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سپاهپاسداران
طي اطالعيهاي اعالم كرد

نيـازاقتـصادايـران

مقرتروريستها
در مرز اقليم كردستان عراق
گلولهباران شد

فرهاد دژپسند
وزير امور اقتصادي و دارايي خبر داد

مال بادآورده
مشمول ماليات
ميشود

صفحه 2

سرمقاله

سوداگران اقتصاد ما

در ق��رن هيجده��م دو
انديش��مند ميزيستند
كه به فاصله يازده س��ال
از يكديگر ب��ه دنيا آمدند
و به فاصله چهارده سال
از دنيا رفتن��د  .اما در يك
منصور بيطرف دورهتقريباچهلسالهكه
دوست يكديگر بودند در
كنار هم زيستند و تفكر عصر مدرن را در زمينه علوم
اقتصادي،فلسفيوسياسيپايهنهادند.آداماسميت
و ديويد هيوم را به ج��رات ميتوان پايهگذاران 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 ميتوان در كتابي
كه ب��ا ن��ام “( “ Infidel and Professorكافر و
استاد -دوستي كه تفكر مدرن را شكل داد) نوشته
دنيس راسموسن خواند .خوشبختانه اين كتاب به
فارسي هم ترجمه شده اس��ت .ميگويند زماني كه
ديويدهيومدربسترمرگافتادهبود...

صفحه 3

صنعت،معدن و تجارت

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

تغييرجهت بازارنفت از2020

محدوديتارزيعامل
ريزشرايزنان بازرگانيايران
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 شركتهاي معتبر براي انجام
مبادالت دهم ميزنند ،اما چه كس��ي مس��وول
جمعآوري اين اطالعات اس��ت؟ بسياري از تجار
معتقدند كه اين وظيفه رايزنان بازرگاني اس��ت
كه سازمان توسعه و تجارت به كشورهاي مقصد
روانه ميكند؛ اما آنها نه تنها هر روز كمتر ميشوند
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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صفحه 7

براساس آمار وزارت بهداشت تا  30سال ديگر ۳۰درصد از جمعيت ايران پير ميشوند

ايران ميانسال شده است

همين صفحه

بازار سرمايه

جهان

احتمال صعود بورس

اس ۴۰۰روسيه
به تركيه رسيد
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صفحه 5

گزارش

سرمقاله
منصور بيطرف|
سردبير|
در قرن هيجدهم دو انديشمند ميزيس��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 ميت��وان پايهگذاران
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 ميتوان در كتابي كه با نام
“( “Infidel and Professorكافر و استاد -دوستي كه
تفكر مدرن را شكل داد) نوش��ته دنيس راسموسن خواند.
خوشبختانه اين كتاب به فارس��ي هم ترجمه شده است.
ميگويند زماني كه ديويد هيوم در بس��تر مرگ افتاده بود
شر او
همه مذهبيون منتظر شنيدن خبر مرگش بودند تا از ُ
راحت شوند ،اما نميدانستند كه او به همراه رفيق شفيقش
پايهگذار تفكري خواهد شد كه بنيان جوامع سياسي مدرن
را خواهد ريخت .مهمترين كتاب آدام اسميت ،ثروت ملل،
در بيان نگاه مدرن به اقتصاد است .در آن زمان نگاه حاكم بر
اقتصادبريتانياودركلجهاننگاهمركانتليستيبود،نگاهي
كه ميتوان پايه آن را س��وداگري ناميد .بر اس��اس اين نگاه
قدرت اقتصاد هر كش��ور با ميزان ذخاير طال و نقرهاي است
كه ميتواند 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 نميكرد  .او ب��ازي تجارت را
جمع صفر نميديد و اينگونه نميديد كه سود بريتانيا حتما
در زيان مثال فرانسه است  .بلكه تجارت را يك امر دوستانه
ميديد كه هر دو طرف ميتوانند نفع ببرند .ديويد هيوم هم
همينطور  .او در كتاب «گفتمان سياسي» خود همچنين
نظري را ارايه ميدهد و اين نوع نگاهها را كوته بينانه و مريض
ميخواند و مينويس��د كه يك رعيت بريتانيايي بايد براي

سوداگران اقتصاد ما

رفاه آلمان ،اسپانيا،ايتاليا و حتي فرانسه دعا كند؛ چرا؟ زيرا
رفاه آنها باعث رونق توليد كشور بريتانيا ميشود .در واقع از
اينجا نگاه سوداگرانهاي كه غلبه بر سياستهاي اقتصادي و
سياسيبريتانياداشتكمكمرختبرميبندندوجايخودرا
بهاستعمارجديدميدهد.بانگاهيبهتاريخاستعماريعمال
تفاوت اين دو ديدگاه را در مستعمرهها ميتوان ديد  .دارون
عجم اوغلو و جيمز رابينسون در كتاب معروف «چرا ملتها
شكست ميخورند» در فصلي از كتاب به بررسي اين دو نگاه
ميپردازند  .آنها با مقايسه استعمار امريكاي شمالي توسط
بريتانياواستعمارامريكايجنوبيتوسطاسپانيا،مينويسند
كهدرامريكايجنوبينگاهمركانتليستيياسوداگرانهاسپانيا
باعث فقر مردم آنجا ش��د و هنوز كه هنوز است آن كشورها
دارند تقاص استثمار اس��پانيا را پس ميدهند 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 ميكردند 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 بخشهاي خود دچار ميشود مشاهده
ميكنيم و ميخوانيم و ميشنويم كه سوداگران در بازار يكه
تازي ميكنند و همواره انگش��ت اتهام به سمت سوداگران
گرفته ميشود بدون آنكه بگويند س��وداگران چه كساني
هستند و گناهشان چيس��ت و در كجاي نظام اقتصادي يا
سياستگذاري ايس��تادهاند ؟ اما آيا واقعا گناه از سوداگران
است يا از سياس��تگذاران ؟ براي تبيين اين موضوع بهتر
است قبل از هر چيز به آمارهاي پولي كشور نگاهي بيندازيم
 .از آنجا كه منبع تمامي فعاليتهاي سوداگران نقدينگي
اس��ت آخرين آمار بانك مركزي در خص��وص نقدينگي را
بيان ميكنيم  .اين آمار مربوط به پايان س��ال  1397است
و براساس اين آمار نقدينگي كل كشور درپايان سال1397

معادليكهزارو 883هزارميلياردتومانبود.بهگفتهتمامي
اقتصاددانان ،نقدينگي اگر درست هدايت نشود تبديل به
گلوله مذابي ميشود كه اگر وارد هر بخش اقتصادي شود
آن بخش را ميسوزاند  .براساس اين آمار 285هزار ميليارد
تومان از اين نقدينگي به صورت اس��كناس يا سپردههاي
ديداري است  .يعني آنكه صاحبان آن هر زمان اراده بكنند
ميتوانند 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 ميخواهند قدرت خريد خود را با توجه به
نرخ تورم باال حفظ كنند .ش��ما در نظر بگيريد نرخ تورم در
پايانخردادماهامسال 37درصدبوديعنيارزشهر10هزار
تومان در پايان اين ماه معادل  6300تومان پارس��ال شده
است .بنابر اين صاحب نقدينگي نه تنها ميخواهد قدرت
ارزش پول خود را حفظ كند بلكه بدنبال آن اس��ت كه اين
قدرت را هم براي ماههاي آينده نگه دارد ،بنابراين آن را در
جايي به كار مياندازد كه بتواند اين قدرت را برايش بياورد؛
اگر اين محل ارز باش��د آن را به سمت ارز هدايت ميكند 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 ميكند و نه شخص ديگر و در داخل كشور
سياس��تگذار اس��ت كه بخش عم��دهاي از آن را هدايت
ميكند  .وقتي قيمت دالر طي يكس��ال بي��ش از  2برابر
ميشود و قيمت مسكن حدود دو برابر نميتوان از سوداگر
انتظارداشتكهنقدينگيرابهاينسمتهدايتنكند،چون
ذات سوداگري از ازل چنين بوده است  .در اينجا آنچه مهم
جلوهميكندسياستگذارياقتصاديكشوراست.دراصل
اينسياستگذاراستكهباسياستگذاريخودنقدينگيرا
هدايتميكند.سياستگذارجادهراميكشدونقدينگيدر
آنروانميشود.بنابراينقبلازهرچيزوقبلازهراقداماگر
بدنبالآنباشيمكهنگاهسوداگرانهدركشورحذفشودبايد
ريل سياستگذاري در توليد نقدينگي را تغيير دهيم  .ما در
ايران كافر و استاد نداريم اما ميتوانيم از آنها درس مناسب را
بياموزيموتفكرمدرنخودمانراپايهگذاريكنيم.

جناب آقای

مهندسخدابخشی
انتص�اب ش�ما بهعن�وان سرپرس�ت معاونت
توسعه و بهره برداری س�دها سازمان آب وبرق
خوزس�تان موجب مس�رت گردید.این حسن
انتخاب را به مدیرعامل محترم سازمان پرسنل
خانواده بزرگ آب وب�رق و حضرتعالی تبریک
عرضمینمایم.
 سرپرستیروزنامهتعادلدراستانخوزستان

از  ۱۱ميليارد دالر بوده كه نس��بت به سال ۱۳۹۶
كاهش  ۶۸.۵درصدي داشته اس��ت ۸۳ .طرح در
س��ال  ۱۳۹۷در اين هيات به تصويب رسيدند كه
نسبت به سال  ،۱۳۹۶پنج مورد كمتر بوده است.
البته اين ارقام ،مربوط به س��رمايهگذاري خارجي
مصوب اس��ت نه جذبش��ده .ممكن است جذب
سال بعد از تصويب ،انجام
اين سرمايهگذاريها در ِ
شود و نسبت سرمايهگذاري جذب يا محققشده
به س��رمايهگذاري مصوب نيز ميتواند به ارزيابي
س��رمايهگذاري خارجي در كش��ور كم��ك كند.
هش��ت اس��تان از  ۳۱اس��تان كشور س��همي در
سرمايهگذاري خارجي س��ال  ۱۳۹۷نداشتند .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
سرمايهگذاري خارجي نداشتند .بيشترين تعداد
طرحهاي مصوب س��رمايهگذاري خارجي در سه
استان تهران ،خراسان رضوي و قزوين بوده كه به
ترتيب  ۱۲ ،۱۸و  ۶طرح براي جذب سرمايهگذاري
خارجي داش��تهاند .بيش از ي��ك پنجم طرحهاي
مصوب س��رمايهگذاري خارجي ،مربوط به تهران
است ،اما اگر حجم س��رمايهگذاري خارجي را در
نظر بگيريم ،تهران با حدود  ۹۹ميليون دالر ،رتبه
چهارم را به خود اختصاص ميدهد.
بيشترين حجم س��رمايهگذاري خارجي مصوب،
مربوط ب��ه اس��تان خراس��ان جنوبي ب��ا بيش از
۲۳۸ميليون دالر است و پس از آن كرمان با حدود
 ۲۳۳ميلي��ون دالر و آذربايج��ان غرب��ي با حدود
۱۳۴ميليون دالر است.

خبر
وزيركشور:برنامهريزيبرايانتخاباتتمامالكترونيكيدر 140حوزه

سامانه پيامكي روزنامه تعادل
مخاطبان عزيز ميتوانند
نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي
خود درمورد مطالب مختلف
روزنامه را با ذكر جزئيات به اين
سامانه پيامك نمايند.
به شماره  30005320در دسترس شماست

وزير كش��ور گفت :در حال برنامهريزي ب��راي برگزاري
انتخابات تمام الكترونيك��ي در  140ح��وزه رايگيري
هستيم .به گزارش ايس��نا ،عبدالرضا رحمانيفضلي 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
خودوهمشرايطانتخاباتدرشهرستانهارامطرحكنند
و ما هم سياس��تها و برنامههاي خود را ابالغ كنيم .وي
ادامه داد :امي��دوارم مجموعه اين تالشه��ا به برگزاري
انتخابات قانوني ،س��الم و امن و با مشاركت پرشور منجر
ش��ود .معتقديم اين انتخابات در راستاي مقاومت است.
ميتوانيم 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:
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ديپلماسي

 3استان در طرحهاي مصوب سرمايهگذاري خارجي
از تهران پيشي گرفتند
سه استان خراس��ان جنوبي ،كرمان و آذربايجان
غربي ،ام��كان جذب بيش��ترين س��رمايهگذاري
خارج��ي را خواهن��د داش��ت .بيش��ترين ارزش
طرحه��اي مص��وب س��رمايهگذاري خارجي در
سال  ،۱۳۹۷مربوط 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��رمايهگذاري
مس��تقيم خارجي انجام ش��ده در ايران در س��ال
 ۲۰۱۸برابر با س��ه ميلي��ارد و  ۴۸۰ميليون دالر
بوده كه نسبت به س��ال  ،۲۰۱۷بيش از  ۳۰درصد
كاهش يافته اس��ت .البته مجموع سرمايهگذاري
مس��تقيم خارجي در دنيا در س��ال  ۲۰۱۸نسبت
به  ۲۰۱۸از بيش از  ۱۴۹۷ميلي��ارد دالر به حدود
 ۱۲۹۷ميلي��ارد دالر كاهش يافته و ش��ايد بتوان
گفت كاهش  FDIايران نيز در همين راس��تا بوده
است .با اين حال ،سهم ايران از مجموع  FDIدر دنيا
بسيار ناچيز و در هر دو س��ال ،كمتر از يك درصد
بوده است .با وجود اين ،س��ازمان سرمايهگذاري و
كمكهاي اقتصادي و فني ايران ،س��رمايهگذاري
خارجي  ۱۵ميلي��ارد دالري براي س��ال  ۱۳۹۷را
هدفگذاري كرده ب��ود .طرحهاي ش��ركتهاي
داخلي كه براي متقاضي س��رمايهگذاري خارجي
هس��تند ،در هيات س��رمايهگذاري اين س��ازمان
بررس��ي و تصويب ميش��وند .يعني هر سال ،دو
رقم براي سرمايهگذاري خارجي در كشور داريم؛
ميزان مص��وب و ميزان جذب ش��ده .بر اس��اس
گزارش عملك��رد وزارت صمت در س��ال ،۱۳۹۷
حجم كل سرمايهگذاري مصوب در اين سال ،بيش

عكس :امير جديدي

گروه بورس|
بازار سرمايه در آخرين روز معامالت هفته گذشته
متعادل و پايدار بود و اكثر نمادها در محدودههاي
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 هفتهاي هستيم كه مجامع ميتوانند
برگزار ش��وند ،ميتوان گفت كه بازار با س��رعت
آهسته در اين هفته نيز به كار خود ادامه ميدهد و
پس از پايان فصل مجامع و ...

انتخاب��ات الكترونيك را در انتخابات رياس��تجمهوري
و ش��وراها در  140شهرس��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 رسيدهايم.
رحمانيفضليبابياناينكهدرحوزهرايگيريوشمارش،
بحثها با شوراي نگهبان در حال انجام است ،خاطرنشان
كرد :اميدواريم بخ��ش زيادي از حوزهه��ا را الكترونيك
برگزار كنيم .كارشناس��ان ما با آنها (شوراي نگهبان) به
نتايج خوبي رس��يدهاند .اگر در اي��ن دوره بتوانيم بخش
زيادي از انتخابات را الكترونيك برگزار كنيم ،ميتوانيم
گام بلندتري براي برگ��زاري انتخاب��ات الكترونيك در
تمام حوزههابرداريم .در حال برنامهريزي براي برگزاري
انتخاباتالكترونيكيدر140حوزههستيم.

موسوي :انگليس هرچه زودتر
نفتكش ايران را رها كند

س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه با ي��ادآوري
مخالفتهاي اتحاديه اروپا با تحريمها 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��يها
ميخواهيم هر چه زودتر اي��ن نفتكش را رها
كنند« .س��يدعباس موس��وي» در گفتوگو
با ايرنا ،درباره نام��ه ظريف به موگريني گفت:
ظريف از زماني كه برجام نهايي و اجرايي شد،
نامهنگاريهايي را با مسوول سياست خارجي
اتحاديه اروپا آغ��از كرد زي��را امريكا حتي در
دولت قبل و در همان اوايل هم بدعهديهايي
را داش��ت .اولين نام��ه آقاي ظري��ف به خانم
موگريني به عنوان مس��وول هماهنگكننده
برجام در س��ال  ۲۰۱۶نوشته ش��د و تاكنون
حدود  ۱۹ ،۱۸نامه به مناس��بتهاي مختلف
نوشته شده است .وي با بيان اينكه در هر كدام
از اين نامهها ،موارد نق��ض برجام و همچنين
اش��كاالت و موانع اجراي آن ،تش��ريح ش��ده
است ،اظهار داش��ت :اين نامهها 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
ميبيند 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 ديپلماتها ب��ه وزارت
امور خارجه مس��الهاي طبيعي اس��ت .توقيف
نفتكش گريس  ۱هم براي ايران موضوع مهمي
اس��ت و طبيعي اس��ت در اين چارچوب ،براي
گفتوگوه��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 قب ً
ال هم گفتهام اين
نفتكش نميتواند در بنادر س��وريه پهلو بگيرد
زيرايكسوپرتانكراست.
از س��وي ديگر ،س��وال ما از انگليس اين است
كه مگر جمهوري اس�لامي ايران تحت تحريم
اتحاديه اروپا قرار دارد؟ مگ��ر اروپا ما را تحريم
نفتي كرده است؟ به فرض آنكه اين نفتكش به
سوريه ميرفته است ،مگر آنها نبودند كه ادعا
ميكردند ما قوانينمان فراس��رزميني نيست
و عليه ديگر كش��ورها اعم��ال نخواهيم كرد؟
آنها هميش��ه منتقد اين موض��وع بودهاند ولي
چطور شده است كه اكنون خود به بهانه نقض
تحريمهاي سوريه ،اين كار را انجام ميدهند.

رويموجخبر
يادداش�ت س�ردار حاج قاسم سليماني
بركتاب«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
شهادتشهيدمدافعحرممحسنحججياست.
اين اث��ر مخاطب را با ابعاد مختلف ش��خصيتي
شهيد آشنا ميكند ،ابعادي از زاويه ديد خانواده،
دوستانوهمرزمانشهيدشاست.كتابسربلند
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 مهمترين ش��ادي آنها
عفت و حجاب است».
امريكا ظريف را تحريم نميكند؛ايرنا|
بلومب��رگ بامداد جمعه به نق��ل از دو مقام آگاه
گزارش داد كه دول��ت ترامپ رييسجمهوري
امريكا فع ً
ال محمدجواد ظريف وزير خارجه ايران
را در فهرس��ت تحريمها قرار نميدهد.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
تحريمهاي پيشين عليه ايران را بازگرداند و طي
ماههاي گذشته تحريمهاي ديگري وضع كرد.
تكرار اظهار تماي�ل ترامپ براي مذاكره
با ايران ؛ايسنا|
سخنگويوزارتامورخارجهامريكادركنفرانسي
خبري به تمايل اين كش��ور براي دس��تيابي به
راهحلي ديپلماتيك با ايران اشاره كرد.به گزارش
رويترز ،مورگان اورتاگوس ،روز پنجشنبه درباره
ايران گفت كه واش��نگتن به دنبال حلوفصلي
ديپلماتي��ك اس��ت و اظهارات دونال��د ترامپ،
رييسجمهور امريكا را تك��رار كرد كه وي مايل
است «بدون پيشش��رطي» با [مقامات] ايران
ديدار كند .اورتاگوس در جمع خبرنگاران گفت:
ما به دنب��ال راهكاري ديپلماتيك هس��تيم .از
متحدانمان خواس��تهايم از اي��ران بخواهند تا از
وضعيت موجود تنش زدايي كرده ،براي متحدان
و منافع امريكا ايجاد مش��كل و در منطقه ايجاد
وحشتنكند.
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 ،بيانيهاي صادر كردكه در آن آمده است :به
دنبال طراحي نسخه جديد پايگاه اطالعرساني
ش��وراي نگهبان و انتقال كامل اخبار از نس��خه
قبل��ي و راهاندازي آزمايش��ي نس��خه جديد از
روز يكش��نبه  ۱۵تيرم��اه  ،۱۳۹۸اخباري كه
به آدرسهاي قبلي در موتورهاي جس��توجو
نمايهسازي ( )indexingشده يا در سايتها 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 ميتواند با
جستوجوي عنوان خبر در سايت جديد به خبر
موردنظر دسترسي پيدا كند.
احتم�ال حضور الريجان�ي در انتخابات
مجلس؛فارس|
نمايندهمردمقموعضوهياترييسهمجلسدهم
درباره احتمال عدم حضور الريجاني در انتخابات
مجلسيازدهمنيزتصريحكرد:ازايشانپرسيدم،
گفت من در شش ماه دوم سال تصميم ميگيرم؛
چندروزپيشمشاورايشانآقايزمانيدرمجلس
به من ميگفت كه پيشنهاد ميكنم شما و آقايان
الريجاني و ذوالنوري در يك فهرست قرار بگيريد.
اميرآبادي 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
تاكتيكهاييكهاينهادرمذاكراتبهكارگرفتند،
بخش عمدهاي از آنها مورد تاييد نظام نبود.
اميرآباديفراهان��ي با بيان اينكه از نظر ما برجام
مرده و بايد دفنش كنند ،تصريح كرد :دولت همه
تخممرغها را در سبد برجام گذاشته شد و همگي
همشكست.
انگليسبهزوديسيليخواهدخورد؛مهر|
ام��ام جمعه موق��ت تهران گفت :انگليس��يها
به زودي بابت جسارتش��ان در توقيف نفتكش
ايراني از بازوان پرتوان قدرتمندان نظام ما سيلي
خواهند خورد.
حجتاالسالم كاظم صديقي در خطبههاي اين
هفته نماز جمعه تهران اظهار داشت :امريكا با
اينكه برجام از ابت��دا نافرجام بود ،متوازن نبود
و خس��ارتبار بود اما با اين ح��ال آنها برجام را
نقض كردن��د ،در زمان اوباما هم برجام را نقض
و تحريمه��ا را تش��ديد كردند تا نوب��ت به اين
رييسجمهور رس��يد.وي گف��ت :رهبري اين
علمدار شرف و عزت بينالمللي فرمودند اگر آنها
برجام را پاره كنند ما آن را آتش ميزنيم ،امروز
هم با اين صالبتي كه كانون مقاومت بينالمللي
يعني رهبري اين جريان دارد ،با گذش��ت يك
سال اروپاييها نهتنها به تعهدات برجامي خود
عمل نكردند بلكه عم ً
ال تابع امريكا شدند و در
پيش��برد تحريمهاي ظالمانه علي��ه ما ،آنها را
همراهي كردند.
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ايران

طي اطالعيهاي اعالم شد

سپاه مقر تروريستها در مرز اقليمكردستانعراق را گلولهباران كرد

گروه ايران|
روابط عمومي نيروي زميني س��پاه در اطالعيهاي
از گلوله باران مقرهاي تروريس��تها در حاش��يه
مرزهاي اقليم كردستان عراق با ايران و هالكت و
زخمي شدن شمار زيادي از تروريستها خبر داد.
ب��ه گزارش س��پاه ني��وز در پ��ي تح��ركات اخير
تروريس��تهاي 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��هاي اعالم ك��رد :در پ��ي اقدام
تروريستي روزهاي اخير گروهكهاي 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��تانهاي آذربايجان غربي و
كردستان ،نيروي زميني س��پاه پاسداران انقالب
اس�لامي در ادامه هش��دارهاي قبلي كش��ورمان
به اقليم كردس��تان عراق مبني ب��ر جلوگيري از
استفاده گروهكهاي تروريستي از مناطق حاشيه
مرزهاي مشترك با جمهوري اسالمي ايران براي
فعال ك��ردن مقرها براي آموزش ،س��ازماندهي و
گس��يل تيمهاي تروريستي در نفوذ از مرز و انجام
اقدامات تروريستي و ضد امنيتي در ميهن اسالمي
ما و بيتوجهي و مس��امحه در اين خصوص ،از روز
چهارش��نبه ( ۱۹تيرماه) مقره��اي فعال و محل
اس��تقرار و آموزش گروهكهاي 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��تها ه��دف قرار
گرفت و عالوه بر انهدام آنها ،شمار زيادي از عناصر
تروريستي به هالكت رسيده يا زخمي شدهاند كه
اطالعات تكميلي متعاقباً 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 يگانهاي
اطالعاتي و عملياتي از نقاط و محلهاي اس��تقرار
تروريس��تهاي مزدور ،اهداف موردنظر به دقت
م��ورد اصابت ق��رار گرفته و مراح��ل عمليات نيز

تصويربرداري و مستندس��ازي ش��ده اس��ت .اين
اطالعي��ه در پاي��ان با پ��رده برداش��تن ازتالش
تروريس��تها در استفاده ار روس��تاييان به عنوان
سپر انس��اني و درخواس��ت مجدد از مردم شريف
كردستان عراق مبني بر فاصله گرفتن از محلهاي
استقرار گروهكهاي تروريستي و طرد آنان تاكيد
كرده است :همانگونه كه بارها تصريح شده است،
امنيت ملي و حفظ آرامش و آس��ايش ملت ايران
بهويژه مردم عزيز و غيور اس��تانهاي مرزي خط
قرمز نيروهاي مسلح كشور به ويژه نيروي زميني
س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامي بوده و در اين
خصوص هيچ مالحظه و مرزي را نميشناس��د و
تروريستها 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��يرود با ج��دي گرفت��ن هش��دارها و تذكرات
جمهوري اس�لامي ايران ،بيش از اين اجازه ندهد
س��رزمين خود به پناهگاه و محل آموزش ،تربيت
و سازماندهي تروريس��تها براي ارتكاب جنايات
تروريس��تي و به مخاطره انداخت��ن امنيت پايدار
كشورمان تبديل شود
اولي�ن عملي�ات برونم�رزي مهاج�ر۶
با بمبهاي قائم
بعد از انتش��ار اطالعيه سپاه خبرگزاريها جزييات
بيشتري از حمله موشكي سپاه به مقر تروريستها
را منتشر كردند .تس��نيم به اين نكته اشاره كرد كه
نيروي زميني س��پاه با استفاده از پهپادهاي مهاجر
 ۶و بمبهاي قائم مواضع تروريستها در كردستان
عراق را در هم كوبيده است.
بر اساس اين گزارش ،يگانهاي موشكي ،توپخانه و
پهپادي نيروي زميني سپاه مراكز تجمع و مقرهاي
عملياتي تروريس��تها در اقليم كردستان عراق را
مورد حمله قرار دادهاند كه در نتيجه آن شمار زيادي
از تروريستها به هالكت رسيدهاند.
آنچه در اين عمليات مهم اس��ت ،اس��تفاده نيروي
زميني س��پاه از پهپاد براي هدف قرار دادن مواضع
تروريستهاست .يگان پهپادي نيروي زميني سپاه
از جمله يگانهاي تازه تاس��يس اين نيرو است كه
در زماني كوتاهي كه از زمان تش��كيل آن ميگذرد

توانسته است كارايي بااليي از خود نشان دهد.
اولينبار اسفند ماه س��ال  95بود 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��مالغرب كشور بود كه يگان
پهپادي نيروي زميني سپاه ظهور و بروز عيني پيدا
كرد اما از فعاليت آن چيزي رسانهاي نشد.
تا اينكه چندي بعد در بهمن ماه س��ال  96با تحويل
پهپادهاي مهاجر  6-Mبه نيروي زميني سپاه قدرت
پهپادي نزسا به صورت چشمگيري افزايش يافت.
پهپ��اد مهاجر  6-Mكه جديدتري��ن عضو خانواده
پهپادهاي مهاجر است ،يك پهپاد رزمي -شناسايي
با برد عملياتي  2000كيلومتر اس��ت كه توانمندي
انجام ماموريتهاي 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 بمبهاي هوش��مند و نقطه زن قائم
استفاده ميكند كه در دو نوع با جستوجوگرهاي
اپتيكي و حرارتي تجهيز شدهاند و مهاجر  6ميتواند
تا  2بمب قائم را زير بالهاي خود حمل كند.
اين پهپاد همچنين با اس��تفاده از س��امانه اپتيكي
پيشرفته ميتواند در ش��ب و روز و شرايط نامساعد
جوي پرواز ك��رده و به اجراي عملي��ات بپردازد .از
ديگري ويژگيهاي اين پهپاد ميتوان به نشست و
برخاست آن در باندهاي كوتاه اشاره كرد.
تصاويري ك��ه از عمليات اخير س��پاه عيله مواضع

گروهكهاي تروريستي در كردستان عراق منتشر
شده است ،نشان ميدهد كه سپاه در اين عمليات از
پهپادهاي مهاجر  6خود 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��هكار گرفته و
تصاوير منتشر ش��ده از اين عمليات نشان ميدهد
ك��ه پهپادهاي مهاج��ر ب��ا اس��تفاده از بمبهاي
قائ��م به دقت اه��داف م��ورد نظر را م��ورد اصابت
قرار دادهاند.

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 بينالمللي ديگر و ثبت يك
ناكامي ديگ��ر براي اي��االت متحده» اي��ن عبارات
محتواي عناويني است كه اكثر رسانههاي بينالمللي
در خصوص نشس��ت اخير ش��وراي حكام كه به در
خواس��ت امريكا برگزار ش��ده بود ،بي��ان كردهاند.
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 جمعبندي از محتواي جلسه نشد؛
واكنشي كه نشاندهنده رفتار غير اصولي امريكا در
مواجهه با سازمانهاي بينالمللي است.
به نظر ميرسد 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 بهطور مخفيانه به غنيسازي اورانيوم مشغول
بوده و اين نقض برجام است».
پاسخ توييت سراس��ر دروغ ترامپ را نه مقامات ايران
بلكه چهرههاي 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
كام ً
ال دروغ اس��ت و سياست خارجي ترامپ را مبتني
بر دروغ دانست و گفت «چنين سياست خارجي قادر
نيست حمايت بينالمللي 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 كردهاند».
از مي��ان چهرهه��اي دولتي كش��ورمان هم رييس
دفتر رييسجمهور با اش��اره به ت�لاش ناكام امريكا
براي تشديد فش��ار بر ايران از طريق تشكيل جلسه
اضطراري شوراي حكام س��ازمان بينالمللي انرژي
اتمي ،مخالفت س��اير طرفهاي برج��ام با امريكا را
نش��اندهنده عميقتر ش��دن انزواي اين كش��ور و

شكست در مورد پرونده هستهاي ايران عنوان كرد.
محمود واعظي با انتشار پستي در اينستاگرام ،با بيان
اينكه « در اجالس اضطراري شوراي حكام سازمان
بينالملل��ي انرژي اتمي در مورد پرونده هس��تهاي
ايران يكبار ديگر امريكا شكس��ت خورد» نوش��ت:
اجالس اضطراري شوراي حكام سازمان بينالمللي
انرژي اتمي ب��ه تقاضاي امريكا و ب��ه بهانه اقدامات
ايران در كاهش تعهدات اتمياش 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 بينالمللياش را عميقتر ميكند نشان
ميداد كه امريكاييها اميد زيادي به دستاوردهاي
اين نشست بستهاند اما ساعاتي بعد ،برون داد جلسه
نشان داد كه انزواي امريكا عميقتر شده است».
پاسخردشورايحكامبهدرخواستترامپ
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 تحريمها در ۱۸
ارديبهشت س��ال جاري اعالم كرد كه در تصميمي

جديد ،تعهدات برجامي خ��ود را طبق بندهاي ۲۶
و  ۳۶برجام گام ب��ه گام كاهش ميدهد 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
سازمانمللرادربارهايرانتشكيلدادهاستكهدريكي
از اين نشستها شخص دونالد ترامپ حضور يافت و در
يكي ديگر وزير امور خارجه اين كشور حاضر شد .آنها نه
فقط به بهانه هستهاي بلكه به بهانههاي 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
تالشها 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  ۳۰۰كيلوگرم را لغو كرد و ذخاير ايران به
تأييد آژانس از مرز ۳۰۰كيلوگرم گذشت ،ترامپ سعي
كرد از اين مس��اله به عنوان فرصتي براي ضربه زدن يا
محكومكردنايراندرجامعهبينالمللاستفادهكند،از
اينرودرخواستتشكيلنشستفوريشورايحكامرا

وزير دفاع با اشاره به تهديدات نخستوزير رژيم صهيونيستي:

تجاوزگران با پاسخ دندانشكن مواجه ميشوند
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،
دندانشكن و پشيمانكننده مواجه خواهد شد.
به گزارش ايس��نا ،امير س��رتيپ حاتمي تهديد اخير نخس��توزير
رژيم اش��غالگر قدس را مصداق آش��كار و صريح نقض بند  4ماده 2
منشورس��ازمان ملل متحد در عدم تهديد و توسل به زور عليه ساير
كشورهاي عضو س��ازمان ملل متحد از جمله كش��ورهاي منطقه و
ايران دانست.
وي با اشاره به س��خنان نخستوزير رژيم اش��غالگر قدس در پايگاه
هوايي (نواتيم) كه يك كشور عضو س��ازمان ملل و عضو انپيتي را
بهطور مشخص مورد تهديد هستهاي و نظامي قرار داده بود را نهايت
بيشرمي برشمرد و تأكيد كرد :ايران با حفظ حق دفاع مشروع مبتني

بر آموزههاي دين مبين اس�لام و رهنامه دفاعي كش��ور و همچنين
ماده  51منشور 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 ،دندانشكن و پشيمانكننده مواجه خواهد شد.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از وزارت امور خارجه خواست
همانگونه كه تاكنون پيگيريهاي حقوقي را نس��بت به رفتارهاي
تهديدآميز رژيم اش��غالگر قدس از طريق مراجع بينالمللي از جمله
س��ازمان ملل متحد و ش��وراي امنيت صورت داده اس��ت ،خواستار
پاسخگويي جدي مجامع بينالمللي به اين رفتارهاي هنجارشكن و
مخاطرهآميز بر اساس اصول و موازين صلح و امنيت جهاني باشد تا به
عنوان سند رسمي در سازمان ملل متحد منتشر و ثبت شود.

مطرح كرد بدون آنكه به لحاظ محتوا و شكل به ابعاد آن
فكر كند.
مطابق بند ب از قاعده شماره  ۱۱قواعد 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
ميشود 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 بهطور خاص مس��اله لغو محدوديت
ذخي��ره  ۳۰۰كيلوگرم اورانيوم غني ش��ده بود .اما
آنچه قابل توجه اس��ت اينكه ش��وراي ح��كام صرفاً
ميتواند موضوعات هس��تهاي در چارچوب پادمان
جامع را مورد بررسي قرار دهد و از آنجايي كه مساله
كاهش اجراي تعهدات برجامي ربطي به ابعاد پادماني
فعاليتهاي هستهاي ايران در چارچوب آژانس ندارد
از اين رو اساساً موضوع قابل اعتنا و بررسي نيست ولو
اينكه براي آن تشكيل جلسه دهند.
البته امريكاييها ترجيح ميدادند 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 نهتنها از راهبردهاي
ترامپ استقبال نميكنند ،بلكه اين تحركات را عاملي
برايتنشبيشتردرفضايبينالملليارزيابيميكنند.
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
شاخصهاي مهم چند جانبه گرايي صحبت كردند.
اين كشورها بهطور 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
نميگيرد 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 عموماً نشستهاي ش��وراي حكام
درباره بررس��ي گزارشهاي راس��تيآزمايي اجراي
برجام همراه با جمعبندي رييس ش��وراي حكام از
خالصه اظهارات و س��خنان ارايه ش��ده در نشست
پايان مييابد اما اين نشس��ت حت��ي در اين حد هم
جمعبندي نداشت كه حاكي از انزواي امريكا در اين
تالش نافرجام بود.
همانطور 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 تنشها را نشان دهد و اين بدون
شك نتيجه مثبتي است.
بدون شك تالشهاي ديپلماتيك در روزهاي گذشته
از س��وي ايران براي خنثي كردن اقدامات امريكا در
شوراي حكام يكي از مهمترين داليل دستيابي به اين
دستاورد ديپلماتيك است .همچنين هر چه پيشتر
ميرويم ،با وجود محدوديتهاي 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 تأمينكننده حقوق هستهاي ايران
است .نشس��ت اخير شوراي حكام س��ند ديگري بر
درستي اين صحبت بود.

عضو كميسيون انرژي مجلس دهم مطرح كرد

تمايل كرهايها 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
تحريمها و حفظ روابط بين دو كشور خبر داد.
جالل ميرزايي در گفتوگو با ايس��نا با اشاره به تشديد تحريمها 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 .شركتها عالقهمند

هس��تند كه همكاريهاي��ي كه تاكنون ب��ا ايران داش��تند ادامه
پيدا كند.
وي افزود :پيش از تحريمها نزديك به دو هزار شركت كرهاي در بازار
ايران همكاري داشتند و بعد از خروج ترامپ از برجام اين مشاركت
بهشدت كاهش پيدا كرده است..
وي در پاي��ان گفت :در خص��وص چگونگي غلبه ب��ر تحريمها در
جلساتي كه برگزار شد بحث شد .كره جنوبي نيز در شرايط فعلي
اولويتهايي دارد و آنها عالقهمند 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 .كرهايها نگاه مثبتي به اي��ران دارند و
عالقهمند به همكاري بلندمدت با ايران هم در حوزه خريد نفت و
گاز و هم در حوزه تجارت و فعاليتهاي اقتصادي هستند.

كالن
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دژپسند از ذخير ه  ۴.۲ميليون تن كاالهاي اساسي در بنادر كشور خبر داد

مال بادآورده مشمول ماليات ميشود
فرهاددژپسندميگويد:اكنونحدود ۱۰ميليونتنكاال
در بنادر و گمركات كشور وجود دارد كه چهار ميليون
و  200هزار 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
اليحهمالياتبرعايديسرمايه،ازاليحهمالياتبردرآمد
باد آورده خبر ميدهد كه قرار است مانع از خواب آسوده
صاحبان پولهاي 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
پاسخگفتهاست.اودرايننشستبااشارهبهمطرحبودن
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 معافيتها
اصالح شود .ش��ايد در برههاي از تاريخ ،اعمال برخي از
معافيتها ضروري بوده باشد ولي در حال حاضر برخي
از اين معافيتها ضرورت خود را از دست دادهاند و اعطاي
معافيت به آنها بايد اصالح شود.
وي اضافه كرد :از سوي ديگر در برخي ديگر از بخشهاي
اقتصاد هم بايد قانوني همانند ماليات بر عوايد سرمايه يا
مالياتبرفعاليتهاياختاللزاوضعشودكهوزارتامور
اقتص��ادي و دارايي برنامه دارد از اين دو طرف پايههاي
مالياتي را اصالح و افزايشدهد.
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 ميكشد ،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
ميشده اس��ت ،تاكيد كرد :قانون به ما اجازه داده است
كه  5تا  10سال به گذشته رجوع كرده و پروندهها را نيز
بررسيكنيمكهبرايناساسهمكارانمامالياتبرسكه
را بر اس��اس قانون دريافت كرده و با استناد بر تكاليف
قانوني ماليات اخذ ميكنن��د و نميتوانند 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
بايدبرمبنايقانونباشدودراينزمينهدولتهيچاختيار
خاصي ندارد .اين عضو كابين��ه دولت دوازدهم ،درباره
شكايت برخي افرادي كه سكه پيش خريد كردهاند به
ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه چرا بايد پس از 2سال
مالياتپرداختكنند،درحاليكهدرقرارداداخذماليات
ذكر نشده است ،ادامه داد :ديوان عدالت اداري ميتواند
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 ميدهد
بر اساس تكاليف قانوني است.
سازوكاراخذمالياتبردرآمدفعاليتهاي
اختاللزا تنظيم شده است
وي با بيان اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال
تدوين اليحه ماليات بردرآم��د فعاليتهاي اختالل زا
است ،تصريح كرد :منظور از فعاليتهاي اختالل زا اين
اس��ت كه در برههاي از زمان بخشي از نقدينگي براي
خريد كااليي ك��وچ و تقاضاي مصنوعي ايجاد ميكند
و بازار آن كاال نيز دچار اختالل ميشود كه اين موضوع
طبيعي نيس��ت و درآمدهاي بادآورده ايجاد ميكند،
لذا اين درآمدها نيز مشمول ماليات ميشود .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
فعاليتها جلوگيري شود ،گفت :ساز و كار اخذ ماليات
بر درآمد فعاليتهاي اختاللزا 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��تگاههاي 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 ميگيريم
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 دستگاههاي مسوول ،تسهيل و روانسازي
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
ترفندهاتالشميكندوارداتكشوركمشوداينموضوع
را بايد بهفال نيك گرفت .مسووالن بنادر در تالشاند،
انتقال كاال از بنادر به اقصي نقاط كشور با سهولت هرچه
بيشترصورتگيرد.روندتخليهوترخيصكاالباحركتي

ش��تابان در حال انجام اس��ت .برخي موارد كه در مورد
كاالهاي اساس��ي ،تحت عنوان رسوب كاال مورد اشاره
قرار ميگيرد ،مربوط به رعايت مسائل ايمني و زيستي
استكهبايدبااستانداردهايتعيينشده،مطابقباشدتا
سالمت مردم به خطر نيفتد.
دژپس��ند با بيان اينكه در اين ش��رايط سخت تحريم،
تالشها بايد بهگونهاي باش��د كه مشكالت به حداقل
برسند ،اظهار كرد :سياستگذاريها از موضع حاكميت
بايد بهگونهاي باشد كه فعاالن اقتصادي به عنوان بازيگر
اصلياقتصاد،بدوندغدغههايجانبي،بدنهاقتصادرابه
نقطهتعاليبرسانند.دراينشرايطايجادبسترروانبراي
حركت بازيگران اصلي اقتصاد ،يعني فعاالن اقتصادي
ضرورت دارد .اگر در اين ش��رايط سخت ،به تصميمات
دولتنگاهكنيد،عمدتاًمعطوفبهرفعمسائلمشكلساز
براي توليد ،چه در سطح سرزمين اصلي و چه در مناطق
آزاد اس��ت .به همين دليل بود كه سال گذشته دولت
تصميمگرفتفارغازبخشنامههايموجود،برايواردات
كاالهاي مصرفي در هر منطقه ،س��هميهاي جداگانه
اختصاص دهد.
وي با يادآوري اينكه در شرايط فعلي ،واردات بهمنظور
تقويت توليد صورت ميگيرد ،اضافه كرد :سهم كاالهاي
وارداتي مصرفي عمدتاً زير  ١٥درصد است و اين به آن
معنا است كه  ٨٥درصد واردات كشور ،كاركرد تقويت

و رونق توليد دارد .اكنون حدود  ۱۰ميليون تن كاال در
بنادروگمركاتكشوروجودداردكهچهارميليونو200
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 ،بهداليل مختلف ،اساساً محل
نگهداري برخي كاالهاي اساسي ،بنادر كشور هستند،
گفت :روغن خوراكي يكي از اين نوع كاالها اس��ت كه
حدود  700ه��زار تن از كل موجودي كاالي اساس��ي
موج��ود در بنادر را به خود اختصاص ميدهد .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 ميگيرد .رشد توليد كاالهاي
اساسي در سال جاري ،در بخشي از اقالم حتي به بيست
درصد هم ميرسد.
وي تصريح كرد :در برخي از گمركات نيز مقداري رسوب
كاالافزايشپيداكردهاست.درجلسهايكهبرايحلاين
مشكل برگزار شد ،عوامل ايجاد رسوب بررسي شد كه
بخشي ازاين عوامل مربوط به ثبت سفارش كاال ،تامين
ارز و انجام بررسيهاي دستگاههاي مسوول در زمينه
استاندارد و قرنطينه مربوط بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي تشريح كرد :طبيعتاً انجام
برخي از اين امور الزامي اس��ت و چون برخي كاالهاي
اساسي يا خوراك دام وطيور هستند كه به اغذيه ملت
ايران منتهي ميشود ،بررسيها بايد به دقت انجام شود
ومانميتوانستيماينمواردراحذفكنيمبههميندليل
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 بهشدت
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 عميقتر و
كارشناسانهتر مشخص ميشود كه اساساً اين مياحث
موضوعيت ن��دارد اما بايد گفت علي��ت تغيير در بدنه
مديريت گمرك براي پيگيري و اجراي برنامههاي مورد
نظردرگمركبودهاست.ازجملهاينبرنامههاميتوانبه
الكترونيكي كردن گمركات اشاره كرد كه باعث ميشود
كه با دقت و سرعت بيشتر با فساد و قاچاق مبارزه شود.
برخيازمديرانگمركاتنيزمتاسفانهآلودگيداشتندو
تغيير كردند كه اين خود نشان ميدهد مديريت گمرك
هوشمندانه با اين مسائل برخورد ميكند.

 ۴۴هزار خريدار سكه بايد ماليات بدهند
اميدعلي پارس��ا در س��خنراني پي��ش از خطبههاي
نمازجمعه تهران با بيان اينكه در همه كشورهاي دنيا
اداره امور كشور با ماليات دريافتي از مردم انجام ميشود،
گفت :اين در حالي است كه در ايران  37درصد بودجه
دولت از ماليات و كمتر از  50درصد هزينه جاري دولت
از ماليات تأمين ميشود.
رييس س��ازمان مالياتي كش��ور افزود :در كشورهاي
پيشرفته  25درصد كل درآمد مردم به عنوان ماليات به
دولت پرداخت ميشود اما اين رقم در ايران  8.5درصد
است كه در نتيجه بسياري از كارهاي عمراني و اجرايي
دولت نيمهتمام باقي ميماند.
وي از ت�لاش براي نوينس��ازي روش مالياتس��تاني
در كش��ور خبر داد و گفت :از روش قديمي تش��خيص
عليالرأس به روش تشخيص مبتني بر اطالعات واقعي
مردم حركت ميكنيم.
پارسا با تاكيد بر لزوم دسترسي كامل سازمان مالياتي

پاورقياقتصادي

به درآمدها و اطالعات مالي و امالك و مستغالت مردم
گفت :اين ام��ر در ماده  169مك��رر قانون مالياتهاي
مستقيم ذكر شده است.
وي با اشاره به فرارهاي مالياتي بزرگ گفت :معضل ديگر
معوقات مالياتي باالست و برنامههاي زيادي در سازمان
امور مالياتي براي كاهش فرار مالياتي و كاهش معوقات
شروع شده اس��ت .س��ازمان مالياتي بايد ريز دادهها و
تراكنش مالي و ملك و امالك را دراختيار داشته باشد.
پارسا در ادامه گفت :فرار مالياتي حتي در بخش دولتي و
بخشهاي عمومي غيردولتي وجود دارد و سازمان امور
مالياتي با قدرت و قوت وصول ماليات را دنبال ميكند.
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 ميشود.
پارس��ا با بيان اينكه سال گذشته به بيش از  5ميليون و
 890هزار قطعه سكه بهار آزادي فروخته شد كه 102

هزار نفر در كشور اين سكهها را خريده بودند ،گفت58 :
هزار نفر از اين افراد كساني بودند كه زير  20قطعه سكه
خريدند كه طبق قانون مشمول ماليات نميشوند.
وي افزود 490:نفر بيش از يكهزار قطعه سكه خريدند
و  38نفر نيز هر كدام بيش از  5هزار قطعه سكه خريدند
و يك نفر به تنهايي 38هزار سكه بهار آزادي خريده بود.
رييس سازمان مالياتي با بيان اينكه قيمت سكه خريده
شده توس��ط اين افراد حدود يك ميليون و  300هزار
تومان بود ،گفت :امروز قيمت س��كه به بيش از  4و نيم
ميليون تومان رسيده و ثروت و سود بادآوردهاي را براي
اين افراد ايجاد كرده كه سازمان امور مالياتي بايد حتماً
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
اليحهاي 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 تحريمهاي 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.

سرمايهداري پيشرفته در عصر نارضايتي
نوشته:جوزفاستيگليتز|
ترجمه :منصوربيطرف|
كند شدن رشد
در يكسوم قرن بعد از جنگ جهاني دوم ،يعني از سال
 1947تا  ،1980اياالت متحده با نرخ ساالنه  3.7درصد
رشد كرد؛ اين در حالي اس��ت كه در يك سوم آخر اين
قرن ،يعني از س��ال  1980تا  2017نرخ متوسط رشد
فقط  2.7درصد بوده ،يك واحد درصد پايين تر؛ نزديك
به  30درصد ! اين يك سقوط مهم است .
بحران سال  2008نشان داد كه اكثر نرخ رشدي كه در
سالهاي پيش از بحران ثبت شده ،پايدار نبودهاند .اين
رشدها بر اثر سرمايهگذاريهاي بيمالحظه بوده است
كه شايد بتوان آن را با ساخت بيش از حد در بازار مسكن
توضيح داد.

مقايس�ههاي بينالمللي 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–يااينكهمارابهاينسمتكهمعتقدباشيمهدايت
كردهاند.اينكهماكارآمدترومولدترهستيم(بازاينچنين
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 اينگونه 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 بهطور
مستقيمتوصيهميشود،ايناست:دستازتقلببرداريد.
اگر قواعد تجارت بينالملل اين امكان را نميدهد كه آنها
را متوقف كنيم ،پس خود آن قواعد بايد غلط باشند .اين
خط استداللي اس��ت كه منجر به اعمال موانع تجاري
مانندتعرفههاييشدهكهبروارداتمالياتببندندياآنكه
سهميهبنديكنندكهمحدوديتهاييبرمقداركاالهايي
كه ميتوان 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 ميدهيم ( .ما گامهاي بعدي را
با منطق در فصل  5كه مربوط به جهاني ش��دن است را
بررسي ميكنيم ).
واقعيت اين است كه با استفاده از شاخص توسعه انساني
كه اندازهگيري 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

اعالم پايان حياط خلوتي
در صندوق بازنشستگيكشوري
مديرعامل صندوق بازنشستگي كش��وري با بيان
اينكهامروزپايانحياطخلوتيصندوقبازنشستگي
است ،گفت :شفافيت ،فسادستيزي ،جوانگرايي و
نخبهگزينيوشايستهگزيني ۴محوررويكردجديد
اينصندوقاست.
سيدميعادصالحيمديرعاملصندوقبازنشستگي
كش��وري با بيان اينك��ه رويكرد جدي��د صندوق
بازنشستگي كش��وري بر چهار محور استوار است،
گف��ت :ش��فافيت ،فسادس��تيزي ،جوانگرايي و
نخبهگزينيوشايستهگزيني ۴محوررويكردجديد
اين صن��دوق اس��ت .صالحي در جري��ان همايش
كانونهاي 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
بازنشستگيتصوربراينبودكهبحثشفافيتومبارزه
بافسادشعاريبيشنيست،گفت:امروزبرايهمگان
مشخص شده كه مسير و خط صندوق بازنشستگي
مسير شفافيت و فسادستيزي است و اين يك شعار
نيستودر ۳ماهاخيراقداماتمختلفيدراينزمينه
انجامشدهاستوماشعارنميدهيمواينتنهابخش
كوچكي از اقدامات ما براي شفافس��ازي و مبارزه با
فساد است و سياستهاي ما با قاطعيت ادامه خواهد
يافت .صالحي گفت :مبارزه با فساد و شفافيت قطعاً
حاشيههاي زيادي دارد ،اما افراد بدانند كه با خيمه
شببازيهايسياسيوغيرسياسينميتوانندمارا
به حاشيه ببرند چرا كه ما چيزي براي پنهان كردن
از مردم نداريم و در اين مس��ير قاطعانه ايستادهايم و
يك به يك برنامههاي مان را در زمينه مبارزه با فساد
اجراييخواهيمكرد.مديرعاملصندوقبازنشستگي
كش��وري با بيان اينكه آرامش ثبات يافته ناش��ي از
ش��فافيت بايد در فرايند آگاهي بخشي اتفاق افتد،
اظهار داشت :شفافيت قطعاً منجر به فساد ستيزي
و وفاق ميشود و آنچه مش��كل دارد عدم شفافيت
استكهبهنفاقوحاشيهمنجرميشود.اگرماحقوق
پايين يا حقوقهاي بااليي دريافت ميكنيم يا مزايا
و دريافتيه��اي ديگري داريم چرا مردم نبايد از آنها
اطالع داشته باش��ند .وي با بيان اينكه در سالهاي
گذشته صندوقبازنشستگيكشوري حياط خلوت
بخشهايمختلفبودهاست،تاكيدكرد:امروزپايان
حياطخلوتيصندوقبازنشستگيكشوريفرارسيده
ومااجازهادامهچنينمسيريرانخواهيمداد.صالحي
بابياناينكهچراهمهبايدتصوركنندكهصندوقيك
صندوق مشكلدار و به گل نشستهاي است ،گفت:
همه دنيا به سمت برندسازي حركت ميكنند ،اما
ما خودمان صن��دوق و برندي مانند آن را كه يكي از
غولهاي اقتصادي كشور است ،تخريب ميكنيم و
با نگاهي تحقيرآميز به آن نگاه ميكنيم .مديرعامل
صندوقبازنشستگيكشوريگفت:مابنگاهيداريم
كه هزار و ۵۰۰ميليارد تومان در سال زيان ميدهد و
بايدبراينگهداشتنآنازمنابعصندوقهزينهكنيم،
درحاليكهدرآنسو،بنگاهيداريمكه ۲۷۰۰ميليارد
تومان سود خالص در سال دارد ،اما اين رقم سود تنها
بهزيانهايصندوقپرداختهميشود،درحاليكهما
يك اعتبار و سرمايه ارزشمندي در اختيار داريم .وي
تأكيد كرد :اگر بنگاههاي ما در مجموع به سودآوري
قابل قبولي برس��ند ميتوانيم در كنار صرفهجويي
در هزينهها منابعي را براي پرداخ��ت دورهاي براي
بازنشس��تگان عزيز در قالب كارتهاي اعتباري يا
روشهايديگرفراهمكنيم.هرمقداراينسودآوري
افزايش يابد ،رقم باالتري ب��راي پرداخت در اختيار
بازنشستگانقرارميگيرد.

افزايش فاصله طبقاتي
با رشد شاخص فالكت
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هم به حس��اب آوريم ،اين رتبه به بيست و چهارم تنزل
مييابد .در سال  ،2018بانك جهاني« ،شاخص سرمايه
انساني»رامنتشركرد.اينشاخصقدرتسرمايهگذاري
جامعه در افراد هر كشوري كه تركيبي است از آموزش،
بهداش��ت و توانايي براي زنده ماندن را بازتاب ميدهد.
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 .سرمايهگذاري ضعيف در
سرمايه انساني منجر به استانداردهاي پايين زندگي در
آينده ميشود.
اُايسيدي (س��ازمان همكاري و توس��عه اقتصادي)،
اتاق فكر رسمي كشورهاي پيشرفته ،هر چندين سال
امتحانهاي استاندارد شدهاي را در سراسر جهان به اجرا
درميآورد .در اين امتحانات كه در برخي از كش��ورهاي
در حال توس��عه هم به اجرا در ميآي��د ،امريكاييها در
رياضيات از حد متوسط پايينتر هستند – از ميان 72
كشوري كه در امتحانات مشاركت ميكنند رتبه  40را
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 پايينتر از متوسط
را از عملكنندگان باال به دست آورده است  .كانادا ،كره،

اخباراقتصادي

ژاپن ،پادشاهي متحد ،نروژ ،ليتواني و استراليا تماما ما را
درنرخهايسنفارغالتحصيليدانشكدههابين 25تا34
سالسنشكستدادهاند،كانادابابيشاز 25درصدوكره
جنوبي با تقريبا 50درصد .
سرمايهگذاري پايين در سرمايه انساني و فيزيكي بهطور
طبيعي به نرخهاي پايينتر رش��د به��رهوري ترجمان
ميش��ود .در مقايس��ه بازدهي در ميان كشورها ،مهم
تفاوت در س��اعت كاري اس��ت كه بايد به حساب آورد .
امريكاييها بيش��تر از هر كشور پيشرفتهاي ساعت كار
دارند (هر كارگر امريكايي بهطور متوسط  1780ساعت
در سال كار ميكند كه قابل مقايسه با  1759ساعت كار
در جاهاي ديگر اس��ت – علي الخصوص در مقايس��ه با
كشورهاي اروپايي مانند فرانسه با  1514ساعت كار يا
آلمان  1356ساعت كار  ).اين به كم بودن ساعت كاري
در هفته برنمي گردد بلكه به تعطيالت طوالنيتر مربوط
است.اينساعتهايطوالنياستكهبايدآنرادردرآمد
باالي سرانه به حساب آورد .فيالواقع ،بر حسب بهرهوري
– بازدهي در هر ساعت – رشد بهرهوري اياالت متحده
در دوره بعد از كس��ادي بزرگ ،2010-2015 ،كمتر از
نصف متوسط اين نرخ در كشورهاي پيشرفته بوده است .
ما در  30س��ال گذشته خيلي آهس��تهتر از چين رشد
كردهايم كه چين نهتنها اكنون بزرگترين اقتصاد جهان
شده است ،بلكه در معيارهاي استانداردي كه مقايسهها

صورت ميگيرد ،بيش��تر از اياالت متح��ده پسانداز،
تولي��د و تجارت ميكند .من غالبا در چين س��خنراني
ميكن��م و زماني كه آمارهاي مرب��وط به آنچه كه براي
اكثر امريكاييها رخ ميدهد را بيان ميكنم ،آنهايي را كه
در راس هستند كاري ندارم ،مستمعين به من ناباورانه
نگاه ميكنند .چهل س��ال پيش ،چين يك كشور فقير
بود ،شصت س��ال پيش يك كشور خيلي فقير با درآمد
ساالنهايمعادل 150دالركهبانكجهانيبهآنبرچسب
كشور «به غايت فقير» زده بود .فقط طي چهل سال در
حاليكهدرآمدتمامامريكاييهابهجزآنهاييكهدرراس
اياالت متحده هستند درجا زده است ،درآمد چين بيش
از  10برابر ش��ده است و بيش از  740ميليون نفر در آن
كشور از فقر خارج شدهاند.

احم��د اناركيمحمدي نايبرييس كميس��يون
اقتصادي مجلس شوراي اس�لامي در گفتوگو با
خانه ملت ،با بيان اينكه مردم با ش��اخص پوست و
اس��تخوان خود تورم و بيكاري را لمس ميكنند،
گفت :ش��اخص فالكت براي س��ال  ۹۷عدد  ۳۹را
نشانميدهد،امابرايدركفشارهايواردهبرمردم،
حضوردربينمردمكافياستتاقبلازاينكهآمارها
از درد و رنج مردم بگويد خودمان همچون مردم با
پوست و استخوان بفهميم چه خبر است و چه بايد
كرد.نمايندهمردمرفسنجانواناردرمجلسشوراي
اسالمي،بااشارهبهاينكهپيشبينيشرايطاقتصادي
وتحريمهابايدقبلازاجراصورتميگرفت،افزود:با
سناريوهاي مدون و عملياتي فشارها بايد به حداقل
ميرسيد ،چراكه كش��ور ظرفيتهاي بيشماري
دارد و ميتوان با اين توانمنديها از حجم مشكالت
كاست و آرامش را به اقتصاد كشور بازگرداند .وي با
بيان اينكه تحريمها و كاهش صادرات نفت و ساير
كاالها منجربهكاهشرشد اقتصاديوكاهش 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
بخشه��اي مديريتي ،س��وداگري و رانت خواري
است .اناركي محمدي تاكيد كرد :بدترين آسيبي
كه تورم و بيكاري ايجاد ميكند مربوط به افزايش
فاصله طبقاتي و بيعدالتي اس��ت ،جايي كه فقرا
فقيرتر و اغنيا غنيتر ميشوند و در چنين شرايطي
ناهنجارهاي اجتماعي ني��ز افزايش مييابد .وي با
اش��اره به همراهي مردم با مسووالن براي دور زدن
تحريمها ،افزود :م��ردم صبورانه و با آگاهي و درك
بااليشرايطهمراهنظامهستندودرچالشبرجامي
با امريكا ،قاطعانه حق را به ديپلماسي و استراتژي
كش��ورمان ميدهند و اين دليل اصلي مقاومت و
صبوري اس��ت .نايبرييس كميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اس�لامي 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.

ديدگاه
رفع سوءاثر چكهاي
برگشتي با عمر بيش از سه سال
يكصاحبنظرحقوقبانكيازرفعسوءاثرچكهاي
برگشتيباعمربيشازسهسالخبرداد.قانونچك
ازجملهمعدودقوانينياستكهدركشورمادرحالي
تصويبشدكههنوززيرساختهايالزمبراياجراي
آندرنظرگرفتهنشدهبودبههميندليلقانونگذار
برايتكاليفيكهدرقانونمشخصكرده،زمانبندي
راتعريفنمودهكهبرايناساساينتكاليفبه ۳دسته
تقسيمميشود.
ياس��ر مرادي در گفتوگو با ايبنا درب��اره جزييات
زمانبندي اجراي قانون جديد چك اظهار داش��ت:
برخي از اين تكاليف يعني دسته اول از همان تاريخ
الزماالجرا شدن قانون يعني ۲۱آذر ۹۷بايد اجرايي
ش��ود از جمله ثبت غيرقابل پرداخ��ت بودن چك
در س��امانه يكپارچه بانك مركزي بر اساس ماده،۴
دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه توسط
بانكبراساسماده،۵عدمارايهخدماتبانكيواعمال
محروميتهاي قانوني ب��راي صادركنندگان چك
برگشتي براساس ماده  ۵و در نهايت صدور اجراييه
براي وصول اصل مبلغ چك بدون رسيدگي قضايي
توسط دادگاه براساس ماده  ۲۳كه از جمله ابداعات
جديدقانونگذاربودكهبيشتراينموارددرشبكهبانكي
اجرايي شده اما برخي از اين موارد مانند ايجاد برخي
محروميتهاي مقرر در م��اده ۵مكرر به دليل نبود
زيرساختالزمدربانكهااجرايينشدهاست.
اين صاحب نظر حقوق بانكي در ادامه ،گفت :دسته
دومتكاليفياستكهدرسال ۹۸بايداجراييشودكه
شامل انجام اقدامات الزم و صدور دستورالعمل مورد
نيازدرخصوصچكهايالكترونيكيبراساستبصره
ماده يك ،تهيه دستورالعمل ضوابط دريافت دسته
چك،نحوهمحاسبهسقفاعتباريومواردمندرجدر
برگهچكبراساسماده ۶وتدوينضوابطوراهاندازي
برداشت مستقيم با چك موردي بر اساس تبصره ۲
ماده ۶است كه اقدام در اين زمينه آغاز شده است.
اين استاد دانشگاه درباره سومين دسته نيز توضيح
داد:امادستهسوم،موارديهستندكهقانونگذاراين
استنباط را داشته كه فع ً
ال زيرساختهاي الزم براي
اجرا فراهم نبوده و به همين دلي��ل تا  ۲۱آذر  ۹۹به
دستاندركاراندربانك مركزيو سايردستگاههاي
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
 ۲۱مكرر ،ممنوعيت صدور و ظهرنويس��ي چك در
وجهحامل/ثبتانتقالچكدرسامانهصيادبهجاي
پشتنويسي فيزيكي/تسويه چك صرفا در سامانه
چكاوك براس��اس استعالم از سامانه صياد براساس
تبص��ره يك ماده ۲۱مكرر و ايجاد امكان اس��تعالم
آخرينوضعيتصادركنندهچك(سقفاعتبارمجاز،
سابقهچكبرگشتيدرسهسالاخيروميزانتعهدات
چكهايتسويهنشده)برايدريافتكنندگانچك
براساسماده ۲۱مكررازجملهاينموارداست.
بهگفتهمرادي،نكتهبسيارمهميكههماكنونبانكها
و مشتريان با آن روبرو هستند اين است كه تكاليف
عنوانشدهكداميكعطفبهماسبقميشودوشامل
چكهاي قبلي هم ميشود .اين صاحب نظر حقوق
بانكي،افزود:طبقتبصره ۴ماده ۵مكررقانونجديد
چك ،كساني كه ماده ۱۴قانون صدور چك را اعمال
كردهاند ،برگشت چك ش��ان براي آنها سواثر ايجاد
نميكنديعنياينكهاگرفرديمفقودي،كالهبرداري
يا سرقت چك را اعالم و دستور عدم پرداخت آن را به
بانكبدهد،براياينافرادنبايدسواثرچكايجادشود؛
درحاليكهاينقانونازآذر ۹۷الزماالجراشدهامااگر
فرديچكيبااينمشخصاتداردكهپيشازسال۹۷
همبرگشتخوردهنيزشاملاينقانونجديدميشود
وبايدسوءاثرايجادشدهبرايويرفعشود.
وي ادامه داد :يكي ديگر از ابداعات اين قانون ،شامل
افرادي ميش��ود كه قصد رفع سو اثر از چك خود را
دارند ك��ه اين افراد ميتوانند معادل مبلغ چك را به
مدت يك س��ال در حساب خود بلوكه كنند و بانك
به ذينفع چك اطالع را بدهد كه امكان برداشت اين
مبلغوجودداردپيشازايننيزاينمهلتدوسالبود
كه االن به يك سال كاهش يافته اما بايد دقت شود
كه اين امتياز جزو مواردي است كه عطف به ماسبق
نميش��ود و صرفا شامل چكهايي ميشود كه بعد
از ۲۱آذر  ۹۷معادل مبلغ چك در حس��اب مسدود
شده اس��ت .به گفته مرادي ،مورد سوم اين است كه
پيش از اين چكها پس از ۷سال رفع سو اثر ميشد
امابراساسبند(و)تبصره ۳ماده ۵مكررقانونچك،
قانونگذار رفع س��وء اثر از چك را از ۷سال به ۳سال
پسازتاريخصدورگواهينامهعدمپرداختمشروط
به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري كاهش داده و
برايناساسدرحالحاضربايدازبسياريازچكهاي
قبليرفعسوءاثرشود؛امابهدليلعدماعطايگواهي
«عدمطرحدعوايحقوقيياكيفري»توسطمراجع
قضايي،اينموضوعمهمتاحدوديبالتكليفماندهو
برخيبانكهاكماكانازچكهايبرگشتيپساز۷
سالرفعسوءاثرميكند.
مرادي با اش��اره به اينكه بانك مرك��زي نحوه احراز
عدم ش��كايت حقوقي يا كيفري را به بانكها واگذار
كرده اس��ت ،گفت :اين تكليف قانوني جزو مواردي
است كه عطف به ماسبق ش��ده و شامل چكهاي
برگشتخوردهقبلازآذر ۹۷همميشود،لذابانكها
با ايجاد مكانيزمي بايد س��ريعتر براي رفع سوءاثر۳
ساله از چكهاي برگش��تي پس از احراز عدم طرح
دعوااقدامكند.
اي��ن صاحب نظر حقوق بانكي گف��ت :با اصالحات
اخير قانون چك دريافت چك با اطمينان بيشتري
صورت ميگيرد و فردي كه چك را دريافت ميكند
ميتواند اطمينان حاصل كند كه صادركننده چك
معتبري اين چك را صادر كرده اس��ت؛ البته هرچه
به جل��و حركت كني��م و قانون كاملتر اجرا ش��ود
دريافتكنندگانچكبااعتباربيشتريميتوانداين
سندتجاريرادريافتكنند.
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بانك و بيمه

اقدامات بانك مركزي و ثبات نرخها در ماههاي اخير موجب شد

كاهش فاصله نرخ حواله نيما با نرخ معامالت در بازار سنا

تخليه بيسابقه حباب سكه
گروهبانكوبيمه|احسانشمشيري|
در بازار ارز و طال قيمتها در روز پنج ش��نبه و جمعه
 20و  21تيرماه  ،98همچن��ان روندي با ثبات و روبه
كاهش دارند بط��وري كه روز جمعه  21تيرماه  98در
بازار آزاد و معامالت نقدي دالر بين 12820تا12920
تومان در نوسان بوده است.
به گزارش «تعادل» ،قيمته��ا در صرافيهاي مجاز
بانكي و ملي نيز در روز پنجش��نبه ب��راي فروش دالر
 12750و براي فروش يورو 14650تومان معامله شده
و قيمت خري��د صرافيها نيز  100تومان كمتر از نرخ
فروش اعالم شده است .همچنين در روز پنجشنبه در
بازار ارز آزاد و معامالت نقدي قيمت دالر ،12920يورو
 14650و درهم  3535تومان داد و ستد شد.
كاهشفاصلهنرخحوالهنيمابانرخمعامالتدربازارسنا
سامانه س��نا نيز براس��اس ميانگين نرخهاي ارز روز
چهارشنبه 19تيرماه ،98ميانگين نرخ دالر در سامانه
س��نا را  ،12815يورو  14645تومان ،درهم ،3510
ي��وآن  ،1933پوند  16108و لير تركيه  2358تومان
اعالم كرده است .نرخ حواله نيما نيز در سامانه سنا در
روز  19تيرماه براي دالر  ،11626يورو  ،13148درهم
 3180و يوآن  1656تومان اعالم شده كه نشاندهنده
كاهشفاصلهنرخحوالهنيمابانرخمعامالتدربازارسنا
اس��ت .اين موضوع نشان ميدهد كه در ماههاي اخير
با اقدامات بانك مركزي و كنترلهاي صورت گرفته،
فاصله نرخهاي نيما ،سنا ،صرافيها و بازار آزاد كاهش
يافت��ه و در حال حاضر پايينترين نرخ يعني نرخ دالر
نيما با باالترين نرخ يعني نرخ معامالت آزاد به 1294
تومان رسيده كه نسبت به فاصله زياد سال ،97كاهش
زيادي داشته و به تدريج از حجم رانت ،فرصتهاي ويژه
و اختالف نرخ آن كاسته شده است.
درحاليكهبراساسقيمتهاياعالمشدهتوسطبانك
مركزي و سامانه سنا در مرداد  ،97نرخ دالر و يورو در
مرداد 97به صورت ميانگين 10220و 11915تومان
در بازار آزاد و صرافيها بوده ،و نرخ ميانگين حواله نيما
به ترتيب  8787و  9521تومان بوده اس��ت در نتيجه
فاصله نرخ حواله نيما و صرافيها و بازار آزاد براي دالر
 1433و براي يورو  2394برآورد ميشود.
همچنينبراساسقيمتهاياعالمشدهتوسطسامانه
سنا و گزارش رس��انهها از نرخهاي بازار و صرافيهاي
مجازبانكيدر 19تير،98نرخميانگينحوالهنيمابراي
دالر و يورو به ترتيب  11626و  13148تومان بوده كه
نسبت به نرخهاي مرداد سال 97افزايش قابل توجهي
نشان ميدهد .از سوي ديگر ،نرخ صرافيها و بازار آزاد
نيز در حال حاضر براي دالر حدود  12920و براي دالر
 14800توماناستودرنتيجهفاصلهدونرخنيماوبازار
ازاد وصرافيها براي دالر و يورو در تيرماه  98به ترتيب
 1294و  1652تومان برآورد ميشود.
مالحظه اين اختالف نرخهاي نيما و صرافيها و بازار
آزاد در  11ماه اخير و تاجايي كه ارقام و اعداد در سامانه
سنا قابل دسترس بوده ،نشان ميدهد كه رانت موجود
در بازار ارز و اختالف بين حواله نيما و اس��كناس بازار
ازاد و صرافيها كاهش قابل توجهي نش��ان ميدهد و
اين اختالف نرخهاي نيما و بازار آزاد در يكس��ال اخير
براي دالر حداقل  139تومان و براي يورو  742تومان
كاهش داشته است.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ  ۴۷ارز را اعالم
كرد كه بر اساس آن نرخ ۲۳ارز مانند يورو و پوند كاهش

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
پنجش��نبه در الك دفاعي فرو رود و در برابر بسياري
از همتايانش چارهاي جز عقبنش��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.

مقايسه فاصله نرخ نيما و صرافيها در سالهاي 97و(98تومان)
ارز

نرخنيما
 19تير 98

نرخ بازار آزاد
 19تير98

فاصلهنرخنيما
و آزاد

نرخنيما
 17مرداد 97

نرخ بازار آزاد
 17مرداد 97

فاصلهنرخ
نيما و آزاد

كاهش فاصله نيما و بازار آزاد
در يكسال اخير

دالر

11626

12920

1294

8787

10220

1433

139

يورو

13148

14800

1652

9521

11915

2394

742

و قيمت  ۱۲واحد پولي ديگر افزايش يافت .نرخ دالر و
 ۱۱ارز ديگر نيز ثابت ماند .بر اساس اعالم بانك مركزي
هر دالر امري��كا  ۴۲هزار ريال قيمت خورد .همچنين
هر پوند انگليس ب��ا  ۲۴۴ريال كاهش  ۵۲هزار و ۳۰۳
ريال و هر يورو نيز با ۲۷ريال كاهش ۴۷هزار و ۶۹ريال
ارزشگذاري شد.
در ب��ازار طالي روز جمعه  21تيرماه  98نيز با افزايش
اونس جهاني طال به قيم��ت  1406دالر و دالر نقدي
به قيمت  12920تومان ،قيمت طال و س��كه اندكي
كاهش داشته و مظنه مثقال 17عيار يا طالي آبشده1
ميليون و  851هزار ،هر گرم  18عيار  427هزار ،سكه
طرح جديد  4ميليون و  485هزار ،سكه طرح قديم يا
بهار آزادي 4ميليون و 400هزار،نيمه سكه 2ميليون و
 330هزار ،ربع سكه 1ميليون و 450هزار و سكه گرمي
 990هزار تومان داد و ستد شده است.
تخليهبيسابقهحبابسكه
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  ۵۳۵هزار
تومان رسيده است .محمد كشتيآراي در گفتوگو با
ايسنا ،در رابطه با بازار طال و سكه با اشاره به بازار جهاني

طالگفت:معموالًاتفاقاتيكهدرحوزهسياسيواقتصاد
جهاني رخ ميدهد 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 ۲۵دالري 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
ارزوكاهشنرخارزتاحدوديخنثيشدهوقيمتسكه
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.
كشتيآراي يادآور شد :سكههاي ثبتنامي كه در سال
 ۱۳۹۶فرآيند ثبتنام آن انجام شد و در سال  ۱۳۹۷به
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  ۴۵۰هزار تومان بوده و در حال

ركود تورمي و درآمدهاي مالي به جاي نفت
ايلنازابراهيمي|
عضوهياتعلميپژوهشكدهپوليوبانكي|
درآمده��اي حاصل از گردش��گري س�لامت ميتواند
جايگزينيبرايكاهشوابستگيبهدرآمدهاينفتيبوده
و تابآوري اقتصاد ايران در برابر تحريمها را افزايش دهد.
گردشگري سالمت ،گردش��گري پزشكي ،گردشگري
درمان��ي ( ،)Medical Tourismنامش را هر چه كه
بگذاريم ميتواند ش��فابخش باشد ،شفابخش اقتصادي
كه ديگر به بزرگترين ُمس��كن چند دهه گذشته خود
يعني درآمدهاي نفتي دسترسي ندارد .با افت قابل توجه
درآمدهاي نفتي كه از س��ال گذشته و همزمان با خروج
يكجانبه اياالت متحده از توافق برجام آغاز شده و امسال
نيز با شدت بيش��تري ادامه پيدا كرده است ،ديگر امكان
تحققبخشاعظميازدرآمدهايحاصلازصادراتنفت
كه هر ساله در تنظيم بودجه و در نتيجه حساب و كتاب
دخل و خرج دولت لحاظ ميشود ،وجود ندارد و با توجه
به دورنماي مبهم مناقشات هس��تهاي ،بازگشت سريع
درآمدهاينفتيبهروالسابقمبتنيبرصادراتحدوددو
ونيمميليونبشكهدرروزچندانمحتملبهنظرنميرسد.
به اين ترتيب ،چارهاي به جز يافتن راههايي براي جبران
افت درآمدهاي نفت��ي در بودجه نيس��ت و از همين رو
بس��ياري از صاحبنظران بر اين عقيده هستند كه بايد
اتكاي دولت بر درآمدهاي مالياتي بيشتر شده و افزايش
درآمدهايمالياتي،كاهشدرآمدهاينفتيراجبرانكند.
شايد اين پيشنهاد سرراستترين و منطقيترين راهحل
ممكن باشد ولي با مانع بسيار مهمي بر سر راه تحقق خود
مواجه است و آن ركود تورمي حاكم بر اقتصاد ايران است.
افزايش نرخهاي ماليات��ي در اغلب مواقع ركود تورمي را
در يك اقتصاد تعميق ميكن��د ،كما اينكه راهحل ديگر
پيش��نهادي كه همانا روي آوردن دولت به استقراض از
طريقانتشاراوراققرضهدولتياستنيزدرشرايطركودي
وچشماندازمبهمونهچندانروشندرآمدهايآتيدولت،
راهحل چندان مطمئني به نظر نميرسد چرا كه ميتواند
پايداريبودجهرادرسالهايآيندهباخطراتجديمواجه
كند.پسنقشيديگربايدزدوچارهايديگربايدانديشيد؛
طرحهاوپيشنهاداتيكهبتوانندبااستفادهازمنابعموجود

كش��ور در كوتاهمدت 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 بودجهاي
دولتنيزبكاهند.
طبيعياستكهدرشرايطكنوني،يافتنجايگزينيكامل
برايدرآمدهايتحققنيافتهنفتيامكانپذيرنيستوبايد
بر محلهاي درآمدي كوچكتر ولي قابلوصولتر تمركز
كرد .يكي از اين محلهاي حصول درآمد ،باالخص درآمد
ارزي براي كشور ،گردشگري سالمت است كه تحقق آن
نه تنها دور از دسترس نيست بلكه به دليل امكان رسيدن
بهآندركوتاهمدت،ميتواندبهعنوانيكيازپتانسيلهاي
مقابلهبافشارهايتحريميمطرحباشد.ايرانهمانطوركه
از منابع عظيم نفت و گاز برخوردار است ،از ذخاير انساني
ارزش��مند در زمينه علوم پزشكي و درماني نيز بهرهمند
است .چندين دهه جذب نفرات برتر آزمونهاي ورودي
دانشگاههابهرشتههايپزشكيباعثشدهاستايرانكهتا
دهه ۶۰برايارايهخدماتدرمانيموردنيازكشورنيازمند
ورود پزشكاني از كشورهاي مختلف از جمله هند بود ،در
سالهاياخيرشاهدورودگردشگرانسالمتازكشورهاي
مختلف باالخص كشورهاي همس��ايه باشد .بنابراين به
داليلذيل،درآمدهايناشيازگردشگريدرمانيميتواند
بخشيهرچندكوچكازافتدرآمدهاينفتيرابرايكل
كشوروبهتبعآن،ازطريقاخذمالياتهايمتناسب،براي
دولتجبرانكند:
 -۱به دليل نظام خاص آموزشي و تحصيالت تكميلي،
نيرويانسانيبسياركارآمدوتوانمنديجذبرشتههاي
موردنيازگردشگريدرمانيشدهوازنظرسرمايهانساني
كه اصليترين سرمايه مورد نياز براي درآمدزايي در اين
بخشاست،كمابيشصاحبمزيتنسبيوشايدمطلق
درمنطقههستيم.
 -۲با توجه به جمعيت محدود بس��ياري از كشورهاي
منطقهازجملهكشورهايهمسايهخليجفارس،رقابت
آنهادرزمينهتأميننيرويانسانيموردنيازدراينبخش
با ايران كمابيش امكانپذير نبوده و مزيت كشور در اين
حيطه ميتواند در آينده نيز حفظ شده و لذا چشمانداز
سودآوري در اين بخش بلندمدت است.

حاضر به چهار ميليون و  ۳۰۰هزار تومان كاهش يافته
و اين در حالي است كه سكه تمام طرح جديد با كاهش
 ۸۵هزار توماني به چهار ميليون و ۵۳۵هزار تومان ،نيم
سكه با كاهش ۲۰هزار توماني به دو ميليون و ۳۳۰هزار
تومان ،ربع سكه با كاهش  ۹۰هزار توماني يك ميليون
و  ۴۵۰هزار تومان و سكههاي گرمي بدون تغيير ۹۹۰
هزار تومان دادوستد ميشوند.
كشتيآراي خاطرنشان كرد :در ابتداي هفته گذشته
طالي خام  ۱۸عيار  ۴۳۷هزار تومان دادوستد ميشد
كه در هفته به پايينترين ارزش خود در محدوده ۴۲۵
هزار تومان رس��يد اما با نوسان اونس جهاني به ارزش
 ۴۳۱هزار و  ۲۰۰تومان رسيد.
اين كارشناس بازار طال و سكه در ادامه تاكيد كرد :در
ابتداي هفته گذشته حباب سكه  ۳۴۰هزار تومان بود
و در حال حاضر به ۲۸۰هزار 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
 ۲۰قطعه 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  ۲۰قطعه سكه را اجرا ميكنيم ،گفت:
سال گذشته ۳۸نفر هر كدام بيش از ۵هزار سكه و يك
نفر به تنهايي  ۳۸هزار سكه خريداري كردهاند كه بايد
مالياتبدهند.

قيمت طال دوباره باال رفت
قيمت طال در معام�لات روز جمعه بازار جهاني تحت
تأثير تجديد تنشه��اي تجاري ميان امريكا و چين و
چش��مانداز كاهش نرخهاي بهره ،افزايش يافت و در
مسير ثبت رشد هفتگي قرار گرفت.
هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز جاري
بازار سنگاپور  ۰.۳درصد افزايش پيدا كرد و به ۱۴۰۷
دالر و ۶۹سنت رسيد .بهاي معامالت اين بازار از ابتداي
هفته جاري تاكنون  ۰.۶درصد رشد كرده است.
در بازار معامالت آتي امريكا ،هر اونس طال با ۰.۲درصد
افزايش ،به  ۱۴۰۷دالر و  ۹۰سنت رسيد.
ب��ه گفت��ه مايكل م��ك كارت��ي ،تحليلگر ش��ركت
“سيام سي ماركتس “ ،طال تحت تأثير افت ارزش دالر
امريكا ،تنشها 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 نرخهاي بهره در نشست بعدي بانك
مركزي وجود دارد.نرخهاي به��ره پايينتر جذابيت
س��رمايهگذاري در ط�لا كه دارايي بودن س��وددهي
اس��ت را تقويت ميكنند.در اين بين ،دونالد ترامپ،
رييسجمهور امريكا اعالم كرد چين به وعدههاي خود
برايخريدمحصوالتكشاورزيازكشاورزانامريكايي
عمل نكرده است.
پيامدهاي اين اختالف��ات تجاري به بازارهاي جهاني
س��رايت كرده و ناماليمات اقتصادي را تشديد كرده
است .س��رمايهگذاران به دقت آمار وام دهي و تجارت
چين را كه قرار استبهزوديمنتشرشود ،زيرنظر دارند
تا شرايط اقتصادي كشور را ارزيابي كنند .انتظار ميرود
آمار نش��ان دهد چين كه دومين اقتصاد بزرگ جهان
به شمار ميرود ،آهستهترين روند توسعه اقتصادي در
 ۲۷سال اخير را تجربه ميكند.
بر اس��اس گزارش رويترز ،اف��ت ارزش دالر نيز طال را
براي سرمايهگذاران غيرامريكايي ارزانتر 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  ۱۴۰۴دالر و عقبنشيني به ۱۳۸۷
دالر است كه سطح حمايتي بعدي محسوب ميشود.
دربازارسايرفلزاتارزشمند،هراونسنقرهبرايتحويل
فوري  ۰.۲درصد افزايش يافت و به  ۱۵دالر و  ۱۴سنت
رسيد .هر اونس پالتين براي تحويل فوري ثابت بود و
در  ۸۲۰دالر و  ۵۰سنت ايستاد .هر اونس پاالديم براي
تحوي��ل فوري با  ۰.۳درصد كاهش ،ب��ه  ۱۵۵۶دالر و
يك سنت رسيد.

رشد ۴۱۰۰درصدينقدينگيطي ۱۶سال
 -۳هر چند ورود گردشگران سالمت از سالهاي 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
آذربايجاندر ماههاي اخير شدتبيشتريگرفته است.
-۴سازوكارنسبتاًخصوصيبازارسالمتدراقتصادكشور
باعثشدهتابخشخصوصيفعاليتبيشتريدراينحوزه
داشته باشد كه در صورت تس��هيل قوانين و انسجام در
نحوهبرخوردبافعاالناينحيطه،نيازيبهسرمايهگذاري
مستقيم از محل منابع دولتي نخواهد بود .به اين ترتيب،
رونق اين بخش ،هم به افزايش درآمدهاي ارزي منتهي
ميش��ود و هم ميتواند پايهاي جديد ب��راي درآمدهاي
مالياتيدولتباشدبدونآنكهركودرا تعميقكند.
 -۵برخالف بسياري از بخشهاي اقتصادي كشور كه
به مركزيت پايتخت شكل گرفته و گسترش يافتهاند،
قابليتهاي 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
بهرهگيري از خدمات درماني در شهر تبريز وارد ايران
ميش��وند .همچنين امكان ارايه خدم��ات درماني به
توريستهايمذهبيدرمشهدنيزدورازدسترسنبوده
و مراكز درماني استان اصفهان نيز ميتواند در خدمت
توريستهايكشورهاييچونعراقباشد.
همچنين،درچندسالگذشتهطرحهاييتحتعنوان
دهكدههاي سالمت ،عالوه بر زيرساختهاي موجود،
برايجذبگردشگرانسالمتدركشورشكلگرفتهاند
كه تس��ريع در اتمام آنها در مناطقي همچون اس��تان
اردبيل و قم ميتواند امكان جذب گردشگر را افزايش
دهد و درآمدهاي حاصل از آن ميتواند در كوتاهمدت،
ميانمدت و حت��ي بلندمدت جايگزيني براي كاهش
وابستگي به درآمدهاي نفتي بوده و تابآوري اقتصاد
در برابر تحريمها را تقويت كند .اين گام كوچكي است
ولي مسيرهاي طوالني در بسياري از مواقع با گامهاي
كوچكوسنجيدهپيمودهميشوند.

يك اقتص��اددان افزايش نرخ ارز ،دس��تپاچگي نهادهاي
سياس��تگذار و بان��ك مرك��زي ،پيشفروش س��كه و
مصاحبههايي كه باعث هيجان بازار شد را به عنوان عوامل
رشد نقدينگي در س��ال اخير و رسيدن آن به مرز ۱,۹۰۰
هزار ميليارد تومان ارزيابيكرد.
بهگزارشايسنا،مطابقآماريكهبانكمركزيازوضعيت
داراييهاوبدهيهايسيستمبانكيدرپايانسالگذشته
منتشر كرد ،حجم نقدينگي در سال  ۱۳۹۷با رشد ۲۳.۱
درصدي نس��بت به پايان س��ال  ۱۳۹۶ب��ه  ۱,۸۸۲هزار
ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت.از مجموع نقدينگي
بيش از ۲۸۵هزار ميليارد تومان پول و حدود ۱,۵۹۷هزار
ميليارد تومان شبه پول (عمدتاً سپردههاي بانكي) است.
همچنين نقدينگي در س��ال  ،۱۳۹۶حدود  ۱,۵۲۹هزار
ميليارد تومان بود كه رشد  ۳۵۳هزار ميليارد توماني را در
سال گذشته به همراه داشته است.درباره جزييات فرايند
رشد روز افزون نقدينگي در اقتصاد كشور ،افشين خاني
كارشناساقتصاديدرگفتوگوباايسنا،بامشخصكردن
مقطع زماني بين سالهاي ۱۳۷۷تا ۱۳۹۳به عنوان يكي
از اصليترين دورههاي جهش حجم نقدينگي ،اظهار كرد:
دراينمقطع ۱۶سالهحجمنقدينگيرشد ۴۱۰۰درصدي
را تجربه ميكند كه در آن نقدينگي از  ۱۶.۲هزار ميليارد

تومان به ۶۸۴هزار ميليارد تومان ميرسد.اين اقتصاددان
مقطعزماني ۱۳۹۴تا ۱۳۹۶راهمبهعنوانيكمقطعديگر
مورد بررسي قرار داد و گفت كه در اين بازه زماني روند رشد
نقدينگي كند ميشود اما معنادار ميشود .به اين معنا كه
از مرداد ماه ۱۳۹۵تا مرداد ماه ۱۳۹۶نزديك به ۶۱درصد
رشدنقدينگيراتجربهميكنيمكهبه ۱,۳۶۶هزارميليارد
تومانميرسد.
خاني ب��ا بيان اينكه تركيب ۱,۳۶۶ه��زار ميليارد تومان
نقدينگي به وجود آمده در سال ۱۳۹۶معنادار است ،ادامه
داد:ازاينميزانحدود ۱,۲۰۰هزارميلياردتومانشبهپول
است و  ۱۶۶هزار ميليارد تومان هم پول و ديگر اجزاي آن
است.او همچنين اضافه كرد :در پايان سال  ۱۳۹۶حجم
نقدينگي با افزايشي  ۲۰۰هزار ميليارد توماني به ۱,۵۳۰
هزارميلياردتومانميرسدكهازپايانمردادماهتاآخرسال
حدود ۱۲درصدرشدراتجربهميكند.اوهمچنينبهدوره
زمانيديماه ۱۳۹۶تاچهارماههاولسال ۱۳۹۷هماشاره
كرد و گفت كه در اين دوره افزايش نرخ ارز ،دس��تپاچگي
نهاده��اي سياس��تگذار و بانك مرك��زي ،پيشفروش
س��كه ،دس��تكاري تعرفه واردات خودرو ،بسته ناكارآمد
سياستهايبانكمركزيومصاحبههاييكههيجانبازار
رابيشتركردباعثافزايشحجمنقدينگيشد.

بازار سرمايه
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بورس در هفته آخر تيرماه به كدام سمت و سو ميرود

احتمالصعود

گروه بورس|
بازار س��رمايه در آخرين روز معامالت هفته گذشته
متعادل و پايدار ب��ود و اكثر نمادها در محدودههاي
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 هفتهاي هستيم كه مجامع ميتوانند برگزار
شوند ،ميتوان گفت كه بازار با سرعت آهسته در اين
هفته ني��ز به كار خود ادامه ميده��د و پس از پايان
فصل مجامع و همرمان با انتش��ار صورتهاي مالي
 1ماه��ه و  3ماهه ،دوباره براي رش��د پرقدرت خود
ش��تاب ميگيرد .با اين اوصاف ،عدهاي معتقدند كه
اگر اوضاع سياسي رو به گشايش برود ،ميتوان براي
ادامه رشد بازار ،فضاي مثبتي را متصور بود .در غير
اين صورت ،تهديدهاي سياس��ي بر روند رو به رشد
بازار چيره ميشود.
در همين ش��رايط ،موضوع معافيت مالياتي تجديد
ارزيابي ش��ركتها كه منجر به افزايش سرمايه آنها
ميش��ود و به عنوان امتيازي براي ناشران به شمار
ميرود نيز مطرح ش��ده است كه از نظر كارشناسان
به عنوان موتور محرك رشد بازار به شمار ميرود.
بازار سرمايه توقف ندارد
يك فعال ب��ازار س��رمايه ،تجديد ارزياب��ي دارايي
شركتها را از مهمترين موضوعات اثرگذار بر وضعيت
آتي شركتها دانس��ت و گفت :به نظر ميرسد اين
موض��وع در كنار اخبار مجامع همچن��ان بازار را در
وضعيت مطلوب حفظ خواهد كرد .
يوس��ف پاشانژاد در گفتوگو با س��نا ،اظهار داشت:
يك��ي از مهمترين موضوعاتي كه ب��ازار با آن درگير
اس��ت ،تجديد ارزيابي دارايي شركتهايي است كه
با توجه به دستورالعملها و قوانين جديد ،براي آنها
معافيتهايي صادر ميشود؛ لذا به نظر ميرسد بازار
به س��مت ش��ركتهايي خواهد رفت كه تصميم به
تجديد ارزيابي داراييها دارند يا به س��مت تعدادي
از صنايع كه هنور رش��د كافي نداشته و نتوانستهاند
در يكسال گذشته متناسب با ديگر صنايع حركت
كنند.وي سپس با اش��اره به فصل برگزاري مجامع
گفت :هماكنون سرمايهگذاران در حال بررسي اخبار
داخل مجامع هس��تند و در بعضي شركتها 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 ميشد سير صعودي بازار سرمايه متوقف شود يا
اين بازار سير نزولي بگيرد ،اخبار مثبتي كه از مجامع
ميرس��د و بحث تجديد ارزيابي داراييها ،احتمال
نزول را پايين آورده است .
به گفته پاشانژاد ،در حال حاضر اين مجامع و اخبار
تجديد ارزيابي داراييهاست كه مانع از نزولي شدن
بازار شده است .
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ادامه با اش��اره به
ريسكهاي سياس��ي گفت :اين ريسكها همچنان
در بازار س��رمايه وجود دارند اما حساس��يت بازار در
اين چند ساله به نوعي نسبت به ريسكهاي سياسي
كمتر شده اس��ت  .همچنين با توجه به اينكه اخبار
خوب و بد سياس��ي پشت س��ر هم شنيده ميشود،
حساسيت بازار را نسبت به اين موضوع كاهش داده
و به جهت سياسي هم خوشبينيها نسبت به آينده
بازار افزايش يافته است .
وي افزود :با توج��ه به اينكه ب��ازار در ماههاي اخير
رش��د خوبي داشته و ش��اهد رشد نس��بت P/Eها
هستيم ،پيشنهاد ميشود كه سهامداران مخصوصا
در سوددهي آتي ش��ركتها با تحليل بيشتري وارد
ش��وند .چون موضوعي كه در بحث ارزشگذاري و
ارزش ش��ركت مغفول مانده ،بحث س��وددهي آتي
شركتهاست .
پاش��انژاد با بيان اينكه اين روزها و باتوجه به شرايط
كلي بازار بعضي خريدها به ص��ورت هيجاني انجام
ميشود ،تاكيد كرد :الزم است سرمايهگذاران روي
بحث سوددهي و گردش وجه نقد آتي شركتها توجه
بيشتري داشته باش��ند  .عالوه بر اين مناسب است
سرمايهگذاران براي ورود به شركتهايي اقدام كنند
كه برنامهاي براي تجدي��د ارزيابي داراييهاي 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
گفتوگو با ايرنا با اش��اره به ثب��ات معامالت در بازار
روز چهارش��نبه افزود :تش��كيل ص��ف خريد براي

برش

با توجه به اينكه در آخرين هفته تيرماه و در واقع آخرين هفتهاي هستيم كه مجامع ميتوانند برگزار شوند ،ميتوان گفت كه بازار با سرعت آهسته در اين
هفتهنيزبهكارخودادامهميدهدوپسازپايانفصلمجامعوهمرمانباانتشارصورتهايمالي 1ماههو 3ماهه،دوبارهبرايرشدپرقدرتخودشتابميگيرد.
پاشانژاد :يكي از مهمترين موضوعاتي كه بازار با آن درگير است ،تجديد ارزيابي دارايي شركتهايي است كه با توجه به دستورالعملها و قوانين
جديد،برايآنهامعافيتهاييصادرميشود؛لذابهنظرميرسدبازاربهسمتشركتهاييخواهدرفتكهتصميمبهتجديدارزيابيداراييهادارنديا
به سمت تعدادي از صنايع كه هنور رشد كافي نداشته و نتوانستهاند در يكسال گذشته متناسب با ديگر صنايع حركت كنند.
ايران خودرو ،سايپا و در كل تقويت گروه خودرويي
از جمله اتفاق معامالتي بود و در ديگر نمادها گرايش
بازار بيشتر به سمت سهمهاي كوچك بود.
دارابي ادامه داد :دليل خاصي كه بتواند تأثيرگذار بر
گروه خودروييها باشد وجود نداشت بلكه اين گروه
يك دوره از اصالح را پشت سر گذاشت و در نهايت روز
گذشته بازگشت قيمتها 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

آمارها نشان ميدهد

را تح��ت تأثير ق��رار دهد ام��ا هماكن��ون وضعيت
معامالت بازار سرمايه با توجه به جو موجود متعادل
به نظر ميرسد.
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 ميش��ود
كه تاكنون از اين هلدينگ عرضه سهام پتروشيمي
مبين ،فجر و پارس را ش��اهد بوديم و روند معامالت
اين شركت مشابه آن شركتها خواهد بود.دارابي به
استقبال سهام پتروشيمي نوري از سوي سهامداران

در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت :پيشبيني ميشود
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 :ارزشگذاري
براساس شرايط كنوني بود و چيزي كه اكنون در مورد
آن صحبت ميش��ود وقايعي است كه احتمال دارد
در آينده رخ دهد و بر قيمت سهام تأثيرگذار باشد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار:

بازدهي  ۴۰درصدي بورس از ابتداي سال

راهاندازي بازار برتر بورس تهران در حال بررسي است

در پايان معامالت هفته منتهي به  ۱۹تيرماه  ،۹۸ش��اخص كل
ب��ا  ۶۷۸واحد افزايش نس��بت به هفته قبل ،ب��ه رقم ۲۴۹۶۲۲
واحد رسيد.
ش��اخص كل در قياس با ابتداي س��ال كه روي عدد  ۱۷۸هزار
و  ۶۵۹واحد بود ،رشدي  ۴۰درصدي را به ثبت رسانده است.
به گزارش سنا ،شاخص كل هم وزن با  ۱۹۳۷واحد افزايش طي
 5روز كاري هفته منتهي به  19تيرماه ،با سه درصد رشد روبرو
شد و به رقم  ۶۱۸۰۹واحد رسيد.
ش��اخص بازار اول با  ۸۰۷واحد افزايش به رقم  ۱۸۵۰۳۱واحد
رسيد و شاخص بازار دوم با  ۳۹واحد كاهش عدد  ۴۹۱۵۶۷واحد
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  ۵روز كاري اي��ن هفته ،ارزش كل معام�لات اوراق بهادار از
 ۶۵۱۵۲ميليارد ريال گذشت كه نسبت به هفته قبل  ۴۸درصد
افزايش يافت.
در ضم��ن تعداد  ۱۷۸۰۸ميلي��ون انواع اوراق به��ادار در بيش

مدتي اس��ت كه ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران اعالم كرده كه
ميخواهد بازاري با نام بازار برتر و با نوسان  ۱۰درصد 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
راهاندازي بازار برتر در بورس اوراق بهادار تهران هستيم ،به مباحث
مطرحشده در شوراي عالي بورس با محور بازار پايه اشاره كرد و گفت:
قانون جديد بازار پايه فرابورس را در جلسه اخير بررسي كرديم ،اما
الزماستبررسيهايتكميليانجامشود.نظراتهمهفعاالناهميت
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 ميشود نيز گفت :درباره اين موضوع
OMSها (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
راهاندازي 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.

از يك ميلي��ون و  ۴۲۱هزار دفعه مورد معامل��ه قرار گرفت و به
ترتيب  ۴۹درصد و  ۲۲درصد افزايش را نسبت به هفته گذشته
تجربه كردند.
اين درحالي اس��ت كه تعداد  ۴۹۰ميليون واحد از صندوقهاي
س��رمايهگذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش
از  ۵۱۰۹ميلي��ارد ريال م��ورد معامله قرار گرف��ت و به ترتيب
با  ۲۶درص��د و  ۲۵درص��د افزايش نس��بت به هفته گذش��ته
همراه شدند.

رويداد
اجراي مرحله نهايي فاز اول از  25تير

نگاه
نايبرييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران مطرح كرد

سامانه مديريت ريسك تمام وقت ميشود
مرحله نهايي فاز نخس��ت سامانه مديريت ريسك از
سهش��نبه  ۲۵تيرماه اجرايي ميشود ،بر اين اساس،
تمام زمان ثبت و ارس��ال س��فارشهاي مش��تريان
شركتهاي كارگزاري از طريق سامانه نامك ،تحت
پوشش قرار ميگيرد.
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
 ۲۵تيرم��اه اجرايي ميش��ود .اين س��امانه با اتصال
به نرم اف��زار معامالت ،راهكاري ب��راي جلوگيري از
ارسال سفارشهاي 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 معاملهگران
شركتهاي كارگزاري ارسال ميشود را طي ساعت
 8 :30الي  11 :30كنترل ميكند و از روز س��ه شنبه
اين زمان تا  12 :30افزايش مييابد.
محمد عطايي با اش��اره به اينكه فرآيند اطالعرساني
در خصوص اجرايي شدن سامانه مديريت ريسك بر
روي سامانه معامالتي نامك ،از يكسال و نيم گذشته
شروع ش��ده ،گفت :در دي ماه سال  ۱۳۹۶بخشنامه
مديريت نظارت بر كارگزاران مبني بر فراهم ش��دن
امكان دسترس��ي مديريت ريسك به سامانه Back
 Officeكارگزاران براي كليه شركتهاي كارگزاري
ارسال ش��د .در خرداد ماه  ۱۳۹۷جلسهاي 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 هياتمديره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار
مبني بر عملياتي ش��دن س��امانه مزب��ور و تفويض
اجراي زمانبندي شدن اين سامانه به كميته پايش
ريس��ك بازار ،كميته راهاندازي آزمايشي اين سامانه
از تاري��خ  ۹۷.۰۷.۱۰اع�لام ك��رد كه ط��ي ابالغيه
ش��ماره  ۱۱۰۲۰۰۲۱۶به اطالع كليه ش��ركتهاي
كارگزاري رسيد .در اين مرحله جهت آشنايي بيشتر
معاملهگران شركتهاي كارگزاري و كارگزاران مقرر
ش��ده بود صرفاً اطالعات ارس��الي و عملكرد سامانه
مديريت ريسك مورد آزمايش شركتهاي كارگزاري و
معاملهگران آنها قرار گيرد.
عطاي��ي ادامه داد :پس از گذش��ت ح��دود  ۳ماه در
ديماه  ۹۷باتوجه به بازخورد دريافتي ،كميته پايش
ريسك بازار اجراي رس��مي قطعي سامانه مديريت
ريس��ك را از تاريخ  ۹۷.۱۱.۰۱با زمان اجرايي صرفاً
 ۱۵دقيقه از س��اعت  8 :30ال��ي  8 :45تصويب كرد
كه اين تصميم ط��ي ابالغيه  ۱۱۰۲۰۰۲۲۲به كليه
شركتهاي كارگزاري اطالعرساني شد .همچنين در
اسفند ماه سال  ۱۳۹۷نيز طبق تصميم كميته پايش
ريس��ك بازار ،مرحله دوم س��امانه مذكور از ساعت
 8 :30ال��ي  8 :55و از روز  ۹۸.۰۱.۰۵ط��ي ابالغيه
ش��ماره  ۱۱۰۲۰۰۲۲۵ني��ز به كليه ش��ركتهاي
كارگزاري اعالم شد.
مدير نظارت بر كارگزاران س��ازمان ب��ورس و اوراق
بهادار افزود :مرحله سوم اين سامانه كه از  ۲۸خرداد
 ۹۸عملياتي شده و از ساعت  ۳۰ :۸الي  ۳۰ :۱۱است.

وارانت هنوز نهايي نشده است
محمديدرپاسخبهاينكهباتوجهبهتأييدوارانتازسويكميتهفقهي،
اين ابزار چه زماني رونمايي ميشود؟ اظهار كرد :وارانت هنوز نهايي
نشده است .كميته فقهي وارانت را تأييد كرده اما دستورالعملهاي
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 ميشود؟ گفت:
تالش ميكنيم كه امسال فروش تعهدي را داشته باشيم.

رونقتوليدبامحصوالتكشاورزيدربورسكاال

وي تصريح كرد :كميته پايش ريسك بازار در پنجاه
و دومين جلس��ه خود در تاري��خ  ۱۲تيرماه جاري،
 ۲۵تيرماه  ۹۸را تاريخ شروع اجراي مرحله نهايي فاز
نخست سامانه مزبور اعالم كرد.
يادآور ميشود :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
شركتهاي كارگزاري به مشتري اختصاص ميدهند
دريافت ميكند.
وي ادامه داد :حاصل جمع اين دو عامل قدرت خريد
يك مش��تري را در سامانه نامك تشكيل ميدهد كه
همانند سامانه معامالت برخط مشتريان است .اصوال
خريد براي يك مش��تري نميتواند خارج از حاصل
جمع اين دو عامل باشد .در سامانه مديريت ريسك
نامك ه��ر مبلغ اعتب��ار تخصصي به مش��تريان كه
شركتهاي كارگزاري در فيلد مربوطه به مشتريان
خود ق��رار ميدهند مورد قبول اس��ت و اينكه در هر
مرحله زماني كارگزار اگر بخواهد ميتواند مبلغ اين
اعتبار را افزايش دهد ك��ه نتيجه آن در قدرت خريد
مشتريان در سامانه مديريت ريسك نامك منعكس
ميشود .بروزرس��اني اطالعات مانده مالي مشتريان
طي س��اعت معامالت نيز از موضوعاتي است كه در
حال حاضر در اين سامانه از طريق Back Office
شركتهاي كارگزاري بهطور منظم انجام ميشود.

نايبرييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران
گفت :كش��اورزان كشور رفته رفته در حال آشنايي با
س��ازوكار بورس كاال و امكان فروش محصوالتشان با
قيمتهاي 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 ميشود.
پس از عرضه موفق زعفران در بورس كاال و راهاندازي
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 نقرهاي بورس كاال راه يافت.
در همين زمينه نايبرييس 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 ميشود 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 ميتواند عالوه بر شفافسازي قيمتها
و حجم معامالت ،كمك شاياني به رونق توليد كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه كشاورزان و روستاييان
كه سالها سنتي معامله كردهاند آيا نسبت به عرضه
محصوالتش��ان در ب��ورس اقدام ميكنن��د؟ گفت:

كش��اورزان به دنبال فروش محصوالت خود با قيمت
مناسبتر هستند و از راهكارهايي كه به رونق فروش
آنها كمك كند ،اس��تقبال ميكنن��د .اين اتفاق تنها
به آموزش نياز دارد بهطوريك��ه با ورود محصوالت
چند كش��اورز به بورس و مشاهده نتايج مطلوب آن،
ساير كشاورزان نيز نسبت به عرضه در بورس ترغيب
ميشوند.
آگاه��ي تصريح كرد :اغل��ب كش��اورزان و بنكداران
كشور ،فعاليت صادراتي انجام نميدهند در اين ميان
با فراهم شدن امكان عرضه محصوالت كشاورزي در
بورس كاال ،كشاورزان بهراحتي ميتوانند نياز تجار و
صادركنندگان را از طريق بورس تأمين كرده كه اين
موضوع در توسعه صادرات محصوالت كشاورزي نيز
اثرگذار خواهد بود.نايبرييس كميسيون كشاورزي
اتاق بازرگاني اي��ران ادامه داد :به نوعي ميتوان گفت
رونق معامالت محصوالت كش��اورزي در بورس كاال
به تسهيل تعامل ميان كش��اورزان و بازرگانان منجر
ميشود كه اين اتفاق مانع از ارزان فروشي محصوالت
ايراني در بازارهاي منطقهاي ميشود.
نايبرييس كميس��يون كش��اورزي در پايان بر لزوم
گسترشروابطتجاريباكشورهايخارجيتاكيدكرد
و گفت :در حال حاضر به دليل شرايط تحريم ،همكاري
بورس كاال با بورسهاي بينالمللي 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 ميكنيم و ميتواند در مبادالت ما با
شركاي تجاري و كشورهاي همسايه رقم بخورد.

رويخطشركتها
افزاي�ش س�رمايه «قپي�را» تاييد ش�د:
حس��ابرس و بازرس قانوني شركت فرآوردههاي
غذاييوقندپيرانشهرنظرخودرانسبتبهگزارش
توجيهيهياتمديرهدرخصوصافزايشسرمايه
۱۰۰درصدي اعالم كرد.
به گزارش س��نا ،ش��ركت فرآوردههاي غذايي و
قند پيرانش��هر اعالم كرد كه حسابرس و بازرس
قانوني ش��ركت نظر خ��ود را در م��ورد گزارش
توجيهيهياتمديرهدرخصوصافزايشسرمايه
۱۰۰درصدي اعالم و اين افزايش سرمايه را تاييد
كرد«.قپيرا» قصد دارد س��رمايه خود را از مبلغ
 ۲۰۰ميلياردري��ال به مبلغ  ۴۰۰ميليارد ريال از
محل آورده نقدي س��هامداران افزايش ميدهد.
اين اقدام به منظور اصالح وضعيت ساختار مالي
شركتانجامميشود.
گفتنياست؛انجامافزايشسرمايهيادشده،منوط
به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب
مجمع عمومي فوقالعاده است و در اين خصوص
اطالعرساني الزم صورت خواهد گرفت.
مروريبرخالصهتصميماتمجمععمومي
«بشهاب» :مجمع عمومي شركت المپ پارس
شهاب تقس��يم مبلغ  ۴۰۰ريال س��ود نقدي و
يكهزارو ۱۱۲ريالسودخالصبرايهرسهماين
شركت را در مجمع به تصويب رساند.
مجمع عمومي عادي ساالنه شركت المپ پارس
ش��هاب براي س��ال مالي منتهي به  ۲۹اسفند
ماه  ۱۳۹۷در روز پنجش��نبه  ۱۳تير ماه ۱۳۹۸
برگزار شد .دستور جلسه مجمع عمومي ساالنه
«بشهاب» براي دوره مالي ذكر شده به شرح زير
بوده است :استماع گزارش هياتمديره و بازرس
قانوني،تصويبصورتهايماليسال(دوره)مالي
منتهيبه ۲۹اسفندماه،۱۳۹۷انتخابحسابرس
و بازرس قانوني ،انتخاب روزنامة كثيراالنتش��ار،
انتخاب اعضاي هياتمديره ،تعيين حق حضور
اعضاي غير موظف هياتمديره و تعيين پاداش
هياتمديره.
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  ۴۰۰ريال و سود خالص به ازاي
هر سهم يك هزار و  ۱۱۲ريال تصويب شد.سود
خالص  ۱۸۰ميليارد و  ۹۳ميليون ريال و س��ود
انباشتهپاياندورهبالحاظكردنمصوباتمجمع،
 ۱۱۹ميلياردو ۴۳۴ميليونريالاعالمشد.كاربرد
ارقام بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت
و فراز مشاور ديلمي پور مشهود به عنوان بازرس
عليالبدلانتخابشد.
دع�وت س�هامداران «خ�اور» در روز ۳۱
تير ماه :سهامداران شركت ايران خودرو ديزل،
ميتوانند جهت ش��ركت در مجمع عمومي اين
شركتبادستورجلسهيادشده،درساعت ۱۰روز
دوشنبه ۳۱ ،تير ماه سال جاري در محل تهران،
كيلومتر ۱۴بزرگراهآزادگانازاتوبانتهران-كرج،
بلوار ش��هداي ايران خودرو ديزل درب شماره ۲
برگزار ميشود ،گرد هم آيند.
دعوت ب�ه مجمع عمومي «بمپنا» :مجمع
عمومي شركت توليد برق عسلويه مپنا در ساعت
 ۱۴روز دوشنبه ۳۱تير ماه ۱۳۹۸در محل تهران،
بزرگراهشهيدحقاني،كتابخانهمليايران،تاالرقلم
برگزارميشود.
دعوت س�هامداران «ش�بريز» در روز۳۱
تير ماه :سهامداران شركت پااليش نفت تبريز
ميتوانند جهت ش��ركت در مجمع عمومي اين
شركتبادستورجلسهيادشده،درساعت ۱۰روز
چهارشنبه ۳۱،تير ماه سال جاري در محل سالن
آمفيتئاترمجتمعپتروشيميواقعدرتبريز،بلوار
شهريار ،جنب پارك باغالر باغي ،مجتمع رفاهي
پتروشيميبرگزارميشود،گردهمآيند.
دع�وت س�هامداران «س�امان» در روز
 ۳۰تير ماه :سهامداران بانك سامان ،ميتوانند
جهت ش��ركت در مجمع عمومي اين شركت با
دستورجلسهيادشده،درساعت ۱۵روزيكشنبه،
 ۳۰تيرماهسالجاريدرمحلمجموعهفرهنگي
ورزشي تفريحي تالش ،واقع در خيابان وليعصر،
نرس��يده به چهارراه پارك وي برگزار ميش��ود،
گرد هم آيند.
دعوت به مجمع عمومي «وبصادر» :مجمع
عموميبانكصادراتايراندرساعت ۹روزيكشنبه
 ۳۰تير ماه  ۱۳۹۸در محل سالن انديشه سازمان
تبليغات اسالمي به نشاني تهران ،انتهاي خيابان
سميه،نرسيدهبهخيابانحافظبرگزارميشود.
دعوت س�هامداران «مبين» با دس�تور
جلسه تغيير نام شركت :سهامداران شركت
پتروش��يمي مبين نيز جهت تصميمگيري در
خصوص تغيير نام و موضوع فعاليت ش��ركت به
مجمععموميفوقالعادهدعوتشدند.سهامداران
«مبين» ميتوانند جهت شركت در اين مجمع
كه در ساعت ۱۱روز شنبه ۲۹،تير ماه سال جاري
در محل تهران ،بلوار غربي استاديوم آزادي ،مركز
همايشهاي بينالمللي پژوهشگاه صنعت نفت،
سالن آزادگان برگزار ميشود ،گرد هم آيند.
خالصهتصميماتمجمععمومي«اپرداز»:
مجمععموميشركتآتيهدادهپردازتقسيممبلغ
 ۳۰۰ريالسودنقديو ۵۰۳ريالسودخالصبراي
هر سهم اين شركت را در مجمع به تصويب رساند.
بهگزارشپايگاهخبريبازارسرمايه(سنا)،مجمع
عمومي عادي ساالنه شركت آتيه دادهپرداز براي
سال مالي منتهي به  ۲۹اسفند ماه  ۱۳۹۷در روز
يكشنبه ۱۶تيرماه ۱۳۹۸برگزارشد.دستورجلسه
مجمع عمومي س��االنه «اپرداز» براي دوره مالي
ذكر شده به شرح زير بوده است :استماع گزارش
هياتمديره و بازرس قانوني ،تصويب صورتهاي
مالي س��ال (دوره) مالي منتهي به  ۲۹اسفند ماه
،۱۳۹۷انتخابحسابرسوبازرسقانوني،انتخاب
روزنامةكثيراالنتشار،انتخاباعضايهياتمديره،
تعيينحقحضوراعضايغيرموظفهياتمديرهو
تعيينپاداشهياتمديره.

اخبار
رونق توليد با عرضه محصوالت
كشاورزي در بورس

فرهاد آگاهي نايبرييس 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.
آگاهيافزود:محصوالتجديديدرحوزهكشاورزي
در راه ورود به بورس كاال قرار دارد كه عرضه و طراحي
ابزارهاي مالي روي محصوالتي ،چون پسته ،خرما،
كش��مش و گياهان دارويي پ��س از زعفران و زيره
ميتوان��د عالوه بر شفافس��ازي قيمتها 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 قيمتهاي
مناسب در اين بستر معامالتي هستند كه اين اتفاق
به رشد عرضه و معامالت انواع محصوالت كشاورزي
دربورس،افزايشكيفيتكاالهاورسيدنكشاورزان
به حقشان در معامالت منجر ميشود.
ويدرپاسخبهاينپرسشكهكشاورزانوروستاييان
كه سالها سنتي معامله كردهاند آيا نسبت به عرضه
محصوالتش��ان در بورس اق��دام ميكنند؟ گفت:
كشاورزان به دنبال فروش محصوالت خود با قيمت
مناسبترهستندوازراهكارهاييكهبهرونقفروش
آنها كمك كند ،استقبال ميكنند .اين اتفاق تنها
به آموزش نياز دارد بهطوريكه با ورود محصوالت
چند كش��اورز به بورس و مش��اهده نتايج مطلوب
آن ،ساير كش��اورزان نيز نسبت به عرضه در بورس
ترغيبميشوند.
آگاهي تصريح كرد :اغلب كش��اورزان و بنكداران
كشور،فعاليتصادراتيانجامنميدهنددراينميان
با فراهم شدن امكان عرضه محصوالت كشاورزي در
بورس كاال ،كشاورزان بهراحتي ميتوانند نياز تجار و
صادركنندگان را از طريق بورس تأمين كرده كه اين
موضوعدرتوسعهصادراتمحصوالتكشاورزينيز
اثرگذار خواهد بود.
نايبرييس كميسيون كش��اورزي اتاق بازرگاني
اي��ران ادام��ه داد :رون��ق معام�لات محصوالت
كش��اورزي در بورس كاال به تسهيل تعامل ميان
كشاورزان و بازرگانان منجر ميشود كه اين اتفاق
مانع از ارزان فروشي محصوالت ايراني در بازارهاي
منطقهاي ميشود.
وي بر لزوم گس��ترش روابط تجاري با كشورهاي
خارجيتاكيدكردوگفت:هماكنونبهدليلشرايط
تحريم،همكاريبورسكاالبابورسهايبينالمللي
كار دشواري اس��ت ،اما امكان تهاتر كاالها از مسير
بورس كاال با ديگر كشورها وجود دارد ،اقدامي كه
در كشورهاي امريكاي جنوبي مشاهده ميكنيم و
ميتوانددرمبادالتماباشركايتجاريوكشورهاي
همسايهراهگشاباشد.
پس از عرضه موفق زعفران در بورس كاال و راهاندازي
ابزارهاي 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 نقرهاي 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 :هماكنون
حداقل نرخ هر كيلو زعفران ۸ميليون و حداكثر۱۲
ميليون تومان است.
ويبااشارهبهاينكهبازارزعفراندرركودبهسرميبرد،
افزود:افزايشعرضهدربرابرتقاضاموجبشدقيمت
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 ،خارجيها در نخريدن
محصولسماجتميكنندتاقيمتهااُفتكند.
حس��يني قيمت زعفران در بازار را پيش بيني كرد
و گفت :باتوجه به ش��رايط كنوني ب��ازار داخلي و
صادراتيپيشبينيميشودكهنوسانخاصياتفاق
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،بنابراينزعفرانراباقيمتيكمترازنرخهاي
واقعي در بازارهاي هدف صادر ميكنند كه اين امر
ضربه مهلكي به صادرات رس��مي زعفران توس��ط
صادركنندگان حرفهاي وارد ميكند.
وي ادام��ه داد :با وجود آنكه بخ��ش عمده زعفران
توس��ط افراد غيرحرفهاي انجام ميشود ،از اين رو
صادركنندگان واقعي به حاش��يه رفتهاند 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 ميش��ود،
بنابراي��ن انتظار ميرود با كاهش بروكراس��يها و
سختگيريهاي 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
گونهاي 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  ۱۲تن زعفران ب��ه بازارهاي هدف صادر
ش��ده ،از آن تاريخ به بعد آماري 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 بارندگيها و سطح زير كشت پيشبيني
ميشود كه توليد زعفران به ۵۰۰تن برسد.
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تشكلها

تشكلهاي بخش خصوصي از نقش اتاق در تسهيلگري ميگويند

كماكانبهدنبال بهبود فضاي كسبوكار
ب��ا ش��روع ب��ه كار دور نهم ات��اق بازرگاني مس��اله
خواس��تههاي بخش خصوص��ي در دوره نهم مطرح
اس��ت .مصاحبه تعادل با نماينده تش��كلها نش��ان
ميدهد كه اين تش��كلها 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 ميتوانند 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 گفتوگو با «تعادل» گفت :براي نيل به
اهداف توس��عه نيازمند حضور هر چه بهتر و بيشتر
بخش خصوصي هستيم .در همين راستا اصل  44كه
واگذاري اختيارات و تصديگري 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 برنامههاي
اتاق براي چانهزني با دولت باشد ،اجراي قانون بهبود
مستمر فضاي كسب و كار است كه فرايند و مكانيزم
اج��راي آن از صافي اتاق ميگذرد .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 سياستگذاريها دارد ،ادامه داد:
مهمترين وظيفهاي كه ات��اق بازرگاني دارد ،تالش و
رايزن��ي براي اجراي اصل  44و اج��راي قانون بهبود
مستمر كسب و كار است .اگر ما بتوانيم تعامل خوبي
با دولتيها 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 بنگاهها و بهبود شرايط
چارهاي جز اتكاء به بخش خصوصي نيست.
گام اتاق براي روانس�ازي فضاي كس�ب
و كار
محمود اوليايي عضو كانون شبكه مشاوران مديريت
و مهندسي ايران در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به

معضل كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي و عدم
رسيدگي به اين مساله ،گفت :حياتيترين نياز بنگاهها
تامين سرمايه در گردش و نقدينگي مورد نياز است .از
آنجايي كه نرخ ارز افزايش پيدا كرده ،دارايي بنگاهها
چندين برابر كاهش پيدا كرده اس��ت و قدرت خريد
آنها بهشدت پايين آمده است .براي جبران افت ارزش
دارايي شركتها 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
مطالبهگري كند.
وي در ادامه با اش��اره به نق��ش تعيينكننده اتاق در
تغيير و اصالح قوانين ،افزود :تثبيت نرخ ارز و حذف
ارز چن د نرخي يكي از مهمترين خواستههاي بخش
خصوصي است كه اتاق بايد در راستاي آن اقداماتي
كه در حيطه اختيار آن ميگنج��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 ميشود.
برنامه اتاق براي عبور از جنگ اقتصادي
باب��ك عابدي��ن ريي��س هياتمدي��ره اتحادي��ه
صادركنن��دگان صنعت چاپ اي��ران در گفتوگو با
«تعادل» گفت :مسووليت اتاق در رابطه با مباحث و
فعاليتهاي اقتصادي و تحرك بخشي در اقتصاد براي
رونق در توليد و خدمات در بخش خصوصي است .در
اين شرايط اقتصادي گزينههاي خوبي براي اين دوره
از اتاق انتخاب ش��دند كه در پيش��برد اهداف بخش
خصوصي كمك بخش است.
وي با اشاره به اولويتهايي 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 روشهاي اقتصادي و روشهاي رونق در توليد
در اين زمان مطرح شده باشد.
ما در يك دوره سخت اقتصادي به سر ميبريم وظيفه
اصلي اتاق حمايت از بخ��ش خصوصي و راهنمايي
بخش دولتي براي چگوگي عبور از اين موانع اس��ت.
اصليترين 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 ميگيرد
كه مس��تقيما روي بخش توليد اثر ميگ��ذارد .اگر
دولت اتاق را در گفتوگوهاي بيش��تر و در تعامالت
و تصميمگيريه��ا و تصميمس��ازيها درگير كند و
همچنين بازوهاي اتاق كه تشكلها و اتاقهاي استاني
هس��تند را در اين تصميمات درگير كند ،بسياري از
مشكالت حل ميشود و راه برون رفت از آن نيز پيدا
خواهد شد.
همچنين هرچ��ه ات��اق بتواند تش��كلهاي بخش
خصوصي كه درگير ش��رايط اقتصادي هستند را در

گفتوگوها درگير كند و از آنها استفاده كند به پويايي
بخش خصوصي ،كمك كرده و شرايط اقتصادي براي
بخش خصوصي راحتتر ميشود.
توقعاتم�ان را از ات�اق بازرگان�ي پايي�ن
بياوريم
از سوي ديگر صادق رحمت سميعي عضو هياتمديره
جامعه مميزي و بازرسي ايران در گفتوگو با «تعادل»
با تاكيد بر اينكه بايد توقعات خود را از اتاق بازرگاني
به عنوان نهادي نيمه دولتي پايي��ن بياوريم ،گفت:
مهمترين 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 بنگاهها
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 چارهجوي��ي اتاق بازرگاني حل نميش��ود؛

خاطرنش��ان كرد :در ش��رايطي كه همهچيز به هم
ريخته و گره مشكالت اقتصادي كه عمدتا به عوامل
بيروني وابسته است ،با دست بخش خصوصي و حتي
دولت هم حل نميشود ،انتظار براي تغيير شرايط از
عوامل داخلي مثل اتاق يا دولت بيهوده است .وظايف
و مسووليتهاي مشخصي براي اتاق و دولت تعريف
شده .بخشي از مشكالت حاصل تنشهاي سياسي
است و با اقدامات دولت حل نميشود.
عضو جامعه مميزي و بازرسي ايران با بيان اينكه بايد
نگرش حاك��م بر مديريت بنگاهه��ا تغيير پيدا كند؛
ادامه داد :بخش زيادي از مشكالت توليد و صنعت با
عملكرد درست خود بنگاهها حل خواهد شد .يعني
خودمان با دس��ت خودمان تغييرات را ايجاد كنيم.
اما حالت انتظاري كه در بنگاهها براي تغيير ش��رايط
موجود اس��ت ،موجب ميشود نه تنها مشكالت حل
نشود ،بلكه به تاخير بيفتد و حل كردن آن سختتر
شود .از سويي ورود نهادها براي حل مشكالت گاهي
مشكالت را بدتر ميكند.

عضو هيات رييسه اتاق ايران:

تعرف ه گمركي و روي ه اداري در مرزهاي ايران با عراق يكسانسازي ميشود
كيوان كاش��في رييس ات��اق كرمانش��اه ميگويد:
مدتي اس��ت دولت مركزي و اقليم كردستان عراق
درباره يكسانسازي تعرفههاي گمركي و رويههاي
اداري به توافق رسيدهاند؛ اين تصميم اگرچه به نفع
هر دو كشور اس��ت ولي ممكن است با مدل جديد
استانهاي مرزي دو كشور در منطقه كردستان رونق
اقتصادي سابق را نداشته باشند.
مدتي است كه دولت مركزي و اقليم كردستان عراق
درباره يكسانس��ازي تعرفههاي گمركي به توافق
رسيدهاند .ايران هفت مرز مشترك رسمي جادهاي
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
ميشود.
كيوان كاشفي ،عضو هيات رييسه اتاق ايران درباره
وضعيت مرز ايران با اقليم كردستان و مبادله تجاري
با اقليم كردس��تان ميگويد :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 بازارچههاي��ي هم براي
دادوستد دارد.
رييس اتاق كرمانشاه ميگويد :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 تقريباً خودمختار بود .زماني كه عراق در
تسلط امريكا بود ،اغتشاشات داخلي شروعشده بود
همچنان اقليم در امنيت نسبي بود .خيلي از كشورها
در اين زمان به سرمايهگذاري در اقليم اقدام كردند.
او ادامه ميدهد :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
استانها رونق بيشتري بگيرد .استانهاي سليمانيه
و اربيل به دليل همسايگي با ايران موردتوجه تجار
ايراني بودند.
رييس اتاق كرمانشاه ميگويد :عمده تبادالت ايران
ب��ا عراق از اين س��ه مرز انجام ميش��د؛ بهخصوص
م��رز پرويزخان كه به عراق مرك��زي نزديكتر بود،
از كرمانش��اه تا م��رز پرويزخان ج��اده اتوبان بود و

دسترس��ي به اين مرز از اس��تانهاي مركزي ايران
آسانتر بود.
او تصريح ميكند :البته كردها هم از اين فضا استفاده
اقتصادي ميكردند .بسياري از كاالهايي كه به سمت
استانهاي جنوبي ميرفت از طريق اين مرزها وارد
اقليم كردستان ميشد .آنجا ترمينال توزيع كاالي
ايراني بود كه از داخل اقليم به اس��تانهاي مختلف
عراق ارسال ميشد .از آنطرف اقليم مسير ترانزيت
سوخت به ايران داشت كه سوخت را مستقيم از اين
سه مركز وارد ايران ميكرد و از ايران به بنادر جنوبي
ميرفت و با كش��تي به كشورهاي مختلف ترانزيت
ميشد .اين به اقتصاد شهرهاي مرزي رونق داده بود.
به گفته كاش��في اقليم كردس��تان سياست خوبي
را براي رونق تجاري در پيشگرفت��ه بود .او درباره
اين سياس��تها ميگويد :اقليم با كم كردن هزينه
حملونقل ،تس��هيل در امور گواهينامه ،رويههاي
گمركي و سيستم اداري سبب شده بود كه سرعت
كار باال باشد.
او ادامه ميدهد :اين اتفاق ادامه داشت تا اينكه تعامل
سياسي و اقتصادي ايران و دولت مركزي عراق شدت
گرفت .آنچه دولت عراق ميخواس��ت اين بود كه به
لحاظ اقتصادي به استانهاي عربنشين و جنوبي
عراق تمايل پيدا ش��ود؛ اس��تانهاي 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 ميكند :از زماني كه اقليم كردستان
در رفراندوم اس��تقاللطلبي 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 يكسانسازي تعرفهها يكي از همين
مسائلي است كه دولت مركزي ميخواهد نظر خود
را ب��ه اقليم كردس��تان تحميل كند .قب� ً
لا اقليم از
تعرفه دولت مركزي تبعيت نميكرد ،نرخ تعرفهها
در مرزهاي اقليم كردستان پايين بود و تجار ايراني
اس��تقبال ميكردند كه كاالي خود را از اين مرزها
صادر كنند.
به گفته كاشفي مدتي است كه تعرفهها در مرزهاي
ايران و عراق يكسان شده است؛ ولي هنوز رويههاي
اداري هماهنگ نش��ده اس��ت .حدود يك ماه قبل
خيلي از كاالهاي��ي كه در دولت مركزي ممنوع بود
از اين مرز صادر ميش��د و يكي از اين ممنوعيتها
س��يمان بود كه در يك ماه پي��ش از مرزهاي ايران

با اقليم كردس��تان صادر ميش��د .كاشفي تصريح
ميكند :دولت مرك��زي ع��راق ميخواهد بزودي
رويههاي اداري هم مثل تعرفهها 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 استانهاي جنوبي عراق
تمام كاالهايي كه از اقليم كردستان به استان جنوبي
عراق ميرفت ،مميزي مجدد ميشد و تعرفه بااليي
از آن ميگرفتند يا جريمه ميكردند.
او ادامه ميدهد :در اين مدت كاالي ايراني به دليل
س��ختگيري 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 ميكند :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 يكسانسازي رويهها
با دولت مركزي اين عدم رونق ادامه داشته باشد.
براس��اس آمار غيررسمي حجم مبادالت كشورمان
با منطقه كردس��تان عراق بالغبر  6ميليارد دالر در
سال است.

رييس كميسيون گردشگري اتاق تهران:

نايبرييس اتاق بازرگاني ايران:

سياستهادررابطهبااستخراجارزديجيتاليمتناقضاست

سازوكاراخذمالياتوحقبيمهازبنگاههايراكدبازنگريشود

رييس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني تهران
معتقد اس��ت كه سياس��تهاي دولت در رابطه با
استخراج ارزهاي ديجيتالي متناقض است.
مجيد حسينينژاد در گفتوگو با ايسنا ،با اشاره به
حواشي به وجود آمده در حوزه ماين (استخراج)
ارزهاي كدگذاري شده (بيتكوين) ،اظهار كرد:
براي مشخص شدن ابعاد دقيق اين ماجرا ،بايد به
عملكرد سياستهاي اجرايي دولت نگاه كرد .ما در
خراسان شمالي يك نيروگاه توليد برق راهاندازي
كردهايم و در طول س��ال محصول اي��ن نيروگاه
آماده عرضه است ،اما دولت اعالم ميكند 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 ميشود ،از سوي دولت
با ارز  ۴۲۰۰توماني محاسبه ميشود اما براي خريد
تجهيزات الزم ب��راي نيروگاه در بهترين حالت به
سرمايهگذار ارز نيمايي ميدهند.
وي ادامه داد :س��رمايهگذاري كه در يك نيروگاه
س��رمايهگذاري ميكند با ظرفيت مجموعه خود
در ماههايي كه دولت تقاضايي ندارد ،بايد چه كار

كند؟ يكي از اين گزينهها بحث ماين كردن ارزهاي
ديجيتال است .اين موضوع سال قبل به وسيله يك
مصوبه رسمي دولت ،جزو صنايعي شناخته شده
كه امكان س��رمايهگذاري دارد اما حاال كه در ايام
پيك مصرف برق قرار داريم ،ناگهان اين مس��اله
مطرح ميشود كه اين كار بايد متوقف شود.
اي��ن عضو ات��اق بازرگاني ته��ران با بي��ان اينكه
س��رمايهگذار در اي��ن وضعيت راهي ج��ز تغيير
موقعيت خود ندارد ،تصريح كرد :وقتي ما ميبينيم
كه برايمان هيچ راهي باقي نمانده ،به گزينههايي
همچ��ون حض��ور در عرصهه��اي خارج��ي فكر
ميكنيم.
ني��روگاه ب��ا انتقال ب��ه ص��د كيلومت��ر باالتر به
تركمنس��تان انتقال مييابد و به راحتي با فروش
تضميني محصول ،كار خود را ادامه ميدهد.
حسينينژاد توضيح داد :نگاهي به تجربه ارز چند
نرخي در ماههاي گذشته به خوبي نشان ميدهد
كه اين قانون چه ظرفيتي براي دور زدن دارد .ما
از سويي براي واردات برخي تجهيزات ،ارز ۴۲۰۰
توماني ميدهيم ،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  ۴۲۰۰توماني ميگي��رد و بعد از يك
فرايند ،توليد صادر ميش��ود .وقتي سياستهاي
اجرايي چنين فضايي را به وجود آورده ،آيا ميتوان
به فعال اقتصادي ايراد گرفت؟
او با بيان اينكه چنين روي��هاي در ديگر عرصهها
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 ميشود ،كدام قشر
بيشترين سود را ميبرد؟ كس��ي كه در يك اتاق
كوچك زندگي ميكند و هيچ خودروي شخصي
ندارد از يارانه انرژي استفاده ميكند يا فردي كه
در يك خانه چند صد متري زندگي ميكند و چند
خودروي شخصي دارد؟ اگر بناست يارانه به اقشار
كمدرآمد تعلق گيرد ،با يك نگاه س��اده مشخص
ميشود كه سياس��تهاي فعلي حتي نزديك به
هدفگذاريهاي كالن نيز عمل نميكنند.

نايبرييس اول اتاق بازرگاني صنايع معاون و كش��اورزي
ايران گفت :برخي فعاالن اقتص��ادي به دليل عدم وصول
مطالبات دچار ركود و مشكالت مالي شدهاند كه بايد اخذ
ماليات و بيمههاي تامين اجتماعي از اين افراد بر اس��اس
شرايط باشد .به گزارش ايرنا حسين سالحورزي در ديدار
با فعاالن اقتصادي استان لرستان افزود :بخش خصوصي
شرايطدولتمبنيبربههمخوردنتعاملهزينهدرآمدهاو
عدمامكانپرداختمطالباتاينبخشرادركميكنداما
درعينحالتكليفدولتبهاينافرادبرايدريافتماليات
عادالنه نيست .او ادامه داد :اگر واحدي به دليل عدم وصول
مطالبات خود از دولت دچار اختالل ميش��ود حق بيمه
گرفتنتأميناجتماعييامحاسبهروزشماربهرهتسهيالت
بانكيويبدسليقگياست.نايبرييساتاقبازرگانيايران
تصريحكرد:دراينخصوصقوانينوراهكارهايمختلفي
درمجلسشوراياسالميهمتصويبشدهامامتأسفانهدر
اجرايآنمشكالتيوجوددارد.چنانچهبعدنظارتيمجلس
تقويتواعمالوقوانينمصوبشدهاجراشودبرخيازآالم
ومشكالتفعاالناقتصاديحلخواهدشد.اوافزود:تعداد
قابل توجهي فعال اقتصادي از تسهيالت ارزي با دالر ارزان
استفاده كردهاند و تعهد بازپرداخت ارزي داشتهاند و با نرخ

فعليوركوددچارمشكلجديهستندكهدولتومجلس
بايد ساز و كار پوشش ريسك را در صندوقي براي اين افراد
درنظربگيرند.سالحورزيبااشارهبهاينكهدرصدورمجوزها
همكاري نميشود ادامه داد :در قوانين اصل  ۴۴طي سال
 ۹۳تبصرهاي ايجاد ش��ده كه اگر چنانچه دستگاه اجرايي
زمينهصدورفوريمجوزرافراهمنكنداستاندارموظفاست
اش��خاصي كه در صدور مجوز كسب و كار تخلف يا اهمال
كردهاندرابهتخلفاتاداريمعرفيكند.اوباتاكيدبربررسي
مجلس در خصوص اجراي اين تبصره گفت :اگر يك فعال
اقتصاديحتييكسانتيمترمربعبهمحيطزيستيامنابع
طبيعيآسيببزنددههاموردجريمهدرخصوصوياعمال
ميش��ود اما آيا مديران يا افرادي كه مانع صدور يا تسهيل
مجوزهاشدهاندحتييكتذكرشفاهيدريافتكردهاند؟
نايبرييس اول اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اصطالح آغاز
جنگ اقتصادي در كشور افزود :تركش؛ آسيب و جراحات
اينجنگنصيبفعاالناقتصاديشدهوبانكها؛مالياتو
تأميناجتماعيسهميازتبعاتاينمسالهندارند.
حجماقتصادكشورنسبتبهسالقبل۶درصدكوچكشده
پسافزايشدرآمدهاياقتصاديدولتبجزبااعمالفشاربه
واحدهامحققشدهاست؟

انرژي
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آغاز پيشگويي مسير طالي سياه در2020

اوپك قافيه را ميبازد؟

گروه انرژي| نادي صبوري|
در آش�فتهبازار نفت خام ك�ه رييسجمهوري
عجيب و غريب به نام دونالد ترامپ نيز بيش از
پيش سردرگمش كرده است ،همواره گروههاي
مختلف تلاش كردهاند منافع خ�ود را در آن
حداكثري كنند .يكي از ابزارها براي رسيدن به
اين هدف هم همواره انجام گزارشهاي آماري
و ارايه تحليلها و بررسيهاي اختصاصي بوده
اس�ت؛ پس جاي تعجب نيس�ت كه هميش�ه
گزارش آماري س�ازمان اوپك كه به نوعي تيم
توليدكنندههاي نفت خام است بعد از يك روز
با گزارش آماري آژان�س بينالمللي انرژي كه
تلويحا تيم مصرفكنندههاس�ت ،جواب داده
ميش�ود .هر چند تهيهكنندگان گزارشهاي
اوپ�ك چند ب�اري گفتهاند با تي�م آماري IEA
همكاريهاي مشورتي دارند ولي اوقات زيادي
پيش آمده است كه گزارش آژانس به نوعي زهر
گزارش اوپك كه ميتوانسته موجب باالرفتن
قيمته�ا ،چيزي ك�ه مصرفكنندهه�ا از آن
هيچ خوشش�ان نميآيد ،شود را گرفته است.
پنجش�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  2019را كم كرد.
ماه ژوئن در حالي كه با حمله به نفتكشها در خليج
فارس ش��روع ش��د ،همچنان ماه نگرانكننده براي
كشورهايي محسوب ش��د كه نفت يكي از كاالهاي
مهم توليدي آنها حساب ميشود .گزارش اوپك كه
پنجشنبه منتشر گزارش داد متوسط سبد نفتي اين
سازمان در اين ماه  10درصد معادل  7دالر در بشكه
كاهش پيدا كرده است و نكته جالب توجه اينكه از بين
 14كشور عضو شاخصهاي عرباليت ،ايرانهوي،
بصرهاليت و كويتاكس��پورت كه به ترتيب شاخص
اصلي نفت خام عربستان ،ايران ،عراق و كويت هستند
بيشترين درصد كاهش قيمت را داشتند .اين ماجرا
تهيهكنندگان گزارش اوپك را هم متعجب كرد چرا
كه به خاطر تنشهاي ژئوپلتيك اخير قاعدتا نفت خام
توليدي در خاورميانه اتفاقا بايد به نسبت كمتر از افت
قيمت متاثر ميشد.

شركت ملي نفت ايران
شركتمليمناطقنفتخيزجنوب

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 خاصيتهاي گزارشهاي منتشر
ش��ده در دو روز اخير اين است كه حداقل در گزارش
اوپك ،براي اولينبار مستقيما برآوردهاي مقدماتي
درباره سال  2020دادهاند .اساسا وقتي نيمه دوم هر
سالي شروع ميشود ،نهادهاي ناظر شاخصهايي را
بررسي و محاس��به ميكنند تا اعالم كنند مثال سال
ديگر كه از دي  98ش��روع ميشود بازار چه مقدار به
نفت اوپك احتياج دارد؟ البته اين برآوردها ميتواند
تمام��ا ه��م غل��ط از آب در بيايد اما ش��اخصهايي
مهم براي سياس��تگذاري و تصميمگيري كشورها
محس��وب ميش��ود .حاال ماجرا از اين قرار است كه
همزمان آژانس بينالمللي انرژي درباره امكان تكرار
«مازاد عرضه» در س��ال  2020هش��دار داده و اداره
اطالعات انرژي امريكا هم اعالم كرده طبق شاخصي
كه آنها خود ابداعش كردهاند مقدار بشكههاي 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 ميكنند مثال نفت خ��ام فردا و پس فردا ديگر
از دنيا كنار ميرود و همه نيازهايش��ان را با خورشيد
و ابر تامين ميكنند بحث همچنان بر س��ر باال رفتن
خواستگاران نفت است با اين تفاوت كه حاال ممكن
است مثال سال ديگر دنيا  1ميليون و  114هزار بشكه
نفت خام بيشتري بخواهد يا مثال  1ميليون بشكه.
البته همين چند صد هزار بش��كه ميتواند تصميم
كشورهاي مختلف توليدكننده و حتي مصرفكننده
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 پنجشنبه منتشر كرد در
اولين اظهارنظرهايي كه درباره سال  2020ميكند
نوش��ته است كه در اين س��ال دنيا بطور متوسط هر
روز به  29ميليون و  300هزار بش��كه نفت خامي كه
توسط  14كش��ور عضو اين سازمان توليد شده باشد
احتياج دارد ام��ا اين رقم يعني ني��از جهان به نفت
اوپك نسبت به س��ال  2019روزي  1ميليون و 300
هزار بشكه كمتر ميش��ود .آژانس بينالمللي انرژي
روايت نگرانكنندهتري ب��راي اوپكيها داردIEA ،
در گزارش��ش كه جمعه منتشر شد نوشته كه تقاضا

براي نفت خام اوپك در سال آينده متوسط روزي 28
ميليون بشكه خواهد بود ،اين يعني برآورد آژانس براي
خريداران نفت اوپكي با برآورد اوپك چيزي نزديك
به روزي  1ميليون و  300هزار بشكه تفاوت دارد كه
اصال تفاوت كمي نيست.
 IEAنوش��ته كه دليل اين مساله اين است كه توليد
نفت خ��ام در كش��ورهايي كه عضو اوپك نيس��تند
بهش��دت در حال باال رفتن اس��ت ،بله ،در حالي كه
بس��ياري تصور ميكنند توليدك��ردن نفت خام كار
كش��ورهاي عقبافتاده اس��ت كه توليد ديگري بلد
نيس��تند  IEAبرآورد ك��رده كه امري��كا در 2020
تولي��د نفت خام��ش را روزي  2ميليون بش��كه باال
ميب��رد (آن هم با وجود اينكه س��طوح قيمتي نفت
خام در وض��ع فعلي آنقدري كه براي توليدكنندگان
متعارف نفت خام مثال خاورميانهايها س��ود دارد به
هيچوجه براي توليدكنندگان شيل ندارد)  .از طرف

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شماره 97-3-155

نوبت دوم

شماره مجوز1398.2226

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب درنظرداردکاالی موردنیازخودرامطابق جدول زیر ازطریق برگزاری مناقصه ی عمومی و از بین سازندگان داخلی تامین نماید
شمارهقلم

موضوعمناقصه

جمععددی

شمارهتقاضا

01

TUBING HA NGER 10” X 9-5/8” X 7”VAM

60

شماره درخواست08-38-9730051

لذاکلیه شرکتهاییکهفعالیتآنهامرتبطباشرحکاالیمورددرخواستمیباشدمیبایستظرفمدت14روزازتاریخدرجاگهیفراخوانبامراجعهبهسایتاینترنتیذیل 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
ارزیابی کیفی (برای معامالت کمتر ازبیست برابرنصاب معامالت متوسط) به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند
WWW.NISOC.IR
مزایده و مناقصه
مدیریت تدارکات وامور کاال
فرم پرسش نامه ارز یابی
کسب حداقل نمره60در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان سازندگان الزامی است ضما مبلغ تضمین شرکت درمناقصه465/000/000ریال می باشد
ادرس پس�تی اهواز  -کوی فدائیان خریدکاالی داخلی اسالم (نیوس�اید )  -خیابان شهریورمجتمع تد ارکات وامورکاال س�اختمان  - 111اداره تدارکات خرید کاالی داخلی -
واحدخریدهایعمومیاتاق13کدپستی6113854579تلفن06134124625درگاههایاینترنتیمرتبطجهترویتومطالعهشرایطمناقصهوسایرمشخصاتفنیومقادیرکاال
روزنامه  :تعادل
نوبت اول98/4/19
نوبت دوم 98/4/22:

شركت ملي گاز ايران
شركتپااليش گازشهيدهاشمينژاد
()S.G.P.C

WWW.SHANA.IR/ WWW.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR

روابط عمومیشرکتملیمناطقنفت خیز جنوب

تجديد مرتبه اول فراخوان مناقصه عمومي
(يك مرحله اي)

شماره مجوز1398.2216:

روابط عمومي شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

مخاطبان عزيز ميتوانند
نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه
را با ذكر جزئيات به اين سامانه
پيامك نمايند.
به شماره  30005320در دسترس شماست

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 7ميليون بشكه نفت خام وارد كرده است ،آنها
البته صادرات هم دارند به خاطر اينكه نوع نفت خامي
كه توليد ميكنند خيلي وقتها با پااليشگاههايشان
جور در نميآيد ،اوپك گزارش كرده كه اياالت متحده
در ژوئن متوسط روزي  2.9ميليون بشكه نفت خام
صادر كرده است .به اين ترتيب امريكا همچنان يك
واردكننده خالص نفت خام است كه خالص وارداتش
در ماه ژوئن روزانه  4ميليون و  200هزار 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 ميداند و افش��ا نميكند ،منابع ثانويه اوپك
كه نش��ريههاي ثابت و آمار تانكرها هس��تند برآورد
خودشان از اين توليد را البته اعالم كردهاند ،آنها اعالم
كردهاند كه ايران در ماه ژوئن بطور متوسط هر روز 2
ميليون و  225هزار بشكه نفت خام توليد كرده است.
منابع ثانوي��ه ماه ميتوليد نفت خام اي��ران را روزانه
 140هزار بشكه بيش��تر اعالم كرده بودند .طبق اين
آمار ايران پنجمين توليدكننده نفت خام بين چهارده
توليدكننده اوپكي بوده است.

ادامه رشد قيمت نفت خام

ايرنا| قيمتنفتدرمعامالتروزجمعهبازارجهاني
تحتتأثيركاهشتوليدخليجمكزيكودرآستانهوقوع
توفاندراينمنطقهوادامهتنشهايژئوپليتيكيدر
خاورميانه،افزايشپيداكرد.بهايمعامالتآتينفت
برنت ۲۹سنت يا ۰.۴درصدافزايشپيداكردوبه۶۶
دالر و  ۸۱سنت در هر بشكه رسيد .بهاي معامالت
آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا با  ۳۱سنت يا
 ۰.۵درصدافزايش،به ۶۰دالرو ۵۱سنتدرهربشكه
رسيد.شاخصنفتامريكاروزگذشتهبه ۶۰دالرو۹۳
سنتصعودكردهبودكهباالترينحددر ششهفته
اخيربود.شركتهاينفتدرخليجمكزيكوتاروزپنج
شنبه بيش از يك ميليون بشكه در روز از توليدشان
كه معادل ۵۳درصد از توليد اين منطقه اس��ت را به
دليل توفان گرمسيري كاهش دادند .اين توفان روز
سه شنبه به س��احل لوئيزيانا ميرسد و پيش بيني
ميش��د قدرت وزش آن به ۱۱۹كيلومتر در ساعت
برسد .تحليلگران گروه بانكي  ANZدر يادداشتي
نوشتند :روند افزايشي نفت برنت تحت تأثير وقوع
توفاندرخليجمكزيكوكهتوليدنفترامتوقفكرده
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،
 ۹.۵ميليون بش��كه كاهش پيدا كرد كه چهارمين
كاهش هفتگي متوالي بود و بيش از سه برابر كاهش
 ۳.۱ميليون بش��كه بود كه تحليلگران پيش بيني
كردهبودند.كيمكوانگرائه،تحليلگركاالدرشركت
سامسونگفيوچرزگفت:پيشبينيميشودكاهش
چش��مگير ذخاير نفت خام امريكا و ريس��كهاي
ژئوپليتيكينفتبرنتووستتگزاساينترمديترا
درسطوحفعلينگهدارد.براساسگزارشرويترز،اما
دورنمايضعيفترتقاضابراينفتكهازسوياوپك
اعالم شد ،روند رشد قيمتها را محدود خواهد كرد.
اوپكدرگزارشماهانهخودپيشبينيكردجهانبه
 ۲۹.۲۷ميليون بشكه در روز نفت اين گروه در سال
 ۲۰۲۰نياز خواهد داشت كه كمتر از  ۱.۳۴ميليون
بشكه در روز در سال ۲۰۱۹است.

گزارشكوتاه
اموالزنجانيبهفروشميرسد

ايلنا| وزير نفت از فروش امالك منتقل شده بابك
زنجاني به ش��ركت نفت خبر داد .بيژن نامدار زنگنه
درباره اينكه گفته ميش��ود وزارت نفت مانع انتقال
اموال بابك زنجاني ب��راي پرداخت بدهيهاي وي
ميشود،گفت:يكمقداريازامالكزنجانيبهوزارت
نفتمنتقلشدهكهديگرمتعلقبهوينيستوبراي
شركتنفتاستكهاينشركتهمقصدفروشآنها
رادارد.وزيرنفتدربارهاينكهگفتهميشودوزارتخانه
متبوعشازرسيدگيبهاينپروندهجلوگيريميكند،
تاكيدكرد:آنهاميگويندماميخواهيم ۷/۲ميليون
ي��ورو پرداخت كنيم اما وزارت نفت حس��اب اعالم
نميكندكهاينحرفهايكشوخياست.

نانبيمهگراننفتدرروغن

ايلن�ا| نرخ بيمه ترابري نفتكشه��ا در مهمترين
گذرگاهنفتيدرهفتههايگذشتهسربهفلكگذاشته
اس��ت .به گزارش پايگاه اينترنتي شبكه تلويزيوني
المنار،نرخبيمهترابرينفتكشهادرمهمترينگذرگاه
نفتيدرهفتههايگذشتهسربهفلكگذاشتهاست.
اين خبر را يك شركت كشتيراني امريكايي گزارش
داد .آنتونيگروني،رييسشركتكشتيرانيآردمور
گفت:بهعنوان بخشيازاينصنعت،تهديديجدي
متوجه خدمه و كش��تيهاي ما است .گروني گفت:
در حال حاضر ،تجارت مانند گذشته است اما بيمه
ترابريدرتنگههرمز،گذرگاهياستراتژيككهايران
وعمانوامارات راازيكديگرجداميكنددرعرضدو
ماهگذشته،درپيحوادثاخير،دوبرابرشدهاست».

نوبت دوم

 -1شماره و موضوع مناقصه :مناقصه شماره( ٩٧٠٧٤٦انجام خدمات پشتيباني مورد نياز سيستم هاي رايانه اي پااليشگاه)
 -2نام و نشاني مناقصه گزار :استان خراسان رضوي–كيلومتر 165جاده مشهد/سرخس-شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد.
 -3شرايط مناقصه گر :كليه شركت هاي داراي حداقل رتبه 5در زمينه فعاليت ،خدمات پشتيباني و شبكه داده هاي رايانه اي و مخابراتي از شوراي عالي انفورماتيك كشور (دارا بودن
هردو زمينه فعاليت الزامی است).
 -4مهلت و آدرس دریافت اسناد :حداکثر تا ساعت  14مورخ  ، 98/04/26متقاضیان می توانند به صورت حضوری با در دست داشتن درخواست كتبي جهت دریافت اسناد مناقصه
به آدرس  :مش�هد–خیابان آبکوه– نبش دانشسرای شمالی–شماره -255واحد امور قراردادها مراجعه نمایند و یا درخواست کتبی خود را جهت شرکت در مناقصه به شماره نمابر
 051-37285047ارسال نمایند ،در این صورت اسناد مناقصه به آدرس این متقاضیان ارسال خواهد گردید .متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه مي بايست حداكثر تا ساعت 10
مورخ 98/05/02پيشنهادخودراتكميلوبهصورتالكومهرشدهبهآدرساعالمشدهفوقتحويلدهندوياچنانچهدرنظراستپاكتپيشنهاديبهوسيلهيپستسفارشي ارسال
گردد،ميبايستزمانالزمجهتپسترسانيتوسطمناقصهگراندرنظرگرفتهشود،درهرصورتبهپاكتهايپيشنهاديكهبعدازساعتاعالمشدهتسليمگردند،ترتيباثرداده
نخواهد شد و پس از برگزاري جلسه ي كميسيون مناقصات و ثبت موضوع در صورتجلسه ،پيشنهادهاي مذكور ناگشوده به متقاضيان عودت خواهد گرديد.
– 5ميزانونوعتضمينشركتدرمناقصه :مبلغ 375.000.000ريال(سيصدوهفتادوپنج ميليونریال)ازانواعتضامينمجازاعالمشدهدرآييننامهتضمينمعامالتدولتيميباشد.
 -6زمان گشايش پاكت ها :پاكت هاي مناقصه راس ساعت 11مورخ 98/05/02در حضور پيشنهاد دهندگان و با حداقل 2پيشنهاد قيمت گشايش خواهد يافت.
در صورت نياز به دريافت اطالعات بيشتر به سايت شركت پااليش گازشهيد هاشمي نژاد به آدرس  WWW.Nigc-khangiran.irمراجعه فرماييد.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

ديگر اداره اطالعات انرژي امريكا هم وارد گود ش��ده
و در گزارش��ي كه البته زياد م��ورد توجه تحليلگران
و رس��انههاي بينالمللي قرار نگرفته عنوان كرده با
شاخص مخصوص خودشان به نتايجي رسيدند كه
متقاعدشان كرده برآوردشان از رشد تقاضا براي نفت
خام را پايينتر 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 ميرسد.
اگر بخواهيم به گزارش دو نهاد اصلي اوپك و آژانس
بينالمللي انرژي برگرديم ،در حالي كه گزارش اوپك
در نس��خه اخير تغييرات عمدهاي در برآوردهايش
نداش��ت IEA ،از خطر مازاد عرضه در  2020نوشت
كه پسلرزههاي آن در سالهاي  2014تا  2016هنوز
تن توليدكنندگان نفت را به لرزه در ميآورد .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  2ميليون و  100هزار بشكه در روز
باال ميبرند.
اوپك البته پيشبيني نسبتا مش��ابهي درباره توليد
غير اوپكيها كرده و برآورد كرده آنها سال بعد روزي
 2ميليون و  400هزار بشكه نفت خام بيشتري توليد
كنند اما اين اشاره با نگراني درباره سهم خود اوپكيها
از بازار همراه نش��ده و در گ��زارش اوپك تقاضا براي
نفت خام كشورهاي اين سازمان در  2020روزي 29
ميليون و  300هزار بشكه در روز اعالم شده است.
تنها نش��ان ه در گ��زارش اوپكيها كه كنار هش��دار
آژانسيها در مورد مازاد عرضه در  2020ميتواند معنا
پيدا كند بخشي از گزارش در مورد آمار ذخاير تجاري
نفت خام كشورهاي  OECDاست .از اواسط 2014
تا اواخر  2016كه اوپك دستدردست روسيه تصميم
گرفت تكاني به خود بدهد سطح اين ذخاير كابوس هر

شب وزراي نفت اوپكي بود؛ هدف اصلي توافق تاريخي
 10دسامبر  2016هم رساندن اين ذخاير به متوسط
 5ساله .حاال اوپك در گزارش خود سطح اين ذخاير
در ماه ژوئن را  41.5ميليون بش��كه باالتر از ماه قبل
اعالم كرده كه  25ميليون بشكه هم باالتر از متوسط
 5ساله است 25 .ميليون بشكه البته رقمي بهشدت
قابل چشمپوشي است اما شايد وقتي كنار برآوردهاي
 IEAاز پتانسيل مازداد عرضه قرار گيرد بتواند كمي
نگرانكننده به نظر برسد.

گزارشكوتاه
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گفتوگو
دورنماي تجاري بين ايران
و اعضاي اورآسيا

درماهمهسال،2018كشورهايعضواتحاديه
اقتصادياورآسياوايرانموافقتنامهموقترا
بهامضارساندندكهايجادمنطقهآزادتجاري
بي�ناي�رانواتحاديهاقتصادياورآس�يارا
درنظر ميگرفت .ورونيكا نيكيش�ينا عضو
هياتمديره كميس�يون اقتصادي اورآسيا
در امور تجارت در گفتوگو 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
دررابطهباايجادمنطقهآزاداقتصاديراآغاز
خواهندكرد.
كم�ي بي�ش از يكس�ال از زم�ان امضاي
موافقتنامهموق�تدربارهايجادمنطقهآزاد
تج�اري بين كش�ورهاي اتحاديه اقتصادي
اورآس�يا و ايران گذش�ته اس�ت .انجام چه
كارهاييطييكسالميسرشدهاست؟
توافقبهامضارسيدهاستوفرايندتصويبآنباقي
مانده است كه اجراييشدن آن را ممكن ميسازد.
پس از اين روند ،تمام نكات قيد شده در اين توافق
به كار خواهند افتاد 5 .كشور اتحاديه تصويب اين
توافق را به پايان رساندهاند .همين چندي پيش در
رسانهها خبري منتشر شدكه رييسجمهور ايران
نيز قانون تصويب را به امضا رس��انده است .پس از
تبادل«مكاتبات»توافقبهمرحلهاجراگذارخواهد
كرد .كاهش عوارض ،يكسري كاالهاي محدود را
دربرميگيرد .عوارض گمركي براي آن كاالهايي
كاهش خواهد يافت كه در اي��ران از آنها به عنوان
عاليق صادراتي نام برده شده است .بدينترتيب از
طريقاينتوافقميتوانسريعتربهمزايايتجارت
ترجيحي دست يافت .به نظر من طي يكي دوماه
عرصه تجاري كشورهاي ما ميتواند تحت شرايط
جديدبهدادوستدبپردازد.
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
تجاريرابهجستوجويتماسهابايكديگرسوق
داد تا آنها بتوانند شركاي بالقوه را براي خود بيابند.
ما در دورهاي كه مذاكرات جريان داش��ت ش��اهد
افزايش در گ��ردش كاال بوديم .هماكنون ميتوان
بطور مستند گفت كه معامالت اتحاديه اقتصادي
اورآسيا و ايران باعث افزايش گردش كاال ي متقبل
ميشود .بدينترتيب ما اشتباه نكرديم و عالقه به
بازارهاييكديگروجوددارد.انتظاراتازمعامالتدر
شرايطجديدبرروابطتجاريمعينياستواراست.
چه نوع كااله�ا و محصوالتي از تقاضاي
بيش�تري در بازاره�اي روس�يه و اي�ران
برخوردار است؟
مهمترينسودومنفعتازتوافقباايرانايناستكه
مامكمليكديگرهستيم.عمالكاالييوجودندارد
ن رقابت كنيم و باعث
كه ما با يكديگر در رابطه با آ 
بروزمشكالتوتنشبينمابشود.مابهمحصوالت
كش��اورزي ايران عالقهمنديم .محصوالتي كه در
روسيهپرورشنمييابندبراينمونه،پسته،انجير،
ميوهوانواعخاصسبزيجاتكهبرايمامحصوالت
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-
صادراتصنعتياست:محصوالتفلزي،شيميايي،
ماشينآالت،تجهيزات،يعنيتمامآنچهكهدربازار
صنعتيدرحالتوسعهايرانازتقاضابرخورداراست.
شمادربارهرشدگردشكاالصحبتكرديد
واينكهباتصويبتوافقموقت،معامالتبين
ايران و اتحاديه اقتصادي اورآسيا در شرايط
جديد انجام خواهد شد .هماكنون معامالت
و عمليات بانكي در ش�رايط افزايش فش�ار
تحريميامريكابرايرانچگونهانجامميشود؟
آنكاالهاييكهدرتوافققيدشدهاندكاالهايمورد
استفاده دوگانه نيستند .آنها كاالهايي هستند كه
نبايد تحت هيچگونه تحريمي قرار داشته باشند.
امامهمتريننكتهدراينمعامالتباعملياتبانكي
و پرداختي مرتبط است .رسيدگي به اين مساله در
صالحيت اتحاديه نيست .اين مساله با روابط مالي
دوجانبههر 5كشورعضواتحاديهاقتصادياورآسيا
و ايران مرتبط اس��ت .در اين رابطه نيز پيش��رفت
حاصل شده است و پرداختها را ميتوان به ارز ملي
انجام داد و ريسكها را با روشهاي ديگر به حداقل
رساند.بدينترتيبماداراييكساختاردوسطحي
هستيم.درقالبتوافق،مازمينهايبرايتجارتكاال
ومحصوالتايجادكرديموپايتختهايكشورهاي
عضواتحاديه،مجموعهاقداماتيراطراحيميكنندتا
اينمعامالتبرايهمهسودمندباشدوباتحريمروبرو
نشود .ما يك س��ازمان اقتصادي هستيم و روي آن
حسابميكنيمكههمكاريماباكشورها-شركابايد
سوداقتصاديببارآورد.ماكاريباسياستنداريم.
يكس�ال پيش تصميم گرفته شد كه طي
3سالتوافقموقتبهسمتتعاملكاملبين
كشورهاياتحاديهاقتصادياورآسياوايران
برويد .چه گامهايي طي اين مدت برداشته
شده است؟ سه سال از زمان اجراييشدن توافق
حسابميشودكهفعالدرانتظارآنهستيم.چرا3
سال؟ازيكسوامضايتوافقباايرانكهتعيينكننده
مقرراتتجاريباشدخيليمهمبودوازسويديگر
ايران عضو سازمان تجارت جهاني نيست .پذيرش
مقرراتقابلپيشبينيومشخصسازمانتجارت
جهاني در قالب توافق براي ما بيش��تر قابل درك
و باثباتتر اس��ت .بايد ببينيم در س��طح حقوقي
چگونهخواهدبود.ازاينروتوافقموقتاست.كميته
مشترك در سطح معاونان روس��اي نهادها ايجاد
خواهد ش��د كه به معامالت بي��ن اتحاديه و ايران
رسيدگيخواهندكرد.
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دريچه

بررسي نظام سالمت در اياالت متحده

چرا امريكا باالترين هزينه بهداشت و درمان جهان را دارد؟

مترجم :اميررضاقطبي|
امريكاييها بيش از حد نگران سالمتي خود هستند.
با اين وجود ب��ه موقع به پزش��ك مراجعه نميكنند،
داروهاي��ي را درخواس��ت ميكنند ك��ه الزم ندارند و
داروهايي كه الزم دارند را اس��تفاده نميكنند .بيخود
نيس��ت كه امريكا باالترين هزينه بهداش��ت و درمان
جهان را دارد.
من دو قدم با پدر  ۷۴س��الهام فاصله داش��تم وقتي كه
پزشك اورژانس را ،كه ميخواست 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
ميكرد ،زيرا اعتقاد داشت آزمايشها و درمانهايي را
تحميلميكندكههدفآنهاسودبيشتراستونهبهبود
سالمتي او .پدرم معموال خودش را به سرزنش لفظي يا
چشمي پزشك بد شانس محدود ميكرد ،اما چند بار
احساس كردم دنبال دعوا ميگردد.
ادبيات پزشكي قبال پدرم را «بيمار نفرتانگيز» خطاب
ميكرد ،پديدهاي كه امروز «بيمار س��خت» نام دارد.
چني��ن بيماراني اقلي��ت كوچكي هس��تند ،اما زمان
نامتناسب پزش��كان را ميگيرند .با اين وجود بيشتر
پزشكان و پرس��تاران آنها را تحمل ميكنند .پزشك
پدرم بعدا بابت نش��ان ندادن حساس��يت كافي از من
عذرخواهي كرد.
وقتي كه پدرم در بيمارس��تان نب��ود ،دكتر نميرفت
و عالئم بيم��اري را ناديده ميگرفت ت��ا آنكه دوباره از
بخش اورژانس وارد نظام بهداشت و درمان ميشد .به
خانه كه بر ميگشت ،با ش��ور و شوق توصيه پزشكان
را زير پا ميگذاشت .ليس��ت غذاهاي ممنوعه را نوش
جان ميكرد ،مدام س��يگار ميكش��يد (به جاي پف
كردن تنفس ميكرد) و قرصهايش را هر وقت دلش
ميخواست ميخورد .پاداش او يك مجموعه چشمگير
بيماريهاي كش��نده در اواخر ده��ه  ۶۰زندگي بود از
جمله نارسايي كليه ،امفيزم ،اريتمي شديد و يكسري
عفون��ت مزمن .با اين همه ،ش��اهكارهاي پيش��رفته
بهترين بيمارس��تانهاي بوس��تون او را تا  ۷۶سالگي
زنده نگه داشت.
نقطه مش�ترك پدرم با دهه�ا ميليون بيمار
امريكايي ديگر بيتوجه�ي او به خودش بود،
نهخصومتش
سالهاست 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 ميكنند و اكثرا نتايج
اساسي بهتري دارند.
اتهامات معم��وال بر نحوه پرداخ��ت امريكاييها براي
بهداشتودرمانوبيمارستانهاوپزشكانتمركزاست.
اگر ميشد نظام بهداشت و درمان سنگاپور يا سوييس
را به امريكا صادر كرد ،هزينه كمتر و نتايج بهتر آنها نيز
منتقل ميشد .بعضيها اضافه ميكنند كه اگر برنامه
«مدي كر» (بيمه سالمت دولتي امريكا) همگاني شود
هزينه باال و درمان بي اثر پايان مييابد.
اما فراموش شده در اين بحثها خود امريكايي هستند.
بايد اين احتمال را در نظر گرفت كه اگر امريكاييها به
اين كشورها صادر شوند ،ممكن است نظام بهداشت و
درمان آنها مثل امريكا شود .با آنكه امريكاييها عاشق
ايده«مديكر»همگانيهستند،درعملبهآنمعترض
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
اهميتدارد،تفاوتعظيمدرنتايجسالمتبيناياالتها
و حتي شهرستانهاي امريكا است.
يك مطالعه كه در ۲۰۱۷در مجله پزشكي داخلي جاما
منتشر شد ميگويد كه  %۷۴تفاوت در اميد به زندگي
بين شهرستانها به خاطر عوامل سبك زندگي مانند
عدم فعاليت و سيگار كشيدن و بيماريهاي مربوط (از
جمله چاقي و ديابت) – يعني خود بيماران – است .اگر
اين در مورد شهرستانها درست باشد ،در مورد كشورها
هم بايد صحت داش��ته باش��د .و خيلي از كارشناسان
پيشبيني ميكنند كه تنها  ۱۰تا  ۲۶درصد بهبود در
اميد به زندگي به خاطر ارايهدهندگان خدمات است.
كاري كه بيماران ميكنند به نظر خيلي مهمتر است.
سوماوا ساها ،يك پزشك بوستوني كه بيش از  ۱۵سال
سابقه پزشكي عمومي دارد و اكنون يكي از معاونهاي
موسس��ه غيرانتفاعي بهبود بهداش��ت و درمان است،
ميگويدكهچندرفتارناسالممشتركبينامريكاييها
(مانند س��بك زندگي نشس��ته) تا حدودي ريشه در
عادتهاي فرهنگي دارند.
او در پروژههاي مختلف سالمت در سرتاسر جهان كار
كرده و به اين نتيجه رسيده است كه يكي از انگيزههاي
اصلي رفتار س��الم حس تعلق داش��تن در يك جامعه
سالم است .قطعا عادتهاي س��الم در مكانهايي كه
نسبت باال نتيجه به هزينه دارند (مانند سوئد) بيشتر
است .امريكاييها كه حس تعلق داشتن كمتري دارند،
سختتر تحت تاثير قرار ميگيرند .او توضيح ميدهد:
«[امريكاييها] معموال س�لامت را وظيفه نظامهاي
سياستگذاري و بهداشت و درمان ميدانند» .براي رفع
اينمشكلساهابينبيمارانروابطسالمترويجميكند.
به گفته او بيماراني كه در اين گروهها هس��تند به طور
قابل توجهاي نتايج بيماري (مانند ديابت و افسردگي)
بهتري دارند.
نبود عادتهاي سالم در جامعه يكي از داليل مهم نتايج
ضعيف سالمت است ،اما توضيح كاملي براي هزينه باال
بهداش��ت و درمان در امريكا نميدهد .براي درك اين

موضوع بايد اعتقاد نسبتا عجيب امريكاييها كه پول
مانعي بر بهداشت و درمان نيست را در نظر گرفت .يك
نظرسنجي اخير از ۱۰۰۰۰بيمار نشان ميدهد كه۳۱
درصد بيم��اران هزينه را در تصميمگيري خود خيلي
مهم نميدانند ،در حالي كه ۸۵درصد آنها «دلسوزي»
بزشك را خيلي مهم ميدانند .اين علت بزرگي است كه
چرا تالشها براي ايجاد يك «نظام بهداشت و درمان به
صرفه» ك��ه ارايهدهندگان خدمات را كه هزينه پايين
و نتاي��ج خوب دارند پاداش ميده��د ،موفق نبودهاند.
اقدامات براي كاهش درمانهاي گرانقيمت با خشم
بيماران مواجعه شده است.

برش

بيشتركارشناسانقبولدارندكهبيماران
امريكاييغالبابيشازحددرمانميش�وند،
به خص�وص از نظر آزمايشه�اي گرانقيمت
كه خيلي ضروري نيس�تند .توضيح معمول
اين اس�ت كه پزشكان و بيمارس�تانها اين
آزمايشها را ترويج ميكنند تا درآمد خود را
باالببرند.اينتاحدوديدرستاست،امايك
عاملمهمديگرانتخاببيماراست.يكمطالعه
توسطدانشگاهجانهاپكينزنشانميدهدكه
دودليلاصليپزشكانبرايدرمانبيشازحد
تقاضابيماروترسازشكايتحقوقياستيك
دغدغهخاصديگرامريكايي
براي مثال ،يكي از اقدامات كاهش هزينه در سرتاس��ر
جهان حذف درمانهاي گران قيمتي است كه اثر آنها
بطور قاطع ثابت نشده يا تنها كمي موثرتر از درمانهاي
ارزانتر هستند .اما وقتي شركتهاي بيمه امريكايي
اين روش را پيش ميگيرند با خش��م عمومي مواجعه
ميشوند .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 شگفتزده كرد ،زيرا درمان تجويز
شده گرانقيمت اما موثر سرطانش را رد كرد – انتخابي
كه بي��ن بيماران س��نگاپوري ،كه ترجي��ح ميدهند
پساندازهاي 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 ميش��وند ،به خصوص از نظر
آزمايشهاي گرانقيمت كه خيلي ضروري نيس��تند.
توضيحمعمولايناستكهپزشكانوبيمارستانهااين
آزمايشها را ترويج ميكنند 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 ميدهد كه دو دليل اصلي پزشكان براي
درمان بيش از حد تقاضا بيمار و ترس از شكايت حقوقي
است – يك دغدغه خاص ديگر امريكايي.
دروضعيتهايبيشماريمانندآزمايشهايخونكه
كميخارجازمحدودهعاديهستند،استانداردمراقبت
«صبرونظارت»است.امابيمارانامريكايي،درمقايسهبا
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 ميدهد
كه مردان امريكايي كه س��رطان كمخطر پروس��تات
دارند  -نوعي كه اگر دست نخورد مشكل زيادي ايجاد
نميكند  -معموال تقاض��اي درمانهايي ميكنند كه
عوارض جانبي ج��دي دارند بدون آنكه بهبودي ايجاد
كنند .در اكثر كشورهاي ديگر دست نزدن به اين نوع
سرطانها 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
مديرپزشكي شركتي شدكه آزمايشهايبالينيانجام
ميدهد ،ميگويد كه برخي از بيمارانش تقاضاي عمل
جراحي الپاروسكوپي براي بررسي شكم درد ميكردند

كه به احتمال زياد خود به خود خوب ميشد .به گفته
او« :من خطرهاي عمل جراحي را به آنها ميگفتم اما
نتوانستم آنها را منصرف كنم ،اگر هم قبول نميكردم
مس��ووليتش عظيم بود» .بيمارستانها ممكن است
عملهاي جراحي نامشخص و گران قيمت را زير سوال
ببرند،امامطرحكردناصراربيماربعضيوقتهاكفايت
ميكند .جوزف ،مثل خيلي از پزشكان امريكايي ديگر،
نگران اظهارات نظر بد توسط بيماراني است كه دوست
ندارند جواب «نه» بشنوند .اين استرسها 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 مشاورهكهدر موردبهداشتودرمانبينالمللي
تحقيق ميكند)« :ش��ورهاي ديگر احترام بيش��تري
براي پزش��كان دارند ،بيماران به دستورات آنها عمل
ميكنند» .اين را با نگرش فرزندان بزرگسال خودش
در امريكا مقايس��ه ميكند« :اصال به پزشكان اعتماد
ندارند»(بيمارانچينيازاينلحاظازبيمارانامريكايي
بدتر هستند .طبق يك گزارش منتشر شده آنها بطور
ميانگين هشت س��اعت در هفته را صرف جستوجو
و به اشتراك گذاشتن اينترنتي اطالعات بيماريها و
تجربههاي خود ميكنند .ناظران ميگويند كه بيماران
چيني اين اطالعات را مثل س�لاح عليه پزشكان خود
استفاده ميكنند تا حداكثر دارو ممكن را تجويز كنند).
يكمشكلديگربيتوجهاياشكاربيمارانامريكاييبه
درمانمنظماست.برايمثالاستفادهنكردنازداروهاي
تجويز شده – يك رفتار بد ديگر كه امريكاييها در ان
مقام اول جهان را دارند .هزينه سرانه تخمين شده اين
كار در امريكا س��ه برابر اتحاديه اروپا اس��ت .به عالوه،
امريكاييها بيشتر از كش��ورهاي ديگر نرد متخصص
گران قيمت ميروند .يك مطالعه توسط مجله پزشكي
بريتانيا نشان ميدهد كه بيماران امريكايي بيش از دو
برابر بيماران انگليس��ي به متخصص ارجاع ميشوند.
همينطور تعداد بيش��تري از آنها به بخ��ش اورژانش
ميروند ،كه هزينه آن هنگفت است .طبق يك مطالعه
ديگر  ۴۲درصد بيماران مزمن ميگرن امريكايي براي
سردرد خود به اورژانس ميروند ،در مقايسه با۱۴درصد
بيمارانمشابهانگليسي.
نكته اخر انك��ه در امريكا مرگ ،حتي در افراد خيلي پير،
با چنگ و دندان و با هزينه زياد مقابله ميش��ود .به گفته
سوماوا ساها« :در بريتانيا ،كانادا و خيلي از كشورهاي ديگر
مرگ اجتنابناپذير است .در امريكا مرگ اختياري است.
وقتي [آدمها] در پايان زندگي خود بيمار ميش��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
مراقبتهاي تخصصي عالي ،نظام بهداشت و درمان خود
رامطابقاينانتخابهابسازد.همينطورمنطقياستكه
يك نظام بهداشت و درمان كه از طريق درمان بيش از حد
بيماران پولدار شده است ،انگيزه كمي براي درمانهاي
سادهامامفيدترداشتهباشد.مديكرهمگانيممكناست
با حذف درمانهاي گران قيمت غيرضروري از پوشش
بيمه اين انگيزه را ايجاد كند  -اما آيا ميتواند بيماران را
براي شنيدن جواب «نه» از پزشك خود آماده سازد؟
شگفت زدگي در مورد آنچه نظامهاي بهداشت و درمان
ديگر جهان متفاوت انجام ميدهند بدون آنكه مخاطب
آنها در نظر گرفته شود ،ديوانگي است .درست است كه
نظام بهداش��ت و درمان امريكا مشكالتي دارد ،اما اين
مشكالتتنهابهامريكاييهاصدمهنميزنندبلكهتوسط
منبع :اتالنتيك
خود آنها ايجاد ميشوند.

بررسي عوامل موثر بر مهاجرت مغزها از كشور

بليتيكطرفه نخبگان
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 ميدهند .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 بينالمللي پول ،در س��ال  ۲۰۱۲ايران را
در رتبه نخس��ت فرار مغزها در بين تمام كشورهاي
جهان قرار ميدهد 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 drainدر
جوامع علمي از آن ياد ميشود نخستين بار در دهه
 ۱۹۶۰ميالدي 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 ميگ��ردد اما تفاوت
عمده اين گروه با مهاجراني كه در  ۵۰سال اخير در
اين جرگه جاي ميگيرند ،در بازگشت آنها به كشور
اس��ت .به عبارتي گروه نخس��ت مهاجران جوان به
اروپا را كساني تشكيل ميدادند كه براي كسب علم
از ايران خارج ميشدند و پس از اتمام تحصيالت به
عنوان متخصص به كش��ور باز ميگش��تند ،اما طي
 ۵ده��ه اخير و ب��ه خصوص از دهه  ۶۰شمس��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 نميرس��د اما با كنار رفتن اليههاي اين مساله
اجتماعي ،نكاتي محرز ميش��وند كه شايسته تأمل
براي مسووالن و جامعه ايراني است.

فرار مغزها يا فرار ژنها؟
طبق آمار منتش��ر ش��ده از سوي س��ازمان مديريت و
برنامهريزي ،از هر ۹۶دانشجوي اعزامي به خارج ،تنها۳۰
نفر به ايران باز ميگردند اين در حالي است كه  ۶۰هزار
دانشجوي ايراني هم در خارج از كشور تحصيل ميكنند
ومطابقباآمارهايرسمينسبتخروجفارغالتحصيالن
از ايران به تعداد كل اين افراد ۱۵ ،درصد است كه با سير
صعودي قابل مالحظهاي 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
شركتها و موسس��ات علمي و تحقيقاتي بزرگ دنيا را
تشكيل دادهاند .اما نكته اصلي عدم توالي نسلي اين افراد
است كه ديگر در كشور اتفاق نميافتد و اين كشورهاي
توسعه يافته هستند كه از مزاياي يك ژن خوب برخوردار
ميشوند .بر اس��اس آمار نزديك به نيمي از دانشجويان
مقطع كارشناسي ( ۴۸.۸درصد) از كشور خارج شده و
ديگر بر نميگردند.
سياستهاي نامتوازن
خاطره تلخ گزينش دانش��جو در ده��ه  ۶۰و اوايل دهه
هفتادبدوندرنظرگرفتنشايستگيهاوتوانمنديهاي
علمي آنها ،نكتهاي است كه تعداد زيادي از خانوادههاي
ايراني را بطور ناعادالنهاي با آن روبرو كرد .عدم پذيرش
دانشجوياندردانشگاهبهدليلفعاليتحزبيآنهانكتهاي
بودكهجامعهعلميوكشوررادرنخستينسالهايپس
از انقالب و به خصوص در دوران جنگ و بعد از آن در حالي
كه كشور بهش��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 .سياستهايي كه متأسفانه به ضرر جامعه و كشور
تمام شد .هرچند اقتضائات زمانه شرايط خاصي را ايجاب

ميكردوصحبتازآنبازكردنزخمهايكهنهمحسوب
ميشود ،اما در نظر داشتن آن ميتواند براي بسياري از
سياستگذاريهاي آتي كشور راهنماي مناسبي باشد.
اخباري مبني بر وضع قوانين شتابزده در درون دانشگاه
كه هرازگاهي در گوش��ه و كنار به گوش ميرسد زنگ
خطريازايندستسياستهاينامتوازنبانفسدانشگاه
است كه ميتواند زمينه را براي خروج نخبگان از كشور
فراهم كند.
مغفول ماندن رشتههاي علوم انساني
در سياست هاي اجرايي
طي سالهاي اخير مس��اله تكبعدي بودن سياستها
و برنامهريزيها موضوعي اس��ت كه متأسفانه با وجود
تاثيرگذاري بس��يار باال در مهاجرت نخبگان به خارج از
كشور ،چندان مورد توجه قرار نميگيرد.
در دهههاي اخير بسياري از صنايع در ايران رونق گرفت
كه غالباً 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 بهرهبرداري صرف از دانش فني و
مهندسيبود،نمونهايازعدمبهرهگيريازدستاوردهاي
رشتههاييچونجامعهشناسي،مطالعاتفرهنگيو…
در تعديل تاثيرات منفي اجتماعي اين شيوه عمران بوده
و يكي از داليل بيانگيزگي دانشجويان در بهرهبرداري از
تخصص و عدم اشتغال آنها بود ،كه نهايتاً موج جديدي از
مهاجرت از كشور را رقم زد.
حضور رش��تههاي علوم انساني در بخش صنعت يكي
از م��وارد اجتناب ناپذير برنامههاي سياس��تمداران در
كشورهاي توس��عه يافته اس��ت كه با اين اقدام نه تنها
نيروي كارآزموده و متخصص خود را از دست نميدهد
بلكه به كانوني براي جذب نخبگان از سراس��ر دنيا بدل
گشتهاست.
بنابر نظر بس��ياري از كارشناس��ان ،يكي از عوامل مهم

خشكسالي در سالهاي اخير ،غير اصولي بودن بسياري
از پروژههاي سدس��ازي و صنعت فوالد است كه باعث
خشكيدن بس��ياري از منابع آبي در مناطق روستايي و
مسكونيودرنهايتمهاجرتخيلعظيميازنيرويكار
غير متخصص روستايي به حاشيه شهرهاست.
نكتهاي كه ميتوانس��ت ب��ا در نظر ق��رار دادن نظرات
كارشناس��ان حوزه علوم اجتماعي و انس��اني از صرف
هزينههاي هنگفت مالي جلوگيري كرده و از بس��ياري
نابسامانيهاي ايجاد شده در اثر آن پيشگيري كند.
متاسفانه علوم انس��اني در دانشگاههاي ايران يك رشد
ت��ودهوار را از س��ر گذرانده كه با بيتوجهي مس��ووالن
در بهرهگيري از تخصص آنه��ا در بخشهاي مختلف،
نهتنها گره ويژهاي از مش��كالت كشور باز نشد؛ بلكه به
همان ميزان كه گسترده ش��ده ،مشكل و چالشهايي
نيز پيدا كرد.
بنابر نتايج جديدترين تحقيقات ،بسياري از مهاجرين را
افراديتشكيلميدهندكهتحصيلكردهرشتههايعلوم
انس��اني بوده و به دليل نداشتن شغل و درآمد مناسب و
نتيجتاً نداشتن انگيزه كافي براي زندگي در حال خروج
از كشور هستند.
مطابقبانظررييسكارگروهنخبگانشورايعاليانقالب
فرهنگي ۱۰هزار و اندي دانشجوي ايراني طي سالهاي

 ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴براي ادامه تحصيل به امريكا رفتند كه
از اين تعداد تنها حدود  ۵درصدشان در حوزه مهندسي
مشغول به تحصيل شدهاند.
بهجرأتميتوانعدمدستيابيبهيكشغلمناسببراي
يك نخبه ايراني و داشتن حداقل از امكانات زندگي و حق
مشاركت در برنامههاي كالن كشور را مهمترين عامل
خروج دانشجويان از ايران دانست.
متأسفانه نظامهاي اجرايي كشور چه در بخش دولتي و
چه در بخش خصوصي در زمينه جذب نخبگان ،ضعيف
عمل كردهاند.
گرچه اين روند در س��الهاي قبل از انقالب نيز به نوعي
وجود داشته اس��ت اما چنانچه ذكر آن رفت و با نگاهي
اجماليبهآمارهايسازمانصندوقبينالمللپولوبانك
جهانيمتوجهخروجقابلتوجهنخبگانيازكشورهستيم
كه قصد بازگشت به موطن مادري را ندارند.
ضررهاي ناش��ي از اين بيمهريها 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
اجرايسياستهاينادرستدرسالهاياخيربوده،تنها
مغزها را فراري نداده ،بلكه نسلها و به عبارتي ژنهايي
را از كشور گس��يل كرده كه جايگزيني آن هزينههايي
هنگفتميطلبد.

ايرانشهر
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«تعادل» كارنامه  4دوره فعاليت شوراياريها در پايتخت را بررسي ميكند

حلقهمهجورمديريت شهري

   مديران شهري به شوراياريها نگرش منفي دارند            نتايج پژوهشها از شناخت  5تا  8درصدي مردم از شوراياريها حكايت ميكند
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
انتخابات پنجمين دوره ش�وراياريهاي ش�هر
تهرانبعدازكشوقوسهايفراوانوبعدازاينكه
چندينبارتاريخبرگزاريآنبهتعويقافتاد،قرار
است 4مردادماهبرگزارشود.اعضايشورايشهر
تهران طي دوماه اخير اساسنامه شوراياريها 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�وراياريها
غيرقانونياست.ناصرسراجدرخصوصانتخابات
ش�وراياريها گفت« :ما اين انتخابات را قانوني
نميدانيم،دراينارتباطهمبهشورايشهروهم
بهوزيركشوروهمچنينروزدوشنبهنيزگزارشي
براي رييسجمهور و رييس قوه قضاييه ارسال
شدهاست».
با وج�ود مخالفت قبلي س�ازمان بازرس�ي كل
كش�ور با انتخابات ش�وراياريها 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 استانها
بهصحبتهايسازمانبازرسي كل كشورمبني
برقانوني نبودن انتخابات ش�وراياريها واكنش
نشاندادوگفت«:اگربازرسيكلكشوراصراربر
نظر خود داشته باشد ،مساله يا در ديوان عدالت
اداري مطرح ميش�ود ي�ا اينك�ه ميتوانند به
كميسيوناصل٩٠شكايتكنند،چوننظردولت
همان نظر ش�وراي عالي استانها و نظر شوراها
استكهانتخاباتشوراياريهاانجامشود».
به گفته الويري ،تهران  ٣۵٢محله دارد كه براي
هر محل�ه حدود  ٣۴نف�ر بطور ميانگي�ن براي
شوراياريها ثبت نام كردهاند .به گفته او ،وقتي
تعداد نامزدهاي ثبت نامكننده ب�ه  ١٢هزار نفر
رسيدهاست،عددقابلقبولياست.شبههقانوني
يا غيرقانوني ب�ودن انتخابات ش�وراياريها در
ميزانثبتنامهاتاثيرگذاربودهمچنينفرصت
ثبتنامهممحدودبود.

بتوان از اين ظرفيت به گونهاي كه آثار مثبت و مفيدي
برايشهرداشتهباشنداستفادهكردوعملكردنامطلوب
برخيازشوراياريهانبايدمانعيبرايادامه فعاليتكل
شوراياريهاباشد.
ابراهيم عليپور ،كارشناس ارشد ارتباطات و عضو چهار
دوره ش��وراياري در گفتوگو با «تعادل» به تش��ريح
عملكرد شوراياريها طي چهار دوره گذشته پرداخت.
به عقيده او اين موضوع را بايد از دو منظر مورد بررسي
قرارداد.اولاينكهخودشورايارهاچقدرتوانستهاندموفق
باشند و دوم اينكه مجموعه شهرداري و شوراي شهر تا
چه اندازه توانستهاند 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��وراياريها حضور داش��تم و نيز بر
اساس تحقيقات انجام شده بايد بگويم كه شوراياريها
موفقيتهاي بسيار خوبي داش��تهاند .اما از يك نقطه
رنج ميبرند ،اينكه در عرصه رس��انه و بيان عملكرد و
فعاليتهايخودبسيارضعيفاند.رسانهمحيطحرفهاي
اس��ت و فعاليت در آن به س��ادگي ممكن نيست و در
سالهاي گذشته نيز رسانهها تمايل زيادي به پوشش
اخبار شوراياريها نداشتهاند .البته طي چندسال اخير
نگرش مطبوعات به سمت شوراياريها تغيير كرد و تا
حدودي اخبار ش��وراياريها موردتوجه قرا رگرفت  .از
سوي ديگر رسانه ملي نيز همواره با بيميلي تمام اين
انجمن محلي را از خود دور نگه داشته ،به همين دليل
استوقتيصحبتازشوراياريهاميشودپرسشاصلي
ايناستكهآياشوراياريموفقبودهاندواساسانيازيبه
حضور آنها در محالت احساس ميشود ياخير؟
او ب��ا تاكيد ب��ر اينكه طي س��الهاي اخي��ر عملكرد
شوراياريها بسيار مثبت بوده است ،توضيح داد :در اين
چهار دوره شما يك محله پيدا نميكنيد كه شوراياري
آن منفعل بوده وكارنكرده باشد .اما همانطور كه گفتم
در بيان عملكرد ،مستندس��ازي و ارايه آمار و اطالعات
ضعيف هس��تند و به همين دليل مرتب با اين پرسش
مواجه ميشوند كه چه كار كردهايد و معموال درجواب
اين پرس��ش كارهاي بزرگي كه انجام ش��ده در خاطر
ميماندوبسياريازامورانجامشدهبهدليلضعفحافظه
معموال فراموش ميشوند .بنابراين چنانچه عزمي براي
گردآوريعملكردشوراياريهابهوجودبيايد،قطعاهمه
را شگفتزده خواهد كرد اعم از مردم و مسووالن.

به گزارش «تعادل» ،فعاليت و شكلگيري شوراياريها
در سال  1378به تصويب شوراي شهر دوره اول رسيد
و پا به عرصه عمومي مديريت ش��هري در شهر تهران
گذاشت .اولين انتخابات شوراياري اواخر سال 1389در
محله جوانمرد قصاب (منطقه )20و پس از آن در محله
حكيميه (منطقه )4برگزار شد و نهايتاً در فاز نخست
طرح در  10محله تهران بهصورت پايلوت اجرا شد .در
شورايشهردومنيزموضوعشوراياريهاموردتوجهقرار
گرفت و براي نخستينبار در 371محله تهران انتخاب
شوراياريهابرگزارشد،رياستستادشوراياريهادراين
دوره بهعهده رسول خادم بود.
در دوره س��وم شوراي ش��هر تهران نيز ش��وراياريها
فعاليت داشتند و در واقع ميتوان نخستين اقدام آنها را
برگزاري انتخابات شوراياريها براي سومين بار نام برد.
اين در حالي بود كه بيشترين مقاومت در برابر انتخابات
شوراياريهادرايندورهانجامگرفتوبراينخستينبار
در ايران انتخاب��ات در روز غيرتعطيل و در ماه رمضان
برگزارشد.بااينحال،بيشازنيمميليوننفردرايندوره
رأيدادند.رياستايندورهبرعهدهاحمدمسجدجامعي
بود كه از سال 1386تا 1392ادامه داشت و در اين دوره
تعداد محلههاي تهران ب��ه  374محله افزايش يافت و
نس��بت به دورههاي قبل ش��وراياري بيشتر در كانون
توجه مسووالن قرار گرفت و دليل اين امر اقداماتي بود
كه توسط ستاد شوراياريها انجام شد.
انتخابات دوره چهارم ش��وراياريها اواخر س��ال  93با
سبكي متفاوت از دورههاي گذشته برگزار شد و تعداد
محلهها به  354محله كاهش يافت و ساختمان ستاد
از پارك شهر به ميدان شعاع انتقال پيدا كرد و سامانه
ارتباطسازمانيشوراياريهاكام ً
المكانيزهشد.كارهابه
سمتتخصصي شدنواستفادهازظرفيتهايموجود
سوق داده شد .رياس��ت اين دوره نيز بهعهده مرتضي
طالييبود.
با آغاز به كار شوراي شهر تهران در دوره پنجم تغييراتي
در هيات رييسه ستاد هماهنگي شوراياريهاي شهر
تهرانصورتگرفتودرجريانپنجمينجلسهشوراي
ش��هر تهران ( 14ش��هريور )96با رأي اعضاي شوراي
شهر تهران ،اعضاي ستاد شوراياريها مشخص شدند.
اما از آنجا كه وزارت كشور در سال  95حكمي مبني بر
غيرقانوني بودن نهاد شوراياريها ايراد كرد و به همين
دليل از آن زمان اجازه برگزاري انتخابات شوراياريها
داده نشد و اكنون بعد از گذشت 6سال مجددا قرار است
اين انتخابات برگزار شود.

نگرش منفي به شوراياري ها
اين كارشناس ارشد ارتباطات درباره نگرش مديريت
شهري به شوراياريها نيز توضيحاتي ارايه كرد و گفت:
در تمام چهار دوره ش��وراياريها ،ديد ش��هرداري به
شوراياريها نگاه مثبتي نبوده واگر جايي هم توجهي
به آنها شده حتما انتظاري از آن داشتهاند .همچنين به
دليلاينكهتركيبشورايشهرهر 4ساليكبارتغيير
ميكند ،ميتوان گفت ش��وراياريها در اين دورههاي
 4ساله دست به دست شدهاند و در هر دوره افكار غالب
در شوراي شهر بر مديريت شوراياريها تاثيرگذار بوده
اس��ت .اين موضوع يكي از عواملي است كه باعث شده
شوراياريهانتوانندآنچنانكهبايدرشدكنندوبهحيات
و فعاليت خود در شرايط حداقلي ادامه دادند در صورتي
كهميتوانستندخيليبهترازاينباشند.
او در ادامه تصريح كرد :در دوره شوراي كنوني نيز اين
مش��كل وجود دارد و نگاه صحيح و كاملي نس��بت به
شوراياريها 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 ميكنند و برداشتهاي 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 شوراياريها
در صحن شوراي شهر تهران بوديم كه مسائل مختلفي
را مطرح ميكردند و حتي برخي از اين مس��ائل باعث
مصوبه شوراي شهر تهران ميشد.در يكي از جلسات
شورايپنجمنيزآرشميالني،عضوكميسيونسالمت
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.

عملكرد شوراياريها مثبت يا منفي؟
يكي از مهمترين موضوعاتي كه پيرامون شوراياريها
وجود دارد ،نحوه عملكرد آنها اس��ت و با گذشت زمان
شاهدنظراتمتفاوتيدرخصوصعملكردشوراياريها
هستيم .برخي از صاحبنظران مرزهايي را براي فعاليت
ش��وراياران مطرح ميكنند 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.همچنينبايدجلويمداخالتبرخيشوراياريها
كهبهدنبالسودجوييهايشخصي،ايجاداخاللوگذر
از ضوابط شهري هستند ،گرفته شود .در مجموع بايد

فعاليتشورايارهافاقدضمانتاجرايياست
اي��ن ش��ورايار قديمي در پاس��خ به اينكه آي��ا ميزان
تاثيرگذاري ش��وراياريها به اندازهاي بوده اس��ت كه
روي تصميمهاي مهم شهرداري اثرگذار باشد و بتواند
شهرداري را از اتخاذ تصميمي بازداشته يا آن را تشويق
به انجام كاري كند،گفت :ش��هرداري يا سازمانهاي
ديگ��ر در چنين ش��رايطي دنبال س��ند ميگردند و
ميگويند بايد بر اس��اس قانون ملزم ب��ه انجام يا عدم
انجام كاري ش��ويم .در شوراياري هم مهمترين سند،
اساسنامه شوراياريها ،شرح وظايف و مصوباتي است
كه در شوراي شهر در مورد شوراياريها تصويب شده
اس��ت و براي فعاليت شوراياريها 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 شورايها به
 17بند كاهش يافت.
او ادامه داد :در مجموع ميخواهم بگويم هر سه بخش
فاقد ضمانت اجرايي است يعني چنانچه شوراياريها
بهترين پيش��نهادها را نيز مطرح كن��د ،الزامي براي
اجراي پيشنهاد آنها وجود ندارد و در اساسنامهاي كه
جديدا اصالح شده ،آمده است پيشنهادهاي شوراياران
محلهها در صورت تصويب شوراي شهر قابليت اجرايي

برش

ابراهيم عليپور:تبليغات انتخابات شوراياري در سطح شهر ضعيف است .زيرا در اين دوره از انتخابات شوراياري ،ستاد شوراياري به شكل ناباورانه
اليهمحلهراازفرآيندانتخاباتحذفكردهاست.دردورههايقبلستادمحله،هياتنظارتمحله،هياتاجراييمحلهوبعدمنطقهومركزراداشتيم.
اين دوره اولين دورهاي اس�ت كه در سطح محله هيچ ساختاري نداريم و همهچيز در منطقه متمركز شده است .منطقه نيز نميتواند تمام محالت را
پوش�ش دهد.طبيعي است كه استقبال مردم كم شود .چيزي كه در ثبت نامها خودرا نش�ان داد وتعداد ثبت نامها كم بود .تصور من بر اين است كه
چنانچه روال همين گونه باشد شاهد افت مشاركت خواهيم بود .در دوره قبلي 570هزار نفر و در دوره قبل از آن 520هزار راي دادند اما با اين وضعيت
نميتوان انتظار مشاركت گسترده شهروندان را داشت.
خواهد داش��ت كه اين مان��ع بزرگي بر س��ر فعاليت
شوراياريها محسوب ميشود .اين را بايد درنظر داشت
در شوراياريها مانند بس��ياري از انجمنهاي محلي
افراديباساليقوانگيزههايمختلفوجوددارد.برخي
افراد بعد از اينكه چند بار برخورد سرد از سوي مديران
ببينند سريعا انگيزههاي خود را از دست داده و پيگيري
خود را رها ميكنند .از س��وي ديگر عدهاي نيز بسيار
سختكوشند و ميتوانند وظيفه نمايندگي خود را بهتر
انجام دهن��د .بنابراين نميتوان گفت در تمام محالت
شورايارها توانس��تهاند به يك اندازه موفق باشند و در
اتباطات خود با ش��هرداري موفق باشند .اما همانطور
كه گفتم هيچ محلهاي را ه��م نميتوان پيدا كنيدكه
هيچ كاري انجام نداده باش��د و فقط ميزان فعاليتها
متفاوتاست.
مقاومت در برابر شورايارها
بهگفتهعليپور،شورايارانگاهپيشنهادهايبسيارخوبي
دارند كه شهرداري از قبول آنها سر باز ميزند .او داليل
اين امر از سوي شهرداري را متفاوت خواند وگفت :يك
بخشآنمربوطبهبودجهاستوگاهيهمفكرميكنند
كه خودشان بهتر از شوراياريها ميدانند و در كل يك
مقاومت پنهان در بدنه ش��هرداري در برابر ديدگاهها و
نظرات شوراياران وجود دارد.
فعاليت شوراياران مناطق مختلف
عليپور كه خود سالها شورايار منطقه  18بوده است،
مهمترين كارهاي انجام ش��ده در اين سالها 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.
همچنينآبمنطقهازطريقمنبعآبتامينميشدكه
در قالب تفاهمنامهاي با سازمان آب آن را به آب شهري
تهرانمتصلكرديم.گازكشيمحلهنيزبههمينطريق
انجامشد.آسفالتكوچههاومعابروجدولگذاريهانيز
ازجملهكارهاييبودكهشوراياريمنطقهپيگيريكرد.
ساختچندورزشگاه،افزايشسرانهفضايسبزوايجاد
خدمات رفاهي نيز با پيگيريهاي مداوم ش��وراياران
ش��كل گرفت .در مجموع اگر بخواه��م بيالن كاري
شوراياري منطقه 18رابه عددبگويمبيش از 200مورد
است  .از آنجا كه در اين دوره براي حضور درشوراياري
منطقهشركتنكردمبهزوديآمارفعاليتهاوعملكرد
چهار دوره را منتشر ميكنم 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 ،طرحهاي
ترافيكيكهيككوچهياخيابانراازبنبستدرآوردهيا
بحثهايآسفالتوبرخيآسيبهاياجتماعي،حضور
شوراياريهابهچشمميخوردكهباپيگيريهايبسيار
توانستهاند به نتيجه برسند.براي مثال در بحث امنيت
اجتماعي كيوسكهاي پليس كه در محالت مستقر
شدهاند به دليل تفاهمنامه ستاد شوراياريها با نيروي
انتظامي بوده اس��ت.كميته امداد و آموزش و پرورش
از ديگر سازمانهايي 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  5تا  8درصد عنوان شد
واالن نيز شايد اين شناخت به  20درصد افزايش يافته
باشد .علت اصلي آن هم عدم حضور فعال شورايارها در
عرصه رسانه است  .ما درشهري زندگي ميكنيم كه 9
ميليوننفرجمعيتداردودرآپارتمانهايكوچكمردم
ازهمسايهخودخبرندارندوباوجوداينكهسالهادريك
آپارتمان زندگي ميكنند اما همديگر را نميشناسند
بنابراين نميتوان 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 ميزند اين موضوع
عجيبنيست.
او ادامه داد :از س��وي ديگر شوراياران نيز به دليل اينكه
آموزشهاي الزم را نديدهاند در نتيجه با تكنيكهاي
برقراريارتباطبامردمآشنانيستندوصرفاازرويعالقه
و تجارب شخصي خودشان عمل ميكنند .براي مثال،
ستادشوراياريهابايدمجامععموميفصليبرگزاركند
و در هر سال  4مجمع عمومي در مساجد و حسينيهها
برگزار كند اما به غي��ر از تعدادي كمي از محالت بقيه
محلههااينكارراانجامنميدهند.همهاينهاباعثشده
تا شناخت مردم از شوراياريها شناخت اندكي باشد .
موفقترين شوراياران؟
بهگفتهاينشورايار،شورايارانمناطقجنوبيموفقتراز
سايرمناطقبودهاند.عليپوردراينبارهتوضيحداد:مردم
مناطقجنوبيارتباطبيشتريبايكديگردارندومهمتر
اينكهبهدليلوجودمشكالتبيشمارمطالباتآنهانيز
بيشتر است .جنس خواستههاي 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
شوراياريهابسيارپاييناست.
داليلاستقبالكمازانتخاباتشوراياريها
 4م��رداد ماه يعني ح��دود  15روز ديگر به انتخابات
شوراياريها 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 دورههاي قبل س��تاد محله ،هيات نظارت محله،
هيات اجرايي محله و بعد منطقه و مركز را داش��تيم.
اين دوره اولين دورهاي است كه در سطح محله هيچ
ساختاري نداريم و همهچيز در منطقه متمركز شده
اس��ت .منطقه نيز نميتواند تمام محالت را پوشش
دهد.طبيعي است كه استقبال مردم كم شود .چيزي
كه در ثبت نامها خودرا نش��ان داد وتعداد ثبت نامها
كم بود .تصور من بر اين است كه چنانچه روال همين
گونه باشد شاهد افت مشاركت خواهيم بود .در دوره
قبل��ي  570هزار نفر و در دوره قب��ل از آن  520هزار
راي دادند اما با اين وضعيت نميتوان 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 مهمترين تبعات آن در زمان ثبت نام اين بود كه
مردم ميگفتند نميدانند چه كس��اني در محله شان
كانديداشدهاندونميدانستندباچهكسانيبايدائتالف
كنند اما چنانچه ستاد محله وجود داشت همه متوجه
ميشدند كه در محلهشان چه كساني ثبت نام كردهاند
وباهمفكرانخودائتالفميكردند.ميدانيدكهائتالف

باعث باال رفتن ميزان مش��اركت ميشود و كانديداي
منفردمعموالشانسكمتريبرايانتخابشدندارند.
عليپور ادامه داد :از س��وي ديگر به دليل اينكه كانديدا
بايد روي پاي خود بايستند و هيچ حمايت مالي براي
تبليغات دريافت نميكنند با توجه به گراني كه وجود
داردنميتوانندتبليغاتميدانيمناسبيداشتهباشند.
عالوه بر اين نارضايتي اقتصادي كه اكنون در بين اقشار
مختلفمردموجودداردممكناستبركاهشمشاركت
مردم تاثير بگذارد .در نتيجه ما پيش��نهاد داديم تا دير
نشدهكميتههاييدرستادمناطقبهعنوانكميتههاي
نواحي راهاندازي ش��ود تا س��طح مشاركت به محلهها
نزديكشوددرغيراينصورتسرنوشتخوبيدرانتظار
شورايارهانخواهدبود
او در پاس��خ به اينكه براي ارتقاي سطح شورايارها چه
ميتوان كرد ،پيش��نهاد داد :اولين كاري كه بايد انجام
بگيردآموزشوتوانمندسازيمنتخباناستكهمعموال
اي��ن كار انجام نميگيرد .افراد بع��د از انتخابات گمان
ميكنندبهتنهاييميتوانندكارهايخودراانجامدهند
امااينگونهنيستواگرتوانمندسازيانجامنشودچهبسا
برخي شورايارها بعد از مدت كوتاهي دچار بيانگيزگي
شده يا اس��تعفا داده و كار را رها ميكنند .زيرا وقتي با
واقعيت رو به رو ميشوند 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 انگيزهها هم
چندان قوي نيس��ت  .بنابراين چنانچه ابزارهاي الزم
در اختيار آنها گذش��ته نشود طبيعي است كه دلسرد
خواهندشد.
اين ش��ورايار با اش��اره ب��ه اينكه ش��وراياران بهترين
تس��هيلگران اجتماعي براي انجام الگوي همكاري
مردمي در توسعه ،نگهداش��ت و تغييرهاي شهري-
محلهاي هس��تند ،اظهار ك��رد :ش��وراياري ،نهادي
اس��ت با وظايف نظارتگونه ،مش��ورتي ،برنامهريزي
وهم��كاري وج��ذب ظرفيته��اي مردم��ي؛ عمده
تعام�لات ش��وراياريها در س��طح محل��ه پيرامون
فعالسازي سراهاي محله و در سطح نواحي و مناطق
با ش��هرداريهاي مناطق ونواحي ش��كل ميگيرد.
همچنين در حوزههاي مختلف فرهنگي ،اجتماعي،
آموزشي ،بهداش��تي ،رفاهي وخدماتي شوراياريها
تعامل وهمكاري مناسبي با شهرداري ونهادهاي ديگر
دارند وبه مردم محله خدماتي ميدهند هرچند در اين
بخشهممعتقدمبهدليلعدمثباتمديريتشهرداري
درسطحمناطقوتمركزشورايشهربرموضوعاتديگر
سازماندهي وساماندهي مناسبي براي استفاده بهينه
از ظرفيت شوراياريها در پيشبرد امور نشده است وتا
وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم.
حميدرضا جوادي يگانه ،رييس ستاد اجرايي انتخابات
شوراياريهادربارهنحوهبرگزاريانتخاباتشوراياريها
گفتهبود:ستادهماهنگيشوراياريهامتشكلاز 7نفر
از اعضاي شوراي شهر تهران نيز از ديگر اركان اجرايي
انتخاباتايندورههستند.هياتاجراييمركزيهمكه
رييس آن معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري
تهران است از ديگر اركان انتخابات شوراياريها در اين
دوره است .هيات اجرايي مناطق شهر تهران نيز ركن
ديگر اين انتخابات هستند .همچنين  6ميليارد تومان
بودجه براي برگزاري انتخابات شوراياري در نظر گرفته
شده و سعي داريم از ظرفيتهاي فعلي شهرداري براي
برگزاري اين انتخابات استفاده كنيم.
به گفته جوادي يگانه ۸۰۰۰ ،صندوق رأي در ۱۸۰۰
شعبه اخذ رأي در ۳۵۲محله 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.

يادداشت
شوراياري ،حق مردم به شهر
طبقبندي كه مربوط به
قانونوظايفشوراياريها
است از ش��وراياريها به
عنوان انجمن شوراياري
ياد ش��ده و به استناد آن
انتخابات شوراياريها را
حسنخليلآبادي در مناطق ته��ران ،ري و
تجريشبرگزارميكنيم.
عضوكميسيون
فرهنگياجتماعي ش��ورايارها با مشكالت
شورايشهرتهران مناطقومحالتيكهدرآن
زندگيميكنند،آشناييدارندويكپلارتباطيبين
شورا،مسووالنشهرداريومردمهستند.زيراآنهااز
دلمحلههابرخاستهاندوصحيحترينراهدموكراسي
براي مشاركت مردم اين است كه از پايين به سمت
بااليحكومتمردمرابهنقشآفرينيدعوتكنيم.
با در نظر گرفتن انبوه مشكالت شهر و تعداد اندك
اعضايشورايشهربراييكشهرباالي 10ميليون
نفرجمعيت،شورايارانميتوانندنقشپررنگتري
نسبت به شوراها داش��ته باشند و كمك شاياني به
حل مش��كالت ابرش��هر تهران كنند .عالوه بر اين
هدف ديگر از ايجاد شوراياريها اين است كه مردم
در تصميمگيريها دخيل ش��وند .مهمترين راه و
مكانيزم مشاركت مردم حضور شوراياريها است.
عالوهبراينيكسريسمنهاوديدهبانهايمحلي
نيز وجود دارند كه ميتوانند در انجمن شوراياريها
تجميع شوند و به افزايش مشاركتها كمك كنند.
مردم نيز ميتوانند از طريق ش��ورايارها نقش خود
را در تصميمگيريهاي شهري ايفا كنند و در واقع
حق شهروندي است كه مردم نسبت به شهر دارند
تا نظرات شان به مسووالن و تصميمگيران شهري
منتقل شود .تجربه س��الهاي گذشته نشان از اين
دارد كه ش��ورايارها در رسيدن به اهداف از پيش در
نظر گرفته ش��ده براي آنها موفق بودهاند .بسياري
مواقع مردم با مراجعه به اين افراد مش��كالت خود
و محله را با آنه��ا درميان گذاش��ته و خواهان رفع
مشكالتشان شدهاند.اين به معناي پذيرفتن نقش
شوراياريها از سوي مردم است .اكنون مردم براي
حل مشكالت خود به شورايارها مراجعه ميكنند
و آنها را ميشناس��ند .البته موفقيت شورايارها در
محالتمختلفمتفاوتاستوبستهبهتوان،سواد،
تخصص و انگيزه افراد فرق ميكند اما واقعيت اين
است كه شوراياران اكثرا افراد دلسوز و عالقهمند به
مسووليتهاياجتماعيهستندوتالشدارندتادر
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 محلهها بس��يار آسانتر است و وقتي افراد
به عنوان معتمد محل انتخاب ميشوند بايد تالش
خودرابرايرفعدغدغههايمردممحلانجامدهند.
ممكناستدربرخيمحلههاشورايارانتخلفاتينيز
انجام داده باشند اما نميتوان آن را به كل مجموعه
تعميم داد.تخلف در همه نهادها و سازمانها وجود
دارد و خوش��بختانه در جمعي��ت 14ه��زار نفري
ش��وراياران درصد تخلف نزديك صفر است.اصوال
قاعده تعميمكاردرستينيست.براساس مطالعات
در تهران شوراياريها نهاد موثري در ارتقاي سطح
زندگي محالت و نيز ارتقاي سطح مشاركت مردم
در تصميمگيريها بودهاند .شايد گفته شود كه در
شوراي پنجم ش��وراي نقش شوراياريها كمرنگ
شد اما واقعيت اين است كه شوراي پنجم با مسائل
و مشكالت مختلفي رو به رو شد كه مهمترين آنها
بحران مال��ي بود .مطالبات طلبكاراني ك��ه از دوره
قبل از ش��هرداري طلب داشتند باعث شد تا توجه
به شوراياريها كمتر شود .اما با اين وجود به دنبال
اصالحآييننامههايشوراياريهابوديمواينكاررادر
كوتاهترينبازهزمانيممكنانجامداديم.دراينمسير
جلسات مختلفي با شوراياران برگزار كرده و نظرات
آنها را جويا شديم.اكنون شرايط به گونهاي است كه
مديرانشهريكهبهدنبالتوسعهوكارآمديهستند
بايد از تجربيات و نظرات شوراياران استفاده كنند.
اگر اصل مشاركت براي همكاري و پيشرفت وجود
نداشته باش��د،يعني هنوز با استانداردهاي جهاني
فاصلهداريمودرگذشتهسيرميكنيم.درنتيجهبايد
تالش كنيم تا مردم براي مشاركت تحريك شوند
و فرآيند مديريت اصالح ش��ود .در غير اين صورت
سيستممديريتشهريروندسنتيوناكارآمدخودرا
دنبالخواهدكرد.شورايشهرتالشداردتاانتخابات
شوراياريهابهبهتريننحوممكنانجامدهددرنتيجه
اينپيامبهشهرداريدادهميشودكهشورايارانبايد
مورد توجه قرار گيرند .اكنون كاركنان شهرداري،
شهردارومعاونانشدرگيربرگزاريمناسبانتخابات
هستند .از شهروندان نيز انتظار داريم در انتخابات
ش��ركت كنند .شناس��ايي كانديداهاي شوراياري
مانندنامزدهايمجلسوشورايشهرچندانسخت
نيست زيرا مردم در محله كنار آنها زندگي ميكنند
و ميتوانند با انتخاب فرد مناسب به افزايش سطح
محلهخوددرزمينههايگوناگونشهري،اجتماعي،
خدماتيورفاهيكمككنند.ازشهروندانميخواهم
سطح مشاركت اجتماعي را خود افزايش دهند .هر
چنددرمناطقجنوبيشهربهدليلوجودمشكالت
وباالبودنهمگراييمردمونيزوجودهمبستگيهاي
قوميتي ميزان مشاركت باالتر از ساير نقاط است اما
بايدبگويمميزانمشاركتدرمناطقشماليتهران
نيز خوب بوده اس��ت.در بسياري از مناطق شمالي
كه داراي بافتهاي قديمي و اصيل هستند همواره
مشاركتباالبودهاست.درمناطقشماليسطحسواد
وآگاهي مردم باالتر است در نتيجه انتخابات آن نيز
اهميت بيشتري پيدا ميكند و بايد افرادي مناسب
در اين محلهها عهدهدار امور شوند.گاه شاهديم به
دليل عدم مشاركت مردم اين مناطق ،كساني عضو
شوراياريميشوندكهازسوادكافيبرخوردارنبودهو
درنتيجهموردمشورتاهاليقرارنميگيرندبنابراين
در خواس��تم اين است كه در همه محلهها مردم در
انتخاباتشركتكنندوبهافرادباسوادوباانگيزهراي
دهندتانتيجهمطلوبيبرايمحلهآنهاداشتهباشد.
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اخبار
 ۱۵۶گروه و شركت
به نوآفرين پيوستند

ايرنا | وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات در
حساب كاربري خود در توييتر نوشت :با گذشت
كمتراز ۲۴ساعتازافتتاحطرحنوآفرينباحضور
معاون اول رييسجمهوري ۱۵۶ ،گروه و شركت
دراينسامانهثبتنامكردند.آذريجهرميتاكيد
كرد :با اجرايي شدن اين طرح ديگر شركتهاي
استارتاپي كشور با مشكالت بيمهاي ،مالياتي و
جذب سرمايهگذار روبرو نخواهند شد .اين طرح
كهبانامسندتوسعهاقتصادديجيتاليهمشناخته
ميشود 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 شركتهاي بزرگ مقياس طراحي شده
است ،مستثني و با مقرراتي سادهتر و متناسب با
دوره گذار مواجه ميشوند.

جاسوسيمستقيمهكرها
از دريچه وبكم كاربران

اينديپندنت| حفره امنيتي موجود در نرمافزار
جلس��ات تصويري زوم ( )Zoomبيش از چهار
ميلي��ون كارب��ر را در معرض خطر جاسوس��ي
مستقيم از طريق وبكم قرار داده است .جاناتان
اليتشو مهندس نرمافزار ضمن كشف و افشاي
اين حفره امنيتي در ن��رم افزار زوم ،به دارندگان
لپتاپهاي مك اپل هش��دار داد كه صرف پاك
ك��ردن اين برنام��ه به حل اين مش��كل كمكي
نميكند.
بهگفتهوي«،اينحفرهامنيتيبههرسايتياجازه
ميدهد تا يك كارب��ر را به اجبار به يك تماس از
طريق برنام��ه زوم ( )Zoom Callوصل كند،
وصل ش��دن به اين تماس همانا و روشن شدن
خودكار و بدون اجازه وبكم كاربر همانا».
بنابرتخمينهاياينمهندسنرمافزار،خطراين
نوع جاسوس��ي بيش از چهار ميليون كاربر را در
سراسر جهان ،تهديد ميكند .اين حفره امنيتي
نخستينبار 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 راهحل موقتي ارايه دادند.
به گفته اليتشو ،اگرچه حذف اين برنامه از روي
سيس��تمهاي كامپيوتري از اس��تفاه هكرها از
اين حفره امنيتي جلوگيري نميكند ،كاربران
ميتوانند با غيرفعال كردن امكان روشن شدن
خودكار وبكم به هنگام پيوستن به يك جلسه
تصويري ،از خود در برابر خطر اين نوع جاسوسي
محافظتكنند.
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ترفندهاي قاچاقچيان براي ورود رسمي گوشي به كشور

رجيستريگوشيهاي قاچاق با پاسپورت اجارهاي

گروه دانش و فن| مرجان محمدي|
بازار ورود گوشي قاچاق به بازار تلفن همراه حتي بعد از
اجراييشدندوبارهطرحرجيستريادامهدارد،طرحيكه
براينخستينباردرسال 85اجراييشدوليبهدليلنبود
زيرساختهاي الزم و بسياري از مشكالت ديگر در اوايل
سال 86ملغيشداينطرحدرآنسالهانهتنهانتوانست
تاثير مثبتي بر بازار بگذارد بلكه بسياري از واردكنندگان
رسمي گوشي تلفن همراه به اين طرح معترض شدند و
اعالمكردندبااجراييشدنطرحرجيستريگوشيهاي
قاچاق بيشتري روانه بازار تلفن همراه شده است،طرح
رجيستريكهبرايبارنخستباشكستمواجهشدهبود
در اوايل سال  94زمزمههايي 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 كارگروههاي
مختلفوسازمانهايگوناگون،مقدماتاجرايياينطرح
آماده شده و در پاييز 96طرح 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
شدهاستوازهمينروقراراستمرحلهبهمرحلهاجرايي
شود.فازنخسترجيستريبهگوشيهايپرطرفدارآيفون
اختصاصپيداكردودرفازهايبعديبهترتيببرندهاي
ديگرمشمولاينطرحشدندوسرانجامرجيستريبهتمام
برندهايموجوددربازاررسيد.
به گفته مسووالن اجرايي شدن رجيستري براي بار دوم
توانستآمارورودگوشيقاچاقبهكشورراكاهشدهد،اما
همچنانورادكنندگانغيررسميتلفنهمراهبااستفادهاز
راههايكهقانونرادورميزننداقدامبهوارداتغيررسمي
تلفن همراه ميكنند بدين شكل كه طبق قانون هر فرد
كه وارد كشور ميشود ميتواند يك گوشي تلفن همراه

كاربر

را وارد كش��ور كند ،بطوريكه شناس��ه گوشي وارد شده
بامشخصاتوشمارهپاسپورتفرددرسامانههمتاثبتو
گوشيفعالميشود،درحاليكهطرحرجيستريدرحال
طيكردنفرايندخودبودبرخيازفعاالنبازارتلفنهمراه
به بهانه اجرايي شدن طرح رجيستري اقدام به باال بردن
قيمتهاكردندووزيرارتباطاتدرواكنشبهاينحركت
فروشندگان بازار تلفن همراه در پستي در اينستاگرام از
مردم خواس��ت تا از خريد گوشي تلفن همراه خودداري
كنندتاقيمتهابهحالتقبلبازگردد،اينواكنشوزيربا
واكنشمتقابلفعاالن تلفنهمراهمواجه شد وآنهااقدام
بهتعطيليواحدهايصنفيخودكردند.بازارتلفنهمراه
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
رجيستريرادوربزنندبهگونهايكهمهديمحبيرييس
اتحاديهدستگاههايمخابراتياعالمكرد:بازرگانانموبايل،
كارت بازرگاني را كنار گذاشتهاند و به صورت شخصي از
طريقگذرنامهومسافري،گوشيواردميكنند.
محبيدربارهاينترفندجديدكهازسويبازرگانانموبايل
انجام ميش��د ،گفت :هماكنون به داليلي كه مشخص
نيست،سيستمگمركبازاستوهرمسافربايكگذرنامه
ميتواندتاپنجهزارگوشيرابهصورتمسافريواردكشور
كند .به همين دليل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشي
مسافري،بهوارداتگوشياقدامبهوارداتميكنند.
درحاليكهمراجعمرتبطبااجراييشدنطرحرجيستري
بهدنبالراهكاريبرايرفعنواقصرجيستريهستندبه
نظرميرسدرجيستريبرايباردومهمباشكستمواجه
شدهاست،چراكهوزيرارتباطاتدرآخريناظهارنظرخود
درباره رجيستري در جمع خبرنگاران گفت :قاچاقچيان
برايدورزدنطرحرجيستريبهسراغكاروانهايكربال
ميروند و با اجاره پاسپورت زائران ،گوشيها را رجيستر
ميكنند .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 ۸۰دالر در سال ميتوانند كااليي
را از كشوري وارد كنند و اين حق قانوني هر ايراني است.
آذريجهرمي در خصوص گوشيهاي هوشمند گفت:
وارد كردن گوشيهاي هوشمند هم فرقي با ساير كاالها
نميكند .به همي��ن دليل نميتوانيم در س��امانه ثبت
تلفن ،اين حق قانوني را از كسي بگيريم .وزير ارتباطات

افزايش ضريب نفوذ اينترنت طي يك سال
ضريبنفوذاينترنتدركشوردرميانكاربرانباالي۶سال
بارشد ۶درصديطييكسالگذشتهبه ۷۰درصدرسيد
و اين درحالي است كه ايران در ميان  ۱۶۷كشور جهان
رتبه ۸۱دسترسيبهفناورياطالعاترادارد.آخرينآمار
ميزان برخورداري خانوار كشور و استفاده افراد از فناوري

اطالعات تا پايان س��ال  ۹۷از سوي مركز آمار ارايه شده
است .بر مبناي اين آمار ۷۰ ،درصد افراد باالي  ۶سال در
كشور به اينترنت دسترسي دارند و اين در حالي است كه
اين رقم در س��ال ۹۶حدود ۶۴درصد بوده و ۴۶ميليون
و  ۳۱۵هزار نفر در كش��ور كاربر اينترنت بودند .در سال

شرکت آب و فاضالب
استانکرمانشاه

آگهی تجدید مناقصه عمومی
یک مرحلهای
شماره /8-1خ98/

(شماره فراخوان در سامانه ستاد)2098007008000088:

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به
خرید و تامین لوازم انشعاب آب و فاضالب توسط بخش خصوصی با مشخصات عنوان
ش�ده در زیر بصورت یک مرحله ای و از طریق س�امانه س�تاد اقدام نماید .لذا از کلیه
شرکتهای تولید کننده و فروشندگان در این زمینه دعوت بعمل میآید.
موضوعمناقصه:خریدتعداد 700فقرهلوازمانشعابآبوفاضالبمشترکینشهرازگله.
محلتامیناعتبار:طرحهایعمرانی
مهلت دریافت اسناد:ازتاریخ چاپ نوبت دوم حداکثر 10روز میباشد.
مح�ل دریاف�ت و تحوی�ل اسناد:س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت (س�تاد)
WWW.SETADIRAN.IR
میزان سپرده ش�رکت در مناقصه 298/000/000:ریال(دویست و نود و هشت میلیون
ریال)
برای کس�ب اطالعات بیش�تر ب�ا ش�ماره تلف�ن  08338233036ام�ور بازرگانی و
 08338254930دفتر قراردادها تماس حاصل نمایید.
ضمنامتقاضیانمیتوانندجهتدریافتاسنادمناقصهپسازچاپنوبتدومبهپایگاه
ملیاطالعرسانیمناقصاتبهنشانی http:/iets.mporg.ir:مراجعهوهمچنیننشانی
سایت www.abfaksh.irمالحظه نمایند.
/1254م الف

دانش و فن

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

 ۹۵نيز حدود  ۵۳.۲۳درصد يعن��ي  ۳۸ميليون و ۹۹۶
هزار و ۴۸۰نفر به اينترنت دسترسي داشتند .بررسيها
نشانميدهدكهتاپايانسال ۹۷شمارخانوارهايداراي
دسترسيبهاينترنتبه ۷۹.۵۶درصدرسيدوايندرحالي
است كه اين رقم در سال ۹۶حدود ۷۲.۸درصد بود و۱۷

خاطرنش��ان كرد :اكنون افرادي هستند كه با پاسپورت
ديگران گوش��ي را وارد كشور ميكنند و اين حق قانوني
هر شهروندي بوده و خالف قانون نيست .آذريجهرمي
افزود :ما در س��تاد مبارزه با قاچاق كاال بايد فرصتهايي
داشتهباشيمكهاينمشكلبرطرفشود.درهرصورتبه
نظرميرسدوادكنندگانغيررسميتلفنهمراههمواره
يكياچندقدمازقانونجلوترهستندوبهراحتيميتوانند

قوانينرادوربزنندوگوشيهايقاچاقراواردكشوركنند،
گوشيهايي كه قرار بود در شبكه فعال نشود ،اما نهتنها
اينگوشيهاواردكشورميشود،بلكهدرشبكهنيزفعال
ميشود،شايداگرايننواقصرجيستريبرطرفنشودبايد
گفتكهاجرايرجيستربرايباردومدركشورباشكست
مواجه شده است ،مسالهاي كه شايد مسووالن حاضر به
پذيرشآننيستند.

ميليون و  ۹۶۰هزار و  ۳۰۲خانوار به اينترنت دسترسي
داشتند.درسال ۹۵نيزحدود ۱۵ميليونو ۵۱هزارو۳۴۸
خانوار به اينترنت دسترسي داشتند و ضريب دسترسي
خانواربهاينترنت ۶۲.۲۱درصدبود.
در همين حال اين آمار نش��ان ميدهد كه شمار خانوار
داراي دسترس��ي به رايانه ني��ز در س��ال  ۹۷با افزايش
 ۵درصدي همراه ب��وده و  ۷۴.۰۲درصد خانوار ايراني به
رايانه دسترس��ي دارند .اين در حالي اس��ت كه اين رقم
در سال  ۹۶با وجود دسترس��ي  ۱۷ميليون و  ۲۱۶هزار

و ۶۹خانوار به حدود ۶۹.۷درصد و در س��ال ۹۵با وجود
دسترسي۱۴ميليونو ۸۵۴هزارو ۱۲۴خانواربهرايانهبه
۶۱.۳۹درصدرسيدهبود.
وضعيت برخورداري خانوار ايراني به فناوري اطالعات و
ارتباطات در حالي با شيب كند افزايش ،همراه است كه
وضعيتجهانيايرانازنگاهاتحاديهجهانيمخابراتنشان
ميدهدكهكشورماندرميان ۱۶۷كشورجهان،رتبه۸۱
برخورداري از فناوري اطالعات را دارد .اين آمار مربوط به
انتهايسال ۲۰۱۷است.

بنگاهها
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معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد خبر داد

به گزارش اداره ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد ،محمد
خداداديدرنشستباخبرنگارانخراسانرضويكهدر
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
خطمقدمجبههجنگ،رسانههاقراردارند،اينموضوع
شبانه روزي در حال پيگيري است و يكي از دغدغههاي
اصلي وزير ارشاد است.
وي افزود :متأسفانه شرايط كشور به گونهاي تغيير كرد
كهارزكشوربهحداقلرسيدووارداتكاغذارزانقيمت
كاهش پيدا كرده و تقريباً متوقف شد اما تأكيدي كه
همهمسووالنداشتنداينبودكهكاغذرسانههابهاندازه
دارو براي مردم مهم است.
معاون مطبوعاتي و رسانهاي وزارت ارشاد تصريح كرد:
از اوايل تيرماه ما وارد فرايند واردات شديم ،در اين مدت
هم براي اينكه رسانهاي با مشكل جدي برخورد نكند،
هزار و ۷۰۰تن از كاغذهايي كه از سال قبل با ارز نيمايي
واردشدهبودبهمقداركمدراختيارروزنامههاقرارداديم.
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
پيشازاينحسينانتظامي،رييسكارگروهساماندهي
كاغذ با اش��اره به تالش دولت براي حل مشكل كاغذ
روزنامهها و رس��انههاي مكتوب اعالم كرده بود « :در
جلس��هاي كه با حضور مس��ووالن همه دستگاههاي
مرتب��ط با كاغذ از جمله وزي��ر فرهنگ و رييس بانك
مركزيونمايندگانحوزههاينشرومطبوعاتتشكيل
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  ۴۲۰۰توماني باقي
بماند و برنامهري��زي براي در اختيار قرار گرفتن كاغذ
مورد نياز روزنامهها در دستور كار قرار گرفت».اقدامي

استحصال زمين از دريا توسط
محيط زيست متوقف شد

كه از منظر انتظامي مهمترين گام براي حل مش��كل
كاغذ محسوب ميشد.بر اساس اين گزارش ،شهريور
ماه ۹۷دولت در بسته ارزي خود ۲۵قلم كاال را به عنوان
كاالهاياساسيمشمولارزدولتي ۴۲۰۰تومانياعالم
كردكهبهگفتهرييسجمهورنبايداينكاالهاباافزايش
قيمت مواجه ميشدند و كاغذ روزنامه هم از آن دست
بود .پس از آن بود كه با اعالم اسامي دريافتكنندگان
ارزنيمايي،انتظارميرفتكهكاغذنشرومطبوعاتهم
مشمولارزنيماييبشودكهبراساساعالمامروزرييس
كارگروه س��اماندهي كاغذ ،ارز كاغذ نشر و مطبوعات
 ۴۲۰۰توماني باقي ماند.
انتظامي درباره ساير مصوبات جلسهاي كه به رياست

اسحاق جهانگيري تشكيل ش��د ،توضيح داد :در اين
جلسه بروظيفه نظارتيوزارت فرهنگو ارشاد اسالمي
درنحوهتوزيعاينكاغذهاتاكيدشد.همچنينمقررشد
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
مبناييتاكيدشد.
ريي��س كارگروه س��اماندهي كاغذ در عي��ن حال از
جمعبندي جلسه براي برخورد جدي با واردكنندگان
متخلف خبر دادو بااشاره به ماموريتويژه دستگاههاي
نظارتي ،افزود :مقرر شد با افرادي كه با ارز دولتي كاغذ

وارد كردهاند و آن را خارج از نظارت وزارت فرهنگ يا با
نرخ آزاد توزيع يا انبار كردهاند 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 ميرسد 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 روزنامهها براي ساير ايام سال هم فعاليتهاي
نظارتي و اجرايي خود را ادامه دهند تا از طريق پايش
مستمر وضعيت كاغذ و حوزههاي مربوط به ان از تكرار
حوادث مشابه جلوگيري كنند.

از  22تا  31تيرماه اجرايي ميشود

 ۷ماموريت ويژه رونق توليد به فرمانداران ابالغ شد

طرح مشاركت در توليد خودرو  207هاچ بك دستي و اتوماتيك پانوراما

تالش براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي

با توجه ب��ه اس��تقبال مش��تريان از محصول 207
هاچ بك ،ش��ركت ايران خ��ودرو در نظ��ر دارد اين
خودرو را در دو نوع دستي و اتوماتيك مجهز به سقف
شيشهاي (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  207هاچ بك با س��قف شيشهاي
(پانورام��ا) را در دو ن��وع دس��تي و اتوماتيك عرضه
ميكند.
اي��ن ط��رح از روز ش��نبه  22تير آغاز ميش��ود و تا
پايان اين ماه يا زم��ان تكميل ظرفيت ادامه خواهد
داشت .موعد تحويل خودرو از تير تا مهرماه سال 99
پيشبيني شده است.ثبت نام صرفا براي افراد باالي
 18سال امكانپذير بوده و ظرفيت براي هر كدملي
يك دستگاه خودرو تعيين شده است.
مبلغ پيش پرداخت براي نوع دستي محصول 207
با سقف شيشهاي (پانوراما)  47ميليون و  500هزار
تومان و ن��وع اتوماتيك آن  60ميليون تومان درنظر
گرفته شده است .مابهالتفاوت وجه در زمان تحويل
خ��ودرو تعيين و درياف��ت خواهد ش��د.متقاضيان

ميتوانن��د براي مش��اركت در اين طرح از س��اعت
 11صبح روز ش��نبه  22تيرماه ب��ا مراجعه به پايگاه
اينترنتي فروش محصوالت ايران خودرو به نش��اني
 esale.ikco.irمراجعه و نس��بت به نام نويس��ي
اقدام كنند.
گفتني اس��ت ،سقف شيش��هاي (پانوراما) پژو 207

سهم 55درصديتركيهازدرآمد
صنعتچاپدرخاورميانه
اصفهان|رييس اتحاديه صادركنندگان صنعت
چاپ كش��ور با اشاره به اينكه خوشبختانه صنعت
چاپسومينصنعتدردنياوبسيارپردرآمدزااست،
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��تهبندي كه در نمايش��گاه بينالمللي
اصفهان برگزار شد ،اظهار كرد :عالقهمند 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
بياناينكهبراينخستينباراتحاديهصادركنندگان
صنعت چاپ پاويوني را در اقليم كردستان برگزار
كرد ،گفت :صنعت چاپ در خاورميانه  ۶۰ميليارد
دالر در آمد دارد كه  ۵۵درصد س��هم آن متعلق به
تركيه است.

توزيع كاغذ با ارز نيمايي براي روزنامهها از هفته آينده
گروه  بنگاهها|
تيرماه سال 98كه به پايان برسد ،بيش از16ماه از آغاز
بحراني ميگذرد كه فعاالن حوزه رسانههاي مكتوب
را با دش��واريهاي فراواني روبهرو كرده است؛ بحراني
كه باعث شد تا بسياري از رسانههاي مكتوب به سمت
تعديل نيرو يا كاستن از صفحات و ...روي بياورند و آن
دسته از رسانههايي هم كه حاضر به كاستن از وضعيت
كيفي و كمي خود نش��دند ،طي اين 16ماه با س��يلي
صورت خود را سرخ نگه داشتهاند.
اينگونه 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 روزنامهها دورهاي از بحرانهاي
اقتصادي را تجربه كنند.
در اين ميان تح��ركات اجرايي دولت ني��ز براي حل
مشكالت دامنهدار كاغذ همچنان ادامه دارد و هر روز
خبر تازهاي از تالش دولتيها براي حل اين مش��كل
منتش��ر ميش��ود؛ تالشهايي كه هرچند كورسوي
اميدي براي ادامه حيات رسانههاي مكتوب را روشن
نگه ميدارد اما هنوز تا رس��يدن ب��ه نقطه مطلوب و
جايگاه ايده آل براي فعاليتهاي رس��انهاي راه درازي
باقي مانده است .از اواسط شهريورماه  97بود كه با اوج
گرفتن نوسانات ارزي و اقتصادي ،بالفاصله بازار كاغذ
نيز دچار نابساماني شد  .از همان زمان بود كه اعالم شد
براي مهارگرانيهاي 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 مصرفكنندگان را
ساماندهيكند.باگذشتحدوديكسالازفعاليتاين
كارگروه و در روزهايي كه قيمت كاغذ توسط دالالن و
سودجويان باال و پايين ميشود و هر روز خبر تازهاي از
كاهش صفحات تعديل نيرو و ...در روزنامهها به گوش
ميرسد ،معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد از توزيع كاغذ
با ارز نيمايي براي روزنامهها از هفته آينده خبر ميدهد.
معاون مطبوعاتي و اطالعرساني وزارت ارشاد با اعالم
اين خب��ر ميگويد« :دو هزار تن كاغذ از هفته آينده با
ارز نيمايي بين روزنامههاي كشور توزيع خواهد شد».

اخبارشهرستانها

نس��بت بس��انروف ،داراي ابعاد بزرگتري است كه
چش��مانداز خارج از خودرو را لذت بخشتر كرده و
بر جذابيت ظاهري خودرو نيز افزوده اس��ت .سقف
پانوراماي  207ثابت بوده و پوش��ش كشويي آن در
مواقع لزوم مانع از تابش نور خورشيد به داخل كابين
خودرو ميشود.

در شرايط كه اقتصاد ايران براي عبور از چالش تحريمها
و رشد شاخصهاي كالن اقتصادي بيشتر از هر عامل
ديگري نيازمند رونق در توليد اس��ت ،دولت از طريق
تفويض اختيارات بيشتر به فرمانداران تالش ميكند
تا بستر مناسب براي رونق توليد را فراهم كند .معاون
اقتصاديوزير 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 دينپرست ديروز در حاشيه
بازديد از واگنسازي 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 گفتوگو 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 كارخانهها

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 شدهبراي ارتقاي ظرفيت
اين واحد و رونق توليد داخلي و اشتغال بيشتر در اين
منطقه گاميبرداريم.
دينپرس��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
شدهاند را از جمله اين ماموريتها عنوان كرد و افزود:
كمك به واحدهاي توليدي كه مشكالت جدي دارند
تكميل واحدهاي توليدي كه باالي 60درصد پيشرفت
فيزيكي دارند و واگذاري طرحهاي نيمهتمام به بخش
خصوصي از ديگر ماموريتهاي ابالغي است.
معاون امور اقتصادي و توسعه منطقهاي وزير كشور با
اشاره به پروژههاي استان كرمان عنوان كرد :مسووالن
اس��تان كرمان تالشهاي ارزندهاي در راستاي رونق
توليد كردهاند كه جاي تقدير دارد.

چهرههاياستاني
اشتغال مستقيم ۵۵هزار نفر
در صنعت چاي

توزيع 2هزار بسته لوازم
خانگي بين سيلزدگان لرستان

فرارمالياتينتيجهسهلانگاري
تصميمگيرندگاناقتصادياست

وجود ۲۰۰كيلومتر نقطه
فوق بحراني در تامين آب اهواز

اختصاص ۳۰ميليارد تومان براي
پروژه ۴بانده كردن محور مهران

گيالن|رييس س��ازمان
چاي كش��ور با اش��اره به
كيفيت باالي چاي توليد
داخل ،گفت :صنعت چاي
براي ۵۵هزار نفر به صورت
مس��تقيم و  ۲۰۰هزار نفر
نيز به صورت غيرمستقيم
در بخش كشاورزي اشتغالزايي كرده است.
بهگزارشمهررييسسازمانچايكشوردرجشنواره
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 جشنوارهاي خالي بود ،اظهار كرد :در
همين راستا ستاد دايمي جشنواره چاي در سازمان
چاي ش��كل گرفت و نخستين جشنواره نيز در شهر
الهيجانبهدليلسابقهدرچايوچايكارانبرگزارشد.
حبيبجهانسازبابياناينكهازجملهبرنامههايجانبي
اينجشنوارهبرپايي ۳۶غرفهبرايعرضهمحصوالتو
نحوهطبخچايازسويصنايعوواحدهايچايسازي
است ،افزود :تور گردشگري براي مسافران براي آشنا
كردن با چايكاري به باغهاي چاي و نحوه فرآوري در
كارخانههاي چايسازي و بستهبندي و بازديد از موزه
چاي كش��ور در الهيجان نيز ديگ��ر برنامههاي اين
جشنوارهاست.
وي گفت :ب��ا تقويت بخش گردش��گري چاي ،اين
صنعت ميتواند عالوه بر درآمد مستقيم ،درآمدهاي
غير مستقيم نيز براي كش��اورزان مناطق روستايي
گيالن به دنبال داشته باشد.

لرس�تان|مديرعامل
جمعي��ت ه�لال احم��ر
لرس��تان گف��ت۲ :ه��زار
بسته لوازم خانگي از محل
كمكه��اي مردم��ي به
جمعيت هالل احمر آماده
شده اس��ت كه از فردا بين
سيلزدگان اس��تان توزيع ميشود.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
خسارتزياديبهمردموازبينرفتنلوازمزيستيشد،
جمعيت هالل احمر از محل كمكهاي نقدي مردم
كشور ۲هزار بسته لوازم خانگي تهيه كرده است كه از
فردا با حضور رييس جمعيت هالل احمر كشور بين
سيلزدگان در لرستان توزيع ميشود.وي افزود :اين
اقالم شامل يخچال ،گاز ،فرش و پتو هستند كه تالش
شدهمهآنهاازبينتوليدكنندگانايرانيتهيهشود.
مديرعامل جمعيت هالل احمر لرستان گفت :مردم
نوعدوست كشورمان كمكهاي خوبي به مردم سيل
زدهاستانداشتندوتوانستيمباهمكاريآنهاازابتداي
بحران كمكهاي شاياني را به سيلزدگان ارايه دهيم.
رضايي تصريح كرد :جمعيت هالل احمر براي تهيه
اين اقالم زيس��تي بيش از  ۱۱ميليارد تومان هزينه
كرده اس��ت كه در قالب طرح مهرانه انجام ميشود.از
روز  ۵فروردين سال  ۱۳۹۸بر اثر بارندگيهاي شديد
سيلايجادشد.

تهران|ام��ام جمع��ه
ش��هر پرديس گفت :اراده
ق��وي ب��راي ممانع��ت از
ف��رار ماليات��ي نداري��م و
ب��ه دلي��ل س��هلانگاري
تصميمگيرندگاناقتصادي
شاهدفرارمالياتيهستيم.
حجتاالسالم حس��ين توس��لي در خطبههاي نماز
جمعه اين هفته شهر پرديس اظهار داشت :كسبهاي
كه محل كسب آنها مشخص است ،ماليات تعيينشده
را ميپردازند اما كساني كه مكان مشخصي ندارند راه
فرار مالياتي را به خوبي ميدانند.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 يكسوم بودجه
كشور به نفت وابسته است ،اظهار داشت :در بسياري از
كشورهابراي ۳۰تا ۷۰درصددرآمدهرشخصحقيقي
و حقوقي ماليات تعيين ميشود ،امروز كه در آمد نفتي
كاهشپيداكردهاستتأمينبودجهازراهمالياتيكياز
راهكارهايدولتبرايتأمينبودجهاست.توسليگفت:
كشورهايزياديدردنيااموراقتصاديخودرابدوننفت
انجام ميدهند و تكيه بر فروش نفت براي گردش امور
اقتصادي در ش��رايط فعلي براي كشور ما راه مناسبي
نيست.وي گفت :بر اساس آمار ۱۵ميليارد دالر واردات
كااليقاچاقداريمومشكلبزرگتراينكهواردكنندگان
اجناسقاچاقشناسايينميشوند.

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
مشكالتهستيم.بهگزارشايرنا،صادقحقيقيپوردر
آيين افزايش ظرفيت تصفيهخانه آب شماره يك اهواز
بيانكرد:شبكهآببسياريازنقاطاهوازمانندگلستان
ومركزشهرمتناسببارشدجمعيتتوسعهنيافتهاست.
تصفيهخانهمليراهباعنوانتصفيهخانهشمارهيكاهواز
در سال  ۱۳۴۴احداث شده است كه روزانه  ۱۲۰هزار
مترمكعب توان توليد آب دارد و آب ش��رب مورد نياز
قس��مت عمدهاي از شمال شرق و شرق اهواز را تامين
ميكند.ويادامهداد:يكيازمعضالتاساسيشهراهواز
فرسوده بودن تجهيزات و تاسيسات تصفيهخانههاي
آب اس��ت كه اميدواريم براي خدماترساني بهتر به
شهروندان با كمك تمام مسووالن بازسازي شوند.وي
افزود :بيشتر تاسيس��ات تصفيهخانههاي آب اهواز در
قسمت شمال شرق قرار دارند از همين رو در جنوب و
شرقاهوازبهدليلفاصلهطوالنيتاتصفيهخانههايآب
احتمالافتفشارآببيشتراست.سرپرستآبفااهوازبا
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.

ايالم|مع��اون هماهنگي
اموراقتصاديسازمانبرنامه
و بودجه كشور از اختصاص
 ۳۰ميلي��ارد توم��ان براي
تكميل پروژه  ۴بانده كردن
محورايالم-مهرانخبرداد.
به گزارش مهر ،سيدحميد
پورمحمدي روز پنجشنبه در نشس��ت مديران عالي
اقتصادي كش��ور در ايالم ،حضور مديران ارشد ملي در
حوزه پولي ،مالي و بودجهاي 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
محروميتبرنامهريزيشدهاست.ويدرادامهبااشارهبه
اينمهمكهصندوقتوسعهمليدرعملبيشترينمنابع
را به مناطق محروم از جمله ايالم اختصاصي داده است،
افزود:درزمينهدرآمدسرانهاستاننيزبايدگفتكهاين
استان نسبت به كشور بسيار پايين است و اين موضوع
سببمهاجرتمردمايناستانشدهاست.پورمحمدي
اظهارداش��ت :پايين بودن بهرهوري در ايالم با توجه به
امكانات موجود يكي از مشكالت استان است ،بنابراين
بايد مردم ايالم مورد توجه ويژه قرار گيردند؛ مهمترين
بحث هم توليد و اشتغال اس��ت.وي خاطرنشان كرد:
ويژگيهايشخصيتيمردمايالمازبعدميهماننوازيو
ايثارگريدردوراندفاعمقدسشاخصوبرجستهاست.
وي افزود :اين عامل سبب شده است كه در ايام اربعين
ظرفيتهايايناستانبهموتورمحركهدرجهتتوسعه
وافزايشدرآمدخانوادههاتبديلشود.

بوش�هر|مديركل حفاظ��ت محي��ط زيس��ت
اس��تان بوش��هر گفت :پروندهه��اي قضايي براي
اس��تحصالهاي بدون مجوز تشكيل ش��ده و در
ماههاي اخير هيچگونه 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��تحصالهاي ض��روري نيازمند
اخذ مجوز و مطالعات زيس��ت محيطي دارد و در
ماههاي اخير چند فقره اس��تحصال در حال انجام
در س��واحل اس��تان متوقف و پروندههاي قضايي
براي اس��تحصالهاي بدون مجوز تش��كيل شده
است و در ماههاي اخير هيچگونه 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 ارگانهاي متولي و مسوول نظير وزارت نيرو
و سازمان بنادر و دريانوردي است.

انتصاب مدير باشگاه راديويي
رسانه ملي
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
عالقهمن��دان رادي��و و ت��دارك جلس��ات و
نشستهاي 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 بهرهبرداري از ظرفيتهاي
بخش غيردولتي ،از جمله ماموريتهاي ابالغي
معاون صداي رس��انه ملي در اين حكم اس��ت.
يادآور ميش��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
دانشآموخته كارشناسي ارشد مديريت رسانه
دانشگاه صداوس��يما بوده و حضور و فعاليت در
بخشهاي 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 ميشود.

ذوب آهن اصفهان در صف
اول مبارزه با تحريم است
اصفهان|غالمرضا سليماني مديرعامل شركت
سرمايهگذاري صدر تأمين و هيات همراه ضمن
حضور در ذوب آهن اصفهان و بازديد از خط توليد
و پروژههاي مختلف از جمله پروژه ( PCIتزريق
پودر زغ��ال به كوره بلند) ،با منص��ور يزديزاده
مديرعامل و تني چند از مس��ووالن اين شركت
دي��دار و گفتوگو 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
موفقيتهاي مهمي كسب كرده است.

سرقت تاسيسات اماكن
ورزشي آستارا
رش�ت|رييس اداره ورزش و جوان��ان بن��در
مرزي آستارا از سرقت تاسيسات اماكن ورزشي
شهرستان خبر داد.
وجيد خاصي پور اظهاركرد:طيچندماهگذشته
سرقتهايي 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
دروازهها به سرقت رفته كه برآورد اوليه خسارت
وارده ،رقمي در حدود  ۱۰۰ميليون ريال است.
وحيد خاصيپور در پايان اضافه كرد :دهياريها
و روس��تاييان و خانوارهايي را كه در جوار اماكن
ورزشي زندگي ميكنند بايد در تعامل با مباحث
فرهنگي و ورزشي و در راستاي اعتالي سالمت
محلهومحيطزندگيخودوفرزندانشان،نگهبان
و حافظ اين اماكن باشند.

اخبار
آخرين وضعيت نصب دوربين
روي لباس ماموران پليس

رييس پليس پيش��گيري تهران بزرگ از پيگيري
براينصبدوربينرويلباستماممامورانتيمهاي
گشتي پليس خبر داد .كيوان ظهيري درباره نصب
دوربينرويلباسمامورانپليسبهايسناگفت:تمام
تالش ما اين است كه تمام گشتيهايمان به دوربين
تجهيزشوندوپيگيرهستيمكهاينامرزودترمحقق
شود.اوادامهداد:درحالتالشوپيگيريهستيمكه
زيرساختهارافراهمكنيمكهبهمحضتأمينوفراهم
شدنزيرساختهانصبدوربينرويلباسماموران
گشتيپليسرااجراييخواهيمكرد.ظهيريدرباره
اينكه چه زماني اين امر محقق خواهد شد به ايسنا
گفت :فراهم شدن زيرساختها و شرايط به عوامل
مختلفيبستگيداردوبههميندليلنميتوانزمان
دقيقيرااعالمكرد،اماتمامتالشمانراخواهيمكرد
كهايناتفاقرخدهدواحتماالًتاپايانامسالبتوانيم
حداقلبخشيازآنرااجراييكنيم.

تجاوز البيهاي ثروت
و قدرت به عرصههاي ملي

س��خنگوي كميس��يون اصل  ۹۰مجلس با تاكيد بر
ضرورتتسريعدررسيدگيبهپروندههايزمينخواري
ودرنظرگرفتناشدمجازاتبرايمتخلفانگفت:بخش
عمدهزمينخواريوتجاوزبهعرصههايمليبهواسطه
ارتباط،البي،نفوذوقدرتانجامميشود.بهرامپارسايي
در مورد آخرين وضعيت بررسي پرونده زمين خواري
در كميسيون اصل  90مجلس 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 عرصهه��اي ملي مانند جنگلها،
حري��م رودخانهها و درياها اس��ت كه در صحن علني
قرائتميشود.سخنگويكميسيوناصل 90مجلس
شوراياسالمي،دررابطهبااظهاراتاخيرمعاونقضايي
دادستانكلكشورمبنيبراينكههيچكسيحقندارد
حتي براي احداث حوزه علمي��ه ،زمين عرصه ملي را
واگذاركند،بهخانهملتگفت:هيچفردينبايدخالف
قانون حركت كند و همه بايد در مقابل قانون به ويژه در
مسائلي مانند عرصههاي ملي يكسان باشند.وي ادامه
داد :چند س��ال گذشته نيز مقام معظم رهبري تاكيد
داشتند كه حتي براي س��اخت اماكن مذهبي مانند
حوزهعلميههيچكسحقنداردعرصهمليوجنگلهارا
واگذاركند.همچنيندرموردبخشديگريازاظهارات
معاون دادستان مبني بر اينكه نبايد با امضاي طاليي
آقايفالني ۲۰۰هكتارازاراضيمنابعمليواگذارشود
و بايد شفافسازيها به درستي صورت پذيرد ،تصريح
كرد:براساسقانونهيچكسنميتواندباامضايطاليي
و خارج از ضوابط اقدام به تصاحب اراضي ملي كند و در
اين رابطه هر قدر شدت برخوردها كمتر و متخلفان در
امانباشندوموردتعقيبقانونقرارنگيرندانگيزهالزم
درسايرافرادبرايدستاندازيبهطبيعتايجادميشود.
نماينده مردم ش��يراز در مجلس دهم ،گفت :مواردي
كه كشاورزان يا روستاييان بخشي از زمين را تصاحب
ميكنند بسيار اندك است و چشمگير نيست و بخش
عمدهمنابعطبيعيتوسطسودجويانوالبيهايقدرت
تصاحبميشود.پارساييضعفنظارتوعدمبرخورد
قاطع با متخلف��ان را از مهمترين داليل زمينخواري
دانست و بيان كرد :بايد رسيدگي به پروندههاي زمين
خواريدرقوهقضاييهتسريعشودوبدونمماشاتاشد
مجازاتبرايمتخلفاندرنظرگرفتهشودالبتهبرگشت
منابعطبيعيبايددردستوركارقرارگيرد.
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اقتصاداجتماعي

براساس آمار وزارت بهداشت تا   30سال ديگر  ۳۰درصد از جمعيت ايران پير ميشوند

ايران ميانسال شده است
ريحانهجاويدي|
سرشماريسال 1395حكايتازآنداردكهدرايرانسهم
ميانساالنازكلجمعيتكشوربه 44.8درصدرسيدهاست
و با در نظر گرفتن سهم سالمندان ،حدود 51درصد از كل
جمعيتايرانراميانساالنوسالمندانتشكيلميدهند.
بر اس��اس آخرين گزارش بانك جهاني ،نرخ باروري براي
ايران  ۲.۰۱فرزن��د به ازاي هر زن ب��وده ،همچنين طبق
گزارش س��ازمان ملل متحد اگر ايران بههمين صورت به
ادامهجايگزينيجمعيتبپردازدوبرنامهايبرايتعادلآن
نداشته باشد ،تا 80سال آينده جمعيت 80ميليوني ايران
به 31ميليونخواهدرسيدكهحدودنيميازآن،معادل47
درصد را افرادباالي 60سالدربرميگيرند از طرفديگربر
اساسآمارهايوزارتبهداشت ۳۰،سالديگر ۳۰درصداز
جمعيتايرانپيرميشوندبااينوجوداگرچهازمدتهاقبل
نسبتبهپيريجمعيتايراندرسالهايآيندههشدارهايي
دادهشدهوضرورتايجادتعادلدراينموضوعمطرحاست
اما كارشناسان معتقدند نكته مهم در كنار سياستهاي
افزايش جمعيت ،استفاده از پنجره جمعيتي و رسيدن به
شكوفايياقتصاديبااستفادهازجمعيتفعالفعلياست.از
سويديگرتاكيدجمعيتشناسانبرايننكتهبودهكهاگر
واقعا دولت به دنبال اجراي سياستهاي افزايش جمعيت
است بايد اين موضوع را در تمامي دستگاههاي دولتي و با
يك برنامهريزي همهجانبه ده ساله دنبال كند تا به موازات
افزايش جمعيت ،زيرس��اختهاي آموزشي ،بهداشتي و
خدماتيهمرشدكند.
از شرايط كنترل مواليد براي رونق اقتصاد
استفادهنكرديم
اگرچهازمدتهاقبلهشدارهاييدرراستايپيريجمعيت
دادهشدهاستاماكارشناسانمعتقدندتنهاآماروارقامرشد
جمعيت كافي نيست ،اگرچه بايد براي افزايش جمعيت
تالش ش��ود اما كيفيت زندگي و سالمت جمعيت نكته
مهمترين اس��ت كه دولتها بايد به آن توجه كنند .شهال
كاظمي پور جمعيت شناس و عضو هيات علمي دانشگاه
تهران،دربارهاينموضوعبه«تعادل»گفت:اساسادرتمامي
كشورهايدنيادريكبرههزمانيمواليدومرگوميرهردو
باالبودوايرانهمازاينقاعدهمستثنينبوداماازيكزماني
بهبعدشاهدآنبوديمكهمرگوميركاهشپيداكردامانرخ
مواليد تغييري نداشت كه اين عامل سبب شد تا جمعيت
رشدداشتهباشدوبازهزمانيدوبرابرشدنجمعيتهمكم
شود .براي مثال در ايران سال ،1335جمعيت 20ميليون
نفر بود كه در سال  1355به  40ميليون نفر رسيد كه اين
رشد جمعيت تا دهه 60هم در ايران ادامه داشت .به دنبال

اينوضعيتبهدليلآنكهرشداقتصاديپاسخگويمواليد
نبودازاواخردهه 60سياستمدارانبهفكربرنامههايكنترل
جمعيتافتادندچوناقتضايآنزمانبود.امااكنونشاهد
آنهستيمكهمتولداندهه 50و 60بهسمتسالخوردگي
حركت ميكنند بنابراين نگراني از كاهش رشد جمعيت
ايجادشدهكهنگرانيبهجاييهمهست.
او افزود 30 :س��ال ديگر 23تا  24درص��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
درستياستفادهكنيم.درشرايطفعلياگربهدنبالافزايش
جمعيتهستيمبايديكمدتزماندهسالهبرايرساندن
زيرساختهابهحداستانداردتالشكنيم.اگررشداقتصادي
كشور سه برابر رشد جمعيت بود اين سياستهاي فعلي
جواب ميداد اما در شرايط فعلي كه رشد اقتصادي منفي
استبنابراينبايدبرنامهريزيهاتغييركند.كاظميپوربيان
كرد:قطعابايدسياستهايافزايشجمعيتداشتهباشيم
اما با به يك جمعيت سالم نياز داريم بنابراين در شرايطي
كه سرانه آموزش كم است ،بهداشت و بيمه هنوز همگاني
نشده،هيچفكريبراياوقاتفراغتكودكاننكرديم،بايد
اندكيدرسياستهايافزايشجمعيتتاملكنيم.كيفيت
زندگيافرادهممهماست.بهطوركليسهعاملرويافزايش
جمعيت تاثير دارد ،والدت ،مهاجرپذيري و كاهش مرگ
و مير ،بنابراين ميتوان به ج��اي آنكه روي والدت تمركز
زياديكردرويكاهشمرگوميرتاكيدكنيم.ماجمعيت
زيادي را ساالنه بر اثر حوادث از دست ميدهيم ،بيماريها
و محيطزيست آلوده افراد را تهديد ميكند و از طرف ديگر
شاهدافزايشمهاجرتجوانانهستيمكههمهاينعوامل
جمعيتراكمميكند.
نرخ باروري بايد به باالي سه فرزند برسد
اظهارات كاظميپور در حالي است كه روز گذشته مشاور
عالي وزير بهداش��ت با اش��اره به مهمتري��ن چالشهاي
جمعيتي كش��ور و ارايه راهكار براي آنها اعالم كرد :در۳۰
س��ال آينده  ۳۰درصد از جمعيت ايران پير خواهند شد.
محمداسماعيل اكبري ،درباره اين موضوع بيان كرد :طي
سالهاي اخير ميزان باروري كلي ،يعني تعداد بچههايي
كه يك خانم در س��ن باروري به دنيا ميآورد،كاهش پيدا
كردهاست.باوجودكاهشنرخباروريدرتمامدنياازجمله
ايران،بازهمجمعيترشدكردهاستوهيچكشورينيست

پرداخت وام ازدواج با يك ضامن معتبر و سفته

مديركل برنامهريزي و توس��عه اجتماع��ي جوانان با
اشاره به مش��كالت تامين ضامن زوجهاي 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

معاونتجوانانداشتهاست،گفت:البتهمعاونتجوانان
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 عهدهدار است و فرآيند
اصليپرداختوامتوسطبانكمركزيصورتميگيرد.
او با اشاره به اينكه يكي از مشكالت جوانان به ويژه در

كهدركناركاهشنرخباروري،رشدجمعيتنداشتهباشد.
تقريبادردنياساالنهحدود ۸۳ميليوننفربهجمعيتاضافه
ميشود .در كشور ما نيز ساالنه قريب به يك ميليون نفر به
جمعيت كشور اضافه ميشود .بنابراين هم جمعيت رشد
ميكندوهمنرخباروريكاهشمييابد.نتيجهاينموضوع
ايناستكهجمعيتبهسمتپيريميرود
اكبريبيانكرد:درعينحالبايدتوجهكردكهپديدهپيري
جمعيت بهويژه در كش��ورهاي ثروتمند و غربي هم اتفاق
افتادهاست،امااتفاقبديكهافتادهايناستكهدركشورما
سرعت رشد پيري دارد از همه جا جلو ميزند؛ بهطوريكه
در  ۲۰سال آينده  ۲۰درصد جمعيتمان پير خواهند بود
و در ۳۰سال آينده ۳۰درصد جمعيت ايران پير ميشوند.
يعنيازهرسهفرديكنفرپيرخواهدبود.
حال فرد پير قاعدتا قدرت تولي��د ندارد و فرد ديگري بايد
خرجش را بدهد .افرادي كه اكنون ۴۰س��الهاند ۲۰،سال
ديگر  ۶۰ساله ش��ده و به گروه پيرها ميپيوندند .حال در
كشورمابهطورمتوسط ۳۸درصدافرادپيرشغلدارندو۶۰
درصدشانسواددارند.بنابرايندرگروهسالمندان ۴۰درصد

شهرستانها ،تامين چندين ضامن براي دريافت وام
اس��ت ،اظهار كرد :به دنبال افزايش مبلغ وام ،تاكنون
بانكهاي عامل بيش از يك ضامن را طلب ميكردند
كهخوشبختانهبامطرحشدنموضوعدرحاشيهجلسه
هيات دول��ت و ابالغ بانك مركزي براي پرداخت وام با
يك ضامن معتبر و سفته ،اين مشكل برطرف خواهد

بيسوادند و ۶۰درصد شغل ندارند .بنابراين اين افراد روي
دست جوانان كشور ميمانند .او با بيان اينكه نرخ باروري
در كشور بايد به باالي سه فرزند برسد،گفت :يعني تعداد
بچههادرهرخانوارنبايدكمترازسهفرزندباشدتابهجميت
نرمال برسم .در حال حاضر نرخ باروري ما ۲.۰۱است .نرخ
جايگزيني در كش��ور ما با نرخ جايگزيني در كشورهاي
ديگر متفاوت اس��ت .به نظر من هيچ نرخ جايگزيني زير
سهبهماكمكنميكندوحداقلبايدبهسهبرسيم.وقتي
ميخواهيممردمسهبچهدنياآورند،بايدمانندتمامدنيابه
خانوادهها تسهيالت بدهيم .به عنوان مثال در بسياري از
كشورهاياروپايشرقيخانهرايگانميدهند.دربسياري
از كشورها مانند فرانسه افراد از ماليات معاف ميشوند .در
كانادا اگر كسي سومين بچهاش به دنيا بيايد ،پدر و مادر
حقوق ميگيرند ،اما تا زماني كه كودك به س��ن مدرسه
برسد،در خانه ميمانند .همه دنيا به اين فكر افتادند كه
خطاهاي گذشتهشان را در حوزه جمعيت جبران كنند
وي تاكيد ك��رد :وضعيت جمعيتي ما واقعا نگرانكننده
استوكمتراز ۳۰سالآيندهجمعيتماپيرميشود.اين

شد .به گفته كريمي ،بانك مركزي در بخشنامهاي به
ش��بكه بانكي ابالغ كرد كه به زوجهايي كه تاريخ عقد
آنها بعد از اول فروردين ماه سال  ۱۳۹۶است و تاكنون
تسهيالتقرضالحسنهازدواجدريافتنكردهاند،بايك
ضامنمعتبرو سفتهوامازدواجپرداخت شود .او در ادامه
توضيح داد :براين اساس از محل پسانداز و جاري قرض

يكواقعيتاستكهكودكانآيندهمابايدبهطورمتوسط
پنج نفر را حمايت كنند .حال شما هزينههاي زندگي در
 ۲۵سال آينده را تصور كنيد .طبيعتا يك سفره خشك و
خالينميتواندنانهمهراتامينكند.اكبريبابياناينكه
درحالحاضر ۹.۸درصدجمعيتمانسالمنداستوهنوز
جمعيتمان جوان است ،افزود :تا  ۲۵سال آينده پنجره
يكشوربازاستوجزوكشورهايجوانمحسوب
جمعيت 
ميش��ويم .اما نبايد در اين سال بايستيم؛ چراكه اگر نرخ
باروريباالنرود،دچارمشكلميشويم.بايدبدانيمكهاز۲۰
سالآيندهباالي ۲۰درصدجمعيتمانسالمندهستندو
اينيعنيازهرپنجنفريكنفرسالمندخواهدبود.ازچهار
نفرباقيماندهنيز ۱.۵نفرزير ۱۵سالاستوبهاينترتيب
 ۲.۵نفر باقي ميماند كه آن هم در  ۳۰سال آينده به يك
نفرتقليلمييابد.ازطرفيتمامبيماريهايغيرواگيراعم
ازفشارخون،ديابت،سرطانو...مربوطبهدورهسالمندي
است.بنابراينبودجهوزارتبهداشتبايدچندينبرابرشود
تافرديراكهمولدهمنيستدرمانكند؛چراكهنميشود
آنهارارهاكرد.زيرااميدبهزندگيمانپايينميآيد.

الحسنه نظام بانكي ،به زوجهايي كه تاريخ عقد آنها بعد
از اول فروردين سال  ٩۶ثبت شده است و تاكنون وام
ازدواج دريافت نكردهاند ،با اولويت نخس��ت و با سقف
فردي ٣٠ميليون تومان ،با دوره بازپرداخت پنجساله با
اخذيكضامنمعتبروسفته،تسهيالتقرضالحسنه
ازدواج پرداخت ميشود.

راهوشهرسازي
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دولت و مجلس در ايجاد درآمدهاي پايدار مديريت شهري كمك كنند

استمداد شوراهاي شهر از قواي سهگانه
درخواست از رييسي :جلوي تسويهحسابهاي جناحي را بگيريد

گروه راه و شهرسازي|
مرتضي الويري ،رييس شوراي عالي استانها بر همكاري
دولت ،مجلس و ش��وراها در خصوص ايجاد درآمدهاي
پايدار مديريت ش��هري تاكيد ك��رد .او همچنين با بيان
اينكه خطايهاي 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 حسابهاي جناحي و برخوردهاي سليقهاي و غير
مرسومببندد،همچنينباتوجهبهجايگاهرفيعشوراهادر
قانون اساسي حرمت و منزلت اين نهاد عمومي مردمي را
بيش از پيش پاس داشته و تقويت كند .به گزارش ايسنا،
الويريدربيستميناجالسعموميشورايعالياستانها
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 سياستگذاريهاي نظام و ارتقاي مشاركت جمعي و
همدلي تمام آحاد جامعه براي خروج از اين شرايط امري
ضروري و مستلزم چارهانديشي است.وي افزود :شوراها
به عنوان وس��يعترين جم��ع برآم��ده از انتخاب تمامي
اقشار جامعه با حدود  ۱۲۰هزار عضو بزرگترين سرمايه
اجتماعي هس��تند كه ميتوانند حلقه وصل حاكميت با
عموم مردم در تمامي اليهها و سطوح و در گستره استان،
شهرستان ،بخش ،شهر و روستا باشند و با افزايش اعتماد
عمومي و مشاركت جمعي در تصميمگيريها 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 تالشهايي
براي ارج گذاش��تن حقيقي به مش��اركت بيشتر مردم
هستيم .عضويت نماينده شوراها در شوراي برنامهريزي
هر يك از اس��تانها اتفاق مباركي است و البته وظيفهاي
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
برنامهريزي اس��تاني و در نظر گرفتن مقتضيات محلي
امكان تحقق منفعت عمومي را بيش از پيش فراهم كنيم.
رييس شوراي عالي استانها تصريح كرد :بايد با استفاده از
بدنه كارشناسي و بهره مندي از نظر و متخصصان استاني
همكاري بيش��تري در كارگروههاي برنامهريزي شوراي
برنامهريزي استانها داش��ته باشيم و تجربيات محلي و
استاني را در اين زمينه با هم به اشتراك بگذاريم .عالوه بر
ظرفيتهاي خوبي كه قانون و آييننامهها براي استفاده
از ظرفيت ش��ورا پيش بيني و تعهد كرده است مهمتر از
آن نگاه و رويكرد مديران اس��تاني ،شهرستاني و بخشي
به توانمنديهاي شوراهاست .استانداران ،فرمانداران و
بخشداران با توجه به ارتباط اعضاي شورا با پيكره جامعه با
سهيمكردنآنهادرتصميمگيريهادرواقعازاينگنجينه
مردمي براي توسعه و تعالي استان بهرهمند خواهند شد.
خطاهاي محدود به پاي شوراها نوشته نشود
وي در بخش ديگري از صحبتهاي 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 گرفتهاند
ميخواهمكهدراينمهمياورشوراهاباشندوعرصهرابراي
تسويه حسابهاي جناحي و برخوردهاي سليقهاي 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 ميكنم ب��ا توجه به آنكه مجلس
شوراي اسالمي نهادي ملي براي قانونگذاري ملي است
اين مهم را اصل قرار داده و فرصت و مجال نقش آفريني
و تصميمگيري در سطوح محلي را به پارلمانهاي محلي
كه شوراها هستند داده و با تدوين اصالح قوانين مرتبط با
شوراهااصولتمركززداييويكپارچگيسرزمينيدراداره
كشور تسهيل كند .الويري تاكيد كرد :از مهمترين اصول
اداره شهر تالشي همهجانبه براي تأمين منابع پايدار است
كه موجب پيشگيري از شهر فروشي و تاراج روستاها شده
و زمينه تدوين برنامههاي ميان مدت و بلندمدت را فراهم
ميآورد .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 ميكند.
رييس ش��وراي عالي اس��تانها 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 سالهاس��ت
به عنوان مش��كل اصلي حاكميتي محس��وب ميشود
همين درآمد پايدار شهرهاس��ت .نماين��دگان ارجمند
جداس��ازي اختي��ارات و منابع از يك س��ازمان و اتصال
آن ب��ه ش��هرداريها را نميپذيرن��د .ناگزيري��م براي
بهرهوري 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 نگرانيها ،دولت و نمايندگان
مجلس منفعت شهروندان را بيش از پيش تأمين كنند.
در اين رابطه الزم اس��ت اعضاي شوراي عالي استانها 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 بحرانهاي محيطي هستند .زلزله اخير خوزستان،
سيل استانهاي گلستان ،كردستان ،كرمانشاه ،مازندران
و ريزگردها در سيس��تان و بلوچس��تان ،آتش س��وزي
جنگله��اي بينظير اي�لام همگي نش��انههايي از اين

برش

معتقدم بايد با آموزش ،نظارت مستمر و بازرسي متناوب ضريب خطاي شوراها را به حداقل برسانيم و همچنين با برخورد قانوني با معدود تخلفات
ايجادشدهازايننهادواصلمشاركتمردمصيانتكنيم.ازقوهقضاييهوبهويژهرياستآنكهباشعارتحولوبهبودسكاناينقوهرادردستگرفتهاند
ميخواهم كه در اين مهم ياور شوراها باشند و عرصه را براي تسويه حسابهاي جناحي و برخوردهاي سليقهاي و غير مرسوم ببندند
بحرانهاست .پيش��ينه تاريخي و تجارب ايرانيان كه به
عنوان هنر ،مواجهه با ناماليمات و مخاطرات طبيعي ثبت
شدهاستگويايظرفيتهايفرهنگغنياسالميايراني
است لذا تقويت و نهادينه كردن فرهنگ ايمني و مديريت
بحران راهحل اين مخاطرات است.
اصرار بر برگزاري انتخابات شوراياري
رييس شوراي عالي استانها گفت :اگر سازمان بازرسي
كش��ور پس از برگزاري انتخابات ش��وراياريها اعتراض
داشت اين موضوع به ديوان عدالت اداري ارجاع و در نهايت
در آنجا تصميمگيري خواهد شد .به گزارش مهر ،الويري
درحاشيهبرگزاريبيستمينجلسهعموميشورايعالي
استانها كه صبح پنجشنبه در ساختمان قديم مجلس
شوراياسالميبرگزارشد،درارتباطباقانونيياغيرقانوني
بودن انتخابات شوراياريها اظهار كرد :اين انتخابات براي
نخستينبار نيست كه برگزار ميشود و در ۴دوره گذشته
نيز انتخابات ش��وراياريها با همين مسير قانوني برگزار
شده است.وي تصريح كرد :براي برگزاري پنجمين دوره
انتخابات شوراياريها 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��تانها مصوبهاي را مبني بر

برگزاري اين انتخابات در ساير استانها به تصويب رسانده
كه اين مصوبه به مجلس و ش��وراي اسالمي ارسال شده
است.رييسشورايعالياستانهااضافهكرد:براساسبند
 ۷ماده ۸۰قانون شوراها ،شوراهاي شهر ميتوانند اقدام به
برگزاري انتخابات انجمنهاي محلي يا شوراياريها كنند
و اين موضوع در قانون تاكيد شده است.
الويري ادامه داد :ش��وراي ش��هر تهران مصر به برگزاري
انتخابات شوراياريهاس��ت و اگر سازمان بازرسي كشور
پس از برگزاري انتخابات اعتراض داش��ت اين موضوع به
ديوانعدالتاداريارجاعودرنهايتدرآنجاتصميمگيري
خواهد ش��د ضمن اينكه دولت نيز همانند شوراي شهر
تهران موافق برگزاري انتخابات شوراياريها است.
وي در پاسخ به اينكه دليل عدم استقبال شهروندان براي
ثبتنام در اين دوره از انتخابات شوراياريها چيست گفت:
شبهه در برگزاري انتخابات شوراياريها در واقع زمان را
از ما گرفت ضمن اينكه فرصت محدود ثبتنام كانديداها
نيز از ديگر عوامل ثبتنام ش��هروندان در انتخابات آتي
شوراياريهاست كه البته باز هم ميزان ثبتنامكنندگان
در اين ش��رايط يك ركورد اس��ت.وي اضافه كرد :آنچه
اهميت ويژهاي دارد حضور پرشور شهروندان در انتخابات
آتي شوراياريهاس��ت كه اميدواريم ميزان مش��اركت

بيشتر از گذشته باش��د.الويري همچنين با اشاره اينكه
نامهاي از سازمان بازرسي كشور مبني بر غيرقانوني بودن
شوراياريها به بنده نرسيده اس��ت گفت :البته احتماالً
اين نامه به محسن هاش��مي رييس شوراي شهر تهران
ارجاع داده شده است .تعداد اعضاي شوراي شهر تهرانه
 ۲۱نفرند و عم ً
ال نميتوانند تمام مشكالت شهر را رصد
و بررس��ي كنند ودر واقع حضور شوراياريها در محالت
بازوياعضايشورايشهرتهرانمحسوبميشوند.رييس
شورايعالياستانهاهمچنيندرارتباطباحضوراعضاي
شوراي عالي استانها در برخي از مجامع و كميسيونهاي
تخصصي در مجلس گفت :تعداد از اعضاي ش��وراياري
استانهادراينمجامعشركتميكنندوعليالقاعدهبايد
به آنها حقالجلسه پرداخت شود كه البته اين حقالجلسه
بهكسانيدادهميشودكهدركميسيونهايتخصصيدر
مجلس شركت كنند كه حق راي داشته باشند كه در غير
اين صورت مبلغي به عنوان حقالجلسه به عضو پرداخت
نميش��ود .الويري تصريح كرد :برخي از اعضا تعدادي از
مجامع ش��ركت كردند كه حقوق چند ميليوني دريافت
كردندكهالبتهامروزاعضايشورايعالياستانهاتصويب
كردندكهازاينپسرقمميليونيتحتعنوانحقالجلسه
به اعضاي شوراياري استانها پرداخت نشود.

خبر
حاشيه پررنگتر از متن جلسه
شوراي عالي استانها
بيستميناجالسعموميشورايعالياستانهاصبح
پنجشنبه به رياس��ت مرتضي الويري برگزار شد و در
ابتدا اين اجالس محمد قانبيلي نماينده مردم تهران
درشورايعالياستانهادرنطقپيشازدستورنسبت
به برخي از موضوع��ات در اين نهاد اعتراض كرد و در
ادامهتنشيبينقانبيليوبرخياعضاءصورتگرفت.
مرتضي الويري ،رييس ش��وراي عالي اس��تانها نيز
درباره تنش ايجاد شده در ارتباط با اخذ حق الجلسه
شركتاعضاياينشورادرمجامعوجلساتمختلف
گفت :تعدادي از اعضاي شوراي عالي استانها تمايل
بهشركتدرمجامعوكميسيونهايمجلسشوراي
اسالمي دارند كه ما از اين موضوع استقبال ميكنيم
و آنها را معرفي ميكنيم .قطعاً براي ش��ركت در اين
جلس��ات بايد حقالجلس��ه دريافت كنند و به دليل
اينكه عضويت در ش��وراها شغل محسوب نميشود،
گرفتن اين حقالجلسه بالمانع است ولي با توجه به
اينكهمنابعماليمامحدوداستنميتوانيممبلغيرا
دراينخصوصپرداختكنيم.اماحضوردرمجامعيا
تشكلهايي كه نماينده شوراي عالي استانها در آنها
حق رأي دارد حقالجلس��ه آن پرداخت ميشود .در
حقيقتاگرنمايندهماازاستانيبرايشركتدرچنين
جلساتيدرتهرانحضورپيداكندموظفهستيمحق
الجلسهآنراپرداختكنيمكهاينجلساتحدودسه
ياچهارجلسهاستكهحقالجلسهبهآنتعلقميگيرد
كهدرهياتهايمختلفاينجلساتبرگزارميشود.
يكي از اعضا (قانبيلي) يك س��ال ب��ود كه در مجامع
مختلف ش��ركت كرده بود و مبلغ 18ميليون تومان
دريافت كرده بود ،از اين رو ،ما در اين جلسه تصويب
كرديمكهازاينپسفقطباتوجهبهمحدوديتمنابع
مالي ،جلس��اتي كه حق رأي وجود دارد براي آن حق
الجلسهپرداختشود.
پس از صحبتهاي رييس ش��وراي عالي استانها،
قانبيلي در جمع خبرنگاران نسبت به صحبتهاي
الويريواكنشنشاندادوگفت:بندهبهعنواننماينده
شورادرهياتنظارتكشوركهدروزارتكشوربرگزار
ميشود با حق رأي حضور داش��تهام .بنده مجموعاً
در طول س��ال 97در 57جلسه حضور پيدا كردم كه
حدود 10جلسهآندرمجلسبودومبلغ 18ميليون
تومان را بابت حق اي��اب و ذهاب! دريافت كرده بودم.
بنده از پرديس براي شركت در اين جلسات به تهران
ميآيم و براي حضور در اين جلسات مصوبه پرداخت
حقالجلس��ه وجود دارد ،لذا به اين ترتيب بنده بابت
حقالجلساتازشورايعالياستانهاطلبكارهستمو
عالوهبرمبلغ 18ميليونتومانبابتايابوذهاب،بايد
حقالجلسات نيز پرداخت شود و اين رقم بابت هزينه
اياب و ذهاب بنده براي ش��ركت در جلسات مجمع
شوراي عالي استانها است .به گزارش تسنيم ،وي در
پاسخ به اينكه در صورتي كه شورا ديگر مبلغي تحت
عنوانهزين هايابوذهابپرداختنكندآياشمابازهم
در اين مجامع شركت خواهيد كرد يا خير ،گفت :مگر
بنده براي دريافت پول اين مجامع ميروم ،الحمدهلل
بنده آنقدر دارم كه با  10تا  15ميليون زندگي نكنم!
بر اس��اس اين گزارش ،وي در ادامه عكسي در ارتباط
با چكي به مبلغ  6ميلي��ارد و  500ميليون تومان در
گوشيموبايلخودبهخبرنگاراننشاندادوگفت:اين
چكبابتمبايعهنامهيكملكبودهاست.ويدرپاسخ
به اينكه كارتان چيست؟ گفت :كار ما آشغال است و
آشغالجمع ميكنيم.

اخبار
كشور دچار پارادوكس
نقدينگي شده است

شاتا| معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت :كشور دچار پارادوكس نقدينگي شده
بهطوريكه از طرفي نقدينگي در كش��ور بسيار باال
استوازطرفيبخشتوليدازكمبودشديدنقدينگي
رنج ميبرد .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 نميتوان با همان رويه قبلي،
انتظارتحولدرتوليدداشتهباشيم،افزود:تغييرنگاه
بايد در بدنه دولت و بخش خصوصي ايجاد شود ،لذا
اگر قرار باش��د هر بخشي از جمله تأمين اجتماعي،
ماليات،بانكهاو...باهمانرويهقبليكارخودراانجام
دهند،نميتوانانتظارداشترونقتوليداتفاقبيفتد.
مر قانون را
زرندي تاكيد كرد :دستگاهها ميخواهند ّ
اجراكنندوكاردرستياستامابرخيكجسليقگيها
و سختگيريهاي بيمورد ،كار را معطل ميگذارد و
اگر قرار استبهرونق توليدبرسيم،بايدرويهونگاهها
بهتوليد،تغييركند.

رونق صنعت ماشينسازي
زمينه ساز شتاب توسعه صنعتي

ايرنا|مديربرنامهتوسعهبازارماشينآالتپيشرفته
ساختداخلكشورگفت:رونقصنعتماشينسازي
سببافزايششتابتوسعهصنعتيكشورميشود.
ماشينسازي نمايانگر س��طح فناوري كل صنعت
كشور اس��ت .رضا اسديفرد در نشس��ت يك روزه
ماشينسازي ،پيشران توس��عه صنعتي با اشاره به
اهميتصنعتماشينسازيدرايرانخاطرنشانكرد:
اينصنعتبسترمناسببراياشتغالفار غالتحصيالن
دانشگاهي را فراهم ميكند .بياثر شدن تحريمها از
داليلاهميتصنعتماشيندركشوربهشمارميآيد.
او با اش��اره به جايگاه ايران در صنعت ماشينسازي
جهان گفت :س��هم ايران از صادرات ماش��ين آالت
صنعت��ي جهان در س��ال ۲۰۱۶ح��دود ۱۱هزارم
درصد بوده اس��ت .اين درحالي اس��ت كه اين رقم
در آلمان  ۱۱.۵۴درصد بوده اس��ت .نتايج حاصل از
مطالعهتجاربتوسعهصنعتماشينسازيدرهند،
كره جنوبي و آلمان نش��ان ميدهد توسعه صنعت
ماشينسازينيازمندتبديلآنبهيكاولويتصنعتي
دارايبرنامه،متوليوبودجهاست.

پرونده سيتروئن  C3بسته شد

تسنيم| سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي
گفت ۸۰۰ :پرونده خودروي سيتروئن  C3بسته و
محصوالت تحويل مشتريان شد .سيدياسر رايگاني
گفت:اينتعدادخودرودرطوليكماهگذشتهوبدون
اينكهپروندهبهمحاكمقضاييفرستادهشودباتالشو
همكاريسازمانتعزيراتوگروهخودروسازيسايپا
بهمتقاضيانتحويلشد.

سهم صادرات از تسهيالت
بانكي كشور ،تنها  ۲درصد

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  2درصد است كه با توجه به شرايط موجود
و ضرورت توسعه صادرات قابل قبول نيست در
همينراستامذاكراتمتعدديبابانكهايكشور
صورت گرفته و تالش ميكنيم سهم صادرات را از
مانده تسهيالت افزايش دهيم در عين حال براي
ورودموثرصندوقضمانتصادراتبهبازارسرمايه
برنامهريزي كردهايم.
اف��روز بهرامي افزايش س��هم تامين منابع مالي
صادراتي از سيس��تم بانكي را يكي از مهمترين
برنامههاي صندوق ضمانت صادرات دانست ،و
گفت :تمركز و عمقدهي به بازار اوراق بدهي الزم
اس��ت؛ اما بازار اوراق بدهي در ايران بازاري نوپا و
كمعمق است؛ از آنجا كه توسعه بازار اوراق بدهي
از طريق متنوعسازي منابع ايجاد اعتبار و تأمين
مالي در اقتصاد و افزايش شفافيت بازار مالي در
نهايت به تقويت رشد اقتصادي منجر ميشود،
آمادگي داريم به عنوان ضامن در انتش��ار اوراق
بدهي براي تامين مالي پروژههاي صادراتي ورود
كني��م و در جهت تعميق و افزايش س��هم بازار
سرمايه در تأمين مالي اقتصاد گامبرداريم.
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صنعت،معدنوتجارت

سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «تعادل» مطرح كرد

محدوديت ارزي عامل ريزش رايزنان بازرگاني ايران
تعادل|نيلوفرجمالي|
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
كشورهايهدفتاشركتهايمعتبربرايانجام
مبادالت دهم ميزنند ،اما چه كس�ي مس�وول
جم�عآوري 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 ميكند؛ ام�ا آنها نه تنه�ا هر روز
كمتر ميش�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
بازرگانيتقاضايزيادياستوبازگشترايزنان
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 برنامهريزي ب�راي اعزام رايزنان
بازرگاني جديد نيس�ت .همچنين اين سازمان
زيرساختهايالزمتجاربرايدريافتداشبورد
اطالعاتيرافراهمكردهوبهزوديدراختيارآنها
قرارميدهدتاهرچهسريعتروباجزيياتبيشتر
بهاطالعاتموردنيازخوددسترسيپيداكنند.از
سوي ديگر درآمد اتاق بازرگاني در حدي هست
كه معطل تصميمهاي س�ازمان توسعه تجارت
نماند و خود اقدامكننده باش�ند و اين سازمان
حمايت خ�ود را از اقدامات آنها در كش�ورهاي
مقصد اعالم كرده است.

نيز رو به رو بوديم كه كار را براي تجار س��ختتر كرده
است.دراينراستابرخياتاقهايمشتركبازرگانينيز
مدعي شدهاند كه ميتوانند در انتخاب رايزن بازرگاني
براي كشورهاي هدف به اين سازمان كمك كنند و در
پرداختهزينههايآناننيزياريرسانسازمانتوسعه
تجارت باشند.

ناكارآمدي رايزنان بازرگاني از ديد تجار
ايران كشوري تك محصولي است كه سالها 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 تحريمها و سپس تحريمهاي ثانويه كه
نقطه ضعف ايران را ه��دف قرار داده و از صادرات نفت
ايران كه بخش اعظم بودجه كش��ور را تامين ميكند،
جلوگيريميكند؛توجهبهصادراتغيرنفتيوارزآوري
آنها در كشور بيش از پيش امري الزام آور شد .از اين رو
نقش سازمان توسعه تجارت ،اتاقهاي بازرگاني و تجار
پررنگتر از قبل بود ،به حدي كه براي افزايش صادرات
كشور ،تجار از سازمان توسعه تجارت توقع داشتند كه
رايزنهاي 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 اص ً
ال اطالعاتي در مورد بازار كشور
هدفنيزندارند.همچنيندرسالگذشتهشاهدريزش
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

جايگزيني رايزنان بازرگاني در دستور كار
سازمان توسعه تجارت
در راستاي فش��ار تجار و اتاقهاي 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
بازرگانيخوددركشورهاهستيم،گفت:سازمانتوسعه
تجارت سال گذش��ته در حوزه رايزني با بحران مواجه
ش��د؛ چراكه اين سازمان در س��ال  96بودجه رايزنان
بازرگاني خود را بر اساس ارز  3500توماني بسته بود و
 21رايزن در كشورهاي مختلف داشت ،اما در سال 97
بهيكبارهشاهدبحرانارزيشديديشديموقيمتارز
يورو از 5هزار تومان به 15هزار تومان افزايش پيدا كرد
و ما با كسري بودجه شديدي در سازمان مواجه شديم.
او با بيان اينكه اين چالش تا آخر سال  97ادامه 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

ميبردند و ماموريت آنها رو به اتمام بود ،پس از بازگشت
آنهارايزنبازرگانيجديدرابالفاصلهجايگزيننكرديم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد :عدم اعزام
رايزن بازرگاني پس از اتمام دوره سه ساله آنها به معناي
ايننيستكهاينسازمانبرنامهايبرايجايگزينيآنها
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
دراختيارشانقرارنميدهند،بابياناينكهدراينراستا،
اتفاقات خوبي در سازمان توسعه تجارت رخ داده است،
اظهار كرد :اين سازمان در سال  96به لحاظ اطالعات
الكترونيكي و دولت الكترونيك در ميان  94س��ازمان
و دستگاه رتبه  67را 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��ريعتر از قبل در اختيارشان قرار
دهد؛ به همين دليل زيرساختهاي مورد نياز را فراهم
كرديم و امس��ال در ارزيابيهاي انجام ش��ده در ميان
 107سازمان و دستگاه ،سازمان توسعه و تجارت رتبه
 29را از آن خود كرده و به لحاظ نرخه رشد نيز در ميان

سازمانها 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
ميدهيم 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
ميتوانند ،اطالعات مورد نياز خود را داشته باشد .الزم
به ذكر است كه رايزنهاي بازرگاني تنها ميتوانند به
تجاركمككنندكهدرتجارتخوداشتباهنكنند؛اينكه
بخواهيم يك رايزن گستره عظيمي از اقالم صادراتي و
شركتها را به درستي مديريت كند ،تقاضاي زيادي
است.
ارايه ليس�ت ش�ركتهاي نامعتبر احتمال
اتهام را باال ميبرد
او در پاس��خ به اينكه برخي از تج��ار از نياز به دريافت
اطالعات ش��ركتهاي نامعتبر در كشور مقصد خود
ميگوين��د و اي��ن را وظيفه رايزن��ان بازرگاني عنوان
ميكنندكهبهدرستيصورتنميگيردنيزگفت:ارايه
ليست شركتهاي 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 شركتهاي عضو آن بوده است ،عنوان
كرد :اگر ما ميزان تجارت خ��ود را حدود  50ميليارد
دالر واردات و  50ميليارد دالر صادرات در نظر بگيريم،
درآمد ات��اق بازرگاني چيزي حدود  100ميليون دالر

بوده است كه انتظار حداقلي ما و حتي تجاري كه يك
در هزار فروش خود را براي دريافت كارت بازرگاني به
آنها ارايه ميكنند ،اين است كه دفاتر بازرگاني اتاقهاي
ايراندركشورهايمهمهدفراايجادكنندتاخودتجار
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
شناساييشركتهاينامعتبردركشورهايهدفباشد،
افزود :واقعيت اين است كه به قدري گستره اطالعات
زياد است كه بعيد است يك رايزن بتواند به تجار بگويد
با چه ش��ركتهايي كار كنند و با چه شركتهايي كار
نكنند؛ همچنين ممكن اس��ت پس از اعالم ليس��ت
شركتها متهم به اين شوند كه شما به عمد گفتيد كه
با چه شركتهايي كار و با چه شركتهايي كار نشود.
دستسازمانتوسعهتجارتزيرساطورقانون
مودودي در پاسخ به اينكه برخي از اتاقهاي بازرگاني
مش��ترك از اقدام خود براي همكاري در اعزام رايزن
بازرگاني و همچنين تامين منابع مالي در اين خصوص
ميگويندومعتقدندكهاقداماتآنهانهازسويسازمان
توسعه تجارت و نه از س��وي وزارت امور خارجه مورد
پذيرش قرار نگرفته اس��ت نيز گفت :قانون به ما اجازه
نميدهد كه راي��زن بازرگان��ي را از بخش خصوصي
اعزام كنيم؛ چراكه رايزنان پاسپورت سياسي دريافت
ميكنند و بر اس��اس قانون بايد كارمند رسمي دولت
بوده و حداقل  10س��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 محدوديتهاي سازمان در انتخاب رايزن
بازرگانياست؛امامامعتقديمكهچرااتاقهايبازرگاني
مشترك معطل سازمان توسعه تجارت هستند ،آنها
ميتوانند اين تشكيالت را تحت عنوان اتاق بازرگاني
مش��ترك و نمايندگي ات��اق ايران در كش��ور مقصد
راهان��دازي كرده و فعاليت خ��ود را انجام دهند و ما به
عنوان سازمان توسعه تجارت آنها را حمايت ميكنيم.
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
بهآنهااعتبارالزمراميدهيم؛اماارايهپاسپورتسياسي
به بخش خصوصي از دس��ت ما خارج اس��ت و وزارت
امورخارجه براي آن تصميمگيري ميكند.
او با تاكيد بر اينكه به جز پاسپورت سياسي اين سازمان
تمام حمايتهاي الزم را به آنها ميدهد ،اظهار كرد :ما
حتي ميتوانيم بگويم اتاق بازرگاني ،دفتر نمايندگي
سازمان توس��عه تجارت در كش��ور مقصد باشيد و از
اين نظر اص ً
ال محدوديت نداريم و كمك ميكنيم؛ اما
مشروط بر اينكه واقعا تجار پاي كار باشند چراكه تنها
صحبت كردن منجر به اتفاق خوشايند نميشود.

در سفر وزير صمت به عمان مطرح شد

آمادگي عمان براي سرمايهگذاري در طرحهاي توسعهاي چابهار

شاتا|
وزير حمل و نقل و ارتباطات عمان براي سرمايهگذاري در
طرحهايتوسعهايچابهاراعالمآمادگيكرد.
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 همكاريهاي 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 ،فعالسازي موافقتنامه عشقآباد و همكاري
عمان در كريدور ش��مال-جنوب با هدف اس��تفاده از
ظرفيتهاي بندري و ريلي دو كشور و دستيابي به بازار

آسياي ميانه است .رحماني به ظرفيتهاي 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 ويژهاي در
سياست عالي جمهوري اسالمي ايران دارد و ما به يك
رابطه راهبرديوبردبرد فكرميكنيم.وزيرحملونقل
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 ميكنيم .احمد بن محمد الفطيسي با اشاره
به امكانات زيرس��اختي كش��ورش در زمينه برقراري
خطوطحملونقلهواييودريايي،بيانكرد:هماكنون
خطهاي 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��رمايهگذاران ايراني براي شركت در مناقصات زير
ساختي اين كشور ،براي سرمايهگذاري در طرحهاي
توسعهاي چابهار اعالم آمادگي كرد.

آمادگ�ي اي�ران ب�راي اراي�ه تس�هيالت
به سرمايهگذاران 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 بخشهاي خصوصي عماني ديدار و
گفتوگو كرد .وي با بيان ظرفيتها و توانمنديهاي
كشورمان در حوزههاي مختلف اقتصادي و صنعتي،

آمادگي جمهوري اسالمي ايران را براي ارايه تسهيالت
به سرمايهگذاران عماني و بازرگانان اعالم كرد.
وزي��ر صمت همچنين با حضور در ش��هرك صنعتي
الرسيل در مسقط ،ضمن بازديد از پروژههاي صنعتي و
تجاريدراينشهرك،بامسووالنشهركهايصنعتي
عمانمالقاتودربارهتوسعهوتقويتهمكاريمشترك
و تبادل تج��ارب در زمينههاي 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��اختهاي حم��ل و نقل كاال،

تس��هيل تجارت في مابين دو كشور و همچنين رفع
برخي از چالشهاي ش��ركتهاي ايراني مقيم عمان
رايزني كردند.
تشويق سرمايهگذاري مشترك ،حضور در مناطق آزاد
دو كشور و تأمين مواد غذايي و ميوه و ترهبار از ايران از
ديگر موضوعات مطرح در اين ديدار بود.
عليبنمسعودالسنيديوزيرصنعتوتجارتسلطنت
عماننيزبااشارهبهاينكهسلطانقابوسپادشاهسلطنت
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 ظرفيتها و توانمنديهاي
بااليي برخوردار اس��ت كه ميتوانيم از اين فرصتها
درراستاي منافع ملي دو كشور بهرهبرداري كنيم.

 ۲۰۰هزار ميليارد ريال به واحدهاي توليدي پرداخت ميشود

ايرنا| با هدف رونق توليد صنايع كوچك و متوسط ۲۰۰
هزار ميليارد ريال س��ال جاري به اي��ن واحدها پرداخت
ميشود.معاونوزيرصنعت،معدنوتجارتگفت:درقالب
تبصره ۱۸اليحهبودجهبرايرونقتوليد ۱۰۰هزارميليارد
ريال از محل صندوق توسعه ملي و ۱۰۰هزار ميليارد ريال
از مناب��ع داخلي بانكها به واحدهاي كوچك و متوس��ط
توليدي پرداخت ميشود .محسن صالحي نيا در همايش
صنعتگران شهرس��تان س��بزوار افزود :اين تسهيالت در
سه محور سرمايه در گردش ،نوسازي صنايع و طرحهاي
دارايپيشرفتفيزيكيبيشاز ۶۰درصدپرداختخواهد
شد .وي اظهار داشت :واحدهاي توليدي در اين سه محور
برمبناي ظرفيتهاباثبتدرخواستدر سامانهبهين ياب
و تأييد در كارگروه تسهيل مراكز استانها براي پرداخت

به بانكها معرفي ميش��وند .مديرعامل سازمان صنايع
كوچك و ش��هركهاي صنعتي ايران گفت ۴۰۰ :ناحيه
صنعتي در كشور در حال فعاليت اس��ت و امسال نيز ۳۵
ناحيه به بهرهبرداري ميرس��د و توس��عه نواحي صنعتي
برحسب ظرفيتها و قابليتهاي مناطق با توجه به رشد
سرمايهگذاريوتقاضاهاصورتميگيرد.
صالحينياافزود:حدود۱۱هزارواحدتوليديدرشهركهاي
صنعتيكشورراكدونيمهفعالاستكهاحياي ۲هزارواحد
دردستوركارقرارداردودرسهماهنخستامسالبابازگشت
 ۱۳۰واحدبهچرخهتوليد ۹هزارفرصتشغليپايدارشده
اس��ت .عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي
اسالمينيزدراينايينگفت:زيرساختهايتوسعهصنعتي
وتوليدباهمتمسووالندرشهرستانسبزوارفراهمشدهو

تغيير مديران نبايد در توليد و صنعت خللي ايجاد كند

ايرن�ا| معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت گفت :تغيير و جابهجايي مدي��ران در بدنه
مديريتي اين مجموعه بهويژه در استانها نبايد خلل
و وقفهاي 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 :جابهجاييها 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 ميرود و در بسياري از شاخصها 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
توسعهمنابعاستاندارياصفهاننيزگفت:باوجوداينكه

بايدازسرمايهگذارانبوميبراياحداثواحدهايصنعتي
و توليدي شهرس��تان دعوت شود .رمضانعلي سبحانيفر
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
واحدتابستانامسالمستقرميشود.
وي اظهار داش��ت :براي تقويت بخش بازرگاني س��بزوار،
راهاندازي اتاق بازرگاني اين شهرس��تان ضروري است و با
ايجادآنارتباطموثريباكشورهايديگربرقراروزمينههاي
صادرات ان��واع توليدات و محصوالت شهرس��تان فراهم
ميش��ود .وي ادامه داد :همچنين زيرساختهاي ايجاد
منطقه ويژه اقتصادي سبزوار شامل آب ،برق و ديواركشي
درحالانجاماست.

بخش توليد اين استان رتبههاي برتر كشور را دارد اما
از لحاظ بازار و تجارت ضعيف اس��ت .براي رفع ضعف
در تجارت در اين خطه بايد چارهاي اساسي انديشيده
شود .حسن قاضيعس��گر افزود :حتي اينگونه تصور
ميشود كه ستون پنجم دشمن در حوزه صنعت ،در
استان اصفهان فعال است و اجازه نميدهد بسياري از
كارها پيش برود بنابراين بايد آن را رديابي كرد و براي
ازبين بردن آن كوشيد.

جهان

15

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

با وجود مخالفتهاي سرسختانه واشنگتن و ناتو

اس ۴۰۰روسيه به تركيه رسيد

گروه جهان|
وزارت دف��اع تركيه جمعه بطور رس��مي اعالم كرد كه
اولين بخش از س��امانه موش��كي اس ۴۰۰را از روسيه
دريافت كرده اس��ت .روس��يه نيز خبر ش��روع تحويل
اجزاي تشكيلدهنده اين سامانهها را تاييد كرده است.
امريكا پيش از اي��ن تهديد كرده بود ك��ه تركيه نبايد
س��امانه اس ۴۰۰را از روسيه تحويل بگيرد ،در غير اين
صورت فروش جنگندههاي اف 35به آنكارا را لغو كرده و
تحريمهايي را عليه اين كشور وضع خواهد كرد.
بهگزارش خبرگزاري فرانس��ه ،رجب طي��ب اردوغان
رييسجمهوري تركيه ،كمتر از دو هفته پيش خبر داده
بود كه نخستين بخش از سامانه پدافند هوايي روسي
اس ۴۰۰بهزودي تحويل داده ميشود .حال وزارت دفاع
تركيه با انتش��ار بيانيهاي 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 اس ۴۰۰روسيه ،يكي از داليل اصلي
تنشهاياخيرآنكاراومتحدانشدرناتووبطورمشخص
اياالت متحده بوده اس��ت .ناتو و امريكا ميگويند اين
سامانه جنگي از سوي يك كشور رقيب پيمان ناتو ،در
يك كشور عضو اين پيمان ،تهديدي براي جنگندههاي
فوقپيشرفته «اف »۳۵است كه تركيه نيز در ساخت آن
مشاركت دارد .آنكارا اين اتهام را رد كرده و ميگويد اگر
چنين بود باي��د تاكنون و در جريان عمليات نظامي در
جاهايي مانند سوريه اين تهديد برمال ميشد.
طبق قرارداد امضا شده بين آنكارا و مسكو چهار سامانه
موشكي اس ۴۰۰دربرابر ۲.۵ميليارد دالر تحويل تركيه
داده ميش��ود .قرار ش��ده تركيه يك بخش از پول اين
قرارداد را بپردازد و بخش ديگ��ر را از طريق وامي كه از
روسيه ميگيرد ،پرداخت كند.
  تركيه چرا اس 400ميخرد؟
صالح ييلماز از دانشگاه ييلدريم بايزيد آنكارا و رييس
انستيتوي تحقيقات روسيه ،درباره داليل آنكارا براي
خريد س��امانه اس 400روسيه گفته« :نياز تركيه به

سيس��تمهاي دفاع هوايي مس��الهاي جديد نيست.
تركيه بيش از  10س��ال اس��ت كه براي رفع اين نياز
تالش ميكند.
حال چرا تركيه براي خريد سيستم دفاعي اس400
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 جستوجوي گزينههاي جديد
با پيشنهاد جذاب روسيه مبني بر خريد اس 400روبرو
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 تيآرتي تركيه گفته« :امريكا
تهديد كرده تحريمهايي را عليه تركيه وضع خواهد
كرد .اين در حالي است كه تركيه اس 400را به عنوان
سالح تهاجمي نميخرد 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 موشكها ميتوانند سيستمهاي
هواپيماهاي اف 35را در اختيار بگيرند .از سوي ديگر
امريكا مدعي است كه موشكهاي اس 400روسي 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��كها صرفنظر خواه��د كرد .اما
امريكا اين پيش��نهاد را نيز نپذيرفت و به نوعي عدم
صحت ادعاهاي خود را قبول كرد .در چنين شرايطي
ن امريكا»
اگر قانون «اعمال تحريمها عليه دش��منا 
كه سال گذش��ته در كنگره امريكا تصويب شد عليه
تركيه اعمال شود ميتواند عالوه بر عواقب سوء براي
امريكا ،شرايط منطقهاي را نيز پيچيدهتر كند؛ چرا كه
سياستهاي ناتو و اروپا ،بهخصوص در درياي سياه،

درياي مديترانه ،اروپاي شرقي ،بالكان ،خاورميانه و
غيره ،بدون حضور تركيه ميتواند بس��يار پرهزينه و
بيفايده باشد».
صالح ييلماز در ادامه تاكيد كرده« :دولت فعلي امريكا
با تهديد تم��ام جهان ،قوانين بينالملل��ي را ناديده
ميگي��رد .امريكا در ش��رايطي از حقوق همپيماني
ميگويد كه تنها منافع خ��ود را در نظر ميگيرد .به
همين ترتيب ،هنگامي كه امريكا به آلمان ميگويد
كه «نميتوانيد خطلوله گاز نورثاستريم  2را احداث
كني��د» يا به اروپا هش��دار ميدهد كه ب��دون اجازه
ما قادر به تش��كيل ارتش اروپايي نيس��تيد يا اينكه
قوانين س��ازمان تجارت جهاني را ناديده ميگيريد
هرگز به روح همپيماني نميانديش��د .بر اين اساس
ميتواني��م بگوييم كه وج��ود تهديدهاي بلندمدت
امنيتي عليه تركيه و بياعتنايي ناتو به اين تهديدها،
تركيه را مجبور كرد تا سامانه دفاعي اس 400روسيه
را خريداري كند ...بر اين اساس تصميم آنكارا درباره
خريد موش��كهاي اس 400بايد بهش��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��تمهاي دفاع هوايي را به ش��كلي مناسب كه
متناس��ب با منافع ملي اين كشور است ،برآورد كند.
تركي��ه بهعلت عدم فروش موش��كهاي پاتريوت از
سوي دولت اياالت متحده بطور طبيعي راههاي تامين
اين نياز را جستوجو كرده است».
اين كارش��ناس سياس��ي تركيهاي در ادامه با اشاره
به تحريمهاي احتمالي واش��نگتن عليه آنكارا در پي
خريد سامانه روسي گفته« :دولت امريكا با استناد به
قانون كاتسا ميتواند عليه تركيه تحريمهاي سياسي
و نظامي را به اجرا بگذارد كه البته چنين تحريمهايي
نتايج اقتص��ادي نيز در پ��ي خواهند داش��ت .ولي
نبايد فراموش كرد كه اي��ن تحريمها در ميانمدت
و بلندمدت موجب تغييرات م��ورد انتظار امريكا در
تركيه نخواهد شد .اگر امريكاييها تصور ميكنند كه
با مجازات تركيه ميتوانيد آنكارا را مطيع خود كنند،
با تاثير معكوس آن مواجه خواهند شد».

عقبنشيني فدرال رزرو در برابركاخسفيد

در اروپ��ا و امريكا ني��ز واكنشها به نامه پ��اول كام ً
ال
مثبت بوده اس��ت ب��ه گونهاي كه در امريكا ش��اخص
«اساند پي »۵۰۰براي نخستينبار در طول دو هفته
اخير از س��طح  ۳۰۰۰واح��د عبور كرد .ش��اخصها
در لن��دن ،پاريس ،ميالن و فرانكف��ورت نيز صعودي
بودند .ساموميتو ميتس��ويي ،مدير دارايي در موسسه
«دياس» در اين باره گفته« :بازار اميدوار اس��ت پاول
كاري را انجام دهد كه معاملهگران ميخواهند .به نظر
ميرسد اين ش��انس وجود دارد كه نرخ بهره امريكا تا
 ۰.۵درصدكاهشيابد».دربازاراوراق،بازدهياوراققرضه
 ۱۰س��اله وزارت خزانهداري امري��كا به ۲.۰۳۸درصد
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  ۶۰.۶۷دالر به باالترين سطح
خود از ماه گذشتهميرسيد.

گروه جهان|
پس از ماهها مقاومت در برابر خواس��ته دونالد ترامپ
رييسجمه��وري امريكا ،جرومي پ��اول رييس بانك
مركزي امريكا (ف��درال رزرو) در نامهاي به نمايندگان
كنگره از قريبالوقوع ب��ودن كاهش نرخ بهره خبر داد
و از تالشهاي ترامپ براي بركناري خود انتقاد كرد.
بهگزارش آسوشيتدپرس ،رييس بانك مركزي امريكا
با ارسال نامهاي به نمايندگان كنگره با اشاره به كاهش
رش��د اقتصادي ،كند ش��دن روند صعود ن��رخ تورم و
افزايش تنشهاي تجاري اعالم ك��رده فدرال رزرو در
طول هفتههاي آينده نرخ به��ره را كاهش خواهد داد.
پاول با اش��اره به افزايش ريسكهاي موجود بر سر راه
اقتصاد امريكا در ماههاي گذش��ته گفته نرخ تورم در
امريكا از س��طح هدفگذاري 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 بركنارياش نوش��ته ،ميخواهد ت��ا پايان دوره
رياس��ت قانوني خود ( )۲۰۲۲در سمتش باقي بماند.
رييسجمهوري امريكا بارها پاول و فدرال رزرو را متهم
كرده اس��ت كه تعمدا نرخ به��ره را كاهش نميدهند.
حمالت او به اين نهاد حساس باعث شده تا نگرانيهاي
زي��ادي در بي��ن اقتصاددانان امريكاي��ي درخصوص
تالشهاي كاخس��فيد براي خدشهدار شدن استقالل

   استقبال بورسهاي جهاني
با وجود انتقاد نمايندگان امريكايي ،تاييد كاهش نرخ
بهره توس��ط بانك مركزي امريكا در آين��ده نزديك،
شاخصهاي بورسي مهم جهان را صعودي كرد .گفته
شده ،ش��اخص «اماسس��يآي» بورسهاي منطقه
آسيا-اقيانوس��يه به جز ژاپن  ۰.۸درصد صعود كرد و
شاخص «نيكي  »۲۲۵بورس توكيو ژاپن با  ۰.۴درصد
افزايش نسبت به روز پيش بسته شد .در چين شاخص
«شانگهاي كامپوزيت»  ۰.۸درصد افزايش يافت .روند
صعوديشاخصهادركرهجنوبيهممشهودبودهاست،
به گونهاي كه شاخص «كسپي» بورس سئول بيش از
يك درصد جهش كرد و ش��اخص بورس استراليا ۰.۳
درصد باال رفت.

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

زنگ خطر كاهش رشد
اقتصادي چين به صدا درآمد

تحقيق درباره نقش دويچهبانك
در رسوايي بزرگ مالي

توافق مخالفان و دولت ونزوئال
براي برونرفت از بحران

گروه جهان| بزرگترين موسس��ه مديريت دارايي
جهانپيشبينيكردهرشداقتصاديچينتحتتاثير
ييابد.بهگزارشساوث
جنگتجاريباامريكاكاهشم 
چاينامورنينگپست،موسسه«بلكراك»درگزارشي
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 كام ً
ال خوشبين
است اما نميتوان نسبت به تأثير جنگ تجاري بر رشد
اقتصاديدوميناقتصادجهانبيتفاوتبود.اينموسسه
كهكنترلحدود ۶.۵تريليوندالردرسراسرجهانرادر
اختيار دارد ،به مقامات چيني توصيه كرده است كه از
طريق تقويت مصارف و فعاليتهاي بخش خصوصي،
پيامده��اي جنگ تجاري بر رش��د اقتص��ادي خود را
كاهش دهد .جين بويوين مدير بخش سرمايهگذاري
اينموسسهامريكايي،بااشارهبهكاهشرشداقتصادي
كشورهايجهانگفته«:اقتصادچينراهخودراخواهد
يافتامابهدليلجنگتعرفههاباسرعتيآهستهترپيش
خواهد رفت .به نظر ميرس��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
پيشبيني خود از رشد اقتصادي چين ،كه بسياري از
كشورهاينوظهورازجملهبرزيلراكاهشدادهوكاهش
تعمدي نرخ برابري ارز را راهحلي مناسب براي غلبه بر
چالشهاي جنگ تجاري ندانسته است .جنگ تجاري
امريكاوچينباعثاخاللدرتأمينبسياريازمايحتاج
دوطرفشدهاست.بااينحالليكهكيانگنخستوزير
چين ،گفته دولت رسيدن به رش��د اقتصادي  ۶تا ۶.۵
درصدي را در سال جاري هدفگذاري كرده است.

گروهجهان|وزارتدادگسترياياالتمتحدهدررابطه
باپروندهكالهبرداريميليارديازصندوقسرمايهگذاري
دولتيمالزيتحقيقاتخودعليهدويچهبانكرابهجريان
انداخته اس��ت .بهگزارش والاستريتژورنال ،دستگاه
قضاييامريكااينامررابررسيميكندكهآيادويچهبانك
از طريق فعاليتاش براي صندوق دولتي مالزي ،قوانين
مقابله با فساد و پولشويي را نقض كرده است يا خير .اين
بانكآلمانيبرايهمكاريهمهجانبهبادادگستريامريكا
اعالم آمادگي كرده و مدعي ش��ده در فعاليتهاي خود
توسطصندوقدولتيمالزيفريبخوردهاست.صندوق
سرمايهگذاريدولتيمالزيدرمركزيكيازبزرگترين
كالهبرداريهاي تاريخ روابط مالي و بانكي قرار گرفته
است.براساساعالمدستگاههايقضاييمالزيوامريكا،
بين سالهاي  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۴ميالدي در اين صندوق
تا حدود سه ميليارد دالر سوءاستفاده مالي ،از جمله از
سوي سياستمداران ارشد مالزي ،صورت گرفته است.
دراينميانمهمترينمعامالتبانكيبراياينصندوق
را بانك امريكايي گلدمن س��اكس انجام ميداده است.
تحقيقات در امريكا در مورد اين بانك س��رمايهگذاري
به جريان افتاده است .دويچهبانك از جمله در ۲۰۱۴به
صندوق دولتي مالزي براي دريافت يك وام يك ميليارد
و۲۰۰ميليون دالري كمك كرده اس��ت .افزون بر اين،
گويا يكي از كاركنان زني كه پيشتر در گلدن ساكس
با صندوق دولتي مالزي كار ميكرده ،بعدها در دويچه
بانك نيز با اين صندوق در تماس بوده است .پس از آنكه
دويچهبانكدر ۲۰۱۸ازاخبارمربوطبهارتباطاينفردبا
مظنوناصليپروندهصندوقدولتيمزبورمطلعميشود،
اينكارمندهمدويچهبانكراتركميكند.

حزب وزيركشور ايتاليا
از روسيه پولگرفته است؟
گروه جهان| در پي اتهام به حزب راست افراطي
«لگا»تحترهبريماتئوسالوينيوزيركشورايتاليا،
مبني بر دريافت پول از روسيه ،دادستاني اين كشور
تحقيقاتي را آغاز كرده است .سالويني اين اتها م را رد
ميكند.بهگزارشخبرگزاريآنسا،دادستانيايتاليا
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 مدتها پيش به جريان افتاده است.
وبسايت مجله بازفيد هفته پيش گزارش داده بود،
بهفايليصوتيدستيافتهكهديدارسخنگويسابق
ماتئو س��الويني رهبر حزب حاكم لگا با چند تن از
سياستمداران روسيه را تأييد ميكند .ظاهرا در اين
فايل گفتوگو بر سر چگونگي پرداخت پول به لگا از
سويروسيهقابلشنيدناست.بهنوشتهبازفيد،اين
ديدار در اكتبر  ۲۰۱۸در مس��كو حين بازديد وزير
كشورايتاليابهوقوعپيوستهاست.ازقرارمعلومدراين
نشستدرهتلمتروپلدرمسكوحدود 6ماهپيشاز
انتخاباتاروپادرمورديكمعاملهبزرگنفتيصحبت
شده كه مربوط به فروش يكونيم ميليارد دالر نفت
از س��وي يك شركت نفتي روس��يه به «اني» غول
نفتيايتاليا،است.درازاياينمعاملهبهحزبراست
افراطي لگا وعده دريافت پاداشي ميليوني داده شده
است.بازفيدبهاينديداربهعنوانتازهترينمدركاز
قرارهاي محرمانه بين مسكو و احزاب دست راستي
پوپوليس��ت در اروپا مينگرد .بازفي��د در مورد اين
ديدار ششنفره ميان نمايندگاني از ايتاليا و روسيه
مينويسد« :هدف ظاهري يك معامله نفتي بود .اما
هدف واقعي از بين بردن دموكراس��يهاي ليبرال
و ايجاد يك اروپاي جديد ناسيوناليس��ت در پيوند
با مس��كو بود ».بازفيد مينويسد ،اينكه توافقهاي
اين نشس��ت به اجرا در آمده يا حزب سالويني واقعا
از كمكهاي مالي روس��يه برخوردار ش��ده هنوز
روشن نيست .فوريه مجله تحقيقاتي «الاسپرسو»
از مذاكرات��ي گزارش داده بود كه از جمله در حضور
جانلوكاساوويني،ازاعضايلگابرگزارشد.اودرپاييز
سال گذشته سالويني را در سفر به مسكو همراهي
كردهبود.ماتئوسالوينيگفتهميخواهدعليهگزارش
جديدمنتشرشدهبهدادگاهشكايتكند.مدتهاست
كهگفتهميشود،روسيهسياستخودرابرحمايتاز
ناسيوناليستها در اروپا قرار داده است.

كوتاهازمنطقه

جنگ ترامپ و پاول به كنگره كشيده شد

بانك مركزي ايجاد ش��ود« .سونگ وون سون» استاد
اقتصاد دانشگاه ماري مونت لسآنجلس ،گفته« :فكر
ميكنم اين آغاز س��ريالي كاهش نرخ بهره باشد .پاول
ميخواهد 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،
شديداًاز ترامپ انتقاد كرده و گفته« :اين رييسجمهور
روشن كرده كه هيچ درك يا احترامي به ضرورت حفظ
استقالل بانك مركزي ندارد».

دريچه

گروهجهان|مقامهايدولتونزوئالوهمچنيندولت
نروژ كه ميزبان مذاكرات مي��ان نمايندگان مخالفان و
دولتونزوئالاستازحصولپيشرفتدراينمذاكراتو
توافقطرفهابرسرتداوممذاكراتخبردادند.بهگزارش
آسوشيتدپرس،ايناظهاراتخوشبينانهپسازبرگزاري
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 تسهيلكننده برگزاري اين
مذاكرات بود .با اين حال مقامها از دادن اطالعات بيشتر
درباره آنچه طي سه روز برگزاري سومين دور مذاكرات
دركشورجزيرهايباربادوسگذشتخودداريكردند.در
بيانيهوزارتخارجهنروژآمده«:اعالمميكنيمنمايندگان
بازيگرانسياسياصليدرونزوئالبهمذاكراتشانكهدر
شهر اسلو آغاز ش��د ،ادامه ميدهند .ما بر اهميت اينكه
طرفهايمذاكراتحداكثراحتياطراازبابتاظهارنظرها
و بيانيههايش��ان درباره اين فرآيند نشان دهند ،تاكيد
ميكنيم .دو طرف بر سر تشكيل كميته مشترك براي
بررس��ي راههاي عبور از بحران سياسي در كشور توافق
كردند ».طبقبيانيهاينوزارتخانه،نمايندگانطرفهاي
سياسياصليدرونزوئالبهمذاكراتخودادامهميدهند
و در اين روند كميتهاي تش��كيل ميش��ود كه اساسي
دايمي و مس��تقيم خواهد داشت تا راهحلي مورد توافق
حاصلشود.اينگامدرچارچوبامكاناتياستكهقانون
اساسيونزوئالاجازهميدهد.اينمذاكراتماهمهدرنروژ
به منظور رفع بنبست سياسي ميان دولت و مخالفان
ونزوئال آغاز شد .مادورو گفته« :طرفهاي مذاكرات به
فرآيندگفتوگوبهشكليدايميادامهميدهند».

حمله انتحاري يككودك
در افغانستان

حملهانتحاريدرواليتننگرهارافغانستانبهمراسم
عروسي دهها كشته و زخمي برجاي گذاشته است.
بهگزارش طلوعني��وز ،مقامات محلي گفتهاند اين
حمله حداقل  5كشته و حدود  ۴۰زخمي بر جاي
گذاشته است .گفته شده ،عامل حمله پسر بچهاي
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 تروريستهاي
داعش در آن فعال هستند.

ميرود كه سرنوشت مش��ابهي در انتظار پاول باشد .با
اين حال تنها بانكهاي مركزي اين كشورها نيستند
كه اس��تقالل آنها در معرض خطر قرار گرفته اس��ت.
رجب طيب اردوغان رييسجمهوري تركيه ،بارها خود
را دشمن نرخ بهره خوانده و اين مساله به يك اختالف
جدي مي��ان او و مراد چتينكايا رييس اس��بق بانك
مركزيتركيه،تبديلشدتاجاييكهدرنهايت،مقاومت
چتينكايا در برابر كاهش نرخ بهره باعث بركنار شدن
او از سمتش شد.
دربريتانيانيزمارككارنيرييسبانكمركزيانگليس،
تاكنون بارها توسط هواداران خروج از اتحاديه اروپا به
ارايه چش��مانداز 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 ميتواند منجر به پيدايش ركود در اقتصاد
بريتانياشود.
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
آلمانمتهمكردهاند.اوحتيدرخانهخوديعنيايتاليانيز
از اتهام دور نماند و لوئيجي ديمايو معاون نخستوزير
ايتاليا ،او را متهم كرد كه فضاي منطقه يورو را مسموم
ميكند .در هند نيز درگيري نارندرا مودي نخستوزير
هند ،با بانك مركزي اين كشور براي كاهش نرخ بهره
بارهاخبرسازشدتادرنهايتيورجيتپاتلرييسسابق
بانكمركزيهند،بطورغيرمنتظرهاستعفاداد.يواخيم
فلسكارشناساقتصاديوامور مالي،اخيراًگفتهدوران
استقالل بانكهاي مركزي به سر آمده است.

بازداشت عوامل كودتاي
ناموفق در سودان

فرمان ترامپ براي آگاهي از
تابعيت همه ساكنان امريكا

گروه جهان| يكي از اعضاي شوراي نظامي انتقالي
سودان از خنثي كردن يك كودتاي نظامي عليه اين
شورا خبر داد و گفت ۱۲ ،افس��ر و چهار سرباز در اين
ارتباطبازداشتشدهاند.بهگزارشرويترز،پسازماهها
تنش در سودان ،رهبران جنبش طرفدار دموكراسي
در سودان هفته گذشته بر سر تقسيم قدرت با شوراي
نظاميحاكمبهتوافقدستيافتند.ژنرالجمالعمراز
اعضايشوراينظاميسودانگفت،افسرانوسربازان
ارتش و س��رويس اطالعاتي ملي و امنيتي سودان كه
برخي از آنها از نيروهاي بازنشس��تهاند ،تالش كردند
دس��ت به كودتا بزنند .ژنرال جم��ال عمر ميگويد،
نيروهاي ارتش سودان توانستهاند اين كودتا را خنثي
كنند.اينمقامشوراينظاميانتقاليسوداناضافهكرد،
تالش براي بازداشت عامل اصلي اين كودتا ادامه دارد.
عمر البشير در ماه آوريل كه حدود  30سال بر سودان
حكومتكردتوسطارتشبركناروبازداشتشد.هفته
گذشته پس از پايان مذاكرات شوراي نظامي انتقالي
سودان و مخالفان گفته شد دو طرف توافق كردهاند تا
يكشورايعاليرابرايمدتسهساليابيشترتشكيل
دهندوهمچنينروييكحكومتغيرنظاميمتشكل
از تكنوكراتهايي شايسته تحت رهبري نخستوزير
كهبرايسودانكارميكند،توافقصورتگرفتهاست.
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
نيمهاولاينمدتانتقالي،شورابايدتوسطيكنماينده
نظامي،سپستوسطيكغيرنظاميرهبريشود.پس
ازاينمرحله،بايدانتخاباتراهاندازيشود.

گروهجهان|دونالدترامپرييسجمهورامريكا،جمعه
فرماني را امضا كرد كه بهدول��ت امكان ميدهد بدون
گنجاندن سوال مربوط به تابعيت در سرشماري سال
 2020دربارهتعدادشهروندانامريكاوديگركشورهادر
جمعيت اين كشور اطالعات به دست آورد .كاخسفيد
متن فرمان مربوطه را منتش��ر كرده اس��ت .بهگزارش
اس��پوتنيك ،پيشتر 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 100
درصد س��اكنان اياالت متحده تشكيل شود .پيشتر
رييسجمه��ور امريكا اعالم كرده بود كه اين س��ند به
وزارت بازرگاني امريكا امكان ميدهد 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 ،ميليونها نفر بهدليل ترس
از افشاي نداشتن تابعيت در سرشماري شركت نكنند.
دولتامريكاقصدداردازيكشنبه(فردا)نزديكبهدوهزار
نفرازمهاجرانثبتنشدهرادرجريانعملياتيگسترده
در۱۰شهربزرگامريكابازداشتواخراجكند.ترامپاز
زمان مبارزات انتخاباتي خود در ۲۰۱۶و همچنين بعد
ازبهدستگرفتنزماماختياراتدركاخسفيد،مقابلهبا
مهاجران غيرقانوني را در اولويت دستور كار دولت خود
قرار داده و تاكنون اقدامات متعددي مانند ديواركشي
واعزامنيروينظاميبهمرزمكزيكانجامدادهاست.

ديدار بارزاني با ماكرون
در كاخ اليزه

ريي��س اقلي��م كردس��تان ع��راق در دي��دار ب��ا
رييسجمهوري فرانسه از او براي سفر به كردستان
ع��راق دعوت كرده اس��ت .بهگزارش 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
گفتوگو كرد .اين نخستين سفر خارجي بارزاني
از زمان تصدي پست كنوني محسوب ميشود كه
در پاسخ به دعوت رسمي ماكرون انجام شده است.

بازداشت مادر داعشيها
در موصل

گروه رس��انه امنيتي عراق از بازداشت مظنوني
موس��وم به «مادر داعش��يها» در شرق موصل
خب��ر داده اس��ت .بهگ��زارش س��ومريهنيوز،
نيروهايامنيتياينزنرابههمراهدوتنازپسران
و برادرانش در ش��رق موصل بازداشت كردهاند.
گفته ش��ده ،اين متهم خانه خ��ود را به پناهگاه
تروريستها تبديل كرده بود.

كاخسفيد  ۲۲جوالي ميزبان
عمرانخان است

رييسجمه��وري امري��كا  ۲۲ج��والي ميزب��ان
نخستوزيرپاكستانخواهدبود.بهگزارشهيل،كاخ
سفيد اعالم كرده است كه عمرانخان ،نخستوزير
پاكستانسفريسهروزهبهواشنگتنخواهدداشت.
او و ترامپ درخصوص تقويت روابط دو كشور جهت
ايجاد صلح ،ثب��ات و رفاه اقتصادي در منطقهاي كه
شاهد منازعات بس��يار زيادي بوده است گفتوگو
خواهندكرد.ايننخستينسفرعمرانخانبهعنوان
نخستوزيرپاكستانبهامريكاخواهدبود.

ديدار امير قطر با مدير سيا و
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 .بهگزارش
الق��دس العربي ،تميم بنحم��د آلثاني با جينا
هاسپل مدير سازمان سيا ،نانسي پلوسي رييس
مجلسنمايندگان،رييسكميتهخدماتمسلح
سنا و برخي اعضاي كميته امور خارجي مجلس
نمايندگان اين كشور ديدار كرده است.
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عكس روز

چهره روز

صيانت از مجوز اجراي عمومي نمايشها

يداند،ميگويد:آنچه
مديركلهنرهاينمايشيباتاكيدبراينكهصيانتازمجوزهايصادرشدهبراياجرايعمومينمايشهاراوظيفهخودم 
دربارهصدورمجوزياتوقفولغواجراييكنمايشاتفاقميافتدهمهبراساسضوابطوقانوناستومانعاجرايهيچنمايشيبدونتالشبراي
تعاملواصالحآننخواهيمشد.شهرامكرميباتاكيدبرنگاهتعامليشوراوتقديرازگروههايمختلفكهدراينيكسالونيمگذشتههمراهي
كردهاند،افزود:اگرقرارباشدگروهيبهنظارتكارشناسيشوراكهمطابقباقانونبايداعمالشود،بيتوجهيكندطبيعياستكهماديگرفرصتي
رابرايگروهنمايشيايجادنميكنيم.تاكيدميكنمكهبدتريناتفاقبرايشوراينظارتوارزشيابيايناستكهمانعاجراييكاثرنمايشي
شودامااگرگروهتعاملداشتهباشدهيچمشكليبرايشپيشنميآيد.ماازمجوزيكهميدهيمصيانتميكنيم

سوميننقرهكاروانايران دريونيورسياد بهدستآمد

تيم كامپوند ايران در فينال س��ي امين
ورزشي دوره يونيورس��ياد برابر تركيه شكست
خورد و به مدال نقره اين رقابتها دست
يافت .ظهر ديروز ،جمعه فينال مسابقات تيراندازي
با كم��ان در بخش كامپوند تيمي م��ردان بازيهاي
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 ۱۵۶بر ۱۵۶به تساوي رسيد و كار به تير طاليي
كشيده ش��د كه در نهايت ايران به مدال نقره رسيد.
بنابراينكارتيراندازيباكمانايرانبايكمدالنقرهدر
اين دوره از مسابقات به پايان رسيد .تيراندازي با كمان
دردورهگذشتهيونيورسياددرچينتايپهصاحبمدال
نقره كامپوند تيمي شده بود .تعداد مدالهاي ايران با
كسب اين مدال به  ۵طال ۳ ،نقره و  ۷برنز رسيد.

آزمون :در جامجهاني بيدليل از من انتقاد شد

پيمان معادي،هوتنشكيباونويدمحمدزاد هدرنوزدهمينجشنحافظ،تهران
ايستگاه

انتقام يك قاتل از قاتلش

وودي هارلس��ون به مري
اليزابت ويسنتد در فيلم
«كيت» پيوست كه براي
نتفليكس توليد ميشود.
ب��ه گ��زارش ورايت��ي،
نتفليكساعالمكردوودي
هارلسوندرتريلر«كيت»
در كن��ار م��ري اليزابت
وينس��تد بازي ميكند« .كيت» كه به كارگرداني
سدريكنيكالسترويانساختهميشودداستانيك
قاتلزنراروايتميكندكهمسمومشدهوكمتراز۲۴
ساعتبرايزندهماندنوقتداردوتصميمميگيرد
در خيابانهاي 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
نوشتهاست.اينفيلمرابراياناونكلستهيهميكند
كهپيشترباوينستددرفيلم«پرندگاندعا»همكاري
كردهبود.كليمككورميكتهيهكننده«هابزوشاو»
و «ددپول  »۲نيز از ديگر تهيهكنندگان فيلم است.
ديويد ليچ كارگردان «هابز و ش��او» نيز تهيهكننده
اجرايي فيلم خواهد بود .نتفليكس امتياز س��اخت
اين فيلم را سال  ۲۰۱۷به دستآورده بود و جاناتان
اوزبي��و را به عنوان كارگ��ردان دوم براي بخشهاي
بدلكاريفيلماستخدامكرد.دمينمارتينكهجايزه
اسكار را براي «مد مكس» كسب كرد نيز براي گريم
و چهرهپردازي فيلم انتخاب ش��ده است .هارلسون
نامزدي اسكار را براي نقش اصلي «مردم عليه لري
فلينت»ونقشمكمل«پيامآور»و«سهبيلبوردبيرون
ابينگميسوري»بهدستآوردهاست.اوبهتازگيدر
فيلم «مردان بزرگراه» همبازي كوين كاستنر بود و
بازيدرفيلم«سرزمينزامبيها:شليكنهايي»رابه
پايانرساندهاست.او ۵نامزدياميكسبكردهويك
باراينجايزهرابردهاست.

ديويد بكهام كمپاني توليد
فيلم تاسيس كرد
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 راهان��دازي
«اس��توديو  »۹۹قص��د
دارد ب��ه توليد مس��تند،
برنامههاي تلويزيوني و ديگر محصوالت تصويري
بپ��ردازد .وي قصد دارد كاره��اي توليد فيلمهاي
تجاري تبليعاتي را نيز براي شركايش انجام دهد.
«استوديو»۹۹اكنونپروژههاييرادرزمينهمستند
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��يهاي مشهور گذاشته اس��ت كه پيش از او
دس��ت به توليد كمپانيهاي توليد فيلم زده بودند.
لبران جيمز بازيكن انبياي و استيون كوري ،راسل
ويلسونودركجيتربازيكنپيشيننيويوركيانكي
ازجملهآنهاهستند.درواقعبايدگفت«استوديو»۹۹
درصددهمكاريبا«آناينترآپتد»كمپانيرسانهاي
لبرانجيمزوشريكتجارياومارويككارترخواهد
بود .بكهام پس از بازنشستگي از فوتبال حرفهاي در
س��ال ،۲۰۱۳پس از ۲۰سال كار حرفهاي ،كمپاني
مستقلمديريتخودشرابانام«ديويدبكهامونچرز»
ايجادكرد.اواكنوندراطالعيهايگفت:حاالباايجاد
اس��توديوي خودمان ،اين كار را قدم طبيعي بعدي
ميدانم .وي افزوده است كه هميشه از كار خالقانه
لذت برده و تماشاي موفقيتهاي افراد خالقي چون
لبران برايش جالب بوده اس��ت .وي عنوان كرد :كار
كردن با اين دوستان خيلي خوب خواهد بود .بكهام
«اس��توديو »۹۹را با همكاري ديوي��د گاردنر مدير
قديمياشراهاندازيكردهاست.

عكس   :ايلنا

بازار هنر

تجربههمزمانتراژديوكمديشكسپيردرتئاترمستقل
نمايش «كوريوالنوس» نوشته ويليام
شكسپيرباطراحيوكارگردانيمصطفا
كوشكي در قالب تازهترين توليد «تئاتر
مستقل تهران» روي صحنه ميرود.
با آغاز پيشف��روش بليتهاي نمايش
«كوريوالنوس» از روز شنبه  ۲۲تيرماه،
اين مجموعه ميزباني خود از اجراي دو
نمايش بر اساس آثار ويليام شكسپير را
اعالم ميكند .به اين ترتيب «روياي يك شب نيمه
تابستان» نيز از روز دوشنبه  ۳۱تيرماه (نوبتهاي
 ۲۰و  )۲۲روي صحن��ه ميرود ت��ا مخاطبان تئاتر
مس��تقل تهران براي نخس��تينبار ،اجراي دو اثر
(يكي ت��راژدي و ديگري كم��دي) از مجموعه آثار
نويسنده صاحب نام انگليسي را شاهد باشند .بعد از
نمايشهاي «بادشيشه را ميلرزاند»« ،روياي يك
شب نيمه تابس��تان» و «روموليت» اين چهارمين
تجربه كارگرداني مصطفا كوشكي در تئاتر مستقل
به شمار ميرود .شكسپير پژوهان ،نمايشنامههاي
روممح��وري از جمله «آنتوني��وس و كلئوپاترا» و
«كوريوالن��وس» را در زمره آث��اري صورتبندي
ميكنند ك��ه به مس��ائل مش��خص تاريخنگاري

كالسيك ،از قبيل شكلهاي جايگزين
دولت (جمه��وري ي��ا امپرات��وري)،
شيوههاي توزيع قدرت (آريستوكراسي
يا دموكراتيك) و نق��ش مردان بزرگ
در س��اختن تاريخ ميپردازد .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،ريحانهرنجبر،مهامشريفي،ميالدشيخلر،
حميد عاش��وري ،ايم��ان عبدي ،مي�لاد غفراني،
مرتضي فروزانفر ،توحيد لواس��اني ،ستاره مشفق،
سحر مصباح ،هانيه مقدمو اديب وكيلي .همچنين
ثمين زرافشان ،ريحانه رنجبر و آرش خاندوزي گروه
كارگردانيورامينغالميبرجي،رضاغالميبرجيو
آيسان دباغيان نيز گروه ساخت تيزر اين نمايش را
تش��كيل ميدهند .نمايش «كوريوالنوس» مرداد
 ۹۸ساعت ۱۸در«تئاترمستقلتهران»رويصحنه
ميرود .عالقهمندان ميتوانند بليت اين نمايش و
«روياي يك شب نيمه تابستان» را از سامانه تيوال به
نشاني www.tiwall.comتهيه كنند.

«سركوب» مرداد ماه اكران ميشود
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 ميكنم اين فيلم سينمايي
بين تاريخه��اي  ۳ت��ا  ۵مردادماه 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 سوژهاي را تصوير كردهايم كه پيش از اين در
سينماي ما ديده نشده بطوري كه برخالف جرح
و تعديلهايي كه شده ،بسيار جسورانه و شجاعانه
به آن موضوع پرداخته ش��ده و سعي ميكند كار
خود را انجام دهد .در واقع «سركوب» به مسالهاي
ميپردازد كه ممكن اس��ت ما و اطرافيانمان هر
روز درگيرش باش��يم؛ قصهاي كه بارها و بارها در

زندگي تجربه ش��ده اس��ت .او عنوان
كرد :ما دوست داشتيم «سركوب» را
در فس��تيوالهاي بينالمللي شركت
دهيم اما محدوديتهايي وجود دارد
و م��ا تعهداتي به س��رمايهگذار فيلم
داري��م بنابراين فيلم باي��د روي پرده
برود با اين وجود به نظرم «سركوب»
در زمان خوبي اكران ميشود .گوران
به مهر گفت« :سركوب» يك فيلم اجتماعي است
كه بدون تعارف ،صريح و بيپرده شخصيتپردازي
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 ميتوانم 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 احتماالً
يك تئاتر هم به صحنه ببرم ولي از مردم ميخواهم
كه فيل��م را در هفته اول ببينند و اميدوارم به اين
خواستهام پاس��خ داده شود ،دليل اين خواستهام
هم تنها فروش نيست.

تشويق عادل فردوسيپور در جشن حافظ
درنوزدهميندورهجشنحافظتنديس
يك عمر فعاليت هنري به گالب آدينه
اهدا شد و از عادل فردوسيپور به عنوان
مجري برتر تقدير شد .پنجشنبه شب،
درنوزدهميندورهجشنحافظتنديس
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��يپور نيز از مردم براي
بيش از  20سال حمايت تشكر كرد .پس از بردن نام
عادل فردوس��يپور 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��توجوي 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 جلوههاي ويژه
«تنگه ابوقريب» تعلق گرفت .تنديس
بهترين تدوينبههايدهصفيياريبراي
تدوينفيلم«عصبانينيستم»اهداشد.
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  »۲اهدا ش��د .تنديس بهتري��ن بازيگر زن
درام تلويزيون��ي ب��ه پانتهآ پناهيها 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.

مهاجم ايراني تيم زنيت ميگويد 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�لاح و مانه
جذابيتهاي زيادي دارد .سردار آزمون درباره افزايش
روند گلزنياش در زنيت و تغيير در عملكردش گفت:
خدارا شكر زنيت تيم هجومي و خوبي است و مهاجمان
بيشترديدهميشوند.بازيكنانبزرگيدرخطحملهاين
تيمهستندوهرمهاجميدراينتيمميتواندخوبكار
كند و گلهاي زيادي بزند .او ادامه داد :من در اين تيم جا
افتادمومشكليندارم.بازيكنانبزرگيدركنارمهستند
و كمك كردند س��ريعاً 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 تيمهاي
خوبي در اين ليگ وجود دارند .ما با تيم روستوف به يك
هشتمنهاييليگاروپاهمصعودكرديم.بطوركليليگ
روسيه خوب است و خيلي از جوانان از ليگ روسيه به
ليگهاي بهترميروند .آزمون اظهار كرد :بازي نخست
تيم ما پس فردا برگزار ميشود .ما در شرايط خوبي قرار
داريمامامتاسفانهنتوانستيمدربازيسوپرجام،نتيجهرا

حفظكنيم.بازيكنانخوبيداريمواميدواريمدرروسيه
و ليگ قهرمانان اروپا بدرخشيم .او درباره عالقهمندي
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
سختتراستامابايدببينيمباشگاهپيشنهاديدريافت
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 عالقهمندي برخي از تيمها به
او يادآور شد :من ماجراي سلتيك را نميدانستم اما اگر

پيشنهادي باشد به بازيكن نميگويند و به باشگاه ابالغ
ميشود 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.
بطورصددرصدمربيخوبيرابهجايكيروشانتخاب
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 .اينطور نباش��د كه به حال
خودشرهاكنيموبگوييمبرو.چندصدنفرازويلموتس
استقبالكردند.مهاجمتيممليفوتبالايراناظهاركرد:
فوتبالتهاجميويلموتسبراييكمهاجمخوباست.
در جام جهاني وظيفه من اين بود كه تا لب خط دفاعي
هم عقب بيايم و كارم سخت شد و مردم بيدليل از من
انتقادكردند.وقتيتيمدفاعيبازيميكندمهاجمديده
نميشود.درحالتبرعكسهموقتيتيمتهاجميباشد
مدافعين ديده نميشوند.

ميراثنامه

لودرها به جان «نورمهال» افتادند

لودرها در عرصه بناي تاريخي «نورمهال» زمين را حفر
ميكنند.يكفعالميراثفرهنگيدراينبارهميگويد:
گرهي را كه به راحتي با دس��ت باز ميش��د مسووالن
شهري و مديران ارشد اس��تان همدان كورتر كردند و
«نورمهال»ِتاريخيدراينميانبيشترينآسيبراديد.
لودرهاي پيمانكار پروژه برجهاي دوقلو در چندمتري
عمارت تاريخي «نورمهال» همدان سرپنجههايشان
را تي��ز كردهاند؛ نه تنها همه حرفها و درخواس��تها و
پيگيريهاييكه دوستداران ميراث فرهنگي تاكنون
انجام دادهاند چال ميكنند ،بلكه گودبرداري در كمتر
از  ۱۰متري اين بناي تاريخي را با جديت آغاز كردهاند
و لحظ��هاي از پا نمينش��ينند؛ مانند دو م��اه قبل در
زمين عرص ه عم��ارت نورمهال در
 ۱۸ارديبهش��ت كه ِ
قول مديران شهري و حتي
همدان را زخمي كردند ،تا ِ
ريي��س كميته ام��داد را براي جلوگي��ري از تعرض به
عرص ه بناي تاريخي «نورمهال» پشت گوش بيندازند.
حتي روي هنرمندان ،فعاالن فرهنگي و ديگر قشرهاي
همدانيرازمينانداختندتابرجشانباالبرود؛كسانيكه
در آخرين درخواستشان از استاندار همدان كه تا قبل
ازايندرقزوينمديريتميكرد،درخواستكردهبودند
تا «بهواسط ه تجربههايش در ساماندهي سعدالسلطنه
قزوين ،بازماندههاي تاريخي و طبيعي اس��تان و شهر
همدانراهمنجاتبدهد»؛درخواستيكهبهنظرميرسد
كس��ي آن را گوش نكرده است ،چرا كه از پنجشنبه۲۰
تيرلودرهايپيمانكارپروژهساختدوبرجدرچندقدمي

«عمارت تاريخي نورمهال» كارشان را شروع كردهاند!
حسين زندي ،فعال ميراثفرهنگي همدان ،با اعتراض
به آغ��از دوباره فعاليت لودره��ا در عرص ه بناي تاريخي
«نورمهال»بهايسناميگويد:اينگرهيبودكهبهراحتي
با دست باز ميشد و مسووالن همداني و مديران ارشد
مانند استاندار ،شهردار و مدير راه و شهرسازي اگر اراده و
همتيداشتند،بهراحتياينمشكلرابرطرفميكردند،
اما متاس��فانه مديران ما اغلب به سمت شفافيت پيش
نميروند كه بگويند چه اتفاقي رخ داده است .او با بيان
اينكهميشدزمينهاييكهدرسالهايگذشتهدربافت
شهري توسط شهرداري تفكيك شده يا در اختيار راه و
شهرسازي قرار گرفته به عنوان معوض به كميته امداد
واگذارشود،ادامهميدهد:هيچكسنميگويدمالكبه
حقخودنرسد.دوستدارانميراثفرهنگي،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
كميتهامداد–بعدازاعالمهشدارهادرسالگذشته،قول
دادتادرعرصهايناثرتاريخيساختوسازيانجامنشود،
بيان ميكند :خلف وعده ش��د ،اما به هر حال اين قطعه
زميندرمالكيتكميتهامداداستوحقداردحقخود
رامطالبهكندتاهركاريميخواهدانجامدهد،بنابراين
معتقديم براي رسيدن مالك به حقش مديران شهري
بايد ب��ا اراده جمعي ،اين موضوع را برطرف ميكردند تا
اين اثر تاريخي به آيندگان برسد ،اما متاسفانه استاندار
حتيهيچپاسخيبهنامههنرمنداننداد.زنديدرادامه
خطاببهاستاندارهمدانميگويد:هرچندآقاياستاندار
همداني نيست ،اما آيا او ايراني هم نيست تا تالش كند
يك اثر تاريخي را همراه با صده��ا اصله درخت در يك
پاركبرايآيندگانحفظكند؟اگراستاندارهمداناين
كار را ميكرد ،ميتوانست پرچمدار فعاليت فرهنگي و
محيطزيستيهمدانشود.اوباتاكيدبراينكهتاكنونو
با آغاز گودبرداري در اين منطقه و در عرصه پارك پرواز،
پيگيريهاي دوستداران ميراث فرهنگي از شهرداري،
ميراث فرهنگي و اس��تاندار جواب نداده اس��ت ،ادامه
ميدهد:بايداعالمشودكهايناقدامبراساسكداممجوز
درحالانجاماست؟دراوايلدهه ۹۰نخستينمجوزبراي
اينكارصادرشد،امابعدازآنهيچاستعالمديگريبراي
اينگودبرداريازميراثفرهنگيگرفتهنشد.

تاريخنگاري

فتح تهران

تيرم��اه  ۱۲۸۷چند روز پس از به توپ بس��ته ش��دن
مجلس شوراي ملي از طرف سرهنگ لياخوف روسي به
فرمان محمدعليشاه ،محمدوليخان تنكابني سپهدار
اعظم و ياران او درصدد نجات مشروطه برآمدند .سردار
اس��عد بختياري و معروف به صمصامالسلطنه 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 آزاديخواهان و مش��روطهطلبان ناتوان ميديد
به س��فارت روس پناهنده شد .بيستم تيرماه با حضور
فاتحان و نمايندگان مجلس جلس�� هاي فوقالعاده در
بهارستان منعقد ش��د و پس از خلع محمدعلي شاه از
س��لطنت ،احمد ميرزاي وليعهد را در  ۱۲س��الگي به
شاهي برگزيدند .برخي سردار اسعد بختياري و برخي
سپهدار تنكابني را نخستين فاتح تهران در 22تيرماه
سال1288شمسي ميدانند .كارشناسان مستقل اما بر
اين نظرند كه فتح تهران نه توسط گيلكها و نه توسط
بختياريها كه به دست مردم ايران كه در هر نقطهاي
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 پايههاي بهشدت 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  ۱۲۸۸شمسي
نيروهاي س��ردار اسعد بختياري و سپهدار تنكابني در
نزديكي تهران به هم رسيدند و در منطقه بادامك اردو
زدن��د .قزاقهاي دولتي به مقابله با مش��روطهخواهان
پرداختند اما پس از  2روز جنگ ،مشروطهخواهان در
24تيرماه 1288پيروزشدند.يكروزپسازاينپيروزي
محمدعلي شاه قاجار و نزديكان او به سفارت روسيه پناه
بردند و سعدالدوله نيز به سفارت انگلستان رفت .آنطور
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 نامهاي خلع محمدعلي شاه
از س��لطنت را اعالم كردند و احمدشاه قاجار را بر تخت

نشاندند.مجلسعاليدرنامهخودخطاببهمحمدعلي
شاه قاجار كه به سفارت روسيه پناهنده شده بود ،اعالم
كرد« :اعليحضرتا ،مقتضيات وقت و شدت هرجومرج
مملك��ت و انزجار قلوب مل��ت از اداره آن اعليحضرت،
ضرورت بههمرس��انيده كه آن اعليحضرت از زحمات
بار سنگين سلطنت خود را معاف فرمايند .طبق همين
ضرورت ،امروز ك��ه  ۲۷جماديالثاني  ۱۳۲۷هجري
قمرياستدرسفارتمحترمهدولتبهيهروسپناهنده
ش��ده ،بالطبع ش��خص همايوني خود را از اين زحمت
فارغ فرمودند .عليهذا مجل��س عالي فوقالعاده امروز
 ۲۷جماديالثاني  ،۱۳۲۷در 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 موقتاً حضرت مس��تطاب اشرف
عالي آقاي عضدالملك دامت شوكته را بهسمت نيابت
س��لطنت اختيار نمود ».بدينترتيب نخستين كابينه
توسط فاتحان تهران پس از استبداد صغير تشكيل شد.
شوهران  2خواهر محمدعلي ش��اه مخلوع به نامهاي
فرمانفرما و صنيعالدوله  2تن از وزيران كابينه ش��دند.
انتخابات دوره دوم مجلس نيز انجام ش��د و محمدعلي
شاه ايران را ترك كرد .عضدالملك نايبالسلطنه قاجار
نيز سرانجام در مهرماه1288قمري سپهدار تنكابني از
رهبران فاتح تهران را به مقام رييسالوزرا منصوب كرد.

