح ش��ده است كه از نظر كارشناسان 

به عنوان موتور محرك رشد بازار به شمار مي رود. 

  بازار سرمايه توقف ندارد
يك فعال ب��ازار س��رمايه، تجديد ارزياب��ي دارايي 
شركت ها را از مهم ترين موضوعات اثرگذار بر وضعيت 
آتي شركت ها دانس��ت و گفت: به نظر مي رسد اين 
موض��وع در كنار اخبار مجامع همچن��ان بازار را در 

وضعيت مطلوب حفظ خواهد كرد .
يوس��ف پاشانژاد در گفت وگو با س��نا، اظهار داشت: 
يك��ي از مهم ترين موضوعاتي كه ب��ازار با آن درگير 
اس��ت، تجديد ارزيابي دارايي شركت هايي است كه 
با توجه به دستورالعمل ها و قوانين جديد، براي آنها 
معافيت هايي صادر مي شود؛ لذا به نظر مي رسد بازار 
به س��مت ش��ركت هايي خواهد رفت كه تصميم به 
تجديد ارزيابي دارايي ها دارند يا به س��مت تعدادي 
از صنايع كه هنور رش��د كافي نداشته و نتوانسته اند 
در يك سال گذشته متناسب با ديگر صنايع حركت 
كنند.وي سپس با اش��اره به فصل برگزاري مجامع 
گفت: هم اكنون سرمايه گذاران در حال بررسي اخبار 
داخل مجامع هس��تند و در بعضي شركت ها اخبار 
خوبي هم از مجامع رسيده است كه خود اين مساله، 

 كامال تاثيرگذار بوده و باعث ش��ده بازار رونق بگيرد.
مديرعامل كارگزاري رضوي ادامه داد: با وجود اينكه 
تصور مي شد سير صعودي بازار سرمايه متوقف شود يا 
اين بازار سير نزولي بگيرد، اخبار مثبتي كه از مجامع 
مي رس��د و بحث تجديد ارزيابي دارايي ها، احتمال 

نزول را پايين آورده است .
به گفته پاشانژاد، در حال حاضر اين مجامع و اخبار 
تجديد ارزيابي دارايي هاست كه مانع از نزولي شدن 

بازار شده است .
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ادامه با اش��اره به 
ريسك هاي سياس��ي گفت: اين ريسك ها همچنان 
در بازار س��رمايه وجود دارند اما حساس��يت بازار در 
اين چند ساله به نوعي نسبت به ريسك هاي سياسي 
كمتر شده اس��ت . همچنين با توجه به اينكه اخبار 
خوب و بد سياس��ي پشت س��ر هم شنيده مي شود، 
حساسيت بازار را نسبت به اين موضوع كاهش داده 
و به جهت سياسي هم خوشبيني ها نسبت به آينده 

بازار افزايش يافته است .
وي افزود: با توج��ه به اينكه ب��ازار در ماه هاي اخير 
رش��د خوبي داشته و ش��اهد رشد نس��بت P/E  ها 
هستيم، پيشنهاد مي شود كه سهامداران مخصوصا 
در سوددهي آتي ش��ركت ها با تحليل بيشتري وارد 
ش��وند. چون موضوعي كه در بحث ارزش گذاري و 
ارزش ش��ركت مغفول مانده، بحث س��وددهي آتي 

شركت هاست .
پاش��انژاد با بيان اينكه اين روزها و باتوجه به شرايط 
كلي بازار بعضي خريدها به ص��ورت هيجاني انجام 
مي شود، تاكيد كرد: الزم است سرمايه گذاران روي 
بحث سوددهي و گردش وجه نقد آتي شركت ها توجه 
بيشتري داشته باش��ند . عالوه بر اين مناسب است 
سرمايه گذاران براي ورود به شركت هايي اقدام كنند 
كه برنامه اي براي تجدي��د ارزيابي دارايي هاي خود 
دارند و البته در خود ش��ركت هم وضعيت مساعدي 
حاكم است.اين كارشناس بازار سرمايه توصيه كرد، 
با توجه به افزايش قيمتي كه اتفاق افتاده، الزم است 
س��هامداران از هرگونه شتابزدگي پرهيز و با بررسي 
بيشتري نسبت به خريد و ورود به صنايع اقدام كنند .

  تعادل در معامالت بازار سرمايه
همايون دارابي، ديگر كارش��ناس بازار س��رمايه در 
گفت وگو با ايرنا با اش��اره به ثب��ات معامالت در بازار 
 روز چهارش��نبه افزود: تش��كيل ص��ف خريد براي 

ايران خودرو، سايپا و در كل تقويت گروه خودرويي 
از جمله اتفاق معامالتي بود و در ديگر نمادها گرايش 

بازار بيشتر به سمت سهم هاي كوچك بود.
دارابي ادامه داد: دليل خاصي كه بتواند تأثيرگذار بر 
گروه خودرويي ها باشد وجود نداشت بلكه اين گروه 
يك دوره از اصالح را پشت سر گذاشت و در نهايت روز 

گذشته بازگشت قيمت ها را تجربه كردند.
اين كارشناس بازار س��رمايه روند معامالت در بازار 
هفته آين��ده را متعادل اعالم كرد و گف��ت: در بازار 
منتظر تحوالت و اخباري هستيم كه بتواند معامالت 

را تح��ت تأثير ق��رار دهد ام��ا هم اكن��ون وضعيت 
 معامالت بازار سرمايه با توجه به جو موجود متعادل 

به نظر مي رسد.
وي به عرضه اوليه س��هام پتروش��يمي نوري در روز 
ش��نبه تاكيد و بيان كرد: پتروشيمي نوري از جمله 
س��هام بزرگ هلدينگ خليج فارس تلقي مي ش��ود 
كه تاكنون از اين هلدينگ عرضه سهام پتروشيمي 
مبين، فجر و پارس را ش��اهد بوديم و روند معامالت 
اين شركت مشابه آن شركت ها خواهد بود.دارابي به 
استقبال سهام پتروشيمي نوري از سوي سهامداران 

در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: پيش بيني مي شود 
درخواست زيادي براي خريد پتروشيمي نوري وجود 
داشته باشد اما بعد از آن بايد منتظر خبرها و تحوالت 
مربوط به بازار نفت بود تا بتوان تغييرات قيمت اين 
سهم را در آينده پيش بيني كرد.اين كارشناس بازار 
سرمايه با بيان اينكه قيمتي كه اكنون براي اين سهام 
تعيين شده تا حدودي باال است، افزود: ارزش گذاري 
براساس شرايط كنوني بود و چيزي كه اكنون در مورد 
آن صحبت مي ش��ود وقايعي است كه احتمال دارد 

در آينده رخ دهد و بر قيمت سهام تأثيرگذار باشد.
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  افزاي�ش س�رمايه »قپي�را« تاييد ش�د: 
حس��ابرس و بازرس قانوني شركت فرآورده هاي 
غذايي و قند پيرانشهر نظر خود را نسبت به گزارش 
توجيهي هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه 

1۰۰درصدي اعالم كرد.
به گزارش س��نا، ش��ركت فرآورده هاي غذايي و 
قند پيرانش��هر اعالم كرد كه حسابرس و بازرس 
قانوني ش��ركت نظر خ��ود را در م��ورد گزارش 
توجيهي هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه 
1۰۰درصدي اعالم و اين افزايش سرمايه را تاييد 
كرد.»قپيرا« قصد دارد س��رمايه خود را از مبلغ 
۲۰۰ ميلياردري��ال به مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال از 
محل آورده نقدي س��هامداران افزايش مي دهد. 
اين اقدام به منظور اصالح وضعيت ساختار مالي 

شركت انجام مي شود.
گفتني است؛ 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 الزم صورت خواهد گرفت.
   مروري بر خالصه تصميمات مجمع عمومي 
»بشهاب«: مجمع عمومي شركت المپ پارس 
 شهاب تقس��يم مبلغ ۴۰۰ ريال س��ود نقدي و 
يك هزار و 11۲ ريال سود خالص براي هر سهم اين 

شركت را در مجمع به تصويب رساند.
مجمع عمومي عادي ساالنه شركت المپ پارس 
ش��هاب براي س��ال مالي منتهي به ۲۹ اسفند 
ماه 13۹۷ در روز پنجش��نبه 13 تير ماه 13۹۸ 
برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومي ساالنه 
»بشهاب« 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 13۹۷، انتخاب حسابرس 
و بازرس قانوني، انتخاب روزنامة كثيراالنتش��ار، 
انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين حق حضور 
اعضاي غير موظف هيات مديره و تعيين پاداش 

هيات مديره.
براساس گزارش منتشر ش��ده در خصوص اين 
جلسه، خالصه تصميمات مجمع عمومي المپ 
پارس شهاب عبارت است از: سود نقدي به ازاي 
هر سهم به مبلغ ۴۰۰ ريال و سود خالص به ازاي 
هر سهم يك هزار و 11۲ ريال تصويب شد.سود 
خالص 1۸۰ ميليارد و ۹3 ميليون ريال و س��ود 
انباشته پايان دوره با لحاظ كردن مصوبات مجمع، 
11۹ ميليارد و ۴3۴ ميليون ريال اعالم شد.كاربرد 
ارقام به  عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت 
و فراز مشاور ديلمي پور مشهود به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شد.
 دع�وت س�هامداران »خ�اور« در روز ۳۱ 
تير ماه: سهامداران شركت ايران خودرو ديزل، 
مي توانند جهت ش��ركت در مجمع عمومي اين 
شركت با دستور جلسه ياد شده، در ساعت 1۰ روز 
دوشنبه، 31 تير ماه سال جاري در محل تهران، 
كيلومتر 1۴ بزرگراه آزادگان از اتوبان تهران-كرج، 
بلوار ش��هداي ايران خودرو ديزل درب شماره ۲ 

برگزار مي شود، گرد هم آيند.
  دعوت ب�ه مجمع عمومي »بمپنا«: مجمع 
عمومي شركت توليد برق عسلويه مپنا در ساعت 
1۴ روز دوشنبه 31 تير ماه 13۹۸ در محل تهران، 
بزرگراه شهيد حقاني، كتابخانه ملي ايران، تاالر قلم 

برگزار مي شود.
 دعوت س�هامداران »ش�بريز« در روز ۳۱ 
تير ماه: سهامداران شركت پااليش نفت تبريز 
مي توانند جهت ش��ركت در مجمع عمومي اين 
شركت با دستور جلسه ياد شده، در ساعت 1۰ روز 
چهارشنبه، 31 تير ماه سال جاري در محل سالن 
آمفي تئاتر مجتمع پتروشيمي واقع در تبريز، بلوار 
شهريار، جنب پارك باغالر باغي، مجتمع رفاهي 

پتروشيمي برگزار مي شود، گرد هم آيند.
  دع�وت س�هامداران »س�امان« در روز

۳۰ تير ماه: سهامداران بانك سامان، مي توانند 
جهت ش��ركت در مجمع عمومي اين شركت با 
دستور جلسه ياد شده، در ساعت 1۵ روز يكشنبه، 
3۰ تير ماه سال جاري در محل مجموعه فرهنگي 
ورزشي تفريحي تالش، واقع در خيابان وليعصر، 
نرس��يده به چهارراه پارك وي برگزار مي ش��ود، 

گرد هم آيند.
 دعوت به مجمع عمومي »وبصادر«: مجمع 
عمومي بانك صادرات ايران در ساعت ۹ روز يكشنبه 
3۰ تير ماه 13۹۸ در محل سالن انديشه سازمان 
تبليغات اسالمي به نشاني تهران، انتهاي خيابان 

سميه، نرسيده به خيابان حافظ برگزار مي شود.
   دعوت س�هامداران »مبين« با دس�تور 
جلسه تغيير نام شركت: سهامداران شركت 
پتروش��يمي مبين نيز جهت تصميم گيري در 
خصوص تغيير نام و موضوع فعاليت ش��ركت به 
مجمع عمومي فوق العاده دعوت شدند.سهامداران 
»مبين« مي توانند جهت شركت در اين مجمع 
كه در ساعت 11 روز شنبه، ۲۹ تير ماه سال جاري 
در محل تهران، بلوار غربي استاديوم آزادي، مركز 
همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت، 

سالن آزادگان برگزار مي شود، گرد هم آيند.
    خالصه تصميمات مجمع عمومي »اپرداز«: 
مجمع عمومي شركت آتيه داده پرداز تقسيم مبلغ 
3۰۰ ريال سود نقدي و ۵۰3 ريال سود خالص براي 
هر سهم اين شركت را در مجمع به تصويب رساند. 
به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، مجمع 
عمومي عادي ساالنه شركت آتيه داده پرداز براي 
سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه 13۹۷ در روز 
يكشنبه 1۶ تير ماه 13۹۸ برگزار شد. دستور جلسه 
مجمع عمومي س��االنه »اپرداز« براي دوره مالي 
ذكر شده به شرح زير بوده است: استماع گزارش 
هيات مديره و بازرس قانوني، تصويب صورت هاي 
مالي س��ال )دوره( مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه 
13۹۷، انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب 
روزنامة كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي هيات مديره، 
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره و 

تعيين پاداش هيات مديره.

سامانه مديريت ريسك تمام وقت مي شود
اجراي مرحله نهايي فاز اول از 25 تير

مرحله نهايي فاز نخس��ت سامانه مديريت ريسك از 
سه ش��نبه ۲۵ تيرماه اجرايي مي شود، بر اين اساس، 
تمام زمان ثبت و ارس��ال س��فارش هاي مش��تريان 
شركت هاي كارگزاري از طريق سامانه نامك، تحت 

پوشش قرار مي گيرد.
به گزارش س��نا مدير نظارت بر كارگزاران س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار با ارس��ال ابالغيه، اعالم كرد كه 
 مرحله س��وم سامانه مديريت ريس��ك، از سه شنبه

 ۲۵ تيرم��اه اجرايي مي ش��ود. اين س��امانه با اتصال 
به نرم اف��زار معامالت، راهكاري ب��راي جلوگيري از 

ارسال سفارش هاي بدون پشتوانه است.
در ح��ال حاض��ر، س��امانه مديريت ريس��ك نامك 
صرفا منابع مالي سفارش��اتي مشترياني كه از طريق 
سامانه نامك به هسته معامالت توسط معامله گران 
شركت هاي كارگزاري ارسال مي شود را طي ساعت 
3۰: ۸ الي 3۰: 11 كنترل مي كند و از روز س��ه شنبه 

اين زمان تا 3۰: 1۲ افزايش مي يابد.
محمد عطايي با اش��اره به اينكه فرآيند اطالع رساني 
در خصوص اجرايي شدن سامانه مديريت ريسك بر 
روي سامانه معامالتي نامك، از يك سال و نيم گذشته 
شروع ش��ده، گفت: در دي ماه سال 13۹۶ بخشنامه 
مديريت نظارت بر كارگزاران مبني بر فراهم ش��دن 
 Back امكان دسترس��ي مديريت ريسك به سامانه
Office كارگزاران براي كليه شركت هاي كارگزاري 
ارسال ش��د. در خرداد ماه 13۹۷ جلسه اي با حضور 
نمايندگان شركتهاي كارگزاري تشكيل و ابعاد كلي 
سامانه مديريت ريسك و نحوه كاركرد آن تشريح شد.

مدي��ر نظارت ب��ر كارگ��زاران ادامه داد: ب��ا توجه به 
مصوبه هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
مبني بر عملياتي ش��دن س��امانه مزب��ور و تفويض 
اجراي زمان بندي شدن اين سامانه به كميته پايش 
ريس��ك بازار، كميته راه اندازي آزمايشي اين سامانه 
از تاري��خ ۹۷.۰۷.1۰ اع��الم ك��رد كه ط��ي ابالغيه 
ش��ماره 11۰۲۰۰۲1۶ به اطالع كليه ش��ركت هاي 
 كارگزاري رسيد. در اين مرحله جهت آشنايي بيشتر 
معامله گران شركت هاي كارگزاري و كارگزاران مقرر 
ش��ده بود صرفًا اطالعات ارس��الي و عملكرد سامانه 
 مديريت ريسك مورد آزمايش شركتهاي كارگزاري و 

معامله گران آنها قرار گيرد.
عطاي��ي ادامه داد: پس از گذش��ت ح��دود 3 ماه در 
ديماه ۹۷ باتوجه به بازخورد دريافتي، كميته پايش 
ريسك بازار اجراي رس��مي قطعي سامانه مديريت 
ريس��ك را از تاريخ ۹۷.11.۰1 با زمان اجرايي صرفًا 
1۵ دقيقه از س��اعت 3۰: ۸ ال��ي ۴۵: ۸ تصويب كرد 
كه اين تصميم ط��ي ابالغيه 11۰۲۰۰۲۲۲ به كليه 
شركتهاي كارگزاري اطالع رساني شد. همچنين در 
اسفند ماه سال 13۹۷ نيز طبق تصميم كميته پايش 
 ريس��ك بازار، مرحله دوم س��امانه مذكور از ساعت

3۰: ۸ ال��ي ۵۵: ۸ و از روز ۹۸.۰1.۰۵ ط��ي ابالغيه 
ش��ماره 11۰۲۰۰۲۲۵ ني��ز به كليه ش��ركت هاي 

كارگزاري اعالم شد.
مدير نظارت بر كارگزاران س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار افزود: مرحله سوم اين سامانه كه از ۲۸ خرداد 
۹۸ عملياتي شده و از ساعت ۸: 3۰ الي 11: 3۰ است. 

وي تصريح كرد: كميته پايش ريسك بازار در پنجاه 
 و دومين جلس��ه خود در تاري��خ 1۲ تيرماه جاري،
۲۵ تيرماه ۹۸ را تاريخ شروع اجراي مرحله نهايي فاز 

نخست سامانه مزبور اعالم كرد.
يادآور مي شود: ش��روع عمليات اجراي اين سامانه از 
يك س��ال و نيم گذشته ش��روع و اجراي آن بصورت 
پلكاني جهت آشنايي بيشتر معامله گران شركتهاي 
كارگزاري و كارگزاران صورت گرفته اس��ت. نامك، 
اطالعات خود را از دو فيلد اطالعاتي؛ مانده حس��اب 
مشتري نزد كارگزاري و همچنين مانده اعتباري كه 
شركت هاي كارگزاري به مشتري اختصاص مي دهند 

دريافت مي كند.
وي ادامه داد: حاصل جمع اين دو عامل قدرت خريد 
يك مش��تري را در سامانه نامك تشكيل مي دهد كه 
همانند سامانه معامالت برخط مشتريان است. اصوال 
خريد براي يك مش��تري نمي تواند خارج از حاصل 
جمع اين دو عامل باشد. در سامانه مديريت ريسك 
نامك ه��ر مبلغ اعتب��ار تخصصي به مش��تريان كه 
شركت هاي كارگزاري در فيلد مربوطه به مشتريان 
خود ق��رار مي دهند مورد قبول اس��ت و اينكه در هر 
مرحله زماني كارگزار اگر بخواهد مي تواند مبلغ اين 
اعتبار را افزايش دهد ك��ه نتيجه آن در قدرت خريد 
مشتريان در سامانه مديريت ريسك نامك منعكس 
مي شود. بروزرس��اني اطالعات مانده مالي مشتريان 
طي س��اعت معامالت نيز از موضوعاتي است كه در 
 Back Office حال حاضر در اين سامانه از طريق

شركت هاي كارگزاري به طور منظم انجام مي شود.

رونق توليد با محصوالت كشاورزي در بورس كاال
نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران مطرح كرد 

نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران 
گفت: كش��اورزان كشور رفته رفته در حال آشنايي با 
س��ازوكار بورس كاال و امكان فروش محصوالتشان با 
قيمت هاي مناسب در اين بستر معامالتي هستند كه 
اين اتفاق به رش��د عرضه و معامالت انواع محصوالت 
كشاورزي در بورس، افزايش كيفيت كاالها و رسيدن 

كشاورزان به حق شان در معامالت منجر مي شود. 
 پس از عرضه موفق زعفران در بورس كاال و راه اندازي 
ابزارهاي مال��ي روي اين محصول همچون معامالت 
گواهي س��پرده، قرارداد آتي و اختي��ار معامله، هفته 
گذشته زيره س��بز نيز به عنوان محصولي صادراتي و 

ارزشمند به تاالر نقره اي بورس كاال راه يافت.
در همين زمينه نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق 
بازرگاني ايران در خص��وص تأثير عرضه محصوالت 
كشاورزي در بورس كاال به باشگاه خبرنگاران گفت: 
ساماندهي بازار معامالت محصوالت كشاورزي دير يا 
زود بايد انجام شود كه يكي از مقاصد اصلي در مسير 
اين ساماندهي، عرضه محصوالت در بورس كاال است.

فرهاد آگاهي افزود: اعالم مي شود محصوالت جديدي 
در حوزه كشاورزي در راه ورود به بورس كاال قرار دارد 
كه عرضه و طراح��ي ابزارهاي مالي روي محصوالتي 
چون پس��ته، خرما، كشمش و گياهان دارويي پس از 
زعفران و زيره مي تواند عالوه بر شفاف سازي قيمت ها 

و حجم معامالت، كمك شاياني به رونق توليد كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه كشاورزان و روستاييان 
كه سال ها سنتي معامله كرده اند آيا نسبت به عرضه 
محصوالتش��ان در ب��ورس اقدام مي كنن��د؟ گفت: 

كش��اورزان به دنبال فروش محصوالت خود با قيمت 
مناسب تر هستند و از راهكارهايي كه به رونق فروش 
آنها كمك كند، اس��تقبال مي كنن��د. اين اتفاق تنها 
به آموزش نياز دارد به طوري ك��ه با ورود محصوالت 
چند كش��اورز به بورس و مشاهده نتايج مطلوب آن، 
ساير كشاورزان نيز نسبت به عرضه در بورس ترغيب 

مي شوند.
آگاه��ي تصريح كرد: اغل��ب كش��اورزان و بنكداران 
كشور، فعاليت صادراتي انجام نمي دهند در اين ميان 
با فراهم شدن امكان عرضه محصوالت كشاورزي در 
بورس كاال، كشاورزان به راحتي مي توانند نياز تجار و 
صادركنندگان را از طريق بورس تأمين كرده كه اين 
موضوع در توسعه صادرات محصوالت كشاورزي نيز 
اثرگذار خواهد بود.نايب رييس كميسيون كشاورزي 
اتاق بازرگاني اي��ران ادامه داد: به نوعي مي توان گفت 
رونق معامالت محصوالت كش��اورزي در بورس كاال 
به تسهيل تعامل ميان كش��اورزان و بازرگانان منجر 
مي شود كه اين اتفاق مانع از ارزان فروشي محصوالت 

ايراني در بازارهاي منطقه اي مي شود.
نايب رييس كميس��يون كش��اورزي در پايان بر لزوم 
گسترش روابط تجاري با كشورهاي خارجي تاكيد كرد 
و گفت: در حال حاضر به دليل شرايط تحريم، همكاري 
بورس كاال با بورس هاي بين المللي كار دشواري است 
اما امكان تهاتر كاالها از مس��ير ب��ورس كاال با ديگر 
كشورها وجود دارد، اقدامي كه در كشورهاي امريكاي 
جنوبي مشاهده مي كنيم و مي تواند در مبادالت ما با 

شركاي تجاري و كشورهاي همسايه رقم بخورد.

نگاه رويداد

مدتي اس��ت كه ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران اعالم كرده كه 
مي خواهد بازاري با نام بازار برتر و با نوسان 1۰ درصد رونمايي كند و 

در خواست رونمايي از اين بازار را به نهاد ناظر داده است.
به گزارش ايسنا، ش��اپور محمدي با تاييد بر اينكه در حال بررسي 
راه اندازي بازار برتر در بورس اوراق بهادار تهران هستيم، به مباحث 
مطرح شده در شوراي عالي بورس با محور بازار پايه اشاره كرد و گفت: 
قانون جديد بازار پايه فرابورس را در جلسه اخير بررسي كرديم، اما 
الزم است بررسي هاي تكميلي انجام شود. نظرات همه فعاالن اهميت 

دارد و اصالحاتي كه رضايت فعاالن هم همراهش باشد، رخ دهد.
رييس سازمان بورس در پاس��خ به اينكه چه زماني فروش تعهدي 
در بازار سرمايه ايران رونمايي مي شود نيز گفت: درباره اين موضوع  
OMS ها )نرم افزارهاي مديريت سفارش( بايد كارهايي انجام دهند 

كه به زمان نياز دارند تا تغييراتي در سيستم انجام شود. 
فروش تعهدي در كميته فقهي تأييد ش��ده و كاره��اي مربوط به 
راه اندازي آن انجام شده است. مديريت فناوري بورس هم كارهاي 
الزم را انج��ام داده و در حال حاضر بايد روي نرم افزارهاي مديريت 

سفارش اصالحاتي انجام شود.

   وارانت هنوز  نهايي نشده است
محمدي در پاسخ به اينكه باتوجه به تأييد وارانت از سوي كميته فقهي، 
اين ابزار چه زماني رونمايي مي شود؟ اظهار كرد: وارانت هنوز نهايي 
نشده است. كميته فقهي وارانت را تأييد كرده اما دستورالعمل هاي 
مربوط به اين ابزار را نيز بايد به كميته فقهي ببريم كه آنها هم تأييد 
شود.رييس سازمان بورس در پاس��خ به اينكه آيا امسال هر دو ابزار 
وارانت و فروش تعهدي در بازار سرمايه ايران رو نمايي مي شود؟ گفت: 

تالش مي كنيم كه امسال فروش تعهدي را داشته باشيم.

راه اندازي بازار برتر بورس تهران در حال بررسي است
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار: 

در پايان معامالت هفته منتهي به 1۹ تيرماه ۹۸، ش��اخص كل 
ب��ا ۶۷۸ واحد افزايش نس��بت به هفته قبل، ب��ه رقم ۲۴۹۶۲۲ 

واحد رسيد.
ش��اخص كل در قياس با ابتداي س��ال كه روي عدد 1۷۸ هزار 

و ۶۵۹ واحد بود، رشدي ۴۰ درصدي را به ثبت رسانده است.
به گزارش سنا، شاخص كل هم وزن با 1۹3۷ واحد افزايش طي 
۵ روز كاري هفته منتهي به 1۹ تيرماه، با سه درصد رشد روبرو 

شد و به رقم ۶1۸۰۹ واحد رسيد.
ش��اخص بازار اول با ۸۰۷ واحد افزايش به رقم 1۸۵۰31 واحد 
رسيد و شاخص بازار دوم با 3۹ واحد كاهش عدد ۴۹1۵۶۷ واحد 

را براي خود به ثبت رساند.
به اين ترتيب درصد تغيير شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم 

نسبت به هفته قبل ثابت ماند.
در ۵ روز كاري اي��ن هفته، ارزش كل معام��الت اوراق بهادار از 
۶۵1۵۲ ميليارد ريال گذشت كه نسبت به هفته قبل ۴۸ درصد 

افزايش يافت.
در ضم��ن تعداد 1۷۸۰۸ ميلي��ون انواع اوراق به��ادار در بيش 

از يك ميلي��ون و ۴۲1 هزار دفعه مورد معامل��ه قرار گرفت و به 
ترتيب ۴۹ درصد و ۲۲ درصد افزايش را نسبت به هفته گذشته 

تجربه كردند.
اين درحالي اس��ت كه تعداد ۴۹۰ ميليون واحد از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش 
از ۵1۰۹ ميلي��ارد ريال م��ورد معامله قرار گرف��ت و به ترتيب 
 با ۲۶ درص��د و ۲۵ درص��د افزايش نس��بت به هفته گذش��ته 

همراه شدند.

بازدهي ۴۰ درصدي بورس از ابتداي سال
آمارها نشان مي دهد

   با توجه به اينكه در آخرين هفته تيرماه و در واقع آخرين هفته اي هستيم كه مجامع مي توانند برگزار شوند، مي توان گفت كه بازار با سرعت آهسته در اين 
هفته نيز به كار خود ادامه مي دهد و پس از پايان فصل مجامع و همرمان با انتشار صورت هاي مالي ۱ ماهه و ۳ ماهه، دوباره براي رشد پرقدرت خود شتاب مي گيرد. 
   پاشانژاد: يكي از مهم ترين موضوعاتي كه بازار با آن درگير است، تجديد ارزيابي دارايي شركت هايي است كه با توجه به دستورالعمل ها و قوانين 
جديد، براي آنها معافيت هايي صادر مي شود؛ لذا به نظر مي رسد بازار به سمت شركت هايي خواهد رفت كه تصميم به تجديد ارزيابي دارايي ها دارند يا 

به سمت تعدادي از صنايع كه هنور رشد كافي نداشته و نتوانسته اند در يك سال گذشته متناسب با ديگر صنايع حركت كنند.

برش
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كماكان به دنبال بهبود فضاي كسب و كار
ب��ا ش��روع ب��ه كار دور نهم ات��اق بازرگاني مس��اله 
خواس��ته هاي بخش خصوص��ي در دوره نهم مطرح 
اس��ت. مصاحبه تعادل با نماينده تش��كل ها نش��ان 
مي دهد كه اين تش��كل ها بيش از ه��ر چيز به دنبال 
بهبود فضاي كسب و كار هستند، بحثي كه يك دهه 
قبل در اتاق آغاز شد و به قانون بهبود مستمر محيط 
كسب و كار ختم گشت. امروز هم اين بحث با وجود 
تمام مشكالت تحريمي مطرح است و فعاالن تشكلي 
كماكان معتقد هستند اگر بهبود فضاي كسب و كار 
رخ ده��د مي توانند در همين ش��رايط هم اقتصاد را 

اداره كنند.

  ضرورت رايزني اتاق با دولت براي اجراي 
قانون بهبود مستمر

مسعود پل مه رييس انجمن كش��تيراني و خدمات 
وابس��ته در گفت وگو با »تعادل« گفت: براي نيل به 
اهداف توس��عه نيازمند حضور هر چه بهتر و بيشتر 
بخش خصوصي هستيم. در همين راستا اصل 44 كه 
واگذاري اختيارات و تصدي گري اقتصادي دولت به 
بخش خصوصي بايد تسهيل شود و تمام شهودي را 

كه امكان واگذاري دارد را تعريف كنيم.
رييس انجمن كش��تيراني و خدمات وابس��ته افزود: 
موضوع ديگري كه الزم اس��ت در ص��در برنامه هاي 
اتاق براي چانه زني با دولت باشد، اجراي قانون بهبود 
مستمر فضاي كسب و كار است كه فرايند و مكانيزم 
اج��راي آن از صافي اتاق مي گذرد. اين امر همچنين 
مبين حضور مس��تمر بخش خصوص��ي در اقتصاد 

كشور است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه پارلمان بخش خصوصي 
نقش اثرگذاري در سياست گذاري ها دارد، ادامه داد: 
مهم ترين وظيفه اي كه ات��اق بازرگاني دارد، تالش و 
رايزن��ي براي اجراي اصل 44 و اج��راي قانون بهبود 
مستمر كسب و كار است. اگر ما بتوانيم تعامل خوبي 
با دولتي ها داشته باشيم حتي با وجود تناقضاتي كه 
در بخش مياني دولت در اجراي قوانين وجود دارد، به 
سمت اجراي قوانين مورد نظر بخش خصوصي رفت. 
براي حركت به سمت ارتقاي بنگاه ها و بهبود شرايط 

چاره اي جز اتكاء به بخش خصوصي نيست.

  گام اتاق براي روان س�ازي فضاي كس�ب 
و كار

محمود اوليايي عضو كانون شبكه مشاوران مديريت 
و مهندسي ايران در گفت وگو با »تعادل« با اشاره به 

معضل كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي و عدم 
رسيدگي به اين مساله، گفت: حياتي ترين نياز بنگاه ها 
تامين سرمايه در گردش و نقدينگي مورد نياز است. از 
آنجايي كه نرخ ارز افزايش پيدا كرده، دارايي بنگاه ها 
چندين برابر كاهش پيدا كرده اس��ت و قدرت خريد 
آنها به شدت پايين آمده است. براي جبران افت ارزش 
دارايي شركت ها راهي جز دريافت تسهيالت از شبكه 
بانكي نيست. اما نه سود تسهيالت بانكي براي دريافت 
اين تسهيالت به صرفه است و نه با همين سود، شرايط 
پرداخت تسهيالت ساده است. هيات رييسه منتخب 
اتاق بازرگاني بايد با درك اين مساله مهم كه البته خود 
نيز با توجه به تجربه بر آن واقف اس��ت، پيشنهادات 
الزم را به دولت ارايه بدهد و براي اجراي آن از دولت 

مطالبه گري كند.
وي در ادامه با اش��اره به نق��ش تعيين كننده اتاق در 
تغيير و اصالح قوانين، افزود: تثبيت نرخ ارز و حذف 
ارز چند  نرخي يكي از مهم ترين خواسته هاي بخش 
خصوصي است كه اتاق بايد در راستاي آن اقداماتي 
 كه در حيطه اختيار آن مي گنج��د را انجام دهد. ارز 
چند نرخي موجب فساد و رانت شده و اين فسادها به 

بخش خصوصي واقعي صدمه خواهد زد.
عضو كانون ش��بكه مشاوران مديريت و مهندسي در 
ادامه خاطرنش��ان كرد: قوانين زائد زيادي در فضاي 
كس��ب و كار وج��ود دارد كه مان��ع از فعاليت بخش 
خصوصي اس��ت. گام و رس��الت مهم اتاق روانسازي 
فضاي كسب و كار است كه از مسير حذف قوانين زائد 

انجام مي شود.

  برنامه اتاق براي عبور از جنگ اقتصادي
باب��ك عابدي��ن ريي��س هيات مدي��ره اتحادي��ه 
صادركنن��دگان صنعت چاپ اي��ران در گفت وگو با 
»تعادل« گفت: مسووليت اتاق در رابطه با مباحث و 
فعاليت هاي اقتصادي و تحرك بخشي در اقتصاد براي 
رونق در توليد و خدمات در بخش خصوصي است. در 
اين شرايط اقتصادي گزينه هاي خوبي براي اين دوره 
از اتاق انتخاب ش��دند كه در پيش��برد اهداف بخش 

خصوصي كمك بخش است.
وي با اشاره به اولويت هايي كه در شرايط كنوني بايد 
مورد توجه باشد، خاطرنش��ان كرد: اتاق بازرگاني و 
هيات رييس��ه منتخب بايد پژوهش بسيار با دقت و 
صريح براي شناسايي مش��كالت و موانع در محيط 
كس��ب و كار به بخش خصوصي در ش��رايط جنگ 
اقتص��ادي ارايه بدهد و اقدام��ات الزم براي مقابله و 

خروج از ركودي كه ما در آن گرفتار شديم، ارايه بدهد 
و در آن روش هاي اقتصادي و روش هاي رونق در توليد 

در اين زمان مطرح شده باشد.
ما در يك دوره سخت اقتصادي به سر مي بريم وظيفه 
اصلي اتاق حمايت از بخ��ش خصوصي و راهنمايي 
بخش دولتي براي چگوگي عبور از اين موانع اس��ت. 
اصلي ترين مس��اله اين اس��ت كه دولت در ش��رايط 
بد اقتصادي بدون اظهارنظ��ر از بخش خصوصي در 
اين ش��رايط سخت يك س��ري تصميمات مي گيرد 
كه مس��تقيما روي بخش توليد اثر مي گ��ذارد. اگر 
دولت اتاق را در گفت وگوهاي بيش��تر و در تعامالت 
و تصميم گيري ه��ا و تصميم س��ازي ها درگير كند و 
همچنين بازوهاي اتاق كه تشكل ها و اتاق هاي استاني 
هس��تند را در اين تصميمات درگير كند، بسياري از 
مشكالت حل مي شود و راه برون رفت از آن نيز پيدا 

خواهد شد.
همچنين هرچ��ه ات��اق بتواند تش��كل هاي بخش 
خصوصي كه درگير ش��رايط اقتصادي هستند را در 

گفت وگوها درگير كند و از آنها استفاده كند به پويايي 
بخش خصوصي، كمك كرده و شرايط اقتصادي براي 

بخش خصوصي راحت تر مي شود.

  توقعاتم�ان را از ات�اق بازرگان�ي پايي�ن 
بياوريم

از سوي ديگر صادق رحمت سميعي عضو هيات مديره 
جامعه مميزي و بازرسي ايران در گفت وگو با »تعادل« 
با تاكيد بر اينكه بايد توقعات خود را از اتاق بازرگاني 
به عنوان نهادي نيمه دولتي پايي��ن بياوريم، گفت: 
مهم ترين معضل و مشكل بخش خصوصي اين است 
كه از دولت و نهادهاي باالدستي انتظار دارد. در حالي 
كه در همين ش��رايط بد اقتص��ادي خيلي از فعاالن 
اقتصادي فعاليت پربازدهي دارند و خيلي از بنگاه ها 
نيز سودآور هستند. اما چيزي كه تقريبا در بين ما همه 

عادت شده، توقع و انتظار است.
وي با اش��اره به اينكه مش��كالت اساس��ي اقتصادي 
صرفا با چاره جوي��ي اتاق بازرگاني حل نمي ش��ود؛ 

خاطرنش��ان كرد: در ش��رايطي كه همه چيز به هم 
ريخته و گره مشكالت اقتصادي كه عمدتا به عوامل 
بيروني وابسته است، با دست بخش خصوصي و حتي 
دولت هم حل نمي شود، انتظار براي تغيير شرايط از 
عوامل داخلي مثل اتاق يا دولت بيهوده است. وظايف 
و مسووليت هاي مشخصي براي اتاق و دولت تعريف 
شده. بخشي از مشكالت حاصل تنش هاي سياسي 

است و با اقدامات دولت حل نمي شود.
عضو جامعه مميزي و بازرسي ايران با بيان اينكه بايد 
نگرش حاك��م بر مديريت بنگاه ه��ا تغيير پيدا كند؛ 
ادامه داد: بخش زيادي از مشكالت توليد و صنعت با 
عملكرد درست خود بنگاه ها حل خواهد شد. يعني 
خودمان با دس��ت خودمان تغييرات را ايجاد كنيم. 
اما حالت انتظاري كه در بنگاه ها براي تغيير ش��رايط 
موجود اس��ت، موجب مي شود نه تنها مشكالت حل 
نشود، بلكه به تاخير بيفتد و حل كردن آن سخت تر 
شود. از سويي ورود نهادها براي حل مشكالت گاهي 

مشكالت را بدتر مي كند.

عضوهياترييسهاتاقايران:

تعرفه  گمركي و رويه  اداري در مرزهاي ايران با عراق يكسان سازي مي شود
كيوان كاش��في رييس ات��اق كرمانش��اه مي گويد: 
مدتي اس��ت دولت مركزي و اقليم كردستان عراق 
درباره يكسان سازي تعرفه هاي گمركي و رويه هاي 
اداري به توافق رسيده اند؛ اين تصميم اگرچه به نفع 
هر دو كشور اس��ت ولي ممكن است با مدل جديد 
استان هاي مرزي دو كشور در منطقه كردستان رونق 

اقتصادي سابق را نداشته باشند. 
مدتي است كه دولت مركزي و اقليم كردستان عراق 
درباره يكسان س��ازي تعرفه هاي گمركي به توافق 
رسيده اند. ايران هفت مرز مشترك رسمي جاده اي 
با دولت مركزي عراق و اقليم كردس��تان دارد؛ اين 
مرزها از سمت شمال غربي به جنوب عبارتند از: مرز 
تمرچين )آذربايجان غربي، پيرانشهر(، مرز باشماق 
)كردس��تان، مريوان(، مرز پرويزخان )كرمانشاه(، 
مرز خسروي )كرمانش��اه(، مرز مهران )ايالم(، مرز 
چذابه )خوزس��تان( و مرز ش��لمچه )خوزستان( . 
ايران از طريق سه مرز اول يعني تمرچين، باشماق و 
پرويزخان با اقليم كردستان و چهار مرز بعدي يعني 
خس��روي، مهران، شلمچه و چذابه با دولت مركزي 
عراق هم مرز است و كاال و مسافر به اين كشور وارد 

مي شود.
كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران درباره 
وضعيت مرز ايران با اقليم كردستان و مبادله تجاري 
با اقليم كردس��تان مي گويد: از قديم ، ايران سه مرز 

رسمي با اقليم كردستان عراق دارد؛ مرز تمرچين در 
پيرانشهر، مرز باشماق در ديواندره و مرز پرويزخان 
در كرمانش��اه، همچني��ن بازارچه هاي��ي هم براي 

دادوستد دارد.
رييس اتاق كرمانشاه مي گويد: بعد از سقوط صدام 
اولين مبادالت ايران با اقليم كردس��تان شروع شد؛ 
البته قبل از س��قوط ص��دام هم اقليم كردس��تان 
وضعيت و مناسبات متفاوتي از دولت مركزي عراق 
داش��ت و تقريبًا خودمختار بود. زماني كه عراق در 
تسلط امريكا بود، اغتشاشات داخلي شروع شده بود 
همچنان اقليم در امنيت نسبي بود. خيلي از كشورها 
در اين زمان به سرمايه گذاري در اقليم اقدام كردند.

او ادامه مي دهد: در دوره ناامني عراق و امنيت اقليم 
كردس��تان، ايران تبادل اقتصادي را با آنجا ش��روع 
كرد. همزباني، فرهنگ مشترك و وابستگي نسبي 
مردم كرمانش��اه، آذربايجان و كردس��تان با مردم 
اقليم كردس��تان سبب ش��د كار اقتصادي بين اين 
استان ها رونق بيشتري بگيرد. استان هاي سليمانيه 
و اربيل به دليل همسايگي با ايران موردتوجه تجار 

ايراني بودند.
رييس اتاق كرمانشاه مي گويد: عمده تبادالت ايران 
ب��ا عراق از اين س��ه مرز انجام مي ش��د؛ به خصوص 
م��رز پرويزخان كه به عراق مرك��زي نزديك تر بود، 
از كرمانش��اه تا م��رز پرويزخان ج��اده اتوبان بود و 

دسترس��ي به اين مرز از اس��تان هاي مركزي ايران 
آسان تر بود.

او تصريح مي كند: البته كردها هم از اين فضا استفاده 
اقتصادي مي كردند. بسياري از كاالهايي كه به سمت 
استان هاي جنوبي مي رفت از طريق اين مرزها وارد 
اقليم كردستان مي شد. آنجا ترمينال توزيع كاالي 
ايراني بود كه از داخل اقليم به اس��تان هاي مختلف 
عراق ارسال مي شد. از آن طرف اقليم مسير ترانزيت 
سوخت به ايران داشت كه سوخت را مستقيم از اين 
سه مركز وارد ايران مي كرد و از ايران به بنادر جنوبي 
مي رفت و با كش��تي به كشورهاي مختلف ترانزيت 
مي شد. اين به اقتصاد شهرهاي مرزي رونق داده بود.

به گفته كاش��في اقليم كردس��تان سياست خوبي 
را براي رونق تجاري در پيش گرفت��ه بود. او درباره 
اين سياس��ت ها مي گويد: اقليم با كم كردن هزينه 
حمل ونقل، تس��هيل در امور گواهي نامه، رويه هاي 
گمركي و سيستم اداري سبب شده بود كه سرعت 

كار باال باشد.
او ادامه مي دهد: اين اتفاق ادامه داشت تا اينكه تعامل 
سياسي و اقتصادي ايران و دولت مركزي عراق شدت 
گرفت. آنچه دولت عراق مي خواس��ت اين بود كه به 
لحاظ اقتصادي به استان هاي عرب نشين و جنوبي 
عراق تمايل پيدا ش��ود؛ اس��تان هاي عرب نش��ين 
مستعد رش��د بودند و سياست ايران هم اين بود كه 

به س��مت دولت مركزي گرايش يابد و با آنها تبادل 
اقتصادي انج��ام دهد. براي همي��ن در زمان اعالم 
خودمختاري كردها ايران به نشانه مخالفت سه ماه 

مرز پرويزخان را تعطيل كرد.
كاشفي تصريح مي كند: از زماني كه اقليم كردستان 
در رفراندوم اس��تقالل طلبي شكست خورد، دولت 
مركزي فشار بيش��تري به كار گرفت. همچنين در 
بين همسايگان اجماعي جهت تقويت دولت مركزي 
انجام شد. در حال حاضر دولت مركزي توانسته در 
مرزهاي اقليم شرايط خود را تحميل كند و ضوابط 

خود را در مرزها ارايه دهد.
به گفته كاشفي يكسان سازي تعرفه ها يكي از همين 
مسائلي است كه دولت مركزي مي خواهد نظر خود 
را ب��ه اقليم كردس��تان تحميل كند. قب��اًل اقليم از 
تعرفه دولت مركزي تبعيت نمي كرد، نرخ تعرفه ها 
در مرزهاي اقليم كردستان پايين بود و تجار ايراني 
اس��تقبال مي كردند كه كاالي خود را از اين مرزها 

صادر كنند.
به گفته كاشفي مدتي است كه تعرفه ها در مرزهاي 
ايران و عراق يكسان شده است؛ ولي هنوز رويه هاي 
اداري هماهنگ نش��ده اس��ت. حدود يك ماه قبل 
خيلي از كاالهاي��ي كه در دولت مركزي ممنوع بود 
از اين مرز صادر مي ش��د و يكي از اين ممنوعيت ها 
س��يمان بود كه در يك ماه پي��ش از مرزهاي ايران 

با اقليم كردس��تان صادر مي ش��د. كاشفي تصريح 
مي كند: دولت مرك��زي ع��راق مي خواهد بزودي 
رويه هاي اداري هم مثل تعرفه ها يكنواخت ش��ود 
و اين درخواس��ت دولت مركزي اس��ت كه به اقليم 

تحميل كرده شده است.
به گفته كاشفي در دو س��ال گذشته دولت مركزي 
با تعبيه خطي بين اقليم و استان هاي جنوبي عراق 
تمام كاالهايي كه از اقليم كردستان به استان جنوبي 
عراق مي رفت، مميزي مجدد مي شد و تعرفه بااليي 

از آن مي گرفتند يا جريمه مي كردند.
او ادامه مي دهد: در اين مدت كاالي ايراني به دليل 
س��خت گيري دولت مركزي در اقليم كردس��تان با 
مش��كل مواجه ش��د و تجار ترجيح دادند به سمت 
مرزهاي ديگر با دولت مركزي چون مرز خس��روي، 

مرز سومار، مهران، چذابه و شلمچه بروند.
كاشفي تاكيد مي كند: تصميم دولت مركزي عراق 
از ديد كالن كار خوبي اس��ت؛ يعني اگ��ر با قوانين 
يكس��اني روبرو ش��ويم و تبادل ما از طريق سيستم 
بانكي با تعرفه يكس��ان پيش رود براي هر دو كشور 
مفيد اس��ت و ممكن اس��ت با يكسان سازي رويه ها 

با دولت مركزي اين عدم رونق ادامه داشته باشد.
براس��اس آمار غيررسمي حجم مبادالت كشورمان 
با منطقه كردس��تان عراق بالغ بر 6 ميليارد دالر در 

سال است.

رييسكميسيونگردشگرياتاقتهران:

سياستهادررابطهبااستخراجارزديجيتاليمتناقضاست
رييس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني تهران 
معتقد اس��ت كه سياس��ت هاي دولت در رابطه با 

استخراج ارزهاي ديجيتالي متناقض است.
مجيد حسيني نژاد در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
حواشي به وجود آمده در حوزه ماين )استخراج( 
ارزهاي كدگذاري شده )بيت كوين(، اظهار كرد: 
براي مشخص شدن ابعاد دقيق اين ماجرا، بايد به 
عملكرد سياست هاي اجرايي دولت نگاه كرد. ما در 
خراسان شمالي يك نيروگاه توليد برق راه اندازي 
كرده ايم و در طول س��ال محصول اي��ن نيروگاه 
آماده عرضه است، اما دولت اعالم مي كند كه جز 
ايام پيك مصرف )س��ه ماهه گرم سال( نيازي به 
محصول ما ندارد. از سوي ديگر ضريب تعديل نرخ 
برق كه به نيروگاه پرداخت مي شود، از سوي دولت 
با ارز 4۲۰۰ توماني محاسبه مي شود اما براي خريد 
تجهيزات الزم ب��راي نيروگاه در بهترين حالت به 

سرمايه گذار ارز نيمايي مي دهند.
وي ادامه داد: س��رمايه گذاري كه در يك نيروگاه 
س��رمايه گذاري مي كند با ظرفيت مجموعه خود 
در ماه هايي كه دولت تقاضايي ندارد، بايد چه كار 

كند؟ يكي از اين گزينه ها بحث ماين كردن ارزهاي 
ديجيتال است. اين موضوع سال قبل به وسيله يك 
مصوبه رسمي دولت، جزو صنايعي شناخته شده 
كه امكان س��رمايه گذاري دارد اما حاال كه در ايام 
پيك مصرف برق قرار داريم، ناگهان اين مس��اله 

مطرح مي شود كه اين كار بايد متوقف شود.
اي��ن عضو ات��اق بازرگاني ته��ران با بي��ان اينكه 
س��رمايه گذار در اي��ن وضعيت راهي ج��ز تغيير 
موقعيت خود ندارد، تصريح كرد: وقتي ما مي بينيم 
كه برايمان هيچ راهي باقي نمانده، به گزينه هايي 
همچ��ون حض��ور در عرصه ه��اي خارج��ي فكر 

مي كنيم. 
ني��روگاه ب��ا انتقال ب��ه ص��د كيلومت��ر باالتر به 
تركمنس��تان انتقال مي يابد و به راحتي با فروش 

تضميني محصول، كار خود را ادامه مي دهد.
حسيني نژاد توضيح داد: نگاهي به تجربه ارز چند 
نرخي در ماه هاي گذشته به خوبي نشان مي دهد 
كه اين قانون چه ظرفيتي براي دور زدن دارد. ما 
از سويي براي واردات برخي تجهيزات، ارز 4۲۰۰ 
توماني مي دهيم، در حالي كه س��ازندگان همين 

تجهيزات در اي��ران، براي دريافت مواد اوليه خود 
بايد با ارز نيماي��ي كار كنند. در چنين فضايي آيا 

توليدكننده شانسي براي رقابت دارد؟
وي افزود: محصولي همچ��ون كيك براي روغن 
و ش��كر، ارز 4۲۰۰ توماني مي گي��رد و بعد از يك 
فرايند، توليد صادر مي ش��ود. وقتي سياست هاي 
اجرايي چنين فضايي را به وجود آورده، آيا مي توان 

به فعال اقتصادي ايراد گرفت؟
او با بيان اينكه چنين روي��ه اي در ديگر عرصه ها 
همچ��ون يارانه انرژي نيز قابل مش��اهده اس��ت، 
تصريح كرد: وقتي يارانه بنزين براي همه اقش��ار 
بطور يكس��ان در نظر گرفته مي شود، كدام قشر 
بيشترين سود را مي برد؟ كس��ي كه در يك اتاق 
كوچك زندگي مي كند و هيچ خودروي شخصي 
ندارد از يارانه انرژي استفاده مي كند يا فردي كه 
در يك خانه چند صد متري زندگي مي كند و چند 
خودروي شخصي دارد؟ اگر بناست يارانه به اقشار 
كم درآمد تعلق گيرد، با يك نگاه س��اده مشخص 
مي شود كه سياس��ت هاي فعلي حتي نزديك به 

هدف گذاري هاي كالن نيز عمل نمي كنند.

نايبرييساتاقبازرگانيايران:

سازوكاراخذمالياتوحقبيمهازبنگاههايراكدبازنگريشود
نايب رييس اول اتاق بازرگاني صنايع معاون و كش��اورزي 
ايران گفت: برخي فعاالن اقتص��ادي به دليل عدم وصول 
مطالبات دچار ركود و مشكالت مالي شده اند كه بايد اخذ 
ماليات و بيمه هاي تامين اجتماعي از اين افراد بر اس��اس 
شرايط باشد. به گزارش ايرنا حسين سالح ورزي در ديدار 
با فعاالن اقتصادي استان لرستان افزود: بخش خصوصي 
شرايط دولت مبني بر به هم خوردن تعامل هزينه درآمدها و 
عدم امكان پرداخت مطالبات اين بخش را درك مي كند اما 
در عين حال تكليف دولت به اين افراد براي دريافت ماليات 
عادالنه نيست. او ادامه داد: اگر واحدي به دليل عدم وصول 
مطالبات خود از دولت دچار اختالل مي ش��ود حق بيمه 
گرفتن تأمين اجتماعي يا محاسبه روزشمار بهره تسهيالت 
بانكي وي بد سليقگي است. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
تصريح كرد: در اين خصوص قوانين و راهكارهاي مختلفي 
در مجلس شوراي اسالمي هم تصويب شده اما متأسفانه در 
اجراي آن مشكالتي وجود دارد. چنانچه بعد نظارتي مجلس 
تقويت و اعمال و قوانين مصوب شده اجرا شود برخي از آالم 
و مشكالت فعاالن اقتصادي حل خواهد شد. او افزود: تعداد 
قابل توجهي فعال اقتصادي از تسهيالت ارزي با دالر ارزان 
استفاده كرده اند و تعهد بازپرداخت ارزي داشته اند و با نرخ 

فعلي و ركود دچار مشكل جدي هستند كه دولت و مجلس 
بايد ساز و كار پوشش ريسك را در صندوقي براي اين افراد 
در نظر بگيرند. سالح ورزي با اشاره به اينكه در صدور مجوزها 
همكاري نمي شود ادامه داد: در قوانين اصل 44 طي سال 
۹۳ تبصره اي ايجاد ش��ده كه اگر چنانچه دستگاه اجرايي 
زمينه صدور فوري مجوز را فراهم نكند استاندار موظف است 
اش��خاصي كه در صدور مجوز كسب و كار تخلف يا اهمال 
كرده اند را به تخلفات اداري معرفي كند. او با تاكيد بر بررسي 
مجلس در خصوص اجراي اين تبصره گفت: اگر يك فعال 
اقتصادي حتي يك سانتي مترمربع به محيط زيست يا منابع 
طبيعي آسيب بزند ده ها مورد جريمه در خصوص وي اعمال 
مي ش��ود اما آيا مديران يا افرادي كه مانع صدور يا تسهيل 

مجوزها شده اند حتي يك تذكر شفاهي دريافت كرده اند؟
نايب رييس اول اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اصطالح آغاز 
جنگ اقتصادي در كشور افزود: تركش؛ آسيب و جراحات 
اين جنگ نصيب فعاالن اقتصادي شده و بانك ها؛ ماليات و 

تأمين اجتماعي سهمي از تبعات اين مساله ندارند. 
حجم اقتصاد كشور نسبت به سال قبل 6 درصد كوچك شده 
پس افزايش درآمدهاي اقتصادي دولت بجزبا اعمال فشار به 

واحدها محقق شده است؟
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رونق توليد با عرضه محصوالت 
كشاورزي در بورس

فرهاد آگاهي نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق 
بازرگاني ايران در خصوص تأثير عرضه محصوالت 
كش��اورزي در بورس كاال گفت: س��اماندهي بازار 
معامالت محصوالت كش��اورزي دير ي��ا زود بايد 
انجام ش��ود كه يكي از مقاصد اصلي در مسير اين 

ساماندهي، عرضه محصوالت در بورس كاال است.
آگاهي افزود: محصوالت جديدي در حوزه كشاورزي 
در راه ورود به بورس كاال قرار دارد كه عرضه و طراحي 
ابزار هاي مالي روي محصوالتي، چون پسته، خرما، 
كش��مش و گياهان دارويي پ��س از زعفران و زيره 
مي توان��د عالوه بر شفاف س��ازي قيمت ها و حجم 

معامالت، كمك شاياني به رونق توليد كند.
رييس فدراس��يون واردات اظهار كرد: كشاورزان 
كشور رفته رفته در حال آشنايي با سازوكار بورس 
كاال و امكان فروش محصوالتش��ان با قيمت هاي 
مناسب در اين بستر معامالتي هستند كه اين اتفاق 
به رشد عرضه و معامالت انواع محصوالت كشاورزي 
در بورس، افزايش كيفيت كاال ها و رسيدن كشاورزان 

به حقشان در معامالت منجر مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه كشاورزان و روستاييان 
كه سال ها سنتي معامله كرده اند آيا نسبت به عرضه 
محصوالتش��ان در بورس اق��دام مي كنند؟ گفت: 
كشاورزان به دنبال فروش محصوالت خود با قيمت 
مناسب تر هستند و از راهكار هايي كه به رونق فروش 
آنها كمك كند، استقبال مي كنند. اين اتفاق تنها 
به آموزش نياز دارد به طوري كه با ورود محصوالت 
چند كش��اورز به بورس و مش��اهده نتايج مطلوب 
آن، ساير كش��اورزان نيز نسبت به عرضه در بورس 

ترغيب مي شوند.
آگاهي تصريح كرد: اغلب كش��اورزان و بنكداران 
كشور، فعاليت صادراتي انجام نمي دهند در اين ميان 
با فراهم شدن امكان عرضه محصوالت كشاورزي در 
بورس كاال، كشاورزان به راحتي مي توانند نياز تجار و 
صادركنندگان را از طريق بورس تأمين كرده كه اين 
موضوع در توسعه صادرات محصوالت كشاورزي نيز 

اثرگذار خواهد بود.
نايب رييس كميسيون كش��اورزي اتاق بازرگاني 
اي��ران ادام��ه داد: رون��ق معام��الت محصوالت 
كش��اورزي در بورس كاال به تسهيل تعامل ميان 
كشاورزان و بازرگانان منجر مي شود كه اين اتفاق 
مانع از ارزان فروشي محصوالت ايراني در بازار هاي 

منطقه اي مي شود.
وي بر لزوم گس��ترش روابط تجاري با كشور هاي 
خارجي تاكيد كرد و گفت: هم اكنون به دليل شرايط 
تحريم، همكاري بورس كاال با بورس هاي بين المللي 
كار دشواري اس��ت، اما امكان تهاتر كاال ها از مسير 
بورس كاال با ديگر كشور ها وجود دارد، اقدامي كه 
در كشور هاي امريكاي جنوبي مشاهده مي كنيم و 
مي تواند در مبادالت ما با شركاي تجاري و كشور هاي 

همسايه راهگشا باشد.
پس از عرضه موفق زعفران در بورس كاال و راه اندازي 
ابزار هاي مالي روي اين محصول همچون معامالت 
گواهي سپرده، قرارداد آتي و اختيار معامله، هفته 
گذشته زيره سبز نيز به عنوان محصولي صادراتي و 

ارزشمند به تاالر نقره اي بورس كاال راه يافت.

جوالن قاچاقچيان
 در صادرات زعفران

علي حس��يني عضو ش��وراي ملي زعفران با اشاره 
به اينكه قيم��ت زعفران در روزه��اي اخير تغيير 
محسوسي نداش��ته اس��ت، اظهار كرد: هم اكنون 
حداقل نرخ هر كيلو زعفران ۸ ميليون و حداكثر ۱۲ 

ميليون تومان است.
وي با اشاره به اينكه بازار زعفران در ركود به سر مي برد، 
افزود: افزايش عرضه در برابر تقاضا موجب شد قيمت 
زعفران در يك ماه اخي��ر حدود يك ميليون تومان 
كاهش يابد، از طرفي، چون زمان زيادي تا آغاز فصل 
برداشت باقي نمانده اس��ت، خارجي ها در نخريدن 

محصول سماجت مي كنند تا قيمت ها اُفت كند. 
حس��يني قيمت زعفران در بازار را پيش بيني كرد 
و گفت: باتوجه به ش��رايط كنوني ب��ازار داخلي و 
صادراتي پيش بيني مي شود كه نوسان خاصي اتفاق 
نيفتد، چرا كه امكان رقابت صادركنندگان واقعي با 

قاچاقچيان وجود ندارد.
عضو شوراي ملي زعفران با انتقاد از حضور پررنگ 
قاچاقچيان در امر صادرات زعفران بيان كرد: با توجه 
به آنكه قاچاقچيان متعهد به كيفيت و بازگشت ارز 
نيستند، بنابراين زعفران را با قيمتي كمتر از نرخ هاي 
واقعي در بازار هاي هدف صادر مي كنند كه اين امر 
ضربه مهلكي به صادرات رس��مي زعفران توس��ط 

صادركنندگان حرفه اي وارد مي كند.
وي ادام��ه داد: با وجود آنكه بخ��ش عمده زعفران 
توس��ط افراد غير حرفه اي انجام مي شود، از اين رو 
صادركنندگان واقعي به حاش��يه رفته اند يا مقدار 

صادرات آنها كاهش يافته است.
حسيني با بيان اينكه مشكالت پيمان سپاري ارزي 
زمينه را براي كاهش صادرات در كشور ايجاد كرده 
اس��ت، افزود: با توجه به آنكه بخش عمده زعفران 
به ص��ورت غيرقانوني از كش��ور خارج مي ش��ود، 
بنابراي��ن انتظار مي رود با كاهش بروكراس��ي ها و 
سخت گيري هاي تعهدات ارزي، مشكالت صادرات 
مرتفع ش��ود. هر چن��د كه انتظار دول��ت مبني بر 
بازگشت ارز به كشور به حق است، اما شرايط بايد به 

گونه اي مديريت شود تا صادركننده متضرر نشود.
اين مقام مس��وول با انتقاد از تعلل گمرك در اعالم 
آمار صادرات زعفران گفت: بنابر آخرين آمار تا پايان 
فروردين ۱۲ تن زعفران ب��ه بازار هاي هدف صادر 
ش��ده، از آن تاريخ به بعد آمار ي اعالم نشده است، 
در حالي كه گمرك تا پايان هفته بايد آمار صادرات 
ارديبهشت و خرداد را اعالم كند. وي در پايان درباره 
آخرين وضعيت توليد زعفران تصريح كرد: با توجه 
به افزايش بارندگي ها و سطح زير كشت پيش بيني 

مي شود كه توليد زعفران به ۵۰۰ تن برسد.
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ادامه رشد قيمت نفت خام 
ايرنا|  قيمت نفت در معامالت روز جمعه بازار جهاني 
تحت تأثير كاهش توليد خليج مكزيكو در آستانه وقوع 
توفان در اين منطقه و ادامه تنش هاي ژئوپليتيكي در 
خاورميانه، افزايش پيدا كرد. بهاي معامالت آتي نفت 
برنت ۲۹ سنت يا ۰.۴ درصد افزايش پيدا كرد و به ۶۶ 
دالر و ۸۱ سنت در هر بشكه رسيد. بهاي معامالت 
آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا با ۳۱ سنت يا 
۰.۵ درصد افزايش، به ۶۰ دالر و ۵۱ سنت در هر بشكه 
رسيد. شاخص نفت امريكا روز گذشته به ۶۰ دالر و ۹۳ 
سنت صعود كرده بود كه باالترين حد در شش هفته 
اخير بود. شركت هاي نفت در خليج مكزيكو تا روز پنج 
شنبه بيش از يك ميليون بشكه در روز از توليدشان 
كه معادل ۵۳ درصد از توليد اين منطقه اس��ت را به 
دليل توفان گرمسيري كاهش دادند. اين توفان روز 
سه شنبه به س��احل لوئيزيانا مي رسد و پيش بيني 
مي ش��د قدرت وزش آن به ۱۱۹ كيلومتر در ساعت 
برسد. تحليلگران گروه بانكي ANZ در يادداشتي 
نوشتند: روند افزايشي نفت برنت تحت تأثير وقوع 
توفان در خليج مكزيكو كه توليد نفت را متوقف كرده 
اس��ت و ادامه كاهش بيش از حد انتظار ذخاير نفت 
امريكا، ادامه يافت. طب��ق آمار اداره اطالعات انرژي، 
ذخاير نف��ت امريكا در هفته منتهي به پنجم ژوئيه، 
۹.۵ ميليون بش��كه كاهش پيدا كرد كه چهارمين 
كاهش هفتگي متوالي بود و بيش از سه برابر كاهش 
۳.۱ ميليون بش��كه بود كه تحليلگران پيش بيني 
كرده بودند. كيم كوانگ رائه، تحليلگر كاال در شركت 
سامسونگ فيوچرز گفت: پيش بيني مي شود كاهش 
چش��مگير ذخاير نفت خام امريكا و ريس��ك هاي 
ژئوپليتيكي نفت برنت و وست تگزاس اينترمديت را 
در سطوح فعلي نگه دارد. بر اساس گزارش رويترز، اما 
دورنماي ضعيف تر تقاضا براي نفت كه از سوي اوپك 
اعالم شد، روند رشد قيمت ها را محدود خواهد كرد. 
اوپك در گزارش ماهانه خود پيش بيني كرد جهان به 
۲۹.۲۷ ميليون بشكه در روز نفت اين گروه در سال 
۲۰۲۰ نياز خواهد داشت كه كمتر از ۱.۳۴ ميليون 

بشكه در روز در سال ۲۰۱۹ است.

گزارش كوتاه

اموال زنجاني به فروش مي رسد 
ايلنا| وزير نفت از فروش امالك منتقل شده بابك 
زنجاني به ش��ركت نفت خبر داد. بيژن نامدار زنگنه 
درباره اينكه گفته مي ش��ود وزارت نفت مانع انتقال 
اموال بابك زنجاني ب��راي پرداخت بدهي هاي وي 
مي شود، گفت: يك مقداري از امالك زنجاني به وزارت 
نفت منتقل شده كه ديگر متعلق به وي نيست و براي 
شركت نفت است كه اين شركت هم قصد فروش آنها 
را دارد. وزير نفت درباره اينكه گفته مي شود وزارتخانه 
متبوعش از رسيدگي به اين پرونده جلوگيري مي كند، 
تاكيد كرد: آنها مي گويند ما مي خواهيم ۷/۲ ميليون 
ي��ورو پرداخت كنيم اما وزارت نفت حس��اب اعالم 

نمي كند كه اين حرف ها يك شوخي است.

نان بيمه گران نفت در روغن 
ايلن�ا| نرخ بيمه ترابري نفتكش ه��ا در مهم ترين 
گذرگاه نفتي در هفته هاي گذشته سر به فلك گذاشته 
اس��ت. به گزارش پايگاه اينترنتي شبكه تلويزيوني 
المنار، نرخ بيمه ترابري نفتكش ها در مهم ترين گذرگاه 
نفتي در هفته هاي گذشته سر به فلك گذاشته است. 
اين خبر را  يك شركت كشتيراني امريكايي گزارش 
داد.  آنتوني گروني ، رييس شركت كشتيراني آردمور  
گفت: به عنوان  بخشي از اين صنعت، تهديدي جدي 
متوجه خدمه و كش��تي هاي ما است. گروني گفت: 
در حال حاضر، تجارت مانند گذشته است اما بيمه 
ترابري در تنگه هرمز، گذرگاهي استراتژيك كه ايران 
و عمان و امارات  را از يكديگر جدا مي كند در عرض دو 
ماه گذشته، در پي حوادث اخير، دو برابر شده است.«

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب درنظرداردکاالی موردنیازخودرامطابق جدول زير ازطريق برگزاری مناقصه ی عمومی و از بین سازندگان داخلی تامین نمايد 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی  
شماره   97-3-155 شركت ملي نفت ايران

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

نوبت دوم
شماره مجوز 1398.2226

 روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

لذاکلیه  شرکتهايی که فعالیت آنها مرتبط باشرح کاال ی مورد درخواست می باشد می بايست ظرف مدت 14روز از تاريخ درج اگهی فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتی ذيل الذکر ،نسبت 
به استخراج وتکمیل» فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب «و ارسال آن به همراه مدارک ومستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول 

ارزيابی کیفی )برای معامالت کمتر ازبیست برابرنصاب معامالت متوسط( به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمايند
WWW.NISOC.IR       فرم پرسش نامه ارز يابی      مديريت تدارکات وامور کاال     مزايده و مناقصه 

 کسب حداقل نمره 60در ارزيابی کیفی جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان سازندگان الزامی است ضما مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 465/000/000ريال می باشد 
ادرس پس�تی اهواز - کوی فدائیان خريدکاالی داخلی اسالم )نیوس�ايد ( - خیابان شهريورمجتمع  تد ارکات  وامورکاال س�اختمان 111 - اداره تدارکات خريد کاالی داخلی - 
واحدخريدهای عمومی اتاق 13کدپستی 6113854579تلفن06134124625درگاه های اينترنتی مرتبط جهت رويت ومطالعه شرايط مناقصه وساير مشخصات فنی ومقاديرکاال  

WWW.SHANA.IR/ WWW.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR روزنامه : تعادل                                    
نوبت اول 98/4/19

نوبت دوم :98/4/22

شماره تقاضاجمع عددیموضوع مناقصهشماره قلم

01TUBING HA NGER 10” X 9-5/8” X 7”VAM6008-38-9730051 شماره درخواست

روابط عمومي شرکت  پااليش گاز شهید هاشمی نژاد

1- شماره و موضوع مناقصه: مناقصه شماره ٩٧٠٧٤٦ )انجام خدمات پشتیباني مورد نیاز سیستم هاي رايانه اي پااليشگاه(
2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–كیلومتر 165 جاده مشهد/سرخس-شركت پااليش گاز شهید هاشمي نژاد.

3- شرايط مناقصه گر: كلیه شركت هاي داراي حداقل رتبه 5 در زمینه فعالیت، خدمات پشتیباني و شبكه داده هاي رايانه اي و مخابراتي از شوراي عالي انفورماتیك كشور )دارا بودن 
هردو زمینه فعالیت الزامی است(.

4- مهلت و آدرس دريافت اسناد: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 98/04/26 ، متقاضیان می توانند به صورت حضوری با در دست داشتن درخواست كتبي جهت دريافت اسناد مناقصه 
به آدرس : مش�هد–خیابان آبکوه– نبش دانشسرای شمالی–شماره 255-واحد امور قراردادها مراجعه نمايند و يا درخواست کتبی خود را جهت شرکت در مناقصه به شماره نمابر 
37285047-051 ارسال نمايند، در اين صورت اسناد مناقصه به آدرس اين متقاضیان ارسال خواهد گرديد. متقاضیان بعد از دريافت اسناد مناقصه مي بايست حداكثر تا ساعت 10  
مورخ 98/05/02 پیشنهاد خود را تكمیل و به صورت الك و مهر شده به آدرس اعالم شده فوق تحويل دهند و يا چنانچه در نظر است پاكت پیشنهادي به وسیله ي پست سفارشي  ارسال 
گردد، مي بايست زمان الزم جهت پست رساني توسط مناقصه گران در نظر گرفته شود، در هر صورت به پاكت هاي پیشنهادي كه بعد از ساعت اعالم شده تسلیم گردند، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد و پس از برگزاري جلسه ي كمیسیون مناقصات و ثبت موضوع در صورتجلسه، پیشنهادهاي مذكور ناگشوده به متقاضیان عودت خواهد گرديد.
5 – میزان و نوع تضمین شركت در مناقصه:  مبلغ 375.000.000 ريال )سیصد و هفتاد و پنج  میلیون ريال( از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آيین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد.

6- زمان گشايش پاكت ها: پاكت هاي مناقصه راس ساعت 11 مورخ 98/05/02 در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل 2 پیشنهاد قیمت گشايش خواهد يافت.
در صورت نیاز به دريافت اطالعات بیشتر به سايت شركت پااليش گازشهید هاشمي نژاد به آدرس  WWW.Nigc-khangiran.ir مراجعه فرمايید. 

تجديد مرتبه اول فراخوان مناقصه عمومي 
)يك مرحله اي(

نوبت دوم
شماره مجوز: 1398.2216

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهید هاشمي نژاد 

)S.G.P.C(

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند

 نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 

را با ذكر جزئیات به اين سامانه 
پیامك نمايند. 

شركت شیر پاستوريزه پگاه گیالن )سهامي خاص(به شماره  30005320  در دسترس شماست 

شركت شیر پاستوريزه پگاه گیالن در نظر دارد نسبت به عقد قرارداد درخصوص حمل شیر 
خام )تريلي( از طريق برگزاري مناقصه عمومي به صورت دو مرحله اي اقدام نمايد. 

لذا متقاضیان مي توانند از تاريخ 1398/04/22 لغايت 1398/05/01 جهت دريافت شرايط 
مناقصه به واحد تداركات اين شركت مراجعه نمايند. 

آخرين مهلت تحويل مدارك شنبه 1398/05/12 مي باشد.

                                                                                                                              ساير:
1- سپرده شركت در مناقصه حمل شیر خام:                                                                           مبلغ 50.000.000 ريال

سپرده شركت در مناقصه بايد حاوي ضمانتنامه بانكي معتبر و بي قید و شرط با درج موضوع 
مناقصه و حداقل س�ه ماه اعتبار و يا واريز به حساب شركت شیر پاستوريزه پگاه گیالن 

مي باشد(
- تاريخ بازگشايي مرحله اول: روز دوشنبه 98/05/14 ساعت 11:00 صبح مي باشد.

- تاريخ بازگشايي مرحله دوم: پس از ارزيابي فني و بازرگاني شركت كنندگان حداكثر طي 
20 روز كاري متعاقبا به شركت كنندگان اعالم مي گردد. 

آدرس: رشت- شهر صنعتي- ورودي دوم- شركت شیر پاستوريزه پگاه گیالن.
تلفن: 01333883082 نمابر: 01333882348

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شركت شير پاستوريزه پگاه گيالن 

نوبت اول

3 نهاد مختلف، اطالعات جديدي درباره وضعيت بازار نفت در سال آينده ميالدي منتشر كردند

اوپك قافيه را مي بازد؟ 

آغاز پيشگويي مسير طالي سياه در 2020 
گروه انرژي| نادي صبوري|

در آش�فته بازار نفت خام ك�ه ريیس جمهوري 
عجیب و غريب به نام دونالد ترامپ نیز بیش از 
پیش سردرگمش كرده است، همواره گروه هاي 
مختلف ت�الش كرده اند منافع خ�ود را در آن 
حداكثري كنند. يكي از ابزارها براي رسیدن به 
اين هدف هم همواره انجام گزارش هاي آماري 
و ارايه تحلیل ها و بررسي هاي اختصاصي بوده 
اس�ت؛ پس جاي تعجب نیس�ت كه همیش�ه 
گزارش آماري س�ازمان اوپك كه به نوعي تیم 
تولیدكننده هاي نفت خام است بعد از يك روز 
با گزارش آماري آژان�س بین المللي انرژي كه 
تلويحا تیم مصرف كننده هاس�ت، جواب داده 
مي ش�ود. هر چند تهیه كنندگان گزارش هاي 
 IEA اوپ�ك چند ب�اري گفته اند با تی�م آماري
همكاري هاي مشورتي دارند ولي اوقات زيادي 
پیش آمده است كه گزارش آژانس به نوعي زهر 
گزارش اوپك كه مي توانسته موجب باالرفتن 
قیمت ه�ا، چیزي ك�ه مصرف كننده ه�ا از آن 
هیچ خوشش�ان نمي آيد، شود را گرفته است. 
پنج ش�نبه و جمعه اين هفته اين جدال با ورود 
يك بازيكن ديگر هم روبرو شد؛ اداره اطالعات 
انرژي امريكا گزارشي منتشر كرد و با اشاره به 
يك شاخص اختصاصي برآوردش براي تقاضاي 

نفت خام در سال 2019 را كم كرد. 

ماه ژوئن در حالي كه با حمله به نفتكش ها در خليج 
فارس ش��روع ش��د، همچنان ماه نگران كننده براي 
كشورهايي محسوب ش��د كه نفت يكي از كاالهاي 
مهم توليدي آنها حساب مي شود. گزارش اوپك كه 
پنج شنبه منتشر گزارش داد متوسط سبد نفتي اين 
سازمان در اين ماه ۱۰ درصد معادل ۷ دالر در بشكه 
كاهش پيدا كرده است و نكته جالب توجه اينكه از بين 
۱۴ كشور عضو شاخص هاي عرب اليت، ايران هوي، 
بصره اليت و كويت اكس��پورت كه به ترتيب شاخص 
اصلي نفت خام عربستان، ايران، عراق و كويت هستند 
بيشترين درصد كاهش قيمت را داشتند. اين ماجرا 
تهيه كنندگان گزارش اوپك را هم متعجب كرد چرا 
كه به خاطر تنش هاي ژئوپلتيك اخير قاعدتا نفت خام 
توليدي در خاورميانه اتفاقا بايد به نسبت كمتر از افت 

قيمت متاثر مي شد.

به هر حال شايد در مقابل چيزي كه در ادامه ممكن 
اس��ت پيش بيايد اين چند دالره��ا اهميت زيادي 
نداشته باشد؛ يكي از خاصيت هاي گزارش هاي منتشر 
ش��ده در دو روز اخير اين است كه حداقل در گزارش 
اوپك، براي اولين بار مستقيما برآوردهاي مقدماتي 
درباره سال ۲۰۲۰ داده اند. اساسا وقتي نيمه دوم هر 
سالي شروع مي شود، نهادهاي ناظر شاخص هايي را 
بررسي و محاس��به مي كنند تا اعالم كنند مثال سال 
ديگر كه از دي ۹۸ ش��روع مي شود بازار چه مقدار به 
نفت اوپك احتياج دارد؟ البته اين برآوردها مي تواند 
تمام��ا ه��م غل��ط از آب در بيايد اما ش��اخص هايي 
مهم براي سياس��ت گذاري و تصميم گيري كشورها 
محس��وب مي ش��ود. حاال ماجرا از اين قرار است كه 
همزمان آژانس بين المللي انرژي درباره امكان تكرار 
»مازاد عرضه« در س��ال ۲۰۲۰ هش��دار داده و اداره 
اطالعات انرژي امريكا هم اعالم كرده طبق شاخصي 
كه آنها خود ابداعش كرده اند مقدار بشكه هاي اضافي 
كه بازار نفت در ادامه احتياج پيدا خواهد كرد، كمتر 

از برآوردهاي قبلي خواهد بود.
همانطور كه مش��خص اس��ت بر خالف اينكه برخي 
تصور مي كنند مثال نفت خ��ام فردا و پس فردا ديگر 
از دنيا كنار مي رود و همه نيازهايش��ان را با خورشيد 
و ابر تامين مي كنند بحث همچنان بر س��ر باال رفتن 
خواستگاران نفت است با اين تفاوت كه حاال ممكن 
است مثال سال ديگر دنيا ۱ ميليون و ۱۱۴ هزار بشكه 

نفت خام بيشتري بخواهد يا مثال ۱ ميليون بشكه. 
البته همين چند صد هزار بش��كه مي تواند تصميم 
كشورهاي مختلف توليدكننده و حتي مصرف كننده 
نفت در ترسيم مسير پيش رويشان را باال و پايين كند، 
اين ماجرا به ويژه بايد براي كشورهاي اوپكي اهميت 

بيشتري داشته باشد. 
اوپك خودش در گزارشي كه پنج شنبه منتشر كرد در 
اولين اظهارنظرهايي كه درباره سال ۲۰۲۰ مي كند 
نوش��ته است كه در اين س��ال دنيا بطور متوسط هر 
روز به ۲۹ ميليون و ۳۰۰ هزار بش��كه نفت خامي كه 
توسط ۱۴ كش��ور عضو اين سازمان توليد شده باشد 
احتياج دارد ام��ا اين رقم يعني ني��از جهان به نفت 
اوپك نسبت به س��ال ۲۰۱۹ روزي ۱ ميليون و ۳۰۰ 
هزار بشكه كمتر مي ش��ود. آژانس بين المللي انرژي 
 IEA ،روايت نگران كننده تري ب��راي اوپكي ها دارد
در گزارش��ش كه جمعه منتشر شد نوشته كه تقاضا 

براي نفت خام اوپك در سال آينده متوسط روزي ۲۸ 
ميليون بشكه خواهد بود، اين يعني برآورد آژانس براي 
خريداران نفت اوپكي با برآورد اوپك چيزي نزديك 
به روزي ۱ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه تفاوت دارد كه 

اصال تفاوت كمي نيست. 
IEA نوش��ته كه دليل اين مساله اين است كه توليد 
نفت خ��ام در كش��ورهايي كه عضو اوپك نيس��تند 
به ش��دت در حال باال رفتن اس��ت، بله، در حالي كه 
بس��ياري تصور مي كنند توليدك��ردن نفت خام كار 
كش��ورهاي عقب افتاده اس��ت كه توليد ديگري بلد 
نيس��تند IEA برآورد ك��رده كه امري��كا در ۲۰۲۰ 
تولي��د نفت خام��ش را روزي ۲ ميليون بش��كه باال 
مي ب��رد )آن هم با وجود اينكه س��طوح قيمتي نفت 
خام در وض��ع فعلي آنقدري كه براي توليدكنندگان 
متعارف نفت خام مثال خاورميانه اي ها س��ود دارد به 
هيچ وجه براي توليدكنندگان شيل ندارد( . از طرف 

ديگر اداره اطالعات انرژي امريكا هم وارد گود ش��ده 
و در گزارش��ي كه البته زياد م��ورد توجه تحليلگران 
و رس��انه هاي بين المللي قرار نگرفته عنوان كرده با 
شاخص مخصوص خودشان به نتايجي رسيدند كه 
متقاعدشان كرده برآوردشان از رشد تقاضا براي نفت 
خام را پايين تر بياورن��د. اداره اطالعات انرژي امريكا 
نوش��ته كه دليل اين كاهش اين است كه مقداري از 
نفت خام بيشتر كه آنها حس��اب كرده بودند بخش 
توليد سوخت نياز خواهد داشت حاال كمتر از برآورد 

قبلي به نظر مي رسد. 
اگر بخواهيم به گزارش دو نهاد اصلي اوپك و آژانس 
بين المللي انرژي برگرديم، در حالي كه گزارش اوپك 
در نس��خه اخير تغييرات عمده اي در برآوردهايش 
نداش��ت، IEA از خطر مازاد عرضه در ۲۰۲۰ نوشت 
كه پس لرزه هاي آن در سال هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ هنوز 
تن توليدكنندگان نفت را به لرزه در مي آورد. آژانس 
در گزارشش نوشته است كه برآوردهاي اوليه آنها از 
وجود »پتانس��يل« ايجاد وضعيت »مازاد عرضه« در 
سال بعدي ميالدي حكايت دارد چرا كه كشورهايي 
كه عضو اوپك نيستند در اين سال توليدشان را طبق 
برآوردها تا روزي ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار بشكه در روز 

باال مي برند. 
اوپك البته پيش بيني نسبتا مش��ابهي درباره توليد 
غير اوپكي ها كرده و برآورد كرده آنها سال بعد روزي 
۲ ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه نفت خام بيشتري توليد 
كنند اما اين اشاره با نگراني درباره سهم خود اوپكي ها 
از بازار همراه نش��ده و در گ��زارش اوپك تقاضا براي 
نفت خام كشورهاي اين سازمان در ۲۰۲۰ روزي ۲۹ 

ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه در روز اعالم شده است. 
تنها نش��انه  در گ��زارش اوپكي ها كه كنار هش��دار 
آژانسي ها در مورد مازاد عرضه در ۲۰۲۰ مي تواند معنا 
پيدا كند بخشي از گزارش در مورد آمار ذخاير تجاري 
نفت خام كشورهاي OECD است. از اواسط ۲۰۱۴ 
تا اواخر ۲۰۱۶ كه اوپك دست دردست روسيه تصميم 
گرفت تكاني به خود بدهد سطح اين ذخاير كابوس هر 

شب وزراي نفت اوپكي بود؛ هدف اصلي توافق تاريخي 
۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ هم رساندن اين ذخاير به متوسط 
۵ ساله. حاال اوپك در گزارش خود سطح اين ذخاير 
در ماه ژوئن را ۴۱.۵ ميليون بش��كه باالتر از ماه قبل 
اعالم كرده كه ۲۵ ميليون بشكه هم باالتر از متوسط 
۵ ساله است. ۲۵ ميليون بشكه البته رقمي به شدت 
قابل چشم پوشي است اما شايد وقتي كنار برآوردهاي 
IEA از پتانسيل مازداد عرضه قرار گيرد بتواند كمي 

نگران كننده به نظر برسد. 

    امريكا همچنان واردكننده خالص نفت 
يكي از آمارهاي جالب ديگر گزارش اوپك آمار درباره 
واردات و صادرات نفت خام اياالت متحده است. اوپك 
گزارش كرده كه امريكا در ماه ژوئن هر روز متوس��ط 
بيشتر از ۷ ميليون بشكه نفت خام وارد كرده است، آنها 
البته صادرات هم دارند به خاطر اينكه نوع نفت خامي 
كه توليد مي كنند خيلي وقت ها با پااليشگاه هايشان 
جور در نمي آيد، اوپك گزارش كرده كه اياالت متحده 
در ژوئن متوسط روزي ۲.۹ ميليون بشكه نفت خام 
صادر كرده است. به اين ترتيب امريكا همچنان يك 
واردكننده خالص نفت خام است كه خالص وارداتش 
در ماه ژوئن روزانه ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه بوده 

است. 
ايران طبق روال چند ماه گذشته و همانطور كه بيژن 
زنگنه وزي��ر نفت به تازگي اعالم ك��رده آمار توليد و 
ص��ادرات نفت خام��ش را در حال حاض��ر اطالعات 
جنگي مي داند و افش��ا نمي كند، منابع ثانويه اوپك 
كه نش��ريه هاي ثابت و آمار تانكرها هس��تند برآورد 
خودشان از اين توليد را البته اعالم كرده اند، آنها اعالم 
كرده اند كه ايران در ماه ژوئن بطور متوسط هر روز ۲ 
ميليون و ۲۲۵ هزار بشكه نفت خام توليد كرده است. 
منابع ثانوي��ه ماه مي توليد نفت خام اي��ران را روزانه 
۱۴۰ هزار بشكه بيش��تر اعالم كرده بودند. طبق اين 
آمار ايران پنجمين توليد كننده نفت خام بين چهارده 

توليدكننده اوپكي بوده است. 
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بررسي نظام سالمت در اياالت متحده

بررسي عوامل موثر بر مهاجرت مغزها از كشور

چرا امريكا باالترين هزينه بهداشت و درمان جهان را دارد؟

بليت يكطرفه نخبگان

مترجم:   اميررضا قطبي|
امريكايي ها بيش از حد نگران سالمتي خود هستند. 
با اين وجود ب��ه موقع به پزش��ك مراجعه نمي كنند، 
داروهاي��ي را درخواس��ت مي كنند ك��ه الزم ندارند و 
داروهايي كه الزم دارند را اس��تفاده نمي كنند. بيخود 
نيس��ت كه امريكا باالترين هزينه بهداش��ت و درمان 

جهان را دارد. 
من دو قدم با پدر ۷۴ س��اله ام فاصله داش��تم وقتي كه 
پزشك اورژانس را، كه مي خواست دستگاه فشار خون 
دور دس��تش ببندد، كتك زد. خيل��ي تعجب نكردم. 
پدرم يك دانش��مند توانايي بود كه تا لحظه آخر ذهن 
تيزي داشت. او نظام بهداشت و درمان امريكا را تحقير 
مي كرد، زيرا اعتقاد داشت آزمايش ها و درمان هايي را 
تحميل مي كند كه هدف آنها سود بيشتر است و نه بهبود 
سالمتي او. پدرم معموال خودش را به سرزنش لفظي يا 
چشمي پزشك بد شانس محدود مي كرد، اما چند بار 

احساس كردم دنبال دعوا مي گردد.
ادبيات پزشكي قبال پدرم را »بيمار نفرت انگيز« خطاب 
مي كرد، پديده اي كه امروز »بيمار س��خت« نام دارد. 
چني��ن بيماراني اقلي��ت كوچكي هس��تند، اما زمان 
نامتناسب پزش��كان را مي گيرند. با اين وجود بيشتر 
پزشكان و پرس��تاران آنها را تحمل مي كنند. پزشك 
پدرم بعدا بابت نش��ان ندادن حساس��يت كافي از من 

عذرخواهي كرد. 
وقتي كه پدرم در بيمارس��تان نب��ود، دكتر نمي رفت 
و عالئم بيم��اري را ناديده مي گرفت ت��ا آنكه دوباره از 
بخش اورژانس وارد نظام بهداشت و درمان مي شد. به 
خانه كه بر مي گشت، با ش��ور و شوق توصيه پزشكان 
را زير پا مي گذاشت. ليس��ت غذاهاي ممنوعه را نوش 
جان مي كرد، مدام س��يگار مي كش��يد )به جاي پف 
كردن تنفس مي كرد( و قرص هايش را هر وقت دلش 
مي خواست مي خورد. پاداش او يك مجموعه چشمگير 
بيماري هاي كش��نده در اواخر ده��ه ۶۰ زندگي بود از 
جمله نارسايي كليه، امفيزم، اريتمي شديد و يكسري 
عفون��ت مزمن. با اين همه، ش��اهكارهاي پيش��رفته 
بهترين بيمارس��تان هاي بوس��تون او را تا ۷۶ سالگي 

زنده نگه داشت. 
 

  نقطه مش�ترك پدرم با ده ه�ا ميليون بيمار 
امريكايي ديگر بي توجه�ي او به خودش بود، 

نه خصومتش  
سال هاست كه هزينه باال و نتايج ضعيف نظام بهداشت 
و درمان امريكا باعث نگراني شده است. ساير كشورهاي 
پردرآمد جهان درصد كمت��ري از توليد ناخالص ملي 
خود را صرف بهداش��ت و درمان مي كنند و اكثرا نتايج 

اساسي بهتري دارند.
اتهامات معم��وال بر نحوه پرداخ��ت امريكايي ها براي 
بهداشت و درمان و بيمارستان ها و پزشكان تمركز است. 
اگر مي شد نظام بهداشت و درمان سنگاپور يا سوييس 
را به امريكا صادر كرد، هزينه كمتر و نتايج بهتر آنها نيز 
منتقل مي شد. بعضي ها اضافه مي كنند كه اگر برنامه 
»مدي كر« )بيمه سالمت دولتي امريكا( همگاني شود 

هزينه باال و درمان بي اثر پايان مي يابد. 
اما فراموش شده در اين بحث ها خود امريكايي هستند. 
بايد اين احتمال را در نظر گرفت كه اگر امريكايي ها به 
اين كشورها صادر شوند، ممكن است نظام بهداشت و 
درمان آنها مثل امريكا شود. با آنكه امريكايي ها عاشق 
ايده »مدي كر« همگاني هستند، در عمل به آن معترض 
خواهند شد. به عبارت ديگر بايد پرسيد: آيا ممكن است 
بيماران امريكايي در مش��كل نظام بهداشت و درمان 

امريكا سهيم باشند؟ يك نشانه كه رفتار بيمار خيلي 
اهميت دارد، تفاوت عظيم در نتايج سالمت بين اياالت ها 

و حتي شهرستان هاي امريكا است.
 يك مطالعه كه در ۲۰۱۷ در مجله پزشكي داخلي جاما 
منتشر شد مي گويد كه ۷۴% تفاوت در اميد به زندگي 
بين شهرستان ها به خاطر عوامل سبك زندگي مانند 
عدم فعاليت و سيگار كشيدن و بيماري هاي مربوط )از 
جمله چاقي و ديابت( – يعني خود بيماران – است. اگر 
اين در مورد شهرستان ها درست باشد، در مورد كشورها 
هم بايد صحت داش��ته باش��د. و خيلي از كارشناسان 
پيش بيني مي كنند كه تنها ۱۰ تا ۲۶ درصد بهبود در 
اميد به زندگي به خاطر ارايه دهندگان خدمات است. 

كاري كه بيماران مي كنند به نظر خيلي مهم تر است. 
 سوماوا ساها، يك پزشك بوستوني كه بيش از ۱۵ سال 
سابقه پزشكي عمومي دارد و اكنون يكي از معاون هاي 
موسس��ه غيرانتفاعي بهبود بهداش��ت و درمان است، 
مي گويد كه چند رفتار ناسالم مشترك بين امريكايي ها 
)مانند س��بك زندگي نشس��ته( تا حدودي ريشه در 

عادت هاي فرهنگي دارند. 
او در پروژه هاي مختلف سالمت در سرتاسر جهان كار 
كرده و به اين نتيجه رسيده است كه يكي از انگيزه هاي 
اصلي رفتار س��الم حس تعلق داش��تن در يك جامعه 
سالم است. قطعا عادت هاي س��الم در مكان هايي كه 
نسبت باال نتيجه به هزينه دارند )مانند سوئد( بيشتر 
است. امريكايي ها كه حس تعلق داشتن كمتري دارند، 
سخت تر تحت تاثير قرار مي گيرند. او توضيح مي دهد: 
»]امريكايي ها[ معموال س��المت را وظيفه نظام هاي 
سياست گذاري و بهداشت و درمان مي دانند«. براي رفع 
اين مشكل ساها بين بيماران روابط سالم ترويج مي كند. 
به گفته او بيماراني كه در اين گروه ها هس��تند به طور 
قابل توجه اي نتايج بيماري )مانند ديابت و افسردگي( 

بهتري دارند. 
نبود عادت هاي سالم در جامعه يكي از داليل مهم نتايج 
ضعيف سالمت است، اما توضيح كاملي براي هزينه باال 
بهداش��ت و درمان در امريكا نمي دهد. براي درك اين 

موضوع بايد اعتقاد نسبتا عجيب امريكايي ها كه پول 
مانعي بر بهداشت و درمان نيست را در نظر گرفت. يك 
نظرسنجي اخير از ۱۰۰۰۰ بيمار نشان مي دهد كه ۳۱ 
درصد بيم��اران هزينه را در تصميم گيري خود خيلي 
مهم نمي دانند، در حالي كه ۸۵ درصد آنها »دلسوزي« 
بزشك را خيلي مهم مي دانند. اين علت بزرگي است كه 
چرا تالش ها براي ايجاد يك »نظام بهداشت و درمان به 
صرفه« ك��ه ارايه دهندگان خدمات را كه هزينه پايين 
و نتاي��ج خوب دارند پاداش مي ده��د، موفق نبوده اند. 
اقدامات براي كاهش درمان هاي گران قيمت با خشم 

بيماران مواجعه شده است. 

براي مثال، يكي از اقدامات كاهش هزينه در سرتاس��ر 
جهان حذف درمان هاي گران قيمتي است كه اثر آنها 
بطور قاطع ثابت نشده يا تنها كمي موثر تر از درمان هاي 
ارزان تر هستند. اما وقتي شركت هاي بيمه امريكايي 
اين روش را پيش مي گيرند با خش��م عمومي مواجعه 
مي شوند. به گفته گيلبرتو لوپز، مدير انكولوژي جهاني 
در مركز سرطان دانشگاه ميامي: »هيچ بيمار امريكايي 
حاضر نيست كه بهترين درمان ممكن را دريافت نكند، 
حتي اگر نفع آن تنها چند ماه عمر بيشتر باشد و نه چند 

سال«. لوپز در سنگاپور هم طبابت كرده است. در آنجا 
اولين بيمارش او را شگفت زده كرد، زيرا درمان تجويز 
شده گرانقيمت اما موثر سرطانش را رد كرد – انتخابي 
كه بي��ن بيماران س��نگاپوري، كه ترجي��ح مي دهند 
پس اندازهاي اجباري بهداش��ت و درم��ان خود را به 

فرزندانشان بدهند، معمول است.
بيشتر كارشناس��ان قبول دارند كه بيماران امريكايي 
غالبا بيش از حد درمان مي ش��وند، به خصوص از نظر 
آزمايش هاي گرانقيمت كه خيلي ضروري نيس��تند. 
توضيح معمول اين است كه پزشكان و بيمارستان ها اين 
آزمايش ها را ترويج مي كنند تا درآمد خود را باال ببرند. 
اين تا حدودي درس��ت است، اما يك عامل مهم ديگر 
انتخاب بيمار اس��ت. يك مطالعه توسط دانشگاه جان 
هاپكينز نشان مي دهد كه دو دليل اصلي پزشكان براي 
درمان بيش از حد تقاضا بيمار و ترس از شكايت حقوقي 

است – يك دغدغه خاص ديگر امريكايي. 
 در وضعيت هاي بي شماري مانند آزمايش هاي خون كه 
كمي خارج از محدوده عادي هستند، استاندارد مراقبت 
»صبر و نظارت« است. اما بيماران امريكايي، در مقايسه با 
بيماران كشورهاي ديگر، بيشتر احتمال دارد به پزشك 
خود فشار آورند تا درمان شوند. يك مطالعه چاپ شده 
در مجله هيئت پزشكي خانواده امريكا نشان مي دهد 
كه مردان امريكايي كه س��رطان كم خطر پروس��تات 
دارند -  نوعي كه اگر دست نخورد مشكل زيادي ايجاد 
نمي كند - معموال تقاض��اي درمان هايي مي كنند كه 
عوارض جانبي ج��دي دارند بدون آنكه بهبودي ايجاد 
كنند. در اكثر كشورهاي ديگر دست نزدن به اين نوع 

سرطان ها يك قاعده است، نه يك استثنا.
به عالوه، بيماران امريكايي دوس��ت ندارند بش��نوند 
كه عالئم نامعلوم آنها به اندازه كافي جدي نيس��ت كه 
آزمايشي الزم باشد. رابرت جوزف، پزشك با تجربه زنان 
و زايمان سه بيمارس��تان در بوستون كه سال گذشته 
مدير پزشكي شركتي شد كه آزمايش هاي باليني انجام 
مي دهد، مي گويد كه برخي از بيمارانش تقاضاي عمل 
جراحي الپاروسكوپي براي بررسي شكم درد مي كردند 

كه به احتمال زياد خود به خود خوب مي شد. به گفته 
او: »من خطرهاي عمل جراحي را به آنها مي گفتم اما 
نتوانستم آنها را منصرف كنم، اگر هم قبول نمي كردم 
مس��ووليتش عظيم بود«. بيمارستان ها ممكن است 
عمل هاي جراحي نامشخص و گران قيمت را زير سوال 
ببرند، اما مطرح كردن اصرار بيمار بعضي وقت ها كفايت 
مي كند. جوزف، مثل خيلي از پزشكان امريكايي ديگر، 
نگران اظهارات نظر بد توسط بيماراني است كه دوست 
ندارند جواب »نه« بشنوند. اين استرس ها باعث شد كه 

طبابت را كنار بگذارد.
در بيشتر جهان هنوز حرف پزشك ارجحيت دارد. به 
گفته جوزف وودمن، مدير عامل بيماران بدون مرز )يك 
شركت مشاوره كه در مورد بهداشت و درمان بين المللي 
تحقيق مي كند(: »ش��ورهاي ديگر احترام بيش��تري 
براي پزش��كان دارند، بيماران به دستورات آنها عمل 
مي كنند«. اين را با نگرش فرزندان بزرگسال خودش 
در امريكا مقايس��ه مي كند: »اصال به پزشكان اعتماد 
ندارند« )بيماران چيني از اين لحاظ از بيماران امريكايي 
بدتر هستند. طبق يك گزارش منتشر شده آنها بطور 
ميانگين هشت س��اعت در هفته را صرف جست وجو 
و به اشتراك گذاشتن اينترنتي اطالعات بيماري ها و 
تجربه هاي خود مي كنند. ناظران مي گويند كه بيماران 
چيني اين اطالعات را مثل س��الح عليه پزشكان خود 
استفاده مي كنند تا حداكثر دارو ممكن را تجويز كنند(. 
يك مشكل ديگر بي توجه اي اشكار بيماران امريكايي به 
درمان منظم است. براي مثال استفاده نكردن از داروهاي 
تجويز شده – يك رفتار بد ديگر كه امريكايي ها در ان 
مقام اول جهان را دارند. هزينه سرانه تخمين شده اين 
كار در امريكا س��ه برابر اتحاديه اروپا اس��ت. به عالوه، 
امريكايي ها بيشتر از كش��ورهاي ديگر نرد متخصص 
گران قيمت مي روند. يك مطالعه توسط مجله پزشكي 
بريتانيا نشان مي دهد كه بيماران امريكايي بيش از دو 
برابر بيماران انگليس��ي به متخصص ارجاع مي شوند. 
همينطور تعداد بيش��تري از آنها به بخ��ش اورژانش 
مي روند، كه هزينه آن هنگفت است. طبق يك مطالعه 
ديگر ۴۲ درصد بيماران مزمن ميگرن امريكايي براي 
سردرد خود به اورژانس مي روند، در مقايسه با ۱۴درصد 

بيماران مشابه انگليسي.
نكته اخر انك��ه در امريكا مرگ، حتي در افراد خيلي پير، 
با چنگ و دندان و با هزينه زياد مقابله مي ش��ود. به گفته 
سوماوا ساها: »در بريتانيا، كانادا و خيلي از كشورهاي ديگر 
مرگ اجتناب ناپذير است. در امريكا مرگ اختياري است. 
وقتي ]آدم ها[ در پايان زندگي خود بيمار مي ش��وند، به 

كمك يك نظام بهداشت و درمان قهرمان ايمان دارند.«
منطقي است كه يك كش��ور ثروتمند با سبك زندگي 
ناس��الم، عالقه كم ب��ه پزش��كي پيش��گيرانه و انتظار 
مراقبت هاي تخصصي عالي، نظام بهداشت و درمان خود 
را مطابق اين انتخاب ها بسازد. همينطور منطقي است كه 
يك نظام بهداشت و درمان كه از طريق درمان بيش از حد 
بيماران پولدار شده است، انگيزه كمي براي درمان هاي 
ساده اما مفيد تر داشته باشد. مدي كر همگاني ممكن است 
با حذف درمان هاي گران قيمت غيرضروري از پوشش 
بيمه اين انگيزه را ايجاد كند - اما آيا مي تواند بيماران را 

براي شنيدن جواب »نه« از پزشك خود آماده سازد؟ 
شگفت زدگي در مورد آنچه نظام هاي بهداشت و درمان 
ديگر جهان متفاوت انجام مي دهند بدون آنكه مخاطب 
آنها در نظر گرفته شود، ديوانگي است. درست است كه 
نظام بهداش��ت و درمان امريكا مشكالتي دارد، اما اين 
مشكالت تنها به امريكايي ها صدمه نمي زنند بلكه توسط 
منبع:  اتالنتيك خود آنها ايجاد مي شوند.  

در حال حاضر پنج ميليون ايراني در خارج از كشور 
ساكن هس��تند كه بخش وسيعي از آنها را نيروهاي 
تحصيلك��رده و متخصص تش��كيل مي دهند. بنابر 
آمار منتشر شده از سوي سازمان ملل، ايران در بين 
سه كش��ور نخست مهاجر فرست نخبگان در جهان 

جاي دارد.
بحث خ��روج قابل توجه نخبگان ايران��ي بنابه آمار 
صن��دوق بين المللي پول، در س��ال ۲۰۱۲ ايران را 
در رتبه  نخس��ت فرار مغزها در بين تمام كشورهاي 
جهان قرار مي دهد و به اذعان بسياري از كارشناسان 
اين مهم موضوعي نيست كه بتوان به سهولت از آن 

گذر كرد. 
مهاجرت نخبگان كه ب��ا عنوان brain drain در 
جوامع علمي از آن ياد مي شود نخستين بار در دهه 
۱۹۶۰ ميالدي مطرح ش��د و اين واقعيت به سرعت 

وارد ادبيات سياسي و اجتماعي ايران شد. 
ايرنا با بيان اين مطلب در گزارشي افزود: گرچه موج 
نخست مهاجرت نخبگان به كشورهاي اروپايي براي 
نخس��تين به دوران قاجار باز مي گ��ردد اما تفاوت 
عمده اين گروه با مهاجراني كه در ۵۰ سال اخير در 
اين جرگه جاي مي گيرند، در بازگشت آنها به كشور 
اس��ت. به عبارتي گروه نخس��ت مهاجران جوان به 
اروپا را كساني تشكيل مي دادند كه براي كسب علم 
از ايران خارج مي شدند و پس از اتمام تحصيالت به 
عنوان متخصص به كش��ور باز مي گش��تند، اما طي 
۵ ده��ه اخير و ب��ه خصوص از دهه ۶۰ شمس��ي از 
ميزان افراد بازگشته به كشور كاسته شده و بر تعداد 

مهاجران ساكن در غرب افزوده شده است.
 اين موض��وع گرچه در ظاهر ام��ر چندان جدي به 
نظر نمي رس��د اما با كنار رفتن اليه هاي اين مساله 
اجتماعي، نكاتي محرز مي ش��وند كه شايسته تأمل 

براي مسووالن و جامعه ايراني است.

  فرار مغزها يا فرار ژن ها؟
طبق آمار منتش��ر ش��ده از سوي س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي، از هر ۹۶ دانشجوي اعزامي به خارج، تنها ۳۰ 
نفر به ايران باز مي گردند اين در حالي است كه ۶۰ هزار 
دانشجوي ايراني هم در خارج از كشور تحصيل مي كنند 
و مطابق با آمارهاي رسمي نسبت خروج فارغ التحصيالن 
از ايران به تعداد كل اين افراد، ۱۵ درصد است كه با سير 
صعودي قابل مالحظه اي روبروست. غالب اين افراد براي 
ادامه تحصيل و يافتن شغل مناسب از كشور خارج شده 
و پس از طي مراحل تحصيلي، بسياري از مديران ارشد 
شركت ها و موسس��ات علمي و تحقيقاتي بزرگ دنيا را 
تشكيل داده اند.  اما نكته اصلي عدم توالي نسلي اين افراد 
است كه ديگر در كشور اتفاق نمي افتد و اين كشورهاي 
توسعه يافته هستند كه از مزاياي يك ژن خوب برخوردار 
مي شوند. بر اس��اس آمار نزديك به نيمي از دانشجويان 
مقطع كارشناسي )۴۸.۸ درصد( از كشور خارج شده و 

ديگر بر نمي گردند.

  سياست هاي نامتوازن
خاطره تلخ گزينش دانش��جو در ده��ه ۶۰ و اوايل دهه 
هفتاد بدون در نظر گرفتن شايستگي ها و توانمندي هاي 
علمي آنها، نكته اي است كه تعداد زيادي از خانواده هاي 
ايراني را بطور ناعادالنه اي با آن روبرو كرد. عدم پذيرش 
دانشجويان در دانشگاه به دليل فعاليت حزبي آنها نكته اي 
بود كه جامعه علمي و كشور را در نخستين سال هاي پس 
از انقالب و به خصوص در دوران جنگ و بعد از آن در حالي 
كه كشور به ش��دت با كمبود نيروي انساني متخصص 

مواجه بود، با مشكالتي جدي روبرو كرد. 
اين موضوع باعث ش��د تا بس��ياري از اف��راد بازمانده از 
تحصيل از كشور خارج شده و براي هميشه جالي وطن 
كنند. سياست هايي كه متأسفانه به ضرر جامعه و كشور 
تمام شد. هرچند اقتضائات زمانه شرايط خاصي را ايجاب 

مي كرد و صحبت از آن باز كردن زخم هاي كهنه محسوب 
مي شود، اما در نظر داشتن آن مي تواند براي بسياري از 
سياست گذاري هاي آتي كشور راهنماي مناسبي باشد.

 اخباري مبني بر وضع قوانين شتابزده در درون دانشگاه 
كه هرازگاهي در گوش��ه و كنار به گوش مي رسد زنگ 
خطري از اين دست سياستهاي نامتوازن با نفس دانشگاه 
است كه مي تواند زمينه را براي خروج نخبگان از كشور 

فراهم كند.

  مغفول ماندن رشته هاي علوم انساني 
در سياست هاي اجرايي

طي سال هاي اخير مس��اله تك بعدي بودن سياست ها 
و برنامه ريزي ها موضوعي اس��ت كه متأسفانه با وجود 
تاثيرگذاري بس��يار باال در مهاجرت نخبگان به خارج از 

كشور، چندان مورد توجه قرار نمي گيرد.
 در دهه هاي اخير بسياري از صنايع در ايران رونق گرفت 
كه غالبًا ب��دون توجه به مباحث اجتماعي و آثار مخرب 
آنها بود. رش��د چشمگير صنعت سدس��ازي و فوالد در 
كشور كه تنها به دليل بهره برداري صرف از دانش فني و 
مهندسي بود، نمونه اي از عدم بهره گيري از دستاوردهاي 
رشته هايي چون جامعه شناسي، مطالعات فرهنگي و … 
در تعديل تاثيرات منفي اجتماعي اين شيوه عمران بوده 
و يكي از داليل بي انگيزگي دانشجويان در بهره برداري از 
تخصص و عدم اشتغال آنها بود، كه نهايتًا موج جديدي از 

مهاجرت از كشور را رقم زد.
 حضور رش��ته هاي علوم انساني در بخش صنعت يكي 
از م��وارد اجتناب ناپذير برنامه هاي سياس��تمداران در 
كشورهاي توس��عه يافته اس��ت كه با اين اقدام نه تنها 
نيروي كارآزموده و متخصص خود را از دست نمي دهد 
بلكه به كانوني براي جذب نخبگان از سراس��ر دنيا بدل 

گشته است. 
بنابر نظر بس��ياري از كارشناس��ان، يكي از عوامل مهم 

خشكسالي در سال هاي اخير، غير اصولي بودن بسياري 
از پروژه هاي سدس��ازي و صنعت فوالد است كه باعث 
خشكيدن بس��ياري از منابع آبي در مناطق روستايي و 
مسكوني و در نهايت مهاجرت خيل عظيمي از نيروي كار 

غير متخصص روستايي به حاشيه شهرهاست.
 نكته اي كه مي توانس��ت ب��ا در نظر ق��رار دادن نظرات 
كارشناس��ان حوزه علوم اجتماعي و انس��اني از صرف 
هزينه هاي هنگفت مالي جلوگيري كرده و از بس��ياري 

نابساماني هاي ايجاد شده در اثر آن پيشگيري كند.
 متاسفانه علوم انس��اني در دانشگاه هاي ايران يك رشد 
ت��وده وار را از س��ر گذرانده كه با بي توجهي مس��ووالن 
در بهره گيري از تخصص آنه��ا در بخش هاي مختلف، 
نه تنها گره ويژه اي از مش��كالت كشور باز نشد؛ بلكه به 
همان ميزان كه گسترده ش��ده، مشكل و چالش هايي 

نيز پيدا كرد. 
بنابر نتايج جديدترين تحقيقات، بسياري از مهاجرين را 
افرادي تشكيل مي دهند كه تحصيلكرده رشته هاي علوم 
انس��اني بوده و به دليل نداشتن شغل و درآمد مناسب و 
نتيجتًا نداشتن انگيزه كافي براي زندگي در حال خروج 

از كشور هستند. 
مطابق با نظر رييس كارگروه نخبگان شوراي عالي انقالب 
فرهنگي ۱۰ هزار و اندي دانشجوي ايراني طي سال هاي 

۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ براي ادامه تحصيل به امريكا رفتند كه 
از اين تعداد تنها حدود ۵ درصدشان در حوزه مهندسي 

مشغول به تحصيل شده اند.
به جرأت مي توان عدم دستيابي به يك شغل مناسب براي 
يك نخبه ايراني و داشتن حداقل از امكانات زندگي و حق 
مشاركت در برنامه هاي كالن كشور را مهم ترين عامل 

خروج دانشجويان از ايران دانست. 
متأسفانه نظام هاي اجرايي كشور چه در بخش دولتي و 
چه در بخش خصوصي در زمينه جذب نخبگان، ضعيف 

عمل كرده اند. 
گرچه اين روند در س��ال هاي قبل از انقالب نيز به نوعي 
وجود داشته اس��ت اما چنانچه ذكر آن رفت و با نگاهي 
اجمالي به آمارهاي سازمان صندوق بين الملل پول و بانك 
جهاني متوجه خروج قابل توجه نخبگاني از كشور هستيم 

كه قصد بازگشت به موطن مادري را ندارند. 
ضررهاي ناش��ي از اين بي مهري ها چيزي نيس��ت كه 
بتوان به راحتي و ب��ا ديده اغماض به آن نگريس��ت. از 
دست دادن بخش عظيمي از نيروي كار نخبه كه در اثر 
اجراي سياست هاي نادرست در سال هاي اخير بوده، تنها 
مغزها را فراري نداده، بلكه نسل ها و به عبارتي ژن هايي 
را از كشور گس��يل كرده كه جايگزيني آن هزينه هايي 

هنگفت مي طلبد.

  بيشتر كارشناسان قبول دارند كه بيماران 
امريكايي غالبا بيش از حد درمان مي ش�وند، 
به خص�وص از نظر آزمايش ه�اي گرانقيمت 
كه خيلي ضروري نيس�تند. توضيح معمول 
اين اس�ت كه پزشكان و بيمارس�تان ها اين 
آزمايش ها را ترويج مي كنند تا درآمد خود را 
باال ببرند. اين تا حدودي درست است، اما يك 
عامل مهم ديگر انتخاب بيمار است. يك مطالعه 
توسط دانشگاه جان هاپكينز نشان مي دهد كه 
دو دليل اصلي پزشكان براي درمان بيش از حد 
تقاضا بيمار و ترس از شكايت حقوقي است   يك 

دغدغه خاص ديگر امريكايي  

برش

  Sat. July 13.   شنبه    22 تير 1398   10  ذيقعده 1440  سال ششم    شماره   1424  2019 

دورنماي تجاري بين ايران
 و اعضاي اورآسيا 

در ماه مه سال 2018، كشورهاي عضو اتحاديه 
اقتصادي اورآسيا و ايران موافقتنامه موقت را 
به امضا رساندند كه ايجاد منطقه آزاد تجاري 
بي�ن اي�ران و اتحاديه اقتصادي اورآس�يا را 
درنظر مي گرفت. ورونيكا نيكيش�ينا عضو 
هيات مديره كميس�يون اقتصادي اورآسيا 
در امور تجارت در گفت وگو با اسپوتنيك در 
اين باره توضيح داد كه در چه زماني اتحاديه 
اقتصادي اورآسيا و ايران همكاري تجاري بر 
اساس ش�رايط مدنظر در موافقتنامه موقت 
در رابطه با ايجاد منطقه آزاد اقتصادي را آغاز 

خواهند كرد.

  كم�ي بي�ش از يكس�ال از زم�ان امضاي 
موافقتنامه موق�ت درباره ايجاد منطقه آزاد 
تج�اري بين كش�ورهاي اتحاديه اقتصادي 
اورآس�يا و ايران گذش�ته اس�ت. انجام چه 

كارهايي طي يك سال ميسر شده است؟
توافق به امضا رسيده است و فرايند تصويب آن باقي 
مانده است كه اجرايي شدن آن را ممكن مي سازد. 
پس از اين روند، تمام نكات قيد شده در اين توافق 
به كار خواهند افتاد. ۵ كشور اتحاديه تصويب اين 
توافق را به پايان رسانده اند. همين چندي پيش در 
رسانه ها خبري منتشر شد كه رييس جمهور ايران 
نيز قانون تصويب را به امضا رس��انده است. پس از 
تبادل» مكاتبات« توافق به مرحله اجرا گذار خواهد 
كرد. كاهش عوارض، يكسري كاالهاي محدود را 
دربرمي گيرد. عوارض گمركي براي آن كاالهايي 
كاهش خواهد يافت كه در اي��ران از آنها به عنوان 
عاليق صادراتي نام برده شده است. بدين ترتيب از 
طريق اين توافق مي توان سريع تر به مزاياي تجارت 
ترجيحي دست يافت. به نظر من طي يكي دوماه 
عرصه تجاري كشورهاي ما مي تواند تحت شرايط 

جديد به دادوستد بپردازد.
    از زم�ان امضاي تواف�ق چه تغييراتي در 

گردش كاال رخ داده است؟
نكته جالب اين اس��ت كه وقتي ما مذاكرات را آغاز 
كرديم، با وجود آنكه كاهش عوارض گمركي هنوز 
رخ نداده بود، خود حقيقت انجام مذاكرات، عرصه 
تجاري را به جست وجوي تماس ها با يكديگر سوق 
داد تا آنها بتوانند شركاي بالقوه را براي خود بيابند. 
ما در دوره اي كه مذاكرات جريان داش��ت ش��اهد 
افزايش در گ��ردش كاال بوديم. هم اكنون مي توان 
بطور مستند گفت كه معامالت اتحاديه اقتصادي 
اورآسيا و ايران باعث افزايش گردش كاال ي متقبل 
مي شود. بدين ترتيب ما اشتباه نكرديم و عالقه به 
بازارهاي يكديگر وجود دارد. انتظارات از معامالت در 

شرايط جديد بر روابط تجاري معيني استوار است.
  چه نوع كااله�ا و محصوالتي از تقاضاي 
بيش�تري در بازاره�اي روس�يه و اي�ران 

برخوردار است؟
مهم ترين سود و منفعت از توافق با ايران اين است كه 
ما مكمل يكديگر هستيم. عمال كااليي وجود ندارد 
كه ما با يكديگر در رابطه با آن  رقابت كنيم و باعث 
بروز مشكالت و تنش بين ما بشود. ما به محصوالت 
كش��اورزي ايران عالقه منديم. محصوالتي كه در 
روسيه پرورش نمي يابند براي نمونه، پسته، انجير، 
ميوه و انواع خاص سبزيجات كه براي ما محصوالت 
فصلي هس��تند ولي از تقاضاي زي��ادي در بازار ما 
برخوردارند. ص��ادرات ما به ايران كه ما قصد داريم 
سطح تجارت خود را بر اين اساس افزايش بدهيم- 
صادرات صنعتي است: محصوالت فلزي، شيميايي، 
ماشين آالت، تجهيزات، يعني تمام آنچه كه در بازار 
صنعتي در حال توسعه ايران از تقاضا برخوردار است.
  شما درباره رشد گردش كاال صحبت كرديد 
و اينكه با تصويب توافق موقت، معامالت بين 
ايران و اتحاديه اقتصادي اورآسيا در شرايط 
جديد انجام خواهد شد. هم اكنون معامالت 
و عمليات بانكي در ش�رايط افزايش فش�ار 
تحريمي امريكا بر ايران چگونه انجام مي شود؟

آن كاالهايي كه در توافق قيد شده اند كاالهاي مورد 
استفاده دوگانه نيستند. آنها كاالهايي هستند كه 
نبايد تحت هيچگونه تحريمي قرار داشته باشند. 
اما مهم ترين نكته در اين معامالت با عمليات بانكي 
و پرداختي مرتبط است. رسيدگي به اين مساله در 
صالحيت اتحاديه نيست. اين مساله با روابط مالي 
دوجانبه هر ۵ كشور عضو اتحاديه اقتصادي اورآسيا 
و ايران مرتبط اس��ت. در اين رابطه نيز پيش��رفت 
حاصل شده است و پرداخت ها را مي توان به ارز ملي 
انجام داد و ريسك ها را با روش هاي ديگر به حداقل 
رساند. بدين ترتيب ما داراي يك ساختار دوسطحي 
هستيم. در قالب توافق، ما زمينه اي براي تجارت كاال 
و محصوالت ايجاد كرديم و پايتخت هاي كشورهاي 
عضو اتحاديه، مجموعه اقداماتي را طراحي مي كنند تا 
اين معامالت براي همه سودمند باشد و با تحريم روبرو 
نشود. ما يك س��ازمان اقتصادي هستيم و روي آن 
حساب مي كنيم كه همكاري ما با كشورها- شركا بايد 

سود اقتصادي ببار آورد. ما كاري با سياست نداريم.
 يكس�ال پيش تصميم گرفته شد كه طي 
3سال توافق موقت به سمت تعامل كامل بين 
كشورهاي اتحاديه اقتصادي اورآسيا و ايران 
برويد. چه گام هايي طي اين مدت برداشته 
شده است؟ سه سال از زمان اجرايي شدن توافق 
حساب مي شود كه فعال در انتظار آن هستيم. چرا ۳ 
سال؟ از يكسو امضاي توافق با ايران كه تعيين كننده 
مقررات تجاري باشد خيلي مهم بود و از سوي ديگر 
ايران عضو سازمان تجارت جهاني نيست. پذيرش 
مقررات قابل پيش بيني و مشخص سازمان تجارت 
جهاني در قالب توافق براي ما بيش��تر قابل درك 
و باثبات تر اس��ت. بايد ببينيم در س��طح حقوقي 
چگونه خواهد بود. از اينرو توافق موقت است. كميته 
مشترك در سطح معاونان روس��اي نهادها ايجاد 
خواهد ش��د كه به معامالت بي��ن اتحاديه و ايران 

رسيدگي خواهند كرد. 
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حلقه مهجور مديريت شهري

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
 انتخابات پنجمين دوره ش�وراياري هاي ش�هر 
تهران بعد از كش و قوس هاي فراوان و بعد از اينكه 
چندين بار تاريخ برگزاري آن به تعويق افتاد، قرار 
است 4 مرداد ماه برگزار شود. اعضاي شوراي شهر 
تهران طي دوماه اخير اساسنامه شوراياري ها را 
در صحن علني ش�ورا بررسي كرده و تغييراتي 
درآن اعمال كردند. در شرايطي كه شوراي شهر 
تهران زمان قطعي برگ�زاري انتخابات را اعالم 
كرده اس�ت و ثبت نام داوطلبان نيز انجام شده 
اما رييس سازمان بازرسي كشور هفته گذشته 
عنوان كرد كه برگزاري انتخابات ش�وراياري ها 
غيرقانوني است. ناصر سراج درخصوص انتخابات 
ش�وراياري ها گفت: »ما اين انتخابات را قانوني 
نمي دانيم، در اين ارتباط هم به شوراي شهر و هم 
به وزير كشور و همچنين روز دوشنبه نيز گزارشي 
براي رييس جمهور و رييس قوه قضاييه ارسال 

شده است.« 
با وج�ود مخالفت قبلي س�ازمان بازرس�ي كل 
كش�ور با انتخابات ش�وراياري ها به علت نبود 
قانون مش�خص و همچنين تاكيد اخير رييس 
اين سازمان، طبق اعالم شوراي شهر تهران قرار 
اس�ت، چهارم مرداد اين انتخابات برگزار شود. 
مرتضي الويري، رييس ش�وراي عالي استان ها 
به صحبت هاي سازمان بازرسي كل كشور مبني 
برقانوني نبودن انتخابات ش�وراياري ها واكنش 
نشان داد و گفت: »اگر بازرسي كل كشور اصرار بر 
نظر خود داشته باشد، مساله يا در ديوان عدالت 
اداري مطرح مي ش�ود ي�ا اينك�ه مي توانند به 
كميسيون اصل ٩٠ شكايت كنند، چون نظر دولت 
همان نظر ش�وراي عالي استان ها و نظر شوراها 

است كه انتخابات شوراياري ها انجام شود.« 
به گفته الويري، تهران ٣۵٢ محله دارد كه براي 
هر محل�ه حدود ٣4 نف�ر بطور ميانگي�ن براي 
شوراياري ها ثبت نام كرده اند. به گفته او، وقتي 
تعداد نامزدهاي ثبت نام كننده ب�ه ١٢ هزار نفر 
رسيده است، عدد قابل قبولي است. شبهه قانوني 
يا غيرقانوني ب�ودن انتخابات ش�وراياري ها در 
ميزان ثبت نام ها تاثيرگذار بود همچنين فرصت 

ثبت نام هم محدود بود .

به گزارش »تعادل«، فعاليت و شكل گيري شوراياري ها 
در سال 1378 به تصويب شوراي شهر دوره اول رسيد 
و پا به عرصه عمومي مديريت ش��هري در شهر تهران 
گذاشت. اولين انتخابات شوراياري اواخر سال 1389 در 
محله جوانمرد قصاب )منطقه 20( و پس از آن در محله 
حكيميه )منطقه4( برگزار شد و نهايتًا در فاز نخست 
طرح در 10 محله تهران به صورت پايلوت اجرا شد. در 
شوراي شهر دوم نيز موضوع شوراياري ها مورد توجه قرار 
گرفت و براي نخستين بار در 371 محله تهران انتخاب 
شوراياري ها برگزار شد، رياست ستاد شوراياري ها در اين 

دوره به عهده رسول خادم بود.
در دوره س��وم شوراي ش��هر تهران نيز ش��وراياري ها 
فعاليت داشتند و در واقع مي توان نخستين اقدام آنها را 
برگزاري انتخابات شوراياري ها براي سومين بار نام برد. 
اين در حالي بود كه بيشترين مقاومت در برابر انتخابات 
شوراياري ها در اين دوره انجام گرفت و براي نخستين بار 
در ايران انتخاب��ات در روز غيرتعطيل و در ماه رمضان 
برگزار شد. با اين حال، بيش از نيم ميليون نفر در اين دوره 
رأي دادند. رياست اين دوره بر  عهده احمد مسجدجامعي 
بود كه از سال 1386 تا 1392 ادامه داشت و در اين دوره 
تعداد محله هاي تهران ب��ه 374 محله افزايش يافت و 
نس��بت به دوره هاي قبل ش��وراياري بيشتر در كانون 
توجه مسووالن قرار گرفت و دليل اين امر اقداماتي بود 

كه توسط ستاد شوراياري ها انجام شد.
انتخابات دوره چهارم ش��وراياري ها اواخر س��ال 93 با 
سبكي متفاوت از دوره هاي گذشته برگزار شد و تعداد 
محله ها به 354 محله كاهش يافت و ساختمان ستاد 
از پارك شهر به ميدان شعاع انتقال پيدا كرد و سامانه 
ارتباط سازماني شوراياري ها كاماًل مكانيزه شد. كارها به 
 سمت تخصصي شدن و استفاده از ظرفيت هاي موجود 
سوق داده شد. رياس��ت اين دوره نيز به عهده مرتضي 

طاليي بود.
با آغاز به كار شوراي شهر تهران در دوره پنجم تغييراتي 
در هيات رييسه ستاد هماهنگي شوراياري هاي شهر 
تهران صورت گرفت و در جريان پنجمين جلسه شوراي 
ش��هر تهران ) 14 ش��هريور 96( با رأي اعضاي شوراي 
شهر تهران، اعضاي ستاد شوراياري ها مشخص شدند. 
اما از آنجا كه وزارت كشور در سال 95 حكمي مبني بر 
غيرقانوني بودن نهاد شوراياري ها ايراد كرد و به همين 
دليل از آن زمان اجازه برگزاري انتخابات شوراياري ها 
داده نشد و اكنون بعد از گذشت 6 سال مجددا قرار است 

اين انتخابات برگزار شود.

    عملكرد شوراياري ها مثبت يا منفي؟
يكي از مهم ترين موضوعاتي كه پيرامون شوراياري ها 
وجود دارد، نحوه عملكرد آنها اس��ت و با گذشت زمان 
شاهد نظرات متفاوتي در خصوص عملكرد شوراياري ها 
هستيم. برخي از صاحبنظران مرزهايي را براي فعاليت 
ش��وراياران مطرح مي كنند و انتظارشان اين است كه 
بتوان ضوابط مشخص، روشن و مبتني بر قانون آماده 
شود تا عملكرد شوراياران ضابطه مند شده و از پراكنده 
كاري و اختالفاتي كه بين شوراياران وجود دارد كاسته 
شود. همچنين بايد جلوي مداخالت برخي شوراياري ها 
كه به دنبال سودجويي هاي شخصي، ايجاد اخالل و گذر 
از ضوابط شهري هستند، گرفته شود. در مجموع بايد 

بتوان از اين ظرفيت به گونه اي كه آثار مثبت و مفيدي 
براي شهر داشته باشند استفاده كرد و عملكرد نامطلوب 
برخي از شوراياري ها نبايد مانعي براي ادامه فعاليت كل 

شوراياري ها باشد.
 ابراهيم عليپور، كارشناس ارشد ارتباطات و عضو چهار 
دوره ش��وراياري در گفت وگو با »تعادل« به تش��ريح 
عملكرد شوراياري ها طي چهار دوره گذشته پرداخت. 
به عقيده او اين موضوع را بايد از دو منظر مورد بررسي 
قرار داد. اول اينكه خود شورايارها چقدر توانسته اند موفق 
باشند و دوم اينكه مجموعه شهرداري و شوراي شهر تا 
چه اندازه توانسته اند در جهت توانمند كردن و تقويت 

شورايارها گام بردارند و آنها را حمايت كنند. 
عليپ��ور در اين ب��اره گفت: بر اس��اس تجريبات خود 
كه در چهار دوره ش��وراياري ها حضور داش��تم و نيز بر 
اساس تحقيقات انجام شده بايد بگويم كه شوراياري ها 
موفقيت هاي بسيار خوبي داش��ته اند. اما از يك نقطه 
رنج مي برند، اينكه در عرصه رس��انه و بيان عملكرد و 
فعاليت هاي خود بسيار ضعيف اند. رسانه محيط حرفه اي 
اس��ت و فعاليت در آن به س��ادگي ممكن نيست و در 
سال هاي گذشته نيز رسانه ها تمايل زيادي به پوشش 
اخبار شوراياري ها نداشته اند. البته طي چندسال اخير 
نگرش مطبوعات به سمت شوراياري ها تغيير كرد و تا 
حدودي اخبار ش��وراياري ها موردتوجه قرا رگرفت . از 
سوي ديگر رسانه ملي نيز همواره با بي ميلي تمام اين 
انجمن محلي را از خود دور نگه داشته، به همين دليل 
است وقتي صحبت از شوراياري ها مي شود پرسش اصلي 
اين است كه آيا شوراياري موفق بوده اند و اساسا نيازي به 

حضور آنها در محالت احساس مي شود ياخير؟
او ب��ا تاكيد ب��ر اينكه طي س��ال هاي اخي��ر عملكرد 
شوراياري ها بسيار مثبت بوده است، توضيح داد: در اين 
چهار دوره شما يك محله پيدا نمي كنيد كه شوراياري 
آن منفعل بوده وكارنكرده باشد. اما همانطور كه گفتم 
در بيان عملكرد، مستند س��ازي و ارايه آمار و اطالعات 
ضعيف هس��تند و به همين دليل مرتب با اين پرسش 
مواجه مي شوند كه چه كار كرده ايد و معموال درجواب 
اين پرس��ش كارهاي بزرگي كه انجام ش��ده در خاطر 
مي ماند و بسياري از امور انجام شده به دليل ضعف حافظه 
معموال فراموش مي شوند. بنابراين چنانچه عزمي براي 
گردآوري عملكرد شوراياري ها به وجود بيايد، قطعا همه 

را شگفت زده خواهد كرد اعم از مردم و مسووالن.

    نگرش منفي به شوراياري ها
اين كارشناس ارشد ارتباطات درباره نگرش مديريت 
شهري به شوراياري ها نيز توضيحاتي ارايه كرد و گفت: 
در تمام چهار دوره ش��وراياري ها، ديد ش��هرداري به 
شوراياري ها نگاه مثبتي نبوده واگر جايي هم توجهي 
به آنها شده حتما انتظاري از آن داشته اند. همچنين به 
دليل اينكه تركيب شوراي شهر هر 4 سال يك بار تغيير 
مي كند، مي توان گفت ش��وراياري ها در اين دوره هاي 
4 ساله دست به دست شده اند و در هر دوره افكار غالب 
در شوراي شهر بر مديريت شوراياري ها تاثيرگذار بوده 
اس��ت. اين موضوع يكي از عواملي است كه باعث شده 
شوراياري ها نتوانند آنچنان كه بايد رشد كنند و به حيات 
و فعاليت خود در شرايط حداقلي ادامه دادند در صورتي 

كه مي توانستند خيلي بهتر از اين باشند.
او در ادامه تصريح كرد: در دوره شوراي كنوني نيز اين 
مش��كل وجود دارد و نگاه صحيح و كاملي نس��بت به 
شوراياري ها وجود ندارد و حتي يك تعريف مشخص 
از ش��وراياري بين اعضاي ش��هر و نيز بين شوراياران 
با ش��هرداري وجود ندارد.هر ك��دام از اينها يك نوعي 
شوراياري را تعريف مي كنند و برداشت هاي متفاوتي 
از آن دارند. در دوره گذش��ته حضور دبيران شوراياري 
مناطق در صحن شوراي ش��هر تهران و ارايه گزارش 
عملكرد شوراياري محله و منطقه خود حاكي از توجه 
شوراي شهر تهران به اين انجمن محلي بود بطوري كه 
هر هفته يك در ميان شاهد حضور دبيران شوراياري ها 
در صحن شوراي شهر تهران بوديم كه مسائل مختلفي 
را مطرح مي كردند و حتي برخي از اين مس��ائل باعث 
مصوبه شوراي شهر تهران مي شد.در يكي از جلسات 
شوراي پنجم نيز آرش ميالني، عضو كميسيون سالمت 
و محيط زيست شورا نسبت به اين موضوع هشدار داد و 
قرار شد شرايط حضور شوراياران در صحن شوراي شهر 

فراهم شود كه تا امروز اين اتفاق نيفتاده است.

    فعاليت شورايارها فاقد ضمانت اجرايي است
اي��ن ش��ورايار قديمي در پاس��خ به اينكه آي��ا ميزان 
تاثيرگذاري ش��وراياري ها به اندازه اي بوده اس��ت كه 
روي تصميم هاي مهم شهرداري اثرگذار باشد و بتواند 
شهرداري را از اتخاذ تصميمي بازداشته يا آن را تشويق 
به انجام كاري كند،  گفت: ش��هرداري يا سازمان هاي 
ديگ��ر در چنين ش��رايطي دنبال س��ند مي گردند و 
مي گويند بايد بر اس��اس قانون ملزم ب��ه انجام يا عدم 
انجام كاري ش��ويم. در شوراياري هم مهم ترين سند، 
 اساسنامه شوراياري ها، شرح وظايف و مصوباتي است 
كه در شوراي شهر در مورد شوراياري ها تصويب شده 
اس��ت و براي فعاليت شوراياري ها س��ند راه است. در 
اساسنامه سه ركن اصلي براي وظايف شوراياري درنظر 
گرفته شده است مبني بر وظيفه مشورتي، نظارتي و 
همكاري . در اصالح جديد تعداد وظايف شوراي ها به 

17 بند كاهش يافت.
او ادامه داد: در مجموع مي خواهم بگويم هر سه بخش 
فاقد ضمانت اجرايي است يعني چنانچه شوراياري ها 
بهترين پيش��نهادها را نيز مطرح كن��د، الزامي براي 
اجراي پيشنهاد آنها وجود ندارد و در اساسنامه اي كه 
جديدا اصالح شده، آمده است پيشنهادهاي شوراياران 
محله ها در صورت تصويب شوراي شهر قابليت اجرايي 

خواهد داش��ت كه اين مان��ع بزرگي بر س��ر فعاليت 
شوراياري ها محسوب مي شود. اين را بايد درنظر داشت 
در شوراياري ها مانند بس��ياري از انجمن هاي محلي 
افرادي با ساليق و انگيزه هاي مختلف وجود دارد. برخي 
افراد بعد از اينكه چند بار برخورد سرد از سوي مديران 
ببينند سريعا انگيزه هاي خود را از دست داده و پيگيري 
خود را رها مي كنند. از س��وي ديگر عده اي نيز بسيار 
سختكوشند و مي توانند وظيفه نمايندگي خود را بهتر 
انجام دهن��د. بنابراين نمي توان گفت در تمام محالت 
شورايارها توانس��ته اند به يك اندازه موفق باشند و در 
اتباطات خود با ش��هرداري موفق باشند. اما همانطور 
كه گفتم هيچ محله اي را ه��م نمي توان پيدا كنيدكه 
هيچ كاري انجام نداده باش��د و فقط ميزان فعاليت ها 

متفاوت است.

    مقاومت در برابر شورايارها
به گفته عليپور، شوراياران گاه پيشنهادهاي بسيار خوبي 
دارند كه شهرداري از قبول آنها سر باز مي زند. او داليل 
اين امر از سوي شهرداري را متفاوت خواند وگفت: يك 
بخش آن مربوط به بودجه است و گاهي هم فكر مي كنند 
كه خودشان بهتر از شوراياري ها مي دانند و در كل يك 
مقاومت پنهان در بدنه ش��هرداري در برابر ديدگاه ها و 

نظرات شوراياران وجود دارد.

    فعاليت شوراياران مناطق مختلف
عليپور كه خود سال ها شورايار منطقه 18 بوده است، 
مهم ترين كارهاي انجام ش��ده در اين سال ها توسط 
شوراياري اين منطقه را اينگونه بر شمرد: طرح زيرگذر 
كردن راه آهن تهران – تبريز از جمله كارهاي بزرگي 
بود كه قسمت اعظم آن از پيشنهاد انجام كار تا مراحل 
بعدي توسط شوراياري منطقه انجام شد و شهرداري 
و شوراي شهر در ادامه كارهاي حمايتي را انجام دادند. 
همچنين آب منطقه از طريق منبع آب تامين مي شد كه 
در قالب تفاهمنامه اي با سازمان آب آن را به آب شهري 
تهران متصل كرديم .گاز كشي محله نيز به همين طريق 
انجام شد.آسفالت كوچه ها و معابر و جدول گذاري ها نيز 
از جمله كارهايي بودكه شوراياري منطقه پيگيري كرد. 
ساخت چندورزشگاه، افزايش سرانه فضاي سبز و ايجاد 
خدمات رفاهي نيز با پيگيري هاي مداوم ش��وراياران 
ش��كل گرفت. در مجموع اگر بخواه��م بيالن كاري 
شوراياري منطقه 18 را به عدد بگويم بيش از 200 مورد 
است . از آنجا كه در اين دوره براي حضور درشوراياري 
منطقه شركت نكردم به زودي آمار فعاليت ها و عملكرد 
چهار دوره را منتشر مي كنم تا هم مردم منطقه و هم 

مديران شهري از آن مطلع شوند.
به گفته اين شورايار باسابقه، در محالت ديگر تهران نيز 
ساخت بسياري از ميادين ميوه و تره بار نتيجه فعاليت 
ش��ورايارها اس��ت.در ارايه امكانات رفاهي، طرح هاي 
ترافيكي كه يك كوچه يا خيابان را از بن بست درآورده يا 
بحث هاي آسفالت و برخي آسيب هاي اجتماعي، حضور 
شوراياري ها به چشم مي خورد كه با پيگيري هاي بسيار 
توانسته اند به نتيجه برسند.براي مثال در بحث امنيت 
اجتماعي كيوسك هاي پليس كه در محالت مستقر 
شده اند به دليل تفاهمنامه ستاد شوراياري ها با نيروي 
انتظامي بوده اس��ت.كميته امداد و آموزش و پرورش 
از ديگر سازمان هايي است كه شورايارها با آنها ارتباط 
نزديكي دارند . در امور خيريه و توجه به مس��تمندان 

شورايارها در صف اول هستند.

    آشنايي اندك مردم با شوراياران
عليپور در پاس��خ به اينكه ش��هروندان تا چ��ه اندازه با 
ش��وراياران محله خود آش��نايي دارن��د، تصريح كرد: 

متاس��فانه مردم ش��ناخت كمي از ش��وراياران محله 
خودشان دارند. در پژوهش��ي كه دو سال پيش انجام 
شده بود، ميزان شناخت مردم 5 تا 8 درصد عنوان شد 
واالن نيز شايد اين شناخت به 20 درصد افزايش يافته 
باشد. علت اصلي آن هم عدم حضور فعال شورايارها در 
عرصه رسانه است . ما درشهري زندگي مي كنيم كه 9 
ميليون نفر جمعيت دارد و در آپارتمان هاي كوچك مردم 
از همسايه خود خبر ندارند و با وجود اينكه سال ها در يك 
آپارتمان زندگي مي كنند اما همديگر را نمي شناسند 
بنابراين نمي توان انتظار داش��ت كه در سطح محله و 
منطقه افراد را بشناسند. در شرايطي كه مردم انبوهي 
از مشكالت دارند و انزوا حرف اول را مي زند اين موضوع 

عجيب نيست. 
او ادامه داد: از س��وي ديگر شوراياران نيز به دليل اينكه 
آموزش هاي الزم را نديده اند در نتيجه با تكنيك هاي 
برقراري ارتباط با مردم آشنا نيستند و صرفا از روي عالقه 
و تجارب شخصي خودشان عمل مي كنند. براي مثال، 
ستاد شوراياري ها بايد مجامع عمومي فصلي برگزار كند 
و در هر سال 4 مجمع عمومي در مساجد و حسينيه ها 
برگزار كند اما به غي��ر از تعدادي كمي از محالت بقيه 
محله ها اين كار را انجام نمي دهند.همه اينها باعث شده 

تا شناخت مردم از شوراياري ها شناخت اندكي باشد .

    موفق ترين شوراياران؟
به گفته اين شورايار،  شوراياران مناطق جنوبي موفق تر از 
ساير مناطق بوده اند. عليپور در اين باره توضيح داد: مردم 
مناطق جنوبي ارتباط بيشتري با يكديگر دارند و مهم تر 
اينكه به دليل وجود مشكالت بي شمار مطالبات آنها نيز 
بيشتر است. جنس خواسته هاي مردم شمال و جنوب 
شهر تهران بسيار از هم فاصله دارد. در مناطق جنوبي 
شهر ميزان شناخت مردم از شوراياري خيلي باالتر از 
مناطق شمالي اس��ت اما در مجموع شناخت مردم از 

شوراياري ها بسيار پايين است. 

    داليل استقبال كم از انتخابات شوراياري ها
4 م��رداد ماه يعني ح��دود 15 روز ديگر به انتخابات 
شوراياري ها باقي مانده است و در اين مدت هيچ نشان 
و آثاري از انتخابات پيش رو در سطح شهر وجود ندارد. 
عليپور در اين باره گفت: تبليغات انتخابات شوراياري 
در س��طح ش��هر ضعيف اس��ت. زيرا در اين دوره از 
انتخابات شوراياري، ستاد شوراياري به شكل ناباورانه 
الي��ه محله را از فرآيند انتخابات حذف كرده اس��ت. 
در دوره هاي قبل س��تاد محله، هيات نظارت محله، 
هيات اجرايي محله و بعد منطقه و مركز را داش��تيم. 
اين دوره اولين دوره اي است كه در سطح محله هيچ 
ساختاري نداريم و همه چيز در منطقه متمركز شده 
اس��ت. منطقه نيز نمي تواند تمام محالت را پوشش 
دهد.طبيعي است كه استقبال مردم كم شود. چيزي 
كه در ثبت نام ها خودرا نش��ان داد وتعداد ثبت نام ها 
كم بود. تصور من بر اين است كه چنانچه روال همين 
گونه باشد شاهد افت مشاركت خواهيم بود. در دوره 
قبل��ي 570 هزار نفر و در دوره قب��ل از آن 520 هزار 
راي دادند اما با اين وضعيت نمي توان انتظار مشاركت 

گسترده شهروندان را داشت.
او در پاسخ به اينكه حذف محله در انتخابات چه تبعات 
ديگري در زم��ان انتخابات و بعد از آن دارد، اظهار كرد: 
يكي از مهم ترين تبعات آن در زمان ثبت نام اين بود كه 
مردم مي گفتند نمي دانند چه كس��اني در محله شان 
كانديدا شده اند و نمي دانستند با چه كساني بايد ائتالف 
كنند اما چنانچه ستاد محله وجود داشت همه متوجه 
مي شدند كه در محله شان چه كساني ثبت نام كرده اند 
و با همفكران خود ائتالف مي كردند. مي دانيد كه ائتالف 

باعث باال رفتن ميزان مش��اركت مي شود و كانديداي 
منفرد معموال شانس كمتري براي انتخاب شدن دارند. 
عليپور ادامه داد: از س��وي ديگر به دليل اينكه كانديدا 
بايد روي پاي خود بايستند و هيچ حمايت مالي براي 
تبليغات دريافت نمي كنند با توجه به گراني كه وجود 
دارد نمي توانند تبليغات ميداني مناسبي داشته باشند. 
عالوه بر اين نارضايتي اقتصادي كه اكنون در بين اقشار 
مختلف مردم وجود دارد ممكن است بر كاهش مشاركت 
مردم تاثير بگذارد. در نتيجه ما پيش��نهاد داديم تا دير 
نشده كميته هايي در ستاد مناطق به عنوان كميته هاي 
نواحي راه اندازي ش��ود تا س��طح مشاركت به محله ها 
نزديك شود در غير اين صورت سرنوشت خوبي در انتظار 

شورايار ها نخواهد بود
او در پاس��خ به اينكه براي ارتقاي سطح شورايارها چه 
مي توان كرد، پيش��نهاد داد: اولين كاري كه بايد انجام 
بگيرد آموزش و توانمندسازي منتخبان است كه معموال 
اي��ن كار انجام نمي گيرد. افراد بع��د از انتخابات گمان 
مي كنند به تنهايي مي توانند كارهاي خود را انجام دهند 
اما اينگونه نيست و اگر توانمند سازي انجام نشود چه بسا 
برخي شورايارها بعد از مدت كوتاهي دچار بي انگيزگي 
شده يا اس��تعفا داده و كار را رها مي كنند. زيرا وقتي با 
واقعيت رو به رو مي شوند توان مقابله با آن را ندارند. اين 
را هم بايد در نظر گرفت كه براي انجام فعاليت طوالني 
مدت داوطلبانه كه هيچ نفع مادي ندارد انگيزه ها هم 
چندان قوي نيس��ت . بنابراين چنانچه ابزارهاي الزم 
در اختيار آنها گذش��ته نشود طبيعي است كه دلسرد 

خواهند شد.
اين ش��ورايار با اش��اره ب��ه اينكه ش��وراياران بهترين 
تس��هيل گران اجتماعي براي انجام الگوي همكاري 
مردمي در توسعه، نگهداش��ت و تغييرهاي شهري-

محله اي هس��تند، اظهار ك��رد: ش��وراياري، نهادي 
اس��ت با وظايف نظارت گونه، مش��ورتي، برنامه ريزي 
وهم��كاري وج��ذب ظرفيت ه��اي مردم��ي؛ عمده 
تعام��الت ش��وراياري ها در س��طح محل��ه پيرامون 
فعال سازي سراهاي محله و در سطح نواحي و مناطق 
با ش��هرداري هاي مناطق ونواحي ش��كل مي گيرد. 
همچنين در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، 
آموزشي، بهداش��تي، رفاهي وخدماتي شوراياري ها 
تعامل وهمكاري مناسبي با شهرداري ونهادهاي ديگر 
دارند وبه مردم محله خدماتي مي دهند هرچند در اين 
بخش هم معتقدم به دليل عدم ثبات مديريت شهرداري 
در سطح مناطق وتمركز شوراي شهر بر موضوعات ديگر 
سازماندهي وساماندهي مناسبي براي استفاده بهينه 
از ظرفيت شوراياري ها در پيشبرد امور نشده است وتا 

وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم.
حميدرضا جوادي يگانه، رييس ستاد اجرايي انتخابات 
شوراياري ها درباره نحوه برگزاري انتخابات شوراياري ها 
گفته بود: ستاد هماهنگي شوراياري ها متشكل از 7 نفر 
از اعضاي شوراي شهر تهران نيز از ديگر اركان اجرايي 
انتخابات اين دوره هستند. هيات اجرايي مركزي هم كه 
رييس آن معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري 
تهران است از ديگر اركان انتخابات شوراياري ها در اين 
دوره است. هيات اجرايي مناطق شهر تهران نيز ركن 
ديگر اين انتخابات هستند. همچنين 6 ميليارد تومان 
بودجه براي برگزاري انتخابات شوراياري در نظر گرفته  
شده و سعي داريم از ظرفيت هاي فعلي شهرداري براي 

برگزاري اين انتخابات استفاده كنيم.
به گفته جوادي يگانه، 8000 صندوق رأي در 1800 
شعبه اخذ رأي در 352 محله در نظر گرفته شده است. 
همچنين شوراي ش��هر تهران تنها ش��رط برگزاري 
انتخابات را شرط سني عنوان كرد و مطلب ديگري در 

مورد شروط برگزاري انتخابات نداشته است.
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شوراياري، حق مردم به شهر 

    ابراهيم عليپور: تبليغات انتخابات شوراياري در سطح شهر ضعيف است. زيرا در اين دوره از انتخابات شوراياري، ستاد شوراياري به شكل ناباورانه 
اليه محله را از فرآيند انتخابات حذف كرده است. در دوره هاي قبل ستاد محله، هيات نظارت محله، هيات اجرايي محله و بعد منطقه و مركز را داشتيم. 
اين دوره اولين دوره اي اس�ت كه در سطح محله هيچ ساختاري نداريم و همه چيز در منطقه متمركز شده است. منطقه نيز نمي تواند تمام محالت را 
پوش�ش دهد.طبيعي است كه استقبال مردم كم شود. چيزي كه در ثبت نام ها خودرا نش�ان داد وتعداد ثبت نام ها كم بود. تصور من بر اين است كه 
چنانچه روال همين گونه باشد شاهد افت مشاركت خواهيم بود. در دوره قبلي ۵70 هزار نفر و در دوره قبل از آن ۵20 هزار راي دادند اما با اين وضعيت 

نمي توان انتظار مشاركت گسترده شهروندان را داشت.

برش

طبق  بندي كه مربوط به 
قانون وظايف شوراياري ها 
است از ش��وراياري ها به 
عنوان انجمن شوراياري 
ياد ش��ده و به استناد آن 
انتخابات شوراياري ها را 
در مناطق ته��ران، ري و 
تجريش بر گزار مي كنيم. 
ش��ورايارها با مشكالت 
مناطق ومحالتي كه درآن 
زندگي مي كنند، آشنايي دارند و يك پل ارتباطي بين 
شورا، مسووالن شهرداري و مردم هستند. زيرا آنها از 
دل محله ها برخاسته اند و صحيح ترين راه دموكراسي 
براي مشاركت مردم اين است كه از پايين به سمت 
باالي حكومت مردم را به نقش آفريني دعوت كنيم.

با در نظر گرفتن انبوه مشكالت شهر و تعداد اندك 
اعضاي شوراي شهر براي يك شهر باالي 10 ميليون 
نفر جمعيت،  شوراياران مي توانند نقش پر رنگ تري 
نسبت به شوراها داش��ته باشند و كمك شاياني به 
حل مش��كالت ابرش��هر تهران كنند. عالوه بر اين 
هدف ديگر از ايجاد شوراياري ها اين است كه مردم 
در تصميم گيري ها دخيل ش��وند. مهم ترين راه و 
مكانيزم مشاركت مردم حضور شوراياري ها است. 
عالوه بر اين يك سري سمن ها و ديده بان هاي محلي 
نيز وجود دارند كه مي توانند در انجمن شوراياري ها 
تجميع شوند و به افزايش مشاركت ها كمك كنند. 
مردم نيز مي توانند از طريق ش��ورايارها نقش خود 
را در تصميم گيري هاي شهري ايفا كنند و در واقع 
حق شهروندي است كه مردم نسبت به شهر دارند 
تا نظرات شان به مسووالن و تصميم گيران شهري 
منتقل شود. تجربه س��ال هاي گذشته نشان از اين 
دارد كه ش��ورايارها در رسيدن به اهداف از پيش در 
نظر گرفته ش��ده براي آنها موفق بوده اند. بسياري 
مواقع مردم با مراجعه به اين افراد مش��كالت خود 
و محله را با آنه��ا درميان گذاش��ته و خواهان رفع 
مشكالتشان شده اند.اين به معناي پذيرفتن نقش 
شوراياري ها از سوي مردم است. اكنون مردم براي 
حل مشكالت خود به شورايارها مراجعه مي كنند 
و آنها را مي شناس��ند. البته موفقيت شورايارها در 
محالت مختلف متفاوت است و بسته به توان، سواد، 
تخصص و انگيزه افراد فرق مي كند اما واقعيت اين 
است كه شوراياران اكثرا افراد دلسوز و عالقه مند به 
مسووليت هاي اجتماعي هستند و تالش دارند تا در 
محل زندگي خودشان با مردم تماس داشته باشند 
و در جهت رفع مش��كالت فعاليت كنند. از س��وي 
ديگر بايد دانس��ت كه كنترل اجتماعي مسووالن 
در سطح محله ها بس��يار آسان تر است و وقتي افراد 
به عنوان معتمد محل انتخاب مي شوند بايد تالش 
خود را براي رفع دغدغه هاي مردم محل انجام دهند. 
ممكن است در برخي محله ها شوراياران تخلفاتي نيز 
انجام داده باشند اما نمي توان آن را به كل مجموعه 
تعميم داد.تخلف در همه نهادها و سازمان ها وجود 
دارد و خوش��بختانه در جمعي��ت 14 ه��زار نفري 
ش��وراياران درصد تخلف نزديك صفر است.اصوال 
قاعده تعميم كار درستي نيست. بر اساس مطالعات 
در تهران شوراياري ها نهاد موثري در ارتقاي سطح 
زندگي محالت و نيز ارتقاي سطح مشاركت مردم 
در تصميم گيري ها بوده اند. شايد گفته شود كه در 
شوراي پنجم ش��وراي نقش شوراياري ها كمرنگ 
شد اما واقعيت اين است كه شوراي پنجم با مسائل 
و مشكالت مختلفي رو به رو شد كه مهم ترين آنها 
بحران مال��ي بود. مطالبات طلبكاراني ك��ه از دوره 
قبل از ش��هرداري طلب داشتند باعث شد تا توجه 
به شوراياري ها كمتر شود. اما با اين وجود به دنبال 
اصالح آيين نامه هاي شوراياري ها بوديم و اين كار را در 
كوتاهترين بازه زماني ممكن انجام داديم . دراين مسير 
جلسات مختلفي با شوراياران برگزار كرده و نظرات 
آنها را جويا شديم.اكنون شرايط به گونه اي است كه 
مديران شهري كه به دنبال توسعه و كارآمدي هستند 
بايد از تجربيات و نظرات شوراياران استفاده كنند. 
اگر اصل مشاركت براي همكاري و پيشرفت وجود 
نداشته باش��د،  يعني هنوز با استانداردهاي جهاني 
فاصله داريم و در گذشته سير مي كنيم. در نتيجه بايد 
تالش كنيم تا مردم براي مشاركت تحريك شوند 
و فرآيند مديريت اصالح ش��ود. در غير اين صورت 
سيستم مديريت شهري روند سنتي و ناكارآمد خود را 
دنبال خواهد كرد. شوراي شهر تالش دارد تا انتخابات 
شوراياري ها به بهترين نحو ممكن انجام دهد در نتيجه 
اين پيام به شهرداري داده مي شود كه شوراياران بايد 
مورد توجه قرار گيرند. اكنون كاركنان شهرداري، 
شهردار و معاونانش درگير برگزاري مناسب انتخابات 
هستند.  از شهروندان نيز انتظار داريم در انتخابات 
ش��ركت كنند. شناس��ايي كانديداهاي شوراياري 
مانند نامزدهاي مجلس وشوراي شهر چندان سخت 
نيست زيرا مردم در محله كنار آنها زندگي مي كنند 
و مي توانند با انتخاب فرد مناسب به افزايش سطح 
محله خود در زمينه هاي گوناگون شهري، اجتماعي، 
خدماتي ورفاهي كمك كنند. از شهروندان مي خواهم 
سطح مشاركت اجتماعي را خود افزايش دهند.  هر 
چند در مناطق جنوبي شهر به دليل وجود مشكالت 
و باال بودن همگرايي مردم و نيز وجود همبستگي هاي 
قوميتي ميزان مشاركت باالتر از ساير نقاط است اما 
بايد بگويم ميزان مشاركت در مناطق شمالي تهران 
نيز خوب بوده اس��ت.در بسياري از مناطق شمالي 
كه داراي بافت هاي قديمي و اصيل هستند همواره 
مشاركت باال بوده است. در مناطق شمالي سطح سواد 
وآگاهي مردم باالتر است در نتيجه انتخابات آن نيز 
اهميت بيشتري پيدا مي كند و بايد افرادي مناسب 
در اين محله ها عهده دار امور شوند.گاه شاهديم به 
دليل عدم مشاركت مردم اين مناطق، كساني عضو 
شوراياري مي شوند كه از سواد كافي برخوردار نبوده و 
در نتيجه مورد مشورت اهالي قرار نمي گيرند بنابراين 
در خواس��تم اين است كه در همه محله ها مردم در 
انتخابات شركت كنند و به افراد با سواد و با انگيزه راي 

دهند تا نتيجه مطلوبي براي محله آنها داشته باشد.

حسن خليل آبادي
عضو كميسيون 

فرهنگي اجتماعي 
شوراي شهر تهران



دانش و فن10اخبار

ترفندهاي قاچاقچيان براي ورود رسمي گوشي به كشور

رجيستريگوشيهايقاچاقباپاسپورتاجارهاي
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

 بازار ورود گوشي قاچاق به بازار تلفن همراه حتي بعد از 
اجرايي شدن دوباره طرح رجيستري ادامه دارد،  طرحي كه 
براي نخستين بار در سال 85 اجرايي شد ولي به دليل نبود 
زيرساخت هاي الزم و بسياري از مشكالت ديگر در اوايل 
سال 86 ملغي شد اين طرح در آن سال ها نه تنها نتوانست 
تاثير مثبتي بر بازار بگذارد بلكه بسياري از وارد كنندگان 
رسمي گوشي تلفن همراه به اين طرح معترض شدند و 
اعالم كردند با اجرايي شدن طرح رجيستري گوشي هاي 
قاچاق بيشتري روانه بازار تلفن همراه شده است،  طرح 
رجيستري كه براي بار نخست با شكست مواجه شده بود 
در اوايل سال 94 زمزمه هايي براي اجرايي شدن مجدد 
آن با سازو كارهاي جديد به گوش رسيد بسياري بر اين 
اعتقاد بودند كه اين طرح بازهم شكس��ت خواهد خود، 
اما با وجود هشدارهاي فراوان و با پيگيري كارگروه هاي 
مختلف و سازمان هاي گوناگون، مقدمات اجرايي اين طرح 
آماده شده و در پاييز 96 طرح رجيستري رسما و با قدرت 
بيشتري وارد عمل شد و با همكاري اپراتورهاي مختلف 
اجرايي شد. بسياري از مسووالن هدف نخست اين طرح 
را مقابله با ورود گوشي قاچاق عنوان و در اظهارنظرهاي 
مختلف اعالم كردند: نقاط ضعف رجيستري شناسايي 
شده است و از همين رو قرار است مرحله به مرحله اجرايي 
شود. فاز نخست رجيستري به گوشي هاي پرطرفدار آيفون 
اختصاص پيدا كرد و در فازهاي بعدي به ترتيب برندهاي 
ديگر مشمول اين طرح شدند و سرانجام رجيستري به تمام 

برند هاي موجود در بازاررسيد . 
به گفته مسووالن اجرايي شدن رجيستري براي بار دوم 
توانست آمار ورود گوشي قاچاق به كشور را كاهش دهد،  اما 
همچنان ورادكنندگان غير رسمي تلفن همراه با استفاده از 
راه هاي كه قانون را دور مي زنند اقدام به واردات غير رسمي 
تلفن همراه مي كنند بدين شكل كه طبق قانون هر فرد 
كه وارد كشور مي شود مي تواند يك گوشي تلفن همراه 

را وارد كش��ور كند، بطوريكه شناس��ه گوشي وارد شده 
بامشخصات و شماره پاسپورت فرد در سامانه همتا ثبت و 
گوشي فعال مي شود، در حالي كه طرح رجيستري در حال 
طي كردن فرايند خود بود برخي از فعاالن بازار تلفن همراه 
به بهانه اجرايي شدن طرح رجيستري اقدام به باال بردن 
قيمت ها كردند و وزير ارتباطات در واكنش به اين حركت 
فروشندگان بازار تلفن همراه در پستي در اينستاگرام از 
مردم خواس��ت تا از خريد گوشي تلفن همراه خودداري 
كنند تا قيمت ها به حالت قبل بازگردد،  اين واكنش وزير با 
واكنش متقابل فعاالن تلفن همراه مواجه شد و آنها اقدام 
به تعطيلي واحد هاي صنفي خود كردند . بازار تلفن همراه 
بيش از پيش ملتهب شد و در اين بين افزايش قيمت ارز 
نيز بر التهاب اين بازار افزود،  اما در اين بين واردكنندگان 
با سوءاس��تفاده از واردات گوش��ي مس��افري توانستند 
رجيستري را دور بزنند به گونه اي كه مهدي محبي رييس 
اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي اعالم كرد: بازرگانان موبايل، 
كارت بازرگاني را كنار گذاشته اند و به صورت شخصي از 

طريق گذرنامه و مسافري، گوشي وارد مي كنند.
محبي درباره اين ترفند جديد كه از سوي بازرگانان موبايل 
انجام مي ش��د، گفت: هم اكنون به داليلي كه مشخص 
نيست، سيستم گمرك باز است و هر مسافر با يك گذرنامه 
مي تواند تا پنج هزار گوشي را به صورت مسافري وارد كشور 
كند. به همين دليل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشي 

مسافري، به واردات گوشي اقدام به واردات مي كنند .
در حالي كه مراجع مرتبط با اجرايي شدن طرح رجيستري 
به دنبال راهكاري براي رفع نواقص رجيستري هستند به 
نظر مي رسد رجيستري براي بار دوم هم با شكست مواجه 
شده است،  چرا كه وزير ارتباطات در آخرين اظهارنظر خود 
درباره رجيستري در جمع خبرنگاران گفت: قاچاقچيان 
براي دور زدن طرح رجيستري به سراغ كاروان هاي كربال 
مي روند و با اجاره پاسپورت زائران، گوشي ها را رجيستر 
مي كنند. وي گفت: وقتي سامانه گمرك به سامانه ناجا 

متصل ش��د يك حقوق قانوني را براي اف��راد قرار داد كه 
بر اساس آن تا س��قف 8۰ دالر در سال مي توانند كااليي 
را از كشوري وارد كنند و اين حق قانوني هر ايراني است. 
آذري جهرمي در خصوص گوشي هاي هوشمند گفت: 
وارد كردن گوشي هاي هوشمند هم فرقي با ساير كاالها  
نمي كند. به همي��ن دليل نمي توانيم در س��امانه ثبت 
تلفن، اين حق قانوني را از كسي بگيريم. وزير ارتباطات 

خاطرنش��ان كرد: اكنون افرادي هستند كه با پاسپورت 
ديگران گوش��ي را وارد كشور مي كنند و اين حق قانوني 
هر شهروندي بوده و خالف قانون نيست. آذري جهرمي 
افزود: ما در س��تاد مبارزه با قاچاق كاال بايد فرصت هايي 
داشته باشيم كه اين مشكل برطرف شود. در هر صورت به 
نظر مي رسد وادكنندگان غير رسمي تلفن همراه همواره 
يك يا چند قدم از قانون جلوتر هستند و به راحتي مي توانند 

قوانين را دور بزنند و گوشي هاي قاچاق را وارد كشوركنند، 
گوشي هايي كه قرار بود در شبكه فعال نشود، اما نه تنها 
اين گوشي ها وارد كشور مي شود،  بلكه در شبكه نيز فعال 
مي شود، شايد اگر اين نواقص رجيستري برطرف نشود بايد 
گفت كه اجراي رجيستر براي بار دوم در كشور با شكست 
مواجه شده است، مساله اي كه شايد مسووالن حاضر به 

پذيرش آن نيستند . 
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ضريب نفوذ اينترنت در كشور در ميان كاربران باالي 6سال 
با رشد 6 درصدي طي يك سال گذشته به ۷۰ درصد رسيد 
و اين درحالي است كه ايران در ميان ۱6۷ كشور جهان 
رتبه 8۱ دسترسي به فناوري اطالعات را دارد. آخرين آمار 
ميزان برخورداري خانوار كشور و استفاده افراد از فناوري 

اطالعات تا پايان س��ال 9۷ از سوي مركز آمار ارايه شده 
است. بر مبناي اين آمار، ۷۰ درصد افراد باالي 6 سال در 
كشور به اينترنت دسترسي دارند و اين در حالي است كه 
اين رقم در س��ال 96 حدود 64 درصد بوده و 46 ميليون 
و ۳۱5 هزار نفر در كش��ور كاربر اينترنت بودند. در سال 

95 نيز حدود 5۳.۲۳ درصد يعن��ي ۳8 ميليون و 996 
هزار و 48۰نفر به اينترنت دسترسي داشتند. بررسي ها 
نشان مي دهد كه تا پايان سال 9۷ شمار خانوارهاي داراي 
دسترسي به اينترنت به ۷9.56 درصد رسيد و اين در حالي 
است كه اين رقم در سال 96 حدود ۷۲.8 درصد بود و ۱۷ 

ميليون و 96۰ هزار و ۳۰۲ خانوار به اينترنت دسترسي 
داشتند. در سال 95 نيز حدود ۱5 ميليون و 5۱ هزار و ۳48 
خانوار به اينترنت دسترسي داشتند و ضريب دسترسي 

خانوار به اينترنت 6۲.۲۱ درصد بود. 
در همين حال اين آمار نش��ان مي دهد كه شمار خانوار 
داراي دسترس��ي به رايانه ني��ز در س��ال 9۷ با افزايش 
5 درصدي همراه ب��وده و ۷4.۰۲ درصد خانوار ايراني به 
رايانه دسترس��ي دارند. اين در حالي اس��ت كه اين رقم 
در سال 96 با وجود دسترس��ي ۱۷ ميليون و ۲۱6 هزار 

و 69 خانوار به حدود 69.۷ درصد و در س��ال 95 با وجود 
دسترسي ۱4ميليون و 854 هزار و ۱۲4 خانوار به رايانه به 

6۱.۳9درصد رسيده بود.
 وضعيت برخورداري خانوار ايراني به فناوري اطالعات و 
ارتباطات در حالي با شيب كند افزايش، همراه است كه 
وضعيت جهاني ايران از نگاه اتحاديه جهاني مخابرات نشان 
مي دهد كه كشورمان در ميان ۱6۷ كشور جهان، رتبه 8۱ 
برخورداري از فناوري اطالعات را دارد. اين آمار  مربوط به 

انتهاي سال ۲۰۱۷ است.

افزايش ضريب نفوذ اينترنت طي يك سال
كاربر

 ۱۵۶ گروه و  شركت 
به نوآفرين پيوستند

ايرنا | وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات در 
حساب كاربري خود در توييتر نوشت: با گذشت 
كمتر از ۲4 ساعت از افتتاح طرح نوآفرين با حضور 
معاون اول رييس جمهوري، ۱56 گروه و شركت 
در اين سامانه ثبت نام كردند. آذري جهرمي تاكيد 
كرد: با اجرايي شدن اين طرح ديگر شركت هاي 
استارتاپي كشور با مشكالت بيمه اي، مالياتي و 
جذب سرمايه گذار روبرو نخواهند شد. اين طرح 
كه با نام سند توسعه اقتصاد ديجيتالي هم شناخته 
مي شود يك هدف مش��خص و اصلي دارد و آن 
تشويق و حمايت از كسب و كارهاي نوپا در حوزه 
فناوري اطالعات و ارتباطات اس��ت. وي گفت: 
براساس طرح نوآفرين، كسب و كارهاي نوپا در 
اقتصاد ديجيتال از مقررات حاكم بر نظام اداري 
كه براي شركت هاي بزرگ مقياس طراحي شده 
است، مستثني و با مقرراتي ساده تر و متناسب با 

دوره گذار مواجه مي شوند.

 جاسوسي مستقيم هكرها
از دريچه وب كم كاربران

اينديپندنت| حفره امنيتي موجود در نرم افزار 
جلس��ات تصويري زوم )Zoom( بيش از چهار 
ميلي��ون كارب��ر را در معرض خطر جاسوس��ي 
مستقيم از طريق وب كم قرار داده است. جاناتان 
اليتشو مهندس نرم افزار ضمن كشف و افشاي 
اين حفره امنيتي در ن��رم افزار زوم، به دارندگان 
لپ تاپ هاي مك اپل هش��دار داد كه صرف پاك 
ك��ردن اين برنام��ه به حل اين مش��كل كمكي 

نمي كند. 
به گفته وي، »اين حفره امنيتي به هر سايتي اجازه 
مي دهد تا يك كارب��ر را به اجبار به يك تماس از 
طريق برنام��ه زوم )Zoom Call( وصل كند، 
وصل ش��دن به اين تماس همانا و روشن شدن 

خودكار و بدون اجازه وب كم كاربر همانا.«
بنابر تخمين هاي اين مهندس نرم افزار، خطر اين 
نوع جاسوس��ي بيش از چهار ميليون كاربر را در 
سراسر جهان، تهديد مي كند. اين حفره امنيتي 
نخستين بار در ماه مارس )فروردين-ارديبهشت( 
به گردانندگان زوم گزارش شد و آنها در واكنش 
بطور تمام و كمال به اين مشكل رسيدگي نكرده 

و تنها يك راه حل موقتي ارايه دادند.
به گفته اليتشو، اگرچه حذف اين برنامه از روي 
سيس��تم هاي كامپيوتري از اس��تفاه هكرها از 
اين حفره امنيتي جلوگيري نمي كند، كاربران 
مي توانند با غيرفعال كردن امكان روشن شدن 
خودكار وب كم به هنگام پيوستن به يك جلسه 
تصويري، از خود در برابر خطر اين نوع جاسوسي 

محافظت كنند.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی نسبت به 
خريد و تامین لوازم انشعاب آب و فاضالب توسط بخش خصوصی با مشخصات عنوان 
ش�ده در زير بصورت يک مرحله ای و از طريق س�امانه س�تاد اقدام نمايد. لذا از کلیه 

شرکت  های تولید کننده و فروشندگان در اين زمینه دعوت بعمل می آيد.
موضوع مناقصه:خريد تعداد 700 فقره لوازم انشعاب آب و فاضالب مشترکین شهر ازگله.

محل تامین اعتبار:طرح های عمرانی
مهلت دريافت اسناد:ازتاريخ چاپ نوبت دوم حداکثر 10 روز می باشد.
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08338254930 دفتر قراردادها تماس حاصل نمايید.
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معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد خبر داد

توزيع كاغذ با ارز نيمايي براي روزنامه ها از هفته آينده
گروهبنگاهها|

تيرماه سال 98 كه به پايان برسد، بيش از 16ماه از آغاز 
بحراني مي گذرد كه فعاالن حوزه رسانه هاي مكتوب 
را با دش��واري هاي فراواني روبه رو كرده است؛ بحراني 
كه باعث شد تا بسياري از رسانه هاي مكتوب به سمت 
تعديل نيرو يا كاستن از صفحات و... روي بياورند و آن 
دسته از رسانه هايي هم كه حاضر به كاستن از وضعيت 
كيفي و كمي خود نش��دند، طي اين 16ماه با س��يلي 

صورت خود را سرخ نگه داشته اند. 
اين گونه بود كه گراني بي��ش از اندازه كاغذ و مقوا و در 
مواقعي كمبود كاغذ در كشور همزمان با آغاز نوسانات 
اقتصادي باعث شد تا روزنامه ها دوره اي از بحران هاي 

اقتصادي را تجربه كنند.
در اين ميان تح��ركات اجرايي دولت ني��ز براي حل 
مشكالت دامنه دار كاغذ همچنان ادامه دارد و هر روز 
خبر تازه اي از تالش دولتي ها براي حل اين مش��كل 
منتش��ر مي ش��ود؛ تالش هايي كه هرچند كورسوي 
اميدي براي ادامه حيات رسانه هاي مكتوب را روشن 
نگه مي دارد اما هنوز تا رس��يدن ب��ه نقطه مطلوب و 
جايگاه ايده آل براي فعاليت هاي رس��انه اي راه درازي 
باقي مانده است.  از اواسط شهريورماه 97 بود كه با اوج 
گرفتن نوسانات ارزي و اقتصادي، بالفاصله بازار كاغذ 
نيز دچار نابساماني شد . از همان زمان بود كه اعالم شد 
براي مهارگراني هاي غير طبيعي بازار كاغذ كارگروهي 
با عنوان كارگروه »ساماندهي كاغذ«در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي تشكيل شد تا با حضور نمايندگاني از 
وزارت صنعت، مطبوعات، ناشران، واردكنندگان كاغذ 
و... روند واردات و توزيع كاغذ ميان مصرف كنندگان را 
ساماندهي كند. با گذشت حدود يك سال از فعاليت اين 
كارگروه و در روزهايي كه قيمت كاغذ توسط دالالن و 
سودجويان باال و پايين مي شود و هر روز خبر تازه اي از 
كاهش صفحات تعديل نيرو و... در روزنامه ها به گوش 
مي رسد، معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد از توزيع كاغذ 
با ارز نيمايي براي روزنامه ها از هفته آينده خبر مي دهد. 
معاون مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت ارشاد با اعالم 
اين خب��ر مي گويد: »دو هزار تن كاغذ از هفته آينده با 
ارز نيمايي بين روزنامه هاي كشور توزيع خواهد شد.«

به گزارش اداره ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد، محمد 
خدادادي در نشست با خبرنگاران خراسان رضوي كه در 
هتل فرهنگ و هنر مشهد برگزار شد، اظهار كرد: كاغذ 
در كشور هست اما كاغذي كه با استفاده از ارز نيمايي 
باشد، محدود است و از آن جايي كه معتقديم امروز در 
خط مقدم جبهه جنگ، رسانه ها قرار دارند، اين موضوع 
شبانه روزي در حال پيگيري است و يكي از دغدغه هاي 

اصلي وزير ارشاد است.
وي افزود: متأسفانه شرايط كشور به گونه اي تغيير كرد 
كه ارز كشور به حداقل رسيد و واردات كاغذ ارزان قيمت 
كاهش پيدا كرده و تقريبًا متوقف شد اما تأكيدي كه 
همه مسووالن داشتند اين بود كه كاغذ رسانه ها به اندازه 

دارو براي مردم مهم است.
معاون مطبوعاتي و رسانه اي وزارت ارشاد تصريح كرد: 
از اوايل تيرماه ما وارد فرايند واردات شديم، در اين مدت 
هم براي اينكه رسانه اي با مشكل جدي برخورد نكند، 
هزار و 7۰۰ تن از كاغذهايي كه از سال قبل با ارز نيمايي 
وارد شده بود به مقدار كم در اختيار روزنامه ها قرار داديم. 
همچنين در هفته گذشته اقدامات الزم براي سه هزار 
تن كاغذ را انجام داديم و روز چهارش��نبه آقاي همتي 
دستور تأمين ارز آن را هم دادند و اميدواريم اول هفته 

آينده دو هزار تن از آنها را كم كم توزيع كنيم.

   عملكرد كارگروه ويژه كاغذ
پيش از اين حسين انتظامي، رييس كارگروه ساماندهي 
كاغذ با اش��اره به تالش دولت براي حل مشكل كاغذ 
روزنامه ها و رس��انه هاي مكتوب اعالم كرده بود: » در 
جلس��ه اي كه با حضور مس��ووالن همه دستگاه هاي 
مرتب��ط با كاغذ از جمله وزي��ر فرهنگ و رييس بانك 
مركزي و نمايندگان حوزه هاي نشر و مطبوعات تشكيل 
شد، پيشنهاد مشترك وزراي فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و صنعت، معدن و تجارت بررس��ي ش��د و با توجه به 
تأكيدات رهبر معظم انقالب مبني بر حل مساله كاغذ 
حوزه فرهنگ مقرر ش��د ارز تخصيصي براي مصرف 
كاغذ نشر و مطبوعات، همچنان ۴۲۰۰ توماني باقي 
بماند و برنامه ري��زي براي در اختيار قرار گرفتن كاغذ 
مورد نياز روزنامه ها در دستور كار قرار گرفت.«اقدامي 

كه از منظر انتظامي مهم ترين گام براي حل مش��كل 
كاغذ محسوب مي شد.بر اساس اين گزارش، شهريور 
ماه 97 دولت در بسته ارزي خود ۲۵ قلم كاال را به عنوان 
كاالهاي اساسي مشمول ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني اعالم 
كرد كه به گفته رييس جمهور نبايد اين كاالها با افزايش 
قيمت مواجه مي شدند و كاغذ روزنامه هم از آن دست 
بود. پس از آن بود كه با اعالم اسامي دريافت كنندگان 
ارز نيمايي، انتظار مي رفت كه كاغذ نشر و مطبوعات هم 
مشمول ارز نيمايي بشود كه بر اساس اعالم امروز رييس 
كارگروه س��اماندهي كاغذ، ارز كاغذ نشر و مطبوعات 

۴۲۰۰ توماني باقي ماند.
انتظامي درباره ساير مصوبات جلسه اي كه به رياست 

اسحاق جهانگيري تشكيل ش��د، توضيح داد: در اين 
جلسه بر وظيفه نظارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در نحوه توزيع اين كاغذها تاكيد شد. همچنين مقرر شد 
كاغذهاي موجود در گمرك، ظرف دو هفته ترخيص 
و توزيع شوند. دستيار ارش��د وزير ارشاد افزود: در اين 
جلس��ه همچنين بر رفع موانع و افزايش ميزان توليد 
كاغذ توسط كارخانجات داخلي به عنوان يك سياست 

مبنايي تاكيد شد.
ريي��س كارگروه س��اماندهي كاغذ در عي��ن حال از 
جمع بندي جلسه براي برخورد جدي با واردكنندگان 
متخلف خبر داد و با اشاره به ماموريت ويژه دستگاه هاي 
نظارتي، افزود: مقرر شد با افرادي كه با ارز دولتي كاغذ 

وارد كرده اند و آن را خارج از نظارت وزارت فرهنگ يا با 
نرخ آزاد توزيع يا انبار كرده اند با جديت برخورد شود.

انتظام��ي در پايان اظه��ار اميدواري كرد ك��ه با اين 
تصميمات فوري، التهاب ب��ازار كاغذ فروكش خواهد 
كرد.با عب��ور از اين فراز و فرودهاي مديريتي و اجرايي 
به نظر مي رسد كه براي جلوگيري از تكرار يك چنين 
نوساناتي در حوزه كاغذ ضروري است كه كارگروه ويژه 
كاغذ با مشاركت بيشتر فعاالن حوزه رسانه و مديران 
مسوول روزنامه ها براي ساير ايام سال هم فعاليت هاي 
نظارتي و اجرايي خود را ادامه دهند تا از طريق پايش 
مستمر وضعيت كاغذ و حوزه هاي مربوط به ان از تكرار 

حوادث مشابه جلوگيري كنند. 

 اشتغال مستقيم ۵۵ هزار نفر 
در صنعت چاي

گيالن|رييس س��ازمان 
چاي كش��ور با اش��اره به 
كيفيت باالي چاي توليد 
داخل، گفت: صنعت چاي 
براي ۵۵ هزار نفر به صورت 
مس��تقيم و ۲۰۰ هزار نفر 
نيز به صورت غيرمستقيم 

در بخش كشاورزي اشتغالزايي كرده است.
به گزارش مهر رييس سازمان چاي كشور در جشنواره 
ملي چاي در الهيجان با اش��اره ب��ه اينكه با توجه به 
ظرفيت اس��تان گيالن در زمين��ه توليد چاي جاي 
برگزاري چنين جشنواره اي خالي بود، اظهار كرد: در 
همين راستا ستاد دايمي جشنواره چاي در سازمان 
چاي ش��كل گرفت و نخستين جشنواره نيز در شهر 
الهيجان به دليل سابقه در چاي و چايكاران برگزار شد.
حبيب جهانساز با بيان اينكه از جمله برنامه هاي جانبي 
اين جشنواره برپايي ۳6 غرفه براي عرضه محصوالت و 
نحوه طبخ چاي از سوي صنايع و واحدهاي چايسازي 
است، افزود: تور گردشگري براي مسافران براي آشنا 
كردن با چايكاري به باغ هاي چاي و نحوه فرآوري در 
كارخانه هاي چايسازي و بسته بندي و بازديد از موزه 
چاي كش��ور در الهيجان نيز ديگ��ر برنامه هاي اين 

جشنواره است.
وي گفت: ب��ا تقويت بخش گردش��گري چاي، اين 
 صنعت مي تواند عالوه بر درآمد مستقيم، درآمدهاي 
غير مستقيم نيز براي كش��اورزان مناطق روستايي 

گيالن به دنبال داشته باشد.

توزيع 2هزار بسته لوازم 
خانگي بين سيل زدگان لرستان
لرس�تان|مديرعامل  
جمعي��ت ه��الل احم��ر 
لرس��تان گف��ت: ۲ه��زار 
بسته لوازم خانگي از محل 
كمك ه��اي مردم��ي به 
جمعيت هالل احمر آماده 
شده اس��ت كه از فردا بين 
سيل زدگان اس��تان توزيع مي شود.به گزارش ايسنا، 
صارم رضايي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: به دنبال 
سيالب ويرانگر كه فروردين ماه امسال در بسياري از 
مناطق مختلف لرس��تان به وجود آمد و باعث ايجاد 
خسارت زيادي به مردم و از بين رفتن لوازم زيستي شد، 
جمعيت هالل احمر از محل كمك هاي نقدي مردم 
كشور ۲ هزار بسته لوازم خانگي تهيه كرده است كه از 
فردا با حضور رييس جمعيت هالل احمر كشور بين 
سيل زدگان در لرستان توزيع مي شود.وي افزود: اين 
اقالم شامل يخچال، گاز، فرش و پتو هستند كه تالش 

شد همه آنها از بين توليدكنندگان ايراني تهيه شود.
مديرعامل جمعيت هالل احمر لرستان گفت: مردم 
نوعدوست كشورمان كمك هاي خوبي به مردم سيل 
زده استان داشتند و توانستيم با همكاري آنها از ابتداي 
بحران كمك هاي شاياني را به سيل زدگان ارايه دهيم.

رضايي تصريح كرد: جمعيت هالل احمر براي تهيه 
اين اقالم زيس��تي بيش از 11 ميليارد تومان هزينه 
كرده اس��ت كه در قالب طرح مهرانه انجام مي شود.از 
روز ۵ فروردين سال 1۳98 بر اثر بارندگي هاي شديد 

سيل ايجاد شد.

فرار مالياتي نتيجه سهل انگاري 
تصميم گيرندگان اقتصادي است
جمع��ه  تهران|ام��ام 
ش��هر پرديس گفت: اراده 
ق��وي ب��راي ممانع��ت از 
ف��رار ماليات��ي نداري��م و 
ب��ه دلي��ل س��هل انگاري 
تصميم گيرندگان اقتصادي 
شاهد فرار مالياتي هستيم.

حجت االسالم حس��ين توس��لي در خطبه هاي نماز 
جمعه اين هفته شهر پرديس اظهار داشت: كسبه اي 
كه محل كسب آنها مشخص است، ماليات تعيين شده 
را مي پردازند اما كساني كه مكان مشخصي ندارند راه 
فرار مالياتي را به خوبي مي دانند.وي با اشاره به منويات 
مقام معظم رهبري خاطرنش��ان كرد: جايگاه شرعي 
و كالمي ماليات مش��خص است و بايد در جهت حفظ 
نظام استفاده بشود كه از قوانين اوليه اسالم نيز هست.
امام جمعه شهر پرديس با بيان اينكه يك سوم بودجه 
كشور به نفت وابسته است، اظهار داشت: در بسياري از 
كشورها براي ۳۰ تا 7۰ درصد درآمد هر شخص حقيقي 
و حقوقي ماليات تعيين مي شود، امروز كه در آمد نفتي 
كاهش پيدا كرده است تأمين بودجه از راه ماليات يكي از 
راهكارهاي دولت براي تأمين بودجه است.توسلي گفت: 
كشورهاي زيادي در دنيا امور اقتصادي خود را بدون نفت 
انجام مي دهند و تكيه بر فروش نفت براي گردش امور 
اقتصادي در ش��رايط فعلي براي كشور ما راه مناسبي 
نيست.وي گفت: بر اساس آمار 1۵ ميليارد دالر واردات 
كاالي قاچاق داريم و مشكل بزرگ تر اينكه وارد كنندگان 

اجناس قاچاق شناسايي نمي شوند.

 وجود 2۰۰ كيلومتر نقطه 
فوق بحراني در تامين آب اهواز

خوزستان|سرپرس��ت 
شركت آب و فاضالب اهواز 
گفت: ۲۰۰ كيلومتر نقطه 
فوق بحران��ي در تامين آب 
آشاميدني اهواز شناسايي 
ش��ده كه درصدد برگزاري 
مناقص��ه ب��راي رف��ع اين 
مشكالت هستيم.به گزارش ايرنا، صادق حقيقي پور در 
آيين افزايش ظرفيت تصفيه خانه آب شماره يك اهواز 
بيان كرد: شبكه آب بسياري از نقاط اهواز مانند گلستان 
و مركز شهر متناسب با رشد جمعيت توسعه نيافته است. 
تصفيه خانه ملي راه با عنوان تصفيه خانه شماره يك اهواز 
در سال 1۳۴۴ احداث شده است كه روزانه 1۲۰ هزار 
مترمكعب توان توليد آب دارد و آب ش��رب مورد نياز 
قس��مت عمده اي از شمال شرق و شرق اهواز را تامين 
مي كند.وي ادامه داد: يكي از معضالت اساسي شهر اهواز 
فرسوده بودن تجهيزات و تاسيسات تصفيه خانه هاي 
آب اس��ت كه اميدواريم براي خدمات رساني بهتر به 
شهروندان با كمك تمام مسووالن بازسازي شوند.وي 
افزود: بيشتر تاسيس��ات تصفيه خانه هاي آب اهواز در 
قسمت شمال شرق قرار دارند از همين رو در جنوب و 
شرق اهواز به دليل فاصله طوالني تا تصفيه خانه هاي آب 
احتمال افت فشار آب بيشتر است.سرپرست آبفا اهواز با 
اشاره به وجود مشكل افت و قطعي آب در جنوب شهر 
همچون مناطق گلستان، فرهنگشهر، پرديس و كوي 
پيام نور گفت: اهواز يك شهر مسطح است و محدوده 
نواحي داراي ارتفاع اين شهر در منطقه منبع آب است.

اختصاص ۳۰ ميليارد تومان براي 
پروژه ۴ بانده كردن محور مهران
ايالم|مع��اون هماهنگي 
امور اقتصادي سازمان برنامه 
و بودجه كشور از اختصاص 
۳۰ ميلي��ارد توم��ان براي 
تكميل پروژه ۴ بانده كردن 
محور ايالم- مهران خبر داد.

به گزارش مهر، سيد حميد 
پورمحمدي روز پنجشنبه در نشس��ت مديران عالي 
اقتصادي كش��ور در ايالم، حضور مديران ارشد ملي در 
حوزه پولي، مالي و بودجه اي نتيجه كار كارشناس��ي و 
در راستاي رفع محروميت از استان عنوان كرد و گفت: 
اين نشس��ت مهم در به صورت عملياتي در جهت رفع 
محروميت برنامه ريزي شده است .وي در ادامه با اشاره به 
اين مهم كه صندوق توسعه ملي در عمل بيشترين منابع 
را به مناطق محروم از جمله ايالم اختصاصي داده است، 
افزود: در زمينه درآمد سرانه استان نيز بايد گفت كه اين 
استان نسبت به كشور بسيار پايين است و اين موضوع 
سبب مهاجرت مردم اين استان شده است.پور محمدي 
اظهارداش��ت: پايين بودن بهره وري در ايالم با توجه به 
امكانات موجود يكي از مشكالت استان است، بنابراين 
بايد مردم ايالم مورد توجه ويژه قرار گيردند؛ مهم ترين 
بحث هم توليد و اشتغال اس��ت.وي خاطرنشان كرد: 
ويژگي هاي شخصيتي مردم ايالم از بعد ميهمان نوازي و 
ايثارگري در دوران دفاع مقدس شاخص و برجسته است.
وي افزود: اين عامل سبب شده است كه در ايام اربعين 
ظرفيت هاي اين استان به موتور محركه در جهت توسعه 

و افزايش درآمد خانواده ها تبديل شود.
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چهرههاياستاني

اصفهان|رييس اتحاديه صادركنندگان صنعت 
چاپ كش��ور با اشاره به اينكه خوشبختانه صنعت 
چاپ سومين صنعت در دنيا و بسيار پردرآمدزا است، 
افزود: اين در حالي است كه صنعت چاپ ايران تنها 

پنج درصد از صادرات خاورميانه، درآمد دارد.
بابك عابدين در نشست هم انديشي فعاالن صنعت 
چاپ و بس��ته بندي كه در نمايش��گاه بين المللي 
اصفهان برگزار شد، اظهار كرد: عالقه مند به رونق 
صنعت چاپ و توليد و خدمات آن در تمام كش��ور 
هس��تيم، اما مركزيت اصلي اين صنعت در تهران 
است. وي افزود: استان اصفهان موقعيت مناسبي 
در مركز كشور براي رش��د و توسعه صنعت چاپ 
دارد.رييس اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ با 
بيان اينكه براي نخستين بار اتحاديه صادركنندگان 
صنعت چاپ پاويوني را در اقليم كردستان برگزار 
كرد، گفت: صنعت چاپ در خاورميانه 6۰ ميليارد 
دالر در آمد دارد كه ۵۵ درصد س��هم آن متعلق به 

تركيه است.

سهم 55 درصدي تركيه از درآمد 
صنعت چاپ در خاورميانه

بوش�هر|مديركل حفاظ��ت محي��ط زيس��ت 
اس��تان بوش��هر گفت: پرونده ه��اي قضايي براي 
اس��تحصال هاي بدون مجوز تشكيل ش��ده و در 
ماه هاي اخير هيچ گونه استحصالي انجام نگرفته و 

مجوزي صادر نشده است.
فرهاد قلي ن��ژاد دي��روز اظهار داش��ت: هر گونه 
اس��تحصال دريا و آس��يب به اكوسيستم سواحل 
غيرقانون��ي و اس��تحصال هاي ض��روري نيازمند 
اخذ مجوز و مطالعات زيس��ت محيطي دارد و در 
ماه هاي اخير چند فقره اس��تحصال در حال انجام 
در س��واحل اس��تان متوقف و پرونده هاي قضايي 
براي اس��تحصال هاي بدون مجوز تش��كيل شده 
است و در ماه هاي اخير هيچ گونه استحصالي انجام 
نگرفته و مجوزي صادر نشده است.وي تصريح كرد: 
اس��تحصال زمين از دريا عالوه بر الزام به دريافت 
مجوز از سازمان محيط زيست نيازمند صدور مجوز 
از ساير ارگان هاي متولي و مسوول نظير وزارت نيرو 

و سازمان بنادر و دريانوردي است.

استحصال زمين از دريا توسط 
محيط زيست متوقف شد

تهران|حميد شاه آبادي، معاون صداي رسانه 
ملي، طي حكمي فريد صادقي را به سمت مدير 

باشگاه راديويي منصوب كرد.
برق��راري راهكاره��اي تعام��ل ب��ا جوان��ان و 
عالقه من��دان رادي��و و ت��دارك جلس��ات و 
نشست هاي مشورتي با حضور كارشناسان رسانه 
به منظور ارايه پيشنهادات جديد با هدف ارتقاي 
عملكرد و نوآوري راديو و ايجاد ساز و كار توليد 
محصوالت صداپايه با بهره برداري از ظرفيت هاي 
بخش غيردولتي، از جمله ماموريت هاي ابالغي 
معاون صداي رس��انه ملي در اين حكم اس��ت. 
يادآور مي ش��ود فريد صادق��ي، مولف كتاب در 
حوزه رسانه و مدرس دانش��گاه است و در حال 
تحصيل در مقط��ع دكتري مديريت رس��انه و 
دانش آموخته كارشناسي ارشد مديريت رسانه 
دانشگاه صداوس��يما بوده و حضور و فعاليت در 
بخش هاي مختل��ف راديو، تلويزيون، باش��گاه 
خبرنگاران، خبر راديو، معاونت فناوري و توسعه 
رس��انه، معاونت فضاي مجازي و حوزه رياست 
سازمان صداوسيما، در كارنامه وي ديده مي شود.

انتصاب مدير باشگاه راديويي 
رسانه ملي

اصفهان|غالمرضا سليماني مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري صدر تأمين و هيات همراه ضمن 
حضور در ذوب آهن اصفهان و بازديد از خط توليد 
و پروژه هاي مختلف از جمله پروژه PCI )تزريق 
پودر زغ��ال به كوره بلند(، با منص��ور يزدي زاده 
مديرعامل و تني چند از مس��ووالن اين شركت 
دي��دار و گفت وگو كردن��د .وي در اي��ن بازديد 
گفت: ذوب آهن يكي از نمادهاي اصلي عظمت 
و هويت صنعت اين كشور است كه دستاوردهاي 
بزرگي همچون توليد ريل و تربيت نيروي انساني 
متخصص براي كش��ور به ارمغان آورده اس��ت.
مديرعامل ص��در تامين افزود: اين ش��ركت در 
مس��ير خوبي قرار دارد و به ويژه در دو سال اخير 

موفقيت هاي مهمي كسب كرده است.

ذوب آهن اصفهان در صف 
اول مبارزه با تحريم است

رش�ت|رييس اداره ورزش و جوان��ان بن��در 
مرزي آستارا از سرقت تاسيسات اماكن ورزشي 

شهرستان خبر داد.
وجيد خاصي پور اظهار كرد: طي چند ماه گذشته 
سرقت هايي از برخي اماكن ورزشي شهرستان 

شده كه اين اقدام بسيار تأسف بار است.
وي با بيان اينكه در اين مدت بيش��ترين سرقت 
از زمين ورزش��ي روستاي قره سو از توابع بخش 
لوندويل ش��ده اس��ت، ادامه داد: بخش وسيعي 
از فنس دور زمين فوتبال اين روس��تا به همراه 
دروازه ها به سرقت رفته كه برآورد اوليه خسارت 

وارده، رقمي در حدود 1۰۰ ميليون ريال است.
وحيد خاصي پور در پايان اضافه كرد: دهياري ها 
و روس��تاييان و خانوارهايي را كه در جوار اماكن 
ورزشي زندگي مي كنند بايد در تعامل با مباحث 
فرهنگي و ورزشي و در راستاي اعتالي سالمت 
محله و محيط زندگي خود و فرزندانشان، نگهبان 

و حافظ اين اماكن باشند.

سرقت تاسيسات اماكن 
ورزشي آستارا

 ۷ ماموريت ويژه رونق توليد به فرمانداران ابالغ شد از 22 تا ۳1 تيرماه اجرايي مي شود

 تالش براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليديطرح مشاركت در توليد خودرو 2۰۷ هاچ بك دستي و اتوماتيك پانوراما
 با توجه ب��ه اس��تقبال مش��تريان از محصول ۲۰7 
هاچ بك، ش��ركت ايران خ��ودرو در نظ��ر دارد اين 
خودرو را در دو نوع دستي و اتوماتيك مجهز به سقف 
شيشه اي )پانوراما( به صورت طرح مشاركت در توليد 

خودرو به فروش برساند. 
 به گزارش ايكوپرس، به منظور پاس��خگويي به نياز 
مشتريان و افزايش س��طح رضايتمندي آنان، گروه 
صنعتي اي��ران خودرو در طرح مش��اركت در توليد 
خودرو، محصول ۲۰7 هاچ بك با س��قف شيشه اي 
)پانورام��ا( را در دو ن��وع دس��تي و اتوماتيك عرضه 

مي كند.
اي��ن ط��رح از روز ش��نبه ۲۲ تير آغاز مي ش��ود و تا 
پايان اين ماه يا زم��ان تكميل ظرفيت ادامه خواهد 
داشت. موعد تحويل خودرو از تير تا مهرماه سال 99 
پيش بيني شده است.ثبت نام صرفا براي افراد باالي 
18 سال امكان پذير بوده و ظرفيت براي هر كدملي 

يك دستگاه خودرو تعيين شده است.
مبلغ پيش پرداخت براي نوع دستي محصول ۲۰7 
با سقف شيشه اي )پانوراما( ۴7 ميليون و ۵۰۰ هزار 
تومان و ن��وع اتوماتيك آن 6۰ ميليون تومان درنظر 
گرفته شده است. مابه التفاوت وجه در زمان تحويل 
خ��ودرو تعيين و درياف��ت خواهد ش��د.متقاضيان 

مي توانن��د براي مش��اركت در اين طرح از س��اعت 
11 صبح روز ش��نبه ۲۲ تيرماه ب��ا مراجعه به پايگاه 
اينترنتي فروش محصوالت ايران خودرو به نش��اني 
esale.ikco.ir مراجعه و نس��بت به نام نويس��ي 

اقدام كنند.
گفتني اس��ت، سقف شيش��ه اي )پانوراما( پژو ۲۰7 

نس��بت بس��انروف، داراي ابعاد بزرگ تري است كه 
چش��م انداز خارج از خودرو را لذت بخش تر كرده و 
بر جذابيت ظاهري خودرو نيز افزوده اس��ت. سقف 
پانوراماي ۲۰7 ثابت بوده و پوش��ش كشويي آن در 
مواقع لزوم مانع از تابش نور خورشيد به داخل كابين 

خودرو مي شود.

در شرايط كه اقتصاد ايران براي عبور از چالش تحريم ها 
و رشد شاخص هاي كالن اقتصادي بيشتر از هر عامل 
ديگري نيازمند رونق در توليد اس��ت، دولت از طريق 
تفويض اختيارات بيشتر به فرمانداران تالش مي كند 
تا بستر مناسب براي رونق توليد را فراهم كند. معاون 
 اقتصادي   وزير كشور با بيان اينكه در شرايط تحريمي 
 تالش ش��ده تا در راستاي رونق توليد اقدامات موثري 
در اين زمينه انجام ش��ود گفت: وزارت كش��ور هفت 
ماموريت ويژه براي فرمانداران كشور با محوريت رونق 

توليد ابالغ كرده است.
به گزارش تسنيم، بابك دين پرست ديروز در حاشيه 
بازديد از واگن سازي زرند با اشاره به اهداف سفر اظهار 
داش��ت: بررسي مش��كالت واحدهاي بزرگ صنعتي 

و توليدي استان كرمان در اين سفر در برنامه است.
وي با بيان اينكه در سفر به شهرستان زرند از واحدهاي 
مهم توليد و صنعتي اين شهرستان بازديد و مشكالت 
آنها را بررسي كردم گفت: حضور در دو جلسه مهم ستاد 
اقتصاد مقاومتي استان و جلسه گفت وگو دولت و بخش 
خصوصي را در برنامه دارم و همزمان بررسي مشكالت 
واحدهاي صنعتي و توليدي استان را در كارگروه رفع 

موانع توليد در برنامه است.
وي با اش��اره به مشكالت مطرح ش��ده در كارخانه ها 

گفت: براي رفع اين مشكالت هماهنگي در سطح ملي 
نياز است تا در سالي كه به فرموده مقام معظم رهبري 
س��ال توليد ملي نامگذاري شده  براي ارتقاي ظرفيت 
اين واحد و رونق توليد داخلي و اشتغال بيشتر در اين 

منطقه گامي برداريم.
دين پرس��ت با بيان اينكه در ش��رايط تحريمي امروز 
كش��ور، دولت در تالش اس��ت تا با همكاري ديگر قوا 
اقدامات موثري در اين زمينه انجام دهد افزود: وزارت 
كشور در اين راستا هفت ماموريت ويژه براي فرمانداران 
كشور با محوريت رونق توليد ابالغ كرده است.وي تالش 
براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي در كشور، 
احياي واحدهاي توليدي راكد و تالش براي بازگشت 
واحدهاي توليدي را كه توس��ط شبكه بانكي تملك 
شده اند را از جمله اين ماموريت ها عنوان كرد و افزود: 
كمك به واحدهاي توليدي كه مشكالت جدي دارند 
تكميل واحدهاي توليدي كه باالي 6۰ درصد پيشرفت 
فيزيكي دارند و واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش 

خصوصي از ديگر ماموريت هاي ابالغي است.
معاون امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزير كشور با 
اشاره به پروژه هاي استان كرمان عنوان كرد: مسووالن 
اس��تان كرمان تالش هاي ارزنده اي در راستاي رونق 

توليد كرده اند كه جاي تقدير دارد.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

براساسآماروزارتبهداشتتا۳۰سالديگر۳۰درصدازجمعيتايرانپيرميشوند

ايران ميانسال شده است 
ريحانه جاويدي|

سرشماري سال 1395 حكايت از آن دارد كه در ايران سهم 
ميانساالن از كل جمعيت كشور به 44.8 درصد رسيده است 
و با در نظر گرفتن سهم سالمندان، حدود 51 درصد از كل 
جمعيت ايران را ميانساالن و سالمندان تشكيل مي دهند. 
بر اس��اس آخرين گزارش بانك جهاني، نرخ باروري براي 
ايران ۲.۰1 فرزن��د به ازاي هر زن ب��وده، همچنين طبق 
گزارش س��ازمان ملل متحد اگر ايران به همين صورت به 
ادامه جايگزيني جمعيت بپردازد و برنامه اي براي تعادل آن 
نداشته باشد، تا 8۰ سال آينده جمعيت 8۰ ميليوني ايران 
به 31 ميليون خواهد رسيد كه حدود نيمي از آن، معادل 47 
درصد را افراد باالي 6۰ سال در برمي گيرند از طرف ديگر بر 
اساس آمارهاي وزارت بهداشت، 3۰ سال ديگر3۰ درصد از 
جمعيت ايران پير مي شوند با اين وجود اگرچه از مدت ها قبل 
نسبت به پيري جمعيت ايران در سال هاي آينده هشدارهايي 
داده شده و ضرورت ايجاد تعادل در اين موضوع مطرح است 
اما كارشناسان معتقدند نكته مهم در كنار سياست هاي 
افزايش جمعيت، استفاده از پنجره جمعيتي و رسيدن به 
شكوفايي اقتصادي با استفاده از جمعيت فعال فعلي است. از 
سوي ديگر تاكيد جمعيت شناسان بر اين نكته بوده كه اگر 
واقعا دولت به دنبال اجراي سياست هاي افزايش جمعيت 
است بايد اين موضوع را در تمامي دستگاه هاي دولتي و با 
يك برنامه ريزي همه جانبه ده ساله دنبال كند تا به موازات 
افزايش جمعيت، زيرس��اخت هاي آموزشي، بهداشتي و 

خدماتي هم رشد كند.

    از شرايط كنترل مواليد براي رونق اقتصاد 
استفاده نكرديم

اگرچه از مدت ها قبل هشدارهايي در راستاي پيري جمعيت 
داده شده است اما كارشناسان معتقدند تنها آمار و ارقام رشد 
جمعيت كافي نيست، اگرچه بايد براي افزايش جمعيت 
تالش ش��ود اما كيفيت زندگي و سالمت جمعيت نكته 
مهم ترين اس��ت كه دولت ها بايد به آن توجه كنند. شهال 
كاظمي پور جمعيت شناس و عضو هيات علمي دانشگاه 
تهران، درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: اساسا در تمامي 
كشورهاي دنيا در يك برهه زماني مواليد و مرگ و مير هر دو 
باال بود و ايران هم از اين قاعده مستثني نبود اما از يك زماني 
به بعد شاهد آن بوديم كه مرگ و مير كاهش پيدا كرد اما نرخ 
مواليد تغييري نداشت كه اين عامل سبب شد تا جمعيت 
رشد داشته باشد و بازه زماني دو برابر شدن جمعيت هم كم 
شود. براي مثال در ايران سال 1335، جمعيت ۲۰ ميليون 
نفر بود كه در سال 1355 به 4۰ ميليون نفر رسيد كه اين 
رشد جمعيت تا دهه 6۰ هم در ايران ادامه داشت. به دنبال 

اين وضعيت به دليل آنكه رشد اقتصادي پاسخگوي مواليد 
نبود از اواخر دهه 6۰ سياستمداران به فكر برنامه هاي كنترل 
جمعيت افتادند چون اقتضاي آن زمان بود.اما اكنون شاهد 
آن هستيم كه متولدان دهه 5۰ و 6۰ به سمت سالخوردگي 
حركت مي كنند بنابراين نگراني از كاهش رشد جمعيت 

ايجاد شده كه نگراني به جايي هم هست.
او افزود: 3۰ س��ال ديگر۲3 تا ۲4 درص��د جمعيت ايران 
سالخورده است و اين مس��يري است كه تمام دنيا از ژاپن 
تا اروپا طي كرده اما تفاوتي كه ميان ايران و ساير كشورها 
هست اين است كه در اين كشورها از مقطع زماني كاهش 
جمعيت براي ش��كوفايي اقتصادي استفاده كردند و بعد 
به فكر افزايش جمعيت چه با باروري چه با مهاجرپذيري 
افتادند اما در ايران ما نتوانس��تيم از زمان كاهش مواليد به 
درستي استفاده كنيم. در شرايط فعلي اگر به دنبال افزايش 
جمعيت هستيم بايد يك مدت زمان ده ساله براي رساندن 
زيرساخت ها به حد استاندارد تالش كنيم.اگر رشد اقتصادي 
كشور سه برابر رشد جمعيت بود اين سياست هاي فعلي 
جواب مي داد اما در شرايط فعلي كه رشد اقتصادي منفي 
است بنابراين بايد برنامه ريزي ها تغيير كند. كاظمي پور بيان 
كرد: قطعا بايد سياست هاي افزايش جمعيت داشته باشيم 
اما با به يك جمعيت سالم نياز داريم بنابراين در شرايطي 
كه سرانه آموزش كم است، بهداشت و بيمه هنوز همگاني 
نشده، هيچ فكري براي اوقات فراغت كودكان نكرديم، بايد 
اندكي در سياست هاي افزايش جمعيت تامل كنيم. كيفيت 
زندگي افراد هم مهم است. به طور كلي سه عامل روي افزايش 
جمعيت تاثير دارد، والدت، مهاجرپذيري و كاهش مرگ 
و مير، بنابراين مي توان به ج��اي آنكه روي والدت تمركز 
زيادي كرد روي كاهش مرگ و مير تاكيد كنيم. ما جمعيت 
زيادي را ساالنه بر اثر حوادث از دست مي دهيم، بيماري ها 
و محيط زيست آلوده افراد را تهديد مي كند و از طرف ديگر 
شاهد افزايش مهاجرت جوانان هستيم كه همه اين عوامل 

جمعيت را كم مي كند.

    نرخ باروري بايد به باالي سه فرزند برسد
اظهارات كاظمي پور در حالي است كه روز گذشته مشاور 
عالي وزير بهداش��ت با اش��اره به مهم تري��ن چالش هاي 
جمعيتي كش��ور و ارايه راهكار براي آنها اعالم كرد: در3۰ 
س��ال آينده 3۰ درصد از جمعيت ايران پير خواهند شد. 
محمداسماعيل اكبري، درباره اين موضوع بيان كرد: طي 
سال هاي اخير ميزان باروري كلي، يعني تعداد بچه هايي 
كه يك خانم در س��ن باروري به دنيا مي آورد،  كاهش پيدا 
كرده است. با وجود كاهش نرخ باروري در تمام دنيا از جمله 
ايران، باز هم جمعيت رشد كرده است و هيچ كشوري نيست 

كه در كنار كاهش نرخ باروري، رشد جمعيت نداشته باشد. 
تقريبا در دنيا ساالنه حدود 83 ميليون نفر به جمعيت اضافه 
مي شود. در كشور ما نيز ساالنه قريب به يك ميليون نفر به 
جمعيت كشور اضافه مي شود. بنابراين هم جمعيت رشد 
مي كند و هم نرخ باروري كاهش مي يابد. نتيجه اين موضوع 

اين است كه جمعيت به سمت پيري مي رود
اكبري بيان كرد: در عين حال بايد توجه كرد كه پديده پيري 
جمعيت به ويژه در كش��ورهاي ثروتمند و غربي هم اتفاق 
افتاده است، اما اتفاق بدي كه افتاده اين است كه در كشور ما 
سرعت رشد پيري دارد از همه جا جلو مي زند؛ به طوري كه 
در ۲۰ سال آينده ۲۰ درصد جمعيت مان پير خواهند بود 
و در 3۰ سال آينده 3۰ درصد جمعيت ايران پير مي شوند. 

يعني از هر سه فرد يك نفر پير خواهد بود. 
حال فرد پير قاعدتا قدرت تولي��د ندارد و فرد ديگري بايد 
خرجش را بدهد. افرادي كه اكنون 4۰ س��اله اند، ۲۰ سال 
ديگر 6۰ ساله ش��ده و به گروه پيرها مي پيوندند. حال در 
كشور ما به طور متوسط 38 درصد افراد پير شغل دارند و 6۰ 
درصدشان سواد دارند. بنابراين در گروه سالمندان 4۰ درصد 

بي سوادند و 6۰ درصد شغل ندارند. بنابراين اين افراد روي 
دست جوانان كشور مي مانند.  او با بيان اينكه نرخ باروري 
در كشور بايد به باالي سه فرزند برسد،  گفت: يعني تعداد 
بچه ها در هر خانوار نبايد كمتر از سه فرزند باشد تا به جميت 
نرمال برسم. در حال حاضر نرخ باروري ما ۲.۰1 است. نرخ 
جايگزيني در كش��ور ما با نرخ جايگزيني در كشورهاي 
ديگر متفاوت اس��ت. به نظر من هيچ نرخ جايگزيني زير 
سه به ما كمك نمي كند و حداقل بايد به سه برسيم. وقتي 
مي خواهيم مردم سه بچه دنيا آورند، بايد مانند تمام دنيا به 
خانواده ها تسهيالت بدهيم. به عنوان مثال در بسياري از 
كشورهاي اروپاي شرقي خانه رايگان مي دهند. در بسياري 
از كشورها مانند فرانسه افراد از ماليات معاف مي شوند. در 
كانادا اگر كسي سومين بچه اش به دنيا بيايد، پدر و مادر 
حقوق مي گيرند، اما تا زماني كه كودك به س��ن مدرسه 
برسد،  در خانه مي مانند. همه دنيا به اين فكر افتادند كه 
خطاهاي گذشته شان را در حوزه جمعيت جبران كنند 
وي تاكيد ك��رد: وضعيت جمعيتي ما واقعا نگران كننده 
است و كمتر از 3۰ سال آينده جمعيت ما پير مي شود. اين 

يك واقعيت است كه كودكان آينده ما بايد به طور متوسط 
پنج نفر را حمايت كنند. حال شما هزينه هاي زندگي در 
۲5 سال آينده را تصور كنيد. طبيعتا يك سفره خشك و 
خالي نمي تواند نان همه را تامين كند. اكبري با بيان اينكه 
در حال حاضر 9.8 درصد جمعيت مان سالمند است و هنوز 
جمعيت مان جوان است، افزود: تا ۲5 سال آينده پنجره 
جمعيتي  كشور باز است و جزو كشورهاي جوان محسوب 
مي ش��ويم. اما نبايد در اين سال بايستيم؛ چراكه اگر نرخ 
باروري باال نرود، دچار مشكل مي شويم. بايد بدانيم كه از ۲۰ 
سال آينده باالي ۲۰ درصد جمعيت مان سالمند هستند و 
اين يعني از هر پنج نفر يك نفر سالمند خواهد بود. از چهار 
نفر باقيمانده نيز 1.5 نفر زير 15 سال است و به اين ترتيب 
۲.5 نفر باقي مي ماند كه آن هم در 3۰ سال آينده به يك 
نفر تقليل مي يابد. از طرفي تمام بيماري هاي غيرواگير اعم 
از فشار خون، ديابت، سرطان و... مربوط به دوره سالمندي 
است. بنابراين بودجه وزارت بهداشت بايد چندين برابر شود 
تا فردي را كه مولد هم نيست درمان كند؛ چراكه نمي شود 

آنها را رها كرد. زيرا اميد به زندگي مان پايين مي آيد. 

پرداختوامازدواجبايكضامنمعتبروسفته
مديركل برنامه ريزي و توس��عه اجتماع��ي جوانان با 
اشاره به مش��كالت تامين ضامن زوج هاي جوان براي 
دريافت وام ازدواج، از ابالغ بانك مركزي براي پرداخت 
وام ازدواج با يك ضامن معتبر و س��فته خبر داد. اعظم 
كريمي با بيان اينكه بانك مركزي تاكنون درخصوص 
ارايه مستمر آمار پرداخت وام ازدواج همكاري خوبي با 

معاونت جوانان داشته است، گفت: البته معاونت جوانان 
فقط براي تسهيل اين فرايند و انتقال مشكالت جوانان 
به بانك مركزي پيگيري آمار و ارقام پرداخت وام ازدواج 
به جوانان و تس��هيل شرايط را عهده دار است و فرآيند 
اصلي پرداخت وام توسط بانك مركزي صورت مي گيرد. 
او با اشاره به اينكه يكي از مشكالت جوانان به ويژه در 

شهرستان ها، تامين چندين ضامن براي دريافت وام 
 اس��ت، اظهار كرد: به دنبال افزايش مبلغ وام، تاكنون 
بانك هاي عامل بيش از يك ضامن را طلب مي كردند 
كه خوشبختانه با مطرح شدن موضوع در حاشيه جلسه 
هيات دول��ت و ابالغ بانك مركزي براي پرداخت وام با 
يك ضامن معتبر و سفته، اين مشكل برطرف خواهد 

شد. به گفته كريمي، بانك مركزي در بخشنامه اي به 
ش��بكه بانكي ابالغ كرد كه به زوج هايي كه تاريخ عقد 
آنها بعد از اول فروردين ماه سال 1396 است و تاكنون 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج دريافت نكرده اند، با يك 
ضامن معتبر و سفته وام ازدواج پرداخت شود. او در ادامه 
توضيح داد: براين اساس از محل پس انداز و جاري قرض 

الحسنه نظام بانكي، به زوج هايي كه تاريخ عقد آنها بعد 
از اول فروردين سال ٩6 ثبت شده است و تاكنون وام 
ازدواج دريافت نكرده اند، با اولويت نخس��ت و با سقف 
فردي ٣٠ ميليون تومان، با دوره بازپرداخت پنج ساله با 
اخذ يك ضامن معتبر و سفته، تسهيالت قرض الحسنه 

ازدواج پرداخت مي شود. 
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آخرين وضعيت نصب دوربين 
روي لباس ماموران پليس

رييس پليس پيش��گيري تهران بزرگ از پيگيري 
براي نصب دوربين روي لباس تمام ماموران تيم هاي 
گشتي پليس خبر داد. كيوان ظهيري درباره نصب 
دوربين روي لباس ماموران پليس به ايسنا گفت: تمام 
تالش ما اين است كه تمام گشتي هايمان به دوربين 
تجهيز شوند و پيگير هستيم كه اين امر زودتر محقق 
شود. او ادامه داد: در حال تالش و پيگيري هستيم كه 
زيرساخت ها را فراهم كنيم كه به محض تأمين و فراهم 
شدن زيرساخت ها نصب دوربين روي لباس ماموران 
گشتي پليس را اجرايي خواهيم كرد. ظهيري درباره 
اينكه چه زماني اين امر محقق خواهد شد به ايسنا 
گفت: فراهم شدن زيرساخت ها و شرايط به عوامل 
مختلفي بستگي دارد و به همين دليل نمي توان زمان 
دقيقي را اعالم كرد، اما تمام تالش مان را خواهيم كرد 
كه اين اتفاق رخ دهد و احتماالً تا پايان امسال بتوانيم 

حداقل بخشي از آن را اجرايي كنيم.

 تجاوز البي هاي ثروت
و قدرت به عرصه هاي ملي 

س��خنگوي كميس��يون اصل 9۰ مجلس با تاكيد بر 
ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هاي زمين خواري 
و در نظر گرفتن اشد مجازات براي متخلفان گفت: بخش 
عمده زمين خواري و تجاوز به عرصه هاي ملي به واسطه 
ارتباط، البي، نفوذ و قدرت انجام مي شود. بهرام پارسايي 
در مورد آخرين وضعيت بررسي پرونده زمين خواري 
در كميسيون اصل 9۰ مجلس شوراي اسالمي گفت: 
كليات گزارش در كميسيون تصويب و بررسي پرونده 
به اتمام رسيده البته اين گزارش بسيار جامع و كامل 
و در مورد تجاوز به عرصه ه��اي ملي مانند جنگل ها، 
حري��م رودخانه ها و درياها اس��ت كه در صحن علني 
قرائت مي شود. سخنگوي كميسيون اصل 9۰ مجلس 
شوراي اسالمي، در رابطه با اظهارات اخير معاون قضايي 
دادستان كل كشور مبني بر اينكه هيچ كسي حق ندارد 
حتي براي احداث حوزه علمي��ه، زمين عرصه ملي را 
واگذار كند، به خانه ملت گفت: هيچ فردي نبايد خالف 
قانون حركت كند و همه بايد در مقابل قانون به ويژه در 
مسائلي مانند عرصه هاي ملي يكسان باشند.وي ادامه 
داد: چند س��ال گذشته نيز مقام معظم رهبري تاكيد 
داشتند كه حتي براي س��اخت اماكن مذهبي مانند 
حوزه علميه هيچ كس حق ندارد عرصه ملي و جنگل ها را 
واگذار كند. همچنين در مورد بخش ديگري از اظهارات 
معاون دادستان مبني بر اينكه نبايد با امضاي طاليي 
آقاي فالني ۲۰۰ هكتار از اراضي منابع ملي واگذار شود 
و بايد شفاف سازي ها به درستي صورت پذيرد، تصريح 
كرد: بر اساس قانون هيچ كس نمي تواند با امضاي طاليي 
و خارج از ضوابط اقدام به تصاحب اراضي ملي كند و در 
اين رابطه هر قدر شدت برخوردها كمتر و متخلفان در 
امان باشند و مورد تعقيب قانون قرار نگيرند انگيزه الزم 
در ساير افراد براي دست اندازي به طبيعت ايجاد مي شود. 
نماينده مردم ش��يراز در مجلس دهم، گفت: مواردي 
كه كشاورزان يا روستاييان بخشي از زمين را تصاحب 
مي كنند بسيار اندك است و چشمگير نيست و بخش 
عمده منابع طبيعي توسط سودجويان و البي هاي قدرت 
تصاحب مي شود. پارسايي ضعف نظارت و عدم برخورد 
قاطع با متخلف��ان را از مهم ترين داليل زمين خواري 
دانست  و بيان كرد: بايد رسيدگي به پرونده هاي زمين 
خواري در قوه قضاييه تسريع شود و بدون مماشات اشد 
مجازات براي متخلفان در نظر گرفته شود البته برگشت 

منابع طبيعي بايد دردستور كار قرار گيرد.
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دولت و مجلس در ايجاد درآمدهاي پايدار مديريت شهري كمك كنند

درخواست از رييسي: جلوي تسويه حساب هاي جناحي را بگيريد
استمدادشوراهايشهرازقوايسهگانه

گروه راه و شهرسازي|
مرتضي الويري، رييس شوراي عالي استان ها بر همكاري 
دولت، مجلس و ش��وراها در خصوص ايجاد درآمدهاي 
پايدار مديريت ش��هري تاكيد ك��رد. او همچنين با بيان 
اينكه خطاي هاي محدود به پاي ش��وراها نوشته نشود، 
از رييس قوه قضاييه خواس��ت تا در امر »نظارت مستمر 
و بازرسي متناوب« ش��وراها را ياري كند و عرصه را براي 
تسويه حساب هاي جناحي و برخوردهاي سليقه اي و غير 
مرسوم ببندد، همچنين با توجه به جايگاه رفيع شوراها در 
قانون اساسي حرمت و منزلت اين نهاد عمومي مردمي را 
بيش از پيش پاس داشته و تقويت كند. به گزارش ايسنا، 
الويري در بيستمين اجالس عمومي شوراي عالي استان ها 
گفت: روزهايي كه بر اثر تروريست اقتصادي امريكا و نقض 
تعهدات و توافقات برجامي ش��رايط دشوار معيشتي به 
مردم تحميل شده است، افزايش اعتماد عمومي نسبت 
به سياست گذاري هاي نظام و ارتقاي مشاركت جمعي و 
همدلي تمام آحاد جامعه براي خروج از اين شرايط امري 
ضروري و مستلزم چاره انديشي است.وي افزود: شوراها 
به عنوان وس��يع ترين جم��ع برآم��ده از انتخاب تمامي 
اقشار جامعه با حدود ۱۲۰ هزار عضو بزرگ ترين سرمايه 
اجتماعي هس��تند كه مي توانند حلقه وصل حاكميت با 
عموم مردم در تمامي اليه ها و سطوح و در گستره استان، 
شهرستان، بخش، شهر و روستا باشند و با افزايش اعتماد 
عمومي و مشاركت جمعي در تصميم گيري ها و اقدامات 

نقش آفريني اساسي در حكمروايي شايسته باشند.
وي ادامه داد: در دول��ت اصالحات فصل مهمي از قانون 
اساس��ي احيا و اجرا شد و اينك با گذشت بيش از دو دهه 
از اجراي اصول شوراها اين نهاد عمومي به درختي بارور 
تبديل شده است.  در شرايط كنوني نيز شاهد تالش هايي 
براي ارج گذاش��تن حقيقي به مش��اركت بيشتر مردم 
هستيم. عضويت نماينده شوراها در شوراي برنامه ريزي 
هر يك از اس��تان ها اتفاق مباركي است و البته وظيفه اي 
بزرگ بر دوش ماس��ت كه تمام همت و تالش خود را به 
كار ببنديم تا با مش��اركت و ايفاي نقش موثر در فرآيند 
برنامه ريزي اس��تاني و در نظر گرفتن مقتضيات محلي 
امكان تحقق منفعت عمومي را بيش از پيش فراهم كنيم. 
رييس شوراي عالي استان ها تصريح كرد: بايد با استفاده از 
بدنه كارشناسي و بهره مندي از نظر و متخصصان استاني 
همكاري بيش��تري در كارگروه هاي برنامه ريزي شوراي 
برنامه ريزي استان ها داش��ته باشيم و تجربيات محلي و 
استاني را در اين زمينه با هم به اشتراك بگذاريم. عالوه بر 
ظرفيت هاي خوبي كه قانون و آيين نامه ها براي استفاده 
از ظرفيت ش��ورا پيش بيني و تعهد كرده است مهم تر از 
آن نگاه و رويكرد مديران اس��تاني، شهرستاني و بخشي 
به توانمندي هاي شوراهاست. استانداران، فرمانداران و 
بخشداران با توجه به ارتباط اعضاي شورا با پيكره جامعه با 
سهيم كردن آنها در تصميم گيري ها در واقع از اين گنجينه 
مردمي براي توسعه و تعالي استان بهره مند خواهند شد.

 خطاهاي محدود به پاي شوراها نوشته نشود
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اينكه 

با در نظر گرفتن گستره عظيم جغرافيايي، تعداد كثير و 
متنوع اعضاي شوراها و نوپا بودن اين نهاد اگرچه امكان 
بروز خطا و قصور وج��ود دارد، افزود: نبايد اين خطاهاي 
محدود را به پاي كليت ش��وراها نوشت و به بهانه آن اين 
سرمايه اجتماعي را تضعيف كرد. معتقدم بايد با آموزش، 
نظارت مستمر و بازرسي متناوب ضريب خطاي شوراها 
را ب��ه حداقل برس��انيم و همچنين با برخ��ورد قانوني با 
معدود تخلفات ايجاد ش��ده از اين نهاد و اصل مشاركت 
مردم صيانت كنيم. از قوه قضاييه و به ويژه رياست آنكه با 
ش��عار تحول و بهبود سكان اين قوه را در دست گرفته اند 
مي خواهم كه در اين مهم ياور شوراها باشند و عرصه را براي 
تسويه حساب هاي جناحي و برخوردهاي سليقه اي و غير 
مرسوم ببندند. همچنين با توجه به جايگاه رفيع شوراها 
در قانون اساسي حرمت و منزلت اين نهاد عمومي مردمي 

را بيش از پيش پاس داشته و تقويت كنند.
وي ادامه داد: به عنوان يك نماينده ادوار مجلس شوراي 
اسالمي و با تاكيد بر اصول قانون اساسي از همكارانم در 
قوه مقننه درخواس��ت مي كنم ب��ا توجه به آنكه مجلس 
شوراي اسالمي نهادي ملي براي قانون گذاري ملي است 
اين مهم را اصل قرار داده و فرصت و مجال نقش آفريني 
و تصميم گيري در سطوح محلي را به پارلمان هاي محلي 
كه شوراها هستند داده و با تدوين اصالح قوانين مرتبط با 
شوراها اصول تمركز زدايي و يكپارچگي سرزميني در اداره 
كشور تسهيل كند. الويري تاكيد كرد: از مهم ترين اصول 
اداره شهر تالشي همه جانبه براي تأمين منابع پايدار است 
كه موجب پيشگيري از شهر فروشي و تاراج روستاها شده 
و زمينه تدوين برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت را فراهم 
مي آورد. ماليات بر ارزش افزوده تنها بخشي از اين منابع 
پايدار است اما توقف بسندگي در آن موجب خسران در 
مديريت شهرها و روستاها شده و خالقيت و نوآوري براي 

درآمدآفريني پايدار شهروند محور را مضحك مي كند.
رييس ش��وراي عالي اس��تان ها ب��ا تاكيد ب��ر همكاري 
مجل��س، دول��ت و ش��وراها درب��اره درآم��د پاي��دار 
براي اداره ش��هرها، گف��ت: موضوعي كه سال هاس��ت 
به عنوان مش��كل اصلي حاكميتي محس��وب مي شود 
همين درآمد پايدار شهرهاس��ت. نماين��دگان ارجمند 
جداس��ازي اختي��ارات و منابع از يك س��ازمان و اتصال 
 آن ب��ه ش��هرداري ها را نمي پذيرن��د. ناگزيري��م براي 
بهره وري بيشتر، همكاري و هماهنگي بيشتري در اداره 
امور داشته باشيم. اميدواريم كه بار ديگر بتوانيم مشتركا 
روي اين موضوع تمركز كنيم و نواقص مس��ير پيش��ين 
را رفع كنيم تا ضمن رف��ع نگراني ها، دولت و نمايندگان 
مجلس منفعت شهروندان را بيش از پيش تأمين كنند. 
در اين رابطه الزم اس��ت اعضاي شوراي عالي استان ها با 
اصالح قانون شوراها كه در دس��تور كار است اين مهم را 
پيگي��ري كند.وي افزود: ايران س��رزمين زلزله خيز و پر 
بحران است. همواره شهرها و روستاهاي كشور در معرض 
انواع بحران هاي محيطي هستند. زلزله اخير خوزستان، 
سيل استان هاي گلستان، كردستان، كرمانشاه، مازندران 
و ريزگردها در سيس��تان و بلوچس��تان، آتش س��وزي 
جنگل ه��اي بي نظير اي��الم همگي نش��انه هايي از اين 

بحران هاست. پيش��ينه تاريخي و تجارب ايرانيان كه به 
عنوان هنر، مواجهه با ناماليمات و مخاطرات طبيعي ثبت 
شده است گوياي ظرفيت هاي فرهنگ غني اسالمي ايراني 
است لذا تقويت و نهادينه كردن فرهنگ ايمني و مديريت 

بحران راه حل اين مخاطرات است.

 اصرار بر برگزاري انتخابات شوراياري
رييس شوراي عالي استان ها گفت: اگر سازمان بازرسي 
كش��ور پس از برگزاري انتخابات ش��وراياري ها اعتراض 
داشت اين موضوع به ديوان عدالت اداري ارجاع و در نهايت 
در آنجا تصميم گيري خواهد شد. به گزارش مهر، الويري 
در حاشيه برگزاري بيستمين جلسه عمومي شوراي عالي 
استان ها كه صبح پنج شنبه در ساختمان قديم مجلس 
شوراي اسالمي برگزار شد، در ارتباط با قانوني يا غيرقانوني 
بودن انتخابات شوراياري ها اظهار كرد: اين انتخابات براي 
نخستين بار نيست كه برگزار مي شود و در ۴ دوره گذشته 
نيز انتخابات ش��وراياري ها با همين مسير قانوني برگزار 
شده است.وي تصريح كرد: براي برگزاري پنجمين دوره 
انتخابات شوراياري ها نيز مجوز الزم از وزارت كشور اخذ 
شده است و اين در حالي است كه عالوه بر اين مجوز حدود 
دو ماه قبل شوراي عالي اس��تان ها مصوبه اي را مبني بر 

برگزاري اين انتخابات در ساير استان ها به تصويب رسانده 
كه اين مصوبه به مجلس و ش��وراي اسالمي ارسال شده 
است.رييس شوراي عالي استان ها اضافه كرد: براساس بند 
۷ ماده ۸۰ قانون شوراها، شوراهاي شهر مي توانند اقدام به 
برگزاري انتخابات انجمن هاي محلي يا شوراياري ها كنند 

و اين موضوع در قانون تاكيد شده است.
الويري ادامه داد: ش��وراي ش��هر تهران مصر به برگزاري 
انتخابات شوراياري هاس��ت و اگر سازمان بازرسي كشور 
پس از برگزاري انتخابات اعتراض داش��ت اين موضوع به 
ديوان عدالت اداري ارجاع و در نهايت در آنجا تصميم گيري 
خواهد ش��د ضمن اينكه دولت نيز همانند شوراي شهر 

تهران موافق برگزاري انتخابات شوراياري ها است.
وي در پاسخ به اينكه دليل عدم استقبال شهروندان براي 
ثبت نام در اين دوره از انتخابات شوراياري ها چيست گفت: 
شبهه در برگزاري انتخابات شوراياري ها در واقع زمان را 
از ما گرفت ضمن اينكه فرصت محدود ثبت نام كانديداها 
نيز از ديگر عوامل ثبت نام ش��هروندان در انتخابات آتي 
شوراياري هاست كه البته باز هم ميزان ثبت نام كنندگان 
در اين ش��رايط يك ركورد اس��ت.وي اضافه كرد: آنچه 
اهميت ويژه اي دارد حضور پرشور شهروندان در انتخابات 
آتي شوراياري هاس��ت كه اميدواريم ميزان مش��اركت 

بيشتر از گذشته باش��د.الويري همچنين با اشاره اينكه 
نامه اي از سازمان بازرسي كشور مبني بر غيرقانوني بودن 
شوراياري ها به بنده نرسيده اس��ت گفت: البته احتمااًل 
اين نامه به محسن هاش��مي رييس شوراي شهر تهران 
ارجاع داده شده است. تعداد اعضاي شوراي شهر تهرانه 
۲۱ نفرند و عماًل نمي توانند تمام مشكالت شهر را رصد 
و بررس��ي كنند ودر واقع حضور شوراياري ها در محالت 
بازوي اعضاي شوراي شهر تهران محسوب مي شوند.رييس 
شوراي عالي استان ها همچنين در ارتباط با حضور اعضاي 
شوراي عالي استان ها در برخي از مجامع و كميسيونهاي 
تخصصي در مجلس گفت: تعداد از اعضاي ش��وراياري 
استان ها در اين مجامع شركت مي كنند و علي القاعده بايد 
به آنها حق الجلسه پرداخت شود كه البته اين حق الجلسه 
به كساني داده مي شود كه در كميسيون هاي تخصصي در 
مجلس شركت كنند كه حق راي داشته باشند كه در غير 
اين صورت مبلغي به عنوان حق الجلسه به عضو پرداخت 
نمي ش��ود. الويري تصريح كرد: برخي از اعضا تعدادي از 
مجامع ش��ركت كردند كه حقوق چند ميليوني دريافت 
كردند كه البته امروز اعضاي شوراي عالي استان ها تصويب 
كردند كه از اين پس رقم ميليوني تحت عنوان حق الجلسه 

به اعضاي شوراياري استان ها پرداخت نشود.
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حاشيه پررنگ تر از متن جلسه 
شوراي عالي استان ها

بيستمين اجالس عمومي شوراي عالي استان ها صبح 
پنج شنبه به رياس��ت مرتضي الويري برگزار شد و در 
ابتدا اين اجالس محمد قانبيلي نماينده مردم تهران 
در شوراي عالي استان ها در نطق پيش از دستور نسبت 
به برخي از موضوع��ات در اين نهاد اعتراض كرد و در 
ادامه تنشي بين قانبيلي و برخي اعضاء صورت گرفت.

مرتضي الويري، رييس ش��وراي عالي اس��تان ها نيز 
درباره تنش ايجاد شده در ارتباط با اخذ حق الجلسه 
شركت اعضاي اين شورا در مجامع و جلسات مختلف 
گفت: تعدادي از اعضاي شوراي عالي استان ها تمايل 
به شركت در مجامع و كميسيون هاي مجلس شوراي 
اسالمي دارند كه ما از اين موضوع استقبال مي كنيم 
و آنها را معرفي مي كنيم. قطعًا براي ش��ركت در اين 
جلس��ات بايد حق الجلس��ه دريافت كنند و به دليل 
اينكه عضويت در ش��وراها شغل محسوب نمي شود، 
گرفتن اين حق الجلسه بالمانع است ولي با توجه به 
اينكه منابع مالي ما محدود است نمي توانيم مبلغي را 
در اين خصوص پرداخت كنيم. اما حضور در مجامع يا 
تشكل هايي كه نماينده شوراي عالي استان ها در آنها 
حق رأي دارد حق الجلس��ه آن پرداخت مي شود. در 
حقيقت اگر نماينده ما از استاني براي شركت در چنين 
جلساتي در تهران حضور پيدا كند موظف هستيم حق 
الجلسه آن را پرداخت كنيم كه اين جلسات حدود سه 
يا چهار جلسه است كه حق الجلسه به آن تعلق مي گيرد 
كه در هيات هاي مختلف اين جلسات برگزار مي شود. 
يكي از اعضا )قانبيلي( يك س��ال ب��ود كه در مجامع 
مختلف ش��ركت كرده بود و مبلغ ۱۸ ميليون تومان 
دريافت كرده بود، از اين رو، ما در اين جلسه تصويب 
كرديم كه از اين پس فقط با توجه به محدوديت منابع 
مالي، جلس��اتي كه حق رأي وجود دارد براي آن حق 

الجلسه پرداخت شود.
پس از صحبت هاي رييس ش��وراي عالي استان ها، 
قانبيلي در جمع خبرنگاران نسبت به صحبت هاي 
الويري واكنش نشان داد و گفت: بنده به عنوان نماينده 
شورا در هيات نظارت كشور كه در وزارت كشور برگزار 
مي شود با حق رأي حضور داش��ته ام. بنده مجموعًا 
در طول س��ال 9۷ در 5۷ جلسه حضور پيدا كردم كه 
حدود ۱۰ جلسه آن در مجلس بود و مبلغ ۱۸ ميليون 
تومان را بابت حق اي��اب و ذهاب! دريافت كرده بودم. 
بنده از پرديس براي شركت در اين جلسات به تهران 
مي آيم و براي حضور در اين جلسات مصوبه پرداخت 
حق الجلس��ه وجود دارد، لذا به اين ترتيب بنده بابت 
حق الجلسات از شوراي عالي استان ها طلبكار هستم و 
عالوه بر مبلغ ۱۸ ميليون تومان بابت اياب و ذهاب، بايد 
حق الجلسات نيز پرداخت شود و اين رقم بابت هزينه 
اياب و ذهاب بنده براي ش��ركت در جلسات مجمع 
شوراي عالي استان ها است. به گزارش تسنيم، وي در 
پاسخ به اينكه در صورتي كه شورا ديگر مبلغي تحت 
عنوان هزينه  اياب و ذهاب پرداخت نكند آيا شما باز هم 
در اين مجامع شركت خواهيد كرد يا خير، گفت: مگر 
بنده براي دريافت پول اين مجامع مي روم، الحمدهلل 
بنده آنقدر دارم كه با ۱۰ تا ۱5 ميليون زندگي نكنم! 
بر اس��اس اين گزارش، وي در ادامه عكسي در ارتباط 
با چكي به مبلغ 6 ميلي��ارد و 5۰۰ ميليون تومان در 
گوشي موبايل خود به خبرنگاران نشان داد و گفت: اين 
چك بابت مبايعه نامه يك ملك بوده است. وي در پاسخ 
به اينكه كارتان چيست؟ گفت: كار ما آشغال است و 

آشغال جمع  مي كنيم.

  معتقدم بايد با آموزش، نظارت مستمر و بازرسي متناوب ضريب خطاي شوراها را به حداقل برسانيم و همچنين با برخورد قانوني با معدود تخلفات 
ايجاد شده از اين نهاد و اصل مشاركت مردم صيانت كنيم. از قوه قضاييه و به ويژه رياست آنكه با شعار تحول و بهبود سكان اين قوه را در دست گرفته اند 

مي خواهم كه در اين مهم ياور شوراها باشند و عرصه را براي تسويه حساب هاي جناحي و برخوردهاي سليقه اي و غير مرسوم ببندند
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سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

محدوديت ارزي عامل ريزش رايزنان بازرگاني ايران
تعادل| نيلوفر جمالي|

اين روزها نياز به وجود اطالعات مورد نياز تجار 
از كش�ور مقصد بيش از پيش مورد توجه است. 
آنها از نياز دريافت اطالعات كاالهاي مورد نياز 
كشورهاي هدف تا شركت هاي معتبر براي انجام 
مبادالت دهم مي زنند، اما چه كس�ي مس�وول 
جم�ع آوري اين اطالعات اس�ت؟ بس�ياري از 
تجار معتقدند كه اين وظيف�ه رايزنان بازرگاني 
است كه سازمان توسعه و تجارت به كشورهاي 
مقصد روان�ه مي كند؛ ام�ا آنها نه تنه�ا هر روز 
كمتر مي ش�وند بلكه خودش�ان هم اطالعات 
كافي درباره كش�ور اعزام ش�ده ندارند. در اين 
ميان س�ازمان توس�عه تجارت معتقد است كه 
درخواس�ت اين حجم از اطالعات از يك رايزن 
بازرگاني تقاضاي زيادي است و بازگشت رايزنان 
بازرگاني به كشور به دليل مشكالت بودجه اين 
سازمان بوده كه متاثر از نوسانات شديد نرخ ارز 
در كشور است. اين موضع باعث شده تا سازمان 
نتواند پس از پايان دوره سه ساله ماموريت آنها 
كس�ي را جايگزي�ن آنها كند، ام�ا اين موضوع 
به معني عدم برنامه ريزي ب�راي اعزام رايزنان 
بازرگاني جديد نيس�ت. همچنين اين سازمان 
زيرساخت هاي الزم تجار براي دريافت داشبورد 
اطالعاتي را فراهم كرده و به زودي در اختيار آنها 
قرار مي دهد تا هر چه سريع تر و با جزييات بيشتر 
به اطالعات مورد نياز خود دسترسي پيدا كنند. از 
سوي ديگر درآمد اتاق بازرگاني در حدي هست 
كه معطل تصميم هاي س�ازمان توسعه تجارت 
نماند و خود اقدام كننده باش�ند و اين سازمان 
حمايت خ�ود را از اقدامات آنها در كش�ورهاي 

مقصد اعالم كرده است.

    ناكارآمدي رايزنان بازرگاني از ديد تجار 
ايران كشوري تك محصولي است كه سال ها به دليل 
ارزآوري ش��ديد نفتي خود نيازي ب��ه رونق صادرات 
غيرنفتي در خود نديده اس��ت؛ اما در چند سال اخير 
به دليل فشار تحريم ها و سپس تحريم هاي ثانويه كه 
نقطه ضعف ايران را ه��دف قرار داده و از صادرات نفت 
ايران كه بخش اعظم بودجه كش��ور را تامين مي كند، 
جلوگيري مي كند؛ توجه به صادرات غيرنفتي و ارزآوري 
آنها در كشور بيش از پيش امري الزام آور شد. از اين رو 
نقش سازمان توسعه تجارت، اتاق هاي بازرگاني و تجار 
پررنگ تر از قبل بود، به حدي كه براي افزايش صادرات 
كشور، تجار از سازمان توسعه تجارت توقع داشتند كه 
رايزن هاي بازرگاني كارآمدي را در كش��ورهاي هدف 
مستقر كند تا بر اساس ش��رح وظايف خود راه را براي 
س��رعت بخش��يدن به صادرات هموار كنند. اما بنا به 
گفته تجار نه تنها رايزنان بازرگاني از شرح وظايف خود 
با خبر نيستند بلكه اصاًل اطالعاتي در مورد بازار كشور 
هدف نيز ندارند. همچنين در سال گذشته شاهد ريزش 
رايزنان بازرگاني ايران در كشورهاي مورد نظر بوديم و 
نه تنها افزايش رايزنان بازرگاني را در تعداد بيشتري از 
كشورهاي هدف مد نظر قرار نداديم بلكه با كاهش آنها 

نيز رو به رو بوديم كه كار را براي تجار س��خت تر كرده 
است. در اين راستا برخي اتاق هاي مشترك بازرگاني نيز 
مدعي شده اند كه مي توانند در انتخاب رايزن بازرگاني 
براي كشورهاي هدف به اين سازمان كمك كنند و در 
پرداخت هزينه هاي آنان نيز ياري رسان سازمان توسعه 

تجارت باشند.

    جايگزيني رايزنان بازرگاني در دستور كار 
سازمان توسعه تجارت

در راستاي فش��ار تجار و اتاق هاي مشترك بازرگاني 
درباره عدم كارآمدي رايزنان بازرگاني در كش��ورهاي 
مقصد بود كه محمدرضا مودودي، سرپرست سازمان 
توسعه تجارت در پاس��خ به خبرنگار »تعادل« مبني 
بر اينكه با توجه به لزوم دسترس��ي تجار به اطالعات 
كش��ورهاي هدف؛ چرا اكنون ش��اهد ريزش رايزنان 
بازرگاني خود در كشورها هستيم، گفت: سازمان توسعه 
تجارت سال گذش��ته در حوزه رايزني با بحران مواجه 
ش��د؛ چراكه اين سازمان در س��ال 96 بودجه رايزنان 
بازرگاني خود را بر اساس ارز 3500 توماني بسته بود و 
21 رايزن در كشورهاي مختلف داشت، اما در سال 97 
به يك باره شاهد بحران ارزي شديدي شديم و قيمت ارز 
يورو از 5 هزار تومان به 15 هزار تومان افزايش پيدا كرد 
و ما با كسري بودجه شديدي در سازمان مواجه شديم.

او با بيان اينكه اين چالش تا آخر سال 97 ادامه داشت 
و سازمان توس��عه تجارت در پرداخت حقوق رايزنان 
خود با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم كرد، افزود: 
اين موضوع احتياط سازمان را تا پايان امسال باال برد و 
چون رايزنان بازرگاني در پايان دوره سه ساله خود به سر 

مي بردند و ماموريت آنها رو به اتمام بود، پس از بازگشت 
آنها رايزن بازرگاني جديد را بالفاصله جايگزين نكرديم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد: عدم اعزام 
رايزن بازرگاني پس از اتمام دوره سه ساله آنها به معناي 
اين نيست كه اين سازمان برنامه اي براي جايگزيني آنها 
ندارد، بلكه امسال موضوع جايگزيني رايزنان بازرگاني 
در حال پيگيري اس��ت و اكنون هفت رايزن بازرگاني 
ما در محل ماموريت خ��ود حضور دارند. همچنين به 
دليل اينكه كشورهاي مهم همسايه جزو اهداف اصلي 
صادراتي امس��ال كشور هس��تند، قرار است به زودي 

رايزنان ما به اين كشورها اعزام شوند.

    اراي�ه داش�بورد مديريتي ب�راي دريافت 
اطالعات تجاري 

او در پاسخ به اين س��وال كه تجار كشور معتقدند كه 
 رايزنان بازرگاني اعزام ش��ده اطالعات مورد نياز آنها را 
در اختيارشان قرار نمي دهند، با بيان اينكه در اين راستا، 
اتفاقات خوبي در سازمان توسعه تجارت رخ داده است، 
اظهار كرد: اين سازمان در سال 96 به لحاظ اطالعات 
الكترونيكي و دولت الكترونيك در ميان 94 س��ازمان 
و دستگاه رتبه 67 را از آن خود كرده بود. اين سازمان 
سال گذش��ته فعاليت خود را براي رسيدن به اهداف 
دولت الكترونيك دنبال كرد تا بتواند اطالعات تجاري 
مورد نياز تجار را س��ريع تر از قبل در اختيارشان قرار 
دهد؛ به همين دليل زيرساخت هاي مورد نياز را فراهم 
كرديم و امس��ال در ارزيابي هاي انجام ش��ده در ميان 
107 سازمان و دستگاه، سازمان توسعه و تجارت رتبه 
29 را از آن خود كرده و به لحاظ نرخه رشد نيز در ميان 

سازمان ها رتبه اول را كسب كرده كه نشانه رشد سريع 
در اين زمينه است.

مودودي گفت: تير ماه امس��ال داشبورد مديريتي را 
با س��طح دسترس��ي متفاوتي در اختيار همگان قرار 
مي دهيم تا بتوانند با س��رعت تمام اطالعات تجاري 
كشور به كشور، كشور به كاال و حتي كشور به شركت را 
هم كسب كنند. در نتيجه تجار براي ورود به هر بازاري 
مي توانند، اطالعات مورد نياز خود را داشته باشد. الزم 
به ذكر است كه رايزن هاي بازرگاني تنها مي توانند به 
تجار كمك كنند كه در تجارت خود اشتباه نكنند؛ اينكه 
بخواهيم يك رايزن گستره عظيمي از اقالم صادراتي و 
شركت ها را به درستي مديريت كند، تقاضاي زيادي 

است.

    ارايه ليس�ت ش�ركت هاي نامعتبر احتمال 
اتهام را باال مي برد

او در پاس��خ به اينكه برخي از تج��ار از نياز به دريافت 
اطالعات ش��ركت هاي نامعتبر در كشور مقصد خود 
مي گوين��د و اي��ن را وظيفه رايزن��ان بازرگاني عنوان 
مي كنند كه به درستي صورت نمي گيرد نيز گفت: ارايه 
ليست شركت هاي نامعتبر در كشور مقصد در دستور 

كار حقوقي سازمان توسعه تجارت نيست.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اينكه 
درآمد اتاق بازرگاني ايران در برنامه پنجم توسعه يك 
در هزار فروش شركت هاي عضو آن بوده است، عنوان 
كرد: اگر ما ميزان تجارت خ��ود را حدود 50 ميليارد 
دالر واردات و 50 ميليارد دالر صادرات در نظر بگيريم، 
درآمد ات��اق بازرگاني چيزي حدود 100 ميليون دالر 

بوده است كه انتظار حداقلي ما و حتي تجاري كه يك 
در هزار فروش خود را براي دريافت كارت بازرگاني به 
آنها ارايه مي كنند، اين است كه دفاتر بازرگاني اتاق هاي 
ايران در كشورهاي مهم هدف را ايجاد كنند تا خود تجار 
در آنجا حضور داش��ته باشند و با برقراري ارتباط موثر 
بتوانند بازار را شناس��ايي كرده و بسياري از نيازهاي 

خود را تامين كنند. 
او با بيان اينكه از جمله اهداف اين دفاتر بازرگاني بايد 
شناسايي شركت هاي نامعتبر در كشورهاي هدف باشد، 
افزود: واقعيت اين است كه به قدري گستره اطالعات 
زياد است كه بعيد است يك رايزن بتواند به تجار بگويد 
با چه ش��ركت هايي كار كنند و با چه شركت هايي كار 
نكنند؛ همچنين ممكن اس��ت پس از اعالم ليس��ت 
شركت ها متهم به اين شوند كه شما به عمد گفتيد كه 

با چه شركت هايي كار و با چه شركت هايي كار نشود.

    دست سازمان توسعه تجارت زير ساطور قانون
 مودودي در پاسخ به اينكه برخي از اتاق هاي بازرگاني 
مش��ترك از اقدام خود براي همكاري در اعزام رايزن 
بازرگاني و همچنين تامين منابع مالي در اين خصوص 
مي گويند و معتقدند كه اقدامات آنها نه از سوي سازمان 
توسعه تجارت و نه از س��وي وزارت امور خارجه مورد 
پذيرش قرار نگرفته اس��ت نيز گفت: قانون به ما اجازه 
نمي دهد كه راي��زن بازرگان��ي را از بخش خصوصي 
اعزام كنيم؛ چراكه رايزنان پاسپورت سياسي دريافت 
مي كنند و بر اس��اس قانون بايد كارمند رسمي دولت 
بوده و حداقل 10 س��ال سابقه فعاليت مرتبط داشته 

باشند.
او تاكيد كرد: براي انجام چنين درخواستي بايد قانون 
اصالح شود كه فرايندي طوالني را در پي خواهد داشت 
و اين از جمله محدوديت هاي سازمان در انتخاب رايزن 
بازرگاني است؛ اما ما معتقديم كه چرا اتاق هاي بازرگاني 
مشترك معطل سازمان توسعه تجارت هستند، آنها 
مي توانند اين تشكيالت را تحت عنوان اتاق بازرگاني 
مش��ترك و نمايندگي ات��اق ايران در كش��ور مقصد 
راه ان��دازي كرده و فعاليت خ��ود را انجام دهند و ما به 
عنوان سازمان توسعه تجارت آنها را حمايت مي كنيم.

    واگذاري دفتر نمايندگي س�ازمان توسعه 
تجارت به اتاق بازرگاني 

سرپرست س��ازمان توسعه تجارت درباره اين موضوع 
كه تجار معتقدند اگر دولت پشتيبان آنها باشد اعتبار 
بيشتري براي انجام مبادالت تجاري دارند نيز گفت: ما 
به آنها اعتبار الزم را مي دهيم؛ اما ارايه پاسپورت سياسي 
به بخش خصوصي از دس��ت ما خارج اس��ت و وزارت 

امورخارجه براي آن تصميم گيري مي كند.
او با تاكيد بر اينكه به جز پاسپورت سياسي اين سازمان 
تمام حمايت هاي الزم را به آنها مي دهد، اظهار كرد: ما 
حتي مي توانيم بگويم اتاق بازرگاني، دفتر نمايندگي 
سازمان توس��عه تجارت در كش��ور مقصد باشيد و از 
اين نظر اصاًل محدوديت نداريم و كمك مي كنيم؛ اما 
مشروط بر اينكه واقعا تجار پاي كار باشند چراكه تنها 

صحبت كردن منجر به اتفاق خوشايند نمي شود.

در سفر وزير صمت به عمان مطرح شد

آمادگي عمان براي سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي چابهار
شاتا|

وزير حمل و نقل و ارتباطات عمان براي سرمايه گذاري در 
طرح هاي توسعه اي چابهار اعالم آمادگي كرد.

رضا رحماني در ديدار با احمد بن محمد الفطيس��ي، 
وزير حمل و نقل و ارتباطات سلطنت عمان با اشاره به 
روابط برادرانه و نزديكي جغرافيايي دو كش��ور ايران و 
عمان، بر ضرورت تقويت و تحكيم همكاري هاي حمل 
و نقلي و زير ساختي و ارايه تسهيالت در جهت توسعه 
حجم روابط دو كشور تاكيد كرد. وزير صنعت، معدن و 
تجارت افزود: يكي از محورهاي اصلي توسعه مناسبات 
دو كشور، فعال سازي موافقتنامه عشق آباد و همكاري 
عمان در كريدور ش��مال-جنوب با هدف اس��تفاده از 
ظرفيت هاي بندري و ريلي دو كشور و دستيابي به بازار 

آسياي ميانه است. رحماني به ظرفيت هاي كشورمان 
از جمله شهرهاي چابهار و بندر عباس به دليل پيوند 
عاطفي و تاريخي مردم آن منطقه با عمان اشاره كرد و 
گفت: گسترش روابط با همسايگان جايگاه ويژه اي در 
سياست عالي جمهوري اسالمي ايران دارد و ما به يك 
رابطه راهبردي و برد برد فكر مي كنيم. وزير حمل و نقل 
ارتباطات عمان نيز در اين ديدار گفت: سياست عمان 
توسعه روابط با همسايگان به ويژه جمهوري اسالمي 
ايران است و ما از هر راهكاري براي گسترش مناسبات 
استقبال مي كنيم. احمد بن محمد الفطيسي با اشاره 
به امكانات زيرس��اختي كش��ورش در زمينه برقراري 
خطوط حمل و نقل هوايي و دريايي، بيان كرد: هم اكنون 
خط هاي هوايي مختلفي ميان دو كشور برقرار است و 

الزم است در حوزه دريايي نيز فعاالن تجاري فعاليت 
بيشتري داشته باشند. وي همچنين ضمن دعوت از 
س��رمايه گذاران ايراني براي شركت در مناقصات زير 
ساختي اين كشور، براي سرمايه گذاري در طرح هاي 

توسعه اي چابهار اعالم آمادگي كرد.

    آمادگ�ي اي�ران ب�راي اراي�ه تس�هيالت
 به سرمايه گذاران و بازرگانان عماني

وزير صنعت در ادامه ديدارهاي خود در سفر به مسقط 
ضم��ن بازديد از مراك��ز صنعتي با فع��االن تجاري و 
صاحبان صنايع بخش هاي خصوصي عماني ديدار و 
گفت وگو كرد. وي با بيان ظرفيت ها و توانمندي هاي 
كشورمان در حوزه هاي مختلف اقتصادي و صنعتي، 

آمادگي جمهوري اسالمي ايران را براي ارايه تسهيالت 
به سرمايه گذاران عماني و بازرگانان اعالم كرد.

وزي��ر صمت همچنين با حضور در ش��هرك صنعتي 
الرسيل در مسقط، ضمن بازديد از پروژه هاي صنعتي و 
تجاري در اين شهرك، با مسووالن شهرك هاي صنعتي 
عمان مالقات و درباره توسعه و تقويت همكاري مشترك 
و تبادل تج��ارب در زمينه هاي مختل��ف اقتصادي و 

صنعتي بحث و تبادل نظر كرد.

      رايزن�ي ب�راي دسترس�ي ب�ه بازاره�اي
 آسياي ميانه و آفريقا

دو طرف درباره دسترس��ي به بازارهاي آسياي ميانه 
و آفريقا، تقويت زير س��اخت هاي حم��ل و نقل كاال، 

تس��هيل تجارت في مابين دو كشور و همچنين رفع 
برخي از چالش هاي ش��ركت هاي ايراني مقيم عمان 

رايزني كردند.
تشويق سرمايه گذاري مشترك، حضور در مناطق آزاد 
دو كشور و تأمين مواد غذايي و ميوه و تره بار از ايران از 

ديگر موضوعات مطرح در اين ديدار بود.
علي بن مسعود السنيدي وزير صنعت و تجارت سلطنت 
عمان نيز با اشاره به اينكه سلطان قابوس پادشاه سلطنت 
عمان همواره بر توس��عه روابط دوجانبه بين دو كشور 
دوس��ت و برادر ايران و عمان تاكي��د دارد، بيان كرد: 
جمهوري اسالمي ايران از ظرفيت ها و توانمندي هاي 
بااليي برخوردار اس��ت كه مي توانيم از اين فرصت ها 

درراستاي منافع ملي دو كشور بهره برداري كنيم.

۲۰۰ هزار ميليارد ريال به واحدهاي توليدي پرداخت مي شود
ايرنا| با هدف رونق توليد صنايع كوچك و متوسط 200 
هزار ميليارد ريال س��ال جاري به اي��ن واحدها پرداخت 
مي شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در قالب 
تبصره 1۸ اليحه بودجه براي رونق توليد 100 هزار ميليارد 
ريال از محل صندوق توسعه ملي و 100 هزار ميليارد ريال 
از مناب��ع داخلي بانك ها به واحدهاي كوچك و متوس��ط 
توليدي پرداخت مي شود. محسن صالحي نيا در همايش 
صنعتگران شهرس��تان س��بزوار افزود: اين تسهيالت در 
سه محور سرمايه در گردش، نوسازي صنايع و طرح هاي 
داراي پيشرفت فيزيكي بيش از 60 درصد پرداخت خواهد 
شد. وي اظهار داشت: واحدهاي توليدي در اين سه محور 
برمبناي ظرفيت ها با ثبت درخواست در سامانه بهين ياب 
و تأييد در كارگروه تسهيل مراكز استان ها براي پرداخت 

به بانك ها معرفي مي ش��وند. مديرعامل سازمان صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي ايران گفت: 400 ناحيه 
صنعتي در كشور در حال فعاليت اس��ت و امسال نيز 35 
ناحيه به بهره برداري مي رس��د و توس��عه نواحي صنعتي 
برحسب ظرفيت ها و قابليت هاي مناطق با توجه به رشد 

سرمايه گذاري و تقاضاها صورت مي گيرد.
صالحي نيا افزود: حدود 11 هزار واحد توليدي در شهرك هاي 
صنعتي كشور راكد و نيمه فعال است كه احياي 2 هزار واحد 
در دستور كار قرار دارد و در سه ماه نخست امسال با بازگشت 
130 واحد به چرخه توليد 9 هزار فرصت شغلي پايدار شده 
اس��ت. عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي نيز در اين ايين گفت: زيرساخت هاي توسعه صنعتي 
و توليد با همت مسووالن در شهرستان سبزوار فراهم شده و 

بايد از سرمايه گذاران بومي براي احداث واحدهاي صنعتي 
و توليدي شهرس��تان دعوت شود. رمضانعلي سبحاني فر 
با تاكيد بر لزوم تقويت بخش بازرگاني شهرستان سبزوار، 
افزود: مجوز استقرار اداره گمرك در سبزوار از سوي رييس 
سازمان گمرك كشور صادر شده و پس از تهيه مكان اين 

واحد تابستان امسال مستقر مي شود.
وي اظهار داش��ت: براي تقويت بخش بازرگاني س��بزوار، 
راه اندازي اتاق بازرگاني اين شهرس��تان ضروري است و با 
ايجاد آن ارتباط موثري با كشورهاي ديگر برقرار و زمينه هاي 
صادرات ان��واع توليدات و محصوالت شهرس��تان فراهم 
مي ش��ود. وي ادامه داد: همچنين زيرساخت هاي ايجاد 
منطقه ويژه اقتصادي سبزوار شامل آب، برق و ديواركشي 

در حال انجام است.

تغيير مديران نبايد در توليد و صنعت خللي ايجاد كند
ايرن�ا| معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت گفت: تغيير و جابه جايي مدي��ران در بدنه 
مديريتي اين مجموعه به ويژه در استان ها نبايد خلل 
و وقفه اي در فرايند صنعت و توليد ايجاد كند. عباس 
قبادي در مراسم معرفي رييس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان اصفهان در محل س��الن اجتماعات 
اين سازمان افزود: جابه جايي ها و تغييرات در سطوح 
مختلف مديريتي اجتناب ناپذير و الزم است و اين امر 

بايد به بهبود شرايط كار و توليد منجر شود. وي گفت: 
اصفهان تاثيرگذارترين استان در مجموعه صنعت در 
كشور به شمار مي رود و در بسياري از شاخص ها رتبه 
كشوري را در اختيار دارد و اميدواريم تغيير مديريتي 
بتواند اين اس��تان را همچون گذشته در سطح كشور 
بيش از گذشته مطرح كند و روند توسعه و توليد را در 
آن گس��ترش دهد. معاون هماهنگي امور اقتصادي و 
توسعه منابع استانداري اصفهان نيز گفت: با وجود اينكه 

بخش توليد اين استان رتبه هاي برتر كشور را دارد اما 
از لحاظ بازار و تجارت ضعيف اس��ت. براي رفع ضعف 
در تجارت در اين خطه بايد چاره اي اساسي انديشيده 
شود. حسن قاضي عس��گر افزود: حتي اين گونه تصور 
مي شود كه ستون پنجم دشمن در حوزه صنعت، در 
استان اصفهان فعال است و اجازه نمي دهد بسياري از 
كارها پيش برود بنابراين بايد آن را رديابي كرد و براي 

ازبين بردن آن كوشيد. 
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كشور دچار پارادوكس 
نقدينگي شده است

شاتا| معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: كشور دچار پارادوكس نقدينگي شده 
به طوري كه از طرفي نقدينگي در كش��ور بسيار باال 
است و از طرفي بخش توليد از كمبود شديد نقدينگي 
رنج مي برد. نقدينگي كشور بايد به نفع صنعتگران 
و حمايت از رونق توليد هدايت ش��ود. سعيد زرندي 
با بيان اينكه براي تحقق رونق توليد، نيازمند تغيير 
نگاه جدي هس��تيم و نمي توان با همان رويه قبلي، 
انتظار تحول در توليد داشته باشيم، افزود: تغيير نگاه 
بايد در بدنه دولت و بخش خصوصي ايجاد شود، لذا 
اگر قرار باش��د هر بخشي از جمله تأمين اجتماعي، 
ماليات، بانك ها و... با همان رويه قبلي كار خود را انجام 
دهند، نمي توان انتظار داشت رونق توليد اتفاق بيفتد. 
زرندي تاكيد كرد: دستگاه ها مي خواهند مّر قانون را 
اجرا كنند و كار درستي است اما برخي كج سليقگي ها 
و سختگيري هاي بي مورد، كار را معطل مي گذارد و 
اگر قرار است به رونق توليد برسيم، بايد رويه و نگاه ها 

به توليد، تغيير كند.

رونق صنعت ماشين سازي 
زمينه ساز شتاب توسعه صنعتي

ايرنا| مدير برنامه توسعه بازار ماشين آالت پيشرفته 
ساخت داخل كشور گفت: رونق صنعت ماشين سازي 
سبب افزايش شتاب توسعه صنعتي كشور مي شود. 
ماشين سازي نمايانگر س��طح فناوري كل صنعت 
كشور اس��ت. رضا اسدي فرد در نشس��ت يك روزه 
ماشين سازي، پيشران توس��عه صنعتي با اشاره به 
اهميت صنعت ماشين سازي در ايران خاطرنشان كرد: 
اين صنعت بستر مناسب براي اشتغال فارغ التحصيالن 
دانشگاهي را فراهم مي كند. بي اثر شدن تحريم ها از 
داليل اهميت صنعت ماشين در كشور به شمار مي آيد. 
او با اش��اره به جايگاه ايران در صنعت ماشين سازي 
جهان گفت: س��هم ايران از صادرات ماش��ين آالت 
صنعت��ي جهان در س��ال 2016 ح��دود 11 هزارم 
درصد بوده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه اين رقم 
در آلمان 11.54 درصد بوده اس��ت. نتايج حاصل از 
مطالعه تجارب توسعه صنعت ماشين سازي در هند، 
كره جنوبي و آلمان نش��ان مي دهد توسعه صنعت 
ماشين سازي نيازمند تبديل آن به يك اولويت صنعتي 

داراي برنامه، متولي و بودجه است. 

سهم صادرات از تسهيالت 
بانكي كشور، تنها ۲ درصد

تسنيم| مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با 
اشاره به سهم پايين تسهيالت به بخش صادرات 
از تسهيالت بانكي كش��ور اظهار كرد: متاسفانه 
اكنون ميزان س��هم صادرات از تسهيالت بانكي 
تنها 2 درصد است كه با توجه به شرايط موجود 
و ضرورت توسعه صادرات قابل قبول نيست در 
همين راستا مذاكرات متعددي با بانك هاي كشور 
صورت گرفته و تالش مي كنيم سهم صادرات را از 
مانده تسهيالت افزايش دهيم در عين حال براي 
ورود موثر صندوق ضمانت صادرات به بازار سرمايه 

برنامه ريزي كرده ايم. 
اف��روز بهرامي افزايش س��هم تامين منابع مالي 
صادراتي از سيس��تم بانكي را يكي از مهم ترين 
برنامه هاي صندوق ضمانت صادرات دانست، و 
گفت: تمركز و عمق دهي به بازار اوراق بدهي الزم 
اس��ت؛ اما بازار اوراق بدهي در ايران بازاري نوپا و 
كم عمق است؛ از آنجا كه توسعه بازار اوراق بدهي 
از طريق متنوع سازي منابع ايجاد اعتبار و تأمين 
مالي در اقتصاد و افزايش شفافيت بازار مالي در 
نهايت به تقويت رشد اقتصادي منجر مي شود، 
آمادگي داريم به عنوان ضامن در انتش��ار اوراق 
بدهي براي تامين مالي پروژه هاي صادراتي ورود 
كني��م و در جهت تعميق و افزايش س��هم بازار 

سرمايه در تأمين مالي اقتصاد گام برداريم.

پرونده سيتروئن C3 بسته شد
تسنيم|  سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي 
گفت: ۸00 پرونده خودروي سيتروئن C3 بسته و 
محصوالت تحويل مشتريان شد. سيد ياسر رايگاني 
گفت: اين تعداد خودرو در طول يك ماه گذشته و بدون 
اينكه پرونده به محاكم قضايي فرستاده شود با تالش و 
همكاري سازمان تعزيرات و گروه خودروسازي سايپا 

به متقاضيان تحويل شد.
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با وجود مخالفت هاي سرسختانه واشنگتن و ناتو  

اس۴۰۰ روسيه به تركيه رسيد
گروه جهان| 

وزارت دف��اع تركيه جمعه بطور رس��مي اعالم كرد كه 
اولين بخش از س��امانه موش��كي اس۴۰۰ را از روسيه 
دريافت كرده اس��ت. روس��يه نيز خبر ش��روع تحويل 
اجزاي تشكيل دهنده اين سامانه ها را تاييد كرده است. 
امريكا پيش از اي��ن تهديد كرده بود ك��ه تركيه نبايد 
س��امانه اس۴۰۰ را از روسيه تحويل بگيرد، در غير اين 
صورت فروش جنگنده هاي اف 35 به آنكارا را لغو كرده و 

تحريم هايي را عليه اين كشور وضع خواهد كرد. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، رجب طي��ب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه، كمتر از دو هفته پيش خبر داده 
بود كه نخستين بخش از سامانه پدافند هوايي روسي 
اس۴۰۰ به زودي تحويل داده مي شود. حال وزارت دفاع 
تركيه با انتش��ار بيانيه اي اعالم كرده تحويل نخستين 
محموله از قطعات سامانه دفاع موشكي دوربرد اس۴۰۰ 

به پايگاه هوايي مورتد در آنكارا جمعه آغاز شده است.
موضوع قرارداد خريد و سپس پافشاري تركيه بر دريافت 
سامانه پدافندي اس۴۰۰ روسيه، يكي از داليل اصلي 
تنش هاي اخير آنكارا و متحدانش در ناتو و بطور مشخص 
اياالت متحده بوده اس��ت. ناتو و امريكا مي گويند اين 
سامانه جنگي از سوي يك كشور رقيب پيمان ناتو، در 
يك كشور عضو اين پيمان، تهديدي براي جنگنده هاي 
فوق پيشرفته »اف 35« است كه تركيه نيز در ساخت آن 
مشاركت دارد. آنكارا اين اتهام را رد كرده و مي گويد اگر 
چنين بود باي��د تاكنون و در جريان عمليات نظامي در 

جاهايي مانند سوريه اين تهديد برمال مي شد.
طبق قرارداد امضا شده بين آنكارا و مسكو چهار سامانه 
موشكي اس۴۰۰ دربرابر ۲.5 ميليارد دالر تحويل تركيه 
داده مي ش��ود. قرار ش��ده تركيه يك بخش از پول اين 
قرارداد را بپردازد و بخش ديگ��ر را از طريق وامي كه از 

روسيه مي گيرد، پرداخت كند. 

تركيهچرااس400ميخرد؟
صالح ييلماز از دانشگاه ييلدريم بايزيد آنكارا و رييس 
انستيتوي تحقيقات روسيه، درباره داليل آنكارا براي 
خريد س��امانه اس۴۰۰ روسيه گفته: »نياز تركيه به 

سيس��تم هاي دفاع هوايي مس��اله اي جديد نيست. 
تركيه بيش از 1۰ س��ال اس��ت كه براي رفع اين نياز 

تالش مي كند. 
حال چرا تركيه براي خريد سيستم دفاعي اس۴۰۰ 
احس��اس نياز كرد؟ از آنجايي ك��ه همپيمان تركيه 
در نات��و يعني امريكا به درخواس��ت تركيه در زمينه 
خريداري سيس��تم دفاع موش��كي پاتريوت پاس��خ 
مثبت نداد، تركيه در جست وجوي گزينه هاي جديد 
با پيشنهاد جذاب روسيه مبني بر خريد اس۴۰۰ روبرو 
شد و تصميم گرفت اين سيستم را خريداري كند. اما 
در روند فعلي، امريكا اين سامانه را از يك مساله نظامي 

خارج و آن را به يك مساله سياسي تبديل كرده است.« 
ييلماز در ادامه به شبكه تي آرتي تركيه گفته: »امريكا 
تهديد كرده تحريم هايي را عليه تركيه وضع خواهد 
كرد. اين در حالي است كه تركيه اس۴۰۰ را به عنوان 
سالح تهاجمي نمي خرد چرا كه اين سامانه سالحي 

دفاعي است. 
لذا كش��ورهايي كه قص��د حمله به تركي��ه را ندارند 
نبايد از خريد آن توس��ط آنكارا ناراحت شوند. امريكا 
مدعي است كه اين موشك ها مي توانند سيستم هاي 
هواپيماهاي اف35 را در اختيار بگيرند. از سوي ديگر 
امريكا مدعي است كه موشك هاي اس۴۰۰ روسي با 

ناتو سازگار نيست. در چنين شرايطي تركيه پيشنهاد 
تشكيل كميس��يون مشترك و بررس��ي موضوع را 
داد و پذيرف��ت كه در صورت صح��ت چنين چيزي 
از خريد اين موش��ك ها صرف نظر خواه��د كرد. اما 
 امريكا اين پيش��نهاد را نيز نپذيرفت و به نوعي عدم 
صحت ادعاهاي خود را قبول كرد. در چنين شرايطي 
اگر قانون »اعمال تحريم ها عليه دش��منان  امريكا« 
كه سال گذش��ته در كنگره امريكا تصويب شد عليه 
تركيه اعمال شود مي تواند عالوه بر عواقب سوء براي 
امريكا، شرايط منطقه اي را نيز پيچيده تر كند؛ چرا كه 
سياست هاي ناتو و اروپا، به خصوص در درياي سياه، 

درياي مديترانه، اروپاي شرقي، بالكان، خاورميانه و 
غيره، بدون حضور تركيه مي تواند بس��يار پرهزينه و 

بي فايده باشد.«
صالح ييلماز در ادامه تاكيد كرده: »دولت فعلي امريكا 
با تهديد تم��ام جهان، قوانين بين الملل��ي را ناديده 
مي گي��رد. امريكا در ش��رايطي از حقوق همپيماني 
مي گويد كه تنها منافع خ��ود را در نظر مي گيرد. به 
همين ترتيب، هنگامي كه امريكا به آلمان مي گويد 
كه »نمي توانيد خط لوله گاز نورث استريم ۲ را احداث 
كني��د« يا به اروپا هش��دار مي دهد كه ب��دون اجازه 
ما قادر به تش��كيل ارتش اروپايي نيس��تيد يا اينكه 
قوانين س��ازمان تجارت جهاني را ناديده مي گيريد 
هرگز به روح همپيماني نمي انديش��د. بر اين اساس 
مي تواني��م بگوييم كه وج��ود تهديدهاي بلندمدت 
امنيتي عليه تركيه و بي اعتنايي ناتو به اين تهديدها، 
تركيه را مجبور كرد تا سامانه دفاعي اس۴۰۰ روسيه 
را خريداري كند... بر اين اساس تصميم آنكارا درباره 
خريد موش��ك هاي اس۴۰۰ بايد به ش��كلي مرتبط 
ب��ا اصول و أس��اس ح��ق حاكميت تركي��ه تعبير و 
تفسير ش��ود. تركيه ترجيح داده تا نيازهاي خود به 
سيس��تم هاي دفاع هوايي را به ش��كلي مناسب كه 
متناس��ب با منافع ملي اين كشور است، برآورد كند. 
تركي��ه به علت عدم فروش موش��ك هاي پاتريوت از 
سوي دولت اياالت متحده بطور طبيعي راه هاي تامين 

اين نياز را جست وجو كرده است.« 
اين كارش��ناس سياس��ي تركيه اي در ادامه با اشاره 
به تحريم هاي احتمالي واش��نگتن عليه آنكارا در پي 
خريد سامانه روسي گفته: »دولت امريكا با استناد به 
قانون كاتسا مي تواند عليه تركيه تحريم هاي سياسي 
و نظامي را به اجرا بگذارد كه البته چنين تحريم هايي 
نتايج اقتص��ادي نيز در پ��ي خواهند داش��ت. ولي 
نبايد فراموش كرد كه اي��ن تحريم ها در ميان مدت 
و بلندمدت موجب تغييرات م��ورد انتظار امريكا در 
تركيه نخواهد شد. اگر امريكايي ها تصور مي كنند كه 
با مجازات تركيه مي توانيد آنكارا را مطيع خود كنند، 

با تاثير معكوس آن مواجه خواهند شد.« 

كوتاه از منطقه

زنگ خطر كاهش رشد 
اقتصادي چين به صدا درآمد

گروه جهان| بزرگ ترين موسس��ه مديريت دارايي 
جهان پيش بيني كرده رشد اقتصادي چين تحت تاثير 
جنگ تجاري با امريكا كاهش مي  يابد. به گزارش ساوث 
چاينا مورنينگ پست، موسسه »بلك راك« در گزارشي 
به بررسي پيامدهاي جنگ تجاري بين چين و امريكا 
پرداخته و اعالم كرده با وجود آنكه نس��بت به توانايي 
چين براي تقويت رشد اقتصادي خود كاماًل خوش بين 
است اما نمي توان نسبت به تأثير جنگ تجاري بر رشد 
اقتصادي دومين اقتصاد جهان بي تفاوت بود. اين موسسه 
كه كنترل حدود ۶.5 تريليون دالر در سراسر جهان را در 
اختيار دارد، به مقامات چيني توصيه كرده است كه از 
طريق تقويت مصارف و فعاليت هاي بخش خصوصي، 
پيامده��اي جنگ تجاري بر رش��د اقتص��ادي خود را 
كاهش دهد. جين بويوين مدير بخش سرمايه گذاري 
اين موسسه امريكايي، با اشاره به كاهش رشد اقتصادي 
كشورهاي جهان گفته: »اقتصاد چين راه خود را خواهد 
يافت اما به دليل جنگ تعرفه ها با سرعتي آهسته تر پيش 
خواهد رفت. به نظر مي رس��د دولت در اين مرحله بايد 
اولويت خود را حفظ رشد اقتصادي در سطح فعلي و نه 
تالش براي تقويت آن قرار دهد.« اين موسس��ه نه تنها 
پيش بيني خود از رشد اقتصادي چين، كه بسياري از 
كشورهاي نوظهور از جمله برزيل را كاهش داده و كاهش 
تعمدي نرخ برابري ارز را راه حلي مناسب براي غلبه بر 
چالش هاي جنگ تجاري ندانسته است. جنگ تجاري 
امريكا و چين باعث اخالل در تأمين بسياري از مايحتاج 
دو طرف شده است. با اين حال لي كه كيانگ نخست وزير 
چين، گفته دولت رسيدن به رش��د اقتصادي ۶ تا ۶.5 

درصدي را در سال جاري هدف گذاري كرده است. 

تحقيق درباره نقش دويچه بانك 
در رسوايي بزرگ مالي 

گروه جهان| وزارت دادگستري اياالت متحده در رابطه 
با پرونده كالهبرداري ميلياردي از صندوق سرمايه گذاري 
دولتي مالزي تحقيقات خود عليه دويچه بانك را به جريان 
انداخته اس��ت. به گزارش وال استريت ژورنال، دستگاه 
قضايي امريكا اين امر را بررسي مي كند كه آيا دويچه بانك 
از طريق فعاليت اش براي صندوق دولتي مالزي، قوانين 
مقابله با فساد و پولشويي را نقض كرده است يا خير. اين 
بانك آلماني براي همكاري همه جانبه با دادگستري امريكا 
اعالم آمادگي كرده و مدعي ش��ده در فعاليت هاي خود 
توسط صندوق دولتي مالزي فريب خورده است. صندوق 
سرمايه گذاري دولتي مالزي در مركز يكي از بزرگ ترين 
كالهبرداري هاي تاريخ روابط مالي و بانكي قرار گرفته 
است. بر اساس اعالم دستگاه هاي قضايي مالزي و امريكا، 
بين سال هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰1۴ ميالدي در اين صندوق 
تا حدود سه ميليارد دالر سوءاستفاده مالي، از جمله از 
سوي سياستمداران ارشد مالزي، صورت گرفته است. 
در اين ميان مهم ترين معامالت بانكي براي اين صندوق 
را بانك امريكايي گلدمن س��اكس انجام مي داده است. 
تحقيقات در امريكا در مورد اين بانك س��رمايه گذاري 
به جريان افتاده است. دويچه بانك از جمله در ۲۰1۴ به 
صندوق دولتي مالزي براي دريافت يك وام يك ميليارد 
و ۲۰۰ميليون دالري كمك كرده اس��ت. افزون بر اين، 
گويا يكي از كاركنان زني كه پيش تر در گلدن ساكس 
با صندوق دولتي مالزي كار مي كرده، بعدها در دويچه 
بانك نيز با اين صندوق در تماس بوده است. پس از آنكه 
دويچه بانك در ۲۰1۸ از اخبار مربوط به ارتباط اين فرد با 
مظنون اصلي پرونده صندوق دولتي مزبور مطلع مي شود، 

اين كارمند هم دويچه بانك را ترك مي كند.

توافق مخالفان و دولت ونزوئال 
براي برون رفت از بحران

گروه جهان| مقام هاي دولت ونزوئال و همچنين دولت 
نروژ كه ميزبان مذاكرات مي��ان نمايندگان مخالفان و 
دولت ونزوئال است از حصول پيشرفت در اين مذاكرات و 
توافق طرف ها بر سر تداوم مذاكرات خبر دادند. به گزارش 
آسوشيتدپرس، اين اظهارات خوش بينانه پس از برگزاري 
س��ومين دور مذاكرات ميان مخالف��ان دولت ونزوئال و 
نمايندگان اين دولت در نروژ مطرح شدند. سومين دور 
مذاكرات اواخر چهارشنبه با حمايت شهر اسلو خاتمه 
پيدا كرد. نروژ ميانجيگر و تسهيل كننده برگزاري اين 
مذاكرات بود. با اين حال مقام ها از دادن اطالعات بيشتر 
درباره آنچه طي سه روز برگزاري سومين دور مذاكرات 
در كشور جزيره اي باربادوس گذشت خودداري كردند. در 
بيانيه وزارت خارجه نروژ آمده: »اعالم مي كنيم نمايندگان 
بازيگران سياسي اصلي در ونزوئال به مذاكرات شان كه در 
شهر اسلو آغاز ش��د، ادامه مي دهند. ما بر اهميت اينكه 
طرف هاي مذاكرات حداكثر احتياط را از بابت اظهارنظرها 
و بيانيه هايش��ان درباره اين فرآيند نشان دهند، تاكيد 
مي كنيم. دو طرف بر سر تشكيل كميته مشترك براي 
بررس��ي راه هاي عبور از بحران سياسي در كشور توافق 
كردند.«  طبق بيانيه اين وزارتخانه، نمايندگان طرف هاي 
سياسي اصلي در ونزوئال به مذاكرات خود ادامه مي دهند 
و در اين روند كميته اي تش��كيل مي ش��ود كه اساسي 
دايمي و مس��تقيم خواهد داشت تا راه حلي مورد توافق 
حاصل شود. اين گام در چارچوب امكاناتي است كه قانون 
اساسي ونزوئال اجازه مي دهد. اين مذاكرات ماه مه در نروژ 
به منظور رفع بن بست سياسي ميان دولت و مخالفان 
ونزوئال آغاز شد. مادورو گفته: »طرف هاي مذاكرات به 

فرآيند گفت وگو به شكلي دايمي ادامه مي دهند.«

بازداشت عوامل كودتاي 
ناموفق در سودان 

گروه جهان| يكي از اعضاي شوراي نظامي انتقالي 
سودان از خنثي كردن يك كودتاي نظامي عليه اين 
شورا خبر داد و گفت، 1۲ افس��ر و چهار سرباز در اين 
ارتباط بازداشت شده اند. به گزارش رويترز، پس از ماه ها 
تنش در سودان، رهبران جنبش طرفدار دموكراسي 
در سودان هفته گذشته بر سر تقسيم قدرت با شوراي 
نظامي حاكم به توافق دست يافتند. ژنرال جمال عمر از 
اعضاي شوراي نظامي سودان گفت، افسران و سربازان 
ارتش و س��رويس اطالعاتي ملي و امنيتي سودان كه 
برخي از آنها از نيروهاي بازنشس��ته اند، تالش كردند 
دس��ت به كودتا بزنند. ژنرال جم��ال عمر مي گويد، 
نيروهاي ارتش سودان توانسته اند اين كودتا را خنثي 
كنند. اين مقام شوراي نظامي انتقالي سودان اضافه كرد، 
تالش براي بازداشت عامل اصلي اين كودتا ادامه دارد. 
عمر البشير در ماه آوريل كه حدود 3۰ سال بر سودان 
حكومت كرد توسط ارتش بركنار و بازداشت شد. هفته 
گذشته پس از پايان مذاكرات شوراي نظامي انتقالي 
سودان و مخالفان گفته شد دو طرف توافق كرده اند تا 
يك شوراي عالي را براي مدت سه سال يا بيشتر تشكيل 
دهند و همچنين روي يك حكومت غيرنظامي متشكل 
از تكنوكرات هايي شايسته تحت رهبري نخست وزير 
كه براي سودان كار مي كند، توافق صورت گرفته است. 
بر اساس اين توافق، شوراي عالي بايد از هر جناح پنج 
عضو را در خود داشته باشد. كرسي يازدهم را قرار است 
يك غير نظامي با پس زمينه نظامي به دست آورد. در 
نيمه اول اين مدت انتقالي، شورا بايد توسط يك نماينده 
نظامي، سپس توسط يك غير نظامي رهبري شود. پس 

از اين مرحله، بايد انتخابات راه اندازي شود.

فرمان ترامپ براي آگاهي از 
تابعيت همه ساكنان امريكا

گروه جهان| دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، جمعه 
فرماني را امضا كرد كه به دول��ت امكان مي دهد بدون 
گنجاندن سوال مربوط به تابعيت در سرشماري سال 
۲۰۲۰ درباره تعداد شهروندان امريكا و ديگر كشورها در 
جمعيت اين كشور اطالعات به دست آورد. كاخ سفيد 
متن فرمان مربوطه را منتش��ر كرده اس��ت. به گزارش 
اس��پوتنيك، پيش تر ديوان عالي امريكا درخواس��ت 
گنجاندن س��وال درباره تابعيت در سرش��ماري را كه 
دولت دونالد ترامپ بر اجرايي ش��دن آن اصرار داشت، 
رد كرده بود. عالوه بر اين دونالد ترامپ دس��تور داده تا 
كارگروه نهادهاي امريكا براي بررس��ي مسائل مربوط 
به دسترس��ي به اطالعات براي آگاهي از تابعيت 1۰۰ 
درصد س��اكنان اياالت متحده تشكيل شود. پيش تر 
رييس جمه��ور امريكا اعالم كرده بود كه اين س��ند به 
وزارت بازرگاني امريكا امكان مي دهد به بانك اطالعات 
وزارت امنيت داخلي و اداره بيمه اجتماعي دسترسي 
پيدا كند. مخالفان گنجانده شدن سوال درباره تابعيت 
در سرش��ماري نفوس ابراز نگراني كرده بودند كه اگر 
چنين سوالي از مردم شود، ميليون ها نفر به دليل ترس 
از افشاي نداشتن تابعيت در سرشماري شركت نكنند. 
دولت امريكا قصد دارد از يكشنبه )فردا( نزديك به دو هزار 
نفر از مهاجران ثبت نشده را در جريان عملياتي گسترده 
در 1۰شهر بزرگ امريكا بازداشت و اخراج كند. ترامپ از 
زمان مبارزات انتخاباتي خود در ۲۰1۶ و همچنين بعد 
از به دست گرفتن زمام اختيارات در كاخ سفيد، مقابله با 
مهاجران غيرقانوني را در اولويت دستور كار دولت خود 
قرار داده و تاكنون اقدامات متعددي مانند ديواركشي 

و اعزام نيروي نظامي به مرز مكزيك انجام داده است.
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دريچه

حزبوزيركشورايتاليا
ازروسيهپولگرفتهاست؟

گروه جهان| در پي اتهام به حزب راست افراطي 
»لگا« تحت رهبري ماتئو سالويني وزير كشور ايتاليا، 
مبني بر دريافت پول از روسيه، دادستاني اين كشور 
تحقيقاتي را آغاز كرده است. سالويني اين اتهام  را رد 
مي كند. به گزارش خبرگزاري آنسا، دادستاني ايتاليا 
در ميالن تحقيقاتي را در م��ورد اتهام به لگا، حزب 
راست افراطي حاكم، مبني بر دريافت پول از روسيه 
آغاز كرده است. روشن نيست كه اين تحقيقات تازه 
شروع شده يا از مدت ها پيش به جريان افتاده است. 
وب سايت مجله بازفيد هفته پيش گزارش داده بود، 
به فايلي صوتي دست يافته كه ديدار سخنگوي سابق 
ماتئو س��الويني رهبر حزب حاكم لگا با چند تن از 
سياستمداران روسيه را تأييد مي كند. ظاهرا در اين 
فايل گفت وگو بر سر چگونگي پرداخت پول به لگا از 
سوي روسيه قابل شنيدن است. به نوشته بازفيد، اين 
ديدار در اكتبر ۲۰1۸ در مس��كو حين بازديد وزير 
كشور ايتاليا به وقوع پيوسته است. از قرار معلوم در اين 
نشست در هتل متروپل در مسكو حدود ۶ ماه پيش از 
انتخابات اروپا در مورد يك معامله بزرگ نفتي صحبت 
شده كه مربوط به فروش يك ونيم ميليارد دالر نفت 
از س��وي يك شركت نفتي روس��يه به »اني« غول 
نفتي ايتاليا، است. در ازاي اين معامله به حزب راست 
افراطي لگا وعده دريافت پاداشي ميليوني داده شده 
است. بازفيد به اين ديدار به عنوان تازه ترين مدرك از 
قرارهاي محرمانه بين مسكو و احزاب دست راستي 
پوپوليس��ت در اروپا مي نگرد. بازفي��د در مورد اين 
ديدار شش نفره ميان نمايندگاني از ايتاليا و روسيه 
مي نويسد: »هدف ظاهري يك معامله نفتي بود. اما 
هدف واقعي از بين بردن دموكراس��ي هاي ليبرال 
و ايجاد يك اروپاي جديد ناسيوناليس��ت در پيوند 
با مس��كو بود.« بازفيد مي نويسد، اينكه توافق هاي 
اين نشس��ت به اجرا در آمده يا حزب سالويني واقعا 
از كمك هاي مالي روس��يه برخوردار ش��ده هنوز 
روشن نيست. فوريه مجله تحقيقاتي »ال اسپرسو« 
از مذاكرات��ي گزارش داده بود كه از جمله در حضور 
جانلوكا ساوويني، از اعضاي لگا برگزار شد. او در پاييز 
سال گذشته سالويني را در سفر به مسكو همراهي 
كرده بود. ماتئو سالويني گفته مي خواهد عليه گزارش 
جديد منتشرشده به دادگاه شكايت كند. مدت هاست 
كه گفته مي شود، روسيه سياست خود را بر حمايت از 

ناسيوناليست ها در اروپا قرار داده است.

حملهانتحارييككودك
درافغانستان

حمله انتحاري در واليت ننگرهار افغانستان به مراسم 
عروسي ده ها كشته و زخمي برجاي گذاشته است. 
به گزارش طلوع ني��وز، مقامات محلي گفته اند اين 
حمله حداقل 5 كشته و حدود ۴۰ زخمي بر جاي 
گذاشته است. گفته شده، عامل حمله پسر بچه اي 
بوده كه بمب همراه خود را در مراسم عروسي پسر 
يك مقام محلي منفجر كرده است. واليت ننگرهار 
واليتي در ش��رق افغانستان است و تروريست هاي 

داعش در آن فعال هستند.

ديداربارزانيباماكرون
دركاخاليزه

ريي��س اقلي��م كردس��تان ع��راق در دي��دار ب��ا 
رييس جمهوري فرانسه از او براي سفر به كردستان 
ع��راق دعوت كرده اس��ت. به گزارش ش��فق نيوز، 
نيچروان بارزاني رييس اقليم كردس��تان عراق، در 
ديدار با امانوئل ماك��رون در كاخ اليزه در خصوص 
گس��ترش رواب��ط دوجانبه سياس��ي و اقتصادي 
گفت وگو كرد. اين نخستين سفر خارجي بارزاني 
از زمان تصدي پست كنوني محسوب مي شود كه 
در پاسخ به دعوت رسمي ماكرون انجام شده است. 

بازداشتمادرداعشيها
درموصل

گروه رس��انه امنيتي عراق از بازداشت مظنوني 
موس��وم به »مادر داعش��ي ها« در شرق موصل 
 خب��ر داده اس��ت. به گ��زارش س��ومريه نيوز، 
نيروهاي امنيتي اين زن را به همراه دو تن از پسران 
و برادرانش در ش��رق موصل بازداشت كرده اند. 
گفته ش��ده، اين متهم خانه خ��ود را به پناهگاه 

تروريست ها تبديل كرده بود. 

كاخسفيد۲۲جواليميزبان
عمرانخاناست

رييس جمه��وري امري��كا  ۲۲ ج��والي ميزب��ان 
نخست وزير پاكستان خواهد بود. به گزارش هيل، كاخ 
سفيد اعالم كرده است كه عمران خان، نخست وزير 
پاكستان سفري سه روزه به واشنگتن خواهد داشت. 
او و ترامپ درخصوص تقويت روابط دو كشور جهت 
ايجاد صلح، ثب��ات و رفاه اقتصادي در منطقه اي كه 
شاهد منازعات بس��يار زيادي بوده است گفت وگو 
خواهند كرد. اين نخستين سفر عمران خان به عنوان 

نخست وزير پاكستان به امريكا خواهد بود. 

ديداراميرقطربامديرسياو
نانسيپلوسي

امير قطر در جريان س��فرش به امريكا با مقامات 
ارشد اين كش��ور از جمله رييس سازمان سيا و 
مقامات پارلماني اين كشور ديدار كرد. به گزارش 
الق��دس العربي، تميم بن حم��د آل ثاني با جينا 
هاسپل مدير سازمان سيا، نانسي پلوسي رييس 
مجلس نمايندگان، رييس كميته خدمات مسلح 
سنا و برخي اعضاي كميته امور خارجي مجلس 

نمايندگان اين كشور ديدار كرده است.

جنگ ترامپ و پاول به كنگره كشيده شد

عقبنشينيفدرالرزرودربرابركاخسفيد
گروه جهان| 

پس از ماه ها مقاومت در برابر خواس��ته دونالد ترامپ 
رييس جمه��وري امريكا، جرومي پ��اول رييس بانك 
مركزي امريكا )ف��درال رزرو( در نامه اي به نمايندگان 
كنگره از قريب الوقوع ب��ودن كاهش نرخ بهره خبر داد 

و از تالش هاي ترامپ براي بركناري خود انتقاد كرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، رييس بانك مركزي امريكا 
با ارسال نامه اي به نمايندگان كنگره با اشاره به كاهش 
رش��د اقتصادي، كند ش��دن روند صعود ن��رخ تورم و 
افزايش تنش هاي تجاري اعالم ك��رده فدرال رزرو در 
طول هفته هاي آينده نرخ به��ره را كاهش خواهد داد. 
پاول با اش��اره به افزايش ريسك هاي موجود بر سر راه 
اقتصاد امريكا در ماه هاي گذش��ته گفته نرخ تورم در 
امريكا از س��طح هدف گذاري شده توس��ط اين بانك 

فاصله گرفته است.
جروم��ي پاول خطاب به نماين��دگان كميته خدمات 
مالي كنگ��ره، ضمن مته��م كردن ترام��پ به تالش 
براي بركناري اش نوش��ته، مي خواهد ت��ا پايان دوره 
رياس��ت قانوني خود )۲۰۲۲( در سمتش باقي بماند. 
رييس جمهوري امريكا بارها پاول و فدرال رزرو را متهم 
كرده اس��ت كه تعمدا نرخ به��ره را كاهش نمي دهند. 
حمالت او به اين نهاد حساس باعث شده تا نگراني هاي 
زي��ادي در بي��ن اقتصاددانان امريكاي��ي درخصوص 
تالش هاي كاخ س��فيد براي خدشه دار شدن استقالل 

بانك مركزي ايجاد ش��ود.  »سونگ وون سون« استاد 
اقتصاد دانشگاه ماري مونت لس آنجلس، گفته: »فكر 
مي كنم اين آغاز س��ريالي كاهش نرخ بهره باشد. پاول 
مي خواهد براي تحرك ماشين اقتصاد امريكا سوخت 

كافي فراهم كند.« 
گفته شده، پس از ارسال اين نامه، ماكسين واترز رييس 
كميته خدمات مالي كنگ��ره امريكا در اظهاراتي تند، 
شديداً از ترامپ انتقاد كرده و گفته: »اين رييس جمهور 
روشن كرده كه هيچ درك يا احترامي به ضرورت حفظ 

استقالل بانك مركزي ندارد.« 

استقبالبورسهايجهاني
با وجود انتقاد نمايندگان امريكايي، تاييد كاهش نرخ 
بهره توس��ط بانك مركزي امريكا در آين��ده نزديك، 
شاخص هاي بورسي مهم جهان را صعودي كرد. گفته 
شده، ش��اخص »ام اس س��ي آي« بورس هاي منطقه 
آسيا-اقيانوس��يه به جز ژاپن ۰.۸ درصد صعود كرد و 
شاخص »نيكي ۲۲5« بورس توكيو ژاپن با ۰.۴ درصد 
افزايش نسبت به روز پيش بسته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« ۰.۸ درصد افزايش يافت. روند 
صعودي شاخص ها در كره جنوبي هم مشهود بوده است، 
به گونه اي كه شاخص »كسپي« بورس سئول بيش از 
يك درصد جهش كرد و ش��اخص بورس استراليا ۰.3 

درصد باال رفت.

در اروپ��ا و امريكا ني��ز واكنش ها به نامه پ��اول كاماًل 
مثبت بوده اس��ت ب��ه گونه اي كه در امريكا ش��اخص 
»اس اند پي5۰۰« براي نخستين بار در طول دو هفته 
اخير از س��طح 3۰۰۰ واح��د عبور كرد. ش��اخص ها 
در لن��دن، پاريس، ميالن و فرانكف��ورت نيز صعودي 
بودند. ساموميتو ميتس��ويي، مدير دارايي در موسسه 
»دي اس« در اين باره گفته: »بازار اميدوار اس��ت پاول 
كاري را انجام دهد كه معامله گران مي خواهند. به نظر 
 مي رسد اين ش��انس وجود دارد كه نرخ بهره امريكا تا 
 ۰.5 درصد كاهش يابد.« در بازار اوراق، بازدهي اوراق قرضه
1۰ س��اله وزارت خزانه داري امري��كا به ۲.۰3۸درصد 
كاهش يافت ام��ا كماكان توانس��ت در محدوده مهم 
۲درصدي باقي بماند. در بازار كاال، بهاي هر بشكه نفت 
خام امريكا با رسيدن به ۶۰.۶۷ دالر به باالترين سطح 

خود از ماه گذشته مي رسيد.

بانكهايمركزيدرخطرند
با نامه جرومي پاول به كنگره امريكا مس��اله استقالل 
بانك هاي مرك��زي جهان ب��ار ديگر در ص��در توجه 
رس��انه هاي جهان قرار گرفت. خبرگ��زاري بلومبرگ 
نوشته: بانك هاي مركزي امريكا تنها بانك هايي نيستند 
كه با فش��ار سنگين دولت براي تغيير نظر خود مواجه 
شده اند. رييس بانك مركزي تركيه نيز اخيراً به دليل 
مقاومت در برابر كاهش نرخ بهره اخراج ش��د و بيم آن 

مي رود كه سرنوشت مش��ابهي در انتظار پاول باشد. با 
اين حال تنها بانك هاي مركزي اين كشورها نيستند 
كه اس��تقالل آنها در معرض خطر قرار گرفته اس��ت. 
رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، بارها خود 
را دشمن نرخ بهره خوانده و اين مساله به يك اختالف 
جدي مي��ان او و مراد چتين كايا رييس اس��بق بانك 
مركزي تركيه، تبديل شد تا جايي كه در نهايت، مقاومت 
چتين كايا در برابر كاهش نرخ بهره باعث بركنار شدن 

او از سمتش شد.
در بريتانيا نيز مارك كارني رييس بانك مركزي انگليس، 
تاكنون بارها توسط هواداران خروج از اتحاديه اروپا به 
ارايه چش��م انداز منفي از اقتصاد اين كشور در صورت 
خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا متهم ش��ده اس��ت. 
او اتهام ارايه آمارهاي جعلي را رد كرده اما گفته اس��ت 

كه برگزيت مي تواند منجر به پيدايش ركود در اقتصاد 
بريتانيا شود.

در منطقه يورو نيز استقالل بانك مركزي اروپا نيز بارها 
مورد تهديد واقع شده است تا جايي كه برخي كشورها 
ماريو دراگي، رييس اين بانك را به جانبداري از هلند و 
آلمان متهم كرده اند. او حتي در خانه خود يعني ايتاليا نيز 
از اتهام دور نماند و لوئيجي دي مايو معاون نخست وزير 
ايتاليا، او را متهم كرد كه فضاي منطقه يورو را مسموم 
مي كند. در هند نيز درگيري نارندرا مودي نخست وزير 
هند، با بانك مركزي اين كشور براي كاهش نرخ بهره 
بارها خبرساز شد تا در نهايت يورجيت پاتل رييس سابق 
بانك مركزي هند، بطور غيرمنتظره استعفا داد. يواخيم 
فلس كارشناس اقتصادي و امور مالي، اخيراً گفته دوران 

استقالل بانك هاي مركزي به سر آمده است. 
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عكسروز

چهرهروز

صيانتازمجوزاجرايعمومينمايشها
مديركل هنرهاي نمايشي با تاكيد بر اينكه صيانت از مجوزهاي صادرشده براي اجراي عمومي نمايش ها را وظيفه خود مي داند، مي گويد: آن چه 
درباره صدور مجوز يا توقف و لغو اجراي يك نمايش اتفاق مي افتد همه براساس ضوابط و قانون است و مانع اجراي هيچ نمايشي بدون تالش براي 
تعامل و اصالح آن نخواهيم شد. شهرام كرمي با تاكيد بر نگاه تعاملي شورا و تقدير از گروه هاي مختلف كه در اين يك سال ونيم گذشته همراهي 
كرده اند، افزود: اگر قرار باشد گروهي به نظارت كارشناسي شورا كه مطابق با قانون بايد اعمال شود، بي توجهي كند طبيعي است كه ما ديگر فرصتي 
را براي گروه نمايشي ايجاد نمي كنيم. تاكيد مي كنم كه بدترين اتفاق براي شوراي نظارت و ارزشيابي اين است كه مانع اجراي يك اثر نمايشي 

شود اما اگر گروه تعامل داشته باشد هيچ مشكلي برايش پيش نمي آيد. ما از مجوزي كه مي دهيم صيانت مي كنيم

بازارهنر

تجربه همزمان تراژدي و كمدي شكسپير در تئاتر مستقل

»سركوب« مرداد ماه اكران مي شود

تشويق عادل فردوسي پور در جشن حافظ 

نمايش »كوريوالنوس« نوشته ويليام 
شكسپير با طراحي و كارگرداني مصطفا 
كوشكي در قالب تازه ترين توليد »تئاتر 

مستقل تهران« روي صحنه مي رود.
با آغاز پيش ف��روش بليت هاي نمايش 
»كوريوالنوس« از روز شنبه ۲۲ تيرماه، 
اين مجموعه ميزباني خود از اجراي دو 
نمايش بر اساس آثار ويليام شكسپير را 

اعالم مي كند. به اين ترتيب »روياي يك شب نيمه 
تابستان« نيز از روز دوشنبه ۳۱ تيرماه )نوبت هاي 
۲۰ و ۲۲( روي صحن��ه مي رود ت��ا مخاطبان تئاتر 
مس��تقل تهران براي نخس��تين بار، اجراي دو اثر 
)يكي ت��راژدي و ديگري كم��دي( از مجموعه آثار 
نويسنده صاحب نام انگليسي را شاهد باشند. بعد از 
نمايش هاي »بادشيشه را مي لرزاند«، »روياي يك 
شب نيمه تابس��تان« و »روموليت« اين چهارمين 
تجربه كارگرداني مصطفا كوشكي در تئاتر مستقل 
به شمار مي رود. شكسپير پژوهان، نمايشنامه هاي 
روم  مح��وري از جمله »آنتوني��وس و كلئوپاترا« و 
»كوريوالن��وس« را در زمره آث��اري صورت بندي 
مي كنند ك��ه به مس��ائل مش��خص تاريخ نگاري 

كالسيك، از قبيل شكل هاي جايگزين 
دولت )جمه��وري ي��ا امپرات��وري(، 
شيوه هاي توزيع قدرت )آريستوكراسي 
يا دموكراتيك( و نق��ش مردان بزرگ 
در س��اختن تاريخ مي پردازد. بازيگران 
نماي��ش »كوريوالنوس« ب��ه ترتيب 
حروف الفبا عبارتند از: فاطمه اسدي، 
هديه بختياري، مهشاد پاكدامن، مينا 
حيدرزاده، يزدان دارابي، الهه دژپس��ند، حس��ين 
رحماني، ريحانه رنجبر، مهام شريفي، ميالد شيخلر، 
حميد عاش��وري، ايم��ان عبدي، مي��الد غفراني، 
مرتضي فروزانفر، توحيد لواس��اني، ستاره مشفق، 
سحر مصباح، هانيه مقدم و اديب وكيلي.  همچنين 
ثمين زرافشان، ريحانه رنجبر و آرش خاندوزي گروه 
كارگرداني و رامين غالمي برجي، رضا غالمي برجي و 
آيسان دباغيان نيز گروه ساخت تيزر اين نمايش را 
تش��كيل مي دهند.  نمايش »كوريوالنوس« مرداد 
۹۸ ساعت ۱۸ در »تئاتر مستقل تهران« روي صحنه 
مي رود. عالقه مندان مي توانند بليت اين نمايش و 
»روياي يك شب نيمه تابستان« را از سامانه تيوال به 

نشاني www.tiwall.com تهيه كنند.

رضا گوران كارگردان فيلم سينمايي 
»س��ركوب« از اك��ران اي��ن فيلم در 
مردادماه در سرگروه آستارا خبر داد. 
رضا گوران كارگردان فيلم سينمايي 
»سركوب« درباره زمان اكران اين فيلم 
گفت: فكر مي كنم اين فيلم سينمايي 
بين تاريخ ه��اي ۳ ت��ا ۵ مردادماه به 
سرگروهي سينما آس��تارا به نمايش 

دربيايد، اين را هم بايد عنوان كنم كه »سركوب« 
از هم��ان ابتدا يعني مرحله ن��گارش فيلمنامه تا 
حاال كه در ش��رف اكران اس��ت، روزهاي سختي 
را س��پري كرده است چراكه ما تالش داشتيم كه 
موضوع فيلم به خوبي ديده ش��ود ضمن اينكه ما 
ايده و سوژه اي را تصوير كرده ايم كه پيش از اين در 
سينماي ما ديده نشده بطوري كه برخالف جرح 
و تعديل هايي كه شده، بسيار جسورانه و شجاعانه 
به آن موضوع پرداخته ش��ده و سعي مي كند كار 
خود را انجام دهد. در واقع »سركوب« به مساله اي 
مي پردازد كه ممكن اس��ت ما و اطرافيانمان هر 
روز درگيرش باش��يم؛ قصه اي كه بارها و بارها در 

زندگي تجربه ش��ده اس��ت. او عنوان 
كرد: ما دوست داشتيم »سركوب« را 
در فس��تيوال هاي بين المللي شركت 
دهيم اما محدوديت هايي وجود دارد 
و م��ا تعهداتي به س��رمايه گذار فيلم 
داري��م بنابراين فيلم باي��د روي پرده 
برود با اين وجود به نظرم »سركوب« 
در زمان خوبي اكران مي شود. گوران 
به مهر گفت: »سركوب« يك فيلم اجتماعي است 
كه بدون تعارف، صريح و بي پرده شخصيت پردازي 
كرده و به قصه پرداخته به همين دليل فشارهاي 
زيادي را تحمل كرده اس��ت البته من در سينما 
تجربه اكران را ندارم و تنها مي توانم اميدوار باشم 
كه مردادم��اه فصل خوبي براي اك��ران اين فيلم 
باش��د. اين كارگ��ردان توضي��ح داد: آرام آرام در 
تدارك نگارش فيلمنامه دومم هس��تم و احتمااًل 
يك تئاتر هم به صحنه ببرم ولي از مردم مي خواهم 
كه فيل��م را در هفته اول ببينند و اميدوارم به اين 
خواسته ام پاس��خ داده شود، دليل اين خواسته ام 

هم تنها فروش نيست.

در نوزدهمين دوره جشن حافظ تنديس 
يك عمر فعاليت هنري به گالب آدينه 
اهدا شد و از عادل فردوسي پور به عنوان 
مجري برتر تقدير شد. پنجشنبه شب، 
در نوزدهمين دوره جشن حافظ تنديس 
يك عمر فعاليت هنري به گالب آدينه 
اهدا شد و از عادل فردوسي پور به عنوان 
مجري برتر تقدير ش��د گالب آدينه از 

مهدي هاش��مي به عنوان يكي از استادهاي خود 
تش��كركرد و عادل فردوس��ي پور نيز از مردم براي 
بيش از ۲۰ سال حمايت تشكر كرد. پس از بردن نام 
عادل فردوس��ي پور به عنوان مجري برتر، حاضران 
براي دقايقي او را تش��ويق كردند.  در اين مراس��م، 
تنديس ويژه نوزدهمين جش��ن حاف��ظ به رامين 
جوادي آهنگساز سريال بازي تاج و تخت اهدا شد. 
همچني��ن تنديس بهترين فيلم مس��تند به آزاده 
موس��وي و كورش عطايي سازندگان فيلم مستند 
درجس��ت وجوي فريده اهدا ش��د. تنديس حافظ 
بهترين فيلمنامه تلويزيوني به احس��ان جوانمرد 
براي فيلمنامه »بانوي عمارت« اهدا ش��د. تنديس 
بهترين دس��تاورد هن��ري به محس��ن روزبهاني، 
جواد مط��وري، محمد ب��رادران و حس��ن ايزدي 

براي طراحي و اج��راي جلوه هاي ويژه 
»تنگه ابوقريب« تعلق گرفت.  تنديس 
بهترين تدوين به هايده صفي ياري براي 
تدوين فيلم »عصباني نيستم« اهدا شد. 
تنديس بهترين موسيقي نيز به بامداد 
 افش��ار براي فيل��م »مغزهاي كوچك 
زن��گ زده« تعلق گرفت. نش��ان ويژه 
عباس كيارس��تمي به پوري��ا كاكاوند 
ب��راي كارگرداني فيل��م »گلدن تايم« اهدا ش��د. 
همچني��ن تنديس بهتري��ن بازيگر م��رد كمدي 
تلويزيوني به امين حيايي براي س��ريال »ساخت 
اي��ران ۲« اهدا ش��د. تنديس بهتري��ن بازيگر زن 
درام تلويزيون��ي ب��ه پانته آ پناهي ها براي س��ريال 
»بانوي عمارت« اهدا ش��د. تنديس حافظ بهترين 
 فيلمب��رداري ب��ه هوم��ن بهمن��ش ب��راي فيلم 
»متري ش��يش و نيم« اهدا ش��د. تنديس بهترين 
بازيگر مرد درام تلويزيوني به حس��ام منظور براي 
سريال »بانوي عمارت« اهدا شد. تنديس بهترين 
بازيگر زن كم��دي تلويزيوني به نازنين بياتي براي 
سريال »گلشيفته« اهدا شد. تنديس بهترين فيلم 
س��ينماي ايران به فيلم متري شيش و نيم و سيد 

جمال ساداتيان اهدا شد.

تاريخنگاري

فتحتهران
تيرم��اه ۱۲۸۷ چند روز پس از به توپ بس��ته ش��دن 
مجلس شوراي ملي از طرف سرهنگ لياخوف روسي به 
فرمان محمدعلي شاه، محمدولي خان تنكابني سپهدار 
اعظم و ياران او درصدد نجات مشروطه برآمدند. سردار 
اس��عد بختياري و معروف به صمصام السلطنه نيز پس 
از چندي به او ملحق ش��ده و پس از مقداري درگيري 
با قواي دولتي، وارد تهران شدند. در تهران نيز مقداري 
زد و خ��ورد روي داد و محمدعلي ش��اه ك��ه خود را در 
برابر آزادي خواهان و مش��روطه  طلبان ناتوان مي ديد 
به س��فارت روس پناهنده شد. بيستم تيرماه با حضور 
فاتحان و نمايندگان مجلس جلس��ه  اي فوق العاده در 
بهارستان منعقد ش��د و پس از خلع محمدعلي شاه از 
س��لطنت، احمد ميرزاي وليعهد را در ۱۲ س��الگي به 
شاهي برگزيدند. برخي سردار اسعد بختياري و برخي 
سپهدار تنكابني را نخستين فاتح تهران در ۲۲تيرماه 
سال ۱۲۸۸شمسي مي دانند. كارشناسان مستقل اما بر 
اين نظرند كه فتح تهران نه توسط گيلك ها و نه توسط 
بختياري ها كه به دست مردم ايران كه در هر نقطه اي 
عليه اس��تبداد صغير محمدعلي شاه مبارزه كردند رخ 
داده است. قواي سردار اسعد بختياري به قم و سپهدار 
تنكابني به ينگي امام رسيدند. قواي نظامي سعدالدوله 
نيز براي مقابله به كرج اعزام ش��د. سعدالدوله كه براي 
حفاظت پايه هاي به شدت لرزان سلطنت محمدعلي 

شاه براي مقابله با فاتحان تهران به كرج رفته بود تالش 
كرد تا با مذاكره حمله به تهران را منتفي كند اما تالش 
او به نتيجه نرسيد. بيست و سوم تيرماه ۱۲۸۸ شمسي 
نيروهاي س��ردار اسعد بختياري و سپهدار تنكابني در 
نزديكي تهران به هم رسيدند و در منطقه بادامك اردو 
زدن��د. قزاق هاي دولتي به مقابله با مش��روطه خواهان 
پرداختند اما پس از ۲ روز جنگ، مشروطه خواهان در 
۲4تيرماه ۱۲۸۸ پيروز شدند. يك روز پس از اين پيروزي 
محمدعلي شاه قاجار و نزديكان او به سفارت روسيه پناه 
بردند و سعدالدوله نيز به سفارت انگلستان رفت. آن طور 
كه در گزارش فتح تهران آمده اس��ت مجلس عالي كه 
اعضاي آن نزديك به ۳۰تن از معتمدين سردار اسعد و 
سپهدار تنكابني بودند ، در نامه اي خلع محمدعلي شاه 
از س��لطنت را اعالم كردند و احمدشاه قاجار را بر تخت 

نشاندند. مجلس عالي در نامه خود خطاب به محمدعلي 
شاه قاجار كه به سفارت روسيه پناهنده شده بود، اعالم 
كرد: »اعليحضرتا، مقتضيات وقت و شدت هرج ومرج 
مملك��ت و انزجار قلوب مل��ت از اداره آن اعليحضرت، 
ضرورت به هم رس��انيده كه آن اعليحضرت از زحمات 
بار سنگين سلطنت خود را معاف فرمايند. طبق همين 
ضرورت، امروز ك��ه ۲۷ جمادي الثاني ۱۳۲۷ هجري 
قمري است در سفارت محترمه دولت بهيه روس پناهنده 
ش��ده، بالطبع ش��خص همايوني خود را از اين زحمت 
فارغ فرمودند. علي هذا مجل��س عالي فوق العاده امروز 
۲۷ جمادي الثاني ۱۳۲۷، در بهارستان تشكيل يافته، 
اعليحضرت قوي ش��وكت اقدس، س��لطان احمد شاه 
خلداهلل ملكه و سلطانه را به شاهنشاهي ايران پذيرفته 
و تا تش��كيل پارلمان موقتًا حضرت مس��تطاب اشرف 
عالي آقاي عضدالملك دامت شوكته را به سمت نيابت 
س��لطنت اختيار نمود.« بدين ترتيب نخستين كابينه 
توسط فاتحان تهران پس از استبداد صغير تشكيل شد. 
شوهران ۲ خواهر محمدعلي ش��اه مخلوع به نام هاي 
فرمانفرما و صنيع الدوله ۲ تن از وزيران كابينه ش��دند. 
انتخابات دوره دوم مجلس نيز انجام ش��د و محمدعلي 
شاه ايران را ترك كرد. عضدالملك نايب السلطنه قاجار 
نيز سرانجام در مهرماه ۱۲۸۸قمري سپهدار تنكابني از 
رهبران فاتح تهران را به مقام رييس الوزرا منصوب كرد.

میراثنامه

لودرهابهجان»نورمهال«افتادند
لودرها در عرصه بناي تاريخي »نورمهال« زمين را حفر 
مي كنند. يك فعال ميراث فرهنگي در اين باره مي گويد: 
گرهي را كه به راحتي با دس��ت باز مي ش��د مسووالن 
شهري و مديران ارشد اس��تان همدان كورتر كردند و 
»نورمهال«ِ تاريخي در اين ميان بيشترين آسيب را ديد. 
لودرهاي پيمانكار پروژه برج هاي دوقلو در چندمتري 
عمارت تاريخي »نورمهال« همدان سرپنجه هاي شان 
را تي��ز كرده اند؛ نه تنها همه حرف ها و درخواس��ت ها و 
پيگيري هايي كه دوستداران ميراث فرهنگي تاكنون 
انجام داده اند چال مي كنند، بلكه گودبرداري در كمتر 
از ۱۰ متري اين بناي تاريخي را با جديت آغاز كرده اند 
 و لحظ��ه اي از پا نمي نش��ينند؛ مانند دو م��اه قبل در 
۱۸ ارديبهش��ت كه زميِن عرصه  عم��ارت نورمهال در 
همدان را زخمي كردند، تا قوِل مديران شهري و حتي 
ريي��س كميته ام��داد را براي جلوگي��ري از تعرض به 
عرصه  بناي تاريخي »نورمهال« پشت گوش بيندازند. 
حتي روي هنرمندان، فعاالن فرهنگي و ديگر قشرهاي 
همداني را زمين انداختند تا برج شان باال برود؛ كساني كه 
در آخرين درخواست شان از استاندار همدان كه تا قبل 
از اين در قزوين مديريت مي كرد، درخواست كرده بودند 
تا »به واسطه  تجربه هايش در ساماندهي سعدالسلطنه 
قزوين، بازمانده هاي تاريخي و طبيعي اس��تان و شهر 
همدان را هم نجات بدهد«؛ درخواستي كه به نظر مي رسد 
كس��ي آن را گوش نكرده است، چرا كه از پنج شنبه ۲۰ 
تيرلودرهاي پيمانكار پروژه  ساخت دو برج در چندقدمي 

»عمارت تاريخي نورمهال« كارشان را شروع كرده اند! 
حسين زندي، فعال ميراث فرهنگي همدان، با اعتراض 
به آغ��از دوباره فعاليت لودره��ا در عرصه  بناي تاريخي 
»نورمهال« به ايسنا مي گويد: اين گرهي بود كه به راحتي 
با دست باز مي شد و مسووالن همداني و مديران ارشد 
مانند استاندار، شهردار و مدير راه و شهرسازي اگر اراده و 
همتي داشتند، به راحتي اين مشكل را برطرف مي كردند، 
اما متاس��فانه مديران ما اغلب به سمت شفافيت پيش 
نمي روند كه بگويند چه اتفاقي رخ داده است. او با بيان 
اينكه مي شد زمين هايي كه در سال هاي گذشته در بافت 
شهري توسط شهرداري تفكيك شده يا در اختيار راه و 
شهرسازي قرار گرفته به عنوان معوض به كميته امداد 
واگذار شود، ادامه مي دهد: هيچ كس نمي گويد مالك به 
حق خود نرسد. دوستداران ميراث فرهنگي، هنرمندان 
و مسووالن ميراث فرهنگي اس��تان نيز اين خواسته را 
داشتند كه زميني معوض به مالك داده شود و عرصه و 

حريم عمارت نورمهال به پارك پرواز »نورمهال« الحاق 
ش��ود و اين بخش از فضاي پ��ارك را به مجموعه پارك 
نورمهال الحاق كنند. وي با اشاره به اينكه فتاح – رييس 
كميته امداد – بعد از اعالم هشدارها در سال گذشته، قول 
داد تا در عرصه اين اثر تاريخي ساخت و سازي انجام نشود، 
بيان مي كند: خلف وعده ش��د، اما به هر حال اين قطعه 
زمين در مالكيت كميته امداد است و حق دارد حق خود 
را مطالبه كند تا هر كاري مي خواهد انجام دهد، بنابراين 
معتقديم براي رسيدن مالك به حقش مديران شهري 
بايد ب��ا اراده جمعي، اين موضوع را برطرف مي كردند تا 
اين اثر تاريخي به آيندگان برسد، اما متاسفانه استاندار 
حتي هيچ پاسخي به نامه هنرمندان نداد. زندي در ادامه 
خطاب به استاندار همدان مي گويد: هر چند آقاي استاندار 
همداني نيست، اما آيا او ايراني هم نيست تا تالش كند 
يك اثر تاريخي را همراه با صده��ا اصله درخت در يك 
پارك براي آيندگان حفظ كند؟ اگر استاندار همدان اين 
كار را مي كرد، مي توانست پرچمدار فعاليت فرهنگي و 
محيط زيستي همدان شود. او با تاكيد بر اينكه تاكنون و 
با آغاز گودبرداري در اين منطقه و در عرصه پارك پرواز، 
پيگيري هاي دوستداران ميراث فرهنگي از شهرداري، 
ميراث فرهنگي و اس��تاندار جواب نداده اس��ت، ادامه 
مي دهد: بايد اعالم شود كه اين اقدام براساس كدام مجوز 
در حال انجام است؟ در اوايل دهه ۹۰ نخستين مجوز براي 
اين كار صادر شد، اما بعد از آن هيچ استعالم ديگري براي 

اين گودبرداري از ميراث فرهنگي گرفته نشد.

ايستگاه

انتقاميكقاتلازقاتلش

ديويدبكهامكمپانيتوليد
فيلمتاسيسكرد

وودي هارلس��ون به مري 
اليزابت ويسنتد در فيلم 
»كيت« پيوست كه براي 
نتفليكس توليد مي شود. 
ب��ه گ��زارش ورايت��ي، 
نتفليكس اعالم كرد وودي 
هارلسون در تريلر »كيت« 
در كن��ار م��ري اليزابت 

وينس��تد بازي مي كند. »كيت« كه به كارگرداني 
سدريك نيكالس ترويان ساخته مي شود داستان يك 
قاتل زن را روايت مي كند كه مسموم شده و كمتر از ۲4 
ساعت براي زنده ماندن وقت دارد و تصميم مي گيرد 
در خيابان هاي توكيو ب��ه تعقيب مردي بپردازد كه 
موجب قتلش شده و او را بكش��د تا پيش از مرگ از 
او انتقام گرفته باشد. عمر عليم فيلمنامه اين فيلم را 
نوشته است. اين فيلم را برايان اونكلس تهيه مي كند 
كه پيش تر با وينستد در فيلم »پرندگان دعا« همكاري 
كرده بود. كلي مك كورميك تهيه كننده »هابز و شاو« 
و »ددپول ۲« نيز از ديگر تهيه كنندگان فيلم است. 
ديويد ليچ كارگردان »هابز و ش��او« نيز تهيه كننده 
اجرايي فيلم خواهد بود. نتفليكس امتياز س��اخت 
اين فيلم را سال ۲۰۱۷ به دست آورده بود و جاناتان 
اوزبي��و را به عنوان كارگ��ردان دوم براي بخش هاي 
بدل كاري فيلم استخدام كرد. دمين مارتين كه جايزه 
اسكار را براي »مد مكس« كسب كرد نيز براي گريم 
و چهره پردازي فيلم انتخاب ش��ده است. هارلسون 
نامزدي اسكار را براي نقش اصلي »مردم عليه لري 
فلينت« و نقش مكمل »پيام آور« و »سه بيلبورد بيرون 
ابينگ ميسوري« به دست آورده است. او به تازگي در 
فيلم »مردان بزرگراه« همبازي كوين كاستنر بود و 
بازي در فيلم »سرزمين زامبي ها: شليك نهايي« را به 
پايان رسانده است. او ۵ نامزدي امي كسب كرده و يك 

بار اين جايزه را برده است.

ديوي��د بكه��ام يك��ي از 
مش��هورترين بازيكنان 
فوتبال جهان قرار است 
راهي هاليوود ش��ود. به 
گزارش ورايت��ي، ديويد 
بكه��ام ب��ا راه ان��دازي 
»اس��توديو ۹۹« قص��د 
دارد ب��ه توليد مس��تند، 

برنامه هاي تلويزيوني و ديگر محصوالت تصويري 
بپ��ردازد. وي قصد دارد كاره��اي توليد فيلم هاي 

تجاري تبليعاتي را نيز براي شركايش انجام دهد.
»استوديو ۹۹« اكنون پروژه هايي را در زمينه مستند 
در دس��ت توليد دارد كه ش��امل يك فيلم مستند 
درباره بكهام با تمركز بر ورزش، س��فر و مد خواهد 
بود. اين بازيكن انگليسي با اين كار پا جاي پاي ديگر 
ورزش��ي هاي مشهور گذاشته اس��ت كه پيش از او 
دس��ت به توليد كمپاني هاي توليد فيلم زده بودند. 
لبران جيمز بازيكن ان بي اي و استيون كوري، راسل 
ويلسون و درك جيتر بازيكن پيشين نيويورك يانكي 
از جمله آنها هستند. در واقع بايد گفت »استوديو ۹۹« 
درصدد همكاري با »آن اينترآپتد« كمپاني رسانه اي 
لبران جيمز و شريك تجاري او مارويك كارتر خواهد 
بود. بكهام پس از بازنشستگي از فوتبال حرفه اي در 
س��ال ۲۰۱۳، پس از ۲۰ سال كار حرفه اي، كمپاني 
مستقل مديريت خودش را با نام »ديويد بكهام ونچرز« 
ايجاد كرد. او اكنون در اطالعيه اي گفت: حاال با ايجاد 
اس��توديوي خودمان، اين كار را قدم طبيعي بعدي 
مي دانم. وي افزوده است كه هميشه از كار خالقانه 
لذت برده و تماشاي موفقيت هاي افراد خالقي چون 
لبران برايش جالب بوده اس��ت. وي عنوان كرد: كار 
كردن با اين دوستان خيلي خوب خواهد بود. بكهام 
»اس��توديو ۹۹« را با همكاري ديوي��د گاردنر مدير 

قديمي اش راه اندازي كرده است.

سوميننقرهكاروانايراندريونيورسيادبهدستآمد

آزمون: در جام جهاني بي دليل از من انتقاد شد

تيم كامپوند ايران در فينال س��ي امين 
دوره يونيورس��ياد برابر تركيه شكست 
خورد و به مدال نقره اين رقابت ها دست 
يافت. ظهر ديروز، جمعه فينال مسابقات تيراندازي 
با كم��ان در بخش كامپوند تيمي م��ردان بازي هاي 
يونيورسياد ايتاليا برگزار شد. در اين ديدار تيم ايران با 
تركيب محمدصالح پاليزبان و كيارش فرزان برابر تيم 
تركيه قرار گرفت كه اين بازي حس��اس در نهايت به 
نتيجه ۱۵۶ بر ۱۵۶ به تساوي رسيد و كار به تير طاليي 
كشيده ش��د كه در نهايت ايران به مدال نقره رسيد. 
بنابراين كار تيراندازي با كمان ايران با يك مدال نقره در 
اين دوره از مسابقات به پايان رسيد. تيراندازي با كمان 
در دوره گذشته يونيورسياد در چين تايپه صاحب مدال 
نقره كامپوند تيمي شده بود. تعداد مدال هاي ايران با 

كسب اين مدال به ۵ طال، ۳ نقره و ۷ برنز رسيد.

مهاجم ايراني تيم زنيت مي گويد در جريان پيشنهاد 
ليورپول براي اضافه ش��دن به اين تيم نيست ولي اين 
را ه��م قبول دارد ك��ه بازي كردن كنار ص��الح و مانه 
جذابيت هاي زيادي دارد. سردار آزمون درباره افزايش 
روند گلزني اش در زنيت و تغيير در عملكردش گفت: 
خدارا شكر زنيت تيم هجومي و خوبي است و مهاجمان 
بيشتر ديده مي شوند. بازيكنان بزرگي در خط حمله اين 
تيم هستند و هر مهاجمي در اين تيم مي تواند خوب كار 
كند و گل هاي زيادي بزند. او ادامه داد: من در اين تيم جا 
افتادم و مشكلي ندارم. بازيكنان بزرگي در كنارم هستند 
و كمك كردند س��ريعًا با فضاي اين تيم آشنا شوم و به 
موفقيت برسم.مهاجم ملي پوش زنيت سن پترزبورگ 
درباره جدا نشدن از ليگ روسيه گفت: من در اين ليگ 
جا افتادم و با فرهنگ روس��يه آشنا شدم. ليگ روسيه 
سخت است. شايد كمتر در ايران ديده شود اما تيم هاي 
خوبي در اين ليگ وجود دارند. ما با تيم روستوف به يك 
هشتم نهايي ليگ اروپا هم صعود كرديم. بطور كلي ليگ 
روسيه خوب است و خيلي از جوانان از ليگ روسيه به 
ليگ هاي بهترمي روند. آزمون اظهار كرد: بازي نخست 
تيم ما پس فردا برگزار مي شود. ما در شرايط خوبي قرار 
داريم اما متاسفانه نتوانستيم در بازي سوپرجام، نتيجه را 

حفظ كنيم. بازيكنان خوبي داريم و اميدواريم در روسيه 
و ليگ قهرمانان اروپا بدرخشيم. او درباره عالقه مندي 
باشگاه ليورپول به جذبش گفت: من در جريان نيستم 
و باشگاه بايد در اين باره صحبت كند. من هيچ خبري 
ندارم. مهاجم زنيت درباره اينكه شرايط حضور در ليگ 
برتر انگليس را دارد، تاكيد كرد: بطور صددرصد رقابت 
سخت تر است اما بايد ببينيم باشگاه پيشنهادي دريافت 
كرده است يا خير. او درباره جذابيت بازي با بازيكناني 
مانند صالح و ساديو مانه نيز گفت: بطور قطع همينطور 
است و بازي كردن با اين بازيكنان جذاب است. او درباره 
شايعات مختلف درباره عالقه مندي برخي از تيم ها به 
او يادآور شد: من ماجراي سلتيك را نمي دانستم اما اگر 

پيشنهادي باشد به بازيكن نمي گويند و به باشگاه ابالغ 
مي شود تا توافق حاصل شود. آزمون درباره روابطش با 
سرمربي زنيت خاطرنش��ان كرد: موقعي كه در روبين 
كازان بودم او كاپيتان تيم ما بود. او مرد خيلي خوب و 
بادانشي است و اميدوارم در ادامه هم موفق باشد. آزمون 
درباره رفتن كي روش از ايران و انتخاب مارك ويلموتس 
به عنوان سرمربي تيم ملي ايران و اضافه شدن برخي 
بازيكن كم تجربه و جوان ب��ه تمرينات اين تيم اظهار 
كرد: خيلي خوشحالم كه ويلموتس انتخاب شده است. 
بطور صددرصد مربي خوبي را به جاي كي روش انتخاب 
كردند. دوست دارم در اين مورد با احترام صحبت كنم. 
هر دو مربي بزرگ هستند. بايد مربي را با احترام بياوريد 
و با احترام هم بدرقه كنيد. اين طور نباش��د كه به حال 
خودش رها كنيم و بگوييم برو. چند صد نفر از ويلموتس 
استقبال كردند. مهاجم تيم ملي فوتبال ايران اظهار كرد: 
فوتبال تهاجمي ويلموتس براي يك مهاجم خوب است. 
در جام جهاني وظيفه من اين بود كه تا لب خط دفاعي 
هم عقب بيايم و كارم سخت شد و مردم بي دليل از من 
انتقاد كردند. وقتي تيم دفاعي بازي مي كند مهاجم ديده 
نمي شود. در حالت برعكس هم وقتي تيم تهاجمي باشد 

مدافعين ديده نمي شوند.

ورزشي
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